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  در اشعار شاه نعمت اهللا ولی  الگوي گالك و استارگبررسی تجربه هاي دینی بر اساس
  

  acharvadeh@gmail.com *رضا نظري چروده دکتر احمد
 

  استادیار دانشگاه آزاد آستارا
  

 
  چکیده

شناسان، دین یک پدیدة چند بعدي است که این خصیصه، معلول تنوع در به عقیدة جامعه 
ك و استارك براي همۀ ادیان، پنج بعد قائل گال. م1965در سال . باشدرفتارهاي نوع بشر می

از . بیشتر پژوهشگران این الگو را پذیرفته و آن را براي مطالعۀ دینی مناسب دانستند. شدند
آنجا که شاه نعمت اهللا ولی، یکی از شاعران عارف زبان فارسی است که دینداري و پیروي از 

اي مبنی بر قابلیت بنابراین فرضیهآید،  به شمار میشریعت، از ابعاد مهم شخصیتی وي
کاربست الگوي گالك و استارك در شعر این شاعر ساخته شد و بر اساس آن، نگارنده به 

داد این پژوهش که به شیوة برون. تحلیل و توصیف ابعاد دینداري شاه نعمت اهللا ولی پرداخت
ري گردیده است، نشان اي و سندکاوي گردآوکیفی اجرا شده و اطّالعات آن به روش کتابخانه

در همین راستا، . دهد که توجه شاعر بیشتر به بعد اعتقادي دین اسالم معطوف شده استمی
شاعر به مسألۀ ایمان حقیقی یک مؤمن فراوان اشاره نموده، اما بیشترین مضامین، پیرامون 

 .زندمسألۀ دعا و مناجات با پروردگار دور می
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   مقدمه
انجام یافته است و از میان شاعران و دین ي اي در حوزه اخیر، تحقیقات تازهۀدر چند ده

 در آثارشان پرداخته و سبب ارزشمندي مباحث دینینویسندگان هم افراد بسیاري به ذکر 
خواهد پژوهش مناسبی  هم در واقع، در راستاي همان اهداف، میتحقیقاین . اندآثارشان شده

 از میان این شاعران شاه نعمت اهللا که پیشرو و قافله ساالر عرفان نعمت اللهیه است .ارائه دهد
و در عرفان قرن هشتم بسیار شاخص است می توان در اشعارش بازتاب هاي تجربه هاي دینی 

   .تارگ را به دست آوردبراساس الگوي گالك و اس
سید نورالدین ) مقدمه/ 19: 1391فرزام، ) (ق.834-731(شاه نورالدین نعمت اهللا ولی کرمانی 

مؤسس سلسلۀ ) 749: 1377حلبی، (نعمت الدین عبداهللا کوه بنانی کرمانی مشهور به ولی 
قرن نهم هجري صوفیه نعمت اللهیه از أجلّه عرفا و متصوفه نیمۀ دوم قرن هشتم و ثُلث اول 

  ).مقدمه/ 19: فرزام، همان(است 
دربارة اسم شاه نعمت اهللا ولی وجه تسمیه هاي متفاوت آمده است به طور مثال درمقدمۀ 

که ازجمله شعراي معروف متصوفه ایران یکی نیز قطب «: دیوان اشعار وي آمده است
مانی از اقطاب بزرگوار الموحدین وسیدالکاملین سیدنورالدین شاه نعمت اله ولی ماهانی کر

  ).مقدمه/ 18: 1389نعمت اهللا ولی، (وعرفاي مشهور قرن هشتم ونهم هجري است 
این شاه نعمۀ اهللا «: دکتر زرین کوب در کتاب ارزش میراث صوفیه بدین صورت آورده است

سیدي بود از اهل حلب اما چون در اواخر عمردر ماهان کرمان می زیست، شهرت کرمانی 
  ).75: 1369رین کوب، ز(» یافت

هایی، سکوالریسم  با ورود انسـان بـه دوره و دنیاي مدرن و تداوم و تقویت چنین انگاره
تا مرحلۀ افول دین، همنـوایی بـا دنیـا، رهــایی جامعـه از قیــد دیــن، جابـه  سربرآورد و

 سـراج زاده،(ت رفـ زدایــی از عــالم، پیش جــایی باورهـا و نهادهــاي دینــی و تقـدس
جملـه مشخّصات  و فروپاشـی معنـا و اهتمـام در زوال اصـول اخالقـی را از) 21-  34: 1384

اي بر این باورند که دین از نیازهاي عمیق  ازسوي دیگر، عده. اصلی دنیاي مدرن قرار داد
شود، که از یک دین االهی محروم  انسان همین«فطري و ضرورتهاي نـاگزیر اجتمـاعی است و 

  ).89: 1383 نصر،( »کنداي می شروع بـه آفریـدن ادیـان جعلـی و مشـرب هـاي التقاطی
ویکم  هیچ دلیلی وجود ندارد تا تصور کنـیم دنیاي قرن بیست«برگر معتقد است  اینرو، پیتر از

دین نظام «: اند و گفته) 193: 1384 سـراج زاده،( »کمتر از دنیـاي امـروز دینـی باشـد
کند و اي است که از جهان هستی و موضع انسان از جهان هستی، تفسیري ارائه میگیاندیش
 کند و آن تفسیر و این توصیهزندگی خاصی را توصیه می آن براساس آن تفسیر، شیوة بر عالوه

 ملکیان،( »کندمناسک و شعایر، بـه صـورت رمـزي و نمادین جلوه می را در قالب یک سلسله
1385 : 275.(   
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   را نوعی حس و چشیدن  ماخر آن شناسد و شالیرمی موجـود یگانه لیـاده دیـن را تجربـۀا
 و 19: 1383 پراود فوت،(نماید دانـد و آن را بـه احسـاس وابسـتگی مطلـق، توصیف می می
 - 1: شمارند، عبارتند از گرایان براي دین برمی ترین کارکردهایی که تقلیلمهم). 260 و 92

 احساس - 5 انتقاد از الگوهاي اجتماعی - 4 نظم اجتماعی -3 امنیت عاطفی -2انی حمایت رو
همیلتون، . ؛ نیز336-7 و 210-11: 1374رابرتسون،  (د  رش-6هویت از طریق خودشناسی 

1377 :170.(  
  کلیات تحقیق.2

  اهداف تحقیق.2-1
هاي ج عامل تجربهاین تحقیق بنابر الگوي گالك و استارك که یک الگوي دینداري براساس پن

دینی است تحقیقی بدیع و نو است و در این زمینه فقط یکی دو مقاله مورد بررسی قرار گرفته 
فیه را در اشعار شاه نعمت اهللا ولی بررسی و تحلیل نَحنُ بنابراین این تحقیق که نظریۀ ما. است
هاي دینی تجربهباشد و در جهت آشنا نمودن جوانان با کند، تحقیقی جامع و بدیع میمی

  :اهداف زیر مورد نظر است مقاله باري، در این. کمک شایانی خواهد نمود
  .استارك اساس الگوي گالك و بردیوان اشعار او درشاه نعمت اهللا ولی دینی ۀبررسی تجرب .1
   . به سرودن اشعاري با مضامین دینی و عرفانیشاه نعمت اهللا ولیبررسی علل گرایش  .2
  . دینیۀ در مورد تجرباه نعمت اهللا ولی شن نظریتبی.3
  .مقایسۀ برخی آراي شاعران صوفی مشرب در الگوي دینی با افکار شاه نعمت اهللا ولی. 4
هاي مکتب عارفانه و صوفیانه بررسی همه جانبۀ الگوي ارائه شدة گالك و استارك بر تجربه. 5

  .نعمت اللهیه که پیشرو آن شاه نعمت اهللا ولی بوده است
 پیشینۀ تحقیق.2-2

استارك دو جامعه شناس امریکائی الگوي خود را مطرح نمایند  قبل از اینکه گالك و
سه  پژوهشگران جنبه ها و ارکان مختلفی را براي دین قائل بودند مثال واچ براي تجربه دینی

یواخیم واخ  سه . انجمنی /  جمعی - 3مناسکی /  عملی -2باوري /  نظري -1: بعد قائل شد 
جاللی (اجتماعی را براي دین ذکر می کند / رفتاري و نهادي / فکري،  عملی / به نظري جن

: سید حسین نصر، هر دینی را شامل دو رکن ذاتی و اساسی می داند  ) 195 : 1379مقدم، 
استارك براي همه ادیان جهان پنج   گالك و1965در سال ). 75 : 1383نصر،(آموزه و روش 

           :ینداري مطرح کردند که عبارتند ازها را به عنوان ابعاد اصلی دحوزه قائل شدند و آن
؛ بیشتر پژوهشگران این الگو را  پیامدي- 5 فکري -4 تجربی -3اسکی  من- 2 اعتقادي - 1

  )76 :1384سراج زاده،(با نام گالك و استارك پیوند زدندپذیرفتند و بحث چند بعدي دین را 
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، عالمه محمد تقی جعفري آن را یکی از عالی ترین تقسیم از میان صاحب نظران ایرانی
  )81 :1384سراج زاده، ( .بندي ها می داند که در ابن زمینه انجام شده است

ررسی ابعاد دینداري حافظ شیرازي بر اساس الگوي گالك و استارك مبنی بر دین، ب - 1
، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، باقري خلیلی علی اکبر ،اي چندبعديپدیده

، 167، ش )1388زمستان : (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد(جستارهاي ادبی 
 .52 -27صص

 تحت تاثیر دیدگاه جامعه شناسان، به ویژه دورکیم، براي اولین بار، دین 1960از ابتداي دهه 
باور، / نظري : ل شدئبه عنوان پدیده اي چندبعدي مطرح گردید و واچ براي آن سه بعد قا

 گالك و استارك براي همه ادیان جهان پنج 1965 سال در. انجمنی/ مناسکی و جمعی/ عملی
در این مقاله با .  پیامدي؛- 5 فکري -4 تجربی -3 مناسکی -2 اعتقادي -1: ل شدندئبعد قا

توجه به غزلیات حافظ به تحلیل و توصیف ابعاد دینداري او بر اساس الگوي مذکور 
 . و معاد معتقد استشد و مطابق نتایج تحقیق، حافظ به توحید، نبوت   پرداخته

ها مطالعه موردي شهر سنندج،  وضعیت دینداري و نگرش به آینده دین در میان نسل - 2
سال اول، شماره اول، ، 1388 زمستان -معرفت فرهنگی اجتماعی یعقوب احمدي، 

 .44 ـ 17، ص 1388زمستان 

جامعه آماري . سنجد  روش پیمایشی به میزان پایبندي به دین را میپژوهش حاضر به
 سال به باالي مناطق سه گانه شهر سنندج بوده، حجم نمونه بر اساس 40 و 29-18شهروندان 

اي انجام  اي چندمرحله نمونه گیري به روش خوشه.  نفر تعیین شده است360فرمول کوکران 
ایت از رتبه مناسب دو نسل جوان و بزرگسال به هاي پژوهش هر چند حک یافته .شده است

لحاظ میزان دینداري به عنوان شاخصی کلی دارد، اما مطابق انتظار، رتبه نسل بزرگسال نسبتاً 
  . باالتر از نسل جوان قرار دارد

دکتر علیرضا محسنی  ،هاي دینداري بررسی وضعیت التزام دانشجویان به ابعاد و نشانه - 3
/ شماره دوم/پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم ،الهی هللا کرمدکتر نعمتاا ،تبریزي
 .88تابستان

در این نوشتار، با . شناسی دین قرار داردموضوع این مقاله، سنجش دینداري و در حوزه جامعه
اذعان بـه سـابقه بیش از پنجاه ساله مطالعات تجربی و میدانی انواع، میزان و تغییرات 

شناسی هیل و هـود از مقیاسهاي غربی سنجش دینداري،  نهدیـنداري، ضمن بیان گو
  . مهمترین انتقادات مربوط به مقیاسهاي مزبور نیز مطرح شده است

 .1387، دابخش، اسداللهی ، خایمان و کفر در آثار سنایی غزنويبازتاب  -4
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مان که از جبر و اختیار، قدم یا حدوث قرآن و ای: هاي کالمی از قبیلاین مقاله به بررسی بحث
بحث ایمان که اولین . شوند پرداخته استهاي مختلف اسالمی محسوب میبحثهاي اولیۀ فرقه

امیه را به سبب ارتکاب نیبار توسط فرقۀ سیاسی خوارج مطرح گردیده که آنان خلفاي ب
 ، به خصوص گناهان کبیره به خروج از دایرة ایمان متهم کردند و کافر دانستند ؛ گناهان

  ش کار و تحقیقرو.2-3
 به روش اسنادي و کتابخانه اي از نوع توصیفی و تحلیل محتوایی  مقاله       روش تحقیق این

و بر پایه مطالعه مستقیم متون صورت گرفته و روش گردآوري اطّالعات براي این تحقیق 
  . کتابخانه اي است

  نظریه -3

  نظریه گالك و استارك.3-1
گوناگونی براي دینداري ارائه نموده اند که از میان آنها  یکی پژوهشگران حوزه دین، الگوهاي 

دو تن از برجسته «آنها . از معروف ترین و برجسته ترین الگو ها، الگوي گالك واستارك است
ترین جامعه شناسان آمریکائی از نسل سوم جامعه شناسی دین هستند، که این نسل بیش از 

طی دو دهه ي پنجاه و شصت میالدي، در تالش .هر جاي دیگر جهان، در آمریکا رشد کرد
وي این بحث را . براي فهم و تبیین دین در آمریکا، گالك بحث ابعاد التزام دینی را مطرح کرد

.  به شرح و بسط آن پرداخت1965 گسترش داد و با همکاري استارك در سال 1962در سال 
تلفی بود، که مردم با توسل به هدف اصلی آنها از طرح این مباحث عموما درك شیوه هاي مخ

آن خود را مذهبی تلقی می کردند به نظر گالك و استارك همه ي ادیان جهانی به رغم آن که 
در جزئیات بسیار متفاوت هستند، داراي حوزه هایی کلی هستند که دینداري در نظر آن حوزه 

عاد اصلی دینداري در نظر این حوزه ها که می توان آنها را به مثابه ي اب. ها جلوه گر می شود
  .اعتقادي، مناسکی، فکري، پیامدي و تجربی: گرفت عبارتند از 

  بعد اعتقادي
. باورهایی را در بر می گیرد که انتظار می رود، پیروان آن دین، بدان ها اعتقاد داشته باشند

ي پایه اي باورها -1:. گالك و استارك این باورها را در هر دین به سه نوع باور تقسیم کردند
باورهاي  -2.. مسلم، که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند و معرفی ذات و صفات اوست

 به این هدف را باز غایتگرا، که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان در راه نیل
باورهاي زمینه ساز، که روش هاي تامین اهداف و خواست خداوند و اصول - 3 .می نمایانند

بنابراین . خالقی  اي را که بشر براي تحقق آن اهداف باید به آنها توجه کند، در بر می گیردا
اعتقادات از مقوله ي حکم و قضاوت است، نه احساس و ارزش غایی اعتقادات با اعمال و تجربه 
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هاي دینی و تجلی پیامدهاي مثبت آنان در حیات مادي و معنوي مسلمانان، پیوند تنگاتنگ 
  )31: 1388باقري، (. دارد

  بعد مناسکی
اعتقادات، افق دینداري معتقدان و ضرورت وجود روش هایی براي وصول به امر مقدس یا حق 
. را می نمایانند؛ اما فضیلت دینداري، عمل به اعتقادات و شعایر است، نه صرف باور به آنها

وان هر دین آنها را به جا اعمال دینی مشخصی را که انتظار می رود پیر« بنابراین بعد مناسکی 
  )32: 1388باقري، .( .»آوردند، در بر می گیرد

  بعد فکري
بعد فکري یا دانش دینی، شامل اطالعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتب 

این بعد، معرف مناسبی براي سنجش . مقدس را که انتظار می رود، پیروان آن ها را بدانند
یست، مگر اینکه گرایش هاي فرد را در سایر ابعاد دینی، به خصوص در میزان دینداري فرد ن

  . بعد اعتقاد دینی در نظر بگیریم

  بعد پیامدي
مهمترین کارکرد دین، تجلی آثار مثبت و متعالی آن در حیات مادي و معنوي دینداران است و 

.  تعیین می گرددمقدار ارزش اعتقادات، اعمال تجارب دینی در کفه ي ترازوي پیامدهاي آنها
تاثیر این بعد تا آن جاست که حتی دین را به محک داوري و ارزشگذاري می کشاند و می 
تواند هم عمل گرایش پذیرش دین را فراهم آورد و هم اسباب گریز و ستیز با آن را، از این رو، 

ماعی انتظار می رود پیامدهاي اعتقاد، عمل و تجربه ي دینی در زندگی فردي و روابط اجت
پدیدار گردد؛ مثل احوال درونی و همبستگی اجتماعی، ایمان قلبی و مداراي مردمی، مهرورزي 

  .)34: 1388باقري، ( .... و حق گزاري، دادگستري و ظلم ستیزي، پرهیز از جنگ و خونریزي و 

  بعد تجربی
ي حیات این جریان فکر. نگاه تجربی به دین در قرن نوزدهم به جریان عظیم فکري تبدیل شد

تجربه دینی یکی از ابعاد دینداري و .آغاز کرد) 1768 - 1834(رسمی خود را با شالیر مایخر 
یکی از رویکردهاي امروزین به پدیده ي دین، اساس قرار . گونه اي از کارکرد هاي دین است

اصالح .دادن تجربه دینی است و بدون تجربه و احساس دینی، چیزي به نام دین باقی نمی ماند
جربه دینی به معناي خاص و دقیق آن براي هر گونه تجربه اي که آدمی در ارتباط با حیات ت

دینی خود دارد، از جمله احساس گناه یا رهایی، وجد و سرور، ترس، شوق و تمنا، احساس 
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تجربه . تجربه دینی تجربه اصلی و محوري است. امتنان و سپاس و مانند این ها به کار می رود
، آگاهی به خدا با چنان قوت و حدتی، توجه آدمی را معطوف می کند، که فی اي که در آن

در چنین تجاربی انسان خود را در حضور خدا احساس . الحال هر چیز دیگري محو می شود
و . چیزي پوستش را می فشارد. تا حد زیادي به همان سان، که کسی احساس کند. می کند

رویکرد پدیدارشناسان به دین معطوف به محوریت  .شکل، بافت و دماي آن چیز را در یابد
تجربه دینی )32: 1388باقري، . ( تجربه دینی است و اصال دین را تجربه امر قدسی می دانند

معرفت شهودي و اشراقی را پدید می آورد و یقینی که از این رهگذر حاصل می گردد، 
  )45: 1388باقري، . ( زداستوارترین و خلل ناپذیرترین نوع ایمان را پدیدار می سا

  بحث و تحلیل.4
  درآمد

اي از کارکردهاي دین است، یکی از با توجه به اینکه تجربه دینی یکی از ابعاد دینداري و گونه
رویکردهاي امروزین به پدیدة دین، اساس قرار دادن تجربۀ دینی است و بدون تجربه و 

تجربه دینی به معناي خاص و دقیق آن اصالح .مانداحساس دینی، چیزي به نام دین باقی نمی
اي که آدمی در ارتباط با حیات دینی خود دارد، از جمله احساس گناه یا براي هرگونه تجربه

. رودرهایی، وجد و سرور، ترس، شوق و تمنا، احساس امتنان و سپاس و مانند اینها به کار می
ر آن، آگاهی به خدا با چنان اي است که دتجربه. تجربۀ دینی، تجربۀ اصلی و محوري است

- می چیز دیگري در نظر او محو کند که فی الحال هرقوت وحدتی، توجه آدمی را معطوف می
تا حد زیادي به همان . کنددر چنین تجاربی، انسان خود را در حضور خدا احساس می.شود

ز را فشارد و شکل و بافت و دماي آن چیسان که کسی احساس کند چیزي پوستش را می
  .دریابد

است؛ یعنی تحول از معناي فعلی تجربه، به » دین«و » تجربه«تجربۀ دینی، عبارتی شامل 
در این معناي جدید انسان در خود استعداد و لیاقت  و ظرفیت آن را ایجاد . معناي انفعالی آن

به عبارت . دندار» تجربه«مند شود و بیش از این نقشی در این می کند تا از الهام و اشراق بهره
دیگر، اینگونه تجارب معنوي، اکتسابی و به کوشش شخص نیست؛ بلکه توفیق االهی است که 

گیرند و ها قرار میتجارب به این معنا در مقابل اعمال و واکنش. ناگاه آید ولی بر دل آگاه آید
  .تجربۀ آن، چیزي است که ممکن است براي هر کسی و از جمله براي ما رخ دهد

  د که سـر کـوي تـو مـی جـست دلـم             مدتی ش 
ــد      ــیدا نرس ــق ش ــن عاش ــاد م ــه فری ــس ب   ک
ــو  ــی تـ ــشیند بـ ــوت ننـ ــه خلـ   نعمـــت اهللا بـ

  

  از درت دور مکــــن گرچــــه بــــسی بنــــشیند  
  مگــــر آن روز کــــه فریادرســــی بنــــشیند   
ــشیند  ــسی بنـ ــا در قفـ ــت کجـ ــاهبازي اسـ   شـ

  )578لغز     (                                        
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ایم؛ چرا ها، تنها به ذکر قالب و شمارة شعر بسنده نمودهدر ارائۀ نشانی، تحلیل بخش بحث و در
  .تر استکه یافتن اشعار در میان دیوان حجیم شاه نعمت اهللا ولی اینگونه آسان

  ایمان. 4-1
ایمان در لغت تصدیق «: خواجه نصیرالدین گوید. ایمان، اعتقاد قلبی به کسی یا چیزي است

و در عرف اهل تحقیق تصدیقی خاص باشد و آن تصدیق بود به آنچه باشد، یعنی باور داشتن 
 فرموده است و معرفت پیغمبر منفک – علیه السالم -علم قطعی به آن حاصل است و پیغمبر

نباشد از معرفت پروردگار قادر، عالم حی، مدرك، سمیع، بصیر، مرید، متکلّم که پیغمبر را 
 فرستاده و احکام فرایض و –لی اهللا علیه و آله  ص–فرستاده است و قرآن به محمد مصطفی 

طوسی، . (سنن و حالل و حرام، بر وجهی که همه امت را بر آن اجتماع باشد بیان فرموده است
1389 :4-53.(  

ایمان، تصدیق و وثوق و اطمینان؛ و مقابلۀ کفر است و به معنی » نعمت اهللا ولی«در اشعار 
تصدیقٌ بکلّ ما «یلت و ثبات آمده است و نزد اهل شرع فضخضوع و انقیاد و تصدیق مطلق و 

است و ارکان و مظاهر آن اقرار به لسان و تصدیق به دل و عمل به ارکان است و » جاء به النبی
  :گویندمعتزله جمله طاعات علمی و عملی را ایمان می. در این مورد سخن بسیار است

ــت    ــردان اســ ــاه مــ ــه شــ ــرد مردانــ   مــ
  وســــــتدر والیــــــت ولــــــی والــــــی ا

ــید اولیـــــــا علـــــــی ولـــــــی      ســـــ
ــتم     ــالمش گفـ ــان عـ ــن جـ ــه مـ ــر چـ   گـ

  

ــت     ــردان اســ ــرد مــ ــال مــ ــه حــ   در همــ
ــت    ــلطان اســ ــات ســ ــه کاینــ ــر همــ   بــ
  آنکـــه عــــالم تنـــست و او جــــان اســــت  

ــه ــی گفتــ ــت   غلطــ ــان اســ ــه جانــ   ام کــ
  )4قصیدة                                          (

وارج نیز ارتکاب گناه را موجب خ. گویند کسی که گناهی مرتکب شود از ایمان خارج شودمی
گروهی گویند . گروهی گویند ایمان عبارت از گفتار به زبان است و بس. خروج از ایمان دانند

  است » ما جاء به النبی«ایمان معرفت به حق و 
 غیب خبر داده ایمان تصدیق دل است به آنچه خداي متعال از: محمد حنیف گوید

گروهی گویند قول و تصدیق . ق و عمل، ایمان استکه قول و تصدی: گروهی گویند.است
  ).70:1389سجادي،(است

ــول  ــول و آل رســـــ ــتی رســـــ   دوســـــ
ــت  ــاه اســ ــاهرا مــ ــا شــــمس و ظــ   باطنــ
  رو رضـــــــاي علـــــــی بدســــــــت آور  
  یادگــــــار محمــــــد اســــــت و علــــــی

  

ــان اســــت       ــؤمن کمــــال ایمــ ــزد مــ   نــ
  نـــور هـــر دو بـــه خلـــق تابـــان اســـت     
  گــــــر تــــــو را اشــــــتیاق رضوانــــــست

ــ    تنعمــــت اهللا کــــه میــــر مــــستان اســ
  )4قصیدة                                          (
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؛ که این اندیشۀ او با کندشاعر دوستی با پیامبر و خاندان پیامبر را نشانه ایمان معرفی می
او پیامبر . کندمطابقت می) گالك و استارك(شناسان تجربه دینی مطرح شده در نظریۀ جامعه

وي دین را .  به ادیان جنبۀ نور هدایت را داشته استداند که نسبترا همچون خورشیدي می
عشق به خاندان پیامبر . به منزلۀ رهنمودي در جهت معرّفی ایمان حقیقی معرّفی کرده است 

برگرفته از عشق شاعر به خاندان رسول و ورود به بهشت جاوید است که این مسئله با خاستگاه 
از این رو، برخی از دانشمندان، ایمان . ي داردایمان حقیقی که تجربۀ دینی شاعر است سازگار

شود؛ بلکه ایمان داند و معتقد است که ایمان آزادانه برگزیده نمیرا پدیدة غیر شناختی می
  .جزئی از نتیجۀ شهود و مکاشفه است

ــت    ــان ماسـ ــان جـ ــان در میـ ــشق جانـ   عـ
ــدیم    ــار آمـــ ــه درد دل گرفتـــ ــا بـــ   مـــ
ــود   ــانی بــ ــر و ایمــ ــسی را کفــ ــر کــ   هــ

  

  دل ویــــران ماســــت گــــنج معنــــی در    
ــت    ــان ماس ــاین درد دل درم ــب ک ــن عج   وی
  زلــف رویــش کفــر و هــم ایمــان ماســت      

  )157غزل                                          (

علت امن از عقوبت معرفت است نه طاعت، و اگر : اند کهگروهی گفته«: گویدهجویري می
.  باشد عاقبت بنده را نجات باشدطاعت بدون معرفت باشد سود ندارد و اگر معرفت بدون طاعت

و نه تو : سؤال شد. نجات نیابد کسی از شما به عمل خود: چنانکه حضرت رسول فرمودند
و نه من مگر آنکه خداي به من ترحم کند که عمل بی معرفت مکر است : رسول اهللا؟ فرمودند

  ).368 :1384هجویري، (» و فسون؛ و ایمان در حقیقت فعل بنده باشد به هدایت حق
  :عطّار گوید

  نـــــور ایمـــــان از بیـــــاض روي اوســـــت
  

  ظلمـــت کفـــر از ســـر یـــک مـــوي اوســـت   
  ).ذیل اصطالح ایمان: 1389سجادي، : به نقل از(  

   
  :و شاه نعمت اهللا ولی راست که

ــدان آمـــدیم     ــه میـ ــه عـــشق او بـ ــا بـ   مـ
ــش سرخوشـــیم     ــی غـ ــاب بـ ــراب نـ   از شـ
  در ســـــــماع عارفـــــــان در کـــــــنج دل
  ســـــید خلـــــوت ســـــراي وحـــــدتیم    

  

ــوي عـــالم در خـــم چوگـــان ماســـت         گـ
ــت   ــان ماســ ــی جانــ ــا از مــ ــستی مــ   مــ
  زهـــره قــــوال و قمـــر رقــــصان ماســــت  
ــان آن ماســـــت   نعمـــــت اهللا از دل و جـــ

  )157غزل                                          (
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  مراتب و درجات ایمان. 4-1-1
ف است و قابل ایمان داراي مراتب شدت و ضع: در باب ایمان و مراتب آن، اهل حدیث گویند

و باالترین ایمانها، آن انبیاء . زیادت و کم است از جهت شدت و ضعف و نقصان و کمال عمل
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل «عظام است به آنچه بر آنها نازل شده است 

رجاتی است و آنها را مقامات و د) 285، 284/ آل عمران(» آمن باهللا و مالئکته و کتبه و رسله
  . متفاوت و صفوف ایشان مختلف

ایمان درست آنست که مؤمن در عقیدة خود به درجۀ یقین رسد و این متفاوت «: کاشانی گوید
ایمان اصل : همو گوید. اي به عین الیقیناي در دنیا به علم الیقین بدانند و عدهطایفه. است

کاشانی، (» ع آن و آن را درجاتی استیقین بود و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین فرو
1376 :53.(  

  :سنایی گوید. و باالترین مقام ایمان، آنِ اولیا است که با اخالص کامل به حق است

  اي ســـنایی در ره ایمـــان قـــدم هـــشیار زن
  ورتو ازاخالص خـواهی تـاچوزر خـالص شـوي       

  

ــرد دعــوي دار زن       ــا م ــدم ب ــسلمانی ق   در م
ــا    ــر زنّ ــوق ب ــون ط ــالص را چ ــدة اخ   ر زندی

  )62: 1389سجادي، : به نقل از(                 

خوف، رجا، شکر، صبر، محبت، : اوصاف ایمان عبارتند از«: گویدکالباذي در شرح التعرّف می
مستملی (» معرفت، ثبات، یقین، خضوع، تواضع، انقیاد و ایمان بدون این اوصاف بقا نیابد

  ).42 ، 3/31: 1351، بخاري
  :فرمایدلی بر اساس اوصاف ایمان چنین میشاه نعمت اله و

   دل بـــــاز کــــن تـــــا بنگـــــري ةدیــــد 
ــست   ــود نیــ ــفات ذات او موجــ ــز صــ   جــ
ــین  ــا از یقـــ ــوجیم و دریـــ ــا و او مـــ   مـــ

  نهــــــان دیــــــدم عیــــــان آشــــــکارا و
  هـــــر کـــــه او بینـــــاي ذات او بـــــود   

  

  روي جانـــانی کـــه نـــور چـــشم ماســـت      
  ی هـــست آن عـــین خطاســـتیور تـــو گـــو

  کثـــرت و وحـــدت نظـــر کـــن از کجاســـت 
ــور ــت صـ ــان و دل خداسـ ــی و جـ   ت و معنـ

  دیــــده از نــــور صــــفاتش بــــا صفاســــت
  )191غزل                                          (

ایمان دو قسم است یکی از روي برهان، یکی «: گویدخواجه عبداهللا انصاري نیز در این باره می
 استعمال دالئل عقول برهان،. برهان از راه استدالل است، عیان یاقت روز وصال. از روي عیان

  :گویدشاه نعمت اهللا ولی می. »است، عیان رسیدن به درجات وصول است

ــشق    ــر دار عـ ــصورم روم بـ ــو منـ ــن چـ   مـ
  خـــود تــــو را گفـــتن روا نبــــود چنــــین  

ــت      ــا دار بقاســــ ــردار فنــــ ــر ســــ   بــــ
  لیـــک چـــون امـــرت مـــرا گفـــتن رواســـت
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ــزل    ــم یــ ــراب لــ ــام شــ ــستم از جــ   مــ
ــز   ــشقم اي عزیــ ــشوق عــ ــق و معــ   عاشــ

  

ــ  ــل لـــ ــم از لعـــ ــتنقلـــ   ب آن دلرباســـ
ــت   ــصب کراسـ ــین منـ ــم چنـ ــت اللهـ   نعمـ

  )191غزل                                          (

اینها باورهایی است که پیروان دین اسالم بدانها معتقد هستند و گالك و استارك این باورها را 
  :اندبندي کردهدر سه دسته تقسیم

دادن به وجود خداوند و معرّفی ذات و صفات اي مسلّم که ناظر به شهادت باورهاي پایه. الف
  اویند؛

باورهاي غایتگرا که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان در راه نیل به این . ب
  نمایانند؛هدف را بازمی

اي را که هاي تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخالقیساز که روشباورهاي زمینه. ج
  .گیرندبرمی هداف باید به آنها توجه کند، دربشر براي تحقّق آن ا

توحید، : اي مسلم، شامل اصول دین هستند، که عبارتند ازدر دین مبین اسالم، باورهاي پایه
نبوت، و معاد؛ اما در مورد باورهاي غایتگرا، در اسالم، هدف از خلقت انسان، باور ارادي به 

 بحث از توحید خداوند و پرستش او دو چهره خداي واحد و بندگی اوست؛ زیرا در روزگار ما
چهرة دوم این . چهرة نخست این است که خدايِ واحد است که شایستۀ پرستیدن است: دارد

  .ایم نه براي خدایی نمودنایم و براي بندگی کردن آمدهاست که ما آدمیان بنده

ــد    ــام بن ــودم تم ــهر وج ــان اوســت ةش    فرم
ــن    ــان مـ ــق ایمـ ــف او رونـ ــر زلـ ــر سـ   کفـ

ــی  ــون او  لیلـ ــه و مجنـ ــر والـ ــاحب نظـ   صـ
ــست و گفــت    ــر سرم ــد ز در دلب   دوش درآم

  

ــ   ــت ۀجملـ ــانی اسـ ــت جـ ــیم دل مملکـ    اقلـ
  رونق ایمان ز کفـر ایـن چـه مـسلمانی اسـت            
ــت   ــادانی اسـ ــت نـ ــشق او غایـ ــاقلی و عـ   عـ
ــت    ــانی اس ــی ث ــید ب ــن س ــاي م ــق یکت   عاش

  )401غزل                                          (

الم آن است که ایمان تحقّق و اعتقاد و اسالم خضوع و انقیاد است و فرق میان ایمان و اس
  :شبستري گوید. بعضی گویند اسالم تحقق ایمان است و ایمان تصدیق اسالم است

ــا  ــوي دنیــــ ــد ســــ ــالم باشــــ   درِ اســــ
  وراي هـــــــر دوان راهیـــــــست برتـــــــر
ــان    ــالم و ایمـ ــذري ز اسـ ــم ار بگـ ــه علـ   بـ
ــدایی    ــرّ خــ ــو را ســ ــردد تــ ــین گــ   یقــ

  

ــود     ــان بـــ ــی درِ ایمـــ ــوي عقبـــ   در کـــ
  بکـــوش آنجـــا رســـی زیـــن هـــر دو بگـــذر
ــان    یقــــین انــــدر رســــی در ملــــک ایقــ
ــدایی    ــن از وي جــ ــد از ایــ ــویی بعــ   نجــ

  )گلشن راز                                        (
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اي معتقدند که عبارت اند؛ ایمان به خدا عبارت از مشاهدة الوهیت اوست و عدهاز این رو گفته
علی الخصوص شاه نعمت اهللا ولی  .حق را اجابت کنی و شرك بدو نورزياز این است که دعوت 

ما یؤمن اکثرهم با هللا و هم «و . معتقد است که ایمان به زبان به حقیقت ایمان نباشد
اشاره به آنست و هرگاه اعتقاد جزمی حاصل باشد به آنکه کاملی مطلق یعنی » مشرکون

 باشد، و حصول آن به غایت آسان هست، و به آفریدگاري هست، با سکون نفس، سلوك ممکن
  .اندك سعی حاصل شود، و در این معنی کوشیده است

  نسبت اسالم و ایمان. 4-1-2
. شودرسد و نام او مؤمن میوقتی انسان تصدیق انبیا کند و مقلد انبیا باشد، به مقام ایمان می

 شب و روز را تقسیم کند و بیشتر وقتی با وجود تصدیق و تقلید انبیا عبادت بسیار کند و اوقات
شود؛ و این رسد و از این رو نام او عابد میوقت خود را به عبادت بگذارند، به مقام عبادت می

  .کندمسئله بیشتر ارتباط اسالم و ایمان را بیان می

ــات مغـــــــان رندانـــــــه رو     در خرابـــــ
ــدي بجـــــو    ــات مغـــــان رنـــ   در خرابـــ
ــب  ــان را طلــ ــوي و درمــ ــدي جــ   دردمنــ

ــ   ــن دریـ ــوش دریـ ــان در آ خـ ــی پایـ   اي بـ
ــر   ــر داري نظـــ ــاب و آب اگـــ ــا حبـــ   بـــ
  ایـــن چنـــین دریـــاي وحـــدت را بجـــو    

  

  خــــم مــــی را نــــوش کــــن مــــستانه رو   
  حـــــال سرمـــــستی مـــــا بـــــا او بگـــــو
ــب   ــان را طلـــ ــذار و ایمـــ ــر را بگـــ   کفـــ
  تــــا ببینــــی آبــــروي مــــا بــــه مــــا     
ــر     ــا نگـ ــن دریـ ــین ایـ ــی در عـ ــک دمـ   یـ
  گــــرد هــــستی را ز خــــود نیکــــو بــــشو 

  )30مثنوي              (                            

با این حال اگر انسان از دنیا رو گرداند و ترك جاه و مال کند، از لذات و شهوات بدنی آزاد 
ولی سالک در جهان ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وي . رسدشود، به مقام زهد می

  .گرددپوشیده و در اسالم، چنین سالکی به درجۀ عرفان نایل می

ــو ــه را خــ ــر هرکــ ــور او نگــ ــه نــ   اهی بــ
ــابی رنـــــد مـــــست   در خرابـــــات ار بیـــ
  عـــشق او شـــمع اســـت تـــو پروانـــه بـــاش
  ســــاقی ار بخــــشد تــــو را پیمانــــه اي   
ــام   ــالی تمــ ــت عــ ــو داري همــ ــر تــ   گــ

  

  بـــد مبــــین اي یــــار مـــن نیکــــو نگــــر    
ــست   ــی همنشـ ــور باشـ ــا مخمـ ــه بـ ــه کـ   بـ
ــاش  ــه بـــ ــقی مردانـــ ــق عاشـــ   در طریـــ
  نـــوش کـــن مـــی جـــو دگـــر خمخانـــه اي 

  والــــسالمهرچـــه مـــی خـــواهی بیـــابی     
  )30مثنوي                                          (

  خوف. 4-2
هاي دینی تصورات و احساسات مربوط به برقراري رابطه با وجودي همچون خدا که در تجربه

گالك و استارك در عین آگاهی از مشکالت . شودواقعیت غایی یا اقتدار متعالی لست، ظاهر می
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هاي تعریف عملیاتی این بعد روشی را مطرح کردند که چهار نوع از جلوهبعد تجربی دین، براي 
  .گیردرا نیز در بر می» خوف و ترس«عواطف دینی از جمله 

خوف از جمله منازل و مقامات طریق آخرت است و آن عبارت است از تألّم باطن به سبب توقّع 
  .انتظار مکروه نیز خواننداغلب، آن را . مکروهی که اسباب حصول آن ممکن الوقوع باشد

اي مسلّم، غایتگرا و پایه: همانند مسلمانان واقعی، صاحب هر سه نوع باور» شاه نعمت اهللا ولی«
معناست؛ اما وجه تمایز دینداري او از باشد؛ زیرا اساساً دینداري بدون اعتقاد بیساز میزمینه

لطیف و هدایت شده و آشنا به اسرار هاي دینی اوست که ناشی از روح ها و روشدیگران، شیوه
شاعر تفسیرهاي عمیق خود از وجوه نمادین اعمال و مناسک . باشدمستی و رموز هستی می

تصاویر اش گنجانده و به کمک هاي سلوك دینی و عرفانیدینی را با زبان تأویلی در شیوه
  .گر ساخته استهنري، درونمایه هاي دینی و عرفانی را جلوه

ــه در  ــشیند هــر ک ــسی بن ــا نف ــو جان ــوي ت   ک
  ننــشیند دل مــن یــک نفــسی از ســر پــا     

ــ   ــود خان ــو ب ــال ت ــش خی ــوت نق ــشمۀخل    چ
ــسان بــسیارند     ــه عس ــو گرچ ــر راه ت ــر س   ب

  

  نیست ممکن کـه دمـی بـی هوسـی بنـشیند              
  تا که در صـحبت تـو خـوش نفـسی بنـشیند             
ــشیند   ــسی بن ــو ک ــر از ت ــه غی ــد ک ــوان دی   نت
  نیـست عاشــق کــه ز خــوف عســسی بنــشیند 

  )578غزل  (                          

  .سببِ خوف، ایمان است. 4-2-1
خوف عقوبت و خوف : آید و بر دو گونه استبدان که خوف به سبب ایمان، از غیب پدید می

تصدیق وعید و مطالعه : اما خوف عقوبت، عوام مؤمنان را بود و سبب آن دو چیز است. مکر
وقوع در جنایت که صاحب این خوف اگرچه دوري از : جنایت و عالمتش هم دو چیز است

  .ایمان به غیب دارد از اهل محبت نیست
توحید که برابر با یگانه دانستن خداست، در اسالم با . آیدبه بیان دیگر، خوف از توحید می

یابد و شهادت ال اله اال اهللا که داللت بر یگانگی، بی همتایی و بی شریکی خداوند دارد، معنا می
  .ت اندیشی و وحدت نگري در هستی و روح دین استنماد وحد

شاه نعمت اهللا ولی در ارتباط با توحید شناسی، اگرچه با پذیرش اختیار، یک جبرگراي صرف 
هاي جبراندیشی در اشعارش دیده اش، رگهگردد، اما با توجه به مذهب اشعريمحسوب نمی

  . داشته استشود؛ بویژه اینکه از قضا و مشیت االهی همواره خوفمی
در تاریخ انبیا نیز اشاره شده است که وقتی جبرئیل به حضور حضرت رسالت آمد، در حالی که 

 از کیفیت حال پرسید، جواب داد که این خوف نه اکنون )ص(اثر خوف بر او ظاهر بود، رسول
قدسان حادث است؛ بلکه از آن روز باز که دست قهر ازلی درآمد و آن معلّم ملکوت را از میان م

  .و مسبحان بیرون برد، حادث شده است
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  مــــن روح نــــازنینم از کالبــــد رمیــــده   
ــتم      ــه دس ــی ب ــام بل ــستم ج ــی ال ــست م   م
ــدیمم   ــل دل ن ــا اه ــیمم ب ــان مق ــنج ج   در ک
  خورشــید جــسم و جــانم نــور مــه روانــم     

  

ــیده       ــان رس ــک ج ــریبم از مل ــاغر ق ــن س   م
ــده    ــر آرمیـ ــا دلبـ ــستم بـ ــوتی نشـ   در خلـ

   دو دیـده   فارغ ز خوف و بـی غـم اي نـور هـر            
  شـــــهباز المکـــــانم از آشـــــیان پریـــــده

  )1417غزل                                        (

در ). 308-307/ 2: 1383غنی، (خوف عامه، خوف قوي و خوف معتدل : خوف سه درجه دارد
  .شود، خوف و ترس نیز مشاهده می)شاه نعمت اهللا ولی(تجربه هاي عرفانی شاعر مورد تحقیق 

  خــــدایم منظــــور کبریــــایممــــن نــــاظر 
ــارم پــــرورد  ــارمةفرزنــــد عــــشق یــ    نگــ

  چون نور لطف اویـم جـز لطـف او چـه گـویم             
   یقیــنم بــا دوســت هــم قــرینم    ۀدرگوشــ

  

  هم شاه و هـم گـدایم دیـده چـو مـن ندیـده                
  چــون گلــشکر مــن و او هــستیم پروریــده    
ــنیده   ــه و ش ــویم او گفت ــه گ ــه اي ک ــر نکت   ه
  ایمــن ز کفــر و دیــنم از ایــن و آن بریــده    

  )1417غزل                                     (   

  :همچنین

ــشین    ــا نـ ــا مـ ــا بـ ــوف و رجـ ــذر از خـ   بگـ
   ماضـــــی و مـــــستقبل مگـــــو  ۀقـــــص

  

  عاشـــقانه خـــوش دریـــن دریـــا نـــشین      
ــشین      ــا نـ ــال مـ ــه حـ ــا بـ ــا مـ ــا بـ   حالیـ

  )216دوبیتی                                       (

  معرفت. 4-3
در تقسیم بندي که از معرفت توسط . شناخت خداوند استمعرفت از نظر عارفان، به معناي 

معرفت وحالنیت، معرفت تعظیم، معرفت : اندعرفا ارائه شده آنرا به شش وجه تقسیم نموده
  .منت، معرفت قدرت، معرفت ازل و معرفت اسرار

معرفت عام سمعی است؛ و .معرفت عام و معرفت خاص: معرفت دو است: پیر طریقت گفت«
با . و معرفت عام از عین جود است و معرفت خاص محض موجود است. عیانیمعرفت خاص 

  ).730: 1389سجادي، (» استناد به شعر جامی که گفته است

ــشناخت  ــه وار خـــود بـ ــرّخ آن کـــس کـ   فـ
ــدآوازه   ــت بلنــــ ــه حکمــــ ــد بــــ   شــــ

  

  کـــار خـــود را بـــه وار خـــود پرداخـــت      
  گــــــام بیــــــرون نــــــزد ز انــــــدازه   

  

تدالل به آیات حق است بر وجود حق؛ و یا شهودي معرفت یا استداللی است که عبارت اس
  .است که استدالل به ناصب آیات است بر آن، که برهان صدیقان است
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  :گویدسنایی غزنوي در باغ حقیقت خود می

ــست    ــناخت نتوانـ ــس شـ ــودش کـ ــه خـ   بـ
  

ــست      ــوان دانـــ ــدو تـــ ــم بـــ   ذات او هـــ
  )63: 1383سنایی،                                (

و ما «: یکی معرفت علمی و دیگري معرفت حالی که فرمود:  بر دو گونه استو معرفت خدا
  ).56/ ذاریات(» خلقت الجن و االنس اال لیعبدون

معرفت، حیات دل بود به حق، و اعراض سر از جز حق؛ و ارزش هر کس به معرفت بود و هر «
  ).342: 1384هجویري، (» که را معرفت نبود بی قیمت بود

  :ولی گویدشاه نعمت اهللا 

ــف ــیم و الـــ ــت و مـــ   مگفتـــــی معرفـــ
ــایتی فرمــــــود    ــاقی مــــــا عنــــ   ســــ
ــور   ــم منظـ ــت و هـ ــاظر اسـ ــم نـ ــه هـ   آنکـ
  در همــــــه آینــــــه نمــــــوده جمــــــال
ــی او نیــست      ــه هــست ب ــستی و هــر چ   ه

  

ــفتیم    ــو ســــ ــت نکــــ ــوهر معرفــــ   گــــ
  مــــی خمخانــــه را بـــــه مــــا پیمـــــود   
  نــــور چــــشم اســــت و از نظــــر منظــــور 
ــال  ــه کمــ ــوش بــ ــست خــ   آینــــه روشنــ

  نیـــستور تـــو گـــوئی کـــه هـــست نیکـــو  
  )53مثنوي                                          (

بازشناختن معلوم مجمل در صور «اند که عبارت است از گفته» معرفت«در تعریفی دیگر از 
این . تفاصیل چنانکه در علم نحو مثال بداند که هر یک از عوامل لفظی و معنوي چه عمل کند

و بازشناختن هر عاملی از آن علی التفصیل در . بودچنین دانستن بر سبیل اجمال، علم نحو 
معرفت نحو؛ و باز ... وقت خواندن سواد عربیت بی توقفی و رویتی و استعمال آن در محل خود 

شناختن به فکر و رویت، تعریف نحو، و غافل بودن از آن با وجود علم، سهو و خطا، سپس 
من «: س، چنانک در حدیث آمده استمعرفت ربوبیت که مشروط و مربوط است به معرفت نف

عبارت بود از بازشناختن ذات و صفات االهی در صور تفاصیل افعال » عرف نفسه فقد عرف ربه
  ).731: 1389سجادي، (» و حوادث و نوازل

  گــر نـــه آب اســت اصـــل گــوهر چیـــست   
ــاب   ــوهري دریــ ــو گــ ــالم چــ ــه عــ   همــ
  نقطــــــــه در دور دایــــــــره بنمــــــــود
ــور   ــت و نــ ــان ظلمــ ــل میــ ــط فاصــ   خــ

  ی ســاغر اســت و ســاغر مــی    گــر نــه مــ  
  

ــست    ــور چیــــ ــوهر منــــ ــوهر گــــ   جــــ
  بــا تــو گفــتم بــدان کــه گــوهر چیــست      
  گرنـــه آب اســـت ایـــن مـــدور چیـــست    
ــست  ــر چیــ ــضاف دیگــ ــود مــ   جــــز وجــ
  در حقیقـــت بگـــو کـــه ســـاغر چیـــست    

  )5قصیدة                                          (
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یل اجمال معلوم شده باشد که بعد از اینکه بر سب«: آورد کهدکتر سجادي در ادامه چنین می
موجود حقیقی و فاعل مطلق اوست سبحانه و تا صورت توحید مجمل علمی، مفصل عینی 
نشود، چنانکه صاحب علم توحید در صور تفاصیل وقایع و احوال متجدده و متضاد، از ضرّ و 

 بیند و نفع و منع و عطا و قبض و بسط، ضار و نافع و مانع و معطلی و قابض و باسط، حق را
و اگر به اول وهلت از آن غافل بود، و عنقریب . شتاسد بی توقفی و رویتی، او را عارف نخوانند

» حاضر گردد، و فاعل مطلق را در صور تصرفات مختلفه بازشناسد، او را متعرف خوانند نه عارف
  ).732: 1389سجادي، (

ــت     ــی اس ــر دو یک ــر ه ــوج و بح ــا م ــزد م   ن
ــی دل   ــت یعنـــ ــی نماســـ ــام گیتـــ   جـــ

ــا ــدعــــــ   لمی از وجــــــــود موجودنــــــ
ــشماري   ــزار بــــ ــی را هــــ ــر یکــــ   گــــ

  

  بـــه جـــز از آب عـــین مظهـــر چیـــست      
ــست   ــر چیـ ــه دلبـ ــین کـ ــف آور ببـ ــه کـ   بـ
  کـــس نگویـــد وجـــود خـــود بـــر چیـــست 
  آن همــــه جــــز یکــــی مکــــرر چیــــست

  )5قصیدة                                          (

و اگر با وجود علم، حق مطلق را از صور وسایط و روابط باز نشناسد و تأثیر افعال را حوالت با «
مثال اگر در معنی توحید تقریري کند، . وسایط کند، او را ساهی و الهی و مشرك خفی خوانند

ین و خود را مستغرق بحر توحید نماید، و دیگري بر سبیل انکار آن را بدو باز گرداند و گوید ا
سخن نه از سر حال، بل نتیجۀ فکر و رویت است، در حال برنجد و بر او خشم گیرد و نداند که 
این رنجش او عین مصداق قول منکر است، و اال فاعل مطلق را در صورت این انکار بازشناختی 

  ).343: 1384هجویري، (» و بر خشم نگرفته

  لـــــوح محفـــــوظ را روان مـــــی خـــــوان
  ســــت گرنــــه آب و حیــــات معرفــــت ا  

ــست   ــقان سرمــ ــست و عاشــ ــزم عشقــ   بــ
  گــــر نگــــوئی کــــه مــــصطفی حقــــست 
ــت    ــشق اســـ ــر عـــ ــت اهللا مظهـــ   نعمـــ

  

ــست       ــر چیـ ــل دفتـ ــه اصـ ــدانی کـ ــا بـ   تـ
ــست    ــوثر چیـ ــه کـ ــو کـ ــوثر بگـ ــین کـ   عـ
  بـــه از ایـــن جنـــت اي بـــرادر چیـــست    
  بــــازوي ذوالفقــــار و حیــــدر چیــــست    
ــست    ــافر چیــ ــر کــ ــه غیــ ــر او بــ   منکــ

  )5 قصیدة                                          (

در معرفت نفس هر صفت ناپسندیده که به علم اجمالی معلوم شود، وقتی که آن «و همچنین 
را به اول وهلت که پدید آید در نفس به تفصیل و تعیین باز شناسد و از آن حذر کند، او را 

اگر به اول وهلت حاضر نبود، بل ثانی الحال حاضر گردد . عارف خوانند، واال متعرف بود یا غافل
و این صفت را باز شناسد، او را متعرف خوانند و اگر علم مجمل را در صورت تفصیل اصال باز 
نشناسد، او را غافل خوانندو این علم را سودمند نباشد بل زیانکار بود و وظیفۀ عارف، رضا به 

» قضاست و وظیفه متعرف، صبر بر آن و وظیفۀ غافل، کراهت و اضطراب
  ).376:1384هجویري،(
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  مراتب معرفت. 4-3-1
هجویري در آغاز فصلی با عنوان کشف الحجاب االول فی معرفه اهللا تعالی، شناخت خدا را براي 

قیمت هرکس به «: گویدجا که میترین امر دانسته و آن را حیات دل برشمرده تا آنبنده مهم
تر از علم  فاضلو از آن بود که معرفت را... قیمت بودمعرفت بود و هرکه را معرفت نبود وي بی

خواندند؛ که صحت حال جز به صحت علم نباشد، و صحت علم، صحت حال نباشد؛ یعنی 
). 391-2: 1384هجویري، (» عارف نباشد که به حق عالم نباشد، اما عالم بود که عارف نباشد

فت و این نکته از موضوعات مهم عرفانی است؛ این که پیش از آغاز سلوك و رفتن به سوي معر
  .1خدا، باید به تحصیل علم کوشید

. اول آنکه هر اثري که یابد از فاعل مطلق داند. معرفت الهی را مراتبی است«: گویدکاشانی می
سوم . دوم هر اثري که از فاعل مطلق یابد به تعیین داند که نتیجه کدام صفت است از صفات او

 صفت علم الهی را در صورت معرفت چهارم آنکه. آنکه مراد حق را در تجلی هر صفتی بشناسد
  ).80: 1376کاشانی، (» خود باز شناسد و خود را از دایره علم و معرفت بل از وجود اخراج کن

ــ ــرد پیمان ــردارد  ۀخ ــار ب ــک ب ــر ی ــصاف اگ    ان
  خرد عقل است و پیمانه قناعت نـزد درویـشان   
ــانی  ــاي ظلم ــن دری ــد ازی ــوم گردان ــو را معل   ت

   سـفلی  عدم دریـاي ظلمـانی بـدن ایـن عـالم          
  

  بپیماید هر آن چیزي که دهقان زیر سـر دارد           
  برو مجمل مفصل کن خرد ایـن زیـر سـر دارد    
  که او این عالم سفلی چرا بر خشک و تـر دارد           
  حواس ظاهر و باطن بـه بحـر و بـر سـفر دارد             

  )35قصیدة                                         (

در باالتر از این مراتب، کسانی هستند که . ه شدتا اینجا به مراتب اهل دانش در معرفت اشار
هاي ایشان مشاهده موجودات کند و این آتش را مشاهده کنند و به توسط نور آتش، چشم

جماعت در معرفت به مثابه اهل بینش باشند و ایشان را عارفان خوانند و معرفت حقیقی ایشان 
رتبه، هم از حساب عارفان دارند و ایشان و کسانی که در مراتب دیگر باشند باالي این م. را بود

  .را اهل یقین خوانند

   افعــی چگونــه مــی بیاالیــد   ةزمــرد دیــد 
  زمرد جوهر عقـل اسـت و افعـی نفـس امـاره            
  چرا چون مرد را ناگه پلنگ او را کنـد خـسته           

  عقیق و لعـل رمـانی چـرا اصـل از حجـر دارد               
  آدم کجـا خـاك ایـن گهـر دارد         ندید او گوهر    

  درداردنگه دارند واین حکمت چـه     زموشش می 

                                                             
جمله کتاب احیاء علوم الدین تواند دلیلی باشد بر این که بسیاري از کتب عرفانی با موضوع علم آغاز شده اند؛ ازاین نکته می.  1

و کتاب . غِ حقیقت سنایی، خود، احیایی در شعر فارسی استحقیقت، باکه سنایی در حدیقه از آن استفادة فراوان کرده است و در
تمهیدات عین القضات که تمهید اول اصل اول، فرق علم مکتسب با علم لدنّی است و کتاب کشف المحجوب هجویري که پس از 

 ..باشد و قس علی هذااي طوالنی، نخستین فصل آن، باب اثبات العلم میذکر مقدمه
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  تکبر چون پلنگی دان که خسته کرده جـان او  
  

  ...حسد موشست چون نالیدجان اندرسـفر دارد      
  )35قصیدة                                         (

جماعتی معرفت را از روي بینش و معرفت و به عین ببیند و نهایت عارف مانند کسی است که 
توان به چند دسته تقسیم تحلیل معرفت را از یک نظرگاه می.  گرددبه آتش، سوخته، ناچیز

  :کرد
منظور، معرفت خداوند است، و گاه از این اصطالح حکمت االهی خواسته : معرفت ربوبیت) الف
  .شودمی

ــسان   ــت انــــ ــدانی حقیقــــ ــر بــــ   گــــ
ــین    ــت ببــ ــال اوســ ــالم خیــ ــش عــ   نقــ
  بــــه مثــــل گــــر نمــــود حــــق جــــوئی 

  

ــست      ــصدر چیـ ــدر مـ ــه صـ ــابی کـ ــاز یـ   بـ
ــ ــست  ورنــ ــصور چیــ ــن مــ ــی ایــ   ه معنــ

ــ ــست ۀحلقـــ ــاتم زر چیـــ ــیم و خـــ    ســـ
  )5قصیدة                                          (

مراد از معرفت شهودي همان برهان . در مقابل معرفت استداللی است«: معرفت شهودي) ب
» صدیقان است که از شهود ناصب آیات و موجود آنها، به ذات خود موجد و موجود پی می برند

  ).997: 1369سجادي، (

ــار  ــتم آن نگـــ ــه دســـ ــاروبی بـــ   داد جـــ
  آب آتــــش گــــشت و جــــاروبم بــــسوخت
ــار   ــر کــ ــار آن پیــ ــت نگــ ــل جاروبــ   عقــ
  آتــــش عــــشقش چــــو ســــوزد عقــــل را
ــیش او   ــجودي پــ ــرت ســ ــردم از حیــ   کــ
  آه بــــی ســــاجد ســــجودي چــــون بــــود

  

ــار      ــزان غبــ ــا برانگیــ ــز دریــ ــت کــ   گفــ
ــاروبی بـــرآر     ــو جـ ــز آتـــش تـ ــت کـ   گفـ
  رباطنــــت دریــــا و هــــستی چــــون غبــــا

ــد بـــه کـــار      ــاز جـــاروبی ز عـــشق آیـ   بـ
  گفــت بــی ســاجد ســجودي خــوش بیــار     
ــار   ــاره یـ ــد و بیچـ ــون باشـ ــی چـ ــت بـ   گفـ

  )17قصیدة                                         (

معرفت کشفی و عیانی حالت معرفتی است که در آن حال، تمامت شکوك : معرفت کشفی) ج
  .بحر ازل در آمیزدو شبهات از پیش سالک حق برخیزد و بحر ابد با 

ــ ــست  ۀغنچــ ــدان نیــ ــر خنــ ــاغ غیــ    بــ
ــست    ــري بـ ــال غیـ ــش خیـ ــه نقـ ــر کـ   هـ
ــد    ــقی باشــ ــه عاشــ ــی چــ ــاقلی کــ   عــ
  در دل هـــر کـــه گـــنج معرفـــت اســـت    

  

  بگـــذر از غیـــر او کـــه چنـــدان نیــــست      
ــست   ــامان نیـــ ــه ســـ ــشبندي او بـــ   نقـــ
  مـــست و مخمـــور هـــر دو یکـــسان نیـــست
ــست    ــران نیـ ــنج ویـ ــور و گـ ــست معمـ   هـ

  )377غزل             (                             
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در » مراتب معرفت«از » معرفت کشفی«تجارب دینی خود را در مورد » ولی... شاه نعمت ا«
  :اشعار خود اینگونه بازتاب داده است

ــست  ــام نیـ ــود نـ ــشق را خـ ــت عـ   در حقیقـ
ــان   ــامی در جهــ ــک نــ ــد نیــ ــی بیابــ   کــ
ــت   ــاف معرفـــ ــیمرغ قـــ ــرغ دل ســـ   مـــ
ــد    ــه انـ ــشان گفتـ ــد و ایـ ــوختگان داننـ   سـ

  فــت سرمـــستی بــه مـــن  صــبحدم مـــی گ 
ــت  ــسی اسـ ــستان بـ ــان مـ ــات مغـ   در خرابـ
  نعمــــت اهللا جــــام مــــی بخــــشد مــــدام 

  

  مــی کــه مــی نوشــد چــو آنجــا جــام نیــست   
ــدنام نیـــست     ــه او در عاشـــقی بـ ــر کـ   هـ
ــست  ــانش دام نیــ ــف بتــ ــر زلــ ــز ســ   جــ
ــست    ــام نی ــا خ ــخن ب ــاین س ــد ک ــه دان   پخت
ــست   ــام نیـــ ــقان را شـــ ــداد عاشـــ   بامـــ
ــام نیــست     ــن ای ــستی در ای ــن م ــو م   همچ

ــتر از ا ــام نیـــــستخوشـــ ــام او انعـــ   نعـــ
  )389غزل                                          (

رسیم که تجربۀ دینی در بررسی اشعار شاعر در بحث معرفت و تجربه دینی به این نکته می
گالك «شود و این دقیقا با تقسیم بندي و آراي گیري معرفت شهودي و اشراقی میباعث شکل
 این نویسندگان نیز تجربۀ دینی را با تأکید بر جنبۀ احساس منطبق است؛ چون» و استارك

  .دینی و اعتقاد به دیانت قبول داشتند
اي که از و براي اشاره به محتواي ذهنی» معرفت«در مقابل » تجربه«در این نظریه، اصطالح 

تی به از این رو تجربه، زمانی حالت دینی و معرف. رودشود؛ به کار میحواس پنجگانه فراهم می
گیرد که انسان به موجودي فراطبیعی وابسته باشد و اگر موضوع معرفت، خداوند و یا خود می

گیرد و خداوند، به عنوان حقیقتی غایی تجلیات او باشد به نحوي در ارتباط با خداوند قرار می
 به همین جهت در معرفت شهودي از دین و تجربۀ دینی بهره گرفته شده. نمایددر آن رخ می

  .است
  معرفت شهودي و تجربۀ دینی. 3-3-2

- آورد؛ و یقینی که از این رهگذر حاصل میتجربه دینی؛ معرفت شهودي و اشراقی را پدید می
شاه نعمت اهللا «هاي دینی گفتن تجربه. گردد، به طور حتم یکی از استوارترین انواع ایمان است

  . پنجم هجري استبه زبان شعر، متأثر از حکمت ذوقی ایرانیان قرن» ولی
هاي دینی خود را در بر این اساس شاعر به تبعیت از شاعران سبک عراقی حاصل تجربه

- رساند و با کاربرد مثبت و تحسینبه ظهور می» معشوق«و » پیامبر«شخصیت هایی همچون 
به نوعی شیوة دیندارانه در معرفت دست ... هایی مثل می، میخانه، زاهد، صوفی و آمیـز واژه

  .یابدیم
گالك و استارك براي تعریف عملیاتی بعد تجربی، چهار نوع از جلوه هاي عواطف دینی یعنی 

در مرحله شناخت معرفت، شاعر یک . توجه، شناخت، اعتقاد یا ایمان و ترس را مطرح کردند
شاعر بیشتر در اشعار خود بر . باشدشناخت عرفانی دارد و معرفت و طریقت او سلوك عملی می
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فت درونی و باطنی تکیه دارد و این معرفت باطنی را از طریق تجربه هاي دینی حاصل معر
شاعر عارف همواره . کند؛ زیرا یکی از نشانه هاي تجربه دینی، کیفیت معرفتی آن استمی

توان به این نتیجه نایل شد که شناختی داند و میتجربه اش را از مبدأ شناخت و بصیرت می
ولی به آن دست یازیده؛ ناشی از شناخت عاشقانه و عارفانۀ اوست نه شناخت که شاه نعمت اهللا 

  .عقلی او

ــت     ــی اس ــر م ــامی پ ــو ج ــالم چ ــر ع   در نظ
ــور او   ــده از نــ ــن شــ ــا روشــ ــشم مــ   چــ
ــود ــود او دارد وجـــــ ــالمی از جـــــ   عـــــ
ــوش      ــه گ ــا را ب ــد م ــی رس ــائی م ــوت ن   ص
ــت   ــات معرفـــ ــن آب حیـــ ــوش کـــ   نـــ

  

ــت       ــی اس ــاقی ک ــدمت س ــی خ ــن ب ــام م   ج
  آیـــد وي اســـت هرچـــه مـــا را در نظـــر   

ــت     ــی اس ــوي اهللا الش ــا س ــودش م ــی وج   ب
  دیگـــــــران گوینـــــــد آواز وي اســـــــت
ــت    ــی اسـ ــده دل از وي حـ ــدانی زنـ ــا بـ   تـ

  )405غزل                                          (

با توجه به اینکه پرداختن به مضامین دینی و عرفانی به طور تدریجی از اواخر قرن دوم هجري 
انه هاي تحول تدریجی زهد به تصوف و جذب اندیشه هاي مالیم و آغاز می شود، در آغاز نش

کند، اما بی تردید پیش از آن، زاهدان دست از مناسب، براي بیان محبت و معرفت جلوه می
دنیا و تعلقات آن شسته و ذکر و انزوا گزیده، در خلوت خاموش خویش، این دو را ضمن 

افته بودند و از دریچه دل، چشم سرّ به تماشاي هاي روحی و دیدارهاي باطنی خود دریتجربه
  .یار و دیاري گشوده بودند که نه عقل را از آن خبر و نه حس را بدان راه بود

ها و آنان که در آغاز، روي به زهد آورده بودند، در مقام و موقعیتی نبودند که هواي بیان یافت
اگر زبان را هم . ر سر داشته باشندها، یا حکایت دیده ها و وقایع خلوت خویش را ددریافت

هایی را که به گریزتر از آن بودند که تفسیرها و تأویلتر و مردمآمادگی بیان بود، آنان پراکنده
یافتند، اقتضاي مشغولیت هاي ذهنی و حال و هواي روحی خود از وقایع خلوت خویش در می

  .بتوانند بیان کنند

  شـــــهر دل در والیـــــت عـــــشق اســـــت
   بـــه نـــور معرفـــت اســـت   دیـــده بینـــا 

  

ــت    ــشق اسـ ــت عـ ــان در حمایـ ــک و جـ   ملـ
ــت  ــت عــــشق اســ   ایــــن عیــــان از عنایــ

  )227غزل                                          (

رسد وجود تجربه هاي دینی در اشعار گذشتۀ شاعران، به تدریج در شاعران سبک به نظر می
توان گفت بی شک، گذارد و میعراقی، علی الخصوص حافظ و شاه نعمت اهللا ولی تأثیر می

دینداري از ابعاد مهم شخصیتی شاه نعمت اهللا ولی است که قابلیت بررسی با الگوي گالك و 
لذا درین پایان نامه این الگو در زمینۀ معرفت دینی و شهودي بازتاب بیشتري . استارك را دارد
  .پیدا کرده است
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اعی و همسویی عالمان دینی با معنویت هاي ناگزیر اجتمگفتنی است که وجود برخی ضرورت
. کندشناسی، گرایش به اعتقادات دینی را در وجود شاعر بیشتر از همه شعله ور میو هستی

شاعر در میان مضامین دینی و تجربی بیشترین گرایش را به معرفت شهودي در اشعار خود 
  .نشان داده است

  بــود گــنج معرفــت در کــنج ویــران دلــم     
   آتش می نهـد در ایـن و آن  ز آه دل سوزم که   

  گفته هـاي نعمـت اهللا مـی نوشـتم در کتـاب           
  

  آتــشی افتــاد و گــنج و کــنج ویــرانم بــسوخت  
  جسم وجان بربادرفت وکفر و ایمـانم بـسوخت        
  در ورق آتش فتاد و دسـت و دیـوانم بـسوخت        

  )412غزل                                          (

  معرفت ذات باري تعالی. 4-3-3
اصطالح عرفا، کسی که از جانب حق تعالی از حجب صفات نفسانی بیرون نیامده باشد و به در 

اي در حجاب وجود او پدید آید و از آنجا وجود خود از وجود حق محجوب باشد، گاهگاه فرجه
به اعتقاد حکیم سنایی غزنوي نیز، ذات حق . پرتوي از نور وجود بر او تابد و آن را دریابد

توان دربارة چیستی و چرا نبوده، منزّه از کیفیت و دگرگونی و انقسام است و نمیدرخورِ چون 
  . اصوالً ذات خداوند قابل اشارت نیست. وگو کردو چگونگی آن گفت

  فعـــــــل او خــــــــارج از درون و بــــــــرون 
  

ــی   ــست از افزونــــ ــزرگیش هــــ ــه بــــ   نــــ
  

  در صــــــحیفۀ کــــــالم مــــــسطور اســــــت
  

  ذات او را نبـــــــــــــــــــــــــرده ره ادراك 
  

ــست ا ــونیذات او فارغـــــــــــ   ز چـــــــــــ
  

  زانــــک اثبــــات هـــــست او بــــر نیـــــست   
  

  دانــــــد اَعمــــــی کــــــه مــــــادري دارد    
  

ــون    ــه و چــــ ــر از چگونــــ                     ذات او برتــــ
    )63/17: 1383ســــــــــــــــــــــــــــنایی، (

ــونی   ــدي و چــــ ــر، زِ چنــــ   ذات او بــــ
    )64/12: همان(                                             

  نقـــــش و آواز و شـــــکل ازو دور اســـــت
  )65/19: همان(                                       

ــاك   ــان و دل در آن ره چــ ــل را جــ   عقــ
     )64/1: همان (                                              

ــی  ــو، درون و بیرونــــ ــت و نیکــــ   زشــــ
  

ــست  ــادر اَعمیـــ ــات مـــ ــو اثبـــ   همچـــ
  

  

ــارد    ــم درنــ ــه وهــ ــونی بــ ــک چــ   لیــ
  )10–8/ 82: نهما(                                        

یابند، درحالی که خدا جز ابوالحسین نوري را پرسیدند که چون است که خردها خدا را درنمی«
سان زمان را دریابد و چگونه دریابد و چهداري بیچگونه زمان: شود؟ گفتبه خردها درك نمی

مکان را یآفریند؟ و چگونه مکانمندي بپذیري دریابد آن را که چونی و چگونگی را میچونی
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ها و او را همچنین چگونه درك گردد آغاز آغازها و پایان پایان. دریابد و نام و نشان بدو دهد
سان آغاز و انجام او دریافته اگر خدا آغاز همه و پایان همه چیز است چه. آغاز و پایان نام گذارد

  ).91: 1388سرّاج طوسی، (» شود
در نظر گرفته » وجد«ت اهللا ولی برابر و مطابق با معرفت ذات باري تعالی در اشعار شاه نعم

داند که به دل شاعر در تجربیات دینی و عرفانی خود، وجد و معرفت را حالتی می. شده است
رسد و دل از آن آگاهی یابد از بیم یا غم یا دیدن چیزي از احوال آن جهان، که بر سر او 

   .گشاده شود

  نقـــــش عـــــالم خیـــــال مـــــی بیـــــنم
   و در همــــه ســــاري او لطیــــف اســــت 

  نـــه حلـــول اســـت حـــلّ و حـــال منـــست 
ــد   ــخن رانــ ــت ســ ــه در معرفــ ــر کــ   هــ

  

ــنم     ــی بیـــ ــال مـــ ــال آن جمـــ   در خیـــ
ــاري   ــوي او جـــــ ــت بجـــــ   آب رحمـــــ
ــست  ــال منـــ ــن و کمـــ ــخنی از مـــ   ســـ
  وصــــف خــــود مــــی کنــــد اگــــر دانــــد

  )42مثنوي                                          (

این الگو و تجربۀ .  نعمت اهللا ولی منطبق استاین نظریه دقیقاً با تجارب دینی و عرفانی شاه
دینی، در الگوي گالك و استارك نیز بر همین اساس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ 
بدین گونه که تجربۀ دینی مقدمۀ وجد و معرفت قرار گرفته و این اندیشمندان متوسل شدن 

شاه نعمت اهللا ولی نیز . دانندی و عقلی میبه تذکر و تفکّر یا تشبه به اهل دل را از تجارب دین
تصور کرده و تعرّض حقیقی نفحات » امداد فیض رحمانی«معیار دینی و عرفانی را به گونه اي 

  .داندرحمانی را نافی صدق می
ها قبل از شاعر، شاعران و عارفان دیگر نیز به این نکات و مضامین در اشعار و در این زمینه

  :اند؛ خواجه عبداهللا انصاري گویده داشتههاي خود توجنوشته
وجد و معرفت پس از عالم وصال و فراق است، وجد و معرفت ذات حق براي علم بیداري «

وجد سبب جان باختن است و . وجد و معرفت، حدیقۀ دل دوستان است. مشتاقان حق است
  ).122: 1374انصاري، (» بهانۀ خان و مان برانداختن است

ــیم و مع  ــف و مـــ ــت گفتـــــیم الـــ   رفـــ
ــایتی فرمــــــود    ــاقی مــــــا عنــــ   ســــ
  در همــــــه آینــــــه نمــــــوده جمــــــال
ــی او نیــست      ــه هــست ب ــستی و هــر چ   ه

  

ــفتیم    ــو ســــ ــت نکــــ ــوهر معرفــــ   گــــ
ــود    ــا پیمــ ــه مــ ــه را بــ ــی خمخانــ   ...مــ

ــال  ــه کمــ ــوش بــ ــست خــ   آینــــه روشنــ
  ور تـــو گـــوئی کـــه هـــست نیکـــو نیـــست 

  )53مثنوي                                          (
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  دعا. 4-4
شاه نعمت اهللا ولی دعا را در حقیقت . عارفان، دعا معموالً با رضا ارتباطی همسویه دارددر نزد 

ترین نتایج دعا یکی از مهم. داندها بر طبق قضا و قدر میرفع کراهت و صبر کردن بر تلخی
تجربه دینی است و در حقیقت نوعی معرفت است که در وادي عشق به صورت شهود و اشراق 

ولی رضا . د و ایمان حاصل از دعا، استوارترین و خلل ناپذیرترین نوع ایمان استگردپدیدار می
گیرد و عارف در اصطالح اهل سلوك لذت بردن از آشوبی است که در نفس انسان صورت می

  .سعی دارد این آشوب و بلوي را از طریق دعا مرتفع سازد
- رگونه بأس و خوف، براي سالک تجربهدر دعا و رضا بندگی عاشقانه و امیدوارانه و به دور از ه

. شوندآورد و در حقیقت روح اعتقادات و اعمال دینی او محسوب میهاي ارزنده اي پدید می
کند؛ چنان که بیش از پیش، توجه تجربه هاي عاشقانه شاه نعمت اهللا ولی او را متحول می

نماید و از این به معشوق میقلبی خود را که ذکر و دعا از جلوه هاي عمده آن هستند، معطوف 
رسد که بی غلط و مستغنی از حرف و صورت، اي میرهگذر، به وسیله دل به شناخت شهودي

یعنی بیان ناپذیر و توصیف ناشدنی است و با این شناخت حاصل از ایمان و رضا، به شناخت و 
اتی می رساند که ایمانی استوار دست می یابد و همین عشق و معرفت او را به کرامات و مکاشف

  .سازدشاید بتوان گفت یکی از واالترین تجربه هاي شهودي شاعر را فراهم می

ـفتیم     لطیــف سـ ــکفتیم و در ــد گــل ش   مانن
ــد  ــه دی ــن  ةواهللا ک ــت روش ــور اوس ــن از ن    م

ــان    ــقان کرم ــا عاش ــان ب ــا دل و ج ــیم ب   گفت
   نبــی بــودةبــی شــک علــی ولــی بــود پــرورد

  گـــویم دعـــاي ســـید خـــوانم ثنـــاي ســـید
  ت نعمــت اهللا رمـزي زلـی مــع اهللا  خـوش گفـ  

  

ــد     ــر محم ــیم صــلوات ب   خــوش عاشــقانه گفت
  جــان منــست و مــن تــن صــلوات بــر محمــد 
ــد   ــر محمـ ــلوات بـ ــاران صـ ــادي روي یـ   شـ
ــد     ــر محم ــلوات ب ــود ص ــی ب ــه عل ــاه هم   ش
ــلوات بـــر محمـــد    جـــانم فـــداي ســـید صـ
  خــوش گــو بــه عــشق اهللا صــلوات بــر محمــد

  )8قصیدة                                          (

براي اشخاص ظاهربین، حقیقت و خواسته آن چیزي است که خداي بلند مرتبه از آنها راضی 
باشد و آن چنان باشد که ایشان را هیچ حالی از احوال مختلف مانند مرگ و زندگانی و بقا و 

مت از این رو شعر شاه نع. فنا و رنج و راحت و سعادت و شقاوت و غنا و فقر، مخالف طبع نباشد
تواند در ارتباط با چند بعد متفاوت اهللا ولی در دینداري براساس الگوي گالك و استارك می

  .بررسی و ارزیابی شود
در ارتباط دعا و رضا، شاه نعمت اهللا ولی، ضمن پذیرش دعا و رضا، مشیت االهی را سراسر 

بر طبق الگوي ایشان . کندلطف و احسان می داند و دیگران را به پذیرفتن آن ترغیب می
گالك و استارك آموزه هاي انبیا را در زندگی به کار می بندد و قرآن را به عنوان معجزه بی 
نظیر حضرت ختمی مرتبت، سرلوحه اعمال خود قرار می دهد و وصول به سالمت و سعادت را 
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د است که اي دانسته، معتقمدیون دولت قرآن می داند و اعتقاد به دعا و رضا را از باورهاي پایه
  .انسانها به جاي تکیه بر اعمال، باید به عفو و لطف خداوند اعتماد نمایند

  ییی رضــاي او بــه جــان جــویــاگــر تــو امــت او
  خرد بویش بجان بویدملک مهـرش بـدل جویـد         
  بعرش و فرش انس وجان دعـاي اوکننـد ازجـان    
  ز آتش گر امان خواهی حیـات جـاودان خـواهی      

ــد ــا و بن ــت اهللا ةبی ــف نعم ــو حری ــه ش ــو ش    ش
  

  ی بگـو صـلوات پیغمبـر      یچو ما شاید اگـر گـو        
ــد بگــو صــلوات پیغمبــر    خــدا صــلوات او گوی
  کریمانــه تــو در کرمــان بگــو صــلوات پیغمبــر
  بهشت و حوریان خواهی بگو صـلوات پیغمبـر         
  ز حال خویش آگـه شـو بگـو صـلوات پیغمبـر      

  )16قصیدة                                         (

ورزیده است، در لی بر نماز و دعا توأم با مستی و نیاز و سوز و گداز تأکید میشاه نعمت اهللا و
کرده و از دعاي شب و هاي دینی و عرفانی شرکت میمقامات طریقت سیر می کرده؛ در آیین

در حوزة رفتار دینی اخالقی، مکارم اخالق و فضایل معنوي را . ورد سحري غافل نبوده است
او نسبت به . اندشدهترین آنها محسوب میی، رندي و نظربازي مهمکرده که عاشقجستجو می

عدم توجه به باطن و مفاهیم نمادین مناسک دینی به ویژه توسط مبلغان و صاحب منصبان 
دینی، هم نسبت به رفتار دینی مناسکی و هم رفتار دینی اخالقی، دیدگاه انتقادي داشته و 

  .ار آنها قرار داده و در راه اصالح این رفتارها کوشیده استعنصر ایمان و رضا و دعا را ابزار اظه
  دعا براي پیامبران االهی. 4-4-1

ها و شاه نعمت اهللا ولی به نبوت عامه و خاصه معتقد است و اشارات عبرت آمیز او به آموزه
ر شان معجزه هاي پیامبران االهی، داللت بر اعتقاد و ایمان راستین او به آنان و اعمال و رفتا

او از حضرت آدم، ابراهیم، داوود، سلیمان، شیعب، عیسی، موسی، نوح، یعقوب، یوسف . دارد
در همین ارتباط، او به آدمیان توصیه می نماید . کندعلیهم السالم و دیگران به صراحت یاد می

که از سرنوشت آدمیان عبرت گیرند، و از خدا می خواهد که آتش نهفته در جانش را هم چون 
  :شاعر در ارتباط با نبوت پیامبر اکرم اشاره صریحی در ابیات زیر دارد. آتش خلیل، سرد نماید

ــر   ــو صــلوات پیغمب ــومن صــادق بگ ــا اي م   بی
  

  اگر از جـان شـدي عاشـق بگـو صـلوات پیغمبـر               
  )16قصیدة   (                                          

ــان  ــان جهـ ــرجمله غریبـ ــت سـ ــید ماسـ   سـ
  

  قــت غریــب آمــده ســردار غریــب کــه بــه ســر و  
  )121قصیدة   (                                       

ــت     ــن اسـ ــق دیـ ــه رونـ ــش کـ ــر زلفـ   کفـ
  

  مهتـــــر هنـــــد و ســـــرور چـــــین اســـــت  
  )329غزل     (                                        
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 اندازه شاعر به اما آنچه بیش از همه، مهر تایید بر اعتقاد شاعري می گذارد، اعتقاد بیش از
، وهمچنین شیفتگی و دلبستگی او به معجزه بی نظیر و )ص(نبوت و خاتمیت حضرت محمد

  .سرچشمه شریعت و معرفت و هدایت مسلمانان؛ یعنی قرآن مجید است
اش می شناخته و در گوشه هاي خلوت و تنهایی خود، با قرآن و او قرآن را الگوي علمی زندگی

شاعر سالمت طلبی و همۀ کارهاي ارزنده اش را از قرآن و پیامبران می . دعا مأنوس بوده است
  .داند

   روي تــــو بــــادۀورد صــــاحبنظران فاتحــــ
  

ــاد       ــو ب ــروي ت ــرز دو اب ــد ح ــواهللا اح ــل ه   ق
  )735غزل                                          (

ــز    ــدا نی ــو گ ــال ت ــران جم ــه حی ــاهان هم   ش
ــد  ــت دیـ ــور رخـ ــور ةاز نـ ــشته منـ ــا گـ    مـ

  

ــ   ــز دارنـ ــشق خداونـــد خـــدا نیـ   د همـــه عـ
ــز   ــما نی ــده ش ــن دی ــد دری ــه بینن ــردم هم   م

  )909غزل                                          (

  اي به نور روي تو روشـن دو چـشم جـان مـن         
ــول   ــرةالعین رســ ــت اهللا قــ ــار نعمــ   یادگــ

  

  ...اي خلیــل اهللا مــن فرزنــد مــن برهــان مــن  
   ســلطان مــن ۀنــور طــه آل یاســین ســای   

  )1233غزل                              (          

  رابطۀ دعا و رفتار دینی و اخالقی. 4-4-2
 فلسفه اصلی بعثت خویش را ترویج و تکمیل مکارم اخالق بیان فرمودند )ص(پیامبران اکرم

وچنان که در مبحث گذشته ذکر شد، فضایل معنوي، یکی از عناصر سه گانه طریقت به شمار 
از این رو، شاه نعت اهللا . ي معنوي هم ابزاري براي تجلی فضایل معنوي استآیند و کیمیاگرمی

  .ولی در بعد اعمال دینی بر رفتار دینی اخالقی بسیار تأکید می ورزد

  شمع بزم جان من از نور رویـت روشـن اسـت           
ــر نقــش خیــال روي تــو دارم مــدام       در نظ
  مجلس عشقست و من میگویمت از جـان دعـا   

  مـر مـن بگذشـته اسـت       مدت هفتاد سال از ع    
  بی رضاي من نبودي یک زمان در هـیچ حـال        

  

ــن      ــان م ــراغ ج ــشم چ ــا چ ــن دائم ــاد روش   ب
  اي دل و دلدار من اي جـان و اي جانـان مـن             
  گوش کن تا بـشنوي اي میـر سرمـستان مـن           

  ی اي عمــر جاویــدان مــنیحاصــل عمــرم تــو
  یک سخن هرگز نفرمـودي تـویی فرمـان مـن          

  )1233غزل         (                               

هاي دینی و رفتار هاي اخالقی شاعر،در اشعارش به صورت هاي مختلف بازتاب البته نیایش
شاعر رعایت رفتارهاي دینی و عمل به اخالق حسنه را به عنوان نمودي از . یافته است

سراي دل مطرح کرده خوشبختی و کسب صفاي درونی داشته و زهد خود را همیشه در خلوت
  :هاي دینی و اخالقی را در اشعارش باز تاب دهدبتواند نشانهتا 



 ...بررسی تجربه هاي دینی بر اساس الگوي        رخسار زبان                1396، پاییز2شماره   /

 

99

  می بردسـت  جاموساقیسرمستومنخراباتست
ــال زاهــد رعنــا هــواي جنــت المــأوي        خی
  دعاي دولتـت گفتـیم و رفتـیم از سـر کویـت            
  به عشقت گر شوم کشته حیـات جـاودان دارم     

  

  ی می کـشم دائـم از آن خـم صـفاي تـو          یسبو  
ــا در خل  ــاودان مـ ــشت جـ ــوبهـ ــسراي تـ   وتـ

  ی بصدق دل به جان گویم دعـاي تـو  یبه هرجا 
   عشقم که دادم جان براي تـو       ةمن آن دل زند   

  )1302غزل                                        (

شود که باعث می» ارتباط دعا و رفتار دینی«توجه به این نکته ضروري است که التفات به 
ا اعمال و رفتار دینی، تماماً به صوب و سوي ویژگی هاي شخصیتی شاعر در بعد مناسکی ی

شود که شاعر دین اعمال دین و اخالق را زیرا رفتار دینی سبب می. باشد» طلب حقیقت«
ابزاري براي رسیدن به حقیقت بیان کند و از این رو آگاهانه و هدفمندانه در طریق طلب گام 

 گرایی او دارد و همین امر، ارزش و بنابراین، روح حاکم بر وجود شاعر داللت بر عمل. نهدمی
  .زندمنزلت دینداري او را رقم می

  بنشین بجاي خـود  دلم خلوتسراي تست خوش   
  به هر صورت که می بینم خیالت نقش میبندم    
ــنا دارم  ــشان آشـ ــم نـ ــا پرسـ ــه کجـ   ز بیگانـ
  به یمن دولت عـشق تـو سـلطانی کنـد سـید            

  

  ی جــز هــواي تــوینــدارم در همــه عــالم هــوا  
  نظـر دارم لقـاي کـه لقـاي تـو          چه نـورش در     

  که در عالم نمی یـابم بـه جـز تـو آشـناي تـو         
  کجا شاهی چنین باشد که باشد او گـداي تـو          

  )1302غزل                                        (

تجربه دینی شاه نعمت اهللا ولی مطابق الگوي گالك و استارك در این است که او کیفیت دین 
وي تجربه . گردده وادي عشق به صورت شهود و اشراق پدیدار میکند کرا چنان معرفی می

داند و در بیان تجربه دینی، اغلب خود را ملزم به بیان نظري دینی را شهودي و اشراقی می
  .دانددین می

با تأکید بر جنبه احساس دینی و اعتقاد به این که » شاه نعمت اهللا ولی«تجربه دینی در اشعار 
تجربه .  و نه اخالق، بلکه عنصري است در تجربه دینی، مطرح گردیده استدیانت نه علم است

کنند؛ چنان که همین عشق و معرفت او را به هاي عاشقانه شاه نعمت اهللا ولی او را متحول می
  .رساند که می تواند نمونه اي عالی از تجارب دینی شاعر باشدکراماتی عجیب و مکاشفاتی می

  عا و دینبعد اعتقادي د. 4-4-3
بعد اعتقادي معموالً باورهایی را دربر می گیرد که انتظار می رود، پیروان آن دین، بدان اعتقاد   

اي، ناظر بر شهادت دادن به این باورهاي اعتقادي به صورت دعا و باورهاي پایه. داشته باشند
. کندفی میوجود خداوند است و دعا و باورهاي اعتقادي بیشتر ذات و صفات شاعر را معر

شود و از خاستگاه دعا و دین در باورهاي اعتقادي ما، از یک سو به توحید االهی مربوط می
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سوي دیگر، نبوت و معاد را به عنوان باوري در جهت شناخت هدف اصلی خلقت انسان مطرح 
  .سازندمی

ه بیشتر از باور به امور نامرئی و در وراي حواس یا اشیاي مقدس، بخش دیگر اعتقادات است ک
  .گیردایمان نشأت می

  شــــاه عــــالم پنـــــاه دانــــی کیـــــست   
ــر کــــه گویــــد دعــــاي دولــــت او       هــ
ــالص   ــر اخــ ــه از ســ ــس کــ ــرم آنکــ   خــ

  

ــد    ــان باشــ ــلطان انــــس و جــ ــه ســ   آنکــ
  راحـــــــــــت و روح او از آن باشـــــــــــد

ــد ــد ةبنــــ ــان باشــــ ــضرتی چنــــ    حــــ
  )39قطعۀ                                          (

اعتقادات با اعمال و . حکم و قضاوت است، نه احساس و ارزش غاییبنابراین اعتقادات از مقوله 
هاي دینی و تجلی پیامدهاي مثبت آنان در حیات مادي و معنوي مسلمانان، پیوند تجربه

  .تنگاتنگ دارد

  همـــــه محکـــــوم حکـــــم او باشـــــند   
ــد  ــت اوینــــ ــل رعیــــ ــل و عاقــــ   عقــــ
  مهــــر او بــــر دلــــی کــــه شــــارق شــــد
  غیــــــرتش غیــــــر چــــــون برانــــــدازد

  

   بـــــه پـــــاي او پاشـــــند  ســـــر و زر را  
  از دل و جـــــــان دعـــــــاي او گوینـــــــد
ــود عاشـــق شـــد      ــر کـــه در خانـــه بـ   هـ
ــردازد   ــود بپــــ ــر خــــ ــه از غیــــ   خانــــ

  )74مثنوي                                          (

ایمان و دعا از نظر بعد اعتقادي باعث توحید اندیشی، خشنودي از قضاي االهی، عمل به 
 بندگی عاشقانه و وصول به وحدت و مقام انسان کامل از فرایض و آراستگی به فضاي معنوي،

  .آیندپیامدهاي مهم دینداري وي به شمار می
  مناجات با خدا. 4-4-4

شاه نعمت اهللا ولی . مناجات و راز و نیاز عارفان و سالکان در اشعار آنان نیز بازتاب یافته است
ز کردن با حق را و نیز گفتن اسرار عرفا راز نیا. اي ضمنی به مناجات و دعا داشته استاشاره

برخی از عرفا در تحلیل دعا و مناجات آن را نهایت شناخت . گوینددل با خداوند را مناجات می
دانند و معتقدند که مناجات با خدا، رسیدن به نوعی فنا است که در آن حضرت خداوندي می

  .مرتبه حق الیقین وجود داشته باشد

  را طلبیــــد دل خانــــه خــــدا ةدر ســـراپرد 
  در خرابــات فنــا ســاغر مــی نــوش کنیــد     
ــد  ــه آن را جوینـ ــایی همـ ــد عطـ ــر بیابیـ   گـ

  

ــه خــدا بهــر خــدا را طلبیــد      ایــن چنــین خان
ــا را طلبیـــد  ــا جـــام بنـ ــاقی مـ   آنگـــه از سـ
ــد    ــال را طلبیـ ــه بـ ــد جملـ ــی برسـ   ور بالئـ

  )723غزل                                          (
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 اهمیت می دانند که معتقدند حتی عالم ارواح و ملکوت نیز به قدر پرعرفا دعا و مناجات را آن
گالك و . آورندنوعی، دعا و مناجات را به مثابۀ ابزاري جهت ابراز یگانگی خداوند به جاي می

- استارك نیز دعا و مناجات را نوعی اُفق دینداري و روشی براي وصول به امر مقدس یا حق می
ت، و مشارکت در فعالیت هاي مناسکی به ماهیت عمل و دانند و معتقدند در دعا و مناجا

  .معناي آن نزد انجام دهندگان آن بستگی دارد

ــت   ــن اسـ ــذاي مـ ــن غـ ــان مـ ــشق جانـ   عـ
  هــــر کــــسی را غــــذا بــــود چیــــزي    
ــود    ــه بـ ــن چـ ــذاي مـ ــویم غـ ــو گـ ــا تـ   بـ

  

  ایـــن چنـــین خـــوش غـــذا بـــراي منـــست   
ــت   ــن اســ ــذاي مــ ــن غــ ــت اهللا مــ   نعمــ
ــت     ــن اسـ ــداي مـ ــدن خـ ــذا دیـ ــن غـ   ایـ

  )321غزل                             (             

  مراتب عرفانی دعا و توکّل. 4-4-5
توکّل در نزد عرفا واگذار کردن امر است به کسی که بدان اعتماد باشد؛ و نیز به معناي 

: خواجه نصیرالدین طوسی گوید. واگذاري امور شخص است به مالک خود و اعتماد بر وکالت او
اشتن باشد، و در این موضوع مراد از توکل بنده است در کاري که از او توکل کار با کسی واگذ«

  ).272: 1389سجادي، (» صادر شود، یا اورا پیش آید

  عــشق مــی بــاز و جــام مــی، مــی نــوش      
ــم   ــت اللهــــ ــاگوي نعمــــ ــن دعــــ   مــــ

  

ــت      ــین اسـ ــه تلقـ ــنو کـ ــران شـ ــول پیـ   قـ
ــه    ــان بــ ــالمی را زبــ ــت آعــ ــین اســ   مــ

  )329غزل  (                                        

شود که انسان یقین کند که خداي تعالی از او وقتی حاصل می» توکل«در ارتباط با » دعا«
انسان با تکیه بر دعا و واگذار کردن امور به حق به آنچه مقدر اوست قانع . داناتر است و تواناتر

کند تا بنده بر میشاه نعمت اهللا ولی در اشعار خود در کنار دعا، قدرت توکل را نیز مطرح . شود
شود، امور خارق العاده اي که از جانب بندگان خاص خدا از جمله پیامبران و اَبدال، جاري می

  .نوعی یقین و باور قلبی پیدا کند
  :شاه نعمت اهللا ولی امید به دعا وتوکل بر خدا را در ضمن اشعار خود اینگونه اشاره کند

  در میخانــه بگــشادند و داد عاشــقان دادنــد   
ــدانیم و درد درد مــیح   نوشــیم ریــف دردمن
  

  به حمـداهللا اجابـت شـد دعـاي کدخـداي مـا            
  به مـاده دردي دردش کـه آن باشـد دواي مـا        

  )30غزل                                          (
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  نتایج تحقیق.5
هاي تجربۀ دینی ، مؤلّفه)Astarg( و استارك )Glock(شناسی گالك در نظریۀ جامعه

)Religious Experience(باري، نتایج .باشد شامل چهار مقولۀ ایمان، خوف، معرفت و دعا می 
  :زیر حاصل این تأمل و توغّل در دیوان این شاعر نامی ایران است

اشعار شاه نعمت اهللا ولی ایمان، تصدیق و وثوق و اطمینان؛ و مقابلۀ کفر است و به در : ایمان .1
همچنین وي دوستی و . فضیلت و ثبات آمده استطلق و معنی خضوع و انقیاد و تصدیق م

وي براي ایمانِ شخص . ترین درجۀ ایمان دانسته است و خاندانش را کامل)ص(حب رسول خدا
کند که مخاطب دیدة دلش را مؤمن، تلویحاً مراتب و درجاتی قائل شده است و توصیه می

در میان مضامین دینی، ایمان . بیندبازکند تا رخ جانان را که نور چشم همۀ مؤمنان است ب
 .باالترین بسامد را داراست

شود، وي عامل خوف در دل بندة که از اشعار شاه نعمت اهللا ولی استنباط میچنان: خوف .2
-عبارت دیگر، خوف از توحید میبه . داندمؤمن را ایمان او به پروردگار و جهان عقبی می

. داندنی جهان معنویت و عالم ملکوت میوي تنها مکان بی خوف را کنج جان یع.آید
 .بیندهمچنین او عاشقان را از مسائلی چون خوف و رجا به دور می

کند که با عنایت شاه نعمت اهللا ولی معرفت را همچون می و شرابی روحانی معرّفی می: معرفت .3
ه وي معتقد است که خودشناسی بهترین شیو. شودساقی، در کام عاشقان مستعد ریخته می

این شاعر صوفی مسلک، معرفت شهودي را . براي رسیدن به مقام معرفت و درك آن است
رسد تجربۀ دینی، معرفت شهودي یا اشراقی را به نظر می. داندارجمندترین مرتبۀ شناخت می

 . در اندیشۀ شاعر پدید آورده است

ورزیده است، از تأکید میشاه نعمت اهللا ولی بر نماز و دعا توأم با مستی و نیاز و سوزوگد: دعا .4
کرده و از دعاي شب هاي دینی و عرفانی شرکت میکرده؛ در آییندر مقامات طریقت سیر می

در حوزة رفتار دینی اخالقی، مکارم اخالق و فضایل معنوي را . و ورد سحري غافل نبوده است
ر ایمان و او عنص. شده استترین آنها محسوب میکرده که عاشقی و رندي مهمجستجو می

 ..رضا و دعا را ابزار قرار داده و در راه اصالح رفتارهاي دینی خود کوشیده است

ها و نتایج به دست آمده، این است که شاه نعمت اهللا توان گفت که برآیند یافتهدر مجموع می .5
 ایمان و معرفت که بسامد باالیی از بازتاب هاي نظري توجه نموده است؛ؤلّفهولی بیشتر به م

بدین . اند، بیشتر جنبۀ نظري دارندتجربۀ دینی در دیوان شاعر را به خود اختصاص داده
هرچند . ترتیب، شاید بتوان عرفان شاه نعمت اهللا ولی را عرفانی تقلیدي به شمار آورد

 .طلبدهاي بیشتري را در این زمینه میدستیابی به چنین نتیجۀ سنگینی، پژوهش
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