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  چكیده
مسلک این عارف  .است قمری اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتمترین عارفان بزرگوحدالدین کرمانی از ا

های زیادی در پی داشته ها و جنجالپرستی است که این گرایش او در جهان اسالم، بحثبزرگ در عرفان، جمال
های زیبارویان، شد که به تجلی ذات جمیل و حضرت قدس، در چهرهمیپرست، به صوفی گفتهاست. جمال

پرستی بود. های جمالهای پیروان اندیشهبندیپایرینتهای زیبا، یکی از اصولیی خدا در چهرهباورداشت. جلوه
، عشق و معشوق و شاهد زمینی، پلی برای رسیدن به «المجاز قنطرة الحقیقة»چنین، بنا بر تمثیل مشهور: هم

رود. وی در ترین پیروان این گرایش عرفانی به شمار میآمد. اوحدالدین از بزرگمعشوق حقیقی به شمار می
یج این مکتب سهمی به سزا داشته و این مکتب با او به اوج خود رسیده است. برخی از بزرگان و اعتال و ترو

اند، مانند عارفان بزرگی چون شمس تبریزی و به تبع آن عارفان به اوحدالدین به دیدة انکار و طعن نگریسته
ب عرفانی با دیدة احترام نگریسته حال، برخی مانند عبدالرحمان جامی به این مکتاینالدین محمد بلخی. باجالل

پرستی به آن صورتی بالید، جمالهای اسالمی در آن میهای فکری و اجتماعی که اندیشهاست. با توجه به زمینه
های گرایش و توجه به سماع، موسیقی، نظربازی و شاهدبازی را داشت که گردید، در کنار خود، زمینهکه وصف

باشد. این پژوهش، با توجه به های گوناکونی را در پی، داشتهتوانست شبههود، میها، به خودی خهرکدام از آن
دیگر از باورهای عرفانی ایپرستی و پارههای اوحدالدین کرمانی، درصدد است که به بررسی جمالبستر رباعی

 او، مانند گرایش به سماع و موسیقی، نظربازی و شاهدبازی، بپردازد.

 .پرستیاوحدالدین کرمانی، رباعی، جمال تصوف،ها: کلیدواژه

 
  مقدمه. 1

های مسلمان گسترش و تصوف اسالمی در قرن دوم هجری در امت اسالمی پدید آمد و به سرعت در قلمرو دولت
مانند، عبادت، پیوستن به خدا، گسستن از مادیات، زهدورزیدن و دوری از  ،نفوذ یافت. برخی از تعالیم تصوف

های دنیایی؛ با در دستورات دین اسالم مطابقت داشت؛ از این رو دین اسالم، به بستری برای رشد و نمو تصوف لذت
از کرخ بغداد و  ابوهاشم صوفی از کوفه، ابراهیم ادهم از بلخ، معروفو عرفان، بدل گردید. از نخستین صوفیان، 

االمکان از انجام اعمالی که کردند و حتیذوالنون مصری و بایزید بسطامی بودند که حدود شریعت را کامالً رعایت می
با حدود شریعت و ظواهر مذهب توافق نداشت، برحذر بودند. شیخ شهاب الدین شهروردی، خود و عموم پیروانش 

. صوفیان تا (359: 1375)بنگرید به محمد وفایی، کردند شرع را رعایت می معروف به حفظ آداب و سنن بودند و ظواهر
ای که مبنی بر زهد صرف و صحو بود، گراییدند. پس از آن برخی از صوفیان، قرن سوم هجری، به تصوف متشرعانه

روزافزون  جامعة اسالمی آن روز، به سبب گسترشبه طریقتی در تصوف روی آوردند که مبتنی بر سکر و عشق بود. 
های گوناگونی داد و هم از نظر فرهنگی ساحتهای دوم تا چهارم، هم اقوام متنوعی را در خود جای میخود در قرن
از ، «المحجوب کشف»هجویری، نویسندة کتاب شد و تنوع مذاهب و فرق تصوف هم جزیی از آن بود. را شامل می

ای که اوحدالدین کرمانی به آن گرایش داشته، نیز، ، فرقه«حُلمانیه»تان پرسبرد که فرقة جمالدوازده فرقه عرفانی نام می
 (.32: 1385)هجویری، یکی از آن فرق یادشده، است 

ترین عارفان آن است، در عرفان  پرستی که اوحدالدین کرمانی از مشهورترین و با آوازهظهور و تبلور جریان جمال      
رسد. این فرقه می، دست کم، ریشة آن به فرقة ُحلمانیه، در قرن سوم هجری میقدمتی دیرینه دارد و در تصوف اسال

mailto:taherehghasemi87@yahoo.com


 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      1072

ای چون احمد غزالی، عین های عرفانی شکل گرفت و عارفان بلندآوازهاز همین دوران، به صورت یکی از مکتب
اوحدالدین ند. های برجستة آن هستالقضات همدانی، روزبهان بقلی، اوحدالدین کرمانی و فخرالدین عراقی از چهره

ترین عارف این مکتب است. این پژوهش درصدد است که باکپرواترین، بلندپروازترین و بیترین، بیکرمانی  بزرگ
پرستانة او را بررسی های جمالاند؛ اندیشهبا توجه به رباعیات این عارف بزرگ و دیگر آثاری که دربارة وی سخن گفته

 پرستی او در عرفان چه جایگاهی داشته است؟اهدبازی و جمالکند و به این سوال پاسخ دهد که ش
 

 . پیشینة تحقیق2
پرستان اشاره شده است؛ اما پرستی انجام شده، به فرقة جمالپرستی و صورتهایی که دربارة جریان جمالدر پژوهش
هایی جمله، برخی گرایش تواند به دالیل مختلفی ازباره صورت گرفته است و این مسئله میهای کمی در اینپژوهش

چنین بنگرید به ریدون، اند؛ برگردد که با باورهای مذهبی مسلمانان در تضاد بوده است. )همکه پیروان این فرقه داشته
، از ه. ق( 469)« کشف المحجوب»اند، کتاب هایی که تا حدودی به این مسئله پرداختهدر این میان کتاب (.6: 2012

پرستان نیز یکی برد که فرقة جمالاست. در این کتاب، هجویری از دوازده فرقه عرفانی نام می علی بن عثمان هجویری
پرستی کتاب دیگر زیبایی (.382: 1389)بنگرید به هجویری، ها، سخنی نگفته است و عقاید آن هاست. اما از اصولاز این فرقه

پرستی پرداخته است. کتاب تاب به معرفی مکتب جمالپور است. این کدر عرفان اسالمی، تألیف علی اکبر افراسیاب
است. این کتاب نیز به شاهدبازی در ادوار تاریخی ایران، چه عرفانی و چه غیر « شاهدبازی در ادب پارسی»دیگر 

ین بر خوانش انتقادی گفتمان حلمانیه با تأکید بر رباعیات اوحدالد»ای با نام نامهچنین، پایانعرفانی، پرداخته است؛ هم
نامه، مهناز محمدزاده و استاد ، در مقطع کارشناسی ارشد نوشته شده است. پدیدآورنده این پایان«اساس روش فرکالف

نامه با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، به بررسی عقاید و افکار دو راهنما، سمیرا بامشکی است. در این پایان
جوزی ها، یعنی اوحدالدین کرمانی و ابنهای این گفتمانبه آثار شخصیتگفتمان رقیب حلمانیه و مذهبی با توجه 

 پرداخته است.
 مورد در هایی که و پژوهش مطالعات از بسیاری در پرست،ترین صوفی جمالنام اوحدالدین، به عنوان برجسته       
ارف بزرگ در زمان حیاتش از مرزهای که آوازة دانش و فضل و مقام این عبا اینشده؛ آمده است.  انجام صوفیان دیگر

کشور ایران و عراق گذشته و به دیار ترکیه و سوریه رسیده بود؛ اما، کتاب جامعی دربارة گرایش عرفانی وی، نگاشته 
مناقب » دربارة احوال اوحدالدین کرمانی منابعی چند در دست است. نخست باید از کتابی با نام  امانشده است. 
فر آن را تصحیح کرده و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب در تهران به چاپ الزمان فروزانرد که بدیعیاد ک« اوحدالدین

هایی آوری و بخشرسیده است. این کتاب را یکی از خویشاوندان یا پیروان او در اواخر قرن سیزدهم میالدی، جمع
دین است و مشرب و مسلک صوفیانة اوحدالدین از آن نیز تألیف کرده است. کتاب در واقع دربرگیرندة مقامات اوحدال

( در انتشارات 1366و پیروان او نیز در کتاب معرفی شده است. کتاب دیگر، دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی )
ای باارزش، به قلم دکتر باستانی پاریزی در ترسیم سروش و به همت احمد ابومحبوب انتشار یافت. این کتاب مقدمه

چنین او بسیار مختصر به گرایش عرفانی اوحدالدین پرداخته حوادث زندگی اوحدالدین دارد؛ هم اوضاع کرمان و
های مختلف زندگی اوحد است. احوال و آثار اوحدالدین کرمانی، تحقیق مفصلی است از محمد وفایی که به جنبه

های زندگی و افکار که دربارة جنبه پردازد. اوحدالدین کرمانی و حرکت اوحدیه، از میکاییل بایرام، پژوهشی استمی
پرستی او نیز، به صورت مختصر سخن گفته چنین دربارة گرایش جمالاو که در آسیای صغیر اتفاق افتاده است. هم

تر به شاهکارهای ادبی دوره میانه، یعنی در قرن نوزدهم و بیستم، محققان غربی و شرقی توجه خود را بیش است.
های غربیان نخستین تالشاند. تر به عارفی چون اوحدالدین پرداختهن عربی معطوف داشته و کمالدین رومی و ابجالل

پرستی را فردی به نام لیود چنین، جریان و مکتب جمالزیسته و همای که اوحدالدین در آن میبرای درک جامعه
انجام داده است. او یکی از متخصصان مطالعات صوفیان ایرانی در قرون سیزده و چهارده  (Lloyd Ridgeon) ریدون

چنین است، هم ، نوشته«عزیز نسفی» سیزدهم، قرن صوفیان درباره را خود دکترای 1996 سال میالدی است که در
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لدین کرمانی و بحث دربارة گرایش شیخ احمد ا»ای دربارة دارد. مقاله« اهل فتوت»و « احمد کسروی»هایی دربارة نوشته
(، چاپ کرده است که تا حدودی به مسئلة شاهدبازی او 2012« )عرفانی او؛ )شاهدبازی در تصوف قرون وسطی(

 پرداخته است. 
پرستی اوحدالدین کرمانی، به زبان فارسی، اثر مستقلی نوشته نشده است در هر حال، دربارة شاهدبازی و جمال       

هش درصدد است که به این مهم بپردازد و با توجه به رباعیات او و مطالبی که نویسندگان دیگر دربارة و این پژو
 اش را بررسی و تحلیل کند.پرستیهای جمالاند، اندیشهاوحدالدین گفته

 

 . اوحدالدین کرمانی3
چنین از عارفان بلندآوازة ایرانی است. شهرت او به خاطر گرایش عرفانی او و هم ق( 635تا  561)اوحدالدین کرمانی 

الدین بن عربی، شمس ای از مشایخ معروف قرن ششم و هفتم هجری از جمله محیمصاحبت و مباحثت او با عده
را در بطن  الدین مولوی، صدرالدین قونوی و سعدالدین حموی است که اوالدین سهروردی، جاللتبریزی، شهاب

الدین سُجاسی بوده که خود او نیز شاگرد قطب الدین فانی این دوره قرار داده است. او شاگرد رکنهای مهم عرجریان
ابهری است. این شخص نیز شاگرد ابوالنجیب سهروردی بوده و ابوالنجیب نیز شاگرد ابوحفص عمر سهروردی است. 

 (.7: 2012چنین بنگرید به ریدون، )هماد او را به نیابت فرستاده بود( )همان کسی که ناصرالدین عبداهلل، خلیفة بغد
، از کرمان به هجری( 577)به احتمال قوی های کرمان و حملة ترکان غز او در سن شانزده سالگی و به هنگام آشوب      

علم و دانش پرداخت.  جا  به کسبای در بغداد شد و در آناصرار مادرش به بغداد گریخت. پس از آن وارد مدرسه
، )کسی که به عنوان خلیفه و جانشین استاد، دروس «معیدی»پس از مدتی، به علت هوش و ذکاوت و مطالعات به مقام 

به تدریس در آن مدرسه گماشته شد. او « حکاکیه»را برای طالب تقریر می کند(، رسید. پس از وفات استاد مدرسة 
سپس بر اثر رواج تصوف، به ویژه در بغداد، به این جریان روی آورد و زیر نظر  در این زمان فقیهی مشهور بوده است.

بهای شیخ خود به درجة های گرانهای سخت و مراقبتالدین سجاسی از صوفیان بزرگ بوده و بر اثر ریاضترکن
ی از کارهای صوفیان ارشاد نائل و از دست او خرقه پوشید. اوحدالدین بیش تر عمر خود را در سفر گذرانید، سفر یک

آداب و مقرراتی  و برای مسافر بر آن مواظبت داشته« سیر آفاق و انفس»است که برای دیدار مردان حق و به اصطالح 
. نخستین سفر اوحدالدین از کرمان به بغداد بوده و سرانجام هم بدین شهر بازگشته (22)بنگرید به همان: اند ترتیب داده

ب شیخ الشیوخی دارالخالفة بغداد، از جانب المستنصر باهلل خلیفة عباسی به او پیشنهاد داده و وفات یافته است. منص
 اش که از مقام و منصب دنیایی گریزان بود، این منصب را پذیرفت. رغم میل باطنیشد و او علی

فانی او، یعنی گرایش اوحدالدین در حیات خود، مورد احترام و تکریم بزرگان بسیاری بوده؛ هرچند گرایش عر      
او هیچ اثر منثوری را برای ای یافت. حال, در بین مردم رواج گستردهاینپرستی، مقبول همگان نبود؛ بااو به جمال

الدین محمد بلخی و عطار و چنین برخالف معاصران ممتازی مانند جاللاش انتشار نداد. همتوضیح گرایش عرفانی
ای از رباعیات ای یا دیوان غزلیاتی از خود باقی نگذاشت؛ اما، مجموعه، هیچ مثنوی طوالنیدار این زماندیگر عارفان نام

ای از فصول یا عناوین مطلب است، ها را به دوازده باب یا عنوان کلی تقسیم کرده و هر بابی مشتمل بر عدهکه آن دارد،
شده؛ کار دشواری است. این رباعیات تا ها، توسط وی نوشته هرچند مشخص کردن اینکه کدام یک از این نوشته

 دهد.پرستی نشان میچنین طرز تفکر این عارف را دربارة جمالحدودی گرایش عرفانی او و هم
 

 . مكتب جمال پرستی4
سان نبود و هر کدام از این روش و طریقة سلوک مشایخ و پیران، برای رسیدن به حقیقت و کمال، با یک دیگر یک

ای عادت و خدمت به خلق، بعضی سکر و گروهی مراقبه عده»پیران راه و روش خاصی را برای سلوک برگزیده بودند. 
ای نیز عشق و کشتن و از بین بردن حس تکبر. عدهای ای صحبت و ایثار، برخی ریاضت و سلوک، پارهباطن، دسته

ورزی و پرستش زیبایی بود. پرستی بر پایة عشق، را انتخاب کرده بودند. مبنای فرقة جمال(360: 1375)وفایی، « وداد
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های خالیق و مشاهدة جمال و جالل خداوند در مخلوقات است. آنان معتقد پرستی توجه به زیباییمنظور از جمال
: 1347بی نا، )«تواند احساس را لطیف و اخالق را معتدل و ظریف سازدای است که میوسیله»د که پرستش جمال بودن

ای از حسن ذاتی حق و تابشی از آفتاب جمال شاهد ازلی است و همان حسن هرجا که هست، جلوه»و این که  (39
 .(209: 1389)ستاری، « کندصید می ها راگردد و دلجمال جمیل حق است که در مظاهر جسمانی متجلی می

رسد. ابوحلمان مؤسس فرقة حلمانیه و از شاگردان ابن سلیم پرستی به قرن سوم هجری میپیشینیة مکتب جمال       
زیسته است. فرقة حلمانیه یکی از فرق حلولیه به شمار بوده که در قرن سوم هجری می ه( 297)متوفی به سال بصری 
اند که پیروان نمود که خدا در موجودات زیبا منزل گزیده است. گفتهمکتب حلمانیه این عقیده را تبلیغ می»رود. می

« آوردندشری سر تعظیم فرود میرسیدند، در برابر هر چهرة زیبای باین مکتب چون به شور و شیدایی و خلسه می
عبدالقادر بغدادی مؤلف کتاب الفرق بین الفِرَق دربارة ابوحلمان دمشقی نوشته است:  (.47: 1389)کربن و جاللی فراهانی، 

کند و هرکس خدای را بدین گونه بازشناسد؛ حالل و حرام از وی رویان حلول میاو معتقد بود که خداوند در خوب»
. پیروان ابوحلمان تا اوایل قرن پنجم (31: 1، ج1371فر، )به نقل از فروزان« خواهد به روی وی مباح باشد برخیزد و هرچه
از قول استادش کتابی در جواز نظر بر امردان به ابن طاهر مقدسی نسبت « تلبیس ابلیس»اند. ابن جوزی در وجود داشته

 . (227 – 228: 1368)بنگرید به ابن جوزی، تد. فرسدهد و این که او به زیبارویی در مصر صلوات میمی
های دیگر این شیوه در تصوف و نمایندگان آن از همان ابتدا با انبوه اعتقادات محافل مختلف و پیروان مشرب       

صاحب رسالة سوانح و برادر امام محمد  هجری( 520) متصوفه رو به رو بوده است. صوفیان مشهوری مانند احمد غزالی
روند. ، نمایندگان این مشرب به شمار میه( 688) و فخرالدین عراقی، صاحب لمعات ه( 525)القضات همدانی لی، عینغزا

کدام شهرت، تنوع طلبی، افراط توان گفت هیچاما، اوحدالدین کرمانی را باید نمایندة تام و تمام این مکتب دانست. می
 اند.و شیفتگی او را نداشته
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در لغت به معنای حاضر و اصطالحی حقوقی به معنای « شاهد»پرستان است. از اصول مهم مکتب جمال« اهدبازیش»
شود؛ به این روی اطالق میهای ویژة صوفیان است و به مردم زیبااین واژه از منظر دیگر نیز از اصطالح»است. « گواه»

. شاهد در کالم اهل تصوف به معنای جوان، امرد (263: 1355)فروزانفر، « مناسبت که گواه قدرت و لطف خداوند هستند
، به معنی «حجت»و « شاهد»لفظ »فر کند. به گمان فروزانتر دربارة زنان صدق مییا نوباوگان زیباروی است و کم

ل زیباروی در مصطلحات صوفیان از این عقیده سرچشمه گرفته است. به مناسبت آن که زیبارویان گواه یا دلیل جما
همواره اهل شاهدبازی است؛ اما شاهد او »و شاهدباز کسی است که  (31: 1، ج1371فر، فروزان)« اندتعالی فرض شدهحق

 . (129: 1388)محمدی آسیابادی، « خور باشدیک تن نیست، بلکه هر لحظه ممکن است با شاهدی دم
)مسلم، )بی تا(،  «إن اهلل جمیل و یحب الجمال»چون پرست، برای عقیدة خود به برخی از احادیثی عارفان جمال        

، (568: 1371)هجویری، « اطلبوا العلم عند حسان الوجوه» ،(31: 1360)عبهرالعاشقین: « رأیت ربّی فی أحسن صورة»، (65: 1ج
انعکاس  ها نیزدادند. این احادیث در آثار آنجستند و از این جهت به عقیدة خود جنبة دینی و معنوی میتمسک می

وی جدا شد و نوری دیدم که از من برآمد؛ هر دو نور برآمدند القضاتم نوری دیدم که از من که عین»یافته است. مانند 
و متصل شدند و صورتی زیبا شد؛ چنان که چند وقت در این حال مانده بودم، انَّ فی الجنة سوقًا یباع فیها الصور؛ این 

 . یا در این شعر عطار:(303: 1370القضات، )عین« دهدخود نشان می أحسن الصورةباشد، رأیتُ ربّی فی
 هررر آن نررقشرررری کرره بررر صررررحرررا نررهررادیررم » 

 

 تررو زیرربررا برریررن کرره مررا زیرربررا نررهررادیررم   

 

 سرررررر مرررویررری ز زلرررف خرررود نرررمرررودیرررم 

 

 « جرررهررران را در بسررررری غررروغرررا نرررهرررادیرررم 
 

 (492 – 493: 1362)عطار، 
های جزیی هم نمودی از زیبایی کل است و زیبارویان مظهری از جمال پروردگار  و شاهدان رو، زیباییایناز        

ها، توان رسید و آناویند و نه تنها دوست داشتنشان گناه نیست، بلکه، تنها به وساطت و دستگیری آنان به خدا می
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که حقیقت مطلق است، هرگز برای بشر ممکن نیست ادراک حق به حسب ذات »پیوند والیت ایشان به خدا هستند. 
توان دید. بنا بر این، صورت زیبا مظهر جمال و لطف خداست و آن دل ریبایی و حسن از و تنها حق را در مظاهر می

 . (1035: 3، ج 1371فر،فروزان)«کندگری میآمیز جلوهآثار ظهور جمال لم یزلی است که در آن مظهر لطف
های زیبا تجلی کرده، بنا براین، معتقد بودند که با مطالعة در چهرة به اعتقاد این عارفان، خداوند در چهره گفتیم که      

که از روی شهوت نباشد؛ جایز ها نظر کردن به این شاهدان را، به شرط آنتوان جمال صانع را دید. اما، آنشاهدان، می
ها پرست از هوای نفس، در کتابور بودن این دسته از عارفان جمالبازی و دهای بسیاری برای پاکشمردند. نمونهمی

منکران خبر آن به سلطان »توان داستان شیفتگی روزبهان بقلی شیرازی به شاهد پسری که ذکر شده است. از جمله می
مالد. شیخ می روی پای او رابردند و سلطان که دربارة شیخ نیکو گمان بود، به دیدار شیخ رفت و دید که دلبری ماه

، یا سخن شمس تبریزی دربارة شاهدبازی (419 – 438: 1386عراقی، )«پای در منقل آتش نهاد و تهمت از خویش دور کرد
های خوب میل بود، نه از روی شهوت. چیزی که او دیدی، خوش نیست گفتن، او را به این صورت»احمد غزالی، 

چنین، . هم(324: 1، ج1385)شمس تبریزی، « یک ذره شهوت نبودی در آنکسی دیگر آن ندیدی. اگر پاره پاره کردندی، 
، (587 – 588: 1382)بنگرید به جامی، که پسر خلیفه مرید او شد بازی شیخ اوحدالدین کرمانی در سماع، چنانداستان پاک

، 71،  68،  27، 29: 1347نا، ی)بنگرید به بهای فراوانی ذکر گردیده استونهچنین در کتاب مناقب اوحدالدین کرمانی نمهم
80.)... ، 

 

 بازی در متون فارسیپرستی و شاهدجمال 1-5
. (31: 1381)بنگرید به شمیسا، پیشینة شاهدبازی به استناد متون موجود حداقل هزار و اندی سال در ایران سابقه دارد 

شود؛ اما، عشق به نی ادب فارسی دیده میپرستی، هم در میان متون غیرعرفانی و هم متون عرفابازی و جمالشاهد
پرستی و نظایر آن یاد شده؛ جنبة معنوی و زیبارویان مذکر در متون عرفانی که با اصطالحاتی چون شاهدبازی، جمال

 و مثبتی ندارد. در این شعر فرخی: عرفانی، اغلب شاهد، جنبة معنویمثبتی دارد. در متون غیر
 هررمررواره شررررادمررانرره زیرراد و برره هررر مررراد » 

 

 تررروفررریرررق جرررفرررت او و خرررداونرررد یرررار او  

 

 چررون برروسررررترران تررازه و بررا  شررررکررفررترره برراد 

 

 «از روی ریررردکررران حصررررراری حصرررررار او 
 

 (244: 1311)فرخی سیستانی،  
 ، همان شاهدان است که خود شعر جنبة عرفانی ندارد.«ریدکان»این جا منظور از        

توان گفت اغلب عارفان از آن ، جنبة معنوی و مثبتی دارد و می«زیبارویان»و « شاهدان»در متون عرفانی، بحث        
دریغا! این حالت، شاهدبازان دانند که »ها مشهود است. مانند: اند و عشق پاک و بدون شائبه در آثار آنبهره نبودهبی

کند با شاهدبازان حقیقی که حیات و شاهد و مشهود بیان می شاهد، موت چون باشدحیات با شاهد چگونه بود و بی
پرستی به در نیایی و دست بِنَداری، حقیقت پرستی باشد تا از عادتو موت چیست. دانم که این کلمات در عالم عادت

، یا (320: 1368القضات همدانی، )عین« و زر نشوی و این کلمات دانستن در شریعت حقیقت باشد، نه در شریعت عادت
 گوید: حافظ می

 برره کوی میکررده یررا رب سرررحر چرره مشرررغلرره بود »

 

 «که جوش شررراهد و سررراقی و شرررمع و مشرررغله بود  
 

 (1368 :124) 
 گوید: سنایی می      
ین» نی ا ک کن نررازی کرره  حرم  م  جررا بررا عرراشررررق 

 

 «  الفرری کرره زنرری برراری بررا شرررراهررد مررحرررم زن  
 

(1354: 265) 
 گوید: سعدی نیز می     
هد سررراقی سرررت » که شرررا  به حالوت بخورم زهر 

 

 « برره ارادت برربرررم درد کرره درمرران هررم ازوسررررت  
 

 (.211: 1385)سعدی، 
 شود: گاهی شاهد همان انسان کامل است که در آثار شمس و موالنا به فراوانی دیده می     
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 صررررروفررریرررانررریرررم آمرررده در کررروی ترررو »

 

 شرررررری   هلل از جررررمررررال روی تررررو   

 

 شرررررمررس ترربررریررزی تررویرری خرروان کرررم  

 

 « سرررریررر شررررد کررون و مررکرران از طرروی تررو  
 

 (1179:  2، ج1363)مولوی، 
مقصود از وجود عالم، مالقات دو دوست بود که روی در هم »داند. خود شمس نیز، شاهد را انسان کامل می       

« ایمنهند؛ جهت خدا، دور از هوا. مقصود نان نی، نانبا نی، قصابی و قصاب نی. چنان که این ساعت به خدمت او آسوده
 هد و شاهدباز خداوند است: چنین، به نظر مولوی، شا. هم(30: 2، ج 1391)شمس تبریزی، 

حق عرردل اسررررت و شرررراهررد آن اوسررررت»  نررام 

 

 شرررراهررد عرردل اسررررت زین رو چشرررم دوسررررت 

 

 مرررنرررظرررر حرررق دل برررود در دو سررررررا

 

 کررره نرررظرررر در شررررراهرررد آیرررد شررررراه را  

 

 اشعشرررررق حرررق و سرررررر شررررراهررردبرررازی

 

 اشسرررررازیبرررود مرررایرررة جرررمرررلررره پررررده 

 

 پرررس از آن لررروالک گرررفرررت انررردر لرررقرررا

 

 «در شرررررب مرررعرررراج شررررراهررردبررراز مرررا 
 

  (1035، دفتر ششم: 1385)مولوی، 
 پرستی اوحدالدینبازی و جمالشاهد 5-2

به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین و برخی از »الدین سجاسی است. اوحدالدین کرمانی تربیت یافته ابوالغنایم رکن
 (.38: 1347نا، )بی «الدین سجاسی خود به رعایت اصول شرع و حفظ آداب و سنن، مقید بوده استنویسان، رکنتذکره

اند. اوحدالدین در الدین سجاسی، یعنی شمس تبریزی و اوحدالدین کرمانی، از حدود او عدول کردهدو شاگرد رکن
پرستی و شاهدبازی، همة ظواهر شرع کرد و غیر از جمالبسیاری از عقاید خویش روش و طریق استادش را دنبال می

کدام از پیروان این فرقه، پرستی است. هیچد فرقة جمالترین افراترین و برجستهرا رعایت کرده است. او از بزرگ
های اوست. بازی او یکی از بارزترین گرایشاند. شاهدپروایی و بلندپروازی او را نداشتهباکی، بیشهرت، جسارت، بی

چون »ست: اند. در تاریخ گزیده چنین آمده اهای تاریخی دربارة این ویژگی او بسیار سخن گفتهها و کتابدر تذکره
السیر . در تاریخ حبیب(667: 1361)مستوفی، « او در سماع گرم شدی، پیراهن امردان بدریدی و سینه به سینة ایشان نهادی

رو، به این، از(116: 3، ج1333خواندمیر، )«عذار میل بسیار داشتشیخ اوحدالدین به دیدار جوانان ساده»نیز آمده است: 
 . (671: 1381)جامی، « گفتندباز میکرده است، شاهدا جوانان سماع میاز آن جهت که ب»اوحدالدین 
 پروا، سخن گفته است. اش بسیار بیاوحدالدین در رباعیاتش دربارة شاهدبازی       

 شررررراهررردبرررازم هرررر آنرررک انرررکرررار کرررنرررد »

 

 چررون درنررگررری روز و شررررب ایررن کررار کررنررد  

 

 بررازنررد هررا کرره برریررنرری هررمرره شررررراهرردآن

 

 « آن زهرررره نررردارنرررد کررره انرررکرررار کرررنرررد 
 

 (224: 1380)کرمانی، 
 نیز:      
 هرریرر ررم ز مررالمررت جررهرران برراکرری نرریسررررت »

 

 «کررنشرررراهرردبررازم تررو هرررچرره خررواهرری مرری 
 

 ( 228)همان: 
جویم، زیرا حقیقت را فقط در گوید که جمال مطلق الهی را در چهرة انسانی که لطیف است میوحدالدین میا       

توان دید. بنابراین، زیباپرستی عین خداپرستی است و عشق بر جمال زیبارویان، را تنها در آینة صورت میمظاهر و معنی 
 کند:عین عشق به ذات حق است. رباعیات ذیل از این نکته حکایت می

 حسررررنرری کرره گررواه حسررررن مررعرربررود بررود » 

 

  «چررون حسررررن بررتررم ز لررطررف مرروجررود بررود 
 

 (230: 1380)اوحدالدین، 
عیرران »  معشرررروق   آن شرررراهررد دل کرره هسررررت 

 

 « هررر لررحررظرره برره صررررورترری نررمررایررد مررعررنرری 
 

 (234)همان: 
  چنین:هم      
یة اوسررررت » هدی دا فل ره اسررررت و شررررا  جان ط

 

 شرررراهررد بررازی هرمرریشرررره سرررررمررایررة اوسررررت  
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 برریررنرری ایررن صرررررورت زیرربررا کرره ترروأش مرری

 

یة اوسررررت  یک این سررررا هد نیسررررت ل  « آن شررررا
 

 (233)همان: 
اوحدالدین شاهد صورت را فرع و واسطه و شاهد معنوی را اصل و مقصود دل خویش خوانده است و بیان        
ها، همان معنی نهفته است و عارف در پی دیدن ظواهر و صورت نیست، بلکه در پی دارد که در پس همة صورتمی

 دیدن معانی است.
چه بسررری اسررررتدر شرررهر ظریف و خوب»  روی ار

 

نی  ع م چو برره  بی  نیسررررت خو بود شرررراهررد   ن

 

 تررا ظررن نرربررری کرره هسررررت شرررراهررد صررررورت

 

 «صرررورت همه زحمت اسرررت و شررراهد معنی اسرررت 
 

 (233)همان: 
 گوید، شاهد ظاهری مقصود او نیست، بلکه شاهدی دیگر، مقصود و منظور شاهدبازی اوست. چنین میاو هم      
 سررررت در شرررراهررد، شرررراهرردی دگررر پررنررهرران»

 

 «شرررراهرردبررازیبررا آن شرررراهررد خرروش اسررررت  
 

 (222)همان:  
 مررن دل نرردهررم برره شرررراهررد صررررورت از آنررک »

 

 «  کرران شرررراهررد اصررررل هسررررت مررقصررررود دلررم 
 

 (.228)همان: 
 اش از هوای نفس به دور است، او تأکید می کند که شاهدبازی       

 خررواهرری کرره بررود شرررراهرردت ای مرررد عررلرریررل »

 

 مررانررنررد سررررمرراعرریررل برره نررزدیررک خررلرریررل  

 

 گررر شررررراهررد را برررای شرررررهرروت طررلرربرری 

 

 «سرررر  بر تو شررررف دارد و شررریطرران تفضررریررل 
 

 ( 98)همان: 
 و نیز:     
 نررگررریررم در تررو کرره برره دیرردة صرررررفررا مرری»

 

 نررگررریررم نرری از پرری شرررررهرروت و هرروا مرری 

 

 دیرردار خرروشرررررت آیررنررة لررطررف خررداسرررررت

 

 «نررگررریررممررا در تررو، برردان لررطررف خرردا مرری  
 

 (263)همان: 
 چنین می گوید شرط است که در شاهد زمینی، شاهد اصلی را مشاهده کنی. هم     
نیسررررت» خوش  نی  ی می نشررر گر د  بی شرررراهررد ا

 

 جررز شرررراهررد اگررر یررار برریررنرری خرروش نرریسررررت 

 

 لرریررکررن ز نررخسررررت ایررن یررکرری شرررررط برردان

 

نیسررررت  نی خوش  ی ب ن  « در شرررراهررد، شرررراهررد ار 
 

 (224)همان: 
 بیند: داند که جمال خود را در او میاو حتی، خداوند را نیز شاهدبازی می     
 در دیرردة مررا نررگررر جررمررال حررق برریررن »

 

 کررایررن نررور حررقرریررقررت اسررررت و انرروار یررقرریررن 

 

 حررق نرریررز جررمررال خررویررش در مررا برریررنررد

 

 «ایررن فرراش مررکررن کرره خررونررت ریررزد برره زمرریررن 
 

 (120)همان: 

 . نظربازی6
نگریستن، نگریستن »پرستان و از جمله اوحدالدین است. نظر در لفت به معنای: از اصول مهم مکتب جمال« نظربازی»

نظر، ». در اصطالح صوفیان (2567: 1377)دهخدا، « در چیزی به تأمل، انتظار داشتن چیزی را، مترقب بودن چیزی را
حضرت حق تعالی است بر سالک راه حق و توجه بنده توجه و دقت در امور و حقایق موجودات است و نیز توجه 

 (. 87: 1366کی منش، )«است
گونه که سعدی ای قدیمی دارد. همانبحث نظر کردن به معشوق و التذاذ از زیبایی او در ادبیات فارسی، پیشینه      
 گوید: می
 نررظررر بررا نرریررکرروان رسررررمرری اسررررت مررعررهررود »

 

 «  نررره ایرررن بررردعرررت مرررن آوردم بررره عرررالرررم 
 

(1385 :271) 
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 شود. چنین، در شعر رودکی، شاعر قرن چهارم هجری نیز دیده میهم      
چو مرراه » بترران  ع ل لون و  گ ل گ  سررررمرراع و بررادة 

 

 اگررر فرررشرررررترره برربرریررنررد دراوفررتررد در چرراه  

 

 نررظررر چررگررونرره برردوزم کرره بررهررر دیرردن دوسررررت 

 

گیرراه  گس دمررد برره جررای  نر همرره  من   «ز خرراک 
 

 (140: 1356)رودکی، 
« نظرباز»واضع و مبتکر واژة های بعد، نظر کردن در شعرهای سعدی تعبیر عرفانی پیدا کرد و خود سعدی در قرن      
 های کلیدی شعر حافظ دانسته است که یکیچنین خرمشاهی، نظربازی را از واژه، هم(267: 1386)بنگرید به نظری، است 

 .(706: 2: ج1366، )بنگرید به خرمشاهی از ارکان و لوازم رندی حافظ است
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اند. به در متون عرفانی ما، نظر جایگاه واالیی دارد و اغلب شاعران و عارفان، به نظر با دید مثبت و با احترام نگریسته

بدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت »نظر احمد غزالی، نظر آغاز کنندة عشق است. 
القضات همدانی نیز، نگریستن به معنی را باعث افزایش بصیرت عین (.178: 1359)« دل افکند، تربیت او از تابش نظر بود

چنین، طبق احکام فقهی مسلمانان، نگاه به هم (.343: 1386)« نظر بر معنی آید، نور بصر زیاد شود»باطن می داند. چون 
 ونه، به این اشعار بنگرید:شود؛ برای نمکه، در متون عرفانی، این نگاه مباح میحالینامحرم و نظربازی حرام است؛ در

 مرررا برره صررررورت شرررراهررد نررظررر حررالل بررود» 

 

می  هرچرره  ظرمکرره  ن گرم، شرررراهررد اسررررت در   «ن
 

 (673: 1385)سعدی، 
 کرره گررفررت در رخ زیرربررا نررظررر خررطررا برراشررررد »

 

 «  خررطررا بررود کرره نرربرریررنررنررد روی زیرربررا را 
 

 (402)همان: 
 گوید: چنین مولوی میهم     
 هررا نهرران ام چو عقررل و جرران، از همرره دیرردهآمررده»

 

برم   ظر  ن علرره   تررا سررروی جرران و دیرردگرران، مشررر

 

 اوسررررت نشرررسرررترره در نظر من برره کجررا نظر کنم

 

جا سرررفر برم  به ک ته شرررهر دل، من   «  اوسررررت گرف
 

(1363 :378 .) 
از دید احمد غزالی، نظر کردن »گوید: های نظربازی، این است که نظر باید پاک باشد. پورجوادی مییکی از شرط     

رویان از که، نظر کردن بر خوبحالیبر روی نیکو بر دو قسم است: یکی از روی شهوت و دیگری از روی عبرت. در
شود. این خصال مبنی بر این حدیث ت محسوب میروی شهوت گناه است؛ همین نظر اگر از روی عبرت باشد، عباد

است که پیغمبر )ص( فرمود: النظر بالعبرة الی وجوه الحسان عبادة و من نظر الی وجه حسن بالشهوة کتب علیه اربعون 
الف ذنب. یعنی نظر کردن بر روی نیکو که با عبرت توأم باشد؛ عبادت است. اما، اگر این نظر از روی شهوت باشد، 

اند. . عارفان اغلب به این نظر پاک اشاره کرده(59 – 60: 1358)پورجوادی، « نویسندزار گناه به حساب شخص میچهل ه
 شائبه دارد. تر از اوحدالدین کرمانی گفته است که به پسران زیبا، نگاهی پاک و بیسنایی خیلی پیش

 غررریرربرریررم چررون حسررررنررت ای خرروش پسررررر »

 

 یرررکررری از سرررررر لرررطرررف برررا مرررا نرررگرررر  

 

 ای سرررررفرررر داد مرررا را چرررو ترررو ترررحرررفررره

 

 زهررری مرررا برررر ترررو غرررالم سررررررفرررر  

 

 نرررظررررمررران مررربررراد از خررردای ار بررره ترررو 

 

 «جررز ار روی پرراکرری اسرررررت مررا را نررظررر 
 

(1354 :891) 
اند که  ، حافظ و سعدی و روزبهان بقلی و عراقی، بر این عقیده«نظر»در مسألة »نویسد: کوب میچنین، زرینهم     

. شاعران و بزرگان دیگر چون (184: 1373کوب، )بنگرید به زرینو هوس نباشد؛ در آن ایراد نیست  وقتی از روی شهوت
 اند. سعدی و حافظ و دیگر شاعران نیز بر این عقیده

حب» که صررررا فت   نظر اسررررت هرکسررری را نتوان گ

 

فسعشرررق  ن گر و  گر اسررررتبررازی د تی د  « پرسررر
 

 (451: 1385)سعدی، 
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 مرررا برره صررررورت شرررراهررد نررظررر حررالل بررود » 

 

می  هرچرره  ظرمکرره  ن گرم، شرررراهررد اسررررت در   «ن
 

 (673)همان:  
 ترین اصل نظربازی، پاکی نظر است. ترین و اصولیبه نظر حافظ نیز، اساسی     
 نرررظرررر پررراک تررروانرررد رخ جرررانررران دیررردن»

 

کرد  توان  ن جز برره صررررفررا  ظر  ن ینرره  ی  «کرره در آ
 

 (93: 1368)حافظ، 
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رود؛ نظربازی است. پرستی و به تبع آن اوحدالدین که بارزترین فرد این مکتب به شمار مییکی از اصول مکتب جمال
اوحدالدین دربارة نظر به شاهدان، در رباعیاتش بسیار سخن گفته است. او هدف خود را از نظر و مالمت خلق چنین 

 بیان کرده است. 
 را قصررررد سررررالمررت برراشررررد هررر چررنررد مرر»

 

 در مررن ز هررمرره خررلررق مررالمررت برراشرررررد 

 

 هررر یررک برره هررزار فررعررل بررد مشررررغررولررنررد

 

 «گررر مررن نررظررری کررنررم قرریررامررت برراشرررررد 
 

 (203: 1380)کرمانی،  
هدف دیدن جمال شاهد را نظر  (217)همان: « شاهد که خود اوست دیده جایش»جای شاهد در دیدة اوست.        
 (. 208همان: )«مقصود من از جمالت ای جان نظری است»گوید: داند و میمی

مسئلة مهم در نظر کردن، پاکی آن است که اوحدالدین به آن بسیار تأکید کرده است. او بارها گفته است که به معشوق 
 نگرد، نه از روی شهوت و هوا. فقط به دیدة پاک می

 نررگررریررم در تررو کرره برره دیرردة صرررررفررا مرری»

 

 نررگررریررمنرری از پرری شرررررهرروت و هرروا مرری 

 

 دیرردار خرروشرررررت آیررنررة لررطررف خررداسرررررت

 

 «نررگررریررممررا در تررو برردان لررطررف خرردا مرری 
 

 (263)همان:  
نظر بیند که صاحببیند که به شاهد و جمال او بنگرد، بلکه او کسی را شایسته میاوحدالدین هر کسی را الیق نمی      
 باشد. 

 خرربررران را برراشررررد عشررررق از چرره سرررربررب برری»

 

 نرظرران را برراشررررد کرراری اسررررت کرره صرررراحررب 

 

بود  هوت اسررررت، آن عشرررق  هرچرره برره شررر  گر 

 

هر گرراو و خری   « پس عرراشرررق صررررادق اسررررت 
 

 (263)همان: 
 دیگرند. های کاملی هستند که آینة همنظران همان انسانصاحب      
 نررظررران آیررنررة یررکرردیررگرررنررد صررررراحررب»

 

 خرربرررنررد در مررنررزل خررود چررو آیررنرره برری 

 

 وار طرررلررربررری آیرررنرررهای مررریگرررر روشرررررنررری

 

 « در خررود مررنررگررر تررا هررمرره در تررو نررگرررنررد 
 

 (246)همان:
 گردد. نظر و انسان کامل میگاهی به دنبال صاحب       
 نررظررری کررجرراسررررت تررا بررنررمررایررم صرررراحررب»

 

 «صررررد گررریررة زار زیررر هررر خررنرردة خررویررش 
 

 (259)همان:  
 دل. نظر باشد و هم صاحبو شرط است که این انسان کامل، هم صاحب       
حب» حبهر صررررا نه صررررا که او   نظر اسررررت دل 

 

بر خطر اسررررت   بس  قوبررت اسررررت و  ع  درخورد 

 

 خررربرررران ز کرررار دور افرررترررادنرررد ایرررن بررری

 

 « شررررهرروت بررازنررد و نررام شرررراهررد بررتررر اسررررت 
 

 ( 263)همان: 
 

 . عشق7
 پرستی بر پایة عشق بنا نهاده های عرفانی، از جمله جمالعشق در عرفان جایگاه واالیی دارد. ارکان بسیاری از گرایش
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)عین « عشق فرض راه است همه کس را»اند. عشق از واجبات راه سلوک است. شده و عارفان بسیار از آن سخن گفته

هرجاکه باشی و در هر حال که باشی، »گوید: آن بکوشد.  مولوی می ، و سالک باید پیوسته در(96: 1386القضات همدانی، 
 شود. . عشق، باعث تزکیه و تعالی اسنان می(169: 1385)مولوی، « جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی

 هرررکرره را جررامرره ز عشرررررقرری چرراک شرررررد »

 

 «  او ز حرررص و عرریررب، کررلرری پرراک شرررررد 
 

 (. 10: 1: دفتر 1372)مولوی، 
پیمایند، از این روست که عشق در نظر آنان بسیار واال و مقدس عرفا راه سلوک را با عشق و جذبه و کشش می      

پرستی است. به نظر عارفان، عشق نتیجة شهود و مشاهدة زیبایی است، به ویژه، در تفکر عارفانی که متمایل به جمال
 گوید: اند. برای نمونه، حافظ میو نظربازی بوده

ستم  من آز» شت، دان سف دا سن روزافزون که یو  آن ح

 

 «  کرره عشرررق از پردة عصرررمررت برون آرد زلیخررا را 
 

 (.15: 1368)حافظ، 
اند. عشق مجازی از آن رو ستودنی است که پیوند دهنده به عشق عرفا عشق را به مجازی و حقیقی تقسیم کرده     

 حقیقی است. 
 عرراشرررقی گر زین سرررر و گر زان سرررر اسررررت »

 

 « عرراقرربررت مررا را برردان سررررر رهرربررر اسررررت 
 

 (14: 1، دفتر1372)مولوی، 
ها عشق مجازی را هم به حکم چنین،  برای دست یابی به عشق حقیقی باید از پل عشق مجازی گذشت. آنهم      
نسفی  اند.ای از عشق به کمال دانستهدوستی را نشانهپرستی و جمالمقبول شمرده و جمال« المجاز قنطرة الحقیقة»
توانم نوشت که مردم فهم کنند و کفر دانند، چنان که حق عشق است، نمیای درویش! از عشق حقیقی، آن»گوید: می

. این عشق مجازی عاقبت انسان (161: 1386)نسفی، « جا استدالل کننداما از عشق مجازی چیزی بنویسم تا عاقالن از این
جانم فدای کسی باد که پرستندة »که از روی شهوت و هوای نفس نباشد. آنرساند؛ اما به شرط را به معشوق حقیقی می

گویم که شهوت شاهد مجازی باشد که پرستندة شاهد حقیقی خود نادر است، اما گمان مبر که محبت نفس را می
 (.297: 1386القضات همدانی، )عین« گویم و این محبت دل نادر بودیباشد، بلکه محبت دل ]را[ م
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شمرد. به نظر او که مایة ذوق و حال و حاکی از وجد و شوق است، نیکو میاوحدالدین کرمانی، عشق را از باب این
. او  عشق را از (223: 1380)کرمانی، « کاین عشق عزیز است به هر خس ندهند»عشق پایگاه و جایگاهی بس بلند دارد. 

 داند. هوس دور می
 طررلرربرری تررو کررامرررانرری در عشرررررق زان مرری»

 

 کررز شررررهرروت و طرربررع پرررگررمررانرری در عشررررق  

 

 دانرری تررو عشررررق و هرروس هررر دو یررکرری مرری

 

 « تررردامررن و خشررررک مررغررز از آنرری در عشررررق 
 

 (214)همان: 
 و نیز:      
 گررر شررررهرروت را تررو عشررررق خرروانرری، غررلررطرری »

 

 «از شرررهوت تررا برره عشرررق ره بسررریررار اسررررت  
 

 (228)همان: 
 .(207همان: )«پا بر سر نه که عشق بازی این است»به نظر او پا بر سر وجود خود نهادن است. بازی عشق     
حال، در نظر خودش اینخوانند؛ بامی« مباحی»کنند و او در عشق، به جایگاهی رسیده است که همه او را مالمت می     

 بدنام نشده است. 
 خرروانررنررد ام مرریدر شرررررهررر هررمرره مرربرراحرری»

 

 «عشررررق حرراصررررل کررردیررم نرریررکررو نررامرری ز 
 

 (219)همان: 
 گوید: چنین میهم     
 در عشرررررق خرررریررردار ابررراحرررت مرررایررریرررم»

 

 در راه تررو در سررررراحررت راحررت مررایرریررم 
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 گر مسررررت شرررردن ز عشررررق ابرراحررت برراشررررد

 

 «  پررس خرراک کررف اهررل ابرراحررت مررایرریررم 
 

 (. 219)همان: 

 . سماع و موسیقی8
پرستان جایگاه واالیی دارد و بعد از شاهدبازی و نظربازی، از اصول مهم به سماع و رقص در نزد اوحدالدین و جمال

تواند احساس را لطیف و اخالق را معتدل و دل را پاک و روشن رود. به نظر اوحدالدین، سماع و موسیقی، میشمار می
 سازد و انسان را به حقیقت برساند. 

. (476: 2، ج1371)فروزانفر، چنین ، هم(87: 1379)بنگرید به بایرام، دانست دین سماع و رقص را نوعی عبادت میاوحدال      
خاست. جوانان زیادی در مجلس رقص او حضور گام با مریدانش به سماع برمیکرد و هماو مجالس سماع بر پا می

شد. البته خود میکرد تا جایی که از خود بیهمراهی میداشتند که خود اوحدالدین با این جوانان، در رقص و سماع 
گرفتند. مانند سعدالدین حمویی که ماجرای اعتراض او به برخی افراد به این مجالس و رقص و سماع او ایراد می

دهم . حتی باب (146: 1347نا، )بنگرید به بیآمده است « مناقب نامه»ام یت سیاوحدالدین در باب سماع و رقص در حکا
 رباعیات وی به سماع اختصاص دارد. 

 سرررراز اسررررت آب بررود سررررمرراع کرران برریبرری»

 

 آتررش در زن برره هررر کررجررا غررمرراز اسرررررت  

 

 برراد اسررررت سرررمرراعی کرره درو شرررراهررد نیسررررت 

 

 «  خرراکش بر سرررر هر کرره نرره شرررراهرردبرراز اسررررت 

 

 (274: 1380)کرمانی، 
 اش از روی هوی و هوس نیست و خدایی است. دارد که رقص و سماعاو در این رباعیات، اظهار می     
 رقصرررررم تررا ظررن نرربررری کررز هررنررری مرری»

 

 رقصرررررم یررا از سرررررر ذوق و خرربررری مرری 

 

 ایررن رقررص مرررا رقررص خرردایرری مشرررررمررر

 

 « رقصررررمکررز بررهررر چررنرریررن خرروش پسررررری مرری 
 

 (.274: 1380)کرمانی، 
در مجالس او، نوازندگان و سرایندگان نیز حضور »داد. چنین در موسیقی استاد بود و به آن اهمیت فراوان میاو هم      

 . (90: 1379)بایرام،  « اندنواختهداشته و در هنگام سماع، موسیقی می
نوم » می شررر من حرردیررث وی   عمری اسررررت کرره 

 

 شرررررنرروم و آوازة عشرررررق از دف و نرری مرری 

 

 برررا مرررن بررره زبررران حرررال هرررر مررروجرررودی 

 

 «شرررررنرررومگرررویرررد ولررری ز نررری مررریاو مررری 
 

 (276: 1380)کرمانی،  
 

 . مخالفان اوحدالدین9
پرستی، عالوه بر مشایخ و عارفان بزرگی که نامشان خواهد آمد؛ همواره در معرض انتقاد اوحدالدین به واسطة جمال

که شیخ در سماع است و شاهد پسران نیز در ، زمانی«مناقب» شدید برخی از عوام قرار داشت، برای نمونه، درکتاب
گویند زنند و مساوی میباشند، طعن میجماعتی نامحرمان و مدعیان می»اند، چنین آمده است: سماع با او شرکت کرده

خ و عارفان، افراد زیر، . از مشای، ...(264، 194چنین بنگرید به همان: ()هم194: 1347)«گیرندکنند و به طنز میو تماخره می
 اند.پرستی او را برنتافته و سخت به او تاختهگرایش جمال

 

 جوزیابن  1-9
های از کتاب« تلبیس ابلیس»هجری قمری در بغداد زاده شد. او مجتهد مشهور حنبلی است.  511جوزی در سال ابن

پرستی است. در کتاب تلبیس فرقة جمالمشهور اوست. او که معاصر اوحدالدین کرمانی است، از مخالفان سرسخت 
صحبت احداث هم که »گوید: پرست میابلیس، سخت به این فرقه تاخته است.. وی دربارة شاهدبازی صوفیان جمال

ها در آن هیچ اصل درست ندارد و با سنت کنند، امری است که دعوی آنحمل می« وجه حسن»آن را بر جواز نظر در 
نگرند و نظر کنند که با نظر شهوت در احداث نمیکه بعضی ادعا میمخالف است و اینو سیرت صحابه و تابعان 

کند نفس وی از ان چه نزد کس که دعوی می عبرت و اعتبار دارند، قولی محال است و طباع خلق مساوی است، آن
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متفاوت است، در هر نماید و هرچند صوفیه درین باب احوالشان ابنا  جنس وی هست، منزه است؛ ادعای باطل می
 .(193: 1368جوزی، )ابن« کندترین حبائل ابلیس است که وی با آن صوفیه را صید میحال صحبت احداث قوی

 

 سهروردی 9 -2
برادرزادة ابوالنجیب سهروردی و از مشایخ معروف صوفیه و از ؛ ق( 632 – 532)الدین ابوحفص عمر سهروردی شهاب

است. عرفان او، عرفانی خشک و به دور « عوارف المعارف»؛ صاحب کتاب سهروردیهبنیادگذاران طریقة مشهور به 
گذار رو، اوحدالدین کرمانی را بدعتو از این خیالی چون اوحدالدین مخالف بودعارفان نازکبا لطافت بوده است. او 

بنا به روایت عبدالرحمان جامی، که او هم از رسالة اقبالیه تألیف عال الدوله سمنانی نقل کرده؛ . ه استو زندیق خواند
پیش من نام وی مبرید که او مبتدع و کافر »خوانده و گفته است که « مبتدع»الدین سهروردی اوحدالدین را شهاب
الدین قدس سره به ابتداع وی آن بوده شهابتواند بود که مراد شیخ می»گوید: جامی در ادامة این روایت می«. است

کرده و جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده گویند وی در شهود حقیقت توسل به مظاهر صوری میباشد که می
حال، بسیاری از بزرگان و عارفان او را از جملة مخالفان گرایش عرفانی اوحدالدین هر. در(510: 1382)جامی، « نمودهمی

 ند.ادانسته
 

 شمس تبریزی 9 -3
االنس جامی، ذکر گردیده است که اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی هر دو شاگرد هایی، مانند کتاب نفحاتدر تذکره
، هیچ «مقاالت»اند. ممکن است که شمس، اوحدالدین را در همان دوره دیده باشد. شمس در الدین سجاسی بودهرکن

بریزی نسبت به اوحدالدین کرمانی نظر خوبی نداشته است و این داستان معروف نامی از سجاسی نبرده است. شمس ت
خدمت شیخ اوحدالدین کرمانی را رحمة اهلل علیه آن جایگاه )بغداد( دریافت. ]شمس تبریزی[ »است که شمس تبریزی 

« بینی؟بر آسمانش نمینداری چرا بینم، فرمود که اگر در گردن دمل پرسید که در چیستی؟ گفت ماه را در آب طشت می
العارفین آورده است که در مالقاتی که بین این دو عارف در بغداد چنین، افالکی در مناقب. هم(616: 2، ج 1961)افالکی، 

ات باشم، )شمس( گفت: به صحبت من خواهم که در بندگیبعد الیوم می»روی داد، اوحدالدین به شمس گفت که: 
که البته مرا به خدمت و صحبت خود قبول کن، فرمود به شرطی که علی مال  الناس  طاقت نداری، شیخ به جد گرفت

در میان بازار بغداد با من نبیذ نوش کنی، گفت: هیچ نتوانم، گفت: از برای من نبیذ خاص توانی آوردن؟ گفت: نتوانم، 
. این حکایت (616: 2، ج1916لعارفین، مناقب ا)«گفت: وقتی که من نوش کنم با من مصاحبت توانی کردن؟ گفت: نی، نتوانم

ها کردی و باز به خلوت خود درآوردی. مرا آن شیخ اوحد به سماع بردی و تعظیم»در مقاالت دو بار آمده است: 
روزی گفت: چه باشد اگر به ما باشی؟ گفتم: به شرط آن که آشکارا بنشینی و شرب کنی، پیش مریدان و من نخورم. 

ای بخت و من فاسقی باشم بدبخت. گفت: نتوانم. بعد از آن کلمهفتم: تا تو فاسقی باشی نیکگفت: تو چرا نخوری؟ گ
. شمس در جایی دیگر، (218چنین بنگرید به همان: )هم(294: 1، ج1391)شمس تبریزی،  «گفتم، سه بار دست بر پیشانی زد

خیاالتی است اوحدانه، پیش از »گوید: می افتد وضمن بیان برخی نکات و دقایق عرفانی، باز به یاد اوحدالدین می
 (.217همان: )«علم، راه به ضاللت برد

 

 مولوی 9 -4
 ترین عارف این گرایش مخالفت کرده است. افالکیپرستی و با اوحدالدین به عنوان برجستهمولوی نیز با مکتب جمال

سخنی بسیار حکیمانه است. روزی در « اوحد»الدین محمد را نیز در حق جالل»از قول مولوی چنین نقل کرده است: 
کرد، باز بود و چیزی نمیکردند که مردی شاهدباز بود، اما پاکبندگی موالنا، حکایت شیخ اوحدالدین کرمانی می

فرمود که شیخ اوحدالدین در عالم میراث بد گذاشت، چنان روزی حضرت موالنا فرمود: کاشکی کردی و گذشتی. هم
 فَلَهُ وِزرُها و وِزرُ من عَمِل بِها؛ 

 هررررکررره او برررنرررهررراد نررراخررروش سرررررنرررتررری 

 

 سررررروی او نررفررریررن رود هررر سررررراعررترری  
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 نرریررکرروان را هسرررررت مرریررراث از خرروش آب 

 

 «  آن چرره مرریررراث اسرررررت اورثررنررا الررکررترراب 
 

 (439 - 440: 1، ج1961)افالکی، 
، چندین بار در شرح برخی ابیات، گفته است که این ابیات، انتقادی است «شرح مثنوی شریف»فروزانفر در کتاب       

 پرست. مانند: از صوفیان جمال
 گررر تررو گررویرری جررز  پرریرروسررررترره کررل اسررررت »

 

 « خررور، خررار مررقرررون گررل اسرررررتخررار مرری 
 

 (386: 1، دفتر 1372)مولوی، 
از این لطیفه ممکن است بعضی گمراه شوند و عشق به جزو را عشق به کل بپندارند، »در شرح آن گفته است:        
)شرح مثنوی « اندپرستی را به همین دلیل برگزیده و یکی از اصول طریقت فرض کردهای از صوفیه جمالکه طایفهچنان

گوید که پرستی میولوی در ابیاتی دیگر از مثنوی، در رد جمال. م(1110: 3چنین بنگرید به همان، جهم)(1170: 3، ج 1371، 
 ظاهر زیبا پایدار نیست، بنابراین نباید به شاهدان زیباروی دل بست. 

 چررون زرانرردود اسرررررت خرروبرری در بشرررررر »

 

 ورنررره چرررون شررررراهرررد ترررو، پررریرررره خرررر  

 

 چررون دیررو شرررررد چررون فرررشرررررترره بررود هررم

 

 کررران مرررالحرررت انررردرو عررراریررره برررد  

 

 سرررررترررانرررد آن جرررمرررال انررردک انررردک مررری

 

 « گرررردد نرررهرررالانررردک انررردک خشرررررک مررری 
 

 (. 712 – 714: 2، دفتر1390)مولوی، 
 

 . نتیجه10
اوحدالدین در حیات خود، مورد احترام و تکریم بزرگان بسیاری بوده است؛ هرچند گرایش عرفانی او، یعنی گرایش 

الدین سهروردی به اقبال مردم به وی و نصب او به جای شیخ شهابحال, اینپرستی، مقبول همگان نبوده؛ بابه جمال
بازی در شعر ست که او دارای عشق و نیتی پاک و بدون هوا و هوس بوده است. شاهدالشیوخ، دال بر اینعنوان شیخ

به آن  شود و همة عارفان، حتی شاعران بنا بر سنت ادبیپرست نیز دیده میجمالاغلب شاعران و نویسندگان غیر
اند؛ اما بارزترین ویژگی گرایش اوحدالدین است. اوحدالدین، جمال مطلق الهی را در چهرة انسانی که گرایش داشته

توان دید. بنابراین، جوید، زیرا به نظر او، حقیقت را فقط در مظاهر و معنی را تنها در آینة صورت میاست، می لطیف
پرستی بر جمال زیبارویان، عین عشق به ذات حق و به دور از هرگونه نفسزیباپرستی عین خداپرستی است و عشق او 

پرستی است. مسئلة مهم در نظرکردن، های بارز اوحدالدین، بعد از شاهدبازی و جمالاست. نظربازی نیز از دیگر ویژگی
نگرد فقط به دیدة پاک میپاکی آن است که اوحدالدین به آن بسیار تأکید کرده است. او بارها گفته است که به معشوق 

دهند. وی، عشق را نه از روی شهوت و هوا. عشق و سماع و موسیقی، دیگر ارکان گرایش اوحدالدین را تشکیل می
چنین او به سماع و رقص عالقة شمرد. همکه مایة ذوق و حال و حاکی از وجد و شوق است، نیکو میاز باب این

جوزی، سهروردی از داند. مولوی، شمس تبریزی، ابننوعی عبادت می دهد و سماع و رقص رابسیاری نشان می
 .اندپرستی و به تبع آن اوحدالدین بودهمخالفان گرایش جمال
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