
 گيري شعر عرفاني و نقش آن در اخوت جهاني بستر تاريخي شكل  ١٦٣

  

گيري شعر عرفاني و نقش آن  بستر تاريخي شكل
  اخوت جهاني در

  ∗عبداهللا عطايي

رنسانس ايراني پس از عنوان بارزترين  پيدايش ادبيات فارسي نوين را اغلب به
ترين شاخصة هويت تاريخي  دانند، زيرا زبان فارسي مهم فروپاشي دولت ساساني مي

فرهنگي، كامالً نو و اسالمي بود و چندان وجود اين فارسي نوين مبين  با. ايران است
هايي از فرهنگ ايران  هر چند كه ابعاد و جنبه, پيوندي با فرهنگ ايران باستان نداشت

بلكه محتواي آن براي , از ميان نرفت, باستان كه با روح و پيام اسالم مغايرتي نداشت
 قبول ةدرنتيجاصالح گرديد و شكل آن , اسالمشناخت  كسب موقعيتي مهم نسبت به

  .عنوان زبان علم و بيان مفاهيم ديني و علمي تغيير يافت زبان عربي به
, مانده است ترين اشعار فارسي كه باقي قديم. فارسي نوين با شعر آغاز گشت”

 كه مؤلّف آن ناشناخته تاريخ سيستان. اواسط قرن سوم هجري است متعلّق به
نخستين شعر فارسي را , است و در قرن پنجم هجري تأليف شده است

 هنگامي كه پيروزي تاريخ سيستانبنابر گزارش . دهد سگزيان نسبت مي به
يعقوب ليث صفاري را بر عمار خارجي جشن گرفته بودند، يكي از شعرا 

. زبان عربي شعري در تهنيت اين پيروزي و مدح يعقوب ليث صفاري سرود به
فت؟ محمد بن وصيف پس چيزي كه من اندر نبايم چرا بايد گ: يعقوب گفت

                                                   
  .ايران, همدان, عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا  ∗
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شعر پارسي گفتن گرفت و اول شعر پارسي اندر عجم او گفت و پيش از او 
  .١“كسي نگفته بود
پس از فتوحات مسلمانان , رغم دگرگوني عميق اوضاع اجتماعي ايران بنابراين علي

علما و ,  انقالب عقيدتي كه حاصل نفوذ اسالم در عمق انديشة ايرانيان بودپي و نيز در
چنين پس از قرن سوم هجري  زبان عربي و هم انديشمندان ايراني با تمسك به

در مساعي متمركزي كه تمدن , ويژة شعر فارسي زبان فارسي نوين به تمسك به با
 كنندگان ترين شركت وجودآورد شركت جستند و اتّفاقاً فعال جديد شرق عالم اسالم را به

  .ددر اين كار عظيم و همه جانبه بودن
هاي عرب بود اما  در اين دوره بود كه ادب دري برآمد و اگرچه ملهم از نمونه

فرهنگ و سنن بومي در پرورش آن نقش اساسي داشت و يك حركت تدريجي و 
  .تكاملي را پشت سرگذاشت

ويژه شعر فارسي را مهيا نمود  از جمله عواملي كه بستر شكوفايي ادب و به
گونه كه خاطر نشان  همان. و امراي محلّي ايراني بودندسالطين  دربارهاي متعلّق به

صورت رسمي در واقعة شادباش   ظهور شعر فارسي را بهتاريخ سيستانگرديد مؤلّف 
 از االلباب لبابچنين محمد عوفي در  هم, داند ليث بر عمار خارجي مي پيروزي يعقوب

بردند  سر مي ماني بهحنظله بادغيثي و شماري ديگر از شعرا كه در ايام دولت سا
دربار بخارا در سراسر دورة فرمانروايي حكّام آل سامان، مركز درخشان ادب . كند مي ياد

چنانكه دربارهاي محلّي خراسان و ماوراءالنّهر نيز از شعرا حمايت , فارسي و عربي بود
وم اما از شعراي قرن س, ترديد محصول شعري اين دوره فراوان بوده است بي. كردند مي

دست دادن طرحي از  ولي همين مقدار براي به, مانده است اي باقي قطعات پراكنده
توان  از آن پس شعر فارسي را مي. كند شكوه و تنوع نخستين فعاليت شعري كفايت مي

هاي آن تثبيت گرديد و همان اصول و  هاي اصلي و صورت مايه. كامل و بالغ دانست
  .را شكل دهدبايست كلية اشعار بعدي  سنّت مي

                                                   
  .٢١٥ص , ١٣٨١, انتشارات معين، تهران, تاريخ سيستان) مصحح(الشعرا محمد تقي  شهدي، ملكبهار م  .1
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 مرور اين مقدار به. البتّه اين زبان مقدار زيادي واژگان را در خود واردكرده است
, افزايش نهاد و ميان اشكال مختلف ادبي تمايز پديدآورد زمان در زبان ادبي رو به

  .طوري كه در شعر حماسي كمتر ولي در شعر غنايي بيشتر لغات عربي پذيرفته شدند به
هاي عربي  كلّي خالي از واژه يعني به, فارسي خالص كسي بهبديهي است هرگز 

معتقد است كه يك ايراني براي ) م ٩٣٤/ه ٣٢٢: م(ابوحاتم رازي . چيزي ننوشته است
  .كلمات عربي توسل جويد بيان مفاهيم مختلف ناگزير است به

راي زباني آميخته برپايه لهجة فارسي بوده است اما دا, فارسي نوين از همان آغاز
هاي ايراني است كه كلمات عربي نيز در آن رسوخ  هايي آشكار از ديگر لهجه نشانه

هاي ايراني و زبان  اين عامل بود كه فارسي نوين را زبان مشترك سرزمين, كرده است
  .ادبي و فرهنگي شرق عالم اسالم در قرون متمادي ساخته است

 تجليل از اميران و سالطين هر حال چون شعر فارسي در دربارها براي ستايش و به
. از اين رو شعر غنايي نخستين شاخه شعري بود كه پديدار گرديد, ايراني منشأ گرفت

بدون ترديد شعر غنايي تحت حمايت امراي ساماني در بخارا كه مركز بزرگ ادبي بود 
  .ترويج و تكامل يافته است

ه آنان در اين دوره در گران و اموال كثيري ك صالت, سامان سابقه آل هاي بي تشويق
درجات  را به) شعرا(اي بود كه آنان  اندازه اند به كرده راه تشويق شاعران صرف مي
اند كه بنه او را چهار صد شتر  دربارة رودكي گفته. رساند بلندي از ثروت و مكنت مي

خدم و حشم حركت  و گروهي از شعرا چندان تنعم و جالل داشتند كه با. ١كشيد مي
  .٢گذشتند د و مانند شاهان با موكب از معابر ميكردن مي

ميان امرا و سالطين و وزراي اين عصر بسيار كسان بودند كه يا خود شاعر و  در
هيچ وجه  العميد و عتبي و يا از تشويق شعرا به ابن, المعالي مانند شمش, نويسنده بودند

  .كردند غفلت نمي

                                                   
  .٣٥٧ص , ١ج , تاريخ ادبيات ايران, اهللا  ذبيح]كترد[, صفاي سمناني  .1
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وقيان و گسترش حوزه نفوذ آنان پس از اين بر اثر فتوحات غزنويان و سپس سلج
زبان فارسي از دورترين نقاط ماوراءالنّهر تا سواحل مدتيرانه و از دجله تا سند و پنجاب 
گسترس يافت و اين عامل حيطة بسيار و سيعي براي پروراندن بيشتر شاعران و 

محيط سابق فراهم نمود و سرودِن اشعار  استعداد نسبت به نويسندگان خوش ذوق و با
اي پيدا نمود و شعراي بزرگي چون  هاي مختلف در جامعة آن روز جايگاه ويژه در قالب

  .عرصه وجود گذاشتند رودكي و فردوسي پا به
در زمينه رشد و بالندگي شعر , رسد كه تعقيب تفكر استقالل ايرانيان نظر مي البتّه به

ت آنان، ايران در با ظهور سلجوقيان و تثبيت حاكمي. فارسي حايز كمال اهميت باشد
توسعه طلبي  گسترش نمود و سالطين سلجوقي شروع به جهت غرب شروع به

كوشيدند  مي, در حالي كه غزنويان چون از ايران رانده شده بودند, سوي غرب كردند به
پنجاب و سند استوار سازند و در عين حال نفوذ زبان و , تا موقعيت خود را در مولتان

. يان اقشار باالي اجتماع متصرفات خود در هند توسعه دهندم فرهنگ ايراني را در
بنابراين از لحاظ فرهنگي عصر سلجوقيان و غزنويان يكي از مقاطع اوج فرهنگ و 

تأسيس مدارس بزرگ و انتقال , اين توسعه فرهنگي در رشد شهرها. تمدن ايراني است
هايي از طبقة  خاندان يم بههاي ديوان ساالر قد دستگاه اداري و ديواني از دست خاندان

و اگر سيل بنيان كن مغول )  ـ كمبريجتاريخ ايران(قول باساني  به. شد متوسط منتقل مي
  .١افتاد اي اتفاق مي ٍسابقه نورديد چه بسا تحوالت بي ايران را درنمي

اما قوالبي كه , چنان پررونق بود شعر فارسي در دورة زوال سلسلة سلجوقيان هم
كمال رسانده بودند، رفته رفته جايگاه خود را از دست داد و شعر در  ذشته بهشاعران گ

  .باليدن كرد اي شروع به مسير كامالً تازه
شعرا ديگر آن ارج و مقامي را كه در گذشته از آن برخوردار , از نقطة نظر اجتماعي

شده هاي مختلف تجزيه  هايي با وسعت دولت امپراتوري سلجوقي به, بودند نداشتند
آنان صله  كس كه به هر ورزيدند و به هم رشك مي شعرا كه نسبت به پادشاهان به. بود
شعرا ناگزير بودند براي تأمين . ورزيدند كردند، چندان التفاتي نمي داد كرنش مي مي

                                                   
  .٥٢٢ص , ٥ج , دانشگاه كمبريج، ترجمه حسن انوشه, تاريخ ايران.: آ.بويل، جي  .1
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تنهايي كافي  اين امر به, تكاپوي يافتن صله و پاداشهاي مادي برخيزند معاش روزانه به
  .سرايي منزلت گذشته خود را از دست بدهد ه مديحهبود تا سبب گردد ك

چنين رشد قدرت شهرها و اصناف و بازارها از عوامل ديگر ضعف جايگاه  هم
اين پديده جديد در افزايش مقبوليت غزل و رباعي در . سرايي بود گويي و مديحه قصيده

  .نيمه دوم قرن ششم بسيار مؤثّر بود
ها و در آثار صوفيه  ي ارشاد مردم در خانقاهاز همين دورة شعر و نثر فارسي برا

تمام كتب عرفان و  يافت و در تمام مجالس وعظ و سماع و ارشاد و در قريب به راه
نحوي كه مورد فهم همگان  وجود آمد به هاي صوفيانه كه در ايران آن عصر به منظومه
حمايت بدين ترتيب ادب فارسي كه تا قبل از اين فقط مورد . كار رفت باشد به
 طالبان و طرفداران, يافت و آثار دلپذير عرفا هاي دولتي بود در ميان عامه مردم راه دستگاه

  .بسيار يافت و اين امر يكي از علل مهم توسعه و گسترش شعر و ادب فارسي گرديد
از مسايل قابل توجه اين عصر بدبيني شديد شعرا از وضعيت موجود و انعكاس آن 

ناخشنودي عقال و درنتيجه بدبيني  اني وضع اجتماعي اين دوره بهنابسام. در شعر است
در اين دوره كمتر كسي است كه از غلبه متظاهران . دنيا و مافيها بود آنان نسبت به

اندك اندك دنبالة اين . دين و از رواج فساد و تزوير و قتل و غارت شكايت نكند به
بسياري از آنان جهان و جهانيان را چنانكه , چه در اوست كشيد دنيا و هر شكايات به

شايد همين امر باعث شده است كه غالباً شعراي . رسواترين صورت وصف كردند به
اعتكاف و اعتزال  هاي حيات خود ميل به قرن ششم خاصّه اواخر آن در باز پسين سال

ا ظهور ب. اند كردند، چنانكه در احوال سنايي، ظهيرالدين فاريابي و خاقاني گفته پيدا مي
اي شاعر مستغني از دربار و صله و انعام  ها، عده خانقاه يافتن آن به شعر عرفاني و راه

  .ظهور كردند
ف و عرفان است ترين جنبه يكي از مهمن اسالمي تصوميان  در. هاي فرهنگ و تمد

توان يافت كه از عرفان  هر قومي عرفان جلوه خاص داشته است و احتماالً ملّتي را نمي
وجود اختالفات  از جمله خصوصيات عرفان يكي اين است كه در آن با. بهره باشد يب

عرفان نزاع و پيكار پيروان اديان . در اساس و اصول كمتر دچار تفرقه هستند, فرعي
اديان وحي و الهام يك خدا هستند و , گويد كند زيرا مي گوناگون را تا حدودي حل مي



  ١٦٨  قند پارسي

  

يكديگر  اخت يك خدا و ايجاد پيوند دوستي و آشتي باهمه پيامبران انسان را براي شن
چنانكه پير ابوالفضل سرخسي در اين . اند و پيراستن خوي و تهذيب اخالق فراخوانده

  :باره گفت
اي فرزند يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر آمدند و مقصد و هدفشان ”

يد و او را او را شناس, سخن بود و گفتند با خلق بگوييد كه خدا يكي است يك
  .١“باشيد

ترين ابزار براي عرفا و  عنوان مهم بنابراين شعر فارسي پس از طي مراحلي به
هاي آنان و ارتباط با مردم مورد استفاده قرارگرفت و  متصوفه در جهت نشر انديشه

دليل آن كه عرفان و تصوف مشربي است خالي از تعصّبات معمول و اين كه همة  به
داند، بيشترين نقش را از طريق  سوي او مي گويد و همه را به يند و ميب مي» او«چيز را 

و اين موضوع . شعر فارسي بر يگانگي امم و اخوت جهاني از خود بر جاي گذاشت
هاي بسيار در شعر و ادبيات  رغم دگرگوني هاي فكري است كه علي شك از ويژگي بي

دهد كه رنگ حيات و رنگ  ميآن رنگ خاصّي  جلوه دايم دارد و به) فارسي(ايران 
در ادبيات اسالمي ايران چيزي كه مخصوصاً . انسانيت و يگانگي و وحدت است

دهد عرفان است و در عين آن كه معرف  جنبة انساني فرهنگ را جلوه بيشتري مي اين
همة انسانيت تعلّق دارند و انعكاسي از آمال و آالم  به, جو اجتماعي زمان خود هستند

  .اند بقات انسانيتمام ط
اسالمي، تسامح و آزادي اراده و  ـ هاي فكري و فرهنگ ايراني عالوه ويژگي به

اوج اعتاليي كه در حد قامت انسانيت است  اغتنام فرصت در اين ادبيات را به
  .رساند مي

گيرد بلكه اختالف  تسامح نه فقط اختالف در مذاهب و عقايد را ناديده مي”
شوند و نگرش اين فرهنگ كه مبتني بر انسان  عتباري ميطبقات و نژادها ا در

دوستي منبعث از روح اسالم است در اين شعر زيبا و جهاني سعدي بازتاب 
  :دارد
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  كه در آفرينش ز يك گوهرند       بنـي آدم اعـضاي يكديگرنـد   
  دگــر عــضوها را نمانــد قــرار  چو عضو به درد آورد روزگـار      
 جبر خشني كه الزمه بينش عرفاني اهل و حتّي مسئله آزادي اراده بر رغم

» عدم«داند و ناچار شر را به  ناروا مي» وجود«را به » شر«وحدت است اضافه 
  .١“كند اضافه مي
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  .٢٥٣٦ها، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، چاپ دوم  تحقيقات، نقدها و نمايشواره
سينا،  كتابفروشي ابن, اول  جلد،تاريخ ادبيات ايران: اهللا  ذبيح]دکتر[ ي سمناني،صفا .٤

  .ش ه ١٣٣٣تهران،
تصحيح دكتر محمد استعالمي، زوار، تهران، , االولياةتذكر: عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين .٥

  . شه ١٣٤٦
  

                                                   
  .٣٧، ص نه شرقي نه غربي انساني:  عبدالحسين]دكتر[, كوب بروجردي زرين  .1



  ١٧٠  قند پارسي

  

  

 


