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  مقدمه 
پرتو آن،  در درخشانِ ادبيات فارسي است كه ژرف و مضامينِ يكي از »اسالمي عرفان«

متداول  توانستند طرحي نو در موضوعات و شماري ظاهرگشتند هاي بيو ظرفيت ااستعداده
 تعالي سوق دهند قافلة شعر و ادب را به شاهراه پيشرفت و و اندازنددر زمان خود شعر و نثر

تعدد  ها وشاهد اين مدعا تصانيف و ديوان. در خدمت ارشاد و تصفية درون درآورند و
تاريخ ادبي، درج و  در ضامين است كه به عنوان سندي معتبرشاعران و نويسندگانِ آن م

                                             . است ثبت گشته
سنايي و مولوي و سعدي و  :تاريخِ ادبِ عرفاني، آنجا كه رد پاي عارفانِ بزرگي چون در

نمايد؛ يار ناچيز ميصنفان ايشان بس هم انديشان و حافظ در ميان باشد، صحبت از ديگر هم
هست، براي هر صاحب  ها نيز»غث و سمين«اما در تاريخ ممتد ادبي كه مأوا و ملجاي 

تا در آن، به بازار  اثري، با هر اندازه تبحر و چيرگي، حجرهاي در نظر گرفته شده است،
راقم اين سطور در اين مقاله، جهت  اين رو از گرمي و فروش متاع خويش مشغول باشد؛

نام و نشان  تاريخ هاي بيشنايي ادب پژوهان و طالب علمان، به سراغ يكي ديگر از چهرهآ
 و نگرش است تا با تحقيق و پژوهش، رفته »سالك قزويني« :ادب عرفاني يعني ادبيات و

غزليات سالك  نگاهي به مضامين عرفاني«توجه او را به مقولة عرفان باز نمايد و تحت عنوان 
                                                                               .ل اين موضوع وارد گرددبه مدخ» قزويني

براي آشنايي  سپس ،شودتصري در شناخت عرفان آورده مياين مقاله، ابتدا مخ در
آنگاه، مضامين عرفاني در  و گرددارائه مي »قزويني«حسب حال سالك  اي ازمخاطبان، شمه

گيري از مباحث گرد گام آخر به نتيجه گيرد و دروان شاعر مزبور مورد بررسي قرار ميدي
                                              .آمده پرداخته خواهد شد

  :عرفان
شناختن و دانستن بعد از ناداني و شناسايي و آگاهي و درايت است : عرفان در لغت به معني

 .هاي آن استمعرفت خداي و عبادت عاشقانه و دريافت شيوهو در اصطالح به مفهوم 
 است صاحبنظران از دسته آن نزد در معرفت  طريقة عرفان به بياني ديگر)7: 4731حائري،(

 و عقل بر تا دارند اعتماد بيشتر اشراق و ذوق بر حقيقت كشف در برهان اهل برخالف كه
             )9: 1387كوب،زرين( .استدالل
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با اصول و مسائل خاص خود، نه يك  بيني، به عنوان يك مكتب و جهان » تصوف و نعرفا«

از زماني كه بذر عرفان  .اندبلكه اندك اندك و به تدريج پديد آمده باره و به طور دفعي،
 و ها طول كشيدبارور درآمد، مدت زماني كه به صورت درختي برومند و كاشته شد تا

قرني عرفاي بزرگي ظهور كردند و  هر در )74: 1368، ثربيي( .گذاشت پشت سر مراحلي را
البته اين تكامل تدريجي بود، ولي در  .اش افزودندبه عرفان تكامل بخشيدند و بر سرمايه

 .جهش پيدا كرد و به نهايت كمال خود رسيد »محي الدين بن عربي«قرن هفتم، به دست 
                                   )131: 2 ج1371مطهري،(

 عبارت به نهايت، تا بدايت از سلوك منازل طي از صحبت كجا كه هر در عرفان اسالمي
 فنا كه مرحله آخرين تا بيداري و تنبه مرحله اولين از است؛ انسان مقامات و حاالت ديگر
 يك از بحث كه آنجا و )16: 1369،همان( است عملي عرفان حيطة است باهللا بقاء و اهللا في

 است، انسان دربارة و حق صفات و اسماء دربارة هستي، دربارة خدا، دربارة خاص بيني جهان
             ) 19: همان.(نمايد مي رخ نظري عرفان

عارف خداوند را كه معبود و مقصود اوست در نهايت زيبايي ميانگارد و بر اين عقيده است 
عاشقي را شايد كه  كه حسن و زيبايي زايندة عشق است وچون حسني و عشقي حاصل آمد

آن ِمعشوق است و عاشق طفيل  سان اصالت ازعشق بدان را گزيند و بدين و آن جمال بيند
                    )7: 1374حائري،.(هستي عشق اوست

 با اسالم، جهان بزرگان و ايراني بينروشن پارسايان و دانشمند عارفان و صوفيان باري
  و كردند تدوين را تصوف و عرفان احاديث، و قرآن و اسالمي معارف و علوم از استفاده

 از بسياري كه گنجانيدند خود آثار و هاكتاب در انگيزدل و زيبا عبارات و گفتگوها و هابحث
 .است جهان و ايران عرفان و ادبي و علمي شاهكارهاي از فارسي نثر و نظم در مخصوصاً آنها

                                   )مقدمه:1376سجادي،(
دوران صفوي اگرچه دوراني نامساعد به حال تصوف است و هر چه به پايان آن نزديك 

  )102: 5ج 1372صفا،( كنيمتر مشاهده ميميشويم اين نابساماني را بيشتر و روشن
هاي بلند عرفاني نابود نشد، بلكه بزرگان عارف پديد آمدند وبا نشر آثاروافكارخود انديشه
در شعر و ادب دوران صفوي  .)46: 1389تميم داري،( .گسترش دادند عرفاني را هايزمينه

گذشته از غزليات  عشق و عرفان و اخالق و مذهب تشيع به هم آميخت و شاعران مشهور،
در ) 12:همان.(هاي عرفاني توجه بسيار كردندعاشقانه و قصايد مدحي و ديني به مضمون
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 هايي ظهور كردند كه اگررگ اين دوره نيز شخصيتشاعران بز حاشية درخشش عارفان  و

مكتوباتشان آرا و  و احوالشان صالبت و عمق مفاخر دوره را ندارد ليكن ميشود در چه آثار
از جملة  »سالك«متخلص به » محمد ابراهيم قزويني«. عقايد اين طايفه را باز جست

                                                                                          .عرفاني بلند غزليات او مشحون است از لطايف و اشارات و مضامين .آنهاست
 كه است معلوم ليكن اندنكرده ثبت را او وفات سال .افتاد اتفاق )هـ1021( سال به والدتش

 صفا،( بود گفته حيات بدرود )هـ1090-1083( نصرآبادي تذكرة تأليف هايسال بين در
 نامه وساقي( مثنوي دو و رباعيات قصائد، غزليات، بر مشتمل ديواني او از )1294: 5ج1372
 و است بوده امامي دوازده شيعة او .است مانده باقي بندترجيع يك و ) كونين محيط

 را خود كه است شده اين سبب طهارت و عصمت خاندان به اندازة وي از بيش دلبستگي
را  اند اورا نوشته تمام تذكره نويساني كه شرح حال سالك .بداند» )1(امام دوازده مداح«

به  ديوان او با تأمل در از اين رو )مقدمه: 1372سالك قزويني،( اندصوفي و عارف دانسته
وحدت  كشف وشهود، هفت وادي، :خواهيم يافت كه مضاميني چون ويژه غزلياتش در

                          .بخشداشعارش را صبغة عرفاني مي خاكساري، گري، مجاهده وجذبه مالمت تجلي و وجود،
  :هفت وادي

الجمله از احوال و مقامات برخي از بزرگان صوفيه از احوال و مقامات صريحاً نام نبرده و في
 از ،)2(در منطق الطير براي مثال عطار )199: 1377 حلبي،( كنندبه هفت وادي تعبير مي

 فنا و فقر حيرت و توحيد، استغنا، معرفت، عشق، طلب، :كه به ترتيب بردهفت وادي نام مي
درگاه وصال پس از عبور از اين هفت  :معتقد است و )180: 1385عطارنيشابوري،( باشدمي

                                              :وادي است
  است» درگه«گفـت مارا هفت وادي درره است    چون گذشتي هفت وادي 

  )180:همان(
  :طلب

» طلب« در اصطالح، طلب كردن چيزي بعد از وجود آن چيز است؛ اما يعني خواستن و
در وادي طلب، سالك با صد  )317: 1362سجادي،( .كردن مراد است و مطلوب جستجو

گردد و ها بايد جد و جهد نمايد، زيرا در اين وادي كارها قلب ميشود و سالتعب روبرو مي
از نظر سالك قزويني از ) 180: 1385عطارنيشابوري،( .»دون مگس اينجا بودطوطي گر«

حضرت  تا چون: است براي گرم روان، سمندي بهتر از شوق طلب نيست و بر اين باور



  » عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 124
 

اي به سبب و هرگاه شوريده نبايد داشت» طور«ورد زبانت نباشد آرزوي » ارني«) ع(موسي
و در  قدم، درانديشة از بين بردن نام و ننگ باشدگرم طلب گشت، بايد در اولين  همت بلند،

هيچ گاه از  وگرنه پاي طلب، دهدكعبة وصل نمي كه كسي نشان از پنداردآخر چنين مي
                                                                     :شودجستجو كردن خسته نمي رفتن و

  د     شـوق طلب گرم روان به زسمندستدامن به ميان بشكن و طي كن ره مقصو
  )262:غزل(

  تـا چـو مـوسي ارنـي ورد زبـانـت نشـود      آرزوي گـل و بـرگ شجر طـور مكن
  )1133:غزل(

             اي كه گـرم طلب كرد هـمتش   اول قدم به راه فنا ننگ و نام سوخت شـوريده
  )239:غزل(

  اگر نه پاي طلب درره تو خسته نشد نشان زكعبة وصل  » سالـك«كسي نـداد به 
  )798:غزل(

  :  عشق
گيرد و عشق كه به كمال رسد به فنا در ذات محبت چون به كمال رسد عشق نام مي

شبهه بي) 612: 1364رجايي،( .شودمعشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهي مي
الم خلقت مدار نقطة بينش عارفان عشق است كه محصول نگرش هنرمندانة ايشان به ع

اين عقيده  بر و انگاردكه معبود و مقصود اوست در نهايت زيبايي مي عارف خداوند را .است
عشق مهمترين ركن طريقت ) 7: 1374حائري،( .زيبايي زايندة عشق است است كه حسن و

كه مراتب ترقي و تكامل را پيموده است درك » انسان كامل«است و اين مقام را تنها 
 كالبد شعر و انديشة سالك قزويني بر استخوان ماية عشق بر) 332: 1362سجادي،( .ميكند

پاي و استوار گرديده و جايگاه اين مضمون به عنوان سرماية غزل عارفانه در غزليات شاعر 
نگاه او منزل عشق از مقام نيستي باالتر است و بر اين باورست كه عشق  از. محل توجه است

از نظر شاعر مردان . حاصل فداي عشق شدن است و بقاي اوالتفات حسن لب وا نميكند بي
كه  دهداندو هشدار مياند كه به دولت سرمد رسيدهمانند سياوش سرها در راه عشق داده

                                                                                                                :راه عشق را آسان مگير زيرا موانع زيادي بر سرآن خواهد بود
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  عنقا بگذرد مرغي كه من دارم ز» نامه بر«        منزل عشق از مقـام نيستي باالتر است

  )541:غزل(
             نشد وانشد تا غنچه بلـبل در چمـن گويا       التفات حسن نتواند گشود   عشق لب بي

   )688:غزل(
  فداي عشق شدن حاصل بقاي من است         ي مـن استكمند وحدت من گوشة فنا

  )306:غزل(
                        انـددرراه عشق سر چـو سيـاووش داده           رسند مردان عبث به دولت سرمد نـمي

  )519:غزل(
             انـدسـدي به راه مطـلب فرهــاد بسته          آسان مگـير عشق كه از كـوه بيستـون 

  )419:غزل(
  :  معرفت

حيات دل بود به حق و اعراض سرّ از جز حق و ارزش هر كس به معرفت بود و هركه را 
من « :چنانكه درحديث آمده است و )342: 1387هجويري،( .معرفت نبود بي قيمت بود

تفاصيل افعال و  از بازشناختن ذات و صفات الهي در صور عبارت» عرف نفسه فقد عرف ربه
. سومين وادي از هفت وادي سلوك، معرفت است )80: 1367كاشاني،(  .و نوازلحوادث 

وقتي در اين وادي آفتاب معرفت تابيدن گيرد صد هزار اسرارِ چون آفتاب از زير نقاب بيرون 
 عطار( .گرددمي» اسرار بين« كند تا سرانجام يكيآيد و صد هزار مرد، راه را گم ميمي

                                   )195- 194: 1385نيشابوري،
توجه سالك قزويني به معرفت اين اطمينان را به او داده است كه چنانچه از دم گرمي، 

 از نگاه او،. چراغ معرفت افروزد هرگز شمع اقبالش از باد دامن گردون نخواهد مرد
رج آفتاب و داند كه بفروغ معرفت را از آنِ دلي مي گرو خودشناسي است و خداشناسي در
كه اگر به كيمياي هنر دست يافت  خواهدخطاب النفسي از خود مي و در ماه عشق است

                        :مس وجود را به اكسير معرفت زرگرداند
  چراغ معرفت گر از دم گرمي برافروزي       زباد دامن گردون نميرد شمع اقبالت  

  )1287:غزل(
  كه عكس چهره درآئينه چهره مانندست         يچوخودشناس شدي از خداشناسان

  )317:غزل(
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  كـه بــرج آفـتاب و مــاه عشق است         فــروغ معـرفت زان دل طــلب كـن
  )195: غزل(

             مس وجـود به اكسير مــعرفت زركن          اي سالك به كيمــياي هنر گر رسيده
  )1118:غزل(

  :استغنا
) 83: 1362سجادي،( .منال مقام و جاه و از هاي دنياحطام و بهره القه ازقطع ع نيازي وبي
- بيش نيست و هفت اخگر نيز يكي به حساب مي) آبگير(ك شَمر اين وادي هفت درياي در
 و گويي پاسبان و سلطان و هوشيار و مست هيچ تفاوتي با )200: 1385عطارنيشابوري،( آيد

   را زر» قزوين«اكسير استغنا، خاك وجود عارف  )37:1383حافظ شيرازي،( .هم ندارند
     پندارد كه آب روي داند و چنين ميكند و اين كيمياگري را از همت افتادگي ميمي
ها نثار براي به دست آوردن آن گنجينه نيازي، چيزي نيست كه بشود آن را با زرخريد وبي
ها ترين مكانت و بهترين و آسودهنيازي از دستبرد در امان اسملك بي و از نظر او كرد

                                                                                                                      :همان جاست
   را هــمت افـتـادگـي كيمـياگر كـرده مـا      كـند اكسير استغـناي ما خــاك را زر مـي

  )1326:غزل(
                        هـاگـر نـثار راه درويشان كـني گنـجينه      نيـازي را بـه زر نتـوان خـريـدب روي بـيآ

  )71:غزل(
                                   گيردنيازي هيچ سلطاني نميكه ملك بي        اي آسوده دل بنشينتصرّف كن ز دنيا گوشه

  )528:غزل(  
  :  توحيد

به  نيز محض است و اصطالح اهل ذوق به تفريد وجود در لغت تفريد است و در توحيد
 )141: 1362سجادي،( .يكي كردن است يكي گفتن و و معناي يگانه نمودن پروردگار

آنگاه است كه  جويد كه خاص اهل حال است وصوفي در شناخت خدا توحيد حالي را مي
 مثل كهنه غباري از د و تمام اجرام فلكي رادارد و تمام مظاهر وجورا بر مي» ال«جاروب 

گويد كه چنين مي »سالك « )101: 1387زرين كوب،()3(.روبدفرو مي سقف گنبد دوار
به يگانگي خداوند در عالم اذعان دارد و از  گردد وِتوحيد خالي نمي هيچ گاه كدويم از مي
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مثل و مانند است هدي بياو طالب وصال شا. اين جهت همه را در زمرة  الي نفي مي شمارد

و بر اين باورست كه از مي وحدت دماغ افروختن كار آساني  گرددو بر در يك خانه مي
                                                                                          :نوشيد) مي وحدت(نيست و جامي خورشيد گون الزم است تا از اين  شراب 

  
  خـالي نشود از مـيِ تـوحيد كـدويم       يام خــراباتم و بهـلول منـاجـات   خـ

  )1070:غزل(
  هـمـه الي نـــفـي انـــد اال تـــو بـودي    نــديديــم غــير از تو در هــر دو عــالـم   

  ) 1317:غزل(
                        گردمنه ميگداي كوي عشقم بر در يك خا        مثل و مانندم طـلـبكار وصـال شـاهد بي

  )1039:غزل(
             وحـدت دماغ افروختن نيست آسان از مـي        جام چون خورشيد از خون شفق بايدزدن 

  )1114:غزل(
  :حيرت

شود بر قلوب عارفين در امري كه وارد مي: در اصطالح اهل اهللا حيرت يعني سرگرداني و
حيرت در هفت شهر عشق عطار ) 181: 1362سجادي،( .اموقع تأمل و حضور و تفكر آنه

هست و  دو حسرت است و شب و روز  ششمين وادي است و كار سالك در آنجا پيوسته در
 عطار( .»ندانم چيز مناصالً مي گويد« گويي نيست و اگر بدو گويند كه مستي يا نه؟

                        )212: 1385نيشابوري،
يابد؛ راف خود از مست حيرتي كه غرق در بيخودي باشد نشاني نميسالك قزويني در اط

با وجود اينكه كعبة مقصود را در آغوش دارد  حيرتي كه او را از ذوق تماشا محروم كرده و
             :سوخته شدن او را فراهم نموده است گشته و موجبات مانع وصل او

  كـدام و باده چه نام و دهنـده كيست؟ساغـر      كـو مست حيرتي كه نـدانـد زبـي خودي
  )787:غزل(

  زغوغاي خموشي حرف مطلب درميان گم شد      جوم حيرت ازذوق تماشاكردمحـرومـمه
  )697:غزل(

             بيـند چـراغ دل ببينپيش پـاي خـود نـمي       كعبه درآغوش وحيراني زوصلم مانع است
  )1160:غزل(
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                        سان صـورت بستعكس روي تودرآئينه چـه     پروايي ه بـيكـه با اين هم تحيرتـم سوخ
  )308:غزل(

  :فقروفنا
نيازي از غير است و فنا عبارت است از اين فقر در اصطالح صوفيان، نيازمندي به خدا و بي

 و تمايالت خويش را به چيزي كه انسان خود و بندگي خويش را در برابر حق نيست انگارد
آن  گويند و )525: 1364رجايي،(قبال حق موجود نپندارد  نشمارد و همة جهانيان را در

نزد صاحب اين مقام، نه جمع، توجه وي  حق و استهالك تام در از: عبارت است) فنا( مقام
: 1387زرين كوب،( .آيدنه تفرقه او را از استغراق در حق مانع مي دارد ورا از حق باز مي

كه در فقر گريزد توان پيمود و آنرا بي ادب نمي طريق فقر» قزوين«ة عارف در انديش )104
فنا منزل و مسافتي نيست و سفر مردان رفتن  و راه فقر در او نظر از. گردداز خطر ايمن مي

اند در فناي تا زنده-گرم روان طريق يك رنگي هستند-از خاطر مردم است و اين مردان كه 
خواند و احترام به اين قوم را ارباب فنا را اهل اهللا مي» سالك« .كوشندصفات بشري مي

                                                                                           :داندنام بقا جويان مي نيستي را يگانه عامل زنده كنندة و كندگوشزد مي
  مرشدي از بهر درويشي به از آداب نيست     تبـي ادب نتوان طريـق فقر را يـك گـام رف

  )332:غزل(
  پاسبـان سـر ديــوانه كـاله نــمـد است    ايمن است از خطر آن كس كه گريزد در فقر   

  )316:غزل(
  رفـتن از خاطر مـردم سفر مـردان است        در ره فـقر و فـنا مـنـزل و فـرسنگي نيست

  )234:غزل(
  تـالش نيستي خــود كنند تــا هستند          ن طريــق يـكرنـگيچــو شعـله گــرم روا

  )422:غزل(
        پـاس ايـن قـوم نگهدار كه اهل اللهند          سـالـك اربـاب فـنـا را بـه حـقارت مـنگـر 

  )703:غزل(
  تآن غبارم كه فنا سلسله جنبان من اس        نيـستي زنـده كـنـد نـام بـقـا جـويـان را 

  )216:غزل(
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  :كشف و شهود

 .هاي عادي و علوم رسمي استيكي از اهداف اصلي عرفان رسيدن به معرفتي برتر از معرفت
در واقع عرفا در عين قبول علوم رسمي و ظاهري و اقرار به ارزش و ) 67: 1386يثربي،(

شفات و اعتبار عقل و استدالل بر اصالت ارتباط حضوري تأكيد داشته و علوم حاصل از مكا
عارف به  )16: 1368 يثربي( .دهندمشاهدات را بر نتايج حاصل از براهين عقل ترجيح مي

خواهد به كنه حقيقت هستي كه خداست؛ برسد و متصل گردد عقل و فهم كاري ندارد و مي
الخاص  عرفا معرفت شهودي را خاص برخي از )90: 1371مطهري،( .نمايد» شهود«و آن را 

 نجم الدين( .بينندايدة تعلق روح به قالب را در حقيقت اين معرفت ميدانند و نيز فمي
مي زد ) اهل شهود(زيبا بال كاغذين خود خنده به برق كه رو» سالك« )120: 1365 رازي،

خود را از صاحب كماالن مدرسة قيل و  او .بينداش را بازيچة كودكان ميعاقبت ورق رساله
جاي درس  از نگاه او در علم نظر .كنداهل حال دريافت ميداند و هنر خويش را از قال نمي

ست ا پاي نظر پيمودني قال اهل علم و استدالل نيست و سفر عالم ديدار با قيل و بحث و و
                                                                                                     :بايد از ديده قدم ساخت واين مسير را طي نمود: گويدو به خود مي

                        امكـاغذ بـاد كـودكان شـد ورق رسالـه      زدم من كه به بال كاغذين خنده به برق مي
  )1062:غزل(

             صاحب كمال مدرسة قيل و قـال نيست    كــند سـالك زاهـل حـال هـنر كسب مـي
  )333:غزل(

             ها قـيل و قـال بـرون اين مقاله باشـد ز       علم نظر درس و بحث نيست   صرفدر نحو و 
  )144:غزل(

  از ديده قدم ساز و بنه گام اينجا» سالك«    ســفر عـالـم ديـدار بــه پـاي نـظر اســت  
  )67:غزل(

  :وحدت وجود
 آن است كه در جودمنظور از وحدت و .است »وحدت وجود«ترين اصول تصوف از اساسي

 .تجلّيات و مظاهر آن است اوست، هرچه جز و دارد عالم هستي تنها يك حقيقت وجود
امري است واحد كه حق است و آنچه ماسواي اهللا خوانده  يعني وجود )21: 1386يثربي،(

حقيقت به منزلة آب ) 109: 1387زرين كوب،( .مستقل ندارد وجود حقيقي و شود ديگرمي
اند كه در نگرش سطحي، حباب و امواج ها و حوادث همچون امواج و حبابهدريا و پديد
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شود كه در آنجا هرچه اما با يك نظر عميق، روشن مي رسندحقايق جداگانه به نظر مي
اند و داراي تحقق و ذات جداگانه و ها و مظاهر آن آبهست آب است و بس و بقيه جلوه

سالك  )16: 1368يثربي،( .باشندنما ميهستي هايِحقيقت نيستي و در مستقلي نيستند
به مانند شعراي عارف مشرب كه براي اثبات وحدت وجود و ارائة ارتباط وجود با  نيز قزويني

 طباطبايي،( اند متوسل شده... و دريا، قطره با بحر مبدأ به تمثيالت گوناگوني چون موج با
كاويدن، هر قطره و هر ذره  پس از و دگيردريا وذره وخورشيد مدد مي از قطره و)92: 1361

هيچ گاه نقابي و مانعي  معتقد است كه كثرت او .بيندحضرت حق مي از نور و شور سرشار را
وحدت تاج شاهي را به كاله گاهگاهي وحدت پرست نيست و سرخوشي مي براي دريافت

                                                                                                                                                                                             :آوردخمخانة وجودش را به جوش مي و كندتبديل مي
  بود روزن هـر ذره واكـردم پـر از نور تو            سينة هـر قطره كـاويدم درو شور تـو بود

  )693:غزل(
             كند تا خال هست زلف پرستي كه مي               كثرت نقـاب ديدة وحدت پرست نيست

  )612:غزل(
كند   تاج شاهي را كاله گـاهـگاهي مـي         اي داردمي وحدت كه چون برسرزند  نشـوه

                  
  )424:غزل(

             شمس مـوالنا فـراوان است درتبـريزمـا         امجوش وحدت مي زندهر قطره درخمخانه
  )49:غزل(

  :تجلي وجذبه 
گردد و دل او را اي كه از باري تعالي بر دل عارف ظاهر ميتجلي عبارت است از نور مكاشفه

اين نور به حكم اقبال بر دل  و )151: 1362سجادي،( گرددسوزاند و مدهوش ميمي
جذبه عبارت  و )640: 2ج1366غني،( .كندتجلي مي مقبالن كه بدان شايستة آن شوند

واسطه و رسد و او را بياست از كشش غيبي كه به اعتقاد صوفيه از جانب حق بر بنده مي
) 106: 1387زرين كوب،( .رساندبدون طي مراحل مجاهده به معرفت و مشاهده حق مي

از محو شدن در مقام طور دل سالك قزويني از تجلي ديدار سرمه شده است و او اين را 
دهد كه ديگر برايش تواني آورد و با فرياد نشان ميو از شدت اين برق تاب نمي داندقرب مي
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- تجلي محبوب است و فقط چشم بي ور در نوراو معتقد است كه جهان غوطه. نمانده است

                                                                                                                                       :بصيرت از ديدن اين انوار ناتوان است
  شـد سـرمـه از تجـلي ديـدار طـور من        سـالك زبس كـه محـو شدم در مقـام قرب

  )1140:غزل(
  ب نماندرخ بپـوشان كه دگر در نظرم تا        سرمـه شـد طـور دل از بـرق تجلي فـريـاد

  )512:غزل(
             نور تو بودگر نديدي اين گناه از چشم بي        نـور او سالك جـهان را در تـجلي غوطه داد

  )693:غزل(
- شود كه سبب طيران او ميمتوجه كششي مي دل بيدار خود شيداي قزوين، از عارف و
پي به جذبه و كشش  -ايدنمبعيد مي طاير پرسوخته پرواز  داند ازكه خود مي-او . گردد

به عقيدة او دل به  .داندبرد و اين جذبه را دليل راه مشتاقان به وادي عرفان ميدوست مي
 محبوبي كه فروغ و محبوب خويش پنهان دارد؛ از محبت را تواند رازسبب جذبة عشق نمي

                                                                                          :و وصف نمود توان به بيان آوردكشش رخسار عالم آراي او را نمي
             ورنه از طـاير پـر سوخته پروازكـه ديـد              دل گرددكششي هست كه بر گرد تو مي

  )537:غزل(
  است ورنه در وادي عرفان همه كس نابلد          جـذبـة دوسـت دليـل ره مشتاقـان است

  )316:غزل(
  جــذبـة عـشق كـشد آب زآهـن بيـرون             دل چه سان راز محبت زتـو پنهان دارد

  )1122:غزل(
  زهر چه گفته و گويم هزار چندان است              فـروغ و جـذبـة رخـسار عـالـم آرايـت 

  )372:غزل(
  : مالمت گري و دوري از شهرت

 محافظت قاعدة صدق غايت جهد رعايت معني اخالص و دركه  مالمتيه جماعتي باشند    
 كاشاني،(  .كتم خيرات از نظر خلق مبالغت واجب دارند اخفاي طاعات و در و مبذول دارند

عبادات و طاعات و  پسندند وآنان جفا و جور و مالمت خلق را بر خود مي )115: 1367
به بياني  )238: 1376سجادي،( .شدآن ريايي باتا مبادا در  كنندنيكي خود را اظهار نمي

» نام«را در هم بشكنند و به جاي » تعينات« براي اينكه در مراحل سير و سلوك ديگر عرفا
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رياي «در گفتارهاي خود تعمدي به  و افتخار براي خود ننگ در ميان مردم درست كنند؛
                               ). 162: 2ج1371مطهري،.(اندداشته» معكوس

زند و عاقبت در نيك نامي عارف ناشكيباي قزوين لباس صبر خود را تا به دامن چاك مي
توان بايد در درد زيرا به نظر او در طريقت عشق نامداري ننگ است و تا ميپيراهنش را مي

با  آورد و در پي آنرو مي) عرفاني(كشيبه عشق و باده به همين منظور گمنامي شهره شد؛
اما هرگز نگران اين  گرددزيادي را متحمل مي شود و بارمت خلق رو برو ميفوجي از مال

باشد و دوستدار دالن مياتفاق نيست زيرا معتقد است كه هميشه زحمت زمانه بر دوش زنده
                                                                                             :هميشه جوركش دشمن است يار

  در نـيـك نـامـي آخـر پيـراهني دريـدم       سالك لباس صبرم شد چاك تـا به دامـن   
  )997:غزل(

  كـه ايـنجا نـامـداري نـنـگ عـشق است       بـه گـمـنامـي عـلـم شــو تــا تــوانــي   
  )196:غزل(

  ــارهــا و كشيديـم بــارهــاكـرديـم ك             بهتر زعشق و باده كشي كـاروبـار نيـست
  )60:غزل(

  چـنانكه آدم بينا عـصاكش كـور است                هميشه زنـده دالن زحـمت زمـانه كشند
  )173:غزل(

       دوستدار يار دائـم جور دشمن ميكشـد            سالك از بي مهري گردون نمي رنجد دلم  
  )430:غزل(  

  :مجاهده
و مهار زدن ) 654: 2ج1366غني،( و هوس مخالفت هوا مشقات بدني وكردن نفس به  وادار

- و فضل -لنهدينهم سبلنا من جاهدفينا« :هواهاي نفساني است چنانكه در قرآن آمده است
مظهر  )3870: 3ج1388 معين،( ».اهللا المجاهدين باموالهم و انفسهم علي القاعدين درجه

هاي بريدن از عاليق و دشواري دست لخيياش كه ت تالش و ارادة سالك در زندگي ظاهر
شستن از زندگي روزمره و درگيري با مشكالت راه را به دنبال دارد و روح انسان را سخت در 

شود نمايان مي) خوابيگرسنگي و بي خاموشي، عزلت،( گذارد بيشتر در چهار جنبهتنگنا مي
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به خداگونگي و شنيدن و بندگي  ها به تدريج بشريت به فرشتگي،و با رعايت اين جنبه

                                                              )28-27: 1386يثربي،.(شوددانستن به ديدن و رسيدن تبديل مي
  : عزلت

: 1362سجادي،( .گيري و بركنار شدن و منفصل شدن استگيري و كنارهعزلت، گوشه
د تا در كورة خلوت نفس او با آتش رياضت كنسالك كار خود را با خلوت آغاز مي )331

عزلت از جسم شروع ) 181: 3ج1372صفا،( .گداخته شود و از آاليش طبيعت صافي گردد
 .كندپذيرد و زمينة بريدن از ماسواي اهللا را فراهم ميشود و به روح پايان ميمي

بساط زمانه دامن چيدن از صحبت مردم را چيدنِ گل از  سالك قزويني) 28: 1386يثربي،(
از نگاه او  .كندگوشة تنهايي  را با عالمي معاوضه نمي :داند و مرده ريگ مجنون يعنيمي

                                                              :ديدة بد در قفاي تنهايي نيست و اين فيض به جهت فرد شدن از زمانه به او رسيده است
            دامن زصحبت همه كس باز چيدن است         زمانه چيد آن گـل كه ميتوان زبسـاط

  )218:غزل(
  بـه عـالـمي نـدهـم گـوشة بـيـابـان را          به من رسيده زمجنون بهشت تنهايي  

  )74:غزل(
  كـه نيست ديـدة بـد در قـفاي تنهـايي           زفـيض فـرد شدن در زمـانه دانستم 

  )1324:غزل(
  :خاموشي

برخي . از جمله آداب سلوك كه سالك بايد در رعايت آن بكوشد خاموشي و قلت كالم است
و بعضي  )463: 1387هجويري،(اندسراغ داده در خاموشي فوايد و فتوح بسيار عرفا از

پندارند و آن آرامش و سكوتي را كه در نتيجة حيرت روي خامي را مولود گفتار مي )4(ديگر
حق سبحانه در  )190-167: 1386موالنا،( .دانندمي خن و حد گفتارتر از سدهد افزونمي

 را دليل حصول مطلوب و آيت مراد او گردانيد و در خاموشي زكريا) ع(قصة زكريا و يحيي
: 1367كاشاني،(  .خاموشي مريم را مقدمة نطق عيسي گردانيد )ع(قصة مريم و عيسي 

و روزمرة  د و رموز خموشي را مقالبندها مينيز از فيض خموشي طرف» سالك« )168
كند و حضور در او زبان خاموشي را زبان اهل دل معرفي مي. يابدمخصوص حال خويش مي

                                                                                        :دانداين جمع را مشروط به فراگيري اين زبان مي
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                      ايـماين رطب راچاشني ازنخل مريم كـرده        شي طرفها بستيم ما  سالك از فيض خمو
  )993:غزل(

  اين روزمره ايست كه مخصوص حال ماست         چون بوي گل رموزخموشي مقال مـاست
  )257:غزل(  

  نــجـددر دايـــرة مـردم خــامــوش نـگـ      ازاهـل دل آن كس كـه نياموخت تـكلـم   
  )505:غزل(

  :گرسنگي
گرسنگي از صفات اهل طريق است و از اركان مجاهدت و سالكان اين طريق به گرسنگي 

سالك  )212: 1631قشيري،( .هاي حكمت در گرسنگي يافتندبدين درجه رسيدند و چشمه
خوردن  نوشيدن و باشد دوري گزيند در هدر اين مرحله از هر خوردني كه درآن شبه بايد
نور معرفت را درون  طعام خالي دارد تا اندرون از و )179: 3ج1372صفا،( روي كند ميانه

            )59: 1384سعدي شيرازي،( .خود ببيند
ظاهري يعني بازداشتن بدن از طعام و باطني يعني بازداشتن  :گرسنگي بر دو نوع است

الك از گرسنگي اهميت گرسنگي باطني در نظر س )28: 1386يثربي،( .نفس از آرزوهايش
افزايد به اندازة سد رمق كافي اگر قوت، به قوت عبادت مي: گويداو مي. ظاهري بيشتر است

شود ترك هواپرستي نمود اما بايد مانند حباب كاله را قاضي است و معتقد است مردانه مي
اه داند و به سعي هوس پيمودن اين راو وصال را مشروط به ترك هوس امكان پذير مي .كرد

                                                    :خواندرا ناممكن مي) وصال دوست(
            سد رمـق كـفاف است بسـيار گـونباشد      فـزايـد بــر قـوت عبــادت گــر قـوت مـي

  )618:غزل(
            اله خود راگر چون حباب سازي قاضي ك        توان كـرد تـرك هــواپـرستـي مـردانـه مي

  )141:غزل(
            سيل تـانـگذردازخـويش بـه دريا نـزنـد          »سالك«وصل اگر ميطلبي ترك هوس كن 

  )432:غزل(
  اگـر گـالب تـوان از گُـل شـرار گـرفـت           وصال دوست ميسر شود به سعي هوس  

  )226:غزل(
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  : بي خوابي
. يابدشود و در دل كمال مي خوابي است كه از چشم آغاز مييكي ديگر از آداب سلوك بي

دل نشان هوشياري درون و  خوابيبيدل كه  خوابيبيخوابي چشم بايد مظهري باشد از بي
عاشق واقعي در طلب مطلوب خود  )28: 1386يثربي،( .قراري آن در طلب مقصود استبي

 .دانند كه بر بالين استري نميخواب در چشم ندارد و اهل طريق، عاشقي را از آنِ س
دهد زيرا مرگ زنده سالك قزويني سراسر شب پاس ديده مي )444: 1384سعدي شيرازي،(

نيست نبايد خفت  از نظر او شبي كه دوست در كنار .بينددلي را در كمين خواب خويش مي
 قيدة اوبه ع .شبنم بايد ديده از خواب شست آتشه همچو شدن از جام دو و براي برخوردار

رسد مگر با به پايان نمي -كه سراسر وحشت و تاريكي است-راه بادية ظلمت خيز طريق 
                                                                                                                :ي از زاري شبانه درپيش پايغروشن كردن چرا

كه مرگ زنده دلي دركمين خواب من است       دارم  ديده ميچوشمع شب همه شب پاس 
  )275:غزل(           

  شبي كه دوست نخوابيده دركنارمخسب             پلنگ خوي جنون با ستاره درجنگ است
  )158:غزل(

  مي دوآتشه از جام آفتاب كشيدن                بشوي ديده چوشبنم زخواب تا بتواني  
  )1180:غزل(

            تا چراغي نبرد زاري شبها در پيش            ني به سر اين بادية ظلمت خيز   نرسا
  )929:غزل(

  :)5(خاكسار
: 1362سجادي،( .آنكه بميرند قبل از مردند و بركندند دنيا آنان كه دل از اهل خانقاه و

لسلة باشند كه مذهب آنان تشيع است و به نام سخاكساريان گروهي از صوفيه مي )183
 معين،( .شودو آثاري از اديان باستاني در مراسم آنان ديده مي اندجاللي خاكسار معروف

طريقة خود را  دارند وآنان سلسلة خود را به سلمان فارسي منسوب مي )374: 5ج8831
                                      )377:1388رين كوب،ز( .مي خوانند» اهللا و محمد و علي« طريقة فقر
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اشاره به واژة خاكسار جنبة لغوي آن را مطمح نظر قرار داده يا  با» سالك«روشن نيست كه 
خود به اين طريقه تعلق داشته است اما بسامد اين مضمون در غزليات او اهميتش را گوشزد 

                      :رودمثال در اين باب اشاره مي از اين رو ذيالً به چند شاهد كند؛مي
                      كند خاكساري مرد را آئينه سيما مي            كـنديرو افـتادگي در هر دلي جا مـيپ

  )502:غزل( 
                      اندپادشاهاني كه هرگز با گدا ننشسته         شونددر محبت همنشين خاكساران مي

  )613:غزل(
  ـا آب خـاكسارم و بـا شعله سركشمب      چون من طلسم دوستي و دشمني كه بست

  )1086:غزل(
  تا نقش خاكساري مـن تـوتيا گرفت        سالك چو سرمه مردمك افروز ديده شد 

  )299:غزل(
  :نتيجه گيري

و اشتغال به مضامين عرفاني به پاية  غزليات سالك قزويني اگرچه از حيث اشتهار
هاي او در نظر خوانندة ا خواندن غزلآنچه ب رسد؛خود نمي شاهكارهاي عرفاني عرفاي سلف

توجه و اهميت سالك به مباحثي . گرايش شاعر به آن مضامين است شود،مطلع مكشوف مي
 هاي شهودي و نيز استخوان سرمهچون عشق و هفت شهر سلوك اهل طريق نشان از تجربه

 جود،وحدت و: ها دارد و همچنين طرح مباحثي چونهاي او در عبور از اين واديشدن
 گونه مباحثباور او به اين طلبي از انس و گري و فرار از شهرتتجلي و جذبه، مالمت

-از اين رو پرداختن به اين مسائل در عصر او كه شاعران، بيشتر به آذين .كندحكايت مي
و عرفان و تصوف نيز پرو  اندكردن مضمونِ نبسته اصرار داشته بندي كالم و تكلف در پيدا

تأمل را در مكتوباتش به ويژه غزليات بايسته  تدقيق و براي طيران خود نداشته؛بال چنداني 
                                                                                                                          .ساخته است

سعت را در راه شناخت و تواند فراخناي ساحتي بدين وچند نمي باري اين تحقيق هر
كه در آغاز كار بيان كرديم چنان برشمردن مضامين عرفاني غزليات شاعر مزبور در برگيرد؛

الذكر كه اميد است با اين مقدمه عرفان شاعري خامل مدخلي بوده است براي شناخت
و ادب هايي از اين دست در تاريخ ادبيات ها و نمونهمحققان به سراغ حاشيه نشين پژوهان و
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و به نداي سالك  خبران را وجهة همت خود قرار دهند عرفاني رفته و شناساندن حلقة بي

                                          :كه خوش سروده دهند قزويني در اين باب گوش فرا
       خبران هم خبري هست در حلقة اين بي         چاك جگر الله و گل بي سببي نيست

  :پي نوشت
                      من امسپرده علي به را خود          من امبرده حشر به توفيق-1
  )645: 1372سالك قزوين،( امــامـم دوازده مــداح              تمـامـم عـلي دوستـي در
  
  چون گذشتي هفت وادي،درگه است   گفت مارا هفت وادي در ره است  -2

            كنار وادي عشق است از آن پس، بي      هست وادي طــلـب آغــاز كـار   
  پـس چهـارم وادي استغـني صفـت          پس سيـم واديست آن مـعرفت 

  پس ششم وادي حيرت صعب ناك        هست پـنجم وادي تـوحيد پـاك 
  بعـد ازيـن روي روش نبـود تـو را       هفتمـين وادي فقــرست و فـنا   

  )180: 1385عطارنيشابوري،(
صوفي در شناخت خدا نيز در وراي توحيد ايماني و توحيد علمي كه اختصاص به اهل  -3

جويد كه خاص اهل حال است و از آنجا به آنچه شريعت و اهل علم دارد توحيد حالي را مي
شود و اسقاط همة اضافات و نفي صفات و محدثات است نزد وي توحيد الهي خوانده مي

دارد و تمام مظاهر وجود و تمام اجرام فلكي را بر مي» ال«ت كه جاروب رسد و آنگاه اسمي
روبد و تمام عوامل هستي را در جنب را مثل كهنه غباري از سقف گنبد دوار آسمان فرو مي

و به اصطالح وجود يكتايي است كه ربوبيت او ثابت و –وجود واحدي كه حق همانست 
–ست و يگانه امر ثابت و دايم و باقي واقعي است وجود او منشا تحقق همة موجودات ديگر ا

                                          )101: 7831زرين كوب،.(و طرد ميكندنفي 

            كندميگفتار خامتوليمرديسخنپخته     آفريننشين حيران حيرتحيران كن وخامش-4
  آن سكتـة حـيراني بـرگـفت مـزيـد آمد  كـن زيـرا كــه زامـر كـن   كـن و خـامشخامش

  )190-167: 1386موالنا،(
معصوم عليشاه، صاحب  .بودند »كوساي«معروف به  اي ازهنديان،ظاهرا خاكساريان طايفه-5

وال «كند كه با جمعي از ايشان صحبت داشته و نام بت ايشان طرائق الحقايق، نقل مي
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بعضي  و سپارنددگان خود را به خاك ميرسم مزاوجت ندارند و مر. بوده است» كشنا
بدون لباس در آفتاب و باران و گاهي خاك نرم سوده بر بدن  مرتاضان آنان در خاك نشينند

                                  )583: 9831تميم داري،( .و اصل خاكسار آنها هستند ريزند
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