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 مراتب سیر و سلوک در اندیشه فخرالدین عراقی و هاتف اصفهانی
 راضیه دادگری

 ارسنجان اسالمی فارسی دانشگاه آزادکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

 حسن بادنج

 استادیار دانشگاه فیروزآباد

 چکیده

نکتۀ قابل ذکر این است که بعضی از بزرگان و صاحبان اهل عرفان و تصوّف برای مقامات و مدارج معنوی، مراتب گوناگونی قایل 

سخن مشهور در . ه میان آورده، قول مشهور را ذکر نماییماند اما در این مقاله سعی شده که از مقامات مشهور و معمول سخن بشده

گاه زهد، سپس فقر، بعد صبر و توکل، تسلیم و در نهایت رضاست و روا نباشد گاه ورع، آنآن. مورد اولین مقامات روحانی، توبه است

ما در این مقاله به شرح . ض استحفظ مراتب در مقامات سلوکی فر. رسید... که بدون قدم نهادن در وادی توبه، به ورع و زهد و

چون اساس کار ما بررسی اثر . اندبند خود باز آن استفاده کردهمقاماتی خواهیم پرداخت که شاعران مورد تحقیق ما در اشعار ترجیع

 .عرفانی آن دو شاعر است

 .سیر و سلوک، مقام، توبه، یقظه، طلب: هاکلیدواژه

 مقدمه

ها چیزی جز ظهور اسماء و صفات جمالیه حد و مرزاند، چرا که آنقایق تمامی احوال و مقامات، بیی تحقیق بنگریم، حاگر به دیده

ببیند آدمی چون در خود و افعال خویش نظر کند، یا خویش را از هر جهت کامل می. نهایت استو جاللیه حق نبوده که آن نیز بی

و اگر ناقص است، بنابراصل فطرت الهی، خواهان رفع نقص از . المطلوباگر کامل است و آثار و برکات آن هویدا، و هو. یا ناقص

رو از خواب غفلت بیدار شده و شوقی در نفس وی پدید بوده و از این( تحلیه فضائل)و آرایش خود به کمال ( تخلیه رذائل)خویش

کنند که نه تنها در بدایت سلوک، که  یاد طلبو  یقظهآید و خواهان سیر از نقص به سمت و سوی کمال است که از این دو به می

انسان بیدار و طالب حق، خویش را نیازمند به خانه تکانی . در میانه و غایت آن نیز با مراتب مخصوص خود، ساری و جاری است

خواهد از تمامی رذائل دست شسته و به سمت و سوی فضایل و در نهایت مستغرق سر شدید اخالقی، روحی و معنوی دیده و می

حقیقی تعبیر کنند، که اصل آن بازگشت از باطل و سیر  توبه منشأ تمامی فضایل و کماالت یعنی حضرت حق گردد، که از آن به

 . الحق استالحق و فیالی

نخست منزل سلوک، توبه است که خود همچون دیگر مقامات، ذو مراتب است که از آن به توبه عام، توبه خاص و توبه اخص یاد 

بدیهی است نیل به مقام . باشد که در تمامی احوال و مقامات معنوی سریان داردترتیب از آن عامه مردم، اولیا و انبیا می کنند که به

پذیر نمی باشد مگر در محضر اهل توبه که از آن به تائب و در نهایت تواب تعبیر کنند که مقام شامخ انسان کامل شریف توبه، امکان

اهلل به نفس حیوانی سالک و یا ولیی از اولیاء( ع)، امام (ص)تا نفس و نَفَس قدسی پیامبر. ولیای الهی استمکمل قرآنی یا انبیا و ا

 .مبتدی مرتبط نگردد، سلوک نفس وی تحقق نپذیرد

ز گردد که نه تنها از محرمات الهی که اسالک الهی با استقامت در منزل توبه و در عین حفظ این مقام، به مقام ورع نایل می

نهد که به فضایل و ملکات پرهیزد که این بدایت ورع است و در مقام میانی آن، نه تنها دل در گرو آن پرهیز نمیامور شبهات نیز می

پس از درک این مقام، با حفظ مقامات . گردداهلل در این منزل نائل میبندد و در نهایت به مقام انقطاع الیعالیه نفسانی نیز دل نمی

رغبتی به نعم اخروی و نهات آن اعراض از که بدایت آن اعراض از نعم دنیوی و میانه آن بی. آرامدع، در منزل زهد میتوبه و ور

توجه آن که نسبت به دنیا و آخرت بی. رسدسالک الهی با حفظ مقامات معنوی توبه، ورع و زهد به مقام فقر می. اهلل استماسوی

گر چه مراد از فقر، لزوماً فقر صوری و دنیوی نیست که فقر معنوی و وجودی است که از . ستاست و طلب و خواستی ندارد، فقیر ا

اهلل، ولی اگر این فقر با فقر و تهیدستی دنیوی نیز آن به فقر و فنا تعبیر کنند که خود غایت مقام فقر است و نیل به مقام فنا فی

به هر روی حقیقت این فقر، . شاد گردد نه به فقر و غناد و به خواست حق دلهمراه گردد، بر آن صبر ورزد و فقر و غنا را از او بین
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سالک الهی با حفظ . یابد که غنی بالذات حق است و فقیر بالذات خلقفقر وجودی و ذاتی است، که سالک در این مقام در می

ی آن صبر از رذایل و مکروهات است و میانهرسد که بدایت آن صبر از محرمات، مقامات توبه، ورع، زهد و فقر به سرمنزل صبر می

سالک الهی با درک مراتب صبر باهلل، صبر . فضایل و ملکات عالیه نفسانی است که بدان دل نبندد و غایت آن صبر از ماسوی است

ورزد حق است صبر می های مبارک الصبور و الصابر، بر نشئه خلق که مقام ظهور و کثرتاهلل و تحقق به اسماهلل و صبر فیهلل، صبرمع

. گرددسالک حق با حفظ مقامات معنوی، توبه، ورع، زهد، فقر، صبر به مقام توکل نائل می. تا در مقام وجود و وحدت حق آرام گیرد

 .یابد که در دار هستی اوست که متکفل امور ظاهری و باطنی نشئه خلق است و الغیربا درک چنان مقاماتی، در می

سپرد که خود کند و امور خویش و خویشتن خویش به او میم یقین، تنها و تنها به او اعتماد نموده و تکیه میرو در مقااز این

وی نه به نعم (. 9/ طالق)« و مَن یتوکل علی اهلل فَهو حَسبُه»ای را البته حضرت حق کفایت کند که عین تفویض است و چنین بنده

نه تنها دنیا که اگر آخرت را نیز از وی گیرند، . ا دل در گرو ولی نعمت خویش دارد و بسدنیوی و نه به نعم اخروی دل نبندد و تنه

ترین خللی در ایمان و ایقان او به حق که یگانه وکیل اوست وارد نگردد و بلکه با استغراق در وی زبان قال و حالش این شود کوچک

 (11/ وانفال 479/ آل عمران)« .نِعم الموال و نعم النصیر. حَسبنا اهلل و نِعم الوکیل: که

سالک الهی با حفظ مقامات روحانی توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و تفویض به مقام تسلیم که اوج صبر و تفویض است نائل 

ن از ای. ترین مرتبه نور اسالم نائل خواهد گشتچنین سالکی با چنان مقاماتی تسلیم محض قضا و قدر الهی شده و به عالی. گردد

توان به مقام نفس و قلب سلیم یاد نمود که با تمام وجود از دایره والیت شیطان و نفس اماره به در آمده و در حریم والیت مقام می

سالک الهی نه تنها . تسلیم چون به غایت خود رسد از آن به مقام عالی و غایی رضاکنند. حضرت حق و نفس مطمئنه آرمیده است

این چنین . با تمام وجود از حق راضی و حق نیز به تمام و کمال از او راضی. ضی و خشنود از آن اوستتسلیم قضا و قدر که را

که این مقام اوج نفس مطمئنه است که از آن به نفس . سالکی به غایت و کمال عبودیت رسد که باطن آن چیزی جز ربوبیت نیست

حق مظهر به .محض از خود فانی و به حق باقی گشته جز حق را نشایدچنین نفسی که در مقام عبودیت . راضیه ومرضیه تعبیر کنند

 .ات تعبیر کنندالذّحق ظاهر رجعت کند و حق عابد در حق معبود آرام گیرد که از آن جنت

 تحقیق پیشینه

 ایم کهن نتیجه رسیدهبه ای انجام شد، هاتف اصفهانی، عراقی و بندخصوص ترجیع ی که درهایهمقال و هانامهبررسی پایان پس از    

که  رسدمی به نظر وبندها، به مقایسه و تطبیق تفصیلی هر دو سخن به میان نیامده است ضمن اشاره گذرا به هر کدامیک از ترجیع

ن دو به برخی از آثاری که پیرامو .نووتازه باشد، سلوکوسیر حوزه هاتف اصفهانی در عراقی و بندترجیع راستای تفسیر در تحقیق ما،

 . کنیماند، اشاره میهایی انجام دادهشاعر مورد تحقیق ما، کاوش

 .2 گیالن ما، شماره بازگشت ادبی، مجله گذری ازسبک موسوم به هندی به دوره،(4982)جلیل پور،ابوالقاسم، -4

ای نموده اشارهمختصر وی  بندترجیع هاتف اصفهانی ونامه و زندگی بازگشت ادبی، دوره دراین مقاله نویسنده به سبک هندی و

 .است

های زبان و ادبیات پژوهش بند، مجلهترجیع ست جزاوهاتف اصفهانی بر اوج قلهیکی هست وهیچ نی، (4983)کرمی،محمدحسین،-2

 .فارسی

 از ختصریسپس به بیان تاریخچه م شده و عنوان محوراصلی بحث آغازهاتف اصفهانی به بندتوضیحی درباره ترجیع این مقاله با

تصوف سخن به میان آمده  پیوندش باعرفان و و وحدت وجود پس ازآن از .کاربردهای آن پرداخته است و هاتمزیّ و بندترجیع

 .گرفته است بحث قرار وزمان رواجش درشعرفارسی مورد

 ،(پژوهشی-علمی) طبیقینشریه ادبیات ت عراقی، فخرالدین عربی وابن منظر شناسی ازهستی، (4931) زهرا، غریب حسینی،-9

 .کرمانر باهن دانشگاه شهید علوم انسانی، ادبیات و دانشکده

های بنیادین اندیشه و هابه شکل تطبیقی گزاره فنون تحلیل محتوا گیری ازبهره با روش سندکاوی و استفاده از این مقاله با در

تجلی  اعیان ثابته و عشق، ن هستی شناختی،حضرات خمس،قلمروهایی چو است و های دیگراندیشه ای ازپاره عرفانی که محور

 .گرفته است بررسی قرار مورد

 .اقلیم عشق، تهران، زوار ،(4964) میراحمد، طباطبائی،-1
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-هاتف می بندبخش دوم به تحلیل ترجیع ودر کنداحوال هاتف اشاره می بخش اول به محیط زندگی و در نویسنده، این اثر در

 .پردازد

این  در تحقیقات فارسی ایران وپاکستان، انتشارات مرکز مقام شیخ فخرالدین عراقی درتصوف اسالمی،،(4973)ه،محمد،اخترچیم-3

انعکاس  مشایخ معاصر، عرفانی عراقی و عقاید و تحلیل افکار تصانیف، و آثار مقامات عراقی، شرح احوال و نویسنده به تصوف و اثر،

 .پردازدمی تصوف اسالمی وادب فارسی، عراقی درر همچنین تأثیر افکا عراقی وثار آ صوفیان متقدم در پیشوایان و نفوذ

 روش تحقیق

-صورت یادداشتهای مختلف بهای انجام گرفته و در تدوین این مقاله به استثنای استفاده از کتاباین تحقیق به روش کتابخانه     

 . قاالت نوشته شده درباره این دو شاعر، نیز استفاده شودبرداری، تا حد امکان سعی شده در این راستا، از اغلب م

 بحث

دانند، یکی یقظه است و برخی از صوفیان و عارفان قبل از توبه به سراغ دو مقام از مقامات سلوکی رفتند و این دو را مقدمه توبه می

 .دیگری طلب

 یقظه

تابد و به و کاهلی است و اولین نوری است که بر دل بنده می آگاهی و بیداری دل است از خواب غفلت و رها یافتن از مهلکه سستی

های بزرگ از نعمت: یقظت را سه رکن است». توان نور حضرت حق را به قدر معرفت و ظرفیت مشاهده نمودواسطه این انتباه می

های او نعمت: اول. مکر، ترسیدنروزگار خود از زیادت و نقصان شناختن و دایم از جمله . های بزرگ از خود دیدنوی دیدن، و جرم

به کوتاهی امید، و دوام فکر، و : و دوم به سه چیز توان یافت. به نیاز دل، و شنیدن علم، و پاکی قوت: را به سه چیز توان یافت

 (48: 4987انصاری، )« .بدگمانی به خود، و بریدن از عالیق، و تعظیم حق: و به آخر به سه چیز توان یافت. بیداری سحرگاه

 :خواهد تا آگاه و بیدار باشد تا بتواند رخ محبوب و معشوق خود را ببیندعراقی، از چشمان خود می

 تغییر صور کجا تواند
 

 در نعت کمال او اثر کرد 
 

 تقلیب و ظهور او در احوال
 

تر کرداظهار کمال بیش   
 

 ای دیده، تو نیز دیده بگشای
 

 ما را چو ز خویشتن خبر کرد 
 

فزای ساقیرخ جانبین می  
 

 در جام جهان نمای باقی 
 

 (267: 4968نفیسی، )

ی من خراب گرددکی خانه  
 

 تا مهر درآید از در و بام 
 

 (279: همان) 

که راه روشن است چشم دل را بگشا و تجلی ذات  خبر مانند افراد نابینا دنبال راهنما هستی در حالیتو ای انسان بی: گویدهاتف می

 : نحق را ببی

 گر ز ظلمات خود رهی بینی
 

 همه عالم مشارق االنوار 
 

 کوروَش قائد و عصا طلبی
 

 بهر این راه روشن و هموار 
 

 چشم بگشا به گلستان و ببین
 

 جلوه آب صاف در گل و خار 
 

رنگ صد هزاران رنگز آب بی  
 

 الله و گل نگر در این گلزار 
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 (14: 4978اصفهانی،)

 :، به حقیقت برسدسالک باید با چشم دل

 چشم دل باز کن که جان بینی
 

 آنچه نادیدنی است آن بینی 
 

 (93: همان)

 طلب

-طلب در فنا و نیستی خالصه می. کندنخستین وادی سلوک است که هزاران تعب و مشقّت در این مرحله سالک را همراهی می    

این جدّ و همّت برای رهرو الزم و فرض بوده که بدون بکارگیری پس . شود، فنایی که بقاء و لقاء حضرت سبحان را به دنبال دارد

 :فرمایدآن، وصال به معبود ازلی و ابدی محال و غیر ممکن است، حافظ می

 دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
 

 یا تن رسد به جان و یا جان ز تن برآید 
 

 (299: 4984حافظ، ) 

 

ی وافر قدم در راه نهد و صدها وادی ناخوش و صعب را مجنون وار سپری نماید تا نور طالب طریق عرفان باید با شوق و شور   

 :گویدجانان در وجود یافته و درک کند، عطّار در باب طلب می

 صد بال در هر نفس اینجا بود
 

 طوطی گردون، مگس اینجا بود 
 

هاجد و جهد اینجات باید سال  
 

 زانک اینجا قلب گردد کارها 
 

جا بایدت انداختنملک این  
 

 ملک اینجا بایدت در باختن 
 

 در میان خونت باید آمدن
 

 وز همه بیرونت باید آمدن 
 

 چون نماند هیچ معلومت بدست
 

 دل بیاید پاک کرد از هر چه هست 
 

 چون دل تو پاک گردد از صفات
 

 تافتن گیرد ز حضرت نور ذات 
 

 (484-481: 4988الطیر، منطق)

 :گویدعراقی می

 ورنه، کم نام و ننگ خود گیر

 

 می زن در میکده دمادم 

 

 چون بگشایند ناگه آن در

 

 بگشای دو چشم شاد و خرم 

 

 بین رخ جان فزای ساقیمی

 

 در جام جهان نمای باقی 

 

 (266:4968، نفیسی)

 

 :ا حق را بینیمعنویت را در خودت ایجاد کن ت: ای است که درون سالک باید ایجاد شود، ای سالکطلب انگیزه

 آهنگ شراب خانه کن زود  برخیز اگر حریف مایی
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 باش خراب در خراباتمی

 

 ور بتوانی به چشم مقصود 

 

 بین رخ جان فزای ساقیمی

 

 در جام جهان نمای باقی 

 

 (268: همان)

 :باز کنمن چشم جهان بینم و شایسته نیست چشم جهان بین بسته باشد ای سالک تو هم چشم جهان بینت را 

 ی جهانممن مردم دیده

 

 دیده نبود سزای پرده 

 

 تو هم به سزای پرده برخیز

 

 ی خود گشای پردهو از دیده 

 

 بین رخ جان فزای ساقیمی

 

 در جام جهان نمای باقی  

 

 (263: همان)

 :یکده دنبال آن هستمدر آرزوی می که از معشوق به من برسد عمری است متحیرم به من گفتی بجوی تا بیابی اینک در م

 ای مطرب عشق ساز بنواز

 

 یار نشد هنوز دمساز انک 

 

 عمری است کز آرزوی آن می

 

 چون جام بمانده ام دهن باز  

 

 تی که بجوی تا بیابیفگ

 

 اینک طلب تو کردم آغاز 

 

 کشم سبوییدر میکده می

 

 باشد که بیابم از تو بویی 

 

 ( 274 :همان)

 افسوس دل جست و تو را نیافت

 

 واماند کنون ز جست و جویت 

 

 (279: همان)

 :داندهاتف به درآمدن از ظلمت خودخواهی و شوق شناخت حقیقت و طلب را شرط کار می

پرده از در و دیواریار بی  
 

االبصاردر تجلی است یا اولی   
 

 شمع جویی و آفتاب بلند
 

 روز بس روشن و تو در شب تار 
 

عشق پا به راه طلب نه و از  
 

ای برداربهر این راه توشه   
 

 شود آسان ز عشق کاری چند
 

 که بود پیش عقل بس دشوار 
 

 یار گو بالغُدُوّ و اآلصال
 

 یار جو بالعشی و االبکار 
 

 بهر این راه روشن و هموار  کورَوش قائد و عصا طلبی
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 (14: 4978اصفهانی،)

 توبه

 :در متون عرفانی در باب توبه آمده است

توبه در لغت به معنی بازگشتن از گناه است، و در اصطالح رجوع به حق است جهت باز کردن گره منع از دل و سپس قیام کردن »  

تعالی به شرط دوام ندامت و  توبه شرعی عبارتست از رجوع به خدای» :السلوک آمده است کهدر مجمع. به همه حقوق پروردگار

 «.مقرون به صدق معامله باید و الّا آن توبه نباشد بل گناه بر گناهستپشیمانی و کثرت استغفار و استغفار 

 (223: 4967گوهرین، )

پشیمانی و دوری از گناه، توبه واقعی . نزند تعالی است، به شرطی که دیگر از انسان ذنب و خطایی سرتوبه، عودت به سوی باری

فایده تا دوست اراده نکند تالش برای دوری از گناه و قرب به حق بی کند، زیراحضرت حق به انسان عنایت می ،توفیق توبه را. است

اند شرط توبه تا درست آید سه چیز است؛ پشیمانی بر آنچه رفته باشد از خداوند آن اصول از اصل سنت گفته» .و محال است

 «.کان چاره نیست تا توبه درست آیدازین ار. مخالفت، و دست بداشتن زلّت اندر حال، و نیّت کردن که نیز باز آن معصیت نگردد

 (497: 4988قشیری، )

اصل توبه از زواجر حقّ تعالی باشد و بیداری دل از خواب غفلت و دیدن عیب حالی، و چون بنده تفکر کند اندر سوء احوال و »

وی برهاند و به حالوت  قبح افعال خود و از آن خالص جوید، حق تعالی اسباب توبه بر وی سهل گرداند و وی را از شومی معصیت

 (194: 4987هجویری،)« .طاعت برساند

توبه در نزد پروردگار اصلی است ارزشمند و بنیادی، از همین روست که خداوند توبه کنندگان را دوست دارد، زیرا که اگر آدم 

هی نشده و چنین فردی خاطی از سر اخالص و پاکی توبه کرده و روی به جانب حق کند به سان کسی است که هرگز مرتکب گنا

 (222/بقره)« .ان اهلل یحبّ التوّابین و یحبّ المتطهرین»موردپسند و قبول حق تعالی است، 

از منظر عرفا، عوام از گناه توبه کنند و خواص . ای دیگرتوبه به این مفهومی که بیان شد مختص عوام است توبه خواص به گونه

آدمیان اعم از عام و خاص، . توبه از گناه سهل است و از عبادت دشوار. هستی خود از غفلت و خاصان حضرت احدیّت از وجود و

درک و فهم قبح معصیت را دانند اما دریافت کبر و خودبینی ناشی از طاعت بر ایشان بسی دشوار و صعب است، بنابراین عُجب و 

دانند و بازگشت معصیت را از مقامات اولیه سلوک می از این جهت است که عرفا توبه از. تر از گناه استخودپسندی در عبادت زشت

 .از غفلت را از مقامات میانه و نفی هستی و فناء در حق را از مقامات آخر آن دانند

: عوام گویند. محلّ نظر خاص خواص، جالل ذات است. حد نظر عوام، به افعال است و میدان نظر خواص، به صفات است»

: خاص خواص گویند. برمخداوندا، من از خشم تو به رضای تو پناه می: خواص گویند. برمعفو پناه می خداوندا، من از عقاب تو، به

 (22: 4987انصاری، )« .برمخدایا، من از تو به خودت پناه می

 یکی را معصیت آن باشد که رندی کند و فسق کند، و یکی را معصیت آن باشد که از حضور. هر کس را معصیتی است الیق او»

 (412: 4987هجویری، )« .حضرت غایب باشد

ای است فرض و الزم، پس آنچه آدمی را از ثری به ثریا آورد، بلکه وظیفهتوبه از ذنب، فخر و مباهات را برای انسان به ارمغان نمی

در آن، بازگرد و  ای از لذت و شوق حضور محروم ماندیعبارت دیگر، اگر لحظهبه. برد، پیوسته در حضور حق بودن استباال می

 . منیب باش

 : عراقی معتقد است که از صالح توبه خواهد کرد

 کردم هوس لبت، ندیدم

 

 کامی چو از آن لب شکرریز 

 

 تا توانم: نذری کردم که

 

 توبه کنم از صالح و پرهیز 
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 کشم سبوییدر میکده می

 

 باشد که بیابم از تو بویی 

 

 ( 272: 4968نفیسی، )

 : کندیدن به معشوق از زهدورزی توبه میسالک، برای رس

 ساقی بنما رخ نکویت

 

 تا جام طرب کشم به بویت 

 

 ناخورده شراب مست گردد

 

 نظارگی از رخ نکویت 

 

 از توبه و زهد توبه کردم

 

 تا بو که رسم دمی به سویت 

 

 دل جست و تو را نیافت افسوس

 

 جویتوواماند کنون ز جست 

 

 ( 279: همان)

 : از زهد و توبه، توبه کرده است و مانند قلندران گردیده استسالک 

 ساقی بده آب آتش افروز

 

 سوز ترچون سوختیم تمام 

 

 شکنم تو باز می بندمن می

 

 دوزدرم، از کرم تو میمن می 

 

 از توبه و زهد توبه کردم

 

 اینک چو قلندران شب و روز 

 

 کشم سبوییدر میکده می

 

 ز تو بوییباشد که بیابم ا 

 

 ( 273: همان) 

 

 : که حدیث توبه کردن از عشق را شنیده استدر حالی. شنوایی من به عذاب گرفتار شد: گویدعراقی می

 ساقی دو سه دم که هست باقی

 

 در ده مدد حیات باقی 

 

 فاستعذب مسمعی حدیثا

 

 مذتاب بذکر کم مذاق 

 

 ( 276:همان)

-ها و تاریکیهای درون هست ولی این تیریگیها و تاریکیمنظور از ظلمات، تیرگی. ای داردههاتف در این بیت به این مقام اشار

 .ذات حق، روشن ببینی داد تا بتوانی عالم را از جلوه توان شستشوها را بوسیله آب توبه می

 گر ز ظلمات خود رهی بینی
 

االنوارهمه عالم مشارق   
 

 (14: 4978اصفهانی،)

 ورع

« .و متضمن قناعت است. از احتراز از هر چیزی است که در آن شوب انحراف شرعی و یا شبهت مضرت معنوی استورع عبارت »

 (183: 4931سجادی، )
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 . ها و افکار و خواطر آشفته و بیمار استورع و پرهیزگاری، اجتناب از امور ناپسند، زیاده خواهی

وقت دست تنگی سخاوت کردن و ورع اندر خلوت و سخن حق ترین کارها سه چیز است، به سخت»: مبشربن الحرث گوید

 (468: 4988قشیری، ) .«گفتن پیش کسی که از او ترسی

بسیاری از بزرگان اهل تصوف و عرفان بر این باورند که ورع آن است که از هر چیزی جز خدا پرهیز و دوری شود، یعنی توجه 

ورع اصل .شودتر میتر، ورع در وجود آدمی قویعکس دارد، پس هرچه خدا نزدیکاهلل با پرهیزگاری منافات داشته و رابطه به ماسوی

 .آورندمهم و خطیری است که بعضی از بزرگان، آن را با مقام رضا برابر کرده و از صفات محمود و نیک آدمی، به شمار می

 کی باز رهم ز بیم و امید
 

 کی پاک شوم ز ننگ و از نام 
 

دی من خراب گردکی خانه  
 

 تا مهر در آید از در و بام 
 

 (279: 4968نفیسی، ) 

:ی قید و بندها را رها کندرای رسیدن به هدف متعالی باید همسالک ب  

 بگذر تو از این قیود
 

 تا مشکل تو همه شود حل 
 

 با این همه، این نقوش و اشکال
 

 بگذار، اگرچه نیست مهمل 
 

 ( 261: همان) 

 : رسدتوجه دارد، به هدفش نمیکه سالک به خود تا زمانی

 تا با خودم از خودم خبر نیست

 

 با خود نفسی نبودمی کاش 

 

 ( 271: همان) 

 .بند هاتف سخنی در باب ورع نیامده استدر ترجیع

 زهد 

و کاهلی  اینکه انسان در دنیا فقط در پی تدارک نقصان. زهد، ترک دنیا و متعلقات آن و نیز فراموش نمودن آخرت و عقبی است   

اگر آدمی دنیا را برای . خود باشد و کوچکترین التفاتی نه برای ترس از دوزخ و نه برای دریافت پاداش از بهشت ننماید، زهد است

 .خدا ترک نماید و برای خدا زندگی کند و بمیرد، زاهد زیسته و وارسته مرده است

زهد راحت یافتن : ابن خفیف گوید. از وی در گردد اندوهگین نشودزاهد آن بود که به آنچه از دنیا یابد شاد نشود و بدانچه »

زهد بود اندر حرام و آن زهد عام بود ودیگر دست : قسمت باشد بن حنبل گوید زهد بر سهاحمد. بیرون آمدن از مُلک(در)است

زهد را از خدای مشغول کند و آن و سه دیگر دست بداشتن از آنچه ت. بداشتن فضول و آن زهد خاص است

 (481-476: 4988قشیری،)«.عارفانست

، زاهدترین زهّاد بود که در (ص)حضرت محمد. زهد، آن است که دل به جانب حضرت حق نمایی بدون کمترین توجه به غیر

که در طریقت ترک دنیا شب معراج چشم و سر را به چپ و راست منحرف نساخت و فقط روی به سمت خداوند رحمان نمود،این

هاست و پرهیز از دنیا دوستی و عالقه به دنیا منشأ تمامی خطاها و لغزش: فرمایدمی( ص)ه این منظور است که پیامبرباید گفت ب

نیاز شده و وجود خداوند رحمان برای او کافی و بس که با انتخاب حق تعالی آدمی از همه چیز بیطوریهبهاست؛ آغاز همه نیکی

 .است

یکی از . احوال میسر است اوس نفسانی و شیطانی بیمار گشت، درمانش تنها با یاد خدا در همهاگر دل به حب دنیا، غفلت و وس

 :توجهی به دنیا و متعلقات آن استبیاهلل، های اولیاءشیوه

 فی الجمله ز غیر دیده بر دوز
 

 این است طریق اهل انوار 
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 (267: 4968نفیسی،)

 آن گروهی که از تو باخبرند
 

اند رقمیدهبر دو عالم کش   
 

 (231:همان )

 بگذر تو از این قیود
 

 تا مشکل تو همه شود حل 
 

 با این همه، این نقوش و اشکال
 

 بگذار، اگرچه نیست مهمل 
 

 (261: همان)

 تا با خودم از خودم خبر نیست
 

 با خود نفسی نبودمی کاش 
 

 (271: همان)

 برخیزم و ترک خویش گیرم
 

 گر هیچ تو با خودم نشانی 
 

 (271: همان)

 : تنها راه رهایی از قیدها و بندها، ترک خود است. که سالک به خودش توجه کند بت پرست استتا زمانی

 ما را برهان ز ما که تا ما
 

پرستیمبا خویشتنیم بت   
 

 ما هرچه که داشتیم پیوند
 

 از بهر تو آن همه گسستیم 
 

 (277: همان)

 تا مرا دیده شد به روی تو باز
 

امن از غیر تو کشیدم بازد   
 

 دیدن غیر تو خطا باشد
 

 نظر اینست پیش اهل صواب 
 

 (236:همان)

 .بند هاتف سخنی در باب زهد نیامده استدر ترجیع

 فقر 

فقر عبارت ». پس فقر صفت بنده است و غنی صفت موال. چیزی و تهیدستی بوده که کلمه متضاد آن، غنی استمعنای بیفقر به    

 (246: 4383جرجانی،)« .ان آن چیزی است که نیازمند به آنی، اما نداشتن آنچه را که نیازی به آن نداری فقر نیستاز فقد

فقر . و کسی را بر وی فرمانروایی و کام نیست: فقر سیمرغی است که از او جز نام نیست»: گویدمی خواجه عبداهلل انصاری

فقر را راهی نیست و کسی را در حقیقت وی . اهللفقر مقام راه است و سر مع. ر خانهفقر باب است و فق. هشیاری است و فقیر دیوانه

 (496: 4943انصاری،)« .آگه نیست

فقیر، کسی است که طلب و خواهشی ندارد، سکوت و خاموشی از ویژگی بارز اوست، در حال ریزش نعمت، او ایثارگر و در زمان 

طوری که ابراهیم هچیزی برای سالک، حشمت، مکنت، آبرو و فخر را به ارمغان آورد، بفقر و بی. دل استمنع نعمت، شادان و خوش

 (483: 4986سهروردی،)«.فقر، لباس پیغامبران است و جلباب صالحان وردای اهل شرف» :خواص گفته

 (249: 4982سراج طوسی،)« .فقر دریایی بالست و بال به تمامی عزت است: جنید گفت»

ای از او هر کس در وادی فقر گام نهاد دیگر هیچ اثر و نشانه»: الطیر در باب فقر چنین نظر دارد کهنطقعطار نیشابوری در م

: 4988عطار، )« .بدان که بایستی آدمی جامه نیستی را به تن کند تا کاسه و قدحی پر از فنا را به خودش بچشانند. شودیافت نمی

223) 
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فقری که مایه مباهات و افتخار -2جست،از آن دوری می( ص)محمد مصطفی  فقری که حضرت-4:بدان که فقر دو نوع است

آن فقر که به کفر نزدیک است، فقردلست که علم و حکمت و اخالق و ».بود، یکی قرب به کفر و دیگری قرب به حق(ص)رسول اکرم

آنست که مرد از دنیا الفقر فخری ر که گفت اما آن فق. ها درویش گرددصبر و رضا و تسلیم و توکل از دل ببرد، تا دل از این والیت

 «.همانست که متصوفه آن را تجرید گویند که مرد مجرد شود از رسوم انسانیت. برهنه گردد و در این برهنگی بدین نزدیک گردد

 (963: 4931سجادی،)

 فقر و نیازمندی اساس توحید و پایه عبودیت است

 :بیندسالک خود را نیازمند می

ام ز لطفتنگذار برهنه  
 

ای پوشدر من تو ز مهر جامه   
 

 (271: 4968نفیسی، )

 :کنمای محبوب اگر چه تنگدستم اما جان خود را نثارت می

 جز جان گروی دگر نداریم
 

 بپذیر که نیک تنگدستیم 
 

 (277: همان)

 

کسانی که به ظاهر کاله ندارند ولی کالهی از  ها مقامی باال دارند وغیر از خدا به هیچ چیز توجه نداری، حتی پابرهنه: گویدهاتف می

 :عرش بر سر دارند

جا راپای گدای آنوبی سر  
 

گران بینیسر به مُلک جهان   
 

 هم در آن پا برهنه قومی را
 

 پای بر فرق فرقدان بینی 
 

 هم در آن سر برهنه جمعی را
 

 بر سر از عرش سایبان بینی 
 

 (93: 4978اصفهانی،)

 صبر 

 (416: 4987انصاری،)« .نهانی(ناشکیبایی)مندی، با وجود جزع س نفس است از گلهصبر، حب»

ثمره صبر بسیار . صبر به معنای شکیبایی و بردباری است، و در اصطالح صوفیه تحمل تعب و سختی بدون شکایت و ناله است

دل و آرامش خاطر در برابر حوادث ناخوش، صبر  سکون. ها فائق آمدتوان بر تمام مشقات و ناگواریشیرین و گوارا است و با آن می

ترین صبر، صبر است برای خدا و ضعیف». که رضایتمندی و خرسندی به جای شکایت در وجود سالک نقش بندداست، به شرطی

دای و آن صبر باالتر از آن است، صبر به یاری خدای و آن صبر مرید است و باالتر از هر دو است، صبر در برابر خ. آن صبر عامه است

 (همان)« .سالک است

اگر سالک، نفس را از امور ناپسند و مذموم حفظ کرده و او را به سوی طاعات و عبادات سوق داده و در مشکالت تحمل نماید، 

 . قدم در سیطره صبر نهاده که مقامی است بس عالی

 :فرمایدکند، واعظ کاشفی به نقل از مولوی میمی صبر، آفتابی است فروزان که وجود ظلمانی و تاریک سالک را نورانی و روشن

 صد هزاران کیمیا حق آفرید
 

 کیمیایی همچو صبر آدم ندید 
 

 هیچ تسبیحی ندارد آن درج
 

الفرجصبر کن کالصبر مفتاح   
 

 هر که را نبود صبوری در نهاد  گفت پیغمبر خداش ایمان نداد
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 (296: 4943واعظ کاشفی،)

ج و ترک آه و ناله است و اواسط آن خشنودی به مقدرات الهی و در نهایت آن عشق و حبی است که صابر بدایت صبر، تحمل رن

 .با موالی خود دارد، خواه در بهشت باشد خواه در جهنّم

 :قدر صبر کردم که روح من با خاک یکی شد و از پا در آمدمای محبوب، این

 کم اصبر قد صبرت حتی
 

 روحی بلغت الی التراق 
 

 (276: 4968نفیسی، )

 .بند هاتف سخنی در باب صبر نیامده استدر ترجیع

 توکل

 :انددر باب توکل آورده

توکل نتیجه . االطالق و اعتماد بر کفالت ارزاق عمت نعماوه و تقدست اسماوهمراد از توکل تفویض امر است با تدبیر وکیل علی»

و این ایمانی بود در درجه یقین که  "اهلل فتوکلوا اِن کُنتُم مُؤمِنینو عَلی"حقیقت ایمان است به حسن تدبیر و تقدیر عزیز علیم 

. صاحب آن بداند که جمله امور مقدر و مقسوم بتقدیر مشیت کامله و قسمت عادله و در آن به زیادت و نقصان تغییر و تبدیلی نه

: 4988کاشانی،)« .از حول و قوت خود منخلع گردد چون این محقق شد عالمتش آن بود که زمام تدبیر به قبضه تقدیر بسپارد و

936) 

اینکه دندان طمع را از هواهای نفسانی و شهوانی ببری . توکل نادیده گرفتن و سهیم ندانستن همه خالیق در زندگی انسان است

تعالی است بدون توکل، سپردن امور به خداوند باری. و فقط حضرت حق را در زندگی دنیا و آخرت پیش روی خود داشته باشی

توکل با شکوه، شکایت، ناله، تضرع و التماس . ای تردید در دل یافت شود در توکل نقصان پذیردگونه شک و ریبی، که اگر ذرههیچ

متوکل کسی است که . گذارند با توکل بیگانه و غریب استتابی روزگار میشود؛ کسی که در زندگی با آه و بیدر یک جا جمع نمی

 قدس احدیت ایمان و یقین دارد که اوست نگهبان، والی ورازق او، پس شکایت به کجا برد؟به ذات ا

مند باشد، زیرا اگر متکی به سعی و فهم و دانش شد، نه تنها سالک بایستی در طریقت و مراحل سیر و سلوک از زیور توکل بهره

 .در سلوک ناموفق، بلکه به نوعی گرفتار شرک نیز شده است

 :کنموید من از خودم چیزی ندارم و کار خود را به محبوب واگذار میگسالک می

ام ز لطفتمگذار برهنه  
 

ای پوشدرمن تو ز مهر جامه   
 

 چون نیست مرا کسی خریدار
 

 موالی توام تو نیز مفروش 
 

 (271: 4968نفیسی، )

 .بند هاتف سخنی در باب توکل نیامده استدر ترجیع

 تسلیم 

تسلیم آن بود که به فعلی که تعلق به باری سبحانه و تعالی داشته باشد یا به کسانی که به ایشان : آمده استدر اخالق ناصری »

بالجمله نزد سالکان تسیلم . اگرچه موافق طبع او نبود اعتراض جایز نبود رضا دهد و به خویش منشی و تازه رویی آن را تلقی نماید و

شود مگر برای  توکل و رضا است واین مقام حاصل نمی مقام تسلیم فوق مرتبه .رات الهی استعبارت از استقبال قضا و تسلیم به مقد

زیرا در . توکل است ی رضا، فوق مرتبهمرتبه. یقین رسیده باشد کسی که مراتب و درجات تکامل را مرتباً پیموده به اعالء مرتبه

دارد؛ لکن در مقام را بدان باقی می را وکیل کند و تعلق خاطر خودسپارد مثل آن است که او توکل کاری را که سالک به خدا می

زیرا در مقام رضا هرچه خدا مقرر فرماید موافق طبع سالک است، ولی . کند و این باالتر از رضاست تسلیم، سالک قطع تعلقات می

 (297: 4931سجادی، )«.ماند که موافق یا مخالف باشددرین مقام سالک را طبع نمی
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تسلیم، خود را به خدا . هاست، انقیاد کامل و اطاعت تام از اوامر حق تعالی بدون اعتراض و بدخلقی در برابر ناگواریتسلیم

باری تعالی است بدون تغییر و  اری و ثابت قدمی در برابر ارادهتسلیم، استو. آنکه مراد و تمنّایی در میان باشدسپردن است بی

 .عشق، یقین، رضا و فناست دگرگونی، این استحکام همراه با

تسلیم توأم با فقر و نیستی است، بدین معنی که درک شود سعی و همّت سالک در سیر به سوی حقّ ابتر، و فضل و عنایت 

 .تسلیم، برای اهل تسلیم یا معرفت است یا مرگ نفس اماره، یا شرابی مست کننده تحفه. منّان جامع و فراگیر است حضرت

اینکه زبان گله نگشودند و دهان به شکایت باز نکردند . ها و قبول تمام مشقّات استگرو پذیرفتن جمیع نامرادیتسلیم اولیاء در 

دنیا . بودخواستند که باشد و نمیبود و بسیار چیزها میخواستند که نباشد و میانبیاء و اولیاء و حکما بسیار چیزها می! ای درویش»

دانایان چون بدیدند که حال چنین است، ترک کردند و راضی و . دی ده نامرادی تعبیه استجای نامرادی است، در زیر هر مرا

جز رضا و تسلیم درمانی نیست، هر که ترک مراد کرد از دوزخ نامرادی خالص یافت و هر که راضی و تسلیم شد . تسلیم شدند

 (68: 4984نسفی، )« .بهشتی گشت

اکثر قریب به اتفاق عرفا . ود مطیع و فرمانبردار باشد و چون و چرا در اوامر پیر ننمایددر وهله اول، سالک باید در برابر مرشد خ

 .دانند که خود غایت احوال و مقامات است و نیل به مقام فناء فی اهلل و بقاء باهللمقام رضا را باالتر از تسلیم می

 :بنده و عنایت از حق تسلیم از. شوداگر مورد توجه محبوب واقع شوم دنیا برایم بی ارزش می

گردمگرد کویت به فرق می  
 

 بیش از این نیست در جهان کارم 
 

 گر مرا از سگان خود شمری
 

 هر دو عالم به هیچ نشمارم 
 

 (231: 4968نفیسی، )

 :تسلیم محض و مصلوب االختیار بودن سالک

گاهخون دل ما بریز و آن  
 

 با خاک درت به هم برآمیز 
 

دالور یو آن خنجر غمزه  
 

 هر لحظه به خون ما بکن تیز 
 

 (272: همان)

 :هاتف تسلیم اراده پروردگار است

 راه وصل تو راه پرآسیب

 

 درماندرد عشق تو درد بی 

 

 بندگانیم جان و دل بر کف

 

 چشم بر حکم و گوش بر فرمان 

 

 (92 :4978اصفهانی،)

 رضا

« .ده است که رضا خروج از رضای نفس و بدر آمدن در رضای حق استرضا در اصطالح اهل سلوک تلذذ به بلوی است و گفته ش»

 (337: 4862التهانوی،)

سالکی که اختیار و اراده را از خود، سلب نموده و در محنت، شادی . رضا، سکون دل و آرامش خاطر از مقدرات و اوامر الهی است

گه حاصل شود که دل مسترح شود و استراح دل از نور یقین مقام رضا، آن: گفت( ره)شیخ». را در دل حک کرده دارای مقام رضاست

محبت حاصل شود، هر فعل که از محبوب به وی رسد ( وچون. )تولد کند و از نور یقین بصیرت دل تولد کند و از بصیرت دل، رضا

 (487: 4986سهروردی،)« .در موقع رضا و احماد افتد

 :رضایت و اطاعت محض سالک در راه خدا

ب تو بشنودگوشم سخن ل  خشنود شد از لبت به دشنام  
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 دل زلف تو دانه دید ناگاه
 

 افتاد به بوی دانه در دام 
 

 (272: 4968، نفیسی)

 :ای محبوب، غم تو از هر شادی بهتر است

 کار من جز نشاط و شادی نیست
 

 تا به دام غمت گرفتارم 
 

بینمچون به جز تو کس نمی  
 

آرمغیر از این بر زبان نمی   
 

 (231: همان)

 :سالک در هر شرایطی در برابر حق مطیع است

 گر سر صلح داری، اینک دل
 

 ور سر جنگ داری، اینک جان 
 

 (92: 4978اصفهانی،)

 گیری نتیجه

های دقیق به این نکته مهم و نتیجه دقیق رسیدیم که تنوع مضامین و موضوعات عرفانی شعر هاتف به مراتب پس از بررسی

های بالغی شعر هاتف ها و ظرافتعراقی بوده است همچنین در اسلوب بیان و روانی و رسایی زبان و استفاده از شگرف بیش از شعر

 .چشمگیری دارد تر بوده و آن بر شعر عراقی غلبهتر و قویغنی

چیز جز او نیست، خدایی گاه یکی و یگانگی را که هیچ کند، آننفی می -جز واحد -را از ماسوی اهلل وجود هاتف ابتدا مفهوم

سلوک در تمام مدارج و مراتب وای است که از تجربه عرفانی وی بر اثر سیراین مفهوم نتیجه. خواند که خدایی جز او نیستمی

-میبند متشرعین و فقها را به پذیرش آن واشک بیان عرفانی وحدت وجود هاتف در این ترجیعبی. کندکاینات به آن دست پیدا می

چنان در حال و هوای شعر لطف بیان هاتف همچنین مخاطب را آن. گذاردها باقی نمیکه جایی برای اعتراض آنطورید بهدار

هر حال در ترجیعی که بند فاصله تکرار به. کندکند که فرصتی برای توجه به اتحاد خلق و حق و انتقاد از آن فراهم نمیمستغرق می

یابد که بند ترجیع کندآن است که اجزای ترجیع طوری آغاز و انجام مینوآوری شاعر را اثبات میشود چیزی که قدرت ابداع و می

ها برگردان شود و در این اسلوب تکلف و اسهاب و اطناب هم صورت متکلف و مغلق درپی آنطور طبیعی و متداول و البته نه بهبه

ر مقایسۀ بین ترجیع هاتف با دو ترجیع مشابه آن در دیوان عراقی، تفوق البته این نکته دقیق و ظریفی است که د. شودمشاهده نمی

قدر ترجیعات عراقی بند هاتف بهنکته قابل تأمل دیگر این است که ترجیع. دهدتری نشان میمحسوس هاتف را به نحو برجسته

-فته است اطناب بیش از حد ضرورت جز آناین بدان معناست که هاتف دریا. گذردهایش از پنج در نمیطوالنی نیست و تعداد خانه

که در کالم هاتف آن الفاظ و تعبیرات و اصطالحات مغلق و معقد و ناآشنا مضاف بر آن. که به تکلف مالل آور بینجامد، حاصلی ندارد

بند هاتف در عین بدین سان ترجیع. الحکم است، وجود نداردو غیر متداول که در سخن عراقی که یادآور تقریر ابن عربی در فصوص

دارد و تعلیم پیچیده و کند شیوه بیان رسا و روانش خواننده را به وجد و تواجد وا میکه یک موضوع مسبوق فلسفی را بیان میآن

-را به صورت یک مکاشفۀ تجربی و یک شهود و حضور شاعرانه نشان میسازد و آنالوصول میعربی و پیروانش را سهلدشواریاب ابن

 . سازدنگر خارج میبین و سطحیز دسترس مغرضان کوتهدهد و ا

 منابع

 قرآن کریم-4

 .، تصحیح وحید دستگردی، انتشارات نگاه، تهران، چاپ اولدیوان، (4978)اصفهانی، هاتف، -2

 .جا، مجله ارمغان، تصحیح تابنده گنابادی، بیرسائل خواجه عبداهلل انصاری، (4943)انصاری، خواجه عبداهلل، -9

 .، ترجمه عبدالغفور روان فرهادی، تهران، مولی، چاپ دوممنازل السائرین، (4987)، ........................-1

 .هند، کلکته، کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، (4862)التهانوی، محمد علی بن علی،  -3
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 .تصحیح ابراهیم االبیاری ،تعریفات جرجانی، .(م4383)جرجانی،  -6
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