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چكيده
در دوره ی مشروطيت به دليل رواج تجددگرايي و فراگيرری تکكرراا امامراعي
ِماأثّر از غرب ،تصوف و به پيروی از آن ،شعر عارفانره بره گوشرهای خلروا از
مامعه پناه برد؛ اما به رغم بره حاشريه رانرده شردن عرفران و تصروف ،در آثرا ِر
سرايندگانِ اين دوره ،شعرهای عارفانهی بسياری ومود دارد .اين مقاله بر آن است
تا وضعيت شعرِ عرفاني را در دوره ی مشروطيت ،مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
در اين مقاله مهمترين زمينهها و عواملِ عرفانگريزی و تصوّفسايزی روشنفكرانِ
عصر مشروطه و نيز برخي از داليل به حاشيه رانده شردنِ شرعر عرفراني در ايرن
دوره ،موردِ بررسي قرار ميگيرد و با سيری در آثارِ سررايندگان برمسراهی ايرن
دوره ،بازتابِ مضامين عرفاني و تغييراا و دگرديسيهای صوراگرفاه در مکاهيمِ
آن بررسي ميگردد .اين سرايندگان به سه گروه صوفيان ،عالمان دينري و ادياران،
تقسيمبندی شدهاند .شاعرانِ اديب نيز در سه گروه ،تقسيمبندی شدهاند :برخري از
آنان در عين سرودن شعرهای انقالبي ،به پيروی از سّنت شعر کالسري فارسري،
اشعار عارفانه نيز ميسرايند؛ برخي ،گاه ،نيمنگاهي به اشعار عارفانه دارند و دساه
سوم ،در تعارض با انديشههای صوفيانه به نقد و نکي تصوف ميپردازند .مهمترين
اناقاد آنان به تصروف ،توصريه هرای صروفيان بره فردگرايري ،سياسرتگريرزی،
خودشكني ،مهانوطني ،خردسايزی ،گوشهگيری زنان از اماماع ،رواج روحيرهی
تسليم و رضا و کم تومّهي به کسب و کار است .اين بررسي نشان مريدهرد کره
تصوف در عصر مشروطيت ،رونق و رواج گذشراهی خرود را از دسرت داد؛ امرا
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انديشه ها و مضامين عارفانه از ذهن و ضمير بسياری از شاعران ايرن دوره بيررون
نرفت و به اشكال مخالف،حضور خود را در بخشي از اشعار اين دوره حکظ کرد.

واژههای کليدی :شعر مشروطه ،تصوف ،تجدّدگرایي ،ادبیات عرفاني.
 .1مقدمه
با توجّه به نقشِ پررنگِ عرفگان و تصگوف در فر نگِ ایرانگي ،اغلگ پگهو شگگران
بهتفصیل دربارهي چگونگي آغاز و گسترش مکت اي مختلف صوفیانه بحث کگرده و
آثار زیادي دربارهي آن ،تألیف نمودهاند که در جاي خود ،بسیار ارزشمند است؛ امّگا بگا
توجّه بگه ایگ کگه تصگوف ،در دورهي مشگروطیت بگه دلیگل مختلگف از جملگه روا
تجدّدطلبي و غلبهي جنبش اي اجتماعي ،به گوشهاي خلوت از جامعه پناه بگرد ،اغلگ
محقّقان نیز یا به عرفان و تصوّف در ای دوران نپرداختهاند و یا با عباراتي بسیار کوتگاه،
از آن سخ گفتهاند.
ای مقاله بر آن است تا با روش توصیفي -تحلیلي و رویکرد تاریخي ،به جنبه اي
مختلف عرفان و تصوف در دورهي مشروطیت بپردازد و گوناگوني نگگاه شگاعران ایگ
عصر ،به جریان یادشده را بازگو نماید و چگونگي ِحضور عرفان و تصگوف را در آثگار
شاعران ای دوره ،با ذکر نمونه اي مختلف ،نشگاند گد .بگراي ایگ منرگور ،چگگونگي
بازتاب عرفان و تصوّف در شعر سه گروه از شاعرانِ ای دوره یعني صگوفیان و عالمگانِ
دیني و ادیبان ،جداگانه بررسي ميشود .ادیبان نیز در سه گگروه .2 :پیگروانِ سگنّت گاي
ادبي؛  .1شاعرانِ داراي گگرایشِ عرفگاني؛  .9شگاعرانِ تجگدّدخواه ،مگورد بررسگي گرار
ميگیرند؛ مهمتری شاعرانِ ر دسته معرّفي ميشوند و آنگاه در بخش پایاني مقاله ،بگه
دلیل ا مّیت دیدگاه تجدّدطلبانِ عصرِ مشروطه و نقشِ آنان در جریان اي ادبگي بعگد از
مشروطه ،زمینه ا و عواملِ تصوّفستیزي و عرفانگریزي آنان بیگان مگيگگردد و تقابگلِ
بینش و منشِ آنان با باور ا و رفتار اي صوفیان ،توضیح داده ميشود.
در ای پهو ش منرور از دورهي مشروطه ،فقط سال اي استقرارِ انقالب مشگروطه
نیست .از آنجا که پدیده اي فر نگي و اجتماعي نه در یک محدودهي زمگاني بلکگه در
طول زمان و در بستر مجموعهاي از فعالیت اي گسگترده شگکل مگيگیرنگد ،شگاعران و
متفکّراني که اندکي بل از انقالب مشروطه ميزیستهاند و در زمینهسازي گاي فر نگگي
براي تحوّلت نوی نقش ایفا نمودهاند؛ نیز در ای تحقیق ،مورد توجه رار گرفتهاند .بگه
عبارت دیگر در ای پهو ش ،شعر اي عرفاني ،از نخستی سال اي آغازی روا تفکّر
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آزادي خوا ي تا ظهور رویداد ا و تحولت مشروطهخگوا ي و زمگان پیگروزي انقگالب
مشروطه و حتّي حوادث بعدي مرتبط با آن تا انگدکي پگ از کودتگاي 2133ش .یعنگي
زمان تقریبي از حدود  2923ق .تا  2934ق .مصگادف بگا 2117ش .تگا 2944ش .مگورد
ِ
بررسي رار گرفته است.
 .2پيشينهی تحقيق
بررسي ادبیات عرفاني دورهي مشروطه به صگورت مسگتقل ،سگابقهاي در آثگار محقّقگان
برجسته نداشته است و اغل پهو شگران بزرگ با اشاراتي کلّي از آن عبور کگردهانگد؛
مثالً آورده اند که در ای دوره ،رویکگرد بگه عرفگان و تصگوف وجگود نگدارد( .شگفیعي
کدکني 97 :2934 ،و  )34یا ای که «با شروع انقالب مشروطیت و پ از آن ،روز بگازار
تصوف در ایران تقریباً به پایگان رسگید( ».زریگ کگوب )933 :2937 ،بگه مگی سگب ،
گرو ي با طعي تلقّيکردنِ دیدگاه ِعدم تصوف در ای دوره ،آن را به صورت یک اصل
موضوع پذیرفتند و تحقیق دربارهي آن را بالوجه دانستند.
با ای حال ،دربارهي توجه شاعران ای دوره به عرفان و تصوف ،به عنوان یکي از
درونمایه اي شعر ،نکاتي در لبهلي کتاب اي تاریخ ادبیات ،سبکشناسي ،مقالگه گاي
2
مجلّات و ...ميتوان یافت .در مقالهي «رویکرد شاعران عصر مشروطه به دی و عرفان»
از حس عیوضزاده و تور عقگدایي ،بگه دیگ گریگزي گرو گي از شگاعران مشگروطه
پرداخته و به مخالفت برخي از شاعرانِ مشروطه با عرفان اشگارهاي کلّگي و کوتگاه شگده
است .محمّد غالمرضایي و ز ره مالکي نیز در مقالگهي «نگگرش دینگي شگاعران دورهي
مشروطه» 1،تنها وضعیت دی را در شعر ای دوره ،مورد مطالعه گرار دادهانگد .البتّگه در
کتاب اي مربوط به سلسله اي صوفیه ،نام پیران طریقت و مریدان مشهور آنان ،مگراه
با نمونه ایي از اشعارشان ذکرگردیده است که ميتواند در بررسي شعر شگاعران دورهي
مشروطه مورد توجه رار گیرد.
 .3چگونگي برخورد شاعران با تصوّف در دورهی مشروطه
بگر اسگاآ آن چگه در بخگش چهگارم ایگ نوشگتار آمگده اسگت ،دردورهي مشگروطیت،
روش فکران و گروه اي تر ّيخواه ،بر عرفان و تصگوّف ابگرو در گم مگيکشگیدند؛ 9و
بسیاري از شاعران و نویسندگان ای عصر نیز آن چنان درگیر مسایل سیاسي و اجتماعي
بودند که مجالي براي پرداخت به عرفان و تصوّف نميیافتند؛ با ای حال ،نمگيتگوان بگا
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پهو ش گراني که معتقدند در ای دوره رویکرد به عرفان و تصوّف وجود نگدارد ،کگامالً
موافق بود؛ زیرا تجربهي عرفاني شاید دمتي به دمت تاریخ بشریت داشته باشگد و بگه
یچ وم و مذ بي نیز محدود نميشود .آموزه اي عرفاني مانند بسگیاري از مقولگه گاي
دیگر فر نگي به سادگي از بی نميرود؛ بلکه ممک اسگت در شگرایط مختلگف ،تغییگر
حالت د د و در لباآ و امتي نو و دیگرگون ،جلوهگري نماید.
در عصر مشروطیت ،تصوف ،رونق و روا گذشته خود را از دست داد و از شکلِ
پدیدهاي فراگیر از صحنهي اجتماعي ایران ،خگار گردیگد و بگه عنگوان موضگوعي بگه
حاشیه رانده تلقي شد؛ امّا اندیشه اي عارفانگه از ذ گ و ضگمیر گرو گي از عالمگان و
شاعران ای دوره بیرون نرفت؛ بلکه مچون یک پدیدهي ریشگهدار فر نگگي ،آرام آرام
به راه خود ادامه داد و به صورت مستقیم و غیرمسگتقیم ،در شگعرِ گرو گي از شگاعران،
بازتاب یافت .با ای مه ،شاعران ای دوره با توجّه به گرایش گاي متفگاوت سیاسگي و
اجتماعي ،به مقولهي عرفان نیز نگاه متفاوتي دارند .در یک تقسیمبندي کلّگي رویگارویي
شاعران با عرفان و تصوف را در ای دوره ،ميتوان در سه گروه مورد مطالعگه گرار داد:
صوفیانِ شاعر ،عالمانِ دیني عارفمسلک و ادیبان.
 .1 .3صوفيانِ شاعر
پ از افول تصوف در دورهي نادرشاه افشگار ،بگا ورود گرو گي از صگوفیانِ سلسگلهي
نعمتالّلهي از سرزمی دک  ،کار تصوف در دورهي اجگار ،بگار دیگگر در ایگران رونگق
گرفگگت (حگگایري )933 :2931 ،و پیگگروان زیگگادي در میگگان عامگگهي مگگردم و خگگوا و
درباریان ،پیدا کرد تا جایي که محمد شاه اجار و صدراعرم او حاجي میرزا آ اسي نیگز
به تصوف گراییدند( .زری کوب )991: 2937 ،بگه ایگ ترتیگ  ،در دورهي اجاریگه بگا
رونق گرفت بازار تصوف ،بار دیگر خانقگاه گا دایگر شگدند و در رخانقگا ي طگ و
شیخي به ارشاد مریدان خود پرداخت و آیی مریدي و سرسپردگي به مراد ،از نگو جگان
تازهاي گرفت .حتّي در آغاز سدهي بیستم میالدي ،یعنگي مقگارن انقگالب مشگروطیت و
درست زماني که تهران براي نخستی بار با تجدّد ،مواجه ميشد «در بیرون ر دروازه از
دروازه اي دهگانهي شهر ،خگانقا ي از آن ِپیري بود که نقگش مگراد را ایفگا مگيکگرد و
زائران فراوان ...به خانقاه ميرفتند( ».شهري)323 :6 ،2913 ،
از دیرباز ا ل تصوف ،زبان شعر را محملي مناس براي بیان افکار و اندیشگه گاي
خود ميدانستند .در دوره اي مختلف شعر فارسگي ،مگواره زبگان شگعر ،مگورد توجگه
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خا متصوفان و مشایخ صوفیه بوده است .م زمان با عصر مشگروطه نیگز گرو گي از
مشایخ صوفیه ،به سرودنِ اشعار عارفانه پرداختند که با توجه به سگبک و سگیاق خگا
آن ا ،ميتوان نامِ «اشعار خانقا ي» را براي آن ا برگزید.
از برجستهتری متصوفانِ شاعر ِای دوره که اشگعار خانقگا ي فراوانگي از او بگا ي
مانده «صفي عليشاه» (وفات 2926 :ه.ق) است .در بی آثار او ،منرومهي زبگدهالسگرار
شهرت بسیار یافت که مثنوي مفصلي بر وزن مثنوي معنوي است و در اسرار شهادت و
تطبیق با سلوک الياهلل سروده شده است .منرومهي دیگرش بحرالحقگایق نگام دارد .اثگر
منروم دیگر وي ،تفسیرِ منرومِ رآن ،معروف به تفسگیرِ صگفي اسگت .دیگوان اشگعارِ او
شامل صاید ،غزلیات ،ترجیعات ،مسمطات و رباعیات عرفگاني ...اسگت( .زریگ کگوب،
 )933-939 :2937مخم زیر ،از شعر اي مشهور اوست:
جلگگگوهگگاه روي دلدارت کنگگم
خوا م اي دل محو دیدارت کنگم
بستگهي آن زلگگگف طگرّارت کنم
والگهي آن مگگاه رخگسگارت کنگم
در بگگالي عشگگق دلدارت کنگم
(مدرسي چهارد ي)16 :2931 ،
با مرگ صگفي علگيشگاه در 2926ق ،ظهیرالدّولگه (وفگات 2931:ه.ق ).بگا عنگوان
طریقتي «صفا عليشاه» ،بر مسند جانشیني وي تکیه زد .او با تشکیل «انجم اخوت» در
«مشروطهخوا ي» مشارکت کرد .در جریان به توپ بسته شگدن مجلگ (2916ه.ق) بگه
دستور محمدعلي شاه ،خانه ظهیرالدوله که مقر اصلي انجم بگود ،توسگط زا گان شگاه
غارت و ویران گردید و شت ت از صوفیان از جمله ظهیرالسگلطان ،پسگر ظهیرالدّولگه
دستگیر و سه ت از آن ا نیز کشته شدند ( .مان ،79 ،نیز :رائی )333 :9 ،2933 ،
امی الملک ،نای الرّئی انجمگ اخگوّت و از فقگراي طریقگت صگفيعلگيشگا یه،
دربارهي نقش انجم اخوت و فعالیت اي ظهیرالدّوله در جریگان انقگالب مشگروطیت،
ميگوید« :انجم اخوت در تمام مقدمات و تحولتي که منجر به از بی رفت استبداد و
ایجاد مشروطیت در ایران شده است ،مبتکر و پیشرو بوده است .در دورهي مبگارزه بگا
استبداد حضرت ظهیرالدوله که در رأآ انجم رار داشتند ،مواره شاخص بگودهانگد».
(افشار )64-73 :2 ،2961،محمود کتیرایي نیز بر آن است که« :انجم اخوت در نهان
به پخش اندیشهي آزادي و مشروطهخوا ي ميپرداخت(».کتیرایي)249 :2977 ،
غالمحسی افضلالملک ،مستوفي دیوان اعلي که به دستور مرفرالدّی شگاه ،مگأمور
تاریخنگاري سلطنت وي شده بود؛ در کتاب افضلالتواریخ ،به طبع شگعري ظهیرالدّولگه
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اشاره ميکند و اشعار او را به غایت نیکو ميداند« :بعد از ایشان (صفيعليشاه) ،جنگاب
مستطاب ظهیرالدوله (صفاعلیشاه) ،اشعار را به غایت نیکو ميسرایند .مکرّر اشعار آبگدار
خود را براي بنده خوانده و بنده را شرف دادهانگد .افسگوآ کگه حگال از اشگعار ایشگان
چیزي موجود ندارم که در ای سگفینه بنگگارم( ».افشگار )13 :2 ،2961 ،او در غگزل و
سایر انواع شعر نیز طبعآزمایي کرده است .سایر آثار او عبارتند از :رسالهي سگبحه صگفا
شامل بعضي حکایات کوچک منروم که بگر وزن مثنگوي مولگوي اسگت .کتگاب مگرآت
الصفي که در حالت بعضي از عرفاي بزرگ سروده شده و بر وزن مثنوي مولوي است.
کتاب رعنا و زیبا که فقط یک صه دارد و بگر وزن خسگرو و شگیری نرگامي گنجگوي
سروده شده اسگت -.کتگاب مطلگع النگوار کگه دربگارهي اخگالق درویشگان و بگر وزن
مخزنالسرار نرامي سروده شده است .رساله روح الرواح بگه نثگر و دربگارهي تگاریخ
و ایع کشته شدن ناصرالدی شاه است .مچنی رسالهاي موسوم به چنته صفا از او بگه
یادگار مانده است .دیگر صوفیان ِشاعر در ای دوره عبارتند از:
 جاللالدّی محمد ،معروف به مجدالشرف ،پسگر میگرزا ابوالقاسگم معگروف بگهآ ابابا ،ط و مرشد سلسلهي ذ بیه که در شگعر « ،دسگي» تخلگص مگيکگرد و مگورد
عنایت مرفرالدی شاه اجار بود( .زری کوب)933 :2937 ،
 آ ا سید فتحعلي شریفي الحسیني ،برادر مجدالشرف و نای التولیگهي سلسگهيذ بیه بود .وي در انجم محمدي (مشروطهخوا ان) عضویت ميیابد .از وي کتگابي بگا
نام مشارق النوار و رسالهاي موسوم به جلجلوتیه با ي مانده است(.مدرسي چهگارد ي،
)267 :2931
 میرزا عبدالکریم ،ملق به معروف عليشاه ،متخلص بگه «منصگور» ..کگه دیگواناشعارش به نام«دیوان منصور» به چاپ رسیده است.
 میرسالم اهلل موسوي ملق بگه مجگذوب علگي ،متگوفي بگه سگال  2913ه.ق .ازط اي سلسلهي کوثرعليشا ي بود که در جریان انقالب مشروطیت دو فرزند او بگه
ضرب گلوله مضروب شدند .وي دیواني به نام بحرالسرار دارد.
عالوه بر موارد ذکر شده ،تعداد بسیار زیادي از صوفیان را مگيتگوان نگام بگرد کگه
رکدام از آنان با عناویني در خانقا ي به سر ميبردند و به گدایت و ارشگاد سلسگلهاي
مشغول بودند؛ افرادي مانند محمد حکیمیگان (رحمگتعلگيشگاه ،وفگات 2911 :ش ).و
حا سیدمحمودخان ناییني(حیرت عليشاه ،وفات 2993 :ق .).بیشتگرِ آنگان شگعر اي
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فراواني سروده و منرومه ا و دیوان گاي شگعري بسگیاري را فگرا م آوردهانگد .نکتگهي
مشترک ای اشعار ،تکرار تجربه اي عارفانه و بیان مفگا یم و اصگطالحات صگوفیانه در
ال کالم منروم است و از مختصات سیاسي و اجتمگاعي شگعر عصگر مشگروطیت ،در
آن ا نشانهاي نميتوان یافت؛ گویي اینان در جامعهاي متفاوت بگه سگر مگيبردنگد .ایگ
اشعار ر چند از نرر ادبي ارزش چنداني ندارند و از لحاظ مضگامی  ،تکگرار سگخنان و
تجربه اي پیشینیان بهشمار ميروند ،بخشي از دیوان اي شعري و گوشهاي از آثار ای
دوره را به خود اختصا دادهاند که در بررسگي ادبیگات ایگ دوره ،لزم اسگت مگورد
توجه رار گیرند.
 .2 .3عالمانِ ديني عارفمسل
رابطهي میان عالمان دیني و متصوفه در طول دوران اي مختلف تاریخي ،داراي فگراز و
نشی اي فراواني بوده است .با اینکه اکثر فقها با ا گل تصگوف در تقابگل بودنگد و بگه
مخالفت آشکار با آن ا ميپرداختند ،گرو گي از آنگان نگه تنهگا از پگرداخت بگه مسگایل
عرفاني ابایي نداشتند؛ بلکه تگألیف آثگار عرفگاني متعگدد ،مبگادرت ورزیگدهانگد؛ اشگعار
عارفانهي فراواني سرودهاند و به مخاطبان خود عرضه داشتهاند؛ از ای رو بهتر اسگت از
ای دسته از سرایندگان ،نه با عنوان «موافقان تصوف» ،بلکه با عنگوان «موافقگان عرفگان»
نام ببریم .اندکي پیش از دورهي مشروطه ،بسیاري از علماي برجسته مانند میرزاي مگي
و مالّ احمد نرا ي و دیگران ،کتاب ا و رساله ایي متعدد ،علیه صگوفیان نگاشگتند و در
ردّ آن ا اشعار فراواني سرودند:
کگهنگگگه انبگاني ز شگگرع آکنگدهاي...
 ...ید شرع از دوش خود افکندهاي
ک سگراسگر حقّه چون تو بنگري
م نگدانم چیست ای صوفيگري
(نرا ي)33 :2961 ،
امّا ملّا احمد نرا ي که آنگونه بر صوفیان ميتازد ،م در مثنوي طا دی و م در
غزل اي خود ،عارفانهتری مفا یم را مراه با اصطالحات عرفاني ،بیان نموده است:
اي واعگظ گگرزهگگو کگگگدام اسگت
...آن آیگگگه کگه منگع عشگگگگق دارد
آیگا بگه کگدام نگگص حگگرام اسگگت
وآن مي کگه بگگگه دوست ره نمگایگد
تا منزل دوسگگت یک دو گگام اسگت
از خگگانگگهي مگگگگا کگه بگگاد آبگگاد
( مان)371 ،
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در دورهي مشروطه نیز می وضع در مراکز علمي شیعه ادامگه داشگت و رچنگد
که بیشتری توجه روحانیت برجسته ،در ای دوره متوجه حوادث انقالب بگوده اسگت،
مان شیوهي پیشی یعني مخالفت با تصوف در عی توجّه بگه مفگا یم اصگیلِ عرفگاني،
مچنان در مراکز علمي شیعه ،روا داشت که ریشگه در آمگوزه گاي صگدرالمتألّهی و
شاگردانش داشته است .برجستهتری روحاني عارف ایگ دوره ،میرزاحبیگ خراسگاني
(تولد 2113 :ش 2166 /.ق – .وفات 2131 :ش2911 /.ق ).است که چند سگال پگ از
پیروزي مشروطه ،فوت کرد .میرزاحبیگ  ،از شگاعران عگارف و از روحانیگان دانشگمند
خراسان ،برجستهتری فقیه ای دوره است که با وجود اشگتغال بگه ریاسگت روحگاني و
حکومت شرعي ،اشعار عارفانهي بسیاري نیز سروده است .او تمایگل بگه عرفگان و ذوق
نري خود را پنهان نميکرد .شعر اي عارفانهي او در میان اشعار صوفیانهي ایگ عهگد،
یک استثنا بود« .استثنا بودنش نه به خاطر ای اسگت کگه او آیگتاهلل بگوده؛ بلکگه...او در
بسیاري از غزل ایش ،لحره ایي را ثبت کرده است که از نوع دیگگران نیسگت .بگه گر
حال ،او تحت تاثیر لحره اي شخصي خودش شعر گفته است و تصوف او م از نگوع
تصوف حاکم بر شعر ای دوره نیست .میرزاحبی خراساني یکي از بزرگتری شگعراي
عارف در طول دوره مغول به ای طرف است و ميتوان گفت که از عصر مولنا به بعد،
یکي از معدود شاعران عرفاني است(».شفیعيکدکني )16 :2934 ،ابیات زیر ،نمونگهاي از
اشعار اوست:
فگریگادرآ نگالهي مستگانه تگویي تو
امروز امیگر در میگخگانه تگویگي تگو
دیگدیم که در کعبه و بتخانه تویي تو
درکعبگه و بتگخگانه بگشتیم بسي ما
(میرزاحبی خراساني)231 :2933 ،
در شعر میرزا حبی خراساني ،اصطالحات عرفاني کمتر یافت ميشود .از ای نرر
شعر او با غزلیات مولوي مانندي اي فراواني دارد .عرفان او ،عرفگاني تجربگي اسگت.
بیشترِ آنچه را که او دربارهي مفا یمِ عرفاني به نرم درآورده است ،حاصل تأمّالت و
دریافت اي شخصي اوست.
 .3 .3ادياان
غیر از صوفیان و عالمانِ دیني ،سایر شاعران و ادیبانِ عصر مشروطه را ميتگوان در سگه
گروه ،طبقهبندي کرد .2 :پیروان سنّت اي ادبي؛  .1شاعرانِ داراي گگرایشِ عرفگاني؛ .9
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شاعرانِ تجدّدخواه عرفانستیز که در ادامه ،نحوهي مواجههي آنان بگا عرفگان و تصگوّف،
توضیح داده ميشود:
 .1 .3 .3پيروانِ سنّتهای ادبي
در میان سخ گویان ای دوره ،شاعران و ادیباني ستند که عارف نیسگتند و بگا تصگوف
نیز میانهاي ندارند؛ امّا به دلیل آگگا ي گاي عمیگق و گسگتردهاي کگه از فر نگِ و ادب
ایراني دارند و به دلیل عال هي فراوان به شعر سنّتي و کالسیک فارسگي ،مفگا یم مگورد
نرر خود را در ال سنّت اي شعري فارسگي ،عرضگه مگيکننگد .اینگان عارفانگه شگعر
نميگویند و نميتوان شعر آنان را کامالً عارفانه نامید؛ امّا در سنّتي که عرفان و تصگوف،
بخشي از میراث آن است ،شعر ميسرایند .اینان در برزخي میان سنّت و تجگدّد بگه سگر
ميبرند؛ از یک سو پايبند به سن شعري فارسیند و جوان مربوط به سگن گدمایي را
حتّيالمقدور رعایت ميکننگد و بسگیاري از اصگطالحات و مفگا یم عارفانگه را بگه کگار
ميبرند و از سویي دیگر ،به دلیل برخورداري از تفکّرات نوی و نقگش گسگتردهاي کگه
دراجتماع ایفا مينمایند ،از طرفداران سرسخت تجدّد بگه حسگاب مگيآینگد و شعرشگان
رنِ و بوي زمانه را دارد و نشانه ایي از تجدّد را در شعر آنان ،ميتوان مشا ده نمود.
ملکالشعراي بهگار (تولگد 2166 :ش 2947 /.ق –.وفگات 2994:ش2912 /.ق ).از
برجستهتری شاعران و ادیبان ای دوره است که توانسته است ای نقشِ دوگانگه را ایفگا
نماید و بهخوبي نیز از عهدهي آن برآید .شعر زیر ،نمونهاي از اشعار اوست که در حگال
و واي سنّت کالسیک شعر فارسي ،سروده شده است:
ست نگزدیکتر به عقل سلیگگم...
سخگ صگوفیان عهگگد گگدیگم
ره کشگف و شهگود پیگمگودنگگد...
انگدریگ عگرصگه مگردمي بگودند
بگگگگگرسیگگدم به گرب لادري
کسگ کگردم به معرفگت گدري
(بهار)391-392 :1 ،2963 ،
صیده ي با مطلعِ«اي زده زنّار بر ،ز مشک به رخسار /جز تو که بر مگه ز مشگک بگرزده
زنّار؟» ( مان )273 :2 ،و غزل با مطلعِ «شمعیم و دلي مشعلهافروز و دگر یچ /شگ
تا به سحرگریه جانسگوز و دگر یچ»( مان )2267 :1 ،از دیگر سروده اي بهار است
که در گفتمانِ عارفانه ،سروده شده؛ ای بیل سروده ا در دیوان بهار فراوان است .بهار،
بهدلیل نحوهي تربیت ویههي مذ بي و نیز آشنایي عمیقش با ادبیات فارسي که مجلّاي
عرفان اسالمي است ،به بیان مسایل عرفاني ميپردازد(.آری پور)212 :1 ،2917 ،
فرّخي یزدي (تولد 2161 :ش2946/.ق – .وفات2923 :ش2973/.ق ).مانند بهار،
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در عی ِ سرودن شعر اي سیاسي و انقالبي ،گاه در گفتمگانِ عرفگاني بگه سگرودنِ شگعر
پرداخته است؛ مانند ابیات زیر:
را ي به خدا نیست که آن ره به خدا نیست
از راه صنم پي به صمد بردم و دیدم
(فرخي یزدي)221 :2917 ،
برخي نیز مانند نسیم شمال و عارف زویني ،تمام توان و مت خود را در راه بگه
ثمر رساندن انقالب و بیداري توده ا به کارميبندند؛ اما گاه ،نیمنگگا ي نیگز بگه اشگعار
عارفانه دارند .نسیم شمال به دلیل گرایش اي مذ بیش– اگرچه اعتقادات مذ بي او نیز
سطحي است -به مسایل عرفاني نیز مگيپگردازد .عگارف زوینگي نیگز بگه خصگو در
تصنیف ایش به گفتمانِ عرفاني ،نزدیک ميشود .عارف در اواخگر عمگر ،گوشگهنشگیني
اختیار کرده و به کشکول و...روي ميآورد(.آری پور)977 :2 ،2917 ،
اشارت اي سیداشرف به مفا یم عارفانه به دلیل آن که با ادبیات کالسیک ایران و
نیز با عرفان اسالمي ،آشنایي چنداني ندارد ،سطحي است؛ اما بگه رحگال ،کگالم او تگا
حدي بوي عرفان ميد د:
جگگان فگداي خاک پگاي عارفان حقپرست
حقپرستي ک که آید جام عرفانت به دست
چون ببیني در خرابات مغان مد وش ست
م به ربان جوانمردي که از گر ید رست
پیش مستان خدا اظهار شیاري مک

(نسیم شمال)964 :2912 ،
و از توحید الهي عارفان ،با زبانِ اشارت ،ای گونه یاد ميکند:
غافلي از دل که دل گنجینهي نور خداست
سوي توحید الهي دل دلیل و ر نماسگگت
( مان)962 :
در به کارگیري نماد ايِ عرفاني نیز مان سطحينگري مشا ده ميشود:
با وضو و با طهارت باش در طاعت بکوش
در خرابگات مقگدآ بادهي تقدی نوش
گر تو ميخوا ي تورا رسوا نسازد پردهپوش
گفگگت« :لموجود ال اهلل» پگیر ميفگروش
( مان)964 :
عگگالوه بگگر ایگگ گگا ،وحیگگد دسگگتگردي (تولگگد 2164 :ش2133/.ق – .وفگگات2912 :
ش2962/.ق ،).غنگگيزاده (تولگگد 2173 :ش2136/.ق – .وفگگات2929 :ش2979 /.ق،).
علياکبر د خگدا (تولگد  2173 :ش2131 /.ق – .وفگات2993 :ش2917 / .ق ،).ابگرا یم
پگگورداوود (تولگگد 2163 :ش2949/.ق – .وفگگات2931 :ش2933/.ق ،).از جملگگه ادیبگگانِ
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برجسته آشنا با سنّت اي ادبي ستند که گاه در سروده ایشان اصگطالحات و تعبیگرات
عارفانه را با آمیزهاي از اندیشه اي اجتماعي و فلسفي ،بیان کردهاند.
در شعر ای شاعران ،نوعي دگردیسي شعري را ميتگوان مشگا ده کگرد؛ در وا گع،
اینان در بسیاري از اشعارشان ،اصطالحات و مفا یم عارفانگه را کگه بگراي مخاطبانشگان
آشنا بود ،با اندیشه اي اجتماعي و فلسفي پیوند زدهانگد و نگوعي آمیختگگي بگی آن گا
ایجاد کردهاند و از ای طریق ،در اجتماع و نیز در خلوت متفکران عصر ،راه یافتهاند.
دو طعه شعر«درویش یورشي» (آری پور )91-13 :1 ،2917 ،از وحیگد دسگتگردي و
نیز شعر معروف «درویش شورشي» ( مان )919 ،از ابرا یم پورداوود ،و شگعر مشگهور
«یاد آر ز شمع مرده یاد آر» از علياکبر د خدا ،نمونه ایي از سروده گاي ایگ دسگته از
ادیبان به شمار ميرود که در آن ا از اصطالحات صگوفیانهي رایگ ،،بگراي بیگان افکگار
سیاسي و اجتماعي استفاده شده است .ای اندیشه ا در بال نرریه اي عارفان بگزرگ،
در و ار چنداني ندارد ،امّا از ای نرر که یک پدیدهي اجتماعيِ به حاشیه رانده شگده،
به صورت غیرمستقیم در آثارِ شاعران حضور ميیابد ،ابل ا میّت است.
 .2 .3 .3شاعرانِ دارای گرايشِ عرفاني
با اینکه به دلیل فراگیري اندیشه اي اجتماعي در شعر دورهي مشروطه ،مفا یم عرفگاني
نسبت به دوره اي بل و حتّي بعد از آن ،کگمتگر بگه چشگم مگيآیگد ،در مگی دوران
پر یا و نیز شاعراني بودهاند که تالش کردهاند به دور از حوادثي که در محیط اطرافشان
ميگذرد ،عارفانه زندگي کننگد« .شگعراي معروفگي ماننگد ادیگ نیشگابوري و شگوریده
شیرازي چنانکه گویي توفان انقالب از بالي سرشان نگذشته است ،مچنان به سگاخت
غزل در توصیف یار و بیان اندیشه اي عرفاني پرداختند (».مان)212 :
میرزا علياکبرخان شیدا (تولگد2111 :ش2173/.ق –.وفگات2137 :ش2913 /.ق،).
سیداحمد ادیگ پیشگاوري (تولگد 2119 :ش2164/.ق – .وفگات2924 :ش2933 /.ق،).
میگگرزا عبگگدالجواد ادیگگ نیشگگابوري (تولگگد 2133 :ش2132/.ق – .وفگگات2947 :ش/.
2933ق ،).حگاجي محمگگدتقي شگگوریده شگیرازي (تولگگد 2191 :ش2113/.ق – .وفگگات:
2946ش2937 /.ق ،).صفاي اصگفهاني(تولگد 2192 :ش2163/.ق – .وفگات2139 :ش/.
2911ق ، ).عبگگرت نگگاییني (تولگگد2137 :ش2139 /.ق ، .وفگگات2912 :ش2962/.ق ).از
برجستهتری شاعران عارف مسلک ای دوره به حساب ميآیند.
اشعار عارفانه در دیوان ای شاعران ،فراوان اسگت .امّگا شگعر اي عارفانگهي آنگان،
مانند شعر اي عارفانِ دورهي او تصگوّف ،عمیگق و داراي لیگه گاي تودرتگو و بیگان
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تجربه اي عارفانهي شاعر نیست؛ بلکه نوعي تکرار تجربه اي پیشینیان اسگت .رچنگد
برخي از پهو شگران با تمجید از سروده اي عارفانهي ای شاعران یگادکردهانگد؛ مگثالً
دربارهي ادی نیشابوري نوشتهاند که «ای یک بیت عارفانه[ :نیست امّیگد بگرون آمگدنِ
دست ِخداي  /ز آستیني که بدو دست فقیري نرسد ].یک عگالم شگعر اسگت(».اسگحاق،
 ،)97 :2969گرو ي بر ای باورند که«عرفان و تصگوف کسگاني مثگل ادیگ « ،عرفگان و
تصوف تجربي نیست...آنچه گفته فقط به خاطر ای است کگه طبعگي آزمگوده باشگد...؛
حتّي بیشتر ،نوعي فرمالیسم است یعني سودجویي از ابزار اصگطالحات عرفگاني بگراي
غناي صوري شعر( ».ادی نیشابوري)3 :2911،
محمدحسی صفاي اصفهاني که به مسلک تصوف گرایید ،سالیان دراز گوشهنشی
و از خود بيخود بود و در آن حال بيخودي ،خود را جلوهگاه حق ميپنداشت .اشگعار
او مقداري صیده و غزل و چند مسمط و رباعي و یک مثنگوي بگه شگیوهي گلشگ راز
شیخ محمود شبستري است .از میان ای اشعار ،غزل اي وي از لطف و جاذبهي خاصي
بر خوردار است .شهرت صفاي اصفهاني در غزل اي زیبا و دلکگش اوسگت کگه داراي
وزن خاصي است و به می سب  ،چهره مشخصي به ای شاعر صوفيمسلک بخشیده
است .در اشعار صفا ،رگه ایي وي از تصوف و عرفگان نیگز مشگا ده مگيشگود کگه از
روحیهي گوشهنشیني و درویشانهي شاعر نشأت ميگیرد« .صگفا ،شگاعري حکگیم و در
علوم فلسفه و منطق و حکمت و تفسیر و کالم ،استاد بود .اشعارش اکثر حگاوي نکگات
تصوف و آمیخته به اصطالحات ای علوم ميباشد...مرحوم ادی نیشابوري از اشگعار او
پیروي کرده اسگت( ».صگفاي اصگفهاني :2911 ،مقدمگه«ح» و «ط») بگراي نمونگه ادیگ
نیشابوري غزل با مطلع:
عالم مه صور و ما وا الصّوریم
ما صوفیان صفا از عالم دگریگگگم
(ادی پیشاوري)263 :2961 ،
را در استقبال از ای غزل صفاي اصفهاني سروده است:
خورشید اختر روز ،ما آفتاب شبیم
ما زمرهي فقگرا از روز در تعبیگگم
(صفاي اصفهاني)63 :2911 ،
از مشهورتری غزل اي عارفانهي صفاي اصفهاني ،غزلي است با مطلعِ
دل بردي از م به یغما ،اي ترک غارتگر م
دیدي چه آوردي اي دوست ،از دست دل بر سر م

( مان)239 :
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محمدعلي مصاحبي ناییني ،متخلص به عبرت ،از شاعراني است که بیشتر آثگار او
در زمینهي فلسفه و عرفان است .عبرت ،فده سال به سیاحت پرداخگت و بگه خگدمت
جمعي از عرفا و مشایخ صوفیه رسید و پیوسته به سیر آفگاق و انفگ مشگغول بگود تگا
سرانجام در سلک صوفیه خاکسگاري وارد گردیگد .وي زنگدگي خصوصگي خگود را بگا
بينیازي و فقر ،ادامه داد .عالوه بر دیوان اشعار ،کتاب مشگهور او مدینگهالدب نگام دارد
که وي آن را به خط خوش خویش ،در شرح شعراي معاصر نوشته است .در بسیاري از
اشعار عبرت ناییني ،اصطالحات عرفاني ،تأمالت و دریافت اي شخصي شاعر ،به نرگم
کشیده شده است؛ مانند غزلي با مطلع:
بنشگاندم ز وفگا در بگگر و بنگواخگتمش
آمد آن یگار و سر اندر دم انداختمش
(ناییني)223 :2937 ،
میرزا علياکبر خان ،متخلص به شیدا ،نیز به سب پیوستگي به حلقگهي درویشگان،
لق مسرورعلي را براي خود انتخاب کرد .وي در خدمت صفاعليشگاه ظهیرالدولگه در
خانقاه صفيعليشاه خاکسار شد و ت به درویشي(نعمتالّلهي صفيعليشگا ي) و فقگر
عارفانه داد .علياکبر شیدا ،صاح مشهورتری تصگنیف گا در موسگیقي ایرانگي اسگت؛
تصنیف ایي که رنِ و بوي عارفانه دارند و شعر اي آن را نیز خود ميسگروده اسگت؛
مانند:
دل را کجا بجویم ،یک زلف و ای مه دل...
از ب به تار زلفت ،دل ا گرفته منزل
و یا تصنیف مشهور:
بیگگگگا بنشیگگگ که دل بگگردي ز دستم...
اگر مستم م از عشگگق تو مستگگگم
جنبگهي باا میگگت کار گگاي درخشگگان ای گ شگگاعران در اینسگگت کگگه توانسگگتهانگگد
اصطالحات صوفیانه را ،به جاي زبان بيرمق و سست و ناتندرست بسیاري از شگاعران
متصوف چند رنِ پیش از خود ،در زبانِ فاخر و استوار خراساني دیم ،ذوب کنند .ایگ
سرایندگان با یاري گرفت از موسیقي خوشآ نِ بعضگي اوزان توانسگتند اصگطالحات
صوفیانه را با زیبگایي در زبگاني شگاعرانه بیگان نماینگد .ایگ شگاعران اگرچگه در عصگر
مشروطیت زیستهاند ،رنِ و بوي مشروطیّت در اشعار آن ا ،بسگیار کگمرنگِ اسگت و
برخالف دیگگر شگعراي ایگ عصگر ،بگه سگبک گدما و در گفتمگان ادب سگنّتي ،شگعر
ميسرودهاند.
 .3 .3 .3شاعرانِ تجدّدخواهِ عرفانسايز
سروده اي شاعران متجدد در دورهي مشروطیت ،از نرر لفظ و معنگگگي بگگگا حوادث
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زمانشان پیوند خورده است و بازتاب حوادث ای دوره از تاریخ ایران را در شگعر آنگان
بهخوبي ميتوان مشا ده کرد.
شاعران متجدّد در دورهي مشروطیت ،کساني مانند میگرزاده عشگقي (تولگد2111 :
ش2924/.ق – .وفات2949 :ش2931 /.ق ،).ایر میگرزا (تولگد 2172 :ش2133/.ق– .
وفگگات2943 :ش2939 /.ق ،).ابوالقاسگگم ل گگوتي (تولگگد 2163 :ش2941/.ق – .وفگگات:
2996ش2916 /.ق ،).و چند شاعر دیگرند که بیشتگر از شگاعران اواخگر ایگ دوره بگه
حساب ميآیند .شعر ای سرایندگان م به لحاظ بعضي جنبه اي اجتماعي ،عمیقتگر و
م به لحاظ آشنایي با مسایل فني شعر ،ابل توجّه است؛ بهویهه آنکه سگرایندگان آن گا
از تحولت ادبیات اروپایي ،باخبر بودند و نگا ي به مسائل جامعه داشتند .رچند تعداد
ای شاعران زیاد نیست ،از نرر اثرگذاري بر شعر بعد از خود و جریگانسگازي در شگعر
معاصر ،از ا میت زیادي برخوردارند.
با توجه به روا دیگدگاه اثبگاتگرایگي ( )Positivismدر دورهي مشگروطه ،ایگ
دسته از شاعران متجدد نیز با اثرپذیري از جریان گاي رایگ ،معرفتگي در مغگربزمگی ،
تجربه اي عرفگاني ،شگهودي و دینگي را نیگز بگا خگرد دکگارتي یگا مشگا دات علمگي،
ميسنجیدند .شاعران متجدد ای دوره ،منوا با روش فکگرانِ دگرانگدیش ،نگه تنهگا بگه
شعر اي عارفانه توجّهي نداشتند ،بلکه بگا اندیشگه گاي صگوفیانه و شگعر اي عارفانگه،
مقابله ميکردند و آن ا را مورد انتقاد رار ميدادند .ایر میرزا عقیده داشت که آنچه بگا
عقل(خرد دکارتي) ابل دریافت نباشد ،ابل پذیرش نیست و از نوع مو ومات است:
تو بمیگگري مه مو ومات است
آنچه عقل تو در آن ا مات است
(ایر میرزا)119 :2979 ،
او با صراحت و به تندي از رفتار درویشانِ پشمینهپوش انتقاد ميکند:
که میشه به ل بود خگاموش ...
کیست آن بيشعور درویشي
خگر گهي پشگم افکنگد بر دوش...
...مثگالً در گواي گگرم تموز
( مان)232 ،
ابوالقاسم ل وتي ،شاعري چپگراست و از ای گذشته به دلیل پنا نده شدن بگه
شوروي و زیست در آن کشور ،از انکار عرفان و تصوف ،فراتر ميرود و به انکار خگدا
و باور اي دیني ميپردازد؛ از ای رو به جاي ای که ل وتي را عرفانسگتیز بنگامیم ،بهتگر
است او را شاعري دی ستیز به حساب بیاوریم؛ زیرا او بگراي تگروی ،و جهگاني نمگودن
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نرام سوسیالیستي حاکم بر کشور شوروي ،پابرجا و ثابت دم است و در باور خود یقی
دارد که روزي فراخوا د رسید تا مرام حزب سرخ ،کشور ایران را نیز فراگیرد .ل گوتي
در اشعار خود توجّهي به عرفان و تصوّف و آمگوزه گاي عرفگاني نگدارد و نگه تنهگا بگه
صورت ایجابي ،بلکه به شکل سلبي نیز به لمرو ایگ بحگث وارد نمگيشگود .البتّگه در
پارهاي از موارد ،لفظ عرفان و عارف در اشعار او به کار رفتهاست؛ مانند:
باشد مثگگل جگوان چگو آنان
در ای دوران علم و عرفگگان
(ل وتي ،بيتا)61 :
پایگش از آ گرد و غلطگگان
آدم نگگگو سگرِ او پگر عگرفان
( مان)79 ،
که به یچ عنوان به آموزه اي عرفاني ،اشارهاي ندارد؛ بلکه مفهوم لفرگي و لغگوي
آن مورد توجّه شاعر است .به می دلیل ،ای لفظ را در مفهوم مثبت آن به کار ميبگرد
و حتّي نرامیان بریگاد را نیز با صفت عارف ،توصیف ميکند.
چگو خون بد به رگ اي ش ر سپار...
در آن تیگگرگي عگارف نگامگگدار
گميخگوانگد و نزدیک ميشد ز دور
بریگگاد عارف ،به شوق و سرور
( مان)132-133 ،
میرزادهي عشقي نیز در برخي از سروده ایش پگا را از انکگار عرفگان و تصگوف،
فراتر مينهد و با زباني صریح و به صورت آشکار ،مخالفت خگود را بگا اصگل دیگ و
باور اي دیني نشان مگيد گد .او در نمگایشنامگهي «کفگ سگیاه» در بنگدي بگا عنگوان
«اندیشه اي عرفاني» ميگوید:
جز خرافات برای مملکت افزود چه؟ یچ!

جز خرابي مه آباد تو بنمود چه؟ یچ!

منکگگگر روشگگ و تگگاریگک شدم
...چگون به کنگگه مگگه بگاریک شگگگدم
(میرزاده عشقي)143 :2933،
او از ای که توانسته است با اشعارش در ذ و فکر مردم ،اثرگذار باشد به خود و
اشعارشميبالد؛ او تمام تالش خود را بگراي دور کگردن مگردم از آنچگه کگه از نرگر او
چیزي جز خرافات و مو ومات نیست ،به کار ميبندد:
تازه کارا تو چه زی کهنه کلک ميخوا ي
کلک است ای مه در بیستمی رن برو
( مان)913 :
اینان با مشا دهي پیشرفت اي مردم مغرب زمی  ،بر ای باور بودند که پیگروي از
آیی و شعایر دیني سب عق ماندگي جامعه است و لزمگهي رسگیدن بگه پیشگرفت و
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تر ي و تبدیل شدن به کشوري تر ي یافته و متمدن ماننگد کشگور اي اروپگایي ،دسگت
کشیدن از اندیشه اي سنتي و دیني و به کنار نهادنِ اعتقگاداتي اسگت کگه از نرگر آن گا
چیزي جز خرافات و مو ومات نیست.
 .4زمينهها و عوامل تصوّفسايزی و عرفانگريزی تجدّدطلاان در دورهی مشروطه
یکي از مهمتری ویهگي اي شعر دورهي مشروطه ،تحولخگوا ي آن اسگت .در مگی
پیوند ،با فراگیري اندیشه اي اجتماعي و متجدد ،بهتگدری ،در ذ گ و ضگمیر متفکگران
دورهي مشروطه ،نوعي تقابل میان اندیشه اي نوی با تفکرات سنتي ،شکل مي گیگرد و
در ای میان با توجگه بگه تفگاوت نگوع نگگاه بگه سگتي و روا دیگدگاه اثبگاتگرایگي
( )Positivismکه در نتیجهي آن ،روش فکران ایراني ،تجربه اي عرفگاني ،شگهودي و
دیني را نیز با خرد دکارتي یا مشا دات علمي ميسنجیدند ،تعارض و تقابل با بیگنش و
منشِ صوفیانه ،از شدّت بیشتري برخوردار بوده است؛ تا جایي که بگه سگتیز و طگرد و
نفي آن نیز منجر ميگردد .روش فکراني مانند «آخوندزاده و آ اخان کرماني با ابزار نقگد
خردگراي مدرن ،با نفي میراث درخشگان فر نگِ عرفگاني ایگران ،حاصگلِ مگهي ایگ
میراث را تحت عنوان صوفيگري و عرفانبافي ،مایهي انحطاط ایگران ،لگم مگيدادنگد».
(آجوداني )111 :2931 ،تقابل اي ای دو گروه ،شامل باور ا ،رفتار ا و شیوه اي آنگان
ميشد که در ادامه به آن ا اشاره ميشود:
 .1 .4تقابل دنياگريزی صوفيان با دنياگرايي تجدّدطلاان
در تعالیم صوفیان ،مواره دنیاگریزي و توجّگه بگه فقگر و درویشگي مگورد تأکیگد گرار
ميگرفت .صوفیان دنیا را رأآ مهي خطا ا ميدانستند و ز دورزي و عزلتگزیني را
جزو اصولِ مسلّم سیر و سلوک ،معرّفي ميکردند .امام ممّداغ ّالا اک ااک اا ي ام ک
است يه در بمب فقر و اهغ اا ربعِ منجيمتِ يتمب احيام لوا ا اغد  ،بر مماهاي جاممع
براي چگ گک اهغوراي و د يمگر اي ارائه داد يه بعغهم تأثيرات لّيا و گ اترد اي
در رفتمر م وّم من بهو ژ ص فيمن داشت.
با روا تفکرات تجدّدطلبانه در سال اي آغازی رن بیستم و گمزمگان بگا ورود
اندیشه اي روش فکري ،بهتگدری ،دنیگاگریزي بگه دنیگاگرایي تبگدیل شگد و توجگه بگه
ریاضت ،جاي خود را به کوشش و فعالیت براي آبادکردنِ دنیا داد .تجدّدطلبان در ایران،
به شکلي افراطي دنیاگرایي را پذیرفتند و خود را با آن انطباق دادند.
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در جریان تقابل دنیاگریزي صوفیان با دنیگاگرایگي تجگدّدطلبان ،تفگوق و غلبگه بگا
گرایش ا و نگرش اي تجددطلبان بود که به نقد تصوّف و مضگر دانسگت ِ آمگوزه گاي
صوفیان در زندگي اجتماعي معاصر منت ،شد .میرزا آ اخان کرماني ،در نقد شعر عرفاني
ِفارسي ميگوید« :آنچه عرفان و تصوف سرودهاند ،ثمري جز تنبلي و کسگالت حیگواني
و تولید گدا و لندر نداده است...عرفان و تصوف ل وتي ِشیخ عرا ي و مغربي و امثگال
ایشان بود که ای مه گداي لابالي و تنبل بيعار تولید کرد( ».نقل از :چراغي ،رضگي و
نیکویي)233 :2934 ،
ای جریان تحوّلت نگرشي ،در مورد نر کالمي یعني شعر نیز صگادق بگوده اسگت .در
وا ع ،بخشِ مهمّي از بزرگتری دستاورد اي شگعر پگیش از عصگر جدیگد را شگاعراني
خلق کرده بودند که یا عارف و صوفي بودند و یا به افکار و اندیشه گاي عارفانگه ،روي
خوش نشان ميدادند و به سیاق آن ا شعر ميسرودند .اما اکنون سخ شگاعران متجگدد
نیز به پیروي از تحولت فکري به وجود آمده ،با آراي صوفیان ،در تقابل رارگرفته بود.
 .2 .4تقابل نوع نگاه به زن در تصوّف با انديشههای ماجدّدان
رچند در میان صوفیان بزرگ ،نام تعدادي انگشتشمار از زنان مانند «رابعه» و «فاطمه»
( مسرِ احمد خضرویه) به چشم ميخورد؛ اما نوع نگگاه غالگ در تفکّگر صگوفیانه بگه
جن زن ،مبتني بر عدم معاشرت با آنان است .و تي حلّا بر دار بود ،در تاویگل علّگت
ای گرفتار شدن و آزار دیدنِ او آمده است« :نقل است که در جواني بگه زنگي نگریسگته
بود .خادم را گفت :ر که چنان برنگرد ،چنی فگرو نگگرد»(عطگار )239 :9 ،2914 ،و
نتیجهي طبیعي ای دوريجست  ،عدم توجه بایسته و کافي بگه خگانواده و ا گل و عیگال
خوا د بود و ای حالتي است که در نزد بسیاري از صوفیان ،پسندیده و مطلگوب جلگوه
مي کنگد؛ زیگرا در نرگر آنگان ،خگانواده ،عگاملي بازدارنگده در راه رسگیدن بگه حقیقگت
خوا دبود...« .آن درویش که زن کرد در کشتي نشست و چون فرزند آمگد ،غگرق شگد»
( مان )39 :2 ،رچند فراوان ستند اولیایي که تشگکیلِ خگانواده دادنگد و مشگکالت
خانوادگي نتوانست مانعي در راه رسیدنِ آن ا به سوي حقیقت باشد ،در یک نگاه کلگي
ميتوان گفت که در اندیشه صوفیانه ،جن زن ،بیشتر جنبهي منفي دارد و آن ا زن را
نماد امیال پست ای جهاني و علت اصلي وسوسه اي شیطاني ميداننگد .ایگ نگگاه در
نرر روش فکرانِ تجدّدخواه ،مردود بود؛ آنان بر ای باور بودند که زنگان بایگد گمپگاي
مردان در جامعه حضور داشته باشند:
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بيکار در ای جهان نماند یک مرد
باید مه جا ری شود زن با مرد
(ل وتي)322 :2336،
آنان تالش ميکردند تا ضم آگاهنمودن زنان به حقوق اجتماعي خودشان ،نقگش
بیشتري را در عرصه اي مختلف اجتماعي ،برعهدهي ای گروه بگذارند؛ از ای رو بگر
نقش زنان در تحولت اجتماعي ،تأکید فراوان داشتند« :نصف ر ملّت ،مرکّ اسگت از
زن ،یچ طرح ملي پیش نميرود ،مگر به معاونت زن ا...یک زن که آدم باشد ،ميتواند
به در صد مرد عا ل از براي پیشرفت آدمیت مصدر خگدمت شگود( ».نقگل از روزنامگه
انون ،خارابي)213 :2934 ،
عزت خود را و ملک ،ميدان از زن
ان پسر پاکزاد بشنو از مگگ
(نقل از ابرا یم پورداوود)233 :2934 ،
شک نیست که مرد آن فقیر است
در مملکتي که زن حقیر است
(نقل از اسماعیل د قان ،مان)233 :
 .3 .4تقابلِ شعارِ مهانوطني صوفيان با ملّيگرايي ماجدّدان
در ایران تا پیش از دوران مشروطیت ،در آثار منروم و منثور فارسي ،یا بیشتگر ،مفهگوم
جغرافیایي واژهي «وط » موردنرر بود یا به معناي تمام عالم اسالمي به کار مگيرفگت و
به نوعي تصگویرکننده ي مفهگوم انترناسیونالیسگم و جهگانوطنگي اسگالمي ،بگودهاسگت.
(شفیعيکدکني 96 :2934 ،نیز آجوداني )122 :2931 ،صوفیه ،بگه مفهگوم گومي وطگ ،
کمتوجّهي ميکردند .و حتّگى روایگت معگروف «حگ الگوط مگ الیمگان» را تفسگیر و
توجیهى خا مىکردند .شیخ بهایي در توضیح حدیث «حگ ّ الگوط » (در منرومگهي
نان و حلوا) برداشت زمیني یا ناسوتي از وط را نقد کرده است:
ای وط  ،شهريست کاو را نام نیست
ای وط  ،مصر و عراق و شام نیست
(شیخ بهایي)24 :2911 ،
آنان انسان را از جهانى دیگر مگىدانسگتند و مگىکوشگیدند کگه منرگور از حگدیث
ح الوط را ،شوق بازگشت به عالم روح و ملکوت ،تفسگیر کننگد .امّگا مفهگوم جدیگد
وط در آستانهي نهضت مشروطیت و عمدتاً در دورهي ناصرالدی شاه اجار ،جایگگاه
خود را نخست در ذ و زبان روش فکران و سپ در میان گروه اي وسیعي از مردم
جامعه ،باز ميکند و بر پایهي آن ،عشق به وط  ،به مثابهي تعلّق به سرزمی یا کشگوري
واحد براي ملتي مبسته و یگانه ،در آگا ي یگا وجگدان مگردم شگکل مگيگیگرد« .شگعر
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مشروطیت بهتری جلوه گاه وط در مفهوم ومى و ا لیمى آن است( »...شفیعي کدکني،
)93 :2933
اي گشته به مهر تو عجی جان و ت م
اي خطّهي ایران مهی اي وط م
(بهار)126 :2 ،2963 ،
بنابرای مفهوم جدید وط به طور مشخص ،تحتتگاثیر اندیشگه گاي غربگي و در
جریان نهضت مشروطهخوا ي ،در نتیجهي آشنایي ایرانیان با مرگا ر فر نگِ و مگدنیت
غرب ،به عنوان یک عنصر فر نگي ،به فر نِ ایران راه یافت( .آجوداني)124 :2931 ،
با توجّه به تفاوت آشکار میان تلقّي دما و ا ل تصوف از مفهوم وط  ،طبیعي بود
که روشنفکران و تجدّدخوا ان عصر مشروطه برداشگت سگنتي و صگوفیانه را از مفهگوم
وط  ،با ح وط پرستي خود در تضاد ببینند .طالبوف با انتقاد از تفسگیرِ جهگانوطنگي
عارفانه مينویسد« :ای وط که وظیفهي ما در حفظ او و تر ّي او ر نگوع فگداکاري و
جان سپاري است ،ایگران اسگت کگه اسگامي شگهر اي معگروفش شگیراز ،اصگفهان ،یگزد
و...است» (طالبوف )39 :2936،و باز در پیوند با می تفاوت نگاه بگه مفهگوم وطگ از
زمان مشروطیت است که زی العابدی مراغهاي در نکو ش ِدیدگاه عارفان با ذکگر بیگت
فوق ،ميگوید« :برخي نیز که فيالجمله چیزي به گوششان رفته ،عنوان عرفان بگه خگود
بسته ،برخاسته ميگویند :اي بابا! مقصود از وط ای وط صوري نیسگت(»...مراغگهاي،
 )212 :2933و ای نیز یکي دیگر از عوامل بيتوجهي به عرفان و تصوف در آثگار ایگ
دوره به حساب ميآید.
 .4 .4تقابل ِسياستگريزی صوفيان با سياستگرايي در انديشههای ماجدّد
با ورود اندیشه اي نو در جامعگهي ایگران ،شگعر و ادبیگات نیگز در خگدمت اجتمگاع و
سیاست رار گرفت و پرداخت به مباحث سیاسي و اجتماعي ،از مهمتگری موضگوعات
شعري در ای دوره به حسگاب آمگد و بسگیاري از شگاعران از جملگه میگرزاده عشگقي،
ابوالقاسم ل وتي ،فرّخي یزدي ،ملک الشگعراي بهگار ،عگارف زوینگي و ...بگه انتقگاد از
نابساماني اي موجود در کشور و حاکمان ناکارآمد و ستمگر پرداختند:
خون جمعگگگگي بيگنگگگگاه
پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
(بهار)213 :2933،
جمله از جفا باشند حص جور را بگاني
...جاي آنکه حکامش باب عگدل بگشایند
(نقل از طالبوف ،خارابي)19 :2934 ،
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در حالي که تفکر حاکم بر تصوف تا حد ممک از اندیشه اي اجتماعي و سیاسي
فاصله ميگیرد و تمایلي براي ورود به چنی امگوري نگدارد تگا موجگ فاصگله گگرفت
سالک طریق از امور روحاني و پایبندي وي به مسایل دنیگوي نگگردد؛ زیگرا در نگگرش
صوفیانه ،انسان ،ساک ای جهان ،ولگي شگهروند جهگان دیگگر اسگت«:نگان ایگ جهگان
ميخوریم و کار آن جهان ميکنیم»(عطار )61 :2 ،2914 ،طبیعي اسگت کگه ایگ نگوع
نگاه به جهگان و دنیگایي کگه در آن بگه سگر مگيبگریم ،باعگث رویگردانگي از ورود بگه
اندیشه اي سیاسي خوا د شد( .طباطبایي 291 :2961 ،و حایري )324 :2931 ،البتّگه در
تاریخ ایران ،حکمرانانِ نخستی ِصفوي ،صوفیاني بودند که نه تنها به عرصگهي سیاسگت
وارد شدند ،بلکه مدتي طولني گردانندگانِ اصلي صحنهي حاکمیگت و گدرت سیاسگي
در ایران بودند؛ امّا شیوهي آنان ،اندیشهي غال در جریانِ فکري صگوفیه نبگوده اسگت؛
زیرا «صوفیان ...اغل از رگونه درگیري سیاسي امتنگاع مگيکردنگد(»....میالنگي:2937 ،
 )63به طور کلي «درای دوره ادبیات عرفگاني بگه خگاطر سگکوت تگاریخي در زمینگهي
حگگوادث سیاسگگي -اجتمگگاعي ،بگگه عنگگوان ادبیگگات غیراجتمگگاعي ،بگگيدرد و غیرِمفیگگد،
صورتبندي شد( ».چراغي ،رضي و نیکویي)233 :2934 ،
 .5 .4تقابل خردسايزی صوفيان با عقلساايي تجدّدطلاان
از دیرباز برخي بر ای عقیده بودند که راه نجات بشریت و رستگاري جوامع در رسیدن
به معرفتي است که از وراي خگرد ناسگوتي برخاسگته اسگت« .ایگ نرگر در مکتگ نگو
افالطوني روا فراوان یافت و با تفاوتي اندک ،در تصوف اسالمي و در سگنّت عرفگاني
ما دنبال شد.
یکي از بنیاديتری آمگوزه گاي تصگوّف ،شگهودي و ملکگوتي بگه حسگاب آوردن
معرفت اولیا است .معرفتي که با تحصیل علوم رسمي به دست نميآیگد .ایگ معرفگت،
الهام الهي است که براي برگزیدگان حاصل مي شود و در مقابل از عالمت راندگان ایگ
درگاه ،استدلل ساخت ِبيالهام و توجه نمودن بگه معرفگت کسگبي و اسگتدللي اسگت».
(عطار )31 :2 ،2914 ،معرفت صوفیانه ،عقل را «عقیله الرّجال» ميداند کگه از رسگیدن
به معرفت شهودي و ملکوتي ،ناتوان است:
کان رود در خانگگهاي از کگوي گا
عقگلِ تحصیگلي مثگالِ جگوي ا
از درون خویشتگ جگو چشمگه را
راه آبش بستگه شد ،شگد بينگوا
(مولوي)933 :2917 ،
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از سوي دیگر ،گرو ي که بیشتر پیگروان مکتگ ارسگطو و فیلسگوفان مشگایي در
عالم اسالم بودند ،عقیده داشتند که راه یافت به خرسندي و عگدالت اجتمگاعي در گگرو
پيروي از عقل و خرد ناسوتي و بهکار بست ِ صحیح آن اسگت .از دیگدگاه اینگان ،منبگع
خرد را نه در ایمان ،بلکه در شناخت و در کمال وشمندي و اخالق ،باید جسگت( .اُي
زرمان )12 :2911 ،اصل و اساآ تفکرات علمي و فلسفي که دنیگاي متجگدّد در پگي آن
است بر پایهي معرفت عقلي و اکتسابي ،بنیاد نهاده شده است؛ معرفتي که حاصگل درک
و دریافت آموخته اي بلي و افزودن یافته اي جدید بر آن است.
پرواضح است که میان ای دو نوع نگرش ،تفاوت و فاصلهي فراواني وجگود دارد.
دنیاي متجدد ،عقل ناسوتي را بر عقل ل گوتي ،تگرجیح داد و مگی نگگرش در عصگر
مشروطه با شدّت و سرعت ،وارد فر نِ و ادبیگات ایگران نیگز گردیگد و بازتگاب گاي
گوناگون یافت ...« .در ملگل گمجگوار...علمگاي ملگت مگدتي اسگت رابطگه خگود را از
مو ومات ِآسماني به معلومات و محسوسات زمینگي...معطگوف داشگتهانگد( ».طگالبوف،
 )31 :2936طبیعي است که چنی نگرشي با نوع نگاه حاکم بر تفکر صگوفیانه در تضگاد
باشد .از ای رو بسیاري از روش فکران که با اندیشه اي نوی آشنا شگده بودنگد ،آن را
با اندیشه اي صوفیانه ميدیدند« .تعالیم عرفاني ،تعقل و اسگتدلل را بگه پسگتي رسگاند.
در اي علم و معرفت را چنان به روي ا الي ایگ مملکگت بسگت کگه پیگدایش اشگیا را
بيسب دانستهاند و عق پهو ش علل اشیا که ریشهي درخت علم است ،برنیامدهانگد».
(آدمیت)144 :2971 ،
از ای رو تأکیدي که در تصوف بر کشش و فرا مسازي زمینه گاي جذبگه ،انجگام
مي گیرد با توصیهي تجدّدطلبانِ مشروطه براي کس ِ دانش اي جدیگد ،در تقابگل گرار
گرفت و در پیوند با چنی تقابلي است که میرزا آ اخان کرماني به عنوان یک روشگنفکر
عصر مشروطه معتقد است« :تخگیالت غیرمگرتبط عرفگاني ،افکگار سگاده و حکیمانگه را
مشوش گردانیده و چنان بط و غشاء دماغ را خراب کرده که بگا تمگام ا گل عرفگان دو
کلمه حرف موافق منطق نميتوان گفت ( ».مان )244 ،و تردیدي نیست که ای نگرش
نوی که بر پایهي عقل و خرد کسبي استوار است ،با نگرش صگوفیانه ،تضگادي آشگکار
دارد.
مگرغ بيبال کي کند پرواز
کگي تر ي کنگد کسي بيعلم
ز نشیبت برد به سوي فراز
علم تحصیل ک که سلّم علم
(ادی الممالک)136 :2921،
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 .6 .4تقابل ِخودشكني صوفيانه با ابراز ومود در رفاارِ تجدّدخواهان
در تفکّر حاکم بر تصوّف ،فردیت فرد و ستي فردي او ارزش چنداني نگدارد و تحقیگرِ
آن ،یکي از اصليتری ویهگي اي مرید صادق است .در ای سنّت عرفگاني«ذات انسگان
در ناکسي و ناچیزي اوست؛ او وجگود حقیقگي و ذات نگدارد(».داوري اردکگاني:2973 ،
 )133امّا از دید روشنگران دورهي مشروطه ،نفي خود در صوفیه ،منجگر بگه نفگي ابگراز
وجود ( )self-assertionميشود؛ امري که در گفتمانِ تجگدّدخوا ان ،جایگگاه ویگههاي
دارد و یکي از محوريتری بحث ا در تفکرات عصر نوی محسوب ميشود .متفکّگران
دورهي مشروطه ،نفي خود را با معیار اي مادّي و اثباتگرایانه ميسنجیدند و بگه انکگارِ
آن ميپرداختند .آخوندزاده در کاربرد اصطالح عرفاني فنگا در نگزد صگوفیه مگينویسگد:
«...فنا چگونه باید باشد...و آیا امکان دارد و به چه شکل امکانپذیر است؛ یچ کگ در
ای باب ،به دادن جواب صریح ادر نیست(»...آخوندزاده )91 :2972 ،متجدّدان با تأکید
بر اظهار وجود و ار نهادن بر فردیت اشخا و ستي فردي آن ا ،تالش ميکردند تا
آن ا را بر حقوق انساني ازدسترفتهشان ،آگاه سازند .در می پیونگد و بگراي متوجّگه
نمودن ملّت بر نقش اساسي آن ا در پیشبرد امور است که گوینگدگان عصگر مشگروطه
م ميخوا ند نشان د ند که تمامي وا ناشي از ملت است:
آنکه کشتي را سوي ساحل رساند ملت است
آنکه کشور را از ای ذلت ر اند ملت است
آنکه سلطان را سر مسند نشاند ملت است

(نسیم شمال)274 :2914 ،
و از آن ا خواسته ميشود که با تغییر نقش ،طرحي دیگرگون دراندازند:
به تو اي تودهي با دانش و فگگ
بعد از ای نعگرهي پرشور بگزن
تگا شگود بگانگِ دلیگرانهي تگگو

بگه تگو ای را به تو ميگویم م :
بگانگِ ذوقآور و مسگگرور بگزن
لیگگق یگگکگل شیگگرانگهي تگو

(ل وتي)32 :2336 ،
و حتّي ای اندیشه به گذشته اي دور نیز تعمیم داده شده است:
اي ایراني خفتي و بگذشت بسگي

برخیز و به کار خویش بنگر نفسي

(بهار)2131 :2963 ،
بر اساآ ای نگرش ،شاعر به جاي نسبت دادنِ کاستي گا بگه آسگمان ،گگاه بگراي
مقابله با آسمان و درآویخت با او ،خود را آماده ميیابد:
ر زمان اعالم کشتي کرد با م آسمان

زود برجستم به میدان آستی را بر زدم

(ل وتي ،بيتا)14 :
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 .7 .4فردگرايي صوفيان در تقابل با اماماعگرايي تجدّدطلاان
در تفکّر سنتي ،اندیشه اي صوفیانه در زمینهي امگور فگردي و شخصگي ،بسگیار زیبگا و
جذاب ستند .در ای آموزه ا به خصوصیات فردي و تالش بگراي ارتقگا و بازشناسگي
ابلیت اي بالقوّه از طریق توجّهدادن آدمي به عالمِ درون ،توجگه فگراوان مگيشگود .امّگا
چنی فردي ،عموماً مجزا و مستقل از دیگران به تصگویر درمگيآیگد .ایگ آمگوزه گا بگا
ر نمون ساخت مریدان به عالمِ درون و توجّه دادنِ آنان بگه خویشگت ِ خگویش ،نگوعي
خودشکني را در آنان برمي انگیزاند و بگر اثگر تگرک خویشگت گفگت  ،خودسگازي را در
سالک ،تقویت ميکند.
اما روشنفکران عصر مشروطه معتقد بودنگد کگه ایگ آمگوزه گاي زیبگا بگا مگهي
جذابیت اي نهفته در آن ،بگراي تأسگی اجتمگاعي پویگا و پایگدار و پیشگرفته ،کگارآیي
ندارند .بر اساآ چنی دیدگا ي است که به باور میرزاآ اخان کرمگاني ،ادبیگات عرفگاني
«نه اسباب شوکت ملّت ،نه باعث وت دولگت [و] نگه مایگهي ثگروت رعیگت و ازدیگاد
تجارت شده است...در ای زمان که وشمندانِ جهان ميخوا ند اساآ مسگاوات را در
گیتي بر پا کنند ،حکماي ما عرفان ميبافند( ».آدمیت )233 :2971،تفکرات متجدّد روا
یافته در عصر مشروطیت ،داعیهي تأسی جامعهاي نوی و اجتمگاعي پایگدار و پویگا را
داشت که از ر سو ،روي در تر ي داشته باشد و ای تصور در ذ متفکران ایگ دوره
شکل گرفته بود که راه رسیدن به جامعهي نگوی مگورد نرگر ،الگگو گرار دادن جوامگع
پیشرفته به ویهه اروپا است:
چگراغ تگربیت ،شگمع تگمگگدّن
به ایگران از اروپا گشت روش
(ادی الممالک)321 :2921 ،
ایرانزمی به سان اروپا نميشود
ایراني ار بسان اروپاییان نشد
(میرزاده عشقي)993 :2933 ،
 .8 .4ترميح روحيهی تسليم در تصوّف در تقابل با رفاار مناقدانهی تجدّدخواهان
تسلیم و رضا از اصول بنیادی در اندیشه اي صوفیانه است .از آنجا که رزق و روزي،
از کرامات حق تعالي است ،وظیفهي صوفي و مرید ،آن است که در مقابل ر آنچه کگه
خداوند به وي عطا نموده است ،راضي باشد و سر تسلیم فرود آورد؛ زیرا ما بندهایگم و
«بنده را با آرزو و خواست چه کار .اگر م خوا م و خداوندم نخوا د ،ای کفگر بگود».
(عطار )12 :2 ،2914 ،مرید نیز در مقابل شیخ باید ای گونه باشد؛ او سالکي است کگه
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باید نسبت به ر آنچه پیر و را نمایش فرمان ميد د ،مطیع و راضي باشد و در مقابگل
دستور اي پیر خود ،چونوچرا نکند.
متفکران عصر مشگروطه ،بگرخالف روحیگهي تسگلیمجویانگهي صگوفیان ،شگیوهي
انتقادي را پیش گرفتند .آنان پ از آشنایي با جوامع اروپایي و نحوهي ادارهي آن و نیز
پ از تامل در اندیشه اي سیاسي رای ،در مغرب زمی و مقایسهي جامعهي ایرانگي بگا
جوامع مدني غرب ،نوع نگرش تاریخي را به زندگي اجتماعي ،در فر نِ ایراني ،مگورد
بازبیني رار دادند .آنان تمامي کاستي ا و نارسایي ا را از دیدگا ي نقّادانه مورد بررسي
راردادند و بيپروا به انتقاد از وضعِ موجود و متولّیان امور پرداختند و مفگا یمي چگون
آزادي ،حقگگوق طبیعگگي و اجتمگگاعي انسگگان و آرزوي آبگگادي و نوسگگازي کشگگور ،بگگراي
نخستی بار ،به شکلي جدید ،در ذ و زبان برخي ازگروه اي اجتماعي کشگور مگا راه
یافت( .شفیعي کدکني)97 :2934 ،
به ضدّ جور و ستم اتّحاد و تشکیالت
اسارت زن و بیداد شاه و غفلت خلق

براي صنف ستمکش یگگانه تدبیر است
حکایتيست که بیرون زحدّ تحریر است

(ل وتي)133 :2336،
دیدگاه انتقادي روش فکران که به دنبال چون و چرا کردن در مسایل بود و حقوق
طبیعي شهروندي را مطالبه ميکرد ،با روحیهي حاکم بر تفکر صوفیانه که تسلیم و رضگا
و فرمانبرداري را تروی ،مينمود ،در تضاد و تقابل رار گرفت:
اثگر م تو را بگه جگگوش آرد
که به ضگگدّ ستم یگام کنگگگد

بگه سر صاح تو گگوش آرد
دورهي ظلگگم را تگمگگام کنگد

( مان)79 :
مدول شماره  :1تقابلِ ديدگاه تجدّدطلاانِ مشروطه با باورها و رفاارهای صوفيان
ديدگاه صوفيان

ديدگاه تجدّدطلاان

دنیاگریزي
توصیه به گوشهنشیني زنان
شعار جهانوطني

دنیاگرایي
تالش براي حضور زن در جامعه
شعار ملّيگرایي

سیاستگریزي
خردستیزي
خودشکني
فردگرایي
روا روحیهي تسلیم

سیاستگرایي
خردستایي
ابراز وجود
جامعهگرایي
روا روحیهي انتقادي

شعر عرفانی و صوفیانه در دورهی مشروطیت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25

 .5نايجهگيری
در دورهي مشروطیت ،عرفان و تصوف ،از مت جامعه به حاشیه رانگده شگد و تصگوف،
رونق و روا گذشتهي خود را از دست داد؛ امّا اندیشه ا و مضامی ِ عارفانه ،از ضمیر و
زبانِ گروه زیادي از اندیشمندان و شاعران ای دوره بیرون نرفت و در آثگار سگرایندگانِ
ای دوره ،شعر اي عارفانهي بسیاري یافت ميشود .تا پیش از دوره اجار ،بزرگتگری
مخالفان تصوف ،فقها و روحانیان بودند؛ امّا از زمان حکومت اجار ا ،متجدّدان نیگز بگه
صف مخالفانِ جدّي تصوف پیوستند .فراگیرشدنِ دیدگاه اثباتگرایي( )positivismکگه
باعث شد معیار اي تفکّر علمي و عرفي ،جگایگزی ِ معرفگت گاي شگهودي و ملکگوتي
گردد ،از مهمتری زمینه ا و عواملِ عرفانگریزي و تصوفستیزي تجگدّدخوا انِ عصگر
مشروطه بوده است .آنان در نقد تصوّف ،مسایلي مچون خودشکني ،سیاسگتگریگزي،
خردگرایي و شعارِ جهان وطني صوفیان را مورد انتقاد رار مگي دادنگد و روا روحیگهي
تسلیم ،منع حضگور ِزنگان در جامعگه و کگمتگوجّهي بگه کسگ و کگار را از مهگمتگری
بدآموزي اي صوفیه ميدانستند.
سرایندگانِ شعر در دورهي مشروطیت ،بگه سگه گگروه صگوفیان ،عالمگانِ دینگي و
ادیبان ،تقسیم ميشوند .گرو ي از مشایخ صوفیه ،در ای دوره به سبک و سگیاق سگلف
به سرودنِ اشعارِ صوفیانه پرداختند و عدّهاي از علماي دیني ِ شگیعه نیگز بگه پگيروي از
سنّت ادبي و آموزه اي صدرالمتألّهی و شاگردانش ،اشعار عرفاني ميسرودهاند .از میان
شاعرانِ ادی  ،برخي مانند ملگکالشگعراي بهگار در عگی ِ سگرودنِ شگعر اي سیاسگي و
انقالبي ،اشعاري با مضامی ِ عارفانه نیز ميسرودند و برخي مانند نسیم شگمال و عگارف
زویني ،نیمنگا ي به اشعار عارفانه داشته و کساني ماننگد میگرزاده عشگقي و ابوالقاسگم
ل وتي ،با اندیشه اي صوفیانه و شعر اي عارفانه ،در تعارض و تقابل رار داشتهاند.
عالوه بر ای در دستهاي دیگر از شعر اي ای عصگر ،از اصگطالحات صگوفیانهي
روزگار ،براي بیان افکار سیاسي و اجتماعي استفاده شده است .ای سروده ا در مقایسه
با شعر اي عارفان بزرگ دورهي او تصوّف ،چندان وي نیسگتند؛ امّگا نشگاند نگدهي
حضور غیرمستقیمِ تصوّف در دوراني ستند که تالش مي شد تا آن را محگو کننگد و یگا
کامالً به حاشیه برانند.
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ادی نیشابوري .)2911( .دیوان اشعار .به کوشش یگداهلل جاللگى پنگدر  ،بگا مقدمگهي
محمدرضا شفیعى کدکنى ،تهران :بنیاد.
آری پور ،یحیي .)2917( .از صبا تا نیما ،1 .تهران :زوار.
اسحاق ،محمد .)2969( .سخنوران نامي ایران ،2 .بيجا :طلوع و سیروآ.
افشار ،ایر  .)2961( .خاطرات و اسناد ظهیرالدوله ،2 .تهران :زری .
اُي زرمان ،تئودور .)2911( .مسایل تاریخ فلسفه .ترجمهي پرویز بابایي ،تهران :نگاه.
ایر میرزا .)2979( .دیوان اشعار .با تمام محمدجعفرمحجوب ،تهران :نشر اندیشه.
بهار (ملکالشعرا) ،محمدتقي .)2963( .دیوان اشعار 2 .و  ،1تهران :توآ.
بهار (ملکالشعرا) ،محمدتقي .)2933( .دیوان ملکالشعراي بهار .تهران :موسسهي نگاه.
چراغي ،رضا؛ رضي ،احمد ،و علیرضا نیکویي« .)2934( .تحلیگل رویکرد گاي انتقگادي
روشنگران ایراني به شعر کالسیک» .پهو ش زبان و ادبیات فارسي ،شگمارهي ،14
صص.263-291
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حائري ،عبدالهادي .)2931( .نخستی رویارویي اي اندیشهگرانِ ایران با دو رویه تمگدن
بورژوازي غرب .تهران :امیرکبیر.
خارابي ،فاروق .)2934( .سیاست و اجتماع در شگعر عصگر مشگروطه .تهگران :دانشگگاه
تهران .
خراساني ،میرزاحبی  .)2933( .دیوان حا میگرزا حبیگ خراسگاني .بگه ا تمگام :علگى
حبی  ،تهران :زوار.
داوري اردکاني ،رضا .)2973( .فلسفه چیست؟ تهران :فر نگستان فلسفه ایران.
زری گ کگگوب ،عبدالحسگگی  .)2939( .تصگگوف ایرانگگي در منرگگر تگگاریخي آن .ترجم گهي
مجدالدی کیواني ،تهران :سخ .
زری کوب ،عبدالحسی  .)2937( .دنبالهي جستجو در تصوّف ایران .تهران :امیرکبیر.
رائی  ،اسماعیل .)2933( .فراموشخانه و فراماسگونري در ایگران ،9 .تهگران :مؤسسگهي
تحقیق رائی .
سنایي غزنوي ،ابوالمجد مجدود ب آدم .)2932( .دیوان .به کوشش محمگدتقي مگدرآ
رضوي ،تهران :کتابخانه اب سینا.
شفیعيکدکني ،محمدرضا .)2934( .ادوار شعر فارسي .تهران :سخ .
شفیعيکدکني ،محمدرضا« .)2933( .تلقي دما از وط » .مجلگهي بخگارا ،شگمارهي ،17
صص .27-37
شهري ،جعفر .)2913( .تاریخ اجتماعي تهران در رن سگیزد م ،6 .تهگران :موسسگهي
خدمات فر نگي رسا.
شیخ بهایي .)2911( .کلیات اشعار و آثگار فارسگي .بگه کوشگش غالمحسگی جگوا ري،
تهران :کتابفروشي محمودي.
صفاي اصفهاني .)2911( .دیوان اشگعار حکگیم صگفاي اصگفهاني .بگه کوشگش احمگد
سهیليخوانساري ،تهران :ا بال.
طالبوف ،عبدالرحیم .)2936( .کتاب احمد .تهران :سازمان کتاب اي جیبي.
طباطبایي ،سیدجواد .)2961( .در آمدي فلسفي بر تاریخ اندیشه سیاسي در ایران .تهران:
دفتر نشر فر نِ اسالمي.
عارف زویني ،میرزا ابوالقاسم .)2971( .کلیات دیوان .تهران :جاویدان.
عطار ،فریدالدی  .)2914( .تذکرهالولیا .به سعي و ا تمام رنولد الّ نیکلسگون 2 ،و ،9
تهران :دنیاي کتاب.
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فرخي یزدي .)2917( .دیوان اشعار .تهران :امیرکبیر.
فخرایي ،ابرا یم .)2976( .گیالن در لمرو شعر و ادب .تهران :جاویدان.
کتیرایي ،محمود .)2977( .فراماسونري در ایران .تهران :ا بال.
ل وتي ،ابوالقاسم.2336( .م) .دیوان -آثار منتخ  .مسکو :ادارهي نشریات به زبگان گاي
خارجي.
ل وتي ،ابوالقاسم( .بيتا) .دیوان ابوالقاسم ل وتي (اشعار سال گاي مختلگف) .مسگکو:
ادارهي نشریات به زبان اي خارجي.
مدرسي چهارد ي ،نورالدی  .)2931( .سلسله گاي صگوفیه در ایگران .تهگران :علمگي و
فر نگي.
مراغگگهاي ،حگگاجيزیگ العابگگدی  .)2933( .سگگیاحتنامگگهي ابگگرا یم بیگگِ .بگگه کوشگگش
م.ع.سپانلو ،تهران :آگاه.
مولوي ،جاللالدی محمد .)2917( .مثنوي معنوي .به تصحیح رینولگد نیکلسگون 2 ،و
 ،3تهران :توآ.
میرزادهي عشقي .)2933( .کلیات مصوّر عشقي .نگارش علياکبر مشیر سگلیمي ،تهگران:
امیرکبیر.
میالني ،عباآ .)2937( .تجدّد و تجدّدستیزي در ایران .تهران :اختران.
ناییني ،عبرت .)2937( .دیوان عبرت .تصحیح حسی مرلوم ،تهران :کتابخانه سنایي.
نرا ي ،ملّااحمد .)2961( .مثنوي طا دی به مراه منتخبي از غزلیات نرا ي .به کوشگش
حس نرا ي ،تهران :امیرکبیر.
نسیم شمال ،سیداشرفالدی گیالني .)2914( .دیوان اشعار .با مقدمگهي سگعید نفیسگي،
تهران :مطبوعاتي حسیني.
نسیم شمال ،سیداشرفالدی گیالني .)2912( .دیوان اشعار .تهران :اساطیر.

