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  چكيده

فارسي «ايشان براي ارتباط كتبي با يكديگر خط و زبان . دارند يهوديان حضوري ديرپاي در ايران
ترين سند از اين شيوة نگارش  قديمي. را كه به زبان فارسي و خط عبري است، ابداع كردند» يهودي

كتاب شاعران و نويسندگان فارسي يهودي آثار فراواني را در تفسير . گردد به قرن دوم هجري باز مي
ها  رهنگ لغات عبري، هالخا، ميدارش، اشعار، امثال و حكايات، جادو، نامه، دستور زبان و فمقدس

از اصطالحات   در اين آثار عالوه بر تأثيرپذيري. و اسناد حقوقي، در قالب اين خط عرضه نمودند
فقهي و كالمي مطرح در منابع اسالمي، اثرپذيري از مفاهيم عرفاني و اشعار حافظ، سعدي، عطار، 

مقالة حاضر، نخست به معرفي شاعران فارسي . خورد و ديگر شاعران نيز به چشم مي نظامي، موالنا
پردازد و سپس اين عناصر  اند، مي يهودي كه عناصر عرفان اسالمي را در اشعار خودشان به كار گرفته

ستايي،  را در شش مبحث اصطالحات عرفاني، رويكردهاي صوفيانه، نمادها و رموز صوفيانه، صوفي
در . دهد مورد بررسي قرار مي) شريعت، طريقت، حقيقت(ستيزي و مراحل نيل به حقيقت  صوفي

  . ضمن بر آن است تأثير عرفان اسالمي را در آثار شاعران فارسي يهودي نشان دهد
  

  ها كليد واژه
  .شاهين شيرازي، سيمانطوب ملمد نامة موسي، شهزاده و صوفيعمراني،  نامة ساقيفارسي يهودي، 

  
 

                                                           
  27/11/92 :پذيرش تاريخ      4/10/92 :تاريخ دريافت. 1
  mmotamed50@gmail.co: )مسؤول مكاتبات(پست الكترونيك  .2



  
  
  
  
  
  
  1393تابستان و بهار ، 15 ، شمارة8 ، سالپژوهشنامة اديان /يهودي - عناصر عرفاني در ادبيات فارسي                            78

 
  مقدمه

گويا اولين مرحلة ورود آنان . اند يهوديان در مراحل گوناگوني در خاك ايران مسكن گزيده
به دست سارگن پادشاه آشور بوده  طي نابودي ده سبط اسرائيل م و.ق 722در سال  به ايران
ترين سندي است كه از اين واقعه پرده  هاي سارگن پادشاه آشور قديمي كتيبه. است
و در سال چهارم حزقيا پادشاه ) پادشاه اسرائيل(نهم پادشاهي هوشع  در سال«: دارد برمي

يهودا، شلمنسر پادشاه آشور سامره را محاصره كرد و در سال ششم پادشاهي حزقيا آن را 
 1.»گرفت، مردم آن را در حلح، خابور بر نهر جوزان و نيز در شهرهاي ماد سكونت داد

بندي جغرافيايي امروز، چند  راساس تقسيمگرچه ماد سرحدات قاطع و ثابتي نداشت، ب
متعلق به ماد بود كه ) كردستان، آذربايجان، همدان، گيالن(استان در شمال و غرب ايران 

 2.براساس اين كتيبه يهوديان در اين شهرها سكونت گزيدند

بارزترين مشكلي كه يهوديان بعد از ورود به ايران با آن مواجه بودند، عدم آشنايي 
خط و زبان ايرانيان براي گفتار و نگارش در هنگام ارتباط با بوميان ايران و همكيشان  آنها با
ها بعد براي ارتباط  هاي محلي حل كردند، مدت مشكل گفتار را با فراگيري گويش. بود

دهندة هويت دوگانة  را ابداع كردند كه نشان» فارسي يهودي«كيشان خود شيوة  كتبي با هم
آيد منحصراً  م به ذكر است كه هرگاه نام ادبيات فارسي يهودي به ميان ميالز. آنها نيز بود

است، بلكه كلية آثار نوشته شده به خط عبري و رسيده آثاري نيست كه در ايران به تأليف 
  .گيرد زبان فارسي در اين گروه قرار مي

هاي  دربارة چرايي گزينش خط عبري براي نوشتن آثار فرهنگي يهوديان ايران تبيين
انتخاب خط عربي براي . كنيم ترين دليل اشاره مي گوناگوني ارائه شده است كه به منطقي

اي از عدم تعهد و وفاداري به يهوديت بود، چرا كه زبان  نوشتن آثار يهوديان ايران نشانه
از اين رو، يهوديان براي ثبت آثار علمي و فرهنگي خود فارسي . عربي زبان قرآن است

از طرف ديگر عوام يهودي تا حدودي به خط عبري آشنايي داشتند  3.زيدنديهودي را برگ

                                                           
، به كوشش آمنون نتضر، 1، جپادياوند، »هود ايران از آغاز تا حملة عربسيري در تاريخ ي«نتضر، آمنون، . 1

  .4، صم1996تهران، انتشارات مزدا، 
 .همانجا. 2

3. Fischel, Walte Joseph, “Judeo-Persian”, Encyclopaedia Judaica, Keter 
Publishing House Ltd., Jerusalem, Israel, 1971, Vol.10, p.433. 
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اما سواد خط فارسي نداشتند، به همين دليل قادر نبودند كامالً خط و زبان فارسي يا خط و 
برگرداندن برخي از شاهكارهاي ادبي فارسي به خط فارسي . زبان عبري را به كار بگيرند

اند كه توانايي  ن ادبيات فارسي يهودي مردم عامي بودهدهد كه خوانندگا يهودي نشان مي
دليل ديگر براي كاربرد اين شيوه، تقدس و اهميت خط  1.اند خواندن خط فارسي را نداشته

  . عبري در نزد يهوديان بود
و ) ق7-2(» پيشا مغولي«يا » فارسي يهودي كهن«آثار فارسي يهودي را به دو گروه 

  .اند تقسيم كرده) هجري به بعد 7(» پسامغولي«يا  »)كالسيك(فارسي يهودي نو «
ترين  قديمي. شود مانده مشخص مي تاريخ به كارگيري اين شيوه نيز از آثار باقي

واقع ) ق135سال (نوشتة كوتاه در تنگة آزائو  سه سنگ: هاي فارسي يهودي عبارتند از كتيبه
از  2).ق3سدة (صالحة اهواز و سند م) ق2سدة (در افغانستان، سند تجاري دنداق اويليق 

منظر تاريخي يهوديان پس از غلبة اعراب بر ايران در اواسط سدة هفتم ميالدي به داليل 
نامعلومي زبان آرامي و عبري را كه اولين گويش آنها بود، رها كردند و به زبان فارسي روي 

  3.آوردند
يهودي كهن تقريباً  كه ادبيات فارسي شود با نظر به مطالب فوق اين نتيجه حاصل مي

در اوايل سدة دوم هجري شكل گرفته و سير تكاملي خود را پشت سر نهاد تا اينكه تقريباً 
شاهين شيرازي، عمراني، : از سدة هفتم هجري به بعد، بدنة اصلي اين ادبيات در آثار

عران بن فرهاد، شهاب يزدي و ديگر شا بن لطف، بابايي خواجة بخارايي، امينا، راغب، بابايي
 ،و نويسندگان فارسي يهودي با مضامين مذهبي، تاريخي، حماسي، عاشقانه، تعليمي، غنايي

                                                           
، 1381، بهار 53، شمارة ايرانشناسي، »ادبيات فارسي يهودي ميراث فرهنگي يهوديان ايران«ناهيد،  پير نظر،. 1

 .126ص 

ص ص، ش1384، ترجمة مهستي بحريني، تهران، انتشارات هرمس، شكل گيري زبان فارسيالزار، ژيلبر، . 2
35-37.  

، دفاع )نامه پايان(»يهودي - ن كهن فارسيبررسي چند مت«غني، ناهيد، : جهت مطالعة بيشتر در اين زمينه رك به
 .، دانشكده ادبيات و علوم انسانيِ دانشگاه تهران1368مرداد : شده

، هومن سرشار، ترجمة مهرناز نصريه، تهران، فرزندان استر، »يهودي -ادبيات فارسي«اورشليمي، ديويد، . 3
 . 81، ص ش1384نشر كارنگ، 
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در قوالب شعر و نثر تبلور يافت؛ از اين ميان هدف اصلي ما در نوشتار حاضر ... عرفاني و

  .توجه به آثار عارفانة فارسي يهودي است
گيرند چرا كه آنها عمدتاً در  ميامروزه اين آثار چنانكه بايد و شايد مورد توجه قرار ن

همچنين . هاي اروپا قرار دارند و در دسترس نيستند هاي عبري اورشليم و كتابخانه كتابخانه
خواندن و فهميدن اين متون نيازمند آشنايي به چند زبان عبري، فارسي و عربي است كه 

زش چنداني ندارند اما آثار فارسي يهودي كهن از نظر ادبي ار 1.همگان اين مهارت را ندارند
آثار فارسي يهودي نو از نظر ادبي،  2.شناختي ارزشمندند شناختي و زبان در مطالعات گويش

دربارة ارزش  3.عرفان اسالمي و يهودي داراي اهميتند تعاملتاريخي، اجتماعي و مطالعة 
فظ هاي قديمي را در خود ح آثار فارسي يهودي كهن همين بس كه بگويم، نه تنها گويش

) خط فارسي امروزي(تر از آثار فارسي مكتوب به خط عربي  اند، بلكه قدمتي ديرينه كرده
دارند، چرا كه بنابر نظر برخي از محققان اولين اثر مكتوب منظوم و منثور به خط و زبان 

ترين اثر  هاي سوم و چهارم هجري است حال آنكه قديمي فارسي به ترتيب مربوط به سده
-133ود، سه كتيبه معروف در افغانستان است كه تاريخ آنها به مكتوب فارسي يه

  4.رسد مي 134/751-752
شناسي مابين فارسي ميانه و فارسي نو  شناسي و گويش فارسي يهودي از ديدگاه زبان

  .متقدم قرار دارد
  فارسي نو ←فارسي نو متقدم  ←فارسي يهود كهن ←فارسي ميانه

دهد و بر اين باور است كه در  شناسي شرح مي الزار اين امر را از ديدگاه گويش
ادواري كه فارسي يهودي كهن در ادامة فارسي ميانه در جنوب غربي ايران مورد تكلم بود، 

در دوران فارسي نو متقدم، . يافت فارسي نو متقدم در شمال شرقي ايران گسترش مي
. انيان اقتباس كردندهاي فارسي نو را از اير نويسندگان و شاعران فارسي يهودي ويژگي

هاي فارسي ميانه در فارسي يهودي كهن و فارسي نو متقدم مشترك است،  برخي از ويژگي

                                                           
1. Moreen, Vera Basch, In Queen Esther’s Garden: An Anthology of Judeo-
Persian Literature, New Haven, 2000, p.1. 

  . 428، ص 1362بهار ، 3 ة، شماريران نامها ،»اهميت آثار ادبي فارسي يهودي«متيني، جالل، . 2
 . 136، ص »ادبيات فارسي يهودي ميراث فرهنگي يهوديان ايران«پير نظر، ناهيد، . 3

 .427ص ، »اهميت آثار ادبي فارسي يهودي«، جاللمتيني، . 4
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هاي فارسي ميانه تنها در فارسي يهودي كهن حفظ شده است و فارسي  اما برخي از ويژگي
توان گفت فارسي يهودي كهن بخشي از فارسي  به عبارت ديگر، مي. نو متقدم فاقد آن است

هاي فارسي ميانه را حفظ كرده  تر عمل نموده و ويژگي كارانه متقدم است كه محافظه نو
شدة فارسي ميانه و فارسي نو  دهد كه فارسي يهودي حلقة گم اين داليل نشان مي. است
  1.است

اوالً، اين آثار از آن جهت كه توجه و : آثار فارسي يهودي نو از جهاتي داراي  اهميتند
دهند، حائز  يري نويسندگان فارسي يهود را به ادبيات فارسي ايران نشان ميعنايت و تأثيرپذ

 و نامه موسي از جمله: متون فارسي يهود كه از سدة هفتم به بعد كتابت شده اند. اهميتند
شاهين شيرازي و ديگر آثار او و آثار شاعران ديگر به شدت تحت تأثير شاعران نامة  اردشير

اين شاعران حتي . اند بوده... و نظامي ،عطار، مولوي، سنايي، حافظايران از جمله فردوسي، 
هاي ادبي، مضامين و عناصر عرفاني از اين  هاي جنگ، استعارات، آرايه در توصيف صحنه

شاعران فارسي يهود نه تنها تحت تأثير . اند شاعران و شاهكارهاي ادبي ايران اقتباساتي داشته
اند، بلكه بسياري از شاهكارهاي ادبي فارسي  ايران بوده هاي ادبي و آثار شاعران شاهكار
اشعار فردوسي، سعدي، مولوي، حافظ، ابن يمين، اهلي شيرازي، باباطاهر، خاقاني، : همچون

نمونة . اند را به فارسي يهودي حرف نگاري كرده... و سلمان ساوجي، صائب، عطار
يت از هر دفتر موالنا را از شاهدي است كه وي صد ب گلشن توحيدارزشمند آن كتاب

اين اثر را احتماالً سيمانطوب ملمد . انتخاب نموده و هر بيت را با پنج بيت شرح كرده است
به خط فارسي يهودي برگردانده است و نسخة منحصر به فرد آن اكنون در كتابخانة عبري 

  2.اورشليم است
ندي را به گنجينة ادبيات هاي ارزشم ثانياً، ادبيات فارسي يهود نو از نظر ادبي نمونه

هايي از اين آثار اشعار حماسي شاهين، عمراني، اشعار غنايي،  نمونه. افزايد فارسي مي
تعليمي و عرفاني عمراني و راغب و سيمانطوب و نثر مسجع و موزون سيمانطوب ملمد 

يت در باب اهم. تواند تا حدودي با آثار ساير مشاهير ادب فارسي برابري كنند است كه مي

                                                           
 .  8 -5، صص )پايان نامه(»يهودي - بررسي چند متن كهن فارسي«غني، ناهيد، . 1

، تحت نظر ايرج افشار، تهران، انتشارات فرهنگ منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايراننتضر، آمنون، . 2
  .65 -63، مقدمه، صش1352ايران زمين، 
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بايد بر «: عمراني معتقد است نامة ساقيادبي اين آثار براي مثال ضياءالدين سجادي دربارة 

  1.»هاي فارسي افزوده شود نامه ساقي
از سرگذشت كاشان بن لطف و  بابايي نامة آنوسيبرخي از آثار فارسي يهود چون ، ثالثاً

اريخي يهوديان ايران اهميت اند كه در مطالعات ت بن فرهاد داراي اطالعات تاريخي بابايي
افزون بر اينها بايد خاطر نشان كرد، برخي از آثار فارسي يهود اطالعاتي در . فراوان دارند
شناسي، زندگي اجتماعي مردم، عقايد عصر و جامعه زمانة خود و تا حدودي  زمينة مردم

  .دهند هاي به دست مي اوضاع و احوال ديگر اقليت
از برخي اشتباهات  هاي فارسي يهودي ت كه نوشتهتذكر اين مسئله ضروري اس

برداري و آوانگاري نيز مبري نيستند، همچنين شعر و نثر فارسي يهودي داراي  نسخه
عناصر عرفاني در برخي آثار شاهين شيرازي،  2.هاي مخصوص به خود است  ويژگي

مد به چشم ، خواجة بخارايي وسيمانطوب مل)متخلص به راغب(عمراني، اليشع بن شموئيل 
اين عناصر عرفاني با عرفان اسالمي و عرفان يهودي مرتبط است، در اين مقاله به . خورد مي

  . ايم بررسي برخي اقتباسات از عرفان اسالمي پرداخته
  

  معرفي شاعران و آثار داراي مضامين عرفاني
مورد توجه  آيد در مقالة حاضر، منحصراً اشعار فارسي يهوديِ شاعراني كه نامشان در پي مي

. شود ما هستند، گرچه عناصر عرفاني در اشعار ديگر شاعران نيز به ندرت يافت مي
از  انتخاب نخلستانو  نامه گنج، نامه ساقيموالنا شاهين شيرازي؛ نامة  برشيتو  نامه موسي

 حيات الروحراغب اصفهاني؛  صوفيو  شهزادهخواجة بخارايي؛  نامة دانيالعمراني؛ 
و نيز برخي ديگر از اشعار وي آثاري هستند كه مورد توجه ما قرار  سيمانطوب ملمد

  . اند گرفته

                                                           
 .136، ص »ادبيات فارسي يهودي ميراث فرهنگي يهوديان ايران«، ناهيد، پيرنظر. 1

؛ 70-66مقدمه، صص ،...منتخب اشعار فارسينتضر، آمنون، : ك به. براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر. 2
، 30، شمارة نشرية ادب و زبان، )درخت آسوريگاي به شيوة  منظومه(» قصه ميش و رز«معتمدي، منصور، 

نامة ، »هاي دستوري يك متن فارسي يهودي هاي نادر و ويژگي واژه«؛ همو، 307-306، صص 1390ن زمستا
 .70، ص1390پاييز  ،3شمارة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
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او . اولين شاعر فارسي يهودي است): م14-13/ق8- 7سدة (شاهين شيرازي 
بيت سرود، كه  10000در بحر هزج مسدس محذوف با 1م1327/ق727را در سال نامه موسي

. باشد ميويان، اعداد و تثنيه خروج، الموضوع آن عمدتاً روايات غير شرعي اسفار 
م، در وزن عروضي 1358/ق759، متعلق به سال سفر پيدايششرح منظوم  نامه برشيت
منوچهر  2.بيت، كه گاهي اين دو اثر در دو نسخة جدا موجودند 7800و داراي  نامه موسي

طبع به  1378در سال  شاهين توراتبا عنوان  نامه برشيترا به انضمام نامه  موسيخوبان 
  .رسانده است

ميل شديدي به سرودن اشعار  3:)م1536/ق 942م، وفات 1454/ق858تولد (عمراني 
، يكي از اين آثار، تحت نامه گنج .1 :تعليمي داشت كه يكي از خصايص اشعار صوفيانه است

و عطار بوده، و موضوع اين كتاب شرح منظوم ) گلستانو  بوستان(هاي سعدي  نامه تأثير پند
 4م تصنيف شد؛1536/ق942است كه در سال)اندرز پدران(رسالة ميشنا ابوت ش چهار بخ

بيت كه عروج نويسنده و اتحاد او را با 190يك قصيدة عرفاني و غنايي، داراي  نامه ساقي .2
دهد؛ تاريخي براي اين اثر ذكر نشده است و عمراني در اين اثر از عمر خيام،  خالق نشان مي

كه از نامه و در ستايش تحمل  ساقي 5.تأثير گرفته است) نامه قيسا(سعدي و بويژه حافظ 
كه تاريخ سرايش  انتخاب نخلستان .4 6.ديگر آثار عمراني است، آثاري غير يهودي هستند

كند و از قصد  بيت است كه شاعر از مردم اصفهان شكايت مي 600آن معلوم نيست داراي 
در اين اثر در جستجوي اعضا و رهبران شاعر . گويد خود براي رفتن به كاشان سخن مي

                                                           
م دانسته كه نادرست 1317/ق717علق به سال ترا م نامه موسي، 37، ص...ب اشعارمنتخنتضر در كتاب  .1

 :نكاست، براي شرح بيشتر 

Moreen, Vera Basch, In Queen Esther̕s Garden:..., p.27. 
2. Loc.Cit. 

  : براي كسب اطالعات بيشتر دربارة عمراني نك .3
Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕s & his Book of Treasure, 
edited, Translated and Annotated Together with a Critical Study, Leiden, 1995, 
pp. 1-43.  
4. Moreen, Vera Basch, In Queen Esther’s Garden:..., pp. 121-123. 
5. Netzer, Amnon, “Judeo-Persian Literature”, 
http://www.iranicaonline.org.articles/ judeo-persian-ix-judeo-persian-literature.  
6. Yeroushalmi, David, “῾Emrani”, Encyclopedia Iranica, Routledge & Kegan 
Paul, 1985, Vol. 8, p.422. 
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قابل تعليم جامعه است و در اين جستجو به بيان اندرزهاي اخالقي، ديني و عملي 

 ،نامه گنجو برخي ديگر از آثار عمراني همچون  انتخاب نخلستانداليا ياشارپور  1.پردازد مي
شاعر  .انسته استتأثيرگذار د شهزاده و صوفيرا در سرايش نامه  ساقيو  ستايش تحمل در

نمايد و زبان او به ادبيات  سعي بر تحصيل سكوت و حكمت مي در انتخاب نخلستان
علت مهاجرت عمراني مشخص نيست اما دعوت  2.صوفيانه و ديني فارسي شباهت دارد

عمراني از فرهيختگان جامعه و بيان پندهاي تعليمي، به دعوت پير صوفي و رفتن او به 
  .شود را يادآور ميكاشان خلوت صوفيانه 
 2175را، با  نامه دانيالشاعري اهل بخارا منظومة ): م17/ق11سدة (خواجة بخارايي 

م ابياتي 1704/ق1116امينا شاعر يهودي در سال . م سروده است1606/ق1015بيت در سال 
رويكرد  اين اثر ابياتي با 3.را به اين كتاب افزود، در نتيجه انتساب اين اثر به امينا اشتباه است

در عين حال خواجه . دنياستيزانه و بدبيني به دنيا دارد كه ويژگي آثار صوفيانة اسالمي است
  4.نيز بسيار وفادار بوده استعهد عتيق در  دانيالدر سرودن اين اثر به صحيفة 

دانند و  م مي1669/ق1080غب اصفهاني را متعلق به سال را شهزاده و صوفياي  عده
كنند، كه البته اين دو امر قطعي نيست، اما به طور قطع و  مرقند ذكر ميمحل زندگي او را س

مربوط ) در عصر صفوي(م 1684/ق1095براساس تاريخي در خود كتاب، اين اثر به سال
سرمشق راغب در سرودن اين اثر به فارسي . اين اثر اقتباسي از شرح حال بوداست 5.است

بوده ) پادشاه و پارسا(= هملخ و هنازيرعنوان يهودي، ترجمة عبري ابراهيم بن حسداي با 
بر اساس نظرات محققان مبناي ترجمة عبري ابراهيم هم دو روايت عربي و يوناني . است
. نامة بودا ابتدا به زبان سنسكريت و پالي بود، سپس به زبان پهلوي ترجمه شد زندگي. است

ده كرده است ميان محققان در مورد اينكه بن حسداي در ترجمة عبري از چه متني استفا
آن را از يوناني به عبري برگردانده : گويد بن حسداي در مقدمه مي. اختالف نظر وجود دارد

                                                           
1. Netzer, Amnon, “Judeo-Persian Literature”, 
http://www.iranicaonline.org.articles/ judeo-persian-ix-judeo-persian-literature.  
2. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī…”, The Judeo-
Persian Adaptation of the Buddha Biographies”, Ph.D. diss., UCLA, 2005, pp.81-
85. 

  . 46-45، مقدمه، صص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 3
4. Moreen, Vera Basch, In Queen Esther’s Garden:..., p.147. 
5. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī:...”, p.16. 
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. است اما هنينگ را عقيده بر آن است كه احتماالً سرياني مورد نظر بوده است و نه يوناني
. ون مفقود استهرمان زوتنبرگ معتقد است كه مبناي ترجمة عبري، متني عربي بوده كه اكن
بوده  1»متن هاله«فريتز هومل بر اين باور است كه مبناي بن حسداي متني عربي به نام 

به هر حال، آنچه در اين منظومه آمده، همان داستان بلوهر و بوذاسف است كه  2.است
ه ب بحار االنوارابن بابويه قمي،  النعمةكمال الدين و تمام هاي  هايي از آن را در كتاب روايت

بلوهر و ، )ِ مير عابدينيبلوهر و بوذاسفدر( به فارسي از مجلسي الحيات عينعربي و 
متن . در اختيار داريم» شهزاده و زاهد«نظام تبريزي و متن هاله از آلمان با عنوان  بيوذسف

. اي عربي از داستان بلوهر و بوذاسف است كه در شهر هالة آلمان كشف شد هاله، نسخه
لندن (آن را به انگليسي ترجمه كرده و در نشرية انجمن آسيايي سلطنتي  3ادوارد رهاتسك

  4.به طبع رسانده است) 1890
اي فلسفي  ، صاحب رساله)م18-17/ق.ه 12-11(» طوبيا«سيمانطوب ملمد با تخلص 

از  حيات الروح. شعر كوتاه در مدح صوفيه است و يك حيات الروحو عرفاني با عنوان 
منابع عرفاني يهود يعني  ابن ميمون و الحايرين  داللهو  يشناه توراتممنابع يهود همچون 

از بحيا بن بقودا، فيلسوف معروف عرفان قباال و نيز از ) فرائض القلوب(حوبوت هلبابوت 
  5.منابع عرفاني فارسي تأثير پذيرفته است

  
  عناصر عرفاني در ادبيات فارسي يهودي

: كنيم يات فارسي يهودي ذيل اين عنوان بررسي ميادبدر اين جستار عناصر عرفاني را در 
ستايي و  اصطالحات عرفاني، نمادها و رموز صوفيانه، رويكردهاي صوفيانه، صوفي

  .)شريعت، طريقت، حقيقت( ستيزي و كاربرد مراحل عرفان اسالمي صوفي
  
  

                                                           
1. Halle Abstract. 
2. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī:...”, pp.49-56. 
3. Edward Rehatsedk 

، 1384، شمارة دوم، تابستان آينة ميراث، »در جستجوي نسخ كتاب شاهزاده و زاهد«نوذري، جليل،  .4
 . 129ص

5. Moreen,Vera Basch, In Queen Esther’s Garden:..., pp.260-262. 
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  اصطالحات عرفاني

طالحات عرفاني به وفور اند از اص شاعران فارسي يهودي در آثاري كه از خود برجاي نهاده
ذكر اين نكته ضروري است كه اين اصطالحات گاه از همان مفاهيم عميق . اند استفاده كرده

معني تحت الفظي اين هاي صوفيانه برخوردارند، اما گاه صرفاً  عرفاني مطرح در نوشته
توجهي به اين نكته سبب شده است اشخاصي چون  بي .اصالحات مورد نظر بوده است

به صرف ديدن اين الفاظ از آنها معنايي  سرگذشت كاشانورا باش مورين در ترجمة  خانم
 . عرفاني برداشت كنند

شاهين در شرح اعطاي . هاي نهاني است نزد عرفا تعاليم و يافته» اسرار« :اسرار
 .معجزات به موسي براي رفتن به نزد فرعون لفظ اسرار را به كاربرده است

  1چون بوداسرار  رمود        ز من بشنو كه آننداي كفش بر كردن كه ف
شود،  براي موسي آشكار مي) معجزات(در هنگام مالقات موسي با خدا اسراري 

شود، خداوند در خطاب  خويشي مي گذشته از اينكه موسي در هنگام دريافت آنها دچار بي
  :فرمايد به او مي

  2سد اين زبان راشنا مرغيادان آن بيان را         نه هر ـنداند مرد ن
دهد موسي در جايگاه يك مريد  اين ابيات نشان مي. در اين بيت، مرغ رمز روح است

شاهين بار . شود كه هر شخصي قادر به درك آنها نيست با اسراري به زبان خاص آشنا مي
كند؛ قوم پس از شنيدن مواعظ  و اسرار استفاده مي» رازها«ديگر، در مقام موعظة امت از لفظ 

  :گزيدند طريقت را بر مي راه
  كاراــرد آشــهان بود كــكه پن      ها رارازبي اين ـشان نـچو بر اي
  هاشان در آموختاسرارچو آن       اران برافروختــي دةـچراغ دي

  3برگزيدند ريقتـطمه راه ــه       چو زو اوالد يعقوب آن شنيدند

                                                           
  . 449، ص 1378، به كوشش و پژوهش منوچهر خوبان، شركت كتاب، شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 1
 .همان، همانجا. 2

 .755همان، ص . 3
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ي رضاي حق انجام كسي است كه هر عملي را برا» اخالص«صاحبِ : اخالص
 1.»ابتغاء رضوان اهللا«: فرمايد دهد، نه به طمع ثواب، چنانكه خداوند دربارة اين گروه مي مي

 : عمراني در نصيحت به فرزند خويش بر اخالص تأكيد دارد

  2كند خالص از آز اخالصشعار خويشتن ساز         اخالص
آن است بسپاري و بر او يعني همة امور را به حق تعالي كه مالك » توكل«: توكل

 3.نياز و با ارادة او، از ارادة خود مستغني كني توكل نمايي؛ خود را با فعل او، از فعل خود بي
و گروهي منافي اسباب كسب   البته برخي از متصوفه توكل را منافي اسباب كسب دانسته

اي   كه به نمونه 4هتوكل در معناي دوم در آثار فارسي يهودي بسيار استعمال شد. اند ندانسته
  :كنيم از آنها اشاره مي

  از آن كز دست او كاري نيايد      شايدـر كردن نـبر بش توكل
  5كه باشد آدمي؟ او را رها كن      بر خدا كنتوكل يا شاهين آ
مراد از حضور، حضور دل است به داللت يقين تا حكمي «به گفتة هجويري : حضور

در هنگامي كه موسي، خدا را در نامه  موسيشاهين در  6.»غيبي او را چون حكم عيني گردد
مفهومي كه شاهين از اين . كند استفاده مي» حضور«كند، از لفظ  بوتة آتشين مالقات مي

  : كند با اين معنا همخواني دارد اصطالح اراده مي
  

                                                           
، ربع سوم، مقدمة محمد روشن، تهران، اساطير، شرح التعرف لمذهب التصوفمستملي بخاري، محمد، . 1

 .1284، ص ش1373

2. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v.17, p.316. 

، براساس شرح عبدالرزاق كاشاني، قم، آيت شرح منازل السائرين خواجه عبداهللا انصاريشيرواني، علي، . 3
 .94، ص ش1387شرق، 

 . 666، 664، 662، 661، 531، 371، 205، 199 ،158ص ص، شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 4

 . 87-86، صص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 5

، با مقدمه و تصحيح و تعليقات محمود عابدي، تهران، سروش، كشف المحجوب بن عثمان، هجويري، علي. 6
 . 368، ص ش1384
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  1ستحضورنظرگاه حقست، آنجا       ندانستش نبي كان نار نور است  

اجات با خداوند، خود را به دليل گناهكار بودن، از ملك حضور عمراني در مقام من
چرا كه حاضر شدن در محضر حق و آشكار شدن حقايق براي او نيازمند . داند نصيب مي بي

  :صفاي باطن است
  گارمـدل و ف يـچاره و بـبي       سرگشته و ناتوان و زارم

  2نصيبم بي حضوروز ملك   فته و مفلس و غريبم     ـآش
  :بياتي از عمراني مبني بر اينكه گناهكار بودن دليل بر عدم حضور استا

  ...3حضورند بي هل عظيمـدر ج  دورند    ـق بـها كه ز راه حـآن
  اكـوهر پـند و گـدسـبگذر ز جهان كه اهل ادراك      روح الق

  4وغمناك حضور بيباشي همه  تا پاك نگردي اندرين خاك      
خواهد  بين روح و نفس است، روح مي يه دل نتيجة تنازعدر نزد صوف: دل و جان

در اين تنازع . خواهد روح را به عالم سفلي بياورد نفس را به عالم برين بكشد و نفس مي
. گاهي پيروزي با روح و گاه پيروزي با نفس است، دل نيز تابع طرف غالب است

نفحت «: فرمايد ن ميترين موجود، در نزد حضرت حق است و خدا دربارة آن چني شريف
در آثار فارسي يهودي نيز از اين دو  5.، چنانكه روح تماماً از صفات اوست»فيه من روحي

لفظ با رويكردي صوفيانه استفاده شده است و نمونة آن در آثارسيمانطوب ملمد و عمراني 
سيمانطوب به معناي روح است، چنانچه از يك بيت  الروح حياتجان در . است
  :شود اين امر دريافت مي حالرو حيات

  6روح و روانمت اي مهربان ــبگف        جانمبشنيد نصايح را ز  دل]چو[= چه 

                                                           
 . 447، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 1

2. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v. 3-4, p.311.  
3. Idem, v. 30, p.353.  
4. Idem, v. 33-34, p.385. 

، مقدمه و تصحيح عفت كرباسي و محمدرضا مصباح الهدايه و مفتاح الكفايهمحمود،   كاشاني، عزالدين. 5
  .69-64، صصش1381برزگر، تهران، زوار، 

 . 367، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 6
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خود تصنيف ) روح(بين دل و جان  را در مضمون گفتگو الروح حياتسيمانطوب 
شود كه در تنازع روح و نفس، نفس پيروز ميدان بوده  در اين گفتگو روشن مي. كرده است

  : كند بدين ترتيب سيمانطوب شعر را چنين آغاز مي. لم سفلي كشيده استو روح را به عا
  1خاموش باشي قفسدر  مرغي]چو[= چه  ي     ــدهوش باشــنين مــدال تا كي چ

در بيت باال به زنداني شدن . مرغ و قفس به ترتيب رمزي از روح و تن يا جهان است
شود و  نجام روح بر نفس پيروز ميسرا. روح در قفس تن و دنيا صريحاً اشاره شده است

اين احتمال وجود دارد كه . كند كشاند و دل از كردار گذشته توبه مي نفس را به عالم واال مي
نهاده است كه از اين زمان به بعد حيات  الروح حياتسيمانطوب نام اثرش را به اين دليل 

  . فتار بوده استچرا كه قبل از اين روح در بند تن و نفس گر. شود روح آغاز مي
  روح و روانمبگفت اي مهربان       جانمبشنيد نصايح را ز دل]چو[= چه

  2رارم نگردمـد ز اقــسم باشــق       ردمــك وبهــتر ــراســز معصيت س
  :عمراني نامة ساقياي از غلبة روح بر نفس در  نمونه

  تند و بگذشتندـبگذاش دهـبن      نفس گشتند هر دو هم جان و دل
  يدمـترســتم نــرده برداشـپ       دمــبري ديــرده دلــس آن پــپ

  3كام و مراد رد اين دالوري بنياد      جان و دل يافتندــه كــدل چ
در آثار فارسي يهودي اين سه مرحله از طريقت اسالمي : شريعت، طريقت، حقيقت

تصوف اسالمي را به  عمراني با اين بيان زيبا ترتيب قالب. به وفور استفاده شده است
  :داند كشد و هر سه را پايه و اساس عالَم مي تصوير مي

  ...شريعتبايد كه نخست در        يقتــحقو  طريقتشرطست 
  ماييــن ره ريقــطگه به ـوان       يـدايــخ ريعتــشه ــاول ب

  ...قيقتـحي برسي تو در ـدان       طريقت وشريعت چون علم و 
  بگيرــصبح و شـرو بـدر راه م       رـپي بي ويل ـدل بي ومرشد  بي

  1حقيقتپس كشف شود تو را        ريقتـطدر شرع روي چو در 
                                                           

 .365همان، ص . 1

 .367همان، ص . 2

 .258همان، ص . 3
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هاي عرفاني به كار  هدر زمين اصطالحي است كه معموالً» درويش«: درويش و رند

به كار رفته  فراواناين اصطالح در ادبيات فارسي يهودي . استمترادف » فقير«رود و با  مي
از  شود، ديده مي، در آثار شاهين »چيز تنگدست و بي«مفهوم عامش يعني  دراين واژه . ستا

  :جمله در ابيات زير
  2بودي با وي او را كينه در پيشـن     درويشز لشكرهاي فرعون مير و 

  3درويشنيارد در جهان از شاه و       ر خويشـگر كسي اندر سـمنه دي
در آثار عمراني و خواجة بخارايي، راغب و ديگر اين اصطالح در سير تكاملي خود 

به كسي » فقير«در عرفان اسالمي . شاعران فارسي يهودي به معناي فقير به كار رفته است
هايي از  در زير به نمونه 4،»به مقام فقر رسيده و فقط نيازمند حق است«شود كه  اطالق مي

  .كنيم اين نوع كاربرد اشاره مي
درويشان را با اين  است اما از لفظ درويش استفاده نكرده اًاگرچه مستقيم يعمران

زردرنگ و بدون زر، پاكدامان، دور از تهمت و خيانت، وفادار، : كند صفات توصيف مي
داراي كرامات و كرامت، سلطان واليت و واليات، طالب خدا، رهبر، داراي فضل و ادراك 

 5.اما نزد مردم فروتن

نامد،  صوفي هنگام تعليم شهزاده، خود را درويش ميشهزاده و صوفي،  در داستان
  : صوفي در اين مقطع از داستان در جايگاه يك پير كامل است

  6ستهـجور و خـلس و رنـو مف قيرـف          و شكسته درويشامروزمن ] چو[=چه

                                                                                                                                    
1. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, vv. 3-9, p.364.  

 .25، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 2

 .53همان، ص. 3

احمد عبدالرحيم . د.تحقيق و ضبط و تقديم ا لطائف االعالم في االشارات اهل االلهام،، قاشاني، عبدالرزاق .4
 .568-565، ص ق1426، ةينيالد ةفالثقا ةمكتب، المجلد االول، قاهره، ...سايح و 

5. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, pp.406-408.  
6. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī: …”, v. 3, p.160.   
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در اشعار . از اصطالحاتي است كه حافظ آن را در اشعار خود به كار برده است» رند«
اما در شعر حافظ به كمال خود رسيده  ،سعدي و عطار نيز معنايي عرفاني دارد سنايي و

  :چنانچه حافظ، رند را انسان كامل دانسته است
  شناسان رفتند از اين واليت دهد كس       گويي ولي نه لب را آبي نميــتش رندان   

طن متعادل، به ظاهر متناقض و در با: هاي رند در اشعار حافظ عبارت است از ويژگي
داند، ساكن  بخش مي معتقد به آخرت نه ترسان از آن، چرا كه عنايت و عشق را نجات

عمراني نيز رند را  1.خوار و اهل خرابات، عاشق، دشمن ريا و منكر نام و ننگ ديرمغان، مي
  :در همين معنا به كار برده است

  بهتر از زهد و كبر و مغروري   موريـو مخقي ـعاشو  رندي
  2و عاشق و قالش رندمستم و   گويم اي عزيزان فاش يفاش م

كند و در  اشاره مي» عاشقي و مخموري«رند يعني   عمراني در بيت اول به دو ويژگي
در . كند عشق توصيف مي واقع با آوردن صفت عاشقي براي رندان، زاهدان را خشك و بي

ي رند از همان دست كه در ها نامد و بعد از آن به برخي از ويژگي بيت دوم خود را رند مي
گردد، به نام و ناموس  در خرابات دنبال يار مي: كند خورد اشاره مي اشعار حافظ به چشم مي

 .توجه به دنيا و شاد است توجه است، اهل زهد نيست، عاشق پيشه، بي بي

تابد،  بيداري از خواب غفلت و فراموشي و اولين نوري است كه در دل عبد مي: يقظه
كند و حيات واقعي او با نور بيداري و تنبه آغاز  خواب غفلت و فراموشي بيدار مي او را از

از  شان اند ولي محتواي كالم يقظه را به كار نبرده اصطالحشاعران فارسي يهودي  3.شود مي
وزير شاه كافر اولين گام براي روي آوردن به شهزاده و صوفي در . اين لفظ حكايت دارد
بعد از يقظه . كند اند و تصوف را بيداري از خواب غفلت معرفي ميد طريقت را يقظه مي
  :نما بودن دنيا را ببيند تواند ناپايداري و دروغ است كه سالك مي

  

                                                           
، بخش اول، )شرح الفاظ و اعالم، مفاهيم كليدي و ابيات دشوار حافظ(نامه  حافظالدين،  خرمشاهي، بهاء. 1

 .411-403، صص ش1366تهران، انتشارات علمي و فرهنگي سروش، 

 . 255، 253 ص، ص...منتخب اشعار فارسي ن، نتضر، آمنو. 2

 .38، ص شرح منازل السائرين خواجه عبداهللا انصاري شيرواني، علي،. 3
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  وشيار گشتمــز مستي آگه و ه   شتم    ــدار گــبي لتمــواب غفـخز
  ديدم  و كارهايش عكس جهان    نيدم   ـردون تـــردش گــظر بر گـن

  1برگ باشد يـتوانگر مفلس و ب       در او چون مرگ باشد حيات كس 
وي در باغي با . به اين امر اشاره نموده است »نامه گنجدر سبب نگارش «عمراني نيز 

از آنجاكه  .سپارد دوستان خود در حال قدم زدن است كه به گفتگوي گل و بلبل گوش مي
آيد عمراني به يقظه   كه در پي مينماد معشوق و عاشق است، در دو بيتي » بلبل«و » گل«

  :شويد رسد و دل از دنيا مي مي
  در گوش دل آمد اين حكايت      اين روايت گل و بلبلچون از 

  2دست و دل خود زباغ شستم      رفت دل ز دستمـحظه بــدر ل
چون سالك را مشاهدت دست دهد و با چشم دل ببيند، نور حق در دلش : يقين

شود، در اين صورت از هر چه رنگ تعلق پذيرد  اني و به حق باقي ميتابد و از خود ف مي
سه مرحله يقين . در لغت به معناي علمي است كه در آن شكي نباشد» يقين«. شود آزاد مي

اليقين مقام عرفا  اليقين مقام علماء، عين است؛ كه علم» اليقين حق«و » اليقين عين«، »اليقين علم«
اين اصطالح صوفيانه در آثار فارسي يهودي به هر  3.دوستان است اليقين مقام فناگاه و حق

شاهين در وصف موسي، وي . كنيم دو معني لفظي و عرفاني به كار رفته كه به آنها اشاره مي
  :كند را با صفت يقين توصيف مي
  بودــور معـار نـواوش ز وق       كارم كرم بودــميمش ز م

  4بود به سبحان يقينز  يايش       سينش ز سخاوت جهانبان
  :خود را اهل دين دانسته كه اكنون به دنبال يقين است نامه گنجعمراني در 

  5يقينيشك شده در پي  عمراني اگر تو اهل ديني         بي

                                                           
1. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī: …”, vv. 19-21, 
p.126.  
2. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v. 28-29, p.321. 

 .535-534ص ص، كشف المحجوببن عثمان، هجويري، علي. 3

 . 111، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 4

5. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v. 26, p.315. 
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اليقين اشاره  به نابودي ارباب دين و افراد داراي مقام عين انتخاب نخلستان عمراني در
  :كند مي

  1اليقين عينين          نماند از بزرگان دريغا بر افتاد ارباب د
  

 نمادها و رموز عرفاني

اهل تصوف در ميان خود نمادها و رموزي دارند كه معني آنها وراي معناي ظاهري است؛ 
اين . اند تا ديگران نتوانند به مضمون و مقصود كالم آنان دست يابند اين شيوه را برگزيده

شاعران فارسي . برند راين به معناي پوشيده پي مياصطالحات قرايني دارند كه از اين ق
نامه  ساقيعمراني در . اند يهودي نيز در آثار خود از اين رموز و اصطالحات استفاده كرده
  .بيش از ديگر شاعران فارسي يهودي از اين سبك بهره برده است

گاه به و ) ع(گاه كنايه از حضرت علي» پيرمغان«در آثار صوفيه : پيرمغان و مغبچگان
در شعر حافظ همان ساقي است كه از » مغبچه« 2.طريق استعاري شيخ و پير راهنماست

ساقي شعر حافظ  3.هاي معروف حافظ بوده كه اگر معشوق او نباشد محبوب اوست چهره
روي ميخانه يكي از اين  سه جلوه دارد، مغبچه به معناي خادم زيباروي و خوب

پيرمغان و مغبچه را به ترتيب در معناي پير و خادم نامه ساقيعمراني در  4.هاست جلوه
 :زيباروي به كار برده است

  5مغبچگانچنگ ميزد به پيش       پير مغانمطربي دوش پيش 
حال عرفاني كه در  در اصطالح عرفاني يعني ذوق، وجد و» شراب«: ساقي و شراب

حقيقت است » ساقي« .شود اوايل غلبة محبت به واسطة جلوة محبوب بر دل سالك وارد مي

                                                           
 . 249، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 1

 .28، ص ش1344، به كوشش مهر علي گرگاني، كتابفروشي محمودي، رياض العافينهدايت، رضاقلي، . 2

 . 150بخش اول، ص نامه،  حافظالدين،  خرمشاهي، بهاء. 3

 . 507ص  همان،. 4

 . 252، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 5
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شود و مقصود مرشد  اطالق مي» ساقي كوثر«ساقي گاه به  1به اعتبار ظهور در هر مظهر،

  :در بيت زير ساقي و باده به ترتيب در معناي مرشد و وجد عرفاني است 2.است
  3را بيار بيار           تا شوم از نشاط برخوردار بادهآن  ساقي

تجلي جالل و نمايانگر » زلف«يگر لطف الهي و تجلي جمال و نما» رخ«: رخ و زلف
از طرفي حق . باشد نماد حق و حاجب جمالش مي» زلف«در عالم كثرات  4.قهر الهي است

توان مشاهده كرد، از طرف ديگر همين  تعالي را جز به واسطة كثرات و مظاهرش نمي
كند  صل اشاره ميدر بيت زير عمراني دقيقاً به اين ا 5.كثرات حجاب ديدار معشوق هستند

هاي دنيايي موجب پريشاني احوال من شود و مرا از ديدار معشوق  كه اگر آسمان و پديده
ويژه كه  هب. شوم زنم و به ديدار جمال معشوق نائل مي محروم كند، من اين كثرات را كنار مي

  :گويد كنار زدن پرده از روي معشوق سخن مي ازشاعر در ابيات بعدي 
  6او به دست آرم زلفك كارم       من سر چنگ ــد فلنـر پريشان كـگ

اي ازروح يا نفس ناطقه است كه از  در ادبيات صوفيانه مرغ رمز و كنايه: مرغ و قفس
  :اي از آن در آثار فارسي يهودي نمونه. آزاد گشته است) قفس(بند تن خاكي 

 7كه كند در آن هوا سير         باشد همه روح پاك نه غير مرغي

خواند،  مي) منزلگاهي موقتكنايه از (» رباط«اني در بيت باال، پس از اينكه دنيا را عمر
هايي كه در آنجايند با  هاي پاكند و از روح كه خاك آن روح گويد جهاني ديگر سخن مياز 

  . كند ياد مي» مرغ«عنوان 
  :كند شاهين جان سپردن هارون را با اين نمادها و رموز صوفيانه توصيف مي

                                                           
 . 22، ص ش1363نشر بين الملل، ، تهران، رسالة مشواقفيض كاشاني، محسن، . 1

  .29، ص رياض العافينهدايت، رضاقلي، . 2
 . 251، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 3

 . 13ص رسالة مشواق، فيض كاشاني، محسن، . 4

، ش1383، به تقرير عالمه طباطبايي، تهران، احياء كتاب، شرحي بر گلشن راز: راز دلشبستري، محمود، . 5
 . 354ص

 .257، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 6

7. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v.54, p.322. 
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  1دمساز خود ماند طوطيدا از ــجان را از درون راند        ج مرغچون  قفس
  :كند چنين وصف مي ، فرا خوانده شدنش به مرگ را اين»وصيت به امت«موسي در هنگام 

  2تو نور پاكي قفسندا آمد مرا كاي شخص خاكي          سبك بشكن 
  

  صوفيانه آداب و آراي
شهزاده و راغب در . ه از آداب و رسوم صوفيانه استهر س: پوشي و خانقاه و خرقه پشمينه
 :گويد شهزاده مي اشاره به، اين بيت را در صوفي

  3پشمينه و شاللباسش هم بود       آشفته احوالشود  مهر حقز 
اي كه شاهزاده ديد و موجب تحولش شد،  راغب بيت زير را هنگام شرح معناي واقعه

 :سرايد مي

  4يده در برــپوش مينهـــپشهن ــك          بصورت بس عجيب و زشت پيكر
داريوش و كوروش هنگام شنيدن مژدة حق دربارة پيروزي آينده، به نامه  دانيالدر 

   :كنند استفاده مي» خانقاه«لفظ از هاي خود  نيايش درپردازند و  ستايش خداوند مي
  5از غم تو خانقاهيرخ زيباي كاهي از غم تو       فغان 

  :پردازد كه به آسايش تن توجه دارند رعمراني به وصف افرادي ميدر ابيات زي
  يدهــه آرمـي نــو دمــدل از ت     دهـديـدل ن ذوقو ـان تـاي ج
  6بگذار كه خواب و هم خيالست     تن كه بس وبالست خرقةاين 

بيت اول به روح كسي اشاره دارد كه به دليل فاصله نگرفتن از دنيا طعم لقاء و انس با 
دهد كه از اين تن بگذر، چرا كه  در بيت دوم به اين فرد هشدار مي. حق را نچشيده است

اضافة تشبيهي است كه وجه شبه آن » خرقةِ تن«. كند پنهان ميتو را  حقيقت» خرقه«مانند 
  . است و پوشاندن حقيقت او گرفتار كردن انسان

                                                           
 . 629، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 1

 . 744همان، ص . 2

3. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī:...”, v. 30, p.138. 
4. Idem, v.13, p.156. 

  . 273، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 5
6. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v. 91-92, p.425. 



  
  
  
  
  
  
  1393تابستان و بهار ، 15 ، شمارة8 ، سالپژوهشنامة اديان /يهودي - عناصر عرفاني در ادبيات فارسي                            96

 
هاي  يكي از آموزه »من عرف نفسه، فقد عرف ربه«عبارت : خودشناسي و خداشناسي

هر كس به معرفت نفس خود دست يابد به معرفت خداوند خواهد . عرفان اسالمي است
اين . خورد خودشناسي پل خداشناسي در آثار فارسي يهودي نيز به چشم مي 1.رسيد

  :گويد شاهين مي. شود مضمون براي اولين بار در اشعار شاهين ديده مي
  طريقت وآئين بداني راه و       قيقتـبر گردي حـتو از خود با خ

  2نبايد شرك در خاطر براني       خدا داني تو چون خود را بداني
  :گويد عمراني نيز در بيت زير مي

  خود را و خداي خود بداني       چون كشف تو گردد اين معاني
 3رسي به منزل و ميـآني كه ت        اصلــرتبه گر كني تو حـاين م

فكري تصوف اسالمي  هاي ويژگياز يكي قضا و قدر الهي اور به ب: قضا و قدر الهي
القدر سر من اسرار اهللا ال يطلع عليه ملك «حديث  شرح شطحياتبر اين مبنا بقلي در . است

قضا و  ازشاهين بر اين باور است كه هبوط شيطان  4.كند را نقل مي» مقرب و ال نبي مرسل
  :قدر الهي بوده است

 5اكرم  تقدير پشت محكم         نبود  او  آگه  از بطاعت بسته بود او 

آفرينش افالك، آگاه شدن آدم از علم و اسرار، سقوط آدم از بهشت،  بارةشاهين در
دنيا آمدن بنيامين، آمدن جبرئيل بر سر چاهي كه يوسف در آن بود،  بهجان دادن راحيل، 

ديدگاهي  ،تن چشمان يعقوبرفع بال از مالك و غالم سياه او به دعاي يوسف و شفا ياف
  6.تقديرگرايانه دارد

                                                           
هران، دانشگاه تهران، ، مقدمه و تصحيح و حاشية عفيف عسيران، تتمهيداتهمداني، عين القضات، . 1

 . 60-56، صص ش1341

 . 737، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 2

3. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, v. 41-42, p.385. 

 .529، ص ش1374، تهران، كتابخانه طهوري، شرح شطحياتبقلي، روزبهان، . 4

 . 13، ص شاهين توراتهين، شيرازي، شا. 5

 . 345، 259، 246، 222، 127، 22، 18، 10 صهمان، به ترتيب ص. 6
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آورد،  مي» 1صفت بزرگي عزازيل«شاهين مبحثي تحت عنوان : نگاهي مثبت به ابليس
شاهين در . كند و از لفظ شيطان و ابليس كه تعابيري اسالمي و قرآني هستند، استفاده مي

  :كند ياد مي» معلم فرشتگان«با عنوان  اوبيان هبوط شيطان از 
  بود و استاد ملك بودعلم ـملك بود         ـزرگان فـزازل از بع

  2ماليك علم از او آموختندي         چراغ فيض ازو افروختندي
همچنين برخي از  3.طبق نظر برخي از صوفيه، شيطان آموزگار فرشتگان بوده است

سجده  نيز نشاهي 4.خوانند صوفيان، نظير حالج و عين القضات همداني، شيطان را موحد مي
  : داند سجده نكردن شيطان در برابر آدم را نشان موحد بودن او مي

  ر نرانمـتشه در خاطـمن اين اندي       سزاي سجده، غيرت كس ندانم
  رترــم بـردن اي از وهـنخواهم ب       جود از بهر آدم تا به محشرــس

  شايدــردن را نـجده بــكه آدم س       ك بندگي از من نيايدـمر اين ي
  5توئي  نه من نه ميكائيل و جبريل       سزاي سجده و تسبيح و تحليل

به اين امر اشاره كرده است كه شيطان در » طواسين مشيت«روزبهان بقلي در شرح 
كرد، اما  شود سجده مي دانست رستگار مي هنگام امر خداوند به سجده در برابر انسان اگر مي

ت الهي بود، خدا به او فهماند كه مطرود است، در چون در آن زمان در حال شناخت صفا

                                                           
اي از سفر پيدايش از  است، اما بايد دانست كه در هيچ بابي و آيه سفر پيدايششرح منظوم  نامه برشيت. 1

در متون صوفيه . شود به عزازيل اشاره مي 10-8: 16 سفر الويانآيد و فقط در  عزازيل صحبت به ميان نمي
اند كه از مكان خود معزول بود و از بدايت به نهايت  گفته شده است كه ابليس را از آن جهت عزازيل خوانده

نام شيطان در ). 529، ص شرح شطحيات؛ بقلي، روزبهان، 99، صطواسينحالج، حسين ابن منصور، (نرسيد 
پرهيزگار؛ آسمان : ولي؛ آسمان پنجم: ؛ آسمان چهارمعارف: زاهد؛ آسمان سوم: آسمان دنيا عابد؛ آسمان دوم

فرهنگ جامع سعيدي، گل بابا، (عزازيل و در لوح محفوظ ابليس است : دار؛ آسمان هفتم خزانه: ششم
 ).508ص اصطالحات عرفاني ابن عربي،

 . 12، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 2

قي منزوي و عفيف عسيران، تهران، بنياد فرهنگ ايران، ، اهتمام علين1، جلدها نامههمداني، عين القضات، . 3
 . 96، ص ش1373

، نقد و توضيحات لويي ماسينيون، ترجمة محمود بهفروزي، تهران، علم، طواسينحالج، حسين ابن منصور، . 4
 . 89، ص 1384علم، 

 . 15، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 5
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شود كه قدر خداوند اين  كند و مدعي مي شود، فرمان خدا را اطاعت نمي نتيجه نااميد مي

  1.چنين است
صوفيه اعتقاد دارند كه خداوند نور است اما نه نوري كه مصداق : نور بودن خدا

خداوند جوهر است كه نيازمند عرض  .است» النور عبارت عما ال بقاء له زمانين«عبارت 
شاهين در بيت زير  2.است، البته نه جوهر و عرض محسوس بلكه جوهر و عرض حقيقي

  :كند از وجود خداوند با لفظ نور ياد مي
 3ستحضوراست     نظرگاه حقست، آنجا  نور ندانستش نبي كان نار

صوفيانه را مطرح  يديدگاهدر ابيات پاياني  نامه دانيالخواجه بخارايي در : دنياگريزي
خواجه در اين ابيات . آورد  اعتنايي صوفيه به دنيا را در خاطر مي كند كه دنياگريزي و بي مي

كند، چرا كه اگر انسان خرمني از سيم  مردم را به باقي نهادن يك نام نيكو در دنيا دعوت مي
برد، نام  را به همراه نميو زر داشته باشد گذشته از اينكه در هنگام مرگ حتي اندكي از آن 

  4.گذارد نيكويي نيز از خود باقي نمي
. شود اثر راغب اصفهاني ديده مي شهزاده و صوفياي ديگر از اين رويكرد در  نمونه

دنيا فاني، جام نوش آن زهر، مهر و : كند در اين منظومه بن شموئيل دنيا را توصيف مي
صلح آن جنگ و قهر، هستي واقعي در جهان عقبي است، دنياپرستي ناشي از غرور، جهل و 

باري اين اعت مستي است، حيات در اين دنيا مرگ و توانگري در آن مفلسي و سرانجام بي
  :برد دنيا را با بيت زير به پايان مي

  5بيا راغب از اين دنياي فاني      دلت بردار تا غمگين نماني
شود كه به  سيمانطوب ملمد ديده ميحيات الروح نوعي ديگر از دنياگريزي در شعر 

 اين. تر است تر و عارفانه راغب در دنياستيزي عميق شهزاده و صوفيمراتب از نحوة بيان 
كند كه دل  ابيات گفتگويي است بين دل و جان، با اين شرح كه جان از دل شكايت مي

                                                           
 . 90، ص ش1386تحقيق و شرح، تهران، شفيعي، ، ترجمه و مجموعه آثار حالجميرآخوندي، قاسم، . 1

 . 258-255، صص تمهيداتهمداني، عين القضات،  .2

 . 447، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 3

 . 296، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 4

5. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī:...”, v.78, p.131. 
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طريق توبه  دلبستة اين دنياست و به عقبي توجهي ندارد، سرانجام دل با شنيدن نصايح جان
گزيند و از كردار بد  برمي ،كه در ديدگاه برخي از صوفيه اولين مرحلة سلوك است ،را

رسد، سيمانطوب شرح تحول  در اين شعر به نظر مي 1.نمايد يگذشته اظهار پشيماني م
در مقام مقايسه، دنياگريزي در اثر راغب و سيمانطوب . كشد روحاني خود را به تصوير مي

  .عمق و هدفي واال دارد كه همان قدم نهادن در راه طريقت و رسيدن به حقيقت است
از حافظ است، بدين صورت كه  عمراني نيز به نوعي از دنياستيزي پرداخته كه متأثر

كند و در ابياتي ديگر به  انسان را به تمتع بردن از دنيا دعوت مي نامه ساقيدر ابياتي از 
  : كند اعتباري دنيا اشاره مي بي

  ...عمر ما نيز بيش يك دم نيست    الم نيستــباري به كار عـاعت
  ...اننيمت دــك دم عمر را غــي     خواجه غافل مباش از دوران

  ...2كنـتبار نــهان هيچ اعـبر ج      كيه بر مال و روزگار نكنـت
  :ابياتي در بهره بردن از دنيا

  سانـــار كــواني برآر كــا تــت      »از زر و مال راحتي برسان«
  3اي جوان پيش از آنكه گردي پير      »خويشتن هم تمتعي برگير«

ي با همين مضمون است كه در باب قناعت شعر سعد هاي اول ابيات تضميني از مصراع
  :آمده است

  4از زر و مال راحتي برسان      خويشتن هم  تمتعي برگير
قناعت كن قناعت كن قناعت؛ راغب با اين بيت  /بيا اي دل اگر داري شجاعت: قناعت

كند و در ادامه به درخواست شهزاده داستاني در باب قناعت نقل  را آغاز مي» تعليم قناعت«
. شباهت داردمثنوي معنوي كند كه اين شيوة او به شيوة داستان در داستان موالنا در  مي

داند و از پرخوري برحذر  صوفي در تعليم قناعت به شهزاده، قناعت را طريق اهل يقين مي
در پايان  5.داند نه چنانكه فربه شود و تن آزار بيند دارد، خوردن را در حد غذاي روح مي مي

                                                           
 . 368-363، صص ...منتخب اشعار فارسي ضر، آمنون، نت. 1

 .  257، 256، 253ص صهمان، . 2

 .253همان، ص . 3

 .22، باب سوم، حكايت ش1391، تهران، ديباچه، گلستانسعدي، مصلح بن عبداهللا، . 4

5. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī:...”, vv.1-8, p.174. 
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راغب براي تضمين . كند قناعت كردن بهتر از طعن دشمن است غب تأكيد ميپايان تعليم، را
  :آورد نظامي مي خسرو و شيرينكالم خود بيتي از داستان 

  ز پر خوردن جهان گردند بيمار      چه خوش گفتست حكيم نغز گفتار
  1ز كم خوردن الم كس را نگيرد      »ميردـد بـروزي صـز پر خوردن ب«
  :گويد مي شيرينو خسرو نظامي در 

  2ز پر خوردن به روزي صد بميرد       وردن كسي را تب نگيردــز كم خ
مرگ اختياري قمع هواي نفس و اعراض از لذات جسماني و  :مرگ اختياري

مثنوي در شرح اين بيان در كتاب  3.مشتهيات نفساني و مقتضيات طبيعت و شهوات است
شود، كه مرگ  اسود، ابيض، احمر و اخضر ياد مي يعني از چهار مرگ سالكان اسرار الشهود

  :گويد در توصيف مرگ احمر مي. احمر مرگ اختياري است
  از حيات جاودان دل زنده است     نفس هر كو مرده است ز آرزوي

  زالــيات اليــزنده گردي از ح     گر بمردي تو ز جهل و از ضالل
  4دگيـد يابد او پاينرــركه ميـه      د زندگيـجا به از صـمردگي اين

  :خورد اين ديدگاه در آثار فارسي يهودي نيز به چشم مي
  اشدـده بــبعقبي دائماً دل زن        نميرد هر كه نفسش مرده باشد

  شينيـحبت ياران نـبجنت ص        بينيــانان بـاگر خواهي رخ ج
  5اصول دين ز نطقت عطر آميز        تو مردانه كمر بند و ز جا خيز

بندي در مورد ستايش صوفيان با وضوح بيشتري به اين  يمانطوب ملمد در ترجيعس
كساني : كند بدين ترتيب كه صوفيان را با اين اوصاف توصيف مي. مسئله اشاره كرده است

اند و بدين  هاي دنيوي را ترك كرده كه روح نفساني آنها مرده است و آرزوها و خواسته

                                                           
1. Idem, v.41- 42, p.178. 

  .282، ص ش1384، تهران، ققنوس، خسرو و شيريننظامي، الياس بن يوسف،  .2
، با مقدمه و تصحيحات و تعليقات محمد رضا برزگر و مفاتيح االعجاز و شرح گلشن رازالهيجي، محمد، . 3

 .425-426، صص ش1374عفت كرباسي، تهران، انتشارات زوار، 

 .334-336، صص ش1356، با تصحيح برات زنجاني، تهران، انتشارات امير كبير، ودمثنوي اسرار الشههمو، . 4

 .367-368، صص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 5
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و  حيات الروحبا توجه به اينكه سيمانطوب در دو شعر  1.دليل زندگان دنياي ديگر هستند
توان نتيجه گرفت كه او كشتن نفس را  به كشتن نفس اشاره كرده، مي» در ستايش صوفيان«

اين عقيدة سيمانطوب همانند ديدگاهي است كه موالنا در . داند يك طريق صوفيانه مي
دارد و كشتن نفس را طريقة خود  الدين شيرازي از آن پرده بر مي هنگام مالقات با قطب

  2.»رسي تا نميري نمي«گويد  داند و مي مي
سورة  172ميثاق الست از ديگر اعتقادات صوفيانه است كه در آية  :ميثاق الست

: پرسيد ها از انسان» ذر«اعراف در مورد آن صحبت شده است و به موجب آن خدا در عالم 
در عرفان اسالمي ميثاق الست را منشأ محبت و . بود» بلي« آنان پاسخ كه» الست بربكم«

اين ديدگاه تقريباً در نيمة اول قرن سوم مطرح شد و حدود دو قرن بين . دانند معرفت مي
ابوحامد محمد غزالي و هواداران ديدگاه جنيد در جزئيات آن بحث بود، تا اينكه در قرن 

اين عقيده در  3.توار استششم و هفتم ديدگاه جنيد غالب شد و اين ديدگاه همچنان اس
. شود از عمراني ديده مي اصول سيزدگانه ايمان اسرائيلاز شاهين شيرازي و  شاهين تورات

  : گويد سام فرزند موسي چنين مي/ شاهين در وفات شم
  4بر جام ساقي مست الستشد او         ش ماند باقيــبرفت و نام نيك

ند زماني كه در الست رخ داده بود، مفهوم بيت چنين است كه او از محبت حق همان
مست الست در اينجا تلميحي است به ماجراي الست در عالم ذر كه . مست و بيخود گشت

انسان بعد از ديدار خداوند از شراب ديدار و محبت او از خود بيخود گشت و عشق بين 
وجود  انسان و معبود در اين زمان شكل گرفت، چرا كه عشق با ديدار عاشق و معشوق به

  : كند بدين نحو اشاره مي اصول سيزدگانهعمراني به اين مسئله در . آيد مي
  5خبري از مكان و كونت هست؟        ستي مستــالاي كه از بادة 

  

                                                           
1. Moreen, Vera Basch, In Queen Esther’s Garden:..., pp.262-263. 

 . 198، ص ش1364، تهران، انتشارات علمي، 1، ج سر ني كوب، عبدالحسين، زرين. 2

  - ، مرداد 2، شمارة معارف، »عهد الست عقيدة ابوحامد غزالي و جايگاه تاريخي آن«پورجوادي، نصراهللا، . 3
 .135-110، صص 1369آبان 

 . 60، ص شاهين توراتشيرازي، شاهين، . 4

 .239، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 5
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  ستيزي و زهد ستيزي صوفي
پردازد و  در مبحث هبوط شيطان به تمسخر صوفيه مي نامه برشيتشاهين شيرازي در 

دهد  احتمال مي داند و مي يه را همانند قصرسست بنياد شيطانعبادات مسلمانان بويژه صوف
خواهد با اين بيان بگويد، سرنوشتي كه  در واقع وي مي 1.كه اين قصر با قدر الهي فرو ريزد

اين ديدگاه شاهين به . شيطان به آن گرفتار شد امكان دارد هر لحظه براي صوفيه رخ دهد
آن را از صوفيانه برگرفته است و در مبحث  گردد كه مسلك او در قضا و قدر باز مي 

  .رويكردهاي صوفيانه به آن اشاره شد
بندي در سرزنش  ترجيع - كه بيش از اين اطالعاتي از او در دست نيست-يعقوب نامي

 يهوديان به ظاهر (=نتضر بر اين باور است كه اين شعرازآنوسيان . صوفيه سروده است
 مورين معتقد است. داند كند ولي آن را ناقص مي ييد مياين نظر را تأ است، مورين) مسلمان

. كه اين شعر جاذبة تغيير كيش به اسالم را با ابتكاري صوفيانه به باد تمسخر گرفته است
شاعر در ابتدا قوم  2.شاعر با اين فرآيند كامالً آشناست اما قادر به مخالفت صريح نيست

دارد، سپس در هر بند ابياتي را با هدف  مي عمران را از فريب شيطان و ترك ايمان بر حذر
اعم از كاربرد عبا و دستار، گريه و شيون، خلسه و بيهوشي، آورده،  ميتمسخر رفتار صوفيان 

ميز كه ظاهر فريبي و رياكاري آ حنا زدن به دست و پا، سياه نمودن محاسن و حاالت جنون
آورد كه  مي» ي موسي بادزندگي من فدا«در پايان هر بند، ترجيعي با مضمون . است

  3.وفاداري او را به يهوديت نشان دهد
به رد زاهدان، صوفيان، عالمان، عابدان، قلندران يا مالمتيه  نامه گنجعمراني در 

ستايد، گرچه لفظ قلندران و مالمتيه و درويشان را به  پردازد، در مقابل درويشان را مي مي
  . آيد دست ميبرد، اين نظر از توصيفات او به  كار نمي

طالبان مال و جاه، : شمارد هاي آنان را چنين بر مي گروه اول زاهدان هستند كه ويژگي
پرور، خودپرست و مغرور، دور از خدا و خود پرست، به ظاهر رو به خدا و در باطن  تن

  .گيران به عالمان، باده نوشان دنياگرا و در پي آزار مردم، خرده

                                                           
1. Moreen, Vera Basch, In Queen Esther’s Garden:..., p.32. 
2. Idem, pp.363. 
3. Idem, pp.265-268.  
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را با صفات متكبر، متعصب، ظاهراً رو به خدا و باطناً گروه دوم صوفيانند كه آنان 
كند، سرانجام به رد صوفي، عابد، زاهد و عالم  جو، رياكار، توصيف مي مشغول به دنيا، عيب

  :پردازد مي
  اشدـاك بـزير خـآن به كه ب      صوفي كه نه صاف و پاك باشد

  ا كردآن نيست عبادت او خط      ردــبادت از ريا كــابد كه عـع
  دـبينـدا نـد و او خـخود بين      شيندــومعه نــد كه به صــزاه
  1او را چه خبر ز دين و آيين       مل ندارد از دينــم كه عــعال

پردازد كه بسيار شبيه قلندران يا  عمراني در ادامه به توصيف و سرزنش گروهي مي
گو و  رند و قالش، بذله: عبارتند از شمارد هايي كه براي اين گروه بر مي ويژگي. اند مالمتيه

شاد، آزاد ز پادشاه و درويش، آزاد از هرگونه حساب و كتاب دنيوي و اخروي، هر لحظه 
در دين بسيار سست و خام هستند، آنان را . گريزند به يك آيين هستند و از غم و اندوه مي

جايي ديگر به عمراني در همين تصنيف در  2.بايد رها كرد چرا كه صفاي دل ندارند
كند كه دين را  آنان را افرادي غافل از سراي جاوداني توصيف مي. پردازد سرزنش صوفيه مي

علم و ادب و  مغرور، متكبر، خودپرست، بي. اند براي به دست آوردن اين دنيا از دست داده
 اند، از صحبت اهل پيوسته در رقص و سماعند اما در عبادت خداوند سست. كمال و ايمانند

دانند، اگر هم از آن مطلع  اوامر الهي را نمي. معرفت محروم و به كبر و جهل خود مغرورند
داند و با  خبر از طريقت و حقيقت خود مي عمراني آنها را بي. باشند به آنها باور ندارند

گويد كسي كه عمري را در فتنه زندگي كرده است  وفايي اين دنيا، به آنان مي يادآوري بي
  3.تواند به كشف و حال دست يابد چگونه مي

ستيزي ديدگاه حافظ، در آثار عمراني كه تحت تأثير حافظ بوده  زهدستيزي و صوفي
در . خورد به چشم مي 4نامه و انتخاب نخلستان نامه، گنج ساقياين ديدگاه در . نمايان است

ن نيز در هاي آ مقابل، حافظ دو شخصيت رند و درويش را در اشعار خود ستوده كه نشانه
هاي منفور حافظ است كه در اشعار خود  زاهد يكي از شخصيت. اشعار عمراني وجود دارد

                                                           
1. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕ s & his Book of 
Treasure, vv. 43-46, pp.405-406.  
2. Idem, vv. 50-55, p.406.  
3. Idem, pp.427-429. 

 .249 -248، صص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 4
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زاهد . كند با عنوان واعظ شهر، شيخ، فقيه، امام شهر، مفتي و قاضي و محتسب ياد مي وياز 
در ديدگاه حافظ نه به دليل پارسايي، كه حافظ خود دوستدار پارسايي است، بلكه به دليل 

جويي منفور  ديني، تكبر و غرور، عيب علم و بي عشقي، بي فروشي، بي شي و جلوهزهدفرو
آيد عمراني بر اين باور است كه برخاستن زاهد در هنگام  در ابياتي كه در زير مي 1.است

اي ندارد، بلكه  آوردن مي و صحبت از يار و معشوق به اين دليل نيست كه او با اينها ميانه
كند و اين چيزي جز زهدفروشي  او در ميان جمع با اينها مخالفت ميبه دليل اين است كه 

در نهايت رند عاشق و مخمور را بر زاهد متكبر و مغرور برتري . فروشي نيست و جلوه
  :دهد مي

  استـاز پيش ما چرا برخ زاهد      گويم راستـباده پيش آر تا ب
  ش داريمبا مي و عشق يار خو       بپردازيم شيد و زهدما كه از 
  نا كس است او دعاي ما برسان      د بود براي كسانــهر كه زاه

  2تر از كبر و زهد و مغروريـبه      مخموريو  عاشقيو  رندي
كردن ديگران  هاي زاهد را كه همان منع در ابيات زير عمراني يكي ديگر از ويژگي

اشتباه است، اما از ديگران  داند كه خود در اي مي شمارد، در ادامه زاهد را مدعي است بر مي
  :كند عيبجويي مي

  »تو و طوبي و ما و قامت يار«      سيارـكن بــمنع ما م داـزاه
  راب صافي بســعاشقي و ش       اگر نخواند كس شيخ شهرم

  3ب و خبط ما گويدـبغلط عي        ويدــطا پــمدعي گر ره خ
» شيخ شهرم«زاهد و در كاربرد  جويي به صفت عيب سابانتدر اين ابيات عمراني در 

ويژه كه مصرع دوم بيت اول تضمين بيت  هدر مقام زاهد تحت تأثير حافظ بوده است، ب
  :حافظ است

  4تو  و  طوبي  و ما  و قامت يار        فكر هر كس به قدر قامت اوست

                                                           
 .365-368صص ، بخش اولنامه،  حافظالدين،  خرمشاهي، بهاء. 1

 . 253، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 2

 .254همان، ص . 3

 . 56، غزل ش1385، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، تهران، ارمغان طوبي، ديوان اشعارحافظ، . 4
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  نوازي ستايي و درويش صوفي
ين شعر بسياري از صفات بندي در مدح صوفيه دارند كه در ا سيمانطوب ملمد ترجيع

كساني كه روح نفساني و آرزوها را ترك : از اند اين صفات عبارت. شمارد صوفيه را بر مي
اند، عاشقان وفاداري كه در پي پاداش دو دنيا نيستند، دشمن عابدان و دوستدار  كرده

اق، دلسوختگان از فر مدهوشان، سالكان و مقتدايان، هاديِ گمراهان، شيفتگان عشق خدا،
در عرفان اسالمي به اين  1.... خلوت گزينان، اموات اين دنيا و زندگان دنياي ديگر و 

  :صفات براي صوفيان اشاره شده است، ابياتي از سيمانطوب در ستايش صوفيه
  صوفيانند صوفيانهادي گم كرده راه،       تداــم مقـواه و پيشوا، سالك و هــخير خ
  2صوفيانند صوفيان ها از عنان، داده كف     ديدار نهان ِجام در قصد جان، از عشقِ مست

  

بعد از سرزنش صوفيان، عابدان، زاهدان، عالمان و قلندران به  نامه گنجعمراني در 
: شوند در اين ابيات درويشان با اين صفات معرفي مي. پردازد ستايش درويشان مي

داراي كرامات و كرامت، طالب خدا، دامان، معصوم، امانتدار و ديندار، وفادار به خدا،  پاك
نوازي كه عمراني به آن توجه داشته تحت  درويش 3.رهبر و راهنما، فروتن، زرد روي و فقير
سعدي را با همين مضمون  گلستانابياتي از  عمراني. تأثير حافظ و پندنامة سعدي بوده است

كند كه از  توصيه مينامه  ساقيعمراني در ابياتي ديگر از . آورد براي تضمين گفتار خود مي
  :آورد در تضمين گفتار خود مي غافل نباشيد ابياتي از شعر سعدي را درويش

  مشفق و مهربان و مردم باش      »تا تواني درون كس مخراش«
  ارـد كـم بر آيـرا نيز هـتا ت       »كار درويش و مستمند برآر«
  4باشدـارها ـكتو را نيز  مـه        »ارها باشدـدرين راه خـكان«

  
  
  

                                                           
1. Moreen, Vera Basch, In Queen Esther’s Garden:..., pp.262-265. 

  .52، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 2
3. Yeroushalmi, David, the Judeo-Persian Poet ῾Emrānī ̕s & his Book of 
Treasure, vv. 56-57, p.406.  

 . 256، ص ...منتخب اشعار فارسي نتضر، آمنون، . 4



  
  
  
  
  
  
  1393تابستان و بهار ، 15 ، شمارة8 ، سالپژوهشنامة اديان /يهودي -عناصر عرفاني در ادبيات فارسي                            106
 

  :ابيات سعدي چنين است
  كاندرين راه خارها باشد      تا تواني درون كس مخراش
  1كه تو را نيز كارها باشـد      كار درويش و مستمند بر آر

  
  كاربرد قالب عرفان اسالمي
از بن شموئيل تنها اثر تعليمي است كه مراحل  شهزاده و صوفيدر ميان آثار فارسي يهودي 

دهد، اما اصول آموزشي  عرفان اسالمي يعني شريعت، طريقت و حقيقت را نشان مي سلوك
است، كه با ابتكار بن شموئيل  شود اصول سيزدگانة ايمان يهود آن كه به شهزاده تعليم مي

قالب شريعت، . شود در كسوتي از اصطالحات صوفيانه در دهان شيخ صوفي نهاده مي
شريعت در باب دهم . رافت خاصي گنجانده شده استطريقت و حقيقت در اين كتاب با ظ

هاي ديگر با عناوين  شود، طريقت نيز در باب در قالب اصول سيزدگانه دين يهود ارائه مي
گزيني، صورت و معني، روي آوردن به علم و  وفايي دوستان، عزلت بيزاري از جامعه و بي

اده پيوسته به دنبال آن است و حقيقت نيز همان است كه شهز. آيد دانش، توكل و قناعت مي
رسد و خود به پيري  نهد و سرانجام شهزاده به حقيقت مي به خاطر آن به طريقت قدم مي

در بيان تمام اين ابواب . شود كه در قصد شكار دل پدر كافر خود است تبديل مي
توكل،  پوشي، صوفي، پشمينه: گيرد، عبارتند از اصطالحاتي صوفيانه كه راغب از آنها مدد مي

   . ...معني و صورت، ساقي، طريقت، شريعت، حقيقت، بيداري از خواب غفلت و 
تلفيقي دارد كه عناصر عرفاني و اصول دين  يديدگاه شهزاده و صوفيشموئيل در  بن

  2.شود دهد كه در شرح او گويي دو سنت يكي مي يهود را به طور تركيبي تعليم مي
 
  نتيجه
تحت تأثير   و مفاهيم عرفاني در آثار شاعران فارسي يهودي گونه كه گفته شد عناصر همان

هبوط «شاهين اولين شاعر فارسي يهودي درمبحث . شود عرفان اسالمي به كرات ديده مي
سقوط ابليس بنا به قضا و  متأثر از آراء عارفان مسلمان است، از جمله آرايي دربارة» عزازيل

                                                           
 .35حكايت  ، باب اول،گلستانسعدي، مصلح بن عبداهللا، . 1

2. Yasharpour, Dalia, “Elišaʿ ben Šemūel’s Šahzādeh va Ṣūfī:...”, p.16.  
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عمراني دومين . ان معلم فرشتگان بوده استقدر الهي، موحد دانستن شيطان و اينكه شيط
به فراوان عناصر و رموز عرفاني را  ،نامه ساقيويژه  هب ،شاعر فارسي يهودي در سه اثر خود

توان به سرزنش عالمان و زاهدان،  هاي صوفيانة او مي در زمينة ديدگاه. كار گرفته است
اشاره كرد، كه در اين  توكل و قناعت ،خوري بيزاري از دنيا، ستايش درويشان، دعوت به كم

از مفاهيم  نامه دانيالخواجة بخارايي نيز در . ها از حافظ و سعدي تأثير پذيرفته است ديدگاه
سيمانطوب ملمد در آثار خود . ترين آنهاست عرفاني بهره برده است كه بيزاري از دنيا بارز

ه، آشكارترين ديدگاه هاي عارفان بيشتر تحت تأثير اصطالحات عرفاني بوده تا ديدگاه
شود  هاي دل است كه در گفتگوي جان و دل آشكار مي صوفيانة او دست كشيدن از خواسته

 رويكرديشهزاده و صوفي . كند كشد و توبه مي و سرانجام دل از امور دنيايي دست مي
اي كه در طي داستان مراحل شريعت و طريقت و حقيقت به كار  گونه ، بهداردكامالً صوفيانه 

در تمام اين آثار عالوه بر . شود رفته و شريعت در قالب دين يهود به شهزاده ارائه مي
هاي صوفيانه كه به اختصار به آنها اشاره شد رموز و اصطالحات عرفاني نيز وجود  ديدگاه
عمراني يكي از آثاري است كه در آن رموز و كنايات عرفاني از جمله ساقي، نامة  ساقي. دارد

اصطالحات . موجود است... لف، خرابات و خراباتي، پير مغان و مبغچگان و مي، شراب، ز
توبه، اشاره به مفهوم يقظه، يقين، عين اليقين، شريعت، : عرفاني در اين آثار عبارتند از

 طريقت، قضا و قدر، عشق، حزن، حضور، خضر، پير و مريد، درويش، عارف، صوفي، عابد
ودي كه داراي اشعار عرفاني هستند اما از عناصر عرفان فارسي يه از ديگر شاعران. زاهد و

يوسف يهودي، امينا و يهودا : اند، عبارتند از اسالمي به نسبت عرفان يهودي كمتر بهره برده
 .بن داويد
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