
زبان و ادب فارسی
(نشریۀ سابق دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز)

229، شماره مسلسل93بهار و تابستان، 67سال 

کثیرعباراتدرواحدمعنیدنبالبه
)اوقصارکلماتوطاهربابايهایتیدوببهیمتناندرهمنگاه(

*علیرضا آزاديدکتر 

دانشگاه تبریزیاراستاد
محمد آزادي
مربی دانشگاه پیام نور قروه

چکیده
طاهر عریان همدانی، معروف به باباطاهر از جمله نوادر زمانه و از عرفاي بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 

هاي بلند عرفانی وي از جانب اهل معرفت کار اساسی صورت نگرفتـه  در مورد اندیشه. تاکنونري استپنجم هج
داشـتن مضـامین عـالی    بـاوجود کلمـات قصـار وي،   اماهاي اوستاست. شهرت باباطاهر بیشتر به جهت دوبیتی

و ق اندیشه، عظمت روحبه عم،کلمات قصاراین بدون توجه به عرفانی هنوز حتی براي خواص، کنز مخفی است. 
موجب آشنایی با تعالیم عرفانی بابـا و نیـز   این کلمات، از طرفیمل درأتتوان پی برد. نمیباباطاهرۀنیز علّو مرتب

هاي او وي در نردبان معرفت و سلوك، و از طرف دیگر موجب وضوح و تنویر هرچه بیشتر دوبیتیۀشناخت مرتب
. بـه همـین   استنسبت گالب به گل،هایشت کلمات قصار باباطاهر به دوبیتینسب،نگارندهةخواهد شد. به عقید

جهت، در این مقاله نگاهی اندر هم متنی خواهیم داشت به این دو اثر بابا طاهر و سعی ما بر این خواهد بود تا بـا  
اصـطالح و مفهـوم   هایش رفته و از خالل این مقابله به توضیح و تفسـیر چنـد   کلمات قصار او به استقبال دوبیتی

حاصل کار برجسته کردن معانی مشترك، یا به عبارت بهتـر، نمایـان سـاختن معـانی واحـد (از      عرفانی بپردازیم.
تبیـین  هاي گفتاري مختلف (شعري و کلمـات قصـار) و   ها یا صورتتوحید، عشق، محبت، غیرت) در قالبقبیل؛ 

است.متنی) ها از خالل این خوانش (اندرهمبرخی از ناگفته

.کلمات قصار، اندرهم متنی، باباطاهر، دوبیتی: کلیدواژها
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مقدمه
اخـذ و  طاهر است. در اینجا مـا در پـی   خوانش باباطاهر با بابا،مورد نظر ماستبحث حاضردر آنچه

هستیم. او» کلمات قصار«هایش به کمک »دو بیتی«مورد نظر باباطاهر در بعضی از معانی عرفانی تنویر 
یمتنـ انـدرهم خـوانش  ایـن ). 11: 1358(آلن،شـود تعبیـر مـی  اویـل خـوانش یـا ت  بـه  آن ز اچیزي که 

)Intertextuality (از متون و منابع دیگر نیز استفاده شده است امـا  بحث خاللدراگر چه .خواهد بود
کید بیشتر بر روي کلمات قصار باباطاهر است.أت

اندرهم متنی چیست؟
.باشـد نداشـته شـه یرگریدمتوندرکهستینیمتنچیههم متنی، خوانش اندرنگاه طرفداراندر

اولـین بـار   و) 54: 2007اگر چه این واژه مفهومی پست مدرنیستی با ریشه مدرنیسـتی اسـت (هـابرر،    
شده، اما نظریات وسیعی را در به کار بردهکلمه، دیالوگ و رمانتوسط ژولیا کریستوا در اثرش با عنوان 

) 1: 1990د او در اثرش به آنها اشاره کرده است. (مایکـل وورتـن و جودیـث اسـتیل،     گیرد که خوبرمی
ت. مـا  متنی اسـ رفته نمی شوند بلکه هر متنی اندرهمامروزه متون، دیگر داراي معناي مستقل در نظر گ

شویم که معنا در واقـع نهفتـه در همـین روابـط     اي از روابط بین متنی میدر قرائت هر متن وارد شبکه
خود بسنده وجـود داشـته باشـد و    تواند به مثابه یک کل اسرار آمیز ویک متن نمی«در این معنا است. 

هم متنی آن است کـه  نکته مهم در نگاه اندر) همان(»کندنتیجه همچون یک سیستم بسته عمل نمیدر
توانـد  کسی مـی ها، و نهبراي تمام زمانعینی، و محصلنه معنا و متن مستقل داریم و نه معناي واحد،

که نویسنده این امر خود به دو دلیل است: یکی اینمتن را داشته باشد. یک آخر در معناي سخنادعاي 
که یک متن فقط از طریق فرایند خوانش خواننده متون است. دوم این،که خالق متون باشدپیش از این

ن بسته فیزیکی متن (کتـاب) بـا   نچه در لحظه خوانش تولید می شود برآمد لقاح بیآدر دسترس است؛ 
یا اي مستتر) با خود آورده است. تجربه خواننده از یک فعلست که خواننده در خوانش (به گونهمتونی ا

بنـا بـر نظـر    )  2-1: (هماناي شود.واند منجر به تفسیر و خوانش تازهتلف میؤتئوري ناشناخته براي م
گیـرد ریشـه در   لف به کار میؤل متنی که م، بند، یا کشناسان معاصري چون بارت هر کلمه، جملهزبان

را نیز بر اساس همـین نظـام کسـب    معناي خود ،نظام زبانی دارد که خود برآمده از آن بوده و از این رو
نده دست آمده است. نویسـ ه داند که از مراکز فرهنگی بسیاري بهایی می، متن را نقل قولبارتکند. می

اگـر چـه   نیـز، ) 146: 2000(بارت، ارد که فقط پیشین است و نه اصـیل. دبرمیاز وضعیت و حالتی الگو
ما، در عین حـال، تمـام   ااستیفرهنگيهاسنتیطورکلبهوها،بیترکرمزها،واژگان،حاملیهرمتن
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اه د. به همین جهت، قرائت آثار مختلف یک متفکر بهتـر از هـر ر  نهاي خاص خود را نیز دارمتون ویژگی
دارد.  رده از افکار او برمیدیگري پ

، کـه که بایـد بـه آن توجـه کـرد و آن ایـن     رسیم به این ترتیب به نکتۀ بسیار ظریفی در این جا می
ۀ هم متنی یک روش یا ابزاري نیست که گاهی به کار رود و گاهی معطل مانـد تـا در نتیجـ   خوانش اندر

اي اسـت کـه در هـر    رفـی کـرد، بلکـه واقعـه    اق و مثال معرود مصدبه کار میآن بتوان براي مواقعی که 
هـا، امـا اکثـرا بـه نحـو مسـتتر و غیـر        ، مثال با نقل قولگاهی به صورت ملموس؛دهدخوانشی روي می

ملموس ساري و جاري در خوانش. 
هـاي باباطـاهر را در   ه تنهـا بایـد رد پـاي معنـوي دوبیتـی     نبر این باوریم که ، با عنایت به موارد باال

بلکه این معنا، معناي سیالی بوده که در زبان، نظام زبانی، سنت و فرهنگی جستجو کرد،او کلمات قصار
صـادق اسـت.   آثار از جمله این کار نیزۀاند. این قول در مورد همته است که این متون از آن برآمدهنهف

قل و منعـزل  قول مسـت نه تنها ،بدین معنا که معانی کشف شده یا برجسته شده تحت هر یک از عناوین
ی است برآمده از متون دیگر بـه ویـژه   بلکه صرفا بیان،حرف آخر قلمداد نمی شوداز دیگر متون نبوده و 

خواهد بود.ي آنهاگفتهنر آیندگان آفتابی نمودن ناکه هدو اثر باباطاهر،

تحقیقۀپیشین
شـویم  متوجه مـی موجودهاياباطاهر و مالحظه کتابشناسیبا مراجعه به آثار چاپ شده با موضوع ب

چـاپ بهاويهاشهیاندوطاهربابامورددرکتابجلدهفتادحدودومقالهصدکیازشیبکنونتاکه 
فـرق هـا آنمصـححان يمـوارد درکهاستبابايهایتیدوبمتعدديهاچاپاغلبهاکتاب. استدهیرس

امـا  . هستنداويهایتیدوبریتفسوشرحوباباطاهرحالشرحازیگزارشزینمواردیبعضدرودنکنیم
ویادبـ وجـوه بـه کهاندیمقاالتاول: دادقراردستهسهدرتوانیمیکليبندمیتقسکیدررامقاالت

هـا یتیدوبنیایقرآنوینید،یاخالق،یعرفانوجوهکههستندیمقاالتدوم. اندپرداختههایتیدوبیزبان
شـرح بـه هـم نادراریبسموارددراند.یقیتلفی با موضوعمقاالتدستۀ سوم. اندکردهیبررسولیتحلرا

نی خود باباطاهر کسی تا به حال با کلمات قصار عرفابنابراین، .استشدهپرداختهطاهرباباقصارکلمات
ا مستقال به شرح عرفانی یا اخالقی یـ برخی نویسندگانچههاي او نپرداخته است. اگربه خوانش دوبیتی

.اندپرداختههایش مستقل از همقرآنی کلمات قصار او یا دوبیتی
نظر قطعی بین کارشناسان و اهل و کلمات قصار به باباطاهر اتفاقهابیتیدر اصالت و استناد دوالبته

بـوده  ا در عین حال سعی بـر ایـن   امصدد پرداختن به این مسأله نیست،نظر وجود ندارد، نگارنده نیز در
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هایی ارجاع داده شود کـه بـه احتمـال زیـاد از خـود      بیتیها، به دوبیتیالخصوص از بین دولیاست که ع
کلمـات قصـار و   چـه .در هـر حـال،  )با اینکه ممکن است در بعضی موارد چنـین نباشـد  (باباطاهر باشد 

اسـتفاده  نگارندهغرضباشند،منتسب به وي چهو بودهآید از باباطاهر هایی که در این مقاله میدوبیتی
هاي اوست. به عبـارت دیگـر، در   بعضی از مفاهیم عرفانی در دوبیتیاز این کلمات براي توضیح و تفسیر 

انـدر متنـی، بـه ترتیـب     در ایـن نگـاه هـم   لـف. ؤایم نه به مما اصالت را به معنی و متن دادهاین بررسی
موضوعات زیر محور بحث خواهد بود.

توحید- 1
ــه ــحراب ــرمص ــحرابنگ ــهص ــوت نمی
دشــتودروکــوهبنگــرمجــاهــربــه

ــوتـــهایـــدربنگـــرمایـــدربـــه نمیـ
ــان ــتازنشـ ــاقامـ ــهرعنـ ــوتـ نمیـ

)96ش :1373(باباطاهر، 
که در علـوم مختلـف اسـالمی از    استترین رکن ادیان الهی و نیز دین مبین اسالم توحید مهم

است. اگر در کالم و فلسـفه، توحیـد یکـی از    جمله در کالم، فلسفه و عرفان تفاسیر مختلفی از آن شده 
توان گفت در عرفان تنها رکـن، توحیـد بـوده و دیگـر هـیچ. در واقـع، دیگـر       آید، میارکان به شمار می

ی، علـم و معرفـت،   د و سماع، فنا و وصال و بقا، تجلـ از قبیل والیت، عشق و محبت، وجیعرفانمقوالت
یابند. این اهمیت و تأکید بر توحید تا جـایی اسـت کـه    ا میاخالص و توکل و ... حول محور توحید معن

نامد:می» دکان وحدت«موالنا مثنوي خویش را 

اسـت بـت آنینـ یبچـه هرواحدریغاســـتوحـــدتدکـــانمـــايمثنـــو
)1528ش :1362(مولوي،

. آنچـه  متفاوت اسـت توحید عرفا با توحید فالسفه مسلمان، متکلمان، و فقیهان و علماي دین اساساً
تعبیربه ،نفی شرك و معبودهاي مختلف و ارباب متفرقاست،مشترك عوام و خواص در معناي توحید 

نـه چیـز   و وحدت وجود و موجود اسـت و  گویند وجود حقیقت واحداما آنچه عرفا می،قرآن کریم است
احد است. وهاي مختلف آن حقیقت نماید در واقع جلوه. غیري وجود ندارد و آنچه غیر میدیگر

این است کـه فیلسـوف از طریـق برهـان و     باب توحیدعرفا با فیلسوفان در ةاز جمله اختالفات عمد
ا عـارف بـه طریـق کشـفی و شـهود بـه       امـ پردازد،استدالل و دالیل عقلی و منطقی به اثبات توحید می

الی:شود و به قول امام محمد غزدریافت آن نایل می
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در این معراج، آشکارا مشـاهده  ج حقیقت نائل شده، و به استکمال خود پرداخته، وعرفا از پستی مجاز، به او
و همه چیز، جز وجه او، فانی است، نـه تنهـا در یـک زمـان     نیستکنند که در دار هستی جز خدا دیاريمی

به اعتبـار  خاص، بلکه ازالً و ابداً ... و هرچه را، دو وجه است: وجهی به سوي خود، و وجهی به سوي خدا، که
کُـلُّ  «ر از خدا و وجه او، موجودي نیسـت. وجه نخست، عدم است و به اعتبار وجه دوم موجود. در نتیجه غی

هجهلّا وا ک؟   «ازالً و ابداً. و بدین جهت، عارفان محتاج نیستند که براي شنیدن نداي: » شَیٍ هاللـکلمـن الم
شود، و ایشان از اهللا ر بمانند، بلکه این ندا هرگز از گوش آنان قطع نمیتا روز قیامت، منتظ» للّه الوادي القهار

که در دار وجود، غیـر از او دیـاري   است، حاشا!» تربزرگ«کنند که او از همه اکبر این معنی را استنباط نمی
).55-56: 1388گیرد (غزالی، معیت با حق، قرار نمیۀتر باشد. غیر هرگز در مرتبنیست تا او از آنان بزرگ

جـا  گوید در صحرا و دشت و همهال: وقتی میکند، اوبه همین معنا اشاره میباالباباطاهر در دوبیتی 
لَـیس  «عروف عرفا را قائل است کـه  بینم و غیر از قامت رعناي تو چیزي نیست، همان معناي متو را می

ثانیاً: طریق و راه رسیدن بـه  ». االضافاتاطالتوحید اسق« ول معروف، که یا همان ق» دیارفی الّدار غیره
و مشاهده یا همان طریق کشفی و شهودي است نه برهانی و منطقـی.  » دیدن«توحید به قول خود وي 

کند. به نظـر  تر، این معناي توحید را مطرح میهاي دیگري نیز به ظرافت هرچه تمامباباطاهر در دوبیتی
هـاي متنـوع یـک حقیقـت     ما سوي اهللا چیزي جز مظهر و جلوههتر،ها، و یا به عبارت بوي عالم و مافی

واحد نیست؛ و موحد واقعی کسی است که به رؤیت و کشف و شهود این معنا نائل شود:

ــواه    ــار دلخ ــه اي ی ــاي ت ــی ج ــا ب کج
ــه ــاطن  هم ــور ب ــو ک ــه م ــاي ت ــا ج ج

ــه را  ــپرم آن جایگـ ــو بسـ ــا مـ ــه تـ کـ
ــتغفراهللا    ــط اســ ــم غلــ ــط واتــ غلــ

)226ش ،1373(باباطاهر، 

وار تکـرار  باباطاهر در دوبیتی دیگر به تجلی حضرت حق در مظاهر و تعینات اشاره نمـوده و ابـراهیم  
):76،(انعام» حب االفلینال اُ«کند که: می

ئـــی یـــار آاللـــه کوهســـارانم تـــه  
ــ ــهۀآاللـ ــاران هفتـ ــیکوهسـ ــی بـ ئـ

ــه ــهبنفشـ ــارانم تـ ــاري جوکنـ ــی یـ ئـ
ــه ــارانم تــ ــد روزگــ ــارامیــ ئــــی یــ

)45، ش انهم(
ي ، اشارات بسـیار نغـز  »فی التوحیدالباب ثانی و االربعون«خویش ذیل » کلمات قصار«باباطاهر در

شود:القضاه اشاره میها همراه با شرح منسوب به عیندر این باب دارد که به بعضی از آن
معنـی:  ).372ــ 1345:373مقصـود،  »(الغفله عن اهللا کفر و الغفله عن حقیقه ذات اهللا توحیـد ) «1
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و غفلت از معرفت حقیقت ذات خدا، توحید است. چون اعتـراف بـه عجـز، از معرفـت     غفلت از خدا کفر
غایت معرفت ذات خدا، عجز از معرفت اوست و هرکس به ایـن  «گوید: است. شارح در شرح این قول می

».بیند و این محض ایمان استخود را غافل از ذات میدرجه از معرفت برسد
2» (اال سیانُ الحقیقهالتوحید اثباتسم و المعرفه ن«)توحیـد اثبـات کـردن نـام     ).365ۀ ، کلمهمان

واحد است نه واقعیت واحد. چون واحد بودن واقع، مسلم است و معرفت، فراموش کردن حقیقت اسـت.  
گوید:  شارح در توضیح آن می

ی نبوده است (یعنی چیزي که واحد نیسـت  توحید در اصل لغت، یکی قرار دادن چیزي است که در اصل یک
آن را واحد قرار دهیم)، زیرا اگر واحد را واحد قرار دهیم تحصیل حاصل است، چون واحد قهراً واحد است. و 

، یعنـی  »التوحید اثبات اسـم «این معنی در واحد حقیقی متصور نیست و به همین جهت هم مصنف فرمود: 
ت (والّا خود مسمی حتماً یکی است) و حقیقت توحید آن اسـت: کـه   اسم بدون مسمی را یکی قرار دادن اس

واحد را همیشه به صفت توحید بشناسیم بدون اینکه موحدي را در واحد بودن او مؤثر بدانیم. و قول مصنف 
، یعنی معرفت عبارت از فراموش کردن حقیقت است، بدین جهت اسـت  »المعرفه نسیان الحقیقه«که فرمود: 

را فراموش نکند و متذکر آن باشد، این تـذکار موجـب تـوهم مغـایرت بـین ذاکـر و مـذکور        که اگر حقیقت
)همان(. نمایدگردد و حال اینکه حقیقت معرفت حکم به وحدت و اتحاد بین آن دو میمی

غفلت از حقیقت را توحید دانسته و در قول دوم به عبـارت دیگـري همـان    باباطاهر در قول نخست
بـر محـیط را   ۀکند، چرا که حقیقت ذات باري در افهام نگنجد و محـاط قـدرت احاطـ   ر میمعنا را تکرا

گوید:هایش در تجلیل از این نوع غفلت و نسیان و یا جهل میندارد. به همین دلیل، در یکی از دوبیتی

ــرّ نذوننـــد  ــرّ از بِـ خوشـــا آنونکـــه هـ
چـــو مجنـــون رو نهنـــد انـــدر بیـــان

نــدنــه حرفــی وانویســند و نــه خون   
ــد   ــو چروننـ ــا رون آهـ ــن کوهـ در ایـ

)37(باباطاهر، ش 
گـذارد: یکـی   باباطاهر بین دو نوع توحید و خداشناسی فـرق مـی  در تکمیل این بحث باید گفت که
وي توحیـد نـاب را دومـی    دیگري توحید و خداشناسی با وجـد. وخداشناسی یا توحید با علم و دانش،

داند نه اولی:می
)، یعنی: خداشناسی با علم 11کلمه :1345(مقصود، الم، و الوجد موکّل بالخرس) العلم موکّل بالک3

کالم و لسان و افاده و استفاده است، ولی خداشناسی با وجد موجب سـکوت و گنگـی   ۀو دانش به وسیل
گوید: در توضیح این جمله میةاست [زیرا وجد و جذبه موجب تحیر و خاموشی است]. عین القضا
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ا با راهنمایی علم شناسد، زبانش دراز و سخنش بسیار خواهد بود، زیرا خدا در این حال از نظر، هر که خدا ر
زبانش گنگ خواهد پنهان، و شناسایی او قهراً با بیان و زبان است. ولی هر که خدا را با وجد و جذبه بشناسد

ت و سـکوت و مسـتغرق   بود، زیرا صاحب وجد و جذبه شاهد و ناظر اوست، و شاهد جمال معشـوق در حیـر  
انوار ذات و تجلیات اسماء و صفات است، و توانایی تکلم و بیان اوصاف او را ندارد، برعکسِ کسی کـه  ۀمطالع

ه جـاي قـال و   اي است که از فرط شیفتگی و شیدایی باو درس ناخوانده و مکتب نرفتهغایب و پنهان است.
)همان(.نهدقیل سر در بیابان می

ــا آن ــرّاخوشـ ــه هـ ــرنکـ ــدداناز بـ ننـ
ــان چــو مج ــدر بیاب ــد ان ــون ســر نهن ن

ننــدانــه حرفــی وانویســند و نــه خو   
ــد    ــو چرانن ــد آه ــل رون ــو گ ــن ک از ای

)38(باباطاهر، ش 
باباطاهر در کلمات دیگري که خواهد آمد، تصـویر بسـیار ژرف و در عـین حـال دقیـق و ظریفـی از       

ك و عرفان است:دهد که آن، در واقع، اعلی مقام در سلوتوحید ارائه می
د بتجریده الطلب من الطالب، و تجراالقوا من العارفین یدرون فی میادین التوحید و وجدت ابقاء)«4

هـاي  ). یعنـی: عارفـان کامـل در میـدان    366کلمـه  :1345مقصود، »(المطلوب من رویه تجرید توحیده
تجریـد توحیـد از طلـب    ۀبه وسیلها با راه یافتن به مقصود کنند، و بقاء در این میدانتوحید گردش می

. استطالب، و تجرد مطلوب از رؤیت تجرید
گردد به این معنا که یکـی  این است که تجرید به طالب بر میدر شرح این کلمه قائل بهةعین القضا

هر طلبی دوئیت است، یکی طالـب  ۀاز باالترین مقامات این است که موحد از طلب مجرد شود زیرا الزم
طلوب. منظور از تجرید، تجرید مطلوب نیز نیست زیرا مطلوب اگر بـه تجریـد توحیـد طالـب     و دیگري م

)همان(. آمد که وحدت براي مطلوب ذاتی نباشد. و این خالف فرض استبوده باشد الزم می
فـرار  )، یعنـی 367کلمـه  :1345(مقصـود،  » توحید، و الفرار معه جهلجلوالفرار من اهللا عز) «5

و فرار کردن بـا حـق   ]زیرا سنخیت میان حادث و قدیم صحیح نیست[تعالی توحید است کردن از حق 
ار کردن را حـداقل  گوید: فر. شارح می]زیرا حق، واحد احد است و معیت با او ممکن نیست[جهل است 

قـع  توان تصور کرد؛ یکی فرار از چیزي و دیگري فرار با چیزي. فرار کردن با چیـزي در وا از دو زاویه می
فرار کردن نیست و اگر چه در اینجا نوعی معیت است اما معیت واقعی نیست. سالک در ابتداي سـلوك  

کند، در اواسط از نفس خویش و در عین حال از خدا. زیرا تصور جدا بودنش از حـق بـا   مردم فرار میاز 
ر بـا خـدا بـراي او    پـس فـرا  «فرار با او، چون از حق جدا نیست.اوست و این هم فرار از حق است و هم 

توانـد از او  یابد چون صولت و سطوت وحدت حق تعالی، قاهر و مانع از معیت است. و نه میاستقرار نمی
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انـد:  کلی از دست نداده است، چنانچه بعضی از عرفا گفتهفرار کند چون هنوز وجود و هستی خود را به
)همان(.»توانم از تو فرار کنمرا دارم، و نه می، نه توانایی فرار با تو »ال معک فراراً و المنک فراراً«

توانـد از نفـس   گردد، چون مـی و در نهایت سیر و سلوك، فرار حقیقی از حق براي سالک ممکن می
کلی فرار کند، پس معنی قول مصنف: الفرار من اهللا، توحید تا آخـر، یعنـی فنـاء وجـود از عبـد      خود به

توحیـد  شـود، و ایـن حقیقـت   در مقابلِ حق، وجودي دیده نمیثبات وجود حق توحید است و براي او،
مقابل وجود  نور خورشید، و ثبات وجود عبد با وجود حق جهل است، است، مانند از بین رفتن سایه در

زیرا حق واحد است و احد و کسی را با او معیتی نیست.
که بسیار دقیق و عمیق است، قول بینم در توضیح بیشتر این معناي توحید از نظر باباطاهر الزم می

داند: الف) توحید را به سه وجه میمنازل السائرینخواجه عبداهللا انصاري را نیز مطرح نمایم. خواجه در 
توانند به آن برسند. ب) توحید خاصه، کـه  توحید عامه یا مبتدیان، که مردمان با دالیل عقلی و نقلی می

لق دارد و این توحیـدي اسـت کـه بـا حقـایق یعنـی مکاشـفه،        به گروه متوسط از اهل سیر و سلوك تع
د. در این مرحلـه سـالک   شومشاهده، معاینه، حیات، قبض، بسط، سکر، صحو، اتصال و انفصال، ثابت می

خاصه، یعنی توحیدي ۀ ج) توحید خاص الخاص یا خاص"ال موثر فی الوجود اال اهللا"رسد که به آنجا می
ي خالیـق  ي است که اختصاص به خداوند دارد این مرتبه، مرتبه فناي همهکه قائم به قدم است. توحید
ومـا قَـدروا اهللا   «رسد: یعنی جز او احدي به کنه و حقیقت این توحید نمی«و بقاي حق به تنهایی است. 

آن بر سر گروهـی از برگزیـدگانش افکنـده اسـت؛ [و اینـان کسـانی       و حق تعالی پرتویی ا ز» حقَّ قَدرِه
برند؛] و [زبان] آنان را از توصیف آن الل و از فاش نمـودن  که در حال بقاي پس از فنا به سر میهستند

سـوم از مراحـل توحیـدي کـه     ۀمرحل)322ـ1373:5(خواجه عبداهللا انصاري، .»آن عاجز ساخته است
نجم از خواجه اشاره نموده، در واقع، همان معناي توحیدي است کـه قـبالً در بنـد سـوم و چهـارم و پـ      

کلمات قصار باباطاهر شرح آن آمده است.
کننـد و مبنـاي   عرفا در تبیین و تفسیر خویش از توحید و وحدت وجود به آیات قرآنی اسـتناد مـی  

کـل شـئ هالـک الّـا وجهـه (قصـص       2/152وجه اهللا (بقره نظر خویش را آیاتی نظیر: فاینما تولوا فثم ،(
). 1369:13داننـد (قاسـم غنـی،    دیگر میۀ) و چند آی24/35(نور)، اهللا نور السموات واالرض ... 28/88

:دهدیمقرارمبنارااتیآنیهمباباطاهر عریان همدانی نیز در جاهاي مختلف 

گلســـتان جـــاي تـــو اي نـــازنینم    
چه در گلشن چه در گلخن چه صـحرا 

ــینم    ــتر نش ــه خاکس ــن ب ــو در گلخ م
چــو دیــده وا کــرم جــز تــه نــوینم     
)131(باباطاهر، ش 
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ــرم   ــه دی ــوي ت ــر ک ــوق س ــر ش ــه س ب
ــ  مـــنۀ بـــت مـــن کعبـــه مـــن قبلـ

ــرم   ــه دیـ ــه روي تـ ــر مـ ــه دل مهـ بـ
تـه ئــی هـر ســو نظـر ســوي تـه دیــرم    
)158(باباطاهر، ش 

ةبا عنابت به این اشعار و نیز کلمات سابق الذکر روشـن اسـت کـه عـارفی چـون باباطـاهر بـه دیـد        
«... بینـد.  مـی » مـا بـه ینظـر   «رد بلکه عالم را به دیده نگبه ما سوي اهللا نمی» ما فیه ینظر«استقاللی و 
روند تر میپندارند که زمین هست، آسمان هست ملک هست و فلک هست لیکن چون پیشدیگران می

:1372)(جـوادي آملـی،   20،فسیرت الجبال فکانت سراباً (نبأ». ها سرابنداینۀیابند که استقالل هممی
778.(

نذوننـــدخوشـــا آنونکـــه از پـــا ســـر
ــه و  ــه و بتخانـ ــت و کعبـ ــرکنشـ دیـ

میــان شــعله خشــک و تــر نذوننــد    
ــالی از دلبــــر نذوننــــد  ســــرائی خــ

)28(باباطاهر، ش 
بـه صـورت زیبـایی آمـده     طـاهر در یکی از کلمات قصـار بابا » فیه ینظر و ما به ینظرما«این نگرش 
هـا را  بینـد و آن هر کس خلقی میمن یري الخلق فالبد له من تعبد الخلق، یعنی، «گوید: است، وي می

). [و این 413کلمه :1345مقصود، »(ها عبادت و تملّق بنمایدداند ناچار است که به آنمؤثر در امور می
مغایر توحید است].

عشق و محبت-2
ــه   ــیج و ویج ــان گ ــق خوب ــم از عش دل

ــوب  ــال چـ ــق مثـ ــیدل عاشـ ــر بـ تـ
ــه    ــه ریجـ ــم خونابـ ــرهم زنـ ــژه بـ مـ

ــه   ــري خوناب ــوجه س ــري س ــهس ریج

مفاهیم و معـانی دیگـر عرفـانی حـول محـور توحیـد معنـی        ،گونه که در بخش توحید گفتیمهمان
یابند و بدون در نظر گرفتن آن، هیچ معنایی نخواهند داشـت. نسـبت توحیـد بـه عرفـان، همچـون       می

ت از اي هم نخواهد بود. عشـق و محبـ  نسبت ستون اصلی خیمه است به خیمه، اگر ستون نباشد خیمه
کند.توحید معنا پیدا میۀه در سلوك سالک براي رسیدن به قلآن مفاهیم و معانی است کۀجمل

شود مگـر بـراي   عشق یک امر تجربی است (البته نه از نوع تجربه به معناي علمی آن)  و درك نمی
ل خارج نباشد، اند، شاید از دو حاکنون توصیفی از عشق و عاشقی شده یا خبري از آن دادهعاشق. اگر تا

در هر حـال، هـیچ یـک از    .مستخود عاشقۀیا از جانب شخص ناظر به احوال عاشق بوده و یا از ناحی
ها مفید معرفت حقیقی بدان نیست. خبر ناظر از احوال عاشق از آن جهت معتبر نیست کـه  این توصیف
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قـی و چشـیدنی اسـت. خبـر     گونه که قبالً آمد، امر تجربـی و ذو عشق از سنخ خبر و علم نیست و همان
و نیز بـدین  عاشق مست یا گیج و ویج هم معتبر نیست؛ زیرا عالم مستی از عالم هشیاري متفاوت است؛

و د ر صورت وجود خبر، حقیقت آن فقط بر مخبر معلوم » آن را که خبر شد خبري باز نیامد«جهت که 
:تر استزبان روشنق بیتفسیر زبان روشنگر باشد، عشاست. به قول موالنا هرقدر هم که

عشق در شرحش چو خر در گل بخفت
آفتـــــاب آمـــــد دلیـــــل آفتـــــاب

شرح عشق و عاشقی هـم عشـق گفـت   
ــاب   ــد از وي رو متـ ــت بایـ ــر دلیلـ گـ

هر کـس عشـق را   «گوید: عشق میة الدین بن عربی هم دربارست که محیابا عنایت به همین معنا
م آن جرعهاي نچشیده باشد، آن را نشناخته، و کسـی کـه   آن را نشناخته، و کسی که از جاتعریف کند،

(ابـن  ».شرابی است که کسی را سیراب نکندگوید من از آن جام سیراب شدم، آن را نشناخته، که عشق 
اي جـز  ی مقدور است؛ و نه غیـر عاشـق چـاره   اما در عین حال، نه عاشق را خاموش)1329:111عربی، 

ل سعدي:خبر از این دو راه را دارد. به قو
رم کـه نجوشـم    هزار جهد بکردم که سر عشـق بپوشـم   نبود بر سر آتـش میسـ

ست که عشق در بطن خود بسیاري از معانی و مقامات عرفانی از قبیل فراق و وصـال،  امهم آنۀ نکت
ها و کلمات قصـار خـویش،   باباطاهر در دوبیتی.را داردی و سکرمفنا و بقا، صحو و محو و محق، شرب و 

پرداخته است به نحوي که شاید بتوان گفت، دیوان او، دیـوان عشـق اسـت. یـا از غـم      فراوان این امر به
وصال.هجران نالیده و یا از شوق

بـــود درد مـــو و درمـــونم از دوســـت
اگـــر قصـــابم از تـــن واکـــره پوســـت

ــت   ــرونم از دوس ــو و هج ــل م ــود وص ب
ــت   ــونم از دوس ــرده ج ــز نگ ــدا هرگ ج

)9(باباطاهر، ش 
ــابونم شــو و روز     ــه ســر در بی ــو ک م
ــه درد  ــه جــایم میکن ــرم ن ــب دی ــه ت ن

سرشــک از دیــده بــارونم شـــو و روز   
دونــم کــه نــالونم شــو و روز    همــی 

)60، ش همان(
گـــر آیـــی بـــه جانـــت وا نـــوازم    
بیـــا دردي کـــه داري بـــر دلـــم نـــه

ــایی ز هجرانــــت گــــدازم  و گــــر نــ
ــاجم    ــا بسـ ــوجم یـ ــا بسـ ــرم یـ بمیـ

)86، ش همان(
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:ا الزم است به چند نکته اشاره کنیماینجدر
عاشق فقط به معشوق نظر دارد و ال غیر.اول اینکه

ــت   ــرم نیس ــرم دل در ب ــه دوري از ب ت
ــالم     ــر دو ع ــز ه ــرم ک ــان دلب ــه ج ب

هـــواي دیگـــري انـــدر ســـرم نیســـت
ــایی دگـــر جـــز دلبـــرم نیســـت  تمنّـ

)10، ش همان(
ۀکنـد. در کلمـ  اشارت به این امر اشاره مـی باباطاهر در کلمات قصار خویش گاه به صراحت و گاه به

من اراد اهللا لنواله اراده بنواله فخوله، و من اراد اهللا لوصاله و خوله معرفه اتصاله، یعنی، «فرماید: می200
بخشد ولی هرکس خـدا را  هاي خود را به او میهایش بخواهد، خداوند نعمتهر کس خدا را براي نعمت

:1345مقصـود،  ».(کندو معرفت اتصالش را به او عطا میهد پروردگار نعمت وصالبراي وصال به او بخوا
)200ۀکلم

عاشق هم مورد نظر وي باشد، مانع و حجاب خواهد بود: کند که اگر نفس دیگري اشاره میۀ در کلم
د از برسد بایـ یعنی، هرکس اراده نماید که به حق » من اراد الحق فارق الخلق و نفسه من جمله الخلق«

)199، کلمه همان».(گیري کند و از جمله مخلوقات نیز نفس استجمیع مخلوقات کناره
ة دیگري از کلمات قصار، باباطاهر پس از بیان فرق میان عارف و عالم و مریـد، وجـه ممیـز   ۀ در کلم

عارف و ثه: الناس ثال«گوید:داند و مییعارف را از دو گروه دیگر همین اکتفا و التزام عاشق به معشوق م
عالم و مرید، فاما العارف فهو لربه دون حظه،  و اما العالم فهو لعلمه مع حظه، و اما المریـد فهـو لمـراده     
برؤیه حظه، یعنی، مردم سه گروهند: عارف و عالم و مرید، اما عارف متعلـق بـه خداسـت و بـراي خـود      

ود هم دارد، و اما مرید، تعلـق بـه مـراد     علم است و توجه به حظوظ نفسانی خة نیست، و اما عالم، او بند
مقصـود،  »(.کنـد حظ نفسانی خویش را هم مالحظـه مـی  دارد، یعنی خود را براي مراد می خواهد و نیز

بـه دو و سـپس بـه    رابطه بنده با خدا راشارح در توضیح این قول باباطاهر نسبت و)396کلمه :1345
ده در دوستیش با خداوند به حـظ نفسـانی خـویش نظـر     کند: به این صورت که یا بنتقسیم مینوعسه 

یـا خـدا را بـه    "دارد یا ندارد. اگر حظ نفس خویش را نیز در نظر داشته باشد از دو حال خـارج نیسـت   
علم او دوست دارد در این صورت او با علم خدا قائم است و محبت او به خدا به جهت علم اوست ۀواسط

، در هر حال فقط عارف است "داردمقصودي دنیوي و یا اخروي دوست میدا را براي مراد و و یا اینکه خ
:که خدا را به خاطر ذات حق جل وعال دوست دارد و آن هم ممکن نیست مگر بعد از مقام مشاهده

ــواه    ــه خ ــدوزي دوت ــمم ب ــر چش ــر جســمم بســوجی ســوته خــواهم ماگ وگ
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ــل    ــدن گـ ــري برچیـ ــاغم بـ ــر بـ بــوي تــه خــواهمرنــگ و هــمگــل هــماگـ
)114اباطاهر، ش (ب

دوم، توصیف عشق و محبت و نسبت آنها  با هم.ۀنکت
و از سنخ مفـاهیمی اسـت   گنجد و به قیل و قال درست نیاید قبالً گفتیم که حدیث عشق در دفتر ن

در نتیجه، هر آنچه از عشق گفتـه شـده و گفتـه    ». مفهومه من اعرف االشیاء و کُنه فی غایه الخفاء«که 
اوصاف و عوارض، چیز دیگري نیست. باباطاهر نیز در اشعار و کلمات قصارش در واقع آید جز توصیف به

المحبه حقیقه مطویه وکـل بـه   «گوید: ت. وي در کلمات قصار خود چنین میبه توصیف آن پرداخته اس
هااظهارها رقیق النغمه و وکل باخفائها حقیقه الغیره. یعنی، محبت حق تعالی حقیقتی است که در قلب

»باشـد هاي دلنواز مأمور به اظهار آن هستند، و حقیقت غیرت موکل بر اخفاي آن مـی نهفته شده، نغمه
یعنی محب را در اظهار و اخفاي آن چاره اي نیست، در اظهار چاره نیست ؛)299کلمه :1345(مقصود، 

ختیـار بـه   اچون محب صادق و عاشق دلباخته در فراق و وصال دائمـاً در جوشـش و نـالش اسـت، بـی     
پردازد. در اخفاء نیز چاره اي ندارد زیرا در اینجا نیز حـاکم محبـوب اسـت و    توصیف شمائل معشوق می

.محکوم محب و مقتضاي محبت، نفی غیر است
او بر خـویش در جـاي دیگـري    ة در مورد نفی اختیار محب و عاشق در مقابل معشوق و ترجیح اراد

خلو المرید من االختیار، و االختیار من الحق اختیـار، یعنـی، بـراي    عارف اختیار، و ال یلللیس «گوید: می
شـود) ولـی مریـد    مقام معرفت اختیار از او سلب مـی شخص عارف اختیاري نیست (به سبب رسیدن به

یعنی کسی که به نهایت معرفت نرسیده و در حال سلوك است، خالی از اختیار نیست چـون هنـوز بـه    
) و از همین روسـت کـه   42، همان»(.و اختیار حقیقی اختیار حق استحد کمال معرفت نرسیده است،

نالد:بارها از این مسلوب االختیاري می

خــــان و مــــانمبــــیة مــــو آن آزرد
مــو آن سرگشــته خــارم در بیــابون   

ــانم   ــخت ج ــیب س ــت نص ــو آن محن م
کـــه هـــر بـــادي وزه پیشـــش دوانـــم

)64(باباطاهر، ش 
ــر مســتان مســتیم از تــه ایمــان    ا گ

ــر ار مســـلمانهنـــداگـــر  و اگـــر گبـ
ــان    ــه ایم ــتیم از ت ــا و دس ــی پ ــر ب اگ
ــان   ــه ایم ــتیم از ت ــه هس ــت ک ــر مل به

)167، ش همان(
، و نیـز  »المحبه افنـاء الحیـوه فـی امـر المحبـوب     «اند که: ست که در توصیف محبت گفتهااز همین رو

)1367:177محقق ترمدي،»(.نسیان ما سوِي اهللاۀاَلمحب: «اند کهگفته



13/کثیرعباراتدرواحدمعنیدنبالبه

امـا محبـت بنـده    «گویـد:  خویش قریب به همین معنا را آورده و میۀ ابوالقاسم قشیري نیز در رسال
خداي را حالتی بود که از دل خویش یابد از لطف، آن حالت در عبارت نیاید و آن حالت او را بر تعظـیم  

قـراري از دون او و  بی[حق تعالی] دارد و اختیار کردن رضاي او و صبر ناکردن از او شادي نمودن بدو و 
)1374:556ابوالقاسم قشیري،»(.یافتن انس بدوام ذکر او بدل

گـــرم رونـــی ورم خـــونی تـــه زونـــی
ورم بـــر ســـر زنـــی الونـــد و میمنـــد

ــی  ــه زونــ ــوزونی تــ ــر بســ ورم آخــ
ــی    ــه زونـ ــی تـ ــدا زونـ ــوازم خـ نمیـ
)248(باباطاهر، ش 

ــی    ــه ب ــرا ت ــه چ ــی ک ــه واج ــراريب ق
اچرا گـردي بـه کـوه و دشـت و صـحر     

مگــــر پروردهـــــی بــــاد بهـــــاري  
بـــه جـــان تـــه نـــدارم اختیـــاري    

)302، ش همان(
الدین سـهروردي در مـورد   محبت با عشق است، شیخ شهابۀ ، فهم نسبت و رابطاینجامهم در ۀ نکت

العشـق محبـه   «خواننـد و گوینـد کـه    » عشـق «محبت، چون به غایت رسد آن را «گوید: این مسأله می
محبت عشق نباشـد،  ۀ عشق، محبت باشد. اما همۀ از محبت است زیرا که همتر و عشق، خاص». مفرطه

عشق. و به عالم عشق کـه بـاالي همـه    ۀمحبت و سیوم پایۀ تر از معرفت است. و دوم پایو محبت خاص
)1367:179دامادي، »(.نردبان بسازدۀ است، نتوان رسید تا از معرفت و محبت دو پای

غم هجران، شوق وصال- 3
ــم  ــاد  دل ــادي مبین ــه ش ــل ت ــی وص ب

ــه   ــدم تـ ــی مقـ ــاد دل بـ ــراب آبـ خـ
بـــه غیـــر از محنـــت آبـــادي مبینـــاد
الهــــی هرگــــز آبــــادي مبینــــاد   

)43(باباطاهر، ش 
ــار    ــه یکب ــو ب ــه درد آم ــلمانان س مس
غریبــــی و اســــیري ســــهل وایــــو

ــار   ــم یــ ــیري و غــ ــی و اســ غریبــ
ــار   ــا چــون شــود ک ــار مشــکله ت غــم ی

)49، ش همان(
نـــوازمگـــر آیـــی بـــه جانـــت وا   ا

بیـــا دردي کـــه داري بـــر دلـــم نـــه
ــدازم  ــت گــ ــایی ز هجرانــ ــر نــ وگــ
ــاجم    ــا بسـ ــوجم یـ ــا بسـ ــرم یـ بمیـ

)89، ش همان(
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عشق و محبت حاصل تالش و مجاهده نیست بلکه به عکس، تالش و مجاهـده مولـود یـک عشـق و     
طریـق و  اي نباشد، مجاهده، طیمحبت تکوینی است. اگر سالک را در بدایت عشقی و یا کشش و جذبه

آن معنا را به خـوبی بیـان نمـوده اسـت، مـثالً در      دخوآثارمعنا خواهد بود. باباطاهر در کشف حجب بی
المحبه فی الحقیقه اضطرار، یعنی: محبـت در حقیقـت یـک    «گوید: هاي عرفانی خویش مییکی از نکته

یش فرموده است:هاو یا در یکی از دوبیتی)304کلمه :1345مقصود، »(.امر غیر اختیاري است

ــرم    ــادرزاد دیـ ــه مـ ــق تـ ــم عشـ غـ
خوشــم بــا آنکــه از یمــن غــم تــه     

ــرم   ــتاد  دیــ ــوزش اســ ــه از آمــ نــ
خــــراب آبــــاد دل آبــــاد دیــــرم   
)160(باباطاهر، ش 

در واقع عشق و محبت حاصل یک جلوه ي معشوق و برقی از کوي محبوب است و کل هسـتی نیـز   
زاییده ي همین عشق است. به قول حافظ:

ــري  عشــقند آدمــی و پــريطفیــل هســتی ــعادتی ببـ ــا سـ ــا تـ ــی بنمـ ارادتـ

هاي در فراق عاشق، در حقیقت حدیث ایـن  افزاید و نالههاي مدام و متنوع، عطش عاشق را میجلوه
و عاشـق در ایـن   آفریندناطیس عشق در عاشق کشش و جذبه میعطش و اشتیاق است، معشوق به مغ

وصـال اسـت. موالنـا ایـن     ۀ گردن نهادن به امر محبوب در اندیشابد و با یفراق میۀ حال خود را در ورط
:کندزیبا در آغاز مثنوي خویش بیان میفراق و وصال را بسیار 

بشـنو از نـی چــون حکایـت مـی کنــد    
کــز نیســتان تــا مــرا ببریــده انــد     
سینه خـواهم شـرحه شـرحه از فـراق    
هرکسی کو دور مانـد از اصـل خـویش   

ــا شـــکایت مـــی کنـــد وز جـــدایی هـ
ز نفیـــرم مــــرد و زن نالیـــده انــــد  ا

ــتیاق  ــرح درد اشــ ــویم شــ ــا بگــ تــ
ــویش    ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ بازجویـ

اي از آیـات رحمـت خـویش در لفـظ انـدك و معنـاي       ز همه، خود محبوب و معشوق در آیهزیباتر ا
)، در سـیر نزولـی و  156(بقـره،  » إنا الیـه راجعـون  إنا هللا و: «گویدسخن میاین فراق و وصال از بسیار، 

دار حضرتش نائل شده و به به دی» لیه راجعونإ«افتیم و در سیر صعودي و فراق میۀ ، در ورط»ناللّهیإ«
رسیم. البته آنچه در هـر دو سـیر مـورد نظـر اسـت ارادي بـودن آن دو اسـت نـه غیـر ارادي          وصال می

ك فی الغربـه  وجد«سالک در فراق به جهت مفارقت از وطن مألوف است به قول باباطاهر: ۀ بودنشان. نال
:1345مقصـود،  »(.تو در دنیا از مفارقت وطن مألوف و حقیقـی اسـت  ۀ من وجد الفرقه، یعنی: غم و غص

) و وصال دست ندهد مگر با عبور از معبر سنگالخ فراق:402کلمه 
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نمـــــاي روزگـــــارماز آن انگشـــــت
ــاحق  ــه ن ــردي ب ــزونم قصــد جــان ک ن

کــــه دور افتــــاده از یــــار و دیــــارم
ــر زدن   ــر سـ ــز بـ ــدارم بجـ ــاره نـ چـ

)123(باباطاهر، ش 
عاشقِ در فراق، افتاده در وادي کثرات است اما اشتغال به کثرات و ماسـوي نـدارد و در واقـع، حـب     

حب الشئ یعمـی و  «اند: علت نابینایی اوست، چرا که گفتهمحبوب مانع اشتغال وي به غیر و ماسوي، و
رسـد. امـا در فـراق گـاهی     ر وصال، به کمال مـی علی الخصوص داین نابینایی نسبت به ماسوي،». یصم

تمـام  غیـر را کنـار زده و    کند، با این حال غیرت عاشق بـا گسـتاخی  جلب میکثرات نظر او را به خود 
کند از این حجب و موانع و اشتغاالت بگذرد. در حقیقت، غیرت، شـجاعت، و گسـتاخی و عـدم    سعی می

رد و غم ساختن و تسلیم و رضا و ... از صفات ممتاز عاشـق بـه   ترس و نیز عدم توجه به نام وننگ و با د
ات سخن به میان آمده از آنها به کرز جمله آثار نظم و نثر باباطاهر آیند که در متون عرفانی و اشمار می

است، که در پایان این بحث به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.

عشق و غیرت- 4
زنند. یرش شریک در موضع خویش سر باز میر است. هر دو از پذعاشق غیور است، معشوق نیز غیو

و از طرف کندبازي، غیرتش را بر عاشق القاء میدر بدو عشق» قل هو اهللا احد«معشوق با تعابیري چون 
ۀآفریند کـه بـه تمامـه در اندیشـ    نان دلبردگی و شیفتگی در عاشق میدیگر، جمال و جالل معشوق چ

پذیرد به امر محبوب و براي ارادت به اوست. گویند: دي که اگر دیگران را میاست تا حتصاحب معشوق
وصال اوسـت.  ۀاي که فالنی نیز لیلی را دوست دارد و در اندیشرا پیغام آوردند که از چه نشستهمجنون

مجنون گفت: او کیست؟ من او را نیز دوست دارم. این دوست داشـتن قبـول غیـر نیسـت بلکـه نهایـت       
عاشقم بر همه عالم که «بوب و به امر محبوب دوست دارد. ت چرا که غیر را براي ارادت به محغیرت اس

هایی از آثار کند که به ذکر نمونهباباطاهر در جاهاي مختلف به این غیرت اشاره می». همه عالم از اوست
کنیم:وي بسنده می

ــرآره  ــاغی بـ ــر از بـ ــان سـ ــالی کـ نهـ
ــن    ببایـــد کنـــدنش از بـــیخ و از بـ

ــتی درآره  ــی دسـ ــارش هرکسـ ــه بـ بـ
ــوهر آره   ــوه گــ ــاي میــ ــر برجــ اگــ

)32(باباطاهر، ش 
ــی ــدادمخــومکــهگل ــیچب ــابشوپ ــهت ــدگونمآببـــ ــشدادمدیـــ آبـــ
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ــلبـــیرواکـــیالهـــیدرگـــاهبـــه ــوگـ ــرازمـ ــرهدیگـ ــشیگیـ گالبـ
)68(باباطاهر، ش 

.میکنـ مـی اکتفاالسائرینمنازلدرانصاريعبداهللاخواجهقولبهدر نزد عرفاغیرتمعانیبیاندر
آنغیـرت یعنی،: نفاسهالصبرعنوالضیقصناً،االحتمالسقوطالغیره: «فرمایدمیدر این موردخواجه

تعلّـق درمحبـوبش را کـه بـا  کسـی [نتواند] خودمحبوببهنسبتبخلو[صنّترويازبندهکهاست
وو شـدت عزیـز  خـود محبـوب بـه فراوان[رغبتخاطربهوکند،تحمل] ورزدمیشرکتاوبهمحبت
خواجـه عبـداهللا انصـاري،    »(]باشدرغبتموردوعزیزاو،غیرکه[کندشکیبایینتواند]اوداشتنگرامی
عشق و محبـت  «دقیق و ظریف ۀباباطاهر در باب محبت از کلمات قصار خویش به رابط). 1373:223

:  کندمیاشاره » با غیرت
خطاء اذا کانت المحبه غیوراً: هر کس ادعاي محبت کند خطا کرده است اگـر  من ادعی المحبه فقد ا

محبت غیور باشد. شارح در شرح این کلمه گوید: مصنف حکم به خطاي کسی که ادعاي محبـت کـرده   
لطیفی را بیان داشته و آن ۀجا نکتاینکه محبت غیور است و در ایناست، نموده و آن را معلل ساخت بر 

حب و محبوب در واقع یکی است و چیزي که مقتضی وحـدت آنهاسـت غیـرت محبـت     این است که: م
که: غیرت تعصبی است که مقتضی نفـی  و آن ایناي استیان این مطلب محتاج به ذکر مقدمهاست و ب

غیرت محبت آن است کـه  ؛ و آن بر سه قسم است: غیرت محب، غیرت محبوب، غیرت محبتغیر است
و غیرت محبوب آن اسـت کـه کسـی بـا او در     نباشد و تنها او عاشق باشد؛کسی با او در محبت شریک 

حبـوب و محبـت   و اما غیرت محبت پس او مقتضـی وحـدت محـب و م   محبوبیت شرکت نداشته باشد؛
:1345اینها یکی است ماننـد اتحـاد عاقـل و معقـول و عقل(مقصـود،      ۀاند هماست و بدین جهت گفته

سراید:که بابا در دوبیتی دیگري میستانیز از همین رو).305کلمه 

هــزاران غــم بــه دل اندوتــه دیـــرم    
ــگ  ــحرگاه از دل تنـ ــک آه سـ ــه یـ بـ

ــرم    ــه دیـ ــی افروتـ ــینه آتشـ ــه سـ بـ
هــــزاران مــــدعی را ســــوته دیــــرم
)135(باباطاهر، ش 

وگستاخیشجاعتوعشق-5
گـر بـه زنـدان   یوسـف چـو هـم برندم
نمایـــدخصـــمیباغبـــانصـــدگـــر

مســتمندانچــونغــمزنــالمیــاو
خنـــدانتـــوگلـــزاربـــهآیـــممـــدام

)185، ش همان(
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ــانخوشــا ــهآن ــهواک ــمت نشــیننده
بــازيعشــقوعشــقرســمایــنبــود

ــه ــاهمیشــ ــرمدلبــ ــینندخــ نشــ
ویننـــدتـــهوآینـــدگســـتاخانهکـــه

)27، ش همان(
مقـام بـه وقتـی سـالک همـین امـا . کنـد میتهدیدراهزنوخطرهزارانسلوكواديدرراسالک
و البتـه کـه  بیرونیچهودرونیدشمنانچهرودمیدشمنانتمامبامصافبهرسیدعاشقیوشیفتگی

بـا آن بـه  نبـرد ازالشأنمیعظپیامبرکهروستهمینازواستبتودشمننیتربزرگدرونیدشمن
به جهـت توجـه بـه   زنراهازترسزیرااستمجاهدهاینپیروزعاشقعارف. کندمیتعبیر» جهاداکبر«

ايواهمـه وترستنهانهاستنشستهنظارهبهرامحبوبفقطوبیندنمیکه خود راکسیواستخود
.برداشتخواهدمیانازباشدنظارهاینمخلراچهآنهرشجاعتوغیرتتیغبهبلکهداشتنخواهد

بـه رسـیدن بـراي فـراق ۀ ورطدرسالککهراهزناناینازخویشقصارکلماتدر یکی ازباباطاهر
:  کندمییاد» ماکروحاجب«عبارتبااستستیزدرآنهاباوصال

ونیستراهزنومانعازخالیتعالیحقراه... . بحر،الفالطریقفیوماکر،وحاجبمناهللاطریقیخلوال
سـوار کـس هـر پساست،مانعیوراهزنکشتیهردروکشتی،هزاردریاهربرايودریا،هزارحقراهدر

روندگانوتوحید،خطرناكراهسالکینوحقاهلپیشلکنوبشناسدراراهزنکهاستناچارشودکشتی
ودریـا دیـدن بـدون دریـا ازکـه آنهاییوتوحید،دریايشدگانغرقوآب،صفايپنهانیدرحقسويبه

ازعبـور بـراي اینکهبایعنی(باشدمیآنهاحجابادریواستراهزنکشتیوسفینهخوداند،گذشتهکشتی
سـبب بـه کـه کسیبلی). استراهزنکشتیخودتحقیقوحقیقتاهلپیشلکنواستالزمکشتیدریا

کشـتی اوبرايبپیمایدراراهاینخواهدمیوداردخودبهتوجهوبیند،میمانعیوحجابخودبودنعاجز
بینـد، مـی حـق ةمشاهدووجدحقیقتباراحجابکهکسیولی. استکشتیاینبهفریفتهاوواستالزم

نحـو اینوگذردمیآندیدنبدوندریاازوکندمیپنهاناونظرازدریاستکهراحجابمشاهدهحقیقت
پرمخـاطره هايراهدرکهاستکسانیوتجریداهلراهاینواست،حقدعوتندايشنیدنسبببهعبور

)386کلمه:1345مقصود،(.نمایدمییرس

هر آن کس عاشق است از جان نترسـد 
دل عاشـــق بـــود گـــرگ گرســـنه   

ــدان نترســـد    ــق ازکنـــده و زنـ عاشـ
کـه گــرگ از هـی هــی چوپـان نترســد   

)25(باباطاهر، ش 

رضاوعشق- 6
ــو ــانمبــــــیة آزردآنمــــ ــوخانمــــ ــتآنم ــیبمحن ــختنص ــانمس ج
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دوانـــمپیشـــشوزهبـــاديهـــرکـــهبیابـــاندرخـــارمسرگشـــتهنآمـــو
)25، ش همان(

وعـنهم اهللارضـی «:خداوندازبندهرضايدیگروبندهازخداوندرضايیکی: استگونهدوبررضا
تعریـف درخـویش االولیـاء هرتـذک درنیشابوريعطارشیخ)119(مائده، ».العظیمالفوزذلکعنهرضوا
ازپـیش اسـت اختیـار تركوقضا،تلخیدراستدلبودندشارضا،: گویدمصريذالنون: «گویدرضا
رّ القلـب سـرور الرضـا . بـال عـین دراسـت دوسـتی زدنوجـوش قضـا، ازبعـد نایافتنتلخیوقضا، بمـ

:گویدحافظ)154عطار،خیش(».القضاء

مگریـز قضـا ازوبـاش رضامقامدرکهگفـت مـن بادوشمیخانههاتفبیاکه

رضـا و هـر  انـدر انـد گفتـه بسیارسخنو: «گویدمیرضابابدرخویشۀرسالدريقشیرابوالقاسم
نصـیب وشـرب درمختلفنـد عبـادت درچنانـک وانـد دادهخبـر خـویش شربوخویشحالازکس

». نکنداعتراضخدايتقدیربرکهبودآنخداي،بهراضینیستچارهآنازکهعلمشرطاما. متفاوتند
ازچنانـک همشودشادمحنتازکهآنگاهگفتباشدکیراضیبندهکهپرسیدندرارابعه: «گویدنیزو

). نهایت جهد و تالش عاشق تحصیل رضایت معشوق است؛ و این 1374:301ابوالقاسم قشیري،»(نعمت
رضایت حاصل نشود مگر آنکه حرکات و سکنات و قول و فعل عاشق به امر مراد و معشوق باشد تا حدي 

ه یک اشارت معشوق، عاشق به قدم صدق سر در پیش چوگان او خواهد نهاد. به قول بابا:که ب

زونـــیتـــهخـــونیورمرونـــیگـــرم
ــرورم ــرنهیبـ ــدسـ ــدوالونـ میمنـ

ــرورم ــوزونیآخــ ــهبســ ــیتــ زونــ
ــی ــداوازمنمـ ــیخـ ــهزونـ ــیتـ زونـ

)248(باباطاهر، ش 
سـوم وعزّوجـل خدايرضايدومامه،عرضاياول: «استقائلرضادربه سه درجهعبداهللاخواجه

خشـمی براي خود نـه بندهکهايدرجهاسترضادرجهباالترینکهسومۀدرج. الهیرضايبهرضاي
ونکنـد، حکـم هـوس وهـوا بـه امـور، که درانگیزدبرمیرابنده: حالتو این. خوشنودينهوبیندمی

خواجـه عبـداهللا   »(کننـد واردشآتـش دراگرچـه فروافتـد، اوازتمییـز وشـود قطعریشهازاختیارش
).1373:113انصاري، 

را از مقدرات الهی تـرك تـدبیر   رضایت بندهۀباباطاهر در یکی از کلمات قصار خویش عالمت و نشان
مـن تـرك التـدبیر رضـی بالتقـدیر: کسـی کـه تـرك تـدبیر نمایـد راضـی بـه تقـدیر الهـی               «دانـد:  می

مـن شـهد المقـدور مـن اهللا صـار      «گویـد:  دیگري مـی ۀ. نیز در کلم)420کلمه :1345مقصود، »(است
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کنـد و از  شد از اراده و اختیار خودداري مـی بالحرکه و ال اختیار: هرکس یقین بر مقدرات الهی داشته با
). حتی تدبیر عبد هم از مقدرات است.421،همان»(ماندحرکت نابجا باز می

ــمدردمـــورا ــودلـ ــردهخـ ــهواکـ تـ
ســپارم تــه وادلوتهســمــو بــوره

تــــهوفــــابــــیايدلدردنـــذونی 
ــه ــیت ــاذون ــهدلودلب ــاذون ــهب ت

)248(باباطاهر، ش 

جهینت
معاصر، تصور استقالل و یکـه و  ة) در دورIntertextuality(اندر هم متنیۀبا عنایت به غلبه اندیش

چـرا کـه هـر متنـی     اسـت ل معقول و غیـر قابـل قبـو   تصوري نا،تنها بودن یک معنا در یک متن خاص
با توجه به قبول معانی مشـترك در متـون   ،متنی است. بر این اساساي از روابط بینفتاده در شبکهافرو

ن خاصـی  هاي متعدد، چه به یـک زبـا  لفؤلف خاص باشد و یا از مؤز یک ممختلف، حال چه این متون ا
تلف به تنویر یک معنا و کشف معانی جدید توان از زوایاي مخمی،هاي متعددنوشته شده باشد و یا زبان

طـاهر اسـت در واقـع    متنی در رجوع به دوبیتی هـاي بابا نگرش اندرهماین نوشتار محصولدست یازید. 
تنویر بعضی از مفاهیم عرفانی و نیز کشف حجاب از بعضی معانی دیگر هدف اصـلی مـا بـوده اسـت و از     

ۀدغدغـ اسـت، ) Intertextuality(متنـی اندرهمو )Hermeneutical(هرمنوتیکیآنجا که نوع نگرش
ده که به غیـر  ایم و از همین منظر بوار به بابا طاهر را چندان نداشتهاصالت این دو بیتی ها یا کلمات قص

. به نظر ما بسـط و گسـترش   شده استطاهر گاهی به متون عرفانی دیگر نیز اشاراتی از کلمات قصار بابا
در علـوم انسـانی از   مخصوصـاً )Intertextualityمتنی () و اندرهمHermeneuticalهرمنوتیکی (نگاه

تنـویر و کشـف معنـا و یـا خلـق      ،هاست چرا که آنچه اساسی و بسیار ضروري اسـت ترین نگرشبنیادي
داري به خود معنـا و دوري  این نگرش وفاةترین ثمرثیر آن. مهمأتتکرار بیمعانی جدید است و نه صرف

تنگ ایدئولوژیک و دگماتیستی خواهد بود.هاياز نگاه
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