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Abstract
Baha Soltan Valad is one of the prominent mystics and a pioneer of
Molavi’s school of thought who could preserve and develop his father’s
school of thinking by explaining it and organizing Moulaviyeh chain. He
not only was the commentator of Moulavi’s thought but also gained so
much experience in mysticism, which have particular reflection in his
works. A thorough contemplation of his works shows that he was deeply
influenced by the Quran. Soltan Valad considered himself as a
commentator of the Quran and believed that he was able to unravel the
Quranic verses and unveil their mystic meanings. This was because of his
practical self-purification, understanding of the value of subjugation to God
and reaching the threshold of divine domain. Even in his sonnets, he has
Quranic speech and explains many of the mystic and religious facts by
referring to the verses of the Quran. In this study, the authors investigate
Soltan Valad’s allusions to and concepts borrowed from the Quran. The
results of the study show that the verses of the Book have been widely used
in his sonnets in line with his thoughts, and he has sometimes interpreted
them. He makes use of the anecdotes of prophets to explain the principals
of mystic deeds. In many cases, he compares himself with grand prophets
and adapts the events of his time to those of the prophets.
Keywords: Sonnets, Soltan Valad, Quran, Allusion, Adaptation, Mystic
function.
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(مقالۀ پژوهشی)
دکتر داوود واثقی خوندابی
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پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

دکتر مهدی ملک ثابت
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

چکيده
بهاءالدّین سلطانولد یکی از عرفای اندیشمند و از اقطاب طریقۀ مولویه محسوب میشود که توانست با
تشریح و تبيين کالم پدرش موالنا و همچنين انتظام سلسلۀ مولویه ،از مکتب فکری خداوندگار محافظت کند
و موجبات گستترش نن را فراهم نماید .وی نه تنها شتار اندیشتۀ مولوی استت ،بلکه در عرعۀ عرفان به
تجارب نابی دست یافته که در نثارش تبلوری خاص دارد.
غور در نثار او بيانگر این حقيقت استت که وی تثثير شتگرفی از قرنن کریم پریرفته است .سلطانولد
خود را مفسر قرنن میداند و معتقد است به علت سلوک عملی در راه حق و ادراک مرتبۀ فنای فی اهلل و قدم
گتراشتتتن بر نستتتتان بقتای الهی میتوانتد از غوام

ودای الهی پرده بردارد و معانی بکر نیات قرنن را

نشتکارسازد .وی حتی در عرعۀ غزل سرایی نيز گفتمانی قرننی دارد و بسياری از دقایق عرفانی و دینی را با
اتکا به کالم وحی تفسير و تشریح میکند.
نگارندگان در این جستتتار که مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و با شتتيو توعتتيفی -تحليلی استتت،
کارکردهای عرفانی تلميحات و اقتباستتهای قرننی ستتلطانولد را در عرعتتۀ غزل بررستتی میکنند .نتيجۀ این
پژوهش ما را به این نکته رهنمون میشود که استفاده از نیات وحی در غزليات سلطانولد بسامد باالیی دارد
و ولد از ننها همستتو با منظومۀ فکری و معرفتی خود بهره میگيرد و گاهی به تثویلشتتان میپردازد .وی از
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حکایات پيامبران نيز برای تبيين اعول و مبانی سلوک عرفانی استفاده میکند و در بسياری از موارد ،خود را
با انبيای عظام مقایسه میکند و حوادث زمان ننها را با حوادث زمان خود وفق میدهد.
واژههای کليدی :غزليات سلطانولد ،قرنن ،تلميح ،اقتباس ،کارکرد عرفانی.

 -9مقدّمه
بهاااالدیی محمید ( 790 -309ه.ق ،).معروف به سااال انولد و متخلص به «ولد»،
فرزند ارشااد موانا ل لالدیی محمید بود كه از نظر خَلق و خُلق شااها ت بساايار به
پدرش داشاات و خداوندرار خ اب به او ميرفت« :اَنْتَ أَ ْشااهَهُ النیاسِ بي خَلْقاً وَ خُلقاً»
(سال انولد .)02 :9941 ،مردم سال انولد را به علت شاها ت اا ر بسيار به پدرش
موانا و فاصالة اندكي كه از نظر سني با او داشت ،برادر و ميپنداشتند .اف كي روید:
«در ر محفلي و مجمعي كه بود  ،به پهلو پدر خود نشاستي و در اوان لواني اغلب
مردم را ا آن بود كه مگر برادر مواناست» (اف كي ،9930 ،ج.)741 :0
ساال انولد در زمره مشااایخي اساات كه مصااارهت ب رراني بونان بر ان محقق
ترمذ  ،شام

تهری

 ،صا حالدیی زركوب ،رسامالدیی بلهي و  ...را درک كرد و از

فيض منشيني و متابعت آنها به مقامات واایي دست یافت .و

مچني از عنایت ا

بينهایت پدر خود برخوردار بود و با مو هت ا بيكران او به مدارج بساايار باایي در
عرصة طریقت رسيد و در رقيقت وارث علم موانا شد.
ساههساار ددرت علمي و روراني بهااالدیی سل ان ولد را اینگونه توصيف ميكند:
«در لميع علوم رسام  ،دریای بود ب كرانه و در معارف و رقایق ددس پادشا

بود

ب مثل و نشااانه .رراه كه دری بيان را به الماس مرلان وش زبان در رقیة یادوت د ان
سفت به یکهار مشک ت مههم و رموز در م عالميان را از آیينة زنگ ررفته درون ریك
مشاا ده كرده ،رل فرمودى و سری رقایق و لبی ددایق را به برا ي داطع و دایل واضح
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بر مه رضااار روش ا و ویدا رردانيد  .فضا و علماى ملیت را انگشاات ريرت در
د ان خجلت بازماندى» (سههساار.)904 :9947 ،
سل انولد كه خود را وارث ب رران طریقة مولویه و خلف صادق پدرش خداوندرار
ميدانسات سعي مي كرد تمام ت ش خود را برا تشریح مهاني تفکیر ب رران ای مکتب
خصاوصااً پدرش به كار بَرد .به اعتقاد و سخنان موانا به اندازها عميق است كه ر
كسي را یارا دركشان نيست « :مچنان مگر رضرت سل انولد روزى فرموده باشد كه
ساخنان شما (موانا) را بای یدى باید فهم كند؛ فرمود كه ن ن بهااالدیی یاران ما به آن
راض نشوند» (اف كي ،9930 ،ج.)491 :9
سااال انولد اولي كساااي بود كه به تقليد از پدرش ،آثار را مانند دیوان اشاااعار،
مثنو

ا سااهرانه (ابتدانامه ،ربابنامه و انتهانامه) و مجموعة معارف آفرید .اف كي در

مورد آثار ولد آورده است« :سه مجلد مثنویات و یك للد دیوان انشاد فرمود ،از معارف
و رقایق و غرایب اساارار ،عالم را پر كرد و بسااي بليدان كودن را عارف عالم و عالم
عامل رردانيد و لميع ك م والد خود را با امثال عجيب و نظایر بينظير بيان و تقریر
كرد» ( مان،ج.)424 :0
مانگونه كه اشاره شد ،سل ان ولد دفتر شعر دارد كه آن را به تقليد از دیوان كهير
موانا ساروده است .در دیوان سل انولد غ ليات زیهایي ولود دارد كه رنگ و نمایي از
دیوان كهير را باه نمای

ميرذارند .سااال انولد با تأثير از ك م وري و ارادیث پيامهر

(ص) و ب رران دی به شرح و تهيي مفا يم عرفاني مي پردازد و از اسرار واا عرفاني
پرده بر ميدارد .آشاااناایي عميق ولد با معارف درآني – روایي ریشاااه در محير پر بار
خاانوادري و تربيات دیني و دارد .او در خانوادها به دنيا آمد كه ب رران

از عالمان

دی بودند و تحت ارشاااد و ساارپرسااتي افراد درار ررفت كه در عرصااة علوم درآن و
ردیث و الهيات و  ...از صاااربنظران محسااوب ميشاادند؛ پ

بيدليل نيساات كه به
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كااررير آیاات و اراادیاث در غ لياات او از بسااااماد باایي برخوردار اسااات و از
خصوصيات سهکي و محسوب ميشود.
بررساي كاركرد ا عرفاني تلميحات و ادتهاسها درآني سل انولد در عرصة غ ل
از دغدغه ا ای لستار است؛ نگارندران پ

از توضيحي كوتاه در خصوص تلميح و

ادتهاس ،به صااورت توصاايفي –تحليلي به بررسااي و نقد كاربرد آیات درآن در غ ليات
سل انولد ميپردازند.
 -9-9پيشينۀ تحقيق
در خصااوص تلميح و ادتهاس در ادبيات فارسااي تحقيقات درخور انجام شااده
اساات؛ به رونها كه مة آثار كه در مهحث بدیع نگارش رردیده ،بخشااي را به ای
مهحث اختصااص داده اند .الهته در ای مورد آثار مستقلي ني تأليف شده است؛ سيروس
شاميسا در كتاب «فر نگ تلميحات»( )9933پ

از تعریف تلميح و انواع آن ،تلميحات

اسااا مي و تلميحات ایراني را بررساااي ميكند .محمیدلعفر یارقي در كتاب «فر نگ
اساطير و داستانواره ا در ادبيات فارسي»( )9971به نحو مهسوطي ،اساطير ایراني و غير
ایراني را توضايح داده اسات .تقي پورنامداریان ني در كتاب «داساتان پيامهران در كليات
شاام »( )9941پ

از اشاااراتي به داسااتانها و رکایات مربو به پيامهران در شااعر

دربار  ،شعر مذ هي و  ....به تحليل رکایات پيامهران در كليات شم

پرداخته است.

در مورد تلميح و ادتهاس در شااعر شاااعران زبان فارسااي ،مقاله ایي ني به نگارش
درآمده اسات؛ لليل مشيد در مقالة «نگا ي به برخي از تلميحات توريد و نهو در
شااعر كمالالدیی اسااماعيل اصاافهاني»( ،)9944یکي از خ ديت ا

نر كمالالدیی

اسماعيل را كاربرد تلميحات توريد و نهو دانسته ،معتقد است كه او از كشفااسرار
ميهد تأثير پذیرفته است .مص في عرفاني و مهد ماروز در مقالة «لایگاه تشهيهات
تلميحي در ساااختار غنایي شااعر اسااتاد رميد شاايراز »( ،)9919برلسااتهساااز

ا
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رميد شايراز را در عرصاة تصااویر شاعر با اساتفاده از عناصار تلميحي ،مذ هي،
عاشاقانه و تاریخي نشان داده اند  .اميدوار عالي محمود و سيید مهد نوریان و محمید
فشااركي در مقالة «بررسي تلميح و ادتهاس مضامي درآني و ارادیث نهو در مثنو نه
سااههر اميرخساارو د لو »( ،)9913شااعر امير خساارو را ملهم از آیات درآن و ارادیث
ميدانند و معتقدند كه و نمایندة زبان و ادبيات فارسي در سرزمي

ند است.

رضاا غفور در مقالة «دفتر دلگشاا و تلميحات شا نامها آن»( ،)9913بر ای باور
است كه صارب شهانکارها به دهرمانان شا نامه و سررذشتشان اشاره كرده و شا ان و
ب رران زمان خود را به آنان تشااهيه نموده اساات .محمید خاكهور در مقالة «پژو شااي در
تلميحات شاعر صاابب و تصرفات و در آن»( ،)9913آشکار ميكند كه صابب تهری
به تلميحات ساامي ا ميت بيشاتر مي د د و معارف و عناصر مکتب تشيع در شعر او
تهلور خاصااي دارد .رساا شااعهاني آزاد و ارمد رضااا یلمه ا در مقالة «بررسااي تأثير
مضاامي درآني در دیوان شعر ابرا يم رلشني بردعي»( ،)9917با بررسي تضمي  ،تلميح
و ادتهاس در دیوان اشااعار ابرا يم رلشااني بردعي ،معتقدند كه و از درآن كریم بساايار
تأثير پذیرفته است و بيشتر تلميحات او مربو به داستانها پيامهران است.
امیاا ارر باه پژو

اا بسااايار در زمينة تلميح و ادتهاس در آثار ب رران ادب

صاورت ررفته اسات ،لستار كه كاركرد ا عرفاني تلميحات و ادتهاس ا درآني را
در غ ليات ساال انولد بررسااي كند ،انجام نشااده اساات و ای پژو

ميتواند نق

صااانعت تلميح و ادتهاس را در غ ليات ولد آشاااکار و نگاه درآنمدارانه او را در تهيي
مسابل رکمي – عرفاني بررسي و تحليل كند.
 -4تلميح و اقتباس
تلميح در مصادر تفعيل و از ریشة «لَمَحَ  ،یَلْمَحُ ،لَمْحاً و لَمَحَاناً»(زبيد 9494 ،ه.ق،.
ج )914 : 4اساات .در لسااان العرب آمده« :لَمَحَ إِليه یَلْمَحُ لَمْحاً و أَلْمَحَ :اختل

النظر؛ و
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دال بعضااهم :لَمَح نَظر و أَلمحَه و ،و األَول أَصااح .األَز ر  :أَلمحتِ المرأَةُ م ولهها
َس انااُ تُرِ محاسِ انها م یَتَصَ ادى لها ثم
إِلماراً إِذا أَمکنت م أَن تُلْمَحَ ،تفعل ذلك الح ْ
َصارِ؛ دال :كخَطْفَة بالهصر.
تُخْفيها.و اللَّمْحَةُ :النَّظْرَةُ بالعَجَلةِ؛ الفراا في دوله تعال  :كَلَمْحٍ بِالْه َ
الهص ارُ و لَمَحه بهصااره ،و التلْماحُ تَفْعالٌ منه ،و لَمَحَ الهرقُ و النجم یَلْمَحُ لَمْحاً و
َ
و لَمَحَ
لَمَحاناً :كلمَع .و بَرْقٌ امِحٌ و لَمُوحٌ و لَماحٌ» (اب منظور9494 ،ه.ق ،ج.)144 : 0
واژة تلميح در لغت فارسااي به معنا «نگاه تند»« ،بشااام بر م زدن»« ،اخت س
نظر»« ،باز شادن بشام به ساوى بي ى» و  ...آمده اسات (درشي بنایي9490 ،ه.ق ،ج3
.)021:
پژو شااگران عرصااة ب غت در خصااوص تلميح تعاریفي را بيان كردهاند؛ صااارب
الهدیع روید« :در اصا

ح آن اساات كه در نظم یا نثر اشاااره به وادعه یا دصااه یا مثل و

مانند آن كنند»(عهدالعظيم خان .)99 :9924 ،شاميساا تلميح را اشاره به داستاني در ك م
ميداند كه دو ژرفساخت تشهيه و تناسب داشته باشد« :اشاره به داستاني در ك م است
و دو ژرفساااخت تشااهيه و تناسااب دارد؛ زیرا اویاً ،ایجاد راب ة تشااهيهي بي م لب و
داستاني است و ثانياً ،بي ال ا داستان ،تناسب ولود دارد»(شميسا.)909 :9949 ،
ك از در خصااوص آرایة تلميح ،بني آورده اساات« :آرایها اساات دروني كه
سااخنور بدان ،سااخت كوتاه از داسااتاني ،دسااتاني (مثل) ،رفتها و ر به از ای رونه
سااخ در ميان ميآورد .و آن داسااتان یا دسااتان یا رفته را به یکهارري در ذ

سااخ

دوست بر ميانگي د»(ك از .)992 :9979،
در كتاب علم اله غه آمده اساات« :تلميح آن اساات كه روینده در نظم یا نثر برا
اثهات م لب خود به آیه و ردیث یا مثل یا دصاة مشاهور اشاره نماید»(زا د  ،بيتا:
 .)943تقو تلميح را اشاااره به آیة درآن یا ردیث ،شااعر یا مثل سااابره دانسااته اساات:
«(تلميح) عهارت اساات از اینکه اشاااره شااود در طي ك م به آیها از درآن و ردیث یا
شاعر مشاهور یا مثلي مشهور یا دصة معهود بدون ذكر آنها»(تقو  .)011 :9997 ،مایي
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ني بر آن است كه تلميح «در اص

ح بدیع آن است كه روینده در ضم ك م به داستان

یا مثلي یا آیه و ردیثي معروف اشاره كند»( مایي.)904 :9940 ،
در مجموع ،ميتوان رفات تلميح به آرایها اط ق ميرردد كه روینده در ضااام
رفتار خود به آیه یا ردیث یا شعر یا مثلي و یا داستان و رویداد اشاره نماید.
ادتهاس در لغت به معنا «پرتو نور و فروغ ررفت »« ،آتش ا كه به دساات م آید و
در دساااترس سااات» « ،طلب آت » و  ...اسااات (ر.ک :مایي949 :9940 ،؛ راغب
اصاافهاني ،9974 ،ج )997 : 4و به طور اسااتعار برا خواساات و طلب علم و دایت
ني به كار رفته اسات(راغب اصافهاني ،9974 ،ج .)997 : 4در لساان العرب آمده است:
الشُّعْلة م النار .و في التهذیب :القَهَ
«القَهَ  :النار .و القَهَ  :ع

ُشُّعلة م نار تَقْتَهِسها م

مُعْظَم ،و ادْتِهاسها األَخذ منها .و دوله تعال  :بِشِهابٍ دَهَ ٍ :القَهَ  :الجَذْوَة ،و ي النار التي
تأْخذ ا في طَرَف عُود .و في ردیث عليی ،رِضوان الله عليه :رت أَوْرى دَهَساً لِقابِ »(اب
منظور9494،ه.ق ،ج.)937: 3
ادتهاس در ن د ا ل ب غت آن است كه روینده آیه یا ردیثي یا دسمتي از آنها را در
رفتار خود بگنجاند .به دیگر سااخ  « ،ر راه آیها از درآن كریم یا ردیثي را به طور
كامل یا با اندک تغيير در شااعر و نثر بياورند ،آن را ادتهاس خوانند»(صااادديان:9944 ،
.)919
در تفاوت تلميح و ادتهاس ،بني آوردهاند« :تلميح آن اساات كه در ضاام ك م،
اشاارها ل يف به آیة درآن یا ردیث و مثل ساایر یا داساتان و شعر معروف كرده ،و
عي آن را نياورده باشاند ،امیا در ادتهاس شر است كه عي عهارت مورد نظر ،یا دسمتي
از آن را كه راكي و دليل بر تمام لملة ادتهاس شااده باشااد ،بياورند»( مایي:9940 ،
.)934
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 -9تلميحات و اقتباسهای قرننی
مان ور كه ذكر شاااد ،تلميح و ادتهاس از آیات و دصاااص درآني در غ ليات ولد
بسامد باایي دارد كه در ادامة به صورت مج ا به آنها پرداخته ميشود:
 -9-9تلميح به نیات قرنن
در ای بخ

مهحث تلميح به آیات درآني بررسااي و كاركرد ا عرفاني آن تحليل

ميرردد.
 -9-9-9تلميحات قرننی مربوط به سلوک عرفانی
از آنجا كه مهارث «سااير الي اه» و «سااير في اه» در منظومة فکر ساال انولد
لایگاه برلسااتها دارند ،و از بساايار آیات درآن برا تهيي ای مفا يم بهره برده
است.
 -9-9-9-9مبارزه با نفس امّاره
ساالك زماني ميتواند به سربشمة وصال رضرت معشوق برسد كه شي ان دروني
خود را سركوب كرده باشد؛ با ای تمهيد مهارزه با نف

و سركوب كردن صفات بشر

از اصول مهم سلوک در راه رق است.
اسااتَوى »(طه« .)1/ررمان بر عرش
 -9-9-9-9-9اشاااره به آیة «الررْم ُ عَلَ الْعَرْشِ ْ
مستوى شد».

9

در منظومة فکر سال انولد ،عرش ،دل انساان اسات (سل انولد )993 :9973 ،و
ای رفتاار ریشاااه در تفکیر مواناا (ر.ک :مولو 9939 ،ب ،ج )001 :9و دیگر ب رران
تصویف دارد؛ عي القضات مداني روید« :دریغا ای ررمان برا لمال به خلق ننمود تا
بدانسااتندى كه «دلب المؤم عرش الررم » به باشااد ! ز

دل كه صاافت واسااعيت

دارد! مگر سهل عهداه از اینجا رفت كه «القلب و العرش و الصدر و الکرسي» رفت:
عرش دل باشد و صدر كرس »(عي القضات مداني.)947 :9949،
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ولد با تلميح به آیة فوق به یکي از مهمتری آموزه ا تصاااویف كه مانا مهارزه با
شااي ان دروني اساات ،اشاااره و تأكيد ميكند كه دل منظر روراني اساات كه لایگاه
معشااوق بری اساات ،نه دیو وا .بنابرای سااالك باید مألوفات دنيو را یکسااو نهد و
امیاره

صافات نکو يده را ترک كند تا بتواند سرسختتری دشم خود را كه مانا نف
است ،سركوب نماید:
تخت دل آنِ ملك اسات ،دیو نشسته است بر او

بونکه سليمان برسد ،كشته شود دیو وا
(سل انولد)4 :9939 ،

مهارزه با نف

در ررو عنایت الهي و مت ساااالك و مچني نظر ريرا انساااان

كامل اسات ،بنانکه سال انولد در بيت فوق سليمان (انسان كامل) را كشندة دیو وا و
وس ناميده اسات .ودتي دل انساان به واسا ة عنایت رق و خاصان دررا

از لوث

رناه پاک شااود و زنگار مادیت از آن زدوده رردد ،لایگاه رضاارت خداوند اساات و
انساني كه به ای مررله رسيده ،با خداوند اتحاد شأني و نور دارد:
دل پاک كه عرش است نه باا و نه پست است

لاادا نيساااات خاادا زو برا بنااد برایيااد
( مان)999 :

 -0-9-9-9-9اشااااره باه آیاة «إِنِّي أَنَاا رَبُّاكَ فَااخْلَعْ نَعْلَيْاكَ إِناكَ بِالْوادِ الْمُقَدسِ
طُوىً»(طه« .)90/م خداوند تو ام ،نعلي از پاى بيرون ك  .تو به وادى مقدس ».
ساال انولد مقصااود از خلع نعلي را وانهادن خودمحور و انانيیت ميداند و تأكيد
ميكند كه وصال معشوق در ررو ترک وا نف
نااعاالاايا خااود

ز پااا بااياافااکا

است:
راار طااالااب آن راال و راا بااي
(سل انولد)449 :9939 ،

دروازة وصاال رضرت پروردرار فنا الهي و مرگ اختيار است .پ
نف

سالك باید

خود را كنار نهد و به آساااتان الهي بدون نعلي انانيت وارد رردد .ترک ساااتي و

صافات بشار نشاانة ساعادت اسات و مولب ارتقا انسان بر فلك معنو ميرردد.
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اساات ،در عالم ماد بادي ميماند و روح او

انسااان تا زماني كه در تص اریف وا نف

یارا پرواز به آستان معشوق رقيقي را ندارد:
خنُك آن لان كه رود مست و خرامان

بر د از خر ت در ساافر مصاادر او

او
باااااااااااااااار
وز خود و دنيا بجهد
خلع نعلي كند

مچو موسا ددم صدق زند بر در او
(مولو 9939 ،الف ،ل ا پنجم)39 :

 -4-9-9-9بازگشت به اعل(وطن اعلی)
ا ل عرفان در خصااوص مهحث «بازرشاات به اصاال» بحثها رسااتردها انجام
دادهاند؛ ولد ني از تلميحات درآني برا تهيي ای مفهوم بهره برده است:
 -9-0-9-9-9اشاره به آیة «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِ ْ بَني آدَمَ مِ ْ اُهُورِ ِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَ أَشْهَدَ ُمْ
عَل

َسااتُ بِرَبِّکُمْ دالُوا بَل
ُسااهِمْ أَ ل ْ
أَنْف ِ

َشااهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِيامَةِ إِنا كُنا عَ ْ ذا

غافِلي َ»(اعراف« ،)970/ررفت خداى تو از فرزندان آدم از پشتهاى ایشان فرزندان ایشان
و ایشان را رواه ررفت بر ایشان و رواه بر آن ررفت كه ایشان را رفت نهام م خداوند
شااما ایشااان پاسااخ دادند :آرى توی خداوند ما رواه بودیم بر ایشااان تا نگویند روز
رستاخي كه ما ازی ادرار و روا

ناآراه بودیم».

انساااان دهل از محهوس شااادن در دف
خداوند برخوردار بوده اسااات .پ

آب و رل در عالم بری از دوت و ع ا

ارر در ای دنيا به صاااورت اختيار به آساااتان او

بازرردد ،به مؤانست رضرت معشوق خوا د رسيد:
ساات تو را بخش ا

رق ،ر دم از او رير سااهق

بر نساااق عهااد داادیم ،ميخور زان دوت و ع ااا
(سل انولد)92 :9939 ،

یکي از مهمتری آموزه ا ا ل عرفان تحریض سااالکان به بازرشاات به عالم بری
اساات :صااوفيه معتقدند « :مه بي ا را بازرشاات به اصاال خود ،كه از آنجا آمد ،الهته
خوا د بودن .و تحقيق ای آن اساات كه صااورت رق رراه كه تمام اا ر رردد به
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ريثيت كه ربه در دوت و امکان باشااد مه ویدا و آشااکارا شااود ،بنانچه از زمان
آدم -عليه الساا م -تا محمید عرب  -عليه الصاا ة و الساا م -كه خاتم النهوة بود زمان
ااهار آن بود .به نه عهارت از كسا است كه وضع صورت رق تواند كرد و محمد-
صالوات اه و سا مه عليه -از آن ختم انهيا شاده كه وضع كه او نهاده و صورت كه
بدو فرود آمده تمام وادع شاده ،و آن صاورت كامله اسات كه ارر صاورت فرضاً از او
اكمل بودى ،ركه آن بدو فروآمدى ،او خاتم بودى .و كمال صورت بدان است كه يچ
معن كه در كنه ب نهایت و پوشايدر پنهان بوده نگذاشاته ،بلکه مه را به صورت كه
نمایندة آن معان باشد نموده و آشکارا كرده»(اب تركه.)991 :9919 ،
سال انولد از اسيران عالم ماده ميخوا د به یاد مجل

ان

خداوند در عالم بری

افتند و دنيا را ر ا سازند:
یااد ك آن عهااد مرا ،آن شاااکر و شاااهااد مرا

و آنچه ز م بود تو را ،مملکت و كار و كيا
(سااال انولد:9939 ،

 -0-0-9-9-9اشااره به آیة «یُسَهِّحُ لِلهِ ما فِي الس )92
ماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

الْعَ ی ِ الْحَکيمِ»(لمعه« ،)9/به پاك م ساتاید اه را .ر به در آسمانهاست و در زمي
آن پادشاااه پاک سااتوده ب عيب ،ب

متا [ك

با او نتاونده ] .داناى راسااتكار راساات

دان ».
سل انولد ذكر و تسهيح مظا ر آفرین

را امر اا ر ميداند و به سالکان توصيه

ميكند كه با روش اا ر پيام آنان را كه مانا بازرشت به آستان الهي است ،بشنوند:
ذكر خادا بشااانو ،پيدا به روش ميرو

از باد و خاک و آت  ،وز آب ا توانا

رویند از آن اویيم ،او آب و ما ساااهویيم

در ما بهي خدا را ،رر عاشقي و لویا
(سل انولد)03 :9939 ،

الهته ،ادراک تسااهيح اا ر مولودات امر اساات كه فقر برا افراد كه ادراک
باطني دارند ،راصال ميشود« .به دیگر سخ  ،به تسهيح آنها وادف نم شود ،مگر كس
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كه باطن
ثالثاً .ساااه

به نور ایمان نوران شد اواً ،و به مقام ایقان رسيد ثاني ًا و به مرتهة عيان رسيد
و رور

به یافت  ،نف

ر مرتهه و رقيقت ر مولودى رااً

را در عي

سااارى یافت ،نه علماً و شااهوداً فقر ،بون سااریان رق در آنها .پ

به آن نور تسااهيح

مولودات را ادراک م كند و م شنود»(رس زاده آملي.)991 :9974،
سال انولد معتقد اسات رتي رباب ني به تسهيح رق ميپردازد و آواز بازرشت به
عالم بری سر ميد د:
زان لاهاااناهااا

بقااا ماااناادم لاادا
جران ز لود

وار اااناام از باانااي

رشااااتااهام ناااان در ای ا

دار فاانااا

در وصاااال خود رساااان از ل ف زود
(سل انولد)3 :9911 ،

 -9-9-9-9رسيدن به مرتبۀ تمکين در سلوک
اشااره به آیة «فَاعْلَمْ أَنهُ ا إِلهَ إِا اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْهِكَ وَ لِلْمُؤْمِني َ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ اللهُ
یَعْلَمُ مُتَقَلهَکُمْ وَ مَثْواكُمْ»(محمید« .)91/ميدان كه نيسااات خداى مگر اه  ،و آمرزش
ميخواه رناه خوی

را ،و مردان و زنان ررویدران را ،اه ميداند رردیدن شااما [دری

لهان كه بون ميرردد از رال به رال ] و بنگاه شااما [در آن لهان كه ر ك

را در

كدام سراى ميباید بود]».
سال انولد با تلميح به آیة فوق از سالکان مي خوا د كه تلوی و دورنگي را یکسو
نهند و به مقام تمکي رسند:
در ا تو بند تاز  ،تا كي به نفي ساز

پي

آ رر ا ل راز  ،اثهات شو در اا
(سل انولد)03 :9939 ،

ا ل تمکي كساني ستند كه اوصاف بشر را از ولود خود زابل كرده و با تقرب
به آساتان لانان به كشاف رقيقت نابل شدهاند .غ الي تمکي را از فاضل تری درلات
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كام ن ميداند (غ الي ،9943،ج )70 :9و دشير آنرا صفت اصحاب رقابق و واص ن
درراه الهي ميشمارد(دشير .)909 :9974 ،
 -2-9-9-9گشایش معنوی در سلوک
اشااره به آیة «وَ اتهَعُوا ما تَتْلُوا الشاياطي ُ عَل مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لکِ
السااحْرَ وَ ما أُنْ ِلَ عَلَ الْمَلَکَيْ ِ بِهابِلَ ارُوتَ وَ مارُوتَ
الش اياطي َ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ الناسَ ِّ
(»...بقره« .)920/وانگه پ روى كردند آن بي را كه شياطي خواندند بر عهد و در زمان
او و رر ساليمان كافر نهود و لک شاياطي كافر شدند ،لادوى در مردمان ميآموزند.
و ني پ

روى كردند آن بي را كه فرساتاده آمد بر آن دو فریشته ،شهر بابل نام آن دو

فرشته اروت و ماروت».
معنو و فيض روراني را اینگونه بيان

سااال ان ولد با تلميح به آیة فوق رشاااای
كرده است:
د ره به دریا رسيد ،باز به سارل برفت

رسته بُد از سحر باز در به بابل برفت
(سل انولد)927 :9939 ،

 -4-9-9-9رسيدن به مقام مشاهده در سلوک
اشاره به آیة «وَ مَ ْ كانَ في ذِهِ أَعْم فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْم وَ أَضَلُّ سَهي ً»(اسرا.)70/
«و ر كه دری لهان از رق بدیدن نابيناساات ،او در آن لهان نابيناساات ،و از نابينا
رمراهتر».
مشاا ده دیدن رقی اسات با بصيرت و دل آرا ي به رونها كه يچ شههها بادي
نماند و مانند رؤیت به عي باشد .ارباب ارول رقيقت مشا ده را منو به یقي راستي
و محهت رق – تعالي – ميدانند« :رقيقت مشااا ده بر دو رونه باشااد :یکي از ص احیت
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یقي  ،و دیگر از غلهه محهیت ،كه بون دوسااات اندر محیل محهیت به درلها رساااد كه
كليیت و

مه ردیث دوست رردد ل او را نهيند»( جویر .)441 :9947 ،

در نظرراه سل ان ولد ،ر كه در ای دنيا لمال رقيقت را مشا ده نکند ،در سرا
دیگر كور برانگيخته ميشود:
بون كور مااناد اینجاا ،بينا نگردد آنجا

بشانو ز نص ارر به ،رق دادر و غفور است
(سل انولد)921 :9939 ،

 -4-9-9-9بیاعتباری دنيا
اشاااره به آیة «وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدعنْيا إِالَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ
كانُوا يَعْلَمُونَ»(عنکهوت« ،)34/نيسات زندران ای لهان  ،مگر ناكارى و بازى ،و سراى
پساي آن لهان به راسات كه آن پاینده است و با زندران  ،ارر ایشان دانندى ایشان را
به بودید».
سل انولد با تلميح به ای آیه روید:
رفات خدا در درآن ،سااات لعِب كار لهان

لد سو كلك
بند رو بون طف ن ،از ره ِ
(سل انولد)024 :9939 ،

الهته در دیدراه سال انولد دلهساتگي به دنيا امر نادرست محسوب ميشود ،و رر
نه صاارف ثروت و مکنت برا واصاا ن طریقت زیاني ندارد و بساايار از انهيا و اوليا
دارا ثروت و مکنت فراوان بودند« :ول اى باشااد در دنيا توانگر ،و باز ول اى باشااد از
روى صورت دروی  ،ليک وایت ،عشق است كه بنده را با خداست .بندی پيغامهران
پادشااه بوده اند ،بو ساليمان و داود و مصا ف  -عليهم الس م و بندان پيغامهران دیگر
بوده اند دروی

و فقير .زیرا نهوت و وایت تعلق به توانگرى و درویش ندارد .نهوت و

وایت خداشاااناسااا اسااات و با خدا مشاااغول ؛ مال و ملك مانع عشاااق و وایت
نيست»( مو.)049 :9973 ،
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 -4-9-9-9سماع
َصاعِقَ مَ ْ فِي الساماواتِ وَ مَ ْ فِي الْأَرْضِ إِا مَ ْ
الصاورِ ف َ
اشااره به آیة «وَ نُفِخَ فِي ُّ
شااااَ اللهُ ثُم نُفِخَ فيهِ أُخْرى فَإِذا ُمْ دِيامٌ یَنْظُرُونَ»(زمر« ،)34/و دردمند در صااور ،مرده
است ،مگر او كه خدا خوا د ،پ

بيفتد از آن آواز ر كه در آسمان و زمي ك

آن ره

دردمند در صاور دميدن دیگر ،آن ره ایشاان بر پاى خاساته باشاند مگان ایستاده مي
نگرند».
ولد با تلميح به ای آیة شریفه مجل
امروز آن سااارافيل ،صاااور دميد بيديل

سماع را اینگونه توصيف ميكند:
تا بون ديامت اینجا ،صد رشر و صد نشور است
(سل انولد)924 :9939 ،

 -4-9-9تلميحات قرننی مربوط به توحيد (وحدت وجود)
«وردت ولود» از مهمتری موضوع ایي است كه در عرفان اس مي م رح رردیده
اساات؛ ب رران دی و ا ل عرفان ر كدام با دیدرا ي خاص به تفسااير و نقد ای نظریه
پرداختهاند؛ ولد ني از آیات درآن برا تهيي ای مفهوم پيچيده استفاده كرده است:
َشاارِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَم وَلْهُ اللهِ إِن اللهَ
 -9-0-9-9اشاااره به آیة «وَ لِلهِ الْم ْ
واسِعٌ عَليمٌ»(بقره« ،)991/و خدایراست برآمد نگاه آفتاب و فروشد نگاه آفتاب ر لا كه
روى دارید آنجا به سوى روى نمازرران كه اه فراخ توانست و دانا».
خداوند رساا خود را در مظا ر طهيعت آشااکار كرده اساات تا بندران با نگاه به
للوه ا طهيعت از ریاض رساا خداوند بهره بهرند و از پيشااگاه او دور نگردند .در
رقيقت مة مظا ر ساتي للوهد ندة سيما معشوق بری
از دیده ب داید و با نگا ي توأم با معرفت و بين
خداوند را مشا ده خوا د كرد:

به آفرین

ستند و ر كه مو علت
بنگرد ،سااايما رضااارت
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ام ني رسااا ی دان ،بيبون بود

بنمود صاانع خود را ،اندر نقوش اشااياا

ااااااااااااااامااااااااااااااايدان
نماني
تاا زی ورا باداني ،وز و لدا

مي بي ورا ميشه ،در طفل و پير و برنا
(سل انولد)03 :9939 ،

 -0-0-9-9اشاره به آیة «مَا اتخَذَ اللهُ مِ ْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِ ْ إِلهٍ إِذاً لَذَ َبَ كُلُّ إِلهٍ بِما
خَلَقَ وَ لَعَ بَعْضُاهُمْ عَل بَعْضٍ سُاهْحانَ اللهِ عَما یَصِافُونَ»(المؤمنون « ،)19/رر فرزند
نگرفت اه –تعال  -و با او رر خدای درر نهود ،كه ارر ازی

ر دو بي ى بودى بر

یکدیگر خاسااتندى و ر یك با سااهاه خود با یك سااو لسااتيد .و بر یکدیگر برترى
لستندى ،پاك و ب عيه اه را از آنچه ایشان او را به آن صفت ميكنند».
ازمة رسايدن به توريد رقيقي ،ادراک وردت ستي است؛ زیرا مه نقوش مظهر
شأني از شئونات بار – تعالي – ستند:
باه ر نقشاااي شاااود پيادا ،ارر بيلا ارر درلا

از ای لمله یکي را بي مشاو دو بي تو بون ترسا
(سل انولد)902 :9939 ،

عرفا وردت ولود معتقدند كه در عالم یك ستي و ولود بيشتر نيست كه از
لهت تقيد و تعي به ديود اعتهاریه متکثر به نظر ميرساد .پ

اصال ستي ،خداست و

كثرات امور اعتهار و مو ومند كه با وردت ستي منافاتي ندارند.
 -0-0-9-9اشاااره به آیة «فَلَما لَ عَلَيْهِ الليْلُ رَأى كَوْكَهاً دالَ ذا رَبِّي فَلَما أَفَلَ دالَ ا
أُرِبُّ الْآفِلي َ»(انعام« ،)73/بون شااب درآمد بر وى و او م خداوند خوی

لساات از

زبر سااتارهاى دید تابان رفت كه خداى م ای اساات بون نشاايب ررفت سااتاره رفت
ابرا يم زیرینان را و نشيب ررفتگان را دوست ندارم».
تنها خدا بادي است و سالك الي اه باید بونان رضرت ابرا يم (ع) از امور ناپایدار
دست بکشد:
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عشق خدا بادي است ،غير خدا فاني است

از مه و خور بون خليل ،بگذر كآفل برفت
(سل انولد)924 :9939 ،

 -9-9-9تلميحات قرننی مربوط به انسان کامل
بحث پيرامون «انسااان كامل» و مسااألة «وایت» پ

از مهحث «وردت ولود» از

مهمتری مهارث عرفان اسااا مي اسااات كه ای نظریه در غ ليات سااال انولد تهلور
خاص دارد و و با تلميح به آیات درآن نکات نغ

در ای خصوص بيان كرده است:

 -9-9-9-9اشاااره به آیة «وَ إِذْ قالَ رَبعكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ
ْسُّدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ
تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُف ِ
ما ال تَعْلَمُونَ»(بقره« ،)92/نيوش تا رویيم اى محمید آنره كه رفت خداوند تو فریشتگان
را ،م كردرار و آفریدرارم اندر زمي از پ

شاما در رسيده رفتند م خوا

زمي كس را كه در آن تها کارى كند ،و خونها ری د ،و ما به ستای

آفرید در

تو تورا م ستایيم

و به آفرینهاى نيکو تورا یاد ميكنيم .خداوند رفت فریشااتگان را م آن دانم كه شااما
ندانيد».
انساان كامل خليفة خداوند بر رو زمي اسات .بار « مي انسان خاك بون به
مرتهة كمال رسايد ،رنجينة اسرار روران اله م شود؛ یعن به مقام وایت كليه الهيه و
منصااب خليفةالله م رسااد؛ و در ای مقام اساات كه م تواند تودة بشاار را دایت و
اصاا ح كند»( مایي ،9941،ج .)341 :0ولد ني انسااان كامل را نایب خداوند و اد
انسانها ميداند:
كرد خليفها ز طي  ،نایب خوی

در زمي

تاا كاه از او زمينياان ،راه برند بر ساااما
(سل انولد)92 :9939 ،
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 -0-9-9-9اشاااره به آیة «وَ ما أَرْسَ الْناکَ إِا رَحْمَةً لِلْعالَمي َ»(انهيا« ،)927/و نفرسااتادیم
تورا مگر بخشایش لهانيان را».
اوليا ررمت الهي بر بندران سااتند؛ در مقاات شاام

آمده اساات« :اكنون ،امروز

خود را ایشاان درميكشاند از خدمت شيخ ،كه ما را تا كي فریهاند شيخ؛ و سر ميكشد.
را ي به ناز را ي به انکار؛ و شيخ ایشان را ميكشد ،ارر در ایشان كرا تي ميبيند ،زیرا
ررمت شايخ به ررمت بينهایت متصال اسات بون آن ميل شيخ نماند ،ایشان رغهت
كردن ريرند»(شم

تهری

 ،9919 ،ج.)030-039 :9

بهااالدیی سل انولد ني خود را زبدة آدم و ررمت عالم ميپندارد:
زباادة آدمم باادان ،ررماات عااالمم باادان

بهر م است ر ع ا ،بهر م است ر ل ا
(سل انولد)92 :9939 ،

 -4-9تلميح به حکایتهای قرننی مربوط به پيامبران در جهت تبيين مفاهيم عرفانی
سال ان ولد در غ ليات خود به رکایات و دصص درآني ني اشاراتي كرده و مفا يم
عرفاني مختلفي را بيان نموده است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود:
 -9-4-9نو (ع)
رضاارت نوح (ع) از انهيا اولوالع م بود كه بعد از رضاارت ادری (ع) به نهوت
رساايد (یارقي)407 :9943 ،؛ و مردم را به پرساات

خدا یگانه خواند ،ليک دوم او

كاه اغلاب از اروان بودناد ،دعوت و را الابت نکردند .نوح (ع) آنها را نفری كرد.
خدا نوح را فرمود كه درخت ساالي بکارد و از آن كشاتي بساازد .پ

از ساخته شدن

كشاتي عذاب الهي به صاورت طوفاني ساهمگي نازل شاد و تههکاران را نابود ساخت
(ر.ک :طهر ،9913 ،ج .)792 :9داستان رضرت نوح (ع) در سوره ا مختلف از لمله
سورة مهاركة نوح و ود آمده است.
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سل انولد از ای دصة درآني برداشتي مسو با تفکر صوفيه ارابه ميد د .و كه از
مشاایخ طریقة مولویه است ،خود را بونان نوح (ع) ميداند كه ر كه بر كشتي دایت
او سوار شود ،نجات یابد و ر كه از او اطاعت نکند تهاه رردد:
طوفان بون دریا رسااد و ای خلق را غرده كند

شاااينيد در كشاااتي دی با نوح ا یاران ما

طاوفااان مااا دارد خااهاار از بااانظر وز بينظر

ست او عدو كفرتان ما ي در او ایمان ما
(سل انولد:9939 ،

و معتقد اساات ر كه طوق اطاعت او را بر)94رردن نياوی د ،در مصااابب دنيا غرق
خوا د شد:
ر كاه از ای نوح زماان سااار كشااايد

غرده در ای آب بو طوفان شده است
( مان)43 :

در نظرراه ولد پند اوليا بونان كشااتي نوح اساات كه سااالکان را از غرده شاادن در
مادیات نجات ميد د و راه رستگار را به آنها مينمایاند« :ای لهان طوفان است مه
را در خود غرده كرده است و از خدا دور انداخته پند انهيا و اوليا كشت نوح است ركه
پند ایشااان را ررفت و ر ید ازی طوفان فنا ر يد»( مو .)039 :9973 ،به ای دليل ولد
شم

تهری

را نوح خود دانسته است:

رویم با تو كيست لان شم

رق آن شه شهان

نيسات بو او در ای لهان نوح م است و ود م
( مان)904 :

 -4-4-9حضرت ابراهيم (ع)
تلميح به داسااتان ا مربو به رضاارت ابرا يم (ع) ني در غ ليات ساال ان ولد
بساااامد زیاد دارد؛ و با تکيه بر آیة مهاركة «دُلْنا یا نارُ كُوني بَرْداً وَ َسااا ماً عَل
إِبْرا يمَ»(انهيا ،9)31/آت

ریاضت را مولب رستگار انسان و تصفية ولود او ميداند:
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تاا انادر او بهيني صاااد رلساااتان معني

رو بون خليل خوش خوش در عشااق مچو آت

(سل انولد)41 :9939 ،

وا نف

رجاب راه ساالك محساوب ميشود و تا نف

رداخته نشاااود ،از ای آای

انسان در آت

ا پاک نگردد و زنگار تمتعات ماد از آینة دله

ریاضت
زدوده

نگردد و صورت غيب را نشان ند د.
سااال اانولد را ي ادعا ميكند كه خداوند به او عنایت كرده و او را بونان خليل
(ع) محفوظ نگاه داشته است:
ر به كه خوا ي ميك  ،با تو مرا نيساات سخ

بونکه خليلي نگ د ،پا تو را ای شااررم
( مان)091 :

 -9-4-9حضرت موسی (ع)
تلميح به رکایت ا پيرامون رضاارت موسااي (ع) در غ ليات ساال انولد بساايار
است كه در ای مقال مختصراً به آنها اشاره ميشود:
 -9-9-4-9تلميح به ید بيضاء
سال انولد با اساتناد به آیة شااریفة «وَ أَدْخِلْ یَدَکَ في لَيْهِكَ تَخْرُجْ بَيْضاااَ مِ ْ غَيْرِ
فاسااقي َ»( 4نمل )90/خود را
ِسااعِ آیاتٍ إِل فِرْعَوْنَ وَ دَوْمِهِ إِنهُمْ كانُوا دَوْماً ِ
ُسااواٍ في ت ْ
موسي دوران و صارب معج ة ید بيضا ميداند و از مخالفان ميخوا د از ددرت معنو
او رذر كنند:
روید ولد موسااي منم دارد ید بيضااا تنم

ترسيد ا فرعونيان بون شد عصا ثعهان ما
(سل انولد)94 :9939 ،
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 -4-9-4-9تلميح به عصای موسی
َسااع »
ساال انولد با اسااتناد به آیة «دالَ أَلْقِها یا مُوساا * فَأَلْقا ا فَإِذا ِيَ رَيةٌ ت ْ

1

(طاه 91/و )02معتقد اسااات كه د ب ودت بونان موساااي(ع) بر كار ا خارقالعاده
توانایي دارد ،ليک اا رنگران صورت كار را بينند و به كنه آن توله نکنند:
مار از تو عصااا رردد ارر موسااي ودتي

ليک ساااو فرعون به ل مار نهاشاااد
(سل انولد)994 :9939 ،

 -9-9-4-9تلميح به موسی و شجر
ا ل عرفان با اتکا به آیة شااریفة «فَلَما أَتا ا نُودِ َ مِ ْ شاااطِ ِ الْوادِ الْأَیْمَ ِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبارَكَةِ مِ َ الشاجَرَةِ أَنْ یا مُوسا إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمي َ»( 3دصص )92/اناالحق رفت
ر ج را توليه ميكنند؛ بونانکه شيخ محمود شهستر روید:
روا باااشااااد اناااالااحااق از درخااتي

باارا نااهااود روا از ناايااك بااخااتاا
(محمید ابرا يم سه وار )49 :9943 ،

«ارر آدم مانند ر ج ولود اا رى خود را ر ل كند ،م تواند بگوید «اناالحق»،
ودت انساان لهت سرمدى خود را م ريرد ،لهت دیگر وى یعن عدم ،فنا م رردد ،و
ل ولود م لق يچ بي باد نم ماند .و اما اناالحق كشااف راز و اساارار اله اساات،
مه عالم ای صاادا را دارند ،ودت از درخت

ودت

م در وادى ایم صااداى «إِنِّي أَنَا

الله» بر م آید ،برا ای صدا از ر ج روا نهاشد ،الهته در اینجا صحهت از رلول و اتحاد
نيساات ،بلکه منظور ای اساات كه تعي و محدودیت از ولود مرتفع م رردد ،و به ل
رق ،بي ى باد نم ماند»(اب تركه.)04 :9971 ،
سال انولد ني معتقد است ودتي درختي فریاد «إِنِّي أَنَا الله» سر ميد د ،پ

انسان

كاامل ني كه بونان ني درون تهي اسااات ،ميتواند ندا الهي را بازتاب داده و اناالحق
بگوید:
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رق نه به موسي ز شجر ،رفت به لویي تو شرر

ساااتم م خالق تو ،ي فک از دسااات عصاااا

بون ز شاااجر رفت منم ،و آن شاااد مقهول مه

رار ز بشااار راویااد ای  ،دور ماادارش ز عمي
(سل انولد)94 :9939 ،

 -2-9-4-9تلميح به داستان موسی (ع) و خضر (ع)
خداوند در ساورة مهاركة كهف به داساتان موساي و خضار (ع) اشااره كرده است.
ارباب اروال خضار را نماد پير و مرشد و موسي را نماد سالك ميدانند و ای مسأله در
آثار طریقة مولویه تهلور خاص دارد:
بجو خضاار زمان را به عشق بون موسي

كه ست آن دل او تخت و عرش الررمان
(سل انولد)992 :9939 ،

در نظرراه سال ان ولد فيض معنو كه موساي (ع) از مصارهت خضر (ع) راصل
كرد ،بساايار بيشااتر از عهادت ا اا ر او بود ،زیرا با م دات خضاار به مرتهة رؤیت
رسيد و امور نهان بر او آشکار رردید:
ر آنچه یافت ز طاعت كليم در مه عمر

ز خضر برد ف ونتر بو از خود برخاست

تراني بود

خضر بگفت كنون آن رذشت ودت لقاست

ارار نااه پاااساااخ ارني

ل

( مان)927 :

ساال ان ولد منظور از موسااي (ع) و خضاار (ع) را در آثار خود مولو و شاام
دانسااته ،روید« :بنانکه موسااي(ع) با دوت نهوت و عظمت رسااالت لویا خضاار(ع)
رشاته بود .موانا ني ددسنا اه بسره الع ی با ولود بندی فضایل و خصایل و مقامات
و كرامات و انوار و اسااارار كه در دور و طور خود بينظير بود و مثل نداشااات ،طالب
شم

تهری

ددس اه سره الع ی بود» ( مو.)191 :9941 ،
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 -4-9-4-9تلميح به حکایت موسی(ع) و قارون
خداوند در ساورة مهاركة دصاص در مورد دارون ساخ رفته است .دارون از دوم
موسااي (ع) بود كه ثروت فراواني داشاات ،ليک به مسااتمندان كمك نميكرد و مکنت
خود را وسايلها برا برآورده كردن خوا
طهر آمده« :پ

ا نفسااني خود سااخته بود .در تفسير

دارون فرمان نم برد نه از خداى -ع ی و للی  -و نه از موسااا -عليه

السالم ،-و زكات بنم داد ،تا موس -عليه السیلم -بدان باز آمد كه رفت یا دارون از ر
ی
الساالم -عداوت اندر
خنه زر كه دارى یك دینار بده .و م بنداد ،و با موساا  -عليه ی
ررفت تا خداى  -ع ی و للی -زمي را فرمان بردار موس  -عليه السیلم -كرد .و بفرمود
مر زمي را تا دارون را م با خواسااته كه داشاات فرو برد»(طهر  ،9913 ،ج-9991 :1
.)9902
ساال انولد با نگا ي به رکایت درآني رضاارت موسااي(ع) و دارون از سااالکان
مي خوا د كه بونان موسي(ع) فقر اختيار برر ینند و از متاع دنيو و دلهستگي به آن
بهر ي ند:
فاقاير

را ر ی

ك

مچو موساااي

مشااااو باانااد غاانااا ماااناانااد دااارون
(سل انولد)917 :9939 ،

 -2-4-9حضرت عيسی (ع)
در غ ليات سال ان ولد به رکایات درآني پيرامون رضارت مسيح (ع) ني اشاراتي
شده كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود:
 -9-2-4-9تلميح به عيسی(ع) و دعوی رسالت
سل ان ولد با تلميح به آیة «دالَ إِنِّي عَهْدُ اللهِ آتانِيَ الْکِتابَ وَ لَعَلَني نَهِيًّا»( 7مریم)92/
روید:
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بون عيسااي ده روزه دعو رسااالت كرد

از ساااي و بهال كم رو ،بگذار تو پنجه را
(سل انولد)00 :9939 ،

آنچه در عرصااة ساالوک عملي راب ا ميت اساات ،ساارسااهار به مرشااد فاني و
راهپيموده است و ای مسأله بندان ارتهاطي با س او ندارد.
 -4-2-4-9تلميح به معجزات عيسی (ع)
ساال ان ولد با تکية بر آیة شااریفة «وَ ر َُساواً إِل بَني إ ِْسارابيلَ أَنِّي دَدْ لِئْتُکُمْ بِآيَة مِ ْ
رَبِّکُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَکُمْ مِ َ ال ِّي ِ كَهَيْئَةِ ال يْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَکُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ
الْأَبْرَصَ وَ أُرْيِ الْمَوْت بِإِذْنِ اللهِ وَ أُنَهِّئُکُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدخِرُونَ في بُيُوتِکُمْ إِن في ذلِكَ لَآيَةً

لَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِني َ»( 4آل عمران )41/معتقد اساات ر ك

صاافات نفساااني را از ولود

خود زابل كند ،بونان عيسي(ع) ميتواند مردران را زنده نماید:
ر به كه خوا ي بشود ،وآنچه نخوا ي نشود

مرده شااود زنده بو تو ،دساات بر آر به دعا
(سل انولد)94 :9939 ،

و

مچني خود را بوناان مسااايح (ع) ميداند كه ميتواند كور باطني افراد را

مداوا كند:
م عيسي خوش خویم ،رنجور ميلویم

تا رنج شاافا رردد ،تا كور شااود بينا

( مان)91 :
یا انسان كامل را كسي ميداند كه بون عيسي (ع) مرغ ا فکر را پران ميكند:
ا از دمت بو عيساااي ،مرغان فکر پران

بوبي ز دساات موسااي ،ثعهان برا نهاشااد
( مان)944 :

 -9-2-4-9تلميح به عروج عيسی (ع)
در ساورة نسااا آمده است« :وَ دَوْلِهِمْ إِنا دَتَلْنَا الْمَسيحَ عيسَ ابْ َ مَرْیَمَ َرسُو َل الل ِه َو
صالَهُوهُ وَ لکِ ْ ُشاهِّهَ لَهُمْ وَ إِن الذی َ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِ ْ
ما دَتَلُوهُ وَ ما َ
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عِلْمٍ إِا اتِّهاعَ الظ ِّ وَ ما دَتَلُوهُ یَقيناً * بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللهُ عَ ی اً رَکيماً»( 1نساااا/
 917و  .)914سااال انولد با اتکا به ای آیات خود را بون عيساااي(ع) عروج كننده به
سماوات ميپندارد:
منم آنک

كه بو عيسااي بهریدم به سااماوات

بو خور و ماه روانم به سااو برج سااعادات
(سل انولد)14 :9939 ،

و راه خود را عيسي كيوان مينامد:
سر مک

از راه ي  ،ترس از ای شاه دی

راسااات برو بر زمي  ،عيساااي كيوان منم
( مان)009 :

 -4-4-9حضرت محمّد (ص)
سال ان ولد نه تنها در غ ليات خود به ادوال و ارادیث رضارت محمید(ص) اشاره
كرده است ،بلکه به رکایتها درآني مربو به آن رضرت ني پرداخته است:
 -9-4-4-9محمّد (ص) و غار ثور
َصارَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَلَهُ الذی َ كَفَرُوا ثانِيَ
ْصارُوهُ فَقَدْ ن َ
سال ان ولد با تکيه بر آیة «إِا تَن ُ
اثْنَيْ ِ إِذْ ُما فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصارِهِهِ ا تَحْ َنْ إِن اللهَ مَعَنا»( 92توبه )42/محمید (ص) و
رضارت رق را دارا اتحاد شأني و نور ميداند « .در رقيقت ارد و ارمد در ولود
عين متحدند ،به ،آنچه خداوند از اهورات و بروزات و اسااماا رساان و صفات عليا
در مقام ذات غيب الغيوب داشات ،به مقتضاى «وَ عَلمَ آدَمَ الْأَسْمااَ كُلها» ،به رسب تعليم
كون و ولودى در مقام انساان كامل ودیعه رذاشاات»( محمید ابرا يم سه وار :9943 ،
.)42
بنابرای رضااارت محمید(ص) ر بند از كفار به غار ثور پناه برد ،ليک با خداوند
اتحاد نوراني دارد:
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مااحامیااد را ارااد ماايدان اراار بااه

رااریاا اناا

درون غااار بااياانااي
(سل انولد)441 :9939 ،

 -4-4-9حضرت یعقوب و یوسف (ع)
در غ ليات سال انولد به روادث مربو به یوساف و یعقوب (ع) ني اشااره شده
است:
 -9-4-4-9تلميح به حادثۀ یوسف (ع) و چاه
سال ان ولد با تلميح به آیة« :وَ لااَتْ َسايارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَ ُمْ فَأَدْل دَلْوَهُ دالَ یا بُشْرى

ذا غُ مٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللهُ عَليمٌ بِما یَعْمَلُون»(99یوسف )91/روید:
باه اساات یقي لا

 ،فاني اساات خور و ما

زی پساااتي به سااار زن ،بون یوساااف رو باا
(سل انولد)09 :9939 ،

راه با تلميح به ای داستان ،روح خود را یوسف با ي دانسته است:
در دلو بون برآمااد از باااه یوسااافم

كي بااز بااژروناه باه زنادان به روم
( مان)042 :

و بيرون آمدن از باه ت را مولب رسيدن به سرور و پادشا ي ميداند:
خي ز باه ت برآ ،تا كه رو در آن ساارا

مچو كه یوسف رسد ،ملکت مصر رایگان
( مان)902 :

 -4-4-4-9تلميح به پيرهن یوسف (ع) و بوی نن
ساال ان ولد با تلميح به آیات «اذْ َهُوا بِقَميصااي ذا فَأَلْقُوهُ عَل وَلْهِ أَبي یَأْتِ بَص ايراً وَ
ُوسااافَ لَوْ ا أَنْ
َصااالَتِ الْعيرُ دالَ أَبُو ُمْ إِنِّي لَأَلِدُ ریحَ ی ُ
أْتُوني بِأَ ْلِکُمْ أَلْمَعي َ * وَ لَما ف َ

تُفَنِّدُونِ»(90یوسف 19 /و  )14خ اب به مرشد و پير خود روید:
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یااعااقااوب تااوام بااهااخاا

بون یوساااف از آن دميص و بویاات

دیااده

(سل انولد)49 :9939 ،
و را ي بو وليی خدا را بدون پيرا
باو

استشمام ميكند:

آن رخسااااار خوب یوسااافي

دابااماااً باايپااياار اا

ماايآیاادم
( مان)012 :

 -9-4-4-9یعقوب (ع) و فراق یوسف (ع)
خداوند در ساورة یوساف آورده« :تَوَل عَنْهُمْ وَ دالَ یا أَسَف عَل یُوسُفَ وَ ابْيَضتْ
عَيْناهُ مِ َ الْحُ ْنِ فَهُوَ كَظيمٌ»( 99یوساف .)44/سل انولد با تلميح به ای آیة یوسف رس
را بونان یعقوب در فراق معشوق رریان و ناان توصيف ميكند:
ا

یااوسااااف رساااا از فااراداات

در نااالااه و راریااهام بااو یااعااقااوب
(سل انولد)34 :9939،

ع وه بر موارد كه اشااره شاد ،سال ان ولد ،شاام

تهری

را یوسف زمان خود

ميداند:
ريات لملة لانهاسااات شااام
و اسات یوسف ارر طاله

تهری

ز دل محااب و آیيااد رر مسااالمااانيااد

بو یعقوبيد

و است موسي لان در وفا ،بو عمرانيد
( مان)941:

 -4-4-9سليمان (ع)
سل انولد در خصوص رضرت سليمان(ع) ني تلميحاتي دارد:
 -9-4-4-9تلميح به داستان سليمان (ع) و مور

َْ
ساال ان ولد با تلميح به آیة «رَت إِذا أَتَوْا عَل وادِ النمْلِ دالَتْ َ
ٌ یا أَیُّهَا النمْلُ
لة
نم

َشااعُرُونَ»( 94نمل )94/اذعان
ادْخُلُوا مَساااكِنَکُمْ ا یَحْ ِمَنکُمْ ُساالَيْمانُ وَ لُنُودُهُ وَ ُمْ ا ی ْ
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ميكند كه پيرو از مشایخ طریقت انسان ا خرد را بونان سليمان (ع) ع ت و شکوه
ميبخشد و به عالم بری

دایت ميكند:

زو مور ساليمان شاد ،زو بشمه بو عمان شد

زو ای ت خاكيام ،پران سااو رردون شااد
(سل انولد)941 :9939،

ولد به ا ل سلوک توصيه ميكند كه بونان مور به تعلقات دنيایي سر فرو نياورند و
به عالم عقهي رو آورند:
پااي آن دانااه اامااچااو مااور ماادو

سااااو

انااهااار رو ساااالااياامااانوار
( مان)949 :

 -4-4-4-9دیو و خاتم سليمان (ع)
در رکایات پيرامون ساااليمان (ع) آمده اسااات كه صاااخر لني خاتم او را ربود و
بند به لا او پادشااا ي كرد ،امیا بنياساارابيل به اعمال او شااك كردند« .ودت آن
شاي ان مشاا ده كرد كه مردم به او مشاکوک شدهاند ،فرار كرد و انگشتر سليمان را در
دریا افکند ،خداوند ما ي را فرسااتاد تا انگشااتر را بهلعد و بن اساارابيل تا بهل روز در
لساتجوى سليمان (ع) بودند ،از آن طرف سليمان در سارل دریا به صيادى رسيد و به
او پيشانهاد كمك كرد ،بعد از صايد ،صياد یک از ما يهاى صيد شده را به لاى م د به
او داد و ودت سااليمان شااکم ما

را شااکافت ،انگشااتر خود را در آن دید و آن را به

دست كرد و مان دم مه شياطي و ل ی و ان

و وروش و طيور ن د او راضر شدند،

ساليمان بر تخت خود نشاسات و آن شي ان متقلیب و اعوان و انصار او را فرا خواند و
مگ را در بند كرد ،بعضا را در دعر دریا و بعضا را در دل صخره ا ره

نمود و

ای اعمال را به وسايله تسلیر بر اسماا اله انجام م داد و آن شياطي تا روز ديامت در
عذاب و ره

ستند»(ل ابر .)192 :9949،

کارکردهای عرفانی تلميحات و اقتباسهای قرننی سلطانولد در عرعۀ غزل 41

سال ان ولد معتقد است كه شي ان را توان تسلر بر او نيست ،برا كه سليمان زمان
یاور اوست:
دیااو شااااود دور ز كااو

و درت

بونکاه باه یااریت ساااليمان رسااايد
(سل انولد)900 :9939 ،

و

مچني خود را مانند سليمان (ع) ميداند كه ميتواند خاتم را از دیو بگيرد:

رر به دیو از م ستد خاتم به طرار به غم

م كنون بازش سااتانم ،بون سااليمان آمدم
( مان)007 :

 -4-4-9یونس (ع)
یون

ب متي (ع) یا ذوالنون (صااارب ما ي) كه خداوند او را به لانب ا ل نينوا

فرساتاد تا آنها را به راه راست دایت كند ،ليک ای دوم به سخ رق او روش ندادند
و یون

(ع) آنهاا را نفری كرد ،امیا دوم او نگامي كه نشاااانه ا عذاب را مشاااا ده

كردند ،توبه نموده و ایمان آوردند .با ای تمهيد خدا عذاب را از آنان برداشاات و یون
(ع) از ميانشااان خارج رشاات و به بلية بلعيدن ما ي دبار شااد كه با تضاارع و زار از
شاکم ما ي نجات یافت .در درآن كریم آمده است« :وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَ َبَ مُغاضِه ًا َف َظ َأ ْن
لَ ْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ ا إِلهَ إِا أَنْتَ ُساااهْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِ َ الظالِمي َ *
فَاسْتَجَهْنا لَهُ وَ نَجيْناهُ مِ َ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِني َ»(91انهيا 47/و.)44
سل انولد در غ ليات خود به ای داستان درآني اشاره كرده است:
در بندري شاااا ي بهي  ،یون

در ای ما ي بهي

شااامعم كه شاااد خورشااايد و مه پروانهام پروانهام
(سل انولد)091 :9939 ،

و

مچني یون

روح را از ما ي ت آزاد و به عالم بری

بو یوساااف برشااادم از دعر بااا ي

باو یاون

دایت ميكند:

سااارزدم از ب

روتي

( مان)417 :
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در نگرراه سل ان ولد روح انسان مانند رضرت یون

(ع) است كه در درون ما ي

ت به اساااارت درآمده و تنها تساااهيح و ذكر خداوند ميتواند او را ر ا كند« :ت بون
ما ي اساات و عالم بون دریا و لو ر آدمي بون یون ؛ بنان كه یون (ع) از شااکم
ما ي به تساهيح ر يد ،تو ني در ت ارر مساهح باشي ،لو ر ایمانت خ ص یابد و ارر
غفلت ورز در شکم ما ي ت

ضم و نيست شو »( مو.)944 :9941 ،

 -9-9اقتباس از نیات قرنن
ساال ان ولد در غ ليات خود لهت تهيي مفا يم عرفاني از آیات درآن ادتهاس ایي
انجام داده است كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود:
 -9-9-9اقتباسهای قرننی مربوط به سلوک عرفانی
ادتهاس ا ولد از آیات درآن نشااان از تساالر بيبدیل او به ك م وري اساات .در
ادتهاس ا درآني و را ي تشاهيهات درآني ني دیده ميشود؛ بونان «پردة مازاغ بصر»
و «شاااراب اوري» .ولي آنچاه بيشاااتر للب توله ميكند ،مفا يم عرفاني مولود در
ادتهاسها درآني او در عرصة غ ل است.
 -9-9-9-9بازگشت به اعل (وطن اعلی)
بازرشات به اصال از موضاوعاتي است كه در غ ليات سل ان ولد با نگرراه درآني
تحليل و تهيي شده است:
 -9-9-9-9-9-9ادتهاس از آیة «دُلْنَا ا ْهِ ُوا مِنْها لَميعاً فَإِما یَأْتِيَنکُمْ مِنِّي ُدىً فَمَ ْ تَهِعَ
ُدا َ فَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ا ُمْ یَحْ َنُونَ»(بقره« .)94/رفتيم فرو روید مگنان از بهشت،
مگنان بهم ،ارر به شما آید از م  ،پيغام و نشان  ،ر كه پ برد به پيغام و نشان م ،
بيم نيست وریشان كه ای كردند ،و فردا يچ اندو گي نهاشند».
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سااال ان ولد معتقد اسااات ارواح انسااااني پي
فتصد

از آنکه مقيد به آب و رل رردند،

ار سال در دریا ررمت رق غرق بودند و خداوند برا آزمای

ر سهارشان كرد تا رو ر ولود

ر كسي آشکار رردد« :لان ا پي

آنها به دنيا

از تنها به فتصد

ار ساال بون ما يان زنده در دریاى ررمت رق م بودند .از رق –تعال  -ندا رسيد
َساتُ بِرَبِّکُمْ ،مه در لواب رفتند :دالُوا بَل  ،بل
كه :أَ ل ْ

ا اا راً ارربه یکسان نمود در

رقيقت یکسان نهود .رق – تعال  -روا نداشت كه دون و اعل را یکسان دانند و شهه و
در را به یك بها خرند ،پ

فرمود كه :دُلْنَا ا ْهِ ُوا مِنْها لَميعاً ،اى لان ا كه «بل » رفتيد

ازی مماالاك لاان بدان لهان خاكدان روید كه محك اسااات و لهت ابت و امتحان
ساخته شده است؛ تا بر آن محك نقد از دلب لدا شود و ممتاز رردد( مو.)04 :9973 ،
سال انولد با ادتهاس از آیة شریفة «دُلْنَا ا ْهِ ُوا مِنْها لَميعاً» از خداوند ميخوا د كه
بندران خود را به عالم بری بازررداند:
مااا اايااان را ز ا ااها ااوا بااه زمااي

بون فکند به خویشااشااان خوان باز
(سل انولد)911 :9939 ،

 -0-9-9-9-9-9ادتهاس از آیة «عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَهْرَقٌ وَ رُلُّوا أَساوِرَ مِ ْ
فِضَّة وَ سَقا ُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً»(انسان« ،)09/زوری لامه ایشان لامه اى سندس سه
و دیهاى ساتهر و زیور كنند بر ایشاان دساتينه اى سايمي و آشاامانند ایشان را خداوند
ایشان شراب پاک».
سل انولد با ادتهاس از آیة مذكور مخاطهان را به نوشيدن مي روراني و عشقهاز با
لمال لانان دعوت ميكند و از آنان ميخوا د اوا ر را ر ا ساااازند و به ساااو مغ
رقيقت بشتابند:
بخور شاراب طهور و ز عشاق لو سرور

رذر ز نق

و دشور و برو به سو لهاب
(سل انولد)32 :9939 ،
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-4-9-9-9بیتوجهی به غير حق
َصارُ وَ ما طَغ »(نجم« ،)97/بشم [رسول (ص)] كژ نشد و
ادتهاس از آیة «ما زاغَ الْه َ
از راست دیدن در نگذشت».
َصاارُ وَ ما طَغ » را نشااان علو مقام و مرتهة
ا ل عرفان نازل شاادن آیة «ما زاغَ الْه َ
پيامهر(ص) ميدانند« :رسول -عللم -مجمع آداب اا ر و باط بود ،زبان درآن مقرر ای
رال است :دال اهُ تعال « :ما زاغَ الْهَصَرُ وَ ما طَغ » و ای مو هت خاص است مر رسول
را -عللم -كه يچ مولود را با وى مجال اشاتراک نيسات ،از بهر آنکه در مکتب «ادبن
رب فارسا تأدیه » كماليت اساتقامت راصال كرده بود ،و عرصاه سينه به نور مکارم
اخ ق منور كرده ،و عيار اخ ص بر محك امتحان پادیدار آورده»(ساااهرورد :9971 ،
.)900
سااال اان ولاد با ادتهاس از ای آیه مت پيامهر (ص) را بااتر از آن ميداند كه به
دوكون سر فرو آورد:
اماات عااالاايا

در آن لساااتااجااو

پااردة مااازاغ بصاااار ساااااز كاارد
(سل انولد)902 :9939 ،

 -9-9-9-9سالک و الهام حق
ادتهااس از آیاة «فَأَوْر إِل
خوی

عَهْدِهِ ما أَوْر »(النجم« ،)92/آرا

او كند به ر

آنچه او كند».
انساااان ا به اندازة صااافا باط و صاااقالت روري خود ميتوانند از الهام الهي

برخوردار شود؛ مایي روید« :رقيقت ور و الهام  ...اختصاص به طهقه انهيا و رسوان
ندارد؛ بلکه ساااایر افراد بشااار ني كم و بي

به ددر صااافاى روح و ردت ذكاا و دوة

فراسات از آن خاصايت بهره مندى دارند؛ و بدیه است كه مردان رق و عارفان واصل
بي

از دیگر طهقات خلق از ای مو هت برخوردارند»( مایي ،9941 ،ج.)040 :9
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سال ان ولد بر آن است كه سالك باید در سحرراه دل خود را مرك الهام الهي درار
د د:
ز بامداد سااهك ناشااتا و صااافي و پاک

خوریم مچو م یك شااراب اوري را
(سل انولد)9 :9939 ،

 -2-9-9-9دوام عشق
َصاعِقَ مَ ْ فِي السماواتِ وَ مَ ْ فِي الْأَرْضِ إِا مَ ْ
الصاورِ ف َ
ادتهاس از آیة «وَ نُفِخَ فِي ُّ
شااااَ اللهُ ثُم نُفِخَ فيهِ أُخْرى فَإِذا ُمْ دِيامٌ یَنْظُرُونَ»(زمر« ،)34/و دردمند در صااور ،مرده
بيفتد از آن آواز ر كه در آسمان و زمي ك

آن ره

است ،مگر او كه خدا خوا د ،پ

دردمند در صاور دميدن دیگر ،آن ره ایشاان بر پاى خاساته باشاند مگان ایستاده مي
نگرند».
سل انولد با ادتهاس از ای آیه دابمي بودن عشق خود را به تصویر ميكشد:
ز ناافااخ صاااور بون از رور خي م

داياااماات در ز سااار راايرم وایاات
(سل انولد)40 :9939 ،

 -4-9-9-9مشاهده حق
ادتهاس از آیة «وَ لَما لااَ مُوساا لِميقاتِنا وَ كَلمَهُ رَبُّهُ دالَ رَبِّ أَرِني أَنْظُرْ إِلَيْكَ دالَ
لَ ْ تَراني (»...اعراف« ،)949/و بون موس آمد نگام را كه نام زد كرده بودیم و سخ
رفت خداى او با او [ب ترلمان] موس رفت :خداوند م ! با م نماى تا نگرم .خداوند
رفت اكنون نه بين مرا لک به كوه نگر ارر كوه آرميده بماند بر لاى خوی

پ

آن

ره مرا بين ».
سل انولد لواب «لَ ْ تَراني» از لانب رضرت رق را راصل از غيرت او ميداند:
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رسته ز نور رقي ،مچو شعاع از خور

وز غيرت رق آمااد ،ای دول ل تراني
(سل انولد)422 :9939 ،

الهته منع دیدار از لانب خداوند از بخل نهود ،بلکه عي لود و بخش ا

محسااوب

ميشد« :منع دیدار موس را در آن رالت از لود بود نه از بخل ،فرمود به موس آن منع
از غایت لود است ،بهر باورى در كوه طور نگر كه از تجلی م بون ذریهذریه شد .بون
موس  -عليه الس م -در كوه نظر كرد از يهت ب وش رشت» ( مو.)12 :9973 ،
سال ان ولد به ساالکان توصيه ميكند كه بونان موسي (ع) در تجلیي خداوند تازند
و از منع دیدار خداوند نيندیشند:
ميتاز در تجلي ،بر طور مچو موسااي

مندی

از آنکه روید معشااوق ل تراني
( مو)420 :9939 ،

 -4-9-9اقتباسهای قرننی مربوط به توحيد (وحدت وجود)
ولد در اثهات مهحث «وردت ولود» ني از آیات درآن ادتهاس ایي دارد:
ادتهاس از آیة « ُوَ الْأَولُ وَ الْآخِرُ وَ الظا ِرُ وَ الْهاطِ ُ وَ ُوَ بِکُلِّ شَيْاٍ عَليمٌ»(ردید،)9/
«اوست آن پيشي و پسي  ،و آشکارا و نهان ،و او به مه بي داناست».
ای آیه از لمله آیاتي اساات كه از آن در تهيي وردت ولود اسااتفاده ميشاااود:
« توريد در ن د ا ل رقيقت ولود م لق است؛ یعن م لق ولود كه از آن تعهير به رق
م شاود و مفاد آن ای است كه یكپاربه نظام ست بيكران یك رقيقت صمد است،
و به عهارت دیگر خداست كه خدای م كند .ای توريد یک دیدن است ،و تعهير درآن
كریم در بيان ای توريد بني است كه « ُوَ الْأَولُ وَ الْآخِرُ وَ الظا ِرُ وَ الْهاطِ ُ» یعن

مه

ا وست و او مه است .از ای ولود م لق در زبان ا ل عرفان تعهير به وردت شخصيه
ولود م شاااود كاه نظام سااات یك شاااخص اسااات و آن خداسااات كه خدای
م كند»(رس زاده آملي ،9949،ج.)74 :1
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ولد ني تفسير

مسو با وردتررایان در ای مورد ارابه داده است:

رفت خدا با رساااول ،رالت درب و دهول

نيساات كسااي در ولود ،اا ر و باط منم
(سل انولد)009 :9939 ،

 -9-9-9اقتباسهای قرننی مربوط به انسان کامل
پي

از ای اشااااره شاااد كه مهحث «انساااان كامل» در بي ارباب دلوب و عرفا

اساا مي از ا ميت ویژها برخوردار اساات؛ ولد ني در تهيي و توضاايح ای نظریه از
آیات درآن ادتهاس ایي دارد:
 -9-9-9-9ادتهاس از آیة «وَ عَلمَ آدَمَ الْأَسْمااَ كُلها ثُم عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَالئِكَةِ فَقالَ أَنْهِئُوني
بِأ َْسامااِ ؤُااِ إِنْ كُنْتُمْ صادِدي َ»(بقره« ،)99/آن ره در آدم آموخت نام اى مه بي  ،آن
ره نمود آن بي ا مه فرا فریشااتگان .رفت ایشااان را خهر كنيد مرا بنام اى آن بي ا
كه بيست ارر م راست رویيد كه به خ فت شما س اوارتراید از وى».
در اندیشاة سال ان ولد دل انسان كامل خانة خداست و او اسماا الهي را از معشوق
بری آموخته است:
سينة او خانة رق ،خوانده ز رق درس و سهق

رشاااتااه ميسااار او را ،لملااه علوم اسااامااا
(سل انولد)7 :9939 ،

ساالك با رسيدن به مرتهة فنا و پا رذاشت به مقام بقا ،دلهي غيبنما پيدا و آرا
تمام از لامعيت اسماى اله راصل ميكند(شاه داعي شيراز .)043 :9977 ،
سل انولد خود را وادف بر اسماا الهي ميداند:
آدم مانم تو بنگر ،منگر بااه نق

پيکر

از م بجو برادر ،لمله علوم اساااما
( مان)01 :

ُسااهِمْ دالُوا فيمَ كُنْتُمْ دالُوا كُنا
-0-9-9-9ادتهاس از آیة «إِن الذی َ تَوَفا ُمُ الْمَالئِكَةُ االِمي أَنْف ِ
َضاعَفي َ فِي الْأَرْضِ دالُوا أَ لَمْ تَکُ ْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهالِرُوا فيها فَأُولئِكَ مَأْوا ُمْ لَهَنمُ وَ
ُسات ْ
م ْ
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ساااَتْ مَصايراً»(نسااا« ،)91/ایشان كه فریشتگان ایشان را م ميرانيدند [بر كفر] ،و ایشان
ستمکاران بر خود ،رفتند فریشتگان ایشان را ،شما در به بودید [كه به جرت نيامدید،
و به لنگ رسول خدا آمدید ] ،لواب دادند كه ما درمانده بودیم و بيچاره[ ،و ررفتگان
بودیم در مکه و نتاوسااتيم به ااهار اس ا م] ،فریشااتگان رفتند :زمي خدا بر شاما فراخ
نهود كه جرت كردید شاما در ساهيل خدا ،ایشانند كه مأواى ایشان دوزخ است ،و بد
شدنگا

است».

ارض واسااع در منظر ساال ان ولد ،ارض معنو اساات كه اوليا الهي در آن سااير
ميكنند؛ ولد ای سرزمي را با عهاراتي پارادوكسي توصيف كرده است:
ور نااه مااارا در لااهااان بااينشااااان

ساااات لوان ر دمي بااا اوليااا

در زمااياانااي كااان ناادارد رنااگ و بو

ارض واسااع خوانده است آن را خدا

بيبهار و بيدیي ساااه اسااات و خوش

ميشااااه بااا نوا

زناادرااي در زناادرااي باايمااردرااي

رلشااا و باااغ
باااده ااا

باايخاامااار لااان فاا ا
(سل انولد)12 :9939 ،

َضانَا الْأَمانَةَ عَلَ السماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِهالِ فَأَبَيْ َ أَنْ
 -9-9-9-9ادتهاس از آیة «إِنا عَر ْ
یَحْمِلْنَها وَ أ َْشافَقْ َ مِنْها وَ رَمَلَهَا الْإِنْسااانُ إِنهُ كانَ اَلُوماً لَهُواً»(ار اب« ،)70/ما عرضااه
كردیم امانت دی  ،بر آساامان ا و زمي ا و كوه ا ،باز نشااسااتند از برداشاات آن [و كژ
رفت در آن و راست باز نيامدن در آن] ،و ترسيدند از آن [و تاوان آن] ،و آدم فرا ایستاد
و در رردن خوی

كرد ،كه ای آدم ستمکار و نادان است تا بود».

سل انولد با ادتهاس از آیة فوق ،انسان كامل را رامل امانت الهي ميداند:
ناهااذرفاات آسااامااان از رق اماااناات

تاو آن را رااامالي مي نوش مي را
(سل انولد)13 :9939 ،
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به دیگر ساخ « :انساان كامل خليفةاه و رامل امانت اله و واسا ه فيض بارى –
تعال  -و دلب عالم و م اف عرشايان و مظهر تمام نماى أسماا رسناى اله بلکه خود
اسام أعظم ،و تنها اوسات كه الازة ورود به دابره وصف خداى سهحان و رق توصيف
ذات رق تعال را دارد»(ريدر آملي.)92 :9940 ،
سال ان ولد امانت را وایت الهي ميداند كه از طرف رق به انسان كامل ع ا شده
است .را ي ني سماع روراني را امانت الهي دانسته است:
ساااماااع ماااسااات آن نااادر اماااناات

نهااذرفاات آن اماااناات را ل انسااااان
(سل انولد)910 :9939 ،

 -2نتيجهگيری
بهااالدیی ساال ان ولد فرزند ارشااد موانا ل لالدیی و یکي از اد اب اندیشاامند
طریقة مولویه اسات كه نق

بسايار مهمي در رشاد ای سالسله و تهيي و تشریح تفکر

خداوندرار داشااته اساات .تساالر بيبدیل او بر معارف درآني – روایي ریشااه در محير
پربار خانوادري و مصاارهت و تلمذ در ن د افراد صااربنظر در ای زمينه دارد .سل ان
ولد خود را مفسااار درآن ميداند و از مریدان ميخوا د كه به تفساااير ا ل اا ر ودعي
ننهند ،برا كه ای افراد از پوساااتة اا ر الفاظ فراتر نرفته و نتوانساااتهاند عمق تعاليم
آیات الهي را دریابند ،بر خ ف اوليا الهي كه به علیت رسيدن به مرتهة فنا و تمکي در
مقام بقا به اسرار نهفته در درآن كریم وادف شدهاند.
غ ليات سال ان ولد به علیت صاهغة تعليمي كه در آنان دیده ميشود ،بسيار متأثر از
آیات و رکایات درآني و رفتار معصااومان (ع) سااتند و ولد در لا لا غ ليات به
صورت تلميح و ادتهاس از آیات درآن بهره برده است.
سااال اان ولد با اتکا به آیات وري مفا يم عرفاني و معرفتي را تهيي ميكند و در
بسيار از موارد برداشت ا نابي از ای ودایع الهي ارابه ميد د كه راصل ژرفنگر
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او در مهارث درآني است .به عنوان نمونه با تلميح به آیه «الررْم ُ عَلَ الْعَرْشِ اسْتَوى »،
منظور از عرش را دل انساان و منظور از نعلي را آیة شریفه «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
إِنكَ بِالْوادِ الْمُقَدسِ طُوىً» خود و انانيت ميداند .ع وه بر ای اسااتفاده از دصااص و
رکاایاات درآني در تفساااير و تهيي مفا يم عرفاني از دیگر ولوه تأثيرپذیر از درآن
كریم در غ ليات ولد است .ولد را ي مسو با روادث طریقة مولویه از رکایات درآني
بهره ميريرد و خود را باا انهياا عظاام الهي مقایساااه مينماید و خود را «نوح زمان»
«عيساي كيوان»« ،موسي دوران» یا «سليمان» مينامد كه ای مسأله ریشه در تفکر عرفاني
او و مودعيت التماعي طریقة مولویه دارد.
سااال اان ولاد مچني با ادتهاس از آیات درآن از لوني دیگر به آنان مينگرد؛ به
عنوان نمونه با ادتهاس از آیة صد و بهل سورة اعراف« ،لَ ْ تَراني» رفت رق را ناشي از
كماال غيرت او ميداناد و یا با ادتهاس از آیة فتاد و دو ساااورة ار اب امانت الهي را،
وایت یا سماع روراني ميشمارد.
در كل ميتوان رفت بهره رير از آیات و رکایات درآني از خصوصيات سهکي در
غ ليات سال ان ولد است كه بسامد بسيار زیاد و كاربرد معنادار دارند .ولد برا تهيي
مهمتری اصاول عرفاني مانند وردت ولود ،انسان كامل ،سير و سلوک عرفاني و  ...به
تفساير و تأویل آیات درآن ميپردازد و با استفاده از دو آرایة تلميح و ادتهاس نر تری
برداشتها را از آنان ارابه ميد د.
یادداشتها
 -9ای مقاله برررفته از طرح پژو شي «بررسي تحليلي سهك غ لپرداز سل انولد با نگا ي به دیوان
كهير موانا» اسات كه به صورت تفا منامه بي صندوق رمایت از پژو شگران و فناوران كشور INSF

و دانشگاه ی د در رال انجام است.
 -0ترلمة آیات درآن از كتاب «كشفاألسرار و عدةاألبرار» است.
 -9رفتيم اى آت  ،سرد ررد و س مت بر ابرا يم.
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 -4دست خوی

ك تا بيرون آید سهيد ب پيس [شو] با نه نشان ،به فرعون و دوم او

در ليب خوی

كه ایشان دوم اند از طاعت بيرون.
 -1اه –تعال  -فرمود او را بيفک [آن عصااا را اى موس ا ]بيفکند آنرا ،پ

بون در نگرساات آن را

مارى دید نهيب م برد.
 -3بون آمد موسا به آن آت

آواز دادند او را از كران رودبار از سوى راست در آن لایگاه با بركت

[و آفری كرده بر آن] از آن درخت [سدره] [خواندند] كه یا موس م اهام خداوند لهانيان.
 -7عيس ا رفت [انگه كه در رهواره بود شاايرخواره ] م بنده اه تعال ام ،مرا دی داد و كتاب ،و مرا
پيغامهر كرد.
 -4و پيغامهرى به بن اسارابيل.كه م به شما آمدم و نشان آوردم از خداى شما -كه شما را آفرینم از
رل بون ساان مرغ .آنره دمم در آن ،تا مرغ بود .به خواست خدا و فرمان وى به مرغ و دستورى او
مرا .و ب عيب كنم اكمه و پي

را و زنده كنم مردران را به دستورى خدا و شما را خهر كنم كه به خانه

به خوردهاید و در خانه خوی

به باز نهادهاید دری نشاني است شما را بر راست و استوارى م ارر

ررویدرانيد.
 -1و رفتار ایشاان كه ما كشتيم عيس را پسر مریم ،آن رسول خدا ،و نکشتهاند او را ،و بردار نکردهاند
او را ،لک مانند صااورت وى بر مردى افکندند و آن مرد را بردار كردند ،و اینان كه در او مختلف
شدهاند ،در كار عيس [از كشت و صلب وى] خود بشكاند ،ایشان را به آن يچ دان

نيست ،مگر بر

پ پنداشات رفت  ،او را نکشاتهاند ب رمان  .بلکه خداى وى را بر برد به سوى خود بر ،و خداى توانا
دانا است ميشهاى.
 -92ارر یارى ند يد رسااول را ،خداى سااهحانه و تعال یارى داد او را ،آن ره كه بيرون كردند او را
كافران ،دوم دو ت آن ره كه ر دو در غار بودند ،آن ره كه یار خوی

را رفت [ابو بکر] ،اندوه مدار

كه خداى با ماست.
 -99آمد كاروان  ،و فرستادند آب لوى و آب ساز خوی  ،و دلو در باه رذاشت ،رفت اى شادیا مرا،
آنکه غ م  ،و او را پنهان كردند [از كاروانيان] و بضاعت ساختند ،و اه دانا بود بهر به ميكردند.
 -90بهرید ای پيرا

م  ،آن را بر روى پدر م افکنيد ،تا با بينای آید ،و كسااان خوی

مه به م

آرید.بون كاروان رساساته رشات از مصر ،پدر ایشان یعقوب رفت [بر سر شت روزه راه] ،م بوى
یوسف م یابم ،ارر شما مرا نادان و نابکار روى نخوانيد.
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 -99و بررشت یعقوب از فرزندان خوی

[و تنها شد] ،رفت اى دردا و اندو ا بر یوسف ،و بشمهاى

وى سهيد رشت از رریست به اندوه ،و او در آن اندوه خوار و ب طادت.
 -94تا نگام بررذشاات بر رودكده موربه رفت :ساااار آن لشااکر موربه ،اى موربگان در روید در
لایگه اى خوی

شما را فرو نشکنند سليمان و سهاه او و ایشان ب آراه كه ندانند.

 -91یاد ك آن مرد ما

را ،كه خشاامگي برفت ،پنداشاات و ندانساات كه ما بر او به بي تقدیر

كردهایم .تا بانگ در ررفت در تاریک شااب[ ،و دریا و ما

] كه نيساات خدای ل تو ،پاك تو را [از

ستمکارى] ،م از ستمکارانم .آواز دادن او را پاسخ كردیم ،و بر انيدیم او را از آن تنگ و دشوارى .و
م بنان ررویدران را ر انيم.

مناب
الف) کتابها
 .9درآن كریم.
 .0اب تركه ،صاااب الدیی عل  ،)9919( ،بهارده رساااله فارساا  ،به ا تمام ساايید عل
موسوى بهههان و سيید ابرا يم دیهال  ،تهران :تق شریف رضای .
 .9اااااااااااااااااااااااااااااا ،)9971( ،شرح رلش راز ،به ا تمام كاام دزفوليان،
تهران :آفرین .
 .4اب منظور ،محمیاد ب مکرم9494( ،ه.ق ،).لساااان العرب  ،باه ا تماام لماالالدیی
ميرداماد  ،باپ سوم ،بيروت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ا دارصادر.
 .1اف كي ،شاام الدیی ارمد ،)9930( ،منادب العارفي  ،به كوش ا

تحسااي یازیجي،

باپ دوم ،تهران :دنيا كتاب.
 .3پورنامداریان ،تقي ،)9941( ،داستان پيامهران در كليات شم  ،تهران :پژو شگاه علوم
انساني و م العات فر نگي.
 .7تقو  ،نصراه ،)9997( ،نجار رفتار ،تهران :باپخانة مجل .
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 .4ل ابرى ،نعمت اه ب عهد اه ،)9949( ،دصااص األنهياا( دصااص درآن -ترلمه
دصص األنهياا ل ابرى) ،ترلمة فاطمه مشایخ ،تهران :فرران.
 .1رسا زاده آملي ،رسا  ،)9974( ،ممدالهمم در شرح فصوصالحکم ،تهران :سازمان
باپ و انتشارات وزارت ارشاد اس مي.
 .92ااااااااااااااااااااا،)9949( ،

ار و یك كلمه ،باپ سوم ،دم :بوستان كتاب.

 .99ريدرآملي ،سايید بهااالدیی  ،)9940( ،انوار الحقيقة و اطوار الطريقة و اسارار الشريعة،
به ا تمام سيید محس موسوى تهری ى ،دم :نور علي نور.
 .90راغب اصاافهاني ،رسااي ب محمید ،)9974( ،ترلمه و تحقيق مفردات الفاظ درآن،
ترلمة غ مرضا خسرو رسيني ،باپ دوم ،تهران :انتشارات مرتضو .
 .99زا د  ،زی الدیی (بيتا) علماله غه ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
 .94زبيد  ،محمید مرتضا رساايني9494( ،ه.ق ،).تاج العروس م لوا ر القاموس ،به
ا تمام

لي علي و علي شير  ،بيروت :دارالفکر.

 .91سااههساااار ،فریدون ب ارمد ،)9944( ،رسااالة سااههساااار در منادب رضاارت
خداوندرار ،به تصحيح محمید افشي وفایي ،باپ دوم ،تهران :انتشارات سخ .
 .93ساال انولد ،بهااالدیی محمید ،)9941 ( ،ابتدانامه ،به تصااحيح محمیدعلي مورد و
عليرضا ريدر  ،تهران :انتشارات خوارزمي.
 .97ااااااااااااااااااااااااااا ،)9973 ( ،انتهانامه ،به تصحيح محمیدعلي خ انه دارلو،
تهران :انتشارات روزنه.
 .94ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،)9911 ( ،ربابنامه ،به تصحيح علي سل اني
رردفرامرز  ،تهران :انتشارات مؤسسه م العات اس مي مك ريل.
 .91اااااااااااااااااااااااااااااااا ،)9939( ،مولو دیگر بهااالدیی محمید بلخي ،به
تصحيح رامد ربیاني و مقدمة سعيد نفيسي ،تهران :كتابخانه سنایي.

 44فصلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،9911شمار 24

 .02ساهرورد  ،شهابالدیی ابورفص ،)9971( ،عوارف المعارف ،ترلمة ابومنصور ب
عهدالمؤم اصفهاني ،به ا تمام داسم انصار  ،باپ دوم ،تهران :علمي و فر نگي.
 .09شااه داعي شيراز  ،محمود ،)9977( ،نسایم رلش  ،به ا تمام پروی عهاس داكان ،
تهران :الهام.
 .00شام

تهری  ،محمید ب علي ،)9919( ،مقاات شم

تهری

 ،به تصحيح محمید

علي مورید ،باپ بهارم ،تهران :خوارزمي.
 .09شميسا ،سيروس ،)9933( ،فر نگ تلميحات ،تهران :فردوس.
 .04ااااااااااااااا ،)9949( ،نگا ي تازه به بدیع ،باپ بهارم ،تهران :فردوس.
 .01صاااادديان ،محمید علي ،)9944( ،زیور ساااخ در بدیع فارساااي ،باپ دوم ،ی د:
انتشارات دانشگاه ی د.
 .03طهر  ،محمید ب لریر ،)9913( ،ترلمة تفساااير طهر  ،به ا تمام رهيب یغمایي،
باپ دوم ،تهران :توس.
 .07عهدالعظيم خان ،ميرزا ،)9924( ،كتاب الهدیع .باپ دوم .تهران :باپخانة فردوسي.
 .04عي القضااات مداني ،ابو المعال عهداه ب اب بکر ،)9949( ،تمهيدات ،به ا تمام
عفيف عسيران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .01غ ال  ،ابورااماد محمیاد ،)9943( ،ترلمة ارياا علوم الدی  ،ترلمة مؤیدالدیی
خوارزمي ،به ا تمام رسي خدیو لم ،باپ ششم ،تهران :علمي و فر نگي.
 .92درشااي بنایي ،علي اكهر9490( ،ه.ق ،).داموس درآن ،باپ شااش ام ،تهران :دارالکتب
ااس ميه.
 .99دشاير  ،ابوالقاسام ،)9974( ،ترلمة رساله دشيریه ،ترلمة ابوعلي رس ب ارمد
عثماني ،به تصحيح بدیعال مان فروزانفر ،باپ بهارم ،تهران :علمي و فر نگي.
 .90ك از  ،ميرل لالدیی  ،)9979( ،زیهاشناسي سخ پارسي(بدیع) ،باپ دوم ،تهران:
مرك .
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 .99محمید ابرا يم ساه وار  ،)9943( ،شرح رلش راز ،به ا تمام پروی عهاس داكان ،
تهران :علم.

 .94مولو  ،ل لالدیی محمید9939( ،الف) ،كليات شاام

یا دیوان كهير ،به تصااحيح

بدیعال مان فروزانفر ،باپ سوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .91اااااااااااااا9939( ،ب) ،مثنو معنو  ،به تصحيح رینولد ا .نيکلسون ،به ا تمام
نصراه پورلواد  ،تهران :اميركهير.
 .93ميهدى  ،ابوالفضال رشيدالدیی  ،)9979( ،كشفاألسرار و عدة األبرار ،به ا تمام عل
اصغر رکمت ،باپ پنجم ،تهران :اميركهير.
 .97جویر  ،علي ب عثمان ل بي ،)9947( ،كشاافالمحجوب ،به تصااحيح محمود
عابد  ،باپ بهارم ،تهران :سروش.
 .94مایي ،ل لالدیی  ،)9940( ،فنون ب غت و صااناعات ادبي ،باپ بيساات و یکم،
تهران :ما.
 .91ااااااااااااااااااا ،)9941( ،مولو نامه :مولو به ميروید  ،باپ د م ،تهران:
ما.
 .42یارقي ،محمید لعفر ،)9943( ،فر نگ اساااطير و داسااتانواره ا در ادبيات فارسااي،
تهران :فر نگ معاصر.
ب)مقاالت:
 .9خاكهور ،محمید« ،)9913( ،پژو شي در تلميحات شعر صابب و تصرفات و در آن»،
فصلنامة بهار ادب ،سال د م ،شمارة اول ،صص.10-71
 .0شاعهاني آزاد ،رسا  ،ارمد رضاا یلمه ا« ،)9917( ،بررساي تأثير مضامي درآني در
دیوان شاعر ابرا يم رلشاني بردعي» ،فصالنامة پژو
شمارة اول ،صص.09-9

ا ادبي –درآني ،سااال شااشم،
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 .9صااهاغي ،علي ،رساا ريدر « ،)9913( ،تلميح ،از سااردت ادبي تا صاانعت ادبي:
بررسي تلميح در منابع ب غي» ،مجلة فنون ادبي ،سال نهم ،شمارة سه ،صص.90-9
 .4عالي محمود  ،اميدوار ،مهد نوریان ،محمید فشاااركي« ،)9913( ،بررسااي تلميح و
ادتهاس مضااامي درآني و ارادیث نهو در مثنو نه سااههر اميرخساارو د لو » ،مجلة
فنون ادبي ،سال نهم ،شمارة دوم ،صص.10-99
 .1عرفاني ،مص ا في ،مهد ماروز « ،)9919( ،لایگاه تشااهيهات تلميحي در ساااختار
غنایي شاعر اساتاد رميد شايراز »  ،پژو شانامة فر نگ و ادب ،سااال شتم ،شمارة
سي د م ،صص.30-07
 .3غفور  ،رضا« ،)9913( ،دفتر دلگشا و تلميحات شا نامها آن» ،مجلة كاوشنامة ی د،
سال جد م ،شمارة سي و بهار ،صص.93-1
 .7مشاااياد  ،لليال« ،)9944( ،نگاا ي باه برخي تلميحات توريد و نهو شاااعر
كمالالدیی اسااماعيل اصاافهاني» ،مجلة زبان و ادبيات فارسااي دانشااگاه ساايسااتان و
بلوبستان ،سال سوم ،پایي و زمستان ،صص.940-901

