
  

 
 

 ات عرفانيبالجويي در ادبي

 ترين بالجو عنوان بزرگ به ع()و بازتاب شخصيّت امام حسين
 فرمحمد بهنام

 محمدباقر تقوي زيرواني

ر عارفان بیشتاست که  هاییمایهترین درون دوستی یکی از مهمبالجویی و بال :چکیده

ترین اند و مقرببزرگ ایران اسالمی در سلوک خویش، به آن تأکید فراوان داشته

آمدند و این اندیشه در شمار می ها در راه محبوب به ترین آنعارفان، همواره بالکش

ترین بالجو برابر  آثار عرفانی ادبیات ما، بازتاب فراوانی داشته است. از نظر آنان بزرگ

شود، این ترین عاشق. نکتة قابل توجهی که در این مقاله به آن اشاره می ت با بزرگاس

ترین بالجو و مرد  به عنوان بزرگ )ع(این عارفان بزرگ، از امام حسین بیشتراست که 

توصیفی انجام شده  -تحلیلی ، اما نتایج این تحقیق که به شیوةاندمیدان بال یاد کرده

ان، شخصیّت، احوال و در نزد آن )ع(وجود این مقام شامخ امامکه با  دهداست نشان می

اي نداشته است. جوّ نامساعد سیاسی و بازتاب گسترده اقوال حضرت در آثار آنان

هاي جبري همچون اشاعره، کرامیه و مرجئه خفقان حاکم بر جامعه و ترویج مسلک

از توان  شیعی را می ویژه بههاي مخالف، همچنین مبارزه با اندیشه ،توسط حکّام مستبد

از اسالم  پسدر ادبیات عرفانی  )ع(ترین موانع انعکاس سیماي حضرت حسین مهم

 .    حساب آورد به

 ادبیات عرفانی، بالجویی ،)ع(امام حسین ها: کلید واژه
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 مقدمه:
آثار خود  بال و بالجویی یکی از مقامات بلند عرفانی است که صاحبان اندیشه و عارفان بزرگ در

ترین افراد را اند. امامان و پیشوایان شیعه بارها در احادیث خود بالکشمهم اشاره داشته به این مسئلة

کرد. همچنین اند که در ادامه بدان اشاره خواهیم ها در نزد خداوند معرفی کردهترین آنربمق

و حافظ، بارها در آثار  مولويات، از علی بن عثمان هجویري گرفته تا سنایی، عارفان مطرح در ادبی

اند. حتی برخی از این ها و اشعار خود بازگو کردهت این موضوع را در خالل داستانخود اهمی

در برتري مقام بالجویان و جایگاه  «قهر و بال»و اهل « مهر و لطف»بزرگان با تقسیم عرفا به اهل 

مهم دیگري که با مطالعة  مسئلة (.522: 1389 )هجویري،اند ها مباحثی درخور را مطرح کرده واالي آن

به عنوان  )ع(شود این است که اغلب این بزرگان، از حضرت امام حسین آثار این عرفا مشخص می

کنند و بیشتر این عارفان در توصیف ترین مرد میدان بال یاد میترین بالجو و شاخص بزرگ

کنند، اما با وجود این در آثار این اره میحضرت، به جایگاه واال و ممتاز ایشان در این مقام اش

یابد و در میان انعکاس نمی )ع(طورکه بایسته و شایسته است، شخصیّت امام حسین عارفان آن

از  پسشود. در این مقاله سعی خواهد شد، ها و اشعار آنان نامی از وي برده نمیقهرمانان داستان

عنوان برترین بالجو در نزد عرفا، علل و موانع به  ع()اشاره به جایگاه بالجویی و معرفی امام حسین

 بررسی شود.        گذشته ات عرفانیدر ادبی )ع(انعکاس گستردة شخصیت و حاالت حضرت

 از امامان شيعه از دیدگاه برخی بال و بالجویی
ا مؤمنان و آن ب هوم بال و پیوند و ارتباط استوارمف بارةاحادیث و روایات فراوانی از بزرگان شیعه در

ت بال در اهمی )ع(اولیاي الهی وجود دارد که خود بیانگر اهمیت این مقام در نزد آنان است. امام علی

ثمّ ، ثمّ الوصیّون، أنّ أشدّ النّاس بالء النّبیّون»فرماید: ترین بالجویان و بالکشان  می و معرفی بزرگ

ند، پس جانشینان ا مردم از حیث بال پیغمبرانترین  ؛ همانا سخت(259: 2ج،1373)کافی،« األمثل فاألمثل

 أَنَّ اَلْباَلَءَ أَسْرَعُ إِلَى اَلْمُؤْمِنِ اَلتَّقِيِّ»فرماید: ها، پس نیکوتر پس نیکوتر. همچنین در جایی دیگر می آن

پرهیزگار از  سوي مؤمن همانا بال تندتر است به (؛259: 2ج ،1373 کافی،) «اَلْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ اَلْأَرْضِمِنَ 

تَبَارَكَ وَ  إِنَّ اَللَّهَ»فرماید: نیز در اهمیت این موضوع می )ع(سوي آرامگاه زمین. امام صادق باران به

اي را دوست  ؛ خدا زمانی که  بنده(55: 15ج، 1372)مجلسی، «إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَالَءِ غَتّاً تَعَالَى
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اهلل عز  إن»نیز آمده است:  )ع(سازد. در حدیثی از امام باقرور می غوطه بدارد، او را در دریاي شدائد

خدا  (؛56: 15، ج1372مجلسی،) «وجل لیتعاهد المؤمن بالبالء کما یتعاهد الرجل أهله بالهدیه من الغیبه

که مرد در سفر براي طوري نماید، همانکند و براي او بالها را اهدا میاز بندة مؤمنش تفقد می

 )ع(با آوردن حکایتی از امام حسین کشف المحجوبفرستد. نویسندة اي میخانوادة خودش هدیه

اندر حکایات یافتم که »به بالجویی در نزد این امام بزرگوار و خاندان ایشان اشاره کرده است: 

 -عزّ و جلّ  -آمد و گفت: یا فرزند رسول خداي  ()ع(امام حسین) روزي مردي به نزدیک وي

که ما را  نباید. حسین وي را گفت: بنشی مردي درویشم و اطفال دارم، مرا از تو قوت امشب می

اي هزار  رند. بسی برنیامد که پنج صرّه بیاوردند از نزد معاویه، اندر هر صرّهورزقی در راه است تا بیا

 گوید: خواهد و میدینار بود، و گفتند که معاویه از تو عذر می

 -ه کهتران صرف فرماید تا براثر این، تیمار نیکوتر داشته آید. حسینقدر در وج این
اشارت کرد که بدان درویش دهید. آن پنج صرّه بدو دادند و از وي  -رضی اهلل عنه 

عطایی بود که یافتی و اگر  خطر عذرها خواست که بس دیر ماندي و این بس بی
را معذور بدار؛ که ما از اهل بالییم  می که این مقدار است ترا انتظار ندادیمی. مادانستی

ایم و زندگانی به مراد  ایم و مرادهاي دنیاي خود گم کردهو از همه راحت دنیا بازمانده
 (.109ـ 110: 1389)هجویري، باید کرددیگران می

 جایگاه بال و بالجویی در نزد عارفان
در نزد عوام دارد. یکی از محققان ادیب، تفاوتی اساسی با مفهوم آن  بال و بالجویی در نزد عارفان

 نویسد: دربارة این تفاوت می
بال و ابتال غیر از مفهوم درد و رنج و گرفتاري که باید از آن به خدا پناه برد و از 
خداي عافیت طلبید و غیر از معناي آزمون و امتحان که براي تشخیص میزان اطاعت و 

تري هم دارد و آن عبارت است از عرفانیتر و تبعیت و ایمان افراد است، مفهوم عمیق
ها و شداید دوست داشتن رنج و سختی در راه رضاي دوست و تحمل عاشقانة محنت

 (.152: 1387)محدثی، براي دست یافتن به قرب الهی

، شاید اولین کسی است که بنا به روش خود، این کشف المحجوب درعلی بن عثمان هجویري 

 کند:بررسی قرار داده است. هجویري نخست عرفا را به دو گروه تقسیم میمفهوم را مورد تحلیل و 
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اند و اند، که کرامت از حق، حصول مراد است و این اهل لطف بودهگروهی گفته
اند کرامت آن است که حق تعالی بنده را به مراد خود از مراد وي باز گروهی گفته

دریا شود در حال تشنگی، دریا خشک که اگر به  مرادي مقهور گرداند چناندارد و بی
  (.552: 1389هجویري،) گردد و این اهل قهر باشند

بندي نظر خود را با آوردن داستانی از سرگذشت دو تن از عارفانی که بنا  این تقسیم از پساو 

 دارد:ها اهل لطف و دیگري اهل قهر است، بیان می گفتة وي یکی از آن به

بودند از محتشمان فقرا یکی صاحب قهر بود و یکی  گویند در بغداد درویشی دو
صاحب لطف و پیوسته با یکدیگر بنقار بودندي و هر یکی  روزگار خود را مزیت 

گفتی لطف از حق به بنده،  اشرف نهادي بر روزگار صاحب خود، یکی میمی
اکمل  گفتی قهر از حق به بندهایشانست لقوله تعالی اهللُ الطیفٌ بعباده. و دیگري می

ایشانست لقوله تعالی و هو القاهر فوق عباده. این سخن میان ایشان دراز شد. تا وقتی 
ها کس خبر  این صاحب لطف قصد مکه کرد و ببادیه فروشد و به مکه نرسیده سال

ه وي نیافت. تا وقتی یکی از مکه به بغداد آمده وي را دید، بر سر راه گفت: اي اخی ب
وي اندر کرخ، اگر خواهی تا بادیه را با مشقت وي چون عراق شدي آن رفیق را بگ

کرخ بغداد بینی با عجایب آن بیا و بنگر اینک بادیه اندر حق من چون کرخ بغداست.  
چون آن درویش بیامد و مر آن رفیق  وي را طلب کرد و پیغام بگزارد، رفیق گفت: 

اندر حق تو چون  مشقت را ي که اندر آن شرفی نباشد که بادیةچون باز گردي بگو
اند، تا از درگاه نگریزي، عجب این باشد که کرخ بغداد را با چندان کرخ بغداد کرده

انعام و عجوبات اندر حق یکی بادیه گردانند با مشقت تا وي در آن خرم باشد 
 (.552 -553: 1389هجویري،)

اند. در اقوال داده به همین ترتیب بیشتر عارفان، قهر و بال را بر مهر و لطف خداوند، ترجیح

بایزید بسطامی که از عرفاي نامی اهل سکر بوده است، به وضوح اشتیاق و خواست او را به بالي 

نویسد: در مورد احوال بایزید بسطامی می االولیاء ةتذکرکنیم. عطار نیشابوري در الهی مشاهده می

 بالیی. باید تادي، نان خورش میالهی نان فرس»نقل است که: آن روز که بالئی بدو نرسیدي گفتی: »

 (. 187: 1377)عطار،« فرست تا نان خورش کنم
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سعدي شیرازي نیز که به موازات غزلیات عاشقانة زمینی، غزلیات عرفانی شورانگیزي در عشق 

رفان بزرگ ادب فارسی مندرج ساخته است، انام خود را درزمرة عو به معبود حقیقی سروده 

طلبان راهِ  بالخواهی عاشقان و عارفان راستین سخن گفته است. از نظر وي، راحتهمواره از بال و 

حساب آورد و عارف راستین اوست که راحتی خود را در گرو  دیدگان به عشق را باید از کوتاه

 داند:بالهاي راه عشق می

 دیدگان همه راحت طلب کنند    کوتاه

       

 عارف بال، که راحت او در بالي اوست 
 (1360: 2،ج1386)سعدي،                                   

 گوید: یا در جاي دیگري می

 خویشتن از ذوق سماع   عاشق آن است که بی

              
 آید کنان می پیـش شمـشیر بال رقص 

 (629: 1،ج1386)سعدي،                                     

هاي ، با توجه به اهمیّت موضوع، در بیت«عشق و شور و مستی»در باب  بوستانسعدي در 

 کند: مهم اشاره میتوصیف عارفان راستین به این مسئلة  آغازین در

خوشــا وقت شـــوریدگان غمـش                   

 گـــدایانی از پـــادشــاهی نـــفور

 دمــادم شــراب الـم در کـــــشند

 مل اسـت با عــیـش بــالي خمــار

 که بر یاد اوست نه تلخ است صبري

                                                       

 اگر تلــخ بیــــنند و گر مرهمــش      

 به امیــــدش اندر گــدائی صــبور

 وگــر تلــــخ بینـــند دم درکشــند

 سلحــدار خــار اسـت بـا شــاه گل

 باشد از دست دوست که تلخی شکر
 (100: 1387)سعدي،                                          

شدت متأثر از  از وي، به پسششم که بیشتر عارفان  سدةاندیش سنایی غزنوي، عارف ژرف

له توجه جدي دارد و بالجویی به عنوان یک و هستند، در اشعار خود به این مسئهاي ااندیشه

 آثار او نمایان است: همةمایة محوري در  درون

 درســت  اي ره عشق نیابی توـدر تماش

 تا چو بستان نشوي پی سپر خلق ز حلم

 قرب ةاي سنایی نزنی چنگ تو در پرد

 سست بود در طلب کوي وصال  سخت پی

 چمنت کوه و بیابان نشود ،تا ز نهمت 

 دواز معرفت عشق چو بستان نش

 ان تو قربان نشودــج بالتا به شمشیر 

 هر کرا مفرش او در ره حق جان نشود
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 او جز سر پیکان نشود خواب در دیدة                          تیر                                                   هرکرا دل بود از شست لقا راست چو
 (116: 1385)سنایی،                                                

 شود: کرّات دیده می مایة مهم به نیز این درون غزلیات سنائیدر 

 ریزمـالش نگـز بـدارد از آن کـخبر ن

  زار شربت زهر ار ز دست او بخورمه
 

 گریزدــنه ز آب فرات نـچ تشـکه هی 

 برخیزد« هل من مزید» ةنعر ،شقـز ع
 (855: 1385)سنایی،                                        

ترین عارفی است که بالجویی در احوال و آثار او بیشترین شاخص شکعطار نیشابوري، بی

کند. با نگاهی گري مینمود را دارد و در بیشتر آثار وي به عنوان اصلی اساسی در مسلک وي جلوه

میت بالجویی در نزد عطار پی برد. توان به اهبه روشنی می الطیرمنطقبه مشهورترین اثر وي یعنی 

کند که سراسر خوف و خطر و رنج و در این داستان براي رسیدن به معشوق از راهی صحبت می

تواند در این مسیر طی طریق کند، که تمام بالیا را به جان بخرد و دم سختی است و تنها رهروي می

نیز بالجویی همواره به عنوان یک اندیشة محوري مطرح است. در اینجا بر نیاورد. در غزلیات وي 

 شود:به چند نمونه از شواهد فراوانی که در این زمینه در اشعار وي وجود دارد اشاره می

 نیـست بال طریق عشق جانا بی

 کـش، تـا لقاي دوسـت بینی بال

 میان صد بـال خوش بـاش با او  
 

  جویمی ـا همـمی بلــشق هـدر ع

 درمان چه طلب کنم که در عشقش
                

   رزویم هستاداد ره عشق تو چنان ک

 هانیــارزد به ج جانا چو بالي تو به
              

 بـال بـودن روا نیسـت زمـانی بـی 

 مــرد لقـا نیـست بـالکه مـرد بی

 خود آنجا کو بود هرگز بال نیست
 (81: 1362)عطار،                                                

 مـویـی جــبتال همــدرد دل م

 یک درد به صد دعا همی جویم
 (513: 1362عطار، )                                            

 داد نتوان لحظه چنان می عمرم شد و یک

 وان دادــنت یـان مــالي تو امـخود را ز ب
 (119: 1362عطار، )                                            

الزمان فروزانفر، عرفانی سرخوش، کف الدین، در بادي امر از آثار او به تعبیر بدیعموالنا جالل

شود، راهی را که وي عرضه نظر مشاهده میشود، امّا با کمی دقتزن استنباط میبر لب و دستک

سرکش و خونی است و بیرونیان و خامانی که طاقت بالي یار را ندارند، »دارد، به تعبیر خودش، می
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از  پیشنیز همچون عارفان  مولوي .(به بعد 751، ابیات 3، د رک، مثنوي) «گریز از آن ندارنداي جز  چاره

 دهد:خود جور یار را بر مهر او ترجیح می

 یار شو، عاشق مهر یار نی جور عاشق
 

 ت و تو بگفتی بلیـگفت الس

 که یعنی منم ؟بلی چیست سرّ
                            

 تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت 
 (131: 1368)مولوي،                                           

 کشیدن بال ؟شکر بلی چیست

 ناـر و فـه فقـزن درگ هـلقـح
 (4751 :3مثنوي، د)                                            

 فرماید:همچنین در جایی دیگر می
 انان قصد آن آتش کنیدــج الصال پروانه

 ش باشد مقامــچون سمندر در میان آتش

          

 الــب درــتید اول درروید انــلی گفــون بــچ 

 و والچنین شوق  جان اینو هر که دارد در دل
 (62 :1368مولوي،)   

کند، که هرچه او را نیز براي تفهیم این حقیقت، حالت حیوانی را نقل می مثنويموالنا در 

 گردد:یتر مزنند، فربهچوب می

 هست حیوانی که نامش، ُاشغُر است

 شـودزنی به میتا که چـوبـش مـی

 نفـس مـؤمـن اشغـري آمــد یقـین

 و شکـست زین سبب بر انبـیا رنـج

 ترها جانشان شــد زفــتتـا زجـان

 شـودپوســت از دارو بالکـش مـی

                            

 کو به زخم چوب زفت و َلمتُر است 

 شـوداو ز زخـم چــوب فـربـه می

 کو به زخم چوب زفتست و سـمین

 تر استخلق جهـان افزون از همـه

 دگـرکـه نــدیدند آن بــال قــومی 

 شـودچـون ادیم طـایفی خـوش می
 (4د ،وي)مثن                                                      

دیوان از خود را در  پیشهاي ناب عرفانی ادبیات حافظ شیرازي نیز که چکیدة آرا و اندیشه
چراکه یکی از عقیده است؛  این اصل مهم، با عارفان دیگر هم ، دربارةخود گرد آورده غزلیات

 ، بالکشی و بالدوستی است:«رند خراباتی»بدیل غزلیات او یعنی خصوصیات بارز قهرمان بی

 راه به دوست ناز پرورد تنعم نبرد
           

 کش باشدبالرندان  عاشقی شیوة 
 (153: 1373)حافظ،                                            
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 اند:کرده عجین ازل با جان عاشقان وي معتقد است که بال را از عهد

 رنج  شود بیمقام عیش مسیر نمی
            

 اند عهد الستبسته بال حکمه بلی ب 
 (25: 1373حافظ )                                               

پیام ترین بیان و توصیة وي براي رهروان طریقت باشد، که شاید این تعبیر حافظ شیرازي روشن

 آن چیزي نیست جز ترغیب عاشقان به تحمل بالیا در راه عشق محبوب.

 روندگان طریقــت، ره بال سپرند
                

 رفیق عشق چه غم دارد از نشیب وفراز 
 (253: 1373حافظ )                                             

ادبیات عرفانی ماست که از بال و بالجویی شاه نعمت اهلل ولی، یکی دیگر از عارفان پرآوازة 

 سخن گفته است:

 گنج عشق در دل ویران ماست

 از بال چون کار ما باال گرفت
 

 ستایها العشاق کوي عشق میدان بال
 

 عاشق ز بلـا اگر گریـزد
  

 غیر از این گنجی کجا جوییم ما 

 مبتالییم و بالجوییم ما
 (9: 1373)ولی،                                                   

 تا نپنداري که کار عاشقی باد هواست
 (68: 1373)ولی،                                                 
 وفایی استدر مذهب عشق بی

 (126: 1373ولی، )                                              
 گوید:می همچنین

 گر بال را به عاشقان بخشی
 

 ن بال فراوان دهعشق ما زا 
 (555: 1373ولی، )                                              

طورکه مالحظه شد، بیشتر عارفان بزرگ ادبیات ما به اهمیت این اصل مهم در عرفان،  همان

مایه، به عنوان یک اندیشة محوري و انکارناپذیر ها این درون بیشتر آثار آن اند و درتوجه داشته

 انعکاس یافته است. 
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 ترین بالجوي ادبيّات عرفانی فارسی بزرگ )ع(امام حسين
شود که برترین جویی در نزد عرفا، با مطالعة آثار آنان، مشخص میپس از وقوف به اهمیت بال

است و آنان در بیان این موضوع  )ع(بالجو و مصداق بارز مرد میدان بال، حضرت امام حسین

  کند:می نقل )ع(از امام حسینکشف المحجوب علی بن عثمان هجویري، در   اند.القول بوده متفق

زمانه خود ابوعبداهلل الحسین بن علی بن  شمع آل محمد و ازجمله عالیق مجرد سید
دشت کربال و اهل  و قتیل قبلة اهل بالطالب رضی اهلل عنهما از محققان اولیا بود و ابی

ند که تا حق ظاهر بود، مر حق را تابع بود. چون حق ا ه بر درستی حال وي متفقاین قص
 میداشهادت خداي عزوجل نکرد نیار مفقود شد شمشیر برکشید و تا جان عزیز فداي

 (.108: 1389)هجویري،

درخور تأمل  آورد کهسخنی  می )ع(همچنین در جایی دیگر از قول حضرت امام زین العابدین

 است:

بر اشتران برهنه به دمشق اندر آوردند پیش یزید بن [)ع(امام سجاد]چون ایشان را 
بیت رحمت. گفت:  معاویه افزاهلل یکی او را گفت: بامدادتان چون بود یا علی و با اهل

قوم فرعون بود که فرزندان  خود چون بامداد قوم موسی از بالي بامداد ما از جفاي قوم
شناسیم و گرفتند تا نه بامداد و نه شبانگاه میکشتند و عوراتشان را پرده میرا می ایشان

هاي وي و  و ما خداوند را جلّ جالله شکر گوئیم بر نعمت ماست حقیقت بالياین از 
 (.111: 1389هجویري، ) وي بلیات حمد کنیم بر

کند  ن مرد اهل بال یاد میعنواه ب )ع(سنائی غزنوي، عارف بزرگ دیگري است که از امام حسین

 و به بزرگی مقام عرفانی ایشان  در اشعار خود توجه دارد:
 خرمی چون باشد اندر کوي دین کز بهر ملک    

 از براي یک بلـی کاندر ازل گفتــه اسـت جان
              

 خــون روان کردند از حلق حــسین در کربـال    

 تــن در بــالتـا ابــد اندر دهــد مـرد بلــی 
 (41: 1385)سنایی،                                                     

ایه ولی پرمغز خویش، به پیرهاي بیباز قرن هفتم نیز در دوبیتیبابا طاهر همدانی، عارف پاک

یکی  ()عتر اینکه از نگاه وي نیز امام حسین کند و مهمت بالجویی در سلوک عاشقانه اشاره میاهمی

 ترین مردان میدان بالست: از شاخص
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 م در بال بیعاشق آن به که دائ

 آسا به دستش کاسة زهر حسن
            

 آسا به کرمـان مبتـال بی ایوب 

 آسا به دشت کربال بی حسین
 (154: 1376)باباطاهر،                                          

 نزدیک به مفهوم مورد نظر ما دارد:باباطاهر در جاي دیگر، تعبیري 

 بـه دام دلــبري دل مبـتال بــی 

 درین ویرانه دل جز خون ندیدم 
           

 که هجرانش بال وصلش بال بی 

 نه دل گوئی که دشت کربال بی
 (154: 1376باباطاهر، )                                         

له توجه دارد، حضرت ئتر از بزرگان دیگر به این مسملموساما عارفی که با تأکید بیشتر و 

دارد از مقام واالي حضرت در  )ع(موالناست. ایشان در اشارتی که در آثار خود، از امام حسین

 کنندة این مطلب است:      خوبی بیان کند. این غزل معرف موالنا بهبالجویی و بالدوستی، یاد می

 کجایید اي شهیـدان خـدایی

 روحان عاشقیید اي سبککجا
                      

 بالجویان دشت کربالیی 

 تر ز مرغــان هواییپرنده
 (556: 1368 )مولوي،                                          

موالنا در غزل دیگري با مطلع: )چیست با عشق آشنا بودن/  به جز از کام دل جدا بودن( با 

 امر اشاره دارد:تأکید بیشتري به این 

 هیدان ز مرگ نشکیبندـکین ش

 بــال و قــضا گریـزي تــو از

 گـیر و روز عاشوراششه می

                                  

 عاشــقانند بـر فنــا بـودن 

 بودن بالبیتـرس ایشان ز 

 تو نتــانی به کربـال بـودن
 (304: 1368)مولوي،                                           

این غزل مولوي، نگارندگان بر این باورند که حافظ شیرازي در سرودن غزل مشهور  دربارة

شکنان(، به  خود با مطلع )شاه شمشاد قدان، خسروشیرین دهنان/ که به مژگان شکند قلب همه صف

 گوید:احتمال فراوان متأثر از این  غزل بوده است. لحن کالم حافظ در آنجا که می

 ایم راز نه  تو محرم این  و  گفت حافظ من
                   

 بدنان از می لعـل حکایـت کـن و نازک 
   (337: 1373)حافظ،                                            

 نندة لحن موالنا در غزل فوق است.کبه وضوح تداعی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 17

https://erfanmag.ir/article-1-960-fa.html


 11                                                                                                                ...و   ات عرفانيبالجويي در ادبی 
 

اند. برخی از تی را عرضه داشتهنظرات متفاوین غزل حافظ، محققان سرایش ا دربارة انگیزة

هاي هفتم و هشتم که موجب ها این ابیات را تمثیل و نمادي از حوادثِ خونین و خونبار قرن آن

برخی از محققان  (.332تا: بی خویی،)زریاباند شهرهاي آباد شرق عالم اسالم گردید،  دانسته ویرانی

. برخی نیز، این (1599: 1369 )هروي، اند سرودن این اشعار دانستههاي داخلی فارس را انگیزة نیز جنگ

. اما (2527: 4، ج1374، الهوريختمی )دانند می )ع(غزل را گزارشی از مالقات حافظ با حضرت خضر

پژوهان بزرگ عصر ما  تا حدودي نظر مطرح در  دیدگاه بهاءالدین خرمشاهی، یکی دیگر از حافظ

 نویسد:ند. وي در شرح این ابیات میکاین پژوهش را تقویت می
شهید شمردن الله و الله را کنایه از داغ خونباري انگاشتن که بر گور شهیدان 

روید، از دیرباز در شعر فارسی سابقه دارد. شاید هم بیت شأن نزول تاریخی دارد و  می
 (.1084: 2، ج1368 )خرمشاهی، اشاره داردحافظ به یک جنگ یا کشتار یا واقعة خونین 

که خاطراتی از مراد خویش، معروف به احمد  سوز رند عالمدر کنار این نظرات، نویسندة کتاب 

در عالم رؤیا، حافظ شیرازي »گوید: کند، از زبان وي میباز عصر ما عنوان میتهرانی عارف پاک

هرچند  .(145: 1385 )هوشنگی،« را دیدم که فرمود این غزل را در وصف شهیدان کربال سروده است

توانند باشند، اما با علم به این امرِ هاي علمی ادعاي قابل قبولی نمیکه مکاشفات و رؤیاها، در بحث

مسلّم که حافظ در موارد زیادي متأثر از تفکرات حضرت موالنا بوده است و همچنین با توجه به 

که حافظ، در سرایش را موالنا، این احتمال  الم وي در ابیاتِ مذکور، با غزلشباهت اندیشه و ک

دهد. حاصل سخن اینکه اگر بپذیریم، انگیزة ابیات به حادثة کربال اشاره داشته باشد، افزایش می

توان نتیجه گرفت، که حافظ نیز امام سرودن این ابیات ازسوي حافظ، شهداي کربال باشند، می

مولوي از شناخت عظمت ایشان، خود شناسد و مانند مرد میدان بال می عنوان  بزرگه را ب )ع(حسین

 داند.را عاجز می

رسد باید بیان شود این است که بیدل دهلوي نیز از عارفان نکتة جالب دیگري که به نظر می

تواند ، مضمونی شبیه به تعبیر حافظ در غزل مذکور دارد که می)ع(کربالي امام حسین بارةبزرگ در

« بالجویی در راه عشق» خود را مانند حافظ، محرم راز نیزتأکیدي بر نظر نگارندگان باشد. او 

 داند: ینم

 غیرتیم آینه در کربالستما همه بی  در این انجمن محرم عشق غیور
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 بیدل اگر محرمی رنج تک و دو مبر
            

 ت آب بقاستدر عرق سعی حرص خفّ
 (667: 1، ج1376)دهلوي،                              

 ةزبدمنظومة  و واقعة عاشورا نگاشته شده، از )ع(امام حسین بارةمعدود آثاري که مستقل درامّا از 
مشرب اصفهانی و منظومه  ، سروده حاج میرزا حسن صفی اصفهانی شاعر عارفاالسرار

توان نام برد. مفهوم بالجویی امام حسین و یاران او در این دو عمّان سامانی می االسرارةگنجین

 ها در آثارشان به این مفهوم اختصاص دارد. عرفانی درخشش بیشتري دارد و اساس کار آنمنظومة 

کُنتُ کُنزاً مخفیاً » :قدسیاز بازگو کردن علّت آفرینش انسان براساس حدیث  پس عمّان سامانی

، کند که ازسوي ساقیو خلقتِ حُبّیِ انسان در عهد الست، ساغري را تصویر می «فَاحببتُ اَن اُعرَف

 گردد و این جام به گفتة شاعر چیزي  نیست جز جام بال:خوران عرضه می به باده

 درد و رنـج و غـصـّه را آمـاده شـو

این نه جام عشرت این جام بالسـت
  

 بعـــد از آن آمــادة ایـن باده شـو 

 دُرد او دَردَست و صاف او بالست
 (20: 1386سامانی، عمان )                               

شود و تمامی ساغر را را به جان خواستار می« جام بال»عشق، آنکه « هل من مزیدِ»و در این 

 :)ع(آشامد کسی نیست جز سَرخیلِ مخموران، حضرت حسین می

 چون به موقع ساقیش درخواست کرد

 افــزاي بســاط نشـــأتین زیـنـت

 هـایش را یـکایـک گـوش کرد شرط
 

 زجا، قد راست کردخواران  پیر می 

 سرور و سرخیل مخموران، حسین

 ســاغر مـی را تـمامی نوش کـرد
 (25: 1386سامانی، عمان )                               

و در روز عاشورا حضرت با یادآوري عهد الست و سرکشیدن جام بال، خود و یارانش را به 

 کند:میهاي راه عشق حقیقی دعوت استقبال از دردها و رنج

 جمله را کرد از شراب عشق مست

 گفت شابـــاش ایـن دل آزادتـان

 کاین خمار آن باده را بد در قــفا 
  

 یادشـان آورد آن عــهد السـت 

 بــاده خوردســتید بادا یادتـان

 و هان آن وعده را باید وفاهان 
 (25: 1386سامانی، عمان )                               
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ترین افراد، از پذیرفتن این نکته که مقرب الحظه شد، بیشتر عارفان بزرگ پسکه م طور همان

نظر دارند که برترین مصداق بالجو و بالکشِ کشانِ حضرتِ دوست هستند، بر این امر اتفاقبال

ترین به عنوان بزرگ )ع(. معرفی امام حسین)ع(معشوق ازلی، کسی نیست جز حضرت امام حسین

عارفان، طبیعتاً این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حضرت ازسوي این عرفا  سويبالجو از

ترین بالکش ات ما، بزرگشود؛ چراکه در ادبیترین عاشق حضرت دوست نیز شناخته میبزرگ

ات زادانی هستند، که همواره در ادبی ترین عاشق، و عشق و حسن و حزن هم مساوي است با بزرگ

با  مونس العشاق یا فی حقیقه العشق  گیرند. سهروردي، در رسالةهم قرار می عرفانی ما در توالیِ

 کند. در رسالة مذکور آمده است: بیان تمثیلی به این حقیقت اشاره می

گانة عقل سه آفریدة دیگر به وجود  آفریند عقل است. از شناخت سهل چیزي که خداوند میاو

کند و از این نگرد و از زیبایی عظیم خود تبسم مییسن در خود مزن. حُسن، عشق، حُآید: حُمی

افتد، سن شوري در دل عشق میم حُآید. از تبسوجود می م، چندین هزار ملک مقرب بهتبس

آمیزد و از این آویزش آسمان و زمین خواهد حرکتی کند، حزن که برادر کهتر است در وي می می

چهار مخالف را به دست هفت رونده در زندان شش  آفریند وشود. وقتی خداوند آدم را میپیدا می

زند و عشق و حزن و سایر فرشتگان میکند، حسن بر شهرستان وجود آدم تکیه جهت محبوس می

 دهند. بینند جملگی در سجده افتاده و زمین بوسه میکه چنین می

د آدم وجو سن مدتی است که از شهرستانشود که حُبعدي داستان از اینجا شروع می بخش

رخت بر بسته و منتظر جایی است تا فرود آید و آن را مستقر خویش سازد، تا نوبت به یوسف 

کنند و وي دست استغنا به سن میآمیزد. عشق و حزن آهنگ حُرسد و حسن با یوسف درمی می

کنند تا باشد شوند، به حکم ریاضت سفري آغاز مینهد و آن دو چون نومید میها می سینة طلب آن

نشین که مربیان عالم کون و فسادند دوباره به خدمت حسن، شیخ و  به سعی این هفت پیر گوشه

شود. عشق به مصر رود و از در صومعة یعقوب وارد میبرادر خویش، باز رسند. حزن به کنعان می

: 1368،پورنامداریانرک: )گیرد کند و مورد استقبال وي قرار میرود و از در حجرة زلیخا سر در میمی

398.) 
سن، عشق و حزن، شخصیت انسانی کنیم که سهروردي، به سه مفهوم حُدر اینجا مشاهده می

ها داستان شورانگیز بخشیده است که پیوسته، همراه و در ارتباط با همدیگر هستند و مجموع آن
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این است که آورند. نکتة قابل توجه و شایستة یادکرد ممکن پدید می صورترا به بهترین  )ع(یوسف

با این شوند، دیده می روشنی و در حادثة عاشورا نیز، این سه مفهوم به )ع(در سرگذشت امام حسین

ت که در یکجا و در قالب یک فرد؛ یعنی واقعه، عشق و حزن نه در دو شخصی تفاوت که در این

ان محل پیوند و زم هم )ع(حسینامام  یابند. در حادثة عاشورا، نمود می)ع(وجود مبارک امام حسین

-)خداوند(، در دل وي شعله می شود. به سخن دیگر در ابتدا عشق به حسنعشق و حزن می پیوست

شود و وي عشقی توأم با بال و حزن را به جان زند و باعث حرکت و قیام او در راه رضاي حسن می

آتشین وي به عشق واال و  )حسن( دست یازد. سرانجام حاصل خرد تا باشد که به رضاي دوستمی

شود با تحمل شدیدترین بالها و دردها و  از این روست که ایشان مصداق حضرت دوست برابر می

 شوند.    می« ترین بالجو ترین عاشق و برگ بزرگ»کامل 

را  )ع(اندیشی که امام حسیناي دیگر این را باید افزود که زیبایی نگاه عارفان ژرفدر نکته

ناب عرفانی  اي میان این نگرششود که مقایسهکنند زمانی مشخص میمیترین بالجو معرفی  بزرگ

خلدون، صورت گیرد؛ هایی همچون محمد بن حنفیه، فرزدق شامی و ابنبا رویکردهاي شخصیت

روند، ولی چون با شمار می چراکه اشخاص نام برده شده با اینکه از اندیشمندان عصر خود به

کنند و بر رفتن او را درک نمی )ع(آشنایی ندارند، حرکت امام حسینهاي عمیق عرفان اسالمی  الیه

سوي بالها را موافق و متناسب با عقل و منطق  به )ع(حسین گیرند و اشتیاق امامبه کربال خرده می

 فرماید: نگرش این افراد می بارةدانند. عالمه جعفري درنمی

کوشند، خدا و خرما که می« هاخلدون»انگیز عاشوراي حسین، براي ابن منظرة شگفت
هاي آدمیان جاي بدهند، مخلوطی از اشتباه قابل را بدون تعدیل و تفسیر خرما، در دل

 (.74: 1378)جعفري، نماید اغماض و حقیقت ابدي می

 :اما این در حالی است که

م زده الدین محمد بلخی است( را به چش )مراد، موالنا جالل الدینعرفاي راستین، عینک جالل»

: 1378 جعفري،) «نگرندها و پرواز ارواح سعادتمند را به اصل نخستین خود میو شکسته شدن قفس

75.)  
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 غایب ادبيات عرفانی امام حسين حاضر
ازسوي آنان به عنوان  )ع(به اهمیت بالجویی در نزد عارفان بزرگ و معرفی امام حسین پس از وقوف

و  )ع(شود، که چرا با وجود مقام بلند امام حسینمطرح میترین بالجو، این پرسش اساسی  بزرگ

جایگاه شامخ ایشان در نزد عرفا، آن طورکه پهنة ادبیات عرفانی ما آکنده از اقوال و احوال عارفانی 

چنان که باید و چون بایزید بسطامی، ابوسیعد ابوالخیر، شبلی، جنید و دیگر عارفان بزرگ است، آن

یابد؟ و در آثار بزرگ عرفانی ما با وجود و اقوال و احوال او انعکاس نمی )ع(شاید شخصیت حسین

 راحتی نظیر او که بهها به جایگاه رفیع ایشان، حسین و عاشوراي بی اعتقاد نویسندگان آن

مایة شاعران و عارفان هنرمند ایران زمین قرار گیرد، بازتاب قابل توجهی نداشته توانست، دست می

 است؟

از اسالم باشد، در شرایطی که  پسترین علت این امر، وضع و موقعیت سیاسی ایران  شاید مهم

هایی چون کرامیه و مرجئه هاي جبري و اشعري و مسلکشدت مروج اندیشه حاکمان این اعصار به

شدّت با  و به ام مستبد بودهکنندة اعمال و رفتارهاي این حک هاي آنان توجیهاند که آرا و اندیشه بوده

توان می شده است، چگونه اند ،برخورد میهاي فکري در تضاد بودههاي دیگر که با این نحلهاندیشه

حکّام مستبد، از  برابرو حرکت او که ایستادگی و مقاومت در )ع(انتظار داشت، که امام حسین

 شد.  اي داشته باباشد، در آثار بزرگان و عارفان انعکاس گسترده بارزترین وجوه شخصیت او می

از شود، سخن  اي میاشاره )ع(ی که به امام حسیناز معدود جاهای تاریخ بیهقیبه عنوان نمونه در 

بیند و دیگر امیدي به زندگی ندارد، و  دار را مقابل خویش می زبان حسنک وزیري است که چوبة

کار آدمی مرگ جهان خوردم وکارها راندم و عاقبت » دارد:  تنها در این موقعیت است که بیان می

تر از  است، اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار که بزرگ

آري در چنین خفقانی است که عارفان بزرگ ما بیشتر از این  (.230: 1371)بیهقی،« حسین علی نیم

اي جز  ي چارهیافتند و شاعرانی همچون حافظ شیرازنمی)ع( مجالی براي انعکاس شخصیت حسین

 این نمی دیدند، که در لفافه و کنایه از این مرد بزرگ سخن بگویند.

کنیم که وقتی این خفقان و جو نامساعد، با رسمی شدن مذهب شیعه در عهد و مشاهده می

 گنجینة عمان سامانیو  علیشاه اصفهانیصفی االسرار ةزبدیابد، آثاري نظیر صفویه اندکی بهبود می

 کند.  و عاشوراي وي نگاشته شده، در ادبیات ما خودنمایی می )ع(که مستقالً در مورد امام حسین
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حاضر غایب ادبیات عرفانی ماست؛ چراکه  )ع(گفت، حضرت حسین بایداین وصف با 

طور که ذکر شد، بالجویی آن حضرت  ها، همان ترین آن هاي وي، که بزرگها و ویژگیخصیصه

  .ده در ادبیات عرفانی ما وجود داردطور گستر هاست ب

 :نتيجه
بیشتر عرفاي بزرگ ادبیات فارسی، قهر و بالي معشوق ازلی را به مهر و لطف او ترجیح داده،  –

  .اندترین سالکان حضرت دوست، معرفی کردهبالجویان را مقرب

بالجو و مرد میدان ترین  در آثار عارفان طراز اول ادبیات فارسی به عنوان بزرگ )ع(امام حسین –

 شود. بال شناخته می

شاه شمشاد قدان خسرو شیرن دهنان/ که »حافظ شیرازي، در سرودن غزل معرف خود با مطلع،  –

الدین با به احتمال فراوان، متأثر از غزلی از موالنا جالل« شکنان به مژگان شکند قلب همه صف

است که اشارة صریح به  بوده«  دنچیست با عشق آشنا بودن/ به جز از کام دل جدا بو» مطلع

فت، که حافظ شیرازي گتوان  با این فرض می  ن و شهداي کربال در آن وجود دارد.امام حسی

 کند. مرد میدان بال معرفی می را به عنوان بزرگ )ع(امام حسین  ،نیز مانند دیگر عارفان بزرگ

ود جایگاه واالي امام از اسالم باعث شده بود که با وج پسخفقان و جو سیاسی ایران  –

طورکه باید و شاید، در آثار  عرفا، شخصیت، اقوال و احوال حضرت آن بیشتر در نزد )ع(حسین

 آنان انعکاس نیابد.

توان حاضر غایب ادبیات عرفانی ایران اسالمی نامید، چرا که با وجود  را می )ع(امام حسین –

هاي  ها و خصیصه ندارد، اما ویژگیاینکه نام وي در ادبیات عرفانی ما حضور چشمگیري 

شدت  در پهنة ادبیات عرفانی به حضرت، بازتاب فراوانی داشته است و وجود نامحسوس ایشان

 شود.  میاحساس 

  :نامه کتاب
به کوشش جواد  ،هاي باباطاهر عریان شرح احوال و آثار و دوبیتی(. 1376) .باباطاهر همدانی –

 آثار و مفاخر فرهنگی.انجمن  مقصود، چاپ سوم، تهران:

 تصحیح بهداد و عباسی داکانی، تهران: الهام. ،کلیات بیدل دهلوي(. 1376) .دهلويبیدل  –
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اکبر فیاض، چاپ سوم،  تصحیح علی ،تاریخ بیهقی (،1371. )حسین بیهقی، ابوالفضل محمدبن –

 هران: دنیاي کتاب.ت

 . تهران: علمی و فرهنگی.در ادبیات فارسی داستانهاي رمزيرمز و (. 1368پورنامداریان، تقی.) –

 .تهران: کرامت.حادثة کربال در مثنوي(، 1378تقی.)محمد جعفري تبریزي، –

 ، تهران: هوش و ابتکار.، چاپ دومحافظ(.1373محمد.) شیرازي،حافظ –

تصحیح و تعلیقات ، هاي حافظ شرح غزل(. 1374). عبدالرحمان ختمی الهوري، ابوالحسن –

 خرمشاهی، تهران: قطره. بهاالدین

 تهران: انتشارات علمی فرهنگی.  چاپ سوم، .حافظ نامه(. 1368الدین.) خرمشاهی، بهاء –

 تا(. آیینة جام، تهران: علمی. )بی .زریاب خویی، عباس –

 تهران: خوارزمی. .سعدي (، بوستان1387عبداهلل.) بن مصلح شیرازي، سعدي –

کوشش تورج عقدایی،  . بههاي سعدي شرح غزل (،1386.)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 تهران: زوار. محمدرضا برزگر خالقی.

 ، به اهتمام رضوي، چاپ ششم، تهران: سنایی.دیوان سنایی(، 1385آدم.)مجدودبن غزنوي،سنایی –

 کوشش امیر توکلی.تهران: بهزاد. به، االولیاء ةتذکر، (1377محمدبن ابراهیم.) عطارنیشابوري، –

 تهران: انتشارات علمی و  فرهنگی.، دیوان عطار، (1362.)ــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 . چاپ دوم .تهران:آرام دل. گنجینه االسرار( .1386عمان سامانی، نوراهلل بن عبداهلل.) –

 .)ع(، ترجمه مصطفوي، قم: دفتر نشر فرهنگ اهل بیتاصول کافی(. 1373، )یعقوب ، کلینی –

 جا: دارالکتب االسالمی. بی بحار االنوار. (،1372محمدباقر.)مجلسی،  –

 . قم: زمزم هدایت. هاي عاشوراپیام (،1387محدثی، جواد. ) –

فر.  الزمان فروزان . مقدمه و شرح بدیعدیوان کامل شمس تبریزي (،1368الدین.) جالل مولوي، –

 چاپ هشتم، تهران: جاویدان.

 ، چاپ سوم، تهران: گلی.معنويمثثنوي  (،1375ــــــــــــــــــ ) –

 ، تهران: نوربخش. ،اهلل ولی کلیات اشعار شاه نعمت ،(1373) .اهلل ولی، شاه نعمت –

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، المحجوبکشف ،(1389) هجویري، علی بن عثمان. –

 چاپ ششم، تهران: سروش.

 .ان ، تهران: بیشرح غزلهاي حافظ(. 1369هروي، حسین علی ) –

 . چاپ ششم، قم: طوباي محبت.سوز رند عالم(. 1385هوشنگی، مجید. ) –
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