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چکیده:
ت صویر همان تبلوّر معانی و اندی شه های بلند یک هنرمند ادبی ا ست که در چارچوبی من سجم و نظامند،
طراحی گشتتتوه و نمود ی نی اج تجربة شتتتعری وی را به نمایی می گذارد .گرایی تأویلی یارفان و حک مان
ایرانی به هسوی و پدیدارهای فراسوی آن و بهره گ ری اج جبانی تصویری برای گزارش «آنچه نادیدنی است» و
خِرَد آدمی اج دریافت معانی ب انی آن درمیماند ،بر همگان آ شکار ا ست .در هم ن را سوا همواره اندی شمندان
ایرانی در یرصتته های گوناگون ادب یربی یکّه تاج مفاه م ناب یرفانی و حکمی بودهاند ،تاجائ که ادب یربی
در جم نه یرفان خود را وامدار صاحبنظران ایرانی می داند؛أبوبکرأرجانی ملقب به نا صح الدین ،یکی اج چهره
های نامدار ادبی استتت که هم اج نظر دانی یرفانی و فقهی و هم ادبی ،جایگاه وی های در دورة ستتلجوا ان و
حکومت یبا سی ک سب نموده بود .وی در القای م ضام ن ناب یرفانی و حکمی خود با بهرهمندی اج ینا صر
تصویرپرداجی همچون اسوعاره،آیرونی لفظی ،پویایی تصویر شعری و مجاج در تالش است تا مفاه م یرفانی
اج اب ل :وحدت وجود ،آفرینی هستتتوی ،تجرید و نفی و یشتتت الهی و خردوجی را به مواطب خود انوقا
دهد.در این پ وهی مفا ه م حکمی یرفانی همانند وحدت وجود ،خلوص در ی ش  ،آفرینی ه سوی و نفی و
اثبات در دیوان نا صح الدین ارجانی به شکل هنرمندانه ای ح ضور یافوه ،و در مقاله حا ضر با هدف شناخت
ب شور نسبت به این مفاه م با تکن ک های بالغی در تصویرپرداجی ،و معرّفی شایر ایرانی نا صح الدین أرجانی
و تثب ت جایگاه وی به ینوان یکی اج شایران برج سوه در یر صه مفاه م حکمی و یرفانی که ا شعارش محل
ا سوناد کوب بالغی بوده ،پرداخوه شد .نگارندگان در مقاله حا ضر با روش تو ص فی تحل لی به پرداجش دادهها

میپرداجند.
كلید واژهها :ناصح الدین أرّجانی ،یرفان ،تصویر ،حکمت.

 -1گروه جبان و ادب ات یربی ،واحد آبادان ،دانشگاه آجاد اسالمی ،آبادان ،ایران.
 -2گروه جبان و ادب ات یربی ،واحد آبادان ،دانشگاه آجاد اسالمی ،آبادان ،ایران .نویسنده مسئول:
Shoja41@gmail.com

پیشگفتار
بیان مسأله
رویکرد تأویلی یارفان و حک مان ایرانی به ه سوی و پدیدارهای فرا سوی آن به جبان یربی برای
گزارش آنچه نادیدنی استت و خِرد انستانی اج دریافت معانی ب انی آن در میماند ،بر همگان آشتکار
است .بالغت اج دیدگاه ادیبان یرب و ایران ،مطابقت کالم با مقوضای حا است .یرفا اج همان آغاج
ت صوّف ،اج انواع موولف نظم و نثر برای ب ان مطالب خود بهرهگرفوهاند؛ مو صو صاً اج غزل ّات ادب
صوفی در جبان یربی که اج سا پنجاه هجری ،با ااوا و کلمات ا صار جاهدان آغاج شد و در حدود
ن مه دوّم ار ن دوّم هجری ،شکل خاصّ خود را به دست آورد( .یثربی )574 :1392،همچن ن بس اری
اج مفاه م حِکَمی و شتتتریی اج جمله مفاه م بن ادین در ادب یربی به شتتتمار میرود که برخی اج
شایران بدان اهومام وی های داشوهاند.ناصح الدین ارجانی در ح ات خود در دو بعد ادبی و دینی ،گام
های مثبت و ستاجنده ای اج خود نشتان داد .در بعد مطالعات دینی توانستت به منصتب اضتاوت در
ارجان و شوشور و یسکر مکرم و نایب ااضی خوجسوان نائل شود و در بعد ادبی یک دیوان حج م
با اصتاید و مقطویات شتعری یرفانی حِکمی اجخود به جای گذاشتت.و اج این رهگذر توانستت به
سالط ن سلجوای و حکام یباسی راه یابد و صالت کرام دریافت کند .ارجانی در سبک شعری خود
یالوه بر حفظ سبک ادیم شعر یربی همراه با دیگر شایران دوره یبا سی روش ابداع و نوآوری را
در پ ی گرفوه بود .شتتعر وی دارای معنایی لط ف و ستتاخواری ظریف می باشتتد وستتروده های وی
پ وند دهنده معنی و مبنی می باشند .با بررسی دیوان ناصح الدین أرجانی این وی گی بالغی را کامالً
ملموس یافو م که در سراسر دیوان انواع صور بالغی :معانی ،ب ان ،و بدیع فراوان اسوفاده شده است
به وی ه انواع یناصر تشب ه ،انواع مجاج و گونه های موفاوت اسوعاره و انواع کنایه در مضام ن حِکَمی
یرفانی و شتتریعت همانند :وحدت وجود ،یش ت الهی ،تقب ح حستتادت ،صتتبر بر مصتتائب روجگار،
آفرینی هستوی و نفی و اثبات ،یبادت و شترایع استالمی اج ستوی شتایر بکار رفوه استت .تصتویر
پرداجی کانون ادبی یک هنرمند در باجنمود اندیشتته های ادبی خویی و انوقا هنری و پنداری آن به
مواطب به گونه ای مؤثر و کاربردی می باشتتتد .بر این استتتاس ،رویکردهای نقد گرایانة موفاوت و
موعددی اج ستتتوی ادیبان و منوقدان نستتتبت به آثار ادبی وجود داشتتتوه که هر یک اج دریچة نگرش
خا صی به ارجیابی و تحل ل جیبایی شنا سی این آثار پرداخوه اند .اج دیگر سو ،ادب ات ین صری ا ست
ساجنده و پویا که با مون جامعه و اجوماع پ وند خورده و در نقی یک ر سانة فرهنگی ،سهمی ب سزا
در شتتتکل گ ری جریانهای فکری و فرهنگی مردم دارد .بیشتتتک امروجه ادب ات ارآنی و به وی ه
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«تصتتویرپرداجی های یناصتتر آن» ،پاره ای اج پ کرة ادبی جامعة ما به شتتمار میآید و همان گونه که
ادب ات گذشوة فارسی و یربی ،بررسی و تحل ل جداگانه و دا

را میطلبد ،این بوی اج ادب ات ن ز

ن اجمند شتناخت و تحل ل جوایای گوناگون استت .نگارندگان در پ وهی حاضتر ،با روش توصت فی
تحل لی به پرداجش تصویرپرداجی های حِکَمی یرفانی در شعر ناصح الدین أرجانی میپرداجند.
پیشینه تحقیق
در خصتتوص ادبای دوره فاطمی و ستتلجوا ان ،و ستتبک های ادبی آن دوران تحق قات فراوانی
صورت گرفوه ا ست .اما در خ صوص نا صح الدین أرجانی و برر سی صور ب انی سروده های وی،
تاکنون تحق قات دانشتتگاهی کمور صتتورت گرفوه استتت به ینوان مثا « :نورالدین نعموی ،جندگی و
جمانة ااضی ناصح الدین أرجانی (بالغی فراموش شده) فصلنامه توصصی سبک شناسی نظم و نثر
فارسی (بهار ادب) یلمی  -پ وهشی سا پنجم ،شماره چهارم ،جمسوان 1391 ،شمارة پ اپی ،مقالهای
دیگر با ینوان «األرجانی الشایر ،دراسة تاریو ة و نقدیة» ،لعبد اللط ف الدوری ،رسالة ماجسو ر بکل ة
اآلداب ،جامعة القاهرة ،مو ضویی دیگر «منزلة األرجانی األدب ة» ،محمد اا سم م صطفی ،یلوم ترب وی،
الورب ة و العلم ،ایلو 1981 ،م ط العدد  .46همچن ن کواب تاریخ ارّجان :کواب تاریخ ارجان به حجم
500صفحه دارای یک پ شگفوار و یک مقدمه و  10فصل است .فصل دهم آن تعل قات و در پایان ن ز
فهرستتت منابع و مأخذ کواب آمده استتت .این کواب اج ایالم یهد ابراه م شتتروع و با هجوم ملو و
ویرانی ارّجان پایان می یابد.

سؤاالت و فرضیهها
ناصح الدین ارجانی اج چه مضام نی برای تصویرپرداجی در اشعارش بهره جسوه است؟
م زان بسامد مؤلفه های تصویرپرداجی به چه شکل بوده است؟
گذری برزندگی ناصح الدین أرجانی
أبوبکر احمد بن محمد بن حس ت ن بن یلی أرجانی؛ ملقب به ناصتتح الدین و مشتتهور به ااض تی
ناصتتح الدین أرجانی ،شتتایر نامدار یربی گوی و اج فقهای شتتافعی ارن پنجم و شتتشتتم استتت.
(طهرانی1361،؛ )871جادگاه نا صح الدین ،شهرارجان بود( .طباطبایی بهبهانی )60 :1391 ،شهرت او
به ارجانی ن ز به هم ن دل ل ا ست .با این وجود برخی منابع او را ش راجی المداد کرده اند ( .سبکی،
 )6:53 ،1992أرجانی در ینفوان جوانی برای تح ص ل یلم به ا صفهان و کرمان سفر کرد در مدر سة
نظام ة اصفهان به آموخون یلوم دینی ایم اج حدیث و فقه شافعی پرداخت( .صفدی 2000،؛)7 :373
أرجانی با وجود این که در فقه و حدیث تبحر دا شت و سالهای جیادی سمت ا ضاوت را به یهده
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دا شت و ملقب به اا ضی شد ،اما به دل ل غلبه اریحه شعری و توانایی فوق العاده اش در ا سوودام
معانی بدیع و ترک بات لط ف ،شایری نام آور گ شت به طوری که هنر شایری وی ،وجهه یلمی و
فقاهی وی را تحت الشعاع ارار داده است .مقام أرجانی در شعر چنان است که منابع موولف کار او
را در این جم نه سووده اند و با یناوینی « :امام ی صر خویی و فق ه ،سپس به ینوان ادیب و شایر»
(ابن تلری )5 :285 :1992 ،دارای شتتتعری ن کو و پستتت ند یده با م عانی دا

(ابن جوجی،1992،

)18:72نامگذاری کرده اند .ااضی ناصح الدین أرجانی ،سرودن شعر را اج ب ست و پنج سالگی یعنی
اخر یهد نظام الملک حوالی سا چهار صد و ه شواد هجری اغاج نمود( .ابن خلکان)1 :51 :1364 ،
اشعار او به مقوضای حا سرشار اج مضام ن اجومایی است .ااضی ناصح الدین أرجانی یمری نسبوا ً
طوالنی یافت و پس اج پا نهادن به  84سالگی ،سر انجام در ماه رب ع االو سا 544ق دیده اج جهان
فرو بستتتت( .ابن تلری  )5 :275 ،1992،أرجانی یلی رغم ادرت و توانایی وی بر جبان یربی ادیبی
توانمند و دارای هوشی ت ز و اسوعداد یج بی بود .هم فرهنگ وس ع و گسورده ایرانی را داشت که در
آن رشتتد و نمو یافت .بدین خاطر آثار این فرهنگ را در واژهای فارستتی بکار رفوه در شتتعرش می
یاب م ،مانند کلمه هزاردر این دو ب ت:
َلتتتتتتو کُن تتُ أجهَلُ مَا یَلِم تتُ لَستتتَرّنی

جَهتتلتتی کتتمَا اَد َستتتاءَنتتی مَا أیتتلَمُ

الصتتتعتتوِ یَرتَعُ فتتی التتریتتاضِ وَ إنَّمَا
کَ َ

یَوَرنَّ ُم

حُبُّ

التتتتتتهَزَارِ

ألنَّهُ

(أرجانی)363 :1335 ،

ترجمه(:اگر به یلم خود یمل نکنم هر آینه جهل مرا خوشتتحا می کرد آنگونه که دانایی به من
ضرر رساند .این وضع ت همانند حالت مرغ کوچکی است که در مرغزارها می چرد اما پرنده خوش
الحان هزار دسوان به خاطر خوش صدایی خود در افس جندانی شده است) .شاهد مثا این دو ب ت
بکار گ ری دوب وی در شعر ارجانی و اسوفاده اج واژه فارسی هزار در شعر یربی است.
معنای لغوی و اصطالحی تصویر
در تعریف للوی ت صویر آمده ا ست« :اد صوّره فو صوّر» یکس او را تر س م کرد ،پس آن مج سم
شد( .ابن منظور )7 :438 :1412 ،ت صویر یا خ ا در للت فار سی برابر سایه ،پره ب و شبح ا ست؛
ت صویر در مقام ا سم اج واژة صورت ا ست .صورتی که بر کاغذ ،دیوار و غ ره ک شند (فرهنگ مع ن،
ذیل واژه) معاد انگل ستتی تصتتویر استتت .این واژه در جبان انگل ستتی در چند  imageمعنی به کار
م رود؛ اج جمله ،تصتویر یا اندیشته ذهنی ،نقی بست ار نزدیک اج هر چ ز ،نقی یا صتورت چ زی یا
کسی در آینه و باالخره توص ف تو لی یا مقایسه ای تو لی که منجر به ایجاد نقشی در ذهن خواننده

تحلیل عرفان و حکمت در اشعار ناصح الدین أرجانی با تکیه بر صور خیال 257 /

یا شتتنونده م شتتود .اما در مباحث ادبی ،خ ا و تصتتویر در برابر imageryو  imageبه مجمویه
تصتترفات ب انی و مجاجی اطالق می شتتود که گوینده با کلمات تصتتویر م کند و نقشتتی را در ذهن
خواننده یا شنونده ایجاد مینماید( .داد )139 :1385،بنابراین م ووان گفت که ت صویر ین صر ا صلی و
اساس کالم شایرانه است که اج رهگذر جبان توص فی یا مجاجی و به کمک شگردهای ب انی همچون
ت شب ه ،ا سوعاره ،مجاج ،نماد ،حس آم زی ،کنایه و  ...به وجود میآید .نظر به این تعریف که ت صویر
مجمویة ت صرفات ب انی و مجاجی اج اب ل ت شب ه ،ا سوعاره ،کنایه ،مجاج مر سل ،تمث ل ،نماد ،اغراق و
مبالله ،اسناد مجاجی ،تشو ص ،حس آم زی ،پارادوکس و  ...است( .شف عی کدکنی 9 :1372 ،و)12
می توان «هر گونه ت صرف خ الی در جبان » را ت صویر نام د( .فووحی )44 :1385 ،سارتر در تعریفی
اج ت صویری می گوید« :ت صویر یبارت اج نحوه خاص ظهور یک شئ در شعور ان سانی ا ست و یا به
طری اولی ،ت صویر  ،طریقه خا صی ا ست که شعور ان سانی ،به و س له آن  ،یک شی را به خود ارائه
می دهد» (.براهنی )114 :1371 ،اج آنجا که تصتتویر) (imageمعاد تو ّل دانستتوه شتتده (شتتف عی
کدکنی )10 :1372،مانند تو ل تعریف دا

و جامع و مانعی اج آن ارائه نگردیده استتتت .می توان

گفت تصویر هر نوع دریافت شایر اج اطراف خویی و ارائه آن به واسطه تشب ه ،اسوعاره و ...است،
چه این دریافت شایر حسی باشد و چه انوزایی .باشالر ایوقاد دارد «تصویر ،یک ادراك حسی آم ز
ن ست ،بلکه جبانی ا ست که جاده می شود (.ریکور )55 :1378 ،اهم ت ت صویر در شعر تا بدان حد
بوده است که هنر شایر و توان وی بسوگی به م زان خل تصاویر داشوه است .بر هم ن مبنا رمانو ک
ها ایوقاد داشوند« :تمام ت کما در جبان تصویری آن است ونه در تقریر و ب ان اصو یقالنی ،اج این
رو ،شعر کال س ک که تنها به جنبه های یقالنی می پرداخت ،آماج انوقاد گ شت« (.غن می هال  ،بی
تا )497 :تاک د بر تصویر تا آنجاست که یده ای ایوقاد داشوند که شعر باید به حدی تصویری باشد
که پ ی چشم شنونده و خواننده حاضر گردد( .ولک)2:32 ،1374 ،
پردازش تحلیلی موضوع
بهورین بوی جبان ان سان ،به مفهوم در ست کلمه ،اج باجتاب کنیهای خود ذهن ن شأت میگ رد.
آنچه در شعر ،اج ب ان رابطه دو چ ز مطرح م شود ،به هر صورت که با شد ،ت صویر خوانده م شود.
هنگامی که کلمات در هم م وزند و ش ره بارهای یاطفی خویی را در هتتتتم م جو شانند ،ما شاهد
تولّد تصتویر هستو م (.نوری یالء ) 55 : 1348در بررستی و تحل ل جلوههای این تصتویرپرداجی در
شعر ناصح الدین أرجانی که به وس له صورخ ا محقّ میشود ،ابزاری همچون صنعت تشب ه ،حس
آم زی ،ا سوعاره ،مجاج ،کنایه را که اج برج سوهترین هنرهای ت صویر مح سوب می شود ،بهره خواه م
گرفت تا باجتاب اندی شه های حِکَمی یرفانی نا صح الدین أرجانی را به ت صویر بک ش م و اج این منظر
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نقی صور ب انی در ترس م بهور آن مضام ن برای مواطب ب ی اج پ ی نمایان گردد:
نکوهش روزگار
حکمت کالمی مووصر و فص ح است که پند و نص حوی سودمند یا نگرشی اندیشمندانه را نسبت
به هستتتوی و جندگی در بر میگ رد( .طبا  )118 :1985،به نظر هگل «یک اثر هنری برگرفوه اج تپی
روح هنرمند و معنویت است .واالیی و وارسوگی هنرمند هر چه ب شور باشد ،بای سوی ژرفای خاطر و
روح را بن ادیتر تجسم بوشد .چ ز جیبا در صورتی حق قواً جیباست که پرداخت روح باشد .برتری ن
وظ فة هنر جیبا در صتتورتی استتت که بوواند ینصتتر خدایی خود را اابل پذیرش و ادا کند»( .هگل
35-29 :1363؛ )64-67بستتامد شتتایان ذکر اشتتعار حکمی و پندآموج ناصتتح الدین أرجانی ،گواه آن
ا ست که او همراه با اح ساس جیباییهای جندگی و الوذاذ اج آنها و تالش برای فراهم آوردن ا سباب
ی ی و کامرانی خود با جلب خ شنودی ممدوحان و مواطبانی ،دغدغههای مهم ان سانی ن ز دا شوه
است:
وَ األرضُ تَتتتحتتتتَ یَتتتدِ التتتزَمتتتا

نِ تَتتوتتطّتتهَتتا یصتتتتتر فَتتعَصتتتتت ُر

ِستتتتا
مِتتتثتتتلُ التتتمتتتوَتتتطتتتةِ لِتتتلتتتح َ

بِ یَتتنُتتوبُتتهتتا شتتتتَتتفتتعُ وَ وَتتت ُر

ث
یَتتمتتحِتتی بِتتهَتتا ألتتف وَ یَتتنتتبتت ُ

فتتتی مَتتتکتتتانِ األلتتتفِ صتتتتِتتتفتتترُ

کَتتتم مَتتتنتتتزِ م مِتتتنتتته التتتمَتتتفَتتتر ُّ

وَ کتتتانَ أمتتتسِ بِتتته التتتمَتتتقتتتر ُّ

وَ التتدَهتترُ مِتتثتتلُ بُتتنتت َتتةم طَتتبتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتع تاً مَتتا یتتلتتی حَتتا م یَتتق ت ُّر

فَتتتاحتتتذِر مُتتتقتتتارنتتتةَ التتتلِتتت تتتام ِ

فَتتتهنَّتتتهتتتا

لِتتتلشتتتتتَتتتوكِ بَتتتذ ُر

وَایتتتوُتتتد مُتتتلتتتالتتتطتتتةَ التتتعَتتت َا

نِ فَتتتکُتتتلُّ أمتتترِ التتتدَهتتترِ إمتتترُ
(أرجانی)1 :1998،384 ،

ترجمه( :و جم ن در دسوان روجگار است دوران به دوران آن را می نگارد .همانند الم حسابرسی،
که ایداد جوج و فرد را می نویستتد .هزار را بوس ت له آن الم حذف کرده و بجای یدد هزار ،صتتفر را
ارار می دهد .و چه ب س ار مناجلی که اج آن فرار کرد و فردای آن روج در آن ساکن گردید .و روجگار
همانند بنائی ا ست که در هر صورت م سوقرّ و ثابت می گردد .و اج معا شرت با افراد پ ست برحذر
باش جیرا آنها همانند بذر خار می باشتتند .و تو باید چشتتمانت را اج آنچه آشتتکارا میب ند ،چشتتم
بپوشاند ،روجگار دسووراتی شدید و غ راابل تحمّل است).
حکمت ثمره و نو جة خرد ،احساس و یاطفه است و بهور است پر حرارت و جاری و روان باشد

تحلیل عرفان و حکمت در اشعار ناصح الدین أرجانی با تکیه بر صور خیال 259 /

( .اطب) 77 :2003،ناصتتح الدین با ژرف نگری در امورات جهان هستتوی و یبرت گرفون اج آموجگار
روجگار تصتتتریح می کند و هم آثار این ژرف ب نی به صتتتورت مفاه م اخالای و حِکَمی در دیوانی
نمایان گ شوه ا ست؛ نا صح الدین دن ا را ناپایدار می داند جیرا که بر ا ساس ریاء و دو روئی بناء نهاده
شده است و بر این باور است که اگر شوصی بدنبا سود و منفعت است ،میبایست راه نفاق را در
پ ی گ رد لکن با تمام این وجود ،روجنة ام دی را برای خویی موصوّر شده است و با یبارت «الل ل ُ
البه مُ یجیءُ فی أخراه فجرُ» پایان شب س اه را سراسر نور و ام د میداند:
فتتت تتتهَتتتا نِتتتفَتتتاقُ ذَوی التتتنتتتفتتتا

قِ وَ رِبتتحُ ذِی التتوَتتمتتویتتةِ فَستتتتترُ

یتتا صتتتَتتاحِ وَ ا لل َ تلُ ا لب َ ه تتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتمُ یَتجتیءُ فتی أُخترَاهِ فَتجت ُر

مَتتتا فتتتی األنَتتتامِ ستتتتِتتتوَی ا مَا

مِ وَ اَصتتتتتدُهُ شتتتتِتتتیء یَستتتتت ُّر
(أرجانی)1 :385 ،1998 ،

ترجمه( :دن ا بر پایه نفاق و دو رویی بناء نهاده شده ا ست که فقط ان سان ملالطهکار و ریاءکار به
سود می رسد .ای دوست من بدان که پایان شب س اه ،فجر و سپ دی است .و در م ان مردم تنها امام
(مع ن الدین نام ممدوح) است که اصد ون ت او آسانی وراحوی است).
نا صح الدین در جای دیگری اج ا صایدش به م صائب و سوویهای روجگار ا شاره مینماید و با
اسوفاده اج ینصر تشب ه روجگار را به گردابی ت ره و تار همانند می ساجد که ب شور انسانها را در خود
میآجماید .ت شب ه به ینوان ابزاری ت صویرپرداجی اج سوی نا صح الدین مح سوب می شود که به یواب
روجگار پرداخوه است:
وَالتتدَهتترُ أتتتعَتتبُ أهتتلِتتهِ مِتتن أهتتلِتتهِ

مَتتن حَتتاو َ ال توَتتقتتوی تمَ مِتتن یِ توَجتتائِ تهِ

مَتتا ل ِی وَ مَتتا ل ِل تدَّ هرِ مَتتا م ِن م َ طلَ تبم

اُدنتت تته إلّتتا لَتتجَّ فتتی إاصتتتتَتتائِتتهِ

دَهتتر لَتتعُتتمتترُكَ هَتترَّمتتوتتهُ کِتتبتترة

حتتوَّتتی غَتتدا یَتتجتتنِتتی یتتلتتی أبتتنَتتائِتته ِ

ی ُب تدِی ال تتَجَی َج تبُ م ِن ک َ ث رِ ی ِنتتائِ تهِ

ف ت تهِ ال تلَتتب ت تبُ وَ مِتتن اَتتل ت تلِ غِتتنتتائِ ته ِ

مُتتوتتقَتتلتتب أیَّتتامُتته ،تَتتجِتتدُ التتفَتتوَی

حِ ت تترانَ ب ت تنَ صتتتَتتبتتاحِ تهِ وَ مَستتتَتتائِ تهِ

کَتتدرَت فَتتلتت تتسَ یَتتبتت تتنُ آختترُ أمتترِهَا

وَ ظ هورُ ا َ عرِ ا لمَتتاءِ ین تدَ صتتت َفَتتائِ تهِ

مَتتن لِتتی بِتتذی کَ ترَمم أاتترطُ ستتتَتتم تعَ تهُ

شتتتَتتکتتوَی جَمتتانم مَتترَّ فتتی غُتتلتتوائِتته ِ

إنَّ التتزَمتتانَ إذا دَهَتتی بِصتتتتُتتروفِتتهِ

شتتتُتکِت تتت یِتظَتتائتمُ تهُ إلتی یُتظَتمَتتائِ تهِ
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ترجمه( :خسوهتری ن کسی که روجگار آنها را ملو و خسوه کرده است ،و او کسی است که تالش
می نماید تا کجی و م صائب روجگار را ا صالح کند .فقط درخوا ست نزدیکی دارم و آن را دور م کنم
و آن را همانند محا ارار می دهم.این روجگار پ ر شتتتده و اج فرط پ ری یقل او تباه شتتتد .تا اینکه
شروع کرد و آن را برای فرجندانی چ د .هر یاال و خردورجی که او را میب ند اج نهایت تالشی در
روجگار خ لی تعجّب کرد که در آن غنائی و نه منفعوی ن ستتت .روجگار دگرگون و مول ّری استتت و
جوانان در کارش م ان صتتبح و شتتب بدون اهم ّت ح ران ماندند .گرداب روجگار برکهای ت ره و تار
استتت و آنچه در اعرش برای یدم صتتفاء و پاک ی ظاهر نمیشتتود .اج کجا برایم انستتان کریم و
بوشندهای است ،به او شکایت مینمایم و این روجگار بس ار اهل آجار و اذیت است .روجگار مصائب
و کارهای بزرگی را وارد کرده است و اج آن برای مردان بزرگ شکوه مینماید).
ناسخ و منسوخ در شریعت
نستتخ یبارت استتت اج رفع امر ثابوی در شتتریعت مقدّس با پایان یافون مدّت و جمان ،خواه امر
مرتفع اج احکام تکل فی –چون وجوب و حرمت با شد -و خواه اج احکام و ضعی –چون صحّت و
بطالن -و خواه اج منصتب های الهی یا جز اینها اج اموری که مرتبط به خداوند استت اج آن جهت که
شارع است ( .صدر ) 47 :1375،نسخ در شریعت اسالمی ،امری ثابت است که کسی اج یالمان در آن
شتتکّی ندارد؛ خواه اج جهت شتترایع ستتاب و خواه اج جهت نستتخ در برخی احکام خود شتتریعت
اسالمی .ارآن به نسوی اج این گونه تصریح کرده است؛ مانند نسخ حکم توجه به سوی ابله نوسو ن
و فرمان دادن به توجه به سوی مسجد الحرام.ناصح الدین در مدح وجیر جینبی اشعار غنائی را سروده
ا ست که با ا سوفاده اج ت شب هات و ا سوعارات فراوان او را تو ص ف مینماید و ممدوح خویی را در
حفظ و نگرش در ارآن کریم اج ستترآمدان یصتتر خویی میداند که یلم تأویل را ن ز ن کو میدانند
سپس نا صح الدین به م سأله مهمّ نا سخ ومن سوخ در شریعت ا سالمی میپرداجد و این امر مربوط به
ذات باری تعالی استتت که آیات محکمی را میآورد و ستتپس آیات منستتوخی را در همان باره ناج
میکند:
رَبُّ التتتبَتتترایَتتتا کَتتتأنَّتتته ثِتتتقتتتةً

بِتتترَیتتت تتتهِ مَتتتا یَتتتزا ُ یَتتتبتتترَ هَا

کَتتتذلِتتتکَ ا ُ ذُو التتتمَتتتواهِتتتبِ مَا

یَتتنستتتُتتخُ مِتتن م آیتتةم وَ یَتتنستتتَتتؤهَا

یَتتأتِ بِ توَ ت ترم مِتتن تهَتتا فَ ت تتقصتتتُ ترُ یَن

مَتتعتتادِهَتتا فتتی التتوِتتال ِ مَتتبتتدَ هَا
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ترجمه( :خداوند آفریننده تمام جهان ان است و خلقی را بواطر ایوماد به این پادشاه ام ن هسوی
داد .این چن ن خداوند بوشتتندهترین بوشتتندگان استتت که نعموی را میدهد و میگ رد و آیهای را
میآورد و آن را م سنوخ مینماید .خ ر و ن کی را میآورد و مبدأش را اج معادش کوتاه می کند و آن
چ زی که بعداً می آید بهور اج ابوداء آن خواهد بود جیرا آن را خداوند با نستتخ انوواب کرده استتت).
خداوند ستبحان مالک حق قی انستان و هر آنچه به او تمل ک کرده ،می باشتد؛ چرا که انستان هرچه
دارد ،خدا به او داده و مالک او ،الب او و تمام اموا او ست .لذا خدا به او ،به نفع و ضررش ،مرگ
و ح اتی ،کما و سعادت یا شقاوتی ،اسباب مورد ن اج سعادتی ،اج خود او آگاهتر است .د ها به
دستتت اوستتت و هرکه را بوواهد ،به طرف آن بر می گرداند .انستتان ه

مطلبی را اج او نمی تواند

موفی کند؛ چون خدا اج انستتان به البی نزدیکتر استتت ( .طباطبائی )9 :1380،46،ناصتتح الدین با
اشاره به مسأله مهمّ ناسخ و منسوخ اج سوی خداوند با بهرهگ ری اج یبارت «یأتی بو ر منها» اشارهای
ظریف به سوره بقره آیه  106دارد که آیهای محکم دربارة نا سخ و من سوخ می با شد« :مَا نَن َسخْ مِنْ
ُنستتهَا نَأْتِ بوِ رْ منهْا أَوْ مِثْلِهَا أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَلىَ کلُ شتتىَءم اَدِیر»(بقره )106/ترجمه( :هر
ءَایَةم أَوْ ن ِ
ن شانه ای را که اج م ان برداریم یا آن را به فرامو شی ب سپاریم ،بهور اج آن یا مانند آن را می آوریم .آیا
(مگر) اطع تِ توانا بودن خدا بر هر کاری را ندان سوی) .این آیه کل آیات ت شریعی و ر سوالن الهی و
معجزات شان را در بردارد که در شریعت ارآن و یا غ ر آن من سوخ شده یا به د ست فرامو شی مکلفان
سپرده شده است.مثالً تمام معجزات پ امبران گذشوه با معجزه ارآن نسخ شده یا مورد فراموشی ارار
گرفوه ا ست.همچن ن ا ست ر سالتهای فراموش شده یا ن سخ شده و یا احکامی که در ادیان گذ شوه
بوده که با ارآن فراموش یا نسخ شده است.
جایگاه حَج ّ و رمضان در شریعت اسالمی
صی دارد .تاجایی که یبادت را جان و روح شریعت م دانند
در یرفان اسالمی یبادت جایگاه خا ّ
و آن را بعد یملی دین به حساب میآورند .یارفان راسو ن اسالمی خواه اج اهل یامّه و خواه اج اهل
خا صّ ه ،هم شه خود را ملزم به اجرای ایما شرع و به جای آوردن فرایض و در ب شور اواات حوّی
انجام م سوحبّات و پره ز اج محرمات دان سوهاند .و یبادت و راج و ن اج با خدا را برای اتّ صا به ح
ضروری دان سوه و آن را با جان و د اج روی ی ش و یالاه انجام دادهاند .در فرهنگ ا صطالحات
یرفانی میخوان م که« :ن ز گویند :یارف ک سی ا ست که یبادت ح را اج آن جهت انجام میدهد که
او را مستتتوح یبادت میداند .نه اج جهت ام د ثواب و خوف و یقاب .در مقابل اهل معامله که
یبادت ح را جهت ثواب اخروی انجام میدهند (.ستتجادی )566 :1375،اج آنجائیکه یبادت و راج
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و ن اج اج شاخه های شریعت ا ست ،لذا در کوابهای یرفانی ینوانی به نام « شریعت ،طریقت ،حق قت»
مطرح کردهاند .و به تب ن جایگاه شریعت در س رو سلوك پرداخوهاند.نا صح الدین در دیوان شعری
خود بر احکام و شریعت ا سالمی و م سائل پ رامون آن -هرچند در ب ن مدایح و غزل ات خود -بدان
پرداخوه است که نشان اج جایگاه باالی این مفاه م ناب در دیدگاه و جبان شعری شایری است:
حَتتلَتتفتتتُ بِتتهَتتادِی التتبَتتنتتاءِ مُتتحَتتجَّتتبم

یُتتجَتتابُ لَتتهُ یَتترضُ التتفَتتال وَ یُتتزا ُر

وَ تَتتأمتت تتلِ یَتتفتتوِ ا ِ تَتتحتتتُ ظِتتاللِتته ِ

إذَا ضتتتَتتمَّتتهُ وَ التتزَائتتریتتنَ جَتتوارُ

وَ أب ت َ تضَ مِتتن مَتتاءِ ال تعُ ت ُتتونِ لِ تأَج تلِ تهِ

وَ أحتتمَتترَ مِتتن مَتتاءِ التتنُّتتحُتتورِ یُتتمَتتا ُر

وَ ت َر ج عِ أصتتتتوَاتِ ا لم ُل ِب ّ نَ ک ُل هَا

دُمتت تتنَ جِتتمَتتا  ،أو رُمتت ِتتنَ جِتتمَتتا ُر

یَتلتی أنَّ حَتجَّ التبَت تتِ فتی التعَتتامِ مَترَّةً

وَ حِتجُّ تکَ فتی الت َتومِ التقَصتتتت ترِ مَترارُ
(أرجانی)1 :376 ،1998 ،

ترجمه( :به آن بناء آرامی سوگند یاد میکنم که مردمان سرجم نها و د شتها ب سوی کعبه ب ت
الحرام ره سپار می شوند .سوگند به ب ت یو قی که جائران آن با آرجوی بو شی خداوند آن را دیدار
مینمایند و با اشک سف د و خون سرخ برایی میگریند و یبارتهای «لب ّک اللهمَّ لب ّک» رابه جیبایی
بر لب میخوانند و سنگهای که به ش طان پرتاب میکنند .جمانیکه حجّ ب ت ا

سالی یکبار بود او

پ و سوه برای دیدار کعبه چندین بار م شرّف می شد) .ت صویر ادبی ،ابزاری ا ست که ادیب بو س لة آن
تالش می کند اندیشه و یاطفه خود را به خوانندگان و شنوندگان انوقا دهد( .شایب )242 :1994،در
اینجا ن ز شتتایر با بهره گ ری اج تصتتویر جیبای رهستتپار شتتدن حجّاج ب ت ا الحرام و ذکر یبارات
«لب ّک اللهمَّ لب ّک» تصویری بیبدیل در ذهن مواطب ایجاد میکند که گویا مواطب ن ز همراه شایر
در حا انجام مناسک حجّ میباشد.
در م ان ماه های امری استالمی ،ماه رمضتان ،نهم ن ماه به حستاب میآید .این را هم باید موذکّر
شد که در ارآن کریم ،تنها به نام این ماه پرف ض ا شاره گردیده ا ست .و این ن شان دهنده ارجش این
ماه در دین مب ن اسالم است و این خود الوفاتی موصوص اج جانب پروردگار ،به این ماه است.ناصح
الدین ارّجانی ن ز به موضوع مهمّ روجه داری و ماه مبارك رمضان توجّه داشوه است و اص ده خود را
خطاب به کما الدین ستتتم رمی آغاج می نماید و در ادامه او را اج محبوبان درگاه ایزد باری تعا
می داند که بواطر بندگی و خ صا ن کی ماه رم ضان بر او م مون و مبارك گردید؛ نا صح الدین این
ماه مبارك را درواجه سعادت بشری که به ح ّ و حق قت بر بشر واجب گردیده است که پُر اج خ ر و
برکت است:

تحلیل عرفان و حکمت در اشعار ناصح الدین أرجانی با تکیه بر صور خیال 263 /

ه ُن تتَ شتتت َ هرَ الصتتت َّومِ وَف تدَ ستتت َعَتتاد مة

یَتتدُ ُّ بِتتحَتت ِ لِتتلتتعِتتبَتتادةِ وَاجِتتبِ

فَتتزِدتَ کتتمَتتا جِدتَ التتوُفتتودَ کتترامتتةً

ب
فَتتأن تتَ بِحستتتنِ ال تذِکرِ أکرمُ حَتتاستتتِ ت ِ

فَتتأکرِم تهُ وَ اکستتتَتتب ح َم تدَه ین تدَ ح ِل ت ِه

ب
وَ ت ِرحَتتالِ تهِ فی الع ِز یتتا خ رَ کَتتاستتتِ ت ِ

صتتترمتةم
لَتکَ الع تدُ مِثتلُ العَبتدِ ستتتَتائ ُ ِ

ثَتتالثتت تتنَ بتت تتضم جَتتائتت تتاتم ذَواهِتتب ِ

إذَا غَتترَبَتتت فتتی کُتتل یَتتامم أرَاحَتتهتتا

ب
إل ت تکَ یتتلتتی یُتتم تنم مَتتراحُ ال تعَتتوا ِج ِ
(ارجانی)120 :1998،1 ،

ترجمه( :خداوند ماه رمضانی را بر تو تبریک گفت که سعادت و کراموی همراه تو بود و یبادت
در آن بر مؤمنان واجب استتتت .و این چن ن تو و نزدیکانت اج نظر بوشتتتندگی فزونی یافوی ،و تو
م دانی که چگونه با آن تجارت نموده و نام ن کوئی اج خود برجای گذاری.بنابراین ماه رمضتتتان را
گرامی بدار و به هنگام حلو ماه مبارك رمضان و پایانی حمد و سوایی خداوند را کسب کن ،و تو
بهورین فردی هسوی که با تقوا و یبادت خداوند ن کیها را بدست میآورد .لکن ی د برای تو خواهد
آمد برای ستتی روج روجه داری اج روجهای ستتف د ،و آن ماه پر برکت خواهد رفت پس آن را غن مت
بشمار .و در وراء آن ماه مبارك ،ماه دیگری در پ ی است).
حسادت
یلمای اخالق میگوین د :حسد آن است که انسان بوواهد نعموی را که خداوند به دیگری داده ،اج
او بگ رد .به ب انی دیگر ،ح سود ک سی ا ست که چ شم دیدن نعمت و آ سایی دیگران را ندارد و اگر
آنها به نعموی برسند ،ناراحت و غمگ ن و اگر به مص بوی دچار شوند ،شادمان میشود( .نراای:1378،
 )226یکی اج م راتب ح سادت این ا ست که شوص ح سود دو ست دارد نعموی که در اخو ار دیگری
است ،اج م ان برود؛ هرچند سودی به خود او نرسد (همان ) 229 :حسد آثار سوئی دارد و آدمی را به
رفوارهای ناپستتند وا می دارد و در ستتونان پ امبر (ص) و اهل ب ت (ع) اج ب ن بردن آرامی ،تحل ل
بردن بدن ،و نابود کردن آن ،اج ب ن بردن ایما ن کو و دین و ایمان می با شد( .کل نی)2 :1363،307،
ناصح الدین أرجانی نسبت به مسائل اخالای که در دین اسالم بدان تأک د شده است در ب ن اصائد
خویی بدان پرداخوه استتت .یکی اج این مستتائل اخالای که حوّی در ارآن کریم بس ت ار بدان توص ت ه
شده ا ست ،مو ضوع ح سادت ا ست و شایر بر این باور ا ست که ان سان ح سود با ح سادت و طمع
خویی فقط بر بزرگی شتتوص مورد حستتادت میافزاید و فقط با این حستتادت و غ بت خود ،اج
درون ،روح و روان خویی را آجار میدهد:
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وَ مَتتا جَادَنتتی فتتی ال تنَّتتاسِ الَّتتا مَ تهَتتابَ ت ًة

تَ توَ ترُّصُ اَتتو م مِتتن حَستتتُتتودم مُتتبتتاهِ تتِ

وَ مَتتا نَ تقَ تمَ ال تحُستتتُّتتادُ الّتتا فَضتتتَتتائِ تالً

ت َکَشتتت َّفُ م ِنته ُم ی َن ک ُبتودم ف َوَتتائِ تتِ

وَ م َ همَتتا ت َک ُن ب ِی م ِن ی ُ وبم ت َعُ تدُّهَا

فَ تلَستتتتتُ بِ ترَامم نَتتظتترةً خَتتل تفَ فَتتائِ تت ِ

وَ ال لِصتتتَتتد ی م ی َومَ ن ُ عم َی ب ِحَتتاستتتِ ت مد

وَ ال بِ تعَ تدُوِ یَتتومَ بُتتؤستتتِتتی بِشتتتَتتامِ تت ِ
(أرجانی)1 :149 ،1998 ،

ترجمه( :کالم شتتوص حستتود دروغگو و غ بتجو ،یظمت و شتتکوه مرا در چشتتم مردم جیاد
میکند .و ح سد ان سان ح سود فقط به بزرگی و ف ضائل من ا ضافه مینماید و فقط د های حا سد اج
حسرت و آه پاره پاره خواهد شد .و هرچند من دارای ی بی هسوم و در مورد من غ بوی شود ،هرگز
بر چ زی که اج دست داده ام پش مان نوواهم شد و به پشت سرم ایونائی نوواهم کرد .و به دوسوانم
بواطر نعمتشان حسادت نمی ورجم و دشمنانم را در فقر و ب نوایی شماتت و دلجویی نمینمایم).
طریقت و حقیقت الهی
صوف ّه حدیثی را اج پ امبر ا سالم(ص) نقل میکنند که فرمود« :اُل شریعة اَاوالی ،الطریقة اَفعالی و
الحق قة احوالی و المعرفة رأس مالی» .به موجب این حدیث در شتتریعت مقدس محمدی حرکت به
طرف کما و معنویت و تزک ة نفس ،نقطة آغاج س ر و سلوك صوف انه و یارفانه و ک شف حق قت
است .و بعضی اج محقّقان ،شریعت و طریقت را اسماء صاداانة حق قت واحده م دانند .و آن حق قت
شرع محمدی (ص) به ایوبارات موولف ا ست(.کل نی )2:308 ،1363،ا سواد شه د مطهری در کواب
یرفان م نوی سد«:یرفا معوقدند که باطن شریعت راه است ،و آن را طریقت میخوانند .و پایان این راه
حق قت است یعنی توح د ...که پس اج فنای یارف اج خود و ان سان ت خود دست میدهد .این است
که یارف به سه چ ز معوقد ا ست :شریعت ،طریقت ،حق قت .ومعوقد ا ست که شریعت و س له یا
پو سوه ای ا ست برای طریقت .و طریقت پو سوه ای یا و س لهای برای حق قت»( .مطهری ،بیتا)81 ،
نا صح الدین معوقد ا ست که هر ش ی در جهان ه سوی دارای ظاهر و باطنی ا ست که ان سان خردمند
باید دنبا ح ّ و حق قت جهان هسوی باشد و انسانی به سعادت میرسد که راه و روشی را برگزیند
که خداوند باری تعالی برای او مشوص کرده است ،ناصح الدین در ادامه اص ده گریزی به حقان ّت
جاودانگی خداوند و حمد وسوایی او می پرداجد:
وَ إن یَ تکُ ل ِیشتتت تتاءِ فی ا لع َ نِ ظَتتاه ِر

ث
فَ تذُو ا للُتتب أ ح َتتان تاً ی َن ا للُتتب ی َ بحَ ت ُ

وَ مَتتن یَ تکُ نتتفتتع لِتتل توَری فتتی بَتتقتتائِ تهِ

ف َ َ بق َی ی لی رُ غمِ األیَتتادِی وَ ی َ لبِ تث ُ

ضتتتِتتمتتان یتتلتتی ا ِ التتوَفتتی بَتتقتتا ُهُ

ث
وَ مَتتا ی َه تدُهُ ی َوم تاً منَ ال تدَ هرِ ی َ نکُ ت ُ
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اَضتتت َی ا ُ أنَّ ا لن َ فعَ ل ِ لنَتتاسِ یصتتتمتتة

بِ تهَتتا طُتتو ُ أی تمَتتارِ ال توَری یَ توَشتتتتبَّ تثُ

أَلَتتتم تَتتترَ أنَّ ا َ جَتتتلَّ ثتتتنتتتا ُهُ

ی َ قو ُ ل َنتتا مَتتا ی َ نف َعُ ا لنتتاسَ ی َ مکُ تثُ

وَ ذَلتتتکَ اُتتترآن اَتتتدیتتتم اَتتترأتتتت ُه

ل ِ َستتتم َع ال ا َو م ِن الشتتت عرِ م ُح ت َد ُ
(أرجانی)1 :166 ،1998 ،

ترجمه( :هر چ زی ظاهر و درونی دارد و انسان یاال کسی است که به دنبا هسوی و کنه چ زی
برود .و خداوند هر فردی که دیگران را سود میر ساند یلی رغم موالفت د شمنان باید نگه دارد .و
خداوند ضامن بقای او ست و یهد خداوند هم شه پابرجا ست و خلف ویده نمینماید .و خداوند
مقدّر کرده ا ست که نفع ر سانی به مردم بر طو یمر ان سان میافزاید .و آیا تو ای ان سان ندیدی که
خداوند این حق قت را در کواب محکم خویی (ارآن کریم /سوره رید) ثابت کرده ا ست و این کالم
ارآن مج د ادیم است و همانند شعر مُح د

ن ست) .ارآن اانون اساسی اسوواری است که با تب ن

بایدها و نباید ها ،ان سان را اج یورش تاریکی و جهل در امان می دارد ،صبح سعادت و ح ات ط ّبه را
برای به ارملان میآورد .ارآن ،باالترین اانون ،محکمترین وستتت لة فالح و رستتتوگاری ،کارآمدترین
نستتوة درد ،شتتاه کل د مشتتکالت ،روشتتنترین نشتتانة هدایت ،جامع یلوم و معارف و حِکَم وراهی
مطم ن برای ن ل به آرمانهای مقدّی ان سانی-الهی ا ست .شایر با یبارت «آیا ندیدی که خداوند این
حق قت را در محکم کوابی ثابت کرد» با کالمی در ستتتوره مبارکه رید آیه هفدهم «و أم َّا ما ینفع
الناس ف مکث فی األرض» اشتتتارهای به اراده الهی استتتت؛ وجودی که اج ناح ه خداوند بر ممکنات
افاضه می شود در حق قت مانندهمان باران ست که اج آسمان ناج می گردد و در اصل اج هر صورت
و محدودیوی یاریستتت  ،بلکه محدودیت و تشتتو ص اج ناح ه خود موجودات استتت و هر کس به
انداجه ای که گنجایی دارد ،اج آن ف ض وجود بهره مند می شود .نا صح الدین با این ب نامونی گذری
بر اراده و مش ت الهی می جند که انسان سعادتمند و رسوگار فردی است که به طری إلی ا رهسپار
گردد.
وحدت وجود
نظریه وحدت وجود را میتوان محوریترین مفهوم در اندیشتته یرفانی نام نهاد و ستتایر مفاه م
حو این محور اصتتتلی در گردشاند و برای ایوالی این مفهوم به کار میروند در این نظریه وجود
حق قت واحد ا ست و غ ر آن چ زی جزء ش ون و فنون آن و ح ث ات و اطوار آن و لمعات نور آن و
سایه های ض اء آن و تجل ّات ذات آن ن ست  ( .ش راجی )1 :1981،47،ابنیربی معوقد ا ست که در
وجود ،جز خدا ن ست و ما با اینکه موجودیم ،وجودمان موّکی به خدا ست و هرکس که وجودش به
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دیگری تک ه داشوه باشد ،درحکم یدم است .درفووحات میگوید« :ما فِی الوُجود اِلّا ا وَ نَحنُ و اِن
کن ّا موجودین ،ف َانّ ما کان وجودَ نا به و مَن کانَ وجودَهُ بل ره فَهُو فی حکم ال عدم» (.فوالدی:1389
 )308بر هم ن استتاس ،نظریة وحدت وجود ،مأخوذ اج منابع اصتت ل استتالمی اج جمله ارآن کریم و
احادیث حضرت رسو (ص) و ائمه معصوم ن (ع) است .ناصح الدین أرجانی به کرّات اج مفاه م و
ص
یباراتی که دا ّ بر یگانگی و وحدان ت وجودی خداوند استتت ،اشتتاره میکندکه در کنار جبان خا ّ
نا صح الدین ،نماییگر نویی جهان ب نی مع ّن و بی سابقه ا ست .با توجّه به اینکه ا ساس دین ا سالم
بر توح د و کلمه «ال اله الّا ا » نهاده شتتده استتت ،این اندیشتته به گونهای ریشتتهای در م ان یرفای
م سلمان مطرح بوده ا ست .وحدت وجود،یعنی اینکه ه سوی فقط خدا ا ست و جز او ک سی و چ زی
در جهان ن ست،یا به او ابوالعبّاس ا صّ اب« :لَ سَ فی الدّارِینِ الّا رَبی و إنَّ المُوجودات کُلَّها مَعدومَة
إلّا وُجودُهُ» (.همدانی  )256 :1377و هم ن مفهوم را در یبارتی دیگر ،نا صح الدین أرجانی میگوید:
ص تدرِه الوَوح دُ» که منظور ناصتتح الدین اج «او ُ ال» همان یبارت «ال الهَ إلّا ا َ»
«او ُ ال وَ یَحِلُّهَا فی َ
می باشد که شایر آن را در صدر توح د و یگانگی میداند:
وَ لَتترُبّتتمَتتا جَتتمتتعَ األیَتتادِی کَتت تتدَهُم

وَ یُتتزادُ فتتی تَتتمتتکتت تتنِتتهِ التتمَتتجتتدُو ُد

وَ کَتتذا یُتتعتتادِی التتنَتتاسَ طُتترّاً اَتتو ُ ال

وَ یُ تحِ تلُّتتهتتا فتتی صتتتَتتدرِهِ ال توَتتوح ت تد ُ

فَتتا َ أستتتتتأَ ُ أن یَتتزیتتدَكَ رفتتعتتة ً

إن کتتانَ فَتتواَتتکَ لِتتلتتعُتتالءِ مَتتزیتتدُ
(أرجانی)1 :266 ،1998 ،

ترجمه( :چه بسا دشمنان بر یل ه تو آماده شوند و خدیه و ن رنگ خود را به کار گ رند و به بهره
برده شده ،نجات می یابد .واین چن ن باگفون ال بامردم د شمنی می نماید وکلمه توح درا در رأس آن
ارار می دهد .واجخدا می خواهم که شتتأن ومنزلت تورا افزون ترستتاجد.اگرباالتراجشتتأن ومنزلت تو،
مقامی وجود دا سوه با شد) .در نظریه وحدت وجود ،ه

موجودی دارای ه سوی ن ست ،بلکه ه سوی

مووصّ خدا و نامهای او است .هسویهای دیگر درحق قت ،هسوی او است و در همه هسوی جز او،
کستتی صتتاحب «وجود» ن ستتت؛ به یبارت دیگر ،در همه اجزای جهان ،آنچه که در حق قت وجود
دارد ،خدا است و این نکوه را یارف ادراك میکند و یا به او حضرت یلی(ع) او را میب ند و آنگاه
اورابندگی میکند« :ال أیبُدُ رَبّاً لَم أرَهُ» (.همدانی  )257 :1377اینکه ارآن میفرماید :خدا نور آستتمان
و جم ن است،یعنی اصل «السَّماواتُ و االَرض» ؛ اصل وجود آسمان و جم ن .وجود ذات خدا است که
جوهر یزّت باشتتتد(.همان )257:ناصتتتح الدین معنای توح د و کلمه «ال اله الّا ا » را هم ن میداند.
بزرگان(اهل یرفان) ایوقادشتتان به ال اله الّا ا غ ر اج آن طوری استتت که دیدگاه یقلی میگوید .به
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ایوقاد آنهاوجود،خدا است و جز او موجودی ن ست.
عشق الهی
استتوفاده اج یناصتتر برجستتوه طب عى براى وااع ت بوشتت دن به اندیشتتهها و محوویات ذهنی و
برونگرایی و تحرك ،ضتتروری استتت جیرا برای نشتتان دادن حواد

بزرگ ،ه

چ ز ستتزاوارتر و

کارآمدتر اج یناصر مادى ن ست ( .یاحقی )45 :1371 ،د محلّ تجلّی انوار الهی و اسرار است .جام
گ وی نمای ستت که در صتورت جال و صت قل یافون اج جنگار شتهوات و نفستان ات ،محل نزو انوار
ادس الهی می گردد .صالح و فساد د در صفا و کدورت است .د چون آی نهای تمامنمای است که
در مقابل یالم غ ب ارار گرفوه استتت .د لط فهای ربّانی استتت که یجایب یالم ملک و ملکوت را
مینمایاند .منشتأ شتادیها و خوشتی ها و لذایذ و غم و نفرت و احوا  ،د استت .اج این جهت ،در
سون یارفان ،حفاظت و پاسداشت د یکی اج مهمترین وظایف رهروان کوی حق قت شناخوه شده
استتت .مراابت د در تمام لحظات و اواات و ب داری و هوش ت اری اج این که حرم غ ر خداوند ارار
نگ رد ،بس ار حائز اهم ت است (.شریفی و صادای )139 :1388،ناصح الدین أرجانی در م ان اشعار
نلز و دلکی خود یاشقانه هایی را در توص ف محبوبه خویی داشوه است که گاهاً آن معشواه جم نی
و گاه ذات باری تعالی ا ست او شعر خویی را اج تو ص ف ممدوحی شروع مینماید لکن در م انه
ا ص ده به تو ص ف مع شواه حق قیاش خداوند تبارك و تعالی میپرداجد و حوّی من شأ ی ش و یالاه
م ان یا ش و مع شوق جم نی فقط اج سوی خداوند ا ست و نا صح الدین با ب ان این یبارت که محور
و یلّت اساسی این یش اج سوی خداوند صادر میشود:
وَ مَتتدام ِع ستتتت تلم ب َ نَ أ جفَتتانِ م ُ لرِمم

إذَا جَتتادَ مِتتنتتهَتتا خَتتدُّهُ التتدَمتتع خَتتده

وَ لِتتلتتهِ تَتتعتتلتت تتلُ التتمُتتنَتتی مَتتا ألَتتذّه

وَ لِتتل تهِ تَتتبتتری تحُ ال تجَ توَی مَتتا أشتتتَ تدَّه

وَ لِتتل تهِ ظَتتبتتی أَح توَرُ ال تعَ ت تنِ یَتترتَتتعتتی

فُتتؤادی ال مَتتاءَ التتعَتتقتت تت ِ وَ رِنتتدَه
(أرجانی)1:446 :1998 ،

ترجمه( :محل جاری شتدن ست ل در م ان پلکهای یاشتقی ،هنگامی که گونهاش اشتک را بدان
بوشتت د .و یلّت یابی آرجو اج آن خداستتت و چقدر لذّت بوی استتت و ستتوج و گذار د انستتان
هرچقدر که سوت با شد اج جانب خدا ست .و آهوان جیبا چ شم که در د من به چرا م شلولند اج
جانب خداستتت و نه آب یق

و رند آن) .افالطون میگوید" :روح انستتان در یالم مجردات ابل اج

ورود به دن ا حق قت جیبایی و حس مطل یعنی خ ر را بدون پرده و حجاب دیده استت ،پس در این
دن ا چون حستتن ظاهری و نستتبی و مجاجی را میب ند اج آن جیبایی مطل که ستتابقاً درك نموده یاد
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میکند .غم هجران به او دست میدهد و هوای یش او را بر م دارد .فریفوه م شود و مانند مرغی که
در افس است میخواهد به سوی او پرواج کند»( .شاکر)227 :1388،
یش به خال هسوی را آتشی است که وجود آدمی را پاالیی میدهد .وی بعضی اج یالمات این
ی ش یرفانی را روی گرداندن اج دن ا و آخرت ،تنها به ح سن محبوب توجّه کردن ،دو ست دا شون
آنچه بایث وصتتا به او میشتتود ،اشتتو اق به ذکر معشتتوق ،اطایت اج اوامر و نواهی و ح رت اج
مشتتتاهدة جما ح میداند (.کاشتتتانی . 580 :1372،خ ا اج یوامل برانگ زاننده یاطفه جیبایی و اج
نوایج آن و در برگ رنده لذّت ابوکار است ،جیرا بایث تکم ل اندیشه هنرمند و آفرینی اندیشهای نو و
الهام گرفوه اج آن میگردد (.غریب ) 49 :1378 ،ناصتتتح الدین با ب ان یشتتت و یالاهاش نستتتبت به
معشوق هسوی ،یش خود را به رهایی اج تمایالت مادّی و گرویدن به یش مکارم اخالق و فضائل
منوط کرده است و یاش باید در این راه ،سووی ها را بجان خریده و صبر و شک بایی پ شه کند:
اُتتتلُتتتوبُتتتنَتتتا کَتتتالتتتعتتت ُتتتونِ لَتتتکُم

أمتترَضتتتتُتتهَتتا إن نَتتظَتترتَ أبتتر ُهَا

دیتتنُ التتمَتتعتتالِتتی إلتت تتهِ نَتتفستتتِتتی مِن

دُونِ التتوَصتتتَتتابِتتی أتتت تتحَ مَصتتتتبتتؤُهَا

فَتتا یوَضتتتتتُ أنستتتَّتتا بِتتالستتت ُه تدِ أ کح َلُه

ی َ تنتی وَ ی َنستتتتی بِتتا لب َ تدِ أنستتت َؤهَا

ترجمه( :البهای ما،مانندچشمهای شماست.اگرسالمترین آنها را نگاه کنی،آنها راب مارترین خواهی
یافت.نفستتتم با تأخ ر اج دین یشتتت و غز به دیگری ،تعلّ به معالی و مکارم گروید و با شتتتب
جندهداری و بیخوابی أنس و الفت پ دا کردم ،امّا در راه سفرها و باجار مرکبها در د شتها).نا صح
الدین در اب ات فوق با ا سوفاده اج ین صر ت شب ه که واژه «الوب» را به «ی ون» ت شب ه نموده ا ست تا
ت صویری بدیع اج ی ش فراجم نی شایر ن سبت به م سأله ی ش ارائه دهد و مواطب همراه با م ضمون
یش اج تشب ه به ینوان ینصری برای تصویرپرداجی لذّت ببرد.
نتیجهگیری :
ایجاد شناخت و درك اج مس ر تصویراندیشی و گرایی به آن ،گاه به کشف ناشناخوههاییمنجر
می شود مفاه می که با تعاریف و توص فات ادرت انوقا ندارند ،با یاری تصویر منوقل می شوند؛
فرآیند تصویر ابزاری جهت شناخت هنری و پرورش خالا ت است .ااض تی ناصتتح الدین أرجانی،
یکی اج چهره های نامدار ادبی استتتت که هم اج نظر دانی فقهی هم ادبی ،جای گاه وی ه ای در دورة
سلجوا ان و حکومت یباسی به خود اخوصاص داده است .وی جزء نوادر جمانه و در شمار ائمه فقه
در روجگار خویی بود .اج آن جا که بعد ها به مناصتتب اضتتایی دستتت یافت ،در این یلم به انداجه
کافی مهارت کستتب کرده بود .او خود بعد ها در یک ب ت اج اشتتعارش ،خویشتتون را «شتتایرتری ن
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فق هان» و «فق هترین شتتایران» لقب داد .کاربرد تودرتوی اسوعاره ،مجاج ،تصویر ،و جاندارپنداری در
یک ب ت و حوی یک مصراع نا صح الدین أرجانی ،ما را هنگام رویارویی با شعر به اوج الوذاذ هنری
می رساند  .این دسواورد همسو با یافوة شناسی دربارة پ چ دگی شعر حافظ است .معانی او با ارجیابی
شعر ناصح الدین أرجانی اج دیدگاهی دیگر به این نو جه دست یافوه است که در شعر او آرایی معانی
و مضام ن یمودی است .در این ش وة آرایی ،هر معنا ،نه در کنار معنایی دیگر ،بلکه بر فراج آن ارار
می گ رد تا معنای او در االب یک ب ت پ چ ده در آم زد .ناصح الدین أرجانی اج انواع صور ب انی اج
جمله ت شب ه ،مجاج ،ا سوعاره و کنایه در شعر خود بهره ج سوه ا ست .وی در ت صویری که اج دیوان
خود به مواطب منعکس می نماید اج یناصتتر تصتتویرپرداجی همچون استتوعاره ،مجاج و آیرونی بهره
ج سوه ا ست تا مؤلّفه های حِکمی یرفانی همانند :ی ش الهی ،بیایوباری روجگار ،ح سادت ،وحدت
وجود ،لزوم یبادت و مناستتک حجّ در شتتریعت استتالمی ،ناستتخ و منستتوخ ،و اثبات نفی و تجرید
راب شتورنمایان کند .و این مضتام ن ناب که برخواستوه اج جبان و اندیشته ناصتح الدین میباشتد و با
بررسی شواهد شعری موعدّدی که در دیوان شعری این شایر نامور ایرانی انجام شده است ،میتوان
به صراحت ب ان نمود که نا صح الدین أرجانی گرای شات و تفکّرات حِکَمی یرفانی فراوانی دارد که
در ب ن مدایح و غز های خود آن را گنجانده است.

منابع و مآخذ:
 -1ابن تلری ،یوسف ،)1992( ،النجوم الزاهره فی ملوك مصر و ااهره ،ب روت :دارالکوب العلم ه.
 -2ابن جوجی ،جما الدین ابی الفرج ،یبدالرحمن بن یلی ،)1992( ،المنوظم فی تاریخ الملوك واألمم ،هند.
 -3ابن خ لدون ،ابوج یدی بدالرحمن بن مح مد ،)1363( ،العبر ،ترج مه :ی بدالمح مد آیوی ،تهران :م طال عات و
تحق قات فرهنگی.
 -4ابن خلکان ،شتتتمس الدین ابوالعباس احمدبن ابراه م بن ابی بکر ،)1364( ،وف ات األی ان ،ام :شتتتریف
رضی.
 -5ابن منظور ( ،)1410لسان العرب ،ب روت :دار صادر.
 -6أحمدغن م ،کما ( ،)1998یناصر ا بداع الفنّیّ فی شعر أحمد مطر ،ااهره ،مکوبة مدبولی.
 -7أرجانی ،ناصح الدین ،)2003( ،احمد بن الحس ن ،الدیوان ،دبی :الموسویة الشعریة.
 -8براهنی ،رضا ،)1371( ،طال در مس ،چاپ او .
 -9داد ،س ما ،)1385( ،فرهنگ اصطالحات ادبی تهران  :انوشارات مروارید.
 -10ریکور ،پل ،)1378( ،جندگی در دن ای مون ،ترجمه بابک احمدی ،تهران :نشر مرکز.
 -11ستتتبکی ،تاج الدین ابونصتتتریبدالوهاب بن یلی بن یبدالکافی ،)1992( ،طبقات الشتتتافع ه الکبری،
ب روت:دارا ح ا الکوب العربی.
 -12سجادی ،ض اءالدین ،)1375( ،فرهنگ اصطالحات و تعب رات یرفانی ،تهران :طهوری.
 -13شاکر ،کریم ( ،)1388جلوههای ی ش در شعر ح س ن منزوی ،ف صلنامة تو ص صی یرفان ،سا ش شم،

شماره  ،21صص .240-225

 -14شایب ،احمد ( ،)1994أصو النقد األدبی ،ااهره :مکوبة النهضة المصریة.
 -15شتتریفی ،غالمحس ت ن و صتتادای ،ریحان« ،)1388( ،باجتاب مفاه م یرفانی و اخالای در شتتعر هوشتتنگ
ابوهاج» ،پ وهینامة جبان و ادب ات فارسی ،ش دوم ،ص.156-129 :
 -16شف عی کدکنی ،محمدرضا ،)1372( ،صور خ ا در شعر فارسی ،تهران ،انوشارات آگاه.
 -17ش راجی ،مالصدرا ( ،)1981الحکمة الموعال ة فی أسفار األربعة ،ب روت :دار االح اء الورا

العربی.

 -18صدر ،س د محمد باار ( ،)1375نسخ در ارآن ،ترجمه آرش مردانی پور ،مجله صح فه مب ن ،شماره ششم
و هفوم ،صص.57-45
 -19صفدی  ،صالح الدین ،)2000( ،الوافی بالوف ات ،ب روت:دارا ح اء الورا

العربی.

 -20طباطبایی ،س دمحمد ،)1391( ،کارنامه بهبهان ،تهران :ام د مجد.
 -21طباطبایی ،س دمحمدح س ن ،)1380( ،الم زان ،ترجمه س دمحمدباارمو سوی همدانی ،ام :دفورانو شارات
اسالمی.
 -22طبا  ،احمد ( ،)1985المونبّی ،دراسة نصوص من شعره ،طرابلس :المکوبة الحدیثة.
 -23طهرانی ،ش خ آاابزرگ ،)1361( ،الذریعه إلی تصان ف الش عه ،ب روت :داراألضواء.

 -24غریب ،رج ( ،) 1378نقد بر مبنای جیبایی شتتناستتی و تأث ر آن در نقد یربی ،ترجمه نجمه رجایی ،مشتتهد:
مؤسسه چاپ و انوشارات دانشگاه فردوسی.
 -25غن می هال  ،محمد( ،بی تا) ،ادب ات تطب قی ،ترجمه س د مرتضی آیت ا جاده ش راجی ،تهران :انوشارات
ام ر کب ر.
 -26فووحی ،محمود ( ،)1389بالغت تصویر .تهران :سون.
 -27فوالدی ،یلی رضا ،)1389( ،جبان یرفان ،تهران :سون.
 -28اطب ،س ّد ( ،)2003النقد األدبی-اصوله و مناهجه ،ااهره :دار الشروق ،چاپ دوّم.
 -29کا شانی ،یزّالدین محمود ،)1372( ،م صباح الهدایه و مفواح الکفایه ،ت صح ح :جال الدین همایی ،چاپ
چهارم ،تهران :موسسه نشر هما.
 -30کل نی ،محمدبن یعقوب ،)1363( ،الکافی ،تهران:دارالکوب االسالم ه.
 -31مطهری ،مرتضی( ،بیتا) ،آشنایی با یلوم اسالمی ،تهران :صدرا.
 -32نراای ،محمدمهدی ،)1382( ،جامع السعادات،ام:مؤسسه اسمای ل ان.
 -33نوری یالء ،اسمای ل ،)1348( ،صور و اسباب در شعر امروج ،تهران :چاپ افست.
 -34هگل ،)1363( ،مقدمه بر جیبا شناسی ،ترجمه :محمود یبادیان ،آواجه ،چاپ او .
 -35همدانی ،ی ن القضاه ،) 1377( ،تمه دات ،به کوشی :یف ف یس ران ،تهران :منوچهری.
 -36ولک ،رنه )1374( ،تاریوی نقد جدید ،ترجمه س د ارباب ش روانی ،تهران :انشارات ن لوفر.
 -37یاحقی ،محمد جعفر ،)1371( ،کواب پاژ ،فردوسی و رجم افزارها.

