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 کورتە   چکیده 
آید شعر عرفانی از طریق زبانی ویژه و ساختاری استوار در صورت و معنا پدید می

تعیین عر را در دسترسیِ خالقانه به ساحت آن  او دقت در آن، میزان موفقیت ش

های خویش از مضامینِ عرفانی بهره کند. محوی شاعر بلند آوازة کُرد در سرودهمی

یافتهمی بیافریند و  به  برد، تا صور خیال شاعرانة خود را  های معنوی خویش را 

دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیلِ اشعار محوی از منظر  ای هنری ارائه  گونه

مفاهیم توسع  عرفانی،  مفاهیم  برای مضمون  خلق  زبان  صوفیانه  از طریق  آفرینی 

زیبایی عرصة  به  ورود  در  شاعر  میزان خالقیت  و  صوفیانه عرفانی  شعر  شناسیِ 

و با توجه به برخی مبانیِ نقد و نظریه به   تحلیلی  به روش  است. پژوهش حاضر

ترین تصاویر شعری در اشعار عرفانیِ ارزیابیِ فرم و محتوای تعدادی از برجسته

نشان می  محوی نتایج  است.  اشعار  پرداخته  مفاهیمِ  و  معانی  بیان  در  شاعر  دهد 

شعر  قلمرو  و  عارفانه  مضامین  از  کاملی  درک  نمادپردازی،  بر  تأکید  با  خویش 

های خویش، تصویرهای بدیعی در اشعار عرفانی  صوفیانه دارد و با استفاده از آموزه

های زبانِ عرفان و عدم  اما به سبب ناتوانی در کاربرد قابلیت  ؛است  هخود آفرید

ورود به این عرصه قادر به خلِق نمادهای ویژة خویش نیست و رمزوارگیِ کلماتِ 

می استعاره  حوزة  در  اغلب  نوآوریاو  فرم،  و  شکل  عرصة  در  اما  و  ماند؛  ها 

ر این پژوهش رابطة نماید. دهایی در غزلیات کُردی دارد که قابل توجه میخالقیت

، وجوه محویدر کلیتِ دیوان    شود.رسی میزبان و اندیشة وی در این زمینه بر

کرانِ نمادآفرینی برای  های عارفانة وی کمتر به فضای بیزبانی و معنویِ دریافت

 پیوندد.  خلِق تجارب عرفانی می

لە فۆرم و   شیعرە عیرفانیەکان لە ڕێگەی زمانێکی تایبەت و پێکهاتەیەکی جێگیر  
لە   شاعیران  سەرکەوتنی  ڕادەی  لەوەدا  وردبینی  و  سەرهەڵدەدەن  مانادا 
شاعیری   مەحوی،  دەکات.  دیاری  بوارەکەی  بە  داهێنەرانە  دەستڕاگەیشتنێکی 
بەناوبانگی کورد، لە شیعرەکانیدا تەوەری عیرفانی بەکاردەهێنێت بۆ دروستکردنی  

دۆزینەوە   خستنەڕووی  بۆ  و  خۆی  شیعریی  شێوەیەکی  خەیاڵی  بە  ڕۆحییەکانی 
لە   سڕاوەکانە  شیعرە  شیکردنەوەی  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  سەرەکی  ئامانجی  هونەری. 
بۆ   پەرەپێدانی چەمکە سۆفیەکان  عیرفانییەوە،  دروستکردنی چەمکی  ڕوانگەی 
ئافراندنی بابەتیی لە ڕێگەی زمانی عیرفانییەوە، هەروەها ڕادەی داهێنەری شاعیر  

انیناسیی شیعریی سۆفییەوە. لەم بابەتەدا فۆرم و ناوەڕۆکی  لە چوونە ناو بواری جو
شێوەیەکی   بە  عیرفانییەکان  شیعرە  ناو  شیعرییەکانی  وێنە  دیارترین  لە  هەندێک 
شیکاری و بەپێی هەندێک بنەمای ڕەخنە و تیۆری هەڵدەسەنگێنێت. دەرەنجامەکان  

زانینی کایەی  دەریدەخەن کە شاعیر تێگەیشتنێکی دروستی لە تەوەری عیرفانیی و  
شیعری سۆفی هەیە لە دەربڕینی مانا و چەمکەکانی شیعرەکانی و جەختکردنەوە  
عیرفانییەکانیدا   شیعرە  لە  فێرکارییەکانی،  بەکارهێنانی  بە  و  سیمبۆلیزم  لەسەر 

هۆی نەتوانینی بەکارهێنانی    بەاڵم بە   ،وێنەی تاڕادەیەک ڕەسەن دروست دەکات 
ە ناو ئەم بوارەوە، توانای دروستکردنی هێماکانی  تواناکانی زمانی عیرفان و نەچوون

ی قسەکانی لە کایەی مەتافۆردایە و هەرچەندە لە شیعرە  یخۆی نییە و زۆرجار نهێن
کوردییەکانیدا چەند مانایەکی نوێ دەبینینەوە بەاڵم لە کۆی دیوانەکەیدا الیەنە  

ستن بە فەزای  زمانەوانی و مەعنەوییەکانی تێگەیشتنە عیرفانییەکانی کەمتر پەیوە 
 .بێکۆتایی سیمبۆلیزمەوە بۆ خوڵقاندنی ئەزموونە عیرفانییەکان

؛ استعاره  یدیوان محوی؛ زبان عرفان  ؛شعر عرفانی  : واژگان کلیدی 

 .و مناد؛ صورت و معنی

سەرەکی: وشە   مه  گەلی  دیوان  عیرفانی،  زمانی شێعری  حوی، 
 .ناوەرۆک و عیرفانی، خواستن و هێما، فۆرم

  مقدمه  -1

ها، اصاطالحات عرفانی و زبانی ویژه، اشاعار خود را در  گرا از طریق اساتعمال واهههم عارفان شااعر و هم شااعران عرفان

گساترند و در جهت انطبا  ههن و زبان  سارایند و آن را در بساتر کالمِی موصاو  خویش می محدودة سابکی خا  می 

هنی را در قالب نمادهای عرفانی در نظامی منسجم و هماهنگ با کنند تا تصاویر هخود با مصادیق شعرِ عرفانی، تالش می 

های بساایاری دارد و در زمینة اسااتعمال زبان  تمام اجزای اثر ترتیب دهند. شااعر عرفانی در زبان و ادبیات کُردی نمونه
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م.(   1909اااا   1837« )محویمتولص به »  محمد بالوی عرفان و سارودن اشاعار عرفانی، یکی از شااعرانِ این حوزه مال  

اند  بیشاتر در قالب غزل ساروده شاده  گیرد کهاسات. بوش قابل توجهی از دیوان محوی را اشاعار کُردی و فارسای در بر می 

 توان در آن دید. و در سطح و سبکِ خود، فصاحت و شیوایی کالم را می 

برده مفاهیم ویژة عرفانی بهره  دهد وی از معانی و مضامین رایج صوفیانه در قالب  مطالعة دیوان محوی نشاان می

کند و ساون  اسات و اساتفادة شااعر از اصاطالحات و اشااراتِ صاوفیه در مواضاعی از ساون، بر این ویژگی د لت می

های زبان و اندیشاة  ساازد. هرنند جلوههای صاوفیانة او را آشاکار میوی در بوشای از اشاعار، گرایش به اندیشاه

اما آشاانایی با درک مبانیِ صااوفیانه و نحوة اندیشااه و نونِ بیان افکار    ؛ظه اسااتعرفانی گاه در اشااعارش قابل مالح

های زبان عرفان با مضاامین عرفانیِ اشاعار او جساتجو کرد. در جزءِ ویژگیعرفانیِ وی را باید از طریق تحلیل جزءبه

نمادها به منظور تجلیِ افکار   ها وها، اصااطالحات، اسااتعارهاین میان، ابتکار و مهارت شاااعر در کاربرد موفق واهه

اند که: »اوج و حضاای ِ عرفان، اوج و دهد و بر مبنای آنچه گفتهزبان و اندیشااة او را تحت تأثیر قرار می  عرفانی،

شادة عرفانی و یا (، اساتعمال رمز و رازهای زبانِ شاناخته  37:  1394حضای  زبانِ عارف اسات.« )شافیعی کدکنی،  

های عرفانی، میزان تسال  انداز عرصاههای جدید برای گشاودن ابوابی تازه در ورود به نشامافقتالش برای ایجاد  

 دهد.شاعر را به مبانی این نون کالم نشان می

، بر (1)مثنوی مو ناویژه   کند تا با خلقِ مضااامین عرفانی و یا متأثر از شاااهکارهای ادب عرفانی، بهتالش می   محوی

( زبان عرفان، مفاهیم عارفانة خود را در قالب  219اااا   218:  1386یا شاوصاِی )ر.ک؛ شامیساا،   های سانتی ومبنای سامبل

شناسِی سون عرفانی،  پردازی و اطالن از مبانِی زیبایی واهگان، عبارت و یا یک غزل بیافریند و از طریق اعمال فنونِ سون

ای در ساااخت و صااورت  کند تا اثرِ ادبِی خالقانهوجوه زبانی و بالغی آن را تا حد امکان ارتقا دهد، همچنین تالش می 

اند و اما به د یلی که در ادامه بیان خواهد شاد، مضاامین عرفانی وی اغلب برگرفته از مفاهیم عرفانِی کالسایک ؛پدید آورد

می  کند به روشای علدر عرصاة تجارب صاوفیانة منبعا از زبان عرفانِی وی نیساتند. بررساِی دقیق این موضاون کمک می 

 های شعر عرفانی از طریق زبان عرفانی داوری کرد.دربارة میزان نوآوری و یا تقلید وی در عرصة تجربه

 طرح مسئله -1-1

اند، او را »عارف نامدارِ کُرد« )ر.ک؛ یکی از آثار برجسااتة ادبی اساات و در شاارحی که بر آن ن اشااته  محویدیوان 

اند. اهل تحقیق مضاامین دیوان وی را مشاتمل بر موضاوعات متعددی نظیر مباحا اخالقی، ( لقب داده1381محوی،  

یِ وی را با ساااختاری عرفانی نشااان مفاهیم اندیشاا ی و فرهن   محویدانند. اشااعار  اجتماعی، دینی و عرفانی می

های آنان دارد و های عرفانی و تکرار تجربیات مبتنی بر افکار و اندیشاهعالقة خاصای به شاوصایت  محویدهد.  می

بر کوشاش وی در آفرینش شاعر صاوفیانه   این امرکوشاد تا کالم خود را در حوزة مضاامین عرفانی تثبیت نماید،  می

توان دید که ننین ، مضااامین شااعر عرفانیِ محوی را به زبان عادی و در حوزة تداول میکند. در این معنید لت می

( فاصااله دارد؛ اما به 74:  1389خصااو  در اشااعار فارساای وی با محدودة تجربة عرفانی )ر.ک؛ فو دی،  کیفیتی به

به عرصااة زبان   و تعیین نند و نون ورود آن  محویهای شااعر صااوفیانه در دیوان جهت اسااتنبا ِ درساات ویژگی
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رفته اسات دقت کرد، نرا که اساتفاده از کار  ها و اصاطالحاتی که در شاکل اساتعاره و یا نماد به عرفانی، باید به واهه

مایة آن به شاود و ماهیتِ اثر را هم در صاورت و هم در دروناین ابزارهای بیانی سابب پیدایش تعابیر خاصای در زبان می 

نادِ دیدگاه محققان، نمادشاناسای از این جهت در بررسای اثر ادبی نتایج قابل توجهی به دسات دهد و به اساتنیکی نشاان می 

تر از همه، میزان آگاهِی مواطب از قوة ابتکارها و یا تقلیدهای  ( که مهم8:  1388دهد )ر.ک؛ آقاحسااینی و خسااروی،  می 

یش را از طریق مطالعه در متون کالسااایک  های عرفانی خواندیشاااه محویآفرینندة اثر در جریان خلقِ اثر ادبی اسااات. 

های رایجِ عارفانة وی در ارتباطی نزدیک با مفاهیم اخالقی و کند و آموزهویژه از زبان و ادبیات فارسای اخ  می صاوفیه، به

یی  هاها و خالقیتکند؛ اما در عرصة شکل و فرم، نوآوریشرعِی دارد و در کل زبان و سبک ادبِی اشعار وی را آین ی می 

 رسیم.را در این زمینه بر می  محوینماید. در این پژوهش ما رابطة زبان و فکر  در غزلیات کُردی دارد که قابل توجه می 

تا نه اندازه از نظر معیار سااونِ    دیوان محویباید پرسااید که آفرینش زبان ویژة عرفانی و خلق معانِی صااوفیانه در  

ساازی  در عرصاة اساتعاره  محویعرفانی تا نه میزان بر قوة ابتکار و خالقیتِ  عرفانی و آفرینش اثر ادبی تازه اسات  زبان

های  کند و تا نه اندازه مبتنی بر عادات زبانی و یا سانتشاناساِی آن د لت می و نمادآفرینِی شاعر عرفانی و وجوه زیبایی 

ین عرفانی، شا ردهای ابتکاری وی از ن اه نوآوری در مضاام محویمعموِل شاعر صاوفیانه اسات  بنابراین، توجه به اشاعار  

های کُردی و فارساِی وی از خصاایص زبان عرفان، در بازساازیِ معانِی عرفانی به زبان هنری و تبیینِ برخورداریِ ساروده

ساازد. واکاویِ مباحا م کور  ها ضارورت انجام تحقیق را آشاکار می هدف پژوهش حاضار اسات. بررسای دقیقِ این ویژگی 

 ا استفاده از برخی مبانی نقد و نظریه مورد توجه خواهد بود.  با روش تحلیلی و ب

 پیشینة پژوهش -٢-1

( و »نمااد« باه عنوان مبحثی بالغی )ر.ک؛  1373( و )ر.ک؛ نویاا،  1389هاایی در حوزة »زباان عرفاان« )ر.ک؛ فو دی،  پژوهش

( انجام شاده اسات و نیازی به یادآوری مذخ   1392( و )ر.ک؛ یوسافی و رساولیان آرانی،  1389شاکیب، قبادی و خساروی

ای در قالب کتاب، مطالعات ارزنده محویهای عرفانِی  دیشاهدی ر نیسات. دربارة شاوصایت و شایوة شااعری و تبیین ان 

های تحقیقی اند، در همین معنی برخی نوشتهاند. از آنجا که وی را پیرو طریقت عرفانی دانساتهنامه و مقاله انجام دادهپایان

ای تأثیرپ یری آن از ههای عرفانی محوی و جنبهنامة »بررسای اندیشاهبه بررسای این موضاون اختصاا  دارد. در پایان

گوید و گ رِ ( نویسانده از وجوه اشاتراک مضاامین عرفانِی دو شااعر ساون می 1391محمدی تلوار،  )  عطار نیشاابوری«

در مقالة »رویکرد عارفان  داند.  از تصااوف عابدانه به عرفان عاشااقانه را متأثر از مفاهیم داسااتان شاایم صاانعان می   محوی

های ساه شااعر و از ( بر مبنای بررسای افکار و اندیشاه1398نی« )جباری و اسادی، مکتب عرفانی زاگرس به عشاق انساا

ها و برخی بینند. این پژوهشرا در تضااد با عشاق آسامانی نمی   معتقدند که شااعران عارف، عشاق انساانی   محویجمله  

ن ارش یافته اسات و  محوی دیوان  های عرفانِینامه بیشاتر در زمینة افکار و اندیشاههای دی ر در قالب مقاله و پایاننوشاته

  ؛ های عرفانی در حیطة هنرِ شااعری محوی با موضاون تحقیق حاضار ارتبا  ندارندمایهاز لحاظ مطالعة زبان عرفان با درون

برای پیوستن به منظومة فکری  دیوان محویترین مضاامین عرفانی در اشاعار  بنابراین، در این پژوهش تحلیلِ برخی از مهم

یابد و از همین منظر مطالعة خصایص زبانی، سبک و معنوی شااعر در عرصة زبان عرفانی و نمادگرایِی وی برجست ی می 

 شناسِی شعر عرفانی او مورد توجه خواهد بود.ادبی و زیبایی 
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 نماد در زبانِ عرفان -٢

ی و بیانِ مفاهیمی در قالب رمز و اشاارت، اساتعاره و نماد تکیه  بودن، فوامت و اساتوارزبان عرفان بر خصالتِ ادبی

های لفظی و معنوی کالم عرفانی از این منظر اسات. با زبان عرفانی نه تنها  ترین مشاوصاة آن تفسایر جنبهدارد و مهم

ضااای عمومیِ  توان وارد فتوان پدید آورد؛ بلکه تمثیالت و نمادهای جدیدی را میای میها و اصااطالحات تازهواهه

توان بر گسترة قلمرو آن افزود. عارف از طریق جنبة استعاریِ زبانِ عرفانی یعنی، تمثیالت، اثر کرد و از این طریق می

گرفتن از گویاد کاه باا یااریشاااود، نیزی دربااره این تجرباه میاساااتعاارات و رمزهاایی کاه در تجرباة عرفاانی زاده می

خصو  در مورد استعاره که با تعلیق معنا روبرو هستیم )ر.ک؛ را بیان کرد؛ به هاتوان آناصطالحاتِ زبان عادی نمی

گیرد. عبارات و استنباطاتِ فکری محوی اغلب در یابد و در نماد قوت می(، این مسئله اهمیت می172:  1401پارسا،  

کید دارد. البته این عقیده  شاده در ادبیات عرفانی اسات و قراین بر این معنی تأحیطة عشاقی عفی  و از نونِ شاناخته

گوید کالمش تا  ای نیابیم؛ برای مثال وقتی از عشاق ساون میبدان معنی نیسات که در اشاعار وی فرم و معنای تازه

های تازگی زبان در آن نمود دارد؛ برای مثال در بیت زیر به دلیل بالغی، مفهوم بیت حدودی اساتوار اسات و نشاانه

 یابد:ظرافت می
 ڵشههههههههی بهه پڕ بهه د ۆخلهه نهه  ێشههههههههی د ۆیهه خۆب  ڵد 

 

خ  یهههار و  د ۆبیمهههاره چهههاوی  ده  ێشههههههههی  دالهههه  و  رد   
(6: 1381)محوی،    

داند که  زم اسات در »ناه دِل« عاشاق  می  )ن(در این بیت هم به طریق اساتعاره و حسان تعلیل، معشاو  را یوسا 

 شود:گرفتار می

« تاانااگ  دل  در  آ  دماایمااحااویدر   » 

 

بااه    افاتای  بااایااد  یاوساااافای  تاو  ناااه ناو   

(525: 1381)محوی،    

آوریم و برای این منظور  معیاارهاای کالمیِ او را در نظر می  محویبناابراین، برای تفهیم منظوماة فکری و زباانی  

ای جز بررسای دقیقِ میزانِ هماهن ی میان صاورت و محتوای کالم وی نیسات و در این معنی مضاامین عرفانی و ناره

م اغلب  یابیدرمی  محویارتبا  آن با زبان عرفانی او اهمیت دارد. آنچه از مضاامین عرفانی در اشاعار کُردی و فارسایِ  

های تشابیهی و یا اساتعاری نمود دارد و گاهی نیز واهه به تنهایی در بر دارندة  ساازی از طریق اضاافهدر ساطح ترکیب

ای از موارد از مجمون یک بیت و حتی دو یا نند بیت نیز ننین برداشااتی حاصاال  مفهومی نمادین اساات و در پاره

تا به زبان عرفان وی راه یابیم؛ زیرا نماد در سااطح مفردات  را بشااناساایم    دیوان محویشااود، پب باید نمادهای  می

(. همچنین نماد 218:  1386قابلیتی بالغی و بهترین کوشااش برای بیان مطالبی انتزاعی و تجریدی اساات )شاامیسااا، 

  : 1392ای به مواطب القا کند )یوسافی و رساولیان آرانی، آن اه ارزشای ادبی و محتوایی دارد که طی  معنایی گساترده

گیرد  (. گاهی توجه به برخی از شا ردهای ادبی نظیر تشابیه، اساتعاره، کنایه و... به طور کامالآ  آگاهانه صورت می161

و از این روی نقش نمااد را باه دلیال آنکاه بر یاک معناای خاا  د لات نادارد، در تحلیال کاارکردِ بالغی و انادیشااا اانیِ  

شاناساند.  ( و آن را معیاری برای سانجشِ ادبیتِ این نون متون می218  :1400دانند )ر.ک؛  وهه،  آثار ادبی برجساته می

 دهد.را در سطح صورت و معنا نشان می  محوی  دیوانهای صوفیانة  تواند ویژگیاین معنی می
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 بحث و بررسی -3
های آشانا در متون صاوفیه  های ادبیِ عرفانی در قالب واههاز لحاظ نمادپردازی در حوزة معنایی بر اسااس سانت  محویاشاعار  

ویژه در غزلیات ُکردی  ها را ا بهکند و البته در مواردی آنقابلیت تفسیری دارد. شاعر از اصطالحات عرفانی گ شته استفاده می
ر بیان مضامون به بیان تجارب عرفانیِ خویش کمتر تکیه دارد؛ برای مثال همچون برد. در هر صاورت، داااا خالقانه به کار می

 داند:بیند و »گوشة عزلت« را »عشرتکده« میسنت عرفانی، »شبنم عقل« را در برابر »خورشید عشق« محو می
 حوی وخان مهرڵعیشهههههقی گوخورشهههههیدی  ڵێک ههیهێر جههله
 

چبکهها    ڵقهه ئههاونگی عهههگههه  ێو ج، لهههێی ببڵقر عهههگهههئههه   
(16: 1381)محوی،     

 و:
جهههههێخو عوزلهههههنی  کونجی  و  بهههههرگ  بهههههت   شسههههههههمههههه 

یااافاات  ناتاوان  آناجااا  از  جاز  وحاادت  مایِ   ماحاوی  
 

مههههنهههههبههههه  مهههههر  بههههوونههههی  مهههههت  و  بههههی  چ! ۆیهههه ههههانههههه   
عاازلاات  گااوشااااة  ناامااا  خااویااش   عشاااارتااکاادة 

(486و  96: 1381)محوی،    
بینیم که بر خالف انتظار، عزلت را ننانکه در شااهد م کور و در بیت دوم میپردازی او قابل توجه اسات،  گاهی مضامون

کند؛ زیرا نهد  همین موضاون اغلب تأثیر محتوای عرفانی اثر بر مواطِب این نون شاعر را متحول میبه گوشاة میوانه ترجیح می
د و زبان شاااعر را در قالب کلمات و نحو های متعارفِ فکری، اعتقادی و اجتماعی دور کرتوان معنی را از حدود برداشاات می

شاناسای کالم ای وجوه جمالزبان و در ارتبا  با موازین بالغی و سااختار شاعر عرفانیِ وی احسااس کرد. در هر صاورت، پاره
 های بدیع برجست ی دارد:آفرینیمعانی و در راستای تصویر  وی در بیانِ مضامین عرفانی و در حوزة تقابل

رابههیههتهههههجههههه دڵههبهههههمههههالههی  وا  بهههههی  خهههههره،   واڵههووشهههههههههه  خههتههی 
م(ب(یشههههههها  رسهههههههی من نهبه ده  مسهههههههاڵ تت ئهلعهپاری ته  )وَالشااْ

 

میشههههههههههه چههاوی بێههداره ک ههههمههاشههههههههههایهههبههه ئوممێههدی تههه   
کردنیئیجههههازه موتههههااڵ  ده  خههههه)وَاللْی(ال(  م  خههههاڵی  و  تههههت   

(201و  467: 1381)محوی،   
ساازی در ها نظیر: »خواب و بیداری« و یا »شامبِ طلعت و لیلِ خ « سابب مضامونبرجسات یِ معنا در تقابلِ برخی واهه

بیت م کور و ابیات دی ری نظیر همین بیت اسات. اشاارات متعددی در ضامن ابیات به مساائل و حقایق اجتماعی و فرهن ی  
هاسات که وی اساتفاده از نمادهای مرساوم را در و در این موقعیت کند های سابکی شااعر د لت میبر ویژگی محویدر عصار 

های نمادگونه اااا همچون می و پروانه و دل و هقن ا برد و این کیفیت آن را به سامت اساتعارهخدمت تصاویرساازی به کار می
ای آشاانای حاصاال از کند؛ اما برخی تصااویرهدر نوعی بیانِ هنری و به ویژه در ارتبا  با »زردشاات« در بیت زیر هدایت می

 شود:عبارت، همچون گشتنِ )پرواناة خلق( به دورِ )آتش می( مانع از ورود به عرصة نماد می
 اش کز ناه دگر یعقوب از غم زاده باشاد شاکوه

 
 برآمد یوسا  از وی دل در آن ناه هقن گم شاد  

(496: 1381)محوی،    
خصاو  قصایدة عقد العقائد )ا النوریه(( و اشاتیا  شااعر به ورود در   تلفیق نشام یرِ مضاامینِ اخالقی و شاعائرِ دینی )به

، اساتفاده از اصاطالحات جامیدانیم بعد از عصار  دهد. میحوزة مفاهیم تصاوف، گرایش وی به مضاامین عرفانی را نشاان می
(؛ 233:  1385یابد )ر.ک؛ فتوحی،  ب تعبیرهای تشابیهی در میان شااعران رواج میها در قالعرفانیِ گ شات ان و هکر دوبارة آن
کارگیریِ مصاطلحاتِ عرفان اصارار دارد و های خود اسات. او نیز در به در ساروده  محویهمین ویژگی از جمله شا ردهای 

آتش، موجِ اضاطراب، مفلبِ عشاق و   هایی تشابیهی همانند: قمریِ گلشان، دخترِ رز، بحرِای از رمزهای خود را در ترکیب پاره
های مبتنی بر تجارب کند و یا یافتههای تشابیهی بدیعی همچون شارفیابِ تماشاا، جلوة ناز، کحلِ نور و... شار  میبرخی اضاافه

 بینیم:گیرد، ننانکه در معنای بیت زیر میعاشقانه و عارفانة آنان را به کار می
کهه ڕه  ێلههههه  خهههههیهههها  بههکهههههبهههههب  پههرسههههههههههی  مههن ر   م 

 

هههههه  ببهههههخههههه  بۆس  رکهههههکههههه  چوو،  کهههههبهههههخهههههێر  وت ر   
(87: 1381)محوی،   
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کند، به های باطنی خود را در شاااعر بازنمایی میبا اساااتفاده از الفاظی نمادین، افکار لطی  و اندیشاااه  محوی

توان یافت؛ برای مثال »خاموشااای« در عرفان  ها میکارگیری رمزها و سااامبلای که دیدگاه خا  وی را در بهگونه

سامان صاوفیانه از ملزوماتِ اصالیِ آن    صادایی رساا برای آشاکارساازیِ مضاامین معنوی اسات و در همان حال رقص و

شاود.  کشاد و در این حال سامان همراه با موسایقی ظاهر میخاموشای اسات. فراغت از بیان لساانی به حرکتِ اَبدانی می

در این زمینه »های و هویِ« مساتانه از نمودهایی اسات که در شاعر عرفانی فارسای اشاکاِل بدیعی از آن )ر.ک؛ مولوی،  

 در بیت زیر دقت کنید:    محویآید و با توجه به این مفاهیم، اگر به تصویرسازی  به تصویر در می  (2)(69:  1378، 5ج

 کشاااان خااموشااای اسااات دتبِ محبات کاه مَی

 

هاو   کانانااد   و  اگار  هااا  »ماحاوی«  اساااات  خااامای   از 

(499: 1381)محوی،    

جای مفهوم اصایل عرفانِی آن نشاساته توان دریافت که بدعتی جدید به های فرهن ِی دورة شااعر می با اطالن از زمینه

داند، به همین دلیل »آداب اساات و اگر »مسااتانِ عشااق« آن را بر زبان رانند، شاااعر این معنی را نشااانة کژی و خامی می 

های معشو  را به نشانة استغرا   ساازد. در مواردی نیز بر خالف سانتِ عرفانی، ویژگی محبت« را به خاموشای محصاور می 

 دهد که تصویر نیکویی است:نسبت می در او به خود 

 وژ و شههههههههههۆم کرده زیکر و فیکری ڕو نهاوه پهاکههتها ئههههه
 

ربهارهکههوم شههههههههههێنی میسههههههههکی گرتووه، لۆم بنهاسههههههههههههه   
(466: 1381)محوی،    

شادة آن    های شاناختهای نمادین را ب ساترد و جدای از اشااره به مضامونکوشاد دایرة معنایی واههگاهی می  محوی

به اقتضای توسعِ مفهومی در ظرفِ مفرداتِ رمزی، دل و یا پروانه را »پیرِ  برای مثال  خصوصیت دی ری بدان بیفزاید؛  

 داند و نه تنها عاشقی دلسوخته و فانی:کامل« می
په ئهههههبهنهووسههههههههههههه  دڵه   ئهیهتههههاعهههههیهری  کهرد  کهردمهری   م 

اسههههههههههههتمههههحههههویهههها» کههههامههههلههههی  پههههیههههر  پههههروانههههه   ،» 
 

بههههه  کههههه  ئههیههبههتههیههههداوه  دیههوان لههههه  مههونههههاسههههههههههبههی  یههتههێ   
بهههههود  دیهههههن  را  سهههههههههههههالهههههکهههههی  ههههههر   سهههههههههههههوخهههههتهههههن 

(500و  348: 1381)محوی،   
ای به مفاهیم  اسالوب بیان نقیضای، لحنِ قلندرانهبرای مثال  اند؛  برجساته  محویهای اشاعار فارسای  برخی ویژگی

افزاید که در آن، جانب آساامانی و جانب  بوشااد و به توسااع دایرة معناییِ آن میعارفانه در کسااوت رمز و نماد می

در بیاان این نون معاانی در   محوی( و تعاابیر پاارادوکسااای  147:  1379خورد )حاائری،  خااکی انساااان باه هم گره می

بوشاد و عالقة وی را به بیان مفاهیم نو در قالب عبارات جدید روشان به کالم او برجسات ی می  مواضاعی از ساون

 بیند: اش در »خرابیِ« آن میکند. او »آبادیِ« میکدة عشق را همچون مقتدایانِ عرفانیمی
لهههههڵبههههه ڕکههههه  پهههههیهههههێو  من  بهههههوه  بهههههی  عیمرانی   قههههامههههه 

 فتب فتم نشاام می ونت پر اساات از شااورش امشااب، گ 

 

خهههههحهههویهههها  هههههمههههه  فهههههیهههری  مهههههرابههههاتهههی  نهههیهههمههههه  الز نهههها   
آشاااوب  و  خاوناریازی  ایان  از  آبااادساااات  مان   خارابااات 

(482و  117: 1381)محوی،    

توان دید و همراه با آنان های دیوان وی هم میههمین معنی را در باب واعظ، زاهد و صوفی، از منفورترین نهر

یااباد. در ننین مواقعی، ساااون تاازگی جاای دیوان تبادیالِ مفهومی میدر جاای  محوی»شااایم« نیز در منظوماة فکری  

 توان دید:ژه در محل قافیه میوییابد و مظاهر آن را در اقتباس مفهوم از آیات قرآنی، بهمی
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 ڵ د و گیپهان گههت بههننههفی بهه جههۆخ و واعیز و صههههههههێکهه شهههههههه
مای پاب  بابازیان  خاودپارساااتای  ایان  گایار  پایاش   پارساااتای 

 

ئئهههه  ێبده  بهههههههههجهههه  ۆمهههه بێمسهههههههههههالی  سههههههههڕوسههههههههیپهههانن   ڵ ن   
( دناایااا  از  باا اا ر  زاهااد  مااانااده  روزی  َّهدو  ل (لِِِِِِِِِل   ِِِِِِِِِ  له  

(526و  201: 1381)محوی،    

: 1381)محوی،  آورد تا مسااتی حاصاال از اسااتمانِ آن  را به یاد می (3)حافظدر این معنی، شاااعر منظومة عاشااقانة  

، توجة وی را از عشاق ن رداند و به امور بالطائل معطوف نساازد  بر این دیدگاه و بر اسااس آنچه گفتیم، برخی (508

دهند، بررساای و تحلیل  که اهمیت و تکرار مفاهیمِ عرفانیِ آن را نشااان می  دیوان محویترین واهگان نمادین از مهم

های داساتانی  )دریا، فنا، پروانه و بلبل، آینه و دل، شاوصایتکنیم و برای این منظور معانیِ رمزیِ واهگانی همچون  می

 دهیم. ای و عشق( را مورد توجه قرار میا اسطوره

 دریا -3-1

گساترد. در متون عرفانی دریا را در ها را میاسات که فضاای معنوی واهه  دیوان محویهای پرکاربرد در  دریا از واهه

برناد )ر.ک، موجودات، فناا، توحیاد، تجلی عشاااق و آفرینش باه کاار می  مفااهیمی متکثر و متعادد نون رابطاة خاالق و

گیرد و در هیاأت »گوهر و مفهوم فناای جزء در کال را در شاااکلی ادیبااناه باه کاار می  محوی(.  176:  1389محمودی،  

دهد که ر میای تغییکشاد و شایوة بیان را به گونهگریه و دریا«، رابطة عاشاقانة انساان و خدا را در نماد به تصاویر می

( اا دریای هستی را در قطرات اشک دیدگانِ عاشق غر   319:  1381در نتیجة آن اا بر خالف مرسوم )ر.ک؛ کاکایی،  

 های هستی در دیدگان عاشق است:سازد و این تعبیر، بیانی ش رف از فنای کل پدیدهکند و به قطره بدل میمی

 کب ناه داناد از ناه شاااد دریاا در آب دیاده غر    

 

بهر ناه می  را  این خااک  زمین  فر   یاا  باه  پااشااااد   

(511: 1381)محوی،    

تر، رمزی پیچیده از بیان فنای عاشاق در دریا هم بیان ر مفهوم اتحاد عاشاق و معشاو  اسات و هم در مراتب عالی

ن  وجود معشااو . این مفهوم در سااراساار تاریم عرفانی ایرانی وجود داشااته اساات و شاااعر نیز به روایت دوبارة آ 

 سازد:هایی غریب از نونِ »بحرِ تنَا الحَق« میها ترکیبعالقمند است و با الهام از آن
حههههه بهههههێبقلههههه  بوه  ههههههژی  الح   أنهههها  قهههههحری   ک  ێسههههههههیههههدر 

 
گههههه  واجهههه   جههههائیزه  بههههاتیی  قهههههلههههه  بکهههههڵ تڕا  واجیهههه     ن   

(54: 1381)محوی،    

قلزم، یم، بحر، موج، حباب، لعل و گوهر نیز در حافظة شاااعر با این حال همراه با واهة دریا، کلمات دی ری همانند  

ها در مضاامینِ آن  های موتل  یک واهه با بار معنایی وسایع و تداومِ تصاویرساازیوجود دارد. دلیل هم آن اسات که جلوه

ممتاز،  شاکیبی کند )عالمی و های فکری و فرهن ی ادیبان به طور آشاکار و یا پنهان حضاور خود را تثبیت می در فراورده

ساازد. قوتِ تأثیرگ اری این امر بر ههن و ضامیرِ شااعر در مواردی از ( و وجوه زیبایی اثر آنان را برجساته می 156:  1393

تری از آن مفهوم را در زبان عرفانِی خویش پدید  دهد قلمروهای وساایعاین گونه تا جایی اساات که به شاااعر اجازه نمی 

 کنند:مانند و بر معانِی فراتری از آن د لت نمی تعاره باقی می آورد و ل ا مضامین در حدود اس

توتههههه مهههههێژێنکههههه  قولزومی  ڕووا  بههههه  کشههههههههههههاوه   وت کی 
گااریااه در  تااو  دناادان  و  لااب  افاازود یاااد   ام 

 

حههههوه  ههههه  ێبهههابک  بههههبهههه  حههههوا  نهههاوی  نرا  یهههاتنهههده   
باا ااریاام  زخ ااار  یاامِ  هاام  گااهاار،  و  لااعاال   هاام 

(520و  64: 1381)محوی،    



  7٢   ی محو   وان ی در د   ی زبان عرفان   ل ی تحل 

 

 نیستی فنا و -٢-3

فنا و نیسااتی آخرین و ارجمندترین وادی صااوفیانه اساات و در مراحل ساالوک عرفانی اهمیت وافری دارد و برای  

دانند  دسااتیابی به گوهر توحید، باید از آن عبور کرد. اهل تحقیق، وحدت شااهود و توحید را پیامدِ فنا و نیسااتی می

با یی دارد و برای نمونه وقتی وی در حسرتِ سر نباختنِ   این مفهوم بسامد  محوی(. در اشعار 112:  1383)راست و، 

کند که نتوانساته اسات »پیام عشاق« را اااا که جز محو و نیساتی مفهومی دی ر ندارد، اااا دریابد، خویش تصاور می

 گوید:می

راهاش خاااک  فاادای  سااار   دریاغااا  

 

زنم اکنون به هر سااانگنشاااد، سااار می   

(514: 1381)محوی،    

به این خصاایص    محویآموزد و  های آن راهِ نیساتی و فنای عاشاق را به وی میوجود معشاو  با همة ویژگیو 

 افتد:آگاه است و به یاد این مفهوم قدسی می
بههههه بهههها  بههوتهه   وجههودی  بههێس  خههههاتههر  بههههاری   ێ وجههودم 

 
کبههاره ردا بههه یهههوم بهههیک  گرت، ئهههێشهههههههههههۆگ  ڵد   ڵگهههلههه   

(464: 1381)محوی،    

تواند از تأثیرِ مفاهیمی که اصاااطالحاتِ عرفانی فارسااای بر این تعابیر تا حدودی تازگی دارد و با این حال وی نمی

ها گ ارد، برکنار بماند، بر همین اسااس آنههن و ضامیر او گ اشاته اسات و در هر لحظه بر زبان و اندیشاة وی اثر می

اعتبار وضعشان در شعر کُردیِ آن روزگار اا شاید اا تازگی دارد. از  پندارد که بهیافتة خود میرا به مثابة افکار دست

کند )شاافیعی از آنجا که تجربة عرفانی در حوزة تصااوف بینش هنریِ فرد را نساابت به دین تعیین می وسااوی دی ر 

ان ارد و نیز در یاد از فنای جساام و نیسااتیِ تن، تالش آدمیان را در »ویرانة دنیا« عبا می  محوی(  9:  1395کدکنی،  

 داند:شدن در »کوی جنت« را فنا می زمة مقیم  
 شههههههههیهان تهه بههسههههههههرهر حههر سههههههههوختهه هههعوشههههههههشههههههههاقی جگهه

جاانااة دل  هااوای  ای  ساااار  بااه  داری  اگاار   الاامااأوی 

 

مههههه  نییههههه  لهههههلوتفی  فههههانی  ۆبعشههههههههووقههههه  عههههاشههههههههقی   
تو ماأوا کن   باه راهش خااک شاااو، در جنات کویش 

(521و  310: 1381)محوی،    

 پروانه و بلبل -3-3

طبیعت اسات. پروانه و بلبل در دیوان وی معانی نمادینِ عرفانی از  دیوان محویکار رفته در  خاسات اه برخی نمادهای به 

افزاید. در مواردی  ها م ر در بعضای موارد خا  نمی نونِ سانتِی خود دارند و بافت کالم اغلب به توساع معنایی این واهه

چون »خاِل« پروانه در  ای همبا همدی ر همراه هساتند و با ابدان اصاطالحات ویژه  محویاین دو در تصاویرساازی عارفانة  

زدنِ بلبل در عشاق اسات؛ اما داشاتنِ پروانه و  فگرِ صاداقت آفرینند که تداعی برابر »قاِل« بلبل، تصاویری دلنشاین می 

آفریند که در مفاهیمی همچون »عاشااق راسااتین« و »سااوز و با قرار دادن پروانه و بلبل در کنار هم، تصااویری می   محوی

 نماید:گداز عاشقانه« هنری می 

»بوالف ههههههههو « یهههههروانهههههپههههه کههههه  وت  وا  بولبولی  بههههه   ک 
باالااباال پااروانااه  ناایاام  مااینااون  آهاای   کااناام وار 

 

ئههه  ئیشههههههههی  هوولههه هوو ببههههحههههلی مهههسههههههههووتههانههه  نههه  ت،   
مای گاناااهای  نااایااد،  ناون  دساااات  از  کانامطاااعاتام   

(518و  206: 1381)محوی،    



 ١٤٠١  73  و زمستانپاییز  ،  ١٤  پیاپی،  ٢  ش. ،  ٨  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

این کیفیت در اغلب  یابیم و  هایی در نمادها میالبته همیشاه هم این گونه نیست و گاهی در سنت عرفانی تناق 
(. گاهی هم 323ااا    322:  1398شود )ر.ک؛ نیکوبوت و همکاران،  های حیوانی و عناصر طبیعت یافت میشوصیت

ویر »شایم«. پروانه همواره در معنای عاشاق  تصابرای مثال  یابد؛  تغییر می  دیوان محویبه نوعی شاوصایت انساانی در 
رود و همین ویژگیِ او سابب شاده اسات که آن را در عداد پرندگان محساوب دارند )ر.ک؛ صارفی،  راساتین به کار می

توان گفت که بلبل عاشاقی مدعی اسات و سایا  عبارت آن را در معنی »عاشاقِ جانباز«  (. در بیت زیر نمی66:  1386
 نمایاند:ا  درونی شاعر را میدهد و اشتینشان می

تو رن ین را نون  بلبال، گلی   شااااایادجلوه می نو من 
ئههههوه بولبو   تهههازه گوک  دڵی تۆ  بهههه  پڕ   وق مهههه شههههههههههههڵ ، 
 

من خوش  همچو  را  بلبلی  گاال،  تو  بااایاادلهجااه می نو   
وق هی پڕ بهه ملمهه تههرو سههههههههههی تۆ سههههههههههک قومری، ئههوه  

(183و  500: 1381)محوی،    
 داند:تتبعِ وی در نمادهای آشنای حاصل از واهگان، آن است که گاهی بلبل و پروانه را »معلم عشق« میحاصل  

بایاااماوز  عشااااق  بایااا  پاروانااه  و  بالاباال   از 
 

تاعالام  و  تاعالایام  ز  عالام  ایان  باود   بارتار 
(518: 1381)محوی،    

 آینه و دل -٤-3
ها در بافت کالم  رود و مجموعة آنآینه و دل همراه با ویژگی صافا در کاربردی شااعرانه به کار می  محویدر اشاعار  

کند، معنی واهة پرورد. وقتی متن از سااادگی به ساامت پیچیدگی و ابهام حرکت میمفهوم را در بسااتری عرفانی می
معشااو ، دیده، دل، ساار  درون و... باشااد   تواند در بردارندة مفاهیمی همچونیابد و می»آینه« هر دو ویژگی را می

گرِ جلوة تواند تجلیشااود و می(. درون آدمی در رساایدن به مرحلة صاافا به آینه مبدل می49:  1379)هوالریاسااتین،  
ای نیازمند اساات که بتواند امور انتزاعی را به معشااو  شااود. ترساایم جهان ماورایی و بیان مکاشاافات درونی به قوه

ای  ای خود را به تجربهویر کشد تا عارف در ضمن آن و بدان وسیلة کارآمد بتواند تجربة مکاشفهصورت دقیق به تص
 کامالآ محسوس مبدل نماید و آن را در معرض دید مواطب گ ارد:

وهێتویسههههههههعهههه  ڵد   ێبده فههههکی  وەکههههلههههک  زیهههاتر   ێ نێف بک 
دل مااحااوی» اساااات  آیاانااه  زنااد  مااوج  صاااافااا  ز   » 

 

ڕشهههههههههههه  و  و  ۆو  فیراق  دولبههههڵ سههههههههوهژی  بگونجی  تههها  ێ نێر   
باا ااریاام  زار  و  طااااام  آنااجااا  طاااااش  یااک   گاار 

(560،  354: 1381)محوی،    
نمای معشاو  گاهِ هساتی و آیینة تمامساان متون برجساتة عرفانی، قلب عارف را تجلی به  محویگرایی، در شاعر عرفان

تواند از طریق تبد ِل صافات بهیمی به انساانی و سااب ملَکی، این قابلیت نمادین را از آنِ خود کند و مظهر  داند که می می 
ماننِد   ارها را از دل شااسااته ببیند، آن را به  (. شاااعرِ عارف هر گاه زن 156:  1394آفرینش معانی شااود )عامری و پناهی،  

اند  کردهتواند تصااویر را در خود بروز دهد. در بسایاری از آثار عرفانی دل ساالک را به آینه تشبیه می یابد که می ای می آیینه
زاده و گبانچی،  ها از وجود خویش برآنند تا سیمای محبوب الهی را در آن بازتاب دهند.« )گلی و »صوفیان با زدودنِ زنگ

دادنِ آن به انساان کامل به سابب همین زمینة فکری و ساابقة  (. سااخت ترکیب تشابیهِی »آینة دل« و نسابت262:  1392
ههنی شاعر بوده است و »حیرت آینه« و شیدایِی آن هم تصویری است که هم خالقیت ادبی محوی را »در گریز از ابت ال 

ای در ادبیاات مرور آورد و هم این نون تصاااویرپردازیِ هنری را باه گوناهه یااد می در ادای معاانی و تصاااویرهاای ههنی« با 
 (:1371کند )ر.ک؛ شفیعی کدکنی،  می 

ئهههههجههیههلههوه گهههههی  نههیههیههههه  حههوسههههههههههنههههه  کههههارگهههههو   ر ر 
 

حههههههجهههههه  بهههههۆ  ئهههههایهههههنهههههه  چ! بهههههۆیهههههرانهههههه  مهههههادیهههههه،   
(130: 1381)محوی،    



  7٤  ی محو   وان ی در د   ی زبان عرفان   ل ی تحل 

 

 ای و داستانیهای اسطورهشخصیت -٥-3

ای آنان در ، ابتدا مضاامین داساتانی و یا اساطورهدیوان محویها و توصای  اعمال آنان در در اشااره به کردار شاوصایت

توان به مضاامین پوشایده در شاود و با اندکی تأمل در متن میشاکل ظاهری و روایتِ معمول آن در ههن تداعی می

ای هدایت کرد که در نتیجة آن  ساوی مفاهیم پیچیدهبرد و ههن را به سامت و  ها پیورای معانیِ آشاکار شاوصایت

اند و هنوز هم رفتار و اعمال  ها زندهتری فهم کرد؛ نرا که به تعبیری، اساطورهبتوان مقصاود را در دایرة معنایی وسایع

هاای نوآیینی را در هر عصاااری روایات ( و همواره خلقات17:  1391انساااانی را در مواردی متعاددی توجیاه )الیااده،  

هایی نظیر منصاور حالج،  ایِ شاوصایتها و ماجراهای اساطوره: یازده(. در این رابطه داساتان1385کنند )زمردی، می

های منفی افراد بشار( در های مثبت آدمی( و یا دیو و دد )رمزهایی از جنبهمجنون و به ویژه فرهاد )نمادهایی از جنبه

به ساهم خویش زمینة معنایی متن را بیش از آنچه هسات، ب ساترد   شاود تا او نیزبه خواننده یادآوری می  محویاشاعار  

 آفرینی کند:تا همراه با خالق اثر در جریان خلقِ مضامینِ ادبی نقش
 و و بیابانێه کوڕی ک ههههههههجنون«و »مه «نکهۆر »ک هه

رفاات و  زد  مااردانااه  خااناادة  یااکاای   ماانصااااور 

یااادم بااه  فاارهاااد  ز  و  مااجاانااون  ز  نااالااه   یااک 

 

و   ههههه  کون  فهههههیری  لههههه  کههههه  حهههههقوژبن  رامههههه رزانههههه   
ناایماای باا ااریاامگاافاات:  دار  ساااار  بااه  زن،  ام   

با اریام  کُاهسااااار  بااه  و  هاااماون  بااه   با اا شاااات، 

(559، 318: 1381)محوی،    

های معنایی عرفانی را به اندک اسات و شااعر در این باره نتوانساته اسات افق  محوی دیواناشاارات اسااطیری در 

های پیشاین سامت اساطوره ب شااید و نون امکان ورود به این مرحلة شا فت برای او مهیا نیسات، به بازساازی داساتان

های  ن روایتای در گ ر زماهای اسااطورهگمارد. به گفتة برخی، داسااتانهایی بیشااتر تکراری همت میدر ترکیب

(. بعضااای 92:  1395وناد و حیادری،  ای دارناد )زینیهاای ی ااناههاای ادبی روایاتیاابناد؛ اماا داساااتاانموتلفی می

گرند که به توساعة  هایی با معانیِ نمادین جلوههای داساتانیِ وی از عشاا  مشاهوراند و در این معنی نیز واههشاوصایت

خسارو و توان از واهة »ها را در این میان نادیده گرفت؛ برای مثال میتوان آنکنند و نمیفضاای معنوی متن کمک می

یااباد و تاا حادودی خود را باه مرز نمااد یااد کرد کاه معناای اساااتعااری می  فرهااد«« در یاک عباارت و در کناار »شااایرین

گفتة محققان ا  نمایاند که اااا بهرسااند؛ زیرا این مفاهیم از نونِ تجربة زیساتیِ شااعر با عرفان نیسات و ننین میمی

تواند ننان با موضااون کالم خویش آمیوت ی یابد که بر تجربة روحانی خویش احاطه یابد )ر.ک؛ مقدمه  شاااعر نمی

( و ل ا آشاناییِ مواطب با نوعی مضامون رایج، مانع از حرکت باشاکوه اساتعاره به 49:  1393شافیعی کدکنی بر عطار،  

 شود:  سمت نماد در قالب زبان عرفان می
حههههکههههمر  ههههههههه فههههبهههه  تسههههههههرهش و  حههههشههههههههی   زین رههههادی 
 

وهلههههه  تهقهتهههههو  جهیههههههانهیخهوسهههههههههره  ۆوه  شهههههههههیهریهنهی  وی   
(309: 1381)محوی،   

کند و در این معنی با مسااتی، جن، جنون، دیوانه و ای پیدا می»پری« نیز صااورتی نمادین و تا حدودی اسااطوره

و این قابلیت دایرة معنایی متن را در   آیدسانت عرفانی به شامار میهای رایج در یابد و از موتی دیوان ی ارتبا  می

راند، کالم  دهد، به همین دلیل وقتی شاعر از »مستی و مغبچه و میوانه و موموری« سون میزمینة کالم گسترش می



 ١٤٠١  75  و زمستانپاییز  ،  ١٤  پیاپی،  ٢  ش. ،  ٨  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

سای مجنون  دهد؛ زیرا به تعبیری، حُسان و جنون و مساتی را با یکدی ر قرابت اسات و به کرا به دیوان ی خاتمه می

بودن« (. در بیت زیر واهة »جلوه« و »اسیر معشو   139:  1379کنند که پری با او پیوند دارد )ر.ک؛ حائری،  خطاب می

ها در سااطح  ها و کاهشکند از طریق برخی افزایشدهد و شاااعر تالش میاین مفاهیم را در بافتی عارفانه تجلی می

 ای بیابند:زگی ببوشد تا مفاهیم نیز ننین ویژگیکلمات و اصطالحات، زبان عرفان خویش را تا

پاااری دلااادار،  جااالاااوة  پاااردهای  ز   وار 

 دام اسایراساتند اگر انب اسات اگر جن، جمل ی بی

 

باایاارون    دیااوانااه  دل  کااام  بااه  لااحااظااه  آ یااک   

زلرررریرر  ن ر   ررر ر رر   ر  وة  کررررب  م   دگر  ور و 

(521و  473: 1381)محوی،    

های ملی و عرفانی ما از صافاتِ آدمیان بهره دارد و در ادبیاتِ  »دیو« از موجودات اسااطیری اسات و در حماساه

(،  145:  1394عرفانی که با اساااطیر در اسااتفاده از نماد و بیان مفاهیمِ ههنی اشااتراک و قرابت دارد )عامری و پناهی،  

گریِ آن و به ویژه در ارتبا  با رقیبِ شاااعر  وجة حیله  محویشااود، در غزل  تصااویری مشااوص از دیو ترساایم می

های داساتانی و اسااطیری در یک غزل در کنار هم واقع  یابد. در ابیات زیر شاوصایت( برجسات ی می501:  1381)

 رسانند:شوند و به رونق مفهوم رمزیِ مورد نظر شاعر مدد میمی
یوسااا   لاه اساااتغناا گال رخسااااار  نااز  از   گون 

جامااالاا خاوبای  نافاریابانااد بااه  زناهااار  دد  و  دیاو   ت 

 

  یعقوبناه پروا دارد از نشااام سااافیاد از حسااارت   

هاا ز روی خوب کاه من بب دیاده بااشااام دیوخویی  

(482: 1381)محوی،   

انجامد و زبان هنریِ شااعر را در نوآوری فرم  های بدیعی میقرارگرفتنِ »دیو و دد« در کنار هم به تصاویرساازی

 کند:میاشعارِ کُردی او تقویت  
تمههههه د   ۆحفووزی  لههههه  بی  خودا  لههههه  ڕوو  دهێکههههه  و   د و 

 
ته  ۆبه  دهۆحهیهزری  نهههههێهبه،  زرێ  عهههههتههههه  بهووتنهکهههههسههههههههجهی   

(83: 1381)محوی،   

 عشق -٦-3

توان ویژه در غزلیات کُردی محوی می به و  ،در زمینة عشااق ابتکار هنری خاصاای در حیطة بیان و توصاای  مضاامونِی آن

هاا در قاالاب  ( برخی ترکیاب119:  1379ترین مبحااِ عرفاانی« )حاائری،  ترین بحاا عرفاا و مهمدیاد، لا ا در این »بنیاادی

هایی را در برداشات ( نکته499( و یا »دتب محبت« )دیوان   482اضاافاتِ تشابیهی خا  همچون »ج بة عشاق« )دیوان  

اما صاورت آن و   ؛کند که هرنند مفهوم آن در ادبیات عرفانی مسابو  به ساابقه اساتز این واهه عرضاه می عرفانی محوی ا

 دهد:شود، زبان عرفان را تا حدودی هنری نشان می آنجا که بوشی از آیات قرآنی برای بیان معنی اقتباس می 

ت بژی  و  بهههه عیشهههههههه   زینهههدووه  مهههه  ۆد   ئههههلهههه   مین رگ 
ڕووزه عهههههیشهههههههههههههقههههه ،  شهههههههههههههوکهههههر   نهههههووسهههههههههههههراوه ردی 

 

دهبهههههه  بهههههبهههههیهههههیههههههم  تههههها  بهههههمهههههره  ه)  رده  َیِِِِِِِِ    حِِِِِِِِ  اله ه ( ی ل  
ئههههایهههههسهههههههههههههلههههه ڕووم  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ه)  تههههیر  ِِ  ِِِِِِِ   ل ه ِِِِِِِ   ِِِِِِِل ( صِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

(167و  83: 1381)محوی،   

را در آفرینش ترکیباتِ تشابیهی با کلمة  محویجدای از تکرار مفاهیمی از متون کالسایکِ صاوفیه، بیشاترین هنرنمایی  

توان دید و تالش شااعر در زمینة آفرینشِ معنایی و بسا  شاکوهمنِد آن در جهت خالقیت در صاورت و معنا  »عشاق« می 

(، »درس  486اند، نظیر: »شاة عشاق« )دیوان  های تشابیهِی او که در متون پیشاین صاوفیه نیز آمدهمشاهود اسات. برخی اضاافه



  76  ی محو   وان ی در د   ی زبان عرفان   ل ی تحل 

 

( و »درد 498(، »خاکساارِ عشاق« )دیوان  498(، »مفلبِ عشاق« )دیوان  494(، »عِلم عشاق« )دیوان  234ان  عشاق« )دیو

همة مظاهر معنایِی    محویکنند؛ هرنند که در شاعر ( همان معانی را در ههن خواننده تداعی می 474و  28عشاق« )دیوان  

کناد،  جلاب توجه می  دید  به هر حال، برخی از ترکیباات آن  تواننشااادن در محادودة زبان عرفانی نمی آن را به دلیال واقع  

( که تعبیرهای وزینی اسات 483( و »فتوی عشاق« )دیوان   515و   131همچون: »اعجازِ محبت و یا اعجاز عشاق« )دیوان   

 و یا بر عیسی نازکردن به سبب با روندگِی عشق و فنای عاشق در عشقِ معشو : 

مهههه ئیعجهههازی   معهههه جهههه  ۆ  جوملهههه بڵ سههههههههفههههت چهههار  ببههههحههههلهههه 
گارد لاباااسااای  در  و  گارد  خاااک  لاعالاش  عشاااق  از   بامایار 

 

ڕوم وشههههههههکهه، چهاوم تههێرده، لنگ  زهسههههههههروشههههههههک  سههههههههووره، ڕه   
کان مسااایاحااا  بار  نااازی  و  گاردون  ساااوی  رو  بااا    بااه 

(521و  131: 1381)محوی،    

آنچه در محتوای غزلیات شاااعر نمود دارد، همان مفاهیم بلندی اساات که راه عشااق را   محویهای  در تضاامین

شاود، به صاورت  که از تجربیات عرفانیِ پیشاینیان اقتباس می  محویکند. ننین تعابیری در دیوان  پرخون توصای  می

دگرگونی بیابد و به مفاهیم  آید، بدون اینکه در بنیادِ خود مضاااامینی آماده در خدمت بیان احوال عاشاااقانة او در می

 وا تری ارتقا یابد و یا فرم متمایزی به خود ب یرد. به صورت و معنای بیت زیر دقت کنید:

 کشاتن گشاتن و از خودگ شاتن، خویشاتنج ر خون

 

مناازل  و  مقااماات  این  دارد  اساااات،  هااره عشاااق   

(477: 1381)محوی،    

آفرینی های ابتکاری خالقیتِ مضاامونسااازیهیأتِ تصااویردر این بیت نه در قالب تشاابیهاتِ بالغی و نه در 

، معانی و مضاامینِ رایج در خصاو ِ کلمة عشاق را در همان معنی محوی  توان مشااهده کرد. در این قبیل اشاعارنمی

 یابیم. رایج عرفان و تصوف می

 تحلیل مفاهیم  -٤

ای  یِ او قابل مالحظه اسات و حال و هوای تازهتناسابِ صاورت و معنا در بافتِ عرفانیِ غزلیات محوی در اشاعار کُرد

هایی که ها یافت؛ اما آن اساتغرا های عرفانیِ شااعر و بسا  مفاهیم ساون بر مجموعة آنتوان از منظر تجربهرا می

 زمة کشا  و شاهود عارفانه و سااب یافتِ معانی باریک باشاد، در غزلیات او نمود نانیزی دارد و هرنند بسایاری 

سامبلیک دیوان او، تکرار همان تجربیات پیشاینیان در زمینة سااخت نمادها و اصاطالحات عرفانی اسات؛    از مضاامین

بودن، اشاتهار دارد و برخی شا ردهای اساتفاده از زبانِ عرفانی    نسابت قوی اسات و به صافتِ هنریاما زبانِ شاعر او به 

 دهد:ان میسازی، معانیِ اشعار او را در این معنی برجسته نشدر جهت مضمون

لهههه چوو  زایو  یَعنِی)  بهههه  وه(  مَاا    هههههیههها  یههههقت    عنی موو 
 

لههههه  وەقههتههێ  بههمههرم(باوالاوقاات)  دەبههێ  تههیهههها  دا  بهه ههوازم  ێ   
(220: 1381)محوی،    

، برخی (4)اش در »غزلیات کُردی«به واسااطة آشاانایی شاااعر با علوم قرآنی و حتی به تبعِ اشااعارِ آیینی و دینی

ویژه ای اا بهبوشد و به گونههای وی در این زمینه وجاهتی نظرگیر به صورت و محتوای اشعار او میپردازیعبارت

( ااااا قابل توجه  309:  1391ساازد )ر.ک؛ فتوحی، تر میهای سابکی را روشاندر ارتبا  با نمادهای زنده که ویژگی

 نماید:می
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ِِ مدار از ) ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ( نشاامِ اجابتلهدلنِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ساااار راهااش  بااوس  بااه  او  پااای  و   گاا ار 

 

 ( در  تااو  غااش  داری  د هنااو  نِِِِِِِِِِ  ِِِِِِِِِ  ِِِِِِِِِ  ه (إلََّيك   

د ه()5( )و لسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ِِِِِِِ  ز  إ   )و ل ِِِِِِ   ل  ه(   ناجاوشااااد 
(497: 1381)محوی،    

قهههههتههههه بههههاوهئسههههههههههیهههری  دوعهههها  بههههه  بهههبهههتهههعهههیهههیههههه   ێ ڕت 
 

ِِل  ه)  أ سِِِِِِِِِِِِِِ    ِِِِِ ه گهههههوه(  لد ع  ِنل گووههههههکوو  لههههه  گرین   ێر   
(396: 1381)محوی،    

روند؛  ساانتی در شااعر به کرات تکرار شااود، از ویژگیِ نمادینِ خود به مرز اسااتعاره واپب میهرگاه مفاهیم نمادینِ 

 همانند مفهومِ دو بیت زیر که حاصل آن در بردارندة معانیِ وسیعی نیست:

دساااات  یااابااد  کااه  لایاال  غامِ  بایااابااان  اقالایامِ   بار 

 همین از ساااوختن وز زاری آبادسااات دیرِ عشاااق 

 

اقبالیحب  صااا  مجنونم ر شاااهنشااة عشااقی، نو    

قااالی  تو  ز  خااالی،  من  ز  پروانااه:  گفاات  بلباال   بااه 

(530: 1381)محوی،    

شاود. البته در اشاعار کُردیِ او وارد نمی   -یابد کران ی بسا  می که معنا در آن تا مرز بی -محوی در قلمروِ گساتردة نماد  

به صورت تطبیقی در میان دی ر رود و بهتر است این موضون  وضع بهتر است و مضامین سون بیشتر به سمت تازگی می 

های عرفانِی شاعر که حاصل تتبعِ او در مضامین شعر آثار عرفانی در زبان و ادبیات کُردی مطالعه شود. به هر روی، آموزه

یابد و حاصال آن را خیزد و به قلمروِ آفرینش هنریِ وی راه می ای ناخودآگاه از ضامیر شااعر بر می فارسای اسات، به گونه

ن »اساتغرا « و یا نوعی »در خود فرو رفتن« عارفانه تعبیر کرد. بر این اسااس و به اعتقاد ن ارنده بهتر اسات معانی  توانمی 

هایی مشاوص بر مفاهیمی اطال  کنیم که بیان ر مضامونی عرفانی از نونِ رایجِ آن هساتند. صاوفیانه را در قالب اساتعاره

های شاعریِ« اشاعار او، و در »قلمروِ سااخت و صاورت محوینِ ادبِی  های آشاکار در حوزة خالقیت زباهمراه با نشاانه

آمیزی که در رواب  های بکر و بدیع به زبان عرفان، فعال نیسات و تصاویرهای خیال تویل وی در فضاای آفرینش اندیشاه

ای  هاند که پیشاتر در عرصاهبینیم، از نونِ تصااویریهمنشاینِی کلمات و اصاطالحات و جمالتِ او از طریق زبانی ادبی می 

 ها آشنایی دارند.  اند و اهل ادب با آنوسیع عرفان خلق شده
 

 گیرینتیجه -٥

. معانِی عرفانی و نحوة ارائة آن در  برده استتمحوی از معانی و مضاامین رایج صاوفیانه در قالب مفاهیم ویژة عرفانی بهره  
دارد و بر هو  شااعریِ او در بیان مضاامین  بودن اشاتهار  دیوان وی سانجیده و هنری اسات و مضاامین آن به صافتِ ادبی 

در قالب نمادهای سانتی و  محویاما مفاهیم غالبِ دیوان    کند؛عرفانی، به ویژه در ارتبا  با بسا ِ مفهوم »عشاق« د لت می 
اشعارش در بیان مضمونِ عرفانی    های عرفانی اوست و دیوانِ وی فاقد نمادهای شوصِی ابتکاری است.در محدودة آموزه

اندیشااة صااوفیانه و همچنین انتقاِل پیامِ حاصاال از کارکردِ نمادگرایی و رمزپردازی، زائیدة تجارب عرفانی او نیساات،  و
گرفتة نمادینی اسات که در منابع عرفانِی پیش از مفاهیمِ شاکل های زبانِ صاوفیانة پیشاین و نتیجةمایهاغلب برگرفته از بن

توان ماحصلِ ای د لت کند و نمی شود که مضامین فکری وی بر مفاهیم پراکندهننین کیفیتی سبب می . توان یافتوی می 
ای از اغلب پارهکند و های نمادین خود را تفساایر نمی آن را در حد یک »منظومة منسااجم عرفانی« تلقی کرد. محوی واهه
نهد. بیان مفاهیم عرفانی در قالب کلمات و اصاطالحات  مقصاودهای خود را بر برخی تعبیرهای تشابیهی و اساتعاری می 

 بسامد بیشتری نسبت به ساختار نمادین یک غزِل تمام دارد.  
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هی در کند و گامحوی در غزلیات خویش بیشااتر اصااطالحات مشااهورِ صااوفیه را در معنایی ویژه محدود می

ای را در صورتی نو  گسترد و از آن طریق طی  معنایی به نسبت قابل مالحظهها را میغزلیات کُردی دایرة معنایی آن

کند، بیشاترین اهمیت اشاعار عرفانی وی از نظر احتوا بر مفاهیم صاوفیانه در این نون نمود دارد. در به مواطب القا می

ای معنای متن را در دهد؛ زیرا به گونهجریان خلق اثر ادبی مشااارکت می این نون اشااعار تا حدودی خواننده را در

آمیزِ متن ادبیِ آن اسات، تا نمادهای ویژة حاصال از گرفته از هات ابهامدارد که بیشاتر نشاأتهای آن پوشایده می یه

رساای اساات که کاربرد  های زبان ادبی در اثر آگاهیِ شاااعر بر هندسااة زبان کُردی و فازبان عرفانی. برخی ویژگی

دهد، آن نیز به سابب تأثیرپ یریِ معکوسِ شااعر از مفاهیمِ تصاوف در اصاطالحاتِ عرفانی را در معانی نو نشاان می

های قبل اسات. نقا  ضاع  فنی در کاربرد زبان ادبیِ او، اغلب منبعا از عدم انباشات معانیِ نابِ عرفانی در ساده

 شود.ربِ عرفانی در قالبِ زبان عرفان ختم نمیههن و ضمیر شاعر است که به ظهور تجا

های  آکنده از اصطالحات عرفانیِ آشنا و مستعمل در متون عرفانی و مبتنی بر عادات زبانی و سنت  دیوان محوی

ها، رمزها و نمادهای آن قابل تشاویص اسات. همچنین ها، اساتعارهمعموِل شاعر صاوفیانه اسات و از این روی تمثیل

تلفیق مضاامینِ  های آیینیِ خویش انتقال دهد. ای از مفاهیمِ تصاوف را تحت تأثیر آموزهتا مجموعهکوشاد  شااعر می

کرانِ مضاامین صاوفیانه بدون ورود به عرصاة  اخالقی، اجتماعی و دینی و اشاتیا ِ فراوان شااعر در ورود به حوزة بی

را در زمرة    محویتوان  مین اسااس  کند و بر ایتجربة عرفانیِ موصاو  خویش، مشاوصاة سابکی او را تعیین می

 .به شمار آوردگرای« کُرد  شاعرانِ »عرفان

 هانوشتپی
 محوی«، »تومیبِ دو بیت از مثنوی« و اشاارات مکرر دی ر به مضاامین مثنوی، گرایش  والی عابدین( تقریظ بر شار  مثنویِ »1

 (.539و  531:  1381دهد )ر.ک؛ محوی، را نشان می  مو نابه اشعار عرفانی 

 فرماید:برد؛ از جمله می( مو نا »های و هوی« را فراوان به کار می2

را   هااویاایخاااک  و  باادی    هااایاای   کاای 

 ان شااادم ملولزین خلق پر شاااکاایات گریا 

 

هااوی  تااو    و  جاا ب  هااای  ناابااود   گاار 

آرزوساااات  مساااتااانم  نعرة  هوی  و   آن  هااای 

(255و  69: 1378، 5و  1)مولوی، ج               

 .3:  1375ر.ک؛ حافظ،  (3

حری  ار و ستایشیتخ ی ب ستدههوه ل  دا، پ ق ستایشیتخ دا، پ ڕین   ، عقد العقائدشاامل قصایدة  محوی  دیوانِ( بوش آیینیِ 4

 است.  هیقیب    یوال ی دیلدهم تخ زرهح 

هو ل    ل  ه( و تمام آیه ننین است:  19( )العلق:  5 هت طل    هو لس   د   ك ََّلهال 
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