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 مي كنم گوهر حمدي به نثار قدمش
 ان دارد   زان كه او با من بيدل سر احس

 »صوفي احمد                  «                                                             

 ي شوريده حالياحمد علي  قندهاري، صوف

 شهر امرتسر هند»  هجري قمري١٣١١« تاريخ وفات 

صوفي احمد، از  جملهء شوريده حاالن است كه جان را به 
 ز ديگري نديده،جا جز حق چيعشق حق سپرده، و در همه 

او، روح تكامل يافته و خارج از هر نوع قيودات و تكاليف 
رسمي و تعريفات اسمي بوده، از جان و دل طالب جمال حق 

 :شده و بدان رسيده است 
 آن كه ز خود وارهيد، رفت بدو آرميد

 دير  و حرم  خار كف رهروان حاصل 
ا به دستورات فقهي  و عالم دين است، اماو، فقيه و آموزگار

اعتنا ندارد، بلكه به فتواي دل  بيشتر ارج مي گذارد و دل را 
 .از واليت فقيه بيرون مي پذيرد
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 ز خون افشانيي مژگان وضو فرمود خاصان را
 طواف  اقدس  دل   هر  نفس  بيت الحرام  ما

 :و اين دل، با خود افواج بال را دارد
 جان خواست كه در كشور دل پاي گذارد

  را برداشت   به   همراه   خود   افواج   بال
صوفي كه از خود فاني بود و به حق باقي، از قبضهء طبايع و 
طلسمات جسماني رسته و به حقيقت حقايق پيوسته است، 

 . وي از خود نابينا شده به حق بينا مي گردد
 اين  رمز  نه  كفر  است بر  ِ اهل حقيقت

 خدا رااحمد ز خودي رفت كه تا يافت 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 

زماني كه قطره به دريا وصل مي گردد، ديگر از ننگ عجز 
 بحر بيكران شده است، و قطره بودن خبري نيست، چون او

مگر .سخن گزاف نيست كند، مي  خود را بحر خطاب اگر
 :؟بيدل واالگهر نگفته است
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 وصل محيط مي برد از قطره ننگ عجز
 آمدم   بسيارت    عالم  به   نيستم   كم

و صوفي احمد نيز، با عالم بسيار يكي شده ، از بحر بيكران 
 :حرف مي زند

   چون به دريا گشت واصل قطره كي در وي نماند
  خود  از  اين  جا  مي توانم  گفت  بحر  بيكرانش

 از آن جا كه عالم فقيه، صحت و فساد ظاهر عمل را مي 
سالمتي و صفاي باطني و اتقان سنجد و مي آزمايد و ميل به 

دروني اعمال نداشته، تنها به مشك بيرون متوجه است، از 
عفونت درون خبر ندارد، براي صوفيي وارسته مثل احمد 
علي كه نيازمند ابتكارات فرافقهي و سير و سلوك باطني 

او، پاي . است، محال است كه در قلمرو فقه در حركت باشد
و به علوم الهامي رو مي در دشت فراخ تصوف مي نهد 

آورد و علوم تعليمي را به اهل قيل و قال واميگذارد و بر 
هرچه كه ذهن را دچار سخره گي و درگير عالم اوهام 
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صوفي احمد،  زاهدان و عابدان . ميكند، وداع مي گويد
 :وهمي را هوشدار مي دهد

 صورت   وهمت   شده   معبود  تو         
   مقصود   تو وهم  گشته  خالق   و 

 عابد  وهمي  شدي،  اي بوالفضول          
 مر  تو  را  باشد  ظلومأ   اي  جهول

 گر   همي   خواني    كالم   معنوي          
 جان  نثارم  كن كه از خود بشنوي

 گوش جان   بگشا  تو  بر  اسرار ما          
 تا   ببيني    جـــلوهء    دلـــدار   ما

  علم   بيان    تقرير   ما          نيست   در  
 عشق  داند  شرح   اين   تفسير   ما

 عاشقم  شو  تا  كه  دلدارت  شوم          
 پاي   بشكن  تا    مددگارت   شوم

 هر  كه  او  واقف از اين اسرار شد         
  هم چو منصور آن زمان بر دار شد
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 انديشه هاي عرفاني و جهان بيني

 اخوانده سبقعشق، طفل ن

 

درك و هضم اشعار عارفانه، از آن جا كه بيانگر انديشه و 
 تفكرات در بارهء جهان غير ملموس و تصورناكردني است،

 در مورد شاعران بنابر همين برهان،. بسي مشكل مي نمايد
عارف، مفسران و شارحان  دست به تحليل و تفسير اشعار 

 به اختصار  به در اين نبشتهء  فراهم شده،. شان زده اند
گوشهء از زمينه هاي فكري صوفي احمد تماس گرفته شده 

 . است
عشق، يعني به حد افراط دوست داشتن، محبت تام و به 

در فرهنگ . گفتهء عرفا، بنياد هستي بر آن نهاده شده
اصطالحات و تعبيرات عرفاني، تأليف دكتر سيد جعفر 

ب واقع عشق، آتشي است كه در قل «": سجادي آمده است 
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عشق درياي بالست و جنون . شود و غير محبوب را بسوزد
 ....الهي و قيام قلب است با معشوق بالواسطه

عشق، مهمترين ركن طريقت است و اين مقام را تنها انسان 
ي و تكامل را پيموده است، درك كامل كه مراتب ترق

 . »"كندمي
صوفي احمد، توجهء خاص به اين وديعهء الهي دارد و به 

 :اعجاز و قدرت  وي اين گونه اشاره مي كند
 طفل ناخوانده سبق عشق كه نام است او را          

  باشد  فالطون  پيروي اش گر چه مي كند
بلي، چارهء جز از پيروي عشق نيست و اين معما را، آن كه 
از شوريدگان و جامه چاكان روزگار است و از عشق آتشي 

و  جز است، خوب مي داند افروخته، و به كمال عشق آگاه 
 : عشق باشد؟ او چه كسي مي تواند معلم

 عشق  دارد   همين   دو   برهان   را          
 پرورد   جان   و   سوزد   ايمان   را
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 نكتهء     كرد       عشق      ارشادم            
 باي     بسم اهللا     تاج     فرقان   را
             خود سبك بار رفت در رهء عشق 
 هر  كه  بگذاشت   بار  سامان   را

زند،  عشق، سخن از بقا و وصال معشوق ميصوفي احمد، در 
خروش هاي عاشقانه سر مي دهد، از سامانهء عشق مي گويد 

سخنان وي . و بيتابي دل عرش را از اثر مستانهء عشق مي داند
 :سوزاندد را  ميچون آتش جان سوز ، قابالن و سالكان مستع

 دريافتم     از    كان     فنا     در     بقا     را          
 پيدايش  امكان  همه   سامانهء  عشق  است

 حاشا  كه   ندارم   هوس   روضهء  رضوان          
 جز گنج دل خويش كه ويرانهء عشق است

 شك  نيست  دل عرش به تاب و تپش افتد           
 مستانهء   عشق   استاثر    نالهء   !    احمد

از آن جا كه، علم حقيقي معرفت حق است، صوفي احمد، با 
تصفيه و احضار همت و ارادهء راستين و عطش تمام به سوي 
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عاشق،  در اين سير و سلوك،  خار . محبوب خود مي شتابد
 مي پذيرد و زبان به شكوه تر حسرت و تيغ مالمت را

 :كندنمي
 وست          اي خوشا آن سر كه در سوداي ت

 شاد  باد  آن  دل  كه پر غوغاي توست
 گر   كشم   از   دل   فغان   و   ناله   را         

  عشق  گويد  خام  سوزي  هاي  توست
وفي احمد، عاشقي ست دلداده كه پابند  به حال و ماضي ص

 است، خار ندامت و مستقبل نيست، او همه را به هيچ گرفته
اني جانش را نمي گزد و در مورد و جادوي عقل و پشيم

 :عشق، هرگز به فتواي عقل باورمند نيست
 در عشق هر آن چه عقل گويد            

 هر  گز   نبود   ز    باوري    ها
 :هم چنان، در بحث عشق، چون و چرا را  نمي پذيرد

 در بحث عشق چون و چرا در جواب نيست          
 امتياز  رادر  قدس  حضرتش   چه   مجال   
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و شگفت آن است كه او گاهي دلش را از عشق هوشدار 
 :داده است تا خود را در خطر نيفكند

 گفتم برو اي دل به رهء عشق خطر هاست          
 نشنيد  ز   من  تا   كه  به  چاه   ذقن  افتاد

صوفي احمد، دليرانه در عشق پا نهاده، عشقي كه سوزان و 
ق، جز پاكبازي و شجاعت نمي او، از عاش. مردافكن است

طلبد و شرط پا نهادن در حريم جان گداز عشق را، گذشتن 
 :از سر مي خواند

 جذبهء    عشق    شرربار    چنان    است    قوي          
 سبك  از   پا   نكند   گر   چه   فريدون    باشد

 مرد آن است كه در اين ره گذرد از سر و جان          
 غ    وفا    جامه   پر   از   خون   باشدكشتهء   تي

عشق صوفي احمد، عشق كام جويي و ذوق طلبي نيست، 
بلكه عشق بالكش و هوس سوز است و عشق و هوس، چون 

 :دنكفر و ايمان در يك دل با هم نمي نشين
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 دلم  تا   آشنا   شد   د ر  غم  عشق         
  ز سر تا پا شد احمد از هوس پاك

 طربناكانه گام در وادي آتش خيز عشق نهاده، صوفي احمد،
درخشندهء هارت مي كند و در تجربهء گوارا وبا آب عشق ط

عشق خود، جان دلير و زهرهء شير مي نماياند، آن وقت، نزد  
 :معشوق ازل، مستثنا و ممتاز مي شود

 ديد چون بر حال زارم، گفت معشوق ازل          
 از من استاحمد  اندر عشق  مستثنا و ممت

و با اين بيت زيبا و پر محتواي صوفي احمد، به اين مبحث 
 :بسنده مي كنم كه خود، سردفتر عشق نامهء ست

 منع  آدم  در  بهشت  جاودان  از  عشق  بود          
 مجرمش بنگر كه از يك دانه گندم مي كند

 
()()()()()()()()()()()()() 
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 مدزاهد و زبان بي زباني صوفي اح

 

صوفي احمد، در عشق محبوب خود، ابتدا به مقام بي زباني 
او، زباني . مي رسد، و پس از آن با زبان و روان مي شود

دارد از لطف صمدي و دلي دارد از نور رباني و چشمي دارد 
از صنع يزداني، اگر سخن مي گويد، به مدد او مي گويد، 

روانش وي به مقامي رسيده كه زبانش زبان توحيد شده و 
روان تجريد، از خود سخن نمي گويد، گويندهء حقيقي 

 .كسي ديگر است و او در ميانه ترجمان
عرفان پوياي عاشقانه، صوفي احمد را از دنياي شريعت و 
فقاهت ربوده و انديشه و آيين وي را آن طور كه از البالي 
كالمش مي توان استنباط كرد، به گونهء غني ترين مكتب 

تقاي تفكرات عرفاني، سر و سامان  بخشيده تصوف و اوج ار
اين صوفيي پاكيزه سرشت، آزادهء شورنده، فراخ نگر . است

با اين حال، . و رها از آداب و قيود مرسوم زاهدانه است
زاهد متعصب، خشك و سخت گير، چه گونه به رمز و راز 
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زبان بي زباني وي ملتفت خواهد شد؟ در مقايسه با عشق و 
اي آن، و اين دنياي قيل و قال جمود و تعب و رسم و معيار ه

ناتواني زاهد، دنياي ناممكن ها و سرد جاني ها و ساده لوحي 
 :ها

 زبان    بي   زباني   را   چه    مي   داني؟!    برو   زاهـــد
 به ما نزديك و سهل آمد تو را، خود دور و دشوار است

  اعتبار    خودبود    مشكل     شكستن     ســـد     راه    
 سر ِ  بازار،   احمد   سنگ   طفالن   را   خريدار   است

 
صوفي احمد، راهي را كه به قوت عشق طي كرده،  از زهد 
تا عشق ، نه تنها  تيغ بر گلوي آوازه و اعتبار و نام ننگ  خود 
نهاده، بلكه سخت تر از آن، از هر گونه قيد و بند كفر و 

تا هيچ مانعي بال هاي او را در ايمان نيز در گذشته است 
او هستي اعتباري خود را در . پرواز در بيكرانگي ها باز ندارد

به . هستي مطلق مدغم نموده و به جاودانگي پيوسته است
جرئت مي توان گفت كه، هستي شناسي صوفي احمد، اوج 



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ١٨
 

قدرت و غناي مكتب تصوف در تبيين هستي است و تعبير 
ات عميق و ژرف صوفيانهء او را وي از هستي شناختي، تفكر

 :برمال مي سازد
 به اين يك روز عمر بي ثبات خود چه مينازي
 به   ارباب    بقا    دادند    عمر    جاوداني   را
 بياندازي  ز  پا  ديوار  تن  را   آن   زمان  يابي
 ببيني  سر به مهر آن  جا  عيان  گنج  نهاني  را

 ر  زبان  احمدمياور  جز  حديث غيب مطلق ب
 چه  مي داند  فالطون خّرد،  غيب اللساني  را

 
هر ! خداوندا «  ": خواجهء انصار، هنگام نيايش مي فرمايد
 ؟» "كه شغل وي تويي، شغلش كي به سر شود

، » "خوشا آنان كه دايم در نماز اند« ": حافظ ملكوتي گويد
و صوفي احمد لسان الغيب ، زاهد را از  رمز صالت علي 

 :لدوام آگاه مي كندا
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 زاهد نخوانده اي تو صالت علي الدوام          
 تا   حشر  كس  نكرد  ادا  اين   نماز  را

در تمهيدات عين القضات همداني، يك تن از مشايخ 
حقيقت آن است كه « ": صوفيهء قرن پنجم، خوانده بودم  

مرد سالك خود هرگز نه كفر باز پس گذارد و نه اسالم، 
ر و اسالم دو حالت است، كه از آن البد است مادام كه كف

كه با خود باشي، اما چون از خود خالص يافتي، كفر و 
 . "»ايمان اگر نيز ترا جويند، درنيابد

صوفي احمد، رهايي از اين بند را،  به زاهد عالي مقام، 
تجويز نموده،  كار عاشقان و دين پرستان را يكسان و برابر 

 :نمي داند 
 زان به منزل مقصود          نرسي 

  تا تو در بند كفر و ايماني
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 مقصد اين جا سبحه و زنار نيست          
 عشق را با دين پرستان كار نيست
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در  ِ شهوار معرفت، در بحر بيكران دل عاشق صوفي،  نويد 
جهان ديدار و يقين را كه در آن هيچ سد و ديواري بين 

سان و خدا نيست و رنج و نامرادي عاشق در پيوند او با ان
او ، هر گوشهء از . حقيقت خاتمه مي يابد، مژده مي دهد

حيات را سرشار از شور و معني مي بيند، از زمين تا آسمان 
همه را در عشق و رقص و شادي، نزد وي زندگي با حادثهء 

نسان به نام مرگ پايان نمي پذيرد، بلكه نقطهء عطف حيات ا
با زندگي تازه و پرشكوه است، اما زاهد، اين گونه تفسير از 

شت و دوزخ انديشه زندگي و ماوراي خود ندارد، او به به
دارد و از خودشناسي خود، يعني معرفت و اش را معطوف مي

شناخت خود بي خبر است و اين را صوفي وارسته، قسمت 
 : ازلي مي داند

 
 مي طلبي         انفعال  تو همين  بس كه  برون 

  به صدف بحر بگويد دّر شهوار كجاست
 

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
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 غش زاهد كه به ريحان بهشت است عالج          
 بوي خون مي دهد اين شاخ  گل تازهء  ما

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 قسمت ما  و  تو شد از روز ازل          ! زاهدا

  گلستان غمشتو برو خلد برين، ما به
صوفي احمد، در روياروي با جهان و به ويژه براي معرفت 
راز هستي، به يكي از شيوه هاي هستي شناسي توسل مي 
جويد و آن را گره كشاي سودمند تلقي مي كند و آن شيوه، 

 : شيوهء عشق، شور و جنون است
 آن كه از شور جنون پا ز سر خود نشناخت           

 كه   ديوانه ء  هشيار    بودبا  خبر    باش   
لذت و نشهء كه شراب مستي آفرين در جان صوفي جاري 

در تب و تاب و بيقراري ها فرو مي كند و او را پيوسته 
برد، از اين ذوق و چاشني، زاهد را خبري نيست، براي او مي

 : چيز ديگر مقرر شده است



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٢٢
 

 شراب وصل را ذوقش چه مي داني؟          ! برو زاهد
 اي   مرغ   كور   تشنه،  آب   شور   مي آيدبر
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 سير و سلوك

 مالقات با درويش گمنام

 

گويند پس از يك مالقات با يك درويش، دگرگوني در 
وجود وي ايجاد شد و آورده اند كه در نامهء تعويض 

 شايد همان گونه كه شمس. آخوندي را به فقيري پسنديد
پرنده، يكباره موالنا را با آن همه پيشينه و پشتوانهء قوي 
مدرسي و فقهي، دگرگون ساخت، از كجا كه  اين درويش 
بر شيوه و اسلوب آخوندي صوفي احمد نيز خط بي اعتباري 

 :نكشيده باشد؟ 
 فرمان تو را بر دل و جان فرض نمودم          

 حكم ازلي گر چه قضا شد، شده باشد
 

  «»«»«»«»«»«»   ««»«»«»  

 
 در خيالم تا خم ابروي خوبان جا گرفت          

 مي كند دير و كليسا سجده بر محراب ما
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، وي في احمد مي درخشد در افق زندگي صوصاحب دلي
را مجذوب خود مي كند و مي ربايد و مراقب حاالت باطني 
وي مي شود و صوفي احمد نيز مخلصانه مريد اين غريبهء از 

دريچهء  همه چيز را ار ،او، پس از آن. ده مي شودراه رسي
 و به همه تمايالت و خواهشات نفساني خط عشق مي نگرد
شمس نيز، زماني كه موالنا از عقل تعريف . بطالن مي كشد

 عشق در نظر ما ،به عقيدهء ما: مي كند، به وي مي گويد كه
جوهر حيات و مبداء و هدف عشق است و من بدين جا 

 و درس حيرت  به شما بياموزم كه عشق چيستآمده ام تا
 .سر دهمانگيز عشق را 

اين صوفيي بيدار دل، از حكمت عالمان و عابدان كه همانا 
، به حكمت عارفان كه گفتار و كردار است، دوري جسته

شايد درويش سخناني را كه . ديدار است، رو مي آورد
ا مي گفت، وي نيز گفته باشد، شمس در گوش جان موالن

عقل اين جهان زبون طبع است، سست پاي : مثل اين سخنان
عقل تا سرگاه، ره مي برد، اما ! است، از او چيزي نيايد
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اندرون خانه ره نمي برد، آن جا عقل حجاب است، و اما 
در اين حادثهء ...و... نيرو و جاذبهء عشق بي پهناست و

س را دگرگون بزرگ كه سير زندگي يك فقيه و مدر
شود،  را سبب مييك عصر نوين، يا تولد تازهغاز كند، و آمي

بايد چيز هاي ميان اين هر دو رخ داده باشد، چيز هاي كه 
شيفتگي، دلباختگي، شور و هيجان فراسوي همه معيار ها را 

 . بالندهء وي به حركت مي آورددر ذهن 
 

()()()()()()()()()()()()() 

 

 

 

 

 

 

 



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٢٦
 

 مريد پير مغان

 

 :مغان مي شود و ديگر نمي داند، مريد پير صوفي احمد
 مريد   پير   مغانم،    دگر   نمي دانم          

 خراب   بادهء   آنم،  دگر  نمي دانم
 به يار محو شدم چون حباب در دريا         

  ز چشم خويش نهانم، دگر نمي دانم
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
ايه از پير مغان، جز همان درويش، كسي ديگري نيست و كن

رهبر كامل روحاني است كه اكثر بزرگان صوفيه مرشد خود 
اين واژه، شرح بسيار طوالني دارد . را به اين نام ياد كرده اند

 .كه از آن در اين مقال مي گذريم
گر چه اطالعاتي دقيق از اين درويش در دسترس ما قرار 
ندارد، اما از عمق سخن صوفي احمد، تحول و زايش 

ا كه شيفتگي و تمايل فطري شگفتي نسبت به دوبارهء وي ر
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راه نو و آيين تازهء وي است، مي توان به خوبي احساس 
كرد،  هم چنان ناخشنودي سلوك گذشتهء وي نيز قابل 

 .  درك است
صوفي احمد، از آن شور و شيدايي كه پيوسته از پيرمغان در 

مي و . كند تعبير مي» مي و باده«جان وي ريخته مي شود، به 
باده، از اصطالحات مكتب صوفيه است، هر كدام از صوفيه، 
به تناسب ظرفيت و دريافت شان از حقيقت و هستي ، از باده 

 . و مستيي خويش سخن ها گفته اند
اين صوفي پخته كار كه از دنياي ضابطه ها و ظاهرگرايي ها 
به تنگ آمده، گذشته ها را كه پاي درس و مدرسه و وعظ 

، چون روز هاي هجران مي يابد، ولي زماني به سر آورده بود
كه دنياي عشق و شوريدگي را تجربه ميكند، جز عشق، هر 
انديشه و  روش و اسلوب  ديگر را سراب و فريب مي خواند 

 :و نعمت قرب مرشدش را تا پاي جان  قدر مي دارد
  را قدر به جان مي دارم         نعمت وصل تو

 م كردگوشماليي  شب  هجر  تو هشيار
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 نقش آن  پستهء خندان  دهانش  احمد           
 هيچ نايد به زبان،  صاحب اسرارم كرد

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 هر  چه   آيد   بر   زبان   احمد  مرا  معذور  دار          

 جوش دل جان است و جان جانانگي ها مي كند
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 را          كي طوافم حجراالسود 

 سجده بر خال سياهي دارم
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 مرگ، باز گشت به حيات ابدي

 

، مرگ پايان زندگي نيست، بلكه پديد براي صوفي احمد
حيات دگر است كه جهاني سرشار از زيبايي و معني را در 

 :او به حيات ابدي ايمان دارد. بر دارد
   سر    مي رسد  مرا          امروز    روز   قتل   به 

 فرد ا چه   غم؟   حيات  دگر  مي رسد مرا
 خود  آدم  صفي   شده   مسجود   در  ازل          

 مسجودي ام   ز  ارث   پدر   مي رسد  مرا
 در عشق ما  حذر، كه به آن خو گرفته ايم          

 گويا  كه  مزد  شب  به سحر  مي رسد مرا
 يش  گلشن   دل  از  نهال  آه          بالد   به   خو

 در  حيرتم  كه   كي  به ثمر  مي رسد  مرا
 ز خويشتن  شده ام  تا  كه در كنار         !  احمد

  از   هر  كنار،   يار   به   بر   مي رسد   مرا
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
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 ز بود خود به نابودي به صد جان آرزو دارم          
 چه  مرغ درد ام، آرزو دارد پريدن راچنان  
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 به سوي وحدت

 

در راه سير و سلوك، بصيرت باطن بر چشم ظاهر صوفي 
احمد افزوني مي كند و جمال محبوب خود را از هر جمال 
ديگر برتر و دلرباتر مي بيند، و آهسته آهسته پا بر جاي پير 

او، از حقيقتي نهايت بي .  قدم مي نهدخود در راه وحدت
پهنا و بي پايان سخن مي گويد كه در تنگناي زبان انسان 

مز و راز بيكرانه ها را بازگو زبان وي، ر. راست نمي آيد
كند و در اين هيچ جاي شك نيست كه براي بسياري ها مي

 :زبان صوفي احمد، نا آشنا است
 عدم    را          خلعت   ناز   تجرد   خانه    زادان    

 دل  چرا  عرش  الهي  نام  شد  بيت الصنم  را
 شغل  آتش كاري ام  داد  از ازل استاد عشقم          

 كورهء  حبس  دمم  آب است تيغ صبحدم را
 سرنگوني   هاي    ما    نعم البدل   از    آفتابم          

 سر  به   زانو   بودن  ما  تحفه  ارباب  كرم  را
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 باشد  اين آهسته رفتن  هاي ما در راه وحدت          
 هر  دو عالم را به گامي مي تواني اين قدم  را

 هر كه  پا بر  جاي  پاي  راز  پير خود  گذارد          
 هست احمد سايه پرور صاحب تيغ دو دم  را

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
     چشم بربند ز خود، ديدهء حق بين بگشا       

 هر  چه  آيد  به  نظر،  يار  بود  يار  بود
 

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 
 

 ز عشقش  يافتم   هر   ناتواني   را   توانايي          
 كتان آسا به مهتابش ز هم فرسوده اعضايم

 
 .نباتي است ، ساق و برگش باريك و گلش الجوردي: كتان

شكي به اندام جامه اش معتدل است، در گرمي و سردي و خ
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جامه ي ست معروف كه شاعران پاره شدن آن . نمي چسپد
 .گرددمي محو ،را به سبب نور ماه گفته اند و در برابر مهتاب

صوفي احمد، در عشق محبوب خود از ناتواني به توانايي 
 وحدت را طي كرده و به سير مهتاب  آسا كتانرسيده، 

 نيست زلي معشوق ارسيده و هستي خود را در هستي مطلق
 .كرده است

  سحر و يا به قول حافط ، سوز دل،اعجاز چاك گريبان
 : نالهء شب ،اشك روان، آه سحر 

 
 عجب راهي بود چاك گريبان سحر احمد         

  برو كين خوش فزايي دز خيابان جنان نبود
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 المكان
 

كي از مبادي صوفي احمد، به مسئلهء زمان و مكان كه ي
 در فلسفه است، اشاره مي كند، از ديد  و قابل بحثپيچيده

انسان بايد . وي زمان حقيقتي است كه قايم به ذات نيست
براي درك حقيقت از بند زمان خارج شود، آن هاي كه 
هميشه در توهم زمان زيسته اند، نمي توانند بي زماني را 

د زمان خود و متحير مي گردند، ولي اگر از قي درك كنند
خداوند در . را آزادكنند، دسترسي به اسرار پيدا خواهند كرد

 :قيد زمان و مكان گرفتار نيست 
 ظاهر و باطن از او يك سر مو خالي نيست          

 المكان  است  چه سان  دلبر  هرجايي ما؟
 

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 

 :شيخ عطار مي فرمايد
 عشق را گوهر ز كان ديگر است
 مرغ عشق  از آشيان  ديگر است
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 گر چه عاشق با تو باشد در ميان
 هر زمان  او را مكان ديگر است
 نه  غلط  گفتم  نباشد  در مكان
 المكان  او را مكان  ديگر است
 گوهر  عطار  در  سوداي  عشق
 گوييا از بحر و كان ديگر است

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 

 ستمحتاج  به   دانهء  زمين  ني
 مرغي كه ز شاخ المكان رفت

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 :موالنا گويد

 صورتش بر خاك و جان در المكان
 سالكان    فوق        وهم      المكاني

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
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 ق  قدم  بر  وي  نهد   از  المكح
 آن گه او ساكن شود در كن فكان

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 

 مكاني  كه  در  او   نور  خداستال
 ؟ماضي و مستقبل و حالش كجاست
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 خاموشي
زبان، در توصيف حق ناتوان است و اگر دهاني به پهناي 
آسمان ها هم باشد، و آن چه كه گفته شود، در برابر او بسان 

بزرگان در روايت و . خاموشي و سكوت جلوه مي كند
تاب حقايق و اسرار ماورايي، اظهار عجز نموده، خاموشي باز

 :موالنا گويد. گزيده اند
 دهان بربند گوش فهم بسته ست           

 مگو چيزي كه مي نايد به گفتن
 :بيدل گفته است

 تالش معني اگر خاص انبساط خود است          
 چه  الزم  است به هر  انجمن كني تكرار

 :ين عقيده است كهو صوفي احمد نيز به ا
 بهتر  خموشي  است  اگر  نزد  اهل حال          

 اسرار دوست، هرچه نگويي نكوتر است
 

()()()()()()()()()()()()() 
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 زيستن در اجتماع

 

، برخالف  از كالم صوفي احمد بر مي آيدآن چه كه
بسياري از مشايخ و شعرا، در بند زندگي و اجتماع نبوده، هر 

 وي مي گذشته، به آن توجه نداشته است، چه كه در ماحول
مراد من از ناهنجاري ها و ناروايي ها است نه اين كه صوفي 
نسبت  به جامعهء خود بي اعتنا بوده، بلكه او با ديگران در 
ستيزه و رقابت نبوده است، و اين هم نمونهء است از پابندي 

در دلي كه عشق واضح تر بگويم، . وي در طريق تصوف
 ،عبارت ديگره ب.  كينه و نفرت راه ندارد ه كند،  خانخدا

پس . نفرت دارد نمي تواند محل عشق گردد  دلي كه كينه و
هيچ موجودي نمي   دلي بي كينه دارد و آزارش به،صوفي
 : و در فكر سود و زيان نيسترسد

 ميان انجمن مي باش، از خود گوشه گيري كن         
 وشت دعا گردد مصفا  شو  كه  تا  دشنام  در گ

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
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 به  فرش  خاك  و كنج  بي نوايي  لذتي  دارم         
 . از آن، در دل مرا يك جو غم سود و زيان نبود

صوفي احمد، از آن چه كه در زمانه اش مي گذرد، بي خبر 
نيست، او، يك تعريف بسيار مختصر در اين رابطه دارد كه 

 : تبازتاب همه حاالت اس
 به هر طرف به جز از بي بصر نمي بينم          

 مگر زمانه سراسر چو شهر كوران است
 

()()()()()()()()()()()()() 
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 مذهب

 

صوفي احمد، مانند موالناي بلخ، عشق را طبيب جمله علت 
ها مي داند و به توانايي و اعجاز عشق، ايمان كامل و محكم 

ني مي خواهد، جان بازي ق، قربااز ديد وي، عش. دارد
خواهد، چشم پِر اشك مي خواهد، آن قدر اشك كه مي

مذهب عاشقي، عذر پذير . عاشق بتواند با آن وضو سازد
 :نيست

 در  مذهب  ما   نيست   روا   عذر  تيمم          
 هر جا كه نخواهي، ز رهء ديده بود آب

 
سير و سلوك خود، در آن جا كه از اوصاف  در ،صوفي
 خود را تهي مي كند و به سوي فنا در حركت است، بشري

خود را گم مي كند، يعني در آن حالت، كفر و دين را نمي 
شناسد، او، در همه جا و همه كس به دنبال حق است و حق 

در اين حال، صوفي، . را جستجو مي كند و حق را مي بيند
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مگر پروانه مي تواند . هم از اسالم خراب است و هم از كفر
 :غ حرم و دير را تفكيك كند؟ چرا
 

 گهي مسجد نشين و گه ز غيرت راهب ديرم         
  زبانم با صمد گويان،  دلم  جاي  صنم  باشد

 
 

()()()()()()()()()()()()() 
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 علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين

 

 ءدر سوره "علم اليقين "،اين هر سه اصطالح ، قرآني است
 ءسوره هم در "عين اليقين" ، آمده است و 5 ءيهتكاثر آ

  در دوآيه "حق اليقين"  آمده و سرانجام7 ءتكاثر آيه
آمده كه به  51 ء و سوره الحاقه آيه95 ء واقعه آيهءسوره

 اِنَّه لَحقُّ "و  " اِنَّ هذا لَهو الحقّ اليقين " ترتيب مي گويد
 .اليقين

رابطه  بياورم، تا هر بگذاريد يك مثال بسيار واضح در اين 
 :سه دانسته شود

فرض كنيد شما در عقب كوهي قرار داريد كه   :علم اليقين
صداي خروشيدن آب درياچهء را مي شنويد، ولي كوه مانع 

اگر شما در اثر صداي . ديدن شما از آب شده است
خروشيدن آب، به وجود آب پي برده ملتفت شده ايد، اين 
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اند كه كسي به خدا از روي دليل علم اليقين است و به آن م
 .و برهان عقلي ايمان آورد

اگر شما كوه را پيموده و آن درياچه و آب را از :  عين اليقين
اين مرحله باالتر . نزديك مشاهده كنيد، اين عين اليقين است

از مرحلهء اولي است زيرا شهود باالتر از دانستن است و  از 
في نيز، آثار وحدت را صو. شنيدن تا ديدن فرق بسيار است
 . در حيات خود تجربه مي كند

اگر شما  به آن درياچه و آب نزديك شويد و : حق اليقين
آب را لمس كنيد و در آن درياچه داخل شويد، به اين حق 

در اين حالت، يقين  شما به آب از هر دو . اليقين مي گويند
 .مراحل بيشتر و دقيق تر است

لهء  مي رسد كه مستقيما خود را، انسان نسبت به خدا به مرح
با ذات حق، در تماس مي بيند، بلكه خودي نمي بيند و 
خودي مشاهده نمي كند، فعل را فعل او، صفت را صفت او، 
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و در همه چيز، او را مي بيند و اين نيست مگر اينكه به حق 
 .اليقين نائل آمده است

رد تا توجه به زمينهء فكري صوفي احمد، ما را بر آن مي دا
 . در بارهء عرفان و تصوف اسالمي تحقيق كنيم

 از ديدگاه اين صوفي بلند آشيان، مسئلهء عشق و وحدت با 
خدا، امري نيست كه با علوم سازگاري داشته باشد و عرصهء 
دينداري و زهد خشك نيز،  بي نهايت تنگ به نظر رسيده 
است،  ناگزير جا را به سوي ذوق، محبت و عشق تهي مي 

در ابيات زير، توجه بيشتر صوفي احمد ، نسبت به اين . كند
 :مفاهيم باال، قابل درك است

  
 !          گشا   عين اليقين   دل ،   ببين    حق اليقين    احمد

  باشدبه هر كسوت وراي خويش را در جست و جو
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 برو تو عينك عين اليقين به دست آور          
  هر  كناره ن ظر بازيي  بيان دريابز 

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
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 آن مقتداي اهل يقين در شب عروج          
 بنهاد  پا  به  فرق  يمين  و يسار غيب

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 اول از آب  يقين  صاف بشو لوح وجود          

 تا ببيني كه هم او دايره، هم پركار است
«»   «»«»«»«»«»«»   ««»«» 

 در  چشمت  آفتاب   يقين   جلوه گر  شود          
 هر سو كه بنگري به جز از حسن يار نيست

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 از دايرهء  وهم  و گمان  كي به در آيي          

 معراج يقين در خور ارباب گمان نيست
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 قين ما تماشاه كن          بيا  از  ديدهء  عين الي
 كه در هر ذرهء يك عالم انوار مي تابد

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 گشا  چشم  يقين،  بربند  ابليس  زبان  اين جا          

 به هر سر رؤيتش موجود مي باشد در آياتش
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 دو عالم در بهايش هيچ نبود چيست مي داني؟          
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 چه  باشد  بي بها  بر كف  ببين  در  يقين دارم
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 از تابش انوار قِدم تن همه جان شد         
  خورشيد  يقينم،  نه ز ارباب گمانم

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 به  گلزار  ظهور  از  ديدهء   عين اليقين  بينم         

  در كمين بينم باليي جز خودي نبود زهر سو
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 جمال  خويش  چو  بيني  تو   حور   عين  داني         
  ز  كفر  و  دين  چو  گذشتي  رموز  دين  داني

 نديده   بزم   سليمان،   چه   سان   نگين   داني؟         
  ز   سِرّ  عشق   چو   واقف   شوي،   يقين  داني

 شيرين و كوهكن همه اوستكه قيس و ليلي و 
 

()()()()()()()()()()()()() 
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 آموزه هاي قرآني

 اشاره به مقام و منزلت انسان 

 
 ز   شأن   لي مع اهللا   پايهء    طاها    بود   عالي          

 چه مي داند كسي اسرار گنج سين و ياسين را؟
     ميان  بزم  رندان  از   كنار   و   گوشه  بشنيدم      

 كه  جبريل  امين  واقف  نشد  تقويم والتين را
 خُم وحدت به دور ما به جوش از راز سبحاني          

 اسباب پيشين  را! سرت گردم، بچين اي ساقيا
 :صوفي احمد به اين عقيده است كه

» ص« اكرم   حضرت رسول، عاشقان و عارفانءهلسر سلس
  .است

وقت ال يسعني فيه ملك لي مع اهللا « : پيامبر فرموده است
خداوند حالتي است و  مرا با: ترجمه » مقرب و ال نبي مرسل 
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 مقامي است كه هيچ پيامبر و ملك مقرب به آن نمي رسد و

 .ظرفيت آن مقام را ندارد
است؛ چون در آن درباره » كليم«) طاها(نام ديگر سوره طه 

وگويش با خداوند سخن گفته    و چگونگي گفت»ع «موسي
 .استشده 

ان لكل شى ء :  مى خوانيم »ص «در حديثى از پيامبر اسالم
هر چيز قلبى دارد و قلب قرآن يس : (قلبا و قلب القرآن يس 

ست اين عظمت به خاطر محتواى عظيم اين سوره ا!).  است
كه پيامبر به آن اشاره نموده است و صوفي احمد نيز به اسرار 

و مسئوليت آفرين محتواى بيدارگر ايمان بخش اين گنج كه 
توحيد و مبارزهء طاقت فرسا در برابر :  را از قبيلو تقوازا

شرك، نكات جالب توحيدي، نشانه هاي از عظمت 
  انسانيعني  .پروردگار در هستي،  دارد، تاكيد مي كند

 انديشه كند و اين انديشه در اعمال او پرتو  در آنبايست 
اد مي كند كه ما خداوند، در سورهء والتين سوگند ي .گنداف

سخن از جايگاه . انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم
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صوفي احمد از آن جا كه به آيات و . خاص آدمي است
احايث خوب واقف است، اين اسرار را از آفريدگار جهان و 
. بهترين عالم شنيده  و از آن به صراحت  سخن مي گويد

خداوند حالتي است و مقامي  مرا با« : پيامبر مي فرمايد كه
ظرفيت  است كه هيچ پيامبر و ملك مقرب به آن نمي رسد و

ازاينرو، صوفي احمد مي گويد كه . »آن مقام را ندارد
صحبت از .  را از آن تقويم خبري نيست»ع «حضرت جبريل

 : مقام و منزلت انسان و منزه بودن وي است
 

 ديد  حق   ديدن   ديدار   فقير          
 حشر   از  گرميي  بازار  فقيرم

 به همه قرب و جاللش جبريل          
 نشد    آگاه    ز   اسرار    فقير

 
صوفي احمد نيز، ساقي را صدا ميزند و از وي باده طلب مي 

  :.كند
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 اي  ساقيي سرشار  بده  بادهء هو را          
  تا دور كند درد سر زشت و نكو را

اض مطلق را گويند كه شراب حب ساقي، در نزد صوفيه، في
 :به مستعدان نوشاند و مراد از چهار شخص باشد

و سقهم   ( آن كه در قرآن آمده،موجبه اول حضرت حق ب
است ) گلشن راز(  چه در شرح چنان) .  ربهم شرابا طهورا

كه در مراتب تجليات افعالي حق تعالي خود ساقي گشته 
ن چون آن شراب را نوشاند و ايشا شراب به عاشقان خود مي

 گردند و از كشاكش و سختي نوشند محو وفاني مي مي
 مرشد كامل كنايت از ،دوم. شوند هاي عشق در امان مي

چنانچه در مراة المعاني آمده . است) ص( محمد  جناب
 : است

           ستاجا مصطف مرشد كامل دراين

  و هم ولي را رهنماست  نبي هم
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الشيخ في قومه (عليه السالم كه  شيخ به نيابت رسول ،سوم
 معشوق كه شراب حسن معنوي از ،چهارم) .كالنبي في امته
 .نوشد جام وي مي

()()()()()()()()()()()()() 
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 منصور حالج، منبع فيض

 

 ز  نامش  مي رسد  فيض  دمادم         
  به  شعرم  اين  بود بسيار  منصور
           در   اول  بود  احمد  كار  آسان
 به ما كرد آخرش دشوار منصور

 
در . حسين منصور حالج، از عارفان نام آور سدهء سوم است

  : مي نگارممورد وي گفتني زياد است، به اختصار
شيخ محمد فريدالدين عطار نيشابوري در كتاب 

 حسين منصور حالج چنين ءدرباره تذكرةاالولياء خود
تحقيق،  ل اهللا، آن شير بيشهآن قتيل اهللا في سبي« : نوشته است

آن شجاع صفدر صديق، آن غرقه درياي مواج، حسين 
او كاري عجب بود، واقعاً  منصور حالج رحمةاهللا عليه، كار

غرايب كه خاص او را بود كه هم در غايت سوز و اشتياق 
شوريده . در شدت لهب و فراق مست و بي قرار بود و
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جهدي عظيم   وروزگار بود وعاشق صادق و پاك باز وجد
علي همت و رفيع و . داشت، و رياضتي و كرامتي عجب

تصانيف بسيار است به الفاظي مشكل  رفيع قدر بود و او را
بالغتي  فصاحت و. در حقايق و اسرار و معاني محبت كامل

و دقت نظري و فراستي داشت كه . داشت كه كس نداشت
  ."»دكس را نبو

 در حالت سكر عرفاني ،ترين صوفيان دوران خود بود از مهم
پرداخت و متشرعين او را به جرم » انا الحق«به گفتن 

بودن متهم كردند و پس از  قرمطي ابتدا به» كفرگويي«
ا هاي صوفيه او ر هشت سال با كمك صوفياني از ساير گروه

شد ولي جان نسپرد و به گفتن  سنگسار او. اعدام نمودند
د ولي باز هم ذكر كردن مثله اذكار مشغول بود سپس

باال  دجله گفت تا زبانش بريدند و آسمان بگرفت و آب مي
اش خاكسترش را در رود ريختند تا رود  بنابر وصيت. آمد

 »دانشنامهء آزاد«. است از او كرامات بسيار نقل شده. آرام شد



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٥٤
 

صوفي احمد نيز، از دلدادگان اين عاشق جانباز است و در 
ديوان خود در مورد وي سخن گفته است و خود را واقف 

 : اسرار حالج مي داند
 

 دكان  دار،   از   جنس   اناالحق    رونقي   دارد         
  به نقد جان چه مفت آمد به دست اين الابالي را

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 د   عجب   آهنگ  بود  پردهء  منصور         احم
  جز دار و رسن نيست غزل هيچ در اين باب

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 بيا   و   همدم    منصور    شو    در   راه   جانبازي          
 كه اين آواز خوش احمد ز دار ريسمان برخاست

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 ر   مكن   دعوي   منصور          اي  بي  خبر   انكا
 از سوي كه اين شور به چوب و رسن افتاد؟
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 نباشد   سربلندي    جز   سر  دار   عاشقانش   را          
 كه پاي دار، خوش دل هم چنان منصور مي آيد

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 زهد و تقوي به خدا كشور بيكاران است          

 يا  از   من   مستانه   بپرسسِّر   منصور    ب
 

()()()()()()()()()()()()() 
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 عقل گرايي
 

 :علم، خّرد و دانش، افزار هستي شناسي صوفي نيست
صوفي احمد، مانند ساير صوفيان، با  دانش و استدالل و 
منطق در ستيز بوده و سعي ورزيده، شور و جنون و شيدايي 

را به كمك عقل و شيوه هاي كه هستي . را ترويج دهد
انديشه هاي فلسفي به بررسي مي گيرند، مناسب حال اين 

شناخت حقيقت . صوفيي پاكباز  و به معرفت رسيده نيست
خّرد يا عقل به حكم . وجود از طريق عقل نظري ميسر نيست

طبيعتش از دريافت واقعيت نهايي عاجز است و به دليل 
 درك جوهر خاصيت استداللي و احوليت ِكه دارد قادر به

 :يگانهء وجود نيست
 

 علم و خرد و دانش، زاهد تو مجو از من         
  وز كسره و  فتح و ضم بيگانه شدم  ياهو

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
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 عقل سرمايهء هر خوف و هراس          
 باده بي خوف و هراس است بيار

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
         مرا معذور ميدار اي خردمند  
 كه ما را آن نگار از ما گرفته
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 موالنا در كارگاه بينش صوفي احمد

 

موالنا، سردار عاشقان است و او تعليم عشق مي دهد و عشق 
صوفي . خود يك رزم است، و رزم، كار هر مخنث نيست

 احمد بناي استوار و محكم خود را در اين راه، مديون و
 :مرهون حضرت موالنا مي داند 

 
 بناي احمد از آن جا دميد حضرت رومي         

  مخنثي   نرود   روز   رزم،   پيش  سپاهي
 

صوفي احمد علي، يكي از غني ترين ارباب صوفيه و اوج 
ارتقاي انديشه هاي عرفان اسالم است كه بدون شك و 

 چهرهء ترديد از موالنا جالل الدين محمد بلخي، بزرگترين
. ماندگار و ملتهب ترين جان دنياي عشق، فيض برده است

 :وي ارادت خود را به موالنا اين گونه بيان مي كند
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 اي  هزاران   جان   فداي   مولوي          
 وه چه خوش فرمود او اين معنوي

 بشنو از ني چون حكايت مي كند         «
 » وز  جدايي  ها   شكايت  مي كند

 
، بدون وارستهاه به سازمان فكري اين دو عارف يك نگدر 

درنظرداشت تشابه الفاظ و روش گفتار، يك قدم فراتر رفته، 
وقتي به معاني و مفاهيم مي رسيم، آن وقت به شباهت بافت 

 عرصه ها، علي الخصوص، بيشترينهاي فكري آن ها در 
، آن صوفي احمد. افكار عرفاني شان، ملتفت مي شويم

 ديده، در ذهن دراك  يا بيدل كه در كالم موالنامعاني نغز را
خود نگهداشته و زماني آن را بيرون ريخته كه به هيچ 

 تقليدي ندارد و سخن كامال تر و تازه و ءصورت جنبه
 اهل ذوق، در ترويج و بازتاب معاني و .درخشان است

معرفت از اسالف خود چيز هاي را به وام مي گيرند،  و يا 



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٦٠
 

به طور مثال، . دل به طريق فيض اتفاق مي افتدالقاء معني در 
 :صوفي احمد مي گويد

 
  بود            صدا   شكستن نشان   را  چيز هر 

 هر جا شكست شيشهء دل را صدا نبود
 :و همين مطلب را صوفي عشقري اين گونه بيان مي كند
 از هر چه در شكستن آواز مي برآيد         

  ندارد ليكن شكست دل ها هرگز صدا
وحدت انديشه و افكار موالنا و بيدل، در ديوان صوفي 
احمد، حس مي شود و در فرصتي به ياري خداي عالميان 
شايد در اين مورد مقالهء فراهم كنم كه به مذاق اهل ذوق 

 : از صوفي احمد مي خوانيم .برابر افتد
 به حصن آباد الاحصي فراغت خانهء احمد            

 ارد تاب زخم گوشمالي راكه از دوران ند
در رابطه به اين بيت، الزم مي دانم تا شمهء از يك داستان 

.  شمار نكنم يعني،  ، الاحصي:مثنوي موالنا را اين جا بياورم 
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الاُحصي ثناء عليك : »ص«و اشارت است به حديث نبوي 
اثنيت علي نفسك ؛ يعني شمار نتوانم كرد صفات  انت كما

 .كردي ذات خود را  صفترا بر تو، آني كه خود

 

حكايت عاشق « موالنا، در اولين داستان مثنوي خود زير نام 
در »  شدن پادشاهي بر كنيزكي و خريدن پادشاه كنيزك را

 :بخش آموزه هاي عرفاني اشاره مي كند

       اين َنفَس، جان دامنم برتافته ست   
  يافته ست  يوسف پيراهان   بوي

كنم،  لحظه كه من از شمس ياد ميگويد، همين  موالنا مي
جان من، شيخ حسام الدين دامنم را محكم گرفته و اصرار 

گونه كه بوي پيراهن  همان. كند كه بيشتر از شمس بگو مي
رسيد و » ع«به دماغ حضرت يعقوب » ع«حضرت يوسف 

چشم وي از آن بينا شد، اكنون، حال  حسام الدين با گرفتن 
 شده است و مي» ع«عقوب نام شمس، مانند حال حضرت ي

خواهد كه هر چه بيشتراز شمس بگويم، از پيراهن يوسف 
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حضرت موالنا، حسام الدين را جان خود خطاب كرده . »ع«
 . است

       ها       سال  صحبت،    حق   براي از
 بازگو حالي از آن خوش حال ها

از براي پاس و حق آن : گويد كه حسام الدين به موالنا مي
 كه با تو دارم، از آن حال هاي خوش يا و دوستيصحبت ه

رفت،  و از آن لذات معنوي كه با شمس در ميان مي
 . حكايت ها كن
         شود       خندان   آسمان   و   زمين  تا

 عقل و روح و ديده، صد چندان شود
از حال خوش و از آن مصاحبت هاي عارفانه و عاشقانه 

ن شادمان گردد و قوهء عقل حكايت ها كن، تا زمين و آسما
 . و روح و ديده صد مراتبه بيشتر گردد

        الفنا       في    فَاني   تُكلّفني ال
 كلت افهامي فَال احصي ثنا
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به من تكليف مكن، مرا ! اي حسام الدين، اي جان من
زحمت مده، چونكه من اكنون رو به فنا گذاشته ام و در حال 

ح و ثناي او را بگويم و بر شمرم، من نميتوانم مد. فنا استم
 . كه از حالت فهم و هوشياري دور شده ام براي اين

        غيرُ المفيق      قالَه  شيء ُكُلّ
 اِن تَكلف او تَصلف ال يليق

من كه در اين حال، سرمست بوده در عالم بيخودي قرار 
دارم، الزم نيست مدح و ثناي شمس را بگويم، چون هر چه 

عالم بيخودي تقرير كنم، در قدرت فهم بشري نمي در اين 
 .گنجد

       من چه گويم؟ يك رگم هوشيار نيست   
  نيست يار  را   او  كه  ياري  آن  شرح

. من شرح آن يار را كه نظير و مانند ندارد، چگونه بيان كنم
يك رگ من هوشيار . سخن مست را هوشياران فهم نكنند

بيخودي و مستي سخن كه  در عالم  نيست، پس كسي
 گويد، از آن سخن بديگران چه منفعت رسد؟  
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 : در اين باب مي گويد520و در دفتر اول، بيت 

          ثناست  ترك   ز من  گفتن  ثنا اين    

 كاين دليل هستي و هستي خطاست

در واقع، عاشق هرگز نمي تواند آن گونه كه بايد و شايد 
 حالت فنا ونه در ثناي معشوق خود را بگويد نه در

 گفتن اين چنين ثنا، دليل بر اين است كه عاشق .هوشياري
 اظهارخودي احساس مي كند و فاني  هنوز در مقابل معشوق

است  در معشوق نشده است و اين خود خطايي نا بخشودني
 از اظهار ، او. سزاوار گوشمالي علي،و به قول صوفي احمد

كه فراغت خانهء آباد هستي در برابر معشوق دم نمي زند، بل
 :كرده و هرگز از دويي حرفي بر زبان نمي آورد

 به حصن آباد الاحصي فراغت خانهء احمد           

  كه از دوران ندارد تاب زخم گوشمالي را
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 موسيقي و سماع 

 ءسماع، حالي است كه بر اثر آوازي خوش و يا نغمه
در اين حال بعضي . دهد دلكش، صوفي را دست مي

زند كه ممكن است بيننده   ناخودآگاه از وي سر ميحركات
آن را نوعي رقص پندارد، اين است سماع غير ارادي با 

 :سماع راست، كه مولوي در باره اش گويد

 بر سماع راست هر تن چيره نيست

  انجير نيست مرغكي  هـر  طعمهء

به قولي كه در كتاب نقل شده، صوفي احمد، در طريقت 
داراي آواز خوش بود و پس از مالقات چشتيه گام مي زد، 

با يك صوفي به طريقهء ياد شده تمايل پيدا كرد و بدان 
 .پابند گرديد



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٦٦
 

سعي در بيان عشق بهت انگيز است، منطق و استدالل در 
شرح عشق مي لنگد و به قول موالناي بلخ، تنها موسيقي 

 . است كه تا حدي قادر  به بيان حاالت عشق است
، در فرهنگ اصطالحات و تعبيرات در بارهء موسيقي

  يكي از رسوم ": عرفاني از داكتر سجادي آمده است كه
صوفيان . سالكان و صوفيان، رقص و سماع و موسيقي است

برآنند كه يكي از راه هاي بيرون آمدن از قبض و توجه به 
عالم الهوت و حصول بسط و سرور، رقص و سماع و 

 صوفيان به .نواختن دف و چنگ و آواز خوش است
موسيقي، از ديدگاه الهام بخشي آن نظر مي افكنند و آن را 

آواز و موسيقي را اسراري است . وسيلهء تزكيه مي شمارند
آن چه از زبان موسيقي توان گفت، به زبان . كه بر زبان نيايد

زيرا حاالتي است كه به عبارت نگنجد . آدميان نتوان گفت
ت كه قوهء شنوايي را بر ساير و به زبان نيايد و از اين رو اس

 ."قوا رجحان داده اند
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صوفي احمد، در مورد سماع و لحن داوودي چنين اشاره ها 
 :دارد

  بود واجب در آن          حرفي  را  صوت
  ميان   در    آيد      عالم    نشان    تا

 خداست            هم از حسن  لحن داوودي
 وز سماعش غارت جان ها چراست؟

 حسن لذت ديدن است          از  را  شم چ
  پيوستن است حق به   راه ِ   را   شمع

هر سازي كه در او معشوق ازلي مراد بود، مطلوب عاشقان 
 :است

 احمد اين ملت ميان عشق بازان عيب نيست         
  بر صداي   دلكش  زنگ  كليسا   مي روم

()()()()()()()()()()()()() 
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 في احمد عليمقام معنوي صو

 اگر هل من مزيد از بايزيدي سر زد از مستي          
 همين  آواز  از  غيرت  مرا  از  گور  مي آيد

بيشتر خواستن و افزون طلبيدن را گويند، : هل من مزيد
 .اقتباس شده از قرآن است

مستي عاشق راستين، با مرگ به پايان نمي رسد، اگر بايزيد 
گفت، صوفي احمد »  من مزيدهل«بسطامي در حالت مستي 

ا در گور دارد و از آن جا اين همين شور و مستي و جذبه ر
او، به ريشه اش كه از كجا رسته است، .  بلند مي شودشيون

 :اشاره مي كند

  ما            ريشهء   رسته  عدم آباد گلشن  ز 

 كه تاك كهنه، قوي تر شراب مي آرد
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ر خرابي و تعليم يافتهء صوفي احمد، خود را خانه زاد كشو
دبستان نامرادي و فقير عجز تصوير مي داند، و اشعار خود را 

 .اخگر پارهء چند و ديوانش را شرارستان نام مي گذارد

 طريقتي را كه صوفي احمد برگزيده است، شرط اول و 
پايهء اصلي آن، ترك خودبيني و ستيز با پندار هاي است كه 

اين صوفي آگاه، سيري در . ددر اطراف انسان تنيده مي شو
خودشناسي خود داشته و اين را بهتر از هر راهي براي 

همان گونه كه بي . شناخت خودش و خدايش پسنديده است
طهارت بدن نماز درست نيايد، بي طهارت دل، معرفت 

 .  درست نيايد

 ما ر ا چه  سر و كار  به اوراد و وظايف؟          
 زبان استتعريف ني و چنگ، مرا ورد 

«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 
 به دكان نفس دارم بنا آيينه سازي را          

 ندانم نسيهء مستقبل و دينار ماضي را
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بدون شك و ترديد، صوفي احمد، يك صوفيي روشن 
وي پس از آن كه دنياي فقيه و مدرس و واعظ . ضمير است

 كانرا مي آزمايد، به تصوف رو مي آورد و به دنياي پا
شود و  به زودي در مي يابد كه كار به علم تنها بر نزديك مي

نمي آيد، به موسيقي و رياضت و مجاهدت با نفس و 
 و از اين حقايقي كه هنگام سير. تهذيب درون مي پردازد
گردد، از طريق كالم آب دارش سلوك به وي مكشوف مي

 :مي توان به مقام معنوي وي انديشيد
 بگو          ! دا غيب اللسان وقت خودي احم

 پوشيده  خلعتي  ز  عناصر  نگار غيب
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 راز  الست  سر زند  از من، بگو چه باك          
 زيرا در اين معامله گوش فلك كر است

از آن جا كه اقوال صوفيان در ترازوي داوري عالمان و 
 :دفقيهان نمي نشيند، ناگزير بار اتهام را بايد كشي

 احمد  ز  خلق مي كشد اين بار اتهام         
  اندر حرم  نشيمن و گويند كافر است
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صوفيان، يعني، برگزيدگاني كه به سوي حق در حركت اند 
و ين سيرت ها و پاكيزه ترين اخالق و داراي نيكوتر

 مستغرق اند كه، شوريدگاني كه در عشق محبوب خود چنان
 :شناسندن پا را از سر 

  سر ِ خويش ندانم كه كدام است          پا را ز
 تا   يافته ام   لذت  بي  پا   و   سري   را

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 از   بوي  رياحين  جنان   عار  نمايد          

 احمد چو ببويد گل زخم جگري را
 

()()()()()()()()()()()()() 
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  صوفي احمدمقام شاعري
 

رف و عالم مشهور قرن پنجم و برادر امام احمد غزالي، عا
كه در باب » سوانح« محمد غزالي، در كتاب معروف خود، 

 گفتار ":عشق از ديد عرفان و تصوف است، مي گويد
عاشقان ديگر است و گفتار شاعران ديگر، حد ايشان بيش از 

 ."نظم و قافيه نيست و حد عاشقان، جان دادن است
به جوشش آورده، و  وبشمحبعشق صوفي احمد علي را، 

 ادعاي هرگز. خوانش كرده است درد دوري و اشتياق غزل
 :، بلكه به لسان غيب در ِ چند سفته استشاعري ندارد

 احمد به لسان غيب سفته ست در ِ چندي          
 در  عين  جنون  گويد  فرزان ه شدم ياهو

اين صوفيي پاكيزه سرشت، مانند اسالف خود چون موالنا 
 نمي ء  از شعر گفتن سود و بهرهل الدين محمد بلخي،جال

 ذهني او به ، روابط داد و ستد و گرفتاري هايجويد؛ شعر 
ي را از بهر تفنن يا طبع معناي معمول امروزي نيست، شعر
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 ،آزمايي نسروده كه امروز در زمرهء شاعران خطابش كنند
 زلبري و بيان و توصيف اسرار غيبي قراري روح و   بيبلكه
  منابع معرفت و عالم بيخودي، بي اختيار ازمتواترهاي  شدن

 :شده است سان شعر جاريبر زبانش به 
 كالمم چون عروس غيب، محرم اهل دل باشد          

 هزاران  نكتهء  رنگين   ز  جيب  انتخاب  آرم

هاي قدسي   مسيل اين بارش،اوبه قول شادروان زرينكوب، 
فرساي شخصي در  ي طاقت ها شعر او حاصل كوشش. است
 زبان، غوطه خوردن در توهم و گم شدن در بازي ءعرصه

با الفاظ نيست، شعر او جوشش دل است؛ هديهء خداست؛ 
ترين  چرا كه حاصل سماع روح در لطيف سرود غيبي است؛

ترين حاالت اوج و پروازش به عالم برتر و به سوي  و سبك
 معرفت خبر ي و، كالمش از كمال معنمبدأ متعالي است

 :دهد و نشهء اين مي را اناالحق مي نامد مي
 كه نشهء مي ما جز اناالحق احمد نيست
  به  لب  رسيدن  شعرم  شراب  مي بارد
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كلمه «زبان، بخشي از انديشه است و يا به قول تولستوي، 
همين انديشه است كه در قالب واژه گان » همان انديشه است

به هر اندازه . ميت مي يابد، رنگ و بو و خاصيت گرفته، جس
كه فضاي انديشهء انسان وسيع و گسترده باشد، به همان 

پس، شاعري كه صاحب . اندازه زبانش غني و پربار است
 .انديشه است، حرفي براي گفتن دارد

كلمه زاييده نمي « : نيما يوشيج، سخن بسيار زيبا گفته است
. »ه داردشود مگر با فكر و هركس به اندازهء فكر خود كلم

كالم صوفي احمد، حاصل انديشه ورزي وي است و از 
 :كسي به عاريت نگرفته است

 نه سفته ايم دري از زبان كس احمد          
 به شعر ما نبود كذب را گداز نويس

نزد ارباب سخن، گسترش زبان، همانا نوآوري و تصرف در 
نحو زبان شعر است، يعني دريافت معني را دشوار نمودن و 
دشواريابي يكي از خصلت ذاتي هر هنر اصيل، به خصوص 

صوفي احمد، از معاني و مفاهيمي سخن ميگويد . شعر است
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شعر اسرار آميز . كه در ذهن وي به بلوغ كامل رسيده است
 :وي باب اهل راز است

 در مجلسي كه شعر من آيد در آن ميان         
  احمد،  به   وجد  افكند  ارباب  راز  را

»«»«»«»«»   ««»«»«»   «»« 

 
 در دفتر ادراك و خرد هيچ نگنجد           

 يك  عالم  اسرار  بود  هر سخن ما
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 در جهان هر نكته ام در چشم هر اهل دلي          

 در  رخشان  است يا لؤلؤست يا مرجان تر
، بلكه دستور زبان، قواعدي نيست كه از ازل مقرر شده باشد
 .همين شاعران بودند كه دستور زبان واقعي را نوشتند

از تجربه هاي علمي كه در حالت شعور و هوشياري به دست 
مي آيد تا تجربه هاي شعري كه در ناخودآگاه ترين لحظات 
شكل مي گيرند، فرقي ست نهايت عظيم، زبان صوفي، 
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 فرآوردهء به طور ذاتي تابع احساس ناخودآگاه و آورده از
 :ازل  است، نه تابع قوانين حاكم بر زبان معيار

 احمد   همه   رنگيني   طبعت   ز  ازل  دارد         
  صد طرز سخن گويد بي كام و زبان امشب

 
«»«»«»   ««»«»«»   «»«»«» 

 
 زبان  حال  احمد  شكرافشان  از ازل  باشد           

 به هر جا نقل بزم خيل عشاق است، ابياتش
 : نيز در اين رابطه هوشدار مي دهدموالنا

 تو مپندار كه من شعر به خود مي گويم          
  دم نزنم يكي  بيدار   و هشيارم كه  تا 

ء صوفي احمد را به بيكرانه ها آن چه كه، پرواز انديشه
موسيقي، از جملهء . برد، فهم وي از موسيقي استمي

گامي گويند، هن. خصيصهء ذاتي و جزء طبيعت شعر است
كه طاير غزل در سير صعودي از اوجگيري باز مي ماند، 
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موسيقي به فريادش مي رسد و آن را تا جايي كه توان 
 . معنوي دارد قوت پرواز عروجي مي دهد

و در نهايت،كالم صوفي احمد،  مسبب عظمت و شناخت 
 .حقيقي فردوس برين است

 بلند  رخ  فردوس   در  اشعار  تو  احمد         
  را كه به سر شوق لقاي سخن استش آن

اين صوفيي وارسته و شوريده حال، چون خود به دنبال آتش 
 :خوارهء، بي سراپايي و گريبان دريدهء ست

 همچو خود مي جويم آتش خوارهء         
  بي     سراپايي ،     گريبان    پاره ء

انديشه هاي بديع و بكر صوفي  عظمت: خوانندهء ارجمند
انسان صاحب دل و صاحب ذوق را در حيرت فرو احمد، هر 

  .برده، مجذوب مي كند
من، در كمال شتابزدگي و نهايت محجوبيت به اين نبشته 
دست يازيده ام تا اين صوفيي واالگهر و نيكونام را به معرفي 

رم كه برايم بسنده نيست، تالش بگيرم، بايد اذعان بدا
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شخصيت ورزم تا در آتيه پيرامون عظمت، درك و مي
از آن جا كه شعر و ادبيات توجيه . باالمقدار وي بيشتر بنگارم

پذير است، سخن در مورد صوفي احمد ادامه دارد و به قول 
  :عالمه اقبال الهوري

  مغان           كار   رسيد   پايان    به كه  مبر  گمان
 هنوز هزار مي ناخورده در رگ تاك است

 
ء صوفي احمد، نيايش به با اين كالم زيبنده و مخلصانه

 :بارگاه ايزد عميم نموده و با آن، نقطهء پايان مي بخشم 
 اين دعا مي كنم از روي يقين          

 دل  به  فرياد  كه  آمين  آمين
 خاكساري  به  من  ارزاني دار         

  در رهت دار  مرا  خاك نشين
 

()()()()()()()()()()()()() 
 
 



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٧٩
 

 سپاسگزاري 
له با ارادت تام، مي خواهم به انديشمند مهرورز و بدين وسي

فرهنگ دوست فرهيخته، جناب عبدالرحيم غفوري، 
سپاسگزاري عميق خود را از بابت فرستادن ديوان پر شكوه 

 . صوفي احمد ابراز نمايم
غفوري گران ارج، در راه تعالي و گسترش زبان و فرهنگ 

برداشته كه از وطن عزيز ما، همواره گام هاي متين و مثمر 
جمله، چاپ اين كتاب واالي جد شان  را ميتوان يكي از اين 
تالش هاي ارزشمند در راستاي غنامندي زبان و فرهنگ و 

 . معرفي مشاهير ما برشمرد
از دادگر توانا، براي اين دوست مهرآفرين، بهروزي و 

 . سربلندي استدعا مي كنم
 جبهه ام  فرش  سجود اهل تسليم است و بس

 متي در هركجا خم گشت محراب من استقا
 »بيدل«

 با عرض ادب، سميع رفيع
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در مورد ويراستاري و چاپ ك پيشنهاد بسيار صميمي ي

 دوم اين كتاب ارزشمند
 

 ي و سئو تعبير در كالم صوفي احمد علي،از سكته خوانبراي اين كه 
اين موارد را يادداشت كرده ام تا ديگر . جلوگيري به عمل آيد

 . ران را مصلحت چه باشدصاحب نظ
 » ي تنكير يا نكره«

. اسمي را گويند كه در نزد مخاطب معلوم و معين نيست: اسم نكره 
. مردي را ديدم، دوستي شكايت نزد من آورد، خانه ي زيبا بود: مانند

هم ازآن رنگ ها گوينده ي، رزمنده ي، و . نامه ي به برادرم فرستادم
نيز » خانهء ، نامهء ، گوينده ء  « .ماشي و آبي: مفهوم شود مانند

 .درست است
********** 

 ور  ما  شده شهد چشمهء شور ما   طه  جام  تو نگه
 به تو حشر، با تو نه شور ما احد از يكي عشر آورد

 فقدان ياي تنكير باعث سكته خواني بيت مي گردد، ،  62صفحهء 
  »نگهء يا نگه ي«  درست آن

********** 
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 مه سار كوثر فيضش به ما        قطره اي از چش
مراد از » قطره اي« ، »قطره ي يا قطرهء « درست آن  ، 55صفحهء ، 

 .مفرد مخاطب است
********** 

 في المثل چون صعوه اي در پنچهء شاهين بود     
مراد از » صعوه اي« ، »صعوه ي يا صعوهء« درست آن ، 58صفحهء 

 .مفرد مخاطب است
********** 

 مغ بچه اي در ناقوس                    گفت خوش 
مراد » مغ بچه اي«، »مغ بچه ي يا مغ بچهء « درست آن ، 60صفحهء 

 .از مفرد مخاطب است
********** 

 »اي ، كاربرد مفرد مخاطب«

 :دقيقي بلخي گويد، خسته اي، شرمنده اي گفته اي ، تو 
     ارغنده اي و گه ارمنده اي گه
 هسته ايآ و گه آشفته اي  گه
         را خنده اي پيروز   بخت  لب
   فرخنده اي     مرواي   نيز   مرا
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 .همين كاربرد را دارد كه در باال ذكر شد» اي«
********** 

« درست استفاده شده، اما » ساقي اي« در بيت زير، مفرد مخاطب 
فراموش شده كه باعث سكته خواني مي گردد، » ره«تنكير » ياي

  » رهء يا ره ي«درست آن  
  غمم بود      بلكه محيط،  نه   بود،  قدمم  دم  تو  ره به

 كه تو ساقي اي، چه غمم بود كه خمار درد سر آورد
********** 

 :مورد ديگر
  بر كف، چرا از گنج مي الفي؟   حبه اينداري 
  را كامراني  برگ   و   ساز  تجمل  بي  نداند

  »ا حبه ي حبهء ي« درست آن ، 75صفحهء 
»  ياي تنكير و مفرد مخاطب«به چند موارد اندك در رابطه با استفادهء 

را در  ديوان، مي توان  از روي اين » ي«متباقي كابرد انواع . اشاره شد
مثال ها تصحيح نمود، در غير آن سكته خواني ادامه يافته،  برداشت 

 ياي «زماني كه به جاي . درست از معانيي شعر صورت نمي گيرد
قابل بكار رود، در تلفظ و معني تغيير » ياي مفرد مخاطب«، »نكره

 : يك مثال.مالحظهء به ميان مي آيد
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 »  بركف، چرا از گنج مي الفي؟ حبه اينداري « :  همين بيت باال
نداري، يعني تهي دستي، خوردترين چيزي بر كف : تعبير بيت 

اك و دود شده دستي، چرا از گنج مي الفي؟ در اين حالت معني خ
خوردترين چيزي « حبه اي، خطاب به مخاطب است، يعني . است
م، آن وقت مراد ياما وقتي حبه ي يا حبهء بنويس. معني مي دهد» استي

ما  از تهي دستي است، خوردترين چيزي هم در كف نداري، پس 
چرا از گنج مي الفي؟، در اين حالت معني و مرام پابرجاست، چون با 

 . است، مشخص مي شود» حبه «  هدف ما كه »ياي تنكير«
 :مثال ديگر

  بزم رندان است اشعارم      در تحفه اي جا   هر به
 كه سوغات ازل آورده با خود خوش كالمي را

خطاب به » تحفه اي  « »تحفهء يا تحفه ي« درست آن ، 75صفحهء 
و اين هم . مخاطب است، يعني تو به هرجا تحفه اي، تحفه استي

 آخر كه به جاي ياي تنكير مفرد مخاطب استفاده شده و صد نمونهء
 :درصد خوانندهء شعر را به بيراهه مي كشاند

     تو شمه ايبشنو ز ني حكايت ما را 
  از ماجراي ما  بود نمونه اي  محشر
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، »تو شمه اي و تو محشر نمونه اي « ، در اين بيت ، 84صفحهء 
ياي «لي كه منظور از مخاطب مورد خطاب قرارداده شده، در حا

 . است» نكره
********** 

 :مورد ديگر
 »فارغ دلي است« يا » فارغ دلي ست « يا »  فارغ دليست « 

 .فارغ دليستاز دير و حرم روي برتافتن، 
 . كه من تا كنون ديده امفارغ دلي ستاحمد، انسان 
 :و اين بيت

 »  فارغ دلي است « روي از دير و حرم برتافتن 
  بود   دين  فخري    الفقر عاشقان بر   احمدا 

 »فارغ دليست« درست آن   59صفحهء 
********** 

 :مورد ديگر
 »بهاريست، بهاري ست، بهاري است « 

 ، خدا خير كند    داري استحسن را طنطنه 
 ، خدا خير كند است بهاري   باد  در پرده
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ما  و ا»بهاريست و داريست« ، در اين بيت، درست آن 127صفحهء 
 :موارد ديگر آن

اشاره به يكي از  «  .ــ اين بهاري ست كه در فصل خزان مي باشد
 »بهار ها است 

چيزي را به بهار نسبت  «  .ــ پرده در باد بهاريست، خدا خير كند
 »دادن 

 
********** 

  بر لوح وجود  مشقي استكثرت آثار سيه 
  نقاش بي همتا بود خوش حسن   ما  نقش

 .»مشقيست« رست آن د، 111صفحهء 
********** 

 . در تمام ديوان» ي«كاربرد درست انواع 
 :مورد ديگر

 »كاربرد اسم معني با ياي تنكير« 

 هايي كه به صورت مستقل در خارج از ذهن وجود ندارند و  اسم
گويند، مانند   مي اسم معني  به آن وابسته به حضور ديگري هستند،

نكره اين » ياي«اسماي معني را با  .زشتي، حيراني، تاريكي و هستي: 



 نگرشي بر بينش احمد علي قندهاري، صوفيي شوريده حال          ٨٦
 

زشتيي، : ، مانند تا هنگام خوانش سكتگي ايجاد نشودمي نويسندگونه 
هستي، : كاربرد و طرز نوشتن اين گونه. حيرانيي، تاريكيي و هستيي

ارد نبوده، در تلفظ و معني هستي  ِ، هستي ي، هستي يي، هستي اي، و
 . ايجاد مي كندسكتگي و سئو تفاهم

 :مثال از كتابچند 
    باورت گر نيست بشنو از گواه غيرتم  

  ديگر بود دعواي پيشين مراقاضي اي
در اين كتاب در سه  »اي«كاربرد    »قاضيي« درست آن ، 68صفحهء 

موارد چشم گير است، حال آن كه يك كاربرد بيشتر ندارد، ان هم 
 .مفرد مخاطب

 :در فرهنگ دهخدا در اين مورد آمده است
 :  گويدمولوي
  مي گذشت       جولقييي      ناگهاني

 با سر بي مو چو پشت طاس و طشت
********** 
 چو پاي ساقي و مينا به محفل در ميان آيد  

خوش احترامي را  بود  مستي سيه  نشاني  
  »نشانيي« درست آن ، 75صفحهء 
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دل كجا بنشيند از يك جرعه آب؟   تشنگي  
 ند سيراب ماوصلش ك  از كوثر خود نگر 
  »تشنگيي« درست آن ، 77صفحهء 

  بود     وسعت  تنگي  نمودن  افغان  را آه
 شكل حيرت را نديدي هيأت تصوير ما

  »تنگيي« درست آن ، 79صفحهء 
و در بعضي موارد هيچ » اي « و »  ّ «كاربرد اين مورد در كتاب،  با 

 معني مشخص نشده، كه باعث سكته خواني  و برداشت دگرگونه در
 . مي گردد

********** 
 مستقل نويسي واژه ها: مورد ديگر

  وجودش    »ميانست  «    به  خدايي برهان
 در اقرار معين الدين» زبان است « هر ذره 
 . درست است»ميان است و زبان است « ، 56صفحهء 

********** 
 اصطالح قرآني  » اوادنا«

 هماي فلك آشيان شد مسيحا    
 تخت خيال محمد                             او  ادناست
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 54 جدا نوشته شده،  صفحهء »اوادنا « 
********** 

 شد     جانان    جان  سراپا    برافكنده  تن غبار
  پر احسان شد         او  ادناعقاب همتش در قدس 

                                    56 جدا نوشته شده،  صفحهء »اوادنا « 
********** 

 مرا نه قوت پايي كه شير خوردهء عشقم    
  ما شد  دويدن هوس  ما  در   دامن ميان

 .جدا تايپ شده» مادر« واژهء 
********** 

 . تصحيح شود»شرب «  به »شراب « ، واژهء  96در صفحهء 
********** 
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 قابل توجه ويراستاران

 . برادري دارم به نام محمود»برادري « 

 . شاهنامه، كتابي است نهايت جالب و خواندني»ابيكت« 

 . رهروي را ديدم كه از خيابان مي گذشت»رهروي«

   اين خبر را از طريق راديويي شنيدم »راديويي«

 .احمد، مرد دانايي است »دانايي« 

 كه هر سال مورد تحسين قرار ميست او، دانشجويي ا» دانشجويي« 
  :امـــــــــــــــا     .گيرد

 .  را ديدمخانهء يا خانه ي

 . را نوشتمنامهء يا نامه ي

 .آزرده اي، تو خسته ايتو ، تيز پي ايتو بسيار 

 . استسرمه يييا ، قهوه ييرنگ شلوار شما 
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حرفه اي «  هرگاه .او ويراستار حرفه يي است. او، مرد حرفه يي است
 .بنويسيم، مراد ما مفرد مخاطب مي شود

 در .نه كشتي اي» كشتيي «  . مسافر داشتكشتيي را ديدم كه خيلي 
» ياي«بنويسيم، وارد نيست، بلكه » كشتي اي« اين حالت نيز اگر 

فشار » يا«تنكير را با كشتي وصل مي كنيم، تا هنگام تلفظ باالي همان 
 .بياوريم و از سكته خواني جلوگيري شود

.............................................. 

» واو«و يا » الف مقصوره« يد گذاشت كه هر گاه اسم با ناگفته نبا
آن فنايي : نوشته شود مانند » يي« ختم شود، به هر صورت بايد با

آشنايي است  است كه عرفا دانند، دانستم كه دنيا را بقايي نيست،او
 .دوستي اش افتخار مي كنم كه به

............................................... 

 يا پيش »واو«ختم شود و حرف ماقبل  »واو «ان اسمي كه باهم چن

» يي«با   بايد  جادو، كدو، ابرو، مو، هندو،: داشته باشد مانند ضمه
  :نوشته شود 
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 . آن دكان كدويي بسيار بزرگ دارد. با فرهنگ است هندويي او

«  در جملهء يا بيت شعري، تفكيك ميان مفرد مخاطب ،زماني كه ما
 متخلف مشخص نسازيم، در مواردرا تنكير » ياي« رد و كارب» اي 

 از كجا بداند كه .دبيراهه مي روخوانندهء همان بيت يا جمله به 
 يك شخص مخاطب منظور است و يا نسبتي مشخص شده است؟

 :مثال

 .  خسته ايتو 

 .  را نوشتممقدمه اي

 . را ديدم كه بسيار بزرگ بودكشتي اي

 . استحرفه اياحمد ويراستار 

و اين گونه كاربرد، . استفاده مي شود» اي« در چهار موارد مختلف، 
آن كه ما حال . صد درصد در تلفظ و معني دشواري ايجاد مي كند

 : دشواري لفظي و معني را برطرف كنيممي توانيم با درست نويسي،

 . خسته ايتو 
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 .  را نوشتممقدمهء يا مقدمه ي

 . را ديدم كه بسيار بزرگ بودكشتيي

 .  استحرفه ييمد ويراستار اح

 

 

 


