
  عرفان اسالمی در آئينه شعر و ادب

  )بخش ششم(

 

  اصطالحات عرفانی

)1(  

  

پيش از بيان اصول جهانبينی عرفانی در آئينه شعر و ادب ، الزم است               

 این فن    نمعانی اصطالحات عرفانی که در کتابها و اشعار اندیشمندا           

زیرا در هر علم و دانشی ، اصطالحات            .  آمده است را توضيح دهيم      

جود دارد که بدون آگاهی از معانی واقعی اصطالحات                  ویژه ای و    

علم عرفان نيز    .  یادشده ، امکان فهم صحيح آن دانش وجود ندارد              

  .مشمول این اصل کلی است

از اوائل تاریخ اسالم ، عارفان بزرگ برای تبيين ادراکات خود ،                           

اصطالحات خاصی را وضع کرده اند ، که معنای حقيقی آنها نزد                       

  .ن بر مفهوم ظاهری آنها استعارفان، افزو

بدین جهت ، جویندگان راه عرفان ، همواره در خصوص مفاهيم واقعی             

یکی از این موارد ،      .  واژگان مذکور ، از اساتيد خود سؤال می کردند           

پرسش هایی است که پژوهشگری از شيخ محمود شبستری نموده           

  .را نگاشته است" رساله گلشن راز"و شيخ ، برای اجابت او  

در اینجا ، ابتدا به شرح برخی از مهمترین اصطالحات عارفان که از                    

دیرباز در کتابهای آنان آمده و توسط دانشمندانی مانند ُقشيری و غير             
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او تفسير شده است می پردازیم ، سپس واژگان عرفانی که در شعر              

  .و غزل و قطعات ادبی به کار رفته است را بيان می داریم 

  

   حال و مقام

  

و به صورت غير     بدون اختيار    عبارت است از واردات قلبيه که           "الح"

این حالت ، زودگذر است و به          .  شود  عارف وارد می    دلبر  اکتسابی  

از این پدیده ، به      .  سرعت مانند برق جهنده می آید و زائل می شود           

  .نيز ، تعبير می شود" لوائح"و " طوالع"و " لوامع"

  

  :شيخ بهایی می فرماید 

  

    است  قال و قيل  تمام   که   علم رسمی ز  بگذر 

  است حال من و درس عشق ای دل که تمام وجد و

  

  :وحشی بافقی نيز ، می گوید 

  

    کند    مددها   بخت  بگذرد  نکو    حال

  هست حال شاهد این طالع خود دیده ام

  

   : در داستان یعقوب و یوسف چنين می گوید سعدی
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  فرزندیکی پرسيد از آن گمگشته 

  خردمند  پير   روشن روان که ای

   شنيدی پيراهن  بوی مصرش ز 

   ندیدی   کنعانش   چاه  در چرا 

  برق جهان است  ما  حال بگفتا 

   نهان است دمی پيدا و دیگر دم

  مي نشين  اعلی طارم   بر  گهی

  مينبين  پشت پای خود  تا  گهی

   بماندی  حالی  در  درویش اگر 

  لم برفشاندیسرو دست از دو عا

  

به صورت اکتسابی و با تالش و کوشش        آنچه   عبارت است از     "مقام"

  .این حالت ، دوام دارد و باقی است. عارف ، بر قلب او وارد می شود

  

  :عراقی چنين می گوید 

  

   خراباتند  در    که دردکشانی   مقام

   یقين بدان که ورای همه مقامات است 

   مسجد   در مجوی عراقی  مقام  کنون

  که او حریف بتان است و در خرابات است
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  :مولوی نيز ، چنين می گوید 

  

  خليلست و بایزید حریف مقام در این

  مترس مقام بگير جام مقيم و در این 

  

  ، َدم ، عيش نقدوقت 

  

عبارت است از حالتی خاص که برای یک عارف پدید می آید و               "  وقت"

 عارف نباید آن حالت را        .رفتاری خاص را در آن حالت اقتضا می کند            

  .بدون رفتار مورد اقتضای آن ، از دست بدهد

   :گوید مولوی می

  صوفی ابن الوقت باشد ای رفيق

  نيست فردا گفتن از شرط طریق

  

   :گوید میبودن صوفی " ابن الوقت"در توضيح قشيری 

که برایش در آن حال اولویت دارد انجام   او همواره آنچه را :یعنی"

  ."دهد می

  :افظ می گوید ح

  من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس

  خویشم»  وقت«حافظ راز خود و عارف 
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  :و در غزلی دیگر می گوید 

  ارنشناسد دل و کاری نکند»  وقت«قدر 

  این حاصل اوقات بریم بس خجالت که از

  

» عيش نقد «یا  »   دم«عنوان   در اشعار عرفانی فارسی به          "وقت"از  

  . شده است تعبير

  

  :واجوی کرمانی می گوید خ

  

   نيست با جم  می طلبم   منش  آن نگينی که

  وان مسيحی که منش دیده ام از مریم نيست

   را  یکدم شمر این غنيمت  مده از دست و 

   نيست دم که جهان یکدم و آندم بجز از این 

  

  :حافظ نيز ، چنين می گوید 

   بتوانی   که   آن قدر دان  غنيمت    را وقت

  است تا دانی دم ل از حيات ای جان اینحاص 

  

  :و در جای دیگر می گوید 

   را جام  صافيست   آینه  صوفی بيا که

  را   فام  لعل   می  صفای    بنگری  تا
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  نماند در عيش نقد کوش که چون آبخور

   را    السالم  دار  روضه بهشِت   آدم 

  

س الرحمن ه تعبير به نفه هم کنفخه الهيبه معنای " دم"البته 

 . می آیدمی شود

  

   قبض و بسط

  

و ،   عارف    گرفتگی روح  انقباض و     حالت    عبارت است از         "قبض"

   .جان اوشکفتگی  انبساط و  حالت: عبارت است از  "بسط"

  

  :عراقی در این زمينه چنين می سراید 

  

  بنماید   نقش    صد   گرت   آنجا  صفات تجلی 

   یکسانی روی    ببينی  گرداند  رنگ  یک را تو 

  بگدازد    قهر    از  گهت  بنوازد  لطف  از  گهت

   پژمانیقبضخوش باشی گهی از  بسط گهی از

  گهی از انس همچون برق خوش خندی درین گلزار

  دیده بارانی  از  اشک   ، ابر بسان ، هيبت از  گه

  

  : عطار نيشابوری نيز ، چنين می گوید 
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   کر ُسو صحو بسط و قبض خویشتن را در ميان

  یمو گاه سلطان گفته ا خوانده ایم  را  گه گدا 

  

  :مولوی هم در سروده خود  چنين می سراید 

  

  خویش و ایثار بسط  گه خيره 

   ربایيم  در  مهره که   قبض  یا 

   جمع و فرق

  

بنده آن را تحصيل کرده       عارف به عنوان      بنده است و       جانبآنچه از    

ناميده می شود، و آنچه از        فرق  ،  بندگی است     است و الیق مقام    

 "جمع"و از جانب او به عارف القا شده است                 است    وندناحيه خدا 

  . شود ناميده می

بنا بر این ، آنجا که بنده از دریچه دید خود ، نسبت به طاعات و                            

اما آنجا که خداوند ،      .  عباداتش واقف می گردد ، در مقام فرق است          

  .د ، عارف در مقام جمع استالطاف و عنایاتش را به بنده می نمایان

   

  :  در این زمينه چنين می گوید حافظ

   آمد      فروش  می   پير   تهنيت    به   صبا

   نوش آمد  و  و ناز  عيش  و طرب   موسم  که 
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  به گوش هوش نيوش از من و به عشرت کوش

  آمد  گوش به هاتفم    از  سحر که این سخن

  » مجموع «  شوی  تا  آی  باز » تفرقه « ز فکر

   آمد  سروش  اهرمن  شد  چو به حکم آنکه

    آزاد   سوسن    که   ندانم    صبح  مرغ ز 

   خموش آمد  زبان ده که با     کرد گوش چه 

  

   غيبت و حضور

  

به معنای بی خبر شدن عارف از خویشتن و دیگران است ،                "  غيبت"

 چنين حالتی این     زبان حال عارف در   .  در پيشگاه خداوند  "  حضور"بدليل  

  :است 

 قفس   در    مستم    صياد  ديدن   با شب   و  روز 

  بس آه مستم نيست معلومم آه هستم در قفس

  

    رّی ،کرذوق، شرب، ُس

  

از آنجا که ادراک مورد نظر عارف با عقل و علم حصولی ، بدون کشش               

ای نيل و جاذبه است و نمی تواند مایه اشتياق او گردد ، بنا بر این ، بر       

به هدف واالی خود ، نياز به ادراک حضوری بهجت و لذتی دارد که بر                  

  . اساس کشف و شهود ، حاصل می گردد
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  .چشيدن می نامند: ، یعنی " ذوق"این ادراک حضوری را 

به معنای نوشيدن  " ُشرب"پس از رسيدن به مرتبه ذوق ، نوبت به 

به " رّی"یعنی مست شدن ، و سپس " سکر"می رسد ، و آنگاه 

  .معنای سيراب شدن ، حاصل می شود

  

  :مولوی در این زمينه چنين می گوید 

  

   جان  ای  مدان   ذوق   جز  را  هستی دروازه

   جان  ای  بنشان جان در  این نکته شيرین را  

   جفت آید دو   ز آسيب   ذوقی  بود   که هر جا

  است نشان ای جان ذوق زان یک شدن دو تن

  

  :ر چنين می گوید و در جای دیگ

   پدید آید دین ذوق هر که را

   لذیذ آید  کی شهد دنياش 

   عقل بفروش و جمله حيرت خر 

    این خرید آید  از که تو را سود

    قفلی   چنين  این  باز نشود

  د آی  کليد  ها   عقل همه گر 
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  :چنين می گوید " شرب مدام"حافظ ، در باره 

  

    ما جام   افروز بر  ساقی به نور باده 

  مامطرب بگو که کار جهان شد به کام 

  

    دیده ایم  عکس رخ یار  پياله در  ما

  ما مدام  شرب لذت  ز  خبر ای بی 

  

  : خواجوی کرمانی هم در زمينه مستی ، چنين می سراید 

  

  دگرست مستی مستی ما مستی این همه

   وین همه هستی ما هستی هستی دگرست 

   کن  وطنی حاصل  عالم  و ن ز بيرون   و  خيز

  که برون از دو جهان جای نشستی دگرست

  

  : عراقی نيز ، در باره شرب و سکر ، چنين می گوید 

  

  کند  می    مستی    دعوّی  او که هر 

  ند  ک    می     پرستی    بت   آشکارا  
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  دل که خورد از جام عشقش جرعه ای

  می کند مستی  و  شور ، شد بی خبر  

  

رمانی در زمينه جدایی ناپذیری الله سيراب از عشق به خواجوی ک

  :حق ، چنين می گوید 

  

  کس نيست که دست من غمخوار بگيرد

  بگيرد    عيار     دلبر   آن  از   دادم   یا 

  سيراب ساقی بده آن می که دل الله

  بگير    گلزار    ز    گلرنگ  باده    بی 

  

   محو، محق، صحو

  

است که عارف در مسير سير و سلوک ، از خود             به معنای آن    "  َمحو"

  . بی خود می شود و فانی در ذات حق می گردد

، آثار او نيز از نظرش فانی          "  خود"آن است که عالوه بر محو         "  َمحق"

  .شود

آن است که پس از رسيدن به مقام فناء في اهللا ، باقی                       "  َصحو"

  .ببقاءاهللا می گردد
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. وس بی کرانی بيفتد ، محو می شود         اگر قطره باران در اقيان     :  مثال  

اما پس از این فناء ،        .  آثار و خصوصيات فردی او هم فانی می گردد            

  . باقی به بقاء اقيانوس می شود

  :خواجوی کرمانی می گوید 

  خود پرستی مکن ار زانکه خدا می طلبی

    ملک بقا می طلبی  ار  شو  محو در فنا 

  ؟وئی ج  می دوا   و   نداری درد  از  خبر

  ی؟ طلب  می  شفا  و  ندیدی  رنج  از اثر

 

******  
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