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Abstract
Moein ud Din Hassan Sajzi is one of the sixth-century’s mystics and
the founders of the Chishti Dynasty in India. He travelled to different
regions, entered India through the Punjab border and settled down in the
Ajmir area for the rest of his life. He wrote poems about mysticism, which
was published as a book. Following is the most famous of his poems:
Ruler is Hussain, Emperor is Hussain,
Faith is Hussain, guardian of faith is Hussain.
Offered his head and not the hand to Yazid.
Truly, the foundation of faith is Hussain
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دين است حسین دين پناہ استحسین
شاہ است حسین بادشاہ است حسین
حقا که بنای ال اله است حسین.
سر داد نداد دست در دست يزيد.
واژه کلیدی:معین الدين ،چشتی ،عارف ،آثار ،اشعار ،ديوان و اجمیر

zulfijafari09@gmail.com
*دانشجوی دکتری دانشگاہ تھران ۔ايران
٭٭ استاد يار زبان اديبات فارسی دانشگاہ بانوان ال-سی -الھور fayezekiran@gmail.com

اناھیتا ،شمارہ  ،5سالنامہ  2018میالدی

05

خواجه معین الدین چشتی تولد و خاندان
مروج سلسلة چشتیه در ھند است .او در  ۴۱رجب  ۶۳۵يا
معینالدين حسن سجزي ،از عرفاي قرن ششم و ّ
 ۶۳۵ھجري در يک خانوادہ اي مذھبي و ثرتمند به دنیا آمد .پدر او غیاثالدين حسن بلخي که از تاجران
بزرگ منطقه بود ولي با عین حال يک آدم عابد و زاھد و پرھیزکار بود .گفتهاند كه نسل وي از سادات
سیستان بودند.شجرہ وي با دوازدہ واسطه به امیر المومنین علي علیه السالم ميرسد و به احتمال بسیار
خود او در قصبه سجز به دنیا آمدہ است ،از اين رو ،وي را معینالدين سجزي نیز ميخوانند( .سرور
الھوري ،ج)0223:301/0
ھمچنین به دلیل سكونت و وفات معینالدين در اجمیر بود بخاطر اين وی را اجمیري نیز ميگويند.
چون به سلسلهاي بستگي داشت كه بزرگان آن از چشت روستايي در نزديكي ھرات برخاسته بودند ،نسبت
چشتي يافت و بیشتر به چشتي شھرت دارد تا به سجزي .برخي او را به نادرست سنجري خواندہاند كه
گويا به خاطر شباھت آن با سجزي بودہ است .چون به امیر حسن دھلوي نیز نسبت سنجري دادہاند ،نام
وي را بامعینالدين در آمیختهاند.
زماني که معین الدين به دنیا آمد در سیستان و خراسان ھمه جانب قتل و غارتگري و کشت و کشتار
عام مسلمانان بود .به ھمین سبب غیاثالدين مجبور به ھجرت از سیستان شد و به خراسان عزيمت کرد.
آن زمان معینالدين فقط يک ساله بود.
خراسان ھم از حمالت دشمنان ظالم وستمگر در امان نماند و آنجا ھم خون ھزاران مسلمان بي گناہ
ريخته شد.
در ھمین اوضاع پر آشوب معینالدين بزرگ شد و باچشمان معصوم خود ديد که چطور خون مسلمان
بي گناہ به ھدر ميرود .معینالدين از اين اوضاع خیلي رنج ميکشید و گاہ از پدر ميپرسید که علت اين
خون ريزيھا چیست و تا کي بايد ادامه داشته باشد؟
معینالدين در پانزدہ سالگی پدر رئوف و مھربان خود ،غیاثالدين را از دست داد و از او باغ و
آسیابي به ارث برد ( .جمالي دھلوی0231 :1_0ـ)0105
معین الدين با از دست دادن پدر و مادر ،باغباني را شروع کرد و زندگي خود را وقف اين باغ کردو
ديگر نتوانست تحصیالت خود را ادامه دھد.او خیلي تاسف ميخورد که چرا اينطور شدہ ولي چون چارہ
اي نداشت دست به دعا ميکرد و از خداي خود فرج اين امر را ميخواست
(سرور الھوري)309-303: 0223 ،
مي گويند روزي او در باغ خود مشغول آبپاشي درختان بود که عارف معروف و مشھور زمان
حضرت ابراھیم قندوزي از آنجا گذر کرد .معینالدين چون او را ديد دوان دوان پیش آن بزرگوار رفت و
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دستھايش را بوسید و عرض ادب کرد.حضرت ابراھیم قندوزي چون ارادت محبت جوان به خود را
مالحظه فرمود براي او دعا کرد و راہ افتاد.
معینالدين ھم پشت سر او به راہ افتاد ،چون ميخواست به ايشان چیزي بگويد .ابراھیم قندوزي متوجه
اين امر شد رو به جوان کرد و پرسید :پسرم چه ميخواھي؟ جوان گفت :دوست داشتم چند دقايقي در اين
باغ تشريف داشته باشید .چه ميدانم اين توفیق دوبارہ نصیب من خواھد شد يا نه؟آن عارف بزرگ دعوت
اين جوان را پذيرفت و کمي در باغ استراحت فرمود .معینالدين دو طبق پر از انگور تازہ نزد ايشان آورد
و خیلي مودبانه از ايشان تقاضا کرد که کمي از اين انگور بخورد .حضرت ابراھیم قندوزي ھم چند تا دانه
از انگور تناول کرد و به جوان فرمود:
اي جوان تو اين فقیر را بخوبي ضیافت و پذيرايي کردي .ولي بدان که اين باغ ،اين ثروت و اين ھمه
فنا ميشود .امروز بھار است ولي فردا پايیز ميآيد و ھمه را از بین ميبرد .اين باغ تو با گذر زمان تباہ
خواھد شد و خداوند به تو باغي عنايت ميکند که ھرگز فنا شدني نیست و تا قیامت باقي خواھد ماند .بعد
ابراھیم قندوزي دست در کیسه اي کرد و از آن يک تکه نان خشک سنگین و محکم در آورد .آن را به
معینالدين داد و گفت:آن پذيرايي تو بود و اين ھم مھماني يک فقیر .بعد از آن حضرت ابراھیم قندوزي به
راہ خود رفت و معین الدين ھمان جا تکه نان را در دست نگه داشته و در فکر فرو رفته بود .تکه نان آن
قدر سخت بود که جويدنش و خوردنش بسیار دشوار بود ولي معینالدين آن را ھديه ي يک درويش و مرد
خدا دانسته ،به راحتي خورد .در آن لحظه معینالدين دل از دنیا کند و به دنبال گمشدہ اي رفت که بايد
مييافت( آريا)10:0210: ،
علت ورود او را به سلك صوفیان و تمايل وي به عرفان را ھمین مالقات ابراھیم قندوزي ميدانند
پس از اين تحول روحي ،معینالدين اموال خود را بین مستمندان تقسیم كرد و براي تحصیل علوم ديني
به عراق رفت و در مدت كوتاھي از علماي دين محسوب گرديد.
سفرھاي معینالدین
سپس سفرھاي طوالني خود را آغاز كرد .نخست به خراسان رفت .در روستاي ھارون ،در نزديكي
نیشابور به خدمت خواجه عثمان ھاروني رسید وچند سال نزد او به رياضت پرداخت ،تا اين كه از او
خرقه گرفت .ميگويند اول معینالدين نزد او بعنوان يک طلبه رفت تا چیزھايي را ياد بگیرد .ولي عثمان
ھاروني به وي توجھي نکرد .يک روز معینالدين خواسته اش را به زبان آورد و به عثمان ھاروني گفت
که ميخواھد شاگرد و مريد او شود.
عثمان ھاروني به وي پاسخ مثبتي نداد و گفت :من که نميتوانم بار خودم را بردارم چطور ميتوانم
بار تو را ھم به دوش بکشم .ولي معینالدين ناامید نشد و بر خواسته خود مصر ماند تا باالخرہ موفق به
شاگردي وي گرديد .معینالدين تقريبا َ تا دوسال و نیم در خدمت مرشدش ماند و به رياضت پرداخت.
ميگويند معینالدين شبھا بیدار ميماند تا مبادا مرشدش به چیزي نیاز داشته باشد و او خواب بماند.
حضرت عثمان ھاروني وقتي اين محبت و ارادت او را نسبت به خويش مالحظه فرمود روزي دست به
دعا کرد و از خدا خواست که قلبش را نوراني کند و او را در سالکان راہ الھي شمار بیاورد .دعاي مرشد
در حق مريدش به اجابت رسید و پردہھاي ظلمات از چشمھاي معینالدين کنار رفت ( .جمالي
دھلوي0231:ـ)1-0/0105
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بعد از خراسان به بغداد رفت و گويا دراين سفر با نجمالدين كبروي و عبدالقادر گیالني ديدار كردہ بود.
گفته شدہ که معینالدين تقريبا َ تا سه ماہ نزد نجمالدين ماند و از او ھم کسب فیض نمود .در بغداد با شیخ
ضیاءالدين ،مرشد شیخ شھابالدين سھروردي ديدار كرد .سپس نزدخواجه اوحدالدين كرماني رفت واز او
نیز خرقة ارشاد گرفت .پس از آن راھي ھمدان شد و به حضور خواجه يوسف ھمداني رسید .ازآنجا به
تبريز رفت و ابوسعید تبريزي را مالقات كرد
سپس راھي اصفھان شد و در آنجا چندي ھمنشین شیخ محمد اصفھاني شد .درآنجا بود كه قطبالدين
بختیار كاكي به او دست ارادت داد ،اما به نوشتة قطبالدين در دلیل العارفین در مسجد ابواللیث سمرقندي
در بغداد به حضور معینالدين رسیدہ بودہ است .گفتهاند كه معینالدين وقطبالدين با ھم از اصفھان به
ھرات رفتند .معینالدين در استر آباد به خدمت خواجه ناصرالدين استرآبادي ،از بازماندگان با يزيد
بسطامي رفت .به ھرات رسید وچندي در آنجا ماند .از ھرات به بلخ رفت و مدتي نزد شیخ احمد
خضرويه ماند .از آنجا راھي غزنین شد و در آن شھر پیش شمسالعارفین عبدالواحد رفت ( .سرور
الھوري)200: 0223 ،
مي گويند بین اين سفرھا معینالدين سفري به سبزوار ايران ھم داشت که وقتي آنجا رسید مردم پیش
وي آمدہ و از ظلم و ستم شاھي شکايت کردند و از وي خواستند که از خدا بخواھد که پادشاہ يادگار محمد
را ھدايت کند تا مردم ازظلم و ستم وي در امان بمانند.معینالدين مردم را دلداري داد و به آنھا گفت که به
زودي اوضاع شھر خوب ميشود و پادشاہ ھم از ظلم خود دست بر ميدارد .روز ديگر معینالدين خود به
دربار وي ميرود و به نگھبان ميگويد که به پادشاہ بگويد فقیر معین اجازہ مالقات ميخواھد .وقتي که
نگھبان پیام معینالدين را به پادشاہ ميرساند او عصباني ميشود و ميگويد :من با مردم فقیر کاري ندارم
و مالقات ھم نميکنم .نگھبان بر ميگردد و قبل از اين که به معینالدين چیزي بگويد او ميفھمد پادشاہ چه
جوابي دادہ است .وی بدون اجازہ وارد ميشود و مستقیم به اتاق پادشاہ ميرود .پادشاہ با ديدن معینالدين
وحشت زدہ ميشود و دست را از پا گم ميکند .معینالدين رو به پادشاہ ميکند و ميگويد :من ھمان فقیري
ھستم که تو به اواجازہ ورود ندادي .من نیامدہام که به چند تکه نان ،کیسه اي پول يا دو تا پاچه ابريشم
بدھي .من آمدہ ام تا تو را نصیحت کنم و از ظلم بر مردم ناتوان و بي گناہ بر حذر دارم .مردم را آزار ندہ
که آنھا بردہ تو نیستند ،بلکه آزادہ زادہ شدہاند .اگر از کارھاي خود دست بر نداري به خشم و عذاب الھي
مبتال خواھي شد .سخنان معینالدين آن چنان بر پادشاہ اثر کرد که ميگويند وقتي معینالدين دربارش را
ترک کرد پادشاہ ھم دنبالش راہ افتاد و از وي خواست که نسبت پیر و مريد را با وي پیوند دھد( .سرور
الھوري )210: 0223
ورود معینالدین به ھند
از راہ پنجاب وارد ھند شد و در الھور نشیمن گزيد .درآنجا ابتدا با شیخ حسین زنجاني ديدار كرد.
وي در الھور بیشتر در آرامگاہ شیخ علي ھجويري به تفكر و عبادت ميگذراند و چندي نیز در آنجا نیز
معتكف شد .از الھور به ملتان آمد و تا پنج سال ھمان اقامت گزيد و زبان سانسکريت را ياد گرفت .چون
اکثر مردم ھند ھندو بودند و ايشان ميخواست اسالم را بین آنھا تبلیغ کند لذا خود الزم دانست اول زبان
آنھا را ياد بگیرد( .داراشكوہ بابري كانپور)0203: 05
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پس از مدتي به دھلي رفت و چندي در آن شھر ماند و بسیاري از ھندوان بر اثر ديدار با او مسلمان
شدند.
ورود به اجمیر
سرانجام در  010ق شاگرد رشیدش قطبالدين کاکی را در دھلي گذاشت و خود به اجمیر رفت و تا
پايان زندگاني در آنجا ماند.
بعد از ورود به اجمیر يک کاخ کوچکي براي خود درست کرد و ھمان جا مشغول عبادت شد .ابتدا
وقتي اين فقیر را مردم ديدند تصور کردند يک جوگي يا سادہ است .ولي وقتي مالحظه کردند که عمل و
رفتار و عبادت و بندگي اش با ھندوھا فرق ميکند به فراست افتادند که وی کیست؟ روزي چند راجپوت به
کاخ وي آمدند .معینالدين مشغول عبادت و راز و نیاز با خداي خود بود .آنھا ھمانجا منتظر ماندند تا
عبادتش تمام شود .وقتي معینالدين از عبادت فارغ شد رو به آنھا کرد و پرسید :شما که ھستید و چه
مي خواھید؟پرسیدند :تو که ھستي و براي چه به اينجا آمدہ اي؟ وی گفت :من يک مسلمان ھستم و آمدہام تا
پیغام خداوند را به شما برسانم .آن ھا با شنیدن اسم مسلمان به تعجب فرو رفتند و پرسیدند :پس تو از اقوام
محمود غوري ھستي؟ گفت :بله .او برادر ديني من بودہ ولي من با سالح و لشکر نیامدہام بلکه دست خالي
و تنھا ھستم.
(داراشكوہ بابري كانپو12:0203،؛)
ازدواج و فرزندان
خواجه معین الدين که تا ورود به اجمیر ازدواج نکردہ بود مطابق سنت رسول هللا تصمیم بر ازدواج
گرفت و درآنجا دو ھمسر اختیار کرد،( .مالمحمد قاسم ۴۶۵۱ء271:ج)3
در تاريخ فرشته آمدہ است كه معینالدين ھنگامي كه حدودا ً نود سال داشت ،با بيبي عصمت
عصمتهللا ،دختر سید وجیهالدين ازدواج كرد ولي اين به ظاھر درست نميآيد ،چون به گفته غوثي
شطاري خواجه و ھمسرش  ۱۵سال باھم زندگي کردندو چنین میتوان استدالل کرد که ازدواج وي ۵۰۵ہ
يعني زمانی که او ھفتاد ساله بودہ صورت گرفته است و زوجه دوم او دختر يکي از «راجهھاي بومي»
ھندو بود که در جنگ به اسارت در آمدہ بود،( .مالمحمد قاسم ۴۶۵۱ء273:ج)3
حاصل دو ازدواج وي ،سه پسر (ابوسعید ،فخرالدين ،حسامالدين ) و يك دختر (بیبي حافظه جمال )
بود .ابو سعید دو فرزند داشت و پنجاہ سال عمر كرد ،فخرالدين (متوفي  )110از علما و عرفا بود و
حسامالدين نیز در  10سالگي به سلك عرفا پیوست و سپس به طرز اسرار آمیزي ناپديد شد .بيبي حافظه
نیز از دست پدر خرقة خالفت گرفت و زنان را ارشاد ميكرد .مقبرة وي ،در كنار قبر پدرش ،در اجمیر
است ( .سرور الھوري)211- 212: 0223
وفات و مقبره معینالدین
معینالدين در ۵رجب سال  122ہ در کبر سني يعني  ۷۵سالگي وفات يافت .جسدش را در ھمانجايي
که بیشتر عمرش را در آن سپري کردہ بود به خاک سپردند .ابتدا قبر او از خشت بود ،بعدا صندوقي از
سنگ روي آن ساختند و قبر نخستین را به ھمان حال خود رھا کردند .خواجه حسین ناگوري باالي قبر
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يک بنیاد عمارت نھاد .خانقاھي بر قبر خواجه به دست يکي از ملوک احتماال محمود خلجي بنا شد.
سالطین مالوہ ھم مسجد ديگري در مجموعه روضه ساختند جھانگیر و اورنگ زيب آن را توسعه دادند.
سالطین و امرا در قرون متمادي بر تربت وي كه زيارتگاہ است ،گنبد و بارگاہ بنا كردند .ھر سال
مردم در ششم رجب به مناسبت عرس وي مراسمي برگزار ميكنند.
به خواجه معینالدين كرامات بسیاري نسبت دادہاند .وي در گسترش اسالم و ترويج تصوف در شبه
قارہ سھم عمدہاي داشت( .داراشكوہ بابري كانپور 0203:70
معینالدين خلفا شاگردان بسیاري تربیت كرد كه معروفترين آنھا قطبالدين بختیار كاكي و حمیدالدين
صوفي سعیدي ناگوري ملقب به سلطان التاركین ،ھستند.
آثار معینالدین
از معینالدين آثاری به جا ماندہ است ،كه برخي دوصحت انتساب آنھا به او ترديد دارند .بعضي از آثار
منسوب به او عبارتاند از:
.۴انیس االرواح يا انیس دولت ،كه ملفوظات خواجه عثمان ھاروني است
.۱گنج اسرار ،كه مجموعة ديگري از ملفوظات عثمان ھاروني است؛بخشي از اين ملفوظات راجع به
شرح مناجات خواجه عبدهللا انصاري است
 .۳دلیل العارفین ،مشھورترين اثر او ،كه مجموعه ملفوظات وي است و قطبالدين بختیار كاكي آنھا
را گرد آوردہ است اين كتاب دربارة مسائلي از قبیل طھارت نماز ،ذكر ،محبت ،وحدت وآداب سالكان
است.
.۱بحرالحقايق ،ملفوظات معینالدين خطاب به قطبالدين بختیار است كه در آن سیر و سفر عرفاني
خود ،از جمله معراجش ،را براي قطبالدين شرح دادہ و از رسیدن خود به مقام وحدت سخن گفته است
.۶اسرار الواصلین ،شامل ھشت نامه به قطبالدين بختیار
.۵رسالة وجوديه ،دربارة نیروھايي كه به سبب رياضت وچله نشیني به وجود ميآيد و نیز كیفیت دم
(نفس) .اين رساله آداب دم زدن و سرماية جوگ نیز نامیدہ شدہ است
 .۵كلمات معینالدين سجزي ،دربارة وحدت وجود ،نفي واثبات ،ناسوت ،الھوت وملكوت
 .۶ديوان معین ،كه شامل غزلیات او به زبان فارسي است .در صحت انتساب اين اثر به معینالدين ترديدی
جدي وجود دارد .برخي پژوھشگران آن را متعلق به معین فراھي (متوفي قرن دھم) دانستهاند( .آريا،
)055/99-0210:
در اقوال معینالدين ،آراي وحدت وجودي آشكار است .وي عالمت شناخت خدا را خاموشي در معرفت
و گريختن از خلق دانسته است .البته خدمت به خلق ،كمك به درماندگان و رواكردن حاجات بیچارگان و
گرسنگان نیز در تعالیم وي جايگاہ مھمي دارد .برخي از سخنان معینالدين دربارة خوف و رجا شبیه به
سخنان واعظان و زاھدان است .با اين حال ،عشق و محبت نیز در تعالیم عرفاني وي جايگاہ بلندي دارد.
بنابراين از نظراو دوستان حق تعالي ،متصف به خوف و رجا و محبتاند.
معین الدين در ملفوظات خود بر شريعت و رعايت جزئیات و دقايق آن تأكید كردہ است .به نظر او
عارف بايد در وھلة اول در شريعت ثابت قدم باشد ،آنگاہ به پايهي طريقت ،معرفت وحقیقت نايل شود.
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دیوان و کالم حضرت معینالدین چشتي
سلطان الھند ،خواجه خواجگان حضرت غريب نواز معینالدين چشتي شاعری بلند پايه بود که بسیاري
از شعرھاي وي زبانزد خاص و عام ھستند.
وی درمورد سید الشھدا امام حسین علیه السالم ميفرمايد:
شاہ است حسین پادشاہ است حسین
دين است حسین دين پناہ است حسین
سر داد نداد دست در دست يزيد
حقا که بناي ال اله است حسین
خیلي از محققان ادبیات صوفیانه وی را بعنوان يک شاعر زبردست معرفي کردہاند .قابل ذکر است که
وی در ابتدا يک صوفی و سپس شاعری توانمند است.
در مورد ويژگيھا و خصوصیات کالم ايشان چیزي گفته نشدہ است .با تحقیق در شعر وی ،میتوان
ويژگیھای زير را برای زبان شعری وی برشمرد:
.۴زبان وی روان و سادہ است و الفاظ سخت و پیچیدہ را به کار نبردہ است.
.۱کالم ايشان مشتمل بر حمد باري تعالي ،نعت رسول مکرم ،مدح اھل بیت پیامبر ،تعلیمات تصوف،
راہھاي رسیدن به حق تعالي و وصال با آن حضرت و مضامینی از اين دست ميباشد.
.۳وی سعي کردہ پیام خود را گاہ با استعارہ،گاہ در قالب مثال و گاہ خیلي سادہ به مخاطب منتقل کند.
در مورد ديوان وی اختالف بسیاری وجود دارد .اکثر محققان و صاحب نظران وی را صاحب ديوان
نميدانند و عقیدہ دارند که ديواني که به خواجه نسبت دادہ ميشود ديوان خود او نیست بلکه ديوان موالنا
معینالدين فراھي ميباشد که به علت ھم نام بودن به ايشان نسبت دادہ شدہ.
ولي بعضي کارشناسان و محققان نظر دارند که معینالدين چشتي شاعری بلند پايه بودہ و ديوان ھم
داشته و مال معینالدين فراھي اصال شاعر نبودہ چه برسد اين که ديواني داشته باشد .از کساني که اين
ديوان را از موالنا معینالدين فراھیدي ميدانند ،حافظ محود شیراني و پروفسور دکتر مھمد ابراھیم دار
ھستند .کساني که نظر برعکس اينھا دارند ازآنھا ميشود شمسالدين بريلوي و سید صولت حسین را نام
برد.
حافظ مح مود شیراني در تحقیق گستردہ اي نسبت اين ديوان را به مال معین فراھي اثبات کردہ و سعي
کردہ که داليل مخالفان را با ادله رد کند ،ولي داليل وی چندان قوت ندارد که بتوان به آنان اعتماد کرد.
در مقابل آقاي شمس الحسن شمسي بريلوي در مقاله اي با عنوان " نقد و بررسي ديوان معینالدين"
بالغ بر  ۴۰١صفحات اين امر را اثبات کردہ که ديوان موصوف ھیچ ربطي به مال معین فراھي ندارد بلکه
ديوان خواجه معینالدين چشتي ميباشد.
رد اينجا بطور مختصر دالئل حافظ محمود شیراني و نقد آن از شمس الحسن شمسي بررسی میشود و
چنین نتیجه گرفته میشود که ديوان از آن کیست؟
حافظ محمود شیراني براي اثبات ادعاي خود چند دلیل آوردہ:
.۴تاريخ از ديوان خواجه معینالدين چشتي بي خبر است و در جايی ديدہ نشدہ است که خواجه
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معین الدين بعنوان يک شاعر معرفي شدہ باشد يا تذکرہ اي از ديوان وی شدہ باشد .به گفته حافظ محمود
شیراني حدودا تا پانصد سال بعد از وفات خواجه معینالدين اصال اين ديوان مثل يک خزانه مخفي نا پید
بودہ و يک بارگي پیدا شد در اين پنج قرن ان ديوان کجا بودہ است؟و چرا مورخان و دانشمندان از اين
ديوان نام نبردند؟
.۱خود کتاب خواجه معینالدين "انیس االرواح" "دلیل العارفین" کاکي بختیاري ،تصنیف عھد ھمايون
"سیر العارفین" "تاريخ فرشته" ابو القاسم و کتابھاي مھم ديگر اصال معینالدين چشتي را شاعر معرفي
نکردہاند.
 . ۳زبان و ادبیات اين ديوان با زبان و ادبیات عصر خواجه سازگاري ندارد بلکه زبان و ادبیات
متاخرين است .لذا نميتوان گفت که اين ديوان از خواجه معینالدين باشد.
.٤درديوان ھیچ شاھد و قرينه اي وجود ندارد که نسبت آن را با خواجه ثابت کند.
.١از کالم اين ديوان به دست مي آيد که سرايندہ آن يکي از وعاظ و خطباي زبردست بودہ است نه يک
عارف و صوفي لذا بايد صاحب اين را درمیان واعظان و خطبا جستجو کرد و از اين جھت که خواجه
معینالدين يک صوفي و عارف بودہ و موالنا معینالدين فراھي يک واعظ ،لذا نسبت ديوان به موالنا
فراھي بھتر و قريب تر به نظر ميرسد.
اين داليلي است که حافظ محمود شیراني براي رد مخالفان خود ارائه کردہ است و اينک دالئل و نقد
مخالفان در زير میآيد:
شمس الحسن شمسي ميگويد :داليلي که حافظ شیراني براي ادعاي خود ارائه فرمودہ نه تنھا پذيرفته
نیست بلکه قابل مناقشه است.
دلیل اول وی اين است که تاريخ از شاعري و ديوان خواجه معینالدين بي خبر است .پاسخ اين است که
مراد از تاريخ چیست؟ مراد از تاريخ اينجا تاريخ زبان و ادبیات فارسي است و تدوين و نگارش اديات
فارسي ھم در ھند و ھم در ايران از قرن سیزدھم ھجري شروع شدہ است .پیش از اين تاريخ ادبیات
اينطور نبودہ است و چون خواجه معینالدين در قرن ششم ميزيسته لذا نميتوان از تاريخ ادبیات براي اين
ادعا دلیل آورد .البته کتاب ھايي که قبل از قرن سیزدھم در شبه قارہ نوشته شدہ است ،معینالدين چشتي را
به عنوان يک شاعر زبر دست معرفي کردہاند.
بطور مثال نواب صديق حسن در کتاب '' شمع انجمن'' در رديف میم حضرت معینالدين سجزي چشتي
را معنوان يک شاعر معرفي کردہ و از ايشان اشعار ھم آوردہ است.
کتاب ''روز روشن'' ھم اول از زندگي نامه وی نقل ميکند و بعد اشعارش را بطور نمونه میآورد.
''آتشکدہ'' ابراھیم علي آذر که در ۴۴۵٤ہ تالیف شدہ ،معینالدين چشتي را يک شاعر عظیم و پر آوازہ
ميخواند و اشعاري را ھم ذکر ميکند.
در ھمه اين کتب و تذکرہھا خواجه معینالدين چشتي بعنوان يک شاعر بزرگ معرفي شدہ و در مقابل،
ھیچ ذکري از موالنا يا مال معین فراھي وجود ندارد .گو که ايشان اصال شاعر نبودہ چه برسد به اينکه
صاحب ديوان باشد.
چنین نوشته اند که چرا ديوان معینالدين چشتي تا بیش از پنج قرن ناپديد بودہ است .در پاسخ بايد گفت
که کساني که اينگونه اشکاالت را ميآورند شايد اطالع ندارند يا فراموش کردہ اند که تا قرن دوازدھم
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اصال چاپ و نشر در شبه قارہ رواج نداشته بلکه کتابھا بصورت نسخه خطي نگه داري ميشدند حتي
درايران ھم وضعیت چنین بود .تا بدان حد که شاھنامه فردوسي که اولین گنج ملي ايران زمین است ،بنا
بگفته دکتر رضا زادہ شفق ،حدودا در سال  ٤۰۰تکمیل گشت .اين در حالی است که قديميترين نسخه
خطي آن که در دست است از  ۵۱۷مياست .لذا خبر نداشتن از چنین چیزي به منزله وجود نداشتن آن
نیست.
دلیلي که حافظ محمود ش یراني براي اثبات ادعاي خود و براي رد نظر ديگران آوردہ قضیه را بر
عکس ميکند ،چون ھیچ يک از تذکرہ نگاران از مال معین فراھي يا ھروي اسم نبردہاند .مثال عالمه شبلي
نعماني در ''شعرا لعجم '' و پروفسور برائون در ''تاريخ ادبیات ايران'' شمار زيادي از شعراي بنام و
معروف را نام بردہ اند و در مورد شخصیت و کالم آنھا بحث کردہاند.ولي وقتي به معین فراھي ميرسد
ميگويند'' از آثار لطائف نگار موالنا معینالدين فراھي معارج النبوة درمینا ن مردم مشھور است''.از اين
عبارت معلوم ميشود که مال فراھي يک شاعر نبودہ بلکه يک نثر نويس بودہ است.
دلیل دوم حافظ بر ادعايش اين است که زبان و ادبیات اين ديوان متعلق به زمان خواجه معین نیست
بلکه نزديک تر به عصر معینالدين ھروي است .اين سخن ھم قابل مناقشه است.چون سخن و کالم ھر
سخنور و شاعر بیانگر ھمان عھد و عصر ميباشد که شاعر يا سخنور در آن ميزيسته و خصوصیاتي که
کارشناسان و اديبان براي قرن پنجم و ششم ذکر کردہ اند ھمه در کالم خواجه بدرجه اتم و اکمل وجود
دارند .مخصوصا عالمه شبلي نعماني در ''شعر العجم'' چند ويژگي خاص بیان کردہ است .وقتي ما کالم
خواجه را با آن ميسنجیم مطابقت و موافقت کاملي مشاھدہ ميکنیم.
ويژگیھاي که حافظ شیراني براي ادعا خود ذکر ميکند متعلق به عھد خاقاني ،نظامي گنجوي ،انوري
و شعراي ديگري است که از متوسطین ھستند و خواجه معینالدين ھم از عھد متوسطه است ولي
معینالدين فراھي از متاخرين است نه از متوسطین.پس چطور ميتوان چنین ديواني که ويژگیھاي دورہ
متوسطه دارد را متعلق به کسي دانست که از متاخرين است و نه از متوسطین .و نیز ،ويژگیھاي که براي
عھد متوسطه يعني عھد فغاني،فیضي ،عرفي،نظیري و امثال اينھا ذکر شدہ در ديوان مذکور موجود
نميباشد لذا نميتوان صاحب اين ديوان مال معین فراھي باشد.
يکي از دالئل حافظ شیراني اين است که از ديوان به دست ميآيد که اين کالم متعلق به يک واعظ است
نه متعلق يک صوفي لذا صاحب اين را بايد از وعاظ جستجو کرد نه از صوفیان کرام.اين سخن درستی
نیست چرا که از مضامین ديوان کامال روشن است که اين کالم ،کالم يک عارف و صوفي است .وصل به
ذات حق،تجلي ذات قدسي،حق الیقین ،قبض و بسط،فنا و بقا،وحدت الوجود،اعیان ثابته،سوختن در آتش
عشق و مضامیني ديگر از اين قبیل وعظ نیستند بلکه مطالب و معارف عرفانياند( .صولت حسین،
)0207:003
در صحت و سقم صاحب اصلی اين ديوان ھنوز بايد تحقیق و بررسي بیشتری شود تا کامال روشن
گردد که ديوان از آن کیست.در ادامه از بحث باال نتايجی که حاصل میشود در سطور ذيل آوردہ میشود.
دیوان مورد نظر این کتاب:
 .دو ديوان در دست است که منسوب که خواجه معینالدين است.
 . ۴يکی بنام ''کالم عرفان طراز'' که با ترجمه منظوم به چاپ رسیدہ.مولف اين ديوان سید صولت
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حسین است .نسخه اي که از اين ديوان دست است که مکتبه روبي دھلي در ۴۷۷۱م از الفا آفیست پريس
به چاپ رساندہ است.
.۱دومي بنام '' ديوان غريب نواز''از آن مسلم احمد نظامي است که توسط کتب خانه نذيريه دھلي از
کوہ نور پرينتنگ پريس به چاپ رساندہ است.
ديوان مورد نظر اين تحقیق ديوان اول(کالم عرفان طراز) ميباشد که ھمان ''ديوان معین '' مورد نزاع
است.
درماہ
اين ديوان مطابق با نسخه اي است که اولین بار از مطبع نامي ''منشي نول کشور کانپور''
االولي  ۴۱۶۶ہ به چاپ رسیدہ بود.
جمادي
ٰ
سه نسخه خطي ديگر نیز از اين ديوان وجود دارد که اين نسخه با آنھا مطابقت دارد.
.۴کتب خانه آصفیه عابد حیدر آد دکن مخطوطه  ۳۵١۵يازدھم رجب المرجب ۴۱۴٤ہ
.۱کتابخانه عمومي خدا بخش پتنه مخطوطه ايچ.ايل ۳١۴چھارم رمضان المبارک۴۱١١ہ
.۳کتابخانه عمومي خدا بخش پتنه مخطوطه ايچ.ايل ۱۷۷٤يازدھم محرمالحرام۴۱۰۴ہ
اين ديوان طبق رديف الف با تنظیم شدہ که مشتمل بر  ۴۴۷غزلیات ميباشد.
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حضرت معینالدين چشتي يک شاعر توانا و عظیمي بودہ.
در تاريخ و کتابھاي گوناگون شواھد مختلفي وجود دارد که بر شاعر بودن وي داللت دارد.
از شواھد دروني و بیروني ثابت ميشود که ''ديوان معین'' از آن معینالدين سجزي چشتي
است نه از آن مال معین فراھي.
مال معین فراھي شاعر نبودہ که اين ديوان را بتوان از آن وی دانست ،چون نه شواھد دروني
وجود دارد نه شواھد بیروني.
دالئلي که براي منسوب کردن ديوان به مال معین ھروي آوردہ ميشود قابل مناقشه است.

اناھیتا ،شمارہ  ،5سالنامہ  2018میالدی

35

منابع:
. ##دلیل العارفین ،معینالدين چشتي ،ترتیب وتبويب خواجه قطبالدين بختیار كاكي اوشي،چاپ
حافظ محمد عبداألحد ،چاپ سنگي دھلي ، .۶ 0200سفینه االولیا ،داراشكوہ بابري كانپور 0203؛
 .۵اخبار االخیار في اسرار االبرار ،عبدالحق دھلوي ،چاپ علیم اشرف خان ،تھران 0232ش ؛
 -##طريقة چشتیه در ھند وپاكستان غالمعلي آريا ،تھران 0210ش؛
-##نگاھي كوتاہ برتاريخچة زبان وادبیات فارسي در شبه قارہ» ،ساجدهللا تفھیمي ،ترجمة علي
محمد مؤذني ،در مجموعة سخنرانيھاي نخستین سمینار پیوستگيھاي فرھنگي ايران وشبه قارہ،
ج ،3اسالم آباد :مركز تحقیقات فارسي ايران وپاكستان 0273 ،ش؛
 -##دائرہالمعارف بزرگ اسالمي ،زير نظر كاظم موسوي بجنوردي ،تھران  0217ش ـ ،ذيل
«اسالم .اسالم در شبه قارة ھند وپاكستان» (از فتح هللا مجتبائي
 -##دائرة معارف اسالمیه ،الھور 0231ـ0911/0105ـ ،0939ذيل «چشتي» (از خلیق احمد
نظامي) حامدين فضل هللا جمالي دھلوي.۳ ،سیرالعارفین ،چاپ سنگي دھلي 0200
 -##تأثیر صوفیان ايران در تصوف شبه قارة پاكستان وھند» ،ممتازيبگم چودھري
 -##کالم عرفان طراز،سید صولت حسین ديوان
 -##گلشن ابرار ،جمعي از نويسندگان تھران
 -##مروج اسالم در ايران صغیر ،پرويز اذکايي
 -##معارف صوفیه ،دکتر جواد نور بخش ،لندن
 -##الذريعه الي تصانیف الشیعه،محمد حسن آغا بزرگ تھراني ۴۳۳۵
 -##تذكرة علماي ھند ،رحمان علي لكھنو 0901
 -##الثقافه االسالمیه في الھند ،ابوالحسن علي حسني ندوي ،دمشق 0932/0152؛

آناھیتا

Anahita
A Research Journal of Persian
Language, Literature Art & Culture

 فرھنگ و تمدن فارسی، ادبیات،مجلہ علمی۔ پژوھشی زبان
21-38 صص، میالدی, 2018  سالنامہ50:شمارہ

No. 05, 2018, pp 21-38

Analyzing narrative accounts of The Pious Woman in Attar Neyshaboury’s
Elahinameh using Wladmir Propp’s Ideas
*Saeed Roozbehani
**Maryam Kianifar
Abstract:

The term morphology, as one of the methods of fragmentation and classification of the
elements of the text, was introduced by Vladimir Propp to one hundred Russian folk
stories and studied the theory of structural critique. This method of analysis is effective in
recognizing the roles, in particular, the synopsis and the way in which the characters of
the story interact, especially their special role, as well as the identification of the moves
of the text and how these elements are combined and interconnected. Accordingly, in this
article, we have tried first to examine the synagogues and their relationship with each
other, then their personalities and roles in the story of Parsa’s story , and to show the
structure of the story of Parsa’s woman according to the theory of Prop. Accordingly , in
this paper, we have first tried to identity the properties and their relationship with each
other, and then identify their personalities and roles in the story of the Parsa woman, and
show the structure of the story according to Propp’s theory.

Key words: Parsa Woman, Attar , Divine Letter , Narrative, Morphology, Vladimir
Propp.
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تحلیل حکایت زن پارسا در الهی نامه عطار نیشابوری
با تکیه بر نظریه والدیمیر پراپ
*سعید روزبھانی
**مریم کیانی فر
چکیده
اصطالح «ریخت شناسی»  ،به عنوان یکی از روشھای تحلیل و طبقه بندی عناصر متن می باشد که والدیمیر
پراپ آن را بر روی یک قصه عامیانه ی روسی ،وارد کرد و به صورت نظریه ی نقد ساختاری مورد مطالعه
قرار داد .این شیوہ ی تحلیل در شناخت نقشھا به ویژہ ،خویشکاری ھا و نحوہ ی ارتباط شخصیت ھای داستان با
یکدیگر و به خصوص نقش ھای ویژہ آنھا و ھمچنین شناسایی حرکتھای متن و چگونگی ترکیب و ارتباط این
عناصر با یکدیگر کارآمد است .شیوہ ی پراپ به خصوص در شخصیت ھای داستان آن ھم از نوع داستان ھای
عرفانی ،نقش قابل توجھی دارد .الھی نام ه عطار نیشابوری که از جمله متون انسانی ـ تمثیلی محسوب می گردد ،با
وجود داستانھا و حکایات فراوان میتواند از این نوع شیوہ ی ریخت شناسی مورد تحلیل قرارگیرد .حکایت « زن
پارسا» به عنوان نخستین حکایت از نخستین حکایات این کتاب می باشد که براساس نظریه ی پراپ ،به بررسی
زوایای پنھان و آشکار شخصیتھا و شیوہ ی داستان پردازی عطار پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
برھمین اساس ،در این مقاله کوشیدہ ایم ابتدا خویشکاری ھا و نحوہ ارتباط آنھا با یکدیگر و سپس شخصیت ھا
و نقش ھای ویژہ آنھا را در داستان زن پارسا ،شناسای ی کنیم و ساختار داستان زن پارسا را طبق نظریه ی پراپ
نشان دھیم .
واژگان کلیدی :زن پارسا ،عطار ،الھینامه ،روایت،ریخت شناسی،والدیمیر پراپ .

* استادیار گروہ زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاہ آزاد اسالمی واحد سبزوار ،سبزوار ،ایرانroozbahani@iaus.ac.ir
** دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاہ آزاد اسالمی واحد مشھد ،مشھد ،ایران mria. kiani.64@gmail.com
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درآمد
روایت شناسی ساختارگرا یکی از مباحث گستردہ در تحلیل موتور روایی و شاخهای از نقد ادبی معاصر در
ساختارگرایی روش تحلیلی است که ابزار زبان شناختی را در محدودھی گستردہ تر از پدیدہ ھای اجتماعی به کار
می گیرد( .چندلر 85 :2831 ،به بعد) نقد ساختارگرا ،در تحلیل داستان به دنبال یک ساختار منسجم و بنیادین است
که بتواند در ھمه داستان ھا و حکایت ھا در سطح جھانی وارد شود .ازاینجھت ،این الگو قابل تعمیم به ھمه
داستانھا میباشد.
مباحث روایت شناسی ساختارگرا با مطالعه روی صد قصه عامیانه روسی با نظریھی پراپ آغاز شد .پراپ
در طبقه بندی و تحلیل قصه ھا روش نوین به کار برد و سازوکار تحلیل روایت را به روش محدود و کارآمد تقلیل
داد .تودورف به دنبال پراپ اساس کار را بر تجزیه روایت به واحدھای کمینه متن و در کنار ھم قرار دادن آنھا
استوار ساخت .در واقع ،کار تودورف جمع بندی آرای پراپ ،گرماس و دیگران بود( .سلدن 240 :2811 ،به بعد)
او ھم مانند پراپ خود را به شکل ویژہای از روایت محدود کرد .گفتنی است با وجود انتقادات فراوان ،روش پراپ
مورد توجه قرارگرفت و وی به عنوان یکی از چھرہ ھای شاخص و پیشگام مکتب فرمالیسم روسی است.
پیشینه ی تحقیق
تحلیل ریخت شناسانه چندان پیشینهی در زبان و ادبیات فارسی ندارد .زیرا زمان زیادی از مطرح شدن آن
نمی گذرد ،لیکن در این مدت کوتاہ کتابھا و مقاالت زیادی نوشته و یا به فارسی ترجمه شدہ و موضوع پایان نامه
قرارگرفته است .تقی پورنامداران در کتاب خود با عنوان «دیدار با سیمرغ» اشاراتی به موضوع ریخت شناسی
کردہ اند .اکبر اخالقی ھم در اثر خود با عنوان «تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار» و نیز اسماعیل قافله باشی
در اثرش با عنوان « تحلیل حکایات کشف المحجوب و تذکرہ االولیاء» به شیوہ ھای ریخت شناسی در داستان
پرداخته اند.
در این مقاله به بررسی ریخت شناسانه ی داستان زن پارسا از حکایات الھی نامه ی عطار پرداخته می شود.
برای جلوگیری از اطاله ی کالم از آوردن اشعار به صورت جداگانه پرھیز شدہ و تنھا ابیاتی که به اصل داستان
میپردازند ،تحلیل گردیدہ است.
والدیمیر پراپ؛ آثار و اندیشه ھا
والدیمیر یاکف لویچ پراپ در آوریل  2380در شھر سن پترزبورگ از یک خانوادہ ی اصال آلمانی به دنیا
آمد .در سالھای طوفانی  2828 -2823دانشجوی دانشگاہ سن پترزبورگ بود و از آنجا در رشته فقه اللغه ی
روسی و آلمانی فارغ التحصیل گردید .کار خود را با معلم ی زبان آلمانی و روسی در دبیرستان آغاز کرد .وی به
زودی مدرس زبان آلمانی در دانشگاہ شد.
پس از سال  2883ھ ّم خود را مصروف پژوھش و تحقیق در فولکلور کرد و دیگر به تدریس زبان و زبان
شناسی بازنگشت و تا زمانی که فولکلور منضم به گروہ آموزشی ادبیات روسی گشت ،ریاست گروہ آموزشی
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عنوان
فولکلور با او بود (براپ 15 :2881 ،و  .)12مھمترین کار او در حوزہ ی فرمالیسم ،ھمان کتاب مشھور با
ِ
«ریخت شناسی قصه ھای پریان» میباشد.
پراپ در ریخت شناسی قصه ھای پریان صد قصه از مجموعه قصه ھای روسی افاناسیف را برگزید و آن ھا
را براس اس کنش ھا و رویدادھایشان بررسی کرد .وی به این نتیجه رسید که افراد شخصیت ھای قصه مختلفند ولی
کارھایی که انجام می دھند از شمار معینی تجاوز نمی کند .آنگاہ واحد سازندہ ی روایت را «کارکرد» نامید که
مترجمان فارسی زبان ( )functionرا به کارکرد ،خویشکاری ،کنش و نقش ویژہ ترجمه کردہ اند.
فرمالیسم روسی از تازہ ترین جریانات نقد در روسیه بود .نقد بر اساس شکل اثر در نیمه اول قرن بیستم  ،کم
کم متداول شد .فرمالیسم روسی  ،به بررسی ادبیات از دیدگاہ زبان شناسی پرداخت .این مکتب نقد ادبی ،ادبیات را
صرفا یک مسئله ی زبانی می دانست و زبان ادبی را یکی از انواع زبان ھا در نظر گرفت که در نتیجه باید از دید
زبان شناسی بررسی شود (.شمیسا .)241 : 2838 :میراث فکری این نظریه ی ادبی ،الھام بخش بسیاری بسیاری
از مکاتب و رویکردھای نقد پس از خود مانند حلقه ی پراگ  ،نقد ادبی لھستان  ،ساختار گرایی فرانسوی و
رویکردھایی مانند روایت شناسی گردید( .مکاریک 151 : 2834 :و شمیسا.)248 : 2838 :
فرمالیست ھا در تحلیل و بررسی متون توجه خود را به فرم و صورت معطوف می کردند .آنان در پی کشف
«ادبیت» اثری بودند و این که چه چیز متن ادبی را از سایر متون متمایز می کند .آنان به جای پرداختن به زمینه
ھای تاریخی ،اجتماعی  ،سیاسی و  « ...خود متن» را مورد مداقه قرار دادند
شاید جالب ترین و متمایز کنندہ ترین عرصه ی تحلیل ادبی ساختارگرا  ،عرصه ی روایت شناسی باشد که با
انواع روایت ھا سر و کار دارد .از برجسته ترین نظریه پردازان روایت شناسی ساختارگرا والدیمیر پراپ است
که با رویکرد مبتنی بر ریخت شناسی به تحلیل و بررسی قصه ھای پریان روسی پرداخت .کتاب او نقطه ی
عطفی در عرصه ی تحلیل و بررسی داستان و شکل گیری روایت شناسی نوین به شمار می آید.
روایت از دیدگاه پراپ
پراپ ،یکصد نمونه از یک نوع ادبی روایی مشخص یعنی قصه ھای پریان روسی و عناصر سازندہ ی آنھا را
بررسی و مطالعه کرد « .ھدف این بود که الگوی مورد نظر ،بعدھا در مورد سایر شکل ھای روایت اعمال شوند.
نکته ی حائز اھمیت در خصوص تحقیق پراپ ،به دست آوردن شناخت کاملی از روایت نیست .زیرا قصه ھای
عامیا نه معموال روایاتی سادہ دارند و رویدادھایشان مبتنی بر ترتیب زمانی ھستند .از این رو تحلیل پراپ صرفا
جنبه افقی یا ترتیب زمانی رویدادھای روایت را در بر می گیرد .و به جنبه ھای عمودی روایت که پیچیدگی
بیشتری را در معنا و ساختار به وجود می آورد ،نمی پردازد .در این رویکرد ،شخصیت ،بیشتر شگرد یا
کارکردی برای حفظ انسجام وقایع داستان تلقی می شود و نه برابر با انسان ھای واقعی که اعمال واقعی انجام می
دھند .بعدھا روالن بارت و ژرارژنت رھیافته ھای ساختارگرایانه تری نسبت به روایت اتخاذ نمودند( وبستر:
.)30-38 :2831
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مبنای تحول پراپ این تعریف از روایت است که « روایت ،متنی است که در آن ،تغییر از یک وضعیت ،به
وضعیتی تعدیل یافته تر بازگو می شود» .بنابراین تغییر وضعیت یا واقعه ،عنصر اساسی یا بنادین روایت است و
کانون توجه مطالعه ی پراپ نیز بر ھمین اصل استوار است ( .توالن.) 88 :2831 ،پراپ معتقد بود در تحلیل
ساختارگرایانه و ریخت شناسانه ی قصه ھا فقط باید به عناصر اصلی و اساسی توجه کرد و عوامل ثانویه را کنار
گذاشت .البته پراپ نه تنھا به این مسائل بی توجه نبودہ ،بلکه کامال از ضرورت پرداختن به چنین مباحثی نیز آگاہ
بودہ است .اما معتقد ب ود پرداختن به این مباحث خارج از تخصص محقق ریخت شناسی است .تاثیر پراپ را در
مطالعات و پژوھشھای چھرہ ھای برجسته ای از نوع کلودلوی اشتراوس و گریما و تودورف و بسیاری از
بزرگان قرن بیستم می توان مشاھدہ کرد ( شفیعی کدکنی.)841. :2882 :
نظریهی ریخت شناسانه ی پراپ
«واژہ زیست شناسی» ( )morphologyیعنی بررسی و شناخت ریخت ھا .در گیاہ شناسی اصطالح ریخت
شناسی یعنی بررسی و شناخت اجزاء تشکیل دھندہ ی گیاہ و ارتباط آنھا با یکدیگر و با گل و گیاہ و به عبارت
دیگر ریخت شناسی در اینجا به معنی ساختمان گیاہ است(.پراپ)21 :2831 :
پراپ دسته بندی معمول قصه ھا را که بر مبنای حوادث ،شخصیت ھا و درونمایه ی آنھاست ،نارسا و ناقص
می داند و می نویسد ... « :تقسیم بندی قصه ھای پریان برحسب مضمون به طور کلی غیر ممکن است» .قصه ھا
دارای یک ویژگی خاص ھستند :اجزای سازا یا سازہ ھای یک قصه می توانند بی ھیچ تغییری به قصه ی دیگر
منتقل شوند( .پراپ. )18 ،2831 :
از نظر پراپ ھم عناصر ثابت و ھم متغیر وجود دارند .نام قھرمانان داستانھا و ھمچنین صفات آنھا تغییر می
کند اما کارکردھا و خویشکاری ھایشان تغییر نمی کند .خویشکاری (  )Functionدر واقع عمل شخصیتی از
اشخاص قصه است که از نظر نقطه نظر اھمیتی که در جریان عملیات قصه دارد تعریف می شود .پراپ نتیجه می
گیرد که در یک قصه اغلب ،کارکردھای مشابه توسط شخصیت ھای متفاوتی انجام می شود .این امر موجب می
شود که ما بتوانیم قصه را براساس خویش کاریھای قھرمانان آن مطالعه کنیم .تعداد اعمال قھرمانان محدود است
بنابراین خویش کاری ھای شخصیت ھای قصه ،سازہ ھای بنیادی قصه ھستند که برای جدسازی آنھا نخست باید
آنھا را با توجه به دو نکته ی مھم تعریف کرد« :نخست آنکه تعریف در ھیچ موردی نباید متکی به شخصیتی باشد
که آن خویشکاری را به انجام میرساند .دوم یک عمل را جدا از مکان آن در سیر داستان نمیتوان تعریف نمود» (
ھمان .)01 :چرا که ھرکدام کارکرد متفاوتی را خواھند داشت.
پراپ با بررسی خویشکاری ھا به چند نتیجه مھم رسید:
«  .2خویشکاری ھای اشخاص قصه ،عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل می دھند و از این که چه
کسی آنھا را انجام می دھد و چگونه انجام می پذیرد مستقل ھستند .آنھا سازہ ھای بنیادی یک قصه می باشند؛ .1
شمارہ ی خویشکاری که در قصه ھای پریان آمدہ است محدود است؛  .8توالی خویشکاری ھا ھمیشه یکسانه است؛
 .4ھمه قصه ھای پریان از جھت ساختمان از یک نوع ھستند» ( .ھمان.)01-08 ،
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سی و یک کارکرد با خویش کاری ھایی که پراپ در قصه ھای پریان معرفی کرد به شرح زیر است:
 .2صحنه ی آغازین؛  .1غیبت؛  .8نھی؛  .4نقض نھی؛  .0خبرگیری شریر؛  .1خبردھی؛  .1فریبکاری؛ .3
شرارت؛  .8میانجیگری؛  .25مقابله ی آغازین؛  .22عزیمت؛  .21نخستین خویشکاری بخشندہ؛  .28واکنش
قھرمان؛  .24دریافت شیء جادو؛  .20انتقال؛  .21کشمکش؛  .21داغ گذاشتن؛  .23پیر؛  .28رفع مشکل؛ .15
بازگشت قھرمان؛  .12تعقیب؛  .11رھایی؛  .18ناشناخته؛  .14ادعاھای بی پایه؛  .10کار دشوار؛  .11انجام کار
دشوار ؛ .11شناخته شدن؛  .13رسوایی؛  .18تغییر شکل؛  .85مجازت شریر؛  .82عروسی .
ھفت خویشکاری نخستین مقدماتی ھستند و حرکت اصلی داستان و اقدامات قھرمان ،بعد از وقوع شرارت و یا
کمبود و  ...آغاز می شود .ممکن است در جریان قصه با خویش کاری ھای زوج رو به رو شویم مانند خویشکاری
ھای « نھی – نقض نھی»« ،خبرگیری – خبردھی» « ،کشمکش -پیروزی» ،و  ...قھرمان نیز ممکن است
قھرمان جستجوگر باشد یا قھرمان قربانی شدہ ،مانند دختر یا پسر دزدیدہ شدہ که درصدد نجات خویش بر می آید.
یک شخصیت مھم در طول قصه ،بخشندہ یا تدارک بینندہ است که معموال قھرمان داستان تصادفا با او – مثال در
جنگل یا در طول راہ -رو به رو می شود و قھرمان از وی وسیله ای ( معموال جادویی) دریافت می دارد که ترمیم
مصیبت یا فاجعه را میسر می سازد .البته قبل از آن ،قھرمان آزمون ھایی را از سر می گذراند .این آزمون ھا از
پرسیدن یک سوال تا درگیری با یک متخاصم را در بر می گیرد .واکنش قھرمان در برابر آزمون بخشندہ ممکن
است مثبت یا منفی باشد .سرانجام پس از مشخص کردن تمام خویشکاری ھای موجود در قصه و مقایسه ی آنھا با
یکدیگر می توان به خویش کاری ھای عمدہ و در نتیجه ساختار کلی آن پی برد.مساله مھم دیگری که پراپ بیان
می کند تبیین ھفت دستھی اصلی شخصیتھای قصه ھای پریان است؛ شامل .2 :قھرمان؛  .1شاھدخت؛  .8بخشندہ؛
 .4دوستان قھرمان یا یاوران؛ .0فرستندہ ی قھرمان؛  .1شریر؛  .1قھرمان دروغ.
در نظریھی پراپ «شخصیتھا» ھر اندازہ ھم که متفاوت باشند بیشترشان کارھا و کنشھای یکسانی دارند
(پراپ .) 02 : 2831 ،یعنی ممکن است نام شخصیتھا تغییر کند اما خویشکاری آنھا ثابت است« .شخصیت ھای
قصه صرف نظر از جنس ،شکل ،سن ،پیشه و نام و صفات دیگر ،ضمن پیشرفت قصه امفعال یکسانی انجام می
دھند (پراپ .)280 : 2812 ،آنچه در تحلیل پراپ اھمیت دارد شناخت نقش ھا و سپس حرکتھای یک شکل روایی
است .و نیز وی می گوید تحلیل ساختاری و شناخت اجزاء باید با فرھنگ نسبی داشته باشد .پس بر این باور است
ت کم شناخت بھتر
که ھدف تحلیل ساختاری ،بررسی نیست ،بلکه ھدف شناخت بھتر طبیعت و سرشت انسان یا دس ِ
و بیشتر یک جامعه خاص انسانی است .به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل ساختاری بدون تعبیر و تفسیر نتایج حاصل
آن یا به عبارتی دیگر ،ربط دادن کل یافته ھا به ساختار فرھنگی و اجتماعی ارزش چندانی ندارد .وقتی پراپ صد
قصه را بررسی می کند و مثال در یک داستان به این نتیجه می رسد که این مرد باید به این زن برسد و با او
ا زدواج کند ،نشانه این است که مقاله ازدواج در فرھنگ روسی یک عامل فرجام دھندہ مھم است که شاید یک فرد
عادی با خواندن داستان به این نتیجه نرسد ولی با تحلیل ساختاری به این نتیجه می رسیم و در واقع قصه را با
آرمان و جھان بینی قوم مربوط ارتباط می دھیم.
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الهی نامه عطار
الھی نامه یکی از آثار عطار نیشابوری است که مشتمل بر نکات و موضوعات مختلف عرفانی و در قالب
مثنوی است .این کتاب نخستین اثر عطار به شمار می رود و برخی آن را ھمان مثنوی خسرونامه دانسته اند که
شاعر در مقدمه مختارنامه به آن اشارہ کردہ است(عطار  . )83 : 2831،الھی نامه از یک مقدمه و چھار فصل
عمدہ مشتمل بر بیست و دو مقاله یک خاتمه تشکیل شدہ است که مجموعه بالغ بر شش ھزار و پانصد بیت است.
(یوسف ثانی. )180 : 2833 ،
طرح کلی داستان اختصاص دارد به قصه خلیفهای که شش فرزند دارد که ھر یک از این فرزندان از پدر
چیزی می طلبند و پدر در پاسخ ھر یک با آنان به مناظرہ می نشیند و علت و سبب طلب ھر یک را ضمن بیان
مباحث اخالقی عرفانی دینی اخالقی و اجتماعی ذکر میکنند (.ر.ک ،یوسف ثانی  181 : 2833 ،به بعد)
داستان زن پارسا اولین داستانی است که پدر در تبیین حقیقت در دختر شاہ پریان که پسر اول خواھان آن است
می آورد .پسر مظھر نفس و دختر شاہ پریان تمثیل شھوت در وجود زن است ( .امامی ،بیتا  .)184 :قصه معموالً
با یک صحنه آغازین شروع میشود .
زنی بودہ است با حسن و جمالی

شب و روز از رخ و زلفش مثالی
(عطار)282 : 2881 ،

صحنه آغازین ()a
در این صحنه معموالً نام یکی از اعضای خانوادہ بردہ می شود .گفتنی است این صحنه ،در داستان نمیتواند
یک خویشکاری باشد ،اما میتواند یک عنصر مھم در ریخت شناسی محسوب می شود(پراپ . )33 ، 2881 ،در
ابیات بعد به ویژگی ھای شخصیت اصلی حکایت زن پارسا میپردازد به دلیل آنکه خویشکاری خاصی در این
مقیاس صورت نگرفته و تنھا به ویژگیھای شخصیتی زن پارسا پرداخته است از آوردن این ابیات پرھیز می کنیم
.
خویشکاری غیبت می آیند.
پس از صحنه آغازین معموالً در بیشتر قصهھا
ِ
مگر شویی که آن زن داشت ناگاہ

برای حج روانه گشت در راہ
(عطار)281 : 2881 ،

غیبت ()B
در این خویشکاری یکی از اعضای خانه غیبت میکنند پراپ سه صورت برای قیمت معرفی میکند که گونه
ی نخست آن شخصی که غیبت اختیار میکند میتواند یکی از اعضای نسل مسنتر باشد( پراپ. )33: 2881 ،
در این حکایت ھمسر زن پاکدامن نیز مسن ترین فرد خانوادہ است .
ساختمان قصه اقتضا میکند که مرد قبل از رفتن خانوادہ اش را به کسی بسپارد .
یکی کھتر برادر داشت آن مــــــــرد

ولیکن بود مردی ناجوانمـــــــــــرد

وصیت کرد از بھر عیالــــــــــــــش

که تا تیمار میدارد به مالـــــــــــش

به حج شد عاقبت چون این سخن گفت

برادر زانچه فرمودش پذیرفــــــــــت
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(عطار)281 :2881 ،
شکل وارونه از نھی به صورت امر یا پیشنھاد ابراز می گردد (:)Yھمسر زن پاکدامن نیز از برادر ناجوانمرد
خود می خواھد که مراقب ھمسرش باشد .
نگاھی ســـــوی آن زن رفت یک روز
دلــــش از دست رفت و سرنگون شد

بدیـــــــــد از دور روی آن دل افروز
غلط گفتم چه می گویم که چون شد
(عطار)281 : 2881 ،

نقص نھی می شود ( :) Sدر اینجا شخصیت جدیدی که آن را اصطالحا شریر می نامیم وارد قصه میشود نقش
او برھم زدن آرامش خانوادہ مصیبت خرابکاری می تواند باشد  .برادر کوچکتر خواستهھای برادر بزرگتر را
نادیدہ می گیرد و عاشق زن می شود و در این راہ عقل و خرد را در راہ عشق از دست می دھد برادر بارھا
خواسته اش را با ھمسر برادر خود در میان میگذارد .
چو غالب گشت عشق اش شد خرد زور

گشادہ کرد با زن کار خـــــــــود زور

به خود خوانـــدش به زور و زر و زاری

به در راند آن زن از پیشش به خـــاری
(عطار )281 : 2881 ،

شریر می کوشد قربانی اش را بفریبد تا بتوانند بر او و چیزھایی که به وی تعلق دارد دست یابد ) .(nاما زن
پاکدامن ھر بار امتناع می ورزد .
بدو گفتا نداری از خـــــدا شرم
تو را دین و دیانت داری این است

برادر را چنیـــــن میداری آزرم
برادر را امانت داری این اســـــت
(ھمان )281:

برادر کوچکتر وقتی با این واکنش زن روبرو شود با خود اندیشید که اگر برادرش از سفر برگردد حتما ً و
ماجرا را به او خواھد گفت و رسوا می شود برای ھمین چھار شاھد پیدا کرد که حاضر شوند بر علیه شھادت دھند
.
مگر ترسید آن مرد بد افعــــــال

که برگوید برادر را زن آن حـــال

برفت آن شوم و دفع خویشتـن را

به زر بگرفت حالی چھار تـــن را

که تا دادند آن شومان گواھــــی

که کردہ است از زنا آن زن تباھی
(ھمان )288 :

شریر قربانی خود را میطلبد یا اغوا میکند و به دام می اندازد (:)Aقاضی برای زن حکم سنگسار صادر
میکند .
چون قاضی را قبول افتاد کارش
ببردندش به صحرا بر ســـر راہ
برای عبرت خلق جھانــــــــش

معین کرد حالی سنگسار اسـت
روان کردند سنگ از چھارسو گاہ
رھا کردند آنجا ھمچنانــــــش
(ھمان )288 :
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ھنگام سنگسار زن بیھوش میشود و مردم به گمان اینکه مردہ است او را در بیابان رھا می کنند.
شریر صدمات جسمانی وارد می آورد :)A(.صدمه جسمانی که به زن پارسا وارد کردند سنگسار کردن و در
نتیجه بیھوشی اش است.
بعد از این خویشکاری قھرمان قصه زن پارسا در آرزوی یافتن چیزی است  .که او را از این وضعیت برھاند
طبق الگوی پراپ در اینجا انسان میتواند خود را محدود به توزیع بر حسب اشیایی که مورد نیاز ھستند کند.
(پراپ 252 : 2881 ،به بعد) .
نیاز ()a
چون شب گذشت و روز دیگری آغاز شد و در حال ناله و زاری بود که مردی اعرابی از آنجا می گذشت
صدای ناله زن را شنید و به سوی او رفت و نام و نشانش را جویا شد  .زن به او میگوید که بیمار است و از مرد
اعرابی میخواھد که یاری کند مرد او را به خانه میبرد و از او مراقبت میکند تا اینکه اوضاع جسمانی زن بھبود
می یابد  .مرد عربی که در این مدت شیفته زن شدہ بود به او پیشنھاد ازدواج میدھد .
عرابی چون جمال او چنان دیــد

به خون خویش حکم او روان دید

به عشق روی او بی خویشتن شـد

ز دردش پیرھن در سر کفن شـد

به زن گفتا که شو جفت حاللم

که مردم زندہ گردان از وصالـــــم
(پراپ )288 : 2881 ،

نیاز به عروس ( :)A1پراپ صورت ھای مختلفی را برای این خویشکاری برمی شمارد که نخستین آن نیاز به
عروس است مرد اعرابی در پی یافتن ھمسری من اسب است  .گاھی این نیاز با صراحت بیان می شود و گاھی
حتی لفظا یاد نمی شود .
زن پارسا از پذیرفتن پیشنھاد مرد اعرابی امتناع می ورزد و به او می گوید که شوھر دارد  .مرد عراقی او را
به عنوان خواھر خود میپذیرد .
ز صدق آن زن پاکیزہ گوھر

گرفت آن مرد اعرابی خواھر
(عطار )284 : 2881 ،

مرد اعرابی غالمی سیاہ داشت که آن غالم نیز شیفته زن میشود:
غالمی داشت اعرابی سیاھـــــــی
چون دید او روی آن زن دل بدو داد

در آمد آن سیه نا گه ز راھــــــی
بشوریدش دل و جان تن فـرو داد
(ھمان)284 :

مصیبت و نیاز علنی میشود( :)Bاین خویشکاری قھرمان را به صحنه میآورد قھرمان قصه ممکن است یکی
از این دو نوع باشد:
) 2زن جوانی که ربودہ و یا ناپدید شدہ است .شخصی که به دنبال او میگردد قھرمان قصه است که او را
اصطالحا ً قھرمان جستجوگر می نامیم.
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) 1اگر دختر یا پسر جوانی ربودہ و یاد ناپدید گشته و رشته داستان وابسته به اوست او را در اصطالح قھرمان
قربانی می نامیم( ر.ک  :پراپ  2881 ،؛  251به بعد) در این ابیات زن پارسا قھرمان قربانی است که جریان
قصه با ادامه دارد  .غالم وقتی می بیند که زن ممانعت میکنند و راضی به انجام خواسته است نمیشود نیمه شب
بر بالین فرزند اعرابی می رود و او را سر می برد:
غالم از وی به غایت خشمگین شـــد

ز بھر او چنان بودہ چنین شــــــــد

شبی برخاست از کینی که او داشــت

زن خواجه یکی طفل نکو داشـــــت

بکشت آن طفل را در گاھــــــــوارہ

پس آنگه بر آن خونین کنــــــــارہ
(عطار )284 :2881 ،

شریر مرتکب قتل میشود (:)Aپراپ صورت ھای مختلفی برای شرارت در نظر گرفته است و این صورت
نقش تشدید یافته ھمه آنھاست سپس غالم چاقویی را که با آن طفل اعرابی را کشته بر زیر بالش زن پارسا می
گذارد تا او را متھم قتل نشان دھد  .صبح گاہ که زن اعرابی برای شیر دادن طفل بیدار می شود او را کشته می
بینند شیون و فریاد به راہ می اندازد:
سحر که مادر آن کشتــه زار

ز بھر شیردادن گشته بیــدار

برید آن طفل را بریدہ سـرباز

بر آورد از دل پـــــــردرد آواز

فغانی و خروشی در جھان بست

دو گیسو را بریدہ بر میان است
(عطار)284 : 2881 ،

نوحه سرایی می شود ( :)Bاین صورت خاص مواردی است که قتلی رخ می دھد( پراپ . )250 : 2881 ،
زن اعرابی و غالمش به جان ھم می افتند و او را کتک میزنند وقتی مرد اعرابی از راہ می رسد از زن پارسا می
پرسد دلیل کارش را و زن پاسخ میدھد  .تو مرا نجات دادی و خواھر دینی خود خواندی مرا انعام و اکرام داشتی
کشتن فرزند چه سودی می توانست برایم داشته باشد  .مرد اعرابی که بسیار خردمند بود یقین کرد که زن بیگناہ
است سیصد درھم به او داد و او را روانه کرد به جایی که دور از چشم ھمسرش باشد:
تو را زینجا بباید رفـــــــــت آزاد
که این را نفقه کرد در راہ بر خویش

نھآن سیصد درم حالــی به وی داد
درم بستد زن و آورد رہ پیــــــــش
(عطار)280 :

قھرمان راندہ شدہ از خانه به جای دیگری بردہ میشود ( :)Bدر پی این عمل فرستندگان حادثه ربط دھندہای
وجود دارد که بیرون از ھدفھای ریخت شناسی عمومی برای قصه است .زن پارسا در میانه راہ مردی را میبیند
که به خاطر عدم پرداخت خراج قرار است به دار آویخته شود زن می پرسد که خراج او چقدر است می گویند
سیصد درھم .خراج مرد جوان را پرداخت میکند:
به ایشان داد آن سیصــد درم زود

که تا شد آن جوان فارغ ز غم سود
(ھمان)281 :
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شخص در حال مرگ و یا مرد ہ ای درخواست می کند که کاری برای او انجام دھند( :)Dجوان حق ناشناس به
دنبال زن راہ می افتد به امید که از او کام گیرد و خواست خود را با زن درمیان میگذارد و زن پاکدامن در پاسخ
میگویند:
زنش گفتا مراعات من این اســت
جوان گفتش دلم بردی و جانـــی

من آن کردم مکافات من این است
چگونه از تو سر تابم زمانـــــــی
(ھمان)281 :

نیاز یا کمبود ()a
جوان وقتی دید تیر امیدش به سنگ خوردہ و نمیتوانند به ھدف خود دست یابد به فکر آزار زن افتاد با ھم مسیر
را طی کردند تا به دریا رسیدند جوان بازرگانی را میبینند و در مورد زن پاکدامن به او چنین میگوید:
چون از زن آن جوان نومید درماند
که دارم یک کنیزک ھمچو ماھی
ندیدم کسی به نافرمانـــــــی او

یکی بازارگان را پیش خود خواند
ندارد جز سرافرازی گناھــــــی
مـــــــــرا تا کی ز سرگردانی او
(عطار)281:،

شریر وسایل دیگری برای فریفتن یا واداشتن قربانی به کار می برد ( :)Nاو را به صد دینار به بازرگان
فروختند و فریاد می زد که من شوھر دارم و آزاد نیستم اما کسی به او گوش نمی داد و به زور او را وارد کشتی
کردند .
به صد سختیش در کشتی نھادند

و ز آنجا در زمان کشتی براندند
(ھمان) 281 :

قھرمان بر روی زمین یا روی دریافت سفر میکنند( : )Gزن پارسا از طریق دریا به سفر اجباری می رود
این بار تاجر شیفته زن میشود و قصد تعدی به زن را دارد .زن شروع به داد و فریاد می کنند و از مسافران
کشتی تقاضای کمک دارد:
مسلمانید و من ھستم مسلمـان

برایمانید و من ھستم بر ایمــان

شما را مادر و خواھر بود نیــــز

به زیر پردہ در دختر بود نیــــز

اگر راضی نباشید اندرین کــــار

مرا از چه پسندید این چنین زار؟
(ھمان)281 :

از وسایل ارتباطی و مستقل سود می جوید(« : )Gدر ریختشناسی قصهھای پریان قھرمان از پلکان باال می
رود .نقبی پیدا میکند و از آن استفادہ میکند و…» (پراپ  .)2881:281.زن پارسا ھم از مسافرین کشتی برای
نجات جان خویش استمداد می طلبد .مسافران سر می رسند و او را از چنگ بازرگان رھایی می دھند .
چو بود آن زن نکو گوی و نکودل
به یکبار اھل کشتی بارگشتنـــد

بسوخت آن اھل کشتی را برو دل
نگه دار زن غمخوار گشتنــــــد
(ھمان)281 :
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شخصیت ھای مختلفی خود را در اختیار قھرمان می گذارند (. :)Fاما مسافران کشتی نیز عاشق روی زیبای
آن زن شدند:
پس آنگه اھل آن کشتی به یک بار

شدند القصه بروی عاشـــــــق زار

نیاز ( : )aزن که این بار ھمه درھا را به روی خود بسته می بیند و ناامید می شود جز آستان حق درگاہ
دیگری نمی یابد و به زاری و تضرع به درگاہ خداوند میپردازد:
ندارم در دو عالم جز تو کـــس را
اگر روزی کنی مرگم توانـــــــی
خالصی دہ مرا یا مرگ امــــروز

از این سر ھا برون بر این ھوس را
که مردن به بود زین زندگانــــی
که من طاقت نمی آرم در این سوز
(عطار)281 : ،

قھرمان آزمایش می شود مورد پرسش قرار می گیرد مورد حمله واقع می شود و مانند اینھا که ھمه راہ را
برای اینکه وسیله ای جادویی یا دیگری دریافت دارد ھموار می سازد .
تعریف نخستین خویشکاری بخشنده ()D
دعای زن به اجابت میرسد آب دریا شعله ور گشته و تمامی کشتی نشینان را میسوزاند و ھمگی تبدیل به
خاکستر می شوند:
بر آمد آتشی زآن آب ســـوزان

که دریا گشت چون آتش فروزان

به یک دم اھل کشتی را به یکبار

بگردانید در آتش نگو نــــــــار
(ھمان)283 :

این یک وسیله جادویی و یک امداد غیبی بود که به زن پارسا عرضه شود و پراپ این خویشکاری را به این
صورت نشان می دھد  :به قھرمان یک وسیله جادویی برای مبادله و تعویض یا چیزی ارزش میشود (.)Dباد
کشتی را به ساحلی دیگر روانه ساخت تا این که به شھر دیگری رسانید زن پارسا تصمیم میگیرد لباس مردانه بر
تن کنند تا خویش را از این عشق بازی برھاند:
زن آن خاکستر از کشتی بیانداخــت
که تا برھد ز دست عشق بــــــــازی

چو مردان خویشتن را جامعهای ساخت
کند بر شکل مردان سرفـــــــــرازی
(ھمان)281 :

قھرمان جامه ھای تازہ در بر می کنند ()Tپراپ صورت ھای گوناگونی را برای این خویشکاری برمی شمارد
که سومین صورت آن در بر کردن جامعه ای نو است  .بسیاری از مردم آن شھر نزد این غالم زیبا رو زن پارسا
آمدند و از او پرسیدند که آیا با این ھمه مال به تنھایی به اینجا آمدہ است .
بپرسیدند از آن خورشید رخ حال

که تنھا آمدی با این ھمه مـــال
(ھمان)283 :

پراپ این عنصر را خبرگیری معرفی میکند که با نشانه ( )Eنمایش دادہ می شود .زن در پاسخ مردمان
می گوید که تا پادشاہ نیاید سخنی نخواھد گفت .مردم میروند و ماجرا را برای شاہ بازگو میکنند  .پادشاہ در ابتدا
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متعجب می ماند و سپس می پذیرد و نزد زن می آید و از او میخواھد خواسته اش را بگوید و زن اینگونه پاسخ
میدھد:
ھمه برگیر مال بیشمار اســـــت

ولی یک حاجتم از تو به کار است

بسازی بر لب این محرم امـــــروز

عبادت را یکی معبد دل افـــــروز
(عطار)288 :،

زن از پادشاہ خواست که ھمه جواھرات را بگیرد و در عوض برایش معبدی بسازند .پادشاہ وقتی سخنان زن
و آنچه بر گذشته است را شنید و به کرامات و مقامات معنوی آن زن پی برد دستور داد که برایش معبدی بسازند:
چنانش معبدی کردند بر پــــای

که گفتی خانه کعبست بر جای
(ھمان)288 :

قهرمان قصر شگفت آوری می سازد( . )Tزن پاکدامن به آن معبد رفت و در آنجا به طاعت و عبادت
پروردگار مشغول شد و شھری را شیفته و دلباخته پرھیزگاری و کرامات خود ساخته و عمری را با قناعت به سر
برد  .تا زمانی که مرگ شاہ فرا رسید و از بزرگان شھر خواست که پس از وی یک شخص زاھد (زن پارسا ) را
به جانشینی بگزینند .
شما را این جوان زاھد آن گاہ

بود برجای من فرمان دہ و شاہ
(ھمان)288 :

انجام کار دشوار از قهرمان خواسته میشود ( .)Mاین یکی از عناصر دلچسب و محبوب قصه است که کار
و ماموریت دشوار به قھرمان دادہ می شود  .اما زن نپذیرفت و به بھانهای اینکه میخواھد ابتدا ھمسری برگزیند
خواھش کرد که صدھا دختر را به ھمراہ مادرانشان نزد او بفرستند تا ھمسر دلخواھش را برگزیند:
بدیشان گفت صد دختر فرستید

ولیکن جمله با مادر فرستیــــد

که تا من نیز ھر یک را ببینــم

ز جمله ھر که را خواھم گزینم
(ھمان)288 :

آزمون گزینش ()M
پراپ از این خویشکاری با عنوان آزمون گزینش نام میبرد  .ھنگامی که دختران به ھمراہ مادرانشان آمدند
زن پاسخ خود را به آنھا نشان می دھد و ھمه می فھمند که شخص زاھد یک زن است از زنان می خواھد این مسئله
را با ھمسران خود مطرح کنند و برای این مشکل چارہای بیندیشند .
نمود آن زن به ایشان خویشتن را

که شاخی چون شایستـــه زن را؟
(عطار)245 : ،

قهرمان شناخته میشود ( :)Qقھرمان از روی به جای آوردن مأموریت مشکلش نیز شناخته میشود ( .پراپ،
 ) 283 :2881مردم و دیگر بزرگان وقتی ماجرا را میشنوند متعجب می مانند و پیش زن می روند و از او
میخواھند برای آنھا پادشاھی برگزیند:
فرستادند پیش او زنــــــــی را

که چون ھستی ولی عھد سرافراز
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وگرنه پادشاھی کن چو مــردان
(عطار)245 :

نشستن بر تخت پادشاھی :بعد از آن آوازہ مستجاب الدعوہ بودن و به اطراف و اکناف سرزمین رسید و مردم
از ھر سوی بیماران خود را جھت مداوا نزد او آوردند .
بسی مفلوج از اطراف جھان شد

که بارہ آمد و پایش روان شــد
(ھمان)245 :

درخواست ھای دیگر :شوھر زن نیز در این زمان از سفر حج بازگشته و در جستجوی ھمسر خویش است:
چو از حج بازآموزی شوی آن زن

ندید از ھیچ رویی ســوی آن زن
(ھمان)245 :

پراپ بازگشت قھرمان از سفر را با نشانه ( ) نمودار می سازد  .مرد از برادر کوچک تر خویش که ھمسر
را به او سپردہ بود جویای زن می شود و برادر ماجرای دروغین را برای او بازگو میکند:
رسید و حال زن پرسید از او باز

سخن پیش برادر کرد آغـــــاز

که کرد آن زن زنا با یک سیاھی

بدارند ای حجب قوسی گناھــی
(ھمان)245 :

مرد بعد از شنیدن ماجرا بسیار غمگین می شود و برادر خود را که مفلوج و زمینگیر شدہ بود بر میدارد و به
امید شفا نزد زاھد می برد در میانه راہ به مرد اعرابی بر می خورد که او نیز غالم تبھکار خود را که مفلوج ھم
شدہ بود بر می دارد و ھم سفر ایشان می شود:
بیایم بر شما بر جست اوھم

پسر را بر ستوری بست اوھم
(ھمان)242 :

این نیاز به عامل یا شیء خارجی جھت مداوای بیماران خود شوھر زن پارسا و مرد اعرابی را به جستجو وا
میدارد که پراپ این خویشکاری را به شکل نشان میدھد  .یک شی یا عامل جادویی مورد نیاز است .
در منزل بعدی پسر خیانت پیش ھم که زن پارسا را با پرداخت خراج از مرگ نجات دادہ بود در میانه راہ
ھمسفر آنان می شود راہ را ادامه می دھند و سحرگاہ به زن پارسا میرسند  .زن ھنگامی که ھمسر خود را دید از
شدت شادی سر بر سجدہ بر آورد:
بدید از دور شوی خویشتن را

ز شادی سجدہ آمد کار زن را
(عطار)241 :2881 ،

عکس العمل قھرمان ( :) Eگاہ این واکنش ممکن است مثبت یا منفی باشد .زن پارسا به دلیل اینکه نمیتوانست
صورت خود را به ھمسرش نشان دھد رو بندی روی صورت انداخت .
زن آمد چون نظر بر شوی انداخت

ولیکن برقعی بر روی انداخـــــت
(ھمان)241 :
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ناشناختگی( )oاز این نقطه به بعد حرکت داستان متفاوت خواھد شد و با خویشکاری ھای جدید روبرو خواھیم
شد.
مسافران به حضور زن پارسا رسیدند و ھرکدام خواسته خود را بیان کردند زن پارسا از آنھا خواست ھر کدام به
گناہ خود اعتراف کنند تا برای شفای ایشان دعا کند .
زنش گفتا که این مرد گنه کار
خالصی باشدش زین رنج ناســـاز

اگر آرد گناہ خود به اقــــــرار
وگرنه کور ماند و مبتال بـــــاز
(ھمان)241 :

پراپ از این خویشکاری با عنوان آزمودن با نشانه ( )mیاد می کنند که صورت ھای مختلفی دارد :آزمودن با
غذا یا نوشیدنی آزمودن با آتش حل کردن معما و آزمودنیھای از این نوع .
آزمون با گزینه آزمودن قدرت زیرکی و بردباری آزمودن طاقت آزمودن تھیه کردن و ساختن .
سپس ھر سه مجرم به گناہ خود اعتراف کردند  .پراپ این خویشکاری را در مقابله آغازین مینامد که با
نشانه( )cنمودار می شود در این خویشکاری قھرمان یا شریر با اختیار خود تصمیم میگیرند کاری را انجام دھند .
آنگاہ با دعای زن پارسا ھر سه مجرم شفا یافتند سپس زن با شوھر خود خلوت کرد و نقاب از چھرہ افکند و مرد
بعد از دیدن زن فریاد بلندی کشید:
از این پس جمله را بیرون فرستاد

به شوھر گفت تا آنجا باستـــــاد

به پیش او نقاب از روی برداشــت

بزد یک نعرہ تا شوی خبر داشـت
(ھمان)241 :

واکنش ( :)Eزن دلیل فریاد کشیدن را از مرد پرسید و او پاسخ داد من ھم زنی مانند تو داشتم چه از نظر
رخسار و چه قد و قامت حتی کردار و رفتار تو ھم کوچکترین اختالفی با او نداری .
بعینه آن زنی گویی به گفتـــــار

به دیدار و به باال و به رفتـــــــار

اگر او نیستی ریزیدہ در خــــــاک

زن خود خواندیت این مرد غمناک
(عطار )248 :

عامل جادویی به قھرمان نشان دادہ می شود(: )Fپراپ تمام چیزھایی که تغییر شکل میدھند و به قھرمان می
رسند را عامل جادہای می نامد که صورت ھای مختلفی دارد .زن در پاسخ به مرد می گوید:
زنش گفتا بشارت بادت ای مـرد

که آن زن نه خطا و نه زنا کــرد

منم آن زن که در دین رہ سپردم

نگشتم کشته از سنگ و نه مـردم
(ھمان)248 :

قهرمان شناخته میشود( :)Qقھرمان از روی به جا آوردن مأموریت دشوارش شناخته میشود مقدم بر این
تقر یبا ھمیشه صحنه ی ناشناخته فرارسیدن قھرمان وجود دارد  .باالخرہ قھرمان ممکن است پس از یک دورہ
طوالنی جدایی بالفاصله شناخته شود (ر.ک.پراپ  .)288;2881شوھر به شکرانه این لطف و عنایت الھی سر بر
سجدہ نھادہ برادر غالم و مرد اعرابی و آن جوان نیز خوشحال شدند و ھم خجل گشتند به خاطر اینکه زن ھم  .آنھا
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را بخشید و ھم به آنھا مال و اموال زیادی بخشید سپس به مرد اعرابی مقام وزارت داد و شوھر خود را به
پادشاھی رساند:
چو گردانید شوی خویش را شاہ
جو بنھاد آن اساس با سعـــادت

به اعرابی وزارت داد آنـــــــگاہ
ھم آنجا گشت مشغول عبــادت
(ھمان)244-248 :

نشستن بر تخت پادشاھی ()W
جز زن پارسا که شخصیت اصلی را در این حکایت داراست دیگر شخصیتھا نقش شخصیت فرعی محسوب
می شوند تنھا یک شخصیت قربانی داریم که آن ھم طفل اعرابی است .
نمودار شخصیت ھای داستان :جز زن پارسا که شخصیت اصلی را در این حکایت داراست  ،دیگر شخصیت
ھا نقش شخصیت فرعی محسوب می شوند .تنھا یک شخصیت قربانی داریم که آن ھم طفل اعرابی است.

شخصیتھا:

زن پارسا :قھرمان
برادر شوھر :شریر
چھارتن و قاضی :یاریگر شریر
اعرابی :یاریگر قھرمان
غالم اعرابی :شریر
زن اعرابی :شریر
جوان آزاد شدہ :شریر
مادر جوان :یاریگر شریر
بازرگان :شریر
اھالی کشتی :شریر
پادشاہ :یاریگر قھرمان
ھمسران و دختران :یاریگر قھرمان
طفل اعرابی :قھرمان
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کند
از وسایل ارتباطی و مستقر سود می

21
23

جوید
عامل جادویی خدمت خود را تقدیم می

28
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دارد
نخستین خویشکاری بخشندہ
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عوض
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 -8شخصیت ھای یاریگر شریر
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نتیجهگیری
با تحلیل ریخت شناسانه حکایت زن پارسا می توان گفت که این حکایت از نوع داستانھای عرفانی تمثیلی است
که نگاہ زاھدانه عطار در آن بعضا ً باعث به وجود آمدن خویشکاری ھایی میشود که با توجه به الگوی پراپ کامال
قابل توضیح نیست  .البته پراپ خود اذعان کردہ که تمام کارکردھای پیشنھادی او در تمام قصه ھا دیدہ نمی شوند
با این وجود نتایجی که از تحلیل و بررسی این را داستان به دست آمد نشانگر این است که اگر نگوییم کامالً ولی
بسیار با نتایج ھمخوانی دارد .
در این داستان به دلیل بلندی آن تعداد خویشکاری ھا نامحدود است  .انای کل یادآور عطار است  .شخصیت
اصلی و پویای داستان زن پارسا است و شخصیتھای مقابل او ھمه مرد ھستند که شخصیتی ایستا دارد.
با توجه به نقش شخصیتھا میتوان آنھا را در این داستان به سه دسته طبقه بندی کرد  ۱.شخصیت ھای مقابل
قھرمان (شریر) ۲ .شخصیت ھای یاریگر شریر  ۳ .شخصیت ھای یا ریگر قھرمان .
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Sufism and mysticism in Farsi and Punjabi poetry of Sultan Bahu
*Shokat Hayat Sheikh

Abstract:
Sultan Bahu is condidered among the legends of Punjabi Literature and he is a
Persian Poet as well. He got utmost importance due to his significant thought and
artistic way of thinking. Undoubtedly, he touched the mythological heights of
mysticism many years ago and wrote such sweet verses that a number of the poets
and writers, who came after him could never ignore avoid his influence. Although
Sultan Bahu is considered among the most famous poets of Punjabi, he is more
famous as a sufi and mystic. Been under the influence of Persian language and
literature, he also wrote good poetry and many books in Persian. Mysticism in the
poetry of Sultan Bahu has many features, and by analyzing these features, this
article will be interesting for the lovers of Persian and Punjabi poetry.

Key Words: Sufism and mysticism, Farsi, Punjabi poetry,Sultan Bahu
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تصوف و عرفان در شعر فارسی و پنجابی حضرت سلطان باھو
٭شوکت حیات شیخ
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حضرت سلطان ؒ
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باھو واردات قلبی تصوف و عرفان بہ نظر می رسند۔ در این
و عرفان است۔ در الی بہ الی شعر فارسی و پنجابی حضرت سلطان ؒ
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مقدمہ:
تصوف و عرفان یکی از موضوعات مھم ترین شعر فارسی و پنجابی است۔ شاعران زبان فارسی و پنجابی را می توان مبلغین تصور عشق و تصوف گفت۔ سید
ضیاءالدین سجادی تصوف را چنین تعریف کردہ است:
" تصوف در لغت صوف پوشیدن است و این اثر زھد ترک دنیاست ،ودر اصطالح اھل عرفان پاکیزہ کردن دل است از محبت ما سوی ہللا و آراستہ
کردن ظاھر است و دور بودن از منھیات و مواعظت نمودن بہ فرمودہ رسول خدا۔"
]سجادی ،سید ضیاءالدین ،ص [3
در ادب فارسی از قرن پنجم بہ بعد شعر عرفانی آغاز شد۔ شعر سعدی و جالل الدین محمد بلخی الگوی عالی شعر عارفانہ است و در زبان و ادب پنجابی حضرت
باھو در سیر و سلوک و عرفان و توحید بہ حد اعالی کمال رسید ،وارستگی او و آزادیش از قید تعلقات مادی و ظواھر زندگی جھانی ،در شعرش جلوہ گر
سلطان ؒ
است۔ وی برای ھمہ نیکی و سعادت می خواھد ،حدّ اعالی اخالق را رعایت می کند ،بد گویی ندارد و یک انسان عارف کامل است۔ ھمین اندیشہ در شعر وی می
توان مالحظہ کرد۔ می گوید:
تارھا زنار در گردن کنم
خویش را باید کہ من کافر کنم
راہ مسلمانی ندانم راہ چیست
زان سبب زنار در گردن کنم
ننگ می آید مرا ز ایمان خویش
بالیقین من خویش را کافر کنم
بستہ ام زنار کافر گشتہ ام
مومنان را ھر زمان کافر کنم
یار کافر گشت ایمان خود فروخت
وای این زنار در گردن کنم
[باھو ،دیوان باھو ،غزل  ،24بیت 1تا ،0ص [114
باھو آنست کہ او معانی دقیق عرفانی و حکمی ،و حاصل تخیالت لطیف و تفکرات دقیق خود را در موجزن ترین کالم و در
از اختصاصات کالم حضرت سلطان ؒ
ھمان حال در روشن ترین و صحیح ترین آنھا بیان کردہ است۔
الف -اکھیں سرخ موہیں تے زردی ہر ولوں دل آہیں ھو
مہا مہاڑ خوشبوئی واال پہونتا ونج کداہیں ھو
عشق مشک نہ چھپے رہندے ظاہر تھین اتھاہیں ھو
نام فقیر تنہاں دا جنہاں ال مکانی جاہیں ھو
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[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،10ص [150
] چشمھای ما سرخ شدہ است و چھرۂ ما زرد و از دل آہ و فریاد بلند می شود۔ رخ خوشبوی محبت محبوب حقیقی کجا رسیدہ است۔ عشق و مشک نمی توانند پنھان
شوند ،آخر ظاھر می شوند۔ فقیر اسم آنان است کہ جای شان در المکان است۔[
باھو بہ ظواھر تصوف اعتنا ندارد و خانقاہ نشین و خرقہ پوش ظاھری نیست و صوفیان خام طمع و ظاھر بین را انکار می کند۔ ولی نزد وی در
حضرت سلطان ؒ
راہ تصوف و عرفان دل یک مقام مھ م و ممتاز دارد۔ پیش وی بیش از دل ھیچ چیز در وجود باال تر نیست۔ اگر دل بہ راہ خدا می رود ،خدا را می یابد۔ می گوید:
ت -تن من یار میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ ھو
آن الف دل وسوں کیتی میری ہوئی خوب تسلہ ھو
سب کچھ مینوں پیا سنیوے جو بولے ماسوہللا ھو
درد منداں ایہ رمز پچھاتی بے درداں سر کھلہ ھو
ت باھو ،بیت  ،22ص [191
]ابیا ِ
] من بدن خود را شھر ساختم ،و در دل یک محلۂ خاص است۔ آن خدای متعال دل مرا آباد کرد و من خوب راضی شدم۔ کسی کہ غیر حق می گوید ،من او را می
شنوم۔ درد مندان این راز را شناختہ اند و نفرین بر بی دردان است۔[
باھو بہ علت لطف بیان و فصاحت و بالغت کامل و سرشار بودن ازمعنی عرفانی و اخالقی و توحید و معنویت ،در زمان حیات وی مورد
شعر حضرت سلطان ؒ
توجہ و عالقہ ھمۂ طبقات بود۔ می گوید:

آمد خیالی در دلم این خرقہ را برھم زنم
تسبیح را ویران کنم سجادہ را برھم زنم
[باھو ،دیوان باھو ،غزل  ،6بیت  ،1ص [25
باھو صوفی باعمل و عارف معروف عصر خود بود۔ وی ھمیشہ علمای بی عمل را مورد تنقید قرار می دھد۔
حضرت سلطان ؒ
ح -حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر مالں کرن وڈیائی ھو
ساون مانہہ دے بدالں وانگوں پھرن کتاباں چائی ھو
جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کالم سوائی ھو
دوہیں جہانیں مٹھے جنہاں کھادھی ویچ کمائی ھو
[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،16ص [491
]حفاظ از خواندن قرآن غرور می کنند و زاھدان تکبر می کنند۔ مثل ابر ھای فصل باران کتابھا را گرفتہ اند۔ جای کہ چیزھای زیاد ھستند آنجا خوب می خوانند۔ آنان
کہ حاصل زندگی را ضایع کردند ،در دو جھان نا مراد ھستند۔[
باھو مزید می گوید:
حضرت سلطان ؒ
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ش -شریعت دے دروازے اچے راہ فقر دا موری ھو
عالم فاضل لنگھن نہ دیندے جو لنگھدا سو چوری ھو
پٹ پٹ اٹاں وٹے مارن درد منداں دے کھوری ھو
رازماہی دا عاشق جانن کی جانن لوک اتھوری ھو
[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،113ص [393
] درھای شریعت بلند ھستند و راہ فقر فقط یک سوراخ است۔عالم و فاضل نگذارند بہ راہ فقر روند ،آن کہ می رود ،دزدانہ می رود۔ دشمنان دردمندان خشت ھا بہ
طرف شان می افگنند۔ راز محبوب فقط عشاق دانند ،عوام الناس نمی توانند بدانند۔[
باھو یکی از شاعران بزرگ عرفانی فارسی است و گنجینہ ھای شعر عرفانی بہ سھم وی آمدہ کہ نصیب شاعران عامی نمی شود۔در تمام کالم وی
حضرت سلطان ؒ
پیام تصوف و عرفان بہ روش و اسلوب متنوع می توان مطالعہ کرد۔ دربارۂ ترک دنیا چنین پند می دھد:
تعالی اعالم بی نوا را
از ذات حق
ٰ
ماسوی را
"گر عاشق تو مایی کن ترک
ٰ
ماذات ذوالجاللیم و از کبریا کمالیم
ما شاہ با عطاییم از ما بجو تو ما را
من ذات بی نشانم فارغ زاین وآنم
کس را غمی ندارم غمخوار باش مارا
من با تو مھربانم بس شوق با تو دارم
ذوق دگر ندارم جز قرب تو گدا را
گر شوق وصل داری با ما بکن تو زاری
جزما بجو تو یاری خود یار باش ما را"
[باھو ،دیوان باھو ،غزل  ،15بیت  ،0-1ص [24
باھو با قریحہ عالی و روح لطیف و طبع گویا و فکر دقیق و ذوق عارفانہ و عرفان عاشقانہ کہ وی را مسلم بود  ،شعر عرفانی گفتہ است۔
حضرت سلطان ؒ
پ۔ پاک پلیت نہ ہوندے ہرگز توڑے رہندے وچ پلیتی ھو
وحدت دے دریا اچھلے ہک دل صحی نہ کیتی ھو
ہک بتخانیں واصل ہوئے ہک پڑھ پڑھ رہن مسیتی ھو
فاضل سٹ فضیلت بیٹھے عشق نماز جاں نیتی ھو
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[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،34ص [119
]پاک ھا نجس نشوند اگرچہ در پلیدی زندگی کنند۔ دریاھای وحدت دارند می روند ولی دلھا اند کہ نمی شناسند۔ بعضی بہ بت خانہ رفتند و بعضی بہ مسجد۔ فاضالن
وقتی نماز عشق نیت کردند ،فضلیت شان از دست رفت۔[
باھو تاثیر و حالوت خاصی بوجود آمدہ است۔ وی عواطف قلبی و احساسات روحانی و تاثیرات وجدانی را با استفادہ از اصطالحات
در شعر عرفانی حضرت سلطان ؒ
صوفیانہ و در پردہ رموز و عالیم مطرح می کند۔
زاھد و عابد ز دنیا در گذشت ھمت عارف مکان تا ال مکان
[باھو ،دیوان باھو ،غزل  ،10بیت  ،2ص [04
با بیکسان خود مشفقی بر بیدالن قاھر شدی
بر ما چرا ظالم شدی برقع مکن رخسار را
[باھو ،دیوان باھو ،غزل  ،11بیت  ،3ص [64
باھو عالوہ بر خالقیت ھنری کہ در ھمہ اشعار مد نظرش بودہ است در اشعار عرفانی مسلم بیان مطلب عرفانی را در نظر ھم داشتہ است۔
حضرت سلطان ؒ
ر -راتیں رتی نیندر نہ آوے دہاں رہے حیرانی ھو
عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ھو
کر عبادت پچھوتاسیں تیری زایا گئی جوانی ھو
حق حضور انہاں نوں حاصل جنہاں ملیا شاہ جیالنی ھو
[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،94ص [329
]شب نمی توانم بخوابم و در روز حیران و سرگردان می مانم۔ سخن عارف فقط یک عارف شناسد ،مرد نفس نمی شناسد۔ عبادت کن کہ جوانی را ضایع کردہ ای۔
آنان کہ بہ درگاہ شاہ جیالنی آمدند ،وصال حق حاصل کردند۔[
باھو مانند عرفان دیگران نیست۔ وی در تصور ٰالہی ب ہ قدر مستغرق است کہ بہ مال و متاع ھیچ توجھی نمی کند و بہ شان و شکوہ و جاہ و
عرفان حضرت سلطان ؒ
جالل ھیچ التفات نمی کند و بہ دنبال مردم نمی گردد۔ بنا بر این در تصوف و عرفان شعرھای گونا گون گفتہ است۔ می گوید:

ت -تارک دنیا تد تھیوسے جداں فقر ملیوسے خاصا ھو
راہ فقر دا تد لدھیوسے جداں ہتھ پکڑیوسے کاسا ھو
دریا وحدت دا نوش کیتوسے اجاں بھی جی پیاسا ھو
راہ فقر رت ہنجوں روون لوکاں بھانے ہاسا ھو
[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،24ص [195
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]از وقتی کہ فقر خاص بہ دست آوردیم ،تارک دنیا شدیم۔ وقتی جام دردست گرفتیم ،راہ فقر یافتیم۔ دریای وحدت را نوش کردیم ولی ھنوز روح ما تشنہ است۔ در راہ
فقرگریۂ خون است و برای مردمان شغل فضول است۔[
باھو عرفان بدون جان دادن حاصل نمی شود۔ کسانی کہ بہ چنین ذوق دست می زنند پیش ایشان غیر از محبوب حقیقی ھیچ چیز باقی نمی ماند و
نزد حضرت سلطان ؒ
ایشان در عشق ٰالھی مست و بیخود می گردند۔
ت -تدون فقیر شتابی بندا جد جان عشق وچ ہارے ھو
عاشق شیشا تے نفس مربی جان جاناں توں وارے ھو
خود نفسی چھڈ ہستی جھیڑے الہ سروں سب بھارے ھو
باھج مویاں نہیں حاصل تھیندا توڑے سے سے سانگ اتارے ھو
[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،21ص [456
]وقتی جان خود را در عشق می باخت ،فقیر تام بشود۔ عاشق را باید کہ دل و نفس و جان را بر محبوب نثار کند۔ خود نفسی را ول کن و ھمۂ بارھا را از سر خود
پیادہ کن۔ بدون مردن و ترک نفس کردن وصال حق نمی یافت ،اگرچہ صد ھا رنگ عوض کند۔[
باھو یک صوفی بود۔ تصوف اسا س شعر اوست۔ او میان شاعران صوفیہ برجستہ بہ نظرمی رسد۔ وی مشرب عرفان داشتہ اما صوفی خانقاہ نشین
حضرت سلطان ؒ
نبودہ است۔ از زمرہ علمای عصر و مخصوصا در شمار علمای علوم شرعی بودہ لیکن از علم خود برای تشکیل مجلس درس استفادہ نمی کردہ است۔ او از راہ
وظیفہ دیوانی ازتزاق می نمود۔ وی بہ مرکزیت و محویت پیام تصوف و عرفان را می فشارد۔
الف -ہللا پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں ناں گیا حجابوں پردا ھو
پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں بھی طالب ہویوں زر دا ھو

سیئے ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردا ھو
باجھ فقیراں کسے نہ ماریا ایہو چور اندردا ھو
[باھو ،ابیات باھو ،بیت  ،4ص [66
] ھردم ذکر ہللا کردہ ای و حافظ شدہ ای ولی برایت حق در حجاب است۔ بعد از خواندن علوم عالم و فاضل شدہ ای ولی طالب زر شدہ ای۔ ھزاران کتاب خواندہ ای
ولی نفس ظالم نمی میرد۔ غیر از پیر حق ھیچ کس نمی تواند دزد درون را بکشد۔[
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Abstract:
This article encompasses Hazrat Ali (A.S)'s dynamic and versatile personality as depicted in the
Persian poetry of some of the renowned sub-continent poets like Meer Soob-e-Dar Khan, Azeem
Thatvi, Ahmed Raza Khan Barailvi, and Hassan Jaeysee. Hazrat Ali (A.S)'s character for many
centuries has been the fountain of inspiration for poets and writers belonging to various religions
around the globe. He has many different facets to his personality: in war he is viewed as the god
of Jehad, in prayer his piety stands second only to the Prophet(P.B.U.H) himself, in justice he is
considered the epitome of righteousness, in oratory he possesses hitherto unmatched eloquence,
and in sagacity he is famed to display immortal knowledge and wisdom. The aforementioned are
only just some of his personal traits.

Key words: Hazrat Ali, dynamic and versatile personality, unmatched eloquence
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مسلم اول شہ مردان علی
* فلیحہ زھرا کاظمی
** ناہید کوثر
چکیدہ:
شخصیت جہان شمول و سیرہ تحسین برانگیز امام علی قرنہاست کہ دستمایہ اندیشمندان نویسندگان و شاعران بزرگی در
سراسر نہ تنہا جھان اسالم کہ غرب و مسیحیت و حتی ھندوان جنوب آسیا قرار گرفتہ و متعالی ترین آثار ادبی و ھنری بہ
نام او خلق کردہ اند۔ او کہ خداوند جہاد در میدان نبرد ،خداوند عبادت در محراب ،اسطورہ عدالت در حکومت ،خداوند کالم
ق یکی از گرانمایہ ترین اثر عبادی ،سیاسی و ھنر ادبی و سمبل عشق و رزیدن در اوج خلوص بودہ چنان تاثیر
در خل ِ
گستردہ و عمیقی گذاشتہ کہ بیان از ذکر آن عاجز است۔ در سرزمین پہناور ھند و پاکستان کہ مردمانی بشدت احساسی دارد
تاثیر شخصیت امام علی چنان وسیع و گستردہ است کہ بررسی و مطالعاتی گستردہ و طوالنی می طلبد۔ در این اجمال
کوششی داشتہ ام تانگاہ اجمالی بہ زاویہ ای کوچک از این تالشہا داشتہ و بہ بضاعت خویش قطرہ ای از این دریای بی
پایان را بہ لب تشنگان حق و حقیقت برسانم و کالمی از شاعران معروف و غیر معروف ھند مثل میر صوبیدار خان ،عظیم
تتوی ،عالمہ اقبال ،آصف جاہ ،احمد رضا بریلوی و دیگر را بیان کنم۔

کلید واژھا:
علی ،عشق ،اقبال الھوری ،ھل اتی
پیامبر اکرم ،امام ؑ
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صد علی در کوی ما پیش است بازیب و جمال

لیک یک تن را نخواند ھیچ عاقل مرتضی

گفتن و نوشتن پیرامون شخصیت ھایی کہ در ھمان حال کہ در سطح جھانی حتی قرنھاست شناختہ شدہ و کتابھا و سرایش
ھای بدیع و بی ھمتایی در وصف آنھا سرودہ اند و یا حب و بغض ھا گویای عظمت و ژرفایی شخصیت آنھا می باشد سخت
و توان فرساست۔ ھر چند در تاریخ بشری اینگونہ ابر مردان بسیار اندک اند اما در میان ھمین مردان و زنان خدایی گونہ
امام علی گوھری یگانہ است کہ عظمتش بر بسیار بزرگان دیگر برتری تا ثر یا دارد۔ ھموارہ کوشیدہ ام تا در دافعہ و جاذبہ
ھا ،تعریف و تمجدھا پا فراتر از اعتدال نگذارم تا بر سبیل گزاف گویی و اغراق سقوط نکنم اما حس آنکہ کلمات در برابر
این بزرگ مرد ،حقیر و ناتوان جلوہ می کنند و من در ماندہ وصف او در می مانم۔ درد جانکاھی است کہ ھرگز نتوانم گفت
آنچہ کہ بتواند راد مردی چون علی را در وصف بگنجاند۔ علی آن جاودانہ مرد ،آن د ُّر درخشان امامت ،آن خدا مرد نمونہ
ای از راز بیکران خلقت است کہ دوست و دشمن او را ستودہ اند۔ بزرگی او ھمین بس کہ راز عظمت او را در حقارت
دشمنانش میتوان بسادگی یافت۔ زیرا چشم در چشم آفتاب نمی توان دوخت و در نگاہ بہ بلندای قامت او ،کالہ از سر عقل
فرو می افتد۔ شخصیت جھان شمول و سیرہ تحسین برانگیز امام علی قرنھاست کہ دستمایہ اندیشمندان ،نویسندگان و
شاعران بزرگی در سراسر نہ تنھا جھان اسالم کہ غرب و مسیحیت و حتی ھندوان جنوب آسیا قرار گرفتہ و متعالی ترین
آثار ادبی و ھنری بنام او خلق کردہ اند۔ او کہ خداوند جھاد در میدان نبرد ،خداوند عبادت در محراب ،اسطورہ عدالت در
حکومت ،خداوند کالم در خلق یکی از گرانمایہ ترین اثر عبادی ،سیاسی و ھنر ادبی و سمبل عشق و رزیدن در اوج
خلوص بودہ چنان تاثیر گستردہ و عمیقی گذاشتہ کہ بیان از ذکر آن عاجز است۔ در سرزمین پھناور ھند و پاک کہ مردمانی
بشدت احساسی دارد تاثیر شخصیت امام علی چنان وسیع و گستردہ است کہ بررسی و مطالعاتی گستردہ و طوالنی می
طلبد۔ در این اجمال کوششی داشتہ ا م تانگاہ اجمالی و گذرایی بہ زاویہ ای کوچک از این تالشھا داشتہ و بہ بضاعت خویش
قطرہ ای از این دریای بی پایان را بہ لب تشنگان حق و حقیقت برسانم۔ قرنھاست مردم شبہ قارہ کہ گرایشات بشدت دینی۔
احساسی داشتہ و مجذوب قھرمانان و بزرگ مردمانی چون علی بودہ و ھستند بخوبی توانستہ اند حق ارادت و عشق بہ
موالی خویش را ادا کنند۔ ادیبان ناموری چون میر صوبیدار خان ،میر شیر قانع ،عظیم تتوی ،و سرآمد آنان عالمہ اقبال و
شاعران غیر معروف مثل احمد رضا خان بریلوی ،آصف جاہ ،حسن جائسی و دیگران کوشیدہ اند تا زندہ ترین ،شیرین
ترین متعالی ترین و خالصانہ ترین تمنیّات درونی و کالم دل خویش را کہ در رسای عشق بہ موال علی داشتہ اند در تن
پوش کالم و شعر بگوش جھانیان برسانند۔ امید دارم بہ فضل کرم موال توانستہ باشم بہ این مھم ھر چند اندک رسیدہ باشم۔
تا یار کہ را خواھد و میلش بہ کہ باشد
اگر از فردوس ی آغاز نماییم تا امروز ھمہ راھیان این سفر روحانی بابیان عظمت و بزرگی آن حضرت خود را بزرگ
گردیدہ اند و ھمہ می دانند کہ بیان محبت فردوسی برای خاندان رسول اکرم(ص) موجب جاودان شدن او گردیدہ بود۔
منم

بندہ

اھل

بیت

نبی

ستایندہ

خاک

پاک

نبی
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اگر

داری

چشم

دیگر

بہ

سرای

بہ

47

نزد

نبی

علی

و

گیر

(فردوسی

جای
)3128،1

علی نہ تنہا خویشاوند حقیقی بودن با پیامبر اکرم(ص) بود بلکہ وقتی مسلمانان بہ
یکی از بزرگترین ویژگی ھای حضرت ؑ
دستور پیامبر(ص) بہ مدینہ مہاجرت نمودند و در آن شھر پُرنور پیامبر تمام انصارھا و مہاجرین را باھم برادر قرار دادہ
علی را بہ عنوان برادر خود برگزید و فرمود:
بود ،حضرت ؑ
عقبی ،تو برادر من ھستی“
”علی در دنیا و
ٰ
یا جای دیگر فرمود:
”علی تو برای من ھمچون ھارون ھستی“
با
چو

یا

ثر

ثر

موسی

ی
و

علی

برابر
را

شد چون علی با نبی برادر شد(سنائی )3120،805
(ھموھمان)392،

ھارون ھر دو یک رنگ از درون و برون

”محمد باقر در اثر خود ”نمونہ بنیات“ در باب شان نزول آیہ َوھ َُوالذی َخلَقَ من الماء َبشَیرا“ از قول ابن سیرین می نویسد کہ
المرتضی نازل شد ،زیرا رسول خدا دختر خود فاطمہ زھر ؑا را برای علی تزویج
این آیہ دربارہ رسول خدا(ص) و علی
ؑ
فرمود و اگر علی بن ابی طالب نمی بود ھر آینہ کفو و ھمسری از برای فاطمہ وجود نداشت۔“)ایوب مرادی (3129،9
عالمہ اقبال الھوری ھمین وصف حضرت علی و فاطمہ(ص) را چنین بازیبایی کامل بیان می دارد:
مریم

یک

از

نسبت

نور

چشم

بانوے

آن

تاجدار

بادشاہ

و

کلبہ

عیسی

رحمت

عزیز از
اللعالمین آن

ھل
ایوان

نسبت

سہ
امام

اتی مرتضی
او یک
(اقبال

حضرت
اولین

مشکل
حسام

زھرا

و
الھوری

و

گشا
یک

آخرین
شیر

زرہ

عزیز

سامان

،3111

خدا
او
)

شاعر بلند رتبہ زبان فارسی آصف جاہ کہ اسم اصلی آن قمرالدین بود (۳۸۰۱۔۳۳۶۳ھ) و در آغاز شاکر تخلص می کرد کہ
بعدا ً آن را بہ آصف تبدیل کرد۔ در عھد اورنگ زیب عالمگیر منصب چہار ھزاری یافت و در زمان محمد فرخ سیر
خطاب ،نظام الملک ،بہادر فتح جنگ و منصب ھفت ھزاری یافتہ بود(آصف جاہ  ) 3531 ،3101وی عشق خود را بہ
علی چنین زیبا بیان نمودہ است:
حضرت ؑ
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بوسہ

گاہ

خط

ابروی

افالک

لب

خوشش

بود
نافذ

جای

علی اوج

امید

فرمان

باشد می

شود

گرفتہ
کار

است
جہان

چو
راست

من

پای

علی

بہ

ایمای

علی

)19-3111،12

(گوپاموی

علی از ھیچ کس پنہان نیست۔ ھر وقتی کہ ذکر دلیری و دالوری می آید مسلمانان نخستین کسی را کہ در
شجاعت حضرت ؑ
آنحضرت کسی دیگر نیست۔ مرشد و امام فرقہ بریلوی (اھلسنت) احمد رضا خان ملقب بہ
اذھان شان جای می دھند جز
ؑ
” ٰ
اعلی حضرت“ (۳۱۷۷۔۳۱۰۸ھ) در مجموعہ شعری خود” ،خیبر گشا“ را چنین توصیف نمودہ دعا می کند:
مرتضی
ٰ

شیر

حیدرا،

اژدر

ضیغما،

غیظ

خدا

و

مرحب

کشا

درا،

ضرغام

غما

و

زیغ

خیبر
بایل

فتن

گشا سرورا
منظرا شہر

را

لشکر
عرفان

راغما پھلوان

کشا
را

حق

(رضا

مشکل

درا

روشن

امیر

خان

گشا
درا

الفتی

امداد

کن

امداد

کن

امداد

بریلوی

کن

)3990،880

موسی تمام ،کنندہ کفر و باطل بود و ”الفتی“
حضرت علی کہ صاحب ذوالفقار بود و ذوالفقار او ھمچون عصای حضرت
ٰ
فق ط شان ھمین صاحب کمال بود۔ شاعر قرن چہارم ھجری معروف بہ امیری (میر امیر فقیر) راجع بہ این وصف وی چنین
سرودہ است:
در
ھست

شجاعت
افضل

الفتا

گوی

بر

بود

این

غزا

و

االعلی

او

تمام چون

این

کا

در

بکند

خیبر

نیک

آن

جھاد کانچہ

آمد

از

علی

خوش

مگار نیست

سیفی

در

جہان

جز

(امیری

نام
نہاد
ذوالفقار

)3111،1

یکی از معروف ترین احادیث پیامبر اکرم ”ھر کس را کہ من موالی او باشم ،علی موالی اوست“ است کہ موالنا با عشق
آنحضرت چنین بیان نمودہ است:
زین
گفت

سبب
ھر

پیغمبر(ص)
کہ

منم

موال

با
و

اجتہاد نام

خود

دوست ابن

عم

و
من

علی،

آن
علی

موال
موالی

نہاد
اوست
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موال

کیست

آزادت

آنکہ
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رقیت

کند بند

برکند

زپایت

)3112،115

(رومی

ابو المعالی میرزا عبدالقادر متخلص بہ بیدل (۳۸۵۶ھ۳۶۰۰/م) در عظیم آباد (پتنہ) دیدہ بہ جہان گشود۔ نواب نظام الملک
آصفجاہ بہ بیدل احترام فوق العادہ می گذاشت“(صدیقی  )3991،2ا ّما این استاد شور عشق اسد اﷲ الغالب علی ابن ابی
طالب در سرداشت۔
باین شوری کہ در سردارم از سودای پنہانش سرمویی
وگر

در

شوق

عرصہ

جنون

زنگی

بگردانم محرف

اگر
می

بالم

خورد

جہاں

یکسر

درد

گریبانش

دھرو

ارکانش

جہات

)3912،25

(بیدل

رفیع باذل در شاہ جہان آباد (دھلی) متولد شد و در عہد اورنگ زیب بہ کار دیوانی پرداخت(آفتاب رای لکھنوی )3128،99
اعلی رسید و در  ۳۳۱۱یا ۳۳۱۰ھ ۳۶۳۱/یا ۳۶۳۳م در گذشت(سید فیاض محمود
وی در دربار اورنگ زیب بہ مراتب
ٰ
 )3112،310وی ظاھرا ً شاعری غزل سرا بود ،اما وی بہ سبب سرایش مثنوی ناتمام ”حملہ حیدری“ در سرگذشت
پیامبر(ص) و جانشینان او ،بلخصوص حضرت علی از روی ”معارج النبوہ فی مدارج الفتوہ “ معین الدین مسکین فراھی
(۳۵۰۷/۹۰م) معروف گردید۔
چودیدم

سر

شکستم

در

گنج

چوچر

بید

بردستہا

کنون

نامہ

برآن

نامہ

راہ

را

معنی

را
ھا

جملہ

دست
میشوم

یافت

بند بنیروی
بزور در

مردان
آن

من زدم
مبتدی بنام

باال

تری شدش

اقبال

مند. . . . . . . .

پاسبانان

شور

کوس
نبی

در

شاھی
و

نام

(صفا3111

افگندہ
بملک

علی
آن

نامہ
حملہ

سخن
ام
حیدری
)128،

بعد از مرگ باذل ”حملہ حیدری“ ناتمام ماند و بہ قول استاد صفا از این کتاب دو نسخہ خطی در کتابخانہ سعید نفیسی
موجود است۔(ھمو ھمان،ھمانجا) و باوفات باذل باقی مثنوی در باب خالفت حضرت علی بن ابی طالب(ع) و سرگذشت
آنحضرت تا شہادت وی را شاعران دیگر بہ اسامی ابوطالب فندرسکی اصفہانی ،آزاد کشمیری و نجف بہ اتمام
رسانیدند(عارف نوشاھی

 ) 3105،011و آزاد (ارجمند) کشمیری سبب تالیف مثنوی ”تکملہ حملہ حیدری“ چنین می

نویسد کہ بہ من ھدایت شد کہ برای سرایش رزمیہ از خود امام متقیان(ع) کمک بخواھم:
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از

مدد

جوی

مدد

خواستم

حیدر

از

نامدار بہ

جناب

اتمام

علی بہ

این

اتمام

”حملہ“

ھمت

این

گمار
حیدری

حملہ

(منزوی)3921،120
مولوی احمد حسن متخلص بہ رسوا کہ یکی از شاعران قرن سیزدھم می باشد و دیوان شعر وی در سال ۳۱۳۶ھ۳۰۹۰/م
بہ چاپ رسیدہ است(رسوا  )3292،13ھرچند از او اطالعاتی زیاد در دست نداریم ا ّما اشعار نغز و زیبایش موجب معروف
علی از نصیب خود یاوری می طلبد:
گردیدن او شدہ است کہ با جبین نہادن بہ خاک حضرت ؑ

اگر

نصیب

یقین

کہ
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اکراہ

بال

گردد چو خور بہ روز بتابد بہ وقت شب چون ماہ
(ھموھمان)13،

شاعر قرن سیزدھم طالب چشتی درمقابل سختی ھای روزگار از مشکل گش ؑا چنین کمک می طلبد:
زمانہ
بہ

بر

سر

جنگ

قعر

لجہ

غم

است
کشتی

یا

علی
دلم

مددی گذر
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عرصہ

بشکست سرم

بہ

کام

تنگ
نہنگ

(طالب

است
است

یا

علی

مددی

یا

علی

مددی

)3132،20

چشتی

علی شاعران ایالت سند از دیگران عقب نماندند و بلخصوص در عھد کلھورھا و
در زمینہ مدح و منقبت سرایی حضرت ؑ
تالپوران شاعران این سرزمین دواوین خود را با بیان اوصاف جمیلہ آنحضرت(ع) مع ّ
طر نمودہ و مقام خود را بہ اوج بردہ
اند و درین زمینہ شاعران غیر معروف ھم از دیگران عقب نماندند۔ مثل شاعری بہ اسم آخوند محمد بچل متخلص بہ انور
از گردش دوران ھراسان نیست چراکہ آن حضرت(ع) یار اوست:
چہ باک از گردش دورانم ای ”انور“ درین عالم چو
(محمد

باشد

در
ابراہیم

دو

عالم
خلیل

حیدر
تتوی

کرار

یار

من

)3902،313

مخدوم عبدالکریم بن مخدوم غالم حیدر ملقب بہ ”دائم الصوم صاحب“ کہ روزانہ ھزاران وظایف می خواند و عابدی بود
کہ معترف بزرگان سلسلہ نقشبندیہ بود اما بندگی در علی(ع) را برای خود افتخار می دانست:
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بادہ

ما
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مدامی

(ھمو

است
ھمان)818،

میر فتح علی تالپور در ایالت سند افتخار بنیانگذاری ”تعزیہ داری“ را بہ عہدہ دارد و میر صوبیدار خان در چنین محیط
روح پرور پرورش یافت(میر صفدر حسین بیگ سیفی  )313،وی کالم خود را با ذکر محمد و آل محمد آرایش دادہ است و
مراثی او بی نظیر است۔ اگرچہ صاحب ”تذکرہ مقاالت الشعرا“ می نویسد” :میر فتح علی مذھب اھل سنت و جماعة
داشت۔“( محمد ابراہیم خلیل تتوی  ) 3902،031اما نکتہ مورد توجہ در این مقالہ مذھب شاعر نیست بلکہ بیان شاعر راجع
بہ منقبت حضرت علی می باشد و میر صوبیدار خان عظمت آنحضرت را در نظر داشتہ از وی چنین طلب می کند:
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حسن جائسی (۳۷۷۱۔۳۰۰۱م) کہ عاشق اھلبیت(ع) بود و با وجود این کہ اھل تسنن بود یک حسینیہ را تا سیس نمودہ بود و
راجع بہ ھمین حدیث پیامبر چنان سرودہ است:
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عبث در معنی ”من کنت موال“ می روی ھر سو علی موال بہ این معنی کہ پیغمبر بود موال
بدون شک و تردید ”علی را منقبت ھا گفت یزدان“(امیر خسرو  )3950،10و قرآن سامت ایزدی ”تاج ھل اتی“ و نور
سورہ ھای دیگر را بر او تابیدہ است و موضوع مورد مذکور را ضامن علی خان متخلص بہ انیق در اثر خود ”مناقب چار
یار“ چنین بیان دارد:
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و ھمین موضوع را عظیم تتوی چنین بیان نمود:
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اسد اﷲ غالب دھلوی کہ در سال ۳۱۳۱ھ۳۷۹۷ /م بدنیا آمد(حالی  )3910،395و در دہ سالگی بہ شعر سرایی روی آورد و
از آن ھنگام بہ ھر دو زبان فارسی و اردو شعرمی سرود و در ابتداء”اسد“ تخلص می کرد:
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وی قصاید فراوان در توحید ،نعت پیامبر(ص) ائمہ اطہار و بہ ویژہ حضرت علی(ع) دارد۔ از طوالنی ترین قصاید غالب
قصیدہ ای است در صد و دہ بیت کہ در منقبت امیرالمومنین(ع) می باشد۔ اشتیاق شدید غالب بہ حضرت علی چندان بود کہ
بارھا آرزوی زیارت نجف و قرار سیدن مرگش را در آن دیار داشتہ است:
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تخلص دومین اسد اﷲ ”غالب“ نیز برگرفتہ از ھمین عشق و عالقہ او بہ امیر المومنین(ع) بود۔
علی را بہ زبان شعر بیان نمودہ اند اما شاعر
فی الجملہ ھزاران شاعران سرزمین شبہ قارہ ھستند کہ عشق خود بہ حضرت ؑ
شہیر اقبال الھوری عشق خود را از آغاز کالمش (اسرار خودی) تا آخر عمرش بیان می نمود و بقول صاحب ”اقبال و حب
اصحاب و آل؛“ از آنجا کہ اقبال دارای شخصیت پرشور و دلیر بود بہ این جہت صاحبان عظمت و جالل مورد توجہ وی
بودند بہ این جہت کہ اینہا ھمین کسانی بودند کہ ملت خفتہ اقبال را می توانستند احساس وجدان و غیرت دھند و برای این
علی نبود۔(عبدالستار نجم (85،
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Human rights according to Muslim,s Sufism
*Dr.Mahhi Mohabbati
Abstract:
Although it seems that human rights is apparently a modern issue which has made the mind and
speech of the philosophers and pensives busy after Renaissance and industrial revolution, but
indeed it doesn’t seem a completely modern issue which has not have any root and precedent in
the former cultural civilizations and gas been reckoned among modern world’s characterist
because there were pensives among the past cultural civilizations who have philosophized about
these issues and have found very proper points whom Muslim Gnostics(Muslim’s Sufi or Arif)
are among them.
Many years before great and worthlypensives such as Fronses Bacon, Bentham, Hobbes,
Montesquieu, Rosso and many others, Muslim illumined gnostic and philosophers have thought
about human rights, nature and existence and Have assigned special rights for human apart from
color, race, religion, country, etc. and have repeated it frequently in their literary works and
writings especially freedom right of religion select and belief, r equal law rights, human race and
color dignity, opinions and believes, religious minority rights and races and countries, culprits,
thieves, irreligions, heretics, prostitutes, and also animal rights and etc.
These great gnostic believes that human and his existence is not in front of God and is not
parallel to him but is a creation of God. They also believe that human is a successor of God and
it’s representative and full and complete manifestation of him who has created him like himself,
the believe that respect to human rights doesn’t mean the negation of God and its dignity and
rights but also is the same as it and they always have insisted on it.
This article by taking hold of these gnostic’s original and exact words in their original and
deasive works and writings, try to show and analyze some of these samples of dignity and
believes of human rights which have been mentioned above.
Key Words: Human rights, modern issue, dignity
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حقوق بشر از دیدگاه عارفان
* مهدی محبتی
چکیده :
اگرچه حقوق بشر ظاھرا موضوعی مدرن به شمار می رود که پس از رنسانس وانقالب صنعتی ذھن وزبان متفکران و
فیلسوفان معاصر را به خود مشغول نمودہ است اما در واقع چنین نیست که این موضوع امری کامال نوپدید باشد و ھیچ
ریشه و سابقه ای در گذشته فرھنگی تمدن ھا نداشته باشد وبه کلی خصیصه دنیای نو به شمار آید؛چرا که در میان سنت
ھای مختلف بشری  ،متفکرانی بودہ اند که به این مسایل اندیشیدہ اند و نکته ھای بسیارنیکویی نیز گفته اند که ازجمله آنھا
عارفان بزرگ مسلمان بودہ اند.
عارفان روشن اندیش و دریا مشرب مسلمان ،سالھا پیش از متفکران گران مایه و بزرگی چون فرانسیس بیکن ،بنتام
،ھابز؛مونتسکیو  ،روسو وبسیاری دیگر به تامل در ماھیت و وجودانسان وحقوق او پرداخته و برای آدمی فارغ از رنگ و
نژاد و مذھب و اقلیم و ...حقوق ویژہ ای قایل بودند وبارھا وبارھا آنھا را در آثار و اقوال خود بازگفته اند ازجمله حق
آزادی انتخاب مذھب و اعتق اد،برابری در قبال قانون،احترام به ھمه رنگ ھا و ایدہ ھا و عقاید،احترام به حقوق اقلیت ھای
دینی ونژادی و اقلیمی ،نگه داشت حقوق گناہ کاران،دزدان  ،بی دینان و کافران و تن فروشان وحتی حقوق حیوانات وامثال
آن.
این بزرگان عارف از آنجا که انسان و وجودش را در برابرخدا و در عرض او نمی دیدہ اند بلکه آدمی را خلیفه و نمایندہ و
تجلی تام و تمام خدا-که اورا به صورت خود آفریدہ می دانسته اند -نه تنھا رعایت حقوق انسانی را نفی و ترک وطرد حقوق
الھی تلقی نمی کردند ؛بلکه عین آن می دانسته و ھموارہ بر آن پای می فشردہ اند.
این مقاله ب ا تمسک به نص کالم و عین گفته خود این عارفان در آثار اصلی و قطعی آنان می کوشد تا نمونه ھایی از این
احترام واعتقاد به حقوق انسانی را  -که به برخی از آنھا اشارہ شد -نشان دھد و تحلیل نماید.
واژگان کلیدی:انسان،حقوق بشر،سنت ،عارفان مسلمان ،مدرنیته

*دانشیار :دانشگاه زنجان.ایران

iolmakan110@yahoo.com
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 -1مقدمه:
انسان درعرفان اسالمی ،خلیفۀ خداومسجود مالیک است .دراین بینش،اواکمل موجودات عالم وارزشش به قدری است که
ھم خلق وھم حق۱به شمار می آید .حق تعالی که دراین نگرہ درجمیع مظاھرعالم تجلّی دارد،فقط درآدمی است که به نحو
اکمل واعالء ،متجلّی می شود .این نگاہ در ھندسۀ فکری ھمۀ عارفان مسلمان به قوت و قدرت موجود است .از عارفان
شرق قلمرو اسالم گرفته مانند :حالّج ،بایزید ،ابوسعید ،سنایی ،ع ّ
طار و موالنا تا عرفای غرب جھان اسالم مانند :نفّری،
ابن فارض ،ابن عربی وقونوی ،ھمه و ھمه این نگاہ را دارند .مثالا موالنا معتقد است که ھستی ،کمال مطلق خود را در
انسان می یابد به نحوی که اگر انسان خود را از ھمه وجوہ ادراک کند؛ به خداگونه می گردد .آدمی اگرچه به جسم و ظاھر
دنیایی کوچک و ُخرد است ا ّما در حقیقت و معنا،عظیم ترین جھان وجود ،خود اوست(.گولپینارلی ) ۷۲۳ :۱۷۳۱ ،از ھمین
روست که موالنا خطاب به انسان می گوید:
پس به معنی عالم اکبر تویی

پس به صورت عالم اصغر تویی
ظاھرآ آن شاخ اصل میوہ است

باطنا ا بھر ثمر شد شاخ ،ھست

( مولوی ۱۷۳۳ ،؛دفتر،4ص ) ۱۳۳
در این دیدگاہ اگرچه انسان اشرف مخلوقات عالم و رویۀ پیدای حق در ھستی است اما ارزش او به میزان خدمتی است که
به انسانھا وھمنوعان خود می کند ،چون بعد از شناخت خداوند ،ھیچ طاعتی بھتر از آن نیست که انسان  ،آسایشی به مردم
رساند و ھیچ راحت رسانی بھتر از آن نیست که با مردم چیزی بگوید و چیزی کند که مردم چون آن بشنوند و به آن عمل
کنند دنیا را به آسانی بگذرانند و از فتنه ھای این عالم ،ایمن باشند.
برھمین مبنا ،انسان کامل ھم ھیچ طاعتی را بھتر از آن نمی داند که با قدم یا قلم یا حتی دم خود عالم را درست و راست کند
و راستی را در میان خلق بگستراند وسنّت ھای نیک را در میان مردم بنا نھند  .مردم را شفقت بیاموزد و ھمگان را دوست
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ھم سازد و به آنان بیاموزد تا به یکدیگر آزار نرسانند و خوشی و راحتی را از یکدیگر دریغ ندارند و یار و یاور یکدیگر
شوند ( نسفی.) ۲۱۲ : ۱۷۱۱ ،
این دعوت عام انسان دوستی  ،عصارہ و جان کالم عرفای مسلمان است که خالصه وار در این کالم موالنا دیدہ می شود:
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
کریمان جان فدای دوست کردند
گھی خوشدل شوی از من که میرم

که تا نا گه ز یکدیگر نمانیم
سگی بگذار ما ھم مردمانیم
چرامردہ پرست و خصم جانیم
(غزلیات شمس)۱۷۳: ۱۷۳۱ ،

این "انسان مداری و انسان گرایی" در واقع سنگ زیرین بنای عرفان اسالمی است  .چندان که گاہ این انسان گرایی از
اومانیسم ( (Humanismھم پا را فراتر می گذارد و خدا را در ذات آدمی می جوید ،بی آنکه او را نفی کردہ باشد.این
گنجاندن ذات الھی در وجود آدمی یکی از واالترین مظاھر کرامت انسان در عرفان اسالمی و پاسداشت حقوق معنوی و
مادّی اوست .البته با لحاظ این نکتۀ بسیار مبھم و مبنایی که اصالت و حقوق آدمی ھیچ گاہ در عرض و در برابر حق
مطرح نمی گردد.انسان ارج و کرامت و حق و حقوق خود را در طول حق و ھمسو با ذات او در می یابد  .در این نگرہ ،
حق انسانی با نفی و طرد حق و ذات الھی به دست نمی آید چرا که بدون وجود حق ،انسان اساسا ا ھویّت و وجودی ندارد که
صاحب حق یاتکلیف باشد .چنان که از دیگر سو ،بدون وجود انسان ھم ،حق ظھوری ندارد که شناخته و مکشوف گردد .
دراین نگرہ انسان و حق ھرد و به ھم نیازمندند با این تفاوت که نیاز انسان به حق ذاتی است اما نیاز حق به آدمی ،عرضی .
در نگاہ ابن عربی الھوت وناسوت جز ھماھنگی و ھمسانی حق وخلق نیست بدین گونه که حق ،باطن خلق است و خلق،
ظاھرحق .وانسان اکمل و اشرف و اتم این وجھۀ حقی و خلقی است.
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بنابراین  ،نباید از یاد برد که آنچه که امروزہ حقوق بشر ) (Human Rihgtنام گرفته از ھمه جھت ھمسو و ھماھنگ با
حقوق و بشری نیست که در میان قدما و جھان سنّتی مطرح بودہ است  .حقوق امروزہ غالبا ا یکسویه و صرفا ا بشری و
معطوف به حقوق انسانی ست  .چون اساسا ا این حقوق و قانین وضع گشته تا به مشکالت این جھانی انسان پاسخ دھد و تا
حدودی اوضاع و احوال بشر را – صرف نظر از بود یا نبود خدا -بھبود بخشد و انسان را به ماھو انسان بی نظر داشت به
ایمان و عقیدہ و نژاد و رنگ و اقلیم او مدّ نظر قرار دھد .در عرفان اسالمی ھم اگر چه عارفان کوشیدہ اند رنگ و نژاد
واقلیم و اعتقاد و حتی ایمان آدمی را در داوری ھای خود مد نظر قرار ندھند ،اما به ھر حال آنھا در فضایی خدا محور و
خدا باور شناور بودہ اند که نمی توانسته اند یکسرہ از این معیارھا دوری کنند و بنابر این بشر مورد نظر آنھا عمدتا ھمان
بشر کالسیک و سنتی است ھر چند ھمیشه محصور به آن نگاہ نیست .
با توجه به این نکته است که حالّج صوفی و عارف نامدار جھان اسالم ھم سالھا پیش از ابن عربی با استناد به حدیث نبوی
«ان هللا َخلَقَ آدم علی صورته (فروزانفر )۷۶۱: ۱۷۳۱ ،انسان را عالوہ بر جنبۀ ناسوتی  ،دارای جنبۀ الھوتی و صورت
الھی ھم می شناخت و با این شناخت در میان سایر اجزای عالم فقط او را به شرف داشتن صورت الھی مخصوص می
دانست( .جھانگیری)۳۷۳: ۱۷۱۱ ،

تعرضی
صی که عرفان اسالمی زادہ شد ،این فرھنگ در ذات خود ّ
ھم چنین نباید از یاد برد که در جغرافیای فرھنگی خا ّ
علیه بیدادگریھا و حرمت شکنی ھا ی ستمگران  .متعصبانعلیه انسان وانسانیّت بود .اگر از یک سو حاکمان عصر مردم را
"رعیت" می خواندند و نقشی در حدود گوسفند و چھارپا برای آنھا قائل بودند و ھیچ حق و حقوقی را برای انسانھا نمی
شناختند و بر جان و ملک و ناموس آنھا ھمه گونه ستم روا می داشتند و کوچکترین اعتراضی را برنمی تافتند و خود را
خدای زمانه یا و سایه او می خواندند ،برعکس  ،عارفان مسلمان ،انسانھا و بطور کلّی انسانیّت را وجه خدا وخلیفه او لقب
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می دادند و ھدف غایی دین را جز خدمت خلق و رعایت حقوق انسانھا نمی دانستند .در عصر سیاہ ظلمت حاکمان و جھل
مردمان ،این ندای عارفان مسلمان بود که ھموارہ برای حق و حقوق مردمان و خدمت بدانان در فضا طنین انداز بود چنانکه
مضرتی
بود ،یکی آنکه اگر منفعتی نتوانی رسانید،
ّ
مثالا یحیی بن معاذ می گفت  " :نصیب مؤمن از تو سه چیز باید که َ
نرسانی و اگر شادش نتوانی گردانی ،باری اندوھگین نکنی واگر مدحش نگویی ،باری نکوھش نکنی ( .مایر: ۱۷۳۳ ،
۷۱۱؛ عطار )۷۷۳: ۱۷۳۲ ،
وخرقانی ھم گفته بود " :کسی که روز به شب آرد و مؤمنی نیازردہ بود آن روز تا شب با پیغامبر(ص) زندگی کردہ بود و
اگر مؤمن بیازارد ،آن روز خدا اطاعتش نپذیرد" (عطار.)۳۲۷: ۱۷۳۳ ،
ھمین عارفان با آگاھی شگرف از اسالم وتاریخ و پیامبر ،بر جمله ھایی مخصوص از رسول اسالم در باب کرامت انسان
تکیه می کردند که -مثال _ " :ھر کس فرد مسلمانی را از اندوھی نجات دھد ،خداوند در روز قیامت اندوھی را از او دور
خواھد کرد"( .برازش : ۱۷۳۷ ،ج.)۱۲۳ : ۳
حسن بصری ،ابراھیم خواص ،ابو بکر وراّق  ،جوزجانی  ،ابن عطا ،شبلی ودیگران ،ھمگی ھمدردی با جمیع مسلمانان
وخدمت به ھنوعان را باالترین ھدف وانگیزہ یک عارف مسلمان می دانند .چنانکه مثالا بایزید در پی معراجی معنوی علّت
واالیی خود و برتری روحش را در چند صفت چنین می شمارد:
من ھمیشه دیگران را پیش تر از خود می دیدم.
دلم می خواست که خود را به جای دیگران واز روی ھمدردی با آنھا در جھنم می سوزانیدم.
تالش من ھمیشه" ادخا ُل الفرح فی قلب المؤمنین" بود.
رحمت خداوند را بیشتر برای دیگران طلب کردم تا برای خودم.
حداکثر سعی خودم را به کار بردم تا سرور وشادی برای اھل ایمان فراھم کردہ و زنگ غم را از دل آنھا بزداییم.
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وبا خود می گفتم اگر قرار باشد که خداوند در روز قیامت مرا مورد بخشش قرار دادہ و توفیق شفاعت از دیگران
را به من عنایت فرماید ،در این صورت اول برای کسانی که در حق من ظلم و زیان روا داشته اند طلب مغفرت
می کردم و آن گاہ برای کسانی که مرا با مالطفت و حرمت یاد کردہ بودند (.مایر)۷۱۳: ۱۷۳۳ ،
او ھم چنین دعا می کند  :بار الھا ! اگر چنانچه در معرفت ابدی وازلی تو مقدّر است که یکی از مخلوقات خود را در آتش
بسوزانی در این صورت جسم مرا در آنجا چنان عظیم و حجیم کن که دیگر برای کسی در کنار من جایی باقی نماند.
نیز :از شیخ ابوسعید پرسیدند که از خلق به حق چند راہ است ؟ به یک روایت گفت  :ھزار راہ بیش و به روایتی گفت  :به
ذرہ از موجودات راھی است به حق اما ھیچ راہ نزدیک تر و بھتر و سبکتر از آن نیست که انسان دلی را شاد کند و
عدد ھر ّ
ما بدین راہ رفتیم و ھمه را بدین وصیّت می کنیم( .ھمو)۷۲۲ ،:
اینھا صرفا ا نمونه ھایی از اقوال و احوال عارفان مسلمان در پاسداشت کرامت و حقوق آدمی است .در پی محورھای عمدہ
ای که در نگاہ عرفای مسلمان جزء حقوق معنوی و اجتماعی ھنوعان شماردہ می شدہ است  ،به اختصار ذکر می کنیم و به
تأکید می گویم که یادکرد ھمه رویکردھای عارفان مسلمان برای رعایت حقوق مردمان از حد یک مقاله خارج است
صل خواھد شد .
چنانکه مثالا ذکر اقوال یکی از آنھا مثل موالنا یا ابن عربی  ،خود کتابی مستقل و مف ّ
 -1مفاھیم و مووضوعات اصلی
 : 1-1انسان دوستی وخدمت به مردمان
یکی از مھم ترین مبانی حقوق بشری در نگاہ عارفان اسالمی ،محبت بی دریغ وبی دلیل به آدمی و خدمت صادقانه و به
دور از ھر رنگ و نیرنگ به ھمنوعان است .از آنجا که عرفان سنگ زیرین تعالیم خود را بر دوری از ریا و تزویر نھادہ
است و ھرگونه ریاکاری را شرک وگناھی عظیم شمردہ است ،انسان دوستی وخدمت به خلق باید صرفا ا از سر اعتقاد قلبی
ومحبّت نسبت به ھمه انسانھا صرف نظر از رنگ و نژاد و اعتقاد باشد .
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از دیدگاہ عارفان مسلمان ،ھرکس که کسوت آدمی دارد؛ ولو بدکردار و بد اعتقاد،قابل احترام وشایسته برای خدمت کردن
است چرا که او ھم در ُکنه جانش دارای نفحه ای از نفحات روح الھی است ،اگر چه چندی آن را گم کردہ یا گوھر وجودش
را به فراموشی سپردہ باشد .ھمه آفریدگان حق از آنجا که مظھر وجلوۀ اویند ،شایسته خدمت و تکریمند به ویژہ انسان که
جلوہ تام و تمام حق تعالی است  .اوج این نگاہ را می توان در نگاہ عرفانی محی الدین عربی دید چرا که او ضمن ایجاد
تناظری شگفت و بی سابقه ،وجود انسانی را در جھان به منزلۀ مردمک چشم خدا و بینش او می داند  .نظریۀ " انسان
العین" او که بسیار مشھور است بدین معناست که خدا از طریق انسان و وجودش به ھستی بینایی می دھد ومی گیرد .بر
ھمین مبنا آزردن آدمی صدمه به بینایی حق تعالی است و مطلقا ا ناروا ،چرا که " عین االنسان  ،انسان العین " حق است و
نمی توان بی توجه به او و وجودش ،حق تعالی را دریافت.
موالنا ھم به عنوان مھم ترین قطب عرفانی شرق جھان اسالم ،ارزش انسان دوستی ومھربانی به خلق را چنان برمی کشد و
متعالی می سازد که عیادت ازیک انسان رنجور و رفتن به دیدار او را ھمطراز و ھمسان دیدار حق قلمداد می نماید :
آمد از حق سوی موسی این عتیب

کای طلوع ماہ دیدہ تو زجیب

مشرقت کردم زنورایزدی

من حقم رنجور گشتم نامدی

گفت سبحانا تو پاکی از زیان

این چه رمزست این بکن یارب بیان

باز فرمودش که در رنجوری ام

چون نپرسیدی تو از روی کرم

گفت یارب نیست نقصانی تو را

عقل گم شد این سخن را برگشا

گفت آری بندہ وخاص گزین

گشت رنجور او منم نیکو ببین

ھست معذوریش معذوری من

ھست رنجوریش رنجوری من

(مولوی ۱۷۳۳ ،دفتر 2ص)۲۶۳-۲۶۶
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این نگرہ روح غالب بر تمامی مشربھا و مسلک ھای عرفانی است که نھایت عمق و بلندای خود را در وجود انسان کامل
نشان می دھد چون ھر انسانی بالقوہ می تواند کامل باشد چرا که راہ بسته نیست واز درون دل ھر آدمی به سوی خدا راھی
خاص ھست  .ھمه آدمیان می توانند  -البته اگر بخواھند  -نزدیک ترین رابطه را با حق داشته باشند .
تمامی عارفان بزرگ براین نگرہ پای می فشارند و طیف رنگارنگی از انسان دوستی را پی می ریزند که ذکر ھمه آنھا و
اقوالشان در اینجا ممکن نیست وصرفا ا به چند نمونه محدود بسندہ می شود .چند نمونه ای از آن را نقل می نماییم:
الف  -در شرح حال بایزید آورده اند که :
"یکی گفت  :چرا شب نماز نمی کنی ؟ گفت  :مرا فراغت نماز نیست  .من گرد ملکوت می گردم و ھر کجا
افتادہ ای است دست او می گیرم یعنی کار در اندرون خود می کنم( ".عطار)۲۷۲: ۱۷۳۳ ،
ب  :در باره ابوسعید ابوالخیر آمده است:
" روزی شیخ ما ابوسعید قدس هللا روحه العزیز  ،در نیشابور بود در خانقاہ عدنی گویان مجلس می گفت :
در میان سخن گفت  :از در خانقاہ تا بُن خانقاہ گوھر ریخته ،چرا برنچینید؟ جمع ،جمله باز نگریستند،
پنداشتند که گوھر ریخته که ما نمی بینیم ؟ شیخ گفت  :خدمت را خدمت را (" ...محمدبن منور : ۱۷۶۶ ،
)۲۱۲
 : 2-1خیر خواھی انسانها
از دیگر مظاھر انسان دوستی و رعایت حقوق دیگران ،نیک رفتاری با آنھاست .کردار نیک ،اعمال پسندیدہ و ُحسن ُخلق،
انسانھا را پیوند می دھد  .دراین دیدگاہ نه تنھا باید به ھمنوعان خدمت صادقانه کرد ،بلکه باید اصوالا با ھمه در ھمه حال
نیک بود .حتّی دشمنان و بدخواھان را نیز باید به مھر و شفقت نگاہ کرد و به تعبیر حضرت مسیح ،اگر کسی بر گونه
راستت سیلی زد ،باید گونه چپ را ھم پیش آوری تا او خود از درون شرمندہ گردد و آگاہ شود.نیک رفتاری وکشیدن بار
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آزار جاھالن و گمراھان جزء بدیھی ترین اصول عرفان اسالمی است .ھر که از کار بدکرداری برنجد؛ ھنوز قدم در سلوک
نگذاشته است .رابعه بنت کعب که از نخستین و بزرگ ترین عارفان مسلمان زن در تاریخ اسالم است ھموارہ دعا می کرد
که؛ خدایا :ھمه آتش دوزخت را بر جان من ریز تا گناہ کاران از توننترسند و تو را از ترس دوزخ نپرستند .مرا به جای آنان
عذاب کن تا ھمه از شر دوزخ رھایی یابند .دیگر عارفان ھم ھمه چنین حال و حالتی دارند.نیک رفتاری با مردم ،پس از
خدمت صادقانه ،گام دوم در رسیدن به مراتب و مدارج عالی روحانی است که در پی به برخی از حکایتھا و روایتھای
عارفان مسلمان ،اشارہ ای می کنیم:
الف  -موالنا درفیه مافیه می گوید:
«مرا خویی است که نخواھم ھیچ دلی از من آزردہ شود.اینک جماعتی که خودرا در سماع بر من می زنند و
بعضی یاران ایشان را منع می کنند ،مرا آن خوش نمی آید و صدبار گفته ام برای من کسی را چیزی مگویید
.من به آن راضی ام .آخر من تا این حد دلدارم که این یاران را که به نزد من می آیند از بیم آنکه ملول نشوند .
شعری می گویم تا به آن مشغول شوند واگر نه من از کجا شعر از کجا! (مولوی)۳۳: ۱۷۶۷ ،
ب  -ابونصر سراج می گوید:اھل محبت سه حال بیش ندارند ،که مھم ترین و نخستین آن  ،محبت نسبت به
تودہ ھای مردم است که ادامۀ احسان و لطف خدا به آنان است .مھرورزی خالصانه به مردم ھمراہ با یاد
ھمیشگی خدا( سراج)۱۱۲-۱۲۱: ۱۷۳۲ ،
ج  -ع ّطار در تذکرة االولیاء در شرح بایزید نوشته است:
و گفت  :نزدیک ترین خالیق به حق آن است که بار خلق پیش کشد وخوی خوش دارد( عطار : ۱۷۳۳ ،
)۲۷۲

اناھیتا ،شمارہ  ،5سالنامہ  2018میالدی

56

درواقع حسن خلق و شفقت بر خلق واحتراز از آزار مؤمنان جزو اصول عقاید واحکام اخالقی مسلمانان به
ویژہ عارفان بزرگ است (مایر)۷۱۱: ۱۷۳۳ ،
ابن عطا ھم ُخلق خوب ونیک رفتاری با مردم را به مراتب بھتر از نماز و روزہ و ریاضت وانفاق می داند(عطار،
)۱۲۳ : ۱۷۳۳
ج -درباب سی وششم رسالۀ قشیریه دربارۀ رفتار نیک با مردمان چنین آمده است:
" واسطی گوید که ُخلق عظیم آن است که با ھیچ کس خصومت نکند و کس را با او خصومت نباشد از شدت معرفت
به خدای ّ
عزوجل  .و شاہ کرمانی گوید :عالمت نیک خویی ،رنج بازداشتن است و بار مردمان کشیدن( قشیری،
.)۷۱۲ -۷۱۲: ۱۷۳۳
د -در کیمیای سعادت ،امام مح ّمد غزالی خوش خلقی را از عناصر م ّھم یک انسان وارسته می داند ونظر خود را در
باب حقوق ھمه مسلمانان این گونه بیان می دارد:
"مسلمان با ھمۀ مسلمانان روی خوش وگشادہ دارد و خندان باشد(.غزالی )۷۲۳: ۱۷۳۱ ،
ر  -سعدی اگرچه اصطالحا عارف نیست  ،ا ّماعرفان را می شناسد و با سنخ سخنان عارفان آشناست .حکایت زیر
نھایت رأفت یک شیخ خداشناس را باز می گوید که حتّی در باب تبھکاری سارق ،ذھنش پر از رأفت و محبت است:
" دزدی به خانۀ پارسایی درآمد.چندان که جست چیزی نیافت .دلتنگ شد .پارسا خبر شد .گلیمی که بر آن خفته بود
در راہ دزد انداخت تا محروم نشود!
شنیدم که مردان راہ خدای
توراکی میّسرشود این مقام
چنانکه ھمو درجای دیگر آوردہ است:

دل دشمنان رانکردند تنگ
که بادوستانت خالف است وجنگ؟
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نیرزد آنکه دلی را زخود بیازاری( سعدی : ۱۷۳۳ ،

۳۳و ۷۱۷و )۲۳۲
 :2الگوھای رفتاری
رفتار ھای عملی عارفان مسلمان  ،بھترین گواہ برای نوع نگاہ آنھابه انسانھا و حقوق آنھاست  .کارکردھای عملی واالترین
الگوھا برای دعوت مردمان به رعایت حقوق یکدیگر است و عارفان مسلمان کوشیدہ اند ،سراسر زندگی وکردارشان الھام
بخش احترام و مھربانی آدمیان نسبت به یکدیگر باشد چرا که به گفته فردوسی بزرگ  :دوصد گفته چون نیم کردار نیست
نگاھی کوتاہ به سیرت عملی و رفتارھای عینی این اولیاء و بزرگان به روشنی نشان می دھد که آنھا تا چه اندازہ کوشش
می کردہ اند پیش از آنکه با حرف و گفتار مردمان را به رعایت حقوق ھم بخوانند ،در پی آن بودہ اند که با عمل و رفتار
خویش به مردمان درس مراعات بیاموزند .چنان که عارفی عمری گریه می کرد که چرا درآتش سوزی بغداد ،خدا را شکر
کردہ که د ّکان اوسالم ماندہ و نسوخته است یا شبلی راھی دراز از خانه تا آسیاب آمد تا مورچه ای را که ھمراہ خود و
ناخواسته با انبان به خانه آوردہ وراھش را گم کردہ بود به آسیاب برساند  .نمونه ھایی از این دست بسیار فراوانند .برای
گریز از اطناب چند نمونه را ذکر می کنیم:
الف  -سهل بن ابراھیم می گوید:
" باابراھیم ادھم سفرکردم ،من بیمارشدم آنچه داشت بفروخت و برمن نفقه کرد.آرزویی خواستم ازوی ،خری داشت بفروخت
و بر من نفقه کرد .چون بھتر شدم گفتم :خرکجاست ؟ گفت  :بفروختم .گفتم  :بر کجا نشینم ؟ گفت  :یا برادر !بر گردن من
نشین  .سه منزل مرا بر گردن نھاد و ببرد".
(عطار)۱۱۳: ۱۷۳۳،
ب -ع ّطارھم آورده است که:
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بایزید یک شب از گورستان می آمد .جوانی از بزرگ زادگان والیت  ،بربطی در دست می زد .چون به بایزید رسید ال
حول کرد .جوان بربط بر سر بایزید زد و سر بایزید و بربط ھردو بشکست .جوان مست بود ندانست که او کیست .بایزید به
زاویه خویش باز آمد؛ توقف کرد تا بامداد یکی را از اصحاب بخواند وگفت  :بربط به چند دھند؟ بھای آن معلوم کرد و در
خرقه ای بست و پارہ ای حلوا باآن یارکرد و بدان جوان فرستاد و گفت  :آن جوان را بگوی که بایزید عذر می خواھد و می
صه
گوید دوش آن بربط بر ما زدی و بشکست .این زر در بھای آن صرف کن و عوضی باز خر واین حلوا از بھر آن تا غ ّ
شکستن آن از دلت برخیزد .جوان چون بدانست بیامد واز شیخ عذر خواست و توبه کرد و چند جوان با او توبه کردند
(عطار)۲۲۶: ۱۷۳۳ ،
 -3حقوق اقلیّت ھا
در عرفان اسالمی نه تنھا حقوق فرقه ھا و گروہ ھای مسلم که حقوق غیر مسلمانان نیز به خاطر انسان بودنشان واجب
است چون عارفان بر این باورند که ما ھمه از خداییم و به سوی او باز خواھیم گشت  .دین و مذھب وعقیدہ اگرچه در بنیاد
جامعه نقش مھم ومؤثری دارد ا ّما اصل برتر ،انسان بودن وانسان ماندن است .به ھمین خاطر در پھنۀ تمدّن اسالمی شاید
نتوان مثل عارفان مسلمان گروھی را دید که چنین صادقانه وخالص به حقوق ھمۀ اقلیت ھا و قائالن به ادیان و مذاھب دیگر
احترام بگذارند وآنان را ورای رنگ و نژاد دوست بدارند و عقیدہ و مذھب را در حق و حقوق مدخلیتی ندھند .بر سر درگاہ
شیخ ابوالحسن خرقانی نوشته بود که " :ھرکه در این درگاہ آمد  ،نانش دھید و از ایمانش مپرسید که آن که نزد خدا به جانی
ارزد ،نزد ابولحسن ھم به نانی ارزد".
عارفان مسلمان از آنجا که جلوہ حق بر ھستی را بسیار فراخ تر از تنگناھای عقیدتی ،نژادی ،زبانی و مکانی می دانسته اند
 ،برآن باور بودہ اند که ھمه انسانھا با ھر عقیدہ و نژاد ،جلوہ ای از نور خدا را در خود دارند و مظھری از ذات الیزال
اویند .درنگاہ آن ھا جنگ مذاھب وفرق ،معلول اسارت بی رنگی در رنگ است  .اگر آدمیان از رنگھای عقاید تنگ خویش
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به بی رنگی و رنگارنگی ذات حق برسند ،ھمه با ھم دوست و برادر خواھند شد .به تعبیر زیبای موالنا:
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد
چون به بی رنگی رسی کان داشتی

موسیی باعیسیی درجنگ شد
موسی وفرعون کردند آشتی

(مثنوی ،۱۷۳۳ ،دفتر )۱۱۲: ۱
چنان که عارف بزرگ ابن عربی ھم  ،عشق را مذھب خویش معرفی می نماید وقلبش را جایگاہ تالقی تمامی باورھای ادیان
می خواند و به صراحت می گوید که در وجود من ھرکسی با ھر اعتقادی ارزشمند است و بسیارقابل احترام و تنھا معیار
من برای قبول و داوری عشق است وبس :
لرھبان
لقد صار قلبی قابالا کل صورہ فمرعی لغزالن َودَیر ُ
َوبیتُ َالؤثان وکعبه طائف
اَدین بدین ال ُحب اَنّی تو ّجھت

مصحف قرآن
َواَلوا ُح توراہ َو
ُ
رکائبه فالحب دینی و ایمانی

یعنیقلب من پذیرای ھر صورتی است پس چراگاہ آھوان ،دیر راھبان ،خانه بتان ،کعبه طایفان  ،الواح تورات وکتاب قرآن
است .من به دین عشق می گروم وبه دنبال روندگان راہ آن ھستم ھرجا که بروند پس عشق دین من و ایمان من است (ابن
عربی)۳۳-۳۷: ۱۷۳۲ ،
دراین منظر نه تنھا حقوق اقلیتھایی که قائل به دینی غیر اسالم ھستند واجب والزم است ،بلکه کافران نیز حرمت دارند
وباید به مثابه یک انسان و با ھمه حق وحقوق ،با آنان رفتار شود  .حکایت زیر از بوستان سعدی شاید بتواند شمه ای از
حقیقت نگاہ عرفای مسلمان را در این باب باز گوید.سعدی در این داستان زیر نفوذ ھمان کالم شیخ ابوالحسن ،حکایت را
نگاشته است:
شنیدم که یک ھفته ابن

سبیل

نیامد به مھمانسرای خلیل
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بر اطراف وادی نگه کرد و دید

بتنھا یکی در بیابان چو بید

سر و مویش از گرد پیری سپید

به دلداریش مرحبایی بگفت

صالیی بگفت
به رسم کریمان َ

که ای چشمھای مرا مردمک

یکی مردمی کن به نان و نمک

نَعَم گفت و بر َجست وبرداشت گام

که دانست ُخلقش  ،علیه السّالم

رقیبان مھمانسرای خلیل
بفرمود وترتیب کردند خوان
چوبسم هللا آغاز کردند جمع
چنین گفتش ای پیر دیرینه روز
نه شرط است وقتی که روزی خوری
بگفتا نگیرم طریقی بدست
بدانست پیغمبر نیک فال
بخواری براندش چو بیگانه دید

به ّ
عزت نشاندند پیر ذلیل
نشستند بر ھر طرف ھمگنان
نیامد زپیرش حدیثی به سمع
چو پیران نمی بینمت صدق و سوز
که نام خداوند روزی بری ؟
که نشنیدم از پیر آذر پرست
که گبر است پیر تبه بودہ حال
که منکر بود پیش پاکان پلید

سروش آمد از کردگار جلیل

به ھیبت مالمت کنان کای خلیل

ی و جان
منش دادہ صدسال روز ّ

تو را نفرت آمد ازو یک زمان

گر او می برد پیش آتش سجود

تو واپس چرا می بری دست جود ؟

(سعدی))۳۱ -۳۲ : ۱۷۳۳ ،
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کثرت این نوع حکایات به قدری است که حتی یادکرد کرشمه ای از آنھا ھم کار را به درازا می کشد .تأملی در زمان و
مکان وقوع این رفتارھا نمایانگر ارزش بیشتر آنھا خواھد بود چرا که اکثر این حکایات الاقل شش قرن بیش ازاین رخ دادہ
است یعنی در زمانی که ھنوز نه از اعالمیه حقوق بشر خبری بودہ و نه از قانون حمایت از اقلیّت ھای دینی ،آن ھم
درجامعه ای بسته وسرسخت که غالبا ا جز به اعتقادات دیگران احترام نمی گذاشته اند .این احترام فوق العادہ عارفان مسلمان
به ادیان دیگر و باورمندان آنان به ویژہ احترام عمیق به کافران و بی ایمانھایی که جان و مال و آبرویشان مثل پر کاھی در
تندباد حوادث می توانسته است به راحتی تاراج گردد،ارزشی فوق العادہ به بزرگان عرفان اسالمی ایرانی می بخشد.اوج این
نگاہ انسانی ،رفتاری است که با روسپیان وگنه کاران نامسلمان در جامعۀ اسالمی پی می ریزند و با نوع رفتار خود به
دیگران ھم درس انسان دوستی ولو انسانی کافر ،فاسق ،می دھند.اگرچه یادکرد ھمۀ نمونه ھا دراینجا ممکن نیست اما
شماری از آنان را نقل می کنیم.
الف  -شمس تبریزی می گوید:
"گفتم امشب می روم نزد آن نصرانی که وعدہ کردہ ام که شب بیایم .گفتند :مامسلمانیم و او کافر !نزد مابیا !گفتم :او به سر
مسلمان است زیرا تسلیم است و شما مسلمان نیستید .مسلمانی تسلیم! گفتند که  :بیا !تسلیم به صحبت حاصل شود .گفتم  :از
جانب من ھیچ حجابی نیست و پردہ ای نی  .بسم هللا بیازمایید (صاحب الزمانی)۶۱ :۱۷۳۳ ،
و در جایی دیگر می گوید:
"لحظه ای برویم به خرابات ! بیچارگان راببینیم ! روسپیان ،ساقیان ،رقّاصان ،نوازندگان و خوانندگان زن را خدا آفریدہ
است .اگربدند ونیکند ،در ایشان بنگریم ! در کلیساھا ھم برویم ! ایشان را بنگریم (ھمان )۱۶۳ :
احترام به نوع انتخاب انسانھا به ویژہ در حیطه گزینش مذھب و دین یکی دیگر از مظاھر این انسان دوستی عمیق عارفان
مسلمان است .غالب بزرگان عرفان نه تنھا اھانت و استخفافی به گروندگان ادیان دیگر نمی کردند که حتی در مواقعی که با
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نوع رفتارھای خود عمیقا ا آنان را تحت تأثیر می نھادہ اند و بایک دعوت می توانسته اند آنان را از دین خویش روی گردان
سازند؛ چنین نمی کردہ اند و به صراحت می گفته اند که باید بروند و فکر کنند وسپس ھرچه بھتر دیدند انتخاب کنند.
 -4حقوق گنه کاران وبزھکاران
یکی از مھم ترین مظاھر تجلی حقوق بشر در عرفان اسالمی  ،نگاہ ویژہ عرفا به گناھکاران است .عارفان مسلمان از دو
منظر خاص به گناہ می نگرند و در ھر دو منظر ،تمایزی عظیم با نگرہ ھای متداول غربی و مذھبی را در نگاہ خویش می
گنجانند :نخست آن که گناہ بخشی از حیثیت وجودی آدمی است و امری طبیعی برای او .ھمۀ ما گناھکاریم از آدم ابوالبشر تا
امروز و تا من و تا تو  .به قول حافظ:
وقتی که برق عصیان بر آدم صفی زد

ماراکجا بزیبد دعوی بی گناھی (حافظ )۷۱۳: ۱۷۳۳ ،

دیگر آن که گناہ اساسا ا در حیطه خیر و شر قرار نمی گیرد و می تواند از حوزۀ اخالق عرفی و اجتماعی فراتر برود،
چراکه اندیشه و فعلی راکه ما گناہ تلقی می کنیم  ،حق از منظر و ساحتی دیگر و به گونه ای دیگر می بیند و بنابراین ،
گناھکاری که در نظر ما مطرود است ،لزوما ا در نظر حق ھم مطرود و مغضوب نیست .بر ھمین مبناست که حافظ می
سراید:
نصیب ماست بھشت ای خداشناس برو

که مستحق کرامت ،گناھکارانند( حافظ )۱۶۷ :۱۷۳۳ ،

و از ھمه مھم تر آن که در این نگرہ ،گناہ بعضا ا می تواند اسباب وابزار رشد و تقرب باشد و بسی برتر از طاعت و عبادت
.نکته ای که بسیارژرف است و قابل تحلیل .چیزی که موالنا ازآن به" معصیت خجسته " تعبیر می کند و در حدیثی چنین
بیان می گردد :سیئة تسئوک خیر من حسنه ت َع ُجبک( .الکافی ،جلد  ، ۲باب عجب )۷۱۷ :
نگاہ عارفان مسلمان مبتنی بر ھمین موازین و معیارھاست که ھیچ گاہ گنه کاران و سیاہ عمالن را نمی رانند و بدانھا ،بد
نمی گویند و تقریبا ا یکسرہ نگاھی نرم و مسالمت جو و پذیرندہ نسبت به آنان دارند.و غالبا ا آنھا را بھتر از خویش و خود را
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سیاہ نامه تر از آنھا می بیند که در پی به چند مورد اشارہ ای می نماییم  .عطار در منطق الطیّر می سراید:
کردہ بودآن مرد بسیاری گناہ

توبه کرد از شرم وباز آمد به راہ

قوت گرفت
بار دیگر نفس چون ّ

توبه بشکست و پی شھوت گرفت

مدّتی دیگر ز راہ افتادہ بود

در ھمه نوع از گناہ افتادہ بود.

بعد از آن دردی درآمد دردلش

وزخجالت کارشد بس مشکلش

چون به جز بی حاصلی بھرہ نداشت

خواست تا توبه کند زَ ھرہ نداشت

روز و شب چون گندمی بر تابه ای

دل پر آتش چشم پر خونابه ای

گر غباری دررھش بنشسته بود

زآب چشم او ھمه رہ شسته بود

درسحرگه ھاتفش آواز داد

سازگارش کرد و کارش ساز داد

گفت می گوید خداوند جھان

چون در ّاول توبه کردی ای فالن

عفو کردم توبه بپذیرفتمت

میتوانستم ولی نگرفتمت

بار دیگر چون شکستی توبه پاک
گر چنان است این زمان ای بی خبر
باز آی آخر که در بگشادہ ایم

دادمت مھلت نگشتم خشمناک
آرزوی تو که باز آئی دگر
توغرامت کردہ ما استادہ ایم

التوحید و مصیبت نامه نیز با اندک تفاوتی نقل شدہ است .ھمین نکته ھای بسیار
موالنا ھم در داستان پیر چنگی که در اسرار ّ
مھم را می خواھد دگر بارہ باز گوید یعنی اوالا نگاہ حق به اعمال آدمیان  ،ممکن است ھمسان نگاہ ما نباشد وآنچه را ما گناہ
می انگاریم او عین صواب بداند ،و دیگر این که ،گناہ و گناھکاری باعث نمی شود ما حق و حقوق کسی را از او سلب کنیم
یا به او بی احترامی و کم توجھی نماییم – 0
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حقوق نزدیکان وھمسایگان
آنچه که مسألۀ حقوق را از دیدگاہ عرفای مسلمان تش ّخص کامالا ویژہ ای می بخشد .نگاہ متعالی آنھاست نسبت به نزدیکان و
خویشان و ھمسایگان .حق بشری در اعالمیه جھانی حقوق بشر و ھمچنین تمامی مبانی حقوقی دیگر ،امری است متکی بر
قانون و قراردادھای مشترک و مورد اتفاق انسانی که ناچار تا قلمرو محدودی معنا و کاربرد دارند .قانون اصالا  -به خاطر
ذات اشتراکی و کیفیت مواضعه ای  -نمی تواند چندان به اعماق روان انسانی چنگ اندازد و انگیزہ ھا و عوامل درونی
آدمی را کشف کند یا بازدارد چنان که مثالا بی اعتنایی قلبی به پدر و مادر و دوست ،یا بی توجھی عمیق درونی به آنان را
ھیچ قانونی نمی تواند کشف کند و به فرض کشف ،حکمی برای آن وضع نمایدچون .در ظاھر ھمه چیز آرام است وھیچ
خالف قانونی صورت نگرفته اما در باطن  ،انبوھی از مشکالت ژرف قلب و روان انسانھایی را بھدرد آوردہ است.
از ھمین رو عرفای مسلمان  -به تبعیت از دین یا وجدان یا مکاشفه ھای شخصی خویش  -دریچه ای تازہ بر روابط انسانی
می گشایند و سخن از حقوق خویشان و نزدیکان و ھمسایگان می گویند که بسی کاراتر وتأثیرگذارتر از حقوق بشر به معنای
عام آن است .حقوقی که مبنای قراردادی و مواضعه ای ندارد اما بسی محکم تر و مقبول تر از آن است و نه فقط عقل و
منطق آدمی که تمام وجود و وجدان انسانی را درگیر آن می سازد و به میدان عمل در می آورد  .این نکته را شاید بتوان
ممتازترین بخش حقوق انسانی در عرفان اسالمی دانست که البته از جھاتی ھمسو و ھمخوان با آموزہ ھای دینی و اخالقی
ھم ھست .از ھمین روست که عرفای مسلمان در این باب ،بنیاد کارشان را بر احترام قلبی و آرامش وجدانی ھر فرد نھادہ
اند و برای ھمه نزدیکان و دوستان ،حق و حقوق خاصی در نظر گر فته اند از گذشتن نام نیکو  ،تقسیم نگاہ مساوی و نگه
داری احترام در حضور و غیبت و حق صحبت و حق نمک و خیر خواھی برای او و آبرو و اموالش تا دعا و آمرزش
برای او در شخصی ترین احوال عبادی.
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از ھمین رو غزالی در کیمیای سعادت در باب رعایت حقوق ھمسایگان  ،از زبان پیغامبر می نویسد ھر که به خدای و
بود که وی را نرنجانی و بس بلکه با وی
قیامت ایمان دارد گو ھمسایه خویش را گرامی دار .و بدان که حق ھمسایه نه آن َ
نیکویی کنی وآن که از تو یاری خواھد؛ یاری دھی اگر وام خواھد وام دھی  ،اگر درویش باشد؛ مدد کنی و اگر بیمار شود
عیادت کنی ،اگر بمیرد از پس جنازہ وی روی واگر شادی رسدش تھنیت کنی؛ اگر اندوھی رسدش تعزیت کنی .دیوار
خویش بلندی برنداری تا راہ باد از وی بسته نگردانی و چون میوہ خوری وی را بفرستی ،اگر نتوانی پنھان خوری ،و
نپسندی که فرزند تو در دست گیرد و بیرون شود  ،تا فرزند وی را خشم نیاید ووی را به دود طبخ خویش نرنجانی  ،مگر
که وی را از طبخ خویش بفرستی...
نتیجه گیری:
تأمل دقیق در مجموعه متونی که از عارفان مسلمان بر جای ماندہ است و تجزیه و تحلیل درست و روشمند آنھا ،نشان می
دھد که حفظ حقوق انسانی و بشری ،ھموارہ یکی از دغدغه ھای مھم آنان بودہ است .عرفای مسلمان شاید قرنھا پیش تر و
زودتر از ھمه ،انسان را علیرغم رنگ و نزاد و عقیدہ و وطن ،دارای حق و شایسته احترام می دیدند و بر آن تأکید می
نمودند و خود نیز به جا می آوردند.از نگاہ آنھا حتی گنه کاران و بزھکاران نیز دارای حق و شایسته احترام ھستند.ھمچنین
از آنجا که در جھان بینی ویژۀ عارفان ،انسان خلیفه خداست و تنھا موجودی است که به صورت و به دست خود او آفریدہ
شدہ است ،از کرامت و احترامی بس واال بر خوردار است چندان که بی احترامی و بی توجھی به او ،بی احترامی به خود
خداست .عرفای مسلمان در روزگاری که انسان از دیدگاہ سالطین و حاکمان ،حق و حرمتی نداشت؛ کمر به حفظ حق و
حرمت انسانی بستند و نیز ،علیرغم دشمنی ھا و تنازعھای آیینی و فرقه ای و به دور از گرایش ھای عرفی و مذھبی و
نژادی ،آدمی را به صرف آدمیت بایسته و شایسته کرامت دانستند و مرز حق و حقوق انسانی را از الیۀ نازک قانونی و
قرار داد صرف فراتر بردند و به امری اخالقی و وجدانی برای ھمگان مبدل ساختند.
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Study of seed as a Conceptual metaphor in Mersad-al-Ebad by
Najm-al-Din Razi
*Mahdi Maleksabet
**Zahra Dehghan Dehnavi
Abstract:
Conceptual metaphor is a subject in cognitive linguistics that studies the
metaphors in the mind of the writer or speaker as part of his thinking system; it can
be helpful to understand the base of the author’s intellectual foundation and its
diverse dimensions. Mersad-al-Ebad is one of the important mystical texts in Persian
language and is written by Najm-ud-Din Razi in the light of the “seed” as a
conceptual metaphor in Mersad –al –Ebad, we can see that the author has a special
attentation to this subject throughout his book;by classifying the metaphor of seed in
this text, we can conclude that this metaphor is based on this general metaphor that
“the word is a seed”. The roots of such thinking probably can be explored in cultural,
social, geographical, language of Najm-al-Din.

Keywords: Conceptual metaphor, seed, Mersad-al-Ebad, Persian
mystical texts
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زبانشناسی شناختی است که موضوع آن بررسی استعارہھایی
استعارۀ مفهومی موضوعی در
ِ
است که در ذھن نویسندہ یا گویندہ به عنوان بخشی از نظام تفکری او وجود دارند؛ بررسی این موضوع
می تواند به شناخت زیربنای فکری نویسندہ و ابعاد گوناگون آن کمک کند .مرصادالعباد از متون مهم عرفانی
زبان فارسی و تألیف نجمالدین رازی( 406-075ہ.ق ).است که با استفادہ از تمثیل ،استعارہ ،آیات و احادیث
فراوان در زمینۀ عرفان اسالمی نوشته شدہ است .در بررسی استعارۀ مفهومی «بذر» در مرصادالعباد اثر
نجمالدین رازی مشخص میشود که این نویسندہ به این مفهوم استعاری در سراسر اثر خود توجه ویژہ داشته
است؛ پس از طبقهبندی استعارہھای مفهومی مربوط به بذر در این اثر به این نتیجه میرسیم که این استعارہھا
تر «جهان آفرینش بذر است» شکل گرفته در نهایت استعارۀ کلی «خداوند کشاورز است»
برپایۀ استعارۀ کلی ِ
را به ذھن متبادر میسازد .ریشهھای چنین تفکری را در ابعاد فرھنگی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،زبانی و
اعتقادی نجمالدین رازی میتوان جستجو کرد.
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 -1مقدمه
نجمالدین رازی( 406-075ہ.ق ،).اھل والیت ری ،از عرفای سنی مذھب پیرو اشاعرہ است که در تصوف شیوہای
امن «عالءالدین
معتدل دارد (حد میانۀ زھد و جذبه) و معتقد به اصول خانقاھی است .وی در زمان حملۀ مغول خود را به دربار ِ
سلجوقی ُرم رساندہ اثر خود «مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد» را به او تقدیم کرد(ریاحی،
کیقباد [اول]» ،ششمین پادشاہ
ِ
.)55-75 :7537
«مرصادالعباد» از متون عرفانی قرن ھفتم است؛ در متن این کتاب تأثیرپذیری فراوان از آیات و احادیث و ادب
عربی ،در کمال ھنرمندی به چشم میخورد و نثر کتاب فنی و سرشار از آرایهھای زیبایی شناسانه مانند تشبیه ،استعارہ و تمثیل
است(.ھمان)46:
زبانشناسی شناختی ،برای درک صحیح استعارہھای مفهومی باید دانش ،بیولوژی ،فرھنگ و
به باور دانشمندان علم
ِ
خردہفرھنگھا را در ھر جامعهای بررسی کرد ( ...ھاشمی و قوام )35 :7531 ،بنابراین عرفان و جامعۀ عارفان نیز خردہ
فرھنگی است که ذھنیت استعاری ویژۀ خود را دارد و برای درک و دریافت این ذھنیت میتوان آثار مکتوب به جا ماندہ از
نظریهپردازان این خردہفرھنگ را بررسی کرد.
از دیدگاہ سنتی استعارہ یکی از انواع آرایهھای ادبی مورد استفادہ در متون ادبی است؛ بر اساس نظریۀ ارسطو،
استعارہ ،مقایسۀ دو پدیدہ با یکدیگر است که یکی از آنھا که پدیدہای مخفی در زبان است ،به وسیلۀ ذکر دیگری که در زبان
آشکار شدہ دریافت میشود (ارسطو.)154 :7577،
عبدالقاھر جرجانی استعارہ را برآوردی از تعامل معنایی بین دو چیز قلمداد کردہ است (انوار و عبدالحسینی:7533 ،
صص  )76-75این دیدگاہ ،استعارہ را در اصل آرایهای ادبی میداند ،که به گونهای موجزتر و ھنریتر از تشبیه در کالم ادبی
و بویژہ در شعر به کار گرفته میشود( .ر.ک .کزازی 36 :7543 ،و 37؛ ھمایی105 :7577 ،؛ شمیسا07 :7537 ،؛ شفیعی
کدکنی 7 :7573 ،و  )775در این دیدگاہ ،استعارہ موضوعی زبانی است نه موضوعی فکری و ذھنی و بستر ظهور و بروز آن
نیز تنها متن ادبی است نه زبان و گفتار عادی.
برای نخستین بار ،کالریج در تببین دیدگاہھای خود به عنوان پایهھای مکتب ادبی رمانتیسیسم ،به ارزش اندیشه و بعد
تفکر در استعارہ توجه نشان داد (ھاوکس  .)03-03 :7577در دیدگاہھای معنی شناسانۀ علم بالغت ،معنا و کشف آن مهمترین
مسأله قلمدادشد(ریچاردز .) 67 :7531 ،دانش معنی شناسی با مطالعۀ معنی ،موضوع کشف چگونگی عملکرد ذھن انسان در
درک مفاھیم از طریق زبان را مد نظر قرار داد (صفوی13 :7573؛ بورشه و دیگران  .)555 :7534در مطالعات این علم
نقش عمدہ ای برای استعارہ در نظر گرفته شد و در واقع مطالعۀ آن مانند ابزاری برای تشخیص چگونگی بروز اندیشه و
رفتارھای زبان به کار رفت( .صفوی )543 :7573
شناسی شناختی در جایی که موضوع تحلیل زبان را به عنوان وسیلهای برای سازماندھی ،پردازش و انتقال
زبان
ِ
اطالعات مد نظر قرار میداد ،معناشناسی را در تجزیه و تحلیلھای زبانی در اولویت قرار داد(.گلفام و یوسفیراد 7: 7537،و
 )1و به استعارہ ھمچون یک ابزار و قالب روانشناسی زبان نگریست که سازکار اصلی آن چندمعناییبودن ھر کلمه است
(قاسمزادہ ) 14-10 :7573 ،از نظر این علم ،در فرایند استعارہ ،پس از فهم مفهومی انتزاعی در ذھن ،آن موضوع در قالب
مفهومی ملموس در زبان بیان میشود و در اصل استعارہ ،درک و تجربۀ آن موضوع ناآشنا بر اساس یک عنصر آشنا است.
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در علم شناخت استعارۀ مفهومی ،استعارہ نه تنها با تعریف سنتی آن در بالغت متفاوت است و تنها شامل آن نوع
استعارہای که در علوم بالغی شناسایی می شود نیست ،بلکه انحصار به متن ادبی ھم ندارد و در ھر نوعی از متن متن قابل
برسی است؛ در واقع استعارہ تنها یک عنصر زبانی و واژگانی نیست ،بلکه فرایندھای تفکر انسان ھمگی استعاریاند و در
واقع نظام تصوری ذھن انسان بر مبنای استعارہ بنا شدہ است( .لیکاف و جانسون )75 :7536 ،بنابراین ،استعارہ که ریشه در
نظام تصوری ذھن انسان دارد ،به عنوان یک بیان زبانی میسر میشود که این بیان زبانی ،ابزاری برای درک حقیقت مفهوم آن
موضوع انتزاعی و ناآشنا است؛(گلفام و یوسفیراد )0 :7537،درحقیقت بیان استعاری ،میتواند تبیین جدیدی را از کارکرد
مغز در برخورد با جهان پیرامون انسان عرضه نماید( .ھاشمی)715 :7533 ،
در بررسی استعارۀ مفهومی مجموعهای را که دارای مفهومی عینیتر و متعارفتر است ،قلمرو مبدأ یا منبع و
مجموعۀ دیگر را که مفاھیم آن انتزاعی و ذھنیتر است ،قلمرو مقصد یا ھدف میخوانند( .ھمان )710 :در واقع در تحلیل ھر
استعارہ ،با مجموعهای از تعامالت میان ویژگیھای قلمرو منبع و قلمرو ھدف روبرو میشویم و با اطالعاتی که از قلمرو
منبع به دست میآوریم به قلمرو ھدف دست مییابیم که گاہ ممکن است در تعامالت میان قلمرو منبع و قلمرو مقصد ،این
موضوع کشف شود که مفهوم در قلمرو مبدأ ،شامل چند قلمرو مقصد است( .کووکسس)713 :7535 ،
ھمچنین رابطه یا مجموعه روابطی که در ھر استعارۀ مفهومی ،میان دو قلمرو مبدأ و ھدف دیدہ میشود ،نگاشت نام
دارد( .ھاشمی ،الف )167 :7531 ،و در واقع با تعیین مشخصات نگاشتھای بین حوزہھای ذھنی و عینی است که نظریۀ
استعارہ تحقق یافته و استعارۀ مفهومی شکل گرفته است( .لیکاف)737 :7531 ،
 1-1بیان مسأله
با بررسی استعارۀ مفهومی در متن مرصادالعباد میتوان گفت بسیاری از استعارہھای به کار رفته در متن
مرصادالعباد بیشتر به منظور توضیح و شرح اندیشهھای نویسندہ و درک صحیح و دقیق مخاطب مورد استفادہ قرار گرفته اند.
یکی از بیشترین فضاھایی که به عنوان قلمرو مبدأ استعارہھای مفهومی در مرصادالعباد به کار رفته است ،فضای مربوط به
کشت و کار است که بویژہ مفهوم بذر با استفادہ از واژۀ «تخم» در متن نمود فراوان و قابل توجهی یافته است و  17مورد به این
مفهوم اشارہ شدہ است .در این پژوھش کوشش شدہ است در عین حال که بررسی مفهوم استعاری این واژہ را مبنای کار خود
قرار میدھیم ،از سایر استعارہھای مفهومی مرتبط که با واژگان دیگری مانند درخت ،بیخ ،برگ ،شاخ و  ...بیان میشود نیز
غافل نمانیم .نجم الدین رازی در این اثر ،به کمک واژۀ «تخم» ،انواعی استعارہ پدید آوردہ است که در حوزۀ زبانشناسی
شناختی و به عنوان استعارہھای مفهومی به صورت انگارہھای مختلفی قابل بررسیاند.
2-1

پیشینۀ تحقیق

در زمینۀ پژوھش و تحلیل استعارہھای مفهومی در متون عرفانی ،زھرہ ھاشمی ،در مقالۀ «زنجیرہھای استعاری
محبت تصوف» (ب،) 7531 ،ذھنیت صوفیان نسبت به عنصر محبت را تحلیل نمودہ است؛ ھمو و ابوالقاسم قوام ،درمقالۀ
«بررسی شخصیت و اندیشهھای عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارۀ شناختی» ( ،)7531عناصر شراب ،آتش،
سیل ،فنا و نور را در اقوال بایزید بررسی و نمودار کردہاند؛ طاھرہ کریمی و ذوالفقار عالمی در مقالۀ «استعارہھای مفهومی
استعاری خوردن را در ذھنیت موالنا تحلیل نمودہاند؛ زھرہ ھاشمی ،در مقالۀ «مفهوم
در دیوان شمس» ( ،)7531عنصر
ِ
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مفهومی «ناکجاآباد» را در کالم
ناکجاآباد در دو رسالۀ سهروردی بر اساس نظریۀ استعارۀ شناختی»(الف ،)7531 ،استعارۀ
ِ
سهروردی مورد بررسی قرار دادہ است .تاکنون پژوھشی که استعارۀ مفهومی بذر (تخم) را در مرصادالعباد مورد تحقیق قرار
دھد ،صورت نگرفته است.
 3-1ضرورت تحقیق
در زبان شناسی اجتماعی زبان ،مبنای مفاھیم است و نیروھای اجتماعی به مثابۀ نیروھاییاند که بر زبان تأثیر
میگذارند( :ژان کالوہ  )740 : 7573بر طبق نظریات زبانشناسی شناختی ،استعارہ ھای شناختی برخاسته از درک تجسم یافته
و تجربۀ حضور فیزیکی ما در جهان اند که در این درک تجسم یافته ما به مثابۀ اشیای فیزیکی به درون و بیرون از فضاھایی
که ما را در بر می گیرند حرکت می کنیم (فریمن )136 :7535 ،و تجربیات خود را از این حرکت به صورت برداشتھایی
استعاری در ذھن ثبت میکنیم« .برخی از مهمترین عوامل غیرزبانی که در پیدایش این پدیدہھای زبانی مؤثر شناخته شدہاند
عبارتند از :منطقۀ جغرافیایی؛ طبقۀ اجتماعی؛ جنسیت؛ قومیت؛ سن؛ تحصیالت و ( ...مدرسی  )765 :7543و در واقع جغرافیا
و محیط زندگی افراد از عواملی است که در شکل دھی به نظام زبانی و به طور اخص استعارہھای مفهومی نقشی برجسته
دارد.
به باور زبان شناسان ،ماھیت استعارۀ مفهومی به طور کلی بیشتر جمعی و اشتراکی است تا فردی؛ از این رو بررسی
سیر کاربرد و دگرگونی استعارہھا ،میتواند به موضوع تغییر و تحوالت اجتماعی و تحلیلھای جامعهشناختی مرتبط باشد(.
شناسی شناختی
ھاشمی )757 :7533 ،بدین ترتیب استفادہ از این نوع پژوھشھا برای روشنسازی بعضی از ابهامات سبک
ِ
و تحلیل متون ادبی و نیز تعیین شیوۀ ذھنی و شناخت دقایق سبکی افراد ،مفید است(ھمان .)756-755 :این پژوھش میتواند در
نهایت به کشف شیوہ ھای فعالیت ذھنی و درک عوالم اندیشگی عرفا و ادبای ادبیات فارسی بویژہ عرفا و ادبای قرن ھفتم و
شناخت ویژگیھای تفکر نجمالدین رازی کمک کند.
 -2بررسی انگاره ھای مربوط به استعارۀ مفهومی «بذر» در متن مرصادالعباد
نجمالدین رازی بسیاری از مفاھیم را بر مبنای استعارۀ مفهومی بذر پروردہ و بیان کردہ است؛ وی برای توصیف و
سادہسازی فضای ذھنی عرفانی خود ،به بازنمایی نوعی استعارۀ ذھنی بر پایۀ بذر و متعلقات و ویژگیھای آن میپردازد که
بسامد باالی این استعارہ میتواند مؤید غلبۀ این مفهوم بر ذھن وی باشد؛ نجمالدین رازی مفهوم بذر را در بیان و شناساندن
شخص ،شیء و حتی مفهوم به کار گرفته است.
 1-2استعاره ھا
در متن مرصادالعباد چندین استعارہ با مفهوم ذھنی بذرانگاری دیدہ میشود که میتوان این استعارہھا را به ترتیب
بسامد چنین برشمرد:
 -1-1-2پیامبر اسالم (ص) بذر آفرینش
نجمالدین رازی در متن مرصادالعباد خود راجع به پیامبر اسالم (ص)میگوید«:تخم آفرینش مح ّمد بود و ثمرہ ھم او
بود و شجرۀ آفرینش به حقیقت ھم وجود مح ّمدی است( ».ص)45
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این نگاشت در میان انگارہھای استعاری واژۀ «تخم» در مرصادالعباد یکی از باالترین بسامدھا را داشته در  6مورد
زبانشناسی شناخت ،بدین ترتیب میتوان
به آن اشارہ شدہ است( .صص )757 ،515 ،45 ،57که آن را مطابق با مبحث
ِ
بازنمایی کرد:
 -2-1-2پیامبر اسالم (ص) بذر /میوه /درخت است؛ یعنی پیامبر اسالم اصل و نهایت ماھیت بالقوہ و بالفعل کمال
جهان است.
وی در جای دیگر نیز حضرت محمد( ص )را به منزله خرمن آفرینش و پیامبران دیگر را خوشه چینان این خرمن
دانسته است( .ص)515
در آموزہھای دینی و عرفانی اسالم ،حضرت مح ّمد (ص)مرکز و دلیل اصلی آفرینش دانسته شدہ است .احادیث «اول ما خلق
بدء خلقه و ماجری له به نقل از فروزانفر )776-775 :7547 ،و «لو الک لما خلقت
هللا نوری» (بحاراالنوار ،ج  ،4باب ِ
االدنیا» (اللوء لوء المرصوع ،44 :به نقل از فروزانفر )771 :7547 ،و حدیث «کنت نبیا ً و آدم بین الروح و الجسد» (جامع
صغیر ،ج  34 :1و کنوز الحقایق 34 :به نقل از فروزانفر )751 :7547 ،شواھدی بر این باور ذکر شدہ اند.

مؤلف

مرصادالعباد نیز بارھا در نگاشتی استعاری حضرت مح ّمد را تخم درخت آفرینش میداند که از این تخم درختی پدید میآید؛
درخت ثمرہای میدھد و آن ثمرہ نیز حضرت مح ّمد است که ابتدا خود به صورت بذر یا تخم نگاشته شدہ بود(.ص )757وی
پیامبران را شاخهھا و مالئکه را برگھای این درخت دانسته وملکوتیات را بیخھا و جسمانیات را تنۀ این درخت منظور کردہ
است(.ص)45
 -3 -1-2بذر محبت
محبت و دوستی در بسیاری از متون عرفانی ادبیات فارسی به شکل بذر ،دانه و یا نهال و درخت دانسته شدہ است( .ھاشمی،
ب )56 :7531 ،در مرصادالعباد نیز محبت ،تخمی کاشتنی(ص )66فرض شدہ است(.صص)66،556 ،65
«چون مالئکه این تعلق با قالب جسمانی ظلمانی نداشتند تخم محبت ایشان ھرگز به کمال تربیت نیافت(. ».ص)65
«شک نیست که تخم محبت در نهاد ارواح ،پیش از جملۀ صفات دیگر انداختند(».ص)66
در این نوع استعارہ محبت به مثابۀ وجودی عینی و جسمی با قابلیت رشد و نمو (در صورت پرورش صحیح) تصور شدہ است.
 -4 -1-2بذر توحید
توحید در جایی از کتاب به مثابۀ بذری دانسته شدہ است که انبیاء عهدہ دار پرورش آن بذر بودہاند؛ مانند امری که
بالقوہ وجود دارد و برای رسیدن به فعلیت نیازمند مراقبت و پرورش است:
ت تخم توحید است»()46
بهر زراع ِ
« ّ
سر بعث انبیا علیهم الصلوہ و السالم ،از ِ
 -5-1-2بذر ابا و استکبار
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نجم الدین رازی در جریان یک استعارۀ مفهومی جالب توجه ،در ماجرای نافرمانی شیطان از خداوند در امر سجدہ به
آدم ،اِبا و استکبار شیطان را بذری میداند که قبال کاشته شدہ بود و در آن ساعت رشد کردہ ،بالیدہ و ثمرہ داد؛ یعنی اصل و
اساس آن از قبل وجود داشت و در آن موقع به بار نشست:
« خلق چنان پندارند که ابا و استکبار در وقت سجدہ بود ،بلی صورت آن به وقت سجدہ بود که به مثابت ثمرۀ شجرہ
است اما حقیقت آن ابا و استکبار که به مثابت تخم است آن روز در زمین شقاوت افتاد که از رعایت ادب ابا کرد( ».ص)33-37
 -6-1-2بذرانسان
ھمچنین نجم رازی انسان را که حاصل تولید و پرورش به دست خداوند است ،در یک فضای استعاری بذر دانسته
است:
« خداوندا  ...آن را که تو برداشتی میفکن ...که این تخم تو کشته ای و این گل تو سرشتهای( ».ص 30و .)34
انسان
ھمچنین مصداقھای دیگری از این انگارہ نظیر اینکه مؤمن درخت است( ،ص )173انسان طبیعت است ،و(ص)76
ِ
کامل درخت است( ،ص )760نیز در متن مرصاد دیدہ میشود.
 -8-1-2بذر روح
روح نیز در استعارہای مفهومی از دیدگاہ نجم رازی در متن مرصادالعباد،بذر دانسته شدہ است:
«پس تخم روح انسانی پیش از آنکه در زمین قالب اندازند استعداد استماع کالم حق حاصل داشت»(ص)750
ھمچنین استعارہھای روح پیامبر(ص) بذر است (ص  65و  ،)656روحانیت بذر است (صص،505 ،501 ،776 ،771 ،777
 ،)770 ،777 ،774 ،545و نفس بذر است (ص )566نیز در این کتاب به چشم میخورند که به ھمین نگاشت تعلق دارند.
 9-1-2بذرایمان
ایمان نیز در فضای ذھنی استعاری نجم رازی ،مانند بذر دیدہ میشود:
تخم ایمان است» ()753
«ھرکجا از آن انس چیزی باقی است ِ
 11-1-2بذرسعادت
شاید یکی از جالب توجهترین نگاشتھای نگاشته است مربوط به استعارۀ مفهومی بذر ھمین نگاشت باشد که در طی آن نجم
رازی سعادت را بذر دانسته است (ص533و )717؛ این نگاشت میتواند حقیقت دیدگاہ این عارف را در ژرفنای ذھنی خود
نسبت به سعادت آشکار کند که به جای اعتقاد به این که سعادت و شقاوت با بشر زادہ میشوند و غیرقابلکسب ھستند 1،سعادت
را بذری میداند که اگر پرورش صحیح یابد به بار مینشیند:
تخم این سعادت ،در عالم ارواح پاشیدہ بودند»()717
« ِ
یادآور می شویم که نجم رازی در ھمین فضا «شقاوت» را نیز به مثابۀ زمین زراعت دانسته است«:حقیقت آن ابا و استکبار که
زمین شقاوت افتاد که از رعایت ادب ابا کرد»()33-37
به مثابت تخم است آن روز در
ِ
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 11-1-2بذر ذکر
در یک فضای استعاری با دیدگا ِہ شناختی ،به نگاشت ذکر بذر میرسیم که در نوع خود جالب توجه است؛ وی ذکر را از آنجا
که باید در وجود مستعد قرار و پرورش یابد بذر دانسته است ()174 ،177
تخم ناپروردۀ نارسیدہ که
«آن چه از را ِہ افواہِ ،بدَ ِر سمع ،صورتی در آید ،آن ذکر تقلیدی باشد ،چندان کارگر نیاید ،ھمچنان که ِ
در زمین اندازند نروید و ذکر تحقیق آن است که به تصرف تلقین صاحب والیت در زمین مستعد دل مرید افتد»(ص)170
 -12-1-2بذرتجلی
نجم رازی ھمچنین ،تجلی خداوند را بذر دانسته است که به نظر میرسد از نظر نوع اندیشگی ،از قابل تأملترین بخشھای
ژرفای فکری او به شمار میرود؛ وی تجلی را از آنجا که ظرفیتی است که در ھر زمینه و استعدادی رشد و نموی دیگرگونه
دارد به مثابۀ بذر آوردہ است:
« اگر چه تخم تجلی ابتدا در طینت آدم تعبیه افتاد ،اما در والیت موسی سبزہ پدید آورد و در والیت محمدی ثمرہ به کمال رسید
تا منقرض آدم بل که تا ابداآلباد خوشه چینان خرمن این دولت از این ثمرۀ سعادت تناول می کنند»(ص)113-113
 -13-1-2بذر اھل صفوف
نجمالدین رازی برای ارواح انسان ھا بر حسب مرتبه و درجۀ تقرب آنها به معرفت خداوند چهار مرتبه یا صف قایل شدہ و
ارواح انسانھایی که در ھریک از این مراتب قرار میگیرند را با نام اھل صف اول ،اھل صف دوم و  ...مجموع آنها را اھل
صفوف نامیدہ است ( .)560در کنار بذر دانستن مفاھیم ذھنی و اغلب معنوی که ذکر آن رفت ،اھل صفوف ،از مصادیق بذر
دانستن یک وجود مادی از دیدگاہ نجم رازی به حساب میآیند:
« اھل صفوف دیگر از دولت این کمال محرومند اما در مقام خویش چون پرورش به کمال یابند ھر طایفه ای به مقام خویش باز
رسند با ترقی کمال که اول نداشته اند چون تخم گندم که اول بکارند اگرچه اول ضعیف باشد چون پرورش بشرط یابد یکی
ھفتصد شدہ و به قوت گش ته با انبار آید [ ]...تا ھر صنف از آن انواع که در صفی بودند اینجا در مرتبۀ یک نفس باشند  ...و
ھریک از مقام خویش نتواند گذشت زیرا که در آن تخم بیش از این استعداد ننهادہ بودند مگر اھل صف اول را»()563 -567
شاید ذکر این نکته نیز مفید باشد که در بذر دانستن این امر وجودی و حسی ،جنبۀ یکی دانستن بر مبنای استعاری بودن کمرنگ
شدہ چنان که در مثال اول مالحظه میکنیم این نگاشت به ھمراہ ادوات تشبیه ذکر شدہ است که مقداری از بار معنای یکی
دانستن را به سمت بار معنایی شبیه دانستن سوق دادہ است؛ ھمچنین شاید بتوان این استعارہ را زیر مجموعۀ استعارۀ شمارۀ ،4
یعنی بذرانسان ،منظور داشت.
 -14-1-2بذرشهوت
شهوت نیز چون قوہ ای است که در وجود انسان تعبیه شدہ ،با پرورش و توجه وسیعتر و قویتر میگردد ،در اندیشۀ نجمالدین
بذر دانسته شدہ است:
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«تخم این ھفت شهوت در ھفت عضو انسانی بکاشتند و پنج حس را به تربیت آن فرو داشتند تا به مدت پانزدہ سال بر شجرۀ ھر
تخمی ثمرۀ شهوتی پدید آمد بعد از آن صاحب شرع را به معاملی آن فرستاد و بر ھر عضوی خراج سجودی نهادند  ...و
فرمودند که اثمار آن اشجار را تخم سعادت آخرت سازند و در زمین عبودیت به دست شریعت اندازند»()533
2-2

نگاشتهای کلی استعارۀ مفهومی بذر در متن مرصادالعباد

برای کشف فضاھای استعاری و نگاشتهای کلی در مطالب یاد شدہ ،شاید بتوان انگارہھای کلی استعارہھای مفهومی بذر را به
چند دسته تقسیم کرد:
 -7-1-1انگارۀ کلی انسان بذر است؛ که انگارہھای مربوط به پیامبر(ص) ،انسان و اھل صفوف را در خود جای
میدھد.
 -1-1-1انگارۀ کلی امور معنوی بذر ھستند؛ که انگارہھای محبت ،توحید ،ایمان ،سعادت و تجلی را در خود جای
میدھد.
 -5-1-1انگارۀ کلی رفتار انسان بذر است؛ که انگارہھای إبا و استکبار و ذکر را در خود جای میدھد.
 -6-1-1انگارۀ کلی آفریدهھا بذر ھستند؛ که انگارہھای مربوط به روح و آفرینش را در خود جای میدھد.
 -0-1-1انگارۀ کلی خصوصیات بشری و حیوانی بذر ھستند؛ که انگارۀ مربوط به شهوت را در خود جای دادہ است.
3-2

تحلیل انگارههای کلی و استخراج انگارۀاصلی و قلمروھای مبدأ و مقصد

مطابق با نگاشتهای کلی استخراج شدہ از متن ،در تحلیل این استعارہ با چنین انگارۀ اصلیای سروکار داریم:
 -1-3-2انسان  /امور معنوی /رفتار انسان /آفریدهھا /خصوصیات بشری و حیوانی بذر است.
در دیدگاھی کلیتر میتوان تمام این پنج نگاشت را نیز تحت نگاشت زیر قرار داد:
 -2-3-2ھستی (آفرینش و وجود ھرچه غیرخدا) بذر است.
بنابراین شاید بتوان چنین استنباط کرد که کالناستعارۀ موجود در متن ،استعارۀ «خداوند کشاورز است( ».به معنی کارندۀ بذری
در خاکی و پرورش دھندۀ آن) و فضای قلمرو مبدأ آفرینش و ھستی با تمام امور مادی و معنوی آن و قلمرو مقصد فضای
کشاورزی و کاشتن بذر در زمین است .این انگارہ به گونهای ضمنی در متن مرصادالعباد نیز آمدہ است:
« خداوندا []...آن را که تو برداشتی میفکن [ ]...که این تخم تو کشتهای و این گل تو سرشتهای»()34-30:
نجمالدین رازی در جایی دیگر راجع به طبقۀ کشاورزان میگوید این طبقه باید زارع حقیقی را نه خود ،که خداوند بدانند()015
و در جای دیگر این که وجود بیجان را خداوند جان میدھد و پس از رشد و نمو و تکامل ،مرگ را بر آن چیرہ میسازد ،به
عمل کاشتن دانه ،رویش ،ثمردادن و رسیدن و ازبین رفتن میوہ تعبیر میکند)547(.
4-2

تحلیل ارتباط ذھنی نجمالدین رازی با کالن استعارۀ "خداوند کشاورز است"

زبانشناسی شناختی ،بخش عمدۀ از نظام طبیعی فهم و اندیشۀ انسان دارای ساختاری استعاری
به باور دانشمندان علم
ِ
است و بخش تثبیت شدۀ فرھنگ در جوامع بشری با بخش استعاری انسان در آن جامعه ھماھنگی دارد و ارزشھای بنیادی ھر
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فرھنگ با ساختار استعاری موجود در آن فرھنگ ھمخوانی دارد(.لیکاف و جانسون751 :7536 ،و )66-65بنابراین برای
درک صحیح استعارہھای مفهومی ،باید دانش ،بیولوژی ،فرھنگ و  ...را در ھر جامعهای بررسی کرد و ھمچنین باید در نظر
داشت که ھرجامعه و فرھنگی متشکل از خردہفرھنگھایی است که اغلب خود را جدا از جریان اصلی فرھنگ میدانند و
معموالً میتوانند بخشی از استعارہھای موجود را بازتعریف و یا استعارہھای جدیدی تولید کنند .البته تفاوتھای فردی انسانھا
نیز در این حوزہ تأثیرگذارند( .ھاشمی و قوام)35 :7531 ،
به باور دانشمندان حوزۀ جامعهشناسی و ادبیات «ھر فردی عضو چندین گروہ است ،به نحوی که آگاھی او
آمیزہای یکتا و خاص از عناصر آگاھیھای جمعی گوناگون و اغلب متضاد است .به عالوہ از گروہھایی نیز تأثیر میپذیرد که
به گروہ اجتماعی خاص او تعلق ندارند .بنابراین آگاھی جمعی فقط به صورت واقعیت بالقوہ در آگاھی یکایک افراد گروہ وجود
دارد ،واقعیتی که جامعهشناس میتواند آن را از رھگذر بررسی گروہ به عنوان یک کل روشن سازد( ».لنار)77 :7531 ،
به نظر می رسد برای این که دلیل اھمیت دادن نجمالدین رازی به کشاورزی به عنوان بهترین صنعت و
کسب()075وھمچنین روند راھیابی استعارۀ مفهومی «بذر» را به ذھن نجمالدین رازی ،آن ھم با چنین بسامد باالیی بسنجیم باید
ابع اد شخصیتی وی را در نظر گرفته احتماالت مربوط به اتصال و تالقی ذھنی و عینی وی با چنین استعارہای را در نظر
بگیریم.
از مهمترین شاخصهھای شکلدھندۀ ذھنیت نجمالدین رازی را میتوان تأثیر کلی شاخصھای فردی ،خانوادگی،
فرھنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی و اعتقادی در نظر گرفت.
 -1-4-2نقش ویژگیھا و ارتباطات جغرافیایی در شکلگیری اندیشۀ استعاری نجمالدین رازی
کشاورزی یکی از اصلیترین مشاغل مردم جهان است (کلیم و دیگران )16 :7553،و مطابق با اسناد تاریخی و اجتماعی ،این
شغل در سرزمین ایران از دیرباز رایج بودہ است (حتی)76 :7505 ،به طوری که منابع اجتماعی ،شغل اکثریت مردم ایران را
کشاورزی و عظیمترین طبقات جامعۀ ایران را از دیرباز تاکنون طبقۀ کشاورزان دانستهاند که مهمترین و مؤثرترین فعالیتھای
اقتصادی را به عهدہ داشته اند و تأمین خوراک مردم و پرداخت مالیات و عوارض به حکومتھا از وظایف قطعی این طبقه
بودہ است( .راوندی 517: 7507 ،و  2)36ھمچنین در متون فارسی نیز ھموارہ یکی از موضوعات مهم ،کشاورزی و امور
مربوط به آن بودہ است.
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شهر ری ،زادگاہ و محل زندگی نجمالدین رازی ،از نظر جغرافیایی ،از شهرھای متمدن ،آباد و ھموارہ از
نظر کشاورزی پررونق بودہ است( .کریمیان 036 ،031 :7506،و )757
 2-4-2نقش ویژگیھا و ارتباطات اجتماعی در شکلگیری اندیشۀ استعاری نجمالدین رازی
از نظر اجتماعی ،دوران زندگی نجمالدین رازی ،از پرتنشترین دوران تاریخی ،اجتماعی ایران و ھمچنین
شهر ری بودہ است؛ (ریاحی )76 :7537 ،در این دوران ،کشاورزی نیز ھمچون سایر امور مهم کشور مورد غفلت و
در حالت پریشانی قرار داشته است (راوندی.)755 :7507،
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از نظر پایگاہ اجتماعی ،نجم الدین رازی از طبقۀ عرفا و مشایخ صوفیه به شمار میرود؛ برای اشارہ به
سابقۀ وجود چنین مفاھیم استعاری نزد عرفا و متصوفه میتوان به یکی از تمثیلھای رایج صوفیان برای شرح کثرت و
وحدت اشارہ کرد که ھمان مثال دانۀ درخت است که تمام درخت یعنی ریشه ،ساقه ،پوست ،برگ ،گل و میوہ در آن
تعبیه است(برتلس )64 :7504 ،؛ یعنی دانه تمثیلی از وحدت و اجزای درخت تمثیلی از کثرت دانسته شدہ است که دانه
در عین دانه بودن به فعلیت ،به صورت بالقوہ ،درخت و ریشه و ساقه و برگ و  ...است.
در این خصوص ھمچنین باید اشارہ کرد که تمرکز خانقاہھا عمدتا در شهرھا بود

4

و در فاصلۀ قرنھای ھفتم تا نهم ھجری تصوف از لحاظ اجتماعی ھیچ وحدتی نداشت و محیط اجتماعی پیروان
تصوف از طریقتھای گوناگون به ھیچ وجه یکدست نبود (حقیقت .)757 :7571 ،بیشتر مریدان مشایخ از میان
پیشهوران بودند .گاہ مرید ساکن خانقاہ شدہ از بستگان و حرفۀ خود دست میکشید و گاہ نیز به پیشۀ خود باقی میماند؛
بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که طبقۀ عرفا از پیشهھای رایج روزگار که کشاورزی ھم از جملۀ آنهاست به کلی
دور نبودہ اند.
 -3-4-2نقش اندیشهھای ایرانی در شکلگیری اندیشۀ استعاری نجمالدین رازی
در بررسی اندیشۀ نجمالدین رازی به عنوان عارف ایرانی که اثر خود را به زبان فارسی تألیف
کردہ است ،نمیتوان از تأثیرگرفتن او از اندیشهھای ایرانی باستان به کلی چشمپوشی کرد .بویژہ با توجه به این
موضوع که نجمالدین اھل و ساکن شهر ری بودہ است و شهر ری تا چند قرن بعد از ورود اسالم ھمچنان زرتشتی نشین
بود( .کریمیان)03 :7506 ،
درختان از دیر زمان در نزد اغلب اقوام گرامی بودہاند و رمزی از ھستی ،زندگی ،جاودانگی و
جوانی به شمار رفتهاند.

5

در اعتقادات مردم مصر و بین النهرین در اعصار باستان آثار اھمیت درختان به چشم

میخورد( .بهار )65 :7535،و اھمیت درخت در دانشھای عامیانه  6و در متون اسطورہای ایرانی نیز قابل مشاھدہ
است .به طوری که میتوان گفت یکی از انواع اطالعات و مباحثی که در کتاب بندھش میتوان جستجو کرد اطالعات
مربوط به گیاھان است( .تمیمداری.)705 :7577 ،
طبق باور ایرانیان پیش از اسالم ،عنصر درخت از تقدس و اھمیت ویژہای برخوردار است و در
اساطیر ایرانی درخت ھمه تخمه که منشأ تمامی گیاھان جهان شمردہ شدہ است جایگاہ ویژہای دارد( .بندھش:7543 ،
.)31
تقدس گیاہ ھوم (ر.ک .جعفری قریهعلی )747 :7534 ،و پیدایش زن و مرد نخستین از گیاہ ریواس (بندھش:7543 ،
 )37نیز در این زمینه قابل توجه مینماید.
 -4-4-2نقش اندیشهھای اسالمی در شکلگیری اندیشۀ استعاری نجمالدین رازی
در فرھنگ عرب نگرش به امر کشاورزی با نگاہ ایرانیان مسلمان به این امر بسیار متفاوت است؛ اعراب
چندان انسی با زندگی ثابت و کشاورزی نداشتند و فضای کشاورزی و گیاہپروری نیز نمود گستردہای در محیط زندگی
آنان نداشت اما این موضوع در دین اسالم به گونۀ دیگری است؛ رویکرد کلی فرھنگ اسالمی ،توجه مثبت به مقولۀ
کشاورزی و گیاھان است و این توجه ھم در قرآن و ھم در زندگی و سخنان حضرت محمد(ص) و اھل بیت او بازتابی
گستردہ دارد.
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در سیرہ و احادیث پیامبر(ص) و اھل بیت او نیز موضوع کشاورزی به عنوان موضوعی قابل توجه به چشم
میخورد که پرداختن و توصیه به آن را میتوان در زندگی و سخنان این بزرگان مشاھدہ نمود.

7

در قرآن کریم آیات فراوانی به مقولۀ کشاورزی و محصوالت گیاھی اشارہ دارند؛  8برای نمونه واژۀ زرع که
به معنی کشاورزی است و مشتقات آن بارھا در آیات قرآنی به کار رفته است (روحانی ،7544 ،ج  317 :1و -315
 )316اما نکتۀ قابل توجه دربارۀ قرآن این که مفهوم خداوند کشاورز است را میتوان در ضمن یکی از آیات این کتاب
مقدس به وضوح مشاھدہ کرد؛ خداوند در سورۀ واقعه ،عالوہ بر آن که خلقت انسان را به خود نسبت دادہ است (سورۀ
واقعه ،آیۀ  )03و ھمچنین بر این که فرودآورندۀ آب باران خداوند است ،تاکید کردہ است (سورۀ واقعه ،آیۀ  )43سپس به
این نکته اشارہ کردہ که خالق درختی که به صورت ھیزم برای آتش انسان استفادہ میشود کسی نیست جز او ( )71و
اما در آیۀ  45سورۀ واقعه ،خداوند به کاشت دانه توسط انسان اشارہ کردہ و سپس در آیۀ  46صراحتا از عمل خود با
َزرعُونَهُ أم نَحنُ َّ
الز ِارعونَ » یعنی آیا شما آن [دانه] را میکارید یا ما میکاریم؟
لفظ زراعت یاد کردہ میگویدَ « :ء أنت ُم ت َ
بنابراین میتوان گفت خداوند در این آیه عمل کاشت را به صورت مستقیم به خود نسبت دادہ است؛ این آیه میتواند در
تشکیل زیربنای فکری نجمالدین رازی به عنوان یک عارف مسلمان نقش داشته باشد.
 -5-4-2زمینۀ زبانی و ادبی شکلگیری اندیشۀ نجمالدین رازی
توجه به گیاھان و خصوصیات آنها از دیرباز در بین متون برجستۀ فارسی بازتاب داشته است 9.در برخی
اصطالحات مربوط به علومی مانند زبانشناسی نیز این گیاہپنداری آشکار است( .فاضلی و دیگران)77 :7531 ،
ھمچنین در ادبیات شفاھی و گفتار روزمرۀ فارسیزبانان نیز برخی اصطالحات ،یادآور سابقۀ گیاہپنداری در ذھن و
زبان ھستند که از جمله میتوان به اصطالحاتی اینچنینی اشارہ کرد:
رشد کتابخوانی؛ شکوفایی استعداد؛ به بار نشستن تالش؛ فرزندان میوہھای زندگی؛ افزودن به شاخ و برگ کالم؛ ریشۀ
مشکالت و . ...
بنابراین میتوان چنین قلمداد کرد که فضای کلی زبان و ادبیات فارسی نیز در شکل گیری این استعارۀ
مفهومی در ذھن نویسندۀ مرصاد العباد بیتأثیر نبودہ است.
-3

نتیجهگیری:
با بررسی متن مرصادالعباد از نظر کاربرد استعارۀ مفهومی ،مطابق با نگاشتهای استعارۀ مفهومی «بذر» در

متن این نگاشت کلی به دست میآید:
ھستی (آفرینش و وجود ھرچه غیرخدا) بذر است.
شاید بتوان گفت استعارۀ کلی موجود در متن ،استعارۀ «خداوند کشاورز است( ».به معنی کارندۀ بذری در خاکی و
پرورش دھندۀ آن) و آفرینش و ھستی با تمام امور مادی و معنوی آنفضای قلمرو مبدأ را تشکیل میدھد و قلمرو مقصد
نیز فضای کشاورزی و کاشتن بذر در زمین است که این انگارہ به گونهای ضمنی در متن مرصادالعباد نیز آمدہ است.
از آنجا که بخش تثبیت شدۀ فرھنگ در جوامع بشری با بخش استعاری انسان در آن جامعه ھماھنگی دارد و
ارزش ھای بنیادی ھر فرھنگ با ساختار استعاری موجود در آن فرھنگ ھمخوانی دارد ،به نظر میرسد برای این که
دلیل اھمیت و جایگاہ فضای کشاورزی را در ذھن نجمالدین رازی بسنجیم ،باید مهمترین شاخصهھای احتمالی
شکلدھندۀ ذھنیت وی ،یعنی ویژگیھای خانوادگی ،فرھنگی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،اعتقادی و زبانی را بررسی نماییم.
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از نظر جغرافیایی ،باید گفت کشاورزی در سرزمین ایران و بویژہ شهر ری ،زادگاہ نجمالدین رازی ،از
دیرباز رایج بودہ است ،از نظر اجتماعی ،نجمالدین رازی از طبقۀ عرفا و مشایخ صوفیه به شمار میرود و طبقۀ عرفا
ھم از پیشهھای رایج روزگار خود که کشاورزی ھم از جملۀ آنهاست ،به کلی دور نبودہ اند.
از نظر فرھنگی و ادبی ،درختان از دیر زمان در نزد ایرانیان مهم و مقدس بودہاند و رمزی از ھستی،
زندگی ،جاودانگی و جوانی به شمار رفتهاند؛ توجه به گیاھان و خصوصیات آنها از دیرباز در بین متون برجستۀ
فارسی و ھمچنین در ادبیات شفاھی و گفتار روزمرۀ فارسیزبانان نیز نمود فراوان داشته است.
از منظر اعتقادی ،نجم الدین رازی مسلمان بودہ است؛ در قرآن و ھمچنین در سیرہ و احادیث پیامبر(ص) و
امامان شیعه (ع) موضوع کشاورزی بازتابی گستردہ داشته است؛ اشارۀ صریح خداوند به نسبت خود با عمل زراعت
را نیز میتوانیم در آیۀ  46سورۀ واقعه مشاھدہ کنیم.
مجموع این موارد میتواند در شکل دھی نظام تفکری نجمالدین رازی برای بیان استعارہ مفهومی بذر در
صورتهای گوناگون آن مؤثر بودہ باشد.
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-##مدرسی ،یحیی.)7543( .درآمدی بر جامعه شناسی زبان .تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی.
 -##میرجهانی ،سیدمحمدحسن۸۹۳۱( .ق) .جنه العاصمه .تهران :کتابخانه صدر.
 -##نجمالدین رازی .)7537( .مرصادالعباد .به اھتمام محمدامین ریاحی .چ  .75تهران :علمی و فرھنگی.
-##ھاوکس ،ترنس.)7577(.استعاره .ترجمه فرزانه طاھری .تهران :مرکز.
 -##ھمایی ،جاللالدین .)7577( .بالغت و صناعات ادبی .تهران :ھما.
مقالهھا:
انوار ،امیرمحمود و حسن عبدالحسینی (« .)7533بررسی تطبیقی استعاره از دیدگاه عبدالقاھر جرجانی و آریو
آرمسترانگ ریچاردز» .بهارستان سخن .س  .4ش  .74صص .35-03
ریاحی ،محمدامین« .)7537( .مقدمۀ مصحح» مندرج در مرصادالعباد ،نجمالدین رازی؛ به اھتماممحمدامین ریاحی ،چ
 .75تهران :علمی و فرھنگی .صص .714-3
فاضلی ،فیروز و دیگران«)7531(.رھیافت میانفرھنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات».ادب پژوھی گیالن .ش
 .15صص 55-3
فریمن ،مارگارت اچ« ،)7535( .شعر و حوزۀ استعاره» مندرج در استعارہ و مجاز با رویکردی شناختی .گردآوری
آنتونیو بارسلونا .ترجمۀ فرزان سجودی و دیگران .تهران :نقش جهان.
کریمی ،طاھرہ و عالمی ،ذوالفقار« .)7531( .استعارهھای مفهومی در دیوان شمس بر مبنای کنش حسی خوردن»؛
نقد ادبی ،س  .4ش  .16صص .743-765
کووکسس ،زولتان«.دامنۀ استعاره» ( .)7535مندرج در استعارہ و مجاز با رویکردی شناختی .گردآوری آنتونیو
بارسلونا .ترجمۀ فرزان سجودی و دیگران .تهران :نقش جهان.
شناسی شناختی و استعاره» ،تازہھای علوم شناختی .س .6ش،5
گلفام ،ارسالن و یوسفیراد ،فاطمه« .)7537( .زبان
ِ
صص .46-03
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لنار ،ژاک« .)7531( .جامعهشناسی ادبیات و شاخهھای گوناگون آن» ،مندرج در درآمدی بر جامعهشناسی ادبیات،
گزیدہ و ترجمۀ محمدجعفر پویندہ.چ .5تهران :نقش جهان.
لیکاف ،جورج«.)7531(.نظریۀ معاصر استعاره»(استعارہ مبنای تفکر و زیباییآفرینی) .ترجمۀ گروہ مترجمان .به
کوشش فرھاد ساسانی .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی سورۀ مهر (حوزہ ھنری).
ھاشمی ،زھرہ«.)7533(.نظریۀ استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون» .ادب پژوھی .ش  .71صص -773
765
ــــــــــــ « .)7531( .مفهوم ناکجاآباد در دو رسالۀ سهروردی بر اساس نظریۀ استعارۀ شناختی» .جستارھای زبانی،
دورۀ  ،6ش  .5پیاپی  .70صص ( 145-157الف در متن)
ــــــــــــ «.زنجیرهھای استعاری محبت در تصوف» ()1392؛ فصلنامۀ نقد ادبی ،س  ،4ش  ،11صص ( 63-13ب
درمتن)
ــــــــــــ و قوام ،ابوالقاسم«.)7531( .بررسی شخصیت و اندیشهھای عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارۀ
شناختی» ،مجلۀ علمی پژوھشی جستارھای ادبی ،ش  ،731صص .756-70
پینوشتھا:

طن ا ُ ِ ّمه َو ال َّ
طن ا ُ ِ ّم ِه» (جامع صغیر،
ش ِقي َمن َ
 .1ن.ک .حدیث « ال َّ
س ِعیدُ من ُ
ش ِقي فِي بَ ِ
س ِعدَ فِی بَ ِ
ج  54 :7به نقل از فروزانفر.)50 :7547 ،
 . 2نیز برای اطالعات بیشتر ن.ک .تاریخ کشاورزی و دامپروی در ایران .ھادی الفتی .تهران:
امیرکبیر.7576 .
 .3ن.ک«.فهرستنامۀ اھم متون کشاورزی در زبان فارسی» .ایرج افشار .نشریۀ آیندہ .س .3
ش  .7547 .75صص  436 -434و ن.ک« .نگاھی اجمالی به رسالهھای قدیمی کشاورزی
فارسی».ژیوا وسل .ترجمۀ عبدالحمید روحبخشان .مجلۀ نشر دانش .ش  .7543 .06صص .70-75
 .4البته بدیهی است که مفهوم شهر نباید تصور زندگی صنعتی را به ذھن متبادر نماید.
 .5ن.ک« .درخت در اساطیر کهن» .جان صدقه .ترجمۀ محمدرضا ترکی .نشریۀ شعر .ش
 .7573 .14صص .760-765
.6ن.ک«.نماد گیاہ ،و گیاہ درمانی در باور عامه».محسن میهن دوست.رودکی .اسفند  7530و
فروردین  .7534ش  71و  .75صص .75-45
 .7ن.ک« .کشاورزی در اسالم» .محمدمهدی فجری .نشریۀ مبلغان7533 .و  .7533ش .714
صص .46-05
 .8ن.ک .قرآن کریم ،سورۀ واقعه ،آیۀ .46ن.ک .قرآن کریم ،سورۀ تین آیۀ ،7ھمچنین ن.ک.
«کشاورزی پایدار در قرآن» .عباس یداللهی و دیگران .نشریۀ کشاورزی و تولید پایدار .ج .11ش.1
 .7537صص .777-757
 .9ن.ک« .نمادھای تمثیلی و اساطیری گیاہ و درخت در مثنوی مولوی» .حمیرا زمردی.
ضمیمۀ مجلۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تهران .7537 ،صص  .714-753و ن.ک«.کارکردھای
ھنری گل و گیاہ در شعر حافظ» .محمد ایرانی و زھرا منصوری .بهار ادب .س  .6ش ( 7پیاپی )77
 .7535صص  .553-513و ن.ک« .گیاہ درمانی در شعر فارسی» .منصورہ معینی و اکبر
کالھدوزان .مجلۀ طب سنتی اسالم و ایران .س  .1ش  .5سال  .7537صص .551-573

