
 

 چکیده

هیای  در شی ر ا ادج یایهیاه ااالیی               شیخ االسالم انصاری در پهلوی سایر برازنده گی      

اا در پهلوی ایجاد آثار منثوری در ادج فارس  دری، به سرای  شی ر در دا زبیا       .  داشته است

ها ا کتب ترایم ا طبقیا،، میر ر انتی اج        گزارش تذکره.  فارس   دری ا عرب  پرداخته است

هرچند از آ  همه ش ر شیخ االسالم، ت داد کمتری در دست اند،    .  اش ار زیادی به پیر هرا، اند

 . باشد با این هم آنچه باق  مانده ارزنده ا قابل اعتنا م 

های متنوع، با محتوای عرفیان ، همیراه     ش رهای باق  مانده از شیخ االسالم انصاری در قالب

گرای  در شی ر ای باعیش شیده         این م نویت.  ها ا م نویت گرای  ارائه شده اند با اصف پدیده

هرچنید شیماری سینای  را       .  که شماری از شاعرا  رازگارا  ب دی، از ش رش تأثیر پذیر شوند    

 جایگاه پیر هرات در حوزة شعر

 پوهنوال فضل الرحمن فقیهی :نویسنده



 

آغازگر تورید مفاهیم عرفان  در ش ر دان ته اند؛ اما مطال ۀ ش ر شیخ االسیالم انیصاری، بیانهیر      

راد ا اا از ک ان  است که عرفیا  را در قالیب شی ر ا ن یم،                 تقدُّم ای در این امر به شمار م 

 .های ب د ساخته است عرضۀ یام ۀ م اصر خود ا داره

 .گرایی، تأثیرگذاری شعر، انصاری، عرفان، معنویت :های کلیدی واژه

 مقدمه

ا م یرا  بیه     .(  ق.ه  184  -693)ابو اسماعیل خوایه عبد اهلل انصاری ملقّب به شیخ االسالم 

پیر هرا،، از احفاد ابوایوج انصاری صاحب رحل رسول اهلل صل  اهلل علیه ا سیلم بیوده اسیت           

ای در شهر هرا، زاده شده، در همیین شیهر تربییت یافتیه ا رشید             (.  613ص:  4911حزم؛  ابن)

پییر  .  همچنا  در همین شهر افا، یافته ا میزارش در دامنیۀ گازرگیاه ااقیت اسیت                . کرده است

هرا، هما  گونه که مرشدی آگاه ا دانرمندی بزرگ بیود، در سیونوری نییز توانیای  ایی ه                 

 . داشت ا توان ت در ادج فارس  دری ا عرب  یایهاه ااال داشته باشد

شیخ االسالم انصاری هرچند در حوزۀ ادبیا،، در شی ر ا نیثر اسیت داد ااالیی  داشیته؛ امیا               

ای بییرتر بیا آثیار منثیور         .  ش رش در نزد اهل ادج کمتر شیناخته شیده ا شیهر، یافتیه اسیت            

این بدا   .  م جّ   در مجامت ادب  مطرح بوده ا در نهاه صاحبن را ، مت ال  پنداشته شده است

سبب بوده که آثار منثور پیر هرا، بیرتر از نابودی در اما  مانده اند؛ برخال  آثار من یوم ای      

 . که اغلب به فنا دچار شدند ا ره پار کرور عدم گردیدند

عدم ایود اثر مداّ  از ش ر پیر هرا، باعش شده تا در زمینه کدام پ اهر  صور، نهییرد    

این در حال  است کیه در میورد آثیار       .  ا کمتر به یایهاه پیر هرا، در حوزۀ ش ر پرداخته شود

رای ایین اسیاب بحیش در میورد           .  منثور ای مقاال، ا رساال، مت دد ا کاف  نهاشته شده اند 

این مقاله به بررسی  شی ر       .  شود ش ر شیخ االسالم انصاری در حوزۀ پ اه  نیاز مبرم دان ته م 

 .پیر هرا، ا چند ا چو  آ  خواهد پرداخت

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  2 1393، ز4ش    



 

 استعداد پیر هرات در سرایش شعر

نبوغ است داد شیخ االسالم انصاری در همه بورهای ادج ا دان  از خوردسال  ا کودکی      

توانای  فوق ال ادۀ پیر هرا، در سرای  ش ر عرب  که در خورد سال  ای بیه   .  متبارز بوده است

گرفیت، اسیت داد ای در سیرای  شی ر فارسی  دری را بیه نمایی                       گونۀ بدیه  صیور، می    

پرداختیه، بیدا       گذارد؛ زیرا اقت  ثابت است که اا به گونۀ بدیه  به سرای  ش ر عرب  م  م 

همچنیا  کیه در     .  هیم دسیت بیاالتری داشیته اسیت           شک در سرای  شی ر فارسی  دری از آ       

های کاف  در دست است، خوایۀ انصار به هر دا زبیا  فارسی         ها یادآاری شده ا نمونه تذکره

ای به دا زبا  یادشده ت لُّط داشته، در هیر دا       .سراده است دری ا عرب  بدا  تکلُّف ش ر م 

در طبقیا، الیصوفیه پییر       .  میدا  ش ر ا نثر طبت آزمای  کرده ا آثاری به یادگار گذاشیته اسیت    

هرا، سراسر اش ار نقل شده عرب  اند ا یز یک بیت فارسی  دری بیه کیار نرفتیه اسیت؛ امیا                    

برعکس در رسایل فارس  دری اا هرچه ه ت ش ر فارس  دری است؛ ییز بیتهیای محیداد ا          

 (.668ص: 4681انصاری؛ . )م داد عرب  که گاه  مراهده شده اند

دست داشتن پیر هرا، در ش ر فارس  دری، با تویه به توانای  طبی   اا در سیجت پیردازی      

ا تجربۀ دراز مجل های اعظ ا تذکیر ا خطابه، ای ه گیهیای  بیه رسیایل اا داده کیه در آثیار               

موالنیا    ةالرهدای کاشف  ا م ارج النبو    روضةمرابه  چو  گل تا  س دی، بهارستا  یام  ا 

تیوا  در دا حیوزۀ        بنابراین، م یار سرای  ش ر ا است داد ش ری ای را می   . شود م ین دیده م 

 .ش ر فارس  دری ا عرب  به بررس  گرفت

 سرایش شعر عربی

ایود است داد فوق ال ادۀ شیخ االسالم انصاری ا تبحُّر ای در لغت عرج، توانیای  اا را در     

موالنیا  .  سرای  ش ر عرب  م جّل ساخته ا باعش شده بود که اش ار ب یاری به این زبا  بی راید   

: 4633ییام ؛   . )«میرا شی  هیزار شی ر تیازی اسیت            »:  یام  از ای نقل کرده که گفته است
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 (.113ص

پیر هرا، از کودک  به سرای  ش ر عرب  توانیای  خاصی  داشیته اسیت؛ طیوری کیه هیم               

موالنیا  .  است داد خارق ال ادۀ ای م یرا  ا میرهور اسیت      .  سراده است خوج ا هم بدیه  م 

پ رک  از خویرا  خوایه یحی  عمیار بیا مین      :  یام  راایت کرده که شیخ االسالم گفته است

گفتم ا هرچیز که کودکا  از مین خواسیتندی          من بر بدیهه ش رهای تازی م .  در دبیرستا  بود

اقیت  آ  پی ر،     .  کس خواسته بیودی   که در فال  م ن  ش ری بهوی بهفتم ؛ زیاده از آنکه آ 

: پدر خود را گفته بود که ای در هر م ن  که خواهد ش ر گویید، پیدر ای فاضیل بیود گفیت            

 :چو  به دبیرستا  شوی، از ای خواه که این بیت را تازی کند

 رازی که به شادی گذرد راز هما  است

 اا  راز دگر راز بد اندیرا  است

 :من در اقت بهفتم

 و یوم الفتی ما عاش فی مسرّۀ

 و سایره یوم الشقاء عصیب

 رم الوصل مادمت السعادۀ فالدجی

 بتنغیص عیش االکرمین رقیب 

 :به همین گونه هنهام  که از ای خواسته بودند که این مصراع را به عرب  برگردا  کند

 : اا گفته بود« آج آید باز در یوی  که رازی رفته بود»

 عهدنا الماء فی نهر و نرجوا

 کما زعموا رجوع الماء فیه 

ا هم از ای نقل شده که کودک  بود در دبیرستا ، نیکورای ا ابوحامد نیام، یکی  گفیت            

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  4 1393، ز4ش    



 

 :من گفتم. برای ای چیزی بهوی

 البی حامد وجهٌ قمرُ اللیلِ غالمُه

 (.666ص: 4633یام ؛ )و له لحظُ غزالٍ رشقُ القلبِ سهامُه 

 دری سرایش شعر فارسی

رساند کیه ای در       سرای  ش ر عرب  از یانب شیخ االسالم، با م یاری که یادآاری شد م  

بدین گونیه بیه طیور       .  زبا  فارس  دری که زبا  مادری ای بوده، اش ار بیرتری را سراده باشد  

هرچند پیر هرا، در حوزۀ ادج، به ایجاد نثر فارس  دری م را  است؛ امیا   قطت باید گفت که 

هیا ا کتبیب تیرایم ا          طوری که یادآاری شید، تیذکره      .  در ش ر هم یایهاه باالی  داشته است 

شییخ  »:  حای  خلیفه در کرف ال نو  گفتیه اسیت         . طبقا، بیانهر کثر، سرای  ش ر ای اند

 (.999، ص4ج: 4914خلیفه؛  حای . )«االسالم انصاری دارای سه دیوا  ش ر فارس  بوده است

هرچند اهل تحقیق، پیر هرا، را از مطال ۀ آثار منثورش به عنوا  عارف  اارسته ا نثرنویی    

بیتها در    های من وم  در قالب قصیده، غزل، رباع ، مثنوی ا تک  مت ال  شناخته اند؛ اما سراده

به همین گونه قصاید ا غزلهایی         . رسایل  مرهود اند که از یایهاه ادب  ااالی  برخوردار اند

که بیرتر تولُّص ای در مقاطت آنها آمده است، با محتوای عرفیا  ا م نوییت پیراری از نهیاه              

ادب  منزلت مت ال  دارند؛ از همیین را، هرچنید اهیل ادج، سینای  را بیه عنیوا  بیان  غیزل ا                      

شناسند ا اا را نو تین ک   شمرده اند که عرفا  ا تصو  را اارد شی ر فارسی      غزل رای  م 

دری ساخته ا نهادینه کرده است؛ اما پیر هرا، االین شاعری است که غزل را به طرز درست ا     

م یاری آغاز کرده ا نیز مفاهیم ناج عرفان  ا افکار صوفیانه را در ش رش به کیار بیرده اسیت؛        

توا  دان ت که غزل عارفانه سراده انید ا      بنابراین، خوایۀ انصار را در زمرۀ نو تین ک ان  م 

گیا   شیاید علیت اینکیه نویی نده       .  سنگ بنای غزل عرفان  را در ادبیا، فارس  دری نهاده انید     

تاریخ ادج پارس  دری، در هنهام یادآاری از نو تین سیرایندۀ شی ر عرفیان ، از سینای  ییاد                 
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کرده ا از پیر هرا، کمتر چیزی گفته اند، آ  باشد که از اش ار شیخ االسالم انصاری کمیتر بیه    

دسترب داشته اند؛ برخال  حکیم سنای  که خود اش ارش را یمت آاری ا تداین کیرده بیود     

 . ا خوشبوتانه باق  مانده اند

 اشعار باقی مانده پیر هرات

طوری که پیرتر یادآاری شد، شیخ االسالم انصاری در سرای  ش ر فارس  دری ا عربی           

یِد طول  داشته ا تذکره نهارا  دیوانهای ش ری را به ای ن بت داده انید؛ امیا تطیاال رازگیار        

مانند هزارها اثر ارزنده، اش ار ا دیوانهای پیر هرا، را محو کیرده ا بیا تأسیف کیه از ای اثیر              

تنها چییزی کیه از      .  من وم  مداَّ  باق  نمانده ا همه به مرار زما  ره پار دیار عدم شده است   

ش ر اا باق  مانده ا در دسترب است، در ضمن آثار منثور ای قابل دسترس  اند ا مورد توییه      

، بیا   «تاریخ ادبیا، هرا،  »نهارندۀ این مقاله در حین نهارش .  اهل دان  ا ادج قرار گرفته اند

مطال ۀ سون حای  خلیفه که گفته بود، پیر هرا، سه دیوا  ش ر داشته است بر آ  شید تیا بیه            

ب د از مطال ه ا تفحُّص تقریب  تمام آثار فارسی       .  ی تجوی اش ار بازمانده از پیر هرا، بپردازد

دری ا عرب  پیر هرا،، م لوم شد که از شیخ االسالم مقدار قابل اعتنای  ش ر باق  مانده اسیت؛  

 .ها به چاپ خواهد رسید شاء اهلل در آینده از اینرا، به یمت ا تداین آنها پرداخت که ا 

بیرترین اش ار پیر هرا، که قابل مطال ه اند، در رسالۀ کنزال الکین ا گنجنامه آمده اند کیه     

هیای    قصیده، غزل، قط ه، مثنوی، رباع  ا گاه  هم تک بیتهای  اند؛ امیا در شیماری از رسیاله       

فارس  دری خوایه، مانند رسالۀ چهل ا دا فصل، رسالۀ صد میدا ، رسالۀ سیاال دل از ییا ،           

رسالۀ منایا، ا فواید، رسالۀ ااردا،، رسالۀ مقاال، خواییه، رسیالۀ کلمیا، ا رسیالۀ فوایید               

همچنا  در رسالۀ منازل ال ائرین خوایه، یز ییک شی ر م یرا           .  کمتر ش ر به کار رفته است

 . دیهر چیزی از ش ر نیامده است( 469: بی سالانصاری؛ )که سه بیت است، 

های پردۀ حجاج حقیقت ایما ، کنز ال الکین ا قلندر نامه، بر ترکیب  از شی ر ا         بنیاد رساله

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  6 1393، ز4ش    



 

نثر گذاشته شده ا بر همین اساب، کیاربرد قالبهیای  از ربیاع ، غیزل، قیصیده ا مثنیوی را در                    

توا  مراهده کرد؛ اما اش ار عرب  شیخ االسالم، بییرتر در         ساختما  کنزال الکین ا گنجنامه م 

طبقا، الصوفیه قابل مطال ه اند؛ یز شمار اندک  که در سایر آثار اا ا نییز در برخی  کتابهیای           

این اش ار که ن بت به اش ار فارس  دری خواییه کمتیر          .  شوند دیهر نوی نده گا ، مراهده م 

اند، هرچند در هیچ کدام تولُّص پیر هرا، نیامده؛ اما در ن بت آنها به شییخ االسیالم انیصاری          

 . هیچ شک  ایود ندارد؛ زیرا، در منابت قابل مطال ه تصریح شده که از پیر هرا، اند

در طبقا، الصوفیه اشی ار خیود پییر هیرا، ا اشی ار میرایخ صیوفیه ا شیاعرا  عیرج بیه                           

رسید اکثرییت ع ییم اشی ار فارسی  دری              به ن ر می  »مناسبتهای گوناگو  ذکر شده اند؛ ال  

های خود پیر هرا، باشد که در قالبهای  مانند غزل ا قصیده ا رباع  ا قط یه ا           رسایل، سراده

 (.اهفت شصت: 4681موالی ؛ .)«مثنوی است

در طبقا، الصوفیه که اش ار زیادی از سایر افراد ا شوصیتها نییز آمیده، یمیت آارنیدۀ آ            

کتاج، حین آارد  اش ار، هرگاه که ش ری را از شیخ االسالم یا دیهرا  درج کرده، در داخیل  

متن کتاج به گونۀ مروص بیا  داشته ا تصریح کرده که از خود پیر هرا، است یا از دیهرا ؛   

به گونۀ مثال در ن بت اش ار به شیخ االسالم انصاری، گاه  پی  از آارد  ش ر یا اشی اری در     

انردنا االمیام   »:  ، یا گفته است   (41ص: . .  4681)« :.انردنا االمام »: طبقا، الصوفیه گفته است

، (49ص:  4681)«  : . . .انردنا شیخ االسالم لنف ه»:  ، یا گفته است(43ص:  4681)«  : . . .للقایل

 (.01ص: 4681. )«انردنا لنف ه»: یا گفته است

توا  بیه     به اساب پ اه  نهارنده که در نتیجه به تداین دیوا  اش ار پیر هرا، انجامید، م  

 :گونۀ تقریب  اش ار مویود پیر هرا، را با این ارقام تومین کرد

 131در حیداد    .  1ربیاع ؛     011در حیداد    .  6غزل؛    31در حداد   . 0قصیده؛  01در حداد 

در حیداد   .  9بییت پراکنیده فارسی  دری؛          81در حداد  . 3قط ه؛  03در حداد . 3بیت مثنوی؛ 
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 .بیت عرب 411

همه اش اری که یادآاری شدند، انت اج آنها به شیخ االسالم با ااق یت همیراه اسیت؛ چیه           

تنهیا در انتی اج برخی  رباعییا، ا           .  های متفاا، در آنها ذکر شیده اسیت      تولص ای به گونه

 .رسد قط ا، احتمال شک ا تردید ایود دارد؛ چه ترویص آنها مرکل به ن ر م 

 تأثیر گذاری بر شعر دیگران

یایهاه عال  ا تقدُّم پیر هرا، در عرصۀ دان  ا ادج باعش شده که اهل دانی  ا ادج در     

اش ار پیر هرا، کیه قالبهیای گونیاگو  دارنید،            .  های ب د به ای تویه شایان  داشته باشند داره

گرایی  را بیه نمایی          اغلب مرتمل بر شوق ا شور گویندۀ آ  به عالم حقیقیت انید ا م نوییت      

تأثیر گذاریهای پیر هرا، بر دیهرا  به حدی است که به اساب  این تیرابهه ا تأثییر      .  گذارند م 

قی مت  از رباعییا، ای در رباعییا، خییام            »گذاری، برخ  از اهل ن ر تصریح کرده اند کیه     

 (. 661ص: 8946فرازانفر؛ . )«مولوط شده است

رساند که ش ر پیر هرا، از نهاه قالب ا محتوا میورد       مالح ۀ آثار قرنهای ب د از خوایه م 

ها قرار گرفته اند ا بدین طریق ب یاری از میاامین عرفیان ، مواییید،         تویه سونورا  این داره

. توا  یافت   منایاتها، ت بیرها ا ترکیبهای اا را در آثار شاعرا  ا نوی نده گا  داره های ب د م  

 :شود ی  از آنها اشاره م  در این مقام به پاره

 :پیر هرا، گفته است

 اختیار ما چه سنجد پی  تقدیر اله

 (.338ص: 4681انصاری؛ )یمله را چو  گوی گردا  کرده چوگا  ازل 

 : گوید حافظ م 

 گریۀ حافظ چه سنجد پی  استغنای عرق

 (.686ص: 4680حافظ؛ )کاندرین دریا نماند هفت دریا شبنم  
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 : پیر هرا، گفته است

  زنند آنها که عاشقا  ترا ط نه م 

 (.199ص: 4681انصاری؛ )م ذار دار شا  که رخت را ندیده اند 

 :حافظ نیز گفته است

 من م مکن ز عرق ای ای مفت  زما 

 (618ص: 4680حافظ؛ )ای  م ذار دارمت که تو اا را ندیده

 : پیر هرا، گفته است

  شرم باد از حار، حق آدم  را هر سحر

 (408ص: 4608انصاری؛ )کو به خواج غفلت است ا حمد گویا  فاخته 

 : س دی گوید

 گفتم این شرط آدمیت نی ت

 مرغ ت بیح گوی ا من خاموش 

درایرا  »های پیر هرا، ش ری با پنج بیت با ردیف   عالاه بر اینها باید گفت که در سراده

با همین از  ا ردییف در دییوا           .  ایود دارد که در رسایل فارس  دری اا آمده است «  است

. ی  مویود است که قواف  صحبت ا خدمت در آنهیا میرترا اسیت            خوایۀ شیراز نیز سراده

 (هرتاد ا دا: 4681موالی ؛ . )غزل خوایه، ش  بیت ا غزل حافظ، سیزده بیت است

در میا  غزلها ا قصاید عرفان  پیر هرا،، غزلهای  ایود دارند که از شور ا شیوق ا ایید     

شیود ا شیور ا حیال         های  در آنها دیده م  ا حال لبریز اند ا از زهد ا پند ا موع ه کمتر نرانه

گویا اینکه موالنیا ا دیهیرا       .  مویود در آنها یادآار غزلهای مرابه سنای  ا مولوی بلو  است

از ای در سراد  غزلهای شا  اقتفا کرده باشند؛ چنا  که غزلی  در عیین از  ا بیا شیباهتهای              

 :شود، بدین گونه همچنا  که خوایۀ انصار سراده، در دیوا  شمس نیز مراهده م . موضوع 
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 ای دل تو خدا بین شو تا زنده شوی با ما

 (.319ص: 4681انصاری؛ )چو  شمت شوی راشن تابنده شوی با ما 

 : در دیوا  شمس غزل  چنین آمده است

 ای طالب یوینده شوی با ما گر زانکه ن 

 (.هرتاد ص: 4681موالی ؛ )ای مطرج گوینده شوی با ما  ار زانکه نه

 بررسی محتوای شعر پیر هرات

مطال ه ا مالح ۀ محتوای اش ار پییر هیرا، موضیوعا، ا محورهیای مت یددی را آشیکار                

بیه طیور کلی  ایین        .  سازد که شیخ االسالم انصاری در ش رش به بییا  آنهیا پرداختیه اسیت            م 

پردازیهیای عارفانیه در       پند ا موع ه در قصاید ا غزلها ا مثنویهیا؛ ن رییه   : محورها عبار، اند از

های طبی   به گونۀ ابزاری، در غزلها ا قیصاید ا     قصاید ا رباعیا، ا اش ار عرب ؛ اصف پدیده

 :شوند اینک موارد یادشده در زیر به طور کوتاه به بحش گرفته م . مثنویها

 موعظه و پند. الف

شیخ االسالم انصاری عارف  است که بیه ایتمیاع انی ان  توییه دارد ا بیه اصیالح یام یه                 

خواهد بر اساب عدالت ا عاری از هرگونه ستم ا بییدادگری؛ از    ی  م  اا یام ه. کوشیده است

گی ،  این را، بور  از سونا  پیر هرا، در ش ر، رهنمای  عموم مردم به سوی خوبیها ا زنده   

شیود    در این مقام ش ری از ای نقیل می       .  همراه با صداقت ا داری از هرگونه نابه سامانیهاست

 :دارد پردازد ا از عواقب شوم بیدادگری برحذر م  که با سرای  آ  به تقبیح ظلم م 

 مکن که آه فقیری شب  برا  تازد

 هزار همچیو تو از خاندا  براندازد

 ز تییر آه یتیم  میهر نم  ترسی 
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 ز سوز سینۀ پییری که نااا اندازد

 حیذر نمای از آ  نالۀ سیحرگاه 

 که گر به کوه زند رازن  در آ  سازد

 به اقت نیمه شب  گر بهوید ای اهلل

 فغیا  ا ناله به عرش ا مالیک اندازد 

 هزار یوشن فوالد اگر بپوش  تو

 ز آه گیرم فقیری چییو موم بهدازد 

 متاز بر سر م لوم ساکن ای ظالم

 کیه دسیت فتنه اییام برسیر، تازد

 اگر بحل نکنید سایل ستمیدییده

 یزا دهینیده تیرا در یهنیم اندازد

 ز بار یییور لئیما  منیال عبیداهلل

 که گر خ   بزند کردگار بنیوازد

فهماند که به ایین دنییای فانی             داند ا به مواطبا  خوی  م  پیر هرا، عمر را برباد رفته م 

 :دل نبندند ا طالب حیا، یاادان  ا سرمدی باشند؛ در ضمن ش ری چنین گوید

 ای قیاب عمر تو بر سا  باد

 هر زمان  قو، تو از خوا  باد

 ای به بادی زنده مغراری مکن 

 اعتمادی نی ت بر یوال  باد

 عمر خود بر باد دادی ای دریغ

 ها کرده از همیا  باد خوایه 

 سال سوم  00 جایگاه پیر هرات در حوزة شعر



 

 عاقبت بر باد خواهد داد ایل

 چو  سلیما  گر شوی سلطا  باد

 باد پیمای  مکن انصاریا

 (34ص: 4608انصاری؛ )م  نهوی  چی ت  انبا  باد 

 پردازی عارفانه نظریه. ب

از موضوعات  که در ش ر شیخ االسالم انصاری مطرح شده ا نق  بنیادین دارند، مفیاهیم ا     

به گونۀ دقیق بیرتر ش ر پیر هرا،، عارفانه ا صوفیانه است ا   .  های عرفان  ا صوفیانه است مقوله

موضوعا، عمدۀ اش ار اا را که در قالبهای موتلف سراده شده اند، زهد ا عرفا  ترکیل داده     

ی  به کار رفتیه انید کیه مویصوص کیالم اا هی تند؛ ماننید                 ا در آنها ترکیبا، ا ت بیرا، ای ه

خانقاه ح ب  اهلل، بارگاه ل  مت اهلل، م جد اقصای نیم شب، مصالی نیم شب، سندا  ازل، تنیور     

شب، دخترا  باقیا، صالحا،، شهباز اری  ، طور شب، طور بقا، یرعۀ انهور، ساق  سحرگه،    

سقّای نیم شب، ی قوج سرّ، یوسف االء ا امثال اینها کیه همیه از ابیداعا، خیود اا بیه شیمار                  

 .شوند راند ا در سون ا ش ر ک ان  دیهر کمتر یافت م  م 

از ن ر بیا  م ان  عرفا  ا تصو ، ت الیم طریقت ا دریافتهای خاص قلمرا اسیرار ا رمیوز         

صوفیه، پیر هر، را باید نو تین ک   دان ت که عالاه بر رباع ، قالبهای دیهیر شی ری را در         

خدمت عرفا  ا تصو  در آارده ا از این ن ر بر دیهرا  فال تقدم دارد ا پییراهنه  اا در           

شود که در منابت زیادی از ای راایت شیده       اینک ش ری نقل م .  شود این میدا  نیز م جل م 

 :در مناقرا، توحید ایودی ا شهودی مطرح استا همواره 

  مَا وحد الْوَاحِد من وَاحِدٌ

 إِذْ کلّ من وَحَّده جَاحدٌ
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 تَوْحِید من ینْطق عَن نَعتِه 

 عَارِیة أبطلها الْوَاحِد

 توحیده إِیَّاه توحیده

 (49ص: 4633؛ یام ؛ 484ص: 4681؛ انصاری؛ 469انصاری؛ ص)ونعت من یَنْعَتهُ الحدٌ 

 ها  وصف پدیده. ج

های طبی   نیز از مواردی است که در شی ر خواییۀ انیصار گیاه  بیه چیرم                   اصف پدیده

این ای ه گی  توانیای  پییر       .  خورد ا اا توان ته با موفقیت به توصیف رازهای طبی ت بپردازد م 

ای در اصیف طبی یت در شی ری چنیین            .  سازد  هرا، را در همه اب اد سرای  ش ر برازنده م   

 :سراده است

 آرامهه هزار شیدا

 آ  سبزه ا آج ا صحن صحرا

 آااز نوای بلبل م ت

 الله قدح شراج بر دست

 سنبل سر زلف شانه کرده

 از ناز سمن بهانه کرده

 ایّام بهار ا راز نوراز

 مردم همه در نراط آ  راز

 بر هر طرف  شکفته باغ 

 چراغ  آراسته تر ز شب

 چو  باغ بهرت خرم ا خوش

 سال سوم  03 جایگاه پیر هرات در حوزة شعر



 

 (.418ص: 4608؛ انصاری؛ 349ص: 4681انصاری؛ ) از بوی گل آ  مقام دلک  

هرچند در این ش ر غزل گونه، تولص خوایه نیامده؛ امیا ذکیر آ  در دا اثیر پییر هیرا،،               

 .سازد انت اج آ  به ای را م جل ا به یقین نزدیک م 

گ ترده ترین زمینۀ اصف در نثر ا ش ر پیر هرا،، به تمرکز رای شب اختصاص دارد، تیا        

اصیف شیب در     . توا  اصَّا  ا مدافت شب ا شب زنده دارا  ا شبراا  نامید آنجا که اا را م 

 :شود کالم پیر هرا، ب یار آمده ا اینک غزل  در این زمینه نقل م 

 شب چی ت چراغ یاادان  

 یا ش لۀ شمت آ  یهان 

 شب برقت اطلس سیاه است

 بر چهرۀ شاهد م ان 

 در طور شب است نور م ن 

 یا  م ت شراج لن تران 

 با عاشق اشک ریز شب خیز

 شب راست کرشمۀ نهان 

 شب چی ت به قول پیر انصار

 سرچرمۀ آج زندگان  

 ای دالت سین سرّ یانت

 (.8ص: 4608؛ انصاری؛ 333ص: 4681انصاری؛ )گر عزّ، شین شب بدان  

 نتیجه گیری

آید که پیر هیرا، در پهلیوی آثیار منثیور            از آنچه در این مقاله گفته آمد نتیجه به دست م 

اا اش ار زیادی را در حوزۀ ش ر عرفیان  ا ت لیمی       .  خوی ، در ش ر نیز دست  توانا داشته است

اشی ار  .  باشید   سراده است؛ اما از آ  همه ش ری اندک  باق  مانده است که باز هم قابل اعتنا م  

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  04 1393، ز4ش    



 

شیخ االسالم انصار در قالبهای قصیده، غزل، رباع ، مثنوی ا قط ه سراده ا ارائه شیده انید؛ بیه        

هیا ا     همین گونه ای در سرای  ش ر عرب  نیز قدر، باالی  داشته ا اش ار عرب  ای در تذکره 

 .آثار خودش ثبت اند

بیه همیین    .  محتوای ش ر پیر هرا، را بیرتر عرفا ِ آمیوته به زهد ا تقوا تیرکیل داده اسیت         

یی  از محبیت ا عیرق را در خیود               گونه اش ار ای دارای سوز ا گداز خاص  اسیت کیه ماییه     

ها ا امورکون  نیز ش ر شیخ االسالم انصاری را متبارز ساخته   توصیف پدیده.  پرارش داده است

ا آ  مرد بزرگ برای به دست داد  مفاهیم ناب  از م نویت ا عرفا ، از چنین امیوری اسیتفادۀ         

 .ابزاری نموده است
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