
  

  

  )مبخش دو(هاي سبكي دورة مغول يژگينكاتي در و

  )ش 1335- 36فر در سال تحصيلي تقريرات مرحوم استاد فروزان(

  
به اهتمام دكتر اسماعيل حاكمي                    ∗ 

  چكيده

فـر در سـال   فرماييد بخش دوم از تقريرات استاد فروزانكه مالحظه مي اينوشته
در دانشگاه تهران است كه جنـاب آقـاي دكتـر اسـماعيل حـاكمي بازنويسـي و        36-35

هـا شـامل نكـاتي در مـورد تـأثيرات      اين يادداشت. اندگرفته تنظيم آن را بر دوش همت
د، نكـاتي دربـارة تـأثيرات تصـوف و     فرهنگ و نيز الفاظ مغولي بر آثار قرن هفتم بـه بعـ  

تواند بر ادبيات و فرهنگ داشـته  عرفان بر شعر و نثر و نيز آثاري است كه دين و نژاد مي
  .باشد

ايـم  فر هماننـد بخـش نخسـت، تـرجيح داده    در نقل سخنان مرحوم استاد فروزان
ن بديهي است كـه مطالـب شـفاهي ايشـا    . اي استاد و اصالت آن حفظ شودشيوة محاوره

به  همين دليل اشارات ايشان ابعادي متفـاوت و متنـوع   . گيرداي سيال را در بر ميحوزه
  .دارد

  :كليد واژه

شناسي دورة مغول، شـعر و نثـر دورة مغـول، تـأثير تصـوف بـر فرهنـگ و        سبك
  .ادبيات، دين و نژاد در عصر مغول

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهناستاد مدعو دانش ∗
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شد و  از زمان تأسيس دولت ساماني حق نصب و عزل كردن از طرف خليفه سلب

حاكم وقت متأدب به آداب و رسـوم اسـالمي بـود و    . فرستاداو فقط فرمان تشريفاتي مي
بسـا كـه خلفـا در عهـد سـاماني اميـر و       . كـرده اين تأدب هم در قرون مختلف تغيير مي

  كردند و ايـن امـر تحقـق پيـدا نكـرده و خلفـا فقـط نصـب را تأييـد          حاكمي را عزل مي
شـد و نـه   خان مغول نه حكومتش به فرمان خليفه تأييـد مـي  اما . را اند نه سلبكردهمي

متأدب به آداب اسالمي بود بلكه تا مدتي حكومت مغولستان در تقويـت خـاني در عهـد    
اي كه بـه حسـاب امـوال    شد و محكمهحكومت مغولي از آنجا تعيين مي. هالكو مؤثر بود

د چـون قسـمت غربـي از    اما عزل مؤثر نبـو . كرد دخالت داشتمالياتي آنها رسيدگي مي
اعتبـار مـذهب    ممالكشان را به هالكو دادند كه او متأدب به آداب اسالمي نبود و به ايـن 

دي مذهب در قرن ششم هجـري ضـعيف بـود ولـي در دوره     اآز. در آداب مغولي آزاد بود
اند ضمناً نزاع شـيعه  يهود، نصاري، بودا و مسلمين آزاد بوده: مغول معتقدان همه مذاهب

هاي پيش بر آداب ايرانـي و قواعـد   اصول اداره مملكت در دوره. ي هم معني نداشتو سن
ياسـاي چنگيـزي در   . ها تقليد كردنداسالمي بوده زيرا در طرز حكومت از ديگر حكومت

دوره مغول پايه و اساس حكومت بود و در آداب مغولي اهميت داشـت مثـل ادوار سـابق    
دبن زيار نحوي ايراني به تقليـد از اعـراب لبـاس    ابومحم. كه آداب اسالمي اهميت داشت

  .پوشيدعربي مي
تقليـد  . خوابيـده اسـت  ماليده و در آفتـاب مـي  ابومحمد اعرابي قطران به بدن مي

. آداب مغولي در عهد مغول مثل تقليد آداب عرب در قـديم و فرنـگ امـروز بـوده اسـت     
م بـراي خوشـامد خـان    اند و بسياري از علماي مسلمان هخوردهمغول گوشت خوك مي

پختنـد و  داشتند گوشتش را مـي مغول كسي را كه دشمن مي. خوردندگوشت خوك مي
  .خوردندمي

اباقاآن سليمان پروانه را كه باعث شكست مغول شـده بـود گوشـت او را خـورد و     
طرز لباس پوشـيدن  . آن گوشت خوردند رجال آن عهد هم براي خوشامد حاكم مغول از

هاي آن دوره در اشعار نظام الدين قاري معـروف بـه   ها و لباسپارچه كه بخشي از(مغول 
در ديـوان بسـحاق معـروف بـه      هاآنچنان كه نام غذاها و شيريني، شيخ البسه آمده است

). ه و اشعار ميرزا تقي خان مستشار اعظم معروف به حكيم سوري آمده اسـت معشيخ اط
، ةدبن بـدر جـاجرمي كـه در تـذكر    از محمـ ) غيرضروري(همچنين مقداري الفاظ مغولي 

  .خوارزمشاه است نقل شده
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الفاظ مغولي كه بطور افراط در كتب قرن هفتم و بعد بـه كـار رفتـه مثـل افـراط      

  مثـل نعيـق ـ سـحيق ـ عشـيق و ماننـد        . منوچهري در الفاظ عربي در قرن پنجم اسـت 
  .هااين

و ديـواني   جويني و تاريخ وصاف بسياري از اصـطالحات لشـكري   جهان گشايدر 
يوزباشـي و مـين باشـي تـا     . به مغولي نقل شده است مانند يساول و قراول و امثال اينها

  :قبل از دوره رضاشاه مستعمل بوده
پس در دورة مغول ادبيات قابـل  . تومان كه يك لغت مغولي است رايج بوده  است

. تتوجه است كه مبادي مانند سـابق بـوده و برخـي مبـادي جديـد هـم وارد شـده اسـ        
اطالعات ما از كشور چين ناقص بوده ولـي خواجـه رشـيدالدين فضـل اهللا و عطـا ملـك       

اگرچـه روابـط مـالي مغـوالن و ممالـك      . اندجويني اطالعات نسبتاً جامعي به دست داده
هـا  ابن بطوطه سياح مراكشي كه سـال . اسالمي بسته بوده ولي از راه شرق بازمانده است

فر كرده الفاظ مغولي فراواني در سفرنامه خـود نقـل كـرده    را س گارتا اقصي نقاط آن روز
پـال و  . رفته ولي در دوره مغـول رايـج شـده   است مانند پلو و برنج كه كم و بيش بكار مي

كه جانشـين احكـام اسـالمي شـده بـود، در دوره      ) قانون مغولي(ياسا ) چلو(، چالو )پلو(
از مضامين براي شـاعر عـرب طبيعـي     بسياري.... مغول رواج يافته و نفوذ بسيار كرده بود

 ،در خانـة خـراب  . است كه در ميان شاعران ايراني طبيعي نيست و تقليـد محـض اسـت   
هـاي خشـك   ها و وصف بيابانمعشوق راحل و تا حدودي وصف شتر و گربه بر آثار خرابه

  :چنان كه در شعر منوچهري با مطلع. شودديده مي
  غرابــا مــزن بيشــتر زيــن نعيقــا

 

ـ   كه مهج     ...اقيور كـردي مـرا از عش
 

كه گويا سقط الّلوي در نود كيلومتري ريـاض عربسـتان بـوده كـه منـوچهري در      
دامغان و مازندران و بعدها در خراسان از شاعران عرب تقليد كرده است و گويـا در شـعر   

آورده است  هاي سفر را در اشعار خودامرؤالقيس اين مضامين را خوانده و اسامي منزلگاه
  :اين بيت از ديوان منوچهري مثل

  فغان از اين غـراب بـين و واي او  
 

ــوا    ــه در ن ــواي او  ك ــدمان ن   فكن
 

  :همچنين در شعر امير معزي مانند اين بيت
  اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار من

 

  طالل و دمنا تا يك زمان زاري كنم بر ربع و  
 

  :يا اين بيت از المعي گرگاني
  شايد فرود آرم جمل هست اين ديار يار اگر

 

  از طلل و پرسم رباب و دعد را حال از رسوم  
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  كه دعد اسم زني بوده اسـت در عـرب و مـا در ايـران زنـي را بـه ايـن نـام پيـدا          

معشوقي را كه در شهر اسـت  : كنيم و اين شاعر بدون شك از زبان عربي تقليد كردهنمي
و  الّشـتاء رحلـة امـا در عـرب كـه    . يسـت و يا در آنجا كه آثار شاعران ما را از آن نشاني ن

ها و ميخ طويله و امثال اينها را ديده و در شعر خـود آورده  الصيف دارند، شاعر ديگ پايه
در قصيده امير معزي كه قبالً مطلـع آن نقـل شـد، ايـن     . است و اين امري طبيعي است

  :ابيات قابل توجه است
  برجاي رطل و جام مي گوران نهادستند پي

  ه بود آن دلستان در بوستان با دوستانآنجا ك
 

  برجاي چنگ و ناي و ني آواز زاغ است و زغن  
 شد گرگ و روبه را مكان شد گاو و كركس را وطن

كه البته بعضي مضامين تقليدي است ولي نه همه مضامين و اين اوصـاف كـه در   
گرد و پـروار  در مينياتورسازي مغول صورت . اشعار فارسي آمده است كامالً تقليدي است

پسنديدند تنها يك بـار در شـعر سـعدي آمـده     اند ولي در ايران اين را نميدوست داشته
  :است

  ...هر كه تماشاي روي چون سپرت كرد
همان طور كه ادبيـات عـرب و تمـدن اسـالمي     . اندچون مغوالن گرد صورت بوده

را كـرده اسـت و    بيات فارسي باز كرده تمدن مغولي هـم ايـن كـار   ددريچه و بابي را در ا
. مقدار زيادي از آن الفاظ و مضامين را وارد نموده البته الفاظ بيش از معاني آمده  اسـت 

من اي متضـ محمدبن بدر جاجرمي قصـيده . مغولي آمده تبسياري از لغا تاريخ وصافدر 
عهـد  (و حبيـب السـير و عـالم آراي عباسـي      روضةالصفادر . درااستعمال الفاظ مغولي د

اصطالحات و لغات مغولي، زياد آمده است مانند امير تومان، مين باشيان، ييالق، ) صفويه
تمدن از . نبوده و مربوط به قوم بدوي است قشالقيچون در ايران ييالق و . خشالق، خّلق

كند در اشـعار الفـاظ و   مدينه به معني شهرنشيني است و احتياج هم صنعت را توليد مي
شود پيدا كرد ولي در نثر دوره مغـولي و تيمـوري   به ندرت ميمضامين مغولي و تركي را 

دانستن ادبيات مغول و تيموري مربوط به . شودو حتي دوره صفوي بطور فراوان ديده مي
الخصـوص ايـن مضـامين در نثـر دخالـت      ي و تيموري است و علـي يتاغتركي ج ندانست

تـوان  هاي نثر اين دوره ميمونهاز ن. داشته و در زمان پهلوي اول اين الفاظ را طرد كردند
هاي ايراني افكـار حماسـي مختلـف    در حماسه. الدين علي يزدي را نام بردظفرنامه شرف

اسـة قـومي اطـالق كـرد ماننـد      ماست يك نوع حماسه است كه شـايد بتـوان بـه آن ح   
شاهنامة ابوالمؤيد بلخي، دقيقي طوسي و شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي و تا حدودي 

شاسب نامة اسدي طوسي، اگرچه در اين اثر اخير قصد معارضه و تقليد در ميان بـوده  گر
ها تا قرن هشتم در نظـم و نثـر ادامـه داشـته اسـت مثـل       دنبالة اين قبيل حماسه. است
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داراب نامه ُطرسوسي كه مبناي آن داستان داراست كه دختـري داشـته و اسـكندر را در    

ي است اما يـك نـوع   مرزونامه هم از نوع حماسه قوب. رزمهاي مختلف شكست داده  است
توان از آن به عنوان حماسة مـذهبي نـام   حماسه ديگري هست كه جنبه ملي ندارد و مي

از قبيل خاورنامة ابن حسام كه در قرن هشتم بـه نظـم در آمـده و حضـرت مـوالي      . برد
جنگـد  در خاور ميكشد كه را به صورت پهلواني به تصوير مي) ع(بن ابيطالبمتقيان علي

از اين قبيل است، رموز حمزه كه قهرمانش عموي پيغمبراكـرم، حمـزه   . مثل اسكندرنامه
البته بختـك  (است و ضد بوذرجمهر و ايران است و بختك شايد بوذرجمهر بختگان باشد 

  ).به معني كابوس هم هست
مـان  نامه، مختارنامه، حمله حيدري باذل مشهدي و حملـه راجـي از مالب  ابومسلم

. علي كرماني و خداوند نامة صبا در فتوحات حضرت علي عليه السالم از اين قبيـل اسـت  
در دورة مغول يك نوع حماسه پيدا شد كه موضوعش مغوالن هستند و نه قومي اسـت و  

ظفرنامه هاتفي در باب اميرتيمور از اين نوع است آنطور كه فردوسي شاهنامه . نه مذهبي
بعداً براي شاه اسماعيل ظفرنامه شاهي ) هاتفي(او . داخته استدر باب رستم ساخته و پر

بـراي اينهـا    آن چـه . آن پادشاه به نظـم كشـيده  و همچنين شاهنامه قاسمي را در مدح 
  .اند زادة افكار مغول استساخته

كه تواريخ عهد تيمور است دربارة قيام هراتيـان كـه    روضةالصفاالسير و در حبيب

و بعد از چنـد كلمـه دشـنام و نفـرين     ... نويسداند ميه قتل رساندهجمعي از مغوالن را ب
 ناسخ التـواريخ ولسان الملك سپهر در » .شهيد كردند غمغوالن را به تيغ بيدري«اند آورده

كـه ايـن مطالـب تحـت     ) هفتاد هزار نفر از كفار عجم به جهنم واصل شدند(نوشته است 
يـك نـوع   . رودك فاجعه ادبي بـه شـمار مـي   تأثير افكار مذهبي شديد آمده است و اين ي

هاي مغـولي  شاهنامه. هست كه جز تقليد و زبوني چيز ديگري نيست حماسه مذهبي هم
در تأثير حمله مغول است و آرزوهاي ملي سرايندگان آنها را عوض كرده و تأثير عميقـي  

  :گويدالدين دراين باره مينموده است موالنا جالل
  ا را نشناسـي تو زتاتار هراسـي كـه خـد   

 

  من دو صد رايت  ايمان سـوي تاتـار بـرآرم     
 

در . دانند كه غازان خان مسـلمان شـده اسـت   و ضمناً اين را از كرامات موالنا مي
باب تأثير تصوف بايد گفت در هر مذهبي چه در اسالم چه مانويه و حتي يهود يا پيروان 

ت و اسـتقالل ادبـي در هـر دوره    مثالً براي بزرگ داش. اندمذهب بودا آزادي عمل داشته
مذاهب، نهضت نبوده بلكـه قصـدي    ،مقصود ايرانيان در تصوف. شخصي قيام نموده است

اصوالً بايد ببينيم كه سير تصوف در ايران قبل از مغول چه بوده و بعد از . اندباالتر داشته
  .مغول چه مسيري را پيموده است
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 :گويـد مـي  جواهراالسرارود به نام الدين حسين خوارزمي در شرح مثنوي خكمال

در همان قرن چهـارم و اواخـر   . هضت شعر صوفيانه در اواخر قرن چهارم پيدا شده استن
اي از مجموعـه . كردنـد ها را به شعر عربـي ادا مـي  قرن سوم هجري مضامين اين صوفيانه

خاصـي  ابونصـر سـراج طوسـي در فصـل     ) اّللمع( و ابوبكر كالبادي) تعرّف(اين اشعار در 
آورده است كه از همان قرن چهارم و اواخر قرن سوم هجري صوفيه مضامين را بـه شـعر   

  .اندكردهعربي ادا مي
يك نوع شعر صوفيانه است، حاوي كلمات شطح و مبالغه و اصـطالحات صـوفيانه   

رود و نوع در آن غالب است مانند اشعار حسين بن منصور حالج كه نوع ممتاز بشمار مي
ب است به ابوالحسن نوري و شبلي دماونـدي كـه اشـعار آنـان سـوز و گـداز       ديگر منسو

معروف (دماوندي شبلي منسوب به  شعريمانند . شاعرانه و مضامين عميق صوفيانه دارد
  ):به بغدادي

  ...يا صغيرالسن
  عاشقان پيـدا و دل خـود ناپديـد   
  دگربخواهــد ور برانــد آن ســز  

 

  1در همه عالم چنين عشقي كه ديد  
ــودهرچــه  ــا ب ــد زيب ــا كن   آن زيب

 

  :يا اين بيت
  ...ذاب مما في فؤادي بدني

جدايي از آنچه در دل من است مرا گـداخت و دل مـن از آنچـه درون وي اسـت     
  .گداخته شد

  تن زجان، جان هم ز تن اندر گداز
ــ َص ــقٌ  ح ــي عاش ــدالناس اّن   عن

 

  غيــر ان لــم يعلمــوا عشــقاً لمــن  
 

  .تكه اين مجموع كامالً صوفيانه اس
و اين مرتبه رضاست كه صوفيه بايد در سـلوك بـه آن مرحلـه برسـند كـه ايـن       

  :مضمون عالي و تعبير عادي است، اما در شعر حسين بن منصور حالج
 ــازع ــيء ين ــك اّن ــي و بين   نيبين

 

  فــارفع بفضــلك اّنــي مــن البــينِ  
 

  :و مانند اين بيت از موالنا
  درآ» من«گفت اكنون چون مني اي 

 

  را در سرا» من«جايي دو نيست گن  
 

                                                      
  ، ديـوان غزليـات شـمس تبريـزي، تصـحيح اسـتاد       824اين بيت با انـدكي تفـاوت در غـزل شـمارة      -1
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آن چه در اشعار جـامي  . در اشعار حسين بن منصور حالج از اين نوع فراوان است

آنچه ذوق صوفيانه و آنچـه اطالعـات   . و غيره آمده) قريب العصر به ما(و صفاي اصفهاني 
. در آغاز قرن چهارم اين تفاوت وجود داشته است. آورد دوباب هستندصوفيانه بوجود مي

  :والحسين نوري خود را با كبوتر مساوي گرفتهاب
خوانده و ايـن را در مـورد   اين است كه ناله و زاري كبوتري را ديده كه آواز مي... 

دانـيم ولـي   گويد ما زبان يكديگر را نميچنين مي) مطابقه با احوال او(خودش ذكر كرده 
  :ايمهر دو عاشق دلسوخته

  دانـي تو اي كبوتر اندر هوا چه مي
 

  تپيدن دل مرغان رشـته در پـا را    
 

  .شعر صوفيه از اواخر قرن سوم در ادبيات عربي نفوذ و رسوخ كرده بود
  :گويدرابعه بنت كعب حقي براي اين كبوتر قائل نيست و مي

  دوش بر شاخك درخت يكي مـرغ 
  يار خـويش ننـالم   من كه جدايم ز

 

  گريست به زارينوحه همي كرد و مي  
  سـعادت يـاري   چه نالي كه با ز تو

 

بعد از قرن چهارم يعني صد سال بعد از آنكه شعر عارفانه وارد زبان عربـي بشـود   
اوالً هنوز در عربي تكامل و تحول پيدا نكـرده و در آن زبـان لغـات فارسـي وارد نشـده و      

  .)قرن چهارم(شعر نقل شده از رابعه بنت كعب و هم چنين در آثار ابوزراعه گرگاني 
در اسرار التوحيد مطالبي آمده اما داستانش را عطـار بـه نظـم     در باب بنت كعب

يعنـي سـال وفـات     329كه اگر اين داسـتان درسـت باشـد قبـل از     ) الهي نامه(درآورده 
ذكـر ابوزراعـه   . اي بوده كه مضامين صوفيانه داشـته اسـت  رودكي رخ داده و رابعه شاعره

  .ستكه در شيراز مدفون ا) غير از ابوزراعه شيرازي است(
انـد  داده اجرين شاعران فارسي گو هستند كه شعر فارسي را روتياينها شايد قديم

و بعد از كسائي شاعر قرن پنجم ناصرخسرو و جمعي ديگر مضامين را وسعت دادند، شعر 
  .اندبردهاندازه لذت ميصوفيه از شعر بي. در زندگي صوفيه اهميت بسزائي دارد

شاگرد ذوالنون مصري و ساكن ري كـه او را  ) يوسف صديق(داستان يوسف رازي 
كـه  (گرفتگـي پيـدا كـرد    چون يكي از مشايخ صوفيه نـوعي دل . گفتنديوسف زنديق مي

موالنـا  ) گرددبطوري كه انسان نوميد مي. شودمعامالت پيدا مي معموالً در سير اخالقي و
  :گويددر مثنوي مي

ــار ببريــدم اميــد   صــد هــزاران ب
 

  من باور كنيد ن زاز كه؟ از شمس اي  
 

وقتـي بـه شـهر ري    . و مرشدش امر كرد آن شيخ برود و يوسف صـديق را ببينـد  
اي كسي از او نشـان نـداد و او بـه مسـجد خرابـه     . رسيد از تمام مشايخ سراغ او را گرفت
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سـالك  . سار استگف صديق را كه بادهوسشناسيم نه يرفت گفتند ما يوسف زنديق را مي

طور شيخ او را پيش زنديق فرسـتاده گفـت بـا ايـن همـه، سـفر دور و       به فكر افتاد كه چ
ايم و پرس پرسان رفت ديد كه آن شخص در محراب نشسته و شيشـه قرمـز   درازي آمده

  :رنگي به رنگ شراب آنجا نهاده و به قول خيام
  تو فخر كني كه هيچ مي مي نخوري

 

 صد كار كني كه مي غالمست آن را  

ي و مهابتي دارد و به سبب اين پيش يوسف رفت و رّه او َفاما در عين حال ديد ك
يوسف به يك نظر دريافت كه او كيست و گفت كه از نزد كه آمده  است پس آن مرد بـه  

. گوينـد ديق، گفت اين را مردم مـي نگويند زرا به تو ميچيوسف گفت تو يوسف صديقي 
يوسـف در جـواب او   گفت براي چه؟ . پس گفت اين شيشه چيست؟ يوسف گفت آب انار

گفت براي اينكه مردم پيشنمازي را به عهده من گذاشتند و من نخواستم بار گناه مـردم  
اي خواند كه ناگهان حـال يوسـف بـن    پس گفت شعري بخوان و قطعه .را به دوش بكشم

مثل كسي كـه از جـاي   . الحسين تغيير كرد و در همان حال باطن صوفي هم تغيير نمود
پس معلوم شد كه . محل گرمي بشود و بعد مشكل آن شخص حل شدبسيار سردي وارد 

شعر در تغيير حالت صوفيه تا چه مقدار دخالت داشته مانند اين رباعي از شيخ ابوسـعيد  
  :ابوالخير

  حــورا بــه نظــارة نگــارم صــف زد
  رضوان زتعجب كف خود بركـف زد 

 

  يك خال سيه برآن رخان مطرف زد  
  بيم چنـگ در مصـحف زد   اَبدال ز

 

گفتنـد و معارضـه   در همين اسرار الّتوحيد آمده كه قاضي صاعد را ماه نشابور مي
  .كرد با ابوسعيد ابوالخير، اين رباعي را براي او فرستاد و او مريد شيخ شد

  گفتي كه مـنم مـاه نشـابور سـرا    
ــرا  ــز ت ــا ني ــو را و آنِ م ــو ت   آنِ ت

 

  اي مــاه نشــابور نشــابور تــرا     
  ؟چـرا  نگوئي كه خصـومت ز ببا ما 

 

  :همچنين شيخ گفت
  آراســته و مســت بــه بــازار آئــي

 

  اي دوست نترسي كه گرفتار آئـي   
 

  :و اين بيت
  از بهر بتي گبر شـوي عـار نبـود؟   

 

  تا گبر نشي تـرا بتـي يـار نبـود؟      
 

پرسيدند فرق شريعت و طريقت چيست؟ . و شيخ گفت به طريق استفهام بخوانيد
  :گفت

  آراسته كن كـار، اينـك شـريعت   
 

  از دل بـردار اينـك طريقـت   مهر   
 

  .در خانقاه سماع بوده كه پيش صوفي پايه تربيت اخالقي است
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شعر دكاني بوده نزد صوفي كه يك پاية اصلي اسـت و  . شودسماع بدون شعر نمي

خـورد  انسان با شعر تكان مي. انددهيعجب نيست اگر صوفيه اين همه به شعر اهتمام ورز
در قرن سوم در زبان عربي شعرهاي صوفيانه وارد شـده   .گرددزيرا بر عواطف منطبق مي

شبلي صوفي معروف و ابوالحسين نوري معاني صوفيانه را در شعر گنجانيده بودنـد و  . بود
كليـة مشـايخ   . در زبان فارسي هم از رابعه بنت كعب و ابوزراعه گرگاني شروع شده است

اينهـا  . هـم منطبـق بكنـد    را بـر صوفيه متفق القولند كه صوفي بايد احوال ظاهر و باطن 
شعر محتاج بودند و شعر در حقيقت غذاي روحي  هعواملي بود كه صوفيه چرا اين همه ب

حال ببينيم، كه چه عواملي باعث شده تصوف در شـعر فارسـي ظهـور    . صوفي بوده است
كرده؟ به همان ميزان كه ديانت  اسالم و معارف اسالمي در ميان مردم ايـران و ممالـك   

شـد مـدح و   اي كه اعتقاد مردم در دين راسختر مـي كرد و به اندازهمي نفوذ پيدا مياسال
شـد و  ع ضـعيف مـي  بستايش كه پاية قصيده سرائي در قرن چهارم و پـنجم اسـت بـالّط   

  .دليلش اينست كه در اسالم مداحي مذموم بوده است
نـي خـاك   يع(همچنانكه در حديث آمده است اُحثوا الّتراب في وجـوه المـداحين   

بنابر اصل سنت پيامبر و آشنائي بـا اسـالم و همچنـين از    ) بريزيد بر سر و روي مداحين
در جامعـه  . كوشيد به تبعيت از امر پيامبر و دين اسالم مداحي نكندخوف خدا شاعر مي

از طرف ديگر عالقة ملي و نژادي كه نسبت به سـالطين  . مداحي ارزش و قيمتي نداشت
اند در دورة غزنويـان  آن عشقي كه آنان نسبت به آثار ايراني داشته ساماني وجود داشته و

پايه نژاد و خون نبوده بلكه بـر   زيرا كه هيچكدام سياستشان بر ،و سالجقه وجود نداشت
اي كه شعراي فارسي زبـان  پايه مذهب و دين  استوار بوده  است پس بالّضروره آن عالقه

اند در عهـد غزنـوي و سـلجوقي وجـود     يراني داشتهو افتخاري كه اين گويندگان به نژاد ا
انـد زيـرا شـاعر گـاهي     گفته ننداشت و در قرن ششم  از ابتذال شعر و شاعري زياد سخ

. كند كه برخالف سنت ديرين اسالم و حديث نبـوي اسـت  كرد كاري مياوقات حس مي
ن ايرانـي  شاهان است كه نژادشاروانشخاقاني شاعر معروف قسمتي از قصايدش در مدح 

بوده و گاهي در مدح قـزل ارسـالن و سـلطان محمـد سـلجوقي و محمـودبن محمـدبن        
اي ساخته تأثر خـود را  وقتي در مدح يكي از امراي مازندران قصيده. ملكشاه سروده است

نين كساني را بايد مدح كند اظهار نموده است، اگرچه از سرودن ايـن قصـيده   چاز اينكه 
  .افته استدو هزار دينار طال صله ي

  نوروز برقـع از رخ زيبـا برافكنـد   
  ملك عجم كه طعمة تركان اعجمي است
  تن گرچه سو واكمك از آنان طمع كند

 

  برافكند رخسار صبح پرده به عمدا  
ـ     اط تمنـا برافكنـد  عاقل كجـا بس

  زوبقرا برافكنـد ستبه ا! كي مهر شه
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ارسـالن و نـه    خاقاني نه در مرثيه محمودبن محمدبن ملكشاه و نه در مورد قـزل 

نصرت الدين پهلوان شعر نسروده ولي در مرثية منوچهر خاقان اكبر و لواشـير مازنـدراني   
  :شعر ساخته) براي اين شاه اخير(

  كيان كشته شـد كـاش مـن   چراغ 
  يمـــبـــه مازنـــدرانم ظفـــر داد

 

  به مرگش چـراغ سـخن كشـتمي     
  كه ديوانش را تن به تـن كشـتمي  

 

  :يا اين ابيات
ــات   ــوة دل كجـ ــويماي ميـ   جـ

  اي حاصـــل آفتـــاب عمـــرم  
 

ــه جــان هــوات جــويم     جــاني و ب
ــويم؟   ــات ج ــبم كج ــت طل   چون

 

كرده از اينكه كسـاني را كـه از ايـن خـون و     شاعر در باطن خودش حس تألم مي
از اينرو ابتذال مدح و شـعر دربـاري در اواخـر قـرن پـنجم و      . نژاد نيستند بايد مدح كند

ه و طريق ديگـري بـراي افكـار و ذوقياتشـان     تمام قرن ششم موجب شده بود كه شعرا را
    :ناصر خسرو گويد. پيدا بكنند

  پسنده است با زهد عمـار و بـوذر  
 

  كند مدح محمـود مـر عنصـري را     
 

  :يا اين ابيات
  من اي بـاد مـر خراسـان را    سالم كن ز

  به ملك ترك چرا هيچ ياد مـي نكنيـد  
  شما فريفتگـان گـرد او همـي گفتيـد    

 

  ا نه عام و نـادان را مر اهل فضل و ادب ر  
ــتان را   ــود زابلس ــت محم ــالل دول   ج
  هزار سال فـزون بـاد عمـر سـلطان را    

 

  :يا اين بيت
  من آنم كه در پاي خوكـان نريـزم  

 

  ايــن قيمتــي د ّرِ لفــظ دري را مــر  
 

برخي مردم و شاعران . در شعر ناصرخسرو صبغة ديني و نژادي هر دو ظاهر است
و هم از اين جهت كه ) يعني از نظر نژادي(يان را مدح نكنند كند كه غير ايرانرا وادار مي

پرداختـه  در جزيرة خراسان او حجت آنجا بوده و به تعليم و تبليغ مذهب اسماعيليه مـي 
او اول كسي است كه قصيده را متحول ساخته و به طـور تحقيـق از وصـف بهـار و     . است

رو ايـن معيارهـا را عـوض    ناصرخسـ . خزان و معشوق كه ابتدايش مدح است عدول كرده
  :پردازدنموده به تبليغ مذهب مي

  چند گويي كه چو هنگام بهار آيـد 
  گل فراز آيد بـر مركـب يـاقوتين   
  شصت بار آمده نوروز مـرا مهمـان  
  فلك گردان شيري است رباينـده 

 

  يـد و بـادام بـه بـار آيـد     آاربگل ب  
  دار آيدالله در پيشش چون غاشيه

  ر آيدجز همان نيست اگر شش صد با
  كه همي هر شب زي ما به شكار آيـد 
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  :يا اين ابيات

ـانيش    چون گشت جهان را دگر احوال عي
  

  اين دهر دونده بـه يكـي مركـب مانـد    
 

  ...د خزان راز نهانيشسترزيرا كه بگ  
  

  كز كار نياسـايد هرچنـد دوانـيش   
 

  :گرايدكه از اين قصايد وصفيه به پند و وعظ مي
  زدوش نامد چشمم از فكـرت فـرا  

 

  من جـافي زمـن   تا چه ميخواهد ز  
 

يعنـي دو  . آمـوزد بيند يك تحول فلسفي و حكمي را مياگر مظاهر طبيعت را مي
مدح، كه مـدح از مقصـود   . يكي مذهب و فرهنگ، و ديگر ابتذال: عامل در آن مؤثر است

ديانت اسالم كه در طبقة عوام نفوذ پيـدا كـرد   . حقيقي خودش دور و متحول شده است
اي پيـدا شـدند كـه    در اسـالم طبقـه  . ظهورش به نوعي بود كه در خواص آن گونه نبـود 

  .باشندمتنبه گرديدند براي لطائف و حقايق دين كه اينان عرفا و اهل معرفت مي
جمعي از شعرا كه اهل عشق و محبـت بودنـد روي بـه خانقـاه     . همتبعلي قدر مرا

جديد در شعر پيدا شد كه داراي مضـامين   يك نوع. آوردند و معاني صوفيانه را پذيرفتند
كند اين نوع شعر كه آثارش در رساالت خواجـه  زهد است و فكر اسالمي آن را اقتضا مي

به  همان نسبت كه شعرا . عبداهللا انصاري است مبنايش شعر خشك و تقواي شديد است
  فاده در ايران با معلومات و فرهنـگ اسـالمي آشـنا بودنـد از مضـامين فلسـفي هـم اسـت        

هـاي قبـل سـابقه    كردند كه در قرن ششم جزو ابواب شعر شد و ايـن مسـأله در دوره  مي
  :نداشت چنانكه خاقاني گويد

ــا  ــه تعــريض گفتــي كــه خاقاني   ب
  ده شيوه كان شيوة شاعري است ز

  نه تحقيق گفت و نه حكمت نه پند
 

  چه خوش داشت طبع روان عنصـري   
  به يك شيوه شد داستان عنصـري 

  انست از آن عنصـري كه حرفي ند

 

و قويترين ظهورش در شعر نظامي است كه وي شاعري اسـت كـه در حكمـت و    
  :گويدوعظ سخن مي

  شعر بـه مـن صـومعه بنيـاد شـد     
  

  نه پنداري اي خضر فرخنـده پـي  
  اموگرنه بـه يـزدان كـه تـا بـوده     

 

ــاعري    ــد از ش ــطبه آزاد ش   ...مص
  

  كه زين مي مرا نيست مقصود مـي 
ــالو   ــب ني ــن ل ــي دام ــه م   امدهب

 

انـد بـه مصـداق آيـة     خواهد بگويد بنابر آنچه دربارة شـعرا گفتـه  ني نظامي مييع
همين شـاعر وقتـي   . خورمشريفة يقولون مااليفعلون مبادا شما هم فكر بكنيد كه من مي

گويد كه او بساط باده گساري را جمـع  كند ميوصف مالقاتش را با قزل ارسالن بيان مي
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اين تظاهر تا به اين حـد بـراي   . حضور شاعر و به فكر خدا باشيمكرد و گفت امروز را در 

اينست كه بدنامي دامنگير او نشود كه مردم بگويند او در مجلس لهو حضور داشته ولـي  
دانـد و از نـوع   در مضامين عاشقانه هم به قدري افراط كرده كه اسـالم آن را جـايز نمـي   

  ).ي خسرو و شيرينمثل بيشتر قسمتها(شود اشاعة منكرات تلقّي مي
ايـم يـا   مـا هـم نخوانـده   . بينـيم در شعر خاقاني هم همين فكر ترويج زهد را مـي 

بينـيم  ايم كه رودكي به مكه رفته باشد يا فرخي و عنصري اما در شعر خاقاني مينشنيده
  .كه او به مكه سفر كرده و وصف اين سفرها را در قالب بهترين مدايح بيان نموده است

  امفتابي در نهان آوردهصبح وارم كا
 

  امآفتابم كز دم عيسي نشـان آورده   
 

  :يا اين ابيات
  مقصد اينجاست نداي طلب اينجا شنوند
  به سالم آمدگان حـرم مصـطفوي  
  النبي النبي آرند خاليق بـه زبـان  

 

  جرس صبحدم آوا شنوندزبختيان را   
  ادخلوها بسـالم از حـرم آوا شـنوند   
  ندامتـي امتـي از روضـة غـرّا شــنو    

 

  :شوددر شعر خاقاني هم اين زهد بخصوص اعراض از باده گساري ديده مي
ـان كبيـر      دعوتم كردي به لشـكرگاه خاق

  سـت عاقوقش الليك با ام الخبائث چون ط
 

ــذا    ــر حب ــان اكب ــذا لشــكرگه خاق حب  
  جفـا  يت نفرمايد به فتـو عخسروش رج

 

چنانكـه حـافظ    ،لخبائثام ا الخمر(و اين اُم الخبائث مربوط است به حديث نبوي 
  :)هم گفته است

  العــذاري قبلــةلــي مــن حاشــهي لنــا و ا   ام الخبائثش خواند آن تلخ وش كه صوفي
 

آيـد اظهـار ارادت بـه    نظامي در يكي از اشعارش كه از آن تا حدودي بوي ريا مـي 
امـا كسـي   . در شعر خاقاني و نظامي غلبه با زهد مذهبي است .شيخ ابراهيم صوفي كرده

گـذار شـعر   توان گفت كه شعرش مظهر تصـوف مـذهبي اسـت و پايـه    در حقيقت ميكه 
شود حكيم سنائي است و خيلـي پيشـتر در نثـر صـوفيانه مضـمون      عارفانه محسوب مي

مستملي بخارائي قدرت تصـوف را بيـان كـرده نيمـة      شرح تعرف. عارفانه اثري قوي دارد
كه در شعر عارفانة قـرن هفـتم   (د شوگذاري مياول قرن پنجم هجري شعر صوفيانه پايه

  )شودبه تفصيل بيان مي
شعر قرن پنجم و ششم از لحاظ تطبيق بر افكار صوفيانه ضعيف بود زيرا مـدح در  

  )چون توجه به حق و اسالم در آن طريقه مورد نظر است(نظر عارفان مذموم است 
وف اسـت  غزلسرائي هم كه در قرن چهارم به نام سبك تركستاني يا خراساني معر

كه در اشعار قرن چهارم و پـنجم و همـة   ايعشق و عالقه. باشدمحدود به حس ظاهر مي
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باشـد و در آن  اند ظاهر است عشق مالك به مملوك مـي كه در آن دوره شعر گفتهكساني

در بين ممالـك اسـالمي و در ادوار قـديم تـا وقتـي كـه بـرده        . راز و نياز عاشقانه نيست
، د در تمدن اين ممالك و در ممالك اسالمي تـأثير داشـته اسـت   فروشي ممنوع نشده بو

رفتنـد كوچـك و   اند يا وقتي بـه مملكتـي مـي   گرفتهمعموالً مورد خريد و فروش قرار مي
گرديدند و گاهي هم  اينها بـه مقامـات   شدند زيرا همه ملك آنان ميبزرگ آنان اسير مي

بـوده اسـت ماننـد خيـاطي، آشـپزي،       بسياري از هنرها به دست اينها. رسيدندعاليه مي
دادند بخصـوص در شـعر فرّخـي زيـرا از رودكـي      موسيقي كه اينها را به كنيزكان ياد مي

شعر زيادي به ما نرسيده ولي در اشعار عنصري و منوچهري و فرخـي عشـق آنهـا عشـق     
  :مالك نسبت به مملوك است مانند اين بيت از منوچهري

  ميـل از همه خلق دل من سـوي او دارد  
 

  سر اوست بيهده نيست پس آن كبر كه اندر  
 

  :يا اين بيت از فرخي
  ي كردم با دوست پس از جنـگ دراز تآش

 زآنچه كردست پشيمان شد و عذر همه خواست

  هم بدان شرط كه ديگر نكنـد بـا مـن نـاز      
ــاز  ــف او دادم ب ــذرفتم و دل در ك ــذر پ   ع

 

  بـه خـوبي آشـكار     در شعرهاي منوچهري دامغـاني مسـأله مالكيـت و مملوكيـت    
  :شودمي

  صنما بي تو دلم هيچ شكيبا نشود
 

  وگر امروز شكيبا شـد فـردا نشـود     
 

  :كه عشق نردبان مدح سرائي است يا اين ابيات از منوچهري
  كجائي نگويي بهاي ترك من امروز 
  ما زودتر آيـد  آن كس كه نبايد برِ

  گويي به رخ كس منگر جز به رخ مـن 
 

  نـد و بيـائي  تا كس بفرسـتيم و بياي   
  بـرِ مـن زانكـه ببـائي    تو ديرتر آئي 

  اي ترك چنان شيفته خويش چرائي
 

  :گويدولي وقتي سعدي مي
ــرآرم   ــتن ب ــپ خويش ــم چ   چش

 

  تا ديـده نبينـدت بـه جـز راسـت       
 

تغزالت عنصري پر از تكلف ) كامالً با مضمون اشعار منوچهري و فرخي فرق دارد(
در شـعر عنصـري فلسـفه اسـت نـه ذوق      تغـزل  . است و صنعت شاعري، نه فكر طبيعـي 

  :شاعرانه

  دلبـر نيسـت   ْْشبت كه بتگر كنـد 
  زيـــرا او ،ببـــرد بـــت مـــن دل

 

ــري   ــت  ،دلب ــر نيس ــتبرد بتگ   دس
ــت  ــنع آزر نيســ   آزري وار و صــ

 

  :ولي اين بيت
ــا   گفتــي كــه دلــت كجاســت جان

 

ــت     ــه دور جائيس ــر ن ــف نگ   در زل
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ي اسـت سـنائي   در اشـعار اميـر معـزي وصـف حسـ     . كه اين ذوق شاعرانه اسـت 

در مفهـوم عشـقي كـه    . اساس شعر عارفانه را ريخته است و نخستين كسي است كه پايه
در اشعار و نظريات صوفيه است و مفهوم عشق در اشـعار شـعراي قـرن چهـارم و پـنجم      

-خوانيم ميوقتي ما شعر فرخي يا عنصري يا موالنا و سعدي و حافظ را مي. تفاوت است

ق و آثار و افكار آنها اختالف است مثالً به اين بيـت حـافظ اگـر    بينيم كه بين اين دو عش
  :توجه كنيم

  تجلي دم زد در ازل پرتو حسنت ز
 

 عشق پيدا شد و آتش بهمه عالم زد  

بينـيم كـه عشـق    گيرد ولي در شعر فرخي ميكه كل عالم را اين عشق در بر مي
زوال يافتـه و ايـن را يـك     از اين لحاظ معشـوق او . اي منبعث از غرائز بشري استعاطفه

توان ناميد و عشق در نظر او اينگونه اسـت امـا ايـن عشـقي كـه در      نوع هوس و ميل مي
خوانيم معناي بسـيار وسـيعي دارد و آن اينسـت    اشعار سنائي و طبقات صوفيه و بعد مي

كه عشق يك جوشش و خوشي است كه در همه چيز وجـود دارد در اشـعار موالنـا نيـز     
شود به اين اعتبار عشق قديم است و يكي از مبادي تربيتي اسـت در  مي همينطور وصف

عشق در نزد غير آنها اين جنبـة معنـوي وسـيع را    . نزد عرفا و باعث تهذيب اخالق است
ندارد و مثالً در شعر فرخي و امثال او هيچوقت عشـق را در كلـوخ و سـنگ و آسـمان و     

  .عشق نسبت به همه چيز وجود دارد ن،رفاااما در اشعار ع ،كنيمزمين پيدا نمي
  )پيمبر عشق و دين عشق و خدا عشق(

العاده وسـيع اسـت و بـه قـول سـعدي      گيرد و فوقاين عشق بهمه چيز تعلق مي
  )عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست(

از اين رو در شعر فرخي معشوق محدود ولي در شعر حافظ و امثال او غيرمحدود 
ينكه اين مبدأ در نزد صوفيه تربيت است و در شـعر غيرعرفـا حسـي    تفاوت ديگر ا. است

  :رود و به قول سعدياست كه با وصال از بين مي
  روان تشنه بر آسايد از فرات و مرا

 

  سرگذشت فرات و هنوز تشنه تـرم  ز  
 

معشوق در نزد عرفا و اشعار آنان قابل وصول نيست و چـون حسـي نيسـت پـس     
  :كه موالنا گويدامري است بينهايت و چنان

  اي جز عشق نيستگردش افالك را سرمايه
 

  پس براي عاشقان گردد در اين چرخ و زمـان   
 

سوز و گداز چنين عاشقي سوزناكتر و پايدارتر است و زاري ايـن عاشـق هيچگـاه    
يابد و شعر شاعراني ماننـد سـعدي، موالنـا، حـافظ و سـنائي تـأثير زيـادي بـر         زوال نمي
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چون در نزد اين طبقه معشوق روحاني است نه جسماني و عاشق جـز  گذارد خواننده مي

  :معشوق نيست مانند اين ابيات از موالنا
  از من اثري نمانده اين عشق زچيسـت 

 

 چون من همه معشوق شدم عاشق كيست  

*  
  من كيم ليلي و ليلي كيسـت مـن  
  ترسم اي فصاد اگـر فصـدم كنـي   

 

  هر دو يـك روحـيم انـدر دو بـدن      
ــود را ــيش خ ــي  ن ــي زن ــرتن ليل   ب

 
اين عشقي است كه به فنـاي  . بينددر اينجا عاشق تمام تن خود را پر از شوق مي

در اشعار فرخي و عنصري و غيره وصف معموالً روي محور حسي و . شودعاشق مبدل مي
  .في كه در بيان هست در اوصاف نيستزند آن لطاياندامهاي حسي دور مي

به صورت صنعت ادبي درآمده اعـم از اينكـه شـاعر    عشق ) غيرعرفا(در نزد ايشان 
عشق داشته باشد يا نداشته باشد و كم است معاني كه حاكي از قـوت تصـرّف يـا تسـلّط     
عشق در شاعر يا معشوق يا حاالت معنوي عاشق باشد در صـورتي كـه در شـعر عرفـاني     

يم در غـزل  بينـ حالي كه در مدح ميذوقي و بيدر اشعار ديگران همان بي. برعكس است
در اشعار انوري، رشيد وطواط و ديگران فرقي بين تغزل و وصف طبيعـت  . هم وجود دارد

نيست و صنعت  ادبي در آن غلبه دارد براي اينكه شاعر عشق حقيقي نداشته و اگـر هـم   
در اينجـا  . زنـد داشته از يك غريزة انساني بوده و يا بر روي محور صـنعت ادبـي دور مـي   

اند و ه عرفا و شعر عرفاني انقالب بزرگي در شعر فارسي به وجود آوردهگيريم كنتيجه مي
در نزد آنها عشق خيلي وسيع و پهناور است و در نتيجه مضامين، لطيف و معـاني، بلنـد   

  .باشداست و معشوق روحاني و عالي قدر مي
اند و اغلـب خـوش   گفتهدر وصف و امثال آن چون عرفا با يك نظر عميق شعر مي

يفي را درك كردنـد كـه   ااند در معـاني حسـي و ظـاهري هـم لطـ     لطيف نظر بوده ذوق و
اند اند و از همين روي تغزل را از صورت محدوديت خارج كردهشاعران سابق حس نكرده

  :مثالً در شعر كسائي
  دستش از پرده برون آمد چون عـاج سـپيد  
  پشت دستش به مثل چون شكم قاقوم نـرم 

 

  د زهـره بـه مـاه   گفتي از ميغ همي تيغ زن  
  وزدم قــاقوم كــرده نــوك انگشــت ســياه

 

اينجا موضوع قدرت شاعر در تشبيه مشبه به مشبه است كه در هر دو جـا از  در و 
  .يعني از قاقوم پشت دست و نوك انگشت را: گيرديك منبع  الهام مي

اما اهميت شاعر در اينست كه از چيزي تعريـف كـرده كـه شـاعران ديگـر آن را      
  .اندصف كردهكمتر و



 

 نامة فرهنگ و ادبپژوهش 108 ����

  
از نظائر اينها حالت خواب رفتن معشوق در شعر موالنا است كه در شعر شـاعراني  

  :مانند فرخي و عنصري نيست
  ببستي چشم يعني وقـت خـواب اسـت   

  كنـي رود يا كه تو ناز ميچشم تو خواب مي
 

  

*  
  نه خواب است اين حريفان را جواب اسـت 

 كنيني به خدا كه از دغل چشم فراز مي

ته اين يك امر حسي اسـت امـا تلطيـف و تـوجهي در آن اسـت كـه در شـعر        الب
شاعران ديگر نيست يا مثالً وصف حرف زدن معشوق يـا گـوش دادن او در شـعر سـنائي     

  :اينگونه بيان شده است
  صد هزاران بـار اي صـدر شـهيد   
ــرا  ــيش م ــم و ب ــيدن ك   آن نيوش

 

ــد    ــم پري ــو هوش ــوش ت   زآرزوي گ
  حســرت جــان بدانــديش مــرا   

 

كنـد ولـي در شـعر     در شعر عرفا حقيقت هست در خواننده اثـر عميـق مـي    چون
شـود و در  ديگران اينطور نيست يعني از خواندن اشعار ديگران قوة ادبي انسان اقناع مـي 

گردد و در شعر عرفاني عشق به خدا پاية تهذيب اخـالق  شعر عرفا روح انسان تهذيب مي
  :چنانكه موالنا گويد. است

  ا جداسـت همذهبمذهب عاشق ز
 

  عاشقان را مذهب و ملـت خداسـت    
 

يكي از جهات تحولي كه شعر عارفانه در شعر فارسي ايجـاد كـرده قسـمت غـزل     
آمـده كـه نظـر    اول تغزّل كه اصوالً مقدمة مدح اسـت و از ايـن لحـاظ مـي    : سرائي است

طور نيست در قصائد قدما اينگونه است اما در شعر صوفيه اين. ممدوح را بيشتر جلب كند
كـه در قصـائد قـدما شـعر متوجـه       مگيـري شود بنابراين نتيجه مـي لذا به مدح ختم نمي

خواسـته  مـثالً انـوري مـي   . انـد شخص معيني بوده و مخاطب آنها اجتماع و مردم نبـوده 
شخص سلطان سنجر را راضي كند پس الزم بوده طبق معمول دربار سلطان سنجر شـعر  

دود ديواني است و وسعت تعبير در آنها وجود ندارد مثالً بسازد يعني قصائد محدود به ح
اگر بخواهيم لغات مفردة ديوان عنصري را بيرون بياوريم آن قسمت كه مربوط به زندگي 

  .توانيم پيدا كنيممردم باشد از آن نوع نمي
شـود امـا اگـر    وقتي كه شاعر نظرش به عامة مردم باشد شعر نوعي از رسالت مـي 

در شعر شعراي غيرعـارف   .يني باشد ديگر جنبة رسالت و اخالقي نداردنظر به شخص مع
تـوان  در حقيقـت مـي  .نظر به عامه وجود ندارد و الفاظ تشريفاتي در اين اشعار زياد است

گفت عرفان شعر را از دستگاههاي شخصي به ميان مردم برده يعني يك امر خاص را بـه  
  .صورت يك امر عمومي درآورده است
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اسـرار  غزّالـي و   كيميـاي سـعادت  عّطـار يـا    االوليـاء تـذكرة را با  بيهقي تاريخاگر 

بينـيم بـين   محمدبن منور را با يكديگر مقايسه كنيم در اينجا تفاوت فاحشي مي التوحيد
سازي روشني نيسـت چـون انشـاي آن    سخن بيهقي صنعت. بيهقي تاريخو  اسرارالتوحيد

آيـد و مـا آن را   در نوشـتن بـه ميـان مـي     ديواني است در اين طريقه ناچار سبك دبيري
كنيم اصوالً تكلف وجود ندارد و معلـوم  اما در آثار عطار وقتي توجه مي. گوئيمجزالت مي

كـه  گفته و لذا اشعارش ساده بوده و غالـب كسـاني  شود عطار شعر را براي خودش ميمي
انـد و  توجه نكرده) رسبك عطّا(اند به اين نوع شعر تحت تأثير شعر صنعتي و ديواني بوده

االلباب عوفي يا امثال آن آمده اسـت از  اند و آن تعريفي كه در لباباينها را سست دانسته
عنصري يا فرخي خيلي بيشتر از عطار است و اين موضوع براي اينست كه آنهـا طرفـدار   

اند آنچه كه بايد توجـه داشـت اينسـت كـه شـعرائي نظيـر       تأثير ادبي و صنعتي نثر بوده
وده چـون  اند در شعرشان جز صنعت محض چيـزي نبـ  گفتهانوري و ديگران كه مدح مي

ر يا قزل ارسالن گفته جو آنچه انوري دربارة سلطان سن ندابرخالف ميل خود سخن گفته
جز مدحي دروغين نبوده است پس مدح يا شعر آنها چون تزوير دارد حقيقـي نيسـت در   

رهاي عطار چون با خود حرف زده يا موالنـا هـم   صورتي كه شعر عارفانه مانند همين شع
  .تكلف است شعر حقيقي استدر مثنوي چون اشعارش بي

نكتة مهمي كه تصوف در شعر عرفاني آورده اينست كه شعر شاعراني نظير انوري 
رود ولـي شـعر شـاعراني نظيـر عطـار،      ميرد و از بين مـي اثر مرور زمان مي و امثال او بر

نها هر چه بيشتر بگذرد اهميتشـان بيشـتر شـده و باعـث فخـر و      آال موالنا، حافظ و امث
تكلـف و از روي صـفاي بـاطن شـعر گفتـه در هـر       مباهات است يعني چـون حـافظ بـي   

گـذارد در صـورتي كـه در اشـعار منـوچهري و      اي اعم از پير يا جوان تـأثير مـي  خواننده
  .باشدعنصري اينطور نيست و هم زبان با خلق نمي

ي بيرون آمده كه به طرف مسجد بـرود ولـي در بـين راه پيـر بـاده      خاقاني صبح
بيند كه ندا در داده و به جاي مسجد به خرابات رفته است بعدها شعر هاتف فروش را مي

م در ميكدة پيرمغان همـين حـال   ه هاتف. اصفهاني مبتني بر همين اشعار قلندري است
وصف شيطان دارد و گويد كـه ايـن    فصلي در ةالقضارا پيدا كرده صوفي شاعر يعني عين

جلـوه نـور اسـود در ديـوان     ) شيطان(جلوة نور ابيض است و آن يعني ) ص(يعني پيامبر
هـاي مختلـف سـاخته    سنائي هم نوعي قلندريات هست ولي بهتر از همه حافظ قلندريـه 

  :است
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  بيـنم در خرابات مغان  نور خـدا مـي  

  دوش رفتم به در ميكده خواب آلـوده 
 رگس جماش شيخ شهر امروزفغان كه ن

  

*  
  

*  

  بينماين عجب بين كه چه نوري زكجا مي
  جامه تر خرقه و سجاده شراب آلـوده 
  نظر به دردكشان از سر حقـارت كـرد  

 

در عرب شاعري است به نام سْلبِ خاصه كـه تمـام امـوالش را فروخـت و صـرف      
ايـن راه وجـه آن را    قرآني است كه در ،شراب كرد كه مقصود از دفتر در اين بيت حافظ

  .صرف شراب كرد
  در همه دير مغان نيست چو من شـيدائي 

 

ــاده و دفتــر جــائي      خرقــه جــائي گــرو ب
 

حـافظ  . اينها شعر قلندري است كه از روي انتقـاد و زيركـي سـروده شـده اسـت     
  .پهلوان شعر قلندري است

  


