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 نامه مفاخر راهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه تخصصی حکمت

 
بارای داوری و انتشاار پاشیر      ناماه ییال تهیاه شاده باشاند،      هاایی کاه طباق شایوه     مقاله

 :شوند می

 های علمی نشر نیافته و یا تحت بررسی نباشد؛ در نشریات دیگر و یا در کنفرانس  مقاله .1

حاصل تحقیق علمی با نوآوری به زبانی ساده و روان و با رعایات قواعاد نگاار       مقاله .2

 ادبی تألیف شده باشد؛

گفتاار، طارم مساأله،     ، پای   ه، کلیاد واهه چکیده مقالا : ساختار مقاله به ترتیب زیر باشد .3

 گیری، اضافات، کتابنامه؛ های تحقیق، بحث نظری، نتیجه پیشینه تحقیق، رو  تحقیق، داده

مستندات و مراجع مقاله نخست با منابع دست اول و مساتندات در کتابناماه یعنای پایاان      .4

 :مقاله به ترتیب زیر الفبایی نوشته شود

: ، عنوان مقاله یا کتاب، چاپ، مصحح، جلد، محل نشر(انتشار سال. )نام خانوادگی، نام

 .ناشر

خاانوادگی، ساال    های متن مقاله همه درون متنی، یعنی در داخل پرانتز، با قید ناام  ارجاع .5

؛ از ارجاع به مطالاب  (51، ص 1362کوب،  زرین: )انتشار و صفحه، مانند الگوی مقابل باشد

 ودداری شود؛های معتبر خ اینترنتی غیر از سایت

بااارای ساااایت مجلاااه  Wordو  PDFهاااا تایاااو شاااده و باااه صاااورت فایااال   مقالاااه .6

(nashriatanjoman@yahoo.com) به نشانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال شود؛ 

با مشخصات زیر باشد، عکس و ضمائم در پایان  A4صفحه  22 صفحات مقاله حداکثر .7

 :بیاید« ضمائم»مقاله تحت عنوان 

فونات  : ، عناوان نویسانده مقالاه   16فونت میترا سایاه  : ، عنوان مقاله13 ت زر نازکفون: متن)

، زیار مجموعاه   11فونات زر سایاه   : ، ساوتیتر 13فونات زر سایاه   : ، تیتار اصالی  12میترا سیاه 

، 13فونات بادر ناازک    : ، عربی متن11فونت زر نازک : ، پانویس11فونت زر سیاه : سوتیتر

 ؛(9فونت نازک : تین پانویس، ال11فونت نازک : التین متن



 

نتاایج  . شود و فصلنامه در ویرای  مطالاب آزاد اسات   مقاالت دریافتی عودت داده نمی .8

ت تأییاد داوری و تقاضاای نویسانده    گیرد و در صاور  داوری در اختیار نویسندگان قرار می

 گردد؛ گواهی پشیر  مقاله نیز صادر می

 .یسنده آن استحتوای مقاالت به عهده نومسئولیت مطالب و م .9
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 225 ........................................................ جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی

 دکتر محمدرضا نجّاریان؛ فاطمه شیرسلیمیان
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 جلوۀ زبان عربی در زبان سعدی؛
 خزان بی گلستانگذری بر 

 

 *دکتر محمدرضا برزگر خالقی

 **نژاد معصومه قدیری
 

 چکیده
بدیل زبان پارسای اسات کاه در عرصان یهان و زباان        ثار بیخزان سعدی از جمله آ بی گلستان

نظران همواره به ویژگی سهل و ممتنع بودن توصیف شده و نیاز از ایان رو هماواره محمال      صاحب

 .کنکا  در چرایی و چگونگی این ویژگی بوده است

، رو  وی در گلساتان در این مقاله ضمن یکر مختصری از سبک و سیاق ساعدی در نگاار    

بردن از آیات و احادیاث، اشاعار،    خصوص شیوه و میزان بهره ری از فرهنگ و ادب تازی بهگی بهره

ماورد بررسای و تحلیال قارار      گلستانهای  امثال و حکم، سایر عبارات و مفردات عربی در حکایت

های مورد کاربرد سعدی و نقا  آنهاا در تأکیاد یاا      عالوه براین دقت در مضامین عبارت. گیرد می

 .مین سخن وی نیز از اهداف مورد نظر این مقاله استتکمیل مضا

 .العرب، زبان و ادب عربی ، آیات، احادیث، امثالگلستانسعدی،  :کلید واژه

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

 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .**

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

دیل ساعدی و  با  سبک و سیاق نگار  بای . نبوغ و اشتهار سعدی بر کسی پوشیده نیست

یاد و ساتای    جورد تموی را ما  هشیوۀ تفکر و بینشی که در کالم وی جااری اسات، هماوار   

نمودار کمال شیوایی و رسایی سخن سعدی همین بس کاه باه قاول    . همگان قرار داده است

گوییم، یعنی  ایم سخن می مرحوم فروغی از هفتصد سال پی  به زبانی که از سعدی آموخته

. سعدی شیوۀ نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زباان او، زباان رایاج فارسای شاده اسات      

 (هدص چهار: ، مقدمه1369، فروغی)

هماواره بای  از ساایر آثاار وی ماورد توجاه و اقباال         گلساتان از بین آثار سعدی کتاب 

 شناسای مرکاز   در آماار منتشاره کتااب   »این شهرت و حسن قباول  . عمومی قرار گرفته است

 (251ص  ،1391کمال سروستانی، . )نیز به خوبی مشهود است« (1391)در سال  شناسی سعدی

پشیری سعدی از فرهنگ و زبان عربی پی  از این نظراتی باا   گیری یا تأثیر ینن بهرهدر زم

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

 حادیث خاو   کاوب در   ، عبدالحساین زریان  گلساتان چون غالمحسین یوسافی در مقدمان   

در پارداختن باه نثار ساعدی، علای       شناسای  سابک وم الشعرای بهار در جلد س و ملک سعدی

طاور کلای،    و دیگاران باه   تحقیاق درباارۀ ساعدی   هاانری ماساه در    ،قلمرو سعدیدشتی در 

گیاری مارثر    در زبان عربی اشاراتی داشاته و بهاره   ،حصر و گشرا به تبحر و استادی سعدینم

 .اند وی از آیات و احادیث و دیگر عبارات عربی را ستوده

عایت اعتدال، تناسب و نیاز ررافات و دقات در یکار آیاات و احادیاث و یاا        چنین ر هم

تضمین و اقتباس از آنها را شیوۀ مختص دانسته و به نوعی ابتکار و اباداع دیگرگونان وی در   

 .اند این نوع کاربردها معتقد بوده
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 یکار جمیال ساعدی   عالوه بر اینها در مجموعن مقااالت بزرگداشات ساعدی باا عناوان      

خصاوص از قارآن و احادیاث باه      پشیری سعدی از فرهنگ عربی به با رویکرد تأثیرمقاالتی 

؛ هماان، عمیاد   251، ص 2، ج 1364، دبیاران،  یکر جمیال ساعدی  : ک.ر. )خورد چشم می

 (219زنجانی، ص 

، دانشاگاه تهاران در   1372، مریاد شایرازی،   شاعرهای عربای ساعدی شایرازی    چناین   هم

، علیرضاا  بررسای سااختار عباارات عربای گلساتان     ترجمه و تصحیح اشاعار عربای و کتااب    

توان در زمینن پرداختن باه اشاعار    هایی است که می ، نشر اوت، از جمله کتاب1385شمالی، 

، 1364یکر جمیال ساعدی، هاادیزاده،    : ک.ر. )عربی سعدی با رویکردهای متفاوت نام برد

 (.329؛ همان، یاسایی، ص 275، ص 3ج 

 

 گلستانسبک . 0

هایی ترکیب یافته از نثر و نظم است که با ایجااز و اختصاار ماد     حکایت تانگلسساختار 

اشعار و عباارات فارسای   . نظر سعدی به زبانی شیوا و فصیح در هشت باب ترتیب یافته است

و عربی در گلستان برخالف بیشتر آثار مصنوع دیگر خارج از ماتن کاالم و یاا صارفاا بارای      

تاوان آنهاا را از ماتن     ن معانی نثر است و در بیشتر ماوارد نمای  تزیین کالم نبوده؛ بلکه در ادام

 .جدا کرد

در نظار داشاتن جنبان ادبای و مهاارت در هنار       »را به جهت برخی وجوه از جمله  گلستان

آمیختن نظم و نثر و به کار بردن ساجع   ها، در هم بودن حکایت نثرنویسی، ابداعی و ابتکاری 

اند، هرچند باه جهات برخای     از نوع مقامات دانسته( 611، ص 1386خطیبی، )« ...و توازن و 

ی از تقلیاد دانساته و در نثار آن شایوۀ خاصای را بارای ساعدی قایال         روجوه دیگر آن را عا

: کناد  الشعرای بهار نثر اواخر قرن هفتم را باه دو قسامت تقسایم مای     از این رو ملک. اند بوده

تصاری از متقادمان در آن دیاده    که بااز پیاروی مخ   گلستانیکی شیوۀ خاص سعدی در نثر 

بهاار،  . )داناد  شد؛ دیگر، شیوۀ نثر ساده و خامی که آن را سبک واقعای دورۀ مغاولی مای    می

 (111، ص 3، ج 1389
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نامناد هام باه جهات      نظاران آن را شایوۀ خاود ساعدی مای      چه بیشتر صاحب شک آن بی

جهت آراستن سخن باه   ها و هم به ها و نابایستگی گویی پیراستن سخن پارسی از برخی مبالغه

ای از ابداعات در الفاظ و معانی است که به واسطن تازگی، لطافات، رساایی و ساالمتی     پاره

 .کند همواره سخن وی را در خور زیور فصاحت و بالغت وصف و ستای  می

ای که در عرصان نثرنویسای    های عربی مآبانه فروشی فضل جبدین جهت که سعدی در او

ایان سابک ناو    ». شاود  ای مای  گشار سبک نو و دیگرگونه است، پایه سده هفتم سر بر آورده

ایراد معانی بسیار تازه، لطیف و ابداعی است در الفاظ ساده، روان، ساهل کاه در عاین حاال     

در شاعر و نثار ساعدی شایوۀ شااعران و      . حائز همن شرایط فصاحت به حد اعاالی آن اسات  

ات و ترکیباات دشاوار عربای و مبتنای بار      منشیان قرن ششم و هفتم که مبالغه در ایراد مفارد 

 (612، ص 3، ج 1371صفا، . )«زبانی بینابین عربی و فارسی بود، تعدیل گردید

 

 سعدی ذواللسانین. 2

هاایی اسات کاه هماواره تحات عوامال مختلاف         خط و زبان هر فرهنگی از جمله مرلفه

آشانایی ایرانیاان باا     حملن گسترده اعراب به ایران و. شود ای می دچار سیر تحوالت گسترده

های فرهنگی ایران از جمله خط و زباان را   اسالم از جمله عواملی است که بنای برخی مرلفه

 .کامالا تحت تأثیر خود قراد داد

تا قبل از ورود اسالم زباان دری کاه زباان رایاج آن زماان خراساانیان باه عناوان مرکاز          

 .ن پهلوی غلبه داشتها از جمله زبا ها و زبان حکومت بود، بر سایر لهجه

بعد از اسالم نیز ایرانیان مسلمان زبان دری را ترجیح داده و خط اسالمی را به جای خط 

 .و زبان پهلوی برگزیدند

الشعرای بهار تطور نثر دری را بعد از اسالم بر ش  دوره باا عنااوین حکاومتی آن     ملک

راه آثاار هار دوره بیاان    دوران تقسیم کرده و اختصاصات سبکی هار دوره را در نثار باه هما    

 (، مقدمه، ص د2، ج 1389بهار، . )دارد می
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چه بی  از هر چیز طی این دوران قابل توجه و بررسی است، تاأثیر و نفاوی تادریجی     آن

اقباال  . خط و زبان عربی در زبان و فرهنگ پارسی به ماوازات نفاوی و تسالط اعاراب اسات     

جهت وابستگی باه خلفاای بغاداد و تارویج      به زبان عربی به( غزنویان و سلجوقیان)حاکمان 

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  

باه یواللساانین شاهرت     که بسیاری از آنان به جهت تسلط بر زبان عربی در گفتاار و نوشاتار  

 (215، ص 2، ج یکر جمیل سعدیزنجانی، . )یابند

نااوعی ( غزنویااان و ساالجوقیان ا کااه فارساای زبااان مادریشااان نبااود     )در ایاان عنصاار »

های تازی نه تنها گروه گاروه وارد   به این معنی که لغت. کاپیتوالسیون گونه ادبی پدید آمد

زباان اعتراضای نکارده،     ودند و نویسندگان فارسی؛ بلکه تابع قوانین خوی  ب...زبان ما شدند

 (39، ص 1371کشاورز، . )«بلکه خود مروج این کاپیتوالسیون بودند

ایجاد مدارس نظامیه در بغداد، بلخ و نیشابور و غلبان مدرساان و   »از طرفی در این دوران 

متعامالن ایان مادارس بار مجااری اماور دولات، تادریجاا موجاب شاد کاه از اواساط عهاد             

لجوقی، روم فرهنگ اهل مدرسه در ادب دبیران و مستوفیان و وزرای عصار کام و بای     س

چاه را ویژگای سابک معاروف باه عراقای        مجال رهور بیابد و نثر دری هم مثال شاعر  آن  

شد و شامل تلمیحات دایم به معانی و اصطالحات علوم اهال مدرساه و اصارار     محسوب می

عربی و تمثال و استشاهاد باه امثاال و اشاعار عارب و        بارز در استعمال تعبیرات و الفاظ ادبی

 (21، ص 2، ج 1371کوب،  زرین. )«گونه معانی بود، متضمن گردد نظایر این

یافتن مکتب اسالم بود و فراتر از آن در مرکاز   سعدی هم در چنین فضایی بالیده و تربیت

شاک هماین امار     بای . عربیت آن زمان بغداد، به تحصیل و فراگیری علوم زمان پرداخته باود 

 .داد سعدی را نیز در زمرۀ اصحاب یواللسانین و بلکه از متبحرترین آنها قرار می

از علمای ادب و علوم شرعی بود در زبان و ادب عربی بار  »نظران  وی به تصریح صاحب

کاه از اشاعار عربای او الیاح،      های عربی زبان چناان  اثر تحصیل و اقامت طوالنی در سرزمین

 (613، ص 3، ج 1371صفا، . )«و مطلع بود است نیرومند
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تواناد ماورد توجاه قارار      در پرداختن به نثر سعدی دو دوره از ادوار تطور نثر پارسی مای 

شاک ساعدی چنادان هام      که بی( سدۀ ششم و قبل از آن)یکی دورۀ متقدمان سعدی . گیرد

توجه باه متقادمان خاود     بیتأثیر و  تواند بی که در مقام ابداع و ابتکار سر برآورده باشد، نمی

 .زیست ای که خود سعدی در آن می بوده باشد و دیگر سدۀ هفتم یعنی سده

سارایی از   نویسی و عربی طور که گفته شد توجه به زبان و ادب عربی و رواج عربی همان

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

عصران  راه تصنع و تکلف را پیماوده و های     چون دیگر هم سعدی همنمود اگر  طبیعی می

 .دانی خود نداشته باشد ابایی از رهور و بروز عربی

اما سعدی به رغم فضای حاکم بر عصر  از همان ابتدا زبان فارسی را برای ترسیم نظام 

نیاز ضامن   طور که خاود   ا  برگزید و شهرت و اعتبار سعدی نیز از همان ابتدا آن اندیشگی

غالاب اشاعار او در ایان زماین باه زباان فارسای        ... »: کند بدان اشاره می گلستانحکایتی در 

 .به جهت اشعار فارسی وی بوده است( 142، ص 1384یوسفی، )، «...است

عصران   پشیری سعدی از فرهنگ تازی نسبت به سایر هم توان گفت نق  از این رو می

سعدی تقریباا هی  مصارع   بوستانبه عنوان مثال در . ستبسیار کمرنگ و گاه غیرقابل یکر ا

های سه گانه نیز جز چند جملان   چنین در رساله خورد و هم یا بیتی به زبان عربی به چشم نمی

 .کوتاه عربی، باقی عبارات در نثر ساده و روان جلوه کرده است

ت باه ساایر آثاار    و از جمله در قصاید نساب  گلستانچنین در  گانه و هم اما در مجالس پنج

 .خورد مفردات، جمالت و اشعار عربی بیشتر به چشم می

های سعدی به زبان عربی، بسایاری از   با این همه با توجه به همین اندک مایه از هنرنمایی

آورد و عمار خاود را در    سارایی روی مای   اگر وی صرفاا به عربی»نظران معتقدند که  صاحب

، 1391دادبه، . )«گرفت گوی قرار می ان بزرگ عربیکرد، در شمار شاعر این کار صرف می

 (شناسی سایت مرکز سعدی

 .ماند بایست اشعاری بی  از این به زبان عربی بر جای می برخی نیز معتقدند از سعدی می
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هاای نظامیاه و مستنصاریه درس خواناده و عماالا باا        های دراز در مدرساه  کسی که سال»

ای  را باه گوناه   قارآن اهی ساروکار داشاته اسات و    های عربیت به صورت کتبای و شاف    شیوه

آموخته که زبان آن جزء جدا نشدنی طبیعت فرهنگی او شده است، ممکن نیست به سرودن 

 (12، ص 1372مرید شیرازی، . )«این مقدار شعر عربی بسنده کرده باشد

 نظران قصاید عربای ساعدی بارای اثباات میازان تبحار       با این حال به اعتقاد بیشتر صاحب

تواناایی ساعدی در سارودن    ». سعدی در درک و بیان زبان عربی کافی و قابل ستای  است

، سایت 1391مهدی محقق، . )«یک مضمون واحد در دو زبان عربی و فارسی ستودنی است

 (شناسی مرکز سعدی

رساد باا تماام تاال  ساعدی در       طور کلی در نگاهی گشرا در آثار سعدی به نظر مای  به

هایی از  نویسی، فرهنگ تازی که فرهنگ غالب زمانن سعدی است، جلوه گویی و ساده ساده

هرچناد  . خود را خواسته و ناخواسته هم در نثر و هم در نظم ساعدی مانادگار سااخته اسات    

خصاوص در   هاا باه   ها و اعجاز سعدی در ایجاز و ابداع در نحوۀ کااربرد آن جلاوه   هنرنمایی

گان و نویساندگان بعاد از وی قارار گرفتاه     همواره مورد تحسین و سرمشاق گویناد   گلستان

 .است

 

 سعدی گلستانکاربردهای لغت عربی در . 1

تاوان   اناد؛ اماا باا ایان هماه مای       را نمایی از دنیای واقعی زمانن مردم سعدی گفته گلستان

خاورد در   باه چشام مای    گلساتان های  در پس طنز، جد، هزل و طیبتی که در حکایت: گفت

شود، تعلیم، تاشکیر و وعاو و انادرزی اسات کاه       ان ماندگار میچه در یهن مخاطب واقع آن

 .کند اخالق انسانی و دینی را تلقین و تأکید می

گویاان و واعظاان آن    سعدی برای دست یافتن به چنین تلقین و تکراری به شیوۀ مجلاس 

گیارد کاه ناه تنهاا      زمان، ابزاری از جنس آیات، احادیث و اشعار و عبااراتی را باه کاار مای    

 .ج از فرهنگ و زبان مردم نیست؛ بلکه با جان و روم و اعتقادشان در آمیخته استخار
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هاای دینای و    های دنیوی و عملای زنادگی مردماان، جنباه     بردن از جنبه وی در عین بهره

چاه در یهان دارد و ماورد خواسات و قباول       اعتقادی آنان را نیز در سااختن و پارداختن آن  

 .گیرد کار می همگان است به استادی و مهارت به

از سوی دیگر شیوۀ سعدی که غالباا پس از نکات معنوی یا اصلی اخالقای و امثاال آن،   »

نماید، هرگونه مفهاوم حتای    با آوردن برخی تمثیالت آن موضوع را محسوس و ملموس می

ایان پیوناد   ... کناد  یاب را نیز ساده و در خاور دریافات همگاان مای     مطالب رریف و دشوار

ر و تمثیل چندان روشنی و طراوات به طارز بیاان ساعدی بخشایده اسات کاه       اندیشه و تصوی

ای عالی است که حتای ترجماه نیاز آن را از     لشت حاصل از آن به نظر هانری ماسه به اندازه

 (23-24، ص 1374یوسفی، . )«برد بین نمی

ه تاوان باه شامار آورد و بلکاه از جملا      بخ  آثار سعدی مای  قرآن را از جمله منابع الهام

و معاارف بیکاران آن    قارآن هاای گونااگون از    سعدی در آثار خود به شیوه». ترین آنها مهم

کمتر در قالب ترجمه و تفسایر و تأویال بیاان     قرآنهای خود را از  بهره گرفته؛ ولی برداشت

هاای   گونه که شایوه مفساران و یاا عارفاان و اهال بااطن باوده اسات، شایوه          آن. نموده است

زنجاانی،  . )«چون هنر ادبی  کاامالا ابتکااری و دلنشاین اسات     هم قرآن گیری سعدی از بهره

 (216، ص 2یکر جمیل سعدی، ج 

توان باه پانج عناوان کلای      طور کلی کاربردهای سعدی از لغت عربی در آثار  را می به

 :بندی کرد طبقه

 ؛آیات .1

 احادیث؛ .2

 اشعار؛ .3

 عبارات عربی؛ .4

 .مفردات .5
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هاای مختلاف    اختصاار در ساه عناوان و در جنباه    گاناه ماشکور جهات     در ادامه عناوین پانج 

تصاحیح غالمحساین   : گلساتان کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و شاواهدی نیاز از کتااب    

 .گردد  یکر می 1384یوسفی، 

 آیات و احادیث. 0 . 1

ماورد از آیاات    31از آنها بهره گرفته است، شامل  گلستانمجموع آیاتی که سعدی در 

ماورد از احادیاث را در    13نیاز   گلساتان دیث باه دسات آماده از    و فهرست احا قرآن کریم

های مختلف در مواردی  گیرد؛ البته ممکن است آمار به دست آمده با توجه به تصحیح برمی

طاور کامال    باه  گلساتان همن آیات و بیشتر احادیاث  . کمتر یا بیشتر قابل یکر و بررسی باشد

هاا   بق با مضمون سخن خود قسمتی از آیاه مورد یکر و نظر سعدی نبوده است؛ بلکه وی مطا

 .را برگزیده و در محتوای کالم خود بسیار مرثر و به جا از آنها بهره برده است

ث چنان روان، لطیف و درخاور اسات کاه    یشیوۀ کاربرد استادانن سعدی از آیات و احاد

 توان گفت وی چندان تال  و تردیادی بارای گازین  و کااربرد ایان مضاامین داشاته        نمی

ترین و قابل  و حدیث در کالم سعدی چون زبان خود وی در ساده قرآنچرا که زبان . است

 .گر شده است ترین شکل خود جلوه فهم

بردن از معارف متعاالی اساالم در غناای کاالم خاود از آیاات        سعدی در واقع برای بهره

ده و بیشاتر  معاانی را برگزیا   رینتتارین و مارثر   قرآنی و احادیث پرکااربردترین، قابال فهام   

های خود را بدون ترجمه و عیناا در ضمن کاالم خاود باه منظاور استشاهاد، تأییاد و        گزین 

 .تکمیل غرض خود گنجانده است

تاوان در یاک    دیاث را نمای  او اما رو  سعدی در استفادۀ مرثر از مضامین قرآنای و اح 

ف از مضاامین  های مختل ها به گونه رو  خالصه کرد؛ بلکه وی با توجه به محتوای حمایت

بنابراین اقتباس از آیاات و احادیاث در نثار ساعدی را نیاز      . قرآنی و احادیث بهره برده است

 :های زیر مورد بحث و بررسی قرار داد توان در جنبه می

نخست، از جهت چگونگی ارتباط لفظی آیاات و احادیاث باا عباارات فارسای در نثار       »

 (211، ص 1386خطیبی، . )«از جهت چگونگی ارتباط معنایی: ؛ دومگلستان
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 از جهت چگونگی ارتباط لفظی .0. 0. 1

از جنبن ارتباط لفظی آنها باا   گلستاندر بررسی آیات و احادیث مورد کاربرد سعدی در 

 :خورد از جمله های مختلفی در نثر سعدی به چشم می ها شیوه ها و عبارت سایر جمله

 ای های فارسی باه گوناه   صله از عبارتفا آوردن آیات و احادیث در اثنای کالم بی. الف

 .که ترکیب عربی مورد کاربرد ادامن عبارت فارسی بوده باشد

، 1386خطیبای،  . )اناد  اقتباس دانسته« ترین اقسام دشوارترین و دقیق»این نوع از اقتباس را 

 (211ص 

سعدی در این شیوه گاه به قصد توصیف رییلت یا فضیلتی و یا اشااره باه حکمتای و باه     

صد ایجاز در کالم، قسمتی از آیه یا حدیث مورد نظار خاود را در ضامن کاالم گنجاناده      ق

 :است

و بر او التفااتی نکارد،   [ و روی از نصیحت او درهم کشید]حاکم از این سخن برنجید »ا 

؛ (78، ص 1384یوسفی، . )«...آت  مطبخ در انبار هیزم  افتاد و  تا شبی ،مالَئِبِ الْعِزََّةُ أَخَذَتْهُ

 (216بقره، قسمتی از آیه )

شنیدم که باری به دریای مغرب نشسته باود و راه مصار برگرفتاه و خیاال فرعاونی در      »ا 

یاونس، قسامتی   )؛ (118هماان، ص  . )«، بادی مخالف کشتی برآمداذا ادرَکَهَ الغَرقُسر؛ حتی 

 (91از آیه 

هماان،  . )«...کون کفررا  کادَ الفقر ان یمعرفت نیارامد تا فقر  به کفر انجامد،  دروی  بی»

 (542/ 41 الصغیر شرم الجامعالقدیر،  فیض: ک.ر: ؛ حدیث499همان، ص )؛ (164ص 

فاصله و باه قصاد استشاهاد و     های فارسی و اتمام کالم خود بی و گاه بعد از پایان عبارت

 :کند تأکید، خود آیه یا حدیث مورد نظر را یکر می

[ گلت از خار برآمد و خاار از پاای باه در آماد و    عزَّ و جلّ که ]منت خدای را : گفت»ا 

انَّ مَرََ العُرررِ   ]رهبری تاا بادین پایاه برسایدی     [ و سعادت]بخت بلندت یاوری کرد و اقبال 

 (5/ انشرام)؛ (98، ص 1384یوسفی، [. )یُررا 
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چون برادران یوسف علیه السالم، که به دروغی موسوم شدند نیز باه راسات گفاتن    ... »ا 

قسامتی از  : یوساف )؛ (186همان، ص . )«م امرا رَکُانفُ مْکَلَ سَوَّلَتْ لْبَد نماند؛ قال ایشان اعتما

 (18آین 

چاه کانم    [ کانم ]ای مسلمانان قوت ندارم که زن کانم و طاقات ناه کاه صابر      : گفت»ا 

 (189، ص 1334، احادیث مثنوی)؛ (165همان، ص . )«الرهبانینَّ فی االسالم

م خود و یا پس از اتمام حکایت یا اتمام کالم خود آیاه یاا   و گاه در پایان بخشی از کال

بارد کاه هرچناد از لحااظ      حدیثی را به صورت مستقل و مجزا از عبارات فارسی به کار مای 

ارتباط با معانی عبارات فارسی نیست؛ بلکه در تأکیاد و تأییاد کاالم نیاز در یهان       معنایی بی

شااید بتاوان باه علات استقاللشاان از عباارات        اما با ایان حاال  . مخاطبان نقشی اثرگشار دارد

آنکه اختاللی در معنی و غرض اصلی حکایت یاا کاالم ماورد     پیشین آنها را حشف کرد بی

 .نظر ایجاد گردد

پس از یکار عبااراتی زیباا در شامار  آیاات الهای و یکار دالیال          گلستانا در مقدمن 

 :آورد وجوب شکر حضرت حق آین زیر را شاهد می

 (13 /سباء) ؛(144 ، صهمان) .«وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشََّکُورُ ۚآلَ دَاوُودَ شُکْر ا  اعْمَلُوا»

عمال متکلماان بعاد از یکار      بان فقیهی در مشمت گفتاار بای  زا و یا در حکایتی دیگر از 

 :کند ابیاتی این آیه را یکر می

 (44بقره، قسمتی از آیه )؛ (113همان، ص . )« أَتَأْمُرُونَ النََّاسَ بِالْبِرَِّ وَتَنْرَوْنَ أَنْفُرَکُمْ»ا 

 موصول و مطابق با مضامون ماورد  ( که)آوردن آیه یا حدیث در متن کالم با فاصله . ب

 :نظر، در توصیف حالتی و یا یکر و اشاره به حکمتی

هماان،  . )«فذکُلِن الذي لمتنَّنر  فيره  تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی که »ا 

 (33، قسمتی از آیه یوسف)؛ (144ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      01

 

و سنت جاهالن اسات کاه چاون باه دلیال از خصام فارو مانناد، سلساله خصاومت           ... »ا 

لرنن لرم   : ترا  که به حجت با پسر بر نیامد، به جنگ برخاست کاه  آزر بت[ چون]بجنبانند 

 (46/ مریم)؛ (166همان، ص . )«تنتَه لَاَرجُمَنَّکَ

. «النراسُ علر  دیرنِ مُلُروکِ ِم    اند کاه    راییدها الجرم کافه انام، خاصه و عوام به محبت گ

 (28، ص 1334، احادیث مثنوی)؛ (51همان، ص )

 یااا حاادیث بااه صااورت نقاال قااول از زبااان راوی و یااا از زبااان یکاای از  آوردن آیااه .ج

ای که ترکیب عربی مشکور که یا در پایان کالم و یا در ماتن   های حکایت به گونه شخصیت

ع جزئی از کالم بوده و حتی بار معنایی پند، انادرز و فارض ماورد    شود در واق کالم یکر می

یکی بر سر راهی مست خفته باود و زماام اختیاار    »: کشد نظر سعدی را به تمامی بر دو  می

مسات سار   . حالت مساتقبح او نظار کارد   [ آن]گشر کرد و در [ بر وی]عابدی . از دست رفته

 (73فرقان، قسمتی از آیه )؛ (114همان، ص . )«ا و اذا مَروا باللغو مروا کرام: برآورد و گفت

الکاظمين [ او: ]گویاد  ای خداوند جهان همی می: محضر گفت یکی از وزرای نیک... »ا 

 (134/ عمران آل)؛ (58همان، ص . )«الغيظ و العافينَ عنِ الناس

از آوردن آیه یا حدیث در اثنای کالم با یکر مأخش آن مبنی بر آیه یا حدیث بودن   .د

دهد، به حکم ایان   در خبرست که، صدق اهلل، در محکم تنزیل خبر می: طریق عباراتی چون

 ...حدیث، سیدالمرسلین علیه السالم فرمود و

؛ (83هماان، ص  . )«مَنْ عَمِلَ صالِحا  فَلِنَفَرِرهِ وَ مَرنْ اسَرافَ فَعَلَي را    : گفتم صادق اهلل ... »ا 

 (22/ فصلت)

أَنْ تُشْررِكَ بِر  مَرا     ٰإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَر  : )موافق قرآن است[ که]غلط کردی : گفتم... »ا 

 (15 /لقمان) ؛(116 ، صهمان. )«لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْ ُمَا

 ،احادیاث مثناوی  ) ؛(163 ، صهماان . )«الفقرا سوادُ اَلوَجهِ ف ِ الردارَینِ : و در خبرست»ا 

 (23 ، ص1334



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09                                    خزان بی گلستانجلوۀ زبان عربی در زبان سعدی؛ گذری بر 

 

سلطان عجب داشت گفت ار جاناب مشارق چناان کاه     از کدام جانب برآمد  : گفت»ا 

ال یَغلَقُ عَل َ : حادیث [ این]چنان بازست به حکم  الحمدهلل که در توبه هم: گفت. معهودست

 ؛(147 ، صهماان . )«وَ اَتروُُ اِلَيرک   مَّالعِبادِ حَتَّ  تَطلََُ الشَّمسُ مِن مغرِبِ ا، اَسرتغفِرُكَ الل ُر  

 (یا احیا احادیث مثنوی)

 از جهت چگونگی ارتباط معنایی .2 .0 .1

هاای   سعدی در ضمن نمونه گلستانارتباط معنایی آیات و احادیث مورد کاربرد  دربارۀ

 .هایی شد قبلی تا حدودی اشاره

الفااظ  »تاوان دریافات کاه     به خوبی مای  گلستانهای عربی موجود در  با دقت در عبارت

و در ترکیب کاالم نقا  اصالی و    به بهترین صورتی جایگزین شده  گلستانعربی در بافت 

 یکار عاادی زاده،  . )«اند اساسی دارند و به هی  روی صرفاا به منظور تزیین کالم به کار نرفته
 (1377، ص 3، ج جمیل سعدی

ای میاان عباارات عربای و     در نتیجه عالوه بر ارتباط لفظی، رابطن معنای منسجم و پیوسته

 .خورد به چشم می گلستانهای فارسی در تار و پود نثر  جمله

هایی که در متن سخن سعدی جاایگزین شاده و هام شاامل      این ارتباط هم شامل عبارت

بناابراین در  . آیات و احادیثی که در پایان کالم به طریق تأیید و تأکید یکار گردیاده اسات   

 :های کاربردی سعدی اشاره کرد توان به چند شیوه از شیوه باره نیز می این

 : حدیث به شیوۀ تتمیم یا تکمیل کاربرد آیه یا. الف

به شامار  « باالترین حد تناسب و ررافت و دقت در ضمن اقتباس»در این شیوه که آن را 

 (213، ص 1386خطیبی، . )آورند می

هاای   آیات و احادیث عالوه بر لفو از لحاظ معنی نیز در پیوند و اتصال کامل با عباارت 

اد و گااه باه غارض تکمیال کاالم و در خادمت       فارسی آمده و در واقع گاه به شیوۀ استشاه 

 :اند مقصود و پیام اصلی مورد نظر سعدی کاربرد پیدا کرده
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. «و مَن یَتَوَکَل عَلَ  اهللِ فَ ُرو حَرربُهُ  و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد، ... »ا 

 (2طالق، قسمتی از آیه )؛ (167همان، ص )

 (31/ اعراف)؛ (111همان، ص . )«شرَبوا و ال تُررِفواکُلُو وَ اَدار،  اندازه نگه: گفت»ا 

تار   اگر بگویی به فهم نزدیک. غالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است: گفت»ا 

 ...(احادیث مثنوی)؛ (142همان، ص . )«کَلِم الناسَ عل  قدرِ عُقُولِ ِم. باشد

 :کاربرد آیه یا حدیث به شیوه تمثیل. ب

 .یا حدیث در ضمن کالم به غرض تمثیل آوردن برای معنای مورد نظریکر بخشی از آیه 

ا در حکایت گدایی هول که نعمت بی قیاس اندوخته بود و پادشاهی از وی طلاب ماال   

 :...کرد می

باه  [ همات ]الیق قدر بزرگ سلطان کجا باشد دسات  [ ای خداوند روی زمین: ]گفت»ا 

غام نیسات   : گفات ! ام فراهم آورده[ گدایی به]مال چون من گدایی آلوده کردن که جَوجَو 

 [.لِلخبیثین الخبیثاتُ. ]دهم که به تَتَری می

 :ج ا کاربرد آیه یا حدیث به شیوه توصیف

در ایان  . های ایجاز در سخن ساعدی مطارم کارد    توان از بارزترین نمونه این شیوه را می

رد نظار  باه   رو  سعدی در حین روایت داستان خود برای توصیف یاا تشاریح معنای ماو    

کند که همان مختصر دقیقااا   ای را بیان می جای آوردن جمله یا جمالتی فارسی کوتاه از آیه

 :آید از عهده وصف مورد نظر سعدی برمی

گفتی نعیاب  .فایده داشتی الصوت خود را خو  آواز پنداشتی و فریاد بی خطیبی کریه»ا 

؛ (131هماان، ص  . )«الَصوات در شرأنِ او اِنَّ انکرَاالبین در پرده الحان اوست یا آیات   غراب

 (119لقمان، قسمتی از آیه )

نیز به قصد توصیف و یکر شاومی  ( البین غراب)در این نمونه عالوه بر آیه ترکیب عربی 

 .صدای خطیب به کار رفته است
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 :دا کاربرد آیه یا حدیث به شیوه تنظیر یا تأکید

تاوان گفات، کااربرد آیاات و      شایوه مای   های قابال یکار در ایان    با توجه به بسامد نمونه

 .بی  از همه در این شیوه نمود پیدا کرده است گلستاناحادیث و حتی عبارات عربی در 

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

عباارات فارسای    ها و یا در پایان آنها بعد از ایراد سخن خود باه  در ضمن بسیاری از حکایت

به استشهاد یا تنظیار و بیشاتر بارای تأکیاد و تأییاد معنای ساخن  آیاه یاا حادیثی را نیاز باه             

 :دارد هایی که پی  از این یکر شد، بیان می شیوه

اولئاکَ  : دهاد کاه   نبینی که حق، عَزّ و عال، در محکم تنزیل از نعیم اهل بهشت خبر می»

کفاف از دولتِ عفاف محاروم اسات و ملاک فراغات      لَهُم رِزقَ مَعلوم، تا بدانی که مشغولِ

 (41صافات، قسمتی از آیه )؛ (164همان، ص . )«زیر نگین رزق معلوم

هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به تعشیبِ عُقبای گرفتاار آیاد، وَ لَناشیقَنهُم مِانَ      »ا 

 (21/ سجده)؛ (187همان، ص . )«[االَکبر]العشابِ آالدنی دونَ العَشابِ 

تاوان باه    های اقتباس و تضمین آیاات و احادیاث در ساخن ساعدی مای      و از دیگر شیوه

 :موارد زیر اشاره کرد

 :ا کاربرد هنرمندانه و سود بردن از معنی قسمتی از آیه به جای جمله معترضه و در معنای دعایی

اهللُ  مُاَنبَرتَ ُ در تهاشیب اخاالق خداوناد زادگاان،     [ را]زاده  پس واجب آمد معلم پادشاه»ا 

 (37عمران،  آل)؛ (155همان، ص . )«، اجتهاد از آن بی  کردن که در حق عوامنباتاَ حَرَنا 

 :و اقتباس و تضمین لفظی و معنوی برخی از آیات در اشعار خود
 !زنهااااار بااااد، قاااارین از ارهاااازین

  
 النّااااااار عااااااشابَ ربّنااااااا وَقِنااااااا

   
 (211بقره، قسمتی از آیه )؛ (111همان، ص )

 حِماااااااارّ  بِاااااااالوَری  بَهَقَدشاااااااا ]

  
 [خُااااااوارّ لَااااااهُ جسَااااااداا عجااااااالا

   
 (148اعراف، قسمتی از آیه )؛ (119همان، ص )
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 گلستاناشعار، امثال و حکم و سایر عبارات عربی در . 2 .1

هاای   درج و تضمین اشعار و امثال و حکم در نثر فارسی نیز از جمله مختصات نثار ساده  

 .رود ششم و هفتم به شمار می

ق و به تقلید از نثر عربی اثر گشار نثر فارسی در لفاو  . ویژگی از اوایل قرن ششم ها این 

و معنی گردید؛ اما بسیاری از نویسندگان در این نوع از درج و تضمین به جهت توجه بای   

های عربی دچار تکلّف شده و آثاار فنّای مملاو     از حد در آراستن کالم به جمالت و عبارت

 .های لفظی و معنوی را به وجود آورند ی عربی سرشار از دشواریها از لغات و عبارت

شیوۀ متداول در این مورد آن بود که نویسنده، مصااریع و ابیاات شاعری را بارای بیاان      »

کشاید و در آن چناان باا     بایست به نثر نوشته شود به رشته عبارت مای  قسمتی از معنی که می

گشاشات،   ا در زیبایی رااهری کاالم اثار مای    داد که تفکیک این دو، نه تنه مهارت جای می

 (211 ، ص1386خطیبی، . )«گسیخت بلکه تسلسل و توالی معانی را نیز از هم می

ای رسید کاه   درج اشعار و امثله در نثر این دوره به پایه»اگر از نظر گاه کمّی هم بنگریم 

متون شعر به نثر غلباه  رفت و در بعضی از  در تمامی اقسام نثر، به جز نثرهای علمی به کار می

این سابک ساخن   . شد که قسمت مفصّلی از بیان معنی از نثر به شعر منتقل می یافت، چنان می

 (همان. )«بینیم سعدی می گلستانرا در بعضی از حکایات 

توان دریافت کاه کااربرد اشاعار و امثلان عربای در       می گلستانبا این وجود با نگاهی در 

 .ارسی بسیار ناچیز استمقایسه با اشعار و امثلن ف

مورد سایر عباارات عربای    79بیت به زبان عربی و  47مورد از امثال عربی،  9 گلستاندر 

 .های مختلف کاربرد پیدا کرده است به شیوه

بیت است نیز در مقایسه با ابیات عربای   1123که شامل  گلستانو در مقابل ابیات فارسی 

نکته که به تصریح خود ساعدی در خاتماه کتااب     با یادآوری این. قابل یکر و بررسی است

در این جمله چناان کاه رسام    »: سروده خود سعدی است گلستانتمام اشعار عربی و فارسی 

 (191، ص 1384یوسفی، . )«مرلّفان است از شعر متقدّمان به طریق و استعارت تلفیقی نرفت
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که ساعدی در کااربرد اشاعار    توان گفت  نتایج آماری به یقین میبررسی از این رو با دقت در 

 .و امثلن عربی نیز بر خالف بسیاری نویسندگان نهایت ایجاز و اعتدال را مدنظر داشته است

فروشای و ارهاار علام آن چناان کاه       و بدون شک قصد او نیز از این کاربردها ناه فضال  

ت مرسوم بوده است؛ بلکه تا حدی هنرنمایی در آرای  راهر کاالم و بیشاتر تأکیاد و تقویا    

کاه در آیاات و    در ماورد نحاوۀ ایان ناوع کاربردهاا نیاز چناان       . معنی و مضمون بوده اسات 

توان ارتباط لفظی و معنوی اشعار و یا امثال و حکم عربی با عباارات   احادیث گششت نیز می

در اداماه بارای پرهیاز از تکارار فقاط باا یکار عنااوین         . را مادنظر قارار داد   گلساتان فارسی 

 .گردد تباط لفظی و معنوی اشعار، امثله و سایر عبارات عربی یکر میشواهدی نیز برای ار
 چگونگی ارتباط لفظی اشعار، امثال و حکم و سایر عبارات عربی. 0 .2 .1

این موارد نیز چون احادیث و آیات، در چند شیوه متفاوت در پیوستگی و رابطاه لفظای   

 :اند با عبارات فارسی سعدی نمود پیدا کرده

فاصله لفو یا ترکیبی که این مورد اگار از لحااظ معناوی نیاز      ن شعر به نثر بیپیوست. الف

در ارتباط کامل با معنی عبارات قبلی بوده باشد و در واقع بخشی از باار معناایی کاالم را بار     

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

باره و بدون واسطه لفو یا ترکیبی کاربرد پیادا   فارسی به یک نثر سعدی بیشتر اشعار عربی و

توان گفت، این اشعار یا عبارات عربای در اداماه و تکمیال     کرده است؛ اما در عین حال نمی

چارا کاه   . شاوند  هاای پیشاین محساوب مای     بار معنایی کالم بوده و جزیی از جمله یا عبارت

. أیید و تأکید کالم خود به کار گرفته اسات سعدی بیشتر این مضامین و معانی را در جهت ت

توان به دست آورد که عباارات عربای در ادامان معنای عباارت       اما اندک شواهدی را نیز می

 :فارسی آمده است

 (138، ص 1384یوسفی، . )«ال یهتدی[ هُوَ]دار است یُهدی بِهِ وَ  عالمِ ناپرهیزگار کورِ مشعله»

 :جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید هر که دست از: اند که گفته... »ا 
 لِررررانُهُ طرررالَ االِنررررانُ یَرررنسَ ذااِ

  
 «الکَلر ِ  عَلَر   یَصُرولُ  مَغلوٍُ کَرِنَّررِ

   
 (58همان، ص )
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ام ناه   عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهاای بضااعت، مان بناده امیاد آورده     »ا 

 (86همان، ص . )«ا أنتَ اَهلُهُم[ بی]ام نه به تجارت اِصَنع  طاعت به دریوزه آمده

 (91همان، ص . )«قطع  الزم نیاید وَالفَقیرُ الیَملِکُ. وقف چیزی بدزدد[ مال]هر که »ا 

 :های عربی به عبارت فارسی به واسطه لفو یا ترکیبی پیوستن شعر یا امثله یا عبارت. ب

شاواهد باه   . تتار اسا   در این رو  انتقال از نثر به شعر یا مثل و عبارت عربای محساوس  

در این مورد بیشتر به حالت نقل قول از زبان راوی یا از زبان یکی از  گلستاندست آمده در 

موصاول کااربرد   ( کاه )های حکایت است و یا گاهی در مواردی اندک به واسطه  شخصیت

 :پیدا کرده است

ند پاس  در وریفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم، دانشم[ اندکی]اند که  آورده»ا 

 :از چند روز چون محبّت معهود برقرار ندید، گفت
 یَکرررربُ ا الررردَّلُّ حرررينَ المطررراعِمَ برررنس]

  
 «[مَخفُررررو  وَالقَرررردرُ مُنتَصرررر ٌ القُرررردرُ

   
 (113همان، ص )

یا بُن َ اِنَّکَ مَرؤولٌ یَومَ القيامَهِ ماذا اکتربَت و »: اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت»ا 

 (158همان، ص . )«انتَرَبَتَ ال یُقالُ بِمَنِ

 (163همان، ص . )«وَ جدارِ مَن ال اُحِ  َ[ المُکِ ِ]اعوذُ باهلل مِنَ الفَقرِ : عرب گوید»ا 

 :کاربرد اشعار به صورت مستقل و مجزا از کالم. ج

تاوان   رساد مای   در این شیوه همان طور که در احادیث و آیات نیز گفته شده، به نظر می

هاا باه وجاود     ها یا حکایات  که خللی در معنی عبارت آن را حشف کرد بی ترکیب مورد نظر

بیشتر در کاربرد برخی آیات و به خصوص در کاربرد ابیاات   گلستانآید؛ البته این مورد در 

تاوان در مقدمان    عربی نمود پیدا کرده است تا ماوارد دیگار کاه باارزترین نمونان آن را مای      

چارا  . یکار کارد  ( ص)و توصیف محمد مصاطفی  به صورت دو تک بیت در مدم  گلستان

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

مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صافوت آدمیاان    در خبرست از سرور کائنات و»ا 

 :اهلل علیه و سلم و تتمن دور زمان محمد مصطفی صلی
 کرررریم نبررر ٌ مطرررا ٌ شرررفيٌَ

  
 سرريم و نررريمٌ جررريمٌ قررريمٌ

   
 

 بِجَمالِرره الرردج  کَشَرر َ بِکمالِرره، العلرر ُ بَلَرر 

  
 «آلِرهِ  و صُرلوا عَليرهِ   خصرالِهِ،  جَميرَُ  حَرُنَت

   
 (51، ص 1384یوسفی، )

بعاد از  ... در حکایت، یکی از صلحای لبنان که مقاماات او در دیاار عارب ماشکور باود     

رسد هار   یکر حکایت و بعد از یکر بیتی فارسی در بیت عربی نیز آورده است که به نظر می

چند از لحاظ معنایی در تأکید و تنظیر عبارات قبلی است؛ اما به جهت عدم ارتباط لفظای باا   

 :ای به معنی وارد شود که خدشه ها بتوان آن را حشف کرد بی آن سایر عبارت
 وَسرريل  بِغَيرررِ اَهرردي مَررن اُشرراهِدُ]

  
 طَریقرررا  اضَرررلُّ شَرررأن فَيَلحَقُنررر 

   
  َبِرشَّرر ثُررمَّ یُطفرر   نررارا  یُررؤجِ ُ

  
 غریقررا  و اَمُحرقَرر تَرانرر  لِررذاكِ

   
 (91همان، ص )

 های عربی ثله و عبارتچگونگی ارتباط معنوی اشعار، ام. 2 .2 .1

مورد توجاه و بررسای قارار     گلستانهای مختلفی را در نثر  توان شیوه در این مورد نیز می

 :داد

 :به شیوه تنظیر و تطبیق .الف

این شیوه به خصوص در کاربرد اشعار، هم به زبان عربی و هم فارسای بای  از هماه در    

، ایان ویژگای باه    گلساتان قدماه  در نگااهی گاشرا در م  . نثر سعدی نماود پیادا کارده اسات    
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هاا   هاا و حکایات   خصوص در استعمال اشعار فارسی به خوبی مشهود اسات و در ساایر بااب   

 :های این شیوه در قالب اشعار عربی نیز قابل یکر است جلوه

سعدی دقیقاا عین مضمون ماورد نظار خاود در حکایات را     « مست و عابد»در حکایت »ا 

 :در بیتی عربی بیان کرده
 حَليمررا  وَ سرراتِرا  کُررن اَثيمررا  رَأیررتَ اِذا]

  
 «[کریمرا    تَمُررُّ  ال لِرمَ  اَمرري  تَقربَّ ُ  مَن

   
 (114، ص 1384یوسفی، )

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد؛ یعنی آنان که دست قوت ندارناد،  »ا 

 .دارند تا به وقت دمار از دماغ خصم برآرند سنگ خرده نگه می
 نَ ررررُ تَفَقَرررت اذا طررررِقَ علررر  قُطرررر وَ

  
 «بَحررر جِتَمَعَررت[ ا] اِذا نَ رررِ اِلرر  نَ رررُِ و

   
 (181همان، ص )

 :کاربرد اشعار، امثله و عبارات عربی به شیوه تمثیل. ب

ای پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند، نه هر چه به قامت مهتر، به قیمات بهتار   : گفت»ا 

 .اَلشاة نظيفهٌ و الفيلَ جيفَهُ

 اِنرررهُ وَ طُرررورَ االَر ِ جِبرررالِ قَرررلُاَ

  
 «منررررِال  و قَررردرا  عِنررردَاهللِ لَررراعظَمُ

   
 (59همان، ص )

 :که در این جا بیت مشکور نیز تنظیری است برای عبارات قبلی

هماان،  . )«کُلَُّ اِنافِ یَتَرَشَّ ُ بِما فيهزمین را از آسمان نثارست و آسمان را از زمین غبار، »ا 

 (188ص 

. «آخِرُ الحِيلِ الرَّي ُ: آید، جان در خطر افکندن، نشاید؛ عرب گوید تا کار به زر برمی»ا 

 (172همان، ص )
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قیاس اندوخته باود و پادشااهی از او طلاب ماال      در حکایت گدایی هول که نعمت بی»ا 

 ...کرد
 بِطررراهِرٍ لَررريسَ الکُلرررسِ عَجرررينُ قرررالُوا

  
 «المَبرررررَ ِ شررررقُوقَ بِررررهِ نرُررررد  قُلنررررا

   
 (117همان، ص )

 :توصیف ۀکاربرد اشعار و عبارات عربی به شیو.ج

با این توضیح که عالوه بر توصیف، معانی دیگری از قبیل مدم، دعا و مضامین عاشاقانه  

هاایی از آنهاا    توان مورد بررسی و توجه قرار داد که در اینجا نموناه  را نیز بیشتر در اشعار می

 .شود یکر می

 :ا توصیف

 ...ای در ضمن حکایت؛ یکی از متعبدان شهتوصیف بی
 جُلنررررار عَلَي ررررا اَفررررانينُ وَ]

  
 [االَخضررررِنار بِالشَرررجرِ عُلِقَرررت

   
 (111همان، ص )

 :ا در وصف بوستان
 سَلررررال نَ رهرررا مرررافُ رَوضَررر 

  
 مَرررو ُون طَيرِهرررا سَرررجَُ دوحررر َ

   
 (54همان، ص )

 :رفتهدر وصف حالت و احساس غریبانه جوان خفته و کاروان 

سر برآورد و کاروان رفته دید، بیچاره بسی . آنگه خبر یافت که آفتاب  به سر تافت... »ا 

 :گفت ره به جایی نبرد، تشنه و بینوا روی بر خاک و دل بر هالک نهاد و می[ و]بگردید 
 العررريسُ وَ ُمَّ ثُنررر  یُحَررردِ ذا مَرررن]

  
 «[اَنررسُ الغریرر  سِِرروَي لِلغَریرر ِ مررا

   
 (125همان، ص )
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 :ا در مدم محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سلم
 بجمالِرررهِ ج دالررر کَشَررر َ بِکمالِرررهِ، العُلررر  بَلَررر 

  
 آلِرررهِ وَ عَلَيرررهِ اصَرررلَّو خِصرررالِهِ جَميرررَُ حَرُرررنَت

   
 (51همان، ص )

ا به کار بردن ترکیبات و عبارات عربی در وصاف و مادم ممادوم خاوی  در مقدماه      

 : کتاب از قبیل

 .«...فقراء، ماَلیُ الغُرباء، مَرَبّی الفٌضالء، یُحِبَ االتقیاء، یَمینُ المُلک وال کَهفُ... »

 :ا کاربرد عبارات عربی به صورت جمله معترضه در متن کالم و به قصد دعا یا نفرین

اهلُل خالَصاُه باه جاناب ماا التفاات کناد در رعایات         ، اَحسَانَ [فاالن ]اگار رای عزیاز   ... »ا 

 (77همان، ص . )«...سعی کرده شودخاطر  هر چه تمامتر 

، و باه  اهلل و عَل  حِردَة  لَعَنَ ُممنارره افتاد با یکی از مالحاده،  [ ی معتبر را]یکی از علما »ا 

 (129همان، ص . )«...حجت با او برنیامد

 (141همان، ص . )«...رَحم اهللِ عَليهِسالی محمد خوارزمشاه، ]»

 :ا کاربرد اشعار در مضامین عاشقانه

 (سفر کرد و پریشانی او در من اثر کرد)این بگفت ... »
 جاهِرررل المَررررفُ و الوَصرررلِ  مرررانَ فَقَررردتُ

  
 «المَصرررائ ِ قَبرررلَ العَررري ِ لَذیرررذِ بِقَررردرِ

   
 (138همان، ص )

 وِدادِهررررا فرررر  المنرررر  صَرررردیقِ رَُُّ[ وَ]

  
 عُرررذري لررر  فَيُوضررر  یَومررراَ یَرَهرررا الَرررم

   
 (144همان، ص )

با دقت در شواهد به دست آمده در کاربردهاایی کاه ساعدی از زباان و     شود  یادآور می

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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عارب شاهرت داشاته اسات، غیار از اینهاا       عربی که به عنوان مثل و حکمت در میاان ماردم   

چندان عبارت عربی که به عنوان مثل و حکمت در میان مردم عارب شاهرت داشاته اسات،     

ها آمده باشاد و از لحااظ لفظای یاا      غیر از اینها چندان عبارت عربی که در محتوای حکایت

مقدماه و  های خبری کاه در   معنوی قابل توجه و بررسی باشد، قابل یکر نیست؛ مگر عبارت

خاتمه کتاب، سعدی به رسم معهود و باه قصاد مادم ممادوم و یاا باه غارض خاتم کتااب          

های کوتااهی کاه باه عناوان جماالت دعاایی در ماتن کاالم          ها سخن گفته و یا عبارت بدان

سعدی رخ نماوده و کااربرد آنهاا بسایار طبیعای و مطاابق باا زباان و رسام زماناه اسات کاه             

 .شواهدی نیز از آنها یکر گردید

 گلستانکاربرد مفردات عربی در . 1 .1

را در نظار داشاته باشایم کاه در      گلستانهای عربی، در  اگر مقصود از مفردات تک واهه

 گلساتان فارسی نیز بتوان آنها را در یک واهه معنا کرد، شواهد بسیار اندکی از ایان ناوع در   

که البته برخی از این واهگاان  . الجمله، فَکیفَ الجرم ا القصه، فی : از قبیل. توان ارائه کرد می

الجمله بارها در کالم سعدی تکرار شده اسات؛ اماا غیار از اینهاا شااید       الجرم و فی: از جمله

بتوان برخی ترکیبات اضافی، وصفی، قیدی و سایر ترکیبات عربی را که در کالم سعدی باه  

 .اند را نیز در ییل آن عنوان بیان کرد زبان عربی نمود پیدا کرده

هجاده ماورد از مفاردات و ترکیباات عربای       بررسی ساختار عباارات عربای گلساتان   ر د

 (، فهرست مفردات1385شمالی، . )ییل عنوان فهرست مفردات یکر گردیده است گلستان

بای  از پنجااه ماورد از مفاردات و ترکیباات       گلساتان تر در  در حالی که با بررسی دقیق

تاوان گفات    توان فهرست کرد و به یقین مای  میعربی مورد کاربرد سعدی در این کتاب را 

اناد کاه در    تمام این مفردات و ترکیبات عربی در تار و پود کاالم ساعدی چناان رخ نماوده    

ارتباط لفظی و معنوی کامل با عبارات دیگار باود و قابال تغییار در معناای دیگار و یاا جادا         

 .کردن از کالم نیستند

ع جزیای از جملاه یاا کاالم باوده و نقشای از       بسیاری از این مفردات و ترکیباات در واقا  

 .را بر عهده دارند... های اضافی، وصفی، قیدی و  نق : های دستوری از قبیل نق 
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توان ایعان کرد که غرض ساعدی از ایان    با دقت در کاربرد بسیاری از این ترکیبات می

عباارتی   نوع کاربردها بیشتر سود بردن از معاانی آنهاا در جهات کوتااه کاردن ساخن و باه       

 .آراستن سخن به ویژگی ایجاز بوده است

و ایاان ویژگاای بااه خصااوص در ترکیباااتی کااه سااعدی از آنهااا در توصاایف برخاای از   

ترکیبااتی از  . های مدنظر خود از آنها بهره بارده، بیشاتر قابال یکار و مشااهده اسات       ویژگی

االنعاام،   ساابق  االدا، لشایم الطباع،   االعتادال، طیاب   الصاوت، لطیاف   النفس، کریاه  کریم: قبیل

که شاید برخی از آنها را بتوان به عینه در یک ترکیب فارسای ترجماه   ... الدعوه و  مستجاب

توان در یک یا دو کلمه به فارسی ترجمه کرد تاا معناای    کرد؛ اما بسیاری از آنها را هم نمی

ان هاایی اسات کاه در هار دو زبا      مورد نظر را از آن حاصل کرد و این البته به جهت ررفیت

شاید بالعکس بسیاری از واهگان فارسی را نتوان در یاک یاا دو واهه عربای باه     . وجود دارد

 .ترجمه و معنا درآورد

باا یکار نقا      گلساتان در ادامه برخی از شواهد مربوط به مفردات و ترکیبات عربی در 

 .گردد آنها در جملن مورد نظر ارائه می

در  المثل، فکیف، الجرم که بیشاتر در نقا  قیادی و    الجمله، فی فی: مفرداتی از قبیل. 1 .3 .3

باه خصاوص   . اناد  ادامن سخن و در متن کالم و برای آغاز جمالت بعدی کاربرد پیدا کارده 

« خالصاه »تاوان گفات در معناای واهه     می. تکرار شده است گلستانالجمله بارها در  واهۀ فی

کاه در زباان   ( کوتااه ساخن  ) شود و یاا در معناای   که در محاوره امروز مابین سخن گفته می

 .رود نوشتار به منظور کوتاه کردن کالم و ادامه گرفتن آن به کار می

الجملاه باه    فای ... یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیاک مان آماد   »: ا در حکایت

انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این روزها که ماژده ساالمت حجااج برساید، از بناد گارانم       

 (72، ص 1384یوسفی، . )«ملک موروثم خاص خالص کردند و

... پیری حکایت کند که دختری خواسته بودم و حجره به گل آراساته و  »: ا و یا در حکایت

 (151همان، ص . )«الجمله امکان موافقت نبود به مفارقت انجامید فی
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دن باه  به آب روی، دانا نخرد کاه مار  [ المثل فی]اگر آب حیات فروشند : اند و حکما گفته»ا 

 (112همان، ص . )«علت به از زندگانی به مشلّت

یکی از پادشاهان پیشین در رعایات مملکات سساتی کاردی و لشاکر باه ساختی داشاتی،         «ا 

 (68همان، ص . )«الجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند

 الصابام  و علای  االمر عاقب الدوام،  العموم، علی الخصوص، علی علی: ترکیباتی از قبیل .2 .3 .3

های قیدی و هر کدام یک یا دو مورد در نثر یاا شاعر ساعدی     که در نق ... طوعاا و کرهاٌ و

 :اند کاربرد پیدا کرده
 برخیااازد کاااه هااار تاااو روی باااه الصااابحا علااای

  
 باشاااااد مساااااا او بااااار ساااااالمت روزِ صااااابامِ

   
 (139همان، ص )

 (61ص  همان،. )«...وزیر این سخن بشنید طوعاا و کرهاا بسسندید و »ا 

سبب آن که سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلاق را  :[ گفت]»

 (155همان، ص . )«...الخصوص العموم و پادشاهان را علی علی

نادرالحسان،   الجماال،  االنعام، روضه غنّا، حدیقه غلبا، بدیع سابق: ترکیباتی از قبیل. 3 .3 .3

طور که پای    که همان... دا، صُمُّ بکم، رلومِ جهول واالعتدال، طیب اال الصوت، لطیف کریه

هاای ماورد نظار     های وصافی و باه جهات توصایف ویژگای      از این گفته شد، بیشتر در نق 

 .اند سعدی کاربرد پیدا کرده

الجمااال،  چنااین در عقااب او غالماای باادیع هاام... یکاای از متعبّاادان شااام»: ااا در حکایاات

 (111همان، ص . )«...نجه تقوی شکسته بوداالعتدال که زور بازوی جمال  پ لطیف

 (133همان، ص . )«...ای نادرالحسن بود و  ای را بنده خواجه: گویند»ا 
 بکااام صُااامُّ نشساااته کنجااای باااه بریاااده زباااان

  
 حکااام انااادر نباشاااد زباااان  کاااه کسااای از باااه

   
 (53همان، ص )
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 ا توجه به ترکیاب برخی مفردات و ترکیباتی که به اسامی خاص داللت داشته و ب. 4 .3 .3

 : اند های متفاوتی را پشیرفته کالم نق 

 :القطر، عیداضحی، سیدالمرسلین الکهف، صخرالجن، عین اصحاب»: از قبیل

... او را به سیاهی بخشاید »...: از ملوک کنیزکی چینی آورده بودند[ را]یکی »: ا در حکایت

 (84همان، ص . )«دمیدیالقطر از بغل  ب هیکلی که صحرالجن از طلعت  برمیدی و عین

 (81همان، ص . )«...من او را عید اَضحی در بصره دیدم: گفت... »ا 

 

 نتیجه

شامار   سعدی رخ نموده اسات، بای  « های شافی که در سلک عبارت در موعظه»در جلوۀ 

ای را باه اقتضاای غرضا  محصاولی و هار       شکل، اندازه و معنا نهفته است که هار جویناده  

 .ی مقصد  حاصلی استای را به اقتضا رونده

هار چناد نمونان     گلساتان : توان گفات  سعدی می گلستاناز منظرگاه این سیر مختصر در 

کاه از ایان    آن اعالی نثر پارسی است و هم واالترین سرمشق نویساندگان بعاد از خاود ا بای     

بادیل چاون بناای     تاوان گفات ایان نثار بای      سرمشق سبقتی گرفتاه باشاند ا اماا باه یقاین مای       

ت که تنها از مصالح مختص زبان فارسی سربرنیاورده است؛ بلکه هنر ساعدی  مستحکمی اس

در آن اساات کااه چااون معماااری زبردساات هاام نثاار لطیااف، روان و اصاایل فارساای دری را 

هاای مرساوم زماان خاود پیراساته و هام باه         ها و دشواری ها، تیرگی وار از ناخالصی فردوسی

چنان مرثر و مفید از فرهناگ حااکم    ررافت و فراست به مقتضای غرض و مقصود خود آن

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

هایی که از آیات، احادیث، امثاال و حکام و ساایر عباارات و مفاردات       توان گفت جلوه می

تن رخ نموده است، های  یاک زایاد کاالم و قابال حاشف و نادیاده گارف         گلستانعربی در 

خصوص در کاربرد اشعار عربی که در برخی شواهد این مقالاه   نیست؛ جز اندک مواردی به

با تردید عنوان شد که، شاید بتوان آنها را به عنوان جمله یا شعری مساتقل و جادای از ماتن    
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هر چند این نیز به علت الزام و اصراری که سعدی در القا و تأکیاد کاالم   . ها دانست حکایت

 .رسد جا و ناشایست به نظر نمی مخاطبان  داشته، چندان نابهخود در یهن 

رعایت پیوستگی و اتصال هم در لفو و هم در معنا مابین آیات، احادیث، اشعار و ساایر  

از جملاه مختصاات برجساته و قابال یکاری       گلستانهای فارسی  های عربی با عبارت عبارت

تاوان بادان    ضمین در نثر ساعدی را مای  است که کاربرد هنرمندانن این نوع اقتباس، درج و ت

 .توصیف کرد

چنین سادگی، ایجاز، اشتهار و در عین حاال رساایی و بایساتگی کااربرد جماالت و       هم

هایی است کاه   های آیات و احادیث از جمله ویژگی های عربی به خصوص در جلوه عبارت

 .ها ستود توان آراستگی نثر سعدی را بدان می
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 www.sadishenasi.ir. شناسی سعدی

 

 

http://www.sadishenasi.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      11

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 نظامی لیلی و مجنوندر فضای داستانی  عرفانتأثیر 
 

 دکتر نرگس جابری نسب
 دکتر نیره ابیات

 

 چکیده
عالوه بر  وی. های داستانی شهره است  سرودن منظومهنظامی از جمله شاعرانی است که به 

 قرآندر تفسیر  .ی رایج روزگار خوی ، آگاهی وسیعی داشتها تبحر در شعر و شاعری از دان 
عرفان و از  .علوم مختلف عقلی و مکاتب فلسفی آشنا بود ،با فلسفه و کالماستاد بود و و حدیث 
در خالل را نظیر مفاهیم ناب عرفانی  با زیرکی و معرفتی کم وداشت  بسیار آگاهی تصوف
های پنجگانه  ، سومین منظومه از مثنویلیلی و مجنون .داده است پنجگانه خود جایهای   منظومه
 یهای عرفان حضور جلوه، بازتابی است از علومی که وی از آنها برخوردار بود در حقیقت نظامی

وی با نگاهی عرفانی به شرم داستان  .شیرینی خاصی بخشیده است نظامی لیلی و مجنون به منظومه
در این مقاله  .دهد نشان می مجنونو لی لیی را در وجود عشق حقیقو  پردازد میعشق لیلی و مجنون 
دیده  نظامی لیلی و مجنوندر فضای داستانی هایی از عرفان  چه جلوه: برای پاسخ به پرس 

هدف این پژوه ، شناخت  .شده استپرداخته  لیلی و مجنونفضای داستانی به باررسی  شود  می
ای  های پژوه  با مطالعه کتابخانه گردآوری داده. است نظامی لیلی و مجنون نوجوه عرفانی منظوم

های  گویی به پرس  اطالعات مورد نیاز برای پاسخ وو بررسی اسناد و مدارک علمی انجام شده 
آوری شده  برداری جمع جو در منابع مرتبط با موضوع پژوه  و یادداشتو پژوه  از طریق جست

پژوه  بر اساس کیفی صورت گرفته و مبتنی بر  ها در این تجزیه و تحلیل اطالعات و داده. است
 .ها است توصیف و تحلیل داده

 .، قرن ششمنظامی، لیلی و مجنونفضای داستانی، ، عرفان: کلید واژه

                                                           
 (nargesja@azad.ac.ir). دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوباستادیار . *
 (abyat@ut.ac.ir). دانشگاه تهران استادیار. **

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول
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 مقدمه

سرشار ای  منظومهبلکه  ؛نیست عاشقانه داستانفقط یک  گنجوی نظامی مجنون و لیلی

 مجنون و لیلیشعار اکُنه توان در  می که ستا  از حقایق سودمند معرفتی و عرفانی

های  برای بیان دیدگاه نظامی. عرفانی را مشاهده کردمفاهیم و مضامین هایی از  جلوه

در کنار وی . استفاده کرده استاز نظم این داستان عشقی عرفانی خود  ا اعتقادی، اخالقی

معارف و مسایل  ای از گنجینه در اثنای عشقی زیبا، به تداعی احساسات لطیف عاشقانه

 .پرداخته استعرفانی 

 

 تحقیق پیشینۀ

 «نظامی لیلی و مجنونفضای داستانی  عرفان درتأثیر » عنوان تااکنون اثر ماستقلی با

 مفاهیم بازتاب :ا عنوانای ب مباشری مقاله محبوبه شعبانی و رقیهصورت نگرفته است؛ اما 
و  لیلی چه اگر: نویسندگان معتقدند. اند نوشته، گنجوی نظامی مجنون و لیلی در عرفانی

 و ریاضت تهشیب، عرفان کتاب؛ جای جای در ولی ؛است و بزمی غنایی اثر یک مجنون

 عرفانی و نگر  تبیین به عرفانی اشعار این و نمایاندن بیان با است و آشکار روشنی به

 اثر یک نآفرید صرفاا شاعر که هدف دارند می و بیان پردازند می مستدل صورت به نظامی

 این در شاعر .است بوده گنجه و حکیم شاعر مدنظر واالتر هدفی بلکه ؛نبوده و غنایی بزمی

 .است داشته چشم پی  را عارفانه و عشق و زهد و پارسایی اصالت، پاکی اثر

هاای  بررسی جانبه :ای با عنوان در مقاله اسفندیار سبیکهو  مرتضی محسنیچنین  هم
لیلی عرفانی  های قابلیتبه  عطارنامه  ون نظامی و مقایسن آن با مصیبتلیلی و مجن عارفانی در

در پرتو صفات و مقاماتی چون صبر، عنایت، ررفیت، درد، وحدت، فنا، جنون و  و مجنون

 .گر شده است، را آشکار کنند جلوه منظومه ایندر  کهمتعالی  یتا عشق اند پرداختهرحمت 
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لیلی بینی معرفتی نظامی در  ی و در جهت رسیدن به جهانبرای تبیین این عشق متعالچنین  هم

ای  عطار، به عنوان منظومه ننام مصیبت، مقامات و صفات عرفانای این اثر با و مجنون

 .دردآلود در ادبیات عرفانی مقایسه شده است

  از آنجا که»: نویسد نظامی مینگاه عرفانی  درباره شور شیرینشعبانزاده در مقالن مریم 

و افکار خود را بازتاب   هاا ، آماوزه آثار ادبی خود، شخصیت درونای  در  ندگاننویس

 .«ضمیر پنهان و رویکرد عرفانی خود را ناموده است ،دهند، نظامی نیز در این روایت می

 ( 75 ، ص 1389شعبانزاده، )

 

 بحث اصلی

شهودی خاصی است که به صورتی  ،فکری ،حکیم نظامی نوعی سلوک شعری خمسه

به همین  1.یابد ، ادامه میاسکندرنامهشود و تا   آغاز می االسرار مخزنخوان از  مبنادار و هم

سبب باید مجموعه پنج گنج مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در کنار بررسی سبک و 

نظامی  شهودی خاص ،فکری ،سلوک شعریهای ، به  رو  بیان اشعار نظامی در داستان

 .نیز آشکار پی برده شود

را در بحر  لیلی و مجنون نظامی. نظامی است منظومه در پنج گنجین سوم لیلی و مجنون

سروده  «مفعول مفاعلن فعولن»ض محشوف یا مقصور و در وزن هزج مسدس اخرب مقبو

شیرین  هایی دلنشین، بحر هزج یکی از بحرهای پرکاربرد شعر فارسی است که با وزن .است

از نیز  «مفعول مفاعلن فعولن»وزن . بخ  است و آرام شقانهعا، متناسب با مضامین و آرام

رود و نظامی با ررافت این وزن  های کوتاه و تند است که برای مفاهیم شاد به کار می وزن

 .به کار برده است لیلی و مجنونرا برای سرودن منظومه 

                                                           

 27سه شنبه : رتاریخ انتشا، پنج گنج سلوک شعری و فکری نظامی در یبررس :ک.برای اطالعات بیشتر ر .1

 /http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli 84866؛ 16:15ساعت  1389مهر 

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/
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و ( 438 ص، 1392باباصفری، )« چهار هزار و پانصد و پنجاه و پنج بیت»این منظومه در 

خاقان کبیر، ابوالمظفر اخستان بن »سروده و به . ق584در مدتی کمتر از چهار ماه در سال 

تقدیم ( 47 ، ص1375خزانه دارلو، )« .(ق598-563سلطنت در شروان )منوچهر شروانشاه 

به پایان . ق588گویا بعداا نیز در آن تجدید نظرهایی کرده و این کار را در حدود سال ». شد

 (813 ، ص2ج  ،1369 صفا،) .«است برده
 اکثااااار بیااااات هااااازار چاااااار ایااااان

  
 کمتااار مااااه چاااار باااه گفتاااه شاااد

   
 بااااودی حاااارام دگاااار شااااغل گاااار

  
 ... بااااودی تمااااام شااااب چااااارده در

   
 حااااال بهتاااارین بااااه شااااد آراسااااته

  
 دال فااای و ثااای باااه رجاااب سااالخ در

   
 خَاااود باااا داشااات کاااه عیاااان تااااریخ

  
 پانصاااااد بعاااااد چهاااااار و هشاااااتاد

   
 (517-518 ، ص1371گنجوی،  یمنظا)

 

 لیلی و مجنون

های عاشقانه  شاعران بسیاری پی  از نظامی به داستان لیلی و مجنون که از داستان

در قالب مثنوی، از  لیلی و مجنوننظامی با سرودن منظومه . اند اعراب بود، اشاراتی داشته

ظفر شروانشاه اخستان از ابوالم»: اند که آورده. شاعران معاصر و ماقبل خود پیشی گرفت

 ؛را از عربی به فارسی بسردازد و بسراید 2و مجنون  1کند که داستان لیلی نظامی خواه  می

نیز  ،که فرزند  محمد که در این هنگام چهارده ساله است رود تا این اما نظامی زیر بار نمی

                                                           

حاَری  بن کعب بن ربیعه ابن عامر   ابان  ربیعه  لیلی، معشوقن مجنون، همان لیلی دختر سَعد بن مهدی». 1

 (45: 1375خزانه دارلو، ) ؛(5: 2ج :تا اصفهانی، بی) .«صعصعه است

، 2، ج 1369صفا، . )آن قبیله بنی عامر و لیلی بنت سعد هم از ن، قیس بن ملوم بن مزاحم از قبیلنمجنو. 2

 .است (813ص 
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اصرار محمد در او  زند تا باالخره کند و باز نظامی از این کار سرباز می از او خواه  می

کند که در مدت کمتر از چهار ماه بی  از  افتد و چنان در این راه عزم جزم می کارگر می

آراید که هی   آور را چنان می سراید و به کمال و زیبایی، داستانی مالل چهار هزار بیت می

 (157، ص 1378فراهانی،  یبرزآباد) .«آورد اندوهی به دل نمی

 

 نظامی و عرفان

تصوف با رشد و . گری است های عرفانی و صوفی ن ششم، قرن گستر  اندیشهقر

های  اندیشه. گستر  خود، در این قرن، بر شعر فارسی تأثیر گشارد و با آن درآمیخت

ها در شعر خود  مسلک به بیان این اندیشه یصوفعرفانی در شعر رسوخ کرد و شاعران 

شعر و ادب  ها قرار گرفت تا آنجا که دیشهگونه ان پرداختند و شعر در خدمت تبلیغ این

روان و عواطف  ،مپیوندی که ریشه در رو ؛ردپیدا کفارسی با عرفان، پیوندی ناگسستنی 

عشق در عرفان و آثار عرفانی، عنوان خاص یافت و مورد بحث قرار گرفت و . انسان دارد

گاه عرفان و  ن جلوهآثار سنایی غزنوی، نخستی. لطافت و کمال آن آثار را صد چندان کرد

 .نخستین جلوه دهنده و بیان دارنده عشق عرفانی است

 ، به بیانداستان دلدادگی مجنون به لیلینقل بر   عالوه  لیلی و مجنوندر نیز نظامی 

الی در البه های عرفانی جلوهبرای تأثیر بیشتر داستان از  وی. پردازد میهای متعالی  اندیشه

، مضامین عرفانی است لیلی و مجنونهای معرفتی  یکی از جلوه .ردب ابیات و اشعار بهره می

در این  های عرفانی ما را به جلوه چه آن .نمایان شده است و احوالکه در قالب مقامات 

  لیلی و مجنون  در عشق مجازی . استداستان بر کلّ  حاکمعشق ،  کند می منظومه هدایت

 .هی استرسیدن به عشق حقیقی و ال  ای برای وسیله

های شفاهی داستان، داستانی جدید به  نظامی با استفاده از تاریخ، فرهنگ مردم، روایت

های شخصیتی لیلی و مجنون، حالوتی دیگر به  کند و با تغییر ویژگی صورت شعر خلق می

نظامی روم سبز ایرانی را بر فضای گرم و سوزان داستان عرب حاکم . بخشد این داستان می

ها،  شود تا آنجا که فضا، اشخاص، درخت در تمام تار و پود داستان جاری میعشق . کند می
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مرگ پایان   با  که یعشق». دهند های بیابان همه و همه بر این عشق گواهی می ها و ماسه شن

به نقل از  ؛263 ، ص1366 ،یستار) .«دردمندی و ناکامی همراه است  و باا  یاابد مای

 (111 ، ص1391 ار،یاسفند ،یمحسن

ایان عاشق چنان آتشی در وجود مجنون . شود  می مجنون در مکتب، عاشق لیلی

نظامی از طریق شخصیت .  کاند بیابان و همدم وحو  و ددان مای ۀآوار  افکند که او را می

دهد و از طریق شخصیت مجنون  پرستی را تعلیم می لیلی، عفت و پاکدامنی و مبارزه با نفس

 .آموزاند ه بشری و فنای کامل در معشوق را میگسستن از تعلقات جامع

 

 شخصیت لیلی و مجنون در داستان

حضور دارند، استفاده هایی که در داستان  شخصیتنظامی از دو شیوه برای معرفی 

ی داستان های جزئیات راهری و باطنی شخصیتبه یکر گاه مستقیم و صریح . کند می

 خلق و خوی، گفتار و کردارطریق از  و مستقیمبه صورت غیر گاهپردازد و  می

 .کند ی خود را معرفی میداستان های شخصیت

شخصیت لیلی و ، توصیفی ساده و مستقیم از لیلی و مجنونمنظومه در آغاز نظامی 

. است ها فضا و حال و هوای شخصیت ۀدهد که تا حد زیادی نشان دهند به دست می مجنون

لیلی و مجنون  توصیف شخصیتبه  قیم،مست غیر ۀهایی، به شیو سسس با یکر حکایت

در یهن لیلی و مجنون ، تصویری که خواننده از داستانآن چنان که در پایان  پردازد می

 .شود ای ماهرانه بیان می اما توصیف وضعیت راهری او به شیوه ؛دارد، با آغاز، متفاوت است

 :شخصیت مجنون. الف

د و برخی رفتارهای  به کرامات و یاب شخصیت مجنون تا حدی جنبن مافوق بشری می»

ها و  به عبارت دیگر ریاضت (128 ، ص1388 ،حداد) .«خرق عادات عرفا شبیه است

 .کند های لیلی و مجنون در حقیقت به نوعی، سیر و سلوک عرفانی را بازتاب می رنج
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که یک  با وجود آن». است بر پایه شخصیت مرد شکل گرفته ،لیلی و مجنونروایت در 

ولی عشقی که در این روایت به  ؛مرد و یک شخصیت زن در داستان وجود دارد شخصیت

 (98 ، ص1387 ،یاردان ییرضا). «یک عشق عرفانی و فرازمینی است ،شود تصویر کشیده می

عشق و خاکساری و عشق و شیفتگی هر دو به اعتباری »: که نویسد جالل ستاری می

کند که معشوق به فرجام، انسانی  نی و مثالی میقدر آرما زیرا اولی زن را آن ؛اند عرفانی

شود و عشق و شیفتگی که خواستار وحدت تام و  طبیعی و گاه ملکوتی و الهوتی می فوق

کند که  تمام در وجود یا سوز  و گداز  دو جان در یک تن است، ناگزیر اعتماد می

 .«توان ساخت این آرزوی محال اتحاد و وصال مطلق را فقط در آغو  مرگ برآورده می

 .این امر یکی دیگر از دالیل عرفانی بودن شخصیت مجنون است( 4 ، ص1354 ،یستار)

 :های شخصیت عرفا، خوی گرفتن با ریاضت است چه یکی از ویژگی چنان
 افتااااااااد رهیااااااادر حلقاااااااه آن حظ

  
 افتاااااااد رهیاااااادر آب ت  یکشاااااات

   
 چااااو مااااور خسااااته کاااارده دیااااغلط

  
 چااااو مااااار زخاااام خااااورده دیااااچیپ

   
 دو سااااااه زارزار برخوانااااااد یتاااااایب

  
 دو ساااه تلاااخ تلاااخ بفشااااند   یاشاااک

   
 (673 ، ص1371نظامی گنجوی، )
 مجناااون ز جهاااان چاااو رخااات بربسااات 

  
 رساااااااات انیاااااااااز ساااااااارزن  جهان

   
 دهیااااااباااااار مهااااااد عااااااروس خوابن  

  
 دهیاااااخاااااواب  برباااااود و بسااااات د  

   
 پاااااار دود یساااااارا نیااااااناسااااااود در

  
 الغرامااااه آسااااود  چااااون خفاااات مااااع  

   
 (674 ص ،همان) 

 امااااااتیخفتنااااااد بااااااه ناااااااز تااااااا ق 

  
 برخاسااااااات ز راهشاااااااان مالمااااااات 
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 عهاااد کیاااجهاااان باااه  نیااابودناااد در ا

  
 مهاااد کیاااخفتناااد در آن جهاااان باااه   

   
 یکااااه داشاااات راهاااا  کردنااااد چنااااان 

  
 یگاااااه باااار ترباااات هااااردو روضااااه   

   
 آن روضاااه کاااه رشاااک بوساااتان باااود  

  
 گااااه جملااااه دوسااااتان بااااود  حاجاااات

   
 (676 همان، ص) 

 :شخصیت لیلی. ب

ای است که لیلی توانایی ابراز عشق  به گونه لیلی و مجنوندر داستان  لیلیشخصیت 

کند و به جای آن که  او تسلیم محض است و به جای عمل، صبوری می. خود را ندارد

و  شنیدن خبری از مجنون است انتظارلیلی همیشه در . ریزد نظر  را بگوید، مدام اشک می

با همه صبوری، به  ولیلی افسرده و غمگین است . ستا به راز دل مشغول با باد صبا

 اتیدارد که الزمه ح ییها ینیب زنانه و مصلحت یها یحسابگر یلیل .رسد نمیا   خواسته

سراسر  یاز نظر زندگ یلیل تیشخص حال نیبا ا( 99 ، ص1387ی، اردان ییرضا) .است  هیباد

. است فاقد هرگونه تال  یتیشخص» :یلیل یرجانیس یدیبه گفته سع. دارد تیاهم یو میتسل

بدون  دهند، یاو را به شوهر م. کنند یم یدر خانه زندان. رندیگ یم خانه باز او را از مکتب

 نیاما در ا یلیکار ل. که همه روزه نگهبان او است یبه شوهر. شوند ایرا جو یکه نظر و آن

ها بعد و از  مادر  سال. دیگو یراز دل به مادر هم نم یاو حت. میو تسل است  هیفقط گر انیم

 (148 ، ص1379 ،یرجانیس یدیسع) .«برد یبه راز عشق  م یکالسان او پ زبان هم
 شااد ز مجنااون   دهیاا چااو بر  یلاا یل

  
 دُرّ مکناااون دهیاااز د خاااتیر یمااا

   
 یلااایل یرو دیااامجناااون چاااو ند 

  
 یلیگشاااااد ساااا  یا از هاااار مااااژه 

   
 و بااازار یبااه گاارد کااو گشاات یماا

  
 ل آزارسرشاااک و در د دهیااادر د
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 یکاااار  یسااارودها  گفااات  یمااا 

  
 یچااو عاشااقان بااه زار  خوانااد یماا

   
 هاارکس زدنااد یو ماا شااد یاو ماا

  
 و از پااس  یمجنااون مجنااون ز پاا 

   
 کااارد یفساااار سسااات مااا  زیااااو ن

  
 کاااارد یدرساااات ماااا ییوانگیااااد

   
 بااه گااردن خُاارد   یخاار رانااد یماا

  
 خاار رفاات و بااه عاقباات رساان باارد 

   
 نااازکاارد چااون   میدل را بااه دو ناا 

  
 اریااخوانااد   میتااا دل بااه دو ناا  

   
 کاااااه راز دل بسوشاااااد دیکوشااااا

  
 باااا آتااا  دل کاااه بااااز کوشاااد   

   
 خاااون جگااار  باااه رخ برآماااد   

  
 از دل بگششااات و بااار سااار آماااد  

   
 ازو دور اریااااو  اریاااااو در غاااام 

  
 دل پاااارغم و غمگسااااار از او دور 

   
 (536-537 ، ص1371نظامی گنجوی، ) 

 

 مقامات سیر سالک

عشق لیلی و مجنون از عشق مجازی تا عشق حقیقی یا به عبارتی از خود تا خدا مسیر 

 ییبه کمال نها دنیرس یسالک براطور که  همان. لیلی و مجنون سالکان این سیرند. است

 ریدر مس لیلی و مجنون نیز ،کند یو سلوک ط ریس ریرا در مس یمراحل و منازل دیبا ،خود

 یمتفاوت یها و عددها مراحل اگرچه با نام نیا. پیمودند را یمراحل و منازل و سلوک ریس

این سفر دارای مراحلی است که  .واحد اشاره دارند ریمس کیبه  یاما همگ ؛یکر شده است

آنها را مقامات گویند و آن درجاتی ارتقایی است که سالک به حسب تقدم خود در 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      11

 

امور نفسانی برای او دست در اثنا این سفر، . گشرد ریاضت و تهشیب نفس از آنها می

 .گویند دهد که آنها را احوال می می

ها که در آنها بنده در  مجاهدات و ریاضت ،هایی است از عبادات ایستگاه مقامات

 1:یابد برّد تا بدو بسیوندد، و بیشتر بر این منوال جریان می ایستد و از همه می پیشگاه خدا می

 (179 ، ص1367 ،یحلب) .رضا. 7 توکل،. 6 صبر، .5 فقر،. 4 زهد،. 3 ورع،. 2 توبه،. 1

 :توبه مقام. 0

رجوع به خدای تعالی به شرط »طالب است و آن عبارت است از  اولین مقام سیر سالکِ

توبه آغاز یک ( 229، ص3ج ،1368 ن،یگوهر) .«دوام ندامت و پشیمانی و کثرت استغفار

 2:و عزم راسخ بر ترک آن است و آن شعور به گناه و پشیمانی بر آن زندگی جدید است
 چااااون پنااااد پاااادر شاااانود فرزنااااد    

  
 کااه دل نهااد باار آن پنااد   خواساات یماا

   
 بدیشااااااک یدو بااااااه چااااااابک  یروز

  
 باااااادیپااااااا در کشااااااد و پاااااادر فر 

   
 دیسااااگال یچااااون توبااااه عشااااق ماااا  

  
 دیااا عشاااق آماااد و گاااو  توباااه مال   

   
 مینفااااس تاااو جااااان فاااازا  یگفااات ا 

  
 میتااااااو گااااااره گشااااااا   شاااااانیاند

   
 تاااااو هوشااااام  حتینصااااا یماااااوال

  
 گوشااااااام تیدر حلقاااااااه بنااااااادگ 

   
 سااااتیپنااااد تااااو چااااراغ جااااان فروز

  
 سااااتیماااان ز تنااااگ روز  دنینشاااان

   
 

                                                           

 .سیر سالک در طریقت هفت است .1

تعال  مِن شاٍُّ تائ ٍ، و ما مِن شَ فٍ أبغَضَ إل   ما مِن شَ فٍ أحَ َّ إل  اللَّهِ»: فرمایند حضرت رسول می. 2

گر نیست و هی   از جوان توبهتر  هی  چیز نزد خداوند متعال محبوب. «تعال  مِن شَيخٍ مُقيمٍ عل  مَعاصِيهِ اللَّهِ

 .باشد نمى ،چیز نزد خداوند متعال منفورتر از پیرى که بر گناهان  مداومت کند
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 اساااات داناااام یفرمااااان تااااو کردناااا 

  
 تااااوانم  یکوشاااام کااااه کاااانم نماااا   

   
 یبناااد بااار مااان ز خااارد چاااه ساااکه    

  
 یبااار ساااکن کاااار مااان چاااه خناااد     

   
 در خااااااطر مااااان کاااااه عشاااااق ورزد

  
 رزدیاااااان یا عااااااالم همااااااه حبااااااه  

   
 (613 ، ص1371گنجوی، نظامی )

 :ورع مقام. 2

آن است که از همه چیزها باسرهیزی به جاز   ورع» .مقام دوم اصحاب طریقت است ورع

خداوند متعال مکروه داشته  چه آناست از  یو آن دور( 166 ، ص1374ی، ریقش) «خادای

 .ورع آغاز زهد است (همان) .«ترک شبهات است»است و 

 :زهد مقام .1

اعتنایی و از دست دادن میل و رغبت است و زهد در حرام  اندن، بیزهد روی گرد

حضرت رسول ( 51ص  ،12 ج، 1418، محدث نوری. )واجب و در حالل فضیلت است

زهد  ،«إِذَا رَأَیْتُمُ اَلرَّجُلَ قَدْ أُعْطِ َ  ُهْدا  فِ  اَلد نْيَا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ یُلَقِّنُ اَلحِکْمَ َ»: ندیفرما می

پشت پا  ،به هست و نیست اند و گشته را هفت شهر عشقکسانی که خواص است، مخصوص 

مجنون در عشق لیلی زهد پیشه کرد و با ترک خانه و خانواده . رسند به این مقام می اند، زده

 .ت خود پشت پا زد و به کوه و بیابان پناه بردسو نی هستهای خود به  و تمام وابستگی

 :فقر مقام. 1

دل  یعنیفقر  0.«او ریاز غ یازین یو ب خدابه  یازمندین»: فقر در نزد عرفا عبارت است از

 یواقع ریرا فق یکس متصوفه .ن استبه خدا کرد ازیو اسباب آن و فقط احساس ن ایاز دن دنیبر

 .ترک کند زیو دارا بودن را ن ییو رغبت به دارا لیم فقدان مال،و  دانند که عالوه بر ترک یم

                                                           

 حکمت،: ، تهران12المعارف تشیع، جلد ة، دایر1391جمعی از نویسندگان، : ک.برای اطالعات بیشتر ر. 1

 .353ص 
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اى ، «یَا أَی  َا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَافُ إِلَ  اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِ   الْحَمِيدُ»: نفیشر ینآ عرفا در این زمینه به

 .کنند استناد می( 15/ فاطر) نیاز ستوده است مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بى 

بلکه ترک و فقدان  ؛ستیفقدان مال نفقط ترک و  هیدر نزد محققان صوف یفقر واقع

 ،باشد یخال ایهم دست  از مال دن دیبا یواقع ریفق یعنی .و رغبت به غنا هم شرط است لیم

 زین  یو درو ریرا فق یاست که صوف یمعن نیهم قلب  از عالقه و محبت آن و به ا

 نیمحقق کنیل ؛شود یاطالق م هیصوف نییپا نر بر طبقیعنوان فق اغلباگرچه  .خوانند یم

 یشرط تحقق فقر واقع ترک رغبت و اخفاء فقر و اجتناب از ارهار و سوال را هیصوف

پندارند و رسم فقر را  یم قانیزهد و مقام صد یو صادق را دارا یواقع یشمارند و فقرا یم

 (1912 ، ص1392مصاحب، . )دانند یم اءیو اول امبرانیاز پ دیتشبه و تقل

هر نوع . انه و کاشانه خود را ترک کرد و فقر پیشه کردمجنون در راه عشق لیلی خ

 .نیازی مطلق رسید نیازی را پشت سر گشاشت و سرانجام به بی

 :صبر مقام. 0

و  یناگوار زندگ یشامدهایبر بال و پ ییبایشک ،دهیاز جمله اوصاف حسنه و اخالق حم

اوند خد یبه قضا تیو رضا یخداوند متعال و خشنود یها بر نعمت یشکرگشار

زندان و  ،بازداشت ،ییبایشک یصبر در لغت به معنا( 71 ، ص1364 ،یممقان) .همتاست یب

 دنیمناسب کرده که بعد از کش کورشاقّه مش یمعن نی، لهشا او را بدندیتلخ را گو یدوا

صبر تلخ است : قال است، کما دنیرس نیریو ش یو آرام یبه نرم اضتیبار ر یو تلخ یسخت

 (131 ، ص1387، ی یوشنجیقندهار ینیتر) .دارد نیریبر ش کنیو ل

. باشد یمتفاوت م( عرفا)خواص  ایمربوط به عوام است  که نیبسته به ا یصبر عرفان

صبر  نمرتب نیتر یهر کس که بخواهد به عال. روم .3 ؛قلب .2 ؛نفس .1 :است یمراتب یدارا

عارف طول  کی یا براه مدّت دیکند و شا یمراتب فوق را ط نیهر کدام از ا دیبرسد با

و استقامت الزم را  هیّکه در هر مرتبه تزک رایز ؛برود یگرید نمرتبه به مرتب یکبکشد که از 

باشد  یبعد م نمرتب یبرا یا هر مرتبه از مراتب صبر مقدمه دیآ یچرا که به نظر م .کسب کند

 نند به مرحلتوا ینم ،نکند ینفس را ط نمرتب یتا کسهستند و وار به هم متصل ریکه زنج
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وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْ ِمْ وَلَا تَکُ فِ  ضَيْقٍ مِمَّا ». روم صعود کند ایقلب 

چه  خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از آن[ توفیق]و صبر کن و صبر تو جز به  ،«یَمْکُرُونَ

 (127 /نحل. )دل تنگ مدار ،کنند نیرنگ مى

فقر مقتضی صبر است و اگر سالک جویای حق در فقر و محنت، صبر و تحمل را شعار 

بلکه سیر  ؛نتیجه است نه فقط فقر بدون صبر بی. به دست نخواهد آورد ای نتیجه ،خود نسازد

یَا أَی  َا الَّذِینَ آمَنُوا »: در قرآن آمده است. در سایر مقامات سلوک هم مقتضی صبر است

اید از شکیبایى و  اى کسانى که ایمان آورده ،«بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَََ الصَّابِرِینَ اسْتَعِينُوا

 (153/ بقره) .زیرا خدا با شکیبایان است ؛نماز یارى جویید

پدر، پسر را به صبر و . آگاهی از ازدواج لیلی آواره کوه و بیابان شدمجنون پس از 

اما نصایح پدر در مجنون کارگر نشد، دیریست که کار از  صبوری در عشق دعوت کرد؛

 :دست بشد
 درد نیاااااوز دل رهاااااا کااااان ا نیبنشااااا

  
 آهااااان سااااارد یباااااه کاااااه نکاااااوب نآ

   
 یآن صااااابور یکاااااه نااااادار  رمیاااااگ

  
 یبااااه صاااابر دور یکااااز دوساااات کناااا

   
 (554، ص 1371نظامی گنجوی، )

رفانه در عالم معنا مجنون در مقام عشقی عا  عشق  در این مرحله از داستان است که

 (111 ، ص1391 ار،یاسفند ،یمحسن. )شود گر می جلوه

 

 معشوق به عنایت حق در پرتو صبر  وصال

صبر عاشق از معشوق و . صابر محمود و نامحمود: در طریقت، دو نوع صبر وجاود دارد

ب نصی نامحمود است کاه عااشق را از ماعرفت عشق بی  قرار نبودن، صبر بی، در درد فراق
از این رو، عاشق حقیقی تا زمانی که به معشوق نرسیده، آرام و قارار نادارد و . کند می
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معشوق است که سرانجام، او را برای بقای جاودانه، به مقام فانا   از  تابی در ناصبری بای

 (114 ، ص1391 ار،یاسفند ،یمحسن). کشاند مای
 او در مقابل. شود ی میمجنون در تمام داستان به صورت یک شخصیت صبور معرف

این  .سیر و سلوک است نکند، همان صبری که الزم عشق شکیبایی پیشه میهای راه  سختی
نوع شکیبایی محمود و پسندیده است؛ اما مجنون تحمل فراق لیلی را نداشت و سرانجام 

 ،رسد که در پایان داستان صبر محمود به نظر می. گیرد داستان با مرگ مجنون پایان می

 :دهد ای خود را به صبر نامحمود میج
 سااالم کااان جگاار سااوز   دیااچااون د

  
 نااه خساابد و نااه خااورد شااب و روز   

   
 یکااااوئ  یباااارد بااااه هاااا ینااااه رو

  
 یروئااا  یناااه صااابر کناااد باااه هااا   

   
 یدلااااااا  ز دلناااااااواز داد یمااااااا

  
 یباااال بسااااز نیاااکاااان باااه کاااه در ا

   
 نماناااااد نیدل تاااااو حاااااز  میااااادا

  
 نماناااد نیچنااا نیااافلاااک ا کساااانی

   
 (662 ، ص1371نظامی گنجوی، ) 

شدن و   معشوق  های راه عشق نیز، عاشق را تا مقام صبر بر رنج»: معتقد استناظامی 
 :(115 ، ص1391 ار،یاسفند ،یمحسن) .«کشاند تبدّل یات او می

 عااااااروس ناکااااااام یمااااااادر ز پاااااا

  
 سرگشااااته شااااده چااااو ماااارغ در دام  

   
 گااار  گاااشارم از دسااات گفااات یمااا

  
 شااود مساات  نیااگشاات و ا فتهیآن شاا

   
 میبااااااااادو نماااااااااا ییور صاااااااااابر

  
 میازو وزو بااااااااارآ دیااااااااابااااااااار نا

   
 خااااورد یماااا غیااااباااار حساااارت او در

  
 کااارد یو صااابر مااا غیااادر خاااورد یمااا

   
 (568 ، ص1371نظامی گنجوی، ) 
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 مقام صبر بر حالت عشقبرتری 

افکند،  شود و او را در وادی طلب می گیر سالک می دامان  خاداوند  گاه که عنایت آن

د، خود را گوی در خیال خود از عشق لیلی سخن می  مجنون. نهد در جادۀ طریقت می قدم

مجنون، عشق را دوای . ، درماانی جاز عشق ندارد است  زنده  خواند که تا دچار دردی می

سرآغاز   را  آنرا بر عشق برتری داده و  صبرکه نظامی   گافت  ، بااید خاواند می خود درد

 :طلب خوانده است
 نباااودی تاااو عشاااق آتااا  گااار

  
 ربااااودی ماااارا غماااات ساااایالب

   
 یااااار نیسااااتی دیااااده دو ورآب

  
 زار غماااات آتاااا  سااااوختی دل

   
 (538 همان، ص) 

 :توکل مقام. 1

توکل در لغت یعنی اعتماد و تکیه کردن بر کسی و در اصطالم یعنی اعتماد کردن به 

 ، 1372ی، انکاش) .اوست به دست چه آنوست و ناامید شدن از انسان و ا از چه آنخدا و 

. و اگر مرمنید به خدا توکل کنید ،«وَعَلَ  اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»( 396-399 ص

از نظر عرفا توکل دلبستگی و اعتماد کامل به پروردگار است و این مقام از  (23/ مائده)

رحمت و حکمت  ،ناسد و از قدرتزیرا انسان هر اندازه خدا را بهتر بش ؛کمال معرفت است

 (276 ، ص1361 ،یسجاد. )دهمتا زیادت شو او زیاد آگاه شود، دلبستگی او به آن یات بی

. کند یو فعل خدا را شهود م رسد یحدّ توکل م نیمراتب به آخر نیسالک با گششت از ا

. تسیجز خدا در جهان ن یمرثر  یکه ه ابدی یدست م یآگاه نیمرتبه به ا نیاو در ا

در  یقیمتوکل حق. سسارد یکارها را به او م یرو تمام نیاو است و از ا دیهمه در  تیفاعل

پرستیم و تنها  تنها تو را مى  ،«نَرْتَعِينُ وَإِیَّاكَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»: دیگو یصادق است و م زیقول  ن
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  ال مُوَثَِّرَ فِ » و است  یخدا ه ریکه غ ندیب می آشکارا او (5/ فاتحه. )جوییم  از تو یارى مى

 .نیست( واجب الوجود)در جهان، هی  علت فاعلی حقیقی به جز خداوند 1 «الْوُجودِ إالَّ اللَهُ

 :رضا مقام. 1

رضا به . یعنی ماورای آن مقامی نیست .خرین آنهاستآرضا از مقامات عالی سالک و 

 یحت ،واقع باشدصوفی کاملی که در مقام رضا . قضای الهی ثمره محبت کامل به خداست

خالف  ،یعنی طلب از خداوند که قضا را تغییر دهد ؛لب به دعا نگشاید ،آمد بال در پی 

رَضِ َ اللَّهُ عَنْ ُمْ وَ »: صوفیه این است معنای آیه ۀبه عقید( 312 ، ص1369غنی، . )رضا است

 (8 /بینه) .از او خشنود[ آنان نیز]خدا از آنان خشنود است و  ،«رَضُوا عَنْهُ

وَادْخُلِ  ، فَادْخُلِ  فِ  عِبَادِي، ارْجِعِ  إِلَ  رَبِّکِ رَاضِيَ   مَرْضِيَّ  ، یَا أَیَّتُ َا النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَّ ُ»

و در میان بندگان  خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد ،اى نفس مطمئنه ،«جَنَّتِ 

 (31-27 /فجر) .و در بهشت من داخل شو من درآى

 ندرج رسد که به باالترین لک زمانی به مقام وحدت و نزدیکی ماطلق باا حاق میسا

مجنون . را ندارد دیدار اوتااب در مالقات با لیلی   مجنون .در طاریقت رسیده باشد رضایت

برای ابدی کردن این عشق به دنبال فنای عاشق در  نظامی به دنبال وصال مادی لیلی نیست؛

  سالک  رضایتگاوید، رابطن مستقیمی با  ظامی از آن سخن میعشقی که ن .معشوق است

های طریقت  های راه و کشیدن رنج ماگر با پیمودن عقبه ،آیاد عشق حاصل نمی»دارد و 

 ،یمحسن) .«اساتآن   بااالترین« فنای فی اهلل»برای صعود به مراتب بااالتر کاه وصال با 

 :(119 ، ص1391 ار،یاسفند
 فاااروزم یکاااه شااامع مااا گوناااه نیاااز

  
 روم بساااااااوزم شاااااااترکیگااااااار پ

   
 قااادم زماااان هالکسااات   یبااا نیاااز

  
 ناکسااات بیااادر ماااشهب عشاااق ع 

   

                                                           

 .245-261 ، ص1374ی، ریقش :ک.برای کسب اطالعات بیشتر ر .1
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 باشاااد نااااک بیااازان حااارف کاااه ع

  
 پااااک باشاااد  دهیاااآن باااه کاااه جر 

   
 نمینشااا  یتاااا چاااون کاااه باااه داور   

  
 نمیاااااااانب یاز کاااااااارده خجااااااااالت

   
 کاااااه عاشاااااق تمامسااااات  زیااااااو ن

  
 غاارض باار او حرامساات    یباا نیااز

   
 (655 ، ص1371ی گنجوی، نظام) 

 

 سالک احوال

هایی است که نفس سالک صوفی و رونده طریقت را پر  احوال عبارت از احساس

عبارتست  1سازد و آن به بخش  و عنایت خدایی است نه کسب بنده؛ مشهورترین آنها می

 ،یحلب) .یقین. 7 مشاهده،. 6 شوق،. 5 رجا،. 4 خوف،. 3 ،(عشق)محبت . 2 قرب،. 1: از

 ،تعمد ،ی است که به قلب سالک بدون اختیارایکه حال معن هگفته شد( 181 ، ص1367

شود و از قبیل طرب یا حزن و بسط یا قبض و شوق و انزعاج و  جلب و اکتساب وارد می

 .امثال آنها

 :قربحال . 0

است و آن حالتی است که در دل سالک پیدا  حاالت عرفانیاولین قدم در « قرب»

صاحب « طالب». جوی معرفت و تفحص در کار حقیقت واداردو را به جستشود تا او  می

و آن تقرب سالک است به  غایت و مقصود سالک است ،این حالتست و مطلوب هدف

 (181 ، ص1367حلبی، . )وسیله طاعت و دوام یکر در نهان و آشکار هپروردگار  ب

 :(عشق)محبت حال . 2

الفتی تبریزی، . )«ای با خلق سبب و عالقه بی دوستی محض را گویند با حق تعالی»محبت 

، وادی گشارد می در آن قدم سالکترین وادی که  ترین و سهمناک بزرگ( 41 ، ص1377

                                                           

 .اند قسم تقسیم نموده هفتصاحبدالن را به  لاحوا .1
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 هالعشق محب»ویند که گرا عشق خوانند و  آن ،غایت رسده محبت چون ب» .محبت است

مه محبت اما ه ؛محبت باشد یزیرا که همه عشق ؛تر از محبت است و عشق خاص «مفرطه

اما همه  ؛زیرا که همه محبتی معرفت است ؛تر از معرفت است عشق نباشد و محبت خاص

ه عشق و ب نمحبت و سیم پای نمعرفت است و دوم پای نپس اول پای . ...معرفتی محبت نباشد

 .«سازدبعالم عشق که باالی همه است نتوان رسید تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان 

 (5 ، ص1374 ،یسهرورد)

ست که ا اند و آن گیاهی عشق را از عشقه گرفته»: گوید در وصف عشق می سهروردی

اول، بیخ در زمینی سخت کند، پس سر برآرد و خود را . در بن درخت. در باغ پدید آید

رود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنان  در شکنجه  چنان می پیچد و هم در درخت می

ه ب ،رسد میدرخت ه آب و هوا ب نواسطه ماند و هر غشا که بکند که نم در میان درخت ن

 (6 همان، ) .«گاه که درخت خشک شود برد تا آن تاراج می

ای معتقدند که عشق مجازی ابتدا  عده. اند عشق را به حقیقی و مجازی تقسیم کرده

بعد عالقه، سسس وجد و عشق است و اگر عشق مجازی آلوده نباشد، . محبت و هواست

در بسیاری « المجاز قنطره الحقیقه» :شود که پاکی انسان و نهایتاا عشقی حقیقی می باعث

 :نظامی گفته است .برای رسیدن به آن حقیقت یگانه ،شود موارد، مجاز راهی می
 اساات جاااودانی عشااق نااه کااه عشااقی

  
 اسااااات جاااااوانی شاااااهوت بازیچااااان

   
 نگااااردد کاااام کااااه باشااااد آن عشااااق

  
 نگاااااردد قااااادم ایااااان از باشاااااد تاااااا

   
 خیالساااات سرسااااری نااااه عشااااق آن

  
 زوالساااااااات  ابداالبااااااااد  کااااااااورا

   
 عشقساااات نااااام بلنااااد کااااه مجنااااون

  
 عشقساااااااات تمااااااااام معرفاااااااات از

   
 (548 ، ص1371گنجوی،  ینظام)
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کند و حتی در حکایت عشق  نظامی بارها به پاک بودن عشق لیلی و مجنون اشاره می

داده برای بیان عشق به  ای قرار یلههای زیبای لیلی و یا مجنون را وس لیلی و مجنون، حالت
عشق . بلکه عشقی حقیقی است ؛ای حکایت از هوا و هوس نیست حقیقت که در آن یره

عشق به آفریدگار لیلی است و این را در جای جای داستان با  ،مجنون عشق به لیلی نیست
 .کند روایت حکایتی یا داستانی تأکید می

کند تا دل عاشق را  احب جمال، خودنمایی راه و رسم عشق چنان است که معشوق ص

وقتی دل عاشق از کف رفت، بر مقتضای حکمت عشق، معشوق به آزار عاشق . برباید
اگر عاشق در بالیا و خطرات رسیدن به . بکوشد تا خالص بودن عشق به اثبات برسد

عاشق گردد و معشوق به صبر  معشوق، نرمید و نگریخت؛ بر منتهای نیاز عاشقی کامران می

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَ ْفٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُو ِ وَنَقْصٍ مِنَ »: در قرآن آمده است. دهد را بشارت می

و قطعاا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و  ،«الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

 (155/ بقره) .زماییم و شکیبایان را مژده دهآ ها و ثمرات می ها و نفس کاستن از مال

 :گوید نظامی می
 اسااات غیااات میبااا یدر عشاااق چاااه جاااا

  
 اسااات  غیااا از سااار عاشاااقان در   غیااا ت

   
 جاااااان نترساااااد  بیاااااعاشاااااق ز نه

  
 جاناااااان طلاااااب از جهاااااان نترساااااد 

   
 (559 ، ص1371گنجوی،  ینظام)

د که از آن واهمه بین اصالا مشکلی را نمی. ترسد ها و مشکالت نمی عاشق از گرفتاری

نهد، دیگر پروای جهان و هر چه درو  عاشق که جان خود را بر سر عشق می. داشته باشد
 :هست را از سر بیرون کرده و ماسِوی برای  ارزشی ندارد
 یبااار مااان ز خااارد چاااه ساااکه بناااد  

  
 یبااار ساااکن کاااار مااان چاااه خناااد    

   
 در خاااااطر ماااان کااااه عشااااق ورزد   

  
 رزدیاااااان یا عااااااالم هاااااام حبااااااه  

   
 (613 ص، همان) 
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  آن  در یاک ساوی .کند میداستانی از عشقی عارفانه را تصویر  لیلی و مجنوننظامی در 

مجنون . ماجرایی عاشقانه نمایان و در سوی دیگر سلوکی عارفانه نهفته است(  جزء حسی)

 ،است  برخاسته  جهان  پرده دیده و در طلب او از سر هستی معشوق را بی  در مسند سالکی که

قراری از معشوق، در  صبری و بی گشرد و در نهایت بی جام از سار هاستی جان نیز میسران

،  داستان  و رویین  ی زیرینها هیدر ال». رسد شود و به وصال معنوی می او فانی می  طریق  

سرایندۀ   زناد کاه با توجه به مقام شاعری که ای موج می های عارفانه اشاارات و قاضاوت

توان در  اندیشن بنیادین پیر گنجه را می . ...رسد بوده است، عجیب به نظر نمی االسرار مخزن

 .«تپس جهان عاشقانن او دید و عشق حقیقی را در وجود متعالی مجنونِ عارف مثال شناخ

و سرانجام خواننده از عشقی زمینی به عشقی  (111-111 ، ص1391 ار،یو اسفند یمحسن)

 :رسد متعالی و حقیقی می
 ساااتین یز دل نهاااادن عشاااق تاااو 

  
 سااتین یراز بااه کااس گشااادن نیااو

   
 راز نیاابااه تاان فاارو شااد ا   ریبااا شاا 

  
 از تااانم بااااز دیاااباااا جاااان باااه درآ

   
 گفاات و فتاااد باار ساار خاااک   نیااا

  
 شاااااادند غمناااااااک انیاااااانظارگ

   
 سااااز  گشاااتند باااه لطاااف چااااره

  
 خاناااه بااااز   یبردناااد باااه ساااو  

   
 سااتیکااه نااه عشااق جاودان  یعشااق

  
 ساااااتیت جوانشاااااهو چاااااهیباز

   
 عشااق آن باشااد کااه کاام نگااردد    

  
 قااادم نگاااردد  نیاااتاااا باشاااد از ا 

   
 (548 ، ص1371نظامی گنجوی، ) 

 ،کند و آن را در مشهب عشق مجنون در مالقات با لیلی، از نزدیکی بسیار خودداری می

 :هدف نظامی در این سخن، نشان دادن عشق حقیقی مجنون است .داند می ناک عیب
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 م زناااام هالکسااااتقااااد  یباااا نیااااز

  
 ناکساااات بیاااادر مااااشهب عشااااق ع 

   
 باشاااد نااااک بیااازآن حااارف کاااه ع 

  
 پاااااک باشااااد  دهیااااآن بااااه کااااه جر 

   
 نمینشاااا یداور هتااااا چااااون کااااه باااا   

  
 نمیااااااااانب یاز کااااااااارده خجاااااااااالت

   
 کااااااه عاشااااااق تمامساااااات زیاااااااو ن

  
 غااارض بااار او حرامسااات   یبااا نیاااز

   
 (655 ، ص1371نظامی گنجوی، ) 

معشوق   بر  نظر  با معشوق است و عاشق همواره بایداصالت حقیقی در جهان عشق 

زماانی که سالک در راه   تاا  دوئیت  این.  اوست  به  داشته باشد و بداند که وجود  متعلق

گاه که جان در طریق جانان ببازد و از  معشوق فاانی ناگشته است، ادامه دارد و آن

شود و به یکرنگی  جانان محو میبقای   موجودیت خوی  نیست شود، در مقام وحدت و در

 .رسد مطلق با معشوق می

، چندین جا به این وحدت عاشقانه در عالم عرفان اشاره کرده لیالی و مجنون درناظامی 

. تبیین این یگانگی پرداخته است  به  ماجنون لیلی و از زباان   از  و در لحظن دیدار مجنون

طالب وحدت نهایی در جهانی است که  نشان، ناشود می معرفتی که در سخنان مجنون دیده

و جاان حقیقت بین مجنون   افکند  حجاب جسم بر وحدت عاشق و معشوق حقیقی پرده نمی

یت میان او و معشوق باه ئیابد کاه دو بیند و درمی پردگی را در همین جهان می این بی

. نگی استیگا  وجود و کمال  اصل  واساطن جسم است نه جانی که جویندۀ جانان در

 :(115 ، ص1391 ار،یاسفند ،یمحسن)
 باااااا جاااااان منااااات قااااادم نساااااازد

  
 کاااه دو جااااان بهااام نسااااازد   یعنااا ی

   
 رونیااااتااااا جااااان ناااارود ز خانااااه ب 

  
 رونیاااابهانااااه ب نیااااتااااو از یینااااا
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 باااااه هااااازار باااااار ناماااااه   یجاااااان

  
 معااااااازول کااااااان  ز کارناماااااااه  

   
 در ده اریاااااب نیاااااباااااه از ا یجاااااان

  
 کاااار درناااه ه بااا نیاااباااه از ا ییپاااا

   
 دیاااهااار جاااان کاااه ناااه از لاااب تاااو آ

  
 ... دیبااااه لااااب و ماااارا نشااااا   دیااااآ

   
 پااس نیااپااس تااو و ماان و ماان تااو ز نیااز

  
 ماااا دو تااان باااس انیااادل باااه م کیااا

   
 صوابساااات نین دل دل تااااو چناااا او

  
 خرابسااااات یدل مااااان دلااااا یعنااااای

   
 نتااوان  سااتیتااو و بااا تااو ز   یصاابح

  
 دل و دو صااااد جااااان یکاااایاال بااااه 

   
 کتاسااتیرشااته در خااود کشاامت کااه  

  
 راساات یکاایدو عاادد شااود   نیااتااا ا

   
 گااااردد گانااااهیچااااون سااااکه مااااا  

  
 گاااااردد اناااااهیاز م ینقااااا  دوئااااا

   
 (656-657 ، ص1371نظامی گنجوی، )

های عرفانی و  در آموزه. خواهد معشوق را برای کمال وصل در خود کشد مجنون می

شود و کِشندۀ حقیقی  یعاشقانه، عاشق در معشوق ماحو ما های صرفاا  حتی در داستان

از . خواهد وجود لیلی را در وجود خوی  محو سازد معشوق است، در حالی که مجنون می

، عاشق است نه معشوق؛ زیرا قاریب باه اتافاق لیلی و مجنوناصلی در   ، محور سوی دیگر

 های عاشق در آثار عرفانی شمارد، از ویژگی تمام صفاتی که نظامی بارای ماجنون بار می

عشق برای رهور و بروز به دو طرف نیاز دهد که  ما را به این نکته سوق می  امر  این. است

در . گیرد رسد که در جایگاه معشوقی قرار می ای می دارد، عاشق در مسیر عشق به مرحله

در . گیرد شود و معشوق در جایگاه عاشقی قرار می که عاشق است، معشوق هم می عین این

 :کند مجنون عشق را چنین توصیف می. شود ق است، عاشق هم میکه معشو عین این
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 کااه مسااتم  یگفتااا چااه گمااان باار  

  
 هااااااوا پرسااااااتم  فتنیشاااااا ایاااااا

   
 شاهنشاااااه عشاااااقم از جاللااااات  

  
 ناااابرده ز نفاااس خاااود خجالااات   

   
 یخااااااک یاز شاااااهوت عاااااشرها

  
 یمعصاااوم شاااده باااه غسااال پااااک  

   
 نفاااااس بااااااز رساااااته  یااااازآال

  
 خااااود شکسااااته  یبااااازار هااااوا 

   
 ق اساااات خالصااااه وجااااودمعشاااا

  
 عشق آتا  گشات و مان چاو عاودم     

   
 عشااق آمااد و خاااص کاارد خانااه    

  
 انااااهیاز م دمیماااان رخاااات کشاااا 

   
 ماان کااه در شمارساات   یبااا هساات 

  
 ارسااتی ،هساات چااه آن سااتمیماان ن

   
 غاام نیااکاام گااردد عشااق ماان در ا 

  
 گااار انجااام آسااامان شاااود کااام    

   
 عشاااق از دل مااان تاااوان ساااتردن   

  
 شااامردنتاااوان  نیزمااا گیاااگاار ر 

   
 (662-663همان، ص )

 :گوید نظامی درباره ارتباط عاشق و معشوق چنین می
 یچاااااو ساااااتاره در عماااااار  یلااااایل

  
 یدار مجناااون چاااو فلاااک باااه پااارده   

   
 کلاااااه بناااااد بااااااز کااااارده   یلااااایل

  
 هاااااا دراز کااااارده  مجناااااون گلاااااه 

   
 ز خااااارو  چناااااگ در بااااار یلااااایل

  
 مجناااون چاااو ربااااب دسااات بااار سااار 

   
 افاااروز یتااایناااه کاااه صااابح گ   یلااایل

  
 سااوز شااتنیمجنااون نااه کااه شاامع خو   
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 بگااااااشار باااااااغ در باااااااغ   یلاااااایل

  
 مجنااااون غلطاااام کااااه داغ باااار داغ   

   
 چسااات یچاااو قمااار باااه روشااان یلااایل

  
 مجنااون چاااو قصااب برابااار  سسااات  

   
 بااااه درخاااات گاااال نشاااااندن  یلاااایل

  
 مجناااااون باااااه نثاااااار در فشااااااندن   

   
 باااود یفشااا یچاااه ساااخن  پااار یلااایل

  
 باااود یآتشااا ت یااامجناااون چاااه حکا

   
 دهیااااااساااااامن خاااااازان ند  یلاااااایل

  
 دهیمجناااااون چمااااان خااااازان رسااااا 

   
 باااارد یماااا  یدم صاااابح پاااا  یلاااایل

  
 مااارد یمااا  یمجناااون چاااو چاااراغ پااا

   
 باااه کرشااامه زلاااف بااار دو    یلااایل

  
 مجناااون باااه وفاااا  حلقاااه در گاااو 

   
 ینااااواز بااااه صاااابوم جااااان   یلاااایل

  
 یباااااز مجنااااون بااااه سااااماع خرقااااه 

   
 دوخاااات یز درون پرنااااد ماااا  یلاااایل

  
 ساااوخت یبااارون ساااسند مااامجناااون ز 

   
 رسااات یچاااو گااال شاااکفته مااا  یلااایل

  
 شساات یماا دهیاامجنااون بااه گااالب د  

   
 کااارد یسااار زلاااف شاااانه مااا    یلااایل

  
 کااارد یمجناااون در اشاااک داناااه مااا   

   
 در دسااااات یمشاااااگبو یمااااا یلاااا یل

  
 مساات یماا یز بااو یمجنااون نااه ز ماا  

   
 ییاز آن بااااه بااااو نیااااقااااانع شااااده ا

  
 ییجااوو بااه جساات نیاااز ا یوآن راضاا

   
 (همان) 
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او از این راه . کند که مجنون شیفته و عاشق هوا و هوس نبود نظامی بار دیگر تأکید می

کرد و به دنبال گرفتن جام از دست معشوق حقیقی بود و سختی و رنج را  بسیج سفر می

اندک از تعلقات دنیوی پیراسته سازد تا درخور  کرد که بتواند خود را اندک  تحمل می

نظامی عشق را راهی برای رهایی از خودپرستی و . یار حقیقی گردد باریافتن به مجلس

ها شیرین  نماید و تلخ ها خو  می ها و سختی گوید با عشق همه رنج داند و می انانیت می

 :کند میکید أشود و بر عشق پاک و حقیقی نه هوا و هوس و شهوت ت می
 اساات یکااه نااه عشااق جاااودان  یعشااق

  
 اساااات یشااااهوت جااااوان  چااااهیباز

   
 عشاااق آن باشاااد کاااه کااام نگاااردد   

  
 قاااادم نگااااردد  نیااااتااااا باشااااد از ا 

   
 السااااتیخ یآن عشااااق نااااه سرساااار

  
 کااااااااورا ابداالبااااااااد زوالساااااااات

   
 مجناااون کاااه بلناااد ناااام عشقسااات    

  
 از معرفااااااات تماااااااام عشقسااااااات 

   
 (548همان، ص )

 :انگارند می  مردم  که  نه آن دیوانگی ،جنونِ مجنون نایز ناشانن عشق اوست
 تیخاااااادائ یائبااااااه خااااااد اربیاااااا

  
 تیوانگااااااه بااااااه کمااااااال پادشااااااائ 

   
 رساااااانم یتیکاااااز عشاااااق باااااه غاااااا 

  
 کااااو مانااااد اگاااار چااااه ماااان نمااااانم  

   
 (559همان، ص) 

خواناد و کماال عشاق     کنناده مای   ای را که حاصل عشاق باشاد، درماان    نظامی، دیوانگی

ن را در شاویم، مجناو   مای تار   پایان داستان نزدیک  به  ناماید؛ زیارا هرچه مجنون را در آن می

راه معشوق   ، در قراری و جنون بینم، تا آن جا که در نهایت بی تر می قرارتر و مجنون عشق بی
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،  را مقامی پی  از فنا و به عنوان الزمن رسیدن به معشاوق  مجنون جنون نظامی».  بازد جان می

 :(118 ، ص1391 ار،یاسفند ،یمحسن) .«نهد وجود مجنون به نمای  می  در
 تاااار گشاااات  نااااام هیاااادهاااارروز خم

  
 تاااااار گشاااااات تمااااااام یفتگیدر شاااااا

   
 کاااز آن ناااورد اسااات   یفتگیهااار شااا 

  
 ماااارد اساااات   1باااار صااااداع  یاااارزنج

   
 (549 ، ص1371نظامی گنجوی، )

 :خوفحال . 1

 انیاست که سالک از عقوبت و پا یترس است و از جملن منازل عرفان یخوف به معن

تودۀ مردم است و خوف از  یبراخوف از عقوبت  .ترسد یکار و از وساوس و مکر نفس م

خوف تازیانن خدایست، تأدیب کند آن » .است یمکر، مخصوص محبّان صفات جمال اله

اضطراب قلوب به  ،و یا برخی( 191 ، ص1374قشیری، )را که از درگاه او رمیده باشد 

 (465، ص 1372سلمی، ) .«دانند میسبب آگاهی از سطوت الهی 

 :رجاحال . 1

عبارت است از سکون قلب به سبب حسن وعده، اطمینان به وجود رجا نزد صوفیه 

خداوند کریم، انتظار خیر داشتن از کسی که خیر به دست اوست، قرب لطف از مالطفت 

( 211 ، ص1374ی، ریقش. )عین لجمال و شاد شدن به فضل خداونده رب، رویه الجمال ب

کاشانی، ). یک پدید آیدشود که در صاحب این حال طلب، جهد و طاعت ن رجا سبب می

 (395 ، ص1372

خوف و رجا دو بال : گوید میابوعلی رودباری . خوف و رجا مکمل یکدیگرند»

 (199 ، ص1374ی، ریقش) .«مرغ راست پرد و نیکو ،چون راست باشند ؛مرغند

 

 

                                                           

 .درد سر، سردرد .1
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 شوقحال . 0

انزعاج دل را گویند در طلب معشوق، قبل از یافت او؛ به شرطی که اگر معشوق  ،شوق

و شوق آتشی ( 42 ، ص1377الفتی تبریزی، ). بلکه زیاده شود ؛را نیابد، عشق نقصان نسشیرد

ارادات  ،از خواطر چه آنآن،  افروزد تا به وسیلن میاست که خداوند در دل دوستان خود بر 

در واقع . غیر او را فرامو  کنند ،و حاجات در اندرونشان وجود دارد، از میان برود و با آن

 (575 ، ص1374ی، ریقش). انگیخته شدن و برخاستن دل است برای دیدن محبوبشوق بر

 :مشاهدهحال . 1

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

 1.بر دیدگان  استاکه گویی در بر

ر کرده کند که آهویی را در دام خود اسی روزی مجنون در صحرا به صیادی برخورد می

صیاد در مقابل گرفتن . کند که آهو را آزاد کند مجنون از شکارچی درخواست می ،است

پشیرد که آهو را آزاد سازد و مجنون تجلی یار را در وجود آهو  اسب راهوار مجنون، می

 :شود به صیاد چنین متشکر می
 را یا دهیاااا رم یچااااه کناااا  جااااان یباااا

  
 را یا دهیااااااااهاااااااار آفر سااااااااتیجان

   
 خاااوب نیچنااا نیاااا ینیو سااار یچشااام

  
 مغضااااوب  ریاااا باااار هاااار دو نبشااااته غ  

   
 یزیدل چاااااون دهااااادت کاااااه برسااااات  

  
 یزیاااااابر گنااااااهیخااااااون دو سااااااه ب 

   
 گرگسااات ساااتیآن کاااس کاااه ناااه آدم  

  
 بزرگسااااااات یآهاااااااوئ یآهوکشااااااا

   
 مانااااد  اریااااچشاااام  نااااه بااااه چشاااام 

  
 ناااااه باااااه نوبهاااااار ماناااااد      یااااارو

   

                                                           

و به  هایى شاداب و مسرور است آرى در آن روز صورت ،«وُجُوهٌ یَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌف إِلَ  رَبِّ َا نَاظِرَةٌ» .1

 (22-23/ قیامت) .نگرد پروردگار  مى 
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 ار یااااابگاااااشار باااااه حاااااق چشااااام   

  
 بنااااااااواز بااااااااه باااااااااد نوبهااااااااار  

   
 سااات ین وفاااا  یگاااردن مااازن  کاااه بااا   

  
 ساااااااتیدر گاااااااردن او رسااااااان روا ن 

   
 آن گاااااااااردن طاااااااااوق بناااااااااد آزاد

  
 پاااااوالد غیاااااافساااااوس باااااود باااااه ت  

   
 ساااااارمه سااااااوده اهیوان چشاااااام ساااااا

  
 در خاااااااک خطااااااا بااااااود غنااااااوده   

   
 نابساااات میکااااه رشااااک ساااا نهیوان ساااا

  
 نااااااه در خااااااور آتاااااا  و کبابساااااات

   
 نااااااااازپرورد نیوان ساااااااااده ساااااااار 

  
 درخاااورد ساااتیکاااه باااه زخااام ن  یدانااا

   
 وان نافاااااه کاااااه مشاااااک نااااااب دارد   

  
 چاااااااه آب دارد ختااااااان یخاااااااون ر

   
 یزرانااااااااایخ فیااااااااالط یوان پاااااااااا

  
 یدانااااا ساااااتیدرخاااااورد شاااااکنجه ن 

   
 وان پشاااات کااااه بااااار کااااس نساااانجد  

  
 برنجاااااد یزنااااا نیبااااار پشااااات زمااااا 

   
 کاااااو خواناااااد دیبااااادان نشااااا ادیصااااا

  
 انگشاااااات گرفتااااااه در دهاااااان مانااااااد

   
 گااااو  یگفتااااا سااااخن تااااو کردماااا   

  
 هااااام آغاااااو  یفقااااار نباااااودمگااااار 

   
 نسااااااتیا دمیاااااادو ماهااااااه ق ریاااااانخج

  
 نسااااتیا دمیو صاااا الیااااخانااااه ع کیاااا

   
 یازمناااااااااادین نیبااااااااااد ادیصاااااااااا

  
  یچاااااااون پسااااااااند  دیصااااااا  یآزاد

   
 یدار هیساااااا دیگااااار بااااار سااااار صااااا 

  
 یدار هیاااااجاااااان باااااازخر  کاااااه ما  
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 دساااات یمجنااااون بااااه جااااواب آن تهاااا

  
 از مرکااااب خااااود ساااابک فروجساااات  

   
 دادرا بااااادو   یآهاااااو تاااااک خاااااو  

  
 تااااااا گااااااردن آهااااااوان شااااااد آزاد   

   
 خااااارد یدو آهاااااو یکااااایاو ماناااااده 

  
 بااااااارد یبرفاااااات و بااااااارگ   ادیصاااااا 

   
 افساااااوس ناااااه ز یز دوسااااات داد یمااااا

  
 آهاااااوان باااااوس  اهیبااااار چشااااام سااااا 

   
 اسااات اریاااچشااام اگرناااه چشااام  نیکاااا

  
 اساااااات ادگاااااااری اهیزان چشاااااام ساااااا

   
 (586-587 ، ص1371نظامی گنجوی، ) 

من اح  شينا  اح  »: اند گفته. آورد ت را به ارمغان میعشق به حق، عشق به مخلوقا

زیرا معشوق نیکوست و . هر کس دوستدار چیزی باشد، دوستدار آثار آن نیز هست ،«اثاره

 .«نیکوست ،نیکو هر چه صادر گشت ز»: هر چه از او صادر شود، نیکوست

 :یقینحال . 1

و   خوی   لت وجودتواند میان اصا ، نمی معرفت  جویو سالک طریقت در جست

و نیستی است و تا رسیدن به   هستی  او هامواره در نوسان. یاقین برسد  باه  خود  خویشی بی

که گِل   از آنجا. ا ، ماضطرب است گونه  آدم  مقام یقین و معرفت به هستی خدایی و نیستی

 1؛دمیدهخاداوند از یات خود در او   کاه  حق و جان او روحی اسات نسرشت  وجود انسان

  به وجود حاق  او  وجود  یابد که معرفت دست می  این  سالک در نهایت طریقت به درک

 .برابر حق  در  و خودشناسی واقعی، خود نادیدن  اسات 

دیدار او   به  شود که پدر  بار دیگر این نافی و اثبات زمانی در وجود مجنون دیده می

و در میانن راه قرار دارد،   شده  تر عاشقی نزدیک  تنهای  باه  ماجنون  که  این بار. رود مای

                                                           

پس وقتى آن را درست کردم و از روم خود در  ،«وحِ  فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَفَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ» .1

 (29 /حجر. )پی  او به سجده درافتید ،آن دمیدم
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است که مجنون  مشخص. مطلوب  یا  دارد  تواند به این یقین برسد که در مقام طالب قرار نمی

رسد و این نفی و اثبات به آن دلیل  به یاقین می  وحدت  مقام  ، در طریقت  سالک  نیز چون

 :وجود  در معشوق محو و یکی نگشته استاست که هستی عاشق هنوز با اوست و دوئیت 
 ماااان رفاااات ادیااااتنهااااا نااااه پاااادر ز 

  
 مااان از نهااااد مااان رفااات  ادیاااخاااود 

   
 در خاااود غلطااام کاااه مااان چاااه ناااامم

  
 معشاااااااوقم و عاشاااااااقم کااااااادامم 

   
 افروخاات  یچااون باارق دلاام ز گرماا   

  
 مااان وجاااود مااان ساااوخت  یدلگرمااا

   
 (614-613همان، ص )

وجود  چون عاشق، بی.  است  جانان  باه وجود زندگی عاشق به واسطن جاان او نایست،

دریای فنا خود را غرقه خواهد ساخت تا   لب  ، بر معشوق زنده نخواهد باود، الجارم ساالک

محسنی، اسفندیار، ) .باا اتاصال باه اصل و پیوستن به یات معشوق بقا یابد  وجود محدود 

از جاان دادن مجنون بر سر مجنون، لیلی و برای بیان این مفهوم در نظامی  (116، ص 1391

 .  گوید گور لیلی می

 

 نظامی لیلی و مجنون داسـتاندر صـحنه 

زمان و مکانی است که عمل داستانی در آن اتفّاق « صحنه»در اصطالم داستان، 
 ، ص1376میرصادقی، . )افزاید افتاد و کاربرد درست آن بر باورپشیری داستان می مای

هماهنگ کرده است، به  تمام زمان و مکان داستان را با محتوانظامی با مهارت ( 449
 .شود میای که حتی با یکر برخی روایات و حکایات از موضوع اصلی خارج ن گونه

 

 لیلی و مجنونفضای روحانی و عرفانی در منظومه 
به   نویسنده  سوی  از  که  کنندۀ احساسی است در خواننده داستان، ایجاد  و رنگِ  فضا

 .فضا و رنگ، باید با موضوع متناسب باشد تا تأثیر آن بایشتر شود  این.  آید د میوجو
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  تواند در لحن داستان می نظیر، فضا و رنگ  گفت  توان می  بنابراین (529 همان، ص)

عاطفی بسیار مرثر باشد و ثبات آن از عوامل   خصوصیت  و القای  انسانی  عواطف  تحریک
 .ستان استضروری در موقعیت یک دا

توصیف . رویداد همان وقوعتا به زمان بیشتر توجه دارد  مکان وقوع رویدادهانظامی به 
 شرم حوادثیگاه به کلّی است ...( اعام از شهر، ده، مسجد، بازار، محله و)ها  مکان
در مکان وقوع حوادث  .هاا روی داده است که در هنگام سفر بارای شخاصیت پردازد می

هاای معاین و محدودی  های داساتانی در مکاان محدود است و کن  مجنونلیلی و داستان 
در آن رخ داده است، سرزمین حجاز  لیلی و مجنونماکانی که داستان  .دهد رخ می

.  است  اما روشن نیست که در کدام بارهه از زماان ایان داستان رخ داده ؛است( عربستان)
 ،یزمان. )نشینی ماطرم اسات بر اساس بادیهچنان صحرانشینی و زندگی  در این مکان هم
 (15 ، ص1395الهام بخ ، 

 یکااااز ملااااک عاااارب بزرگااااوار
  

 یاریااتاار د بااوده اساات بااه خااوب  
   

 او را تیااااااکفا انیااااااباااااار عامر

  
 او را تیااااااااوال نیمعمااااااااورتر

   
 نااااام  میخاااااک عاااارب از نساااا

  
 جااام  قیااتاار از رح یخااو  بااود

   
 (531 ، ص1371گنجوی،  ینظام) 

با دد و دام  کار شدن عشق لیلی و مجنون، مجنون روانه دشت و صحرا شده وآشپس از 

 :شد  مأنوس
 دل شکساااااااته بیااااااامجناااااااون غر

  
 ز جاااااااو  نانشساااااااته  یایااااااادر

   
 دهیاااادو سااااه داشاااات دل رم یاریاااا

  
 دهیچاااااون او هماااااه واقعاااااه رسااااا  

   
 هااار ساااحرگاه  اریااا باااا آن دو ساااه  

  
 آن ماااااه یباااه طااااواف کاااو   یرفتااا 
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 یلاااااایز حساااااااب نااااااام ل رونیااااااب

  
 یلاااایسااااخن نداشاااات م   یبااااا هاااا 

   
 یسااخن گشاااد نیااهاارکس کااه جااز ا

  
 یو پاسااااااخ  نااااااداد  ینشاااااانود

   
 آن کااااوه کااااه نجااااد بااااود نااااام  

  
 هااااام مقاااااام  لاااااهیباااااه قب یلااااایل

   
 از آتاااااا  عشااااااق و دود اناااااادوه  

  
 مگااار بااار آن کاااوه   یسااااکن نشاااد 

   
 دسااات یزدیاااو م یبااار کاااوه شاااد  

  
 چااااو مااااردم مساااات زانیااااافتااااان خ

   
 (538همان، ص ) 

لیلی در همان محدوده و  و خشک و محدود دارد ،فضایی بسته لیلی و مجنونداستان 
در چنان مکان تنگی، روشن است که . نداردخواسته خود را ارهار فضای خود توانایی 

آور، داستانی  مالل فضاییاما هنر نظامی در این است که از  ؛به فضاسازی زد توان دست نمی
 .سسارد کند و دل به داستان می نوایی می دان اندازه که خواننده با آن همجشاب ساخته است، تا ب

رسد اکثر فضاهای این داساتان، سااختگی نایست و بر پاین تفکر رایج در آن  به نظر می
باید اشاره کرد، عنصر   چنین هم. است  شاده  حاصل( صحنن داستان)زمان و مکان 

  های جشّاب گوها در خلق صحنهو بسیاری از گفتگو با فضا رابطن متقابل دارد و و گفت

زیاد   و بالعکس  شادی  جایی فضا از غم به هدر ایان داستان، جاب. گزار اسات تاأثیر ،داستان
. گرفته است آلود و پر از رنج و فراق در بر افتد؛ زیارا غاالبِ داستان را فضایی غم اتفاق نمی

های غنایی اسات و عاشق هامواره با  داستان سختی و فراق جزء الینفکِ ،غم  واقع  در 
ای که لیلی و  خانه برای مثال، فضای مکتب (15همان، ص ) . است  همراه  مشکالت خود

 :است  ماجنون را باه عاشق و رسوایی کشیده، چنین توصیف شده

 یدیاااهااارکس کاااه رخااا  ز دور د 
  

 یدیاااااز دعاااااا بااااار او دم  یبااااااد
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 او شااااد یشاااد چشااام پااادر باااه رو  

  
 از خاناااااه باااااه مکتاااااب  فرساااااتاد  

   
 آماااااوز دانااااا  ریاااااداد  باااااه دب

  
 تااااا رنااااج باااار او باااارد شااااب و روز

   
 یجماااااع آماااااده از سااااار شاااااکوه

  
 یباااااا او باااااه موافقااااات گروهااااا   

   
 میو از باااا دیاااااز ام یهاااار کااااودک 

  
 میمشااااغول شااااده بااااه درس و تعلاااا 

   
 (533 ، ص1371نظامی گنجوی، )

 :کند می ایجادخواننده  درعرفانی  روحانی ونظامی گاه با یکر ابیاتی حس 
 برجساات حلقااه مااارِ چااو جااای از

  
 دسااات زد کعباااه زلاااف حلقاااه در

   
 بااار در حلقاااه گرفتاااه گفااات مااای

  
 ...در باار حلقااه چااو ماانم کااامروز

   
 نااااور ماااارا ده عشااااق چشاااامه از

  
 دور ماان زچشاام مکاان ساارمه ویاان

   
 (551 همان، ص)

 :کند القا می یکر دعا و نیای  فضای عرفانی در خواننده
 اساات یااار چشاام نااه اگاار چشاام کاااین

  
 اساااااات یادگااااااار ساااااایاه چشاااااام زان

   
 کااااارد  دعاااااا آهاااااوان  بااااار بسااااایار

  
 کاااااارد رهااااااا دامشااااااان ز وانگاااااااه

   
 (586-587همان، ) 

های عرفانی و عاطفی  فضای عرفانی و عاطفی با نگاه عواطف خواننده را درنظامی 

برای جلب و درگیر  وی. دهد میط و گستر  و در سراسر داستان بسکند  سو می مجنون هم

البته این ؛ ندک می با افت و خیزهایی ویژه ایجادزیبا هایی  صحنهبا داستان  مخاطبکردن 
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ر مجموع و دبا هم و فضاها این حال و هواها . ندنیست فضاها مستقل از فضای کلی داستان

 .دسازن تار و پود داستان را می

داستان  مکانفضا و بیان به کلمه یا یک ترکیب کوتاه  در بیشتر موارد با یکنظامی 

بیان و ترتیب قرار گرفتن کلمه طوری است که وسعت فضاسازی آن  ۀاما نحو ؛پردازد می

شود که بدون آن فضاسازی مختل و حس  گستره عظیمی می ،یک کلمه. جالب توجه است

 .گردد برانگیزی ناکام می

ها و آداب  فاضایی عاشقانه است در حصار سنّت دهندۀ ، نامای لیلی و مجنونمنظومن 

این فضا گااه رنگِ غم و رناج و گاه رناگ ستم و رلم نیز . حاکم بر جامعه  ای قوم و قبیله

برای مثال، هنگامی که مجنون در بیابان و مایان حایوانات وحشی با . گیرد به خود می

برد، فضا با  از یار به سر میکند و یا در غم فراق و دوری  می  زندگی  آوارگی و رنج

  های پر از درد و غم مواجه است و نویسنده سعی دارد تا خواننده را با آن فضا توصیف

  .کند  همراه

ای است که زنانی چون لیلی ناخواسته باید تن به شرایطی دهند  فضای داستان، به گونه

. تفکرات پدر و خویشان استو   ها سنّت  لیلی گرفتار ،آن نقشی ندارند  ایجاد  که خود در

ها ارایااه کارده  ها و شخصیت هایی موجز از صحنه نویسنده این فاضای فاکری را باا وصف

. کند می  درک  داستان، این فضا را  های شخصیت  پنداری بازادخواننده از راه هم. اسات

ای  خاواستهشود؛ فضایی که نباید بارخالف سانت،  برای مجناون هم چنین فضایی ایجاد می

 ،یزمان). شود های نااشی از آن می که چنین اتفاقی بیفتد، اسیر نااکامی داشته باشد و مادامی

 (14-15 ، ص1395الهام بخ ، 

 

 فضای اصلی داستان لیلی و مجنون

، معبد کعبه،مسجد، . 1. نظامی از برخی فضاها در داستان لیلی و مجنون یاد کرده است

 یهستند که در روساخت ییها نشانه «معبد»و  «کعبه»، «مسجد». ر، شهر، بازاگورستانکوه، 

 یها روساخت. کنند یرا با خود حمل م یمشترک ییبار معنا گانه،ی یمتفاوت، امّا با رمزگان
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انتقال و انعکاس احساس و تجربن امر  یبرا یمختلف، ابزار یفرهنگ یها متعدّد در افق

 دایپ ییکه مسجد و کعبه کارکرد ضدّ روا زید نموار یدر برخ. هستند ینیو تجربن د یقدس

 .تیدر زمان خاصّ روا نید یرسم یها تیمقابله با روا یاست برا یا نشانه کند، یم

 یمکان یها مسجد از جمله نشانهر؛ مکانی مناسب برای خلوص و طهارت و شک «مسجد»

حضور  نیاگرچه ا. کند یرا احساس و تجربه م یاست که سالک در آن حضور امر قدس

 ینینش آن را در هم یعرفان یها تیباشد، روا یدر قالب مراسم شناخته شدۀ مشهب تواند یم

 یقدسحضور امر . سازد یخاصّ خود را م یو نشانگ دهد یم وندیپ گرید یمتن یها با نشانه

و  یروحان أتیدر ه یریپ دهد؛ یرخ م خیش ای ریسالک با پ داریدر مسجد، گاه به واسطن د

 ینیبا کشف حضور و تجربن د ر،یبا پ دارید. دیگشا یگره از واقعن سالک م د،یسس یا با جامه

 .همراه است و مسجد نشانن حضور است

معبد  منزلترفعت و . است ینیعروج و تجربن د ،یمحلّ حضور امر قدس ،معبد« کوه»

رمز  داده است و یرا در خود جا یهست نیمربوط به واالتر یها از آن است که نشانه زین

 .اشراف و جاللت است

 .استو هراس  اضتیر یها هیعارفانه با درونما یکردهایرو یبرا یمحمل« گورستان»

به آنجا پناه  یاست که از تجربن امر قدس یخلوت و خاموش گاهیسالک، جا یگورستان برا

 یاست و تولّد دوباره در فضا افتهیدست  یدسدر آنجا به تجربن شکوهمند امر ق ایبرده 

 یعرفان یها تیروا یسلب یها مثل گورستان از نشانه زین «رانهیو». کند یرا تجربه م یسقد

سالک است  یرانینشانن و رانهیو. سالک یاوصاف بشر یرانیو یاست برا یگاهیاست و جا

 .و خروج از آن، تولّد دوبارۀ اوست

از   یبو  ازدحام شهر است تیّ، تمام«بازار». است یکثرت و دور گاهینشانن جا« شهر»
 ،بازار. حقّ است یو فراموش یادوستینماد و نشانن دن چون ،کند یم دیرا تهد همه شهر

های بزرگ و  مکانی است که به تنهایی فضای تحول شخصیت، خودبینی و اعتراض

تا  کنند یسالکان راه حق در بازار سلوک م ها، تیروا یدر برخ .کند میتأثیرگشارنده را القا 
با . ستین یو راست ینیاز تجربن د یبسردازند که در آن خبر یگاهیبه نقد جا یبا داللت ضمن
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سلوک در بازار،  ؛تجربه دارد نیکه اندوه در ا یتیّعرفا و اهم شنیاند یانفس بنتوجّه به تجر

. سازد یدور م یو ملکوت یاست که دل را از فراغت معنو ینشانن طرد آداب و رسوم بازار
که به  ییجا ابد؛یو مراقبن خود را در خانقاه ب یدور شود و راحت دیسالک از کثرت بازار با

 :رفت یاوقات قدس دیتوان به ص یشهر و بازار م یدور از غوغا
 شاااد ز مجناااون دهیاااچاااون بر یلااایل

  
 در مکنااااون دهیااااز د خااااتیر یماااا

   
 یلاااایل یرو دیاااامجنااااون چااااو ند 

  
 یلیگشااااااد سااااا یا از هااااار ماااااژه

   
 و بااازار یبااه گاارد کااو   گشاات یماا

  
 سرشاااااک و در دل آزار دهیااااادر د

   
 یکااااار یساااارودها گفاااات یماااا

  
 ...یچااو عاشااقان بااه زار   خوانااد یماا

   
 (536-537 ، ص1371نظامی گنجوی، )

 .است ینید جربنو ت یسرشار از حضور قدس کعبه
 برخاساااات دیچااااون موساااام حااااج رساااا

  
 و محماااااال آراساااااات دیاااااااشااااااتر طلب

   
 را باااااه صاااااد جهاااااد  زیااااافرزناااااد عز

  
 مهاااااد یکااااایدر  بنشااااااند چاااااو مااااااه

   
 پرجااااو  نهیکعبااااه ساااا  یآمااااد سااااو 

  
 چاااون کعباااه نهااااد حلقاااه بااار گاااو      

   
 خااااااتیزر برآم انیااااااگااااااوهر بااااااه م

  
 خااتیر یماا گیااباار اهاال ر  گیااچااون ر

   
 افااااتیآناااادم کااااه جمااااال کعبااااه در   

  
 مااااااااااراد بشااااااااااتافت افتنیاااااااااادر 

   
 بگرفااااات باااااه رفاااااق دسااااات فرزناااااد

  
 کچناااااادیکعبااااااه داشاااااات  هیدر سااااااا
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 ساااتیباز یجااا  نااه  نیاااپساار ا  یگفاات ا 

  
 سااااتیچاااااره ساز یبشااااتاب کااااه جااااا

   
 در حلقااااه کعبااااه حلقااااه کاااان دساااات  

  
 کااااز حلقااااه غاااام باااادو تااااوان رساااات 

   
 یگاااازاف کااااار  نیاااااز ا اربیااااگااااو 

  
 یدهاااااااد باااااااه رساااااااتگار  قیاااااااتوف

   
 دیعشااااق بشاااان ثیمجنااااون چااااو حااااد 

  
 دیااااااااپااااااااس بخند سااااااااتیاول بگر

   
 چااااو مااااار حلقااااه برجساااات   یاز جااااا

  
 ...در حلقاااااه زلاااااف کعباااااه زد دسااااات

   
 گرفتاااااه حلقاااااه در بااااار گفااااات یمااااا

  
 کاااااامروز مااااانم چاااااو حلقاااااه بااااار در 

   
 تیخااااااادائ یباااااااه خااااااادائ اربیااااااا

  
 تیوانگاااااااه باااااااه کماااااااال پادشاااااااائ

   
 رساااااانم یتیکاااااز عشاااااق باااااه غاااااا   

  
 ...کااااو مانااااد اگاااار چااااه ماااان نمااااانم  

   
 گرچااااااه ز شااااااراب عشااااااق مسااااااتم 

  
 کاااانم کااااه هسااااتم  نیااااتاااار از عاشااااق

   
 کاااااه خاااااو ز عشاااااق واکااااان نااااادیگو

  
 ز دل رهاااااااا کااااااان یلباااااااط یلااااااایل

   
 یلااااایل یتاااااو مااااارا باااااه رو   اربیااااا

  
 یلااااا یم ادهیااااا هااااار لحظاااااه باااااده ز   

   
 (549-551همان، ص )

که عبور از آن تشنگی و  ا به منزلن محل عباور مسافران «بادیه، وادی و ابانیب ،صحرا»

برای امتحان و سنجیدن میزان توکّل سالک و عنایت  ا مشقّت بسیاری به همراه داشته

« سلوک و ریس»در عرفان عبارت از بیابان . سبت به او مکان مناسبی بوده استخداوند ن

 .است یمعرفت الهبه خاطر وصول ه سالک؛ ب
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. ندیدر آن عزلت گز ایاز آن عبور کند و  دیبا ایسالک . مقدّمن راه سلوک است ابانیب

که  یالهام و با رسد یم یو تحوّل عرفان یاست که به آگاه یدر عزلت و عبور خود از واد

 یها از نشانه یعرفان یاسالم یها تیتنها در روا یواد. را ترک کند ابانیب باید ،به او شده

 ابانیب ،یاز نشانن واد یباطن یها نییآ گریچون د هم زین یحیعارفان مس»بلکه  ؛ستنی یمکان

 ابانیب (96 ، ص1388 س،یاست) .«کنند یاستفاده م  یتجربن خو یکُدگزار یو صحرا برا

که  ستا یهفت واد ادآوری آورد، یم دیسالک پد یها که برا ها و مشقّت با تمام رنج

و صحرا نماد خلوت  ابانیب. ابدیآن را پشت سر نهد تا به مقصد و راه خود دست  دیسالک با

را  یمتفاوت ینید یها تجربه ابان،یعارف در ب (143 ، ص1381اتو،. )از ازدحام است یو دور

 نیشرط نخست که یا توبه رسد؛ یبه مقام توبه م ابانیاز همه، در ب تر یو اساس گشراند یاز سر م

سالک را  ه،یو عزلت باد خلوت.  یرفتن در اعماق خو آن خلوت با خود است و فرو

 یستگیشا نیچن (33 ، ص1391عطّار نیشابوری، . )کند یمستحقّ به دست آوردن کرامات م

 .دیآ یبه دست م« مَنْ عَرَفَ نَفْرَه»به مرحلن  دنیسو ر هیدر قبال فرو رفتن سالک در باد

سالکان مرتبط است که از  یاز سو یو درک امر قدس ینید یها با تجربه زیو راه ن هیباد

 افتیو مستحقّ در ابدیبه مقام توبه دست  کرمز عبور و حرکت است تا سال ،یسو کی

س و ناخودآگاه انسان هستند نف ییو روا یزبان یها نشانه گر،ید یکرامت گردد و از سو

 .ل شدینا یبا عبور از آنها به درک امر قدس دیکه با

 ،گشرد در محیط، فضا، زمان و مکانی نامشخص و مبهم میاستان از آنجا که وقایع د

گونه توصیف دیگری  و هی کند  داستان اشاره میدر  نام کلی مکان یا زمانبه غلب شاعر ا

این در  هافضا. پردازد ه جهت فضاسازی به شرم جزئیات میگاهی ب ؛دشو از آن ارائه نمی

 .اند وصف شده بسیار زیبا منظومه

با گاهی کند که  هایی ایجاد می ها و موقعیت داستان، حوادث، وضعیتوایت ر اب نظامی

 شاعراین . های زندگی قابل تطبیق نیست و در زندگی عادی امکان وقوع ندارد واقعیت

کند و از آن جا که، خود نیز بر این موضوع واقف است، با  میاست که حادثه آفرینی 
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حضور مجنون در برخی . کند بندی خاصی، آن حادثه را توجیه می گیری و پایان نتیجه

است و یا این ارتباط از سر مهر و به خواننده  ، برای ارهار کرامت و جهت اندرزحکایات

 .یابد و جانوران تسری میحیوانات  هخلق، مهربانی ب همهربانی ب .شفقت است

های عرفانی با زندگی توأم با خرد  گرچه منطق سخن عرفانی و منطق حاکم بر حکایت

درک این منطق، همدلی با مردان و زنانی  الزمناما  ؛و خردورزی امروز در تقابل است

نظامی برای . درک آن فضا برای انسان امروز دشوار است. زیستند است که در آن فضا می

و ایجاد ارتباط و  ی داستانبرای ملموس کردن فضایم داستان عشق لیلی و مجنون و تفه

هر  الااصو. ستگونه کرده ا های آن، روایت و لحن آنها را داستان نزدیکی با شخصیت

هر چه هم ادبیات به بازتاب یهنی واقعیت نزدیک شود، » :گونه است شکل روایت، داستان

 (171 ، ص1378 ،یاحمد) .«ماند گو باقی می داستانگر و  گر، روایت بازگویی بیان

از  چنین هم، لیلی و مجنونمنظومه  برای غنا بخشیدن به فضای عرفانی و تعلیمینظامی 

استفاده ...  و نظیر اسب و آهو، گوزن، می ، خرگو ، شیر، گور، سگ نام حیواناتی

 ۀدرباری داستان و شخصیت اصل نمادی از معصومیت عشق را در خود دارندکند که  می

در جایگاه شخصیتی داستانی،  روایتاین حیوانات گاهی در طی  .دهد توضیح میآنها 

های مختلف در این های انتزاعی و یک بعدی، به گونه این شخصیت. نقشی بر عهده دارند

اما چندان مبهم و پیچیده  ؛یابند؛ گاه نق  تمثیلی و نمادین دارند ها حضور می حکایت

یابد و ای است که خواننده به راحتی آن نماد را در می حکایت به گونه نغالباا زمیننیستند و 

 .دهدیا شخصیت اصلی داستان آن را توضیح می

گاه این ارتباط از سر مهر و شفقت است، مهربانی با خلق، به مهربانی با حیوانات نیز 

ای از این نمونه ،بودنده در دام صیاد گرفتار کان آهوبچه  آزادی حکایت، یابد تسری می

 .هاست حکایت
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  نتیجه

های عارفانه عاشقانه  های شکوهمند و از پیشوایان بزرگ منظومه از قله نظامی یکی

نظامی با ررافت  .، عشق استلیلی و مجنونداستان  محور اصلی. فارسی در قرن ششم است

با کسوت یک عارف  در ای از عشق و عرفان را در این منظومه عرضه کرده است و آمیزه

استفاده و روم و روان خواننده را موشکافانه از عشق پاک و عارفانه لیلی و مجنون نگاهی 

فضای داستان در این منظومه . برد میدهد و با خود به سیر و سلوک  ثیر قرار میأتحت ت

 نظامیلحان  .شود گاهی شاد، گاهی غمگین، گاهی عرفانی و گاهی حماسی نشان داده می

. دارد  خوانی هم  و با موضوع عاشقانن داستان ، لحانی غانایی استلیلی و مجنون منظومه  در

دادن این داستان و هم   روی  زماانِ   نویسنده در داستان از اَلحانی بهره گرفته است که هم باا

، مطابق در این منظومه  ها لحان.  تاناسب دارد ،عرضه شاده  آن  این اثر برای  که  ای جامعه  با

مناسب   جایگاه  ها انتخاب شده و غالباا در با حاالت و کیفیات روحی و فکری شخصیت

گوید، لحنی  مای  مجنون با او سخن  مادر  که  مثال، هنگامی  برای.  خاود به کار رفته است

 .هماهنگی داردخوار فرزند خوی  است،  دلسوزانه دارد که باا شاخصیت مادری که غم

لیلی و روایات    کاه  مکانی .آلود و پر از رنج فراق دارد ، فضایی غم ستاندابخ  اعظم 
به منزلن محل عباور  صحرا و بیابان .است( عربستان)در آن رخ داده، سرزمین حجاز مجنون 

برای امتحان و سنجیدن  ا  که عبور از آن تشنگی و مشقّت بسیاری به همراه داشته ا مسافران

 .نایت خداوند نسبت به او مکان مناسبی بوده استمیزان توکّل سالک و ع

نظامی با مهارت ؛ اما به درستی ماشخص نایست لیلی و مجنون عشق زمان وقوع داستان

ای که حتی با یکر  هماهنگ کرده است، به گونه تمام زمان و مکان داستان را با محتوا

 .شود میبرخی روایات و حکایات از موضوع اصلی خارج ن

پنهان عاشقانن لیلی و مجنون   پس جهان  را در خود بینی معرفتی جهانررافت با نظامی 

کند و  میبرقرار  عااشق  با تبیین عشق و صافات را میان عشق و عرفانپیوند ی و. کرده است

  فقر،. 4 زهد،. 3 ورع،. 2 توبه،. 1 :چونمقاماتی در پرتو در نهایت یک عشق متعالی را 
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 رجا،. 4 خوف،. 3 ،(عشق)محبت . 2 قرب،. 1: و حاالتی چون ارض. 7 توکل،. 6 صبر،. 5

 .کشد میبه رشته نظم ، یقین. 7 مشاهده،. 6 شوق،. 5

  پی  عاشق، در یچون رهرو مجنون خواهان وصال با لیلی در جهان مادی نیست؛ او هم

به عشق  از طریق عشق لیلیمجنون . رسیدن به نهایت وصل با معشوق در جهان معنی است

. ردگی داستان با مرگ لیلی و مجنون پایان می. رسد یابد و به کمال می یقی دست میحق

  عشوقمفنای نمادین او در پایان طریقتی اسات کاه عاشق را به وحدت با  ومرگ مجنون 

 .رسد میو سرانجام مجنون در مقامات به رضا و در احوال به یقین  کشاند  می  الیزال

و تبلیغ  به گستر در مسیر عرفان در حقیقت بان شعر زنظامی با به خدمت گرفتن 

وی از قالب داستان برای تأثیر و نفوی بیشتر بهره . پردازد میعرفانی های  ها و آموزه اندیشه

برای  تر تعلیمی به زبانی رساتر و قابل فهم وعرفانی   های تا به کمک آن اندیشهگیرد می

 .مخاطب بیان شود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      11

 

 

 

 

 منابع

 قرآن مجید. 

 تهران. 1 چ. یهمّت ونیترجمن هما. یمفهوم امر قدس ،(1381. )اتو، رودلف :

 .نق  جهانانتشارات 

 نشر مرکز: ، تهران4 ، چآفرین  و آزادی ،(1378). احمدی، بابک. 

 تهران. 7 چ. یخرمشاه نیترجمن بهاءالدّ. عرفان و فلسفه ،(1388. )تر وال س،یاست :

 .سرو انتشارات 

 دارالکاتب. جا بی. جزء الثانی. االغانی ، (تا بی) .، ابوالفرج اصفهانی. 

 فرهنگ : رشف االلحاظ فی کشف االلفاظ، (1377. )الفتی تبریزی، حسین بن احمد

 .ی ول مانتشارات :  ران ه ت، تصحیح نجیب مایل هروی، اصطالحات استعاری صوفیه

 تهرانیفرهنگ داستانهای عاشقانه در ادب فارس ،(1392. )باباصفری، علی اصغر ، :

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 فردوسانتشارات : ، تهرانزندگی نظامی، (1378. )برزآبادی فراهانی، مجتبی. 

  ،سه شنبه : رتاریخ انتشا، «پنج گنج»سلوک شعری و فکری نظامی در  یبررسبی نام

  /http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli 84866 ؛16:15ساعت  1389مهر  27

 قواعد العرفاء و آداب  ،(1387. )بن اسحاق نیالد نظام ،ی یوشنجیقندهار ینیتر
انتشارات : ، تهراناحمد مجاهد کوش  به، (فرهنگ اصطالحات عارفان و شاعران)الشعراء 

 .سرو 

 انتشارات حکمت: ، تهران12 ، جالمعارف تشیع ةدایر، (1391. )جمعی از نویسندگان . 

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19                                               نظامی لیلی و مجنونتأثیر عرفان در فضای داستانی 

 

 تهران، مأخششناسی توصیفی، عناصر داستانی ایران، (1388. )حداد، حسین :

 .سورۀ مهر، سازمان تبلیغات اسالمی حوزۀ هنریانتشارات 

 تهرانجلد سوم، شناخت عرفان و عارفان ایرانی، (1367. )حلبی، علی اصغر ، :

 .انتشارات زوار

 انتشارات روزنه: ، تهرانمنظومه های فارسی، (1375. )خزانه دارلو، محمدعلی. 

 خسرو»تطبیقی منظومن -نقد تحلیلی، (1387پاییز و زمستان ) .اهلل اردانی، فضل رضایی 

پژوهشنامه ادب ، صلنامه زبان و ادبیات فارسیف. گنجوی نظامی «مجنون و لیلی» و «شیرین و

 .87-112 ص ،11 شمارۀ. اندانشگاه سیستان و بلوچست: زاهدان. پژوهشیا  علمی .غنایی

 تحلیل عناصر داستانی در ، (1395تابستان . )بخ ، سید محمود الهام ؛زمانی، محبوبه

 .1-19 ص ،28مارۀ ، نشریه زیبایی شناسی ادبی، شمکتبی شیرازی« لیلی و مجنون»منظومه 

 وزارت فرهنگ و : تهران. پیوند عشق میان شرق و غرب، (1354) .ستاری، جالل

 .هنر

 ستو  نشر:  تهران.  حاالت عشق مجنون ،(1366). ی، جاللستار. 

 حکمت و  یانجمن اسالم: ، تهرانیفرهنگ علوم عقل، (1361. )جعفر ،یسجاد

 .رانیفلسفه ا

 ،پیکانانتشارات : تهران ،زن دو سیماى ،(1379. )على اکبر سعیدى سیرجانى. 

 نورالدین شریبه، ، تحقیق طبقات الصوفیه، .(م1954/ .ق1372). سلمی، عبدالرحمن

 .دارالکتاب العربی: مصر

 به کوش  فی حقیقه العشق یا مونس العشاق، (1374. )الدین سهروردی، شهاب ،

 .مولیانتشارات : حسین مفید، تهران

 (جستاری در تلقی نظامی از عاشق)شور شیرین  ،(1389. )شعبانزاده، مریم، 
 .73-94 ص ،14 مارۀش ،8 ن، سدانشگاه سیستان و بلوچستا. ،غنایی  ادب  پژوهاشنامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      11

 

 مجنون و لیلی در عرفانی مفاهیم بازتاب، (1395. )شعبانی، رقیه؛ مباشری، محبوبه 

 . 1، دوره پارسی و ادبیات تاریخ شناسی، شرق المللی بین کنفرانس، گنجوی نظامی

 فردوسیانتشارات : ، تهران2، جلد تاریخ ادبیات در ایران ،(1369. )اهلل صفا، یبیح. 

 ّ(و سوم ستیچاپ ب) اءیاألولةتشکر ،(1391. )محمّد نیدالدّیفر ،یشابورین ارعط، 

 .زوّارانتشارات : تهران ،یمحمّد استعالم حیتصح

 زوارانتشارات : ، تهرانجلد دوم، تاریخ تصوف در اسالم، (1369. )غنی، قاسم. 

 قشیریه ترجمه رساله ،(1374. )م عبدالکریم بن هوازنابوالقاس االسالم زین ،قشیری 
 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهرانبدیع الزمان فروزانفر، تصحیح  ، (چاپ چهارم)

 تصحیح جالل مصبام الهدایه و مفتام الکفایه، (1372). کاشانی، عزالدین محمود ،

 .نشر هما: الدین همایی، تهران

 تهران ،جلد سوم، شرم اصطالحات تصوف، (1368. )گوهرین، سید صادق :

 .رانتشارات زوا

 الوسائل و  مستدرک، .(ق1418. )حاج میرزا حسین نوری، محدث نوری

 .انتشارات مرسسه آل البیت الحیاء التراث :، قمجلد 18 ،المسائل مستنبط

 بررسی جانبه هاای ، (1391بهار و تابستان . )سبیکه ،اسفندیار، مرتضی ،محسنی

ادب   ی پژوهاشنامه   ، عطار« هنام مصیبت»نظامی و مقایسن آن با « لیلی و مجنون»عارفانی در

 . 97- 121  ص، 18مارۀ ، ش11 س، دانشگاه سیستاان و بلوچستااان، غنایی

 ،امیرکبیرانتشارات : ، تهرانیالمعارف اسالمةریدا، (1392. )نیغالمحس مصاحب. 

 تهران ی،ترجمه باقر غبار ،تیهدا نهیالرشاد آئ مرآت ،(1364). عبداهلل ،یممقان :

 .یدانشگاه جهادانتشارات 

 سخنانتشارات : تهران. عناصر داستان، (1376). میرصادقی، جمال. 

 به یونظامی گنجکلیات خمسه حکیم ، (1371. )، ابومحمد الیاسیونظامی گنج ،

 .انتشارات جاویدان: دروی ، تهران. کوش  م



 

 
 
 
 
 

 تأثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتألهین
 

 اصغر جعفری ولنی علیدکتر 
 وارده امیرایح

 

 چکیده 
یهان جاایگزین   ، معنای نفس مورد شک قرار گرفت که آنمیان فالسفه مغرب زمین بعد از  در
مفهاوم یهان و   تحلیال  لکان   ؛اسات  باه کاار رفتاه    بسیار    اسالمی نیهن در میان فالسف ۀواه. آن شد

قیقت یهان  همین مسأله ضرورت بررسی ح. است حقیقت آن تاکنون مورد بررسی دقیق واقع نشده
ن نفاس محساوب   ئوکاه یهان یکای از شا     باه دلیال ایان    کند گرچاه    قوت میو کارکردهای آن را 

 .شود   می یاد نفس تأثیرات عنوان با یهن تأثیرات بحث گاهی از ،شود می
هاای یهنای، باه خلاق در      تصویرساازی  یهن حیث استعدادی نفس برای کسب علوم است؛ لشا

اسات،   که انسان چاه مسایری از کماال را بارای خاود برگزیاده       این باتوجه به .شود   خارج منجر می
 برخوردار هستندنفسانی یا روحی قدرت  نفوس متعالی از .شود دارای نفس متعالی یا غیر متعالی می

مسایر   ایان  در لشا ؛اند که تصوّرات آنها دارای آثار خارجی است در این مسیر به حدی قوی شده و
اسات و   مصداق این نفوس ولی اهلل است که فانی در خادا شاده  . گشار باشندتوانند بر افراد تأثیر می

هدایت نیز پس از رسیدن فارد باه مقاام والیات بارای شاخص حاصال        . متخلق به اسماء الهی است
اناد و تاأثیراتی کاه بار روی جهاان       رسایده  نهایتسقوط به مسیر نفوس غیر متعالی در اما  ؛شود می

مصاداق ایان نفاوس افارادی هساتند کاه       . ف قاوانین الهای اسات   گشارناد خاال   بیرون از خاود مای  
 .دهند زخم مورد تأکید قرار می تأثیرگشاری یهن بر خارج را در قالب سحر، جادو و چشم

 .زخم، صدرا یهن، تأثیر بر خارج، معجزه، کرامت، جادو، چشم :هکلیدواژ
                                                           

 (jafari_valani@yahoo.com). استادیار دانشگاه شهید مطهری. *

 (Ra_omidvar@yahoo.com). دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه شهید مطهری. **

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :صولتاریخ و



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 طرح مسأله

کاه پاس از   گرفات   توان نادیاده     را نمییهن و کارکردهای آن در فلسفه غرب توجه به 

رخادادهای   در این راساتا شوند؛  مورد تشکیک قرار گرفتن نفس، انسان و یهن او سوهه می

ای از فلسافه باه ناام     ، شاخهبیست و یکم دانستند و با شروع قرن    بسیاری را به یهن مربوط می

یهن و کارکردهای آن را از     فلسفه اسالمی این در حالی است که .فلسفه یهن اهمیت یافت

 .داند    داند و این دو را جدا از هم نمی    شئون نفس می

العااده   اعمال خارق از کند و حتی    برخورد می زخم چشمهایی مانند  با پدیدهاز سویی بشر

معجازات  و  قارآن  چناین  هام . دشانو     جاادوی برخای افاراد چیزهاایی مای      و مرتاضان و سحر

هاای آنهاا    از علتناپشیر هستند که انسان  اموری تبیین کرامات اولیای الهیو گاهی  پیامبران

هاای ماادی اثاری     از علات  در حاالی کاه  دهد     ها در عالم ماده رخ می این پدیده .استغافل 

 .و ممکن است با علل مادی سازگاری نداشته باشد نیست

 ،به درستی مشاخص نیسات  ها در عالم ماده که علت آنها  پدیده اینبا توجه به رخ دادن 

شاود؛ چارا کاه     یهن با نفس در تأثیرگشاری بر خارج دوچنادان مای   نضرورت بررسی رابط

ممکاان اساات برخاای از مااردم را بااه  ارچوب فلساافی تحلیاال نشااود، هااایاان اماار در چ اگاار

 .های واقعی جدا سازد پرستی بکشاند و آنها را از علت خرافه

نفس مبدأ حیات است یا مبدأ فکار   : اند ازعبارت اینجا مطرم است  هایی که در پرس 

هاای ادراکای نفاس شاامل چاه ماواردی        یهن چیست و با نفس چه ارتبااطی دارد  فعالیات  

 هاا  چگوناه انساان   کاه  ایان  و نهایتااا  است  نحوه تأثیرگشاری نفس بر خاارج چگوناه اسات    

 بر عالم خارج تأثیرگشار باشند توانند     می
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 تعریف نفس و ذهن

طوری که شامل کلیه نفوس سماوی و ارضی شود تا حدی دشاوار و البتاه   تعریف نفس 

: تعریف نفس که صدرالدین شیرازی بیان کرده عبارت است از. مورد اختالف حکما است 

، بدین معنا کاه نفاس کماال اول اسات     «النفس کمال اول لجرم طبيع  آل  ذي حياة بالقوه»

لفو کمال جانس اسات بارای نفاس و     . ستبرای جسم طبیعی آلی که دارای حیات بالقوه ا

. آن تاام و کامال شاود    نغیر نفس،  زیارا کماال عباارت اسات از چیازی کاه ناوع باه وسایل         

: صدرا یهان را چناین تعریاف کارده اسات     چنین  هم( 188، ص1361 صدرالدین شیرازی،)

خداوناد روم انساان را   . که بارای نفاس حاصال نیساتند        استعداد نفس برای اکتساب علومی

. ولی استعداد کسب آن را درونا  قارار داده اسات    ،لی از علم به اشیاء خلق کرده استخا

 ( 137، ص 1363همان، . )این استعداد نفس برای اکتساب همان یهن است

توان گفت یهان   بنابراین می. یهن از جنس استعداد است: آید از این تعریف چنین برمی

عالوه براین چاون اکتسااب   . انسان داده است ای است که خداوند برای اکتساب علوم به قوه

 .ارتباط تنگاتنگی بین یهن و عالم ماده وجود دارد ،این علوم از طریق عالم ماده  است

اصااطالم یهاان طبااق بیااان صاادرا در کتاااب   : ن گفااتواتاا در تبیااین ایاان مطلااب ماای 

چنااین  ، قااوت و توانااایی نفااس باارای اکتساااب علااوم غیرحاصاال اساات و هاامالغیااب مفاااتیح

توان یهن را از شئون نفس  ستعدادی برای به دست آوردن علوم اکتسابی است، بنابراین میا

 (44 ، ص1 ، ج1375جوادی آملی، . )به حساب آورد

شاود در پاژوه  ماا از آن     تعبیر می« نفس»این استعداد و توانایی که در کالم فالسفه به 

 .شود یاد می« یهن»به 

 

 مراتب و قوای نفس

ادراکای آن   نشتر کارکرد یهن الزم است به مراتب نفس که یهان مرتبا  برای توضیح بی

 .است، توجه کنیم
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کند کاه نفاس حیاوانی و     بیان می الشواهدالربوبي که صدر الدین شیرازی در  توضیح این

مدرکااه و  ۀقااوای آن پااس از دریافاات نفااس نباااتی و قااوای مربااوط بااه آن، بااه دو قااو      

 .شود قسیم میت( 233ص ، 1354صدرالدین شیرازی، : ک.ر)محرکه

باشاد و یاا    حرکت می( باعثه)یا عامل انگیزه  ،شود محرکه خود به دو نوع تقسیم می ۀقو

 ( همان. )فاعل حرکت

مالصدرا برای قوای مدرکه نیاز دو حیثیات از جانس حاواس رااهری و بااطنی معرفای        

 . کند می

چناین او   هام . باصاره  از المساه، یائقاه، شاامه، ساامعه و     :گانه راهری عبارتند حواس پنج

، 1363صدرالدین شایرازی،  . )معتقد است دو حس سامعه و باصره خارج از عالم ماده است

 (191و  514ص 

 . مدرک، حافظه و متصرف: شوند قوای مدرکه باطنی به سه دسته کلی تقسیم می

گوید، به این بیان که نفس انساانی   از قوای انسانی سخن می حکمت متعالیهمالصدرا در 

آن بادن تادبیر    نقوه عامله نفسی است که به وسیل. باشد    دو کارکرد عامله و عالمه را دارا می

شود و کمال آن در این است که بر دیگر قوای حیوانی غلبه پیادا کناد و هیئات خاصای        می

عالمه به دلیل وجود وابستگی بین نفس و مجردات ایجااد شاده و منفعال از آنهاا      ۀقو. ندارد

 (131ص همان، . )کند   علوم و حقایق مجردات استفاده می است و از

تاوان بیاان دیگاری از ایان      را مای  عالمه و عامله نوع دو نفوس ناطقه به بندی قوای تقسیم

 یاا  عاملاه  ۀقو عقل نظری، یا عالمه ۀقو. است عملی و نظری عقل دو دارای دانست که انسان

و بادنی      زیارا از قاوای جسامی    ؛اسات  کای تحری أمباد  عامله ۀکه قو توضیح این .عملی عقل

 نمرحلا  باه  رسایدن  و نفاس  تکامال  این قاوه، عامال  . کند و تحت تأثیر آنها است    استفاده می

 .عالمه نیز تحت تأثیر مجردات خواهد بود ۀقو .عالم مجردات است با ارتباط

 : دده   مالصدرا نفوس انسانی را به حسب حرکتی که دارند، در دو گروه قرار می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10                                                          تأثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتألهین

 

دهنده حرکات صاعودی و باه سامت      عقل نشان ننفوس متعالی، رسیدن انسان به مرتب(  1

 (133 ، ص8 م، ج1981صدرالدین شیرازی، . )باشد   کمال او می

این نفوس به سابب شادت اتصاال باه مراتاب بااالتر هساتی و برتاری یاافتن وجاودی،            

ور کاه واقعیات خاارجی آثاار     طا  هایی در عالم خارج داشته باشد و هماان  توانند خالقیت می

باشند؛ ماثال تصاورات    خارجی دارند آنها نیز دارای آثار خارجی بر تصورات یهنی خود می

، 1361هماان،  . )شود که مریض شفا یابد یا فرد سالم مریض شاود  و اوهام شخص باعث می

 (264ص 

. شاود تواناد باعاث ضارر رسااندن         نفوس غیر متعالی، یعنی برخی از نفوس پست مای ( 2

شاود   نفوس ناطقه تقسیم می: گوید می الغیب مفاتیحصدرا در ( 347 ، ص8 ، ج1981همان، )

. به نفوسی که در نهایت برتری و بلندی است و نفوسی که در نهایت پساتی و تیرگای اسات   

بنابر فرض مالصدرا یهن یکی از شئون نفس اسات و مراتبای کاه    ( 469 ص ،1363همان، )

شود به تعبیری برای یهن است، یعنی یهن انسانی سیر تعالی یاا      ه میبرای  نفس در نظر گرفت

 .تواند در پی  بگیرد    غیرمتعالی را می

 

 ارتباط نفس با ذهن

باشد و حصاول      که این استعداد نیز امری واقعی می یهن یک امر واقعی است به دلیل این

 (75 ، ص1392شریعتی و حسینی شاهرودی، ).خارجی دارد

. که برای  حاصل نیساتند     جهت کسب علومی. داند    ای برای نفس می یهن را قوه صدرا

هاا را فاقاد علام باه      کند خداوند انسان    بیان می1سوره نحل  78صدرالمتألهین با استناد به آیه 

صادرالدین  ). اسات  لکان تواناایی و اساتعداد کساب علام را باه او داده       ؛است اشیاء آفریده

کنایم کاه یهان     از این عبارت صدرا این مطلاب را دریافات مای   ( 137 ، ص1363شیرازی، 

 .شود    اخص از نفس است و شأنی از شوؤن نفس محسوب می

                                                           

 .«شَيْنا  التَعْلَمُونَ أُمَّ اتِکُمْ بُطُونِ مِنْ أَخْرَجَکُمْ اللَّهُ وَ». 1
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حد و دارای مراتب اسات کاه   از نظر صدرا نفس با تمام قوای خود دارای یک وجود وا

ون یهان  چا  ،بنابراین نفس اعم از یهن اسات . باشد ای خاص می آن منشأ انتزاع قوه هر مرتبن

 ۀبنابراین اگر انسان فاقد قاو . حیثیت ادراکی دارد در حالی که نفس جهات دیگری نیز دارد

از طرفی با توجه به تعریفی که صدرا برای نفس بیاان  . تفاوتی با حیوان نداشت ،شناخت بود

 .معنا با عقل نیز در نظر گرفت توان یهن را هم است می کرده

 

 اثرگذاری ذهن در عالم خارج

نظر صدرالمتألهین خدای متعاال نفاس انساان را طاوری آفریاده اسات کاه تواناایی و          از

اناد و بادون مشاارکت مااده ایجااد       غایب از حواس این صور .قدرت ابداع صور را دارا باشد

اسات  برخالف اباداع اماوری    توسط نفس ابداع این صور (264 ص، 1361همان، . )شوند می

 .ماده هیوالنی در خلق آن صور هی  مشارکتی نداردیعنی  ؛باشد که نیازمند ماده هیوالنی می

خیال خود  ۀوهم اموری را در قو ۀقو نطبعضی از عرفا معتقد هستند که هر انسانی به واس

تواناد   می ،شخص عارف عالوه بر این. خیال وجود ندارد ۀاین امور جز در قو. کند    ایجاد می

. گاری در خاارج خلاق و ایجااد کناد      ی  واساطه ا  بدون ها  همت و اراده دلیل اموری را به

 صااحبان کرامات و اولیاای الهای    کناد کاه       اشاره میصدرالدین به ویژگی دیگری  ( همان)

صادرالمتألهین ایان   . توانند اماوری را در خاارج بادون واساطه ایجااد کنناد          آنها میهستند؛ 

 نلیشخص عارف باه وسا  و نظر ااز . داند صاحبان کرامت می ۀتوانایی را حاصل همت و اراد

 توانسته بر قوای خود تسلط پیادا کناد   ،دارد که واالیی ۀهایی که انجام داده و اراد مجاهدت

 .انجامد که سایر مردم از انجام آنها عاجز هستند این توانایی به خلق در خارج می و

و حقیقات و یات انساان را ترکیبای از فصال      کاه  أله به تجرد نفس معتقد هستندتحکمای م

ای اسات   بدن وسایله و  باشد    صورت نوعیه انسان نفس ناطقه او می. دهد    شکل میصورت نوعیه 

، ص 1381 آشاتیانی، . )ای برای تحصیل و تکمیال کمااالت اسات    وسیله و برای تصرفات نفس

تواناد      نفاس مای   کاه  قابلیتی از نفاس اسات   ،کند    ای که صدرالمتألهین به آن اشاره می نکته (39

 .ای برای انجام این تصرفات است اشته باشد و بدن وسیلهدفاتی در عالم خارج تصر
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وی معتقد . کند شبیه میتنفس انسان را به نفوس فلکیه  شواهدالربوبیهالصدرالمتألهین در 

در مسیر قوای تحریکی قاوی  زمانی که است زمانی که نفس انسانی در تمام مقامات به ویژه 

شابیه باه تاأثیر     در هیوالی عناصار ها  نفوس این انسان. کند یدا میشود به این نفوس شباهت پ

وی شاارط ایاان ( 343 ، ص1361صاادرالدین شاایرازی، . )شااود نفااوس فلکیااه اثرگااشار ماای

نفس انسانی باید بر قوای خاود مسالط    یعنی ؛داند    تأثیرگشاری را قوی شدن نفس انسانی می

 .ر دیگر مرثر شودتواند در هیوالی عناص شود و با تسلط بر خود می

ای را بارای میازان تسالط نفاس بار بادن بیاان         ابتدا مقدمه الغیب مفاتیحصدرالمتألهین در 

 ،اسات آگااه  طور که نفس به احاوال پنهاانی خاود      همانگیرد،      می نتیجهد و از آن کن    می

تواناد     نین مای چ هم. تواند امور خارج از بدن خود را تدبیر کند و نسبت به آنها آگاه باشد    می

سخیر او بر غیار از بادن  باه    تتسلط و . اموری غیر از بدن خود  را تسخیر و مدیریت کند

بنابراین سلطنت و فرماانروایی  . کند    نحوی است که کل عالم خاکی حکم بدن او را پیدا می

مونه به عنوان ن. کند او را اطاعت می ،او بر کل هیوالی عالم سرایت کرده و تمام اجزای آن

مان خداوناد دگرگاون شاد و    رن بود به این و فآدر ( علیه السالم)آتشی که حضرت ابراهیم

تسالط   از صادرالمتألهین ( 468 ، ص1363هماان،  . )سارد شاد  ( علیه الساالم )آت  بر ابراهیم

گیارد کاه نفاس     نتیجاه مای   ،از نفاس بارداری اعضاا    ا  و فرماان  نفس بر بادن تحات سالطه   

  .استر غیر از بدن  را نیز دارا مندی تسلط و تسخیر ب توان

بیاان یاک حادیث    مندی نفس برای تدبیر امور خارج از خاود را باا    صدرا قابلیت و توان

. دانناد     مای  «کان »ایان قابلیات و تواناایی نفاس را مقاام       نیاز  صوفیان. دهد    قدسی توضیح می

 ،دادم انات چاه فرم  باه آن ( نسابت )تاو نیاز   طور که خداوند در حدیث قدسای فرماوده    همان

اگار باه   ( کاه  طاوری  هتا خداگونه شوی ب)دست بردار  ،ام نهیت کرده چه آناطاعت کن و از 

  (همان. )(و از فرمان تو تخلف نکند)ی بشو، انجام پشیرد یچیزی بگو

  ؛تاأثیر نفاس متعاالی    .1: باشاد     بنابراین تأثیرگشاری در خارج به دو قسام قابال بیاان مای    

 .یتأثیر نفس غیر متعال .2
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 تأثیر نفس متعالی .0

اسات و از   باه کماال رسایده    مانند اولیا و عرفاا  ها انسان برخی ازکه نفوس  با توجه به این

خیاال خاود ایجااد     ۀتوانند صوری که به مدد قو    می ،اند اند و منزه شده رلمت ماده فراتر رفته

خاود   ۀباه همات و اراد  هاا   ایان انساان  . کنناد   ایجااد   اند در خارج از عالم یهن خلاق و  کرده

 .توانستند مرثر در عالم خارج باشند و به تصویرسازی در خارج بسردازند

اداره و انجام امور مربوط به خاود ساایر    نفوس متعالی نفوسی هستند که قادرند عالوه بر

این تأثیرگشاری در جهات مثبات و در    .نفوس را نیز رهبری کنند و روی آنها تأثیر بگشارند

 .باشد    کمال سایرین می مسیر رشد و

 :مصادیق تأثیرگشاری نفوس متعالی عبارتند از
 : والیت( الف

داند که در خدا فانی و به اسماء الهی متخلق شاده      صدرالمتألهین شخص ولی را کسی می

یاابیم کاه    درمای  ،کناد     از تعریفی که صدرالدین بارای ولای بیاان مای     (487صهمان، . )است

دهندۀ این است کاه   ناءفی اهلل رسیده است و تخلق او به اسماءالهی نشانشخص ولی به مقام ف

باتوجه باه  . تواند به این الهی به عنوان عاملی مرثر در جهان خارج از خود واقع شود    او نیز می

 . ها مرثر واقع شود تواند در نفوس انسان    که شخص ولی به مرتبن باالیی رسیده است، می این
 : معجزه( ب

 . کند    ییل بحث نبوت و والیت بیان می شواهدالربوبیهالمطلب را صدرالمتألهین در  ینا

سابب تحقاق معجازه و کرامات      ساه خصالتی کاه    ،ای از بیاان مقدماه   صدرالمتألهین بعد

نظری به این است  ۀکمال قو. داند نظری می ۀخاصیت اول را کمال قو. کند    ، بیان میشود    می

ایان شاباهت باه    . پیادا کناد   شباهتو پاکی پیدا کند که به عقل فعال  که نفس به حدی صفا

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

کمال این قوه در این است که این قاوه باه   . متخیله است ۀخاصیت دوم کمال قو. افاضه شود

چاه   در این مرحله فارد آن . ی عالم غیب را مشاهده کندمیزانی قوی باشد که در حالت بیدار

خاصیت سوم قاوت و شادتی اسات    . سو است با واقعیت همود نش    بیند و می که در خواب می
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شخصی که به ایان مرحلاه   . افتد جزء عملی و قوای تحریکی اتفاق می ننفس در حیط که در

کناد مشاابه       المتألهین بیاان مای  هاایی کاه صادر    مثاال . گشارد رسد در هیوالی عالم اثر می می

 (481-482 صهمااان، . )بااه آن پرداختااه اساات   شااواهدالربوبیهالمااواردی اساات کااه در   

نظریاه را افضال خاواص و برتارین جازء نباوت        ۀصدرالمتألهین خاصیت اول یعنی کمال قو

 . شمارد    برمی ،بود قرآنکه ( ص)دلیل بر این سخن را معجزه پیامبر اکرم. داند می

طاوری   ،شامل معارف الهی و حقایق مربوط به مبدأ و معاد اسات  قرآناین جهت که از 

در آن نیاز اخبارهاایی از عاالم غیاب و     . که غیر از علمای راسخین از درک آن عاجز هستند

معجازات عقلیاه    ،معجزاتی کاه در آن بیاان شاده اسات    . است افعال خارق عادت یکر شده

صادرالدین در ایان بخا      (483 همان، ص. )استاست که ایهان عقال از درک آن عاجز 

ای کاه   باالترین معجازه . داند    نظری شخص نبی می ۀبرترین دلیل نبوت را قدرت و کمال قو

باشاد و در بطان آن       خود به عنوان معجازه مای   قرآن. بود قرآن ،به همراه داشت( ص) پیامبر

 .کند    ول زمان رخ داده بیان مینیز اخبار و حقایقی را در مورد عالم و معجزاتی که در ط
 : کرامت( ج

قیاد هماراه   . کرامت یعنی رهور امری که خارق عادت باوده و هماراه باا تحادی نباشاد     

همراه بودن کرامت با اعتقااد درسات و   . کند    نبودن با تحدی کرامات را از معجزات جدا می

از اساتدراج و  ( علیاه و آلاه   صالّی اهلل )بند بودن بر متابعات و پیاروی پیاامبر    عمل نیکو و پای

 .کرامت مخصوص اولیا است (488 ص، 1363همان، ) .شود    دروغ جدا می

 تأثیر نفس غیرمتعالی  .2

های مارمن  نفس انسانی همیشه حرکت استکمالی ندارد و حرکت نفس مختص به انسان

ت ولای ایان حرکا    ؛نفوس اشقیا نیز در حال حرکت به سمت تجرد است. و سعادتمند نیست

 ( 56 ، ص1392طوسی، . )به سمت کماالت انسانی نیست

هایی وجود دارند که در مسیر حرکت به سمت کمال پی  نرفتند و نفاس خاود را    انسان

حرکت آنهاا اشاتدادی باوده    . است در مسیری بردند که آنها را از سمت کمال خارج کرده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      91

 

باه  در اداماه بارآنیم   . ودشا     است و حتی گاهی سبب خارج شدن آنها از مفهوم انساانیت مای  

 .هایی از این تأثیرگشاری بسردازیم تحلیل نمونه
 :سحر و جادو .الف

ایان دانا  اوالا آماوختنی اسات و ثانیااا شاخص       . سحر، دانشی عجیب و شایطانی اسات  

آخاارین شخصاای نیساات کااه توانسااته بااا توجهااات و  ،ییجااادوگر و مرتکااب عماال جااادو

 بلکاه اشاخاص دیگاری هام باا      ؛تصرف کند ستند،لی که عادی هیهای شیطانی در مسا تلقی

بنابراین جادوگر شخصی اسات کاه تحات    . توانند مانند او این اعمال را انجام دهند تعلیم می

هاای شایطانی اقادام باه      تعلیم علم شیطانی قرار گرفته و با الهامات و توجهات و اوراد طلسم

رت دیگر یکی از ترفندهای شایطان  به عبا. کند میباشد،  العاده می اموری که در راهر خارق

 .باشد    ایمان، سحر و جادو می عقیده حق و ها از در منحرف کردن انسان

نفوس انسانی گاهی نفوس قوی و شریف هساتند و گااهی    ،اشاره شد طور که قبالا همان

 .نفوس ضعیف و پست

هی گاا  :داناد  صدرالمتألهین علت ضعیف بودن و پست بودن این نفاوس را دو چیاز مای   

 .زخم شود، مانند جادوگران و صاحبان چشم    به علت حساس بودن، ضعیف مینفس ضعیف 

صدرالدین . )، مانند صاحبان علومشود از آن جهت که نفس عقل است    می قوی گاهی نفس

کنیم، افارادی      از کالم صدرالمتألهین این نکته را دریافت می (86 ص ،9 ، ج1981شیرازی، 

در منطاق حسااس فصال    . اناد  به حساس بودن نفس توجه کرده ،شود میکه نفسشان ضعیف 

پس انسانی که به جنبه حیوانی نفس خاود توجاه بیشاتری کارده     . باشد بین حیوان با نبات می

 .شود دارای نفس ضعیف و پست می ،است
 : زخم چشم .ب

در ( همان. )داند زخم می صدرالمتألهین افرادی که ضعیف نفس هستند را صاحبان چشم

. اسات  های انجام شده صدرالمتألهین به صورت مبسوط به بحث در این باره نسرداخته بررسی

  .دهیم مورد بررسی قرار می قرآن کریمدر ادامه این بحث را از منظر آیات 
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ماتن قارآن، مبادعِ چناین     ، یعنای  نیاماده اسات   قرآنزخم در  هی  یکر صریحى از چشم

کناد و بسایارى       زخم اشاره می حقانیت چشم ه امکان وب قرآناگرچه آیاتی از  ،باورى نیست

 .اند زخم دانسته  را نارر به چشم قرآناى از آیات  از مفسران بنابر رو  تفسیرى خود پاره

اسات کاه    1ساوره قلام   51 نشاود آیا   زخم بدان اشااره مای   چشم ۀکه دربار ای ترین آیه مهم

ده کااه کااافران در تااال  بودنااد  در ایاان آیااه آماا . آمااده اساات( ص)پیااامبر گراماای ۀدربااار

کردناد تاا آن حضارت را     آنان که از هار راهای تاال  مای    . برسانند( ص)زخمی به پیامبر چشم

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

کَفَررُوا لَيُزْلِقُونَرکَ بِأَبْصرارِهِمْ لَمَّرا      وَ إِنْ یَکادُ الَّذِینَ»: از این رو خداوند می فرمایاد . انجام دهند

 (5، ص 21ج  ،1361 طباطبایی،). «سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِين

آن است که پیاامبر را   زخم چشمدر این آیه دلیل آنان برای به کارگیری سحر و جادو و 

را شانیده بودناد و آن را    قارآن دانستند و این زمانی بود که یکر یعنای   زده می نمجنون و ج

بایسات   کاالم آدمای نیسات و مای     که ایان ساخنان   دگمان بردن آنان .یافتند انگیز می شگفت

ساخن  ( ص) کالم جنیان باشاد و آناان هساتند کاه وی را باه بناد کشایده و از زباان محماد         

، تال  کنناد وی  زخم چشمتا با به کارگیری سحر و د به همین دلیل تال  کردن. گویند می

 .را بکشند و یا آسیبی به او وارد سازند تا جن تسخیرکننده نیز بمیرد و یا برود

وَقَالَ یَا بَنِ َّ لَا تَدْخُلُوا مِرنْ بَراٍُ وَاحِردٍ    »: فرماید   سوره یوسف می 67آیه  نبه عنوان نمون

قَ ٍ وَمَا أُغْنِ  عَنْکُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَ ْفٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْرهِ تَوَکَّلْرتُ   وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَاٍُ مُتَفَرِّ

 2.«وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ

                                                           

  .گفتند او دیوانه است زخم بزنند و مى چیزى نمانده بود که تو را چشم ،چون کافران آیات الهى را شنیدند. 1

 از بلکاه  ؛نشاوید  وارد در یاک  از! من فرزندان»: گفت( یعقوب نند،ک حرکت خواستند    می که    هنگامی) و. 2

 تاوانم  نمای ( دساتور،  ایان  باا  مان ) و( ! نشاود  جلاب  شاما  سوی به مردم توجه تا) گردید وارد متفرّق درهای

 توکّال  او بار ! خداست آنِ از تنها فرمان، و حکم! کنم دفع شما از است،    حتمی خدا سوی از که را ای حادثه

 .«کنند توکّل او بر باید متوکّالن همه و ما کرده
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مصاریان   زخام  چشام از ( ع) کنایم کاه یعقاوب       دریافت مای این حقیقت را شریفه  ناز آی

کند که قادرت      این نکته را بیان می( ع) اگرچه آن حضرت. دنسبت به فرزندانشان نگران بو

کاه   آن مگار  ،تواناد ماانع آنهاا شاود     ای است که او نمی به گونه زخم چشمهای دارای  انسان

 ج ،1361 طباطباایی، . )دمردم در آنها اثار نگاشار   زخم چشمالهی به این تعلق گیرد که  ۀاراد

 (239-241 ، ص11

 

  نتیجه
 نایان اساتعداد یومراتاب اسات و در هما     . توانایی در کسب علوم اسات یهن استعداد و 

ها داده، هار شخصای    در راستای اختیار و آزادی که خداوند به انسان. ها یکسان نیست انسان

 چناین یهان نفاس نیسات، در     هم. رسد    کند و در آن مسیر به کمال می    مسیری را انتخاب می

 ،کناد     یست و از آن جهت که یهن علوم را ادراک میعین حال امری جدا و غیر از آن هم ن

یا باه عباارتی یهان حیاث اساتعدادی نفاس اسات و در        . توان یهن را همان نفس دانست    می

تواناد در خاارج تاأثیراتی را     یهان مای  . تاوان آن را جزئای از شائون نفاس دانسات         اصل می

 . واسطه و مستقیم ایجاد کند بی

 ،گیرناد  داد خود را در مسیر کسب کماالت الهی باه کاار مای   هایی که استع نفوس انسان

نفاس پاس از طای مراحال     ایان اسااس    بار . توانند تأثیرات مثبت در خارج داشاته باشاند      می

هاا و تاأثیرات    هدایت کردن انساان . رسد    و انجام معجزه میمشخصی از کمال به مقام نبوت 

 .هن استمعنوی بر آنها نیز حاصل به کمال رسیدن و قوت ی

هایی هستند که از استعداد و توانایی کاه خادا باه آنهاا داده اسات در       در مقابل نیز انسان

هاایی کاه تحمال     در این مسیر، افراد با ریاضت. کنند    مسیر سقوط خود و سایرین استفاده می

توانناد   نمایناد و از طریاق ایان قاوت یهنای مای          کنند، یهن خود را تقویت و متمرکز می می

جاادو و   ،مانناد ساحر   ،باشاند  ف فطرت و سعادت دیگران بر غیر خاود تاأثیراتی داشاته   خال

 . زخم که از نظر شرعی نیز امری ناپسند است چشم
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  مقدمه، تصاحیح و تعلیاق جهاانگیری    ،کسراالصنام الجاهلیه ،(1381. )ااااااااااااااا، 

 .بنیاد حکمت صدرا: تهران

  یمرسسه تحقیقات فرهنگ: تهران ،مفاتیح الغیب ،(1363. )ااااااااااااااا. 

 جلد یازدهم و جلد بیستم،(هارمچاپ چ) المیزان، (1361. )طباطبایی، محمد حسین ، 

 .هدارالکتب االسالمی: تهران

 قام  ،درآمدی بر اخالق فلسفی در حکمات متعالیاه   ،(1392. )طوسی، خلیل الرحمن :

 .قم هعلمی ۀحوز    وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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 تأثیر دیوان اشعار سهروردی بر فلسفۀ او

 

 *حسن سیّدعربدکتر 

 

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

طور  ههای وی بوده و بخشی نیز بر گرفته از دواوین دیگر است، ب ای از آن، سروده که بخ  عمده

اشعار خود در  ا منبع اصلیسهروردی عالم مثال ر. مستقیم حاصل تفکر اشراقی خود دانسته است

شناسی اشراقی به شعر  نشده که وی به چه ترتیب از هستی اما تاکنون معلوم ؛اشراق دانسته فلسفن

های سهروردی به نسبت میان شعر و  در این مقاله به اجمال به بررسی اندیشه. روی آورده است

 .اندیشه او نظر شده است

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

                                                           

 (h.seyedarab @ gmail.com)(.دانشنامه جهان اسالم)المعارف اسالمی ةاستادیار بنیاد دایر. *

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 از بحاث  به خود فلسفی و منطقی های نوشته در وی. است حکمت شعر سهروردی، شعر

 ،1 ج ،کموناه  ابان ) 1.داناد  مای  مخایالت  را شاعر  مااده  او. اسات  پرداخته شعر معرفتی مبانی

 یشات، مع لاشت  دنیاوی،  امور از نفرت و ترغیب به شعر، توسط وی نظر به( 283 ص، 1387

 از ساهروردی  (551 ص ،1385ساهروردی،  ) 2.پردازناد  می قبیل این از اموری و یم و مدم

 گویاد  مای  وی( 535-536 ص ،هماان ) 3.داناد  نمای  حجت را شعری قیاسات منطقی، حیث

( 198 ص ،1381 ،1 ج ساهروردی، ) 4. بساردازد  شاعر  باه  که بود مایل عمر اواخر در سقراط

 را آنهاا  از ای پااره ( 129 ص ،2 ج ،1396 شاهرزوری، ) ،او اشاعار  تحسین ضمن ،شهرزوری

 در پراکناده  طور به فارسی، اشعار. است عربی و فارسی به سهروردی اشعار. است کرده نقل

 ساهروردی، ) ساهروردی  دیاوان  در نیاز  عربای  اشاعار  و اشاراق  شایخ  مصانفات  مجلد چهار

 ابیاات  از ای پااره  هام  مهادوی  جُناگ  در و شاده  منتشار  ([تاا  بای  جاا،  بای ] ،انهم م؛2115

 218 و 216و  193 و 174 و 56 صهمان، )عربی و (194 ؛173 ص ،1381 مهدوی،)فارسی

همان، . )است سروده را آنها مرگ هنگام به که فارسی بیت دو به ویژه شده، نقل او (442 و

 ،1381 پورجاوادی،  .2 ؛338-363 ص، 1349 حریرچای، . 1) :مقالاه  ساه  کنون تا (158 ص

                                                           

  .«للشعری المخيالت[ مواد]». 1

 و ذم مرد   و معيشري   لرذات  و دنيوی  أمور فيرتن و ترغي  ف  ب ا ینتفَ و مخيالت من مرکب  الشعریات». 2

  .«نحوها

 هذا من طرف سبق قد و بحج  ليس ما مادة ف  الواقَ القياس من فيکون بحج  ليرت الشعری  فالقياسات». 3

  .«المخيالت قبول ا الواج  القضایا بعد القضایا أشرف عندي و

  .«... عمره آخر ف  الشعر و الحراُ و الموسيق  ف  ینظر أن أراد لما سقراط قال». 4
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 و فارساای اشااعار ارزیااابی و معرفاای در (117-128 ص ،1383 نصاااری،ا .3 ؛126-114 ص

 فارساای اشاعار  انتساااب اصاالت  پورجااوادی، نصاراهلل  تنهااا و شاده  نوشااته ساهروردی  عربای 

 در ساهروردی  او گفتاه  باه  (115 ص ،1381 پورجاوادی، . )اسات  کارده  معین را سهروردی

 اشاعار  ایان  مناابع  وی (همان) .نیست وا از آنها همه اما ؛آورده فارسی بیت چندین خود آثار

 (117-126 صهمان، ) .است کرده معرفی و یافته را

و  ةالنجاا جدل و شعر باه تأسای از ابان ساینا در      ،خطابه سهروردی در بحث از مقوالت،
 شاعری  قیاساات البتاه   (96 ، ص1387 ،رحماانی . )عمال کارده اسات    اإلشارات و التنبیهاات 

عالم مثاال   حافو،( 681 ص ،1 ج ،1383 ،یشیرازی انصار. )است برتر خطابه از سهروردی

 ( 71 ص ،1389پورنامداریان، . )کشف کرد را در شعر سهروردی

 

 دیوان سهروردی

مشتمل بار   دیواناین . سهروردی را چاپ کرددیوان احمد مصطفی الحسین  نخستین بار

چااپ شاده و آن    ([تاا  بی جا، بی] ،انهم ؛ م2115 سهروردی،) اشعار عربی اوست و دو بار

البتاه   ه بارای تصاحیح آن اساتفاده شاده اسات؛     گونه که از آغاز آن پیداست، از چناد نساخ  

مصحح، کتااب را باا مقدماه نسابتاا کوتااهی شاروع       . نهاد دیوانتوان نام این مجموعه را  نمی

نیاز اشاعار را باا مقابلاه نساخ،      . کرده و از منابع گوناگون برای تألیف آن استفاده کرده است

باه ضامیمه چااپ    . ، شامل مجموع اشعار عربی سهروردی اسات دیوان. تصحیح کرده است

 . تصحیح محمّد علی ابوریان نیز منتشر شده است هیاکل النورپاریس، رساله 

تاکنون از . وی است ناندیش ۀگمشد ردی مانند فقه و اصول او به منزلن حلقناشعار سهرو

هاایی کاه موضاوع آن اختصااص باه       ی در نوشاته حت. سخنی به میان نیامده است ،اشعار وی

تاوان رویکارد باه ساهروردی را کامال       اکنون نمای . سهروردی دارد، سخن از شعر او نیست

هناوز   دیوان السهروردیچاپ . او ناتمام مانده است نهایی از اندیش ؛ زیرا هنوز بخ دانست

 . در جهان عرب انعکاس قابل توجهی از خود به جای نگشاشته است
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های خاود، ابیااتی از    اند و در نوشته ا بی  از متأخران به اشعار سهروردی توجه داشتهقدم

این تفاوت رویکارد، نشاان   . خورد این تأثیر در ایران معاصر نیز به چشم می. اند او نقل کرده

توان وضعیت توجه به سهروردی را در ایان دو اقلایم فرهنگای باه      دهد که به راحتی نمی می

او راه ناداده و آنهاا را    ناندیشا  اشعار سهروردی را در حاوزۀ ، معاصران. کرد راحتی ارزیابی

جالب توجه این است که اغلب این اشعار به عربای اسات و شایساته اسات     . اند جدی نگرفته

 .که محققان عرب بی  از مفسران فارسی زبان به آن توجه کنند

البتاه مصاحح، تماام    . دارد سهروردی نیاز به چاپ انتقادی و ویرای  مجدد دیوانمعهشا 

زیرا اشعار فارسی مفقود اسات و هماین موجاب شاده کتاابی را کاه        ؛اشعار را عرضه نکرده

ساروده   ،چنین معلوم نکرده کدام یک از ابیاات ایان مجموعاه    هم. عرضه کرده، ناقص باشد

زی تعیین چنین تماای . های خود آورده است سهروردی است و یا او به عنوان استناد در نوشته

هاای   کاار مصاحح در دسترسای باه نساخه     . ساهروردی دارد  دیاوان نیاز به تحقیق فراوان در 

تاوان اثاری باه     اگر تال  او به صاورت کامال عرضاه شاود، مای     . قابل تحسین است ،اشعار

 . افزوددیوان السهروردی  های سهروردی با عنوان نوشته

های دیگر خود قاادر   وشتهاز مطالب که در ن ای سهروردی در دیوان خود نخست به پاره

باا  اشاراق   ربط میان دیاوان او در فلسافن  . است پرداخته ،به تفسیر آن به حسب موضوع نبوده

طور کامال   ههای فلسفی خود ب خواسته قوه خیال را در نوشته این تمهید آغاز شده که او نمی

ا باا بررسای   ؛ امطور کامل صورت نگرفته هاین تال  او اگر چه در دیوان وی ب. دخالت دهد

. خیال را از تعقل محض متمایز کناد  توان گفت قصد داشته تا حوزۀ مین بعضی از مطالب آ

دسات   هاشراق وی ب نهایی از فلسف از ابیات او را با بخ  ای توان ربط پاره میالبته به آسانی ن

دهد که تال  وی در این بااره دسات کام بارای خاود       میاما تدوین این دیوان نشان  ؛آورد

 (215و  139-146 ، ص1391سیدعرب، . )ثمر ثمر بوده استم
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 اشراق او نسبت میان شعر سهروردی و فلسفۀ

وی نیاز به بررسی دقیق انتساب اشاعار باه    دیوانبرای وصول به تأثر فلسفه سهروردی از 

اما بررسی بیشاتر آن   ؛صورت گرفته ای این کار تا اندازه دیوانالبته در چاپ جدید . او است

باه آن   از اشاعار کاه احتمااالا    ای ید نشان دهد که سهروردی در تضمین و گاه تکمیل پارهشا

طور قطع گفات کاه او در کناار تاألیف      هتوان ب میمعهشا ن. اهتمام ورزیده است ،عالقه داشته

از  ای سارودن پااره  . هام داشاته اسات    دیواناشراق، قصد سرودن  نفلسف ۀهای در حوز نوشته

دهد که جمع آن موجب گردیده تا به آن اطاالق   میر جای مانده، نشان قطعاتی که از وی ب

های سهروردی را برای نخستین بار فهرست کرده از  شهرزوری که نوشته. اشعار کنند دیوان

 .اشعار او یاد و آن را تحسین کرده است

اماا ایان نکتاه حاائز اهمیات       ؛در انتساب دیوان کنونی سهروردی به وی تردیدی نیسات 

 دیااوان دهاد کاه او در خاالل ابیاات ساروده شاده در ایان        مای کاه بررسای آن نشاان    اسات  

ایان کاه تاا چاه انادازه موفاق       . اشراق و این ابیات را معلوم کند ، ربط میان فلسفنخواسته می

اشعار فارسی او بیشاتر برگرفتاه از دیگاران اسات و البتاه      . بوده متضمن تحقیق گسترده است

درباره انتسااب دقیاق    ای اما تا کنون تحقیق مشبعه خود او است؛ های از آن نیز منسوب ب پاره

 . سهروردی تحقیقی جامع صورت نگرفته است دیوانتمام ابیات منتشر شده در 

تااوان گفاات بااارزترین  بااا بررساای نساابت میااان شااعر سااهروردی و فلساافن اشااراق او ماای 

در واقاع شاعر   . ال اسات هایی که این فلسافه باا شاعر او پیوناد دارد، ناارر باه عاالم مثا         قسمت

باه  . سهروردی برگرفته از رویدادهای شهودی و نیز عقلی او در مواجهه باا عاالم مثاال اسات    

ای هام   رسد وی برای تبیین این عالم در فلسفن اشراق، به شعر روی آورده و تا انادازه  نظر می

هروردی، عاالم مثاال و شاعر سا    . های خود نشان دهاد  توانسته کارکرد معنوی آن را در نوشته

او نخساتین فیلساوف   . توان آن دو را بررسی کرد ربط وثیق با هم دارد و بدون این نسبت نمی

 .مسلمان است که ضمن طرم فلسفی عالم مثال، به تبیین نسبت آن با شعر خود پرداخته است
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اشراق سهروردی مواجهه با ایان ناوع طارز تفکار او چنادان ساهل        نبرای مخاطبان فلسف

های خود توانسته راهکارهای درک نسبت عالم مثال و شعر اشاراقی را   نوشته زیرا در ؛نیست

متخیلاه در قاوای    ۀدنباال تبیاین قاو   ه کناد و با   مای خیال بحث  ۀاو وقتی که دربار. نشان دهد

کناد و   مای ادراکی انسان است، در حقیقت نسبت میاان عاالم مثاال و نفاس انساان را تبیاین       

این که سهروردی در این مرحله از فلسفه اشراق . تحاصل آن را در شعر توصیف کرده اس

شاعر او از ایان حیاث نیازمناد تأویال نیاز       . نیاز به بررسی دارد ،تا چه اندازه موفق شده است

اشراق به تقریاری   نی فلسفی آن را در نهاد فلسفها    مایه توان بن میزیرا تنها از این راه  ؛هست

 .دریافت ،که وی آن را طرم کرده

نشاان دهاد    ،وی تال  کرد. ثال نزد سهروردی تنها در شعر او متجلی نشده استعالم م

ایان عاالم   . توان اهمیت عالم مثال را در نتایج شهودی برآمده از آن نیز ارزیابی کارد  میکه 

این امکان را برای مخاطب فلسفه اشاراق   ،که نزد وی متفاوت با عالم مُثُل نزد افالطون است

درک کناد   ،که ربط وجودی با هستی دارد ای گونه هکند که  شعر را ب یمیا متعلم آن فراهم 

تاوان   مای از ایان رو  . پرهیز دهد ،احساساتی دارد نو او را از مواجهه با سخنانی که صرفاا جنب

او، وجودی است و درک آن نیز ضمن فعّال باودن   گفت شعر سهروردی در نسبت با فلسفن

 .خیال، به تعقل نیز محتاج است ۀقو

ه با . تأثیر قابل توجه فلسفه اشراق بر شعر سهروردی موجاب تغییار زباان آن شاده اسات     

اشراق است کاه باا زباان خیاال بیاان       نتوان گفت شعر سهروردی همان فلسف میدیگر سخن 

. شده و در راهر و نه در باطن، دارای زبان عاری از تمایالت عقلای و منطقای صارف اسات    

زیرا آن دو با هم  ؛بینی اشراقی او را هم ارزیابی کرد هانتوان بر اساس شعر سهروردی ج می

 ؛عجیب نیست ،این که سهروردی به شعر روی آورده. تناسب داشته و تنها در زبان متفاوتند

هساتی   هاای او در تبیاین   زیرا نوع فلسفه اشراق و نیز زبان فلسفی شعر قادر به انعکاس اندیشه

زیارا   اناد؛    از این منظر فلسفه اشراق را ارزیابی کارده او کمتر  محققان و مفسران فلسفن. است
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شاعر ساهروردی باا    . طور مساتقل ارزیاابی کارد    هتوان شعر سهروردی را ب میگمان آنان نه ب

 .او تناسب دارد و نسبت آن دو با هم قابل ارزیابی است ناندیش

 

 پدیدار شعر اشراقی

دانست  پاسخ باه    میلسفه اسالسس شعر اشراقی در تاریخ فرتوان سهروردی را م آیا می

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

. هاای تمثیلای قبال از ساهروردی بازگشات      این میان باید به جریان شعر و عرفان و نیز نوشته

ی هاا     یف نوشاته توانسته منباع الهاام ساهروردی در تاأل     میهای تمثیلی ابن سینا  نخستین نوشته

کاه   ها    ی منظوم ابن سینا حتی آن دسته نوشتهها    نوشته. تمثیلی و نیز روی آوردن به شعر باشد

 و شاعر را بای  از ساهروردی در فلسافن    دهد که او قلمار  مینشان  ، در منطق از او باقی مانده

ه ن گفات او با  تاوا  مای  ،ابن سینا درست باشد ۀاگر این داوری دربار. خود دخالت داده است

معهشا سهروردی اگر . ی ارسطو بوده استها    خود از اندیشه ناز فلسف هایی  دنبال تمایز بخ 

اما تال  کرده پدیدار شاعر را تنهاا در    ؛ی تمثیلی خود از ابن سینا متأثر استها    چه در نوشته

 . حوزه فلسفه دخالت دهد

در سرودن اشاعاری باشاد کاه باا     ردی تواند منبع قابل وثوفق سهرو میجریان عرفانی نیز 

نشاان   ،نموناه اشاعاری کاه وی از سانایی و دیگاران نقال کارده       . او ربط مستقیم دارد فلسفن

. از جریاان عرفاانی قبال از خاود توجاه داشاته اسات        ای طور گسترده به گوناه  هدهد که ب می

را  تاوان شاعر و حکمات    ماهیت شعر این دوره مبین نسبت وثیق آن با حکمات اسات و مای   

سنایی نماینده این گونه شاعر اسات   . بارزترین صفت شعر و حتی فلسفه در این دوره دانست

معهاشا ساهروردی در خاالل    . و بعدها عطار و مولوی گرای  آن را به عرفان تشدید کردند

 .این دوره توانسته شعر خود را به فلسفه اشراق نزدیک کند

ت و منشاأ آن سانایی و دیگاران    نوع رویکرد سهروردی در قبال شعری که حکمت اسا 

دنبال تأسیس پدیدار شاعر اشاراقی   ه دهد که او قصد داشته پا را فراتر نهد و ب میهستند نشان 
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اگر چه اثبات این ادعا چندان ساده نیست و نیازمند بررسی و تحلیل دقیاق مفاردات و   . باشد

 نط وثیاق باا فلساف   توان گفت شاعر ساهروردی ربا    میاما  ؛معانی و نیز تمثیالت شعر او است

او در قالاب قطعاات بار جاای     . ی اشاراقی او اسات  هاا     اشراق دارد و این شعر نارر به اندیشاه 

رو طور نظم بیان کند تا هم از این  هی فلسفه اشراق را بها    ای از بخ  مانده، تال  کرده پاره

خود را با زباان   نفی مبهم فلسها    خود نشان دهد و نیز بخ  نسبت فلسفه و شعر را در اندیشن

 . شعر توصیف کند تا درک آن میسور گردد

شعر اشراقی با تال  سهروردی در عهاد میاانی تااریخ فلسافه اساالمی محقاق شاد و تاا         

شادت متاأثر از ایان رویکارد      هتاوان سابک هنادی در قارون پاس از وی را با       مای  ای اندازه

در ادوار پاس از  . سات شاعر اشاراقی ا   ای این سبک در غایت خود گونه. سهروردی دانست

 ؛سهروردی جریان شعر عرفانی که تقریباا از سنایی سرچشمه گرفته به حیات خاود اداماه داد  

اشراق ساهروردی توانسات در کناار     اشراقی نیز به قوام خود به فلسفن اما جریان پدیدار شعر

یاات  جریان شعر عرفانی که بعدها نمایندگان آن عطار و موالناا و حتای حاافو بودناد باه ح     

می نیاز داشت تا اسال حضور بیشتر در جریان تاریخ فلسفن شعر اشراقی برای. خود ادامه دهد

ی هاا     فلسافی شایراز و شارم نوشاته     ۀحاوز . اشاراق بیشاتر معلاوم گاردد     نسبت آن باا فلسافن  

الادین منصاور دشاتکی توانسات قاوام شاعر        الدین دوانی و غیااث  سهروردی به اهتمام جالل

 . اشراق به قوام برساند تین دوره پس از رهور فلسفندر نخس اشراقی را

اما در ایان دوره   ؛اگر چه در عهد مالصدرا کمتر به نسبت میان شعر و حکمت توجه شد

شیراز و اصفهان به عرفان، در واقع شعر اشاراقی   ه سبب تمایل شدید مالصدرا در حوزۀنیز ب

به ویژه شارم مالصادرا باه    . گردید نیز از این گستردگی تفکر مالصدرا بهره برد و گسترده

نشاان داد کاه چگوناه شاعر اشاراقی پاس از        اإلشراقحکم ترین نوشته سهروردی یعنی  مهم

اشراق و تمهیدات حکمت متعالیاه باه حیاات خاود اداماه       ند در ییل فلسفنتوا میسهروردی 

ایان   دهاد  مای طور مساتقیم نشاان    هبنابراین نق  مالصدرا در گستردگی شعر اشراقی ب. دهد
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جریان نیاز داشته تا با نوعی رویکرد فلسفی که توأم با اشراق و عرفان است و جماع آن تنهاا   

 .رهور و بروز بیشتر پیدا کند ،در حکمت متعالیه مالصدرا ممکن گردیده

ی حکیماان  هاا     بعدها با تاال   ،بنابراین شعر اشراقی که با تال  سهروردی نضج گرفت

لحااظ ادبای   ه این ادعا ب. ا عهد حاضر به حیات خود ادامه دهدخوبی توانست ت هپس از وی ب

تاوان گفات    مای بی  از همه در سبک هندی رهاور کارد و در نسابت باا عرفاان نیاز حتای        

لحاظ ماهیت و سایر تااریخی خاود از عرفاان سانایی و      ه تمایالت شعر صوفیانه نیز اگر چه ب

دهد کاه متاأثر از    میاز آن نشان  هایی  اما بررسی نمونه ؛شود مینمایندگان این جریان تغشیه 

سس شعر اشراقی در کنار شاعر مبتنای   رتوان سهروردی را م میاز این رو . شعر اشراقی است

اشاراقی از   نهد که شاعر اشاراقی بارای تبیاین فلساف      میبر حکمت دانست و این تال  نشان 

 . منابع مهم درک این فلسفه است و البته نیاز به شرم و توضیح نیز دارد

دنباال  ه دیگر با  ای گونه هدهد او ب مینشان  ،سس شعر اشراقی استراین که سهروردی م

باا   اشراق نیاز به این تمایال داشاته و ساهروردی    فلسفن. نسبت فلسفه و شعر بوده استتثبیت 

خاود توانساته زباان دیگاری بارای تبیاین مفاردات و نیاز          درک این نیاز ضمن توسیع فلسفن

ی هاا     اشاراق و اندیشاه   ر اشراقی با خصوصایاتی کاه در فلسافن   شع. دکلیات خود انتخاب کن

نکته مهم در ایان بررسای نسابت آن باا اسااس      . در نوع خود بی نظیر است ،سهروردی دارد

توان گفت بررسی شعر اشراقی خاالی از   می ،اشراق است و اگر این ادعا صحیح باشد نفلسف

 .اشراق سهروردی نیست ج در فلسفنهای رای    رویکردهای فلسفی به ویژه اندیشه

 

 اشعار فارسی و عربی سهروردی

اشعار فارسی و عربی که سهروردی ساروده و یاا باه آن اساتناد کارده و بارای استشاهاد        

او مناابع خاود را   . شاود  مای مجموعاا شعر اشراقی محساوب   ،مطالب فلسفی و عرفانی آورده

رساد اناس او    میبه نظر . تخاب کرده استدست آوردن این اشعار از دواوین معتبر ان هبرای ب

بی  از همه در بررسی . با این منابع بی  از آن است که در اشعار استنادی خود آورده است
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 توان بهره او را از مناابع عرفاانی   می ،و تحلیل مضامین عرفانی که وی به نثر آن را نقل کرده

نثار پای  از خاود بارده و باه      مشاابه از متاون نظام و     سهروردی بهارۀ . و فلسفی بررسی کرد

 .یاد شده است ،که او نقل کرده هایی  اقتضای موضوع این نوشته بی  از همه از شعر

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

این درک اشاراقی خاود باه شاعر      ناو در ادام. شناختی او با هستی است مواجهه معرفت شیوۀ

عنوان  هصرفاا ب ،رسد اشعاری که سروده و یا به آن استناد کرده میبه نظر . یز نظر کرده استن

وی با این اشعار باه ویاژه   . از فلسفن اشراق است های مهمی     زینت کالم نبوده و مشتمل بر بخ 

در آن قطعاتی که سروده، توانسته قابلیت فلسفن اشراق را برای مخاطبان خود با تغییر زبانی کاه  

زبان فلسفن اشراق با این تمهید سهروردی نارر باه نسابت وثیاق آن باا عرفاان و      . داده نشان دهد

شعر سهروردی و تأثیری که از فلسفه او دریافت کرده، مباین نسابت مسااوی ایان     . فلسفه است

 .شعر با عرفان و فلسفه است، بدون این که بخواهد صرفاا به یک سو نظر کرده باشد

که بی  از هماه ناارر باه    کند  میاو را تبیین  ی سهروردی آن بخ  از فلسفنار فارساشع

خاوبی   هبا  ،کاار بارده   هکاه وی با   هایی  اصطالحات و استعاره. او یعنی نور است اصول فلسفن

ی اثباتی او به ویژه برای ها    دهد که سهروردی قصد داشته نشان دهد که حتی برهان مینشان 

اشاراق تاا انادازه زیاادی طارم و       تواند ادعاای او را در فلسافن   میشناسی مبتنی بر نور  هستی

سااهروردی صاورت نگرفتااه و   ررسای کاااملی در ایان مرحلااه از فلسافن   هنااوز ب. اثباات کناد  

سهروردی قاادر باه تغییار    اما این سخن که  ؛توان داوری نهایی را در این باره طرم کرد مین

ر مجماوع اشاعار ساروده شاده وی و نیاز      د ،اشراق از نثار فلسافی باه شاعر باوده      زبان فلسفن

 .نشان داده شده است ،اشعاری که به آن استناد کرده

اشراق سهروردی بر شعر او و یا حتی اشعاری که حکیمان پس از سهروردی  نتأثیر فلسف

 نفلساف . تبدیل فلسفه اشراق به عرفاان و تقلیال آن باه تصاوف اسات      ۀنشان دهند اند،   سروده

رات ساهروردی در آثاار بار جاای ماناده از وی ماهیات عقلای و فلسافی         اشراق با این استعا
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عناوان تحکایم    هتاوان با   مای لشا رویکرد سهروردی به آن قطعاات را  . کند میاشراق را کم ن

 .خود و نیز قابلیت آن برای تبدیل به زبانی دیگر از جمله زبان شعر دانست اندیشن

چاه در   اماا آن  ؛مهم صاورت گرفتاه  ی چند تحقیق داشعار فارسی و عربی سهرور ۀدربار

این است که چرا سهروردی باه عربای و فارسای شاعر ساروده       ،تر است این میان از همه مهم

چارا ساهروردی باه     .توان طارم کارد و پرساید    میای دیگر هم  گونه هاست  این پرس  را ب

بایاد   اشعار فارسی و عربی استناد و استشهاد کرده است  برای وصول به این دو پرسا  نیاز  

سهروردی در این فلسفه تاال  کارده   . اشراق مراجعه کرد های اساسی آن در فلسفن به زمینه

خاوبی نشاان    هرا در مواجهه اشاراقی و شاهودی باا هساتی با      می تا مبانی فکری ایرانی و اسال

اماا   ؛ای خواهد بود بحث جداگانه ،این که وی در این کوش  تا چه اندازه موفق بوده. دهد

توان گفت که او در این بررسی خود، نوع زبان سروده شده بارای اشاعار را    میزه همین اندا

ساهروردی بارای یحیااء حکمات ایرانای و اساالمی باه زباان هار دو          . هم دخالت داده است

البتاه ساهم زباان عربای بیشاتر      . اشراق خود طارم کناد   نحکمت نیاز داشته تا آن را در فلسف

بیشتر  ،گیرد میاو به این زبان که از دین اسالم نشأت  دهد که دلبستگی میاست و این نشان 

 .است

این که وی . کند زبان شعر نزد سهروردی او را به حکمت برگرفته از آن زبان هدایت می

شعر فارسی و عربی در فلسفه اشراق به کاار بارده، حااکی از اهمیات زباان نازد وی اسات و        

ارسطو و فلسفن او در جهان اسالم تاا انادازۀ   . تای داشته اس پیشتر از او ابن سینا چنین مواجهه

توان حکیماان مسالمان را صارفاا از فلسافه او      زیادی در این مواجهه تأثیر داشته است؛ اما نمی

زبان فلسفی نزد ابن سینا و بعدها نزد سهروردی برگرفته از شیوۀ مواجهه آنان با . متأثر دانست

از به بررسی بیشتری میان زبان و فلسفه نازد آناان   این شیوه کامالا عقلی است و نی. هستی است

معهشا سهروردی بی  از ابن سینا نشان داده که زبان فارسی قابلیّت تبیین مطالب فلسفی . دارد

 .را داشته است و این نق  مهم در تاریخ فلسفن اسالمی تنها با حضور او ایفاء شده است
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 نتیجه

یافت که به اهمیت زبان و فلسافه اندیشایده    توان پس از سهروردی میکمتر فیلسوفی را 

بیشتر نارر به عرفان و احواالت و مواجید گویناده آن   ،شود میهم یافت  ای اگر نمونه. باشد

تاال  ساهروردی در ایان میاان     . بوده تا این که ربط مستقیم به فلسفه و تفکر او داشته باشد

زیارا بادون تبیاین نسابت      ؛کتفاء کارد توان تنها به بررسی اشعار او ا میقابل بررسی است و ن

ساهروردی  . تفکر سهروردی با شعر او، امکان طرم عالم مثال در فلسفه اشراق ممکن نیست

رساد باا بررسای     مای اما به نظار   ؛زیادی تال  کرده تا این نسبت را مخفی نگهدارد ۀتا انداز

نیز نزد حکیمانی که در  بعدها. توان جایگاه شعر و فلسفه را نزد وی نشان داد میشعر او بهتر 

 . هم این رهیافت سهروردی تداوم یافت ،گیرند میاشراقیان پس از سهروردی قرار  نسلسل
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، لاد اول ، جهو العرشی هشرم التلویحات اللوحی ،(1387. )ابن کمونه، سعد بن منصور –

 .میراث مکتوب :تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران

 :، قاامجلااد اول، دروس شاارم منظومااه، (1387و 1383) .انصاااری شاایرازی، یحیاای –

 .بوستان کتاب

 ،(گفات و گاو  ) عالم خیال سهروردی و سااحت شاعر  ، (1389. )پورجوادی، نصراهلل –

 .154-156 ، ص4 ۀ، سال اول، شمارمهرنامه
اشاراق و  ، هایی درباره اشاعار فارسای شایخ اشاراق        یادداشت ،(1381) . ااااااااااااااا –

 .126-114 ص مرکز نشر دانشگاهی، :تهران ،(ها و نقدها    مقاله) عرفان

تأملی در معنی و صورت شاعر  : لب دریا گمشده ،(1382. )پورنامداریان، محمدتقی –

 .سخنانتشارات  :تهران ،حافو

مجله دانشکده ادبیاات   ،اشعار و کلمات قصار سهروردی ،(1349. )حریرچی، فیروز –

 .338-363 ص هفدهم،سال  ،و علوم انسانی دانشگاه تهران

 .سفینهنشر  :تهران ،آموز  منطق ،(1387. )غالمرضا ،رحمانی –

تصاحیح   منطاق،  بخا  : المطارحاات  و المشارع ،(1385. )سهروردی، شهاب الدین –

 .دانشگاه آزاد اسالمی :پور، کرج مقصود محمدی و اشرف عالی

 . اج  بی الحسن، مصطفی احمد ، دیوان، (تا بی) . ااااااااااااااا –

 .دار بیبلیون: پاریس ،احمد مصطفی الحسین ، دیوان، (م2115) . ااااااااااااااا –

تصااحیح و  ،المطارحااات و المشااارع ،لااد اولج: مصاانفات، (1381) . ااااااااااااااااا –

 .پژوهشگاه علوم انسانی: ن، تهرانهانری کرب مقدمه
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: ان، تهار نقد و تحلیال رویکارد معاصاران باه ساهروردی      ،(1391. )سیدعرب، حسن –

 .انتشارات هرمس

 الحکمااء  تاریخ فی األفرام ضرو و األروام هنز  ،(1396. )الدین شمس شهرزوری، –

 .المعارف عثمانیةدایر :به اهتمام خورشید احمد، حیدر آباد ،جلد دوم ، سفالفال و

 .مرکز نشر دانشگاهی :تهران ،مهدوی جُنگ ،(1381. )اصغر مهدوی، –

 



 

 
 
 
 

 دفاع از اختیارِ انسانبررسیِ دالیلِ موالنا در 
 

 ایرج شهبازیدکتر 
 

 چکیده
اندیشی را باه خاود    و فلسفی است که یهن هر انسانِ هرف    ترین مسایل کالمی جبر و اختیار یکی از مهم

مسئلن جبر و اختیار بحثی صرفاا نظری نیست و هر موضعی که انساان در برابار آن برگزیناد،    . دارد    مشغول می
، به ویژه سارزمین عزیاز ماا       مطالعن تاریخ جوامع اسالمی. گشارد    همن شئون زندگیِ او تأثیر میناخواه بر  خواه

اعتناایی باه    پاشیری، اساتبدادزدگی، انادوهناکی و بای     دهد که جبرگرایی باعث رلم    ایران، به خوبی نشان می
گاروِ رشادِ شخصایِ     شاوند هار کسای کاه دل در        این مالحظات باعث می. فرهنگ کسب و کار شده است

مند است، نسبت به مسئلن جبر و اختیار حساسیت بورزد  زمین عالقه خوی  دارد و به آبادانی و پیشرفت ایران
پاشیری،   های کمتر و منافع بیشتری داشته باشد و روحیان مسائولیت   و تقریری از آن به دست بدهد که آسیب

نگارنده با چنین نگاهی، باه ساراغ موالناا رفتاه     . ندمان تقویت ک شناسی و کوش  را در مردم سرزمین وریفه
داند و گماان دارد کاه ساخنان او        ترین طرفداران اختیار و آزادی انسان می است؛ زیراکه او را یکی از جدی

مقالان پای  رو راجاع باه چهاار      . های ناشی از جبرگرایی بسیار سودمند باشاد  تواند برای رهایی از آسیب    می
گااه   کند که مسایلی از قبیل جبار و اختیاار های        گوید؛ نخست این نکته را تبیین می    ن میموضوع اصلی سخ
پااس از آن دربااارۀ . یابنااد و بحااث و جاادال دربااارۀ آنهااا همیشااه وجااود خواهااد داشاات    پاسااخ قطعاای نماای

در     واننادۀ گرامای  کند و در این زمینه چهار نکته را با خ    بحث می مثنویهای بحث جبر و اختیار در  دشواری
هاا باه جبرگرایای     گیرد، مسئلن علل گارای  انساان      سومین موضوعی که مورد توجه قرار می. گشارد    میان می
اناد،   از میان علل فردی و اجتماعی این مسئله، بیشاتر بار روی دو علات کاه ماورد توجان موالناا باوده        . است

چهاارمین موضاوعی کاه    . اکی و دشواری اختیار و فرافکنیهولن: این دو علت عبارتند از. گشارد    انگشت می
در این بخ  هشت دلیال کاه موالناا    . گیرد، بحث دالیل موالنا در دفاع از اختیار است    مورد بررسی قرار می

 . شود    برای اختیار اقامه کرده است، بررسی می

 .مثنوی جبر و اختیار، عرفان، کالم، موالنا،: کلید واژه 

                                                           

 .نامن دهخدا استادیار دانشگاه تهران، مرسسن لغت .(iraj1351@gmail.ocm) 

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مهمقد

ای را برای خاوی    بینی بگشارد و زندگانیِ آگاهانه هر انسانی بخواهد گام در راه روشن

آیا سرنوشت من از پی  تعیاین  »: شود رو می رقم بزند، خواه ناخواه با این پرس  مهیب رویا

تاوانم   مو اجرا کنم، یا ایان کاه مای    شده را موبه تعیین ای ازپی  شده است و من مجبورم نقشه

خواهم، ترسایم کانم و خاود آن را باه مرحلان اجارا        گونه که خود می ام را، آن ندگینقشن ز

جوشاد،   ها پرس  عظیم دیگر هام برمای     طبیعی است این پرس  که از دل آن ده«بگشارم

شود و چه بسا او، باا دیادن آن کاوه بلناد، از عازم خاود        آسا پی  روی شخص سد می کوه

هاا انساانِ    جاویی، دسات باردارد و مانناد میلیاون      تمبنی بر سلوک در طریق آگاهی و حقیق

های زندگی روزمره گم شاود و بارای همیشاه از هار ناوع       کوچه پس نام و نشان در کوچه بی

 . مجاهدتی، برای ساختن زندگی خوی ، دست فروشویَد

ها، دربارۀ جبر و اختیاار، باس دشاوار و گااه غیار       پاسخ قطعی دادن به بسیاری از پرس 

ماا  . ای جز کوش  برای تبیین درست این مسأله وجود نادارد  ا این حال چارهممکن است، ب

ناگزیریم دربارۀ جبر و اختیار تحقیق کنیم و هر چند باا حادس و گماان، درباارۀ آن ساخن      

ی است که در مرحلن اندیشه و دان  باقی مسایلبگوییم؛ زیراکه بحث جبر و اختیار از جمله 

گونه کاه   همان. گشارند ر زندگی عملی و واقعی انسان تأثیر میناخواه د بلکه خواه ؛مانند نمی

فکری هستند که در زنادگی انساان تاأثیری ندارناد، مانناد بحاث        مسایلدانیم، برخی از     می

نیسات و هار موضاعی کاه      مساایل حدوث و قدم جهان، ولی بحث جبر و اختیار از این قبیل 

 1؛کناد    را دستخو  تغییراتی بنیادین مای انسان در برابر آن بگیرد، حیات فردی واجتماعی
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از این جهت الزم است که در این باره پاژوه  شاود و ابعااد گونااگون آن ماورد بحاث و       

 .بررسی قرار گیرد

که در باب ضرورت طرم بحث جبر و اختیاار بایاد بگاویم، ایان اسات کاه           نکتن مهمی

دهد که باه دالیال گونااگون،        نشان می، به ویژه ایران، به خوبی    مطالعن تاریخ جوامع اسالمی

ناپشیری به  های جبران اند و این جبرگرایی، آسیب بدنن اصلی جامعه به سوی جبرگرایی رفته

مانادگیِ جواماع    هنگام بحث دربارۀ علال عقاب  . حیات جمعی و فردی ما وارد آورده است

. ای جبرگرایی را مشاهده کردتوان رد پ    عموماا و جامعن ایرانی خصوصاا، همه جا می    اسالمی

اماا در   ؛کند    بخشد و او را تخدیر می    جبرگرایی اگرچه در آغاز، اندک آرامشی به انسان می

برد و او را به موجودی زبون و خاوار      بلندمدت عزت نفس، غرور و سرکشیِ او را از بین می

دون حضاور و خواساتِ او، تعیاین    انسانی که عمیقاا باور دارد سرنوشتِ او، با . کند    تبدیل می

رو  دهاد؛ ازایان      شود و عزت انسانی خود را از دست مای     شده است، از درون خلع سالم می

کناد، ارادۀ او را بارای مباارزه باا بیادادگری و          پاشیری مای   جبرگرایی انسان را مساتعدِ رلام  

کند که هر خفّات و      دیل میبرد و او را به موجودی منفعل و ناتوان تب    خودکامگی از بین می

گماان جبرگرایای از    از ساوی دیگار بای   . پشیرد    تحقیری را با رویی گشاده و آغوشی باز می

داناد و بارای       کسای کاه خاود را مجباور مای     . ترین علل غمگین بودنِ ما ایرانیاان اسات   مهم

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

باارد و او را نساابت بااه     گششاته از اینهااا جبرگرایاای روحیاان کسااب و کااار را هاام از بااین ماای 

تارین   تردیدی نیست که یکی از مهام . کند    رغبت می های اقتصادی و تولید ثروت بی فعالیت

توجهی به فرهنگ کسب و کار در کشور ماا هماین اعتقااد باه نصایبن ازلای و مقادّر         علل بی

کااریِ وسایع و عمیقای کاه      کاری و کام  نتیجن این تفکر نادرست را در بی. زق استبودن ر

 . توان مشاهده کرد    هاست مانند خوره به جان ما ایرانیان افتاده است، می قرن

گاوییم و باه       بی  از این دربارۀ ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جبرگرایی سخن نمای 

واقع بحثای اسات    غرض این است که بحث جبر و اختیار در. کنیم    همین سه نمونه بسنده می

گشارد و با کماال دریاغ بایاد گفات         ها تأثیر می که مستقیماا در زندگیِ واقعی و عملیِ انسان
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هاای   وطنان ما در طول تاریخ، در برابر این مساألن مهام، آسایب    که موضعِ نادرست قاطبن هم

و     هاای علمای   طارم بحاث جبار و اختیاار از اولویات      فراوانی را به بار آورده است؛ بنابراین

فرهنگی ماست و ضرورت دارد اندیشمندان ما دربارۀ ابعاد گوناگون این مسألن مهم بحث و 

هاای   های کمتار و منفعات   فحص کنند و تقریرهایی از آن به دست بدهند که مستلزمِ آسیب

 .بیشتر باشد

م از آن رو کاه هماواره نگاران    هاای شخصای خاود و ها     نویسنده، هم به سابب دغدغاه  

داناد درباارۀ جبار و اختیاار         وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعن خوی  است، وریفن خود می

مطالعه و تحقیق کند و چون سخنان موالناا، درباارۀ ایان موضاوع، اهمیات فراوانای دارناد،        

که ایان ساخنان    کوشد بر پاین اشعار آن اندیشمندِ ارجمند، بحث را پی  ببرد، بدان امید    می

افزون بر طرم مباحث نظری، از حیث عملی هم، ایرانیان را به کار و کوش ِ بیشاتر ترغیاب   

شناسی و جدّیت را در آنها تقویت کناد و باعاث شاود     پشیری، وریفه کند، روحین مسئولیت

 . که در جهت اصالم اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جامعن خود کوشا و جدی باشند

 

 ناپذیریِ بحثِ جبر و اختیار انپای .0

ای که باید در آغاز بحث به آن اشاره کنم، ایان اسات کاه بحاث جبار و اختیاار از        نکته

یاباد و هماواره باه صاورت         بر سر آنها پایان نمای  وگو گفتگاه  ی است که هی مسایلجمله 

بحاث  . ها ممکن نیسات برداری از تمام ابعاد و زوایای آن مانند؛ زیراکه پرده    یک راز باقی می

های مربوط باه خادا، زنادگی پاس از مارگ، عشاق،        جبر و اختیار، از این حیث مانند بحث

هاا درباارۀ چناین موضاوعاتی      هزاران سال است کاه انساان  . زیبایی، روم، زبان و عقل است

کدام  اما هی  ؛جنگند    کنند و با هم می    نویسند، جدال می    کنند، می    می وگو گفتاندیشند،     می

باا   چناان  همدربارۀ آنها  وگو گفتاند و بحث و  ای نیافته کننده پاسخِ قطعیِ قانع مسایلاز این 

از زیبااایی، جااشابیت و      رسااد بخاا  عظیماای     شاادّت و حاادّت ادامااه دارد و بااه نظاار ماای   

گماان اگار همان     بای . انگیزی زندگی به وجود چنین رازهای ناگشودنیی بستگی دارد هیجان
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هاای مشاخصِ قطعایِ     ریاضای بودناد و تماام آنهاا پاساخ      مساایل فکری بشر از سانخ   ایلمس

 . شد    روم می پشیر داشتند، زندگی بشر بسیار خشک و بی دسترس

هاا و مجاادالت را در جهاان افکناده اسات و       به نظر مولوی، خداوند، خاود، ایان بحاث   

گاشارد؛ باه ایان ترتیاب      مای  دالیل الزم را در اختیار هر یک از طرفداران نظریات مختلاف 

خورناد و در هار حاال     های منازعات فکری به طاور کامال شکسات نمای     یک از طرف هی 

هاا بارای گروهای از     ایان بحاث  . توانند برای اثبات نظرات خودشاان دالیلای پیادا کنناد     می

هاا را سارگرم و مشاغول     ها نوعی تمرین و ورز  فکری است، برخی دیگار از انساان   انسان

دارد و بادین   رهاند و گروهی دیگر را در غفلت نگاه مای     و آنها را از مالل خاطر می کند    می

از سوی دیگار ایان رازهاا باه زنادگی هرفاا، هیجاان و        . شود    ترتیب باعث آبادانی جهان می

  :شوند    کنند و باعث تداوم حیات می    بخشند و آن را رازآلود می    جشابیت می
 بشاار حشاارِ تااا اساات بحااث چنااین هاام

  
 قَاااااادَر اهاااااالِ و جباااااارى میاااااانِ  در

   
 خااوی  خصاامِ دفااعِ ز فروماناادى گاار

  
 پاااای  ز برافتااااادى ایشااااان مااااشهبِ

   
 جااواب در نبااودى شوشااان باارون چااون

  
 تَباااااااب راهِ آن از رمیدناااااادى پااااااس

   
 رو  آن دوامِ بُاااد مَقضاااى کاااه چاااون

  
 پاااارور ، دالیاااال از دهدْشااااان مااااى

   
 خصااام کالِاِشااا از مُلااازَم نگاااردد تاااا

  
 ، خصااام اِقباااالِ از مَحجاااوب بُاااوَد تاااا

   
 مُااادام ملّااات دو و هفتااااد ایااان کاااه تاااا

  
 الْقِیااااام یَااااومِ یلَااااى مانَااااد جهااااان در

   
 ایاان غیااب و اساات رلماات جهااانِ چااون

  
 زمااااین بایااااد مااااى سااااایه بااااراى از

   
 دو و هفتاااااد ایاااان مانَااااد قیاماااات تااااا

  
 ... وگاااو گفااات را مُبتااادِع نیایاااد کااام
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 شاااده آن حَقاااودِ و خصااام رَوِ  ایااان

  
 شاااااده حیاااااران ره دو در مقلّاااااد تاااااا

   
 رَوِ  در ببینااااد ضااااد دو هاااار صاااادقِ

  
 مَااانِ  خاااو  خاااود رهِ در فریقاااى هااار

   
 ساااتیز بناادد  ماااى نیساات،  جاااواب  گاار 

  
 رساااتخیز،  روز باااه تاااا  دَم هماااان بااار

   
 جاااواب ایااان بدانناااد ماااا مِهاااانِ کاااه

  
 صااواب وَجااهِ نهااان شااد مااا از گرچااه

   
 (3214-3229، دفتر پنجم، ب مثنوی)

ای مانناد جبار و اختیاار     گششته از آن کاه بحاث و جاداِل افاراد مختلاف درباارۀ مساأله       

یابد، یک شخصِ واحد هم در طول عمر خود، در برابر چنین موضاوعی،      گاه پایان نمی هی 

. کناد     نظار مای  غلطد و در نظارات خاود تجدیاد        دائماا از یک موضع به موضعی دیگر درمی

کیست که بتواند یک بار برای همیشه تکلیف خود را با جبر و اختیار روشن کند و تاا پایاان   

اندیشای، باا مراجعاه باه زنادگی خاود،        عمر، بر نظار خاود اساتوار بماناد  هار انساان هرف      

ساوی  حوادثی او را به . گشرد    یابد که زندگی او در رفت و آمد میان جبر و اختیار می    درمی

اگار  . شوند    کنند و باعث حیرت او می    دهند و وقایعی او را به اختیار متمایل می    جبر سوق می

ها، در عین تبیین مواضع خود، به نظرات مخالفانشان احترام بگشارند و همدالنه سخنان  انسان

از سانخ  ی مساایل درمورد     گوهای علمیو های فکری و گفت گاه نزاع همدیگر را بشنوند، آن

توانند به عاملی مهم بارای پیشارفت انساان و     رازآلود هستی، می مسایلجبر و اختیار و دیگر 

 1.آبادانیِ جهان تبدیل شوند

غرض از طرم این نکته آن است که خوانندۀ ارجمندِ مقاله، از همین آغاز بداند که قرار 

هادف  . ارائاه شاود   نیست در این نوشتن مختصر، پاسخی قطعای بارای مساألن جبار و اختیاار     

نویسنده آن است که بر اساس اشعار موالنا، تفسیر و تقریری از مسألن جبر و اختیار به دسات  

                                                           

 .، جلسن دوممثنویفتر ششم ، تفسیر دتا بی سرو ، :ک.ر ،برای توضیح بیشتر در این باب .1
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بدهد کاه باه بهباوِد وضاعیت اخالقای جامعان ایرانای و نیاز پیشارفت سیاسای و اقتصاادی و            

ای را از راه مباحث فلسفی حال کارد،    توان مسأله    اجتماعی آن کمک کند؛ چراکه اگر نمی

هاای گونااگونِ آن مساأله،     توان از راه بررسیِ آثاار فاردی و اجتمااعیِ پاساخ        دست کم می

 . آید، به دست آورد    پاسخی را که بیشتر به کارِ رشد، پیشرفت و اصالمِ فرد و جامعه می

 

 دشواریِ تبیین سخنان مولوی درمورد جبر و اختیار .2

وجاود دارد کاه در    مثناوی ثِ جبر و اختیاار در  رسد موانعی چند بر سر راهِ بح    به نظر می

 :کنیم    زیر به چهار مورد از آنها اشاره می

 :مثنویپذیر بودنِ  تأویل .0 .2

هاای   هاای هار ماتن هناری و ادبای تان دادن آن باه تأویال         ترین نشانه اصوالا یکی از مهم

اسات و در   پاشیر  نیز متنی تأویال  مثنوی (99 -111، ص 1376اسکارپیت، ) .گوناگون است

در . توان شواهدی برای اثبات نظرین جبر پیدا کرد و هم برای اثبات نظرین اختیاار  آن هم می

، مطابق یوق و سالیقن خاود و بارای اثباات عقیادۀ خاود، باه        مثنویطول تاریخ، خوانندگانِ 

الف اناد؛ لاشا در ایان ماورد اخات      اند و غالباا ابیاتی ویژه از آن را برگزیاده  مطالعن آن پرداخته

ناپاشیر   رساد بخشای از ایان اخاتالف نظرهاا اجتنااب       به نظر می. نظرهای فراوانی وجود دارد

توان امیدی باه پایاان یاافتن اختالفاات      گاه نمی است و در مواجهه با متون ادبی و هنری هی 

شناسانه و به ویژه با اساتفاده   شناسانه و سبک های زبان اما بدون شک با تکیه بر رو  ؛داشت

هاای یوقای و شخصای     تاوان تاا حاد زیاادی از پدیدآمادن نظریاه       های آماری، می  از رو

. جلوگیری کرد و به منظور واقعی گوینادگان و نویساندگان ایان قبیال متاون دسات یافات       

یافات و آنهاا را پایان        توان ساخنان روشان و محکمای       گششته از این در هر متن ادبی هم می

، هم باید به سخنان محکم و روشنِ موالنا توجاه کارد   یمثنودر . گو قرار دادو بحث و گفت

 . پشیرِ او را بر اساسِ آنها تبیین کرد و ابیاتِ متشابه و تأویل
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 :مثنویچندصدایی بودنِ  .2 .2

یکی دیگر از دالیل دشواری تبیین نظریات مولوی درماورد جبار و اختیاار و هار مساألن      

کناد   بیان می مثنویهای  بان قهرمانان داستاندیگری این است که مولوی نظرات خود را از ز

آمیازد   های او گاه چندصدایی هستند، صدای راوی و قهرمان در هم می و از آنجا که داستان

گوهاای قهرماناان   و مولوی گفت. شود که صدای مولوی کدام است و به درستی روشن نمی

ز آنهاا چناان باا نیرومنادی     کند و از زبان هار یاک ا   های  را با مهارت بسیار بیان می داستان

کنند و همدلی  شان، با هم بحث می گوید که گویا خودِ آنها، با آخرین توان علمی سخن می

تاوکلی،  : ک.م ربارای بحثای ساودمند درباارۀ ایان موضاوع مها       ) .انگیزناد  خواننده را برمی

 (. 133-134ص  ،1389

شایر  »داستان : تیار استوجود دارد که موضوع اصلی آنها جبر و اخ مثنویدو داستان در 

در داساتان نخسات، شایر نماینادۀ طرفادارانِ اختیاار و       . «خر و روبااه »و داستان « و نخجیران

نخجیران نمایندۀ طرفاداراِن جبرناد و در داساتان دوم، روبااه از اختیاار و خار از جبار دفااع         

ل و تفکارِ  گوهای شیر و نخجیران و خر و روباه قادرتِ اساتدال  و بررسی دقیق گفت. کند    می

موالنا در این دو داستان به خوبی دالیل عقلی و نقلیِ طرفداران جبار  . دهد    موالنا را نشان می

با خوانادنِ دالیال هار کادام از      مثنویای که خوانندۀ  و اختیار را مطرم کرده است، به گونه

 . گو، ممکن است حق را به او بدهدو دو طرف گفت

ید به یک نکتن مهم توجه کرد و آن ایان کاه از نسابت دادنِ    ها با دربارۀ این قبیل داستان

گوناه کاه در داساتان شایر و      هماان . گو به موالنا پرهیز کردو نظرات یکی از دو طرف گفت

کوشاند باا دالیال عقلای و         کنند و می    سویه از جبر دفاع می بینیم، نخجیران یک    نخجیران می

ممکان اسات کاه خواننادۀ     . دا اراده و اختیااری نادارد  نقلی اثبات کنند که انسان در برابر خ

، سخنان نخجیران را نظرات خودِ موالنا به حساب بیاورد و او را طرفادار جبار بداناد،    مثنوی

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

، مثناوی ت قطعایِ موالناا، در دیگار مواضاع     در این قبیل موارد باید بر اساسِ نظرا. آن نیفتیم

آیاد      ، به روشنی برمیمثنویاز دیگر جاهای . صدای موالناست ،تشخیص داد که کدام صدا
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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

 :دوگانۀ مولوی به عنوان متکلم و عارفِ عاشقهای  نقش .1 .2

 مثناوی مشکل دیگری که بر سر راهِ بحث جبر و اختیار و هار بحاث جادی دیگاری در     

شاود و      گاه در نق  یک معلم و متکلم راهر می مثنویوجود دارد، این است که مولوی در 

ی دیوانه، یا عاارفی فاانی   گیرد و او مانند عاشق    گاه جنون و شیدایی او را در تسخیر خود می

سخنان موالنا در این دو نق ، بسایار باا هام متفاوتناد و هنگاام مواجهاه باا        . گوید    سخن می

رساد کاه       باه نظار مای   . همواره باید این دو نق  موالنا را به دقت از هم تفکیک کرد مثنوی

ون و عشاق او را  گاه که جن ولی آن ؛مولوی به عنوان یک معلم و متکلم طرفدار اختیار است

نکتاه در  . گویاد     رضا و فناا ساخن نمای    ،تفویض ،گیرد، جز دربارۀ تسلیم    در تسخیر خود می

اینجاست که سخنان و حاالت موالنا، به عنوان یک عارفِ عاشاق، اگرچاه اوجای باس واال     

 ولی بسیار شخصی و فردیند و باه های  روی نبایاد آنهاا را مبناای      ؛دارند و بسیار ارزشمندند

هاای   هاای موالناا، در اوج   گمان اگر اندیشه بی. زندگی اجتماعی و سلوک اخالقی قرار داد

اقتصااد و فرهناگ را ناابود کناد و      ،تواند سیاست    عرفانیِ آن، مبنای زندگی قرار بگیرد، می

گونه سخنان ویژۀ کسانی است کاه از اساتعداد عرفاانی بااالیی       آن. همه را به قهقهرا بکشاند

جامعن ما باه بخشای از ساخنان موالناا نیااز      . رند و البته تعداد آنها بسیار اندک استبرخوردا

خودِ موالنا به این نکتان مهام   . دارد که او آنها را به عنوان یک معلم و مربی بیان کرده است

توجه دارد که احوالِ خاصان را بر عوام تحمیل کردن و نیز تبدیل کردنِ امورِ خصوصی باه  

« حدشناسای »تواند بسیار ویرانگر و خطرناک باشد و ما باید پیوسته باه ایان       می    امور عمومی

که نخجیاران از جبار و توکال دفااع         در داستان شیر و نخجیران، هنگامی. توجه داشته باشیم

پلاه از نردباان کماال     کند که باید پله    کنند، موالنا، از زبان شیر، به این نکتن مهم اشاره می    می

اال رفت و کسی که در پلن نخست است، حق ندارد احوال کسی را که در باالترین پله قرار ب

 :دارد، بر خود تحمیل کند
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 الْعِبااااااد رَبُّ ولااااای آری،: شااااایر گفااااات

  
 نهاااااااد مااااااا پااااااای پاااااای  نردبااااااانی

   
 بااااام سااااوی بایااااد رفاااات پایااااه پایااااه

  
 ...خاااام طَمْاااعِ اینجاااا باااودن جباااری هسااات

   
 لنااگ  تااو را ودخاا کناای چااون داری، پااای

  
  چنااگ  تااو پنهااان کناای چااون داری، دساات

   
 (921-931ب  ، دفتر اول،مثنوی)

بینیم کاه خار، ناآگاهاناه، ادای عارفاان         ، در دفتر پنجم، باز می«خر و روباه»و در داستان 

 :گوید    کند و موالنا از زبان شیر به او می    آورد و از توکل دفاع می    کامل را درمی
 اسااات ناااادر توکُّااال آن»: روباااه تگفااا

  
 اسااات مااااهر توکُّااال انااادر کساااى کااام

   
 اسااات ناااادانى از گشاااتن ناااادر گِاااردِ

  
 ...   اساات ساالطانى رهِ کااى را هرکسااى

   
 !مَسَااار بااااال بااار و بشْاااناس خاااود حااادِّ

  
 «شاااار و شااااور نشاااایب در نیفتااااى تااااا

   
 (2393-2396ب  ، دفتر پنجم،همان)

 :ر طول چهارده سالد مثنویسرورده شدنِ . 1 .2

تاوان      مای . سروده شده اسات  672تا  658کتابی است که در طول چهارده سال، از  مثنوی

جویی مانند موالنا در ایان چهاارده ساال تحاوالت و      احتمال داد که شخصِ خالق و حقیقت

ر رو همیشه باید، هنگام پاژوه  د  تغییراتی را در فکر و اندیشن خود تجربه کرده باشد؛ ازاین

. ، به سیرِ تحولِ فکریِ موالنا توجه داشت و مسایل را با نگااهی تااریخی بررسای کارد    مثنوی

، باه ویاژه   مثناوی رسد که مولوی در برخی از جاهای     در مورد مسئلن جبر و اختیار، به نظر می

تاوان از آنهاا اساتنباط کارد او باه جبرگارای            در دفترهای نخست، گاه سخنانی دارد که می

 شاود و دفتار      گشرد، کفن دفاع از اختیار سانگین مای      از نیمه می مثنوی؛ اما به تدریج که دارد

درواقع مانیفست دفاع از اختیار اسات و موالناا در ایان     3219تا  2886پنجم، به ویژه از بیت 

و هنری خاود      ترین شکلی و بدون هی  تأویل و تفسیری، تمام قدرت علمی ابیات، به روشن
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در . نامیاد « اختیارنامان موالناا  »توان دفتر پنجم را     می. دفاع از اختیار به کار گرفته است را در

را بارای دفااع از اختیاار    « ایاز و محماود و امیاران حساود   »آغاز دفتر ششم نیز موالنا داستان 

 .رود    اما دفتر ششم به تدریج به سوی تفویض و تسلیم و فنا پی  می ؛سروده است

رسد و سارانجام      کند، به اختیار می    توان گفت موالنا از جبر آغاز می    الب باال میبنا بر مط

آید و این سیر بسیار طبیعی و معقول است؛ اگار اختیااری       در منزل تفویض و تسلیم فرود می

اگار جبار کامال در کاار باشاد،      . ماناد     در کار نباشد، چیزی برای تسلیم و تفویض باقی نمی

ه چیزی را باید به خداوند واگشار کند  روشن است که تسلیم و تفویض مبتنی بار  سالک چ

ترین خطاها در بحث جبر و اختیار، ایان اسات    گفتنی است یکی از رایج. اثبات اختیار است

که جبر، به معنی مجبور بودن در همن کارها، با تفویض کاه جباری اختیااری اسات، در هام      

میان این مطلاب کاه خداوناد سرنوشات         داست که تفاوت عظیمیناگفته پی. شود    آمیخته می

ها را از پی  تعیین کرده است و همه مجبورند طبق آن سرنوشت زندگی کنند، با  همن انسان

این مطلب که عارف در سلوک عرفانی خود، بر اثر شهودِ ارادۀ قاهر و غالب خداوند و نیاز  

نیرومنادی خداوناد، همان اماور خاود، از جملاه        بر اثر ایمان عمیق به دانایی و خیرخواهی و

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

 (382-383، ص 1384

 

 ها به جبرگرایی علل گرایش انسان .1

بحث دیگری که باید به اختصار تمام به آن اشاره کنایم، ایان اسات کاه مطالعان تااریخ       

هاا باه    دهاد کاه غالاب انساان        ماان نشاان مای    عزیزمان و نیز تأمل در احاوال اطرافیاان   کشور

اجتمااعی و   مسایلشک ناشی از  بخشی از این گرای  بی. جبرگرایی گرای  بیشتری دارند

اناد؛ زیراکاه از طریاق     هاا طرفادار جبار باوده     در طول تاریخ غالبِ حکومات . فرهنگی است

گششاته از ایان   . تاوان ماردم را رام و آرام نگاه داشات        مای معتقد کردن یک ملت باه جبار،   

تواند به مثابه یک مکانیسم دفاعی عمال کناد و       های دشوار تاریخی می جبرگرایی در گردنه

روست که ایرانیان عموماا در برابر حاوادث هولنااکی مانناد     ها آرام  ببخشد؛ ازاین به انسان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      021

 

لناگ باه جبرگرایای پنااه بارده و بادین ترتیاب از         حملن غزان، حملن تاتارها و حملن تیماور 

افازون بار اینهاا تارویج اندیشان جبرگرایای در آثاار ادبای و         . اند موجودیت خود دفاع کرده

 . ناخواه به جبر گرای  پیدا کنند عرفانی باعث شده است خوانندگان این آثار خواه

شناساانه کاه    ار مهامِ روان اجتماعی و فرهنگی باال، باید به دو مسئلن بسای  مسایلعالوه بر 

دشاواری و هولنااکی   »مسائلن نخسات   . موالنا بر آن انگشت تأکید نهاده اسات، اشااره کارد   

« فرافکنای »آورد، هماناا      و مسئلن دوم که در درون مسئلن نخست سر برمای « انتخاب و آزادی

ن باه  های الهی است و همن شرافت و ارز  انساا  ترین موهبت اگرچه اختیار از بزرگ. است

روسات و   هاا روباه   ها و چنادراهی  ولی انسان مختار همواره با انواع دوراهی ؛آن بستگی دارد

فرساا راه خاود را در میاان مواناع گونااگون بیاباد و هماین باعاث          های توان باید با مجاهدت

به سابب هماین دشاواری انتخااب اسات کاه موالناا، در مقاام         . شود فرسودگی و رنج او می

  :خواهد که او را از دوشاخن اختیار نجات دهد    ینیای ، از خدا م
 بردبااااار و کااااریم خداونااااد کااااای... 

  
 اختیاااااار دوشااااااخن زیااااان اماااااانم ده

   
 الْمُساااتقیم صاااراطُ راهااان یاااک جاااشب

  
  !کاااااریم ای تاااااردّد، دوراهااااان ز بِاااااهْ

   
 (213-214 ، دفتر ششم، بمثنوی)

شاود آدمیاان    است که سبب مای ه همین دشواریِ انتخاب و گرفتار آمدن بر سر دو راهی

بیشاتر آدمیاان   . از صمیم قلب در پی واگشار کردنِ اختیاار و ارادۀ خاود باه دیگاران برآیناد     

وار در صدد آنند که اختیار خود را از دست بدهند تا کسی دیگر به جای آنها تصمیم  دیوانه

اماانتی ساخن    از( 72سورۀ احزاب، آین ) قرآن کریمدر . شان را روشن کند بگیرد و تکلیف

هاا از پاشیرفتن آن سار بااز زدناد و از آن       زماین و کاوه   ،هاا  به میان آمده اسات کاه آسامان   

هاا از   زماین و کاوه   ،هاا  به نظر موالنا این امانت چیزی جز اختیاار نیسات و آسامان    .ترسیدند

 .پشیرفتن آن امانت ترسیدند؛ زیرا آنها از هولناکی و دشواری اختیاار و آزادی آگااه بودناد   

رسااد حقیقتاااا چیاازی     ماایبااه نظاار ( 211، دفتاار ششاام، عنااوان منثااورِ پاای  از بیاات  مثنااوی)
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اگر انسان در تماام اماور زنادگی     . تر از اختیارِ محض و ارادۀ کامالا آزاد نیست وحشتناک

به خود وانهاده شود و ناچار باشد خود برای همن مساایل زنادگیِ خاوی  تصامیم بگیارد و      

دهناد   ها ترجیح می رو انسان و کوش  فراوانی به خرج بدهد؛ ازاین انتخاب کند، باید دان 

اند، به افراد دیگار تقادیم    آزادی و اختیاری را که با تال  و تکاپوی فراوان به دست آورده

اسات از مباارزات   تاریخ پار  . کنند و تعیین تکلیف و سرنوشت خود را به دست آنها بسسارند

اساتفادۀ  . جدیاد  و سسردن آن آزادی به دسات حاکماان  آدمیان برای به دست آوردن آزادی 

تواناد در حالات    همیشگی از آزادی و اختیار نیاز باه آگااهیِ همیشاگی دارد و چاه کسای مای      

هاا و مخادّرها و    آدمیان بارای فارار از آگااهی باه اناواع سارگرمی      . آگاهیِ دائمی زندگی کند

 :د نجات یابندبرند، تا دمی از هوشیاری و آزادیِ خو ها پناه می مسکّن
 خاااود هسااات و اختیاااار ز عاااالم جملاااه

  
 خاااود سرمسااات سااارِ در گریااازد مااای

   
 وارهناااااد هوشااااایاری از دمااااای تاااااا

  
 نهنااد ماای خااود باار زماار و خماار ننااگ

   
 اساات فااخ هسااتی ایاان کااه دانسااته جملااه

  
 اساااات دوزخ اختیاااااری یکاااار و فکاااار

   
 خاااودی باای  در خااودی  از گریزنااد  ماای 

  
 مهتاادی یا شااغل بااه یااا مسااتی بااه یااا

   
 (224-227ب  ، دفتر ششم،مثنوی)

یابد که زنادگی در   و هر انسانی به آسانی درمی« فکر و یکر اختیاری دوزخ است»آری 

رو برای فرامو  کردن اختیار و آگاهی به هار   دوزخِ اختیار بسیار تلخ و ناگوار است؛ ازاین

اما مسائله باه اینجاا     ؛روشندزنند و حاضرند آن را به هر کسی یا هر چیزی بف کاری دست می

. شود و دشواری انتخاب و آزادی نباید باعث شود که ما باه دامان جبار پنااه بباریم         ختم نمی

پااشیر و  انسااانی کااه خواهااان یااک زناادگانی سااالم و اخالقاای اساات، لزوماااا بایااد مساائولیت

آن را قباول  هاای   هاا و ساختی   شناس باشد، اختیار و انتخاب خود را بسشیرد و تمام رنج وریفه
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ولی البته کمتر کسی حاضار   ؛بدونِ تحملِ رنجِ اختیار هی  راهی به رهایی وجود ندارد. کند

 . است این سختی و رنج را به جان پشیرا باشد و پای تمام توابع و لوازم و نتایج آن بایستد

ا بیشاتر  توان به یک نکتن مهم دیگر دست پیدا کرد و آن این که به نظر موالن    از اینجا می

خواهناد      توانناد یاا نمای       ها، از آنجا که شهامتِ محکوم کاردنِ خاود را ندارناد و نمای     انسان

های خود را بر عهده بگیرند، خود را مقهور ارادۀ خادا یاا تقادیر     مسئولیتِ خطاها و شکست

  :کنند    میهای خود را توجیه     ها و ناکامی تدبیری ها، بی دهند و به این وسیله تنبلی نشان می
 صاابر و شااکر باای ازکاااهلی مانْااد هرکااه

  
 جبااار پاااای گیااارد کاااه داناااد هماااین او

   
 (1168 ، دفتر اول، بمثنوی)

کاه   ییانسان در کارهاا  چراکه ؛نه دلیل فلسفی دارد یروان لیدل یی غالبااجبرگرابنابراین 

  :شود    می یباشد، جبر نداشته لمی یاگر به کار یول ند،یب    خود را می اری، اختخوشایندِ اوست
 !مگااااو بیناااای،    نماااای او جباااار تااااو چااااون

  
 کاااااو  دیاااااد نشاااااانِ بینااااای،    همااااای ور

   
 آن بااااد میلتساااات کااااه کاااااری آن هاااار در

  
 عیاااااان بینااااای    همااااای را خاااااود قااااادرت

   
 خواساات و نیساات میلاات کااه کاااری آن واناادر

  
 !خداسااات از شااادی،کاین جباااری آن انااادر

   
 دجبریناااااااا دنیااااااااا کااااااااار در انبیااااااااا

  
 جبرینااااااد عُقباااااای کااااااار در کااااااافران

   
 اختیااااااااار عقباااااااای کااااااااار را انبیااااااااا

  
 اختیاااااااار دنیاااااااا کاااااااار را جااااااااهالن

   
 (634-638ب ، دفتر اول، همان)

مولوی در پنج داستان زیبا کوشیده است، این نکته را تبیین کند که جبرگرایای بای  از   

ایان  . گریزی اسات  سئولیتاندیشی و تأمل فلسفی باشد، حاصل تنبلی و م آن که نتیجن هرف

شاحنه و  »داساتان   ؛(3186-5/3177 د ،یمثنو)« باغبان و دزد»داستان : پنج داستان عبارتند از
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 ؛(411-6/412 د ،همااان)« ایاااز و امیااران حسااود»داسااتان  ؛(3176-5/3185 د ،همااان)« دزد

 هماان،  ) .«پیاامبران و قاوم سابا   »و داساتان  ( 2912-5/2925هماان، د  )« مُاغ و مارمن  »داستان 

 (2911-3/2918د 

  
 دالیل موالنا برای اثبات اختیار در وجود آدمی .1

عیار است و در فضایی کاه تفکار اشاعری بار آن حااکم       مولوی هرچند یک عارف تمام

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

او در ایان  . خود را در دفاع از اختیار به کار گرفته اسات  هنری و دینی ،و تمام نیروی علمی

کناد      با اشاعره پیدا می    اندیشد، فاصلن عظیمی    زمینه مانند استاد و مراد ، شمس تبریزی، می

ساخنان او  . گاشارد     و بر نظرات بزرگانی مانند مالصدرا و حاج مالهادی سبزواری تاأثیر مای  

ترین دالیلی که موالناا   ما در این مقاله تنها به مهم. و گسترده استدربارۀ اختیار بسیار متنوع 

 .کنیم    برای دفاع از اختیار اقامه کرده است، اشاره می

 : درکِ وجدانی قدرت و اختیار .0. 1

امر وجدانی یعنی امری کاه وجاود آن هماان درِک آن باشاد؛ یعنای اگار درک شاود،        

یاک امار وجادانی اسات و اگار وجاود       « درد»موناه  برای ن. وجود دارد، وگرنه وجود ندارد

ولای   ؛کناد     من خیلی سرم درد می»: تواند بگوید    کسی نمی. شود    داشته باشد، حتماا درک می

گونه است امور وجدانی مانند امور حسی  حال که این! «کند    دانم که سرم درد می    خودم نمی

گونه کاه انکاار محسوساات کااری نادرسات و       مانه. توان تردید کرد    هستند و در آنها نمی

: گویاد     موالناا در ایان بااره مای    . نابخردانه است، انکار امور وجدانی هام خردمنداناه نیسات   

سیرى و ناهار به جاى حس است کاه  ، اِصطبار ،خشم ،اضطرار ،درکِ وجدانى چون اختیار»

ن و مُشاک از سارگین و   زرد از سرخ بداناد و فارق کناد و ُخارْد از بازرگ و تلاخ از شایری       

درشت از نرم به حسِّ مَس و گرم از سرد و سوزان از شیرگرم و تر از خشک و ماسِّ دیاوار   

از مِسّ درخت، پس منکِر وجادانى منکاِر حاس باشاد و زیااده؛ وجادانى از حاس رااهرتر         

وجادانیات را   است؛ زیرا حس را توان بستن و منع کاردن از احسااس و بساتن راه و مَادخلِ    
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، عناوان منثاورِ پای  از بیات     ، دفتار پانجم  مثناوی ) .«وَ الْعَاقِلُ تَکْفِيهِ الْإشَرارَهُ »نیست، ممکن 

3122) 

بینید از نظر موالنا درک وجدانی از حیاث اعتباار، مانناد درکِ حسای         گونه که می همان

تاوان از ادراک کاردن    است و بلکه از درک حسی هم معتبرتر است؛ زیرا کاه حاس را مای   

های وجادانیِ خاود    تواند  راه را بر ادراک کس نمی و راه را بر آن بست، ولی هی بازداشت 

اماا چگوناه    ؛تاوان چشام و گاو  را از دیادن و شانیدن بازداشات       ببندد؛ به عنوان نمونه می

توان آدمی را از درک اموری مانند درد، غم، شاادی و امثاال آنهاا بازداشات  از ساوی       می

ترناد؛ چراکاه    تار واضاح   های عقلی هم روشان  از برهاندیگر درک وجدانی و درک حسی 

تواند امور وجادانی و حسای را دریاباد، اماا درکِ دالیالِ عقلای بارای همگاان             هرکسی می

گاوییم کاه از نظار        با این مقدمات اکنون می. ممکن نیست و به دانایی و ورزیدگی نیاز دارد

گوناه کاه    هماان . کناد      جادانی درک مای  موالنا هر انسانی اختیار و قدرت خود را به طاور و 

دلیال او   هماین داناد؛ باه       مای گفتیم موالنا درک وجادانی و درکِ حسای را از یاک مقولاه     

  : آورد    میبه شمار « درکی محسوس»را « درکِ اختیار»
 !رَفیاااق اى اسااات، مُقِااار حیاااوان را حاااس

  
 دقیاااااق آماااااد دلیااااال ادراکِ لیاااااک

   
 تیااااراخ را ماااا اسااات مَحساااوس کاااه زآن

  
 کاااار تکلیااافِ او بااار آیاااد ماااى خاااوب

   
 بُاااوَد حاااس جاااایِ باااه وجااادانی درک

  
 رود ماای! عاام ای جاادول، یااک در دو هاار

   
 (3121-3122ب همان، دفتر پنجم، )

کند که انکار اختیار درواقاع انکاارِ یاک        مولوی در جایی دیگر باز به این نکته اشاره می

 :امر محسوس است
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 گماااان بااای ار ماااا هسااات اختیااااری

  
 عیاااان شاااد نتاااانی مُنکااار را حاااسّ

   
 (2967 ، بهمان)

تاوان گفات کاه طرفاداران جبار در          شود، مای     حال که اختیار به طور وجدانی درک می

ازآنجاکه درک وجدانی از . یابند واقع منکر امری هستند که آن را بدون واسطه در خود می

امور وجدانی هم بدتر از انکار ادراک هاای  تر است و انکار  درک حسی آشکارتر و بدیهی

کناد، در پیشاگاه عقال، از کسای کاه منکار        حسی است، کسی که اختیار آدمی را انکار می

  :امور محسوس است، رسواتر است
 اساااات رسااااواتر قَاااادَر از جباااار خاااارد، در

  
 اساات منکاار را خااود حااسّ جبااری، کااه زآن

   
 (3119، ب همان)

ها را به توجه به مسألن جبر و اختیاار باه ساه گاروه      انسان نکتن دیگر این است که مولوی

کاافر  ( 2 ؛که در جادۀ سنت که راه انبیاسات، گاام برمای دارد    مرمن سنّی( 1: کند تقسیم می

حرکات   کاه در بیاباان اختیاار مطلاق     کاافر مُاغ  ( 3زناد و   جبری که  در بیابان جبر گاام مای  

نّت راهاى باشاد کوفتان اَقادامِ انبیاا، عَلَایْهِمُ       سا  »: متن سخن موالنا از این قرار اسات . کند می

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    

و بر یسارِ آن  ألْعَاقِلُ تَکْفِيهِ الْإشَارَهُیم به چه انجامد که و دیگر نگو دوزخ جزاى مخالفانِ امر

 .«راه بیاباِن َقدَر است که قادرِت خاالق را مغلاوبِ قادرتِ خلاق داناد و از آن فساادها زایاد        

 (2963عنوان منثورِ پی  از بیت  ، دفتر پنجم،مثنوی)

داناد و ماا را از       سات مای  آیاد، موالناا راهِ سانت را در       گونه کاه از ایان ماتن برمای     همان

های فاسد جبرگرایی و  موالنا به تالی. دارد    درغلطیدن به سوی بیابان جبر یا اختیار برحشر می

اگار  »: حاال اگار از موالناا بسرسایم    . داناد     کند و هر دو را نادرست می    اختیارگرایی اشاره می

  باه  «تر اسات  نظر شما کدام راه درستناچار باشیم یکی از این دو راهِ باطل را برگزینیم، به 
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رسد که موالنا کافر مغ را که گام در بیابان اختیار نهاده است، بر کافر جباری کاه از       نظر می

دهد؛ زیراکه از نظر او، کاافر جباری ارادۀ خاود را کاه         کند، ترجیح می    اختیار خدا دفاع می

فر ماغ ارادۀ خادا را کاه نادیادنی و     ولی کاا  ؛کند امری محسوس و وجدانی است، انکار می

پشیرد و به هر حال در پیشگاه خِرَد، کسی که امری محسوس را انکار     نامحسوس است، نمی

مساألن بسایار مهام    . تر است تر و ابله کند، جاهل    کند، از کسی که امری نادیدنی را رد می    می

دیان   واقاع کاافر و بای    خواناد، در     مای « کاافر جباری  »این است که کسانی که موالنا آنها را 

ولای مولاوی    ؛کنناد و ارادۀ خادا را قباول دارناد        نیستند؛ زیراکه آنها ارادۀ انسان را انکار می

آورد و     گویا موالناا جبار را ناوعی کفار باه شامار مای       . کند    چنین کسانی را کافر قلمداد می

بناا باه هماین مالحظاات     . داناد     بهتر میکسانی را که منکر ارادۀ حقند از منکرانِ ارادۀ انسان 

آورد و جبرگرایاان را افارادی       است که مولوی ادعای جبار را ناوعی سفساطه باه شامار مای      

  :داند    گر می سفسطه
 اسااات رساااواتر قَااادَر از جبااار خااارد، در

  
 اساات منکار  را خاود  حاسّ  جباری،  کاه  زآن

   
 قاااادر ماااارد آن نیساااات حااااس منکاااار

  
 !پساااار یا نباشااااد حسّاااای حااااق، فعاااال

   
 جلیاااااال خداوناااااادِ فعاااااالِ منکاااااارِ

  
 دلیااااال مااااادلولِ انکاااااارِ در هسااااات

   
 ناااای نااااار، و هساااات دود: بگویااااد آن

  
 روشااانی شااامعی، ز بااای شااامعی، ناااورِ

   
 را ناااااار مُعَااااایَّن بیناااااد همااااای ویااااان

  
 را انکااااار  پاااای گویااااد ماااای نیساااات

   
 نیسااات ناااار: بگویاااد ساااوزد ا  جاماااه

  
 نیساااات تااااار: بگویااااد دوزد، ا  جامااااه

   
 جبااار دَعاااوىِّ ایااان آماااد تَسفسُاااط پاااس

  
 گباااار ز رو زیاااان بُااااوَد باااادتر الجَاااارَم

   
 (3119-3114 همان، ب)
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باه  . ، باید به یک نکتن دیگر اشاره کنیم«وجدانی و محسوس بودن اختیار»در ادامن بحث 

اماا اماور محساوس را     ؛فهمناد     های فلسافی را نمای   نظر موالنا حیوانات دالیل عقلی و برهان

به دیگر سخن، اختیار و ارادۀ انساان آن قادر محساوس اسات کاه حتای       . یابند    ماالا درمیاج

  : حیوانات هم آن را می فهمند
 !رَفیااااق اى اساااات، مُقِاااار حیااااوان را حااااس

  
 دقیااااااق آمااااااد دلیاااااال ادراکِ لیااااااک

   
 اختیااااار را مااااا اساااات مَحسااااوس کااااه زآن

  
 کااااار تکلیاااافِ او باااار آیااااد مااااى خااااوب

   
 (3121-3121 بهمان، )

وقتای کاه   : مثاال شاتر و چاوب    .1: موالنا برای تبیین این موضاوع دو مثاال آورده اسات   

کناد، بلکاه از شاتربان     کوبد، شتر به چاوب حملاه نمای    شتربانی با چوب بر سر شتر خود می

فهماد   کند؛ زیرا که شتر با غریزۀ حیاوانی خاود مای    شود و به خود او حمله می    خشمگین می

 ؛کاره است و فاعل حقیقی شتربان اسات و ناه چاوب    اختیار و هی  بی که چوب، در زدنِ او،

کند، نه به     اگر کسی سگی را با سنگ بزند، البته سگ به او حمله می: مثال سگ و سنگ .2

است کاه   کنندۀ سنگ داند سنگ عاجز و مجبور است و این پرتاب    سنگ؛ زیراکه سگ می

یاباد و      موالنا عقلِ حیوانی اجماالا اختیارِ انساانی را درمای  اختیار و اراده دارد؛ بنابراین از نظر 

ای فروتر از عقل حیوانی قارار   واقع از حیث عقلی، در مرتبه انسانی که منکر اختیار است، در

  :گرفته است
 زناااااد مااااای را اُشاااااتری شاااااتربان، گااااار

  
 کنااااااد ماااااای زننااااااده قصاااااادِ شااااااتر آن

   
 او چااااوب  آن بااااا  نیساااات  اُشااااتر  خشاااام

  
 بااااو اسااات  بُااارده  شاااتر  اری،مختااا  ز پاااس 

   
 زنااای سااانگی او بااار گااار ساااگ چناااین هااام

  
 مُنثنااااای گاااااردد حملاااااه، آرد تاااااو بااااار
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 اسااات تاااو خشااام از گیااارد، گااار را سااانگ

  
 دساااات تااااو باااار ناااادارد و دوریّ تااااو کااااه

   
 اختیاااااار دانسااااات چاااااو حیاااااوانی عقااااال

  
 دار شاااارم! انسااااان عقاااال ای مگااااو ایاااان

   
 (3151-3154همان، ب )

 :دانایی خداوندحکمت و  .2 .1

ی کااه در مجااادالت میااان اشاااعره و معتزلااه نقاا  بساایار    مسااایلتاارین  یکاای از مهاام 

کنند اگار      مسأله این است که اشاعره گمان می. است« خداوند»ای داشته و دارد،  کننده تعیین

باه  ای در نظر بگیرند، اراده و اختیار خدا را محدود سااخته و او را   برای انسان اختیار و اراده

واقاع نادیاده گارفتن     اند و معتزله بر آنند که دفاع از اختیار مطلق خدا در عجز منسوب کرده

توان گفت کاه اشااعره بارای دفااع از خادا انساان را           اختیار و ارادۀ انسان است؛ بنابراین می

نکتن مهام   یک. گشارند    خدا را کنار می ،گیرند و معتزله برای دفاع از اختیار انسان    نادیده می

واقع باا   که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که به نظر معتزله، اعتقاد به جبر در

اختیار و اراده داده است و اگر  ،باور به حکمت خداوند منافات دارد؛ زیراکه خدا به ما عقل

و ماا را  او با وجود عقل و اختیار ما، خود همن زندگی ما را با تمام جزئیات  مشاخص کناد   

اگر قرار . واقع کاری عبث و لغو انجام داده است مجبور کند طبق ارادۀ او زندگی کنیم، در

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  

ها عقال و قادرت داده اسات، چارا بایاد انساان از ایان         درت داده است  اگر خدا به انسانق

رساد کاه ایان کاار از خداوناد حکایم سازاوار            های بزرگ استفاده نکند  به نظار مای   نعمت

خواهاد   یابیم، نشانن آن است که خدا از ما می به نظر موالنا، قدرتی که ما در خود می. نیست

روشان اسات کاه    . فرض کنید کسی بیلی را به دست بندۀ خود بدهد. ببریمکه آن را به کار 

معنی است کاه شاخص    معنی این کار آن است که او باید از آن بیل استفاده کند و کامالا بی

خداوند به انسان قادرت  . بیلی را به دست کسی بدهد و از او بخواهد که از آن استفاده نکند
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ن ترتیب، با زبان اشارت، از او خواسته اسات کاه از ایان    و نیروی تشخیص داده است و به ای

 :ها به خوبی استفاده کند نعمت
 لنااگ  تااو را خااود کناای چااون داری پااای

  
 چنااگ  تااو پنهااان کناای چااون داری، دساات

   
 داد بناااده دساااتِ باااه بیلااای چاااون خواجاااه

  
 ماااااراد را او شاااااد معلاااااوم زباااااان بااااای

   
 اوساات هااای اشااارت بیاال چااون هاام دساات

  
 اوسااااات هاااااای عباااااارت دیشااااایآخران

   
 نهااای جاااان بااار را هاااا  اشاااارت چاااون

  
 دهااااای جاااااان اشاااااارت آن وفاااااای در

   
 دهاااااد اسااااارارت هاااااای اشاااااارت باااااس

  
 دهاااااد کاااااارت تاااااو ز باااااردارد، باااااار

   
 (931-935ب  دفتر اول، همان،) 

دانایم فرماان دادن       پر است از امر و نهی و وعد و وعید و می قرآناز سوی دیگر سراسر 

هاایی بادکار و    اگر خدا، خود تعیین کرده است که انساان . جود مجبور حکیمانه نیستبه مو

هاا   ها پیاامبر و کتااب فرساتاده و از انساان     هایی نیکوکار باشند، چرا برای هدایت انسان انسان

تاوان گفات جبرگرایای        خواسته است کار نیکو انجام دهند  بنابراین مالحظات است که می

تاوان   است؛ زیرا خدایی که نداند به انساان مجباور نمای   « سفیه خواندنِ خدانادان و »مستلزم 

  :امر و نهی کرد، نادان و سفیه است
 وعیاااد و اسااات نهااای و امااار قااارآن جملاااه

  
 دیاااد  کاااه را مرمااار سااانگِ کاااردن امااار

   
 کنااااد ایاااان عاقاااال، هاااای  دانااااا، هاااای 

  
 کناااد  کاااین و خشااام سااانگ و کلاااوخ باااا

   
 چناااان یاااا کااان چناااین کاااه بگفاااتم کاااه

  
 عاااااجزان  و مااااوات ای نکردیااااد چااااون
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 ساانگ  و چااوب باار کنااد حکماای کاای عقاال

  
 چنااگ  نقاا ، باار زنااد چنگاای کاای عقاال

   
 پااااا اِشکسااااته دساااات، بسااااته غااااالم کِااااای

  
 وَغااااااا سااااااویِ بیااااااا و برگیاااااار نیاااااازه

   
 کناااااد گاااااردون و اختااااار کاااااه خاااااالقی

  
 کناااااد  چاااااون جاهالناااااه نهااااای و امااااار

   
 رانااااااادی حاااااااق از عجاااااااز احتماااااااال

  
 خوانااااادی سااااافیه  و جیگااااا و جاهااااال

   
 (3126-3132، ب دفتر پنجمهمان، )

 :وجود احساساتی مانند شرم و پشیمانی .1 .1

احساسات و عواطف بخشی مهام از وجاود انساانند و از آنجاا کاه هار کسای دسترسای         

کند، احساساات ارز  و      مستقیم به احساسات خود دارد و آنها را به طور وجدانی درک می

توان دریافت که تعدادی از احساسات مساتقیماا باا       با اندکی تأمل می. یابند    تبار فراوانی میاع

موالنا از میان احساسات انسانی بیشتر بر دو ماورد از آنهاا انگشات    . اختیار انسان پیوند دارند

پدید آمدن احساسااتی مانناد پشایمانی و شارم نشاانن مختاار       . پشیمانی و شرم: گشاشته است

کند،     که انسان به سبب یک خطا یا شکست احساس پشیمانی می    هنگامی. بودن آدمی است

 : توانست مرتکب آن خطا و شکست نشود    داند که می    گویی به طور وجدانی می
 بُااادی  پشااایمانی کااای باااودی، جبااار

  
 بُااادی  نگهباااانی کااای باااودی، رلااام

   
 (1644، دفتر چهارم، ب همان)

 :و نیز
 بااادی زآن خاااوردی کاااه مانیپشااای وآن

  
 مُهتاااادی گشااااتی خااااوی  اختیااااارِ ز

   
 (3125، دفتر پنجم، ب همان)
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گاه به خاطر کارهایی که در انجام آنهاا مجباور اسات،     کامالا روشن است که انسان هی 

موالنا برای تبیین این مسأله از مثالی معروف که گویاا نخساتین باار    . شود    دچار پشیمانی نمی

دو . اساتفاده نماوده اسات    (564ص ، 1379فروزانفر، )شعری آن را مطرم کرده ابوالحسن ا

اگار  . لارزد     نفر را در نظر بگیرید که یکی از آن دو رعشه دارد و بدون اختیار او دست  مای 

های غیر اختیاری او، به لیوانی برخورد کند و آن لیوان بیفتاد   دست این شخص، بر اثر رعشه

ولای   ؛شود؛ زیراکه در انجام این کار اختیاری نداشاته اسات      انی نمیو بشکند، او دچار پشیم

شاود؛      داناد و پشایمان مای       اگر کسی با ارادۀ خود لیوانی را بشکند، حتماا خود را مسئول مای 

  :بنابراین پشیمانی نشانن اختیار است
 بیاااار فرقااای پااای! دل ای مثاااال یاااک

  
 اختیاااااار از را جبااااار بااااادانی تاااااا

   
 ارتعااا  از بااود لاارزان نکااآ دساات،

  
 جااا  ز لرزاناای تااو را دسااتی وآنکااه

   
 شااناس حااق آفریاادۀ جنااب ، دو هاار

  
 قیاااس آن بااا ایاان، کاارد نتااوان لیااک

   
 لرزانیاااادی  کااااه پشاااایمانی زیاااان

  
 مُاارْتَعَ   ماارد نیساات پشاایمان چااون

   
 (1496-1499 ، دفتر اول، بهمان)

دهد که ما مختاریم؛ چراکاه      شرم نیز نشان میگونه که گفتیم به نظر موالنا احساسِ  همان

گاااه باه خاااطر کااری کااه در انجاام آن اختیااار و نیرویای نداشااته اسات، دچااار       انساان های   

 : شود    شرمندگی نمی
 اضااااااطرار دلیاااااال شااااااد مااااااا زاری

  
 اختیاااااار دلیااااال شاااااد ماااااا خجلاااااتِ

   
 چیساات  شاارم ایاان اختیااار، نبااودی گاار

  
 ت چیساا آزرم و خجلاات و دریااغ ایاان و

   
 (618-619 ، بهمان)
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 :تردید و دودلی .1 .1

یکی دیگر از دالیلی که موالنا بارای اثباات اختیاار از آن اساتفاده کارده اسات، مسائلن        

تاوان گفات کاه        در مقاام مقایساه مای   . اسات « گیاری  تردید کردن انسان در هنگام تصامیم »

را بار سار یاک دو راهای قارار      اگار االغای   . شوند    گاه دچار حالت تردید نمی حیوانات هی 

. گیارد     تردیدی به خود راه دهد، به سرعت یکی از دو راه را در پای  مای   که آنبدهیم، بی 

اند از یک راه خاص  به همین منوال انسانی که او را به غل و زنجیر کشیده و مجبور  کرده

هاای آزاد و   ما انساان ا ؛شود    برود، یا کار خاصی را انجام بدهد، دچار تردید و آشفتگی نمی

آگاه معموالا در زندگی خود به شدت گرفتار حالات تردیاد و دودلای هساتند و گااه بارای       

گیری دربارۀ اموری مانند انتخاب شغل، همسارگزینی، فرزنادآوری، انتخااب رشاتن      تصمیم

اندیشاند و      هاا مای   تحصیلی، انتخاب محال زنادگی، سافر و مانناد آنهاا، روزهاا و بلکاه مااه        

باه نظار   . توانند با طیاب خااطر یاک گزیناه را انتخااب کنناد          کنند و باز هم نمی    ت میمشور

شد و همواره قهراا و     گاه دچار حالت تردید نمی موالنا، اگر انسان موجودی مجبور بود، هی 

 :نهاد    جبراا در یک راه گام می
 کاانم آن یااا کاانم ایاان فااردا کااه ایاان

  
  !صااانم ای اسااات، اختیاااار دلیااال ایااان

   
 (3124همان، دفتر پنجم، ب )

گاه درماورد   دهندۀ قدرت انسان نیز هست؛ زیراکه انسان هی  گششته از این، تردید نشان

شود و تردیادهای او در جاهاایی       امور محال که از حیطن قدرت او بیرونند، دچار تردید نمی

 :یابد    است که نیرویی برای انتخاب در خود می
 کااااار دو اناااادر ایاااام دهماناااا تااااردّد در

  
 اختیاااار  بااای بُاااود کااای تاااردّد ایااان

   
 گُاااوَد کااای او کااانم آن یاااا  کااانم، ایااان

  
 بُاااوَد  بساااته او پاااای و دسااات دو کاااه

   
 ساااارم در تااااردّد ایاااان باشااااد هاااای 

  
 پاااارم  باااااال یااااا بحاااار، در روم کااااه
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 رَوَم مَوصِااال کاااه هسااات تاااردّد ایااان

  
 روم؛ بابِااااال تاااااا سِاااااحر بااااارای یاااااا

   
 قاااااادرتی ببایااااااد را دتااااااردّ پااااااس

  
 سِاااابلتی باااار بُااااوَد خنااااده آن ورنااااه

   
 (418-412ب همان، دفتر ششم، )

 :امر و نهی .0 .1

و سخنان پیامبران، عارفان و فرزانگان نگاه کنیم، باا حجام انباوهی از     قرآن کریماگر به 

ود نیز شویم و از سوی دیگر در زندگی معمولی خ    رو می امر و نهی و توصیه و سفار  روبه

دهند کارهاایی را انجاام دهایم و ماا         کنند و فرمان می    غالباا دیگران ما را از کارهایی نهی می

هایی زیادی خطاب به اطرافیان خود داریم و اگر مخالف فرمان یا نهای   خود نیز امرها و نهی

رض امار و نهای   فا  گماان پای    بای . کنایم     شان می رنجیم و گاه تنبیه    ما عمل کنند، از آنها می

گاه باه   ما هی . امر و نهی کردن به شخص عاجز و مجبور هی  توجیهی ندارد. است« قدرت»

دانایم فاقاد       کنایم؛ زیارا مای       شاان نمای   دهایم و از چیازی نهای       جمادات یا گیاهان فرمان نمی

  :ت دارنددانیم اختیار و قدر    زیرا می ؛ها این گونه نیستیم قدرتند، اما در برابر انسان
 وعیاااد و اسااات نهااای و امااار قااارآن جملاااه

  
 دیاااد  کاااه را مرمااار سااانگِ کاااردن امااار

   
 کنااااد ایاااان عاقاااال، هاااای  دانااااا، هاااای 

  
 کناااد  کاااین و خشااام سااانگ و کلاااوخ باااا

   
 چناااان یاااا کااان چناااین کاااه بگفاااتم کاااه

  
 عاااااجزان  و مااااوات ای نکردیااااد چااااون

   
 ساانگ  و چااوب باار کنااد حکماای کاای عقاال

  
 چنااگ  نقاا ، رباا زنااد چنگاای کاای عقاال

   
 پاااا اِشکساااته دسااات، بساااته غاااالم کِاااای

  
 وَغاااااا ساااااویِ بیاااااا و گیااااار بااااار نیااااازه
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 کناااااد گاااااردون و اختااااار کاااااه خاااااالقی

  
 کناااااد  چاااااون جاهالناااااه نهااااای و امااااار

   
 (3111-3114همان، دفتر پنجم، ب )

از سانگ  برداری و وفاا   کند که انتظار فرمان    موالنا در ابیات زیر باز به این نکته اشاره می

به همین . و کلوخ خردمندانه نیست؛ زیراکه سنگ و کلوخ تواناییِ چنین کارهایی را ندارند

به نابینا درست نیست؛ زیراکه این قبیل « دیدن»به انسان، یا فرمانِ « پرواز کردن»منوال فرمانِ 

 :مبتنی نیستند« تواناییِ انسان»ها بر  فرمان
 بیااااا: کااااس نگویااااد هرگااااز را ساااانگ

  
 وفااااا  جویااااد کجااااا کااااس لااااوخیکُ از

   
 بساااار هااااین: نگویااااد کااااس را آدماااای

  
 نگاااار ماااان در تااااو! کااااور ای بیااااا یااااا

   
 (2967-2968ب  همان،)

کند که امار و نهای، خطااب باه اشاخاص عااجز و           در بیت زیر هم بر این نکته تأکید می

  :مجبور، کاری حکیمانه نیست
 یَماااایم و اساااات قباااایح را عاااااجز اماااار،

  
 رحااااایم ربّ از صاااااهخا بتّااااار خشااااام،

   
 (3126همان، ب )

 :نظام پاداش و تنبیه در دنیا و آخرت .1 .1

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

گششاته  . کنناد     رنجند و در صورت لزوم آنها را تنبیه مای     ها از مجرمان و خطاکاران می انسان

هاای گونااگونی بارای     هاا و رو   و فردی، در همان جواماع، نظاام    های شخصی از مجازات

گماان   بای . مجازات مجرمان وجود دارد، مانند زندان، تبعید، اعدام، تازیانه زدن و نظایر آنها

اگر ما باور داشته باشیم شخصِ خطاکار مجبور است خطاکار باشد، حقی برای تنبیاه کاردن   

. هاا نیسات   مجاازاتی چیازی جاز مختاار باودنِ انساان      فرضِ هر گونه تنبیاه و   پی . او نداریم
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زیراکاه جماادات را فاقاد     ؛کناد     گیارد و آنهاا را تنبیاه نمای        کس بر جمادات خشم نمی هی 

  :داند    اختیار و آگاهی می
 اختیااااار نباشااااد گاااار را حااااق غیاااار

  
 دار جُااارم بااار آیااادت مااای چاااون خشااام

   
 عاادو  باار دناادان تااو خااایی هماای چااون

  
 او  از جُااارم و گنااااه بینااای همااای چاااون

   
 بشااااکند چااااوبی خانااااه سااااقفِ ز گاااار

  
 کنااد، مجروحاات سااخت افتااد، تااو باار

   
 سااقف  چااوبِ باار آیاادت خشاامی هاای 

  
 وقاااف، تاااو باشااای او کاااین انااادر هااای 

   
 شکساات  دسااتم و زد ماان باار چاارا کااه

  
 اساات بُااده ماان جااانِ خصاام و عاادوّ او

   
 زنااای  مااای چاااون را خااارُد کودکاااان

  
 کناااای  ماااای مناااازّه را گااااانبزر چااااون

   
 بگیااار: گاااویی تاااو، ماااالِ دزدد کاااه  آن

  
 اسااایر سااااز  بِبُااار، را پاااای  و دسااات

   
 کناااد مااای تاااو عاااورتِ قصااادِ کاااه وآن

  
 دمااااد ماااای تااااو از خشاااام صاااادهزاران

   
 بَااارَد تاااو رخااات و سااایل بیایاااد گااار

  
 خِاااارَد  کیناااای آوَرَد ساااایل بااااا هاااای 

   
 رباااااود دساااااتارت و بااااااد بیاماااااد ور

  
 نماااود  خشااامی دل بااااد باااا را تاااو کااای

   
 اختیاااااار بیاااااانِ شاااااد تاااااو در خشااااام

  
 اِعتااااشار نااااه یااااا جباااار نگااااویى تااااا

   
 (3139-3149همان، ب )

کند که خشم گارفتن بار انساان عااجز و         موالنا در جایی دیگر، باز بر این نکته تأکید می

یاورد و نشان بدهاد  که از عالم حیوانات مثالی ب مجبور، کاری حکیمانه نیست و بعد برای آن
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اگر گااوی یاوغ نساشیرد، او را    : گوید    وجود دارد، می    که بین خشم و قدرت رابطن مستقیمی

دارناد؛ زیراکاه یاوغ پاشیرفتن در         کنند، ولی اگر گاوی پرواز نکند، معاشور  مای      تنبیه می

ن منوال خشم به همی. ولی پرواز کردن از قدرت او خارج است ؛حیطن قدرتِ گاو قرار دارد

 ،یمثناو ) .فرض مبتنی است که انسان اختیاار دارد  گرفتن بر افراد سرک ، لزوماا بر این پی 
 (3111-5/3114 د

 یمعنا  یو با  ینباود، عباادت اجباار    اریاگر اخت. عبادت است نمکِ اریاختبه نظر مولوی، 

کاس باه    ی چنان که ها  اجباری خردمندانه نیست، همبه خاطر عبادت  دیو تمج قیبود و تشو

کند؛ زیراکاه گارد  او       دهد یا او را تنبیه نمی    آسمان به خاطرِ گرد ِ مداوم  پادا  نمی

ساتای  و  »هاای تنبیاه و پاادا      یکای از جلاوه  ( 3287-3/3291 د ،یمثناو ) .اختیاری نیست

ساتایند و باه آنهاا پاادا          هاا افاراد درساتکار و نیکوکاار را مای      همان انساان  . است« سرزن 

کنند و البته نیاک پیداسات کاه        دهند و در برابر، افراد خطاکار را نکوه  و سرزن  می    می

 : سرزن  و نکوه  تنها زمانی درست است که اشخاص را مختار بدانیم
 «آماااادى دیاااار»: را ساااانگ نگویااااد کااااس

  
   «زدى مااان بااار چااارا تاااو! چوباااا» کاااه یاااا

   
 را مجباااااور هاااااا واجُسااااات چناااااین ایااااان

  
 را  معاااااشور زَنَاااااد یاااااا بگویاااااد، کاااااس

   
 عتاااااب و تشااااریف و خشاااام و نهااااى و اماااار

  
  !جیااااب پاااااک اى را، مُختااااار جااااز نیساااات

   
 : کند که شرطِ تشویق و تحسین اختیار و آگاهی است    در ابیات زیر باز به این نکته اشاره می

 زهاااى و شاااابا  و مااادم ایااان جهاااان در

  
 آگهاااااى حِفااااااظِ و اسااااات اختیاااااار ز

   
 بُوَنااد  زناادان  در کااه چااون  رناادان  جملااه

  
 شااااوند خااااوان حااااق و زاهااااد و مُتَّقااااى

   
 عماال شااد کاسااد رفاات، قاادرت کااه چااون

  
 اجاااال نسااااتاند ساااارمایه تااااا کااااه هااااین
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 !هااااین اساااات، سااااود ساااارماین قاااادرتت

  
  !بباااااین و دار نگاااااه را قااااادرت وقاااااتِ

   
 ساااااوار «کَرَّمْناااااا» خِناااااگِ بااااار آدماااااى

  
 اختیااااااار عِنااااااانِ درکاااااا  کاااااافِ در

   
 (3296-3311دفتر سوم، ب  همان،)

 :های پیامبران و یاران آنها ها و مجاهدت تالش .1 .1

توان دریافت که حجم آیاتی کاه باه    می قرآن کریماگرچه با یک نظر اجمالی به آیات 

ارادۀ مطلق و مشیت قاهر خدا داللت دارند، بسیار بیشتر از آیاتی است که باه اختیاار و ارادۀ   

با این حال پیامبر و یاران نزدیک او که بدون شک آشناترین افاراد باا    ؛کنند انسان اشاره می

ترین تفسیر باه ماراد گوینادۀ ماتن باوده       بودند و تفسیر آنها از متن مقدس نزدیک قرآنپیام 

انبیاا و  . شده است اند که مانع تال  و کوش  آنها نمی فهمیده ای می است، آیات را به گونه

هاای واالی   اند و برای دستیابی باه هادف   فراد زمانن خود بودهترین ا کو  پیروان آنها سخت

گااه   اناد و جهاد و تاال  را های      کارده  خود به توکل بر خدا و تسلیم شدن به او بسنده نمی

هاا دلیلای حقیقای اسات      هاا و مجاهادت   ریزی ها، برنامه اندیشی آن همه چاره. اند نهاده وانمی

  :اند جبر اعتقاد نداشتهبرای این که پیامبران و یاران آنها به 
 !بباااین هااام ولااایکن آری،: گفااات شااایر

  
 ماااااااارمنین و انبیااااااااا جهاااااااادهای

   
 کاارد راساات را جهدشااان تعااالی حااق

  
 ساارد و گاارم و جفااا از دیدنااد چااه آن

   
 لطیااف آمااد حااال جملااه هاشااان حیلااه

  
 رَریاااف هُاااو رَریااافٍ مِااانْ شَااایءٍ کُااالُّ

   
 گرفاااات گردوناااای ماااارغِ هاشااااان دام

  
 گرفااات افزونااای جملاااه نهاشاااا نقاااص

   
 !کیاااا ای تاااوانی، تاااا کااان،    مااای جهاااد

  
 اولیااااااااااا و انبیااااااااااا طریااااااااااقِ در
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 کااس اساات کاارده زیااان گاار ماان کااافرم

  
 نَفَااااس یااااک طاعاااات و ایمااااان ره در

   
 !مبنااد را ساار ایاان نیساات، شکسااته ساار

  
  !بخنااد باااقی کاان، جهااد روزی دو یااک

   
 (971-978همان، دفتر اول، ب )

شاویم، اعتقااد باه اراده و اختیاار انساان       تار مای   رچه باه صادر اساالم نزدیاک    واقع ه در

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

 . شود شویم، جبرگرایی بر شرون مختلف زندگی مسلمانان حاکم می می

 :یان جبرگراییزندگی واقعی و عملیِ مدع .1 .1

ممکان  . از دالیل بسیار محکم برای اثبات اختیار، بررسی زندگی جبرگرایان استیکی 

رساد کمتار کسای     اما به نظر می ؛است کسی در مرحلن فکر و اعتقاد به جبر باور داشته باشد

حتی کسانی که باا  . در زندگی واقعی خود به همن لوازم و توابع جبرگرایی التزام عملی دارد

کننااد، در زناادگی عملاای خااوی ،  ماای از نظریاان جباار دفاااع ماایهااای فلساافی و کال برهااان

کسی کاه اعتقااد راساخ باه     . کند که گویی طرفدار اختیارند ای رفتار می ناخواه به گونه خواه

ای  گااه باه خااطر های  مساأله      های   .1: هایی باشاد  جبر دارد، باید لزوماا دارای چنین ویژگی

وقات شاکایت و    های   .2 ؛رسندی اسات شود و همیشه در حالت خشنودی و خ ناراحت نمی

کناد،   تنبیه و تشاویق نمای   .4 ؛شود کس عصبانی نمی چیز و هی  از هی  .3 ؛کند اعتراض نمی

 ؛کناد  تردیاد نمای  . 6 ؛شاود  پشیمان و شارمنده نمای   .5 ؛کند دهد و مجازات نمی پادا  نمی

؛ کناد     عمتی دعا نمای برای تغییر دادنِ هی  وضعیتی یا دریافت هی  ن .8 ؛کند    حسادت نمی .7

برای آموز   .11 ؛کند    برای رسیدن به هی  هدفی، از جمله برای کسب رزق، تال  نمی .9

برای اثبات جبار و   .12 ؛کند    از خود دفاع نمی .11 ؛کند    و پرور  خود و دیگران تال  نمی

گوناه باشاد     اما در ایان دنیاا کیسات کاه ایان     . کند    متقاعد کردن طرف مقابل کوش  نمی

کیست که صادقانه به جبر الهی اعتقاد نظری و به تمام نتایج آن التازام عملای داشاته باشاد      

توان گفت حتی جبرگراترین افراد هم در عمق وجادان خاوی  بارای آدمای ساهمی از          می
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توان گفت هی  انسانی در عمال طرفادار جبار     واقع می در. اختیار و آزادی اراده قائل هستند

  :حتی اگر به شکل زبانی و فکری طرفدار جبر باشد نیست،
 مگااااو بیناااای،    نماااای او جباااار تااااو چااااون

  
 کاااااو  دیاااااد نشاااااان بینااااای، همااااای ور

   
 (634همان، ب )

گااه از   کسی که باور دارد انسان اختیاری ندارد و همه چیز به دست خداست، نباید های  

و کسای کاه   ( 3195-3/3111 د ،یمثناو )کس خشمگین شود و نباید از خود دفاع کند  هی 

اعتقاد دارد روزی به دست خداست و رزق هرکسای از ازل مقادر شاده اسات، نبایاد بارای       

جبرگرای حقیقای دنباال کساب و کاار     ( 3193-3199/ 5 د ،یمثنو) .کسب روزی کار کند

  :آورد    رود؛ زیرا باور دارد که خدا روزی او را فراهم می    نمی
 اراعتبااا بااای جباااری ای مخساااب، هاااان

  
 دار میااااوه درخاااات آن زیاااار بااااه جااااز

   
 باااد لحظااه هاار کنااد افشااان شاااخ کااه تااا

  
 زاد و نُقاااال بریاااازد خفتااااه ساااار باااار

   
 رهزناااااان میاااااان در خفاااااتن جبااااار،

  
 اماااان  بایاااد کااای هنگاااام بااای مااارغ

   
 (941-944همان، دفتر اول، ب )

اره شاد، درسات   های قبل به آنها اش که در بخ « دزد و شحنه»و « دزد و باغبان»داستان 

داند، اگر در     کسی که دزدی خود را ناشی از ارادۀ خدا می. کنند    به همین موضوع اشاره می

 های شحنه را هم ناشای از تقادیر   های باغبان و مجازات ادعای خود صادق است، باید کتک

 .بداند و به آن راضی باشد

فارض هرگوناه تعلایم و     پای   در پایان باید به یک نکتن دیگر اشاره کنیم و آن ایان کاه  

هاا را   اگر باور داشته باشیم خداوناد سرنوشات همان انساان    . تربیتی باور به اختیار انسان است

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

پیاامبران  گششته از رسالت . های مقدس هی  معنایی نخواهد داشت و وجود پیامبران و کتاب
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ها، تأسیس مراکز گوناگون مانند مدرسه و دانشگاه و مرسسات آموزشی  برای هدایت انسان

راه « توانناد     مای »ها  فرض استوار است که انسان و اخالقی انسان بر این پی     برای رشد علمی

 درهاا   اعتقاد به مجباور باودن انساان   . درست را انتخاب کنند و از راه نادرست دست بردارند

 . 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    

، گویا به زبان حال، تعلیم و تربیت را یکی از دالیل اثباات اختیاار   مثنوی، یعنی    کتابی تعلیمی

اسات و موالناا آن را باه ایان قصاد          کتابی تعلیمی مثنویم دانی    گونه که می همان. دانسته است

سااروده اساات کااه سااالکان و طالبااان حقیقاات از آن بهااره بگیرنااد و گااام در وادی عرفااان و  

ها مجبورند و نقشای در هادایت یاا     فرض موالنا این بود که انسان اگر پی . معنویت بگشارند

گفات      جیب از اخالق و عرفان سخن نمیگاه با این شور و شوق ع گمراهی خود ندارند، هی 

 .سرود    ها حدود بیست و ش  هزار بیت نمی و برای رشد و پیشرفتِ اخالقی و معنوی انسان

 

 نتیجه

اکنون که بحث ما دربارۀ دالیل اختیار از نگاه موالنا، به پایان رسیده است، خوب اسات  

« جبار و اختیاار  »نه که گفتیم، بحاثِ  گو همان. بندی مطالب بسردازیم به اختصار تمام، به جمع

رساد   لی است که همواره یهن بشر را به خود معطوف داشته است و به نظر مییاز جمله مسا

اما به هر حال الزم است ما تفسیری از جبار   ؛گاه به پایان نخواهد رسید بحث دربارۀ آن هی 

پاشیری   د و مسئولیتو اختیار به دست بدهیم که طبق آن، شأن و کرامت انسانی محفوظ شو

موالناا نیاز درباارۀ جبار و اختیاار ساخنانی باس        . شناسیِ او مورد تأکیاد قارار گیارد    و وریفه

 ،اگرچه او در مقام یک عارفِ بلندپایه، مانند هر عارف دیگری، به تفاویض . ارزشمند دارد

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

توان دریافات کاه او از    ، به آسانی میمثنویبندی مجموعن سخنان او در  ست؛ یعنی از جمعا

شاناختی، باه ردِ جبرگرایای     کناد و باا دالیال عقلای و نقلای و روان      اختیار انساان دفااع مای   

سخنان موالناا در دفااع از اختیاار، از قادرتِ اساتداللی و نیاروی هناریِ خاصای         . پردازد می
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گفتنای اسات کاه    . کنناد  گشارند و او را مجاب مای  اا بر خواننده تأثیر میبرخوردارند و عمیق

تفاویض و  . از سوی دیگار تفااوت گشاشات   « جبر»سو و  از یک« تفویض و تسلیم»باید میان 

یابد که خداوند موجودی داناا،   ، بر اثر رشد معنوی و عرفانی، درمی که انسان تسلیم یعنی این

با واگشاریِ اختیار خاود باه او، از زنادگی بهتار و واالتاری       توان توانا و خیرخواه است و می

برخوردار بود؛ به دیگر سخن، شخص بر اثر سلوک عرفانی، با نوعی شهودِ شخصی، متوجه 

شاود خداوناد از قادرت مطلاق برخاوردار اسات و هماواره مصالحت آدمای را در نظار            می

لیم بود و تدبیر امور خود را باه  روشن است که در برابر چنین خدایی باید سراپا تس. گیرد می

اما بایاد دانسات کاه     ؛موالنا به شدت طرفدار این گونه تسلیم و تفویض است. او واگشاشت

که خداوند سرنوشات انساان را، باا همان      جبر یعنی این. تفویض و تسلیم به معنای جبر نیست

ین شاده  جزئیات ، مشخص کرده است و انسان مجبور است طبق آن سرنوشتِ از پای  تعیا  

اما تفویض یعنی در برابر خدا، از سر اراده و عقال و اختیاار خاود برخاساتن و      ؛زندگی کند

گار   که بیاان  روشن است که این نوع نگاه بی  از آن. تدبیر امور خود را به او واگشار کردن

ممکن نیسات؛ باه   « برخورداری»جبر باشد، مستلزم اثبات اختیار است؛ چراکه تفویض بدون 

تواند آن را واگشار کند؛ بناابراین   ن مادام که انسان از چیزی برخوردار نباشد، نمیدیگر سخ

 . واقع متضمن اثبات اختیار است اندیشن تفویض در
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 الهدی نبراس ۀعرفان، اخالق و حکمت در منظوم

 سرودۀ حکیم حاج مالهادی سبزواری
 

 دکتر سید صدرالدین طاهری
 

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

باه اباواب فقهای     در این کتاب کلیاات احکاام فقاه مرباوط    . قدر است شناخته شدۀ این حکیم عالی

، صیام، حج و نکام، بدون ورود به جزئیات و دالیل فقهی بیاان شاده و بارای     کاة، صالةطهارت، 

ایان  . ای از قواعاد فلسافی یکار شاده اسات      آن احکام اسراری عرفانی یا اخالقی و یا مبتنی بر پاره

ساط شاخص   هزار و هفتصد بیت است که باه زباان عربای ساروده و ساسس تو      مجموعه بالغ بر یک
در مقالن حاضر سعی نگارنده بر این است کاه  . سراینده، یعنی حکیم سبزواری، شرم گردیده است

هاایی از احکاام و اسارار     بعد از یکر نکات مقدماتی مربوط به معرفی و شیوه و هدف کتاب، نمونه
در شارم  ای از نکاات ماشکور    با آوردن متن ابیاات و باا اساتفاده از پااره    احکام را مشکور ییل آن 

،  کراة ، صرالة گیری از مطالب پنج باب طهاارت،   ه فقره با بهرهوازداین مقصود طی د. کندگزار  

ای که هی  مستندی از شرع  های سلیقه ای از حکمت صیام و حج به انجام رسیده و گاهی نیز به پاره
هاای مساتقیم    یالزم به تشکر است که نشاان . یا عقل فلسفی یا یوق عرفانی ندارند، انتقاد شده است

 .در این مقاله مربوط به چاپ سنگی است شرم نبراس

، زکاات، صایام، حاج و عرفاان،     ة، حسان و قابح عقلای، طهاارت، صاال     الهدی نبراس :کلیدواژه

 .اخالق

                                                           

 (ss_tahery@yahoo.com. )بازنشسته هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی استاد. *

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 نبراسمعرفی اجمالی منظومه 

ای اسات فقهای، عرفاانی، اخالقای کاه توساط حکایم متألاه حااج           منظومه نبراس الهدی

به زبان عربی ساروده و ساسس توساط ایشاان شارم      ( ق.ها1212-1289)ی سبزواری مالهاد

شامار ابیاات ایان    . اسات  غررالفرائاد شده و شیوۀ آن شبیه شرم منظومه حکمت، موسوم به 

شا  کتااب فقهای     و ای مفصال  هازار و هفتصاد بیات اسات و مقدماه      منظومه بالغ بار یاک  

ت و هر کتااب را حااجی در شارم آن    ، حج، صوم و نکام را شامل اس کاة، صالةطهارت، 

 . نامیده است« محفل»یک 

برای شرم ابیات نام خاصی، که به مرلف منسوب و در آغاز و انجام کتاب آمده باشاد،  

نامیاده و در نخساتین   ( چراغ هدایت) الهدی نبراسپیشنهاد نشده؛ ولی اصل منظومه را ایشان 

 :فرماید بیت می
 نوّهناااااا الاااااشی الحمااااادهلل

  
 فقّهناااا الهااادی باااراسن بناااور

   
یااد کارده،    الهادی  کتااب نباراس  چناین در مقدمان کتااب از ایان منظوماه باا عناوان         هم

الزم  غاالق یمان   لیخا و لام  ... أساسااو الهدی منظوماا اُسّاا  ثم لمّا برز کتاب نبراس»: گوید می

رحساب  ب( 3، ص ق. هاا   1371سابزواری،  . )«شرحته شرحا یرفَ عن وج ه التباسا ... للنظم

هاشا شارم   »ناشار چااپ سانگی در ابتادا کتااب را باا عناوان         ،احتمال، با الهام از جملن فوق

نامیاده و در انتهاای کتااب    « النبراس أسرار األساس فی رموز الطاعاات و اشاارات العباادات   

یاک از دو عناوان در    ، ولای های   «أسراراألساس  هشا فهرست شرم النبراس فی»: نوشته است
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اما ناام منظوماه، باه    . یامده و فاقد سندیت انتساب به حاجی سبزواری استهای خطی ن نسخه

 .است الهدی نبراسکه در جمالت منقول از حاجی مالحظه شد، به طور مسلم  طوری

 

 نبراسمستند ابیات منظومه 

هجری قمری وفات نموده و تا این تاریخ، برحساب ساال    1289حاجی سبزواری در سال 

خطای   ای گشرد؛ ولی جای شگفتی اسات کاه نساخه    سال می 151فقط حدود ( 1441)قمری 

  . هاا  1374نگارنده هنگامی که در سال . باشد در دسترس عموم نیست وینوشتن  که دست

گرفاات و در آن سااال بااا دانشااگاه ساابزوار کااه   الهاادی شاارم نبااراستصاامیم بااه تصااحیح 

های کتاب برآمد  خهوجوی نس بزرگداشتی برای حاجی گرفته بود، به توافق رسید، به جست

ای که تااریخ   و به پنج نسخه خطی دست یافت که هی  یک به خط مرلف نبود و تنها نسخه

ق، یعنی حدود هفت سال پی  از وفات حاجی را در پایان خاود  .  ها1282اتمام کتابت آن 

تار ا باه دلیال اغالطای کاه داشات         داشات، باه دلیال افتاادگی اوراق خطباه و ا از آن مهام       

ست خط مرلف بوده و یا حداقل به رؤیت مرلف رسیده و تصادیق وی را اکتسااب   توان نمی

های خطی به ضمیمه نسخه چااپ سانگی تهاران، باه      با این همه با مالحظه نسخه. کرده باشد

توان یقین داشات کاه اشاعار و شارم آن ا باا قطاع نظار از اختالفاات           ق می. ها 1371تاریخ 

عالوه، اتحاد سیاق در شعر و شرم و این واقعیت کاه   به. ها ا از حاجی سبزواری است  نسخه

 .کند مطلب در معرض جعل و تصحیف نیست، یقین فوق را تأکید و تأیید می

 

 هدف مؤلف

و نگار  شرم آن تألیف یاک کتااب    نبراس منظومنهدف حاجی سبزواری از سرودن 

ای از  ی بیاان پااره  ای بارا  خواسته با گزار  امهات احکام فقهای زمیناه   فقهی نبوده، بلکه می

هاای عقالنای را کاه پشاتوانن معناوی ایان احکاام هساتند،          نکات عرفانی، اخالقی و حکمت

، صیام، حج و نکاام انجاام    کاة، صالةفراهم کند و این مهم را در ش  باب فقهی طهارت، 
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با این هدف، وی ترجیح داده وارد جزئیات احکام و حتی دالیال فقهای نشاود و    . داده است

 :گوید می الهدی نبراس منظومن این باره در ابتدای خود در
 الظّاااواهرِ فااای القاااولَ بساااطتُ ماااا و

  
 السّااااارائرِ فَشَاااااأ عینااااای نَصاااااب و

   
در عین حال، عیناا، به همین دلیل در خالل شرم به فراوانی از آیات و روایات اخالقای و  

قارار داده و باه ابیاات     عرفانی استفاده کرده و گاه سخنانی از عرفای بزرگ متقدم را مساتند 

عرفانی برخی از شعرای عرب نیز تمسک کرده و در این میاان باه قصایدۀ تائیاه ابان فاارض       

ای  مصری عنایت فراوان داشته است، و گاهی متن برخی از آیات و روایاات را نیاز در پااره   

 .از ابیات، با مهارت تمام، اقتباس کرده است

 

 ها اقسام حکمت

 :، در مجموع سه قسم استمنظومن نبراسدر های مورد اشاره  حکمت

 های عرفانی است؛ های عرفانی که گاهی یوقی است و گاه مستند به نهاده حکمت. الف

های اخالقی، که آنها نیز گاه استنباط مرلف و گاه مستند به قواعاد اخالقای    حکمت. ب

 است که از علمای اخالق به جای مانده است؛

های عقالنی، که همگی ا و شاید با استثناهایی اندک ا حاصل تادبر شاخص      حکمت. ج

اتکای حاجی به قواعد فلسفی، در ایان قسام از جملاه اساتثناهای ماورد اشااره       . مرلف است

ای و قابال انتقااد    هاای اساتنباطی وی سالیقه    است و الزم به تشکر است که برخی از حکمت

 .است

 

 حسن و قبح عقلی

اصلی که حاجی سبزواری پس از ادای خطبه ادیبانه کتاب بیان کرده و مبناای   ترین مهم

اسات،   منظومان نباراس  های مشکور در  ها به ویژه در قسم سوم از حکمت بسیاری از حکمت

 :گوید وی در این باره می. حسن و قبح عقلی است
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 صِرررفا  ّبعقلررر القرررب َ و الحررررنَ

  
 کاشررفا اعرررفنَّ للعقررلِ والشررر َ

   
 مصررلح  فيرره جررافَ، حکررمِ فکررلُ

  
 واضررح  ليررت األوهررامِ لَرردي إن و

   
 الکليرررر  عنررررداألنفس لکررررنَّ

  
  جليّررررر الخفيّررررر  أسررررررارها

   
مقصود از عقالنیت حسن و قابح  »: گوید حاجی در بیان عقالنیت حسن و قبح احکام می

هیای از  توان خوبی یا بدی نفس األمری فعل را دریافت، هر چند اماری یاا ن   این است که می

جانب شرع در مورد آن نرسیده باشد و یاا در صاورتی کاه حکمای از جاناب شارع رسایده        

توان جهتی را که باعث نیکویی یاا زشاتی فعال اسات، بعاد از ورود حکام شارعی و         باشد، می

 (6-7، ص ق .ها  1371سبزواری، . )«...تأمل در آن به گونن اجمالی یا تفضیلی اکتشاف نمود

و مقصاود از  »: رود ح عقلی، اصطالم حسن و قبح شرعی به کار مای در مقابل حسن و قب

االمار بارای افعاال وجاود نادارد و       حسن و قبح شرعی این است که حسن یا قبحی در نفاس 

قبح هر فعلی در گرو امار یاا    یاتوان یافت، بلکه حسن  جهتی برای نیکویی یا زشتی فعل نمی

بار بدان امر کرده، بار دیگر ماورد   ع یکنهی شارع است و حتی جایز است فعلی را که شار

 (همان. )«نهی خود قرار دهد و برعکس

حق این است که حسان و قابح، عقلای اسات،     »: گوید حاجی سسس در بیان نظر خود می

حسن عدل و صدق و قبح رلم و کشب بادیهی اسات و باه هماین دلیال      [ ا برای مثال ا ]زیرا 

 ( همان. )«پشیرند د این اصول را میافرادی هم که به هی  دیانتی معتقد نیستن

شویم که برحسب راهر عبارت اخیر، حاجی مسألن حسن عدل و قبح رلم نزد  متشکر می

همگان را از باب مثال و به منظور ارائه دو حکم اخالقی بدیهی نزد عموم عقال آورده، ولای  

سانجیده شاود،   حقیقت این است که حسن عدل و قبح رلم، اگر در ارتباط با خداوند متعال 

با اصل کلی حسن و قبح عقلی نیز مرتبط است؛ زیرا انتساب عدالت به خداوند باه ایان معناا    

کند و از رلم، کاه آن هام معیاار و     است که خداوند معیار عدل را در افعال خود رعایت می
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باه   خداوناد  توان گفت پرهیزد و در واقع، می مصادیق خاصی به حکم مستقل عقل، دارد می

اماا طباق نظار مقابال، یعنای حسان و قابح        . قل الزام دارد میزان عدل را رعایت کناد حکم ع

 .کند و هر چه او اراده کند، عین عدل است شرعی، فعل خداوند از هی  معیاری تبعیت نمی

 :پردازیم ای از اسرار در محافل نبراس می حال، با توجه به مقدمات فوق، به بیان پاره

 :آب مطلق: محفل طهارت. 0

حاجی سبزواری در آغاز محفل طهاارت، کاه برحساب معماول نخساتین کتااب فقهای        

 :کند است، آب را، طبق اصطالم شرعی مشهور، به مطلق و مضاف تقسیم می
 مطلرق  بقرولٍ  المرا  إمّرا  الماف و

  
 الرَررلَق مرراف مثررل أوالمضرراف

   
هاای   آلاودگی ها از  سسس با استفاده از این حکم که آب مطلق تطهیرکنندۀ اجسام و بدن

زداید،  را می( حدث)است و آلودگی باطن ناشی از جنابت و اموری دیگر ( خَبَثَ)صوری، 

ها و گشاینده راه  کنندۀ جهالت کند که برطرف آن را به علم به اصول و مبانی دینی تشبیه می

 :های نظری و عملی است اتصاف به حکمت
 سرراری  حيرراةٍ مررا أیضررا العلررمُ و

  
 األودیرر  فرر  ایرر عنال ماسَرر مررن و

   
 أرجاسرر ا نمِرر القلرروُِ رمط َِّرر

  
 أنجاسررر ا مرررن النفررروس همنرررزَِّ

   
بخ  است و در قلوب اهل علام   چون آب مطلق، طهارت علم به اصول و مبانی دینی هم

زدایاد و در مقاام حکمات عملای      هاا را مای   یابد، در مقام حکمت نظری جهالات  جریان می

اده سالک به تصفیه و تهشیب خاود، او را در تشاخیص   مقدمن مناسبی است تا، در صورت ار

حااجی از  . خوب از بد یاری دهد و راه کسب فضایلت و دوری از رییلات را هماوار ساازد    

: تعبیر فرماوده و نیاز باا اقتبااس از آیان شاریفن      « أنجاس»و از ریائل به « أرجاس»ها به  جهالت

چناان   این چنین برداشت کرده که هم( 17 /رعد. )«ها  بقَدرِالرماف مافً فرالت أودی أنزل من»

بارد، اما هر ررفی باه مقادار رارفیت  سایراب      ها می که باران به طور یکسان به همه سرزمین
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شود، علم و حکمت نیز برای همگان به طور یکسان در دساترس اسات، اماا هار جویاای       می

متناسب با همت و  گردد و هر سالکی علمی به مقدار استعداد و توان و امکانات  مستفید می

 (9-11همان، ص . )دشو ا  رهسسار عالَم فضائل می اراده

 :غسل مسّ میت: محفل طهارت. 2

در کتاب طهارت در فقه اسالمی معمول است که بعد از بحث از آب مطلق و مضااف و  

، از سه گوناه تطهیار بااطن،    (نجاسات)ها  کننده و آلوده( مطهِّرات)ها  بخ  مجموعه طهارت

سسس موارد لزوم وضو، غسال و تایمم مطارم    . شود وگو می و، غسل و تیمم، گفتیعنی وض

گردد و یکی از موارد لزوم غسل در جایی است که شخص، بر بدن مرده انساانی بعاد از    می

که طبق دستور شرع غسال داده شاود، دسات بگاشارد و یاا هرگوناه        سرد شدن و قبل از این

کاه   چنان حکم در لمس بدن شهید جاری نیست، همالبته این . تماس بدنی با آن حاصل کند

شود و با همان لباسی کاه هنگاام    در مورد شهید حکم غسل دادن و کفن کردن نیز اجرا نمی

حاجی ابتادا  ( 39همان، ص ). کنند خوانند و او را دفن می شهادت بر تن داشته بر او نماز می

 :فرماید در مقام بیان این حکم می
 مرا شَر َد   ترا  يمَرن مرسّ م   لِيغترلْ

  
 یَررررَدو بعررردَ أن  يررررِتط  ن قبرررلِمِرر 

   
 :کند گونه حیات را تصویر می سسس در بیان حکمت این حکم، ابتدا سه

هاای ممکان    حیات وجودی در برابر نابودی، باه معنای عادم، کاه در همان هساتی      . الف

 مصداق دارد؛

اعام از انساان و    حیات ادارک و فعلِ همراه با ادراک، که در همن موجودات زناده، . ب

 شود؛ حیوان، یافت می

هاایی کاه در مسایر     است، به ویژه انسان انساننوع حیات حکمت و معرفت، که ویژه . ج

اکتساب علم و فرار از جهل و در طریق تشرف به فضائل اخالقی و نیال باه مراتاب سالوک     

ساوم، در  شاود کاه گاروه     حاجی متاشکر مای  . گشارند های نفسانی قدم می عرفانی با مراقبت

 :واقع، از هر سه نوع حیات برخوردارند و هر مرتبه اخصی اشرف از مرتبه اعم است
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 ثرررالقٌ قُرّرررمت  ياتررراتِإنَّ الح

  
 ترَکررلس سَرر   فرر الوجررودِ ةٌيرراح

   
 و الفعررررررالُ اإلدراكُ ةٌيرررررراح

  
 عّرررالُو الفَ ذا الررردّراكُ  ّفرررالح

   
  و معرفرر  حکمرر يأخررر يرراةح

  
  لصرررفب رررذه ا  ّفالعرررالِم الحَررر

   
 تَرر الرُ لَّ ررا ثررمّ بررل بررالثالق کِ 

  
 رَر  مِرن نِ  عمٌّ و خرصٌ و أخرصُ  

   
سسس به حکم مسّ میت و غسل بعد از آن بازگشته، مرده سارد شاده انساان غیار شاهید را،      

نشاینی باا او، باه جاای      که عاری از هر سه نوع حیات است، به منزلن جاهل فرض کرده کاه هام  

ادبای و غفلات باه باار      لن تأدّب به آداب پسندیده شود، جهالت، بیکه معرفت بیفزاید و وسی این

نشینی با جاهل الزم اسات ایان عمال را باه طریاق مقتضای و از        از این رو مرتکب هم. آورد می

 :و این به منزله غسل مسّ میت استجمله با مجالست عالمی متقی و سالکی مرتقی جبران کند 
 نمِر  مرسّ  قرد  جراهال   سجرالِ یُ نفمَ

  
 نقمَررر توبرررا  لْررررفليغت هأحوالِررر

   
گاردد و شایساته    از احاوال او متاأثر مای   [ خواه ناخواه]نشین شود،  هر کس با جاهلی هم»

هد و نفس خاود را  است از این کار خود توبه کند و خود را از آن احوال جاهالنه شستشو د

 .«از تاریکی جهالت و غفلت نجات بخشد[ به طریق مقتضی]

 :وضو، غسل و تیمم: محفل طهارت. 1

طهارت شرعیه یک اصطالم فقهی است و سه نوع آن در اساالم پیشانهاد شاده کاه هار      

ها باا تطهیار    تفاوت این طهارت. یک از آنها در مواردی واجب و در مواردی مستحب است

ایان اسات کاه اوالا تطهیار اشایاء       هاای شارعی   تطهیرکنناده به وسیله به نجاست، اشیاء آلوده 

و آداب خاص ندارد و نیت قربت الهی در آن شارط نیسات و هار چناد بارای      آلوده ترتیب 

ولای  . شاوند  برخی از آنها مستحباتی وضع شده؛ اما بدون رعایات مساتحبات نیاز انجاام مای     
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شاوند؛ ثانیااا تطهیار اشایاء      گانه آداب ویژه دارند و با قصد قربات انجاام مای    های سه طهارت

گاناه بیشاتر ناارر باه      هاای ساه   در حاالی کاه طهاارت    آلوده تنها مربوط به رواهر آنها است،

طهارت باطن و به قصد آمادگی برای عبادت یا توجه به سااحت قادس اماور معناوی، مثال      

شوند؛ ثالثاا تطهیر راهر در مورد هار چیازی، اعام از     ، انجام میو نماز زیارت و تعلیم و تعلم

گانه مخصاوص انساان    های سه گیرد؛ ولی طهارت جماد یا راهر حیوان یا انسان، صورت می

گانه طهارت شرعیه، با اشاره به اصالت وضاو،   حاجی سبزواری در اشاره به اقسام سه. هستند

 :گوید ، میدر موقعیت معشور بودن وضو و غسل غسل و جایگزینی تیمم
 الغررررلُ و الوضرررو الط رررارةَ إنَّ

  
 األصررررلُ ذانِ و فررررر ٌ ترررريممٌ

   
طهاارت شارعیه پای  از نمااز و ماواردی دیگار از       سسس در بیان حکمت لزوم تحصیل 

 :گوید عبادات، مثل شروع و ادامه روزه واجب، می
  تحليرررر لشرررر فٍ فيرررره قابررررلٌ و

  
 بالتخليررررر  التحليررررر ِ شرررررترطُمُ

   
 ادخررل هذکرررِ حررریمِ فرر  و فاغرِررل

  
 لأقبِرررر عليرررره روأدبِرررر واهسِرررر

   
 هاسررم أذکررر اسررتحي : خبرررٍ فرر 

  
 هعنرررردَ رأتط ّرررر لررررم إننَّرررر  و

   
ای از  حقیقت این است که رفتن به سوی خدا تشریفات نادارد و هارکس، باا هار درجاه     

تواند با صدق نیت قدم در ایان   که از عوام یا از خواص باشد، می علم و معرفت و اعم از این

اهلل بعردد أنفراس    الطرق إل »: اند تکلف است که گفته چنان باز و بی راه بگشارد و این راه آن

اماا عرفاا ایان سالوک را      1.«های مردماان اسات   راه به سوی خدا به عدد دم و بازدم: الخالئق

                                                           

، منسوب به پیامبر اکرم و غیر موجود در 8، االسرار جامعاز سیدحید آملی، ، 185، ص 1392بیدارفر، . 1

  .واییجوامع ر
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اند که بدون تحصیل عرفان نظری در عمل میسر  مند کرده و مراتبی برای آن قائل شده قاعده

 .نیست

حاجی در بیان حکمت تحصیل طهارت شرعیه پی  از ورود به عبادت، نیز در اینجاا در  

به دو مرحله از مراحل سلوک عرفانی اشاره کرده و آن، به ترتیاب؛  مصراع اوّل از بیت دوم 

هر چه را غیار اوسات   : أدبِر هسوا»: تخلیه و تحلیه است و در مصراع دوم از بیت دوم با جمله

معنی تحلیه را بیان کارده  « به او روی کن: علیه أقبل»: معنی تخلیه و با جمله« پشت سر بگشار

  مرا جعرل  »: فرماید ر اخیر با این آین شریفه توجیه شده که مینیز دستو شرم نبراسدر . است

قلب در اصطالم، جایگااه عواطاف اسات و باه     ( 4 /احزاب) .«ف  جوفه ن قلبينِمِ هلل لرجلٍا

. کنناد و کاربردهاای فاراوان دارد    تعبیار مای  « دل»همین معنا است کاه در فارسای از آن باه    

: گرفتاه ایان اسات کاه    « قلاب »از کلمن  شریفه یهکاربردی که حاجی در اینجا با استفاده از آ

در « دل»اسات و   ،اگر به راستی نمازگزار خواهان تقرب به محبوب راساتین، یعنای خداوناد   

چه را که پی  از آن دلخواه او بوده، پشت سر بگشارد و  پی حق متعال دارد، بایستی همن آن

ای ورود باه ایان آساتان    ای مناساب بار   تحصیل طهارت شرعیه مقدماه . به خداوند روی کند

ولای ساندی    ؛وی حدیثی را هم در بیت سوم اقتباس نموده که معنای آن روشن است. است

 .برای آن یافت نشده است

 :احکام محتضر: محفل طهارت. 1

چه مسلمان و شیعه بوده و مورد توجه  ، یا انسانی که در حال مرگ است، چنان«محتضر»

عبارت طبق نظر شیعه ماتی را برای او انجام دهند، که اطرافیان قرار گیرد، مستحب است خد

پاهای او را به سمت قبله قرار دهند، شهادت به توحید حق تعاالی و رساالت   : که است از این

السالم ا را به او تلقین کنند، بار    گانه ا علیهم و امامت و والیت ائمه دوازده( ص)پیامبر اسالم 

را بار او بخوانناد و   « ...الإله إالهلل الحليم الکرریم »: فتالوت کنند، دعای معرو قرآنبالین  

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

ای بسوشاانند و   های  را بر هم نهند و دهان  را ببندند، او را با پارچه چراغی بیفروزند، چشم
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کااه ماارگ  قطعیاات یافاات، در انجااام  دسااتان  را در کنااار  قاارار دهنااد و در صااورتی  

و حضاور   اسات غسل جنابت مکلف به چنین حضور شخصی که  هم. تشریفات  شتاب کنند

 .زنی که در حال قاعدگی ماهانه است در آن محل کراهت دارد

 :گوید می مشکورحاجی سبزواری در بیان احکام 
 المحتضرر  حرالِ  شرر ُ  علينرا  حقَّ

  
 معتبرررر مرررا حت  القبلررر ه رررتوجي

   
 هتلقينُرررر أکيرررردةٍ سررررننٍ نمِرررر

  
 هدینُررررر قررررررَّرليُ و شررررر ادتينِ

   
 عشرررر ثنررر اإل األئمررر َ إقرررراره

  
 القمرررر مرررادامَ الررررالم علررري م

   
 جوليُرررررَ لررره قررررآنٌ لَيتُرررلِ و

  
 جرَالفَررر کلمرررات أیضرررا نلُقَِّررر

   
 بّقررراطُ فررروهُ و عينررراه ضمَِّرررغُ

  
 اأطلِقررر منررره واليررردانِ غُطَِّررر َ

   
 یَشررتَبه لررم نإ التج يررز عُجّررلَ و

  
 کَرررِه حررائضٍ و مُجنرر ٍ حضررورُ

   
: گردد که متشکر میسسس حاجی به بیان اسرار عرفانی یک یک خدمات فوق پرداخته، 

گیرد و دیگاران   احکام فوق دربارۀ کسی است که بدون اراده خود در آستانه موت قرار می

موتی هام هسات کاه باا اراده      ها غیرارادی نیست، بلکه دهند؛ اما همه موت برای او انجام می

کاه، برحساب گفتاار     گیرد، چناان  شخص و در عین برخورداری از حیات مادی صورت می

کاه   بمیریاد پای  از آن   :موتروا قبرل أن تموتروا   »: منسوب به پیامبر اکرم، گفتاه شاده اسات   

موت اختیاری اختصاص به سالک طریق عرفان دارد و حاجی سبزواری با اساتفاده   1.«بمیرید

                                                           

 شرم فصوص؛ 248، ص األنس مصبام؛ 25، ص مرصادالعباد: ، از2پاورقی ، 119همان، ص : ک.نیز ر. 1

 .534و  141قیصری، ص 
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هایی برای احکام پی  گفته محتضر بیابد و ایان   یوق عرفانی خود کوشیده است تا معادلاز 

شاود، بایساتی توساط شاخص      احکام، بر خالف احکام محتضر که توسط اطرافیان انجام می

 :سالک به مرحله عمل درآید
 غمضِفلررريُ إرادة  یَمرررت نمَررر و

  
 یرتضرر  صَررمتا  و اهلل ويسِرر اعمّرر

   
 بالعطررا ليرردینِا مبررروطَ کررانَ و

  
 غِطرررا لفررر  بالعزلررر  إنررره و

   
 معنرررويّ لنرررورٍ ظرررلٌ إسرررراجه

  
 ولررويّ ورٍنررب روحرره مررسّ مِررن

   
 األط ررار سرروي مررا تنحّرر  کرران

  
 األشرررررار عررررن هواجتنابرررره

   
 شرررميرُتهوال تج يرررزٍ تعجيرررلُ

  
 یرررررير لرررررالکٍ سرررررع ٌ و

   
دی، پی  از ماوت تان،   شخصی که در طریق موت ارا: مضمون ابیات فوق این است که

 : نهد بایستی قدم می

 بندند؛ که چشمان محتضر را می از غیر خداوند چشم برگیرد، چنان: اوّل

 نهند؛ که دهان محتضر را بر هم می سکوت  بی  از گفتار  باشد، چنان: دوم

گشاایند و در   کاه دساتان محتضار را مای     گشاده دست و اهل بخش  باشاد، چناان  : سوم

 دهند؛ کنار  قرار می

کااه محتضاار را  گاااهی گوشااه گاارفتن و اختفااا از مااردم را تاارجیح دهااد، چنااان: چهااارم

 پوشانند؛ می

کاه   روشان ساازد، چناان   ( ع)باطن خاود را باا ناور معنویات و والیات معصاومان       : پنجم

 نمایند؛ شهادت به رسالت، امامت و والیت را به محتضر تلقین می
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ناپاکان به علت جنابت و قاعادگی ماهاناه را   که  جز با پاکان معاشرت نکند، چنان: ششم

 دارند؛ از محتضر دور می

در طی مسیر تعلل و درنگ نکند و نسنادارد کاه در آینادۀ زنادگی فرصات بسایار       : هفتم

تواند بعد از چند سالی آسودگی و ا احیاناا ا هوسرانی به راه خدا برود و در طریق    دارد و می

گشرد و مارگ   سرانجام می ،هر چند طوالنی باشد که عمر آدمی ، چنانسلوک قدم بگشارد

 .رسد فرا می

 :قبله: ۀمحفل صال. 0

. ، در اساالم روشان اسات   قرار داردحکم قبله یا کعبه، که در مسجدالحرام در شهر مکه 

بخشی به حج عمره و تمتع مربوط است که بایستی به محفال حاج    :بخ  دارد دو این حکم

کردن به قبله در هنگام نماز اسات کاه در محفال     رویبخ  دیگر مربوط به . موکول گردد

چنین دارای احکام متفرقی اسات، از ایان قبیال کاه ا بارای مثاال ا          هم. شود مطرم می ةصال

گردانناد و میات مسالمان را در قبار رو باه قبلاه        پاهای محتضر مسلمان را به سامت قبلاه مای   

رار عرفانی استقبال قبله در هنگام نمااز  ای از اس شمه الهدی نبراسدر این فراز از . خوابانند می

حاجی سبزواری ابتدا در بیان حکم روی نمودن به کعبه در نمازهای واجاب  . بیان شده است

 :گوید و مستحب می
 القبلررر َ فررر   اتَّجاهُرررک فرررر ٌ و

  
 فرراقت ِ شرررط  المنرردوُ فرر  و فرر ٍ 

   
ایان  . رط اسات کردن باه قبلاه واجاب و در نمازهاای مساتحب شا       در نمازهای واجب روی

چیساات و در چااه « شاارط»و « واجااب»حکاام فااروع بساایاری دارد، از ایاان قبیاال کااه تفاااوت   

یاباد؛ ولای حااجی،     هاایی اساتقبال قبلاه در نمازهاای واجاب و مساتحب تخفیاف مای         موقعیت

قااول داده وارد جزئیااات نشااود، از طاارم آنهااا  نبااراس  نکااه در ابتاادای منظوماا  برحسااب ایاان

شود که چهاردیواری کعبه قبلاه حاضاران در مساجدالحرام و     ر میخودداری کرده و تنها متشک

 . سمت کعبه قبله بیرون ماندگان از مسجدالحرام، از ساکنان مکه و دیگر شهرهای عالم، است
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تارین وجهای، کاه     وی سسس بیان حکمت روی نمودن به قبلاه در حاال نمااز را باا بلیاغ     

باشاد،   نباراس سرودن این بخ  از ابیات  تواند حاکی از نشاط و انبعاث سراینده در حال می

 :گوید آغاز کرده، می
  بالحقيقرر  المقررامُ أشرربه  مررا

  
  بالحقيقرررر  القبلرررر فإن ررررا

   
هساتی، چاه،   « حقیقات »کردن به قبله با روی نمودن باه   چه بسیار است شباهت میان روی

 .است[ الوجود، ، یعنی واجب]هستی قبلن حقیقی همان حقیقت 
 فرراردة انررتک الحررقَّ أهررلِ قبلرر 

  
 بالواحرردة مقُرر أوثررالقٍ نرر ثَ عررن

   
که به ثنویاان   چنان از دوگانه، آن. قبلن اهل حق، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، یکی است

گونه که درباره اهل تثلیاث از مسایحیان شاهرت دارد، روی     گانه، آن منسوب است، و از سه

 .یاوربتاب و به قبلن واحد، که همان خدای متعال است، روی ب

قرل یرا   »: فرمایاد  نماید که می را میقرآن بیت اخیر، در واقع، صورت منظوم آین شریفن 

آل )« شررك بره شرينا   إلاهلل و ال نُإ کم أن النعبدَنا و بينَسوافٍ بينَ  وا إل  کلمأهل الکتاُ تعالَ

 ای اهل کتاب ما مسالمانان و شاما در ایان نقطاه مشاترکیم کاه      : با تفصیل بیشتر( 64 /عمران

ایام و   م هستی ممکنات است پشیرفتهوهمگی عالم ماورای طبیعت و نیروی الیزالی را که مق

ای  پس بیایید سخن واحدی بگوییم و مطلاوب یگاناه  . چه بسا در مصداق آن اختالف داریم

ای را همتاای او   همتا روی بیاوریم و یگانه یا دوگانه یا چندگانه را طلب کنیم و به خدای بی

 .قرار ندهیم

چون پیاامبر، یاا    کند که آیا انسان کامل، هم حاجی سسس این پرس  احتمالی را مطرم می

 :دهد که تواند قبله واحد ما باشد  سسس پاسخ می ، نمیکنیمهر کامل دیگری که وی درک 
 واسرررط  کررران للفررريضِ والکامرررلُ

  
 رابطررررر  بالقررررردیمِ اتِثرررررللحاد
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تواناد از فقار امکاانی برهاد و در      اشاد، نمای  ای از کمال رسیده ب انسان کامل به هر مرتبه

کاه در خطااب باه پیاامبر      تواند واسطن فیض میان حادثات و قدیم باشد، چنان نتیجه، فقط می

به تعبیر دیگر، انساان کامال عاین حاق      1.«ما خلقت األفالكلوالك لَ»: اسالم گفته شده است

  2.«رآن  فقد رأي الحق من»: که پیامبر اسالم فرمود ینه حق است، چنانئنیست؛ ولی آ

 :اإلحرامۀتکبیر: ۀمحفل صال. 1

، نخستین رکن از ارکان نماز است که نماازگزار  «اهلل اکبر»، به معنی گفتن اإلحرامةتکبیر

ای از کارهای مباام مثال ساخن گفاتن باا       شود و از آن به بعد پاره با گفتن آن وارد نماز می

آشامیدن و امثال اینها را تاا پایاان نمااز، بار     دیگران، حرکت به این سو و آن سو، خوردن و 

اهلل »شاود کاه    حاجی ضمن توضایح حکام تکبیار، متاشکر مای     . دارد خود حرام یا ممنوع می

تار دانساتن او نیسات، چاه، های        به معنی مقایسن خداوند با دیگار ممکناات و بازرگ   « اکبر

تار از او باشاد،    رگنیست تا خداوند باز « بزرگی»ممکنی در مقایسه با خداوند، موصوف به 

 /طاهاا . )«ومالقيّر  للح ّ هُالوجو نتِو عَ»: که خود، در اشاره به این واقعیت فرموده اسات  چنان

گیرد که این جمله یک معنی تنزیهی دارد و به این واقعیت اشاره دارد  سسس نتیجه می( 112

ایان  . ف شاود خداوند برتر از آن است که توسط بندگان توصی: «اهلل اکبر من أن یوص »که 

باه حکام    3.تفسیر مفاد حدیثی معتبر است که محمدبن یعقوب کلینی در کتاب کافی آورده

پروردگاار،   ، در مقایسه با علوّ شأنعقل نیز روشن است که توصیف ما حتی به صفات عالی

برتر از برترین توصیفی است کاه توساط بنادگان صاورت     به وجه نامتناهی ناقص است و او 

چاون وجودماان محادود اسات و در خاور       ک ما از صفات پساندیده نیاز هام   گیرد؛ زیرا در

ایان مطلاب مفااد گفتااری اسات      . باشاد  موجود نامتناهی از جهت یات و کماالت یات نمی
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. رُّ الأحص  ثنرافً عليرک  »: گوید گونه و مشهور که از منابع متعدد نقل شده و می مناجات

 :گوید امه بحث، با الهام از جمله فوق میو حاجی نیز در اد 1.«أنت کما أثنيت عل  نفرک

 الجاهررلُ اجتررراه اعمّرر سرربحانَه

  
 العاقرررلُ ارتضرراه  اعمّررر غفرانَرره 

   
 ال و لنفرررره أثنررر  کمرررا ف رررو

  
 الخَرر مَررن عليرره ثنررافه یُحصرر 

   
 اإلحرامۀآداب تکبیر

که انگشتان  اإلحرام هر دو دست را در حالیةگزار هنگام گفتن تکبیرزمستحب است نما

هم چسبیده و کف دست باز است تا محایات نرمه گو  بااال ببارد و در آن حاال تکبیار      به

 :گوید حاجی ابتدا در بیان این حکم می. بگوید
 باليرردین کبّرررت مترر  َاِرفَرر

  
 األذنرررين ت مشرررح محاذیرررا 

   
ها باه   باال بردن دست: فرماید می ،بر حسب مضمون ،وی سسس در بیان حکمت این عمل

ها است که گویی نماازگزار باه زباان     یکی مربوط به پشت دست: و معنا داردصورت فوق د

هاا اسات    گوید، دنیا و تعلقات آن را پشت سر نهادم و دیگری مربوط به کف دست حال می

گیرناد، گاویی خداوناد را مخاطاب قارار داده و       که چون در این حالت رو به قبله قارار مای  

ای  کاه دساتانم خاالی اسات و اندوختاه      دم، در حالیگوید با تمام وجودم روی به تو آور می

 :معنوی ندارم تا بدان خرسند باشم
 دنيرررائ  عرررن الرفرررَ ذا یررردي فرررَُرَ

  
 ورائررررررر  نبرررررررذت ا أننررررررر  و

   
 الحرررررررذاف للقبلررررررر  ببطن رررررررا

  
 عَطررررالف یرررردي الصُررررفر، کَفرررر  أن

   
                                                           

ناءً ث أنا ال أحصی»لفو با ( ص)، از پیامبر اکرم 56، ص الشریعه مصباماندیشی دینی، نقل از  سایت هم. 1

 .«أنت کما اثنیت علی نفسک. علیک
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 :نمازهای یومیه: ۀمحفل صال. 1

 :اجب ش  قسم استنماز و. واجب و مستحب: نمازها بر دو قسمند

یومیه، جمعه، آیات، عیدین فطر و قربان، طواف و نمازی که با نشر یا عهد یا سوگند شرعی 

نیاز به طهارت شرعیه نادارد  نماز واجب شود و اگر نماز میت را هم، که برخالف بقیه اقسام 

ای اماا نمازها  . گاردد  باه هفات قسام باالغ مای      ،و از جهت ارکان نیز متفاوت است، بیفازاییم 

البته حکم استحباب برای نماز در موارد خاصی، مثل زیاارت و  . مستحب شمار معینی ندارند

یکار   چاون  هام نوافل، صادر شده، ولی عادم ضابط شاماره از ایان جهات اسات کاه نمااز،         

: که در حدیث آمده اسات  چنان. خداوند، همیشه و به هر مقدار خوانده شود، مستحب است

  1.«استقل و من شاف استکثر فمن شاهفموضوع خير  ةالصال»

 : گوید با اشاره به اقسام فوق و بدون یکر نماز میت می ةحاجی در ابتدای محفل صال

 تنُوَِّعَرررر قررررد أوال  ةالصررررال ان
  

 توُ ّعَرر کررلٌّ و النرردُِ و بررالفر ِ
   

گااه ضامن بیاان اسارار تشاریع نمااز در        سسس اقسام نمازها را طی چند بیت آورده و آن

انساان نماازگزار را از غارق شادن در مظااهر ماادی طبیعات نگااه          ،نمااز : ویدگ شریعت می

گشرد و شخص متمسک باه نمااز    چون پلی است که از روی جهنم طبیعت می همو دارد  می

 :کند را از در افتادن به گرداب غفلت و غرق شدن در غمرات آن حفو می

 الشررریع  فرر  لصررالة بررا  َعررولِ

  
 عررر الطبي فررر  االن مررراك أمررررا 

   
گاناه واجاب در شابانه روز توجاه کارده و در حکمات ایان         سسس باه تکارار نمازهاای پانج    

ها در حیاات ماادی بسایارند و دم باه دم باه ساراغ        کننده از آنجا که غافل: گوید تکرارها می

                                                           

، 333صفحن ( ص)یر غفاری، از پیامبر ، از ابواالخبار معانی، از 2پاورقی ، 141، ص 1392بیدارفر، : ک.ر. 1

 .با لفو مشابه
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ا که مساتحب اسات   ]گانه  آیند تا او را بربایند و به غفلت دراندازند، نمازهای پنج سالک می

حاال  . هاا بگیرناد   کنناده  واجب شده است تا فرصت را از غافل[ خوانده شوند ا در پنج وقت 

اگر به هفده رکعت نماز واجب سی و چهار رکعت نمازهای نافلاه هام افازوده شاود، عادد      

 :گوید حاجی با اشاره به حکمت فوق می. رسد ها به پنجاه و یک نوبت می بازدارنده

 راتٌمتکررررررررَّ الصرررررررلواة و

  
 ابعررررررراتٌمتت غَفَرررررررالتٌ إذ

   
گردد که از جمله خواص و آثار نماز این است که آدمای   وی سسس متوجه این نکته می

. دارد هاای آشاکار و منکارات، از هار قبیال بااز مای        را از ارتکاب اعماال ناپساند، بادکاری   

. (45 /عنکباوت )« تن   عن الفحشاف و المنکر ةإن الصال»کریم آمده است  قرآنکه در  چنان

[ برخی از]، نماز (114 /هود)« ذهبن الريناتیُ الحرناتِ إنَّ» :یکلی قرآن اصلق طب به عالوه،

 :کند پاک مینیز گناهان را 
  سررررالب نُکررررري و فحشررررا صررررالتنا

  
  مُذهبرررررر سرررررريناتٍ الحرررررررناتُ و

   
 :ال و نفسمکات ز: ۀکازمحفل . 1

انوادگی و هایی کاه اقتصااد فاردی، خا     ها و زمان ویژه در مکان زکات مال، در قدیم و به

هایی که معامالت باا اساکناس انجاام     اجتماعی بر پاین کشاورزی و دامداری بوده و در زمان

و بخا  عماده مالیاات    ترین محور چرخ  امور زندگی افاراد و اجتماعاات    شده، مهم نمی

ویاژه در روساتاها، کشااورزی و     بوده و امروز نیز در بسایاری از نقااط، باه    حکومت اسالمی

کارناد   چه مای  این اصلی معامالت است و خوراک مردم و احشام ایشان از آندامداری دستم

دهناد تغشیاه    شود، از گوشت حیوانات اهلای کاه پارور  مای     های روستا تأمین می و از باغ

به طال و نقره نیز زکاات تعلاق    کنند کنند و از پوست و پشم همان حیوانات لباس تهیه می می

هاای رایاج باا پشاتوانن      تی طال و نقره جای خود را به پاول رواج معامال گیرد، ولی اکنون می
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ویاژه در    طال و نقره و جواهرات قیمتی داده، ولی خرید و فرو  طالجات و زیورآالت، باه 

 . شهرها رونق دارد

این واقعیت سبب شده است در فقه اسالمی باب مستقلی با عنوان زکات گشوده شاود و  

در فقاه مقارر شاده، مشامول زکاات واجاب گردناد،        بخشی از اموال، با شرایط خاصی که 

و شرم آن را باه زکاات    منظومن نبراسگانه  ش  از محافل حاجی سبزواری نیز یک محفل

وی پس از بیان شرایط اشخاصی که مورف به پرداخت زکات هستند . داده استاختصاص 

فقرراف و  نمرا الصردقات لل  إ» قارآن کاریم  ای مشاهور از   و بیان مصارف زکات، بر حسب آیه

طای یاک    ،آنهاا واجاب اسات   زکاات   پرداخات اجناسای را کاه   ( 61 /توبه) «...المراکين و

گناادم، جااو، خرمااا و )غااالت چهارگانااه : شاامارد و آنهااا عباتنااد از گانااه برماای فهرساات ده

چه از زماین برداشات    و آن( شتر، گاو و گوسفند)، أنعام ثالثه (طال و نقره)، نقدین (کشم 

لوبیا، عدس و دیگر حبوبات، به جز سبزیجات که پرداخت زکات آنها شود مانند نخود،  می

هاایی هام در    ده جنس مشکور، همگی مشمول حکم زکات هستند و نصااب . مستحب است

 :فقه اسالمی برای آنها مشخص شده است
 عرررمّ و أربرررَ غرررالتُ ذي، فيررره مرررا

  
 الررررنَّعم  الثالثرررر و أیضررررا نقرررردین

   
 المنرررزن المکيرررلُ ر األ تنبرررت مرررا

  
 سرررنن مرررن ففيرره  ،الخضرررر عررردا ممررا 

   
گوید هر انسانی در مجماوع از   سسس حاجی سبزواری به جنبن معنوی زکات پرداخته می

دهاد   انجاام مای   ،در پای ادراکاات   ،ده منبع بیرونی و درونای بارای ادراکاات و افعاالی کاه     

چشاایی  حواس شنیداری، دیداری، بویاایی،  : پنج حس راهر که عبارتند از: برخوردار است

حس مشترک، که خزانه ادراکاات حاواس   : و لمسی؛ دو حس ادراکی باطنی که عبارتند از

هااا و  کنااد و بااا تحلیاال راااهر اساات و قااوۀ واهمااه، کااه در ماادرکات حااواس تصاارف ماای 

سازد و دو نیروی عامل حرکاات کاه، باه ترتیاب      های جدیدی می های خود صورت ترکیب

سنجد و شخص را به طرف فعال یاا تارک فعال      را میقوه شوقیه، که نفع و ضرر : عبارتند از
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باه   ،در صورت تحریک شاوقیه باه انجاام فعال     ،ای است که که و آن قوه راند و قوۀ محر می

ادراکاات و عوامال   . زناد  مای  فعل خاصای از انساان سار    ،دهد و در نتیجه عضالت فرمان می

سات، در مجماوع، ده   ک کلیاات ا درِگانن فوق به ضمیمن عقل، که در اصطالم فالسفه مُا  نه

عامل را، که باا محاسابن عقال، مرکاب از هشات عامال ادراکای و دو عامال فعلای هساتند،           

 :دهند ها در طول زندگی را سامان می ادراکات و کردارهای انسان
 کرررر درِمُ فررررربٌَ عشرررررٌ القرررروي نَّإ

  
 کررر المحرَِّ همرررا عشررررٍ مرررن ثنتررران

   
 سررررت قرررد العضرررالت فررر  عاملررر 

  
 غضرررربت وأ اشررررت ت قررررد شرررروقي 

   
 سررررف بداإل هررررو العقررررل عاشرررررها

  
 مرررردد بررررل ،ل ررررا دركَ ال البرررراق و

   
هاای رااهری و ماادی     گوناه کاه داشاته    هماان : گویاد  سسس در بیان حکمت زکات مای 

گاناه بااطنی و    هاای ده  ای که یکر آنها گششت، مشامول زکاات هساتند، ایان داشاته      گانه ده
دهاد،   ای و فعلای کاه انجاام مای     اسب هر قاوه معنوی نیز زکاتی دارند و بایستی هرکس به تن

چاون    هاا نیاز، هام    زکات الزم را به مستحق آن و محل مصرف آن بسردازد، و ایان پرداخات  

که در آغاز سوره البقاره در وصاف اهال    های مادی، مصداق فرموده خداوند است  پرداخت
 (3 /البقره. )«و مما رزقناهم ینفقون»: فرماید ایمان می

: فرمایاد  ه نمونه از زکات معنوی قوای رااهر و بااطن اشااره کارده مای     حاجی سسس به س

 کراة  »: که در حدیث شریف آمده اسات  زکات قوه عاقله تعلیم دان  به دیگران است، چنان

منادان اسات؛ زکاات قاوۀ      نیروی محرکه قضای حاجات مشروع حاجت ؛ زکات1«هالعلم نشر

و زکاات کال نفاس، کاه ایان قاوا باه         دیده و خواهان کمک است آسیب شوقیه تشخیص افراد

                                                           
 .بن ابیطالب علیه السالم از امام علی 52، ص غرر الحکم در دررالکلم. 1
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ال »: اند، ایمان به خالق و به زبان آوردن به کلمن شاریفن  الخالقین در آن استقرار یافته فرمان أحسن

 1.« کاة االنفس قول ال اله اال اهلل»: که روایت شده است که است، چنان« اله االاهلل
 للغيررررر صرررررفه کررررلٍَّ  کرررراة

  
 الخيرررررِ فرررر  اهللِ وجرررره مراقبررررا 

   
 العاقلررر   کررراة الغيرررر تعليمرررک

  
 شرررامل  «ینفقرررون ر قنرررا اممّررر»

   
 الرررروطر قضررررا  کات ررررا عاملرررر 

  
 الضرررر اولرروأ األولرر  حرر  شرروقي 

   
 فرررراهوا نفررررسٍ  کرررراةَ سررررادتنا

  
 «اهللُ اال الرررررررره ال» قررررررررولُ أن

   
 :تأثیر روزه: محفل صیام. 9

یان و مسایحیان جهاان دیاده    چه اکنون در بین یهود به موجب آن ،روزه عبادتی است که

 ، در ادیان پیشین نیز تشریع شده اسات هایی در صورت و کمیت و کیفیت شود، با تفاوت می

تر َ علر    ت  عليکم الصيام کما کُکُ»: فرماید هم در مقام تشریع حکم روزه می قرآن کریمو 

 (183 /البقره. )«الذین من قبلکم

ای را باه روزه و   ری محفال ویاژه  اهمیت این حکم باعث شده اسات کاه حااجی سابزوا    

در شاارع مقاارر شااده، تعریااف کااه گونااه  وی ابتاادا روزه را، آن. اساارار آن اختصاااص دهااد

 :کند می
 علرر  الررنفس نمِرر ترروطين الصررومُ

  
 تلررررر  لنيررررر ٍ معّرررررينٍ کررررر ٍَّ

   
سسس روزه را، از نظر حکم به چهاار قسام، واجاب، حارام، مساتحب و مکاروه، تقسایم        

 :ود که روزه ماه رمضان واجب استش متشکر میسسس کرده، 

 

                                                           
 .های عرفا است احتماالا از گفته. 1
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 مرررررتح  ،کُرررررهٌ و حظرررررٌ واجرررر ٌ، و

  
 قرررردوج  الرمضرررران شرررر ر صرررروم و

   
روزه و  ، مفطارات سسس به برخی از احکام روزه، از قبیل شرائط وجوب، واجباات روزه 

داری باه دو نکتاه    هاا و اسارار روزه   کفاره افطار ممنوع، پرداخته و سرانجام در بیان حکمات 

 :فایدۀ گرسنگی: نخست: کند ه میمهم اشار
  التصررررفي نعررررمَ للقلرررروُِ الصررررومُ

  
 مررررتکفي  حجررر ٌ «تصرررحوا صررروموا»

   
 رترررؤثَ صررومٍ  فضررل  فررر  خبرررٍ  کررم 

  
 رمرررراطِ مُررررزنٍ للحکمرررر  والجررررو 

   
 الفطنرررر  تميررررت کانررررت لبطنرررر او

  
 الفتنررر  کرررلٌّ البطنررر  فررر  کررران برررل

   
هاا اسات و پیاامبر اکارم      واع آلودگیروزه وسیلن مرثری جهت تصفیه قلب از هواها و ان

در « واتصاحّ »بایاد افازود کاه فعال      1،«روزه بگیریاد تاا ساالمت بیابیاد    »: اسالم فرموده است

حدیث مشکور ررفیات دارد ساالمت جسام و روم را بنمایاناد، ولای در اینجاا باه مناسابت         

 .مقصود، فقط به دومی توجه شده است

الجرو   »: ره شده که حااجی آن را باا عباارت   در مصراع دوم از بیت دوم به گفتاری اشا

و بادون  « حادیث شاریف  »، در بیان حکمات تکفاین میات، باا عناوان      « مطرالحکمیسحاُ 

 2(44ص طبع سنگی، ، شرم نبراس. )انتساب به مرجع حدیث نقل کرده است

                                                           

؛ راوندی،  7، حدیث 268، ص 1، ج عوالی اللئالی، از 1پاورقی ، 236، ص 1392بیدارفر، : ک.ر. 1

 .23615، حدیث کنزالعمال؛ 179، حدیث 76، ص الدعوات

ولی ممکان اسات   ( ع)سایت کتابخانه تخصصی امام سجاد )نقل شده  563ص اسرارالحکم، این جمله از . 2

آمیز برخی از عرفا و بزرگان اخالق و حکمت عملی باشد؛ اما، به  حدیث نبوده، بلکه از قبیل سخنان حکمت

گرسانگی باه ساان    »: یبا و فصیح و بلیغ ادا شده استهر حال جمله ارزشمندی است که در پوش  الفاری ز

 .«بارد ابری است که از آن حکمت می
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در مصراع نخست از بیت سوم نیز به این نکته اشاره شده که شاکم انباشاته از غاشا ماانع     

توان به سادگی باا تجرباه دریافات و گویاا علات       این مطلب را می. ق آدمی استدرک عمی

ویژه غاشاهای چارب و سانگین و     هاضمه بعد از تناول غشا، به    پزشکی آن این است که اندام

گیارد و   دیرهضم و آن هم چه بسا به مقدار زیاد، قوای بدن را برای هضام غاشا باه کاار مای     

ی برای درک کلیات و چه بسا ادراک دقیاق جزئیاات بااقی    فرصتی برای مغز و قوای ادراک

گشارد و به همین جهت است که کارهای فکری، مثال مطالعاه و انجاام عملیااتی، مثال       نمی

 .رانندگی اتومبیل، که نیاز به تمرکز و دقت دارند، بعد از صرف غشا مشکل است

کالتی را کاه باین   هاا و مشا   در مصراع دوم از بیت سوم، حاجی فراتار رفتاه و همان فتناه    

ایان ساخن ممکان اسات در ماوارد      . دهاد  باارگی نسابت مای    کند، به شکم ها بروز می انسان

طور قطع با این کلیتی که گفته شاده در بردارنادۀ مبالغاه     بسیاری مصداق داشته باشد؛ ولی به

باارگی،   ها و صفات ماشموم دیگار، غیار از شاکم     ها در اثر خواسته است، زیرا بسیاری از فتنه

ورزی، حساادت و بسایاری    برای مثال شاهوت جنسای، ریاسات طلبای، کیناه     . دهد روی می

هاای عظایم    های نامشروع چه بسا مایان باروز فتناه    دیگر از حاالت و صفات ناپسند و خواسته

دساتگیری از گرسانگان و   : نکتان دوم . های آن در هر زماانی فاراوان اسات    شوند و نمونه می

 :محرومان
 فرررر  معتَّرررررال و بالبررررائس فيرررره و

  
 وفَّررر  یرررا فشرررارك مواسررراةٌ، ضرررنکٍ

   
 البصرررررِ سررررمّ مرررررموم طعررررامکم

  
 النظررررِ حرررقَ یُعررر َ ملَررر برررائسٍ مرررن

   
 صررررخا نمَررر کرررابُ مررراف نمِررر نعُجّررر

  
 طُبّخرررررا الفرررررؤاد حرررررررة بنرررررارِ

   
وقتی یک شخص ماتمکن کاه در طاول ساال رناگ      . خوبی شهرت دارد این حکمت به

خصوص اگر در روزهای طاوالنی تابساتان    اه ماه رمضان، بهبیند، در عصرگ گرسنگی را نمی

بعید نیست در آن حالت به یاد کساانی   ،کند می حسباشد، گرسنگی را با عمق وجود خود 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      011

 

بیفتد که در روزهای عادی نیز از تحصیل یک وعده غشای مناسب و ساالم عاجزناد و پادر    

شرمندگی در مقابل خاانواده   خانواده عالوه بر رنج شخصی خود، در اثر محرومیت، متحمل

درک ایان  . شاود  شود و به رنجی مضاعف در اثر مشاهدۀ گرسنگی آنان نیز دچار می نیز می

 .مسائل چه بسا شخص توانمند را به دستگیری از ناتوانان ترغیب کند

فکار غاشای    باه  درد، که فقاط  خطاب به توانگران بی)در مصراع اول از بیت دوم، حاجی 

باار مساتمندان    هاای حسارت   کنیاد باا نگااه    گوید این غشایی که میل مای  یخودشان هستند، م

هاایی کاه ساالن     خاوبی در ماورد غاشاخوری    توان به این معنا را می. محروم مسموم شده است

پشیرایی آنها در معرض نگاه همگان است، دریافت؛ چه افراد مستمند و محروم فضای داخال  

کنند و در کمال آساای    ها را پر می تریان جایخصوص هنگام رهر و شب که مش آنها را، به

کنند و بوی مطباوع غاشا را کاه در فضاا پیچیاده       شوند، مشاهده می با انواع غشاها پشیرایی می

فرماید آه اینان به منزلن سمی اسات کاه خاوراک     حاجی می. کشند کنند و آه می استشمام می

 .دهد آثار خود را بروز می ای سازد و البته هر سمی هم به گونه آنان را مسموم می

آوری اشاره کرده  در مصراع دوم از بیت دوم حاجی به نکتن ناب و در عین حال شگفت

برخوردارناد و  « نظار  حق»بینند از حقی موسوم به  ها را می محرومانی که این صحنه: گوید می

اسات،  باید حق ایشان ادا شود وگرنه عمل آن توانگران، که باه رااهر یاک معاملاه مشاروع      

رود این سخن حاجی از قبیل فتوای فقهی باشد؛ ولی  گمان نمی. مصداق رلم نیز خواهد بود

 .تر و اندیشه برانگیزتر است آور است، عمیق طور قطع از فتوای فقهی، که الزام به

خمیر نان ایان  : گوید بیت سوم نیز حاوی تشبیهی گویا و مرثر و عاطفه برانگیز است، می

رومان و گرسنگان به عمل آمده و پخت این غشا با آت  دل بیچارگان غشا از آب چشم مح

 .و مستمندان صورت گرفته است

چاه حااجی سابزواری در بیاان      تر و عاطفه برانگیزتر از آن رود تعبیراتی هرف گمان نمی

 .اهمیت روزه و تأثیر گرسنگی آورده، بتوان در قالب شعر ایراد نمود
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 :المرهبانیت در اس: محفل حج. 01

در اساالم نیاز اناواعی از عباادات     . دهاد  عبادت بخ  مهمی از هر دیانتی را تشکیل مای 

تشریع شده که بیشتر آنها، هرچند صورت و جزئیات و آداب ویژۀ خاود را دارناد و از ایان    

آلود نیستند و معاانی مجماوع افعاال و اجازای آنهاا باه تقریاب         اند، اما رمز جهت قابل توجه

ثال، معنی کل نماز تمرکز توجه به حضرت معباود اسات و هار یاک از     برای م. روشن است

اجزای آن، از قبیل نیت، قیاام، رکاوع، ساجود، تشاهد، تسابیحات اربعاه، قرائات، یکرهاای         

همه مقدمات و مقارنات آن قابل تفسیر و مفهوم اسات و   هواجب و مستحب، سالم و بالجمل

باشاد، پانج نوبات واجاب اسات و در هار       روز، در هر شارایطی کاه    بر هر مسلمانی در شبانه

قابال  هام  مکانی، اعم از منزل یا مسجد یا محل کساب و کاار حتای روی تخات بیمارساتان      

بار در تماام عمار باا     یک: اما حج عبادتی است که از ابتدا تا انتها رمزگونه است. انجام است

ان خااص  شود، مستلزم ترک دیار و منزل و حضور در شاهر و مکا   شرائط خاصی واجب می

است، آداب آن از قبیل لباس یحرام، محرمات در طول یحرام، طواف، سعی، رمی جمرات، 

در نتیجه، برحسب مقصود این مقاله، مواضاع  . حلق، قربانی، همگی رمزگونه و نمادین است

بسیاری از اعمال حج قابل بررسی است و بیان نکات عرفاانی نااب و ارزشامندی را ایجااب     

اظ ررفیت مقاله فقط به نخستین گاام، یعنای چگاونگی حضاور در حاج و      کند؛ اما به لح می

بدان پرداختاه،   منظومن نبراسگونه که حاجی سبزواری در  نکتن عرفانی کل فریضن حج، آن

 :کنیم توجه می
 أفضرررلٌ مشررريا  و حافيرررا  کحجُررر

  
 أمثررررلُ غيرررررُ التعبيرررردَ ضررررع َ إن

   
رهناه از مبادأ تاا مقصاد و تاا آخارین       برحسب حکم شرع اگر بتوانی پیاده و باا پاهاای ب  

اماا اگار ایان کاار     . مراحل اعمال حج، راهسیمایی کنی و به حج مشارف شاوی، برتار اسات    

خوبی انجام دهای، بهتار اسات هرگوناه      گونه به تو صدمه بزند که نتوانی اعمال حج را به آن

 .ا کنیتوانی در محل حج، یعنی مکه مکرمه و مسجدالحرام و سایر اماکن حضور پید می
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بار حساب نقال، از آن حضارت اجاازه      ( ص)عثمان بن مظعاون، از یااران پیاامبر اکارم     

حضارت  . بارای خاود برگزیناد   ای دور از خاانواده   خواست تا خود را ناتوان سازد و گوشاه 

پس . خداوند برای ما مسلمانان به جای رهبانیت، فرمانبرداری آسان را خواسته است»: فرمود

  1.«گونه با  که ما هستیم ناگر پیرو ما هستی هما

شاود کاه برخای از روحاانیون      حاجی سابزواری در راساتای مضامون فاوق متاشکر مای      

باه   ،های معماول در باین ایشاان    مسیحی به منظور دوری از مردم و حفو خوی  از آلودگی

پرداختناد و باه اصاطالم، رهبانیات پیشاه       ای به عباادت مای   بردند و در گوشه ها پناه می کوه

ند؛ چون پیامبر اسالم مبعوث گردید برخی از پیاروان ادیاان گششاته از آن حضارت     کرد می

دربارۀ رهبانیت مورد پشیر  اسالم پرس  کردند و حضرت فرمود رهبانیت مورد پاشیر   

کاه باا یکار اهلل اکبار و لبیاک      ]دیانت اسالم جهاد و تکبیر است و مراد از تکبیر، حج اسات  

چون رهبانیت، مستلزم دوری از دیار، خانواده، اموال و  ، هم، چه انجام حج نیز[شود آغاز می

 :متعلقات است
 الجرررراللِ ذي للحررررق تبتررررلٌ

  
 الجبررررال قلررررلَ آوي ا ررررريرّق

   
 رهبانيرررر  األمررر   هررررذة فررر  

  
 ربانيررر  الحجررر  سررروي ذُمرررت

   
باید پشیرفت که شباهت حج به رهبانیت در زمان آن حضرت بی  از امروز باوده؛ زیارا   

ن چه بسا به حج رفتن از شهرهایی که فاصلن زیادی با مکه داشتند، چندین مااه باه   در آن زما

انجامیده و امکان ارتباط با وطن، اقوام و آشنایان نیز به طاور معماول، در آن مادت     طول می

های هوایی سریع ررف چند ساعت شخص را از دورتارین   منتفی بود، ولی امروز که مرکب

در آنجا نیز امکان ارتباط ساعت به ساعت با خاانواده و محال کاار    رسانند و  نقطه به مکه می

تواند در حال حج ارتباطات تجارتی خاود را نیاز    پیشه می وجود دارد و حتی شخص تجارت
                                                           

، ج کنزالعمال/ 5519، حدیث 62، ص 6، ج الکبیر المعجم، از طبرانی، 2پاورقی ، 256همان، ص : ک.ر. 1

 .5419، حدیث 47، ص 2
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حفو کند، شباهت حج به رهبانیت بیشتر در گرو حدود توجه شاخص باه وریفان عباادتی و     

 .لبیت استا متناسب با حدود تمرکز او در اقبال به بیت و رب

 :خانۀ خدا: محفل حج. 00

به سادگی قابل پرس  است که خداوند به عنوان موجاودی کاه بسایط محاض، محایط      

چه نیازی به خانه دارد   کامل، مجرد از ماهیت، مبرّا از اجزای معنوی و ماده و عوارض آن، 

چارا بایاد در شاهر و     (115 /البقره)« وجه اهلل وا فثمّفأینما تولَّ»: فرماید که خود می و در حالی

 مکان خاصی به دیدار او رفت 

 :گوید حاجی سبزواری پس از طرم غیرمستقیم اشکال در مقام پاسخ برآمده، می
 هررررمدادَوِ وابتلرررر  بيتررررا  نعرررريّ

  
 همفررررررؤادَ آذنرررررروا غرررررررٌ أذَّنَ

   
ای خااص در   مضمون پاسخ سبزواری که در شرم بیت آمده، این اسات کاه ترتیاب خاناه    

آور در مراسم حج، در واقع نوعی آزمای  بارای   و تکلیف به اعمالی شگفت مکانی دوردست

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     

شبیه دیدار ملوک و اربابان قدرت اسات کاه باه ساادگی      ،خود را از این جهت بیازمایند و این

 .باشد میسر نیست و تشریفاتی که باید ضمن دیدار به عمل آید، برای همگان قابل تحمل نمی

ای باین   شاود کاه باه منزلان مقایساه      وی در مصراع دوم از بیت فوق مطلبی را متشکر مای 

غالباا در شمار ستمکارانند، معموالا اربابان قدرت، از آنجا که . خداوند و اربابان قدرت است

روند و ایان   مورد تنفر مردمند و نوع مردم فقط در حال اضطرار و با اکراه به دیدار ایشان می

کننده و بوق و کرنای آنان پرطنین است؛  گیر و خیره در حالی است که تشریفات آنان چشم

خانان کعباه را در برهاوتی کاه     به دستور الهای  ( ع)ابراهیم : اما در اینجا وضع به عکس است

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  

برهاوت  ابراهیم در شگفت شد و عرض کرد بارالها کسی صادای مارا در ایان    . دعوت کند
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اباراهیم بااالی محلای    . تو مردم را بخوان و رساندن صدایت با من: خداوند فرمود. شنود نمی

که امروز در فاصلن کمی از کعبه قرار دارد و به مقام ابراهیم شهرت یافته رفت، به هر ساوی  

کاه در آن زماان در    گشت و با صدای بلند مردم را به حاج فراخواناد، صادای او را کساانی    

: شنیدند و گفتند[ و یا مقدر بود در آینده باشند]های مادرانشان بودند  دران و رحماصالب پ

این حدیث در تفسیر علی بن اباراهیم  ( 118-119، ص 1371سبزواری، . )لبیک اللهم لبیک

 . 1، از سورۀ حج آمده است27قمی ییل آین 

از ایان واقعیات   در حکایت  قرآن کریمخداوند متعال در آیاتی از سورۀ مبارکن حج در 

 وَ لِلطَّرائِفِينَ  بَيْتِر َ  طَ ِّررْ  وَ شَريْنا   بِ  تُشْرِك ال أَنْ الْبَيْتِ مَکانَ لِإِبْراهِيمَ بَوَّأْنا إِذْ وَ»: فرماید می

 مِرنْ  ينَیَأْتِ ضامِر کُلِّ عَل  وَ رِجاال  یَأْتُوكَ بِالْحَ ِّ النَّاسِ فِ  أَذِّنْ وَ .الر جُودِ الرُّکََِّ وَ الْقائِمِينَ

 (26-27 /حج. )«عَمِيق فَ ّ کُلِّ

این جریان به ضمیمن مقایسن آن توسط حکیم سبزواری به وضعیت نوع مردم در رفتار با 

تواناد حکاایتی غیرمساتقیم از فطارت الهای باشاد کاه در آیان          ملوک و اربابان قادرت، مای  

 تَبْردِیلَ  لَا ۚ عَلَيْ َا النََّاسَ فَطَرَ تِ الََّ اللََّهِ ةَفِطْرَ»: به آن تصریح شده اسات  قرآن کریمدیگری از 

 (31 /روم. )«الْقَيَِّمُ الدَِّینُ لِکَٰذَ ۚ اللََّهِ لِخَلْقِ

 :شرائط وجوب :محفل حج. 02

شاود   حاجی سبزواری متاشکر مای  . گویند می« االسالم  جّحَ»حج واجب را در اصطالم 

شر، نیابت و استیجار، واجاب شاده   االسالم، یعنی حجی که به اصل اسالم، و نه به ن ج حَ: که

گاناه واجاب    بار در تمام عمر بر هار مسالمانی، در صاورت احاراز شارایط شا        باشد، یک

حرّیت، بلوغ شرعی، عقل، داشتن زاد و راحلاه و مخاارج   : گردد و این شرایط عبارتند از می

اگار   باه عاالوه بایاد شاخص،    . سفر برای رفتن و بازگشتن و اقامت، سالمتی و امنیات مسایر  

                                                           
 .3، پاورقی 256همان، ص . 1
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شود تا زمانی که بااز   ای دارد، مخارج او یا آنان را در طول مدتی که خارج می واجب النفقه

 :گردد، کنار بگشارد و تحویل بدهد می
 علررر  مررررَّة الشرررر  بأصرررل فرررر ٌ

  
 عرررراقال و بالغررررا  حُرررررَّا  کرررران مررررن

   
 راحلرررررره و لررررررزاده واجرررررردا  و

  
 لرررره کرررران المرررررير مررررن تمکررررنٌ

   
 َضِرررررتو العيرررررال مؤونررررر  ثرررررم

  
 َیرجِرررر حترررر  نفرررراقاإل مفترضرررر 

   
 :فرماید فوق پرداخته، می احکامحاجی سسس به بیان اسرار عرفانی 

 للقالرررر ِ کمررررا حَجرررر  للقلرررر ِ

  
 المطالررر ِ ن ایررر  اِبتغرررا هررر  و

   
هدف حاج صاوری، زیاارت بیات و هادف      . حج بدن، صوری و حج قلب معنوی است

 :حج معنوی، زیارت صاحب بیت است
 قائررررد و  لررررقاف للقالرررر 

  
 تُرررررزوّد راحلررررر ٌ لحجّررررر ٍ

   
  بالحقيقرررر العررررارف فيلررررزم

  
  الطریقرر علرر  دیررهها    للقلرر  

   
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  

 :گر دل در طریق حقیقت باشد، الزم است استین که هدایتاز عارفی ر
 تبتَّررررلٌ فا،صَرررر عررررزمٌ، إرادة،

  
 توکَّرررررلٌ إنابررررر  توبررررر ٌ و

   
 مراقبررررر  تفکَّررررررٌ ترررررذَّکرٌ،

  
 محاسرررررب  فتررررروةٌ مرررررروّةٌ،
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افتد و شخص  چون آتشی است که در قلب می ای الزم است که هم در حج معنوی اراده

الزم است که به معنای تصامیم جاازم اسات، صافای قلاب و       انگیزد، عزمی  را به طلب برمی

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   

 :رستی پیموده شودآن در بیت دوم آمده، بایستی معمول گردد تا منازل حج معنوی به د
 نظرررريّ عقرررل کفررر ِ فررر  الرررزاد و

  
 ذرِ التقرررروي العملرررر  فرررر  معرفرررر ٌ،

   
بردناد و توشان    گونه سفرهای طوالنی چهارپایی را هماراه مای   در قدیم رسم بوده در این

گفتناد،   شاد و باه آن خاورجین مای     راه و اقامت را در دو انبان که از پارچه ضخیم بافته مای 

کردناد و هار یاک را باه یاک جاناب حیاوان         از باال به هام وصال مای    نهادند، آن دو را می

در حج معناوی هام توشاه راه    : گوید حاجی از همان وضعیت الگو گرفته و می. انداختند می

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

ر هر یاک از دو خاورجین در حاج    که اگ چنان عقل عملی است و آن تقوای الهی است؛  هم

در حج معنوی نیز اگر کفان هار یاک از    . کند صوری خالی باشد، آن دیگری هم سقوط می

رساد و ساالک باه     تهی باشد، کار حج به ساامان نمای   ، یعنی شناخت و عمل،معرفت و تقوا

 :یابد مقصود دست نمی
 جرررا االغترررراُُ جررر الحَ لظررراهر

  
 أخرجررا األهرروا إلرر  مررن أن للررررَّ

   
حج صوری مالزم با  غربت و دوری از وطن است و حج معناوی مشاروط باه رهاایی از     

 :الفت به هواهای نفسانی است
 ماسَرررر و أر  تبرررردیل الظرررراهر فرررر 

  
 قُرررروي و قلرررر  تبرررردیلُ البرررراطن فرررر 
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یعنای   ،شاود و در حاج معناوی قلاب     در حج صوری زمین و آسمان شخص عاوض مای  

گاردد و قاوای رااهری و بااطنی او در طریاق تقارب باه         اصالم می ،های او قرارگاه خواسته

 :شود ساحت قدس الهی به کار گرفته می
 ربّکررررا فتعرررررفْ نفرررررک تعرررررفُ

  
 کانفرِرررر شرررر ودَ بوصررررفه  ِن بررررل

   
 نتیجه

هاای   مقالاه باه مناسابت   ایان   جاای  کاه در جاای   مراقبت و سیر معنوی مستمر کلینتیجن 

کاه در تربیات آن    ،الک نفاس خاود را  کاه سا  مختلف فقهی به آن توجاه شاده، ایان اسات     

ن عررف نفرره فقرد    مَر »: شناسد و از این طریق به مقتضای حدیث شریف کوشیده، بهتر می

تواند با آشنایی روحی با صفات الهای،   شناسد، و از آن پس، می خدا را بهتر می 1.«عرف ربّه

 .باشد« خلق بالحقسیر من الحق یلی ال»تواند از مصادیق  نفس خوی  را نیز بسنجد و این می

 

                                                           

، از پیامبر صلی علیه و آله؛ ابن ابی 62، باب 42، ص یع الشر مصبام، از 2پاورقی ، 118همان، ص : ک.ر. 1

 .، از علی علیه السالم339، حکمت شمارۀ 292، ص 21، ج البالغه شرم نهجالحدید، 
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 های نظامی های شریعت عرفانی و دینی در سروده تحلیل داده

 

 *پناه یداله قائم
 

 چکیده
 یعنای راه روشان و  « شارع »اسات و  « شارع »شاریعت از ریشان    ،اند که اهل لغت بیان داشته چنان

شریعت . کند، در حقیقت معنی اصطالحی شریعت است که بر راه و رسم الهی داللت می« شریعت»

بار ایان پایاه واضاح اسات کاه       . اند که در واقع چون شریعن آب است را از آن جهت شریعت گفته

کاه   چاه ایان   ؛دین هم چنین است .طالب آب برای استفاده از آب ناگزیر است از شریعه وارد شود

که بارای ورود باه اساالم هام بایاد       نتیجه این .را پشیرا بود د به دینی باید شریعت آن دینبرای ورو

 نلکن در عرصا  ؛شریعت اسالمی را پشیرا بود و به تکالیف آن عمل کرد وگرنه مسلمانی معنا ندارد

ت عارفانه و دیگر عخوریم یکی شری بخ  عرفانی آن ما به دو شریعت بر می هویژ هادبیات فارسی ب

شریعت دینی و نظامی از جمله سخن سرایان زبردست است که در اشاعار خاود باه هاردو شاریعت      

لشا در این مقاله سعی شده ابیات نارر بار هار یاک از     ؛توجه نموده و متنارر با هر دو درّ کالم سفته

شرایع دینی و عارفانه را از کلیات خمس نظامی انتخاب و استخراج کرده و از باب ایضاام مطلاب   

تارین سارایندگان پیشاگام در     که نظاامی یکای از مهام    لشا با توجه به آن .فرادید خوانندگان آوریم

 .کند اهمیت مطالعه این نوشتار را دو چندان می ،شود ادبیات داستانی و عرفانی محسوب می

 .نظامی، شریعت عارفانه، شریعت دینی، شریعت اسالمی :کلیدواژه

                                                           

 ((Yadollah_ghaempanah@yahoo.com .دانشجوی دکتری، رشته مشاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مشاهب قم. *

 12/18/97 :یر تاریخ پش   19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

یعنی راه روشن و « شرع»است و « شرع»اند از ریشن  لغت بیان داشته که اهل شریعت چنان

. کند، در حقیقت معنی اصطالحی شریعت اسات  که بر راه و رسم الهی داللت می« شریعت»

 « اعلم الشریع  ه  الطریق  ف  الدین المشرو  ما اظ ره الشار »: گوید الدین ترینی می نظام

 (126، ص 1374ترینی قندهاری، )

لاشا   ؛که شریعت راهی است مشروع که شارع آن را نموده و آشاکار سااخته اسات    نبدا

شاریعن آب  . اند کاه در واقاع چاون شاریعن آب اسات      شریعت را از آن جهت شریعت گفته

بر این پایه واضح است که طالب آب  ،راهی است که امکان دسترسی به آب را شامل است

دین هم چناین اسات چاه     .ست از شریعه وارد شودمندی از آب ناگزیر ا برای استفاده و بهره

قول پیامبر اسالم مشامول هماین    .که برای ورود به دینی باید شریعت آن دین را پشیرفت این

معنی است که فرمود شاریعت همانناد کشاتی اسات و طریقات چاون دریاا و حقیقات مثال          

کاه   نتیجه این. رود ناچار است سوار کشتی شود و به دریا ،که مروارید خواهد مروارید و آن

؛ وگرناه مسالمانی معناا نادارد     ،برای ورود به اسالم هم باید شاریعت اساالمی را پاشیرا باود    

بنابراین معنای اصطالحی شریعت عبارت از طریقتی است الهی که طی آن در گرو عمل باه  

. به تعبیر دیگر شریعت همان دستورات و قاوانین الهای اسات   . دستورات و قوانین الهی است

دستورات و قاوانین پیار اسات کاه در ابتادی       ،ر حوزۀ عرفان هم گاهی مقصود از شریعتد

 .شود سلوک سالک صادر و تقریر می

تاوان   که شریعت عارفانه چیست و چه تفاوتی با شریعت دین دارد  و چگونه مای  اما این

آثار اهال   کافیست با دقت بیشتری به مطالعه اقوال و  هایی از این قبیل رسید به پاسخ پرس 

لکن به طور خالصه باید گفت در شریعت عارفانه تکلیاف بیشاتر    ؛عرفان و تصوف بسردازیم
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اّماا در شاریعت دینای تکلیاف از ساوی خادا صاادر و         ؛شاود  از سوی پیر طریقت صادر می

تاوان باه بیاان تفااوت      لشا در حوزۀ عرفان اساالمی مای  . شود توسط پیامبر ابالغ و تشریح می

کاه در ایان نوشاتار جهات     . عرفای مسلمان با شریعت دین اساالم پرداخات  شریعت عارفانن 

 .شود ایضام مطلب به بیان نکاتی چند اکتفا می

کاه قبلاه    چناان  ،در شریعت دینی از جمله دین اسالم احکام و تکالیف اغلب ثابت اسات 

از ایان   کادام  امّا در شریعت عارفانه های   ؛...ثابت است و گناهان معموالا مشخص و ثابتند و 

ا  چیز دیگری هسات و   لشا گناه شریعت عارفانه لون دیگری دارد، قبله .موارد ثابت نیستند

ا  حالل است و از اینجاسات کاه حاافو وقتای ناارر باه        گناه  حکم دیگری دارد و باده

سخن  رنگ دیگری دارد و هنگامی که نارر بار شاریعت    ،گوید شریعت عارفانه سخن می

بارای نموناه شااعران در     .کالم  از صبغن دیگری برخوردار است ،ندک دینی ارهار نظر می

 : گویند ابیاتی که نارر به شریعت عارفانه است می
 جاسااات نیاااچاااو آن قبلاااه ناااه ا   میاحااارام چاااه بناااد 

  
 چاااو از ماااروه صااافا رفااات    میچاااه کوشااا  یدر ساااع

   
 (82، غزل 1381 حافو،)

 :و از نگارنده است
 و گفاااات دیاااادر چماااان خند قیچااااون شااااقا 

  
 گااااال نبنااااادد مثااااال مااااان احااااارام عشاااااق   

   
 ((غزل فرجام عشق)، 1393قائم پناه، )

قبله در شریعت دینی ثابت است و آن جایی جاز خاناه خادا     ،که یکر شد پیداست چنان

مروه و صفای شریعت دینای هام    ،نجا هم بستن احرام استبه آ در مکه نیست و الزمه ورود

 .جای آورد هثابت است و حاجی باید سعی و هروله را ب

که بیت مشکور از حافو اشاره بادان   چنان ؛اما در شریعت عارفانه قبله، گاه رخ یار است

حااال کاه قبلان    : گوید در بیت فوق حافو می ،به هر حال ثابت نیست . ...دارد و گاه چشم و 

توان کوشید چون باا رفاتن    به هروله نمی ،توان بست احرام نمی ،عاشقان در این مکان نیست
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شود رخ یار قبلن عاشقان و ساالکان باوده    از بیت معلوم می .ار صفا و صمیمیت هم دور شدی

 :که در این بیت چنان
 یدر صاااااومعه زاهاااااد و در خلاااااوت صاااااوف   

  
 ساااتیتاااو محاااراب دعاااا ن  یجاااز گوشاااه ابااارو

   
 (69، غزل 1381حافو، )

ساعدی   و نارر به شریعت عارفانه است کاه  محراب گوشن ابروی یار است و ثابت نیست

 :گوید می
 حاللااات بااااد  یا اگااار تشااانه  یخاااون ساااعد ه بااا

  
 باااار قاتاااال سااااتیمااااا حکاااام ن عتیکااااه در شاااار

   
 (32، قصاید، ص 1366سعدی، )

 :ندارد در شریعت عارفانه نماز هم آدابو  ولی در شریعت دینی قاتل را حکم است
 جگاااران نیماااا گفااات کاااه در مساااجد خاااون     خیشااا

  
 سااااتیهحااااالل اساااات و نماااااز از همااااه آداب ت یماااا

   
 (غزل عطر گل خواب)، 1393قائم پناه، )

جا آوردن این دو رکعت نماز، صاوفی باا آب    هبرای ب. نماز صوفیان دو رکعت بیشتر نیست

باه هار کجاا روی    ، (115 /بقاره ) «فَأَیْنَمَا تُوَلَُّواْ فَثَمََّ وَجْهُ اللَّرهِ » :گیرد و رو به قبلاه  عشق وضو می

در اولاین اهلل  . گویاد  ایستد و چهار مرتبه اهلل اکبر مای  می( 15 /بقره. )الهی آن جاست وجه کینه

با ساومین اهلل   ؛برد با دومین اهلل اکبر آخرت را از یاد می ؛گشارد اکبر دنیا و اهل آن را زیر پا می

و با چهارمین اهلل اکبر خود را نیاز فراماو     اندازد اکبر خیال هر چیز جز حق را از دل بیرون می

شود و از روی صدق بار مارده نفاس خاوی  دو رکعات نمااز        نماز  آغاز میسسس . کند می

 :فرماید حضرت حافو می .به حق پیوسته است ،از این نماز که فارغ شد .گزارد می
 عشاااق چشااامه از سااااختم وضاااو کاااه دم هماااان مااان

  
 هسااات کاااه چاااه هااار بااار یکساااره زدم تکبیااار چهاااار

   
 (24، غزل 1381حافو، )
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اگر به وضو گرفتن هم موفاق  . کشد ها طول می تن این نماز سالامروز برای ما وضو گرف

رساد و دو دنیاا را    مانیم و کمتر کسی به اهلل اکبار دوم مای   اکبر اول می ها در اهلل مدت ،شویم

 .کند فرامو  می

لشا حافو  ؛هم متفاوت از باده و شراب شریعت دینی است  می  در شریعت عارفانه باده و 

 : گوید ت عارفانه میدر بیت نارر به شری
 کنیدر مااااشهب مااااا باااااده حااااالل اساااات ولاااا

  
 ساارو گاال اناادام حاارام اساات     یتااو ا یرو یباا

   
 (46، غزل همان)

کاه بااده حاالل اسات در حضاور و پای  چشام یاار و          در شریعت عارفانه عالوه بر ایان 

شاده   اما در شریعت دینی باده و شراب به حکم یار حرام ؛نه پنهانی ،شود معشوق نوشیده می

زا  زیاده بر این باده در شریعت عارفانه معرفات  .شود و لشا پنهان از چشم محتسب خورده می

 :بنابراین .افزا است و علم
 دانساااات یراز نهااااان یاز پرتااااو ماااا  یصااااوف

  
 دانساات یلعاال تااوان  نیااگااوهر هاار کااس از ا  

   
 (48، غزل همان)

ه و نظربازند و به فرمودۀ سرگشت ،میخواره ،و به همین سبب همه سالکان شریعت عارفانه

 :رند شیراز
 نظرباااااااز و رنااااادیم  و سرگشاااااته  و میخاااااواره 

  
 اسات  کادام  شاهر  ایان  در نیسات  ماا  چاو  که کس وان

   
 (46، غزل همان)

  :و نیز به همین سبب است که نباید انتظار طاعت عاقالنه از اهل شریعت عارفانه داشت
 مطلاااااب ماااااا ز دیوانگاااااان طاعااااات ورای

  
 دانسااات گناااه عااااقلی ماااا ماااشهب شااایخ کاااه

   
 (47، غزل همان)
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از ماا مخاواه کاه جاز باه شایوۀ       : گویاد  این کالم سالک شریعت عارفاناه اسات کاه مای    

طریق محبت طاعت و فرمانبری کنیم چرا که پیر ما پیر طریاق   ،خبران دیوانگان و از خود بی

  .عشق است و عمل به شیوۀ عاقالن را خطا شمرده است

کاه   چه ایان  ،است که احتمال دارد این بیت نقدی بر طریقت حبیه باشدالبته الزم به یکر 

باا   .توان گفت محتمل است منظور حافو از عاقالن در این بیت سالکان طریق حبیه باشاد  می

ای از  حبیاه فرقاه  » :گویاد  مای  کشااف اصاطالحات الفناون و العلاوم    که صاحب  توجه به این

که چون بناده باه درجاه محبات رساد، تکلیفاات       اند و قول و معتقد ایشان آن است  متصوفه

 و ةیکاو  ،حاج  ،صیام ،ةگردد و ترک صلو شرعیه از او ساقط شود و محرمات بر او مبام می

 (618ص ، 1996التهانوی، . )«سایر شعایر اسالم و ارتکاب آنان بر او مبام گردد  

گناه در شاریعت  که گفته شد گناه هم در شریعت عارفانه متغیر و گاه متفاوت از  و چنان

 :برای نمونه در شریعت عارفانه حافو .دینی است
 کاااان یآزار و هاااار چااااه خااااواه یمبااااا  در پاااا

  
 ساااتین یگنااااه نیااااز ا ریاااماااا غ عتیکاااه در شااار 

   

 (76، غزل 1381حافو، )

 :تواند ابیاتی از نظامی باشد البته آبشخور این بیت هم می
 ازاریاااااااکاااااااس را م دتیاااااااساااااااالمت با

  
 اساااات بااااازار  زیااااتکااااه بااااد را در عااااوض   

   
 نبااااات اساااات  از آن جنااااب  کااااه در نشااااو  

  
 اساااااات اتیاااااادرختااااااان را و مرغااااااان را ح

   
 یافکاااااان بااااااود کاااااام زناااااادگان  درخاااااات

  
 یبااااااااانریکشااااااااد نخج یشاااااااایبااااااااه درو

   
 (329و شیرین، ص  وخسر، 1362نظامی، )

اما در شریعت دینی گناه  ؛در شریعت دینی هم آزار دیگران گناه استکه  درست است

 :فرماید چنین نارر به شریعت عارفانه است که می هم؛ به سادیسم نیستمنحصر 
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 رونیاااب یرو ینمااا عاااتیطب یتاااو کاااز سااارا  

  
 کااارد یگاااشر تاااوان قاااتیطر یکجاااا باااه کاااو

   
 (144، غزل 1381حافو، )

عالم ماده و به تعبیار دیگار محال تعلایم و ریاضات کشایدن و        ،که سرای طبیعت چه این
لشا سالک باید با عمال   ؛کند لیفی است که پیر طریق صادر میعمل به شریعت عارفانه و تکا

گااه اسات کاه     آن. به شریعت عارفانه از این مرحله گاشر کناد و باه عاالم طریقات در آیاد      
یعنی دیگر نیاز به اجرای دستوراتی که پیر  ؛شود تکلیف شریعت عارفانه از سالک ساقط می

چاون طریقات راه روشان اسات و      ؛اردند ،در مرحله ریاضت وی صادر یا توصیه کرده بود

 :مستقیم و اصوال از گمراهی در آن خبری نیست و به قول حافو آن باده نو  حقیقت
 اوساات ریااخ دیااسااالک آ  یهاار چااه پاا قااتیدر طر

  
 ساااتیگماااراه ن یدل کسااا یا میدر صاااراط مساااتق

   
 (71همان، غزل )

 :در واقع طریقت همان راهی است که عطار گفت
 رفااات بایاااد خاااون میاااان رهااای مااارد گااار

  
 رفاااات بایااااد ساااارنگون فتاااااده پااااای وز

   
 مساااارس هاااای  و نااااه در راه بااااه پااااای تااااو

  
 رفااات بایاااد چاااون کاااه بگویااادت راه خاااود

   
 (15، مقدمه ص 1358 عطار،)

  :اما نمونه ابیاتی که نارر به شریعت دینی سروده شده است
 قاااادیم قولیساااات و دارم مغااااان پیاااار فتااااوی

  
 نادیم  اسات  یاار  ناه  هکا  جاا  آن مای  است حرام که

   
 (367، غزل 1381حافو، )

 :نیز
 اساات بیااز گاال باااد و بخاا  فاارم باااده چااه اگاار

  
 اسات  تیاز  محتساب  کاه  مای  مخاور  چناگ  بانگ به

   
 (41، غزل همان)
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 :و یا
 کننااد ماای تقریاار چااه عااود و چنااگ کااه داناای

  
 کنناااد مااای تعزیااار کاااه بااااده خوریاااد پنهاااان

   
 (211 ، غزلهمان)

قاضای باه حکام دیان مجاازات       دینای بااده حارام اسات و محتساب و     چون در شریعت 

چاه کاه بارای ساالمت انساان مضار و زیاان         که حرمت شراب و اساتعمال آن  چنان؛ کنند می

بار   .کناد  میحالل  ن ،در شریعت دینی ثابت است و صوفی و غیرصوفی بودن ،بخ  است

 ،اناد  به شریعت دینی داشتهاین اساس است که فقیهان و پیران صوفیه مسلمان هم هرگاه نظر 

دو شایخ بزرگاوار، احماد    » :کاه  چنان ؛اند در قلمرو تصوف قائل به حلیت حرامی نشدهحتی 

 .«ابن ادریس و احمد تیجانی استعمال دخانیات را منع و خوردن شراب را حرام کردند

 (121ص ، 1383 ،هولی)
 کبااااوترم چااااون دل چااااه ار مگیاااار  رب یااااا

  
 نداشااات حااارم صاااید عااازت و کشااات و افکناااد

   
 (78 ، غزل1381حافو، )

حافو در بیات   .حرام است ،در شریعت دینی صید به احترم خانه خدا که خانه امن است

گفته است خدایا یار را بدین جاور و ساتم مواخاشه مکان، اگرچاه دل مارا کاه         فوق تلمیحاا

ا کبوتر حرم عشق است به تیر جفا به خاک هالک افکناد و کشات و حرمات صاید حارم ر     

  :پاس نداشت

 اساااات کمااااال حااااد در حساااان نصاااااب
  

 فقیاااااااااارم و مسااااااااااکین کااااااااااه ده

   
 (332، غزل همان)

 :یا
 عجااب چااه خوشاادل و گشااتم کااامروا اگاار ماان

  
 دادناااد زکااااتم باااه هاااا ایااان و باااودم مساااتحق

   
 (183، غزل همان)
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 :پرداخت زکات به مسکین و فقیر در شریعت دینی واجب است
 الحااا شاااامل شاااودم الهااای لطاااف آن مگااار

  
 مساارس کااه ناااالن قااائم ای گنااه دارم کااه بااس

   
 ((غزل لطف الهی) 1393قائم پناه، )

، در شاریعت دینای قابال    این گنه که گناهکار  محتاج بخش  از جانب خداوند است

 :و این هم مناجاتی که نارر به شریعت دینی استارزیابی است 
 کجاسااات توفیاااق کشاااتی ای تاااو حلااام لنگااار

  
 ایااام آماااده گنااااه غااارق رمکااا بحااار ایااان در کاااه

   
 بباااااار خطااااااپو  ابااااار ای رود مااااای آبااااارو

  
 ایااام آماااده سااایاه ناماااه عمااال دیاااوان باااه کاااه

   
 (366، غزل 1381حافو، )

خالصه مقصود از این مطلب درازدامن این بود که اوالا معلوم شود بین شاریعت عارفاناه   

مقصاود قاائالن باه اساقاط     هایی هست و ثانیاا عیان گردد که منظور و  و شریعت دینی تفاوت

 .تکلیف شریعت عارفانه است نه شریعت دینی و فقیهانه ،تکلیف از اهل عرفان و تصوف

ماثالا محمادباقر    ؛اناد  البته شریعت را بعضاا به معنی دین گرفته و به اقساامی تقسایم کارده   

اعلای و   ،شاریعت چهاار قسام اسات و اشارف     »: گوید می( ق1391-1316)مدرس مریوانی 

 .«پس از آن کالم و پس از آن اصول فقه و پس از آن فقه ،ن طریقت استاعظم آ

 (5، ص 1384مدرس بالک مریوان، )

شااریعت را پوساات و معااارف اولیااای طریقاات را مغااز تلقاای  ،تعاادادی از اهاال تصااوف

از اولیااء شاریعت را بعضای فارع و     »: اند که خالد نقشابندی منتقاد آن اسات و گویاد     کرده

محاض   ،ء را اصل و مغز گویند و ایان ساخن در مشارب حضارات ماا     پوست و معارف اولیا

اگار چاه کشاف و کرامات      ؛فرعند ،بلکه حقیقت، همه شرع و ماسوای شرع ؛اعتبار است بی

 .«طریقت برای حصول شریعت است ،پس در مشرب حضرات ما ،باشد

 (139-141، ص 1368نقشبندی، )
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حضارت  : گویاد  مای وروق بویا درست بارخالف خالاد صافی الادین اردبیلای در کتااب       

جبرائیال  »: را به حضور طلبید و ضمن وصایای  فرمود یا علی( ع) ، حضرت علی(ص)رسول

 حضرت رب العالمیدن وحی گتیرمشدر ایمدی شاریعت انبیاانون و طریقات اولیانکادر     امین

جبرئیال  : یعنای ( 147، ص 1373الصاراف،  . )«معرفت سلوکدر وصلت مقامیدر ایله حق اولمقدر

حق تعالی وحی آورده بود که شریعت برای انبیاا و طریقات اولیاا، راسات و معرفات       از حضرت

حق تعالی را و ایان بیاانگر آن اسات کاه شاریعت را       سلوک است و وصال مقامی است باقیان به

که در بیان فوق، وحی به احتمال زیااد   دیگر توضیح این. تر از طریقت و حقیقت است رتبه پایین

 .به هر حال متأسفانه در این کتاب منابع اقوال یکر نشده است. همان حدیث قدسی است

 ،هاا  حال پرس  این جاست که آیا در آثار گششتگان ایران زمین آبشخوری بر این داده

توان یافت یا خیر  آیا در آثار شاعرانی چون خاقانی یاا نظاامی کاه حاد اقال در رااهر امار        

ناد و کمتار دل باه در دریاای عرفاان خاو        ا کمتر دامن به دریای عرفان اسالمی تار کارده  

 توان جست  های شریعت عارفانه و شریعت فقیهانه می هم ردی از داده ،اند داشته

جستاری مختصر در کلیات نظامی اسات کاه پاساخی     ،چه پی  روی شماست اکنون آن

 .های فوق تواند بود بر پرس 

 

 های شریعت عارفانه در کلیات وی نظامی و داده
 :عت عرفانیمی در شری
در شاریعت عارفاناه احکاام و تکاالیف حتای موضاوعات       که در مقدمه یکر شاد،   چنان

ا  چیز دیگری هسات   احکام، ثابت نیستند؛ لشا گناه شریعت عارفانه لون دیگری دارد، قبله

 و بر این اساس یکی از مصادیق مای در  ا  حالل است و گناه  حکم دیگری دارد و باده

 :کار گرفته است نظامی هم پند را به همین معنی به. استمشگبوی یار  گیسویشریعت عارفانه 

 دسااااات در مشاااااگبوی مااااای لیلااااای

  
 مسااات مااای باااوی ز مااای ز ناااه مجناااون

   
 (391لیلی و مجنون، ص )
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را دارد و بااوی  « ماای»آری در شااریعت عارفانااه حتاای گیسااوی مشااگبوی حکاامِ      

 .کننده است مست

نظاامی هام پناد را باه هماین       .فانه پند اسات و یکی دیگر از مصادیق می در شریعت عار

 :کار گرفته است همعنی در مصع نخست بیتی از خسرو شیرین ب
 ناااو  چاااون پناااد آن کااارد گاااو  شااایرین چاااو

  
 گاااااو  در حلقاااااه چاااااون را پناااااد آن نهااااااد

   
 (شیرینو خسرو )

 داشاااات ماااای خنااااده پاااار ماااای ز را صااااراحی
  

 داشااات مااای زناااده را جهاااان و جاااان مااای باااه
   

 (119ص  ،یرین، عشرت خسروشو خسرو )

چون می عارفانه مثل آب گوارا حالل است  .در این بیت منظور از می، می عارفانه است

جعلنرا مرن   »: چنان که خداوند در ارتبااط باا آب فرمودناد    .آفرین است حیات ،و مانند آب

 (31/ انبیاء) .ای را از آب قرار دادیم هر چیز زنده ،«الماف کل ش  ف ح 

در شریعت عارفانه اوصاف و مصادیق فراوانی دارد که نظامی به تعداد قابال  خالصه می 

زالل چون اشک، دل گشا، گره گشای کار، ساازگار باا    :مثل ؛توجهی از آنها اشارت داشته

 :...طراز می بهشت و عصارۀ حیات است و آفرین، هم روم، نطق

 پرساااااتم مااااای کاااااه کجاااااا باااااه سااااااقی

  
 دساااااتم باااااه دهاااااد مااااای  سااااااغر تاااااا

   
 زاللسااات مااان اشاااک چاااو کاااه مااای آن

  
 حاللساااااااات عاشااااااااقان مااااااااشهب در

   
 چناااااگ زنااااام آن امیاااااد باااااه مااااای در

  
 تناااااااگ دل ایااااااان بازگشااااااااید تاااااااا

   
 لعااااال مااااای آن آور مااااان باااااه سااااااقی

  
 نعاااااال آتشاااااام در سااااااخن کافکنااااااد
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 کارساااات گشااااای گااااره کااااه ماااای آن

  
 سازگارساااااااات روم چااااااااو روم بااااااااا

   
 مااااای آن ده مااااان باااااه منشاااااین سااااااقی

  
 خاااااوی برکشاااااد فسااااارده خاااااون کاااااز

   
 بنوشااااد آن از گنااااگ چااااو کااااه ماااای آن

  
 دربجوشاااااااد مااااااازاج باااااااه نطقااااااا 

   
 کناااااااره باااااای درد و غاااااام ایاااااان بااااااا

  
 چاااااااااااااااره فرامشیساااااااااااااات داروی

   
 اسااااات ریااااا  باااااارگیم پااااای سااااااقی

  
 اساااات پاااای  رحیاااال ره کااااه ده ماااای

   
 سااااارآرد در شاااااور چاااااو کاااااه مااااای آن

  
 باااااااارآرد ساااااااار هاااااااازار پااااااااای از

   
 خانااااااااه شااااااااراب خاااااااام ز ساااااااااقی

  
 دانااااااه نااااااار چااااااو آر میاااااای پاااااای 

   
 گشتساااات بخاااا  محاااایط کااااه ماااای آن

  
 بهشتساااااااااات شاااااااااایرۀ همشاااااااااایرۀ

   
 باااااااردار مشاااااااکبوی مااااااای سااااااااقی

  
 باااااردار جاااااوی چااااااره مااااان از بناااااد

   
 حیاتساااااات عصاااااااره کااااااه ماااااای آن

  
 نباتساااااااات کااااااااوزه کااااااااوره بااااااااا

   
 منشاااااااین نشااااااااط و مااااااای ز سااااااااقی

  
 شااااااایرین نشااااااااط و ده تلاااااااخ مااااااای 

   
 مااارد اسااات جاااال کاااه چناااان کاااه مااای آن

  
 نااااورد اساااات  در چااااه آن کنااااد راااااهر

   
 برگیااااار رناااااگ اللاااااه مااااای سااااااقی

  
 برگیااااار چناااااگ ناااااوای باااااه نصااااافی

   
 صبوحساااااات منااااااادی کااااااه ماااااای آن

  
 روحسااااااات سااااااارای کااااااان آبااااااااد

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 019                               های نظامی های شریعت عرفانی و دینی در سروده تحلیل داده

 
 باماااااااادادم صاااااااابوم بااااااااه ساااااااااقی

  
 باااااادم ناااااو  نخاااااورده کاااااه ده مااااای

   
 گیااااارد آفتااااااب چاااااو کاااااه مااااای آن

  
 گیاااااااارد آب خشااااااااک چشاااااااامه زو

   
 ریاااااز قااااادم در نااااااب  مااااای سااااااقی

  
 برانگیااااااااز آتشاااااااای باااااااازن آباااااااای

   
 شااااوید ساااانگ روی چااااو کااااه ماااای آن

  
 رویاااااااااد سااااااااانگ روی ز یااااااااااقوت

   
 دیرساااااات روز کااااااه منشااااااین ساااااااقی

  
 سیرساااات شااااغل ز ساااارم کااااه ده ماااای

   
 شاااااد رهاااااروان چاااااراغ کاااااه مااااای آن

  
 شاااد  جاااوان او از خاااورد کاااه  پیااار هااار

   
 فروبسااااااات غااااااام ز نفسااااااام سااااااااقی

  
 رسااات تاااوان ز غااام مااای باااه کاااه ده مااای

   
 دارد ساااااایم صاااااافای کااااااه ماااااای آن

  
 دارد عظااااااااااااااایم اثاااااااااااااااری دل در

   
 در ده جاااااااو  مغااااااز  مااااااای  ساااااااقی 

  
 در ده نااااااو  صااااااالی بااااااه جااااااامی

   
 شادیساااات گاااانج کلیااااد کااااه ماااای آن

  
 کیقبادیسااااااات گااااااانج داروی جاااااااان

   
 برخیااااااااااز بهانااااااااااه ز ره ساااااااااااقی

  
 برخیاااااااز مغاناااااااه مااااااای آر پااااااای 

   
 بخشاااااد نااااااز بااااازم باااااه کاااااه مااااای آن

  
 بخشاااااااااد ساااااااااز  و سااااااااالم  رزم در

   
 ده ارغاااااااااااوانیم مااااااااااای سااااااااااااقی

  
 ده و زنااااااااااااااادگانیم ده یااااااااااااااااری

   
 سااااازد ماااازاج بااااا چااااو کااااه ماااای آن

  
 نااااااوازد جگاااااار کنااااااد تااااااازه جااااااان
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 جااااااانم رسااااااید نفااااااس بااااااه ساااااااقی

  
 دهااااااانم ماااااای زالل بااااااه کاااااان تاااااار

   
 جانساااات جااااای نخااااورده کااااه ماااای آن

  
 جانسااااات دوای شاااااود خاااااورده چاااااون

   
 (376-382لیلی و مجنون، ص )

 بیاااااار زریااااان جاااااام آن سااااااقی بیاااااا

  
 یادگااااار جاااام و فریاااادون از مانااااد کااااه

   
 را نااااااااب عاشاااااااق ده نااااااااب مااااااای

  
 را خاااواب ایااان کاااردن تاااوان مساااتی باااه

   
 (867شرفنامه، ص )

  :می عارفانه به فتوای هر چهار مشهب اسالمی حالل است
 را خاااااواب بناااااه سااااار از سااااااقی بیاااااا

  
 را نااااااااب عاشاااااااق ده نااااااااب مااااااای

   
 اساااات آمااااده زالل آب چااااو کااااو یمیاااا

  
 اسااات آماااده حاااالل ماااشهب چاااار بهااار

   
 (711شرفنامه ص )

و ایان کاه پانج     سات ا حنفی و حنبلی شافعی، مخفف چهار مشهب مالکی، ،چار مشهب

علت  این است که در عصر نظاامی شایعه در اقلیات باوده و چنادان شاهرتی        ،مشهب نگفته

 .نداشته است

 :عروس در شریعت عارفانه
شریعت عارفان است که سخنان پندآمیز و عارفانه، سخنانی کاه در توحیاد و معاراج    در 

های بکر و مجرد را به خوی  جشب کرده  است که اندیشه یچون عروس بکر ،پیامبر است

  :شود سازد و در عین حال بارور می و مجشوب خود می
 تاااج بااا و تخاات بااا بااین بکاار عروساای

  
 جمعاااارا و توحیااااد در بسااااته باااان ساااار و

   
 (343خسرو و شیرین، ص )
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شانونده کاه   )ای حاالل   هی  عقد و صیغه و در شریعت عارفانه است که عروس سخن بی

چنان که نظامی  .شود، مانند داستان خسرو و شیرین برای طغرل شاه می( حکم همسر را دارد

 :گوید بیان داشته طغرل شاه با شنیدن  می
 ساااااواری شااااایرین بااااادان را عروسااااای

  
 عماااااری شاااایرین برقااااع بااااود  کااااه

   
 حاللاااا  کااااردی مااااا دناااادان باااار چااااو

  
 خااال  و زلااف بااا شااد ماازد دناادان چااه

   
 :گاه دهی را به عنوان صله به او می بخشد آن

 کاارد ماان اخااالص بااا و حمااد بااا خااو چااو

  
 کااااااارد مااااااان خاااااااص را حااااااادونیان ده

   
 :اند دانسته آن صله را در حد و اندازه عروس عارفانن شاعر نمی ولی بعضاا

 پاااااااای  بوساااااااید کاسااااااامان عروسااااااای

  
 نماااااااای   رو باشاااااااد ویراناااااااه دهااااااای

   
 تناااگ کاااوره چاااون ده چاااه وآنگاااه دهااای

  
 فرسااانگ نااایم عرضااا  و طاااول باشاااد کاااه

   
 (345خسرو و شیرین، ص )

باز هم به عروس بودن سخن اشااره داشاته و   « سبب نظم کتاب لیلی و مجنون»نظامی در 

 :گوید می
 حااارف ایااان هاسااات حااارف هماااه شااااه

  
 صاااارف سااااخن کناااای او در کااااه شاااااید

   
 تااااااااااازی و پارساااااااااای زیااااااااااور در

  
 طااااااارازی را عاااااااروس تاااااااازه ایااااااان

   
 (363لیلی و مجنون، ص )

 :سخن باشد  تواند آبشخوری برای این بیت از حافو شیرین آیا این ابیات نمی
 نقاااب  اندیشااه  رخ از نگشاااد  حااافو  چااو  کااس

  
 زدناااد شاااانه قلااام باااه را ساااخن زلاااف سااار تاااا
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از روزی که گیساوی عاروس ساخن را باا شاانن      »حافو در این بیت این است که  ادعای

اندیشایدن و عاروس   ]سرایی مانناد حاافو از چهارۀ بکار هنار       قلم آرای  دادند، هی  سخن

 .«پرده بر نگرفت و جمال او را آشکار نساخت[ سخن آراستن

 (184، غزل 1381 حافو،)

 

 :آب حیات در شریعت عارفانه

یعت عارفااان از ارز  واالیاای برخااوردار اساات و آن را فقااط در    آب حیااات در شاار 

 :ها می توان جست یکیرتا
 آزماااااای کاااااار داد خبااااار آنجاااااا از

  
 جااااای سیاهیساااات در را نوشاااااب کااااه

   
 (1123اقبال نامه، ص )

دیگر از عرفانیات نظامی ابیاتی است که به اعتقاد شاارم کلیاات وی، پیار گنجاه تحات      

شایخ ابوالحسان   : آماده  المحجاوب  کشاف در » :نمونهبرای . استتأثیر کتب عرفانی سروده 

چاه   چاه انادر حکام خاود، از آن     بهتار از آن  ،ای باودن  سالبه گفتی مریاد را در حکام گرباه   

 . صحبت با غیر بودن از برای خدا بود و صحبت با خود از برای پروردن هوا بود

کاه در   به از آن ،گربه باشی اند در تصرف و مشایخ از آنجا گفته: و در مرصادالعباد آمده

 :نظامی هم در تأثیر از پیشینیان گفته است .«تصرف خود باشی
 چیرباشااای خاااود گااار گرباااه عشاااق بااه 

  
 شیرباشاااای خااااود بااااا کااااه بهتاااار آن از

   
نقال و   ،که اطفال را به چیزهاای رنگاین یاا آواز زنگلاه     چنان هم: و در مرصادالعباد آمده

 :ستو نظامی گفته ا میوه مشغول کنند
 دساات دایااه در چااو آهیخاات شااب طفاال

  
 «بساااااااات فراپااااااااا  روز زنگلااااااااه

   
 (136، ص 1368 ،زنجانی)
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 های شریعت دینی در کلیات وی  نظامی و داده
 :می در شریعت دینی

  :می در شریعت دینی فقط در بهشت است که حالل است
 فالساااات خجسااااته ماااای تااااو باااازم در

  
 حاللساااات ماااای بهشاااات بااااه یعناااای

   
 (481ون، ص لیلی و مجن)

کناد و باه خااطر جایگااه      بنابراین نظامی از می نوشی غیرعارفانه به حکم دین پرهیز مای 

واالیی که در نزد حکیمان و بزرگان جامعه به ویژه اهل علم و فرهناگ دوساتان برخاوردار    

طغرل شاه وقتی که نظاامی   .است و احترامی خاصی که درباریان نسبت به وی روا می دارند

گساار   یکاه ما   به احترام نظامی چون ،شود ر می طلبد و نظامی در دربار حاضر میرا به حضو

 :د شراب حرام را از مجلس جمع کنندده دستور می ،نبوده
 نظااااامی  کامااااد  خباااار  دادنااااد   چااااو

  
 شااااااادکامی باااااار شااااااادیی فاااااازود 

   
 نگهداشااات مااان بااار مااان زهاااد شاااکوه

  
 داشاات کلااه در زاهااد کااه پشاامی زان نااه

   
 برگاااااارفتن ماااااای میااااااان از بفرمااااااود

  
 برگااااااارفتن پااااااای مااااااارا مااااااادارای

   
 (345خسرو و شیرین، ص )

کنیم در شنیدن موسایقی و   گوید امروز نظامی را همراهی می گاه به اهل مجلس می و آن

 :(که همان داستان خسرو و شیرین نظامی باشد)خوردن می عارفانه 
 شاااام تاااا روز یاااک کااااین کااارد اشاااارت

  
 جاااااااام از و رود از شاااااااویم را نظاااااااامی

   
 (345خسرو و شیرین، ص )

او خاود ساوگند    .که گفتیم و گششت نظامی از شارب شاراب حارام پرهیاز داشاته      چنان

 :خورده و گفته است
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 پاااااااای پیاااااااروز  خضااااااار  ای نسناااااااداری 

  
 ماااای مقصااااود هساااات ماااارا ماااای از کااااه

   
 خواساااااتم خاااااودی بااااای هماااااه مااااای آن از

  
 آراساااااتم مجلاااااس خاااااودی بااااای بااااادان

   
 دیساااااااتایز وعاااااااده از سااااااااقی مااااااارا

  
 خودیساااات باااای از ماااای خراباااای از صاااابوم

   
 ام باااااوده تاااااا کاااااه یااااازدان باااااه وگرناااااه

  
 ام نیاااااااالوده لاااااااب دامااااااان مااااااای باااااااه

   
 کااااام آلااااوده هرگااااز شاااادم ماااای از گاااار

  
 حاااااارام ماااااان باااااار خدایساااااات حااااااالل

   
 (711ص  ،شرفنامه)

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

 :می شود
 اسااااات ناصاااااواب وان دهااااای مااااای عاااااشابم

  
 اساات عااشاب دوزخ در و ایاان اساات بهشاات

   
 (275خسرو و شیرین، ص )

 :عبادت در شریعت دینی
و مسااجد   هاا     دعا و عبادت به منظور طلب حاجت و برآورده شدن خواسته در نمازخاناه 

دعا به منظور دریافت فایض   ،فانهاما در شریعت عار ؛افتد در شریعت دینی است که اتفاق می

 :لشا موضوع نیاز یکر نمی شود .و توجه الهی است
 بسااات کمااار خسااارو شاااد خاناااه طاعااات باااه

  
 بنشسااااااات و را یااااااازدان کااااااارد نیاااااااای 

   
 بیاااادار خااااواب از گشاااات چااااو زاده ملااااک

  
 باااااار  دگااااار را یااااازدان  کااااارد پرسااااات 

   
 (121-122به خواب دیدن خسرو نیای خوی ، ص  ،خسرو شیرین)
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 :وزۀ نذرر
 :گیرد نشر روزه در شریعت دینی برای کسب نعمت و رفع مشکل صورت می

 شاااااااید کااااااه خااااااور  آن از آورد

  
 گشاااااااااید او از نااااااااشر روزۀ تااااااااا

   
 (452لیلی و مجنون، ص )

 :ازدواج در شریعت دینی
ی قبال از ازدواج  هاا     باازی  از عشق ،در شریعت دینی ازدواج کردن و به خانه بخت رفتن

رهایی یافته و  ،چون در این صورت نجابت دختر حفو شده و از تیر زبان بدبینان .تبهتر اس
 :زدواج قرار داده نایل شده استهم به اجر و پاداشی که خداوند برای ا

 ساااارفرازی وقاااات کااااه داناااای خااااود تااااو

  
 عشااااااااقبازی از بهساااااااات زناشااااااااوئی

   
 (شیرینو خسرو )

 خانااااااااااه محرماااااااااان  ز پرساااااااااید 

  
 هفسااااااان  ایاااااان  یکایااااااک  گفتنااااااد 

   
 دادساااات عااااروس فااااالن بااااه دل کااااو

  
 فتادساااات در بااااه چنااااین پاااارده کااااز

   
 توانناااااااااد اگااااااااار نکاااااااااام راه از

  
 رسااااااانند مااااااه بااااااه را شاااااایفته آن

   
 (391لیلی و مجنون، ص )

در سنت و شریعت دینی است کاه خاانواده یاا پادر دامااد جهات خواساتگاری باه نازد          
 :پدر لیلی رفتهه مجنون پی  ک چنان .رود خانواده یا پدر عروس می
 آشنائیساااااات ماااااارادم کااااااه گفتااااااا

  
 روشنائیسااااااات دو پااااااای ز آنهااااااام

   
 گفااااات را عاااااروس پااااادر وانگاااااه

  
 جفااااات باااااا جفااااات بااااااد کاراساااااته

   
 پیونااااد و مهاااار طریااااق بااااه خااااواهم

  
 فرزناااااااد بهااااااار ز تااااااارا فرزناااااااد
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 :جای آورده آید تا عروس را ببیند و خالصه سنت دینی را ب داماد هم با ساز و برگ می

 یافااااات خبااااار آن ساااااالم ابااااان نچاااااو

  
 بشاااااتافت کااااارده شااااارط وعاااااده بااااار

   
 خاااااااواهی عاااااااروس پااااااای ز آماااااااد

  
 پادشااااااااهی طرناااااااب و طااااااااق باااااااا

   
 بساااااااااایار هااااااااااای خزینااااااااااه آورد

  
 خااااروار بااااه شااااکر و ماااان بااااه عنباااار

   
 کاااااااانی لعااااااال و مشاااااااک نافاااااااه وز

  
 ارمغاااااااااااانی بااااااااااارگ آراساااااااااااته

   
 خورشاااااید عاااااروس دیگااااار روز چااااون 

  
 جمشاااااید جاااااام دسااااات باااااه بگرفااااات

   
 دالویاااااااز بااااااات آن حجلاااااااه بااااااار

  
 شاااااکرریز هاااااا تناااااگ باااااه کردناااااد

   
 برخاسااااااات مناااااااد نشااااااااط دامااااااااد

  
 آراساااااات محماااااال عااااااروس بهاااااار از

   
 عماااااااری در عااااااروس رفاااااات چااااااون

  
 بزرگاااااااواری بسااااااای باااااااه بااااااارد 

   
 (398-435لیلی و مجنون، ص )

 

 :ها در عروسی سنت حنا گذاشتن به دست
 شاااااااه پاااااارده خاصااااااگان دساااااات ز

  
 مااااه یاااک باااه تاااا سااایعرو رناااگ نشاااد

   
 هماااااایون و تااااارک سااااامن و همااااایال

  
 گلگااااون کاااارده را هااااا دساااات حنااااا ز

   
 (318خسرو و شیرین، ص )

در شریعت دینی عمل به سنت طالق در صورت عدم سازگاری زوجین به قصد جادایی  

 :آید از هم پی  می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 091                               های نظامی های شریعت عرفانی و دینی در سروده تحلیل داده

 
 منیرسااااات بااااادر اگااااار خااااااک عاااااروس

  
 پیرسااات کاااه امااار  کااان بااااد دسااات باااه

   
 باااااد از بااااودن خواهااااد کااااه خساااافی مگاااار

  
 داد را خاااااااک خواهااااااد اماااااار طااااااالق

   
 (232خسرو و شیرین، ص )

 

 نتیجه

گر آن است که بین شریعت دینی و به بیان دیگر شریعت فقیهانه باا   ار بیانتنتیجن این نوش

هاا   هایی هم هست و این تفااوت  تفاوت ،که تناسباتی وجود دارد شریعت عارفانه در عین این

موجب اختالف نظار باین فقیاه و عاارف      ،درک و دریافت نشده هر جا که دقیقااو تناسبات 

کاه اخاتالف نظار     چاه ایان   .الزم است و یقیناا گری در این امر قطعاا لشا تبیین و روشن ؛گشته

ناه عازت    .فقها و عرفای اسالمی در جهان امروزی نه به نفع اسالم است و نه به سود مسلمین

حتای باه ضارس قااطع      .ورد و نه سربلندی و کامکاری برای عاارف آ و احترام برای فقیه می

توان گفت امروزه روز مخالفت و ستیز با تصوف و عرفان اسالمی نه تنها خالف عادل و   می

 .ستیز هم هست بلکه ریختن آب به آسیاب وهابیان تشیع ؛انصاف است



 

 

 

 

 منابع

، باه کوشا    اب الشاعراء قواعاد العرفااء و آد  ، (1374. )ترینی قندهاری، نظام الدین –
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 کلیات شمس اسرار در
 

 *امیرحسین ماحوزیدکتر 
 

 چکیده
ای نهانی اسات   از سویی دیگر رابطه. ای است در دل که محل مشاهده است سرّ در عرفان لطیفه

یکی از پربساامدترین مفااهیم در   . سازد میان انسان و خدا که در تجربن اکنون خوی  را آشکار می
ی هاا     موالنا به دلیل حاالت عمیق عاطفی و باه دلیال لماس عرصاه    . استکلیات شمس، مفهوم راز 

از راز دارد و این تجربه را به دلیل سرمستی با ما در میان  ای درک ویژه ها،    ناآگاه حین سرودن غزل
ی هاا     ی راز و تجرباه هاا     عرصاه  ا دیوان شمسبا غور در کل  ااز این رو در این پژوه   . گشارد می

فیلسااوف  ا   ارفان و نظاار گابریاال مارساالابناادی و بااا آرای عاا ز او مااورد بررساای و طبقااهرازآمیاا
راز از نظر او امری واال و در پیوند با انساان اسات کاه    . مورد مقایسه قرارگرفتا   تساگزیستانسیالی

در نظرگااه او درک راز  .تواناد بادان دسات یاباد     خباری مای   انسان در شوری از عشق، حیرت و بی

نه با میل انسان به تملک و چیرگی  ،تنها با آمیختن انسان در هستی و عشق میسر است هستی و عشق
زبان در این تجربه یا به . ای زبانی نیست و با مشاهده در پیوند است راز از این جهت عرصه .حقیقت

دیاوان  باارزترین ویژگای    .شود نمادین ورای زبان عادی مبدل می ای رسد و یا به تجربه سکوت می
شاود و راز   باه اسارار بادل مای     دیوان شمسعاشق در . برجستگی عاشق در درک راز است سشم

راز بازرگ در   ،این مرکزیت انسان در عشاق و یگاانگی  باا معشاوق    . یابد اصلی را در خوی  می
 .است دیوان شمس

 .موالنا، کلیات شمس، مثنوی، اسرار، راز :کلیدواژه

                                                           

 (Ahmmahoozi @yahoo.com) .استادیار دانشگاه پیام نور. *

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 
 

 
 
 

 مقدمه

 و اسات  رازآمیاز  جهاانی  عرفان جهان. است عرفان یها    دواههکلی ترین مهم از راز مفهوم

 شیخ را او که ا شمس با آشنایی از پس موالنا میان این در. دارد نظر پنهان حقیقت کشف به

 شامس  عشاق  در او وجدآساای  تجربان . شاود  مای   ور غوطاه  راز دنیاای  در ا  دانناد  می سرّدان

 ویاژه  هبا . گنجاد  مین معمول یها    تئوری ررف در که گشاید می  او بر را اسرار از هایی  دریچه

 او ویاژۀ  یهاا     تجربه به توان می  مثنوی در شورانگیز یها لحظه البته و شمس دیوان در غور با

 .یافت دست اسرار عالم از

 و راز» عنوان با یکی. است شده نگاشته این از پی  مقاله دو موالنا اندیشن در راز دربارۀ
 در راز» دیگاری  و خلیلای  باقری اصغر علی و پیروز غالمرضا از «مولوی نعرفا در رازداری
 در تنهاا  باوده،  موالناا  مثنوی روی بر تمرکز مورد دو هر در. دانشگر محمد از «موالنا مثنوی

 .شود می  دیده حافو و عطار دیوان و شمس دیوان به محدود هایی  ارجاع نخست مقالن
 عاشاقانه  شاور  در اسرار که چرا ؛موالناست شمس دیوان بر ما تمرکز حاضر پژوه  در

 بیارون  از پس حاضر مقالن در نگارنده رو این از. پشیرد می  دیگر ای جلوه موالنا خودی بی و
 در راز مفهاوم  باا  را او آرای آن، بنادی  طبقاه  و راز مفهاوم  باه  موالناا  اشارات تمامی آوردن
 یهاا     تصویرساازی  باه  نگااهی  چناین  هام . است کرده مقایسه مارسل گابریل فلسفن و عرفان

 قارار  واکاوی مورد شمس دیوان در موالنا بزرگ راز و شده افکنده اسرار از موالنا برجستن
 .است گرفته
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 سرّ تعریف

 قالاب  در کاه  اسات  ای لطیفه ،عرفا اصطالم در و است پوشیده راز معنای به لغت در سرّ

 روم، کاه  طاور  هماان  است؛ مشاهده محل آن و بدن در روم مانند است؛ شده نهاده ودیعه

 (134ص ، 1345 قشیری،). معرفت محل دل و است محبت محل

 سارّ  احاوال  نادر ا تعاالی  حاق  و بنده میان بود پوشیده چه برآن :اند گفته دیگر تعریفی در

 (134، ص همان). کنند اطالق

 نیااز  وآن نیااز  دنبال به شود می  نهاده دل در که داند می  ای هلطیف را سرّ الخیر ابی ابوسعید

 آن و اسات  پااک  سارّ  آن موحدان معشوقن او نظر از. دآی می پدید دل در حق رحمت از نیز

، 1366 مناور،  محمادبن ). اسات  حایّ  او ،هست سرّ آن را هرکه. نشود نیست و بود باقی سرّ،

 (245ص 

 را حاق  رّسا  کاه  است باور این بر و خواند می  وجود و عدم میان پوشیدگی را سرّ سراج،

 اشراف سرّ بر که است آن بر نیز قشیری( 225 ، ص1381گوهرین،) .نداند کس او خود جز

 (134، ص 1345، قشیری). نبود اطالع سرّ سرّ بر و نبود

 1368 عبادی،). نیاید آفریده هی  ادراک در بنده دل سرّ که است باور این بر نیز عبّادی

 (191ص 

 .کناد  مای  عاروج  خاوی   مقاام  از کاه  اسات  روم ایا  قلاب  همان سرّ سهروردی باور به

 او (53، ص 1386 هجاویری، ). داناد  می  مخالفت کدورات از سرّ صفای را تصوف حصری

 یار یزدان .نماید جلوه حق او در تا پشیرد صفا باید که داند می مکانی ،دل چون هم را سرّ نیز

 .فاوآد  در را معرفات  و بقلا  در را محبات  کاه  چناان  .داناد  مای   سارّ  در را وجاد  جایگاه نیز

 (232، ص 1381 گوهرین،)

 .مساتقبل  و ماضای  باه  ناابودن  مشاغول  گفات  سرّ، خاموشی از پرسیدند را فارسی ابوبکر

 عرصن همان حال .دارد حضور حال در که است همان سرّ گویی( 184، ص 1345 قشیری،)
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 .یاباد  می حضور دل در لحظه آن در پنهان جهان یعنی ،انسان درون به است غیبی وارد ورود

 .است سرّ تعاریف ترین بدیع از یکی این

 آن تفسایر  را عقال  وروم  صامیم  در مکنون است لطیف معنیی سرّ» :کاشانی نظر مطابق

 (111، ص 1367 کاشانی،). «متعسر آن از تعبیر را زبان و دل سویدای در یا معتشر

 و داند می  ،گوید می  علم زبان چه آن از بیرون را سرّ حقیقت کاشانی از پی  نیز روزبهان

 (574، ص 1344 روزبهان،). یابد می  خود از واسطه بی عارف را سرّ او نظر در

 :یابد می خاص ای جلوه نیز ابوسعید سخن در انسان و سرّ میان مستقیم رابطن این

 چیسات   سرّسارّ  گفات .تاویی  چیست گفت سرّ پرسید حسن ابوالفضل شیخ از ابوسعید

 (234، ص 1381 گوهرین،). ییتو هم آن گفت

 کاه  قلاب  یاا  دل در اسات  ای لطیفاه  سارّهم  که گرفت نتیجه توان می ،شد بیان چه آن از

 از و اسات  ارتبااط  در دیادن  باا  کاه  اسات  جایگااهی  رو این از؛ است مشاهده و وجد محل

 سارّ  زنادگی،  مفهاوم . بناده  از گااهی  و اغیاار  از گاهی ،است پوشیده لطیفه این دیگر سویی

 عقال  با .گردد می دانسته موحدان معشوقن وگاه شود می یگانه انسان با گاهی سرّ این و تاس

 .کرد تفسیر و تعبیر را نآ توان می دشواری به زبان و

 

 «مارسل گابریل» فلسفۀ در راز

 او .نمایاناد  مای  مارسل گابریل اندیشن در را خوی  حضور نعرص برترین راز فلسفه، در

 اماروز  انساان  .دهد می قرار خوی  فلسفی توجه کانون در راز یک وانعن به را انسان وجود

 تفکار  و داناد  مای  جهان تملک به انسان میل را قراری بی این دلیل او .است پرتن  و قرار بی

 برابار  در را باودن  ،داشاتن  و باودن  کتاب در او. مهم این به دستیابی برای مسیری را انتزاعی

 حلّا   کاه  دانسات  ای لهأمسا  را راز نبایاد  او نظار  از. لهمساأ  بار برا در را راز و نهد می داشتن

 (بعد به 32، ص 1375 کین،) .است دشوار
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 چاه  آن میاان  تماایز  و تمیز آن در که است قلمرویی آنم، گرفتار من که است چیزی راز

 دسات  از را خاود  اولیان  اعتباار  و خاوی   معناای  ،اسات  مان  برابر در چه آن و است من در

 (117، ص 1949 ل،مارس) .دهد می

 .داند می انسان وجود در رازآمیز هایی عرصه را مرگ و زندگی ایمان، آزادی، عشق، او

 ؛نیساتند  ماا  از فراتار  حقاایقی  هاراز .گیرد می فرا نیز را پرسشگر هستی که است پرسشی راز

 میاان  از شناساایی  موضاوع  و شناساایی  فاعل میان تمایز راز در. ما گیرندۀ فرا اند حقایقی بلکه

 شاود  معتارف  فروتناناه  و آزاداناه  مای  آد که شناخت باز توان می جا آن تا تنها را راز .رود می

 را آن بایاد  بلکه کرد، حل توان مین را راز .نیست پشیر جدایی ها انسان سایر از و جهان از که

. او یهان  فقاط  ناه  اسات  شاخص  یاک  کال  کار راز، تشخیص .کرد زندگی آن با و زیست

 (42، ص 1375 کاین، ). افکنیم در راز دل به را خود که دارد بستگی نیز این به راز تشخیص

 راز مثابان  باه  هستی به ایعان. هست مشارکتی هر در که است اشراقی و معرفت او نظر از راز

 کرامات  و معناا  ناپاشیر  پایاان  چیازی  در مشاارکت   را انساان  زندگی که است قول این باور

 (61ص  همان،). است بخشیده

 باه  را پرسشگر هستی که دانست گسترده ای عرصه مارسل، فلسفن در را راز توان می سپ

تاوان باه    مای تنها از راه حضور و مشاارکت، زیساتن و عشاق    . گیرد میفرا  و کشد می چال 

ناآگااه و   شاهودی،  ای تجرباه  ،مارسل بر این باور است کاه تجربان راز  . درک آن  نایل آمد

 ، ص1949، مارسال ). ، آن را در تملاک نادارد  ین تجربان آن بل بیان است کاه فارد حا   غیرقا

 .این بخ  سخنان مارسل به تجربن متافیزیکی موالنا بسیار نزدیک است(. 118

 

 موالنا، شمس و اسرار

اسارار و راز از پربساامدترین کلماات     .کند میرازآمیز درک  ای موالنا هستی را به گونه

موالناا آشاکارا باه جهاان اسارار       ،به قونیه گویی از پس ورود شمس. است دیوان شمسدر 

کسی کاه تاا   .کند میشمس تبریزی را سسه ساالر از مستوران حرم قدس معرفی  .نهد میگام 
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 زمان موالنا هی  آفریده را بر حال او اطالعای نباوده و پاس از موالناا نیاز های  کاس را بار        

 (114، ص 1385سسهساالر، ) .حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود

خواناد؛   مای خطاطی است که گاه خود نیز در غلبن حیرت خط سوم اسرار خوی  را ن او

من سرّ باا   .گویم میکالم ن گویم، میاسرار ». آموزد میبا این حال خضروار، موالنا را اسرار 

. «سارّ خاود را باا خاود گاویم      خود را در او بیانم،  آن کس توانم گفتن که او را در او نبینم،

 (115، ص 1369شمس تبریزی، )

 کاودکی شامس،   (11138 ،دیوان شمس) .داند میموالنا او را خداوند خداوندان اسرار 

رفتار غریب و پایان اسرارآمیز زندگی شامس هماه و    تربیت غریبانن  او در خلوت و تنهایی،

کاه بعادها اسارار    ا حضاور شامس و ساخنان      . همه موالنا را غرق در عوالم راز ساخته بود

عشقی غریب را در او تراویده بود که جهاان او را باه جهاانی پار      ا  یده شدشمس تبریزی نام

 :گر این جهان شگفت گشته بود رمز و راز بدل ساخته و او حیران نظاره
 بازاری و کوی میان من شدستم گم طفلی چو

  
 دانام  نمای  دانام  نمای  را کو و این بازار این که

   
 (15223، دیوان شمس)

 :شویم میدر مثنوی با این اسرار روبرو  «نی»ی ها    از نخستین زمزمه
 مااان یاااار شاااد خاااود رااان از کسااای هااار

  
 ماااااان اساااااارار نجساااااات ماااااان درون از

   
 نیسااااات دور مااااان نالااااان از مااااان سااااار

  
 نیسااات ناااور آن را گاااو  و چشااام لیاااک

   
 نیسااات مساااتور تااان ز جاااان و جاااان ز تااان

  
 نیسااات دساااتور جاااان دیاااد را کاااس لیاااک

   
 (1/5-7، مثنوی)

معشاوق و  . جان از تن جادا نیسات   از ناله و با این حال سرّ ،چون جان پنهان است سرّ هم

چاون جاان در بادن     نیاز معشاوق هام    دیوان شمسدر  .این چنین پنهان و آشکارند عشق نیز

 :آشکارست و پنهان
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 بااادن در جاااان چاااو و دیاااگ نماااک چاااون

  
 ماسااااااات  پنهاااااااان و پیاااااااداتر هماااااااه از

   
 (5361، دیوان شمس)

نای   ،از ایان رو  .منیت و خودی اسات  شود، میاه موالنا مانع دریافت اسرار آن چه در نگ

 .دارد میواسطه بیان  اسرار را بی ،تهی شده از خوی 

 

 اسرار، مکانی برای تجربه

در شعر موالنا سرّ یا اسرار در نخستین نگاه مکان یا جایگاهی است درونی که عاشاق در  

این سرّ از سویی دیگر باا عاالم غیاب یاا جهاان       .شیندن میکند و به نظاره و شهود  میاو سیر 

 :خود از جنس سرّ است شود، میآن جا که سرّ دریافت  .خورد میپنهان پیوند 
 جوشاااااد ساااااینه از عاشاااااقان شاااااراب

  
 باشاااااد اسااااارار در عشاااااق حریاااااف

   
 (6919، دیوان شمس)

شاود و   مای ن او در انباوهی اسارار پنهاا    کشد، میدر تجربن شهودی او گفتار از اسرار پر 

 :یابد میمعشوق او را 
 بیایاااد کاااه شاااهرم انباااوهی در کاااه گفاااتم

  
 یافاات ماارا اساارار انبااوهی در کااه کااس آن

   
 (3571ن، هما)

موالنا جز این چرخ و زمین و بازار آن، باازاری   .اسرار نشانی از عالم غیب در خود دارد

 :شود مییابد که از غیرت حق آشکار ن میدیگر در اسرار خوی  
 روم یاااار آن جاناااب روم اسااارار در ازبااا

  
 روم گلاازار و گاال در شاانوم بلباال نعاارۀ

   
 (14816، همان)
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شود و معشوق چون چرخ در اسرار  میقلزم اسرار او جاری  چون جیحون در رحمت هم

معشوق گاهی چاون اندیشاه باه     .جهند میتسد و صد لیلی و صد مجنون در اسرار او در میاو 

 .آید میجاسوسی اسرار 

 جوشاد و گااه گفتاار،    مای اسرار از این رو مکانی فراخ اسات کاه گااهی از آن شاراب     

چنین رودهای رحمت در دریای اسرار و باغ و چرخ و عاشقان و معشوقان در او حضاور   هم

 .کند میی یگانگی با جهان و دیگری را در اسرار تجربه ها   موالنا گویی عرصه .یابند می

 

 زبان و راز

 و بناده  یاا  معشاوق،  و عاشاق  میاان  پوشایده  رابطان  هماان  او بارای  دیگار  یسوی از اسرار

 میاان  ایان  در آشاکار  پارادکسی زبان  از فراتر یا است زبانی امری راز این آیا اما ؛خداست

 ،شاود  مای  گفته که گوید می سخن رازی از او .یابد می جلوه موالنا شعر در که شود می دیده

 :کالم و حرف نظم بدون اما
 عشااق بااا ماان جااان گفتااه هاام بااه رمااز هاازار

  
 کاااالم و حااارف نظااام نگنجیاااده رماااوز آن در

   
 (18173، دیوان شمس)

 بااز  هستی راز به رسیدن از را ما که داند می بندی را زبان شمس دیوان سرتاسر در موالنا

 :نشاند می فرو را ماه نور و کند می غبار گفت .دارد می
 ینباااا ماااااه راه ساااار باااار بااااین راه همااااراه ای

  
 کنااد ماای غبااار گفات  مگااو سااخن خماا  لیاک 

   
 (5916ان، هم)

 توانناد  مای  گونااگون  یهاا  زبان و شود می دریافته عشق راز ،کند می خمو  که آنجا او

 .یابند در را آن
 شااادی فهااام عشاااق راز  کنمااای خمااا  اگااار

  
 کردناادی و تاارک و هنااد همااه خلااق گرچااه و

   
 (32511ان، هم)
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 آواز باه  کاه  اسات  راز جاا  آن راز .کناد  بیان را عشق راز توانند نمی زبانی و قلم هی  اما

 :است نیامده
 نمانااااااد راز دهااااااد کااااااآواز راز

  
 میاااااااا رازای  تاااااااو آواز ماااااااده

   
 (2141، همان)

 در ساخن  به معشوق کند، می پیشه خاموشی انسان که گاه آن که است باور این بر موالنا

 ساخن  باه  مطمئناه  نفاس  کناد،  مای  پیشه وتسک تجربی من که گاه آن دیگر بیان به .آید می

 :است دیگر جنسی از مطمئنه نفس یا معشوق گفتار اما آید؛ می
 لااب  باای گسااتر سااخن کااه اکنااون لااب بنااد باار

  
 درآماااااد گفتااااار  بااااه  روی سااااایه حاااارف  باااای 

   
 (6755، همان)

 اوسااات غاااشای خموشااای مطمئِناااه نفاااس ایااان

  
 رود ماااای گفتااااار سااااوی ناطقااااه نفااااس ایاااان

   
 (9147ان، هم)

 فارو  آگااهی  ناا  و خاوی   بی از حالتی در را او شمس دیوان در شورانگیز عشقی تجربن

 رهاا  زباان  اقتادار  از خاود  نوبان  باه  نیاز  او و شود می خارج او اختیار سلطن از زبان که برد می

 پورناماداریان، ). گیرد می قرار وحی شرایط چون شرایطی در عمالا او حال این در. گردد می

 (151، ص 1381

 مان  خموشای  .شاود  مای  زباان  رساانی  معنای  رکن ریختن هم به و زبان ابهام سبب امر ینا

 شاهودی  شاکلی  باه  راز کاه  اسات  آن نشاانن  زباان  گفتار. است وصل و حضور نشانن تجربی

 آن بیند می نان که گاه آن گرسنه جوانمرد که کند می بیان تمثیلی در موالنا .گردد نمی لمس

 و اسات  زیساتن  شاهود،  و رسایدن  نشاانن  .گویاد  نمای  ساخن  آن از و گاشارد  می دهان در را

 :خاموشی
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 فرقتااای  نشاااان دارد زباااان  گفااات کااااین  خاااامو 

  
 بااود گااویی نااان وقاات کاای فتاای خایااد نااان چااو ناای ور

   
 (5768، دیوان شمس)

 هام  زباان . است هستی راز زیستی تجربن اصلی موانع از یکی زبان و سخن او نظرگاه در
 وگاو  گفات  باا  او مباارزۀ  رو ایان  از .مان  باا  مان  اتصال مانع هم و است جهان با ارتباط مانع

 ایان  کاه  داناد  مای  او .شاود  مای  شامل نیز را درونی وگوهای گفت و پشیرد می وسیع سطحی
 حقیقات  دیادن  مانع رو این از گفتار. بندد می قدسی امر شهود بر را راه عاقالنه گوی و گفت
 :شود می من

 را شااااما خااااورد فاااارو گفتااااار کااااه خموشااااید
  

 قندیاااد و شاااکر شاااما اسااات طاااوطی چاااو خریااادار

   
 (6668، همان)

 قارار  بار  ارتبااط  دیگاری  باا  مان  آن در که داند میای  عرصه را گو و گفت او رو این از
 بار  در دیگری با ارتباط از را کوچک سطحی نیز شیوه این در حتی زبان او نگاه در. کند می
 خاامو   زباانی  وگاوی  گفت اگر .است زبانی غیر امری صرفاا من با من رابطن اما ؛گیرد می
 رو ایان  از. گردد می فراهم .شده پنهان اسرار در که برتر من دیدار درخشان یها لحظه ،شود
 :گویند می سخن مردم با و خاموشند خوی  با اولیا

 گفااات باااه یااااران باااا و باشاااند خمااا  تنهاااایی وقااات

  
 خااااااود دیااااااوار و در باااااا  را دل راز نگویااااااد کاااااس 

   
 (7828ان، هم)

 :است اسرار حقایق از لبریز او نگاه در خمو  زبان پس
 راز از را خمااااو  زبااااان اساااات پاااار دهااااان

  
 را پیماااا حااارف فصااایحان اسااات ماااانع چاااه

   
 (2455ان، هم)

 شاود  می برتر من به من اتصال سبب خموشی که گاه آنا  شد بیان که چنان ا  همه این با
 شاکلی  زباان  کاه  جاسات  آن. نیسات  هنجاارین  زبان سجن از که یابد می دیگر شکلی زبان

 :یابد می رمزگونه و استعاری
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 از صااافات او یگفااات رماااز  یاااارمشاااه  ن ینکااادام

  
 یگاااار خاااارد دار  یتااااو باااادان  یاز مثااااال یکنولاااا

   
 (27115، همان)

 باااس زباااان حکمااات انااادر شاااوق سااار  گاااو  شاااد       

  
 اساااااات یگاااااارد یز آنااااااک آن اساااااارار او را ترجمااااااان

   
 (4192، همان)

 باا  حقیقی اسرار تا شود می خامو  سرّ تجرب، هنگام عاطفه، از شوری در حکمت انزب

 .درآید سخن به پوشیدگی از سرشار گفتاری

 شاعری  عاطفان  اوج باه  و شاود  می اسرار با رویارویی در غرق موالنا که جا هر مثنوی در

 زباان  باه  گااهی  و پاشیرد  می ابهام یابد، می غزل شکل و شود می شکسته زبان گشاید، می بال

 و رود مای  تازی به فارسی از عاشقانه تجربن یها لحظه بلندترین در موالنا. شود می بدل دیگر

 بیاان  در را خاود  نااتوانی  خواهاد  مای  او که جایی توکلین گفت به. گردد می باز فارسی به باز

 گاناه بی زباان  باه  و گاشرد  می زبان از ای لحظه ،کند القا مخاطب به شگرف ای تجربه احساس

. نساشیرد  صاورت  آگاهاناه  نیز اندازه این شاید امر این (377، ص 1389 توکلی،. )برد می پناه

 یهاا  لحظاه  اوج کاه  ایااز  داساتان  و جهاان  صدر وکیل کنیزک، و پادشاه داستان در ویژه هب

 1/128-132،مثناوی ). دارد اسارار  بیان دغدغن آن در موالنا و دهد می نشان را موالنا عاطفی

 (5/1893-1897و 3/3811-3813 و

 راز کتماان  دالیال  تارین  مهم از یکی ،اسرار حقایق نبودن بیان قابل زبان، زندان از رستن

 رو ایان  از. نادارد  را او ضامیر  حقاایق  بیاان  تاوان  ماوارد  از بسیاری در زبان. است مثنوی در

 نظار  ردماو  راز سااختن  آشاکار  چگاونگی  و راز کتماان  یا بیان اسرار، با مواجهه در همواره

 .است بوده

 :راز کتمان
 رود، مای  راز کتماان  ساوی  باه  کنیازک  و پادشااه  داستان آغاز همان از مثنوی در موالنا

 کاردن  پخته حال در آرام اکنونا   بود سوخته را او زمانی کها   شمس عشق سوزان یها    شعله
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 اسرار کتمان املع  نخستین نهد، نمی میان در نیز خوی  جان با را راز او. است مثنوی در او

 :است مخاطب در ررفیت نبودن
 عیاااااان در او شاااااود عریاااااان ار گفاااااتم

  
 میااااان نااااه کنااااارت نااااه مااااانی تااااو نااااه

   
 خااااواه اناااادازه لیااااک خااااواه ماااای آرزو

  
 کااااااه لخااااات یاااااک را کاااااوه برنتاباااااد

   
 فروخاااات عااااالم ایاااان وی کااااز آفتااااابی

  
 ساااوخت جملاااه تاباااد بااای  گااار انااادکی

   
 (1/139-141 ،مثنوی)

 را دیگاران  اا  گوید می سخن وجود وحدت از که آنجا ویژه هب ا  نیز دیگر یها    تانداس در

 :کند می منع راز به شدن نزدیک از
 میاااااا اساااااسر بااااای المااااااس ایااااان پااااای 

  
 حیااااااا نبااااااود را تیااااااغ بریاااااادن کااااااز

   
 غااااالف در کااااردم تیااااغ ماااان ساااابب زآن

  
 خاااالف  بااار نخواناااد کژخاااوانی  کاااه تاااا

   
 (1/692-693 ،همان)

 خمو  یاهرهشدا گاهی. روبروییم اسرار کتمان این با نیز شمس کلیات در لحا این با

 .است اسرار نگفتن به مربوط

 پاس  شود، می یافت بوالهوسی گاهی نیز روحان سبک جمع در .نیست اسرار محرم ملول

 :کند فهم را او راز بتواند که بوده گوشی آرزوی در همواره او .بود هوشیار باید همواره
 شااادی پیااادا گاااو  یاااک کاااه باااودی چاااه

  
 مااااااا مرغااااااان هااااااای    زبااااااان حریااااااف

   
 (2693، دیوان شمس)

 شاور  در و نادارد  را مخاطاب  پاروای  او ا  هاا     غازل  از بسایاری  در کاه ا   شمس دیوان در

 مخاطاب  ررفیات  و درک نگاران  آگااهی  یهاا  لحظه در باز سراید، می غزل خوی  عاطفی
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 گااه  و نادارد  را آن خاوردن  تاوان  مرغای  هر که است ای رسیده انجیر چون او گفتار. است

 استثنایی و عجیب ای تجربه در .شود می زالل آب سبطیان بر و خون قبطیان بر نیل رود چون

 باه  ،گفات  مای  ساخن  چااه  قعار  در و نهفت می را اسرار دشمنان حضور بیم از همواره که او

 :است هآمد راز جاسوسی به که بیند می را دشمن خیال دل  خانن در ناگاه
 گاااو ساااخن تااار آهساااته دارد گاااو  دیاااوار

  
 را در بگیااااار دل ای رو بااااار باااااام عقااااال ای

   
 دشاامن خیااال روزی دشاامن جااای چااه جااان ای

  
 را رهگااااشر بهاااار از شااااد دلاااام خاناااان در

   
 شااد دشاامنان پاای  زو ساارّ زیاان شاانید رماازی

  
 را تار  و خشاک  گفات  مای  را یاک  باه  یک خواند می

   
 کااااردیم عهااااد اهر در یاااااران و مااااا روز زان

  
 را سااار آوریااام پااای  را سااارّ کنااایم پنهاااان

   
 نشساااته تااار  و تلاااخ بساااته کیساااه دریاااای

  
 را گاااوهر ام دیاااده کاااه نااادارم خبااار یعنااای

   
 (2146و  2142-2143-2136، همان)

 پاس  این از او است، آمده اسرار جاسوسی به اندیشه چون هم دشمن خیال تجربه این در

 آشاناغور  غواصاان  تنهاا  تا دارد می پنهان را خوی  گوهر و نشیند می تر  و تلخ دریا مانند

 .دریابند را او اسرار

 چاون  را سخن :شمس گفتن به. است تکامل و شدن پخته راز کتمان دیگر دالیل از یکی

 ساخن  راز درباارۀ  کاه  گااه  آن .نهاد  می دگر روی مرا لحظه هر و ماند می من در نویسم نمی

 کنیازک  باه  پیار  وکنیازک  پادشاه داستان در. شود می آشکار راز ردیگ یها الیه ،گوییم نمی

 :سازم می درمان را تو درد من داری نگاه را عاشقی راز اگر گوید می
 شااااود پنهااااان زمااااین اناااادر چااااون دانااااه

  
 شاااااااود بساااااااتان سرسااااااابزی سااااااارّ او

   
 (1/177 ،مثنوی)
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 شاود،  آشاکار  دنبایا  آیاد،  مای  بیرون خاک ضمیر از خود دانه چون هم که آنجا جز راز

 .گردد می خوی  تباهی سبب چون

، نرساد  فارا  تولاد  زماان  تاا  که یابد می عشق زهدان درون را خود شمس دیوان در عاشق

 :نماید تغشیه ناف و خون از باید و کند باز دهان تواند نمی
 غماااام جنااااین چااااون راز از ام ببسااااته دهااااان

  
 ناااف از خورنااد غااشا در شااکم بااه کودکااان کااه

   
 (13827، شمسدیوان )

 او بدیع تصویری در .است راز کتمان دیگر مهم عوامل از دو هر معشوق و عاشق غیرت

 دیگاری  را راز ایان  کاه  مباادا  ،نهاد  او گاو   بر لب آرام که خواهد می معشوق از ملتمسانه

 :دریابد
 شااب و خلوتساات اگرچااه لااب آن ماان گااو  باار بنااه

  
 پنهانااک اساارار باادان بااادی زنااد باار تااا مهاال

   
 (13917ان، هم)

 باه  را او معشوق غیرت گویی ،شود می ناپدید دیدگان از رود می اسرار در که گاه آن او

 :دهد نمی نشان کس هی  به را او و است برده خوی  خانن گنج
 لااااب شکسااااته یهااااا    کاسااااهمثااااال 

  
 یمبااااه دکااااان شاااااه جبّااااار باااااود   

   
 (16189ان، هم)

 :اسرار افشای
 در راز پاروای  بای  افشاای  ایان . سازد برمال را راز عاشق تا شود می سبب چند عواملی اما

 .شود می دیده بیشتر شمس دیوان در و کمتر مثنوی

 :خویشی بی و مستی
 راز شاناخت  برای عاملی خود کها  مستی .است عوامل این ترین مهم خویشی بی و مستی

 :شود می نیز عاشق راز شدن فا  سبب ا است
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 ایاان از باای  ناادنما صاابر کاانم ماای فااا  تااو راز

  
 زماااین نااای و مااارا درد کشاااد نمااای فلاااک بااای 

   
 کاااانم ماااای فااااا  و را مسااااتم هزارساااااله ساااارّ

  
 بباااین خاااو  و گشاااا خاااواه را دیاااده ببناااد خاااواه

   
 (19247-19248، همان)

 :اسرار گران بار

 هاای  شاانه  بار  را اسارار  کاوه  گااه  عاشاق . آن افشاای  بار  اسات  دلیلی نیز راز بار سنگینی
 .تابد نمی بر را آن و کند می حس خوی 

 :جنون و شیدایی

. شاود  مای  اسارار  افشاای  و شارمی   بای  و حیایی بی سبب نیز عشق از حاصل جنون و شیدایی
 مثناوی  در. ساازد  می فا  حیا بی سرمست سر را راز که کرده اشاره مضمون این به بارها موالنا
 شارم  و یاباد  می خوی  را در قح «یستحی ال» خوی ، عکس ایمانی تجربن بیان هنگام زید نیز

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

 :عشق

. کناد  مای  سارایت  افیونی خمرۀ چون او عشق که شیداست چنان گاه او شمس دیوان در
 ایان  شااید . ساازد  مای  غیاب  محارم  را هاا  گو  همن که است عمیق چنان عاطفی تجربن این

 بااقی  ناامحرمی   شاور   ایان  در کاه  چارا  باشاد،  اسارار  افشاای  بارای  موالناا  توجیاه  بهترین

 :ماند نمی
 اناااد محااارم غیاااب  هاااا گشاااته  گاااو 

  
 ور مااااااااا دل سااااااااخن از زبااااااااان و

   
 (2796 دیوان شمس،)

 :سازد می فا  را درون  راز عاشق خون بخار نو، تصویری رد
 غمااات از خبرسااات باااا مااان خاااون بخاااار کاااه هاااین

  
 ماااااان ناااااازار دل راز آساااااامان بااااااه نباااااارد تااااااا

   
 (19311ان، هم)
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 :نتیجۀ افشای اسرار
 گاواهی  باه  کاه  موالناا  اماا  ؛رود مای  دار بار  اجحلّ. است پرهزینه البته اسرار افشای نتیجن

 کنناده  خیاره  تصویری در .ماند می باقی امن ،آورد می زبان بر حلّاج از دترتن اسراری خود 

 دار بار  راز ساختن فا  واسطن به میوه شود، می آشکار میوه با که کند می پنهان را رازی دانه

 :رود می
 کناااد مااای میاااوه علّااات را داناااه ضااامیر کاااه آن

  
 کشااااد ماااای دار ساااار باااار را درخاااات دل راز

   
 (5928، همان)

 :راز گاندانند

 در معشاوق . دارد قارار  مرکاز  در البتاه  انساان . گوناگونناد  راز داننادگان  موالناا  شعر در

 باه  او رازدانای  رو ایان  از موالناا،  برتار  مان  یا و شمس یا باشد خدا تواند می ،شمس غزلیات

 تجربان  شمس دیوان در توجه قابل و مهم موارد از. شود فرض انسان رازدانی تواند می نوعی

 در پیاامبران  و اولیاا  پیرهاا،  یابد، دست کبریا اسرار به تواند می عاشق. است عاشق سطتو راز

 .دانند می راز شاخص طرزی به مثنوی
 :معشوق

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

 :سازد فا  او بر را عاشق راز که آید می غالباا او. شد نزدیک آن به نباید که
 بهاااااری تااااو و زمااااین چااااو ماااان ای

  
 رازم جملااااااه تااااااو از شااااااده پیاااااادا

   
 (16437 ،همان)

 نازد  خوی  راز دانستن برای عاشق .سازد می فا  را عاشق درون راز که ستا بهاری او

 :نگرد می را خوی  معشوق در گویی رود؛ می او
 مااااا اساااارار پاااارس او از پاااارس او از

  
 ماااااا پنهاااااان سااااارّ بشااااانوی او کاااااز

   
 (2692همان، )
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 دفاع  موسای  چاون  را عاشاق  او برتار  آگااهی  اماا  داند؛ می راز که ستا خضری معشوق

 :سازد می بدل دیگر خضری به را عاشق بلکه ،کند نمی
 اعتاااااراض در هماااااه  کلیمااااای گرچاااااه

  
 کااااانم زمانااااات خضااااار کااااانم فاااااا 

   
 :است عاشق راز خود معشوق نهایت در

 یاااااتکو یباااااو یو یاااااتناااااور رو یا

  
 چااااه باشااااد   یمااااان ا ،انیماااا اساااارار ا

   
 (11181، همان)

 عاشاق  و دارد اسارار  در قادرتی  او. خواناد  مای  نانوشاته  لوم از را کاینات اسرار معشوق

 راز از نیاز  عاشاق  کاه  آنجاسات  طرفاه  نکتاه  شامس  دیاوان  در. اوست گردان اندیشه، چون

 :است باخبر معشوق
 چناااانیم تاااو و ماااا کاااه برخیاااز

  
 بااااااادانیم همااااااادگر رازک وز

   
 (29419 ،همان)

 او چشامان  بار  معشاوق  کاه  است ای سرمه واسطن به البته عاشق، در راز دانایی میزان این

 .کند فهم را اسرار تا کشد می

 :عاشق

 بازرگ  راز دریافات  ررفیت معشوق. است شمس دیوان در راز دانندگان از یکی عاشق

 :است بخشیده او به عشق در را
 گوشااام کااارد تیاااز تاااو تفهااایم

  
 شااااانودم را شاااااریف راز کاااااان

   
 (16382، همان)

 را عاشاق  او. خاورد  می رقم او به معشوق پایان بی مهر واسطن به عاشق رازدانی رو این از

 او .شود می عاشق غرور مانع امر این. بخشد می نو روشنایی را او دیدگان و بخشد می ررفیت
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 باه  کاه  است معشوق ویس از خود نیز عشق اما ؛گردد می یگانه معشوق با عشق از شوری در

 بایاد  کاه  گاردد  می رازی خود عاشق که جایی برد؛ می اسرار عالم به را او و کند می روی او

 .گردد نهان دیگران از

 آن معشاوق  و دهاد  می معشوق به خوی  دل خون از شرابی عاشق بدیع، بسیار غزلی در

 .داند می خدا اسرار باغ را عاشق و نوشد می را

 اشقع که حقیقت این .شود می یگانه و آمیزد می راز با معشوق چون نیز عاشق نهایت در

 تکارار  شامس  غزلیاات  در متعادد  تصاویری در ،است راز همان خود که داند می راز تنها نه

 :شود می بدل اسرار به که است شاعری نادرترین موالنا .شود می
 عااااااالم اساااااارار طالااااااب ای بیااااااا

  
 گشااتم اساارار ماان کااه بنگاار ماان بااه

   
 (15793، همان)

 یهاا  ساوراخ  و رود خوی  شهودی یها حس سوی به باید راز دریافت برای البته عاشق

 :بندد بر را پنجگانه حواس
 بربنااااد را چشاااام و گااااو  اساااارار پیماناااان تااااویی

  
 کااااردن پیمااااانگی خااااود سااااوراخ کاساااان نتانااااد

   
 (19511، همان)

 هاوس  و هاوا  و جزیای  عقل یها    زیان و سود ،گفتار هشیاری از که انسانی او دیدگاه در

 کناد  مای  زیسات  حاال،  در و کشاد  مای  رخات  آینده و گششته از چنین هم رهد، می آزگونه

 :شود می آشکار او در اسرار
 شاااد بااااز دهاااانی بساااتی دهاااان ایااان

  
 شااااد راز هااااای    لقمااااه خورناااادۀ کااااو

   
 (3/3747 ،مثنوی)

 راز درباارۀ  غالبااا  موالناا  .اسات  جهان راز از تر پراهمیت و برتر همواره عاشق درونی راز

 :گیتی راز تا گوید می سخن من درون راز و عشق
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 افروختاااه  دل بااااغ ساااوخته جهاااان بااااغ

  
 مااان اسااارار سااااخته بااااغ اسااارار ساااوخته

   
 (21814، دیوان شمس)

 و معشوق با عاشق تا گردد می محو معشوق اسرار در گاه نیز عاشق اسرار دیگر سویی از

 :بیابد یگانه هویتی هستی
 تااااو تواساااارار اساااارار از اساااارارم خااااراب ای

  
 تاااو گلااازار تاااو گلااازار از دیااادم هاااایی  نقااا 

   
 (23314، همان)

 :پیران و اولیا

 کنیازک  و پادشاه داستان در الهی پیر خوریم، برمی فراوانی به رازدان پیران با  مثنوی در

 و داند می آشکارا را اخیزرست راز زید .شناسد می را عشق بیماری او .داند می راز خضر چون

 در را پنهاان  و آشاکار  و رازدانند دقوقی داستان در پیران .سازد نمی مال بر مصطفی دستور با

 از عاشاق  برجساته  تصااویر  از یکای  در .اسات  اساراردان  پیار  نیز شمس غزلیات در. یابند می

 :گیرد می را دلبر سراغ ،دل کوی در پیری
 دلبااار آن از مااان پیاااری ز دل کاااوی باااه بسرسااایدم

  
 جوییاااد  اسااارار در کاااه پیااارم آن کااارد اشاااارت

   
 آری گفااات اسااارار تاااویی بااااهلل را پیااار بگفاااتم

  
 جوییاااد  باااار دریاااا باااه پرگاااوهر دریاااای مااانم

   
 (12791 و 12981، همان)

 خاود،  او آیاا  کاه  دهاد  مای  قسام  را پیار  عاشق است، اسرار در دلبر که کند می اشاره پیر

 اوسات . اسات  اسارار  بخا   گوهر دریای همان او آری که کند می ییدأت پیر و است  اسرار

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

 اسارار  و راز باا  معشوق و عاشق چون هم نیز پیر که آنجاست بدیع  نکتن. یابد می پرور  که

 .شود می یگانه و آمیزد می
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 :عشق

 عاشاق  میاان   تنها نه عشق است؛ غرق پنهانی و آشکاری از کسیوپاراد در همواره عشق

 آورد می بیرون متضاد یها جفت همن از را عاشق گویی که کند می ایجاد یگانگی معشوق و

 ،کارد  و تارک  ،هناد  و گوید می راز ها زبان ورای از عشق .سازد می غرقه یگانه  عالمی در و

 پنهاان  بناابراین  ،آید نمی بیان و قلم در البته عشق راز. یابند درمی عاشق خموشی در را او راز

 عشاق  .اسات  خاوی   دلیال  خود. است آشکار خورشید چون عشق دیگر سویی از. ماند می

 کهنه این راز و شود می شناخت سبب عشق .گرداند می راز عالم در را عاشق که است براقی

 .گردد می گشوده عشق با تنها سراپرده

 تاوان  می نزدیک بدان متفرد موجودات طریق از فقط که رازیست تیهس مارسل نگاه در

 عاشاقانه  کاه  شاناخت  تاوان  مای  وقتای  فقط ،هستند واقعاا که چنان را متفرد موجودات و شد

 آغااز  عشق از پدیدارشناسانه تحلیلی با باید هستی وجوی جست رو ینا از. کنی روی بدانان

 اسات  مان  وجود الین ترین هرف در واقعیتی عشق او دیدگاه از( 61، ص 1375 کین،). شود

 عشاق  در. مان  خاود  قامات  باه  تاا  اسات  تار  برازناده  او قامت به واقع در بودن من خلعت که

 واقعیات  تاوان  مای  را عشاق  رو ایان  از و خیازد  برمای  میاان  از دیگاری  و خود میان کشاک 

 ماا  رفتار و سخن از بی  عشق موالنا غزل در( 62ص  همان،). خواند شناختی وجود اساسی

 او نظرگااه  در عشاق  .اسات  جااری  و سااری  جهاان  در عشق .سازد می نزدیک دیگری به را

 :بخشد تازه رنگی را هستی تا آمده اسرار عالم از خود که است کاینات پنهان جان
 دودی عشااق ازوساات  کااینعااودی  در غیااب هساات 

  
 یااک هساات نیساات رنگاای کااز اوساات هاار وجااودی 

   
 (31322، دیوان شمس)

 از را خوی  هستی معنای بشر عشق بدون. بشریست تجربن ناگزیرترین سرّ، این افتندری

 فاارغ  اسارار  از را خود نیز ،فارغند چیز همه از که قلندرانی موالنا طریقت در. دهد می دست

 :دانند نمی
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 نمایااااد ماااای فااااارغ گرچااااه قلناااادر

  
 فااااارغ اساااارار در نیساااات ولاااایکن

   
 (13111، همان)

 در اسات  فاارغ  خدا هستی و جهان اسرار از راهراا که حالی در عشق زا شوری در قلندر

 :شود می ور غوطه عشق اسرار
 بنگاااااار کااااااه قلناااااادری بااااااه گفااااااتم

  
 دارد  چاااه تاااا دو شاااد کاااه چااارخ ایااان

   
 را ماااااااا فراغتیسااااااات کاااااااه گفتاااااااا

  
 دارد  چااه یااا اساات کااس چااه خااود کااو

   
 مساااااتم ساااااخت و خااااادا باااااه مساااااتم

  
 دارد چااااااااااه خاااااااااادا اهلل ساااااااااابحان

   
 (7318-7311، همان)

 عاشاق  روی باه  را معشاوق  زیباایی  یها دریچه عشق .است کاینات اصلی راز خود عشق

 و عاشاق  عشاق  .گشااید  مای  را عاالم  حقیقی راز که شود می وحدتی سبب عشق کند، می باز

 دیاوان  در رویایی تصویری در. کند می بدل وحدت به را کثرت و سازد می یگانه را معشوق
 :کند می بیان را رازی گوش  در عشق و بندد می عهد عشق با جان شمس

 کاارد عهاادی تااو عشااق بااا مسااتی ساار ز دو  جااان

  
 تنهاااایی باااه عشاااق باااا بیعااات آن در باااود جاااان

   
 جاان  گاو   باه  گفات  بارد، سارّ   گوشا   باه  عشاق  سر

  
 مااایی  همگاای تااو خااود  ناای بااا کنااد عهااد کااس

   
 (27729-27731، همان)

 موالناا  غریاب  یهاا  بخشای  شخصایت  کاه  است عشق و جان یگانگی بر کیدتأ عشق راز

 زباان  طریاق  از بیاان  قابال  عشاق  راز حقیقت حال این با. سازد می تر برجسته آن در را تصویر

 صادا  بای  جهانی از گویی ها حرف نیز جا آن در .گردد دل به متصل زبان که آن مگر ؛نیست

 :کنند می روی عالم این به نورانی و
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 ترجمااااااانی را اماااااا هااااااای    آتاااااا  نااااااه

  
 زباااااااااانی را ماااااااااا دل اسااااااااارار ناااااااااه

   
 و عشاااااق دل پااااارده صاااااد ز شاااااد برهناااااه

  
 اماااااااانی  دم یاااااااک آتشااااااا  ز نباشاااااااد

   
 نگنجااااد آنجااااا حاااارف کااااه نااااوری آن از

  
 ارمغاااااانی گشاااااته حااااارف ایااااان را تاااااو

   
 تبریااااز شاااامس از هااااا حاااارف شااااد کماااار

  
 میااااااااانی  داری اگاااااااار بربنااااااااد  بیااااااااا

   
 (2656 ، غهمان)

 اماری  راز. کناد  مای  ساکوت  باه  دعاوت  را ما جهان رازآمیز تجربن برای رو این از عشق

 :شود می زیسته که است
 معرباااااد بلبااااال و داناااااد گااااال

  
 گفااات گلساااتان میاااان کاااه رازی

   
 آورد باار زمااین زبااان گونااه صااد

  
 گفااات آسااامان آنچاااه پاساااخ در

   
 مستسات  هاو   و گو  همه این با

  
 گفات  زبان این که سخن چند زآن

   
 قراضااه سااه دو زبااان افااتی چااون

  
 گفات  کاان  تارک  به و شد مشغول

   
 کاان بااس عشااق گفاات گوشاام در

  
 گفاات چنااان او چااو کاانم خااامو 

   
 (367 ، غهمان)

 هاا  سابزه  زبان با زمین و باران با آسمان .یابد می معنی یافته کمال حضور در راز ابراز اوج

 را ماا  کاه  چارا  دارد؛ مای  بااز  اصالی  معادن  باه  رسایدن  از را ما زبان. گوید می راز آسمان به

 موالناا  شاعر  در. گشااید  مای  را راز مخزن خموشی با عشق اما ؛سازد می خرد حقایق سرگرم

 .اند   متصل عشق به سخت ،شوند می راز درک سبب که دیگر عواملی
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 راز درک عوامل
 :موسیقی
 شامس  که هگون آنا  سماع و موسیقی . است اسرار عالم صدای موالنا برای ساز صدای

 اصالی  عامال  دو، ایان  عاشاقانن  دیادار  یهاا  لحظاه  نخستین ازا  خوانده می فرا بدان را موالنا

 کایناات  باا  را او درون موسایقی  .است بوده ناخودآگاه گستردۀ جهان با موالنا شدن و ر هروب

 نای  و چناگ  رباب، تنبور،. ساخته می متصل غیب جهان اسرار با را او ضمیر سرّ و هماهنگ

 :اسرارند عالم از نواهایی همه
 آیاااای ماااای کجااااا از رباااااب بانااااگ ای

  
 غوغااااایی پاااار و فتنااااه پاااار و آتاااا  پاااار

   
 صااااهبایی آن پیااااک و دلاااای جاسااااوس

  
 فرمااااایی ماااای چااااه آن اساااات دل اساااارار

   
 (، رباعیاتهمان)

 ،شاده  تهای  خاود  از نای  و ساازد  مای  فاا   را آن اسرار و چرخ یها گرد  بانگ تنبور

 بازم  سارفتنن  و شاود  مای  گاو  تراناه  شامس  عشاق  پای  در موالناا . دکنا  یم فا  را عشق اسرار

 ناخودآگااه  ساوی  آن به و رهاند می زبان و هشیاری عالم از را او موسیقی که چرا ؛گردد می

 .سازد می رهنمون

 :شراب

 دروازۀ تواناد  مای  اا  اسات  عشق زاسکرآمی تجربن بیانگر کها  نیز شراب شمس دیوان در

 :شود می فا  اسرار و خورد می را عقل خون باده. بگشاید او بر را اسرار عالم
 وار الاباااالی بااااده خاااورد عقااال خاااون چاااو

  
 گویاااااد کبریاااااا اسااااارار و گشااااااید دهاااااان

   
 (9766، همان)

 شااد  کاه  کاس  آن .ساازد  دور را غام  دیاو  تا طلبد می مدد اسرار عالم آتشین ساقی از او

 :بسراکند طرب شادمانه تا دده می جان موالنا. است گردن در دست راز با ،است
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      222

 
 انگااااور چااااون لگااااد زیاااار دهاااام جااااان

  
 اساااااارارم شااااااود ساااااااز طاااااارب تااااااا

   
 (17585، همان)

 دون هماات از را بااودن غاام خاناان در موالنااا و گنجااد نماای هماات دون دل در اساارار

 (6399همان، ) .شمارد می

 ی،تاازگ  اصالی  عامال  ،است عشق شورانگیز تجربن در عاشق سرمستی گر بیان که شراب

 شااد  چاه  آن در را خاوی   و زند می اسرار در عشرت خیمن او. موالناست سرمستی و شادی

 :داند می عاریت ،نیست
 نیساااات خااااو  چااااه آن در ام عاریااااه ناااای

  
 آناااام ماااان خوشاااام آن در کااااه چیاااازی

   
 (16451، همان)

 :حیرت

 موارهه رو این از ،گیرد می فرا را گر پرس  هستی که است پرسشی ا آمد که چنانا   راز

 در غارق  و اسات  خاود  بای  خاوی   از که گاه آن او شمس دیوان در .است همراه حیرت با

 :گوید می اسرار و داند می اسرار حیرت،
 آور میااااااان در اساااااارار گفتاااااای

  
 ماانم کااه میااان ایاان اناادر میااان کااو

   
 (18438، همان)

 یعنای  ،ودیخا  بای  تجربان  همان را سرّ او که خودیست بی با آمیخته چنان ،اسرار دریافت

 :داند می پنهان ضمیر درک یا برتر من مشاهدۀ
 رو فاااارو حیاااارت ایاااان در و بااااا  خماااا 

  
 اساااات ایاااان اساااارار کااااه را اساااارار بهاااال

   
 (3717، همان)
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داند و از این رو گفتن او یادآور سخن مارسل است کاه   خودی می موالنا راز را همین بی

 مارسال، . )ر همان حال به آن آگاه نیستداند و د در درک ناخودآگاه اسرار، فرد راز را می

 (178، ص 1949

 :دارد کسی آگاهی و ناآگاهی را چنین بیان میوموالنا این تجربن پاراد
 نیسااات خبااارم خاااود زمزمااان از و چااانگم چاااون

  
 ناااااادانم اساااااارار و گااااااویم هماااااای اساااااارار

   
 (15683 ،دیوان شمس)

 :اسرار جهان از برجسته تصاویر
 عاالم  فهام  بارای  برجسته بسیار تصاویری خلق به منجر ناموال بدیع یها بخشی شخصیت

 و ردّ عاارف  گونااگون  یها تجربه و انتزاعی مفاهیم بین راز خیال عوالم این در. شود می راز

 :گوید می راز هجر گو  به وصل. شود می بدل
 روشاااان صاااانم آن فااااراق تاریااااک هااااای شااااب شااااود

  
 رازی یاااک هجااار گاااو  باااه نکتاااه خاااو  وصااال بگویاااد

   
 (26954، انهم)

 اماری  باا  گاویی  و اسات  نکتاه  خو  وصل، .سازد می روشن روز چون را شب ،راز این

 و عقال  ،روم مانناد  نیاز  اسرار دیگر تصویری در .شود می هجر دریافت روشنی سبب زبانی

 :شود می مست خاک
 مساااارس خااااود معناااای حااااال و چنااااین ایاااان صااااورت حااااال

  
 مسااات مسااات، اسااارار  خااااک و مسااات عقااال و مسااات روم

   
 (4142، همان)

 شکساته  آگااهی  در را خود مست، اسرار است، معنی عالم در نهفته راز حیران نیز اسرار

 :یافت در تمامی به را آن هشیاری و آگاهی با توان نمی پس یابد؛ می
 توسااات وقااات وقااات هماااه خاااوی  ز خاااودی بااای گااار

  
 اساااات نااااازک اساااارار کااااه آی وقاااات بااااه ناااای گاااار

   
 (4719، همان)
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 تصاویری  در. شاکند  مای  را او هشایاری  سنگین جهان و است شیشه سان به ربا این اسرار

 :دهد می شو و شست آورد، برمی سر اسرار عالم از که آفتابی در را خوی  عاشق دیگر
 اسااااااارار از برآماااااااد آفتاااااااابی

  
 وار صااااوفی کناااایم شااااویی جامااااه

   
 (12537، همان)

 در اا  گیارد  مای  قرار راز پنهانی و یتاریک برابر در کها  اسرار عالم از برآمده روشنی این

 آفتااب  در جسامی  یهاا  آلاودگی   تماامی . شاود  می همراه نیز حرارت و گرمی با موالنا نگاه

 .شود می آالی  بی آفتاب این در ها    تردامنی تمامی و پاک اسرار

 :برتر راز
 چیست  موالنا نظر در اصلی راز اما

 در آورد، مای  میان به راز از سخنی که گاه آن شمس دیوان در چه و مثنوی در چه موالنا

 چگاونگی  و کثارت  عین در وحدت مفهوم خدا، و انسان میان یگانگی رابطن به موارد غالب

 ای رابطاه  را خادا  و انساان  رابطان  او .کناد  می اشاره انسان ضمیر درون در کل حقیقت تجربن

 تا عاشق شدن برکشیده ببس رابطه این در عاشق به معشوق عشق ویژه هب که داند می عاشقانه

 و غازل  ابتادای  در یکای  نموناه  عناوان  به شمس دیوان در غزل دو در .شود می معشوق مقام

 دو هار  در. گویاد  مای  ساخن  آن باودن  راز دربارۀ مشخص صورت به آن انتهای در دیگری

 :نمایاند می هستی بزرگ راز مرکز عشق در را انسان او مورد
 دوانااااد ماااای جملااااه باااار خااااوبی ز کااااو ماااااه آن

  
 رساااااااند ماااااای پیغااااااام را شااااااما عاشااااااقان ای

   
 سااااطری بنااااده روی بااار  او نبشاااات شااااما ساااوی 

  
 بخوانااد را سااطر کااین اینجااا کیساات خااوان خااط

   
 اساات جااان ساار سااطر ایاان اساات زعفااران ز نقشاا 

  
 نشاااااند  هماااای دل در نااااو آتشاااای حاااارف هاااار

   
 غلطااان ویاایم سااوی گااویی چااو پااا و دساات باای

  
 دواناااد همااای ساااو ایااان را ماااا زلاااف چوگاااان
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 آرد حملاااه چوگاااان  دویااادم طااارف ایااان چاااون

  
 داناااد کاااه بگاااو سااار ایااان کشااااند خاااودم ساااوی

   
 (482، غ دیوان شمس)

 سامت  باه  را عاشاق  معشاوق .اسات  جاان  سارّ  کاه  نگارد می را خطی ماه غزل، ابتدای از

 چوگاان  ضاربن  آخارین  اماا  ؛نمایاد  مای  رو او سوی به گوی چون عاشق و خواند می خوی 

 معشاوق  کاه  کناد  مای  اشااره  او باه  گویی. گرداند می عاشق خود سوی به را عاشق عشوق،م

 .داند می خود آن از مخصوص رازی را سرّ این سرمستانه موالنا پایان در. اوست درون

 را مااهی  ابتادا  بحار . داناد  مای  دریا و ماهی چون را خدا و انسان رابطن او دیگر غزلی در

 مااهی  به دریا که گاه آن اما ؛دریاست نیازمند شیرخواره طفلی چون ماهی و پندارد می حقیر

 کاه  آن جاز  کناد  نمی کاری دریا که جا آن تا. شود می برکشیده ماهی ،دهد می نشان رغبتی

 :شود می وارونه معشوق و عاشق رابطن که جاست این در .نماید مشورت ماهی با پی  از
 نساااازد کسااای کاااار دریاااا کاااه مااااهیی آن

  
 باشاااااد مشااااایر را او مااااااهی أیر کاااااه اال

   
 ساالطان اساات ماااهی آن عنایاات بااس ز گااویی

  
 باشااااد وزیاااار را او نهایاااات باااای بحاااار وان

   
 را او خوانااد ماااهی  جاارأت ز کااس هاای  گاار

  
 باشاااد تیااار مانناااد قهااار  باااه ای قطاااره هااار

   
 آرد تحیاااار رماااازت رمزگااااویی چنااااد تااااا

  
 باشااد بصاایر دل تااا کاان بیااان تاارک روشاان

   
 عشاق،  تجربن با کوچکی عین در که داند، می انسان را هستی بزرگ راز چنین، نای موالنا

 .نشیند می نظاره به درون در را حقیقت و یابد می دست خوی  راز به پایان در طلب و نیاز

 

 نتیجه

 باا  ای گوناه  باه  رو ایان  از و داناد  مای  حقیقت مشاهدۀ برای جایگاهی هم را اسرار موالنا

 معشاوق  و عاشاق  میاان  پوشیده امری را راز و سرّ هم و کند می یاد آن از مکانی یها استعاره
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 باا  راز درک موالناا  نظرگااه  در. شاود  مای  دریافات  دل باا  و غیرزباانی  نحوی به که داند می

 خباری  بی و حیرت مستی، اوج در و ناخودآگاه ای تجربه با تنها و نیست میسر زبان و اندیشه

 باه  و دارد بسایار  هاایی  اشااره  اسارار  مفهاوم  بیاان  در زباان  نارسایی به او. شود می درک راز

 بیاانگر  و اسات  متفااوت  هشایاری  معماول  زبان با که اندیشد می نمادین زبان از دیگر شکلی

 کناد  مای  دعوت خموشی به او راز این دریافت برای رو این از. انسانیست آسای وحی تجربن

 ایان  در تاا  دهاد  مای  ساوق  درونی ویگ و گفت کردن خامو  سوی به را ما بیان این در و

 و زباان  بای  تجربان  باه  را راز درک چناین  هام  او .یاابیم  دسات  شاهودی  ای تجرباه  به سکوت

 دسات  راز ایان  باه  انساان  ،عشاق  بای  کاه  اسات  بااور  ایان  بار  و داند می منوط هستی عاشقانن

 تملاک  بارای  ناه  انساان  آن در که داند می میسر سیری در را راز درک چنین هم او .یابد نمی

 حقیقاات شاکار  او رو ایان  از. دارد برمای  گاام  آن در مشااارکت و حضاور  بارای  کاه  هساتی 

 کاه  خادا  تنهاا  ناه  را راز داننادگان  او. شاود  چیره بزرگ راز بر بخواهد که آن نه گردد، می

 ،عشاق  نهایتااا  و قلنادران  و اولیاا  پیاران،  عاشاق،  معشاوق،  او یهاا  تجرباه  در. داناد  مای  انسان

 و زباان  نفساانیات،  عقال،  از رهاایی  و عشاق  مساتی  موسایقی، . ندهسات  رگباز  راز دانندگان

 او برجساتن  راز. اوسات  مثناوی  و شامس  دیاوان  در راز باه  دساتیابی  عوامال  محدود حواس

 از. اسات  انسان درون در قدسی امر حضور و عاشقانه شوری در خدا و انسان عاشقانن اتصال

 عاشاق  درون در معشاوق  و جهاان  در جهاان  جان و کثرت در وحدت دیدار همواره رو این

 از و پاردازد  مای  راز افشای به تر گستاخانه شمس دیوان در او. شود می شمرده او بزرگ راز

 .دارد برمی پرده بدیع تصاویری قالب در خود رازآمیز یها تجربه
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 جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی

 

 *دکتر محمدرضا نجاریان

 **شیرسلیمیانفاطمه 

 

 چکیده
از سارآمدان صاوفیه در قارن هفاتم     ( ق. ا ها 635-561)الفخر کرماانی   اوحدالدّین حامد بن ابی

ربااعی   2411رود که دیوان رباعیات او  سرایان مشهور به شمار می وی از جمله رباعی. هجری است
ر، تصاوف، تهاشیب   وی در این دیوان به مضامین مختلفی چون توحید، نعت پیامب. شود را شامل می
 . ای دارد الی آن مضامین قلندری نمود ویژه پرداخته که در البه... ها و نفس، بهاریه

ایان  . شدند از مالمتیه منشعب می ،ای قلندران گروهی خاص از صوفیان بودند که به عقیده عدّه
ماوی سار و    با تراشیدن بوده،گروه همواره در حال سفرهای گروهی و گریزان از پابندی به رواهر 

از لحااظ اخالقای و   . صورت به تمامی، پوشیدن جولق یا برهنگی با راهری خاص و متماایز بودناد  
اعتقادی مشی و رو  ویژه خود را داشتند که همین سبب به وجود آمدن اشاعار قلنادری در شاعر    

 گساری، ترک مظاهر شریعت، شاهدپرستی، کنایاه  می: این اشعار حاوی مضامینی چون. فارسی شد
های  کشی، تقابل مکان به زاهدان ریایی، خدمت کردن به ضعیفان، دوری از خودبینی و ریا، مالمت

 . مقدس و نامقدس، نسبت دادن صفات یمیمه به خود هستند
باه مضاامین قلنادری در رباعیاات      در این مقاله پس از بررسی مختصر آداب و عقاید قلنادری، 

 . اوحدی کرمانی می پردازیم

 .وفیه، قلندری، اوحدی کرمانی، رباعیاتص :کلیدواژه

                                                           

 (reza_najjarian@yahoo.com) .استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد. *

 (shirsalimian1370@yahoo.com) .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد .**



 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 0
 اوحدی کرمانی. 0 .0

الفخار   از جمله مشایخ سرآمد صوفیه در قارن هفاتم هجاری اوحدالاّدین حاماد بان ابای       

ق در روستای بردسایر  . ا ه563یا  561کرمانی مشهور به اوحدی کرمانی است؛ وی در سال 

جوانی بر اثر هجوم غزان به کرمان ناچاار باه هجارت     در روزگار. از توابع کرمان متولّد شد

وی پاس از چنادی باه    ». شاود  رود و در آنجا مشغول باه تحصایل مای    شود و به بغداد می می

الدّین سجاسی پیوست و از دسات او خرقاه    تصوف روی آورد و به حلقن مریدان شیخ رکن

میرافضالی،  . )«رساد  مای  سند خرقه و سلسلن اوحدالدّین از دو سوی باه جنیاد بغاداد   . پوشید

ق در بغداد درگششت و او . ا ه 635اوحدالدّین در روز دوشنبه سوم شعبان ( 53 ، ص1379

 . را در محلن شونیزیه به خاک سسردند

در عصاار خااود »اوحاادی در طااول زناادگانی خااوی  همااواره مااردی سرشااناس بااوده  

ار داشاته و عادۀ   خصوص در نواحی شمال غربای ایاران و باالد روم و عاراق شاهرت بسای       هب

علات  ( 11، ص1347فروزانفار،  . )«اناد  ورزیاده  شمار از طبقات مختلاف بادو ارادت مای    بی

اصلی این شهرت سفرهای بسیاری است که وی به مناطق مختلف داشاته کاه گفتاه شاده از     

وی با مشایخی چاون زاهاد   ». سال را به سفر کردن اختصاص داده است 61تمام عمر حدود 

ین کبری، نجم دایه، سعدالدّین حماوی، مجدالادّین بغادادی، شایخ کامال      الدّ تبریزی، نجم

الاّدین ابان عربای، صادرالّدین قوناوی، شامس تبریازی،         تبریزی، شیخ عثمان رومی، محیی

الادّین   الادّین اُرماوی، زرکاوب شایرازی و شایخ شاهاب       الادّین اُرماوی، تااج    مولوی، سراج

وی فقیاه شاافعی   »از نظار اعتقاادی   ( 53-54 ، ص1379میرافضلی، . )«سهروردی دیدار کرد

اماا   ؛کارده اسات   بوده و از رباعیات وی نیز پیداست که رواهر شارع را کاامالا رعایات مای    
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 ، 1366باساتانی پااریزی،   . )«طریقن او در تصوف مبنی بار ساتای  زیباایی و مظااهر آن باود     

 (71 ص

اوحدالادین  » .ددر باب شاعری اوحدّالدین بایاد گفات وی باه قالاب ربااعی تمایال دار      

گاوی ایرانای اسات کاه تعادادی از رباعیاات او، در زماره         کرمانی یکای از شااعران ربااعی   

اناد و در حاال    نوشاته  این رباعیات را مریدان شایخ مای  . زیباترین رباعیات فارسی جای دارد

حاضر، چند مجموعه مستقل از رباعیات او کاه توساط مریادان شایخ فاراهم آماده موجاود        

ی در نقال اشاعار صاوفیان، باعاث شاده کاه تعادادی از ایان رباعیاات، باا           سنت شفاه. است

رباعیات دیگر شاعران از جملاه خیاام، مولاوی، باباافضال کاشای، عطاار و دیگاران در هام         

 ( 134 ، ص1387میرافضلی، . )«امیزدبی

اوحدالدین کرمانی به نثر  مناقبیکی کتاب : شود آثار اوحدالدّین به دو دسته تقسیم می

الزماان فروزانفار آن را تصاحیح     وسط مریدان  در قرن هفتم نگاشته شده و بعدها بدیعکه ت

ربااعی از وی اسات و    2411اوحدالدّین کرمانی کاه شاامل    دیوان رباعیاتکرده و دیگری 

 . به چاپ رسیده است 1366توسط احمد ابومحبوب نخستین بار در سال 

 قلندر. 2 .0
 :قلندر ۀواژ. 0 .2 .0

مات ناشناخته در ادب فارسی واهۀ قلندر است کاه بیشاتر در معنای رمازی از     از جمله کل

هاای زیاادی انجاام شاده؛ از جملاه       دربارۀ ریشان اصالی آن پاژوه    . آن استفاده شده است

قلندر را یکار نکارده و باه جاای آن      نکلم خود مستقیماا لغت فُرسکه اسدی طوسی در  این

، ییال  لغات فارس  . )شاود  اطاالق مای  « و بشاکوه  مردماان قاوی  »آورد که به  را می« کلندره»

کنناد و یاا    کندۀ چوبی که پشات درهاا را باا آن کلاون مای     »کلندر یا کلندره یعنی ( کلندره

 ، 1391حساینی، جعفاری،   . )«اناد  کارده  چوب فلکی که پای مجرمین را در بین آن مهار مای 

یاا  « گلنادر »را  با تحول در واج آغازین کلماه آن  فرهنگ آنندراجپس از آن در ( 179 ص

« چوب ناتراشایده و یاا ماردم نااهمواره و ناتراشایده     »کند و معنی آن را به  یکر می« گلندره»
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ای  اسااتاد فروزانفاار ایاان کلمااه را از ریشااه ( ، ییاال واهۀ قلناادرآنناادراج. )کنااد اطااالق ماای

( 141 ، ص1365مرتضاوی،  . )شاود  استعمال می« ثروتمند»دانند که در معنی  سانسکریت می

آن را بار   ،کنند ریشه این کلمه هنوز ناشناخته است که بیان می وم دهخدا نیز در عین اینمرح

باه معنای دعاوت کاردن و احضاار      « Caleo»از ریشن « Caletor»اساس نظر خوی  از کلمه 

، ییال  نامه دهخادا  لغت) .دانند کردن دانسته است و آن را مترادف با واهۀ داعی در عربی می

این کلمه را به فارسای برگردانناد و آن را    نای سعی داشتند ریش دیگر عدهدر تعبیری  (قلندر

کاه البتاه باا توجاه باه      . اند تر، نارر و ضابط دانسته به معنی بزرگ« کالنتر»صورت تغییر یافتن 

 (33 ، ص1392دهقان و صدیقی، . )های صورت گرفته پشیرفتنی نیست ها و ابدال اختالف

در ابتادا قلنادر   . بودن سیر تحول معنایی را نیز طی کرده استاین واهه در کنار ناشناخته 

قلندر تاا  »گفتند؛  می« قلندری» ،کردند نام مکانی بوده و به کسانی که در قلندرها زندگی می

اناد و قلنادر    گفتاه  قرن هفتم اسم مکان بوده است و افراد منسوب به آن مکان را قلندری می

ایان  ( 36، ص1386شفیعی کدکنی، . )«انه یا مدرسهخود جایی بوده است مثل مسجد یا میخ

خواناده  « قلندرخاناه »ها که بعادها و پاس از اطاالق آن باه افارادی قلنادری باه اشاتباه          قلندر

اوبا  و رناود   ،مقامران ،قلّاشان ،رندان ،مکانی بوده است که در آن اهل خرابات» ،شده می

راه »یاا  « مقاام قلنادر  »است کاه آن را  شده  ای شنیده می اند و در آن محل موسیقی جمع بوده

همین واهه از جملاه کلیادهای کشاف    ( 44 همان، ص. )اند نامیده می« طریق قلندر»یا « قلندر

ای که اگر قلنادر باه صاورت ناام مکاان باه کاار رفتاه          تاریخ متون کهن بوده است؛ به گونه

مانند حاافو، خاقاانی،    در اشعار شعرایی». توان پی برد که از متون قرن هفتم به بعد است می

ای، فخرالدّین عراقی، قاآنی و شعرای معاصر قلندر به معنی شاخص اساتعمال    اوحدی مراغه

 (35 ص ،1392دهقان و صدیقی، . )«شده و معنی حقیقی و مکانی خود را دیگر ندارد
 :شخصیت قلندر. 2 .2 .0

ابتادا تعریفای از   شاده بایاد در    که قلندر به چاه گروهای از ماردم اطاالق مای      دربارۀ این

زیرا قلندریه گروهی منشعب از فرقن مالمتیه بودناد کاه بعادها بارای خاود       ؛مالمتیه ارائه داد

مالمتیّه جمااعتی باشاند کاه در رعایات معنای      ». ها و رسوم ویژه دیگری نیز قرار دادند آیین
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اخالص و محافظت قاعدۀ صدق، غایات جهاد مباشول دارناد و در اخفاای طاعاات و کاتم        

ای از صاوالح اعماال مهمال     کاه های  دقیقاه    ت از نظر خلق، مبالغت واجب دانند، با آنخیرا

-261 ، ص1389کاشاانی،  . )«نگشارند و تمسّک به جمیع فضایل و نوافال از لاوازم شامرند   

توان دریافات مالمتیاه    می ،از این تعریف که از سرآمدان متون عرفانی ارائه شده است( 259

ه در عین انجام فرایض و آداب شریعت سعی در کتمان زهاد و  گروهی از صوفیان هستند ک

 . تقوای خوی  دارند

بدان که »: گوید هجویری بیشتر بر جنبن ترک کردن عادات مألوف آنان تکیه دارد و می

مشهب مالمت را اندر این طریقت آن شیخ زمانن خود، حمدون قصّاار، نشار کارده اسات و     

المالم ُ »: آید، گفات  می  علیه الل  رحمه از وی . ر استوی را اندر حقیقت مالمت لطیف بسیا

باه تارک ساالمت     اامالمت دست بداشتن از سالمت بود و چون کسای قصاد   .«تركُ الرَّالمَ ِ

مار امیاد    ،خود بگوید و مر بالها را میان اندر بندد و از مألوفاات و راحات جملاه تبارّا کناد     

ق نومید گردد و طبع  الفت خود از ایشان کشف جالل و طلب مآل را، تا به ردّ خلق از خل

چه روی همه خلق بادان باود و آن ساالمت     پس آن. تر بود بگسلد، هر چند از ایشان گسسته

مر اهل مالمت را پشت بدان بود، تا همّشاان خاالف هُماوم باشاد و همّتشاان خاالف        ،است

شأ اعتقاادات ایان   با توجه به تعاریفی که از اصل و من( 91-91 ، ص1392هجویری، . )«هِمم

توان دریافت که ایان گاروه آزادمردانای     می ،گروه از متون فاخر ادب عرفانی به دست آمد

اند که اصل شاریعت را زیار پاای نگشاشاته و ساعی در انجاام کارهاایی داشاتند کاه از           بوده

آیاد باا انجاام اعماال      چنان که از نامشان برمی سالمت و آسای  جسمانی به دور باشند و هم

 . عادی مورد مالمت مردم قرار گیرندغیر

باید به این نکته پرداخت که قلنادران   ،حال که تعریفی از احوال این گروه به دست آمد

قلندر بر وزن سمندر عبارت از یاتی است که از نقو  و اشکال عاادتی  »چه کسانی هستند؛ 

و از قیاود و تکلاف    روم ترقی کرده نسعادتی مجرد و باصفا گشته باشد و به مرتب و آمال بی

ای به کاونین و اهال    رسمی و تعریفات اسمی خالص شده و بدان حضرت رسیده و اگر یره
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از تعااریف  ( ، ییال قلنادر  1342تبریازی،  . )«از اهل غرورست نه قلندر ،آن میلی داشته باشد

دادناد؛   شود که قلندران گروهی آزاده بودند که به صفای باطن اهمیات مای   باال مشخص می

حاظ رفتاری نیز آنان در بند توجه به عرف و عادت جامعه نبودند و حتی بار خاالف آن   از ل

قلندر به دروی  الابالی شوریده احوال که نسبت به پوشاک و آداب و ». کردند نیز عمل می

ای از  قلندریاه باه فرقاه   . شاود  قید و بنای کار او بر تخریب عادات باشد اطالق می طاعات بی

شده است که بر خالف ساایر مالمتیاه کاه مقیاد باه کتماان اسارار و         ه میصوفین مالمتی گفت

و از عباادات بای  از فارایض کااری       داده اند، به این دو موضاوع اهمیتای نمای    عبادات بوده

رجاایی  . )«اناد  اندیشیده اند و جز صفای دل خود به هی  چیز و هی  کس نمی داده انجام نمی

 (551 ، ص1375بخارایی، 
 :غاز قلندریهآ. 1 .2 .0

اصل و منشأ آداب و رفتاار قلندریاه را بایاد ریشاه در بسایاری از آداب و رساوم دوران       

جناب   » .کناد  های مختلف دانست که آن را تبدیل به جنبشی چند سویه می باستان و یا آیین

هاای   تاوان در آن رناگ   باا یاک نگااه منشاوری مای     . قلندریه یک جنب  چند ساحتی است

هایی ایرانی کهن گرفته تا راه و رسام جاوانمردی و    گرایی و آیین مزدک از. شماری دید بی

هاایی از گنوستیسیسام و عرفاان     دیناان، تاا اندیشاه    عیاری و فتوت، تا عناصری از آیین خارم 

حروفای و اهال    ،شیعی ،های قرمطیانه اسالمی در صورت مکتب مالمتیان نیشابور، تا گرای 

، هاای بازرگ و تعادد زوجاات     یک سوی با ثاروت  تصویری متناقض از مردمی که از. حق

اناد و از   تباه کردن طبیعت و آلوده کردن محیط زیسات مخاالف   ،قتل نفس ،یدار نظام برده

. «شاود  سوی دیگر و در دورانی دیگار، جاز دریاوزه و گادایی کااری از ایشاان دیاده نمای        

 (13 ، ص1386شفیعی کدکنی، )

قارن از آغااز فرقان مالمتیاه منشاعب       قلندریه گروهی هستند که پاس از گششات چهاار   

قلندریه در واقع جماعتی بودند از صوفین مالمتی که در حدود قرن هفاتم هجاری   »شوند؛  می

کاوب،   زریان )« اناد  در خراسان و هند و حتی شام و بعضی بالد دیگر شهرت و فعالیت داشته

دانساتند و تنهاا    مای و البته برخی دیگر مالمتیه و قلندریه را هر دو یک فرقاه  ( 86 ، ص1382
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کاه   صفت باشد و قلندرسیرت، ناه چناان   باید که مالمتی»دانستند؛  تفاوت آنان را در عمل می

 ( 176 ، ص1387الدین رازی،  نجم. )«شرعی کند و پندارد که مالمت است بی

اند و داستانی در بااب تأسایس ایان     الدین ساوجی دانسته آغازگر این فرقه را شیخ جمال

وی واعو و مفتی شر دمیااط باود و باه واساطن جماال  او را یوساف       »شود؛  جنب  نقل می

گریخات، تاا    زنی از بزرگان دلباختن جمال او گردید و سیدجمال از او می. خواندند ثانی می

زمانی که آن زن وی را در خلوتی باز جست، پس سیدجمال مضطرب شاد، دسات باه دعاا     

دعای  به اجابت رسید و موی سبلت و . استبرداشت و زوال زیبایی خود را از خداوند خو

 (191 ، ص1391حسینی، جعفری، . )«ری  و ابروی او ریخت
 :شعر قلندری. 1 .2 .0

 نشود که توساط شااعرانی باه عرصا     شعر قلندری یک هانر در ادب فارسی محسوب می

شاعر قلنادری انعکااس مساتقیم     » ،شود که همگی اهال شاریعت بودناد    شعر فارسی وارد می

. «بلکاه انعکااس غیرمساتقیم زنادگی و حیاات روحای اوسات        ؛واقعی شاعر نیسات  زندگی

های قلندری باه شاعر فارسای را باه اشاعار       آغاز ورود اندیشه( 11 ، ص1383پورنامداریان، )

هاای   دانند؛ اما قبل از آنان در اشعار ابوسعید ابوالخیر نیز بارقه ب میسسنایی در قرن ششم منت

شاود و   ادبی می «genre» سنایی به بعد قلندریات تبدیل به یک نوعاز ». قلندری وجود دارد

تردیاد متاأثر از    اناد کاه بای    های قلنادری بسایاری ساروده    شاعرانی چون عطار و عراقی غزل

های حافو بیشترین نماود را   در میان شاعران قرن هشتم، این مضامین در غزل. اند سنایی بوده

 (151-151 ، صص1389قوامی، . )«داشته است
 

 قلندر در شعر اوحدالدّین کرمانی. 2
 :های ظاهری ویژگی. 0 .2
 :خانمانی و سفر بی. 0 .0 .2

همواره از سکون و رکاود بیازار بودناد، میال      ،قلندران که به مالمت شدن عادت داشتند

قلندران با داشتن زن و فرزناد و  »ترین هدف آنان بود؛  به سفر کردن و انتشار آیین خود مهم
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بست مکان و دربند تعلاق   چه که آنها را پای کارهای روزمرگی ناسازگار، و از هر آنخانه و 

کاه بتوانناد آساوده و بادون گرفتااری در       کارد بار کناار بودناد، از ایان روی بارای ایان        می

های قلندری و شهرهای دور و نزدیک سفر کنند، به های  چیاز و باه های  جاا پابسات        بادیه

هاای آنهاا دساته جمعای باود، معماوالا باه آنهاا          و مساافرت  شدند، زندگی آنان گروهی نمی

از آنجاایی  . گفتناد  قلندر می( به معنی گروه، دسته، عده کثیر و افراد سواره و پیاده)« جوقی»

هاا باه    گفتند، این سفرها و سایاحت  آنها را سیام می ،ماندند که قلندران در جایی ساکن نمی

ردن تجرباه و گاشر از دوران خاامی باود، باا      منظور کشف اسرار جهان هستی و به دست آو

رفتند، با تدبیرهایی که داشتند مردم را به خود جشب کارده   این دید و برداشت به شهرها می

 (17، ص1384برومند سعید، . )«خواندند و آنها را به راه قلندری فرامی

خاناه و  اوحدالدّین نیز در اشعار خوی  به موضوع اهمیت سفر کردن و پایبند نشدن باه  

داند که چون سکون یاباد و همیشاه در    خانواده اشاره دارد؛ وی آدمی را چون آبی روان می

های رسیدن باه غام عشاق را دل     چنین از راه شود و هم الجرم گندیده می ،یک جا مقام کند

 :داند بریدن از همسر و فرزندان می
 ببُااااااار فرزناااااااد و زن از خاااااااواهی را او

  
 ببُاااار وناااادپی و خااااوی  و درآی مردانااااه

   
 را تااو اساات راه بنااد هساات کااه چیااز هاار

  
 ببُااااار بناااااد روی ره چگوناااااه بناااااد باااااا

   
 (115 ، صدیوان رباعیات)

 ریشااااااااانیم دل نیااااااااز و درویشااااااااانیم

  
 خویشااااااانیم وز مااااااان و خااااااان ز آواره

   
 ایااام سااااخته ساااسر باااه ماااردان جامااان ماااا

  
 زیشاااانیم ماااا کاااه بااارد گماااان خلاااق تاااا

   
 (173 همان، ص)

 شااود پسااندیده کاارد ساافر کااه کااس هاار

  
 شااود دیااده مااردم چااو کااس همااه پاای 
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 چیاااااازی نباشااااااد تاااااار لطیااااااف آب از

  
 شاااود گندیاااده کااارد مقاااام چاااو لااایکن

   
 (264 همان، ص)

 :چهار ضرب. 2 .0 .2

های بازشناخت قلندران و پیروان قلندریه وضعیت راهری آنان بوده است؛  از جمله شیوه

ن موی سر و صورت و حتای ابروسات کاه منشاأ ایان امار را       تراشید[ قلندریه]از مختصات »

متصادّی سار   ( 388 ، ص1 ، ج1386خرمشااهی،  . )«...رسااند  الادّین مای   فرشته به سایّدجمال 

ساورۀ فاتح را تاالوت     27در هنگاام تراشایدن سار آیان     . نامیدناد  می« پیر مقراض»تراشی را 

بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَرْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَرافَ اللَّرهُ آمِنِرينَ     لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا» :کردند می

ساجادی،  (. )کنندگان موی یاا نااخن   کوتاه) «رُفُوسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ( تراشندگان موی) مُحَلِّقِينَ

البته باید توجه داشات کاه سار     ؛این رسم به چهار ضرب مشهور بود( 235-236 ، ص1388

ولای ابارو، ریا  و سابلت تراشایدن       ،های دیگر صوفیان نیز رواج داشات  آیین تراشیدن در

ری  و ابرو که در تعالیم قلندریّه جزء اصول اولیاه   ،تراشیدن موی سر». خاص قلندریان بود

از جملاه  . انادازد  آید، ما را به یااد بعضای مساائل در ایاران عهاد ساساانی مای        به حساب می

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

 (74 ، ص1386شفیعی کدکنی، . )«آمده است حساب می

شاود   مشاخص مای   ،با توجه به اشاراتی که اوحدالدّین دربارۀ سر تراشایدن آورده اسات  

که وی به این اصل از قلندریاه اعتقااد دارد و معتقاد اسات کاه سار تراشایدن تنهاا نبایاد باه           

 :بلکه باید حقیقتاا دست از چیزهای مازاد دنیایی کشید ؛راهری باشدصورت 
 نیسااات همااادم دمااات دال نفساااان هااام باااا

  
 نیساااات محکاااام قاااادمت حقیقاااات راه در

   
 تاااو کاااردی کااام بوالفضاااول سااار از ماااوی

  
 نیسااات کااام فضاااولی ز ماااویی سااار لااایکن

   
 (148 ، صدیوان رباعیات)
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 چناااااد بااااادنامی ز عشاااااق مصاااااطبن در

  
 چناااد خاااامی سااار و ریااا  زا شااادم عااااجز

   
 دسااات گیااارد مااارا مااان پاااای قاااوّت گااار

  
 چناااد گاااامی اجااال پااای  روم پااای  تاااا

   
 (315، همان)

 :لباس قلندران. 1 .0 .2

چاه کاه    دادند تاا از هار آن   قلندران حتی در لباس و پوش  خود بسیار دقت به خرج می

دلق کاه لبااس خااص    آنان پوشیدن دستار و . موجب تفاخر و زینت بخشیدن بود دور شوند

ای برای جلب احتارام از ساوی    صوفیان در آن روزگار بود را جز اعمال ریایی و آن را نشانه

دانستند؛ امّا قلندران گروهی نبودند که مایل به جلب احترام باشند و بیشاتر میال باه     مردم می

 . مالمت شدن داشتند

ه مبنااا را باار عریااانی شااد؛ گااروه اول و دوم کاا لباااس قلناادران بااه سااه دسااته تقساایم ماای

خستند  آنها که راه رو  عامی می»پوشاندند؛  گشاشتند و تنها خود را با برگ درختان می می

بساتند، پیاران ایان راه سار ساسرده، بناا باه درخواسات آناان عریاان            دل به آیین قلندران مای 

یان  آن روزهاا ا . بساتند  هایی از گیاهان بار خاود مای    گاهی برای ستر عورت برگ. شدند می

اماا قلنادران معتقاد بودناد شارط دخاول در بهشات         ؛عیاری قابل توجیه نبودمپوش  با هی  

برومناد  . )«شاود  آیین قلندری رعایات نمای   ،عریان شدن است، تا شرم عریانی در میان باشد

جوالاق پوشاان    ،شاود  گروه سوم که شامل عماده افاراد قلندریاه مای    ( 64 ، ص1384سعید، 

معماوالا باه قلنادران     .شاد و بسایار خشان باود     ماوی باز بافتاه مای     جوال و جوالق از»هستند؛ 

گششته از قلنادران کساان دیگاری    . شده است جوالقی، جولقی، جولهی و جولخی گفته می

هماان،  . )«شادند  پاو  مای   جولق و پاالس  دند،آور که از دنیا بریده و به عالم عشق روی می

جانس پوسات ببار و پلناگ باوده؛      در جایی دیگر آمده است که جولق قلندران از ( 68 ص

 ،البته با توجه به ارزشمندی و حالت نرمای ایان دو جانس   ( 734 ، ص1 ، ج1386فروزانفر، )

. رسد صحیح باشد؛ زیرا اصل در جولق پوشی خشونت جنس آن باوده اسات   بعید به نظر می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 219                                                                 جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی

 

از لباسشاان عباارت باود    » ؛های بعد قلندران نیز برای خود لباسی مخصوص داشاتند  در دوره

نهادند تاا از ماردم    قبای پی  باز و دامن چاک و کاله آنها نمدی بود و آن را کج بر سر می

 (84 ، ص1384برومند سعید، . )«عادی و عامی متمایز باشند

ای بارای جلاب    پوشی است و آن را نشانه اوحدالدّین بی  از هر چیز در صدد نفی خرقه

هاای   پوشان همواره تکبّر و غرور را زیار خرقاه   داند و این در حالی است که خرقه احترام می

 :اند خود پنهان کرده
 مااااااا آوردۀ کاااااارم از بسااااااشیر یااااااارب

  
 مااااا کااااردۀ در لطااااف طریااااق بااااه بنگاااار

   
 داریااام پنهاااان خرقاااه زیااار باااه نناااگ ماااا

  
 مااااا پااااردۀ ماااادر لطااااف و کاااارم از تااااو

   
 (113 ، صدیوان رباعیات)

 دارنااااد هااااا جااااان تااااو عشااااق ره مااااردان

  
 دارناااااد هاااااا نهاااااان درد تاااااو حجااااارۀ در

   
 منااااز پااااره صاااد باااه ای هناااده و خرقاااه ابااا

  
 دارناااد هاااا نشاااان خرقاااه از جاااز باااه کانجاااا

   
 (211 همان، ص)

اشااره دارد و آن را از   ،چنین در یک موضع به لباس قلندران که پالسی بای  نیسات   هم

 :داند رضایت نفس خوی  می
 اساات راضاای ماان از تااره و نااان بااه چااو نفساام

  
 اساات قاضاای آن یااا ریاایس کاااین مگااوی کاای

   
 کااااردم  ساااارما دفااااع  پااااالس بااااه  تاااان از

  
 اسااات مقراضااای یاااا اسااات کااااطلس پنااادارم

   
 (164 ، صهمان)
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 های اخالقی و اعتقادی ویژگی. 2 .2
 :های مختص ویژگی. 0 .2 .2

 :گساری می. 0 .0 .2 .2

گسااری و   ه مای از مفاهیم اصلی و اولیه در شعر قلندری اصطالحات و عبارات مربوط با 

در آثار عرفانی می انگوری ماورد نظار   »ها است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که  میخانه

در ایان آثاار مای کااربردی رمازی دارد و از آن      . نیست و مستی آن هم از باده انگور نیست

 شود و آفتاب و نور افالک اراده شده است و این می بدون ساغر و کام و دهان آشامیده می

، 1384برومناد ساعید،   . )«شود حالل است و غشای روم است و پرهیز از آن سبب مرگ می

ترین مفاهیمی است که به کرّات در رباعیاات اوحدّالادین    این واهگان جزء اصلی( 161 ص

آنجاا کاه مای را     .کناد  وی از سنت عرفانی تبعیات مای  . گیرد کرمانی مورد استفاده قرار می

 :رهاند کند و از منیّت می ی را از تعلقات مادی دور میداند که آدم ای می وسیله
 توسااات دی عاااالم نوبهاااار هماااه مااای بااای

  
 توساات شاای ادناای کااون دو ماای صااحبت در

   
 مکاااان فهاااام روان آب لعاااال همااااه ماااای از

  
 توساات  ماای  بازسااتاند را تااو  تااو از چااه  هاار

   
 (138 ، صدیوان رباعیات)

 اساات مغبااون او تااو مساات نشااود کاااو هاار

  
 اساات بیاارون صاافت ز مسااتی حالاات ایاان و

   
 «اوحااااد» همچااااون خااااراب بایااااد مسااااتی

  
 اسااات چااون  مسااتی  حااال  کااه  دانااد  او تااا 

   
 (172 همان، ص)

 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 

  
 ات از کیساان کیساات   تااا دریااابی کااه مایااه   

   
 (254 صهمان، )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210                                                                 جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی

 

 :سبزک. 2 .0 .2 .2

از جمله عادات رفتاری قلندریه اباحه یا مبام شمردن چیزهای ممنوعه هست که در باین  

آشنایی قلندریه با حشی  به »توان به استعمال حشی  یا همان سبزک نیز اشاره کرد؛  آن می

. حیدری بودند قلندریان ،اند رسد و نخستین قلندرانی که از آن بهره برده میاوایل قرن هفتم 

با گستر  مسلک حیدریه در اقطار عالم اسالمی، استفاده از این گیاه گستر  یافته و یکای  

اند و  ای به حلّیت آن رأی داده ل فقهی قرن هفتم را نیز به وجود آورده است که عدهیاز مسا

ای از قلندریاه باه طاور     امّاا عاده  ( 341، ص1386شافیعی کادکنی،   . )«گروهی به تحریم آن

از . دانناد  کنند و اساتعمال آن را سابب زایال شادن عقال مای       کامل استفاده از آن را نفی می

د جز دساته آدمیاان   نده وی کسانی را که این عمل را انجام می ،جمله آنان اوحدالدّین است

 :شمارد داند و حتی خون آنان را حالل می نمی
 مااااردان حااااال کااااه چنااااان خااااواهی حااااالی

  
 سااااارگردان نشاااااوی تاااااا درآ باااااه خاااااود از

   
 یافاات بتااوان گاایه  کااف یااک بااه کااه حااالی

  
 مااااردان حااااال نااااه بااااود خااااران حااااال آن

   
 (272 ، صدیوان رباعیات)

 خورشاااا  آیااااد ساااابزک خااااری ز کاااااو هاااار

  
 کنشااااا  آخااااار باااااود مفاجاااااا مااااارگ بااااار

   
 خاااورد سااابزه و هلاااد مااای همااای کاااه کاااس آن

  
 بکشااا  کاااس چناااان خاااون مااان گاااردن بااار

   
 (273 همان، ص)

 آوردنااااد پلنااااگ خااااوی ساااارانپ خااااو  ایاااان

  
 آوردناااااد سااااانگ چاااااو دل و ماااااه چاااااو روی

   
 خاااااورد یارناااااد نمااااای بااااااده پااااادر بااااایم از

  
 آوردنااااااد بنااااااگ بااااااه روی همااااااه ناچااااااار

   
 (273 همان، ص)
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 :شاهدپرستی. 1 .0 .2 .2

شاهدپرستی یا تمایل داشتن به زیبارویان از جملاه مفااهیمی اسات کاه در ادب عرفاانی      

شاهد در لغت باه معنای مارد نیکاوروی، ریادک، ناوخط،       » . است دچار تحول معنایی شده

البته این واهه به مرور زمان مفهوم مطلق زیباروی خواه زن باشد یا مرد . نکل و نوجوان است

تاوان   باا توجاه باه ایان مفااهیم نمای      ( ، ییال شااهد  نامه دهخدا لغت. )«را به خود گرفته است

بلکه او در رخ ایان زیبارویاان تجلای     ؛توجه داردبرداشت کرد که عارف الهی به انسان زیبا 

اوحدّالدین نیز بارها خود را به عیان شاهدپرست معرفی کارده، باه آن   . بیند جلوه الهی را می

 :داند کند و زندگی کردن بدون وجود شاهد را برابر با مردگی می افتخار می
 باااااااودن نداناااااااد آن از شااااااااهد بااااااای دل

  
 دنبااااو مانااااد ماااارگ بااااه او باااای را کاااااو

   
 خواننااد ماای آن صااوفیان  کااه اساات چیاازی

  
 بااااااودن توانااااااد آن و اساااااات آن شاااااااهد

   
 (121 ، صدیوان رباعیات)

 شماسااات مااادهو  عقااال کاااه پساااران خاااو  ای

  
 شماساااات پااااو  گاااال عااااارض آن چاااااکر دل

   
 کاااارد بایااااد فاااادا ساااار کااااه محاااال چااااه را زر

  
 شماسااااات بنااااااگو  سااااایم سااااار کاااااه را آن

   
 (216 همان، ص)

 نیسااات خاااو  نشاااینی دمااای اگااار شااااهد بااای

  
 نیسااات خاااو  ببینااای بااااز اگااار شااااهد جاااز

   
 باااادان شاااارط یکاااای ایاااان نخساااات ز لاااایکن

  
 نیساااات خااااو  بینااااین ار شاااااهد شاااااهد در

   
 (224 ، صهمان)

 :کنایه به زاهدان ریایی. 1 .0 .2 .2

در سیر اشعار عرفانی گالیه کردن و طعنه زدن به زاهدانی کاه تنهاا از سار ریاکااری باه      

رغبتی به دنیاا   زهد در معنای بی»جریان دارد؛  ،پردازند روند و به اعمال عبادی می سجد میم
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 که از صفات و خصایل مثبت صوفیان راستین در صدر اول باوده ا   و حرص و آز و شهوات

نماایی باه کاار     نمایی و مقادس  منزه ،بعدها تحول معنی یافته و به صورت افراط در عبادات ا

مناد اسات و    اوحدالادّین نیاز از ایان گاروه گلاه     ( 971 ، ص 1، ج1387، خرمشااهی . )«رفته

کاه در بناد خاودی و منیّات هساتند،       کند که در عین این همواره آنان را کسانی توصیف می

وی در بعضای  . در تضاد با یکدیگر است رسیدن به خدا را خواستارند و این دو مقوله کامالا

 :را به مخاطب ارائه دهدموارد سعی دارد چهرۀ هوسرانی از شیخ 
 اسااات کفاااار از ببنااادد میاااان کاااه هااار ناااه

  
 اسااات دارربرخاااو سااابحه ز زاهاااد هااار یاااا

   
 روشااان نباشاااد حاااق صااافای باااه دل چاااون

  
 اساااات  زنّااااار  طیلسااااان  شاااایخ  گااااردن در

   
 ( 146، صدیوان رباعیات)

 بساااات پااااا شاااایخا ماااادام سااااری دساااات در

  
 هسااات دساااتی را تاااو ار ناااه خاااود سااار بااار پاااا

   
 شسااات بایاااد خاااودی پاااای از و سااار از دسااات

  
 دساااات بااااه تااااو آری سااااروری پایگااااه تااااا

   
 (189 همان، ص)

 اسااات شااااهدباز و اسااات کباااوتر چاااو شااااهد

  
 اسااات بااااز شااااهد ساااوی باااه شااااهد چشااام

   
 نشاااود زاهاااد پااای  کاااه کناااد چاااه شااااهد

  
 اساااات شاااااهدباز زمانااااه ایاااان زاهااااد ناو

   
 (226 همان، ص)

 :س و نامقدسهای مقد تقابل مکان. 0 .0 .2 .2

شاود؛ از جملاه آنهاا     اشعار قلندری سراسر مضامینی است که موجب حیرت مخاطب می

هاا و خراباات و تارجیح آن بار مسااجد و       هاای بادنام چاون میخاناه     رفتن قلندران باه مکاان  

قلندران گاهی به جهت برانگیختن مالمات مردماان از آباروی خاود دسات      . استها  صومعه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      211

 

اوحدالدّین نیز به این مضمون قلندرانه بارها توجاه نشاان   . برند ناه میها پ شسته و به این مکان

هاا رساته و باه     سازد که در آن پیران طریقت از صومعه داده و تصاویری را برای مخاطب می

 :اند ها پناهنده شده میکده
 مسااااات آماااااد بااااارون خراباااااات ز پیاااااری

  
 دسااات باااه بااااده کاااوزۀ و کاااول باااه ساااجّاده

   
 هساااات  ایمااااان دل هباااا را تااااو پیاااارا گفااااتم

  
 دساات بااه نیساات دل و اساات اناادر دل بااه ایمااان

   
 (282 همان، ص)

 ماساااات معشااااوقن جمااااال چااااون میکااااده در

  
 رواساااات بتخانااااه بااااه کعبااااه از آماااادن باااااز

   
 اسااات کااان  نااادارد باااوی کااازو کعباااه هااار

  
 ماساااات کعباااان شااااده بتخانااااه همااااه او بااااا

   
 ( همان)

 دانناااااااد کساااااااانی خراباااااااات اسااااااارار

  
 داننااااد بیاااارون خااااوی  وجااااود ز را خااااود

   
 هشااااایار نشاااااینند خراباااااات صااااادر بااااار

  
 گرداننااااد ماااای وصاااال شااااراب کاااارده پاااار

   
 ( همان)

 :رد مظاهر شریعت و تصوف. 1 .0 .2 .2

شود که صوفیه و عرفا باید بادان پایبناد باشاند؛ امّاا      شریعت به مجموعه اعمالی گفته می

باا زیار پاای گشاشاتن ایان آداب و بار       سعی دارد  ،کسی که طریق مالمت را برگزیده است

هاای   یکای از شایوه  ». ای ماورد مالمات ماردم واقاع شاود      خالف آن عمال کاردن باه شایوه    

اناد و ایان    اعتنایی به مظاهر دینای اسات کاه البتاه اهال آن دچاار ریاا شاده         گری، بی مالمتی

فاساد  خصوص صوفیان ریاکار، واعظان  همقدسات، مورد سوء استفادۀ افراد مختلف جامعه ب

اوحدالادّین کساانی کاه    ( 189 ، ص1392فار،   پاور، میرزایاان   مهدی. )«قرار گرفته است... و

گزینند و در اندیشن انجاام مساائل دینای هساتند را باا در راه مانادگان برابار         شریعت را برمی
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نیاز گااه مضامون     .داند داند و در برخی موارد انجام امور عبادی را نیز با گناه یکسان می می

 :کند ی متوقف شدن در امر سلوک را بیان میرباع
 پنداشااات دلرا  ساااینه درون کاااه کاااس آن

  
 پنداشاات حاصاال هساات چااه هاار کااه دانساات

   
 هاااوس و تمنّاااا و زهاااد و عمااال و علااام

  
 پنداشاات مناازل خواجااه و اساات ره جملااه ایاان

   
 (134 ، صدیوان رباعیات)

 باشاااد ایماااان کفااار عشاااق عاااالم در

  
 باشاااد ساااانیک توباااه و گنااااه آنجاااای

   
 داننااد مسااتی و ماای عبااادت کااه جااایی

  
 باشاااد عصااایان روزه و نمااااز آنجاااای

   
 (212 ، صهمان)

 امشااب طامااات و زهااد حاادیث و ماااییم

  
 امشاااب خراباااات در کنااایم روز شاااب

   
 امشاااب کراماااات وز زهاااد ز تاااو بگاااشر

  
 امشااااب خرابااااات باااار برگااااشریم تااااا

   
 (281 ، صهمان)

 :های ذمیمه به خود فت رند، قلّاش و دیگر صفتنسبت دادن ص. 1 .0 .2 .2

های اصلی قلندری مالمت کردن خود است؛ قلندران همواره ساعی دارناد    از جمله بنیان

از جملاه  . هاای یمیماه توصایف کنناد تاا ماورد سارزن  واقاع شاوند          که خود را باا صافت  

 ،چیاز  بی ،لوند ،ننگ ،نام مردم بیقلّاشی است؛ قلّا   ،دهند هایی که به خود نسبت می صفت

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

اوحدالّدین نیز گششته از صافات یمیماه دیگار، در چناد موضاع خاود را باا        . دهند قلّا  می

نشست و برخاست با قلندران و رندان بادنامی در پای   ». کند صفات قلّا  و رند توصیف می
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الیعقل و نظربازند که عماوم افاراد    ،افرادی مست ا  برخالف حقیقتا رندان در راهر   .دارد

 (:48 ، ص1394دهقان، صدیقی، . )«کنند گیری می از آنها کناره
 فاشااام رنااادی باااه شاااهر در کاااه چناااد هااار

  
 اوباشاااااام جملاااااان نمااااااای وانگشاااااات

   
 مکااان  دور خاااود  در از مااارا تاااو  یاااارب

  
 باشاااام جهااااانی رسااااوای کااااه مگااااشار

   
 (115 ، صدیوان رباعیات)

 باااااودن عاشاااااق و قلنااااادری و قلّاااااا 

  
 بااودن فاسااق و پرساات باات و خااواره ماای

   
 بااااااودن موافااااااق خرابااااااات کاااااانج در

  
 باااودن مناااافق در خرقاااه باااه زانکاااه باااه

   
 (173 همان، ص)

 فااااا  عااااالم در تااااو عشااااق ماااارا کاااارده ای

  
 اوبااااااا  میااااااان در تااااااو ماااااارا افکنااااااده

   
 قلّاااا  شاااد زاهااادی کاااه اسااات خبااار شاااهری

  
 باااا  را ماااا کناااون شاااد دریاااده پااارده چاااون

   
 (283 همان، ص)

 :کشی مالمت. 1 .0 .2 .2

ای بر این عقیده هستند که اصل و بنیان قلندریاه از مالمتیاه اسات؛ مالمتیاه گروهای       عده

کردناد و   بودند که در عین پاکی و خلوص نیت اعمال و نوافل خاود را از ماردم پنهاان مای    

از جانب مردم مورد سرزن  واقع شاوند باه هماین دلیال باه آناان مالمتیاه         تمایل داشتند که

به هی  مشهبی معتقاد نبودناد و از    ،اما گروه منشعب از مالمتیه که قلندریه هستند»گفتند؛  می

هاا شاد و    به مرور زمان نام قلندری مترادف باا مالمتای  . سرزن  دیگران هم هراسی نداشتند

هاا   ساتند و انحرافاات جماعات قلندریاه را باه حسااب مالمتای       مردم هر دو فرقه را یکای دان 

الی اشعار قلندری اوحدی کرماانی باه مضاامینی     در البه( 45 ، ص1392امیری، . )«گشاشتند
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ای ماوارد از خداوناد    وی در پاره. خوریم که طالب سرزن  شدن از جانب مردم است برمی

 :زان باشنددم از او گریکند که او را در موقعیتی قرار دهد که مر درخواست می
 برهنااد غوغااا ز جهااان دریاان کااه آنهااا

  
 برهنااااااد ماااااادارا از و خرسااااااندی از

   
 ده خرسااندی هساات چااه باادان تااو یااارب

  
 برهناااد ماااا از خلاااق و بااارهیم ماااا تاااا

   
 (117 ، صدیوان رباعیات)

 باشااااد سااااالمت قصااااد ماااارا چنااااد هاااار

  
 باشااااد مالماااات خلااااق همااااه ز ماااان در

   
 مشاااغولند باااد فعااال هااازار باااه یاااک هااار

  
 باشااااد قیاماااات کاااانم نظااااری ماااان گاااار

   
 (213 همان، ص)

 خاااوردیم باااازی باااه ناااه عشاااقت شاااربت ماااا

  
 پاااااروردیم هاااااوس از ناااااه را تاااااو ساااااودای

   
 کاااااردیم مالمااااات تیااااار هااااادف را خاااااود

  
 ناااااامردیم ساااااخن ایااااان از برگاااااردیم گاااار 

   
 (218 همان، ص)

 :های مشترک ویژگی. 2 .2 .2

قلندران گروهی منشعب از صوفیان بودند؛ آنهاا در پای رد    ،گونه که قبالا گفته شد همان

شمردند و  های صوفیان را مردود نمی ولی همن آداب و آیین ؛اخالق و مظاهر صوفیانه بودند

های مشترک بین قلنادران و صاوفیان    در این قسمت به بررسی ویژگی .به برخی پایبند بودند

 .پردازیم دیگر می
 :ی و عشقامتزاج قلندر. 0 .2 .2 .2

هر کس کاه پاای در وادی عرفاانی گشاشاته و     . ترین مفهوم در عرفان عشق است اساسی

رندی و قلندری با »گاه عشق را فرامو  نکرده است؛  هی  ،به هر فرقه و پیری تمسّک جسته
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شود که معرفت وجاود داشاته باشاد و     زمانی عشق حاصل می. ای تنگاتنگ دارد عشق رابطه

تارین رکان طریقات و     عشاق، مهام  . می از خود و منیّات عااری باشاد   آن زمانی است که آد

عشق در تصوف، در برابر عقل اسات  . نهد ترین وادی است که سالک در آن گام می مشکل

اوحدالادّین نیاز   ( 161 ، ص1373شاجیعی،  . )«باشد در فلسفه و لشا شرم آن بسیار دشوار می

نای خداوناد اسات؛ وی هماواره عاشاق      به مانند دیگر عارفان عاشق محبوب ازلی و ابدی یع

نباود  طلباد و بار ایان عقیاده اسات کاه اگار عشاق          تر شدن را از خداوناد مای   بودن و عاشق

 :زندگانی هی  معنایی نداشت
 کااااان سرمساااااتم عشاااااق شاااااراب ز یاااااارب

  
 کااااان پابساااااتم عشاااااق بناااااد باااااه یکبااااااره

   
 کاان دسااتم تهاای اساات عشااق نااه چااه هاار در

  
 کااان هساااتم و کااان نیسااات خاااودت عشاااق در

   
 (115 ، صدیوان رباعیات)

 بمیاااااار آگاااااااه و دل ای باااااازی آگاااااااه

  
 بمیاااار راه در تااااو منزلاااای طالااااب چااااون

   
 ناااااه ور زنااااادگانی نشاااااان اسااااات عشاااااق

  
 بمیاار خااواه باازی خااواه تااویی کااه سااان زیاان

   
 (181 همان، ص)

 پوساات و رگ اناادر خااونم چااو شااد و آمااد عشااق

  
 دوسااات ز کااارد پااار و تهااای مااارا کااارد تاااا

   
 گرفاااات دوساااات هماااه  ماااان جااااودو اجااازای 

  
 اوساات همااه باااقی و ر ماانباا ماان ز اساات نااامی

   
 (217 همان، ص)

  :آسان نمودن راه در ابتدا. 2 .2 .2 .2

هاای خاصّای    قلندریه با توجه به توصیفاتی که قبال داده شد باا آداب و رساوم و اندیشاه   

رای  بسایار سااده   شاید در نظر اول با  ،گشارد همراه است؛ کسی که قدم در این طریقت می

گردد که قدم در راهی پر پی  و خم نهااده و باا مشاکالت     ولی بعد از آن متوجّه می ؛بنماید
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کند که ایان راه باه آساانی و     اوحدّالدین بارها در اشعار خود اشاره می. فراوانی مواجه است

والنی طا های  طلبد و سال بلکه مردانی قدرتمند می ؛رسد در طی مدت کوتاه به سرانجام نمی

 :تا به سر منزل مقصود رسید
 افشاارد راه ایاان در پااای او کااه ماارد هاار

  
 دُرد چااه  و صااافی چااه او جااام شیشاان در

   
 منااااه راه دریاااان پااااای ننهاااای ساااار تااااا

  
 باارد شاااید ساار بااه سااری باای بااه راه کاااین

   
 (135 ، صهمان)

 سااارال باااه حااال نشاااود طریقااات اسااارار

  
 مااااال و حشاااامت درباااااختن بااااه نیااااز نااااه

   
 ساااال پنجاااه در دیاااده دو نکنااای خاااون تاااا

  
 حاااال باااه قاااال از راهااات ندهناااد هرگاااز

   
 (137 همان، ص)

 رفاااتن نشااااید پااانج شااا  باااه راه ایااان

  
 رفااااتن نشاااااید رنااااج باااای و راحاااات بااااا

   
 برساااای معناااای بااااه تااااا درباااااز صاااورت 

  
 رفااااتن نشاااااید گاااانج ساااار بااااه آسااااان

   
 (151 همان، ص)

 :هیآگاهی از اسرار و حقایق ال. 1 .2 .2 .2

ای  آگاه بودن از اسرار الهی کار هر کس نیست و به طور کلی هار انساان عاامی و سااده    

ها اسرار  قلندران گروهی هستند که با تحمّل ریاضت. تواند به کشف رموز الهی بسردازد نمی

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

که هر کس قابلیت دست یافتن به آن را ندارد و باید به قابلیت رسید تا بتوان به  کند یکر می

 :دست یافت
 خااااادا اسااااارار قابااااال نباااااود دل هااااار

  
 خاااادا اساااارار نگنجااااد گوشاااای هاااار در
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 درنگاااری ار سااار یاااک عقاااول هساااتند

  
 خاااادا کااااار در شاااده  والااااه و سرگشاااته 

   
 (121 همان، ص)

 باشاااد مکناااون تاااو سااارّ بااارم کاااه خاااواهی

  
 وایاااان واقعااااه از حاااادّ ماااان افاااازون باشااااد  

   
 پایاااااااان بااااااای ام فکنااااااادی دریاااااااایی در

  
 باشاااد  چاااون مشاااو، غرقاااه گاااویی آنگاااه و

   
 (154 همان، ص)

 نیسااات کاااس گااادازم و ساااوز دریااان کاااه دردا

  
 نیساااااات کااااااس درازم راه دریاااااان همااااااراه

   
 اسااااات بسااااای راز جاااااواهر دلااااام قعااااار در

  
 نیساااات کااااس رازم محاااارم کاااانم چااااه امااااا

   
 (174 ، صنهما)

 :ضرورت وجود پیر و مرشد. 1 .2 .2 .2

ولای هماواره چاون     ؛قلندران با اینکه گروهی آزاده هستند و به هی  چیز پایبندی ندارند

صوفیان باید دست ارادت به دامن پیری داشته باشند که آنان را در طریق قلنادری رهنماایی   
و باه بیاان اهمیات وجاود پیار و      اوحدالدّین بارها به ضرورت وجود پیار اشااره کارده    . کند

 :پردازد ورایف پیر می
 پوسااات و پااای از نیاماااده بااارون بااااره یاااک

  
 نکوساات نااه کاااین دال مکاان سااری دعااوی

   
 کاااان ماااای مریاااادی باااارو خااااواهی شاااایخی

  
 اوساات همااه مااراد شااد مریااد کااه کااس کااان

   
 (175 همان، ص)

 خااورد ماان بااا ماان شاایخ کااه جگاار خااون بااس

  
 مااارد بینااای مااای کاااه چناااین مااارا کااارد تاااا

   
 کاااارد نیکااااو ماااارا شاااایخ بااااودم بااااد ماااان

  
 دکااار مااان باااا او کاااه کااانم هماااان نیاااز مااان

   
 (176 همان، ص)
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 اسااات خبااار بااای اگااار شااایخ مریاااد حاااال از

  
 اسااات خطااار ره ایااان در را مریاااد و شااایخ باااس

   
 مریاااد حاااال از اسااات واقاااف ناااه کاااه شااایخی

  
 اسااااات رهگاااااشر کجاااااا معنااااای  عاااااالم در

   
 (317 همان، ص)

 :پاکبازی .0 .2 .2 .2

چاه   های بارز قلندران پاکبازی است؛ قلنادرانی کاه باه تماام دسات از هار آن       از ویژگی

حتای وجاود    ،برناد  سر و سامانی به سار مای   نعمت و آسای  این دنیایی بوده شستند و در بی

اوحدالادّین در اشاعار   . کنناد  خوی  را نیز به تمامی در راه محبوب و معشوق ازلی فادا مای  

اند به  دهد که تمام وجود خود را در راه عشق فدا کرده ری از قلندران ارائه میخوی  تصوی

 :ی از آنها دیگر باقی نمانده استای که نشان گونه
 بااود چااه ساار خااود بااازم جااان تااو عشااق در

  
 بااود چااه ساار سرسااری تااو غاام نیساات چااون

   
 گفاااتن تاااوانی سااار تااارک باااه کاااه گفتااای

  
 باااود چاااه سااار درآوری سااار تاااو زانکاااه گااار

   
 (211 همان، ص)

 ندیااااد و بااااود ماااای تااااو وصاااال طمااااع را دل

  
 ندیاااد ساااود و شاااد ساااوده تاااو غااام در جاااان

   
 جهااااان و جاااان  ای تاااو  عشاااق  طلاااب  انااادر 

  
 ندیاااااد دود کسااااای بساااااوختم پااااااک ماااان 

   
 (223 همان، ص)

 رای تااااو عشااااق غاااام بااااا فتاااااد چااااو را دل

  
 افااازای مااای غمااا  باااه تاااوانی هکااا چنااادان

   
 تااااو داماااان و ماااان دساااات دارم جااااان تااااا

  
 پاااای بااار بباشااام کاااه تاااا ناااروم سااار زیااان

   
 (291 ، صهمان)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      202

 

 :خدمت کردن .1 .2 .2 .2

ها و فرق همیشه مورد توجّه بوده و به آن سافار  شاده    خدمت به دیگران در همه آیین

قلندران که تمایل به سرزن  شدن و دوری از مردمان روزگاار خاود را دارناد نیاز از      .است

بندناد و در اشاعار    آنان نیز خالصانه کمر باه خادمت ضاعیفان مای     .یستنداین قاعده مستثنی ن

هاایی چاون    اوحدالدّین کرمانی نیز در قالب مثاال . دهند خوی  نیز این فرهنگ را اشاعه می

ارزشمندی کرامات اولیا، شمع و مور میان بساته در صادد بیاان ارزشامندی خادمت کاردن       

 :کند برآمده و نظر مخاطب را بدان جلب می
 اسااات ایاان  طامااات  کااه  مکاان  طلااب  آزار

  
 اسااات ایااان خراباااات کاااه خرابااای بگاااشار

   
 کشاااند تاااو باااار کاااه کراماااات نیسااات آن

  
 اسات  ایان  کراماات  کاه  کا   کاس  هماه  بار

   
 (135 همان، ص)

 تاخااات خاااواهی نیکاااوان عشاااق مرکاااب گااار

  
 سااااخت بایاااد مااای شااامع چاااو ساااوختگان باااا

   
 جماااع باااه شااامع شااااهدی شاااد چاااه ز دانااای

  
 درباخااات را خاااود و جسااات جماااع  آساااای

   
 (171 همان، ص)

 اسااات باااین حاااق بصااایرت اگااارت دل ای گااار

  
 اسااااات زیااااان در همتااااات باااااراق پیوساااااته

   
 خلاااق خااادمت در ببناااد میاااان ماااور چاااون

  
 اساات ایاان شاانیدی کااه ساالیمان ملااک کااان

   
 (246 همان، ص)

 :دوری از خودبینی. 1. 2 .2 .2

وتنای و دوری از خاودبینی اسات؛ اوحدالادّین     از بارزترین صافات اخالقای قلنادران فر   

بنابراین نهایت همت خود را به کار  ؛داند غرور و منیّت را مانع راه وی در رسیدن به خدا می

تارین عیاب خاودبینی را     وی نیز مهم. بندد تا این صفت یمیمه را درون وجود خود بکشد می
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کناد کاه از ایان       توصایه مای  داند و همواره به مخاطب خاوی  دوری دل از بارگاه الهی می

 :صفت بسرهیزد
 نرسااد حاصاال هاای  بااه هرگااز خااودبین

  
 نرساااد دل عاااالم باااه ندهاااد جاااان تاااا

   
 اخاااالص رفیاااق و صااادق بدرقااان بااای

  
 نرساااد منااازل باااه کسااای طلاااب راه در

   
 (151 همان، ص)

 ماارا نیساات خباار عشااق از خااودم بااا تااا

  
 ماارا نیساات گااشر هاای  دل در باار جااز

   
 ماان حاصاال تااوی ناایم انمیاا بااه ماان چااون

  
 ماارا نیساات دگاار مااانعی تااو بااه ماان جااز

   
 (183 ، صهمان)

 او سااار داری تاااو اگااار کااان ساااربازی

  
 او در از مگاااارد باااااز کاااان داری پااااا

   
 باود  تاو  باا  تاوی  تاا  کاه  یقاین  باه  دان مای 

  
 او بااارِ یاااابی باااار کاااه نباااود ممکااان

   
 (187 همان، ص)

 

 نتیجه

ان رباعیات اوحادی کرماانی باه نتاایجی از ایان قبیال       با بررسی مضامین قلندری در دیو

 :دست یافتیم

بنابراین همواره به سفرهای مختلف  ،پاینبدی به خانه و خانواده بودندمخالف قلندران . 1

راهر قلندران نیاز بایاد حالات    . خواندند رفتند و در این سفرها افراد را به فرقن خود فرامی می

ن بااا عماال چهااار ضاارب مااوی ساار و صااورت خااود را  گااری داشااته باشااد؛ آنااا از مالمتاای

های درختان  های بعد با برگ قلندران گاهی معتقد به برهنگی بودند و در دوره. تراشیدند می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      201

 

هاای   پوشاندند، که البته این وضعیت دوامی نداشات و بعادها باه پوشایدن لبااس      خود را می

هاایی از   اوحادی نشاانه   در البالی رباعیات. خشن و سخت از پوست حیوانات روی آوردند

پاو  قلنادران    بیزاری از خرقه که نمادی برای فخر شمرده شده و نیز اشاره به پالس که تان 

 شود؛ است دیده می

گساری و شاهدپرستی از جمله اعتقاادات اشاعار قلنادری اسات      از لحاظ اعتقادی می. 2

 ؛انگاوری نیسات   منظور از مای ناه تنهاا مای    . گر شده است که در رباعیات اوحدی نیز جلوه

ای از جلوۀ زیباای   شاهد نیز تجلی. رهاند بلکه آن شراب الهی است که منیت را از آدمی می

 کند؛ خداوند است که عارف را به آن سمت و سو هدایت می

اوحدالدّین در خالل رباعیات خوی  از وجود زاهدان ریایی که تنها با اعمال عبادی . 3

وی رفاتن باه   . مناد اسات   گلاه  ،یاب ماردم دارناد   خوی  و بدون خلاوص نیات ساعی در فر   

چاه   زیرا در آنجا هار آن  ؛دهد ها ترجیح می ها را بر مساجد و صومعه هایی چون میخانه مکان

وی در برخی موارد چاون مالمتیاان در پای رد پایبنادی باه      . که هست خلوص و پاکی است

. داند راه ماندگان میمظاهر شریعت و تصوف است و آن کسانی را که به آن معتقدند را در 

 کا  اسات کاه تمایال باه      هاای یمیماه از دیگار آداب قلنادران مالمات      نسبت دادن صافت 

 سرزن  شدن توسط عموم مردم دارند؛

رباعیات اوحدی در باب عشق الهی و مسیر قلندریه برای رسیدن به محبوب ازلای باه   . 4

متزاج یافته و محبوب در این مفهوم اشاره دارد که قلندری چون دیگر فرق تصوف با عشق ا

اما راهای   ؛کند این مسیر اگر چه در ابتدا سهل جلوه می. اشعار قلندری همیشه خداوند است

هماواره باه یاک پیار و      ،گشارناد  بنابراین کسانی که پاای در راه قلنادری مای    ،خطر است پر

الهای آگااهی    تاا آناان از رماوز و اسارار     ،نیازمندند تا آنان را در این مسیر یاری کندراهنما 

 یابند؛

ای هست که این افاراد در   الی رباعیات اوحدی به گونه جلوۀ اخالقی قلندران در البه. 5

باه محباوب    ،اند که تا زماانی کاه منیّات وجاود دارد     پی نفی خودبینی هستند و بر این عقیده
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هاای اصالی ایان گاروه محساوب       چنین خدمت به ضاعفا از جملاه آیاین    هم. توان رسید نمی

 .اند شود که برای آن اهمیت زیادی قائل شده می
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 ی عرفانی شهریار در عصر معاصربین جهان
 

 *بهمن نزهتدکتر 
 

 چکیده
تفکار عرفاانی و رو  بیاان او     ۀپژوه  حاضر بافت عرفانی اشعار شهریار را در رابطه باا شایو  

های عرفانی شعر او نظیر کاربرد واهگاان و مضاامین خااص عرفاانی، زباان       ویژگی. کند بررسی می
دهد که نوع تفکار عرفاانی و معرفتای او     فانه نشان میعاطفی و احساساتی وی در تعبیر تجارب عار

 کاه  گفت توان میاز این روی . شعرای عارف مسلک پیشین ادب فارسی است ۀهمان شیو ندر ادام
 گاو   باه  او اشاعار  از روزگار معاصر در حافو و موالناعطار،  عارفانه های اندیشه از برخی صدای
 .رسد می

مسلک پی  از  های عرفانی شعر خود را از شاعران عارف مایهبا این که شهریار بسیاری از درون
خود اخش کرده؛ لیکن آنها را با استادی تمام چنان در اشعار خود پرورده اسات کاه های  رد پاا یاا      

که روشن شود تعالیم و  ما در این نوشته ابتدا برای این. توان مالحظه کرد نشانی از تقلید در آن نمی
ها و  ی و محیط اجتماعی و اوضاع و احوال تاریخی، چه تأثیری بر  دیدگاههای دینی، مشهب آموخته
هاا   سسس ویژگی. نامن او خواهیم داشت بینی عرفانی او داشته است، نگاهی اجمالی به زندگی جهان

تواند به نوعی اخالق و  و مختصات فکری و نوع معرفت حاکم بر شعر او را در عصر معاصر که می
صورت عملی و کاربردی در جامعه برای نسل جدید ترسیم کند، تشریح خواهیم عرفان مثبت را به 

 .کرد
 .شهریار، عرفان، غزل شناسی، اسلوب بیان، رو : کلید واژه

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

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول
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 مقدمه

محملای بارای بیاان مجموعاه      است کاه شاعر را   شعرای برجسته معاصرشهریار، از جمله 

. حکمای و اخالقای قارار داده اسات     بینای عرفاانی و ماواعو    تفکرات شاعرانه اعم از جهاان 

مخاطب وی در بیان مقوالت معرفتی و اخالقی نوع انسان در تماام اعصاار بشاری اسات ناه      

 از سرشاار  معاصر بزرگشاعر  این ریاشعا دیوان .منحصر به فردی خاص در زمانی محدود

 یناوع  باه  کاه  باوده  ی از ناوع عملای و مثبات   اساالم  عرفاان  لطیفمفاهیم  و معانی مضامین،

شهریار در بیاان مفااهیم و   . استاسالمی در عصر معاصر  عرفان واالی تصویر کنندۀ منعکس

نکات اخالقی و حکمی گاهی از اصاطالحات خااص عرفاانی اساتفاده کارده و گااهی نیاز        

ساان معاصار بیاان    نهمان نکات معرفتی را با زبان عامه و محاوره به طرز نو و جاشاب بارای ا  

های شاعر فارسای مانناد غازل، قصایده،       در انواع گونههای خود  وی در منظومه. داشته است

 زباان سااده و   ی او،های شاعر  از ویژگی. قطعه، مثنوی، رباعی و نیمایی اشعاری سروده است

در شاعر ناو باه     حاافو و کالسیک بیشتر به  در شعر یو. استفاده از اصطالحات عامیانه است

 .است نظر داشتهنیما  شیوۀ

گاار  افتخاار شارق در روز  را شاهریار   ،ادب فارسای  از شاعرای برجساتن   الشعرای بهاار  ملک

 ، 3 پاور، ج  آریان ) .شاهریار ناه تنهاا افتخاار ایاران، بلکاه افتخاار شارق اسات         . داناد  معاصر مای 

 (513 ص

. هزار بیات، از غازل، قصایده، مثناوی و قطعاه اسات       پانزدهکلیات اشعار شهریار بی  از 

علای  »، (به زباان آیری ) «سهندیه» ،(به زبان آیری) «حیدربابا»: عبارتند از اشعار برجستن وی

بیات، کاه    1624در  «افساانه شاب  »و  «دو مارغ بهشاتی  » ؛«شاب علای و  »؛ «رحمت ای همای

 . تاس به سبک و سیاق جدید ترین مثنوی شهریار مفصل

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.B1.D8.AD.D9.85.D8.AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.B1.D8.AD.D9.85.D8.AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.B1.D8.AD.D9.85.D8.AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D8.B4.D8.A8_.D9.88_.D8.B9.D9.84.DB.8C
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( ع)و اهال بیات   ( ع)منین حضارت علای   رخاطر عشق و محبتی که به امیرالما شهریار به 

وی بار اسااس   . بسیاری از اشعار خود را به مدم و منقبت ایشان اختصااص داده اسات   ،دارد

هاا را دوساتی حضارت     برتارین فضایلت   ،(ع)منین حضرت علی ردر فضیلت امیرالم اشعاری

، یاا  «همای رحمتعلی ای »اشعاری چون ( ع)وی در مدم حضرت علی . داند می( ع)علی 

را در  «کااروان کاربال  »چنین قصیده  همشهریار  .را سروده است «علی و دنیا»و  «شبو علی »

  .تو اهل بیت  سروده اس (ع)امام حسین نمرثی

چنین به سبب حبّ وطن و دلبستگی بدان برای هویات ملای ارز  و اهمیات     شهریار هم

 :خاصی قائل بود
 ناااارود از دل ماااان رونیااااوطاااان مهاااار تااااو ب  یا

  
 رونیااااب دیاااان روز کااااه روم از باااادن آ مگاااار آ

   
 (124، ص 1ج دیوان، )

از این روی شهریار بر وحدت ملی ایمانی راسخ داشت و در اشاعار خاود بار ایان نکتاه      

 :مهم اشاره کرده است
 آیربایجاااااااااان بیچااااااااااره ای جانبازیسااااااااات روز

  
 جااان پااای آمااد کااه جااا هاار میااان، در باشاای تااو ساار

   
 ماااان جااااان الاااادن تااااو مهاااار داماااان از دور کااااه ای

  
 آشاااایان هااااوای در مرغاااای بااااال شکسااااته چااااون

   
 تاااااو فرزنااااادان و زرتشاااااتی مهاااااد هماااااایون تاااااو

  
 آریاااااان ناااااژاد آیاااااین پااااااک و ایرانناااااد پاااااور

   
 کاااااس بهااااار نزایاااااد ملیااااات لهجاااااه، اخاااااتالف

  
 زماااان  آرد یااااد  باااه کمتااار زباااان یاااک باااا ملتااای

   
 (112 ، ص2 ج ،دیوان)

ماعی روزگار خود نیز نیک واقف بود، از این روی به امور روزمره و مسائل اجتشهریار 

هاای آخار عمار کاه کماال       در ساال را  انقالب اسالمی ایاران حدود یک دهه از وی که در 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
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 رهباری مقاام  اشاعاری در حمایات از انقاالب و     ه اسات، درک کارد پختگی وی نیز باوده،  

 . داشته است بیان ل روزنسبت به مسای احساسات خود را و در این اشعار باور وسروده 
 

 شاعری شهریار ۀاسلوب بیان و شیو. 0

لیکن شهرت او بیشاتر   ؛های شعری را آزموده است ها وقالب شهریار اگر چه  بیشتر گونه

 .سرایان مشهور معاصر ادب فارسی است شک یکی از غزل او بی. در قالب غزل است

ین آن تا زماان حاضار   تغییر و تحولی که در سیر تاریخ طبیعی شعر فارسی از ابتدای تکو

 نکته سانجی، مضامون آفرینای،   »در همین دوره . در دوره شهریار نیز وجود داشت بینیم، می

های بارز شعر بود و شاعرانی که در این دوره رهاور   از ویژگی« پروری و سادگی زبان خیال

یاز  شاک شاهریار ن   بی. سعی داشتند که در این زمینه به نوعی دست به نوآوری بزنند ،کردند

ترین شاعران دوره معاصر است که به سبک خاصی که نشان از شایوه و سابک    یکی از مهم

شااهریار در طاای . اشااعار فارساای سااروده اساات  ،شاااعران هاام عصاار خااود در ایااران دارد 

عصر خود نظیر نیما یوشیج، هوشنگ ابتهاج و اخاوان   هایی که با شاعران برجسته هم مالقات

واقف باود و در پای آن باود     عر فارسی در عصر خود کامالابه تغییر و تحول ش ،ثالث داشت

خود به سبب دیوان شهریار بعد از چاپ جلد سوم . که در شیوۀ شاعری طرم نویی دراندازد

از ساوی طرفاداران و دوساتداران     ،های محتوایی و فکریی که در اشعار خود داشته نوآوری

کاه وی در مقدماه    چناان  .شاود  خود به شاعری صاحب سبک یا صاحب مکتب مشاهور مای  

سعی بر طرم و سرودن این ناوع شاعر را داشات و در ایان مقدماه باه طاور         دیوانجلد سوم 

این تسامیه باه    ،اند این کتاب را مکتب شهریار خوانده»: کند ضمنی نیز بر این نکته اشاره می

مثال   ،بلکه یک غلط معمول اساتعمال عارف و اصاطالم اسات     ؛معنای واقعی صحیح نیست

این سبک گفتن منظورشان سابک  ... گفتند فالن شاعر صاحب سبک است که سابق میاین 

یعنای   ؛اند بگویند فالن شاعر صااحب شخصایت اسات    خواسته بلکه می ؛واقعی و اصلی نبود

مکتاب   .توان آثار او را تشاخیص داد  طرز بیان مشخصی دارد که با آشنا شدن با آن طرز می

 (9، مقدمه ص 3، ج 1339شهریار، . )«شهریار گفتن هم از این قبیل است
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طباع   اناد،  که برخی به آنها اشااره کارده   های بارز طرز بیان شهریار چنان از جمله ویژگی

ی و خالقیت  در تصاویر و مضامین رریف و زیبا و پایبناد باودن باه جریاان     ادروان و خداد

خاود اشااره    ندیاوا مقدمه جلد ساوم   شاعر خود نیز به این مختصات در سنت ادبی است که

های  را از پایه« تازگی موضوع و مطلب تازگی روحیه و کیفیت شعر و»شهریار . نموده است

داند و سادگی بیان یعنی منطبق سااختن شاعر باا حارف زدن عاادی       اصلی کمال در شعر می

. کناد  مای مردم به شرط دوری از اغالط عامیانه را از فروع ایجاد طرز یاا سابک ناو معرفای     

های رریف و شاعرانن (تصویر)و ایماه  ها چنین در مورد مضمون آفرینی هم( 12 ص همان،)

در » .البته از نوع بومی شادۀ آن  ؛دهد میخود به نوعی تعلق خاطری به مکتب رمانتیک نشان 

الزم اسات شارم و بساط داد و     ا  نظر به اهمیتای کاه دارد   ا مواردی که موضوع کوچکی را

البتااه ایاان مکتااب نساابت بااه طاارز  ؛آیااد ماایپاای   احتیاااج مکتااب رمانتیااک ،باازرگ کاارد

پردازی کالسیک ما تازگی دارد و در مواردی که نوع احساساتمان هام تاازگی دارد و    قصه

 (15 و 14صهمان، ). «کند میضرورت پیدا  ،خواهیم دنیاپسند هم باشد می

ا در گفتن شهریار گستر  دامنن خیاال شااعر تا   « تازگی روحیه و موضوع شعر»منظور از 

جدیاد را  باه زباان سااده در غازل عاشاقانه        جایی است که بتواند معاانی و مضاامین تاازه و   

 .که خود نیز در مقدمن دیوان بدین امر واقف است چنان ؛بیان نماید بگنجاند و

بارخالف شاایوۀ  « تاازگی روحیااه و کیفیات شااعر و تاازگی موضاوع و مطلااب    »بناابراین  

ر کردند و بنیاد کارشان بار اباداع معاانی غریاب و     شاعرانی که چند دهه بعد از شهریار رهو

موجاب ابهاام کاالم     شاد و  مای های دیریاب بود که با تخیل و ایماههای پیچیده حاصل  نکته

ای کاه   اما در شعر شهریار معاانی و مضاامین تاازه و جاشاب باه زباان سااده        ؛گشت میشاعر 

نای شااعر و ارتبااط آن باا     یاباد و از کشاف تصااویر یه    میخواننده با اندک تأملی آن را در

کاه در  « راز و نیاز»شهریار در قطعن بلند . برد، به زیبایی بیان شده است میجهان بیرون لشت 

فضایی معنوی سروده شده و سرشار از مضامین عمیق عرفاانی و روحاانی اسات، حااالت و     
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ن وصف های لفظی و معنایی چنی احساسات رقیق خود را با زبانی ساده و عاری از پیچیدگی

 :کند می
 تنهاایی  و تااریکی  باه  کام  کام  شاوم  می کشیده  سر بر کشد می شب چادر چون او، های چشمک به

   
 همه محو تماشا و همه مسحور زیبایی

ناایی جاادو   » شهریار با محو شدن در هستی مطلق معشوق، در بیت زیر با ایماههایی نظیر

و ( وجود و هستی مجازی) «و نی گویای خامو »و ( نماد حقیقی حق) «دم و خامو  گویا

 : کند میرا بیان « وحدت حقیقی»مفهوم « چنگی و چنگی، نایی و نایی»با عبارات 
 یکااااه در پشاااات هاااازاران پاااارده پنهااااان     ییدایااااچااااه پ

  
 ییدایااااکااااه از پشاااات هاااازاران پاااارده  پ    یچااااه  پنهااااان 

   
 وار دارناااااادم یطااااااوط نااااااهییکااااااز پااااااس آ  مینگااااااو

  
 ییایااااگو و تااااو خااااامو   میخاموشاااا یایااااکااااه مااااا گو 

   
 یچاااون نااا  یدمااا مااایجاااادودم کاااه در ماااا   ییتاااو آن ناااا 

  
 ییو تاااو خاااود ماااا میالیاااخطاااا گفاااتم کاااه ماااا خاااواب و خ 

   
 تو هم چنگی و هم چنگی؛ تو هم نایی و هم نایی

 (3/17دوان، )

فرشته » ؛«شب و علی»؛ «دو مرغ بهشتی»های  گونه است اشعاری که در منظومه هم از این

 :است آمده« مناجات»و « شب
 نااااارم نااااارم از کشااااا  دلکااااا  باااااال

  
 اروام کشااااااااد در دنبااااااااال  لیااااااااخ

   
 بااااااه  مااااااوج  مهتاااااااب  میریاااااااوج گ

  
 حبااااااااااب میاختاااااااااران را بشاااااااااکاف

   
 جماااااال  یایاااااباااااه دن میپااااار فشاااااان 

  
 جمااااال یایااااجاااازر و مااااد داده بااااه در 

   
 (همان)

و ا .طبع خداداد  ساعی در ناوآوری دارد   بنابراین شهریار در عهد خود به یاری یوق و

عواطف درونی خود تطبیق داده و آنهاا را چناان    های هستی را با احساسات و و پدیدهجهان 
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خواهاد و باه هماین خااطر در بیاان و توصایف احساساات شااعرانن خاود از           مای بیند که  می

: گیرد که تا زمان او در بین شعرا رایج نبود و یا بسیار نادر باود  میتصاویر و ایماه هایی بهره 

به دنیای جماال   ؛زند تا حباب اختران را بشکافد مینگی شهریار به امواج مهتاب خیال شاعرا

در برابار معباود خاود را چاون      ؛مناد گاردد   کشد تا از آن بتواند بهاره  میو زیبایی معنوی پر 

صدایی و خاموشای جهاان از    بیند و معبود را با همه بی میطوطیی که گویای خامو  است، 

 . ...داند میحرف و صوت 

های باارز اشاعار شاهریار کااربرد گساتردۀ نمادهاا، اساتعارات و         با این همه یکی از ویژگی

 تشبیهات عرفانی است و این امر صورخیال او را به صورخیال شعرای عارف ادب فارسی بسایار 

 .دهد میجلوه « حافو»و او را در زمرۀ شاعران عارف مسلکی چون  کند مینزدیک 

 

 هریارهای ش بافت عرفانی غزل. 1

 د یاااجاو یوقااات خواجاااه ماااا خاااو  کاااز ناااوا     

  
 یاسااااات ارغناااااون عرفاااااان دیااااانغماااااه سااااااز توح

   
 (148غ )

توجهی باه   شناختی عرفان اسالمی زهد ساده و بی یکی از مبانی و اصول معرفتی و هستی

عرفا با رعایت این اصل و تداوم و پا فشاری در اعمال مربوط به آن، . امور مجازی دنیا است

 کنند که در آن عشق و محبات الهای چناان ساراپای وجاود آناان را فارا        تجربه میحالتی را 

. کناد  گیردکه هستی مجازی آنان را محو کارده و آناان را باه حقیقات حاق رهنماون مای         می

ای ضمن اثبات فانی بودن این جهان به الوهیت و یگانگی خالق آن اقارار   عرفان با چنین شیوه

هاای   یه چنین اصولی رشد نمود و در قالب فرهنگ و اندیشهدر حقیقت عرفان در سا. کند می

 .ها و افکار واال و معنوی جالب توجهی را به جهان اسالم عرضه نمود اسالمی، ایده

عرفان در سیر تاریخ طبیعی خود بر شعر کالسیک فارسی تأثیر شاایان تاوجهی داشاته و    

دکتر زرین کاوب   .ده استمسلک ما ش الهام بخ  بسیاری از شعرای عارف به طرز شگفتی
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شاعر فارسای ادوار کالسایک چناان از فلسافن عارفاناه تاأثیر        » :گویاد  مای در مورد این تأثیر 

طاور   سرای بزرگی از آن دوره یک صاوفی باود، هماان    هر شاعر غزل پشیرفته بود که تقریباا

 (51ص  ،میراث تصوفبه نقل از ). «ر صوفی بزرگ آن دوره یک شاعر بوده که تقریباا

او در بیشاتر  . شعار شهریار نیز سرشار از موضوعات و تلمیحاات دینای و عرفاانی اسات    ا

یوق و عالقن عمیق خود را به معاارف   ،شور ،با احساسات و عواطف روحانی خاصی ها غزل

گفات کاه شاهریار باا توسال باه چناین         تاوان  مای در حقیقات  . دارد مای دینی و عرفانی بیان 

های اصیل تفکر و تدبر در خود و هستی را حاصل نموده و های معرفتی یکی از ابزار دیدگاه

باه نظار   . بینی عرفانی در عصر معاصار تواناد باود    کننده جهان گونه شعر او نوعی ترسیم بدین

رسد در نگر  عرفانی شهریار معارف دینی و مشهبی و به نوعی عرفان عملی مثبات کاه    می

 . هم عمده داردگر اخالق و رفتارهای فردی و اجتماعی است، س بیان

شعری برخای از حکماا و شاعرا در     نساختار  تجرب عصر شهریاردر شایان یکر است که 

امام خمینی  ،(ق 1349) سید احمد ادیب پیشاوری .ای دارد جایگاهِ ویژه عرفانیترویج شعرِ 

که باا مفااهیم    های علمی و ادبی عصر معاصرند ترین شخصیت مهماز ، سهراب سسهری (ره)

عرفاانی   های اندیشه مسلک آشنایی داشته و در بیان عارفعرفانیِ بسیاری از شاعران  تعابیر و

شاهریار نیاز   کاربرد واهگان عرفانی در شاعر  از این روی  .اند خود به نحوی از آنها بهره برده

فراهم  اوداده، نوعی یهنیتِ جهان شمولی را نیز برای  او به اشعارِ عارفانه نکه صبغ ضمن این

بسایار   خوددر عصارِ  اخالقی و عرفان عملای  های ها واندیشه ه در رونق وترویج ایدهنموده ک

 . مرثر بوده است

نگارد و اصاطالحات    مای های عرفان اساالمی باه دیادۀ احتارام      با اینکه شهریار به اندیشه

های آقای زاهاادی   رغم گفته لیکن علی ؛برد میخاص عرفانی را در شعر خود پیوسته به کار 

ر و سالوک را طای   ال سیای خود مراحاکه وی در طول زندگا   نامه شهریار ندگیلف زا مر

دلیل واضح و مبرهنی از خاالل   (4/187 دیوان)، کرده و تا حد خرقه گرفتن پی  رفته است

یاا نشاان    یقات عرفاانی  رهای ط هپیوند او به سلسل آید که بیانگر به دست نمی وی ننام زندگی

 .باشد دهندۀ شیوۀ زندگی عارفانن او
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توان در دو اصال عماده    های عرفانی را در شعر شهریار می گرایی و رهور دیدگاه عرفان

بارای یوق  ( ع)، عالقن یاتی و درونی وی به معارف دینی و ائمن اطهار نخست :خالصه کرد

خصاوص   هشایوۀ پیشاینیان با    ، توجه به سنت ودیگری و ادراک حاالت معنوی و روحانی و

هااای خااود بااا نمادهااا و  ردن صااورخیال شااعری و تلطیااف غاازلتاار کاا جهاات غناای« حاافو »

مضامین عرفانی در دیاوان او باه    تنوع مفاهیم و گستردگی و. اصطالحات ویژۀ عرفانی است

کناد، در بیتای    میروشن است که وقتی شهریار از شعر عالی و ناب صحبت  قدری صریح و

 :جاوید گردد د تا متعالی وبرس شعر باید به عرفان: گوید میکه به زبان ترکی آیری سروده 
 زلمااو بقاا ادب و شعر چاتماسا نعرفا

  
 یمد ئلها بقاا شعریمی ،چاتیب عرفانه دهمن

   
 (71ص دیوان ترکی، )

 ؛اشعار من هشیانی بای  نباود   ،شد میگوید اگر عشق به عرفان رهنمود ن مینیز در غزلی 

 :دهد مییعنی عرفان است که به شعر معنا 
 داشااات مااای عرفاااان سرچشااامه باااه ناااه ره اگااار عشاااق

  
 بااااااود بیماااااااری نالااااااه و تااااااب هااااااشیان شااااااعر،

   
 (12 ، ص1، ج 1342شهریار، )

 معارف دینی و الهی . 0. 1

از دیگر اصول متقن  (ع) در اندیشن عرفانی شهریار تمسّک به معارف دینی و ائمه اطهار

بارای انساان میسار     را و بنیادینی است که دریافت معاارف الهای و کشاف حقاایق روحاانی     

 ایان  از. وحیانی، با حقایق امور آشنا هساتند  از منبع ارتزاق دلیل به (ع)معصومان  .سازد می

انساان را باه حقیقات     ،کاه در رُلماات ایان جهاان خااکی      است نوری آنان چون کالم رو،

 کاه عطاار در مقدمان    چناان  ؛سازد بر اهل معرفت ممکن میرا رهنمون شده، دریافت حقایق 

نه از علم کسبی است و از جوشیدن  ،سخن ایشان از علم لدنّی است» :گوید می االولیاةتشکر

عطاار،  ) .«نه از عالم عَلّمَنی اَبای اسات   ،نه از کوشیدن است و از عالم ادّبَنی رَبیّ است ،است

 (.51-52 ، ص1388
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ه در محافال معرفتای پیوسات    (ع) از این روی بنابر ایعان شهریار گفتارهای حضرت علی

باه ایان   « صدای خدا»وی در مثنوی . آبشخور اهل معنا و سرمشق اهل عرفان و معرفت است

 :کند مینوع معارف از عمق جان اقرار 
 قاااااال ز گششاااااته کاااااه عرفاااااان مکتاااااب

  
 کماااااال و نباااااوغ و اسااااات حاااااال محفااااال

   
 دوسااااات ساااااینای ثاااااانی شاااااود ساااااینه

  
 دوساااااات تماشااااااای محااااااو دل موساااااای

   
 شااااااود ماااااای خجاااااال دیاااااادار ز دیااااااده

  
 شااااااااود مااااااای  دل نغماااااااان زباااااااان  ورد

   
 اسااااات علاااای  منااااادی  کعبااااه  ایاااان  ره در

  
 اسااات علااای هاااادی و احماااد ناااشیر نکاااهاز

   
 دهااااد ماااای علاااای بااااه جااااا او از احمااااد

  
 دهاااااد مااااای ولااااای ناااااام احاااااد  هااااام

   
 (14 ، ص2، ج 1342شهریار، )

علوم  به و کرده به روایات معصومان استناد شهریار در اشعار خود با آگاهی از این نوع معارف

 میان، مضامینی که از معارف حقان حضارت علای    این در. است جسته تمسّک و معارف الهی آنان

نقال   (74 هماان، ص ). هاای کااروان کاربال و مرحباا حساین      منظومه :ک.ر) (ع) و امام حسین  (ع)

رف و معاا  (ع) به اهل بیت او ویژۀ ارادت دهندۀ نشان امر است و این درخور توجه کند، بسیار می

به معاارف الهای و زهاد حقیقای آن حضارت اشااره       « شب و علی» نکه در منظوم چنان. ایشان است

 :کند می
 عااااارب شااااااه خااااادا شااااایر آن علااااای

  
 شاااااب دل ایااااان باااااا داشاااااته الفتااااای

   
 اسااااات آگااااااه علااااای اسااااارار ز شاااااب

  
 اسااااااات اهللسااااااارّ محااااااارم شاااااااب دل

   
 بگشااااااید لاااااب چاااااو کاااااه دردمنااااادی

  
 آیاااااااد زنهاااااااار باااااااه دیاااااااوار و در
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 گااااااو  آویاااااازۀ ردُ چااااااو لمااااااات ک

  
 ماااااادهو  هنااااااوز  کوفااااااه مساااااجد 

   
 اسااااااحار مهاااااار بااااااه کااااااه داری روزه

  
 افطااااااااار جااااااااوین نااااااااان بکشااااااااند

   
 (3/16دیوان، )

 کاالم  و عرفاان  پردامنان  و مهام  مباحاث  از یکای  «والیت» مبحثدانیم  میچنان که  هم

 در اساالمی  ناابع م در و بوده مسلمان عرفای و متکلمین بحث مورد هموارهو  است اسالمی

 و روحانی  نیاز از آگاهی کمال با اسالم عرفای. است شده گفته سخن تفصیل به مورد این

، اسات  گرفتاه  سرچشامه  اساالمی  معارف و فرهنگ از که معنویتی و عرفان به بشر عاطفیِ

 و تبیاین « والیات » نظریان  اساس بر «کامل انسان» باب در را خود نظرین ترین بنیادی از یکی

 و کمااالت  هماه  کاه  رود می کار به انسانی مورد در کامل انسان اصطالم. کنند می حتشری

 نیز در منابع اسالمی که چنان. است رسیده معنوی عالی مقام به و بوده دارا را متعالی فضایل

 رساول  حضرت شخص در تنها خدا طرفِ از خلقت عالم در مقام این .اند نموده اشاره بدان

( ع) اطهاار  ائمن و( ع) علی حضرت یعنی معصومین به ایشان از بعد و است یافته رهور( ص)

 یعنای  «والیات ». اسات  رسیده اند، کامل و عاری خطایی هر از( ص) رسول حضرت مثل که

 (467 ، ص1375جهانگیری، . )است تصرف و تولیّ تدبیر، تملک، محبت، نصرت، ،قرب

لن هرف و عمیقای اسات و   ساأ یک م اسالمی معارفبنابراین اصل مسألن والیت که در 

والیت باه تبیاین    لنمسأعرفا نیز با تدبر و تأمل به عمق . کنند میافراد عمیق نیز آن را درک 

بینی عرفانی و معرفتی خاود از   شهریار نیز در جهان. پردازند میانسان کامل  و تشریح مسألن

کارده اسات باا     این موضوع مهم عرفانی غافل نبوده و در اثنای اشعار و کاالم خاود ساعی   

ایان مهام را باه    ( ع)خصوص شخصیت حضرت علای   هب( ع)توسل به شخصیت ائمه اطهار 

مطالب مهم و عمیق در باب معارف الهای و روحاانی اماام اسات،     زبان تازه و امروزین که 

علای ای هماای   »این نوع مضامین را در غازل مشاهور    در این باب نمونه برجستن. ان داردبی

 :توان دید میبه عیان « رحمت
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 را خاااادا آیتاااای چااااه تااااو رحماااات همااااای ای علاااای

  
 را همااااا  سااااایه  همااااه فکناااادی سااااوا مااااا بااااه کااااه

   
 باااااین علااااای رخ در هماااااه شناسااااای خااااادا اگااااار دل

  
 را خاااادا قساااام خاااادا بااااه ماااان شااااناختم علاااای بااااه

   
 نماناااااد فناااااا از اثااااار عاااااالم دو در کاااااه خااااادا باااااه

  
 را بقاااااا چشااااامن سااااار  باشاااااد گرفتاااااه علااااای چاااااو

   
 پاکبااااازان  میااااان ز بناااادد عهااااد دوساااات بااااه چااااو

  
 را وفاااا بااارد سااار باااه کاااه تواناااد مااای کاااه علااای چاااو

   
 (3-4 ، ص1، ج 1342شهریار، )

در این غزل عظمت و وصف انسان کامل شهریار را در چنان حیرتی فرو برده است که 

های الهای و متعاالی آن احسااس عجاز و      وی از وصف این نوع انسان و اوصاف و ویژگی

 :کند میناتوانی 
 گفااات تاااوانم  بشااار ناااه ،خواناااد تاااوانم  خااادا ناااه

  
 را فتاااااااا ال ملااااااک  شااااااهِ  ناااااااامم چااااااه  متحیّاااااارم 

   
 (همان)

 توجه به سنت پیشینیان. 2. 1

باه   اهد صاریحی در ماورد پیوساتگی شاهریار    شاو  که پیشتر گفتایم هار چناد قاراین و     چنان

ی دیوان  بر اسااس  اما در جای جا ؛شود میطریقت و سلسلن خاص عرفانی در اشعار او دیده ن

هاای عرفاان عالقان وافاری داشاته       پیداست که باه اندیشاه   ،اصطالحات عرفانیی که به کار برده

مکتب عرفانی باه سانت عرفاانی مولاوی و حاافو توجاه خاصای نشاان          نشهریار در زمین. است

 :کند میبه عیان بیان « صدای خدا»دهد و این موضوع را در منظومه  می
 اسات  مولاوی  چاون  و حاافو  چاون  مکتب

  
 اسااات مثناااوی و غااازل ناااوای  و درس

   
 اساااات کاماااال بشااااری حااااال درخااااور

  
 اسات  باطال  این جز و است این حق حرف
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را باه  « موالناا در خانقااه شامس تبریازی    »مثنوی  ،شهریار در باب مشرب عرفانی مولوی

 :مناسبت روز مولوی سروده است که نخستین ابیات آن این است
 بالشاااااان یصااااادا دم هااااار رساااااد مااااای

  
 استقبالشاااااان باااااه دل ای رویااااام مااااای

   
 رساااااد مااااای دلبااااار کاااااوی کااااااروان

  
 رساااااد مااااای دیگااااار یوق زماااااانم هااااار

   
 قافلااااااااه قطااااااااارِ بسااااااااته عارفااااااااان

  
 راحلااااااه و راه زاد بااااااا مااااااا  سااااااوی

   
 اسااات آماااده لبریاااز شاااور از ماااا شاااهر

  
 اسااات آماااده  تبریاااز باااه موالناااا کاااه وه

   
 (161 ، ص4، ج 1336شهریار، )

از دیگار شاعرای    ،مولوی و حاافو شایرازی   ار در دیوان اشعار خود هر چند غیر ازشهری

 ،اما گویا از بین آنان به شیوۀ حاافو  ،دهد میمسلک ادب فارسی نام و نشانی ن بزرگ عارف

توجه خاصی داشته و با به کار بردن نمادها و اصطالحات ویژۀ او به نوعی به او ادای احتارام  

 :او را بسیار پسندیده است رنداننکرده و شیوۀ 
 حااااافو مکتااااب از شااااهریار هرگااااز مسسااااند ساااافر

  
 اینجااااا خانقاااااه کاااانج و اینجااااا معنااااوی ساااایر کااااه

   
 (96، ص 1ج ان، هم)

 :گوید کند و می میشهریار در غزلی دیگر مشرب عرفانی حافو را آیین محبت قلمداد 
 اسااات بااااقی محبااات آیاااین و بااااقی جهاااان تاااا

  
 باااود خواهاااد باااانز ورد جاااا هماااه حاااافو شاااعر

   
 (36 صان، هم)

زهاد  » ،«پیار مغاان  »، «زاهاد »، «شااهد »ت و نمادهاایی چاون   دانیم اصاطالحا  می  که چنان 

در دیاوان حاافو دارای بساامد    « عشق و اطوار آن»و « پیر»، «نظر و نظربازی صاحب»، «ریایی

وان خود به کار برده شهریار نیز آنها را مثل حافو در دی. باال و معنی و مفاهیم واالیی هستند
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البتاه او گااهی    صاطالحات و نمادهاا تلطیاف داده اسات؛    را خود به یمان ایان ا   یهای و غزل

برخی از ابیات حافو را نیز به عین عبارت یا به مفهاوم در دیاوان خاود آورده اسات کاه در      

 :شود میزیر به برخی از این موارد اشاره 

 :رند
 شاااایدایی و شااااوریدگی بااااه شااااهره و رناااادم

  
 پیماااااایی قااااادم و چرانااااای چشااااام ام شااااایوه

   
 (134ص  همان،)

 :شاهد
 ماسااااات دیاااااده حجااااااب دل آیناااااه غبااااار 

  
 گاااشرد مااای نقااااب بااای ماااا شااااهد وگرناااه

   
 (43، ص 1ج ان، هم)

 :زاهد و زهدریایی
 ببینااایم تاااا خاااود بیاااا زاهاااد بااازن کااام در بااار سااانگ

  
 پرهیزکااااااری کاسااااان یاااااا بشاااااکند مااااای کاااااوزۀ

   
 (45 ص همان،)

 :تجلّی
 کااارد مااای تجاااال جلاااوه هااار باااه کاااه دیتابااا

  
 کااااارد مااااای ماااااا آینااااان در هماااااه دلرباااااایی

   
 (46 ص همان،)

 :عشق
 دارم بارهااااااا  عشااااااق  غاااااام ز دل دو  بااااااه

  
 دارم کارهاااااااا سرساااااااخت دل باااااااا هناااااااوز

   
 حاااافو چاااون شاااهریار مااانم عشاااق شاااهر باااه

  
 ورزیاااادن عشاااق  باااه  شااااهرم شاااهره  کاااه  مااانم 

   
 (55ص  همان،)
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  :پیر
 خااام سااودای ایاان پخااتن خواهااد و تاساا پیاار باای کااه آن

  
 فطیاااار سااااازد مااااایگی باااای از فطاااارت خمیاااار خااااود

   
 (67ص  همان،)

 :فقر
 انبیاسااات پادشااااه فخااار کاااه آنجاااا فقااار تااااج

  
 فقیااار آرد فااارود کااای پادشااااهی تااااج باااه سااار

   
 (همان)

 های عرفانی مضامین و درونمایه.  2. 1

هاای عرفاانی باه صاورخیال      یاه صورخیال شهریار به خااطر کااربرد اصاطالحات و بان ما    
هاای اصالی شاعر او     یکای از ویژگای  . مسالک ایرانای شاباهت دارد    بسیاری از شعرای عارف

در حقیقت موضوعات بنیادینی نظیر توکل، رضا، حیرت، تجرد، . های عرفانی است درونمایه

ل هاای او را شاک   تفرقه، نکوه  دنیا، تقابل عقل و عشق و موضوع فنا و بقا وجه غالب غازل 
 : کند های دینی و معرفتی را بیان می گرایی و دلبستگی او به آرمان دهد و روحین عرفان می

 سااااخت مااارا وکاااار شاااد تقااادیر باااه همدسااات عشاااق

  
 نکااااردی تاااادبیر بااااه تااااو کاااااری کااااه عقاااال ای باااارو

   
 (112ص  همان،)

 پیااااار تحقیااااق  مساااااند باااار  شاااااد عقاااال  اوسااااتاد 

  
 حااال کااارد مساااائل آن عشاااق مکتاااب در کاااودکی

   
 (113ص  ان،هم)

اصل در معرفت حق و شناخت او گششاتن یاا فراتار رفاتن از راواهر اماور و تعلقاات و        

شاهریار نیاز ایان    . واساطن اماور ایان جهاانی اسات      تعینات مادی و یافتن حاق و حقیقات بای   

وی در غازل زیباای زیار    . دارد مای های خود به طرز زیبا بیاان   های عرفانی را در غزل اندیشه

 :کند میصمیمی چنین بیان  ر مورد مسایل فوق با زبان بسیار ساده ودیدگاه خود ر ا د
 کننااااااااد جااااااااان آرزوی باااااااارزن و بااااااااام

  
 کنناااااد جاناااااان تاااااویی  چاااااون نثاااااار تاااااا
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 کشاااااان دامااااان صااااابا بااااااد چاااااون خیاااااز

  
 کنناااااااد گلریااااااازان  آفااااااااق هماااااااه تاااااااا

   
 خلاااق کاااه مااان کاااار اسااات تماشاااایی خاااود

  
 کننااااااااد  کارسااااااااتان تااااااااو تماشااااااااای در

   
 غااااارب آمیاااااز رناااااگ یااااااران ایااااان کاااااه وه

  
 کنناااااااد  زنااااااادان در خورشاااااااید یوساااااااف

   
 بااااااارآر  نقشااااااای  وگااااااال  آب اسااااااایر ای

  
 کننااااد ایااااوان مااااا خشاااات کااااز آن از پاااای 

   
 دردهاساااااااااات دوای مااااااااااا عشااااااااااق درد

  
 کنناااااد درماااااان بااااای درد ناااااام  چاااااه گاااار 

   
 روان خاااااااااود عشاااااااااق درس شاااااااااهریارا

  
 کنناااااااد عرفاااااااان مکتاااااااب در عاشاااااااقان

   
 (114 ، ص1، ج 1342شهریار، )

چنین در تجربن عرفانی خود بهترین و واالترین مقام یا سایرِ وادی سالوک را سایرِ     او هم

ترین را یکی از برترین و واال« بقا و فنا»دانیم بیشتر عرفا مقام  می  که چنان . داند می« فنا»وادیِ 

دانناد و در هنگاام تعریاف و توصایف آن مقاام، آن را       مقامات سایر و سالوک معناوی مای    

آورند، عزالدین محمود کاشاانی در توضایح    قریباا جزو آخرین مقاماتِ عرفانی به شمار میت

اهلل، و بقاا عبارتسات از بادایت سایر      فنا عبارتست از نهایت سیر الای »: گوید مقام فنا و بقا می

بارگی قطاع کناد    قَدُم صدق یک هاهلل وقتی منتهی شود که بادین وجود را ب چه سیر الی. اهلل فی

اهلل آنگاه محقق شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجودی و یاتی مطهار از لاوث    سیر فیو 

حدثان ارزانی دارند تا بدان در عالم اتصاف به اوصاف الهی و تخلق باا خاالق رباانی ترقای     

 (426 ص ،1372 ،کاشانی). «کند می

گوید انساان در   میو داند  میقام معنوی سلوک مترین و بهترین  مقام فنا عالی شهریار نیز

در غازل زیار ایان    . شاود  مای رسد و از بنادگان خااص خادا     میاین مقام به استغنای حقیقی 

 :دارد می صمیمی چنین بیان دیدگاه را به طرزی نو و زبانی ساده و
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 مااااارا داد صااااافا و شسااااات بقاااااا آب از خضااااارم

  
 مااااارا داد بقاااااا رخااااات شااااادم لخااااات فناااااا از

   
 ساااااوخت پناااااداری مااااانِ اول و آتااااا  باااااود آب

  
 ماااارا داد فنااااا باااااد باااار و زد خاااااکم بااااه پااااس

   
 (77ص  همان،)

نیز غزل زیر که در مورد فقر و استغنا از خلق است، به نوعی نگر  عرفانی رو به کماال  

 :کشد میشهریار را به تصویر 
 دگااار باااار کااانم راسااات تاااوکمر هجااار ز گااار

  
 دگاااار بااااار نکشاااام عشااااقت غاااام بااااار غیاااار

   
 عشاااااق جشبااااان جاااااز و عشاااااقم قافلااااان  پیااااارو

  
 دگااااار سااااااالر قافلاااااه را قافلاااااه ایااااان نیسااااات

   
 ماااااو سلساااااله ای غمااااات در کشاااااد دیواناااااه دل

  
 دگاااار بااااازار و کوچااااه ساااار بااااه زمااااانم هاااار

   
 دارد پااااا باااار تااااو عشااااق مملکاااات زمااااان هاااار

  
 دگاااااار دار دگاااااار منصااااااور ساااااارافرازی بااااااه

   
 اجاااال کااااه ببیاااانم ساااایر را تااااو روی تااااا بااااا 

  
 دگااااار دیااااادار وعااااادۀ دهااااادم قیامااااات باااااه

   
 نیسااات کاااه فقااار سااالطنت ایااان مهااال شاااهریارا

  
 دگااااار درباااااارِ تاااااوِ  درباااااار بااااااریِ دّرَر باااااه

   
 (57ص  همان،)

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     

کاه   او باا ایان   .ی فلسفن زنادگی و شایوۀ تفکار عرفاانی بارای او حاصال شاده اسات        که نوع

های عرفانی مورد عالقن خود را بدون های  تغییاری در معنای و مفهاوم آنهاا باه کاار         مایه بن

هاای خاصای کاه مطاابق یوق      آوریهای عرفانی با ناو  مایه لیکن گاهی نیز از این بن ؛برد می

 .دهد میشاعرانه و بسیار زیبایی ارایه تصاویر و ایماههای  ،خود است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      211

 

بینی عرفاانی وی اسات کاه وی     اما نکته قابل توجه در اشعار شهریار نوع کاربردی جهان

 سااری و ،  بینی را به صورت عملی و به زبان ساده و محااوره در جامعاه   سعی دارد این جهان

معاصر اسیر شک و  انسان ،مشغلن عصر حاضرداند که در زندگی پر میشهریار . جاری سازد

تردیدهایی که به نوبن خود اضطراب و بی قاراری روحای انساان را    . تردیدهای جانکاه است

ناپاشیر انساان معاصار، انساانیت و      های سیری پایان مادی و خواسته آرزوهای بی. در پی دارد

و  عاطفاه  بای  ،جنبن فرشته گون و متعالی انسان را از یاد بارده و انساان را باه موجاودی سارد     

از این روی . اندیشد میجو تبدیل کرده است که غیر از خود به کس و چیز دیگر ن مصلحت

خواهاد ایان انساان مادرن را کاه       مای شهریار با تأسی به معارف دینی و افکار واالی عرفانی 

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

شاهریار ایان ناوع    . لی انساان را بار وی در قالاب شاعر و ادب تبیاین کناد      خوی الهی و متعاا 

باه زیباایی ترسایم نماوده و بسایاری از نکاات       « صدای خدا» نبینی متعالی را در منظوم جهان

های انساان متعاالی را در جهاان     چنین صفات و ویژگی ضعف و عاری از اخالق انسان و هم

یات پااک   نظومه نخست انسان را متوجه اصل وشهریار در این م. معاصر تشریح کرده است

 :کند که بهرۀ الهی دارد میو حقیقی خود 
 انااااااد هاااااام باااااارگ و شاااااااخه آدمیااااااان

  
 آدمناااااد تنااااان یاااااک از هماااااه ایااااان کاااااه

   
 بهشاااات کااااز کهاااان اساااات درختاااای اصاااال،

  
 کشاااات  دشاااات ایاااان  در و خداونااااد ناااادکَ

   
 خداسااااات درخااااات شااااااخ هماااااه خلاااااق

  
 جداسااااات درختااااای کاااااه درختااااای شااااااخ

   
 فکنااااد شاااااخی نااااه کشاااات تناااای کااااه رهاااا

  
 کنااااااد باااااایخ از بشاااااار درخاااااات بلکااااااه

   
کاه بشار    جالاب ایان   گوید دورویی و نفاق محصول حرص و آز وهم بشری اسات و  می

 :اسیر چیزی است که خود ساخته و پرداخته است
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 کجاساااااات  از ودویاااااای دوری همااااااه ایاااااان

  
 ماسااااات مصااااانوع کاااااه طبیعااااای ناااااه ایااااان

   
 تهسااااااخ  بشااااار وهااااام  شااااارّ، هماااااه  ایااااان

  
 انداختاااااااه ساااااااسر مصااااااااف  باااااااه خاااااااود

   
اعماال   آید، حاصل افکاار و  میاز این روی هر شرّ و بدیی که در طبیعت بر سر بشر فرو 

 :شرارت بار وی است
 بشاااار پااااشیرد کااااه الااااوان همااااه زان

  
 شااارّ غیااار ندهاااد پاااس بااارون رناااگ

   
منعطاف  گاون بشار    فرشاته  یهن مخاطب را باه اوصااف متعاالی و    ،شهریار با این مقدمه

 :کند میچنین وصف  ،در عین حال محاوره آن صفات را با زبانی ساده و کند و می
 ملااااااک چااااااون کناااااای پاااااارواز توکااااااه ای

  
 فلاااااک بااااار زنااااای خورشاااااید چاااااو خیماااااه

   
 اساااات بخشااااندگی و رحماااات ملااااک خااااوی

  
 اساااااات درخشااااااندگی خورشااااااید خصاااااالت

   
ن روزگاار مادرن و   فناو  زند باه علاوم و   میاین سخنان متعالی، گریزی  اثنای شهریار در

اگر در  ،گوید این علوم جدیدی که چهرۀ روزگار را دگرگون کرده و ساخته بشر است می

مثال شمشایری اسات کاه در دسات       ،دست فردی که عاری از معرفت و اخالق است، باشد

 ،شود میتر  ی هر قدر مدرنا از این روی انسان با چنین ویژگی. مرد جنگی مست افتاده باشد

 :گردد میاهریمنی وی نیز بیشتر و بیشتر  صفات پست و
 تگااااااااارگ بساااااااااان و سااااااااایاهی ابااااااااار

  
 مااااااارگ بااااااااران و باااااااارد باااااااال تاااااااو از

   
 اساااات جنتلمناااای صااااورت را تااااو چااااه هاااار

  
 اساااااات اهریمناااااای و زشااااااتی تااااااو ساااااایرت

   
 اساااات دانشاااای باااای و فضاااالی باااای همااااه گاااار

  
 اسااااات مردمکشااااای دانااااا  ایااااان از بهتااااار
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 دساااااات  نااهاااااال  بااااااه  داد اگاااااار  داناااااا  

  
 مسااااااات زنگااااااای کاااااااف در باااااااود غتیااااااا

   
ورزی و مطامع دنیوی هر قدر از اصال پااک خاود دور     ید انسان با حرصگو میشهریار 

کناد و موجاب ساتیز و جناگ میاان       مای تناگ   عرصاه را بار خاود    ،شود، به همان اندازه می

صافا و صامیمیت را    ،بینی معرفتی اگر بر اساس نگر  الهی و جهان. شود مینوعان خود  هم

 :فرما کنیم، انسان به آرام  جاوید خواهد رسید ن حکمدر جها
 تناااگ عرصاااه خاااود باااه مسساااند هماااه ایااان

  
 جناااااگ  باااااه نکشااااااند تنگااااات دل تاااااا

   
 سااااانگالخ در هماااااه ایااااان مفکااااان خاااااود

  
 فاااااااراخ و  فسااااااایح پاااااااوی صااااااافا راه

   
 صااااافا شاااااد حکمااااروا  جهاااااان باااااه گاااار 

  
 اکتفااااااا حااااااق بااااااه تااااااوانیم دو  هاااااار

   
ناوع خاود را خواهاد     طرت الهی خود ناه تنهاا حاقِ هام    در این صورت انسان بر اساس ف

نوع خود را چاون خاود پنداشاته، در غام و      بلکه هم ؛شناخت و به او احترام خواهد گشاشت

 :شادی او شریک خواهد بود
 اساااات سااااتمکاری نااااه اخااااوت شاااارط

  
 اساااات غمخااااواری همااااه باااارادر حااااق

   
 شاااادن یکسااااو همااااه بااااا بااااود شاااارط

  
 شاااااااادن دارو و دیاااااااادن بشاااااااار  درد

   
 داشاااااتن همگاااااان باااااا خاااااودی رسااااام

  
 انگاشاااااتن خاااااودی را همگاااااان خاااااود

   
در نهایت شهریار دسترسی به همه اخالق خاوب انساانی و صافات متعاالی بشاری را در      

هماه   ،ادیان الهی که از سوی خدا به بشریت آمده اسات . داند میساحت دین و عرفان میسر 
در این میاان مکتاب اساالم کاه     . دهد مییکی است و راه حقیقی و حقیقت را به انسان نشان 

تارین مکتاب و    ترین ادیان الهی است، مکتب روحانی عرفان را در خاود دارد و عاالی   کامل
 و( ص)مدرسه برای تربیت بشر است و رهبار و راهبار جهانیاان در ایان ره حضارت رساول       
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مادرن   بنابراین با عمال باه فارامین دینای و معرفتای، انساان عصار       . هستند( ع)حضرت علی 
خود که در آن گرفتار آمده و روز به روز بر اضطراب های  تواند خود را از زندان ساخته می

 :افزاید، رهایی دهد قراری وی می و نگرانی و بی
 راساااات راه جااااز هباااا نیساااات خاااادا دیاااان

  
 خداسااات ساااوی باااه ناااه شاااد کاااج کاااه راه

   
 اساااات شااااده کاماااال کااااه اسااااالم مکتااااب

  
 اساااااات دانشااااااکده و عااااااالی مدرسااااااه

   
 اوسااااااات در انسااااااان  تکمیلاااااای  شااااااعبن 

  
 اوساااااات در عرفااااااان روحااااااانی مکتااااااب

   
 قاااااال ز گششاااااته کاااااه عرفاااااان مکتاااااب

  
 کماااااال و نباااااوغ و اسااااات حاااااال محفااااال

   
 اسااااات علااااای مناااااادی کعباااااه ایااااان ره در

 

 اسااات علااای هاااادی و احماااد ناااشیر کاااه زان

 

 اسااااات آگاااااه رماااااوز خاصاااااان محفااااال

 

 اساااااات اهلل فاااااای فنااااااا پاکااااااان مقتاااااال

 

 اسااات مولاااوی چاااون و حاااافو چاااون مکتاااب

 

 اسااااات مثناااااوی و غااااازل ناااااوای  و درس

 

 اسااااات کامااااال بشااااار  حاااااال خاااااور در

 

 اساات باطاال ایاان جااز و اساات ایاان حااق حاارف

 

 اسااات بنااادگی  خااادا ایماااان ناااه چاااه هااار

 

 اسااااات شااااارمندگی و خفااااات آن حاصااااال

 

 (15 ، ص2، ج 1342شهریار، )

باه زباان ترکای    های ترکی خود کاه   همهای معرفتی خود را در منظو شهریار این دیدگاه

ترین این اشاعار منظوماه    یکی از برجسته. آیری سروده با جشابیت خاصی مطرم کرده است

است که شهریار در این منظومه یاادی از ایاام گششاته خاود کارده و در      « حیدر بابایه سالم»

مضامین معرفتای و  . اثنای مطالب خود به مضامین اخالقی متعالی و معرفتی اشاره کرده است
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شکایت از شیطان نفس و فراخوانادن انساان باه    : ی که در اشعار ترکی آمده عبارتند ازاخالق

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

 :کرد میه داشت و در کمال آرام  روحی زندگی زندگی آرام و آسود

 حیدر بابا شیطان بیزی آزدیریب

 ی اورکلردن قازدیریبمحبت

 قره گونون سرنوشتین یازدیریب

 بیرینین جانینا اسالیب خلقی بیر

 باریشیغی بلشدیریب قانینا

 حیدر بابا دونیا یاالن دونیادی

 سلیماننان نوحدان قاالن دونیادی

 ساالن دونیادیاوغول دوغان درد 

 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
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 محبتین چراخالری سونوبلر

 (6 ص دیوان ترکی،)

 :گوید مینیز در غزلی دیگر به زبان آیری 

 آمان آاله یینه شیطان گلیب ایمان آپارا

 قورویون قویمایون ایمانوزی شیطان آپارا

 غیمین گور نه حصاری یاوادیرمنیم اینسانلی

 کی گونوز غول بیابان گلیر اینسان آپارا

 

 نتیجه

تارین شااعران معاصار ضامن بیاان       انجام سخن این که شهریار به عنوان یکی از برجساته 

عشق و عالقن خود به خاندان عصمت و طهارت، تعالیم گستردۀ او  در زمینن حکمت، زهاد،  

بافات   .انی تقریباٌ در همن آثار  به آشکارا معلوم اسات های عرف اندرزهای اخالقی و اندیشه

خصوص از تعاابیر   هب ؛خالی نیست ،های یاد شده های فارسی شهریار نیز از مقوله عرفانی غزل

های فارسای او رناگ و    اصطالحات ویژۀ عرفانی، زبان عاشقانه، عشق و زیبایی که به غزل و

ا در دوره تکاوین شاعر ناو در باین معاصاران      بوی بسیار زیبا و دلک  داده تا جایی کاه او ر 

 .داران این سبک عرفانی شعر معاصر قرار داده است خود از زمرۀ طالیه



 

 

 

 

 منابع

: تهاران ، ساوم ، جلاد  (چااپ نهام  ) از نیما تاا روزگاار ماا    ،(1387. )یحیی پور، آرین –

 .ارانتشارات زوّ

، فاان اساالمی  الدین ابن عربای چهارۀ برجساتن عر    محی، (1375)جهانگیری، محسن  –

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

باه کوشا     ،(چاپ یازدهم) دیوان غزلیات، (1372. )خواجه محمد ،حافو شیرازی –

 .انتشارات صفی علیشاه: تهران دکتر خلیل خطیب رهبر،

جلاد اول،  ، دیاوان غزلیاات، قطعاات، رباعیاات     ،(1342. )شهریار، سید محمدحسین –

 .کتاب فروشی خیام: تبریز

 :، جلااددوم، تبریااز هااا و اشااعار متفرقااه  هااا، قصاایده  مثنااوی، (1342. ) اااااااااااااااا –

 .فروشی خیام کتاب

 .خیام فروشی کتاب: وم، تبریزس ، جلدمکتب شهریار، (1339) .ااااااااااااااا  –

 فروشای  کتااب : م، تبریاز چهاار  جلد، افسانه شب و سایر آثار، (1336) .ااااااااااااااا  –

 .خیام

 .انتشارات فردوس: تهران ،1/5 ج ،تاریخ ادبیات ایران، (1336. )هللبیح ای صفا، –

، (چااپ چهاارم  )مفتام الکفایه  مصبام الهدایه و، (1372. )عزالدین محمود کاشانی، –

 .نشر مرسسن هما :تهران به تصحیح جالل الدین همایی،

الادین  ترجمان مجد  ،(مجموعان مقااالت  ) ،میاراث تصاوف   ،(1384. )لویزن، لئونارد –
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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. 
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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 well-
known 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) 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abstracts                                                                                                                             285 
 

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) 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

286                                                                                            Hekmatname-ye Mafakher 
 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 

Dr.Nayere Abyat2 
 

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 

 
Dr. Mohammad Reza Barzegar Khaleghi1 

Masoumeh Ghadirinejad2 
 

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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