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  22شماره پياپي-1392زمستان-شماره چهارم-سال ششم

  

  بررسي زندگاني، افكار و اشعار دكتر نعمت اهللا تابنده

 )131-152(ص 

  3مسعود سعادتي،(نويسنده مسئول)2هادي درزي رامند
  26/6/92تاريخ دريافت مقاله:

  4/8/92قطعي:تاريخ پذيرش 

  

  چكيده:

بررسي شعر عرفاني در قرن چهاردهم و در كشاكش عصر پوالد و آهن و عرفانهاي كاذب و دروغين، 
رنگ و ذوقي ديگر دارد؛ آن هم شعري كه طعم عرفان راستين و ناب در آن چشانده ميشود.در 

ه است. موشكافي قرار گرفتاين مقاله زندگي ، شعر و انديشة دكتر نعمت اهللا تابنده مورد بررسي و 
براي نيل به مقصود، مقاله در سه محور اصلي انديشه و تفّكر، بالغت و ادب، زبان و دستور 

هاي كليدي شعر او و در محور دوم، برجستگيهاي شعرش سازماندهي شد.در محور نخست، انديشه
نكته ستوري نگريسته شد.از ديدگاه ادبي بررسي شد و در محور سوم ويژگيهاي زباني او از نظرگاه د

گيري نعمت اهللا از آيات قرآن و احاديث، ويژگي مذكور با اينكه به دليل بسĤمد باالي بهره ديگر،
عنوان استشهاد به آيات قرآن و احاديث به صورت يك ويژگي زباني در ذيل محور سوم مورد 

  بررسي قرار گرفت.
  

  واژگان كليدي:

  نغمت اهللا تابنده، شعر عرفاني، شعر معاصر، انديشه، برجستگيهاي ادبي، استشهاد
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  مقدمه:

  نامه :الف)زندگي
جمادي االولي  22هجري شمسي مطابق با  1308اهللا تابنده در شب شنبه سوم مهرماه نعمتدكتر 

هجري قمري در بيدخت گناباد واقع در استان خراسان به دنيا آمد. ايشان فرزند ششم  1348
  نعمت اللهي گنابادي بودند. ةقطب وقت سلسل ،ليشاهحاج شيخ محمد حسن صالح ع

امجد دكتر تابنده ، يعني عالم و عارف رب حاج مالّ سلطان  اني آقايسلسله نعمت اللهي از زمان جد
اي در ايران يافت و از آن زمان به بعد گناباد كه موطن محمد ملّقب به سلطان عليشاه رونق تازه

مالّ  آقاي حاج،  طريقت گرديد. پس از سلطان عليشاه فرزند ارشدشآن بزرگوار بود، ملجا سالكان 
آقاي حاج شيخ محمد حسن صالح عليشاه به مقام ، فرزندش  وعلي نورعليشاه گنابادي و پس از ا

  .نايل شدندقطبيت و ارشاد در سلسله نعمت اللهي 
ر ب در ايران گرديد كه بنادر زمان صالح عليشاه مزار سلطاني در بيدخت مبدل به تنها خانقاه زنده 

  .است سنت ديرينه تصوف در ايران و عالم اسالم پذيراي زائران و مشتاقان سلوك معنوي بوده
و مرجع و محل رفت و آمد رهروان  ااي كه ملجبا اين شرح ، دكتر نعمت اهللا تابنده در خانواده

نيز متأثر از محيط معنوي خانواده به ويژه  شطريقت بود، به دنيا آمد و طبيعي است كه شخصيت
انت، و بردباري ، مت پدرش قرار گيرد. در رأس خصوصيتهاي اخالقي ايشان، تواضع و فروتني ، صبر

نيكوكاري و بخشش بود. دكتر تابنده به خدا و خلق خدا عشق ميورزيد ، با همه طبقات اجتماعي 
  يكسان رفتار مينمود و به همه احترام ميگذاشت.

دكتر تابنده تحصيالت رسمي را از دبستان جامي در بيدخت آغاز كرد و در عين حال دروس 
رفت . وي پس از اتمام تحصيالت ابتدايي به گمكتبي را نيز زير نظر پدر و معلمان محّلي فرا مي

 شكدهشدن در دان التحصيل گرديد. پس از پذيرفتهتهران آمد و از دبيرستان دارالفنون تهران فارغ
هجري شمسي  1334پزشكي دانشگاه تهران، تحصيالت خود را در اين رشته آغاز كرد و در سال 

  التحصيل شد. از آن دانشگاه فارغ
هجري شمسي با خانم زهره سعيدي فرزند آقاي  1334دكتر تابنده در يازدهم مرداد ماه سال 

رفاي برجسته نيشابور ، ازدواج ابراهيم سعيدي از بزرگان نيشابور و نوه آقاي اعتضاد العلما از ع
  كرد.

تخصص  ةهجري شمسي همراه همسر خويش براي ورود به دور 1335وي در ارديبهشت ماه سال 
در رشته اطفال و داخلي عازم ژنو سوئيس شد و پس از گذراندن دوره تحصيلي به ايران بازگشت 
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 سال خدمت بيست و پنج و در مشهد در وزارت بهداري مشغول به خدمت شد. دكتر تابنده در طي
خود در وزارت بهداري در پستهاي مختلفي از جمله سرپرستي بيمارستان حجازي و سرپرستي 

هجري شمسي اولين بيمارستان  1350شيرخوارگاه مشهد انجام وظيفه نمود. وي در سال 
د از عخصوصي اعصاب و روان را در مشهد به نام بيمارستان صالح پايه گذاري كرد. دكتر تابنده ب

ظهرها نيز در مطب خصوصي خود به درمان بيماران ميپرداخت. طبابت براي ايشان راهي براي 
بود، از  اهللا بود كه در سير و سلوك معنوي از مربيان خويش در طريقت آموختهخدمت به خلق

اين رو چه بسيار كه بدون هيچگونه چشمداشت مادي در درمان رايگان مستمندان بسيار شايق 
  .بود

دكتر تابنده عالوه بر فعاليتهاي علمي و پزشكي به مطالعات و تحقيقات ادبي و عرفاني عالقه بسيار 
داشت و با محافل و انجمنهاي ادبي و عرفاني زمان خود در ارتباط بود. وي با مرحوم سيد 

آشتياني كه از استادان و مدرسان شهير عرفان نظري و حكمت بود و در مشهد سكونت جالل
واسطه نسب خانوادگي و هم شخصيت علمي ه ت رابطه نزديك داشت. مرحوم آشتياني، هم بداش

  و ادبي دكتر تابنده با ايشان مأنوس بود.
هايي زيدهبود. گ داشت كه آن را به چاشني مضامين عرفاني آميخته يدكتر تابنده طبع شعري لطيف

 ( به چاپ رسيده است›› هاي دلنغمه‹‹ عرفاني ايشان در دو جلد كتاب به نام  از مطالب و اشعار
و  شد پدر جسمانينخستين مرّبي وي چنانكه گفته  تابنده در همين مقاله). آثار نعمت اهللا ←

  .به جانشينان ايشان ارادت ميورزيد  اوعليشاه بود و پس از رحلت  ، آقاي صالحشمعنوي
هجري شمسي مطابق با هفتم  1386روز پنجشنبه سوم خرداد سال نيم اهللا تابنده دردكتر نعمت

هجري قمري به سبب تصادف اتومبيل به بيمارستان منتقل گرديد و  1428جمادي االولي سال 
  .شتافتجان به جانان تسليم كرد و به لقاء حق  ،19در ساعت 

الولي هم جمادي اروز يكشنبه د پيكر پاك آن فقيد سعيد به بيدخت منتقل و پس از تشييع در
و مصادف با سالگرد درگذشت مادر گراميش در مزار سلطاني بيدخت در كنار پدر، برادر بزرگوار و 

 ديگر بزرگان سلسله به خاك سپرده شد.

ــا تابنده ، دكتر همايون تابنده، دكتر امير تابنده و مهندس   وي چهـار فرزند به نامهاي دكتر رضـ
  . 4»ذاشته استخاطره تابنده از خود به يادگار گ

                                                 
 www.7vadi.comذکر شده با تلخيص از مقدمه ديوان و سايت :  -٤ 
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  ب)در عرصه شعر:
نگرش كلي دكتر تابنده در شعر، نگرشي عرفاني است و اين نوع ديدگاه و نگرش، پديدآورندة شعر 
عرفاني در قرن چهاردهم شده است. شعري كه بر خالف نظر رايج و نامكتوب بسياري از اهل قلم 

بايد در رأس تفّكر » در قالب نوسخن نو «و محققان، زمان سرايش آن به سر آمده و به زعم آنان 
اعري دغدغه به كار شز تمامي اين انديشه ها آرام و بيو تدبر يك شاعر باشد.دكتر تابنده بر كنار ا

تخلص و نه تنها در قالبهاي » نعمت يا نعمت اهللا«خود ميپردازد، در شعر با نام كوچك خويش 
 كه در محور دوم به آنها پرداخته –جديد مختلف ادبي طبع آزمايي ميكند بلكه به ساخت قالبهاي 

دست ميزند. دكتر تابنده در سرودن مثنويهاي خويش آن يگانه سراينده عرفان ايران،  -شده است
جان جهان موالناي بلخي را هميشه مد نظر دارد و گويا اسلوب و طرز سرايش و چهارچوب فكري 

دكتر تابنده در مثنويهاي خويش به سبك و  موالنا در ذهن و زبان اين پير نيز تجلّي يافته است.
روش مشايخ بزرگ صوفيه همچون علي بن عثمان هجويري، شيخ نجم الدين دايه ، شيخ محمود 
شبستري و ... به آنچه كه از او خواسته و پرسيده ميشود پاسخ ميدهد و سعي ميكند تا آنجا كه 

  قطعيت ايراد نمايد.ميتواند پاسخ اين سواالت را فشرده و موجز اما در كمال 
  آثار چاپ شده نعمت اهللا تابنده:

  1374هاي دل، جلد اول، انتشارات پاندا، مشهد مقدس، چاپ اول نغمه -1
)، پاره اي از اشعار كه به طور كامل در ديوان 17 -1مطالب كتاب:مقدمه به قلم صاحب كتاب(ص: 

ش دوم: ني پيام آور )، بخ97 -19منتشر شده آمده است(ص:  1389اشعار كه در سال  
  دوست(شرح و تفسير ني نامه و مطالب مربوط)، 

  ) .222 -208) ، بخش سوم حاوي اشعار و مطالب گوناگون از خود شاعر ( ص: 207 -99( ص: 
   1382هاي دل ، جلد دوم، انتشارات سنبله، مشهد مقدس، چاپ اول نغمه -2

مطالب مختلف  -دل (ســي و چهار صــفحه) هاي مطالب كتاب: گزيده اي از ابيات جلد اول نغمه
عرفاني از بحث در بارة ريشـه واژه تصوف تا روز الست و اصطالحات تخليه و تحليه و تجليه و ....  

 -147)، غزليات شاعر (ص: 146 -124) ، دنبالة بحث در ني نامة موالنا (ص:  123- 1(صفحات 
219(  

  1389اپ اول ديوان اشعار: انتشارات ضامن آهو،مشهد مقدس، چ -3
  )208 -202اشعار متفرقه (ص:  ) ،199 -93) ، مثنويات (ص: 90 -2حاوي غزليات (صفحات 
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اند كه برخي از آنها در نشــريات دكتر تابنده مقاالتي نيز در موضــوع عرفان و تصــوف نوشــته -4
  است. منتشر شده›› حافظ‹‹و ماهنامه ›› عرفان ايران‹‹گوناگون از جمله فصلنامه 

  محورهاي مقاله:

  الف)انديشه و تفكر:
  طاعت: -
به اعمالي طاعت اطالق ميكند كه وصال به درگاه حضرت حق را پيش آورد. به عبارت ديگر  

طاعت آن است كه انديشه و سر سالك از آن پر شور و گداز گردد.طاعت از بهر پاداش را سوداگري 
  خوانده و عارف را از اين گونه اعمال بري ميداند.

ــادت قصـــد عـــارف وصـــل اوســـت       از عبـ
  

  وصـــل حـــق مقصـــود آن پـــاكيزه خوســـت 
  )124(ديوان ، ص:  

  طاعت را چهارگونه ميداند:هاي دل نيز به همين موضوع پرداخته و در كتاب نغمه
  براي رفتن به بهشت. -1
  به خاطر ترس از جهنم. -2
  براي اسقاط تكليف. -3
  )8، ص: 2براي اظهار نياز به پيشگاه محبوب بي همتا.(نقل به اختصار، ج  -4

دست يابندگان به اين طاعت و عبادت اخير، بسيار كم هستند و به همين مقام، حضرت علي (ع) 
و ال طمعا في جّنتك و لكن وجدتك ما عبدتك خوفا من نارك «ش اشاره فرموده اند :در كالم خوي

  و همين مقام است كه مورد نظر شاعر نيز هست. .٥»أهال للعبادة فعبدتك
  الهي: 6عفو و رحمت بال شرط -

 الزمر،�،)اللَّه رحمةِ منْ تَْقنَُطوا الَ أَنْفُسهِم علَى أَسرَُفوا الَّذينَ عبادي يا ُقلْبا استناد به آيه كريمة(
به اين موضوع ميپردازد كه بي شك رحمت الهي عام ) يِبَضتي َغحمت رَقبس(و حديث  �53

و فراگير است و بسياري را در بر ميگيرد اما در اين ميان، شرطي را نيز براي اين شمول عفو مطرح 
در آمدن در سلك بندگان حضرت حق بي شك ميسازد كه آن كسب جوهر عبوديت است.يعني با 
  عفو و رحمت الهي پذيراي وجود بنده خواهد شد.

                                                 
  ٣٣١، ص: ١شرح الكافي؛ ج -٥ 
  )١٠٠افزودۀ خود شاعر است.(ديوان،ص:» ب8شرط«قيد  -٦ 
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  گفـــــت جانـــــان بنـــــدگانش را ز جـــــود
  در طريــــــق بنــــــدگي تــــــا ميرويــــــد
ــود   ــت بــ ـ ــن عبوديـ ــاك ايــ ــوهري پــ   جــ
  بنـــده شـــو كـــين بنـــدگي آزادگـــي اســـت 
ــدگان   ــمار بنـــ ــي در شـــ ــون درآيـــ   چـــ

  

ــمم     ــبقت عفـــوم از خشـ ــوي سـ   ربـــودگـ
ــويد...     ــن شـ ــد از مـ ــا اميـ ــد نـ ــس نبايـ   پـ
ــود    ــت بـــ ــ ــنهش ربوبيـ ــه در كـــ   خفتـــ
ــت   ــادگي اسـ ــق آمـ ــف حـ ــول لطـ ــر وصـ   بـ
ــان   ــوش آن زمــ ــمول عفــ ــوي مشــ   ميشــ

  )101(ديوان، ص: 
تكيه بر عفو و رحمت الهي مضموني است كه شواهد بسياري در اشعار پارسيگويان دارد. اما تفاوت 

  در اين است كه او شرطي را براي شمول عفو ذكر كرده ولي ديگران نه: ديدگاه نعمت اهللا 
ــت  ــهو و خطــاي بنــده گرش اعتبــار نيسـ   سـ

  
ــت؟     مـعني عفو و رحمــت پروردگــار چيســ

  )345(حافظ نامه،ج اول، ص:

ــابــقــه لــطــف ازل   ــاامــيــدم مــكــن از ســ   ن
  

  خوبست و كه زشتتو پس پرده چه داني كه كه 
  )395(همان، ص:

  سماع:  -
برپايي مجالس سماع در تاريخ تصوف الاقل سه گونة بارز داشته است:سماع مبتديان و جوانان «

عارف مشرب، سماع مترسمانه و عادتي، و باالخره سماع پختگان تصوف عشق آميز.مجلس سماع 
جوانان خانقاهي كه از معارف صوفيان بهرة كافي نداشتند و از راه و دستة نخست را نوصوفيان و 

رسم عارفان نيز به درستي آگاه نبودند برگزار ميكردند...گروه دوم، سماع را به منزلة يك رسم و 
عادت صوفيانه تلقي ميكردند و آگاهانه وقت معيني را به سماع اختصاص ميدادند... اما سماع گروه 

نقد ».(سوخته بود و جان سماع نيز در همين گونه مجالس تجلّي ميكرد...سوم خاص عارفان 
  )270 -269صوفي، نقل به اختصار، ص: 

ديدگاه دكتر تابنده نيز در باب سماع و فروع آن مويد كالم مزبور است: چون در روز ازل حضرت 
چون  ييد گرفت باز مجددحق جمله ذُريه آدم را احضار كرد و از آنها بر ربوبيت و الوهيت خود تأ

بخش به تار و پود وجود سالكان برسد مجنون صفت ، مدهوش شده و در وجد و اين نواي روح
شور غرق ميگردند. بر پرهيز از سماع دروغين و تقليدي تأكيد كرده؛ ميگويد اگر تنها از ساز حق 

يكند كه ناقصان به رقصان شويد بي شك مورد اقبال كامالن قرار خواهيد گرفت. هر چند اذعان م
  ):153 -151و در تأييد سخن خود به قول موالنا استناد ميكند(ديوان ، ص:  7سماع آنان راه ندارند

                                                 
  گر ز ساز حق فقط رقصان شوی           مورد اقبال بی نقصان شوی  -٧ 

  )١۵٢ھا آگاه نيست (ديوان،ص :مهدر سماعش ناقصان را راه نيست               ھر کسی زين نغ
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  بــر ســماع راســت هــر تــن چيــر نيســت      
  

ــت   ــر نيســ ــي انجيــ ــر مرغكــ ــة هــ   طعمــ
  )2763(مثنوي،دفتر اول، بيت 

 بيو در سماع خود را مضبوط دارد و «ني هميشگي اهل سلوك است:اين نكتة اخير،گويا نگرا

و در وقت حالت از مزاحمت ياران محترز  باشد و تا تواند سماع  حالتي و وجدي، حركت نكند
  )263مرصاد العباد، ص: ».(در خود فرو ميخورد...

  تعصب، تقليد و تحقيق:   -
ط ميدهد و ضمن نفي تعصب، تقليد صحبت خود را بس 8با استناد به بيتي از مثنوي معنوي

كوركورانه را نيز رد كرده ؛ به جاي آن مخاطب را تحريض ميكند تا با تحقيق وارد مرحله سلوك 
  و طريقت گردد:

ــن  ــزة گوشــــــش بكــــ ــنو و آويــــ   بشــــ
ــر راه را   ــر روي هـــ ــته گـــ ــم بســـ   چشـــ
ــو راه   ــر تــ ــن بــ ــق روشــ ــد تحقيــ   ميكنــ

  

ــن  ــركن ز بــــ ــد را بــــ ــه تقليــــ   ريشــــ
ــي  ــي دهــ ــاه را...  كــ ــخيص در ره چــ   تشــ

  ابـــــر را پـــــس ميزنـــــد از روي مـــــاه   
  )162(ديوان ، ص: 

نفي تقليد كوكورانه و مذمت آن، موجب آفرينش داستانهاي زيبا و ماندگاري در دفترهاي مثنوي 
ر دفتدر » پادشاه جهود كه از روي تعصب نصرانيان را ميكشت«معنوي شده است.ازجمله داستان

در دفتر دوم مثنوي،  9»فروختن صوفيان، بهيمه مسافر را جهت سفره و سماع« اول و داستان
  نمونة بسيار خواندني و جذاب با همين موضوع هستند. 

- 10نص:  
آن را دو نوع ميداند: نص محدود و نص نامحدود. حضرت يوسف (ع) نص محدودي در دست 

ت نكرد و به همين دليل پيغمبري از نسل او بريده داشت لذا در برابر پدر خويش ادب را رعاي
اما نص حضرت علي (ع) نامحدود بود و در فرزندانش تداوم يافت.مالكي را كه شاعر براي  11شد

  تمايز اين دو نص ذكر ميكند نگريستن در اثرهاي آنهاست.

                                                 
  )  ٢٨٧ :سخت گيری و تعصب خامی است         تا جنينی کار خون آشامی است(مثنوی معنوی ، دفتر سوم، ص -٨ 
 

  ». خر برفت و خر برفت«داستان يا ھمان -٩
باشWWد. بلکه  فارسWWيان  گاھي  اط8ق  نص  بر آيت  ظاھر کنند که  به  وضWWاحت  بر معني  مقصWWود دXلت  داشWWته   -١٠ 

که  به  طور وضWWوح  دXلت  بر مقصWWود کند. (لغت   . ھر آيه  از قرآن  مجيددھر ک8م  صWWريح  و ظاھر را نص  گوين
  نامه).

و خدای عّز وجّل وحی فرسWWتاد سWWوی يوسWWف گفت يا يوسWWف چرا پيش پدر رفتی پياده نگشWWتی و حرمت او نگاه «  - ١١
بری، ج ترجمه ط».(دی پيغامبری از نسWWWل تو بريدم و ھرگز ترا ھيچ فرزند پيغامبر نبودنداشWWWتی، بدان که اين چنين کر

  )۶٣ :، ص١ھای دل،ج نغمه ، به نقل از٨٠٣، ص ۴-٣
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ــت     ــت داشـ ــر در دسـ ــا اثـ ــص بـ ــه نـ   آنكـ
  

ــاخ معنـــــي برفراشـــــت    .بيرقـــــي در كـــ
  )61-59، ص: 1هاي دل،ج (نغمه

  معرفت نفس و خالق:  -
ة شناخت نفس را الزممن عرَف نَفسه فََقد عرَف ربّه ) (كتاب كشف المحجوب با استناد به حديث 

 و اجهلُمن جِهلَ نَفسه َفهو بالغَيرِ و يكي گفته است از مشايخ: « شناخت خالق ذكر كرده است:
رسول گفت عليه السالم: من عرَف نَفسه فََقد عرَف ربه. اي من عرَف نَفسه بالفَناء فََقد عرَف ربه 

رَف ع بالبقاء و يقالُ: من عرَف نَفسه بالذُّلِّ َفقَد عرَف ربه بالعزِّ و يقالُ: من عرَف َنفسه بالعبودِيةِ َفقَد
ةِ.ربالرُّبوبي هكشف المحجوب، ص: »(پس هر كه خود را نشناسد از معرفت كل محجوب باشد. ب

بايد دانست كه اهل «).جالل الدين همايي شرحي مستوفي درباره اين حديث آورده است:297
پس س».حكمت و عرفان در تفسير اين حديث وجوهي گفته اند كه از جمع آنها كتابي توان ساخت

امتناع احاطة معرفت به  -1«ر مورد اين حديث ذكر ميكند كه مخلص آنها اين است:وجوهي را د
و در آخر اين مقالت »تمثيل مقام رب است در عالم خلق به نفس انساني -2كنه ذات پروردگار 

بعضي عرفا پاية سخن را از اين حد باالتر برده و گفته اند معرفت نفس عين معرفت رب «ميگويد:
) ديدگاه دكتر تابنده نيز 92مصباح الهدايه، حاشيه ص : ».(ه نمونه و نمودار باشد...است نه اينك

  همين ديدگاه اخير جالل الدين همايي را تائيد ميكند:
  خويش را بشــناس جانا تا كه بشــناســي خدا را

  
  درد روشــن شــد برو اينك به دســت آور دوا را 

) 2(ديوان،ص: 

  سركوب نفس: -       
موالنا در دفتر اول در داســتان پادشــاه جهود كه با برپا ســاختن آتش و نهادن بتي در كنار آن   
مردم را به تعظيم در برابر آن وا ميدارد نتيجه ميگيرد كه چون آن جهود، بت نفس خويش را به 

  )772-771ر اول، بيت (دفت سزاي اعمالش نرسانده بود از آن، بت ديگري زاده شد:
و در جاي ديگر، ضـمن توصـيف سـهل بودن مبارزه با دشـمن بيروني و دشـواري پيكار با خصم      

  )1387- 1375(دفتر اول، ابيات: درون، مبارزه با نفس اماره را جهاد اكبر مينامد:
هر كه در اين طريق ميĤيد ميبايد «ه و گفته است:حاتم اصم نيز مخالفت نفس را موت احمر ناميد

كه چهار موت را بر خود گيرد: موت ابيض و آن گرسنگي است و موت اسود و آن صبر كردن است 
ها بر هم دوختن بر اذاي مردم و موت احمر و آن مخالفت نفس است و موت اخضر و آن پاره

  )63نفحات االنس، ص:».(پوشش را
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د اسـت كه با طرد سـاختن نفس، سـالك سـريعتر به بصـيرت دروني دست      دكتر تابنده نيز معتق
  خواهد يافت:

ــيرتنفس دون را گر براني زود مي   يــابي بصـ
  

ــيطان پر مكر و ريا را   پس بران ديگر ز خود شـ
  )3(ديوان ، ص: 

  سرسپردگي و تسليم در برابر معشوق: -
پسنديدة صوفيان است كه متواترا به اداي آن مخصوصا در برابر معشوق و جفاي او و هر از آداب 

آنچه كه او براي عاشق در نظر ميگيرد توصيه شده است.در گلستان سعدي از جمله صفات طريق 
طريق درويشان ذكرست و شكر و خدمت «درويشان ، تسليم در برابر معشوق ازلي ذكر شده است:

  )107ص: ».(و توحيد و توّكل و تسليم و تحملو طاعت و قناعت 
  خواجه حافظ شيرازي نيز تسليم را تنها راه نجاح و نجات ذكر ميكند:

ــافظ     ــه حـ ــر بنـ ــليم سـ ــتانة تسـ ــر آسـ   بـ
  

ــتيزد  ــار بسـ ــتيزه كنـــي روزگـ ــر سـ   كـــه گـ
  )186(ديوان، ص: 

ازلي تسـليم محض اسـت چون دل به رضا و خشنودي او بسته   دكتر تابنده نيز در برابر معشـوق  
  است:

  گر كه دشــنامم دهي يا اينكه از خويشــم براني
  

  با دل و جان ميپذيرم دوست دارم چون رضايت
  )7(ديوان،ص :

  :12تأكيد بر دل -
در عالم كبير، عرش قلب اكبر به شمار است  نزد صوفيه قلب، مقام بسيار مهم دارد و چنان كه« 

در عالم صغير قلب ، عرش اصغر است.در هر حال قلب نزد صوفي لطيفه ايست روحاني كه محل 
ارزش ».(معرفت است چنان كه روح لطيفه ايست محل محبت و سرّ لطيفه ايست محل مشاهده

  )102-101ميراث صوفيه، ص: 
ا از جمله خاقاني شرواني دل را نظرگاه حضرت حق بر همين اساس است كه بسياري از شعر

  دانسته اند و دكتر تابنده نيز مالك دل را خداوند تبارك و تعالي ذكر ميكند:
ــت    ــرط نيسـ   در دل مـدار نقش امـاني كـه شـ

  

                                                 
ة رَ سWWِ نكَ مُ لا قلوبِ ال ندَ نا عِ اَ :«اسWWت در حديث زير نمود بھتری يافته گاه حضWWرت حق تعالیتأکيد بر دل به عنوان تجلي -١٢ 
  )۴٩ :اول، صھای دل ،ج .(نغمه»

ــا   ــادشــ ــاختن ز نظرگــاه پ ــه ســ   بــت خــان
 )3(ديوان خاقاني، سجادي: ص 
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ــينه  ــان ســـ ــن از بيگانگـــ ــالي كـــ   را خـــ
  

  مالــــك دل غيــــر از آن محبــــوب نيســــت
  )17( ديوان: 

  تاكيد بر ميخانه، مي فروش، ساقي، مي ، جام : -
مي، ساقي، ميخانه و غيره شرابي پاك كه ساقي آن خداوند است و به عرفاي كامل و مقرَّب «

( و سقيهم ربهم شرابا طهورا) خداوندشان ساقي ميشود ميدهد تا بياشامند در قرآن كريم ميفرمايد
  )146هاي دل، جلد دوم ، ص: نغمه». ( و به آنان شراب پاك ميدهد.

سازي با آنها در اشعار او بسيار باالست به چند مورد اشاره ن بسĤمد تكرار اين كلمات و مضمونچو
  ميگردد:

  شــد شــكر خــدا كنيــد كــه ميخانــه بــاز      
  پيغــام مــي فــروش مســيحا نفــس رســيد     

  

ــد  ــاز شــ ــز راز و نيــ ــاره مركــ ــا دوبــ   آنجــ
ــد   ــواز شـ ــده از آن دلنـ ــنيد زنـ ــر دل شـ   هـ

  )24(ديوان، ص: 
  مســتم ز مي عشـــقش هشـــيار نخواهم شـــد 
ــه       ــد برود ورن ــاي ــتـي مـوهـومـم ب   ايـن هسـ

  

ــتــه و رو گردان از يــار نخواهم شــــد    برگشـ
ــرشـــار   ــق او سـ   نخواهم شـــد از بــادة عشـ

  )24(ديوان، ص: 

  پيروي از پير(اذعان به سرسپردگي به او و كوشش در جهت كسب رضايتش): -
چون پير به دست آورد كار خويش بايد كه جمله با «غزالي در ارج و اهميت مقام پير مينويسد:

ر خطاي پير بيش از آن بود كه وي گذارد و تصرف خود اندر باقي كند و بداند كه منفعت وي اند
هما علي –اندر صواب خويش و هر چه شنود از پير كه وجه آن بنداند بايد كه از قصه موسي و خضر 

ياد آورد كه آن براي حكايت پير و مريد است كه مشايخ چيزها بدانسته باشند كه به عقل  -السالم
  )34، ص: 2كيمياي سعادت،ج ».(فراسر آن نتوان شد

دكتر تابنده نيز طبق همين انديشه ميفرمايد:
ــه  ــالحعلي شـ ــد 13مرا صـ   رهبر و پير و معلم شـ

ــم   ... به من فرمود تا در خدمت مردم به جان كوشـ
  

ــتم   گرفــت از مرحمــت وز لطف در راه خــدا دسـ
ــتم   ــاي او نخواهم كرد تا هسـ   بـه جز ميـل و رضـ

  )51(همان ، ص: 

  انديشة فراق و جدايي از اصل و شوق وصال به محبوب ازلي: -
  انديشه اي كليدي و ناب است كه در عرفان اسالمي به كرّات از جمله در ني نامه ذكر شده است:

                                                 
 

حاج شWWيخ محمد حسWWن صWWالح عليشWWاه قطب وقت  - ١٣
  .سلسله نعمت اللھی گنابادی و پدر نعمت هللا تابنده
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ــويش     ــل خ ــد از اص ــو دور مان ــي ك ــر كس   ه
  

ــويش   ــل خــ ــار وصــ ــد روزگــ ــاز جويــ   بــ
  )4دفتر اول، بيت (مثنوي معنوي،

  دكتر تابنده نيز همين مضمون را با اميد وصال درآميخته است:
ــته چهارچوب تنم   كنون كه محبس جان گشـ

  
ــم     ــزن ــب دم ن ــي ــب ــراق ح ــرا ز درد ف   چ

  )57(ديوان ، ص: 
ــال   ــد وصـ ــام در اميـ ــبش گـ ــم در طلـ   زديـ

  
ــ ــديم   چگون ــويش ش ــام خ ــر خ ــيفتة فك   ه ش

  )58(همان، ص: 
  جبر و اختيار: -

ميان اين دو تفكيك قائل ميشود و به طور مطلق هر دو را نميپذيرد. اختيار را به ناقصان نسبت 
ميدهد كه بايد با تحمل شدائد و مصايب سلوك خود را به درجة كمال برسانند اما در مقابل اين 

  دسته كامالن قرار ميگيرند كه از مرتبه اختيار گذشته و به مرحله جبر الهي رسيده اند:
..

ــت  ــل جبــاري اســ   . كــار حــق نــي جبر ب
ــان را اخــتــيــار        واجــب آمــد نــاقصـــ
ــش     ــوي ــار خ ــدي در ك ــت ــب ــان م ــك ــال   ســ
ــام    ــم ــردي ت ــوك و راه را ك ــون ســــل   چ
ــت    كــامــالن را جــبــر ايــنــجــا واجــب اســ

ــر   ــري و ب ــب ــالن ج ــام ــد   ك ــن ــن ــوق   آن م
  

ــاز و زاري اســــت    ــي ــش ن ــوق ــل ــخ ــار م   ك
ــار.......     ــالن در دســــت ي ــام ــار ك ــي ــت   اخ
ــد از هـر قـوم و كــيش....        جـملــه مـخـتــارن
  عــارفــي كــامــل شـــوي اي خــوش خــتــام  
ــت....   ــتن بيني در اين ره حـاجــب اسـ   خويشـ
ــد    ــن ــوطــن ــار و از آن م ــخــت ــان م ــاقصــ   ن

  )100 -97(ديوان ، ص: 
بندي را در اين زمينه ارائه نميدهد؛ او ضمن تاكيد بر مختار بودن انسان در  موالنا چنين تقسيم

هاي مختلف، معتقد است كه انبيا از سر ضرورت و مصلحت و اجبار به كارهاي دنيوي روي مقوله
ميĤورند اما در مقابل آنها كافران در امور مربوط به آخرت جبري هستند يعني بدان تمايلي نشان 

از روي اجبار و اكراه. انبياء و اولياء اهللا عقبي را بر ميگزينند و جاهالن در كار دنيا نميدهند مگر 
  حرص ميورزند:

ــد    ــا جبرينــــ ــار دنيــــ ــا در كــــ   انبيــــ
ــا را كــــــار عقبــــــي اختيــــــار      انبيــــ

  

ــد   ــي جبرينـــ ــار عقبـــ ــافران در كـــ   كـــ
ــار  ــا اختيــــ ــار دنيــــ ــاهالن را كــــ   جــــ

  )638-637(مثنوي،دفتر اول،ابيات 
  كفر و دين و خير و شرّ : -
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در جواب كسي كه گفته است خير و شر با كفر و دين قرين هستند ميگويد:وجود انسان جامع 
اين اوصاف است و در او كفر و دين و خير و شر جمع است.ايمان در مركز وجود انسان است و 

هستند.اگر در اين حالت لطف دوست را نيابد مغز  كفر در اطراف قرار دارد و اينها با هم همنشين
(ايمان) گنديده شده و از ميان ميرود ولي اگر مورد رحمت حق قرار گيرد همچون تخم ماكيان 
كه در زير بال و پر مرغ به كمال پرورش ميرسد و زرده و سفيده از هم جدا ميگردند و خداوند در 

ه در وجود انسان نيز ديگر كفر و ايماني باقي نميماند نهايت از آن جاني واحد ميسازد در اين مرحل
و جاي آن دو را ايقان ميگيرد و سالك قبل از مرگ طبيعي به مرگ اختياري ميرسد:( موتوا َقبلَ 

 :14اَن تَموُتوا)
ــا عيـــان    مـــرگ قبـــل از مـــرگ شـــد اينجـ

  
ــان  ــد از بيـــ ــاجز آيـــ ــانم عـــ ــه زبـــ   كـــ

  )42-41، ص: 1هاي دل،ج ( نغمه

  موالنا معتقد است كه شرّ و خير و كفر و دين همه صادر از عقل هستند:
ــابـق و اي خــتــم ميوه      هــااي آخـريـن ســ

ــيرينيــت عجــايــب و تلخيــت خود مپرس   شـ
  

ــه حبــل اهللا متين     وي چـنــگ در زده تـو ب
  چون عقل كزويســت شــر و خير و كفر و دين 

  )823شمس، ص :(ديوان 
  تأكيد بر صمت و خاموشي: -

گفتار چون خمر است كه عقل را سست كند... و چون اين «... هجويري در اين باب آورده است:
معلوم اهل طريقت شد كه گفتار آفت است سخن جز به ضرورت نگفتند...و قوله عليه السالم: من 

نجات يابد.پس اندر خاموشي فوايد و فتوح بسيار است و در گفتن  صمت نجا. آنكه خاموش باشد
چون راه بر بنده گشاده شد از گفتار مستغني «... سپس بحث را به اينجا ميرساند كه:».آفت بسيار

گشت... و موّكد شود اين سخن به قول جنيد كه گفت:من عرَف اهللاَ كلَّ لساُنه.آنكه به دل حق را 
 -521كشف المحجوب، ص :».(يان بازماند كه اندر عيان، بيان حجاب نمايدبشناخت زبانش از ب

523(  
دكتر تابنده نيز طبق همين نظر معتقد است كساني كه به عنايت حق به ساحل بيكران معرفتش 
برسند و در اين سفر به ارمغانهاي گرانقدري دست يابند نگفتنيها يعني اسرار را به ما نخواهند 

  ام، سخن خود را به قول موالنا جالل الدين بلخي مستند ميكند:گفت.او در اين مق

                                                 
 

١٤
  ٩٣ : ، ص١٢شرح الكافي؛ ج -
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ــد     ــيده انـ ــق نوشـ ــام حـ ــه جـ ــان كـ   عارفـ
ــد    ــق آموختنــ ــرار حــ ــه را اســ ــر كــ   هــ

  

  رازهــــــا دانســــــته و پوشــــــيده انــــــد 
ــد   ــانش دوختنـــ ــد و دهـــ ــر كردنـــ   مهـــ

  )4 -3، ص: 2هاي دل، ج (رك نغمه

عقيده را اشعار ميدارد و رسم تعرّف سالكان به رموز طريقت را رازپوشي و  در ديوان نيز همين
  صمت ذكر ميكند:

ــي بـه لـب نهاد    ــالكي كـه مهر خموشـ   هر سـ
  

ــنــا كــنــيــم   ــه راز ديــر مــغــان آشــ   او را ب
  )65(ديوان ، ص: 

  ب)برجستگيهاي ادبي:

    الف)بديعي:
  اغراق: -

صنعت در ديوان او شيريني و دلنشيني خاصي دارد.او اين صنعت را آنقدر خشك و تصّنعي اين 
به كار نميبرد كه خواننده از آن دلزده شده ؛ آن را نپذيرد بلكه به نحوي از آن سود ميجويد كه 

  هم در ذهن خواننده خوش بنشيند و هم متوجه كاربرد آن نگردد:
  از غم شــــد آنچنــان پر خونز دوريــت دلم 

  
ــه گـور هـم كــه روم خـون بريزد از كفنم      ب

  )57(ديوان ، ص: 
  ها دارددلم از دوريت اي گل چو بلبل شكوه

  
  فشانم بين روان گرديده صد جيحونز چشم خون

  )72(ديوان ، ص: 
  تلميح: -
ضمن كالم به داستاني يا مثلي يا آيه و حديثي معروف اشاره در اصطالح آن است كه گوينده در «

منصور، «). بسĤمد استفاده نعمت اهللا از واژگان تلميح ساز مانند 328فنون بالغت، ص: ».(كند
ز اين ا...» انا الحق، سقيهم، باده طهور و «و  تركيبات عربي و قرآني نظير » موسي، يوسف، عيسي

  بكي ساخته است:صنعت در اشعار او يك ويژگي س
ــوم    ــيدا ش ــق او ديوانه و ش ــور وار از عش   منص

  
ــمان بيمارش كنم    جـان را فداي خنده و چشـ

  )58(ديوان ، ص: 

ــم  ــنــاسـ ــت خويش نشـ   من از ترنج دگر دسـ
  

ــارم   ز راه لــطــف چــو آهــنــگ مــن كــنــد ي
  )48(ديوان ، ص: 

- در: ردالعجز علي الص  
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آن است كه لفظي كه در اول بيت و جملة نثر آمده است همان را به عينه يا كلمه شبيه متجانس «
).استفاده از اين صنعت در اشعار نعمت 67فنون بالغت، ص: ».(آنرا در آخر بيت و جمله نثر باز آرند

 پردازي نيست به اين گونهاهللا برجستگي چنداني ندارد و چون او در منطق فكريش، شاعر لفظ 
  صنايع توجه كمتري نشان ميدهد.

ــاز  ــيــه خويش من ــاني زلف سـ ــه پــريشــ   ب
  

ــت  ــاني نيسـ ــيهم زلف پريشـ   كه چو بخت سـ
  )15(ديوان ، ص: 

  سجع دروني : -
هره گوشنوازي بيشتر بشـاعر كوشـيده است از اين صنعت بديعي براي افزايش موسيقي دروني و   

مند گردد.استفاده از اين صنعت در ديوان به ويژه غزليات او، بسĤمد چشم گيري داشته و موجب 
  گيرايي و زيبايي بيشتر غزلياتش شده است.
  سـرمايه ام باشـد جنون،پرخاشگر گشتم كنون  

  
  بگشـــاي بنــد از پــاي من آزاد كن ديوانــه را 

  )3(ديوان ، ص: 
ــرارم توئي ــرّ اسـ   هم نور انوارم توئي هم سـ

  
ــه را  ــارم توئي كردي منور خــان   دلـبر توئي ي

  )3(ديوان ، ص: 

  ز هجر روي آن مهوش كه سوزانتر بود زآتش
  

  چه سازم كين دل سركش ميان شعله بريان شد
  )25(ديوان ، ص: 

  استفاده از بحور شاد و طرب انگيز و بحور كم كاربرد: -
نعمت اهللا كوشيده است تا از بحور شاد و طرب انگيز به تمامي بهره برگيرد و همين ويژگي به 

  الحان موسيقايي غزليات او جلوه اي ديگر و نشاطي ناب بخشيده است.
  عاشقان من از گلستان ميرسم اي دوسـتان اي 

  
ــم  ــتان ميرسـ   من از خرابـات مغان با مي پرسـ

  )51(ديوان ، ص:

  )228مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: بحر رجز مثمن سالم(همان، ص: 
ــواي خاص و عامم  ــق بـازان رسـ   در كوي عشـ

  
ــقش مجنون نبوده  ــدم ز عشـ   نامممجنون شـ

  )52(ديوان ، ص: 
  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن: بحر رجز مثمن مخبون مقصور (همان، همان)  

اما در اثناي همين نگاه، بعضا به برخي بحور كم كاربرد بر ميخوريم كه يا تعمدي در كاربرد آن  
ن تنوع نيز در ذهنيت شاعر ايجاد بوده يا به خاطر كثرت استعمال بحور شاد و دوري، ضرورت اي

  شده است.
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ــت    ــن اسـ ــراه مـ ــن، همـ ــد مـ ــون مرشـ   چـ
  

  پـــس مـــأمن مـــن درگـــاه مـــن اســـت     
  )8(ديوان ، ص: 

فع لن فعولن، فع لن فعولن: بحر متقارب مثمن اثلم(فرهنگ توصـــيفي اصـــطالحات عروض،ص: 
200(  

  تكرار: -
تكرار واج:كه صنعت واج آرايي يا هم آوايي حروف  -1ميتوان اين صنعت را به دو نوع تقسيم كرد:

كه صنعت تكرير را ميĤفريند.در بيت زير هر دو  -به صـورت فصيح  –تكرار واژه  -2را پديد ميĤورد
  مورد فوق را ميتوان جست:

  دســت مــن گــر رســد بــه دامــن دوســت      
  

  وصــــل دســــت افشــــان شــــوم از شــــوق
  )66(ديوان ، ص: 

  ايهام : -
او از اين صـنعت به زيبايي بهره برده و از اقسـام مختلف آن، در آرايش كالم خويش سود جسته   

  است.در ذيل به چند مورد از آنها اشاره ميگردد:
  ايهام: -1
ــتان مهراز  ــد جان و دل من بسـ   ظهورش شـ
  

ــن ديـدارش گــل ديــدم و چيــدم من    در گلشـ
  )71(ديوان ، ص: 

ــو    ــا ز ت ــازار و كليس ــجد و ب ــي مس ــدگرم   ش

  
  نظـــرم از خـــم و از بـــاده و خمخانـــه تـــويي

  )90(ديوان ، ص: 

  ايهام تبادر: -2
ــت و زدود   مهر ــس ــتار ز دل ش ــجاده و دس   س

  
ــم از هر دو جهـان غير رخت بايد دوخت    چشـ

  )6(ديوان ، ص: 

  ايهام تناسب: -3
ــبــب كــه رود بر زبــان يــار    نــامم بــه هر سـ

  

ــيرين ــاد گردد از آن كـام من   ش   مدامو شـ
  )40(ديوان ، ص: 

  البهاي ادبي:ق -
در بخش اشعار متفرقه در ديوان، چند قطعه شعر آورده شده كه قالب و آرايش انتهايي آنها جلب 

  توجه ميكند.در زير اين چند قالب را مورد بررسي قرار داده ايم:
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  مرثيه براي فقدان مادر:  -
افيه قنيز با يكديگر همبا هم، اول و سوم شعر با بيت مطلع آغاز نميشود اما مصراعهاي دوم و چهارم 

ر هم از دو بيت پيشين و هم از ساي -بوده و بعد از اين دو بيت يك بيت به صورت بند با قافية آزاد
به صورت زير ميĤيد.(يعني ميتوان با صرف نظر كردن از بيت بند و در پارة موارد  -بيتهاي بند

  )202. (ديوان، ص: تساهل معنايي شعر را به صورت افقي به صورت يك مثنوي خواند)
                           D                    C  
                           D                    C         

                           O                    O         
                           H                    G     
                           H                    G    
                           M                   M       

كه طبق قالب مذكور فاقد مطلع مصرّع است اما آنچنان معاني » جفا كني«قطعه اي با عنوان  -2
  باريك در آن تجلّي يافته است كه خواننده گمان خوانش غزل ميبرد.

ّكب از يك بيت خانه به صــورت مصرّع و يك بند مكرر مر»كلبة تاريك دل«شـعري با عنوان   -3
غير مصـرّع كه سـر جمع با هشـت بيت خانه و هشت بيت مكرر بند تشكيل شده است با آرايش    

  زير:
                             M                 M  
                             G                  H       

                             D                  D    
                             O                  C           

ــعري با عنوان  -4 ــته كه بعد از » دل ديوانه«ش كه مركب از هفت رباعي تمام مقفّي به هم پيوس
ت به صور -كه البته آن بيت هم يك مصـراع مكرر به قصــد تاكيد اســت  –هر رباعي يك بيت را 

  بند آورده است.
  سروده شده است. 4كه در همان قالب شماره » سوخته جان«شعري با عنوان  -5

  ب)بياني:

  استعاره مصرحه: -

اي است كه بنياد آن در سخن بر مستعارمنه يا مانسته استعاره آشكار، استعاره«
هاي كليشه اي و هايي از اين قبيل در اشعار او، استعاره) ميتوان گفت استعاره99بيان،ص:».(است
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هاي جديد در اشعار او مشاهده تكراري است و كمتر نوع آوري و كوشش زباني در ابداع استعاره
  ميگردد.

ــد     ــر آم ــوكت و ف ــا ش ــد ب ــيد ز در آم   خورش
  

ــد      ــان آم ــحر بي ــا س ــد ب ــر آم ــاج و كم ــا ت   ب
  )28(ديوان ، ص: 

ــد در رخ نــازنين تو   نرگس و اللــه جمع شــ
  

ــوي خويش كرده اي رونق اللــه زار خود   گيسـ
  )31(ديوان ، ص: 

  تشبيه: -8

  مفصل: 
  ) 69بيان، ص :».(تشبيهي است كه مانروي(وجه شبه) در آن آورده شده باشد«

ــرزنش   ــت ميكندم سـ ــق نيسـ   بـا خبر از عشـ
  

ــت  ــسـ   نيش زبـانش چو تير بر دل و جانم نشـ
  )13(ديوان ، ص: 

  تشبيه بليغ يا اضافة تشبيهي :
ــد  « ــبه و ادات) هيچكدام نيĤمده باش ــت كه در آن مانروي و مانواژ(وجه ش ــبيهي اس بيان، ».(تش

  )73ص:
ــبر ربوده از كفم   جــان بــه هواي ديــدنــت صـ

  
  در قـفـس تنم كنون حبس تو كرده اي مرا  

  )4(ديوان ، ص: 

ــاد          كـيـمـيــاي نـظـرت بـر دل هـر كس افت
  

ــقت اندوخت  ــد و گوهر عش ــينه اش گنج ش   س
  )6(ديوان ، ص: 

د كاربرد اين نوع اضافه در ديوان نعمت اهللا باالست و تقريبا عنصر ادبي غالب با توجه به اينكه بسĤم
در اشعار او استفاده از همين صنعت ميباشد براي آشنايي بيشتر با صور خيال شاعر چند اضافه 

) ، شمس 18)، ابر حجاب (ديوان ، ص: 14تشبيهي ديگر را ذكر ميكنيم: خانة دل (ديوان ، ص: 
)، آتش فراق (همان)، آتش آه (ديوان ، ص: 21)، ابروي كمان (ديوان ، ص: 18رخ (ديوان ، ص: 

)، 35)، زندان تن (ديوان ، ص: 27)، خانقاه عشق(ديوان ، ص: 26)، هدهد عشق (ديوان ، ص: 22
)، كالبد 61)، تند باد هجر(ديوان ، ص: 38)، آيينه رخسار(ديوان ، ص: 35اكسير نظر(ديوان ، ص: 

اي ه) اگرچه بسياري از اين تركيبات كليشه و تكراري است اما گاهي اضافه71: زندان(ديوان ، ص
  به نظر ميرسد. "چوگان اتهام"چسب نيز مانند غريب و دل

  تشبيه مفروق:
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ــبه خود قرار     « ــبه بهي را تالي مش ــد و هر مش ــبه به باش ــبه و چند مش ــت كه چند مش آن اس
نيز در اشــعار نعمت اهللا محدود و انگشــت  ) كاربرد اين نوع تشــبيه238فنون بالغت،ص:».(دهند

  شمار است.
  گيسويت چون شب سياه و روي تو خورشيد تابان

  
  اين بود حسني كه تنها چهره و موي تو دارد

  )22(ديوان ، ص: 
ــه زار   ــوبتر از اللـ ــد خـ ــه شـ ــحنة ميخانـ   صـ

  
  ن صــورت رنــدان چــو گــل، ديــر مغــان گلســتا

  )68(ديوان ، ص: 
  تشبيه مضمر:

  كاربرد اين تشبيه نيز همانند تشبيه مفروق از بسĤمد بااليي برخوردار نيست.
  هله مست مست مستم چو رها ز بند خويشم

  
  لب و خط و خال جانان شده ذكر و فكر و كيشم

  )49(ديوان ، ص: 

ــت   ــود دلهاسـ ــياهت حجر االسـ   آن خـال سـ
  

ــه درآيــيم    ــان ــت   در كـعـبــة ديــدار چــو مسـ
  )65(ديوان ، ص: 

  كنايه: -

  ايما: -1
). 162بيان، ص:».(آن است كه راه بردن به معناي كنايي و خواست سخنور به آساني انجام بگيرد«

اين صنعت نهايت استفاده را برده و به عبارت ديگر كاربرد اين صنعت در نعمت اهللا در ديوان ، از 
  اشعار او بسĤمد بااليي دارد.

ــان    نـهـاده پـاي برون از گليم خويش   آن

  
ــت     آخر بـه كظم غيظ تو كي حـد و غايتي اسـ

  )12(ديوان ، ص: 

ــپرديبه  ــت باد س ــكينت دس   چو زلف مشـ
  

ــا   بــه بــاد ــارســ   دادي، طــاعــت زهــاد پ
  )80(ديوان ، ص :

  تعريض: -2
كنايه اي است كه موصوف آن در سخن آورده نشده باشد... كنايه اي است كه در نكوهش، «

  ) به عنوان مثال شاعر در بيت زير در نكوهش 166بيان، ص:».(ريشخند و اندرز به كار برده ميشود
  

  ا ميگويد: قافيه و هرآنچه كه موجب انديشيدن از غير يار ميگردد را از ميان خواهم برد:به موالن
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   قافيــــه بــــر هــــم زنــــم اي دوســــتان    
  

  قافيــــه انديشــــي از بــــي دلبــــري اســــت
  )17(ديوان ، ص: 

  كاربرد اين نوع كنايه در اشعار او محدود و نادر است.
 و دستور: ج)زبان

  كاربرد لغات كهنه و منسوخ شده: -
البته اين نوع كاربردها در ديوان او انگشـت شـمار و محدود است اما همين استعمال اندك نيز از   
يك سـو نمايانگر گرايش شاعر  به كار برد اين كلمات است و از سوي ديگر تعمق و تصحف او را  

  در ادبيات كالسيك نشان ميدهد.
ــدربا ديدن رخش همه  ــش   شــديم و مات  ش

  
  ميدان عشــق عرصــة شــطرنج و نرد ماســت   

  )8(ديوان ، ص: 

ــود هر آئيني    مــاه و پرويني مطـاف تو مقصـ
   

  به دور از كفر و از ديني تويي هم اين و هم آنم
  )53(ديوان ، ص: 

  ده از لغات و اصطالحات تصوف:استفا -
  دســت رد گر زني بر ســينه اين عاشــق خويش

  
ــمنـان را همه زين   ــند كني واقعهدشـ   خرسـ

  ) 82(ديوان ، ص: 
  ميشــــــود ســــــالك از آنهــــــا تزكيــــــه

  
  تخليــــــــه و تحليـــــــــه و تجليـــــــــه 

  )149(ديوان ، ص: 
  اصطالح را خود شاعر به صورت زير تعريف كرده است: اين سه

  جســـم انســـان در مثل چون كشـــتي اســـت
  

ــت   ــتي اســ ــدن از زشـ   تخليــه خــالي شــ
  )149(ديوان ، ص: 

ــت   ــب هر نيكويي اســ   تـحليــه چون كســ
ــان     ــي ــردد ع ــر گ ــوب اگ ــب ــح   روي آن م

  

ــت  ــخويي اســ   جمع خوش رفتــاري و خوشـ
ــان       ــي ــد آن را در ب ــن ــوي ــه گ ــي ــل ــج   ت

  )150(ديوان ، ص: 
  

  استشهاد به آيات قرآن و احاديث:

يري گبسيار باالست جا داشت كه اين وامبا توجه به اينكه ميزان بهره گيري نعمت اهللا از آيات قرآن 
ي، اي، گزارشاثر پذيري واژگاني،گزاره:«قبيل  به صورت دقيقتر و با اصطالحات خاص اين فن از
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مورد بررسي قرار گيرد.اما با توجه به 15...»بنيادي، تلميحي، تأويلي، تطبيقي، تصويري و  -الهامي
تنگناي اين مقاله فقط به موارد زير بسنده كرده و به اين ويژگي به عنوان يك بسĤمد كاربرد زباني 

  نگريستيم.
ـ    اي در گـل مانده ام من ميروم افتان و خيزان پ
  

ــالوا بلي را        آرزو دارم كــه بـيـنـم مـجـلس ق
اعراف) 172. اشاره يه آيه 3(ديوان ، ص: 

ــتي عيان در خاطرم    هر جـا كه رو ميĤورم هسـ
  

ــيدا كني فرزانه را ــنم شـ   با يك نگاهي اي صـ
  )4(ديوان ، ص: 

ــان   ــي عيــ ــب بگردانــ ــر جانــ ــره هــ   چهــ
  

ــان   ــد بيگمــــ ــه اهللا باشــــ ــم وجــــ   ثَــــ
  )بقره 115.اشاره به آيه  104(ديوان ، ص: 

  چون كـه تو جان دميده اي در بدنم حبيب من 
  

ــد تــا كــه كنــد مرا رهــا    امر بكن بـه اين جسـ
حجر) 29.اشاره به آية 4(ديوان ، ص: 

ــداد    ور  ــان ن ــش نش ــي و روي ــن تران ــت ل   گف
  

  تنهــا بــه شــهد آن ســخنش اكتفــا كنــيم     
  اعراف) 143.اشاره به آية 65(ديوان ، ص: 

ــي     ــور ننوش ــاده طه ــت از آن ب ــز نعم ــو ني   ت
  

ــت    ــه خوي ــد تزكي ــه ورد ســحرها كنن ــر ك   مگ
انسان) 31.اشاره به آية 20(ديوان ، ص: 

ــ ــار   چـ ــوده يـ ــوا فرمـ ــا ال تقنطـ ــه مـ   ون بـ
  

ــدوار   ــود اميــــ ــو او بــــ ــه عفــــ   دل بــــ
زمر) 53.اشاره به آية 100(ديوان ، ص: 

  روح از امـــــر حـــــق آمـــــد در بــــــدن   
  

ــزن    ــم دم مــ ــي كــ ــا دانشــ ــر بــ   اي بشــ
اسراء) 85.اشاره به آية 102(ديوان ، ص: 

  باشــــــد آن دلــــــدار غايــــــب از نظــــــر
  

  از رگ گــــــردن بــــــه مــــــا نزديكتــــــر
ق) 16.اشاره به آية104(ديوان ، ص: 

  خـــــاكي و افتــــــاده بيـــــزار از مقــــــام  
  

ــالم   ــد ســـ ــاهالن گويـــ ــواب جـــ   در جـــ
  فرقان) 63اشاره به آية  132ص: (ديوان ،

ــازنين  ــوب اي نــ ــي القلــ ـ ــوان تَعمـ   رو بخــ
  

ــه   ــن گفتـ ــرا ايـ ــا تـ ــين تـ ــردد يقـ ــا گـ   هـ
حج) 46اشاره به آية.152(ديوان ،ص: 

ــول  ــون رســ ــان چــ ــذان امامــ ــه هــ   گفتــ
  

                                                 
  رک تجلّی قرآن و حديث در شعر فارسی،سيد محمد راستگو -١٥ 

  شــــيعيان را حبشــــان شــــد از اصــــول   
  )59، ص: 1هاي دل، ج(نغمه
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  ) 46، ص: 2متشابه القرآن و مختلفه؛ ج(».بالخبر المشهور أنه قال ص ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا«

  16(اين دو پسرم امام هستند چه قيام كنند و چه بنشينند).
  :نتيجه گيري

شعر نعمت اهللا تابنده، شعري عرفاني و سرشار از مضامين صوفيانه است. اين درست در زماني است كه به 
هن پايان رسيده بلكه بايد اين قالبهاي كزعم بسياري سرودن شعر نه تنها با مضمون عارفانه و صوفيانه به 

را نيز ترك كرد و به قالبهاي جديد روي آورد و طرحي نو در انداخت.طعم عرفان او ، همان طعم آشناي 
هاي هفتم و هشتم ادبيات عارفانه فارسي است.دكتر تابنده برخالف بسياري از مستصوفه و عرفان سده

ل و فنا را نداشته و هرگز براي سرودن شعري دچار تكلف و صوفي نمايان، هرگز ادعاي رسيدن به كما
تصنع نگرديده بلكه هرچه گفته از سر درد و عمق دل بوده و به همين دليل در كالم او عذوبت و سالستي 
گوارا نهفته است.همين موضوع است كه اهميت شعر عرفاني او را موكّد ميكند چون او علي الخصوص در 

است به پرسشهاي مخاطبان و عالقمندان خود به مثابت يك شيخ اكبر پاسخ مثنويهاي خود كوشيده 
 گويي، سالست و رواني است.پاسخهايدهد. نكتة قابل توجه در اين پاسخگويي رعايت مقتضاي حال، كوتاه

او در موضوعات مختلف مثل جبر و اختيار، شرك و ... در نهايت فشردگي و ايجاز است برخالف بسياري 
تر خواننده اي اكنون حوصلة اند و كم موضوعي دفتر اندر دفتر و داستان اندر داستان سروده كه در چنين

گيري او از آيات كريمه قرآن و احاديث پيامبران و د.عالوه بر باال بودن ميزان بهرهخواندن تمام آن را دار
گو برداري او از شعراي امامان ، روشهاي اين بهره گيري نيز قابل توجه و بررسي است. تاثير پذيري و ال

سرآمد ادبيات عرفاني به ويژه جالل الدين مولوي بلخي و خواجه شمس الدين محمد حافظ نيز در جاي 
  جاي اشعار او بارز و متمايز است.  

اي هدر زمينة بالغت و برجستگيهاي ادبي، كار او به دور از تصنع و تكلف است و كوشيده است از ظرفيت
  صورت طبيعي استفاده نمايد و در اين زمينه هم موفق بوده است.كن است ببالغي تا آنجا كه مم

كارگيري زبان و ساختارهاي آن، سعي كرده است از زبان ساده و همه فهم استفاده كند و خود در زمينة ب
را از پيچشهاي زباني مصون دارد.نكتة قابل توجه در اين زمينه، استفاده او از تمام ظرفيت موجود در بخش 

  استشهاد به آيات قرآن و احاديث است كه بسĤمد بااليي را در اشعار او به خود اختصاص داده است.
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