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  چکیده

کرمان و از جانشینان شیخ احمد احسائی و  ۀخان کرمانی، رهبر گروه شیخیمحمد کریم

ای است که یکی از آثار وی مثنوی. عرفانی شیخیه است-پیشوای بزرگ مکتب عقیدتی

هدف نگارندگان . بر وزن مثنوی مولوی و در بیش از هزار و نهصد بیت سروده شده است

ی شاعر های مکتبدر پژوهش حاضر، نقد و تحلیل اثر مذکور از منظر عرفان و اندیشه

این پژوهش مبتنی بر سندکاوی و روش توصیف و تحلیل محتوای کیفی . است) شیخیه(

صراحت و صورتی  اثر، یادکرد مبانی شیعی است که به ۀمهمترین خصیص. است

. زبان اثر در بسیاری از مواضع کهن و البته جزیل و ادبی است. اندمنتقدانه طرح شده

اش، هماره به مثنوی موالنا نظر دارد و ابیات ثنویخان کرمانی در سرودن ممحمد کریم

 متعددی در استقبال از ابیات مثنوی سروده است
ً
ساختار روایی اثر مانند مثنوی . نسبتا

ها ها، پیام حکایتدر اغلب قصه. مولوی است و مبتنی بر حکایات اصلی و فرعی است

  . به صورت مستقیم بیان شده است

  
   .کرمانیمحمد کریم خان  ،مثنوی ،رفان و تصوفشیخیه، ع :کلیدی واژگان
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  مقدمه. ۱

ای از  فرقه«این فرقه، . شودشیخیه از جمله انشعابات متأخر در مذهب تشیع محسوب می

عه یاز علمای بزرگ ش» ن احمد احسائیین الدیخ زیش«روان یعشری از پاثنی یۀامام ۀعیش

ه در استنباط یخیش. ن روستیهمز از یه نیخیخی و شیه نسبت شک. ق. ه ۱۳ ۀدر سد

، ۱٤[» اند ق اعمال اصول فقهیان و مخالف با اجتهاد از طریمسائل فقهی جزو اخبار

در « که بود  و اصـول  فـقه  دربرجسته  یاخـبار یاز عـلما ،ییخ احمد احسایش .]۳۲۲ص

ه از عه را کیون شیون و اصولیمتصوفه، فالسفه، اخبار  انیم یه اختالف فکریعصر قاجار

س یه تأسیخیبه نام ش  یدیجد  و فـرقۀ  ن بـردیاز بـ ،افته بودیران بروز یه در ایزمان صفو

، بود یعشریعۀ اثنینوظهور ش  فرقۀ  نیا یدتیعق یو مبان ینـیاگرچه خـاستگاه د. کرد

 یبـرخ یاز سو ییهامخالفت  با  فرقه  نیرو انیاز ا ؛ن با آن فرق داشتیدر اصول د یول

پس از آمدن ... خ احمد احسائی یش«؛ ]۱٠٠، ص۹[ »...همراه بود یعۀ امامیشـ یعـلما

ه پادشاه عصر، کنیغ آراء و دعوت مردم همت گماشت تا ایارش باال گرفت و به تبلکران یبه ا

، ۱۱[» دیارتش گردید و مشتاق زیخ احمد ارادتی به هم رسانیفتحعلی شاه قاجار، به ش

  .]٤۹۹، ص۳ج

اظم رشتی کد یه حاج سکی از شاگردان او یکبه « ه یخیپیشوایی شپس از احسائی، 

شد یث شناخته مین حیبه ا  هیخیرد از طرف شکه فوت ک ۱۲٥۹د تا سال ید و سیبود رس

  پس از مرگ یاندک«. ]۸۱۷، ص۷[» بردندیده میار از مجلس درس او فایو شاگردان بس

  به نام یشاگردان و  از  یکیان، ین میا  در.  شد  او اختالف ینی، بر سر جانش اظمکد یس

 یه داشت، مدعک یا ژهیت ویبا تـوجه بـه موقع) ق۱۲۸۸- ۱۲۲٥( یرمانک  خان میرکمحمد 

 خیشاگرد ش  ،، هم واقـع کـه در  یو.  ز دور او جمع شدندین یو برخ  شد  ن فرقهیا یرهبر

طـرفداران ... د یآ یشمار من فرقه به ین رهـبر ایاظم، سـومک دیشاگرد سـ  ،احمد بود و هم 

. ]۲۳۸، ص۲۲[» اند معروف» هیمـخانیرک«ا ی» هیرمـانک یۀخیش«خان به  میرکمحمد 

از شاگردان ایرانِی سید بود که به درس سید رفت و عقاید «محمدکریم خان کرمانی که 

م استقالل بلند کرده
َ
به  ،شیخ را پسندیده و از خود نیز افزود و به کرمان برگشت و عل

مخالفت و کفر باالسریها را آشکار و دعوی سید کاظم رشتی را  ،هرهای ایران سفر کردهش

، ۸[» منحصر به خود نمود بر ضد میرزا شفیع و خود را به نام رکن رابع شهرت داد

  .]۱۳٦ص
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  بیان مسئله. ۱. ۱

ای بر مثنوی معنوی است، به خان کرمانی را که نظیرهدر این جستار، مثنوی محمد کریم

هدف پژوهش حاضر نقد و تحلیل و . گذرانیماختصار از باب ساختار و محتوا از نظر می

 ۀمقال. های عرفانی اثر استخان کرمانی با تکیه بر جنبهشناسی مثنوی محمد کریممتن

الزم به ذکر است . حاضر به روش تحلیل و توصیف محتوای کیفی به بررسی پرداخته است

های مکتب شیخیه نیستند، ر به دنبال بحث و تحلیل اندیشهکه نگارندگان در این مختص

با وجود این به . که این مقوله پیشتر کمابیش در آثار محققان بررسی شده است چرا

ادبی در  ۀکه این مباحث به گون شود؛ چراامهات اصول ایدئولوژی مکتب مذکور اشاره می

در پژوهش حاضر بدین قرار ترین پرسش اصلی. مثنوی مورد بحث نیز متجلی شده است

اثر  ۀهای سرایندمهمترین مباحث ایدئولوژیک در اثر مورد بررسی چیست و اندیشه: است

 تا چه میزان در این منظومه انعکاس یافته است؟
 

  پژوهش ۀپیشین. ۲.۱

در باب مکتب شیخی و بزرگان این فرقه و تحلیل و بررسی آثارشان، کتب و مقاالت 

خان کرمانی و در ضمن نوشتارهایی چند نیز به محمدکریم. استمتعددی نگاشته شده 

پژوهی آن در خصوص اثر مورد بحث این مقاله و تحلیل و متن. آثار او پرداخته شده است

ح، تاکنون کتاب یا مقاله
ّ
ای منتشر نشده است و حتی این اثر به صورت انتقادی و منق

رورت پژوهش حاضر را ایجاب ای که ضدرحقیقت نکته. تصحیح و عرضه نشده است

کند، بدیع بودن موضوع و ایدئولوژی شیعی متجلی در اثر است و ُددیگر اینکه مثنوی  می

 .در میان پژوهشگران شناخته شده نیست ،خان کرمانی چنانکه سزاوار استمحمد کریم
 
  بحث .۲

  احوال نویسنده .۱.۲

ز مریدان سید کاظم رشتی است و خان قاجار، اخان کرمانی فرزند ابراهیمحاج محمدکریم

حاج «. شیخیه است ۀالبته سید کاظم هم شاگرد شیخ احمد احسائی، سر سلسل

- ۱٠۹ص، ص۸[» ق در شهر کرمان متولد شد.ه ۱۲۲٥خان ابراهیمی در سنه محمدکریم

 ۀاز علمای نامی اواخر قرن سیزدهم هجرت، از تالمذ«کرمانی خانمحمد کریم. ]۱٠۸

درس شیخ احمد  ،الذکر و یا موافق آنچه از بعضی مسموع افتادسید کاظم رشتی سابق

اتباع (شیخیه  ۀیک فرقه از طایف ۀالترجمه را نیز دیده  و رئیس و سرسلسلاحسائی سالف
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، ۲۳[» ...باشد که به انتساب او حاج کریمخانی معروف هستند می) شیخ احمد مذکور

و   قاجار  آقا محمدخان ۀظهیرالدوله برادرزاد  ابراهیم خان فرزند«  کرمانی. ]٥٠، ص٥ ج

خان مدتی حـکومت خـراسان را ابراهیم .بود  شاه پسرخوانده و پسر عم و داماد فتحعلی

حاکم کرمان  ،که سال درگذشت اوست .ق.هـ ۱۲٤٠تا سال .ق.هـ ۱۲۱۸  سال  و از  داشت

  وی از ارادتمندان شیخ احمد سر برد،هسامان ب  پایان زندگانی در این  و تا  و بلوچستان بود

خان میرکحاجی محمد «. ]٥۳٦، ص٦[ »و در یزد به حـضور شـیخ رسـید  بود  احسائی

 ک
ّ
، ۳ ، ج۲[» ات به رحمت الهی رفتیدر راه عتبات عال  هیخیعلمای ش ۀرمانی از اجل

کربال برده و در به امانت سپرده و سپس به ... لنگر  ۀدر قری«البته پیکرش  .]۱۹۲۸ص

  ]. ۱٠۸-۱٠۹ص، ص۸[» مجاورت مزار سید رشتی مدفون شد

خان کرمانی از همان زمان حیاتش در شهرت علمی و اخالقی و عرفانی محمد کریم

از «: که در منابع معاصر وی نیز به بزرگی او اقرار شده استایگونهایران اشاعه یافت؛ به

از . نمود ه دعوی استادی مییه و نقلیفنون عقلع یبراء علماء عصر معدود بود و در جمک

ان کن چهارم از ار کدند و او را ر یاظم رشتی گروهی بر وی گروکد یبعد از س  هیخیجماعت ش

  .]۱۹۹، ص۱ ، ج۳[» ش گرفتندید خویاصول عقا

شود، جز اینکه در فرازی چندانی به زندگی سراینده دیده نمی ۀدر متن مثنوی، اشار 

  :کنده شامل حالش شده است، اشاره میبه عنایات الهی ک

 بار دیگر آمد از غیبم مدد

 بسط شد در مثنوی از فیض شاه 

 سان لطف شاهنشه بودگر همین
  

 گیرم گشت الطاف صمددست  

 بر فلک سایم از این شادی کاله

 مثنوی ما دو صد دفتر شود
  

  ]۱٠۳، ص۲۱[

  :استخان کرمانی، سید کاظم رشتی مراد و مرشد محمد کریم

 بود کاظم نام آن دریای جود
  

 که وجودش ماهیان را ُبد وجود  
  

   ]۲۹-۳٠، ص۲۱[

 
  های مثنوینسخه .۲.۲

های چند که نسخه این اثر تاکنون به صورت انتقادی تصحیح و عرضه نشده است، هر

ویژه در میان مریدان و معتقدان به شیخیه، فراوان طبع و توزیع شده  معمول از این اثر به

  :های یافت شده از اثر به قرار ذیل استنسخه. است

، بیست و یک نسخه از مثنوی های ایراننوشتدست ۀفهرستوار در جلد هشتم 



  ٦٩   های عرفانی مصنفخان کرمانی و اندیشهبحثی در شناخت مثنوی محمد کریم 

مرکز  ۀهای مذکور، سه نسخاز نسخه ].۱۲۷۳، ص۸ ، ج۱٠ک .ر[کرمانی نمایه شده است 

-در زمان حیات سراینده کتابت شده) ۱۲۸٠(و ملک ) ۱۲۷۸(، مجلس )ق ۱۲۷۲(احیا 
خان کرمانی تعدادی از نسخ بدون تاریخ کتابت و برخی بعد از فوت محمد کریم. اند

های این اثر نیز در فهرست مذکور، نمایه نشده برخی از نسخه. استنساخ شده است

قمری کتابت شده و در این مقاله  ۱۲۹٤که در سال ملی  ۀکتابخان ۀاز جمله نسخ. است

آقا . ستونی نگاشته شده است ۱۲برگ  ۸٤این نسخه در . محور بررسی قرار گرفته است

- خان کرمانی در کتابخانهخطی مثنوی عرفانی محمد کریم ۀبزرگ تهرانی نیز از دو نسخ
  .  ]۹٦، ص۱۹ ، ج٤[های ملک و آستان قدس رضوی یاد کرده است 

 
  متن شناسی اثر .۳.۲

 موضوع اثر.۱.۳.۲

ای شیعی بر مثنوی معنوی است، در این خصوص خان کرمانی نظیرهمثنوی محمد کریم

نخست،  ۀموضوع مثنوی در مرتب. شوددر ضمن مقاله و در محورهای گوناگون بحث می

البته باید توجه داشت به جهت شیعی بودن و . عرفانی، سپس اخالقی و تعلیمی است

از این حیث، مثنوی . های مذکور استثیر آموزهأی اندیشگی شیخیه، اثر وی تحت تمبان

کرمانی را باید از باب ایدئولوژیک، اثری منحصر به فرد در ادبیات منظوم عصر بازگشت 

  .ادبی به حساب آورد

در منابع  مثنویدر خصوص عنوان اثر هم باید متذکر شد که از این منظومه، با عنوان 

گوناگون یاد شده است و به همین عنوان بارها در میان معتقدان شیخیه طبع و منتشر 

  .شده است

که در برخی ابیات شاهد  ایگونهذوقی این اثر بر جنبۀ علمی ارجحیت دارد؛ به ۀجنب

شدن متن  ترعرفانی هستیم و این مقوله به نوعی سبب دلنشین های لطیف و آبدارتغزل

شود که در ادامه در برخی از ابیات هم نشانی از مکاشفات گوینده دیده می. گرددیاثر م

از این باب باید متذکر شد که اثر حاضر از مقوله آثار تصنعی . ها اشاره خواهد شدبدان

  :نیست

 سّر حب توست در کون و مکان

 جملگی سرمست صهبای تواند 

 هر یکی چون شیشه و حسنت چو می 
  

 شورشان در جسم و جانکو فکنده   

 جملگی در وجد و شیدای تواند

 نیست پیدا غیر ُحسن تو ز وی
  

   ]٦، ص۲۱[
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  های عقیدتی و عرفانی شاعردیدگاه .۲. ۳. ۲

در این آیین تشیع، . دارند عرفان تلقی خاصی از مکتب شیخیه: معارف شیعی) الف

اثر حاضر را از ُبعد ایدئولوژیک  ۀاین مختص. شودمحور اصلی اعتقادات محسوب می

درحقیقت باید گفت که این اثر در شمار نخستین . کندنسبت به نظایر آن متمایز می

های مثنوی مولوی است که معتقدات مذهبی شیعه نمودی بارز و برجسته در آن نظیره

 در نظر داشت که پایه  ۀبرای درک اصل مسلم و الزم«. یافته است
ً
و سنگ تشیع باید اساسا

معرفت امام با باطن وحی . است... یعنی معرفت امام در حکمت الهی شیعی  ،بنای تشیع

های انبیاء سلف بستگی دارد؛ بنابراین تأویل و تفسیر باطن و حقیقت قرآنی و باطن وحی

شد که نگاه همین عوامل باعث می. ]٤، ص۱۷[» شودتنزیالت آسمانی مربوط می

 اطهار ائمـۀ و خـدا  رسول  حق  در شیخیه،«: یگر متفاوت باشدهای دشیخیه با نگاه فرقه

 احـمد شیخ .اند دانسته  مخلوقات   برای  اربعه علل را ایشان کرده، غلو بسیار السالم علیهم

  سایۀ ایـشان و شـعاع از و اند ایـشان مادیه و فاعلیه علت :نویسد می باره این در احـسایی

  به یا عالم اشیاء همۀ که زیرا اند؛ ایشان هم غایی عـلت و اند ایشان نیز صوری  عـلت . اسـت

  .]٤۷، ص٥[» ایشان پیروان و دوستداران خاطر بـه یـا و شده خلق ایشان  خاطر

 ۀایمان و عقید«خان به جایگاه امامان، همین نگاه بود؛ او دلیل اعتقاد زیاد کریم

اطهار شامل حکمتی است الهی از هر جهت  ۀعظیم اخبار ائم ۀراسخ داشت که مجموع

ها را، مربوط به این عالم و عوالم دیگر عیار و این مجموعه جمیع علوم دانستنی تام و تمام

 برخی از نمودهای مقول]. ٤۹، ص۱۷[» ...در بردارد
ً
  :مذکور احصا خواهد شد ۀذیال

  ):ع(نقل روایت از امامان معصوم 

سالکی پرسید از فخر انام  

نار سوزناک  : عشق چه بود؟ گفت
  

 حضرت صادق که باد او را سالم  

لع بر قلب پاک
ّ
 چونکه گردد مط

  

   ]۷۹، ص۲۱[

رکن (نقبا و نجبا . در مکتب شیخیه بسیار اساسی است) عج(جایگاه حضرت مهدی 

دید کرمانی جایگاه این ارکان در نظام هستی از «. ارتباط با امام هستند ۀواسط) رابع

الهی است که به برکت آنان با وجود غیبت امام زمان این فیض ها  یواسطۀ فیض و مددها

قرب باالیی  ۀگیرند و از درجها قرار میبه سایر مردم می رسد و خود ابتدا محل این فیض

ناطق واحد در هر  بدین طریق،«؛ ]۱۷۲، ص۱٥[ »نسبت به حضرت حق برخوردارند

 )ع( اطهار ۀناطقین حـقیقی را ائمـ کرمان یهمشایخ شیخ البته، .است زمان رأس رکن رابع

یـعنی  ین شیعه؛لو کام انبیای خـدا و بـعد از ایـشان هـم بـزرگان  ایشان  دانند و بعد از می
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و ایشان  در مقابل اوصامت )ع( ایشان ناطق و حضرت علی ،)ص( در زمـان حضرت محمد

درمقابل او  که امام بودند، و امـام حـسین  حـسن  امام و در زمان امامت خود ناطق بودند

  .]۸۲، ص۱۳[ »صامت

رود  آنکه یکسر سوی مقصد می
  

  مهدی است او خود کجا گمره بود  

  ] ۹۳، ص۲۱[

رستگاری و هدایت آدمیان است، از این  ۀکنندظهور و حضور منجی، تضمین

  :کند روصمیمانه برای ظهورش نیایش می

 جلوه ده آخر رخ چون آفتاب

آشکارا کن ید بیضای خویش  

 یک زمان افکن عصای موسی
  

 تا که خفاشان شوند اندر حجاب  

 بهر این فرعونیان کفر کیش

 تا ببلعد سحرهای معنوی
  

  ] ۱٤٦، ص۲۱[      

- شهر مهدوی است که به گونهباب ظهور منجی، توصیف آرماناز موارد قابل توجه در 
  .]۱٤۷- ۱٤۸ص، ص۲۱[ای بدیع توصیف شده است 

و اهمیت آن وجود روحانی در هدایت  ، توجه به پیر و مرشد)نقش ولی(والیت ) ب

این مقوله . خان کرمانی استای است که بسیار مورد توجه محمد کریممریدان، مقوله

 ۀتکمل ۀرسالوی به زبان ساده در . در آثار وی برجسته شده است تحت عنوان رکن رابع

، ۲٠[ »...رکن رابع والیت اولیاءالله و برائت از اعداءالله است«: نویسدمی الزام النواصب

 دویم خدا، اول :بشناسند را رکن چهار که است واجب ناس عوام بر پس«. ]۲۹۸ص

 علیهم محمد  آل احکام مجتهد آن و کنند تقلید که را مجتهدی چهارم امام، سیوم پیغمبر،

 که شد معلوم پس مردم بر است ائمه حجت مجتهد آن و نماید بیان عوام برای را السالم

 کل علیه مجمع و عقالست جمیع قول و هاستملت اهل جمیع قول الحمدلله قول این

پیامبرانند و خان کرمانی، مقّدمان این صف، اول در نظر محمد کریم .]۲۷[» علماست

  :سپس اولیاء

 انبیا مرآت اوصاف حقند
  

 فانی اندر جنب حق مطلقند  
  

  ] ٦۲، ص۲۱[

  :اندتام صفات وی ۀتعالی و جلوتمام نمای حق ۀبرگزیدگان، آین

 احسن التقویم شخص کامل است

گر شما از آب می خواهید اثر  
  

 کو صفات ذات حق را حامل است  

 جویید تا بدهد خبرکاملی 
  

   ] ۲۱-۲۲صص، ۲۱[
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الب غلزوم وجود پیر و هدایت او از موارد بسیار ضروری در عرفان و سلوک است که 

مدد انفاس ورزند و برخی حتی پیمودن مسیر کمال را بیبر آن تأکید بسیار می اولیاء

  :دانندقدسی پیران ناممکن می

کی شود بی پیر، سالک مستقیم  

 تا نکردی خدمت خضر و شعیب  
  

 گر چه باشد خود رسولی چون کلیم؟  

 کی عیان گشتی بر او اسرار غیب؟
   

  ] ٦۹، ص۲۱[

کند و از ُبن یاد می کاظم بن قاسمشاعر از سید کاظم رشتی، مراد بزرگ خویش به نام 

  :ستایددندان او را می

کاظم بن قاسم ای شمس جهان  

کاظم بن قاسم ای رخشنده طور  ... 
  

 یک نظر کن جانب درماندگان  

 ای ز نور روی تو تابنده هور
  

  ] ۲٥، ص۲۱[ 

کرمانی  خاندر عرفان شیخی، بزرگانی چون سید کاظم رشتی و نیز محمد کریم

و   وجود داشته ای عرفانی و بـاطنی هـستند که همواره در زمان غیبت اعضای سلسله...«

  مربوط باطن هـمان نـبوتی  به  را  سلسله  این  او .اند تعلیم امام بـه امـت ۀو واسط  دارنـد

 و )ع(کند که در احادیث امام چهارم آن است و حتی بیان می أکه امام منش  داند می

  بـا  گـفتگو  در  نیز )ع(در زمین اشـاره شـده و حـضرت علی  اوتاد  این  بـه وجود )ع(شـشم

شیعیاِن «وی معتقد است که . ]٥٦، ص۱۲[ »به آنـان اشـاره کرده است  خودکمیل  مرید

کند عباد و بالد را و دین و ایمان کبار در هر عصری هستند و به ایشان خدا حفظ می

 در محمد کریم]. ۲۳٠، ص٤ ، ج۱۹[» ...را
ً
الزام  ۀتکمل ۀرسالخان کرمانی صراحتا

   ].۲۹۹، ص۲٠[کرده است ابع خطابر ، علماء شیعه را رکنالنواصب

چون و چرا از مراد و از فرایض تصوف که تأکید فراوانی بر آن است، لزوم پیروی بی

اش، ضامن رستگاری و هدایت که پیروی از دستورهای طریقتی مرشد معنوی است، چرا

ت حقند، خالی از حکم ۀالهی چون جلو ءسالکان است، از سوی دیگر افعال و اقوال اولیا

  :و مصلحتی نیست

اولیا را کارها بی نکته نیست  

ای بسا کاری کز ایشان سر زند  

لیک اربابان عقل مستقیم  
  

 سّر بعضی ظاهر و بعضی خفی است  

 جاهل آن را لغو و بی جا بشمرد

 رازها  فهمند از آن امر حکیم
  

   ]٥۱، ص۲۱[

بسیار مبنی بر  ۀشیخیه که نامرتبط به بحث والیت هم نیست، توصی از آداب اصولی
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خان این مسئله در مثنوی محمد کریم. شان استیافتن رفیق برای طریقت و سلوک

  :کرمانی نیز بیان شده است

بایدت اول طلب کردن رفیق  

با رفیق و اعتصام حبل شاه  
  

 اندر طریق بعد از آن پویا شدن  

 ممکن است آن دم که بسپاری تو راه
  

  ] ۸۸، ص۲۱[        

ها، از مواردی است که ویژه اولیای الهی به آفات و خوفها و بهبیان علت ابتالی انسان

گاه برای اذهان و افهام عموم تردید برانگیز است، لذا شاعر سعی دارد به نوعی در باب 

 :معنوی این ظن را بر طرف سازدهای مادی و دلیل وجود دشواری

گر نیفتی گاه در بستر علیل  

گر نگشتی گه فقیر و مبتال  

 زین سبب کردند مردان خدا 

 تا رهند از شر طغیان در جهان

تا نبیند نفس عجز خویشتن  ... 
  

 ه سقم تو دلیل؟کی شود صحت ب  

 کی شدی دولت به فقرت رهنما؟

 آرزوی قبض و بسط و ابتال

 فقر ایشان بهرشان گردد عیان

 بندگی را کی نهد بر جان و تن؟
  

   ] ۹٦، ص۲۱[ 

 
  روایی اثر ۀشیو .۳.۳.۲

خان کرمانی، رد پای تتبع از شیوۀ مثنوی از جمله مواردی که در مثنوی محمد کریم

شود، مواضعی است که در ارتباط با ساختار و شیوۀ روایی خاص سرایی مولوی دیده می

البته . مثنوی معنوی است که البته بر اکثر گویندگان پس از موالنا نیز اثرگذار بوده است

خان کرمانی را یک اثر تقلیدِی صرف از مثنوی موالنا به حساب نباید مثنوی محمد کریم

سرایی است بر مثنوی مثنوی حاضر نوعی نظیرهگونه که پیشتر نیز بیان شد، همان. آورد

افزون بر این الزم به ذکر . امر اقرار نموده است هم به این 1حتی خود سرایندهمعنوی که 

                                                                                                                                            
سرایش مثنوی چنـین اشـاره  ۀبه انگیز  شهاب ثاقبخان کرمانی در یکی از آثارش به عنوان محمد کریم. 1

 که دمید را الشعرا ملك پس بودم، تهران در زمانی که قصه، نیا است مقام نیا مناسب و ...«: کرده است

 زمـان الشـعرای ملـك و شـاعران نیشـاعرتر کـه کـرد پـدرش از ادییـ پـس. بردمی نام را گذشته شاعران

: گفـت الشـعراملـك. بـود شـانیا نیتـر غیـبل و نیتـر حیفصـ و عیبـدا بـه شـاعران نیو دانـاتر بـود خودش

 شگفت سخن نیا از پس. است نوشته را مشهور مثنوی که است رومی مولوی رانی،یا شاعران نیشاعرتر

 دانسـتممـی و بـودم دهید بود ناپسندی هایواژه دارای که حیفص ریغ شعرهای مثنوی در رایز شدم؛ زده 

-ملـك ۀگفتـ راز به مرا خداوند که نیا تا دانستم نادان را خود پس. بوده استاد شاعری فن در مولوی پدر
 ندارنـد، را مولـوی معرفت و ذوق و حکمت چون شاعران از كیهر که است نیا ِسّر  آن و نمود آگاه الشعرا
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پس از مولوی، خواه ناخواه از بافت کالمی و روایی  های عرفانیاست که بسیاری از مثنوی

  . اندو بستر عرفانی آن اثر سترگ اثر پذیرفته

 
 ساختار روایی مثنوی. ۱.۳.۳.۲

 با ساختاری ویژه همراه 
ً
قالب ادبی مثنوی در میان انبوه گویندگان رواج دارد و معموال

 رعایت می
ً
های عرفانی ساختار مستعمل با سایر موضوعات، در مثنوی. شوداست که اکثرا

 دستمای. اندکی تفاوت دارد
ً
ندگان سرای ۀرکن آغازگر، ستایش پروردگار یکتاست که صریحا

. هر چند برخی آثار، از جمله مثنوی مولوی از این قاعده مستثنی است. گیردقرار می

مثنوی محمد . مثنوی به لحاظ آغاز و ساختار ابتدایی، شباهتی به مثنوی موالنا ندارد

- های عرفانی فارسی با تحمیدیه و ستایش باریخان کرمانی به سیاق اغلب مثنویکریم
  :آغازین ابیات بدین قرار است .گرددتعالی آغاز می

در  دار پردهای منزه پرده

چون سرایم من سپاست کان سپاس  

الیق ذکر ثنایت جز تو کیست  
  

 وی به هر پرده در و از پرده در  

 در قیاس است و تو بیرون از قیاس

 وز تو جز تو هیچ کس آگاه نیست
  

   ] ٤، ص۲۱[

پس از نیایش آغازین، متن اثر به سیاق مثنوی مولوی، با ذکر : قصه و حکایت) الف

 ۀمثنوی، مبتنی بر یک قص. یابدهای مرتبط و گاه تودرتو ادامه میها و قصهحکایت

های عرفانی کوتاه و بلند است که در ادامه اصلی اثر، روایت ۀهست. محوری و بلند نیست

  :گرددنوی کرمانی با بیت ذیل آغاز میاولین داستان مث. اشاره خواهد شد

آن شنیدستی که اندر فهم آب  
  

 ماهیان را گشت روزی دل کباب  
  

  ] ۹، ص۲۱[

                                                                                                                                            
 مثنـوی ماننـد پس رند،یگ کار به را معرفت و ذوق آن و هیعال مطالب آن توانندنمی گفتن شعر هنگام پس

 در دارد که را حکمتی تواندنمی ست،ین غییبل شاعر ولی است، میحک که هم کسی اورند ویب توانندنمی

 او کـه کردنـدمـی اقـرار جهـت نیا از پس. شودمی عاجز مولوی کتاب مثل آوردن از پس کند، انیب شعر

 بـا. بـود عـاجز مثنـوی مثل آوردن از و نبود میحک الشعراملك خود خصوص  به است؛ شاعران نیشاعرتر

 روزی مولـوی بـه کـه زییـچ آن از شـتریب فرموده روزی را شعر و حکمت تو به خداوند که دمیشیاند خود

راتــی مولــوی، حکمــت در آنکــه از گذشــته. فرمــوده
َ
 ســنت و خــدا کتــاب بــا مخــالف کــه دارد وجــود ُمنک

 از درآوردم، شـعر بـه را حکمـت مطالـب از بعضـی مـن اگـر پـس. اسـت آلـه و علیـه اللـه صلی غمبرشیپ

 به پس. شدند عاجز مثنوی با ییارویرو از که گونه همان شوندمی عاجز شاعران تو، شعرهای با ییرودررو

  .]۲٦[  »...درآوردم شعر
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 منطبق بر مثنوی و البته متأثر از آن اثر سترگ است؛ بدین نحو  ۀشیو
ً
روایی اثر کامال

- اصل داستان فاصله میآغازد، اما شاعر با قرائنی از بیان که ابیات آغازین، روایت را می
این شیوه در . ورزدگیرد و به بیان مبانی عرفانی و تعلیمی مورد نظر خویش اهتمام می

  :خان کرمانی تا پایان اثر به کار رفته استمثنوی کوتاه محمد کریم

آن قدر دیدیم سیاحان حوت  

روز و شب اندر طلب بودند زار  

کس از او ندیده یک نشان  هیچ
  

 کز هوای آب ببریدند قوت  

 نه یکی نه دو نه سه بل صد هزار

 گر ُبدی یک تن بدیدی زان میان
  

   ] ۹- ۱٠صص، ۲۱[

های روایی مثنوی معنوی، آوردن حکایت در حکایت است؛ بدین نحو که یکی از شیوه

این . آوردفرعی دیگری را میهای آن حکایت ۀکند و در میانمولوی حکایتی را آغاز می

داستان نخست،  ۀدر ادام. خان کرمانی نیز مشهود استساختار در مثنوی محمد کریم

  :حکایت دیگری آمده است

 آن شنیدستی که اصحاب مسیح

 با که بنشینیم ای روح خدا
  

 زو طلب کردند با قلب قریح  

 ...از چه کس جوییم ما راه هدی
   

  ] ۱۲، ص۲۱[

 به بیان مبادی و  در برخی مواضع
ً
 از اصل داستان فارغ گشته و صرفا

ً
متن، شاعر کامال

های فرعی و بیان پس از ذکر حکایت. نظر خویش پرداخته استاساس عرفانی مطمح

  :گرددمطاوی عرفانی، مانند موالنا متوجه حکایت اصلی می

 باز گو لختی تو از تفسیر آب 

پس بگفت آن ماهی بخرد نصیب  
  

 کز برایش جان حیتان شد کباب  

 تان را عالمی باید لبیبشبهه
  

  ] ۱۷، ص۲۱[

پس از ابیات بسیاری که به مباحث عرفانی اختصاص یافته است، شاعر متوجه اصل  

این ویژگی بارها در متن . زندشود و به سیاق موالنا گریزی به اصل داستان میداستان می

  : از جمله در حکایت زاهد. تکرار شده است

 بس کن این افسانه و کن بازگشت 
  

 شد ملول آن شاه از طول نشست  
   

  ] ٦٦، ص۲۱[  

پس از شش بیت مرتبط با . بارز دیگر در این مورد، حکایت موسی با یوشع است ۀنمون

برای این شیوه، ابیات بسیاری . ]۷٥- ۷٦صص، ۲۱[ کند حکایت، موضوع کالم تغییر می

 .قابل ذکر است
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در مثنوی چند داستان بلند ذکر شده است که  :های اصلی و فرعیحکایت) ب

داستان خلقت آدم و  اعتراض فرشتگان که یادآور بیان : ها بدین قرار استعناوین آن

  :شیوای نجم  دایه در مرصاد العباد است

باز بشنو پاسخ امالک را  

 لب گشادند از جسارت کی اله

بسپرند ایشان ره افساد دین   
  

 چون گمان کردند خلق خاک را  

 کنی اندر زمین خلقی تباهمی

 ها ریزند از کین در زمینخون
   

   ] ۳٤، ص۲۱[

حضرت  ۀموسی و کوه طور، قص ۀقص کیفیت خلقت مادی انسان در عهد ازل،

مثنوی  ۀترین قصحضرت موسی و همراهی آن با یوشع که مفصل ۀسلیمان و پشه و قص

های حکایت(حکایت در حکایت  ۀهای طوالنی گاهی از شیودر ضمن حکایت. است

خضر و حضرت موسی یاد کرد که  ۀکه از جمله باید از قص نیز استفاده شده است) فرعی

آوردن حکایات کوتاه  .کایت فرعی زاهد بلخیضمن داستان آدم نقل شده است و نیز ح

های رایج در مثنوی معنوی است که در اثر حاضر در ضمن حکایت اصلی از جمله شیوه

  .نیز بسیار پرکاربرد است

ترین ارکان انتقال پیام در آثار تعلیمی، استفاده از تمثیل از اساسی :کاربرد تمثیل) ج

 دشوار را بهیدر قالب تمثیل م. اخالقی و عرفانی است
ً
ای گونهتوان مبادی و مبانی بعضا

خان کرمانی به مذکور در مثنوی محمد کریم ۀشیو. آشنا پیش روی مخاطبان مجسم نمود

  :کثرت کاربرد داشته است

برگشا بر شعله و نورش نظر  

  شوند غافل گر شعله از نورها
  

 بصر با را او سّر  ببینی تا  

 شوند باطل و ظلمت سر تا پای
  

  ] ٤۱، ص۲۱[

خان کرمانی، تمثیل نی های دلنشین و تأثیرگذار مثنوی محمد کریمیکی از تمثیل

شایان ذکر آنکه همین قطعۀ نی، یادآور . است که در قالب مناظره، منظوم گشته است

نامۀ مثنوی مولوی است که خود نشانگر نوعی تأثیرپذیری از بافت حال و هوای نی

  : محتوایی و تمثیلی آن اثر برجسته است

دوش با نی داستانی داشتیم  

 بود نائی تا به صبح از او به گفت 

 های زار چیستگفتمش این ناله

 گفت رو رو غافلی از سوز عشق...
  

 گفته اسرار نهانی داشتیم  

 شنفتگفت و خود زو میخود از او می

 افگار چیست ۀاین فغان و سین

 های غم اندوز عشقاز مصیبت
  

   ] ٤۳، ص۲۱[
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یکی از مواردی که عرفای شاعر در آثارشان بدان : بیان پیام تمثیل به زبان ساده) د

مثنوی ها به سیاق پیام قصه. های عرفانی استاهتمام دارند، شرح و بسط رموز و تمثیل

از جمله در پایان حکایت حضرت موسی و . مولوی با زبانی سلیس و روان بیان شده است

  :کندخضر، چنین رمزگشایی می

هست آن ماهی مثالی بهر دل  

 مرده از هجران آب قرب یار

های امتحان باشد علوم  آب
  

 لسود است و افتاده به گکو نمک  

 اوفتاده در گل هجر نگار

 از مقاالت و خرافات و رسوم
  

   ] ۹۲، ص۲۱[

خان کرمانی در مواضع محمد کریم. ثیر کالم مالی روم استأاین شیوه نیز تحت ت

متعدد مقاصد مورد نظر خویش از برخی تمثیالت را با زبانی صریح و به دور از ابهام تبیین 

  :کرده است

 است شقی نقش این دیوار از مقصد

 بگذرد خود از دیوار این گر وه
  

 است عاشقی نور شمس فروغ وز  

 بنگرد تن از و جان از خود سوی
  

  ] ٤۸، ص۲۱[

خان کرمانی بر وزن مثنوی موالنا و در مثنوی محمد کریم: تأثیر پذیری از مولوی) ه

 سیاق سخن. مقصور سروده شده است /بحر رمل مسدس محذوف
ً
سرایی شاعر کامال

- ثیرأرغم تبه. تک ابیات آشکار استتأثیر مالی روم است و این اثرپذیری در تکتحت 
خان پذیری شاعر از سبک و سیاق سخن مولوی، شایان ذکر است که کالم محمد کریم

 مبتنی بر اسالیب . کرمانی از استحکام و استواری خاصی برخوردار است
ً
کالم او دقیقا

. ثیر نیستأین مقوله در استواری سخن او بی تسرایی عهد بازگشت ادبی است و اسخن

مقولۀ تأثیرپذیری از مولوی، . کالم او در عین استواری به نسبت ساده و قابل فهم است

 تتبع دقیق در سرایش ابیات نمود  موضوعی است که در اسالیب سخن
ً
سرایی و نیز بعضا

های شیخیه را دیشهدر حیطۀ محتوایی، کرمانی سعی دارد مبانی شیعی و ان. یافته است

که اساس منظومۀ فکری وی را ایجاد کرده است، بیان نماید؛ این مورد وجه تمایز مثنوی 

 ناظر به . خان کرمانی با مثنوی معنوی استمحمد کریم
ً
 برخی ابیاتی را که کامال

ً
ذیال

گذرانیم، شایان ذکر است که شواهد ابیات موالنا در مثنوی معنوی است از نظر می

  :نی در این تتبع قابل ذکر است که به موارد معدودی بسنده شده استفراوا

هاموش بس دیوارها این دارد

گوشتین جدار در پنهان موش

هاگوش باشد تیز را هاموش  

گلین دیوار موش از بدتراست
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رباست گندم گلین دیوار موش
  

...دغاست و چین سخن جدران این موش
  

   ] ۹٠، ص۲۱[

 مواردی أت
ً
 هویداست که ذیال

ً
ثیرپذیری شاعر در برخی ابیات از مثنوی موالنا، کامال

  :گرددذکر می

 : مولوی

  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست        لیک چشم و گوش را آن نور نیست

  :خان کرمانیمحمد کریم

  لیک چشم جانتان را نور نیست          گفت آثارش ز کس مستور نیست

  ] ۱۹، ص۲۱[

 : مولوی

  خوشتر آن باش که سر دلبران             گفته آید در حدیث دیگران

  :خان کرمانیمحمد کریم

  خوشتر آن باشد که سر ذوالجالل           دربیان پوشیده آرم در مثال

  ] ۲۹، ص۲۱[

 : مولوی

  طور در  رقص آمد و چاالک  شد    جسم خاک از عشق بر افالک شد      

  :خان کرمانیمحمد کریم

  هین حبیب از عشق بر افالک شد         ِهشت خاک و سوی عرش پاک شد

  ] ۷٦، ص۲۱[

 : مولوی

  شرحه از فراق        تا بگویم شرح درد اشتیاقسینه خواهم شرحه

  :خان کرمانیمحمد کریم

  با که گویم شرح درد اشتیاقشرحه از فراق           سینه دارم شرحه

  ] ۸۳، ص۲۱[

گوید، یادآور وصف موالنا از شمس تبریزی در شاعر، ابیاتی راکه در وصف یار می

 :مثنوی است
باز بردم نام آن شیرین نگار  

 باز گفتم یار و از سر رفت هوش

 باز گفتم یار و شد جانم به لب
  

 رفت از سر هوشم و از دل قرار  

 در خروش ام شددل درون سینه

 جانم از نامش بشد در تاب و تب
  

   ] ۱۲۲، ص۲۱[ 
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  برخی مختصات عرفانی .۳.۲.٤

که در آثار عرفانی عمومیت -عرفان متجلی در مثنوی کرمانی افزون بر مبانی عرفان عملی 

مقوالت خاص عرفان نظری است که روایتگر زاویۀ دید ایدئولوژیک سرایندۀ اثر  -دارد

تفاوت برخی مبانی عرفان نظری در مثنوی کرمانی با آثار مشابه و  از این روی شاهد. است

  .نیز مثنوی معنوی هستیم

 
 مبانی عرفان نظری. ۳.۲.٤.۱

 مریدان مکتب مخاطب مثنوی محمد کریم ۀبا توجه به جامع
ً
خان کرمانی که تقریبا

  . ستشیخیه است، بیان مبانی عرفان نظری نیز از نگاه عارف کرمانی به دور نمانده ا

از جمله مباحث عرفانی مهم در اثر، مبحث وحدت شهود است : ظاهر و مظهر) الف

خان کرمانی در قالب تمثیلی و در قاموس ظاهر و مظهر در همان که محمد کریم

البته تلقی شاعر از این مقوله، تبیین مرسوم عرفا که . آغازین بدان پرداخته است ۀتحمیدی

پیشتر اشاره شد که عرفان شیخی سازگار با (است، نیست عربی برگرفته از آراء ابن

اند، یعنی نقبا بین خلق و امام غایب ۀاولیاء حق که واسط .)های شیخ اکبر نیستاندیشه

اند و از رهگذر وجود ایشان است که ای هستند که نمایانگر صفات کاملو نجبا آینه

  . کنندسالکاِن طریق، حق را نظاره می

ای از جمال و جالل نگرد، جلوهولی حق به هرچه که در عالم می تر،یدر رویکردی کل

که وجود او خداگونه گشته  چرا ،نگردالیتناهی حضرت حق را در آینۀ عالم و موجودات می

  :است

ما همه مرآت ُحسن روی تو  

لیک هر یک در خور خود مظهری است  

 کبیر چون مرایای صغیرند و

لیک روی جملگی سوی تواست   
  

 کاندرو پیداست روی و موی تو  

 سن رویت مخبری استاز صفات ُح 

 در خور خود هر یکی از تو خیبر

مرجع و مأوای شان کوی تو است
  

   ] ۷، ص۲۱[

ظاهر و مظهر و داستان ماهیان و یافتن آب در آغاز مثنوی نیز تمثیلی در باب بیان 

ها از تجلی حق در تمامی کثرات عالم است و یادآور حکایت مرغان در ناآگاهی انسان

  . الطیر و جستجوی سیمرغ استمنطق

 کو بود جانش فنا در جان آب

زآنکه کامل نیست اال آبگون  
  

 زو بجویید آب را نی از سراب  

 تابع آب است در سیر و سکون
  

  ] ۲۲ص، ۲۱[   
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ا یانب ۀمولوی فقط طبق«. موالنا در مثنوی معنوی سازگار است ۀاین مقوله نیز با اندیش

داند، نه از راه  امل هر زمان را مظهر تام و تمام حق میکای خدا، و ولی امر و قطب یو اول

ق فنای مظهر در ظاهر، و اتحاد ظاهر و مظهر؛ اما یه از طرکا وحدت موجود؛ بلیحلول 

سانی را سعادتمند و کن گروه هم یشمارد؛ و از ا ن مرتبت نمیید بشر را دارای ار افرایسا

م یمقام فنا و تسله وند با آن صنف ممتاز بیروی و پیه در اطاعت و پکد یگو رستگار می

امل و ولی امر زنده شده کر یت پیت خود مرده، و به شخصیده؛ و از شخصیمحض رس

  :باشند

 خدا بندۀ بود زدانی ۀیسا

 گمان بی زوتر ریگ او دامن
  

 خدای زندۀ و عالم نیا مردۀ  

 » زمان آخر آفت از رهی تا
  

  ] ۲۳۹، ص۱ ، ج۲٥[

شاعر قرار  ۀعالم هستی نیز در ابیات ذیل دستمای ۀتجلیات حق و حضور او در پهن

  :گرفته است

 برگشا چشم و ببین رخسار یار

 بینی ظهور یار ماستآنچه می

 غیر اویی نیست پیدا در جهان 

اوست پیدا از خفا و از ظهور  
  

 کاشکار است از یمین و از یسار  

 جمله نور عارض دلدار ماست

 ای احول ببین رویش عیانگر نه

 نور هم هویدا از ظالم و هم ز
  

   ] ۱۲۳، ص۲۱[   

شراب و شمع و شاهد عین معنی (ابیات فوق، یادآور اشعار شیخ محمود شبستری 

 هر دل/   اوست خمخانۀ یک چو عالم همه  ست یا، یتجل را او صورتی هر در هک/ است 

- در تجلی است یا اولی/ پرده از در و دیواریار بی(و هاتف اصفهانی )  اوست مانۀیپ ای ذره
  .استدر همین موضوع ) األبصار

های در عین اینکه تفکر اختیار از پایه :بودن ایزدتعالی بیان فعال لما یشاء) ب

مذکور، تقدیر حاکم بر بسیط هستی و  ۀآید، اما در کنار مقولعرفان شیخی به حساب می

  :قدرت الیزال الهی نیز منشأ و موجد هر چیزی است

 هر که گوید دست حق مغلول بود

 یمدست حق باز است از عهد قد

دست راد حق اگر مغلول بود  
  

 شود از این سخن جفت یهودمی  

 کند انفاق از فضل عمیممی

 از چه بگرفت عالم امکان وجود؟
  

  ] ٥۲، ص۲۱[   

ِت «َ: مائده است ۀسور  ٦٤ ۀالبته مفهوم ابیات فوق برگرفته از آی
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کد در مثنوی مورد بحث قرار گرفته ؤ ای مجایگاه رفیع انبیا و اولیای الهی نیز به گونه

آید و با مردم یخلق برون م ۀاند که در جامکه این برگزیدگان، دست الهیاست؛ تا جایی

  :کندبیعت می

 گرنه دست مصطفی دست خداست
  

 بیعت او بیعت سبحان چراست؟  
  

  ] ٥۳، ص۲۱[   

ذِ  ِإنَّ «سورۀ فتح  ۱٠ ۀمفهوم بیت فوق نیز برگرفته از آی 
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 عرفان عملی. ۳.۲.٤.۲

خان عرفان عملی گستره و بسامد باالیی در مثنوی محمد کریمهای مرتبط با آموزه

بسیاری از موارد در شمار مشترکات عمومی عرفان عملی  در این حیطه .اندکرمانی یافته

  . شوندمحسوب می

. های عرفان عملی استترین اندیشهو فنای فی الله، از بنیادی مرگ اختیاری) الف

البته مرگ . نمایدحقیقی از پس غبار جسم رخ میپس از این نیستی است، که هستی 

  :اختیاری سزاوارتر از مرگ جبری و قهری است

 : این خر تن را دو نوع مردن است

گر بمیرد این خر تن زاختیار  

اضطراری هر کسی را حاصل است  
  

 تاضطراری و اختیاری احسن اس  

 بهتر است از آنکه میرد ز اضطرار

 هر که مرد از اختیار او کامل است
  

  ] ۱٦٤، ص۲۱[   

  :گیردنورانی رحمانیت از وجود سالک تابیدن می ۀپس از فناست که جلو

 چون که شد جانم فنا در جان دوست

حجاب  اوست پیدا از وجودم بی

اوست پیداتر ز من از بود من  
  

 بینی همان رخسار اوستآنچه می  

 حاش لله گر شوم او را نقاب

 بینی اوست نبود هیچ منآنچه می
  

   ] ۷۸، ص۲۱[   

همواره در کنار علم وهبی، از ناکارآمدی علم  :نکوهش علم ظاهری و کسبی) ب

ارجی علوم ظاهری و این اندیشه از باب بی. آیدکسبی در سلوک سخن به میان می

کسبی نیست، بلکه در صدد آن است که اثبات کند برای شناخت حقیقی معرفت، باید از 

عرفانی دیگر این مقوله در مثنوی معنوی و بسیاری از آثار . مکتسبات بشری چشم پوشید
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های رسمی سبب گشوده شدن نظر عرفا بوده است؛ ترک قیل و قال دانشنیز مطمح

  :گرددابواب معرفت بر قلب سالک می

 علم رسمی سر به سر خال و خطاط

علم رسمی سر به سر نقش است و رنگ  
  

 ها مناط؟در نکویی کی شود این  

 آرد ز سنگ اشامتحانی شیشه
  

  ] ۱۲٤، ص۲۱[   

. شودهای کسبی محسوب میاستدالالت عقلی و براهین منطقی، ابزار شناخت

اند؛ های سلوک است که عرفای بسیاری بدان اشاره کرده استدالل و تکیه برآن از نکوهیده

تمکینی پای چوبین این موضوع یادآور بیت معروف موالنا در مثنوی است که بر بی

  :ورزداستداللیون تأکید می

تو به استدالل چون کوران روی  
  

 یا به مقصد یا به چاه اندر شوی  
  

   ] ۱۲۳، ص۲۱[   

هر چند که بیداری و  :در تکمیل نفوس طالبان و سالکان جایگاه ریاضت) ج

پیمودن مسیر معرفت آن َسری است و بسته به عنایت الهی و توجه کامالن دارد، اما در 

-مکاتب راستین عرفانی هماره برای ریاضت و کوشش سالکان، ارزش فراوانی قائل شده
در آیین شیخیه نیز این مقوله، اهمیت بسیاری دارد؛ در حقیقت سالک با کشیدن بار . اند

با چنین . یابداندک شایستگی تجلیات روحانی را میها در عقبات سلوک، اندکریدشوا

  : نهدداند و با شکیبایی و صبوری بدان دل میرویکردی، سالک بال و عنا را عطا می

 بی ریاضت کی توان کامل شدن

اسب الغر باید اندر کارزار  

 تا نگردد جسم و جانت باصفا 
  

 ار علم الله را حامل شدن؟ب  

 آید به کارگاو پرواری نمی

 کی شوی در محفل اهل وفا؟ 
  

  ] ٥٤- ٥٥صص، ۲۱[   

  :نشینی هم در جهت نیل به مقصود فوق استتوصیه به برآوردن اربعین و چله

اربعین سّری است از اسرار حق  
  

 کاندرو هر الحقی یابد سبق  
  

  ] ٥٤، ص۲۱[   

البته در میان عرفا برخی : و توصیف آن در مثنوی کرمانی باالی عشقبسآمد ) د

اند، نظیر احمد غزالی، قاضی همدانی، میر مختوم نیشابوری بدین مقوله بیشتر پرداخته

رند  ۀخواج ۀالمواد هستی است و به سرودۀعشق، ماد. خان کرمانیو البته محمد کریم

کرمانی از عشق، بسیار دلنشین و توصیف . غزل، طفیل هستی عشقند آدمی و پری

  : برآمده از دلی سوخته و گداخته است
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 بازگو از عشق کو جانم بسوخت

عالمی را عشق در رقص آورد  

 عشق، این افالک را بنیاد کرد

 آتش احببت أن اعرف فروخت
  

 آتشی  در عقل و دینم برفروخت  

 کون و مکان را بردرد ۀپرد

 عشق، خاک این جهان بر باد کرد

 خرمن کون و مکان از آن بسوخت
  

  ] ۷۸- ۷۹صص، ۲۱[   

 
 های عرفانیاصطالحات و واژه. ۳.۲.٤.۳

- با توجه به بافت عرفانی اثر، اصطالحات متعدد عرفانی به وفور در متن مثنوی به کار رفته
  :است

 انداز هر چه جزتو کرده تخلیه

شان سر قول الستی  تحلیه
  

 اندتحلیه از عکس رویت برده  

 شان شاهد االستیتحلیه
  

   ] ۷، ص۲۱[   

 دنیا پیک قبض اخروی است  بسط

بودند اولیا   قبضزین سبب در 
  

 بسط اخری باز قبض دنیوی است  

 زانبساط مال و حال این سرا
   

  ] ۱٠۱، ص۲۱[   

 ها و تلمیحات قرآنی و رواییتضمین. ۳.۲.٤.٤

قرآنی و روایی  ۀای با گنجینبه سان مثنوی معنوی، اثر حاضر نیز ارتباط تنگاتنگ و پیوسته

کاربرد این موارد گاه به صورت درج و تضمین و زمانی در قالب اقتباس . برقرار کرده است

  :خود اختصاص داده است و تلمیحات است و بسامد باالیی را به

 باشد به جان ۀگر تو را زین شبه

آید خطاست  هر چه آن از بنده می

 فعل کامل را قیاس از خودمگیر  ... 
  

 انما االعمال بالنیات خوان  

 هر چه از حق آید آن نیک و رواست

 ...اوست نور الله و تو نارالّسعیر
  

  ] ۱۳، ص۲۱[   

 «): بقره ۀسور  ۳٠ ۀآی: (تلمیحات قرآنی
ِّ
ُم  یِإن

َ
ْعل
َ
  َما أ

َ
ُموَن  ال

َ
ْعل
َ
  :]۱[» ت

دانم به علم الیزول  گفت می
  

 آنچه را هستید در فهمش جهول  
  

  ] ۳٥، ص۲۱[   

  :]٤٠۱، ص۱ ، ج۱۸[» لو علم بوذر ما فی قلب سلمان لقتله و کفره«: حدیث نبوی

همچو بوذر کو اگر مخبر شدی  
  

 دل سلمان خود کافر شدیاز   
  

  ] ۳۷، ص۲۱[   
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خان کرمانی به آیات و احادیث و تلمیحات بسیاری نیز در مثنوی محمد کریم

  : ها به کار رفته است داستان

 صورتی مرآت سر تا پا نما

 صورتی از وصف حق آراسته 
  

 کاشف اوصاف و افعال خدا  

 وز صفات ما سوی پیراسته
  

  ] ٥۳، ص۲۱[   

 ۀالصور   إّن «: دارد) ع(ابیات باال نیز تلمیحی به این حدیث از امام جعفر صادق  

ه ۀأکبر حّج  یۀاإلنسان
َّ
 یل الذیکاله یده، و هیکتبه ب یالکتاب الذ یعلی خلقه، و ه  الل

اللوح  یالمختصر من العلوم ف ین، و هیمجموع صور العالم یبناه بحکمته، و ه

 غائب، و ه یالمحفوظ، و ه
ّ
 جاحد، و ه ۀالحّج  یالشاهد علی کل

ّ
ق یالطر یعلی کل

 خیالمستق
ّ
  .]۱۱۹، ص۳ ، ج۱٦[» و النار ۀن الجنّ یالصراط الممدود ب یر، و هیم إلی کل

پذیری کامالن در ید قدرت الهی در ضمن اشاره به حدیث عرفانی توکل و تسلیم ۀمقول

  :زیر اشاره شده استدر ابیات » المتوکل کالمیت بین یدی الغسال«

 کامالن باشند خود منقاد موج

 چو آن مرده به نزد مرده شویهم

گر شمارا شور آب اندر سر است  
  

 در حضیض آیند ایشان ور به اوج  

 گر به پشت اندازد او را ور بروی

 کاملی جویید کو را مظهر است
  

  ] ۲۳، ص۲۱[   

  های سوزناک و اثرگذارمناجات. ۳.۲.٥.٤

گویا سرایندۀ اثر با این رویه . خان کرمانی استمهم مثنوی محمد کریم ۀدیگر خصیص

توان از ممّر دعا و مناجاتی برخاسته از دل و قصد دارد به مخاطبان نیز تفهیم کند که می

  :جان به رحمت الهی و گشایش ابواب خیر کردگار امیدوار شد

هر کسی  ای درت امیدگاه 

 تا به کی باشیم در هجرت اسیر 
  

 خواران عفو تو بسیریزه  

 
ْ
 گیر ای امید خستگانم دست

  

  ] ۳۸، ص۲۱[   

های خاضعانه و گریه و زاری خالصانه است که راه نجات آشکار در پرتو نیایش

  :گردد می

 گریه کن تا عاقبت خندان شوی

ای خنک آن چشم کو گریان بود  ...
  

 گریه کن تا خّرم و خندان شوی  

 ای خوشا آن سینه کو بریان بود
  

  ] ۷٤، ص۲۱[   
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ت افهام . ۳.۲.٦.٤
ّ
  گالیه از قل

مخاطبان و نداشتن همدمان کافی و اهل سّر، از جمله مضامینی است که در آثار عرفانی 

انجامد؛ مردان حق می ۀپر بسآمد است و به اندوهی در سینمانند مثنوی معنوی، بسیار 

-کند و از اینکه در لحظات غلبۀ وجد و سکر، معارف حق در وجود عارف غلیان می چرا
  :گشایدیابد زبان به شکوه میروی که مرید و همراهی کافی نمی

ام اسرار جوش  زند در سینهمی

 مگر نگفتی آن شه واال مقا

 افروختم آتشی در دهر می

ها تنگ است تنگ   چون نمایم سینه... 

 ها در خروششد دلم از جوش آن  

 سّر ما پنهان نمایید از انام

 سوختمخرمن خلقی از آن می

 سنگ است سنگ ها بسیچون کنم دل
  

  ] ٤٠، ص۲۱[   

که  دشواری از درآمدن در حّیزعبارات است، چرا ۀزمانی هم عدم بیان اسرار، به واسط

  :زبان و بیان بشری عاجز از توصیف معارف ذوقی و کشفی است

 ام چون خر به گلگویم و افتاده

ای زبان در دشت حب خیره متاز  
  

 بوکه بپذیرد خدا جهد المقل  

 ها شرح راز؟کی در آید در بیان
  

  ] ۸٤، ص۲۱[   

شرح این معنی چه سان سازم عیان  
  

 کی درآید راز پنهان در بیان  
  

  ] ٤۸، ص۲۱[   

  زبان اشارت . ۳.۲.٤.۷

، کاربرد این شیوه برای ]٥، ص۲٤[» هااست بدون گفتن آن یاشارت، القاء معانزبان «

ای کهن در ادب متصوفه دارد و البته اغراض چندی در بیان دقایق و رموز عرفانی، پیشینه

خان کرمانی نیز مانند بسیاری از عرفای صاحب سخن، محمد کریم. پس آن نهفته است

کشف معانی عرفانی بر نامحرمان طریقت، گاه با توسل از باب اهمیت حفظ اسرار و عدم 

  :به اشارات و لطایف به بیان مبانی مهم معرفتی پرداخته است

 پس همان خوشتر که سّر این مقام

 شرح آن را باب رحمانی کنم

شرح آن سازم بیان اندر مثال  ... 
  

 در بیان پوشیده دارم از انام  

 تباس از کار یزدانی کنماق

 بندم اندر پای عقل او عقال
  

  ] ٤٠، ص۲۱[

 نمونه
ً
  : شودای از توصیفات رمزی و استعاری در قالب زبان اشارت ذکر میذیال
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 توان با حسن بگرفتش جهانمی

گر نماید جلوه آن رشک قمر  

چشم فّتانش برانگیزد وغا  ...

شود مفتون از سحر بیانش  می
  

 می توان تسخیر بنمودن شهان  

 کند زیر و زبرعالمی را می

 صد قیامت قامتش سازد بیا

 دهانش ۀعالمی گر بشکفد غنچ
  

  ] ۸۲، ص۲۱[

  گیرینتیجه

خان کرمانی در مثنوی با زبان و بیانی استوار، معارف شیعی را از منظر محمد کریم

 اندک است، . های شیخیه بیان کرده است اندیشه
ً
حجم اثر در قیاس با آثار مشابه نسبتا

اما در همین حجم محدود، سراینده به خوبی از عهدۀ تبیین مقاصد و مرام ایدئولوژیک 

  . جان برآمده را تصنیف کرده است خویش برآمده است و اثری دلنشین و از

رغم آنکه اثر از باب محور اندیشگی و مبانی عرفانی، رویکرد شیعی دارد، اما در به

این اثرپذیری تا به حدی . حیطۀ ساختاری، سبکی و روایی تحت تأثیر مثنوی معنوی است

 ناظر به ابیات مثنوی است و حتی خواننده با خ
ً
وانش این است که برخی از ابیات کامال

از جمله موارد . شودمتن، متوجه قرابت بسیار زیاد زبان و بیان اثر با مثنوی مولوی می

ها خان کرمانی از مثنوی معنوی، شیوۀ حکایت پردازیتأثیرپذیری منظومۀ محمد کریم

های فراوان و نیز رمزگشایی از این و کاربرد تمثیل) حکایات کوتاه و بلند و اصلی و فرعی(

ای شیعی بر مثنوی خان کرمانی، نظیرهروی هم رفته مثنوی محمد کریم. هاستتمثیل

  .معنوی است و شاعر هم با بیانی متین و استوار از عهدۀ این امر برآمده است

خان کرمانی نیز مانند سلف خویش، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با مثنوی محمد کریم

. ای شیعی استالبته رویکرد شاعر، رویه. ردقرآن و حدیث و نیز حکایات و اقوال عارفانه دا

از جمله موارد ویژه در مثنوی کرمانی، توجه بسیار زیاد سراینده به نقش و جایگاه محوری 

اصطالحات عرفانی و  بیان . ولی و مقولۀ والیت در تکمیل نفس طالبان و سالکان است

  . دندمبانی عرفان نظری و عملی در متن اثر بسیار چشمگیر و پر بسام

زبان اثر به رغم اینکه منظومه در عصر بازگشت ادبی تصنیف شده است و حتی در 

بسیاری مواضع ناظر به مثنوی معنوی است، اما از استحکام و جزالت خاصی برخوردار 

  . جنبۀ ذوقی اثر نیز در گیرایی و اثربخشی در مخاطبان قابل توجه است. است
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