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در مقاله حاﺿر ،بﺨشﻰ از كتﺐ عرفانﻰ تﺤتعنوان »سبﺐ نﻈم كتاﺏ« بررسﻰ شده است.
بررسﻰ همسانﻰ و همگونﻰ اين بﺨﺶها به دقت و توجه فراوان نياز دارد؛ ﭼنانكه در اين
پژوهﺶ نيز يﻜسانﻰ آنها در مﺼباﺡاﻻرواﺡ ــ تﺄليﻒ شمﺲالدين مﺤمد بردسيرﻯ ــ و
ديگر آثار عرفانﻰ بهﭼشم مﻰخورد.
اين بﺨﺶ از آثار معمو ًﻻ با ﺻبﺤﻰ مبارك ،شبﻰ نورانﻰ يا سﺤرﻯ فرخنده آﻏاز مﻰشود
كه نماد لﺤﻈه تفﻜر و مراقبه است .مشﺨﺼههاﻯ اين لﺤﻈه مبارك ،نورانيت ،سﻜون و
سﻜوت ،زيبايﻰ و ماورايﻰبودن آن است .در لﺤﻈهاﻯ ديگر ،عارﻑ با حالتﻰ قدسﻰ تﺼوير
مﻰشود كه دست از همه ماديات شسته ،سر بر زانوﻯ تفﻜر نهاده و در بﺤر مﻜاشفت
مستﻐرﻕ شده است .در اين لﺤﻈات ،او ﻏرﻕ شعﻒ و شادﻯ است و آسمانها زير پاﻯ او
قرار دارند .هم در اين لﺤﻈه است كه شﺨﺼﻰ نورانﻰ و خوﺵسيما بر او ﻇاهر مﻰشود .او
را به نامهاﻯ مﺨتلﻒ مﻰخوانند :يار ،دوست ،انﺲ جليﺲ ،معشوﻕ پرﻯﭼهره ،پير نورانﻰ
و ...او ﺻفاتﻰ قدسﻰ دارد .او دنيايﻰ نيست و از زمان و مﻜان برتر است؛ همه ﭼيز مﻰداند
سرﻯ آﮔاه است .او عارﻑ را خطاﺏ مﻰكند و از او مﻰخواهد به باﻍ و ﮔلستان يا
و بر هر ّ
ﺻﺤرايﻰ كه او مﻰنماياند ،پاﻯ نهد .عارﻑ همراه او به ﮔلشن قدسﻰ مﻰرود و ديدنﻰها
مﻰبيند؛ آنﭽه كه با ﭼشم سر امﻜان ديدنﺶ نيست .سﭙﺲ پير رهنما كه در عمﻖ وجود
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عارﻑ خانه كرده است و كسﻰ جز خرد برتر نيست ،او را به تﺤرير آنﭽه ديده است ،تشويﻖ
مﻰكند و عارﻑ ﭼنين مﻰكند و آنﭽه كه خرد برتر به او تلقين كرده است ،مﻰنويسد و
اين اثر او است.
كليدواژهﻫا :مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،عرفان ،عارﻑ ،پير ،خرد ،شﺐ ،خلوت ،مراقبه ،تفﻜر ،زمان
قدسﻰ ،وجود قدسﻰ.

كتاﺏ مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،سروده شمﺲالدين مﺤ ّمد بردسيرﻯ ،از آثار ارزشمند ادبيات عرفانﻰ

است .شيوﺓ تﺄليﻒ اين كتاﺏ و مباحﺚ طرﺡشده در آن ،آن را در رديﻒ آثار بزرگ عرفانﻰ قرار

مﻰدهد .متﺄسفانه اين اثر تاكنون ،آنﮔونه كه شايسته آن است ،بررسﻰ نشده است .سراينده

آن نيز بهدليﻞ آنﻜه قبﻞ از حمله مﻐوﻝ به ايران مﻰزيسته ،با ورود مﻐوﻻن و ديگر اقوام
مهاجم به ايران و ازبينرفتن آثار عرفانﻰ ،ناشناخته مانده است .بﻰشﻚ عارفﻰ كه اينگونه

در سرودن كتاﺏ مﺼباﺡاﻻرواﺡ مهارت بهخرﺝ داده و در آن ،دقايﻖ عرفانﻰ را آﮔاهانه مطرﺡ
ساخته است ،بايد آثار ديگرﻯ هم مﻰداشته است( ،)1كه به دليلﻰ كه در باﻻ عنوان شد،
ازميان رفتهاند.

در اين مقاله سعﻰ شده بﺨشﻰ از اين كتاﺏ كه در اكﺜر آثا ِر عرفانﻰ نيز بر همين شيوه
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آثار عرفانﻰ موجود( )2علﻰرﻏم ﻇاهر آشفته و بﻰآداﺏ و ترتيبشان ،نﻈمﻰ خاﺹ در

درون دارند كه بدينسان با درك ساختار آنها بهراحتﻰ از آثارﻯ كه ﻏيرعارفان درباره عرفان
نگاشتهاند ،قابﻞ شناسايﻰ خواهند بود؛ ﭼراكه بسيارند آثارﻯ كه ديگران به خواهﺶ دوستان

و يا به سفارﺵ دستگاههاﻯ حﻜومتﻰ دورههاﻯ مﺨتلﻒ و ﮔاه حتﻰ براﻯ مبارزه با عرفان
راستين بهرشته تﺤرير درآوردهاند و ﭼهبسا در روزﮔار ما معروفيت و مقبوليتﻰ بيشتر از آثار

اﺻيﻞ عرفانﻰ داشته باشند( .)3اﮔر ساختار و پيﻜرﺓ اين آثار بررسﻰ شود ،مطمﺌنا به دريافتهاﻯ

جديدﻯ دست خواهيم يافت و راه براﻯ شناخت آثار اﺻيﻞ عرفانﻰ هموار خواهد شد.

كتاﺏهاﻯ عرفانﻰ ــ معمو ًﻻ ــ با عباراتﻰ در توحيد آﻏاز مﻰشوند و سﭙﺲ با نعت پيامبر

باتوجه به عاليﻖ و اوﺿاﻉ مﺬهبﻰ عﺼر شاعر ،مدﺡ و
اكرم (ﺹ) ادامه مﻰيابند .پﺲ از آنّ ،

ب
رﺭسی ت
ط
ب
ی
ق
ی
»
سبﺐ نﻈﻢ

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

منقبت خلفاﻯ راشدين و يا حﻀرت علﻰ (ﻉ) آورده مﻰشود .آنگاه اﮔر شاعر قﺼد داشته باشد

اثرﺵ را به شاهﻰ يا حاكمﻰ تقديم كند ،به مدﺡ او روﻯ مﻰآورد.

()4

بﺨشﻰ كه معمو ًﻻ پﺲ از اين مرحله مﻰآيد ،موﺿوﻉ مورد بﺤﺚ در مقاله حاﺿر است و

آن »سبﺐ نﻈم كتاﺏ« است كه ﮔاه تﺤت اين عنوان و بهﺻورت مجزا و ﮔاه دربين كالم

آورده مﻰشود .البته اين قسمت ،به كتاﺏهاﻯ عرفانﻰ منﺤﺼر نيست و در بسيارﻯ از آثار

ﻏيرعرفانﻰ و حتﻰ در كتاﺏهاﻯ علوم ديگر نيز ديده مﻰشود .اما آنﭽه جالﺐ است ،يﻜسانﻰ
و همگونﻰ آنها در آثار عرفانﻰ و ارساﻝ پيام خاﺻﻰ است كه ما اكنون درپﻰ كشﻒ آن

هستيم.

كتاﺏ مﺼباﺡاﻻرواﺡ نيز مانند اكﺜر آثار عرفانﻰ بهﮔونهاﻯ خاﺹ آﻏاز شده است .در ابتداﻯ

اين مﺜنوﻯ ،شمﺲ بردسيرﻯ ،تﺼاويرﻯ از سﺤر و اوايﻞ ﺻبﺢ را بهنﻈم مﻰكشد .وﻯ در اين

ابيات ،اين ﺻبﺢ را توﺻيﻒ مﻰكند .در همه آثارﻯ كه در اين پژوهﺶ بررسﻰ شدهاند نيز

توﺻيفﻰ از لﺤﻈاتﻰ خاﺹ مانند شﺐ ،سﺤر ،هنگام طلوﻉ و ﺻبﺢ كه بيانگر زمانﻰ در پايان
شﺐ هستند ،آورده شده است.

توﺻيفات مﺬكور ،اين لﺤﻈات را بهﮔونهاﻯ ﻏيرعادﻯ بهتﺼوير مﻰكشند .در اينجا ابتدا

اين لﺤﻈه را از كتاﺏ مﺼباﺡاﻻرواﺡ و سﭙﺲ از ديگر آثار عرفانﻰ مﻰآوريم و آنگاه به مقايسه
ﭼون ﻏره ﺻبﺢ ﮔشت ﻏرا
بر اسﺐ فلﻚ نطاﻕ انور
ﭼتر شه شام ،سرنگون شد
مرﻍ سﺤرﻯ تمام برﭼيد
بنمود ز قاﻑ ﭼرﺥ ﭼارم
شد شعله شمﻊ مهر تابان
تن زنگﻰ شام را نهان ديد
شد بر شبه شﺐ جگرسوز

شد طره آسمان مطرا
بگشود عروﺱ ﭼرﺥ زيور
شﺐ در كﻒ ﺻبﺤدم زبون شد
هر دانه در كه در ﺻدﻑ ديد
سيمرﻍ سﭙيدهدم پر و دم
شﺐ كرد ﭼراﻍ ماه پنهان
جان رومﻰ ﺻبﺢ را عيان ديد
پيروزه روز باز پيروز
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامه شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416
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و تﺤليﻞ آنها مﻰپردازيم:
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ﺧلوﺕ اول

ﺻوفﻰ ﮔردون ﭼو به خلوت نشست
طره طلعت ز نسيم بهار
دهر پر از ﻏاليه سوده ﮔشت
ﭼشمه خور برد ز هر خانه تاﺏ
ثريانشين
نور
اثر
از

كرد فلﻚ سبﺤه پروين به دست
مشﻚفشان شد ﭼو لﺐ روزهدار
دام و دد از تﻚزدن آسوده ﮔشت
تاختن آورد به هر ديده خواﺏ...
مرﻍ مسيﺤا شده خورشيدبين
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

ﺧلوﺕ دوم
مرﻍ سﺤر ﮔفت ﭼو تسبيﺢ پاك
خلوتﻰ شرﻕ برآمد ز دور

بانﮓ مﺆﺫن به فلﻚ شد ز خاك
بر كتﻒ افﻜند مﺼالﻯ نور

شبﻰ كاقباﻝ را طالﻊ قوﻯ بود

سعادت كارساز خسروﻯ بود

(همان ،ﺹ )35
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شبﻰ ﭼون سﺤر زيور آراسته
ز مهتاﺏ روشن جهان تابناك
تهﻰ ﮔشته بازار خاك از خروﺵ
رقيبان شﺐ ،ﮔشته سرمست خواﺏ

(شيرين و خسرو ،اميروخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )255

به ﭼندين دعاﻯ سﺤر خواسته
برون ريﺨته نافه از ناﻑ خاك
ز بانﮓ جرﺱها برآسوده ﮔوﺵ
فرو برده سر ﺻبﺢ ﺻادﻕ به آﺏ

(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسﺔ نﻈامﻰ ،ﺹ )73

روزﻯ به مباركﻰ و شادﻯ
ﺻبﺢ از ﮔﻞ سرﺥ دسته مﻰكرد

بودم به نشاﻁ كيقبادﻯ...
روزم به نفﺲ خجسته مﻰكرد
(ليلﻰ و مجنون نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )48

شبﻰ خوﺵتر ز نوروز بهارﻯ
در آن شﺐ مشترﻯ از قوﺱ مﻰتافت

خوشﻰ مﻰتافت مهتابﻰ به زارﻯ
جهان از نور ﭼون فردوﺱ مﻰتافت
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ستاده مشترﻯ را در برابر

خواطر را به حﻜمت مشﻜﻞآموز
(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

يﻚ شﺐ تﺄمﻞ ايام ﮔﺬشته مﻰكردم و( ...ﮔلستان سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

ﭼو طاووﺱ ملمﻊ باﻝ خورشيد
سﭙهر اكسون سيمابﻰ بﭙوشيد
پديد آمد ز دريا زورﻕ نور
برآمد حورﻯ از مينوﻯ مينا
دوﺵ در دير مﻐان مﻰزدم

شبﻰ بسته بودم بر اﻏيار در

خرامان ﮔشت در ﮔلزار جمشيد
مﻰ ﮔلگون عنابﻰ بنوشيد
جهان بگرفت يﻜسر ﮔرد كافور
فلﻚ را ﮔشت روشن ﭼشم بينا
(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

حلقه دﻝ بر در جان مﻰزدم

(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11

به جيﺐ تفﻜر فرو برده سر

(هماﻯ و همايون ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )278

يﻚ سﺤر رسته بودم از هستﻰ

يﻚ شﺐ اين ميﺨانه را در مﻰزدم

(كليات شاهداعﻰ شيرازﻯ ،ﺹ )123

از بهر هزار مشﻜﻞ اﻯ جان

(ﭼهﻞ ﺻباﺡ شاهداعﻰ ،ﺝ  ،1ﺹ )81

خيمه بر بزم قلندر مﻰزدم
(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

شبﻰ بودم از آن شﺐها كه دانﻰ
شبﻰ ﭼون زلﻒ جانان عنبرآلود
در آن شﺐ بﺲ كه نور اختران بود

خرامان در ﮔلستان جوانﻰ
ز رنﮓ خود جهان را مشﻚ مﻰسود
ز بﺤر خاطرم ﮔوهر روان بود
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

ﭼنانﭽه به ابيات آﻏازين اين قسمت بنگريم ،مشاهده خواهيم كرد كه اين زمان ﻏيرعادﻯ
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ﺻبﺤﻰ بزدم در دﻝ اﻯ جان

پردﻝ از عشﻖ و سرخوﺵ از مستﻰ
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كه معمو ًﻻ پايان شﺐ است ،آسمانﻰ با تﺼاويرﻯ زيبا از ستارﮔان و يا طلوﻉ خورشيد در آﻏاز

روز دارد:

ﭼون ﻏره ﺻبﺢ ﮔشت ﻏرا
بر اسﺐ فلﻚ نطاﻕ انور

شد طره آسمان مطرا
بگشود عروﺱ ﭼرﺥ زيور
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامﺔ شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

ﺻوفﻰ ﮔردون ﭼو به خلوت نشست
خلوتﻰ شرﻕ برآمد ز دور

كرد فلﻚ سبﺤه پروين به دست
(مطلﻊاﻻنوار ،امير خسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

بر كتﻒ افﻜند مﺼالﻯ نور

(همان ،خلوت دوم ،ﺹ )34

ز مهتاﺏ روشن جهان تابناك

برون ريﺨته نافه از ناﻑ خاك
(شرفنامﺔ نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسﺔ نﻈامﻰ ،ﺹ )73
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در آن شﺐ مشترﻯ از قوﺱ مﻰتافت
به دست زهره جام مﻰ سراسر
كواكﺐ را نﻈرهاﻯ دﻝافروز
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ﭼو طاووﺱ ملمﻊ باﻝ خورشيد
سﭙهر اكسون سيمابﻰ بﭙوشيد
ﭼو دهقان مانده شد در خرمن خويﺶ
سماﻉ زهره ﮔشته مجلﺲآراﻯ
در آن سودا بمانده مشترﻯ مست
ز يﻚ سو پاسبان را خواﺏ برده
ثريا
مانند
بناتالنعﺶ
در آن شﺐ بﺲ كه نور اختران بود

جهان از نور ﭼون فردوﺱ مﻰتافت
ستاده مشترﻯ را در برابر
خواطر را به حﻜمت مشﻜﻞآموز
(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )32

خرامان ﮔشت در ﮔلزار جمشيد
مﻰ ﮔلگون عنابﻰ بنوشيد

(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

كشيده خوشه را در دامن خويﺶ
دبير افتاده بﻰتدبير و بﻰراﻯ
ردا و طيلسان افﻜنده از دست
سالﺡ تيﻎزن را آﺏ برده
فراهم آمده بهر تماشا
ز بﺤر خاطرم ﮔوهر روان بود

(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

ب
رﺭسی ت
ط
ب
ی
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ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

اين شﺐ آنﭽنان نورانﻰ است كه آن را روشنتر از روز وﺻﻒ كردهاند:
زان شﺐ فرخنده كه ميمون شده
از اثر نور ثريانشين

بوم ﭼو طاووﺱ همايون شده
مرﻍ مسيﺤا شده خورشيدبين
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

ز مهتاﺏ روشن جهان تابناك
شبﻰ خوﺵتر ز نوروز بهارﻯ
در آن شﺐ مشترﻯ از قوﺱ مﻰتافت

برون ريﺨته نافه از ناﻑ خاك

(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسﺔ نﻈامﻰ ،ﺹ )73

خوشي ميتافت مهتابي به زارﻱ
جهان از نور ﭼون فردوﺱ ميتافت

(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

در آن شﺐ بﺲ كه نور اختران بود

ز بﺤر خاطرم ﮔوهر روان بود
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

آن لﺤﻈه بسيار فرخنده و مسعود است .نقشﻰ را هم كه افالك رقم مﻰزنند ،خير است:
شبﻰ كاقباﻝ را طالﻊ قوﻯ بود

سعادت كارساز خسروﻯ بود

(شيرين و خسرو ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )255

(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )35

روزﻯ به مباركﻰ و شادﻯ
ﺻبﺢ از ﮔﻞ سرﺥ دسته مﻰكرد

بودم به نشاﻁ كيقبادﻯ...
روزم به نفﺲ خجسته مﻰكرد
(ليلﻰ و مجنون نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )48

كواكﺐ را نﻈرهاﻯ دﻝافروز

خواطر را به حﻜمت مشﻜﻞآموز
(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

سماﻉ زهره ﮔشته مجلﺲآراﻯ
در آن سودا بمانده مشترﻯ مست

دبير افتاده بﻰتدبير و بﻰراﻯ
ردا و طيلسان افﻜنده از دست

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

زان شﺐ فرخنده كه ميمون شده
ثريانشين
نور
اثر
از

بوم ﭼو طاووﺱ همايون شده
مرﻍ مسيﺤا شده خورشيدبين
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ز يﻚ سو پاسبان را خواﺏ برده

سالﺡ تيﻎزن را آﺏ برده
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

و جالﺐتر اينﻜه اين زمان قدسﻰ ،بهارﻯ است و هوا معطر از بوﻯ رياحين:
طرﺓ طلعت ز نسيم بهار
دهر پر از ﻏاليه سوده ﮔشت
شبﻰ خوﺵتر ز نوروز بهارﻯ

مشﻚنشان شد ﭼو لﺐ روزهدار
دام و دد از تﻚزدن آسوده ﮔشت
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

خوشﻰ مﻰتافت مهتابﻰ به زارﻯ

(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

102

ز مهتاﺏ روشن جهان تابناك

برون ريﺨته نافه از ناﻑ خاك

ﺻبﺢ از ﮔﻞ سرﺥ دسته مﻰكرد

روزم به نفﺲ خجسته مﻰكرد

شبﻰ بودم از آن شﺐها كه دانﻰ
شبﻰ ﭼون زلﻒ جانان عنبرآلود

(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73
(ليلﻰ و مجنون نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )48

خرامان در ﮔلستان جوانﻰ
ز رنﮓ خود جهان را مشﻚ مﻰسود
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144
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سﻜوت مطلﻖ نيز از ديگر مشﺨﺼههاﻯ اين زمان است:
دهر پر از ﻏاليه سوده ﮔشت
ﭼشمه خور برد ز هر خانه تاﺏ
مردمﻚ ﭼشم كسان تا به روز

تهﻰ ﮔشته بازار خاك از خروﺵ
رقيبان شﺐ ،ﮔشته سرمست خواﺏ

دام و دد از تﻚزدن آسوده ﮔشت
تاختن آورد به هر ديده خواﺏ
كرد ز مژﮔان در خود ميﺦ دوز
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

ز بانﮓ جرﺱها برآسوده ﮔوﺵ
فروبرده سر ﺻبﺢ ﺻادﻕ به آﺏ

(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73

فلﻚ از ﭼرﺥ ﮔردان بازمانده

نواﻯ شبروان بﻰساز مانده

ب
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ز يﻚ سو پاسبان را خواﺏ برده

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

سالﺡ تيﻎزن را آﺏ برده

(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

همانطور كه ديديم ،اين زمان مقدﺱ همﭽون روز توﺻيﻒ شده است ،درخشان و

نورانﻰ و مانند بهارﻯ معطر و خوشبوﻯ ،سﻜوتﻰ جانافزا همه جا را فراﮔرفته و همه ﭼيز

براﻯ اتفاقﻰ خجسته آماده است.

عارﻑ شاعر نيز خود در اين هنگام حاﻻتﻰ دارد و در اين لﺤﻈات ،سرخوﺵ است و

شادان .براﻯ درك اوﺻاﻑ سرايندﮔان ،بهتر است دوباره به اين متنها نگاهﻰ بيندازيم:
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در ﺻبﺢ ﺻبوﺡ درد كرديم
از شهر بهسوﻯ باﻍ رفتيم
با ﭼند حريﻒ ﭼست و ﭼاﻻك
يﻚ لﺤﻈه ز رنﺞ و درد و اندوه
دﻝ ز آتﺶ ﻏم كباﺏ كرده
در كار زمانه خيره مانده
كين شيفته سر سﭙهر بدروز
سوزد همهساله جان عاقﻞ
آن را كه كسﻰ است رنﺞ بﺨشد
القﺼه به هم نشسته بوديم
آن خون جگر ز ديده مﻰراند
آن قﺼه روزﮔار مﻰﮔفت
مستان همه از شراﺏ نقمت
با لشﻜر روزﮔار در جنﮓ
هر يﻚ به ﻏمﻰ اسير بوديم
هر يﻚ به ﻏمﻰ دﮔر ﮔرفتار
بوديم ﭼنين نشسته جوقﻰ
مشتاﻕ به نﻐمه و سماعﻰ

خود را ز ميانه فرد كرديم
وز باﻍ بهسوﻯ راﻍ رفتيم
بر قله كه شديم بﻰباك
كرديم مقام بر سر كوه
رخساره به خون خﻀاﺏ كرده
خونابه دﻝ ز ديده رانده
بيگانه دلﻰ است آشناسوز
سازد همهروزه كار ﻏافﻞ
و آن را كه خسﻰ است ﮔنﺞ بﺨشد
وز مﺤنت ﭼرﺥ خسته بوديم
وين نامه اشتياﻕ مﻰخواند
وين ﻏﺼه خويﺶ زار مﻰﮔفت
زخمه زده بر رباﺏ نقمت
ماننده زير ناله ﭼنﮓ
بر خطه درد مير بوديم
در كار و ز كار نﻰ خبردار
در حسرت ساقيﻰ و ﺫوقﻰ
مﺤتاﺝ به پرتو شعاعﻰ
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فرقت شاهدﻯ و شمعﻰ
خون جگر شراﺏخورده
ﮔريه شراﺏ در پياله
خوانﭽه نقﻞ نقﻞ در پيﺶ

در حلقه اسير ﮔشته جمعﻰ
وز آتﺶ دﻝ كباﺏ كرده
نﻐمه زده بر رباﺏ ناله
وز ﮔلشن عشﻖ ورد با خويﺶ
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامه شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

تا بعد از مدتﻰ ،روزﻯ اين موكالن را از خود ﻏافﻞ يافتم .ﮔفتم به از اين فرﺻت نﺨواهم

يافتن .به ﮔوشهاﻯ فرو خزيدم و همﭽنان با بند لنگان روﻯ سوﻯ ﺻﺤرا نهادم( .عقﻞ
سرﺥ ،مجموعهآثار فارسﻰ سهروردﻯ ،ﺹ )3

خواجه ﮔويد :انه قد تسيرت لﻰ حين مقامﻰ ببالدﻯ برزه برفقاﺋﻰ الﻰ بعﺾالمتنزهات
المﻜتنفه لتلﻚالبعقه ،فبينا نﺤن نتطاوﻑ.
ﮔويد كه اتفاﻕ افتاد مرا آنگاه كه به شهر خوﺵ بودم ،كه بيرون شدم به نزهتگاهﻰ از
نزهتگاههايﻰ كه ﮔرد آن شهر اندر بود با ياران خويﺶ ،پﺲ بدان ميان كه ما آنجا همﻰ
ﮔرديديم و طواﻑ همﻰ كرديم( ...حﻰبنيقﻈان ،ابوعلﻰسينا ،ﺹ )3

فﻜر كزين خانه فرازم كشيد
ديدم از آنسان شرﻑ برترﻯ
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من به ﭼنين ﺻبﺢ مبارك نفﺲ
همﭽو خروسان سﺤر ﺻبﺢخيز
پر زده مرﻏان فلﻚ سوﻯ من
باﻝ به پرواز بياراستم
ﭼون ﮔﺬر افتاد در آن ﮔلشنم

سوﻯ سراپرده رازم كشيد
كز سرم افتاد كاله سرﻯ
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )34

كم نفﺲ قدﺱ به از پيﺶ و پﺲ
نعره تﻜبير برآورده تيز
پر ملﻚ رسته ز بازوﻯ من
سوﻯ نوآيين ﭼمنﻰ خاستم...
شد ﮔﺬر ﭼشمه جان روشنم
(همان ،ﺹ )35

من از شﻐﻞ ﮔيتﻰ برافشانده دست
ﮔشاده دﻝ و ديده بردوخته
سرم بر سر زانو آورده جاﻯ
قرارﻯ نه در رقﺺ اعﻀاﻯ من

به زنجير فﻜرت شده پاﻯبست
به ره داشتن خاطر افروخته
زمين زير سر آسمان زير پاﻯ
سر من شده كرسﻰ پاﻯ من

ب
رﺭسی ت
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ب
ی
ق
ی
»
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به جوﻻن انديشه رهنورد
تن خويﺶ در ﮔوشه بگﺬاشتم
ﮔه از لوﺡ ناخوانده عبرتپﺬير
ﭼو شمﻊ آتﺶ افتاده در باﻍ من
ﮔدازنده ﭼون موم در آفتاﺏ
مگر جاودان از من آموختند

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

ز پهلو به پهلو شده ﮔردﮔرد
به ﺻﺤراﻯ جان توشه برداشتم
ﮔه از ﺻﺤﻒ پيشينگان درﺱﮔير
شده باﻍ من آتشين داﻍ من
به مومﻰ ﭼنين بسته در ديده خواﺏ
كه از موم خود ،خواﺏ را دوختند

(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73

روزﻯ به مباركﻰ و شادﻯ
ابروﻯ هاللﻰام ﮔشاده
آﺋينه بﺨت پيﺶ رويم
ﺻبﺢ از ﮔﻞ سرﺥ دسته مﻰكرد
پروانه دﻝ ﭼراﻍ بر دست
نشسته بودم و شمعﻰ نهاده
دماﻏم مﻐز پالودن ﮔرفته

بودم به نشاﻁ كيقبادﻯ
ديوان قطامﻰام نهاده
اقباﻝ به شانه كرده مويم
روزم به نفﺲ خجسته مﻰكرد
من بلبﻞ باﻍ و باﻍ سرمست
(ليلﻰ و مجنون نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )48

جماعت سوﻯ من سمعﻰ ﮔشاده
خياﻝ عشﻖ پيمودن ﮔرفته

(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

اﻯ كه پنجاه رفت و در خوابﻰ

مگر اين پنﺞ روزه دريابﻰ...

(ﮔلستان سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

من از مستﻰ ﮔرفته ترك هستﻰ
ﭼو ﮔنجﻰ رفته در كنجﻰ نشسته
نواﻯ بيﺨودﻯ بر ساز كرده
زمانﻰ با ماليﻚ در حﻜايت
در آن ساعت كه مﻰشد ﮔوهرافشان
قلم خون سياه از ديده مﻰراند

فشانده دست بر باﻻ و پستﻰ
در خلوتسرا بر خلﻖ بسته
سماﻉ ايزدﻯ آﻏاز كرده...
زمانﻰ با كواكﺐ در شﻜايت
نمﻰكلﻜم بهسان ابر نيسان...
روان راز فلﻚ ناديده مﻰخواند

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

يﻚ شﺐ تﺄمﻞ ايام ﮔﺬشته مﻰكردم و بر عمر تلﻒكرده تﺄسﻒ مﻰخوردم و سنﮓ سراﭼه
دﻝ به الماﺱ آﺏديده مﻰسفتم و اين ابيات مناسﺐ حاﻝ خويﺶ مﻰﮔفتم:
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خرد جام حقيقﻰ نوﺵ مﻰكرد

ز جان درﺱ الهﻰ ﮔوﺵ مﻰكرد
(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

دوﺵ در دير مﻐان مﻰزدم
سيﻞكنان ﭼشم ﮔهرريز من
در دﻝ من مهر رﺥ مهرخان
ﻏيبت من ﺫكر مناجاتيان
از دﻝ من ﭼنﮓ سﺤر در خروﺵ
دلﻖ كبودم شده خمرﻯ به مﻰ
شبﻰ بسته بودم بر اﻏيار در
زده بر نهم قﺼر كﺤلﻰ علم
درآورده درياﻯ معنﻰ به جوﺵ
به تير نﻈر ﭼرﺥ را موشﻜاﻑ

حلقه دﻝ بر در جان مﻰزدم
قطرهزنان اشﻚ سبﻚخيز من
در سر من شور شﻜرپاسﺨان
طاعت من فﻜر خراباتيان
وز دم من خون ﺻراحﻰ به جوﺵ
رقﺺكنان جانم از آواز نﻰ
(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11

به جيﺐ تفﻜر فرو برده سر
عطارد ز بيمم شﻜسته قلم
برآورده از اهﻞ معنﻰ خروﺵ
به تيﻎ زبان بردريده مﺼاﻑ

(هماﻯ و همايون ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )278
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يﻚ سﺤر رسته بودم از هستﻰ
همﭽو ﮔﻞ پاﻯ تا به سر خنده
ﮔشته از بار ﻏم ﭼو سرو آزاد

پردﻝ از عشﻖ و سرخوﺵ از مستﻰ
ﮔريه بلبﻞ از خود افﻜنده
ديده از بﺨت سربلند مراد
(كليات شاهداعﻰ شيرازﻯ ،ﺹ )123

يﻚ شﺐ اين ميﺨانه را در مﻰزدم
در كفم از لطﻒ ساقﻰ جام نو
من به جان از دست ديو پرستيز

خيمه در بزم قلندر مﻰزدم
تا نهد بر پاﻯ عقلم دام نو
انﮓ برزد هاتﻒ دولت كه خيز

من اندر ﮔوشه خلوت نشسته
شراﺏ خامشﻰ در كار كرده
نﻜرده در حديﺚ خويﺶ ﺻرفﻰ

دﻝ از روز و شﺐ عالم ﮔسسته
سﺨن را بر زبان مسمار كرده
نرانده جز بهياد دوست حرفﻰ

(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26
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دﻝ آشفته سوداﻯ معشوﻕ
خياﻝ روﻯ جانان همدم من
ﮔه از رويم معانﻰ روﻯ مﻰداد

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

حديﺚ عاشقﻰ برده بر عيوﻕ
نگشته يار و همدم مﺤرم من
ﮔه از موسم سﺨن ﭼون موﻯ مﻰزاد

(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

از مطالعه موارد باﻻ ،حاﻻت زير را مﻰتوان دريافت:

ــ ﻏمگين بودن و ﮔريستن يا در شادﻯ ﻏيرمتعارﻑ بودن؛

ــ مستﻰ و بيﺨودﻯ؛

ــ در خلوت ،تفﻜر ،مراقبه ،و يا درحاﻝ خواندن اوراد بودن؛
ــ عروﺝ و برونرفتن از دنياﻯ مادﻯ؛

ــ حﻀور در عالمﻰ قدسﻰ مانند ﮔلشن قدﺱ ،ﺻﺤراﻯ قدﺱ يا باﻍ ﮔلستان؛

ــ داراﻯ قدرتﻰ فوﻕ طبيعﻰ بودن؛

اكنون اين موارد را درخالﻝ اشعار جستوجو مﻰكنيم:

ﻏمﮕينبودﻥ و ﮔريستن يا در شادﻯ ﻏيرمتعارﻑبودﻥ يا ﻏمﻰ شادﻯافزا:

هر يﻚ به ﻏمﻰ دﮔر ﮔرفتار
از خون جگر شراﺏ خورده
از ﮔريه شراﺏ در پياله

(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامه شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

يﻚ لﺤﻈه ز رنﺞ و درد و اندوه
دﻝ زآتﺶ ﻏم كباﺏ كرده
در كار زمانه خيره مانده
آن خون جگر ز ديده مﻰراند
مستان همه از شراﺏ نقمت
با لشﻜر روزﮔار در جنﮓ
هر يﻚ به ﻏمﻰ اسير بوديم

كرديم مقام بر سر كوه
رخساره به خون خﻀاﺏ كرده
خونابه دﻝ ز ديده رانده
وين نامه اشتياﻕ مﻰخواند
زخمه زده بر رباﺏ نقمت
ماننده زير ناله ﭼنﮓ
بر خطه درد مير بوديم
در كار و ز كار نﻰ خبردار
وز آتﺶ دﻝ كباﺏ كرده
نﻐمه زده بر رباﺏ ناله
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ﭼو شمﻊ آتﺶ افتاده در باﻍ من
ﮔدازنده ﭼون موم در آفتاﺏ

شده باﻍ من آتشين داﻍ من
به مومﻰ ﭼنين بسته در ديده خواﺏ
(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73

بر عمر تلﻒ كرده تﺄسﻒ مﻰخوردم و سنﮓ سراﭼه دﻝ به الماﺱ آﺏ ديده مﻰسفتم.
(ﮔلستان سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

سرشﻚ خامهام بر نامه مﻰريﺨت
سيﻞكنان ﭼشم ﮔهرريز من
من به جان از دست ديو پرستيز

ﮔالﺏ از ديدهام بر جامه مﻰريﺨت
(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

قطرهزنان اشﻚ سبﻚخيز من
(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11

بانﮓ برزد هاتﻒ دولت كه خيز

(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

دﻝ آشفتﺔ سوداﻯ معشوﻕ

حديﺚ عاشقﻰ برده به عيوﻕ
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144
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آنان در اوﺝ ﻏم و اندوه ،از شراﺏ بيﺨودﻯ سرمست شدهاند و ﻏم زمانه را به يﻚ سو

راندهاند و در مﺤفﻞ بيﺨودﻯ بيقراراناند:

در ﺻبﺢ ﺻبوحﻰ درد كرديم
مستان همه از شراﺏ نقمت
از خون جگر شراﺏ خورده
از ﮔريه شراﺏ در پياله

خود را ز ميانه فرد كرديم...
زخمه زده بر رباﺏ نقمت..
وز آتﺶ دﻝ كباﺏ كرده...
نﻐمه زده بر رباﺏ ناله
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامه شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

جﺬبه مقﺼود عنانم ﮔرفت

ولوله دﻝ رگ جانم ﮔرفت
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )34

ب
رﺭسی ت
ط
ب
ی
ق
ی
»
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من از شﻐﻞ ﮔيتﻰ برافشانده دست
قرارﻯ نه در رقﺺ اعﻀاﻯ من
من از مستﻰ ﮔرفته ترك هستﻰ
نواﻯ بيﺨودﻯ بر ساز كرده

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

به زنجير فﻜرت شده پاﻯبست

سر من شده كرسﻰ پاﻯ من
(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73

فشانده دست بر باﻻ و پستﻰ
سماﻉ ايزدﻯ آﻏاز كرده

(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

از دﻝ من ﭼنﮓ سﺤر در خروﺵ
دلﻖ كبودم شده خمرﻯ به مﻰ
يﻚ سﺤر رسته بودم از هستﻰ
ﮔشته از بار ﻏم ﭼو سرو آزاد

وز دم من خون ﺻراحﻰ به جوﺵ
رقﺺكنان جانم از آواز نﻰ
(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11

پردﻝازعشﻖوسرخوﺵازمستﻰ

ديده از بﺨت سربلند مراد
(كليات شاهداعﻰ شيرازﻯ ،ﺹ )123

در كفم از لطﻒ ساقﻰ جام نو

تا نهد بر پاﻯ عقلم دام نو
(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

در خلوت ،تفﻜر ،مراقبه و يا درحاﻝ خواندن اوراد ،و يا درحاﻝ سماﻉ بودن:

تفﻜر مﻰنهد و يا رقﺺكنان و پاﻯكوبان دامن از دنياﻯ مادﻯ فرا مﻰكشد و به سراپرده راز

ﮔام مﻰنهد:

بوديم ﭼنين نشسته جوقﻰ
مشتاﻕ به نﻐمه و سماعﻰ
از خوانﭽه نقﻞ نقﻞ در پيﺶ

در حسرت ساقيﻰ و ﺫوقﻰ
مﺤتاﺝ به پرتو شعاعﻰ
وز ﮔلشن عشﻖ ورد با خويﺶ
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامﺔ شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

روزﻯ اين موكالن را از خود ﻏافﻞ يافتم .ﮔفتم به از اين فرﺻت نﺨواهم يافتن .به
ﮔوشهاﻯ فرو خزيدم( .عقﻞ سرﺥ ،مجموعه آثار فارسﻰ سهروردﻯ ،ﺹ )4

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

شاعر سرمست از باده بيﺨودﻯ ،خود را در درياﻯ جﺬبه و تفﻜر ﻏرقه مﻰيابد ،سر بر زانوﻯ
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جﺬبه مقﺼود عنانم ﮔرفت
فﻜر كزين خانه فرازم كشيد

من از شﻐﻞ ﮔيتﻰ برافشانده دست
ﮔشاده دﻝ و ديده بردوخته
سرم بر سر زانو آورده جاﻯ

ولوله دﻝ رگ جانم ﮔرفت
سوﻯ سراپرده رازم كشيد
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )34

به زنجير فﻜرت شده پاﻯبست
به ره داشتن خاطر افروخته
زمين زير سر آسمان زير پاﻯ

(شرفنامه نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73
بعد از تﺄمﻞ اين معنﻰ ،مﺼلﺤت ﭼنان ديدم كه در ﮔوشه عزلت نشينم و دامن ﺻﺤبت
فراهم ﭼينم و( ...ﮔلستان سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

نشسته بودم و شمعﻰ نهاده

جماعت سوﻯ من سمعﻰ ﮔشاده
(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )32

من از مستﻰ ﮔرفته ترك هستﻰ
ﭼو ﮔنجﻰ رفته در كنجﻰ نشسته
نواﻯ بيﺨودﻯ بر ساز كرده

فشانده دست بر باﻻ و پستﻰ

در خلوتسرا بر خلﻖ بسته
سماﻉ ايزدﻯ آﻏاز كرده
(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209
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ﻏيبت من ﺫكر مناجاتيان
دلﻖ كبودم شده خمرﻯ به مﻰ

طاعت من فﻜر خراباتيان
رقﺺكنان جانم از آواز نﻰ
(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11

شبﻰ بسته بودم بر اﻏيار در

به جيﺐ تفﻜر فرو برده سر

من اندر ﮔوشه خلوت نشسته
شراﺏ خامشﻰ در كار كرده

دﻝ از روز و شﺐ عالم ﮔسسته

(هماﻯ و همايون ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )278

سﺨن را بر زبان مسمار كرده

(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

نهايت اين بيﺨودﻯ و در اوﺝ اين تفﻜر ،اتفاقﻰ رﺥ مﻰدهد .وجودﻯ قدسﻰ
و سرانجام ،در
ِ

ب
رﺭسی ت
ط
ب
ی
ق
ی
»
سبﺐ نﻈﻢ

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

در خلوت او ﻇاهر مﻰشود ،وجودﻯ كه ﮔويا عارﻑ شاعر انتﻈار او را مﻰكشيده است .ابتدا

ورود اين شﺨﺼيت را در آثار مﻰخوانيم و سﭙﺲ ﺻفات او را برمﻰشماريم:
ناﮔه پيرﻯ ز ره برآمد
خوﺵلهجه و سروقد و خوﺵروﻯ
مﻰتافت ﭼنانكه بر فلﻚ هور
هم شمله فقر بسته بر سر
از علم عﺼا ﮔرفته در مشت
سجاده ﺻوفيانه بر دوﺵ

شادان به ميان ما درآمد
ﻻلهوﺵ و ﮔلرﺥ و سمنبوﻯ
از ناﺻبه مباركﺶ نور
هم خرقه عشﻖ كرده دربر
هم زاويهبند حلم در پشت
وان ﻻشه فرخﺶ خشنپوﺵ
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامﺔ شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )11

لرزهكنان در شدم از جاﻯ خويﺶ
يافتم آراسته نطﻊ حﻀور
ديد ﭼو دستور عنايت مرا
در تتﻖ معرفتم بار داد

من ز پﺲ و حاجﺐ اميد پيﺶ
بوسه زدم ﺫيﻞ كرم را ز دور
خواند به ﺻد ﮔونه عنايت مرا
بﻰادبﻰ را ادﺏ كار داد
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

پاﻯ نهادم به ره آشفتهوار

كوه ﻏمم بر دﻝ و من بيقرار...
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...در آن ﺻﺤرا شﺨﺼﻰ را ديدم كه مﻰآمد .فراپيشﺶ رفتم و سالم كردم .به لطفﻰ هرﭼه
تمامتر جواﺏ فرمود .ﭼون در آن شﺨﺺ بنگريستم ،مﺤاسن و رنﮓ روﻯ وﻯ سرﺥ بود.
پنداشتم كه جوان است .ﮔفتم» :اﻯ جوان! از كجا مﻰآيﻰ؟« .ﮔفت» :اﻯ فرزند! اين خطاﺏ
بهخطاست .من اولين فرزند آفرينشم؛ تو مرا جوان همﻰ خوانﻰ؟« .ﮔفتم» :به ﭼه سبﺐ
مﺤاسنت سﭙيد نگشته است؟« .ﮔفت» :مﺤاسن من سﭙيد است و من پيرﻯ نورانﻰام...«.
(عقﻞ سرﺥ ،مجموعهآثار فارسﻰ سهروردﻯ ،ﺹ )4
اﺫ عن لنا شيﺦ بهﻰ قد اوﻏﻞ فﻰالسن و اخنت عليهالسنون ،و هو فﻰ طراءالعز لميهن منه
عﻈم و ﻻتﻀعﻀﻊ له ركن و ما عليه منالمشيﺐ اﻻ روا من يشيﺐ .پيرﻯ از دور پديد آمد
زيبا و فرهمند و سالﺨورده ،و روزﮔار دراز برو برآمده ،و وﻯ را تازﮔﻰ برنا آن بود كه هيﭻ
استﺨوان وﻯ سست نشده بود و هيﭻ اندامﺶ تباه نبود ،و بر روﻯ از پيرﻯ هيﭻ نشانﻰ
نبود جز شﻜوه پيران(.حﻰبنيقطان ،ابوعلﻰسينا ،ﺹ )3
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خواجه كه اين واقعه بر من ﮔشاد
بوسه زدم از سر جرﺃت به خاك
خواﺏ تو دانم كه نباشد خياﻝ

درآمد خازن دولت به پيشم
به خواهﺶ ﮔفت كاﻯ نﻈم ﭼو مويت
از اين پيشت كه يارﻯ بودم از دور
نگر كز يارﻯ من قاﻑ تا قاﻑ

فﻜر مرا پرده ز روزن ﮔشاد
ﮔفتمﺶ اﻯ قدوه مردان پاك
حاﻝ برون ده كه درآيم به حاﻝ
(همان ،ﺹ )34

قوﻯ كرد از بشارتهاﻯ خويشم
ﮔرفته ﮔوﺵ من و آورده سويت
ﭼو خورشيدﻯ كه بر خاك افﻜند نور
ﭼه ﮔنﺞ افشاندﻯ از فﻜرت در اطراﻑ

(شيرين و خسرو ،اميروخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )255

درحاﻝ رسيد قاﺻد از راه
بنوشته به خﻂ خوﺏ خويشم

آورد مﺜاﻝ حﻀرت شاه
ده پانزده سطر نﻐز بيشم
(ليلﻰ و مجنون نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسﺔ نﻈامﻰ ،ﺹ )48
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رفيقﻰ داشتم عالﻰ ستاره
ز شعر من ﭼو بيتﻰ ﮔوﺵ كردﻯ
ﭼو كردﻯ بار ديگر آن تفﻜر
در اين شﺐ اين رفيقم بود دربر

ولﻰ ﭼون آفتاﺏ و شعر باره
ز مهرم خويﺶ را بيهوﺵ كردﻯ
ﭼو ﺻوفﻰ رقﺺ كردﻯ از تﺤير
ﭼو شمﻊ از آتﺶ دﻝ دود بر سر
(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

قﻀا را شاهبازﻯ تيزپرواز
همايﻰ از نشيمن باﻝ بفراخت
عقابﻰ برﺝ جوزا آشيانﺶ
نوازﺵها نمود و لطﻒ فرمود

به عزلت خانهام ﮔشت آشيانساز
ز شهﭙر سايه ناﮔه بر من انداخت
عطارد خوشهﭼين او به دانﺶ...
به خلﻖ از خاطرم زنگار بزدود
(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

دردﻯپرست
عيسوﻯمهوﺵ
كوﻯ خرابات ز ﭼشمﺶ خراﺏ

مست درآمد قدحﻰ مﻰ به دست
ساﻏر جان از شﻜرﺵ پرشراﺏ

ب
رﺭسی ت
ط
ب
ی
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ی
»
سبﺐ نﻈﻢ

ديد مرا رفته از مستﻰ ز خويﺶ
ﮔفت كدامﻰ و ﭼه نامﻰ بگوﻯ
ﮔفتمﺶ از كعبه جان كوﻯ تو
لعبت بت روﻯ مسيﺤﻰنژاد
ز مجلﺲ فروزان روشن ﮔهر

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

وآمده قربان و مبرا ز كيﺶ...
كرده در اين وقت بدين قبلهروﻯ
قبله ﺻاحبنﻈران روﻯ تو...
ساﻏر مﻰ بر كﻒ دستم نهاد

(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11

درآمد يﻜﻰ همﭽو شمعم ز در
(هماﻯ و همايون ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )278

بر در فيﺾ حﻖ نشسته ﭼنين
كه مرا شوﻕ دﻝ بزد آواز
وقت طوﻑ و تفرﺝ است بيا

فارﻍالباﻝ از سر تمﻜين
كاﻯ امين نياز و مﺤرم راز
تا بگيريم دامن ﺻﺤرا
(كليات شاهداعﻰ شيرازﻯ ،ﺹ )123

دلم مﻰﮔفت با خود داستانﻰ
ﭼو ماه از ابر پيدا شد به شبگير
شﻜار عشﻖ خوبان همﭽو من بود
درآمد از درم ﭼون مژده خوﺵ

كه ﭼون جانم درآمد مهربانﻰ
جوانمردﻯ كه بودﺵ دولتﻰ پير
ﭼراﻍ بزم و شمﻊ انجمن بود...
ز سوز عاشقﻰ لعلﻰ در آتﺶ

(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

آخر از اقتﻀاﻯ دور سﭙهر
نوجوانﻰ سمر به دانايﻰ
ﺻورتﺶ دلگشا ﭼو مهر فلﻚ
ز آشنايﻰ عشﻖ و نوﺵلبان

بر سر من فﻜند پرتو مهر
پير تدبير وقت برنايﻰ
سيرتﺶ دلﭙﺬير انﺲ و ملﻚ...
راند ﺻد وﺻﻒ آشنا به زبان
(سرو و تﺬرو ،نﺜارﻯ تونﻰ ،ﺹ )33
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من به جان از دست ديو پرستيز
هر كه در خواﺏ است بيدارﺵ مﻜن

بانﮓ برزد هاتﻒ دولت كه خيز
آنﻜه مستﻰ كرد هشيارﺵ مﻜن
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با بررسﻰ ابيات فوﻕ ،مشﺨﺼههاﻯ جالبﻰ از اين وجود قدسﻰ بهدست مﻰآيد .ابتدا

نامهاﻯ مﺨتلفﻰ را كه بر آن نهادهاند ،برمﻰشماريم و در اشعار مﻰبينيم .اين نامها عبارتاند
از :پير ،حاجﺐ اميد و دستور عنايت ،خواجه ،خازن دولت ،قاﺻد ،رفيﻖ ،شاهبازﻯ ،تيزپرواز،

هما ،عقاﺏ برﺝ جوزا آشيان ،عيسوﻯمهوﺵ دردﻯپرست ،مجلﺲافروز ،روشنﮔهر ،شوﻕ

دﻝ ،هاتﻒ دولت ،مهربان ،جوانمرد ،نوجوان پيرتدبير.
پير:

اين وجود قدسﻰ را به پيرﻯ سﭙيدروﻯ و موﻯ تشبيه كردهاند و از پيرﻯ ،هم به معناﻯ

سنﻰ آن و هم به جنبه راهبرﻯ آن نﻈر دشتهاند:
ناﮔه پيرﻯ ز در درآمد

شادان به ميان ما درآمد
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامﺔ شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

ﮔفت» :اﻯ فرزند! اين خطاﺏ بهخطاست .من اولين فرزند آفرينشم؛ تو مرا جوان همﻰ
خوانﻰ؟« .ﮔفتم» :به ﭼه سبﺐ مﺤاسنت سﭙيد نگشته است؟« .ﮔفت» :مﺤاسن من سﭙيد
است و من پيرﻯ نورانﻰام( ...«.عقﻞ سرﺥ ،مجموعهآثار فارسﻰ سهروردﻯ ،ﺹ )4
پيرﻯ ز دور آمد ...و روزﮔار دراز برو برآمده(...حﻰبنيقﻈان ،ابوعلﻰسينا ،ﺹ )3
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دلم مﻰﮔفت با خود داستانﻰ
ﭼو ماه از ابر پيدا شد به شبگير

كه ﭼون جانم درآمد مهربانﻰ
جوانمردﻯ كه بودﺵ دولتﻰ پير
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

آخر از اقتﻀاﻯ دور سﭙهر
نوجوانﻰ سمر به دانايﻰ

بر سر من فﻜند پرتو مهر
پير تدبير وقت برنايﻰ
(سرو و تﺬرو ،نﺜارﻯ تونﻰ ،ﺹ )33

حاجﺐ اميد و دستور عنايت:
لرزهكنان درشدم از جاﻯ خويﺶ
ديد ﭼو دستور عنايت مرا

من ز پﺲ و حاجﺐ اميد پيﺶ
خواند به ﺻدﮔونه عنايت مرا
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )33

ب
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خواجه:

خواجه كه اين واقعه بر من ﮔشاد

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

فﻜر مرا پرده ز روزن ﮔشاد
(همان ،ﺹ )34

خازن دولت:

درآمد خازن دولت به پيشم

قوﻯ كرد از بشارتهاﻯ خويشم
(شيرين و خسرو ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )255

قاﺻد:
درحاﻝ رسيد قاﺻد از راه

آورد مﺜاﻝ حﻀرت شاه
(ليلﻰ و مجنون نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسﺔ نﻈامﻰ ،ﺹ )48

رفيﻖ  /دوست:

رفيقﻰ داشتم عالﻰ ستاره
در اين شﺐ اين رفيقم بود در بر

ولﻰ ﭼون آفتاﺏ و شعرباره
ﭼو شمﻊ از آتﺶ دﻝ دود بر سر
(خسرونامه عطار نيشابورﻯ ،ﺹ )30

تا يﻜﻰ از دوستان كه در كجاوه انيﺲ من و در حجره جليﺲ من بود ،از در درآمد...
(ﮔلستان سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

قﻀا را شاهبازﻯ تيزپرواز
همايﻰ از نشيمن باﻝ بفراخت
عقابﻰ برﺝ جوزا آشيانﺶ

به عزلت خانهام ﮔشت آشيانساز
ز شهﭙر سايه ناﮔه بر من انداخت

عطارد خوشهﭼين او به دانﺶ
(ﮔوهرنامه ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )209

عيسوﻯمهوﺵ دردﻯپرست:
عيسوﻯمهوﺵ

مجلﺲافروز روشنﮔهر:

دردﻯپرست

مست درآمد قدحﻰ مﻰ به دست
(روﺿهًْاﻻنوار ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )11
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شاهباز تيزپرواز ،عقاﺏ برﺝجوزا آشيان:
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ز مجلﺲ فروزان روشن ﮔهر

درآمد يﻜﻰ همﭽو شمعم ز در
(هماﻯ و همايون ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )278

شوﻕ دﻝ:
كاﻯ امين نياز و مﺤرم راز

كه مرا شوﻕ دﻝ بزد آواز

(كليات شاهداعﻰ شيرازﻯ ،ﺹ )123

هاتﻒ دولت:

من به جان از دست ديو پرستيز

بانﮓ برزد هاتﻒ دولت كه خيز
(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

جوانمرد مهربان:
دلم مﻰﮔفت با خود داستانﻰ
ﭼو ماه از ابر پيدا شد به شبگير

كه ﭼون جانم درآمد مهربانﻰ
جوانمردﻯ كه بودﺵ دولتﻰ پير
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144

جوان ،نوجوان ولﻰ پيرتدبير:
116
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(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )134

نوجوانﻰ سمر به دانايﻰ

پيرتدبير وقت برنايﻰ
(سرو و تﺬرو ،نﺜارﻯ تونﻰ ،ﺹ )33

همانﮔونه كه ديديم ،اين وجود قدسﻰ بهناﮔاه در خلوت عارﻑ حﻀور مﻰيابد و هر لﺤﻈه

به شﻜلﻰ رﺥ مﻰنمايد .ﺻفات او از اين قرارند:

ـ زيبا :خوشروﻯ ،ﻻلهوﺵ ،ﮔلرﺥ ،زيبا و فرهمند و سالﺨورده ،بتروﻯ ،همﭽون ماه

داراﻯ ﺻورت دلگشا ،مسيﺤﻰنژاد ،شﻜار عشﻖ خوبان.
ـ خوﺵلهجه:
ـ سرو قد.

ب
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ـ شادان.

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

ـ نورانﻰ :داراﻯ مﺤاسن و رنﮓ و روﻯ سرﺥ (سﭙيد) ،روشنﮔهر ،مجلﺲفروز ،شمﻊمانند،

همﭽون ماه ،ﭼراﻍ بزم ،شمﻊ انجمن ،همﭽون خورشيد.

ـ باشﻜوه :فرهمند ،خﻀرﮔونه ،عالﻰستاره ،داراﻯ رفعت و مقام باﻻ.

ـ استاد عشﻖ و داناﻯ راز :داراﻯ دانﺶ فراوان ،استاد درﺱ عشﻖ ،سرزمينهاﻯ

عشﻖديده ،آﮔاه و كاردان و موشﻜاﻑ ،عقﻞ حيران اوست ،پادشاه عالم عشﻖ ،عﺼاﻯ علم

در مشت ،ﺻوفﻰوار.

ـ پير ولﻰ جوان يا جوان ولﻰ پير :داراﻯ تازﮔﻰ برنايان ،نشان پيرﻯ ندارد ،جوانمرد با

دولتﻰ پير.

ـ داراﻯ سيرت نيﻚ :ﺻاحﺐ سيرت دلﭙﺬير ،داراﻯ طبعﻰ همﭽون ﭼشمه مهر ،داراﻯ

دلﻰ ﭼون آفتاﺏ.

ـ اولين فرزند آفرينﺶ.

ـ مورد عالقه عارﻑ است :كعبه جان ،مژده خوﺵ ،انيﺲ كجاوه و جليﺲ حجره.

بههر حاﻝ ،اين وجود نورانﻰ ،قدسﻰ و اولين فرزند آفرينﺶ ،جان شاعران و نويسندﮔان

عارﻑ را با خود به ديدار عالم قدسﻰ و ﮔلشن تفﻜر مﻰبرد و رازهاﻯ افالك را بر آنان
ﮔويد كه ديرﻯ با آن پير مسﺌلهها همﻰ ﮔفتم و از وﻯ علمهاﻯ دشﺨوار همﻰ پرسيدم،
و از او اندر همﻰ خواستم كه مرا راه دانﺶها بنمايد .پﺲ از آنجا به علم فراست افتاديم.
پﺲ از راستفراستﻰ وﻯ و نيز ديدارﻯ وﻯ اندر آن علم ،آن ديدم كه عجﺐ بماندم...
(حﻰبنيقﻈان ،ابوعلﻰسينا ،ﺹ )3

پﺲ مهر سر قرابه بگشاد
ارﻏوانﻰ
شراﺏ
درداد
خوﺵتر ز نواﻯ ساز خسرو
هر دم سﺨنﻰ دﮔر همﻰ ﮔفت
مﻰداد به ساﻏر مدارا

جام جم شوﻕ و ﺫوﻕ درداد
مﻰساخت بر ارﻏنون اﻏانﻰ
زد سيﺼد و شﺼت پرده نو...
هر لﺤﻈه درﻯ دﮔر همﻰ سفت
ﺻدﮔونه شراﺏ هر يﻜﻰ را
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مﻰﮔشايد:
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ﭼون جمله شدند مست و خشنود
من ماندم و پير و كوه خالﻰ
پﺲ روﻯ كرم بهسوﻯ من كرد
الماﺱ قالﺏ با شﻜر داشت
جان از سﺨنﺶ همﻰ بﺂسود
بنمود مرا به لطﻒ باﻏﻰ
از ﻏيﺐ پديد كرد خوانﻰ
موجود ز حﻜمت الهﻰ
ﮔفتا كه طعام روﺡپرور
زان ماﺋده كز ره مواعيد
بنمود ﭼو خﻀر رايگانﻰ
از دست ﺻفام جامهاﻯ داد
ﭼون داد مرا به خرقه تشريﻒ
ناﮔاه پديد شد سماعﻰ
وانگاه مرا ز كوه لبنان
ﭼون كرد عيانم آن مقامات
پنداشتمﺶ معين دين بود
بد خﻀر مبارك نﻜوكار
از آﺏ و هواﻯ علم تﺤقيﻖ

هر يﻚ بر خوابگاه شد زود
از ﻏير كسﻰ نه در حوالﻰ
كارم ﭼو جماﻝ خود حسن كرد
حالﻰ سبلم ز ديده برداشت
عمر از نﻈرﺵ همﻰ بيفزود
پﺲ داد به دست من ﭼراﻏﻰ
بوستانﻰ
همﭽو
آراسته
بر وﻯ همه آرزو كه خواهﻰ
زين خوان به دهان جان همﻰ خور
در اوﻝ و آخرم بدان عيد
در ﻇلمتم آﺏ زندﮔانﻰ...
وز خاﺹ خودم عمامهاﻯ داد
فرمود مرا به حلقه تعريﻒ
زان مشعله شعله زد شعاعﻰ
درحاﻝ به كعبه برد آسان
ﭼندان همه معجز و كرامات
خود خﻀر مبارك امين بود
بر قد و حد معين ﺻفار
رويد ﮔﻞ و ياسمن به تﺼديﻖ
(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامﺔ شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416

يافتم آراسته نطﻊ حﻀور
در تتﻖ معرفتم بار داد
ﮔفت بدانسان كه دلم زنده ﮔشت

بوسه زدم ﺫيﻞ كرم را ز دور
بﻰادبﻰ را ادﺏ كار داد
سينه تاريﻚ فروزنده ﮔشت
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )34

به جوﻻن انديشه رهنورد

ز پهلو به پهلو شده ﮔرد ﮔرد
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تن خويﺶ در ﮔوشه بگﺬاشتم
ﮔه از لوﺡ ناخوانده عبرت پﺬير
ﭼو شمﻊ آتﺶ افتاده در باﻍ من
ﮔدازنده ﭼون موم در آفتاﺏ
در آن رهگﺬرهاﻯ انديشناك
درآمد به من خوابﻰ از جوﺵ مﻐز
كزان باﻍ رنگين رطﺐ ﭼيدمﻰ

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

به ﺻﺤراﻯ جان توشه برداشتم
ﮔه از ﺻﺤﻒ پيشينگان درﺱ ﮔير
شده باﻍ من آتشين داﻍ من
به مومﻰ ﭼنين بسته در ديده خواﺏ
پراكنده شد در سرم مﻐز پاك
در آن خواﺏ ديدم يﻜﻰ باﻍ نﻐز
وزو دادمﻰ هر كه را ديدمﻰ

(شرفنامﺔ نﻈامﻰ ﮔنجوﻯ ،خمسه نﻈامﻰ ،ﺹ )73
...به حﻜم ﺿرورت سﺨن ﮔفتم و تفرﺝكنان بيرون رفتيم در فﺼﻞ ربيﻊ كه ﺻولت برد
آرميده بود و ايام دولت ورد رسيده( ...ﮔلستان سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

لعبت بتروﻯ مسيﺤﻰنژاد
كاين به رخم دركﺶ و ﻏوﻏا مﻜن
ﭼون من لﺐتشنه رسيدم به آﺏ
در دﻝ من ﭼشمه جان شد پديد
خاك وجودم همه پرباد شد
آتﺶ عشﻖ آﺏ روانم ببرد

ساﻏر مﻰ بر كﻒ دستم نهاد
در دﻝ شﺐ اينهمه ﻏوﻏا مﻜن
سايه من مﺤو شد از آفتاﺏ
وز كﻒ خﻀر آﺏ حياتم رسيد...
خاطرم از بند ﻏم آزاد شد
بار دﻝ از ﮔردن جانم ببرد

نويد وﺻالم ﭼو آمد به ﮔوﺵ
ﭼو مه بر فلﻚ سر برانداختم
سوﻯ مجلﺲ ميگساران شدم
ﭼو ديدم بهشتﻰ پر از حور عين
پرﻯﭼهره ساقﻰبت بادهنوﺵ
به ساﻏر درافﻜنده لعﻞ مﺬاﺏ
به من داد يﻚ جرعه مﻰ كه نوﺵ

برآوردم از كنﺞ خلوت خروﺵ
ﭼو عنقا به قاﻑ آشيان ساختم
بر منزلگه شادخواران شدم
شبستان مستان ﭼو خلد برين...
به رﺥ دلفروز و به لﺐ مﻰفروﺵ
به ﮔردﺵ درآورده جام شراﺏ
ببرد از دلم ﺻبر و آرام و هوﺵ
(هماﻯ و همايون ،خواجوﻯ كرمانﻰ ،خمسه ،ﺹ )278
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آنگاه رازهاﻯ افالك از آن ﭼشمه زاينده قدسﻰ بر زبان عارﻑ جارﻯ مﻰشود؛ ﮔويا آن

حﻀور قدسﻰ عارﻑ را به سرودن يا نوشتن كتاﺏ هستﻰ تشويﻖ مﻰكند:
بشناختمﺶ كه خﻀر پاك است
پﺲ كرد به خوﺵترين عبارت
بﻰ حلﻖ و زبان و حرﻑ و آواز
كرد اينهمه رمز و نﻜته تﺄليﻒ

پيروزه نور قدﺱ پاك است
اوﻝ ز وجود من اشارت
برﮔفت ز ﻏيﺐ مﺤﺾ ﺻد راز

مﺼباﺡ نهاد نام تﺼنيﻒ

(مﺼباﺡاﻻرواﺡ ،يادنامﺔ شمﺲ بردسيرﻯ ،ﺹ )416
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خيز كه امشﺐ نه شﺐ خفتن است
ﮔوﺵ پر از ﮔفت خداﻯ جليﻞ
دعوﻯ من كرده به دست نياز
رفتم و ديدم كه هم اندوه بود
ﭼون به فنا نيست شدم در وجود
يافتم آن لﺤﻈه به حاﻝ اندرون
ﮔفتم اﮔر من به زبان آورم
بانﮓ برآمد ز دﻝ دردناك
به كه از اين شعله نﺨندﻯ ﭼو برﻕ
من كه شنيدم ز دﻝ اين داستان
ﮔرم برون جستم از اين روﺿهﮔاه
پاﻯ نهادم به ره آشفتهوار
پرده برانداخت ز زار نهفت
كاﻯ شده از دولت ما بهرهمند
بينﺶ ما از نﻈر بﻰريا

بلﻜه شﺐ قﺼه دﻝ ﮔفتن است...
نﻰ به ميان واسطه جبرﺋيﻞ
هفت در ﮔنبد ﮔردنده باز...
بر دﻝ تنگﺶ ﻏم ﭼون كوه بود...
هستﻰ بﻰنيست جمالم نمود
آنﭻ نگنجد به خياﻝ اندرون
اين سﺨن دﻝ كه كند باورم
كاﻯ شده بازيﭽه طفالن خاك
تا نﺨورﻯ تيﻎ سياست به فرﻕ...
راست شدم بر قدم راستان
نﻰ خبرم از سر و نﻰ از كاله
كوه ﻏمم بر دﻝ و من بيقرار
وآنﭻ نهان داشت در آن پرده ﮔفت
ﮔشته سرت زين در دولت بلند...
كرده مﺲ قلﺐ تو را كيميا
(مطلﻊاﻻنوار ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )34

به خواهﺶ ﮔفت كاﻯ نﻈم ﭼو مويت
ﮔرفتﻰ اين جهان را از معانﻰ

ﮔرفته ﮔوﺵ من و آورده سويت...
ﮔر آن عالم بگيرﻯ هم توانﻰ

ب
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ز تو بر درفشانﻰ دﻝ نهادن
مبند از بيم تنگﻰ مﺤﻜم انگشت
عروسﻰ را برون آر از عمارﻯ
همﺶ ديبا به بر باشد هماكنون
من اين پيﻐام كز دولت شنيدم
فﻜندم مرﻍ همت را به پرواز
در درﺝ جواهر باز كردم

ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...

ز من بند از دﻝ دريا ﮔشادن...
كه دار اﻯ كيمياﻯ ﻏيﺐ در مشت...
كه خورشيد آيدﺵ در پردهدارﻯ
ﮔه افسانه سرايد ﮔاه افسون...
ﭼو دولت سر به ﮔردون بركشيدم
دﻝ ﮔمگشته را دردادم آواز
ز دﻝ بر لﺐ نﺜارانداز كردم

(شيرين و خسرو ،اميرخسرو دهلوﻯ ،ﺹ )255

ز مجلﺲ فروزان روشنﮔهر
كه اﻯ بلبﻞ بوستان سﺨن
ﭼو در كنﺞ كاشانه بنشستهاﻯ
كه ساز طرﺏ بﻰتو بر ساز نيست
به من داد يﻚ جرعه مﻰ كه نوﺵ
مه مطربم ﮔفت كاﻯ مﻰپرست
به باﻍ سﺨن مرﻍ دستاننواز

درآمد يﻜﻰ همﭽو شمعم ز در
فروزان ز لفﻆ تو جان سﺨن
در خانه بر دوستان بستهاﻯ...
نواساز مجلﺲ خوﺵآواز نيست...
ببرد از دلم ﺻبر و آرام و هوﺵ
برون رفته كارت به جامﻰ ز دست
بر آواﻯ ﭼنگم نوايﻰ بساز

ﮔفتا به عزت عﻈيم و ﺻﺤبت قديم كه دم برنيارم و قدم برندارم مگر آنﻜه سﺨن ﮔفته
شود .بامدادان كه خاطر بازآمدن بر راﻯ نشستن ﻏالﺐ آمد ،ديدمﺶ دام ﮔﻞ و ريﺤان و
سنبﻞ و ﺿميران فراهم آورده و رﻏبت شهر كرده ...ﮔفتم براﻯ نزهت ناﻇران و فسﺤت
حاﺿران كتاﺏ ﮔلستان توانم تﺼنيﻒ كردن ...حالﻰ كه من اين بگفتم ،دامن ﮔﻞ بريﺨت و
در دامنم آويﺨت كه الﻜريم و اﺫا وعد وفا ،فﺼلﻰ در همان روز اتفاﻕ بياﺽ افتاد( .ﮔلستان
سعدﻯ ،كليات سعدﻯ ،ﺹ )4

خياﻝ روﻯ جانان همدم من
سﺨن زاينده بود و طبﻊ آزاد
هواﻯ طبﻊ بر يﻜران معنﻰ
ﺻواﺏ آمد هزاران راﻯ روشن

نگشته يار و همدم مﺤرم من
خرد همﺨانه بود و عشﻖ همزاد
نهاده پاﻯ بر ايوان معنﻰ...
شده ﻏواﺹ اين درياﻯ روشن
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ﭼو در بستم در اين فﻜرت ميان را
ز دريا هر ﮔهر كامد به دستم
به يﻚ رشته كشيدم سﻰ ﮔهر را
ﭼنين قﺼرﻯ كه من بنياد كردم

ﮔشادم بند اين ﮔنﺞ ﮔران را
به نام اين عروسﺶ عقد بستم
كه تا پرداختم اين تاﺝ سر را
بسﻰ برﺝ بلند آباد كردم
(سﻰنامه ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )144
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من به جان از دست ديو پرستيز
شاهد معنﻰ در آﻏوﺵ خود آر
ﭼون تو بگﺬشتﻰ از اين باﻻ و پست
زير هر برﮔﺶ ﮔلﻰ ﭼون اخترﻯ
شاﺥ او از ﻻمﻜان سر بر زده
عزم آن كردم كه بگشايم سﺤر
ﭼون درآمد بوﻯ آن ﮔﻞ در سرم
دست فﻜرت بر لﺐ جانﻰ زدم
يﻚ جهان ديدم به معنﻰ ﺻدهزار
ﮔﻞ به هر رنگﻰ نموده شاﺥ او
هر ﭼه طبعم را خرد پيﻐام كرد
زير پرده ﮔفتم اين مرموز من

بانﮓ برزد هاتﻒ دولت كه خيز...
دست از اين معشوﻕ هرجايﻰ بدار
ﮔلشنﻰ يابﻰ در آن ﺻﺤرا كه هست
بيﺦ او بگﺬشته از تﺤتالﺜرﻯ
سايه او عرﺵ را در سر زده...
وز همه عالم فرو بندم نﻈر
همﭽو سوسن ده زبان شد خاطرم
بر سر هر شاﺥ دستانﻰ زدم
نوعروسﻰ فارﻍ از رنﮓ و نگار
اﻯ خوشا مرﻏﻰ كه شد ﮔستاﺥ او
پير ما كنزالرموزﺵ نام كرد
پردهدارﻯ مﻰكنم امروز من
(كنزالرموز ،مﺜنوﻯهاﻯ عرفانﻰ حسينﻰ هروﻯ ،ﺹ )26

بارﻯ؛ اين پير نورانﻰ و اين وجود قدسﻰ و اين اولين فرزند آفرينﺶ كه تبيين علوم بر

جان عارﻑ مﻰنمايد ،كسﻰ جز خرد برتر نيست كه دانﺶهاﻯ هستﻰ را از اعماﻕ وجود عارﻑ
و از سرزمين ماورايﻰ جان بر زبان او جارﻯ مﻰسازد.
ﭘﻰنوشﺖﻫا

 .1شمﺲالدين كه در درياﻯ طريقت ﻏواﺹ است ...ﭼند كتاﺏ ساخته است در بيان حقيقت و روﺵ طريقت
به نﻈم پارسﻰ ،مﺜنوﻯ و جمله بهﻏايت معنوﻯ و( ...لباﺏاﻻلباﺏ عوفﻰ ،ﺝ  ،2ﺹ 281ـ)279
 .2منﻈور ،كتﺐ عرفانﻰ است .شايان ﺫكر است كه ديوانها و سفينههاﻯ اشعار ،مجموعههاﻯ نامنﻈمﻰ است
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ك
تاﺏ« دﺭ مﺼب
اﺡاﻻﺭواﺡ و...
كه بر ساختار تﺄليﻒ آنها نﻈم خاﺻﻰ حﻜمفرما نيست و در آثار عرفانﻰ از آنها بهعنوان كتاﺏ ياد
نمﻰشود.
 .3نگاه كنيد به مقاله »كتﺐ راستين آيين عشﻖ« در كتاﺏ آيين عشﻖ ،تﺄليﻒ مرحوم دكتر جواد برومند
سعيد.
 .4همه موارد فوﻕ نيز در جاﻯ خود به بررسﻰ عميﻖ نياز دارد ،ﭼراكه همه اين موارد هم ساختارﻯ خاﺹ
و زبانﻰ رمزﻯ دارند.
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