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 چكيده
 

 کورته

است پر چالش در جهان اسالم مباحث جمله عرفان، از 

که رویکردهای مختلفش به سلوک و تعامل با اجتامع از 

 هایبندی آن را به نحلهسدۀ دوم هجری تاکنون، طبقه

ها را در گوناگون موجب شده است که مجموع آن نحله

اند. این دو جمع کرده« عراق»و « خراسان»دو مکتب 

هایی مکتب با وجود اشرتاک در بنیادها، تفاوت

دارند که طرفداران هر مکتب روساختی و روشی با هم 

درنگ بر با اما اند. در رساالت خود، آنها را رشح داده

توان جریانی میجریان عرفان در مناطق زاگرس، 

تر را از دو مکتب فوق بازشناخت که دارای متفاوت

است. رویکرد متفاوت خود های منحرص به ویژگی

عارفان مکتب عرفانی زاگرس به مقولۀ عشق انسانی، 

های ممی ز آن از مکاتب پیشگفته به کی از شاخصهی

با تکیه بر دیوان سه شاعر این مقاله رود که شامر می

به شیوۀ  (کرد مولوی و )محوی، مالی جزیریعارف 

ست پردازد. نتایج به دتوصیفی تحلیلی به بیان آن می

دهد که عارفان مکتب عرفانی زاگرس، آمده نشان می

 د.بیننبا عشق آسامنی منیعشق انسانی را در تضاد 

ه که دایالمیسژه له جیهانی ئنگهڕتهلی پعیرفان له باسگه 

ڵ گهوت لهڵسوکهسلووک و هه جیاوازی به یبۆچوون

تا تا ئیس وهمی کۆچییهی دووههدهسه ر لهڵگادا، ههکۆمه

که  وههتوتووهلێکه ند ڕێچکهچه وی بهندیی ئهپۆلێنبه

و  «خوراسان»ی و ڕێچکانه له دوو قوتابخانهمی ئهرجهسه

ای ڕ ره، سهم دوو قوتابخانه. ئهوههنکرێدا کۆئه«عێراق»

لێکی ماکاندا، جیاوازیگهبنهژێرخان و  هاوپاری له

ر هه الیانگرانی که یهڕووخانی و ڕێبازیان هه

یان ڤۆههکانیاندا، رش ڕتووکهو په نامیلکه ک لهیهقوتابخانه

ی عیرفان له وهرنجدان به بزووتنهسهاڵم  . بهکردووه

مان بۆ و دووانهکی جیاواز لهیهڕڤۆسدا، قوتابخانهزاگ

یه. بۆچوونی لی خۆی ههندیگهمتهخا که تایبهرئهده

ه فانیی زاگڕڤۆس بی عیر کانی قوتابخانهجیاوازی عارفه

یه ندیمتهو تایبهکێک لهوینی مرڤۆیی، یهمکی ئهچه

م وتاره به پێی دیوانی سێ شاعیری یه که ئهڵبڕانههه

وی( به شێوازی ولهالی جزیری و مهحوی، مهعارف )مه

کان هوتستکهوه. دهکاتهشیی ئه شیکاری-وسیفیته

ڕڤۆس زاگ نییی عیرفادا که عارفانی قوتابخانهپیشانی ئه

وینی رێک بۆ ئهمبهیار و ههک نهوینی مرڤۆیی وهئه

 ئاسامنی نابینن.

عشق انسانی، عشق آسامنی، مکتب  واژگان کلیدی:

 عرفانی زاگرس، محوی، مالی جزیری، مولوی کرد

وینی ، ئهمرڤۆییوینی ئه کان:کییهرهسه شهو 

 حوی،،  مهزاگرڤۆسی عیرفانیی ئاسامنی، قوتابخانه

 ویولهزیری، مهالی جهمه
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 مقدمه -1

شودًیمًبندیطبقه«ًعراقی»وً«ًخراسانی»مکتبًًدوًبهًعرفانیًمکاتبًصوفیه،ًمنابعًدرًمعمواًل

درًسلوکًاست.ًعشقًدرًهرًدوًمکتب،ًمحورًوًبهانۀًاصلیًبرایًًکهًاینًمتایزًبیشرتًزادۀًتفاوت

بقاءً»وًً«اللهفناءًفیً»،ً«وصال»رودًکهًازًمنزلًپایانیًآنًبهًتعابیریًهمچونًسلوکًبهًشامرًمی

گیردًوًزنندًکهًعشقًوًعاشقًوًمعشوقًراًدرًبرمیشود.ًعارفانًازًغیرتیًدمًمیتعبیرًمی«ًبالله

ًتضمینًمی ًمنزلًپایانیًرا ًرسیدنًبه ًزدنًدوییًآنًغیرتًکاملًعشقًو ًباعثًکنار ًو کند

دًکنیشود؛ًاًماًگاهیًمجذوبًسالک،ًگامًنهادنًجًدیًبهًسلوکًراًباًعشقیًانسانیًآغازًممی

شودًوًآنًراًپلًرسیدنًبهًعشقًحقیقیًتعبیرًمی«ًعشقًمجازی»کهًدرًمنابعًصوفیهًازًآنًبهً

ًمنودًیافتهًاست.«ًاملجاًزًقنطرًهًالحقیقه»پندارندًکهًدرًجملۀًمعروفًمی

ازًاصطالحاتًمعروفًصوفیهًاستًکهًعینًالقضاتًآنًراًدرًسدۀً«ًعشقًمجازی»اصطالحً

ماًهمًدرًمتونًمختلفًصوفیانهًانعکاسًیافتهًاست.ًمعناییًکهًًپنجمًمطرحًکردًوًتاًروزگار

مانندًعشقًمجنونًبهًلیلی،ًشود،ًعشقًانسانًبهًهممعموالًًازًعشقًمجازیًارادهًمی نوعًاستً؛

اند.ًعشقًمجازیًفرهادًبهًشیرینًوًممًبهًزین.ًعشقًمجازیًراًدرًدایرۀًعشقًطبیعیًقرارًداده

شود،ًدرًحالیًکهًعشقًطبیعیًبهًطورًکلیًبهًعشقًیاًبردهًمیمعمواًلًدرًموردًانسانًبهًکارً

شودًکهًشود.ًدرًمقابلًعشقًمجازی،ًعشقًحقیقیًتعریفًمیمحبتًهمهًجانورانًاطالقًمی

ً(.0731ً:29انسانًبهًخداًدارد؛ًبنابراینًعشقًحقیقیًهامنًعشقًالهیًاستً)پورجوادی،ً

ً ًطرحًقاعده ًالحقیقه»عارفانًبا ًقنطره ًاملجاز ًبهًعنوانًمقًدمهًعشق« ایًبرایًمجازیًرا

کردندًرسیدنًبهًعشقًحقیقیًپذیرفتهًبودندًوًگاهًآزمودنًوًچشیدنًعشقًمجازیًراًتوصیهًمی

باًاینًتأکیدًکهًمقصودشانًعشقًمجازیًعقالنیًوًعفیفًاستًکهًازًهرگونهًهواجسًشهوانیً

درً«ًشیخًصنعان»وًًمثنویدرً«ًشاهًوًکنیزک»(.ًداستان0731ً:73ًپیراستهًباشدً)نصیری،ً

ایًازًمصادیقًعشقًمجازیًاستًکهًدرًکاملًخودًبهًعشقًحقیقیًبدلًمنونهًالًطیرمنطق

ًشدهًاست.

ًگذرگاهًعشقًحقیقیًمی ًبهًمولویًبلخیًهمًعشقًمجازیًرا ًعشقًمجازیًرا ًاو داند.

وزد؛ًدهدًتاًباًآنًمهارتًآمکندًکهًغازیًبرایًمترینًبهًپرسًخودًمیشمشیرًچوبینیًتشبیهًمی

ًنیزًمانندًهمین«ًانسان»دهد.ًعشقًچونًدرًآنًفنًاستادًشد،ًشمشیرًواقعیًراًبهًدستشًمی

ً(.0731ً:37ًشودً)شجیعی،ًمنتهیًمی«ًرحامن»شمشیرًچوبینًاستًکهًرسانجامًبهًعشقً

ًباورمندانًبهًهرًدوًمکتبًعرفانیًخراسانًوً ًعشقًمجازیًرسانجامًبایدًرنگًببازد؛ اًما

دانندًکهًاینًراًدرًنیازًازًعشقًمجازیًمیمنزلًپایانیًوًکاملًعشق،ًبیًعراق،ًسالکًراًدر

ًداستان ًگونهقالب ًبازگفتههای ًمجازیًگون ًعشق ًنفی ًبه ًرسانجام ًرویکردی، ًچنین اند.
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رزیًًوانجامد؛ًبهًبیانیًدیگرًعشقًمجازیًتاًآنًحدًکاراییًوًبًراییًداردًکهًسالکًراًعشقمی

دهدًکهًعارفًنًعشق،ًدروغینًبودنشًراًازًهامنًآغازًراهًنشانًمیبرًای«ًمجازی»آموزد.ًاطالقً

ایًازًحقیقتًنداردًوًشایانًدلًنبایدًبدانًدلًبندد؛ًچراًکهًرسابیًاستًکاذبًکهًهیچًبهره

هایًمختلفًبازگوًشدهًوًبهًمیانًطبقاتًبسنتًنیست.ًاینًدیدگاهًازًزبانًعارفانًوًبهًبیان

ًجامعهًهمًرسوخًکردهًاست.

ًدرن ًمیبا ًاسالمی، ًعرفان ًبر ًوجودًگ ًبا ًکه ًبازشناخت ًرا ًدیگری ًعرفانی ًجریان توان

ًپاره ًدر ًرا ًخود ًمختصًبه ًو ًمتامیز ًرویکردی ًمکاتبًپیشگفته، ًبا ًاصول ایًاشرتاکاتشًدر

موضوعاتًبرگزیدهًاست.ًاینًرویکردًمتامیز،ًدرًعینًاشرتاکاتًکًلیًوًزیرساختیًباًدوًمکتبً

برًجایًنهادًکهًتاًامروزهًگیریًازًمفاهیدیگرًوًبهره مًقرآنًوًسًنتًبرایًتبیینًراهًخود،ًمیراثیًرًا

ًبمکاتًبندیطبقهًسًنتًطبقًکه-ًجریانًهمًپیروانًزیادیًراًگردًخودًفراهمًآوردهًاست.ًاین

ًدیدًپژوهشگرانًً-گذاشتًآنًبرًراً«زاگرسًمکتب»نامًًتوانمیًجغرافیاًاساسًبرًعرفانی از

ًمغفولًماندهًاست.

هًبرًاساسًدیوانًسعشقًمقولۀًبهًً«زاگرسًمکتب»انًرویکردًمتفاوتًعارفًجستار،ًدرًاین

شاعرًعارف،ًکاویدهًشدهًتاًنگرشًجاریًدرًاینًمکتبًراًنشانًدهد.ًگفتنیًاستًکهًدرًاینً

،ًآگاهانهًازًدوً«عشقًحقیقی»وً«ًعشقًمجازی»جستار،ًبرایًحرمتًنهادنًبهًعشق،ًبهًجایً

یًراًبهًتًراستفادهًشدهًکهًبارمعناییًواالترًوًارزنده«ًقًآسامنیعش»وً«ًعشقًانسانی»اصطالحً

آلودًبهًعارضًشدنًاینًحالتًراًازًعشقًبخشدًوًکاذبًبودنًوًیاًنگرشًهوسمفهومًعشقًمی

ًزداید.می

ً

 ها و مبانی نظریپیشینه -2

ًبزرگ ًرا ًعرفان ًجریان ًمیپژوهشگران، ًایران ًاسالمی ًدورۀ ًدر ًفرهنگی ًجریان دانندًترین

(ًکهًبهًمًدتًدوازدهًسده،ًطبقات0733ً:07ً)مقًدمه(؛ًحلبی،0733ً:79ًًکدکنی،ً)شفیعی

گونًمختلفًراًبهًخودًمشغولًکردهًوًهنوزًهمًباورمندانًفراوانیًراًگردًخودًفراهمًآوردهًگونه

می دارًوًعمیقًبودهًاست؛ً.ًریشه0نامید.ًزیراً:«ًمکتب»اینًجریانًبزرگًفرهنگیًرًاًتواناستً.

.ًرفتار7ًهاًمحصورًمناندهًاست؛ًهاًجاریًشدهًوًرصفًاًدرًالیًکتاب.ًدرًزمانًوًزندگیًتوده9

.ًطبقاتًبسیاریًراًازًمردمًدرًبر7ًهایًفردًوًگاهیًهمًاجتامعًراًکنرتلًکردهًاست؛ًوًدیدگاه

.ًموافقانًوًمخالفانیًداشتهًوًهرًکدامًبرایًموافقتًیاًمخالفتًخودًدالیلی7ً؛ًگرفتهًاست

اندًکهًپیداییًعلمًکالمًراًبرایًآنًمکتبًموجبًشدهًاست.ًازًاینًروی،ًیکًمکتبًًبرشمرده

دار،ًگسرتده،ًپرنفوذًدرًدلًپیروانش،ًفراگیرًدرًطبقاتًمختلفًوًفراملًیتیًوًفرازبانیًاستًریشه
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-ًهایًادبیوًیاًجریانً-اندکهًهنوزًبهًمکتبًدگردیسیًنیافته–هایًکوچکًجریانکهًآنًراًازً

ًکند.هایًاجتامعیًوًسیاسیًجداًمیوًیاًخیزشً-آیندکهًدرًکاملًخودًبهًسبکًدرمی

بینیًپیشااسالمیًدارد،ًاًماًبرًعرفانًوًتصًوفًاسالمیًهمًمکتبیًاستًکهًریشهًدرًجهان

باًدینًنوًآراهًتنظیمًدوبارۀًخودًپرداختًوًروساختگسرتۀًمبانیًاعتقادیًاسالم،ًب ستًهایشًرًا

وًهامنندًهرًمکتبیًبرایًتثبیتًخودش،ًازًاصولًوًساختارهاًوًباورهایشًدرًبازۀًزمانیًدوازدهً

تریًزادهًشدندًوًسدهًدفاعًکرد.ًاینًمکتبًچنانًگسرتدهًشدًکهًازًدلًآن،ًمکاتبًکوچک

تلفًوًگاهًمتناقضًراًدرًپیشًگرفتندًوًگاهیًهمًبهًنزاعًهاًوًرویکردهایًمخهاًوًنگرشگرایش

یًخونینًباًپیروانًدیگرًمکاتبًهامنًعرفانًرویًآوردندًکهًاینًفرازًوًفرودهاًرویًهمًکارنامه

ًایًراًپدیدًآوردهًاست.دوازدهًسده

یًبندطبقه«ًعراقی»وً«ًخراسانی»ازًهامنًآغاز،ًصوفیانًدرًآثارشان،ًعرفانًراًبهًدوًمکتبً

توانًدرًاند،ًاًماًرًدًآنًراًمیتوًجهًهمًبودهبندیًبیاندًوًهرچندًبیشرتًصوفیانًبدینًطبقهردهک

شانگرًکندًکهًنایًاشارهًمیاکرثًمتونًبازیافت.ًمثاًلًخواجهًعبداللهًانصاریًدرًجاییًبهًنکته

ً ًاست: ًمختلف ًمفاهیم ًبا ًبرخورد ًدر ًمکتب ًدو ًاین ًکهً»متایز ًگوید ًسیاه ًبوعلی شیخ

د:ًتاًگوینیاویًوًعراقیانًمیگویندًتاًبرنهی،ًنهمی]=پیروانًمکتبًخراسان[ًراءالًنهریانًماًو

ًعراقیانمًکهًسبقًازًاوًنیکوترًاست اری،ً)انصً«نیابی،ًبرنهی.ًهرًدوًیکیًاست؛ًلکنًمنًبا

(.ًاینًعارفًاغلبًدرًذکرًنامًمشایخًصوفیهًهمًازًانتسابًآنانًبهًمکتبًخراسان0770ً:071ً

ًعراق ًًیا ًهامن: ًنک. ً)برایًمنونه، ًکرده 37ًیاد ،33ً ،30ً ًافتادنًاین39ً، ًجا ًنشانگر ًکه )

ًاصطالحاتًبرایًرویکردهایًمختلفًعرفانیًازًهامنًآغازًاست.

توانًحضورًمکتبیًدیگرًراًدرًکنارًدوًمکتبًیادًشدهًباًدرنگًبرًفرازًوًفرودًعرفان،ًمی

ًویژگی ًاز ًبرخورداز ًکه ًبازشناخت ًفصول ًکه ًاست ًمیهایی ًتشکیل ًرا ًآن دهد.ًممًیزۀ

ًبرجسته ًمقولۀ ًدو ًرویکردًخاصًعارفانًزاگرسًبه وًً«عشقًانسانی»ترینًاینًفصولًممًیزه،

ًاستًکهًاینًجستار،ًتنهاًمقولۀًنخستًراًبهًبحثًگذاشتهًاست.«ًسیاست»

ًمحوری ًمیعشق، ًشامر ًعرفانًبه ًچیرگیًترینًموضوعًدر ًسده ًطولًدوازده ًدر ًکه رود

هایًانسانیًوًآسامنیشًازًدیربازًموضوعًی،ًمرشوحًاًبدانًپرداختهًشدهًوًگونهذهنًیتًعرفان

ًزمانیًبرمینوشته ًآسامنیًبه ًعشقًانسانیًاز ًمتایز ًآغاز ًاست. ًکهًهایًدرخوریًبوده گردد

هایًمکتبًعرفانًاستقرارًکاملًیافتًوًاینًدرًسدۀًششمًرویًدادًکهًنگرشًعرفانیًبرًپایه

؛ًذکاوتیًقراگزلو،30ً-0733ً:31چیرگیًکاملًیافتً)پورجوادی،ًهایًفکریًوًفلسفیًنگرش

0732ً ًعشق073ً-073ب: ًگونۀ ًاینًدو ًاشاراتًمبهمیًبه ًعارفان، ًگفتار ًپیشرتًدر ًاگر .)

ًواضحمی ًمتایزها ًاینًسده، ًدر ًمیرفت، ًرا ًزمانیًخود ًهر ًاز ًتر ًدر ًعًطار ًنامهالهیمنایاند.
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فروشًراًدرًبرابرًرًآنًغلبۀًآسامنیًعشًقًجوانیًمنکآوردًکهًدحکایتیًراًازًمحمودًوًایازًمی

(ًو973ً-0777ً:977دهدً)فروزانفر،ًآلودًمحمودًبهًایازًنشانًمیعشقًجسامنیًوًالبتهًهوس

ایًهایًصوفیانًانعکاسًگسرتدهتواندًنشانۀًخوبیًازًاینًموضوعًباشدًکهًبعدهاًدرًکتابمی

بً،ًراًهمًتصاحلیلیًوًمجنوندبًفارسی،ًمانندًهایًعاشقانۀًایافتًوًحًتیًبسیاریًازًمنظومه

ًهایًعرفانیًازًآنهاًبهًدستًدادهًشد.ًکردًوًبهًمذاقًعارفانًتأویل

دوًًرس،ًایندرًسدۀًهفتم،ًسعدیًپسًازًتوبهًازًگذشتۀًخودًوًگرایشًبهًعرفانًدرًپیرانه

درًهمینًً(.0713ً:010ً،سعدینکوهدً)کشدًوًعشقًانسانیًراًمیگونۀًعشقًراًپیشًمی

انجامًًالقضاتکندًکهًپیشرتًعینهایًعرفانًنظریًراًکاماًلًمستحکمًمیپایهًعربیسده،ًابن

عربیًدرًمباحثًخودً(.ًابن0731ً:017؛ًسًجادی،77ًالف:0732ًدادهًبودً)ذکاوتیًقراگزلو،ً

جملۀًمعروفً «ًیقهاملجاًزًقنطرهًالحق»برًعشقًآسامنیًبهًعنوانًغایتًکاملًانسانیًتأکیدًکردًًو

ًشقًانسانیًبهًآسامنیًبهًکارًبرد.راًبرایًعبورًازًع

حًتیًمنظومه نگرشًعرفانیًدوبارهًبازرسودهًشدندًازًسدۀًهشتمًبهًبعدً، هایًعاشقانهًهمًبًا

درًصدرًآنهاًقرارًداردًوًنشانگرًاستقرارًکاملًاینًذهنًیتًاستًکهً«ًلیلیًوًمجنون»کهًداستانً

بهً«ًعشقًزمینیًوًعشقًآسامنی»لۀً(ًدرًمقا0731نیاً)قامئیًعشقًانسانیًراًبایدًازًدلًزدود.

وًًهایًاریکًفروم،ًافالطونبررسیًعشقًانسانیًوًارتباطًآنًباًعشقًآسامنیًپرداختهًوًدیدگاه

برومرًراًدرًاینًبارهًآوردهًوًدرًپایان،ًدیدگاهًخودًراًدرًبابًماهیتًعشقًبهًخداًبیانًکردهًوً

ًترینًنوعًعشقًدانستهًاست.عشقًآسامنیًراًعالی

ً«عشقًمجازیًوًرابطهًآنًباًعشقًحقیقیًازًدیدًعرفانًاسالمی»(ًدرًمقالۀ0731ًنصیریً)

تواندًپلیًبرایًرسیدنًبهًعشقًحقیقیًباشد؟ًبهًاینًموضوعًپرداختهًکهًآیاًعشقًمجازیًمی

گیردًکهًعشقًمجازیًباًفرضًمنایندگیًحسنًمعشوقًازًحسنًخداوند،ًبهًاوًچنینًنتیجهًمی

ودًشعاریًباشد؛ًدومًاینکهًعشقًمجازیًنهًتنهاًباعثًتطهیرًمنیتواندًازًهوسًهیچًرویًمنی

ًگردد.کند،ًبلکهًباعثًتاریکیًبیشرتًدرونًهمًمیایًراًبرایًعشقًآسامنیًفراهمًمنیوًزمینه

آوردهایًدوًگونهویژگی«ًتفسیرًعشق؟ًتقسیمًعشق؟»(ًدرًمقالۀ0731ًرودگرً) هًیًعشقًرًا

ارًهامنًگونهًکهًانتظًرسد،ًبرشمردهًاست.قًآسامنیًمیهایًعشقًانسانیًراًکهًبهًعشوًنشانه

ها،ًاصلًبرًتقابلًاینًدوًعشقًنهادهًشدهًوًمانندًدوًقطبًمتضادًرفت،ًدرًاینًپژوهشمی

اندًکهًمیلًبهًسویًیکی،ًالزامًاًبهًمعنایًدوریًازًدیگریًوًنفیًآنًاست.ًاینًانگاشتهًشده

عارفانًهرًدوًمکتبًخراسانًوًعراقًدربارۀًًهایرویکردًتقابلیًتاکنونًهمًحفظًشدهًوًگفته

ًاینًتقابل،ًهمچنانًبرًاذهانًچیرهًاست.

ً
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بندیًآنًمطابقًشیوۀًمرسوم،ًبهًانسانیًوًعشقًدرًمکتبًعرفانیًزاگرس،ًعزیزًاستًوًطبقه

قابلًتامًراًبینًدوًگونۀًعشقًتوانًآنًمرزًبرًاًوًآنًتآسامنیًکمرتًمشهودًاست.ًازًاینًروًمنی

توانًگفتًکهًآنچهًهمًهست،ًبیشرتًتحتًتأثیرًهمسایگانًدرًعرفانًزاگرسًدید.ًحًتیًمی

ًبرایشً ًو ًاست ًبزرگی ًمکاتبًدغدغۀ ًدیگر ًعارفان ًبرای ًآنچه ًرو، ًاین ًاز ًاست. ًشده گفته

هًدرًاینًجستار،ًًتریًداردًکرنگاند،ًدرًاینجاًمنودًکمهاًوًاندرزهایًمختلفیًراًآوردهداستان

ًشود.هایًمحوی،ًماًلیًجزیریًوًمولویًبیشرتًبهًدستًدادهًمیاینًراستیًبرًپایۀًرسوده

ًمالیًجزیریً-3-1

«ًنشانی»وً«ًلێمه»گاهیًهمًوً«ًالمه»م.(ًمتخًلصًبه0171ً-0731)دًمالًاحمدًپرسًشیخًمحمًً

پسًسبهًدنیاًآمد.ًمدتیًنزدًپدرًبهًتحصیالتًمقدماتیًپرداختًوًًدرًکردستانًدرًشهرًجزیره

یلًنیزًتحصوًعربیًفارسیًًبهوًعامدیهًرفتًوًآمدًوًًمیرگجولهبرایًتحصیلًعلومًبهًشهرهایً

ً(.0737ًً:93)سجادی،ًدًشعرصًخودًًیرسآمدًعلامً،درًعلومًمعانیًوًبیانًوًاصولًوًمنود

شتهًکاملًداآشناییًهمًهایًعربیًوًفارسیًوًترکیًبهًزبانافزونًبرًزبانًکردی،ًمالیًجزیریً

ًدرًدیوانشًمی توانًدید.ًطریقۀًعرفانیًاوًوًدرًادبًفارسیًبسیارًغورًمنودهًکهًمنودًآنًرا

ً.استبهًوحدتًوجودًاستًوًازًباورمندانً«ًنقشبندیه»

دیًگویشًکًراصولًوًحکمتًوًادبیاتًاستادًبودًوًدرًرسودنًشعرًبهًدرًفقهًوًمالیًجزیریً

ًروانًرسودًیافتکرمانجیًمهارتً ًشیرینًو ًو ًغزلیاتًنغز ًو ًبوره)صفی. ًکهزاده :0733ًیی،

رًینًعشقًتاثیاًکهًشددرًجوانیًعاشقًسلمیًنامیًازًیکًخانوادهًمعروفًکهًاوًگویندًً(.919

وًرهیافتًبهًکنهًعشقًداشتهًاستًکهًً(0717ً:037بسزاییًدرًپرورشًذوقًشعریً)روحانی،ً

ً:کندزیر،ًبدانًاشارهًمیدرًبیتً

ًزـــــــەًپەرویـــێًنــەًشیرینـــانًدایــــوًویًجـــــکًًشقـــــیًعێــــەززەتـــادًدزانتًلــــــێًفەرهــــتن

ً(702)دیوان:ًًً

ًکندًنهًپرویز(ًدرکًمیتًعشقًراًلذًًً-کهًجانًراًدرًراهًشیرینًفداًکرد-تنهاًفرهادً)معنی:ً

پردازدًوًزیباییًاوًراًبرترًازًزیباییًهمهًویًبهًتعریفًکردنًازًزیباییًمحبوبًوًمعشوقشًمی

ًداند.زیبارویانًمی

ً

ً
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ً

ًوبرًوزەوالًئەنەقشێًبێًەنگێًلًڕڤێًًنەکێشاینًبًًدەربەندێًنەًمەحبوبێًسەمەرقەندێًنەًشیریناًل

ً(257)دیوان:ًًً

شیرینً ودندًچنانًبرخوردارًنبسمرقندیًازًزیباییًارمنًکهًدرًدربندًارانًبودًوًزیبارویًً)معنیً:

ًاست(.ًًشدهًدادهًمنًبهًمحبوبًهمیشگیًوًزیباًطرحیًوًنقشًگونهًکهًآن

ًمی ًجدا ًآسامنی ًاز ًرا ًانسانی ًعشق ًکه ًبنیادینی ًمتایزهای ًجمله ًپرداخنتًبهًاز کند،

ًدرًعشقًآسامنی،ًجزئیاتًمتامًذکرًمیهایًانسانیًباًمغازالتیًاستًکهًدرًعشق ًاًما شود،

اشیمًتر،ًماًنبایدًانتظارًداشتهًبشود.ًبهًبیانیًروشنپرداخنتًبهًکًلیاتًجایگزینًجزئیاتًمی

ایًعرفانیًشاعرًازًبوسیدنًلبًوًآغوشًمعشوقًسخنًبراند؛ًدرًآنجاًهمهًچیزًدرًکهًدرًرسوده

شود.ًجزئیاتیًازًآنًدستًراًبایدًدرًیدیدارًوًمحوًشدنًعاشقًدرًجاملًمعشوقًخالصهًم

ًبینیم:اشعارًانسانیًجویاًشدًکهًمنونۀًآنًراًدرًاینًبیتًمی

ًتـاسًڕەپًوًـوەسنتًچـــارێًدخـــوًیــەًژًبـــمًًێــەمایلًًشەڤەکـوەًحــــنًخـــەرًدوًدەستێـه

ً(22)دیوان:ًًً

ًشدورًکمًرچپًوًراستًمًراًاندستمًوًًریمنًآرزوًداشتمًکهًشبیًمحبوبًراًدرًآغوشًگ)معنی:ً

ًحلقهًکنم(.

ًدرًابیاتًزیرًآرزویًبوسیدنًلبانًمعشوقًراًآشکارًکردهًاست:

سـوًژًکەمەنـــنًگــم ًًتـەرێًزۆلفـدًا ًوـەرًڤەرەسیًتـوًگـەًگـێًمـێًلەعلـەروازێًلەبـپًًمـەًڤەرستـا

ً(772؛ًمنونۀًدیگرًرک.ًهامن:224ً)دیوان:ًًً

درًًاًکهگفتًگونتًهستم؛رسخًنهوایًلبادرًًاینکًوًتمرهاییًیافتًزلفانًدامًازگفتمً)معنی:ًً

ً.ای!(خیالیًکهًازًزلفانمًرسته

ً ًعاملًایجادًفتنهً)دیوان: ًکشتۀًآن247ًو702ًًشاعرًچشامنًجادویًیارًرا (ًوًخودًرا

ًاند:آفرینًمحبوب،ًهمچونًابروًبهًکشنتًاوًهًمتًبستهپنداردًکهًتوأمًباًدیگرًاجزایًزیباییمی

ًدیًژًجانًدەستانًبشوتًخاسامًکەڤانًنوبارًبتًًگەزمەیەکًقەوسێًشەڤێنًعاشقًبەنیڤاًدلًکەڤت

ً(22)دیوان:ًًً

بایدًدستًازًجانشًبشوید،ًبهًً،دلًعاشقًاصابتًکندبهًاگرًتیریًازًابروهایًمحبوبً)معنی:ً

ً(.بلوغًباشدنوًایاگرًاینًپرتابًازًدوشیزهویژهً

ً

ً
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ً

ًآورد،ًمانندًتابوییمیًسینهًوًگردنبازیًخودًازًتوصیفاتیًکهًیکًشاعرًدرًجریانًعشق

ًاستًکهًدرًمغازالتًعارفانهًکسیًپروایًآنًراًندارد:

ًاجــــــــــازوًژًعــــدًوًبــــەریًساعێـــمًبــــسیًًمًوــــــلًبــــێًفیـــەرًچًشوبـــرمًگــــدًکـــبەن

ً(772)دیوان:ًًً

وًبازوًًنگًوولیًسینهًنقرهً،بودمًیًنیرومندفیلهایًعشقًچنانً)معنی:ًهرًچندًدرًبرابرًسختی

ً(.نگذاشتراًفرًوهاییًًرگرفتارمًکردًکهًمجالًعاجینشًچنانًًدوًساع

ن:ًداندً)دیوابرًگونهًنشستهًمیًعرقشاعرًخودًراًاسیرًزلفًوًکشتۀًرخسارًبرافروختهًوً

کندًگوید،ًآنگاهًکهًباًدست،ًزلفشًراًشانهًمی(.ًاوًریزبینانه،ًازًزیورآالتًمحبوبًهمًمی790

ًشوند:وًآنًزیورهاًآشکارهًمی

ًەپًوًراستـــــەسنتًچــــپًشکـانًتیـەرەبـــعًًەمـــونًژًعەجـــاًبـویـــۆًخـــاالًکـــــوخًوًعــــت

ً(22)دیوان:ًًً

عجمً)دستانًسپیدًیار(ًآشکارهًً)زیورهایًنگار(ًکهًازًشبیخونمغوالنًً)معنی:ًمنجوقًوًپرچم

ً(.دگیرًشدنازًچپًوًراستًزمینًدرهمًشکستندًوآنهاًراًوًوًزدًً(سیاهً)زلفبهًلشکرًعربًشد،ً

ً(ًوًخودًرا222گنجدً)دیوان:ًانگاردًکهًدرًوصفًمنیاوًچنینًمعشوقیًراًمانندًجوهرًفردًمی

ًکندًوپندارد.ًمالیًجزیریًباًشکوهًمتامًازًمعشوقًانسانیًخودًفخرًمیعاجزًازًبیانًآنًمی

ایًدیگرًمانندًآنًراًدرًادبًفارسیًوًدرًشعریًبسیارًتأًثربرانگیز،ًآنًراًبرًزبانًراندهًوًمنونه

ً(.570توانًیافتً)دیوان:ًکردیًمنی

ً

ًمحویً-3-2

م.(ًمتوًلدًروستایًبالخ7904ً-7224)ً«محوی»مالًمحمدًبنًشیخًعثامنًبالخیًمتخًلصًبهً

ًپدرشً ًاز ًهمچنینًطریقتًرا ًعلومًدینیًو ًاو ًاست. ًبوده ًتوابعًسلیامنیه ًمریدًشیخً-از که

کسبًکرد.ًسپسًعازمًمهابادًشدًوًازًمالًعبداللهًپیرًبابًکسبًً-الًدینًنقشبندیًبودهرساج

جامًبهًبغدادًرفتًوًدرًخدمتًعالمهًمحمدًافندیًفیضًمفتیًزهاویًشاگردیًفیضًمنودًوًرسان

ًکردًوًازًاوًهمًاجازهًنامهًگرفتًوًبهًسلیامنیهًبازگشت.ً

اوًدرًسلیامنیهًخانقاهیًبناًکردًوًبهًارشادًطالبانًپرداختًوًرسانجامًهامنًخانقاهًهمً

ودهًاستًوًدیوانًاشعارًکردیًمزارًاوًگردید.ًمحویًبهًفارسیًوًکردیًوًترکیًوًعربیًشعرًرًس

ً ًسال ًدر 7227ًًوی ًاستً)سجادی، ًچاپًشده ًسلیامنیه 7225ًقمریًدر ًدرًً(.272: او
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ًآدمیًمیرسوده ًهستی ًزندگیًو ًبنیاد ًرا ًراًهایشًعشق ًعشقًاساسًزندگی ًبدون ًو داند

ًداند:بنیادًمیمحتوانًوًبیبی

ًە!ـشێکیًنەبێًشیشەیًبەتاڵمًبۆًچیەًھًۆـدڵًکًًە!ـەًجۆشێکیًنەبێ،ًمنًزرکەًتاڵمًبۆًچیـسەرًک

ً(222)دیوان:ًًً

ً کهًًیوًدلًایًتلخًاست،ًبسانًخربزهباشدندرًآنًًاشقانهکهًجوشًوًخروشًعًیرًس)معنی:

ًایًتهیًاست(.محرمًهوشًنباشد،ًشیشه

داندًوًازًدولتًعشقًاوًماندگاریًنامًفرهادًوًشیرینًوًلیالًوًمجنونًراًمدیونًعشقًمی

نهدًوً(.ًعشقًاستًکهًبندیًدلنشینًبرًدلًعاشقًمی292اندً)دیوان:ًشدهاستًکهًرشیفً

می گرفتاًر رًا اینکهًبندیًعشقًاستً)هامنً:اًو عاشقًرسمستًاستًاًز اینًوجودً، بًا ً(.700کندً؛

اوًهمًمانندًدیگرًعارفانًزاگرسی،ًبهًعشقًانسانیًهمًپایبندًاستًوًباًآنًمعشوقشًراًوصفً

جزئیکند.ًنگاهًاوًهمًمانندًمی اینًشگرد،ًندایًعملًدیگرًعاشقانً، نگرانهًوًریزبینانهًاستًوًبًا

رسًمی اوًنیزًازًدهانًوًلبًیارً)هامن:ًبهًآرزویًخودًرًا (ًوًازًجوهرًفردًبودنشًسخن792ًدهدً.

بیمی میگوید؛ًدرًدیدًاوًچشمًیارًناوکًاندازًاستًوًخیلًعاشقانًرًا (؛759ًسوزدً)هامن:ًپروًا

(ًوًچونًبهًباغ777ًکندً)هامن:ًقابًبهًدرًآید،ًماهًآسامنًراًهمًرشمندهًمینوًچونًماهًاوًبی

ًدرآید:

ًیًواژوونتـەًداوێنــااڵوەنـوەکًدڕکًئًەرـیًھـگوڵًًخەرامتًچوویەًباغًوًسەرویًبەرًبادیًخەجاڵەتًدا

ً(702)دیوان:ًًً

ازًقامتً،ًمشاهدهًکردهنگامیًکهًخرامانًبهًباغًرفتیًوًرسوًقامتًزیباًوًموزونتًراً)معنی:ً

ًاند(.خارًمانندًبهًدامنتًچسبیدهًوًافتادههاًنیزًخودًخجالتًکشیدًوًگل

ًمی ًکًلیًاستًو ًکه ًوًاینًتوصیفاتًالبته ًعشقًآسامنیًهمًبازرسود ًدربارۀ ًرا توانًآنها

هًشوندًوًمیلًبآید،ًمتایزهاًاندکًاندکًآشکارًمیبازیافت؛ًاًماًآنجاًکهًشاعرًبهًجزئیاتًدرمی

ًگوید:دهند،ًچنانًکهًدرًموردًتبًخالشًمیزاگرسیًبودنًراًنشانًمی

ًزەریًعەزیـەًتەبًلەًچەنەیًدولبـەوتووەًبـدەرکًًەًغایتًبەدەرًلەزیزـوانًوًلــیًجــتەبًخاڵەیەک

تۆپًًراوــەًکــەعبیـاًتــلًتیـویًلەعـویًزیـــوەکًسێ ًزیًدەربچێًلەًریـەًغونچەیەکـوڵًکــیًگــیًا

ً(222ً)دیوان:ًً

سیبًسیمیکهًعارضًشدهًاستًًمًزیعزدلربًدرًچانهًازًتبًتبًخالیًبسًزیباً)معنی:ً نیًچانهًرًا

ًهًاست(.اشًشکوفاًگشتکردهًکهًلعلیًدرًآنًتعبیهًشدهًیاًدستهًگلیًنشکفتهًکهًیکًغنچه

ً
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ً

ً:تایًازًآنهاسکهًبیتًزیرًمنونهیارًابیاتیًرسودهًًبوسهًگرفنتًازًلبًۀدرباًراوً

ًکەًلێویًالًبەرێ،ًئەڵبەتتەًڕۆحمًدەردەچێًپێوەًًلێویًلەًسەرًلێومًبنێ،ًڕۆحمًلەًسەرًلێوەکەًبێً

ً(222)دیوان:ًًً

رًشومًوًاگعشقًوًاحساسًجانًبهًلبًمیغایتًازًً،هایشًراًبرًلبانمًگذارداگرًیارًلب)معنی:ً

ً(.میرمناراحتیًمیًغایتًلبانشًراًکنارًبربدًاز

ًرساید:میوًدربارۀًبوسۀًیارً

ًقرم،ًئەیًئەسیریًواھیمە،ًخۆشًناکرێًلەًھیچًًاًبوو،ًچًخۆشیًوتـیًلەًکەڵکەڵەمـیًدەمــماچ

ً(722)دیوان:ًًً

ً.شود(ایًاسیرًواهمه!ًمیرًسًمنیکهًخوشًگفتًاماًداشتمًبوسیدنًلبًیارًراً)معنی:ًدغدغۀً

ً

ًمولویً-3-3

ً ًمعدوم»عبدالرحیمًبنًسیدًسعیدًمتخًلصًبه »ً ًملًقبًبه ً)مولوی»و ًزادۀ0311-0339ً« م.(

تاوگوزًبود.ًاوًدرًکودکیًعلومًمقدماتیًراًدرًخدمتًپدرشًآموختًوًدرًجوانیًبهًبانهًوًسنندجً

رفتًوًدرًخدمتًعاملانًدینًبهًکسبًعلومًوًمعارفًمشغولًشدًوًآنگاهًبهًسلیامنیهًآمدًوًدرً

ختًوًظاهراًازًاوًاجازهًایًفقهًوًتفسیرًوًحکمتًوًکالمًراًآمًوخدمتًمالًعبدالرحمنًنودشه

تدریسًگرفتًوًبهًزادگاهشًبازگشتًوًمدتیًبهًوعظًوًارشادًمردمًپرداختًوًدرًاینًهنگامً

ایًچونًآوازهًشیخًعثامنًنقشبندیًراًشنید،ًارشادًوًوعظًوًتدریسًراًکنارًگذاشتًوًشوریده

فتًوًدرًسلکًآشفتهًحالًوًدلًازًکفًشدًوًبهًاورامانًرفتًوًحلقۀًارادتًشیخًراًدرًگوشًگًر

ً(.0733ً:900یی،ًکهمریدانشًدرآمدً)صفیًزادهًبوره

نًرسود.ًاوًازًشاعرامولویًدرًحکمتًوًفلسفهًوًفقهًوًعلمًکالمًاستادًبودًوًشعرًنیکوًمی

برجستهًکردًاستًوًازًاوًآثارًگرانبهاییًبهًجایًماندهًکهًعبارتندًاز:ًعقیدهًاملریضهً)بهًکردیً

،ًالفوائحً)بهًفارسی(ًوًنیزًدیوانیًبهًکردیًهورامیًکهًبازتابًدرونًگورانی(ًالفضیلهً)بهًعربی(

رسودهاییًاستًکهًدرًهجرانًهمرسش،ًعنربًمولویًاکرثًاشعارشًراًسوگًسوداییًاوست.

ًراًدخرتشًتاًرفتهًعنربخاتونًپدرًخانهًخاتون،ًرسودهًاست.ًاوًشعرًزیرًراًزمانیًرسودهًکهًبه

ًبآًًکهًبرایشخواهدًمیًخاتونًعنربًازًنه.ًآیدًیامیًخوششًدخرتشًازًآیاًکهًبفهمدًوًببیند

ًاسمًهبدهدًاوًراًمیًاوًبهًدستراًعنربًحاتونًآبًًکههنگامیًًبیاوردًتاًباًاینًبهانهًاوًراًببیند.
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ًانانزبًکردًبینًمهًدراینًکلهً)استفادًشودًصداًمیزندمیًداییًآنًفارسیًکهًمحارمًازًیکی

ً.ًکنند(راًباًآنًخطابًمیًبیگانهًوًبزرگرتًافرادًکهانانًاستًزبفارسًًمیانًدرًعموًهامنند

ًواًکهخواهدًمیًخاتونًعنربًازًآنًدرًوًاستًرسودهًراًدوبیتًاینًمناسبتًینهمًبهمولویً

ًامنندهًتصمیمًمیگیردًکلمهًاینًخاطرًناراحتیًازًبهًکارًبردنًبهًوًنکندًخطابًاسمًاینًباًرا

ًشود:ًسالهًچهاردهًوًجوانًپرسی

ًۆــــــــــاڵــــااڵنتًمـــانًخـــــۆًدەمًوەًبــاڵـــخًًۆــاڵـــەًخـــەمًواچـــەن،ًکــــۆتــاڵـــۆًخــاڵـــخ

ســــوڕًچــــەرووًوەًکــمًکـــوێًًۆـۆیًتــاڵـــۆًخــاڵـــەًداخًخـنًجـۆًمـەرتًبــش ًۆـــەیًنــاڵـواردًە

ً(971)دیوان:ًًً

ًگوید:اوًدرًوصفًزلفًیارًمی

هــبًًانەًپێشـــتًبنمـرایًوێـــایًتوغـــوەشًوەشًت بـــاســـنًەرـــًا زووًنــۆًر ًاڕێشـــۆًســتەبـــۆً،

ً(37)دیوان:ًًً

ًیهسهایًتوًازًآنًتازهًشودًچراًکهًزلفًیگهگاهیًزلفتًراًنشانًبدهًکهًداغًوًزخمًناش)معنی:ً

ًکنند(.راًتازهًمیًمارًگزیدهداغًمنًوًًاندانماًر

داندًکهًبانگًادایًاینًفرضًراًوًرخسارۀًیارًراًبازگوًکنندۀًزمانًصبحًوًشامًمیاوًزلفً

ًکنند:یادآوریًمی

ًامەنــــحًوًعیشــەرزًسوبـــــایًفــــەدایًمنــئًًەنـــــــــــامـاشـەمـۆًتــــوًڕوویًتًفاًوەًزوڵــت

ً(722؛ًنیزًرکًهامن:012ً)دیوان:ًًً

حًراًمنازًعشاًوًصبًهموارهًبایدًکنم،مینظارهًزیبایتًراًًوًرخسارًسیاهًکهًزلفًتاًزمانی)معنی:ً

ًبهًجایًآورم(.

فقطًبرازندۀًقامتًیارًمی چشمًاوستًکهًزیبایی997ًداندً)دیوانً:اوًشیوۀًدلربیًرًا (ًوًتنهًا

(.ًمولویًبهًنظارۀًدیگرًاجزایًچهرۀًمحبوبًهمًنشسته771ًراًبهًاللهًبخشیدهًاستً)دیوان:ً

ًاًراًباًتشبیهاتیًبکرًبرایًهرًیکًرسودهًاست.وًاشعاریًزیب

ًاڵەنـــاڵًخـــیًخــاچــاڵًمـــیاڵیًخـــەًخــجًًاڵەنــەیاڵیًخــزًخـــەبڕێــدًدڵًلـــــەرًیەنــــه

ً(733)دیوان:ًًً

ً ًت)معنی: ًو ًلربیزًشده ًخیالًخالًیار ًدملًاز ًمیا ًآنًفکر ًبرًرویًآنًحدیًبه ًانگار کندًکه

ً(.خالًخالیًشدهًاستهاییًپیداًوًنقطه

ً

ً
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ً

گاهًبهًدنبالًیافنتًجاییستًکهًلیاقتًمحبوبًراًداشتهًباشدًوًبتواندًبدونًدغدغهًمحبوبً

ًراًآنًنظارهًکند.

ًامًوەًچەمـەدیـەسًنـــدەمم،کــۆًدیـــوایًتــسیًًمەــــێًخــامًوەًبــــێًبدیـــەیًخەڵوەتــاخًپــئ

ًازۆـــــــەردمًمنـــــیًمـــمًبــــچـدەیــۆیًدیـــتًًازۆـــــــەڵوەتًســـامًخــــەیًدیدەنتًکــدڵًپ

ً(33)دیوان:ًًً

دیدمًاماًیافتمًکهًبدونًهیچًغمیًوًبهًدورًازًهمهًتوًراًمیاًمیًرکاشًجایگاهیًخلوتً)معنی:ً

حتیًاگرًتوًراًدرًچشامنمًجایًدهمًمردمکًچشممًاینًاجازهًًزیراً،بیابدخلوتًراًًیندملًکدام

ً.کنداتًمیدهدًوًهمراهًباًمنًنظارهراًمنی

ًفرستد.ویًهنگامًرسیدنًیارًهمهًاعضایًوجودشًراًجهتًاستقبالًبهًپیشوازًیارًمی

ًدازـــــــەنــــەیًپایـۆًپـــاییًتــــــەردەیًبینــپًًازًوـــــــۆًوەًپێشـــــەڕواحًبشــــەنًئــــەتـــفرس

ًداـــۆًپێشــــــیـنـاًبـــدشًپـــەنـەمـەًســاکــــتًًادــڕێشًحیــــووزۆًوەًسەتــــەرشًبـــدەًفــــدی

ًەرــایًدڵبــۆنــۆًوەًگـــــتەردًبنیشـــــەکًگــــنًًەرًباــیًڕاشًکــنًئاوپاشــن!ًوەًئەرسیــعەینەی

مـــــــەوەًیــاســـــــەسـوەیًئًًوڵــەڕەیًگـەمینًپـانًجـاســـخاڵـــایًخـــش وًە ًزڵـــــــــەنـاوًۆ

ً(17)دیوان:ًًً

بروًوًایًپردۀًچشامنمًتوًنیزًًیارایًروحًوًجانًفرصتًراًازًدستًندهًوًبهًپیشوازیً)معنی:ً

هایمًراهشًراًآبًپاشیًوًمتیزًکنًباًاشکًنیزًایًچشامنمًتو.ًفرشیًبرایًزیرًپایًاسبشًشو

ً(.برسدگونهًبهًمنزلًمحبوبًاینًتاً،ًهایشًننشیندتاًگردًوًخاکًبرًگونه

ًشکند.گاهًتوبهًمی

ًەدەرۆًپێتـیًدڵًنـــەردًهەنـــەشًکـــەرتـــشًًەیًزوڵفًدڵەیًشێتًوًوێتـەڵقـــۆیًحـــەًتـــن

ًارــدًشۆڵەیًنەهـێ،ًئیـەوًبــــەیًشــەوًقســــئًًارــــاًداًدیـاگــــــەیًڕووتًنـــــــێًشۆڵـــوەخت

ً(292)دیوان:ًًً

یارًگرفتارًشد،ًتصمیمًگرفتًکهًدیگرًبهًیارًدلًًهایزلفًدامًکهًدرًزمانیمًادلًدیوانه)معنی:ً

ًشعلهًنبندد، ًناگهان ًکه ًزمانی ًحرفًدلًترخساًرًاما ًو ًتصمیم ًشد؛ ًوًً،منایان ًشب چون

ًوًهمهًتصمیامتمًنقشًبرًآبًشد(.ًهایًروزًشدچونًشعلهًهایًرخسارشعله

ً

ً

ً

ً
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 گیرینتیجه -3

یًهایًمختلفزبانًعشق،ًزبانیًهمهًفهمًوًفراگیرًدرًمیانًنوعًانسانًاستًکهًازًدیربازًنگاه

بدانًشدهًاست.ًدرًایرانًباًقدرتًگرفنتًعرفانًاسالمی،ًنگاهًعاشقانهًکمًکمًتعابیرًخاًصیً

یافتًوًآنًراًحالتیًشیطانیًوصفًکردندًکهًعارفًبایدًازًآنًبگذردًتاًشایانًعشقًروحانیًبهً

هاًرهگیریًکردًوًدریافت.ًتوانًاینًنگاهًراًدرًهمۀًسدهازلیًوًابدیًشود.ًتقریبًاًمیًمعشوق

نتًبندیًکردندًوًغایزیرًچرتًچنینًنگاهیًبودًکهًعشقًراًبهًمجازیً)دروغین(ًوًحقیقیًطبقه

مقصدًراًبرایًانسانًکاملًرهًیافنتًبهًساحتًعشقًحقیقیًدانستندًکهًاینًموضوعًدرًهرًدوً

یًخراسانیًوًعراقیًمنودًیافتهًاست.ًاًماًنگاهیًدیگرًدرًحوزۀًجغرافیاییًزاگرسًگرایشًعرفان

داند.ًدرًاینًجستارًبرایًبازتاباندنًچنینًهمًوجودًداردًکهًعشقًراًدرًهرًصورتًقدسیًمی

هًبندیًشدًوًاینًنکتهًبیانًگردیدًکنگاهی،ًآگاهانهًعشقًبهًدوًطبقۀًانسانیًوًآسامنیًطبقه

دانندًوًدرًخراسانیًوًعراقی،ًعارفانًاینًحوزه،ًجمعًاینًدوًعشقًراًرواًمیبرًخالفًدوًمکتبً

اند.ًسایۀًاینًروایی،ًتصاویریًدلکشًازًدلدادگیًخودًراًباًمعشوقًانسانیًیاًآسامنیًآفریده

ً-دانکهًهرًسهًازًعارفانًطریقتًنقشبندیًبوده–بررسیًاشعارًمالیًجزیری،ًمحویًوًمولویً

دًکهًچندانًمرزًبًراییًبینًاینًدوًگونۀًعشقًدرًعرفانًزاگرسًخودمناییًاینًراستیًراًنشانًدا

ًکند.منی

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 منابع

ً.،ًتصحیحًعبدالحیًحبیبی،ًکابلطبقاتًالًصوفیهً.(0770)ً.انصاری،ًخواجهًعبدالله

ً.29-21،ًصص13،ًش.ًنرشًدانشً.«سیرًتحوالتًمعنایًعشق»ً.(0731)ً.پورجوادی،ًنرصالله

ً،ًچاپًاًول،ًتهران:ًکارنامه.بادۀًعشقً.(0733)ً.پورجوادی،ًنرصالله

ً.اساطیرً:چاپًدوم،ًتهرانً،مبانیًعرفانًوًاحوالًعارفان.ً(0733)ً.حلبی،ًعلیًاصغر

ً،ًتهران:ًاحسان.شاعرانًکردًپارسیًگویً.(0737)ً.حیرتًسجادی،ًسًیدًعبدالحمید

ًعلیرضا ًقراگزلو، ً»ً.الف(0732)ً.ذکاوتی ًعرفانی(عرفانیات ًمقاالت ً.)مجموعه ًاًول،ً« چاپ

ً.حقیقت:ًتهران

ً،ًچاپًدوم،ًتهران:ًطرحًنو.عمرًخیًامً.ب(0732)ً.ذکاوتیًقراگزلو،ًعلیرضا

ً،ًجلدًاول،ًتهران:ًرسوش.تاریخًمشاهیرًکردً.(0717)ً.روحانی،ًباباًمردوخ

:ًم،ًتهرانچاپًشش،ًایًبرًمبانیًعرفانًوًتصًوفمقًدمهً.(0731)ً.سًجادی،ًسًیدضیاءالًدین

ً.سمت

ًچاپًسوم،ًتهران:ًخوارزمی.ً،بوستان(.0731ً.)الدینحلصمًسعدی،

ً.31-37،ًصص033،ًش.ًگزارش،ً«حدیثًعشقًمولوی»ً.(0731)ً.شجیعی،ًپوران

ًمحًمدًبنًعلیازًًکتابًالًنورً)دفرتًروشنایی(ً.(0733)ً.)مرتجم(ًمحًمدرضاً،شفیعیًکدکنی

ً.سخنً:سهلگی،ًچاپًچهارم،ًتهران

ًآتیه.،ًتهران:ًتاریخًکردًوًکردستانً.(0733)ً.ئی،ًصدیقکهزادهًبورهصفی

چاپًدوم،ًً،رشحًاحوالًوًنقدًوًتحلیلًآثارًفریدالًدینًعًطارً.(0777)ً.الًزمانفروزانفر،ًبدیع

ً.دهخداً:تهران

ًبالخی ًعثامن ًبن ًمحمد ًسنندج:ًدیوانً.(0729)ً.محوی، ًمدرس، ًعبدالکریم ًتصحیح ،

ًکردستان.

ًسنندج:ًکردستان.،ًتصحیحًعبدالکریمًمدرس،ًدیوانً.(0732)ً.مولوی،ًعبدالرحیمًبنًسعید

ًشیخًاحمد ًحسینیًدیوانً.(0732)ً.مالیًجزیری، ًارومیه: ًترجمهًوًرشحًشفیعًصادقی، ،

ًاصل.
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ًعشقًحقیقیًازًدیدًعرفانًاسالمی»ً.(0731)ً.نصیری،ًعلی «ً.عشقًمجازیًوًرابطهًآنًبا

 .33-73،ًصص77،ًش.ًکتابًنقدًتابستان


