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 سخنوران عشق وادیی در سیر

 عراقیفخرالدین  بخش نخست:

 شهرام الیاس زاده

 

با برخی از بزرگان ادب و حکمت که کمتر در مرکز توجه کلی این مجموعه با هدف آشنایی 

 شهرام الیاس زاده تقدیم می شود.آرمان هستند، به خوانندگان امروزی 

 خوشا دردی!که درمانش تو باشی

 خوشا راهی! که پایانش تو باشی

 خوشا چشمی!که رخسار تو بیند

 خوشا ملکی! که سلطانش تو باشی

 خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی

 خوشا جانی! که جانانش تو باشی

 خوشی و خرمی و کامرانی

 کسی دارد که خواهانش تو باشی

 چه خوش باشد دل امیدواری

 !که امید دل و جانش تو باشی

 همه شادی و عشرت باشد، ای دوست

 در آن خانه که مهمانش تو باشی

 گل و گلزار خوش آید کسی را

 که گلزار و گلستانش تو باشی
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 چه باک آید ز کس؟ آن را که او را

 نگهدار و نگهبانش تو باشی

دلی را کفر و ایمان بیمپرس از   

 که هم کفر و هم ایمانش تو باشی

 مشو پنهان از آن عاشق که پیوست

 همه پیدا و پنهانش تو باشی

 برای آن به ترک جان بگوید

 دل بیچاره، تا جانش تو باشی

 عراقی طالب درد است دایم

 به بوی آنکه درمانش تو باشی

 

هجری شمسی معادل  ۵۹۲خرداد  ۲۰در تاریخ  ،متخلص به عراقی ،خرالدین ابراهیم بزرگ مهرف

کسب  و درا . دبه دنیا آم کمیجاندر روستایی نزدیک همدان به نام  میالدی ۱۲۱۳ژوئن  ۱۰با 

 آثاراز  آن گونه که د.از خود نبوغ فراوان نشان دا علم و دانش و معرفت در راستای انسانیت

  شناسیموسیقی و خدا از وبوده مند   بهرهمعلومات متداول زمان خویش  از ،پیداست  عراقی

بردند تا شاید  ز محضر او فیض میمال اگروهی از مشتاقان ک ،روز همه .نصیبی وافر داشته است

ای از اربابان دانش و هنر برای دیدار او از سایر  همواره عده .ی آزاده گردندنبدالصاحبتوانند 

 .مند گردند آمدند تا از مصاحبت او بهره  به همدان می قاطن

 عشق آتشی و ایعلت شیدپیوست و به  سفر در پیوستهگروهی از قلندران به جوانی در عراقی 

و  باطن  راهی هندوستان گشت تا شاید بتواند به صافی ،کشید زبان می که در ضمیرش  روحانی

 رستگی وجود دست پیدا کند.او

شاعری   ،فخر الدین عراقیاز و ذوق سرشار ادبی دستیابی به دانش ها و حکمت های زمانه 

از  سرشارغزلهای دل انگیزش  و اشعارش بسیار شیوا .ساختد آوازه بلنی یمشهور و نغمه سرا

طوری که ه ب ،خوانده  میجانسوز ایی را با نو عرفانیر ااشعاو . ندبودلطافت و شوریدگی خاص 

 ند. ه افته ی صوت دالویز او بودیاکثر مردم مشتاقانه ش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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شمار ه یک شخصیت ممتاز و بارز در تاریخ ادبیات ایران زمین ب ،از نقطه نظر شاعری  عراقی

رستگی روح او را اوو فکر بلندای  ،وسعت اندیشه ،مضامین بکر ،میرود و از لحاظ معانی رقیق

 ،پر معنا محتوایداشتن  عینرش در عااش .راز اول قلمداد کردطف شعرای ممتاز و ر صتوان د یم

کی گفتارش ابناو ت او اشعار. درخشندگی بیان شده اندفصیح و روان  فاظال در قالبغالبا 

 :است پرداختهحکمتی بس ژرف به ، "به طواف کعبه رفتم"در شعر ، چنان که جاودانی است

 ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی

 چه کنم؟ که هست اینها گل خیر آشنایی

ام سر، چو سگان، بر آستانت همه شب نهاده  

گدایی ۀکه رقیب در نیاید به بهان  

ها و چشم یارم به نظر چنان نماید مژه  

 که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی

 در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟

 به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی

گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ سر برگ  

وفایی ام ز گلها همه بوی بی که شنیده  

 به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟

 که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟

 به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟

مبه قمار خانه رفتم، همه پاکباز دید  

 چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی

زدم من، که یکی ز در در آمد در دیر می  

 که : درآ، درآ، عراقی، که تو خاص از آن مایی

  

کریا به شاگردی نشست تا زمکتب بها الدین تذکره نویسان گفته اند که عراقی در هندوستان در 

جوهر  بهکریا که زشیخ  .می پر مایه گرددزمان عالِ آننام ه استادان ب  ادبی علومدر محفل درس 
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ن او قلندر اندرویش جمیعرا از  بعاین عارف ظریف ط ،واقف شده بوداو گوهر   وجود و پاکی

 آورد.دخترش را به عقد او در ه،مکتب خود جدا کرد

بالد  سایرمختلف و  قاطیات خود از مسافرت به نحعارفی جهان دیده بود و در زمان   عراقی

با موالنا جالل  هنیوگشت و در شهر ق روم  راهیاز هندوستان بعد از چند سال او خودداری نکرد. 

م ابعد از سالها اقامت در روم و کسب فیض به طرف شو  شدشر عامصاحب و م ،الدین بلخی

  .رفت و در دمشق سکونت گزید

 

  همدان توابع از یجانکم او زادگاه روستای در عراقی ۀجسمم

 

انجام بر اثر ت سالگی در شهر دمشق سرشهجری قمری در سن هفتاد و ه ۶۸۸در سال   عراقی

 عراقیاز   ن ادبیاعموم مورخ .جا به خاک سپرده شد همانرا بدرود گفت و در   نیار فادبیماری 

مراتب  ه،های وی افسانه پرداخت یدگیورت و گاه از شابه احترام یاد کردند و گاه از کرام

رستگی و اآزادگی، و عراقی . در تمام آثاره انددوفضیلت او را در پرتو نور عشق الهی ستایش نم

 :آشکار استبس درونمایه ای عرفان 

ن باده کاندر جام کردندنخستی  

 ز چشم مست ساقی وام کردند

 چو با خود یافتند اهل طرب را

 شراب بیخودی در جام کردند
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 لب میگون جانان جام در داد

 شراب عاشقانش نام کردند

های جهانی ز بهر صید دل  

 کمند زلف خوبان دام کردند

 به گیتی هرکجا درد دلی بود

 بهم کردند و عشقش نام کردند

 سر زلف بتان آرام نگرفت

آرام کردند ها که بی ز بس دل  

 چو گوی حسن در میدان فگندند

 به یک جوالن دو عالم رام کردند

 ز بهر نقل مستان از لب و چشم

 مهیا پسته و بادام کردند

 از آن لب، کز درصد آفرین است

دالن دشنام کردند نصیب بی  

 به مجلس نیک و بد را جای دادند

اص و عام کردندبه جامی کار خ  

 به غمزه صد سخن با جان بگفتند

 به دل ز ابرو دو صد پیغام کردند

 جمال خویشتن را جلوه دادند

 به یک جلوه دو عالم رام کردند

 دلی را تا به دست آرند، هر دم

 سر زلفین خود را دام کردند

 نهان با محرمی رازی بگفتند

 جهانی را از آن اعالم کردند

ویشتن فاشچو خود کردند راز خ  

 عراقی را چرا بدنام کردند؟

 

 

 

 

 


