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  الدین بوعلی قلندر  شیخ شرف شعر و شخصیت
 
 

 احمدغنی خسروی رپوهندوی دکت نگارنده:

 

 چکیده
ههای   از صوفیان مجذوب و مشهوور دهد    ،پتی پانی الدین بوعلی قلندرِ شرف شیخ
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 غالب
خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 مقدمه
شخصهی   ةاند، اغلهب عییهد   اجع به او نوشتهرا که ر یچیزهای ،عصر بوعلی قلندر بعد ازهای تذکر 

معتبرتهرین  نهدازیم،  گهی او بخهواهیم روشهنایی بی     زند اگر به حاالتِ ؛را  ادت افراد و گا  با مبالغه هم
 .شود چیزهایی را از آن ادتخراج کردکه می ،ادت «نامه حکمت»د او همان تصنیف خومنبع، 

هند  ةقار در شبهدار قرن هفتم و هشتم تن از شاعران و متصوفان نام یک ،الدین بوعلی قلندر شرف
زبانان صورت  فرهنگی فاردی -ادبی ةکنون پیرامون این شاعر بزرگ پژوهش چندانی در جامع ادت. تا

شهناخت   از ابوام باقی ماند  ادت؛ لذا بهرای  یی هالهمرد تاریخ، در نگرفته ادت و شخصیت این بزرگ
 این نوشتار بر اداس نیاز مذکور ترتیب شد  ادت. ؛ادت ددت نیازاوهشی پژنیاز به  ،این شاعر

امها در   های اندک شهد ؛  پژوهش الدین بوعلی قلندر شیخ شرفگی و آثار   ، زندحال  شرحدر مورد 
 کاری صورت نگرفته ادت. ،ارتباط به شعر و محتوای شعر این شخص

چنهان   ادت؛ هم الدین بوعلی قلندر شیخ شرفو شخصیتِ  شناخت شعر این پژوهش، هدف اصلیِ
های شعری بوعلی قلندر را  شناختِ قالبو وی؛   اهدافی چون: بیان رابطه و ارادت شاهان روزگار او به

 کنیم. دنبال می
گونه ادت؟  ندر چهلالدین بوعلی ق در همین رادتا، پادخِ این پردشِ اصلی: شعر و شخصیت شرف

ههای شهعری وی    گونهه ادهت؟ و قالهب    هایی چون: رابطة این شاعر با شاهان روزگار او چهه  و پردش
 یافت. میدرخواههایند؟ را  کدام

یی شهکل   خانه تحلیلی و با ادتفاد  از ابزار کتاب –های کیفی این پژوهش، به روش توصیفی  داد 
از شهاعران و عارفهان    ،یپته  یقلندر پان یبوعل نیالد شرفحضرت گر این ادت که:  گرفته و نتایج بیان

مانهد  کهه    یبهاق  شعری یها در قالب یاشعار یبود  ادت، که از و یقرن هفتم و هشتم هجر ریشو
؛ نیهز  باشهد  یمه وی  یو صالبت شهعر  یگ هتبحر او در شعر عارفانه و در کنار آن نشان از پخت گر انیب

ین باور اند کهه وی بها   ا بر هرچند بعضاً ؛قوی و محکم داشته معنویِ ةبا موالنا رابط گویند که وی می
 بلخی دیدار نیز داشته ادت. الدین محمد موالنا جالل

 

 الدین بوعلی قلندر شیخ شرف گی هزند  
هجری از عهرا  بهه هندودهتان     022فخرالدین داالر در دال  ،الدین بوعلی قلندر پدر شیخ شرف

اولیای کرام و بزم  ةولی تذکر   ادت؛اتفا  افتاد 020تولد بوعلی قلندر در دال  ،و چوار دال بعد رفته
   .111: 1896؛ اعظمی ) اند پت نوشته در پانی 026 والدت بوعلی را دال صوفیه

بهود.   اش یمهادر زبان  ،اهلل همدانی بود و فاردی خواهر موالنا دیدنعمت ،ماجد  ،مادر بوعلی قلندر
درس علمای عصر خود اشتراک نمهود    ةدر حلی مروجعلوم غرض آموختن خود بوعلی در اوایل عمر 
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الدین بوعلی قلندر شرفشعر و شخصیت شیخ   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 غالب

 بود  ادهت  الدین مکی بوعلی موالنا دراج که ادتادِ دیآ یبرم چنین  المناقب شرف کتاب  ةادت. از نوشت
  .122 :تابی ؛)ماندوی

بهود  و  ادهتاد ایهن عاشهل الوهی      ،الهدین مکهی   موالنا دهراج » نویسد: موالنا دیدمحمد میان می
 . 10-10 : 1801  ) «دال عمر شان بود صدوبیست

در جوار قطب  ،دهلی گردید  ةپت، روانگی در پانی   زندبعد از چول دال  ،الدین بوعلی شیخ شرف
این درویش چول دال بود در  آن روز عمر»آمد  ادت:  نامه حکم. در منار مشغول درس و تدریس شد

 . 10: همان)« خوادتم میاز خدای تعالی  ،طلوب بودچه م کردم و آن مینار دهلی دکونت قطب م
بهانی نمهود ،    های دیادی و علمی از او پشتیتمام حلیه ،بوعلی قلندرشیخ نظر به بصیرت علمی 

منصب قضا را به او دپردند. او بیست دال در این منصهب کهار نمهود. در ایهن دوران      ،ارباب حکومت
لهیکن   ؛الدین و موالنها امیرعلهی بودنهد    ها موالنا دراج س آنکه در رأ ،مخالف او شد   ی از علماگروه
ارادت خاصی داشتند. موالنا  احترام و ،الدین بوعلی به شیخ شرفدار عصر،  هیر علما و فضالی ناممشا

الهدین پهایلی، قاضهی روورالهدین      الدین مکی، موالنا وجیهه  صدرالدین، موالنا ناصرالدین، موالنا قطب
الدین دهمرقندی   بخاری، موالنا نجیب ضی حمیدالدین، موالنا فخرالدین ناقله، موالنا احمدبجواری، قا

 ةو تجرب ، معرفتبه شخصیت کهالیدری بودند،  که همه علمای جلیل، آبادی الدین دولت و موالنا معین
 اند. معترف بود ی علمی و

وفات نمود  ادت.  000رمضان  11 و در ؛دال گفته شد  102 ،الدین بوعلی قلندر شیخ شرفعمر 
مردمان پائین کرنال پانی پت واقع ادت. تاریخ وفهات او در قطعهات مختلهف     ةایشان در منطی ةمیبر

هجهری قمهری    000یعنهی   ،چشهتی الودیه  «الدین ابدال شرف»حروف ابجد؛  حساب بهکه  ،ذکر شد 
 . 181: 1811 ؛دیراالقطاب ) باشد می

 بههههوعلی اشههههرف و نجیههههب و شههههریف   
 

 وصههل شههد چههون بههه وصههل رب ودود  
 ارتحهههههالش شههههههرف ولههههههی زمههههههان  

 
 نیههههز فرمهههها شههههرف ولههههی زمههههان 

 بهههههاز شهههههد دهههههن رحلهههههتش پیهههههدا  
 

 زیهههههب عهههههالم قلنهههههدر مسهههههعود 
  181)همان:    

 داند: قلندر را مطابل به این اشعار می  تاریخ وفات بوعلی ،درور الهوری غالم
 چهههون شهههرف از جوهههان بهههه جنهههت رفهههت

 
 رب ودودمتصهههل شهههد بهههه وصهههل     

 دههههال وصههههلش شههههرف ولههههی زمههههان  
 

 نیهههز فرمههها شهههرف ولهههی محمهههود    
 بهههههار دیگهههههر شهههههرف دهههههعید بگهههههو 

 
 دههههال ترحیههههل آن شههههه بههههاوجود  

 نیهههههز شهههههد دهههههال رحلهههههتش پیهههههدا 
 

 زیهههههب عهههههالم قلنهههههدر مسهههههعود 
  000)همان:    
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او  ةفرزندان عالءالدین خلجی در کنار میبر ،خان خضرخان و شادی ،بعد از وفات بوعلی شا  قلندر
 خها  و عهام بهود     گا  یارتز ،که تا امروز همان درگا  ،را اعمار نمودند یی دار و مدرده درگاهی شان

داله عرس شهیخ   روند و همه روز  مردمان جوت زیارت و توال به درگا  شیخ بوعلی می که همه ،ادت
 ،تهن از مخلصهان وی  هزار ها  د  ،رس بوعلی شا  قلندرگردد. در شب عُدر همان درگا  برگزار می نیز
 . 109: 1111 ؛الدین احمد )قطب  شوندجا جمع می م از هندو و مسلمان آناع

 

 یابی بوعلی قلندر به مسیر تصوف راه
الهدین   چینی و بدگویی تنی چند از رقبهای خهویش، شهیخ شهرف     ها به خایر نکته این ةوجود هم با 

الدین نظر به شهو    شیخ شرفد. کرردار شد ، را  تصوف را اختیار ب نویسی ددت بوعلی از درس و فتوا
غلبه حاصهل   ،معرفت  یییت و ح یرییت،  )علم شریعت،  که بر وی غالب شد، بر تمام علوم یی و جذبه

ههای  آبادی روی به صحرا نمود و کتاب وقتی مشغول ریاضت و مجاهد  شد، از شور و از دوی .نمود
 الهدین  شهرف »نویسهد:  در ایهن زمینهه مهی    االخیار اخبارب دریا انداخت. صاحعلمی و فنون خود را به 

گویند که در اوایل حال تحصیل د، از مشاهیر مجاذیب اولیادت. میگوینپتی که او را قلندر نیز می پانی
هها را در آب  ضت نمود. در آخهر مجهذوب شهد و کتهاب    علم کرد و در یرییت مجاهد  و دلوک و ریا

 . 100 :1092 ؛دهلویبه نیل از: ) «انداخت

وقهار   بادار و از مجاذیب  از اولیای نام»گوید: یور می این ،در مورد بوعلی قلندر االصفیاةخزینلف ؤم
کهرد و یریهل مجاههد      در اوایل حال تحصیل علماالدرار چشت اهل بوشت ادت.  صاحبو مشایخ 

در دریا انداخت و ارادت به خاندان چشهت  ها را ن جذب و دکر به نوایت ردید، کتابپیش گرفت، چو
 . 100/   1: 1092  ؛الهوریبه نیل از:  ) «آورد
خلیفه و جانشین حضهرت   ،با خواجه بختیارالدین کاکی ،الدین قلندر شیخ شرفدر روایتی آمد  که  

 ؛ارتباط و ارادتی خها  داشهت    الدین اولیا و حضرت شیخ نظام _الرحمه علیه_الدین چشتی  شیخ معین
نسهبت ارادت  »کند:  این ارادت را تصدیل نمی اخباراالخیارولی شیخ عبدالحل محدث دهلی در کتاب 

کاکی ارادت داشهت   الدین بختیار او به یکی از این مشایخ مشوور نیست، بعضی گویند به خواجه قطب
؛ دهلوییل از: به ن) « یک از این دو به صحت نردید  ادت و هیچ  الدین اولیا و بعضی گویند شیخ نظام

1092: 106 . 
الهدین بخیتهار    و خالفت ایشان به شهیخ قطهب   ارادت قلندر  دیراالقطابچشتی در  ةصاحب الودی

الهدین بختیهار کهاکی     االقطاب حضرت شهیخ قطهب   به قطبنسبت شجر  و خالفت »گوید: میکاکی 
الدین بوعلی قلنهدر   یریل حضرت قطب ابدال شیخ شرف و بدین ونددیپ یماهلل در  العزیز  اوشی قدس

الدین ابدال  الدین عاشل خدا و هو من حضرت شیخ امام حضرت شیخ شواب ةقدس در  مرید و خلیف
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الدین بوعلی قلندر شرفشعر و شخصیت شیخ   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 غالب

الهدین بختیهار    االقطاب خواجهه قطهب   و هو من حضرت شیخ بدرالدین غزنوی و هو من حضرت قطب
 . 08:  1811 ؛ دیراالقطاب)« اوشی قدس اهلل تعالی

الدین  موالنا جالل الدین قلندر شرف که حضرت ،ردداین روایت مشکوک به نظر می ،نامه حکمدر 
خالفهت   ةوار خرقه  شیخ بهزرگ  الدین تبریزی را مالقات نمود  و از این دو محمد بلخی و شیخ شمس

الدین بوعلی شا  از هندودتان خارج  این موضوع مشخص نشد  که شیخ شرف ،هرحال به  ؛گرفته باشد
گردد که شیخ بوعلی شا  تا عمر چوهل  این حرف تصدیل می نامه حکمتی از نه؟ در روای شد  ادت یا

در دهلی دلسهله درس و تهدریس را شهروع کهرد و بهه مسهند        ،ادت گی را در پانی پت گذراند  هدال
دوش شد  در عالم دکر  کار دبک نیبعدازاو  ین عرصه کار کردا بیست دال در  ؛قضاوت دهلی ردید

که شیخ بوعلی شا  قلنهدر بهه خرادهان رفتهه و یها       در برد  ادت. اینه پت ب مضافات پانیدر  دووو 
دور از واقعیهت   نامهه  حکهم اما این دهخن   نیست؛چندان واضح  هنام حکماز روایت  ،گونه رفته ادت هچ

الدین دهنایی،  ءموالنا ضیا  و مشایخی چون  علماالدین بوعلی شا  و  میان شیخ شرفو این که  ،نیست
الدین پانی پتی، حضرت شیخ  شیخ جالل  الدین قلندر، کبیراالولیا الدین ترک، موالنا نجم خواجه شمس

 .دت و محبت زیادی وجود داشته ادتخسرو دهلوی ارا و حضرت امیر  الدین اولیا نظام
 

 ارادت شاعران و سالطین عصر به بوعلی شاه قلندر
آن را همیشه بهه شهیخ بهوعلی    که  ،عالءالدین خلجیرا  با هدایای دلطان  هم ،امیرخسرو دهلوی

شهنید. امیهر خسهرو     شنواند و اشعار شیخ را مهی اشعار خود را به او می .نمودبا او دیدار می ،بردشا  می
 این غزل خود را به شیخ بوعلی شا  خواند: بار کیدهلوی 
 که گویی هیچ دخنی جز فرا  یهار نیسهت   ای
 این

 چنان دشوار نیست آنگر امید وصل باشد،  
 دهان نباشهد روزگهار    عاشیان را در جوان یک

 
 وار نیسهت  ها بر ددت من ههم  که این انگشت زان 

 خلههل را بیههدار بایههد بههود از آب چشههم مههن   
 

 گریم که کس بیدار نیسهت  که عجب کان وقت می این 

 قدم بر نیش خود وان دیگر در کوری دودهت  یک 

 
 آنهت کهار نیسهت    هرچه بینی دودهت بهین بها ایهن و     

 پردههت چنههدگویی بههرو زنههار بنههد ای بههت    
 

 بر تن خسرو کدامی رگ که آن زنهار نیسهت   
  080: 1890نیل از: عبدالرحمن؛  )به   

دهلوی او را مورد تحسین و تیدیر قهرار داد  و   خسرو دادن به غزل امیر با گوش ،بوعلی شا  قلندر
 گونه درود: این گی کالم اودت هشعری و پختگر ذو   که بیان ،البدیوه غزلی را خود فی

 دیوهههیم خسهههروان بهههر نعهههل اشهههتر ادهههت
 

 خسرو کسی که حلیة تجرید بر در ادت 
 گفهتم بههه علههم و عیههل بهه ملههک دگههر شههدم   

 
 تر ادت ملکم ز عیل دین چو دیدم فزون 

 وار روی نوفهههتم بهههه قهههاف عشهههل دهههیمر  
 

 کو عارفی که منظر او عشل اکبهر ادهت   
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 علههم لههدنی بههه عارفههان   عیههل کههل ادههت 
 

 این عیل و علم جسمی و ردمی مختصهر ادهت   

 درس شههههرف نبههههود از الههههواح ابجههههدی   
 

 لهههوح جمهههال دودهههت مهههرا در برابهههر ادهههت 
 جا  نیل از عبدالرحمن: همان )به   

عالمه اقبال الهوری هم این مالقات امیرخسرو دهلوی و شیخ بوعلی شا  را با بیانی زیبا توصیف 
 نماید: می

 بیههههان زبههههان رنگههههین خسههههرو شههههیرین
 

 هههایش از ضههمیرش کههن فکههان   نغمههه 
 تههههاب فطههههرتش روشههههن م ههههال مهههها    

 
 بوههههر دههههفارت انتخههههاب گشههههت از 

 چنههها را پهههیش قلنهههدر چهههون نواخهههت    
 

 از نهههوای شیشهههة دجهههانش گهههداخت   
 دههار بههود  شههوکنی کههو پختههه چههون کههه     

 
 قیمهههت یهههک نغمهههة گفتهههار بهههود     

 تهههر بهههر قلهههب درویشهههان مهههزن    نهههیش 
 

 را در آتهههش دهههوزان مهههزن خهههویش  
  00: 1900)الهوری؛    

الدین  شیخ شرفخا  به  یی  گان عیید  زاد ، شا  مردمان عام و خا ، دالیین، امرا ،در آن زمان
افتخهار   ةمعنوی و مایه  ةمایبوعلی شا  داشتند و ابراز عییدت و اخال  شان را به بوعلی شا  یک در

الدین خلجی، دهلطان عالءالهدین خلجهی، مبهارک خهان، دهلطان        دلطان جالل که چنان ؛دانستندمی
شها  کسهب   از ارشادات شیخ بوعلی  نشستند وصحبت شیخ بوعلی شا  میالدین تغلل شا ، پای  غیاث

او نه شاعر دربار بود و نه ههم   که یدرحال ،تغلل شا  را عزیز دانسته قلندربوعلی شا   ؛کردندفیض می
الهدین   داری را بهرای دهلطان غیهاث    شان ةموافل یبیعتش بود که قصید هم با آن ؛مداح یدرا د یقص

 گونه تعلل خایر خویش را به او نشان دهد: تغلل شا  بسراید و این
 بهر  نگهار هسهت دهیمین    دهان و لب و قد و شخصهیت 

 یکی راحهت، یکهی بسهته، یکهی دهرو و یکهی عرعهر        
 الهدین کهه از او آتهش مشهرف شهد      شهه اعظهم غیهاث    
 و یکهی بخهت و یکهی خهاتم یکهی افسهر      یکی تخت  
 دراندیشههان بههه عههزم و جههزم و کههر و فههر هیبههت بههی 
 یکههی بومههن، یکههی کسههری، یکههی دارا، یکههی نههوذر  
 شههک چههو او شههاهی بههه عههالم در نیامههد از عههدم بههی  
 ، یکههی داورضههاب یکههی عههادل، یکههی بههاذل، یکههی   
 زهی شاهی که در حلهم و حیها و عهدل و بهذل وحهی      
 عمهر و یکهی ع مهان یکهی حیهدر      یکی بکهر و یکهی   
 ودل تهههویی شهههاها در ایهههن عهههالم بهههه رزم، ددهههت 
 یکی حهاتم، یکهی ردهتم، یکهی خاقهان، یکهی دهرور        
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 ةپادشهاهان دهلهی ههم حلیه     ،الهدین  اللعالءالدین و ج» : کند که بیان می ،االصفیاةخزینصاحب 
 . 100 / 1  :1092 ؛)الهوری« رت به گردن خود داشتندارادت آن حض

بهه ادهم خواجهه     ،گهان حکهومتی   هیک تن از بلندرتب ،عود پادشاهی دلطان عالءالدین خلجی در
 ارتباط نیدراالدین  و شیخ شرف ،ملک نائب، یک تن از دراویش بوعلی شا  قلندر را اذیت کرد  بود در
صهاحب کتهاب    و ،به دلطان عالءالدین خلجی نوشت مور حکومتیأاحتجاجی به خایر رلم م یی هنام

کهه خواجهه دهرای     عالءالدین شحنه را اعهالم، آن »کند:  گونه بیان می این موضوع را این الکونینةمر
تهر و اال بهه    انیدی بهه الرحمن را به لرز  آورد، اگر او را به دزا رد  یکی از درویشان را رنجانید و عرش

 . 010: 1800؛ الهوری) «دیگر به دهلی نشانید  خواهد شد ةجای تو شحن

عشهل و   ةخهود بهه نظهم آورد  و آن را نتیجه     اسرارورموو این واقعه را عالمه اقبال الهوری در 
منهدی چهون شهاهان خلجهی و      رانهان قهدرت   گونه حکم هچکه  را  و این ،محبت به حساب آورد  ادت

 آورد:گونه به نظم می این اند بود  الدین بلبن تابع او دلطان غیاث
 گههههویم حههههدیث بههههوعلی بهههها تههههو مههههی

 
 

 در دهههههواد هنهههههد نهههههام او جلهههههی 
 زار کوههههههن آن نهههههوا پیرائههههههی گهههههل   

 
 گفهههت بههها مههها از گهههل رعنههها دهههخن 

 نهههههژاد خطهههههة ایهههههن جنهههههت آتهههههش  
 

 از ههههههوای دامهههههنش مینودهههههواد   
 کوچهههک ابهههدالش دهههوی بهههازار رفهههت     

 
 از شههههراب بههههوعلی درشههههار رفههههت 

 آمهههد دههههوار   عامهههل ایهههن شههههور مهههی    
 

 دار رکههههاب او غههههالم و چههههوب هههههم 
 منههههد ای نههههاهوشرو زد بانهههها  پههههیش 

 
 داران عامههههل ر  مبنههههد  بههههر جلههههو  

 رفههههت آن درویههههش دههههرافکند  پههههیش  
 

 زن انهههدریم افکهههار خهههویش   غویهههه 
 مسههههت بههههار اشههههکدار از جههههامِ  چههههوب 

 
 بههر دههر درویههش چههوب خههود شکسههت  

 از ر  عامهههههههل فییهههههههر آزرد  رفهههههههت 
 

 و نههاخوش و افسههرد  رفههت   گههران دل 
 در حضهههههور بهههههوعلی فریهههههاد کهههههرد    

 
 از زنهههدان چشهههم آزاد کهههرد   اشهههکی 

  00-01: 1900)الهوری؛    
 

 الدین بوعلی شاه قلندر شیخ شرفشعر و شاعری 
ِ  ددت و صاحب چیر  یی  نویسند  که  بل ؛یک صوفی و قلندر مجذوب نیست تنوا ،بوعلی شا  قلندر

 نامهه  حکمو  الدین اختیارآید. ن ر قوی او در مکتوبات به نام حساب می انا و شاعری بزرگ نیز بهقلم تو
 الدین درج ادت. شرف
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قطعهه و   ،م نهوی  ،غهزل  ،خصو  در قصید  به ،به شعر ،تر از ن ر بیش ،پتی بوعلی شا  قلندر پانی
دهنا خاقهانی و    ههم رگهو و  ردی تمام دارد. او خود را یهک شهاعر پُ   ها ددت رباعی به تمام این قالب

 آورد:نظامی به حساب می
 کههالم از قههدس آورد شههرف در پرتههو رویههت  

 
 نه چون نظم نظامی دان نه چو اشعار خاقانی 

  100)کالمِ قلندر؛ دال:    

د و پیروی از اشعار آنهان را  کروار  مطالعه می خویش را هماشعار متیدمان  ،شیخ بوعلی شا  قلندر
 م ل دلمان داوجی، رویر فاریابی و دیگران: ؛دانست فخر و مباهات خود می ةمای

 و دهههاوجی و مهههن بهههرادریم همهههه جمهههال 
 

 گی منادهب بهرد   همان قدر که بود جامه 
  126)همان:    

 کههه گفههت او  کههردم متابعههت بههه روههر آن   
 

 شرح غم تو لذت شهادی بهه جهان دههد     
  112)همان:    

بودن خویش بهه   بودن و منسوب لیکن به خرادانی ؛شیخ بوعلی شا  قلندر در هندودتان متولد شد
تهر از هندودهتان    بیش ،بودن او در عرا  و خرادان گفت که شاعر او میکند.  افتخار می وار  هم ،عرا 
 که چرا هندودتانی ادت: ،خوردس میو افسوادت 

 شههرف بههه هنههد در عههارفی گشههاد و فشههرد   
 

 ولهی بهه روم و خرادهان والیهتش داننهد      
  129)همان:    

 مههههرا گلههههه ز هندودتانسههههت و هنههههدوی 
 

 ادهت  ولیکن عراقهی ند بردت هشرف به  
  88)همان:    

 

 آثار بوعلی شاه قلندر
  کنزاالدهرار  ادت. م نویِموجوددو م نوی و یک کلیات شعری  ،لیفات بوعلی شا  قلندراز آثار و تأ

بهوعلی شها  منظهوم و شهامل حکایهات مختلهف        کنزاالدراراو معروف ادت. م نوی  ةعشیی ةردال و 
 ،قطعه شهعر بهود    1022شامل  ،باشد. کلیات بوعلی قطعه شعر می 102شامل  عشییه ةردالباشد.  می

 ، الهدین بهوعلی شها    شهیخ شهرف    ةعشهیی  ةردهال باشهد.   باعی، قطعه و غهزل مهی  که حاوی قصید ، ر
هر بیهتش از متهاع عرفهان    » :ن هندیاتن از منتید رود. به قول یکشمار می مشوورترین م نوی او به

 «.عارفان را موجب وجد و درور ،معمور و هر شعرش
 ،الهدین بهوعلی   شهیخ شهرف  ی مخیاالت عیلی و نیلی و عل ،افکاررا  با  هم ،فوم تمام این عناوین

که در آن زمان در تمام عالم ادالم و میان حلیات تصوفی مروج بود  ادهت.   ،باشد میبه وی منحصر 
عشل الوی، مردان خدا، صهوفی زاههد، عهارف، فیروفاقهه،      ابیات شامل این عناوین دارای موضوعاتِ
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وحرام، تهرک دنیها،    گدا، حالل و وتیوا، شا  قناعت یاد خدا، مسکین، تواضع، ای ار، مجاهد ، ریاضت، زهد
ان که هم صوفیان و هم علما از آن در گفتار و نوشتار ش ،ادت ددت این هوس و موضوعاتی از و حر 

شا  این موضوعات را با شرح و بس  بیان نمود ، برای ثبهوت آن بهه آیهات    بوعلی . کردند ادتفاد  می
چنهین   ههم  ؛و قول صلحا و عرفا متودل شد  ادهت   اهلل علیه و دهلم  صلی) ادالم بر قرآن مجید، احادیث پیام

حالج و بایزید بسهطامی را وضهاحت    دلک تصوفی منصور ،الدین بوعلی شا  در این اشعار شیخ شرف
 الوجود و اثرات آن را تشریح نمود  ادت. خصوصیات مکتب وحدتداد ، 
 

 الدین بوعلی شاه شرف غزلیات سید
ایهن   ةبهه شهعر عارفانه    اهمیت زیادی به زبان فاردی و خاصتاً ،پتی غزلیات بوعلی شا  قلندر پانی

 دارد.آفرینهی، قهدرت کهالم و عظمهت شهاعرانه قهرار        امعنه  ی. غزل بوعلی شا  در حد اعالزبان دارد
دخن خهود قهرار    ةصوفیانه و موضوع عشل را رشت ةهایش، فلسفشا  در غزل نیز چون م نوی بوعلی

تهوان حهس کهرد.    عشل و زیبایی خا  شاعرانه را مهی  ، گرمی، حرارت،ویهای  داد  ادت. در غزل
 باشد:ی شا ، عشل الوی و فنافی اهلل میمنظور از عشل در غزلیات بوعل

 باقیسههت ا  زانخمههار عشههل تههو انههدر دمهه   
 
 

 المُلک هر زمان داقیست که صورت لمن 
 ز تهههو گسسهههتن و از مهههن ههههزار پیودهههتن  

 
 که آن گسستن و پیودتن از تهو مشتاقیسهت   

   یا 

 شرف ز عشهل تهو گشهت آن قلنهدر درمسهت     
 

 کههه جملههه مههدعیان از موههابتش مردنههد     
   (88-126  

نات را به یباشد و او هرچیز کاهر دم به آتش منور می ،عاشل صاد  ةبوعلی شا  قلندر، دین ازنظر
همهین لحهاب بهوعلی شها       به ؛تواندشد  نمی حائلدر دنیا  یزیچ چیهل بیند. برای عاش همین نظر می

 گذرد:خود می زیچ همهخایر عشل الوی از قلندر به 
 کنههههد تهههن، غههههم او را فهههدا دههههر مهههی   

 
 کنهد  جان، غمهش را بهر دهر افسهر مهی      

 گیهههرد غمهههش ههههر دهههاعتم   مهههیکهههار  
 

 کنهد  که عشهیش رنها مهن زر مهی     زان 
 ام هههههر دهههههاعتی  عشههههل او در دههههینه   

 
 کنهههد دراوگیهههری دیگهههر از دهههر مهههی 

 وای کههز عشههیش دلههم خههون گشههت، خههون   
 

 کنههد بههس بههه خههونِ دیگههرم در مههی    
  126: 1982)کالم قلندری؛    

کهه   ،دهد رمی یی کند و به درجهبوعلی شا  قلندر به حدی فوران میاشعار عشل حیییی در  ةجذب
 شود:یالب دیدار محبوب حیییی می

 اگر بینم شبی ناگه مهن آن دهلطان خوبهان را   
 

 را  جهان  و دری در پای وی آرم فدا دهازم دل  
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 بپردم از ر  یهاری کهه جهان چهون نخهی آخهر      
 

 کجایی کت ترا بینم دو چشهم مسهت غلطهان را    

  80)همان:    

ناکهافی   ،کنهد  عشل انجهام داد  و بیهان مهی    ةبار چه او در کند آناحساس می این  از بعد ،بوعلی شا 
درد و غهم   ةاین عشل تنوا بهه ودهیل   چراکه ؛دچیز دیگری نباید دی ،درد و غم جز بهادت. در این را  

 نه چیز دیگر: ،شودی مییکما
 مهههرا غلههه  مکهههن انهههدر حسهههاب عاشهههییم

 
 ادت نه بازی جفت یا یا  ادهت  که عاشیی 

 عشهههیش دیهههن و دل بهههاز و مینهههدیش بهههه 
 

 ادههت کههه انههدر عشههل او امههر و نههواهی    
  68)همان:    

او با هرچیز باشد.  نظر بوعلی شا  قلندر، عاشل صاد  همه وقت به خیال محبوب خود غر  می به
 ةجلهو  یزیه ههر چ کهه در   ییجها  بهه تها   ،نهد کورزد و همیشه تعریفش را میبه محبوب خود عشل می

محبهوب حیییهی بهه     ةنات جلهو یکا زیهرچد  بود که در ردی ییجا بهبیند. بوعلی شا  محبوبش را می
 ادت: زیچ همهگفت: خالل که همیشه می ،ردید  بود ییجا بهش آمد و نگاه نظرش می

 ادههت فلههک از یههک خههم ابههروش یههاقی    
 
 

 ملههک بهها چشههم پههاکش در تنهها قیسههت  
 ادهههت گوهههی انهههوار رخسهههارش چهههو برقهههی 

 
 ادههت بههر براقههی شگوههی ادههرار عشههی 

  122: 1982)کالم قلندری؛    
محبهت   ةر از نشهخ وار  پُ کرد و او همار میوار  به این عشل معنوی خود ناز و افتخ بوعلی شا  هم

خوادت از را   نمی گزهر چراکه ؛کرد، ابایی از آن نداشتر کسی در او را هم در این یلب میبود و اگ
 خود بگذرد:

 دهههرم بهههرود ز عشهههل روی نتهههابم اگهههر   
 

 مالمتههی همههه عههالم بههداخترم بههرود     
 ز بادیهههة عشهههل پهههایی بهههاز کشهههم کجههها  

 
 اگرچههه بههار مههن ا فتههد و خههرم بههرود     

  120)همان:    
یهات خهود واقعهات    و در غزل کنهد مهی ود تلمیحات را واضح ادهتعمال  بوعلی شا  قلندر در اشعار خ

خود را و عشل توحیدی را تیویهت تمهام    ةفلسف ،نمودن این واقعات با بیان نماید. اوتاریخی را ذکر می
تاریخی را که واقعی موضوعات  ،نمود  ادت و آن را در کنار معنویت قرار داد  ادت. بوعلی شا  قلندر

چنین واقعات مذهبی و معجزات را به کمهال خهوبی و    هم ؛ادت دلم اهلل و علیه و صلیمربوط به ردول اکرم 
دازد و این کهار  در شعر و دخن نمایان مین توانایی و تبحر او را که ای ،وضاحت به نظم کشید  ادت

الدین بوعلی شا ، معجزات و خصوصهیات   باشد. شیخ شرفنیادان قابل تحسین و دتایش می ازنظراو 
بهه  را  السالم هیعلمادر حضرت عیسی  السالم هیعل ، حضرت مریمالسالم هیعل ، حضرت مودیعلیه السالمحضرت آدم 

 ،بهه خداونهد   هها را  ها را دودتی با محبوب رادتین و عشل آن زیبا به تصویر کشید ، دودتی آنزبانی 
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صهحاب  بهران و ا  و بعضی دیگر از پیهام  السهالم  هیعلحضرت مودی  ةآورد. معجزمی حساب بهعشل واقعی 
 کشد:گونه به تصویر می حل را این

 رخ او نهههور میهههدس، لهههب او روح مصهههفا
 

 او چهون یهد بیضها   جعدش افعی مودی، کف  

 اهلل مهههریم از قهههدس لهههبش حاملهههة روح  
 

 آدم از پرتههوی رویههش ز گلههی یافتههه احیهها    
  120: 1982شا ؛  )بوعلی   

 کند:گونه بیان می زلیخا را اینسن و عشل حضرت یودف و حُ ،الدین بوعلی شا  شیخ شرف
 یودف از عکس جمالش نگزیدی در حوری

 
 بهود زلیخها  کهه بهرو    مست و درگشته شدی چون 

  89)همان:    

 و انهههههوار یودهههههف مصهههههری آدمروان 
 

 خهههوبی تهههو بسهههتدند و پروردنهههد  زکهههات 
 دار عیسههی بههه دهههر مهها نبههود جههز صههلیب  

 
 در دعههوی صههفا نبههود راعههی خههر ادههت     

 با صورتت کهه دهجدة روحهی همهی برنهد      
 

 عیسههی اگههر دههجود بنههارد دم خههر ادههت    
  

 
  122)همان:  

یهک قسهم تهرنم و     ،خا  در غزلیهات او  یور بهالدین بوعلی شا  و  در کالم شیخ شرف تیدرنوا
ها وجود  که لطف خاصی در آن بل ؛اشعارش تنوا الفاب تکرار نگردید توان دید. در بعضی آهنا را می

نمایهد. او  ین مهی یشعر او را با حسهن بهاال و پها    کند ومیبرخادت  و نشست باهمکه گویی الفاب  ،دارد
 بخشد: ا در اشعار گوناگونی به زیبایی خا  تجسم میگی شعر ر  پیچید

 پیچم، منم پیچیدة جانهان  دری پیچم و می
 

 پیچد چه بینی مهار پیچهان را   شرف چون مار می 

 بیا ای عاشل صاد ، مگر چندی به دیهر افتهی   

 
 برو در گنج ویرانه، ببین آن مار پیچان را 

 دمار پیچان را که از عشهیش شهرف پیچه   ببین آن  

 
 جهان، جانهان را   جان، منِ بهی  جان، دلِ بی تن بی 

  80)همان:    
 

 بوعلی شاه قلندر و قالب رباعی
 ةصهوفیان مسلک و روش  ،خود ةدادن جوهر شاعران شاعری با نشانالدین در هر صنف  شیخ شرف

یهن عشهل معنهوی خهود را بهه      که در غزلیهاتش ا  او چنان  هم ؛دهدخود را به زیبایی خا  نشان می
او تجلی خها  خهود را دارد. او در رباعیهات خهویش      ةگذارد، در رباعیات هم عشل عارفاننمایش می

کنهد. او در رباعیهات   های مختلف آن را بیان می ، جنبهدبخشمیهم، قدرت و یاقت عشل را وضاحت 
 گوید:نماید و با دربلندی تمام میخویش افتخار می ةخود هم به عشل صوفیان

 بههه هههر خانههه ردههید   آوازة عشههل مهها  
 

 درد دل مهها بههه خههویش و بیگانههه ردههید 
 از ددههت غههم عشههل تههو هرجهها کههه روم   

 
 گوینهههد ز ر  دور کهههه دیوانهههه ردهههید  

  111: 1982شا  قلندر؛  )بوعلی   
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و یها عهالمی در ایهن را      یی یانتوادت و هر صوف را  عشل بی ،الدین بوعلی شا  از دید دیدشرف
درگا   باز خود را زیادتر از گدای ،ه عشلناز و افتخار ب باوجودمانند یفل یک مکتب ادت. بوعلی شا  

 دانست:و خر او نمی السالم هیعلرت عیسی حض
 هههر پیههر کههه در عصههرة عههالم نههر بههود    

 
 در بههازیِ عشههل مهها کههم از دختههر بههود  

 دههنجند دوعههالمگههر قیمههت مههن بههه هههر   
 

 گههویی مهه الً بوههایی عیسههی خههر بههود   
 جا  )همان   

 

 گیرینتیجه
 یابیم که:ددت می ایجبدین نت ،چه گفته شداز آن

از عارفان مشوور قرون هفهتم و هشهتم هجهری در     ،پتی الدین بوعلی قلندر پانی حضرت شرف_ 
 ؛که مورد احترام شاعران و دالیین زمانش قرار گرفته ادت ،باشدهند می ةشبه قار
عصهر   گاهی به پیروی از شاعران قبل و هم ،بزرگ ادت شاعری ،الدین بوعلی قلندر شیخ شرف_ 

اشعاری درود  و به آن محمد بلخی،  نیالد جاللدلمان داوجی، دلمان الهوری، موالنا  ازجمله ،خود
 ؛کندفخر می
دهرود  و از وی   ربهاعی های غهزل، قطعهه و   اشعاری با محتوای عرفانی در قالب  بوعلی قلندر_ 

 ؛در ددت ادتقصایدی نیز 
عشل به ذو  و شو  و کوشش ضرورت ادت. صهبر،   ةبرای ردیدن به جذب یی هجذب اوبه نظر _ 

تنوها بهه   ه که  و ایهن  عشل شویم ةو قناعت را باید پشت در بگذاریم تا داخل کوچ  رضا، توکل، ادتغنا
به جذبه و عشهل   ،که میامات را پشت در نودکسی  توانیم. هرقلندر شد  نمی ،نگی و عمامهریش و ل 
 و بس. یابدددت می

 

 ها نهاد پیش
 ؛دردت تجدید چاپ شود حیتنیباید با  ،پتی الدین بوعلی شا  پانی دیوان اشعار شیخ شرف. 1
الهدین محمهد بلخهی بها      موالنا جهالل  ازجمله ،الدین بوعلی شا  با شاعران بزرگ شیخ شرف ةابطر. 0

 ؛جانبه مشخص گردد علمی و همه تحییل
 صورت گیرد.و جداگانه تحیییی دقیل  ،الدین بوعلی راجع به عرفان شیخ شرف. 1
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