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  رضاخان ارکوازي تأثیر قرآن بر اشعار غالمبررسی 

  اختر سلطانی                                                                                        

  
  

  دهیچک
  

دیوان . خان ارکوازي است  رضا  کرد تبار، غالم سی تأثیر قرآن بر اشعار شاعر شهیرهدف این مقاله برر
یکی از دالیل شهرت . جوار، مشهور است هاي کرد زبان هم در میان مردم ایالم و استان خانغالم رضا اشعار

آن  و فراگیري آموزه هاي قرآن و تأثیروي در یک محیط دینی  خانوادگی و پرورش صحیحعر تربیت این شا
  . بوده است ويي  بر فکر و اندیشه

ي شاعر و تبیین محیطی است که در آن پرورش یافته و  ندیشهتأثیر قرآن بر ااین مقاله در صدد بیان چون 
از این رو، طبق روش مرسوم با  گذرانده است؛ در آن جا فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود رازندگی 

زندگی وي  ابعاد مختلف ینداآثار منظوم شاعر، فربررسی اسناد موجود و اي و  کتابخانه استفاده از مطالعات
خان طی حکمی از سوي حسن خان  رضا دهد غالم ها نشان می بررسی .ده استاختصار ترسیم شبه 

ورد خشم و ها م ؛ ولی بعداستشده ي ارکوازي منصوب  به ریاست کل طایفه) ي اسماعیل خان نوه (ابوقداره
در زندان به او سخت و او را در غل و زنجیر کنند؛  دادهدستور  غضب والی پشتکوه قرار گرفته و خان

ها با خدا راز  در نتیجه، فشار روحی، روانی و جسمی زندان باعث شده که براي تعدیل این سختی .اند گرفته
  .سروده است با الهام از آیات قرآن و نیاز کند و حاصل آن اشعار زیبایی است که

  
  .ارکوازي، اشعار، قرآن، باوه یال، مناجات نامه خانرضا غالم :واژگان کلیدي

  
  
  
  

                                                
 تهران قاتیواحد علوم و تحق - ید اسالمدانشگاه آزا ثیعلوم قرآن و حد يدکترا يدانشجو 
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  )له و اهمیت موضوعبیان مسأ(مقدمه
ست؛ کتاب تفکر، تدبر و هدایت انسان به سوي کمال است؛ اي انسان  قرآن، کتاب تربیت روح و اندیشه

زداید و  ي شفا بخشی است که بیماري هاي روحی و اخالقی را از زندگی فردي و اجتماعی انسان می نسخه
و سند حقانیت دین مبین اسالم اوید ج ي معجزهدر واقع،  .آورد او را انسانی پاك و با کمال بار می

والیان ابوقداره با الهام از شاعر دلسوخته و درد آشناي عصر ارکوازي  خانغالم رضا ). 5:1375اسرار، (است
 درآوردهبه نظم  زیسته ـ از زمان ـ که می اي برهه اوضاع و احوالي  ، مکنونات قلبی خود را دربارهآیات قرآن

اندیشه و راز و نیاز وي با خداي الیزال و چشم و نگاه  یظوم شاعر را باید در زاللاوج زیبایی اثر من .است
زبان کردي فیلی : دانیم که می. دوخته، جستجو کرد) علیهم السالم(ي اطهار و حمایت ائمههدایت پاکی که به 
ادبیات ي فیلی کرد. کنند با آن تکلم می این منطقهي جنوب غرب کشور است و مردم  هاي عمده یکی از زبان

  خان رضا غالم. اند و شاعران زیادي به این زبان شعر سرودهدارد   »گورانی «کهن سالی موسوم به ادبیات 
زیسته و میراث  اواخر قرن دوازدهم هجري در ایالم میغرب ایران است که  ترین شاعر کرد زبان شاخص

 »غربت«و  »باوه یال«، »مناجات نامه« چون آثاري . ارزشمندي در قالب منظوم از خود به جاي گذاشته است
بسیاري از اشعار  رضا خان غالم). 37-36: 1379سارایی، (آیند ي او به حساب میترین میراث جاودانه از مهم

 دهد که وي با قرآن مأنوس بوده و با شمشیر شعر این رویکرد نشان می. خود را با الهام از قرآن سروده است
ي  هاي شاعر و شیوه از این رو، بیان مظلومیت .برخاسته استبه مبارزه ویش با حاکمان ظالم عصر خ

ت هاي شاعر از اهمی ي حاکم وقت و نشان دادن قابلیت ها و توانمندي دادخواهی وي، بر مال کردن چهره
  .اي برخوردار است ویژه

  ي تحقیق پیشینه
هاي  مناجات نامه«عنوان رضا خان ارکزي را تحت  مناجات غالم) 1362(محمد علی سلطانی -

ترین نسخ خطی با مقابله، تصحیح، شرح احوال، حواشی  و از روي قدیمی» جاودان ادب کردي
  .و تعلیقات منتشر کرده است

ا خان ضر ي بزرگداشت غالم کنگره )1373(کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالمشوراي پژوهشی اداره  -
مراکز آموزش  ن، مدرساها زبور، جمع زیادي از استادان دانشگاهدر کنگره ي م. ه استبرگزار کرد را ارکوازي

هاي کرمانشاه، کردستان، آذربایجان  نظران، فرهنگ دوستان و پژوهشگران از استان ، صاحبیشمنداناندعالی، 
شاعر، مطالبی را  خراسان و ایالم پیرامون شخصیت فرهنگی، دینی، ادبی، اجتماعی و سیاسی ران،غربی، ته

   .ندا هدبیان کر
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اي  به انضمام پارهشرح تعلیقات  انتقادي و با ترجمه و صورت علمی، ه نخستین بار ب) 1379(ظاهر سارایی -
چاپ و منتشر  »هاي مه آلود شاعر قله «تحت عنوان را  ضاخان ارکوازير دیوان غالم توضیحات تاریخی،

  .کرده است
  به  »خان ارکوازي رضا دیوان غالم «با عنوان ) 1386( »شاعر قله هاي مه آلود مزبورکتاب  ویرایش دوم -

  .ه استي بازار نشر شد روانه ي سارایی وسیله
رضا  هاي دینی و عرفانی غالم همایش تبیین اندیشه) 1386( هاي فرهنگی هنري مساجد ي کانون دبیرخانه -

ي  مقاله درباره یازدهداد سخنرانی، تعپنج در همایش مذکور ضمن ایراد . خان ارکوازي را برگزار کرده است
رضا خان، سیماي روحانی وي در مناجات، رویکردهاي فرهنگی و  معرفی افکار و آثار غالمنامه و  زندگی

رضا خان ارکوازي، ساخت  رضا خان ارکوازي، تجلی آیات و احادیث در شعر غالم تربیتی زنده یاد غالم
خان ارکوازي، مناجات  رضا دقایق فلسفی در دیوان غالم رهایی و ي رضا خان ارکوازي، انگاره هاي غالم نیایش

هاي دینی  رضا خان ارکوازي، تأثیر حماسه خان و اقاویل کهن، مباحث کالمی در اشعار غالم رضا ي غالم نامه
  .ارایه شده است ي غالم رضا خان ارکوازي و شیعی در مناجات نامه

و  دیباز با اصالحات جد) 1391 ( »يزغالم رضا خان ارکوا وانید «ترجمه و شرح  ح،یتصح -
مندان قرار گرفته  عالقه اریهمان مؤلف وارد بازار نشر شده و در اخت ي لهیکامل به وس شیرایو

  .است
  مفاهیم و تعاریف

  :ي گوناگون دارد که عبارتند ازاآیه چند معن: آیه
 عالمت، نشانه؛ .1

 جماعت؛ .2

 جیب و شگفت آور؛امر ع .3

  :ک از معانی فوق، آیه نامیده شده است؛ زیراي قرآن، به تناسب هر ی آیه
  .عالمت عجز و ناتوانی مخالفان استي آن و  ي صدق و راستی آورنده هر آیه در قرآن، نشانه) الف
  .آیه از جماعتی از حروف، کلمات یا جمالت نشکیل شده است) ب
قرار دارد و عجیب و از نظر لفظ و مدلول در حد اعجاز  هر آیه در همان حد کوتاه و محدود خود) ج

کلمات یا ، بخشی از حروف: آیه عبارتست از : توان گفت در یک تعریف کلی می. آور است شگفت
  ).2-1: 1378اسرار، ( یابی که از طریق نقل و روایت حدود آن مشخص نشده است جمله
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» جمع «به معناي  را ي قرآن ها واژه بعضی. است »خواندن« ي قرآن، در اصل مصدر و به معناي  واژه: قرآن
ي  توانند بگویند واژه در این صورت می .به معناي خواندن است» قرء «اند؛ در صورتی که اصل واژه  گرفته

ها  ها را جمع کرده و آن چون سوره: اند گفته، چنین هم. هاي الهی است قرآن به معناي جامع حقایق و فرموده
  ).124:همان(شود را به هم پیوند داده؛ قرآن نامیده می

مشخص است  که آن چه. و مقاالت بسیاري نگاشته شده است ها کتاب زبان کرديي  درباره :زبان کُردي
 ها و این زبان .گویند سخن می  متعدديهاي  زبان تر، دقیق به تعبیر ها و به گویش این است که کردها

 براجتماعی و سیاسی بسیاري که تحوالت  ي اخیر درسده .دهند می تشکیلرا زبان کردي  ها مجموعاً گویش
 چنان که کردي سورانی و ؛اند ت بیشتري یافتهاهمی ها گویش و ها این زبان از بعضی ،گذشته است کردها

   .هاي کردي ایفا نمایند بین زبان در اند نقش میانجی را توانسته زیاد حد کرمانجی تا
هایی از  تان هاي ایالم، کرمانشاه، بخشاس مردماز زبان  اي گونهمنظور از کردي جنوبی، : کردي جنوبی

مندلی، خانقین، : کردستان و مناطقی از کشور عراق هم چون هاي بیجار و قروه در استان لرستان، شهرستان
  . استبدره و نقاطی از بغداد 

/ ، کردي کلهري)فیلی(کردي ایالمی: این سه شاخه عبارتند از. ي اصلی دارد کردي جنوبی سه شاخه
  .و کردي لکی کرمانشاهی

کرمانشاه و مناطق  ،هایی از ایالم ها قوم گسترده و پرجمعیتی از کردها هستند که عمدتاً در لرستان، بخش لک
  . کنند دیگر زندگی می

اند و با اندکی تسامح  ي کردي جنوبی، بسیار به هم نزدیک کرمانشاهی، از شاخه/گویش ایالمی و کلهري
گویش لکی با اختالفاتی در واژگان و خصایص دستوري، نسبت به آن دو ها را یگانه شمرد و  توان آن می

  .تر است متفاوت
اند و به همین نام، در معادالت سیاسی،  معرفی نموده» فیلی«االصل ساکن عراق، خود را کرد  کردهاي ایالمی

به کردي رایج  )یفیل(گاهی این نام .اند ند و به این نام شناخته شدهاجتماعی و فرهنگی عراق شرکت کرده ا
فیلی، لقب والیان لر تبار پشتکوه . رسد، چندان مناسب و دقیق نباشد که به نظر می شود در ایالم نیز اطالق می

گفتند، به  کرد فیلی میخود را ، و کردهاي پشتکوهی ساکن عراق، و نام بعضی طوایف لر ساکن لرستان است
  .این خاطر که در تحت حاکمیت والیان فیلی بودند

اند؛  اي خاص محدود نکرده اند و آن را به طایفه و منطقه نامیده» کُرد«کردهاي ایالم، همواره خود را تنها 
: 1391سارایی، ( .ي خاصی دارند چنان که سورانی و کرمانجی و کلهري و مانند آن اشاره به طایفه و منطقه

44-42(.  
  ).1384: 1388معین،(ض نیاز به درگاه خدانجواکردن با کسی، با خدا راز و نیاز کردن، عر :مناجات
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به تحمید حق، نعت نبی یا منقبت  شاعران در آن ها معموالً که  ها اي از راز و نیاز مجموعه :نامه مناجات
ها در قالب مثنوي و بندهاي متعدد سروده  نامه مناجات  ر کردي،اشعادر . پردازندمی) علیهم السالم (ائمه 

سرایی در ادبیات  نامه هاي مناجات ترین نمونه رضا خان ارکوازي از برجسته ي غالم نامه مناجات. شوند می
رضا خان ارکوازي که در بیست و چهار بند  اثر منظوم اصلی غالمنامه به  مناجات .آید کردي به شمار می

الم، ي خود را از قرآن، حدیث، ک شاعر در مناجات نامه، اطالعات گسترده. شود ، اطالق میسروده شده
حیث زبان و در واقع، مناجات نامه از . تاریخ، اسطوره، باورهاي عامیانه و معارف ایالمی اظهار کرده است

  ).31: 1391سارایی، (فرم، تحت تأثیر فضاي مذهبی حاکم بر شعر بوده است
  شناسی تحقیق روش

ثیر قرآن بر اشعار و با هدف بررسی تأ ،اي بوده روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کتابخانه
نامه، باوه  ضمن مطالعه و بررسی آثار شاعر از قبیل مناجات ،در این تحقیق. فته استارضا خان انجام ی غالم
  .ها و زمینه هاي تأثیر پذیري شاعر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ترین حوزه مهم... و  یال

   شاعر زندگی
اطالعات دقیقی در دست  ش وي و کیفیت بالیدن و پرور خان رضا غالمهاي آغازین عمر  سال مورددر 

 م، مشهور، ناخوش اي  خانواده میان در محیطی عشایري و  ي قرائن و شواهد موجود، اما بر پایه ؛نیست
، روخوانی و درك خطفراگیري هاي اولیه  نظیر  بزرگ و اهل خط و کتاب پرورش یافته است و آموزش

او اطالعات  ،با این اوصاف. گذرانده است ي محل زیست خانه ن ادبی را در مکتبقرآن و خواندن متو معانی
 ه،البتّ .کرده استو تکمیل که تحصیالتش را دنبال احتماالً توان بر این باور بود  و می داشتهو دانش بسیاري 

هایی  فعالیتبلکه عمدتاً  د،اش را به خواندن و تحقیق سپري کرده باش نباید انتظار داشت که او جوانی
   .ون زندگی در محیطی عشایري و ایلی داشته است متناسب با شئ

است  بوده) ص(دانا، خوش فکر و از ارادتمندان خاندان پاك پیامبر اکرمرضا خان ارکوازي شاعري  غالم
) ع(ي اطهار هاي اهل بیت و ائمه و آموزههاي دینی  او تحت تأثیر حماسه. و اشعار او گواه این مدعاست

نسبت داده شده، عین  )ع( ها و اساطیري که به امام علی گونه که بسیاري از داستان آن ؛است کرده ندگیز
در بیتی او که  610 ي»نامهمناجات«. کرده است ها اشاره به آن ناپذیري  وصفحقیقت پنداشته و با اشتیاق 

ي آن روز را  موضوعات جامعه  بوده وآگاه زمان خویش اوضاع به دهد که وي  مینشان بند سروده شده  24
 .جسته است ي اطهار می ها با خدا و ائمه را تنها در بازگویی آن جامعه کرده و درمان درد به خوبی درك می

قرار کرد نشین ي مردم و عامهمورد توجه با سوادان  و بسیار اوستترین آثار  از معروف »مناجات نامه«البته، 
    .است گرفته
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 ،ادبیات فارسی خویش از قبیل پیداست، ظاهراً بر علوم متداول عصر شاعر حواي کالمطور که از ف همان
حیات ادبی شاعر . عربی و کردي، قرآن، هیأت، حدیث، اصول و قصص داراي مطالعه و تأمل بوده است

خان والی پشتکوه  وي مشاور حسن ،ه استبودقاجار  خان  علی کردي سراي ایالمی، معاصر حکومت فتح
و در ماه رمضان دستور دستگیري و  شده مهري و بدبینی حاکم واقع ولی پس از مدتی مورد بی ؛بوده

  : گفته استکه خود  چنان. گردیده استبازداشت او صادر 
 mâh-ǝ mobârak maxsus-ǝ dâwar                          ر خسووس داوه ک مه ماه موباره

  pari mǝn biyan wa yawmolmahŠar                        ن وه یوم المحشر ری من بیه په
  fǝtur bâr-ǝ lêw sǝhur âh-ǝ sard                              رد و، سحوور ئاه سهفتوور بار ل

 puŠâk pus-ǝ gyân, saringâm ža bard رد رینگام ژه به پووشاک پووس گیان، سه
  )198و197،دیوان(

گشته و میبه سینه   دانست که در طول دو قرن در میان مردم سینه ماندگاريرا باید شاهکار  نامهاین مناجات
رضاخان ارکوازي، به  غالماشاره شد  .استتر شده برآن تأثیر نگذاشته، بلکه ماندگارگذشت زمان نه تنها 

 شکنجه و زندانی ها مدت و ،دستگیر ،داشت پشتکوه وقت والی خان، خاطر تضاد و تعارضی که با حسن
 به موفق سرانجام او. است مشهود  وي  نامه مناجات در رفته، وي بر که مصائبی و زندان شرح. استشده 
سرپل ذهاب  لرستان، کرند و مانند را در مناطقی خارج از پشتکوه شعمر ي هوبقی هشد زندان از فرار

اش در  عمول جنازهم ماطالعات معمرین، مطابق رس و طبق ه؛جا به دیار باقی شتافت همان سرانجام و هگذراند
 هجري قمري دهمدوازي پنجم یا ششم قرن  مرگ او در دهه  احتماالً .ه استشد به خاك سپرده نجف اشرف

  .اتفاق افتاده باشد
  زبان شعري شاعر

: شود که عبارتند از یش تقسیم میزبان کردي به چهار گو ].1[زبان مادري شاعر، کُردي جنوبی بوده است
هاي پیش، گویش  ورامی و کردي جنوبی که شامل کلهري، فیلی و لکی است در سدهکرمانجی، سورانی، ه

کردان اکثر مناطق کردنشین اشعار خود را با . حکم گویش محوري و معیار کردها را داشته است» گورانی«
گذاشتند، به این زبان معیار ادبی کردها شعر  تأثیراتی که از گویش محلی خود در آن جا به جا می

  .رودندس می
این عامل باعث شده است زبان شعري ارکوازي ایالمی و شفیع کلیایی اردالنی و خاناي قبادي شهر زوري 

هایی از اشعار آنان را به هم ترکیب کنی، تمیزشان آسان نخواهد  آن چنان به هم نزدیک باشد که اگر پاره
  )46: 1386،سارایی (.بود
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  اصول اعتقادي شاعر
و صفات و  است پرداخته توحید موضوعاشعارش به ) 1(ارکوازي در بند  نخا ارض غالم :توحید. 1

  :کرده استصفات خداوند اشاره  ي دیگر بههابندو در  شمردهبرهاي خداوند را  نشانه
 yâlâlam yazal bê hamtâw zawâł                             ڵوا زه متاو هھ بی »یزل لم ال«یا  

  yâ binâÿ bê aÿb, dârâÿ bołand mâł    )2/ دیوان( ڵند ما هبو ێراب داعه یا بینای بی
بر او . الیزال و جاویدان است ،ابتدایشاقدس الهی، ازلی و ابدي است و ازلیت و ابدیت بی ذات :معنی

همتایی خداوند را بی ،سپس ؛)228: 1379سارایی،( تأکید کرده است» لما«و » لم«با  الیزالی و جاودانگی 
 »مثل و همتاي او نیستهیچ کس  «) 4/االخالص(»ولَم یکُن لَّه کُفُوا أَحد«ي ي شریفهح ساخته و به آیهرمط

ها و هرگونه نقص و مطابق این آیه، تمام عوارض مخلوقات و صفات آن«چرا که  ؛کرده استاشاره 
در مقابل توحید عددي و  محدودیت، از ذات پاك او مبراست و این همان توحید ذاتی و صفاتی است که

او نه تشبیهی در ذات دارد، نه مانندي در صفات و نه مثلی در افعال و از هر نظر  ،بنابراین. نوعی قرار دارد
 البالغه اشاره شده است در نهج) ع(کالم امام علیزیبا در و چه  )106: 1385کارم شیرازي، م(» .مانند است بی

مانندي ندارد تا با ... نیز مولود باشد و از کسی زاده نشد تا محدود گردد، او کسی را نزاد که خود : که فرمود
   .)186 :ي خطبه نهج البالغه،(شد شود تا با او مساوي با ا گردد و شبیهی براي او تصور نمیاو همت
 yâ panâÿ maxluq sê panj sê hǝzâr      زار ھه نج س په خلووق س مه ێنا یا په

                     tabib-ǝ mariz maxfi âŠǝkâr ).3دیوان، ( فی ئاشکارخ ریز مه مه بیب ته

هایش،  ات و آفریدهرا ندارد و تجلی شاتوانایی مشاهده انسان ان وجودي است که چشمیمپروردگار عال
  .ي وجود او هستندنشانه
بر » آشکار مخفی«یباي و با ذکر تناقض ز دانستهخداوند  را مظهر تجلی هاآفریده ،در این بیتشاعر  

لَّا «ي شریفه يکرده است؛ و این چنین مضمون آیهو آشکار نمودن مخلوقاتش تأکید  ناپیدایی ظاهري خدا
 ارصالْأَب رِكدی وهو ارصالْأَب رِکُهۖتُد وهو یفها او را درك نکنند و حال آن چشم«). 103/انعام (» خَبِیرُالْ اللَّط

خداوند در  ،به عبارت دیگر .اشاره نموده است « )کنددرك می(کند بینندگان را مشاهده می) اوندخد(که او 
  . عین حضور، از دیدگان غایب است و قابل مشاهده نیست

 yâ fard-ǝ wâhǝd, qayyum-ǝ qahâr                         ھار ییوم قه قه ،رد واحد یا فه
 yâ âlǝm-ǝ qaÿb, sǝřpuŠ-ǝ sattâr        ).54/ دیوان( تتار ش سهوپو س ،بم غهیا عا

yâ sâne ΄-e son       عبوود مه ێھمتا  هھ بی ،یا سانع سونع ,́ bê hamtâÿ ma΄bud 
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     yâ dâyemolfazl, baxŠandaÿ zijud ).85/ دیوان(زیجوود ێ هند خشه به،الفضل دایمیا

  
  yâ qâbǝlatawb, qâfǝrolxatâ                                     ب، غافرالخطایا قابل التو

 yâ latif-ǝ lotf, wâhǝbolatâ                       ).91/دیوان( »واھب العطا« ،یا لطیف لطف

اشاره ... توانا، بخشنده و تواب، خالق، عالم، واجب الوجود، :از قبیلدر این ابیات شاعر به صفات خدا 
ها آن دررا  حقی داند و تجلّمی ذاتی خداصفات این صفات را  که او دهد این نکته نشان می. کرده است

که خداوند  .اشاره شده است نکتهبه این ) 4/4( و )3/2(در ابیات  :به عنوان نمونه. توصیف کرده است
ها ذات است که قادر است قلم عفو و بخشش را بر گناهان انسانست که آغازي نداشته و توانایی به احدي ا

وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَا تَأْتینَا « ي شریفه يبه آیه در واقع، .ها را مشمول رحمت خویش گرداندآنو  بکشد
که هرگز ساعت : منکر قیامت گفتندو کافران  «) 3/ سباء...) (  الْغَیبِ عالمِ لَتَأْتینَّکُم وربِّی ٰبلَى قُلْ ۖالساعۀُ 

 »آید و او بر غیب جهان آگاه است ها بگو به خداي من قسم که البته می رسول به آن اي. آید قیامتی بر ما نمی
   .اشاره کرده است

 yâ haÿ-ǝ qayyun, binâÿ zoljalâl                     الل  زو لجه ێییوم بینا ی قهیا حه
  yâ bê ĉand-u ĉun, bê mǝsł-u mǝsâl.)81/دیوان(مسل و مسال و چوون بی ند چه یابی

به  ؛فراتر از امور حسی و عقالنی دانسته ،قائم به ذات است کهرا  خدا همتايذات بیدر بیت باال شاعر 
قائل توان به ذات او راه یافت یا شباهتی براي او اندیشه و استدالل عقلی و فلسفی نمی ،اي که با فکرگونه
ه علَى...«و  »هیچ چیز مانند او نیست«) 11/ ٰيشور(» ...لَیس کَمثْله شَیء... «ي به آیهدر حقیقت . شد  ٰأَنَّ اللـَّ
   .داشاره دار » خدا بر هر کاري تواناست «) 12/ طالق (» ...قَدیرٌ شَیء کُلِّ

این کارها به خاطر آن است که «: ي طالق  آمده است سوره دوازده از ي ذیل آیه ،البیان در تفسیر مجمع
   استنباطاز این آیه . تواناست و دانش و آگاهی او بر هر چیزي احاطه دارد شما بدانید خدا بر هر چیزي

ناپذیر و گسترده بر کران تا کران هستی و  هم علم و آگاهی وصف ،و زمینها که آفریدگار آسمان شودمی
د و به یقین خدا بر هر چیزي احاطه دار«: فرمایدمی زیراهم قدرت بیکران؛ و  دارد،هاي گوناگون پدیده

   .)1056 - 1055: 1380طبرسی، ( ».دانش و قدرت بیکران او هر چیزي را فرا گرفته است
»ن محمد بن علی القاسانیهلٌ ععلیه السالم: قالَ س إِلَیه قالَ: کَتَبت ی التَّوحیداختَلفوا ف لَنا قَدبن قأنَّ م :

وصو ال ی دحن ال یبحانَ مس علیه السالم البصیرُ فَکَتَب و هو السمیع شیء هثلکَم لَیس ،گویدمیسهل ). ف: 
منزه باد آن که «: ي توحید اختالف دارند، حضرت نوشتالسالم نوشتم که معاصرین ما درباره به امام علیه

   .)137: تابی کلینی،(» .ت و او شنوا و بینا استمحدود نباشد و به وصف در نیاید، چیزي مانند او نیس
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سراي ایالمی، رهایی از زندان والی                                                                                             ردي شاعر کُخان ارکوازي، رضا این که غالمي قابل توجه تهنک
این بینش، بیابانگرد وادي عشق نبال و به د دیده  تن به عشق پایدار و قرآن مجیدوقت را در پیوسي  پیشه ستم
) دهد لی عرفان و وحدت وجود را نشان میکه اوج تعا(معروف خویش  ي نامه و به سرودن مناجات شده

ود کرده و چشمان خویش را به نیایشگر خود را به سوي معب کامان، روي شنهو مانند تدست یافته است 
 .را در باب توحید و صفات خداي تعالی سروده استهستی افکنده و این اشعار  اي مطلق ماوراي قبله
پناهگاه معنوي و دژ استوار خویش را در پناه جستن به  ورا از قرآن پذیرفته  تأثیربیشترین  شاعر واقع،در

چون اقیانوس  ؛خواندهمعشوق حقیقی را فرا میارکوازي با زبان حال خود، . قرآن جستجو کرده است
ي عشق و او را به سوي وحدت وجود و پیوستگی با سرچشمه هدید نورر دجوشان و خروشان وجودش را 

  .هاي خود گردانده است و غرق آیات و نشانه داده؛و عرفان ازلی سوق 
یعنی  ؛مراتب توحید .است بوده شعر شاعر بحث توحیدي یکی از محورهاي عمده ،طور که اشاره شد همان

در  شاعر ،در بخش توحید ذاتی. در اشعار او کامالً نمایان استافعالی  توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید
او با . گفته استسخن  ي از هر نقص و لغزشیرالیزال، بیننده، بصیر و عا خداوند، صفاتاز خود  اشعار

 و » ...لَیس کَمثْله شَیء...« اعتقاد راسخ به یگانگی ذات پروردگار پرداخته است و با تأسی از قرآن کریم 
»دا أَحکُفُو کُن لَّهی لَمخداوند نه در ذات، نه در صفات و نه در افعال، هیچ کس و هیچ چیز  بیان داشته »و

   .)90: ش1367 ابن اثیر،( به معناي شبیه و نذیر است »کفو« ،البته. شبیه و مانند او نیست
 قدرت و لسالم از قبیل عدالت، علما قرآن کریم و روایات معصومین علیهدر بحث توحید صفاتی با تأسی از 

  . است که صفات پروردگار عین ذات او هستند بوده و معتقد اشاره کرده به صفات خداوند
شاعر شناخت  پرداخته که نشان ازحمد خداي متعال و تنها به بحث توحید  او در بند یک، دو، سه و چهار

ي  ر عالم را ناشی از ارادهي امو د افعالی همهدر بحث توحیرضا خان  غالم. داشته است توحید ي از مسأله
اشاره به این حقیقت مهم در چند بیت  و با دقت در معناي چگونگی افعال انسان به خداوند الهی دانسته
  :کرده است

 yâ fard-ǝ wâhǝd, qayyum-ǝ qahâr                           ھار هوم قیی هرد واحد ق هیا ف     
        yâ âlǝmolqaÿb, sǝřpuŠ-ǝ sattâr )54/ دیوان( تارت هش سوپو س الغیب یا عالم    

                            yâ fard-ǝ wâhǝd, binâÿ bê nazir یرز نه بی ێ، بیناواحدرد  فهیا     
                         qâdǝr-ǝ alâ kol Šay΄ǝn qadir )84/ دیوان( قادر علی کل شی قدیر    

ه أَحد«ي  ر این ابیات، با اشاره به آیهشاعر د  و واحد، واژگان فرداز ترکیب اي،  ویژهبا درك » قُلْ هو اللـَّ
. ي وحدت گرفته شده است است که از مادهصفتی » واحد«ي  ه نموده است؛ زیرا کلمهیترکیب جدیدي را ارا

در مورد » داح«ي  کلمه. د و واحد فرق است، بین احالبته .وصفی از این ماده استي واحد نیز  چنان که کلمه 



١٠ 
 

واحد که هر  ي برخالف کلمه. قابل کثرت و تعدد نباشددر خارج و ذهن رود که  چیزي و کسی به کار می
باز خود  ،واحد اگر براي آن دومی فرض شود .دومی و سومی دارددر خارج یا در خیال و اسما واحدي، 

هاي باال، واژه ي واحد را صفت فرد قرار داده  و شاعر در بیت است بر آن اضافه نشده همان است و چیزي
إِنَّ ...«ي دوم بیت دوم به آیه و در مصرع و آن را خاص محبوب حقیقی به کار برده و اختصاص داده است

ه علَى   . کنداشاره می زیرو در مصرع » تواناست  يخدا بر هر کار« ) 20/بقره( »قَدیرٌ شَیء کُلِّ ٰاللـَّ
 yâ âlǝm-ǝ ǝlmǝ âlǝmân-ǝ dahr                              ھر ده عالمان علِم یا عالِم

 hakum-ǝ tâjbaxŠ Šahân-ǝ sarwar   )8 /دیوان( ر روه خش شاھان سه کووم تاج به حه

روایان از  نآگاهی و درایت دانشمندان و عالمان است و مقام و موقعیت فرما ي خداوند بزرگ، سرچشمه
ه عالم غَیبِ السماوات والْأَرضِ «ي  شاعر از آیه .خداست آنِ       ) 38/ طرفا( »  الصدورِ بِذَات علیم إِنَّه ۚإِنَّ اللـَّ
استنباط زیبایی  .»ها هم آگاه است هاي دل ست و به افکار و اندیشهین داناها و زم خدا به اسرار غیب آسمان «

من علم انَّ اهللا یراه، و یسمع ما یقول من خیر و شر «: ه استفرمود )ع(امام صادق  چنان چه .داشته است
داند خداي آگاه آن کسی که می«). 713: ق141العروسی؛ ( »فیحجزه ذلک عن القبیح من االعمال، فله جنتان

ن داند و ایدهد، میچه از زشتی و نیکی انجام می شنود و آن گوید، می چه می بیند و آنا در همه حال میاو ر
؛ چنین داردکاري و بیداد باز می یازیدن به زشتهمتاي او، وي را از دست  ایمان به خدا و توجه به ذات بی

: 1380طبرسی، (» ترسد و دو بوستان زیبا و پرطراوت بهشت، براي او است کسی از مقام پروردگارش می
348( 0   

 qâdǝr-ǝ modir laÿl ĉani nahâr                            ھار نهی ن هیل چ قادر مودیر له
                fazâbaxŠ-ǝ faÿz rawzât-ǝ bahâr .)8/دیوان( ھار زات بهوره ز خش فه زا به هف

اي قائم به هر پدیدهبوده و معتقد دانسته و مشیت خداوند  ي امور را ناشی از اراده در این بیت، شاعر همه
و ساري جاري  ي مخلوقاتکه پروردگار مدیري تواناست و نورانیتش در همهچرا  ؛ذات حضرت حق است

نظیر الهی به  ي تدبیر بیواسطه ر عالم هستی بهش دا ي اوست و به تناسب تواناییهر مخلوقی آفریده ؛است
 أَو أَرجلکُم تَحت من أَو قکُمفَو مّن عذَابا علَیکُم یبعثَ أَن ٰقُلْ هو الْقَادر علَى « :می پردازدایفاي نقش 

کُملْبِسا یعییقَ شذیضَکُم وعب أْسضٍ بعانظُرْ ۗ ب فکَی رِّفنُص اتالْآی ملَّهونَ لَعفْقَهبگو او  « .)65/ انعام( »ی
و پراکندگی و  هبه اختالف کلم تواناست که بر شما عذاب و بالیی از آسمان یا زمین فرستد یا شما را

   ».مخالفت درافکند و بعضی را به عذاب بعضی گرفتار سازد
و هر صفت او شافی هر  اي گشاي هر گره چنان که هر اسم او مشکل اسامی زیبایی دارد؛خداوند  ،البته

ره دارد این نکته اشا قرآن بر» دعوه بهافاو للّه اسماء الحسنی «: فرمایدخداوند در قرآن مجید می. دردي است
 روایاتي  به وسیلهچه این اسامی چه از طریق آیات و . که خداوند را باید با اسامی زیبایش صدا زد
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ذکر در حقیقت، . ندنمعبود خویش را صدا بز ها آنالسالم به بندگان خدا رسیده است که با  معصومین علیهم
السالم  معصومین علیهم ي ائمهو گار ارادت خاص او به پرورداز نشان  غالمرضا خان، این اسامی در اشعار

ذکر  نظیر بیتی که. به کار برده استرا ردي آن سی یا کُرلفظ عربی و گاه با معادل فا که گاه باداشته است 
مستتر  خداوند، منادا قرار داده یا چون گاهی شاعر بخشی از ترکیب عربی را آورده است و آن را به جاي شد

توان منادا قرار گرفتن پروردگار جهانیان را کامالً در ترکیبات عربی می اي که گونهبه  ؛در آن به کار رفته است
  : زیر در مصراع دوم بیت: به عنوان مثال. حس کرد

 yâ zolkǝbriyâ, zolarŠ-ǝ majid                                     یا ذوالعرش مجید یا ذوالکبر
  yaf΄al mâyaŠâ, yahkom mâ yorid              )92/ دیوان( یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید

می که هر اس ستهداناو می. شاعر اسامی خاص خداوند را به صورت ویژه به کار برده است در بیت باال 
به این نکته اشاره کرده است که خداوند، قادر و قاهري است که به و  به کار برد؛هنگام احساس نیاز را باید 

ه لکٰقَالَ کَذَ ...«ي اي لطیف به آیهو عالم است و اشاره انجام هر کاري توانا / آل عمران(»  یشَاء ما یفْعلُ اللـَّ
ه یحکُم ما یرِید«ي و آیه »دهدخداوند هر چه بخواهد انجام می « ؛)40 هر حکمی را «)1/مائده( »إِنَّ اللـَّ

  .شته استدا )713: ق 1415العروسی، ( » داردمیر بخواهد مقر
هاي مختلف  با شیوه ويآید که دست می هباین نکته  ،با نگاهی گذرا به هشت بند اول دیوان شاعر

از مشکالت عصر و در پایان هر بخش، خواهان رهایی و رستگاري  تکرار کردهالهی را  صفات و اسماي
ي موجودات که همه بوده عالی پرداخته و معتقد در بحث خداشناسی، بیشتر به توحید اف. استبوده خویش 

ا و هر موجودي ر ند در اعمال و رفتار خود مستقل استاي که خداوبه گونه « ؛ي فعل خداوند هستندنتیجه
زمام  ،در حقیقت ). 90:1385بهادري،( »و به کسی نیازمند نیستمورد لطف و کمک خویش قرار می دهد 

بخشندگی و کرامت را  در واقع، واو هستند  تحت اقتدار ي موجوداتهمه؛ خداوند استامور در دست 
  . سته استدانذات الیزال خداوند می ءجز

 yâ kawnayn wa lafz kon karda binâ               رده بنیا که» نُک«فز  ین وه له نه و یا که
                              yâ man lamyazal yazilol΄aŠyâ.)90/ دیوان( یزل یزیل االشیاء میا من ل

چون به هر کاري اراده کند « ؛)117/ بقره(» و إِذا قضی امراً فانّما یقول له کن فیکون«ي شاعر با اشاره به آیه
 ؛سته استدانالیزال الهی می ي خلق دو جهان را ناشی از اراده .»شوددرنگ میباش و بی: گویدفقط به او می

  . ال به ذات الیزالش راهی نداردي مخلوقات است و زوچرا که او آغاز و انجام همه
            nurbaxŠ-ǝ jalâÿ Šams-ǝ walqamar ر مههلق مس وه شه ێال خش جه نوور به
                    qâziyolhâjât, mâlǝk-ǝ mahŠar.)37/دیوان( ر حشه الحاجات مالک مه قاضی

 مسخر خداوند دانسته، گیرند نایی میر پرتو انوار خداوندي روششاعر ماه و خورشید را که د ،در این بیت
هستند و خدا ت و احسان ي مخلوقات مرهون منّهمهو معتقد بوده خوانده؛ ي نیازها دهنو پروردگار را برآور
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هو الَّذي جعلَ الشَّمس « ي با اشاره به آیه این نکته را شاعر. شودمی ادارهدرایت و تدبیر او روز قیامت با 
شب و روز به  د و ماه واوست خدایی که خورشی « )5/یونس(»...قَمرَ نُورا وقَدره منَازِلَ لتَعلَموا ضیاء والْ

   .سروده است » ...کرده؛ مانند آفریده و از هم جدا ي اوست و با حکمت و مصلحت بیاراده
 safhaÿ yawm-u laÿl ža ham sawâkar   روا که م سه یل ژه ھه وم و له یه ێفحه سه

 tabib-ǝ mariz, maxfi dawâkar                  .)38/دیوان( روا که خفی ده ریز مه بیب مه ته

و نه  « )40/ یس(»  ... ۚلَا الشَّمس ینبغی لَها أَن تُدرِك الْقَمرَ ولَا اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ « ي به آیه بیت باال
  . دارد اشاره » ...فرا رسد و نه شب بر روز سبقت گیرد خورشید را سزاست که به ماه

        yâ mâlǝk-ǝ molk ma΄bud-ǝ jabbâr .)53/ دیوان( ببار عبوود جه مهک یا مالک مول

ي ي شریفه و به آیه ش را مقهور قدرت و جبروت خداوند دانستهجهان آفرین ،این بیتمصرع آغازین   در
ه الَّذي لَا إِ«    ) 23/ حشر(» ... ۚ الْمتَکَبِّرُ الْجبار الْعزِیزُ الْمهیمنُ الْمؤْمنُ السلَام الْقُدوس الْملک هو إِلَّا هٰلَـهو اللـَّ
سلطان مقتدر عالم پاك از هر نقص و آالیش منزه از هر عیب و ناشایست ایمنی بخش نگهبان و غالب و  «

  .این نکته اشاره شده است به در اشعار فارسی نیز .رده استاشاره ک »قاهر با جبروت
   .)1376خاتمی، ي سنایی؛ به نقل از  حدیقه(رازق خلق و قاهر و غافر             حی و قیوم عالم و قادر 

و تفسیر و تأویل قرآن، باعث  )السالم علیهم(معصومو امامان  انبیا درباره ي  آگاهی او چه مسلم است  آن
  . بهره ببرد و خود را جاودانه کند هاي گوناگونهیم و پند و اندرزها و الفاظ قرآن به روشکه از مفا هشد

نشان  شاعردر اشعار ...  مانند لوح، قلم، التقنط، سدره المنتهی، الست، نفح صور وواژگان قرآن  حضور
  .از قرآن و اعتقاد راسخ به آموزه هاي دینی داشته است وياز فهم و درك اصولی 

 hâmrâz-ǝ xałwat, bê hamtâÿ lârayb          بی هالر ێمتا هھبی ،ت هو هاز خڕ امھ 
          pâk-u monazzah, mobarrâ ža aÿb .)89/ دیوان( ب هه عا جڕ هبوزه، م هنوپاک و م

 ha ža roÿ alast tâ hâł-ǝ tahrir                         حریر هت ڵست تا حا ه ه روی ئهھه ژ
 âlǝmân e΄jâz-ǝ to kardan taqrir           .)238/ دیوان( یرقر هن ت هرد هعجاز تو کان ئعالم

                 har ža roÿ alast tâ wa nafx-ǝ sur رووفخ س هن هست تا و ه وی ئهڕه ھه ژ
    ža paÿqambarân ΄ijâdkardaÿ nur .)127/ دیوان( رونو ێ ردههیجاد کران ئ همب هغ هپ هژ

 yâ rab-ǝ sab΄a, samaw lawh qalam            مه  ، قهوح ما و له بعه سه ب سههڕیا 
 yâ xâlǝq-ǝ arz sab΄a tâ wa yam                .)4/دیوان( م ه یه بعه تا و رز سه ئه یا خالق

   .اند فوق با الهام از آیات قرآنی زیر سروده شدهاشعار 
 » .ي تعلیم استي خداوند و وسیلهقلم، آفریده « .)5و  4/ علق(» یعلَم لَم ما الْإِنسانَ لَّمع ؛الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ«

 «ي آیه، با ذکر ع اولشاعر در مصر. ردیف لوح محفوظ است  قداست آن در عالم ملکوت، هم ،دلیلبه همین 
 ،داشت قلم ضمن بزرگ »چه که خواهد نگاشت قسم به قلم و به آن « ،)1/قلم(»یسطُرُونَ  وما والْقَلَمِ ۚن 
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: آیاته ع دوم بصرو در م کرده،وح و قلم به مخاطبان عرضه هاي لبینش عقیدتی و فلسفی خود را با واژه
ه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات ومنَ الْأَرضِ مثْلَهنَّ یتَنَزَّلُ الْأَمرُ بینَهنَّ لتَعلَموا أَنَّ« ه علَى اللـَّ  وأَنَّ قَدیرٌ شَیء کُلِّ ٰاللـَّ

ه آن  خداوند آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و مانند «) 12 /طالق (»  علْما شَیء بِکُلِّ أَحاطَ قَد اللـَّ
بلکه این کتاب قرآن  « .)22/ بروج(»   محفُوظ لَوحٍ فی ؛بلْ هو قُرْآنٌ مجِید «و »ها را از زمین خلق کردآسمان

  .اشاره کرده است »ت که در لوح محفوظ حق نگاشته استبزرگوار الهی اس
                              bâb-ǝ rahmatǝt maljâÿ ǝbâdan ن لجای عباده هتت م حمه هڕباب 

                lâtaqnot, na roy ǝbâd goŠâdan .)60/ دیوان( ن گوشاده نه روی عباد »تقنطال«

ه رحمۀِ من تَقْنَطُوا لَا ...« ي آیه بیت باال به ه إِنَّ ۚ اللـَّ / زمر(» الرَّحیم الْغَفُور هو إِنَّه ۚ جمیعا الذُّنُوب یغْفرُ اللـَّ
هد خوا ،خدا گناهکاران را چون توبه کنند ،البته. امید نباشید منتهاي خداوند ناو هرگز از رحمت بی...  «) 53

ولی پروردگار به سبب  ؛پیمایندکفران را میو سی ها راه ناسپابا این که انسان .اشاره کرده است »بخشید
گرداند و با آموختن توبه و استغفار، بر انتهایش، پیوسته بندگان را مشمول لطف و رضاي خود میرحمت بی

  : گویدو در بیت دیگر چنین می. ها ترحم نموده استضعف انسان
 to rab-ǝ rahim rahmat âmani                         نی ت عامه حمه هڕحیم  هڕب  هڕ تو

                    dânâÿ zoljalâl walekrâmani .)103/دیوان( نی الل و االکرامههذوالج ێدانا

ان و خور تودر برگرفته و هر موجودي به فراهایش را ي آفریدهبخشش و احسان و رحمت خداوند، همه
فَإِن کَذَّبوك فَقُل ربکُم ذُو رحمۀٍ « ي به آیه ،در واقع ؛استعدادش از رحمت فراگیر الهی برخوردار شده است

دریغش همه جا کشیده نعمت بی نو خوا هحسابش همه را رسیدباران رحمت بی « )147/ انعام(»  ...واسعۀٍ 
   .]2[است شدهاشاره  »...
  نبوت . 2

و  ؛موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و محمد :مانند) پیامبران تشریعی(و نزول پیامبران اولوالعزم رسالت 
برانی که نام آنان در قرآن حضرت اسماعیل، اسحاق، یوسف، یعقوب و دیگر پیام :مانندتبلیغی   پیامبران
الهی  پذیرش خالفت ،چنین هم .گرفته است قرار ارکوازي مورد توجه رضا خان اشعار غالم سراسردر آمده، 

راسخ او به نبوت و  ي نشان از عقیده) عج(امام مهدي  ناینی دوازده امام شیعه و خاتم آنو جانش) ع(امام علی
  . در تبیین موضوع فوق صراحت دارد 8بند  و به ویژه 5،6،7 ،2 ،1اشعار بند . داشته استامامت 

 wa ΄isâw enjil, dâwǝd-u zabur                              روبو هز و داود ،نجیلو عیساو ئ
  to xalq-ǝ xalil ârâsti ža nur                .)44/دیوان( رونو هراستی ژلیل ئا هلق خ هتو خ

ه و               waw dǝwâzdah êmâm bargozidaÿ wêt تو ێ زیدهومام برگو دوازده ئی هو
  rêt wa jam΄-ǝ xâsân gyân tofaÿlǝ   .)48/ دیوان( تڕیل  مع خاسان، گیان توفه جه



١٤ 
 

همراه ساخته است و به داستان هاي پیامبران ي قرآن را با تمثیلی از داستاني شریفهآیه ،شاعر در این بیت
ٰ قُلْنَا یا نَار کُونی برْدا وسلَاما علَى «ي ي شریفهآیه ،چنین هم ؛السالم آتش بر ابراهیم علیه شدن سرد

یمرَاهکرده استاشاره » خطاب کردیم که اي آتش براي ابراهیم سرد و سالم باش« ).69/ءانبیا(».إِب .  
الهی را  نبیاء و اولیايبینیم که کرامات اسیماي شاعري را می »نامه ي مناجاتآیینه«چه مسلم است در  آن

اوست که بر زبان جاري شده  سند ایمان و باور نامه این مناجات ،ر واقعد ؛ وایمان داشتهاز صمیم قلب باور 
  : در جاي دیگر گفته است. )64: 1386نژاد،  سهراب( »است

  enjil-ǝ ΄isâ, forqân-ǝ ahmad                                 د حمه عیسا، فورقان ئه ئنجیِل 
   ).123/دیوان( د ممه د، موحه حمه حموود، ئه د، مه ممه موحه

mohammad, ahmad Mahmud , mohammad                                                           
یأتی                             wa âyaÿ alqâb rasul-ǝ amjad د مجه سوول ئه لقاب ره ئه  ێوه ئایه

   ya΄ti men ba΄di esmoho ahmad                 )160/دیوان( احمد ُهمن بعدی اسُم
 دادهقسم ) ص(پیامبر هاي آسمانی انجیل و قرآن و مقام با عظمتند را به کتاباین ابیات خداو درشاعر 

ومبشّرًا بِرَسولٍ ...  «ي ي شریفهاست و به آیه شده شکوه و قداست پیامبر را یادآور» م«و با تکرار صامت 
 دمأَح همي اسدعن بی مأْتکه نامش بعد از من رسول بزرگواري دهم که میشما را مژده  ...«)6/الصف(»...  ۖی    

  . کرده استاشاره  » ...احمد است بیاید) در انجیل( 
در شأن اهل بیت » هل اتی«یا همان » انسان«، »دهر«ي شاعر به این نکته به خوبی واقف بوده که سوره

اي دارد، آیت یژهپیام و »لوالك لما خلقت االفالك«حدیث معروف . نازل شده است) ص( پیامبر بزرگ اسالم
  : گوید جا که می آن ،آمده، شعاري امیدبخش براي دنیا و آخرت است» وا طُقنالتَ «اي که در آن الکرسی و آیه

                                hal atâ xalqat, lâfatâ awsâf افوس ئه »َھل أتی خلعت الفتی«
 Šêr-ǝ Šǝjâ΄t, ma΄rǝkaÿ masâf       ).372/ دیوان( افس هم ێعرکه هت، م هر شجاعش

  xânazâÿ xâlǝq, âri âb-u xâk                         ب و خاکخالق، عاری ئا ێزا  خانه
  ).182/دیوان(والک ی لهنده شت، زیبهشت بھ ھه ێخواجه

                                                                          xâjaÿ haŠt bǝhêsht, zibandaÿ wlâk 
  âyatolkorsi, forqân-ǝ sâni                                         انیسرقان وف ،»الکرسی آیه«

باب                   wâqǝf  ža ǝlhâm, haÿ-ǝ rabâni.)184/ دیوان(بانی هی ر هلھام حئواقف ژه 

تقنط نه ال                    bâb-ǝ rahmatǝ t maljâÿ ǝbâdanن  هعباد ێلجا هتت م هحم هر

ي دیگري که در نکته lâtaqnot, na roÿ ǝbâd goŠâdan      ).۶٠/ ديوان(ن هشادوروی عباد گ
  :سروده است) ص(، ابیاتی است که در مورد پیامبر عظیم الشأن اسالم است بسیار محرزشاعر هاي ستایش

 wa rǝtbaÿ rawân, Šâÿ kawnaÿn waqâr        رقا ین وه نه و که ێوان شا هڕ ێتبهڕوه 
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                 bê ta΄lim-ǝ ǝlm, âlǝmolasrâr ).124/ دیوان( عالم االسرار ،علیم علم هت بی

  xosusan xâtam pardanǝŠinǝt                        نشینت رده م پهن خاته سه خسوو
              hamrâz-u kalim arŠ-ǝ barinǝt ).257/ دیوان(رینت  رش به لیم عه مراز و که ھه

                              wa âÿaÿ alqâb rasul-ǝ amjad د مجه سوول ئه هڕلقاب  ئه ێ وه ئایه

                   ya΄ti men ba΄di esmoho ahmad ).160/ دیوان( یأتی من بعدی اسمه احمد

ت « مذکور ي در این سروده  با اشاره به آیهشاعر  القدر  عظیم پیامبر را پادشاهی »بعدي اسمه أَحمد  ی منیأْ
که به مدرسه و  بدون آنت و اعتبار عظیم او برخوردار است؛ وجود شریفی که که دو جهان از عز دانسته 

 الَّذینَ « ي به آیه و ها آگاه است ي رازها و دانش ، از همهو خطی بنویسید بخواند درس اي برود، مکتب خانه
) ختمی(آنان که پیروي کنند از رسول «) 157/ اعراف (»  ...یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الْأُمّی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبا 

  »...نگاشته می یابند) نام و نشان و اوصافش را(در دست آنهاست  و انجیلی که  که در توراتو پیغمبر امی 
و تنها کسی  است نشین خداوند راز و هم هم) ص(ست که در عرش برین، پیامبرا بوده داشته و معتقداشاره 

  . است که به وصل خداوندي راه یافته است
   معاد

 آن را ي قیامت و جهان آخرت را مورد توجه قرار داده و به صراحت مقولهمناجات نامه  14شاعر در بند 
  . کرده استطرح به عنوان یکی از اصول اعتقادي خود 

  har ža bâwâdam tâ wa nafx-ǝ sur                  رووفخ س هن  هم تا و هده باو ئاژ ر هھ
         ža paÿqambarân ΄ijâdkardaÿ nur ).5/ دیوان( رونو ێ ردههران ئیجاد ک همب هغهپژه 

 qasim-ǝ jannat nâr-u saqariâ                          ری هق هت نار و س نهن هسیم ج هق
  ža paÿqambarân, yaksar awsari    ).12/ دیوان(ری هو س ر ئه هس ک يه ران مبه غهپه هژ

  : سرودهو در جاي دیگري 
               ruhǝm harâsân xawf-ǝ mahŠaran ن ره حشه وف مه راسان خه رووحم ھه

           tan larzân ža bim nâr-u saqaran ).24/ دیوان( ن هر قه رزان ژه بیم نار سه ن له ته
 ozn atruŠ na tars nakir monkaran        ن هر نکهوم کیر رس نه ترووش نه ته ئوزن ئه
          zǝwân lâł ža žǝkr alâwakbaran ).25/ دیوان( ن ره کبه لالو ئه ، ئهژه زکر ڵزوان ال

ها را به روزي آن « )48/ قمر(» .رَقَس سوا موقُذُ مهِوهجلی وع ارِی النّف بونّحسی موی« ي شاعر با اشاره به آیه
که اطاعت و بندگی ما در کرده بیان  ،»اینک عذاب خدا را بچشید) و گویند(صورت در آتش دوزخ افکنند، 

جز  ،در چنین وضعیتی .ن سوي هم، طاقت تحمل کیفر نداریمخور مقام کبریایی خداوند نیست و از آ
  .ي دیگري نیستدر ایفاي وظیفه و پناه بردن به لطف و رحمت او، چاره اعتراف به گناه و قصور
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  گیري نتیجه
، از مجموع دیوان به عمل آمد 4تا 1تصادفی از بندهاي  و جمع بندي کلی آماري که به شکل در بررسی

ه مورد ب 26عاد و م سیزده مورد به به قرآن، سی مورد به حدیث، هجده مورد به نبوت، بیت 59صد بیت، 
مناجات «دهد که غالمرضا خان ارکوازي در  این بررسی به شکل عینی نشان می توحید اشاره شده است؛

بررسی تأثیر قرآن بر اشعار شاعر  مقاله چون در این .داشته استبیشتري اتکال خویش به قر آن  »ي نامه
  .داث خودداري گردیده استمدنظر بوده از این رو، مطالب با استناد به قرآن تدوین شده است و از ذکر اح

کالم الهی و مفاهیم واالي  هتوانست ،آیات قرآن کریم رکوازي با مطالعه و تفکر دراخان  غالمرضا
سرا  رديدر شعر این شاعر کُکه قرآن دهد  می نشان و این رویکرد را در شعر خود جاي دهد،هاي دینی  آموزه

سود جوید و همین  از آن بیر خود  مستقیم و غیرمستقیمدر تعا کردهمورد اهتمام و توجه خاص بوده و سعی 
به   هدرك درست از مبانی قرآنی، نگاه خاص توحیدي، ارادت ویژ. امر در توفیق او نقش بنیادي داشته است

معنوي دین اسالم و مذهب قرآنی و  با معارف   آشنایی ،)ع( حضرت علیویژه   به) ص(اهل بیت پیامبر
خان رضا است که غالمجمله مواردي از  ي او به عالم هستی، و شناخت عالمانه توحیديع، گرایش تشی

  . ستا رساندهبه این جایگاه را  يارکواز
دارد  وا می ي را  به اعترافاهر خواننده )سراي ایالمی  رديشاعر بزرگ کُ میراث ( نامه مناجات ي  مطالعه

محتواي به   ،جا و دقیق از آیات قرآن ي به و با استفاده شتهآشنایی دااثر به متن آیات قرآن کامالً  ي سراینده که
   .بخشیده استغنا شعر خود 

  ها پی نوشت
 یمردم کرد، زبان  يو شعر یزبان ادب ر،یاخ ي تا صد ساله ياز قرن دوم هجر دهد نشان می موجودآثار  ]1[ 

 یمذهب يدفترها و ،هدش یبزرگان اهل حق محسوب م يو شعر یزبان ادب وبوده  »یگوران«موسوم به 
بوده  يقرن دوم هجر ان،زب نیاشعار سروده شده به ا نیتر یمیي قد به آن نگاشته شده و سابقه» سرانجام«

  ).61: 1370زاده،  یصف(است
به » رحمان«صفت . ستندین یکی يلغو يااز نظر معن ،یتعال باري صفات عنوان به ،میصفت رحمن و رح ]2[

 حسابش یباران رحمت ب«. اشاره دارد و بدکار کوکارین، مؤمن و کافر و نرحمت عام شامل دوست و دشم
 بهره اتیي بندگان از مواهب گوناگون ح و همه »دهیهمه جا کش غشدری یو خوان نعمت ب دهیهمه را رس

به رحمت خاص  »میرح«اما  ؛رندگی یاو برم يها ي نعمت ي گسترده را از سفره شیخو روزي و مندند
و عمل  مانیها به حکم ا در واقع، آن. صالح و فرمانبردار است ع،یبندگان مط ي  ژهیه دارد که واشار روردگارپ

از  یتروای در. گردند مند بهره که از رحمت و بخشش و احسان خاص او اند افتهیرا  نیا یستگیصالح، شا
به حمان و نسبت است؛ نسبت به تمام مخلوقاتش ر زیخداوند، معبود همه چ«: مخوانی یم) ع(امام صادق
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ي  قرآن به صورت مطلق آمده که نشانه يدر همه جا» رحمان«). 114: 1365 ،ینیکل(» .است میمؤمنان رح
آن است، مانند  تیبر خصوص لیذکر شده که دل دیبه صورت مق هگا »میرح«که  یدر حال ؛آن است تیعموم

»نؤمکانَ بِالم نَیو حبه صورت مطلق،  گاهی و .»است میه مؤمنان رحخداوند نسبت ب « )43/احزاب( »ماًیر
 تیبر عموم يگرید لدلی خود که اند مبالغه دانسته ي غهیرا ص» رحمان« گر،ید يسو از. ي حمد مانند سوره

 عالوه بر آن،. است مؤمنان ي ژهیثبات و دوام و و ي را صفت مشبهه که نشانه »میرح«رحمت اوست و 
است که  یصفت میحکه ر حال آن رود؛ یاو به کار نم ریو در مورد غرحمان از اسماء مختص خداوند است 
 هیعلَ زٌیعزِ «: مخوانی یم) ص(امبریي پ که درباره چنان ؛رود به کار میهم در مورد خدا و هم در مورد بندگان 

 تیان است و نسبت به هداگر امبریشما بر پ هاي یناراحت » .میرؤُف رح نَیبِالمؤمن کُمیعلَ صیما عنتُّم حرِ
  ).88: 1385 ،يرازیمکارم ش( »باشد یم میمند است و نسبت به مؤمنان مهربان و رح شما سخت عالقه
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Quran Effect on the poems of GholamReza Arkavazi 
 

                                                 Akhtar Soltani  
 
Abstract : 
The goal of this article is to study the effect of Quran on poems of Kurd famous 
poet, GholamReza Arkavazi. Poems of GholamReza Arkavazi are famous 
among Ilam and people of its neighbor cities. One of the reasons of his 
reputation is his family righteous raising and growing up in a religious 
environment and learning Quran courses its effect on his thought . 
This article tries to express the effect of Quran on thoughts of this poet and to 
explain an environment in which he has grown up and in which he has gone 
through a cultural, social and political life. Therefore, according to the 
customary method by using library studies and investigation of available 
documents and his poetry works, the process of his life is showed concisely . 
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