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چکیده
 احمد عزیزی از شـاعران صاحب سـبک دهه های اخیر اسـت و شـعر او از جنبه های مختلف 
قابـل توّجـه اسـت. آنچـه در این پژوهش موضوع بحث قرار گرفته اسـت، اندیشـه های عرفانی 
اوسـت. جمـع آوری اصطالحـات عرفانـی و آیـات قرآنـی  و به طـور کلی نـگاه عرفانی احمد 
عزیزی به جهان، اسـاس پژوهش ماسـت. ردپای شـاعران عارف مسـلکی چون سـنایی، عطار، 
موالنـا و حافـظ به وضوح در شـعر او دیده می شـود و گویی که بخشـی از تجربیّـات عارفانه ی 
شـاعران کالسـیک از قرن پنج تا کنون، یکباره در شـعر عزیزی سـر بر می آورد. او گاهی مفاهیم 
عمیـق عرفانـی را با اسـتفاده از عناصر طبیعت بیـان می کند تا آن ها را بـرای مخاطب ملموس و 
قابـل فهـم کنـد. مطالعه ی اشـعار عزیزی نشـان می دهد که او با شـناخت عمیق خود نسـبت به 
دیـن به بیشـتر مؤلفه های عرفانی اشـاره کرده و گویی ماننـد یک پیر و مراد واالمقـام به آموزش  
سـالکان مبتدی می پردازد. تمایل سـبک عزیزی به معنویّت و عرفان اسـالمی با فرم جدیدی از 
مثنـوی، می تـوان گفت که در شـعر معاصر بی نظیر اسـت. در ایـن پژوهش که بر اسـاس روش 
کتابخانـه ای و شـیوه تحلیلی- توصیفی به تبیین مؤلفه هـای عرفانی در آثار عزیـزی پرداخته ایم؛ 
هـدف ما شـناخت و تحلیـل نگرش ها و دیدگاه های عرفانی ایشـان اسـت. در حقیقـت بر آنیم 

تـا جنبه ای از سـبک منحصر بـه فرد این شـاعرای توانای ادب معاصر را نشـان دهیم.
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1. مقدمه
اینکـه نخسـتین شـعر عرفانـی را در ادبیـات کالسـیک چـه کسـی سـرود، سـؤالی اسـت که با 
قاطعیّـت نمی تـوان به آن پاسـخ داد. اشـعار پراکنـده ای از ابوسـعید ابوالخیـر و رابعه بنت کعب 
و کسـان دیگـر بـه ما رسـیده اسـت؛ اّمـا در حقیقت اّولین شـاعری که شـعر عرفانی بـه معنای 
رسـمی آن را  پایه گـذاری کـرد، سـنایی بـود و از آن پـس عرفـان بـه عنـوان یکـی از مضامیـن 
مهـم متـون نظم و نثر شـناخته شـد و طـی قرن های مختلـف آثار ارزشـمندی در ایـن ژانر ادبی 
نگاشـته شـد. شـاعران و نویسـندگان عارف کـه گاهی تجربیّـات عارفانه خود را می نگاشـتند و 
گاهـی اندیشـه های خـود را از قـرآن و آیـات و احادیث می گرفتنـد، در آثار خـود مفّصل به این 
مضامیـن پرداختنـد و امـروزه مطالعـه دیوان هـای شـاعران عارف تکـرار پیاپی برخـی مضامین 
را نشـان می دهـد کـه بـرای نمونه در اشـعار سـنایی، عطار، موالنـا و فخرالدیـن عراقی مضامین 

مشـترک فراوانـی دیده می شـود.
امـروزه و در ادبیـات معاصـر مـا نیـز برخـی از ایـن مؤلفه هـای عرفانـی در اشـعار احمـد 
عزیزی)1337-1395(  نمود یافته اسـت. عزیزی از شـاعران مطرح روزگار ماسـت. اشـعار او در 
دهه هـای اخیـر بـه دلیل برجسـتگی های زبانـی و واژگانی مورد توجه پژوهشـگران قـرار گرفته 
اسـت. جـدا از سـبک منحصـر بـه فـرد عزیزی در زبـان و گسـتره ی دایـره ی واژگانـی، جنبه ی 
دیگـری کـه شـعر او را قابـل تأمل سـاخته اسـت، تمایالت عارفانه اسـت که در شـعر شـاعران 
معاصـر کمتـر دیده می شـود؛ اّما شـعر عزیزی را برجسـته سـاخته اسـت. او شـاعری اسـت که 
بـه تعبیـر خـود از بـرِگ گل، خـدا می سـازد و روی پـل اناالحـق می فروشـد تا اینگونـه مفاهیم 
عمیـق عرفانـی را بـه بطـن زندگـی و مظاهـر روزگار مـا وارد کنـد. در این پژوهـش برآنیم تا با 
تأمـل در اندیشـه های عارفانـه ی این شـاعر معاصر، جنبه ی دیگری از سـبک منحصر بـه فرد او 
را واکاوی کنیـم. قابـل ذکـر اسـت کـه عرفـان در همـه ی مکتب ها مقصد مشـخص و همانندی 
دارد و رونـدگان ایـن راه، بـا گذراندن برداشـت هایی همانند به مقصد می رسـند؛ البتـه در عرفان 
مکتب هـای گوناگـون، تفاوت هایـی نیـز وجـود دارد کـه از شـرایط دینـی، فرهنگـی، اجتماعی 
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و تاریخـی آن مکتب هـا تأثیـر گرفتـه اسـت؛ زیـرا هیچ کسـی نمی توانـد جـدا از شـرایط زمانی 
و مکانـی  خـود باشـد؛ بنابرایـن هـر فـردی اندیشـه ها و گرایش های فطـری خود را با شـرایط 
زمانـی و مکانـی اش می آمیـزد و شـکوفا می کنـد و به همین دلیل اسـت که عرفان بـه گونه هایی 
مثل عرفان شـرقی، مسـیحی، مانوی، اسـالمی، ایرانی، هندی و ... می توان تقسـیم شـده اسـت.

1.  1 پیشینه ی تحقیق
 اشـعار احمـد عزیـزی بـه عنـوان یکـی از شـاعران توانـای معاصـر در سـال های اخیـر بسـیار 
مـورد توّجـه پژوهشـگران قـرار گرفتـه و به جنبه هـای مختلف شـعر او پرداخته اند. جسـتجو و 
مطالعـه ی پژوهش هـای انجـام شـده نشـان داد که پژوهشـگران بـه  مؤلفه های عرفانـی  کالم او 
نپرداخته اند و تنها سـیده پروین حسـینی و مریم شـعبانزاده در مقاله »نگاه عرفانی احمد عزیزی 
بـه طبیعـت« در حـدود شـش صفحـه بـه بررسـی عناصـر طبیعـت در شـعری وی پرداخته اند. 
»سـیری در شـطحیّات احمـد عزیـزی« پژوهش دیگریسـت که می تـوان به عنوان پیشـینه ی این 
مقالـه از آن نـام بـرد. نعمت اهلل عزیـزی لعل آبادی و فاطمه کریمی در سـال 97 آن را نگاشـته اند 
و بـه بازتـاب شـطح در کتـاب یـک لیـوان شـطح داغ  این شـاعر پرداخته اند. سـمیه شـرونی و 
محمدرضـا نجاریـان نیز در سـه مقاله با عنوان  های »درون مایه شـعر احمد عزیزی«، »برجسـتگی 
موسـیقایی شـعر احمـد عزیـزی« و »شـباهت ها و تفاوت های زبـان و مضمون در اشـعار احمد 

عزیـزی و حسـن حسـینی« به بررسـی و تحلیـل اشـعار و اندیشـه های او پرداخته  اند. 

1-2. روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـر اسـاس روش کتابخانه ای، به شـیوه تحلیلـی و توصیفی صورت گرفته اسـت؛ 
بـه ایـن صورت که نخسـت آثـار احمد عزیزی بـه طور دقیق مطالعه شـده؛ سـپس گرایش های 

عرفانی در آثار مختلف  وی، شـرح، توصیف و تبیین شـده اسـت. 
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1.   3 مبانی پژوهش
پیدایـش تصـوف در ایـران بـا نـام ابراهیـم ابن ادهم وابسـته اسـت و بایـد پذیرفـت تصوف در 
ایران از آغاز سـده ی سـوم هجری گسـترش داشـته است و فعالیّت نخسـتین مبلغین تصوف در 
ایـران، پیـش از همـه دارای جنبـه ی خطاب و رجوع به وسـیع ترین قشـرهای مردم بوده اسـت. 
فلسـفه ی ویـژه ی تصوف در سـده های چهـارم تا پنجم هجری پدیـد آمد. بازنمـودن اصول این 
فلسـفه در رسـاالت نظـری، دور از مخاطـرات نبـود و کشته شـدن حـالج همچون نمونـه ای در 
یـاد صوفیـان نقش بسـت؛ اّما شـعر این امـکان را مـی داد که بی تـرس از مجازات دسـت به کار 
شـوند و عبارات را با بهره گیری از ابهام و اسـتعارات مرموز عاشـقانه، پرده پوشـی کنند. فرهنگ 
نمادیـن مرمـوز ابـزار سـودمندی برای صوفـی بود و بـه او امکان مـی داد افراطی تریـن نظریات 
را بـدون تـرس از پیگـرد تفتیـش عقایـد ابـراز دارد )یوگنـی، 1376: 97(. بنـا بر آنچه ذکر شـد 
در همـان آغـاز سـروده  های عرفانـی و صوفیانـه با نمادها و اسـتعاره ها آمیخته بـود. نکته ی قابل 
توجه اینکه شـعر عرفانی صرفاٌ مربوط به گذشـته نیسـت و در شـعر معاصر فارسـی، به ویژه در 
دهه هـای پـس از انقـالب اسـالمی نمود پیـدا کرده اسـت. از جمله این شـاعران احمـد عزیزی 

اسـت که بررسـی اندیشـه های عارفانه اش، اسـاس ایـن پژوهش قرار گرفته اسـت. 
عزیـزی متولـد دی مـاه 1337 در کرمانشـاه اسـت. او سـرودن شـعر را از سـال های جوانی 
آغاز کرد. ابتدا سـبک شـعری مسـتقلی نداشـت و بیشـتر اشـعارش تقلیدی بود؛ از عطار گرفته 
تـا سـپهری، آثار شـاعران پیـش از خـود را تمرین می کرد. مّدتـی تمرکزش بر تقلیـد از غزلیات 
حافظ بود. تقلیدهای مالل آوری که دارای ارزش ادبی چندانی نیسـتند. بیشـتر قالب های شـعری 
را آزمود و حتی از کنار شـعر نیمایی و نهضت نو سـرایی بی تفاوت عبور نکرد. دوران پرسـه و 
روزگار طبع آزمایـی و تقلیـد عزیزی تا سـال 1362 ادامه داشـت )رضوانـی، 1392: 25(. نقطه ی 
عطـف زندگـی عزیزی کشـف بیدل بود. آشـنایی بیشـتر و اُنس فراگیـر او با این شـاعر هندی، 
پنجره هـای تـازه ای را بـه روی ذهـن و نگاه عزیزی گشـود. کفش های مکاشـفه و ملکوت تکلم 
بیـش از هـر اثـر دیگری گرایش او را به سـبک هندی نشـان می دهند. ترکیبات بدیِع بی شـماری 
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کـه شـاعر در ایـن دو اثـر به کاربـرده، گواه بـر این ادعاسـت. دایـره ی واژگانی در شـعر عزیزی 
مـرز کاربـرد متعـارف واژگان ادبـی را درهم شکسـته اسـت؛ از نام شـهرها و خیابان هـا گرفته تا 
فیلسـوفان یونـان و روم و شـاعران و عارفـان و واژگان کلیدی شـعر آن ها. احمد عزیزی شـاعر 
شـطحیات نیـز اسـت و یـک لیـوان شـطح داغ او گـواه بر این ادعاسـت؛ البتـه در سـایر آثارش 
نیـز نمونه هـای فراوانـی از شـطح دیـده می شـود. نکتـه ی دیگـر دربـاره ی عزیزی حجـم قابل 
توجـه آثـار اوسـت کـه در مـدت نسـبتاً کوتاه عمر خـود -کـه حـدود ده سـال آن را در حالت 
کما گذراند- موفق به سـرودن آثار بسـیاری شـد. سـیل گل سـرخ )1352(، کفش های مکاشـفه 
)1367(، شـرجی آواز )1367(، ترجمه ی زخم )1370(، خواب نامه و باغ تناسـخ )1371(، باران 

پروانـه )1371(، رودخانـه و دریـا )1371( و ملکـوت تکلم )1373( برخی از آثار او هسـتند. 
عزیـزی مجموعـه دیگـری بنـام غزالسـتان دارد کـه آن را به تقلیـد از دیوان حافظ سـروده 
اسـت کـه در نـوع خود جالـب و قابـل توجه اسـت. خوانش ِ اشـعار عزیزی نشـان می دهد که 
شـاعر مطالعـه ی فراوانـی دربـاره ی آثار شـاعران پیـش از خود داشـته اسـت. گویا تمـام دیوان 
حافـظ، مثنـوی موالنـا، آثـار عطـار و مجموعـه آثـار سـبک هنـدی، اشـعار نیما و شـاگردانش 
و بخصـوص هشـت کتـاب سـهراب را بـه خوبـی خوانـده و بـا  اسـتعداد خـداداد و مهـارت  
فوق العـاده اش بـه سـرودن پرداختـه اسـت. در شـعر عزیـزی ردپـای بیشـتر مکاتـب عرفانی از 
عرفان اسـالمی تا هندو و بوداییسـم و مکاتب شـرقی دیده می شـود و در این شـیوه گویا مقّلد 
سـپهری اسـت، بـا ایـن تفـاوت که او قالـب مثنـوی را برای بیـان اندیشـه های عارفانـه خود به 

کار برده اسـت.

2.  بحث و بررسی

2.  1 عرفان و تصوف در شعر عزیزی
آوردن  جمـع  می شـود.  یافـت  به وفـور  شـعرعزیزی  در  عرفانـی  اصطالحـات  و  مباحـث 
اصطالحـات عرفـان و آیـات قـرآن از ویژگی هـای بـارز شـعر اوسـت. از جملـه ایـن نمونه ها، 

بررسی تمایالت عارفانه ی احمد عزیزی 



سال چهارم )بهار و تابستان 1399(. ش10 پژوهش های نثر و نظم فارسی    232

مثنـوی  »تصنیف هـای کودکی« اسـت کـه اّولین مثنوی، ترانه های ایلیاتی اسـت و شـاعر در آن با 
نـگاه عرفانـی بـه جهان خود می نگرد. در شـعر پیراهـن طاووس که حـروف الفبـا را ذکر کرده، 

بـا آن تجربیّـات عرفانـی اش صـورت تخیّل، یافته اسـت:

به عین خویش دیدم سر سین را را   زمین  باغ  شدم  ذوالنون  شبی 
اطراف کرد  روشن  الم  چراغ  آیینه ها صاف  ز حرف صاد شد 
را ما  اسما  بخوان  نو  از  برو  تو بی با یی چه می فهمی یا ما را  
تکلم می کنم با کاف و نون من من خون  ز  می بینم  باز  را  علق 
                                        )عزیزی،1372: 78(

در ملکـوت تکلـم نیـز این گونه از عارفان سـخن می گویـد: »عارفان، شمشـیر را تحمل می کنند. 
عارفـان مواظـب بچه بازی هـای بشـرند، عارفـان می خواهنـد سـزارها را فرشـته کننـد. عارفـان 
می خواهنـد آدمیـان بمیرنـد؛ اّمـا بـه وبـای جاودانگـی. عارفـان زخـم حقیقـت را در مـا تـازه 
می کننـد. چـرا انسـان بـه عشـق بازی بـا ملکـوت بیگانـه باشـد. بگذاریـم حوریان بهشـت با ما 
قـرار مالقات بگذارند. بگذاریم شـماره تلفن فرشـتگان معصـوم را برای روز مبادای محشـر«. و 
یـا از حضـور در بـزم صوفیانـه اینگونه سـخن می نویسـد: »مـن هـر روز صبح با ابوسـعید قرار 
دارم. سـاعت ده بایـد برسـم به بزم صوفیان در عشـرتکده خرابـات. آنجا یک غمـزه ی والیل اذا 
یغشـی ببینـم و الصبـح اذا تنفـس کنـم«؛ و در ادامـه بـه توضیح الفـاظ مربوط به علـم عرفان در 

می پردازد: شـعرش 

علم حضوری است تمام جهان تمام جهان  است  محفل حوری 
مکن تکلم  است  معنی  گلشن  نکن  گم  زمین  شهودست  رد 
                                )عزیزی،1372: 116(
باش                                              هوش  آمده ای  شهود  بزم  باش هوش  حیرت زده ای  ساغر 
)همان:117(           
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ایـن تمایـالت عارفانـه در سرتاسـر آثـار عزیـزی بـه چشـم می خـورد. مطالعـه ی اشـعارش 
اندیشـه های عرفانی  کسـانی  چون شـمس و عین القضات و نجم رازی و یا مضامین عارفانه ی 
حافـظ را بـه خواننده یـادآوری می کند. گویی که تمام تجربیّات عارفانه ی شـاعران کالسـیک از 

قـرن پنـج تـا کنون، یکباره در شـعر او سـر بر مـی آورد. 
بحـث دربـاره ی عرفـان عزیـزی تا حـدود زیادی شـبیه همان بحث هاییسـت کـه درباره ی 
عرفـان سـپهری مطـرح اسـت. عرفـان عزیـزی نیز هـم با عرفـان اسـالمی و هم عرفان شـرقی 
قرابـت دارد؛ بنابرایـن عزیـزی را می توانـد مقّلد سـهراب نامید، بـا این تفاوت کـه عزیزی قالب 
مثنـوی را بـرای بیـان اندیشـه های عارفانه خود انتخاب کرده اسـت. اگر سـپهری آشـنایی خود 
را از هندوئیسـم، بودیسـم و تائویسـم از طریق سـفر به هند و خاور دور به دسـت آورده اسـت، 
بـه نظر می رسـد کـه عزیزی همه ی اطالعـات خود را از طریـق مطالعه در آثار دیگران به دسـت 

آورده و بـا تجربه هـای زیسـتی محیط خود درآمیخته اسـت.

2-2. مؤلفه های عرفانی

2-2-1. وحدت وجود
اعتقـاد بـه وحـدت وجـود از آیـات صریح قرآن نشـأت می گیـرد. در آیـه ی 115 سـوره ی بقره 
آمـده »وهلّل المشـرق و المغـرب َفاینمـا تُولّوافثّم َوجُه اهلل اِنَّ اهللِ واسـع علیم«. مشـرق و مغرب از 
آن خداسـت و بـه هر سـمت کـه روی آورید بـه او روی آورده ایـد. آیات بسـیار دیگری نیز که 
بیانگـر ایـن مضمـون هسـتند در آیـات مختلـف تکـرار شـده اند و از آن پس اعتقاد بـه وحدت 

وجـود بـه عنـوان یکـی از مؤلفه هـای مهم عرفانـی در اندیشـه های عرفا مطرح شـد.
ابـن عربـی در فتوحات مکیه گوید: »سـبحان من اظهر االشـیا و هو عینها، یعنی منزه اسـت 
آنکـه موجـودات را پدیـدار سـاخت و خـود عین آن هاسـت، که مـراد عین ظهور آن هاسـت نه 
عین ذات آن هاسـت.  او عین اشـیا اسـت در ظهور ولی اشـیا عین او نیسـتند، او با همه اسـت 
هـر کجـا باشـند ولـی همه بـا او نیسـتند« )ابـن عربـی، 1395: 603( و چـون تجّلـی خداوند بر 
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اشـیا یـک تجلـی و یک افاضه اسـت، پس تعـّدد و اختالفش بحسـب تعدد ماهیّـات و اختالف 
آن هـا حاصـل آمـده اسـت، پـس ثابت و محقق و روشـن اسـت کـه در تجّلـی به اعتبـار مظهر 
واحـد، تکـراری نیسـت و ثابت شـد که اشـیا بـه گونـه ای آینه های ذات حـق و وجـود اویند و 
حـق متعـال هـم به گونه ای آینه ی حقایق اشـیا اسـت ولی آینه بـودن هر کدام غیر دیگری اسـت 

)خواجوی، 1379: 12(.
 قابـل ذکر اسـت کـه اصل وحدت وجود، اسـاس اعتقـادات عزیزی اسـت و در جای جای 
آثـارش هـر جـا کـه مباحـث فلسـفی را آغـاز می کنـد با اسـتدالل بـه نفـی دوگانگـی در عالم 
خلقـت می پـردازد و انسـان ها را بـه دوری از بت هـای عصـر حاضـر فـرا می خوانـد. شـاعر در 
مقدمـه ی ملکـوت تکلم نوشـته اسـت: »جهان ماهیّتـی دموکراتیـک دارد و همه در ایـن عالم به 
وحـدت وجـود رسـیده اند. همه ی اشـیا باهـم در دیـدار تجّلی فریـاد »َوحـَدُه ال اِلَه ااِلّ ُهو« سـر 
می دهنـد )عزیـزی،1372: 19( تنهـا حقیقـت ایـن جهـان را یگانگـی خداوند می دانـد و معتقد 

اسـت آسـمان و زمیـن از یـک حقیقـت نشـأت می گیـرد و آن خدای واحد اسـت.

نیست                                                              یکی  از  غیر  آسمان  و  زمین  نیست مستمسکی  ما  ز  را  دوئیّت 
)عزیزی،1387: 295(
به جان بت پرستانش بیا تا آذر اندازیم در این بتخانه امکان نمی بینم به جز یک بت
                                    )همان:220(

2-2-2. فنا فی اهلل
در رسـالة قشـیریه آمـده »فنا اسـقاط اوصـاف مذمـوم و بقا قیام بـه اوصاف محمود اسـت، این 
فنـا نیـز درجاتـی دارد که نخسـت فنای افعالی اسـت و هجویری در کشـف المحجـوب گوید: 
بنـده بـه حقیقـت بندگـی آنگاه رسـد کـه او را در کردار خـود دیدار نباشـد و از دیـِد فعل خود 
فانـی گـردد و بـه دید فضـل خداوند باقـی. دیگری فنای صفات اسـت و چنین تفسـیر کرده اند 
کـه هرکـه از آفـت اوصـاف خویش فانی گشـت بـه بقای مـراد اندر فنـای فنای مراد باقی شـد 
و سـه دیگـر فنـای ذات اسـت کـه فنای در توحید اسـت کـه فنا مر بنـده را از هسـتی با رؤیت 
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جـالل و عظمـت وی بُـود تـا انـدر غلبه جاللـش دنیا و آخـرت را فرامـوش کنـد و در نفس و 
عقـل فانـی شـود و از فانی نیز فانی گردد و زبانش به »حق« ناطق شـود )هجویـری، 1378: 76(. 
احمـد عزیـزی در اشـعار مذکور بـه این مضامین اشـاره می کند. اینکه تمام پدیده های هسـتی از 
عشـق بـه خداونـد بانـگ »اناالحـق« سـر می دهند و انسـان ها نیز با سـلب صفـات حیوانی خود 
بـه اندیشـه ی فنـا فـی اهلل یا همان پیوسـتن قطـره و به دریا و سـردادن شـعار »اناالحق« می شـود 

کـه در شـعر عزیزی نمود فـراوان دارد.

تا به سرانگشت تو ملحق شدیم شدیم  اناالحق  شاهین  همه  ما 
زند اناالحق  بانگ  هم  آینه  زند معلق  تو  شوق  ز  عشق 
تو »انا« گفتی و جهان گفت حق مستحق ما  اناالباطن  نیست 
                      )عزیزی، 1387: 428(    

2-2-3. رستن از تعلقات مادی
تـرک وابسـتگی های دنیـوی و دسـت شسـتن از مادیّـات از اولین مراحـل قدم نهـادن در وادی 
عرفان اسـت. سـرگرمی های دنیوی و دلبسـتگی به آن ها، حجاب های نفسـانی هسـتند که پیران 
طریقـت همـواره مریـدان را از آن هـا بر حذر می داشـتند. »شـبلی می گفت کسـی را سـراغ دارم 
کـه وارد صوفیـه نشـد مگـر اینکه جمیـع دارایی خـود را انفاق کـرد و هفتاد صنـدوق کتاب که 
خـود نوشـته و حفـظ کـرده و به چندین روایـت تصحیح نموده بـود در این رودخانـه دجله که 
می بینیـد غـرق کـرد« و نیـز از ابوسـعید نقل شـده که گفـت: »رأس هـذا االمر کبـس المحابر و 
خرق الدفاتـر و نسـیان العلم«: »آغـاز ایـن برنامه برگرفتن دوات هـا، پاره کردن دفترهـا و فراموش 
کـردن علـم اسـت« )دهباشـی و میرباقری فـرد، 1394: 142( آری آغـاز تصـوف و عرفـان ترک 
همـه ی دلبستگی هاسـت. احمـد عزیـزی نیـز به وفـور از ایـن مضمون در اشـعار خود اسـتفاده 
کـرده اسـت و درنـگ در جایگاه هـای »مـن« و »مـا« که همان اسـیر خود بـودن اسـت را مانع از 

رسـیدن بـه مقصد اصلـی که »خلیج او« اسـت. 
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نمانی من  و  ما  بندر  در  برانی   او  خلیج  به  باید 
                        )عزیزی، 1387: 533(
نقص ما در چشم نابینای ماست ماست  نازای  دیده ی  ما  آفت 
                                  )همان:110(

و در ادامـه دل مشـغولی های دنیـوی را مثـل تکیه کـردن به کوهی از کاه و یا فریفته شـدن با 
سـراب می دانـد و بـرای رها شـدن از »وحشـِت فـراِق وادِی عرفـان« رها کردن پسـت و مقام و 
مـال و ثـروت را پیشـنهاد می دهـد. گویـی عزیزی بـا راهنمایی های یـک پیر و مراد تمام مسـیر 

را بلـد شـده و اصـاًل چه بسـا که تجربیّات عارفانه نیز داشـته اسـت.

کی تکیه توان کرد به کوهی که ز کاه است بین زمین  طفالن  نَِی  را  جهان  اسباب 
مال است بیابان تو و غول تو جاه است در وادی عرفان که پر از وحشت دوری است
                          )عزیزی، 1386: 284(

در تصـوف نیـز از ایـن ویژگـی عنـوان »ریاضت« یاد می شـود که اسـباب جدایی انسـان از 
مزاحمت هـای نفـس اسـت. در حقیقـت زهـد وقتـی پیدا می شـود که انسـان از زندگـی دنیوی 
و شـهوات نفسـانی منزجـر گـردد و زندگی معنـوی را بر عیش دنیـوی مقدم دارد. تـا زمانی که 
شـیفتگی و دلبسـتگی نسـبت مادیِّـات در وجـود شـخص یافـت می شـود در بیابـان دنیـا دچار 
سـرگردانی اسـت و اّمـا خداوند در ازای ایـن ترک تعلقات بزرگترین پاداش خود یعنی بهشـت 
را وعـده داده اسـت. »و اّمـا َمـن خـاَف مقـام ربـه و نهـی النفـس، عـن الهـوای، فـاَن الجنّه هَی 
المـأوی« )سـوره ی نازعـات، آیـه 43( یعنی و اّما کسـی کـه از جایگاه پروردگار خویش بترسـد 

و خویشـتن را از هوس هـا بـاز دارد، همانـا بهشـت جایگاه او می باشـد.

2-2-4. مخالفت با آرای فالسفه
عارفـان در درک مسـائل مـاورای طبیعـت بـه قدرت عقل خوشـبین نیسـتند و عقل سـتیزی در 
آثـار بیشـتر آن ها دیده می شـود. عارف شـیفته ی حیرانی اسـت و بـا عقل بیگانه اسـت؛ بنابراین 
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نقطـه ی آغـاز اختـالف عرفـا و فالسـفه همین جاسـت و اینگونـه اسـت کـه در طـول تاریـخ، 
فلسـفه همـواره از ناحیـه متشـرعان دین بـاور و عارفان محبت گرا مورد حمله واقع شـده اسـت. 
نمونه هـای فراوانـی از بحـث و جدل هـا در آثـار شـاعران عـارف دیـده می شـود و ایـن بیـت 

معـروف موالنـا دربـاره ی عقل گریـزی و فلسفه سـتیزی را همـگان می داننـد:

پای چوبین سخت بی تمکین بود بود چوبین  استداللیان  پای 
               )موالنا، 1393: 130(

موالنـا در واقـع پـای عقل گرایـان را چوبیـن و سسـت می دانـد؛ بـه گونـه ای کـه نمی توان 
بـر آن اعتمـاد کـرد و بـرای اسـتدالل و تعقـل ارزش چندانی قایل نیسـت. احمد عزیـزی اّما به 
شـکل افراط گرایـه ای بـا فلسـفه بـه سـتیز می پـردازد و پرداختـن بـه آن را فنـای عمـر می داند. 
نسـبت دادن فلسـفه بـه بازی بـا الفاظ و نرد بـازی با خیال، گویـای حس و حال و اندیشـه های 
عارفانـه ی اوسـت و بـه مخاطبـان خود نیز سـفارش می کنـد که چـون و چراهای عقالنـی را با 

نظربازی هـای عارفانه عـوض کنند.

می شود فنا  راه  این  در  عمر  می شود  بنا  لفظ  بر  فلسفه 
کنیم بازی  چه  خیالست  نرد  کنیم  سازی  آینه  لفظ  ز  چند 
برو کن  بر  ز  مصطلحاتی ست  برو کن  نظر  نذر  را  فلسفه 
                           )عزیزی،1387: 408(

2-2-5. برتری عشق نسبت به عقل
برتـری عشـق نسـبت بـه عقـل یکـی دیگـر از جنبه هـای مخالفـت عرفـا بـا عقـل اسـت و در 
سر تا سـر متـون ادب فارسـی  هـر جـا بحث از عشـق و عقل و مقایسـه ی آن ها مطرح می شـود، 
عقـل ناتـوان و ضعیف اسـت و عشـق مسـلط و قدرتمند. عشـق از نظر صوفیـه و عرفا معنایی 
بـس عمیـق و وسـیع دارد و تمـام مبانـی و افـکار و نظریّـات عرفـا و صوفیه در »دریای عشـق« 
مواج انـد و غوطـه ور. از طـرف دیگـر هم ، چون عرفان و تصوف بر پایه ی عشـق، حـال، ذوق و 
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الهـام قـرار دارد، در آثار عرفانی همیشـه نیروی عشـق، معارض و مبارز با عقل اسـت و قدرتش 
از عقـل بـه مراتب بیشـتر اسـت و عرفـا بـر خردگرایان و فیلسـوفان عقل گـرا تاخته انـد. موالنا 

می سراید:

قدم آنجا  را  عقل  درشکسته  پس چه باشد عشق دریای عدم
                         )موالنا، 1384: 500(

حافظ بارها به تعارض عقل و عشق و برتری عشق بر عقل اشاره کرده است:

مفتی عقل در این مسأله الیعقل بود بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
                       )حافظ، 1380: 140(

عزیـزی نیـز در آثـارش بـه تبعیت از متـون عرفانی ادب فارسـی بـه ناتوانی عقـل در درک 
مسـائل و برتـری عشـق اشـاره کـرده و دقیقـاً در مصراع دوم بیـت زیر به همان مفهـوم بیت باال 

از حافظ اشـاره کرده اسـت.

عقل در این مساله ها کودن است است من  و  شما  معمای  عشق 
                       )عزیزی، 1387: 407(

2-2-6. اشرف مخلوقات بودن انسان
اشـاره بـه بـار امانـت الهـی  کـه در  آیـه 72 سـوره احـزاب آمـده تفریبـاً در تمام متـون منظوم 
و منثـور عرفانـی یافـت می شـود و تعبیرهـا و تفسـیرهای فراوانی شـده اسـت. مطابق اشـاره ی 
صریـح آیـه، آسـمان ها و زمیـن و کوه هـا هیچ کـدام حاضر بـه پذیـرش امانت )تعّهـد، تکلیف 
و یـا والیـت االهیـه(  نشـدند و تنهـا انسـان بـود که بـا پذیـرش آن به مقـامِ »بنده خـاّص خدا 
بودن« رسـید. این ویژگی انسـان که مکرر در اشـعار شـاعران عارف ذکر شـده اسـت، در شـعر 
عزیـزی نیـز بازتـاب داشـته اسـت. عزیـزی اّما بـه ظلوم و جهـول بودن انسـان اشـاره نمی کند؛ 
بلکـه تنهـا برتری انسـان نسـبت به حیوانـات و سـایر  مخلوقان خـدا را مدنظر قـرار می دهد و 

آن را نتیجـه ی بلـوغ ایمـان می داند. 
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هیچ مرغی خود پرافشانی نکرد نکرد     حیوانی  ترک  حیوان  هیچ 
این امانت نزد انسان است و بس این بلوغ باغ ایمان است و بس 
                         )عزیزی، 1387: 110(

2-2-7. رانده شدن انسان از بهشت
 در قرآن کریم در آیات 19 تا 30 سـوره ی اعراف به طور مسـتقیم به نافرمانی انسـان از خداوند، 
به توصیه شـیطان، اشـاره شـده اسـت. نزدیک شـدن انسـان به درخت ممنوعه که گاهی سـیب و 
گاهی گندم نامیده شـده، مفهوم بسـیاری از ابیات ماندگار شـاعران اسـت. در اشعار عزیزی میوه ی 
ممنوعه گندم اسـت که سـبب سـرافکندگی انسـان و هبوط او به زمین شـده اسـت، پس در ابیاتی 

حافظانه شـبیه همـان »پدرم روضه ی رضـوان به دو گندم بفروخت«، می سـراید:

از خدا تا من دو گندم فرق بود چشم من در گردش گل غرق بود 
جای دندان های ایلیس است این جای باران خورده ی خیس است این
چون گلی پژمرده تا خاک آمدم آمدم   ادراک  باغ  از  عمیق  من 
                         )عزیزی، 1387: 108(

مفهـوم ایـن ابیـات بیشـتر آنکـه اخراج انسـان از بهشـت باشـد، فریـب خوردن او توسـط 
شـیطان اسـت کـه باعـث خواری و حقارت شـد و هشـدار این ابیـات به پرهیز از وسوسـه های 

شـیطانی است. 

2-2-8. اعتقاد به معاد جسمانی
معاد جسـمانی که همراهی روح و جسـم انسـان در قیامت است، اسـاس اعتقاد مسلمانان است. 
دربـاره ی معـاد جسـمانی نظریّات متعددی ارائه شـده اسـت که برخـی منکر آن و برخـی آن را 
قبول کرده اند. بر اسـاس دیدگاه شـیخ احمد احسـایی، مؤسـس فرقه ی شـیخیه »انسـان دو بدن 
جسـمانی دارد: بـدن اول همـان بدنی اسـت که در قبر تبدیـل به خاک می شـود و از بین می رود 
و بـدن دوم قابـل دیـدن بـا چشـم نیسـت و همـان طینتی اسـت که طبـق روایات در قبـر بدون 
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تغییـر باقـی می مانـد. بـا مرگ، نفـس از بدن اول جدا می شـود و بـدن دوم باقـی می ماند و نفس 
انسـان بـا آن تعلـق می گیـرد. حشـر بـا همین بدن صـورت می گیـرد و افـراد با آن به بهشـت یا 
جهنـم وارد می شـوند« )احسـایی، 1361: 52(. عزیـزی بـه طور صریح به معاد جسـمانی و بهره 
بـردن از نعمت هـای بهشـتی و مشـاهده ی جمـال حـق با چشـم سـر اشـاره می کند و انسـان را 

روایـت و احادیـث دینی بـه زندگی جاویـدان آن جهانی وعـده می دهد.

که معاد روح هم جسمانی است غم مخور ای آنکه جسمت فانی است
االنهارها تحتها  فی  جنت  را  یار  دیدن  جسم  بی  توان  کی 
                       )عزیزی، 1387: 252( 

 البتـه فالسـفه نیـز به این دیـدگاه اعتقـادی ندارند، برای انسـان معتقد به نفس ناطقه هسـتند 
و تنهـا معـاد روحانـی را می پذیرنـد کـه پیشـتر نیز به دشـمنی و مخالفت شـدید عرفا با فالسـفه 
اشـاره کرده ایـم. قابـل ذکـر اسـت که بـرای اثبـات معاد جسـمانی می توان بـه آیات صریـح قرآن 
چون آیات 24 و 25 سـوره اعراف و آیاتی از سـوره مریم اشـاره کرد. قصه  ی عزیز پیامبر، داسـتان 
زنـده شـدن مـردگان بـه فرمـان حضـرت ابراهیم نیز کـه در سـوره ی بقره ذکر شـده اند، نیـز گواه 

بر این ادعاسـت.

2-2-9. شطحیات 
شـطحیات یکـی دیگر از مؤلفه های عرفانی اسـت کـه در آثار احمد عزیزی به چشـم می خورد. 
در ابتـدا بـه تعریفـی از شـطح می پردازیم. در شـطح نوعی پیچیدگـی و به اصطـالح پارادوکس 
و متناقض نمایـی نیـز هسـت و ایـن امـر پیش از آنکـه مانع تعریفی جامع از شـطح شـود، درک 
و فهم مفهوم آن را دشـوار کرده اسـت. لسـان العرب شـطح را »دور شـدن« چه از اصل کالم و 
چـه از مـکان و »چانـه زدن و به درازا کشـانیدن سـخن و تجـاوز کردن از حد معنی کرده اسـت. 
چنانکـه در فرهنـگ المنجـد ذکـر شـده اصل کلمه ی شـطح سـریانی اسـت. در فرهنـگ معین 
شـطح بـه معنـی کلمه ایسـت که بزغالـه ی یک سـاله را بـا آن می رانند، آمـده اسـت. دهخدا نیز 
در لغت نامـه و یادداشـت های خـود، شـطح را بـه معنی »سـرریز دیک« ضبط کرده اسـت )ر.ک: 
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جـوکار، 1384: 47(. شـطح از واژگان کلیـدی متـون عرفانـی اسـت و شـاعران عـارف مسـلک 
همـواره در آثارشـان بـه شـطح روی آورده انـد. احمد عزیزی نیـز از احیاگران شـطح در دوره ی 
معاصراسـت، وی بـا اتّکا به دسـتاوردهای شـطح قدمـا و افزودن تکنیک های زبانـی و تصویری 
وتنـّوع موضوعی توانسـته اسـت صورتی نو به شـطح قدما ببخشـد و نوعی عرفـان اجتماعی را 
مطـرح کند. شـطحیّات عزیزی خود موضوع پژوهشـی اسـت و مـا در این اینجا بـه آن صرفاً به 

عنـوان یکـی از مؤلفه هـای عرفانی اندیشـه ی عزیزی اشـاره می کنیم.

نشئه ام مهتاب های  شاعر  نشئه ام  خمارخواب های  من 
بیا شد  افسون  الله  دیدگانم  ای خدای نشئه دل خون شد بیا 
گرفت نایم  گره  گلوگاه  در  ای خدای نشئه رگ هایم گرفت 
شدم غزلخوانی  غرق  ناگهان  شدم  طوفانی  نشئه  خدای  ای 
می کشد دارد  تیر  استخوانم  می کشد  دارد  شمشیر  شانه ام 
بیا چشمانت  عین  خمارم  من  بیا    گردانت  آیینه  رخ  ای 
توام                                               مجزوب  نشئه  سیل  مثل  توام  من خمار خلسه ی خواب 
)عزیزی،1372: 705(              

2-2-10. عرفان ناتورالیستی
بهره گیـری از عناصـر طبیعـت در عرفـان در شـعر شـاعران عـارف دیـده می شـود. مکتـب 
ناتورالیسـم یـا طبیعت گرایـی مقارن با قرن 19 در اروپا شـکل گرفت. ایـن نظام فکری محصول 
سـرخوردگی ناشـی از صنعتـی شـدن جامعـه بشـری و واکنشـی در برابر محرک عصر ماشـین 
بـود )فورسـت، 1357: 12(. بـر خـالف مکتـب طبیعت گرای غربـی، در تفکر حکمـا و عرفای 
اسـالمی، طبیعـت آیـت خداسـت و توجـه و عالقه مندی بـه آن در راسـتای طریق الـی اهلل قابل 
توجیـه اسـت. عـارف واصـل از جلوه هـای طبیعت موجـود در اطرافـش تعبیر و تفسـیری ارائه 
 می دهـد کـه گاه با نگرش معمول به جهان ناسـازگار اسـت؛ چـرا که او هرچـه می بیند انعکاس 
ناهشـیارانه و سـرآور جهـان برتـری اسـت که بـر بینش او سـایه افکنده اسـت. »عارف سـیالن 
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روحـی واحـد را در همـه عناصـر می بینـد، در دل هـر ذره ای آفتابـی و در دل هر قطـره، دریایی 
را کشـف می کنـد و درمی یابـد کـه او و هسـتی همـه در یـک کارنـد و رو بـه یـک سـو دارنـد 
)عباسـی و قبادی، 1388: 136( که به آن عرفان ناتورالیسـتی )طبیعت گرایی( می گویند. در شـعر 
معاصـر بعـد از درخشـش سـهراب سـپهری در این شـیوه، احمد عزیزی شـاعر دیگریسـت که 
مظاهر طبیعت و دشـت های سرسـبز و شـقایق های سـرخ آن ها برایش فریاد »ال اله االّ هو« سـر 

می دهنـد و او ایـن اندیشـه را در شـعر خـود متجّلی می سـازد. 

یا من نفس های خود را در گوش او می شنیدم                                                                                                                           بود آشنا  یک  آواز  درختان   میان  آیا 
)عزیزی، 1386: 301(      
می بینم پا  به  شعله  بس  ز  تاک  رگ  در  می بینم میکده ها  قدح  اندر  آتش 
                                              )همان: 210(
است فزون  حد  از  کشته اش  بینی  که  شقایق  گلزار  به  احمد  بیا 
                                           )همان: 103(

2-4. عرفان اسالمی و تمجید از اهل بیت
عرفـان اسـالمی در اندیشـه عزیزی نمـود فراوانـی دارد. عرفان اسـالمی یعنی احـکام آن احکامی 
اسـت کـه از قرآن و سـنّت گرفته شـده اسـت و سـالکان طریقت هرگـز به خود اجـازه نمی دهند 
بـرای وصـول بـه حقیقـت کم ترین انحرافـی از احکام شـریعت داشـته باشـند )شـیرازی، 1395: 
482(. بارزترین  مؤلفه های عرفان اسـالمی وحدت، عشـق، معرفت و اخالق هسـتند و مورد تأیید 
همـه ی صاحب نظرانـی کـه بحث های محوری متعـّددی را در ایـن مکتب مطـرح کرده اند. یثربی 
درباره ی عنصر وحدت می نویسـد: »یک عنصر و عامل اساسـی در عرفان اسـالمی اسـت. هسـتی 
حقیقـت واحـدی اسـت کـه در باطـن با وحـدت کامل خویـش از هرگونـه تفرقه و کثرتـی منّزه 
اسـت و ایـن کثرت هـای ظاهری خیالی هسـتند« )یثربی،1387: 38( پیشـتر دربـاره ی این مؤلفه ی 
مهـم در شـعر عزیـزی بحـث کرده ایـم و در اینجا از ذکـر مجدد آن خـودداری می کنیـم. مؤلفه ی 
مهـم دیگـر در عرفان اسـالمی عشـق اسـت کـه محیی الدین ابـن عربی در این باره نوشـته اسـت: 
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»هر کس که عشـق را تعریف کند آن را نشـناخته و کسـی که از جام آن جرعه ای نچشـیده باشـد، 
آن را نشـناخته و کسـی که گوید من از آن جام سـیراب شـدم، آن را نشـناخته، که عشـق شـرابی 
اسـت که کسـی را سـیراب نکند« )همان: 46(. عشـق از مضامین مهم عرفانی در شـعر عزیزی نیز 
محسـوب می شـود کـه معتقد اسـت در تمام کائنـات وجـود دارد و هیچ چیز نمی شناسـد. به ذکر 

برخـی از اندیشـه های تجلی یافتـه در شـعر او می پردازیم:

یعنی که حقله ی عشق پیر و جوان ندارد دانی که از چه می بست زنار شیخ صنعان
                            )عزیزی، 1386: 124(
عشق صلیبی است که بر دوش ماست ماست  جوش  یهوداکده ی  عشق 
                           )عزیزی،1372: 125(

عزیـزی احـکام و دسـتورات دین اسـالم را با عشـق و عالقه بـه اهل بیت در هـم می آمیزد 
و یـا جلوه هـای فصـول در طبیعـت و دگرگونی هـای آن را به عشـق ائمه)ع( می دانـد و رفتارها 

و اعمـال خـود را با احکام اسـالم توجیـه می کند.

گرفتم باده را از سر به عشق ساقی کوثر من زاهد که در دین محمد ترک َمی کردم
کوثر به عشق ساقی  احمر  میان الله ی  ببین چون بلبل شیدا به بوی گل ز خود رفتم       
چمن گل می زند بر سر به عشق ساقی کوثر بهار آمد به دشت و در به عشق ساقی کوثر
          )عزیزی، 1387: 175(

در ابیاتی که در توصیف واقعه ی عاشـورا و شـهادت امام حسـین)ع( سـروده اسـت به خوبی 
آن را بـا دسـتورات دیـن مطابقت داده اسـت. اندیشـه های دینی و احکام اسـالمی با جـان و روح 

عزیـزی پیونـد یافتـه اسـت و این گونه اسـت که در تمام وجوه اشـعارش جلوه گر شـده اسـت.
جسم محبوب خدا عریان شده است است قتلگاه جان شده  تن  گودی 
خمس خونت ریخت بر روی زمین دین به  دادی  را  زخم  زکات  تو 
                           )عزیزی، 1392: 293(
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2-5. عرفان اجتماعی
عرفـان اجتماعـی در منظومـه ی عرفـان اسـالمی، دانشـی اسـت کـه بر پایه ی کشـف و شـهود، 
عـالوه بـر رابطـه ی انسـان و خدا روابط انسـان با سـایر انسـان ها را نیـز مدنظر دارد و بـه دنبال 
آن اسـت تـا عرصـه ی جامعـه را تجلـی گاه صفات خداونـد قرار دهـد. به عبارت دیگـر، عرفان 
اجتماعـی، عرفانی اسـت که عالوه بر سـلوک فردی، سـلوک اجتماعی نیـز در آن نقش پررنگی 
دارد. عزیـزی بـا قـدرت زبـان و شـگردهای منحصربـه فـرد ادبـی خـود معضـالت اجتماعی، 
فرهنگـی و اندیشـگانی مردمـان را روایـت می کند. رویکـرد عرفانی او درونگرا، فـردی و بیگانه 
بـا فـراز و نشـیب های زندگـی اجتماعـی و رویارویی گفتمان هـای متفاوت نیسـت. در تأکید بر 
اهمیّـت عرفـان اجتماعی می گوید: »اگر عرفـان اجتماعی نبود، پیامبـران در میان مالیک مبعوث 
می شـدند... عرفـان اجتماعی یعنی مشـاهده سـلمان در خیابان، یعنی بازگشـت ابـوذر از صحرا، 
یعنـی توزین المیـزان در تـرازوی جامعـه، یعنی مالصـدرا به زبان سـاده. عرفـان غیراجتماعی ما 
متصوفـه ی مریـخ اسـت، عرفـان بـرای اینهـا یک مغـازه ی دو نبـش تاریخی اسـت: دلـی لبریز 
مسـیح و دسـتی در دسـت قیصـر )عزیـزی، 1387: 171( بنابـر این عقیده، عزیـزی مطرح کردن 

مسـائل و مشـکالت جامعـه را رسـالت خـود می داند و به بیـان آن ها می پـردازد.

با سپاهی از کاله و کیف و پیپ مردمانی سرد ساکت تنگ کیپ
بالک کاپیتان  تند  عطر  بوی  بوی سس، بوی عفونت، بوی الک 
                          )عزیزی، 1392: 243(
زیر پل ها در پی یک بسته گرد زرد  را رنگ  دیده ام من شاعران 
                                    )همان: 212(

عزیـزی شاعریسـت کـه بُعـد عرفانـی در بیشـتر آثـارش غالب اسـت و همان طـور که ذکر 
شـد مطـرح کـردن مشـکالت و ناهنجاری هـای اجتماعی را نیـز بر خـود واجب می دانـد تا در 

صـدد اصـالح برآیـد و رویکـرد اجتماعی اندیشـه های عارفانـه خود را مطرح سـازد.
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2-6. ردپای رند حافظ
نکتـه ی دیگـری کـه دربـاره ی جنبـه عرفانی شـعر عزیزی قابـل ذکر اسـت، ردپای رنـد حافظ 
بـر شـعر اوسـت. و همان گونـه که ذکر شـد شـعر عزیـزی آینه تمام نمـای اصطالحـات عرفانی 
شـاعران ادب کالسـیک اسـت. مطالعـه ی دقیق تـر شـعر او نشـان داد کـه ردپایـی از رند حافظ 
نیـز در اشـعار او دیـده می شـود. عزیـزی به اسـتقبال و جواب گویـی از برخی غزل هـای حافظ 
پرداختـه اسـت؛ اّمـا اندیشـه های رندانه ی او ناشـی از این تقلید نیسـت و در سـایر آثـار عزیزی 
نیـز دیـده می شـود. توضیـح دربـاره ی مفهـوم رند فراتـر از حوصله ایـن بحث اسـت؛ ولی ذکر 
نمونه هایـی مرتبـط بـا ایـن موضـوع از شـعر عزیـزی خواننـدگان را بـه شـناخت دقیق تـری از 

اندیشـه های واالی او می رسـاند.
تا شب از دیده ی ساقی بزنم جامی چند                                                                   شهره ی شهر شدم همره بدنامی چند 
)عزیزی، 1386: 143(   
از سمک بال زنان سوی سما می آیی گر تو را سِرّ سماوات بگویم ای شیخ

ای که در میکده با حکم قضا می آیی                                                                               صوفی شهر هم از باده خوران قدر است
)همان: 281(

3.  نتیجه گیری
آنچـه در آغـاز مطالعـه ی اجمالـی آثـار عزیـزی توجه نگارنـدگان را جلـب کرد، حضـور او به 
عنـوان شـاعر روزگار معاصـر در بطـن زندگـی مردم جامعـه، انتقاد بـه رفتارهای ناهنجـار رایج 
و سـرودن از فضـای دهه هـای اخیـر بـود که به شـّدت بـا مؤلفه های عرفانـی آمیخته شـده بود. 
مطالعـه ی دقیق تـر اشـعار او نشـان داد کـه بیش از آنکه بخواهیـم عزیزی را به عنوان یک شـاعر 
مقّلد در به کار بردن اندیشـه های عرفانی شـاعران ادبیات کالسـیم بدانیم، باید او را یک شـاعر 
مبتکـر و صاحـب سـبک در این خصوص دانسـت؛ چرا که او شـاعری اسـت کـه در روزگار ما 
بـه بخشـی مظاهـر تمدن بـه صورت یک جـا اشـاره می کنـد و آن ها را بـا  مضامیـن عرفانی در 
هـم می آمیـزد. اگـر چـه عطار و موالنـا عالی ترین مضامین عرفانـی را در آثـار خویش به تصویر 
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کشـیده اند؛ اّمـا به سـبب مسـلک و مشـرب عارفانه، کم تر بـه  جنبه های دیگـر زندگی چون نقد 
مسـائل اجتماعـی، سیاسـی و پرداخته انـد؛ حـال آنکه عزیـزی از تجّلـی خداوند بر کـوه طور و 
شـقایق های سـرخ بیسـتون تا  عرفان بودایی و عرفان ناتورالیسـم و دردها و ناهنجاری اجتماعی 
را یکجـا  در اشـعار خـود بـه کار برده اسـت و همین ویژگی شـعر او را منحصر به فرد سـاخته 
اسـت. می تـوان گفـت که در شـعر عزیـزی ردپای بیشـتر مکاتب عرفانـی از عرفان اسـالمی تا 
هندو و بوداییسـم و مکاتب شـرقی دیده می شـود. او شـاعری اسـت که با وارد ساختن مضامین 
عرفانـی شـاعرانی چـون سـنایی و عطـار و موالنـا، جلوه هایـی از عرفـان ناتورالیسـتی و عرفان 
شـرق در ایـن خصـوص صاحـب سـبکی خـاص شـده اسـت. مهم تریـن مؤلفه هـای عرفانـی 
کـه عزیـزی در شـعر خـود بـه کار برده اسـت، عبارتنـد از: وحدت وجـود، فنا فی اهلّل، رسـتن از 
تعلقات ماّدی، مخالفت با آرای فالسـفه، برتری عشـق نسـبت به عقل، اشـرف مخلوقات بودن 

انسـان، رانده شـدن انسان از بهشـت و شطحیّات.
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