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جلوۀ زبان عربی در زبان سعدی؛
گذری بر گلستان بیخزان
*

دکتر محمدرضا برزگر خالقی

**

معصومه قدیرینژاد

چکیده
گلستان بیخزان سعدی از جمله آثار بی بدیل زبان پارسای اسات کاه در عرصان یهان و زباان
صاحب نظران همواره به ویژگی سهل و ممتنع بودن توصیف شده و نیاز از ایان رو هماواره محمال
کنکا

در چرایی و چگونگی این ویژگی بوده است.

در این مقاله ضمن یکر مختصری از سبک و سیاق ساعدی در نگاار

گلساتان ،رو

وی در

بهرهگیری از فرهنگ و ادب تازی بهخصوص شیوه و میزان بهرهبردن از آیات و احادیاث ،اشاعار،
امثال و حکم ،سایر عبارات و مفردات عربی در حکایتهای گلستان ماورد بررسای و تحلیال قارار
میگیرد .عالوه براین دقت در مضامین عبارتهای مورد کاربرد سعدی و نقا

آنهاا در تأکیاد یاا

تکمیل مضامین سخن وی نیز از اهداف مورد نظر این مقاله است.
کلید واژه :سعدی ،گلستان ،آیات ،احادیث ،امثالالعرب ،زبان و ادب عربی.

* .استاد بازنشسته هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام خمینی (ره)(dr.barzegarkhaleghi@gmail.com) .

** .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.
تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
نبوغ و اشتهار سعدی بر کسی پوشیده نیست .سبک و سیاق نگار

بایبادیل ساعدی و

شیوۀ تفکر و بینشی که در کالم وی جااری اسات ،هماواره وی را ماورد تمجیاد و ساتای
همگان قرار داده است .نمودار کمال شیوایی و رسایی سخن سعدی همین بس کاه باه قاول
مرحوم فروغی از هفتصد سال پی

به زبانی که از سعدی آموختهایم سخن میگوییم ،یعنی

سعدی شیوۀ نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زباان او ،زباان رایاج فارسای شاده اسات.
(فروغی ،1369 ،مقدمه :ص چهارده)
از بین آثار سعدی کتاب گلساتان هماواره بای

از ساایر آثاار وی ماورد توجاه و اقباال

عمومی قرار گرفته است .این شهرت و حسن قباول «در آماار منتشاره کتاابشناسای مرکاز
سعدیشناسی در سال ( »)1391نیز به خوبی مشهود است( .کمال سروستانی ،1391 ،ص )251
در زمینن بهرهگیری یا تأثیر پشیری سعدی از فرهنگ و زبان عربی پی

از این نظراتی باا

رویکردهای یکسان و متفاوت بیان گردیده و نیز پژوه هایی نیز ارائه شده است .بزرگاانی

چون غالمحسین یوسافی در مقدمان گلساتان ،عبدالحساین زریانکاوب در حادیث خاو
سعدی و ملکالشعرای بهار در جلد سوم سابکشناسای در پارداختن باه نثار ساعدی ،علای
دشتی در قلمرو سعدی ،هاانری ماساه در تحقیاق درباارۀ ساعدی و دیگاران باهطاور کلای،
منحصر و گشرا به تبحر و استادی سعدی ،در زبان عربی اشاراتی داشاته و بهارهگیاری مارثر
وی از آیات و احادیث و دیگر عبارات عربی را ستودهاند.
همچنین ر عایت اعتدال ،تناسب و نیاز ررافات و دقات در یکار آیاات و احادیاث و یاا
تضمین و اقتباس از آنها را شیوۀ مختص دانسته و به نوعی ابتکار و اباداع دیگرگونان وی در
این نوع کاربردها معتقد بودهاند.
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عالوه بر اینها در مجموعن مقااالت بزرگداشات ساعدی باا عناوان یکار جمیال ساعدی
مقاالتی با رویکرد تأثیر پشیری سعدی از فرهنگ عربی بهخصاوص از قارآن و احادیاث باه
چشم میخورد( .ر.ک :یکر جمیال ساعدی ،دبیاران ،1364 ،ج  ،2ص 251؛ هماان ،عمیاد
زنجانی ،ص )219
همچناین شاعرهای عربای ساعدی شایرازی ،مریاد شایرازی ،1372 ،دانشاگاه تهاران در
ترجمه و تصحیح اشاعار عربای و کتااب بررسای سااختار عباارات عربای گلساتان ،علیرضاا
شمالی ،1385 ،نشر اوت ،از جمله کتابهایی است که میتوان در زمینن پرداختن باه اشاعار
عربی سعدی با رویکردهای متفاوت نام برد( .ر.ک :یکر جمیال ساعدی ،هاادیزاده،1364 ،
ج  ،3ص 275؛ همان ،یاسایی ،ص .)329

 .0سبک گلستان
ساختار گلستان حکایتهایی ترکیب یافته از نثر و نظم است که با ایجااز و اختصاار ماد
نظر سعدی به زبانی شیوا و فصیح در هشت باب ترتیب یافته است .اشعار و عباارات فارسای
و عربی در گلستان برخالف بیشتر آثار مصنوع دیگر خارج از ماتن کاالم و یاا صارفاا بارای
تزیین کالم نبوده؛ بلکه در ادامن معانی نثر است و در بیشتر ماوارد نمایتاوان آنهاا را از ماتن
جدا کرد.
گلستان را به جهت برخی وجوه از جمله «در نظار داشاتن جنبان ادبای و مهاارت در هنار
نثرنویسی ،ابداعی و ابتکاری بودن حکایتها ،در همآمیختن نظم و نثر و به کار بردن ساجع
و توازن و ( »...خطیبی ،1386 ،ص  )611از نوع مقامات دانستهاند ،هرچند باه جهات برخای
وجوه دیگر آن را عار ی از تقلیاد دانساته و در نثار آن شایوۀ خاصای را بارای ساعدی قایال
بودهاند .از این رو ملکالشعرای بهار نثر اواخر قرن هفتم را باه دو قسامت تقسایم مایکناد:
یکی شیوۀ خاص سعدی در نثر گلستان که بااز پیاروی مختصاری از متقادمان در آن دیاده
میشد؛ دیگر ،شیوۀ نثر ساده و خامی که آن را سبک واقعای دورۀ مغاولی مایداناد( .بهاار،
 ،1389ج  ،3ص )111
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بیشک آنچه بیشتر صاحبنظاران آن را شایوۀ خاود ساعدی ماینامناد هام باه جهات
پیراستن سخن پارسی از برخی مبالغهگوییها و نابایستگیها و هم به جهت آراستن سخن باه
پاره ای از ابداعات در الفاظ و معانی است که به واسطن تازگی ،لطافات ،رساایی و ساالمتی
همواره سخن وی را در خور زیور فصاحت و بالغت وصف و ستای

میکند.

بدین جهت که سعدی در اوج فضلفروشیهای عربی مآبانهای که در عرصان نثرنویسای
سده هفتم سر بر آورده است ،پایهگشار سبک نو و دیگرگونهای مایشاود« .ایان سابک ناو
ایراد معانی بسیار تازه ،لطیف و ابداعی است در الفاظ ساده ،روان ،ساهل کاه در عاین حاال
حائز همن شرایط فصاحت به حد اعاالی آن اسات .در شاعر و نثار ساعدی شایوۀ شااعران و
منشیان قرن ششم و هفتم که مبالغه در ایراد مفاردات و ترکیباات دشاوار عربای و مبتنای بار
زبانی بینابین عربی و فارسی بود ،تعدیل گردید»( .صفا ،1371 ،ج  ،3ص )612
 .2سعدی ذواللسانین
خط و زبان هر فرهنگی از جمله مرلفه هاایی اسات کاه هماواره تحات عوامال مختلاف
دچار سیر تحوالت گستردهای میشود .حملن گسترده اعراب به ایران و آشانایی ایرانیاان باا
اسالم از جمله عواملی است که بنای برخی مرلفههای فرهنگی ایران از جمله خط و زباان را
کامالا تحت تأثیر خود قراد داد.
تا قبل از ورود اسالم زباان دری کاه زباان رایاج آن زماان خراساانیان باه عناوان مرکاز
حکومت بود ،بر سایر لهجهها و زبانها از جمله زبان پهلوی غلبه داشت.
بعد از اسالم نیز ایرانیان مسلمان زبان دری را ترجیح داده و خط اسالمی را به جای خط
و زبان پهلوی برگزیدند.
ملک الشعرای بهار تطور نثر دری را بعد از اسالم بر ش

دوره باا عنااوین حکاومتی آن

دوران تقسیم کرده و اختصاصات سبکی هار دوره را در نثار باه هماراه آثاار هار دوره بیاان
میدارد( .بهار ،1389 ،ج  ،2مقدمه ،ص د)
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از هر چیز طی این دوران قابل توجه و بررسی است ،تاأثیر و نفاوی تادریجی

خط و زبان عربی در زبان و فرهنگ پارسی به ماوازات نفاوی و تسالط اعاراب اسات .اقباال
حاکمان (غزنویان و سلجوقیان) به زبان عربی به جهت وابستگی باه خلفاای بغاداد و تارویج
آن در تمام سطوم مملکتی باعث شد که بسیاری از شاعران ،دبیران ،مرلفاان و نویساندگان
ایرانی ناچار تمام همت خود را مصروف زبان عربی نموده و در این راه تا جایی پی

روناد

که بسیاری از آنان به جهت تسلط بر زبان عربی در گفتاار و نوشاتار باه یواللساانین شاهرت
یابند( .زنجانی ،یکر جمیل سعدی ،ج  ،2ص )215
«در ایاان عنصاار (غزنویااان و ساالجوقیان ا کااه فارساای زبااان مادریشااان نبااود) نااوعی
کاپیتوالسیون گونه ادبی پدید آمد .به این معنی که لغتهای تازی نه تنها گروه گاروه وارد
زبان ما شدند...؛ بلکه تابع قوانین خوی

بودند و نویسندگان فارسیزباان اعتراضای نکارده،

بلکه خود مروج این کاپیتوالسیون بودند»( .کشاورز ،1371 ،ص )39
از طرفی در این دوران «ایجاد مدارس نظامیه در بغداد ،بلخ و نیشابور و غلبان مدرساان و
متعامالن ایان مادارس بار مجااری اماور دولات ،تادریج اا موجاب شاد کاه از اواساط عهاد
سلجوقی ،روم فرهنگ اهل مدرسه در ادب دبیران و مستوفیان و وزرای عصار کام و بای
مجال رهور بیابد و نثر دری هم مثال شاعر

آنچاه را ویژگای سابک معاروف باه عراقای

محسوب می شد و شامل تلمیحات دایم به معانی و اصطالحات علوم اهال مدرساه و اصارار
بارز در استعمال تعبیرات و الفاظ ادبی عربی و تمثال و استشاهاد باه امثاال و اشاعار عارب و
نظایر اینگونه معانی بود ،متضمن گردد»( .زرینکوب ،1371 ،ج  ،2ص )21
سعدی هم در چنین فضایی بالیده و تربیتیافتن مکتب اسالم بود و فراتر از آن در مرکاز
عربیت آن زمان بغداد ،به تحصیل و فراگیری علوم زمان پرداخته باود .بایشاک هماین امار
سعدی را نیز در زمرۀ اصحاب یواللسانین و بلکه از متبحرترین آنها قرار میداد.
وی به تصریح صاحبنظران «از علمای ادب و علوم شرعی بود در زبان و ادب عربی بار
اثر تحصیل و اقامت طوالنی در سرزمینهای عربی زبان چناانکاه از اشاعار عربای او الیاح،
است نیرومند و مطلع بود»( .صفا ،1371 ،ج  ،3ص )613
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در پرداختن به نثر سعدی دو دوره از ادوار تطور نثر پارسی مایتواناد ماورد توجاه قارار
گیرد .یکی دورۀ متقدمان سعدی (سدۀ ششم و قبل از آن) که بیشاک ساعدی چنادان هام
که در مقام ابداع و ابتکار سر برآورده باشد ،نمیتواند بیتأثیر و بیتوجه باه متقادمان خاود
بوده باشد و دیگر سدۀ هفتم یعنی سدهای که خود سعدی در آن میزیست.
همانطور که گفته شد توجه به زبان و ادب عربی و رواج عربینویسی و عربیسارایی از
سده های پی

از سعدی آغاز شاده و در عصار ساعدی باه اوج خاود رسایده باود .بناابراین

طبیعی مینمود اگر سعدی همچون دیگر همعصران

راه تصنع و تکلف را پیماوده و های

ابایی از رهور و بروز عربیدانی خود نداشته باشد.
اما سعدی به رغم فضای حاکم بر عصر
اندیشگیا

از همان ابتدا زبان فارسی را برای ترسیم نظام

برگزید و شهرت و اعتبار سعدی نیز از همان ابتدا آنطور که خاود نیاز ضامن

حکایتی در گلستان بدان اشاره میکند ...« :غالاب اشاعار او در ایان زماین باه زباان فارسای
است( ،»...یوسفی ،1384 ،ص  )142به جهت اشعار فارسی وی بوده است.
از این رو میتوان گفت نق پشیری سعدی از فرهنگ تازی نسبت به سایر همعصران
بسیار کمرنگ و گاه غیرقابل یکر است .به عنوان مثال در بوستان سعدی تقریباا هی مصارع
یا بیتی به زبان عربی به چشم نمیخورد و همچنین در رسالههای سه گانه نیز جز چند جملان
کوتاه عربی ،باقی عبارات در نثر ساده و روان جلوه کرده است.
اما در مجالس پنجگانه و همچنین در گلستان و از جمله در قصاید نسابت باه ساایر آثاار
مفردات ،جمالت و اشعار عربی بیشتر به چشم میخورد.
با این همه با توجه به همین اندک مایه از هنرنماییهای سعدی به زبان عربی ،بسایاری از
صاحبنظران معتقدند که «اگر وی صرفاا به عربیسارایی روی مایآورد و عمار خاود را در
این کار صرف میکرد ،در شمار شاعران بزرگ عربیگوی قرار میگرفت»( .دادبه،1391 ،
سایت مرکز سعدیشناسی)
برخی نیز معتقدند از سعدی می بایست اشعاری بی

از این به زبان عربی بر جای میماند.
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«کسی که سالهای دراز در مدرساههاای نظامیاه و مستنصاریه درس خواناده و عماالا باا
شیوههای عربیت به صورت کتبای و شافاهی ساروکار داشاته اسات و قارآن را باه گوناهای
آموخته که زبان آن جزء جدا نشدنی طبیعت فرهنگی او شده است ،ممکن نیست به سرودن
این مقدار شعر عربی بسنده کرده باشد»( .مرید شیرازی ،1372 ،ص )12
با این حال به اعتقاد بیشتر صاحبنظران قصاید عربای ساعدی بارای اثباات میازان تبحار
سعدی در درک و بیان زبان عربی کافی و قابل ستای

است« .تواناایی ساعدی در سارودن

یک مضمون واحد در دو زبان عربی و فارسی ستودنی است»( .مهدی محقق ،1391 ،سایت
مرکز سعدیشناسی)
به طور کلی در نگاهی گشرا در آثار سعدی به نظر مایرساد باا تماام تاال

ساعدی در

سادهگویی و ساده نویسی ،فرهنگ تازی که فرهنگ غالب زمانن سعدی است ،جلوههایی از
خود را خواسته و ناخواسته هم در نثر و هم در نظم ساعدی مانادگار سااخته اسات .هرچناد
هنرنماییها و اعجاز سعدی در ایجاز و ابداع در نحوۀ کااربرد آن جلاوههاا باهخصاوص در
گلستان همواره مورد تحسین و سرمشاق گوینادگان و نویساندگان بعاد از وی قارار گرفتاه
است.
 .1کاربردهای لغت عربی در گلستان سعدی
گلستان را نمایی از دنیای واقعی زمانن مردم سعدی گفتهاناد؛ اماا باا ایان هماه مایتاوان
گفت :در پس طنز ،جد ،هزل و طیبتی که در حکایتهای گلساتان باه چشام مایخاورد در
واقع آنچه در یهن مخاطبان ماندگار میشود ،تعلیم ،تاشکیر و وعاو و انادرزی اسات کاه
اخالق انسانی و دینی را تلقین و تأکید میکند.
سعدی برای دست یافتن به چنین تلقین و تکراری به شیوۀ مجلاسگویاان و واعظاان آن
زمان ،ابزاری از جنس آیات ،احادیث و اشعار و عبااراتی را باه کاار مایگیارد کاه ناه تنهاا
خارج از فرهنگ و زبان مردم نیست؛ بلکه با جان و روم و اعتقادشان در آمیخته است.
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وی در عین بهرهبردن از جنبههای دنیوی و عملای زنادگی مردماان ،جنباههاای دینای و
اعتقادی آنان را نیز در سااختن و پارداختن آنچاه در یهان دارد و ماورد خواسات و قباول
همگان است به استادی و مهارت به کار میگیرد.
«از سوی دیگر شیوۀ سعدی که غالباا پس از نکات معنوی یا اصلی اخالقای و امثاال آن،
با آوردن برخی تمثیالت آن موضوع را محسوس و ملموس مینماید ،هرگونه مفهاوم حتای
مطالب رریف و دشوار یاب را نیز ساده و در خاور دریافات همگاان مایکناد ...ایان پیوناد
اندیشه و تصویر و تمثیل چندان روشنی و طراوات به طارز بیاان ساعدی بخشایده اسات کاه
لشت حاصل از آن به نظر هانری ماسه به اندازهای عالی است که حتای ترجماه نیاز آن را از
بین نمیبرد»( .یوسفی ،1374 ،ص )23-24
قرآن را از جمله منابع الهامبخ

آثار سعدی مایتاوان باه شامار آورد و بلکاه از جملاه

مهمترین آنها« .سعدی در آثار خود به شیوههاای گونااگون از قارآن و معاارف بیکاران آن
بهره گرفته؛ ولی برداشتهای خود را از قرآن کمتر در قالب ترجمه و تفسایر و تأویال بیاان
نموده است .آن گونه که شایوه مفساران و یاا عارفاان و اهال بااطن باوده اسات ،شایوههاای
بهرهگیری سعدی از قرآن همچون هنر ادبی

کاامالا ابتکااری و دلنشاین اسات»( .زنجاانی،

یکر جمیل سعدی ،ج  ،2ص )216
بهطور کلی کاربردهای سعدی از لغت عربی در آثار
طبقهبندی کرد:
 .1آیات؛
 .2احادیث؛
 .3اشعار؛
 .4عبارات عربی؛
 .5مفردات.

را میتوان باه پانج عناوان کلای
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در ادامه عناوین پانجگاناه ماشکور جهات اختصاار در ساه عناوان و در جنباههاای مختلاف
کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و شاواهدی نیاز از کتااب گلساتان :تصاحیح غالمحساین
یوسفی 1384 ،یکر میگردد.
 .0. 1آیات و احادیث

مجموع آیاتی که سعدی در گلستان از آنها بهره گرفته است ،شامل  31ماورد از آیاات
قرآن کریم و فهرست احادیث باه دسات آماده از گلساتان نیاز  13ماورد از احادیاث را در
برمیگیرد؛ البته ممکن است آمار به دست آمده با توجه به تصحیحهای مختلف در مواردی
کمتر یا بیشتر قابل یکر و بررسی باشد .همن آیات و بیشتر احادیاث گلساتان باهطاور کامال
مورد یکر و نظر سعدی نبوده است؛ بلکه وی مطابق با مضمون سخن خود قسمتی از آیاههاا
را برگزیده و در محتوای کالم خود بسیار مرثر و به جا از آنها بهره برده است.
شیوۀ کاربرد استادانن سعدی از آیات و احادیث چنان روان ،لطیف و درخاور اسات کاه
نمی توان گفت وی چندان تال

و تردیادی بارای گازین

و کااربرد ایان مضاامین داشاته

است .چرا که زبان قرآن و حدیث در کالم سعدی چون زبان خود وی در سادهترین و قابل
فهمترین شکل خود جلوهگر شده است.
سعدی در واقع برای بهرهبردن از معارف متعاالی اساالم در غناای کاالم خاود از آیاات
قرآنی و احادیث پرکااربردترین ،قابال فهامتارین و مارثرترین معاانی را برگزیاده و بیشاتر
گزین های خود را بدون ترجمه و عیناا در ضمن کاالم خاود باه منظاور استشاهاد ،تأییاد و
تکمیل غرض خود گنجانده است.
و اما رو
رو

سعدی در استفادۀ مرثر از مضامین قرآنای و احادیاث را نمایتاوان در یاک

خالصه کرد؛ بلکه وی با توجه به محتوای حمایتها به گونههای مختلف از مضاامین

قرآنی و احادیث بهره برده است .بنابراین اقتباس از آیاات و احادیاث در نثار ساعدی را نیاز
میتوان در جنبههای زیر مورد بحث و بررسی قرار داد:
«نخست ،از جهت چگونگی ارتباط لفظی آیاات و احادیاث باا عباارات فارسای در نثار
گلستان؛ دوم :از جهت چگونگی ارتباط معنایی»( .خطیبی ،1386 ،ص )211
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 .0.0.1از جهت چگونگی ارتباط لفظی

در بررسی آیات و احادیث مورد کاربرد سعدی در گلستان از جنبن ارتباط لفظی آنها باا
سایر جملهها و عبارتها شیوههای مختلفی در نثر سعدی به چشم میخورد از جمله:
الف .آوردن آیات و احادیث در اثنای کالم بیفاصله از عبارتهای فارسی باه گوناهای
که ترکیب عربی مورد کاربرد ادامن عبارت فارسی بوده باشد.
این نوع از اقتباس را «دشوارترین و دقیقترین اقسام» اقتباس دانستهاناد( .خطیبای،1386 ،
ص )211
سعدی در این شیوه گاه به قصد توصیف رییلت یا فضیلتی و یا اشااره باه حکمتای و باه
ق صد ایجاز در کالم ،قسمتی از آیه یا حدیث مورد نظار خاود را در ضامن کاالم گنجاناده
است:
ا «حاکم از این سخن برنجید [و روی از نصیحت او درهم کشید] و بر او التفااتی نکارد،
أَخَذَتْهُ الْعِزََّةُ بِالَئِم ،تا شبی آت

مطبخ در انبار هیزم

افتاد و ( .»...یوسفی ،1384 ،ص )78؛

(بقره ،قسمتی از آیه )216
ا «شنیدم که باری به دریای مغرب نشسته باود و راه مصار برگرفتاه و خیاال فرعاونی در
سر؛ حتی اذا ادرَکَهَ الغَرقُ ،بادی مخالف کشتی برآمد»( .هماان ،ص )118؛ (یاونس ،قسامتی
از آیه )91
«دروی

بیمعرفت نیارامد تا فقر

به کفر انجامد ،کادَ الفقر ان یکون کفررا( .»...هماان،

ص )164؛ (همان ،ص 499؛ حدیث :ر.ک :فیضالقدیر ،شرم الجامعالصغیر )542 /41
و گاه بعد از پایان عبارتهای فارسی و اتمام کالم خود بیفاصله و باه قصاد استشاهاد و
تأکید ،خود آیه یا حدیث مورد نظر را یکر میکند:
ا «گفت :منت خدای را [عزَّ و جلّ که گلت از خار برآمد و خاار از پاای باه در آماد و]
بخت بلندت یاوری کرد و اقبال [و سعادت] رهبری تاا بادین پایاه برسایدی [انَّ مَرََ العُرررِ
یُررا]( .یوسفی ،1384 ،ص )98؛ (انشرام)5 /
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ا « ...چون برادران یوسف علیه السالم ،که به دروغی موسوم شدند نیز باه راسات گفاتن
ایشان اعتماد نماند؛ قال بَلْ سَوَّلَتْ لَکَمْ انفُرَکُم امرا»( .همان ،ص )186؛ (یوساف :قسامتی از
آین )18
ا «گفت :ای مسلمانان قوت ندارم که زن کانم و طاقات ناه کاه صابر [کانم] چاه کانم
الرهبانینَّ فی االسالم»( .همان ،ص )165؛ (احادیث مثنوی ،1334 ،ص )189
و گاه در پایان بخشی از کالم خود و یا پس از اتمام حکایت یا اتمام کالم خود آیاه یاا
حدیثی را به صورت مستقل و مجزا از عبارات فارسی به کار مایبارد کاه هرچناد از لحااظ
معنایی بیارتباط با معانی عبارات فارسی نیست؛ بلکه در تأکیاد و تأییاد کاالم نیاز در یهان
مخاطبان نقشی اثرگشار دارد .اما با ایان حاال شااید بتاوان باه علات استقاللشاان از عباارات
پیشین آنها را حشف کرد بی آنکه اختاللی در معنی و غرض اصلی حکایت یاا کاالم ماورد
نظر ایجاد گردد.
ا در مقدمن گلستان پس از یکار عبااراتی زیباا در شامار

آیاات الهای و یکار دالیال

وجوب شکر حضرت حق آین زیر را شاهد میآورد:
«اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُکْرا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشََّکُورُ»( .همان ،ص )144؛ (سباء)13 /
ا و یا در حکایتی دیگر از زبان فقیهی در مشمت گفتاار بایعمال متکلماان بعاد از یکار
ابیاتی این آیه را یکر میکند:
ا «أَتَأْمُرُونَ النََّاسَ بِالْبِرَِّ وَتَنْرَوْنَ أَنْفُرَکُمْ »( .همان ،ص )113؛ (بقره ،قسمتی از آیه )44
ب .آوردن آیه یا حدیث در متن کالم با فاصله (که) موصول و مطابق با مضامون ماورد
نظر ،در توصیف حالتی و یا یکر و اشاره به حکمتی:
ا «تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی که فذکُلِن الذي لمتنَّنر فيره»( .هماان،
ص )144؛ (یوسف ،قسمتی از آیه )33
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ا « ...و سنت جاهالن اسات کاه چاون باه دلیال از خصام فارو مانناد ،سلساله خصاومت
بجنبانند [چون] آزر بت ترا

که به حجت با پسر بر نیامد ،به جنگ برخاست کاه :لرنن لرم

تنتَه لَاَرجُمَنَّکَ»( .همان ،ص )166؛ (مریم)46 /
ا الجرم کافه انام ،خاصه و عوام به محبت گراییدهاند کاه النراسُ علر دیرنِ مُلُروکِ ِم».
(همان ،ص )51؛ (احادیث مثنوی ،1334 ،ص )28
ج .آوردن آیااه یااا حاادیث بااه صااورت نقاال قااول از زبااان راوی و یااا از زبااان یکاای از
شخصیتهای حکایت به گونهای که ترکیب عربی مشکور که یا در پایان کالم و یا در ماتن
کالم یکر میشود در واقع جزئی از کالم بوده و حتی بار معنایی پند ،انادرز و فارض ماورد
نظر سعدی را به تمامی بر دو

میکشد« :یکی بر سر راهی مست خفته باود و زماام اختیاار

از دست رفته .عابدی [بر وی] گشر کرد و در [آن] حالت مساتقبح او نظار کارد .مسات سار
برآورد و گفت :و اذا مَروا باللغو مروا کراما»( .همان ،ص )114؛ (فرقان ،قسمتی از آیه )73
ا « ...یکی از وزرای نیکمحضر گفت :ای خداوند جهان همی میگویاد[ :او] الکاظمين
الغيظ و العافينَ عنِ الناس»( .همان ،ص )58؛ (آلعمران)134 /
د .آوردن آیه یا حدیث در اثنای کالم با یکر مأخش آن مبنی بر آیه یا حدیث بودن

از

طریق عباراتی چون :در خبرست که ،صدق اهلل ،در محکم تنزیل خبر میدهد ،به حکم ایان
حدیث ،سیدالمرسلین علیه السالم فرمود و...
ا « ...گفتم صادق اهلل :مَنْ عَمِلَ صالِحا فَلِنَفَرِرهِ وَ مَرنْ اسَرافَ فَعَلَي را»( .هماان ،ص )83؛
(فصلت)22 /
ا « ...گفتم :غلط کردی [که] موافق قرآن است( :إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَر ٰ أَنْ تُشْررِكَ بِر مَرا
لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْ ُمَا»( .همان ،ص )116؛ (لقمان)15 /
ا «و در خبرست :الفقرا سوادُ اَلوَجهِ ف ِ الردارَینِ»( .هماان ،ص )163؛ (احادیاث مثناوی،
 ،1334ص )23
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ا «گفت :از کدام جانب برآمد سلطان عجب داشت گفت ار جاناب مشارق چناان کاه
معهودست .گفت :الحمدهلل که در توبه همچنان بازست به حکم [این] حادیث :ال یَغلَقُ عَل َ
العِبادِ حَتَّ تَطلََُ الشَّمسُ مِن مغرِبِ ا ،اَسرتغفِرُكَ الل ُرمَّ وَ اَتروُُ اِلَيرک»( .هماان ،ص )147؛
(احادیث مثنوی یا احیا)
 .2.0.1از جهت چگونگی ارتباط معنایی

دربارۀ ارتباط معنایی آیات و احادیث مورد کاربرد گلستان سعدی در ضمن نمونههاای
قبلی تا حدودی اشارههایی شد.
با دقت در عبارتهای عربی موجود در گلستان به خوبی مایتاوان دریافات کاه «الفااظ
عربی در بافت گلستان به بهترین صورتی جایگزین شده و در ترکیب کاالم نقا

اصالی و

اساسی دارند و به هی روی صرفاا به منظور تزیین کالم به کار نرفتهاند»( .عاادی زاده ،یکار
جمیل سعدی ،ج  ،3ص )1377
در نتیجه عالوه بر ارتباط لفظی ،رابطن معنای منسجم و پیوستهای میاان عباارات عربای و
جملههای فارسی در تار و پود نثر گلستان به چشم میخورد.
این ارتباط هم شامل عبارتهایی که در متن سخن سعدی جاایگزین شاده و هام شاامل
آیات و احادیثی که در پایان کالم به طریق تأیید و تأکید یکار گردیاده اسات .بناابراین در
اینباره نیز میتوان به چند شیوه از شیوههای کاربردی سعدی اشاره کرد:
الف .کاربرد آیه یا حدیث به شیوۀ تتمیم یا تکمیل:
در این شیوه که آن را «باالترین حد تناسب و ررافت و دقت در ضمن اقتباس» به شامار
میآورند( .خطیبی ،1386 ،ص )213
آیات و احادیث عالوه بر لفو از لحاظ معنی نیز در پیوند و اتصال کامل با عباارتهاای
فارسی آمده و در واقع گاه به شیوۀ استشاهاد و گااه باه غارض تکمیال کاالم و در خادمت
مقصود و پیام اصلی مورد نظر سعدی کاربرد پیدا کردهاند:
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ا « ...و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد ،و مَن یَتَوَکَل عَلَ اهللِ فَ ُرو حَرربُهُ».
(همان ،ص )167؛ (طالق ،قسمتی از آیه )2
ا «گفت :اندازه نگهدار ،کُلُو وَ اَشرَبوا و ال تُررِفوا»( .همان ،ص )111؛ (اعراف)31 /
ا «گفت :غالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است .اگر بگویی به فهم نزدیکتار
باشد .کَلِم الناسَ عل قدرِ عُقُولِ ِم»( .همان ،ص )142؛ (احادیث مثنوی)...
ب .کاربرد آیه یا حدیث به شیوه تمثیل:
یکر بخشی از آیه یا حدیث در ضمن کالم به غرض تمثیل آوردن برای معنای مورد نظر.
ا در حکایت گدایی هول که نعمت بی قیاس اندوخته بود و پادشاهی از وی طلاب ماال
میکرد:...
ا «گفت[ :ای خداوند روی زمین] الیق قدر بزرگ سلطان کجا باشد دسات [همات] باه
مال چون من گدایی آلوده کردن که جَوجَو [به گدایی] فراهم آوردهام! گفات :غام نیسات
که به تَتَری میدهم[ .الخبیثاتُلِلخبیثین].
ج ا کاربرد آیه یا حدیث به شیوه توصیف:
این شیوه را میتوان از بارزترین نمونههای ایجاز در سخن ساعدی مطارم کارد .در ایان
رو

سعدی در حین روایت داستان خود برای توصیف یاا تشاریح معنای ماورد نظار

باه

جای آوردن جمله یا جمالتی فارسی کوتاه از آیهای را بیان میکند که همان مختصر دقیقااا
از عهده وصف مورد نظر سعدی برمیآید:
ا «خطیبی کریهالصوت خود را خو

آواز پنداشتی و فریاد بیفایده داشتی.گفتی نعیاب

غرابالبین در پرده الحان اوست یا آیات اِنَّ انکرَاالَصوات در شرأنِ او»( .هماان ،ص )131؛
(لقمان ،قسمتی از آیه )119
در این نمونه عالوه بر آیه ترکیب عربی (غرابالبین) نیز به قصد توصیف و یکر شاومی
صدای خطیب به کار رفته است.
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دا کاربرد آیه یا حدیث به شیوه تنظیر یا تأکید:
با توجه به بسامد نمونههای قابال یکار در ایان شایوه مایتاوان گفات ،کااربرد آیاات و
احادیث و حتی عبارات عربی در گلستان بی
در این رو

از همه در این شیوه نمود پیدا کرده است.

سعدی با توجه به ایجاز و اعتدالی که در سخن خود را بادان الازام کارده،

در ضمن بسیاری از حکایتها و یا در پایان آنها بعد از ایراد سخن خود باه عباارات فارسای
به استشهاد یا تنظیار و بیشاتر بارای تأکیاد و تأییاد معنای ساخن
شیوههایی که پی

آیاه یاا حادیثی را نیاز باه

از این یکر شد ،بیان میدارد:

«نبینی که حق ،عَزّ و عال ،در محکم تنزیل از نعیم اهل بهشت خبر میدهاد کاه :اولئاکَ
لَهُم رِزقَ مَعلوم ،تا بدانی که مشغولِ کفاف از دولتِ عفاف محاروم اسات و ملاک فراغات
زیر نگین رزق معلوم»( .همان ،ص )164؛ (صافات ،قسمتی از آیه )41
ا «هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به تعشیبِ عُقبای گرفتاار آیاد ،وَ لَناشیقَنهُم مِانَ
العشابِ آالدنی دونَ العَشابِ [االَکبر]»( .همان ،ص )187؛ (سجده)21 /
و از دیگر شیوه های اقتباس و تضمین آیاات و احادیاث در ساخن ساعدی مایتاوان باه
موارد زیر اشاره کرد:
ا کاربرد هنرمندانه و سود بردن از معنی قسمتی از آیه به جای جمله معترضه و در معنای دعایی:
ا «پس واجب آمد معلم پادشاهزاده [را] در تهاشیب اخاالق خداوناد زادگاان ،اَنبَرتَ ُمُاهللُ
نباتاَ حَرَنا ،اجتهاد از آن بی

کردن که در حق عوام»( .همان ،ص )155؛ (آلعمران)37 ،

و اقتباس و تضمین لفظی و معنوی برخی از آیات در اشعار خود:
زینهاا اار از قاااارین بااااد ،زنهااااار!
وَقِنااااااا ربّنااااااا عااااااشابَالنّااااااار
(همان ،ص )111؛ (بقره ،قسمتی از آیه )211
[قَدشاااااااابَهَ بِاااااااالوَری حِماااااااارّ
عجاااا االا جسَااااااداا لَاااا اهُ خُااااااوارّ]
(همان ،ص )119؛ (اعراف ،قسمتی از آیه )148
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 .2.1اشعار ،امثال و حکم و سایر عبارات عربی در گلستان

درج و تضمین اشعار و امثال و حکم در نثر فارسی نیز از جمله مختصات نثار سادههاای
ششم و هفتم به شمار میرود.
این ویژگی از اوایل قرن ششم ها  .ق و به تقلید از نثر عربی اثر گشار نثر فارسی در لفاو
و معنی گردید؛ اما بسیاری از نویسندگان در این نوع از درج و تضمین به جهت توجه بای
از حد در آراستن کالم به جمالت و عبارتهای عربی دچار تکلّف شده و آثاار فنّای مملاو
از لغات و عبارتهای عربی سرشار از دشواریهای لفظی و معنوی را به وجود آورند.
«شیوۀ متداول در این مورد آن بود که نویسنده ،مصااریع و ابیاات شاعری را بارای بیاان
قسمتی از معنی که میبایست به نثر نوشته شود به رشته عبارت مایکشاید و در آن چناان باا
مهارت جای میداد که تفکیک این دو ،نه تنها در زیبایی رااهری کاالم اثار مایگشاشات،
بلکه تسلسل و توالی معانی را نیز از هم میگسیخت»( .خطیبی ،1386 ،ص )211
اگر از نظر گاه کمّی هم بنگریم «درج اشعار و امثله در نثر این دوره به پایهای رسید کاه
در تمامی اقسام نثر ،به جز نثرهای علمی به کار میرفت و در بعضی از متون شعر به نثر غلباه
مییافت ،چنانکه قسمت مفصّلی از بیان معنی از نثر به شعر منتقل میشد .این سابک ساخن
را در بعضی از حکایات گلستان سعدی میبینیم»( .همان)
با این وجود با نگاهی در گلستان می توان دریافت کاه کااربرد اشاعار و امثلان عربای در
مقایسه با اشعار و امثلن فارسی بسیار ناچیز است.
در گلستان  9مورد از امثال عربی 47 ،بیت به زبان عربی و  79مورد سایر عباارات عربای
به شیوههای مختلف کاربرد پیدا کرده است.
و در مقابل ابیات فارسی گلستان که شامل  1123بیت است نیز در مقایسه با ابیات عربای
قابل یکر و بررسی است .با یادآوری این نکته که به تصریح خود ساعدی در خاتماه کتااب
تمام اشعار عربی و فارسی گلستان سروده خود سعدی است« :در این جمله چناان کاه رسام
مرلّفان است از شعر متقدّمان به طریق و استعارت تلفیقی نرفت»( .یوسفی ،1384 ،ص )191
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از این رو با دقت در بررسی نتایج آماری به یقین میتوان گفت که ساعدی در کااربرد اشاعار
و امثلن عربی نیز بر خالف بسیاری نویسندگان نهایت ایجاز و اعتدال را مدنظر داشته است.
و بدون شک قصد او نیز از این کاربردها ناه فضالفروشای و ارهاار علام آن چناان کاه
مرسوم بوده است؛ بلکه تا حدی هنرنمایی در آرای

راهر کاالم و بیشاتر تأکیاد و تقویات

معنی و مضمون بوده اسات .در ماورد نحاوۀ ایان ناوع کاربردهاا نیاز چناانکاه در آیاات و
احادیث گششت نیز میتوان ارتباط لفظی و معنوی اشعار و یا امثال و حکم عربی با عباارات
فارسی گلساتان را مادنظر قارار داد .در اداماه بارای پرهیاز از تکارار فقاط باا یکار عنااوین
شواهدی نیز برای ارتباط لفظی و معنوی اشعار ،امثله و سایر عبارات عربی یکر میگردد.
 .0.2.1چگونگی ارتباط لفظی اشعار ،امثال و حکم و سایر عبارات عربی

این موارد نیز چون احادیث و آیات ،در چند شیوه متفاوت در پیوستگی و رابطاه لفظای
با عبارات فارسی سعدی نمود پیدا کردهاند:
الف .پیوستن شعر به نثر بیفاصله لفو یا ترکیبی که این مورد اگار از لحااظ معناوی نیاز
در ارتباط کامل با معنی عبارات قبلی بوده باشد و در واقع بخشی از باار معناایی کاالم را بار
دو

کشد« ،باالترین حد تناسب و کمال در صنعت درج و تضامن» باه شامار مایرود .در

نثر سعدی بیشتر اشعار عربی و فارسی به یکباره و بدون واسطه لفو یا ترکیبی کاربرد پیادا
کرده است؛ اما در عین حال نمیتوان گفت ،این اشعار یا عبارات عربای در اداماه و تکمیال
بار معنایی کالم بوده و جزیی از جمله یا عبارتهاای پیشاین محساوب مایشاوند .چارا کاه
سعدی بیشتر این مضامین و معانی را در جهت تأیید و تأکید کالم خود به کار گرفته اسات.
اما اندک شواهدی را نیز میتوان به دست آورد که عباارات عربای در ادامان معنای عباارت
فارسی آمده است:
«عالمِ ناپرهیزگار کورِ مشعلهدار است یُهدی بِهِ وَ [هُوَ] ال یهتدی»( .یوسفی ،1384 ،ص )138
ا « ...که گفتهاند :هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید:
اِذا یَرررنسَ االِنررررانُ طرررالَ لِررررانُهُ
کَرِنَّررِ مَغلوٍُ یَصُرولُ عَلَر الکَلر ِ»
(همان ،ص )58
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ا «عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهاای بضااعت ،مان بناده امیاد آوردهام ناه
طاعت به دریوزه آمدهام نه به تجارت اِصَنع [بی] ما أنتَ اَهلُهُ»( .همان ،ص )86
ا «هر که [مال] وقف چیزی بدزدد .قطع

الزم نیاید وَالفَقیرُ الیَملِکُ»( .همان ،ص )91

ب .پیوستن شعر یا امثله یا عبارتهای عربی به عبارت فارسی به واسطه لفو یا ترکیبی:
در این رو

انتقال از نثر به شعر یا مثل و عبارت عربای محساوستار اسات .شاواهد باه

دست آمده در گلستان در این مورد بیشتر به حالت نقل قول از زبان راوی یا از زبان یکی از
شخصیتهای حکایت است و یا گاهی در مواردی اندک به واسطه (کاه) موصاول کااربرد
پیدا کرده است:
ا «آوردهاند که [اندکی] در وریفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم ،دانشمند پاس
از چند روز چون محبّت معهود برقرار ندید ،گفت:
[برررنس المطررراعِمَ حرررينَ الررردَّلُّ یَکرررربُ ا
القُرررردرُ مُنتَصرر ر ٌ وَالقَرررردرُ مَخفُررررو ]»
(همان ،ص )113
ا «اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت« :یا بُن َ اِنَّکَ مَرؤولٌ یَومَ القيامَهِ ماذا اکتربَت و
ال یُقالُ بِمَنِ انتَرَبَتَ»( .همان ،ص )158
ا «عرب گوید :اعوذُ باهلل مِنَ الفَقرِ [المُکِ ِ] وَ جدارِ مَن ال اُحِ َ»( .همان ،ص )163
ج .کاربرد اشعار به صورت مستقل و مجزا از کالم:
در این شیوه همان طور که در احادیث و آیات نیز گفته شده ،به نظر میرساد مایتاوان
ترکیب مورد نظر را حشف کرد بیآنکه خللی در معنی عبارتها یا حکایاتهاا باه وجاود
آید؛ البته این مورد در گلستان بیشتر در کاربرد برخی آیات و به خصوص در کاربرد ابیاات
عربی نمود پیدا کرده است تا ماوارد دیگار کاه باارزترین نمونان آن را مایتاوان در مقدمان
گلستان به صورت دو تک بیت در مدم و توصیف محمد مصاطفی (ص) یکار کارد .چارا
که این شیوه به خصوص وقتی بیشتر نمودار می شود که بعد از ایاراد عباارات در قالاب نثار
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فارسی نظیر آن نیز به شعر فارسی آمده ،عاالوه بار آن در اداماه نیاز ابیااتی باه عربای بارای
تکریم و یا تأکید یکر شده است:
ا «در خبرست از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صافوت آدمیاان
و تتمن دور زمان محمد مصطفی صلیاهلل علیه و سلم:
شرررفيٌَ مطرررا ٌ نبررر ٌ کرررریم
قررريمٌ جررريمٌ نررريمٌ و سرريم
بَلَ ر العل ر ُ بِکمالِرره ،کَشَ ر َ الرردج بِجَمالِرره
حَرُنَت جَميرَُ خصرالِهِ ،صُرلوا عَليرهِ و آلِرهِ»
(یوسفی ،1384 ،ص )51
در حکایت ،یکی از صلحای لبنان که مقاماات او در دیاار عارب ماشکور باود ...بعاد از
یکر حکایت و بعد از یکر بیتی فارسی در بیت عربی نیز آورده است که به نظر میرسد هار
چند از لحاظ معنایی در تأکید و تنظیر عبارات قبلی است؛ اما به جهت عدم ارتباط لفظای باا
سایر عبارتها بتوان آن را حشف کرد بی آنکه خدشهای به معنی وارد شود:
[اُشرراهِدُ مَررن اَهرردي بِغَي ررِ وَسرريل
فَيَلحَقُنرر شَرررأن اضَررلُّ طَریقرررا
یُررؤجِ ُ نررارا ثُررمَّ یُطفرر بِرشَّرر َ
لِررذاكِ تَرانرر مُحرقَرراَ و غریقررا
(همان ،ص )91
 .2.2.1چگونگی ارتباط معنوی اشعار ،امثله و عبارتهای عربی

در این مورد نیز میتوان شیوههای مختلفی را در نثر گلستان مورد توجاه و بررسای قارار
داد:
الف .به شیوه تنظیر و تطبیق:
این شیوه به خصوص در کاربرد اشعار ،هم به زبان عربی و هم فارسای بای

از هماه در

نثر سعدی نماود پیادا کارده اسات .در نگااهی گاشرا در مقدماه گلساتان ،ایان ویژگای باه
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خصوص در استعمال اشعار فارسی به خوبی مشهود اسات و در ساایر باابهاا و حکایاتهاا
جلوههای این شیوه در قالب اشعار عربی نیز قابل یکر است:
ا «در حکایت «مست و عابد» سعدی دقیقاا عین مضمون ماورد نظار خاود در حکایات را
در بیتی عربی بیان کرده:
[اِذا رَأیرتَ اَثيمررا کُررن سرراتِرا وَ حَليمررا
مَن تَقربَّ ُ اَمرري لِرمَ ال تَمُررُّ کریمرا ]»
(یوسفی ،1384 ،ص )114
ا «اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد؛ یعنی آنان که دست قوت ندارناد،
سنگ خرده نگه میدارند تا به وقت دمار از دماغ خصم برآرند.
وَ قُطرررر علررر قَطررررِ اذا تَفَقَرررت نَ ررررُ
و نَ رررُِ اِلرر نَ رررِ اِذا [ا] جِتَمَعَررت بَحررر»
(همان ،ص )181
ب .کاربرد اشعار ،امثله و عبارات عربی به شیوه تمثیل:
ا «گفت :ای پدر ،کوتاه خردمند به از نادان بلند ،نه هر چه به قامت مهتر ،به قیمات بهتار
اَلشاة نظيفهٌ و الفيلَ جيفَهُ.
اَقَرررلُ جِبرررالِ االَر ِ طُرررورَ وَ اِنرررهُ
لَررراعظَمُ عِنررردَاهللِ قَررردرا و منررررِال»
(همان ،ص )59
که در این جا بیت مشکور نیز تنظیری است برای عبارات قبلی:
ا «زمین را از آسمان نثارست و آسمان را از زمین غبار ،کُلَُّ اِنافِ یَتَرَشَّ ُ بِما فيه»( .هماان،
ص )188
ا «تا کار به زر برمیآید ،جان در خطر افکندن ،نشاید؛ عرب گوید :آخِرُ الحِيلِ الرَّي ُ».
(همان ،ص )172

جلوۀ زبان عربی در زبان سعدی؛ گذری بر گلستان بیخزان

21

ا «در حکایت گدایی هول که نعمت بیقیاس اندوخته باود و پادشااهی از او طلاب ماال
کرد...
قرررالُوا عَجرررينُ الکُلر رسِ لَررريسَ بِطررراهِرٍ
قُلنررررا نرُررررد بِرر رهِ شرر رقُوقَ المَبرر ررَ ِ»
(همان ،ص )117
ج.کاربرد اشعار و عبارات عربی به شیوۀ توصیف:

با این توضیح که عالوه بر توصیف ،معانی دیگری از قبیل مدم ،دعا و مضامین عاشاقانه
را نیز بیشتر در اشعار میتوان مورد بررسی و توجه قرار داد که در اینجا نموناههاایی از آنهاا
یکر میشود.
ا توصیف:
توصیف بیشهای در ضمن حکایت؛ یکی از متعبدان...
[وَ اَفررررانينُ عَلَي ررررا جُلنررررار
عُلِقَرررت بِالشَرررجرِ االَخضر ررِنار]
(همان ،ص )111
ا در وصف بوستان:
رَوضَررر مرررافُ نَ رهرررا سَلررررال
دوحرر َ سَرررجَُ طَيرِهرررا مَرررو ُون
(همان ،ص )54
در وصف حالت و احساس غریبانه جوان خفته و کاروان رفته:
ا « ...آنگه خبر یافت که آفتاب

به سر تافت .سر برآورد و کاروان رفته دید ،بیچاره بسی

بگردید [و] ره به جایی نبرد ،تشنه و بینوا روی بر خاک و دل بر هالک نهاد و میگفت:
[مَرررن ذا یُحَررردِ ثُنررر وَ ُمَّ العررريسُ
مررا لِلغَریرر ِ سِِرروَي الغریرر اَنررسُ]»
(همان ،ص )125
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ا در مدم محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سلم:
بَلَررر العُلررر بِکمالِرررهِ ،کَشَررر َ الررردج بجمالِرررهِ
حَرُر رنَت جَمير رَُ خِصرررالِهِ صَر رلَّوا عَلَير رهِ وَ آلِر رهِ
(همان ،ص )51
ا به کار بردن ترکیبات و عبارات عربی در وصاف و مادم ممادوم خاوی

در مقدماه

کتاب از قبیل:
« ...کَهفُالفقراء ،مَالیُ الغُرباء ،مَرَبّی الفٌضالء ،یُحِبَ االتقیاء ،یَمینُ المُلک و.»...
ا کاربرد عبارات عربی به صورت جمله معترضه در متن کالم و به قصد دعا یا نفرین:
هلل خالصَا ُه باه جاناب ماا التفاات کناد در رعایات
ا « ...اگار رای عزیاز [فاالن] ،اَحسَانَ ا ُ
خاطر

هر چه تمامتر سعی کرده شود( .»...همان ،ص )77

ا «یکی از علما [ی معتبر را] منارره افتاد با یکی از مالحاده ،لَعَنَ ُماهلل و عَل حِردَة ،و باه
حجت با او برنیامد( .»...همان ،ص )129
«[سالی محمد خوارزمشاه ،رَحم اهللِ عَليهِ( .»...همان ،ص )141
ا کاربرد اشعار در مضامین عاشقانه:
« ...این بگفت (سفر کرد و پریشانی او در من اثر کرد)
فَقَررردتُ مرررانَ الوَصرررلِ و المَررررفُ جاهِرررل
بِقَررردرِ لَذیرررذِ العَررري ِ قَبرررلَ المَصرررائ ِ»
(همان ،ص )138
[وَ] رَُُّ صَرررردیقِ المنررر فررر وِدادِهررررا
الَرررم یَرَهرررا یَومر راَ فَيُوضر ر لر ر عُرررذري
(همان ،ص )144
یادآور میشود با دقت در شواهد به دست آمده در کاربردهاایی کاه ساعدی از زباان و
ادب عربی داشته ،این کاربردها بی

از همه در آیات و احادیث نمود پیادا کارده و بعاد از

آن در اشعار عربی که سرودۀ خود وی بوده است و ساسس ماواردی انادک نیاز از عباارات
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عربی که به عنوان مثل و حکمت در میاان ماردم عارب شاهرت داشاته اسات ،غیار از اینهاا
چندان عبارت عربی که به عنوان مثل و حکمت در میان مردم عارب شاهرت داشاته اسات،
غیر از اینها چندان عبارت عربی که در محتوای حکایتها آمده باشاد و از لحااظ لفظای یاا
معنوی قابل توجه و بررسی باشد ،قابل یکر نیست؛ مگر عبارتهای خبری کاه در مقدماه و
خاتمه کتاب ،سعدی به رسم معهود و باه قصاد مادم ممادوم و یاا باه غارض خاتم کتااب
بدانها سخن گفته و یا عبارت های کوتااهی کاه باه عناوان جماالت دعاایی در ماتن کاالم
سعدی رخ نماوده و کااربرد آنهاا بسایار طبیعای و مطاابق باا زباان و رسام زماناه اسات کاه
شواهدی نیز از آنها یکر گردید.
 .1.1کاربرد مفردات عربی در گلستان

اگر مقصود از مفردات تک واهههای عربی ،در گلستان را در نظار داشاته باشایم کاه در

فارسی نیز بتوان آنها را در یک واهه معنا کرد ،شواهد بسیار اندکی از ایان ناوع در گلساتان
میتوان ارائه کرد .از قبیل :الجرم ا القصه ،فیالجمله ،فَکیفَ .که البته برخی از این واهگاان
از جمله :الجرم و فیالجمله بارها در کالم سعدی تکرار شده اسات؛ اماا غیار از اینهاا شااید
بتوان برخی ترکیبات اضافی ،وصفی ،قیدی و سایر ترکیبات عربی را که در کالم سعدی باه
زبان عربی نمود پیدا کردهاند را نیز در ییل آن عنوان بیان کرد.
در بررسی ساختار عباارات عربای گلساتان هجاده ماورد از مفاردات و ترکیباات عربای
گلستان ییل عنوان فهرست مفردات یکر گردیده است( .شمالی ،1385 ،فهرست مفردات)
در حالی که با بررسی دقیقتر در گلساتان بای

از پنجااه ماورد از مفاردات و ترکیباات

عربی مورد کاربرد سعدی در این کتاب را میتوان فهرست کرد و به یقین مایتاوان گفات
تمام این مفردات و ترکیبات عربی در تار و پود کاالم ساعدی چناان رخ نماودهاناد کاه در
ارتباط لفظی و معنوی کامل با عبارات دیگار باود و قابال تغییار در معناای دیگار و یاا جادا
کردن از کالم نیستند.
بسیاری از این مفردات و ترکیباات در واقاع جزیای از جملاه یاا کاالم باوده و نقشای از
نق های دستوری از قبیل :نق های اضافی ،وصفی ،قیدی و  ...را بر عهده دارند.
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با دقت در کاربرد بسیاری از این ترکیبات میتوان ایعان کرد که غرض ساعدی از ایان
نوع کاربردها بیشتر سود بردن از معاانی آنهاا در جهات کوتااه کاردن ساخن و باه عباارتی
آراستن سخن به ویژگی ایجاز بوده است.
و ایاان ویژگاای بااه خصااوص در ترکیباااتی کااه سااعدی از آنهااا در توصاایف برخاای از
ویژگیهای مدنظر خود از آنها بهره بارده ،بیشاتر قابال یکار و مشااهده اسات .ترکیبااتی از
قبیل :کریمالنفس ،کریاهالصاوت ،لطیافاالعتادال ،طیاباالدا ،لشایم الطباع ،ساابقاالنعاام،
مستجابالدعوه و  ...که شاید برخی از آنها را بتوان به عینه در یک ترکیب فارسای ترجماه
کرد؛ اما بسیاری از آنها را هم نمیتوان در یک یا دو کلمه به فارسی ترجمه کرد تاا معناای
مورد نظر را از آن حاصل کرد و این البته به جهت ررفیتهاایی اسات کاه در هار دو زباان
وجود دارد .شاید بالعکس بسیاری از واهگان فارسی را نتوان در یاک یاا دو واهه عربای باه
ترجمه و معنا درآورد.
در ادامه برخی از شواهد مربوط به مفردات و ترکیبات عربی در گلساتان باا یکار نقا
آنها در جملن مورد نظر ارائه میگردد.
 .1.3.3مفرداتی از قبیل :فیالجمله ،فیالمثل ،فکیف ،الجرم که بیشاتر در نقا

قیادی و در

ادامن سخن و در متن کالم و برای آغاز جمالت بعدی کاربرد پیدا کاردهاناد .باه خصاوص
واهۀ فیالجمله بارها در گلستان تکرار شده است .میتاوان گفات در معناای واهه «خالصاه»
که در محاوره امروز مابین سخن گفته میشود و یاا در معناای (کوتااه ساخن) کاه در زباان
نوشتار به منظور کوتاه کردن کالم و ادامه گرفتن آن به کار میرود.
ا در حکایت« :یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیاک مان آماد ...فایالجملاه باه
انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این روزها که ماژده ساالمت حجااج برساید ،از بناد گارانم
خالص کردند و ملک موروثم خاص»( .یوسفی ،1384 ،ص )72
ا و یا در حکایت« :پیری حکایت کند که دختری خواسته بودم و حجره به گل آراساته و ...
فیالجمله امکان موافقت نبود به مفارقت انجامید»( .همان ،ص )151
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ا «و حکما گفتهاند :اگر آب حیات فروشند [فیالمثل] به آب روی ،دانا نخرد کاه ماردن باه
علت به از زندگانی به مشلّت»( .همان ،ص )112
ا » یکی از پادشاهان پیشین در رعایات مملکات سساتی کاردی و لشاکر باه ساختی داشاتی،
الجرم دشمنی صعب روی نمود ،همه پشت دادند»( .همان ،ص )68
 .2.3.3ترکیباتی از قبیل :علیالخصوص ،علیالعموم ،علیالدوام ،عاقب االمر و علایالصابام
طوعاا و کرهاٌ و ...که در نق های قیدی و هر کدام یک یا دو مورد در نثر یاا شاعر ساعدی
کاربرد پیدا کردهاند:
علااای الصااابحا باااه روی تاااو هااار کاااه برخیااازد
صااااابامِ روزِ ساااااالمت بااااار او مساااااا باشاااااد
(همان ،ص )139
ا «وزیر این سخن بشنید طوعاا و کرهاا بسسندید و ( .»...همان ،ص )61
«[گفت ]:سبب آن که سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلاق را
علیالعموم و پادشاهان را علیالخصوص( .»...همان ،ص )155
 .3.3.3ترکیباتی از قبیل :سابقاالنعام ،روضه غنّا ،حدیقه غلبا ،بدیعالجماال ،نادرالحسان،
کریهالصوت ،لطیفاالعتدال ،طیب االدا ،صُمُّ بکم ،رلومِ جهول و ...که همانطور که پای
از این گفته شد ،بیشتر در نق های وصافی و باه جهات توصایف ویژگایهاای ماورد نظار
سعدی کاربرد پیدا کردهاند.
اا در حکایاات« :یکاای از متعبّاادان شااام ...هاامچنااین در عقااب او غالماای باادیعالجمااال،
لطیفاالعتدال که زور بازوی جمال

پنجه تقوی شکسته بود( .»...همان ،ص )111

ا «گویند :خواجهای را بندهای نادرالحسن بود و ( .»...همان ،ص )133
زباااان بریاااده باااه کنجااای نشساااته صُااامُّ بکااام
باااه از کسااای کاااه زباااان نباشاااد انااادر حکااام
(همان ،ص )53
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 .4.3.3برخی مفردات و ترکیباتی که به اسامی خاص داللت داشته و با توجه به ترکیاب
کالم نق های متفاوتی را پشیرفتهاند:
از قبیل« :اصحابالکهف ،صخرالجن ،عینالقطر ،عیداضحی ،سیدالمرسلین:
ا در حکایت« :یکی [را] از ملوک کنیزکی چینی آورده بودند« :...او را به سیاهی بخشاید...
هیکلی که صحرالجن از طلعت

برمیدی و عینالقطر از بغل

بدمیدی»( .همان ،ص )84

ا « ...گفت :من او را عید اَضحی در بصره دیدم( .»...همان ،ص )81
نتیجه
در جلوۀ «در موعظههای شافی که در سلک عبارت» سعدی رخ نموده اسات ،بایشامار
شکل ،اندازه و معنا نهفته است که هار جوینادهای را باه اقتضاای غرضا
روندهای را به اقتضای مقصد

محصاولی و هار

حاصلی است.

از منظرگاه این سیر مختصر در گلستان سعدی میتوان گفات :گلساتان هار چناد نمونان
اعالی نثر پارسی است و هم واالترین سرمشق نویساندگان بعاد از خاود ا بایآنکاه از ایان
سرمشق سبقتی گرفتاه باشاند ا اماا باه یقاین مایتاوان گفات ایان نثار بایبادیل چاون بناای
مستحکمی است که تنها از مصالح مختص زبان فارسی سربرنیاورده است؛ بلکه هنر ساعدی
در آن اساات کااه چااون معماااری زبردساات هاام نثاار لطیااف ،روان و اصاایل فارساای دری را
فردوسیوار از ناخالصیها ،تیرگیها و دشواری هاای مرساوم زماان خاود پیراساته و هام باه
ررافت و فراست به مقتضای غرض و مقصود خود آن چنان مرثر و مفید از فرهناگ حااکم
بر زمانن خوی

بهره برده که کسی را مهلت و علات خارده گارفتن بار او نماناده .باه یقاین

میتوان گفت جلوههایی که از آیات ،احادیث ،امثاال و حکام و ساایر عباارات و مفاردات
عربی در گلستان رخ نموده است ،های یاک زایاد کاالم و قابال حاشف و نادیاده گارفتن
نیست؛ جز اندک مواردی بهخصوص در کاربرد اشعار عربی که در برخی شواهد این مقالاه
با تردید عنوان شد که ،شاید بتوان آنها را به عنوان جمله یا شعری مساتقل و جادای از ماتن
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حکایتها دانست .هر چند این نیز به علت الزام و اصراری که سعدی در القا و تأکیاد کاالم
خود در یهن مخاطبان

داشته ،چندان نابهجا و ناشایست به نظر نمیرسد.

رعایت پیوستگی و اتصال هم در لفو و هم در معنا مابین آیات ،احادیث ،اشعار و ساایر
عبارتهای عربی با عبارتهای فارسی گلستان از جملاه مختصاات برجساته و قابال یکاری
است که کاربرد هنرمندانن این نوع اقتباس ،درج و تضمین در نثر ساعدی را مایتاوان بادان
توصیف کرد.
هم چنین سادگی ،ایجاز ،اشتهار و در عین حاال رساایی و بایساتگی کااربرد جماالت و
عبارتهای عربی به خصوص در جلوههای آیات و احادیث از جمله ویژگیهایی است کاه
میتوان آراستگی نثر سعدی را بدانها ستود.
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تأثیر عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی
دکتر نرگس جابری نسب
دکتر نیره ابیات





چکیده
نظامی از جمله شاعرانی است که به سرودن منظومههای داستانی شهره است .وی عالوه بر

تبحر در شعر و شاعری از دان های رایج روزگار خوی  ،آگاهی وسیعی داشت .در تفسیر قرآن
و حدیث استاد بود و با فلسفه و کالم ،علوم مختلف عقلی و مکاتب فلسفی آشنا بود .از عرفان و
تصوف آگاهی بسیار داشت و با زیرکی و معرفتی کمنظیر مفاهیم ناب عرفانی را در خالل
منظومههای پنجگانه خود جای داده است .لیلی و مجنون ،سومین منظومه از مثنویهای پنجگانه
نظامی در حقیقت بازتابی است از علومی که وی از آنها برخوردار بود ،حضور جلوههای عرفانی
به منظومه لیلی و مجنون نظامی شیرینی خاصی بخشیده است .وی با نگاهی عرفانی به شرم داستان
عشق لیلی و مجنون میپردازد و عشق حقیقی را در وجود لیلی و مجنون نشان میدهد .در این مقاله
برای پاسخ به پرس  :چه جلوههایی از عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی دیده
میشود به باررسی فضای داستانی لیلی و مجنون پرداخته شده است .هدف این پژوه  ،شناخت
وجوه عرفانی منظومن لیلی و مجنون نظامی است .گردآوری دادههای پژوه

با مطالعه کتابخانهای

و بررسی اسناد و مدارک علمی انجام شده و اطالعات مورد نیاز برای پاسخگویی به پرس های
پژوه

از طریق جستوجو در منابع مرتبط با موضوع پژوه

است .تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها در این پژوه

و یادداشتبرداری جمعآوری شده

بر اساس کیفی صورت گرفته و مبتنی بر

توصیف و تحلیل دادهها است.
کلید واژه :عرفان ،فضای داستانی ،لیلی و مجنون ،نظامی ،قرن ششم.
* .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب)nargesja@azad.ac.ir( .
** .استادیار دانشگاه تهران)abyat@ut.ac.ir( .

تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
لیلی و مجنون نظامی گنجوی فقط یک داستان عاشقانه نیست؛ بلکه منظومهای سرشار

از حقایق سودمند معرفتی و عرفانی است که میتوان در کُنه اشعار لیلی و مجنون
جلوههایی از مفاهیم و مضامین عرفانی را مشاهده کرد .نظامی برای بیان دیدگاههای
اعتقادی ،اخالقی ا عرفانی خود از نظم این داستان عشقی استفاده کرده است .وی در کنار
احساسات لطیف عاشقانه در اثنای عشقی زیبا ،به تداعی گنجینهای از معارف و مسایل
عرفانی پرداخته است.
پیشینۀ تحقیق

تااکنون اثر ماستقلی با عنوان «تأثیر عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی»
صورت نگرفته است؛ اما رقیه شعبانی و محبوبه مباشری مقالهای با عنوان :بازتاب مفاهیم
عرفانی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی ،نوشتهاند .نویسندگان معتقدند :اگر چه لیلی و
مجنون یک اثر غنایی و بزمی است؛ ولی در جای جای کتاب؛ عرفان ،تهشیب و ریاضت
به روشنی آشکار است و با بیان و نمایاندن این اشعار عرفانی به تبیین و نگر

عرفانی

نظامی به صورت مستدل میپردازند و بیان میدارند که هدف شاعر صرفاا آفریدن یک اثر
بزمی و غنایی نبوده؛ بلکه هدفی واالتر مدنظر شاعر و حکیم گنجه بوده است .شاعر در این
اثر اصالت ،پاکی و پارسایی و زهد و عشق عارفانه را پی

چشم داشته است.

همچنین مرتضی محسنی و سبیکه اسفندیار در مقالهای با عنوان :بررسی جانبههاای
عارفانی در لیلی و مجنون نظامی و مقایسن آن با مصیبتنامه عطار به قابلیتهای عرفانی لیلی
و مجنون در پرتو صفات و مقاماتی چون صبر ،عنایت ،ررفیت ،درد ،وحدت ،فنا ،جنون و
رحمت پرداختهاند تا عشقی متعالی که در این منظومه جلوهگر شده است ،را آشکار کنند.
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همچنین برای تبیین این عشق متعالی و در جهت رسیدن به جهانبینی معرفتی نظامی در لیلی
و مجنون ،مقامات و صفات عرفانای این اثر با مصیبتنامن عطار ،به عنوان منظومهای
دردآلود در ادبیات عرفانی مقایسه شده است.
مریم شعبانزاده در مقالن شور شیرین درباره نگاه عرفانی نظامی مینویسد« :از آنجا که
نویسندگان در آثار ادبی خود ،شخصیت درونای ،آماوزههاا و افکار خود را بازتاب
میدهند ،نظامی نیز در این روایت ،ضمیر پنهان و رویکرد عرفانی خود را ناموده است».
(شعبانزاده ،1389 ،ص )75
بحث اصلی
خمسه حکیم نظامی نوعی سلوک شعری ،فکری ،شهودی خاصی است که به صورتی
مبنادار و همخوان از مخزناالسرار آغاز میشود و تا اسکندرنامه ،ادامه مییابد 1.به همین
سبب باید مجموعه پنج گنج مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در کنار بررسی سبک و
رو

بیان اشعار نظامی در داستانهای  ،به سلوک شعری ،فکری ،شهودی خاص نظامی

نیز آشکار پی برده شود.
لیلی و مجنون سومین منظومه در پنج گنج نظامی است .نظامی لیلی و مجنون را در بحر
هزج مسدس اخرب مقبوض محشوف یا مقصور و در وزن «مفعول مفاعلن فعولن» سروده
است .بحر هزج یکی از بحرهای پرکاربرد شعر فارسی است که با وزنهایی دلنشین ،شیرین
و آرام ،متناسب با مضامین عاشقانه و آرامبخ

است .وزن «مفعول مفاعلن فعولن» نیز از

وزنهای کوتاه و تند است که برای مفاهیم شاد به کار میرود و نظامی با ررافت این وزن
را برای سرودن منظومه لیلی و مجنون به کار برده است.

 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک :بررسی سلوک شعری و فکری نظامی در پنج گنج ،تاریخ انتشار :سه شنبه 27
مهر  1389ساعت 15:16؛ http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/84866
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این منظومه در «چهار هزار و پانصد و پنجاه و پنج بیت» (باباصفری ،1392 ،ص  )438و
در مدتی کمتر از چهار ماه در سال 584ق .سروده و به «خاقان کبیر ،ابوالمظفر اخستان بن
منوچهر شروانشاه (سلطنت در شروان 598-563ق( »).خزانه دارلو ،1375 ،ص  )47تقدیم
شد« .گویا بعداا نیز در آن تجدید نظرهایی کرده و این کار را در حدود سال 588ق .به پایان
برده است»( .صفا ،1369 ،ج  ،2ص )813
ایااااان چاااااار هااااازار بیااااات اکثااااار
شاااد گفتاااه باااه چاااار مااااه کمتااار
گاااار شااااغل دگاااار حاااارام بااااودی
در چااااارده شااااب تمااااام بااااودی ...
آراسااااته شااااد بااااه بهتاااارین حااااال
در سااالخ رجاااب باااه ثااای و فااای دال
تااااریخ عیاااان کاااه داشااات باااا خَاااود
هشاااااتاد و چهاااااار بعاااااد پانصاااااد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )517-518
لیلی و مجنون
شاعران بسیاری پی

از نظامی به داستان لیلی و مجنون که از داستانهای عاشقانه

اعراب بود ،اشاراتی داشتهاند .نظامی با سرودن منظومه لیلی و مجنون در قالب مثنوی ،از
شاعران معاصر و ماقبل خود پیشی گرفت .آوردهاند که« :ابوالمظفر شروانشاه اخستان از
نظامی خواه

میکند که داستان لیلی 1و مجنون 2را از عربی به فارسی بسردازد و بسراید؛

اما نظامی زیر بار نمیرود تا اینکه فرزند

محمد که در این هنگام چهارده ساله است ،نیز

« .1لیلی ،معشوقن مجنون ،همان لیلی دختر سَعد بن مهدی ربیعه ابان حاَری

بن کعب بن ربیعه ابن عامر

صعصعه است»( .اصفهانی ،بیتا :ج)5 :2؛ (خزانه دارلو)45 :1375 ،
 .2مجنون ،قیس بن ملوم بن مزاحم از قبیلن بنی عامر و لیلی بنت سعد هم از آن قبیله( .صفا ،1369 ،ج ،2
ص  )813است.
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میکند و باز نظامی از این کار سرباز میزند تا باالخره اصرار محمد در او

کارگر میافتد و چنان در این راه عزم جزم میکند که در مدت کمتر از چهار ماه بی

از

چهار هزار بیت میسراید و به کمال و زیبایی ،داستانی ماللآور را چنان میآراید که هی
اندوهی به دل نمیآورد»( .برزآبادی فراهانی ،1378 ،ص )157
نظامی و عرفان
قرن ششم ،قرن گستر
گستر

اندیشههای عرفانی و صوفیگری است .تصوف با رشد و

خود ،در این قرن ،بر شعر فارسی تأثیر گشارد و با آن درآمیخت .اندیشههای

عرفانی در شعر رسوخ کرد و شاعران صوفیمسلک به بیان این اندیشهها در شعر خود
پرداختند و شعر در خدمت تبلیغ اینگونه اندیشهها قرار گرفت تا آنجا که شعر و ادب
فارسی با عرفان ،پیوندی ناگسستنی پیدا کرد؛ پیوندی که ریشه در روم ،روان و عواطف
انسان دارد .عشق در عرفان و آثار عرفانی ،عنوان خاص یافت و مورد بحث قرار گرفت و
لطافت و کمال آن آثار را صد چندان کرد .آثار سنایی غزنوی ،نخستین جلوهگاه عرفان و
نخستین جلوه دهنده و بیان دارنده عشق عرفانی است.
نظامی نیز در لیلی و مجنون عالوه بر نقل داستان دلدادگی مجنون به لیلی ،به بیان
اندیشههای متعالی میپردازد .وی برای تأثیر بیشتر داستان از جلوههای عرفانی در البهالی
ابیات و اشعار بهره میبرد .یکی از جلوههای معرفتی لیلی و مجنون ،مضامین عرفانی است
که در قالب مقامات و احوال نمایان شده است .آنچه ما را به جلوههای عرفانی در این

منظومه هدایت میکند ،عشق حاکم بر کلّ داستان است .عشق مجازی در لیلی و مجنون
وسیلهای برای رسیدن به عشق حقیقی و الهی است.
نظامی با استفاده از تاریخ ،فرهنگ مردم ،روایتهای شفاهی داستان ،داستانی جدید به
صورت شعر خلق میکند و با تغییر ویژگی های شخصیتی لیلی و مجنون ،حالوتی دیگر به
این داستان میبخشد .نظامی روم سبز ایرانی را بر فضای گرم و سوزان داستان عرب حاکم
میکند .عشق در تمام تار و پود داستان جاری میشود تا آنجا که فضا ،اشخاص ،درختها،
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شنها و ماسه های بیابان همه و همه بر این عشق گواهی میدهند« .عشقی که با مرگ پایان
ماییاابد و باا دردمندی و ناکامی همراه است»( .ستاری ،1366 ،ص 263؛ به نقل از
محسنی ،اسفندیار ،1391 ،ص )111
مجنون در مکتب ،عاشق لیلی میشود .ایان عاشق چنان آتشی در وجود مجنون
میافکند که او را آوارۀ بیابان و همدم وحو

و ددان مایکاند .نظامی از طریق شخصیت

لیلی ،عفت و پاکدامنی و مبارزه با نفسپرستی را تعلیم میدهد و از طریق شخصیت مجنون
گسستن از تعلقات جامعه بشری و فنای کامل در معشوق را میآموزاند.
شخصیت لیلی و مجنون در داستان
نظامی از دو شیوه برای معرفی شخصیتهایی که در داستان حضور دارند ،استفاده
میکند .گاه مستقیم و صریح به یکر جزئیات راهری و باطنی شخصیتهای داستانی
میپردازد و گاه به صورت غیرمستقیم و از طریق گفتار و کردار ،خلق و خوی
شخصیتهای داستانی خود را معرفی میکند.
نظامی در آغاز منظومه لیلی و مجنون ،توصیفی ساده و مستقیم از شخصیت لیلی و
مجنون به دست میدهد که تا حد زیادی نشان دهندۀ فضا و حال و هوای شخصیتها است.
سسس با یکر حکایتهایی ،به شیوۀ غیرمستقیم ،به توصیف شخصیت لیلی و مجنون
میپردازد آن چنان که در پایان داستان ،تصویری که خواننده از لیلی و مجنون در یهن
دارد ،با آغاز ،متفاوت است؛ اما توصیف وضعیت راهری او به شیوهای ماهرانه بیان میشود.
الف .شخصیت مجنون:

«شخصیت مجنون تا حدی جنبن مافوق بشری مییابد و برخی رفتارهای

به کرامات و

خرق عادات عرفا شبیه است»( .حداد ،1388 ،ص  )128به عبارت دیگر ریاضتها و
رنجهای لیلی و مجنون در حقیقت به نوعی ،سیر و سلوک عرفانی را بازتاب میکند.
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روایت در لیلی و مجنون ،بر پایه شخصیت مرد شکل گرفتهاست« .با وجود آنکه یک
شخصیت مرد و یک شخصیت زن در داستان وجود دارد؛ ولی عشقی که در این روایت به
تصویر کشیده میشود ،یک عشق عرفانی و فرازمینی است»( .رضایی اردانی ،1387 ،ص )98
جالل ستاری مینویسد که « :عشق و خاکساری و عشق و شیفتگی هر دو به اعتباری
عرفانیاند؛ زیرا اولی زن را آنقدر آرمانی و مثالی میکند که معشوق به فرجام ،انسانی
فوقطبیعی و گاه ملکوتی و الهوتی میشود و عشق و شیفتگی که خواستار وحدت تام و
تمام در وجود یا سوز

و گداز

دو جان در یک تن است ،ناگزیر اعتماد میکند که

این آرزوی محال اتحاد و وصال مطلق را فقط در آغو

مرگ برآورده میتوان ساخت».

(ستاری ،1354 ،ص  )4این امر یکی دیگر از دالیل عرفانی بودن شخصیت مجنون است.
چنانچه یکی از ویژگیهای شخصیت عرفا ،خوی گرفتن با ریاضت است:
در حلقاااااااه آن حظیااااا اره افتااااااااد
کشااااااتی در آب تیااااااره افتاااااااد
غلطیاا اد چااااو مااااور خسااااته کاااارده
پیچیاا اد چااااو مااااار زخاااام خااااورده
بیتاااا ای دو سااااااه زارزار برخوانااااااد
اشاااکی دو ساااه تلاااخ تلاااخ بفشااااند
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )673
مجناااون ز جهاااان چاااو رخااات بربسااات
از ساااااااارزن جهانیاااااااان رساااااااات
باااااار مهااااااد عااااااروس خوابنیااااااده
خاااااواب برباااااود و بسااااات دیاااااده
ناسااااااود دریاااا ان ساااااارای پاااااار دود
چااااون خفاااات مااااعالغرامااااه آسااااود
(همان ،ص )674
خفتنااااااد بااااااه ناااااااز تااااااا قیاماااااات
برخاسااااااات ز راهشاااااااان مالمااااااات
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بودناااد در ایا ان جهاااان باااه یا اک عهاااد
خفتناااد در آن جهاااان باااه یاااک مهاااد
کردنااااد چنااااانکااااه داشاااات راهاااای
باااار ترباااات هااااردو روضااااهگاااااهی
آن روضاااه کاااه رشاااک بوساااتان باااود
حاجااااتگااااه جملااااه دوسااااتان بااااود
(همان ،ص )676
ب .شخصیت لیلی:

شخصیت لیلی در داستان لیلی و مجنون به گونهای است که لیلی توانایی ابراز عشق
خود را ندارد .او تسلیم محض است و به جای عمل ،صبوری میکند و به جای آن که
نظر

را بگوید ،مدام اشک میریزد .لیلی همیشه در انتظار شنیدن خبری از مجنون است و

با باد صبا به راز دل مشغول است .لیلی افسرده و غمگین است و با همه صبوری ،به
خواستها

نمیرسد .لیلی حسابگریهای زنانه و مصلحتبینیهایی دارد که الزمه حیات

بادیه است( .رضایی اردانی ،1387 ،ص  )99با اینحال شخصیت لیلی از نظر زندگی سراسر
تسلیم وی اهمیت دارد .به گفته سعیدی سیرجانی لیلی« :شخصیتی است فاقد هرگونه تال .
او را از مکتبخانه باز میگیرند .در خانه زندانی میکنند .او را به شوهر میدهند ،بدون
آنکه نظر وی را جویا شوند .به شوهری که همه روزه نگهبان او است .کار لیلی اما در این
میان فقط گریه است و تسلیم .او حتی راز دل به مادر هم نمیگوید .مادر

سالها بعد و از

زبان همکالسان او پی به راز عشق میبرد»( .سعیدی سیرجانی ،1379 ،ص )148
لیلاای چااو بریااده شااد ز مجنااون
ما ایریخااات ز دیا اده دُرّ مکناااون
مجناااون چاااو ندیاااد روی لیلااای
از هاااار مااااژهای گشاااااد ساااایلی
م ایگشاات بااه گاارد کااوی و بااازار
در دیاااده سرشاااک و در دل آزار
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مااایگفااات سااارودهای کااااری
ماایخوانااد چااو عاشااقان بااه زاری
او ماایشااد و ماایزدنااد هاارکس
مجنااون مجنااون ز پاای و از پااس
او نیاااز فساااار سسااات مااایکااارد
دیاا اوانگیی درساااات ماا ایکاااارد
ماایرانااد خااری بااه گااردن خُاارد
خاار رفاات و بااه عاقباات رساان باارد
دل را بااه دو ناایم کاارد چااون ناااز
تااا دل بااه دو ناایم خوانااد یااار
کوشاااااید کاااااه راز دل بسوشاااااد
باااا آتااا دل کاااه بااااز کوشاااد
خاااون جگااار باااه رخ برآماااد
از دل بگششااات و بااار سااار آماااد
او در غاااام یااااار و یااااار ازو دور
دل پاااارغم و غمگسااااار از او دور
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )536-537
مقامات سیر سالک
مسیر عشق لیلی و مجنون از عشق مجازی تا عشق حقیقی یا به عبارتی از خود تا خدا
است .لیلی و مجنون سالکان این سیرند .همانطور که سالک برای رسیدن به کمال نهایی
خود ،باید مراحل و منازلی را در مسیر سیر و سلوک طی کند ،لیلی و مجنون نیز در مسیر
سیر و سلوک مراحل و منازلی را پیمودند .این مراحل اگرچه با نامها و عددهای متفاوتی
یکر شده است؛ اما همگی به یک مسیر واحد اشاره دارند .این سفر دارای مراحلی است که
آنها را مقامات گویند و آن درجاتی ارتقایی است که سالک به حسب تقدم خود در
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ریاضت و تهشیب نفس از آنها میگشرد .در اثنا این سفر ،امور نفسانی برای او دست
میدهد که آنها را احوال میگویند.
مقامات ایستگاههایی است از عبادات ،مجاهدات و ریاضتها که در آنها بنده در
پیشگاه خدا میایستد و از همه میبرّد تا بدو بسیوندد ،و بیشتر بر این منوال جریان مییابد:

1

 .1توبه .2 ،ورع .3 ،زهد .4 ،فقر .5 ،صبر .6 ،توکل .7 ،رضا( .حلبی ،1367 ،ص )179
 .0مقام توبه:

اولین مقام سیر سالکِ طالب است و آن عبارت است از «رجوع به خدای تعالی به شرط
دوام ندامت و پشیمانی و کثرت استغفار»( .گوهرین ،1368 ،ج ،3ص )229توبه آغاز یک
زندگی جدید است و آن شعور به گناه و پشیمانی بر آن و عزم راسخ بر ترک آن است:
چااااون پنااااد پاااادر شاااانود فرزنااااد
ماایخواساات کااه دل نهااد باار آن پنااد
روزی دو بااااااه چااااااابکی شااااااکیبد
پااااااا در کشااااااد و پاااااادر فریبااااااد
چااااون توبااااه عشااااق ماااایسااااگالید
عشاااق آماااد و گاااو توباااه مالیاااد
گفااات ای نفااااس تاااو جااااان فاااازایم
اندیشاااااان تااااااو گااااااره گشااااااایم
ماااااوالی نصااااایحت تاااااو هوشااااام
در حلقاااااااه بنااااااادگیت گوشااااااام
پنااااد تااااو چااااراغ جااااان فروزیساااات
نشاااانیدن ماااان ز تنااااگ روزیساااات

2

 .1سیر سالک در طریقت هفت است.
 .2حضرت رسول میفرمایند« :ما مِن شَ فٍ أحَ َّ إل اللَّهِ تعال مِن شاٍُّ تائ ٍ ،و ما مِن شَ فٍ أبغَضَ إل
اللَّهِ تعال مِن شَيخٍ مُقيمٍ عل مَعاصِيهِ» .هی چیز نزد خداوند متعال محبوبتر از جوان توبهگر نیست و هی
چیز نزد خداوند متعال منفورتر از پیرى که بر گناهان

مداومت کند ،نمىباشد.
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فرمااااان تااااو کردناااای اساااات داناااام
کوشاااام کااااه کاااانم نماااایتااااوانم
بااار مااان ز خااارد چاااه ساااکهبنااادی
بااار ساااکن کاااار مااان چاااه خنااادی
در خااااااطر مااااان کاااااه عشاااااق ورزد
عااااااالم همااااااه حبااااااهای نیاااااارزد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )613
 .2مقام ورع:

ورع مقام دوم اصحاب طریقت است« .ورع آن است که از همه چیزها باسرهیزی به جاز
خادای» (قشیری ،1374 ،ص  )166و آن دوری است از آنچه خداوند متعال مکروه داشته
است و «ترک شبهات است»( .همان) ورع آغاز زهد است.
 .1مقام زهد:

زهد روی گرداندن ،بی اعتنایی و از دست دادن میل و رغبت است و زهد در حرام
واجب و در حالل فضیلت است( .محدث نوری ،1418 ،ج  ،12ص  )51حضرت رسول
میفرمایند « :إِذَا رَأَیْتُمُ اَلرَّجُلَ قَدْ أُعْطِ َ ُهْدا فِ اَلدنْيَا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ یُلَقِّنُ اَلحِکْمَ َ» ،زهد
مخصوص خواص است ،کسانی که هفت شهر عشق را گشتهاند و به هست و نیست ،پشت پا
زدهاند ،به این مقام میرسند .مجنون در عشق لیلی زهد پیشه کرد و با ترک خانه و خانواده
و تمام وابستگیهای خود به هست و نیست خود پشت پا زد و به کوه و بیابان پناه برد.
 .1مقام فقر:
0

فقر در نزد عرفا عبارت است از« :نیازمندی به خدا و بینیازی از غیر او» .فقر یعنی دل
بریدن از دنیا و اسباب آن و فقط احساس نیاز به خدا کردن است .متصوفه کسی را فقیر واقعی
میدانند که عالوه بر ترک و فقدان مال ،میل و رغبت به دارایی و دارا بودن را نیز ترک کند.

 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک :جمعی از نویسندگان ،1391 ،دایرةالمعارف تشیع ،جلد  ،12تهران :حکمت،
ص .353
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عرفا در این زمینه به آین شریفن« :یَا أَی َا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَافُ إِلَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِ الْحَمِيدُ» ،اى
مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بى نیاز ستوده است (فاطر )15 /استناد میکنند.
فقر واقعی در نزد محققان صوفیه فقط ترک و فقدان مال نیست؛ بلکه ترک و فقدان
میل و رغبت به غنا هم شرط است .یعنی فقیر واقعی باید هم دست
هم قلب

از مال دنیا خالی باشد،

از عالقه و محبت آن و به این معنی است که صوفی را فقیر و دروی

نیز

میخوانند .اگرچه اغلب عنوان فقیر بر طبقن پایین صوفیه اطالق میشود؛ لیکن محققین
صوفیه ترک رغبت و اخفاء فقر و اجتناب از ارهار و سوال را شرط تحقق فقر واقعی
میشمارند و فقرای واقعی و صادق را دارای زهد و مقام صدیقان میپندارند و رسم فقر را
تشبه و تقلید از پیامبران و اولیاء میدانند( .مصاحب ،1392 ،ص )1912
مجنون در راه عشق لیلی خانه و کاشانه خود را ترک کرد و فقر پیشه کرد .هر نوع
نیازی را پشت سر گشاشت و سرانجام به بینیازی مطلق رسید.
 .0مقام صبر:

از جمله اوصاف حسنه و اخالق حمیده ،شکیبایی بر بال و پیشامدهای ناگوار زندگی و
شکرگشاری بر نعمتهای خداوند متعال و خشنودی و رضایت به قضای خداوند
بیهمتاست( .ممقانی ،1364 ،ص  )71صبر در لغت به معنای شکیبایی ،بازداشت ،زندان و
دوای تلخ را گویند ،لهشا او را بدین معنی شاقّه مشکور مناسب کرده که بعد از کشیدن
سختی و تلخی بار ریاضت به نرمی و آرامی و شیرین رسیدن است ،کما قال :صبر تلخ است
و لیکن بر شیرین دارد( .ترینیقندهاری یوشنجی ،1387 ،ص )131
صبر عرفانی بسته به اینکه مربوط به عوام است یا خواص (عرفا) متفاوت میباشد.
دارای مراتبی است .1 :نفس؛  .2قلب؛  .3روم .هر کس که بخواهد به عالیترین مرتبن صبر
برسد باید هر کدام از این مراتب فوق را طی کند و شاید مدّتها برای یک عارف طول
بکشد که از یک مرتبه به مرتبن دیگری برود؛ زیرا که در هر مرتبه تزکیّه و استقامت الزم را
کسب کند .چرا که به نظر میآید هر مرتبه از مراتب صبر مقدمهای برای مرتبن بعد میباشد
که زنجیروار به هم متصل هستند و تا کسی مرتبن نفس را طی نکند ،نمیتواند به مرحلن
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قلب یا روم صعود کند« .وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْ ِمْ وَلَا تَکُ فِ ضَيْقٍ مِمَّا
یَمْکُرُونَ» ،و صبر کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه
نیرنگ مىکنند ،دل تنگ مدار( .نحل)127 /
فقر مقتضی صبر است و اگر سالک جویای حق در فقر و محنت ،صبر و تحمل را شعار
خود نسازد ،نتیجهای به دست نخواهد آورد .نه فقط فقر بدون صبر بینتیجه است؛ بلکه سیر
در سایر مقامات سلوک هم مقتضی صبر است .در قرآن آمده است« :یَا أَی َا الَّذِینَ آمَنُوا
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَََ الصَّابِرِینَ» ،اى کسانى که ایمان آوردهاید از شکیبایى و
نماز یارى جویید؛ زیرا خدا با شکیبایان است( .بقره)153 /
مجنون پس از آگاهی از ازدواج لیلی آواره کوه و بیابان شد .پدر ،پسر را به صبر و
صبوری در عشق دعوت کرد؛ اما نصایح پدر در مجنون کارگر نشد ،دیریست که کار از
دست بشد:
بنشااا این وز دل رهاااااا کااااان ایااا ان درد
آن باااااه کاااااه نکاااااوبی آهااااان سااااارد
گیااااارم کاااااه ناااااداری آن صااااابوری
کااااز دوساااات کناا ای بااااه صاااابر دوری
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )554
در این مرحله از داستان است که عشق مجنون در مقام عشقی عارفانه در عالم معنا
جلوهگر میشود( .محسنی ،اسفندیار ،1391 ،ص )111
وصال معشوق به عنایت حق در پرتو صبر
در طریقت ،دو نوع صبر وجاود دارد :صابر محمود و نامحمود .صبر عاشق از معشوق و
در درد فراق ،بیقرار نبودن ،صبر نامحمود است کاه عااشق را از ماعرفت عشق بینصیب
میکند .از این رو ،عاشق حقیقی تا زمانی که به معشوق نرسیده ،آرام و قارار نادارد و
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بایتابی در ناصبری از معشوق است که سرانجام ،او را برای بقای جاودانه ،به مقام فانا
مایکشاند( .محسنی ،اسفندیار ،1391 ،ص )114
مجنون در تمام داستان به صورت یک شخصیت صبور معرفی میشود .او در مقابل
سختیهای راه عشق شکیبایی پیشه میکند ،همان صبری که الزمن سیر و سلوک است .این
نوع شکیبایی محمود و پسندیده است؛ اما مجنون تحمل فراق لیلی را نداشت و سرانجام
داستان با مرگ مجنون پایان میگیرد .به نظر میرسد که در پایان داستان صبر محمود،
جای خود را به صبر نامحمود میدهد:
چااون دیااد سااالم کااان جگاار سااوز
نااه خساابد و نااه خااورد شااب و روز
نااااه روی باااارد بااااه هاا ای کااااوئی
ناااه صااابر کناااد باااه هااای روئااای
مااااا ایداد دلااااا ا ز دلناااااااوازی
کاااان باااه کاااه در ایاان باااال بساااازی
دایااااام دل تاااااو حااااازین نماناااااد
یکساااان فلاااک ایااانچناااین نماناااد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )662
ناظامی معتقد است« :صبر بر رنجهای راه عشق نیز ،عاشق را تا مقام معشوق شدن و
تبدّل یات او میکشاند»( .محسنی ،اسفندیار ،1391 ،ص :)115
مااااااادر ز پاااااای عااااااروس ناکااااااام
سرگشااااته شااااده چااااو ماااارغ در دام
ما ایگفااات گااار گاااشارم از دسااات
آن شاایفته گشاات و ایاان شااود مساات
ور صاااااااااابریی بااااااااادو نماااااااااایم
بااااااااار نایااااااااد ازو وزو بااااااااارآیم
باااار حساااارت او دریاا اغ ماا ایخااااورد
ما ایخاااورد دریا اغ و صااابر ما ایکااارد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )568
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برتری مقام صبر بر حالت عشق
آنگاه که عنایت خاداوند دامانگیر سالک میشود و او را در وادی طلب میافکند،
قدم در جادۀ طریقت مینهد .مجنون در خیال خود از عشق لیلی سخن میگوید ،خود را
دچار دردی میخواند که تا زنده است ،درماانی جاز عشق ندارد .مجنون ،عشق را دوای
درد خود میخاواند ،بااید گافت که نظامی صبر را بر عشق برتری داده و آن را سرآغاز
طلب خوانده است:
گااار آتااا

عشاااق تاااو نباااودی
ساااایالب غماااات ماااارا ربااااودی
ورآب دو دیااااده نیسااااتی یااااار
دل سااااوختی آتااا غماااات زار
(همان ،ص )538

 .1مقام توکل:

توکل در لغت یعنی اعتماد و تکیه کردن بر کسی و در اصطالم یعنی اعتماد کردن به
خدا و آنچه از اوست و ناامید شدن از انسان و آنچه به دست اوست( .کاشانی،1372 ،
ص « )396-399وَعَلَ اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» ،و اگر مرمنید به خدا توکل کنید.
(مائده )23 /از نظر عرفا توکل دلبستگی و اعتماد کامل به پروردگار است و این مقام از
کمال معرفت است؛ زیرا انسان هر اندازه خدا را بهتر بشناسد و از قدرت ،رحمت و حکمت
او زیاد آگاه شود ،دلبستگی او به آن یات بیهمتا زیادت شود( .سجادی ،1361 ،ص )276
سالک با گششت از این مراتب به آخرین حدّ توکل میرسد و فعل خدا را شهود میکند.
او در این مرتبه به این آگاهی دست مییابد که هی مرثری جز خدا در جهان نیست.
فاعلیت همه در ید او است و از این رو تمامی کارها را به او میسسارد .متوکل حقیقی در
قول

نیز صادق است و میگوید« :إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَرْتَعِينُ» ،تنها تو را مى پرستیم و تنها
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از تو یارى مى جوییم( .فاتحه )5 /او آشکارا میبیند که غیر خدا هی است و «ال مُوَثَِّرَ فِ
الْوُجودِ إالَّ اللَهُ» 1در جهان ،هی علت فاعلی حقیقی به جز خداوند (واجب الوجود) نیست.
 .1مقام رضا:

رضا از مقامات عالی سالک و آخرین آنهاست .یعنی ماورای آن مقامی نیست .رضا به
قضای الهی ثمره محبت کامل به خداست .صوفی کاملی که در مقام رضا واقع باشد ،حتی
در پی آمد بال ،لب به دعا نگشاید؛ یعنی طلب از خداوند که قضا را تغییر دهد ،خالف
رضا است( .غنی ،1369 ،ص  )312به عقیدۀ صوفیه این است معنای آیه« :رَضِ َ اللَّهُ عَنْ ُمْ وَ
رَضُوا عَنْهُ» ،خدا از آنان خشنود است و [آنان نیز] از او خشنود( .بینه)8 /
«یَا أَیَّتُ َا النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَّ ُ ،ارْجِعِ إِلَ رَبِّکِ رَاضِيَ مَرْضِيَّ  ،فَادْخُلِ فِ عِبَادِي ،وَادْخُلِ
جَنَّتِ » ،اى نفس مطمئنه ،خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد و در میان بندگان
من درآى و در بهشت من داخل شو( .فجر)31-27 /
سالک زمانی به مقام وحدت و نزدیکی ماطلق باا حاق میرسد که به باالترین درجن
رضایت در طاریقت رسیده باشد .مجنون در مالقات با لیلی تااب دیدار او را ندارد .مجنون
به دنبال وصال مادی لیلی نیست؛ نظامی برای ابدی کردن این عشق به دنبال فنای عاشق در
معشوق است .عشقی که نظامی از آن سخن میگاوید ،رابطن مستقیمی با رضایت سالک
دارد و «عشق حاصل نمیآیاد ،ماگر با پیمودن عقبههای راه و کشیدن رنجهای طریقت
برای صعود به مراتب بااالتر کاه وصال با «فنای فی اهلل» بااالترین آن اسات»( .محسنی،
اسفندیار ،1391 ،ص :)119
زیا انگوناااه کاااه شااامع ما ایفاااروزم
گااااااار پیشاااااااترک روم بساااااااوزم
زیا ان با ای قااادم زماااان هالکسااات
در ماااشهب عشاااق عیاااب ناکسااات

 .1برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :قشیری ،1374 ،ص .245-261
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زان حااارف کاااه عیا ابنااااک باشاااد
آن باااه کاااه جریاااده پااااک باشاااد
تاااا چاااون کاااه باااه داوری نشاااینم
از کاااااااارده خجااااااااالتی نبیااااااانم
او نیاااااز کاااااه عاشاااااق تمامسااااات
زیاان باای غاارض باار او حرامساات
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )655
احوال سالک
احوال عبارت از احساس هایی است که نفس سالک صوفی و رونده طریقت را پر
میسازد و آن به بخش

و عنایت خدایی است نه کسب بنده؛ مشهورترین آنها 1عبارتست

از .1 :قرب .2 ،محبت (عشق) .3 ،خوف .4 ،رجا .5 ،شوق .6 ،مشاهده .7 ،یقین( .حلبی،
 ،1367ص  )181گفته شده که حال معنایی است که به قلب سالک بدون اختیار ،تعمد،
جلب و اکتساب وارد میشود و از قبیل طرب یا حزن و بسط یا قبض و شوق و انزعاج و
امثال آنها.
 .0حال قرب:

«قرب» اولین قدم در حاالت عرفانی است و آن حالتی است که در دل سالک پیدا
میشود تا او را به جستوجوی معرفت و تفحص در کار حقیقت وادارد« .طالب» صاحب
این حالتست و مطلوب هدف ،غایت و مقصود سالک است و آن تقرب سالک است به
پروردگار

بهوسیله طاعت و دوام یکر در نهان و آشکار( .حلبی ،1367 ،ص )181

 .2حال محبت (عشق):

محبت «دوستی محض را گویند با حق تعالی بیسبب و عالقهای با خلق»( .الفتی تبریزی،
 ،1377ص  )41بزرگترین و سهمناکترین وادی که سالک در آن قدم میگشارد ،وادی

 .1احوال صاحبدالن را به هفت قسم تقسیم نمودهاند.
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محبت است« .محبت چون به غایت رسد ،آن را عشق خوانند و گویند که «العشق محبه
مفرطه» و عشق خاصتر از محبت است؛ زیرا که همه عشقی محبت باشد؛ اما همه محبت
عشق نباشد و محبت خاصتر از معرفت است؛ زیرا که همه محبتی معرفت است؛ اما همه
معرفتی محبت نباشد . ...پس اول پاین معرفت است و دوم پاین محبت و سیم پاین عشق و به
عالم عشق که باالی همه است نتوان رسید تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان بسازد».
(سهروردی ،1374 ،ص )5
سهروردی در وصف عشق میگوید« :عشق را از عشقه گرفتهاند و آن گیاهی است که
در باغ پدید آید .در بن درخت .اول ،بیخ در زمینی سخت کند ،پس سر برآرد و خود را
در درخت میپیچد و همچنان میرود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنان

در شکنجه

کند که نم در میان درخت نماند و هر غشا که به واسطن آب و هوا به درخت میرسد ،به
تاراج میبرد تا آنگاه که درخت خشک شود»( .همان)6 ،
عشق را به حقیقی و مجازی تقسیم کردهاند .عدهای معتقدند که عشق مجازی ابتدا
محبت و هواست .بعد عالقه ،سسس وجد و عشق است و اگر عشق مجازی آلوده نباشد،
باعث پاکی انسان و نهایتاا عشقی حقیقی میشود که« :المجاز قنطره الحقیقه» در بسیاری
موارد ،مجاز راهی میشود ،برای رسیدن به آن حقیقت یگانه .نظامی گفته است:
عشااقی کااه نااه عشااق جاااودانی اساات
بازیچااااان شاااااهوت جاااااوانی اسااااات
عشااااق آن باشااااد کااااه کاااام نگااااردد
تاااااا باشاااااد از ایااااان قااااادم نگاااااردد
آن عشااااق نااااه سرسااااری خیالساااات
کااااااااورا ابداالبااااااااد زوالساااااااات
مجنااااون کااااه بلنااااد نااااام عشقساااات
از معرفاااااااات تمااااااااام عشقساااااااات
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )548
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نظامی بارها به پاک بودن عشق لیلی و مجنون اشاره میکند و حتی در حکایت عشق
لیلی و مجنون ،حالتهای زیبای لیلی و یا مجنون را وسیلهای قرار داده برای بیان عشق به
حقیقت که در آن یرهای حکایت از هوا و هوس نیست؛ بلکه عشقی حقیقی است .عشق
مجنون عشق به لیلی نیست ،عشق به آفریدگار لیلی است و این را در جای جای داستان با
روایت حکایتی یا داستانی تأکید میکند.
راه و رسم عشق چنان است که معشوق صاحب جمال ،خودنمایی کند تا دل عاشق را
برباید .وقتی دل عاشق از کف رفت ،بر مقتضای حکمت عشق ،معشوق به آزار عاشق
بکوشد تا خالص بودن عشق به اثبات برسد .اگر عاشق در بالیا و خطرات رسیدن به
معشوق ،نرمید و نگریخت؛ بر منتهای نیاز عاشقی کامران میگردد و معشوق به صبر عاشق
را بشارت میدهد .در قرآن آمده است« :وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَ ْفٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُو ِ وَنَقْصٍ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ» ،و قطعاا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و
کاستن از مالها و نفسها و ثمرات میآزماییم و شکیبایان را مژده ده( .بقره)155 /
نظامی میگوید:
در عشاااق چاااه جاااای باایم تیااغ اسااات
تیاااغ از سااار عاشاااقان دریاااغ اسااات
عاشاااااق ز نهیاااااب جاااااان نترساااااد
جاناااااان طلاااااب از جهاااااان نترساااااد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )559
عاشق از گرفتاریها و مشکالت نمیترسد .اصالا مشکلی را نمیبیند که از آن واهمه
داشته باشد .عاشق که جان خود را بر سر عشق مینهد ،دیگر پروای جهان و هر چه درو
هست را از سر بیرون کرده و ماسِوی برای ارزشی ندارد:
بااار مااان ز خااارد چاااه ساااکه بنااادی
بااار ساااکن کاااار مااان چاااه خنااادی
در خاااااطر ماااان کااااه عشااااق ورزد
عااااااالم هاااااام حبااااااهای نیاااااارزد
(همان ،ص )613
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نظامی در لیلی و مجنون داستانی از عشقی عارفانه را تصویر میکند .در یاک ساوی آن
(جزء حسی) ماجرایی عاشقانه نمایان و در سوی دیگر سلوکی عارفانه نهفته است .مجنون
در مسند سالکی که معشوق را بیپرده دیده و در طلب او از سر هستی جهان برخاسته است،
سرانجام از سار هاستی جان نیز میگشرد و در نهایت بیصبری و بیقراری از معشوق ،در
طریق او فانی میشود و به وصال معنوی میرسد« .در الیههای زیرین و رویین داستان،
اشاارات و قاضاوتهای عارفانهای موج میزناد کاه با توجه به مقام شاعری که سرایندۀ
مخزناالسرار بوده است ،عجیب به نظر نمیرسد . ...اندیشن بنیادین پیر گنجه را میتوان در
پس جهان عاشقانن او دید و عشق حقیقی را در وجود متعالی مجنونِ عارف مثال شناخت».
(محسنی و اسفندیار ،1391 ،ص  )111-111و سرانجام خواننده از عشقی زمینی به عشقی
متعالی و حقیقی میرسد:
عشاااق تاااو ز دل نهاااادنی نیسااات
وی ان راز بااه کااس گشااادنی نیساات
بااا شاایر بااه تاان فاارو شااد ایاان راز
باااا جاااان باااه درآیا اد از تااانم بااااز
ایاان گفاات و فتاااد باار ساار خاااک
نظارگیاااا اان شاااااادند غمناااااااک
گشاااتند باااه لطاااف چاااارهسااااز
بردناااد باااه ساااوی خاناااه بااااز
عشااقی کااه نااه عشااق جاودانیساات
بازیچاااااه شاااااهوت جوانیسااااات
عشااق آن باشااد کااه کاام نگااردد
تاااا باشاااد از ایااان قااادم نگاااردد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )548
مجنون در مالقات با لیلی ،از نزدیکی بسیار خودداری میکند و آن را در مشهب عشق،
عیبناک میداند .هدف نظامی در این سخن ،نشان دادن عشق حقیقی مجنون است:
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زیاا ان باا ای قاااادم زناااام هالکساااات
در مااااشهب عشااااق عیاااابناکساااات
زآن حااارف کاااه عیااابنااااک باشاااد
آن بااااه کااااه جریااااده پاااااک باشااااد
تااااا چااااون کااااه بااااهداوری نشااااینم
از کااااااااارده خجاااااااااالتی نبیااااااا انم
او نیاااا از کااااااه عاشااااااق تمامساااااات
زیااان بااای غااارض بااار او حرامسااات
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )655
اصالت حقیقی در جهان عشق با معشوق است و عاشق همواره باید نظر بر معشوق
داشته باشد و بداند که وجود

متعلق به اوست .این دوئیت تاا زماانی که سالک در راه

معشوق فاانی ناگشته است ،ادامه دارد و آنگاه که جان در طریق جانان ببازد و از
موجودیت خوی

نیست شود ،در مقام وحدت و در بقای جانان محو میشود و به یکرنگی

مطلق با معشوق میرسد.
ناظامی در لیالی و مجنون ،چندین جا به این وحدت عاشقانه در عالم عرفان اشاره کرده
و در لحظن دیدار مجنون از لیلی و از زباان ماجنون به تبیین این یگانگی پرداخته است.
معرفتی که در سخنان مجنون دیده میشود ،ناشانن طالب وحدت نهایی در جهانی است که
حجاب جسم بر وحدت عاشق و معشوق حقیقی پرده نمیافکند و جاان حقیقت بین مجنون
این بیپردگی را در همین جهان میبیند و درمییابد کاه دوئیت میان او و معشوق باه
واساطن جسم است نه جانی که جویندۀ جانان در اصل وجود و کمال یگانگی است.
(محسنی ،اسفندیار ،1391 ،ص :)115
باااااا جاااااان منااااات قااااادم نساااااازد
یعنااای کاااه دو جااااان بهااام نسااااازد
تااااا جااااان ناااارود ز خانااااه بیاااارون
نااااایی تااااو ازیاااان بهانااااه بیاااارون
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جاااااانی باااااه هااااازار باااااار ناماااااه
معااااااازول کااااااان ز کارناماااااااه
جاااااانی باااااه از ایااااان بیاااااار در ده
پاااایی باااه از ایااان باااه کاااار درناااه
هااار جاااان کاااه ناااه از لاااب تاااو آیااد
آیااااد بااااه لااااب و ماااارا نشاااااید ...
زیان پااس تااو و ماان و ماان تااو زیان پااس
یااک دل باااه میااان ماااا دو تااان باااس
وان دل دل تااااو چنااااین صوابساااات
یعناااای دل مااااان دلاااای خرابسااااات
صاابحی تااو و بااا تااو زیساات نتااوان
اال بااااه یکاا ای دل و دو صااااد جااااان
در خااود کشاامت کااه رشااته یکتاساات
تااا ایاان دو عاادد شااود یکاای راساات
چااااون سااااکه مااااا یگانااااه گااااردد
نقااااا دوئااااای از میاناااااه گاااااردد
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )656-657
مجنون میخواهد معشوق را برای کمال وصل در خود کشد .در آموزههای عرفانی و
حتی در داستانهای صرفاا عاشقانه ،عاشق در معشوق ماحو مایشود و کِشندۀ حقیقی
معشوق است ،در حالی که مجنون میخواهد وجود لیلی را در وجود خوی

محو سازد .از

سوی دیگر ،محور اصلی در لیلی و مجنون ،عاشق است نه معشوق؛ زیرا قاریب باه اتافاق
تمام صفاتی که نظامی بارای ماجنون بار میشمارد ،از ویژگیهای عاشق در آثار عرفانی
است .این امر ما را به این نکته سوق میدهد که عشق برای رهور و بروز به دو طرف نیاز
دارد ،عاشق در مسیر عشق به مرحلهای میرسد که در جایگاه معشوقی قرار میگیرد .در
عین اینکه عاشق است ،معشوق هم میشود و معشوق در جایگاه عاشقی قرار میگیرد .در
عین اینکه معشوق است ،عاشق هم میشود .مجنون عشق را چنین توصیف میکند:
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گفتااا چااه گمااان بااری کااه مسااتم
یااااااا شاااااایفتن هااااااوا پرسااااااتم
شاهنشاااااه عشاااااقم از جاللااااات
ناااابرده ز نفاااس خاااود خجالااات
از شاااااهوت عاااااشرهای خااااااکی
معصاااوم شاااده باااه غسااال پااااکی
زآالیااا ا نفاااااس بااااااز رساااااته
بااااازار هااااوای خااااود شکسااااته
عشاااق اساااات خالصااااه وجااااودم
عشق آتا گشات و مان چاو عاودم
عشااق آمااد و خاااص کاارد خانااه
ماااان رخاااات کشاااایدم از میانااااه
بااا هسااتی ماان کااه در شمارساات
ماان نیسااتم آنچااه هساات ،یارساات
کاام گااردد عشااق ماان در ای ان غاام
گااار انجااام آسااامان شاااود کااام
عشاااق از دل مااان تاااوان ساااتردن
گاار ریااگ زمااین تاااوان شااامردن
(همان ،ص )662-663
نظامی درباره ارتباط عاشق و معشوق چنین میگوید:
لیلااااای چاااااو ساااااتاره در عمااااااری
مجناااون چاااو فلاااک باااه پاااردهداری
لیلااااای کلاااااه بناااااد بااااااز کااااارده
مجناااااون گلاااااههاااااا دراز کااااارده
لیلاااای ز خااااارو چناااااگ در بااااار
مجناااون چاااو ربااااب دسااات بااار سااار
لیلااای ناااه کاااه صااابح گیتااایافاااروز
مجنااون نااه کااه شاامع خویشااتنسااوز
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لیلاااااای بگااااااشار باااااااغ در باااااااغ
مجنااااون غلطاااام کااااه داغ باااار داغ
لیلا ای چاااو قمااار باااه روشااانی چسااات
مجنااون چاااو قصااب برابااار سسااات
لیلاا ای بااااه درخاااات گاااال نشاااااندن
مجناااااون باااااه نثاااااار در فشااااااندن
لیلا ای چاااه ساااخن پاااریفشا ای باااود
مجناااون چاااه حکایا ات آتشا ای باااود
لیلاااااای ساااااامن خاااااازان ندیااااااده
مجناااااون چمااااان خااااازان رسااااایده
لیلاااای دم صاااابح پاااای ماااایباااارد
مجناااون چاااو چاااراغ پا ای ما ایمااارد
لیلااای باااه کرشااامه زلاااف بااار دو
مجناااون باااه وفاااا حلقاااه در گاااو
لیلاااای بااااه صاااابوم جاااااننااااوازی
مجنااااون بااااه سااااماع خرقااااهبااااازی
لیلاااای ز درون پرنااااد ماااایدوخاااات
مجناااون ز بااارون ساااسند ما ایساااوخت
لیلا ای چاااو گااال شاااکفته ما ایرسااات
مجنااون بااه گااالب دیااده ماایشساات
لیلااای سااار زلاااف شاااانه مااایکااارد
مجناااون در اشاااک داناااه مااایکااارد
لیلاااای ماااای مشاااااگبوی در دسااااات
مجنااون نااه ز ماای ز بااوی ماای مساات
قااااانع شااااده ایاا ان از آن بااااه بااااویی
وآن راض ای از ای ان بااه جسااتوجااویی
(همان)
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نظامی بار دیگر تأکید میکند که مجنون شیفته و عاشق هوا و هوس نبود .او از این راه
بسیج سفر میکرد و به دنبال گرفتن جام از دست معشوق حقیقی بود و سختی و رنج را
تحمل میکرد که بتواند خود را اندک اندک از تعلقات دنیوی پیراسته سازد تا درخور
باریافتن به مجلس یار حقیقی گردد .نظامی عشق را راهی برای رهایی از خودپرستی و
انانیت میداند و میگوید با عشق همه رنجها و سختیها خو

مینماید و تلخها شیرین

میشود و بر عشق پاک و حقیقی نه هوا و هوس و شهوت تأکید میکند:
عشااقی کااه نااه عشااق جاااودانی اساات
بازیچااااه شااااهوت جااااوانی اساااات
عشاااق آن باشاااد کاااه کااام نگاااردد
تااااا باشااااد از ایاااان قاااادم نگااااردد
آن عشااااق نااااه سرسااااری خیالساااات
کااااااااورا ابداالبااااااااد زوالساااااااات
مجناااون کاااه بلناااد ناااام عشقسااات
از معرفااااااات تماااااااام عشقسااااااات
(همان ،ص )548
جنونِ مجنون نایز ناشانن عشق اوست ،نه آن دیوانگی که مردم میانگارند:
یاااا اارب بااااااه خاااااادائی خاااااادائیت
وانگااااااه بااااااه کمااااااال پادشااااااائیت
کاااااز عشاااااق باااااه غاااااایتی رساااااانم
کااااو مانااااد اگاااار چااااه ماااان نمااااانم
(همان ،ص)559
نظامی ،دیوانگیای را که حاصل عشاق باشاد ،درماانکنناده مایخواناد و کماال عشاق
مجنون را در آن میناماید؛ زیارا هرچه به پایان داستان نزدیکتار مایشاویم ،مجناون را در
عشق بیقرارتر و مجنونتر میبینم ،تا آن جا که در نهایت بیقراری و جنون ،در راه معشوق
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جان میبازد« .نظامی جنون مجنون را مقامی پی

از فنا و به عنوان الزمن رسیدن به معشاوق،

در وجود مجنون به نمای مینهد»( .محسنی ،اسفندیار ،1391 ،ص :)118
هاااارروز خمیااااده نااااامتاااار گشاااات
در شااااایفتگی تمااااااامتاااااار گشاااااات
هااار شااایفتگی کاااز آن ناااورد اسااات
1
زنجیاااار باااار صااااداع ماااارد اساااات
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )549
 .1حال خوف:

خوف به معنی ترس است و از جملن منازل عرفانی است که سالک از عقوبت و پایان
کار و از وساوس و مکر نفس میترسد .خوف از عقوبت برای تودۀ مردم است و خوف از
مکر ،مخصوص محبّان صفات جمال الهی است« .خوف تازیانن خدایست ،تأدیب کند آن
را که از درگاه او رمیده باشد (قشیری ،1374 ،ص  )191و یا برخی ،اضطراب قلوب به
سبب آگاهی از سطوت الهی میدانند»( .سلمی ،1372 ،ص )465
 .1حال رجا:

رجا نزد صوفیه عبارت است از سکون قلب به سبب حسن وعده ،اطمینان به وجود
خداوند کریم ،انتظار خیر داشتن از کسی که خیر به دست اوست ،قرب لطف از مالطفت
رب ،رویه الجمال به عین لجمال و شاد شدن به فضل خداوند( .قشیری ،1374 ،ص )211
رجا سبب میشود که در صاحب این حال طلب ،جهد و طاعت نیک پدید آید( .کاشانی،
 ،1372ص )395
«خوف و رجا مکمل یکدیگرند .ابوعلی رودباری میگوید :خوف و رجا دو بال
مرغند؛ چون راست باشند ،مرغ راست پرد و نیکو»( .قشیری ،1374 ،ص )199

 .1درد سر ،سردرد.
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 .0حال شوق

شوق ،انزعاج دل را گویند در طلب معشوق ،قبل از یافت او؛ به شرطی که اگر معشوق
را نیابد ،عشق نقصان نسشیرد؛ بلکه زیاده شود( .الفتی تبریزی ،1377 ،ص  )42و شوق آتشی
است که خداوند در دل دوستان خود بر میافروزد تا به وسیلن آن ،آنچه از خواطر ،ارادات
و حاجات در اندرونشان وجود دارد ،از میان برود و با آن ،غیر او را فرامو

کنند .در واقع

شوق برانگیخته شدن و برخاستن دل است برای دیدن محبوب( .قشیری ،1374 ،ص )575
 .1حال مشاهده:

مشاهده ،وصلی است میان رویت عینی و رویت قلبی؛ یعنی محبوب را در دل چنان بیند
که گویی در برابر دیدگان

است.

1

روزی مجنون در صحرا به صیادی برخورد میکند که آهویی را در دام خود اسیر کرده
است ،مجنون از شکارچی درخواست میکند که آهو را آزاد کند .صیاد در مقابل گرفتن
اسب راهوار مجنون ،می پشیرد که آهو را آزاد سازد و مجنون تجلی یار را در وجود آهو
به صیاد چنین متشکر میشود:
باااایجااااان چااااه کناااای رمیاااادهای را
جانیساااااااات هاااااااار آفریاااااااادهای را
چشااامی و سااارینی ایااانچناااین خاااوب
باااار هاااار دو نبشااااته غیاااار مغضااااوب
دل چاااااون دهااااادت کاااااه برساااااتیزی
خااااااون دو سااااااه بیگنااااااه بریاااااازی
آن کاااس کاااه ناااه آدمیسااات گرگسااات
آهوکشااااااای آهاااااااوئی بزرگسااااااات
چشاااام نااااه بااااه چشاااام یاااار مانااااد
رویااااا ناااااه باااااه نوبهاااااار ماناااااد
« .1وُجُوهٌ یَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌف إِلَ رَبِّ َا نَاظِرَةٌ» ،آرى در آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است و به
پروردگار

مى نگرد( .قیامت)22-23 /
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بگاااااشار باااااه حاااااق چشااااام یاااااار
بنااااااااواز بااااااااه باااااااااد نوبهااااااااار
گاااردن مااازن کاااه بااایوفاااا نیسااات
در گاااااااردن او رسااااااان روا نیسااااااات
آن گاااااااااردن طاااااااااوق بناااااااااد آزاد
افساااااوس باااااود باااااه تیاااااغ پاااااوالد
وان چشاااااام ساااا ایاه ساااااارمه سااااااوده
در خاااااااک خطااااااا بااااااود غنااااااوده
وان ساااینه کااااه رشااااک سااایم نابساااات
نااااااه در خااااااور آتااااا و کبابساااااات
وان ساااااااااده ساااااااارین نااااااااازپرورد
دانااای کاااه باااه زخااام نیسااات درخاااورد
وان نافاااااه کاااااه مشاااااک نااااااب دارد
خاااااااون ریختااااااان چاااااااه آب دارد
وان پاااااااااای لطیااااااا اف خیزرانااااااا ای
درخاااااورد شاااااکنجه نیسااااات دانااااای
وان پشاااات کااااه بااااار کااااس نساااانجد
بااااار پشااااات زماااااین زنااااای برنجاااااد
صااا ایاد بااااادان نشااا اید کاااااو خواناااااد
انگشاااااات گرفتااااااه در دهاااااان مانااااااد
گفتااااا سااااخن تااااو کردماااای گااااو
گااااار فقااااار نباااااودمی هااااام آغاااااو
نخجیااااار دو ماهااااااه قیااااادم اینساااااات
یاا اک خانااااه عیاا اال و صاا ایدم اینساااات
صاااااااااایاد باااااااااادین نیازمناااااااااادی
آزادی صاااااااید چاااااااون پسااااااااندی
گااااار بااااار سااااار صاااااید ساااااایه داری
جاااااان باااااازخر کاااااه مایاااااه داری
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مجنااااون بااااه جااااواب آن تهااای دساااات
از مرکااااب خااااود ساااابک فروجساااات
آهاااااو تاااااک خاااااوی را بااااادو داد
تااااااا گااااااردن آهااااااوان شااااااد آزاد
او ماناااااده یکااااای دو آهاااااوی خااااارد
صاااااایاد برفاااااات و بااااااارگی بااااااارد
مااااایداد ز دوساااااتی ناااااه ز افساااااوس
بااااار چشااااام سااااایاه آهاااااوان باااااوس
کااااین چشااام اگرناااه چشااام یا اار اسااات
زان چشاااااام سااااایاه یادگااااااار اساااااات
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )586-587
عشق به حق ،عشق به مخلوقات را به ارمغان میآورد .گفتهاند« :من اح

شينا اح

اثاره» ،هر کس دوستدار چیزی باشد ،دوستدار آثار آن نیز هست .زیرا معشوق نیکوست و
هر چه از او صادر شود ،نیکوست« :ز نیکو هر چه صادر گشت ،نیکوست».
 .1حال یقین:

سالک طریقت در جستوجوی معرفت ،نمیتواند میان اصالت وجود خوی

و

بیخویشی خود باه یاقین برسد .او هامواره در نوسان هستی و نیستی است و تا رسیدن به
مقام یقین و معرفت به هستی خدایی و نیستی آدمگونها  ،ماضطرب است .از آنجا که گِل
وجود انسان سرشتن حق و جان او روحی اسات کاه خاداوند از یات خود در او دمیده؛

1

سالک در نهایت طریقت به درک این معرفت دست مییابد که وجود او به وجود حاق
اسات و خودشناسی واقعی ،خود نادیدن در برابر حق.
این نافی و اثبات زمانی در وجود مجنون دیده میشود که پدر

بار دیگر به دیدار او

مایرود .این بار که ماجنون باه نهایت عاشقی نزدیکتر شده و در میانن راه قرار دارد،
« .1فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ» ،پس وقتى آن را درست کردم و از روم خود در
آن دمیدم ،پی

او به سجده درافتید( .حجر)29 /
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نمی تواند به این یقین برسد که در مقام طالب قرار دارد یا مطلوب .مشخص است که مجنون
نیز چون سالک طریقت ،در مقام وحدت به یاقین میرسد و این نفی و اثبات به آن دلیل
در معشوق محو و یکی نگشته است:

است که هستی عاشق هنوز با اوست و دوئیت وجود
تنهااااا نااااه پاااادر ز یااااد ماااان رفاااات
خاااود یااااد مااان از نهااااد مااان رفااات
در خاااود غلطااام کاااه مااان چاااه ناااامم
معشاااااااوقم و عاشاااااااقم کااااااادامم
چااون باارق دلاام ز گرماای افروخاات
دلگرما ای مااان وجاااود مااان ساااوخت

(همان ،ص )614-613
زندگی عاشق به واسطن جاان او نایست ،باه وجود جانان است .چون عاشق ،بیوجود
معشوق زنده نخواهد باود ،الجارم ساالک ،بر لب دریای فنا خود را غرقه خواهد ساخت تا
وجود محدود

باا اتاصال باه اصل و پیوستن به یات معشوق بقا یابد( .محسنی ،اسفندیار،

 ،1391ص  )116نظامی برای بیان این مفهوم در لیلی و مجنون ،از جاان دادن مجنون بر سر
گور لیلی میگوید.
صـحنه در داسـتان لیلی و مجنون نظامی
در اصطالم داستان« ،صحنه» زمان و مکانی است که عمل داستانی در آن اتفّاق
مایافتاد و کاربرد درست آن بر باورپشیری داستان میافزاید( .میرصادقی ،1376 ،ص
 )449نظامی با مهارت تمام زمان و مکان داستان را با محتوا هماهنگ کرده است ،به
گونهای که حتی با یکر برخی روایات و حکایات از موضوع اصلی خارج نمیشود.

فضای روحانی و عرفانی در منظومه لیلی و مجنون
فضا و رنگِ داستان ،ایجادکنندۀ احساسی است در خواننده که از سوی نویسنده به
وجود میآید .این فضا و رنگ ،باید با موضوع متناسب باشد تا تأثیر آن بایشتر شود.
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(همان ،ص  )529بنابراین میتوان گفت ،فضا و رنگ نظیر لحن داستان میتواند در
تحریک عواطف انسانی و القای خصوصیت عاطفی بسیار مرثر باشد و ثبات آن از عوامل
ضروری در موقعیت یک داستان است.
نظامی به مکان وقوع رویدادها بیشتر توجه دارد تا به زمان وقوع همان رویداد .توصیف
مکانها (اعام از شهر ،ده ،مسجد ،بازار ،محله و )...کلّی است گاه به شرم حوادثی
میپردازد که در هنگام سفر بارای شخاصیتهاا روی داده است .مکان وقوع حوادث در
داستان لیلی و مجنون محدود است و کن های داساتانی در مکاانهاای معاین و محدودی
رخ میدهد .ماکانی که داستان لیلی و مجنون در آن رخ داده است ،سرزمین حجاز
(عربستان) است؛ اما روشن نیست که در کدام بارهه از زماان ایان داستان رخ داده است.
در این مکان همچنان صحرانشینی و زندگی بر اساس بادیهنشینی ماطرم اسات( .زمانی،
الهام بخ  ،1395 ،ص )15
کااااز ملااااک عاااارب بزرگااااواری
بااوده اساات بااه خااوبتاار دیاااری
باااااار عامریاااا اان کفایاااا ات او را
معمااااااااورترین والیاااااااات او را
خاااااک عاااارب از نسااایم نااااام
خااو بااودی تاار از رحیاق جااام
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )531
پس از آشکار شدن عشق لیلی و مجنون ،مجنون روانه دشت و صحرا شده و با دد و دام
مأنوس شد:
مجناااااااون غریااااااب دل شکساااااااته
دریاااااااای ز جاااااااو نانشساااااااته
یاا ااری دو سااااه داشاااات دل رمیاا اده
چاااااون او هماااااه واقعاااااه رسااااایده
باااا آن دو ساااه یاااار هااار ساااحرگاه
رفتااای باااه طااااواف کاااوی آن ماااااه
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بیااااارون ز حساااااااب نااااااام لیلااااای
بااااا هاااای سااااخن نداشاااات میلاااای
هاارکس کااه جااز ای ان سااخن گشااادی
نشاااااانودی و پاسااااااخ ناااااادادی
آن کااااوه کااااه نجااااد بااااود نااااام
لیلااا ای باااااه قبیلاااااه هااااام مقاااااام
از آتاااااا عشااااااق و دود اناااااادوه
سااااکن نشااادی مگااار بااار آن کاااوه
بااار کاااوه شااادی و میااازدی دسااات
افتااااان خیاا ازان چااااو مااااردم مساااات
(همان ،ص )538
داستان لیلی و مجنون فضایی بسته ،خشک و محدود دارد و لیلی در همان محدوده و
فضای خود توانایی ارهار خواسته خود را ندارد .در چنان مکان تنگی ،روشن است که
نمیتوان دست به فضاسازی زد؛ اما هنر نظامی در این است که از فضایی ماللآور ،داستانی
جشاب ساخته است ،تا بدان اندازه که خواننده با آن همنوایی میکند و دل به داستان میسسارد.
به نظر می رسد اکثر فضاهای این داساتان ،سااختگی نایست و بر پاین تفکر رایج در آن
زمان و مکان (صحنن داستان) حاصل شاده است .همچنین باید اشاره کرد ،عنصر
گفتوگو با فضا رابطن متقابل دارد و بسیاری از گفتوگوها در خلق صحنههای جشّاب
داستان ،تاأثیرگزار اسات .در ایان داستان ،جابهجایی فضا از غم به شادی و بالعکس زیاد
اتفاق نمیافتد؛ زیارا غاالبِ داستان را فضایی غمآلود و پر از رنج و فراق در برگرفته است.
در واقع غم ،سختی و فراق جزء الینفکِ داستانهای غنایی اسات و عاشق هامواره با
مشکالت خود همراه است( .همان ،ص  )15برای مثال ،فضای مکتبخانهای که لیلی و
ماجنون را باه عاشق و رسوایی کشیده ،چنین توصیف شده است:
هااارکس کاااه رخااا ز دور دیااادی
باااااادی ز دعاااااا بااااار او دمیااااادی
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شاااد چشااام پااادر باااه روی او شااااد
از خاناااااه باااااه مکتاااااب فرساااااتاد
داد باااااه دبیااااار دانااااا آماااااوز
تااااا رنااااج باااار او باااارد شااااب و روز
جماااااع آماااااده از سااااار شاااااکوهی
باااااا او باااااه موافقااااات گروهااااای
هاااار کااااودکی از امیااااد و از باااایم
مشااااغول شااااده بااااه درس و تعلاا ایم
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )533
نظامی گاه با یکر ابیاتی حس روحانی و عرفانی در خواننده ایجاد میکند:
از جااای چااو مااارِ حلقااه برجساات
در حلقاااه زلاااف کعباااه زد دسااات
مااایگفااات گرفتاااه حلقاااه در بااار
کااامروز ماانم چااو حلقااه باار در...
از چشاااامه عشااااق ده ماااارا نااااور
ویاان ساارمه مکاان زچشاام ماان دور
(همان ،ص )551
یکر دعا و نیای فضای عرفانی در خواننده القا میکند:
کاااین چشاام اگاار نااه چشاام یااار اساات
زان چشاااااام ساااااایاه یادگااااااار اساااااات
بسااااایار بااااار آهاااااوان دعاااااا کااااارد
وانگاااااااه ز دامشااااااان رهااااااا کاااااارد
(همان)586-587 ،
نظامی عواطف خواننده را در فضای عرفانی و عاطفی با نگاههای عرفانی و عاطفی
مجنون همسو میکند و در سراسر داستان بسط و گستر

میدهد .وی برای جلب و درگیر

کردن مخاطب با داستان صحنههایی زیبا با افت و خیزهایی ویژه ایجاد میکند؛ البته این
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فضاها مستقل از فضای کلی داستان نیستند .این حال و هواها و فضاها با هم و در مجموع
تار و پود داستان را میسازند.
نظامی در بیشتر موارد با یک کلمه یا یک ترکیب کوتاه به بیان فضا و مکان داستان
میپردازد؛ اما نحوۀ بیان و ترتیب قرار گرفتن کلمه طوری است که وسعت فضاسازی آن
جالب توجه است .یک کلمه ،گستره عظیمی میشود که بدون آن فضاسازی مختل و حس
برانگیزی ناکام میگردد.
منظومن لیلی و مجنون ،نامای دهندۀ فاضایی عاشقانه است در حصار سنّتها و آداب
قوم و قبیلهای حاکم بر جامعه .این فضا گااه رنگِ غم و رناج و گاه رناگ ستم و رلم نیز
به خود میگیرد .برای مثال ،هنگامی که مجنون در بیابان و مایان حایوانات وحشی با
آوارگی و رنج زندگی میکند و یا در غم فراق و دوری از یار به سر میبرد ،فضا با
توصیف های پر از درد و غم مواجه است و نویسنده سعی دارد تا خواننده را با آن فضا
همراه کند.
فضای داستان ،به گونه ای است که زنانی چون لیلی ناخواسته باید تن به شرایطی دهند
که خود در ایجاد آن نقشی ندارند ،لیلی گرفتار سنّتها و تفکرات پدر و خویشان است.
نویسنده این فاضای فاکری را باا وصفهایی موجز از صحنهها و شخصیتها ارایااه کارده
اسات .خواننده از راه همزادپنداری با شخصیتهای داستان ،این فضا را درک میکند.
برای مجناون هم چنین فضایی ایجاد میشود؛ فضایی که نباید بارخالف سانت ،خاواستهای
داشته باشد و مادامیکه چنین اتفاقی بیفتد ،اسیر نااکامیهای نااشی از آن میشود( .زمانی،
الهام بخ  ،1395 ،ص )14-15
فضای اصلی داستان لیلی و مجنون
نظامی از برخی فضاها در داستان لیلی و مجنون یاد کرده است .1 .مسجد ،کعبه ،معبد،
کوه ،گورستان ،شهر ،بازار« .مسجد»« ،کعبه» و «معبد» نشانههایی هستند که در روساختی
متفاوت ،امّا با رمزگانی یگانه ،بار معنایی مشترکی را با خود حمل میکنند .روساختهای
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متعدّد در افقهای فرهنگی مختلف ،ابزاری برای انتقال و انعکاس احساس و تجربن امر
قدسی و تجربن دینی هستند .در برخی موارد نیز که مسجد و کعبه کارکرد ضدّ روایی پیدا
میکند ،نشانهای است برای مقابله با روایتهای رسمی دین در زمان خاصّ روایت.
«مسجد» مکانی مناسب برای خلوص و طهارت و شکر؛ مسجد از جمله نشانههای مکانی
است که سالک در آن حضور امر قدسی را احساس و تجربه میکند .اگرچه این حضور
میتواند در قالب مراسم شناخته شدۀ مشهبی باشد ،روایتهای عرفانی آن را در همنشینی
با نشانههای متنی دیگر پیوند میدهد و نشانگی خاصّ خود را میسازد .حضور امر قدسی
در مسجد ،گاه به واسطن دیدار سالک با پیر یا شیخ رخ میدهد؛ پیری در هیأت روحانی و
با جامهای سسید ،گره از واقعن سالک میگشاید .دیدار با پیر ،با کشف حضور و تجربن دینی
همراه است و مسجد نشانن حضور است.
«کوه» معبد ،محلّ حضور امر قدسی ،عروج و تجربن دینی است .رفعت و منزلت معبد
نیز از آن است که نشانههای مربوط به واالترین هستی را در خود جای داده است و رمز
اشراف و جاللت است.
«گورستان» محملی برای رویکردهای عارفانه با درونمایههای ریاضت و هراس است.
گورستان برای سالک ،جایگاه خلوت و خاموشی است که از تجربن امر قدسی به آنجا پناه
برده یا در آنجا به تجربن شکوهمند امر قدسی دست یافته است و تولّد دوباره در فضای
قدسی را تجربه میکند« .ویرانه» نیز مثل گورستان از نشانههای سلبی روایتهای عرفانی
است و جایگاهی است برای ویرانی اوصاف بشری سالک .ویرانه نشانن ویرانی سالک است
و خروج از آن ،تولّد دوبارۀ اوست.
«شهر» نشانن جایگاه کثرت و دوری است« .بازار» ،تمامیّت ازدحام شهر است و بی

از

همه شهر را تهدید میکند ،چون نماد و نشانن دنیادوستی و فراموشی حقّ است .بازار،
مکانی است که به تنهایی فضای تحول شخصیت ،خودبینی و اعتراضهای بزرگ و
تأثیرگشارنده را القا میکند .در برخی روایتها ،سالکان راه حق در بازار سلوک میکنند تا
با داللت ضمنی به نقد جایگاهی بسردازند که در آن خبری از تجربن دینی و راستی نیست .با
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توجّه به تجربن انفسی اندیشن عرفا و اهمیّتی که اندوه در این تجربه دارد؛ سلوک در بازار،
نشانن طرد آداب و رسوم بازاری است که دل را از فراغت معنوی و ملکوتی دور میسازد.
سالک از کثرت بازار باید دور شود و راحتی و مراقبن خود را در خانقاه بیابد؛ جایی که به
دور از غوغای شهر و بازار میتوان به صید اوقات قدسی رفت:
لیلا ای چاااون بریا اده شاااد ز مجناااون
ماا ایریخاااات ز دیاا اده در مکنااااون
مجنااااون چااااو ندیااااد روی لیلاااای
از هااااار ماااااژهای گشااااااد سااااایلی
ماایگشاات بااه گاارد کااوی و بااازار
در دیاااااده سرشاااااک و در دل آزار
ماااایگفاااات ساااارودهای کاااااری
ماایخوانااد چااو عاشااقان بااه زاری...
(نظامی گنجوی ،1371 ،ص )536-537
کعبه سرشار از حضور قدسی و تجربن دینی است.
چااااون موساااام حااااج رساااید برخاساااات
اشااااااتر طلبیاااااد و محماااااال آراساااااات
فرزناااااد عزیااا از را باااااه صاااااد جهاااااد
بنشااااااند چاااااو مااااااه در یکااا ای مهاااااد
آمااااد سااااوی کعبااااه سااااینه پرجااااو
چاااون کعباااه نهااااد حلقاااه بااار گاااو
گااااااوهر بااااااه میاااا اان زر برآمیخاااااات
چااون ریااگ باار اهاال ریااگ ماایریخاات
آناااادم کااااه جمااااال کعبااااه دریافاااات
در یاااااااا اافتن مااااااااااراد بشااااااااااتافت
بگرفااااات باااااه رفاااااق دسااااات فرزناااااد
در سااااااایه کعبااااااه داشاااااات یکچنااااااد

تأثیر عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی

11

گفاات ای پساار ایاان نااه جااای بازیسااات
بشااااتاب کااااه جااااای چاااااره سازیساااات
در حلقااااه کعبااااه حلقااااه کاااان دساااات
کااااز حلقااااه غاااام باااادو تااااوان رساااات
گااااو یااااارب از ایاااان گاااازاف کاااااری
توفیااااا اق دهاااااااد باااااااه رساااااااتگاری
مجنااااون چااااو حاااادیث عشااااق بشاااانید
اول بگریساااااااات پااااااااس بخندیااااااااد
از جااااای چااااو مااااار حلقااااه برجساااات
در حلقاااااه زلاااااف کعباااااه زد دسااااات...
مااا ایگفااااات گرفتاااااه حلقاااااه در بااااار
کاااااامروز مااااانم چاااااو حلقاااااه بااااار در
یااااااارب باااااااه خااااااادائی خااااااادائیت
وانگاااااااه باااااااه کماااااااال پادشاااااااائیت
کاااااز عشاااااق باااااه غاااااایتی رساااااانم
کااااو مانااااد اگاااار چااااه ماااان نمااااانم...
گرچااااااه ز شااااااراب عشااااااق مسااااااتم
عاشااااقتاااار ازیاا ان کاااانم کااااه هسااااتم
گویناااااد کاااااه خاااااو ز عشاااااق واکااااان
لیلااااا ایطلبااااا ای ز دل رهاااااااا کااااااان
یاااااارب تاااااو مااااارا باااااه روی لیلااااای
هااااار لحظاااااه باااااده زیااااااده میلااااای
(همان ،ص )549-551
«صحرا ،بیابان ،وادی و بادیه» به منزلن محل عباور مسافران ا که عبور از آن تشنگی و
مشقّت بسیاری به همراه داشته ا برای امتحان و سنجیدن میزان توکّل سالک و عنایت
خداوند نسبت به او مکان مناسبی بوده است .بیابان در عرفان عبارت از «سیر و سلوک»
سالک؛ به خاطر وصول به معرفت الهی است.
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بیابان مقدّمن راه سلوک است .سالک یا باید از آن عبور کند و یا در آن عزلت گزیند.
در عزلت و عبور خود از وادی است که به آگاهی و تحوّل عرفانی میرسد و با الهامی که
به او شده ،باید بیابان را ترک کند .وادی تنها در روایتهای اسالمی عرفانی از نشانههای
مکانی نیست؛ بلکه «عارفان مسیحی نیز همچون دیگر آیینهای باطنی از نشانن وادی ،بیابان
و صحرا برای کُدگزاری تجربن خوی

استفاده میکنند»( .استیس ،1388 ،ص  )96بیابان

با تمام رنجها و مشقّتها که برای سالک پدید میآورد ،یادآور هفت وادی است که
سالک باید آن را پشت سر نهد تا به مقصد و راه خود دست یابد .بیابان و صحرا نماد خلوت
و دوری از ازدحام است( .اتو ،1381،ص  )143عارف در بیابان ،تجربههای دینی متفاوتی را
از سر میگشراند و اساسیتر از همه ،در بیابان به مقام توبه میرسد؛ توبهای که شرط نخستین
آن خلوت با خود است و فرو رفتن در اعماق خوی  .خلوت و عزلت بادیه ،سالک را
مستحقّ به دست آوردن کرامات میکند( .عطّار نیشابوری ،1391 ،ص  )33چنین شایستگی
در قبال فرو رفتن سالک در بادیه و رسیدن به مرحلن «مَنْ عَرَفَ نَفْرَه» به دست میآید.
بادیه و راه نیز با تجربههای دینی و درک امر قدسی از سوی سالکان مرتبط است که از
یک سوی ،رمز عبور و حرکت است تا سالک به مقام توبه دست یابد و مستحقّ دریافت
کرامت گردد و از سوی دیگر ،نشانههای زبانی و روایی نفس و ناخودآگاه انسان هستند
که باید با عبور از آنها به درک امر قدسی نایل شد.
از آنجا که وقایع داستان در محیط ،فضا ،زمان و مکانی نامشخص و مبهم میگشرد،
شاعر اغلب به نام کلی مکان یا زمان در داستان اشاره میکند و هی گونه توصیف دیگری
از آن ارائه نمیشود؛ گاهی به جهت فضاسازی به شرم جزئیات میپردازد .فضاها در این
منظومه بسیار زیبا وصف شدهاند.
نظامی با روایت داستان ،حوادث ،وضعیتها و موقعیتهایی ایجاد میکند که گاهی با
واقعیت های زندگی قابل تطبیق نیست و در زندگی عادی امکان وقوع ندارد .این شاعر
است که حادثه آفرینی می کند و از آن جا که ،خود نیز بر این موضوع واقف است ،با
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نتیجهگیری و پایانبندی خاصی ،آن حادثه را توجیه میکند .حضور مجنون در برخی
حکایات ،برای ارهار کرامت و جهت اندرز به خواننده است و یا این ارتباط از سر مهر و
شفقت است .مهربانی به خلق ،مهربانی به حیوانات و جانوران تسری مییابد.
گرچه منطق سخن عرفانی و منطق حاکم بر حکایتهای عرفانی با زندگی توأم با خرد
و خردورزی امروز در تقابل است؛ اما الزمن درک این منطق ،همدلی با مردان و زنانی
است که در آن فضا میزیستند .درک آن فضا برای انسان امروز دشوار است .نظامی برای
تفهیم داستان عشق لیلی و مجنون و برای ملموس کردن فضای داستان و ایجاد ارتباط و
نزدیکی با شخصیتهای آن ،روایت و لحن آنها را داستانگونه کرده است .اصوالا هر
شکل روایت ،داستانگونه است« :هر چه هم ادبیات به بازتاب یهنی واقعیت نزدیک شود،
بازگویی بیانگر ،روایتگر و داستانگو باقی میماند»( .احمدی ،1378 ،ص )171
نظامی برای غنا بخشیدن به فضای عرفانی و تعلیمی منظومه لیلی و مجنون ،همچنین از
نام حیواناتی نظیر اسب و آهو ،گوزن ،می  ،خرگو  ،شیر ،گور ،سگ و  ...استفاده
میکند که نمادی از معصومیت عشق را در خود دارند و شخصیت اصلی داستان دربارۀ
آنها توضیح میدهد .این حیوانات گاهی در طی روایت در جایگاه شخصیتی داستانی،
نقشی بر عهده دارند .این شخصیتهای انتزاعی و یک بعدی ،به گونههای مختلف در این
حکایتها حضور مییابند؛ گاه نق

تمثیلی و نمادین دارند؛ اما چندان مبهم و پیچیده

نیستند و غالباا زمینن حکایت به گونهای است که خواننده به راحتی آن نماد را در مییابد و
یا شخصیت اصلی داستان آن را توضیح میدهد.
گاه این ارتباط از سر مهر و شفقت است ،مهربانی با خلق ،به مهربانی با حیوانات نیز
تسری مییابد ،حکایت آزادی بچه آهوان که در دام صیاد گرفتار بودند ،نمونهای از این
حکایتهاست.
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نتیجه
نظامی یکی از قلههای شکوهمند و از پیشوایان بزرگ منظومههای عارفانه عاشقانه
فارسی در قرن ششم است .محور اصلی داستان لیلی و مجنون ،عشق است .نظامی با ررافت
آمیزهای از عشق و عرفان را در این منظومه عرضه کرده است و در کسوت یک عارف با
نگاهی موشکافانه از عشق پاک و عارفانه لیلی و مجنون استفاده و روم و روان خواننده را
تحت تأثیر قرار میدهد و با خود به سیر و سلوک میبرد .فضای داستان در این منظومه
گاهی شاد ،گاهی غمگین ،گاهی عرفانی و گاهی حماسی نشان داده میشود .لحان نظامی
در منظومه لیلی و مجنون ،لحانی غانایی است و با موضوع عاشقانن داستان همخوانی دارد.
نویسنده در داستان از اَلحانی بهره گرفته است که هم باا زماانِ روی دادن این داستان و هم
با جامعهای که این اثر برای آن عرضه شاده ،تاناسب دارد .لحانها در این منظومه ،مطابق
با حاالت و کیفیات روحی و فکری شخصیتها انتخاب شده و غالباا در جایگاه مناسب
خاود به کار رفته است .برای مثال ،هنگامی که مادر مجنون با او سخن مایگوید ،لحنی
دلسوزانه دارد که باا شاخصیت مادری که غمخوار فرزند خوی
بخ

است ،هماهنگی دارد.

اعظم داستان ،فضایی غمآلود و پر از رنج فراق دارد .مکانی کاه روایات لیلی و

مجنون در آن رخ داده ،سرزمین حجاز (عربستان) است .صحرا و بیابان به منزلن محل عباور
مسافران ا که عبور از آن تشنگی و مشقّت بسیاری به همراه داشته ا برای امتحان و سنجیدن
میزان توکّل سالک و عنایت خداوند نسبت به او مکان مناسبی بوده است.
زمان وقوع داستان عشق لیلی و مجنون به درستی ماشخص نایست؛ اما نظامی با مهارت
تمام زمان و مکان داستان را با محتوا هماهنگ کرده است ،به گونهای که حتی با یکر
برخی روایات و حکایات از موضوع اصلی خارج نمیشود.
نظامی با ررافت جهانبینی معرفتی خود را در پس جهان عاشقانن لیلی و مجنون پنهان
کرده است .وی پیوند میان عشق و عرفان را با تبیین عشق و صافات عااشق برقرار میکند و
در نهایت یک عشق متعالی را در پرتو مقاماتی چون .1 :توبه .2 ،ورع .3 ،زهد .4 ،فقر،
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 .5صبر .6 ،توکل .7 ،رضا و حاالتی چون .1 :قرب .2 ،محبت (عشق) .3 ،خوف .4 ،رجا،
 .5شوق .6 ،مشاهده .7 ،یقین ،به رشته نظم میکشد.
مجنون خواهان وصال با لیلی در جهان مادی نیست؛ او همچون رهروی عاشق ،در پی
رسیدن به نهایت وصل با معشوق در جهان معنی است .مجنون از طریق عشق لیلی به عشق
حقیقی دست مییابد و به کمال میرسد .داستان با مرگ لیلی و مجنون پایان میگیرد.
مرگ مجنون و فنای نمادین او در پایان طریقتی اسات کاه عاشق را به وحدت با معشوق
الیزال میکشاند و سرانجام مجنون در مقامات به رضا و در احوال به یقین میرسد.
نظامی با به خدمت گرفتن زبان شعر در مسیر عرفان در حقیقت به گستر

و تبلیغ

اندیشهها و آموزههای عرفانی میپردازد .وی از قالب داستان برای تأثیر و نفوی بیشتر بهره
میگیرد تا به کمک آن اندیشههای عرفانی و تعلیمی به زبانی رساتر و قابل فهمتر برای
مخاطب بیان شود.
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دکتر علیاصغر جعفری ولنی
رایحه امیدوار



چکیده
در میان فالسفه مغرب زمین بعد از آنکه معنای نفس مورد شک قرار گرفت ،یهان جاایگزین
آن شد .واهۀ یهن در میان فالسفن اسالمی بسیار باه کاار رفتاه اسات؛ لکان تحلیال مفهاوم یهان و
حقیقت آن تاکنون مورد بررسی دقیق واقع نشده است .همین مسأله ضرورت بررسی حقیقت یهان
و کارکردهای آن را قوت می کند گرچاه باه دلیال ایانکاه یهان یکای از شائون نفاس محساوب
میشود ،گاهی از بحث تأثیرات یهن با عنوان تأثیرات نفس یاد میشود.
یهن حیث استعدادی نفس برای کسب علوم است؛ لشا تصویرساازیهاای یهنای ،باه خلاق در
خارج منجر می شود .باتوجه به اینکه انسان چاه مسایری از کماال را بارای خاود برگزیاده اسات،
دارای نفس متعالی یا غیر متعالی میشود .نفوس متعالی از قدرت نفسانی یا روحی برخوردار هستند
و در این مسیر به حدی قوی شدهاند که تصوّرات آنها دارای آثار خارجی است؛ لشا در ایان مسایر
میتوانند بر افراد تأثیرگشار باشند .مصداق این نفوس ولی اهلل است که فانی در خادا شاده اسات و
متخلق به اسماء الهی است .هدایت نیز پس از رسیدن فارد باه مقاام والیات بارای شاخص حاصال
میشود؛ اما نفوس غیر متعالی در مسیر سقوط به نهایت رسایدهاناد و تاأثیراتی کاه بار روی جهاان
بیرون از خاود مایگشارناد خاالف قاوانین الهای اسات .مصاداق ایان نفاوس افارادی هساتند کاه
تأثیرگشاری یهن بر خارج را در قالب سحر ،جادو و چشمزخم مورد تأکید قرار میدهند.
کلیدواژه :یهن ،تأثیر بر خارج ،معجزه ،کرامت ،جادو ،چشمزخم ،صدرا.
* .استادیار دانشگاه شهید مطهری(jafari_valani@yahoo.com) .
** .دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه شهید مطهری(Ra_omidvar@yahoo.com) .

تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
طرح مسأله
توجه به یهن و کارکردهای آن در فلسفه غرب را نمیتوان نادیاده گرفات کاه پاس از
مورد تشکیک قرار گرفتن نفس ،انسان و یهن او سوهه میشوند؛ در این راساتا رخادادهای
بسیاری را به یهن مربوط میدانستند و با شروع قرن بیست و یکم ،شاخهای از فلسافه باه ناام
فلسفه یهن اهمیت یافت .این در حالی است که فلسفه اسالمی یهن و کارکردهای آن را از
شئون نفس میداند و این دو را جدا از هم نمیداند.
بشراز سویی با پدیدههایی مانند چشمزخم برخورد میکند و حتی از اعمال خارقالعااده
مرتاضان و سحر و جاادوی برخای افاراد چیزهاایی مایشانود .هامچناین قارآن و معجازات
پیامبران و گاهی کرامات اولیای الهی اموری تبیینناپشیر هستند که انسان از علتهاای آنهاا
غافل است .این پدیدهها در عالم ماده رخ میدهد در حاالی کاه از علاتهاای ماادی اثاری
نیست و ممکن است با علل مادی سازگاری نداشته باشد.
با توجه به رخ دادن این پدیدهها در عالم ماده که علت آنها به درستی مشاخص نیسات،
ضرورت بررسی رابطن یهن با نفس در تأثیرگشاری بر خارج دوچنادان مایشاود؛ چارا کاه
اگاار ایاان اماار در چه اارچوب فلساافی تحلیاال نشااود ،ممکاان اساات برخاای از مااردم را بااه
خرافهپرستی بکشاند و آنها را از علتهای واقعی جدا سازد.
پرس هایی که در اینجا مطرم است عبارت اند از :نفس مبدأ حیات است یا مبدأ فکار
یهن چیست و با نفس چه ارتبااطی دارد فعالیاتهاای ادراکای نفاس شاامل چاه ماواردی
است نحوه تأثیرگشاری نفس بر خاارج چگوناه اسات و نهایتااا ایانکاه چگوناه انساانهاا
میتوانند بر عالم خارج تأثیرگشار باشند
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تعریف نفس و ذهن
تعریف نفس طوری که شامل کلیه نفوس سماوی و ارضی شود تا حدی دشاوار و البتاه
مورد اختالف حکما است  .تعریف نفس که صدرالدین شیرازی بیان کرده عبارت است از:
«النفس کمال اول لجرم طبيع آل ذي حياة بالقوه» ،بدین معنا کاه نفاس کماال اول اسات
برای جسم طبیعی آلی که دارای حیات بالقوه است .لفو کمال جانس اسات بارای نفاس و
غیر نفس ،زیارا کماال عباارت اسات از چیازی کاه ناوع باه وسایلن آن تاام و کامال شاود.
(صدرالدین شیرازی ،1361 ،ص )188همچنین صدرا یهان را چناین تعریاف کارده اسات:
استعداد نفس برای اکتساب علومی که بارای نفاس حاصال نیساتند .خداوناد روم انساان را
خالی از علم به اشیاء خلق کرده است ،ولی استعداد کسب آن را درونا

قارار داده اسات.

این استعداد نفس برای اکتساب همان یهن است( .همان ،1363 ،ص )137
از این تعریف چنین برمیآید :یهن از جنس استعداد است .بنابراین میتوان گفت یهان
قوهای است که خداوند برای اکتساب علوم به انسان داده است .عالوه براین چاون اکتسااب
این علوم از طریق عالم ماده است ،ارتباط تنگاتنگی بین یهن و عالم ماده وجود دارد.
در تبیااین ایاان مطلااب ماایت اوان گفاات :اصااطالم یهاان طبااق بیااان صاادرا در کتاااب
مفاااتیحالغیااب ،قااوت و توانااایی نفااس باارای اکتساااب علااوم غیرحاصاال اساات و هاامچنااین
استعدادی برای به دست آوردن علوم اکتسابی است ،بنابراین میتوان یهن را از شئون نفس
به حساب آورد( .جوادی آملی ،1375 ،ج  ،1ص )44
این استعداد و توانایی که در کالم فالسفه به «نفس» تعبیر میشاود در پاژوه

ماا از آن

به «یهن» یاد میشود.
مراتب و قوای نفس
برای توضیح بیشتر کارکرد یهن الزم است به مراتب نفس که یهان مرتبان ادراکای آن
است ،توجه کنیم.
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توضیح اینکه صدر الدین شیرازی در الشواهدالربوبي بیان میکند کاه نفاس حیاوانی و
قااوای آن پااس از دریافاات نفااس نباااتی و قااوای مربااوط بااه آن ،بااه دو قااوۀ مدرکااه و
محرکه(ر.ک :صدرالدین شیرازی ،1354 ،ص  )233تقسیم میشود.
قوۀ محرکه خود به دو نوع تقسیم میشود ،یا عامل انگیزه (باعثه) حرکت میباشاد و یاا
فاعل حرکت( .همان)
مالصدرا برای قوای مدرکه نیاز دو حیثیات از جانس حاواس رااهری و بااطنی معرفای
میکند.
حواس پنجگانه راهری عبارتند :از المساه ،یائقاه ،شاامه ،ساامعه و باصاره .هامچناین او
معتقد است دو حس سامعه و باصره خارج از عالم ماده است( .صدرالدین شایرازی،1363 ،
ص  514و )191
قوای مدرکه باطنی به سه دسته کلی تقسیم میشوند :مدرک ،حافظه و متصرف.
مالصدرا در حکمت متعالیه از قوای انسانی سخن میگوید ،به این بیان که نفس انساانی
دو کارکرد عامله و عالمه را دارا میباشد .قوه عامله نفسی است که به وسیلن آن بادن تادبیر
می شود و کمال آن در این است که بر دیگر قوای حیوانی غلبه پیادا کناد و هیئات خاصای
ندارد .قوۀ عالمه به دلیل وجود وابستگی بین نفس و مجردات ایجااد شاده و منفعال از آنهاا
است و از علوم و حقایق مجردات استفاده میکند( .همان ،ص )131
تقسیمبندی قوای نفوس ناطقه به دو نوع عامله و عالمه را مایتاوان بیاان دیگاری از ایان
دانست که انسان دارای دو عقل نظری و عملی است .قوۀ عالمه یا عقل نظری ،قوۀ عاملاه یاا
عقل عملی .توضیح اینکه قوۀ عامله مبادأ تحریکای اسات؛ زیارا از قاوای جسامی و بادنی
استفاده میکند و تحت تأثیر آنها است .این قاوه ،عامال تکامال نفاس و رسایدن باه مرحلان
ارتباط با عالم مجردات است .قوۀ عالمه نیز تحت تأثیر مجردات خواهد بود.
مالصدرا نفوس انسانی را به حسب حرکتی که دارند ،در دو گروه قرار میدهد:
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 )1نفوس متعالی ،رسیدن انسان به مرتبن عقل نشاندهنده حرکات صاعودی و باه سامت
کمال او میباشد( .صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج  ،8ص )133
این نفوس به سابب شادت اتصاال باه مراتاب بااالتر هساتی و برتاری یاافتن وجاودی،
میتوانند خالقیتهایی در عالم خارج داشته باشد و هماانطاور کاه واقعیات خاارجی آثاار
خارجی دارند آنها نیز دارای آثار خارجی بر تصورات یهنی خود میباشند؛ ماثال تصاورات
و اوهام شخص باعث میشود که مریض شفا یابد یا فرد سالم مریض شاود( .هماان،1361 ،
ص )264
 )2نفوس غیر متعالی ،یعنی برخی از نفوس پست مایتواناد باعاث ضارر رسااندن شاود.
(همان ،1981 ،ج  ،8ص  )347صدرا در مفاتیحالغیب میگوید :نفوس ناطقه تقسیم میشاود
به نفوسی که در نهایت برتری و بلندی است و نفوسی که در نهایت پساتی و تیرگای اسات.
(همان ،1363 ،ص  )469بنابر فرض مالصدرا یهن یکی از شئون نفس اسات و مراتبای کاه
برای نفس در نظر گرفته میشود به تعبیری برای یهن است ،یعنی یهن انسانی سیر تعالی یاا
غیرمتعالی را میتواند در پی

بگیرد.

ارتباط نفس با ذهن
یهن یک امر واقعی است به دلیل اینکه این استعداد نیز امری واقعی میباشد و حصاول
خارجی دارد(.شریعتی و حسینی شاهرودی ،1392 ،ص )75
صدرا یهن را قوهای برای نفس میداند .جهت کسب علومی که برای

حاصل نیساتند.

صدرالمتألهین با استناد به آیه  78سوره نحل 1بیان میکند خداوند انسانهاا را فاقاد علام باه
اشیاء آفریده است؛ لکان تواناایی و اساتعداد کساب علام را باه او داده اسات( .صادرالدین
شیرازی ،1363 ،ص  )137از این عبارت صدرا این مطلاب را دریافات مایکنایم کاه یهان
اخص از نفس است و شأنی از شوؤن نفس محسوب میشود.
« .1وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ اتِکُمْ التَعْلَمُونَ شَيْنا».
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از نظر صدرا نفس با تمام قوای خود دارای یک وجود واحد و دارای مراتب اسات کاه
هر مرتبن آن منشأ انتزاع قوهای خاص میباشد .بنابراین نفس اعم از یهن اسات ،چاون یهان
حیثیت ادراکی دارد در حالی که نفس جهات دیگری نیز دارد .بنابراین اگر انسان فاقد قاوۀ
شناخت بود ،تفاوتی با حیوان نداشت .از طرفی با توجه به تعریفی که صدرا برای نفس بیاان
کرده است میتوان یهن را هممعنا با عقل نیز در نظر گرفت.
اثرگذاری ذهن در عالم خارج
از نظر صدرالمتألهین خدای متعاال نفاس انساان را طاوری آفریاده اسات کاه تواناایی و
قدرت ابداع صور را دارا باشد .این صور غایب از حواساناد و بادون مشاارکت مااده ایجااد
میشوند( .همان ،1361 ،ص  )264ابداع این صور توسط نفس برخالف اباداع اماوری اسات
که نیازمند ماده هیوالنی میباشد؛ یعنی ماده هیوالنی در خلق آن صور هی مشارکتی ندارد.
بعضی از عرفا معتقد هستند که هر انسانی به واسطن قوۀ وهم اموری را در قوۀ خیال خود
ایجاد میکند .این امور جز در قوۀ خیال وجود ندارد .شخص عارف عالوه بر این ،میتواناد
اموری را به دلیل همت و ارادها

بدون های واساطهگاری در خاارج خلاق و ایجااد کناد.

(همان) صدرالدین به ویژگی دیگری اشاره میکناد کاه صااحبان کرامات و اولیاای الهای
هستند؛ آنها میتوانند اماوری را در خاارج بادون واساطه ایجااد کنناد .صادرالمتألهین ایان
توانایی را حاصل همت و ارادۀ صاحبان کرامت میداند .از نظر او شخص عارف باه وسایلن
مجاهدتهایی که انجام داده و ارادۀ واالیی که دارد ،توانسته بر قوای خود تسلط پیادا کناد
و این توانایی به خلق در خارج میانجامد که سایر مردم از انجام آنها عاجز هستند.
حکمای متأله به تجرد نفس معتقد هستند کاه حقیقات و یات انساان را ترکیبای از فصال و
صورت نوعیه شکل می دهد .صورت نوعیه انسان نفس ناطقه او میباشد و بدن وسایلهای اسات
برای تصرفات نفس و وسیلهای برای تحصیل و تکمیال کمااالت اسات( .آشاتیانی ،1381 ،ص
 )39نکتهای که صدرالمتألهین به آن اشاره میکند ،قابلیتی از نفاس اسات کاه نفاس مایتواناد
تصرفاتی در عالم خارج داشته باشد و بدن وسیلهای برای انجام این تصرفات است.
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صدرالمتألهین در الشواهدالربوبیه نفس انسان را به نفوس فلکیه تشبیه میکند .وی معتقد
است زمانی که نفس انسانی در تمام مقامات به ویژه زمانی که در مسیر قوای تحریکی قاوی
شود به این نفوس شباهت پیدا میکند .نفوس این انسانها در هیوالی عناصار شابیه باه تاأثیر
نفااوس فلکیااه اثرگااشار ماایشااود( .صاادرالدین شاایرازی ،1361 ،ص  )343وی شاارط ایاان
تأثیرگشاری را قوی شدن نفس انسانی میداند؛ یعنی نفس انسانی باید بر قوای خاود مسالط
شود و با تسلط بر خود میتواند در هیوالی عناصر دیگر مرثر شود.
صدرالمتألهین در مفاتیحالغیب ابتدا مقدمه ای را بارای میازان تسالط نفاس بار بادن بیاان
میکند و از آن نتیجه میگیرد ،همانطور که نفس به احاوال پنهاانی خاود

آگااه اسات،

میتواند امور خارج از بدن خود را تدبیر کند و نسبت به آنها آگاه باشد .همچنین مایتواناد
اموری غیر از بدن خود

را تسخیر و مدیریت کند .تسلط و تسخیر او بر غیار از بادن

باه

نحوی است که کل عالم خاکی حکم بدن او را پیدا میکند .بنابراین سلطنت و فرماانروایی
او بر کل هیوالی عالم سرایت کرده و تمام اجزای آن ،او را اطاعت میکند .به عنوان نمونه
آتشی که حضرت ابراهیم(علیه السالم) در آن بود به این و فرمان خداوناد دگرگاون شاد و
آت

بر ابراهیم(علیه الساالم) سارد شاد( .هماان ،1363 ،ص  )468صادرالمتألهین از تسالط

نفس بر بادن تحات سالطها

و فرماانبارداری اعضاا از نفاس ،نتیجاه مایگیارد کاه نفاس

توانمندی تسلط و تسخیر بر غیر از بدن

را نیز دارا است.

صدرا قابلیت و توانمندی نفس برای تدبیر امور خارج از خاود را باا بیاان یاک حادیث
قدسی توضیح میدهد .صوفیان نیاز ایان قابلیات و تواناایی نفاس را مقاام «کان» مایدانناد.
همانطور که خداوند در حدیث قدسای فرماوده تاو نیاز (نسابت) باه آنچاه فرمانات دادم،
اطاعت کن و از آنچه نهیت کردهام ،دست بردار (تا خداگونه شوی بهطاوریکاه) اگار باه
چیزی بگویی بشو ،انجام پشیرد (و از فرمان تو تخلف نکند)( .همان)
بنابراین تأثیرگشاری در خارج به دو قسام قابال بیاان مای باشاد .1 :تاأثیر نفاس متعاالی؛
 .2تأثیر نفس غیر متعالی.
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 .0تأثیر نفس متعالی

با توجه به اینکه نفوس برخی از انسانها مانند اولیا و عرفاا باه کماال رسایده اسات و از
رلمت ماده فراتر رفتهاند و منزه شدهاند ،میتوانند صوری که به مدد قوۀ خیاال خاود ایجااد
کردهاند در خارج از عالم یهن خلاق و ایجااد کنناد .ایان انساانهاا باه همات و ارادۀ خاود
توانستند مرثر در عالم خارج باشند و به تصویرسازی در خارج بسردازند.
نفوس متعالی نفوسی هستند که قادرند عالوه بر اداره و انجام امور مربوط به خاود ساایر
نفوس را نیز رهبری کنند و روی آنها تأثیر بگشارند .این تأثیرگشاری در جهات مثبات و در
مسیر رشد و کمال سایرین میباشد.
مصادیق تأثیرگشاری نفوس متعالی عبارتند از:
الف) والیت:

صدرالمتألهین شخص ولی را کسی میداند که در خدا فانی و به اسماء الهی متخلق شاده
است( .همان ،ص )487از تعریفی که صدرالدین بارای ولای بیاان مایکناد ،درماییاابیم کاه
شخص ولی به مقام فناءفی اهلل رسیده است و تخلق او به اسماءالهی نشاندهندۀ این است کاه
او نیز می تواند به این الهی به عنوان عاملی مرثر در جهان خارج از خود واقع شود .باتوجه باه
اینکه شخص ولی به مرتبن باالیی رسیده است ،میتواند در نفوس انسانها مرثر واقع شود.
ب) معجزه:

این مطلب را صدرالمتألهین در الشواهدالربوبیه ییل بحث نبوت و والیت بیان میکند.
صدرالمتألهین بعد از بیاان مقدماهای ،ساه خصالتی کاه سابب تحقاق معجازه و کرامات
میشود ،بیان میکند .خاصیت اول را کمال قوۀ نظری میداند .کمال قوۀ نظری به این است
که نفس به حدی صفا و پاکی پیدا کند که به عقل فعال شباهت پیادا کناد .ایان شاباهت باه
میزانی افزای

پیدا کند و شدید شود که دریافت علوم از عقل فعال بدون تعلیم بشری بار او

افاضه شود .خاصیت دوم کمال قوۀ متخیله است .کمال این قوه در این است که این قاوه باه
میزانی قوی باشد که در حالت بیداری عالم غیب را مشاهده کند .در این مرحله فارد آنچاه
که در خواب میبیند و میشنود با واقعیت همسو است .خاصیت سوم قاوت و شادتی اسات
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که در نفس در حیطن جزء عملی و قوای تحریکی اتفاق میافتد .شخصی که به ایان مرحلاه
میرسد در هیوالی عالم اثر میگشارد .مثاالهاایی کاه صادرالمتألهین بیاان مایکناد مشاابه
مااواردی اساات کااه در الشااواهدالربوبیه بااه آن پرداختااه اساات( .همااان ،ص )481-482
صدرالمتألهین خاصیت اول یعنی کمال قوۀ نظریاه را افضال خاواص و برتارین جازء نباوت
میداند .دلیل بر این سخن را معجزه پیامبر اکرم(ص) که قرآن بود ،برمیشمارد.
از این جهت که قرآن شامل معارف الهی و حقایق مربوط به مبدأ و معاد اسات ،طاوری
که غیر از علمای راسخین از درک آن عاجز هستند .در آن نیاز اخبارهاایی از عاالم غیاب و
افعال خارق عادت یکر شده است .معجزاتی کاه در آن بیاان شاده اسات ،معجازات عقلیاه
است که ایهان عقال از درک آن عاجز است( .همان ،ص  )483صادرالدین در ایان بخا
برترین دلیل نبوت را قدرت و کمال قوۀ نظری شخص نبی میداند .باالترین معجازهای کاه
پیامبر (ص) به همراه داشت ،قرآن بود .قرآن خود به عنوان معجازه مایباشاد و در بطان آن
نیز اخبار و حقایقی را در مورد عالم و معجزاتی که در طول زمان رخ داده بیان میکند.
ج) کرامت:

کرامت یعنی رهور امری که خارق عادت باوده و هماراه باا تحادی نباشاد .قیاد هماراه
نبودن با تحدی کرامات را از معجزات جدا میکند .همراه بودن کرامت با اعتقااد درسات و
عمل نیکو و پایبند بودن بر متابعات و پیاروی پیاامبر(صالّی اهلل علیاه و آلاه) از اساتدراج و
دروغ جدا میشود( .همان ،1363 ،ص  )488کرامت مخصوص اولیا است.
 .2تأثیر نفس غیرمتعالی

نفس انسانی همیشه حرکت استکمالی ندارد و حرکت نفس مختص به انسانهای مارمن
و سعادتمند نیست .نفوس اشقیا نیز در حال حرکت به سمت تجرد است؛ ولای ایان حرکات
به سمت کماالت انسانی نیست( .طوسی ،1392 ،ص )56
انسانهایی وجود دارند که در مسیر حرکت به سمت کمال پی

نرفتند و نفاس خاود را

در مسیری بردند که آنها را از سمت کمال خارج کرده است .حرکت آنهاا اشاتدادی باوده
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است و حتی گاهی سبب خارج شدن آنها از مفهوم انساانیت مایشاود .در اداماه بارآنیم باه
تحلیل نمونههایی از این تأثیرگشاری بسردازیم.
الف .سحر و جادو:

سحر ،دانشی عجیب و شایطانی اسات .ایان دانا

اوالا آماوختنی اسات و ثانیااا شاخص

جااادوگر و مرتکااب عماال جااادویی ،آخاارین شخصاای نیساات کااه توانسااته بااا توجهااات و
تلقیهای شیطانی در مسایلی که عادی هستند ،تصرف کند؛ بلکاه اشاخاص دیگاری هام باا
تعلیم میتوانند مانند او این اعمال را انجام دهند .بنابراین جادوگر شخصی اسات کاه تحات
تعلیم علم شیطانی قرار گرفته و با الهامات و توجهات و اوراد طلسمهاای شایطانی اقادام باه
اموری که در راهر خارقالعاده میباشد ،میکند .به عبارت دیگر یکی از ترفندهای شایطان
در منحرف کردن انسانها از عقیده حق و ایمان ،سحر و جادو میباشد.
همانطور که قبالا اشاره شد ،نفوس انسانی گاهی نفوس قوی و شریف هساتند و گااهی
نفوس ضعیف و پست.
صدرالمتألهین علت ضعیف بودن و پست بودن این نفاوس را دو چیاز مایداناد :گااهی
نفس ضعیف به علت حساس بودن ،ضعیف می شود ،مانند جادوگران و صاحبان چشمزخم.
گاهی نفس قوی میشود از آن جهت که نفس عقل است ،مانند صاحبان علوم( .صدرالدین
شیرازی ،1981 ،ج  ،9ص  )86از کالم صدرالمتألهین این نکته را دریافت میکنیم ،افارادی
که نفسشان ضعیف میشود ،به حساس بودن نفس توجه کردهاناد .در منطاق حسااس فصال
بین حیوان با نبات میباشد .پس انسانی که به جنبه حیوانی نفس خاود توجاه بیشاتری کارده
است ،دارای نفس ضعیف و پست میشود.
ب .چشمزخم:

صدرالمتألهین افرادی که ضعیف نفس هستند را صاحبان چشمزخم میداند( .همان) در
بررسیهای انجام شده صدرالمتألهین به صورت مبسوط به بحث در این باره نسرداخته اسات.
در ادامه این بحث را از منظر آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار میدهیم.
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هی یکر صریحى از چشمزخم در قرآن نیاماده اسات ،یعنای ماتن قارآن ،مبادعِ چناین
باورى نیست ،اگرچه آیاتی از قرآن به امکان و حقانیت چشمزخم اشاره میکناد و بسایارى
از مفسران بنابر رو

تفسیرى خود پارهاى از آیات قرآن را نارر به چشمزخم دانستهاند.

مهمترین آیهای که دربارۀ چشمزخم بدان اشااره مایشاود آیان  51ساوره قلام 1اسات کاه
دربااارۀ پیااامبر گراماای(ص) آمااده اساات .در ایاان آیااه آم اده کااه کااافران در تااال بودنااد
چشمزخمی به پیامبر(ص) برسانند .آنان که از هار راهای تاال
بکشند و یا دعوت

مایکردناد تاا آن حضارت را

را به تعطیلی بکشانند ،از ساحران و جادوگران بهره گرفتند تاا ایان کاار را

انجام دهند .از این رو خداوند می فرمایاد« :وَ إِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَررُوا لَيُزْلِقُونَرکَ بِأَبْصرارِهِمْ لَمَّرا
سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِين»( .طباطبایی ،1361 ،ج  ،21ص )5
در این آیه دلیل آنان برای به کارگیری سحر و جادو و چشمزخم آن است که پیاامبر را
مجنون و جنزده میدانستند و این زمانی بود که یکر یعنای قارآن را شانیده بودناد و آن را
شگفتانگیز مییافتند .آنان گمان بردند که ایان ساخنان کاالم آدمای نیسات و مایبایسات
کالم جنیان باشاد و آناان هساتند کاه وی را باه بناد کشایده و از زباان محماد (ص) ساخن
میگویند .به همین دلیل تال

کردند تا با به کارگیری سحر و چشمزخم ،تال

کنناد وی

را بکشند و یا آسیبی به او وارد سازند تا جن تسخیرکننده نیز بمیرد و یا برود.
به عنوان نمونن آیه  67سوره یوسف میفرماید« :وَقَالَ یَا بَنِ َّ لَا تَدْخُلُوا مِرنْ بَراٍُ وَاحِردٍ
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَاٍُ مُتَفَرِّ قَ ٍ وَمَا أُغْنِ عَنْکُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَ ْفٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْرهِ تَوَکَّلْرتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ».

2

 .1چون کافران آیات الهى را شنیدند ،چیزى نمانده بود که تو را چشمزخم بزنند و مىگفتند او دیوانه است.
 .2و (هنگامی که میخواستند حرکت کنند ،یعقوب) گفت« :فرزندان من! از یاک در وارد نشاوید؛ بلکاه از
درهای متفرّق وارد گردید (تا توجه مردم به سوی شاما جلاب نشاود) ! و (مان باا ایان دساتور )،نمایتاوانم
حادثهای را که از سوی خدا حتمی است ،از شما دفع کنم! حکم و فرمان ،تنها از آنِ خداست! بار او توکّال
کردهام و همه متوکّالن باید بر او توکّل کنند».
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از آین شریفه این حقیقت را دریافت مایکنایم کاه یعقاوب (ع) از چشامزخام مصاریان
نسبت به فرزندانشان نگران بود .اگرچه آن حضرت (ع) این نکته را بیان میکند که قادرت
انسانهای دارای چشمزخم به گونهای است که او نمیتواناد ماانع آنهاا شاود ،مگار آنکاه
ارادۀ الهی به این تعلق گیرد که چشمزخم مردم در آنها اثار نگاشارد( .طباطباایی ،1361 ،ج
 ،11ص )239-241
نتیجه
یهن استعداد و توانایی در کسب علوم اسات .ایان اساتعداد یومراتاب اسات و در همان
انسانها یکسان نیست .در راستای اختیار و آزادی که خداوند به انسانها داده ،هار شخصای
مسیری را انتخاب میکند و در آن مسیر به کمال میرسد .همچناین یهان نفاس نیسات ،در
عین حال امری جدا و غیر از آن هم نیست و از آن جهت که یهن علوم را ادراک میکناد،
میتوان یهن را همان نفس دانست .یا باه عباارتی یهان حیاث اساتعدادی نفاس اسات و در
اصل میتاوان آن را جزئای از شائون نفاس دانسات .یهان مایتواناد در خاارج تاأثیراتی را
بیواسطه و مستقیم ایجاد کند.
نفوس انسانهایی که استعداد خود را در مسیر کسب کماالت الهی باه کاار مایگیرناد،
میتوانند تأثیرات مثبت در خارج داشاته باشاند .بار ایان اسااس نفاس پاس از طای مراحال
مشخصی از کمال به مقام نبوت و انجام معجزه میرسد .هدایت کردن انساانهاا و تاأثیرات
معنوی بر آنها نیز حاصل به کمال رسیدن و قوت یهن است.
در مقابل نیز انسانهایی هستند که از استعداد و توانایی کاه خادا باه آنهاا داده اسات در
مسیر سقوط خود و سایرین استفاده میکنند .در این مسیر ،افراد با ریاضتهاایی کاه تحمال
میکنند ،یهن خود را تقویت و متمرکز مینمایناد و از طریاق ایان قاوت یهنای مایتوانناد
خالف فطرت و سعادت دیگران بر غیر خاود تاأثیراتی داشاته باشاند ،مانناد ساحر ،جاادو و
چشمزخم که از نظر شرعی نیز امری ناپسند است.
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تأثیر دیوان اشعار سهروردی بر فلسفۀ او
دکتر حسن سیّدعرب

*

چکیده
تأثیر شعر سهروردی بر فلسفن اشراقی وی نیازمند بررسی مفصل است .او سخنان منظوم خود را
که بخ

عمدهای از آن ،سروده های وی بوده و بخشی نیز بر گرفته از دواوین دیگر است ،بهطور

مستقیم حاصل تفکر اشراقی خود دانسته است .سهروردی عالم مثال را منبع اصلی اشعار خود در
فلسفن اشراق دانسته؛ اما تاکنون معلوم نشده که وی به چه ترتیب از هستیشناسی اشراقی به شعر
روی آورده است .در این مقاله به اجمال به بررسی اندیشههای سهروردی به نسبت میان شعر و
اندیشه او نظر شده است.

کلیدواژه :سهروردی ،فلسفه اشراق ،عالم مثال ،شعر ،شعر اشراقی.

* .استادیار بنیاد دایرةالمعارف اسالمی (دانشنامه جهان اسالم))h.seyedarab @ gmail.com(.

تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
شعر سهروردی ،شعر حکمت است .وی در نوشتههای منطقی و فلسفی خود به بحاث از
مبانی معرفتی شعر پرداخته اسات .او مااده شاعر را مخایالت مای داناد( 1.ابانکموناه ،ج ،1
 ،1387ص  )283به نظر وی توسط شعر ،به ترغیب و نفرت از امور دنیاوی ،لاشت معیشات،
مدم و یم و اموری از این قبیل می پردازناد( 2.ساهروردی ،1385 ،ص  )551ساهروردی از
حیث منطقی ،قیاسات شعری را حجت نمای داناد( 3.هماان ،ص  )535-536وی مایگویاد
سقراط در اواخر عمر مایل بود که باه شاعر بساردازد( 4 .ساهروردی ،ج  ،1381 ،1ص )198
شهرزوری ،ضمن تحسین اشاعار او( ،شاهرزوری ،1396 ،ج  ،2ص  )129پاارهای از آنهاا را
نقل کرده است .اشعار سهروردی به فارسی و عربی است .اشعار فارسی ،به طور پراکناده در
چهار مجلد مصانفات شایخ اشاراق و اشاعار عربای نیاز در دیاوان ساهروردی (ساهروردی،
2115م؛ همان[ ،بای جاا ،بای تاا]) منتشار شاده و در جُناگ مهادوی هام پااره ای از ابیاات
فارسی(مهدوی ،1381 ،ص 173؛  )194و عربی(همان ،ص  56و  174و  193و  216و 218
و  )442او نقل شده ،به ویژه دو بیت فارسی که به هنگام مرگ آنها را سروده است( .همان،
ص  )158تا کنون ساه مقالاه .1( :حریرچای ،1349 ،ص 338-363؛  .2پورجاوادی،1381 ،
[« .1مواد] للشعری المخيالت».
« .2الشعریات مرکب من مخيالت و ینتفَ ب ا ف ترغي و تنفير أمور دنيوی و لرذات معيشري و مرد ذم و
نحوها».
« .3فالقياسات الشعری ليرت بحج فيکون من القياس الواقَ ف مادة ما ليس بحج و قد سبق طرف من هذا
و عندي أشرف القضایا بعد القضایا الواج قبول ا المخيالت».
« .4قال سقراط لما أراد أن ینظر ف الموسيق و الحراُ و الشعر ف آخر عمره .»...
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ص 126-114؛  .3انصاااری ،1383 ،ص  )117-128در معرفاای و ارزیااابی اشااعار فارساای و
عربای ساهروردی نوشااته شاده و تنهااا نصاراهلل پورجااوادی ،اصاالت انتساااب اشاعار فارساای
سهروردی را معین کارده اسات( .پورجاوادی ،1381 ،ص  )115باه گفتاه او ساهروردی در
آثار خود چندین بیت فارسی آورده؛ اما همه آنها از او نیست( .همان) وی مناابع ایان اشاعار
را یافته و معرفی کرده است( .همان ،ص )117-126
سهروردی در بحث از مقوالت ،خطابه ،جدل و شعر باه تأسای از ابان ساینا در النجااة و
اإلشارات و التنبیهاات عمال کارده اسات( .رحماانی ،1387 ،ص  )96البتاه قیاساات شاعری
سهروردی از خطابه برتر است( .انصاری شیرازی ،1383 ،ج  ،1ص  )681حافو ،عالم مثاال
سهروردی را در شعر کشف کرد( .پورنامداریان ،1389 ،ص )71
دیوان سهروردی
نخستین بار احمد مصطفی الحسین دیوان سهروردی را چاپ کرد .این دیوان مشتمل بار
اشعار عربی اوست و دو بار (سهروردی2115 ،م ؛ همان[ ،بی جا ،بی تاا]) چااپ شاده و آن
گونه که از آغاز آن پیداست ،از چناد نساخه بارای تصاحیح آن اساتفاده شاده اسات؛ البتاه
نمیتوان نام این مجموعه را دیوان نهاد .مصحح ،کتااب را باا مقدماه نسابتاا کوتااهی شاروع
کرده و از منابع گوناگون برای تألیف آن استفاده کرده است .نیاز اشاعار را باا مقابلاه نساخ،
تصحیح کرده است .دیوان ،شامل مجموع اشعار عربی سهروردی اسات .باه ضامیمه چااپ
پاریس ،رساله هیاکل النور تصحیح محمّد علی ابوریان نیز منتشر شده است.
اشعار سهروردی مانند فقه و اصول او به منزلن حلقن گمشدۀ اندیشن وی است .تاکنون از
اشعار وی ،سخنی به میان نیامده است .حتی در نوشاتههاایی کاه موضاوع آن اختصااص باه
سهروردی دارد ،سخن از شعر او نیست .اکنون نمایتاوان رویکارد باه ساهروردی را کامال
دانست؛ زیرا هنوز بخ هایی از اندیشن او ناتمام مانده است .چاپ دیوان السهروردی هناوز
در جهان عرب انعکاس قابل توجهی از خود به جای نگشاشته است.
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قدما بی

از متأخران به اشعار سهروردی توجه داشتهاند و در نوشتههای خاود ،ابیااتی از

او نقل کردهاند .این تأثیر در ایران معاصر نیز به چشم میخورد .این تفاوت رویکارد ،نشاان
میدهد که به راحتی نمیتوان وضعیت توجه به سهروردی را در ایان دو اقلایم فرهنگای باه
راحتی ارزیابی کرد .معاصران ،اشعار سهروردی را در حاوزۀ اندیشان او راه ناداده و آنهاا را
جدی نگرفتهاند .جالب توجه این است که اغلب این اشعار به عربای اسات و شایساته اسات
که محققان عرب بی

از مفسران فارسی زبان به آن توجه کنند.

معهشا دیوان سهروردی نیاز به چاپ انتقادی و ویرای

مجدد دارد .البتاه مصاحح ،تماام

اشعار را عرضه نکرده؛ زیرا اشعار فارسی مفقود اسات و هماین موجاب شاده کتاابی را کاه
عرضه کرده ،ناقص باشد .همچنین معلوم نکرده کدام یک از ابیاات ایان مجموعاه ،ساروده
سهروردی است و یا او به عنوان استناد در نوشتههای خود آورده است .تعیین چنین تماایزی
نیاز به تحقیق فراوان در دیاوان ساهروردی دارد .کاار مصاحح در دسترسای باه نساخههاای
اشعار ،قابل تحسین است .اگر تال

او به صاورت کامال عرضاه شاود ،مایتاوان اثاری باه

نوشتههای سهروردی با عنوان دیوان السهروردی افزود.
سهروردی در دیوان خود نخست به پارهای از مطالب که در نوشتههای دیگر خود قاادر
به تفسیر آن به حسب موضوع نبوده ،پرداخته است .ربط میان دیاوان او در فلسافن اشاراق باا
این تمهید آغاز شده که او نمیخواسته قوه خیال را در نوشتههای فلسفی خود بهطور کامال
دخالت دهد .این تال

او اگر چه در دیوان وی بهطور کامل صورت نگرفته؛ اما باا بررسای

بعضی از مطالب آن میتوان گفت قصد داشته تا حوزۀ خیال را از تعقل محض متمایز کناد.
البته به آسانی نمیتوان ربط پارهای از ابیات او را با بخ هایی از فلسفن اشراق وی بهدسات
آورد؛ اما تدوین این دیوان نشان میدهد که تال

وی در این بااره دسات کام بارای خاود
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نسبت میان شعر سهروردی و فلسفۀ اشراق او
برای وصول به تأثر فلسفه سهروردی از دیوان وی نیاز به بررسی دقیق انتساب اشاعار باه
او است .البته در چاپ جدید دیوان این کار تا اندازهای صورت گرفته؛ اما بررسی بیشاتر آن
شاید نشان دهد که سهروردی در تضمین و گاه تکمیل پارهای از اشاعار کاه احتمااالا باه آن
عالقه داشته ،اهتمام ورزیده است .معهشا نمیتوان بهطور قطع گفات کاه او در کناار تاألیف
نوشتههای در حوزۀ فلسفن اشراق ،قصد سرودن دیوان هام داشاته اسات .سارودن پاارهای از
قطعاتی که از وی بر جای مانده ،نشان میدهد که جمع آن موجب گردیده تا به آن اطاالق
دیوان اشعار کنند .شهرزوری که نوشتههای سهروردی را برای نخستین بار فهرست کرده از
اشعار او یاد و آن را تحسین کرده است.
در انتساب دیوان کنونی سهروردی به وی تردیدی نیسات؛ اماا ایان نکتاه حاائز اهمیات

اسات کاه بررسای آن نشاان مای دهاد کاه او در خاالل ابیاات ساروده شاده در ایان دیااوان
میخواسته ،ربط میان فلسفن اشراق و این ابیات را معلوم کند .ایان کاه تاا چاه انادازه موفاق
بوده متضمن تحقیق گسترده است .اشعار فارسی او بیشاتر برگرفتاه از دیگاران اسات و البتاه
پارهای از آن نیز منسوب به خود او است؛ اما تا کنون تحقیق مشبعهای درباره انتسااب دقیاق
تمام ابیات منتشر شده در دیوان سهروردی تحقیقی جامع صورت نگرفته است.
بااا بررساای نساابت میااان شااعر سااهروردی و فلساافن اشااراق او ماایتااوان گفاات بااارزترین
قسمت هایی که این فلسافه باا شاعر او پیوناد دارد ،ناارر باه عاالم مثاال اسات .در واقاع شاعر
سهروردی برگرفته از رویدادهای شهودی و نیز عقلی او در مواجهه باا عاالم مثاال اسات .باه
نظر می رسد وی برای تبیین این عالم در فلسفن اشراق ،به شعر روی آورده و تا انادازهای هام
توانسته کارکرد معنوی آن را در نوشتههای خود نشان دهاد .عاالم مثاال و شاعر ساهروردی،
ربط وثیق با هم دارد و بدون این نسبت نمیتوان آن دو را بررسی کرد .او نخساتین فیلساوف
مسلمان است که ضمن طرم فلسفی عالم مثال ،به تبیین نسبت آن با شعر خود پرداخته است.
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برای مخاطبان فلسفن اشراق سهروردی مواجهه با ایان ناوع طارز تفکار او چنادان ساهل
نیست؛ زیرا در نوشتههای خود توانسته راهکارهای درک نسبت عالم مثال و شعر اشاراقی را
نشان دهد .او وقتی که دربارۀ خیال بحث مایکناد و باه دنباال تبیاین قاوۀ متخیلاه در قاوای
ادراکی انسان است ،در حقیقت نسبت میاان عاالم مثاال و نفاس انساان را تبیاین مایکناد و
حاصل آن را در شعر توصیف کرده است .این که سهروردی در این مرحله از فلسفه اشراق
تا چه اندازه موفق شده است ،نیاز به بررسی دارد .شاعر او از ایان حیاث نیازمناد تأویال نیاز
هست؛ زیرا تنها از این راه میتوان بنمایه های فلسفی آن را در نهاد فلسفن اشراق به تقریاری
که وی آن را طرم کرده ،دریافت.
عالم مثال نزد سهروردی تنها در شعر او متجلی نشده است .وی تال

کرد ،نشاان دهاد

که میتوان اهمیت عالم مثال را در نتایج شهودی برآمده از آن نیز ارزیابی کارد .ایان عاالم
که نزد وی متفاوت با عالم مُثُل نزد افالطون است ،این امکان را برای مخاطب فلسفه اشاراق
یا متعلم آن فراهم میکند که شعر را بهگونهای که ربط وجودی با هستی دارد ،درک کناد
و او را از مواجهه با سخنانی که صرفاا جنبن احساساتی دارد ،پرهیز دهد .از ایان رو مایتاوان
گفت شعر سهروردی در نسبت با فلسفن او ،وجودی است و درک آن نیز ضمن فعّال باودن
قوۀ خیال ،به تعقل نیز محتاج است.
تأثیر قابل توجه فلسفه اشراق بر شعر سهروردی موجاب تغییار زباان آن شاده اسات .باه
دیگر سخن میتوان گفت شعر سهروردی همان فلسفن اشراق است کاه باا زباان خیاال بیاان
شده و در راهر و نه در باطن ،دارای زبان عاری از تمایالت عقلای و منطقای صارف اسات.
میتوان بر اساس شعر سهروردی جهانبینی اشراقی او را هم ارزیابی کرد؛ زیرا آن دو با هم
تناسب داشته و تنها در زبان متفاوتند .این که سهروردی به شعر روی آورده ،عجیب نیست؛
زیرا نوع فلسفه اشراق و نیز زبان فلسفی شعر قادر به انعکاس اندیشههاای او در تبیاین هساتی
است .محققان و مفسران فلسفن او کمتر از این منظر فلسفه اشراق را ارزیابی کاردهاناد؛ زیارا
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به گمان آنان نمیتوان شعر سهروردی را بهطور مساتقل ارزیاابی کارد .شاعر ساهروردی باا
اندیشن او تناسب دارد و نسبت آن دو با هم قابل ارزیابی است.
پدیدار شعر اشراقی
آیا میتوان سهروردی را مرسس شعر اشراقی در تاریخ فلسفه اسالمی دانست پاسخ باه
این پرس

نیازمند بررسی ادوار شعر و نسبت آن با فلسفه اسات .بارای تحقیاق گساترده در

این میان باید به جریان شعر و عرفان و نیز نوشتههاای تمثیلای قبال از ساهروردی بازگشات.
نخستین نوشتههای تمثیلی ابن سینا میتوانسته منباع الهاام ساهروردی در تاألیف نوشاته هاای
تمثیلی و نیز روی آوردن به شعر باشد .نوشته های منظوم ابن سینا حتی آن دسته نوشتهها کاه
در منطق از او باقی مانده ،نشان میدهد که او قلمارو شاعر را بای

از ساهروردی در فلسافن

خود دخالت داده است .اگر این داوری دربارۀ ابن سینا درست باشد ،مایتاوان گفات او باه
دنبال تمایز بخ هایی از فلسفن خود از اندیشه های ارسطو بوده است .معهشا سهروردی اگر
چه در نوشتههای تمثیلی خود از ابن سینا متأثر است؛ اما تال

کرده پدیدار شاعر را تنهاا در

حوزه فلسفه دخالت دهد.
جریان عرفانی نیز میتواند منبع قابل وثوفق سهروردی در سرودن اشاعاری باشاد کاه باا
فلسفن او ربط مستقیم دارد .نموناه اشاعاری کاه وی از سانایی و دیگاران نقال کارده ،نشاان
میدهد که بهطور گسترده به گوناهای از جریاان عرفاانی قبال از خاود توجاه داشاته اسات.
ماهیت شعر این دوره مبین نسبت وثیق آن با حکمات اسات و مایتاوان شاعر و حکمات را
بارزترین صفت شعر و حتی فلسفه در این دوره دانست .سنایی نماینده این گونه شاعر اسات
و بعدها عطار و مولوی گرای

آن را به عرفان تشدید کردند .معهاشا ساهروردی در خاالل

این دوره توانسته شعر خود را به فلسفه اشراق نزدیک کند.
نوع رویکرد سهروردی در قبال شعری که حکمت اسات و منشاأ آن سانایی و دیگاران
هستند نشان میدهد که او قصد داشته پا را فراتر نهد و به دنبال تأسیس پدیدار شاعر اشاراقی

حکمتنامۀ مفاخر

012

باشد .اگر چه اثبات این ادعا چندان ساده نیست و نیازمند بررسی و تحلیل دقیاق مفاردات و
معانی و نیز تمثیالت شعر او است؛ اما میتوان گفت شاعر ساهروردی رباط وثیاق باا فلسافن
اشراق دارد و این شعر نارر به اندیشاههاای اشاراقی او اسات .او در قالاب قطعاات بار جاای
مانده ،تال

کرده پارهای از بخ های فلسفه اشراق را بهطور نظم بیان کند تا هم از این رو

نسبت فلسفه و شعر را در اندیشن خود نشان دهد و نیز بخ های مبهم فلسفن خود را با زباان
شعر توصیف کند تا درک آن میسور گردد.
شعر اشراقی با تال

سهروردی در عهاد میاانی تااریخ فلسافه اساالمی محقاق شاد و تاا

اندازهای مایتاوان سابک هنادی در قارون پاس از وی را باهشادت متاأثر از ایان رویکارد
سهروردی دانست .این سبک در غایت خود گونهای شاعر اشاراقی اسات .در ادوار پاس از
سهروردی جریان شعر عرفانی که تقریباا از سنایی سرچشمه گرفته به حیات خاود اداماه داد؛
اما جریان پدیدار شعر اشراقی نیز به قوام خود به فلسفن اشراق ساهروردی توانسات در کناار
جریان شعر عرفانی که بعدها نمایندگان آن عطار و موالناا و حتای حاافو بودناد باه حیاات
خود ادامه دهد .شعر اشراقی برای حضور بیشتر در جریان تاریخ فلسفن اسالمی نیاز داشت تا
نسبت آن باا فلسافن اشاراق بیشاتر معلاوم گاردد .حاوزۀ فلسافی شایراز و شارم نوشاتههاای
سهروردی به اهتمام جاللالدین دوانی و غیااثالادین منصاور دشاتکی توانسات قاوام شاعر
اشراقی را در نخستین دوره پس از رهور فلسفن اشراق به قوام برساند.
اگر چه در عهد مالصدرا کمتر به نسبت میان شعر و حکمت توجه شد؛ اما در ایان دوره
نیز به سبب تمایل شدید مالصدرا در حوزۀ شیراز و اصفهان به عرفان ،در واقع شعر اشاراقی
نیز از این گستردگی تفکر مالصدرا بهره برد و گسترده گردید .به ویژه شارم مالصادرا باه
مهمترین نوشته سهروردی یعنی حکم اإلشراق نشاان داد کاه چگوناه شاعر اشاراقی پاس از
سهروردی میتواند در ییل فلسفن اشراق و تمهیدات حکمت متعالیاه باه حیاات خاود اداماه
دهد .بنابراین نق

مالصدرا در گستردگی شعر اشراقی بهطور مساتقیم نشاان مایدهاد ایان
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جریان نیاز داشته تا با نوعی رویکرد فلسفی که توأم با اشراق و عرفان است و جماع آن تنهاا
در حکمت متعالیه مالصدرا ممکن گردیده ،رهور و بروز بیشتر پیدا کند.
بنابراین شعر اشراقی که با تال

سهروردی نضج گرفت ،بعدها با تاال هاای حکیماان

پس از وی بهخوبی توانست تا عهد حاضر به حیات خود ادامه دهد .این ادعا به لحااظ ادبای
بی

از همه در سبک هندی رهاور کارد و در نسابت باا عرفاان نیاز حتای مایتاوان گفات

تمایالت شعر صوفیانه نیز اگر چه به لحاظ ماهیت و سایر تااریخی خاود از عرفاان سانایی و
نمایندگان این جریان تغشیه میشود؛ اما بررسی نمونههایی از آن نشان میدهد کاه متاأثر از
شعر اشراقی است .از این رو میتوان سهروردی را مرسس شعر اشراقی در کنار شاعر مبتنای
بر حکمت دانست و این تال

نشان میهد که شاعر اشاراقی بارای تبیاین فلسافن اشاراقی از

منابع مهم درک این فلسفه است و البته نیاز به شرم و توضیح نیز دارد.
این که سهروردی مرسس شعر اشراقی است ،نشان میدهد او بهگونهای دیگر باه دنباال
تثبیت نسبت فلسفه و شعر بوده است .فلسفن اشراق نیاز به این تمایال داشاته و ساهروردی باا
درک این نیاز ضمن توسیع فلسفن خاود توانساته زباان دیگاری بارای تبیاین مفاردات و نیاز
کلیات خود انتخاب کند .شعر اشراقی با خصوصایاتی کاه در فلسافن اشاراق و اندیشاه هاای
سهروردی دارد ،در نوع خود بی نظیر است .نکته مهم در ایان بررسای نسابت آن باا اسااس
فلسفن اشراق است و اگر این ادعا صحیح باشد ،میتوان گفت بررسی شعر اشراقی خاالی از
رویکردهای فلسفی به ویژه اندیشههای رایج در فلسفن اشراق سهروردی نیست.
اشعار فارسی و عربی سهروردی
اشعار فارسی و عربی که سهروردی ساروده و یاا باه آن اساتناد کارده و بارای استشاهاد
مطالب فلسفی و عرفانی آورده ،مجموعاا شعر اشراقی محساوب مایشاود .او مناابع خاود را
برای بهدست آوردن این اشعار از دواوین معتبر انتخاب کرده است .به نظر میرساد اناس او
با این منابع بی

از آن است که در اشعار استنادی خود آورده است .بی

از همه در بررسی
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و تحلیل مضامین عرفانی که وی به نثر آن را نقل کرده ،میتوان بهره او را از مناابع عرفاانی
و فلسفی بررسی کرد .سهروردی بهارۀ مشاابه از متاون نظام و نثار پای
اقتضای موضوع این نوشته بی
تال

از خاود بارده و باه

از همه از شعرهایی که او نقل کرده ،یاد شده است.

سهروردی برای انتخاب شعر حکمت در میان متونی که با آن انس داشته ناارر باه

شیوۀ مواجهه معرفتشناختی او با هستی است .او در ادامن این درک اشاراقی خاود باه شاعر
نیز نظر کرده است .به نظر میرسد اشعاری که سروده و یا به آن استناد کرده ،صرفاا بهعنوان
زینت کالم نبوده و مشتمل بر بخ های مهمی از فلسفن اشراق است .وی با این اشعار باه ویاژه
قطعاتی که سروده ،توانسته قابلیت فلسفن اشراق را برای مخاطبان خود با تغییر زبانی کاه در آن
داده نشان دهد .زبان فلسفن اشراق با این تمهید سهروردی نارر باه نسابت وثیاق آن باا عرفاان و
فلسفه است .شعر سهروردی و تأثیری که از فلسفه او دریافت کرده ،مباین نسابت مسااوی ایان
شعر با عرفان و فلسفه است ،بدون این که بخواهد صرفاا به یک سو نظر کرده باشد.
اشعار فارسی سهروردی آن بخ

از فلسفن او را تبیین میکند که بی

از هماه ناارر باه

اصول فلسفن او یعنی نور است .اصطالحات و استعارههایی کاه وی باهکاار بارده ،باهخاوبی
نشان میدهد که سهروردی قصد داشته نشان دهد که حتی برهان های اثباتی او به ویژه برای
هستیشناسی مبتنی بر نور میتواند ادعاای او را در فلسافن اشاراق تاا انادازه زیاادی طارم و
اثباات کناد .هنااوز بررسای کاااملی در ایان مرحلااه از فلسافن سااهروردی صاورت نگرفتااه و
نمیتوان داوری نهایی را در این باره طرم کرد؛ اما این سخن که سهروردی قاادر باه تغییار
زبان فلسفن اشراق از نثار فلسافی باه شاعر باوده ،در مجماوع اشاعار ساروده شاده وی و نیاز
اشعاری که به آن استناد کرده ،نشان داده شده است.
تأثیر فلسفن اشراق سهروردی بر شعر او و یا حتی اشعاری که حکیمان پس از سهروردی
سروده اند ،نشان دهندۀ تبدیل فلسفه اشراق به عرفاان و تقلیال آن باه تصاوف اسات .فلسافن
اشراق با این استعا رات ساهروردی در آثاار بار جاای ماناده از وی ماهیات عقلای و فلسافی
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اشراق را کم نمیکند .لشا رویکرد سهروردی به آن قطعاات را مایتاوان باهعناوان تحکایم
اندیشن خود و نیز قابلیت آن برای تبدیل به زبانی دیگر از جمله زبان شعر دانست.
دربارۀ اشعار فارسی و عربی سهروردی چند تحقیق مهم صاورت گرفتاه؛ اماا آنچاه در
این میان از همه مهمتر است ،این است که چرا سهروردی باه عربای و فارسای شاعر ساروده
است این پرس

را بهگونهای دیگر هم میتوان طارم کارد و پرساید .چارا ساهروردی باه

اشعار فارسی و عربی استناد و استشهاد کرده است برای وصول به این دو پرسا
به زمینههای اساسی آن در فلسفن اشراق مراجعه کرد .سهروردی در این فلسفه تاال

نیاز بایاد
کارده

تا مبانی فکری ایرانی و اسالمی را در مواجهه اشاراقی و شاهودی باا هساتی باهخاوبی نشاان
دهد .این که وی در این کوش

تا چه اندازه موفق بوده ،بحث جداگانهای خواهد بود؛ اماا

همین اندازه میتوان گفت که او در این بررسی خود ،نوع زبان سروده شده بارای اشاعار را
هم دخالت داده است .ساهروردی بارای یحیااء حکمات ایرانای و اساالمی باه زباان هار دو
حکمت نیاز داشته تا آن را در فلسفن اشراق خود طارم کناد .البتاه ساهم زباان عربای بیشاتر
است و این نشان میدهد که دلبستگی او به این زبان که از دین اسالم نشأت میگیرد ،بیشتر
است.
زبان شعر نزد سهروردی او را به حکمت برگرفته از آن زبان هدایت میکند .این که وی
شعر فارسی و عربی در فلسفه اشراق به کاار بارده ،حااکی از اهمیات زباان نازد وی اسات و
پیشتر از او ابن سینا چنین مواجههای داشته است .ارسطو و فلسفن او در جهان اسالم تاا انادازۀ
زیادی در این مواجهه تأثیر داشته است؛ اما نمی توان حکیماان مسالمان را صارفاا از فلسافه او
متأثر دانست .زبان فلسفی نزد ابن سینا و بعدها نزد سهروردی برگرفته از شیوۀ مواجهه آنان با
هستی است .این شیوه کامالا عقلی است و نیاز به بررسی بیشتری میان زبان و فلسفه نازد آناان
دارد .معهشا سهروردی بی
را داشته است و این نق

از ابن سینا نشان داده که زبان فارسی قابلیّت تبیین مطالب فلسفی
مهم در تاریخ فلسفن اسالمی تنها با حضور او ایفاء شده است.
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نتیجه
کمتر فیلسوفی را میتوان پس از سهروردی یافت که به اهمیت زبان و فلسافه اندیشایده
باشد .اگر نمونهای هم یافت میشود ،بیشتر نارر به عرفان و احواالت و مواجید گویناده آن
بوده تا این که ربط مستقیم به فلسفه و تفکر او داشته باشد .تاال

ساهروردی در ایان میاان

قابل بررسی است و نمیتوان تنها به بررسی اشعار او اکتفاء کارد؛ زیارا بادون تبیاین نسابت
تفکر سهروردی با شعر او ،امکان طرم عالم مثال در فلسفه اشراق ممکن نیست .ساهروردی
تا اندازۀ زیادی تال

کرده تا این نسبت را مخفی نگهدارد؛ اما به نظار مایرساد باا بررسای

شعر او بهتر میتوان جایگاه شعر و فلسفه را نزد وی نشان داد .بعدها نیز نزد حکیمانی که در
سلسلن اشراقیان پس از سهروردی قرار میگیرند ،هم این رهیافت سهروردی تداوم یافت.
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چکیده
جبر و اختیار یکی از مهمترین مسایل کالمی و فلسفی است که یهن هر انسانِ هرفاندیشی را باه خاود
مشغول می دارد .مسئلن جبر و اختیار بحثی صرفاا نظری نیست و هر موضعی که انساان در برابار آن برگزیناد،
خواهناخواه بر همن شئون زندگیِ او تأثیر میگشارد .مطالعن تاریخ جوامع اسالمی ،به ویژه سارزمین عزیاز ماا
ایران ،به خوبی نشان میدهد که جبرگرایی باعث رلمپاشیری ،اساتبدادزدگی ،انادوهناکی و بایاعتناایی باه
فرهنگ کسب و کار شده است .این مالحظات باعث می شاوند هار کسای کاه دل در گاروِ رشادِ شخصایِ
خوی دارد و به آبادانی و پیشرفت ایرانزمین عالقهمند است ،نسبت به مسئلن جبر و اختیار حساسیت بورزد
و تقریری از آن به دست بدهد که آسیبهای کمتر و منافع بیشتری داشته باشد و روحیان مسائولیتپاشیری،
وریفهشناسی و کوش را در مردم سرزمینمان تقویت کند .نگارنده با چنین نگاهی ،باه ساراغ موالناا رفتاه
است؛ زیراکه او را یکی از جدیترین طرفداران اختیار و آزادی انسان می داند و گماان دارد کاه ساخنان او
می تواند برای رهایی از آسیبهای ناشی از جبرگرایی بسیار سودمند باشاد .مقالان پای رو راجاع باه چهاار
موضوع اصلی سخن می گوید؛ نخست این نکته را تبیین می کند که مسایلی از قبیل جبار و اختیاار های گااه
پاسااخ قطعاای نمااییابنااد و بحااث و جاادال دربااارۀ آنهااا همیشااه وجااود خواهااد داشاات .پااس از آن دربااارۀ
دشواریهای بحث جبر و اختیار در مثنوی بحث می کند و در این زمینه چهار نکته را با خواننادۀ گرامای در
میان می گشارد .سومین موضوعی که مورد توجه قرار میگیرد ،مسئلن علل گارای انساانهاا باه جبرگرایای
است .از میان علل فردی و اجتماعی این مسئله ،بیشاتر بار روی دو علات کاه ماورد توجان موالناا باودهاناد،
انگشت می گشارد .این دو علت عبارتند از :هولناکی و دشواری اختیار و فرافکنی .چهاارمین موضاوعی کاه
مورد بررسی قرار میگیرد ،بحث دالیل موالنا در دفاع از اختیار است .در این بخ هشت دلیال کاه موالناا
برای اختیار اقامه کرده است ،بررسی میشود.
کلید واژه :جبر و اختیار ،عرفان ،کالم ،موالنا ،مثنوی.
 .استادیار دانشگاه تهران ،مرسسن لغتنامن دهخدا(iraj1351@gmail.ocm) .
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مقدمه
هر انسانی بخواهد گام در راه روشنبینی بگشارد و زندگانیِ آگاهانهای را برای خاوی
رقم بزند ،خواه ناخواه با این پرس

مهیب رویارو میشود« :آیا سرنوشت من از پی

تعیاین

شده است و من مجبورم نقشهای ازپی تعیینشده را موبهمو اجرا کنم ،یا ایان کاه مایتاوانم
نقشن زندگیام را ،آنگونه که خود میخواهم ،ترسایم کانم و خاود آن را باه مرحلان اجارا
بگشارم» طبیعی است این پرس
کوهآسا پی

که از دل آن دهها پرس

عظیم دیگر هام برمایجوشاد،

روی شخص سد میشود و چه بسا او ،باا دیادن آن کاوه بلناد ،از عازم خاود

مبنی بر سلوک در طریق آگاهی و حقیقتجاویی ،دسات باردارد و مانناد میلیاونهاا انساانِ
بینام و نشان در کوچهپسکوچههای زندگی روزمره گم شاود و بارای همیشاه از هار ناوع
مجاهدتی ،برای ساختن زندگی خوی  ،دست فروشویَد.
پاسخ قطعی دادن به بسیاری از پرس ها ،دربارۀ جبر و اختیاار ،باس دشاوار و گااه غیار
ممکن است ،با این حال چارهای جز کوش

برای تبیین درست این مسأله وجود نادارد .ماا

ناگزیریم دربارۀ جبر و اختیار تحقیق کنیم و هر چند باا حادس و گماان ،درباارۀ آن ساخن
بگوییم؛ زیراکه بحث جبر و اختیار از جمله مسایلی است که در مرحلن اندیشه و دان

باقی

نمیمانند؛ بلکه خواهناخواه در زندگی عملی و واقعی انسان تأثیر میگشارند .همانگونه کاه
می دانیم ،برخی از مسایل فکری هستند که در زنادگی انساان تاأثیری ندارناد ،مانناد بحاث
حدوث و قدم جهان ،ولی بحث جبر و اختیار از این قبیل مساایل نیسات و هار موضاعی کاه
انسان در برابر آن بگیرد ،حیات فردی واجتماعی

را دستخو

 .1برای بحث بیشتر در این باره ،ر.ک :مطهری ،1375 ،ص .41-51

تغییراتی بنیادین مایکناد؛
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شاود و ابعااد گونااگون آن ماورد بحاث و

بررسی قرار گیرد.
نکتن مهمی که در باب ضرورت طرم بحث جبر و اختیاار بایاد بگاویم ،ایان اسات کاه
مطالعن تاریخ جوامع اسالمی ،به ویژه ایران ،به خوبی نشان میدهد که باه دالیال گونااگون،
بدنن اصلی جامعه به سوی جبرگرایی رفتهاند و این جبرگرایی ،آسیبهای جبرانناپشیری به
حیات جمعی و فردی ما وارد آورده است .هنگام بحث دربارۀ علال عقابمانادگیِ جواماع
اسالمی عموماا و جامعن ایرانی خصوصاا ،همه جا می توان رد پای جبرگرایی را مشاهده کرد.
جبرگرایی اگرچه در آغاز ،اندک آرامشی به انسان میبخشد و او را تخدیر میکند؛ اماا در
بلندمدت عزت نفس ،غرور و سرکشیِ او را از بین میبرد و او را به موجودی زبون و خاوار
تبدیل میکند .انسانی که عمیقاا باور دارد سرنوشتِ او ،بادون حضاور و خواساتِ او ،تعیاین
شده است ،از درون خلع سالم می شود و عزت انسانی خود را از دست مای دهاد؛ ازایانرو
جبرگرایی انسان را مساتعدِ رلامپاشیری مای کناد ،ارادۀ او را بارای مباارزه باا بیادادگری و
خودکامگی از بین می برد و او را به موجودی منفعل و ناتوان تبدیل می کند که هر خفّات و
تحقیری را با رویی گشاده و آغوشی باز میپشیرد .از ساوی دیگار بایگماان جبرگرایای از
مهمترین علل غمگین بودنِ ما ایرانیاان اسات .کسای کاه خاود را مجباور مای داناد و بارای
خوی

هی اختیار ،اقتدار و عزتی قائال نیسات ،نمای تواناد شاادمان و خارّم زنادگی کناد.

گششاته از اینهااا جبرگرایاای روحیاان کسااب و کااار را هاام از بااین ماایباارد و او را نساابت بااه
فعالیتهای اقتصادی و تولید ثروت بیرغبت می کند .تردیدی نیست که یکی از مهامتارین
علل بی توجهی به فرهنگ کسب و کار در کشور ماا هماین اعتقااد باه نصایبن ازلای و مقادّر
بودن رزق است .نتیجن این تفکر نادرست را در بیکاری و کامکااریِ وسایع و عمیقای کاه
قرنهاست مانند خوره به جان ما ایرانیان افتاده است ،میتوان مشاهده کرد.
بی

از این دربارۀ ابعاد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جبرگرایی سخن نمایگاوییم و باه

همین سه نمونه بسنده می کنیم .غرض این است که بحث جبر و اختیار در واقع بحثای اسات
که مستقیماا در زندگیِ واقعی و عملیِ انسانها تأثیر می گشارد و با کماال دریاغ بایاد گفات
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که موضعِ نادرست قاطبن هموطنان ما در طول تاریخ ،در برابر این مساألن مهام ،آسایبهاای
فراوانی را به بار آورده است؛ بنابراین طارم بحاث جبار و اختیاار از اولویاتهاای علمای و
فرهنگی ماست و ضرورت دارد اندیشمندان ما دربارۀ ابعاد گوناگون این مسألن مهم بحث و
فحص کنند و تقریرهایی از آن به دست بدهند که مستلزمِ آسیبهای کمتار و منفعاتهاای
بیشتر باشد.
نویسنده ،هم به سابب دغدغاههاای شخصای خاود و هام از آن رو کاه هماواره نگاران
وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعن خوی

است ،وریفن خود میداناد درباارۀ جبار و اختیاار

مطالعه و تحقیق کند و چون سخنان موالناا ،درباارۀ ایان موضاوع ،اهمیات فراوانای دارناد،
می کوشد بر پاین اشعار آن اندیشمندِ ارجمند ،بحث را پی

ببرد ،بدان امید که ایان ساخنان

افزون بر طرم مباحث نظری ،از حیث عملی هم ،ایرانیان را به کار و کوش ِ بیشاتر ترغیاب
کند ،روحین مسئولیتپشیری ،وریفه شناسی و جدّیت را در آنها تقویت کناد و باعاث شاود
که در جهت اصالم اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادیِ جامعن خود کوشا و جدی باشند.
 .0پایانناپذیریِ بحثِ جبر و اختیار
نکته ای که باید در آغاز بحث به آن اشاره کنم ،ایان اسات کاه بحاث جبار و اختیاار از
جمله مسایلی است که هی گاه گفتوگو بر سر آنها پایان نمای یاباد و هماواره باه صاورت
یک راز باقی می مانند؛ زیراکه پردهبرداری از تمام ابعاد و زوایای آنها ممکن نیسات .بحاث
جبر و اختیار ،از این حیث مانند بحثهای مربوط باه خادا ،زنادگی پاس از مارگ ،عشاق،
زیبایی ،روم ،زبان و عقل است .هزاران سال است کاه انساانهاا درباارۀ چناین موضاوعاتی
می اندیشند ،گفتوگو می کنند ،می نویسند ،جدال می کنند و با هم میجنگند؛ اما هی کدام
از این مسایل پاسخِ قطعیِ قانعکنندهای نیافتهاند و بحث و گفتوگو دربارۀ آنها همچناان باا
شاادّت و حاادّت ادامااه دارد و بااه نظاار ماایرسااد بخاا

عظیماای از زیبااایی ،جااشابیت و

هیجان انگیزی زندگی به وجود چنین رازهای ناگشودنیی بستگی دارد .بایگماان اگار همان
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مسایل فکری بشر از سانخ مساایل ریاضای بودناد و تماام آنهاا پاساخهاای مشاخصِ قطعایِ
دسترسپشیر داشتند ،زندگی بشر بسیار خشک و بیروم میشد.
به نظر مولوی ،خداوند ،خاود ،ایان بحاثهاا و مجاادالت را در جهاان افکناده اسات و
دالیل الزم را در اختیار هر یک از طرفداران نظریات مختلاف مایگاشارد؛ باه ایان ترتیاب
هی یک از طرفهای منازعات فکری به طاور کامال شکسات نمایخورناد و در هار حاال
می توانند برای اثبات نظرات خودشاان دالیلای پیادا کنناد .ایان بحاثهاا بارای گروهای از
انسان ها نوعی تمرین و ورز

فکری است ،برخی دیگار از انساانهاا را سارگرم و مشاغول

می کند و آنها را از مالل خاطر میرهاند و گروهی دیگر را در غفلت نگاه مایدارد و بادین
ترتیب باعث آبادانی جهان می شود .از سوی دیگار ایان رازهاا باه زنادگی هرفاا ،هیجاان و
جشابیت میبخشند و آن را رازآلود میکنند و باعث تداوم حیات میشوند:
هاامچنااین بحااث اساات تااا حشاارِ بشاار
در میاااااانِ جباااااارى و اهااااالِ قَااااادَر
گاار فروماناادى ز دفااعِ خصاامِ خااوی
مااااشهبِ ایشااااان برافتااااادى ز پاااای
چااون باارونشوشااان نبااودى در جااواب
پااااااس رمیدناااااادى از آن راهِ تَباااااااب
چاااون کاااه مَقضاااى بُاااد دوامِ آن رو
مااااىدهدْشااااان از دالیاااال پاااارور ،
تاااا نگاااردد مُلااازَم از اِشاااکالِ خصااام
تاااا بُاااوَد مَحجاااوب از اِقباااالِ خصااام،
تاااا کاااه ایااان هفتااااد و دو ملّااات مُااادام
در جهااااان مانَااااد یلَااااى یَااااومِ الْقِیااااام
چااون جهااانِ رلماات اساات و غیااب ایاان
از بااااراى سااااایه مااااىبایااااد زمااااین
تااااا قیاماااات مانَااااد ایاااان هفتاااااد و دو
کااام نیایاااد مُبتااادِع را گفاااتوگاااو ...
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ایااان رَوِ خصااام و حَقاااودِ آن شاااده
تاااااا مقلّاااااد در دو ره حیاااااران شاااااده
صاااادقِ هاااار دو ضااااد ببینااااد در رَوِ
هااار فریقاااى در رهِ خاااود خاااو مَا انِ
گاار جاااواب نیساات ،ماااىبناادد ساااتیز
بااار هماااان دَم تاااا باااه روز رساااتخیز،
کاااه مِهاااانِ ماااا بدانناااد ایااان جاااواب
گرچااه از مااا شااد نهااان وَجااهِ صااواب
(مثنوی ،دفتر پنجم ،ب )3214-3229
گششته از آن کاه بحاث و جادا ِل افاراد مختلاف درباارۀ مساألهای مانناد جبار و اختیاار
هی گاه پایان نمی یابد ،یک شخصِ واحد هم در طول عمر خود ،در برابر چنین موضاوعی،
دائماا از یک موضع به موضعی دیگر درمی غلطد و در نظارات خاود تجدیاد نظار مایکناد.
کیست که بتواند یک بار برای همیشه تکلیف خود را با جبر و اختیار روشن کند و تاا پایاان
عمر ،بر نظار خاود اساتوار بماناد هار انساان هرفاندیشای ،باا مراجعاه باه زنادگی خاود،
درمی یابد که زندگی او در رفت و آمد میان جبر و اختیار می گشرد .حوادثی او را به ساوی
جبر سوق می دهند و وقایعی او را به اختیار متمایل میکنند و باعث حیرت او میشوند .اگار
انسان ها ،در عین تبیین مواضع خود ،به نظرات مخالفانشان احترام بگشارند و همدالنه سخنان
همدیگر را بشنوند ،آنگاه نزاعهای فکری و گفتوگوهای علمی درمورد مساایلی از سانخ
جبر و اختیار و دیگر مسایل رازآلود هستی ،میتوانند به عاملی مهم بارای پیشارفت انساان و
آبادانیِ جهان تبدیل شوند.

1

غرض از طرم این نکته آن است که خوانندۀ ارجمندِ مقاله ،از همین آغاز بداند که قرار
نیست در این نوشتن مختصر ،پاسخی قطعای بارای مساألن جبار و اختیاار ارائاه شاود .هادف
نویسنده آن است که بر اساس اشعار موالنا ،تفسیر و تقریری از مسألن جبر و اختیار به دسات

 .1برای توضیح بیشتر در این باب ،ر.ک :سرو  ،بیتا ،تفسیر دفتر ششم مثنوی ،جلسن دوم.
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بدهد کاه باه بهباو ِد وضاعیت اخالقای جامعان ایرانای و نیاز پیشارفت سیاسای و اقتصاادی و
اجتماعی آن کمک کند؛ چراکه اگر نمی توان مسألهای را از راه مباحث فلسفی حال کارد،
دست کم می توان از راه بررسیِ آثاار فاردی و اجتمااعیِ پاساخهاای گونااگونِ آن مساأله،
پاسخی را که بیشتر به کارِ رشد ،پیشرفت و اصالمِ فرد و جامعه میآید ،به دست آورد.
 .2دشواریِ تبیین سخنان مولوی درمورد جبر و اختیار
به نظر می رسد موانعی چند بر سر راهِ بحثِ جبر و اختیاار در مثناوی وجاود دارد کاه در
زیر به چهار مورد از آنها اشاره میکنیم:
 .0.2تأویلپذیر بودنِ مثنوی:

اصوالا یکی از مهمترین نشانه هاای هار ماتن هناری و ادبای تان دادن آن باه تأویالهاای
گوناگون است( .اسکارپیت ،1376 ،ص  )99 -111مثنوی نیز متنی تأویال پاشیر اسات و در
آن هم می توان شواهدی برای اثبات نظرین جبر پیدا کرد و هم برای اثبات نظرین اختیاار .در
طول تاریخ ،خوانندگانِ مثنوی  ،مطابق یوق و سالیقن خاود و بارای اثباات عقیادۀ خاود ،باه
مطالعن آن پرداختهاند و غالباا ابیاتی ویژه از آن را برگزیادهاناد؛ لاشا در ایان ماورد اخاتالف
نظرهای فراوانی وجود دارد .به نظر میرساد بخشای از ایان اخاتالف نظرهاا اجتناابناپاشیر
است و در مواجهه با متون ادبی و هنری هی گاه نمیتوان امیدی باه پایاان یاافتن اختالفاات
داشت؛ اما بدون شک با تکیه بر رو های زبانشناسانه و سبکشناسانه و به ویژه با اساتفاده
از رو های آماری ،می تاوان تاا حاد زیاادی از پدیدآمادن نظریاههاای یوقای و شخصای
جلوگیری کرد و به منظور واقعی گوینادگان و نویساندگان ایان قبیال متاون دسات یافات.
گششته از این در هر متن ادبی هم می توان ساخنان روشان و محکمای یافات و آنهاا را پایان
بحث و گفتوگو قرار داد .در مثنوی ،هم باید به سخنان محکم و روشنِ موالنا توجاه کارد
و ابیاتِ متشابه و تأویلپشیرِ او را بر اساسِ آنها تبیین کرد.
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 .2.2چندصدایی بودنِ مثنوی:

یکی دیگر از دالیل دشواری تبیین نظریات مولوی درماورد جبار و اختیاار و هار مساألن
دیگری این است که مولوی نظرات خود را از زبان قهرمانان داستانهای مثنوی بیان میکناد
و از آنجا که داستانهای او گاه چندصدایی هستند ،صدای راوی و قهرمان در هم میآمیازد
و به درستی روشن نمیشود که صدای مولوی کدام است .مولوی گفتوگوهاای قهرماناان
داستانهای

را با مهارت بسیار بیان میکند و از زبان هار یاک از آنهاا چناان باا نیرومنادی

سخن میگوید که گویا خودِ آنها ،با آخرین توان علمیشان ،با هم بحث میکنند و همدلی
خواننده را برمیانگیزناد ( .بارای بحثای ساودمند درباارۀ ایان موضاوع مهام ر.ک :تاوکلی،
 ،1389ص .)133-134
دو داستان در مثنوی وجود دارد که موضوع اصلی آنها جبر و اختیار است :داستان «شایر
و نخجیران» و داستان «خر و روبااه» .در داساتان نخسات ،شایر نماینادۀ طرفادارانِ اختیاار و
نخجیران نمایندۀ طرفادارا ِن جبرناد و در داساتان دوم ،روبااه از اختیاار و خار از جبار دفااع
میکند .بررسی دقیق گفتوگوهای شیر و نخجیران و خر و روباه قادرتِ اساتدالل و تفکارِ
موالنا را نشان می دهد .موالنا در این دو داستان به خوبی دالیل عقلی و نقلیِ طرفداران جبار
و اختیار را مطرم کرده است ،به گونهای که خوانندۀ مثنوی با خوانادنِ دالیال هار کادام از
دو طرف گفتوگو ،ممکن است حق را به او بدهد.
دربارۀ این قبیل داستانها باید به یک نکتن مهم توجه کرد و آن ایان کاه از نسابت دادنِ
نظرات یکی از دو طرف گفتوگو به موالنا پرهیز کرد .هماانگوناه کاه در داساتان شایر و
نخجیران می بینیم ،نخجیران یکسویه از جبر دفاع میکنند و میکوشاند باا دالیال عقلای و
نقلی اثبات کنند که انسان در برابر خدا اراده و اختیااری نادارد .ممکان اسات کاه خواننادۀ
مثنوی ،سخنان نخجیران را نظرات خودِ موالنا به حساب بیاورد و او را طرفادار جبار بداناد،
اما این رو

درست نیست و باید در پژوه های مربوط به موالنا مراقب باشایم کاه در دام

آن نیفتیم .در این قبیل موارد باید بر اساسِ نظرات قطعایِ موالناا ،در دیگار مواضاع مثناوی،
تشخیص داد که کدام صدا ،صدای موالناست .از دیگر جاهای مثنوی ،به روشنی برمی آیاد
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که موالنا طرفدار اختیار است؛ بنابراین در این دو داستان باید صدای شیر و روباه را صادای
موالنا دانست ،نه صدای نخجیران و خر را.
 .1.2نقشهای دوگانۀ مولوی به عنوان متکلم و عارفِ عاشق:

مشکل دیگری که بر سر راهِ بحث جبر و اختیار و هار بحاث جادی دیگاری در مثناوی
وجود دارد ،این است که مولوی در مثنوی گاه در نق

یک معلم و متکلم راهر میشاود و

گاه جنون و شیدایی او را در تسخیر خود می گیرد و او مانند عاشقی دیوانه ،یا عاارفی فاانی
سخن می گوید .سخنان موالنا در این دو نق  ،بسایار باا هام متفاوتناد و هنگاام مواجهاه باا
مثنوی همواره باید این دو نق

موالنا را به دقت از هم تفکیک کرد .باه نظار مایرساد کاه

مولوی به عنوان یک معلم و متکلم طرفدار اختیار است؛ ولی آنگاه که جنون و عشاق او را
در تسخیر خود میگیرد ،جز دربارۀ تسلیم ،تفویض ،رضا و فناا ساخن نمایگویاد .نکتاه در
اینجاست که سخنان و حاالت موالنا ،به عنوان یک عارفِ عاشاق ،اگرچاه اوجای باس واال
دارند و بسیار ارزشمندند؛ ولی بسیار شخصی و فردیند و باه های روی نبایاد آنهاا را مبناای
زندگی اجتماعی و سلوک اخالقی قرار داد .بیگمان اگر اندیشههاای موالناا ،در اوجهاای
عرفانیِ آن ،مبنای زندگی قرار بگیرد ،می تواند سیاست ،اقتصااد و فرهناگ را ناابود کناد و
همه را به قهقهرا بکشاند .آن گونه سخنان ویژۀ کسانی است کاه از اساتعداد عرفاانی بااالیی
برخوردارند و البته تعداد آنها بسیار اندک است .جامعن ما باه بخشای از ساخنان موالناا نیااز
دارد که او آنها را به عنوان یک معلم و مربی بیان کرده است .خودِ موالنا به این نکتان مهام
توجه دارد که احوالِ خاصان را بر عوام تحمیل کردن و نیز تبدیل کردنِ امورِ خصوصی باه
امور عمومی می تواند بسیار ویرانگر و خطرناک باشد و ما باید پیوسته باه ایان «حدشناسای»
توجه داشته باشیم .در داستان شیر و نخجیران ،هنگامی که نخجیاران از جبار و توکال دفااع
می کنند ،موالنا ،از زبان شیر ،به این نکتن مهم اشاره میکند که باید پلهپلاه از نردباان کماال
باال رفت و کسی که در پلن نخست است ،حق ندارد احوال کسی را که در باالترین پله قرار
دارد ،بر خود تحمیل کند:
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گفااااات شااااایر :آری ،ولااااای رَبُّ الْعِبااااااد
نردبااااااانی پاااااای پااااااای مااااااا نهاااااااد
پایااااه پایااااه رفاااات بایااااد سااااوی بااااام
هسااات جباااری باااودن اینجاااا طَمْااعِ خاااام...
پااای داری ،چااون کناای خااود را تااو لنااگ
دساات داری ،چااون کناای پنهااان تااو چنااگ
(مثنوی ،دفتر اول ،ب )921-931
و در داستان «خر و روباه» ،در دفتر پنجم ،باز میبینیم کاه خار ،ناآگاهاناه ،ادای عارفاان
کامل را درمیآورد و از توکل دفاع میکند و موالنا از زبان شیر به او میگوید:
گفا ات روباااه« :آن توکُّااال ناااادر اسااات
کااام کساااى انااادر توکُّااال مااااهر اسااات
گِاااردِ ناااادر گشاااتن از ناااادانى اسااات
هرکسااى را کااى رهِ ساالطانى اساات ...
حااادِّ خاااود بشْاااناس و بااار بااااال مَسَااار!
تااااا نیفتااااى در نشاااایب شااااور و شاااار»
(همان ،دفتر پنجم ،ب )2393-2396
 .1.2سرورده شدنِ مثنوی در طول چهارده سال:

مثنوی کتابی است که در طول چهارده سال ،از  658تا  672سروده شده اسات .مایتاوان
احتمال داد که شخصِ خالق و حقیقت جویی مانند موالنا در ایان چهاارده ساال تحاوالت و
تغییراتی را در فکر و اندیشن خود تجربه کرده باشد؛ ازاینرو همیشه باید ،هنگام پاژوه

در

مثنوی  ،به سیرِ تحولِ فکریِ موالنا توجه داشت و مسایل را با نگااهی تااریخی بررسای کارد.
در مورد مسئلن جبر و اختیار ،به نظر میرسد که مولوی در برخی از جاهای مثناوی ،باه ویاژه
در دفترهای نخست ،گاه سخنانی دارد که می تاوان از آنهاا اساتنباط کارد او باه جبرگارای
دارد؛ اما به تدریج که مثنوی از نیمه میگشرد ،کفن دفاع از اختیار سانگین مایشاود و دفتار
پنجم ،به ویژه از بیت  2886تا  3219درواقع مانیفست دفاع از اختیار اسات و موالناا در ایان
ابیات ،به روشن ترین شکلی و بدون هی تأویل و تفسیری ،تمام قدرت علمی و هنری خاود
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را در دفاع از اختیار به کار گرفته است .می توان دفتر پنجم را «اختیارنامان موالناا» نامیاد .در
آغاز دفتر ششم نیز موالنا داستان «ایاز و محماود و امیاران حساود» را بارای دفااع از اختیاار
سروده است؛ اما دفتر ششم به تدریج به سوی تفویض و تسلیم و فنا پی

میرود.

بنا بر مطالب باال می توان گفت موالنا از جبر آغاز میکند ،به اختیار میرسد و سارانجام
در منزل تفویض و تسلیم فرود می آید و این سیر بسیار طبیعی و معقول است؛ اگار اختیااری
در کار نباشد ،چیزی برای تسلیم و تفویض باقی نمی ماناد .اگار جبار کامال در کاار باشاد،
سالک چه چیزی را باید به خداوند واگشار کند روشن است که تسلیم و تفویض مبتنی بار
اثبات اختیار است .گفتنی است یکی از رایجترین خطاها در بحث جبر و اختیار ،ایان اسات
که جبر ،به معنی مجبور بودن در همن کارها ،با تفویض کاه جباری اختیااری اسات ،در هام
آمیخته می شود .ناگفته پیداست که تفاوت عظیمی میان این مطلاب کاه خداوناد سرنوشات
همن انسانها را از پی

تعیین کرده است و همه مجبورند طبق آن سرنوشت زندگی کنند ،با

این مطلب که عارف در سلوک عرفانی خود ،بر اثر شهودِ ارادۀ قاهر و غالب خداوند و نیاز
بر اثر ایمان عمیق به دانایی و خیرخواهی و نیرومنادی خداوناد ،همان اماور خاود ،از جملاه
اختیار

را به او واگشار می کند ،وجود دارد و نباید آن دو را باا هام خلاط کارد( .زماانی،

 ،1384ص )382-383
 .1علل گرایش انسانها به جبرگرایی
بحث دیگری که باید به اختصار تمام به آن اشاره کنایم ،ایان اسات کاه مطالعان تااریخ
کشور عزیزمان و نیز تأمل در احاوال اطرافیاانماان نشاان مای دهاد کاه غالاب انساانهاا باه
جبرگرایی گرای

بیشتری دارند .بخشی از این گرای

بیشک ناشی از مسایل اجتمااعی و

فرهنگی است .در طول تاریخ غالبِ حکوماتهاا طرفادار جبار باودهاناد؛ زیراکاه از طریاق
معتقد کردن یک ملت باه جبار ،مایتاوان ماردم را رام و آرام نگاه داشات .گششاته از ایان
جبرگرایی در گردنههای دشوار تاریخی میتواند به مثابه یک مکانیسم دفاعی عمال کناد و
به انسانها آرام

ببخشد؛ ازاینروست که ایرانیان عموماا در برابر حاوادث هولنااکی مانناد
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حملن غزان ،حملن تاتارها و حملن تیماور لناگ باه جبرگرایای پنااه بارده و بادین ترتیاب از
موجودیت خود دفاع کردهاند .افازون بار اینهاا تارویج اندیشان جبرگرایای در آثاار ادبای و
عرفانی باعث شده است خوانندگان این آثار خواهناخواه به جبر گرای

پیدا کنند.

عالوه بر مسایل اجتماعی و فرهنگی باال ،باید به دو مسئلن بسایار مهامِ روانشناساانه کاه
موالنا بر آن انگشت تأکید نهاده اسات ،اشااره کارد .مسائلن نخسات «دشاواری و هولنااکی
انتخاب و آزادی» و مسئلن دوم که در درون مسئلن نخست سر برمایآورد ،هماناا «فرافکنای»
است .اگرچه اختیار از بزرگترین موهبتهای الهی است و همن شرافت و ارز

انساان باه

آن بستگی دارد؛ ولی انسان مختار همواره با انواع دوراهیها و چنادراهیهاا روباهروسات و
باید با مجاهدتهای توان فرساا راه خاود را در میاان مواناع گونااگون بیاباد و هماین باعاث
فرسودگی و رنج او میشود .به سابب هماین دشاواری انتخااب اسات کاه موالناا ،در مقاام
نیای  ،از خدا میخواهد که او را از دوشاخن اختیار نجات دهد:
 ...کااااای خداونااااد کااااریم و بردبااااار
ده اماااااانم زیااااان دوشااااااخن اختیاااااار
جاااشب یاااکراهااان صاااراطُ الْمُساااتقیم
بِااا اهْ ز دوراهااااان تاااااردّد ،ای کاااااریم!
(مثنوی ،دفتر ششم ،ب )213-214
همین دشواریِ انتخاب و گرفتار آمدن بر سر دو راهیهاست که سبب مایشاود آدمیاان
از صمیم قلب در پی واگشار کردنِ اختیاار و ارادۀ خاود باه دیگاران برآیناد .بیشاتر آدمیاان
دیوانه وار در صدد آنند که اختیار خود را از دست بدهند تا کسی دیگر به جای آنها تصمیم
بگیرد و تکلیفشان را روشن کند .در قرآن کریم (سورۀ احزاب ،آین  )72از اماانتی ساخن
به میان آمده اسات کاه آسامانهاا ،زماین و کاوههاا از پاشیرفتن آن سار بااز زدناد و از آن
ترسیدند .به نظر موالنا این امانت چیزی جز اختیاار نیسات و آسامانهاا ،زماین و کاوههاا از
پشیرفتن آن امانت ترسیدند؛ زیرا آنها از هولناکی و دشواری اختیاار و آزادی آگااه بودناد.
(مثنااوی ،دفتاار ششاام ،عنااوان منثااورِ پاای

از بیاات  )211بااه نظاار ماایرسااد حقیقت ااا چیاازی
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وحشتناکتر از اختیارِ محض و ارادۀ کامالا آزاد نیست .اگر انسان در تماام اماور زنادگی
به خود وانهاده شود و ناچار باشد خود برای همن مساایل زنادگیِ خاوی
انتخاب کند ،باید دان

و کوش

آزادی و اختیاری را که با تال

تصامیم بگیارد و

فراوانی به خرج بدهد؛ ازاینرو انسانها ترجیح میدهناد
و تکاپوی فراوان به دست آوردهاند ،به افراد دیگار تقادیم

کنند و تعیین تکلیف و سرنوشت خود را به دست آنها بسسارند .تاریخ پار اسات از مباارزات
آدمیان برای به دست آوردن آزادی و سسردن آن آزادی به دسات حاکماان جدیاد .اساتفادۀ
همیشگی از آزادی و اختیار نیاز باه آگااهیِ همیشاگی دارد و چاه کسای مایتواناد در حالات
آگاهیِ دائمی زندگی کند .آدمیان بارای فارار از آگااهی باه اناواع سارگرمیهاا و مخادّرها و
مسکّنها پناه میبرند ،تا دمی از هوشیاری و آزادیِ خود نجات یابند:
جملاااه عاااالم ز اختیاااار و هسااات خاااود
مااایگریااازد در سااارِ سرمسااات خاااود
تاااااا دمااااای از هوشااااایاری وارهناااااد
ننااگ خماار و زماار باار خااود مااینهنااد
جملااه دانسااته کااه ایاان هسااتی فااخ اساات
فکاااار و یکاااار اختیاااااری دوزخ اساااات
ماایگریزنااد از خااودی در باایخاااودی
یااا بااه مسااتی یااا بااه شااغل ای مهتاادی
(مثنوی ،دفتر ششم ،ب )224-227
آری «فکر و یکر اختیاری دوزخ است» و هر انسانی به آسانی درمییابد که زنادگی در
دوزخِ اختیار بسیار تلخ و ناگوار است؛ ازاینرو برای فرامو

کردن اختیار و آگاهی به هار

کاری دست میزنند و حاضرند آن را به هر کسی یا هر چیزی بفروشند؛ اما مسائله باه اینجاا
ختم نمی شود و دشواری انتخاب و آزادی نباید باعث شود که ما باه دامان جبار پنااه بباریم.
انسااانی کااه خواهااان یااک زناادگانی سااالم و اخالقاای اساات ،لزومااا بایااد مساائولیتپااشیر و
وریفهشناس باشد ،اختیار و انتخاب خود را بسشیرد و تمام رنجهاا و ساختیهاای آن را قباول

022

حکمتنامۀ مفاخر

کند .بدونِ تحملِ رنجِ اختیار هی راهی به رهایی وجود ندارد؛ ولی البته کمتر کسی حاضار
است این سختی و رنج را به جان پشیرا باشد و پای تمام توابع و لوازم و نتایج آن بایستد.
از اینجا می توان به یک نکتن مهم دیگر دست پیدا کرد و آن این که به نظر موالنا بیشاتر
انسانها ،از آنجا که شهامتِ محکوم کاردنِ خاود را ندارناد و نمایتوانناد یاا نمایخواهناد
مسئولیتِ خطاها و شکستهای خود را بر عهده بگیرند ،خود را مقهور ارادۀ خادا یاا تقادیر
نشان میدهند و به این وسیله تنبلیها ،بیتدبیریها و ناکامیهای خود را توجیه میکنند:
هرکااه مانْااد ازکاااهلی باایشااکر و صاابر
او هماااین داناااد کاااه گیااارد پاااای جبااار
(مثنوی ،دفتر اول ،ب )1168
بنابراین جبرگرایی غالباا دلیل روانی دارد نه دلیل فلسفی؛ چراکه انسان در کارهاایی کاه
خوشایندِ اوست ،اختیار خود را میبیند ،ولی اگر به کاری میل نداشته باشد ،جبری میشود:
چااااون تااااو جباااار او نماااایبیناااای ،مگااااو!
ور همااااای بینااااای ،نشاااااانِ دیاااااد کاااااو
در هاااار آن کاااااری کااااه میلتساااات بااااد آن
قااااادرت خاااااود را همااااای بینااااای عیاااااان
واناادر آن کاااری کااه میلاات نیساات و خواساات
انااادر آن جباااری شااادی،کاین از خداسااات!
انبیااااااااا در کااااااااار دنیااااااااا جبرینااااااااد
کااااااافران در کااااااار عُقباااااای جبرینااااااد
انبیااااااااا را کااااااااار عقباااااااای اختیااااااااار
جااااااااهالن را کاااااااار دنیاااااااا اختیاااااااار
(همان ،دفتر اول ،ب )634-638
مولوی در پنج داستان زیبا کوشیده است ،این نکته را تبیین کند که جبرگرایای بای

از

آن که نتیجن هرف اندیشی و تأمل فلسفی باشد ،حاصل تنبلی و مسئولیتگریزی اسات .ایان
پنج داستان عبارتند از :داستان «باغبان و دزد» (مثنوی ،د )3186-3177/5؛ داساتان «شاحنه و
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دزد» (همااان ،د )3176-3185/5؛ داسااتان «ایاااز و امیااران حسااود» (همااان ،د )411-412/6؛
داستان «مُاغ و مارمن» (هماان ،د  )2912-2925/5و داساتان «پیاامبران و قاوم سابا»( .هماان،
د )2911-2918/3
 .1دالیل موالنا برای اثبات اختیار در وجود آدمی
مولوی هرچند یک عارف تمامعیار است و در فضایی کاه تفکار اشاعری بار آن حااکم
بوده ،پرور

یافته است؛ ولی در کمال شگفتی می بینیم که او به شدت طرفدار اختیار است

و تمام نیروی علمی ،هنری و دینی خود را در دفاع از اختیار به کار گرفته اسات .او در ایان
زمینه مانند استاد و مراد  ،شمس تبریزی ،می اندیشد ،فاصلن عظیمی با اشاعره پیدا میکناد
و بر نظرات بزرگانی مانند مالصدرا و حاج مالهادی سبزواری تاأثیر مایگاشارد .ساخنان او
دربارۀ اختیار بسیار متنوع و گسترده است .ما در این مقاله تنها به مهمترین دالیلی که موالناا
برای دفاع از اختیار اقامه کرده است ،اشاره میکنیم.
 .0.1درکِ وجدانی قدرت و اختیار:

ک آن باشاد؛ یعنای اگار درک شاود،
امر وجدانی یعنی امری کاه وجاود آن هماان در ِ
وجود دارد ،وگرنه وجود ندارد .برای نموناه «درد» یاک امار وجادانی اسات و اگار وجاود
داشته باشد ،حتماا درک میشود .کسی نمیتواند بگوید« :من خیلی سرم درد میکناد؛ ولای
خودم نمی دانم که سرم درد می کند»! حال که اینگونه است امور وجدانی مانند امور حسی
هستند و در آنها نمی توان تردید کرد .همانگونه کاه انکاار محسوساات کااری نادرسات و
نابخردانه است ،انکار امور وجدانی هام خردمنداناه نیسات .موالناا در ایان بااره مایگویاد:
«درکِ وجدانى چون اختیار ،اضطرار ،خشم ،اِصطبار ،سیرى و ناهار به جاى حس است کاه
زرد از سرخ بداناد و فارق کناد و خُارْد از بازرگ و تلاخ از شایرین و مُشاک از سارگین و
درشت از نرم به حسِّ مَس و گرم از سرد و سوزان از شیرگرم و تر از خشک و ماسِّ دیاوار
س درخت ،پس منک ِر وجادانى منکا ِر حاس باشاد و زیااده؛ وجادانى از حاس رااهرتر
از م ِّ
است؛ زیرا حس را توان بستن و منع کاردن از احسااس و بساتن راه و مَادخلِ وجادانیات را
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ممکن نیست« ،وَ الْعَاقِلُ تَکْفِيهِ الْإشَرارَهُ»( .مثناوی ،دفتار پانجم ،عناوان منثاورِ پای

از بیات

)3122
همانگونه که میبینید از نظر موالنا درک وجدانی از حیاث اعتباار ،مانناد درکِ حسای
است و بلکه از درک حسی هم معتبرتر است؛ زیرا کاه حاس را مایتاوان از ادراک کاردن
بازداشت و راه را بر آن بست ،ولی هی کس نمیتواند راه را بر ادراکهای وجادانیِ خاود
ببندد؛ به عنوان نمونه میتاوان چشام و گاو

را از دیادن و شانیدن بازداشات؛ اماا چگوناه

می توان آدمی را از درک اموری مانند درد ،غم ،شاادی و امثاال آنهاا بازداشات از ساوی
دیگر درک وجدانی و درک حسی از برهانهای عقلی هم روشانتار واضاحترناد؛ چراکاه
ل عقلای بارای همگاان
ک دالیا ِ
هرکسی می تواند امور وجادانی و حسای را دریاباد ،اماا در ِ
ممکن نیست و به دانایی و ورزیدگی نیاز دارد .با این مقدمات اکنون میگاوییم کاه از نظار
موالنا هر انسانی اختیار و قدرت خود را به طاور وجادانی درک مایکناد .هماانگوناه کاه
گفتیم موالنا درک وجادانی و درکِ حسای را از یاک مقولاه مایداناد؛ باه هماین دلیال او
«درکِ اختیار» را «درکی محسوس» به شمار میآورد:
حاااس را حیاااوان مُقِااار اسااات ،اى رَفیاااق!
لیاااااک ادراکِ دلیااااال آماااااد دقیاااااق
زآنکاااه مَحساااوس اسااات ماااا را اختیاااار
خاااوب ماااىآیاااد بااار او تکلیااافِ کاااار
درک وجااادانی باااه جاااایِ حاااس بُاااوَد
هاار دو در یااک جاادول ،ای عاام! ماایرود
(همان ،دفتر پنجم ،ب )3121-3122
مولوی در جایی دیگر باز به این نکته اشاره میکند که انکار اختیار درواقاع انکاارِ یاک
امر محسوس است:
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اختیااااری هسااات ماااا را بااایگماااان
حاااسّ را مُنکااار نتاااانی شاااد عیاااان
(همان ،ب )2967
حال که اختیار به طور وجدانی درک می شود ،مای تاوان گفات کاه طرفاداران جبار در
واقع منکر امری هستند که آن را بدون واسطه در خود مییابند .ازآنجاکه درک وجدانی از
درک حسی آشکارتر و بدیهیتر است و انکار امور وجدانی هم بدتر از انکار ادراک هاای
حسی است ،کسی که اختیار آدمی را انکار میکناد ،در پیشاگاه عقال ،از کسای کاه منکار
امور محسوس است ،رسواتر است:
در خاااارد ،جباااار از قَااادَر رسااااواتر اساااات
زآنکااه جبااری ،ح اسّ خااود را منکاار اساات
(همان ،ب )3119
نکتن دیگر این است که مولوی انسانها را به توجه به مسألن جبر و اختیاار باه ساه گاروه
تقسیم میکند )1 :مرمن سنّی که در جادۀ سنت که راه انبیاسات ،گاام برمای دارد؛  )2کاافر
جبری که در بیابان جبر گاام مایزناد و  )3کاافر مُاغ کاه در بیاباان اختیاار مطلاق حرکات
میکند .متن سخن موالنا از این قرار اسات « :سانّت راهاى باشاد کوفتان اَقادامِ انبیاا ،عَلَایْهِمُ
السَّالمُ ،بر یمینِ آن راه بیابانِ جبر که خود را اختیار نبیند و امر و نهى را منکر شاود و تأویال
کند و از مُنکر شدنِ امر و نهى الزم آید انکارِ بهشت که بهشت جزاى مُطیعاانِ امار اسات و
دوزخ جزاى مخالفانِ امر و دیگر نگویم به چه انجامد که ألْعَاقِلُ تَکْفِيهِ الْإشَارَهُ و بر یسارِ آن
ت خلاق داناد و از آن فساادها زایاد».
ب قادر ِ
ت خاالق را مغلاو ِ
راه بیابا ِن َقدَر است که قادر ِ
(مثنوی ،دفتر پنجم ،عنوان منثورِ پی

از بیت )2963

همانگونه کاه از ایان ماتن برمای آیاد ،موالناا راهِ سانت را درسات مایداناد و ماا را از
درغلطیدن به سوی بیابان جبر یا اختیار برحشر می دارد .موالنا به تالیهای فاسد جبرگرایی و
اختیارگرایی اشاره میکند و هر دو را نادرست میداناد .حاال اگار از موالناا بسرسایم« :اگار
ناچار باشیم یکی از این دو راهِ باطل را برگزینیم ،به نظر شما کدام راه درستتر اسات» باه

021

حکمتنامۀ مفاخر

نظر می رسد که موالنا کافر مغ را که گام در بیابان اختیار نهاده است ،بر کافر جباری کاه از
اختیار خدا دفاع می کند ،ترجیح می دهد؛ زیراکه از نظر او ،کاافر جباری ارادۀ خاود را کاه
امری محسوس و وجدانی است ،انکار میکند؛ ولی کاافر ماغ ارادۀ خادا را کاه نادیادنی و
نامحسوس است ،نمی پشیرد و به هر حال در پیشگاه خِرَد ،کسی که امری محسوس را انکار
می کند ،از کسی که امری نادیدنی را رد میکند ،جاهلتر و ابلهتر است .مساألن بسایار مهام
این است که کسانی که موالنا آنها را «کاافر جباری» مایخواناد ،در واقاع کاافر و بایدیان
نیستند؛ زیراکه آنها ارادۀ انسان را انکار میکنناد و ارادۀ خادا را قباول دارناد؛ ولای مولاوی
چنین کسانی را کافر قلمداد می کند .گویا موالناا جبار را ناوعی کفار باه شامار مایآورد و
کسانی را که منکر ارادۀ حقند از منکرانِ ارادۀ انسان بهتر می داناد .بناا باه هماین مالحظاات
است که مولوی ادعای جبار را ناوعی سفساطه باه شامار مایآورد و جبرگرایاان را افارادی
سفسطهگر میداند:
در خااارد ،جبااار از قَا ادَر رساااواتر اسااات
زآنکاه جباری ،حاسّ خاود را منکار اساات
منکاااار حااااس نیساااات آن ماااارد قاااادر
فعاااال حااااق ،حسّاااای نباشااااد ای پساااار!
منکاااااارِ فعاااااالِ خداوناااااادِ جلیاااااال
هسااااات در انکاااااارِ مااااادلولِ دلیااااال
آن بگویااااد :دود هساااات و نااااار ،ناااای
ناااورِ شااامعی ،بااای ز شااامعی ،روشااانی
ویااااان همااااای بیناااااد مُعَااا ایَّن ناااااار را
نیساااات ماااایگویااااد پاااای انکااااار را
جاماااها ساااوزد بگویاااد :ناااار نیسااات
جامااااها دوزد ،بگویااااد :تااااار نیساااات
پاااس تَسفسُاااط آماااد ایااان دَعاااوىِّ جبااار
الجَاا ارَم باااادتر بُاا اوَد زیاااان رو ز گباااار
(همان ،ب )3119-3114
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در ادامن بحث «وجدانی و محسوس بودن اختیار» ،باید به یک نکتن دیگر اشاره کنیم .باه
نظر موالنا حیوانات دالیل عقلی و برهانهای فلسافی را نمای فهمناد؛ اماا اماور محساوس را
اجماالا درمی یابند .به دیگر سخن ،اختیار و ارادۀ انساان آن قادر محساوس اسات کاه حتای
حیوانات هم آن را می فهمند:
حااااس را حیااااوان مُقِاااار اساااات ،اى رَفیااااق!
لیااااااک ادراکِ دلیاااااال آمااااااد دقیااااااق
زآنکااااه مَحسااااوس اساااات مااااا را اختیااااار
خااااوب مااااىآیااااد باااار او تکلیاا افِ کااااار
(همان ،ب )3121-3121
موالنا برای تبیین این موضاوع دو مثاال آورده اسات .1 :مثاال شاتر و چاوب :وقتای کاه
شتربانی با چوب بر سر شتر خود میکوبد ،شتر به چاوب حملاه نمایکناد ،بلکاه از شاتربان
خشمگین می شود و به خود او حمله میکند؛ زیرا که شتر با غریزۀ حیاوانی خاود مایفهماد
که چوب ،در زدنِ او ،بیاختیار و هی کاره است و فاعل حقیقی شتربان اسات و ناه چاوب؛
 .2مثال سگ و سنگ :اگر کسی سگی را با سنگ بزند ،البته سگ به او حمله می کند ،نه به
سنگ؛ زیراکه سگ می داند سنگ عاجز و مجبور است و این پرتابکنندۀ سنگ است کاه
اختیار و اراده دارد؛ بنابراین از نظر موالنا عقلِ حیوانی اجماالا اختیارِ انساانی را درماییاباد و
انسانی که منکر اختیار است ،در واقع از حیث عقلی ،در مرتبهای فروتر از عقل حیوانی قارار
گرفته است:
گااااار شاااااتربان ،اُشاااااتری را مااااایزناااااد
آن شااااااتر قصاااا ادِ زننااااااده ماااااایکنااااااد
خشاااام اُشااااتر نیساااات بااااا آن چااااوب او
پاااس ز مختااااری ،شاااتر بُااارده اسااات بااااو
هااامچناااین ساااگ گااار بااار او سااانگی زنااای
بااااار تاااااو آرد حملاااااه ،گاااااردد مُنثنااااای
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سااانگ را گااار گیااارد ،از خشااام تاااو اسااات
کااااه تااااو دوریّ و ناااادارد باااار تااااو دساااات
عقااااال حیاااااوانی چاااااو دانسااااات اختیاااااار
ایاااان مگااااو ای عقاااال انسااااان! شاااارم دار
(همان ،ب )3151-3154
 .2.1حکمت و دانایی خداوند:

یکاای از مهاامتاارین مسااایلی کااه در مجااادالت میااان اشاااعره و معتزلااه نقاا

بساایار

تعیینکنندهای داشته و دارد« ،خداوند» است .مسأله این است که اشاعره گمان میکنند اگار
برای انسان اختیار و اراده ای در نظر بگیرند ،اراده و اختیار خدا را محدود سااخته و او را باه
عجز منسوب کردهاند و معتزله بر آنند که دفاع از اختیار مطلق خدا در واقاع نادیاده گارفتن
اختیار و ارادۀ انسان است؛ بنابراین می توان گفت کاه اشااعره بارای دفااع از خادا انساان را
نادیده می گیرند و معتزله برای دفاع از اختیار انسان ،خدا را کنار میگشارند .یک نکتن مهام
که در این میان باید به آن توجه داشت ،این است که به نظر معتزله ،اعتقاد به جبر در واقع باا
باور به حکمت خداوند منافات دارد؛ زیراکه خدا به ما عقل ،اختیار و اراده داده است و اگر
او با وجود عقل و اختیار ما ،خود همن زندگی ما را با تمام جزئیات

مشاخص کناد و ماا را

مجبور کند طبق ارادۀ او زندگی کنیم ،در واقع کاری عبث و لغو انجام داده است .اگر قرار
است خدا تمام زندگی ما را مشخص کند ،آفارین

عقال و اراده در ماا چاه معناایی دارد

اگر مطلوب خدا این است که ما جبراا و قهراا نقشن او را اجرا کنیم ،چرا به ما عقال و اراده و
قدرت داده است اگر خدا به انسان ها عقال و قادرت داده اسات ،چارا بایاد انساان از ایان
نعمتهای بزرگ استفاده نکند به نظار مای رساد کاه ایان کاار از خداوناد حکایم سازاوار
نیست .به نظر موالنا ،قدرتی که ما در خود مییابیم ،نشانن آن است که خدا از ما میخواهاد
که آن را به کار ببریم .فرض کنید کسی بیلی را به دست بندۀ خود بدهد .روشان اسات کاه
معنی این کار آن است که او باید از آن بیل استفاده کند و کامالا بیمعنی است کاه شاخص
بیلی را به دست کسی بدهد و از او بخواهد که از آن استفاده نکند .خداوند به انسان قادرت
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و نیروی تشخیص داده است و به این ترتیب ،با زبان اشارت ،از او خواسته اسات کاه از ایان
نعمتها به خوبی استفاده کند:
پااای داری چااون کناای خااود را تااو لنااگ
دساات داری ،چااون کناای پنهااان تااو چنااگ
خواجاااه چاااون بیلااای باااه دسا اتِ بناااده داد
بااااایزباااااان معلاااااوم شاااااد او را ماااااراد
دساات هاامچااون بیاال اشااارتهااای اوساات
آخراندیشااااای عباااااارتهاااااای اوسااااات
چاااون اشاااارتهاااا را بااار جاااان نهااای
در وفاااااای آن اشاااااارت جاااااان دهااااای
باااااس اشاااااارتهاااااای اسااااارارت دهاااااد
باااااار باااااردارد ،ز تاااااو کاااااارت دهاااااد
(همان ،دفتر اول ،ب )931-935
از سوی دیگر سراسر قرآن پر است از امر و نهی و وعد و وعید و میدانایم فرماان دادن
به موجود مجبور حکیمانه نیست .اگر خدا ،خود تعیین کرده است که انساانهاایی بادکار و
انسانهایی نیکوکار باشند ،چرا برای هدایت انسانها پیاامبر و کتااب فرساتاده و از انساانهاا
خواسته است کار نیکو انجام دهند بنابراین مالحظات است که میتاوان گفات جبرگرایای
مستلزم «نادان و سفیه خواندنِ خدا» است؛ زیرا خدایی که نداند به انساان مجباور نمایتاوان
امر و نهی کرد ،نادان و سفیه است:
جملاااه قااارآن امااار و نهااای اسااات و وعیاااد
امااار کاااردن سااانگِ مرمااار را کاااه دیاااد
هاااای دانااااا ،هاااای عاقاااال ،ایاااان کنااااد
باااا کلاااوخ و سااانگ خشااام و کاااین کناااد
کاااه بگفاااتم کاااه چناااین کااان یاااا چناااان
چااااون نکردیااااد ای مااااوات و عاااااجزان
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عقاال کاای حکماای کنااد باار چااوب و ساانگ
عقاال کاای چنگاای زنااد باار نقاا  ،چنااگ
کِااااای غااااالم بسااااته دساااات ،اِشکسااااتهپااااا
نیاااااازه برگیاااااار و بیااااااا سااااااویِ وَغااااااا
خاااااالقی کاااااه اختااااار و گاااااردون کناااااد
امااااار و نهااااای جاهالناااااه چاااااون کناااااد
احتماااااااال عجاااااااز از حاااااااق رانااااااادی
جاهااااال و گااااایج و سااااافیه خوانااااادی
(همان ،دفتر پنجم ،ب )3126-3132
 .1.1وجود احساساتی مانند شرم و پشیمانی:

احساسات و عواطف بخشی مهام از وجاود انساانند و از آنجاا کاه هار کسای دسترسای
مستقیم به احساسات خود دارد و آنها را به طور وجدانی درک میکند ،احساساات ارز

و

اعتبار فراوانی می یابند .با اندکی تأمل می توان دریافت که تعدادی از احساسات مساتقیماا باا
اختیار انسان پیوند دارند .موالنا از میان احساسات انسانی بیشتر بر دو ماورد از آنهاا انگشات
گشاشته است :پشیمانی و شرم .پدید آمدن احساسااتی مانناد پشایمانی و شارم نشاانن مختاار
بودن آدمی است .هنگامی که انسان به سبب یک خطا یا شکست احساس پشیمانی می کند،
گویی به طور وجدانی میداند که میتوانست مرتکب آن خطا و شکست نشود:
جبااار باااودی ،کااای پشااایمانی بُااادی
رلااام باااودی ،کااای نگهباااانی بُااادی
(همان ،دفتر چهارم ،ب )1644
و نیز:
وآن پشااایمانی کاااه خاااوردی زآن بااادی
ز اختیااااارِ خااااوی گشااااتی مُهتاااادی
(همان ،دفتر پنجم ،ب )3125
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کامالا روشن است که انسان هی گاه به خاطر کارهایی که در انجام آنهاا مجباور اسات،
دچار پشیمانی نمی شود .موالنا برای تبیین این مسأله از مثالی معروف که گویاا نخساتین باار
ابوالحسن اشعری آن را مطرم کرده (فروزانفر ،1379 ،ص  )564اساتفاده نماوده اسات .دو
نفر را در نظر بگیرید که یکی از آن دو رعشه دارد و بدون اختیار او دست

مایلارزد .اگار

دست این شخص ،بر اثر رعشههای غیر اختیاری او ،به لیوانی برخورد کند و آن لیوان بیفتاد
و بشکند ،او دچار پشیمانی نمی شود؛ زیراکه در انجام این کار اختیاری نداشاته اسات؛ ولای
اگر کسی با ارادۀ خود لیوانی را بشکند ،حتماا خود را مسئول مایداناد و پشایمان مایشاود؛
بنابراین پشیمانی نشانن اختیار است:
یاااک مثاااال ای دل! پااای فرقااای بیاااار
تاااااا بااااادانی جبااااار را از اختیاااااار
دساات ،کااآن لاارزان بااود از ارتعااا
وآنکااه دسااتی را تااو لرزاناای ز جااا
هاار دو جنااب  ،آفریاادۀ حااق شااناس
لیااک نتااوان کاارد ایاان ،بااا آن قیاااس
زیاااان پشاااایمانی کااااه لرزانیاااادی
چااون پشاایمان نیساات ماارد مُاارْتَعَ
(همان ،دفتر اول ،ب )1496-1499
همانگونه که گفتیم به نظر موالنا احساسِ شرم نیز نشان میدهد که ما مختاریم؛ چراکاه
انساان های گاااه باه خاااطر کااری کااه در انجاام آن اختیااار و نیرویای نداشااته اسات ،دچااار
شرمندگی نمیشود:
زاری مااااااا شااااااد دلیاااااال اضااااااطرار
خجلااااتِ ماااااا شاااااد دلیااااال اختیاااااار
گاار نبااودی اختیااار ،ایاان شاارم چیساات
و ایاان دریااغ و خجلاات و آزرم چیس ات
(همان ،ب )618-619
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 .1.1تردید و دودلی:

یکی دیگر از دالیلی که موالنا بارای اثباات اختیاار از آن اساتفاده کارده اسات ،مسائلن
«تردید کردن انسان در هنگام تصامیمگیاری» اسات .در مقاام مقایساه مای تاوان گفات کاه
حیوانات هی گاه دچار حالت تردید نمی شوند .اگار االغای را بار سار یاک دو راهای قارار
بدهیم ،بی آنکه تردیدی به خود راه دهد ،به سرعت یکی از دو راه را در پای
به همین منوال انسانی که او را به غل و زنجیر کشیده و مجبور

مای گیارد.

کردهاند از یک راه خاص

برود ،یا کار خاصی را انجام بدهد ،دچار تردید و آشفتگی نمی شود؛ اما انساانهاای آزاد و
آگاه معموالا در زندگی خود به شدت گرفتار حالات تردیاد و دودلای هساتند و گااه بارای
تصمیم گیری دربارۀ اموری مانند انتخاب شغل ،همسارگزینی ،فرزنادآوری ،انتخااب رشاتن
تحصیلی ،انتخاب محال زنادگی ،سافر و مانناد آنهاا ،روزهاا و بلکاه مااههاا مایاندیشاند و
مشورت می کنند و باز هم نمیتوانند با طیاب خااطر یاک گزیناه را انتخااب کنناد .باه نظار
موالنا ،اگر انسان موجودی مجبور بود ،هی گاه دچار حالت تردید نمی شد و همواره قهراا و
جبراا در یک راه گام مینهاد:
ایاان کااه فااردا ایاان کاانم یااا آن کاانم
ایااان دلیااال اختیاااار اسااات ،ای صااانم!
(همان ،دفتر پنجم ،ب )3124
گششته از این ،تردید نشاندهندۀ قدرت انسان نیز هست؛ زیراکه انسان هی گاه درماورد
امور محال که از حیطن قدرت او بیرونند ،دچار تردید نمی شود و تردیادهای او در جاهاایی
است که نیرویی برای انتخاب در خود مییابد:
در تااااردّد مانااادهایاااام اناااادر دو کااااار
ایااان تاااردّد کااای بُاااود بااای اختیاااار
ایااان کااانم ،یاااا آن کااانم او کااای گُااوَد
کاااه دو دسااات و پاااای او بساااته بُاااوَد
هاااای باشااااد ایاااان تااااردّد در ساااارم
کااااه روم در بحاااار ،یااااا باااااال پاااارم
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ایااان تاااردّد هسااات کاااه مَوصِااال رَوَم
یاااااا بااااارای سِاااااحر تاااااا بابِااااال روم؛
پااااااس تااااااردّد را ببایااااااد قاااااادرتی
ورنااااه آن خنااااده بُااااوَد باااار سِاااابلتی
(همان ،دفتر ششم ،ب )418-412
 .0.1امر و نهی:

اگر به قرآن کریم و سخنان پیامبران ،عارفان و فرزانگان نگاه کنیم ،باا حجام انباوهی از
امر و نهی و توصیه و سفار

روبهرو می شویم و از سوی دیگر در زندگی معمولی خود نیز

غالباا دیگران ما را از کارهایی نهی می کنند و فرمان میدهند کارهاایی را انجاام دهایم و ماا
خود نیز امرها و نهیهایی زیادی خطاب به اطرافیان خود داریم و اگر مخالف فرمان یا نهای
ما عمل کنند ،از آنها می رنجیم و گاه تنبیهشان میکنایم .بایگماان پای فارض امار و نهای
«قدرت» است .امر و نهی کردن به شخص عاجز و مجبور هی توجیهی ندارد .ما هی گاه باه
جمادات یا گیاهان فرمان نمیدهایم و از چیازی نهایشاان نمایکنایم؛ زیارا مایدانایم فاقاد
قدرتند ،اما در برابر انسانها این گونه نیستیم؛ زیرا میدانیم اختیار و قدرت دارند:
جملاااه قااارآن امااار و نهااای اسااات و وعیاااد
امااار کاااردن سااانگِ مرمااار را کاااه دیاااد
هاااای دانااااا ،هاااای عاقاااال ،ایاااان کنااااد
باااا کلاااوخ و سااانگ خشااام و کاااین کناااد
کاااه بگفاااتم کاااه چناااین کااان یاااا چناااان
چااااون نکردیااااد ای مااااوات و عاااااجزان
عقاال کاای حکماای کنااد باار چااوب و ساانگ
عقاال کاای چنگاای زنااد باار نقاا  ،چنااگ
کِاااای غاااالم بساااته دسااات ،اِشکساااته پاااا
نیااااازه بااااار گیااااار و بیاااااا ساااااویِ وَغاااااا
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خاااااالقی کاااااه اختااااار و گاااااردون کناااااد
امااااار و نهااااای جاهالناااااه چاااااون کناااااد
(همان ،دفتر پنجم ،ب )3111-3114
موالنا در ابیات زیر باز به این نکته اشاره میکند که انتظار فرمانبرداری و وفاا از سانگ
و کلوخ خردمندانه نیست؛ زیراکه سنگ و کلوخ تواناییِ چنین کارهایی را ندارند .به همین
منوال فرمانِ «پرواز کردن» به انسان ،یا فرمانِ «دیدن» به نابینا درست نیست؛ زیراکه این قبیل
فرمانها بر «تواناییِ انسان» مبتنی نیستند:
ساااانگ را هرگااااز نگویااااد کااااس :بیااااا
از کُلااااوخی کااااس کجااااا جویااااد وفااااا
آدماااای را کااااس نگویااااد :هااااین بساااار
یااااا بیااااا ای کااااور! تااااو در ماااان نگاااار
(همان ،ب )2967-2968
در بیت زیر هم بر این نکته تأکید میکند که امار و نهای ،خطااب باه اشاخاص عااجز و
مجبور ،کاری حکیمانه نیست:
اماااار ،عاااااجز را قباااایح اساااات و یَماااایم
خشااااام ،بتّااااار خاصاااااه از ربّ رحااااایم
(همان ،ب )3126
 .1.1نظام پاداش و تنبیه در دنیا و آخرت:

یکی دیگر از دالیل مهم بارای اثباات مختاار باودن انساان ،تنبیاه و پاادا

اسات .همان

انسانها از مجرمان و خطاکاران میرنجند و در صورت لزوم آنها را تنبیه مایکنناد .گششاته
از مجازاتهای شخصی و فردی ،در همان جواماع ،نظاامهاا و رو هاای گونااگونی بارای
مجازات مجرمان وجود دارد ،مانند زندان ،تبعید ،اعدام ،تازیانه زدن و نظایر آنها .بایگماان
اگر ما باور داشته باشیم شخصِ خطاکار مجبور است خطاکار باشد ،حقی برای تنبیاه کاردن
او نداریم .پی فرضِ هر گونه تنبیاه و مجاازاتی چیازی جاز مختاار باودنِ انساانهاا نیسات.
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هی کس بر جمادات خشم نمی گیارد و آنهاا را تنبیاه نمای کناد؛ زیراکاه جماادات را فاقاد
اختیار و آگاهی میداند:
غیاااار حااااق را گاااار نباشااااد اختیااااار
خشااام چاااون مااایآیااادت بااار جُااارمدار
چااون هماایخااایی تااو دناادان باار عاادو
چاااون همااایبینااای گنااااه و جُااارم از او
گاااار ز سااااقفِ خانااااه چااااوبی بشااااکند
باار تااو افتااد ،سااخت مجروحاات کنااد،
هاای خشاامی آیاادت باار چااوبِ سااقف
هااای انااادر کاااین او باشااای تاااو وقاااف،
کااه چاارا باار ماان زد و دسااتم شکساات
او عاادوّ و خصاام جااانِ ماان بُااده اساات
کودکاااان خااارُد را چاااون مااایزنااای
چااااون بزرگااااان را مناا ازّه ماااایکناااای
آن کاااه دزدد ماااالِ تاااو ،گاااویی :بگیااار
دسااات و پاااای را بِبُااار ،سااااز اسااایر
وآن کاااه قصا ادِ عاااورتِ تاااو مااایکناااد
صاااادهزاران خشاااام از تااااو ماااایدمااااد
گااار بیایاااد سااایل و رخااات تاااو بَااارَد
هاااای بااااا ساااایل آوَرَد کیناااای خِاا ارَد
ور بیاماااااد بااااااد و دساااااتارت رباااااود
کااای تاااو را باااا بااااد دل خشااامی نماااود
خشااااام در تاااااو شاااااد بیاااااانِ اختیاااااار
تااااا نگااااویى جباااار یااااا نااااه اِعتااااشار
(همان ،ب )3139-3149
موالنا در جایی دیگر ،باز بر این نکته تأکید میکند که خشم گارفتن بار انساان عااجز و
مجبور ،کاری حکیمانه نیست و بعد برای آنکه از عالم حیوانات مثالی بیاورد و نشان بدهاد
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که بین خشم و قدرت رابطن مستقیمی وجود دارد ،میگوید :اگر گااوی یاوغ نساشیرد ،او را
تنبیه می کنند ،ولی اگر گاوی پرواز نکند ،معاشور

مای دارناد؛ زیراکاه یاوغ پاشیرفتن در

حیطن قدرتِ گاو قرار دارد؛ ولی پرواز کردن از قدرت او خارج است .به همین منوال خشم
گرفتن بر افراد سرک  ،لزوماا بر این پی فرض مبتنی است که انسان اختیاار دارد( .مثناوی،
د )3111-3114/5
به نظر مولوی ،اختیار نمکِ عبادت است .اگر اختیار نباود ،عباادت اجبااری و بایمعنای
بود و تشویق و تمجید به خاطر عبادت اجباری خردمندانه نیست ،همچنان که های کاس باه
آسمان به خاطرِ گرد ِ مداوم

پادا

نمی دهد یا او را تنبیه نمی کند؛ زیراکاه گارد

او

«ساتای

و

اختیاری نیست( .مثناوی ،د  )3287-3291/3یکای از جلاوههاای تنبیاه و پاادا

سرزن » است .همان انساانهاا افاراد درساتکار و نیکوکاار را مایساتایند و باه آنهاا پاادا
می دهند و در برابر ،افراد خطاکار را نکوه
سرزن

و سرزن

می کنند و البته نیاک پیداسات کاه

و نکوه تنها زمانی درست است که اشخاص را مختار بدانیم:
کااااس نگویااااد ساااانگ را« :دیاااار آماااادى»
یاااا کاااه «چوباااا! تاااو چااارا بااار مااان زدى»
ایااااان چناااااین واجُساااااتهاااااا مجباااااور را
کاااااس بگویاااااد ،یاااااا زَنَاااااد معاااااشور را
اماااار و نهااااى و خشاااام و تشااااریف و عتاااااب
نیساااات جااااز مُختااااار را ،اى پاااااکجیااااب!

در ابیات زیر باز به این نکته اشاره میکند که شرطِ تشویق و تحسین اختیار و آگاهی است:
در جهاااان ایااان مااادم و شاااابا و زهاااى
ز اختیاااااار اسااااات و حِفااااااظِ آگهاااااى
جملااه رناادان چااون کااه در زناادان بُوَنااد
مُتَّقااااى و زاهااااد و حااااقخااااوان شااااوند
چااون کااه قاادرت رفاات ،کاسااد شااد عماال
هااااین کااااه تااااا ساااارمایه نسااااتاند اجاااال
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قاااادرتت ساااارماین سااااود اساااات ،هااااین!
وقاااااتِ قااااادرت را نگاااااه دار و بباااااین!
آدماااااى بااااار خِنااااگِ «کَرَّمْناااااا» ساااااوار
در کاااا افِ درکاااا ا عِنااااااانِ اختیااااااار
(همان ،دفتر سوم ،ب )3296-3311
 .1.1تالشها و مجاهدتهای پیامبران و یاران آنها:

اگرچه با یک نظر اجمالی به آیات قرآن کریم میتوان دریافت که حجم آیاتی کاه باه
ارادۀ مطلق و مشیت قاهر خدا داللت دارند ،بسیار بیشتر از آیاتی است که باه اختیاار و ارادۀ
انسان اشاره میکنند؛ با این حال پیامبر و یاران نزدیک او که بدون شک آشناترین افاراد باا
پیام قرآن بودند و تفسیر آنها از متن مقدس نزدیکترین تفسیر باه ماراد گوینادۀ ماتن باوده
است ،آیات را به گونهای میفهمیدهاند که مانع تال

و کوش

آنها نمیشده است .انبیاا و

پیروان آنها سختکو ترین افراد زمانن خود بودهاند و برای دستیابی باه هادفهاای واالی
خود به توکل بر خدا و تسلیم شدن به او بسنده نمیکاردهاناد و جهاد و تاال

را های گااه

وانمینهادهاند .آن همه چارهاندیشیها ،برنامهریزیهاا و مجاهادتهاا دلیلای حقیقای اسات
برای این که پیامبران و یاران آنها به جبر اعتقاد نداشتهاند:
شااایر گفااات :آری ،ولااایکن هااام بباااین!
جهاااااااادهای انبیااااااااا و ماااااااارمنین
حااق تعااالی جهدشااان را راساات کاارد
آنچااه دیدنااد از جفااا و گاارم و ساارد
حیلااههاشااان جملااه حااال آمااد لطیااف
کُاالُّ شَااایءٍ مِاانْ رَریاافٍ هُاااو رَریاااف
دامهاشااااان ماااارغِ گردوناااای گرفاااات
نقاااصهاشاااان جملاااه افزونااای گرفااات
جهاااد مااایکااان ،تاااا تاااوانی ،ای کیاااا!
در طریاااااااااقِ انبیااااااااااا و اولیااااااااااا
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کااافرم ماان گاار زیااان کاارده اساات کااس
در ره ایمااااان و طاعاااات یااااک نَفَااااس
ساار شکسااته نیساات ،ایاان ساار را مبنااد!
یااک دو روزی جهااد کاان ،باااقی بخنااد!
(همان ،دفتر اول ،ب )971-978
در واقع هرچه باه صادر اساالم نزدیاکتار مایشاویم ،اعتقااد باه اراده و اختیاار انساان
دوشادو

با ایمان به ارادۀ نافش خدا در هستی ،دیده میشود و هرچه از صدر اساالم دورتار

میشویم ،جبرگرایی بر شرون مختلف زندگی مسلمانان حاکم میشود.
 .1.1زندگی واقعی و عملیِ مدعیان جبرگرایی:

یکی از دالیل بسیار محکم برای اثبات اختیار ،بررسی زندگی جبرگرایان است .ممکان
است کسی در مرحلن فکر و اعتقاد به جبر باور داشته باشد؛ اما به نظر میرساد کمتار کسای
در زندگی واقعی خود به همن لوازم و توابع جبرگرایی التزام عملی دارد .حتی کسانی که باا
برهااانهااای فلساافی و کالماای از نظریاان جباار دفاااع ماایکننااد ،در زناادگی عملاای خااوی ،
خواهناخواه به گونهای رفتار میکند که گویی طرفدار اختیارند .کسی کاه اعتقااد راساخ باه
جبر دارد ،باید لزوماا دارای چنین ویژگیهایی باشاد .1 :های گااه باه خااطر های مساألهای
ناراحت نمیشود و همیشه در حالت خشنودی و خرسندی اسات؛  .2های وقات شاکایت و
اعتراض نمیکند؛  .3از هی چیز و هی کس عصبانی نمیشود؛  .4تنبیه و تشاویق نمایکناد،
پادا

نمیدهد و مجازات نمیکند؛  .5پشیمان و شارمنده نمایشاود؛  .6تردیاد نمایکناد؛

 .7حسادت نمی کند؛  .8برای تغییر دادنِ هی وضعیتی یا دریافت هی نعمتی دعا نمایکناد؛
 .9برای رسیدن به هی هدفی ،از جمله برای کسب رزق ،تال
و پرور

خود و دیگران تال

متقاعد کردن طرف مقابل کوش

نمیکند؛  .11برای آموز

نمیکند؛  .11از خود دفاع نمیکند؛  .12برای اثبات جبار و
نمی کند .اما در ایان دنیاا کیسات کاه ایانگوناه باشاد

کیست که صادقانه به جبر الهی اعتقاد نظری و به تمام نتایج آن التازام عملای داشاته باشاد
می توان گفت حتی جبرگراترین افراد هم در عمق وجادان خاوی

بارای آدمای ساهمی از
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اختیار و آزادی اراده قائل هستند .در واقع میتوان گفت هی انسانی در عمال طرفادار جبار
نیست ،حتی اگر به شکل زبانی و فکری طرفدار جبر باشد:
چااااون تااااو جباااار او نماااایبیناااای ،مگااااو
ور همااااایبینااااای ،نشاااااان دیاااااد کاااااو
(همان ،ب )634
کسی که باور دارد انسان اختیاری ندارد و همه چیز به دست خداست ،نباید های گااه از
هی کس خشمگین شود و نباید از خود دفاع کند (مثناوی ،د  )3195-3111/3و کسای کاه
اعتقاد دارد روزی به دست خداست و رزق هرکسای از ازل مقادر شاده اسات ،نبایاد بارای
کسب روزی کار کند( .مثنوی ،د  )3193-3199 /5جبرگرای حقیقای دنباال کساب و کاار
نمیرود؛ زیرا باور دارد که خدا روزی او را فراهم میآورد:
هاااان مخساااب ،ای جباااری بااایاعتباااار
جااااز بااااه زیاااار آن درخاااات میااااوهدار
تااا کااه شاااخافشااان کنااد هاار لحظااه باااد
باااار ساااار خفتااااه بریاااازد نُقاااال و زاد
جبااااار ،خفاااااتن در میاااااان رهزناااااان
مااارغ بااایهنگاااام کااای بایاااد اماااان
(همان ،دفتر اول ،ب )941-944
داستان «دزد و باغبان» و «دزد و شحنه» که در بخ های قبل به آنها اشاره شاد ،درسات
به همین موضوع اشاره می کنند .کسی که دزدی خود را ناشی از ارادۀ خدا می داند ،اگر در
ادعای خود صادق است ،باید کتکهای باغبان و مجازاتهای شحنه را هم ناشای از تقادیر
بداند و به آن راضی باشد.
در پایان باید به یک نکتن دیگر اشاره کنیم و آن ایان کاه پای فارض هرگوناه تعلایم و
تربیتی باور به اختیار انسان است .اگر باور داشته باشیم خداوناد سرنوشات همان انساانهاا را
پیشاپی

مشخص کرده و همه مجبورند طبق ارادۀ او زندگی کنند ،قطعاا آموز

و پرور

و وجود پیامبران و کتابهای مقدس هی معنایی نخواهد داشت .گششته از رسالت پیاامبران
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برای هدایت انسان ها ،تأسیس مراکز گوناگون مانند مدرسه و دانشگاه و مرسسات آموزشی
برای رشد علمی و اخالقی انسان بر این پی فرض استوار است که انسانها «مای توانناد» راه
درست را انتخاب کنند و از راه نادرست دست بردارند .اعتقاد به مجباور باودن انساانهاا در
واقع صادر کردنِ حکمِ لغوِ آموز

و پرور

است.

اگرچه موالنا برای دفاع از اختیار ،از تعلیم و تربیت سخن نگفته است؛ اماا او باا سارودن
کتابی تعلیمی  ،یعنی مثنوی  ،گویا به زبان حال ،تعلیم و تربیت را یکی از دالیل اثباات اختیاار
دانسته است .همانگونه که میدانیم مثنوی کتابی تعلیمی اسات و موالناا آن را باه ایان قصاد
سااروده اساات کااه سااالکان و طالبااان حقیقاات از آن بهااره بگیرنااد و گااام در وادی عرفااان و
معنویت بگشارند .اگر پی فرض موالنا این بود که انسان ها مجبورند و نقشای در هادایت یاا
گمراهی خود ندارند ،هی گاه با این شور و شوق عجیب از اخالق و عرفان سخن نمیگفات
و برای رشد و پیشرفتِ اخالقی و معنوی انسانها حدود بیست و ش

هزار بیت نمیسرود.

نتیجه
اکنون که بحث ما دربارۀ دالیل اختیار از نگاه موالنا ،به پایان رسیده است ،خوب اسات
به اختصار تمام ،به جمعبندی مطالب بسردازیم .همانگونه که گفتیم ،بحاثِ «جبار و اختیاار»
از جمله مسایلی است که همواره یهن بشر را به خود معطوف داشته است و به نظر میرساد
بحث دربارۀ آن هی گاه به پایان نخواهد رسید؛ اما به هر حال الزم است ما تفسیری از جبار
و اختیار به دست بدهیم که طبق آن ،شأن و کرامت انسانی محفوظ شود و مسئولیتپاشیری
و وریفهشناسیِ او مورد تأکیاد قارار گیارد .موالناا نیاز درباارۀ جبار و اختیاار ساخنانی باس
ارزشمند دارد .اگرچه او در مقام یک عارفِ بلندپایه ،مانند هر عارف دیگری ،به تفاویض،
تسلیم و رضا گرای

دارد ،در مقام یک ماتکلم و معلام ،باه شادت طرفادار اختیاار آدمای

است؛ یعنی از جمعبندی مجموعن سخنان او در مثنوی ،به آسانی میتوان دریافات کاه او از
اختیار انساان دفااع مایکناد و باا دالیال عقلای و نقلای و روانشاناختی ،باه ردِ جبرگرایای
ی خاصای
ت اساتداللی و نیاروی هنار ِ
میپردازد .سخنان موالناا در دفااع از اختیاار ،از قادر ِ
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برخوردارند و عمیقاا بر خواننده تأثیر میگشارند و او را مجاب مایکنناد .گفتنای اسات کاه
باید میان «تفویض و تسلیم» از یکسو و «جبر» از سوی دیگار تفااوت گشاشات .تفاویض و
تسلیم یعنی اینکه انسان ،بر اثر رشد معنوی و عرفانی ،درمییابد که خداوند موجودی داناا،
توانا و خیرخواه است و میتوان با واگشاریِ اختیار خاود باه او ،از زنادگی بهتار و واالتاری
برخوردار بود؛ به دیگر سخن ،شخص بر اثر سلوک عرفانی ،با نوعی شهودِ شخصی ،متوجه
می شاود خداوناد از قادرت مطلاق برخاوردار اسات و هماواره مصالحت آدمای را در نظار
میگیرد .روشن است که در برابر چنین خدایی باید سراپا تسلیم بود و تدبیر امور خود را باه
او واگشاشت .موالنا به شدت طرفدار این گونه تسلیم و تفویض است؛ اما بایاد دانسات کاه
تفویض و تسلیم به معنای جبر نیست .جبر یعنی اینکه خداوند سرنوشات انساان را ،باا همان
جزئیات  ،مشخص کرده است و انسان مجبور است طبق آن سرنوشتِ از پای

تعیاین شاده

زندگی کند؛ اما تفویض یعنی در برابر خدا ،از سر اراده و عقال و اختیاار خاود برخاساتن و
تدبیر امور خود را به او واگشار کردن .روشن است که این نوع نگاه بی

از آنکه بیاانگار

جبر باشد ،مستلزم اثبات اختیار است؛ چراکه تفویض بدون «برخورداری» ممکن نیسات؛ باه
دیگر سخن مادام که انسان از چیزی برخوردار نباشد ،نمیتواند آن را واگشار کند؛ بناابراین
اندیشن تفویض در واقع متضمن اثبات اختیار است.
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منابع
 اسکارپیت ،روبار ،)1376( .جامعاه شناسای ادبیاات ،ترجمان مرتضای کتبای ،تهاران:
انتشارات سمت.
 توکلی ،حمیدرضا ،)1389( .از اشارتهای دریا :بوطیقای روایت در مثناوی ،تهاران:
نشر مروارید.

 سرو  ،عبدالکریم( .بیتا) ،لوم فشردۀ سرو

سخن (بی

از  45سااعت ساخنرانی

دربارۀ تصوف و موالنا و تفسیر دفتر ششم مثنوی) ،تهران :انتشارات صراط.
 زمانی ،کریم ،)1384( .میناگر عشق ،تهران :نشر نی.

 فروزانفر ،محمدحسین (بدیعالزّمان) ،)1379( .شرم مثنوی شریف ،تهران :انتشاارات
علمی و فرهنگی.
 مطهری ،مرتضی ،)1375( .انسان و سرنوشت ،تهران :انتشارات صدرا.

 مولوی ،جاللالدین محمد ،)1375( .مثنوی معنوی ،تصاحیح رینولاد الان نیکلساون،
تهران :انتشارات توس (افست).

عرفان ،اخالق و حکمت در منظومۀ نبراسالهدی
سرودۀ حکیم حاج مالهادی سبزواری
دکتر سید صدرالدین طاهری



چکیده

نبراسالهدی و شارم آن ،تاألیف حکایم سابزواری ،از جملاه آثاار ارزشامند و کمتار

منظومن

شناخته شدۀ این حکیم عالیقدر است .در این کتاب کلیاات احکاام فقاه مرباوط باه اباواب فقهای
طهارت ،صالة ،کاة  ،صیام ،حج و نکام ،بدون ورود به جزئیات و دالیل فقهی بیاان شاده و بارای
آن احکام اسراری عرفانی یا اخالقی و یا مبتنی بر پارهای از قواعاد فلسافی یکار شاده اسات .ایان
مجموعه بالغ بر یک هزار و هفتصد بیت است که باه زباان عربای ساروده و ساسس توساط شاخص
سراینده ،یعنی حکیم سبزواری ،شرم گردیده است .در مقالن حاضر سعی نگارنده بر این است کاه
بعد از یکر نکات مقدماتی مربوط به معرفی و شیوه و هدف کتاب ،نمونههاایی از احکاام و اسارار
مشکور ییل آن احکام را با آوردن متن ابیاات و باا اساتفاده از پاارهای از نکاات ماشکور در شارم
گزار

کند .این مقصود طی دوازده فقره با بهرهگیری از مطالب پنج باب طهاارت ،صرالة ،کراة،

صیام و حج به انجام رسیده و گاهی نیز به پارهای از حکمتهای سلیقهای که هی مستندی از شرع
یا عقل فلسفی یا یوق عرفانی ندارند ،انتقاد شده است .الزم به تشکر است که نشاانیهاای مساتقیم
شرم نبراس در این مقاله مربوط به چاپ سنگی است.
کلیدواژه :نبراسالهدی ،حسان و قابح عقلای ،طهاارت ،صاالة ،زکاات ،صایام ،حاج و عرفاان،
اخالق.
* .استاد بازنشسته هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی)ss_tahery@yahoo.com( .
تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه

معرفی اجمالی منظومه نبراس
نبراس الهدی منظومه ای اسات فقهای ،عرفاانی ،اخالقای کاه توساط حکایم متألاه حااج
مالهادی سبزواری (1212-1289ها.ق) به زبان عربی ساروده و ساسس توساط ایشاان شارم
شده و شیوۀ آن شبیه شرم منظومه حکمت ،موسوم به غررالفرائاد اسات .شامار ابیاات ایان
منظومه بالغ بار یاکهازار و هفتصاد بیات اسات و مقدماهای مفصال و شا

کتااب فقهای

طهارت ،صالة ،کاة ،حج ،صوم و نکام را شامل است و هر کتااب را حااجی در شارم آن
یک «محفل» نامیده است.
برای شرم ابیات نام خاصی ،که به مرلف منسوب و در آغاز و انجام کتاب آمده باشاد،
پیشنهاد نشده؛ ولی اصل منظومه را ایشان نبراسالهدی (چراغ هدایت) نامیاده و در نخساتین
بیت میفرماید:
الحمااااادهلل الاااااشی نوّهناااااا
بناااور نباااراس الهااادی فقّهناااا
هم چناین در مقدمان کتااب از ایان منظوماه باا عناوان کتااب نباراسالهادی یااد کارده،
میگوید« :ثم لمّا برز کتاب نبراسالهدی منظوماا اُسّاا و أساساا ...و لام یخال مان یغاالق الزم
للنظم ...شرحته شرحا یرفَ عن وج ه التباسا»( .سابزواری 1371 ،هاا  .ق ،ص  )3برحساب
احتمال ،با الهام از جملن فوق ،ناشار چااپ سانگی در ابتادا کتااب را باا عناوان «هاشا شارم
النبراس أسرار األساس فی رموز الطاعاات و اشاارات العباادات» نامیاده و در انتهاای کتااب
نوشته است« :هشا فهرست شرم النبراس فی أسراراألساس» ،ولای های یاک از دو عناوان در

عرفان ،اخالق و حکمت در منظومۀ نبراسالهدی ...

010

نسخههای خطی نیامده و فاقد سندیت انتساب به حاجی سبزواری است .اما ناام منظوماه ،باه
طوریکه در جمالت منقول از حاجی مالحظه شد ،به طور مسلم نبراسالهدی است.

مستند ابیات منظومه نبراس
حاجی سبزواری در سال  1289هجری قمری وفات نموده و تا این تاریخ ،برحساب ساال
قمری ( )1441فقط حدود  151سال میگشرد؛ ولی جای شگفتی اسات کاه نساخهای خطای
که دستنوشتن وی باشد در دسترس عموم نیست .نگارنده هنگامی که در سال  1374هاا .
تصاامیم بااه تصااحیح شاارم نبااراسالهاادی گرفاات و در آن سااال بااا دانشااگاه ساابزوار کااه
بزرگداشتی برای حاجی گرفته بود ،به توافق رسید ،به جستوجوی نسخههای کتاب برآمد
و به پنج نسخه خطی دست یافت که هی یک به خط مرلف نبود و تنها نسخهای که تااریخ
اتمام کتابت آن 1282ها  .ق ،یعنی حدود هفت سال پی

از وفات حاجی را در پایان خاود

داشات ،باه دلیال افتاادگی اوراق خطباه و ا از آن مهام تار ا باه دلیال اغالطای کاه داشات
نمیتوانست خط مرلف بوده و یا حداقل به رؤیت مرلف رسیده و تصادیق وی را اکتسااب
کرده باشد .با این همه با مالحظه نسخههای خطی به ضمیمه نسخه چااپ سانگی تهاران ،باه
تاریخ 1371ها  .ق می توان یقین داشات کاه اشاعار و شارم آن ا باا قطاع نظار از اختالفاات
نسخهها ا از حاجی سبزواری است .به عالوه ،اتحاد سیاق در شعر و شرم و این واقعیت کاه
مطلب در معرض جعل و تصحیف نیست ،یقین فوق را تأکید و تأیید میکند.
هدف مؤلف
هدف حاجی سبزواری از سرودن منظومن نبراس و نگار
فقهی نبوده ،بلکه میخواسته با گزار

شرم آن تألیف یاک کتااب

امهات احکام فقهای زمیناهای بارای بیاان پاارهای از

نکات عرفانی ،اخالقی و حکمت هاای عقالنای را کاه پشاتوانن معناوی ایان احکاام هساتند،
فراهم کند و این مهم را در ش
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داده است .با این هدف ،وی ترجیح داده وارد جزئیات احکام و حتی دالیال فقهای نشاود و
خود در این باره در ابتدای منظومن نبراسالهدی میگوید:
و ماااا بساااطتُ القاااولَ فااای الظّاااواهرِ
و نَصاااااب عینااااای فَشَاااااأ السّااااارائ ِر
در عین حال ،عیناا ،به همین دلیل در خالل شرم به فراوانی از آیات و روایات اخالقای و
عرفانی استفاده کرده و گاه سخنانی از عرفای بزرگ متقدم را مساتند قارار داده و باه ابیاات
عرفانی برخی از شعرای عرب نیز تمسک کرده و در این میاان باه قصایدۀ تائیاه ابان فاارض
مصری عنایت فراوان داشته است ،و گاهی متن برخی از آیات و روایاات را نیاز در پاارهای
از ابیات ،با مهارت تمام ،اقتباس کرده است.
اقسام حکمتها
حکمتهای مورد اشاره در منظومن نبراس ،در مجموع سه قسم است:
الف .حکمتهای عرفانی که گاهی یوقی است و گاه مستند به نهادههای عرفانی است؛
ب .حکمت های اخالقی ،که آنها نیز گاه استنباط مرلف و گاه مستند به قواعاد اخالقای
است که از علمای اخالق به جای مانده است؛
ج .حکمتهای عقالنی ،که همگی ا و شاید با استثناهایی اندک ا حاصل تادبر شاخص
مرلف است .اتکای حاجی به قواعد فلسفی ،در ایان قسام از جملاه اساتثناهای ماورد اشااره
است و الزم به تشکر است که برخی از حکمتهاای اساتنباطی وی سالیقهای و قابال انتقااد
است.
حسن و قبح عقلی
مهمترین اصلی که حاجی سبزواری پس از ادای خطبه ادیبانه کتاب بیان کرده و مبناای
بسیاری از حکمتها به ویژه در قسم سوم از حکمتهای مشکور در منظومان نباراس اسات،
حسن و قبح عقلی است .وی در این باره میگوید:
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الحرررنَ و القرررب َ بعقلرر ّ صِرررفا
والشررر َ للعقررلِ اعرررفنَّ کاشررفا
فک رلُ حک رمِ جررافَ ،فيرره مصررلح
و إن لَرردي األوهررامِ ليررت واضررح
لکررررنَّ عنررررداألنفس الکليرررر
أسررررررارها الخفيّررر ر جليّررر ر
حاجی در بیان عقالنیت حسن و قبح احکام میگوید« :مقصود از عقالنیت حسن و قابح
این است که میتوان خوبی یا بدی نفس األمری فعل را دریافت ،هر چند اماری یاا نهیای از
جانب شرع در مورد آن نرسیده باشد و یاا در صاورتی کاه حکمای از جاناب شارع رسایده
باشد ،می توان جهتی را که باعث نیکویی یاا زشاتی فعال اسات ،بعاد از ورود حکام شارعی و
تأمل در آن به گونن اجمالی یا تفضیلی اکتشاف نمود( .»...سبزواری 1371 ،ها .ق  ،ص )6-7
در مقابل حسن و قبح عقلی ،اصطالم حسن و قبح شرعی به کار مایرود« :و مقصاود از
حسن و قبح شرعی این است که حسن یا قبحی در نفاساالمار بارای افعاال وجاود نادارد و
جهتی برای نیکویی یا زشتی فعل نمیتوان یافت ،بلکه حسن یا قبح هر فعلی در گرو امار یاا
نهی شارع است و حتی جایز است فعلی را که شارع یکبار بدان امر کرده ،بار دیگر ماورد
نهی خود قرار دهد و برعکس»( .همان)
حاجی سسس در بیان نظر خود میگوید« :حق این است که حسان و قابح ،عقلای اسات،
زیرا [ا برای مثال ا] حسن عدل و صدق و قبح رلم و کشب بادیهی اسات و باه هماین دلیال
افرادی هم که به هی دیانتی معتقد نیستند این اصول را میپشیرند»( .همان)
متشکر می شویم که برحسب راهر عبارت اخیر ،حاجی مسألن حسن عدل و قبح رلم نزد
همگان را از باب مثال و به منظور ارائه دو حکم اخالقی بدیهی نزد عموم عقال آورده ،ولای
حقیقت این است که حسن عدل و قبح رلم ،اگر در ارتباط با خداوند متعال سانجیده شاود،
با اصل کلی حسن و قبح عقلی نیز مرتبط است؛ زیرا انتساب عدالت به خداوند باه ایان معناا
است که خداوند معیار عدل را در افعال خود رعایت میکند و از رلم ،کاه آن هام معیاار و
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مصادیق خاصی به حکم مستقل عقل ،دارد میپرهیزد و در واقع ،میتوان گفت خداوناد باه
حکم عقل الزام دارد میزان عدل را رعایت کناد .اماا طباق نظار مقابال ،یعنای حسان و قابح
شرعی ،فعل خداوند از هی معیاری تبعیت نمیکند و هر چه او اراده کند ،عین عدل است.
حال ،با توجه به مقدمات فوق ،به بیان پارهای از اسرار در محافل نبراس میپردازیم:
 .0محفل طهارت :آب مطلق:

حاجی سبزواری در آغاز محفل طهاارت ،کاه برحساب معماول نخساتین کتااب فقهای
است ،آب را ،طبق اصطالم شرعی مشهور ،به مطلق و مضاف تقسیم میکند:
و الماف إمّرا المرا بقرولٍ مطلرق
أوالمضرراف مثررل مرراف الرَررلَق
سسس با استفاده از این حکم که آب مطلق تطهیرکنندۀ اجسام و بدنها از آلاودگیهاای
صوری( ،خَبَثَ) است و آلودگی باطن ناشی از جنابت و اموری دیگر (حدث) را میزداید،
آن را به علم به اصول و مبانی دینی تشبیه میکند که برطرفکنندۀ جهالتها و گشاینده راه
اتصاف به حکمتهای نظری و عملی است:
و العل رمُ أیضررا مررا حيرراةٍ سرراری
و مررن سَرما العنایر فر األودیر
مط َِّررر القلرروُِ مِررن أرجاسرر ا
منررزَِّه النفررروس مرررن أنجاسرر ا
علم به اصول و مبانی دینی همچون آب مطلق ،طهارتبخ

است و در قلوب اهل علام

جریان می یابد ،در مقام حکمت نظری جهالاتهاا را مایزدایاد و در مقاام حکمات عملای
مقدمن مناسبی است تا ،در صورت اراده سالک به تصفیه و تهشیب خاود ،او را در تشاخیص
خوب از بد یاری دهد و راه کسب فضایلت و دوری از رییلات را هماوار ساازد .حااجی از
جهالتها به «أرجاس» و از ریائل به «أنجاس» تعبیر فرماوده و نیاز باا اقتبااس از آیان شاریفن:
«أنزل منالرماف مافً فرالت أودی بقَدرِها»( .رعد )17 /این چنین برداشت کرده که همچناان
که باران به طور یکسان به همه سرزمینها میبارد ،اما هر ررفی باه مقادار رارفیت

سایراب
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میشود ،علم و حکمت نیز برای همگان به طور یکسان در دساترس اسات ،اماا هار جویاای
علمی به مقدار استعداد و توان و امکانات
ارادها

مستفید میگردد و هر سالکی متناسب با همت و

رهسسار عالَم فضائل میشود( .همان ،ص )9-11

 .2محفل طهارت :غسل مسّ میت:

در کتاب طهارت در فقه اسالمی معمول است که بعد از بحث از آب مطلق و مضااف و
مجموعه طهارتبخ ها (مطهِّرات) و آلودهکنندهها (نجاسات) ،از سه گوناه تطهیار بااطن،
یعنی وضو ،غسل و تیمم ،گفتوگو میشود .سسس موارد لزوم وضو ،غسال و تایمم مطارم
می گردد و یکی از موارد لزوم غسل در جایی است که شخص ،بر بدن مرده انساانی بعاد از
سرد شدن و قبل از اینکه طبق دستور شرع غسال داده شاود ،دسات بگاشارد و یاا هرگوناه
تماس بدنی با آن حاصل کند .البته این حکم در لمس بدن شهید جاری نیست ،همچنانکاه
در مورد شهید حکم غسل دادن و کفن کردن نیز اجرا نمیشود و با همان لباسی کاه هنگاام
شهادت بر تن داشته بر او نماز میخوانند و او را دفن میکنند( .همان ،ص  )39حاجی ابتادا
در مقام بیان این حکم میفرماید:
لِيغترلْ مَرن مرسّ ميترا مرا شَر َد
مِررن قبررلِ تط يرررِ و بعرردَ أن یَرررَد
سسس در بیان حکمت این حکم ،ابتدا سهگونه حیات را تصویر میکند:
الف .حیات وجودی در برابر نابودی ،باه معنای عادم ،کاه در همان هساتیهاای ممکان
مصداق دارد؛
ب .حیات ادارک و فعلِ همراه با ادراک ،که در همن موجودات زناده ،اعام از انساان و
حیوان ،یافت میشود؛
ج .حیات حکمت و معرفت ،که ویژه نوع انسان است ،به ویژه انسانهاایی کاه در مسایر
اکتساب علم و فرار از جهل و در طریق تشرف به فضائل اخالقی و نیال باه مراتاب سالوک
عرفانی با مراقبتهای نفسانی قدم میگشارند .حاجی متاشکر مایشاود کاه گاروه ساوم ،در
واقع ،از هر سه نوع حیات برخوردارند و هر مرتبه اخصی اشرف از مرتبه اعم است:
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إنَّ الحياتررراتِ ثرررالقٌ قُرّرررمت
حيرراةٌ الوجررودِ فرر کررلس سَرررَت
حيرررررراةٌ اإلدراكُ و الفعررررررالُ
فرررالح ّ ذا الررردّراكُ و الفَعّرررالُ
حيرراة أخررري حکمرر و معرفرر
فالعرررالِم الحَررر ّ ب رررذه الصرررف
بررل بررالثالق کِلَّ ررا ثررمّ الرُتَرر
عمٌّ و خرصٌ و أخرصُ مِرن نِرَر
سسس به حکم مسّ میت و غسل بعد از آن بازگشته ،مرده سارد شاده انساان غیار شاهید را،
که عاری از هر سه نوع حیات است ،به منزلن جاهل فرض کرده کاه هامنشاینی باا او ،باه جاای
اینکه معرفت بیفزاید و وسیلن تأدّب به آداب پسندیده شود ،جهالت ،بیادبای و غفلات باه باار
میآورد .از این رو مرتکب همنشینی با جاهل الزم اسات ایان عمال را باه طریاق مقتضای و از
جمله با مجالست عالمی متقی و سالکی مرتقی جبران کند و این به منزله غسل مسّ میت است:
فمَن یُجرالِس جراهال قرد مرسّ مِرن
أحوالِررره فليغتررررلْ توبرررا قمَرررن
«هر کس با جاهلی همنشین شود[ ،خواه ناخواه] از احاوال او متاأثر مایگاردد و شایساته
است از این کار خود توبه کند و خود را از آن احوال جاهالنه شستشو دهد و نفس خاود را
[به طریق مقتضی] از تاریکی جهالت و غفلت نجات بخشد».
 .1محفل طهارت :وضو ،غسل و تیمم:

طهارت شرعیه یک اصطالم فقهی است و سه نوع آن در اساالم پیشانهاد شاده کاه هار
یک از آنها در مواردی واجب و در مواردی مستحب است .تفاوت این طهارتها باا تطهیار
اشیاء آلوده به نجاست ،به وسیله تطهیرکننادههاای شارعی ایان اسات کاه اوالا تطهیار اشایاء
آلوده ترتیب و آداب خاص ندارد و نیت قربت الهی در آن شارط نیسات و هار چناد بارای
برخی از آنها مستحباتی وضع شده؛ اما بدون رعایات مساتحبات نیاز انجاام مایشاوند .ولای
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طهارتهای سه گانه آداب ویژه دارند و با قصد قربات انجاام مایشاوند؛ ثانیااا تطهیار اشایاء
آلوده تنها مربوط به رواهر آنها است ،در حاالی کاه طهاارتهاای ساهگاناه بیشاتر ناارر باه
طهارت باطن و به قصد آمادگی برای عبادت یا توجه به سااحت قادس اماور معناوی ،مثال
زیارت و تعلیم و تعلم و نماز ،انجام میشوند؛ ثالثاا تطهیر راهر در مورد هار چیازی ،اعام از
جماد یا راهر حیوان یا انسان ،صورت میگیرد؛ ولی طهارتهای سهگانه مخصاوص انساان
هستند .حاجی سبزواری در اشاره به اقسام سه گانه طهارت شرعیه ،با اشاره به اصالت وضاو،
غسل و جایگزینی تیمم در موقعیت معشور بودن وضو و غسل ،میگوید:
إنَّ الط رررارةَ الوضرررو و الغررررلُ
ترررريممٌ فررررر ٌ و ذانِ األصررررلُ
سسس در بیان حکمت لزوم تحصیل طهاارت شارعیه پای

از نمااز و ماواردی دیگار از

عبادات ،مثل شروع و ادامه روزه واجب ،میگوید:
و قابرر رلٌ فيرررره لشرر ر فٍ تحليرر ر
مُشرررررترطُ التحليررر ر ِ بالتخليررر ر
فاغرِررل و ف ر حررریمِ ذک ررِه ادخررل
سِررررواه أدبِرررررو عليرررره أقبِررررل
فرر خبرررٍ :اسررتحي أذکررر اسررمه

و إننَّرررر لررررم أتط ّررررر عنرررردَه
حقیقت این است که رفتن به سوی خدا تشریفات نادارد و هارکس ،باا هار درجاهای از
علم و معرفت و اعم از اینکه از عوام یا از خواص باشد ،میتواند با صدق نیت قدم در ایان
راه بگشارد و این راه آنچنان باز و بیتکلف است که گفتهاند« :الطرق إل اهلل بعردد أنفراس
الخالئق :راه به سوی خدا به عدد دم و بازدمهای مردماان اسات» 1.اماا عرفاا ایان سالوک را

 .1بیدارفر ،1392 ،ص  ،185از سیدحید آملی ،جامعاالسرار ،8 ،منسوب به پیامبر اکرم و غیر موجود در
جوامع روایی.
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قاعدهمند کرده و مراتبی برای آن قائل شدهاند که بدون تحصیل عرفان نظری در عمل میسر
نیست.
حاجی در بیان حکمت تحصیل طهارت شرعیه پی

از ورود به عبادت ،نیز در اینجاا در

مصراع اوّل از بیت دوم به دو مرحله از مراحل سلوک عرفانی اشاره کرده و آن ،به ترتیاب؛
تخلیه و تحلیه است و در مصراع دوم از بیت دوم با جمله« :سواه أدبِر :هر چه را غیار اوسات
پشت سر بگشار» معنی تخلیه و با جمله« :علیه أقبل :به او روی کن» معنی تحلیه را بیان کارده
است .در شرم نبراس نیز دستور اخیر با این آین شریفه توجیه شده که میفرماید« :مرا جعرل
اهلل لرجلٍ مِن قلبينِ ف جوفه»( .احزاب )4 /قلب در اصطالم ،جایگااه عواطاف اسات و باه
همین معنا است کاه در فارسای از آن باه «دل» تعبیار مایکنناد و کاربردهاای فاراوان دارد.
کاربردی که حاجی در اینجا با استفاده از آیه شریفه از کلمن «قلاب» گرفتاه ایان اسات کاه:
اگر به راستی نمازگزار خواهان تقرب به محبوب راساتین ،یعنای خداوناد ،اسات و «دل» در
پی حق متعال دارد ،بایستی همن آنچه را که پی

از آن دلخواه او بوده ،پشت سر بگشارد و

به خداوند روی کند .تحصیل طهارت شرعیه مقدماهای مناساب بارای ورود باه ایان آساتان
است .وی حدیثی را هم در بیت سوم اقتباس نموده که معنای آن روشن است؛ ولای ساندی
برای آن یافت نشده است.
 .1محفل طهارت :احکام محتضر:

«محتضر» ،یا انسانی که در حال مرگ است ،چنانچه مسلمان و شیعه بوده و مورد توجه
اطرافیان قرار گیرد ،مستحب است خدماتی را برای او انجام دهند ،که طبق نظر شیعه عبارت
است از اینکه :پاهای او را به سمت قبله قرار دهند ،شهادت به توحید حق تعاالی و رساالت
پیامبر اسالم (ص) و امامت و والیت ائمه دوازدهگانه ا علیهمالسالم ا را به او تلقین کنند ،بار
بالین

قرآن تالوت کنند ،دعای معروف« :الإله إالهلل الحليم الکرریم »...را بار او بخوانناد و

در صورت امکان از او بخواهند که جمالت دعا را تکرار کند ،در صاورتی کاه شاب باشاد
چراغی بیفروزند ،چشمهای

را بر هم نهند و دهان

را ببندند ،او را با پارچهای بسوشاانند و
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قطعیاات یافاات ،در انجااام

شتاب کنند .همچنین حضور شخصی که مکلف به غسل جنابت اسات و حضاور

زنی که در حال قاعدگی ماهانه است در آن محل کراهت دارد.
حاجی سبزواری در بیان احکام مشکور میگوید:
حقَّ علينرا شرر ُ حرالِ المحتضرر
توجي ررره القبلررر حتمرررا معتبرررر
مِرر رن سررررننٍ أکيرررردةٍ تلقينُرر ره
شرررر ادتينِ و ليُقررر ررَّر دینُرررره
إقرررراره األئمررر َ اإلثنررر عشرررر
علررري م الررررالم مرررادامَ القمرررر
و لِيتُرررلَ قررررآنٌ لررره وليُرررررَج
لُقَِّرررن أیضرررا کلمرررات الفَررررَج
غُمَِّرررض عينررراه و فررروهُ طُبّقرررا
غُطَِّررر َ واليررردانِ منررره أطلِقرررا
و عُجّررلَ التج يررز إن لررم یَشررتَبه
حضررورُ مُجنرر ٍ و حررائضٍ کَرررِه
سسس حاجی به بیان اسرار عرفانی یک یک خدمات فوق پرداخته ،متشکر میگردد که:
احکام فوق دربارۀ کسی است که بدون اراده خود در آستانه موت قرار میگیرد و دیگاران
برای او انجام میدهند؛ اما همه موتها غیرارادی نیست ،بلکه موتی هام هسات کاه باا اراده
شخص و در عین برخورداری از حیات مادی صورت میگیرد ،چناانکاه ،برحساب گفتاار
منسوب به پیامبر اکرم ،گفتاه شاده اسات« :موتروا قبرل أن تموتروا :بمیریاد پای

از آنکاه

بمیرید» 1.موت اختیاری اختصاص به سالک طریق عرفان دارد و حاجی سبزواری با اساتفاده
 .1نیز ر.ک :همان ،ص  ،119پاورقی  ،2از :مرصادالعباد ،ص 25؛ مصباماألنس ،ص 248؛ شرم فصوص
قیصری ،ص  141و .534
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از یوق عرفانی خود کوشیده است تا معادلهایی برای احکام پی

گفته محتضر بیابد و ایان

احکام ،بر خالف احکام محتضر که توسط اطرافیان انجام میشاود ،بایساتی توساط شاخص
سالک به مرحله عمل درآید:
و مَرررن یَمرررت إرادة فلررريُغمضِ
عمّرا سِروي اهلل و صَررمتا یرتض ر
و کررانَ مبررروطَ اليرردینِ بالعطررا
و إنررره بالعزلررر لفررر غِطرررا
إسرررراجه ظر رلٌ لنرررورٍ معنرررويّ
مِررن مررسّ روحرره بنررورٍ ولررويّ
کرران تنحّ ر مررا سرروي األط ررار
هواجتنابرررره عررررن األشرررررار
تعجيرررلُ تج يرررزٍ هوالتشرررميرُ
و سرررررع ٌ لرررررالکٍ یرررررير
مضمون ابیات فوق این است که :شخصی که در طریق موت ارادی ،پی

از ماوت تان،

قدم مینهد بایستی:
اوّل :از غیر خداوند چشم برگیرد ،چنانکه چشمان محتضر را میبندند؛
دوم :سکوت

بی

از گفتار

سوم :گشاده دست و اهل بخش
کنار

باشد ،چنانکه دهان محتضر را بر هم مینهند؛
باشاد ،چناانکاه دساتان محتضار را مایگشاایند و در

قرار میدهند؛

چهااارم :گاااهی گوشااه گاارفتن و اختفااا از مااردم را تاارجیح دهااد ،چنااانکااه محتضاار را
میپوشانند؛
پنجم :باطن خاود را باا ناور معنویات و والیات معصاومان (ع) روشان ساازد ،چناانکاه
شهادت به رسالت ،امامت و والیت را به محتضر تلقین مینمایند؛
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ششم :جز با پاکان معاشرت نکند ،چنانکه ناپاکان به علت جنابت و قاعادگی ماهاناه را
از محتضر دور میدارند؛
هفتم :در طی مسیر تعلل و درنگ نکند و نسنادارد کاه در آینادۀ زنادگی فرصات بسایار
دارد و میتواند بعد از چند سالی آسودگی و ا احیاناا ا هوسرانی به راه خدا برود و در طریق
سلوک قدم بگشارد ،چنانکه عمر آدمی هر چند طوالنی باشد ،سرانجام میگشرد و مارگ
فرا میرسد.
 .0محفل صالۀ :قبله:

حکم قبله یا کعبه ،که در مسجدالحرام در شهر مکه قرار دارد ،در اساالم روشان اسات.
این حکم دو بخ

دارد :بخشی به حج عمره و تمتع مربوط است که بایستی به محفال حاج

موکول گردد .بخ

دیگر مربوط به رویکردن به قبله در هنگام نماز اسات کاه در محفال

صالة مطرم میشود .هم چنین دارای احکام متفرقی اسات ،از ایان قبیال کاه ا بارای مثاال ا
پاهای محتضر مسلمان را به سامت قبلاه مایگردانناد و میات مسالمان را در قبار رو باه قبلاه
میخوابانند .در این فراز از نبراسالهدی شمهای از اسرار عرفانی استقبال قبله در هنگام نمااز
بیان شده است .حاجی سبزواری ابتدا در بیان حکم روی نمودن به کعبه در نمازهای واجاب
و مستحب میگوید:
و فرررر ٌ اتَّجاهُرررک القبلررر َ فررر
فرر ٍ و فر المنرردوُ شرررط فرراقت ِ
در نمازهای واجب رویکردن باه قبلاه واجاب و در نمازهاای مساتحب شارط اسات .ایان
حکاام فااروع بساایاری دارد ،از ایاان قبیاال کااه تفاااوت «واجااب» و «شاارط» چیساات و در چااه
موقعیت هاایی اساتقبال قبلاه در نمازهاای واجاب و مساتحب تخفیاف ماییاباد؛ ولای حااجی،
برحسااب ایاانکااه در ابتاادای منظوم ان نبااراس قااول داده وارد جزئیااات نشااود ،از طاارم آنهااا
خودداری کرده و تنها متشکر میشود که چهاردیواری کعبه قبلاه حاضاران در مساجدالحرام و
سمت کعبه قبله بیرون ماندگان از مسجدالحرام ،از ساکنان مکه و دیگر شهرهای عالم ،است.
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وی سسس بیان حکمت روی نمودن به قبلاه در حاال نمااز را باا بلیاغتارین وجهای ،کاه
میتواند حاکی از نشاط و انبعاث سراینده در حال سرودن این بخ

از ابیات نباراس باشاد،

آغاز کرده ،میگوید:
مررا أشرربه المقررامُ بالحقيقرر
فإن ررررا القبلرررر بالحقيقرررر
چه بسیار است شباهت میان رویکردن به قبله با روی نمودن باه «حقیقات» هساتی ،چاه،
قبلن حقیقی همان حقیقت هستی [ ،یعنی واجبالوجود ]،است.
قبلرر أهررلِ الحررقَّ کانررت فرراردة
عررن ثَن ر أوثررالقٍ قُ رم بالواحرردة
قبلن اهل حق ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان ،یکی است .از دوگانه ،آنچنانکه به ثنویاان
منسوب است ،و از سهگانه ،آن گونه که درباره اهل تثلیاث از مسایحیان شاهرت دارد ،روی
بتاب و به قبلن واحد ،که همان خدای متعال است ،روی بیاور.
بیت اخیر ،در واقع ،صورت منظوم آین شریفن قرآن را مینماید که میفرمایاد« :قرل یرا
أهل الکتاُ تعالَوا إل کلم سوافٍ بينَنا و بينَکم أن النعبدَ إإلاهلل و ال نُشررك بره شرينا» (آل
عمران )64 /با تفصیل بیشتر :ای اهل کتاب ما مسالمانان و شاما در ایان نقطاه مشاترکیم کاه
همگی عالم ماورای طبیعت و نیروی الیزالی را که مقوم هستی ممکنات است پشیرفتهایام و
چه بسا در مصداق آن اختالف داریم .پس بیایید سخن واحدی بگوییم و مطلاوب یگاناهای
را طلب کنیم و به خدای بیهمتا روی بیاوریم و یگانه یا دوگانه یا چندگانهای را همتاای او
قرار ندهیم.
حاجی سسس این پرس

احتمالی را مطرم میکند که آیا انسان کامل ،همچون پیاامبر ،یاا

هر کامل دیگری که وی درک کنیم ،نمیتواند قبله واحد ما باشد سسس پاسخ میدهد که:
والکامرررلُ للفررريضِ کررران واسرررط
للحادثررر راتِ بالقررررردیمِ رابطررر ر
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انسان کامل به هر مرتبهای از کمال رسیده باشاد ،نمایتواناد از فقار امکاانی برهاد و در
نتیجه ،فقط میتواند واسطن فیض میان حادثات و قدیم باشد ،چنانکاه در خطااب باه پیاامبر
اسالم گفته شده است« :لوالك لَما خلقت األفالك» 1.به تعبیر دیگر ،انساان کامال عاین حاق
نیست؛ ولی آئینه حق است ،چنانکه پیامبر اسالم فرمود« :من رآن فقد رأي الحق».

2

 .1محفل صالۀ :تکبیرۀاإلحرام:

تکبیرةاإلحرام ،به معنی گفتن «اهلل اکبر» ،نخستین رکن از ارکان نماز است که نماازگزار
با گفتن آن وارد نماز میشود و از آن به بعد پارهای از کارهای مباام مثال ساخن گفاتن باا
دیگران ،حرکت به این سو و آن سو ،خوردن و آشامیدن و امثال اینها را تاا پایاان نمااز ،بار
خود حرام یا ممنوع میدارد .حاجی ضمن توضایح حکام تکبیار ،متاشکر مایشاود کاه «اهلل
اکبر» به معنی مقایسن خداوند با دیگار ممکناات و بازرگتار دانساتن او نیسات ،چاه ،های
ممکنی در مقایسه با خداوند ،موصوف به «بزرگی» نیست تا خداوند بازرگتار از او باشاد،
چنانکه خود ،در اشاره به این واقعیت فرموده اسات« :و عَنتِ الوجوهُ للح ّ القيّروم»( .طاهاا/
 )112سسس نتیجه می گیرد که این جمله یک معنی تنزیهی دارد و به این واقعیت اشاره دارد
که «اهلل اکبر من أن یوص » :خداوند برتر از آن است که توسط بندگان توصیف شاود .ایان
تفسیر مفاد حدیثی معتبر است که محمدبن یعقوب کلینی در کتاب کافی آورده 3.باه حکام
عقل نیز روشن است که توصیف ما حتی به صفات عالی ،در مقایسه با علوّ شأن پروردگاار،
ناقص است و او به وجه نامتناهی برتر از برترین توصیفی است کاه توساط بنادگان صاورت
گیرد؛ زیرا درک ما از صفات پساندیده نیاز هامچاون وجودماان محادود اسات و در خاور
موجود نامتناهی از جهت یات و کماالت یات نمیباشاد .ایان مطلاب مفااد گفتااری اسات

 .1ر.ک :همان ،ص  ،225پاورقی  ،3از مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،15ص  -28ج  ،57ص .199
 .2ر.ک :همان ،ص  ،154پاورقی  ،1از صحیح بخاری ،ج  ،8ص .72
 .3ر.ک :همان ،ص  ،171پاورقی  ،2از کافی ،ج  ،1کتاب التوحید ،ص .117-118
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مناجات گونه و مشهور که از منابع متعدد نقل شده و میگوید« :رُّ الأحص ثنرافً عليرک.
أنت کما أثنيت عل نفرک» 1.و حاجی نیز در ادامه بحث ،با الهام از جمله فوق میگوید:
سرربحانَه عمّررا اجتررراه الجاهررلُ
غفرانَرره عمّررا ارتضرراه العاقررلُ
ف رررو کمرررا أثنر ر لنفرررره و ال
یُحصرر ثنررافه عليرره مَررن خَررال
آداب تکبیرۀاإلحرام
مستحب است نمازگزار هنگام گفتن تکبیرةاإلحرام هر دو دست را در حالیکه انگشتان
به هم چسبیده و کف دست باز است تا محایات نرمه گو

بااال ببارد و در آن حاال تکبیار

بگوید .حاجی ابتدا در بیان این حکم میگوید:
اِرفَررَ مترر کبّرررت باليرردین
محاذیرررا شرررحمت األذنرررين
وی سسس در بیان حکمت این عمل ،بر حسب مضمون ،میفرماید :باال بردن دستها باه
صورت فوق دو معنا دارد :یکی مربوط به پشت دستها است که گویی نماازگزار باه زباان
حال میگوید ،دنیا و تعلقات آن را پشت سر نهادم و دیگری مربوط به کف دستهاا اسات
که چون در این حالت رو به قبله قارار مایگیرناد ،گاویی خداوناد را مخاطاب قارار داده و
میگوید با تمام وجودم روی به تو آوردم ،در حالیکاه دساتانم خاالی اسات و اندوختاهای
معنوی ندارم تا بدان خرسند باشم:
رَفر رَُ یررردي ذا الرفرررَ عرررن دنيرررائ
و أننررررررر نبرررررررذت ا ورائررررررر
ببطن رررررررا للقبلررررررر الحرررررررذاف
أن کَفرر ر الصُررررفر ،یرررردي عَطررررالف
 .1سایت هماندیشی دینی ،نقل از مصبامالشریعه ،ص  ،56از پیامبر اکرم (ص) با لفو «أنا ال أحصی ثناءً
علیک .أنت کما اثنیت علی نفسک».
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 .1محفل صالۀ :نمازهای یومیه:

نمازها بر دو قسمند :واجب و مستحب .نماز واجب ش

قسم است:

یومیه ،جمعه ،آیات ،عیدین فطر و قربان ،طواف و نمازی که با نشر یا عهد یا سوگند شرعی
واجب شود و اگر نماز میت را هم ،که برخالف بقیه اقسام نماز نیاز به طهارت شرعیه نادارد
و از جهت ارکان نیز متفاوت است ،بیفازاییم ،باه هفات قسام باالغ مایگاردد .اماا نمازهاای
مستحب شمار معینی ندارند .البته حکم استحباب برای نماز در موارد خاصی ،مثل زیاارت و
نوافل ،صادر شده ،ولی عادم ضابط شاماره از ایان جهات اسات کاه نمااز ،هامچاون یکار
خداوند ،همیشه و به هر مقدار خوانده شود ،مستحب است .چنانکه در حدیث آمده اسات:
«الصالة خير موضوع فمن شاهف استقل و من شاف استکثر».

1

حاجی در ابتدای محفل صالة با اشاره به اقسام فوق و بدون یکر نماز میت میگوید:
ان الصررررالة أوال قررررد نُوَِّعَررررت
بررالفر ِ و النرردُِ و کررلٌّ وُ ّعَررت
سسس اقسام نمازها را طی چند بیت آورده و آنگااه ضامن بیاان اسارار تشاریع نمااز در
شریعت میگوید :نمااز ،انساان نماازگزار را از غارق شادن در مظااهر ماادی طبیعات نگااه
میدارد و همچون پلی است که از روی جهنم طبیعت میگشرد و شخص متمسک باه نمااز
را از در افتادن به گرداب غفلت و غرق شدن در غمرات آن حفو میکند:
عررولِ َ بررا لصررالة فرر الشررریع
أمررررا

االن مررراك فر ر الطبيعر ر

سسس باه تکارار نمازهاای پانج گاناه واجاب در شابانه روز توجاه کارده و در حکمات ایان
تکرارها میگوید :از آنجا که غافلکنندهها در حیاات ماادی بسایارند و دم باه دم باه ساراغ

 .1ر.ک :بیدارفر ،1392 ،ص  ،141پاورقی  ،2از معانیاالخبار ،از ابویر غفاری ،از پیامبر (ص) صفحن ،333
با لفو مشابه.
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سالک میآیند تا او را بربایند و به غفلت دراندازند ،نمازهای پنجگانه [ا که مساتحب اسات
در پنج وقت خوانده شوند ا] واجب شده است تا فرصت را از غافلکننادههاا بگیرناد .حاال
اگر به هفده رکعت نماز واجب سی و چهار رکعت نمازهای نافلاه هام افازوده شاود ،عادد
بازدارندهها به پنجاه و یک نوبت میرسد .حاجی با اشاره به حکمت فوق میگوید:
و الصرررررررلواة متکررررر ررَّراتٌ
إذ غَفَرررررررالتٌ متتابعررررررراتٌ
وی سسس متوجه این نکته میگردد که از جمله خواص و آثار نماز این است که آدمای
را از ارتکاب اعماال ناپساند ،بادکاری هاای آشاکار و منکارات ،از هار قبیال بااز مایدارد.
چنانکه در قرآن کریم آمده است «إن الصالة تن

عن الفحشاف و المنکر» (عنکباوت.)45 /

به عالوه ،طبق اصلکلی قرآنی« :إنَّ الحرناتِ یُذهبن الرينات» (هود ،)114 /نماز [برخی از]
گناهان را نیز پاک میکند:
صررررالتنا فحشررررا و نُکررررري سررررالب
و الحرررررررناتُ سرررررريناتٍ مُذهبرررر ر
 .1محفل زکاۀ :زکات مال و نفس:

زکات مال ،در قدیم و بهویژه در مکانها و زمانهایی کاه اقتصااد فاردی ،خاانوادگی و
اجتماعی بر پاین کشاورزی و دامداری بوده و در زمانهایی که معامالت باا اساکناس انجاام
نمیشده ،مهمترین محور چرخ

امور زندگی افاراد و اجتماعاات و بخا

عماده مالیاات

حکومت اسالمی بوده و امروز نیز در بسایاری از نقااط ،باهویاژه در روساتاها ،کشااورزی و
دامداری دستماین اصلی معامالت است و خوراک مردم و احشام ایشان از آنچه مایکارناد
و از باغهای روستا تأمین میشود ،از گوشت حیوانات اهلای کاه پارور

مایدهناد تغشیاه

میکنند و از پوست و پشم همان حیوانات لباس تهیه میکنند به طال و نقره نیز زکاات تعلاق
میگیرد ،ولی اکنون رواج معامالتی طال و نقره جای خود را به پاولهاای رایاج باا پشاتوانن
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طال و نقره و جواهرات قیمتی داده ،ولی خرید و فرو

طالجات و زیورآالت ،باهویاژه در

شهرها رونق دارد.
این واقعیت سبب شده است در فقه اسالمی باب مستقلی با عنوان زکات گشوده شاود و
بخشی از اموال ،با شرایط خاصی که در فقاه مقارر شاده ،مشامول زکاات واجاب گردناد،
حاجی سبزواری نیز یک محفل از محافل ش گانه منظومن نبراس و شرم آن را باه زکاات
اختصاص داده است .وی پس از بیان شرایط اشخاصی که مورف به پرداخت زکات هستند
و بیان مصارف زکات ،بر حسب آیهای مشاهور از قارآن کاریم «إنمرا الصردقات للفقرراف و
المراکين و( »...توبه )61 /اجناسای را کاه پرداخات زکاات آنهاا واجاب اسات ،طای یاک
فهرساات دهگانااه برماایشاامارد و آنهااا عباتنااد از :غااالت چهارگانااه (گناادم ،جااو ،خرمااا و
کشم ) ،نقدین (طال و نقره) ،أنعام ثالثه (شتر ،گاو و گوسفند) و آنچه از زماین برداشات
میشود مانند نخود ،لوبیا ،عدس و دیگر حبوبات ،به جز سبزیجات که پرداخت زکات آنها
مستحب است .ده جنس مشکور ،همگی مشمول حکم زکات هستند و نصاابهاایی هام در
فقه اسالمی برای آنها مشخص شده است:
مرررا فيررره ذي ،غرررالتُ أربرررَ و عرررمّ
نقرررردین أیضررررا و الثالثرررر الررررنَّعم
مرررا تنبرررت األر

المکيرررلُ المنرررزن
ممررا عررردا الخضرررر ،ففيرره مرررن سرررنن

سسس حاجی سبزواری به جنبن معنوی زکات پرداخته میگوید هر انسانی در مجماوع از
ده منبع بیرونی و درونای بارای ادراکاات و افعاالی کاه ،در پای ادراکاات ،انجاام مایدهاد
برخوردار است :پنج حس راهر که عبارتند از :حواس شنیداری ،دیداری ،بویاایی ،چشاایی
و لمسی؛ دو حس ادراکی باطنی که عبارتند از :حس مشترک ،که خزانه ادراکاات حاواس
راااهر اساات و قااوۀ واهمااه ،کااه در ماادرکات حااواس تصاارف ماایکنااد و بااا تحلیاالهااا و
ترکیبهای خود صورتهای جدیدی میسازد و دو نیروی عامل حرکاات کاه ،باه ترتیاب
عبارتند از :قوه شوقیه ،که نفع و ضرر را میسنجد و شخص را به طرف فعال یاا تارک فعال
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میراند و قوۀ محرکه و آن قوهای است که ،در صورت تحریک شاوقیه باه انجاام فعال ،باه
عضالت فرمان میدهد و در نتیجه ،فعل خاصای از انساان سارمایزناد .ادراکاات و عوامال
نهگانن فوق به ضمیمن عقل ،که در اصطالم فالسفه مُادرِک کلیاات اسات ،در مجماوع ،ده
عامل را ،که باا محاسابن عقال ،مرکاب از هشات عامال ادراکای و دو عامال فعلای هساتند،
ادراکات و کردارهای انسانها در طول زندگی را سامان میدهند:
إنَّ القرررروي عشرر ررٌ فررررربٌَ مُدرِکرر ر
ثنتررران مرررن عشررررٍ همرررا المحرَِّکررر
عاملررر فررر العضرررالت قرررد سررررت
شرررروقي قررررد اشررررت ت أو غضرررربت
عاشرررررها العقررررل هررررو اإلسررررف بد
و البرررراق ال دركَ ل ررررا ،بررررل مرررردد
سسس در بیان حکمت زکات مایگویاد :هماانگوناه کاه داشاتههاای رااهری و ماادی
دهگانهای که یکر آنها گششت ،مشامول زکاات هساتند ،ایان داشاتههاای دهگاناه بااطنی و
معنوی نیز زکاتی دارند و بایستی هرکس به تناسب هر قاوهای و فعلای کاه انجاام مایدهاد،
زکات الزم را به مستحق آن و محل مصرف آن بسردازد ،و ایان پرداخاتهاا نیاز ،هامچاون
پرداختهای مادی ،مصداق فرموده خداوند است که در آغاز سوره البقاره در وصاف اهال
ایمان میفرماید« :و مما رزقناهم ینفقون»( .البقره)3 /
حاجی سسس به س ه نمونه از زکات معنوی قوای رااهر و بااطن اشااره کارده مایفرمایاد:
زکات قوه عاقله تعلیم دان

به دیگران است ،چنانکه در حدیث شریف آمده اسات « :کراة

العلم نشره»1؛ زکات نیروی محرکه قضای حاجات مشروع حاجتمنادان اسات؛ زکاات قاوۀ
شوقیه تشخیص افراد آسیبدیده و خواهان کمک است و زکاات کال نفاس ،کاه ایان قاوا باه

 .1غرر الحکم در دررالکلم ،ص  52از امام علیبن ابیطالب علیه السالم.
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فرمان أحسنالخالقین در آن استقرار یافتهاند ،ایمان به خالق و به زبان آوردن به کلمن شاریفن« :ال
اله االاهلل» است ،چنانکه روایت شده است که « :کاة االنفس قول ال اله اال اهلل».

1

کرررراة کررررلٍَّ صرررررفه للغيررررر
مراقبررررا وجرررره اهللِ فررر الخيررررِ
تعليمرررک الغيرررر کررراة العاقلررر
«ممّرررا ر قنرررا ینفقرررون» شرررامل
عاملرر ر

کات ررررا قضررررا الرررروطر
شرروقي حرر األولرر أولرروا الضرررر

سررررادتنا کرررراةَ نفرر رسٍ فرررراهوا
أن قررررررررولُ «ال الرررررررره اال اهللُ»
 .9محفل صیام :تأثیر روزه:

روزه عبادتی است که ،به موجب آنچه اکنون در بین یهودیان و مسایحیان جهاان دیاده
میشود ،با تفاوتهایی در صورت و کمیت و کیفیت ،در ادیان پیشین نیز تشریع شده اسات
و قرآن کریم هم در مقام تشریع حکم روزه میفرماید« :کُت عليکم الصيام کما کُتر َ علر
الذین من قبلکم»( .البقره)183 /
اهمیت این حکم باعث شده اسات کاه حااجی سابزواری محفال ویاژهای را باه روزه و
اساارار آن اختصاااص دهااد .وی ابتاادا روزه را ،آنگونااه کااه در شاارع مقاارر شااده ،تعریااف
میکند:
الصررومُ ترروطين مِررن الررنفس علرر
کررر ر ٍَّ معّرررررينٍ لنيررر ر ٍ تلررر ر
سسس روزه را ،از نظر حکم به چهاار قسام ،واجاب ،حارام ،مساتحب و مکاروه ،تقسایم
کرده ،سسس متشکر میشود که روزه ماه رمضان واجب است:

 .1احتماالا از گفتههای عرفا است.
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و واجرررر ٌ ،حظرررررٌ و کُرررررهٌ ،مرررررتح
و صرررروم شرررر ر الرمضرررران قرررردوج
سسس به برخی از احکام روزه ،از قبیل شرائط وجوب ،واجباات روزه ،مفطارات روزه و
کفاره افطار ممنوع ،پرداخته و سرانجام در بیان حکماتهاا و اسارار روزهداری باه دو نکتاه
مهم اشاره میکند :نخست :فایدۀ گرسنگی:
الصررررومُ للقلرررروُِ نعررررمَ التصررررفي
«صررروموا تصرررحوا» حجررر ٌ مررررتکفي
کررم خبرررٍ فرر فضررل صررومٍ ترررؤثَر
والجررررو للحکمرررر مُررررزنٍ مرررراطِر
والبطنرررر کانررررت تميررررت الفطنرررر
برررل کررران فر ر البطنر ر کر رلٌّ الفتنر ر
روزه وسیلن مرثری جهت تصفیه قلب از هواها و انواع آلودگیهاا اسات و پیاامبر اکارم
اسالم فرموده است« :روزه بگیریاد تاا ساالمت بیابیاد» 1،بایاد افازود کاه فعال «تصاحّوا» در
حدیث مشکور ررفیات دارد ساالمت جسام و روم را بنمایاناد ،ولای در اینجاا باه مناسابت
مقصود ،فقط به دومی توجه شده است.
در مصراع دوم از بیت دوم به گفتاری اشاره شده که حااجی آن را باا عباارت« :الجرو
سحاُ یمطرالحکم » ،در بیان حکمات تکفاین میات ،باا عناوان «حادیث شاریف» و بادون
انتساب به مرجع حدیث نقل کرده است( .شرم نبراس ،طبع سنگی ،ص )44

2

 .1ر.ک :بیدارفر ،1392 ،ص  ،236پاورقی  ،1از عوالی اللئالی ،ج  ،1ص  ،268حدیث  7؛ راوندی،
الدعوات ،ص  ،76حدیث 179؛ کنزالعمال ،حدیث .23615
 .2این جمله از اسرارالحکم ،ص  563نقل شده (سایت کتابخانه تخصصی امام سجاد (ع) ولی ممکان اسات
حدیث نبوده ،بلکه از قبیل سخنان حکمتآمیز برخی از عرفا و بزرگان اخالق و حکمت عملی باشد؛ اما ،به
هر حال جمله ارزشمندی است که در پوش
ابری است که از آن حکمت میبارد».

الفاری زیبا و فصیح و بلیغ ادا شده است« :گرسانگی باه ساان
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در مصراع نخست از بیت سوم نیز به این نکته اشاره شده که شاکم انباشاته از غاشا ماانع
درک عمیق آدمی است .این مطلب را میتوان به سادگی باا تجرباه دریافات و گویاا علات
پزشکی آن این است که اندام هاضمه بعد از تناول غشا ،بهویژه غاشاهای چارب و سانگین و
دیرهضم و آن هم چه بسا به مقدار زیاد ،قوای بدن را برای هضام غاشا باه کاار مایگیارد و
فرصتی برای مغز و قوای ادراکی برای درک کلیات و چه بسا ادراک دقیاق جزئیاات بااقی
نمی گشارد و به همین جهت است که کارهای فکری ،مثال مطالعاه و انجاام عملیااتی ،مثال
رانندگی اتومبیل ،که نیاز به تمرکز و دقت دارند ،بعد از صرف غشا مشکل است.
در مصراع دوم از بیت سوم ،حاجی فراتار رفتاه و همان فتناههاا و مشاکالتی را کاه باین
انسانها بروز میکند ،به شکمباارگی نسابت مایدهاد .ایان ساخن ممکان اسات در ماوارد
بسیاری مصداق داشته باشد؛ ولی بهطور قطع با این کلیتی که گفته شاده در بردارنادۀ مبالغاه
است ،زیرا بسیاری از فتنهها در اثر خواستهها و صفات ماشموم دیگار ،غیار از شاکمباارگی،
روی میدهد .برای مثال شاهوت جنسای ،ریاسات طلبای ،کیناهورزی ،حساادت و بسایاری
دیگر از حاالت و صفات ناپسند و خواستههای نامشروع چه بسا مایان باروز فتناههاای عظایم
میشوند و نمونههای آن در هر زماانی فاراوان اسات .نکتان دوم :دساتگیری از گرسانگان و
محرومان:
و فيرررره بالبررررائس و المعتَّررررر فرررر
ضرررنکٍ مواسررراةٌ ،فشرررارك یرررا وفَّررر
طعررررامکم مرررررموم سررررمّ البصرررررِ
مرررن برررائسٍ لَرررم یُعررر َ حرررقَ النظررررِ
عُجّر رن مِر رن مررراف بُکرررا مَر رن صررررخا
بنرررررارِ حرررررررة الفرررررؤاد طُبّخرررررا
این حکمت بهخوبی شهرت دارد .وقتی یک شخص ماتمکن کاه در طاول ساال رناگ
گرسنگی را نمیبیند ،در عصرگاه ماه رمضان ،بهخصوص اگر در روزهای طاوالنی تابساتان
باشد ،گرسنگی را با عمق وجود خود حس میکند ،بعید نیست در آن حالت به یاد کساانی
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بیفتد که در روزهای عادی نیز از تحصیل یک وعده غشای مناسب و ساالم عاجزناد و پادر
خانواده عالوه بر رنج شخصی خود ،در اثر محرومیت ،متحمل شرمندگی در مقابل خاانواده
نیز میشود و به رنجی مضاعف در اثر مشاهدۀ گرسنگی آنان نیز دچار میشاود .درک ایان
مسائل چه بسا شخص توانمند را به دستگیری از ناتوانان ترغیب کند.
در مصراع اول از بیت دوم ،حاجی (خطاب به توانگران بیدرد ،که فقاط باه فکار غاشای
خودشان هستند ،میگوید این غشایی که میل مایکنیاد باا نگااههاای حسارتباار مساتمندان
محروم مسموم شده است .این معنا را میتوان بهخاوبی در ماورد غاشاخوریهاایی کاه ساالن
پشیرایی آنها در معرض نگاه همگان است ،دریافت؛ چه افراد مستمند و محروم فضای داخال
آنها را ،بهخصوص هنگام رهر و شب که مشتریان جایها را پر میکنند و در کمال آساای
با انواع غشاها پشیرایی میشوند ،مشاهده میکنند و بوی مطباوع غاشا را کاه در فضاا پیچیاده
استشمام میکنند و آه میکشند .حاجی میفرماید آه اینان به منزلن سمی اسات کاه خاوراک
آنان را مسموم میسازد و البته هر سمی هم به گونهای آثار خود را بروز میدهد.
در مصراع دوم از بیت دوم حاجی به نکتن ناب و در عین حال شگفتآوری اشاره کرده
میگوید :محرومانی که این صحنهها را میبینند از حقی موسوم به «حقنظار» برخوردارناد و
باید حق ایشان ادا شود وگرنه عمل آن توانگران ،که باه رااهر یاک معاملاه مشاروع اسات،
مصداق رلم نیز خواهد بود .گمان نمیرود این سخن حاجی از قبیل فتوای فقهی باشد؛ ولی
بهطور قطع از فتوای فقهی ،که الزامآور است ،عمیقتر و اندیشه برانگیزتر است.
بیت سوم نیز حاوی تشبیهی گویا و مرثر و عاطفه برانگیز است ،میگوید :خمیر نان ایان
غشا از آب چشم مح رومان و گرسنگان به عمل آمده و پخت این غشا با آت

دل بیچارگان

و مستمندان صورت گرفته است.
گمان نمیرود تعبیراتی هرفتر و عاطفه برانگیزتر از آنچاه حااجی سابزواری در بیاان
اهمیت روزه و تأثیر گرسنگی آورده ،بتوان در قالب شعر ایراد نمود.
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 .01محفل حج :رهبانیت در اسالم:

عبادت بخ

مهمی از هر دیانتی را تشکیل مایدهاد .در اساالم نیاز اناواعی از عباادات

تشریع شده که بیشتر آنها ،هرچند صورت و جزئیات و آداب ویژۀ خاود را دارناد و از ایان
جهت قابل توجهاند ،اما رمز آلود نیستند و معاانی مجماوع افعاال و اجازای آنهاا باه تقریاب
روشن است .برای مثال ،معنی کل نماز تمرکز توجه به حضرت معباود اسات و هار یاک از
اجزای آن ،از قبیل نیت ،قیاام ،رکاوع ،ساجود ،تشاهد ،تسابیحات اربعاه ،قرائات ،یکرهاای
واجب و مستحب ،سالم و بالجمله همه مقدمات و مقارنات آن قابل تفسیر و مفهوم اسات و
بر هر مسلمانی در شبانهروز ،در هر شارایطی کاه باشاد ،پانج نوبات واجاب اسات و در هار
مکانی ،اعم از منزل یا مسجد یا محل کساب و کاار حتای روی تخات بیمارساتان هام قابال
انجام است .اما حج عبادتی است که از ابتدا تا انتها رمزگونه است :یکبار در تماام عمار باا
شرائط خاصی واجب میشود ،مستلزم ترک دیار و منزل و حضور در شاهر و مکاان خااص
است ،آداب آن از قبیل لباس یحرام ،محرمات در طول یحرام ،طواف ،سعی ،رمی جمرات،
حلق ،قربانی ،همگی رمزگونه و نمادین است .در نتیجه ،برحسب مقصود این مقاله ،مواضاع
بسیاری از اعمال حج قابل بررسی است و بیان نکات عرفاانی نااب و ارزشامندی را ایجااب
میکند؛ اما به لحاظ ررفیت مقاله فقط به نخستین گاام ،یعنای چگاونگی حضاور در حاج و
نکتن عرفانی کل فریضن حج ،آنگونه که حاجی سبزواری در منظومن نبراس بدان پرداختاه،
توجه میکنیم:
حجُرررک حافيرررا و مشررريا أفضرررلٌ
إن ضررررع َ التعبيررردَ غيررررُ أمثرررلُ
برحسب حکم شرع اگر بتوانی پیاده و باا پاهاای برهناه از مبادأ تاا مقصاد و تاا آخارین
مراحل اعمال حج ،راهسیمایی کنی و به حج مشارف شاوی ،برتار اسات .اماا اگار ایان کاار
آن گونه به تو صدمه بزند که نتوانی اعمال حج را بهخوبی انجام دهای ،بهتار اسات هرگوناه
میتوانی در محل حج ،یعنی مکه مکرمه و مسجدالحرام و سایر اماکن حضور پیدا کنی.
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عثمان بن مظعاون ،از یااران پیاامبر اکارم (ص) بار حساب نقال ،از آن حضارت اجاازه
خواست تا خود را ناتوان سازد و گوشاهای دور از خاانواده بارای خاود برگزیناد .حضارت
فرمود« :خداوند برای ما مسلمانان به جای رهبانیت ،فرمانبرداری آسان را خواسته است .پس
اگر پیرو ما هستی همانگونه با

که ما هستیم».

1

حاجی سابزواری در راساتای مضامون فاوق متاشکر مایشاود کاه برخای از روحاانیون
مسیحی به منظور دوری از مردم و حفو خوی

از آلودگیهای معماول در باین ایشاان ،باه

کوهها پناه میبردند و در گوشهای به عباادت مایپرداختناد و باه اصاطالم ،رهبانیات پیشاه
میکردند؛ چون پیامبر اسالم مبعوث گردید برخی از پیاروان ادیاان گششاته از آن حضارت
دربارۀ رهبانیت مورد پشیر

اسالم پرس

کردند و حضرت فرمود رهبانیت مورد پاشیر

دیانت اسالم جهاد و تکبیر است و مراد از تکبیر ،حج اسات [کاه باا یکار اهلل اکبار و لبیاک
آغاز میشود] ،چه انجام حج نیز ،همچون رهبانیت ،مستلزم دوری از دیار ،خانواده ،اموال و
متعلقات است:
تبتررررلٌ للحررررق ذي الجرررراللِ
قرّيرررررا آوي قلررررلَ الجبررررال
فررر هررررذة األمررر رهبانيررر
ذُمرررت سررروي الحجررر ربانيررر
باید پشیرفت که شباهت حج به رهبانیت در زمان آن حضرت بی

از امروز باوده؛ زیارا

در آن زمان چه بسا به حج رفتن از شهرهایی که فاصلن زیادی با مکه داشتند ،چندین مااه باه
طول می انجامیده و امکان ارتباط با وطن ،اقوام و آشنایان نیز به طاور معماول ،در آن مادت
منتفی بود ،ولی امروز که مرکبهای هوایی سریع ررف چند ساعت شخص را از دورتارین
نقطه به مکه میرسانند و در آنجا نیز امکان ارتباط ساعت به ساعت با خاانواده و محال کاار
وجود دارد و حتی شخص تجارتپیشه میتواند در حال حج ارتباطات تجارتی خاود را نیاز
 .1ر.ک :همان ،ص  ،256پاورقی  ،2از طبرانی ،المعجمالکبیر ،ج  ،6ص  ،62حدیث  /5519کنزالعمال ،ج
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حفو کند ،شباهت حج به رهبانیت بیشتر در گرو حدود توجه شاخص باه وریفان عباادتی و
متناسب با حدود تمرکز او در اقبال به بیت و ربالبیت است.
 .00محفل حج :خانۀ خدا:

به سادگی قابل پرس

است که خداوند به عنوان موجاودی کاه بسایط محاض ،محایط

کامل ،مجرد از ماهیت ،مبرّا از اجزای معنوی و ماده و عوارض آن ،چه نیازی به خانه دارد
و در حالیکه خود میفرماید« :فأینما تولَّوا فثمّ وجه اهلل» (البقره )115 /چارا بایاد در شاهر و
مکان خاصی به دیدار او رفت
حاجی سبزواری پس از طرم غیرمستقیم اشکال در مقام پاسخ برآمده ،میگوید:
عرررريّن بيتررررا وابتلرررر وِدادَهررررم
أذَّنَ غرررررررٌ آذنرررررروا فررررررؤادَهم
مضمون پاسخ سبزواری که در شرم بیت آمده ،این اسات کاه ترتیاب خاناهای خااص در
مکانی دوردست و تکلیف به اعمالی شگفت آور در مراسم حج ،در واقع نوعی آزمای

بارای

مردم است ،چه ،انجام اعمالی ساده در شهر محل سکونت و در منزل برای افاراد آساان اسات؛
ولی هموارکردن رنج سفر و دیگر مشکالت سفر حج در حکم نوعی آزماای

اسات تاا افاراد

خود را از این جهت بیازمایند و این ،شبیه دیدار ملوک و اربابان قدرت اسات کاه باه ساادگی
میسر نیست و تشریفاتی که باید ضمن دیدار به عمل آید ،برای همگان قابل تحمل نمیباشد.
وی در مصراع دوم از بیت فوق مطلبی را متشکر مایشاود کاه باه منزلان مقایساهای باین
خداوند و اربابان قدرت است .اربابان قدرت ،از آنجا که غالباا در شمار ستمکارانند ،معموالا
مورد تنفر مردمند و نوع مردم فقط در حال اضطرار و با اکراه به دیدار ایشان میروند و ایان
در حالی است که تشریفات آنان چشمگیر و خیرهکننده و بوق و کرنای آنان پرطنین است؛
اما در اینجا وضع به عکس است :ابراهیم (ع) به دستور الهای خانان کعباه را در برهاوتی کاه
امروز شهر مکه جای آن را گرفته است ،با همراهی فرزند

اسماعیل بنا کرد و چون از آن

فراغت یافت ،خداوند فرمان داد تا مردمی را که هی یک پیرامون او نبودند به زیارت خاناه
دعوت کند .ابراهیم در شگفت شد و عرض کرد بارالها کسی صادای مارا در ایان برهاوت
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نمیشنود .خداوند فرمود :تو مردم را بخوان و رساندن صدایت با من .اباراهیم بااالی محلای
که امروز در فاصلن کمی از کعبه قرار دارد و به مقام ابراهیم شهرت یافته رفت ،به هر ساوی
گشت و با صدای بلند مردم را به حاج فراخواناد ،صادای او را کساانیکاه در آن زماان در
اصالب پدران و رحمهای مادرانشان بودند [و یا مقدر بود در آینده باشند] شنیدند و گفتند:
لبیک اللهم لبیک( .سبزواری ،1371 ،ص  )118-119این حدیث در تفسیر علی بن اباراهیم
قمی ییل آین  ،27از سورۀ حج آمده است.1
خداوند متعال در آیاتی از سورۀ مبارکن حج در قرآن کریم در حکایت از ایان واقعیات
می فرماید« :وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَکانَ الْبَيْتِ أَنْ ال تُشْرِك ِب شَريْنا وَ طَ ِّررْ بَيْتِر َ لِلطَّرائِفِينَ وَ
الْقائِمِينَ وَ الرُّکََِّ الرجُودِ .وَ أَذِّنْ ِف النَّاسِ بِالْحَ ِّ یَأْتُوكَ رِجاال وَ عَل کُلِّ ضامِر یَأْتِينَ مِرنْ
کُلِّ فَ ّ عَمِيق»( .حج)26-27 /
این جریان به ضمیمن مقایسن آن توسط حکیم سبزواری به وضعیت نوع مردم در رفتار با
ملوک و اربابان قادرت ،مای تواناد حکاایتی غیرمساتقیم از فطارت الهای باشاد کاه در آیان
دیگری از قرآن کریم به آن تصریح شده اسات« :فِطْرَةَ اللََّهِ الََّ ِت فَطَرَ النََّاسَ عَلَيْ َا ۚ لَا تَبْردِیلَ
لِخَلْقِ اللََّهِ ۚ ٰذَلِکَ الدَِّینُ الْقَيَِّمُ»( .روم)31 /
 .02محفل حج :شرائط وجوب:

حج واجب را در اصطالم «حَجّ االسالم» میگویند .حاجی سبزواری متاشکر مایشاود
که :حَج االسالم ،یعنی حجی که به اصل اسالم ،و نه به نشر ،نیابت و استیجار ،واجاب شاده
باشد ،یک بار در تمام عمر بر هار مسالمانی ،در صاورت احاراز شارایط شا گاناه واجاب
میگردد و این شرایط عبارتند از :حرّیت ،بلوغ شرعی ،عقل ،داشتن زاد و راحلاه و مخاارج
سفر برای رفتن و بازگشتن و اقامت ،سالمتی و امنیات مسایر .باه عاالوه بایاد شاخص ،اگار

 .1همان ،ص  ،256پاورقی .3
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واجب النفقهای دارد ،مخارج او یا آنان را در طول مدتی که خارج میشود تا زمانی که بااز
میگردد ،کنار بگشارد و تحویل بدهد:
فرررر ٌ بأصرررل الشرررر مررررَّة علررر
مررررن کرررران حُررررَّا بالغررررا و عرررراقال
و واجرررررردا لررررررزاده و راحلرررررره
تمکرر رنٌ مررررن المرررررير کرررران لرررره
ثرررررم مؤونررررر العيرررررال توضِرررررَ
مفترضرر ر اإلنفرررراق حترر ر یرجِرر رَ
حاجی سسس به بیان اسرار عرفانی احکام فوق پرداخته ،میفرماید:
للقلرر ر ِ حَجرر ر کمررررا للقالرر ر ِ
و هررر اِبتغرررا ن ایررر المطالررر ِ
حج بدن ،صوری و حج قلب معنوی است .هدف حاج صاوری ،زیاارت بیات و هادف
حج معنوی ،زیارت صاحب بیت است:
للقالرررر قافلرررر و قائررررد
لحجّررررر ٍ راحلررررر ٌ تُرررررزوّد
فيلررررزم العررررارف بالحقيقرر ر
للقلرر هادیرره علرر الطریقرر
در حج صوری همراهی باا کااروان و مادیر کااروانی کاه اماور کااروان را اداره کناد،
ضرورت دارد و بایستی زاد ،توشه ،مخارج راه و اقامت تأمین شود و در حج معنوی پیاروی
از عارفی راستین که هدایتگر دل در طریق حقیقت باشد ،الزم است:
إرادة ،عررررزمٌ ،صَررررفا ،تبتَّررررلٌ
و توبررررر ٌ إنابررررر توکَّرررررلٌ
ترررررذَّکرٌ ،تفکَّررررررٌ مراقبررررر
مرررررروّةٌ ،فتررررروةٌ محاسرررررب
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در حج معنوی ارادهای الزم است که همچون آتشی است که در قلب میافتد و شخص
را به طلب برمیانگیزد ،عزمی الزم است که به معنای تصامیم جاازم اسات ،صافای قلاب و
صدق نیت شرط است ،تبتّل ،یعنی انقطاع از خلق و توجاه کامال باه مقصاد ،یعنای سااحت
قرب الهی ضرورت دارد و سرانجام ،شرایط عملی و درونی بسیاری دیگر ،که شا

نموناه

آن در بیت دوم آمده ،بایستی معمول گردد تا منازل حج معنوی به درستی پیموده شود:
و الرررزاد فررر کفررر ِ عقرررل نظرررريّ
معرفرر ر ٌ ،فرر ر العملرر ر التقرررروي ذرِ
در قدیم رسم بوده در اینگونه سفرهای طوالنی چهارپایی را هماراه مایبردناد و توشان
راه و اقامت را در دو انبان که از پارچه ضخیم بافته مایشاد و باه آن خاورجین مایگفتناد،
مینهادند ،آن دو را از باال به هام وصال مای کردناد و هار یاک را باه یاک جاناب حیاوان
میانداختند .حاجی از همان وضعیت الگو گرفته و میگوید :در حج معناوی هام توشاه راه
دو بخ

است :بخشی به عقل نظری مربوط است و آن معرفت است ،بخ

دیگر وابسته به

عقل عملی است و آن تقوای الهی است؛ همچنانکه اگر هر یاک از دو خاورجین در حاج
صوری خالی باشد ،آن دیگری هم سقوط میکند .در حج معنوی نیز اگر کفان هار یاک از
معرفت و تقوا ،یعنی شناخت و عمل ،تهی باشد ،کار حج به ساامان نمایرساد و ساالک باه
مقصود دست نمییابد:
لظررراهر الحَجررر االغترررراُُ جرررا
للررررَّ أن مررن إلرر األهرروا أخرجررا
حج صوری مالزم با غربت و دوری از وطن است و حج معناوی مشاروط باه رهاایی از
الفت به هواهای نفسانی است:
فرررر الظرررراهر تبرررردیل أر

و سَررررما

فررر البرررراطن تبرررردیلُ قلررر و قُرررروي
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در حج صوری زمین و آسمان شخص عاوض مایشاود و در حاج معناوی قلاب ،یعنای
قرارگاه خواستههای او ،اصالم می گاردد و قاوای رااهری و بااطنی او در طریاق تقارب باه
ساحت قدس الهی به کار گرفته میشود:
تعرررررفُ نفرررررک فتعرررررفْ ربّکررررا
بررررل ِن بوصررررفه شرررر ودَ نفرِررررکا
نتیجه
نتیجن کلی مراقبت و سیر معنوی مستمر کاه در جاایجاای ایان مقالاه باه مناسابتهاای
مختلف فقهی به آن توجاه شاده ،ایان اسات کاه ساالک نفاس خاود را ،کاه در تربیات آن
کوشیده ،بهتر میشناسد و از این طریق به مقتضای حدیث شریف« :مَرن عررف نفرره فقرد
عرف ربّه» 1.خدا را بهتر میشناسد ،و از آن پس ،میتواند با آشنایی روحی با صفات الهای،
نفس خوی

را نیز بسنجد و این میتواند از مصادیق «سیر من الحق یلی الخلق بالحق» باشد.

 .1ر.ک :همان ،ص  ،118پاورقی  ،2از مصبام الشریع  ،ص  ،42باب  ،62از پیامبر صلی علیه و آله؛ ابن ابی
الحدید ،شرم نهجالبالغه ،ج  ،21ص  ،292حکمت شمارۀ  ،339از علی علیه السالم.
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تحلیل دادههای شریعت عرفانی و دینی در سرودههای نظامی
*

یداله قائمپناه

چکیده
چنانکه اهل لغت بیان داشتهاند ،شاریعت از ریشان «شارع» اسات و «شارع» یعنای راه روشان و
«شریعت» که بر راه و رسم الهی داللت میکند ،در حقیقت معنی اصطالحی شریعت است .شریعت
را از آن جهت شریعت گفتهاند که در واقع چون شریعن آب است .بار ایان پایاه واضاح اسات کاه
طالب آب برای استفاده از آب ناگزیر است از شریعه وارد شود .دین هم چنین است؛ چاه ایانکاه
برای ورود به دینی باید شریعت آن دین را پشیرا بود .نتیجه اینکه بارای ورود باه اساالم هام بایاد
شریعت اسالمی را پشیرا بود و به تکالیف آن عمل کرد وگرنه مسلمانی معنا ندارد؛ لکن در عرصان
ادبیات فارسی بهویژه بخ

عرفانی آن ما به دو شریعت بر میخوریم یکی شریعت عارفانه و دیگر

شریعت دینی و نظامی از جمله سخن سرایان زبردست است که در اشاعار خاود باه هاردو شاریعت
توجه نموده و متنارر با هر دو درّ کالم سفته؛ لشا در این مقاله سعی شده ابیات نارر بار هار یاک از
شرایع دینی و عارفانه را از کلیات خمس نظامی انتخاب و استخراج کرده و از باب ایضاام مطلاب
فرادید خوانندگان آوریم .لشا با توجه به آنکه نظاامی یکای از مهامتارین سارایندگان پیشاگام در
ادبیات داستانی و عرفانی محسوب میشود ،اهمیت مطالعه این نوشتار را دو چندان میکند.
کلیدواژه :نظامی ،شریعت عارفانه ،شریعت دینی ،شریعت اسالمی.

* .دانشجوی دکتری ،رشته مشاهب فقهی ،دانشگاه ادیان و مشاهب قم.
تاریخ وصول97/17/19 :

))Yadollah_ghaempanah@yahoo.com

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
شریعت چنانکه اهل لغت بیان داشتهاند از ریشن «شرع» است و «شرع» یعنی راه روشن و
«شریعت» که بر راه و رسم الهی داللت میکند ،در حقیقت معنی اصطالحی شریعت اسات.
نظامالدین ترینی میگوید« :اعلم الشریع ه الطریق ف الدین المشرو ما اظ ره الشار »
(ترینی قندهاری ،1374 ،ص )126
بدانکه شریعت راهی است مشروع که شارع آن را نموده و آشاکار سااخته اسات؛ لاشا
شریعت را از آن جهت شریعت گفتهاند کاه در واقاع چاون شاریعن آب اسات .شاریعن آب
راهی است که امکان دسترسی به آب را شامل است ،بر این پایه واضح است که طالب آب
برای استفاده و بهرهمندی از آب ناگزیر است از شریعه وارد شود .دین هم چناین اسات چاه
اینکه برای ورود به دینی باید شریعت آن دین را پشیرفت .قول پیامبر اسالم مشامول هماین
معنی است که فرمود شاریعت همانناد کشاتی اسات و طریقات چاون دریاا و حقیقات مثال
مروارید و آنکه مروارید خواهد ،ناچار است سوار کشتی شود و به دریا رود .نتیجه اینکاه
برای ورود به اسالم هم باید شاریعت اساالمی را پاشیرا باود ،وگرناه مسالمانی معناا نادارد؛
بنابراین معنای اصطالحی شریعت عبارت از طریقتی است الهی که طی آن در گرو عمل باه
دستورات و قوانین الهی است .به تعبیر دیگر شریعت همان دستورات و قاوانین الهای اسات.
در حوزۀ عرفان هم گاهی مقصود از شریعت ،دستورات و قاوانین پیار اسات کاه در ابتادی
سلوک سالک صادر و تقریر میشود.
اما اینکه شریعت عارفانه چیست و چه تفاوتی با شریعت دین دارد و چگونه مایتاوان
به پاسخ پرس هایی از این قبیل رسید کافیست با دقت بیشتری به مطالعه اقوال و آثار اهال
عرفان و تصوف بسردازیم؛ لکن به طور خالصه باید گفت در شریعت عارفانه تکلیاف بیشاتر
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از سوی پیر طریقت صادر میشاود؛ امّاا در شاریعت دینای تکلیاف از ساوی خادا صاادر و
توسط پیامبر ابالغ و تشریح میشود .لشا در حوزۀ عرفان اساالمی مایتاوان باه بیاان تفااوت
شریعت عارفانن عرفای مسلمان با شریعت دین اساالم پرداخات .کاه در ایان نوشاتار جهات
ایضام مطلب به بیان نکاتی چند اکتفا میشود.
در شریعت دینی از جمله دین اسالم احکام و تکالیف اغلب ثابت اسات ،چناانکاه قبلاه
ثابت است و گناهان معموالا مشخص و ثابتند و ...؛ امّا در شریعت عارفانه های کادام از ایان
موارد ثابت نیستند .لشا گناه شریعت عارفانه لون دیگری دارد ،قبلها
گناه

حکم دیگری دارد و بادها

شریعت عارفانه سخن میگوید ،سخن
دینی ارهار نظر میکند ،کالم

چیز دیگری هسات و

حالل است و از اینجاسات کاه حاافو وقتای ناارر باه
رنگ دیگری دارد و هنگامی که نارر بار شاریعت

از صبغن دیگری برخوردار است .بارای نموناه شااعران در

ابیاتی که نارر به شریعت عارفانه است میگویند:
احااارام چاااه بنااادیم چاااو آن قبلاااه ناااه ایااان جاسااات
در ساااعی چاااه کوشااایم چاااو از ماااروه صااافا رفااات
(حافو ،1381 ،غزل )82
و از نگارنده است:
چااااون شااااقایق در چماااان خندیااااد و گفاااات
گااااال نبنااااادد مثااااال مااااان احااااارام عشاااااق
(قائم پناه( ،1393 ،غزل فرجام عشق))
پیداست چنانکه یکر شد ،قبله در شریعت دینی ثابت است و آن جایی جاز خاناه خادا
در مکه نیست و الزمه ورود به آنجا هم بستن احرام است ،مروه و صفای شریعت دینای هام
ثابت است و حاجی باید سعی و هروله را بهجای آورد.
اما در شریعت عارفانه قبله ،گاه رخ یار است؛ چنانکه بیت مشکور از حافو اشاره بادان
دارد و گاه چشم و  . ...به هر حال ثابت نیست ،در بیت فوق حافو میگوید :حااال کاه قبلان
عاشقان در این مکان نیست ،احرام نمیتوان بست ،به هروله نمیتوان کوشید چون باا رفاتن
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یار صفا و صمیمیت هم دور شد .از بیت معلوم میشود رخ یار قبلن عاشقان و ساالکان باوده
چنانکه در این بیت:
در صاااااومعه زاهاااااد و در خلاااااوت صاااااوفی
جاااز گوشاااه اباااروی تاااو محاااراب دعاااا نیسااات
(حافو ،1381 ،غزل )69
محراب گوشن ابروی یار است و ثابت نیست و نارر به شریعت عارفانه است کاه ساعدی
میگوید:
باااه خاااون ساااعدی اگااار تشااانهای حاللااات بااااد
کااااه در شااااریعت مااااا حکاااام نیساااات باااار قاتاااال
(سعدی ،1366 ،قصاید ،ص )32
ولی در شریعت دینی قاتل را حکم است و در شریعت عارفانه نماز هم آداب ندارد:
شااایخ ماااا گفااات کاااه در مساااجد خاااونین جگاااران
مااای حااااالل اساااات و نماااااز از همااااه آداب تهیساااات
(قائم پناه( ،1393 ،غزل عطر گل خواب)
نماز صوفیان دو رکعت بیشتر نیست .برای بهجا آوردن این دو رکعت نماز ،صاوفی باا آب
عشق وضو میگیرد و رو به قبلاه« :فَأَیْنَمَا تُوَلَُّواْ فَثَمََّ وَجْهُ اللَّرهِ» (بقاره ،)115 /باه هار کجاا روی
کینه وجه الهی آن جاست( .بقره )15 /میایستد و چهار مرتبه اهلل اکبر مایگویاد .در اولاین اهلل
اکبر دنیا و اهل آن را زیر پا میگشارد؛ با دومین اهلل اکبر آخرت را از یاد میبرد؛ با ساومین اهلل
اکبر خیال هر چیز جز حق را از دل بیرون میاندازد و با چهارمین اهلل اکبر خود را نیاز فراماو
میکند .سسس نماز

آغاز میشود و از روی صدق بار مارده نفاس خاوی

دو رکعات نمااز

میگزارد .از این نماز که فارغ شد ،به حق پیوسته است .حضرت حافو میفرماید:
مااان هماااان دم کاااه وضاااو سااااختم از چشااامه عشاااق
چهاااار تکبیااار زدم یکساااره بااار هااار چاااه کاااه هسااات
(حافو ،1381 ،غزل )24
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امروز برای ما وضو گرفتن این نماز سالها طول میکشد .اگر به وضو گرفتن هم موفاق
شویم ،مدتها در اهللاکبر اول میمانیم و کمتر کسی به اهلل اکبار دوم مایرساد و دو دنیاا را
فرامو

میکند.

در شریعت عارفانه باده و می هم متفاوت از باده و شراب شریعت دینی است؛ لشا حافو
در بیت نارر به شریت عارفانه میگوید:
در مااااشهب مااااا باااااده حااااالل اساااات ولااایکن
باای روی تااو ای ساارو گاال اناادام حاارام اساات
(همان ،غزل )46
در شریعت عارفانه عالوه بر ایان کاه بااده حاالل اسات در حضاور و پای

چشام یاار و

معشوق نوشیده میشود ،نه پنهانی؛ اما در شریعت دینی باده و شراب به حکم یار حرام شاده
و لشا پنهان از چشم محتسب خورده میشود .زیاده بر این باده در شریعت عارفانه معرفاتزا
و علمافزا است .بنابراین:
صااااوفی از پرتااااو ماااای راز نهااااانی دانساااات
گااوهر هاار کااس از ایاان لعاال تااوانی دانساات
(همان ،غزل )48
و به همین سبب همه سالکان شریعت عارفانه ،میخواره ،سرگشته و نظربازند و به فرمودۀ
رند شیراز:
میخاااااواره و سرگشاااااته و رنااااادیم و نظرباااااااز
وان کس که چاو ماا نیسات در ایان شاهر کادام اسات
(همان ،غزل )46
و نیز به همین سبب است که نباید انتظار طاعت عاقالنه از اهل شریعت عارفانه داشت:
ورای طاعااااات دیوانگاااااان ز ماااااا مطلاااااب
کاااه شااایخ ماااشهب ماااا عااااقلی گناااه دانسااات
(همان ،غزل )47
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این کالم سالک شریعت عارفاناه اسات کاه مایگویاد :از ماا مخاواه کاه جاز باه شایوۀ
دیوانگان و از خود بیخبران ،طریق محبت طاعت و فرمانبری کنیم چرا که پیر ما پیر طریاق
عشق است و عمل به شیوۀ عاقالن را خطا شمرده است.
البته الزم به یکر است که احتمال دارد این بیت نقدی بر طریقت حبیه باشد ،چه ایانکاه
میتوان گفت محتمل است منظور حافو از عاقالن در این بیت سالکان طریق حبیه باشاد .باا
توجه به اینکه صاحب کشااف اصاطالحات الفناون و العلاوم مایگویاد« :حبیاه فرقاهای از
متصوفهاند و قول و معتقد ایشان آن است که چون بناده باه درجاه محبات رساد ،تکلیفاات
شرعیه از او ساقط شود و محرمات بر او مبام میگردد و ترک صلوة ،صیام ،حاج ،یکاوة و
سایر شعایر اسالم و ارتکاب آنان بر او مبام گردد»( .التهانوی ،1996 ،ص )618
و چنانکه گفته شد گناه هم در شریعت عارفانه متغیر و گاه متفاوت از گناه در شاریعت
دینی است .برای نمونه در شریعت عارفانه حافو:
مبااااا در پااای آزار و هاااار چااااه خااااواهی کاااان
کاااه در شاااریعت ماااا غیا ار از ایا ان گنااااهی نیسااات
(حافو ،1381 ،غزل )76
البته آبشخور این بیت هم میتواند ابیاتی از نظامی باشد:
ساااااااالمت بایااااااادت کاااااااس را میاااااااازار
کااااه بااااد را در عااااوض تیااااز اساااات بااااازار
از آن جنااااب کااااه در نشااااو نبااااات اساااات
درختااااااان را و مرغااااااان را حیاااا اات اساااااات
درخااااااتافکاااااان بااااااود کاااااام زناااااادگانی
بااااااااه درویشاااااا ای کشااااااااد نخجیربااااااااانی
(نظامی ،1362 ،خسرو و شیرین ،ص )329
درست است که در شریعت دینی هم آزار دیگران گناه است؛ اما در شریعت دینی گناه
منحصر به سادیسم نیست؛ همچنین نارر به شریعت عارفانه است که میفرماید:
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تاااو کاااز سااارای طبیعااات نمااایروی بیااارون
کجاااا باااه کاااوی طریقااات گاااشر تاااوانی کااارد
(حافو ،1381 ،غزل )144
چه اینکه سرای طبیعت ،عالم ماده و به تعبیار دیگار محال تعلایم و ریاضات کشایدن و
عمل به شریعت عارفانه و تکالیفی است که پیر طریق صادر میکند؛ لشا سالک باید با عمال
به شریعت عارفانه از این مرحله گاشر کناد و باه عاالم طریقات در آیاد .آنگااه اسات کاه
تکلیف شریعت عارفانه از سالک ساقط میشود؛ یعنی دیگر نیاز به اجرای دستوراتی که پیر
در مرحله ریاضت وی صادر یا توصیه کرده بود ،ندارد؛ چاون طریقات راه روشان اسات و
حقیقت:

مستقیم و اصوال از گمراهی در آن خبری نیست و به قول حافو آن باده نو
در طریقاات هاار چااه پ ای سااالک آی اد خی ار اوساات
در صاااراط مساااتقیم ای دل کساای گماااراه نیسااات

(همان ،غزل )71
در واقع طریقت همان راهی است که عطار گفت:
گااار مااارد رهااای میاااان خاااون بایاااد رفااات
وز پااااای فتاااااده ساااارنگون بایااااد رفاااات
تااااو پااااای بااااه راه در نااااه و هاااای مساااارس
خاااود راه بگویااادت کاااه چاااون بایاااد رفااات
(عطار ،1358 ،مقدمه ص )15
اما نمونه ابیاتی که نارر به شریعت دینی سروده شده است:
فتااااوی پیاااار مغااااان دارم و قولیساااات قاااادیم
که حرام است مای آن جاا کاه ناه یاار اسات نادیم
(حافو ،1381 ،غزل )367
نیز:
اگاار چااه باااده فاارم بخاا و باااد گاالبیااز اساات
به بانگ چناگ مخاور مای کاه محتساب تیاز اسات
(همان ،غزل )41
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و یا:
داناای کااه چنااگ و عااود چااه تقریاار ماایکننااد
پنهاااان خوریاااد بااااده کاااه تعزیااار مااایکنناااد
(همان ،غزل )211
چون در شریعت دینای بااده حارام اسات و محتساب و قاضای باه حکام دیان مجاازات
میکنند؛ چنانکه حرمت شراب و اساتعمال آن چاه کاه بارای ساالمت انساان مضار و زیاان
است ،در شریعت دینی ثابت است و صوفی و غیرصوفی بودن ،حالل

بخ

نمیکناد .بار

این اساس است که فقیهان و پیران صوفیه مسلمان هم هرگاه نظر به شریعت دینی داشتهاناد،
حتی در قلمرو تصوف قائل به حلیت حرامی نشدهاند؛ چنانکاه« :دو شایخ بزرگاوار ،احماد
ابن ادریس و احمد تیجانی استعمال دخانیات را منع و خوردن شراب را حرام کردند».
(هولی ،1383 ،ص )121
یااااا رب مگیاااار ار چااااه دل چااااون کبااااوترم
افکناااد و کشااات و عااازت صاااید حااارم نداشااات
(حافو ،1381 ،غزل )78
در شریعت دینی صید به احترم خانه خدا که خانه امن است ،حرام است .حافو در بیات
فوق تلمیحاا گفته است خدایا یار را بدین جاور و ساتم مواخاشه مکان ،اگرچاه دل مارا کاه
کبوتر حرم عشق است به تیر جفا به خاک هالک افکناد و کشات و حرمات صاید حارم را
پاس نداشت:
نصاااااب حساااان در حااااد کمااااال اساااات
ده کااااااااااه مسااااااااااکین و فقیاااااااااارم
(همان ،غزل )332
یا:
ماان اگاار کااامروا گشااتم و خوشاادل چااه عجااب
مساااتحق باااودم و ایااانهاااا باااه زکااااتم دادناااد
(همان ،غزل )183
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پرداخت زکات به مسکین و فقیر در شریعت دینی واجب است:
مگااار آن لطاااف الهااای شاااودم شاااامل حاااال
بااس کااه دارم گنااه ای قااائم ناااالن کااه مساارس
(قائم پناه( 1393 ،غزل لطف الهی))
این گنه که گناهکار

محتاج بخش

از جانب خداوند است ،در شاریعت دینای قابال

ارزیابی است و این هم مناجاتی که نارر به شریعت دینی است:
لنگااار حلااام تاااو ای کشاااتی توفیاااق کجاسااات
کاااه در ایااان بحااار کاارم غااارق گنااااه آمااادهایااام
آبااااارو مااااایرود ای ابااااار خطااااااپو بباااااار
کاااه باااه دیاااوان عمااال ناماااه سااایاه آمااادهایااام
(حافو ،1381 ،غزل )366
خالصه مقصود از این مطلب درازدامن این بود که اوالا معلوم شود بین شاریعت عارفاناه
و شریعت دینی تفاوتهایی هست و ثانیاا عیان گردد که منظور و مقصاود قاائالن باه اساقاط
تکلیف از اهل عرفان و تصوف ،تکلیف شریعت عارفانه است نه شریعت دینی و فقیهانه.
البته شریعت را بعضاا به معنی دین گرفته و به اقساامی تقسایم کاردهاناد؛ ماثالا محمادباقر
مدرس مریوانی (1391-1316ق) میگوید« :شاریعت چهاار قسام اسات و اشارف ،اعلای و
اعظم آن طریقت است ،پس از آن کالم و پس از آن اصول فقه و پس از آن فقه».
(مدرس بالک مریوان ،1384 ،ص )5
تعاادادی از اهاال تصااوف ،شااریعت را پوساات و معااارف اولیااای طریقاات را مغااز تلقاای
کردهاند که خالد نقشابندی منتقاد آن اسات و گویاد« :از اولیااء شاریعت را بعضای فارع و
پوست و معارف اولیاء را اصل و مغز گویند و ایان ساخن در مشارب حضارات ماا ،محاض
بیاعتبار است؛ بلکه حقیقت ،همه شرع و ماسوای شرع ،فرعند؛ اگار چاه کشاف و کرامات
باشد ،پس در مشرب حضرات ما ،طریقت برای حصول شریعت است».
(نقشبندی ،1368 ،ص )139-141
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درست بارخالف خالاد صافی الادین اردبیلای در کتااب بویاوروق مایگویاد :حضارت
رسول(ص) ،حضرت علی (ع) را به حضور طلبید و ضمن وصایای

فرمود یا علی« :جبرائیال

امین حضرت رب العالمیدن وحی گتیرمشدر ایمدی شاریعت انبیاانون و طریقات اولیانکادر
معرفت سلوکدر وصلت مقامیدر ایله حق اولمقدر»( .الصاراف ،1373 ،ص  )147یعنای :جبرئیال
از حضرت حق تعالی وحی آورده بود که شریعت برای انبیاا و طریقات اولیاا ،راسات و معرفات
سلوک است و وصال مقامی است باقیان به حق تعالی را و ایان بیاانگر آن اسات کاه شاریعت را
رتبه پایینتر از طریقت و حقیقت است .دیگر توضیح اینکه در بیان فوق ،وحی به احتمال زیااد
همان حدیث قدسی است .به هر حال متأسفانه در این کتاب منابع اقوال یکر نشده است.
حال پرس

این جاست که آیا در آثار گششتگان ایران زمین آبشخوری بر این دادههاا،

توان یافت یا خیر آیا در آثار شاعرانی چون خاقانی یاا نظاامی کاه حاد اقال در رااهر امار
کمتر دامن به دریای عرفان اسالمی تار کاردهاناد و کمتار دل باه در دریاای عرفاان خاو
داشتهاند ،هم ردی از دادههای شریعت عارفانه و شریعت فقیهانه میتوان جست
اکنون آنچه پی

روی شماست ،جستاری مختصر در کلیات نظامی اسات کاه پاساخی

بر پرس های فوق تواند بود.
نظامی و دادههای شریعت عارفانه در کلیات وی
می در شریعت عرفانی:

چنانکه در مقدمه یکر شاد ،در شاریعت عارفاناه احکاام و تکاالیف حتای موضاوعات
احکام ،ثابت نیستند؛ لشا گناه شریعت عارفانه لون دیگری دارد ،قبلها
و گناه

حکم دیگری دارد و بادها

چیز دیگری هسات

حالل است و بر این اساس یکی از مصادیق مای در

شریعت عارفانه گیسوی مشگبوی یار است .نظامی هم پند را به همین معنی بهکار گرفته است:
لیلااااای مااااای مشاااااگبوی در دسااااات
مجناااون ناااه ز مااای ز باااوی مااای مسااات
(لیلی و مجنون ،ص )391
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آری در شااریعت عارفانااه حتاای گیسااوی مشااگبوی حکاامِ «ماای» را دارد و بااوی
مستکننده است.
و یکی دیگر از مصادیق می در شریعت عارفانه پند اسات .نظاامی هام پناد را باه هماین
معنی در مصع نخست بیتی از خسرو شیرین بهکار گرفته است:
چاااو شااایرین گاااو کااارد آن پناااد چاااون ناااو
نهااااااد آن پناااااد را چاااااون حلقاااااه در گاااااو
(خسرو و شیرین)
صااااراحی را ز ماااای پاااار خنااااده ماااایداشاااات
باااه مااای جاااان و جهاااان را زناااده مااایداشااات
(خسرو و شیرین ،عشرت خسرو ،ص )119
در این بیت منظور از می ،می عارفانه است .چون می عارفانه مثل آب گوارا حالل است
و مانند آب ،حیاتآفرین است .چنان که خداوند در ارتبااط باا آب فرمودناد« :جعلنرا مرن
الماف کل ش ف ح » ،هر چیز زندهای را از آب قرار دادیم( .انبیاء)31 /
خالصه می در شریعت عارفانه اوصاف و مصادیق فراوانی دارد که نظامی به تعداد قابال
توجهی از آنها اشارت داشته؛ مثل :زالل چون اشک ،دل گشا ،گره گشای کار ،ساازگار باا
روم ،نطقآفرین ،همطراز می بهشت و عصارۀ حیات است و:...
سااااااقی باااااه کجاااااا کاااااه مااااایپرساااااتم
تاااااا سااااااغر مااااایدهاااااد باااااه دساااااتم
آن مااای کاااه چاااو اشاااک مااان زاللسااات
در مااااااااشهب عاشااااااااقان حاللساااااااات
در مااااای باااااه امیاااااد آن زنااااام چناااااگ
تاااااااا بازگشااااااااید ایااااااان دل تناااااااگ
سااااااقی باااااه مااااان آور آن مااااای لعااااال
کافکنااااااد سااااااخن در آتشاااااام نعاااااال
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آن ماااای کااااه گاااارهگشااااای کارساااات
بااااااااا روم چااااااااو روم سازگارساااااااات
سااااااقی منشاااااین باااااه مااااان ده آن مااااای
کاااااز خاااااون فسااااارده برکشاااااد خاااااوی
آن ماااای کااااه چااااو گنااااگ از آن بنوشااااد
نطقااااااا باااااااه مااااااازاج دربجوشاااااااد
بااااااا ایاااااان غاااااام و درد باااااایکناااااااره
داروی فرامشیساااااااااااااات چاااااااااااااااره
سااااااقی پااااای باااااارگیم ریااااا اسااااات
ماااای ده کااااه ره رحیاااال پاااای اساااات
آن مااااایکاااااه چاااااو شاااااور در سااااارآرد
از پااااااااای هاااااااازار ساااااااار باااااااارآرد
ساااااااااقی ز خاااااااام شاااااااارابخانااااااااه
پاااااای آر میاااااای چااااااو نااااااار دانااااااه
آن ماااای کااااه محاااایطبخاااا گشتساااات
همشاااااااااایرۀ شاااااااااایرۀ بهشتساااااااااات
سااااااااقی مااااااای مشاااااااکبوی باااااااردار
بناااااد از مااااان چاااااارهجاااااوی باااااردار
آن ماااااای کااااااه عصاااااااره حیاتساااااات
بااااااااا کااااااااوره کااااااااوزه نباتساااااااات
سااااااااقی ز مااااااایو نشااااااااط منشاااااااین
مااااااای تلاااااااخ ده و نشااااااااط شااااااایرین
آن مااای کاااه چناااان کاااه جاااال مااارد اسااات
راااااهر کنااااد آنچااااه در نااااورد اساااات
سااااااقی مااااای اللاااااه رناااااگ برگیااااار
نصااااافی باااااه ناااااوای چناااااگ برگیااااار
آن ماااااای کااااااه منااااااادی صبوحساااااات
آبااااااااد کااااااان سااااااارای روحسااااااات
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ساااااااااقی بااااااااه صاااااااابوم باماااااااادادم
مااااای ده کاااااه نخاااااورده ناااااو باااااادم
آن مااااای کاااااه چاااااو آفتااااااب گیااااارد
زو چشاااااااامه خشااااااااک آب گیاااااااارد
سااااااقی مااااای نااااااب در قااااادم ریاااااز
آباااااااای باااااااازن آتشاااااااای برانگیااااااااز
آن ماااای کااااه چااااو روی ساااانگ شااااوید
یااااااااااقوت ز روی سااااااااانگ رویاااااااااد
ساااااااقی منشااااااین کااااااه روز دیرساااااات
ماااای ده کااااه ساااارم ز شااااغل سیرساااات
آن مااااای کاااااه چاااااراغ رهاااااروان شاااااد
هااار پیااار کاااه خاااورد از او جاااوان شاااد
سااااااااقی نفسااااااام ز غااااااام فروبسااااااات
مااای ده کاااه باااه مااای ز غااام تاااوان رسااات
آن ماااااای کااااااه صاااااافای ساااااایم دارد
در دل اثاااااااااااااااری عظااااااااااااااایم دارد
ساااااااقی مااااااای مغااااااز جاااااااو در ده
جااااااامی بااااااه صااااااالی نااااااو در ده
آن ماااای کااااه کلیااااد گاااانج شادیساااات
جاااااااان داروی گااااااانج کیقبادیسااااااات
ساااااااااااقی ز ره بهانااااااااااه برخیااااااااااز
پااااااای آر مااااااای مغاناااااااه برخیاااااااز
آن مااااایکاااااه باااااه بااااازم نااااااز بخشاااااد
در رزم سااااااااالم و ساااااااااز بخشاااااااااد
سااااااااااااقی مااااااااااای ارغاااااااااااوانیم ده
یااااااااااااااااری ده و زنااااااااااااااادگانیم ده
آن ماااایکااااه چااااو بااااا ماااازاج سااااازد
جااااااان تااااااازه کنااااااد جگاااااار نااااااوازد
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ساااااااقی بااااااه نفااااااس رسااااااید جااااااانم
تاااااار کاااااان بااااااه زالل ماااااای دهااااااانم
آن ماااای کااااه نخااااورده جااااای جانساااات
چاااااون خاااااورده شاااااود دوای جانسااااات
(لیلی و مجنون ،ص )376-382
بیاااااا سااااااقی آن جاااااام زریااااان بیاااااار
کااااه مانااااد از فریاااادون و جاااام یادگااااار
ماااااااینااااااااب ده عاشاااااااق نااااااااب را
باااه مساااتی تاااوان کاااردن ایااان خاااواب را
(شرفنامه ،ص )867
می عارفانه به فتوای هر چهار مشهب اسالمی حالل است:
بیاااااا سااااااقی از سااااار بناااااه خاااااواب را
مااااااای نااااااااب ده عاشاااااااق نااااااااب را
میاا ای کااااو چااااو آب زالل آمااااده اساااات
بهااار چاااار ماااشهب حاااالل آماااده اسااات
(شرفنامه ص )711
چار مشهب ،مخفف چهار مشهب مالکی ،شافعی ،حنبلی و حنفی اسات و ایان کاه پانج
مشهب نگفته ،علت

این است که در عصر نظاامی شایعه در اقلیات باوده و چنادان شاهرتی

نداشته است.
عروس در شریعت عارفانه:

در شریعت عارفان است که سخنان پندآمیز و عارفانه ،سخنانی کاه در توحیاد و معاراج
پیامبر است ،چون عروس بکری است که اندیشههای بکر و مجرد را به خوی

جشب کرده

و مجشوب خود میسازد و در عین حال بارور میشود:
عروساای بکاار بااین بااا تخاات و بااا تاااج
ساااار و باااان بسااااته در توحیااااد و معااااراج
(خسرو و شیرین ،ص )343
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و در شریعت عارفانه است که عروس سخن بیهی عقد و صیغهای حاالل (شانونده کاه
حکم همسر را دارد) میشود ،مانند داستان خسرو و شیرین برای طغرل شاه .چنان که نظامی
بیان داشته طغرل شاه با شنیدن میگوید:
عروسااااای را بااااادان شااااایرین ساااااواری
کااااه بااااود برقااااع شاااایرین عماااااری
چااااو باااار دناااادان مااااا کااااردی حاللااا
چااه دناادان ماازد شااد بااا زلااف و خااال
آنگاه دهی را به عنوان صله به او می بخشد:
چااو خااو بااا حمااد و بااا اخااالص ماان کاارد
ده حااااااادونیان را خاااااااص مااااااان کااااااارد
ولی بعضاا آن صله را در حد و اندازه عروس عارفانن شاعر نمیدانستهاند:
عروسااااااای کاسااااااامان بوساااااااید پاااااااای
دهااااااای ویراناااااااه باشاااااااد رو نماااااااای
دهااای وآنگاااه چاااه ده چاااون کاااوره تناااگ
کاااه باشاااد طاااول و عرضااا نااایم فرسااانگ
(خسرو و شیرین ،ص )345
نظامی در «سبب نظم کتاب لیلی و مجنون» باز هم به عروس بودن سخن اشااره داشاته و
میگوید:
شااااه هماااه حااارفهاسااات ایااان حااارف
شاااااید کااااه در او کناااای سااااخن صاااارف
در زیااااااااااور پارساااااااااای و تااااااااااازی
ایااااااان تاااااااازه عاااااااروس را طااااااارازی
(لیلی و مجنون ،ص )363
آیا این ابیات نمیتواند آبشخوری برای این بیت از حافو شیرینسخن باشد :
کااس چااو حااافو نگشاااد از رخ اندیشااه نقاااب
تاااا سااار زلاااف ساااخن را باااه قلااام شاااانه زدناااد
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ادعای حافو در این بیت این است که «از روزی که گیساوی عاروس ساخن را باا شاانن
قلم آرای

دادند ،هی سخنسرایی مانناد حاافو از چهارۀ بکار هنار [اندیشایدن و عاروس

سخن آراستن] پرده بر نگرفت و جمال او را آشکار نساخت».
(حافو ،1381 ،غزل )184
آب حیات در شریعت عارفانه:
آب حیااات در شااریعت عارفااان از ارز

واالیاای برخااوردار اساات و آن را فقااط در

تاریکیها می توان جست:
از آنجاااااا خبااااار داد کاااااار آزماااااای
کااااه نوشاااااب را در سیاهیساااات جااااای
(اقبال نامه ،ص )1123
دیگر از عرفانیات نظامی ابیاتی است که به اعتقاد شاارم کلیاات وی ،پیار گنجاه تحات
تأثیر کتب عرفانی سروده است .برای نمونه« :در کشافالمحجاوب آماده :شایخ ابوالحسان
سالبه گفتی مریاد را در حکام گرباهای باودن ،بهتار از آنچاه انادر حکام خاود ،از آنچاه
صحبت با غیر بودن از برای خدا بود و صحبت با خود از برای پروردن هوا بود.
و در مرصادالعباد آمده :و مشایخ از آنجا گفتهاند در تصرف گربه باشی ،به از آنکاه در
تصرف خود باشی» .نظامی هم در تأثیر از پیشینیان گفته است:
بااه عشاااق گرباااه گااار خاااود چیرباشااای
از آن بهتاااار کااااه بااااا خااااود شیرباشاااای
و در مرصادالعباد آمده :همچنانکه اطفال را به چیزهاای رنگاین یاا آواز زنگلاه ،نقال و
میوه مشغول کنند و نظامی گفته است:
طفاال شااب آهیخاات چااو در دایااه دساات
زنگلااااااااه روز فراپااااااااا

بساااااااات»
(زنجانی ،1368 ،ص )136
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نظامی و دادههای شریعت دینی در کلیات وی
می در شریعت دینی:

می در شریعت دینی فقط در بهشت است که حالل است:
در باااازم تااااو ماااای خجسااااته فالساااات
یعناااای بااااه بهشاااات ماااای حاللساااات
(لیلی و مجنون ،ص )481
بنابراین نظامی از می نوشی غیرعارفانه به حکم دین پرهیز مایکناد و باه خااطر جایگااه
واالیی که در نزد حکیمان و بزرگان جامعه به ویژه اهل علم و فرهناگ دوساتان برخاوردار
است و احترامی خاصی که درباریان نسبت به وی روا می دارند .طغرل شاه وقتی که نظاامی
را به حضور می طلبد و نظامی در دربار حاضر میشود ،به احترام نظامی چونکاه مایگساار
نبوده ،دستور میدهد شراب حرام را از مجلس جمع کنند:
چااااو دادنااااد خباااار کامااااد نظااااامی
فاااااازود شااااااادیی باااااار شااااااادکامی
شاااکوه زهاااد مااان بااار مااان نگهداشااات
نااه زان پشاامی کااه زاهااد در کلااه داشاات
بفرمااااااود از میااااااان ماااااای برگاااااارفتن
مااااااادارای مااااااارا پااااااای برگااااااارفتن
(خسرو و شیرین ،ص )345
و آنگاه به اهل مجلس میگوید امروز نظامی را همراهی میکنیم در شنیدن موسایقی و
خوردن می عارفانه (که همان داستان خسرو و شیرین نظامی باشد):
اشاااارت کااارد کااااین یاااک روز تاااا شاااام
نظاااااااامی را شاااااااویم از رود و از جاااااااام
(خسرو و شیرین ،ص )345
چنانکه گفتیم و گششت نظامی از شارب شاراب حارام پرهیاز داشاته .او خاود ساوگند
خورده و گفته است:
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نسناااااااداری ای خضااااااار پیاااااااروز پاااااااای
کااااه از ماااای ماااارا هساااات مقصااااود ماااای
از آن مااااای هماااااه بااااایخاااااودی خواساااااتم
بااااادان بااااایخاااااودی مجلاااااس آراساااااتم
مااااااارا سااااااااقی از وعاااااااده ایزدیسااااااات
صاااابوم از خراباااای ماااای از باااایخودیساااات
وگرناااااه باااااه یااااازدان کاااااه تاااااا باااااودهام
باااااااه مااااااای دامااااااان لاااااااب نیاااااااالودهام
گاااار از ماااای شاااادم هرگااااز آلااااوده کااااام
حااااااالل خدایساااااات باااااار ماااااان حاااااارام
(شرفنامه ،ص )711
عذاب در شریعت دینی:

عشاب در شریعت دینی جزای گناه و خطاست که در آخرت موجب رنج

گنهکاران

می شود:
عاااااشابم مااااایدهااااای وان ناصاااااواب اسااااات
بهشاات اساات ایاان و در دوزخ عااشاب اساات
(خسرو و شیرین ،ص )275
عبادت در شریعت دینی:

دعا و عبادت به منظور طلب حاجت و برآورده شدن خواسته در نمازخاناه هاا و مسااجد
در شریعت دینی است که اتفاق میافتد؛ اما در شریعت عارفانه ،دعا به منظور دریافت فایض
و توجه الهی است .لشا موضوع نیاز یکر نمی شود:
باااه طاعاااتخاناااه شاااد خسااارو کمااار بسااات
نیاااااااای کااااااارد یااااااازدان را و بنشسااااااات
ملااااکزاده چااااو گشاااات از خااااواب بیاااادار
پرسااااات کااااارد یااااازدان را دگااااار باااااار
(خسرو شیرین ،به خواب دیدن خسرو نیای خوی  ،ص )121-122
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روزۀ نذر:

نشر روزه در شریعت دینی برای کسب نعمت و رفع مشکل صورت میگیرد:
آورد از آن خااااااور کااااااه شاااااااید
تااااااااا روزۀ نااااااااشر از او گشاااااااااید
(لیلی و مجنون ،ص )452
ازدواج در شریعت دینی:

در شریعت دینی ازدواج کردن و به خانه بخت رفتن ،از عشقباازی هاای قبال از ازدواج
بهتر است .چون در این صورت نجابت دختر حفو شده و از تیر زبان بدبینان ،رهایی یافته و
هم به اجر و پاداشی که خداوند برای ازدواج قرار داده نایل شده است:
تااااو خااااود داناااای کااااه وقاااات ساااارفرازی
زناشااااااااوئی بهساااااااات از عشااااااااقبازی
(خسرو و شیرین)
پرساااااااااید ز محرماااااااااان خانااااااااااه
گفتنااااااد یکایااااااک ایاااااان فسااااااانه
کااااو دل بااااه فااااالن عااااروس دادساااات
کااااز پاااارده چنااااین بااااه در فتادساااات
از راه نکاااااااااام اگااااااااار توانناااااااااد
آن شاااااایفته را بااااااه مااااااه رسااااااانند
(لیلی و مجنون ،ص )391
در سنت و شریعت دینی است کاه خاانواده یاا پادر دامااد جهات خواساتگاری باه نازد
خانواده یا پدر عروس میرود .چنانکه مجنون پی پدر لیلی رفته:
گفتااااااا کااااااه ماااااارادم آشنائیساااااات
آنهااااااام ز پااااااای دو روشنائیسااااااات
وانگاااااه پااااادر عاااااروس را گفااااات
کاراساااااته بااااااد جفااااات باااااا جفااااات
خااااواهم بااااه طریااااق مهاااار و پیونااااد
فرزناااااااد تااااااارا ز بهااااااار فرزناااااااد
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داماد هم با ساز و برگ میآید تا عروس را ببیند و خالصه سنت دینی را به جای آورد:
چاااااون ابااااانساااااالم آن خبااااار یافااااات
بااااار وعاااااده شااااارط کااااارده بشاااااتافت
آماااااااد ز پااااااای عاااااااروسخاااااااواهی
باااااااا طااااااااق و طرناااااااب پادشااااااااهی
آورد خزینااااااااااههااااااااااای بساااااااااایار
عنباااار بااااه ماااان و شااااکر بااااه خااااروار
وز نافاااااااه مشاااااااک و لعااااااال کاااااااانی
آراساااااااااااته بااااااااااارگ ارمغاااااااااااانی
چااااون روز دیگااااار عاااااروس خورشاااااید
بگرفااااات باااااه دسااااات جاااااام جمشاااااید
بااااااار حجلاااااااه آن بااااااات دالویاااااااز
کردناااااد باااااه تناااااگهاااااا شاااااکرریز
دامااااااااد نشااااااااطمناااااااد برخاسااااااات
از بهاااااار عااااااروس محماااااال آراساااااات
چااااااون رفاااااات عااااااروس در عماااااااری
بااااااارد باااااااه بسااااااای بزرگاااااااواری
(لیلی و مجنون ،ص )398-435
سنت حنا گذاشتن به دستها در عروسی:
ز دساااااات خاصااااااگان پاااااارده شاااااااه
نشاااد رناااگ عروسااای تاااا باااه یاااک مااااه
همااااایال و سااااامن تااااارک و هماااااایون
ز حنااااا دسااااتهااااا را کاااارده گلگااااون
(خسرو و شیرین ،ص )318
در شریعت دینی عمل به سنت طالق در صورت عدم سازگاری زوجین به قصد جادایی
از هم پی
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تحلیل دادههای شریعت عرفانی و دینی در سرودههای نظامی

عاااااروس خااااااک اگااااار بااااادر منیرسااااات
باااه دسااات بااااد کااان امااار کاااه پیرسااات
مگاااار خساااافی کااااه خواهااااد بااااودن از باااااد
طااااااالق اماااااار خواهااااااد خاااااااک را داد
(خسرو و شیرین ،ص )232
نتیجه
نتیجن این نوشتار بیانگر آن است که بین شریعت دینی و به بیان دیگر شریعت فقیهانه باا
شریعت عارفانه در عین اینکه تناسباتی وجود دارد ،تفاوتهایی هم هست و این تفااوتهاا
و تناسبات هر جا که دقیقاا درک و دریافت نشده ،موجب اختالف نظار باین فقیاه و عاارف
گشته؛ لشا تبیین و روشنگری در این امر قطعاا و یقیناا الزم است .چاه ایانکاه اخاتالف نظار
فقها و عرفای اسالمی در جهان امروزی نه به نفع اسالم است و نه به سود مسلمین .ناه عازت
و احترام برای فقیه میآورد و نه سربلندی و کامکاری برای عاارف .حتای باه ضارس قااطع
میتوان گفت امروزه روز مخالفت و ستیز با تصوف و عرفان اسالمی نه تنها خالف عادل و
انصاف است؛ بلکه ریختن آب به آسیاب وهابیان تشیعستیز هم هست.

منابع
– ترینی قندهاری ،نظام الدین ،)1374( .قواعاد العرفااء و آداب الشاعراء ،باه کوشا
احمد مجاهد ،ص .126
– التهانوی ،محمد علی ،)1996( .کشاف اصاطالحات الفناون و العلاوم ،تحقیاق رفیاق
العجم و علی حروج ،الطبعه االولی ،بیروت :مکتبه لبنان ناشرون.
– حااافو ،شاامس الاادین محمااد ،)1381( .دیااوان غزلیااات حااافو (چاااپ ساایام) ،بااه
خلیل خطیب رهبر ،تهران :انتشارات صفیعلیشاه.

کوش

– زنجانی ،برات ،)1368( .احوال و آثار و شرم مخزناالسرار نظامی ،تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
– سعدی ،مصلح بن عباداهلل ،)1366( .کلیاات ،گلساتان (چااپ ساوم) ،مقدمان عبااس
اقبال ،تهران :نشر محمد.
– الصراف ،احمد حامد ،)1373( .الشبک ،الطبعه االولی ،بغداد :مطبعه المعارف.
– عطار ،فریدالدین ،)1358( .مختارنامه ،تصحیح محمدرضا شافیعی کادکنی ،تهاران:
انتشارات توس.
– قائم پناه ،یداله ،)1393( .فرجام عشق (دفتر غزلیاات ،چااپ اول) ،تهاران :انتشاارات
پرسمان.
– مدرس بالک مریوان ،محمادباقر ( ،)1384تعادیل شاریعت و طریقات ،باه کوشا
کامل کاملی ،سنندج :انتشارات کردستان.
– نظامی گنجوی ،الیااسبان یوساف ،)1362( .دیاوان کامال (چااپ دوم) ،باا مقدمان
معینفر ،تهران :انتشارات زرین.
– نقشاابندی ،خالااد ،)1368( .نقشاای از موالنااا خالااد نقشاابندی و پیااروان طریقاات او،
تحقیق ،تصحیح و ترجمه مهیندخت معتمدی ،تهران :انتشارات پاهنگ.

اسرار در کلیات شمس
*

دکتر امیرحسین ماحوزی

چکیده
سرّ در عرفان لطیفهای است در دل که محل مشاهده است .از سویی دیگر رابطهای نهانی اسات
میان انسان و خدا که در تجربن اکنون خوی

را آشکار میسازد .یکی از پربساامدترین مفااهیم در

کلیات شمس ،مفهوم راز است .موالنا به دلیل حاالت عمیق عاطفی و باه دلیال لماس عرصاههاای
ناآگاه حین سرودن غزلها ،درک ویژهای از راز دارد و این تجربه را به دلیل سرمستی با ما در میان
میگشارد .از این رو در این پژوه

ا با غور در کل دیوان شمس ا عرصاههاای راز و تجرباههاای

رازآمی از او مااورد بررساای و طبقااهبناادی و بااا آرای ع ااارفان و نظاار گابریاال مارساال ا فیلسااوف
اگزیستانسیالیست ا مورد مقایسه قرارگرفت .راز از نظر او امری واال و در پیوند با انساان اسات کاه
انسان در شوری از عشق ،حیرت و بیخباری مایتواناد بادان دسات یاباد.در نظرگااه او درک راز
هستی و عشق تنها با آمیختن انسان در هستی و عشق میسر است ،نه با میل انسان به تملک و چیرگی
حقیقت .راز از این جهت عرصهای زبانی نیست و با مشاهده در پیوند است .زبان در این تجربه یا به

سکوت میرسد و یا به تجربهای نمادین ورای زبان عادی مبدل میشود .باارزترین ویژگای دیاوان
شمس برجستگی عاشق در درک راز است .عاشق در دیوان شمس باه اسارار بادل مایشاود و راز
اصلی را در خوی

مییابد .این مرکزیت انسان در عشاق و یگاانگی

باا معشاوق ،راز بازرگ در

دیوان شمس است.

کلیدواژه :موالنا ،کلیات شمس ،مثنوی ،اسرار ،راز.
* .استادیار دانشگاه پیام نور(Ahmmahoozi @yahoo.com) .

تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
مفهوم راز از مهمترین کلیدواهه های عرفان است .جهان عرفان جهاانی رازآمیاز اسات و
به کشف حقیقت پنهان نظر دارد .در این میان موالنا پس از آشنایی با شمس ا که او را شیخ
سرّدان میدانناد ا در دنیاای راز غوطاهور مایشاود .تجربان وجدآساای او در عشاق شامس
دریچههایی از اسرار را بر او میگشاید که در ررف تئوریهای معمول نمیگنجاد .باهویاژه
با غور در دیوان شمس و البته لحظههای شورانگیز در مثنوی میتوان به تجربه هاای ویاژۀ او
از عالم اسرار دست یافت.
دربارۀ راز در اندیشن موالنا دو مقاله پی

از این نگاشته شده است .یکی با عنوان «راز و

رازداری در عرفان مولوی» از غالمرضا پیروز و علی اصغر باقری خلیلای و دیگاری «راز در
مثنوی موالنا» از محمد دانشگر .در هر دو مورد تمرکز بر روی مثنوی موالناا باوده ،تنهاا در
مقالن نخست ارجاعهایی محدود به دیوان شمس و دیوان عطار و حافو دیده میشود.
در پژوه

حاضر تمرکز ما بر دیوان شمس موالناست؛ چرا که اسرار در شاور عاشاقانه

و بیخودی موالنا جلوه ای دیگر میپشیرد .از این رو نگارنده در مقالن حاضر پس از بیارون
آوردن تمامی اشارات موالناا باه مفهاوم راز و طبقاهبنادی آن ،آرای او را باا مفهاوم راز در
عرفان و فلسفن گابریل مارسل مقایسه کرده است .هام چناین نگااهی باه تصویرساازی هاای
برجستن موالنا از اسرار افکنده شده و راز بزرگ موالنا در دیوان شمس مورد واکاوی قارار
گرفته است.
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تعریف سرّ
سرّ در لغت به معنای راز پوشیده است و در اصطالم عرفا ،لطیفهای اسات کاه در قالاب
ودیعه نهاده شده است؛ مانند روم در بدن و آن محل مشاهده است؛ هماان طاور کاه روم،
محل محبت است و دل محل معرفت( .قشیری ،1345 ،ص )134
در تعریفی دیگر گفتهاند :برآنچه پوشیده بود میان بنده و حاق تعاالی انادر احاوال سارّ
اطالق کنند( .همان ،ص )134
ابوسعید ابی الخیر سرّ را لطیفهای میداند که در دل نهاده میشود به دنبال نیااز وآن نیااز
نیز از رحمت حق در دل پدید میآید .از نظر او معشوقن موحدان آن سارّ پااک اسات و آن
سرّ ،باقی بود و نیست نشود .هرکه را آن سرّ هست ،او حایّ اسات( .محمادبن مناور،1366 ،
ص )245
سراج ،سرّ را پوشیدگی میان عدم و وجود میخواند و بر این باور است کاه سارّ حاق را
جز خود او کس نداند( .گوهرین ،1381،ص  )225قشیری نیز بر آن است که بر سرّ اشراف
نبود و بر سرّ سرّ اطالع نبود( .قشیری ،1345 ،ص )134
عبّادی نیز بر این باور است که سرّ دل بنده در ادراک هی آفریده نیاید( .عبادی1368 ،
ص )191
به باور سهروردی سرّ همان قلاب یاا روم اسات کاه از مقاام خاوی

عاروج مایکناد.

حصری تصوف را صفای سرّ از کدورات مخالفت میداناد( .هجاویری ،1386 ،ص  )53او
نیز سرّ را همچون دل ،مکانی میداند که باید صفا پشیرد تا در او حق جلوه نماید .یزدان یار
نیز جایگاه وجاد را در سارّ مایداناد .چناان کاه محبات را در قلاب و معرفات را در فاوآد.
(گوهرین ،1381 ،ص )232
ابوبکر فارسی را پرسیدند از خاموشی سرّ ،گفات مشاغول ناابودن باه ماضای و مساتقبل.
(قشیری ،1345 ،ص  )184گویی سرّ همان است که در حال حضور دارد .حال همان عرصن
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ورود وارد غیبی است به درون انسان ،یعنی جهان پنهان در آن لحظه در دل حضور مییاباد.
این یکی از بدیعترین تعاریف سرّ است.
مطابق نظر کاشانی« :سرّ معنیی لطیف است مکنون در صامیم روم و عقال را تفسایر آن
معتشر یا در سویدای دل و زبان را تعبیر از آن متعسر»( .کاشانی ،1367 ،ص )111
روزبهان نیز پی

از کاشانی حقیقت سرّ را بیرون از آنچه زبان علم میگوید ،میداند و

در نظر او سرّ را عارف بیواسطه از خود مییابد( .روزبهان ،1344 ،ص )574
این رابطن مستقیم میان سرّ و انسان در سخن ابوسعید نیز جلوهای خاص مییابد:
ابوسعید از شیخ ابوالفضل حسن پرسید سرّ چیست گفت تاویی.گفات سرّسارّ چیسات
گفت آن هم تویی( .گوهرین ،1381 ،ص )234
از آن چه بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت که سارّهم لطیفاهای اسات در دل یاا قلاب کاه
محل وجد و مشاهده است؛ از این رو جایگااهی اسات کاه باا دیادن در ارتبااط اسات و از
سویی دیگر این لطیفه پوشیده است ،گاهی از اغیاار و گااهی از بناده .مفهاوم زنادگی ،سارّ
است و این سرّ گاهی با انسان یگانه میشود وگاه معشوقن موحدان دانسته میگردد .با عقال
و زبان به دشواری میتوان آن را تعبیر و تفسیر کرد.
راز در فلسفۀ «گابریل مارسل»
در فلسفه ،راز برترین عرصن حضور خوی

را در اندیشن گابریل مارسل ماینمایاناد .او

وجود انسان را به عنوان یک راز در کانون توجه فلسفی خوی
بیقرار و پرتن

قرار میدهد .انساان اماروز

است .او دلیل این بیقراری را میل انسان به تملک جهان مایداناد و تفکار

انتزاعی را مسیری برای دستیابی به این مهم .او در کتاب باودن و داشاتن ،باودن را در برابار
داشتن مینهد و راز را در برابار مساأله .از نظار او نبایاد راز را مساألهای دانسات کاه حلّا
دشوار است( .کین ،1375 ،ص  32به بعد)
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راز چیزی است که من گرفتار آنم ،قلمرویی است که در آن تمیز و تماایز میاان آنچاه
در من است و آن چه در برابر مان اسات ،معناای خاوی

و اعتباار اولیان خاود را از دسات

میدهد( .مارسل ،1949 ،ص )117
او عشق ،آزادی ،ایمان ،زندگی و مرگ را عرصههایی رازآمیز در وجود انسان میداند.
راز پرسشی است که هستی پرسشگر را نیز فرا میگیرد .رازها حقاایقی فراتار از ماا نیساتند؛
بلکه حقایقیاند فرا گیرندۀ ما .در راز تمایز میان فاعلشناساایی و موضاوعشناساایی از میاان
میرود .راز را تنها تا آنجا میتوان باز شناخت که آدمای آزاداناه و فروتناناه معتارف شاود
که از جهان و از سایر انسان ها جداییپشیر نیست .راز را نمیتوان حل کرد ،بلکه بایاد آن را
زیست و با آن زندگی کرد .تشخیص راز ،کار کال یاک شاخص اسات ناه فقاط یهان او.
تشخیص راز به این نیز بستگی دارد که خود را به دل راز در افکنیم( .کاین ،1375 ،ص )42
راز از نظر او معرفت و اشراقی است که در هر مشارکتی هست .ایعان به هستی باه مثابان راز
باور این قول است که زندگی انساان را مشاارکت

در چیازی پایاانناپاشیر معناا و کرامات

بخشیده است( .همان ،ص )61
پس میتوان راز را در فلسفن مارسل ،عرصهای گسترده دانست که هستی پرسشگر را باه
چال

میکشد و فرا میگیرد .تنها از راه حضور و مشاارکت ،زیساتن و عشاق مایتاوان باه

درک آن نایل آمد .مارسل بر این باور است کاه تجربان راز ،تجرباهای شاهودی ،ناآگااه و
غیرقابل بیان است کاه فارد حاین تجربان آن ،آن را در تملاک نادارد( .مارسال ،1949 ،ص
 .)118این بخ

سخنان مارسل به تجربن متافیزیکی موالنا بسیار نزدیک است.

موالنا ،شمس و اسرار
موالنا هستی را به گونهای رازآمیز درک میکند .اسارار و راز از پربساامدترین کلماات
در دیوان شمس است .گویی از پس ورود شمس به قونیه ،موالناا آشاکارا باه جهاان اسارار
گام مینهد .شمس تبریزی را سسه ساالر از مستوران حرم قدس معرفی میکند.کسی کاه تاا
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زمان موالنا هی آفریده را بر حال او اطالعای نباوده و پاس از موالناا نیاز های کاس را بار
حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود( .سسهساالر ،1385 ،ص )114
او خطاطی است که گاه خود نیز در غلبن حیرت خط سوم اسرار خوی

را نمایخواناد؛

با این حال خضروار ،موالنا را اسرار میآموزد« .اسرار میگویم ،کالم نمیگویم .من سرّ باا
آن کس توانم گفتن که او را در او نبینم ،خود را در او بیانم ،سارّ خاود را باا خاود گاویم».
(شمس تبریزی ،1369 ،ص )115
موالنا او را خداوند خداوندان اسرار میداند( .دیوان شمس )11138 ،کاودکی شامس،
تربیت غریبانن او در خلوت و تنهایی ،رفتار غریب و پایان اسرارآمیز زندگی شامس هماه و
همه موالنا را غرق در عوالم راز ساخته بود .حضاور شامس و ساخنان

ا کاه بعادها اسارار

شمس تبریزی نامیده شد ا عشقی غریب را در او تراویده بود که جهاان او را باه جهاانی پار
رمز و راز بدل ساخته و او حیران نظارهگر این جهان شگفت گشته بود:
چو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری
که این بازار و این کو را نمایدانام نمای دانام
(دیوان شمس)15223 ،
از نخستین زمزمههای «نی» در مثنوی با این اسرار روبرو میشویم:
هااار کسااای از رااان خاااود شاااد یاااار مااان
از درون ماااااان نجساااااات اساااااارار ماااااان
سااااار مااااان از نالااااان مااااان دور نیسااااات
لیاااک چشااام و گاااو را آن ناااور نیسااات
تااان ز جاااان و جاااان ز تااان مساااتور نیسااات
لیاااک کاااس را دیاااد جاااان دساااتور نیسااات
(مثنوی)5/1-7 ،
سرّ همچون جان پنهان است ،با این حال سرّ از ناله و جان از تن جادا نیسات .معشاوق و
عشق نیز این چنین پنهان و آشکارند .در دیوان شمس نیاز معشاوق هامچاون جاان در بادن
آشکارست و پنهان:
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چاااون نماااک دیاااگ و چاااو جاااان در بااادن
از هماااااااه پیاااااااداتر و پنهاااااااان ماسااااااات
(دیوان شمس)5361 ،
آن چه در نگاه موالنا مانع دریافت اسرار میشود ،منیت و خودی اسات .از ایان رو ،نای
تهی شده از خوی  ،اسرار را بیواسطه بیان میدارد.
اسرار ،مکانی برای تجربه
در شعر موالنا سرّ یا اسرار در نخستین نگاه مکان یا جایگاهی است درونی که عاشاق در
او سیر میکند و به نظاره و شهود مینشیند .این سرّ از سویی دیگر باا عاالم غیاب یاا جهاان
پنهان پیوند میخورد .آن جا که سرّ دریافت میشود ،خود از جنس سرّ است:
شاااااراب عاشاااااقان از ساااااینه جوشاااااد
حریاااااف عشاااااق در اسااااارار باشاااااد
(دیوان شمس)6919 ،
در تجربن شهودی او گفتار از اسرار پر میکشد ،او در انباوهی اسارار پنهاان مایشاود و
معشوق او را مییابد:
گفاااتم کاااه در انباااوهی شاااهرم کاااه بیایاااد
آن کااس کااه در انبااوهی اساارار ماارا یافاات
(همان)3571 ،
اسرار نشانی از عالم غیب در خود دارد .موالنا جز این چرخ و زمین و بازار آن ،باازاری
دیگر در اسرار خوی مییابد که از غیرت حق آشکار نمیشود:
بااااز در اسااارار روم جاناااب آن یاااار روم
نعاارۀ بلباال شاانوم در گاال و گلاازار روم
(همان)14816 ،
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رحمت همچون جیحون در قلزم اسرار او جاری میشود و معشوق چون چرخ در اسرار
او میتسد و صد لیلی و صد مجنون در اسرار او درمیجهند .معشوق گاهی چاون اندیشاه باه
جاسوسی اسرار میآید.
اسرار از این رو مکانی فراخ اسات کاه گااهی از آن شاراب مایجوشاد و گااه گفتاار،
همچنین رودهای رحمت در دریای اسرار و باغ و چرخ و عاشقان و معشوقان در او حضاور
مییابند .موالنا گویی عرصههای یگانگی با جهان و دیگری را در اسرار تجربه میکند.
راز و زبان
اسرار از سویی دیگار بارای او هماان رابطان پوشایده میاان عاشاق و معشاوق ،یاا بناده و
خداست؛ اما آیا این راز امری زبانی است یا فراتر از زبان پارادکسی آشاکار در ایان میاان
دیده میشود که در شعر موالنا جلوه مییابد .او از رازی سخن میگوید که گفته مایشاود،
اما بدون نظم حرف و کالم:
هاازار رمااز بااه هاام گفتااه جااان ماان بااا عشااق
در آن رماااوز نگنجیاااده نظااام حااارف و کاااالم
(دیوان شمس)18173 ،
موالنا در سرتاسر دیوان شمس زبان را بندی می داند که ما را از رسیدن به راز هستی بااز
میدارد .گفت غبار میکند و نور ماه را فرو مینشاند:
ای همااااراه راه بااااین باااار ساااار راه ماااااه باااین
لیاک خما سااخن مگااو گفات غبااار ماایکنااد
(همان)5916 ،
او آنجا که خمو

می کند ،راز عشق دریافته می شود و زبانهاای گونااگون مایتوانناد

آن را در یابند.
اگااار خمااا

کنمااای راز عشاااق فهااام شااادی
و گرچااه خلااق همااه هنااد و تاارک و کردناادی
(همان)32511 ،
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اما هی قلم و زبانی نمیتوانند راز عشق را بیان کناد .راز آن جاا راز اسات کاه باه آواز
نیامده است:
راز کااااااآواز دهااااااد راز نمانااااااد
ماااااااده آواز تاااااااوای راز میاااااااا
(همان)2141 ،
موالنا بر این باور است که آن گاه که انسان خاموشی پیشه می کند ،معشوق به ساخن در
می آید .به بیان دیگر آن گاه که من تجربی سکوت پیشه مایکناد ،نفاس مطمئناه باه ساخن
میآید؛ اما گفتار معشوق یا نفس مطمئنه از جنسی دیگر است:
باار بنااد لااب اکنااون کااه سااخن گسااتر باایلااب
باااایحاااارف سااااایهروی بااااه گفتااااار درآماااااد
(همان)6755 ،
ایااان نفاااس مطمئِناااه خموشااای غاااشای اوسااات
ایاااان نفااااس ناطقااااه سااااوی گفتااااار ماااایرود
(همان)9147 ،
تجربن عشقی شورانگیز در دیوان شمس او را در حالتی از بیخاوی

و ناا آگااهی فارو

می برد که زبان از سلطن اختیار او خارج می شود و او نیاز باه نوبان خاود از اقتادار زباان رهاا
می گردد .در این حال او عمالا در شرایطی چون شرایط وحی قرار می گیرد( .پورناماداریان،
 ،1381ص )151
این امر سبب ابهام زبان و به همریختن رکن معنایرساانی زباان مایشاود .خموشای مان
تجربی نشانن حضور و وصل است .گفتار زباان نشاانن آن اسات کاه راز باه شاکلی شاهودی
لمس نمی گردد .موالنا در تمثیلی بیان می کند که جوانمرد گرسنه آنگاه که نان می بیند آن
را در دهان می گاشارد و از آن ساخن نمای گویاد .نشاانن رسایدن و شاهود ،زیساتن اسات و
خاموشی:
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خاااامو

کااااین گفااات زباااان دارد نشاااان فرقتااای
ور ناای چااو نااان خایااد فتاای کاای وقاات نااان گااویی بااود
(دیوان شمس)5768 ،

در نظرگاه او سخن و زبان یکی از موانع اصلی تجربن زیستی راز هستی است .زباان هام
مانع ارتباط با جهان است و هم مانع اتصال مان باا مان .از ایان رو مباارزۀ او باا گفاتوگاو
سطحی وسیع می پشیرد و گفتوگوهای درونی را نیز شامل مای شاود .او مای داناد کاه ایان
گفتوگوی عاقالنه راه را بر شهود امر قدسی می بندد .گفتار از این رو مانع دیادن حقیقات
من میشود:
خموشااااید کااااه گفتااااار فاااارو خااااورد شااااما را
خریااادار چاااو طاااوطی اسااات شاااما شاااکر و قندیاااد
(همان)6668 ،
از این رو او گفت و گو را عرصهای میداند که در آن مان باا دیگاری ارتبااط بار قارار
می کند .در نگاه او زبان حتی در این شیوه نیز سطحی کوچک را از ارتباط با دیگری در بار
می گیرد؛ اما رابطن من با من صرفاا امری غیر زبانی است .اگر گفت وگاوی زباانی خاامو
شود ،لحظههای درخشان دیدار من برتر که در اسرار پنهان شده .فراهم می گردد .از ایان رو
اولیا با خوی خاموشند و با مردم سخن میگویند:
وقااات تنهاااایی خمااا باشاااند و باااا یااااران باااه گفااات
کاااااس نگویااااااد راز دل را باااااا در و دیااااااوار خااااااود
(همان)7828 ،
پس زبان خمو در نگاه او لبریز از حقایق اسرار است:
دهااااان پاااار اساااات زبااااان خمااااو را از راز
چاااه ماااانع اسااات فصااایحان حااارف پیماااا را
(همان)2455 ،
با این همه ا چنان که بیان شد ا آن گاه که خموشی سبب اتصال من به من برتر میشاود
زبان شکلی دیگر می یابد که از جنس زبان هنجاارین نیسات .آن جاسات کاه زباان شاکلی
استعاری و رمزگونه مییابد:
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کااادامین شاااه نیاااارم گفااات رمااازی از صااافات او
ولاااایکن از مثااااالی تااااو باااادانی گاااار خاااارد داری
(همان)27115 ،
باااس زباااان حکمااات انااادر شاااوق سااار گاااو شاااد
ز آنااااااک آن اساااااارار او را ترجمااااااانی دیگاااااار اساااااات

(همان)4192 ،
زبان حکمت در شوری از عاطفه ،هنگام تجرب ،سرّ خامو

می شود تا اسرار حقیقی باا

گفتاری سرشار از پوشیدگی به سخن درآید.
در مثنوی هر جا که موالنا غرق در رویارویی با اسرار می شاود و باه اوج عاطفان شاعری
بال میگشاید ،زبان شکسته میشود و شکل غزل مییابد ،ابهام میپاشیرد و گااهی باه زباان
دیگر بدل می شود .موالنا در بلندترین لحظههای تجربن عاشقانه از فارسی به تازی مای رود و
باز به فارسی باز می گردد .به گفتن توکلی جایی که او مای خواهاد نااتوانی خاود را در بیاان
احساس تجربهای شگرف به مخاطب القا کند ،لحظهای از زبان می گاشرد و باه زباان بیگاناه
پناه میبرد( .توکلی ،1389 ،ص  )377این امر شاید این اندازه نیز آگاهاناه صاورت نساشیرد.
بهویژه در داستان پادشاه و کنیزک ،وکیل صدر جهاان و داساتان ایااز کاه اوج لحظاههاای
عاطفی موالنا را نشان می دهد و موالنا در آن دغدغن بیان اسارار دارد( .مثناوی128/1-132،
و  3811/3-3813و)1893/5-1897
رستن از زندان زبان ،قابل بیان نبودن حقایق اسرار ،یکی از مهمتارین دالیال کتماان راز
در مثنوی است .زبان در بسیاری از ماوارد تاوان بیاان حقاایق ضامیر او را نادارد .از ایان رو
همواره در مواجهه با اسرار ،بیان یا کتماان راز و چگاونگی آشاکار سااختن راز ماورد نظار
بوده است.
کتمان راز:

موالنا در مثنوی از همان آغاز داستان پادشااه و کنیازک باه ساوی کتماان راز مای رود،
شعلههای سوزان عشق شمس ا که زمانی او را سوخته بود ا اکنون آرام در حال پختهکاردن
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او در مثنوی است .او راز را با جان خوی

نیز در میان نمی نهد ،نخستین عامل کتمان اسرار

نبودن ررفیت در مخاطب است:
گفاااااتم ار عریاااااان شاااااود او در عیاااااان
نااااه تااااو مااااانی نااااه کنااااارت نااااه میااااان
آرزو ماااایخااااواه لیااااک اناااادازه خااااواه
برنتاباااااد کاااااوه را یاااااک لخااااات کااااااه
آفتااااابی کااااز وی ایاااان عااااالم فروخاااات
انااادکی گااار بااای تاباااد جملاااه ساااوخت
(مثنوی)139/1-141 ،
در داستانهای دیگر نیز ا بهویژه آنجا که از وحدت وجود سخن میگوید اا دیگاران را
از نزدیک شدن به راز منع میکند:
پااااای ایااااان المااااااس بااااایاساااااسر میاااااا
کااااااز بریاااااادن تیااااااغ را نبااااااود حیااااااا
زآن ساااابب ماااان تیااااغ کااااردم در غااااالف
تاااا کاااه کژخاااوانی نخواناااد بااار خاااالف
(همان)692/1-693 ،
با این حال در کلیات شمس نیز با این کتمان اسرار روبروییم .گاهی هشدارهای خمو
مربوط به نگفتن اسرار است.
ملول محرم اسرار نیست .در جمع سبکروحان نیز گاهی بوالهوسی یافت می شود ،پاس
همواره باید هوشیار بود .او همواره در آرزوی گوشی بوده که بتواند راز او را فهم کند:
چاااه باااودی کاااه یاااک گاااو پیااادا شااادی
حریااااااف زبااااااانهااااااای مرغااااااان مااااااا
(دیوان شمس)2693 ،
در دیوان شمس ا کاه در بسایاری از غازلهاا ا او پاروای مخاطاب را نادارد و در شاور
عاطفی خوی

غزل میسراید ،باز در لحظههاای آگااهی نگاران درک و ررفیات مخاطاب
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است .گفتار او چون انجیر رسیدهای است که هر مرغای تاوان خاوردن آن را نادارد و گااه
چون رود نیل بر قبطیان خون و بر سبطیان آب زالل می شود .در تجربهای عجیب و استثنایی
او که همواره از بیم حضور دشمنان اسرار را می نهفت و در قعار چااه ساخن مای گفات ،باه
ناگاه در خانن دل خیال دشمن را میبیند که به جاسوسی راز آمده است:
دیاااوار گاااو دارد آهساااتهتااار ساااخن گاااو
ای عقااااال باااااامبااااار روای دل بگیااااار در را
ای جااان چااه جااای دشاامن روزی خیااال دشاامن
در خاناااان دلاااام شااااد از بهاااار رهگااااشر را
رماازی شاانید زیاان ساارّ زو پاای دشاامنان شااد
می خواند یک باه یاک را مای گفات خشاک و تار را
زان روز مااااا و یاااااران در راه عهااااد کااااردیم
پنهاااان کنااایم سااارّ را پااای آوریااام سااار را
دریاااای کیساااه بساااته تلاااخ و تااار نشساااته
یعنااای خبااار نااادارم کاااه دیااادهام گاااوهر را
(همان 2142-2143-2136 ،و )2146
در این تجربه خیال دشمن همچون اندیشه به جاسوسی اسرار آمده است ،او از این پاس
مانند دریا تلخ و تر

می نشیند و گوهر خوی

را پنهان می دارد تا تنهاا غواصاان آشاناغور

اسرار او را دریابند.
یکی از دالیل دیگر کتمان راز پخته شدن و تکامل است .به گفتن شمس :سخن را چاون
نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا روی دگر مینهاد .آن گااه کاه درباارۀ راز ساخن
نمیگوییم ،الیههای دیگر راز آشکار میشود .در داستان پادشاه وکنیازک پیار باه کنیازک
میگوید اگر راز عاشقی را نگاه داری من درد تو را درمان میسازم:
دانااااه چااااون اناااادر زمااااین پنهااااان شااااود
ساااااارّ او سرسااااااابزی بساااااااتان شاااااااود
(مثنوی)177/1 ،

حکمتنامۀ مفاخر

202

راز جز آنجا که همچون دانه خود از ضمیر خاک بیرون مای آیاد ،نبایاد آشاکار شاود،
چون سبب تباهی خوی

میگردد.

عاشق در دیوان شمس خود را درون زهدان عشق می یابد که تاا زماان تولاد فارا نرساد،
نمیتواند دهان باز کند و باید از خون و ناف تغشیه نماید:
دهااااان ببسااااتهام از راز چااااون جنااااین غماااام
کااه کودکااان بااه شااکم در غااشا خورنااد از ناااف
(دیوان شمس)13827 ،
غیرت عاشق و معشوق هر دو از عوامل مهم دیگر کتمان راز است .در تصویری بدیع او
ملتمسانه از معشوق می خواهد که آرام لب بر گاو

او نهاد ،مباادا کاه ایان راز را دیگاری

دریابد:
بنااه باار گااو

ماان آن لااب اگرچااه خلوتساات و شااب
مهاال تااا باار زنااد بااادی باادان اساارار پنهانااک
(همان)13917 ،

او آن گاه که در اسرار میرود از دیدگان ناپدید میشود ،گویی غیرت معشوق او را باه
گنجخانن خوی برده است و او را به هی کس نشان نمیدهد:
مثااااال کاسااااههااااای لااااب شکسااااته
بااااه دکااااان شاااااه جبّااااار باااااودیم
(همان)16189 ،
افشای اسرار:

اما عواملی چند سبب می شود تا عاشق راز را برمال سازد .ایان افشاای بایپاروای راز در
مثنوی کمتر و در دیوان شمس بیشتر دیده میشود.
مستی و بیخویشی:

مستی و بیخویشی مهمترین این عوامل است .مستی ا که خود عاملی برای شاناخت راز
است ا سبب فا

شدن راز عاشق نیز میشود:
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راز تااو فااا ماایکاانم صاابر نمانااد باای از ایاان
بااای فلاااک نمااایکشاااد درد مااارا و نااای زماااین
ساااارّ هزارساااااله را مسااااتم و فااااا ماااایکاااانم
خاااواه ببناااد دیاااده را خاااواه گشاااا و خاااو بباااین
(همان)19247-19248 ،
بار گران اسرار:

سنگینی بار راز نیز دلیلی اسات بار افشاای آن .عاشاق گااه کاوه اسارار را بار شاانههاای
خوی

حس میکند و آن را بر نمیتابد.

شیدایی و جنون:

شیدایی و جنون حاصل از عشق نیز سبب بی حیایی و بایشارمی و افشاای اسارار مای شاود.

موالنا بارها به این مضمون اشاره کرده که راز را سر سرمست بی حیا فا می ساازد .در مثناوی
نیز زید هنگام بیان تجربن ایمانی خوی  ،عکس «ال یستحی» حق را در خوی

می یاباد و شارم

از او می رود و به گفتن موالنا هر چند باید آییناه را در بغال گیارد؛ اماا ناور راز بغال و دغال را
میدرد .با این حال پیامبر از او میخواهد که آیینه را بسوشاند( .مثنوی 3667/1 ،به بعد)
عشق:

در دیوان شمس او گاه چنان شیداست که عشق او چون خمرۀ افیونی سارایت مای کناد.
این تجربن عاطفی چنان عمیق است که همن گو هاا را محارم غیاب مای ساازد .شااید ایان
بهترین توجیاه موالناا بارای افشاای اسارار باشاد ،چارا کاه در ایان شاور

ناامحرمی بااقی

نمیماند:
گاااو هاااا گشاااتهاناااد محااارم غیاااب
از زبااااااااان و دل سااااااااخنور مااااااااا
(دیوان شمس)2796 ،
در تصویری نو ،بخار خون عاشق راز درون را فا میسازد:
هاااین کاااه بخاااار خاااون مااان باااا خبرسااات از غمااات
تااااااا نباااااارد بااااااه آساااااامان راز دل ناااااازار ماااااان
(همان)19311 ،
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نتیجۀ افشای اسرار:

نتیجن افشای اسرار البته پرهزینه است .حلّاج بار دار مای رود؛ اماا موالناا کاه باه گاواهی
خود

اسراری تندتر از حلّاج بر زبان میآورد ،امن باقی میماند .در تصویری خیارهکنناده

دانه رازی را پنهان میکند که با میوه آشکار میشود ،میوه به واسطن فا

ساختن راز بار دار

میرود:
آن کاااه ضااامیر داناااه را علّااات میاااوه مااایکناااد
راز دل درخاااات را باااار ساااار دار ماااایکشااااد
(همان)5928 ،
دانندگان راز:

در شعر موالناا داننادگان راز گوناگونناد .انساان البتاه در مرکاز قارار دارد .معشاوق در
غزلیات شمس ،میتواند خدا باشد یا شمس و یا مان برتار موالناا ،از ایان رو رازدانای او باه
نوعی می تواند رازدانی انسان فرض شود .از موارد مهم و قابل توجه در دیوان شمس تجربان
راز توسط عاشق است .عاشق میتواند به اسرار کبریا دست یابد ،پیرهاا ،اولیاا و پیاامبران در

مثنوی به طرزی شاخص راز میدانند.
معشوق:

آن چه در کلیات شمس برجسته است ،آن است که معشوق رازی فراتر از عاشق نیسات
سازد:

که نباید به آن نزدیک شد .او غالباا میآید که راز عاشق را بر او فا
ای ماااان چااااو زمااااین و تااااو بهاااااری
پیاااااادا شااااااده از تااااااو جملااااااه رازم
(همان)16437 ،
او بهاری است که راز درون عاشق را فا

می سازد .عاشق برای دانستن راز خوی

نازد

او میرود؛ گویی در معشوق خوی را مینگرد:
از او پاااارس از او پاااارس اساااارار مااااا
کاااااز او بشااااانوی سااا ارّ پنهاااااان ماااااا
(همان)2692 ،
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معشوق خضری است که راز می داند؛ اماا آگااهی برتار او عاشاق را چاون موسای دفاع
نمیکند ،بلکه عاشق را به خضری دیگر بدل میسازد:
گرچاااااه کلیمااااای هماااااه در اعتاااااراض
فاااااا کااااانم خضااااار زمانااااات کااااانم
در نهایت معشوق خود راز عاشق است:
ای ناااااور رویااااات وی باااااوی کویااااات
اساااارار ایمااااان ،ایمااااان چااااه باشااااد
(همان)11181 ،
معشوق اسرار کاینات را از لوم نانوشاته مای خواناد .او قادرتی در اسارار دارد و عاشاق
چون اندیشه ،گردان اوست .در دیاوان شامس نکتاه طرفاه آنجاسات کاه عاشاق نیاز از راز
معشوق باخبر است:
برخیاااز کاااه ماااا و تاااو چناااانیم
وز رازک همااااااادگر بااااااادانیم
(همان)29419 ،
این میزان دانایی راز در عاشق ،البته به واسطن سرمهای است کاه معشاوق بار چشامان او
میکشد تا اسرار را فهم کند.
عاشق:

عاشق یکی از دانندگان راز در دیوان شمس است .معشوق ررفیت دریافات راز بازرگ
را در عشق به او بخشیده است:
تفهااایم تاااو تیاااز کااارد گوشااام
کاااااان راز شاااااریف را شااااانودم
(همان)16382 ،
از این رو رازدانی عاشق به واسطن مهر بیپایان معشوق به او رقم می خاورد .او عاشاق را
ررفیت می بخشد و دیدگان او را روشنایی نو میبخشد .این امر مانع غرور عاشق میشود .او
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در شوری از عشق با معشوق یگانه می گردد؛ اما عشق نیز خود از سوی معشوق است کاه باه
او روی میکند و او را به عالم اسرار میبرد؛ جایی که عاشق خود رازی میگاردد کاه بایاد
از دیگران نهان گردد.
در غزلی بسیار بدیع ،عاشق شرابی از خون دل خوی

به معشوق می دهاد و معشاوق آن

را مینوشد و عاشق را باغ اسرار خدا میداند.
در نهایت عاشق نیز چون معشوق با راز می آمیزد و یگانه می شود .این حقیقت که عاشق
نه تنها راز می داند که خود همان راز است ،در تصاویری متعادد در غزلیاات شامس تکارار
میشود .موالنا نادرترین شاعری است که به اسرار بدل میشود:
بیااااااا ای طالااااااب اساااااارار عااااااالم
بااه ماان بنگاار کااه ماان اساارار گشااتم
(همان)15793 ،
عاشق البته برای دریافت راز باید به سوی حسهای شهودی خوی

رود و ساوراخهاای

حواس پنجگانه را بر بندد:
تااااویی پیماناااان اساااارار گااااو و چشاااام را بربنااااد
نتانااااد کاساااان سااااوراخ خااااود پیمااااانگی کااااردن
(همان)19511 ،
در دیدگاه او انسانی که از هشیاری گفتار ،سود و زیان های عقل جزیای و هاوا و هاوس
آزگونه می رهد ،همچنین از گششته و آینده رخات مای کشاد و در حاال ،زیسات مای کناد
اسرار در او آشکار میشود:
ایااان دهاااان بساااتی دهاااانی بااااز شاااد
کااااو خورناااادۀ لقمااااههااااای راز شااااد
(مثنوی)3747/3 ،
راز درونی عاشق همواره برتر و پراهمیتتر از راز جهان اسات .موالناا غالبااا درباارۀ راز
عشق و راز درون من سخن میگوید تا راز گیتی:
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بااااغ جهاااان ساااوخته بااااغ دل افروختاااه
ساااوخته اسااارار بااااغ سااااخته اسااارار مااان
(دیوان شمس)21814 ،
از سویی دیگر اسرار عاشق نیز گاه در اسرار معشوق محو می گردد تا عاشق با معشوق و
هستی هویتی یگانه بیابد:
ای خااااراب اساااارارم از اساااارار تواساااارار تااااو
نقااا هاااایی دیااادم از گلااازار تاااو گلااازار تاااو
(همان)23314 ،
اولیا و پیران:

در مثنوی با پیران رازدان به فراوانی برمی خوریم ،پیر الهی در داستان پادشاه و کنیازک
چون خضر راز می داند .او بیماری عشق را می شناسد .زید راز رستاخیز را آشکارا می داند و
با دستور مصطفی بر مال نمی سازد .پیران در داستان دقوقی رازدانند و آشاکار و پنهاان را در
می یابند .در غزلیات شمس نیز پیار اساراردان اسات .در یکای از تصااویر برجساته عاشاق از
پیری در کوی دل ،سراغ دلبر را میگیرد:
بسرسااایدم باااه کاااوی دل ز پیاااری مااان از آن دلبااار
اشاااارت کااارد آن پیااارم کاااه در اسااارار جوییاااد
بگفاااتم پیااار را بااااهلل تاااویی اسااارار گفااات آری
مااانم دریاااای پرگاااوهر باااه دریاااا باااار جوییاااد
(همان 12981 ،و )12791
پیر اشاره میکند که دلبر در اسرار است ،عاشق پیار را قسام مایدهاد کاه آیاا او خاود،
اسرار است و پیر تأیید میکند که آری او همان دریای گوهر بخا

اسارار اسات .اوسات

که دلبر در او حضور دارد .اوست که در ضمیر عاشق است .گوهرهای راز در درون اوست
که پرور

می یابد .نکتن بدیع آنجاست که پیر نیز همچون عاشق و معشوق باا راز و اسارار

میآمیزد و یگانه میشود.
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عشق:

عشق همواره در پارادوکسی از آشکاری و پنهانی غرق است؛ عشق نه تنها میاان عاشاق
و معشوق یگانگی ایجاد می کند که گویی عاشق را از همن جفتهای متضاد بیرون می آورد
و در عالمی یگانه غرقه می سازد .عشق از ورای زبانها راز می گوید و هناد ،تارک و کارد،
راز او را در خموشی عاشق درمی یابند .راز عشق البته در قلم و بیان نمی آید ،بناابراین پنهاان
می ماند .از سویی دیگر عشق چون خورشید آشکار است .خود دلیال خاوی

اسات .عشاق

براقی است که عاشق را در عالم راز می گرداند .عشق سبب شناخت می شود و راز این کهنه
سراپرده تنها با عشق گشوده میگردد.
در نگاه مارسل هستی رازیست که فقط از طریق موجودات متفرد بدان نزدیک می تاوان
شد و موجودات متفرد را چنان که واقعاا هستند ،فقط وقتای مای تاوان شاناخت کاه عاشاقانه
بدانان روی کنی .از این رو جستوجوی هستی باید با تحلیلی پدیدارشناسانه از عشق آغااز
شود( .کین ،1375 ،ص  )61از دیدگاه او عشق واقعیتی در هرفترین الین وجود مان اسات
که خلعت من بودن در واقع به قامت او برازنادهتار اسات تاا باه قامات خاود مان .در عشاق
کشاک

میان خود و دیگاری از میاان برمایخیازد و از ایان رو عشاق را مایتاوان واقعیات

اساسی وجود شناختی خواند( .همان ،ص  )62در غزل موالنا عشق بی

از سخن و رفتار ماا

را به دیگری نزدیک می سازد .عشق در جهاان سااری و جااری اسات .عشاق در نظرگااه او
جان پنهان کاینات است که خود از عالم اسرار آمده تا هستی را رنگی تازه بخشد:
در غیااب هساات عااودی کااین عشااق ازوساات دودی
یااک هساات نیساات رنگاای کااز اوساات هاار وجااودی
(دیوان شمس)31322 ،
دریافتن این سرّ ،ناگزیرترین تجربن بشریست .بدون عشق بشر معنای هستی خوی

را از

دست میدهد .در طریقت موالنا قلندرانی که از همه چیز فارغند ،نیز خود را از اسارار فاارغ
نمیدانند:
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قلناااادر گرچااااه فااااارغ مااااینمایااااد
ولاااایکن نیساااات در اساااارار فااااارغ
(همان)13111 ،
قلندر در شوری از عشق در حالی که راهراا از اسرار جهان و هستی خدا فاارغ اسات در
اسرار عشق غوطهور میشود:
گفااااااتم بااااااه قلناااااادری کااااااه بنگاااااار
ایااان چااارخ کاااه شاااد دو تاااا چاااه دارد
گفتاااااااا کاااااااه فراغتیسااااااات ماااااااا را
کااو خااود چااه کااس اساات یااا چااه دارد
مساااااتم باااااه خااااادا و ساااااخت مساااااتم
ساااااااااابحان اهلل خاااااااااادا چااااااااااه دارد
(همان)7318-7311 ،
عشق خود راز اصلی کاینات است .عشق دریچههای زیباایی معشاوق را باه روی عاشاق
باز می کند ،عشق سبب وحدتی می شود که راز حقیقی عاالم را مای گشااید .عشاق عاشاق و

معشوق را یگانه می سازد و کثرت را به وحدت بدل می کند .در تصویری رویایی در دیاوان
شمس جان با عشق عهد میبندد و عشق در گوش رازی را بیان میکند:
جااان دو ز ساار مسااتی بااا عشااق تااو عهاادی کاارد
جاااان باااود در آن بیعااات باااا عشاااق باااه تنهاااایی
سر عشاق باه گوشا بارد ،سارّ گفات باه گاو جاان
کااس عهااد کنااد بااا خااود ناای تااو همگاای مااایی
(همان)27729-27731 ،
راز عشق تأکید بر یگانگی جان و عشق است کاه شخصایت بخشایهاای غریاب موالناا
تصویر را در آن برجستهتر میسازد .با این حال حقیقت راز عشاق قابال بیاان از طریاق زباان
نیست؛ مگر آنکه زبان متصل به دل گردد .در آن جا نیز حرفها گویی از جهانی بایصادا
و نورانی به این عالم روی میکنند:
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نااااااه آتاااااا هااااااای مااااااا را ترجمااااااانی
ناااااااااه اسااااااااارار دل ماااااااااا را زباااااااااانی
برهناااااه شاااااد ز صاااااد پااااارده دل و عشاااااق
نباشاااااااد ز آتشااااا ا یاااااااک دم اماااااااانی
از آن نااااوری کااااه حاااارف آنجااااا نگنجااااد
تاااااو را ایااااان حااااارف گشاااااته ارمغاااااانی
کماااار شااااد حاااارفهااااا از شاااامس تبریااااز
بیااااااااا بربنااااااااد اگاااااااار داری میااااااااانی
(همان ،غ )2656
عشق از این رو برای تجربن رازآمیز جهان ما را دعاوت باه ساکوت مای کناد .راز اماری
است که زیسته میشود:
گااااال داناااااد و بلبااااال معرباااااد
رازی کاااه میاااان گلساااتان گفااات
صااد گونااه زبااان زمااین باار آورد
در پاساااخ آنچاااه آسااامان گفااات
با این همه گو و هاو مستسات
زآن چند سخن که این زبان گفات
چااون یافاات زبااان دو سااه قراضااه
مشغول شد و به تارک کاان گفات
در گوشاام گفاات عشااق بااس کاان
خااامو کاانم چااو او چنااان گفاات
(همان ،غ )367
اوج ابراز راز در حضور کمالیافته معنی می یابد .آسمان با باران و زمین با زبان سابزه هاا
به آسمان راز می گوید .زبان ما را از رسایدن باه معادن اصالی بااز مای دارد؛ چارا کاه ماا را
سرگرم حقایق خرد می سازد؛ اما عشق با خموشی مخزن راز را مای گشااید .در شاعر موالناا
عواملی دیگر که سبب درک راز میشوند ،سخت به عشق متصلاند.
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عوامل درک راز
موسیقی:

صدای ساز برای موالنا صدای عالم اسرار است  .موسیقی و سماع ا آن گونه که شامس
موالنا را بدان فرا می خوانده ا از نخستین لحظاههاای دیادار عاشاقانن ایان دو ،عامال اصالی
روبهرو شدن موالنا با جهان گستردۀ ناخودآگاه بوده است .موسایقی درون او را باا کایناات
هماهنگ و سرّ ضمیر او را با اسرار جهان غیب متصل می ساخته .تنبور ،رباب ،چناگ و نای
همه نواهایی از عالم اسرارند:
ای بانااااگ رباااااب از کجااااا ماااایآیاااای
پاااار آتاا ا و پاااار فتنااااه و پاااار غوغااااایی
جاسااااوس دلاااای و پیااااک آن صااااهبایی
اساااارار دل اساااات آن چااااه ماااایفرمااااایی
(همان ،رباعیات)
تنبور بانگ گرد های چرخ و اسرار آن را فاا
اسرار عشق را فا

مای ساازد و نای از خاود تهای شاده،

میکناد .موالناا در پای عشاق شامس تراناهگاو مایشاود و سارفتنن بازم

میگردد؛ چرا که موسیقی او را از عالم هشیاری و زبان میرهاند و به آن ساوی ناخودآگااه
رهنمون میسازد.
شراب:

در دیوان شمس شراب نیز ا که بیانگر تجربن سکرآمیاز عشق اسات اا مای تواناد دروازۀ
میشود:

عالم اسرار را بر او بگشاید .باده خون عقل را میخورد و اسرار فا
چاااو خاااون عقااال خاااورد بااااده الاباااالیوار
دهاااااان گشااااااید و اسااااارار کبریاااااا گویاااااد
(همان)9766 ،
او از ساقی آتشین عالم اسرار مدد میطلبد تا دیاو غام را دور ساازد .آن کاس کاه شااد
است ،با راز دست در گردن است .موالنا جان میدهد تا شادمانه طرب بسراکند:
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جااااان دهاااام زیاااار لگااااد چااااون انگااااور
تااااااا طاااااارب ساااااااز شااااااود اساااااارارم
(همان)17585 ،
اساارار در دل دون هماات نماایگنجااد و موالنااا در خاناان غاام بااودن را از هماات دون
میشمارد( .همان)6399 ،
شراب که بیانگر سرمستی عاشق در تجربن شورانگیز عشق است ،عامال اصالی تاازگی،
شادی و سرمستی موالناست .او خیمن عشرت در اسرار میزند و خاوی

را در آن چاه شااد

نیست ،عاریت میداند:
ناااای عاریااااهام در آنچااااه خااااو نیساااات
چیاااازی کااااه در آن خوشاااام ماااان آناااام
(همان)16451 ،
حیرت:
راز ا چنانکه آمد ا پرسشی است که هستی پرس گر را فرا میگیرد ،از این رو همواره
با حیرت همراه است .در دیوان شمس او آن گاه که از خاوی

بایخاود اسات و غارق در

حیرت ،اسرار میداند و اسرار میگوید:
گفتاااااای اساااااارار در میااااااان آور
کااو میااان اناادر ایاان میااان کااه ماانم
(همان)18438 ،
دریافت اسرار ،چنان آمیخته با بیخودیست که او سرّ را همان تجربان بایخاودی ،یعنای
مشاهدۀ من برتر یا درک ضمیر پنهان میداند:
خماااا بااااا و در ایاااان حیاااارت فاااارو رو
بهاااال اساااارار را کااااه اساااارار ایاااان اساااات
(همان)3717 ،
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موالنا راز را همین بیخودی میداند و از این رو گفتن او یادآور سخن مارسل است کاه
در درک ناخودآگاه اسرار ،فرد راز را میداند و در همان حال به آن آگاه نیست( .مارسال،
 ،1949ص )178
موالنا این تجربن پارادوکسی آگاهی و ناآگاهی را چنین بیان میدارد:
چاااون چااانگم و از زمزمااان خاااود خبااارم نیسااات
اساااااارار هماااااایگااااااویم و اساااااارار ناااااادانم
(دیوان شمس)15683 ،
تصاویر برجسته از جهان اسرار:

شخصیت بخشیهای بدیع موالنا منجر به خلق تصاویری بسیار برجسته بارای فهام عاالم
راز می شود .در این عوالم خیال راز بین مفاهیم انتزاعی و تجربه های گونااگون عاارف ردّ و
بدل میشود .وصل به گو هجر راز میگوید:
شااااود شاااابهااااای تاریااااک فااااراق آن صاااانم روشاااان
بگویاااد وصااال خاااو نکتاااه باااه گاااو هجااار یاااک رازی
(همان)26954 ،
این راز ،شب را چون روز روشن میسازد .وصل ،خو

نکتاه اسات و گاویی باا اماری

زبانی سبب روشنی دریافت هجر می شود .در تصویری دیگر اسرار نیاز مانناد روم ،عقال و
خاک مست میشود:
حااااال صااااورت ایاااان چنااااین و حااااال معناااای خااااود مساااارس
روم مسااات و عقااال مسااات و خااااک مسااات ،اسااارار مسااات
(همان)4142 ،
اسرار نیز حیران راز نهفته در عالم معنی است ،اسرار مست ،خود را در آگااهی شکساته
مییابد؛ پس نمیتوان با آگاهی و هشیاری آن را به تمامی در یافت:
گااار بااایخاااودی ز خاااوی هماااه وقااات وقااات توسااات
گاااار ناااای بااااه وقاااات آی کااااه اساااارار نااااازک اساااات
(همان)4719 ،
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اسرار این بار به سان شیشه است و جهان سنگین هشایاری او را مای شاکند .در تصاویری
دیگر عاشق خوی را در آفتابی که از عالم اسرار سر برمیآورد ،شست و شو میدهد:
آفتاااااااابی برآماااااااد از اسااااااارار
جامااااهشااااویی کناااایم صااااوفیوار
(همان)12537 ،
این روشنی برآمده از عالم اسرار ا که در برابر تاریکی و پنهانی راز قرار مایگیارد اا در
نگاه موالنا با گرمی و حرارت نیز همراه میشاود .تماامی آلاودگیهاای جسامی در آفتااب
اسرار پاک و تمامی تردامنیها در این آفتاب بیآالی

میشود.

راز برتر:

اما راز اصلی در نظر موالنا چیست
موالنا چه در مثنوی و چه در دیوان شمس آنگاه که سخنی از راز به میان مای آورد ،در
غالب موارد به رابطن یگانگی میان انسان و خدا ،مفهوم وحدت در عین کثارت و چگاونگی
تجربن حقیقت کل در درون ضمیر انسان اشاره میکناد .او رابطان انساان و خادا را رابطاهای
عاشقانه می داند که بهویژه عشق معشوق به عاشق در این رابطه سبب برکشیده شدن عاشق تا
مقام معشوق می شود .در دو غزل در دیوان شمس به عناوان نموناه یکای در ابتادای غازل و
دیگری در انتهای آن به صورت مشخص دربارۀ راز باودن آن ساخن مای گویاد .در هار دو
مورد او انسان را در عشق مرکز راز بزرگ هستی مینمایاند:
آن ماااااه کااااو ز خااااوبی باااار جملااااه ماااایدوانااااد
ای عاشااااااقان شااااااما را پیغااااااام ماااااایرساااااااند
ساااوی شااااما نبشاااات او بااار روی بنااااده سااااطری
خااطخااوان کیساات اینجااا کااین سااطر را بخوانااد
نقش ا ز زعفااران اساات ایاان سااطر ساار جااان اساات
هاااار حاااارف آتشاااای نااااو در دل هماااای نشاااااند
باایدساات و پااا چااو گااویی سااوی ویاایم غلطااان
چوگاااان زلاااف ماااا را ایااان ساااو همااای دواناااد
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چاااون ایااان طااارف دویااادم چوگاااان حملاااه آرد
ساااوی خاااودم کشااااند ایااان سااار بگاااو کاااه داناااد
(دیوان شمس ،غ )482
از ابتدای غزل ،ماه خطی را می نگارد کاه سارّ جاان اسات.معشاوق عاشاق را باه سامت
خوی

میخواند و عاشق چون گوی به سوی او رو ماینمایاد؛ اماا آخارین ضاربن چوگاان

معشوق ،عاشق را به سوی خود عاشق می گرداند .گویی باه او اشااره مای کناد کاه معشاوق
درون اوست .در پایان موالنا سرمستانه این سرّ را رازی مخصوص از آن خود میداند.
در غزلی دیگر او رابطن انسان و خدا را چون ماهی و دریا مای داناد .بحار ابتادا مااهی را
حقیر می پندارد و ماهی چون طفلی شیرخواره نیازمند دریاست؛ اما آن گاه که دریا به مااهی
رغبتی نشان می دهد ،ماهی برکشیده می شود .تا آن جا که دریا کاری نمی کناد جاز آن کاه
از پی

با ماهی مشورت نماید .در این جاست که رابطن عاشق و معشوق وارونه میشود:
آن مااااهیی کاااه دریاااا کاااار کسااای نساااازد
اال کاااااه رأی مااااااهی او را مشااااایر باشاااااد
گااویی ز بااس عنایاات آن ماااهی اساات ساالطان
وان بحاااار بااااینهایاااات او را وزیاااار باشااااد
گاار هاای کااس ز جاارأت ماااهی خوانااد او را
هااار قطااارهای باااه قهااار مانناااد تیااار باشاااد
تااااا چنااااد رمزگااااویی رماااازت تحیاااار آرد
روشاانتاارک بیااان کاان تااا دل بصاایر باشااد

موالنا این چنین ،راز بزرگ هستی را انسان میداند ،که در عین کوچکی با تجربن عشاق،
نیاز و طلب در پایان به راز خوی

دست مییابد و حقیقت را در درون به نظاره مینشیند.

نتیجه
موالنا اسرار را هم جایگاهی برای مشاهدۀ حقیقت مای داناد و از ایان رو باه گوناهای باا
استعارههای مکانی از آن یاد می کند و هم سرّ و راز را امری پوشیده میاان عاشاق و معشاوق
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می داند که به نحوی غیرزباانی و باا دل دریافات مای شاود .در نظرگااه موالناا درک راز باا
اندیشه و زبان میسر نیست و تنها با تجربهای ناخودآگاه و در اوج مستی ،حیرت و بیخباری
راز درک می شود .او به نارسایی زباان در بیاان مفهاوم اسارار اشاارههاایی بسایار دارد و باه
شکلی دیگر از زبان نمادین میاندیشد که با زبان معماول هشایاری متفااوت اسات و بیاانگر
تجربن وحیآسای انسانیست .از این رو برای دریافت این راز او به خموشی دعوت مای کناد
و در این بیان ما را به سوی خامو

کردن گفت و گوی درونی ساوق مای دهاد تاا در ایان

سکوت به تجرباهای شاهودی دسات یاابیم .او هامچناین درک راز را باه تجربان بایزباان و
عاشقانن هستی منوط می داند و بار ایان بااور اسات کاه بایعشاق ،انساان باه ایان راز دسات
نمی یابد .او همچنین درک راز را در سیری میسر می داند که در آن انساان ناه بارای تملاک
هساتی کاه بارای حضاور و مشااارکت در آن گاام برمایدارد .از ایان رو او شاکار حقیقاات
می گردد ،نه آن که بخواهد بر راز بزرگ چیره شاود .او داننادگان راز را ناه تنهاا خادا کاه
انسان مای داناد .در تجرباههاای او معشاوق ،عاشاق ،پیاران ،اولیاا و قلنادران و نهایتااا عشاق،
دانندگان راز بازرگ هساتند .موسایقی ،مساتی عشاق و رهاایی از عقال ،نفساانیات ،زباان و
حواس محدود عوامال دساتیابی باه راز در دیاوان شامس و مثناوی اوسات .راز برجساتن او
اتصال عاشقانن انسان و خدا در شوری عاشقانه و حضور امر قدسی در درون انسان اسات .از
این رو همواره دیدار وحدت در کثرت و جان جهاان در جهاان و معشاوق در درون عاشاق
راز بزرگ او شمرده می شود .او در دیوان شمس گستاخانه تر به افشای راز مای پاردازد و از
تجربههای رازآمیز خود در قالب تصاویری بدیع پرده برمیدارد.
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جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی
دکتر محمدرضا نجاریان

*

**

فاطمه شیرسلیمیان

چکیده
اوحدالدّین حامد بن ابیالفخر کرماانی (635-561هاا  .ق) از سارآمدان صاوفیه در قارن هفاتم
هجری است .وی از جمله رباعیسرایان مشهور به شمار میرود که دیوان رباعیات او  2411ربااعی
را شامل میشود .وی در این دیوان به مضامین مختلفی چون توحید ،نعت پیامبر ،تصاوف ،تهاشیب
نفس ،بهاریهها و ...پرداخته که در البهالی آن مضامین قلندری نمود ویژهای دارد.
قلندران گروهی خاص از صوفیان بودند که به عقیده عدّهای ،از مالمتیه منشعب میشدند .ایان
گروه همواره در حال سفرهای گروهی و گریزان از پابندی به رواهر بوده ،با تراشیدن ماوی سار و
صورت به تمامی ،پوشیدن جولق یا برهنگی با راهری خاص و متماایز بودناد .از لحااظ اخالقای و
اعتقادی مشی و رو ویژه خود را داشتند که همین سبب به وجود آمدن اشاعار قلنادری در شاعر
فارسی شد .این اشعار حاوی مضامینی چون :میگساری ،ترک مظاهر شریعت ،شاهدپرستی ،کنایاه
به زاهدان ریایی ،خدمت کردن به ضعیفان ،دوری از خودبینی و ریا ،مالمتکشی ،تقابل مکانهای
مقدس و نامقدس ،نسبت دادن صفات یمیمه به خود هستند.
در این مقاله پس از بررسی مختصر آداب و عقاید قلنادری ،باه مضاامین قلنادری در رباعیاات
اوحدی کرمانی می پردازیم.
کلیدواژه :صوفیه ،قلندری ،اوحدی کرمانی ،رباعیات.
* .استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد(reza_najjarian@yahoo.com) .
** .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد(shirsalimian1370@yahoo.com) .

 .0مقدمه
 .0.0اوحدی کرمانی

از جمله مشایخ سرآمد صوفیه در قارن هفاتم هجاری اوحدالادّین حاماد بان ابایالفخار
کرمانی مشهور به اوحدی کرمانی است؛ وی در سال  561یا 563ها  .ق در روستای بردسایر
از توابع کرمان متولّد شد .در روزگار جوانی بر اثر هجوم غزان به کرمان ناچاار باه هجارت
میشود و به بغداد میرود و در آنجا مشغول باه تحصایل مایشاود« .وی پاس از چنادی باه
تصوف روی آورد و به حلقن مریدان شیخ رکنالدّین سجاسی پیوست و از دسات او خرقاه
پوشید .سند خرقه و سلسلن اوحدالدّین از دو سوی باه جنیاد بغاداد مایرساد»( .میرافضالی،
 ،1379ص  )53اوحدالدّین در روز دوشنبه سوم شعبان  635ها  .ق در بغداد درگششت و او
را در محلن شونیزیه به خاک سسردند.
اوحاادی در طااول زناادگانی خااوی

همااواره مااردی سرشااناس بااوده «در عصاار خااود

بهخصوص در نواحی شمال غربای ایاران و باالد روم و عاراق شاهرت بسایار داشاته و عادۀ
بیشمار از طبقات مختلاف بادو ارادت مایورزیادهاناد»( .فروزانفار ،1347 ،ص )11علات
اصلی این شهرت سفرهای بسیاری است که وی به مناطق مختلف داشاته کاه گفتاه شاده از
تمام عمر حدود  61سال را به سفر کردن اختصاص داده است« .وی با مشایخی چاون زاهاد
تبریزی ،نجمالدّین کبری ،نجم دایه ،سعدالدّین حماوی ،مجدالادّین بغادادی ،شایخ کامال
تبریزی ،شیخ عثمان رومی ،محیی الادّین ابان عربای ،صادرالدّین قوناوی ،شامس تبریازی،
مولوی ،سراجالادّین اُرماوی ،تااجالادّین اُرماوی ،زرکاوب شایرازی و شایخ شاهابالادّین
سهروردی دیدار کرد»( .میرافضلی ،1379 ،ص  )53-54از نظار اعتقاادی «وی فقیاه شاافعی
بوده و از رباعیات وی نیز پیداست که رواهر شارع را کاامالا رعایات مایکارده اسات؛ اماا
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زیباایی و مظااهر آن باود»( .باساتانی پااریزی،1366 ،

ص )71
در باب شاعری اوحدّالدین بایاد گفات وی باه قالاب ربااعی تمایال دارد« .اوحدالادین
کرمانی یکای از شااعران ربااعی گاوی ایرانای اسات کاه تعادادی از رباعیاات او ،در زماره
زیباترین رباعیات فارسی جای دارد .این رباعیات را مریدان شایخ ماینوشاتهاناد و در حاال
حاضر ،چند مجموعه مستقل از رباعیات او کاه توساط مریادان شایخ فاراهم آماده موجاود
است .سنت شفاه ی در نقال اشاعار صاوفیان ،باعاث شاده کاه تعادادی از ایان رباعیاات ،باا
رباعیات دیگر شاعران از جملاه خیاام ،مولاوی ،باباافضال کاشای ،عطاار و دیگاران در هام
بیامیزد»( .میرافضلی ،1387 ،ص )134
آثار اوحدالدّین به دو دسته تقسیم میشود :یکی کتاب مناقب اوحدالدین کرمانی به نثر
که توسط مریدان

در قرن هفتم نگاشته شده و بعدها بدیعالزماان فروزانفار آن را تصاحیح

کرده و دیگری دیوان رباعیات اوحدالدّین کرمانی کاه شاامل  2411ربااعی از وی اسات و
توسط احمد ابومحبوب نخستین بار در سال  1366به چاپ رسیده است.
 .2.0قلندر
 .0.2.0واژۀ قلندر:

از جمله کلمات ناشناخته در ادب فارسی واهۀ قلندر است کاه بیشاتر در معنای رمازی از
آن استفاده شده است .دربارۀ ریشان اصالی آن پاژوه هاای زیاادی انجاام شاده؛ از جملاه
اینکه اسدی طوسی در لغت فُرس خود مستقیماا کلمن قلندر را یکار نکارده و باه جاای آن
«کلندره» را میآورد که به «مردماان قاوی و بشاکوه» اطاالق مایشاود( .لغات فارس ،ییال
کلندره) کلندر یا کلندره یعنی «کندۀ چوبی که پشات درهاا را باا آن کلاون مایکنناد و یاا
چوب فلکی که پای مجرمین را در بین آن مهار مایکاردهاناد»( .حساینی ،جعفاری،1391 ،
ص  )179پس از آن در فرهنگ آنندراج با تحول در واج آغازین کلماه آن را «گلنادر» یاا
«گلندره» یکر میکند و معنی آن را به «چوب ناتراشایده و یاا ماردم نااهمواره و ناتراشایده»
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اطااالق ماایکنااد( .آنناادراج ،ییاال واهۀ قلناادر) اسااتاد فروزانفاار ایاان کلمااه را از ریشااهای
سانسکریت میدانند که در معنی «ثروتمند» استعمال میشاود( .مرتضاوی ،1365 ،ص )141
مرحوم دهخدا نیز در عین اینکه بیان میکنند ریشه این کلمه هنوز ناشناخته است ،آن را بار
اساس نظر خوی

از کلمه « »Caletorاز ریشن « »Caleoباه معنای دعاوت کاردن و احضاار

کردن دانسته است و آن را مترادف با واهۀ داعی در عربی میدانند( .لغتنامه دهخادا ،ییال
قلندر) در تعبیری دیگر عدهای سعی داشتند ریشن این کلمه را به فارسای برگردانناد و آن را
صورت تغییر یافتن «کالنتر» به معنی بزرگتر ،نارر و ضابط دانستهاند .کاه البتاه باا توجاه باه
اختالفها و ابدالهای صورت گرفته پشیرفتنی نیست( .دهقان و صدیقی ،1392 ،ص )33
این واهه در کنار ناشناخته بودن سیر تحول معنایی را نیز طی کرده است .در ابتادا قلنادر
نام مکانی بوده و به کسانی که در قلندرها زندگی میکردند« ،قلندری» میگفتند؛ «قلندر تاا
قرن هفتم اسم مکان بوده است و افراد منسوب به آن مکان را قلندری میگفتاهاناد و قلنادر
خود جایی بوده است مثل مسجد یا میخانه یا مدرسه»( .شفیعی کدکنی ،1386 ،ص )36ایان
قلندر ها که بعادها و پاس از اطاالق آن باه افارادی قلنادری باه اشاتباه «قلندرخاناه» خواناده
میشده« ،مکانی بوده است که در آن اهل خرابات ،رندان ،قلّاشان ،مقامران ،اوبا

و رناود

جمع بودهاند و در آن محل موسیقیای شنیده میشده است کاه آن را «مقاام قلنادر» یاا «راه
قلندر» یا «طریق قلندر» مینامیدهاند( .همان ،ص  )44همین واهه از جملاه کلیادهای کشاف
تاریخ متون کهن بوده است؛ به گونه ای که اگر قلنادر باه صاورت ناام مکاان باه کاار رفتاه
میتوان پی برد که از متون قرن هفتم به بعد است« .در اشعار شعرایی مانند حاافو ،خاقاانی،
اوحدی مراغهای ،فخرالدّین عراقی ،قاآنی و شعرای معاصر قلندر به معنی شاخص اساتعمال
شده و معنی حقیقی و مکانی خود را دیگر ندارد»( .دهقان و صدیقی ،1392 ،ص )35
 .2.2.0شخصیت قلندر:

دربارۀ اینکه قلندر به چاه گروهای از ماردم اطاالق مایشاده بایاد در ابتادا تعریفای از
مالمتیه ارائه داد؛ زیرا قلندریه گروهی منشعب از فرقن مالمتیه بودناد کاه بعادها بارای خاود
آیین ها و رسوم ویژه دیگری نیز قرار دادند« .مالمتیّه جمااعتی باشاند کاه در رعایات معنای
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اخالص و محافظت قاعدۀ صدق ،غایات جهاد مباشول دارناد و در اخفاای طاعاات و کاتم
خیرات از نظر خلق ،مبالغت واجب دانند ،با آنکاه های دقیقاهای از صاوالح اعماال مهمال
نگشارند و تمسّک به جمیع فضایل و نوافال از لاوازم شامرند»( .کاشاانی ،1389 ،ص -261
 )259از این تعریف که از سرآمدان متون عرفانی ارائه شده است ،میتوان دریافات مالمتیاه
گروهی از صوفیان هستند که در عین انجام فرایض و آداب شریعت سعی در کتمان زهاد و
تقوای خوی

دارند.

هجویری بیشتر بر جنبن ترک کردن عادات مألوف آنان تکیه دارد و میگوید« :بدان که
مشهب مالمت را اندر این طریقت آن شیخ زمانن خود ،حمدون قصّاار ،نشار کارده اسات و
وی را اندر حقیقت مالمت لطیف بسیار است .از وی رحمهالل علیه میآید ،گفات« :المالم ُ
تركُ الرَّالمَ ِ» .مالمت دست بداشتن از سالمت بود و چون کسای قصاداا باه تارک ساالمت
خود بگوید و مر بالها را میان اندر بندد و از مألوفاات و راحات جملاه تبارّا کناد ،مار امیاد
کشف جالل و طلب مآل را ،تا به ردّ خلق از خلق نومید گردد و طبع

الفت خود از ایشان

بگسلد ،هر چند از ایشان گسستهتر بود .پس آنچه روی همه خلق بادان باود و آن ساالمت
است ،مر اهل مالمت را پشت بدان بود ،تا همّشاان خاالف هُماوم باشاد و همّتشاان خاالف
هِمم»( .هجویری ،1392 ،ص  )91-91با توجه به تعاریفی که از اصل و منشأ اعتقاادات ایان
گروه از متون فاخر ادب عرفانی به دست آمد ،میتوان دریافت که ایان گاروه آزادمردانای
بوده اند که اصل شاریعت را زیار پاای نگشاشاته و ساعی در انجاام کارهاایی داشاتند کاه از
سالمت و آسای

جسمانی به دور باشند و همچنان که از نامشان برمیآیاد باا انجاام اعماال

غیرعادی مورد مالمت مردم قرار گیرند.
حال که تعریفی از احوال این گروه به دست آمد ،باید به این نکته پرداخت که قلنادران
چه کسانی هستند؛ «قلندر بر وزن سمندر عبارت از یاتی است که از نقو

و اشکال عاادتی

و آمال بیسعادتی مجرد و باصفا گشته باشد و به مرتبن روم ترقی کرده و از قیاود و تکلاف
رسمی و تعریفات اسمی خالص شده و بدان حضرت رسیده و اگر یرهای به کاونین و اهال
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آن میلی داشته باشد ،از اهل غرورست نه قلندر»( .تبریازی ،1342 ،ییال قلنادر) از تعااریف
باال مشخص میشود که قلندران گروهی آزاده بودند که به صفای باطن اهمیات مایدادناد؛
از لحاظ رفتاری نیز آنان در بند توجه به عرف و عادت جامعه نبودند و حتی بار خاالف آن
نیز عمل میکردند« .قلندر به دروی

الابالی شوریده احوال که نسبت به پوشاک و آداب و

طاعات بیقید و بنای کار او بر تخریب عادات باشد اطالق میشاود .قلندریاه باه فرقاهای از
صوفین مالمتی گفته می شده است که بر خالف ساایر مالمتیاه کاه مقیاد باه کتماان اسارار و
عبادات بودهاند ،به این دو موضاوع اهمیتای نمایداده و از عباادات بای

از فارایض کااری

انجام نمیدادهاند و جز صفای دل خود به هی چیز و هی کس نمیاندیشیدهاناد»( .رجاایی
بخارایی ،1375 ،ص )551
 .1.2.0آغاز قلندریه:

اصل و منشأ آداب و رفتاار قلندریاه را بایاد ریشاه در بسایاری از آداب و رساوم دوران
باستان و یا آیینهای مختلف دانست که آن را تبدیل به جنبشی چند سویه میکناد« .جناب
قلندریه یک جنب

چند ساحتی است .باا یاک نگااه منشاوری مایتاوان در آن رناگهاای

بیشماری دید .از مزدکگرایی و آیینهایی ایرانی کهن گرفته تا راه و رسام جاوانمردی و
عیاری و فتوت ،تا عناصری از آیین خارمدیناان ،تاا اندیشاههاایی از گنوستیسیسام و عرفاان
اسالمی در صورت مکتب مالمتیان نیشابور ،تا گرای های قرمطیانه ،شیعی ،حروفای و اهال
حق .تصویری متناقض از مردمی که از یک سوی با ثاروتهاای بازرگ و تعادد زوجاات،
نظام بردهداری ،قتل نفس ،تباه کردن طبیعت و آلوده کردن محیط زیسات مخاالفاناد و از
سوی دیگر و در دورانی دیگار ،جاز دریاوزه و گادایی کااری از ایشاان دیاده نمایشاود».
(شفیعی کدکنی ،1386 ،ص )13
قلندریه گروهی هستند که پاس از گششات چهاار قارن از آغااز فرقان مالمتیاه منشاعب
میشوند؛ «قلندریه در واقع جماعتی بودند از صوفین مالمتی که در حدود قرن هفاتم هجاری
در خراسان و هند و حتی شام و بعضی بالد دیگر شهرت و فعالیت داشتهاناد» (زریانکاوب،
 ،1382ص  )86و البته برخی دیگر مالمتیه و قلندریه را هر دو یک فرقاه مایدانساتند و تنهاا
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تفاوت آنان را در عمل میدانستند؛ «باید که مالمتیصفت باشد و قلندرسیرت ،ناه چناانکاه
بیشرعی کند و پندارد که مالمت است»( .نجمالدین رازی ،1387 ،ص )176
آغازگر این فرقه را شیخ جمالالدین ساوجی دانستهاند و داستانی در بااب تأسایس ایان
جنب

نقل میشود؛ «وی واعو و مفتی شر دمیااط باود و باه واساطن جماال

او را یوساف

ثانی میخواندند .زنی از بزرگان دلباختن جمال او گردید و سیدجمال از او میگریخات ،تاا
زمانی که آن زن وی را در خلوتی باز جست ،پس سیدجمال مضطرب شاد ،دسات باه دعاا
برداشت و زوال زیبایی خود را از خداوند خواست .دعای
ری

به اجابت رسید و موی سبلت و

و ابروی او ریخت»( .حسینی ،جعفری ،1391 ،ص )191

 .1.2.0شعر قلندری:

شعر قلندری یک هانر در ادب فارسی محسوب میشود که توساط شااعرانی باه عرصان
شعر فارسی وارد میشود که همگی اهال شاریعت بودناد« ،شاعر قلنادری انعکااس مساتقیم
زندگی واقعی شاعر نیسات؛ بلکاه انعکااس غیرمساتقیم زنادگی و حیاات روحای اوسات».
(پورنامداریان ،1383 ،ص  )11آغاز ورود اندیشههای قلندری باه شاعر فارسای را باه اشاعار
سنایی در قرن ششم منتسب میدانند؛ اما قبل از آنان در اشعار ابوسعید ابوالخیر نیز بارقههاای
قلندری وجود دارد« .از سنایی به بعد قلندریات تبدیل به یک نوع « »genreادبی میشاود و
شاعرانی چون عطار و عراقی غزلهای قلنادری بسایاری سارودهاناد کاه بایتردیاد متاأثر از
سنایی بودهاند .در میان شاعران قرن هشتم ،این مضامین در غزلهای حافو بیشترین نماود را
داشته است»( .قوامی ،1389 ،صص )151-151
 .2قلندر در شعر اوحدالدّین کرمانی
 .0.2ویژگیهای ظاهری:
 .0.0.2بیخانمانی و سفر:

قلندران که به مالمت شدن عادت داشتند ،همواره از سکون و رکاود بیازار بودناد ،میال
به سفر کردن و انتشار آیین خود مهمترین هدف آنان بود؛ «قلندران با داشتن زن و فرزناد و
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خانه و کارهای روزمرگی ناسازگار ،و از هر آنچه که آنها را پایبست مکان و دربند تعلاق
می کارد بار کناار بودناد ،از ایان روی بارای ایانکاه بتوانناد آساوده و بادون گرفتااری در
بادیههای قلندری و شهرهای دور و نزدیک سفر کنند ،به های چیاز و باه های جاا پابسات
ال باه آنهاا
نمیشدند ،زندگی آنان گروهی و مساافرت هاای آنهاا دساته جمعای باود ،معماو ا
«جوقی» (به معنی گروه ،دسته ،عده کثیر و افراد سواره و پیاده) قلندر میگفتناد .از آنجاایی
که قلندران در جایی ساکن نمیماندند ،آنها را سیام میگفتند ،این سفرها و سایاحتهاا باه
منظور کشف اسرار جهان هستی و به دست آوردن تجرباه و گاشر از دوران خاامی باود ،باا
این دید و برداشت به شهرها میرفتند ،با تدبیرهایی که داشتند مردم را به خود جشب کارده
و آنها را به راه قلندری فرامیخواندند»( .برومند سعید ،1384 ،ص)17
اوحدالدّین نیز در اشعار خوی

به موضوع اهمیت سفر کردن و پایبند نشدن باه خاناه و

خانواده اشاره دارد؛ وی آدمی را چون آبی روان میداند که چون سکون یاباد و همیشاه در
یک جا مقام کند ،الجرم گندیده میشود و همچنین از راههای رسیدن باه غام عشاق را دل
بریدن از همسر و فرزندان میداند:
او را خاااااااواهی از زن و فرزناااااااد ببُااااااار
مردانااااه درآی و خااااوی و پیونااااد ببُاااار
هاار چیااز کااه هساات بنااد راه اساات تااو را
باااااا بناااااد چگوناااااه ره روی بناااااد ببُااااار
(دیوان رباعیات ،ص )115
درویشااااااااانیم و نیااااااااز دلریشااااااااانیم
آواره ز خااااااان و مااااااان وز خویشااااااانیم
ماااا جامااان ماااردان باااه ساااسر سااااختهایااام
تاااا خلاااق گماااان بااارد کاااه ماااا زیشاااانیم
(همان ،ص )173
هاار کااس کااه ساافر کاارد پسااندیده شااود
پاای همااه کااس چااو مااردم دیااده شااود
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از آب لطیاااااافتاااااار نباشااااااد چیاااااازی
لااایکن چاااو مقاااام کااارد گندیاااده شاااود
(همان ،ص )264
 .2.0.2چهار ضرب:

از جمله شیوههای بازشناخت قلندران و پیروان قلندریه وضعیت راهری آنان بوده است؛
«از مختصات [قلندریه] تراشیدن موی سر و صورت و حتای ابروسات کاه منشاأ ایان امار را
فرشته به سایّدجمالالادّین مایرسااند( .»...خرمشااهی ،1386 ،ج  ،1ص  )388متصادّی سار
تراشی را «پیر مقراض» مینامیدناد .در هنگاام تراشایدن سار آیان  27ساورۀ فاتح را تاالوت
میکردند« :لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَرْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَرافَ اللَّرهُ آمِنِرينَ
مُحَلِّقِينَ (تراشندگان موی) رُفُوسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ» (کوتاهکنندگان موی یاا نااخن)( .ساجادی،
 ،1388ص  )235-236این رسم به چهار ضرب مشهور بود؛ البته باید توجه داشات کاه سار
تراشیدن در آیینهای دیگر صوفیان نیز رواج داشات ،ولای ابارو ،ریا
خاص قلندریان بود« .تراشیدن موی سر ،ری

و سابلت تراشایدن

و ابرو که در تعالیم قلندریّه جزء اصول اولیاه

به حساب می آید ،ما را به یااد بعضای مساائل در ایاران عهاد ساساانی مایانادازد .از جملاه
تراشیدن ری

و ابرو که بعدها ،هر کدام از اینها یکی از «چهاار ضارب ابادال قلنادری» باه

حساب میآمده است»( .شفیعی کدکنی ،1386 ،ص )74
با توجه به اشاراتی که اوحدالدّین دربارۀ سر تراشایدن آورده اسات ،مشاخص مایشاود
که وی به این اصل از قلندریاه اعتقااد دارد و معتقاد اسات کاه سار تراشایدن تنهاا نبایاد باه
صورت راهری باشد؛ بلکه باید حقیقتاا دست از چیزهای مازاد دنیایی کشید:
باااا هااامنفساااان دال دمااات همااادم نیسااات
در راه حقیقاااات قاااادمت محکاااام نیساااات
ماااوی از سااار بوالفضاااول کااام کاااردی تاااو
لااایکن سااار ماااویی ز فضاااولی کااام نیسااات
(دیوان رباعیات ،ص )148
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در مصاااااطبن عشاااااق ز بااااادنامی چناااااد
عااااجز شااادم از ریاا و سااار خاااامی چناااد
گااار قا اوّت پاااای مااان مااارا گیااارد دسااات
تاااا پااای روم پااای اجااال گاااامی چناااد
(همان)315 ،
 .1.0.2لباس قلندران:

قلندران حتی در لباس و پوش

خود بسیار دقت به خرج میدادند تاا از هار آنچاه کاه

موجب تفاخر و زینت بخشیدن بود دور شوند .آنان پوشیدن دستار و دلق کاه لبااس خااص
صوفیان در آن روزگار بود را جز اعمال ریایی و آن را نشانهای برای جلب احتارام از ساوی
مردم میدانستند؛ امّا قلندران گروهی نبودند که مایل به جلب احترام باشند و بیشاتر میال باه
مالمت شدن داشتند.
لباااس قلناادران بااه سااه دسااته تقساایم ماایشااد؛ گااروه اول و دوم کاه مبنااا را باار عریااانی
میگشاشتند و تنها خود را با برگ درختان میپوشاندند؛ «آنها که راه رو

عامی میخستند

دل به آیین قلندران مای بساتند ،پیاران ایان راه سار ساسرده ،بناا باه درخواسات آناان عریاان
میشدند .گاهی برای ستر عورت برگهایی از گیاهان بار خاود مایبساتند .آن روزهاا ایان
پوش

با هی معیاری قابل توجیه نبود؛ اماا قلنادران معتقاد بودناد شارط دخاول در بهشات

عریان شدن است ،تا شرم عریانی در میان باشد ،آیین قلندری رعایات نمایشاود»( .برومناد
سعید ،1384 ،ص  )64گروه سوم که شامل عماده افاراد قلندریاه مایشاود ،جوالاق پوشاان
هستند؛ «جوال و جوالق از ماوی باز بافتاه مایشاد و بسایار خشان باود .معماوالا باه قلنادران
جوالقی ،جولقی ،جولهی و جولخی گفته میشده است .گششته از قلنادران کساان دیگاری
که از دنیا بریده و به عالم عشق روی میآوردند ،جولق و پاالسپاو

مایشادند»( .هماان،

ص  )68در جایی دیگر آمده است که جولق قلندران از جانس پوسات ببار و پلناگ باوده؛
(فروزانفر ،1386 ،ج  ،1ص  )734البته با توجه به ارزشمندی و حالت نرمای ایان دو جانس،
بعید به نظر میرسد صحیح باشد؛ زیرا اصل در جولق پوشی خشونت جنس آن باوده اسات.
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در دورههای بعد قلندران نیز برای خود لباسی مخصوص داشاتند؛ «لباسشاان عباارت باود از
قبای پی

باز و دامن چاک و کاله آنها نمدی بود و آن را کج بر سر مینهادند تاا از ماردم

عادی و عامی متمایز باشند»( .برومند سعید ،1384 ،ص )84
اوحدالدّین بی

از هر چیز در صدد نفی خرقهپوشی است و آن را نشانهای بارای جلاب

احترام میداند و این در حالی است که خرقهپوشان همواره تکبّر و غرور را زیار خرقاههاای
خود پنهان کردهاند:
یااااااارب بسااااااشیر از کاااااارم آوردۀ مااااااا
بنگاااار بااااه طریااااق لطااااف در کااااردۀ مااااا
ماااا نناااگ باااه زیااار خرقاااه پنهاااان داریااام
تااااو از کاااارم و لطااااف ماااادر پااااردۀ مااااا
(دیوان رباعیات ،ص )113
مااااردان ره عشااااق تااااو جااااانهااااا دارنااااد
در حجااااارۀ تاااااو درد نهاااااانهاااااا دارناااااد
باااا خرقاااه و هنااادهای باااه صاااد پااااره منااااز
کانجاااا باااه جاااز از خرقاااه نشاااانهاااا دارناااد
(همان ،ص )211
همچنین در یک موضع به لباس قلندران که پالسی بای

نیسات ،اشااره دارد و آن را از

رضایت نفس خوی میداند:
نفساام چااو بااه نااان و تااره از ماان راضاای اساات
کاای گااویم کاااین ریاایس یااا آن قاضاای اساات
از تاااان بااااه پااااالس دفااااع ساااارما کااااردم
پنااادارم کااااطلس اسااات یاااا مقراضااای اسااات
(همان ،ص )164
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 .2.2ویژگیهای اخالقی و اعتقادی
 .0.2.2ویژگیهای مختص:
 .0.0.2.2میگساری:

از مفاهیم اصلی و اولیه در شعر قلندری اصطالحات و عبارات مربوط باه مایگسااری و
میخانهها است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که «در آثار عرفانی می انگوری ماورد نظار
نیست و مستی آن هم از باده انگور نیست .در ایان آثاار مای کااربردی رمازی دارد و از آن
آفتاب و نور افالک اراده شده است و این می بدون ساغر و کام و دهان آشامیده میشود و
حالل است و غشای روم است و پرهیز از آن سبب مرگ میشود»( .برومناد ساعید،1384 ،
ص  )161این واهگان جزء اصلیترین مفاهیمی است که به کرّات در رباعیاات اوحدّالادین
کرمانی مورد استفاده قرار میگیرد .وی از سنت عرفانی تبعیات مایکناد .آنجاا کاه مای را
وسیلهای میداند که آدمی را از تعلقات مادی دور میکند و از منیّت میرهاند:
بااای مااای هماااه نوبهاااار عاااالم دی توسااات
در صااحبت ماای دو کااون ادناای شاای توساات
از ماااای همااااه لعاااال آب روان فهاااام مکاااان
هاار چااه از تااو تااو را بازسااتاند ماای توساات
(دیوان رباعیات ،ص )138
هاار کاااو نشااود مساات تااو او مغبااون اساات
و ایاان حالاات مسااتی ز صاافت بیاارون اساات
مسااااتی بایااااد خااااراب همچااااون «اوحااااد»
تااا او دانااد کااه حااال مسااتی چااون اسااات
(همان ،ص )172
تاااا در سااار تاااو مایااان ماااایی و منااای اسااات
آگاااه نشاااوی کاااه مایااان کاااار تاااو چیسااات
ماااایی و منااای در مااای و مساااتی گااام کااان
تااا دریااابی کااه مایااهات از کیساان کیساات
(همان ،ص )254
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 .2.0.2.2سبزک:

از جمله عادات رفتاری قلندریه اباحه یا مبام شمردن چیزهای ممنوعه هست که در باین
آن میتوان به استعمال حشی

یا همان سبزک نیز اشاره کرد؛ «آشنایی قلندریه با حشی

به

اوایل قرن هفتم میرسد و نخستین قلندرانی که از آن بهره بردهاند ،قلندریان حیدری بودند.
با گستر

مسلک حیدریه در اقطار عالم اسالمی ،استفاده از این گیاه گستر

یافته و یکای

از مسایل فقهی قرن هفتم را نیز به وجود آورده است که عدهای به حلّیت آن رأی دادهاند و
گروهی به تحریم آن»( .شافیعی کادکنی ،1386 ،ص )341امّاا عادهای از قلندریاه باه طاور
کامل استفاده از آن را نفی میکنند و اساتعمال آن را سابب زایال شادن عقال مایدانناد .از
جمله آنان اوحدالدّین است ،وی کسانی را که این عمل را انجام میدهند جز دساته آدمیاان
نمیداند و حتی خون آنان را حالل میشمارد:
حااااالی خااااواهی چنااااانکااااه حااااال مااااردان
از خاااااود باااااه درآ تاااااا نشاااااوی سااااارگردان
حااالی کااه بااه یااک کااف گاایه بتااوان یافاات
آن حااااال خااااران بااااود نااااه حااااال مااااردان
(دیوان رباعیات ،ص )272
هاااار کاااااو ز خااااری ساااابزک آیااااد خورشاا ا
بااااار مااااارگ مفاجاااااا باااااود آخااااار کنشااااا
آن کاااس کاااه همااای مااایهلاااد و سااابزه خاااورد
بااار گاااردن مااان خاااون چناااان کاااس بکشااا
(همان ،ص )273
ایاااان خااااو پسااااران خااااوی پلنااااگ آوردنااااد
روی چاااااو ماااااه و دل چاااااو سااااانگ آوردناااااد
از بااااایم پااااادر بااااااده نماااااییارناااااد خاااااورد
ناچااااااار همااااااه روی بااااااه بنااااااگ آوردنااااااد
(همان ،ص )273

حکمتنامۀ مفاخر

212
 .1.0.2.2شاهدپرستی:

شاهدپرستی یا تمایل داشتن به زیبارویان از جملاه مفااهیمی اسات کاه در ادب عرفاانی
دچار تحول معنایی شده است « .شاهد در لغت باه معنای مارد نیکاوروی ،ریادک ،ناوخط،
نکل و نوجوان است .البته این واهه به مرور زمان مفهوم مطلق زیباروی خواه زن باشد یا مرد
را به خود گرفته است»( .لغتنامه دهخدا ،ییال شااهد) باا توجاه باه ایان مفااهیم نمایتاوان
برداشت کرد که عارف الهی به انسان زیبا توجه دارد؛ بلکه او در رخ ایان زیبارویاان تجلای
جلوه الهی را میبیند .اوحدّالدین نیز بارها خود را به عیان شاهدپرست معرفی کارده ،باه آن
افتخار میکند و زندگی کردن بدون وجود شاهد را برابر با مردگی میداند:
دل بااااااایشااااااااهد از آن نداناااااااد باااااااودن
کاااااو را باااای او بااااه ماااارگ مانااااد بااااودن
چیاازی اساات کااه صااوفیان آن ماایخواننااد
شاااااااهد آن اساااااات و آن توانااااااد بااااااودن
(دیوان رباعیات ،ص )121
ای خاااو پساااران کاااه عقااال مااادهو شماسااات
دل چاااااکر آن عااااارض گاااالپااااو شماساااات
زر را چااااه محاااال کااااه ساااار فاااادا بایااااد کاااارد
آن را کاااااه سااااار سااااایم بنااااااگو شماسااااات
(همان ،ص )216
بااای شااااهد اگااار دمااای نشاااینی خاااو نیسااات
جاااز شااااهد اگااار بااااز ببینااای خاااو نیسااات
لاااایکن ز نخساااات ایاااان یکاااای شاااارط باااادان
در شاااااهد شاااااهد ار نبیناااای خااااو نیساااات
(همان ،ص )224
 .1.0.2.2کنایه به زاهدان ریایی:

در سیر اشعار عرفانی گالیه کردن و طعنه زدن به زاهدانی کاه تنهاا از سار ریاکااری باه
مسجد میروند و به اعمال عبادی میپردازند ،جریان دارد؛ «زهد در معنای بیرغبتی به دنیاا
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و حرص و آز و شهوات ا که از صفات و خصایل مثبت صوفیان راستین در صدر اول باوده
ا بعدها تحول معنی یافته و به صورت افراط در عبادات ،منزهنمایی و مقادسنماایی باه کاار
رفته»( .خرمشااهی ،1387 ،ج ، 1ص  )971اوحدالادّین نیاز از ایان گاروه گلاهمناد اسات و
همواره آنان را کسانی توصیف میکند که در عین اینکاه در بناد خاودی و منیّات هساتند،
رسیدن به خدا را خواستارند و این دو مقوله کامالا در تضاد با یکدیگر است .وی در بعضای
موارد سعی دارد چهرۀ هوسرانی از شیخ را به مخاطب ارائه دهد:
ناااه هااار کاااه میاااان ببنااادد از کفاااار اسااات
یاااا هااار زاهاااد ز سااابحه برخاااوردار اسااات
چاااون دل باااه صااافای حاااق نباشاااد روشااان
در گااااردن شاااایخ طیلسااااان زنّااااار اساااات
(دیوان رباعیات ،ص) 146
در دساااات سااااری ماااادام شاااایخا پااااا بساااات
پاااا بااار سااار خاااود ناااه ار تاااو را دساااتی هسااات
دسااات از سااار و از پاااای خاااودی بایاااد شسااات
تااااا پایگااااه سااااروری آری تااااو بااااه دساااات
(همان ،ص )189
شااااهد چاااو کباااوتر اسااات و شااااهدباز اسااات
چشااام شااااهد باااه ساااوی شااااهد بااااز اسااات
شااااهد چاااه کناااد کاااه پااای زاهاااد نشاااود
وان زاهااااد ایاااان زمانااااه شاااااهدباز اساااات
(همان ،ص )226
 .0.0.2.2تقابل مکانهای مقدس و نامقدس:

اشعار قلندری سراسر مضامینی است که موجب حیرت مخاطب میشاود؛ از جملاه آنهاا
رفتن قلندران باه مکاانهاای بادنام چاون میخاناههاا و خراباات و تارجیح آن بار مسااجد و
صومعهها است .قلندران گاهی به جهت برانگیختن مالمات مردماان از آباروی خاود دسات
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شسته و به این مکانها پناه میبرند .اوحدالدّین نیز به این مضمون قلندرانه بارها توجاه نشاان
داده و تصاویری را برای مخاطب میسازد که در آن پیران طریقت از صومعههاا رساته و باه
میکدهها پناهنده شدهاند:
پیاااااری ز خراباااااات بااااارون آماااااد مسااااات
ساااجّاده باااه کاااول و کاااوزۀ بااااده باااه دسااات
گفااااتم پیاااارا تااااو را باا اه دل ایمااااان هساااات
ایمااان بااه دل اناادر اساات و دل نیساات بااه دساات
(همان ،ص )282
در میکااااده چااااون جمااااال معشااااوقن ماساااات
باااااز آماااادن از کعبااااه بااااه بتخانااااه رواساااات
هااار کعباااه کااازو باااوی نااادارد کااان اسااات
بااااا او همااااه بتخانااااه شااااده کعباااان ماساااات
(همان )
اسااااااارار خراباااااااات کساااااااانی دانناااااااد
خااااود را ز وجااااود خااااوی بیاااارون داننااااد
بااااار صااااادر خراباااااات نشاااااینند هشااااایار
پاااار کاااارده شااااراب وصاااال ماااایگرداننااااد
(همان )
 .1.0.2.2رد مظاهر شریعت و تصوف:

شریعت به مجموعه اعمالی گفته میشود که صوفیه و عرفا باید بادان پایبناد باشاند؛ امّاا
کسی که طریق مالمت را برگزیده است ،سعی دارد باا زیار پاای گشاشاتن ایان آداب و بار
خالف آن عمال کاردن باه شایوهای ماورد مالمات ماردم واقاع شاود« .یکای از شایوههاای
مالمتیگری ،بی اعتنایی به مظاهر دینای اسات کاه البتاه اهال آن دچاار ریاا شادهاناد و ایان
مقدسات ،مورد سوء استفادۀ افراد مختلف جامعه بهخصوص صوفیان ریاکار ،واعظان فاساد
و ...قرار گرفته است»( .مهدیپاور ،میرزایاانفار ،1392 ،ص  )189اوحدالادّین کساانی کاه
شریعت را برمی گزینند و در اندیشن انجاام مساائل دینای هساتند را باا در راه مانادگان برابار
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میداند و در برخی موارد انجام امور عبادی را نیز با گناه یکسان میداند .نیاز گااه مضامون
رباعی متوقف شدن در امر سلوک را بیان میکند:
آن کاااس کاااه درون ساااینه را دل پنداشااات
دانساات کااه هاار چااه هساات حاصاال پنداشاات
علااام و عمااال و زهاااد و تمنّاااا و هاااوس
ایاان جملااه ره اساات و خواجااه مناازل پنداشاات
(دیوان رباعیات ،ص )134
در عاااالم عشاااق کفااار ایماااان باشاااد
آنجاااای گنااااه و توباااه یکساااان باشاااد
جااایی کااه عبااادت ماای و مسااتی داننااد
آنجاااای نمااااز و روزه عصااایان باشاااد
(همان ،ص )212
ماااییم و حاادیث زهااد و طامااات امشااب
شاااب روز کنااایم در خراباااات امشاااب
بگاااشر تاااو ز زهاااد وز کراماااات امشاااب
تااااا برگااااشریم باااار خرابااااات امشااااب
(همان ،ص )281
 .1.0.2.2نسبت دادن صفت رند ،قلّاش و دیگر صفتهای ذمیمه به خود:

از جمله بنیانهای اصلی قلندری مالمت کردن خود است؛ قلندران همواره ساعی دارناد
که خود را باا صافت هاای یمیماه توصایف کنناد تاا ماورد سارزن
صفتهایی که به خود نسبت میدهند ،قلّاشی است؛ قلّا

واقاع شاوند .از جملاه

مردم بینام ،ننگ ،لوند ،بیچیاز،

مفلس و ازکائنات مجرد را گویند( .دهخدا ،ییل قلّا ) از این رو قلنادران باه خاود صافت
قلّا

میدهند .اوحدالدّین نیز گششته از صافات یمیماه دیگار ،در چناد موضاع خاود را باا

صفات قلّا

و رند توصیف میکند« .نشست و برخاست با قلندران و رندان بادنامی در پای
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دارد .رندان در راهر ا برخالف حقیقت ا افرادی مست ،الیعقل و نظربازند که عماوم افاراد
از آنها کنارهگیری میکنند»( .دهقان ،صدیقی ،1394 ،ص :)48
هااار چناااد کاااه در شاااهر باااه رنااادی فاشااام
وانگشااااااتنمااااااای جملاااااان اوباشاااااام
یاااارب تاااو مااارا از در خاااود دور مکااان
مگااااشار کااااه رسااااوای جهااااانی باشاااام
(دیوان رباعیات ،ص )115
قلّاااااا و قلنااااادری و عاشاااااق باااااودن
ماای خااواره و باات پرساات و فاسااق بااودن
در کاااااانج خرابااااااات موافااااااق بااااااودن
باااه زانکاااه باااه خرقاااه در مناااافق باااودن
(همان ،ص )173
ای کاااارده ماااارا عشااااق تااااو در عااااالم فااااا
افکنااااااده ماااااارا تااااااو در میااااااان اوبااااااا
شاااهری خبااار اسااات کاااه زاهااادی شاااد قلّاااا
چاااون پااارده دریاااده شاااد کناااون ماااا را باااا
(همان ،ص )283
 .1.0.2.2مالمتکشی:

عدهای بر این عقیده هستند که اصل و بنیان قلندریاه از مالمتیاه اسات؛ مالمتیاه گروهای
بودند که در عین پاکی و خلوص نیت اعمال و نوافل خاود را از ماردم پنهاان مایکردناد و
تمایل داشتند که از جانب مردم مورد سرزن

واقع شاوند باه هماین دلیال باه آناان مالمتیاه

میگفتند؛ «اما گروه منشعب از مالمتیه که قلندریه هستند ،به هی مشهبی معتقاد نبودناد و از
سرزن

دیگران هم هراسی نداشتند .به مرور زمان نام قلندری مترادف باا مالمتایهاا شاد و

مردم هر دو فرقه را یکای دان ساتند و انحرافاات جماعات قلندریاه را باه حسااب مالمتایهاا
گشاشتند»( .امیری ،1392 ،ص  )45در البهالی اشعار قلندری اوحدی کرماانی باه مضاامینی
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شدن از جانب مردم است .وی در پارهای ماوارد از خداوناد

درخواست میکند که او را در موقعیتی قرار دهد که مردم از او گریزان باشند:
آنهااا کااه دریاان جهااان ز غوغااا برهنااد
از خرسااااااندی و از ماااااادارا برهنااااااد
یااارب تااو باادانچااه هساات خرسااندی ده
تاااا ماااا بااارهیم و خلاااق از ماااا برهناااد
(دیوان رباعیات ،ص )117
هاااار چنااااد ماااارا قصااااد سااااالمت باشااااد
در ماااان ز همااااه خلااااق مالماااات باشااااد
هااار یاااک باااه هااازار فعااال باااد مشاااغولند
گاااار ماااان نظااااری کاااانم قیاماااات باشااااد
(همان ،ص )213
ماااا شاااربت عشاااقت ناااه باااه باااازی خاااوردیم
ساااااودای تاااااو را ناااااه از هاااااوس پاااااروردیم
خاااااود را هااااادف تیااااار مالمااااات کاااااردیم
گاااار برگاااااردیم از ایااااان ساااااخن ناااااامردیم
(همان ،ص )218
 .2.2.2ویژگیهای مشترک:

همانگونه که قبالا گفته شد ،قلندران گروهی منشعب از صوفیان بودند؛ آنهاا در پای رد
اخالق و مظاهر صوفیانه بودند؛ ولی همن آداب و آیینهای صوفیان را مردود نمیشمردند و
به برخی پایبند بودند .در این قسمت به بررسی ویژگیهای مشترک بین قلنادران و صاوفیان
دیگر میپردازیم.
 .0.2.2.2امتزاج قلندری و عشق:

اساسیترین مفهوم در عرفان عشق است .هر کس کاه پاای در وادی عرفاانی گشاشاته و
به هر فرقه و پیری تمسّک جسته ،هی گاه عشق را فرامو

نکرده است؛ «رندی و قلندری با
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عشق رابطهای تنگاتنگ دارد .زمانی عشق حاصل میشود که معرفت وجاود داشاته باشاد و
آن زمانی است که آدمی از خود و منیّات عااری باشاد .عشاق ،مهامتارین رکان طریقات و
مشکلترین وادی است که سالک در آن گام مینهد .عشق در تصوف ،در برابر عقل اسات
در فلسفه و لشا شرم آن بسیار دشوار میباشد»( .شاجیعی ،1373 ،ص  )161اوحدالادّین نیاز
به مانند دیگر عارفان عاشق محبوب ازلی و ابدی یعنای خداوناد اسات؛ وی هماواره عاشاق
بودن و عاشقتر شدن را از خداوناد مای طلباد و بار ایان عقیاده اسات کاه اگار عشاق نباود
زندگانی هی معنایی نداشت:
یاااااارب ز شاااااراب عشاااااق سرمساااااتم کااااان
یکبااااااره باااااه بناااااد عشاااااق پابساااااتم کااااان
در هاار چااه نااه عشااق اساات تهاای دسااتم کاان
در عشاااق خاااودت نیسااات کااان و هساااتم کااان
(دیوان رباعیات ،ص )115
آگاااااااه باااااازی ای دل و آگاااااااه بمیاااااار
چااااون طالااااب منزلاااای تااااو در راه بمیاااار
عشاااااق اسااااات نشاااااان زنااااادگانی ور ناااااه
زیاانسااان کااه تااویی خااواه باازی خااواه بمیاار
(همان ،ص )181
عشااق آمااد و شااد چااو خااونم اناادر رگ و پوساات
تاااا کااارد مااارا تهااای و پااار کااارد ز دوسااات
اجااازای وجااااود ماااان هماااه دوساااات گرفاااات
نااامی اساات ز ماان ب ار ماان و باااقی همااه اوساات
(همان ،ص )217
 .2.2.2.2آسان نمودن راه در ابتدا:

قلندریه با توجه به توصیفاتی که قبال داده شد باا آداب و رساوم و اندیشاههاای خاصّای
همراه است؛ کسی که قدم در این طریقت میگشارد ،شاید در نظر اول بارای

بسایار سااده

بنماید؛ ولی بعد از آن متوجّه میگردد که قدم در راهی پر پی و خم نهااده و باا مشاکالت
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فراوانی مواجه است .اوحدّالدین بارها در اشعار خود اشاره میکند که ایان راه باه آساانی و
در طی مدت کوتاه به سرانجام نمیرسد؛ بلکه مردانی قدرتمند میطلبد و سالهای طاوالنی
تا به سر منزل مقصود رسید:
هاار ماارد کااه او پااای در ایاان راه افشاارد
در شیشاان جااام او چااه صااافی و چااه دُرد
تااااا ساااار ننهاااای پااااای دریاااان راه منااااه
کاااین راه بااه باایسااری بااه ساار شاااید باارد
(همان ،ص )135
اسااارار طریقااات نشاااود حااال باااه سااارال
نااااه نیااااز بااااه درباااااختن حشاااامت و مااااال
تاااا خاااون نکنااای دو دیاااده در پنجاااه ساااال
هرگاااز ندهناااد راهااات از قاااال باااه حاااال
(همان ،ص )137
ایااان راه باااه شااا پااانج نشااااید رفاااتن
بااااا راحاااات و باااایرنااااج نشاااااید رفااااتن
صاااورت درباااااز تااااا بااااه معناااای برساااای
آسااااان بااااه ساااار گاااانج نشاااااید رفااااتن
(همان ،ص )151
 .1.2.2.2آگاهی از اسرار و حقایق الهی:

آگاه بودن از اسرار الهی کار هر کس نیست و به طور کلی هار انساان عاامی و ساادهای
نمیتواند به کشف رموز الهی بسردازد .قلندران گروهی هستند که با تحمّل ریاضتها اسرار
الهی برای آنان فا

شده است .اوحدّالدین رازهای الهی را با تشبیهاتی چون دریا و جاواهر

یکر میکند که هر کس قابلیت دست یافتن به آن را ندارد و باید به قابلیت رسید تا بتوان به
دست یافت:
هااااار دل نباااااود قابااااال اسااااارار خااااادا
در هاااار گوشاااای نگنجااااد اساااارار خاااادا
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هساااتند عقاااول یاااک سااار ار درنگاااری
سرگشاااته و والااااه شاااده در کااااار خاااادا
(همان ،ص )121
خاااواهی کاااه بااارم سااارّ تاااو مکناااون باشاااد
وایاااان واقعااااه از حاا ادّ ماااان افاااازون باشااااد
در دریاااااااایی فکنااااااادیام بااااااایپایاااااااان
و آنگاااه گاااویی غرقاااه مشاااو ،چاااون باشاااد
(همان ،ص )154
دردا کاااه دریااان ساااوز و گااادازم کاااس نیسااات
همااااااراه دریاااااان راه درازم کااااااس نیساااااات
در قعااااار دلااااام جاااااواهر راز بسااااای اسااااات
امااااا چااااه کاااانم محاااارم رازم کااااس نیساااات
(همان ،ص )174
 .1.2.2.2ضرورت وجود پیر و مرشد:

قلندران با اینکه گروهی آزاده هستند و به هی چیز پایبندی ندارند؛ ولای هماواره چاون
صوفیان باید دست ارادت به دامن پیری داشته باشند که آنان را در طریق قلنادری رهنماایی
کند .اوحدالدّین بارها به ضرورت وجود پیار اشااره کارده و باه بیاان اهمیات وجاود پیار و
ورایف پیر میپردازد:
یاااک بااااره بااارون نیاماااده از پااای و پوسااات
دعااوی سااری مکاان دال کاااین نااه نکوساات
شاااایخی خااااواهی باااارو مریاااادی ماااایکاااان
کااان کااس کااه مریااد شااد مااراد همااه اوساات
(همان ،ص )175
بااس خااون جگاار کااه شاایخ ماان بااا ماان خااورد
تاااا کااارد مااارا چناااین کاااه مااایبینااای مااارد
ماااان بااااد بااااودم شاااایخ ماااارا نیکااااو کاااارد
مااان نیاااز هماااان کااانم کاااه او باااا مااان کااارد
(همان ،ص )176
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از حاااال مریاااد شااایخ اگااار بااایخبااار اسااات
باااس شااایخ و مریاااد را در ایااان ره خطااار اسااات
شااایخی کاااه ناااه واقاااف اسااات از حاااال مریاااد
در عاااااالم معنااااای کجاااااا رهگاااااشر اسااااات
(همان ،ص )317
 .0.2.2.2پاکبازی:

از ویژگیهای بارز قلندران پاکبازی است؛ قلنادرانی کاه باه تماام دسات از هار آنچاه
نعمت و آسای

این دنیایی بوده شستند و در بیسر و سامانی به سار مایبرناد ،حتای وجاود

خوی

را نیز به تمامی در راه محبوب و معشوق ازلی فادا مایکنناد .اوحدالادّین در اشاعار

خوی

تصویری از قلندران ارائه میدهد که تمام وجود خود را در راه عشق فدا کردهاند به

گونهای که نشانی از آنها دیگر باقی نمانده است:
در عشااق تااو جااان بااازم خااود ساار چااه بااود
چااون نیساات غاام تااو سرسااری ساار چااه بااود
گفتااای کاااه باااه تااارک سااار تاااوانی گفاااتن
گااار زانکاااه تاااو سااار درآوری سااار چاااه باااود
(همان ،ص )211
دل را طمااااع وصاااال تااااو ماااایبااااود و ندیااااد
جاااان در غااام تاااو ساااوده شاااد و ساااود ندیاااد
انااادر طلاااب عشاااق تاااو ای جاااان و جهااااان
ماااان پااااااک بساااااوختم کسااااای دود ندیاااااد
(همان ،ص )223
دل را چااااو فتاااااد بااااا غاااام عشااااق تااااو رای
چنااادانکاااه تاااوانی باااه غمااا مااایافااازای
تااااا جااااان دارم دساااات ماااان و داماااان تااااو
زیااان سااار ناااروم تاااا کاااه بباشااام بااار پاااای
(همان ،ص )291
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 .1.2.2.2خدمت کردن:

خدمت به دیگران در همه آیینها و فرق همیشه مورد توجّه بوده و به آن سافار
است .قلندران که تمایل به سرزن

شاده

شدن و دوری از مردمان روزگاار خاود را دارناد نیاز از

این قاعده مستثنی نیستند .آنان نیز خالصانه کمر باه خادمت ضاعیفان مایبندناد و در اشاعار
خوی

نیز این فرهنگ را اشاعه میدهند .اوحدالدّین کرمانی نیز در قالب مثاالهاایی چاون

ارزشمندی کرامات اولیا ،شمع و مور میان بساته در صادد بیاان ارزشامندی خادمت کاردن
برآمده و نظر مخاطب را بدان جلب میکند:
آزار طلااب مکاان کااه طامااات ایاان اسااات
بگاااشار خرابااای کاااه خراباااات ایااان اسااات
آن نیسااات کراماااات کاااه باااار تاااو کشاااند
بار هماه کاس کا کاه کراماات ایان اسات
(همان ،ص )135
گااار مرکاااب عشاااق نیکاااوان خاااواهی تاخااات
باااا ساااوختگان چاااو شااامع مااایبایاااد سااااخت
دانااای ز چاااه شاااد شااااهدی شااامع باااه جماااع
آساااای جماااع جسااات و خاااود را درباخااات
(همان ،ص )171
گااار ای دل اگااارت بصااایرت حاااقباااین اسااات
پیوساااااته باااااراق همتااااات در زیااااان اسااااات
چاااون ماااور میاااان ببناااد در خااادمت خلاااق
کااان ملااک ساالیمان کااه شاانیدی ایاان اساات
(همان ،ص )246
 .1.2.2.2دوری از خودبینی:

از بارزترین صافات اخالقای قلنادران فروتنای و دوری از خاودبینی اسات؛ اوحدالادّین
غرور و منیّت را مانع راه وی در رسیدن به خدا میداند؛ بنابراین نهایت همت خود را به کار
میبندد تا این صفت یمیمه را درون وجود خود بکشد .وی نیز مهمتارین عیاب خاودبینی را
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توصایه مایکناد کاه از ایان

صفت بسرهیزد:
خااودبین هرگااز بااه هاای حاصاال نرسااد
تاااا جاااان ندهاااد باااه عاااالم دل نرساااد
بااایبدرقااان صااادق و رفیاااق اخاااالص
در راه طلاااب کسااای باااه منااازل نرساااد
(همان ،ص )151
تااا بااا خااودم از عشااق خباار نیساات ماارا
جااز باار در دل هاای گااشر نیساات ماارا
چااون ماان بااه میاان ناایم تااوی حاصاال ماان
جااز ماان بااه تااو مااانعی دگاار نیساات ماارا
(همان ،ص )183
ساااربازی کااان اگااار تاااو داری سااار او
پااااا داری کاااان باااااز مگاااارد از در او
مایدان باه یقاین کاه تاا تاوی باا تاو باود
ممکااان نباااود کاااه باااار یاااابی بااارِ او
(همان ،ص )187
نتیجه
با بررسی مضامین قلندری در دیوان رباعیات اوحادی کرماانی باه نتاایجی از ایان قبیال
دست یافتیم:
 .1قلندران مخالف پاینبدی به خانه و خانواده بودند ،بنابراین همواره به سفرهای مختلف
میرفتند و در این سفرها افراد را به فرقن خود فرامیخواندند .راهر قلندران نیاز بایاد حالات
از مالمتاایگااری داشااته باشااد؛ آنااان بااا عماال چهااار ضاارب مااوی ساار و صااورت خااود را
میتراشیدند .قلندران گاهی معتقد به برهنگی بودند و در دورههای بعد با برگهای درختان
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خود را میپوشاندند ،که البته این وضعیت دوامی نداشات و بعادها باه پوشایدن لبااسهاای
خشن و سخت از پوست حیوانات روی آوردند .در البالی رباعیات اوحادی نشاانههاایی از
بیزاری از خرقه که نمادی برای فخر شمرده شده و نیز اشاره به پالس که تانپاو

قلنادران

است دیده میشود؛
 .2از لحاظ اعتقادی میگساری و شاهدپرستی از جمله اعتقاادات اشاعار قلنادری اسات
که در رباعیات اوحدی نیز جلوهگر شده است .منظور از مای ناه تنهاا مای انگاوری نیسات؛
بلکه آن شراب الهی است که منیت را از آدمی میرهاند .شاهد نیز تجلیای از جلوۀ زیباای
خداوند است که عارف را به آن سمت و سو هدایت میکند؛
 .3اوحدالدّین در خالل رباعیات خوی
خوی

از وجود زاهدان ریایی که تنها با اعمال عبادی

و بدون خلاوص نیات ساعی در فریاب ماردم دارناد ،گلاهمناد اسات .وی رفاتن باه

مکانهایی چون میخانهها را بر مساجد و صومعهها ترجیح میدهد؛ زیرا در آنجا هار آنچاه
که هست خلوص و پاکی است .وی در برخی موارد چاون مالمتیاان در پای رد پایبنادی باه
مظاهر شریعت و تصوف است و آن کسانی را که به آن معتقدند را در راه ماندگان میداند.
نسبت دادن صافتهاای یمیماه از دیگار آداب قلنادران مالماتکا
سرزن

اسات کاه تمایال باه

شدن توسط عموم مردم دارند؛

 .4رباعیات اوحدی در باب عشق الهی و مسیر قلندریه برای رسیدن به محبوب ازلای باه
این مفهوم اشاره دارد که قلندری چون دیگر فرق تصوف با عشق امتزاج یافته و محبوب در
اشعار قلندری همیشه خداوند است .این مسیر اگر چه در ابتدا سهل جلوه میکند؛ اما راهای
پر خطر است ،بنابراین کسانی که پاای در راه قلنادری مایگشارناد ،هماواره باه یاک پیار و
راهنما نیازمندند تا آنان را در این مسیر یاری کند ،تاا آناان از رماوز و اسارار الهای آگااهی
یابند؛
 .5جلوۀ اخالقی قلندران در البهالی رباعیات اوحدی به گونهای هست که این افاراد در
پی نفی خودبینی هستند و بر این عقیدهاند که تا زماانی کاه منیّات وجاود دارد ،باه محباوب
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نمیتوان رسید .همچنین خدمت به ضاعفا از جملاه آیاینهاای اصالی ایان گاروه محساوب
میشود که برای آن اهمیت زیادی قائل شدهاند.
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جهانبینی عرفانی شهریار در عصر معاصر
دکتر بهمن نزهت

*

چکیده
پژوه حاضر بافت عرفانی اشعار شهریار را در رابطه باا شایوۀ تفکار عرفاانی و رو بیاان او
بررسی میکند .ویژگی های عرفانی شعر او نظیر کاربرد واهگاان و مضاامین خااص عرفاانی ،زباان
عاطفی و احساساتی وی در تعبیر تجارب عارفانه نشان میدهد که نوع تفکار عرفاانی و معرفتای او
در ادامن همان شیوۀ شعرای عارف مسلک پیشین ادب فارسی است .از این روی میتوان گفت کاه
صدای برخی از اندیشههای عارفانه عطار ،موالنا و حافو در روزگار معاصر از اشاعار او باه گاو
میرسد.
با این که شهریار بسیاری از درونمایه های عرفانی شعر خود را از شاعران عارفمسلک پی از
خود اخش کرده؛ لیکن آنها را با استادی تمام چنان در اشعار خود پرورده اسات کاه های رد پاا یاا
نشانی از تقلید در آن نمیتوان مالحظه کرد .ما در این نوشته ابتدا برای اینکه روشن شود تعالیم و
آموختههای دینی ،مشهبی و محیط اجتماعی و اوضاع و احوال تاریخی ،چه تأثیری بر دیدگاهها و
جهان بینی عرفانی او داشته است ،نگاهی اجمالی به زندگینامن او خواهیم داشت .سسس ویژگیهاا
و مختصات فکری و نوع معرفت حاکم بر شعر او را در عصر معاصر که میتواند به نوعی اخالق و
عرفان مثبت را به صورت عملی و کاربردی در جامعه برای نسل جدید ترسیم کند ،تشریح خواهیم
کرد.
کلید واژه :اسلوب بیان ،رو شناسی ،شهریار ،عرفان ،غزل.

* .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه)bahmannozhat@yahoo.com( .

تاریخ وصول97/17/19 :

تاریخ پشیر 97/18/12 :

مقدمه
شهریار ،از جمله شعرای برجسته معاصر است کاه شاعر را محملای بارای بیاان مجموعاه
تفکرات شاعرانه اعم از جهاانبینای عرفاانی و ماواعو حکمای و اخالقای قارار داده اسات.
مخاطب وی در بیان مقوالت معرفتی و اخالقی نوع انسان در تماام اعصاار بشاری اسات ناه
منحصر به فردی خاص در زمانی محدود .دیوان اشعاری این شاعر بزرگ معاصر سرشاار از
مضامین ،معانی و مفاهیم لطیف عرفاان اساالمی از ناوع عملای و مثبات باوده کاه باه ناوعی
منعکسکنندۀ تصویر واالی عرفان اسالمی در عصر معاصر است .شهریار در بیاان مفااهیم و
نکات اخالقی و حکمی گاهی از اصاطالحات خااص عرفاانی اساتفاده کارده و گااهی نیاز
همان نکات معرفتی را با زبان عامه و محاوره به طرز نو و جاشاب بارای انساان معاصار بیاان
داشته است .وی در منظومههای خود در انواع گونههای شاعر فارسای مانناد غازل ،قصایده،
قطعه ،مثنوی ،رباعی و نیمایی اشعاری سروده است .از ویژگیهای شاعری او ،زباان سااده و
استفاده از اصطالحات عامیانه است .وی در شعر کالسیک بیشتر به حاافو و در شاعر ناو باه
شیوۀ نیما نظر داشته است.
ملکالشعرای بهاار از شاعرای برجساتن ادب فارسای ،شاهریار را افتخاار شارق در روزگاار
معاصر مایداناد .شاهریار ناه تنهاا افتخاار ایاران ،بلکاه افتخاار شارق اسات( .آریانپاور ،ج ،3
ص )513
کلیات اشعار شهریار بی

از پانزده هزار بیات ،از غازل ،قصایده ،مثناوی و قطعاه اسات.

اشعار برجستن وی عبارتند از« :حیدربابا» (به زبان آیری)« ،سهندیه» (به زباان آیری)« ،علای
ای همای رحمت»؛ «علای و شاب»؛ «دو مارغ بهشاتی» و «افساانه شاب» در  1624بیات ،کاه
مفصلترین مثنوی شهریار به سبک و سیاق جدید است.
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شهریار به خاطر عشق و محبتی که به امیرالمارمنین حضارت علای (ع) و اهال بیات (ع)
دارد ،بسیاری از اشعار خود را به مدم و منقبت ایشان اختصااص داده اسات .وی بار اسااس
اشعاری در فضیلت امیرالمرمنین حضرت علی (ع) ،برتارین فضایلتهاا را دوساتی حضارت
علی (ع) میداند .وی در مدم حضرت علی (ع) اشعاری چون «علی ای همای رحمت» ،یاا
«علی و شب» و «علی و دنیا» را سروده است .شهریار همچنین قصیده «کااروان کاربال» را در
مرثین امام حسین(ع) و اهل بیت

سروده است.

شهریار همچنین به سبب حبّ وطن و دلبستگی بدان برای هویات ملای ارز

و اهمیات

خاصی قائل بود:
ای وطاااان مهاااار تااااو بیاااارون ناااارود از دل ماااان
مگاااار آن روز کااااه روم از باااادن آیااااد بیاااارون
(دیوان ،ج  ،1ص )124
از این روی شهریار بر وحدت ملی ایمانی راسخ داشت و در اشاعار خاود بار ایان نکتاه
مهم اشاره کرده است:
روز جانبازیسااااااااات ای بیچااااااااااره آیربایجاااااااااان
ساار تااو باشاای در میااان ،هاار جااا کااه آمااد پااای جااان
ای کااااه دور از داماااان مهاااار تااااو نالااااد جااااان ماااان
چااااون شکسااااته بااااال مرغاااای در هااااوای آشاااایان
تاااااو هماااااایون مهاااااد زرتشاااااتی و فرزنااااادان تاااااو
پاااااور ایرانناااااد و پااااااک آیاااااینناااااژاد آریاااااان
اخاااااتالف لهجاااااه ،ملیااااات نزایاااااد بهااااار کاااااس
ملتااای باااا یاااک زباااان کمتااار باااه یااااد آرد زماااان
(دیوان ،ج  ،2ص )112
شهریار به امور روزمره و مسائل اجتماعی روزگار خود نیز نیک واقف بود ،از این روی
وی که در حدود یک دهه از انقالب اسالمی ایاران را در ساالهاای آخار عمار کاه کماال
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پختگی وی نیز باوده ،درک کارده اسات ،اشاعاری در حمایات از انقاالب و مقاام رهباری
سروده و در این اشعار باور و احساسات خود را نسبت به مسایل روز بیان داشته است.
 .0اسلوب بیان و شیوۀ شاعری شهریار
شهریار اگر چه بیشتر گونهها وقالبهای شعری را آزموده است؛ لیکن شهرت او بیشاتر
در قالب غزل است .او بیشک یکی از غزلسرایان مشهور معاصر ادب فارسی است.
تغییر و تحولی که در سیر تاریخ طبیعی شعر فارسی از ابتدای تکوین آن تا زماان حاضار
میبینیم ،در دوره شهریار نیز وجود داشت .در همین دوره «نکته سانجی ،مضامون آفرینای،
خیالپروری و سادگی زبان» از ویژگیهای بارز شعر بود و شاعرانی که در این دوره رهاور
کردند ،سعی داشتند که در این زمینه به نوعی دست به نوآوری بزنند .بیشاک شاهریار نیاز
یکی از مهمترین شاعران دوره معاصر است که به سبک خاصی که نشان از شایوه و سابک
شاااعران هاام عصاار خااود در ایااران دارد ،اشااعار فارساای سااروده اساات .شااهریار در طاای
مالقاتهایی که با شاعران برجسته همعصر خود نظیر نیما یوشیج ،هوشنگ ابتهاج و اخاوان
ثالث داشت ،به تغییر و تحول شعر فارسی در عصر خود کامالا واقف باود و در پای آن باود
که در شیوۀ شاعری طرم نویی دراندازد .شهریار بعد از چاپ جلد سوم دیوان خود به سبب
نوآوریهای محتوایی و فکریی که در اشعار خود داشته ،از ساوی طرفاداران و دوساتداران
خود به شاعری صاحب سبک یا صاحب مکتب مشاهور مایشاود .چناانکاه وی در مقدماه
جلد سوم دیوان سعی بر طرم و سرودن این ناوع شاعر را داشات و در ایان مقدماه باه طاور
ضمنی نیز بر این نکته اشاره میکند« :این کتاب را مکتب شهریار خواندهاند ،این تسامیه باه
معنای واقعی صحیح نیست؛ بلکه یک غلط معمول اساتعمال عارف و اصاطالم اسات ،مثال
این که سابق میگفتند فالن شاعر صاحب سبک است ...این سبک گفتن منظورشان سابک
واقعی و اصلی نبود؛ بلکه میخواستهاند بگویند فالن شاعر صااحب شخصایت اسات؛ یعنای
طرز بیان مشخصی دارد که با آشنا شدن با آن طرز میتوان آثار او را تشاخیص داد .مکتاب
شهریار گفتن هم از این قبیل است»( .شهریار ،1339 ،ج  ،3مقدمه ص )9
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از جمله ویژگیهای بارز طرز بیان شهریار چنانکه برخی به آنها اشااره کاردهاناد ،طباع
روان و خدادادی و خالقیت

در تصاویر و مضامین رریف و زیبا و پایبناد باودن باه جریاان

سنت ادبی است که شاعر خود نیز به این مختصات در مقدمه جلد ساوم دیاوان خاود اشااره
نموده است .شهریار «تازگی روحیه و کیفیت شعر و تازگی موضوع و مطلب» را از پایههای
اصلی کمال در شعر میداند و سادگی بیان یعنی منطبق سااختن شاعر باا حارف زدن عاادی
مردم به شرط دوری از اغالط عامیانه را از فروع ایجاد طرز یاا سابک ناو معرفای مایکناد.
(همان ،ص  )12همچنین در مورد مضمون آفرینیها و ایماه (تصویر)های رریف و شاعرانن
خود به نوعی تعلق خاطری به مکتب رمانتیک نشان میدهد؛ البته از نوع بومی شادۀ آن« .در
مواردی که موضوع کوچکی را ا نظر به اهمیتای کاه دارد ا الزم اسات شارم و بساط داد و
باازرگ کاارد ،احتیاااج مکتااب رمانتیااک پاای

ماایآیااد؛ البتااه ایاان مکتااب نساابت بااه طاارز

قصهپردازی کالسیک ما تازگی دارد و در مواردی که نوع احساساتمان هام تاازگی دارد و
میخواهیم دنیاپسند هم باشد ،ضرورت پیدا میکند»( .همان ،ص 14و )15
منظور از «تازگی روحیه و موضوع شعر» در گفتن شهریار گستر

دامنن خیاال شااعر تاا

جایی است که بتواند معاانی و مضاامین تاازه و جدیاد را باه زباان سااده در غازل عاشاقانه
بگنجاند و بیان نماید؛ چنانکه خود نیز در مقدمن دیوان بدین امر واقف است.
بناابراین «تاازگی روحیااه و کیفیات شااعر و تاازگی موضاوع و مطلااب» بارخالف شاایوۀ
شاعرانی که چند دهه بعد از شهریار رهور کردند و بنیاد کارشان بار اباداع معاانی غریاب و
نکتههای دیریاب بود که با تخیل و ایماههای پیچیده حاصل مایشاد و موجاب ابهاام کاالم
شاعر میگشت؛ اما در شعر شهریار معاانی و مضاامین تاازه و جاشاب باه زباان ساادهای کاه
خواننده با اندک تأملی آن را درمییاباد و از کشاف تصااویر یهنای شااعر و ارتبااط آن باا
جهان بیرون لشت میبرد ،به زیبایی بیان شده است .شهریار در قطعن بلند «راز و نیاز» کاه در
فضایی معنوی سروده شده و سرشار از مضامین عمیق عرفاانی و روحاانی اسات ،حااالت و
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احساسات رقیق خود را با زبانی ساده و عاری از پیچیدگیهای لفظی و معنایی چنین وصف
میکند:
به چشمکهای او ،چون چادر شب میکشد بر سر

کشیده می شاوم کام کام باه تااریکی و تنهاایی

همه محو تماشا و همه مسحور زیبایی

شهریار با محو شدن در هستی مطلق معشوق ،در بیت زیر با ایماههایی نظیر «ناایی جاادو
دم و خامو

گویا» (نماد حقیقی حق) و «گویای خامو

و نی» (وجود و هستی مجازی) و

با عبارات «چنگی و چنگی ،نایی و نایی» مفهوم «وحدت حقیقی» را بیان میکند:
چااااه پیاااادایی کااااه در پشاااات هاااازاران پاااارده پنهااااانی
چااااه پنهااااانی کااااه از پشاااات هاااازاران پاااارده پیاااادایی
نگااااااویم کااااااز پااااااس آیینااااااه طااااااوطیوار دارناااااادم
کااااه مااااا گویااااای خاموشاااایم و تااااو خااااامو گویااااایی
تاااو آن ناااایی جاااادودم کاااه در ماااا مااایدمااای چاااون نااای
خطاااا گفاااتم کاااه ماااا خاااواب و خیا االیم و تاااو خاااود ماااایی
تو هم چنگی و هم چنگی؛ تو هم نایی و هم نایی
(دوان)17/3 ،
هم از اینگونه است اشعاری که در منظومههای «دو مرغ بهشتی»؛ «شب و علی»؛ «فرشته
شب» و «مناجات» آمده است:
نااااارم نااااارم از کشاااا دلکاااا باااااال
خیاااااااال اروام کشااااااااد در دنبااااااااال
اوج گیاااا اریم بااااااه مااااااوج مهتاااااااب
اختاااااااااران را بشاااااااااکافیم حبااااااااااب
پااااار فشاااااانیم باااااه دنیاااااای جماااااال
جاااازر و مااااد داده بااااه دریااااای جمااااال
(همان)
بنابراین شهریار در عهد خود به یاری یوق و طبع خداداد

ساعی در ناوآوری دارد .او

جهان و پدیدههای هستی را با احساسات و عواطف درونی خود تطبیق داده و آنهاا را چناان
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میبیند که مای خواهاد و باه هماین خااطر در بیاان و توصایف احساساات شااعرانن خاود از
تصاویر و ایماه هایی بهره میگیرد که تا زمان او در بین شعرا رایج نبود و یا بسیار نادر باود:
خیال شاعرانگی شهریار به امواج مهتاب میزند تا حباب اختران را بشکافد؛ به دنیای جماال
و زیبایی معنوی پر میکشد تا از آن بتواند بهارهمناد گاردد؛ در برابار معباود خاود را چاون
طوطیی که گویای خامو

است ،میبیند و معبود را با همه بیصدایی و خاموشای جهاان از

حرف و صوت میداند. ...
با این همه یکی از ویژگی های باارز اشاعار شاهریار کااربرد گساتردۀ نمادهاا ،اساتعارات و
تشبیهات عرفانی است و این امر صورخیال او را به صورخیال شعرای عارف ادب فارسی بسایار
نزدیک میکند و او را در زمرۀ شاعران عارف مسلکی چون «حافو» جلوه میدهد.
 .1بافت عرفانی غزلهای شهریار
وقااات خواجاااه ماااا خاااو کاااز ناااوای جاویاااد
نغماااااه سااااااز توحیااا اد اسااااات ارغناااااون عرفاااااانی
(غ )148
یکی از مبانی و اصول معرفتی و هستیشناختی عرفان اسالمی زهد ساده و بیتوجهی باه
امور مجازی دنیا است .عرفا با رعایت این اصل و تداوم و پا فشاری در اعمال مربوط به آن،
حالتی را تجربه می کنند که در آن عشق و محبات الهای چناان ساراپای وجاود آناان را فارا
می گیردکه هستی مجازی آنان را محو کارده و آناان را باه حقیقات حاق رهنماون مایکناد.
عرفان با چنین شیوه ای ضمن اثبات فانی بودن این جهان به الوهیت و یگانگی خالق آن اقارار
میکند .در حقیقت عرفان در سایه چنین اصولی رشد نمود و در قالب فرهنگ و اندیشههاای
اسالمی ،ایدهها و افکار واال و معنوی جالب توجهی را به جهان اسالم عرضه نمود.
عرفان در سیر تاریخ طبیعی خود بر شعر کالسیک فارسی تأثیر شاایان تاوجهی داشاته و
به طرز شگفتی الهام بخ

بسیاری از شعرای عارفمسلک ما شده است .دکتر زرین کاوب
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در مورد این تأثیر مایگویاد « :شاعر فارسای ادوار کالسایک چناان از فلسافن عارفاناه تاأثیر
پشیرفته بود که تقریباا هر شاعر غزلسرای بزرگی از آن دوره یک صاوفی باود ،هماانطاور
که تقریباا هر صوفی بزرگ آن دوره یک شاعر بود»( .به نقل از میراث تصوف ،ص )51
اشعار شهریار نیز سرشار از موضوعات و تلمیحاات دینای و عرفاانی اسات .او در بیشاتر
غزلها با احساسات و عواطف روحانی خاصی ،شور ،یوق و عالقن عمیق خود را به معاارف
دینی و عرفانی بیان مایدارد .در حقیقات مایتاوان گفات کاه شاهریار باا توسال باه چناین
دیدگاههای معرفتی یکی از ابزارهای اصیل تفکر و تدبر در خود و هستی را حاصل نموده و
بدینگونه شعر او نوعی ترسیمکننده جهانبینی عرفانی در عصر معاصار تواناد باود .باه نظار
میرسد در نگر

عرفانی شهریار معارف دینی و مشهبی و به نوعی عرفان عملی مثبات کاه

بیانگر اخالق و رفتارهای فردی و اجتماعی است ،سهم عمده دارد.
شایان یکر است که در عصر شهریار ساختار تجربن شعری برخای از حکماا و شاعرا در
ترویج شعرِ عرفانی جایگاهِ ویژهای دارد .سید احمد ادیب پیشاوری ( 1349ق) ،امام خمینی
(ره) ،سهراب سسهری از مهمترین شخصیتهای علمی و ادبی عصر معاصرند که باا مفااهیم
و تعابیر عرفانیِ بسیاری از شاعران عارفمسلک آشنایی داشته و در بیان اندیشههای عرفاانی
خود به نحوی از آنها بهره بردهاند .از این روی کاربرد واهگان عرفانی در شاعر شاهریار نیاز
ضمن اینکه صبغن عارفانه به اشعارِ او داده ،نوعی یهنیتِ جهان شمولی را نیز برای او فراهم
نموده که در رونق وترویج ایدهها واندیشههای اخالقی و عرفان عملای در عصارِخود بسایار
مرثر بوده است.
با اینکه شهریار به اندیشههای عرفان اساالمی باه دیادۀ احتارام ماینگارد و اصاطالحات
خاص عرفانی را در شعر خود پیوسته به کار میبرد؛ لیکن علیرغم گفتههای آقای زاهاادی
ا مرلف زندگینامه شهریار ا که وی در طول زندگای خود مراحال سیار و سالوک را طای
کرده و تا حد خرقه گرفتن پی

رفته است( ،دیوان  )187/4دلیل واضح و مبرهنی از خاالل

زندگینامن وی به دست نمیآید که بیانگر پیوند او به سلسلههای طریقات عرفاانی یاا نشاان
دهندۀ شیوۀ زندگی عارفانن او باشد.
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عرفانگرایی و رهور دیدگاههای عرفانی را در شعر شهریار میتوان در دو اصال عماده
خالصه کرد :نخست ،عالقن یاتی و درونی وی به معارف دینی و ائمن اطهار (ع) بارای یوق
و ادراک حاالت معنوی و روحانی و دیگری ،توجه به سنت و شایوۀ پیشاینیان باهخصاوص
«حاافو» جهاات غناایتاار کاردن صااورخیال شااعری و تلطیااف غاازلهااای خااود بااا نمادهااا و
اصطالحات ویژۀ عرفانی است .گستردگی و تنوع مفاهیم و مضامین عرفانی در دیاوان او باه
قدری صریح و روشن است که وقتی شهریار از شعر عالی و ناب صحبت میکناد ،در بیتای
که به زبان ترکی آیری سروده میگوید :شعر باید به عرفان برسد تا متعالی و جاوید گردد:
عرفان چاتماسا شعر و ادب ابقا اولماز
منده عرفانه چاتیب ،شعریمی ابقا ائله دیم
(دیوان ترکی ،ص )71
نیز در غزلی میگوید اگر عشق به عرفان رهنمود نمیشد ،اشعار من هشیانی بای

نباود؛

یعنی عرفان است که به شعر معنا میدهد:
عشاااق اگااار ره ناااه باااه سرچشااامه عرفاااان مااایداشااات
شااااااعر ،هااااااشیان تااااااب و نالااااااه بیماااااااری بااااااود
(شهریار ،1342 ،ج  ،1ص )12
 .0.1معارف دینی و الهی

در اندیشن عرفانی شهریار تمسّک به معارف دینی و ائمه اطهار (ع) از دیگر اصول متقن
و بنیادینی است که دریافت معاارف الهای و کشاف حقاایق روحاانی را بارای انساان میسار
میسازد .معصومان (ع) به دلیل ارتزاق از منبع وحیانی ،با حقایق امور آشنا هساتند .از ایان
رو ،کالم آنان چون نوری است کاه در رُلماات ایان جهاان خااکی ،انساان را باه حقیقات
رهنمون شده ،دریافت حقایق را بر اهل معرفت ممکن میسازد؛ چناانکاه عطاار در مقدمان
تشکرةاالولیا میگوید« :سخن ایشان از علم لدنّی است ،نه از علم کسبی است و از جوشیدن
است ،نه از کوشیدن است و از عالم ادّبَنی رَبیّ است ،نه از عالم عَلّمَنی اَبای اسات»( .عطاار،
 ،1388ص .)51-52

211

حکمتنامۀ مفاخر

از این روی بنابر ایعان شهریار گفتارهای حضرت علی (ع) در محافال معرفتای پیوساته
آبشخور اهل معنا و سرمشق اهل عرفان و معرفت است .وی در مثنوی «صدای خدا» باه ایان
نوع معارف از عمق جان اقرار میکند:
مکتاااااب عرفاااااان کاااااه گششاااااته ز قاااااال
محفااااال حاااااال اسااااات و نباااااوغ و کماااااال
ساااااینه شاااااود ثاااااانی ساااااینای دوسااااات
موساااااای دل محااااااو تماشااااااای دوساااااات
دیااااااده ز دیاااااادار خجاااااال ماااااایشااااااود
ورد زباااااااان نغماااااااان دل مااااااایشااااااااود
در ره ایاااان کعبااااه منااااادی علاااای اسااااات
زانکاااه ناااشیر احماااد و هاااادی علااای اسااات
احمااااد از او جااااا بااااه علاااای ماااایدهااااد
هااااام احاااااد ناااااام ولااااای مااااایدهاااااد
(شهریار ،1342 ،ج  ،2ص )14
شهریار در اشعار خود با آگاهی از این نوع معارف به روایات معصومان استناد کرده و به علوم
و معارف الهی آنان تمسّک جسته است .در این میان ،مضامینی که از معارف حقان حضارت علای
(ع) و امام حسین (ع) (ر.ک :منظومههاای کااروان کاربال و مرحباا حساین( .هماان ،ص  )74نقال
میکند ،بسیار درخور توجه است و این امر نشان دهندۀ ارادت ویژۀ او به اهل بیت (ع) و معاارف
ایشان است .چنانکه در منظومن «شب و علی» به معاارف الهای و زهاد حقیقای آن حضارت اشااره
میکند:
علااااای آن شااااایر خااااادا شااااااه عااااارب
الفتااااای داشاااااته باااااا ایااااان دل شاااااب
شاااااب ز اسااااارار علااااای آگااااااه اسااااات
دل شاااااااب محااااااارم ساااااارّاهلل اسااااااات
دردمنااااادی کاااااه چاااااو لاااااب بگشااااااید
در و دیاااااااوار باااااااه زنهاااااااار آیاااااااد
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کلمااااااات چااااااو دُر آویاااااازۀ گااااااو
مساااااجد کوفااااااه هنااااااوز ماااااادهو
روزهداری کااااااه بااااااه مهاااااار اسااااااحار
بکشااااااااند نااااااااان جااااااااوین افطااااااااار
(دیوان)16/3 ،
همچنان که میدانیم مبحث «والیت» یکای از مباحاث مهام و پردامنان عرفاان و کاالم
اسالمی است و همواره مورد بحث متکلمین و عرفای مسلمان بوده و در مناابع اساالمی در
این مورد به تفصیل سخن گفته شده است .عرفای اسالم با کمال آگاهی از نیاز روحانی و
عاطفیِ بشر به عرفان و معنویتی که از فرهنگ و معارف اساالمی سرچشامه گرفتاه اسات،
یکی از بنیادیترین نظرین خود را در باب «انسان کامل» بر اساس نظریان «والیات» تبیاین و
تشریح میکنند .اصطالم انسان کامل در مورد انسانی به کار میرود کاه هماه کمااالت و
فضایل متعالی را دارا بوده و به مقام عالی معنوی رسیده است .چنانکه در منابع اسالمی نیز
بدان اشاره نمودهاند .این مقام در عالم خلقت از طرفِ خدا تنها در شخص حضرت رساول
(ص) رهور یافته است و بعد از ایشان به معصومین یعنی حضرت علی (ع) و ائمن اطهاار (ع)
که مثل حضرت رسول (ص) از هر خطایی عاری و کامل اند ،رسیده اسات« .والیات» یعنای
قرب ،نصرت ،محبت ،تملک ،تدبیر ،تولیّ و تصرف است( .جهانگیری ،1375 ،ص )467
بنابراین اصل مسألن والیت که در معارف اسالمی یک مساألن هرف و عمیقای اسات و
افراد عمیق نیز آن را درک میکنند .عرفا نیز با تدبر و تأمل به عمق مسألن والیت باه تبیاین
و تشریح مسألن انسان کامل میپردازند .شهریار نیز در جهانبینی عرفانی و معرفتی خاود از
این موضوع مهم عرفانی غافل نبوده و در اثنای اشعار و کاالم خاود ساعی کارده اسات باا
توسل به شخصیت ائمه اطهار (ع) بهخصوص شخصیت حضرت علای (ع) ایان مهام را باه
زبان تازه و امروزین که مطالب مهم و عمیق در باب معارف الهای و روحاانی اماام اسات،
بیان دارد .در این باب نمونه برجستن این نوع مضامین را در غازل مشاهور «علای ای هماای
رحمت» به عیان میتوان دید:
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علاااای ای همااااای رحماااات تااااو چااااه آیتاااای خاااادا را
کااااه بااااه مااااا سااااوا فکناااادی همااااه سااااایه همااااا را
دل اگااااار خااااادا شناسااااای هماااااه در رخ علااااای باااااین
بااااه علاااای شااااناختم ماااان بااااه خاااادا قساااام خاااادا را
باااااه خااااادا کاااااه در دو عاااااالم اثااااار از فناااااا نماناااااد
چاااااو علااااای گرفتاااااه باشاااااد سااااار چشااااامن بقاااااا را
چااااو بااااه دوساااات عهااااد بناااادد ز میااااان پاکبااااازان
چاااو علااای کاااه مااایتواناااد کاااه باااه سااار بااارد وفاااا را
(شهریار ،1342 ،ج  ،1ص )3-4
در این غزل عظمت و وصف انسان کامل شهریار را در چنان حیرتی فرو برده است که
وی از وصف این نوع انسان و اوصاف و ویژگیهای الهای و متعاالی آن احسااس عجاز و
ناتوانی میکند:
ناااه خااادا تاااوانم

خواناااد ،ناااه بشااار تاااوانم گفااات
متحیّاااااارم چااااااه ناااااااامم شااااااهِ ملااااااک ال فتاااااااا را
(همان)

 .2.1توجه به سنت پیشینیان

چنانکه پیشتر گفتایم هار چناد قاراین و شاواهد صاریحی در ماورد پیوساتگی شاهریار باه
طریقت و سلسلن خاص عرفانی در اشعار او دیده نمیشود؛ اما در جای جای دیوان

بر اسااس

اصطالحات عرفانیی که به کار برده ،پیداست که باه اندیشاههاای عرفاان عالقان وافاری داشاته
است .شهریار در زمینن مکتب عرفانی باه سانت عرفاانی مولاوی و حاافو توجاه خاصای نشاان
میدهد و این موضوع را در منظومه «صدای خدا» به عیان بیان میکند:
مکتب چاون حاافو و چاون مولاوی اسات
درس و ناااوای غااازل و مثناااوی اسااات
درخااااور حااااال بشااااری کاماااال اساااات
حرف حق این است و جز این باطال اسات
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شهریار در باب مشرب عرفانی مولوی ،مثنوی «موالناا در خانقااه شامس تبریازی» را باه
مناسبت روز مولوی سروده است که نخستین ابیات آن این است:
مااااایرساااااد هااااار دم صااااادای بالشاااااان
مااااایرویااااام ای دل باااااه استقبالشاااااان
کااااااروان کاااااوی دلبااااار مااااایرساااااد
هااااار زماااااانم یوق دیگااااار مااااایرساااااد
عارفااااااااان بسااااااااته قطااااااااارِ قافلااااااااه
سااااااوی مااااااا بااااااا زاد راه و راحلااااااه
شاااهر ماااا از شاااور لبریاااز آماااده اسااات
وه کاااه موالناااا باااه تبریاااز آماااده اسااات
(شهریار ،1336 ،ج  ،4ص )161
شهریار در دیوان اشعار خود هر چند غیر از مولوی و حاافو شایرازی ،از دیگار شاعرای
بزرگ عارفمسلک ادب فارسی نام و نشانی نمیدهد ،اما گویا از بین آنان به شیوۀ حاافو،
توجه خاصی داشته و با به کار بردن نمادها و اصطالحات ویژۀ او به نوعی به او ادای احتارام
کرده و شیوۀ رندانن او را بسیار پسندیده است:
ساااافر مسسااااند هرگااااز شااااهریار از مکتااااب حااااافو
کااااه ساااایر معنااااوی اینجااااا و کاااانج خانقاااااه اینجااااا
(همان ،ج  ،1ص )96
شهریار در غزلی دیگر مشرب عرفانی حافو را آیین محبت قلمداد میکند و میگوید:
تاااا جهاااان بااااقی و آیاااین محبااات بااااقی اسااات
شاااعر حاااافو هماااه جاااا ورد زباااان خواهاااد باااود
(همان ،ص )36
چنانکه میدانیم اصاطالحات و نمادهاایی چاون «شااهد»« ،زاهاد»« ،پیار مغاان»« ،زهاد
ریایی»« ،صاحبنظر و نظربازی»« ،پیر» و «عشق و اطوار آن» در دیاوان حاافو دارای بساامد
باال و معنی و مفاهیم واالیی هستند .شهریار نیز آنها را مثل حافو در دیوان خود به کار برده
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و غزلهایی را خود به یمان ایان اصاطالحات و نمادهاا تلطیاف داده اسات؛ البتاه او گااهی
برخی از ابیات حافو را نیز به عین عبارت یا به مفهاوم در دیاوان خاود آورده اسات کاه در
زیر به برخی از این موارد اشاره میشود:
رند:

رناااادم و شااااهره بااااه شااااوریدگی و شاااایدایی
شااااایوهام چشااااامچرانااااای و قااااادم پیماااااایی
(همان ،ص )134
شاهد:

غبااااار آیناااااه دل حجااااااب دیاااااده ماسااااات
وگرناااه شااااهد ماااا باااینقااااب مااایگاااشرد
(همان ،ج  ،1ص )43
زاهد و زهدریایی:

سااانگ بااار در کااام بااازن زاهاااد بیاااا خاااود تاااا ببینااایم
کاااااوزۀ مااااای بشاااااکند یاااااا کاسااااان پرهیزکااااااری
(همان ،ص )45
تجلّی:

ابااادیت کاااه باااه هااار جلاااوه تجاااال مااایکااارد
دلرباااااایی هماااااه در آینااااان ماااااا مااااایکااااارد
(همان ،ص )46
عشق:

بااااااه دو دل ز غاااااام عشااااااق بارهااااااا دارم
هناااااااوز باااااااا دل سرساااااااخت کارهاااااااا دارم
باااه شاااهر عشاااق مااانم شاااهریار چاااون حاااافو
مااانم کاااه شاااهره شااااهرم باااه عشاااق ورزیاااادن
(همان ،ص )55
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پیر:

آن کااه باای پیاار اس ات و خواهااد پخااتن ایاان سااودای خااام
خااااود خمیاااار فطاااارت از باااایمااااایگی سااااازد فطیاااار
(همان ،ص )67
فقر:

تااااج فقااار آنجاااا کاااه فخااار پادشااااه انبیاسااات
سااار باااه تااااج پادشااااهی کااای فااارود آرد فقیااار
(همان)
 .2.1مضامین و درونمایههای عرفانی

صورخیال شهریار به خااطر کااربرد اصاطالحات و بان مایاههاای عرفاانی باه صاورخیال
بسیاری از شعرای عارفمسالک ایرانای شاباهت دارد .یکای از ویژگایهاای اصالی شاعر او
درونمایه های عرفانی است .در حقیقت موضوعات بنیادینی نظیر توکل ،رضا ،حیرت ،تجرد،
تفرقه ،نکوه

دنیا ،تقابل عقل و عشق و موضوع فنا و بقا وجه غالب غازلهاای او را شاکل

میدهد و روحین عرفانگرایی و دلبستگی او به آرمانهای دینی و معرفتی را بیان میکند:
عشاااق همدسااات باااه تقااادیر شاااد وکاااار مااارا سااااخت
باااارو ای عقاااال کااااه کاااااری تااااو بااااه تاااادبیر نکااااردی
(همان ،ص )112
اوسااااتاد عقاااال شاااااد باااار مساااااند تحقیااااق پیااااار
کاااودکی در مکتاااب عشاااق آن مساااائل کااارد حااال
(همان ،ص )113
اصل در معرفت حق و شناخت او گششاتن یاا فراتار رفاتن از راواهر اماور و تعلقاات و
تعینات مادی و یافتن حاق و حقیقات بایواساطن اماور ایان جهاانی اسات .شاهریار نیاز ایان
اندیشههای عرفانی را در غزلهای خود به طرز زیبا بیاان مایدارد .وی در غازل زیباای زیار
دیدگاه خود ر ا در مورد مسایل فوق با زبان بسیار ساده و صمیمی چنین بیان میکند:
بااااااااام و باااااااارزن آرزوی جااااااااان کننااااااااد
تاااااا نثاااااار چاااااون تاااااویی جاناااااان کنناااااد
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خیاااااز چاااااون بااااااد صااااابا دامااااانکشاااااان
تاااااااا هماااااااه آفااااااااق گلریااااااازان کنناااااااد
خاااود تماشاااایی اسااات کاااار مااان کاااه خلاااق
در تماشااااااااای تااااااااو کارسااااااااتان کننااااااااد
وه کاااااه ایااااان یااااااران رناااااگآمیاااااز غااااارب
یوساااااااف خورشاااااااید در زنااااااادان کنناااااااد
ای اسااااااایر آب وگااااااال نقشااااااای بااااااارآر
پاااای از آن کااااز خشاااات مااااا ایااااوان کننااااد
درد عشااااااااااق مااااااااااا دوای دردهاساااااااااات
گاااار چاااااه ناااااام درد بااااایدرماااااان کنناااااد
شاااااااااهریارا درس عشاااااااااق خاااااااااود روان
عاشاااااااقان در مکتاااااااب عرفاااااااان کنناااااااد
(شهریار ،1342 ،ج  ،1ص )114
او همچنین در تجربن عرفانی خود بهترین و واالترین مقام یا سایرِ وادی سالوک را سایرِ
وادیِ «فنا» میداند .چنانکه میدانیم بیشتر عرفا مقام «بقا و فنا» را یکی از برترین و واالترین
مقامات سایر و سالوک معناوی مایدانناد و در هنگاام تعریاف و توصایف آن مقاام ،آن را
تقریباا جزو آخرین مقاماتِ عرفانی به شمار میآورند ،عزالدین محمود کاشاانی در توضایح
مقام فنا و بقا میگوید« :فنا عبارتست از نهایت سیر الایاهلل ،و بقاا عبارتسات از بادایت سایر
فیاهلل .چه سیر الیاهلل وقتی منتهی شود که بادین وجود را بهقَدُم صدق یکبارگی قطاع کناد
و سیر فیاهلل آنگاه محقق شود که بنده را بعد از فنای مطلق ،وجودی و یاتی مطهار از لاوث
حدثان ارزانی دارند تا بدان در عالم اتصاف به اوصاف الهی و تخلق باا خاالق رباانی ترقای
میکند»( .کاشانی ،1372 ،ص )426
شهریار نیز مقام فنا عالیترین و بهترین مقام معنوی سلوک میداند و میگوید انساان در
این مقام به استغنای حقیقی میرسد و از بنادگان خااص خادا مایشاود .در غازل زیار ایان
دیدگاه را به طرزی نو و زبانی ساده و صمیمی چنین بیان میدارد:
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خضااااارم از آب بقاااااا شسااااات و صااااافا داد مااااارا
از فناااااا لخااااات شااااادم رخااااات بقاااااا داد مااااارا
آب باااااود آتاااا و اول ماااانِ پناااااداری ساااااوخت
پااااس بااااه خاااااکم زد و باااار باااااد فنااااا داد ماااارا
(همان ،ص )77
نیز غزل زیر که در مورد فقر و استغنا از خلق است ،به نوعی نگر

عرفانی رو به کماال

شهریار را به تصویر میکشد:
گااار ز هجااار تاااوکمر راسااات کااانم باااار دگااار
غیاااار بااااار غاااام عشااااقت نکشاااام بااااار دگاااار
پیااااارو قافلااااان عشاااااقم و جاااااز جشبااااان عشاااااق
نیسااااات ایااااان قافلاااااه را قافلاااااهسااااااالر دگااااار
دل دیواناااااه کشاااااد در غمااااات ای سلسااااالهماااااو
هاااار زمااااانم بااااه ساااار کوچااااه و بااااازار دگاااار
هاااار زمااااان مملکاااات عشااااق تااااو باااار پااااا دارد
بااااااه ساااااارافرازی منصااااااور دگاااااار دار دگاااااار
بااااا تااااا روی تااااو را ساااایر ببیاااانم کااااه اجاااال
باااااه قیامااااات دهااااادم وعااااادۀ دیااااادار دگااااار
شاااهریارا مهااال ایااان سااالطنت فقااار کاااه نیسااات
باااااه دّرَر بااااااریِ درباااااار ِ تاااااو درباااااارِ دگااااار
(همان ،ص )57
در حقیقت باید ایعان داشت که شهریار از بازگویی تجارب شاعری و عرفاانی اساالف
خود با استادی تمام بر آمده است و گویا بر اساس چنین بیانات یا بااز تجربان عرفاانی اسات
که نوع ی فلسفن زنادگی و شایوۀ تفکار عرفاانی بارای او حاصال شاده اسات .او باا ایانکاه
بنمایه های عرفانی مورد عالقن خود را بدون های تغییاری در معنای و مفهاوم آنهاا باه کاار
میبرد؛ لیکن گاهی نیز از این بنمایههای عرفانی با ناوآوریهاای خاصای کاه مطاابق یوق
خود است ،تصاویر و ایماههای شاعرانه و بسیار زیبایی ارایه میدهد.
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اما نکته قابل توجه در اشعار شهریار نوع کاربردی جهانبینی عرفاانی وی اسات کاه وی
سعی دارد این جهانبینی را به صورت عملی و به زبان ساده و محااوره در جامعاه ،سااری و
جاری سازد .شهریار میداند که در زندگی پرمشغلن عصر حاضر ،انسان معاصر اسیر شک و
تردیدهای جانکاه است .تردیدهایی که به نوبن خود اضطراب و بی قاراری روحای انساان را
در پی دارد .آرزوهای بیپایان مادی و خواستههای سیریناپاشیر انساان معاصار ،انساانیت و
جنبن فرشته گون و متعالی انسان را از یاد بارده و انساان را باه موجاودی سارد ،بایعاطفاه و
مصلحتجو تبدیل کرده است که غیر از خود به کس و چیز دیگر نمیاندیشد .از این روی
شهریار با تأسی به معارف دینی و افکار واالی عرفانی مایخواهاد ایان انساان مادرن را کاه
بی

از حدّ ،خود را اسیر امور دنیوی نموده ،به حقیقت وجودی خود آگاه ساخته و خلاق و

خوی الهی و متعاالی انساان را بار وی در قالاب شاعر و ادب تبیاین کناد .شاهریار ایان ناوع
جهانبینی متعالی را در منظومن «صدای خدا» باه زیباایی ترسایم نماوده و بسایاری از نکاات
ضعف و عاری از اخالق انسان و همچنین صفات و ویژگیهای انساان متعاالی را در جهاان
معاصر تشریح کرده است .شهریار در این منظومه نخست انسان را متوجه اصل و یات پااک
و حقیقی خود میکند که بهرۀ الهی دارد:
آدمیااااااان شاااااااخه و باااااارگ هاااااامانااااااد
کاااااه ایااااان هماااااه از یاااااک تنااااان آدمناااااد
اصاااال ،درختاااای اساااات کهاااان کااااز بهشاااات
کَنااااد خداونااااد و در ایاااان دشاااات کشاااات
خلاااااق هماااااه شااااااخ درخااااات خداسااااات
شااااااخ درختااااای کاااااه درختااااای جداسااااات
هاا ار کااااه تناااای کشاااات نااااه شاااااخی فکنااااد
بلکااااااه درخاااااات بشاااااار از باااااایخ کنااااااد
میگوید دورویی و نفاق محصول حرص و آز وهم بشری اسات و جالاب ایانکاه بشار
اسیر چیزی است که خود ساخته و پرداخته است:
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ایاااااان همااااااه دوری ودویاااااای از کجاساااااات
ایااااان ناااااه طبیعااااای کاااااه مصااااانوع ماسااااات
ایااااان هماااااه شااااارّ ،وهااااام بشااااار سااااااخته
خاااااااود باااااااه مصااااااااف ساااااااسر انداختاااااااه
از این روی هر شرّ و بدیی که در طبیعت بر سر بشر فرو میآید ،حاصل افکاار و اعماال
شرارت بار وی است:
زان همااااه الااااوان کااااه پااااشیرد بشاااار
رناااگ بااارون پاااس ندهاااد غیااار شااا ّر
شهریار با این مقدمه ،یهن مخاطب را باه اوصااف متعاالی و فرشاتهگاون بشار منعطاف
میکند و آن صفات را با زبانی ساده و در عین حال محاوره ،چنین وصف میکند:
ای توکااااااه پاااااارواز کناااااای چااااااون ملااااااک
خیماااااه چاااااو خورشاااااید زنااااای بااااار فلاااااک
خااااوی ملااااک رحماااات و بخشااااندگی اساااات
خصاااااالت خورشااااااید درخشااااااندگی اساااااات
شهریار در اثنای این سخنان متعالی ،گریزی میزند باه علاوم و فناون روزگاار مادرن و
میگوید این علوم جدیدی که چهرۀ روزگار را دگرگون کرده و ساخته بشر است ،اگر در
دست فردی که عاری از معرفت و اخالق است ،باشد ،مثال شمشایری اسات کاه در دسات
مرد جنگی مست افتاده باشد .از این روی انسان با چنین ویژگیای هر قدر مدرنتر میشود،
صفات پست و اهریمنی وی نیز بیشتر و بیشتر میگردد:
ابااااااااار سااااااااایاهی و بساااااااااان تگااااااااارگ
از تاااااااو باااااااال باااااااارد و بااااااااران مااااااارگ
هاااار چااااه تااااو را صااااورت جنتلمناااای اساااات
ساااااایرت تااااااو زشااااااتی و اهریمناااااای اساااااات
گاااار همااااه باااایفضاااالی و باااایدانشاااای اساااات
بهتااااار از ایااااان دانااااا مردمکشااااای اسااااات
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داناااااا

اگاااااار داد بااااااه نااهاااااال دساااااات
تیااااااغ باااااااود در کاااااااف زنگااااااای مسااااااات

شهریار میگوید انسان با حرصورزی و مطامع دنیوی هر قدر از اصال پااک خاود دور
میشود ،به همان اندازه ،عرصاه را بار خاود تناگ مایکناد و موجاب ساتیز و جناگ میاان
همنوعان خود میشود .اگر بر اساس نگر

الهی و جهانبینی معرفتی ،صافا و صامیمیت را

در جهان حکمفرما کنیم ،انسان به آرام جاوید خواهد رسید:
ایااان هماااه مسساااند باااه خاااود عرصاااه تناااگ
تاااااا دل تنگااااات نکشااااااند باااااه جناااااگ
خاااااود مفکااااان ایااااان هماااااه در سااااانگالخ
راه صااااااافا پاااااااوی فسااااااایح و فاااااااراخ
گاااار باااااه جهاااااان حکمااااروا شاااااد صااااافا
هاااااار دو تااااااوانیم بااااااه حااااااق اکتفااااااا
در این صورت انسان بر اساس فطرت الهی خود ناه تنهاا حاقِ هامناوع خاود را خواهاد
شناخت و به او احترام خواهد گشاشت؛ بلکه همنوع خود را چاون خاود پنداشاته ،در غام و
شادی او شریک خواهد بود:
شاااارط اخااااوت نااااه سااااتمکاری اساااات
حااااق باااارادر همااااه غمخااااواری اساااات
شاااارط بااااود بااااا همااااه یکسااااو شاااادن
درد بشاااااااار دیاااااااادن و دارو شاااااااادن
رسااااام خاااااودی باااااا همگاااااان داشاااااتن
خاااااود همگاااااان را خاااااودی انگاشاااااتن
در نهایت شهریار دسترسی به همه اخالق خاوب انساانی و صافات متعاالی بشاری را در
ساحت دین و عرفان میسر میداند .ادیان الهی که از سوی خدا به بشریت آمده اسات ،هماه
یکی است و راه حقیقی و حقیقت را به انسان نشان میدهد .در این میاان مکتاب اساالم کاه
کاملترین ادیان الهی است ،مکتب روحانی عرفان را در خاود دارد و عاالیتارین مکتاب و
مدرسه برای تربیت بشر است و رهبار و راهبار جهانیاان در ایان ره حضارت رساول (ص) و
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حضرت علی (ع) هستند .بنابراین با عمال باه فارامین دینای و معرفتای ،انساان عصار مادرن
میتواند خود را از زندان ساختههای خود که در آن گرفتار آمده و روز به روز بر اضطراب
و نگرانی و بیقراری وی میافزاید ،رهایی دهد:
دیاااان خاااادا نیساااات بااااهجااااز راه راساااات
راه کاااه کاااج شاااد ناااه باااه ساااوی خداسااات
مکتااااب اسااااالم کااااه کاماااال شااااده اساااات
مدرسااااااه عااااااالی و دانشااااااکده اساااااات
شااااااعبن تکمیلاااااای انسااااااان در اوسااااااات
مکتااااااب روحااااااانی عرفااااااان در اوساااااات
مکتاااااب عرفاااااان کاااااه گششاااااته ز قاااااال
محفااااال حاااااال اسااااات و نباااااوغ و کماااااال
در ره ایااااان کعباااااه مناااااادی علااااای اسااااات
زان کاااه ناااشیر احماااد و هاااادی علااای اسااات
محفااااال خاصاااااان رماااااوز آگاااااه اسااااات
مقتاااااال پاکااااااان فنااااااا فاااااای اهلل اساااااات
مکتاااب چاااون حاااافو و چاااون مولاااوی اسااات
درس و ناااااوای غااااازل و مثناااااوی اسااااات
در خاااااور حاااااال بشااااار کامااااال اسااااات
حاارف حااق ایاان اساات و جااز ایاان باطاال اساات
هااار چاااه ناااه ایماااان خااادا بنااادگی اسااات
حاصااااال آن خفااااات و شااااارمندگی اسااااات
(شهریار ،1342 ،ج  ،2ص )15
شهریار این دیدگاههای معرفتی خود را در منظومههای ترکی خود کاه باه زباان ترکای
آیری سروده با جشابیت خاصی مطرم کرده است .یکی از برجستهترین این اشاعار منظوماه
«حیدر بابایه سالم» است که شهریار در این منظومه یاادی از ایاام گششاته خاود کارده و در
اثنای مطالب خود به مضامین اخالقی متعالی و معرفتی اشاره کرده است .مضامین معرفتای و
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اخالقی که در اشعار ترکی آمده عبارتند از :شکایت از شیطان نفس و فراخوانادن انساان باه
ستیز و مبارزه با آن ،ناپایداری دنیا و دل نبستن به امور مجازی و زودگاشر آن ،غام و انادوه
فراموشی صفات خوب بشری و انسانی ،حسرت روزگارانی که بشر با پایبندی به اخالقیات،
زندگی آرام و آسوده داشت و در کمال آرام
حیدر بابا شیطان بیزی آزدیریب
محبتی اورکلردن قازدیریب
قره گونون سرنوشتین یازدیریب
سالیب خلقی بیرا بیرینین جانینا
باریشیغی بلشدیریب قانینا
حیدر بابا دونیا یاالن دونیادی
سلیماننان نوحدان قاالن دونیادی
اوغول دوغان درد ساالن دونیادی
هر کیمسیه هر نه وئریب آلیبدی
افالطوننان بیر قوری آد قالیبدی
حیدر بابا یار یولداشالر دوندولر
بیر بیر منی چولده قویوب چوندولر
چشمه لریم چیراخالریم سوندولر
یامان یئرده گون دوندی آخشام آولدی
دنیا منه خرابن شام اولدی
منیم آتام سفره لی بیر کیشییدی
ائل الیندن توتماق اونون ایشیدی
گوزللرین آخره قالمیشیدی
اوننان سورا دونرگه لر دونوبلر

روحی زندگی میکرد:
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محبتین چراخالری سونوبلر
(دیوان ترکی ،ص )6
نیز در غزلی دیگر به زبان آیری میگوید:
آمان آاله یینه شیطان گلیب ایمان آپارا
قورویون قویمایون ایمانوزی شیطان آپارا
منیم اینسانلیغیمین گور نه حصاری یاوادیر
کی گونوز غول بیابان گلیر اینسان آپارا
نتیجه
انجام سخن این که شهریار به عنوان یکی از برجساتهتارین شااعران معاصار ضامن بیاان
عشق و عالقن خود به خاندان عصمت و طهارت ،تعالیم گستردۀ او در زمینن حکمت ،زهاد،
اندرزهای اخالقی و اندیشههای عرفانی تقریباٌ در همن آثار

به آشکارا معلوم اسات .بافات

عرفانی غزلهای فارسی شهریار نیز از مقولههای یاد شده ،خالی نیست؛ بهخصوص از تعاابیر
و اصطالحات ویژۀ عرفانی ،زبان عاشقانه ،عشق و زیبایی که به غزلهای فارسای او رناگ و
بوی بسیار زیبا و دلک

داده تا جایی کاه او را در دوره تکاوین شاعر ناو در باین معاصاران

خود از زمرۀ طالیهداران این سبک عرفانی شعر معاصر قرار داده است.
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Shahriyar's mystical worldview in contemporary age
Dr. Bahman Nozhat1

Abstract
The present study examines the mystical texture of Shahriyar's
poems regarding the way of mystical thinking and its method of
expression. The mystical features of his poetry, such as the use of
specific mystical words and phrases, his emotional and emotional
language in the interpretation of the mystical experiences, show that
his mystical and epistemic thinking continues to be the same as the
mystical poets of the Persian literature. It can be said that the sound of
some of the mystical thoughts of Attar, Maulana and Hafez in
contemporary times comes from his poems.
Although the Shahriyar has received many of his mystical themes
in his poetry before the mystic poets, he has trained them in his poems
so profoundly that no footprint or imitation of it can be seen. In this
essay, we first glance at his biography in order to make it clear that the
teachings and religious, religious, and social environment and
historical conditions have influenced his mystical views and
worldviews. Then we will describe the features and coordinates of
thought and the kind of knowledge that dominates his poetry in the
contemporary era, which can draw some kind of positive ethics and
mysticism in practical and practical terms in society for the new
generation.

Keyword: Expression, Methodology, Shahriar, Sufism, Ghazal.

1. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University.
(bahmannozhat@yahoo.com)
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Qalandar in the Rubaiyat Owadi Kermani
Dr. Mohammadreza Najjarian1
Fatemeh Shirsalimian2

Abstract
Oohad al-Din Hamed ibn Abil Fakhr Kermani (561-635 AD) is a
graduate of Sufism in the seventh century AH. He is among the wellknown Rabaaisarayas, whose Divan of Rubaid includes 2,400 rubles.
In this Divan, he has addressed various themes such as monotheism,
prophethood, Sufism, tidings of the soul, Baharias, etc., which has
special features in addition to those of Qalandari.
The Qalandars were a special group of Sufis who, according to
some, were secularized from Melamyeh. This group has always been
group journeys and fleeing to the appearance, with shaving their heads
and face all the way, wearing a distinctive or distinct nudity. Morally
and creatively, they had a special method and method, which led to
the creation of Qalandari poems in Persian poetry.
These poems contain themes such as: drinking, leaving
manifestations of shari'a, witnessing, shouting to Zahedan-e-Reyahi,
serving the weak, avoiding selfishness and duplicity, blaming,
confronting holy and unholy places, attributing attributes to yourself.
In this paper, after a brief review of the Qur'anic rituals and beliefs,
we discuss the Qur'anic themes in the Obaidi Kermani Quatrains.

Keyword: Sofia, Qalandari, Owadi Kermani, Rubaiyat.

1. Professor of Persian Language and Literature Dept.Yazd University.
(reza_najjarian@yahoo.com)
2. Master student of Persian language and literature in Yazd University.
(shirsalimian1370@yahoo.com)
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Secrets in Sham's poetry
Dr. Amir Hossein Mahoozi1

Abstract
The mystery in mysticism is a subtle matter that we can observate it
in our heart. On the other hand, there is a secret relationship between
human and God that reveals its in Lived experience. One of the most
frequent concepts in Shams' portry is the concept of mystery.
Rumi has a special understanding of the secret due to his emotional
state of mind and his touching the unconscious arenas while
composing ghazals, and he shares this experience with his inspiration.
Therefore, in this research with search in the Sham's poetry, the arenas
of mystery and his mysterious experiences were examined and
compared with the views of the mystics and the view of Gabriel
Marcel, the philosopher of existentialism. The secret, in his view, is a
matter of wisdom and in connection with man, that man can achieve it
in the ecstasy of love, wonder and ignorance.
In his view, Understanding the mystery and love is possible only
by combining human beings with being and love, not by the will of
man to possess and overcome the truth. The secret of this is not
linguistic arenas, but it united and linked by observation. Language in
this experience either becomes silent or becomes a symbolic
experience beyond normal language. The most prominent feature of
the Sham's poetry is the prominence of the lover in understanding the
mystery.
The lover in the Sham's poetry becomes mystery and finds the main
secret. This centrality of man in his love and bondage with his beloved
is a great mystery in the Sham's poetry.

Keyword: Mowlana, Sham's poetry, Masnavi, secrets, mystery.

1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University.
(Ahmmahoozi @yahoo.com)
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Mystical and Religious Sharias in Persian Literature: A
Study of Nizami’s Quinary
Yadollah Ghaempanah1

Abstract
As linguists put it Sharia, the divine codes and traditions, is driven
from the word ‘Shara’ which means a clear path. In fact, the term
‘sharia” literally refers to a path, as Nezam al-Din Teraini states:
“Sharia is the right legitimate path which the lawgiver or scholar
imparts.” Sharia literally refers also to a water stream where the
person who seeks water can access water through, just like the person
who intends to follow a religion has to first accept its sharia: laws and
traditions. Therefore, to enter Islam, one needs to accept the Sharia
and obey its codes and fulfil the duties assigned otherwise he is not a
Muslim. However, there exist two forms of Sharia in Persian
literature, especially in the realm of mysticism: mystic and religious
sharias. Nizami, one of the lead figures in Persian literature, utilizes
both sharias when composing his works. Thus, the paper intends to
examine his poetry, the verses which connote such concepts, taken
from his Quinary ("Panj Ganj" or "Khamsa"). The study of such
outstanding figure in mystical Persian literature multiplies the
significance of this work.

Keyword: Nizami, Mystical sharia, religious sharia, Islamic Sharia.

1. Ph.D. student of jurisprudential studies at the University of Religions and Denominations,
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Mysticism, Ethics, and Wisdom in the Nebras - Alhoda's
poetry of Hajj Molla Hadi Sabzevari
Dr. Seyed Sadr al-Din Taheri1

Abstract
Nebras – Alhoda's poems and its description of Hakim Sabzevari
are among the most valuable and less well-known works of this great
wise man. In this book, the general rules of jurisprudential
jurisprudence related to the jurisprudence of purification, salaha,
zakat, seyyam, hajj and marriage without any details of the
jurisprudential reasons are stated and for which the mystical secrets of
the mystical or moral rules or based on some of the rules of
philosophy are mentioned.
This collection is about Thousand and seven hundred couplet that
was written in Arabic and then described and Interpreted by Hakim
Sabzevari. In the present article, I attempts to present some examples
of the following statements and arbiters of this book by introducing
the introductory points concerning the introduction and the purpose of
the book, by bringing the text of the verses and using some of the
points mentioned in the description. This purpose has been
accomplished in twelve ten part that using the contents of five
divisions,for example: Taharat . prayer, zakat, Fast and hajj.

Keyword: Nebras - Alhoda's, rational decency& obscenity, Taharat,
prayer, Zakat, Fast, Hajj, Ethics.

1. Graduate Professor of the Department of philosophy department of Allameh Tabataba'i
University. (ss_tahery@yahoo.com)
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Rumi's reasons for defending human's Freewill
Dr. Iraj Shahbazi1

Abstract
Determinsm and Freewill is one of the most important theological
and philosophical issues that invole every thinkers's mind. This issue
is not merely a theoretical, and any position that a person chooses
against it will not necessarily affect all aspects of his life.
The study of the history of Islamic societies, especially our dear
land, Iran, well illustrates that determinism provokes oppression,
tyranny, sadness and disregard for business culture.
These considerations make everyone who is interested in
developing his own personal development and who is interested in the
development and development of Iran, is sensitive to the issue of
Determinsm and Freewill, and gives an account of it that has less
harm and more benefits, and the spirit of responsibility, Enhance the
task and dedication of our people in our country.
The author, with such a look, has gone to Mowlana because he
regards him as one of the most serious advocates of human liberty and
freedom, and believes that his words can be very beneficial to relieve
the damage caused by determinism. The article talks about the four
main issues; first, it explains that issues such as Determinsm and
Freewill are never resolved definitely, and there will always be a
debate about them.
Then he discusses the difficulty of discussing oppression in
Masnavi, and in this context he cites four points with a singer. The
third issue that is being considered is the issue of human tendency to
determinism.
Among the individual and social causes of this issue, they focus
more on two reasons that Mowlana has been accused of. These two
reasons are: horrible and difficult to Freewill and overhang . The
fourth issue to be considered is the argument of Rumi's reasons for
defending about Freewill . This section examines the eight reasons
that Mowlana has given up.

Keyword: Albert, Self, Girl, Word, Molana, Mathnavi.
1. Associate Professor, University of Tehran, Dehkhoda's Institution.(iraj1351@gmail.ocm)
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The influence of Suhrawardi's poems on his philosophy
Dr. Hassan Seyed Arab1

Abstract
The influence of Suhrawardi's poetry on his Illumination
philosophy requires a detailed examination. His literary words, most
of which are his poems and part of the other Poetry poem, are directly
attributed to his Illumination thought. Suhrawardi considered the
Imagination of the world as the main source of his poems in the
philosophy of illumination, but it has not yet been known how he has
turned from Illumination ontology to poetry. This article briefly
reviews the ideas of Suhrawardi relative to his poetry and thought.

Keyword: Suhrawardi, Illumination philosophy, Imagination world,
poetry, Illumination poem.

1. Assistant Professor of the Islamic Encyclopedia (Encyclopedia of the Islamic World).
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The effect of mind on the outer world based on, Mulla Sadra
Dr. Aliasghar Jafari Valani1
Rayehe Omidvar2

Abstract
Debating about the concept of soul, Western philosophers raised
similar questions about the mind. The word "mind" has been used
extensively among the Islamic philosophers; however, the analysis of
the concept of mind and its nature has not yet been thoroughly
investigated. This highlights the necessity of reviewing the concept
and its functions. Since mind is known as one of the senses of the
soul, sometimes philosophers address the effects of it to the effects of
the soul.
The mind is a dispositional factor of the soul to obtain knowledge,
so imaginations in mind would lead to actual creations in the external
world. Whether to choose the path of perfection or not, the human
would obtain a sacred soul or a non-sacred one. Sacred souls have
spiritual capacities in a way that their imaginations cause external
effects. So they have great influences on other souls. The best
example of a sacred soul is Wali- Allah who is perishing in Allah and
obtained Divine Names. In fact, Hedayah is the result of reaching the
stage of Wilayah. On the contrary, non-sacred souls have bad effects
on others, which are against Divine laws. The examples for these
souls are the ones trying to affect the external world by curse, magic
and other evil actions.

Keyword: Mind, The effect on the external world, Miracle, Dignity,
Magic, Evil eye, Mulla Sadra.
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The Influence of Mysticism in the Atmosphere of
“Layla and Majnun” by Nezami
Dr. Narges Jaberinasab1
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Abstract
In Persian literature, Nezami Ganjavi is the most famous romantic
epic poet. He is not only a master of poetry and lyrical style, but is
proficient in the knowledge of his time: a master in interpretation of
the Quran and Hadith as well as philosophy and theology, various
intellectual sciences and philosophical schools. Being knowledgeable
in mysticism and sufism he has subtlety used purely mystical concepts
throughout his Quinary (Five Treasures). Layla and Majnun, the third
Treasure of five versified story, is a reflection of his knowledge which
has been more impressive by mystical features; Nezami, with a
mystical insight, narrates the love story and depicts true love through
Layla and Majnun. The article in hand Investigate the Atmosphere of
Layla and Majnoon to answer this question: what types of mystical
features have flourished in the atmosphere of Layla and Majnun? The
purpose of this research is to identify the mystical aspects of the Layla
and Majnun versified story. Data collection was performed through
library research and scientific documents reviews. The needed
information to answer the questions has been gathered by searching in
the resources related to the topic and taking notes of. The investigation
of information and data in this research is qualitative and based on the
description and analysis of the data.

Keyword: Mysticism, Atmosphere of Story, “Layla and Majnun”,
Nezami, Sixth Century.
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Manifestation of Arabic in Saadi's language:
Saadi's Golestan review
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Abstract
Eternal Golestan of Saadi is one of the uniqe works of Persian
language which in the minds and languages of the scholars has always
been described as an simple and impossible. Therefore, it has always
been a matter of exploring why and how it was.
In this article, we refer to Saadi's style in Golestan's writing and
will be analyzed his methodology in using culture and literature of
TAZI (ARAB), in particular the manner and extent of utilizing verses
(Quran) and Hadiths, poems, proverbs and other Arabic phrases in
Golestan's stories .

Keyword: Saadi, Golestan, verses (Quran), proverbs, Arabic
language and Literary.
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