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چکیده
معناااا گارااارش فردااان در گا یش ا حاااف  ،در تطبیااا گ اار اااا تااایر ما ا

ا فین،

دتاخ ش تح لی ج ا د ه گتت .غالب حاف پژوها ار گین ااورا کان حااف

عشا رگ هما اار گماات گلهی تلقی میکن کن منحصرگً ان گاسا تپرده د ه گتات

و در مقاال ،فردارا رگ گز عشا ایاصیب میدگا  .اا وج د گین ،مقایس اشااارا
م ج د در دعر حاف  ،اا

رتانا اهااا مفها می م جا د در تألیفاات تاایر

فین ،حت گین گزگره رگ م رد تردی قارگر مایدها  .گدعااا حااف مبنای اار

ایاهرگی فردارا گز عشا ،گز آاجا کن اا رویکارد کلای عرفااا گتا می یعنای
 .1دناتن دیجیاال (10.22051/jml.2019.22155.1601 :)DOI

 .2دگاشج ا دکارا زاا و گدایات فارتی ،دگاشراه ترایت م رس ،تهرگ  ،گیرگ (ا یسن ش مسئ ل).
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 .3گتااد گروه زاا و گدایات فارتی ،دگاشراه ترایت م رس ،تهرگ  ،گیرگ h.ghobadi@ihcs.ac.ir .

 .4دگاشیار گروه عل م قرآ و ح یث ،پژوهشراه عل م گاساای ،تهرگ  ،گیرگ a.pakatchi@isu.ac.ir .
 .5گتااد گروه زاا و گدایات فارتی ،دگاشراه گلزهرگ (س) ،تهرگ  ،گیرگ drhoseini@yahoo.com .
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تیطرش عام عشا در جهاا للقات تدااد دگرد ،دایساا ااازاررا گتات .ااناظار

میرت کن حاف در گین میاان ایش گز همن گز عطار ایشاا را تاأ یر پذیرفاان و ااا
وج د گعاقاد ان تیطرش عام عشا در جها للقت ،اقط کمال عشا رگ کان هماا
درد عشا گتت ،مخص ص گاسا میدگا  .گین در حالی گتت کان حااف پژوهاا

عم تاً گین دی گاه حاف رگ ان گ ا دیررا تفسیر کردهگا  .در ل ل گین تفاتیر،

اسیارا گز مفاهیم و مدامین دعر حاف گز دتارس فهم مخاطاب لاارخ ل گها

د  .گین مقالن اا تبیین یکی گز گتاعارههاا انیادین م ج د در ما

تص ف ،یعنای

«دُردا دَرد» ،و مقایس گزگرههاا مرتبط اا آ در دعر حاف و تایر تألیفات گهل
تص ف ان اازل گای گاراارش فرداان و اهارش آااا گز عشاا در ماان گا یشا حااف

میپردگزد.

واژههای کلیدی :عشا ،گماات گلهی ،دُردا دَرد ،حاف  ،عطار ایشاا را.

مقدمه
در ل ل قرو ت م تا هشام هجرا ،گفاما عرفاای در تاحت معارف گت می ،اقشی تعیینکنن ه
و ج ا دگدت .الجرم ،مباای عرفا لط ط کلی گا یشن مافکرگ آ عصر رگ رقم میزد؛ انااارگین،

کردگرهاا غیرگفاماای کن در ض یت اا گین لط ط کلی قرگر دگدت ،ممکان امایدا  .در هماین
رگتاا ،حاف پژوهاای همچ

قاتم غنی ک دی ا تا جها فکرا حاف رگ اا ت جن ان فداا عصار

گو کن دورگ غلب عرفا ا ده گتت ،درح دهنا (غنای ،1386 ،خ  .)223-221 :2اان گیان ترتیاب،

حاف محص ل زماان و زمین عصرا ا د کن دعر و اظام معرفای گو رگ گمکا پذیر میکرد .همچنین،
روگاط اینامانی ق ا میا گدعار حاف و تألیفات گهل تص ف ،اازگا یشای در گاراارش فرداان رگ ،اازد

حاف  ،در قیاس اا گین ما  ،اان یاض ضارورت در رگه دانالت منظ ما فکارا گیان دااعر ،اا ل

میکن  .ان عبارت دیرر ،ضرورت ورود ان گین پژوهش هما ضرورت گحیاا یض ارااه تااریخی

ان گدایات گتت .اا عب ر گز الینهاا ظاهرا مان حاف  ،میت گ دریافت کن علیرغم تفاتیر م ج د
گز دعر حاف  ،وا فردارا رگ ان محروم گز عشا ،الکن اهرهمن و ارل ردگر گز آ میدگاا  .ااا گیان

ت ضیح کن ان گعاقاد گو ،گاساایت درجنگا گز کمال عشا رگ دگرگتت کن فردارا گز رتی

اان گیان

اقطن اات گ گا  .حاف گین درجن رگ «درد عشا» میاام و عالم للقت رگ ان میخاانگا تشبین مایکنا

کن در آ تمام مخل قات ،ان غیر گز گاسا  ،ترل داان گز افی درگب عشا مایا دان و دردا یاا

اا افی آ درگب رگ کن م ج لمارا و درد گتت ،ار لاک (گاسا ) مایریزاا  .اان گیان ترتیاب،
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حاف ل د رگ گ گا لاکاشین و درداآدامی معرفی میکن کن هر چن رگ تاکنا عالم ملک ت،

یعنی فردارا  ،گز جام عشا امیا دن و ان پیماان گو میریزا  ،ایگ ین ا ش میکن و گیان گ اان

درد عشا رگ ان جا میپذیرد .ا یهی گتت کن در گین تص یر ،فردارا انتنهاا گز عشاا اایاصایب

ایسان ؛ الکن وگتط گفاض عشا ان گاسا تلقی مید ا  .اا گین همن ،ان اااور حااف  ،اقطا کماال و

تمامیت عشا هما دُ رد (دردا جام) گتت کن فرداارا قاادر اان کشای

ااار آ اب داا و آ رگ

لاک گاسا ریخان و ان گین اح  ،ااا آدم رگهاشاین هامپیمااان دا ا  .گز هماین رو ،حااف ما عی

مید د کن «فردان عشا ا گا کن چیست»؛ زیرگ فردارا پیماا عشا رگ ان تماامی امایا دان و گز
دَرد عشا یا دُردا لمارآور آ پیماان پرهیز میکنن .

گین مقالن ان چهار اخش کلی تقسیم د ه گتت .در اخش اخست ،ان اازل گای و اررتای آرگا

حاف پژوها دراارش گارارش فردان در گدعار حاف و رگاط آ اا عشا ل گهیم پردگلت .اخش دوم،

رگ ان اق تحلیل حاف پژوها گلاصاص ل گهیم دگد .پس گز آ  ،در اخش ت م اشاا لا گهیم دگد
کن چر ان اازا مؤلفا آ ار عرفاای اا جناس دو وگژش «دُرد» و «دَرد» ،گتاعارهگا انیادین رگ در تنت
گدایات عرفاای

رتان ا میکن کن در آ  ،جها للقت انمثاا میخاانگا تص یر مایدا د کان

هم مخل قات (گز جملن فردارا ) گز درگب عشا گلهی میا دن و گز هما اقطن تمایز میاا عشاا

گاسا و عشا فردان رخ میامای  .در اخش چهارم ،اا تکین ار هماین گتااعارش انیاادین ،رگاطا میاا

گاسا و فردان و همپیماااری گیان دو رگ در یکای گز غازلهااا ددا گر و احاثارگاریاز حااف پای

میگیریم تا در پایا  ،ار گتاس ااایج اندتت آم ه اشا دهایم کان ت جان اان گیان گتااعارش انیاادین،
چر ان گدرگک ل گان ه رگ گز گارارش فردان در دعر حاف دگرگ

ل گه کرد.

 .1مروری بر آرای حافظپژوهان پیرامون رابطۀ فرشته و عشق در اشعار حافظ
ارگا رگه ارد ان جها دعر حاف  ،ت جن ان دی گاه گو در ااب گتط رش آفرینش و رگاط ل گ و گاسا

و فردارا گهمیای کلی ا دگرد .در اراه گول ،اناظر میرت کن حاف فردارا رگ فاق عشا تلقی

میکن و گمایاز آدمی رگ ار فردارا هما ارل ردگرا آدمی گز م هبت عشا میدگا :
فردان عشا ا گا کن چیسات گا تااقی

اخ گهجام وگ ای (درگای) ان لااک آدم ریاز
(حاف )230 :1392 ،

غالااب حاااف پژوهااا ظاااهر همااین گدعااا رگ ارگرفااان و فردااارا حاااف رگ محااروم گز عشااا

اردمردهگا و ان تبع آ  ،اار گمااای رگ کن ار دوش گاسا اهاده د ه ،هما عشاا قلما گد کاردهگاا .
ان وگقع« ،گماات» مفه می قرآای گتت کن در گین آین ان آ گداره د ه گتت« :إِاا عَرَضْنَا گلْأَمااَن عَلَای
گلسماوگت وَ گلْأَرْضِ وَ گلْجِبالِ فَأَایْنَ أَ ْ یَحْمِلْنَها وَ أَدْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَها گلْإِاْسا ُ إِانُ کا َ ظَلُ ماً جَهُ لً».
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(گحزگب ،آی  .)72ما گماات [گلهی و اار تکلیف] رگ ار آتما هاا و زماین و کا ههاا عرضان کاردیم.

پس ،گز اردگدان آ ترااز زدا و گز آ هرگتناک د ا [ ،ولای] گاساا آ رگ اردگدات رگتاای گو
تامررا اادگ ا د (ترجم عزتگهلل ف الدوا ).

مطااا گین آین ،ل گوا «گماات» رگ گز میا هم مخل قات ،منحصرگٌ ،ان ا ع گاسا تاپرده گتات.

در گینجا ،لف «آتما ها» مجازگً انمعناا فردارا (تاکنا آتما ) تعبیر مایدا د .چنااکان حااف

ایز ،در غزل معروف ل یش ،ااا مطلاع «دوش دیا م کان م اض در میخااان زداا » ،هماین معنااا

مجازا رگ ارگرفان گتت:

آتما اار گمااات اا گاسات کشای

قرعاا فااال ااان اااام ماان دی گااان زدااا

(حاف )166 :1392 ،

ان گین ترتیب ،چنااچن لف قرآای «گماات» یا ان تعبیر حاف «اار گماات» انمعنااا «عشاا» اادا ؛

هیچ مخل قی ،جز گاسا  ،امیت گا گز عشا ارل ردگر د د.

گروهی گز حاف پژوها ااور دگرا کن مرگد حاف گز «اار گماات» هما عشا گتت .گروه دیرر،

ضمن تأیی گین اکان کن گماات گلهی عشا ا ده گتت ،اادها دی گاسا اا فردان رگ ان

رت گفاضا

عشا گز گاسا ان فردان تعبیر کردهگا  .گین اادها دی مشارک یا همپیمااری گاسا و فردان رگجع اان

یکی گز گایات حاف گتت:

تاکنا حرم تار و عفاف ملک ت

اااا ماان رگهاش این اااادش مسااااان زدا ا

(حاف )166 :1392 ،

ع هگا گز حاف پژوها  ،ا و گداره ان تعبیر «اار گماات» ،منحصرگً ،ار گین معنا تأکیا مایکننا

کن فردارا گز م هبت عشا محرومگا  .در مقاال ،گروهی «اار گماات» رگ انمعناا «معرفات» تفسایر

کردهگا  .ان گین اح  ،ما ضمن گین اخش ،گاا گ ،در تن قسمت مجزگ ،ان مارور آرگا حااف پژوهاا
ل گهیم پردگلت و ترگاجام ،در قسامت چهاارم اشاا لا گهیم دگد کان گلا فاات حااف پژوهاا
چر ان اا ت جن ان یض ح یث ق تی م ت م ان «ح یث کنز» در ما

دتت مییاا .

تنت

فیاان ان هامگرگیای

« .1-1بار امانت» بهمثابۀ عشق
اهاءگل ین لرمشاهی «اار گماات» رگ مطلا عشا میدگا ؛ گماا اار آ گتات کان تحقاا عشاا مساالزم
دتایاای ان معرفت گتت (لرمشااهی .)289 :1382 ،گو ،همچناین ،قا ش عصایا آدمای رگ ،در کناار

م هبت عشا و همردیف آ قرگر میده و میا یس « :آتما و گهل آتما (فردارا ) اار گماات،
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یعنی عشا و معرفت عادقاان رگ اکشی ا ؛ چن فردان گهل عبادت و گطاعت گتت ،ان ماان گاسا گهل

عشا و عصیا » (لرمشاهی ،1389 ،خ  .)678 :1لرمشاهی گین تفسیر گز لف «گماات» رگ ان ترتاتار

ح زش عرفا گسارش میده و ار آ گتت کن «حاف همآوگز اا تایر عرفا» عشاا رگ هماا گمااات
گلهی دگاسان کن مخص ص ان گاسا گتت و م جب ارترا گو ار فردارا (لرمشااهی ،1389 ،خ ،2

ص  .)853دگری ش آد را در کااب عرفا و را ا در دعر حاف  ،انط ر کلی ،گین گی ه رگ پایش

میارد کن فردارا رقیب گزلی آدم ا دا و تارگاجام ،گاساا اان دلیال م هبات عشاا (دوتاای ااا
ل گوا ) کن هما گماات گلهی گتات ،اار آااا ارتارا ماییااا (آدا را .)240 :1379 ،گو تأکیا

میکن کن فردارا هرگز گز آ درگب گزلی ان دای هگاا (هماا  .)243 :گو ،همچا

لرمشااهی،

ق گا عشا در گاسا رگ اا وج د ق رت عصیا در گو مرتبط میدگا ؛ زیرگ در مقام تفدیل عارفا ار

زگه گ گظهار میکن کن زگه گ مایلگا تا اا تنزین گز گناه ان مقام فردارا ارتن ؛ یعنی مقام هما

مخل قات زگه و ل داینی کن اا اظار اان گنااه گاساا  ،ااا آفارینش وا مخاالف ا داا (آدا را،

 .)394 :1379هادم جاوی «گماات» رگ هما «عشا» معرفی میکن کن فرداارا گز آ اایاهارهگاا

(جاوی  .)598 :1377 ،محم ترور م الیی ،للیل لطیب رهبر ،حسینعلی ی تافی و علای دداای

همین مطلب رگ تأیی میکنن (م الیی5 :1368 ،؛ حاف 361 :1383 ،؛ حاف 308 :1381 ،؛ دداای،

 .)199 :1380ارزگر لالقی عن گ میکن کن ع هگا گماات رگ معرفت تلقی کردهگا  ،گما ایشار عرفا
آ رگ عشا میدگان (ارزگر لالقی .)459 :1389 ،ت دا گداره مایکنا کان تااکنا حارم تاار و

عفاف ملک ت ،یعنی فردارا  ،اا گاسا لاکاشین ااده عشا و محبت گلهی رگ میا دن (تا دا،

 ،1366خ  .)1080 :2اا وج د گین ،هم گو ،تنها در چن تطر اع  ،گماات گلهی گاساا رگ هماا عشاا
میدگا (هما .)1081 :

گروهی گز حاف پژوها ار آ گا کن عشا گماات گلهی ان گاسا گتت ،گماا تارگاجام ،فرداارا

ان وگتط گاسا گز م هبت عشا مسافیض مید ا  .اناظر دمیسا ،عشا هما حقیقای ا د کن فرداان
امیدی و گاسا آ رگ میدگاست و حال ،فردان گین حقیقت رگ دریافان و اا گاسا همپیالن د ه گتت،

ان گین معنا کن جنگ رگ کنار گذگدان و ان مذهب گاساا یاا هماا عشاا گرویا ه گتات .تارگاجام،

دمیسا در ماحصل احث ل د گین ت ضیح رگ میآورد کن عشا هما روح گلهی گتت کان ل گواا

در آدمی دمی و گو رگ ار فردارا ارتارا دگد (دمیساا .)40 :1395 ،محما گتااع می مایا یسا :

«فردارا کن مطااا آی  72ت رش گحزگب آ درک (درک عشا) رگ ا گرا  ،اا دیا

جلا ش عشاا

در گین گاسا لاکی اا گو هماشین مید ا تا تخن عشا آ ها رگ مست کن و ااادش مساااان زد ااا
گاسا لاکی همین گتت» (گتاع می ،1383 ،خ .)510 :1
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 .2-1بیبهرگی فرشتگان از عشق
مسع د فرزگد ،در کااب ل یش ،گ الت غزلهاا حاف  ،گعاقاد ان اب د عشا در فردارا رگ اخشی
گز تنت عرفاای گیرگ میدگا  .گو در ذیل ایای گز حاف :
جل هگاکرد رلش دیا ملاض عشاا ا گدات

عین غیرت د گز گین آتش و اار آدم زد

علت حت ایت رگ گین گ ان ایا میکن « :مان ،مسلماً ،درتت گتت .در عرفا گیرگ  ،عقیا ه

ار گین گتت کن فردارا درک عشا ا گرا » (فرزگد ،1349 ،خ  .)324 :1تعی ایاز کرماای پا رگ گز

گین فرگتر گذگدان و گین ااور رگ ان ان تنت عرفاای ،الکن ان مذهب ااازمیگردگاا و مایا یسا « :در

گا یش مذهبی ماتت کن چ

گاسا پا ان عالم هسای اهاد و گز لیل فردارا ممااز گردیا  ،عشاا

رگ کن فردان گز آ ایلبر ا د ،ان عالم لاکی گرمغا آورد» (ایاز کرمااای75 :1374 ،؛ هماا .)81 :

حسینعلی ی تفی چنین گظهار میدگرد « :اهایت آاکن (حاف ) ان تردت فرداارا گدااره دگرد کان
فاق عشا هسان  .ار گتاس گین روگاط میگ ی  :اای ار لاک آدم کن عشا و ترمساای رگ فهمیا ،

درگب ریخت» (حاف  .)424 :1381 ،لرمشاهی دراارش م کن میگ ی کان عنایات گزلای آااا رگ
ارگا گماات عشا دایسان ا ی ه ا د (لرمشااهی ،1382 ،خ  .)605 :1لامای الها را کان در قار

یازدهم ان تفسیر عرفاای دعر حاف پردگلان گتت ،همین مسیر رگ پیم ده و میگ ی کن عشاا میال

ان گتحاد گتت .فلذگ در فردارا کن گز دوگم مشاه ه ارل ردگرا  ،عشا ایست .در مقاال ،گاسا کان

گز حدرت حا دور گفااده ،میل ان گتحاد (عشا) دگرد (لامی اله را ،1381 ،خ  .)1804 :3حسان
گا را در افی گمکا عشا ارگا فردارا تا آاجا پیش میرود کن گظهار میکنا مارگد گز «تااکنا

حرم تار و عفاف ملک ت» ،در دعر حاف  ،فردارا ایسان و آاا امیت گان اا گاسا ااده ان دن ؛

زیرگ ااده هما عشا گتت (گا را )87 :1391 ،تیروس دمیسا ار گین ااور گتت کن فار آدمای ااا

فردان در محرومیت فردان گز عشا گتت (دمیسا.)39 :1395 ،

« .3-1بار امانت» بهمثابۀ معرفت و رابطۀ معرفت و عشق
ع ش دیررا گز تفسیرگرگ دعر حاف  ،اا رج ع ان کااب مر اد گلعباد گ ر اجم گل ین رگزا (ما فی

 ،)654گماات گلهی رگ ان عشا ،الکن معرفت ارمیدمارا  ،گما اکا جالب ت جان آ گتات کان حاای
گین گتخاذ م ضع ،تبب تغییرا در دی گاه آاا مبنی ار ایاهرگی فردارا گز عشا ایست.

من چهر مرتد ا ،در مکاب حاف  ،دو عنصر عشا و مسای رگ علت فدیلت اشر اار فرداارا

آتماای و مرجح گو ار کا نات و م ج دگت میدگا (مرتدا ا .)359 :1384 ،مرتدا ا در تفسایر

«اار گماات» ،گاا گ ،ان مر اد گلعباد رج ع میکن و میگ ی کن «اار گماات» هماا «معرفات» گتات.
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اا گین حال ،زماای کن ان تفسیر دعر حاف اازمیگردد ،گظهار میدگرد حاف گماات رگ ان «معرفات و

عشا» تفسیر کرده گتت و ت ضیح میده  « :گهل تص ف معاق ا کن هرچن در تفسیر گیان آیان جاز
عشا در اظر اریریم ،گز قبیل والیت و معرفت و غیره ،ل د گز مافرعات عشاا و محبات محسا ب

مید د» (هما ) .محم گمین ریاحی ایز ،اا رج ع ان مر اد گلعباد« ،ااار گمااات» رگ هماا «معرفات»

میدگا (ریاحی .)244 :1374 ،گو گین ت ضیح منحصر ان فرد رگ گرگ ن میده کن مرگد گز ملکای کان
عشا ا گدت گالیس گتت؛ زیرگ گو گز آتش ا د و عشا لا یت لاکیا گتت (هماا  .)251 :تاعی

حمی یا  ،اا گتاناد ان ارلی ما

عرفاای همچ

مر اد گلعباد یا رتالن عقل و عشا گز گحم غزگلی

(ما فی « ،)520اار گماات» رگ معرفت دگاسان گتت (حمی یا  ،1392 ،خ  .)2333 :3اا وج د گیان ،گو
اا گین ت ضیح ایشار ار گاهام م ض ع گفزوده گتت؛ چارگ کان همچناا فرداان رگ فاقا عشاا قلما گد

میکن و اا پیشکشی

مفه م «روح» تص یرا آدفان گز م ض ع ااندتات مایدها و مایگ یا :

«فردان آفری ه گز روح محض ،گز عشا ایاهره گتت ،لیکن تکنگا لاک اان ااام آدمای اان دولات
عشا ،فردان رگ پس پشت میاه  ...گفانگاا کان عشاا گتاتااً لا ایت لااک گتات» (حمیا یا ،

 ،1392خ  )2867 :4در عین حال ،حمی یا ان داعرگای گز مان گدایات ق یم فارتی گدااره مایکنا

کن «اار گماات» رگ عشا دگاسانگا (حمی یا  ،1392 ،خ  .)2337 :3ج لیا ایز اا ت ضیح آاکن فردان
گز ا ر و آتاش آفریا ه دا ه ،عشاا رگ لا ایت لااک مایدگاا (ج لیاا  ،1379 ،خ .)1397 :3

ترگاجام ،ارگا حل مشکل دو مفه م ،عشا و معرفت رگ ان هم میآمیزد و عن گ مایکنا کان «ااار

گماات» انمعناا «عشا ان معرفت گلهی» ا ده گتت (ج لیا  ،1379 ،خ  )995 :2و در جاا دیرر آ

رگ منحصرگً عشا میدگا (ج لیا  ،1379 ،خ .)1578 :3

داهرخ مسک ب فردارا رگ رگهنما و دتاریر آدمای معرفای مایکنا  .گز گیان رو ،دیا گاه گو

درتت اقط مقاال آد را گتت کن گز فردارا در کس ت رقیب گاسا یااد مایکنا (مساک ب،

40 :1389؛ آد را .)240 :1379 ،گز همین رو ،هم پیالری گاسا اا فردان و گفاض وج د یا معرفات

ان گ اسا گز ت ا فردان ،گز منظر مسک ب ،گمارا اعیا ایسات .گو گمااات رگ معاادل «معرفات» تلقای

میکن و میگ ی کن گاسا اا کسب معرفات اان ل گواا  ،دارگب گزلای رگ ا دای و ااا فرداارا
همپیماان و اا ل گ همپیما د (هما .)17 :

 .4-1همانی دو مفهوم عشق و معرفت در آرای صوفیه با توجه به حدیث کنز
چنااکن مشاه ه د  ،حاف پژوها گ ط ح «اار گماات» رگ یا ان رت «عشا» ،یا ان «معرفات» معناا

کردهگا  .پیش گز ورود ان اخش آتی ،گفانی گتت کان گز منظار مافکارگ

ا فی و در ماان تانت
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عرفاای ،مرتب کمال عشا کن منحصر ان گاسا گتت ،جاذانگا گز جااب حا گاسا رگ اشاان میرود و
م ج معرفت وا ان ل گوا گتت .ان گین ترتیب ،دو مفه م «عشا» (یاا کماال عشاا) و «معرفات»

(یا کمال معرفت) اا یک یرر گین هماای دگرا و مخص ص ان اا ع گاساا ااندامار مایرواا  .گیان
م هبت ،در تعاایر عارفا  ،گاه ان

رت گنجی تعبیر د ه کن ل گوا آ رگ در ویرگا عالم لاکی

پنها کر ده گتت .گین تص یر معرف قاالیای منحصر ان گاساا گتات کان گز چشام فرداارا مساا ر
ماا ه و گاه در ذیل ح یث م ت م ان «ح یث کنز» ان آ گداره مید د .گین ح یث ق تی کان در
ما

فیاان مکررگً ان آ رج ع مید د ،گز گین قرگر گتت« :کنت کنزگً مخفیا فأحببت أ أعارف،

فخلقت گلخلا لکی أعرف»« :من گنج پنهاای ا دم ،پس دوتت دگدام کن دنالان د م ،پاس للاا
رگ آفری م تا دنالان د م» .در گینجا ،ل گوا ل د رگ انمثاا گنجی پنها معرفی میکن کن ان قص

تجلی گق گم ان آفرینش مخل قات کرده گتت .اا گین حال ،ذگت حا هما گره اادانالانی و فرگتار گز
ح گدرگک هم مخل قات گتت .اای ت جن دگدت کن لف «للا» ،در گینجا ،لف عام و دامل هما

مخل قات گتت .چنااکن حکیم ترمذا تماامی مخل قاات و عا گلم وجا د رگ مصا گ آ مایدگاا
(ترمذا 1426 ،ه .)22 : .اارا ،در ما

فیاان ،لف «للاا» گغلاب اان جان و گاساا (روزاهاا

اقلاای 1426 ،ه12 : .؛ همااا  1428 ،ه ،)170 : .یااا منحصاارگً ااان گاسااا (جی ااای ترگالتاارگر،

 ،)10 : 1428یا انط ر لاص ان گاسا عارف تعبیار مایدا د ،همچناا کان روزاهاا اقلای آ رگ

لاص مشااقا و گهل محبت میدگا (روزاها اقلی 2008 ،م ،خ 345 :1؛ هما  ،خ 65 :2؛ هماا ،
خ  .)391 :3عینگلقدات هم گای ایز لف «للا» رگ ار هم مخل قات گط

میکن  ،گما در ت ضیح

میگفزگی کن «فأحببت أ أعرف» رگ تنها عارفا درمییاان (عاینگلقداات 1926 ،م .)19 :اان تعبیار

عینگلقدات ،کمال گین گنج یا کمال کمال معرفات مصا گ رحمات ل گواا و ماعلاا اان پیاامبر
گت م (ص) گتت .اارا ،رت ل گکرم (ص) گز گین رحمت لاص ان هم ا ع اشر زکاات مایدها

(عینگلقدات 1341 ،ه .)90 : .گو تأکی میکن کن گین گنج رگ اان ارکات محما (ص) اان عاالم
وج د آوردا (هما  .)256 :ان گین ترتیاب ،عاینگلقداات هما مخل قاات رگ طفیال هساای پیاامبر

گت م (ص) تلقی میکن  .روزاها اقلی ،ان اقل گز تهل تسارا (ما فی  283ه ،) .ضمن گداره اان
ح یث کنز ،ار آ گتت کن محبت و معرفت گزلی ل گوا ان ان گااش م جب تجلی گا گر انع و
گفعال ار ان گا و مخل قات ا د ،گما معرفت وگالتر کن گا گر گتما و فات گتات ،تاا زماا لاروخ

پیامبر گت م (ص) ماجلی اش و ذروش کمال آ کن معرفت اان ذگت (در حا مقا ور اارگا گاساا )
ا د ،ان ارکت مشااه گت ابای گکارم (ص) اارگا گمات وا ممکان دا (روزاهاا اقلای 2008 ،م،

خ  297 :1و 368؛ همااااااا  ،خ 532 :3؛ همااااااا 70 :1381 ،؛ همااااااا 166 :1374 ،؛ همااااااا ،

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 141 /

 1427ه .)72 : .گو میگفزگی کن گین گنج پنها اان قصا دناتااا

لا د گااا گ «اار هسات (تماام

م ج دگت) تجلی کرد» و تپس گین تجلی رگ اا گا گر فات کامل کرد (هماا 17 :1374 ،؛ هماا ،

 1427ه .)9 : .روزاها  ،ترگاجام ،اا گتافاده گز ح یث کنز ان اایجن میرت کن محبات و معرفات

الزم و ملزوم یک یررا (هما  .)336 :1374 ،میب ا ،در ذیل همین ح یث ق تی ،مقام معرفت رگ

لاص عارفا میدگا و میگ ی « :اناء معرفت ار محبت گتات .هرجاا کان محبات گتات ،معرفات
گتت» (میب ا ،1371 ،خ  .) 477 :6گلبان اای ت جن دگدت کن گاسا حای در کمال معرفت ل د تنها
ان مرتبنگا گز معرفت ل گوا دتت مییاا کن ان گا گزش ق ر و گتاطاعت گوتت .الجرم گین کماال
معرفت کن مق ور گاسا گتت ،هما گنج پنها دگاسان و اندتت گاسا و گز لاک گو ایرو کشی ه

مید د .ح یث کنز و رگاط آ اا معرفت و محبت ،اع ها در آرگا گانعرای و داارحا گو ،داباال
مید د؛ چنااکن گانعرای ،ضمن گداره ان ح یث کنز ،یادآور مید د کن گگر محبت اب د ،عالم در
وج د امیآم و حرکت عالم گز ع م ان تا ا وجا د تنهاا ااا محارک عشاا ممکان دا ه گتات

(گانعرای 1946 ،م ،خ 203 :1؛ گانعرای ،ایتا ،خ  .)112 :2گو یادآور مید د کن گین حرکات در
جملری گدیا جارا گتت و ار همین گتاس ،گقسام و درجات گ اااگ ای گز حاب (عشاا) در عاالم

هست (هما  ،خ 303 :2؛ هما  ،ایتا ،خ  .)112 :2اا گین همن ،گین ظه ر اارگا مخل قاات اانطا ر
عام و ارگا گاسا (یا مشااقا گز میا گاسا ها) انط ر لاص ا ده گتت (هما  ،خ  61 ،6 :2و .)326

گانعرای یادآور مید د کن د نالت حا ،چنااکن هست ،ارگا هیچ مخل قی ممکن ایست و گاساا

کن ان کمال معرفت ذگت دتت مییاا  ،ان وگقع ذگت رگ در مقام مشاه ه و ان حا ظرفیات لا یش

گدرگک میکن  .در آ مقام کن گانعرای آ رگ «وح ت ده د» میاام  ،گاسا اا مشه د ل یش کن
تجلی حا گتت ،یرااری مییاا  ،ان اا ذگت حا (هما  ،خ  .)67 :2گانعرای ،در فا حات مکین ،ان

تعریف گ ط ح «کأسگلحب» یا جام محبت میپردگزد و در ت ضیح میگ ی جام هما «مظهر» یاا
م رک عشا و درگب هما «ظاهر» یا تجلی حا و «درب» انمعناا گدرگک تجلی ل گواا گتات و

ماذکر مید د کن قلب گاسا ان منزل هما جام گتت و افی یا اا افی درگب عشا اسان ان حاال

م رک آ گتت (گانعرای ،ایتا ،خ  )114 :2ان هر ترتیب ،همین مفه م گتت کان اعا ها در داعر

حاف ان

رت عبارت «گنج غم عشا» ظااهر مایدا د و دااه اعماتگهلل ولای هماین تعبیار رگ در

منظ م عرفاای ل یش مکرر میکنا (دااه اعماتگهلل ولای 560 :1380 ،و )658؛ انااارگین ،ااناظار

میرت کن در هم گین مرگحل ،جمیع مخل قات (گز جملن فردارا ) گز عشا و معرفات اایاصایب
ایسان  ،گما کمال گین مرتبن رگ کن مخاص گاسا گتت ،درامییاان .
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در جمعان ا اخش گول ،چنین اناظر میرت کن هم حاف پژوها گین رأا رگ گتخاذ کردهگاا

کن فردارا  ،ار ل ف گاسا  ،تهمی گز م هبت عشا ا گرا  .آاا غالباً «عشا» رگ هما گماات گلهی
تلقی میکنن کن هیچ مخل قی ،جز گاساا  ،آ رگ اپاذیرفت و ااار آ رگ اار دوش اکشای  .عا هگا

دیرر ،گماات گلهی رگ ان «معرفت» معنا میکنن  .ان هر ترتیاب ،علایرغام گیان گلاا ف ظااهرا ،ااا

رج ع ان مان تنت عرفاای درمییاایم کن هما گره دو مفها م عشاا و معرفات یاا معااین یاا الزم و

ملزوم یک یرر دگاسان د ه گا  .اکا جالب ت جن در آرگا دارحا حاف آ گتت کن گاه اردگدت

دخصی ل د رگ اا گطمینا و ایهیچ تردی ا ،ااورا عرفاای و حای دینی تلقی میکنن و تاااقنگا

رگ در تنت ان آ اسبت میدهن کن در گ ل وج د ا گرد .در دو اخش آتی اشا ل گهیم دگد کان

چر ان گزگرش «محرومیت فردارا گز عشا» انتنها در تنت عرفااای وجا د اا گرد ،الکان ااا هساا

گا یش مافکرگ عرفاای ماناقض گتت .اناارگین ،دع گا حاف گتاتاً گز اقط دیررا آغاز مید د و
تبیین گزگرش «فردان عشا ا گا » ،مسالزم وگکاوا ایشار در زیرالینهااا ماان گ ار حااف و ماقا ما

گوتت.

 .2بهرۀ فرشتگان از عشق
پارهگا گز تحلیلگرگ دعر حاف کن اا پشا گانگا گز عرفا و فلسف گت می اان تحلیال داعر حااف

پردگلانگا  ،عشا رگ گمرا عام در عالم آفرینش تلقی کرده و در گین میا  ،مرتبنگا لاص گز عشاا
رگ ان گاسا اسبت دگدهگا  .عب گلعلی پرت عل ا ،در عقای و گفکار ل گجن ،تأکی میکنا « :حرکات

آتما و زم و آاچان در گوتات ،حرکاای جاویا گ اان تا ا کماال گز گ ار عشاا گتات و هایچ
م ج دا گز گین حرکت ایاهره ایست و گین جها حرکت در ج هر جسم گتت کن ان ت ا کمال

ل یش رهسپر گتت» (پرت عل ا .)21 :1378 ،اا وج د گین ،در گدگمن ان تناقدای دچاار مایدا د و

ضمن تعریف گماات گلهی« ،عشا» رگ تنها مخص ص ان گاسا میدگا « :جل گت حسن معب د الیازگل،
لزوم گیجاد م ج دا رگ کن ان گ یان جماال عشاا ورزد آداکار تاالت و عاداقی جماالپرتات رگ

ان وج د آورد و چ

اار گرگ عشا رگ کن در لسا قرآ مجی ان گمااات تعبیار دا ه آتاما هاا و

زمین اا گاسان کشی ار دوش گاسا اهاد» (هما  .)20 :گین تناقض آاجا ایشار جل ه میکن کن وا،

در م ضعی دیرر ،گماات رگ معادل «معرفت» میدگا (هما  .)137 :همچنین ،علی تاعادتپارور ،در

کااب جمال آفااب ،ان وج د محبت عام در هم مخل قات و محبت لاص در گاساا گدااره کارده

گتت« :کمال عشاا و حقیقات اایگااهااا محبا ب ،آ رگ اادا کان در قبا ل والیات کلیا گلهیان

یکااتت؛ وگران هم م ج دگت ان حدرت دوتت عشا میورزا  ...ل گجن هم میگ ی  :م کان
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عشا حدرت دوتت رگ (در ح گعلی) ا گرا ؛ زیرگ گیشا در کمال و منزلاای هساان کان اان آااا

دگده د ه و فرگتر امیروا ...گما ت گا گاسا ! ایا و ق می در طریا تیر و تل ک انن؛ و اا مجاه گت،
پرده گز رلسار فطرت ل د ارکنار کن ،و حجابهاا میاا لا یش و معشا

درگب تجلیات دوتت جامی ایادامی» (تعادتپرور ،1382 ،خ .)137 :6

رگ زگیال اماا ،تاا گز

در حقیقت ،ااور ان جارا و تاراا د عشا در هم گجزگا عالم للقت ،یکی گز گرکا مهام

در گا یش عارفا گت می گتت .تهروردا ،دیخ گدرگ ( ،ما فی  587ه« ) .عقا ل» رگ فردااراای

ماعالی میدگا کن م ار فردارا دیرارا اان ااام «افا س» گاا  .گو قا گا محرکا گفا ک رگ عشاا

میدگا و یادآور مید د کن گف ک افس دگرا و افس آاا عاالم عقال رگ گدرگک مایکنا و هار

یض گز اف س معش قی ج گگاان در عالم عقل دگرا  .ان گین ترتیب ،محرک گف ک عشاا اان عاالم

ااالتر ،یعنی عالم عقل گتت و ایز هر یض گز عق ل (فردارا م ار) ان مرتب عاالیتار وجا د لا د

عشا میورزا  .گز اراه تهروردا ،گین عشاا عشاقی اافی و منازه گز اا اافی لشام و غداب و
ده ت گتت (تهروردا )50-49 :1375 ،عشا فرداارا کان تاهروردا آ رگ عشاقی محاض و

ایدا بن میدگا  ،قاال قیاس اا درگای افی و ایدرد گتت .عزگل ین محم د کاداای (ما فی ،)735

در مصباح گله گین و مفااح گلکفاین ،گین مطلب رگ ان گین اح درح میده « :ا گ اناا جمل گحا گل
عالین ار محبت گتت ...و محبت میل ااطن گتت ان عالم جمال و آ ار دو گ ان گتت :محبات عاام؛

گعنی میل قلب ان مطالع جمال فات ،و محبت لاص؛ گعنای میال روح اان مشااه ش جماال ذگت»

(کاداای .)280 :1389 ،گو پس گز آ کن محبت رگ گمرا فرگگیر دگاست و آ رگ ان دو گ اان عاام و

لاص تقسیم کرد ،محبت رگ ان «درگب» تشابین مایکنا و مایگ یا «محبات عاام» گز اظار افا و

ک ورت یض دتت ا یست و محبا ذگت کن افی گین درگب رگ دریافان  ،گاهی م جا دگت دگاای
رگ گز تنماا ش جام ل یش مسافیض میکنن « :محبا ذگت گین درگب رگ در گق گح گروگح ا ش کننا

و فدالن و باا آ ار قل ب و اف س ریزا و ل رض مان کاأس گلکارگم اصایب( »1هماا .)281 :

ان گین ترتیب ،کاداای در مقام یکی گز ا یسن گا

فین ،در اظام تمثیلی ل د ،ق ح اف گروگح

رگ گز جام احبا قل ب و اف س ج گ میکن  .اان وگقاع ،تصا یرا کان گو گز عاالم للقات ترتایم

میکن تص یر میک هگا گتت کن در آ روحاایا (آاا کن ان فاا روحاای دتت یافان و ان عالم

عقل و ملک ت پی تانگا ) درگب محبت ذگت رگ کن درگای ااف و اایغاش گتات ،مایا دان و
مسای گین عشا رگ در درج گع ا آ تجران میکنن  .در عین حال ،روحاایاا کان وگتاط گفاضا

معرفت ان مرگتب فرودتتگا  ،تن مااا ش (کا ورت و دردا) جاام لا د رگ گز عاالم اااال اار لااک

میریزا تا لاکیا گز درگب محبت فات (محبت عام) ایاصیب ابادان  .حکایم تانایی غزاا ا
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(ما فی  )535درگای رگ در همن عالم جارا میدگا کن اافی آ اهارش فرداارا و گابیاا ،میااا آ
اصیب گ فیا و گولیا و دُردا آ تهم داعرگ گتت و میگ ی « :چ

در تنت کرگم گین ا د کان و

ل رض من کاس گلکرگم اصیب ،گیشا رگ گز آ جرعن ایاخش اکردا  .تاا گیان حکماا و داعرگ اان

تجرع جرع گیشا عمر اای و ذکر ااقی اندتات آورداا » (تانایی 1962 ،م .)4 :گز تاخن تانایی

چنین ارمیآی کن گو گین درگب رگ درگب معرفت میدگا و مقص د گو گز آ دُردا کن روحاایا ار

لاک میریزا  ،معرفای االالص و مش ب ان حجااب گتات .اان گیان ترتیاب ،تصا یر فاروریخان
درگب ان دتت فردارا ار لاکاشینا ما رگ در ازدیکی ان تصاویر انیاادین داعر حااف و تحلیال

منظ م گا یشراای گو یارا میکن  2.در گین میا  ،اای ت جن دگدات کان در تانت عرفاا گتا می

مرگد گز روحاایا  ،فردارا و گروهی گز آدمیا گا کن اا افیکرد افس ان عاالم گروگح و عقا ل

پی تان و در ردیف فردارا قرگر گرفانگا  .اناارگین ،در گین فداا گا یشراای ،فرداان در مرتبانگا

عالیتر گز گاسا لاکاشین قرگر میگیرد و معرفات (در قالاب گتااعاره دارگب محبات) اان وگتاط

فردان ان گاسا گفاضن مید د .حاف اا تکین اار هماین تصا یر انیاادین ،جهاا داعر لا د رگ اساط

میده  .حاف در اسیارا گز تصاویرا کن گز فردان گرگ ن میکن گو رگ اا جاامی گز دارگب ت

ایف

میکن و اناح ا در گین میخاان ار کار میدگا  .در عین حال ،ار تسبیحگ یی فردان طعنن مایزاا

کاان گدااارتی گتاات ااان گعااارگض گزلاای فردااارا ااار آفاارینش آدم .حاااف فردااارا رگ ،در گ اال،

تسبیحگ ا گاسا میدگا و گین گمایاز ان تبب تحمل درد لمار عشا گتات کان ااا فارگ گاساا گز
عالم ملک ت و لاکاشینی ارگا گو حا ل د ه گتت:
ار در میخاا عشا گا ملض تسبیحگا ا

کاا ر آاجا طینت آدم مخمر میکننا

گو آدمی و پرا رگ «طفیل هسای عشا» میدگا و درط هسای و گنجی

(حاف )179 :1392 ،

در عاالم رگ گرگدت اان

آتاا عشا معرفی میکن (هما  .)374 ،در جاا دیرر ،گاا گ تمام عالم رگ تا لان گز آتاش عشاا

میدگا و تپس آ رگ ان گاسا مخص ص میکن و میگ ی :
در گزل پرتااا ا حسااااانت ز تجلااااای دم زد

جل ه گا کرد رلت دی ملض عشا ا گدات

عشا پی گ دا و آتاش اان همان عاالم زد

عین آتش د گز گین غیرت و اار آدم زد

(هما )142 :

گز گین گایات چنین ارمیآی کن حاف مفه م کلی عشا و محبت رگ منحصر ان گاسا امیدگاا ،

الکن مرتبنگا لاص گز عشا رگ ان گاسا اسبت میده کن در آ اقطن ،عشا ان گوخ و تمامیت ل د

میرت و میت گ آ رگ عشا حقیقی دگاست .اا تأمل در تصاویر دعر حاف  ،میت گ دریافات کان
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گو ل د رگ گ گا لاکاشینی تص ر میکن کن ار در میخاا عشا میاشین و دردا آ جام رگ کن

دیررگ امیا دن مشااقاان طلب میکن و درد گین عشا رگ ان جا مایلارد .گو ،در پارورش گیان
تص یر ،ان گایات عطار ازدیض مید د:

عشاااا مغاااز کا ناااات آما ا ما ا گم

ق تیا رگ عشا هست و درد ایسات

لیااض اب ا د عشااا ا ایدردا تمااام

درد رگ جز آدمی در لا رد ایسات

(عطار)127 :1389 ،

مفه م «دَرد» کن ل د یکی گز گ اط حات کلیا ا در گا یشا عطاار گتات ،تعبیارا گز مرتبا

تمامیت عشا اندمار میرود کن جز ارگا گاسا میسر ایست .دفیعی ک کنی در مق م گلهیاامن اان

مفه م کلی ا «دَرد» در دعر عطار گداره میکن و یادآور مید د کن عطار آ «کیمیاا رگتااین رگ

کن در درو آدمی گتت» درد میل گا (عطار .)34 :1387 ،گز ارااه عطاار ،هما عنا ار عاالم اان
لالا ل د عشا میورزا و اا گین همن ،گز گین عشا جز د ر و ترمسای و دادا اصایبی ا گراا و
تنها گاسا گتت کن ان تحمل درد گین عشا مخص ص د ه گتت .تحمل گین درد هما «اار گمااات»

گتت کن در گزل ار دوش گاسا اهاده د ه گتت .دروگقع ،حاف گز گین گایات عطار اسیار ماأ ر اا ده

گتت .گ ط ح «دُرد» رگ گز «دَرد» ارمیگیرد و م عی گتت آاجاا کان فرداارا و تااکنا عارش و
ملک ت ل گوا گز دارگب عشاا گو ااادش ااف مایا دان و ترل دااان مساای مایکننا  ،گاساا

ارلاکگفااده درداکش گین میخاان گشان و درد و ا ا لمار عشا رگ ان جا لری ه گتت:

ان دُرد و اف ت رگ حکم ایست قصن مخ گ

پس گز گین مرور ک تاه ار دی گاه عارفاای چ

گر گا کی ان ان وفا رضاتت لرده مریر
(حاف )223 :1392 ،

تهروردا ،کادااای ،تانا ی ،عطاار ،تارگاجام

حاف  ،میت گ دریافت کن دعر حاف ار تص یرا انیادین در تاحت گا یشا عرفااای تکیان دگرد و

در مسیر تقاالی عرفاای قرگر میگیرد .در آ تص یر انیادین ،هم م ج دگت عالم للقات گز دارگب
محبت گلهی میا دن و هیچ جز ی گز گجازگا گیان عاالم امایت گاا گز گیان محبات محاروم اادا .

در گین میا  ،گز اظر گروهی گز عرفا گز جملن تنا ی و عزگل ین کاداای ،روحاایا ان وگتاط

اافی

افس ،اهرش ایشارا گز محبت گلهی دگرا و افی درگب محبت رگ میا دن و گز تر لطف جرعنگا

گز آ جام رگ ان گاسا گفاضن میکنن  .در مقاال،

فیاای همچ

عطار ،گق گم گاسا رگ ان عبادت و

گطاعت ،در عین دگدان ت گ گناه ،اقط کمال عشا میدگان و گز گین رو ،گاسا رگ در مقامی اااالتر

گز فردان جاا میدهن  .حاف ار تر گین دورگهی گا یشراای کن گز گرهگاههاا مهام تانت عرفاا

گتت ،میگیسا و م ضع دوم رگ گااخاب میکن  .گفانی گتات کان گیان گازگره اانمعنااا قارگردگد
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حاف در زمرش عارفا و گهل تص ف ایسات ،الکان هماا گ اان کان پایش گز گیان ایاز گدااره دا ،

امیت گ ان تادگی منظ م فکرا مافکرا تاریخمن رگ مطلقاً لارخ گز دعاوا عصر گو و ایگعانا ان
منااع و مآلذ گا یشنگش درح دگد.

 .3دُردی دَرد و تمایز عشق در انسان و فرشته
یکی گز احثارگاریزترین مسا ل ،در گدعار حااف کان ذهان اسایارا گز حااف پژوهاا رگ اان لا د
مشغ ل دگدان ،مسئل ریخان جرعنگا گز دارگب اار لااک اان هنراام ااادها دای گتات ،آاجاا کان

میگ ی :

گگر درگب ل را جرعانگا فشاا اار لااک

یا:

فردان عشا ا گاا کان چیسات گا تااقی

گز آ گناه کن افعی رت ان غیر چن ااک
(هما )255 :

اخ گه جام و دارگای اان لااک آدم ریاز

(هما )230 :

حاف جرعنگا رگ کن ار لاک میریزد ان عجاز تقاضاا مایکنا ؛ زیارگ آ رگ مقاامی روحااای

میدگا  3و در آ حال ،ارگا رتی

ان گین کمال آرزوا لاکد

گز جرع ت لاک زماین در و لعال یافات

رگ در دل میپرورد:

ایچاره ما کن پیش تا گز لااک کمااریم
(هما )313 :

در وگقع ،ان گعاقاد گو ،هم لاکیا گز گین جام اهره امیارا و گین فدیلت ،فقط گز آ عاداقا

در میا لاکیا گتت .ان عبارت دیرر ،آ جرعن کن اار لااک ریخاان مایدا د ،گز جانس عشاا

گتت:

لاکیا ایاهره گا گز جرع «کأس گلکرگم»

گین تطاول این کن اا عشا مسکین کردهگاا

(هما )425 :

ان گین ترتیب ،میت گ اار گماات رگ گز جنس عشا اردمرد ،ااا گیان دقیقان کان داروطی اار آ

مارتب گتت .چنااکن پیش گز گین گفایم ،غالب حاف پژوها ااار گمااات رگ هماا عشاا و م هبات

منحصر ان گاسا اردمردهگا  .اا وج د گین ،اناظر میرت کن حاف  ،همچ

تایر مافکرگای کن در

فداا غلب گا یش عرفا ان تألیف آ ار ل د گق گم کردهگا  ،هم م ج دگت عالم للقت رگ در مسیر
عشا تص ر میکن  ،گما تمامیت عشا یا درد عشا رگ مخص ص گاسا ارمیدمارد .حااف آداکارگ
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درد ل د رگ ان «اار غم» تشبین میکن و گین ل د تأیی ا گتات اار آ اکاان کان گو «ااار گمااات» رگ
ا عی درد میدگا :

تین تنگ من و اار غام گو هیهاات

مرد گین اار گرگ ایست دل مساکینم
(هما )300 :

تعبیر «دَرد عشا» کن گز تعاایر مشه ر حاف گتت (هما  ،)233 :گز اراه داارحا حااف پنهاا

اب ده ،تا آاجا کن ااتل لاالرا ار آ گتت کن مصرع «تر درس عشا دگرد ،دل دردمن حاف » اای

ااان گیاان ا رت ل گا ا ه دا د« :تاار درد عشااا دگرد ،دل دردمنا حاااف » (لاااالرا.)16 :1337 ،

لرمشاهی یکی گز ایستودش ویژگی عشا عرفاای رگ گین مایدگاا کان عاداا غامپرتات گتات
(لرمشاهی .)289 :1382 ،همچنین ،اسیارا گز ا یسن گا

فی ان گین اکان اازمیگردا کن عشا

گسارهگا وتیع گتت کن آدمای گز آ «درد» رگ ارمایگیارد ،چنااکان گحما تامعاای در گیان اااب

میگ ی « :گا درویشا  ،گز عشا جز درد اصیب ایست» (تمعاای.)599 :1384 ،

در گدگمن ،میک دیم تا اشا دهیم کان چر اان در آ اار ا فین ،مفها م «درد عشاا» در قالاب

گتاعاره «دردا درد» اازامایی د ه گتت 4.لامی اله را ،یکی گز دارحا ق یمی حااف  ،درااارش

دو مفه م «دردا» و «درداکش» چنین ت ضیح میده « :دردا در لغات اان معنای تیرگای دارگب

ا د» (لامی اله را ،1381 ،خ  )1780 :3و ایز« :مرگد گز درداکشا عاالی همات ،هماا گا گیا

ک ا عشا گتت کن ار ریاضات و مجاه گت داقن ،ظاهر و ااطن ل د رگ گز ل ث تعلا ان مات اگهلل

پاک ام ده ،ار در آتاا لرگاات یکراری منزل گزی هگا » (هما  .)1340 :لرمشاهی دراارش معناا

«دردا» ان اقل گز غیاثگللغات میگ ی « :هر ک ورت (گتت) کن در چیازا رقیاا تاناشاین دا د»

( ،1389خ  )150 :1و دراارش «درداکش» ت ضیح میده « :کسی کن تاا تان پیالان و درد دارگب رگ

میا د » (هما  ) 151 :هما گ ان کن ار هم مخاطبا گدعار حاف آدکار گتت ،حاف اارها ل د
رگ در ل ل گدعار ل یش اا عن گ «درداکش» معرفی میکن  .اناظر میرت کن تااق گیان تعبیار

رگ میت گ ان عطار ایشاا را اازگردگا کن تأ یرپذیرا حاف گز ذهن و زاا گو هم گره م رد گداره

حاف پژوها ا ده گتت.

عطار اارها گ ط ح «دردا درد» رگ در گدعار ل یش انکار میگیارد .انااارگین ،مایتا گ گو رگ

مب ع گین تعبیر اندمار آورد .گو در یکی گز غزلهاا دی گ ان گین اکان گداره میکن کن زماای کان

گز «قرگ ی و تایبی» لسان د ه ،ان را ا روا آورده و «دردا درد ایدال » رگ ا دی ه گتت (عطار،

 .)170-169 :1387در جاا دیرر ،ل د رگ رگهتپار عشا میدگا  ،تاقی رگ

گ مایزاا و لا د رگ

طالب «ایم جرعن درد» معرفی میکن (هماا  )494-493 :و اارگا عمارا کان ارف درداکشای
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اش  ،حسرت میل رد (هما  .)394 :ایز میگ ی کن چشی

«دردا درد» گو رگ گز دو ک

ایایاز

کرده و هرگز درماای ارگا گین درد امایج یا (هماا  .)494 :درد گو رگ گز فقار و زها و فدایلت
گت م ار دیرر گدیا (هما  )153 :و گز عمر و عقل (هما  )241 :و حای گز ل یشان ل یش (هما :

 )393فارغ میکن و گو مردگاری رگ در گرو ا دی

«دردا درد» میدگاا (هماا  .)586 :عطاار اار

کساای کن گز اف میک ه میا دن هیهات میزا و دردا دا رگ «گهل درد» میاام کن کار مهم

ار دوش گیشا گتت (هما  .)510 :ترگاجام ،عطار ارترا گاسا رگ اار تاایر م جا دگت کا ناات در

گروا همین دُردا دی میدگا :

وز هرچن یافت ج هر گاساا ز دا

و ذو

مقصا ا د آاکااان گز مااای تااااقی حدااارتش

ا یی ان جانس جملا حیا گ امای رتا

یض قطره دُرد درد ان دوجها امی رت

ان ط ر لاص ،گز اراه عطار ،فدیلت گاسا ار فردارا آ گتت کن آاا

(هما )187 :

افی درگب عشاا رگ

ا دی ا و مسای عشا رگ دریافان و دردا آ رگ کن درد عشا و ا ا لمار اا د تااب ایاورداا و

ار لاک ریخان و تنها گاسا آ اار رگ ار دوش کشی :
عشاااا رگ دَردا ابایااا پاااردهتااا ز

گاه جا رگ پرده در گان پاردهدوز

ذرهگا عشااااا گز هماااان آفااااا ااااان

ذرهگا درد گز همااان عشاااا اااان

ق تیا رگ عشا هسات و درد ایسات

دَرد رگ جز آدمی درل رد ایسات

عشاااا مغاااز کا ناااات آمااا مااا گم

لیض ابا د عشاا اای دردا تماام
(عطار)127 :1389 ،

حمی یا  ،در درح ل د ار گایات حاف  ،گاا گ ان همین گایات عطار گداره میکن  .ااا گیان همان،

اایجنگیرا اهایی گو مسیرا مافاوت رگ طی میکن و میگ ی  ،ان رغم گفاا عطاار؛ اااور معما ل

حاکی گز عشا ا گدان فردان گتت (حمی یا  ،1392 ،خ  .)2868 :4اان گیان ترتیاب ،گو مسایر داعر
حاف و عطار رگ گز هم جا گ مایکنا و هار دو رگ لاارخ گز تانت گا یشا عرفااای قارگر مایدها .

مرتد ا هم ان دعر عطار ااز میگردد و آ رگ گلا ف اظر عطار اا حااف تلقای مایکنا « :عطاار

عادا دردهاتت و گمایاز و فدیلت اشر رگ ان درد میدگا و میگ ی عشا مهام ایسات؛ الکان درد
عشااا گهمیاات دگرد و رجحااا اشاار ااان فردااارا گز آ جهاات گتاات کاان فردااارا درد ا گرا ا »

(مرتد ا.)361-360 :1384 ،

گفانی گتت کن پیش گز عطار ،حکیم تنایی تأکی میکن کن آدمی اای در طلب درد ارآی تا

ان عالم فردارا رگه یاا  5و «مرحباگ ا جبر یل» د د (تنایی .)282 :1383 ،گز اراه تنا ی ،گاساا
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گهل تحقیا و کسی کن پر جبر یل ار م گفقت گو میپرد کسی گتت کن «دردا درد» رگ ا دی ه گتت

(هما  .)164 :در میا داعرگ معا ر حاف  ،ع هگا گین گتاعاره رگ انکار اردهگاا  .اررتای کاارارد
گین گتاعاره در تالاار گدعار گین گفرگد ،میت گا ما رگ در ازدیکی ان ذهن و زاا حاف یاارا کنا .

مث ً ل گج ا کرماای،
انکار میارد:

فی معا ر حاف (ما فی  753ه ) .تعبیر «دردا درد» رگ در آ اار لا د

عادقا رگ اجز گز درد اباد درما

دردا درد ان دتات آر و دوگ اازگاذگر

داه اعمتگهلل ولی (ما فی  834ه،) .

فی دیررا کان ااا حااف معا ار اا ده و تحصای ت

(ل گج ا کرماای)224 :1378 ،

ل د رگ در دیرگز (دهر حاف ) ان گاجام رتاا ه و اا ارلی گز گتاتی حاف اظیار قاضای عدا گل ین

گیجی (ما فی  756ه ) .مرگوده دگدان ،اا د ت ایشارا گز گیان تعبیار گتاافاده مایکنا و آ رگ در
ل ل گدعار ل یش پرورش میده  .داه اعمتگهلل آدمی رگ ان ا دای

ما گم «دردا درد» دعا ت

میکن و دوگم گاسا در عاالم فااای رگ اان گیان اا ش ما گم وگاساان مایکنا (دااه اعماتگهلل ولای،
 .)100 :1380گو گین دردا رگ ار می اف ترجیح میده (هما  6)543 :و آ رگ ان دوگ امیفرود

(هما  )560 :و انکرگت گداره میکن کن «دردا درد» ان حقیقت دوگا آدمی گتت (هما )103 :

7

و گز همین رو ،اای آ رگ دادماان ا دی (هماا  .)243 :گو اارهاا اان ااادها دای در لرگااات گدااره

میکن (هما  8)152 :و تعبیر «گنج غم عشا» (هما  )560 :رگ انکار میارد .ان عبارت دیرار ،وا
گین دردا رگ کن گز درگب عشا ار لاک ریخان و لاک ا یا انط ر دقیاتر دل گاسا لاکی ا رگ ان

لرگاات ا ل کرده (هما  ،)222 :انمثاا گنجی تلقی میکن کن در ویرگانها یافت مید د:
عشاااا گو گنجااای و دل ویرگاااانگا

جرعااااانگا دُردا دَرد عشاااااا گو

آ چنا گنجی در گین ویرگ لا ش گتات

جااا مااا رگ ده کاان جااا آ ل ا ش گتاات
(داه اعمتگهلل ولی)120 :1380 ،

ان گین ترتیب ،گو ار آ گتت کن ارگزی گی گاسا  ،ان علت ا دای

دردا درد گتات (هماا :

 )647و ل د رگ ،اا گفاخار ،در ارگار عادقا ایغم کن تایر م ج دگت و کا نات مخص

اً فردارا

هسان « ،دردمن عشا» معرفی میکن کن «دردا عشا» رگ میا د تا درما د د (هما .)173 :
حال ،اا رودن د

پیش میآی کن مرگد

رگاط «اار گماات» و «درد عشا» و کارارد گتاعارش «دردا درد» ،گین پرتش
فیا گز گین تعبیر دقیقاً چن ا ده گتت؟ اناظار مایرتا کان غالاب مؤلفاا

فین ت گ عصیا در گاسا و میل و کشش گو انت ا گناه (ده ت) و در عین حال ،ت ان و ابر

گو ااار گناااه رگ ااان علاات غلبا عشااا حااا ،همااا درد عشااقی تلقاای مایکننا کاان فردااارا گز آ

 / 150نقد انگارۀ بیبهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ

ایاصیبگا  .میب ا ،ان عکس ،گناه آدمی رگ حا ل گز دا ت عشاا گو مایدگاا و گز قا ل اایزیا

میگ ی « :وقای در لمار درگب عشا ا دم در لل ت اساالی اکردم و گز آ اساالی اار ا اسای

کشی م و جرع محنت اسی چشی م .گفام :گلهی! ج ا ت روگ  ،گین تشنری من تا کای؟ گیان چان
تشنری گتت و جامها میاینم پیاپی» (میب ا ،1371 ،خ  .)388 :8علی ان عثما هجا یرا (ماا فی

 ،)465مؤلف کااب کشفگلمحجا ب ،دردا ااادش عشاا رگ گز زااا گا گلحسان حصارا ،یکای گز
فیا قر چهارم ،گینگ ان ت

یف میکن  « :ارذگری مرگ ان ا ا من ،ان دما گز فرزا گ آدمی ،

آ کن حا ا تعالی اا گو رگ ان ی ق رت ل د ایافری  ،ان تخصیص للقت و ان جا  ،ایوگتط غیار،
ورگ زا ه کرد و م کن رگ فرم د تا وا رگ تاج ه کننا  .پاس وا رگ فرمااای فرما د ،در آ فرماا

مخالف د ؟ چ

گول لنب دردا اا د آلارش چر اان اادا ؟» (هجا یرا.)244-243 :1392 ،

هماین روگیاات ،اان عیناان ،در طبقااتگلصا فین تاالمی (ماا فی  412ه ) .تکاارگر مایدا د (تاالمی،

 1424ه .)366 : .چنااکن میاینیم ،رگوا در گینجا دردا رگ هما معصیت گاسا مایدگاا یاا تا گ

عصیاای کن در گو مقرر د ه گتت .گحم تمعاای ،در کااب روحگالروگح ،گیان معنای رگ اانرودانی

ت ضیح میده و میگ ی ل گوا ان هر یض گز مخل قاات گز جملان عارش و آتاما و کا ه و...
للعای دگد کن حرمت آ رگ اراه دگدان  ،گما گاسا هر للعای یاا گماااای رگ کان اان گو تاپردا پااس

ا گدت و آ رگ ان یض جرعن گز دردا درد فرولت (تمعاای .)150 :1384 ،اا گین همن ،گین دردا

درد (زیسان اا قاالیت عصیا و در عین حال ،عشااورزیا ای کان اادای گز معرفات آدمای گتات)
مقامی گتت کن فردارا مقرب ان آ دتت امییاان  .چنااکن اناا اان قا ل تامعاای ،چهاار فرداا

مقرب ،یعنی جبر یل و میکا یال و گتارگفیل و عزرگ یال ،ک دای ا تاا درد گاساا رگ درک کننا و

اا گاسان (هما  .)630 :گز گین روتت کن ل گوا فریاد احبا درد رگ میدان د و فرداارا رگاان

یارا آاا میفرتا (هما  .)102 :تمعاای گناه گاسا رگ هما محبت گو ارمیدمرد و میگ ی کن

آ درلت ممن ع کن آدم دتت ان آ اارد« ،شجرة المحبة» ااام دگدات (هماا ) .همچناین ،جالاب

گتت کن در گا یش تمعاای ،فردارا اا دی

تلطا دل در آدمی روح ل د رگ اثار آدم کردهگاا .

ان وگقع ،گو ان ا عی فیدا گداره میکن کن گز فردارا ان آدمی رتی ه گتت« :چا

م کان ما

گعلی آ ازرگی و ع ا ی ا  ،گروگح ل د اثار لاک ایااک کردا » (هما  )164 :و هم گجازگا
عالم رگ اادها ش درگای میدگا کن آاچن رگ گز آ ماا ه و کس ان دی ه ان للاا آلار یعنای گاساا

دگدهگا (هما  .)306 :ردی گل ین میبا ا فرداارا رگ وگتاط گفاضا عشاا اان عاالم لااکی تلقای

میکن و میگ ی در عها ظها ر پیاامبر گتا م (ص) جبر یال در آتاما آوگز «اسْامگهلل گلارحْمن

گلرحیم» تردگد و اا آوگز گو عشا در گجزگا عالم گسارش یافت «تا هر ذرهگا گز ذرگ ر عالم در عشا
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تماع گین کلمات زاااای یافات و گز وا طنینای و ضاجیجی دانی ا » (میبا ا ،1371 ،خ )281 :9
همچنین ،ان گفا میب ا جبر یل ا د کن گاه اا پیامی حاوا «گترگر محبت» و « افت عشاا» چا

لطیفنگا روحاای ار قلب پیامبر ظاهر مید (هما  :خ 302 :1؛ هما  :خ .)187 :3

 .4همپیمانگی انسان با فرشته و بازخوانی شعری از حافظ
حاف در یکی دیرر گز گدعار ل د ان اادها دی «تاکنا حرم تار و عفاف ملک ت» اا گاسا گدااره

میکن :

گاال آدم اسردااان و ااان پیماااان زدا ا

دوش دی م کن م ض در میخاان زداا

اااا ماان رگهاشااین اااادش مسااااان زدااا

تاااکنا حاارم تااار و عفاااف ملکاا ت

(هما )166 :

گین دو ایت ،گز جهات اسیارا ،احثارگاریز ا ده و در تفسیر آ گلا فاتی میا حاف پژوهاا

درگرفان گتت .گین گلا فات عم تاً پیرگم

اقشی گتات کان فرداارا در مااجرگا للقات گاساا

اازا کردهگا  .پرتش اخست آ گتت کن فردارا چر ان در آفرینش آدم و تردان گل گو اقش
دگدان  .آیا فردارا هما تسبیحگ یا لاردهگیارا اب داا کان اان علات آفارینش آدمای ،زااا

گعارگض ان ل گوا گش دا ؟ گگر عشا گمایاز گاسا ار فردارا گتت ،فردارا ار در میخاا عشاا

چن میکنن ؟ (ان لص ص در آ هنرام کن هنا ز گال آدم ترداان اشا ه گتات) و مارگد حااف گز

اانپیمااانزد گال آدم چان اا ده گتات؟ اان عا وه ،معنااا اااادها دای فرداان ااا گاساا چیساات؟

حاف دناتا تفاتیر مخالفی رگ گز گین گایات ان دتت دگدهگا کن گلباان هار یاض در جایرااه لا د،
گرهی رگ ار گرههاا م ج د میگفزگی .

ارلی گز مفسرگ دعر حاف  ،اارگا تبیاین اقاش فرداارا در آفارینش گاساا  ،اان دگتاااای در

مر ادگلعباد اجم رگزا رج ع میکنن (اجمگل ین رگزا )69-68 :1391 ،کن میب ا ایز آ رگ اقال

میکن (میبا ا ،1371 ،خ 136 :1؛ هماا  ،خ  )562 :3و پایش گز آ در تااریخ گالمام و گلملا ک

(تاریخ طبرا) اقل د ه گتت .طبرا (ما فی  310ه ،) .در تیر آفرینش گاسا  ،اقش مخاصارا رگ

ارگا فردارا قا ل مید د کن همااا ارگرفان قبدنگا گز لاک زمین و اارد آ اان اازد ل گواا

ارگا تردان گل آدم گتت .گلبان ،فردارا در گیفاا اقش ااچیز ل د ایز دکست میل را و تنها
فردا مرگ ،ملض گلم ت ،گتت کن ترگاجام مشای لاک گز زمین ارگرفان و ازد ل گوا مایاارد

(طبرا 1967 ،م ،خ  .)44 :1اا گیان همان ،در گیان روگیات ،فرداارا در ترداان گال آدم اقشای
ا گدان و در اهایت ،تخمیر گل آدم تنها ان ی ل گوا

رت پذیرفت.
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ان گین ترتیب ،پرتش اخست ان ق ت ل د ااقی مایمااا  .پاس فرداارا اان میخااان عشاا رگه

دگرا  ،گما ار در آ ما قف مید ا و تسبیح میگ ین ؛ چرگ کان در آاجاا قارگر گتات دردا جاام
ل د رگ (کن درد عشا گتت) ار لاک اریزا و گل آدمی رگ مخمر کنن :
ار در میخاا عشا گا ملض تسبیح گ ا

کاا ر آاجا طینات آدم مخمار مایکننا

(هما )179 :

حمی یا در تفسیر گین ایت میگ ی « :چرگ فقط در؟ لف اا دقات همیشاری ل گجان ارگزیا ه

د ه ،زیرگ م ض ان فح گا اص قرآای ان هنرام للا هیچ چیز (گز جملن آدم) ان دهادت ل گاا ه
اش ا (گلکهف)51 :؛ اناارگین ،ان هنرام تردان د

گل آدم ایز چ

ان درو رگهی ا گدان ار در

گیساااادا » (حمی ا یا  ،1392 ،خ  )2328 :3همچنااین ،دراااارش میخاااان چنااین ت ضاایح م ایده ا :

«گتاعارهگا گتت گز آ لل تخاا لاص و مکا المکاای کن ل گوا در آفرینش دااهکار لا یش
تنها ا د و آ گل رگ اا مایا عشاا پارورد .گیان لل ترااه لا گ ااا ارتارین آفریا هگش رگ در گداعار
تمب لیض اا تعاایرا چ

میخاان ،میک ه ،تماداگن رگز ،و در غیر دعر ،گاه ااا حظیاره ق تای ایاا

میکنن » (هما  )2329 :و دراارش ضمیر جمعی کن در ااب تردان گل گاسا و ان پیماانزد گل گو

در دعر حاف آم ه ،ت ضیح میده کن در گینجا ضمیر جمع ارگا فاعل مفارد ،یعنای ل گواا  ،اان
کار رفان گتت (حمی یا  ،1392 ،خ .)2329 :3

گفانی گتت کن پیماان در داعر حااف اانمعنااا ظرفای اارگا ا دای

دارگب اانکاار رفاان و

«انپیماانزد » کن داای در گینجاا اانمعنااا اارهمزد جاامهاا و هامپیمااای گتات ،غالبااً در آرگا
حاف پژوها انمعناا گا گزهگیرا و تق یر فهمی ه د ه گتت .اا وجا د گیان ،تصا یرا کان کلیات
دعر حاف اندتت میده آ گتت کن فردارا اا ریخاان دردا جاام لا د اار لااک ااا گاساا

همپیالن و همپیماان د ا و همری گز یض دارگب (دارگب عشاا) ا دای ا  .حمیا یا در ت ضایح
گ ط ح «رگهاشین» ان همپیمااری گاسا و فردان گداره میکن و میگ یا کان دارط هامپیماااری

هممرتبری گتت و آ ایازمن عروخ روح گاسا لاکی ان مقام ملک تیا گتات (حمیا یا ،1392 ،

خ  .)2333 :3چنااکن میاینیم ،تفسیرا کن حمی یا در گین م ضع گرگ ن میده  ،اا تا گیرا کلای

گو مبنی ار رگهایافان فردارا ان میخاانگا کن گل آدم در آ مخمر مید د ،ماناقض گتات .گو ااار

دیرر ،دراارش «پیماانزد » میگ ی « :زد گل آدم ان پیماا دارگب ااا رحمات ل گواا و اان ما د
فرداراای

رت گرفت کن ل د عشا رگ امایدانالان » (هماا  .)2328 :در پایاا  ،گیان داارح،

علیرغم ذکر هم ت ضیحات ،عبارت «پیماانزد » رگ همچنا ان هما معناا تق یر و گاا گزهگیارا

تفسیر میکن (هما  .)2330 :گتاع می ار آ گتت کن فردارا فقط گال آدمای رگ اااال ارداا تاا
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ل گوا آ رگ اا دتت ل د در میخاان عشا تخم یار کنا و فرداارا اار در آ میخااان اان تسابیح

مشغ ل گا و اان گاا رو آ رگهای ا گراا (گتااع می ،1383 ،خ  .)510-509 :1اان گعاقااد ارزگار

لالقی ،گ ط ح «میخاان» گتاعاره گز زمین ،منزلراه گاسا لاکی ،گتت کن در آ منزل همن گز عشا
گلهی مست و ایخ دا (ارزگر لالقی .)458 :1389 ،همچنین ،گ ط ح «پیمااانزد » رگ اان ا رت

«در قالبریخان یا م زو و هماهنگتالان» تعبیر میکن و فرداارا رگ در آفارینش آدم دلیال
میدگا (هما .)460 :

در مقاال ،غالب حاف پژوها فردارا رگ در میخاان عشا حاضر میدگان و ارآ گا کن فرداان

گل آدمی رگ تردان گتت .لطیب رهبر عن گ میکنا کان فرداارا  ،منحصارگً ،گال آدم (ع) ،اان

گاسا ا عی ،رگ اا ااده محبت آمیخان و آ رگ «انپیماان زدا »؛ یعنی در قالب اشرا ریخان (حاف ،

 .)248 :1383طاهره فری همین معنا رگ تأیی میکن (فری  )249 :1376 ،و میگفزگی کان فرداارا

گل آدمی رگ اا عشا آغشان و تخمیر میکنن و هماین تابب ارتارا آدم اار فرداان گتات (هماا :

 .)270گو معناا دوگاانگا رگ ارگا «پیماانزد » تعریف میکن  .دروگقاع ،گیان ایات رگ گز گیهاامهااا
دعر حاف میدگا و میگ ی انپیماانزد گل آدم یعنی آاکن فردارا گو رگ در قالاب و پیمااانگا

مساوا قالب کن ل د جز پیماا می اب د ،قالبگیرا کردا (هما  .)249 :ج لیا میخاان عشاا رگ

زمین و فردارا رگ عامل تردان گل آدم گا گلبشر (ع) و انپیماانزد یا «در قالب هسایریخان» گو

میدگا (ج لیا  ،1379 ،خ 995 :2؛ هما .)191 :

ی تفی ،اا معنی ان قالبزد و گا گزهگیرا ،مخالف گتت و معاق گتت« :انپیماان زداا  ،یعنای

گل وج د آدم رگ اا درگب عشاا آمیخانا » (حااف  )308 :1381 ،و گز زااا دااعر مایگ یا کان
فردارا در ا دی

درگب عشا و معرفت اا من همرگهی کردا (هما ) .ج لیا در ت ضایح گیان

مسئلن گز ق ل حاف میگ ی « :فردارا اا مان اااده مساااان زداا ؛ زیارگ هماا زماا کان گال آدم

گا گلبشر رگ تردان میدگاسان کن گاسا وگج گتاع گدهایی ذگتی گتت و هر اسل گو گز اسال پیشاین

در رگه معرفت ارترا مایگیارد و تارگاجام ،گز فرداارا پایش مایگفاا و ااا چناین دانالای هما

فردارا آتماای من رگ ان رتمیت دنالان (ج لیا  ،1379 ،خ  .)995 :2همچناین ،لطیاب رهبار

عن گ میکن کن فردارا اا داعر اادش مسایآور معرفت رگ ا دی ا (حاف .)248 :1383 ،

اا ت جن ان ت ضیحات اخشهاا پیشین ،اناظر میرت کن حاف در گین گایات فداا عالم للا

رگ ان میخاانگا تشبین میکن کن در آ روحاایاا (فرداارا و گاساا هاایی کان گز کا ورت افاس
افی د ه و در ردیف تاکنا عالم ملک ت جاا گرفانگا ) ارگا ا دی

درگب محبت گلهی گرد

آم هگا  .پیشتر ،اا گتاناد ان مصباح گله گین و مفااح گلکفاین اشا دگدیم کن در ما

عرفااای عصار
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حاف محبت ان درگب تشبین د ه و در گینجا الزم ان ذکر گتت کن گین روحاایاا کاریم (کارگم) گز

تر لطف تن ماا ش جام ل د رگ کن دردآل د گتات و لا د میلای اان ا دای

آ ا گراا  ،اار لااک

میریزا  .لاک گز گین جرع عشا کن گز عاالم ملکا ت اان گو گفاضان مایدا د ،جاا مایگیارد و

ان گین ترتیب ،گل آدم تردان مید د .در گین حال ،روحاایا اا لاک رگهاشین (گاساا آلا ده اان

عالم ماده و گرفاار افس) گز یض ااده میا دن و همپیماان مید ا و ان اشاا همپیماای (اا ل د یا

اا گاسا ) جامهاا ل د رگ ار هم میزان  .گین تعبیر اا آاچن پایشتار در ما رد عطاار و «دردا درد»

گفایم همل گای دگرد؛ زیرگ گگر فردان گز افی درگب ل رده و درد آ رگ ار گل آدم ریخان ااد ،

تردان گل آدم و انپیماانزد آ کن در تفاتیر پیشین مفه م امیام د ،فهمپذیر میدا د .جالاب
آاکن ا فا لن اع گز اادش مسااانزد یا ریخان درد درگب ارگا گل آدم ،ایت زیر مطرح مید د و

گداره ان گمااای دگرد کن هما درد عشا گتت:

قرع کار ان اام من دی گان زداا

آتما اار گماات اا گاست کشی

(حاف )166 :1392 ،

گ یا حاف  ،در گین ایت ،گز زاا لاکی کن گز دردا عشا جا گرفان انتخن میآی و در مقام

دفاع گز ل د میگ ی کن گین دردا عشا کان گز عاالم اااال و آتاما (و گز کاأسگلکارگم) اار مان
فروریخان و م ج لمار و دردتر عشا گتت .هما اار گمااای گتت کن آتما امیت گاسات آ رگ
گز جام عشا اکش (تراکش یا ان د ) و من دی گان (گاساای کن ظل م و جه ل اا د) گیان ااار رگ اار

دوش کشی و درداکش گین میخاان د .

جنگ هفااد و دو ملت همن رگ عذر انن
دکر گیزد کن میا من و گو لح گفاااد

چا

ا ی ا ا حقیقاات ره گفساااان زدا ا

فیا رقصکنا تااغر داکرگان زداا

(هما )

در گین ایت ،ردپاا ح یثی گز پیامبر گکرم (ص) ان چشم میل رد کن میفرمای « :یه دیا اعا

گز م تی (ع) ان هفااد و یض فرقن تقسیم د ا  ،هفاااد فرقان گهال دوزخ ا داا و یاض فرقان گهال
اهشت و اصارا (مسیحیا ) اع گز عیسی (ع) ان هفااد و دو فرقن منشعب دا ا کان هفاااد و یاض
فرقن گهل دوزخ ا دا و یض فرقن گهل اهشت و گمت من در هفااد و تن فرقن مافر ل گهن د (و

میا آ اا گلا ف ل گه گفااد) کن هفااد و دو فرقن دوزلی هسان و یض فرقن اهشای( 9»...کلینی،

 1407ه ، .خ  .)224 :8حاف پژوها ار تر گین اکان اسیار احث کردهگا کن چرگ حااف اان جااا
هفااد و تن فرقن گز هفااد و دو فرقن تخن گفان گتت .در اهایت ،عا هگا گیان هفاااد و دو گاروه رگ

گمرگهاای دگاسان گا کن اا فرق ااجین کن حاف ایز ان آ تعلا دگرد ،هفااد و تن گاروه ل گها دا
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(حاااف 249 :1383 ،؛ ج لیااا  ،1379 ،خ 992 :2؛ گتاااع می ،1383 ،خ 510 :1؛ ارزگاار لااالقی،

 .)459 :1389حمی یا گین ع د رگ فقط اشااا کثارت تلقای کارده گتات (حمیا یا  ،1392 ،خ :3
.)2340

اا اراه ان تفسیرا کن گز گایات ااالتر گرگ ن د  ،اناظر میرت کن حاف فرق هفااد و ت م یا فرق

ااجین رگ فرگتر گز گلا ف و گدیا و مذگهب و گجزگ و گعداا جها آفرینش میدگا ؛ چرگکن چان گز

روحاایا و تاکنا عالم ملک ت اادن و چن گز لاکیا رگهاشاین ،همرای گز یاض دارگب (دارگب
محبت گلهی) ا دی ا و مست د ا  .در گین میا ،

فیا (درداکشا راا ا کان تااکنا عاالم

لاکگا ) 10گز دادا آاکن دتت کم دردا آ درگب ان گیشاا رتای ه و گز آ دارگب عاالمگیار
ایاهره اب دهگا تاغر دکرگان میزان .

آتش آ ایست کن گز دعل آ لن د دمع

کس چ حاف ارشاد گز رخ گا یشن اقاب

آتش آ گتت کن ار لرمن پروگان زدا
تا تر زلف عروتاا تاخن دااان زداا

(حاف )166 :1392 ،

دای مرگد حاف در گینجا گز «آتش» هماا دارگب عاالمگیار اادا کان هما م جا دگت گز آ

ا دی هگا  ،گما تهم فردان (دمع) گز گین آب آتشر

و درگب ااف ،ترل دای و لنا ش مساااان

ا ده و در مقاال ،اهرش گاسا لاکی (پروگان) ت لان و فناد .

نتیجهگیری
اسیارا گز دارحا حاف ار گین اکان گتفا اظر دگرا کن عشا مخاص گاسا گتت و فرداان فهمای

گز آ ا گرد .در اایجن ،اار گماات گلهی رگ کن ار دوش گاسا اهاده د ه ،عشا تلقی میکنن  .در گیان
مقالن اشا دگدیم کن گین گاراره اا

رتان اهاا مفه می

فین ،چان پایش گز حااف و چان در

زما حیات گو ،همل گای ا گدان گتت .دروگقع ،حاف ان تبع مافکرگ عرفا گا یش عصر ل د ،هم

م ج دگت عالم للقت رگ در مسیر عشا تص ر مایکارد ،هار چنا تمامیات عشاا یاا درد عشاا رگ

مخاص گاسا میدگاست .در اایجن ،گین گاراره کن فردان هیچ اصیبی گز عشا ا گدان ،درتت ایست.
الکن گاسا انوگتط ا دی

«دُردا دَرد» دردمن عشا ایز هست ،گماا فرداان در گیان عشاا گز درد

عارا گتت .گز گین رو ،ان تعبیر عطار ایشاا را اار گماات گداره ان همین درد دگرد کن مخاص آدمی

گتت .در گدگمن ،اا گداره ان غزل احثارگاریز «دوش دیا م کان م اض در میخااان زداا ( »...غازل

دماره  184تصحیح قزوینی) ،ان گین مشکل ،در تفسیر غزل ،گز زگوی دیرر پردگلان دا  .تاپس اان

گین اکان پردگلایم کان چر اان درد دارگب عشاا اار گال آدم ریخاان دا و گز تجلای آ گاسااای
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افی

ترارآورد کن گل گو ان دُرد دَرد آغشان ا د .گز اراه عطار ،ارترا گاسا ار فردارا ا دی

درگب عشا و دریافت مسای عشا و ریخان دردا آ ار لاک گتت .ان گین ترتیب ،در گین مقالان

اشا دگدیم کن مح ودکرد عشا ان آدمی و اراکرد فردارا گز آ  ،فهم اسیارا گز مدامین و

گدعار حاف رگ گز دتارس فهم ما لارخ میکن .
پینوشت

 .1گین دعر رگ غزگلی ،در گحیاء عل م گل ین ،ا و ذکر داعر آ ان گین
داارِانا داارگااً طیباااً عناا طیااب

درِانا و أهرقنا علی گألرضِ فدلن

رت آورده گتت:

کاااذگک دااارگب گلطیبا این یطیا اب

و ل رضِ من کأسِ گلکارگمِ اصایب
(غزگلی ،ایتا ،خ )94 :12

ترجمن :ازد فردا ایض درگب پاکیزهگا ا دی یم؛ درگب پاکا چنین اف مید د؛ ا دای یم و گضاافن آ
رگ ار لاک ریخایم؛ و گز جام کریما ارگا زمین اصیبی گتت.

 .2گز میا دارحا معا ر علی تعادتپرور ان گین معنا ازدیض د ه گتت (تعادتپرور.)60 :1382 ،

 .3گفانی گتت کن محم گمین ریاحی تلقی عجیب و گلبان منحصر ان فردا گز تعبیر «جرعن اار لااکریخاان»
دگرد و ار آ گتت کن جرعنگفشاا

ار کسی انمعناا تحقیر گو گتت (ریاحی.)118 :1374 ،

 .4گفانی گتت کن تعبیر «دُردا دَرد» و آ ااور کن تهم گاسا گز عشا مناشر در هم گرکاا جهاا للقات

درد گتت چنا دایع و رگیج ا ده کان حاای مخالفااای ایاز دگداان گتات .گز جملان اهاءولا و پسارش م الااا
ج لگل ین رومی عشا رگ م جب دادا میدگان و درد عشا یا ا دی

دُردا دَرد رگ تصا را ااطال تلقای

میکنن (معارف اهاء ول  ،خ 255 :1؛ م ل ا286 :1384 ،؛ هما .)634 :

 .5هما گ ان کن در اخش پیشین مقالن گداره کاردیم ،تانا ی در اقطان مقااال عطاار و حااف اهارش ایشاار و
افیتر عشا رگ ماعلا ان روحاایا میدگا  ،گما ان علت تص یر انیادین در گا یش

فیاان همری گین گفرگد گز

گتاعاره «دُردا دَرد» اهره میارا و تأکی میکنن کن گاسا اای طالب گین دَرد ااد .
 .6همچنین رک ،هما  561 :و  632و .815

 .7همچن این رک ،همااا  120 :و  121و  153و  214و  1051و  1054و  1057و  173و  152و  223و  261و
 268و  289و  358و  394و  576و  642و  693و  741و  782و  809و  1026و  1091و .1105

 .8همچنین رک :هما  173 :و .301

« .9إِ گلْیَهُ دَ تفَرقُ گ مِنْ اعْ ِ مُ تَی ع عَلَی إِحْ َا وَ تَبعِینَ فِرْقَن مِنْهَا فِرْقَن فِی گلْجَنن وَ تَبعُ َ فِرْقَن فِای گلناارِ وَ

تفَرقَت گلنصَارَا اعْ َ عِیسَی ع عَلَی گ نَایْنِ وَ تَبعِینَ فِرْقَن فِرْقَان مِنْهَاا فِای گلْجَنان وَ إِحْا َا وَ تَابعُ َ فِای گلناارِ وَ
تفَرقَت هَذِهِ گلْأُمن اعْ َ ابیها ص عَلَی لَاث وَ تَبعِینَ فِرْقَن گ نَاا ِ وَ تَبعُ َ فِرْقَن فِی گلنارِ وَ فِرْقَن فِی گلْجَنن»...
 .10ت ضیح آاکن حاف چر ان گز لف

فی تاکنا عالم لاک و آدمیا رگ مرگد میکن در ح

دیررا گتت .اا وج د گین و اا ت جن ان گلا ف اظر د ی ا کن در تفسیر لف

ل مقال

فی هست ،ظااهرگً حااف
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لف

فی رگ در مقاال افی (روحاای) انکار گرفان و در همن جا گز لرق کب د ا فی (جسام لااکی) و

دلا ملمع گو (افس مال

و اا اف گو) تاخن اانمیاا مایآورد .ا فی دگم رگه آتاماایا گتات و ما گم در

میک ش للقت ار تر رگه آاا میاشین تا جرعنگا گز جاام آااا رگ گا گیی کنا و گااه لرقا لا د (وجا د
لاکی ل د) رگ ارگا تااا

اصیبی گز آ جام ان گرو میگذگرد.
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