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  چکیده
در . دهـد   بخش قابل توجهی از متون منظوم و منثور ادبیات فارسی را مضامین عارفانه تشکیل می              

ـان       متون عرفانی نیز مانند دیگر آثار ادبی، از طبقات و پیشه           ـای      های گوناگون مردم جامعه بـه بی ه
ـا متـأثر از محـیط                       مختلف  سخن گفته شده و هر نویسنده و شاعر، با توجه به سبک شخـصی و ی

 نگاه متفاوتی از اقـشار مختلـف جامعـه ارائـه کـرده             اجتماعی و سیاسی عصری که در آن زیسته،       
 ۀ زمانی قرن پنجم تا هشتم هجـری کـه دور  ۀدر دور.  یکی از این اقشار، قاریان قرآن هستند       .است

ـا طبقـ    ن عرفانی به شمار میاوج و نضج متو  ـا ب  مزبـور، بـه   ۀآید، به دلیل مالزمت و معاشـرت عرف
بـه  این پـژوهش کـه   هدف . ه استها سخن گفته شدتناسب بحث، از قاریان و نیات و عملکرد آن        

ـار         بار در دست انجام است،       نخستین تحلیلی برای    -روش توصیفی  ـان در چه ـاه قاری تبیـین جایگ
 مثبـت و منفـی تقـسیم        ۀقاریان بـه دو دسـت     عرفان است، که ضمن آن       مهم رشد و اعتالی      ۀسد
ـان صـورت                 شده اند، البته شواهد دیگری وجود دارد که قاریان حضور دارند و قضاوتی نسبت بـه آن

ـا  یافته. نگرفته به همین جهت این گونه شواهد ذیل عنوان خنثی، مورد ارزیابی قرار گرفته است               ه
تـأثیر عوامـل    حاکی از آن است که تحـت ، سامدها به دست آمدهحاصل تحقیق که از احصای بو 

ـای متـأخرتر نزدیـک مـی    اجتماعی، هرچه از قرن پنجم به سـده   ـ سیاسی شـویم، بـه نـسبت    ه
ـان قـرآن تأکیـد         هشده، ب های مثبت قاری توجه می    های قبل که به ویژگی     دوره  ویژگی منفی قاری
ـاهش محبوبیـت           سده شود و به تعبیری عنایت و توجه عارفان در        می های هفت و هشت در پی ک

ـاعی،   ـ البته فارغ از عوامل سیاسـی . این قشر، به ویژگی منفی این دسته معطوف بوده است  اجتم
 .نوع نگاه و مشرب عرفانی شاعر یا نویسنده نیز، در تعیین منزلت قاری مؤثر بوده است
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 مقدمه
پیش از ورود به بحث اصلی ذکر مواردی از قبیل تعریف لغوی و اصطالحی قاری، مُقری،                

 .ضرورت داردبه عنوان مقدمه قُرّاء و قُرّائی 
 

 قاری در لغت و در اصطالح
آنکـه قـرآن خوانـدن بدانـد، آنکـه قـرآن را        خواننـده، «: ها به معنی    قاری در فرهنگ   ۀواژ

بـرای  ی  خرمـشاهی نیـز تعریـف جـامع       .  آمده است  ]١٢[» .با صوت خوش بخواند   معموالً  
خـوانی و   مراد از قاری هنرمندی است کـه قـرآن را در عـین درسـت              «: قاری آورده است  

 ترتیـل و علـم قرائـت و احیانـاً تغنـی و موسـیقی، بـه                  ، تجوید ، ابتداء ،رعایت قواعد وقف  
عبادی یا در  ـ  ند در مساجد یا محافل علمی با صوت بلای هنری و دلنشین و غالباً ه شیو

  .]١٦١٨ ص،٨[» .کند های صوتی و تصویری قرائت می  رسانه
 

 مُقری در لغت و در اصطالح
تعلـیم  « نیز بـه     ]٣٦[» .کسی که تعلیم قرائت قرآن بدهد      خواننده،«: مُقری در لغت یعنی   

اطــالق » قــرآن ۀخــوان، خواننــدخواننــده، قــاری، قــرآن قــرآن بــه اطفــال، قــرآنۀکننــد
تفاوت معنی  . تری نسبت به قاری دارد     با این توصیف مُقری معنای گسترده      .]١٢[شود  می

 قـرآن اسـت ولـی مُقـری عـالوه بـر             ۀمُقری با قاری در این است که قاری فقط خواننـد          
 .پردازد خواندن قرآن، به تعلیم قرآن نیز می

 
 ی در لغت و در اصطالحئقُرّا  ـءقُرّا

 .]٣٦[» . قرآن استۀخوان، نیکو خوانندخوش«: ت به معنیقُرّاء در لغ
 ».ئت قرآن، قـرآن بـه قرائـت خوانـدن         خوانی، قرا قرآن«: قُرّائی نیز از حیث لغوی به معنی      

به هیچ وجه مفهـوم خـوبی نـدارد،    «اصطالح قرّائی در زبان ادب فارسی اما  .  آمده است  ]١٢[
 قرآن را بـه ریـا و از سـر فریـب مردمـان،               بلکه به معنی کسی است که دین و زُهد و قرائت          

 .]٢٨٤ـ٢٨٥، ص١٩[» .وسیله قرار داده است تا خود را به پاکدامنی و عفاف شهرت دهد
ـ ی بررسی در این پژوهش توصیفۀشیو تحلیلی اسـت، بـا ایـن توضـیح کـه در آثـار         
ت جایگاه مثبت و منفی قاریان با دقت در قـضاو          هشت،    تا پنجهای   عرفانی سده  ۀبرجست
خالل کالم و یـا ضـمن حکایـات از هـم تفکیـک و سـپس ارزیـابی               نویسنده در  شاعر یا 



  ٢٩٥  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

 از این قشر یـاد شـده و قـضاوت و داوری در              شود، نیز آن دسته از شواهدی که صرفاً        می
گیـری و  هـا اشـاره شـده؛ ولـی در نتیجـه     ها صورت نگرفته در آغاز بحث بـه آن      مورد آن 

های مثبت قـاری بـا توجـه بـه نظـرات            ین ویژگی شمارش بسامدها نقشی ندارند، همچن    
های عرفانی زیـادی اعـم از نظـم و          شایان ذکر است که کتاب    . غزالی سنجیده شده است   

 .نظر شده استها صرفنثر به رؤیت نگارندگان رسید؛ اما به دلیل فقدان شواهد از آن
 

 های قاریان قرآنویژگی
الدین، ناظر به آیـات و احادیـث بـرای          علوم سعادت و احیاء   های کیمیای کتاب غزالی در 

 .شود ها اشاره میاست که در ادامه به اَهَم آن  هایی برشمردهقاریان ویژگی
 قرائـت قـرآن بـه       .٣ ، حالت حزن هنگام تالوت قرآن     .٢ ، قرائت با تدبر و آهستگی     .١

در  خشوع   .٥ ،]٢٤٤ـ٢٤٩ص ،٢٩[  داشتن حضور قلب هنگام تالوت قرآن      .٤ ،آواز خوش 
  .]٦١٧ـ٦١٨، ص٢٨[قرائت قرآن 

 
  پنجم  اجتماعی و عرفانی قرن ـسیاسی وضعیت

و حتـی صـوفیه     «ها و مذاهب مختلف زیاد شد         در قرن پنجم اختالفات مذهبی بین فرقه      
هـا    ها و دشمنی     معارضه ،تعصبی داشتند، از این اختالفات    اندیشی و بی  دنیز که دعوی آزا   

 تصوف و عرفـان نیـز       .]٨٤، ص ١٣[» .ورزیدند   تعصب می  به دور نماندند و در مذهب خود      
از «. یافـت   در قرن پنجم رو به گسترش بود و نفـوذ علمـی و تعلیمـی آن گـسترش مـی                   

خصوصیات بارز قرن پنجم، ورود و نفوذ بیشتر افکار صوفیه در شعر فارسی بود که شـور                 
 .]٨٥، ص١٣[» .و حال و ذوقی خاص به شعر بخشید

 
 ان در آثار عرفانی قرن پنجمتحلیل جایگاه قاری

 ،هـا چـون اسـرارالتوحید       در میان آثار به رؤیـت رسـیده در قـرن پـنجم، تعـدادی از آن                
الصوفیه و کنزالسالکین درخور تحلیـل و بررسـی          طبقات ، قشیریه ۀ رسال ،المحجوب کشف

 ١.بودند و در تألیفات دیگر، مطلب قابل توجهی در مورد قاریان قرآن یافت نشد

                                                                                                                             
. قرن پنجم دیوان اشعار باباطاهر همدانی مورد بررسی قرار گرفت که مطلبی در مورد قاریان در آن یافت نشد از. ١

  المحجـوب هجـویری   اسرارالتوحید، در شـرح احـوال بوسـعید و کـشف        :  پنجم ۀدیگر سد از آثار مهم عرفانی     
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ها در هر قرن، از هر عـارف، یکـی از           ذکر است که به علت بسامد باالی نمونه       الزم به   
 .گرددنوشت درج میای مثبت و یکی منفی ذکر شده و شواهد دیگر نیز در پیهویژگی

نظر در مـورد    موردۀهای شاعر یا نویسندپیش از ورود به بحث و پرداختن به قضاوت  
کـه  نه قاریان در جایگاه خنثی قـرار دارنـد، بـدون آ           این فرقه، باید از شواهدی یاد کرد ک       

 . داوری نسبت به این دسته صورت گرفته باشد
 تبحر قاریان بر علـم قرائـت        ویژگی در این موضع   :ابوالخیر اسرارالتوحید ابوسعید 

 امـام   ۀالعزیـز، قـرآن از خواجـ      روحههللاو شیخ ما ابوسعید، قدس    « ١شود  دریافت می  قرآن
ی، آموخته است و او امامی با ورع و متدین بـوده اسـت و از مـشاهیر قُـرّاءِ      ابومحمّد عَناز 

 .]١٧، ص٣٤[» .هللاةخراسان است و خاکش به نساست رحم
در شاهد ذیل، تنها اشتغال جمعـی بـه اسـتماع قرائـت           :المحجوب هجویری کشف

بـودم از   من با گروهی    « .شود و به ویژگی خاصی از قاری اشاره نکرده است         قاری بیان می  
فقرای مهاجرین که ایشان بعضی از اندام خود بپوشیده بودند به بعض دیگران از برهنگی               

ـ کردیم خواند و ما سماع می و قاری بر ما می  ـ  تا پیغـامبر .  قرائت وی را ـ  یعنی استماع 
ـ السالمعلیه   ـ  پیغـامبر . چون قاری وی را بدید خـاموش شـد  . یستادا بیامد و بر سر ما ب 
هللا، قـاری   یـا رسـول   : اَندر چه کار بودیـد؟ گفتـیم      :  بر ما سالم گفت و گفت      ـ  السالم علیه
 ٢.]٥٧٨ـ٥٧٩، ص٤١[»  ....کردیم خواندن او را خواند و ما سَماع می می

 قاریـان  ۀدسـت  دو بـه  را قاریـان  عیـاض،  فُـضیل  از نقـل  ه ب قشیری:  قشیریه ۀرسال
 بـا کـه  کنـد     مـی  تمـام  بـر مـردم    را حجـت  یعنی کند؛  می  تقسیم ۀعصا و قاریان  رحمان
 و عُجـب  اصـحاب   کـه ۀعصا قُرّای در دام کنند که سعی گروه های هر دو    ویژگی شناخت

بخش فُـضیل از گمراهـی بـوده و         در واقع چون قرآن، نجات    . گرفتار نشوند ،  هستند تکبر
ای که سبب تحول او شده، مؤمنان را به خشوع در برابر خدا و قرآن دعوت                همچنین آیه 

                                                                                                                             
الصوفیه، صد میـدان، گفتـار، مـواعظ، مخاطبـات، مقامـات،            انصاری طبقات  عبدهللاو در میان آثار خواجه    

 ۀار، رسـال حـص  هفتۀ قلندرنامه، رسالۀ واردات، رسالۀجان، رسالودلۀ مناجات و رباعیات و از رسایلش، رسال     
 .نامه و کنزالسالکین مورد دقت قرار گرفت مقوالت، مناجاتۀنامه، رسال محبت

 .٣٦٤اسرارالتوحید . ١
 .٥٧٣ـ٥٧٤  و٥٨٢ـ٥٨٣ و ٥٩١ـ٥٩٢المحجوب هجویری کشف. ٢



  ٢٩٧  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

و ) قُـرّاءِ رحمـان   (کند، جای تعجب نیست که فضیل، قاریان خاشع را قاریان خـدایی               می
بنامد؛ چرا که خشوع، در نظر او، اصل اساسـی   ) ۀقُراءِ عصا (قاریان متکبر را قاریان عاصی      

و  خـشوع  اصحاب رحمن قُرّای :گوید عیاضفضیل«. هدایت مؤمنان به سمت کمال است     
 ١.]٢١٩، ص٣٣[» .وتکبر عُجب اصحاب ۀعصا و قُرّای باشند تواضع

عبدهللا، ضـمن   در آثار خواجه   :انصاری عبدهللالصوفیه و کنزالسالکین خواجه   طبقات
االسالم گفت که معـروف قـرّای      شیخ« .است کننده بودن اشاره شده   دو حکایت به ویژگی قرائت    

 ٢.]١٦٥، ص١١[» .رو دهتو را به او حاجت باشد به من و: وقتی فرا خواهرزاده گفت که. بود
 

 های مثبت و منفی قاریان در آثار قرن پنجمویژگی
 ابوالخیر ابوسعید.١

ای از  هایی اسـت کـه نمـایش چندگانـه        ابوالخیر از جمله کتاب   اسرارالتوحید ابوسعید 
 .دکرتوان در آن مشاهده  شخصیت قاریان را می

تأثیرگذاری بر مخاطب به    ویژگی مثبت قاریان در این کتاب،       :  مثبت قاریان  ویژگی
 .  صدای خوش استۀواسط

 بـه  قـرآن  اتفاقـاً  که رفته سخن یمؤذن از ل،یذ تیحکا در :تأثیرگذاری بر مخاطب  
 کـه  وقـت  آن در«. بـود  شـده  ماریب آرامش سبب او یصدا ریتأث و خواندیم خوش یآوا
ـ  مـسجد  مـؤذن  بود، شابورین به ز،العزیروحههللاقدس د،یابوسع ما خیش  شـب  کیـ  رِّز،مُطَ

 آواز بـه  را تُرک آن بود، ماریب یتُرک یگیهمسا آن در و خواند یم قرآن ۀمنار بر سحرگاه،
 ٣.]١١٠ـ١١١ص ،٣٤[» ...ستیبگر یاریبس و ببود خوش وقت مؤذن آن
 

  منفی قاریانویژگی
 .در اسرارالتوحید از قاریان ریایی و همچنین قاریان زاهد متعصب به اکراه سخن رفته است

                                                                                                                             
 .٥٩٦ و ٥٩٨ و ٦٠٩ـ٦١٠و   ٦١٠  قشیریهۀرسال. ١
 .٤٩٢. انصاری عبدلله خواجهۀالصوفیطبقات .٢
 .١١٠ـ١١١ و ٩٥ اسرارالتوحید. ٣
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ی را در معنای ریاکار مدعی به کـار         ئمنور ضمن سه حکایت، قُرّا    محمدبن: قاریان ریایی 
به خـدمت   « :بوسعید ضمن وصیتی در اواخر عمرش خطاب به جمع نموده گفت           .برده است 

. کودکان را بازی نبایـد کـرد  . درویشان مشغول باید بود و خدمت ایشان را میان درباید بست   
در حکایت   ١.]٣٣٨، ص ٣٤[» .ی و مُرایی نباید کرد    ئپیران را قُرّا  . اید کرد جوانان را بُلعَجَبی نب   

مذکور، قرّائی به معنی قاریان دورو است و همراه با ریاکاران به کار رفته است و این مفهوم را 
برای پیران به کار برده؛ چرا که پیران و سالخوردگان یک جامعـه بـه جهـت نیـازی کـه بـه                

 . بیشتر در خطر ریا و خودنمایی هستندمراقبت و توجه دارند،
بوسـعید بـه دلیـل وسـعت مـشرب و نگـاه فراگیـری کـه داشـت از                    : زاهدان متعـصب  

در اسـرارالتوحید،   . دور بود های خاص زاهدانه و فقیهان متعصب به        گیریها و سخت   نظری تنگ
هـر  :  ما گفـت   شیخ« .شوند که منکر سَماع هستند      ای متعصب معرفی می   قُرّایان به عنوان طبقه   

 ٢.]٢٩٩ـ٣٠٠، ص٣٤[» .قرّایی که او بر سَماع درویشان انکار کند، او بطال طریقت است
 
 هُجویری. ٢

های عرفانی است که در آن به فراخور بحـث، از     المحجوب هُجویری، از جمله کتاب    کشف
 .قاریان سخن رفته است

ثیرگـذاری بـر    بـه تأ هـای مثبـت،   در میـان ویژگـی  هجویری: ویژگی مثبت قاریان  
 .مخاطب و صدای خوش قاری پرداخته است

المحجوب، تأثیرگذاری قاری بر مخاطب گـاه بـه         در کشف : تأثیرگذاری بر مخاطب  
ای است که بر جان به دلیل مضمون آیهزمانی شود و  صوت خوش قاری ایجاد می  ۀواسط

ـ  به صوت تأثیرگـذار قـاری      حکایت ذیل   در .کندشنونده، تحول ایجاد می    ر روی عـارف     ب
 :ابوالعباس قصاب قاری را گفت    : که گویند« .اشاره دارد  "ابوالعباس قصاب آملی  "برجسته  
 : و باز گفت   )یوسف/ ٩٢(الراحمین   ال تثریب علیکم الیوم یغفرهللا لکم و هو ارحم         :برخوان
 :ت و بـاز گفـ     )یوسف/ ٨٨( ۀ مزجا ۀیا ایها العزیز مسّنا و اهلنا الضرّ و جئنا ببضاع         : برخوان

                                                                                                                             
 .٣٢٩ و ١٢٥همان . ١
 .١٦٥ـ١٦٦همان . ٢



  ٢٩٩  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

 بـار خـدایا،     :گاه گفـت  آن. )یوسف/ ٧٧( قالوا إن یسرق فقد سرق أخٌ له من قبل           :برخوان
با من آن کنی که او بـا        . من به جفا بیش از برادران یوسفم، و توبه کردم بیش از یوسفی            

  ١.]٥٧٦، ص٤١[» .برادران جافی کرد
 تکبـر ایـن     المحجوب به ویژگی هواپرستی قاریـان و      در کشف :  منفی قاریان  ویژگی

 .قوم پرداخته شده است
ند که با تملـق و چاپلوسـی،        شورو، قاریانی توصیف می    در مثال پیش   :هواپرستی قاری 

مُداهنین، آنـان باشـند کـه چـون فعـل      اما قُرّای « .کنندحق را مذمت و باطل را ستایش می   
 و چـون بـر   کسی بر موافقت هوای وی باشد، اگرچه باطل بود، بر آن فعل وی را مدح گویند               

مخالفت هوای ایشان کاری کنند، اگرچه حق بود، وی را بر آن ذم کنند و از خلق به معاملت 
 .]٢٧، ص٣٤[» .خود جاه بیوسند و بر باطل مر خلق را مُداهنت کنند

ارائـه کـرده و      سنت نبوی  ۀروش بر پای   هجویری برای قاریان قرآن یک    : تکبر قاری 
، کنند و کبـر را تـضعیف       وع را در وجود خود تقویت     است تا خش   آن استماع قرآن از غیر    

گویـد؛ امـا از تفـسیر و توضـیحی کـه      هرچند در مصداق ذیل از قاری خاصی سخن نمی     
روزگـار او کـه     وی را به قاریان متکبر هـم       ۀتوان تعریض و طعن   برای روایت ذکر کرده می    

اِنَّهُ قـال   :علیههللاصلّیهللا، وَ رُوی عَن رسول«. ، دریافتغرّه به صدای خوش خویش بودند  
أنا اُحِبُّ  : السّلَموَعلیههللاُهللا، صَلّی قالَ رسول  .أنا اَقرأُ وَ عَلیکَ أُنزِلَ    : إقرَأ، فقال : مسعودلِابنِ

 از قاری بود؛    "ترحالکامل"و این دلیلی واضح است بر آنکه مستمع          .اَن أسمَعَ مِن غَیری   
بشنوم از غیر خود؛ از آنچه قاری یا از حال گوید یا از             تر دارم که    من آن دوست  : که گفت 

غیر حال و مستمع جز به حال نشنود؛ که اَندر نطق نوعی از تکبـر بـود و اَنـدر اسـتماع                      
 .]٥٧٧ـ٥٧٨، ص٣٤[» .ضعنوعی از توا

 
  ابوالقاسم قشیری.٣

 .پرداخته شده است  قشیریه نیز در چند مورد به قاری و قرائتۀدر رسال
 . قشیریه، شامل تأثیرگذاری بر مخاطب استۀ مثبت قاریان در رسالویژگی: بت قاریان مثویژگی

                                                                                                                             
 .٥٩٩ و ٥٩١ـ٥٩٢المحجوب هجویری کشف. ١
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عَیـاض بـه     فُـضیل  ۀ رو نیز با بیانی دیگر به توب        مثال پیش  :تأثیرگذاری بر مخاطب  
المحجـوب هُجـویری نیـز بـه آن         کند که در کشف      شنیدن صدای قاری اشاره می     ۀواسط

کـه فـضیل عیـاری بـود بـراه زدن میـان بـاورد و        موسی گوید   بنفضل« .اشاره شده است  
سرخس و سبب توب وی آن بود که بر کنیزکی عاشق بود و زیـر دیوارهـا همـی شـدی                     

اَلَم یَأنِ لِلَّذینَ آمَنوا اَن تَخـشَعَ قُلـوبُهُم      : خواندبنزدیکی آن کنیزک، شنید که کسی همی      
  .]٢٨، ص٣٣[» .... بازگشت یا رب گاه آمد و از آنجا: او گفت. )١٦/ حدید(لِذِکرِهللا 

 قشیریه تنها در یک موضع به ویژگـی منفـی قـاری             ۀدر رسال : نیاویژگی منفی قار  
 .پرداخته شده است
و از قـول     .ریایی به کار رفته اسـت      قاریان معنی بهء  در نقل ذیل، قُرّا   : قاریان ریایی 

ه صـوفیان نزدیـک   قاریان دور و ب از جنید نقل کرده که هرکس که خداوند او را بخواهد،    
توان به تقابلی که میان صوفیان پاکبـاز و قاریـان ریـا پیـشه                 گرداند که در این مورد می     

ی خواهـد او را بـه       یچون خدای تعالی به مُریدی نیکو     : جنید گوید « .داشته پی برد   وجود
 .]٣١٣، ص٣٣[» .صوفیان افکند و از قُرّایانش باز دارد

 
 انصاری عبدهللا خواجه.٤

 .یک مورد از ویژگی مثبت قاریان سخن رفته است انصاری تنها در عبدهللان آثار خواجهدر میا
صـوت  بـه   ، صرفاً   هللاعبدویژگی مثبت قاری در آثار خواجه     از  : ویژگی مثبت قاریان  

 .استاشاره شده خوش 
در کنزالسالکین در یک مورد به صورت تشبیهی به قاریان قرآن اشاره            : صوت خوش 

 قُمری در فصل بهار، با تشبیهی زیبا به قاریان قرآن تشبیه ۀ این مثال پرند   در .شده است 
قُمریان چون مُقریان در کار و طوطیان چون صوفیان در اَذکار، عندلیبان بـر              «. شده است 

  .]٥٨٥ص ،١٠[» . حمدِ حقّ، کرده تکرارۀمنابر اَشجار خطب
 قرن پنجم به    ۀ عارفان برجست  های مثبت و منفی قاریان، در آثار          حاصل برشمردن ویژگی  

های قاریان در هر عصر، یک امـر        گیری از ویژگی  البته واضح است که نتیجه    : شرح ذیل است  
تـوان بـرای هـر قرنـی یـک          نسبی و تقریبی خواهد بود؛ به این معنی که به طور مطلق نمی            



  ٣٠١  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

سالمی که  که ممالک ا  ن عارفان یکسان باشد، زیرا عالوه بر آ       ۀخصوصیت قائل شد که بین هم     
هـای    ها نیز از اقـوام و نـژاد       در آن تصوف وجود داشت وسیع بودند، هر کدام از این سرزمین           

های متفـاوت       مختلف تشکیل شده بودند، همچنین در بین آثار مختلف یک عارف به ویژگی            
تـوان گفـت در قـرن پـنجم، فـضای سیاسـی و                با این توصیف می    .قاری پرداخته شده است   

شـد و یـا حـداقل، از جنـگ بـا            تقریباً بدون تـنش و اضـطراب سـپری مـی          اجتماعی ایران،   
هـای بـین        امان بود، گرچه در داخل کشور، تعصبات مذهبی و بحـث           های همسایه در    کشور

مذاهب مختلف اهل سنت و همچنین گهگاه شیعیان وجود داشت؛ اما چون اشعار، به تازگی               
عرفانی نیز برای اولین بار به فارسـی، تـألیف         مدح قرن چهارم بیرون آمده بود و آثار          ۀاز حوز 

 بدون انتقاد و صرفاً با دیدی عرفـانی بـه خلـق آثـار عرفـانی          شد، عارفان تقریباً  یا ترجمه می  
 .با ویژگی منفی برابر است بنابراین بسامد ویژگی مثبت این قشر. پرداختند می

 
 اجتماعی و عرفانی قرن ششمـ  وضعیت سیاسی

 اذیت و آزار نسبت به مردم، امری عادی بـود و در کتـب تـاریخ و                  در سراسر قرن ششم،   
های پیاپی دیده     های بسیاری حاکی از این آزار       ادب فارسی و عربی، حکایات و سرگذشت      

 سنایی و بعد هم عطار، عرفان و تصوف بـا           ۀبه وسیل  در این قرن  . ]١٠٠ص ،٢٢[شود    می
مچنین عناد و ستیزه و مخالفت بـا      شعر فارسی درآمیخت و شعر عرفانی به وجود آمد، ه         

، ١٣[ فلسفه و فالسفه، هم از طرف فقها و متشرعان و هم از جانـب صـوفیه بیـشتر شـد                   
 ششم موقعیتی بینابین یا حالت گرگ و میشی از اوضاع ۀمجموع، سد  در.]١٠٥ـ١٠٦ص

جالب توجه این که طرفین تضادها چه بسا در شخـصی          . و عوامل قبل و بعد از خود دارد       
سـتیزی و   مبـانی فلـسفه بـا عقـل       و  آمیـزد؛ بـرای مثـال خردگرایـی           بـه هـم مـی      حدوا

های ریـز و درشـت        آمیز با اشعار مبتنی بر زهد و تضاد       گرایی، قصاید مدحی مبالغه    فلسفه
  .]٥٠ـ ٥١ ص،٧[ هر دو خریدار دارد "کُفر و دین"به هر حال در این دوره متاع . دیگر

 
 رفانی قرن ششمتحلیل جایگاه قاریان در آثار ع

ــ   قـصاید (از میان آثاری که در قرن ششم مشاهده شد، در آثـار چهـار عـارف، سـنایی                   
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ـ اشـعار دیـوان (، عطـار  )الحقیقـه ةحدیق ـ الطیـر  منطـق   ـ االولیـا ة تـذکر   ، )نامـه  مـصیبت  
ـ مقامـات (جام  احمد، شیخ)تمهیدات(القضات  عین ـ المـذنبین ة روضـ   ـ النجـات  مفتـاح     
ای  آثـار، نمونـه    ۀو در بقیـ   شواهدی برای تحلیل و بررسی وجود داشـت          )الحقیقهةحدیق

   ١.مشاهده نشد
ای کـه در آن قاریـان در وضـعیتی خنثـی قـرار              نمونه پیش از بررسی شواهد اصلی ذکر     
 .رسددارند، خالی از فایده به نظر نمی

نـدوهناک،   حزین و صوت ا    ۀدر این بیت، سنایی، قاریان را به تالوت با نغم         : آثار سنایی 
بـه قاریـان توصـیه      ) ص( غزالی ناظر به حدیثی از پیامبراکرم        طور که  همان .کندسفارش می 

قـرآن  : گویـد   مـی ) ص(رسـول «. کند که به حال اندوه و بُکا یا تباکی، قرآن تالوت کننـد            می
  ].٢٤٥، ص٢٩[» .برخوانید و بگریید، اگر گریستن فراز نیایدتان، به تکلف فراز آورید

 ]٤٧، ص١٧[»  درد گوید به صوت اندُهناک ن پاک بر دل پاک  سرّ قرآ«
 قرآن به کار بـرده      ۀ به معنی قرائت کنند    عطار در این بیت، قاری را صرفاً      : آثار عطار 

اسـت و منظـور از سـخن    ) ص(اسـالم  که منظور از آن در این بیت، پیامبر گرامی        .است
صرف قرائـت و خوانـدن      . ی نیستم من قار : فرمایند  که خطاب به جبرئیل می    ) ص(پیامبر

 .قرآن مقصود است
 باز با جبرئیل گفت ای محترم          من نیم قاری، نبود او الجرم «

  ٢]١٥١، ص٢٣[» هر دو عالم زیر پایش بود خاک        گر نبود او قاری و شوعر چه باک

                                                                                                                             
 االسـرار رشـیدالدین   االسرار نظامی،کـشف  حمدغزالی، مخزن  ا العشّاق در قرن ششم آثاری؛ مانند سوانح      .١

 و اَلمُـشارع : راق از جملهاش گیالنی و آثار شیخاشعار عبدالقادر گیالنی، دیوان اشعار غوث  میبدی، دیوان 
سـرخ و   مـوران، عقـل   پرجبرئیل، لغت  العشاق، آواز العشق یا مونس   ۀحقیقسیمرغ، فی المُطاوحات، صفیر 

 .النور مورد بررسی قرار گرفتند که مطلب قابل توجهی در مورد قاریان به دست نیامده استهیاکل
الطیـر،  اشـعار، منطـق  در میـان آثـار عطـار، دیـوان    . الحقیقه بررسی شـد ۀاز آثار سنایی، دیوان و حدیق        

القُـضات،  در میـان آثـار عـین      . نامه، مختارنامـه بررسـی شـد      نامه، اسرار نامه، الهی االولیا، مصیبت  ةتذکر
النجـات،  المذنبین، مفتاح ةجام، مقامات و از رسایلش روض      احمدها و در میان آثار شیخ     تمهیدات و نامه  

 .الحقیقه مورد بررسی قرار گرفتۀالتائبین و حدیقانس
 .٨١٧االولیای عطار تذکره .٢
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 در حکایت ذیـل، بـه صـدای       . های قاری، حضور در مراسم سماع است      یکی از ویژگی  
الزم به ذکـر اسـت       .خوش قاری در مراسم سماع به نقل از ابوالحسن حصری اشاره دارد           

 که گاه عالوه بر تالوت آیـات، اشـعاری را   که حضور قاریان در مراسم سماع، مرسوم بوده    
 .شدندخواندند و سبب وجد صوفیان در آیین سماع مینیز با صدای خوش می

اگر در این روزگـار پیغـامبری بـودی از          :  و گفت  یی بزد ازو پرسیدند از مالمتی، نعره    «
سماع را تشنگی دایم باید و شوق دایم، که هر چنـد بـیش خـورد                : و گفت . ایشان بودی 

چه کنم حکم سماعی را که چون قاری خـاموش شـود            : و گفت . وی را تشنگی بیش بود    
  .]٧٦١، ص٢٥[» ....آن منقطع گردد

 
 القضاتمهیدات عینت

و .  قـرآن ۀ دعـا اسـت نـه صـرفاً قرائـت کننـد      ۀ به معنی قرائت کننـد قاری در این نمونه  
. است) ص( دعا، پیامبر گرامی اسالم      ۀاختصاصاً در اینجا منظور از خواننده و قرائت کنند        

 لـوح  صـدر  بـر  دعا نیا که ابیدر نه؟ ای یادانسته دعا نیا قدر که زیعز یا ندانم غایدر«
ـ دحمّم جز دعا نیا یقار و است نوشته محفوظ ـ السالم هیعل    یلیطف گرانید و ست،ین  
 .]٣٨ص ،٢٧[» ...باشند

 
 های مثبت و منفی قاریان در آثار قرن ششمویژگی

 سنایی .١
 در آثار سنایی دوازده مورد از قاریان سخن گفته شده، چهـار مـورد مربـوط بـه ویژگـی                   

 .ست اهامثبت قاریان و هشت مورد مربوط به ویژگی منفی آن
صـوت  :  مثبـت قـاری شـامل      الحقیقه، ویژگی ۀدر دیوان و حدیق   : مثبت قاریان  ویژگی
 .خوش است

. صـدایی قاریـان اشـاره شـده اسـت         رو به ویژگی خوش   در مثال پیش  : صوت خوش 
 .صدایی به قاریان قرآن تشبیه نموده استسنایی، قُمری را در خوش
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  ١]٣٢، ص١٦[»  بانگ و فغان رابلبل چه مذکّر شده و قُمری قاری  برداشته هر دو شَغَب و«
الحقیقه از قاریان متقلب، عدم توجه آنان به بطن         ۀدر دیوان و حدیق   : ویژگی منفی قاریان  

 .و معنای قرآن و قرآن خواندن این صنف برای نیل به مطامع دنیوی سخن رفته است
آوازی برخـی   یک بیـت بـه نـاخوش       قصاید سنایی، ضمن   در: آوازی قاریان ناخوش

در واقع این دسته از قاریان، قرآن را از نظم و نسق و رونـق آن                . ن متقلب اشاره شد   قاریا
 .کنندساقط می

 »اند صوت را در قول همچون زیرِ مزمر کرده  اند     قاریان زِ الحان ناخوش نظم قرآن برده«
 ]١٤٩، ص١٦[

بـه   در این بیت، شاعر به قاریان مدعی کـه فقـط             :توجه به بطن و معنای قرآن     بی
در حقیقت از نظر سنایی اگر      . کندصوت و الحان ظاهری خود فریفته هستند، خطاب می        

قاری فقط قواعد قرائت را به خوبی بداند، لزوماً راه هدایت به اسرار الهـی بـر او مکـشوف            
الهی  ۀبرداری از خوان گسترد   گردد؛ بلکه برای رسیدن به حقیقت قرآن کریم و بهره         نمی

 .باید کناره جویداز نفس اماره هم 
ای آگَه که مرد صوت و      ی کاَهلِ قرآنم    که از گوهر نِه         یای مُقری مگر خود را نگو       تو«

 ٢]٦٨٥، ص١٦[» اَلحانی
. ورزی قاری اشاره کرده است    سنائی در آثارش، یک نمونه به طمع      : ورزی قاری طمع

روی اخـالص  در ازای مبلغـی انـدک و نـه از            بیند؛ چـرا کـه    او صوت قاری را حجاب می     
  :شودحاضر به قرائت قرآن می

 همچو قُمری دو مغـزه دارد بانگ      مُقــری زاهــد از پی یک دانـگ    «
 ]٥١، ص١٧[» که حجاب است صنعت قـــاری ـــاری         ـقول باری شنو هم از بـــ

                                                                                                                             
 .٥٢٤ و ١٥١ دیوان سنایی. ١
 .٤٩ و ٥٠ـ٥١ و ٥٠ و همان و ٤٧الحقیقه سنایی حدیقه. ٢



  ٣٠٥  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

  عطار.٢
 . قرآن سخن گفته استنامه از قاریاناالولیا و مصیبتۀالطیر، تذکرعطار در غزلیات، منطق

دار بودن، صوت خوش و تأثیرگذاری بـر        در آثار عطار، به دین    : ویژگی مثبت قاریان  
 .مخاطب به عنوان ویژگی مثبت این صنف اشاره شده است

داند، که   هایی را فرض می   عطار در این بیت، برای مرد دینی، داشتن ویژگی        : دار بودن دین
 .شود  مرد دین تصور مییکی از اضالع مثلثمقری بودن در کنار صوفی و فقیه، 

  .]١٥٦، ص٢٦[» مرد دین صوفی است و مُقری و فقیه گر نَه این خوانی مَنَت خوانَم سَفـیه«
 .در بیت ذیل، صدای بلبل و قُمری در زیبایی به صدای قاریان قرآن تشبیه شد: صوت خوش

 ]٣٠٥، ص٢٤[» ن مُقری به همپیش آمد بلبل و قُمری به هــم      تا شوند آن هر دو ت«
 در حکایت ذیل تأثیرگذاری تالوت قاری بر روی شبلی بیان شد            :تأثیرگذاری بر مخاطب  

. روزی شـبلی در مـسجد بـود   « :توان انکار کـرد که البته مضمون آیه را در این تأثیرگذاری نمی     
هـر دولـت    !  ای محمّد   خواهیم اگر   )٨٦/ أسرا(وَ لَئِن شِئنا لَنَذهَبَنَّ      :خواند  مُقری این آیت بر می    

 چنـدان خویـشتن را بـر زمـین زد کـه خـون از وی روان گـشت و         ـ که به تو دادیم باز ببریم
 ١.]٦٢٨، ص٢٥[» خداوندان با دوستان خود خطاب چنین کنند؟: گفت می
 

 ویژگی منفی قاریان

ظاهر ویژگی منفی قاری در آثار عطار ضمن پنج شاهد ذکر شده که از آن معنای زاهد مت
 .شوددریافت می

 در بیت زیر، در معنی و مفهوم زاهد اسیر ظـواهر بـه کـار رفتـه                  ء قُرّا :زاهد متظاهر 
شود که عرفان رِندانه را بر        در غزلیاتش به نظر حافظ نزدیک می       است؛ در واقع نظر عطار    

دانـد     و قرّایان و زاهدان ظاهری را مانند کوری می         .دهد  عرفان خشک زاهدانه ترجیح می    
  .که از دیدن حقایق محروم هستند

   ٢]٥٢، ص٢٦[» نقدِ جان در باز قُرّایــی بس است         در قلندر چند قُرّایی کنی 
                                                                                                                             

 . و همان٩٠ولیای عطار االة تذکر. ١
 .٥٨٦ و ٥٠٤ و ٣٣٣ و ١٦٩دیوان عطّار . ٢
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 جام  احمد. ٣

الحقیقـه،  ةالنجات و حدیقـ   المذنبین، مفتاح ةجام در مقامات خود و در رسایل روض        احمد
 .گی منفی قاری پرداخته است موارد به ویژۀهشت بار از قاریان سخن گفته که در هم

جام در آثـارش از دنیـاطلبی، ناپـاکی، عـدم توجـه بـه               احمد: ویژگی منفی قاریان  
اهلی و بی عملی و جـسارت ایـن قـوم در ارتکـاب معاصـی سـخن                   احوال و اطوار دل، نا    

 .دارد زشت قاریان آن روزگار برمیۀگوید و پرده از چهر می
 به معنی قـاری دنیـاطلبی اسـت کـه از روی             مُقری در این موضع،   : دنیاطلبی قاری 

دیگـر   : او ۀخبر دادن شیخ مردی را از زر نهفتـ        « .ویدگخواهی دروغ نیز می   حرص و زیاده  
االسالم را، من هیچ چیـزی نـدارم و         بقاباد شیخ : مُقری محمّد روایت کرد که روزی گفتم      

ی دهد تا مرا فراغتـی   کسبی نتوانم کرد و ضعیفم، پدرم را بگوی تا مرا از ملک خود چیز             
ـ : گفـتم . ای مُقری دل در چنین چیزها نباید بست و خرسند باید بود           : بود، گفت  چـه   هب

آن : گفـت . یز ندارم چ هیچ: اندک و بسیار چیزی نداری؟ گفتم     : چیز خرسند باشم؟ گفت   
تعـالی دیگـرت    را خرج کن تـا خـدای      ای نخست آن  ه  زر که بسته داری و فالن جای نهاد       

  ١.]١١٩، ص٣٠ [»...بدهد
  .بارگی مقری خبر یافته بودجام به فراست از زندر حکایت ذیل، شیخ: ناپاکی قاری

ـ            :باره مُقری زن  ۀتوب« روزی پـیش   . بوزجـان ه  دیگر وقتی مُقریی آمـده بـود از قـاین ب
گفت که کسی چنین معـصیت کـرده بـود آن          االسالم می االسالم نشسته بودم، شیخ   شیخ

گاهی آری گاه : االسالم گفت شیخ. کنند  اهل صالح چنین می   : قریی گفت آن مُ . چنین بود 
آه راسـت   : او گفـت  . بود که زنی در مسجد مطرز بگیرند و در آویزند و با وی میعاد نهند              

  ٢.]٢٨٨، ص٣٠[» .توبه کرد و بازگشت. گفتی، این واقعه مرا افتاده است
ر تقابل بـا اهـل دل آمـده کـه          در ابیات ذیل، قاری د    : خبر از احوال و اطوار دل     بی

 .فقط به لفظ قرآن توجه دارد و از درک حقایق و معارف باز مانده است
 تأمل کردم اندر دل بســــی من        ندیدم هیچ خالی زو مکانــــی«

                                                                                                                             
 .٢١٤پیل مقامات ژنده .١
 .٢٦١ـ٢٦٢همان . ٢



  ٣٠٧  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

 ها پاسبـــانیهر جایی که گوش و دیده رفتند       دل آنجا میر و اینه ب
        نه هر قاری نه هر صاحب قرانیــت آگاه ــبدانستم که از دل نیسـ

  ١]١٤٣، ص٣[» روانـیت        چه داند قدر دل هر بیــخداوند دلی داند که دل چیـس
قاریـان  ،  گونـه جام، با زبان نصیحت     ذیل، احمد  ۀدر نمون : عملی قاریان نااهلی و بی  

، جایگـاه   )ص(م  اسـال  گرامی دارد و با ذکر روایتی از پیامبر      عمل را برحذر می   نااهل و بی  
زینهار ای دوسـتان و بـرادران و        « .کندخواری دوزخ ذکر می   قاریان ریایی و منافق را چاه     

 و در چاه حیـرت و       ...فرزندان ما که قدم در راه ایمان درست دارید و توبه باخالص کنید            
اَکثَـرُ  : سَلَّموَعَلَیهِهللاُقالَ رسولُ . عملی فریفته مشوید  زحیر نمانید و بقُرّائی هر نااهلی و بی       

بیشتر از امت من که منـافق باشـند، قُرّایـان           :  گفت )ص(رسول  .  قُرّاؤها ۀاالُمَّمنافقی هذه 
 .]١٨٣ـ١٨٤، ص٢[» .باشند

سـیمای قاریـانی     جام در شاهد ذیـل، از      احمد: جسارت قاری در ارتکاب معاصی    
د کـه صـرفاً بـا قـرآن         کننـ دارد که از انجام گناهان واهمه ندارند و گمان مـی          پرده برمی 

دیگـری آن اسـت کـه قُرّائـی و اوراد        « .یافتگـان باشـند   ت نجـا  ۀتوانند در زمر  خواندن می 
ـ   خواندن پیشه گیرد و جامع قرآن برگیرد و به دسـت مـی             دل قـرآن، غیبـت و   ه  دارد و ب

: گویـد ! چنین نباید کرد، زبان نگاه دار: گوید و هر چند فرا وی گویی بهتان مسلمانان می  
تعالی بـدان   تا کی گویی؟ آخر من شب و روز جامع قرآن در دست دارم و خدای              !  مرد ای

  .]٢١٥، ص١[» .قدر که من غیبتی گویم مرا عقوبتی نخواهد کرد
 
 القضات همداني  عین.٤

 .القضات در تمهیدات خود به ویژگی مثبت قاریان توجه کرده استعین
، برای قـاری جایگـاه      موضع در یک    القضات در تمهیدات  عین: ویژگی مثبت قاریان  

 .عرفانی قائل است
القضات در متن ذیل برای قـاری جایگـاه عرفـانی قائـل             عین: جایگاه عرفانی قاری  

عروس جمال قـرآن،  « .در این موضع به محو شدن قاری در جمال قرآن اشاره دارد         . است

                                                                                                                             
 .١٤٧جام المذنبین احمدوضهر .١
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هـا بـا شـفاف      چون خود را به اهل قرآن نماید، به صفت صورت اثر بینند و همه صـورت               
و ،  که چـون مُقـری بـه کتـاب        . اَهلُ القرآنَ اَهلُ هللا و خاصتُهُ     : مگر که ازینجا گفت   . تمام

و جمال پرتو قـرآن، او را چنـان از          .  رسید بمعانی قرآن برسد    )٣٩/ رعد(عِندَهُ اُمُّ الکِتاب    
ه مکتوب خود محو کند که نه قرآن ماند و نه قاری و نه کتاب، بلکه همه مَقروء بود و هم    

 .]٣ـ٤، ص٢٧[» .باشد
توان نتیجه گرفت که در قـرن       های مثبت و منفی در قرن ششم می       از مجموع ویژگی  

ششم، آزار و اذیت نسبت به مردم به صورت امری عادی درآمد، در واقع در این عصر، بـا                   
ها، به مـال    های قوی در داخل کشور ایجاد شده بودند ولی همین حکومت              اینکه حکومت 

 در این قرن، موقعیتی بینابین قرن پنجم و هفـتم           .رسانیدند   مردم آسیب می   ۀن تود و جا 
حاکم است و انتقاداتی که در قرن هفتم به طور واضح و آشکار وجود دارد، در این قـرن                   

بنابراین در این عصر ویژگی منفـی بیـشتر از ویژگـی مثبـت؛              . گیری است در حال شکل  
 .یعنی چیزی حدود دو برابر است

 
  اجتماعی و عرفانی قرن هفتم ـضعیت سیاسیو

هـا و     هـا سـبب تعطیلـی بحـث         اوج درگیری مغول در قـرن هفـتم بـود و ایـن درگیـری              
عـام و  ق و قتـل .  ه٦١٦سوز مغول در سال  خانمان ۀحمل«در واقع   . های علمی شد      مناظره

 و نیـز    گسیختگی مراکز علمی و بحث و تحقیق      کشتار و خرابی در این قرن، سبب از هم        
 .]١٠٩ـ١١٠، ص١٣[» . صوفیه و عارفان شد،پراکنده شدن علما

از «درحقیقـت   . هـا افـزایش بـسیاری پیـدا کـرد            در قـرن هفـتم تعـداد خانقـاه         ،حالاین با
هـای گذشـته بـرای          ها است که در قـرن       خصوصیات قرن هفتم، نفوذ و کثرت و اهمیت خانقاه        

، ٣١[» .رن به اوج عظمت و اهمیت رسیده بـود        اجتماع صوفیه با سادگی شروع شده و در این ق         
ها است و به همان نـسبت نظیـر            هفتم اوج گسترش کمی خانقاه     ۀ بنابراین سد  .]٤٣٦ـ٤٣٧ص

که ورود بسیاری افراد و اقشار نااهل بـه          چرا. موارد مشابه شاهد سقوط کیفیت فکر آن هستیم       
 .]١١٢، ص٧[ هشتم فراهم آورد ۀسد این دستگاه وسیع، تباهی آن را در

 
 تحلیل جایگاه قاریان در آثار عرفانی قرن هفتم

 ــ  مـواعظ (سـعدی   : از میان آثار به رؤیت رسـیده در قـرن هفـتم، در آثـار پـنج عـارف                  



  ٣٠٩  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

ـ مثنوی(، مولوی )المعارفعوارف(سهروردی  ، عُمَر)گلستان ـ شمس دیوان  ـ فیـه مـا  فیه    
 ۀ مطالب در خور توجهی وجود داشته و در بقیـ          )عارفینالمناقب( و افالکی    )سَبعهمجالس

 ١.استه ای مشاهده نشدآثار، نمونه

های مثبـت و منفـی در آثـار عرفـانی قـرن         در این قسمت، پیش از برشمردن ویژگی      
 .شودهفتم، شواهد خنثی بررسی می

  قـرآن و تأثیرگـذاری     ۀکننـد قرائـت :  خنثی قاری در آثار موالنا شـامل       ویژگی :موالنا
 . است)ص (صوت قرآن پیامبر

البته در مصرع اول، با توجه به       .  قرآن است  ۀکننددر بیت ذیل، مُقری به معنی قرائت      
کند؛ اما در مصرع دوم با توجـه بـه             مطلق را به ذهن تداعی می      ۀکنند کتاب، قرائت  ۀکلم

تُْم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ    قُلْ أَرَأَیْ  .بریم   قرآن پی می   ۀکنند به مفهوم قرائت   )مآؤکُم غَوراً (عبارت  
 شما  )آشامیدنی( بگو به من خبر دهید اگر آب         ،)٣٠/ مُلک(غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ      

  آب روان برایتان خواهد آورد؟یفرو رود چه کس) به زمین(
  ٢]٢٤٣، ص٣٨[» خواند از روی کتاب       مآؤکُم غَوراً، زِ چشمه بندم آب مُقریی می«

 اشـاره  )ص ( پیـامبر سبعه به تالوت اثرگذار در بین آثار مولوی یک نمونه در مجالس    
ـ  دارد که ثعلبه را متأثر نموده ـ رسـول « . او از گناهـانش گردیـد  ۀو سبب پشیمانی و توب   

ـ السَّالمعلیه ـ عنهماهللا رضی ـ  عُمَرخطاب و سلمان فارسی را   بفرستاد که ثعلبه را پیش  
                                                                                                                             

کامل نوَلَد، انسانامه و لَمَعات عراقی، معارف بهاءِ     اشعار، عشاق  عرفانی قرن هفتم، دیوان    ۀدر میان آثار برجست   . ١
کرمـانی مـورد    و رباعیات اوحدالـدین    الدیناشعار بابااَفضل کاشانی، مرصادالعباد نجم     نَسَفی، دیوان عزیزالدین

در مرصادالعباد بیتی وجود داشت که چون       . ها یافت نشد  د که مطلب قابل توجهی در آن      بررسی قرار گرفتن  
 .در اسرارالتوحید ذکر شده بود از ایراد مجدد آن خودداری شد

 ما را جز ازین زبان زبانی دِگَراسـت                         جز دوزخ و فـردوس مَکانی دِگَراســت
 شق                          قُـرّایـی و زاهـدی جـهانی دِگَـراسـت عۀی و رِندیسـت سرمایــقلّاش

المعارف آثار سعدی، دیوان اشعار، بوستان، مواعظ و گلستان بررسی شد و همچنین آثاری مانند عوارف               از
العارفین اَفالکـی بررسـی شـد، همچنـین مثنـوی،           کرمانی و مناقب  عُمَرسهروردی، رباعیات اوحدالدین  

 .سبعه و مکاتیب نیز مورد بررسی قرار گرفتفیه، مجالسما، فیهشمس دیوان
 و  ١٢١٣ و   ١١٥٠ و   ٩٤٣ و   ١٠٤٥ و همـان و      ٧٢شمس   و کلیات  ٤٤٥ و   ١١٢٧ و   ٢٥٤معنوی  مثنوی. ٢

 .٧١ و ٣٦سبعه مجالس
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اَالَمـان، اَالَمـان،    : گفـت .  چون عمر او را بگرفـت      ...و از مدینه بیرون آمدند    هر د . من آرید 
مرا وقتی پیش رسول بَر که وی اندر نماز باشد یا بـالل             ! االوزار؟ یا عمر  مَتی الخَالص من  

خواندن رسول بشنود، عقـل از وی زایـل شـد و بـر               چون ثعلبه آواز قرآن    .اندر قامت بود  
از پرتو رسول ثعلبه به خـود آمـد و   . فارغ شد، به نزد ثعلبه آمد  زچون از نما   .جای بیفتاد 

 .]٩٥ـ٩٦، ص٣٩[» .هللا از تشویر گناه و خجالت گریختمیا رسول: دل بازیافت و گفت
 

 های مثبت و منفی قاریان در آثار قرن هفتمویژگی
  موالنا.١

 .های منفی اشاره شده استدر آثار موالنا چند مورد به ویژگی
 دانش ظاهری قاری،: ویژگی منفی قاری در آثار موالنا شامل : منفی قاریانویژگی

آوازی و بالهـت و  نـاخوش  توجه به بطن و معنای قـرآن، بی بهره از عالم عشق،زاهدان بی
 .قساوت قاری است

بهـره از   مُقری در این موضع به معنی متخصص علم قرائت قرآن و بی           : ظاهریدانش
 .ر رفته استعالم عشق و جنون به کا

 » ای   گشت منسوخ از جنونم دانش و قُرّایی    مُصحَف دیوانگی دیدم، بخوانـدم آیتی   «
 ]١٠٣٩، ص٣٧[                                                                   

 
 بهره از عالم عشقزاهدان بی

در بیت ذیل   . ز عشق اشاره دارد   بهره ا شمس، به زاهد ریایی و بی       در دو شاهد دیوان    ءقرّا
 .شود ، مفهوم دانش ظاهری مستفاد میء قبل از آن؛ یعنی دانایی، از قُرّاۀبا توجه به کلم

 » مرا سودای آن دلبر زِ دانــایی و قُرّایی       برون آورد تا گشتم چنین شیدا و سودایی«
 ١]٩٢٨، ص٣٧[                                                              

 قرآن اسـت و  ۀکنندقاری در اینجا به معنی قرائت :برتری مستمع نسبت به قاری
 . مولوی مستمع را برتر از واعظ و قاری دانسته است

                                                                                                                             
 . ١٣٧٢شمس کلیات. ١
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 ]١٠٢١، ص٣٧[» خاموش نشـین و مستمع باش        نی واعــظ خلق شو نـه قاری«
قاریان  غالبهای   یکی از ویژگی  موالنا در بیت ذیل، به:توجه به بطن و معنای قرآنبی

 حـال آن کـه   .کنـد  به تأویل قرآن اعتراض می این طایفه و حافظان قشری؛ یعنی عدم توجه     
 .کنند الفاظ را تنها ظرف معنا تلقی می و عارفانی؛ مانند مولوی ناظر به معنا هستند

  »ای قاری تادی تو زِ یک حرفی زِ رمزِ دل نبردی بوی اندر عمر    اگرچه حافظِ اَهلی و اُس«
 ١]١٠٢١، ص٣٧[

تـشبیه    قرآن، صدای بد قاری را بـه صـوت حمیـر   ۀموالنا ناظر به آی :آوازیناخوش
 همانـا  )١٩/ لقمـان  (الْأَصْـواتِ لَـصَوْتُ الْحَمِیـرِ   وَاغْضُضْ مِنْ صَـوْتِکَ إِنَّ أَنْکَـرَ   :کرده است

 .ناخوشایندترین صداها آواز خران است
 ]١٠٧١، ص٣٧[» کند       ترک کردی عرّ و عر، بگریـستی رعر میداندی مُقری که عـ«

موالنا در شاهد ذیل به مؤثر واقع نشدن تفسیرش بر قـاری            : بالهت و قساوت قاری   
ظاهراً اثر نکردن سخن حق از جمله قرآن، محدود به قشر خاصی نبـوده               .گویدسخن می 

بـا  « .دارنـد، بعیـد و ناشایـست اسـت    و اما از قاریان که بیشتر با این کالم الهی سر و کار      
قُل لَو کانَ البَحرُ مِداداً لِکَلِمـاتِ رَبّـی لَنَفِـدَ           ،  گوید که   کردم که قرآن می     مُقریی تقریر می  

 اکنون به پنجاه درمسنگ مرکب این قـرآن  )١٠٩/ هفک (البَحرُ قَبلَ اَن تَنفَدَ کَلِماتُ رَبِّی  
ه علم خدا تنها این نیست عطّاری در کاغذ را تواند نبشتن این رمزیست از علم خدای هم

ی دارو نهاد تو گویی همه دکان عطار اینجاست این ابلهی باشد آخر در زمان موسی                  پاره
که در ) دیدم(دادم  و عیسی و غیرهما قرآن بود کالم خدا بود به عربی نبود تقریر این می    

 .]٨١ص ،٤٠[ ».ردم ککرد ترکشآن مُقری اثر نمی
 

 روردی عُمَر سه.٢
المعارف، از قاریـان قـرآن سـخن گفتـه شـد کـه در هـر دو شـاهد،                    در دو موضع عوارف   

سهرودی ناظر به ویژگی مثبت این صنف بوده است، شایان ذکر است که حکایت مربوط               
 .آیدروزگاران سهرودی به شمار نمی همءبه روزگار پیامبر است و قاری جز

                                                                                                                             
  .٨١ـ٨٢ و ٨١فیه مولوی مافیه .1
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تأثیرگـذاری بـر    المعـارف،   عـوارف  رویژگـی مثبـت قاریـان د      : ویژگی مثبت قاریان  
 .است )ص(مخاطب و تبعیت از اقوال پیامبر 

قاری در حکایت ذیل ابی بن کعب است کـه تأثیرگـذاری            : تأثیرگذاری بر مخاطب  
 ـ   اُبَیّ کعب: و در خبر است که« . سبب رقت قلب مخاطبان شد)ص(صوت وی نزد پیامبر

ـ عللم ـ   نزدیک رسولـ رض  از اثـر آن قرائـت رقّـت    )را( حاضران ۀملخواند، ج  قرآن می 
  .]٩١ص ،٢٠[» ...پیدا شد

تر از زاهد قرار گرفته ای نازلدر شاهد ذیل، قُرّاء در مرتبه: )ص( تبعیت از اقوال پیامبر
اقتـدا  ) ص(کنند و نه چون زاهدان کـه بـر احـوال رسـول       اقتدا می ) ص(که به اقوال رسول     

 باشند و آن جمع قُرّاء باشند که به مجرد قول قناعـت کـرده               ای متابع اقوال  طایفه« .کنند می
فعال باشند و آن جمع زاهدان باشند کـه بـه بعـضی افعـال و اخـالق          اباشند و جمعی متابع     

  .]١٠٧، ص٢٠[» . اقتدا کنند، از بهر آنکه ایشان به پرتو نور اسالم راه کنند ـ عللم ـرسول
 

  افالکی.٣
العارفین زنـدگی   ست؛ اما چون مناقب    ا فان متصوف قرن هشتم هجری    فالکی از نویسندگان و مؤلّ    ا

در  . آثار عرفانی قرن هفتم مـورد بررسـی قـرار گرفـت            ۀدهد، این کتاب در زمر      مولوی را شرح می   
 .مناقب العارفین افالکی در دو مورد از ویژگی منفی قاریان قرآن سخن گفته شده است

العارفین، قرائت نادرست قرآن و در مناقبهای منفی از ویژگی: ویژگی منفی قاریان
 .توجهی به بطن و معنای قرآن استبی

سـلیقگی قـاری در انتخـاب یکـی از          رو به کـج   حکایت پیش : قرائت نادلپذیر قرآن  
ی ضحی اشاره دارد که سرانجام به تذکر طنزآمیز موالنا، متنبه شد و مریـد               قرائات سوره 
روزی حـضرت خداونـدگار را در اجـالس شـیخی     همچنان منقولست کـه    « .موالنا گردید 

ه د رسی)١/ ضحی (وَالضُّحَی، خوان بخواندنالدّینِ مقرئ سبعه؛ مگر شیخ صائنداتفاق افتا
وَالـضُّحی و الَّیـلِ إذا سَـجیَ مـا وَدَّعَـکَ      ، خواند که تا آخر سوره باِماله خواندن گرفت؛ می    

؛ حـضرت چلبـی     د عظـیم منفعـل شـ      ؛ حـضرت خداونـدگار    )١ـ٣/ ضحی (رَبُّکَ وَ ما قَلِی   
خوانـد؛ خداونـدگار    ت کسائی میائالدین بتمهید عذر آن آغاز کرد که این مُقری قر     حسام

 دمان ان فقیه تُرک مید، اما امثال ایشان بدفرمای  که چلبی راست می  د، فرمو دمعذور فرمای 



  ٣١٣  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

ـ    مِن اَینَ اَنتَ قال مِ     ،و سؤال کرد که    ا ؛ نحویئ از  ده بو دکه از سفر رسی    جـای  ه  ن طِیس، ب
: وهللاِ مَا سَمِعت اَنا اسمَ هذاالبَلَدَ فی عُمـری، فقیـه گفـت            : ؛ نحوی گفت  دآنک طوس گوی  

مـن در   :  آن را طیس کرد؛ نحوی گفـت       ددانی که مِن حرِف جرّست، در طوس درآم       نمی
ـ           دنحو چنین خواندم که مِن حرفـی را جـرّ کنـ            ؛ د، امـا نـشنیدم کـه شـهری را درگردان

 .]١٣٥ـ١٣٦ص ،٤[» .دی سرواز کرده بنده و مرید شالحال مُقر فی
بهره از حقیقت قرآن، همواره مـورد نکـوهش         قاریان بی : توجه به بطن و معنای قرآن     بی

اش از  الدّین، مورد مذمت موالناست؛ از آن جهت کـه بهـره          در حکایت ذیل، صاین   . اندعرفا بوده 
 .تاب آسمانی محجوب استقرائت قرآن، عمارت عبارت صرف است و از اسرار این ک

 یخـوان  موالنـا حکایـت سـبعه      یهمچنان از یاران کبیر منقولست که روزی در بندگ        «
 که ختم   دشب بای  کردند که ابوحفص دوران و قالون زمانست و هر          الدّین مُقری می  صاین

 و از مغز نغزش حظـی       دشمر   که آری، گردگان را نیکو می      د، فرمو دگاه آرام ، آن دقرآن کن 
ـ       که کتابُ  دو فرمو  دندار .  و اللَطـائِفُ و الحَقـائِقُ      ۀ و االِشـار   ۀاَلعِبـار : ۀهللا مَبنـی عَلَـی اَربَعَ

 لِلخَواصِّ و اللَّطائِفُ لالَولیاءِ و الحَقائِقُ لِالَنبِیاءِ؛ و آن عزیز پیوسته            ۀ لِلعَوام و االِشارَ   ۀفالعِبّار
  .]٤٠٩، ص٤[» .عمارت عبارت مشغولست و از اسرار آن محجوبه ب
  سعدی .٤

در میان آثار سعدی فقط در گلستان و مواعظ اسـت کـه از قاریـان سـخن گفتـه شـد و         
 .جملگی شواهد به ویژگی منفی این قشر مربوط می شود

هــای منفــی قــاری در آثــار ســعدی فقــط بــه از ویژگــی: ویژگــی منفــی قاریــان
 .آوازی، اشاره شده است ناخوش

کنـد و   آوازی برخی قاریان اشاره می     ناخوش شیخ در حکایت ذیل، به    : آوازیناخوش
تواند سبب بیـزاری مـردم     اعتقاد دارد که خواندن قرآن مجید با بانگ دلخراش، حتی می          

گیـر   مغول که انحطاط عقلی و فکری و دینی دامن         ۀدر حقیقت با حمل   . از مسلمانی شود  
 .آوردنـد وی  طلبـی ر  بـه ریـا و جـاه       خـود نیـز      جهان اسالم شد، افراد، در مناسک دینی      

تـو را   : صـاحبدلی بـر او بگذشـت، گفـت        . خواندهمی) قرآن(آوازی به بانگ بلند     ناخوش«
ز بهرخـدا    ا :پس چرا زحمت خود همی دهی؟ گفت      : گفت .هیچ: مشاهره چندست؟ گفت  

 .ناز بهر خدا مخوا: گفت .خوانم می
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  ١]١٣٢، ص١٤[» بَــــــری رونقِ مسلمانیبِ      گر تو قرآن بدیــن نَمَط خوانی   
شـود     انتقادی بر سراسر جامعه حاکم می      ۀدر قرن هفتم برخالف قرون گذشته، روحی      

شـاعران و نویـسندگان بـه صـراحت و          . گـردد و تظاهرات آن در آثار عرفانی مشاهده می       
ـ . پردازند   عصر خود می   ۀورزی جامع بدون هیچ پروایی به افشای ریا و تزویر و طمع           ۀنمون

های بررسی. شودت به قاریان در قرن هفتم در آثار سعدی مشاهده می          بارز انتقادات نسب  
 از ویژگـی    منفی قاریان بیـشتر     به ویژگی  هفتانجام شده حاکی از آن است که در قرن          

 . مثبت این صنف پرداخته شده است
 

 اجتماعی و عرفانی قرن هشتمـ  وضعیت سیاسی
 . جهت کشتار و خرابی و ویرانی اسـت ترین دوران تاریخ ایران از   قرن هشتم از وحشتناک   

ثباتی و پراکندگی سیاسی    ای از بی  سقوط دولت ایلخانان، ایران را وارد دوره      «در این قرن    
ق، نیروهای متعددی به رقابت بر سـر        . ه ٧٣٦در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال        . دکر

دین دولـت   در نتیجه کشور میان چنـ     . کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند      
وقتی مردم  «کفایت بودند و    های محلی، بی   حاکمان بخش  .]١ص ،٥[» .محلی تقسیم شد  

گونه تربیت و تضمینی زمام امور را در دسـت گیرنـد            فرومایه از طبقات پست بدون هیچ     
رواج انـواع فـساد از دروغ و        . شـمرند زنند و رذایل را مباح مـی      پا می طبعاً به مکارم پشت   

 جبری چنین ۀاعتنایی به ملکات فاضله و نظایر این امور نتیج        ارتشا و بی  تزویر و دزدی و     
 .]٢٧، ص٢١[» .وضعی است

 خود و مورد توجه     ۀطریقت و تصوف در اوج پیشرفت و ترقی و توسع         ،  در قرن هشتم  
 تـصوف و مقبولیـت آن و رونـق بـازار پیـران و               ۀوسعت دامنـ  «. عوام و خواص بوده است    

سـت   اکناف قلمرو اسالمی تا جـایی اهای متعدد در        و خانقاه  مشایخ و دراویش و صوفیان    
 اول آن   ۀ را یکی از مشخصات بارز قرن هشتم به خصوص نیم          "تصوف خانقاهی "که باید   

 پهنـاور قلمـرو     ۀ به طور کلی در قرن هـشتم و در عرصـ           .]٤٢، ص ٣٥[» .محسوب داشت 
 حافظ  ۀاین دوره که دور   خورد؛ اما تفکر غالب در        اسالم انواع تجلیات تصوف به چشم می      

                                                                                                                             
 .٧٥٨ و ٧٥٧سعدی  کلیات. ١



  ٣١٥  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

فریبـی رواج کامـل داشـته و        بازار ریا و زهدفروشـی و تزویـر و عـوام          «است این است که     
 .]٨١، ص٣١[» .معنی و حال بوده استمعارض و مزاحم اهل

 
 تحلیل جایگاه قاریان در آثار عرفانی قرن هشتم

، حافظ  )جمجام(ای  مراغه اوحدی: در میان آثار عرفانی عصر حاضر تنها دیوان سه عارف         
ـ بندترجیع(ولی  هللانعمت  و شاه)غزلیات(  شواهدی برای بررسـی وجـود داشـته    )قطعه  

 ١.به رؤیت نرسیدی مصداق آثار ۀو در بقی است

شود که از قاریان سـخن      هایی پرداخته می  پیش از ورود به بحث اصلی، به ذکر نمونه        
 . طبقه صورت گرفته باشدی از جایگاه این آشکاررفته بدون آنکه قضاوت

 

 حافظ. ١
شناسـان  شناسان و قرائـت اند، ولی قرآن کثیری نقل کرده   ۀاز قُرّاء سبعه عد   «توضیح آنکه   

بعدی، روایت دو تن از راویان هر قاری را که از نظر ضبط و صحت سند و طول مالزمـت          
اسـت، بـه اصـطالح    تر بـوده  تر و پذیرفتنی و آموزش نزد قاریان یا مُقریان هفتگانه، دقیق   

حـافظ در بیـت     ]. ٤٤٧، ص ٣٢[» .اند، لذا چهارده روایت پدید آمده اسـت       استاندارد کرده 
داند و از خـود بـه       زیر، ویژگی قاری ماهر و زبردست را در تسلط او بر چهارده روایت می             

 .کندعنوان چنین کسی یاد می
  » بَر بخوانــی در چارده روایت قرآن زِظ            عشقت رسد به فریاد اَر خود بِسانِ حاف«

 ] ٩٤، ص٣٢[
کند که قاریـان قـرآن، اهـل تزویـر و ریـا و                عالم می ادر این نمونه نیز، حافظ صریحاً       

                                                                                                                             
شبــستری،  محمــودراز شــیخکرمــانی، گلــشناشــعار خواجــویدیــوان: آثــاری؛ ماننــددر قـرن هــشتم  . ١

تبریـزی،  اشـعار هُمـام   خُجنـدی، دیـوان    اشـعار کمـال   کاشـانی، دیـوان    محمـود الهدایه عزالدّین  مصباح
ای مراغـه از آثـار اوحـدی     .هـا یافـت نـشد       کرمانی بررسی شد که مطلبـی در آن       فقیه اشعار عماد  دیوان
نامـه، قطعـات،     غزلیـات، مثنـوی، سـاقی      ،جم و در میـان آثـار حـافظ        العشاق و جام  شعار، منطق ادیوان

ولـی قـصاید، غزلیـات، مثنویـات،         هللانعمـت  رباعیات و قصاید مورد بررسی قرار گرفت و از آثـار شـاه            
 .بند و قطعه بررسی شدها، متفرقات، مُفردات، ترجیعبیتیرباعیات، دو
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 خود را بهتر از قرائـت همـراه بـا ریـا و تزویـر قاریـان                  ۀوی مستی رندان  . دورویی هستند 
کار بیـشتری دارنـد؛ مثـل       والبته این بیت، چون به اقشار دیگری که با قرآن سر          . داند  می

 . بحث ذکر شدۀشود، در مقدم تواند استناد زاهد و فقیه نیز می، صوفی،حافظ قرآن
 » دام تزویر مَکُن چون دِگَران قرآن را    حافظا مِی خور و رندی کن و خوش باش ولی      «

 ]١٤٨، ص٩[                                                                                   
 ولی هللانعمت شاه. ٢

مورد  کننده بودن قاری بدون هیچ داوری در      ولی، به صرف قرائت    هللانعمت در دیوان شاه  
. خـوان باشـد   تواند هم قاری و هم آوازه     در بیت ذیل مُقری می     .این قشر اشاره شده است    

 ۀالـصلو مت یـار و هـم قـدقامت        به ایهام، هم موهم وصف شاعرانه قا       "ذکر قامت "که   چرا
 .شودماعت استنباط میججایگاه مکبر نماز  مُقری در

 ... وز غمت جان مستمندان شاد  ای به مهرت دلِ خراب آباد              «
 غم تو نکرد                  کِی شود درسِ عشق را اُستاد هر که شاگردی

  در رَهِ دوســـت هر چه بادابادما به تَرکِ مُرادِ خود گفتیم                 
 دوش سرمست در گذر بودم                 بر درِ مسجـــــدم گذار افتاد

 » جا رسید خوش بستاد  هر که آن       گفت                مُقرئی ذکر قامتش می
 ]٥٠١، ص١٨[

از تـالوت   صالح را بهتـر      عمل ولی در بیت ذیل، توجه به سیر باطنی و         هللامتعن هشا
 صالح و اطاعت از دستورات قرآن، تالوت صرف         ۀداند؛ چرا که بدون عمل و توش      قرآن می 

 .ارزدبه چیزی نمی
   ب کن از درونِ خودــی خواهی طلـگر جمعیّت تو«

 شانیـــــزد بجُز گَردِ پریـیــکه از بیرون نمی خ 
  هرگزرفتن دِگَر قرآن مخوان بخوان خود را زِ کج
 ]٦٢٣، ص١٨[» ینمله برخواــ بازخوانی بِه که قرآن جکه خود را 

 
 های مثبت و منفی قاریان در آثار قرن هشتمویژگی

  حافظ.١

حافظ در دیوان خود در یک موضع از قاریان قرآن سخن گفته که بر ویژگـی منفـی                  
 .این قشر، داللت دارد



  ٣١٧  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

ودن شـیطان از    ویژگی منفی قاری در دیوان حافظ، گریزان ب       : ویژگی منفی قاریان  
 .قاریان است

گونه در اشـعار خـود بهـره        حافظ که از زبان ایهام    : گریزان بودن شیطان از قاریان    
در بیـت ذیـل، حـافظ       . کنـد برد، در مورد قاریان نیز از این عنصر بالغی استفاده مـی           می

 اغفـال و از نـوع   ۀمطابق سنت خود، با استفاده از صـنعت ادبـی ایهـام آن هـم بـه شـیو              
هِینِ آن، برای قاریان دو شخصیت مثبت و منفی قائل شده که خواننده در نگاه اول     ذووَج

 آنان را نـدارد؛ امـا بـا کمـی           ۀکند که دیو از قاریان گریزان است و توان وسوس         گمان می 
 .  ریاکار گریزان استۀشود که حتی دیو از قاریان زهدپیشتأمل متوجه می

 »دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند           دزاهد اَر رندی حافظ، نکند فهم، چه ش«
 ]١٩٣، ص٣٢[

 

 ای اوحدی مراغه.٢
 .جم تنها یک بار آن هم به ویژگی منفی قاریان اشاره دارداوحدی در جام

پـردازد و  جم، به افشای دنیاطلبی قاریـان مـی  اوحدی در جام  : ویژگی منفی قاریان  
 .دهدقاد قرار می مورد انت،دسته را در کنار واعظان این

اوحـدی ضـمن ابیـاتی بلنـد بـه نقـد واعظـان نظربـاز و جمّـاش                    : دنیاطلبی قاری 
کنـد کـه بـه    وی سپس در دو بیت، قاریان را آلـت دسـت واعظـان ذکـر مـی                . پردازد می

خوانـد و قـرآن     پیشنهاد واعظ آیاتی متضمن مضامین عاشقانه را برای فریب حاضران می          
 .ابزار کسب است برای این دو دسته آلت لهو و

 ...   شرمشان نیست خود ز منبر و چوب آه ازین واعظان منبـــرکوب          «
  چون بدید آن دو زلف چون عنبــر  واعظ شب شب از سر منـــبر           
 آیت یا عزیــــــز و یا یحیــــــی  یاد گیرد شب اندران احیــــا            

   همچو یعقوب در تأســـــــف و آه اه          سوی مُقری کند به روز نگــ
 ستـی یوسف و زلیـــــخا چ سوره پس بخوانند مُقریان ز نخـست          

 » امه کندــــو عشــق نـه را محــــهم         ـد      ــرآن کاله و جامه کنـــــتا ز ق
 ] ٥٧٥ـ٥٧٧، ص٦[
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های منفی قاریان اشاره به ویژگیدر قرن هشتم که به عصر حافظ مشهور است، فقط           
با این تفاوت   . بیشترین بسامد ویژگی منفی نیز به حافظ اختصاص دارد         شده است و ذکر   

که حافظ برخالف عارفان قرن هفتم نظیر سعدی به صورت غیرمستقیم و بـا اسـتفاده از          
ان شـریعت  داردارد و داعیـه صنعت ادبی ایهام، از ریا و تزویر موجود در جامعه پرده برمی  

 . دهد از جمله قاریان قرآن را مورد نکوهش قرار می
 
 گیرینتیجه
 قـرن  انیـ پا تا پنجم قرن از یعرفان ۀبرجست آثار در انیقار هاییژگیو یبررس از پس
 ران،یـ ا یعرفان اتیادب در قرآن انیقار گاهیجا :است شده حاصل جینتا نیا ،یهجر هشتم
 کـرده  رییـ تغ جامعـه  طیشرا به بنا دوره هر در و است یاجتماع و یاسیس عوامل معلول
 سندگانیـ نو و شاعران .ستین میتعم قابل یصد در صد صورت به ر،ییتغ نیا البته است؛
 انـد،   گرفته یم ریتأث جامعه یاسیس یفضا از یزمان تیموقع هر در و ایه  دور هر در عارف
 یاجتماع و یاسیس یفضا به توجه بدون که اند  بوده هم یعارفان دسته، نیا کنار در البته

 نیـ ا بـا  .باشند پرداخته ناب اشعار سرودن به خود یانزوا در یمذهب تعصبات گونه هر و
 تنش بدون باًیتقر ران،یا یاجتماع و یاسیس یفضا پنجم، قرن در گفت توان یم فیتوص
 لقخ به یعرفان یدید با صرفاً و انتقاد بدون باًیتقر عارفان جهت نیهم به. شدیم یسپر
 مختلف اقشار دیعقا و افکار به نسبت یمنف نگاه اناًیاح هم اگر و پرداختندیم یعرفان آثار

 بـه  شـخص  دنیرسـ  از مـانع  که کنند یم یتلق یعرفان یها    حجاب را ها  آن صرفاً هست،
 یدیـ د بـا  صـرفاً  عارفـان،  کـه  گرفـت  جـه ینت تـوان  یم نیبنابرا. شود یم یقیحق مطلوب
 نیا در یمنف و مثبت یژگیو تعداد نیبنابرا. ستندینگر یم جامعه یفضا به خواهانه آرمان
 یعـاد  یامـر  صورت به مردم به نسبت تیاذ و آزار ششم، قرن در اما است؛ یمساو قرن

 توان یم قتیحق در. است حاکم هفتم و پنجم قرن نینابیب یتیموقع قرن، نیا در درآمد،
 دهیـ د هفـتم  قـرن  انتقـادات  هم و پنجم قرن لطافت و ذوق هم ششم، قرن در که گفت

 یهـا   یژگـ یو بـه  پرداختن بسامد ،عصر نیا در آمده، دست به یها  یبررس طبق. شود یم
 گذشـته،  قـرون  بـرخالف  هفـتم  قـرن  در .است شتریب مثبت هاییژگیو از انیقار یمنف
 مـشاهده  یعرفـان  آثـار  در آن تظاهرات و شود یم حاکم جامعه سراسر بر یانتقاد ۀیروح



  ٣١٩  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

 .بیشتر اسـت   مثبت، از یمنف یژگیو تعداد شده، لیتحل آثار یبررس در نیبنابرا. دشویم
قاریان  های منفیهمچنین در قرن هشتم که به عصر حافظ مشهور است، فقط به ویژگی       

 نیـ ا بـا . دارد اختـصاص  حـافظ  بـه  زین یمنف یژگیو بسامد نیشتریب واشاره شده است    
 به میرمستقیغ صورت به هفتم قرن عارفان فبرخال و خود روش مطابق حافظ که تفاوت
 .پردازدیم جامعه در موجود یایر ذکر

 
 یهای مثبت و منفی قاریان قرآن از قرن پنجم تا هشتم هجر ویژگیـ١ـ١مودار ن
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 منابع
:  مقابله و تصحیح و مقدمـه و توضـیح         ،المشتاقینةالمذنبین و جن  ةروض. )١٣٥٥(احمد جام   ] ١[

 .بنیاد فرهنگ ایرانعلی فاضل، تهران، 
علـی  :  پنج نسخه و مقدمـه و تـصحیح و تحـشیه           ۀا مقابل ، ب النجاتمفتاح. )١٣٤٧( ــــــــ] ٢[

 .فاضل، تهران، علمی
 . محمدعلی موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب: اهتمام، بهقهالحقیۀحدیق. )١٣٤٣(ــــــــ  ]٣[
 تحـسین   :ات و حواشی و تعلیقـات بـه کوشـش          با تصحیح  ،العارفینمناقب. )١٣٨٥(افالکی  ] ٤[

 .، تهران، دنیای کتاب١ و ٢ج یازیجی، 
های محلی ایـران در قـرن هـشتم هجـری و            حکومت «.)١٣٨٩(فریدون و دیگران     الهیاری،] ٥[

 .١ـ٢٤، صص٢ ۀ، شمار٤٦، اصفهان، سالهای تاریخیپژوهش ،» مشروعیتۀلسئم
 . سعید نفیسی، تهران، امیرکبیر:قابله و مقدمه تصحیح و م،کلیات. )١٣٤٠(اوحدی مراغی ] ٦[
 . تهران، قطره،سعدی در غزل. )١٣٨٣(حمیدیان، سعید] ٧[
 . گلشن،، تهران٢ج  ،پژوهی قرآن و قرآن ۀدانشنام. )١٣٨٩ (شاهی، بهاءالدّینمخر] ٨[
حـافظ،   شرح الفاظ، اعالم، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار          :امهنحافظ. )١٣٦٧( ـــــــــــــ ]٩[

 .تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
 به تـصحیح و مقابلـه سـه نـسخه           ، رسائل فارسی  ۀمجموع. )١٣٨٩(عبدهللا انصاری   خواجه ]١٠[

 .، تهران، توس٢ج موالیی،   محمّد سرور:مقدمه و فهارس
  محمّـد سـرور    :مقدمـه، مقابلـه، تـصحیح و فهـارس        ؛  الـصوفیه طبقات. )١٣٨٦ (ــــــــــ] ١١[

 .تهران، توس موالیی،
، تهـران،   ٢  سـیّد جعفـر شـهیدی، ج       :زیر نظر ،   دهخدا ۀناملغت .)١٣٨٥(اکبر  دهخدا، علی ] ١٢[

 .دانشگاه تهران
 . تهران، سمت،ای بر مبانی عرفان و تصوفمقدمه. )١٣٧٣(سجّادی، سید ضیاءالدین ] ١٣[
 .رزمیخوا غالمحسین یوسفی، تهران،:  تصحیح و توضیح،گلستان. )١٣٨٩ (سعدی ]١٤[
 شادروان محمّـدعلی فروغـی، تـصحیح،        : تصحیح و طبع   ،سعدیکلیات. )١٣٨٣ (ـــــــــ ]١٥[

 .تهران، دوستان  به کوشش بهاءالدّین خرّمشاهی،:مقدمه، تعلیقات و فهارس
 .رضوی، تهران، سنایی  محمّدتقی مدرس: به سعی و اهتمام، دیوان.)١٣٨٨( سنایی غزنوی ]١٦[
 :نامه، به تصحیح و با مقدمه      فخری :الطریقهۀالحقیقه و شریع  ۀحدیق. )١٣٨٢( ـــــــــــــ ]١٧[

 .مریم حسینی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی



  ٣٢١  های پنجم تا هشتمقاریان قرآن در نگاه عارفان در سده  

 .سعید نفیسی، تهران، نگاه: ۀ با مقدم،دیوان. )١٣٨٩(هللا ولی نعمت شاه] ١٨[
ر، هـای عطـا       نگـاهی بـه زنـدگی و غـزل        : زبور پارسی . )١٣٨٠(کدکنی، محمدرضا   شفیعی] ١٩[

 .تهران، آگه
ابومنصوربن عبدالمؤمن اصفهانی،   : ترجمه،  المعارفعوارف. )١٣٨٦(الدین سهروردی   شهاب] ٢٠[

 . قاسم انصاری،  تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:به اهتمام
 .محمد ترابی، تهران، فردوس: ، تلخیص٢  ج،تاریخ ادبیات در ایران. )١٣٨٨(هللا صفا، ذبیح] ٢١[
 .، تهران، فردوس٢  ج،تاریخ ادبیات در ایران). ١٣٧٨ (ــــــــــــ] ٢٢[
ــشابوری   ]٢٣[ ــار نی ــصیب. )١٣٨٦(عطّ ــهتم ــات  ؛نام ــصحیح و تعلیق ــه، ت ــا : مقدم  محمدرض

 .کدکنی، تهران، سخن شفیعی
کـدکنی،   محمدرضا شـفیعی   : مقدمه، تصحیح و تعلیقات    ؛الطّیرمنطق. )١٣٨٤ (ـــــــــــ ]٢٤[

 .تهران، سخن
 محمّـد   : بررسی و تصحیح متن و توضـیحات و فهـارس          ،االولیاۀ تذکر .)١٣٦٦( ـــــــــــ ]٢٥[

 .استعالمی، تهران، زوّار
 . تقی تفضّلی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب: به اهتمام و تصحیح،دیوان. )١٣٤٥( ـــــ ]٢٦[
 عفیـف عُـسَیران،     :ق با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیـ         ، تمهیدات .)١٣٨٩(القضات  عین] ٢٧[

 .تهران، منوچهری
 محمـد  مؤیدالـدین : ۀترجمـ ،  الـدّین علـوم  اِحیـاءِ  .)١٣٨٩(محمّـد    غزّالی طوسی، ابوحامـد    ]٢٨[

 .، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی١  حسین خدیوجم، ج:خوارزمی، به کوشش
 .، علمی و فرهنگی، تهران١ حسین خدیوجم، ج:  به کوشش،سعادتکیمیای. )١٣٧١ (ـــــــــــ ]٢٩[
حـشمت مؤیّـد، تهـران،      :  به اهتمام  ،پیلمقامات ژنده  .)١٣٨٨(غزنوی، سدیدالدین محمد    ] ٣٠[

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 تطوّرات و تحوّالت مختلفه آن از صدر اسـالم          :تاریخ تصوّف در اسالم   . )١٣٨٦(غنی، قاسم   ] ٣١[

 .، تهران، زوّار٢ و ٣ تا عصر حافظ، ج
 محـسن عـامری،     : بـه کوشـش    ،الغیـب حـافظ   لسان. )١٣٨٥( غنی، قاسم    ؛زوینی، محمّد ق] ٣٢[

 .تهران، نیستان جم
الزمان  بدیع :با تصحیحات و استدراکات    ، قشیریه ۀ رسال ۀترجم. )١٣٤٥(قشیری، ابوالقاسم   ] ٣٣[

 . فروزانفر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 مقدمـه و تـصحیح و       ،سـعید  مقامات شـیخ ابـی     اسرارالتوحید فی . )١٣٩٣(محمدبن منور   ] ٣٤[

 .، تهران، آگه١ و ٢ کدکنی، ج محمدرضا شفیعی:تعلیقات
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 .شناسی، تهران، ستوده مقدمه بر حافظ:مکتب حافظ. )١٣٨٤(مرتضوی، منوچهر] ٣٥[
 . تهران، معین،فرهنگ فارسی یک جلدی. )١٣٨١(معین، محمّد ] ٣٦[
 .الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر بدیع:لم به ق،شمسکلیات .)١٣٨٥ (موالنا ]٣٧[
 . رینولد نیکلسون، تهران، بهزاد: به تصحیح،معنویمثنوی. )١٣٧٣ (ـــــــ] ٣٨[
 . توفیق سبحانی، تهران، کیهان: با تصحیحات و استدراکات،سبعهمجالس. )١٣٦٥( ـــــــ] ٣٩[
 . الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیریع بد: با تصحیحات و حواشی،فیهامهفی. )١٣٤٨ (ـــــــ ]٤٠[
 مقدمـه، تـصحیح و      ،المحجـوب کـشف . )١٣٨٩(عثمان  بن هجویری غزنوی، ابوالحسن علی    ]٤١[

 .دی، تهران، سروش محمود عاب:تعلیقات


