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Abstract:

The religion of Islam is the religion of solidarity, compassion and
friendship. According to the Quran, the companions of the Prophet
(PBUH) and His preaching promoted brotherhood, peace, coexistence
and Divine recommendations. Mysticism has been the main subject of
prose and poetry of Persian literature since its beginning. The writers
and poets of Persian language have continuously been putting in efforts
to depict spiritual ideas with the help of art. The well-known mystic
poets like Ba Yazid Bastami, Hussein ibn Mansoor Halahg, Abu Sa'id
Abu-al-Khair, Mohammed bin Monawar, Nasir Khosrow Ghobadiyan
and Baba Tahir Uryaan played their role in promotion of mystic poetry.
In this period, not only did several poets emerge, but great books of
Sufism were also produced by leading authors. In this article, the role of
famous poets in the growth of Sufism from Abu Sa,id Abu-al-Khair to
Mowalna Jalal-ul-Din Rumi has been analyzed with regard to their
important works. The poets of this period spread the message of peace
and reconciliation among the people through their works.
Key words: Peace and reconciliation, spiritualism and mysticism,
mystic poets, great works.
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چکیده:

دین اسالم ،دین صلح و ھمزیستی  ،دین آرامش و ھمدلی و مودت است.صلح و ھمزیستی از
توصیه ھای الهی در قرآن و از اھداف مهم انبیاء به ویژہ پیامبر اسالم می باشد.ھمچنین
عرفان و تصوف موضوع مهم نثر و شعر ادبیات فارسی از آغاز بودہ است و نویسندگان و
شاعران زبان فارسی مداوم با کمال ھنر و زیبایی،افکار عارفانه را معرفی نمودہ اند.از میان
عارفان معروف که متقدمان متصوفه نامبردارند با یزید بسطامی ،حسین بن منصورحالج،
ابو سعید ابو الخیر  ،محمد بن منور  ،ناصر خسرو قبادیانی و بابا طاھر عریان را باید نام
برد که شعر عارفانه را رونق و رواج دادہ اند.در این دورہ نا فقط شاعران نامی ظهور کردہ
بلکه کتب ھای بسیارازرندۀ متصوفه نیز از مولفان برجسته دیدہ می شود.در مقالۀ حاضر
سعی می شود که نقش شاعران متصوفۀ نامی از ابو سعید ابو الخیر گرفته تا موالنا جالل
الدین رومی با آثار مهم شان بررسی شود که چگونه شاعران نامبردہ بوسیلۀ شعرشان پیام
ھای صلح و آشتی را بین مردم رواج دادہ اند.
کلید واژه ھا :صلح و ھمزیستی ،عرفان و تصوف ،شاعران متصوفه  ،آثار ارزندہ
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روش تحقیق:

در این تحقیق از روش توصیفی استفادہ شدہ است .گردآوری اطالعات بر مبنای منابع مورد مطالعه
و اطالعات به دست آمدہ با شیوۀ توصیفی انجام شدہ است.
جهان امروزی نیازمند صلح و آرامش است .تقاضای عصر حاضر ھمین است که به پیام ھای
واالی صوفیاء رجوع کنیم چون مطالعۀ آثار عرفانی نا فقط نیاز عصر حاضر است بلکه باعث
آرامش و اطمینان خاطر نیز می باشد.
از شیخ ابو سعیدابوالخیر نقل می کنند.روزی شیخ را گفتند  :یا شیخ ! فالن مریدت راہ افتادہ است
مست و خراب.فرمود  :الحمدهللا که بر راہ افتادہ است ،از راہ نیفتادہ است.
ھمینطوراز حالج پرسیدند که تصوف و عرفان چیست؟ گفت که دو قدم اگر برداری می رسی یکی
از بر می آید خودمان و دیگر به سمت خدا.
تصوف و عرفان اسالمی بی تردید ،از خود اسالم مایۀ گرفته و تصوف و عرفان در اسالم با تزھد
و تجرد و دوری گزیدن از اغراض و آمال دنیوی و پیروی از راہ روش زندگانی اصحاب پیامبر
اکرم صلی هللا علیه وآله وسلم آغاز شد و بعد رو به رشد نهاد و با ظهور با یزید بسطامی  ،دوالنون
مصری  ،جنید بغدادی و حسین بن منصور حالج بتدریج ابعاد و جنبه ھای نظری به خود
گرفت.ھمین ویژگی و مفهوم رادر سدہ ھای بعد"مشایخ صوفیه چون ابوالحسن خرقانی و ابوسعید
ابوالخیر در مجالس و حلقه ھای محدود و از طریق روحانی و شوق انگیز به تعلیم و ارشاد می
پرداختند و گاہ در فضای روحانی و شوق انگیز که سماع به تبلیغ و تلقین احوال عرفانی مشغول
می شدند بعد ھا که شمار فرقه ھا مسلک ھای صوفیه پیش تر شد سلسله ھا و طریقه ھای مختلف
در خانقاہ ھا و درجات و مراتب خانقاھی به وجود آمد و سلسلۀ مشایخ به صورت توالی طبقات
دنبال گردید"(.موسوی5831،ش  ،ص  )072ازین پس به بعد عشق عرفانی را صوفیه و مشایخ
چون علی بن عثمان ھجویری  ،خواجه عبدهللا انصاری  ،شیخ احمد غزالی و عین القضات ھمدانی
رونق تازہ ای بخشیدند و معانی صوفیانه را در قالب نظم و نثر رواج دادند.ازین نظر اگر بگوییم
که سرزمین خراسان مهد تصوف و صوفیاء است نادرست نباشد.چون "صوفیای نامی ازین سرمین
قدیم در پرورش تصوف تآثیر قابل مالحظه داشته اند.ابو سعید ابو الخیر اولین شیخ بزرگ صوفی
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است که سماع و قول و غزل را در خراسان در بین صوفیه رواج داد"(زرین کوب5831 ،ش
،ص )15در طوس و نیشاپور  ،مجالس او خیلی زود توجۀ عالقه مندان را جلب کرد مخصوصااز
آن رو که این مجالس گرم و پرشور بود وی در طی آنها برخالف رسم معمول شعر می خواند و
شعر ھای عاشقانه  ،بعالوہ وی دعوت ھای پر تکلف می کرد و مجالس سماع راہ می
انداخت(...ھمان  ،ص )10
راہ تو به ھر روش که پویند ،خوش است
وصل تو به ھر جهت که جویند  ،خوش است
روی تو به ھر دیدہ که بینند نکو است
نام تو به ھر زبان که گویند  ،خوش است
(نفیسی 5878،ش ،شمارہ رباعی  38ص )58

با مرور زمان عرفان و تصوف موضوع مهم نثر و شعر ادبیات زبان فارسی گردید و نویسندگان و
شاعران ایرانی با کمال ھنر و زیبایی،افکار عارفانه را معرفی کردند.در نیمه قرن چهارم مولف و
صوفی برجسته که کتابش برای پژوھندگان تاریخ تصوف دارای ارزش بسیاری است ،کتابی بنام
"کشف المحجوب" تالیف کرد که موضوع آن راجع به طریقت و اصول تصوف و بیان کیفیت
عشق به پروردگار است.در این کتاب ھجویری احوال مشایخ ،عقاید صوفیه و اقوال آنها را نیز
بحث نمودہ است".این طرز بحث ،در کتب سایر کسانی که راجع به احوال صوفیه و مشایخ تصوف
 ،کتاب تالیف کردہ اند سابقه ندارد(".زرین کوب5831 ،ش ،ص )70
در قرن پنجم ھجری جریان تازہ ای در نویسندگی و بعد ھا در شعر فارسی پیدا شد" .این جریانی
بود که با نبوغ فکری و شاعران کسانی چون سنایی  ،عطار و مولوی به اوج قوت خود رسید و به
صورت نهضتی دامنه دار و بنیادی سراسر حیات روحی و فکری و فرھنگی و جامعه را در ادوار
و سدہ ھای بعد در بر گرفت(".موسوی5831 ،ش ،ص )075آنچنانکه سنایی ابراز داشته:
بس که شنیدی صفت روم و چین
خیز و بیا  ،ملک سنایی ببین
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تا ھمه دل بینی بی حرص و بخل
تا جان بینی بی کبر و کین
(مصفا 5881،ش ،ص )037 -031

در قرن پنچم ھجری حکیم سنایی با سرودن اشعار زھد آمیز و پند و حکمت  ،شعر فارسی را به
تحولی  ،بزرگ رھنمون شد .چون قبل ازین شعر فقط محدود به دربار بود .سنایی ،آغاز گر این
تحول است که شعر را از مدح پادشاھان و خوبرویان بیرون کرد و چشم شاعران پس از خود را به
روی دنیاھا و قلمرو ھای نا شناخته ای باز کرد.
"غزلیاتش ھم آنچه صوفیانه است مخصوصا لحن قلندری دارد و ظاھرا مشرب عرفانی او نیز با
راہ قلندر بیشتر توافق داشته باشد .به ھر حال اثر عمدہ او در زمینۀ شعر تعلیمی صوفیه -که در
حقیقت قبل از مثنوی موالنا جالل الدین نیز بزرگترین بنای شعر تعلیمی متصوفه
بشمارست(".زرین کوب5831،ش  ،ص )081
عاشق مشوید اگر توانید
تا در غم عاشقی نمانید
این عشق به اختیار نبود
دانم که ھمین قدر بدانید
ھر گز مبرید نام عاشق
تا دفتر عشق بر نخوانید
(مصفا 5881 ،ش  ،ص )888
این شاعر زبردست اخالقی عالم ظاھر را پشت پا زدہ ،چشم از جهان ظاھر فروبست و در عالم
معنا گشود .شعر قلندرانه ای را لباس پند و اندرز پوشاند و به پیرایۀ قشنگی بیان نمودہ" .از لحاظ
خیال انگیزی و شور آفرینی نیز اھمیت دارد و قصاید عرفانی او سر مشق تحقیقی خاقانی و پیروان
شیوۀ او نیز ھست .بدینگونه شعر او به عطار و مولوی شیوۀ تعلیمی صوفیانه را الهام داد( ".زرین
کوب5831،ش ،ص )087

امبر یاسمین/آغاز و ارتقای عرفان و تصوف از قرن پنجم تا قرن ھفتم ھجری

13

معهذا شعر تعلیمی صوفیه قبل از آنکه در نزد موالنا جالل الدین به کمال واقعی برسد .در کالم
عطار سوز و شور تازہ ی به دست آورد(....ھمان ،ص )011
عطار نیشاپوری شاعر و عارف نام آور ایران در آواخر قرن ششم و آغاز قرن ھفتم ھجری می
زیسته است که کم نظیراز شاعران ایران که زبان به مدح امیر و وزیری نگشود" .مردی وارسته
از ھوای نفسانی و ھواجس دنیوی بودہ و خود را سالکان واقعی وادی طریقت می دانسته
است"(.مشکور5613،م،مقدمه ص ھشت)در اندیشۀ عطار ھم مانند سنایی آمادگی الزم برای یک
تحول روحی و انتقال به تلقی تازہ ای از زندگی وجود داشته و ھمین آمادگی  ،وی را در میانین
سالهای عمرش به عارفی آزادہ و حقیقت بین و بی نیاز تبدیل کردہ است .به گونه ای که نیمۀ دوم
حیات او ب یشتر به تالیف کتب و سرودن اشعاری ژرف و پر معنا گذشته است"(.تاریخ ادبیات ایران
5871،ش ،ص )518
ندارد درد ما درمان دریغا
فرو ماندم درین راہ خطرناک
چنین واله چنین حیران دریغا
بماندم بی سرومان دریغا
رھی بس دور می بینم من این راہ
نه سر پیدا و نه پایان دریغا...
(تفضلی 5885ش ،ص)187
"از میان مثنوی ھای عرفانی شیخ عطار دل انگیز تر و از ھمه شیوا تر که باید آنرا تاج مثنوی
ھای عطار دانست منطق الطیر است(".مشکور5613،م،مقدمه ص ھشت) که می توان آنرا حماسۀ
عرفانی نامید  ،عبارت است از گروھی از مرغان که برای جستن و یافتن سیمرغ – که پادشاہ
آنهاست – به رھنمایی ھدھد به راہ می افتند و در راہ از ھفت مرحلۀ سهمگین می گذرند و پس از
عبور ھفت مرحله سر انجام حقیقت را در وجود خویش کشف می کنند.
چون به دریا می توانی راہ یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت
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ھر که داند،گفت با خورشید،راز
کی تواند ماند،از یک ذرہ باز؟
ھر که کل شد جزو را با او چه کار
وانکه جان شد عضو را با او چه کار
(مشکور 5613،م،ص) 18

گذشته از منطق الطیر "الهی نامه" " ،مصیبت نامه"" ،مختار نامه" و "تذکرة االولیاء"ھم از آثار
عرفانی عطار موجود اند که دارای مضمون ھای بلند صوفیانه انداما بعلت طوالت از شرح آنها
صرف نظر می کنم.
" مقام عطار در پیش شعرای بزرگ متصوف ایران که بعد از وی در قرن ھفتم و ھشتم ظهور کردہ
اند بسیار ارجمند است و اغلب او را به بزرگی یاد کردہ اند.
قاضی نور هللا شوشتری در ستایش عطار سرودہ:

ھفت شهر عشق را عطار گشت
ما ھنوز اندر خم یک کوچه ایم

ھمچنین موالنا در ستایش عطار چنین می سراید:

من آن مالی رومی ام که از نطقم شکر ریزد
ولیکن در سخن گفتن  ،غالم شیخ عطارم"
(مشکور 5613،م،ص دوازدہ مقدمه )

بعد از عطار ،شعر عرفانی را موالنا جالل الدین رومی به اوج رسانیدہ.سن موالنا از شدت اشتیاق
و آرزومندی در بیان نمی گنجد و بسان بحری که در کوزہ ای ریزند معانی از الفاظ سرازیر می
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کند و خوانندہ را غرق دریای حکمت و معرفت می سازد ...این دریای معرفت که از سرچشمۀ پر
برکت زبان موالنا بداما ن دفتر جاری شدہ و طالبان معرفت یقینی را تا قیام رستاخیز سرمست و
سیراب ساخته است(".دیوان شمس تبریزی ،ص )52-6دیباچه) زندگی موالنا که در عشق و
معرفت خالصه می شد برای دوستان و مریدانش کمال و مطلوب اخالقی پیروان صوفیه را تجسیم
می داد.
موالنا از حکمت و عشق شمس تبریزی الهام گرفته و غیبت ناگهانی شمس در زندگی موالنا طوری
تاثیری گذاشت که موالنا را بیشتر به دنیای عشق و ھیجان کشانید تا اینکه غزلهای شور انگیز و پر
ذوق سرود:

"بروید ای حریفان  ،بکشید یار ما را
به من آورید آخر صنم گریز پا را
به ترانه ھای شیرین به بهانه ھای زرین
بکشید سوی خانه مه خوب و خوش لقا را
وگر او به وعدہ گوید که دمی دگر بیابم
ھمه وعدہ مکر باشد بفریبد او شما را"
(کدکنی5833 ،ش ،ص )15-12

درمیان آثار ارزشمند عرفانی "مثنوی معنوی" موالنا دارای پیام ھای صلح و دوستی و بی ریایی
است  .نیکی به خلق و تاثیر آن در آرامش روح از جمله است که باعث استحکام صلح و آشتی میان
طبقات اجتماعی می گردد.حضور طبقات مختلف اجتماعی از پادشاہ ،وزیر،صوفی  ،غالم  ،کنیز،
مطرب  ،زرگر  ،طبیب و روستایی و از سوی دیگر ارتباط تنگا تنگ طبقات جامعه با مثنوی
مولوی و نیز با موالنا بیانگر ھمین امر است.داستان ھای مثنوی ،انسان را به اتحاد فکری دعوت
می کند
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خالصه عرفان اسالمی از آغاز تا قرن ھفتم ھجری یکی از مهم ترین عناصر حیات دینی و
اجتماعی مردمان مسلمان ایران است و در ادبیات و تجلیات روحی  ،فکری و ذوقی این مردم
تاثیری عمیق گذاشته است .با این شعر موالنا عرایض خودم را بپایان می رسانم.

کار من این است که کاریم نیست
عاشقم از عشق تو عاریم نیست
(دیوان شمس تبریزی ،ص )16
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Mysticism and Its Manifestation in Huvauzis"s Ghazals
*Jihad Shukri Rashid
Abstract

Huvayzi is one of the prominent Persian poets in the 18th century.
Since he was aware of the mysteries of wisdom and mysticism, he
presented the most important mystical points in a statement that
the mystic tendencies in his poems are evident. They influence the
depth of the soul of the reader. (To leave Gnostic considerations,
with all its taste and elegance, are not independent and selfpossessed, but) It seems to him that he is more familiar with the
study of the works of great poets and mystics of Persia. In
addition to this familiarity, the enthusiasm for his mystical
considerations are also presented in his poetry. Huvayzi refers to
mystical concepts, as he is familiar with the classical literature of
Iran, and also with Islamic mysticism. They are not superficial,
but hold deep spirituality. In this research, the mystical tendencies
and thoughts have been introduced and studied from the
perspectives of his Persian poetry, in order to reach the intellectual
space and to gaze into the most important issues of the mystic
field.
Keywords: Huvayzi, Mysticism, Heart and Intellect,
Manifestation, Samaa.
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عرفان و تجلی آن در غزلیات حویزی
* جیهاد شكری رشید
چکیده
حویزی از شاعران برجستة فارسیگوی در سدہ ھجدھم است .از آنجا که وی به اسرار سلوک
و رموز معرفت واقف بودہ ،در جای جای غزلیات خویش ،نکات مهم عرفانی را به بیانی شورانگیز
ارائه کردہ است که گرایشھای عرفانی و صوفیانه در اشعارش مشهود است تا آنجایی که در عمق روح
و روان خوانندہ تأثیر بگذارد .مالحظات عرفانی حویزی با ھمة ذوق و ظرافتی که دارد ،عرفان
خودبنیان و مستقل نیست بلکه چنین به نظر میرسد که وی بیشتر از راہ مطالعة آثار شعر شاعران و
عارفان بزرگ ایرانی آشنا و مأنوس شدہ و به دنبال این آشنایی ،ذوقمندیھا و مالحظات عرفانی خود
را نیز در ظرف شعر ارائه و عرضه کردہ است .اشارتھای حویزی به مفاھیم عارفانه از آن جهت كه
با ادبیات کالسیک ایران و نیز با عرفان اسالمی آشنایی داشته ،سطحی نیست ،بلکه ترسیم کنندة زوایای
فراوانی از احساس و اندیشة عرفانی است .در مقالة حاضر ،گرایشھا و اندیشهھای عرفانی حویزی ،از
منظر شعرھای فارسی او که مشتمل بر غزلیات اوست ،معرفی و بررسی شدہ است تا از این جهت
بتوان به فضای فکری و نوع نگاہ حویزی به مهم ترین مسائل حوزة عرفان دست یافت.
واژهھای کلیدی :حویزی ،عرفان ،دل و عقل ،تجلی ،سماع

*دانشیار گروہ زبان فارسی /دانشگاہ صالح الدین اربیل /عراق Jihad.shukri@gmail.com
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مقدمه
محمد حویزی متخلص به «قاصد» از شاعران و غزلسرایان معروف پارسیگوی کرد عراق در
سدة ھجدھم است .وی در سال 5871میالدی برابر با 5011ہ.ش در شهر کوی یکی از شهرھای
کردستان عراق پا به عرصة وجود نهاد و سپس در سال  5711م در سن ھفتاد سالگی دارفانی را وداع
گفت .حویزی از شاعران برجستة فارسیگوی میباشد که در ھمان آغاز جوانی به کسب علوم عقلی و
نقلی عالقة خاصی از خود نشان داد .گرایش حویزی به زندگی ھمراہ با زھد ،از او چهرہای محبوب در
نظر خاص و عام ساخته است و از آنجا که مورد تکریم و عنایت مردم زمانة خویش قرار گرفته بود به
فرمان روایی کویه منصوب گردید .حویزی عالوہ بر زبان مادری به زبانهای عربی ،فارسی و ترکی
آشنایی کامل داشته است و از آثار وی دیوان غزلیات و ھمچنین تعدادی مثنوی و مخمس به یادگار ماندہ
است( .حویزی )51-7 :0117 ،آنچه «حویزی را از لحاظ ادبی مورد توجه میسازد ،شعرھای فارسی
اوست که رنگ و بوی عارفانه و عاشقانه دارد و بسیاری از آن حاصل تجربهھای عارفانة اوست که
رنگ و بوی عارفانه و عاشقانه دارد( ».حویزی )0 :5930 ،بارزترین خصیصه کالم حویزی ،متابعتی
است که از شعرای فارسی به خصوص سعدی و حافظ شیرازی داشته است .این متابعت و تأثیر در
مضمون و الفاظ و ترکیباتی است که از آن بهرہ بردہ است که این مبحث مقولة دیگری را میپذیرد.
ناگفته نماند که حویزی در گرایشھای عرفانی و زھد و دنیاگریزی و بروز و اظهار این گرایشھا نیز
فارغ از فرقه گراییھا و دعویھای سترگ ،با ذوق و زھد ،عرفانی فردی و ذوق مندانه را پیشه کردہ
است.
 1 .1طرح بیان مساله
این مقاله درصدد پاسخگویی به چند مسئله نگارش یافته است که آیا حویزی با احاطهای که بر
زبان پارسی داشته  ،توانسته نکات لطیف و تجربهھای عرفانی را در کسوتی زیبا نماید؟ آیا با
تأثیرپذیری حویزی از آثار شاعران کالسیک ایرانی میتوان به فضای فکری و نوع نگاہ حویزی به
مهمترین مسائل حوزة عرفان دست یافت؟
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 2 .1پیشینه پژوھش
از آنجایی که بخش قابل مالحظهای از متون ادب فارسی به یافتهھا و آموزہھای عرفانی اختصاص
دارد ،بدیهی است پیشینة تحقیق در مباحث عرفان بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است ،اما این
مقاله درصدد بازتاب اندیشه ھای عرفانی در غزلیات فارسی حویزی است که تاکنون ھیچ پژوھشی در
این بارہ صورت نگرفته است.
 3 .1ضرورت و اھمیت پژوھش
حویزی با احاطهای که بر زبان پارسی داشته ،توانسته نکات لطیف و تجربهھای عرفانی را در
کسوتی زیبا و آراسته بیان دارد و «آنچه در اشعار حویزی متجلی گشته بازتابی است از روحی پرشور
و حساس و ژرفنگر عارفی که در عالم دل و رموز ھستی غور کردہ است ،از این رو آنچه بیان می
دارد اخالص و پاکی نیت او را در عمل به نیکی نشان میدھد( .حویزی )8 :5930 ،یکی از اساسی-
ترین مباحث در طی طریق معنوی و سلوک عرفانی ،آشنایی با عرفان است که بررسی دیدگاہ عارفان
راستین در زمینه مراحل سلوک عرفان ،اھمیت این مقوله را نشان میدھد .در مقالة حاضر ،گرایش
عرفانی حویزی بررسی شدہ است تا با این ھدف که بتوان به فضای فکری و نوع نگاہ حویزی به مهم
ترین مسائل حوزة عرفان دست یافت.
 4 .1روش پژوھش
این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شدہ است .شیوة نوشتار حاضر در آغاز به
اختصار به معرفی حویزی پرداخته و سپس به معرفی اجمالی و تحلیل ظرائف نکات عرفانی آن اشارہ
میکند.
 .2مباحث نظری
عرفان یکی از جنبهھای تجلی معنویت است که از گذشته تاکنون فارغ از ھر دین ،زبان و
فرھنگ ،میان نوع بشر عمومیت دارد .این واژہ معنی لغوی آن «شناختن یا بازشناختن» است (دھخدا،
 )587 :5935و در نخستین کاربرد اصالحی خود ،ھمراہ با کلمة تصوف به معنای شاخهای از معرفت
بشری است که در تعریف آن گفتهاند« :طریقه معرفت نزد آن دسته از صاحب نظران است که برخالف
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اھل برھان ،در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق ،بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدالل» (زرین
کوب )3: 5930،و البته اندیشهھای عرفانی ھمچون فلسفه به دو بعد نظری و عملی تقسیم میگردد:
الف) عرفان عملی؛ این حیطه از عرفان عبارت است از «ترک رسوم قشری و ظاھری و تمسک به
زھد و ریاضت و خالصه گرایش به عالم درون» (ھمان )3 :که در واقع مربوط به وظایفی است که با
رعایت آنھا ،سالک طی طریق میکند و به حقیقت میرسد.
ب) عرفان نظری؛ اساس عرفان از این نظر عبارت است از« اعتقاد به امکان درک حقیقت از طریق
علم حضوری و اتحاد عاقل و معقول» (ھمان )3 :بنابراین مجموعهای است از دانشھا و بینشھا در
تفسیرحق تعالی و شناخت او ،البته ناگفته نماند این بخش از عرفان مانند فلسفه از ھویت و چیستی حق
تعالی و کائنات صحبت می کند.
عرفان ،معرفتی مبتنی بر حالت روحانی و وصف ناپذیر است که در آن حالت ،این احساس برای
انسان پیش میآید که ارتباطی مستقیم و بی واسطه با وجود مطلق یافته و این احساس ،البته حالتی
روحانی ورای وصف است که طی آن ،ذات مطلق را نه با برھان که با ذوق و وجدان درک می کند.
(ھمان  )51 :عرفان و تصوف اسالمی از قرن پنجم به بعد ،با بزرگانی چون سنایی در شعر فارسی
آغاز شد و در قرن ھفتم و ھشتم با حضور عطار ،موالنا و حافظ در ادبیات فارسی و ابن عربی ،ابن
فارض مصری در ادبیات عربی اوج گرفت .حویزی از شاعران پارسی گوی سدة ھجدھم است که در
غزلیات خویش نکات متعددی از اندیشهھای عرفانی را ارائه کردہ است .از آنجا که حویزی به اسرار
سلوک و رموز معرفت واقف بودہ ،در جای جای غزلیات خویش ،نکات مهم عرفانی را به بیانی
شورانگیز ارائه کردہ است که گرایشھای عرفانی و صوفیانه در اشعارش مشهود است تا آنجایی که در
عمق روح و روان خوانندہ تأثیر بگذارد .در حقیقت دنیاستیزی ،کمالگرایی ،شوق و سرمستی ،از
مهمترین مؤلفهھای عرفان حویزی است .ایشان این اصول را با بهرہگیری از زبانی سادہ و صمیمی و
به دور از تکلفھای بدیعی و صناعی به نحوی بلیغ و قابل فهم بیان کردہ است و آنچه که از فضای
حاکم بر اشعارش برمیآید ،تأکید بر عرفان زاھدانه و تقوامدارانه است که در آن به دنیا و تعلقات مادی
پشت پا میزند و طریق سلوک روحانی و عشق ازلی را در رسیدن به حقیقت و معرفت برمیگزیند.

جیهاد شكری رشید /عرفان و تجلی آن در غزلیات حویزی

07

 .3تجلی عرفانی در غزلیات حویزی
حویزی با احاطهای که بر زبان پارسی داشته ،توانسته نکات لطیف و تجربهھای عرفانی را در
کسوتی زیبا و آراسته بیان دارد  ،حال به معرفی اجمالی و تحلیل ظرائف نکات عرفانی این شاعر
پرداخته میشود:
 .5تقابل دل و عقل
از دیرباز در ادبیات عارفانهی فارسی این بحث مطرح بودہ است که عقل قادر به شناخت و حل
اسرار و رموز عشق نیست و راہ نجات بشریت و رستگاری جوامع در رسیدن معرفتی است که از
ورای خرد ناسوتی برخاسته است .به گونه ای که «معارضة عقل و عشق به کرات در آثار صوفیه
عنوان شدہ است و جالب آنکه پیروزی در این آثار ھمیشه از عشق است و عقل دور اندیش در مقابل
حسن مقاومت می کند و دل را از لغزیدن به دام عشق حفظ می کند .اما سرانجام دل در برابر جلوہھای
گوناگون حسن اسیر و گرفتار میگردد .عشق پیروز می شود و عقل دیگر در این والیت ھیچکارہ
است( ».پورنامداریان )539 :5933 ،حویزی نیز معتقد است که در قلمرو عشق ،عقل اجازہ ورود
ندارد چر اکه عشق او را تباہ خواھد ساخت:
گفتم ای عقل برون شو که دگر جای تو نیست

داور عشق چو بر تخت دل آمد بنشست

(حویزی،
غ)39 :97
ھمانطور که حافظ در رجحان عشق بر عقل میگوید:
کسی آن بوستان بوسد که جلن در آستین دارد

حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است

(حافظ ،غ:033
)558
یا اینکه ھمانظور که عطار نیشابوری بدان اشارہ نمودہ است:
عشق اینجا آتش است و عقل دود

عشق کامد در گریزد عقل زود
(عطار)539 :5983 ،

اناھیتا ،شمارہ  ،4سالنامہ  2017میالدی

00

موالنا نیز در این بارہ چنین اظهار نظر مینماید که عقل را در مقابل عشق ناچیز می شمارد و میگوید
جایی که عشق فرود آید محل جان نیست و آنجا که عشق خیمه زند بارگاہ عقل نیست.
پس چه باشد عشـق؟ دریای عـدم

در شکسـته عقـل را آنجا قـدم
(مولوی،

)3809/9
در واقع اھمیت و ارزش دل بیشتر به خاطر تجلی حق تعالی در آن و جایگاہ و منزل خداوند بودن
است .این امر به اعتبار حدیث قدسی «ال یسعنی ارضی و ال سمائی بل یسعنی قلب عبدی المومن التقی
النقی» میباشد که حق تعالی دربارہ ویژگی دل انسان کامل گفته است و از طرفی ھم عقل آدمی تنها قادر
به کشف جزئیات و آنچه ابتدا و انتها دارد است و در مورد حقیقت ازلی و ابدی راہ به جایی نمی برد
(شیا )597-598 :5378 ،حویزی به دل به عنوان نظرگاہ و جلوہگاہ خدواند اھمیت بسیاری دادہ و
عشق را با توجه به آن تفسیر نمودہ است و عقل را در رساندن انسان به ساحل حقیقت عاجز میبیند:
گفتم به عقل راہ خویش گیر و بیرون شو

سلطان عشق به ملک دلم چو کرد

جلوس
(حویزی ،غ
)9 :501
بنابراین از منظر حویزی ،ھمانند عرفا ،در ساحت وجودی انسان ،عقل و دل پیوسته با ھم
درکارزارند و عشق را سبب رسیدن به تکامل معنوی میداند و بر این باور است که این جهان عظیم و
تابناک را فقط عشق میتواند بسازد و سعادت را آن کسانی می برد که ارادتی بیاورد و گرنه عقل در
این تاریکی راہ به جایی نمیبرد :
در جهانی که عشق گوید راز

عقل باشد در آن جهان غماز
(حویزی ،غ)591 :503

ودر بیت زیر؛ انکار عقل و عقل ستیزی را که بیانگر مشرب عرفانی حویزی است ،به وضوح میتوان
مشاھدہ کرد:
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به ھر کشور چو سلطان محبت خیمه زد ای دل

بیاید عق ِل مسکین تا ابد زان ملک

بگریزد
(حویزی،
غ)81 :33
ھمچنانکه سنایی -که ظاھرأ بنیانگذار تفکر عرفانی در شعر فارسی است -در دورہ دوم از حیات
شاعری خویش بیشتر متوجه جدال با خرد است و بیشترین توجه او به عشق است و ھموارہ عشق را بر
عقل برتری دادہ به طوری که در تندترین حمالت خود علیه عقل میگوید:
عــاقلــی کـــار بـو عــلی سیناســت

عقـــل در کـــوی عشــق نابیناســت

(حدیقه:
ب ، 5ص)911
عقـــل در راہ عشــــق دیـــوانه است

عــاشقی خــود نه کــار فــرزانه است

(حدیقه :ب ،3ص)907
عاشـقی از بند عقـل و عافیتَ ،جستن بود

گـر چنینی ،عاشـقی! ور نیستـی دیوانه ای!
(دیوان:

غ ،337ص)388
عرفا و صوفیه طریق کشف و شهود و تجربهھای درونی را برگزیدہاند ،و این گروہ «دل» را جام
جهان نما و آیینۀ تجلی اسما و صفات و جمال و جالل حضرت حق میدانند .و به قول حافظ:
آیینـة ســکندر جـام می است بنگــر

تا بر تو عرضـه دارد احـوال ملک دارا
(حافظ :غ:1
)7

و از آنجا که عارف در پی کشف حقیقت نمیتواند آرام و قرار بگیرد ،چارہ و گریزی از سفر به
بازگشت یا موطن اصلی نیست؛ بنابراین حویزی آمادة سفر میشود :
حویزیا عرضه کن احوال دلم را بر دوست

گو غریب است دل اینجا به وطن می آید
(حویزی ،غ )33 :87
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و این سفر ھمان موطن اصلی است که ھمان سیر انفس است تا سیر آفاق و سیر و سلوکی عارفانه است
که به قصد بازگشت به آنجا را دارد.

 .0وحدت وجود
حویزی گاھی به طور مجمل و در قالب ابیاتی پراکندہ ،مسأله ی وحدت وجود را بیان میکند .وی ھمه
عالم را خدا میداند و وجودی غیر از او قائل نیست و میخواھد جهانی را نمایش دھد که اعضای آن به
سوی کمال بینهایت ،در حرکت ھستند .در ترسیمھای او ھمهی موجودات در چرخهی ھستی رو به
سمتی واحد دارند و در پی مقصد یگانه ،پیش میروند .از این رو ،حویزی نظریهی وحدت وجودی را
به عنوان مرتبهای عالی از توحید مطرح میکند و حقیقت وجود را به حق تعالی منحصر میدھد و ھمه
ذوات یا نمودھای ذاتی را فانی و ھالک برمیشمارد و خود را از میان برمیدارد .در واقع حویزی
معتقد است خداوند آن قدر ظاھر و آشکار و به تبع قابل رؤیت است که گاھی از غایت ظهور غیر قابل
رؤیت انگاشته می شود .البته بجاست که گفته شود؛ حویزی دنیا را جدای از دنیا نمیداند و معتقد است
که عنصر طبیعت میتواند عارف را به سر منزل مقصود؛ یعنی خدای یگانه نزدیک کند که این
دربردارندہ نکاتی است از توحید و یگانی حق که در ابیات زیر ھم بدان اشارہ کردہ است:
مهر جهان شمع شبستان تویی تـویی
در باغ حسن نوگل خندان تویی تویی
دانای چهر و شله سخندان تـویی تـویی

پروانه وار و سوخته دامان منم منم
در خارزار ،بلبــــل ناالن منم منم
کمترگدا و حویزی نادان منم منم
(حویزی ،غ)550 :555

 .3تجلی
از دیگر باورھای بنیادین عرفانی که در شعر و غزل فارسی نیز بازتاب گستردہای دارد «تجلی»
است .تجلی عبارت است از « ظهور ذات و صفات و نعوت و اسماء جاللیه و جمالیه حق جل و
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عالست» (رازی )953 :5939 ،و به بیانی دیگر «مراد از تجلی آشکار شدن ذات مطلق حق و کماالت
او پس از تعین یافتن به تعینات برای خوی او یا برای غیر اوست به نحوی كه تباین ،تجافی ،حلول و
اتحاد الزم نیاید .به تعبیر دیگر ،تجلی روندی است که طی آن ذات حق -که در ذات خود مطلقا
ناشناختنی است -خود را در مقیًدات و کثرات نمایان سازد»(رحیمیان )590 :5977 ،حویزی بدین باور
است که صاحب نظران و یا عارفان از تماشای عناصر طبیعت به عرفان میرسند وخدا را درون
طبیعت میبیند و برخالف عرفای گذشته که غرق در خدا بودند ،در عناصر طبیعت غرق است که می-
توان آن را عرفانی شرقی پنداشت (میکائیلی )031 :5973 ،بلکه قصد بر این باور بود که « تجلی
جمال و جلوہی حسن معبود ازلی و تعلق علم ازلی به حسن ازلی مستلزم وجودی بود که به این جمال
تام و حسن کمال عشق بورزد؛ یعنی حسن جمال و تجای جمال یار در صورتی تحقق مییافت که
متجالیی برای آن و صورت بی صورت معشوق در صورتی قابل تصور بود که آینه برای نمایش آن
باشد»(مرتضوی:)913 :5931 ،
بر دیدة صاحب نظران ھست ھویدا

عکس تو شدہ زینت ازھار در این باغ
(حویزی ،غ )31 :598

در واقع حویزی معتقد است خداوند آن قدر ظاھر و آشکار و به تبع قابل رؤیت است که گاھی از غایت
ظهور غیر قابل رؤیت انگاشته می شود .البته بجاست که گفته شود؛ حویزی دنیا را جدای از دنیا نمی-
داند و معتقد است که عنصر طبیعت میتواند عارف را به سر منزل مقصود؛ یعنی خدای یگانه نزدیک
کند.

 .3طلب
طلب نخستین گام در تصوف است و آن حالتی است که در دل سالک پیدا میشود تا او را به
جستجوی معرفت و تفحص در کار حقیقت وا دارد .طالب ،صاحب این حالت و مطلوب ھدف و غایت و
مقصود سالک است( .گوھرین )993 :5973 ،و از منظر عطار:
طالب آن باشد که جانش ھر نفــس

تشنـهتـر باشـد ولیـکن بــیسبب

نه سبـب نه علتـش بــاشد پـدیـــد

نه بود از خود نه از غیرش نسـب
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(عطار:5983،
)351
در حقیقت تا زمانی که سالک ،معشوق و محبوب ازلی را طلب نکند و زھر ھجران را به کام نکشد،
نمی تواند قدم در راہ طریقت بگذارد و دشواریھای آن را تحمل کند تا كه به در نایاب برسد:
بشنو از من خویشتن کن غرق دربای طلب را

حویزیا شاید به دست آید در

نایاب را
(غ/50ب:8
)91
و مانند قبله نما خواستار طلب روی حق میباشد:
ھر سو که بود وجه تو ای کعبة خوبان

چون قبله نما در طلب روی تو باشم
(غ

/513ب)513 :3
حویزی معتقد است كه معرفت به خداوند تنها از راہ طلب دست یافتنی است و این طلب که در دل سالک
پیدا میشود باعث می شود تا او را به جستجوی معرفت و تفحص در کار حقیقت وا دارد:
دل دیوانه چو طفالن طلب وصل کند

او یتیم و بچه باشد که تو خرسند کنی
(غ  ،051ب)593 :051

 .4عشق ازلی
در جهان بینی عرفانی حویزی ،عشق ازلی از جایگاہ ویژہای برخوردار است ،در حقیقت
خمیرمایه مشرب عرفانی وی در آغاز از عشق به کمال مطلق و ذات احدیت سرچشمه میگیرد .وی در
غزلیات خود به صراحت به عشق خود به محبوب ازلی اشارہ میکند و تنها راہ رسیدن و پروازکردن
به روشنی و حقیقت میپندارد و بر این باور است که وادی پرمخافت سیر و سلوک را جز به نیروی
عشق و مستی نمیتوان پیمود و تا سالک تا شراب عشق درنکشد و عقل و صفات بشری او کرانه
نگیرد ،ترک ھستی و جان نتواند کرد:
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دگر به چشم نبینند به خواب ھشیاری093
(حویزی،

غ)538 :093
او عشق ازلی (جانان) را در برابر لطف و عنایت شاھان که در روز اول شراب جمالش را به او
نوشاند ،بیداد معرفی میکند:
لطف شاھان بر ما ظلم نماید زیرا

سایة عشق به فرق سرما ممدود است
(حویزی ،غ

)11 :11
این بینش حویزی ،اعتقاد وی را به ازلیت عشق بر مخاطب ھویدا میسازد .ھمانظور که میدانیم عشق
حقیقی منشأ و سرچشمهای قدیمی و ازلی دارد؛ این امر بازتابی است از کالم حق تعالی در قرآن کریم
که می فرمایند :و اخذ ...قالوا بلی (اعراف)580 ،
راست گو ای دل شراب عاشقی نوشیدہای

این چنین یكبارگی بی خورد و خواب افتادہای
(حویزی،

غ)537 :035
در حقیقت آنچه که از فضای حاکم بر اشعار حویزی برمیآید ،تأکید او بر عرفان زاھدانه و تقوامدارانه
است که در دنیا و تعلقات مادی پشت پا میزند و طریق سلوک روحانی و عشق ازلی را در رسیدن به
حقیقت و معرفت برمیگزیند .عشق نزد وی جایگاہ خاص و ویژہای داشته است و قلب خود را معبدی
برای آن قرار دادہ است:
داور عشق چو بر تخت دل آمد بنشست

گفتم ای عقل برون شو که دگر جای تو نیست
(حویزی،
غ)39 :97

در عشق عرفانی دو نکته وجود دارد :نکتة اول این است که عارف تا زندہ است ،وصال میسر نمی-
شود؛ زیرا وصال اتحاد کامل و فنا فی هللا است که حویزی در این بارہ چنین اظهار بیان دارد:
کی توان به حریم حرم وصل تو برد
مهجور است

ھر که در وادی عشق تو چو من
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(حویزی،
غ)37 :33
این مهجور بودن و فاصلهھا ھمان حجاب عرفانی است .نکتة دیگر در عشق عرفانی این است که در
نتیجة حجابھا ،ھمیشه حزنی بر عاشق مستولی است .عشق او را وارد قبض میکند؛ چون او میداند
ھرگز با معشوق اتحاد کامل نمی یابد( .شمیسا)591-507 :5980 ،
حویزی ز بـــالی عشــــق آخر

مــردم سخــن اختصـــار آوخ
(حویزی ،غ

)17 :31
و در جای دیگر حویزی دربارہ دشواریھای عشق الهی چنین ابراز میدارد:
عشق را سهل مبین ای که ندیدی غم عشق
حویزی از ھجر تو لرزان بود ای مایة جــان

که ز بیمش چو زمین تخت حمل می لرزد
تو مپنــدار که از بیـــم اجـــل می لــرزد
(حویزی،

غ )13 :33
چون سرو سهی بود قدم راست و لیکن

این عشق مرا پشت دو تا کرد چرا کرد
(حویزی،

غ

)13 :38
از دیدگاہ عرفا عشق« آتشی است که در قلب واقع شود و محب را بسوزد .عشق دریای بال و جنون
الهی و قیام قلب است با معشوق بال واسطه» (سجادی)035 :5973 ،
روز اول آتشـش نگفتــــم حویزیا

سوزدت تن ،پیکر از فوالد می بایست کرد
(حویزی،

)30 :80

 .1حیرت

غ
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حیرت در عرفان یکی از ھفت منازل سیر و سلوک است و میتواند سالک را به حقیقت رھنمون
گرداند .چنانچه در اصطالح عرفان ،امری است که وارد میشود بر قلوب عارفان ،در موقع تأمل و
حضور و تفکر آنها ،که آنهار را تأمل و تفکر حاجب گردد( .اشرف زادہ )033 :5983 ،و عطار آن را
ششمین وادی و قبل از وادی فقر و فنا دانسته است که سالک آنجا در شناخت جایگاہ حق و خود گرفتار
سرگشتگی و حیرت می گردد:
بعد از این وادی حــیرت آیدت

کار دایم دارد و حسرت آیدت...

مرد حیران چو رسد این جایگاہ

در تحیر ماندہ و گم کردہ راہ...
وان «ندانم» ھم ندانـم نیز من

گـــوید اصال مـی ندانم چیز من
عاشــقم امـا نــدانم بــر کیــم
لیـکن از عشـقم نـدارم آگهـی

نه مسلمانم نه کافر پس چیـم
ھم دلی پر عشق دارم ھم تهی
(عطار:5983 ،

)955
حویزی حیرت را که امری بر قلبش در موقع تأمل و تفکر او وارد میشود و در نهایت او را چنان در
تأمل و تفکر غرق میسازد که خطاب به خود می گوید:
حویزی از وادی حیرت نبرد جان عزیز

رہ مقصود چو از شش جهتش مسدود است
(حویزی،غ

)11 : 11
 .3استغنا
استغنا در اصطالح عرفانی عبارت است از «بی نیازی و قطع عالقه از حطام و بهرہھای دنیا از
جاہ و مقام و منال» (خدادادی )037 :5930 ،نیاز سالک به وصل حقیقت معرفت ،موجب ترک تعلقات
مادی و توجه مطلق او به ھدفش میشود .جهان مادی و ھستی عاریتی ،نزد حویزی ھمانند دیگر عرفا و
اولیای طریقت چندان اھمیتی ندارد زیرا ھمانطور که اشارہ شد اصل و منشأ اولیا در عالم معناست و
خواھان بازگشت به آن ھستند .از این رو حویزی ھموارہ بر ناپایداری و بیوفایی این جهان تأکید داشته
و سعی کردہ است در غزلیات خود و یا در آثار و گفته ھایش سیمای حقیقی عالم مادہ را برای انسانھا
به تصویر بکشد .وی دنیا را محنت سرایی میداند که به سبب کوتاھی و اندوھناکی و بیاعتباری نباید

اناھیتا ،شمارہ  ،4سالنامہ  2017میالدی

22

بدان دل بست و مغرور و فریفته شد .این تأمل در کار جهان ،اصابت رأی و ژرف نگری او را نشان
میدھد .او به آنانی که در خواب غفلت فرو رفتهاند و از گردش زمانه غافلند و عبرت نمیگیرند ،می
گوید:
عروسی کو درین محنت سرا ای دل تفکر کن

ندیدم درجهان روزی که نبود

ماتمی دیگر
(حویزی،غ
)75 :513
حویزی در غزلیاتش ،ماھیت جهان ھستی را اینطور بیان می کند که دنیا این عروس ھفت کردہ،
دارفنایی است که به افسون و حیل ھمة شکوہ و نعمتی که خود به انسان بخشیدہ از او پس میگیرد:
تو بدین دارفنـــا غرہ مشو ای ھشیار

که به افسون و حیل تخت سلیمان زد و برد
(حویزی،غ

)31 :81
و « از دیدگاہ شمس آنکه به مقام استغنا میرسد ھیچ توجهی به دنیا و مافیها ندارد ،بلکه در درون خود،
احساس چنان غنا و توانگریای میکند گه جهان مادہ در نظر او پست و بیارزش مینماید و انسانی که
به وادی بی نیازی حقیقی راہ یافته و نعمات متعالی و ناب الهی را بی واسطه دریافته است ،جیفة بی
ارزش و زودگذر دنیا نمیتواتند باعث جالب توجه و شیفتگی او شود( ».خدادادی )085 :5930 ،از این
رو حویزی نییز با یادآوری اینکه اصل آدمی و روح و روان وی عالم معناست ،ما را از دنیاپرستی و
شیفته ظواھر آن گردانیدن برحذر میداند و میگوید:
پنج روزی بیشتر چون گل در این فصل بهار

در چمن ای سرو رقصیدن نیرزد

این ھمه
(حویزی،
غ)537 :031
بیاعتنایی و تجرید حویزی به حدی است که برای او دنیا و آخرت در یک سطح مانع رسیدن او به حق
میشوند:
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ھمچو طفالن خاک سنجیدن نیرزد این

ھمه
(ھمان:
)537
 .7فنا
فنا از واالترین درجات وجودی بشریت و از عالیترین کماالت جهان ھستی است کهه در اصهطالح
عرفانی یعنی «فانی شدن بندہ در خدا» (دانش پژوہ)13 :5973 ،؛ و از دیهدگاہ عطهار « فنها از سهر جهان
برخاستن است که خود ،بقا؛ و شرط بقاست؛ چه ،سالک تا از خهویش فنها نگهردد ،بهه بقها دسهت نمهییابهد»
(مدرسی)381 :5970 ،
گر بقــا خـواھی فنا شو کز فنا

کمترین چیزی که میزاید بقاســت

گم شود در نقـــــطه فای فــنا

ھرچه در دو جهان شد از تو راست

(عطار)588 :5983،
و «در این مرتبه سالک به یگانگی مطلق میرسد و به دوئی التفاتی نمیکند ،و بینندہ و بینش ھمه
یکی میشود .اینجا مرتبهای است که «منی» یا «انانیت» از میان رخت برخاسته است(».پورجوادی،
 )097 :5971حویزی در مصرع اول در بیت زیر این نکته را خاطرنشان میکند که در مشرب
عرفانی ،سالک بایستی در مسیر سیر و سلوک و رسیدن به حقیقت از تعلقات مادی و جسمانی و نیز
صفات بشری فانی گشته و با استغراق در ذات حق تعالی ھمانند او شدہ و به بقای او باقی و جاودان
باشد تا روحش را برای اعتال به عالم معنا مهیا سازد:
"دل روان شد از پی جانان و سر ھم میرود"

عاقبت حویزی ھمین باشد

سرانجام فراق
(حویزی،
غ)511 :538
بنابراین حویزی فنا را نائل شدن به معرفت و کمال دانسته است.
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 .7ریا ستیزی
حویزی عالوہ بر توجه به مباحث نظری عرفان که در آثار او بازتاب دارد ،در مقاطعی از
زندگی نیز ،به شیوہای عملی و عینی سلوک عاشقانه و درویشانه داشته است .وی نكوھش ریا و
ریاكاران ،مبارزہ با زھد خشک زاھدان و عالمان قشری ،پناہ بردن به عاالم رندی – که بدان اشارہ شد-
و گاہ حتی تظاھر به بیتقوایی برای انکار و تخطئه فروشان ،تأکید بر عنصر عشق به عنوان مقام و
مقصد عالم سالک و سفارش به عاشقی به عنوان شیوة اصلی سلوک و صفت واقعی سالک است.
آخر فقیه عمر تو خود رفت زین ھـوس
ھوشم چو رفت گوش به قولت نمی کنم
زاھد چو نیست مرد محبت از آن سبب

تا کی ز زید و عمر کنی بی شمار بحث
ناصح دیگر مگو تو ز صبر و قرار بحــث
ھرگز نمی کند ز می و از خمار بحـث
(حویزی،

غ)3-0 :31
ھمانگونه که در ابیات باال مالحظه میشود حویزی بر شیخ ،واعظ ،مفتی ،محتسب ،قاضی و
شریعتمداران و وزھدفروشان زمانه ،که به ظاھر خود را فرشتهنما و فرشتهخو جلوہ میدھند و شریعت
قرآن را برای بهرہوری بیشتر از تنعمات دنیوی دام تزویر قرار میدھتد و در خلوت و دور از انتظار
آنچه را که خود نهی میکنند مرتکب میشوند ،با تازیانه نقد و نکوھش میکوشد.
 .9سماع
در تفکر عرفانی ،از بارزترین جلوہھای سکر و مستی حاصل از میل و اشتیاق به وصال مجبوب
حقیقی ،سماع است .سماع در اصطالح عرفانی به معنی شنیدن ،سرور و پایکوبی و دست افشانی
صوفیان است در شرایطی خاص و گفته اند« :سما ،غذای ارواح اھل معرفت است»( .خدادادی،
 )333 :5930از آنجایی که صوفیه آواز خوش را آواز خدایی میشمردند که در ھمه جا و ھمه چیز
طنین انداز است و شنیدن آن در انسان حال و وجد و شوق و جذبه ایجاد میکند( .نک :سجادی:5980 ،
 )033بنابراین عارف از راہ گوش نیز ممکن است طوری مجذوب خدا شود که در ھر نغمهای موزون
حمد و ثنای االھی را بشنود .فقط باید گوش دل شنوا باشد تا از ھر ذرہای سرود آسمانی بشنود .شایان
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عنایت است که « سماع نشان اختصاصی سلسله مولویه شدہ است .حرکت چرخ زدن ،در نظر خود
مولوی ،به معنای بیان حالت به وجود آمدہ درونی او بودہ که در بسیاری موارد ،نمی توانست آن را
کنترل کند( ».شمیل )913 :5970 ،چنانچه حویزی مانند غالب صوفیان ،سماع را برای رسیدن به این
مقصود امری ممدوح دانسته است:
آخر که مرا راہ دھد در حرم وصل

خوش تازہ صدایی که درآمد به مسامع
(حویزی ،غ ،593

)39
 .10روحیات رندانه
رند به معنی مکار و منکر و الابالی و گاہ در اشارہ به اذل مردم به کار رفته است( .شریفی:5977،
 )851روحیات رندانه از جمله موضوعات عرفانیاند که کاربرد زیادی در شعر و اندیشة حویزی داشته
است و از آن ھا میتوان به عنوان اصول عرفانی مورد توجه حویزی تعبیر کرد .کلمة رند در اصطالح
متصوفان و عرفا به معنی «کسی است که جمیع کثرات و تعینات ظاھری و امکانی و صفات و اعیان
را از خود دور کردہ و سرافراز عالم و آدم است که مرتبت ھیچ مخلوقی به مرتبت رفیع او نمی رسد».
(سجادی )093 :5913 ،مفاھیم رند در اشعار حافظ بیانگر مستی است که از راز درون پردہ آگاہ است
و این حالت ھرگز به زاھد دست نمیدھد.
کاین حال نیست زاھد عالی مقام را

راز درون پردہ ز زندان مست پرس

(حافظ،
غ)8 :33
مفهوم رند در اندیشة حویزی نیز ،ھمان مفهومی را دارد که حافظ از آن دارد که عمدتأ معطوف
به بیان سرخوشانه و سلوک درویشانه و گریز از تقوای ظاھری و پناہ بردن عوالم اھل مالمت است؛
برای نمونه در بیت زیر حویزی خاطر نشان می کند که راز عالم باال و عالم معنی یا ھمان عشق را
تنها از رندان یا ھمان مردم بیقید الابالی بپرس زیرا این حال مستی و آگاھی را جز رندان کس نتوان
یافت:
عشق تو یجز در دل رندان نتوان یافت

این گوھر نایاب به ھرکان نتوان یافت
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(حویزی ،غ
)5 :38
و ھمچنین حویزی زاھدانی را که از بادة عشق سرمست نگشتهاند به باد مالمت میگیرد و میگوید:
زاھد ھر که نشد عاشق او مردود است

طمع از نرحمت یار مکن ھمچون ما

(حویزی،غ :11
)11
در حقیقت حویزی بسان حافظ برای رند و رندی جایگاھی بسیار باالتر از زاھد و واعظ و مفتی و
اھل عقل قایل میشود و رند بودن را کسب فضیلت میداند و در اشعار خود بارھا به این فضیلت
مفاخرہ می کند .در ھر صورت دیدگاہ حویزی نیز مانند حافظ به رند و رندی بار معنایی مثبت دارد و
او نیز از رند و رندی حمایت میکند و رند در جهان بیتی او از جایگاہ باالیی برخوردار است.
 .11روحیات قلندرانه
درویشی که در پوشاک و خوراک و طاعات و عبادات بیقید است .قلندر به کسی گویند که به نظر خلق
مباالتی زیاد ندارد و سعی در تخریب و عادات و رسوم کند و سرمایة حال او جز فراغ خاطر نباشد و
طاعات و نوافل از وی نیاید ،از این جهت مشبه به مالمتیه است( .نك :شریفی )5593 :5977 ،با توجه
به شواھد ابیات زیر می توان به خوبی روحیات قلندرانة حویزی و نشانگر تمایل او به سلوک درویشانه
و گریزش از زندگی دنیوی و نکوھش خود ،را استنباط نمود:
من در ھمه دم جان به ھوای تو فشانم

گر رند خراباتم و گر اھل صوامع
(حویزی،غ

)39 :593
حویزی آشکارتر از ھمیشه به جنگ زھدفروشان و سالوسان میرود که در بیت زیر اشارہ به این نکته
دارد که عبادت و ریاضت زاھد خالی از عشق است:
زاھد تو برو جای تو نبود حرم عشق

گو جمله برو نه غم دنیا و نه چین است
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(حویزی ،غ :22
)37
و ھمچنین حویزی به زاھد چنین سفارش و اظهارنظر مینماید:
تو به جنت اگرم گوش یرین بند کنی

زاھدا عشق بیاموز شوی صدر نشین

(حویزی،

غ

)591 :051
در واقع می توان گفت که حویزی در غزلھایی که با موضوعات ریاستیزی و انتقادات رندانه سرودہ
است ،طرز نگاھش کامال حافظانه است و ھمچنین ریا ستیزی و طرد و تخطئه زھد خشک زاھدان
عاری از انعطاف ،بیشتر از دیگر موارد ،مورد توجه حویزی بودہ است .شاید بتوان گفت که این تاکید
و توجه او ،دست کم دو علت مهم فردی و اجتماعی داشته است :یکی مشرب وسیع ،ازاد اندیشان و
رندانه و خوش باشانهی حویزی و دیگر ،فضای متصلب و ریاپروران روزگار ،در کنار سخت گیری
ھای متظاھرانه ی برخی زاھدان ریایی بودہ است.
بیت زیر به خوبی بیانگر روحیات قلندرانة حویزی و نشانگر تمایل او به سلوک درویشانه و گریزش
تجمل پردرباری است:
چو شد مدھوش غمهای تو حویزی

از آن گردید در عـالم قلنـــدر
(حویزی ،غ:517

)71
حویزی نسبت به آداب و گفتار پسندیدہ از نظر مردم و زاھد ،بی اعتنا است و پروایی از بدنامی
میان خلق ندارد .او در دنیا تنها به عشق و معشوق عنایت دارد و ھمین امر است که موجب قلندری و
رندی وی شدہ است .که به طور مستقیم خود را قلندر و رندی ھم معرفی می کند:
اگر خویشان بپرسند حال زار حویزی مسکین

بگو در وادی عشق نکو رویان قلندر شد
(حویزی،

غ)89 :31
حویزی در جای دیگر از غزلیاتش ،خود را عاشقی نظر باز میداند:
در نظر بازی مکن ای بیخبر تردید را

پس نگردد در کمان چون رفت برون تیر را

اناھیتا ،شمارہ  ،4سالنامہ  2017میالدی

22

(حویزی ،
غ)07 :3
ھمان گونه که حافظ نیز خود را چنین میپندارد:
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش

تا بدانی که به چندین ھنر آراستهام
(حافظ ،غ)911 :331

یافتهھای تحقیق
نتایج حاصل آمدہ از این تحقیق نشان میدھد:
 )5حویزی در بیشتر غزلهای فارسی خویش ،به طور مستقیم و غیرمستقیم به عرفان و
موضوعات عرفانی پرداخته است .وی منش و گرایشھای عمیق عرفانی داشته و عرفان او
اگرچه مستقل و مولد نیست ،عموما عاشقانه و رندانه و معطوف به نقد و تخطئة صوفیان
ناصاف و بزرگداشت عاشقان و عارفان صافی دل است.
 )0عرفان او مبتنی بر مطالعات پیوسته متون و تجربه ھای دینی و عرفانی و دریافت ھای عمیق
علمی و امیختنش با ظرایف ھنری و ذوقی و شور عاشقانه و رندانه است و چنانکه نشان دادہ
شد سلوک و تامالت و مالحظات عرفانی اش به عرفایی چون مولوی ،عطار وحافظ شباھت
دارد.
 )9دایرة واژگانی و تعبیرات عرفانی حویزی ،کامال متناسب با مشرب رندی و خوش باشی و
عاشقانة او و نیز برآیند تأمالت انتقادی اش از بی عمالن ریاکار و قشری مشربان متظاھر
است .تا انجا که بیزاری و نفرت بسیار حویزی از ریاکاران و دغلکاری آنان مخلص دیدن
اھل مالمت سبب گشته که شعر او از نظر مضمون ،بیشتر مالمتی و رند بنماید.
 )3توجه به تعبیرات عرفانی؛ نقد و طرد عقل و ارزش و اھمیت دل ،گریز از تعلقات مادی و
دنیوی ،تجلی خداوند در پدیدہھای عالم و مرگ اندیشی عارفانه ،توصیه به زندگی عاشقانه و
راندانه و عارفانه از جمله مضامین عرفانی ھستند که در شعر حویزی آشکارا قابل مشاھدہ
است و اصلیترین خطوط محتوایی شعر او به شمار می رود.
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 )1سرزنش ریاکاران در اشعار حویزی بازتاب خاصی داشته تا آن اندازہ که شواھد ریا ستیزی
در دیوان حویزی به سبب حساسیت او نسبت به این صفت ذمیمة اخالقی بسیار بودہ است و
زاھدانی را که از بادة عشق سرمشت نگشتهاند به باد مالمت میگیرد.
در ھرصورت می توان گفت که آنچه در اشعار حویزی متجلی گشته بازتابی است از روحی
پرشور و ژرفنگر عارفی که در عالم دل و رموز ھستی غور کردہ است و عرفان او تنها عرفان
نظری نیست بلکه عرفان عملی ھم است که حاصل تجربه ھای شخصی خود اوست که آنچه بیان
داشته است اخالص و پاکی نیت او را در عمل به خوبی نشان میدھد.
كتابنامه
##قرآن مجید
##اشرف زادہ ،رضا ( .)5983شرح گزیده منطق الطیر یا مقامات الطیور شیخ فریدالدین عطار
نیشابوری ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات اساطیر
##پورنامههداریان ،تقههی ( .)5983دیدددار بددا سددیمرغ ،تهههران :پژوھشههگاہ علههوم انسههانی و مطالعلههت
فرھنگی
##حافظ ،شمسالدین محمد ( .)5970به تصحیح ادیب برومند ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات وزارت
فرھنگ و ارشاد اسالمی
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Zakia Behrouz: contemporary Persian poetess of Pakistan
*Shagufta Yaseen Abbasi
Abstract:
Persian language has always been a part of syllabus in colleges and
universities from the beginning of Pakistan’s establishment. That is why
not only poets but most of the poetesses also used Persian language for
expressing their views and sentiments. In this way a numerous of female
poets of Pakistan have contributed to the promotion of Persian language
through their poetic works.
Zakia Behroz is one of these Persian poetesses of Pakistan. She belongs
to the Hazara tribe in Baluchistan. Zakia Behroz has written a Persian
dewan titled “Hanooz Der Safari” consisting 136 pages. The language of
Zakieh Behrouz's poetry is very fascinating, intuitive, and simple. She
uses similes and metaphors in her poetry in a beautiful manner. In this
article various aspects of Zakia’s poetry such as theme, style and topics
etc would be discussed.
Key words: subcontinent, contemporary Persian poetry, Zakia Behrouz.

شگفته یاسین عباسی /ذکیه بهروز :شاعرۀ معاصر فارسی گوی پاکستان

93

ذکیه بهروز :شاعرۀ معاصر فارسی گوی پاکستان
*شگفته یاسین عباسی

چکیده
بعد از تجزیۀ شبه قارہ به دو کشور پاکستان و ھند  ،فارسی در سطح دانشکدہ و دانشگاہ ھا رایج بودہ
است و ناگفته نماند که قبالً در دبیرستان نیز فارسی به عنوان درس اختیاری تدریس می شد .در نتیجه نه
فقط پسران بلکه دختران نیز از شیرینی این زبان بی بهرہ نماندند .ھمین امر باعث شد که برای ابراز
احساسات و عواطف اعم از مردان ،زنان نیز زبان فارسی را انتخاب نمودند .ذکیه بهروز یکی از سخن
سرایان فارسی گوی پاکستان است و از قبیلۀ ھزارہ تعلق داشته است .ذکیه دارای یک دیوان فارسی به
عنوان «ھنوز در سفری» می باشد که بالغ بر  193صفحه است.از بررسی دیوان ذکیه بهروز آشکار می
شود که زبان شعرش بسیار جالب ،پرسوز ،روان و عام فهم است و از لحاظ تشبیهات و استعارات از یک
استعداد قابل مالحظه برخوردار است.درین مقاله راجع به شعر معاصر فارسی در پاکستان و موضوعات
مختلف شعر این بانوی فارسی گوی پاکستان پرداخته شدہ است .

کلید واژه ھا :شبه قارہ  ،شعر معاصر فارسی  ،زن فارسی گو ،وطن پرستی  ،ھدف زیست
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درین شکی نیست در نتیجۀ ھرج و مرج که به موقع تجزیه شدن شبه قارہ به دو کشور
پاکستان و ھند رخ دادہ بود ،لطمۀ شدیدی به زبان فارسی رسید ولی باز ھم مفتخر ھستیم که
فارسی از اوایل تاسیس پاکستان در سطح دانشکدہ و دانشگاہ ھا رایج بودہ است بلکه قبالً در
دبیرستان نیز فارسی به عنوان درس اختیاری تدریس می شد .به ھمین علت نه فقط پسران
بلکه دختران نیز برای ابراز احساسات و عواطف ھمین زبان شیرین را انتخاب نمودند.
سرزمین بلوچستان یکی از چهار ایالت پاکستان می باشد و بزرگترین ایالت از لحاظ مساحت
به شمار می رود  .ناحیه ای به اسم خضدار (قزدار ) نیز در ھمین ایالت وجود دارد که وطن
رابعه قزداری اولین شاعرۀ فارسی سرایی می باشد که سرودہ ھایش بعد از صدھا سال از
ھمان تازگی برخوددار است .ناگفته نماند که خاک بلوچستان باوجود تمام تهاجم فرھنگی علیه
زبان فارسی یک فهرست طوالنی از رابعه گرفته تا به ناطق مکرانی ،مالحسن براھوی و
عبدالعلی اخوند زادہ را دارد که سرودہ ھای فارسی ایشان نشانگر فارسی دوستی و صمیت
شان به این زبان می باشد .
ذکیه بهروز ،دومین زن فارسی سرای بلوچستان و صاحب دیوان فارسی است یعنی گامی
را که رابعه قزداری پیش از ھزار سال برداشته بود ذکیه بهروز آن را ادامه دادہ است.
شرح احوال مختصر ذکیه بهروز

ذکیه بهروز از قبیلۀ ھزارہ که یکی از معروف ترین قبایل بلوچستان است ،تعلق داشته است.
ذکیه بهروز سال  1331م در کوئته ( پایتخت بلوچستان پاكستان) چشم به جهان گشود .شاعرۀ
مذبور مدرک لیسانس را از دانشکدۀ دولتی دخترانه ،کویته بدست آورد.
طبع شعر :

تخلص این شاعرہ مذبور ذکی است ولی دکیه راجع به طبع شعر می گوید که خودم درست
نمی دانم که من کي شعر گفتن را آغاز نمودم ولی از زمان دیپلم ذکیه در شعرش از
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موضوعات متفاوت استفادہ می کند ،یعنی یک طرف به عنوان یک زن جامعه ای که قدغن
ھای را برای زن قایل است ولی از طرف دیگر برای بانوان و توانایی آنها صدای آزادی بلند
می کند .اوھم بر عشق زمینی ایمان دارد و ھم عشق آسمانی را در دل می پروراند که از
خانوادۀ فاطمۀ الزھراء شروع می شود و تا خدا می رسد .می گوید :
برسرم آمد بالھای بمن یاری کنید

یاعلی مشکل کشا ،شیرخدا ،دلدل سوار

ورد اسم مرتضی در زیست گرییهم کن

غم بردن آید ز قلبت گرچه باشی دلفگار

"شعر فارسی ذکی عنوانات زیادی را درخود گنجانیدہ است .مثل عشق به وطن به شهداء و
به جوانان وطن و به ابدیت مثل یک شخص عمر رسیدہ که دانشمندانه و سنجیدہ تر فکر می
کند .اگرچه ھنوز لحاظ سنی سفری را در پیش دارد که طوالنی باید بود .ولی از ابیاتش به
نتیجه می رسیم که او قبل از بزرگی سنی به بزرگی عقل رسیدہ است .در اشعارش غزلهایی
را می بینم که بسیار روان و پر از معنی و مفاھیم است»(.بهروز ،1442،ص )19
آثار :اولین مجموعه شعر به زبان اردو و به عنوان دریچۀ گل در سال 1442م به چاپ رسید.
در حالی که دیوان شعری ذکیه به زبان فارسی به عنوان «ھنوز در سفری» در 1442م
توسط فكشن ھاؤس ،الھور به چاپ رسید .این دیوان بالغ بر  193صفحه و دارای حمد،
نعت ،غزل و قطعات شعری می باشد.
ذکی دیوان را با این شعر زیر آغاز می نماید:
شدی تو خسته و لیکن ذکی درنگ مکن

به منزلت نرسیدی ،ھنوز در سفری

(حاجی یعقوب علی انیس) راجع به سخن سرای فارسی زکیه چنین می نویسد :
«خانم ذ کیه بهروز بسیار جالب ،پرسوز ،روان و عام فهم و از لحاظ تشبیهات و استعارات از
یک استعداد قابل مالحظه برخوردار است .مذکور نژاد قبیله ھزارہ می باشد که نه فقط قبیلۀ
خود بلکه در ریاست بلوچستان پاکستان بعد از رابعه خضداری یگانه دختری است که کالم
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شان به فارسی چاپ می شود و این بزرگ ترین اعزاز است که موصوف ازآن برخوردار
گردیدہ"(درانی  ،1414،ص.)143
این سعادت به زور بازو نیست

تـا نـبـخشد خـدائی بخشنده

ذکیه سخن خود را با حمد و ثنای خدای بزرگ و یگانه آغاز کردہ می گوید :
قریب تر ز ھر نفس ،عزیز تر ز جان من

پوشندہ عیوب ھا ،پیوسته ی نهان من

بجز تو کس نه مونسم نه ھمدم و نه مهربان

یقین ذات من توی ،خدای مهربان من

می میخورم ،ز بادہ وصال عشق لم یزل

شراب عشق خالقم و جام لطف جان من

(بهروز)12 :1442 ،
به ھمین ترتیب محبت و ارادت خود را نسبت به پیامبر اکرم (ص) ابراز می نماید و می گوید:
چو موج گل سخن قلب با صفا برسد

گل حروف به اوصاف منتهی برسد

دل و جگر چو گل و الله پیشت آوردم

به اذن شرف غالمی مصطفی برسد

(ھمان  ،ص )13
منقبت حضرت علی را به شکل اشعاری زیبا و عاشقانه با لحن و بیان شیرین به گوشهای
حق شناسان می رساند و می گوید:
الفتی االعلی السیف اال ذوالفقار

باطل از دستت فنا شد  ،حق نمودی آشکار

به مشکل کشایی حضرت علی اشارہ ایمان آوردہ اشارہ می کند :
برسرم آمد بالھای به من یاری کنید
ساقی کوثر علی  ،شافع و دربان بهشت
ورد اسم مرتضی در زیست گر پیهم کنی

یا علی شیرخدا ،مشکل کشا ،دلدل سوار
روز محشر کن شفاعت پیش رب کردگار
غم برون آید ز قلب گرچه باشی دلفگار

(ھمان ،ص)142-144
ھمچنین که باال ھم آوردیم که ذکیه در شعر ھایش موضوعات متنوع را جا دادہ است از جمله
عشق حقیقی که از ھمه بیشتر به آن در منظومه ھای مختلف پرداخته است و گاہ بی ثباتی دنیا را
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در میان می گذارد و گاھی مانند اقبال به جوانان درس کار و کوشش و جستجو را می دھد و گاھی
مانند سعدی توسط شعر پند و نصیحت را درمیان می آورد.
عشق حقیقی :
ز باغ عشق شبنمی چشیدہ قلب زار من

چو قطرہ ای رسم به تو  ،ای بحر بیکران من

می می خورم ز بادہ وصال عشق لم یزل

شراب عشق خالقم و جام لطف جان من

(ھمان ،ص )13
جای دیگر می گوید :
برای حق بایست و عشق معبودات مجسم کن

مرا سوگند ،دو عالم به پیشت سر نگون گردد

(ھمان  ،ص )12
گاھی ارزش عشق حقیقی خود را به گونه ای عرضه می کند :
گنج قارون گردھد و هللا به من

من نخواھم داد این پیمانه ام

من که بودم در جهان دیوانه ای

ساخت عشقت عاقل و فرزانه ام

(ھمانجا)94:
می توان گفت که عشق حقیقی در ال بالی تمام منظومه ھای ذکیه به چشم می خورد .
در منظومه ای به نام «آگهی ذات» سعدی وار نصیحت کردہ می گوید :
وجدان را آویختن آسان نیست

با جاھالن آمیختن آسان نیست

خندہ ای بی معرفت آسان بود

اشک خونین ریختن آسان نیست

(ھمانجا ،ص )94
ذکیه در شعرھای خودش توجه خوانندگان به طرف حدیث پیامبر(ص) جلب می کند و نیز
سعدی وار آنان را به طرف علم و عمل وا می دارد .
حدیث پیامبر (ص) :علم حاصل کرنا ھر مسلمان مرد و عورت پر فرض ھے۔
ترجمه:آموختن علم برای مرد و زن الزم است.
سعدی می گوید:عامل بی عمل مانند زنبور بی عسل است.
(گلستان سعدی )143 :
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ذکیه می گوید:
بود علم و عمل مقصود و الزم بهر ھر انسان

نه فرقی ھیچ باید درمیان مرد و زن باشد
(ھنوز

در

سفری:ص )62

گاہ گاھی مانند اقبال خطاب به نوجوانان کردہ به طرف وحدت و یگانگی راھنمایی
می کند و می گوید که سربلندی ملک و ملت در وحدت مسلمانان پنهان است :
اقبال می گوید:
فرد را ربط جماعت رحمت است

جوھر او را کمال از ملت است

فرد می گیرد ز ملت احترام

ملت از افراد می یابد نظام

ھر که آب از زمزم ملت نخورد

شعله ھای نغمه در عودش فسرد

پا به گل مانند شمشادش کند

دست و پا بندد که آزادش کند

(کلیات

اقبال

،

صص)23-22
ذکیه می گوید:
مسلمانان ملت دست باید داد در دستی

چو باشیم متحد ،کی فرق بین تو و من باشد

نه بیند ھیچگاه آن ملک دولت سربلندی را

اگر جذب جهاد و حب ملت مرتهن باشد

در

(ھنوز
سفری)12:
نادان اگر نخواھی پایندگی ملت

نا پائیدار ذاتت پاینده کی بماند

پیوسته ای شجر باش با خاک ریشه ھایت

چون ریشه از زمین اش برکنده کی بماند

(ھمانجا )22 :
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در منظومه ذکیه می بینیم که شاعرہ نامبردہ چشم بینا را نیز برای معرفت الهی
الزم می داند و می گوید که تا زمانی که ما چشم باطن خود را باز نکنیم جلوہ ھای
پنهان خدا را نمی توانیم ببینیم:
چون قلب کور ،چشم اش بیننده کی بماند

از نور معرفت ده ،بینانی چشم دل را

(ھمانجا )23:
***
به جای دیگر می گوید:
باز کن چشمت ذکی نور جمال یار بین

از پی وصل عزیز و مهرباید برفت

(ھمانجا)194 :
شاعرہ مذکور در دیوانش منظومه به نام « ھدف زیست» داشته است که انسان را در
این منظومه مجبور می سازد که برای زندگی کردن تعیین ھدف زیست خیلی الزم
است :
از برای خستگی در ره شجر باید بود

میشود تنها روی لیک راھبر باید بود

با تغافل میتواند بگذرد عمرت ولی

مقصد این زندگی مدنظر باید بود

زندگی دشوار گردد ،گر بترسی از خطر

گرز دنیا حق بگیری ،بی جگر باید بود

(ھمانجا )144 :
بعد از تعیین ھدف مانند سالمندان به خوانندہ نصیحت می کند و می گوید که زندگانی را
غنیمت شمردہ ازین زندگی چند روزہ باید استفادہ کرد و نیز تاکید می کند که شایسته نیست
که فرصت این نعمت بزرگ را از دست بدھیم :
زیان کردی اگر یک لحظه ات را

بدیگر لحظه ای رو کن به جستن

ھمان عاقل ھمان دانا ترین است

بداند خاموشی خوشتر ز گفتن
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نه حل مشکلت باشد گریستن
(ھنوز در سفری

،ص)44

در اشعار زیر ذکی مثل شاعران کالسیکی توجه خوانندہ را به طرف توکل به خدا مبذول می
کند:
به چه حیله بفهمانم من بی چارہ این دل را

چگونه حل کنم ای کارساز این کار مشکل را

چرا در فکر می باشی ،چه سود و چه زیان باشد

توکل بر خدایت کن ،بگیر دامان کامل را

(ھمانجا)92:
ذکیه در منظومه زیر نیز خوانندہ را از طریق پند و نصیحت می فهماند که در برابر گردش
آسمان نباید گریه و زاری کرد بلکه در ھر کاری مصلحت خدا پنهان است:
به صبر کوش تو ای دل چرا پریشانی

ز جور و گردش دوران چگونه ناالنی

به پیش یار دال ،چون گهر شدی نایاب

به روزگار جهان گرچه خیلی ارزانی

چو رایگان نشود لحظه ات دراین گیتی

به گل صبا برسان و به درد درمانی

ذکی ز جور فلک ھیچ گاہ شکوہ مکن

چو کار اوست تو بهتر از او نمی دانی

(ھنوز در سفری  ،ص )33-32
در منظومه« جهان فانی » حقیقت این جهان را بیان می کند و به خوانندہ پیامی می دھد که
این سرای دنیا را نباید جای پایدار و ھمیشگی دانست:
ھر که تکیه بر جهان کرد  ،در بدر بر خاست

ساقیا ،خشکیدہ لب با چشم تر برخاست

این جهان دار الفنای  ،کی به منزل می رسد

در سفر ماند از دیارش نامه بر برخاست

زین جهان رفتن اگرچه کار معمول است

حیف باشد گر بگویند ،بی ھنر برخاست

شد سبک بارت ذکی ساکت چو شد قلبت

در امان یار رفت و از خطر برخاست

(ھمانجا -44:
)42
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در دیوان ذکیه منظومه ای به نام «وظیفه ھا» وجود دارد که درین منظومه شاعرہ توجه
انسان را به طرف ھدف تخلیق خود مبذول کردہ به نحو احسن یاد آوری وظیفه ھای انسان
می پردازد:
مهر و عشق آسمانی کارتوست

راہ حق را پاسبانی کار توست

در مقابل خواہ صد طوفان بود

کشتی ات را بادبانی کار توست

شد چو رمز زیست بر تو منکشف

پس دگر اسرار دانی کارتوست

(ھمانجا )39-31:
مختصر این که از بررسی دیوان شاعرۀ مذبور پی می بریم که ذکیه در سخن پردازی از
شاعران کالسیک مانند سعدی و حافظ تاثیر گرفته یا در تتبع اقبال سخن گفته به ھمین خاطر
دیوانش پر از مطالب گوناگون می باشد که ھمه آنها را نمی توان درین مقاله گنجانید.

نتیجه گیری :
در البه الی دیوان ذکیه مطالب مختلف به چشم می خورند از قبیل میهن ما  ،باز گشت
حیات  ،دعای زیر لب ،شفاعت مکالمه بین انسان و دنیا  ،آرزو ،اسرار عشق و امثال اینها و
تمام مضامین پر از مطالب اخالقی و عرفانی می باشند.شاعرہ گاھی مانند سعدی به
خوانندگان پند و نصیحت می کند و گاھی مثل موالنا و حافظ به موضوعات عرفانی و اخالقی
می پردازد.گاھی ارزش زندگی را به خوانندگان عرضه می کند و گاھی درس توکل به خدا
می دھد .مختصر این که شاعرہ مذبور درین دیوان به جای این که موضوعات عادی مانند
گل و بلبل و معشوق وغیرہ می پرداخت سعی نمودہ است که توسط شعر خوانندگان را درس
اخالقی بدھد و حقیقت زندگی چند روزہ را بیان کند.
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An Analysis of the Superficial Music in Urfi’s Poetry
*Fateme Ghafuri
Jamal ud Din Mohammad Urfi Shirazi, one of the tenth century first
class poets is famous in Iran India and Rome. He is one of the most
eloquent poets in his period leaving behind beautiful lasting works in
spite of his youth and early death .
His collection contains: qasidas (odes), ghazals (sonnets), quatrains, saqi
nameh, targiband, tarkibband, mathnavis Majma ul Abkaar and Farhado-Shirin and Resala-e-Nafisia in prose. However, Urfi calls himself a
ghazal poet and his ghazals (sonnets) are rich in mystic and liberal
thought, his fame is mostly due to his qasidas (odes).
In addition to his fluency and use of simple language, his command of
the musical aspect in poetry is the secret of his success. Accuracy of
niceties in his poems and the appropriate use of meter and rhyme have
bestowed special pulchritude upon his poetry. His rhythmic poetry is to
a large extent a result of the appropriate use of these poetic elements.
This research relates to the superficial music its effects and place in
Urfi’s poetry. It analyses its method and content after giving and
introduction about the poet, the music in his sonnets and qasidas.
Prosodic meters and the collected results are described in tables and
charts. Finally, it has been found that Urfi’s meter poetry in sonnets and
odes was mostly rhyme meter.
Keywords: Urfi Shirazi, Odes, Sonnets, Musical, System meter
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بررسی موسیقی بیرونی در شعر عرفی شیرازی
*فاطمه غفوری
چکیده:
جمال الدین محمد عرفی شیرازی از شاعران طراز اول سدہ دھم،مشهور در ایران و ھند و روم و از
سخنوران بزرگ عصر خویش که با وجود حداثت سن و مرگ در دورہ جوانی آثار زیبا و ماندگاری از
خویش بر جای نهادہ است ،کلیات او شامل قصاید،غزلیات،قطعات،رباعیات،ساقی نامه ھا،ترجیع بند و
ترکیب بند و مثنویهای مجمع االبکار و فرھاد و شیرین (ناتمام) و رساله نفسیه به نثر است.
گرچه عرفی خود را غزلسرا می داند و غزلیات او سرشار از تفکرات عرفانی و نوعی آزاد اندیشی
است اما شهرت او بیشتر به خاطر قصاید اوست.عالوہ بر زبان روان و استوار ھمراہ با نازک خیالی و
مضمون یابی،تسلط او بر جنبه موسیقایی شعر ،از دالیل موفقیت اوست.دقت در ظرایف و کاربرد مناسب
وزن  ،قافیه و ردیف به شعر عرفی زیبایی خاصی بخشیدہ و آھنگین بودن کالمش،تا حد زیادی نتیجه
کاربرد مناسب این عناصر شعری است.
این پژوھش به شیوہ تحلیل محتوا و کتابخانه ای به بررسی موسیقی بیرونی و تاثیر و جایگاہ آن در شعر
عرفی پرداخته و پس از اوردن مقدماتی در باب شعر و موسیقی و موسیقی بیرونی،غزلیات و قصاید
شاعر را از جهت کاربرد اوزان عروضی مورد بررسی قرار دادہ و نتایج بدست آمدہ در قالب جداول و
نمودار ھایی توصیف شدہ و در نهایت مشخص گردیدہ که اوزان شعری عرفی در قصاید و غزلیات بیشتر
جویباری و در بحر رمل بودہ است.
واژگان کلیدی:عرفی شیرازی،قصیدہ،غزل،نظام موسیقایی،وزن

*استاادیار گروہ زبان و ادبیات فارسی دانشکاہ آزاد واحد انار،انار،ایران fatemeghaffuri@ yahoo.com
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-1مقدمه
زبان عالوہ بر کارکرد معمولی و روزمرہ،کارکردی ھنری نیز دارد و می توان با ایجاد نظم و ھم
نشینی متناسب میان صداھا و کلمات ،اثری زیبا و ھنرمندانه از زبان آفرید.شعر و نثر ادبی جتوہ ھای این
کاربرد زبان ھستند«.یکی از عناصر مهم شعر ،موسیقی آن است ،ناقدان شعر را موسیقی لفظ ھا و کلمات
می دانند ،ھمانگونه که غنا موسیقی الحان و آھنگ ھاست(».فوالدی98،؛)1191و آن چه زبان معمول و
روزمرہ را ارتقا می بخشد و به قتمرو ادبیات وارد می کند ،موسیقی است ،چنان که شفیعی کدکنی می
نویسد«:مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمرہ ،به اعتبار آھنگ و توازن امتیاز می بخشند و
در حقیقت از رھگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه ھا و تشخص واژہ ھا در زبان می شوند ،می
توان گروہ موسیقایی نامید و این گروہ موسیقایی خود ،عوامل شناخته شدہ و قابل تحلیل و تعلیلی دارد از
قبیل انواع وزن،قافیه،ردیف و(»...شفیعی کدکنی1138،؛)9
«موسیقی یکی از عناصر سازندہ شعر است که کالم را بر جسته می سازد و سبب تمایز زبان نظم از
نثر می گردد(».فیاض منش1191،؛)161و در واقع«از ایجاد تناسب و توازن میان آواھا،ھجاھا وواژہ ھا
شکل می گیرد(».صفوی1131،؛)111
استفادہ آگاھانه و ھنرمندانه از عوامل موسیقی می تواند ،در خوش آھنگی و افزایش جنبه موسیقایی
شعر بسیار موثر باشد و موجب ایجاد مقبولیت و ماندگاری آن گردد.شفیعی کدکنی عواملی را که موجب
ایجاد موسیقی شعر می شود ،به دو نوع تقسیم می کند)1«:موسیقی بیرونی که ھمان وزن عروضی است
بر اساس کشش ھجاھا و تکیه ھا )2موسیقی درونی که عبارت است از ھماھنگی و نسبت ترکیبی کلمات و
طنین خاص ھر حرفی در مجاورت با حرف دیگر(».شفیعی کدکنی1138،؛)11اما فوالدی آن را چهار
نوع می داند که عبارت است از)1«:موسیقی بیرونی(وزن) )2موسیقی کناری(قافیه و ردیف) )1موسیقی
درونی(داخلی)  )1موسیقی معنوی(».فوالدی1191،؛)81
بدیهی است که اقبال عمومی به شعر ،زاییدہ یک یا دو عامل نیست و عوامل متعددی چون مضمون
آفرینی،معانی عمیق،زبان و واژگان مناسب،قالب شعری و وزن متناسب،توازن و آھنگین بودن کالم در
ایجاد ماندگاری و محبوبیت شعر دخیل ھستند.غزلیات و قصاید عرفی از جنبه موسیقایی قابل توجهی
برخوردار است و ھمین ویژگی سبب شدہ است که بسیاری از غزلیات شاعر با موسیقی اجرا
شوند(یوسفی1131،؛)616
این جستار تالشی است برای توصیف و تبیین چگونگی به کار گیری موسیقی در غزلیات و قصاید این
شاعر جوان و محبوب معاصر،بدین منظور  222غزل و  62قصیدہ از مجموع دیوان شاعر انتخاب شدہ و
از جنبه موسیقی بیرونی مورد بررسی قرار گرفت وبا استفادہ از محاسبات آماری و جداول و نمودارھا،
مختصات موسیقایی این غزلیات و قصاید مشخص و تعیین گردید.
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-2بحث و بررسی

)2-1موسیقی بیرونی(وزن عروضی)
منظور از موسیقی بیرونی شعر«جانب عروضی وزن شعر است که بر ھمه شعرھایی که در یک وزن
سرودہ شدہ اند،قابل تطبیق استَ(».شفیعی کدکنی1138،؛ )181و خواجه نصیر الدین طوسی در تعریف
وزن می گوید«:وزن ،ھیاتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات آن در عدد و مقدار که نفس از
ادراک آن ھیات ،لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانند و موضوع آن حرکات و
سکنات اگر حروف باشد ،آن را شعر خوانند و اال ایقاع نامیدہ می شود(».شاہ حسینی1163،؛)21
«از دیرگاہ که اصطالح شعر به یکی از انواع ھنر اطالق شدہ ،ھموارہ با وزن مالزمه داشته است.
افالطون آھنگ و وزن اشعارزیبا را مسحور کنندہ می دانسته و ارسطو شعر را سخن موزون می داند .ابو
علی سینا شعر را سخنی خیال انگیز می داند ،که از اقوال موزون و متساوی ساخته شدہ باشد.و به نظر
شمس قیس رازی شعر سخنی است اندیشیدہ ،مرتب ،معنوی ،موزون ،متکرر ،مساوی(».صداقت کیش،
1163؛)92
و استاد ھمایی«التذاذ از سخن موزون را ،مقتضای آفرینش بشر تام الخلقه می داند(».عبدالهی1161،؛)11
شفیعی کدکنی تاثیرات وزن را در سه اصل زیر خالصه کردہ است)1:لذت موسیقایی به وجود می آورد
و این در طبیعت آدمی است که خواہ ناخواہ از آن لذت می برد)2.میزان ضربه ھا و جنبش ھا را منظم می
کند)1.به کلمات خاص شعر تاکید می بخشد و امتیازی از نظر کشش کلمات ایجاد می کند(».شفیعی
کدکنی1196،؛)18
موسیقی بیرونی شعر از تناسب لفظی و آھنگینی که مربوط به وزن شعر است به وجود می آید«:استفادہ
ایرانیان از بحور و اوزان شعر عربی در اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم ھجری آغاز شد و خلیل بن
احمد نخستین کسی بود که بحور شعری را منظم کرد.پس از آن که ایرانیان نیز چندین بحر به اوزان
افزودند.روی ھم نوزدہ بحر از اوزان شعری که عبارت بودند از
:ھزج،رجز،رمل،منسرح،مقتضب،مجتث،سریع،غریب،قریب،خفیف،مشاکل،متدارک،طویل،مدید،بسیط،واف
ر و کامل مورد استفادھشاعران ایرانی قرار گرفتولی پنج بحر آخرین از ھمان آغاز،پسند طبع شاعران
واقع نگردید و اگر شاعری نیز بر تکلف و طبع آزمایی ،شعری در این اوزان ساخته باشد قابل توجه
نیست(».صبور1111،؛)222-218
فرشید ورد ،با توجه به کار آماری مسعود فرزاد از اوزان فارسی،پر استعمال ترین اوزان را زیباترین
آن ھا می داند و می گوید«:سه وزن «فاعالتن فعالتن فعالت»«،مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت»و
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«مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت»زیباترینوزن ھای شعر فارسی ھستند؛از این رو بهترین قصاید و غزلیات
و قطعات بر این سه وزن آمدہ اند(».فرشید ورد)1161،131،
تناسب و ھماھنگی میان وزن و محتوا از شگردھای دیکر شاعری است که شاعران چیرہ دست به
خوبی از آن آگاھی داشته اند و وزن کالم خود را به مقتضای محتوا و مضمون سخن به کار بردہ اند.فیاض
منش می گوید«شاعر با توجه به موضوع،درون مایه و مضمون شعر،موسیقی کالم خود را انتخاب می
کند تا با آھنگ خاص و ویژہ آن بتواند به بهترین وجهی،مقصود و مراد ذھنی خود را به خوانندہ القا
کند.انتخاب وزن متناسب با محتوا،وسیله ای برای قدرت بخشیدن به منظور شاعر است.
وحیدیان کامیار با تاکید بر ھماھنگی موضوع و وزن،اوزان و مفاھیم شعر فارسی را به پنج گروہ تقسیم
می کند)1«:اوزان نرم و سنگین که در معانیی مانند مرثیه،ھجران؛درد،حسرت و گله به کار رفتهئ
است«:فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(فع لن)-مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(فع لن) –مفعول فاعالت مفاعیل
فاعلن»
)2اوزان ضربی و تند که معانی شور انگیز و پر جذبه و حال را القا می کند«:فعالت فاعالتن فعالت
فاعالتن-مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن».
)1وزن حماسی«:فعولن فعولن فعولن فعل».
)1اوزان برھانی و جدلی مناسب معانی پند و اخالق و حکمت«:مفعول مفاعیل فاعالتن-مفعول مفاعلن
مفاعیلن-مفعول فاعالت مفاعیل فع».
)1اوزان دل نشین و شیرین و آرام که مناسب مضامین آرام بخش یا عاشقانه است«:مفاعیلن مفاعیلن
مفاعیلن مفاعیلن-مفاعیلن مفاعیلن فعولن-مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن یا مفعول مفاعیل مفاعیل
فعولن(».وحیدیان کامیار1196،؛)32-31
با بررسی به عمل آمدہ ،در قصاید و غزلیات عرفی شیرازی ،می توان ادعا نمود که عرفی اوزان
عروضی را به خوبی شناخته و مضامین اشعارش با وزن ھای به کار رفته مطابقت می نماید.او از اوزان
ثقیل استفادہ نکردہ و سخنش فاقد سکته ھا و وقفه ھای نامطبوع است.ازحدود  222غزل و  62قصیدہ
بررسی شدہ ،از3بحر و زحافات آنها استفادہ نمودہ است و استفادہ فراوان از اختیارات شاعری و زحافات
شعری ،ضمن اینکه اشعارش را متنوع نمودہ ،موسیقی کالمش را افزایش دادہ است.او در این قصاید و
غزلیات انتخاب شدہ به عنوان نمونه 11،وزن را به کار گرفته است.پرکاربردترین بحر عروضی در
اشعار عرفی،بحر رمل است که 16غزل و  11قصیدہ را در این بحر سرودہ و کم ترین
کاربرد،بحرھایمنسرح،خفیف و رجز است که در بحر رجز 1غزل و در بحرخفیف 2غزل و  6قصیدہ و
در بحر منسرح 2غزل و  1قصیدہ سرودہ است.در این نوشتار به اختصار ،بحرھا و اوزانی را که عرفی
در غزلیات و قصایدش به کار گرفته است ،بررسی می شوند.
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)1بحر رمل:
عرفی16غزل و  11قصیدہ را که اغلب دارای مضامین پند و اندرز و چاشنی عرفانی بودہ ،در این
بحر که لحنی نرم و آرام داشته و بایسته این مضامین است ،سرودہ است،که عبارتند از:
-1فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن26:غزل و  9قصیدہ؛مثال:
در قصیدہ ای در مدح شاھزادہ سلیم گوید:
چون وصال یار ریزد ھر خس و ھر خار گل

نوبهار آمد که افشاندچو حسن یار گل

(د،ق؛ش)26
ودر غزل:
(د،غ،ش)91

دل به صد رہ می رود اما مراد دل یکیست

-2فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن 12:غزل و 6قصیدہ؛مثال:
در قصیدہ ای در مدح حکیم ابو الفتح گوید:
چشم روح القدس از شوق جمالت احول

ای شب ھجر تو در دیدہ خورسید سبل

(د،ق؛ش)21
و در غزل زیر:
شب عشاق زروز دگران در پیشست (د،غ؛ش)121
-1فاعالتن فاعالتن فاعلن1:قصیدہ و  1غزل؛مثال:
در قصیدہ ای در مدح میر ابو الفتح گوید:
باز گلبانگ پریشان می زنم

آتشی در عندلیبان می زنم
(د،ق؛ش)12

و در غزل:
تشنه ام رطل گران خواھم گزید (د،غ؛ش)118
-1فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن:یک غزل در این بحر سرودہ:
به جهان چه کار سازم که به ساختن نیرزد (د،غ؛ش)192
-1فاعالتن فع لن فاعالتن فع لن:یک غزل
راحت آلودھبه آن سینه که افکار تو نیست (د،غ؛)118
-2بحر مجتث:
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این بحر از ترکیب اوزان رجز ورمل(مستفعلن فاعالتن)حاصل می شود وزحافات آن مطبوع و رایج
است.از ویژگی ھای این بحر،سنگینی و وقار اوزان است.عرفی 22قصیدہ و19غزل در این بحر سرودہ
است.
-1مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن:مثال:
در قصیدہ ای در ذکر مفاخر خانخانان گوید:
بیا که با دلم آن می کند پریشانی

که غمزہ تو نکردست با مسلمانی

(د،ق؛ش)11
ودر غزل:
می مغانه که از درد شور و شر صافست (د،غ؛ش)69
-3بحر ھزج:
این بحر از ترکیب مفاعیلن و زحافات آن شکل می گیرد و کاربرد فراوان دارد.اوزان آن ضربی و
شادی آفرین است و بیش تر مناسب مضامین عاشقانه می باشد«.و بیش تر سرودہ ھا و آواز ھای عرب در
این بحر است(».شاہ حسینی1163،؛)66
عرفی  11غزل و  11قصیدہ در این وز ن سرودہ است.
-1مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن1:قصیدہ و  3غزل؛مثال
زخود گر دیدہ بر بندی بر آنم کام جان بینی

ھمان کز اشتیاق دیدنش زاری ھمان بینی
(د،ق؛ش)11

و در غزل:
گرفتم اینکه شب در خواب کردم پاسبانش را (د،غ؛ش)13
-2مفاعیلن مفاعیلن مفاعین مفاعیل(فعولن)1:غزل و  1قصیدہ،مثال:
در قصیدہ عمان الجواھر در نعت حضرت رسول گوید:
دل من باغبان عشق و حیرانی گلستانش

ازل دروازہ باغ و ابد حد خیابانش

(د،ق؛ش)18
و در غزل:
نه مهر دوست خواھم نه کین دشمنان را (د،غ؛ش)21
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-1مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 23:غزل و  1قصیدہ،مثال:
در وصف کشمیر گوید:
ھر سوخته جانی که به کشمیر در آید

گر مرغ کباب است که با بال بر آید

(د،ق؛ش)12
و در غزل:
باز آتش غم در آغوش خس ماست (د،غ؛ش)39
-1مفاعیلن مفاعیلن فعولن2:غزل و  1قصیدہ؛مثال:
در شکایت از وضع زمان در قصیدہ ای گوید:
سری در عهد ما سامان ندارد کسی کو آب دارد نان ندارد
(د،ق؛َ)11
و غزل:
دو عالم سوختن نیرنگ عشق است (د،غ؛ش)31
-1مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن1:قصیدہ؛مثال:
در ستایش رسول(ص)گوید:
اقبال کرم می کرد ارباب ھمم را

ھمت نخورد نیشتر ال و نعم را

(د،ق؛َش)2
ونیز:
ای داشته در سایه ھم تیغ و قلم را

وی ساخته آرایش ھم حلم و کرم را

(د،ق؛ش)1
-6مفعول مفاعلن فعولن1:قصیدہ و 2غزل؛مثال:
در قصیدہ ای در نعت پیامبر گوید:
ای برزدہ دامن بال را

سر در پی خویش دادہ ما را

(د،ق؛ش)1
و غزل:ھجران شب تار ما ندارد (د،غ؛ش)161
 -4بحر مضارع:

00
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این بحر از ترکیب ارکان عروضی ھزج و رمل (مفاعیلن مفاعیل) به دست می آید و زحافات آن بیشتر
کاربرد دارد.
 3قصیدہ و  12غزل در این بحر سرودہ شدہ است.
-1مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن:
گر دل عنان فرصت از آغاز می گرفت (د،غ؛ش)38
در ستایش حضرت امیر(ع) در قصیدہ ای آمدہ است:
کای اوج عرش سطح حضیض ترا مماس

این بارگاہ کیست که گویند بی ھراس
(د،ق؛ش)19
-5بحر رجز:

«اکثر اشعار عرب که در شرح مفاخر پیشینیان و صفت مردانگی قوم عرب سرودہ شدہ است ،در این
بحر می باشد(».عبدالهی1161،؛)36و از ترکیب«مستفعلن»و زحافات آن به دست می آید.
-1مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 1 :غزل در این بحر سرودہ شدہ است.
می کش و مست عشوہ کن نرگس می پرست را (د،غ؛ش)21
-6بحر خفیف:
این بحر از ترکیب«فاعالتن مستفعلن فاعالتن» حاصل می شود .اوزان این بحر ،اغلب شاد و نسبتا ضربی
می باشند.
-1فاعالتن مفاعلن فع لن 1 :غزل و  6قصیدہ در این بحر سرودہ شدہ است.
(د،غ؛ش)119

نعرہ زد عشق و دین ما بگریخت

در قصیدہ ای در مدح حکیم ابوالفتح گوید:
صاحبا عید بر تو میمون باد

عید نیز از رخت ھمایون باد

(د،غ؛ش)8
-2فاعالتن مفاعلن فعالتن 1 :قصیدہ در حسب حال خود گوید:
گر به دل خوش غنودمی چه غمستی
(د،غ؛ش)62

بی غم اگر شاد بودمی چه غمستی
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-7بحر منسرح:
این بحر چندان در غزل به کار گرفته نمی شود .روانی آھنگ از خصوصیات این بحر است .از
ترکیب«مستفعلن مفعوالت» بدست می آید و اصل آن کار برد ندارد .عرفی  2غزل و  1قصیدہ در این بحر
سرودہ است.
-1مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن:
در حکمت و موعظت در قصیدہ ای گوید:
حلقه شیون زدن ماتم ھم داشتن

عادت عشاق چیست مجلس غم داشتن
(د،غ؛ش)11
دل چو به غم شاد زیست مهر و وفا زو طلب

(د،غ؛ش)29

 )1-2-2تحلیل ویژگی ھای وزنی
دادہ ھا و اطالعات فوق را در مورد ویژگی ھای وزنی و به کار گیری بحرھای عروضی در
غزلیات و قصاید عرفی شیرازی ،در قالب جدول و نمودار زیر ترسیم می کنیم.
جدول و نمودار میزان استفادہ از بحرھای عروضی
منسرح
1

خفیف
9

رجز
1

مضارع
13

ھزج
16

مجتث
62

رمل
31
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 -3نتیجه گیری
بررسی ھای انجام شدہ در قصاید و غزلیلت عرفی شیرازی نشان می دھد که وی به ارزش و تاثیر
انواع موسیقی در شعر صبه خوبی آگاھی داشته است.از این روی موسیقی در اشعار او جایگاہ واالیی
دارد.
استفادہ از بحور آھنگین و وزن ھای راتیج شناخته شدہ نیز در مقبولیت شعر او تاثیر زیادی
دارد.استفادہ از اوزان جویباری در حدود %82از اشعار ،به کالم او روانی و سادگی جذابی بخشیدہ است
و به جای استفادہ از وزن ھای غریب و غیر رایج ،مناسب دانسته ،وزن ھای آشنا و شناخته شدہ را بیش
تر به کار گیرد.عالوہ بر آن وجود تناسب میان وزن و محتوا ،به کالمش فصاحت و رسایی خاصی بخشیدہ
است.
پا نوشت ھا
-1در بخش ارجاع «د»نشانه دیوان «ق»نشانه قصیدہ و «غ» نشانه غزل می باشد.
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Razi Artimani, the Poet of Mysticism and Peace
*Muhammad Sabir
Abstract
Syed Muhammad Razi -ud-Din Artimani, the poet of
mysticism and peace lived during the reign of Safavids in
the second half of 10th century A.H. Due to his
excellence in mysticism and respect among the masses, he
was given much importance in the court of the Safavid
King Abbas the Great. He was even married in the royal
Safavids family. He has followed in the footsteps of great
mystic poets and has created significant literary works.
Mystic terminologies are a significant feature of his
poetry.
Key Words: Rizi-ud-Din, Artiman, Hamedan,
Mysticism, Persian Poetry and Literature
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رضی آرتیمانی ،شاعر و عارف مشرب و مسالمت آمیز
*محمد صابر

چکیدہ:
نیمہ دوم
سید محمد رضی الدین آرتیمانی شاعر متصوف و عارف مشرب و صوفی صافی ٔ
قرن دھم ھجری قمری در دوران صفویہ می زیستہ است۔ وی در شعر فارسی ’’رضی‘‘ تخلص می
کرد و بہ سبب مقام عرفانی و خوی انسانی در دربار شاہ عباس بزرگ صفوی بیش از دیگران مورد
توجہ خاص واقع شد و حتی بہ دامادی خاندان بزرگ صفوی نایل آمد۔ وی در آثار خود شعرای بزرگ
عرفانی را استقبال می کرد و بہ پیروی آنان آثار گرانبھای بہ جای گذاشتہ است و در اشعارش
اصطالحات عرفانی بہ فراوان دیدہ می شود۔
واژگان کلیدی :رضی الدین ،آرتیمان ،ھمدان ،تصوف و عرفان ،شعر و ادب فارسی

*استاد یار گروہ زبان و ادب فارسی دانشگاہ پنجاب ،الھورsabir.persian@pu.edu.pk
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نیمہ دوم قرن دھم ھجری قمری دورۂ صفوی
سید محمد رضی الدین شاعر ،عارف و صوفی بزرگ از ٔ
بودہ و در شعر ’’رضی‘‘ تخلص بہ نام خود بکار می برد(آذر۹۴۲۱ ،ق :ص )۳۲۳۔ وی در سال
۱۷۹ھجری قمری در آرتیمان از توابع تویسرکان بہ دنیا آمد وایام کودکی در آرتیمان گزراند و در
حلقہ شاگردان ’’مرشد بروجردی‘‘ در آمد و
جوانی برای تحصیل علوم دینی بہ ھمدان رفت و آنجا بہ ٔ
مدتی در سلک مریدان او روزگار گزراند۔ وی با استاد و مرشد خود ارادت خاص و احترام فراوان
داشت ( رضی ۹۳۳۱ ،ش :صص۹۱-۱؛ صفا۹۳۳۷ ،ش :ص  )۹۱۳۱و در غزلی آن را چنین ستایش
می کند:
وصالش دمی گر شود حاصلم

چو نو دولتان بر نتابد دلم

کہ دارد؟ حریفان نشانم دھید

طلسمی کہ بگشاید این مشکلم

نہ آتش قبولم نمود و نہ خاک

چہ کردند یارب در آب و گلم

رضی سان چہ باک ار ندارم خرد

کہ من در جنون مرشد کاملم (ص ) ۷۷

وقتی مرشدش آھنگ مسافرت کرد و عازم شیراز شد۔ او نیز تاب ھجران مراد خود نیاورد و
دل از یار و دیار بر می کند و عزم اصفھان کرد کہ آن زمان اصفھان مجمع ارباب شعر و دانش و علم
و ادب بود(رضی۹۳۳۱ ،ش :ص (۹۱
سن سی سالگی بہ دیار صفوی روی بردہ و
بگفتہ تذکرہ نویسان و محققان ،وی تقریبا ً در ِ
ٔ
شایستہ خویش را در دربار شاہ عباس بزرگ قرار گرفت( علی حسن۹۴۱۱ ،ق :ص
بزودی جای
ٔ
 )۹۷۱و بہ سبب مقام بلند عرفانی و خوی انسانی مورد توجہ خاص دربار شد و بہ دامادی خاندان
بزرگ صفوی رسید و از آن خانم یکی پسر ار شد میرزا ابراھیم ادھم داشت (والہ داغستانی۴۱۱۹ ،م:
ص ۴۳۱؛لکھنوی۹۱۷۷ ،م :ص  )۴۳۷کہ او نیز در علم و ادب فارسی مقام برجستہ داشت و در عھد
شاہ جھان (حک ۹۱۳۹-۹۱۳۷ق) بہ شبہ قارہ پاکستان و ھند مھاجرت کرد و رضی چندی وزارت و
روحیہ عرفانی او موجب شد کہ از سمتھای دیوانی کنار رود و بہ
مسئولیت را نیز بر عھدہ داشت۔ اما
ٔ
کشاورزی بپردازد۔
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رضی آرتیمانی امرار معیشت شخصا ً بہ کشت و زرع مزرعہ کہ در شمال تویسرکان داشتہ،
می پرداخت و خانقاھی ھم در آن مزرعہ بنا کردہ بود کہ اکنون مقبرہ اوست و آن مزرعہ نیز بنام میر
رضی نامیدہ می شود۔ وی تقریبا ً در سال  ۹۱۳۹ھجری قمری از این دنیای فانی برای ھمیشہ رخت
بست۔ (پارسا۹۳۹۷ ،ش :ص (۳۲۴
از آثارش یک دیوان مختصری است کہ آن مشتمل بر ساقی نامہ ،سوگند نامہ ،غزلیات،
قصاید ،رباعیات ،قطعات و مفرادات است و بہ کوشش محمد علی امامی از کتابفروشی خیام بہ چاپ
رسیدہ است۔
سفینہ خوشگو دربار ٔہ عرفانش چنین می گوید:
بندرا بن داس خوشگو در
ٔ
کمال زھد و صالح و وسعت مشرب اوحدی نداشت ،بہ نھایت شکستگی موصوف و بہ
عرفانی و از خود گذشتگی معروف ،صاحب کمال وقت است(ص )۲۱۲۔
محمد طاھر نصر آبادی در تذکر ٔہ نصر آبادی دربارہ اش چنین می پردازد:
سرحلقہ عارفان آگاہ و مسند معرفت را شاہ بود ،باوجود قید و صالح وسعت مشرب او نھایت
ٔ
جذبہ عرفان جمع کردہ بود۔ ( ص (۳۷۳
نداشتہ ،کمال شکستگی را با
ٔ
محمد قدرت ہللا گوپاموی در تذکرۂ نتایج االفکار چنین می گوید:
بہ مذاق عرفان آشنایی و بہ مقامات سلوک رسایی داشت۔( ص (۴۳۲
علی قلی خان والہ داغستانی در ریاض الشعرا دربارہ اش چنین می نویسد:
یگانہ آفاق و در مدارج کماالت در عالم طاق بودہ(ص (۴۳۱
در علوم فطرت
ٔ
غزل عرفانی با طلوع خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی بہ اوج رسیدہ بود۔ اما بعد از
مرگش کم کم دچار ضعف و سستی شد و از قرن دھم بہ بعد جز چند سرایندہ معدود ،بقیہ اسیر تقلیدھای
نابسامان و لفاظی ھای ساختگی و تکلف آمیز شدند۔ رضی ازآن جملہ شاعرانی است کہ راہ خود را
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پیمودہ و در بند وزن و قافیہ متصنع نبودہ و در حقیقت شعر را بہ خاطر نشان دادن واقعات و جلوہ گر
ساختن احساسات می سرود۔
عارف بایستی،بدون اینکہ خود را اسیر مبانی منطقیان سازد ،دور از ھر قانون و قاعدہ ای
جمال حقیقت را در یابد۔
ای کہ در رہ عرفان مستمند برھانی

ترسمت چو در گل ،عاقبت فرو مانی

سبحہ زھد و سالوسی ،خرقہ زرق و شیادی

آہ ازین خدا ترسی ،داد ازین مسلمانی
)ص (۱۳

کعبہ آرزو در دل است ،حاجی بی فایدہ در بیابان راہ می
رضی می گوید کہ ای صوفی ٔ
کعبہ مقصود را در دل خود می یابد و کسانی کہ در جستجوی مراد در بیابانھا بسر می
پیماید ،یعنی او ٔ
برند۔ آنھا را نامراد می داند و عشق مجازی را برای رسیدن بہ حق الزمی می پندارد و دربارۂ آن چنین
می گوید:
کعبہ مقصود در دل است
صوفی بیا کہ ٔ

حاجی بہ ھرزہ راہ بیابان گرفتہ است
)ص (۱۱

صوفی ار سجد ٔہ صنم نکنی

خرقہ خصمت شود ،کمر زنار
)ص (۹۴۱

علی ھجویری در کشف المحجوب در باب تصوف ،صوفی را چنین معرفی می کند:
قبضہ طبایع رستہ و بہ حقیقت حقایق پیوستہ و
صوفی آن بود کہ خود فانی و بہ حق باقی ،از
ٔ
صوفی صاحب وصول بود و صوفی آن بود کہ چون بگوید بیان نطقش حقایق حال وی بود و بہ قطع
عالیق ،حال وی ناطق شود و بہ قطع عالیق ،حال وی ناطق شود ،یعنی گفتارش ھمہ بر اصل صحیح
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باشد و کردارش بہ جملہ تجرید صرف ،چون می گوید قولش ھمہ حق بود وچون خاموش باشد ،فعلش
ھمہ فقر۔(صص (۱۱ -۲۱
موالنا رومی در’’ مثنوی معنوی‘‘ صوفی را این گونہ معرفی می کند:

صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

نیست فردا گفتن از شرط طریق

تو مگر خود مرد صوفی نیستی

ھست را از نسیہ خیزد نیستی

)ص (۷/۹
وسیلہ شعر پیام صلح و آشتی می دھد و می
رضی شاعر صلح و مسالمت آمیز است و بہ
ٔ
گوید ھمیشہ با دشمنان و حریفان نیز با صلح و صفا زندگی باید کرد و خود احتسابی بہ نگاہ رضی
آرتیمانی تنھا راھی است کہ ما را بہ منزل و مقصود می رساند۔
مثالً:
بیا با حریفان ھم آھنگ باش

بکن صلح و باخویشتن در جنگ باش

)ص (۳۴
فقر نیز از جملہ مقامات عرفانی است و یکی از منزل عالی سیر و سلوک است و در نظر
صوفیا از مقامات مھم و قابل توجہ بہ شمار می رود وعبارت است از نیازمندی بہ باری تعالی و بی
نیازی از غیر او و پس شرط رسیدن بہ مقام فقر اولیا ہللا این است کہ قلبا ً و قالبا ً ھمہ چیز را از حق
تعالی دانست و رضی می گوید کہ فقیران و درویشان را باید در حالت فقر امتحان و آزمایش کن ،زیرا
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از او ھر چہ می خواھی در آن حالت باید بطلب و ھمہ چیز را در حالت فقر ترک کن۔ تعریف تازہ ای
عارفانہ رضی است۔
اندیشہ
از کالہ فقر نشاندہ
ٔ
ٔ
از ما بطلب ھر آنچہ می خواھی

در فقر کن امتحان فقیران را
)ص (۲۹

در کالہ فقر می باید سہ ترک

)ص

ترک دین و ترک دنیا ،ترک سر

(۹۴۳

موالنا روم ،بندگی حقیقی را در فقر می داند و در مثنوی معنوی چنین می پردازد:
امتحان کن فقر را روزی دو تو

تا بہ فقر اندر ،غنا بینی دو تو

صبر کن با فقر و بگذار این مالل

زانکہ در فقر است نور ذوالجالل
)ص (۹۹۹ /۹

جامہ درویشان ،با پارہ ھای رنگا رنگ و مزین بہ دانہ ھای سبحہ است و رضی
دلق قسمتی
ٔ
می گوید کہ عبادات ظاھری بی فایدہ و بی معنی است و او مانند سایر شاعران عرفانی دلداد ٔہ باد ٔہ
عرفانی است۔
چہ در ماند ٔہ دلق و سجادہ ای

مکش بار محنت ،بکش بادہ ای
)ص

دلق سالوس اگر بیندازیم

(۴۷

بت و زنار آشکارہ کنیم
)ص

جامہ صوفیان می شمارد۔
موالنا روم در مثنوی معنوی ،دلق را
ٔ
از قیاسش خندہ آمد خلق را

کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

(۷۴
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)ص (۹۳ /۹
رضی عارف ،صوفی و درویش منش بود و ریا کاری و ظاھر پرستی را دوست نمی داشت
و طمع و ریا را سری بزرگ در راہ عرفان می داند و در مورد ریا چنین می سراید:
توان مجو کہ رضی گرد آن نمی گردد

من از کجا و ریا و ردا و سالوسی

)ص

(۱۳

رضی ھمیشہ خود را می فھماند کہ از کسی توقع و طمع نباید کرد و می گوید از کسی توقع
داشتن ھمانطور است ،طوری از درخت بید توقع ثمر داشتن است۔

وفا و مھر از آن گل طمع مدار ای دل

توقع ثمر از بید باد پیمایی است
)ص

(۲۹

موالنا روم در مثنوی معنوی در مورد طمع چنین می گوید:
با طمع کی چشم و دل روشن بود

ھر کہ را باشد طمع ،الکن شود

)ص (۴۴۹ /۴
حقیقت شکر ،سخن دل بود و اقرار دل بہ نعمت حق است و شکر برسہ قسمت است ،شکر
زبان و تن و دل ،اما شکر زبان اعتراف بود بہ نعمت حق سبحانہ و تعالی و بہ نعمت خشوع و تواضع
و شکر تن و ارکان ،مشغول کردن تن بود بہ موافقت فرمان و خدمت و شکر دل مالزمت بود بر بساط
شھود بہ نگاہ داشتن حرمت۔ رضی صبر و شکر را در شادی و غمناکی جزوی از ایمان و عرفان می
داند۔ رضی در مورد شکر چنین می گوید :
صد شکر کہ نیستیم ھرگز

از بود و نبود ،شاد و غمناک
)ص

(۹۱۱
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خود عیان بود آنچہ می جستیم او را در نھان
)ص

(۹۹۴

موالنا روم در مثنوی معنوی دربارۂ شکر معتقد است کہ شکر موجب افزایش نعمت است:
سعی شکر نعمتش ،قدرت بود

جبر تو ،انکار آن نعمت بود

شکر قدرت ،قدرتت افزون کند

جبر ،نعمت از کفت بیرون کند
)ص (۲۳ /۹

فنا ،سقوط اوصاف مذمومہ است ،ھمچنان کہ بقا ،وجود اوصاف محمودہ است و فنا متالشی
شدن است بہ حق و بقا حضور است با حق فنا از موضوعات ویژھ شاعران متصوفہ بودہ است۔ رضی
نیز بہ این موضوع مورد توجہ قرار دادہ است و در مورد فنا چنین می پردازد:
بگویم کہ از خود فنا چون شوی

ز یک قطرہ زین بادہ مجنون شوی
)ص

رضی راہ فنا را آنچنان در پیش بگرفتم

(۴۴

کہ واپس ماند بسیاری جنید و بایزید من
)ص

(۹۱

برای رضی عقل کور است و تاب دیدار جمال حقیقت ندارد و منطق و برھان بیراھیہ است
کہ انسان را بہ وادی کوران و سرزمین بی خبران رھنمونی می کند۔
مگو ھیچ با ما ز آئین عقل

کہ کفر است در کیش ما دین عقل
)ص

(۴۹

توبہ اول منزلی است از منزلھای این راہ و اول مقامی است از مقامھای جویندگان و حقیقت
توبہ در لغت باز گشتن بود۔ صوفیہ معتقدند کہ سالک در قدم اول ،یعنی توبہ ،باید دست بہ دامن پیر یا
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ولی یا مرشد یا دلیل راہ بزند و تحت تعلیم و اطاعت محض او قرار گیرد۔ رضی دربار ٔہ توبہ چنین می
پردازد:
گفتیم کہ بشکنیم توبہ

ماہ رمضان گرفت ما را

زبان بہ توبہ نگردد چرا کہ بگذارد

شفاعت تو ،گنہ زیر بار استغفار

)ص

)ص

(۲۱

(۹۹۳

فرید الدین عطار در مورد توبہ در تذکرۃ االولیاچنین پرداختہ است :جنید بغدادی گفت’’ :
توبہ را سہ معنی است :اول ندامت ،دوم عزم بر ترک معاودت و سوم خود را پاک کردن از مظالم و
خصومت‘‘۔( ص

(۴۷
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Risala: In the Meaning of Willayah A Research
*Murtaza Chirmagi Imrani
Some historical and cultural facts can only be found in
manuscripts. Therefore, we have attempted to present in
this article a brief edited text by Shah Naimatullah Wali,
who was a renowned mystic in the 8th and 9th centuries
AH. This text is based on four edited and revised
manuscripts.
Shah Naimat-tu-Allah Wali, after defining and
elaboration upon Willayah, analysis philosophy from the
perspective of kalaam and mysticism. He talks about
different kinds of Willayah, declaring the followers of this
path deserving analysis in 8th and 9th centuries AH, this
article aims to revise this mystic text in the light of
Quranic verses, “Ahadis” and through poetry, which will
be of much benefit to scholars and readers.
Key words: Willayah, Shah Naimatullah Wali, Kalaam,
Mysticism, Mystic Text
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رساله در«تحقیق معنی والیت
*مرتضی چرمگی عمرانی
چکیده:
از آنجا که برخی از حقایق تاریخی و فرھنگی را غیر از راہ نسخه شناسی
نمی توان به دست آورد سعی ما در این مقاله به دست دادن متنی منقح از رساله ای
مختصر موسوم به « تحقیق معنی والیت»از شاہ نعمت هللا ولی شاعر و عارف
نامدار قرن  8و  9ہ .ق است  .این متن براساس چهار نسخه خطی تصحیح و
بازخوانی شدہ است  .شاہ نعمت هللا پس از شکافتن و بحث در معنی والیت و بررسی
آن از دیدگاہ فلسفی  ،کالمی و عرفانی و برشمردن اقسام والیت  ،راہ رسیدن سالک
به این مرتبه را مورد بررسی قرار دادہ است .نتیجه ای که از این مقاله مستفاد می
شود ،عالوہ بر احیاء این متن عرفانی از سدہ ھشتم و نهم  ،گویای اطالع و اشراف
عارفی بنام بر زوایای مختلف والیت است ،که توانسته آن را از دیدگاہ ھای مختلف
مورد بررسی قرار دھد و از آیات ،احادیث و اشعار برای تاکید گفته ھای خود به
خوبی بهرہ ببرد.
کلید واژه  :شاہ نعمت هللا ولی ،نثر عرفانی قرن ھشتم و نهم ،تحقیق والیت

*دانشیار گروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ پیام نور momraniyasin@yahoo.com
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مقدمه:
اسالم یک دین کامل و دربردارندہ ی ھدایت انسان درھمه ی ابعاد فردی واجتماعی
آن است.و ازآن جایی که ھمه چیز درعالم ھستی به خاطر شان ومنزلت انسان آفریدہ
شدہ،بحث والیت بر انسان و مخلوقات اھمیّت بسیار وجایگاہ ویژہ ای دارد.
قرآن کریم والیت مطلق راازخداوندی می داند(هللا ولّی الذین
آمنوا)(بقرہ()752/ان ّماولیّکم هللا ورسوله والذین آمنوا)(مائدہ)55/و والیت کسانی را مجاز
می داند که ازجانب خداوند مأمور ومأذون باشند.
طبق آیات قرآن کریم انیباء واولیاء الهی ازجمله انسانهایی ھستند که مأمور به
والیت ازجانب خدا می باشند.درعین حال مؤمنان نیز بخشی از والیت را دارا می
باشند.اھمیّت والیت را باید درکالم امام باقر(ع)جستجو کنیم آنجاکه فرمودند:اسالم بر پنج
پایه استوار است:نماز،زکات،روزه،حج و والیت.وبه چیز دیگری دعوت نشدہ است آن طور
که به والیت دعوت شدہ است(.بحار االنوار،ج72/باب72/روایت)1
ودلیل آن این است که وقتی والیت وحکومت اسالمی برقرار شود،فرصت برای
اجرای تمام احکام دین درھمه ی ابعاد فراھم می شود.
والیتی که خداوند برای انبیاءواولیاء درنظر گرفته دوقسم است:
-1والیت ظاھری که عبارت است از رھبری و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی
-7والیت معنوی که عبارت است سرپرستی ورھبری معنوی انسانها که مرتبه ای باالتر
ازوالیت ظاھری است،یعنی این بزرگواران باتوجه به این که واسطه ی فیض الهی به
مخلوقات وانسان ھستند به اذن الهی می تواننددرعالم طبیعت دخل وتصرف نمایند و نیز به
اذن الهی امور انسانها را درصورتی که به نفع آنان باشد برآوردہ نمایند.مانند شفای
بیماران،دستگیری ازدرماندگان،ھدایت باطنی افراد و...
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دریک تقسیم بندی دیگر والیت به والیت عام و والیت خاص تقسیم می گردد.قرآن کریم
والیت خاص را که مفهومی وسیع تر داشته وشامل والیت عام نیز می گردد ازآن پیامبران
واولیاء الهی می داند و والیت عام را برای مؤمنان درنظر می گیرد.
قرآن کریم کسانی را که فرمان می دھند درحالی که فرمانشان برخاسته ازفرمان الهی نیست
وخداوند آنان راتعیین نکردہ«طاغوت»نامیدہ وپذیرفتن والیت آنان را بر مسلمانان حرام می
داند.

شاه نعمت هللا ولی
س ّیدنورالدین نعمت هللا بن محمد بن کمال الدین یحیی کوہ بنانی کرمانی معروف به
س ّیدنورالدین شاہ نعمت هللا ولی کرمانی ()231-838شاعروعارف ایرانی است.
جدیددرتصوف
شاہ نعمت هللا ازاقطاب وعرفای سدہ ی ھشتم ونهم ھجری است که طریقتی
ّ
ایجاد کردو پیروان سایر طریقت ھا رانیز تحت تاثیر خود قرار داد.اوازجمله شعرای
تصوف مؤسس سلسله ی مشهور
تصوف ایران وقطب دراویش نعمت هللا است.او درطریقت
ّ
ّ
نعمت اللّهی است ودرراہ طریقت وسیر وسلوک مقامی بلندداشته است.
اودرپنج سالگی باتصوف وعرفان آشنا شد وپدرش میرعبدهللا اورا به مجالس صوفیه می
برد.شهرحلب درآن زمان مرکزمکتب وحدت وجودی ابن عربی بود.شاہ نعمت هللا ازاین
فرصت استفادہ کردہ ودرحلب درخدمت محی الدین ابن عربی قرار گرفت وازمکتب
وعرفان اوبهرہ برد.
سید جالل الدین
شاہ نعمت هللا علوم مقدماتی رانزدشیخ رکن الدین شیرازی وحکمت رانزد ّ
خوارزمی واصول وفقه را نزذقاضی عضدالدین ایجی آموخت.وچون علوم ظاھری طبع
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اورا قانع نکردسالها به ریاضت وتصفیه وتزکیه باطن پرداخت ودر پی مراد به مکه مشرف
شد.واازدست شیخ عبدهللا یافعی خرقه پوشید.شاہ نعمت هللا ھفت سال بااین شیخ عارف به
سربردوازآنجا به مصر رفت وازآنجابه سوی جهان فرھنگ ایرانی روی آورد.
شاہ نعمت هللا دارای دیوانی است مشتمل برقصاید وغزلیات وترجیعات ومثنویات است که
ازلحاظ ادبی متوسط است.
سایر تالیفات او
-1شرح لمعات که شامل یک دیباچه وشرح  72لمعه از فخرالدین عراقی است.
-7رساله ھای شاہ نعمت هللا ولی که مجموعه ای از92رساله است.
رسم الخط وشیوه ی کتابت نسخه اساس
نسخه ای که مالک وپایه دیگرنسخه ھا قرارگرفته است متعلق به کتابخانه مجلس شورای
اسالمی است که به سال 1677ھجری به شمارہ شناسه 327/7وبه خط محمد مظفرابن محمد
حکیم نوشته شدہ است .که شامل سه صفحه وبه خط نستعلیق ریز است.پارہ ای ازویژگیهای
این نوشته به شرح زیر است.
«-1ت»دربیشترکلمات مختوم به آن به شکل«ة»عربی نوشته شدہ است.
وحدة=وحدت

حیثیة=حیثیت

«-7به»حرف اضافه ھمیشه بااسم بعدازخودمتصل است.
بجان=به جان

بکثرة=به کثرت

«-3گ»اغلب بدون سرکش آمدہ است.
نکر=نگر

کفته=گفته

«-8را»نشانه ی مفعول بااسم بعدازخودمتصل نوشته است.
سالکرا=سالک را

خالیقرا=خالیق را

-5صفت وموصوف به تبعیت اززبان عربی مذکر ومونث آدہ است.
کثرةمعنویه

اخالیق مرضیه صفات حمیدہ
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-7نویسندہ بیشتر دراین مقاله ازواژہ ھای عربی وشکل عربی آنها استفادہ کردہ است.وحتی
تاریخ کتابت آن رابه عربی ثبت کردہ است.فی شهورسنه سب وسبتین والف
-2مقاله شعرونثرش به دنبال ھم نگاشته شدہ است وھرجا به بیتی می رسیدہ ازواژہ بیت
یاشعر استفادہ کردہ است.
نسخه شناسي :
متني كه در پیش رو داریم مقاله اي است در باب والیت از شاعر وعارف نامدار قرن نهم
شاہ نعمت هللا ولي  ،كه از مطابقت چهار نسخه فراھم شدہ است  .مالك و اساس در این مقاله
 ،مقاله كتابخانه مجلس شوراي اسالمي كتابت به سال  1677ہ.ق به شمارہ  – 327/8به
خط محمد مظفر ابن محمد حكیم است .دو نسخه دیگرنیز مربوط به كتابخانه مجلس شوراي
اسالمي مي باشد  .كه یك نسخه آن به تاریخ  1778ہ .ق به شمارہ  1119/8به خط عباس
ابن حاجي محمد شیرازي االصل ھمداني المسكن است كه در متن با‹‹ مج  ›› 1معرفي شدہ
است  .و نسخه ی دیگركتابخانه مجلس به شمارہ  3672/8به تاریخ  1775مي باشد  .كه
درمتن با‹‹ مج ›› 7معرفي گردیدہ است  .و چهارمین نسخه متعلق به كتابخانه آستان قدس
رضوي به سر شناسه ي ش  :ض  536به تاریخ  1778به خط عباس شیرازي است كه در
متن با‹‹ ر ض ›› معرفي شدہ است .
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روی التّرمذی 1صحیحه فی ّ
ی بابها[»]1
ان الرسول هللا(ص)قال« :انا مدینة العلم وعل ّ
الرحیم و به نستعین
بسم ّ
الرحمن ّ
ّللا ّ
رساله درتحقیق معنی2والیت
ھواالول واآلخر و ّ
الظاھر و الباطن و ھو بکل شیء علیم[»]7
«
ّ
بیت :عارفانه سخن به جان بشنو

گفته عارفان چنان بشنو

باطن والیت مشتمل بر وحدت حقیقت است که آن غیب مطلق است ا ّما کثرت علمیه
حضرت اعیان ثابته []3است و ھمیشه ظاھر پوشیدہ به کثرت است  .و اعیان ثابته
صوراسمای الهیّهاند در حضرت علّمیه و ظهور اسما و صفات الهیّه از حیثیت خصوصیّات
موجبه تعدّد اسماست و ھر اسمی او را صورت مخصوصه ھرآینه اعیان ثابته متکثّر
باشندبه کثرت 3معنویه و ھر اسمی طالب ظهور و سلطنت و احکام خودند الجرم نزاع و
خصومت در اعیان خارجیه حاصل می شود و بعضی اسما متقاربهاند و بعضی متقابله .و
اعیان متحجب اند از اسم الظاھر[]8در غیر و از برای دفع نزاع حاکممطلق و حکیم به حق
حکم فرمود که حاکم عادل میان ایشان تح ّکم فرماید از برای نظام دنیا و آخرت .و تحکم این
حاکم به ربّ اوست و ربّ او ربّ االرباب و به عدالت ھر اسمی را به کمال می رساند
ی حقیقی است  .و قطب ازلی و ابدی اوالً و آخراً و ظاھرا ً و باطنا ً
ظاھرا ً و باطنا ً و او نب ّ
یعنی حقیقت محمدیه[ ( ]5صلی هللا علیه وآله ) چنانکه اشارت فرمودہ بقوله (علیه
سالم):کنتُ نبیّا ً و آدم بین المآء و ّ
ی بین العلم و الجسم[. ]7
ال ّ
الطین ا ّ
این مرتبه خاصه سلطان انبیاست  .ا ّما حکم میان مظاھر به غیر اسما مرتبة نبی است که
حاصل باشد او را نبوت از نیابت نبی حقیقی و مبعوث باشد به امر حق به خلق تا تصویر
خلق کند  .در عقول خلق و ارشاد فرماید به کمالی که مقدّر است خالیق را در حضرت
تصرف انبیا علیهم السّالم در
علّمیة ال ّهیه به اقتضای استعدادات اعیان ثابتة ی ایشان و
ّ

 -1مج  : 1در سر آغاز قبل از روي الترمزي ‹‹ھوهللا شأنه تعالي ›› ذكر شدہ است .
 -2ر ض كلمه ‹‹ معني›› ذكر نشدہ است .
 -3رض عبارت ‹‹ به كثرت ›› ذكر نشدہ است .
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صه به ظاھر و
مظاھر اسما بود و نبی حقیقی متصرف دراسما و مظاھر اسما و نبّوت مخت ّ
انبیا شریکند در دعوت و ھدایت و تصرف در خلق و تمیز در میان انبیا در مرتبه بود  .به
ّللا علیهم اجمعین .و غیر تا ّمه چون انبیاء بنی
حسب حیطة تامه چون اولوالعزم صلوات ّ
اسرائیل و نبوت دایرہای است تامه مشتمله بر دوایر متناھیة متفاوته در حیطة والیت  .شعر

1

:
در مراتب []2نگر نکودریاب

منصب ھریکی به او دریاب

سخن از زلف و صورتش بشنو

آن معانی تو مو به مو دریاب

تصرف و علوم که ظاھر از حق استفاضه میکند به وسیله باطن بود
قوت و قدرت و
ّ
تائید و ّ
و باطن مقام والیت و ولّی به معنی قریب و حبیب است  .و باطن نبّوت والیت و والیت
صه  .ا ّما والیت عا ّمه مشتمل بر اھل ایمان به حسب مرتبه ی ھر مومنی
منقسم به عا ّمهو خا ّ
ّللا تعالی 2« :ولی الذین امنوا [ ( »]8اآلیه ) بیت :
کما قال ّ
ھرکه مؤمن بود ولی باشد

تـابـع حضـرت علـی باشد

صه عبارت است از
و والیت خاصه  ،خاصه ی سالکان کامل 3و عارفان واصل است و خا ّ
درحق و ولی فانی است در ّ
ّ
حق و باقی به حق ومراد به این فنا فنای جهت
فنای سالک
بشریّت است در ربّانیت .و ھربندہ را جهتی است از حضرت ال ّهیه  .چنانکه فرمود « :ولکل
وجهه ھو مولی ّها[ ( »]9اآلیه )
و بندہ پیش از اتّصاف او به والیت مبداء افعال و صفات 4از حیثیت جهت بشریت و بعداز
اتّصاف به مقام والیت مبداء افعال و صفات حق است از حیثیت جهت الهیّه  .کما قال ج ّل
 - 1مج  7به جاي ‹‹ شعر ›› قطعه ذكر شدہ است .
 -2مج  7سر آغاز آیه كلمه ي ‹‹ هللا ›› ذكر شدہ است .
 -3مج  1به جاي سالكان كامل ،كامالن سالك ذكر شدہ است .
- 4مج ،1مج ،7رض در این جا ‹‹ خود بود ›› ذكر كردہ اند .
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یتقرب ّالی بالنوافل فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به وبصرہ ّالذی
ذکرہ« ال یزال العبد ّ
توجه تام به
یبصر به [ (»]16الحدیث ) و سلطنت این والیت ولی را حاصل نشود اال به ّ
جناب حق مطلق سبحانه تا جهت حقیقت غلبه کند برجهت خلقیت  .شعر:1
چون آفتاب برآید ستارہ ننماید

ذرہ در آن حال در حساب آید
کدام ّ

توجه
و توجّه تا ّمه کامله به محبّت ذاتیه تواند بود که پوشیدہ است در عین ثابته و ظهور آن ّ
به اجتناب از غیر .
قطعه :
محبّت مرکب است و زاد تقوی

بـه ایـن مرکب بنشین وزاد بـردار

چـو مردان برسردار فنا شـو
فنا شـو تا بقا یابی زباقی

کـه در دار بـقـا کردی تو سردار

2

ّللا یادمی دار
3سخــن از نعمــت ّ

و به این فنا سالک متعیّن شود به تعیّنات حقّانیه و صفات ربّانیه
شعر : 4گر شوی فانی زخود باقی شوی

مدّتی رندی کنی ساقی شوی

چون ولی متعیّن شود به تعیّنات حقّانیه آن تعیّن مطلقا از وی زایل نباشد و به مقتضای
ی بعدی[»]11
«النب ّ
نبوت ختم شد بر حضرت او
شعرّ : 5

چنین فرمود ما را حضرت او

نبوت است و شامل انبیا و اولیا (علیهم السالّم) فانیاند در حضرت حق و
و والیت باطن ّ
باقی به ّ
حق
بیت  :محرم اسرار سلطان دانمش

سیّد و بندہ سر ذکر خوانمش

ّللا این اختصاص الهی[ ]17است غیرکسبی بلکه جمیع مقامات اختصاصیة
و نزد اھل ّ
عطائیه غیر کسبیّه[ ]13است و حاصل عین ثابته ی 1ولی است از فیض اقدس []18و
 -7مج  7به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ است .در مج 1نه شعر و نه بیت ذكركردہ است
 -2مج  7این مصراع ذكر نشدہ است .
 -3مج  7این مصراع ذكر نشدہ است .
 -4مج  1و مج 7به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ اند .
 -5مج  7به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ است .
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ظهور آن به تدریج به حصول شرایط و اسباب و ّاول والیت سفر است از خلق به ّ
حق به
ازالت تعینات خلقیه از مظاھر و اغیار و خالص از قیود و استار و عبور از منازل و
مقامات و حصول برمراتب و درجات و به علم یقینی و کشف شهودی .
سالک را این مقام حاصل نشود زیرا که این مقام موجب فنای شاھد است در مشهود و محو
صف به صفات
قوت استعداد شاھد 2اسرار غیوب بود3و مت ّ
عابد در معبود.و عارفی که به ّ
حمیدہ و اخالق مرضیّه غیرسالک طریق ّ
حق است به فنای افعال و صفات ذات .
بیت  :این ولی واصل است تا دانی

شاید از واصلش ھمی خوانی

عارف مستعد غیر واصل است در حقیقت بلکه به حجاب علم و شهود محجوب است و
اصحاب طریقت مقامات کلیّه را قسمت فرمودھاند به علم الیقین و عین الیقین و ّ
حق الیقین و
تصور مطلوب است و3 4عین الیقین شهود محبوب است چنانکه اوست و حق
علم الیقین
ّ
الیقین فنا در حق و بقاء به حق به طریق حال نه به علم و شهود فقط و کمال والیت را نهایت
نیست و مراتب اولیاغیر متناھیه ورسل جامع مراتب والیت و نبوت و رسالتاند و انبیا
نبوتنبّی فوق
جامع مراتب والیت و نبوت.وھر رسولی نبی استو ھر نبی ولّی اما مرتبة ّ
مرتبه رسالت رسول است ومرتبه ی والیت نبی فوق مرتبه نبّوت او فافهم .
شعر:5سخن عارفان نکو دریاب

صبر [کن] 56یک زمان دمی مشتاب

 -1مج  1كلمه ي ‹‹ است ›› ذكر كردہ است .
 -2ر ض  ،مج 1و مج  7به جاي كلمه شاھد  ،مشاھدہ ذكر كردہ اند .
 - 3مج 1و مج  7كلمه ي ‹‹ بود ›› ندارد .
 -4مج، 1مج  7عبارت ‹‹ چنان كه مطلوب است ›› ذكر كردہ اند .
 -5مج  7به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ است .
 -6ر ض  ،مج 1و مج  ‹‹ 7صبر كن›› ذكر كردہ اند .
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ّ
درحق
والیت عامله شامله ی انبیا و اولیاست و والیت انبیا عام است و ولی چون فانی شود
رانبوت نگویند زیرا
اطالع یابد برحقایق و معارف الهیّه  .ا ّما او را نبی نخوانند و انباء عام
ّ
نبوت تشریع منقطع است .
که ّ
کماالت اجزا به کل ختم شد

نبوت به ختم رسل ختم شد
بیت ّ :

ا ّما اخبار از معارف ربّانیّه و اسما و صفات الهیّه غیر منقطعه
میراث من از نبی ھمین است

شعر : 1در دنیا و آخرت چنین است

کما قال (صلی هللا علیه وآله ) « :العلماء ورثه النبیاء[ » ]15و قال (علیه السالم)  « :نحن
معاشر االنبیاء النرث و النورث و اولیاء ورثة[ »]17بواطن انبیااند و علماء ورثه ی
ظواھر انبیا و ولّی کامل مجتهد ورثه ی جمع .
مجتهدی ولی چنان دارند

بیت  :خوش امامی که عارفان دارند

مراد به علم علم وراثت است نه علم دراست  ،علم کشفی است نه علم کسبی[ ]12شعر: 2
علم کشفی آفتاب و علم کسبی چون قمر

کون جامع رابه بین و جامع ھر دو نگر

و رسل جامع مراتب ثلثهاند[ ]18و مرتبة رسالت و نبّوت متناھیه  .اما مرتبه ابدا ً باقیه و
ّللا و اطالق کنند
الولی اسمی است از اسماء ّ
نبوت نعمت مخلوق است و والیت صفت خالق ّ
حق و باقی به ّ
بر عبدی فانی باشد از خود در ّ
حق. 3
بیت  :ھرکه فانی شود بقا یابد

خوش بقائی از آن فنا یابد

چون ز ذات و صفت شود فانی

صفت و ذات از خدا یابد

ّللا[»]19
قال رسول هللا( 4صلی اله علیه وآله) « لودلّیتم بحبل لهبط علی ّ
بیت : 5این سخن از والیت او فرمود
در بیان بدیع آن بنگر

ھرچه فرموداو نکو فرمود

این معانی بدان که چو1فرمود

 -1مج  7به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ است .
 -2مج  7به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ است .
 -3مج 1كلمه ‹‹ به حق›› ندارد
 -4رض كلمه ‹‹ رسو ل هللا ›› ندارد
 -5مج 1به جاي كلمه شعر  ،كلمه بیت ذكر كردہ است .
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یعنی در سلسله ی حاجت اعیان عالم متناھی شوند با اعیان ثابته و اعیان ثابته به اسماء الهیّه
و اسماء الهیّه به اسم اعظم و اسم اعظم عین مس ّمی است  .فمنه بدأ و الیه یعود .
الحمدّللا و الم ّنه .فی شهور سنه ست وسبتن والف1677
ت ّمت الرساله و
ّ
پی نوشت ھا
-1شواھد التنزیل.ج.1ص81
-7سورہ حدیدآیه3
-3اعیان ثابته :اصطالحی عرفانی است که مبدع آن شیخ اکبر محی الدین عربی
است .عین ثابت یعنی اینکه تمام حقایق عالم امکان اعم از اعراض و جواھر
ظهوری در علم حق دارد  .یعنی حقیقت آنها در علم حق بودہ است و انعکاس علم
حق می باشد.
-8 -1اسم الظاھر :اعیان خارجیه نمی دانند که ھمگی ظهورات حق در غیر حق می
باشند .خداوند دو ظهور و تجلی دارد-1.ظهور در خود یعنی ظهور مرتبه احدیت
در مرتبه واحدیت  ،یعنی اسما و صفات در اعیان ثابته -7 .ظهور در غیر
ظهوریعنی اعیان ثابته در خلق
 -5حقیقت مح ّمدیه :اصطالحی است در عرفان ابن عربی  ،به معنای تعین ّاول از
ذات الهی که ھمان اسم اعظم و جامع اسماء حسنای حق است  .از این حقیقت  ،ھمه
عوالم به ظهور رسیدہ است و به آن حقیقة الحقایق نیز میگویند .به اعتقاد عرفا حقیقت
محمدیه به طور کامل در انسان کامل ظاھر میشود  .نبی ،رسول و ولی مظاھر این
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حقیقت در عالم سفلی ھستند و کامل ترین مظهر آن در این عالم پیامبر اسالم (ص)
است ( .ابن عربی)
-7بحاراالنوار.ج،75ص72
 -2مراتب انبیا -1 :احاطه ی تام دارند،نبی بر ھمه عالم و آدمند(.انبیا اولوالعزم )– 7
احاطه ی تام ندارند  ،نبی برمحدودہ ی معین وقومی مشخصند  (.انبیا بنی اسرائیل )
-8سورہ البقرہ آیه(752آیة الکرسی)
 -9سورہ بقرہ ،آیه 188
-16عوالی اآللی،ج،8ص163
 -11اشارہ دارد به حدیث «انت منی بمنزلته ھارون من موسی االّ انهّ النبی بعدی» عال
مه حسینی تهرانی (رہ) در جلد دھم امام شناسی میگویند ،این حدیث مورد اتفاق
علمای اسالم از اھل سنت و شیعه است  .ھمچنین( ینابیع المودة باب ، 7ص )5
یختص برحمته من یشاءوا هلل ذوالفضل العظیم » ،بقرہ آیه
 -17اشارہ به آیه «و هللا
ّ
165
 -13اشارہ به آیه«آتیناہ رحمته من عندنا و علّمناہ من لدنا ّ علما ً» کهف آیه75
-18فیض اقدسی و فیض مقدس
حق تعالی دوگونه تجلّی دارد بر اساس این دو تجلّی ،دو فیض دارد  ،یکی فیض
اقدس که بر اساس تجلّی علمی عینی (تجلّی حبّی زاتی) بودہ و عبارت است از
ظهور ّ
حق به صورت اعیان ثابته و اسما در حضرت .علم فیض دیگر فیض
مقّدسی است که بر اساس ّ
تجلی وجودی حق بودہ و عبادت است از ظهور احکام و
آثار ثابته اسما در عالم خارج
-15بحاراالنوار.ج،1ص178
-17ارشادالقلوب.ج،7ص335
 -12اشارہ به حدیث پیامبر اکرم (ص)« العلم نور یقذفه فی قلب من یشاء»مصباح
الشریعه – ص 17
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 -18رسول سه جهت دارد  -1 .والیی ( والیت ) ابدی و ازلی که مقامی الهی است و اسم
خدا -7ملکی (نبوت )که متناھی است و مقامی بشری-3بشری( رسالت )که متناھی است.
-19بحاراالنوار.ج،55ص162
سیوطی در الدّرالمنثور ذیل آیه سوم سورہ مبارکه حدید از پیامبر روایت کردہ است:
«و الذی نفس محمد بیدہ لوانّکم دلیتم احدکم بجبل الی االرض السابعه السفلی لهبط
االول واآلخر و الظاھر و الباطن و ھو بکل شی ء علیم».
علی هللا ثم قراء ھو ّ
این روایت به وضوح بیان می دارد که میان در موجودات و خدای تعالی نسبت
فقر و غنی است،خدا در عین اینکه باالترین موجودات است در پایین ترین
موجودات حضور دارد  .این حدیث با وحدت وجود عارفان و والیت الهی ھماھنگ
است.
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