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  انعکاس اخوت و برابري در رباعيات عرفاني فارسي
  ∗عراق رضا زيدي

ي است که ديناسالم تنها . اي دين اسالم استه عرفان و تصوف يکي از شاخه
 جا جاي درو . کريم کتابي است قرآن دارد » مجيدقرآن«صورت  را بهدستورالعمل خود 

 و آشتي داده و تمام درس اخوت و مساوات و صلح كريم در موارد گوناگون قرآن
  .اوالد يک مرد و زن قرارداده استاز روي زمين را هاي  انسان

جعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم  لناس انا خلقنکم من ذکر و انثي و ايايها
م و آنگاه ياي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريد: ترجمه .١عنداهللا اتقاکم

بزرگوارترين شما . تا يکديگر را بشناسيدداديم و قبايل قرارصورت شعوب  ا را بهشم
  .ستترين شما قينزد خدا متّ
  . اين نکته آشکارا بيان شده است)ص( پاک در حديث رسولقرآنبر عالوه 

اهل ايمان نيست : ترجمه .عان و جاره جائع ايل جنبهبليس باملؤمن الذي يبيت الش
  .اش گرسنه باشد کسي که سير بخوابد و در جنب وي همسايه

از اهل ايمان نيست کسي که  .ليس من املؤمنني الذي يشبع و جاره جائع ايل جنبه
  .٢اش در پهلوي وي گرسنه باشد خود سير شود همسايه

  : فرمود)ع(ين قرار آمده است که موال علي ا ازغهنهج البالهمين نکته در 
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 ضاريا تغتنم اًعتکونن عليهم سبطف م و الل م و الة و احملبة للرعيةاشعر قلبک الرمح
مردم خود  با: ترجمه .الدين و اما نظري لک يف اخللق  اما اخ لک يف، فام صنفان.اکلهم

آنها را كه فت برخورد نماييد و براي آنها مثل حيوان درنده نباشيد أرحمت و ر با
 يا و شما  يا برادر دينيدان خاطر اين که مردم دو صنف هد بدرد و بخورد، بهخوا مي

  . مانند شما هستنداي آفريده
  :گويد جاي ديگر مي

ترين ذخيره،  براي شما محبوب: ترجمه؛ احب الذخائر اليک ذخريه العمل الصاحل
  .است عمل صالح ةريذخ

حال فقط مثنوي  ات فارسي پر از عرفان و تصوف است ولي تا به بزرگ ادبيةذخير
گيري شده   و عرفان و تصوف در آن پيو غزل مورد بررسي و پژوهش قرارداده شده

ام يافته جين اصناف ان ا کارهاي عرفان ازنرتريقّکه در رباعيات، مؤ حالي در. است
 مردم رايسيقي خاص بو با آهنگ و م راعرفان شاعران پيام و عقيدة مربوط به. است

. شد اد ميعنوان دوبيتي و ترانه ي بب در ابتدا صنف رباعي بهسهمين  به. اند مطرح کرده
شود که هم در مجلس و  ر دانسته ميرباعي در برابر غزل و مثنوي ازين لحاظ هم مؤثّ

 طور براي غزل نيز وقتي نهمي. هم در حال حرکت، سرودن تمام مثنوي محال است
ت، سامعين ت اختصار و جامعيسبب خصوصي ولي رباعي در چند لمحه به. بايد باشد

عرفا و شايد همين وجه است که شاعران . ندک از جادوي خود، مسحور مي را
ت را ت و عالم انساني بشريةجامعو دستي خود را اظهارکرده   چيره»رباعيات« در

نار امروزي يمحدوديت در حدود خود داده است و بنابر موضوع و عنوان سم درس
  را نمايان ساخته است که مقصد»نقش ادبيات عرفاني فارسي در ايجاد اخوت جهاني«

  .باشد اصلي دين اسالم مي
 را )ه ۳۲۹ :م( فقط رودکي ان و صفاريانهاي طاهري هعالوه بر شاعران معروف دور

الشعرا ابوعنوان  هاند و وي را ب عنوان نخستين شاعر بزرگ ادبيات فارسي شمرده هب
که رودکي  در حالي. همين شاعر است که صنف رباعي را ايجاد کرده است. اند يادکرده

 ةدرج هآيد ولي در رباعياتش وصف عرفان ب شمار نمي ه عرفاني بان شاعرلهجماز 
  :مثالً. کمال موجود است



  انعکاس اخوت و برابري در رباعيات عرفاني فارسي  ١٧٣

  

ــت    رگاه دل محــزون اســتذکــه گــ ييجـا  ــاالخون اس ــره ب ــزار تي ــا دو ه   آنج
ــلي ــي ص ــتفل ــان ز ح ــال م ــدخ يا ب   مجنون داند که حال مجنون چون است        برن

کاربرده شده است و  هاس بالنّ  عواممعني ه ب»زونحدل م« واژه ردر رباعي مزبو
و اصطالحي است که . شود مردمي است که دل او از درد ديگران پرخون مي مرادش به

 براي آن طبقة محدود »ليلي صفتان« ديگر ةواژ. کنند استفاده ميآن صوفيان بيشتر از 
ين  ا در»مجنون«واژه . کاربرده شده است هباشند ب آزار مردمان مي پي عوام است که در

فقط مظلوم از : گويد مي. بينند ست که از دست مستبدان آزار مياآن طبقه  رباعي نشانگر
سرگرداني  بهولي ظالم هيچ کاري . كه باشد آگاه استوضع مظلومان پيرو هر مذهب 

  :يدگو در رباعي ديگر مي. مظلوم ندارد
ــار پتن آن نسدر جــــ   گنــــه و جينــــرکگــ

ــ ــتيشگـ ــاي جراپم سـ ــهـ ــگا دل تان بـ   نـ
  ارتـــا از رفت يـــت ز کـــار و رفـــد دســـشـــ

  سرزديم و آن بس که به سـنگ  ه  اين بس که ب   
 استعمال شده است و مرادش عالوه از »آن نگار پرکينه و جنگ«ين رباعي  ادر
جنگ و جدال با مردم و انسانيت  که آماده بهاست  و کساني رپرو  مردم کينه،محبوب
توان  ميو  استعمال شده است نه که سراپاي اسالم »سراپاي جهان« اينجا ترکيب. هستند

 براي نشان دادن اخوت و برادري »سراپاي جهان «کاربردن ترکيب هگفت که مقصود ب
اخوت و از  که حمايت ها کند براي همه انسان جهان است و اين رباعي نمايندگي مي

شاعر عقيده دارد که وقتي . دارند ميو نيز براي مبارزه با استبداد گام بركرده برادري 
خود جاي امن  هب پرور و حاميان جنگ و جدال خالي شود دنيا خود جهان از مردم کينه

  .شک فردوس خواهد شدرو آشتي و 
 حل )ه ٤۲۸ :م(ر معروف بوعلي سينا ف و مفکّولسيبعد از رودکي، شاعر و ف

فرمايد که  ميو  کرده مطرحني  اجزاي ترکيبي بدني و جسماةحوال هل انساني را بيمسا
تر و   متاع درد که ارزانحتياند   از آتش و آب و خاک و باد تخليق شدهها همة انسان

  .ترين سرماية روح انسان استعزيز
ــت   ــاني اس ــه روح ث ــن ک ــش آب ت   خون است نه خوني چه سبب زنداني است         آن آت
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ــآري ه ــم ــالهه س ــه درد ارزان ــا ب   تي اســن ارزانــرا بــديان، چــايــة جــا متــ  تي اس
*  

ـ   و ف ش چـ  آت ــر  رمن گـل  اد در خـ   کنـد ب ــل  ب ــراهن گ ــد آب پي ــاک چکي   خ
  ون تـو در گـردن گـل   ز خ رتر  وي دخ   ت تو و دامـن گـل    دس،  اقي مي اي س 
او . گردد طاهر همداني آغاز مي  از کالم بابايعقيده دارند که شعر عرفانبرخي 

ن قطعاتش در بحر هزج مسدس محذوف  چون وز.قطعات خود را رباعي ناميده است
  .است تر  لذا اين را قطعات گفتن درست.مفاعيلن مفاعيلن فعولن سروده شده است

 را نخستين شاعر عرفاني بايد شمرد که کالمش در راه )ه ٤٤۰ :م(الخير  ابي ابوسعيد
الحان و   دارد و چون او خوشجايگاه خاصي وي ،اخالق و کرداردر حاد انساني اتّ

طور بارز مشاهده  ه در رباعي او بحاالتشمهربان بود چنانچه عکس و بيان  شخو
  :گويد مي. شود مي

ـ       در راه يگانگي نه کفر است و نه دين           ينه و راه ببـ يک گام ز خود بـرون ن
  ينود منـش ين و بـا خـ  نـش  يهسـ  با مار   نالم گـزي  ان جهان تـو راه اسـ      اي ج 

و مقصد حيات انسان بوده انسانيت  ط بهبنياد عشق و محبت و اخوت مربوآري 
در رباعي ديگر خود را نماينده انسانيت گفته زبان و عقيده خودش را از . بايد باشد

ر ش را دور از حدود دوزخ و بهشت تصوا ديگران مختلف ناميده است و مقام اصلي
  .کند مي

همين پيغام  ز به ني)ه ٤٤۲ :م(کوهي  الخير شاعر عرفان، بابا ابي با ابوسعيدهمگام 
ت، دست آوردن جنّ ه دين داللت بر بةفلسفهمه کوهي  نزد بابا. دهد اخوت، دعوت مي

 ة در طريقت کوهي واژحال در عيني. کند درس عبادت و رياضت و زهد و تقوي مي
کوهي   بنابراين بابا.، منبع فسق و فساد است باشدفاقد از خلوصكه عبادت و رياضت 

برد و  کار مي به را »ما« همواره لفظ »من«جاي  هکند بلکه ب  ياد نمي»من« ة واژباخود را 
دست ما  هروز آخر جام ب گويد که ما از روز ازل عاشق و مست هستيم و تا به مي

ق ندارد کوهي تعلّ دهد که اين تنها براي بابا ابد نشان مي سير داستان ازل تا. خواهدماند
اگر کسي که از . روز اول تا روز رستاخيز است ازهاي جهان  بلکه داستان تمام انسان
 »عيب«اينجا لفظ . ها دوري خواهد جست  از جمله عيبباشدمند  اين جمله صفات بهره
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 اگر .شوند  سدِّراه ميي که در راه صلح و آشتي مثل خارهاي استصي نقاةهمشامل 
  :گويد مي. رود يبين م گريزد، آن وقت تمام اختالفات و تنازعات ازبي يجو انسان از عيب

ـ  د جـ  باتا دور     ايـم  ل عاشق و مست آمـده     زما روز ا     ايـم  دهت آمـ دسـ ه  ام ب
  ايـم  ت آمـده  کـن از روز الـس     م م يبع  پرستم بينـي  گر عاشق و مست و مي    

 است که )ه ٤۸۱ :م(انصاري  ترين شاعران عرفاني خواجه عبداهللا معروفاز يکي 
وي عشق و مستي را . نظر سروده است  جاذب وزيبايي کمال اهاي عرفاني را ب رباعي

تمام اشارة . خواهد همواره از آن سرشار ماند  مي،دارد و در آن حال مستي دوست مي
هاي منتهي   راهةي عشق فقط عشق است و همآر. کند عشق حقيقي داللت مي وي بر

وي  نزد. کند هاي اخوت و برابري جهاني کمک مي هموارکردن راه كه بهعشق  به
مرادش  هکه دل ب وجودآمده است و وقتي هسبب عشق ب ه ب»جاني مراد« و »دل مقصود«

 عشق بوده است که حضرت .شود رسد، آن وقت عشق سرماية عمر جاوداني مي مي
  : را عمر جاوداني بخشيد)ع(خضر

  ق اسـت اوداني عـش سرمايه عمر جـ    مقصود دل و مراد جاني عشق است      
  يعني که حيات جاوداني عشق است       رضتـه خـ   ق بود کز و بقا ياف     آن عش 

 راهي از وزارت تا عرفان پيموده است قدر و عظمت )ه ٥٤٥ :م(غزنوي  سنايي
سبب آن وي نخستين شاعر بزرگ  هميان شعر عرفاني مسلم است و ب ي دري سناةحديق

  :قول رومي بنابر. رود شمار مي هعرفاني ب
  يمرو  ميما از پي سنايي و عطار         سنايي دو چشم او عطار روح بود    

دهد و اخذکردن   درس رفتار خوب مياش دشمنان بهي سنايي در رباعيات خود حتّ
نظر بنده اين کليد گنج  هد و بكن ه ميتوصيود خبا قاتل و غاصب راحتي راه دوستي 

  .ي براي سالمتي جامعه بشريت استيبها بي
ــت     آن کس که سرت بريد غمخواري تو اسـت      ــو اوس ــرار ت ــاد ط ــي نه ــز کله   وان ک

ـ     آن ک  ـ  ار دهـ  س که تـرا ب   تيـار تـو اوسـ     د  تو کن  س که ترا بي   وان ک   تار تـو اوسـ    د ب
زند و  ثباتي دنيا و زندگي جاوداني انسان حرف مي سنايي در رباعي ديگر دربارة بي

اي است که مردم را از هر خرابي و فساد  سلحهگويد که نيکي ا کند و مي تلقين نيکي مي
 انساني که از فسق و فجور پاک است در آن ةتوان گفت جامع مي. کند جلوگيري مي
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 گويا نيکي براي عالم اخوت و برابري .تواند زنده ماند بدي و بدکرداري و بدگماني نمي
. رساند کنار ديگر با سالمتي مي کند که مسافران را از يک کنار به مثل پلي کار مي

  . سفر عالم فاني تا عالم جاوداني داردازماندن را  توان گفت که نيکي مسؤليت مصون مي
  از هستي ما به نيستي يک نفـس اسـت         غم خوردن اين جهان فاني هوس است      

  تيار کـس اسـ    م يادگـار بـس    الن عـ  کاي  تترس اســرا دســن اگــر تــي کــيکـو ني
 نيز حامل شهرت عالي )ه ٦۱۸ :م(ار الدين عطّدر صف شعراي عرفاني، شيخ فريد

 اسرارنامه، نامه الهي، نامه مصيبت، پندنامههاي با عناوين مختلفه مثل  وي مثنوي. است
. ستا االوليا ةتذکر و الطير منطقسبب  ه وي بةه است ولي معروفيت عمدسرودغيره  و

 ةدهد و هم مردم درس انسانيت مي به هم سروده است که در آن يهاي زياد رباعي
کند و دورماندن از  و ولوله تشويق ميت و عزم و جوش هم مردم را براي کارکردن با

کند بلکه  توان گفت که او اهل نظاره را پسند نمي  مي.دهد چارگي مشورت مي بي
  .دارد نظر را دوست مي اهل

ــده مــرد بيچــاره مبــاش    از خــويش مــرو بــرون و آواره مبــاش  اي مــرد رون
  بـاش اره م ظـ ل ن  تـو، اهـ    يل نظـر  اه  در باطن خويش کن سفر چون مـردان   

 استي که پر از شادي خرمي يزندگان ار مردم را بهاعر عظيم عرفاني حضرت عطّش
  :دهد دعوت مي

ــ ــبنره گــل، شــر چهــب   توش اســو روز خــم ن
  توش اســروز خــن روي دل افــدر بــاغ و چمــ

  ت هر چه گويي خـوش نيـست       از دي که گذش   
  خوش باش و زدي مگو که امروز خـوش اسـت   

 در زبان قرآنهست « که مثنوي معنوي بنابر )ه ۷۱۲ :م(الدين رومي  موالنا جالل
 ةهاي وي سرماي قصايد و غزل. شود  بزرگترين شاعر عرفاني ايران شمرده مي»پهلوي
کامل داشته استاحاطهرباعي نيز سرودن وي در . باشند  شعر عرفاني نيز ميمهم  .

 کفر و دين، کافر هوينزد طريقت مول. جهتي جهاني است بردار اتحاد و يک رباعياتش علم
او اصول مهم دين اسالم را درنظر . ه و بزرگ برابراندو مسلمان، نيک و بد، جوان و بچ
  :جامعه بشريت داده است گرفته پيغام اخوت و برابري را به
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  هم پيرم و هم جوان و هم کودک خـرد           هم کفر و هم دينم و هـم صـافم و درد     
ـ   گو م   رده مــد کــيــيگورا مرم مــن بمــگــر مــ   ت ببـرد د و دوسـ  ده شـ  رده بدو زن

شمار  بهمن و امان و صلح و آشتي الزم ا که براي يراتها و تصو الغرض تمام عقيده
شاعران عرفاني از .  موجود استكمل اةدرج ههاي شاعران عرفاني ب رود در رباعي مي

خرين د علي همداني و آقبيل ابن يمين، عراقي، محمود شبستري، سعدي، حافظ، سي
خيلي معروفيت دارند،حمن جامي در قطار شاعران عرفانيشاعر صوفي موالنا عبدالر .  

و کند  کيد ميأت و برابري تاخوت و محببر اي وجود دارد که  در هند نيز سلسله
توسط  در هند نيز صوفياي کرام به. روان استو تمام جنب و جوش جاري  با

اند که اثرات آن در  درس اخوت و برابري دادهمريدان و پيروان خود  هاي خود به سخن
کردار و پندار و گفتار و رفتار پيروان ايشان هنوز باقي است و در راه امن و سالمتي 

پيغام شاعران . کنند ي بازي ميان نقش مهميهان و مسيح کيميان هنود و مسلمان و س
 ا ملّ)ه ۸۳٤ :م( ولي  نعمت اهللا)ه ۷۲٤ :م(نام بوعلي قلندر  هگوي عرفان هند ب رباعي

درد   و مير)ه ۱۰۸۲ :م(محسن فاني  ا ملّ)ه ۱۰۷۰ :م( سرمد )ه ۱۰۷۲ :م(شاه بدخشي 
 ةند و گرونک  از هند برخاسته ذهن و دل دردمند انسان جهان را روشن مي)ه ۱۱۹۹ :م(

هاي  پيامجامعة خود براي فالح و بهبود و  الهام گرفته هاسته نيز از آني شاهاي انسان
  .ندگير کار مي شان را به شعري

  



  ١٧٨  قند پارسي

  

  

 


