
  هاي عرفاني شاه همدان غزل  ١٣٣

  شاه همدان يعرفان يها غزل

  ♦ميآصف نعپروفسور 
زبان وادب  ةسندگان متصوفين شاعران ونويتر مهم و ترين بزرگاز  يکيمدان ه هشا

 ياست که دارا هديچهل اسرار بدست ما رس ياز آثار منظوم و .درو يشمار م  به يفارس
شناخته  يپارس شعر زبان ةن نمونيتر برجسته ن ويتر عنوان مهم  به باشد و مي چهل غزل

د ير سياز کرامات م المناقب چهل اسرار راصةدر خال يجعفر بدخش الدين نور. شود يم
عکس  و) لندن(ا يتانيبر ةچهل اسرار که در کتابخان ةنسخ .ذکر نموده است يهمدان يعل

نه غزل  و يس يدانشگاه تهران محفوظ است دارا يمرکز ةهمان نسخه در کتابخان
 ست ويب يو دارا وجود دارد ييعال ةکرذبنام ت يا تابخانه مجموعهن کيدر هم. باشد يم

 ده استيچاپ رس  به ه ۱۳۳۳چهل اسرار که در امرتسر در سال . باشد يشش غزل م
ده يچاپ رس هم ب۱۸۸۸که در الهور در سال  شرح چهل اسرار. ک غزل داردي چهل و

 ةار در مطبعياراالخنام اسر به چهل اسرار که. باشد يک غزل مي چهل و يدارا است
بن  يد عليات سيکلّ .باشد يچهل غزل م يدارا ده استيچاپ رس  هالهور ب يمحمد
  .باشد يچهل غزل م يکستان هم دارايتاج ةدر دوشنب يالهمدان الدين شهاب
توان سبک  يم را يکياست که  يدو نوع سبک مبتن بر يشعر عرفان يات فارسيادب در

  .را دارا است ريصفات ز ات ويفيک يسبک سر. وفانهسبک متص را يد و دومينام يسر
  ت حاليفيک. ١
  جانيه احساسات و به ليتما. ٢

                                                   
 .هند ،گر يعل ميدانشگاه اسال يات فارسيگروه زبان و ادباستاد  ♦



  ١٣٤  قند پارسي

  اهللا يت وصول اليفيک. ٣
  م شدنيتسل و يت واگذاريفيک. ٤
  .مقصود خود ن خود ويب يماد ةليوس انکار. ٥
باشد بر موضوعات  يم يمتک ست وا  يات باال عاريسبک متصوفانه از خصوص و
آن دچار  به سلوک هعارف در را کيکه  ياتيان تجربيب ل فقه وتصوف ويسا، مياخالق

 ي، نظاميسنائ .دينام (Didactic Poetry) يتوان شعر اخالق يل شعر را مين قبيا .شود يم
مکتب  ، حافظ باي، عراقيمولو ن مکتب هستند ويهم  به مربوط عطار، ر خسرو،يام

 وهعشق در گر يمايس و يت سريفيعلت ک  هب ديهم با همدان را هشا .رابطه دارند يسر
  .شمار کرد يسر يشعرا

خته است يآم ن نحويچن  به تصوف را غزل و است و هبود يصوف همدان عمالً هشا
ات ير آن در ادبياست که نظ هعاشقانه ادا کرد و يزبان غنائ به را يتجارب عرفان و

  .دا استيگر کم پيد يجا يجز مولو به يفارس
توان  ينم يز است وليشمس تبر يهمدان همان مطالب عرفان هشاات يغزل يمحتو
نکه تار و پود افکار يبا وجود ا .اند هقرار داد يالشعاع مولو تحت شان خود رايگفت که ا

 يافته است باز هم با مولويب يترک يمولو ةعاشقان يها همدان از تغزل هشا ةانيصوف
  .تفاوت دارد

صورت   به هکه رنگ تصوف را از دست داد تهشکل گرفدر  يزبان  به يتصوف مولو
 داشته و يهمدان عرفان معتدل هشا يآمده است ولدر يماد يعاشق ةجذب جان ويه
 هشا ياشعار عرفان يعني .عت جدا نشده استياز راه شر يعاشق ةسبب شور و جذب  به
از شدت  ياشعار مولو رنگ فلسفه دارد و رد ويگ يمدان از عمق فکر سر چشمه مه
  .شود يان ابراز مجيه

تفکر  به شتر آغشتهيد و بيگرا يجان ميه  به همدان کمتر هشور تصوف شا وجد و
Meditation ن لحن نافذ يا و .است(Dominant Idea) و يعيطب يماورا يو شعر 

را در  يو (Reflective) يفکر و Intellectualism ين عنصر عقالنيا .باشد يم يحکمت
 شعر (Symbol) سمبل و (Imagery) اليصور خ .بخشد يم ازيامت يعرفان يشعرا هگرو

  .ستا هه شدين دو عنصر تهياز هم يو



  هاي عرفاني شاه همدان غزل  ١٣٥

  ١زير گلبن باغ وصـال  وحده گويان به  يـب غتسبيح در بسـتان   ةبلبالن نغم
 ٭

ــ ــت ةقبلــ ــاب روي اوســ   ٢جـان خـاک راه کـوي اوسـت     ةکعب  دل آفتــ
 ٭

  ٣وي اوســتاز رخ مــاه و شــب گيســ  کفر و دين و نور و ظلمـت در جهـان  
 ٭

  ٤ي برو در عشق او جانباز شـو يدولت ار جو  راحت ار خواهي بيـا بـا درد او همـراز شـو    
 ييغنا ةم جنبهاست و  هرنگ و روغن اشعار از امتزاج عشق و فلسفه درست شد

  .يمعنو ةم جنبهدارد و 
همدان  هدر اشعار شا يعاشق  به آن امور توأم به اشارات و يجهان الهوت به سفر

  :شود يم هديوان دفرا
  ٥والهان حضـرتت را از خـود جنـت مـالل      منـال  فارغ از مـال و  عشقتاي گرفتاران 

 ٭
  ٦دو عــالم پايمــال ســالکان راه وصــلت رامفلسان کوي شوقت را عالي کرده چـرخ  

  ٭
  ٧يـک نظـر يـابي   بـه  کنوز غيب دو عـالم    يـابي  ش دمـي گـذر  يسـر کـو   گر تـو بـر  ا

 ٭
ــد  ــد عق ــالل  ةکلي ــاه ج ــوان بارگ   ٨ز خود خبر يـابي  ييي اگر سر مويتو  اي

                                                   
کو، مير سيد علي همداني، چهل اسرار، مترجم، پير عبدالکبير، خواجه عبدالحميد، بشير ايند   .١

  .۱۶نور پريس، ص  نگر، کوه سري
  .۲۶همان، ص   .٢
  .۲۸همان، ص   .٣
  .۴۶همان، ص   .٤
  .۱۲همان، ص   .٥
  .۱۴ همان، ص  .٦
  .۱۶۵همان، ص   .٧
  .۱۶۵ص  همان،  .٨



  ١٣٦  قند پارسي

ع ين اشعار را مشخص و بديکه ا يزيچ ياند ول هر عرفا حرف زديم ساين مفاهياز ا
ن اشعار يکه او خود سرشار و مست است ا ييسازد احساس شاعر است و از آن بو يم

  .است هم معطر کردهرا 
بسته را  يست که تمام درهاه يديک کليهمدان مثل  هشا يعشق در افکار عرفان

 يجهان درون ةن فاصلياست که بدون سهم آن ب يا لهيک وسيد و مانند يگشا يم
  .ان بستتو ينم يپل ير شخصيو غ يوجهان خارج يشخص

ــا ــد مــي اگــر فن   ١عيان بيني که آنجا کيف کـم نيسـت    شــوي در بحــر توحي
 ٭

  ٢هجر صالي عنا زنند ن درد وبر خوارندان جان فشان چون قـدم بـر فنـا    
ک يمانند  هست بلکين ييو جمال ستا يجنس ةزيعز  به همدان محدود هعشق شا

 ين علت اشعار ويهم  به .را در خود گرفته است يو افکار و يپهناور، تمام زندگ ةريدا
شور و هنر  ام که بدون هبرخورد يوان ويدر د يباشد و من کمتر اشعار يم روح ةنييآ

  .همدان محسوس است هن اشعار شاير داشته باشد، چنانکه در ايقدر تاثآن يشعر
  ٣صعوه با ارزن گذار و بر درش شهباز شـو   تن و جان چند لرزي چون نيرزي ارزني بر

  ٭
   به کي همچون زنان اين راه و رسـم رنـگ و بـوي    تا

ــا   ــر و ب ــردان گي ــاحب راه م ــو  ص ــاز ش   ٤دالن دمس
  ٭

  ٥آب حيوان همه از جوي اوسـت    ودرست در بـاغ وجـ   هر گلي کو
  ٭

                                                   
  .۴۴ص  مير سيد علي همداني، چهل اسرار،  .١
  .۸۱همان، ص   .٢
  .۴۹ همان، ص  .٣
  .۵۰همان، ص   .٤
  .۳۰همان، ص   .٥



  هاي عرفاني شاه همدان غزل  ١٣٧

ــر  ــر و زي   ١ميل رنجوران هجرش سوي اوسـت   هــر دو عــالم گــو شــود زي
  ٭

  ٢اندوه اشتياقش در ديده خار بودي  گر آتش فراقش باصبر يـار بـودي  
  ٭

  ٣جان جامه چاک کردي دل بيقـرار بـودي    خيالش غايب شـدي ز ديـده   اي هدر لحظ
  ٭

  ٤از هر طرف هـزاران جـانش نثـار بـودي      ر کـردي ور از شعاع حسنش عکسي ظهـو 
منزل   به است هن اشعار را سروديکه ا يکند که کس يچنان حس م هخوانند

 يچنان مستول ين خودفراموشياست و ا هديرا سوزان ين شخصيتع هديرس يفراموشخود
ن نکته که عالم يا. است هديش در ذات معشوق مستهلک گرديفرد يژگياست که و هشد

 هدر اشعار شا ست مکرراًيگر نيد يزيچ يا ازلي يقير از پرتو نور ذات حقيغ يسته
 ن شاعر عارفيا يا را براين دنيا ياست که ناخوش هدين عقيهمدان مفهوم است و هم

  .گشته است نشاط ةين عارف مايا يها برا و رنج مه دردهاهاست و  هنشاط مبدل کرد  به
  ٥ها ز خاک کوي تو يابند مسعودان سعادت  اهـ  عکس روي تو يابند مقبوالن هدايت ز

  ٭
  ٦ها شوي خجالت تو آن درياي غفراني که مي  ها از دمت يابند تو آن انفاس رحماني که جان

  ٭
  ٧هـا  دهد دل را اميـد آن عنايـت   تسلي مي  هاي بي علت که با هر مفلسـان داري  عنايت

 يان عرفانيدر ب .اک استتکلف پ از هر نوع تصنع و و ههمدان ساد هان شايسبک ب
ن نحو يچن به را يعاشق رموز .استمهجور  ظاز الفا ين و خاليريگرم و ش يليزبانش خ

                                                   
  .۳۳ ص همداني، چهل اسرار،مير سيد علي   .١
  .۵۶همان، ص   .٢
  .۵۶همان، ص   .٣
  .۵۷همان، ص   .٤
  .۲۰۴همان، ص   .٥
  .۲۰۵همان، ص   .٦
  .۲۰۶همان، ص   .٧



  ١٣٨  قند پارسي

 يان اطوار روحانيدر ب .آزموده استرا سخنش سخن عشق  يياست گو هان کرديب
  .است هديک انسان درد کشيزبانش زبان  ير دارد که گويزبانش چنان تاث

 ةکه از مطالع يديتصوف است و افکار و عقا يشعر و ياصل ةنيدر چهل اسرار زم
   :ن قرار استيبطور خالصه بد .شود يآن مستنبط م

  :دهد يم هست که حق خود را در آن جلو يا نهييآ انسان. ١
  ١شـنوند  اشتاب از کف دري رمز پر شور و  عارفان سر خطاب از کُه و صحرا شنوند

  ٭
  ٢آتـش عشـقش يکـي شـر يـابي      اگر ز  حجـاب خبـث تـن از مـاه روح برخيـزد     

  :وصال اوست يايکائنات طالب حق و جو ةهم. ٢
  ٣رب سلم همـه از گنبـد خضـرا شـنوند      هر سحر آه جهان سـوز برآرنـد ز جـان   

  ٭
  ٤يـابي  بـر به عاقبـت ز ريـاض وصـال      تو روضة دل اگر ز آب علـم تـازه کنـي   

  :در راه سلوک انسان بايد از دنياي شهوت درگذرد. ٣
ــر شــد دلــي کــز م ــا خب   ٥غـم نيسـت   در او گنجايش شـادي و   لــک معنــي ب

  ٭
  ٦در هواي سير جان يک لحظه در پرواز شـو   مـردار تـن   ةچند باشي بسـت  چون زغن تا

  ٭
  کي همچون زنان اين راه و رسم رنگ و بـوي  تا به

ــو   ــاز ش ــا صــاحب دالن دمس ــر و ب ــردان گي   ٧راه م
  :خواهد يت ميق هدايفنا درحق توف. ٤

                                                   
  .۶۴ص  مير سيد علي همداني، چهل اسرار،  .١
  .۱۶۶همان، ص   .٢
  .۶۸همان، ص   .٣
  .۱۶۶همان، ص   .٤
  .۲۱۸همان، ص   .٥
  .۵۰همان ص   .٦
  .۵۲همان ص   .٧



  هاي عرفاني شاه همدان غزل  ١٣٩

  ١جان فروشان درت عمار و سلمان و بالل  شان غمت داوود و معروف و جنيـد وباده ن
  ٭

  ٢زيور ذکر تو زيب حال هر صاحب کمـال   دردي درد تــو داروي دل هــر بــا خيــر   
 يصورت شعر عرفان هن افکار سرچشمه گرفته بيچهل اسرار از ا يها تمام غزل

جان دل است يشور احساس و ه آنها نه از همهمه و يريشکل پذ وجود آمده است و  هب
ان مطالب و افکار يدر ب يو ياه توان گفت که غزل يپس م .بلکه از تعقل و تفکر است

 هاعتدال را از دست نداده است و با آن که از درد و عشق آگند هرا يعرفان يها و تجربه
ن يبد .است هار ننمودياخت ييخود نما يافتد و رنگ و ادعا يعت دور نميشر زاست ا

اصالت  واست  يهمدان شاعر عرفان هبب است که در ابتدا گفته شد که حضرت شاس
اگر مطالب  .رود يشمار م  هب يو يشعر اسرار ينشان اختصاص رنگ فلسفهعقل و 

در  ،موعظت دارد و در زبان موالنا صورت عشق م ويتعل ةبجن ييدر زبان سنا يعرفان
  .مدان امتزاج هر آن دو راه هزبان شا

  :کرد يتوان بررس ين ميريرا توسط غزل ز شاه همدان يها زلمشخصات غ
  دولت ار جويي برو در عشق او جانباز شـو   ت ار خواهي بيـا بـا درد او همـراز شـو    حرا

ــدنامي ســاز راه عشــق ســربازي و ــود  ب   گر سر اين راه داري بر سر ايـن سـاز شـو     ب
  دالن دمساز شـو  با صاحب ان گير وراه مرد  بـوي  و  رنگ رسم و راه اين زنان همچون کي به تا

  جمله را برهم زن و با عشق هـم آواز شـو    رهـش  انـدر  حجاب دين و کفر است بند تن و جان
  در هواي سير جان يک لحظه در پرواز شو  مـردار تـن   ةچون زغن  تا چند باشي بسـت 

ــا  ــاز اوج کبري ــام يب ــدر دام ک ــده ان   از شـو حضرت به و خرم ب دانه بر در دام و  ي مان
  مکــان بــا قدســيان انبــاز شــوال فــايقدر   گر هماي  قاف قربي بال همـت بـر گشـا   

  ٣گر نيازي داري اينحا بـر سـرير نـاز شـو      کليـد آن نيـاز   قفل ايـن در شـد عـالي و   
هم نسبت  يعالءالدوله سمنان  به ستا نام همراز درد معروف هکه ب ن غزل رايا(
ات يادب گروه زبان و يس قبلياحمد رئ الدين مسش فسورود پرياستاد فق ياند ول داده

                                                   
  .۲۳ص  سيد علي همداني، چهل اسرار،مير   .١
  .۲۴همان، ص   .٢
  .۵۵تا  ۴۶همان، ص   .٣



  ١٤٠  قند پارسي

ن يا »                                 «خود  يقينگر در کتاب تحق يسر ريدانشگاه کشم يفارس
  .١)دهد يقرار م يهمدان يد علير سيقات حضرت ميغزل را از تخل
 يتوان گفت که همراه با واژه معن يپس م .ابدي يب ميآن ترک يقيموس و هشعر از واژ

ب ين فعل چنان ترکيابد و اي ين هر سه شکل ميد و شعر ازيآ يهم بوجود م يقيو موس
 .توان جدا کرد يگر نميک دين سه را از يشعر ا يابيم و ارزياست که در تفه يقيتخل

شان  يرهو ظا يلغو يروند بلندتر از معن يکه در شعر بکار م ييها هبوجه آن که واژ
 .باشند يد را هم دارا ميدور و بع يباشند و معنا ير ميالتاث عير سريتصاو يشوند و دارا يم

آن طور مطالعه کرد که تمام امکانات و انسالکات  به ديها را با هدر شرح کردن شعر واژ
ن يو شرح در هم يابين ارزيفرق ب .وندنديبوضوح بپ يمقدر و مذکور بطور کل يو معن

طرف   هم و فقط بيکن يحل م در شرح، ما فقط مشکالت شعر را .است هديامر پوش
ر ين تاثيب يدگيفشار و کش يليتحل يرغم آن بررسيم وعليکن يم هاشار يظاهر يمعنا
 .برد يوجود دارد باهم بکار م هواژ هو تمام انسالکات که در پس پرد يو معنو يغنائ

 يدر بررس يمشکل ول يحل معنا به باشد يبطور مثال شرح غزل مذکور محدود م
م که غزل مزبور غزل مسلسل است يکن هن امر اشاريطرف ا  هاست که ما بالزم  يليتحل

چه نحو است و چه   به ينين جسدآفريک مفهوم در قالب مختلف و اي ينيفرآجسد  و
وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن  بر يغزل تحت بررس .دارد ينش معنيارزش آفر

  .خورد يچشم م به هاديرت زصو  ههمدان ب هشا يها ن وزن و بحر غزليدر ا .است
 هشعر شا يعنصر حاو و هژيالتهاب که نشان و به ختهيه تفکر و تحمل آميارا يبرا

همدان  هشا يذهن فکور .سازد يرا فراهم م ين بحر قالب مناسبيباشد ا يهمدان م
 يفارس به دهد که مثال آن يه ميچنان نحو ارا  به کم سرعت يالتهاب عاشقانه را در روان

  .خورد يچشم م هب کمتر

                                                   
  .۶۴۵ص  ،                                 الدين احمد،  پروفسور شمس  .١
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  يليتحل يبررس
 موضوع فنا يريباشد که تمام اشعار آن جسد پذ يغزل مسلسل م ين معنيا  به ن غزليا
 يکي ست که باهم ه يقيلخن امر تين غزل مثال ايا .العشق در شکل گوناگون است يف

 يباشد و باوجود مختلف بودن ابالغ و اظهار دارا ينم يکيبودن مفهوم اظهار و ابراز آن 
  .باشد يم يارتباط داخل

ابتال در درد و عشق  ،بدست آوردن راحت ين است که برايموضوع شعر اول ا
ن درد يهم يباشند ول يعشق متضاد دولت م يظاهراَ درد و راحت و جانباز .الزم است

 ست وير نيدرد عشق امکان پذ ر بدونير ناپذيتغ يحصول آسودگ .له راحت استيوس
  .باشد يدر بقا م له فنايآرد که وس يتر م بيقر يروحان يآن زندگ  به ن درد عاشق رايهم

م بدون تعلق مع اهللا ممکن ههست که آن  يت وجدانيفيموضوع شعر دوم اظهار ک
ن موضوع در يکند و هم يم هالعشق اشار يف طرف موضوع فنا  هنجا هم شعر بيا .ست ين

ماژ يه عشق که شکل اجذب يوالين هيهم .ابدي يشکل م يماژ صوريشعر سوم بشکل ا
ن در شعر پنجم، يد جسم و تن و حجاب کفر و ديداشت پس از گسستن ق يصور

ن ياز در ايناز و ن يابد و تمام معني ين و باز و هما اظهار مغز هششم و هفتم در استعار
ن يدر سه شعر آخر عشق در چهار شعر اول ييواليشکل ه .است مستتر است هاستعار

 از و فنايناز و ن هعشق و استعار ييواليهابد و مقطع شکل ي ير ماظها هدر شکل استعار
ت آن را در قالب العشق و مماثال ين غزل موضوع فنا فيشاعر در ا .باشد يالعشق م يف
  .است همربوط بوجود آورد ستميک سي
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