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ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺬﮐﺮ در ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺮی از ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ دوران ﻗﺎﺟﺎر
ﻣﯿﭙﺮدازم ،در اﺛﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ او ﻣﻌﻨﺎ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درک و ﮐﺸﻒ آن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻂ و ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ
در ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ...

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺬﮐﺮ در ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺮی از ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ
دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺳﻄﺮی ﮐﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻼم را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻄﺮ و رﯾﺸﻪ و ﻣﺎﺧﺬ آن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در آﺛﺎر و ﮐﺘﺐ ﻋﺎﻟﻤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎرف و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﯾﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺧﻮدﺳﺎزی دروﻧﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻂ را ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺣﯿﺎی آﻧﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻘﻞ در آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﭘﺮدهﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺣﺠﺎب ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺗﻮان دو ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﺎن ﺟﺬﺑﻪ و ﺟﻤﺎل ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ اﺛﺮ ﮐﺸﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻂ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺟﺰای
ﺗﺴﻌﻪ و اﺻﻮل ﺧﻂ) (1و ﺣﺴﻦ وﺿﻊ و ﺣﺴﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ) (2ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺲ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺮار دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﭘﯿﺎم
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻂ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻗﺪر و اﻋﺘﺒﺎر آن اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرت و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺛﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻟﻀﺮورت /دو ﻋﺎﻟﻢ دارد از ﻣﻌﻨﯽ و ﺻﻮرت
وﺻﺎل اوﻟﯿﻦ ﻋﯿﻦ ﻓﺮاق اﺳﺖ /ﻣﺮ آن دﯾﮕﺮ ز ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎق اﺳﺖ
ﺻﺪف ﺑﺸﮑﻦ ﺑﺮون ﮐﻦ در ﺷﻬﻮار /ﺑﯿﻔﮑﻦ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻐﺰ ﻧﻐﺰ ﺑﺮدار)(3

اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری در ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺪ اول ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻆ ﺗﻤﺎﺷﺎ و
ﻟﺬت از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺼﺮی اﺛﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻀﻤﻮن راه ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ ﺣﺠﺎب دﯾﺪه ﺣﻖ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ /ﯾﮏ ﻗﻠﻢ از ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻂ ﻏﺎﻓﻞ از ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺪﻧﺪ)(4
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺻﻮرت و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻨﺪه
ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ :ﯾﻌﻠﻤﻮن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎه اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻫﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺮۀ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮن ).(5
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﻗﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد دارای
رﺳﺎﻟﺖ و وﻇﯿﻔﻪاﯾﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﻫﺪف از ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻖ اﺛﺮی ﺑﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺳﺘﻮدن زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺪاﯾﺖ و دﻋﻮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺪف
ﻫﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼم وﺣﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞﮔﺮاﯾﯽ و
زﯾﺒﺎﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف آن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺣﯿﺎی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد در رﺳﻢاﻟﺨﻂ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮی در ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺘﺒﻊ در ﮐﻼم وﺣﯽ و آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺧﻮدﺳﺎزی درون و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﮐﺮش را دارد ،ﺧﻂ را ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺗﺬﮐﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎری ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ و ﺷﺎن) ،(6ﺟﺎم ﺣﺮوف و ﺳﺎﻏﺮ ﮐﻠﻤﺎت را از ﺷﺮاب ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ در
ﻣﺴﺘﯽ آن دﻣﯽ از ﻫﯿﺎﻫﻮی دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و زر و زورش ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎده ﻣﺮد اﻓﮑﻦ ﻣﻦ ،ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻦ ﺑﺲ اﺳﺖ /ﺳﺎﻏﺮ و ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻦ ،ﮐﻠﮏ و دوات ﻣﻦ ﺑﺲ اﺳﺖ)(7
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﺛﺮ ﭘﺮدازد و ﻟﺬت ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺷﮑﺎل و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺮوف ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮده و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺧﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ در ﭘﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺖ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای /ورﻧﻪ زﻟﻒ و ﺧﻂ ﻧﮕﺮدد دام ارﺑﺎب ﻧﻈﺮ)(8

دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،آﻗﺎ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺣﺠﺎب ﺷﯿﺮازی و ﻣﯿﺮزا اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ
ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺮی از ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺟﺰﯾﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ وی اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻼف
ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از وی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻬﺮت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه
از ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﻮﻗﻮفاﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻄﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺮای درک ﭘﯿﺎم ﺳﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﮐﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آن رﯾﺸﻪ در اﻗﻮال و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﺎ و درﺻﺪر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دارد .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻄﺮ و
رﯾﺸﻪ و ﻣﺎﺧﺬ آن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﭘﯽ ﺑﺮد.

ﭘﯿﺎم ﺳﻄﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻄﺮی از ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺴﻢ ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ ازﯾﻦ
ﻣﺤﺴﻮﺳﻬﺎ اﺳﺖ .ﺳﻄﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ،ﻋﻤﯿﻖ و ژرف در ﻣﻌﻨﺎ و در اوج اﻗﺘﺪار ﺣﺮوف و ﺷﺎﮐﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ

ﻟﺤﺎظ ﺧﻂ .ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای واداﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻌﻨﺎ ،ﺻﻌﺐ در ﻣﯿﺪان
ﻋﻤﻞ و ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺪف در ﻗﺎﻟﺐ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺧﻄﯽ زﯾﺒﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اوج اﯾﺠﺎز و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ؟

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮری ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﺪق ﭘﯿﺎم و راﺳﺘﯽ ﺧﻂ ﻣﻌﺘﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ واﻗﻌﺎ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه! اﻟﺒﺘﻪ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ و
ﻫﯿﺠﺎن ﺷﻮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ از ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻇﺮاﯾﻒ آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
دارد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺛﺮ
ﻫﻨﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راز از ﭘﺮده ﺑﺮون اﻓﺘﺪ و ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﻒ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻋﺎم و ﺧﺎص از
آن ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﻮرت زﯾﺒﺎی اﺛﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻼم را روﺷﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﯿﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺎم ﺳﻄﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﺠﺮد و ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﺎت و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺣﺪ
اﻋﻼی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
اﻟﻬﯽ ﻫﺐ ﻟﯽ ﮐﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﯿﮏ) .(9اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ در زﻧﺪان ﺗﻦ و ﭼﻬﺎر ﺣﺪ ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ
و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ اﯾﻦ زﻧﺪان ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ ﭘﯿﺎم ﺳﻄﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ رﻫﺎﯾﯽ
و آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﺮگ ﻇﺎﻫﺮ آن را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺪک ﺳﺎﻟﮑﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮگ ﻇﺎﻫﺮ ،روح را از ﺑﻨﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت رﻫﺎﯾﯽ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻮﺗﻮا ﻗﺒﻞ ان ﺗﻤﻮﺗﻮا ) (10رﺳﻨﺪ.
ﺑﻤﯿﺮ ای ﺣﮑﯿﻢ از ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ /ﮐﺰ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮ ﻣﺮدی ﺑﻤﺎﻧﯽ)(11
ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ آن ،روح ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮارج ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ
و ﺳﻠﻄﺎن از زﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﺷﻮد .ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﺤﻮن از ﺗﻤﺜﯿﻼت و اﺷﺎراﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﯽﺑﺪﯾﻞﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺼﯿﺪهای از ﺟﻨﺎب ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﺷﮕﻔﺖ آﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ دل از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ /ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻨﻢ ﺳﻠﻄﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
ﻏﺮﯾﺐ از ﺟﺎه ﺗﻮراﻧﯽ ز ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻟﺸﮑﺮ /ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن درﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪر ﭼﺎه ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ
ﺳﭙﺎه ﺑﯿﮑﺮان داری وﻟﯿﮑﻦ ﺑﯿﻮﻓﺎ ﺟﻤﻠﻪ /ﻫﻤﻪ در ﻋﺸﻮه ﻣﻐﺮورﻧﺪ در ﻏﻤﺮی و ﻧﺎداﻧﯽ )(12

آری ﺑﻌﻠﺖ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﮐﻪ زاﯾﻨﺪه ﻫﻮاﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،روح اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﻮران ﺗﻦ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دردﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﻨﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷﻮد .ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دوﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻠﻄﺎن و وﯾﺮاﻧﯽ ﻗﻠﻌﻪ
راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آری اﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ و آن ﺳﻠﻄﺎن
در ﺑﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد دور اﻓﺘﺎده .ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ
و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﻮد ،اﯾﻦ زﻧﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪر آﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻮران ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺟﺎن رﺳﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻆ ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﻟﺬت روﯾﺖ ﺳﻄﺮ
ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر دراز و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و درهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و درﯾﺎﻫﺎی ژرف ﮐﻪ ﺷﯿﺮان و ﭘﻠﻨﮕﺎن در
ﺑﯿﺸﻪﻫﺎی آرام و زﯾﺒﺎی آن در ﮐﻤﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻬﻨﮕﺎن ﺑﺤﺮ ﻣﻮاج آن ذواﻟﻨﻮﻧﺎن ﻏﺮور و ادﻋﺎ را ﺑﻪ ﻟﻤﺤﻪای اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺜﯿﻼﺗﯽ
از ﺧﻄﺮات دو دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﺮ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻟﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺮﻣﺶ
و اﺣﺴﺎن روا داری ﺑﺮ ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﻗﻮت او اﻓﺰون ﻣﯿﮕﺮدد و او ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮت او ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی
رﻗﯿﺒﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ راﻫﺰﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮرده و ﻗﻠﺐ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﻃﯽ اﯾﻦ راه ﺧﻄﯿﺮ ﻗﻠﻨﺪری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ دل
از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ زﯾﻦاﻟﻨﺎس) (13اﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﯾﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ) (14را ﺷﻌﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ ﻗﺪم در
راه ﻧﻬﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ و ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺘﻦ
ﭘﺲ از ﺷﺮﺣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک از ﭘﯿﺎم ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در دل ﺳﻄﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﺧﺬ و رﯾﺸﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺪری
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺛﺎر ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻧﮑﺎت ﻧﻐﺰ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎب را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺎم ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﺤﺖ
و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺒﻊ آن ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺘﺮ در راه ﻋﻤﻞ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﮐﺮش را دارد ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼم ﺑﺮ
دل و ﺟﺎن ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در دﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﻨﻮی ،ﻣﻮﻻﻧﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎه ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺮزن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ارزش ﺑﺎز و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺎز ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺎن و ﻋﺬاب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .رﻧﺞ و ﺗﻌﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ او ﺑﻪ ﯾﺎد روزﮔﺎر راﺣﺖ و ﻧﻌﻤﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد ﺷﺎه اﻓﺘﺪ:
اﺷﮏ از آن ﭼﺸﻤﺶ ﻓﺮو رﯾﺰد ز ﺳﻮز/ﯾﺎد آرد ﻟﻄﻒ ﺷﺎه دﻟﻔﺮوز
زان دو ﭼﺸﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﺎ دﻻل /ﮐﻪ ز ﭼﻬﺮه ﺷﺎه دارد ﺻﺪ ﮐﻤﺎل
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ زاﻏﺶ ﺷﺪه ﭘﺮ زﺧﻢ زاغ /ﭼﺸﻢ ﻧﯿﮏ از ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺑﺎ درد و داغ
ﭼﺸﻢ درﯾﺎ ﺑﺴﻄﺘﯽ ﮐﺰ ﺑﺴﻂ او /ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎر ﻣﻮ
ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮﺳﻬﺎ /ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻏﯿﺐ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮﺳﻬﺎ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ /ﻧﮑﺘﻪ ای ﮔﻮﯾﻢ از آن ﮔﻮش ﺣﺴﻦ )(15

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از ﻫﺒﻮط روح در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺗﻦ و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺑﺴﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮارات و ﻣﺸﻘﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﺸﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻨﺶ روﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﺤﻈﻮظ
ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن در ﻓﺮاﻗﺶ اﺳﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﮐﻠﻤﻪ
ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻮی و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻗﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮری در ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ و ﺳﺨﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺴﻢ و ﭼﺸﻢ
وﺟﻮد دارد .اوﻟﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ دارد و
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺼﺮع دوم ﺑﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﺳﻄﺮ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و
آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﯿﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮم ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﺼﺮف آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ
ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺻﻮرت ﮐﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ از ﺑﯿﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺼﯿﺮت و روﯾﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﺎ دﯾﺪه
ﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺘﯽ اﺳﺘﺎداﻧﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺟﺴﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ارﺗﻘﺎ داده و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﻞ ﻗﻮای ﻣﺪرﮐﻪ و ﭼﻬﺎر ﺣﺪ ﻃﺒﺎﯾﻊ از ﻗﯿﺪ ﺣﻮاس ﺧﺎﻣﺴﻪ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎت
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻟﻬﻢ ﻗﻠﻮب ﻻﻳﻔﻘﻬﻮن ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﻢ اﻋﻴﻦ ﻻ ﻳﺒﺼﺮون ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﻢ اذان ﻻﻳﺴﻤﻌﻮن ﺑﻬﺎ ) (16ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﯾﻦ ﮐﺎن
ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ رازﯾﺴﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﮑﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه و در اوج اﯾﺠﺎز و اﺧﺘﺼﺎر ،ﺷﺎرح و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻄﺮی ﻫﻨﺮ و اﺧﻼق را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﻄﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰ ﺻﺎﯾﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺧﺮده ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺎﯾﺐ ور ﻧﻪ ﭼﻮن ﺧﺎل ﺑﺘﺎن /ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﻀﻤﺮ ﻣﺮا )(17
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ،در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 (1ﮔﺎه اﺷﺮاف و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل آن را دارد ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮐﻼم در آن ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻋﻠﯽﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻼم ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﻼﻣﺶ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﺧﻮدﺳﺎزی درون داﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﮐﺮش را دارد ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده

ﺗﺎﺛﯿﺮش در ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻇﺮﯾﻒ و اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻮی ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و
درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن وی ﺑﺎﻣﻀﻤﻮن دارد.
 (2اﺛﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ دارای دو ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ آﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻼم وﺣﯽ و آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻧﮓ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد در رﺳﻢاﻟﺨﻂ ،زﯾﺒﺎﻧﻮﯾﺴﯽ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺬﮐﺮ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 (3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻔﮑﺮ را ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺎﻣﻞ در ﺧﻂ ،ﭘﺮده از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺘﻦ ﺑﺮدارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻂ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﻨﺪ.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ
.1

.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ آداب اﻟﻤﺸﻖ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮ ﻋﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ اﺟﺰای ﺧﻂ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻏﯿﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .ﺟﺰء ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﻣﺪاوﻣﺖ آن را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺰء ﻏﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ
دوازده ﺟﺰء اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺟﺰء ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ اﺟﺰای دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﮐﺮﺳﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ،ﺿﻌﻒ ،ﻗﻮت ،ﺳﻄﺢ ،دور ،ﺻﻌﻮد ﻣﺠﺎزی ،ﻧﺰول ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﺻﻮل ،ﺻﻔﺎ و ﺷﺎن .ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﻮرد اول از اﺟﺰای دوازده
ﮔﺎﻧﻪ اﺟﺰای ﺗﺴﻌﻪ ﺧﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺰء دﻫﻢ ،اﺻﻮل ،ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﺘﺪال ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰای ﺗﺴﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﯿﺮ اﺟﺰای ﺗﺴﻌﻪ در ﺧﻂ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و اﺻﻮل ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺟﺎن و ﻫﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﺪک ﺻﻔﺘﯽ از اﯾﻨﺪو
دﯾﺪه ﺷﻮد ،آن ﺧﻂ ﻧﻔﯿﺲ اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺟﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮش دارﻧﺪ ﺳﺰاﺳﺖ.
دو اﺻﻄﻼح ﺣﺴﻦ وﺿﻊ و ﺣﺴﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺣﺮوف و
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل دوازده ﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﻈﻢ و اﻋﺘﺪال و اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن
اﺷﺎره دارد .آداب اﻟﺨﻂ اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ،ص .41
ﮔﻠﺸﻦ راز ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺮوﯾﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ داﮐﺎﻧﯽ ،ص  69و .75
دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺻﺎﯾﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،3ﻏﺰل  ،2498ص .1226
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ روم ،آﯾﻪ  ،7آﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ آﮔﺎﻫﻨﺪ و از آﺧﺮت ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
 .1ﺻﻔﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻊ را ﻣﺴﺮور و ﻣﺮوح ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭼﺸﻢ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﺤﺼﯿﻞ آن
ﻧﺘﻮان ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺷﺎن و آن ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺧﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﮐﺎﺗﺐ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻣﺠﺬوب ﮔﺮدد و از ﺧﻮدی
ﻓﺎرغ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد در رﺳﺎﻟﻪ آداب اﻟﻤﺸﻖ ،ص  10و .11
دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺻﺎﯾﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،2ﻏﺰل  ،1002ص .508
دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺻﺎﯾﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،5ﻏﺰل  ،4623ص .2230
ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ،ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ  :ﻣﻌﺒﻮدا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺎل رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮدت را ﺑﺒﺨﺶ.
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی در دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ ﻣﺜﻨﻮی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ص .838
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮک ،ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪه از ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ص .210
ﻫﻤﺎن ،ص .215
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ آل ﻋﻤﺮان ،آﯾﻪ  ،14در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم آراﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺸﺮ ،آﯾﻪ  ،9و آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺑﺨﻞ ﺧﻮﯾﺶ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ.
ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ص .587
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻋﺮاف ،آﯾﻪ  ،179اﯾﺸﺎن را دﻟﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و
ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ.
دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺻﺎﯾﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،1ﻏﺰل  ،149ص .78

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،1379 ،آداب اﻟﺨﻂ اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.
ﺑﻠﺨﯽ روﻣﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،1381 ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ ،ﭼﺎپ دوم.
ﺣﺴﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﯿﺮ ﻋﻤﺎد ،1380 ،رﺳﺎﻟﻪ آداب اﻟﻤﺸﻖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﻠﻐﺎن ،ﭼﺎپ اول.

ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ،1380 ،ﻣﺜﻨﻮی ﮔﻠﺸﻦ راز ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺮوﯾﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ داﮐﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻬﺎم ،ﭼﺎپ دوم.
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،1380 ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮک :ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪه از ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ،ﭼﺎپ
ﺳﻮم.
ﻗﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ،1376،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ.
ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ،1370 ،دﯾﻮان ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ) 6ﺟﻠﺪ( ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ اول.
ﮐﻼم ا ..ﻣﺠﯿﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
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