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 -1مقدمه
معموالًًدرًمنابعًصوفیهً،مکاتبًعرفانیًبهًدوًمکتبً«خراسانی»ًوً«عراقی»ًطبقهبندیًمیشودً
کهًاینًمتایزًبیشرتًزادۀًتفاوتًدرًسلوکًاستً.عشقًدرًهرًدوًمکتبً،محورًوًبهانۀًاصلیًبرایً
سلوکًبهًشامرًمیرودًکهًازًمنزلًپایانیًآنًبهًتعابیریًهمچونً«وصال»«ً،فناءًفیًالله»ًوً«بقاءً
بالله»ًتعبیرًمیشودً.عارفانًازًغیرتیًدمًمیزنندًکهًعشقًوًعاشقًوًمعشوقًراًدرًبرمیگیردًوً
آن ًغیرت ًکامل ًعشق ًو ًرسیدن ًبه ًمنزل ًپایانی ًرا ًتضمین ًمیکند ًو ًباعث ًکنار ًزدن ًدوییً
میشود؛ًا ًماًگاهیًمجذوبًسالکً،گامًنهادنًج ًدیًبهًسلوکًراًباًعشقیًانسانیًآغازًمیکندً
کهًدرًمنابعًصوفیهًازًآنًبهً«عشقًمجازی»ًتعبیرًمیشودًوًآنًراًپلًرسیدنًبهًعشقًحقیقیً
میپندارندًکهًدرًجملۀًمعروفً«املجازًًقنطرًهًالحقیقه»ًمنودًیافتهًاستً .
اصطالحً«عشقًمجازی»ًازًاصطالحاتًمعروفًصوفیهًاستًکهًعینًالقضاتًآنًراًدرًسدۀً
پنجمًمطرحًکردًوًتاًروزگار ًماًهمًدرًمتونًمختلفًصوفیانهًانعکاسًیافتهًاستً.معناییًکهً
معموالًًازًعشقًمجازیًارادهًمیشودً،عشقًانسانًبهًهمنوعًاست؛ًمانندًعشقًمجنونًبهًلیلیً،
فرهادًبهًشیرینًوًممًبهًزینً.عشقًمجازیًراًدرًدایرۀًعشقًطبیعیًقرارًدادهاندً.عشقًمجازیً
معموالًًدرًموردًانسانًبهًکارًبردهًمیشودً،درًحالیًکهًعشقًطبیعیًبهًطورًکلیًبهًعشقًیاً
محبتًهمهًجانورانًاطالقًمیشودً.درًمقابلًعشقًمجازیً،عشقًحقیقیًتعریفًمیشودًکهً
انسانًبهًخداًدارد؛ًبنابراینًعشقًحقیقیًهامنًعشقًالهیًاستً(پورجوادیً .)29ً:0731ً،
عارفانًباًطرحًقاعدهً«املجازًقنطرهًالحقیقه»ًعشق ًمجازیًراًبهًعنوانًمق ًدمهایًبرایً
رسیدنًبهًعشقًحقیقیًپذیرفتهًبودندًوًگاهًآزمودنًوًچشیدنًعشقًمجازیًراًتوصیهًمیکردندً
باًاینًتأکیدًکهًمقصودشانًعشقًمجازیًعقالنیًوًعفیفًاستًکهًازًهرگونهًهواجسًشهوانیً
پیراستهًباشدً(نصیریً.)73ً:0731ً،داستانً«شاهًوًکنیزک»ًدرًمثنوی ًوً«شیخًصنعان»ًدرً
منطقالطًیر ًمنونهایًازًمصادیقًعشقًمجازیًاستًکهًدرًکاملًخودًبهًعشقًحقیقیًبدلً
شدهًاستً .
مولویًبلخی ًهم ًعشق ًمجازی ًرا ًگذرگاه ًعشق ًحقیقی ًمیداندً .او ًعشقًمجازی ًرا ًبهً
شمشیرًچوبینیًتشبیهًمیکندًکهًغازیًبرایًمترینًبهًپرسًخودًمیدهدًتاًباًآنًمهارتًآموزد؛ً
چونًدرًآنًفنًاستادًشدً،شمشیرًواقعیًراًبهًدستشًمیدهدً.عشقً«انسان»ًنیزًمانندًهمینً
شمشیرًچوبینًاستًکهًرسانجامًبهًعشقً«رحامن»ًمنتهیًمیشودً(شجیعیً ً.)37ً:0731ً،
ا ًماًعشقًمجازیًرسانجامًبایدًرنگًببازد؛ًباورمندانًبهًهرًدوًمکتبًعرفانیًخراسانًوً
عراقً،سالکًراًدر ًمنزلًپایانیًوًکاملًعشقً،بینیازًازًعشقًمجازیًمیدانندًکهًاینًراًدرً
قالب ًداستانهای ًگونهگون ًبازگفتهاندً .چنین ًرویکردیً ،رسانجام ًبه ًنفی ًعشق ًمجازیً
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میانجامد؛ًبهًبیانیًدیگرًعشقًمجازیًتاًآنًحدًکاراییًوًب ًراییًداردًکهًسالکًراًعشق ًورزیً
آموزدً.اطالقً«مجازی»ًبرًاینًعشقً،دروغینًبودنشًراًازًهامنًآغازًراهًنشانًمیدهدًکهًعارفً
نبایدًبدانًدلًبندد؛ًچراًکهًرسابیًاستًکاذبًکهًهیچًبهرهایًازًحقیقتًنداردًوًشایانًدلً
بسنتًنیستً.اینًدیدگاهًازًزبانًعارفانًوًبهًبیانهایًمختلفًبازگوًشدهًوًبهًمیانًطبقاتً
جامعهًهمًرسوخًکردهًاستً .
با ًدرنگ ًبر ًعرفان ًاسالمیً ،میتوان ًجریان ًعرفانی ًدیگری ًرا ًبازشناخت ًکه ًبا ًوجودً
اشرتاکاتش ًدر ًاصول ًبا ًمکاتب ًپیشگفتهً ،رویکردی ًمتامیز ًو ًمختص ًبه ًخود ًرا ًدر ًپارهایً
موضوعاتًبرگزیدهًاستً.اینًرویکردًمتامیزً،درًعینًاشرتاکاتًکلًیًوًزیرساختیًباًدوًمکتبً
دیگرًوًبهرهگیریًازًمفاهیمًقرآنًوًسنًتًبرایًتبیینًراهًخودً،میراثیًراًبرًجایًنهادًکهًتاًامروزهً
همًپیروانًزیادیًراًگردًخودًفراهمًآوردهًاستً.اینًجریانً-کهًطبقًسنًتًطبقهبندیًمکاتبً
عرفانی ًبر ًاساس ًجغرافیا ًمیتوان ًنامً«مکتب ًزاگرس» ًرا ًبر ًآن ًگذاشتً -ازًدیدًپژوهشگرانً
مغفولًماندهًاستً .
درًاینًجستارً،رویکردًمتفاوتًعارفانً«مکتبًزاگرس»ًبهًمقولۀًعشقًبرًاساسًدیوانًسهً
شاعرًعارفً،کاویدهًشدهًتاًنگرشًجاریًدرًاینًمکتبًراًنشانًدهدً.گفتنیًاستًکهًدرًاینً
جستارً،برایًحرمتًنهادنًبهًعشقً،بهًجایً«عشقًمجازی»ًوً«عشقًحقیقی»ً،آگاهانهًازًدوً
اصطالحً«عشقًانسانی»ًوً«عشقًآسامنی»ًاستفادهًشدهًکهًبارمعناییًواالترًوًارزندهت ًریًراًبهً
مفهومًعشقًمیبخشدًوًکاذبًبودنًوًیاًنگرشًهوسآلودًبهًعارضًشدنًاینًحالتًراًازًعشقً
میزدایدً .
ً
 -2پیشینهها و مبانی نظری
پژوهشگرانً ،جریان ًعرفان ًرا ًبزرگترین ًجریان ًفرهنگی ًدر ًدورۀ ًاسالمی ًایران ًمیدانندً
(شفیعیکدکنی(ً 79ً:0733ً،مق ًدمه)؛ًحلبیً)07ً:0733ً،کهًبهًم ًدتًدوازدهًسدهً،طبقاتً
گونه گونًمختلفًراًبهًخودًمشغولًکردهًوًهنوزًهمًباورمندانًفراوانیًراًگردًخودًفراهمًآوردهً
استً.میتوانًاینًجریانًبزرگًفرهنگیًراً«مکتب»ًنامیدً.زیراً.0ً:ریشهدارًوًعمیقًبودهًاست؛ً
ً.9درًزمانًوًزندگیًتودههاًجاریًشدهًوًرصفاًًدرًالیًکتابهاًمحصورًمناندهًاست؛ًً.7رفتارً
وًدیدگاههایًفردًوًگاهیًهمًاجتامعًراًکنرتلًکردهًاست؛ًً.7طبقاتًبسیاریًراًازًمردمًدرًبرً
گرفتهًاست؛ًً.7موافقانًوًمخالفانیًداشتهًوًهرًکدامًبرایًموافقتًیاًمخالفتًخودًدالیلیً
برشمرده اندًکهًپیداییًعلمًکالمًراًبرایًآنًمکتبًموجبًشدهًاستً.ازًاینًرویً،یکًمکتبًً
ریشهدارً،گسرتدهً،پرنفوذًدرًدلًپیروانشً،فراگیرًدرًطبقاتًمختلفًوًفرامل ًیتیًوًفرازبانیًاستً

 |022پژوهشنامه ادبیات کردی ،سال پنجم ،شماره  ،7بهار و تابستان 0931
کهًآنًراًازًجریانهایًکوچکً–کهًهنوزًبهًمکتبًدگردیسیًنیافتهاندً-وًیاًجریانهایًادبیً-
کهًدرًکاملًخودًبهًسبکًدرمیآیندً-وًیاًخیزشهایًاجتامعیًوًسیاسیًجداًمیکندً .
عرفانًوًتص ًوفًاسالمیًهمًمکتبیًاستًکهًریشهًدرًجهانبینیًپیشااسالمیًداردً،ا ًماًبرً
گسرتۀًمبانیًاعتقادیًاسالمً،بهًتنظیمًدوبارۀًخودًپرداختًوًروساختهایشًراًباًدینًنوًآراستً
وًهامنندًهرًمکتبیًبرایًتثبیتًخودشً،ازًاصولًوًساختارهاًوًباورهایشًدرًبازۀًزمانیًدوازدهً
سدهًدفاعًکردً.اینًمکتبًچنانًگسرتدهًشدًکهًازًدلًآنً،مکاتبًکوچکتریًزادهًشدندًوً
گرایشهاًوًنگرشهاًوًرویکردهایًمختلفًوًگاهًمتناقضًراًدرًپیشًگرفتندًوًگاهیًهمًبهًنزاعً
خونینًباًپیروانًدیگرًمکاتبًهامنًعرفانًرویًآوردندًکهًاینًفرازًوًفرودهاًرویًهمًکارنامهیً
دوازدهًسدهایًراًپدیدًآوردهًاستً .
ازًهامنًآغازً،صوفیانًدرًآثارشانً،عرفانًراًبهًدوًمکتبً«خراسانی»ًوً«عراقی»ًطبقهبندیً
جهًهمًبودهاندً،ا ًماًر ًدًآنًراًمیتوانًدرً
کردهاندًوًهرچندًبیشرتًصوفیانًبدینًطبقهبندیًبیتو ً
اکرثًمتونًبازیافتً.مثالًًخواجهًعبداللهًانصاریًدرًجاییًبهًنکتهایًاشارهًمیکندًکهًنشانگرً
متایز ًاین ًدو ًمکتب ًدر ًبرخورد ًبا ًمفاهیم ًمختلف ًاست«ً :شیخ ًبوعلی ًسیاه ًگوید ًکهً
ما ًوراءالنًهریانً[=پیروانًمکتبًخراسان]ًمیگویندًتاًبرنهیً،نهیاویًوًعراقیانًمیگویندً:تاً
نیابیً،برنهیً.هرًدوًیکیًاست؛ًلکنًمنًباًعراقیانمًکهًسبقًازًاوًنیکوترًاست» ً(انصاریً،
ً.)071ً:0770اینًعارفًاغلبًدرًذکرًنامًمشایخًصوفیهًهمًازًانتسابًآنانًبهًمکتبًخراسانً
یا ًعراق ًیاد ًکرده ً(برای ًمنونهً ،نکً .هامنً )39ً ،30ً ،33ً ،37ً :که ًنشانگر ًجا ًافتادن ًاینً
اصطالحاتًبرایًرویکردهایًمختلفًعرفانیًازًهامنًآغازًاستً .
باًدرنگًبرًفرازًوًفرودًعرفانً،میتوانًحضورًمکتبیًدیگرًراًدرًکنارًدوًمکتبًیادًشدهً
بازشناخت ًکه ًبرخورداز ًاز ًویژگیهایی ًاست ًکه ًفصول ًممیًزۀ ًآن ًرا ًتشکیل ًمیدهدً.
برجستهترین ًاین ًفصول ًمم ًیزهً ،رویکرد ًخاص ًعارفان ًزاگرس ًبه ًدو ًمقولۀ ً«عشق ًانسانی» ًوً
«سیاست»ًاستًکهًاینًجستارً،تنهاًمقولۀًنخستًراًبهًبحثًگذاشتهًاستً .
عشقً ،محوریترین ًموضوع ًدر ًعرفان ًبه ًشامر ًمیرود ًکه ًدر ًطول ًدوازده ًسده ًچیرگیً
ذهنیًتًعرفانیً،مرشوحاًًبدانًپرداختهًشدهًوًگونههایًانسانیًوًآسامنیشًازًدیربازًموضوعً
نوشته های ًدرخوری ًبوده ًاستً .آغاز ًمتایز ًعشق ًانسانی ًاز ًآسامنی ًبه ًزمانی ًبرمیگردد ًکهً
پایههایًمکتبًعرفانًاستقرارًکاملًیافتًوًاینًدرًسدۀًششمًرویًدادًکهًنگرشًعرفانیًبرً
نگرشهایًفکریًوًفلسفیًچیرگیًکاملًیافتً(پورجوادی30-31ً:0733ً،؛ًذکاوتیًقراگزلوً،
0732بً .)073-073ً :اگر ًپیشرت ًدر ًگفتار ًعارفانً ،اشارات ًمبهمی ًبه ًاین ًدو ًگونۀ ًعشقً
میرفتً ،در ًاین ًسدهً ،متایزها ًواضحتر ًاز ًهر ًزمانی ًخود ًرا ًمیمنایاندً .عطًار ًدر ًالهینامهً
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رًآنًغلبۀًآسامنیًعشقًجوانیًمنکفروشًراًدرًبرابرً
حکایتیًراًازًمحمودًوًایازًمیآوردًکهًد
ً
عشقًجسامنیًوًالبتهًهوسآلودًمحمودًبهًایازًنشانًمیدهدً(فروزانفرً)973-977ً:0777ً،وً
میتواندًنشانۀًخوبیًازًاینًموضوعًباشدًکهًبعدهاًدرًکتابهایًصوفیانًانعکاسًگسرتدهایً
یافتًوًحتًیًبسیاریًازًمنظومههایًعاشقانۀًادبًفارسیً،مانندًلیلیًوًمجنونً،راًهمًتصاحبً
کردًوًبهًمذاقًعارفانًتأویلهایًعرفانیًازًآنهاًبهًدستًدادهًشدً ً.
درًسدۀًهفتمً،سعدیًپسًازًتوبهًازًگذشتۀًخودًوًگرایشًبهًعرفانًدرًپیرانهرسً،اینًدوً
گونۀًعشقًراًپیشًمیکشدًوًعشقًانسانیًراًمینکوهدً(سعدیً .)010ً:0713ً ،درًهمینً
سدهً،ابنعربی ًپایههایًعرفانًنظریًراًکامالًًمستحکمًمیکندًکهًپیشرتًعینالقضات ًانجامً
جادیً.)017ً:0731ً،ابنعربیًدرًمباحثًخودً
دادهًبودً(ذکاوتیًقراگزلو0732ً،الف77ً:؛ًس ً
برًعشقًآسامنیًبهًعنوانًغایتًکاملًانسانیًتأکیدًکردًوًجملۀًمعروفً«املجازًًقنطرهًالحقیقه»ً
راًبرایًعبورًازًعشقًانسانیًبهًآسامنیًبهًکارًبردً .
ازًسدۀًهشتمًبهًبعدً،حتًیًمنظومههایًعاشقانهًهمًباًنگرشًعرفانیًدوبارهًبازرسودهًشدندً
کهًداستانً«لیلیًوًمجنون»ًدرًصدرًآنهاًقرارًداردًوًنشانگرًاستقرارًکاملًاینًذهنیًتًاستًکهً
عشقًانسانیًراًبایدًازًدلًزدودً.قامئینیاً(ً)0731درًمقالۀً«عشقًزمینیًوًعشقًآسامنی»ًبهً
بررسیًعشقًانسانیًوًارتباطًآنًباًعشقًآسامنیًپرداختهًوًدیدگاههایًاریکًفرومً،افالطونًوً
برومرًراًدرًاینًبارهًآوردهًوًدرًپایانً،دیدگاهًخودًراًدرًبابًماهیتًعشقًبهًخداًبیانًکردهًوً
عشقًآسامنیًراًعالیترینًنوعًعشقًدانستهًاستً .
نصیریً(ً)0731درًمقالۀً«عشقًمجازیًوًرابطهًآنًباًعشقًحقیقیًازًدیدًعرفانًاسالمی»ً
بهًاینًموضوعًپرداختهًکهًآیاًعشقًمجازیًمیتواندًپلیًبرایًرسیدنًبهًعشقًحقیقیًباشد؟ً
اوًچنینًنتیجهًمیگیردًکهًعشقًمجازیًباًفرضًمنایندگیًحسنًمعشوقًازًحسنًخداوندً،بهً
هیچًرویًمنیتواندًازًهوسًعاریًباشد؛ًدومًاینکهًعشقًمجازیًنهًتنهاًباعثًتطهیرًمنیشودً
وًزمینهایًراًبرایًعشقًآسامنیًفراهمًمنیکندً،بلکهًباعثًتاریکیًبیشرتًدرونًهمًمیگرددً .
رودگرً(ً)0731درًمقالۀً«تفسیرًعشق؟ًتقسیمًعشق؟»ًویژگیهایًدوًگونهیًعشقًراًآوردهً
وًنشانههایًعشقًانسانیًراًکهًبهًعشقًآسامنیًمیرسدً،برشمردهًاستً.هامنًگونهًکهًانتظارً
میرفتً،درًاینًپژوهشهاً،اصلًبرًتقابلًاینًدوًعشقًنهادهًشدهًوًمانندًدوًقطبًمتضادً
انگاشتهًشدهاندًکهًمیلًبهًسویًیکیً،الزاماًًبهًمعنایًدوریًازًدیگریًوًنفیًآنًاستً.اینً
رویکردًتقابلیًتاکنونًهمًحفظًشدهًوًگفتههای ًعارفانًهرًدوًمکتبًخراسانًوًعراقًدربارۀً
اینًتقابلً،همچنانًبرًاذهانًچیرهًاستً .
ً
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 -3رویکرد به عشق در مکتب عرفانی زاگرس
عشقًدرًمکتبًعرفانیًزاگرسً،عزیزًاستًوًطبقهبندیًآنًمطابقًشیوۀًمرسومً،بهًانسانیًوً
آسامنیًکمرتًمشهودًاستً.ازًاینًروًمنیتوانًآنًمرزًب ًراًوًآنًتقابلًتامًراًبینًدوًگونۀًعشقً
درًعرفانًزاگرسًدیدً.حتًیًمیتوانًگفتًکهًآنچهًهمًهستً،بیشرتًتحتًتأثیرًهمسایگانً
گفته ًشده ًاستً .از ًاین ًروً ،آنچه ًبرای ًعارفان ًدیگر ًمکاتب ًدغدغۀ ًبزرگی ًاست ًو ًبرایشً
داستانهاًوًاندرزهایًمختلفیًراًآوردهاندً،درًاینجاًمنودًکمرنگتریًداردًکهًدرًاینًجستارًً،
هایًمحویً،مالیًجزیریًوًمولویًبیشرتًبهًدستًدادهًمیشودً .
ً
اینًراستیًبرًپایۀًرسوده

ً-1-3مالیًجزیری ً
مالًاحمدًپرسًشیخًمح ًمدً(0171-0731مً).متخلًصًبهً«مهال»ًوًگاهیًهمً«مهلێ»ًوً«نشانی»ً
درًشهرًجزیرهًدرًکردستانًبهًدنیاًآمدً.مدتیًنزدًپدرًبهًتحصیالتًمقدماتیًپرداختًوًسپسً
برایًتحصیلًعلومًبهًشهرهایًجولهمیرگًوًآمدًوًعامدیهًرفتًوًبهًفارسیًوًعربیًنیزًتحصیلً
منود ًو ًدرًعلومًمعانیًوًبیانًوًاصولً ،رسآمدًعلامی ًعرصًخودًشدً(سجادیً.)93ً:ً 0737ً،
مالیًجزیریًافزونًبرًزبانًکردیً،بهًزبانهایًعربیًوًفارسیًوًترکیًهمًآشناییًکاملًداشتهً
وًدرًادبًفارسیًبسیارًغورًمنودهًکهًمنودًآنًراًدرًدیوانشًمیتوانًدیدً.طریقۀًعرفانیًاوً
«نقشبندیه»ًاستًوًازًباورمندانًبهًوحدتًوجودًاستً .
مالیًجزیریًدرًفقهًوًاصولًوًحکمتًوًادبیاتًاستادًبودًوًدرًرسودنًشعرًبهًگویشًک ًردیً
کرمانجی ًمهارت ًیافت ًو ًغزلیات ًنغز ًو ًشیرین ًو ًروان ًرسود(ً .صفیزاده ًبورهکهییً:0733ً ،
ً.)919گویندًکهًاوًدرًجوانیًعاشقًسلمیًنامیًازًیکًخانوادهًمعروفًشدًکهًاینًعشقًتاثیرً
بسزاییًدرًپرورشًذوقًشعریً(روحانیً)037ً:0717ً،وًرهیافتًبهًکنهًعشقًداشتهًاستًکهً
درًبیتًزیرً،بدانًاشارهًمیکندً :
تنــــێًفەرهــــــادًدزانتًلـــەززەتــــیًعێـــــشق ً ً کـــــوًویًجــــانًدایـــەًشیرینــێًنـــەًپەرویـــــــز ً
ً

ً

(دیوانً )702ً:

(معنیً:تنهاًفرهادً-کهًجانًراًدرًراهًشیرینًفداًکردً-ل ًذتًعشقًراًدرکًمیکندًنهًپرویز)ً ً
ویًبهًتعریفًکردنًازًزیباییًمحبوبًوًمعشوقشًمیپردازدًوًزیباییًاوًراًبرترًازًزیباییًهمهً
زیبارویانًمیداندً .
ً
ً
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ً
نەًشیریناًلًدەربەندێًنەًمەحبوبێًسەمەرقەندێ ً ً نەکێشاینًبًڤێً ًڕەنگێًلًنەقشێًبێزەوالًئەبر ًوو ً
ً

(دیوانً )257ً:

ً

ً(معنیً:شیرینًارمنًکهًدرًدربندًارانًبودًوًزیبارویًسمرقندیًازًزیباییًچنانًبرخوردارًنبودندً
آنًگونهًکهًنقشًوًطرحیًزیباًوًهمیشگیًبهًمحبوبًمنًدادهًشدهًاست)ً ً.
از ًجمله ًمتایزهای ًبنیادینی ًکه ًعشق ًانسانی ًرا ًاز ًآسامنی ًجدا ًمیکندً ،پرداخنت ًبهً
مغازالتیًاستًکهًدرًعشقهایًانسانیًباًجزئیاتًمتامًذکرًمیشودً،ا ًماًدرًعشقًآسامنیً،
پرداخنتًبهًکلًیاتًجایگزینًجزئیاتًمیشودً.بهًبیانیًروشنترً،ماًنبایدًانتظارًداشتهًباشیمً
کهًدرًرسودهایًعرفانیًشاعرًازًبوسیدنًلبًوًآغوشًمعشوقًسخنًبراند؛ًدرًآنجاًهمهًچیزًدرً
دیدارًوًمحوًشدنًعاشقًدرًجاملًمعشوقًخالصهًمیشودً.جزئیاتیًازًآنًدستًراًبایدًدرً
اشعارًانسانیًجویاًشدًکهًمنونۀًآنًراًدرًاینًبیتًمیبینیمً :
هـەرًدوًدەستێـــنًخــــوەًحـەمایلًًشەڤەکــێ ً ً مـــەًژًبــوًیـــارێًدخـــوەسنتًچـەپًوً ًڕاسـت ً
ً

(دیوانً )22ً:

ً

(معنیً:منًآرزوًداشتمًکهًشبیًمحبوبًراًدرًآغوشًگی ًرمًوًدستانمًراًچپًوًراستًدورًکم ًرشً
حلقهًکنم)ً .
درًابیاتًزیرًآرزویًبوسیدنًلبانًمعشوقًراًآشکارًکردهًاستً :
مــنًگـــوًژًکەمەنـداًسـەرێًزۆلفـاًًتـەًڤەرستـم ً ً پـەروازێًلەبـێًلەعلـێًمـەًگـوًگـەرًڤەرەسیًتـو ً
ً

(دیوان224ً:؛ًمنونۀًدیگرًرکً.هامنً )772ً:

ً

ً(معنیً:گفتمًازًدامًزلفانتًرهاییًیافتمًوًاینکًدرًهوایًلبانًرسخگونتًهستم؛ًگفتاًکهًدرً
خیالیًکهًازًزلفانمًرستهای!)ً .
شاعرًچشامنًجادویًیارًراًعاملًایجادًفتنهً(دیوانً 702ً:وًً)247وًخودًراًکشتۀًآنً
میپنداردًکهًتوأمًباًدیگرًاجزایًزیباییآفرینًمحبوبً،همچونًابروًبهًکشنتًاوًه ًمتًبستهاندً :
گەزمەیەکًقەوسێًشەڤێنًعاشقًبەنیڤاًدلًکەڤت ً ً دیًژًجانًدەستانًبشوتًخاسامًکەڤانًنوبارًبت ً

ً

ً

(دیوانً )22ً:

(معنیً:اگرًتیریًازًابروهایًمحبوبًبهًدلًعاشقًاصابتًکندً،بایدًدستًازًجانشًبشویدً،بهً
ویژهًاگرًاینًپرتابًازًدوشیزهایًنوبلوغًباشد)ً .
ً
ً
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توصیفاتیًکهًیکًشاعرًدرًجریانًعشقبازیًخودًازًسینهًوًگردن ًمیآوردً،مانندًتابوییً
استًکهًدرًمغازالتًعارفانهًکسیًپروایًآنًراًنداردً :
بەنـــدًکــــرمًگـــەرًچًشوبـــێًفیــــلًبــــــ ًوم ً ً سیــــمًبـــەریًساعێــــدًوًبــــازوًژًعــــــــــاج ً
ً

ً

(دیوانً )772ً:

(معنیً:هرًچندًدرًبرابرًسختیهایًعشقًچنانًفیلیًنیرومندًبودمً،ولیًسینهًنقرهگ ًونًوًبازوً
وًساعدًعاجینشًچنانًگرفتارمًکردًکهًمجالً ًرهاییًراًفر ًونگذاشت)ً .
شاعرًخودًراًاسیرًزلفًوًکشتۀًرخسارًبرافروختهًوًعرق ًبرًگونهًنشستهًمیداندً(دیوانً:
ً.)790اوًریزبینانهً،ازًزیورآالتًمحبوبًهمًمیگویدً،آنگاهًکهًباًدستً،زلفشًراًشانهًمیکندً
وًآنًزیورهاًآشکارهًمیشوندً :
تــــوخًوًعـــــاالًکـــۆًخـــویـاًبـــونًژًعەجـــەم ً ً عـــەرەبـانًتیـپًشکــــەسنتًچـــــەپًوًراست ً
ً

ً

(دیوانً )22ً:

(معنیً:منجوقًوًپرچمًمغوالنً(زیورهایًنگار)ًکهًازًشبیخونًعجمً(دستانًسپیدًیار)ًآشکارهً
شدً،بهًلشکرًعربً(زلفًسیاه)ًزدًوًوًآنهاًراًدرهمًشکستندًوًازًچپًوًراستًزمینگیرًشدند)ً .
اوًچنینًمعشوقیًراًمانندًجوهرًفردًمیانگاردًکهًدرًوصفًمنیگنجدً(دیوانً)222ً:وًخودًراً
عاجزًازًبیانًآنًمیپنداردً.مالیًجزیریًباًشکوهًمتامًازًمعشوقًانسانیًخودًفخرًمیکندًوً
درًشعریًبسیارًتأثًربرانگیزً،آنًراًبرًزبانًراندهًوًمنونهایًدیگرًمانندًآنًراًدرًادبًفارسیًوً
کردیًمنیتوانًیافتً(دیوانً .)570ً:
ً

ً-2-3محوی ً
مالًمحمدًبنًشیخًعثامنًبالخیًمتخلًصًبهً«محوی» ً(7904-7224مً).متولًدًروستایًبالخً
از ًتوابع ًسلیامنیه ًبوده ًاستً .او ًعلوم ًدینیًو ًهمچنین ًطریقت ًراًاز ًپدرش ً-که ًمرید ًشیخً
رساجال ًدینًنقشبندیًبودهً-کسبًکردً.سپسًعازمًمهابادًشدًوًازًمالًعبداللهًپیرًبابًکسبً
فیضًمنودًوًرسانجامًبهًبغدادًرفتًوًدرًخدمتًعالمهًمحمدًافندیًفیضًمفتیًزهاویًشاگردیً
کردًوًازًاوًهمًاجازهًنامهًگرفتًوًبهًسلیامنیهًبازگشتً ً.
اوًدرًسلیامنیهًخانقاهیًبناًکردًوًبهًارشادًطالبانًپرداختًوًرسانجامًهامنًخانقاهًهمً
رسودهًاستًوًدیوانًاشعارًکردیً
مزارًاوًگردیدً.محویًبهًفارسیًوًکردیًوًترکیًوًعربیًشعرً ً
وی ًدر ًسال ًً 7227قمری ًدر ًسلیامنیه ًچاپ ًشده ًاست ً(سجادیً .)272ً :7225ً ،او ًدرً
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رسودههایش ًعشق ًرا ًبنیاد ًزندگی ًو ًهستی ًآدمی ًمیداند ًو ًبدون ًعشق ًاساس ًزندگی ًراً
بیمحتوانًوًبیبنیادًمیداندً :
سەرًکـەًجۆشێکیًنەبێً،منًزرکەًتاڵمًبۆًچیـە! ً ً دڵًکـەًھ ًۆشێکیًنەبێًشیشەیًبەتاڵمًبۆًچیـە! ً
ً

(دیوانً )222ً:

ً

رسی ًکهًجوشًوًخروشًعاشقانه ًدرًآنًنباشدً،بسانًخربزهایًتلخًاست ًوًدلی ًکهً
(معنیً ً:
محرمًهوشًنباشدً،شیشهایًتهیًاست)ً .
اوًماندگاریًنامًفرهادًوًشیرینًوًلیالًوًمجنونًراًمدیونًعشقًمیداندًوًازًدولتًعشقً
استًکهًرشیفًشدهاندً(دیوانً.)292ً:عشقًاستًکهًبندیًدلنشینًبرًدلًعاشقًمینهدًوً
اوًراًگرفتارًمیکند؛ًباًاینًوجودً،عاشقًرسمستًاستًازًاینکهًبندیًعشقًاستً(هامنً .)700ً:
اوًهمًمانندًدیگرًعارفانًزاگرسیً،بهًعشقًانسانیًهمًپایبندًاستًوًباًآنًمعشوقشًراًوصفً
میکندً.نگاهًاوًهمًمانندًدیگرًعاشقانً،جزئینگرانهًوًریزبینانهًاستًوًباًاینًشگردً،ندایًعملً
بهًآرزویًخودًراًرسًمیدهدً.اوًنیزًازًدهانًوًلبًیارً(هامنً)792ً:وًازًجوهرًفردًبودنشًسخنً
میگوید؛ًدرًدیدًاوًچشمًیارًناوکًاندازًاستًوًخیلًعاشقانًراًبیپرواًمیسوزدً(هامن)759ً:؛ً
وًچونًماهًاوًبینقابًبهًدرًآیدً،ماهًآسامنًراًهمًرشمندهًمیکندً(هامنً)777ً:وًچونًبهًباغً
درآیدً :
خەرامتًچوویەًباغًوًسەرویًبەرًبادیًخەجاڵەتًدا ً ً گوڵـیًھـەرًوەکًدڕکًئـااڵوەنــەًداوێنـیًواژوونت ً

ً

ً

(دیوانً )702ً:

(معنیً:هنگامیًکهًخرامانًبهًباغًرفتیًوًرسوًقامتًزیباًوًموزونتًراًمشاهدهًکردً،ازًقامتً
خودًخجالتًکشیدًوًگلهاًنیزًخارًمانندًبهًدامنتًچسبیدهًوًافتادهاند)ً .
این ًتوصیفات ًالبته ًکه ًکلًی ًاست ًو ًمیتوان ًآنها ًرا ًدربارۀ ًعشق ًآسامنی ًهم ًبازرسود ًوً
بازیافت؛ًا ًماًآنجاًکهًشاعرًبهًجزئیاتًدرمیآیدً،متایزهاًاندکًاندکًآشکارًمیشوندًوًمیلًبهً
زاگرسیًبودنًراًنشانًمیدهندً،چنانًکهًدرًموردًتبًخالشًمیگویدً :
تەبًخاڵەیەکــیًجــوانًوًلـەًغایتًبەدەرًلەزیز ً ً دەرکـەوتووەًبـەًتەبًلەًچەنەیًدولبـەریًعەزیز ً
وەکًسێـــویًزیـویًلەعـلًتیــاًتـەعبیــەًکــراو ً ً یاًتۆپــیًگــوڵًکـەًغونچەیەکـیًدەربچێًلەًریز ً
ً

ً

(دیوانً )222ً:

(معنیً:تبًخالیًبسًزیباًازًتبًدرًچانهًدلربًعزی ًزمًعارضًشدهًاستًکهًچانهًراًسیبًسیمینیً
کردهًکهًلعلیًدرًآنًتعبیهًشدهًیاًدستهًگلیًنشکفتهًکهًیکًغنچهاشًشکوفاًگشتهًاست)ً .
ً
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اوًدربا ًرۀًبوسهًگرفنتًازًلبًیارًابیاتیًرسودهًکهًبیتًزیرًمنونهایًازًآنهاستً :
کەًبێًلێویًلەًسەرًلێومًبنێً،ڕۆحمًلەًسەرًلێوە ً ً کەًلێویًالًبەرێً،ئەڵبەتتەًڕۆحمًدەردەچێًپێوە ً
ً

ً

(دیوانً )222ً:

(معنیً:اگرًیارًلبهایشًراًبرًلبانمًگذاردً،ازًغایتًعشقًوًاحساسًجانًبهًلبًمیشومًوًاگرً
لبانشًراًکنارًبربدًازًغایتًناراحتیًمیمیرم)ً .
وًدربارۀًبوسۀًیارًمیرسایدً :
ماچــیًدەمـیًلەًکەڵکەڵەمـاًبووً،چًخۆشیًوت ً ً قرمً،ئەیًئەسیریًواھیمەً،خۆشًناکرێًلەًھیچ ً
ً

ً

(دیوانً )722ً:

ایًاسیرًواهمه!ًمیرسًمنیشود)ً .
(معنیً:دغدغۀًبوسیدنًلبًیارًراًداشتمًاماًخوشًگفتًکهً
ً
ً

ً-3-3مولوی ً
عبدالرحیم ًبن ًسید ًسعیدًمتخلًص ًبه ً«معدوم» ًوًملقًبًبه ً«مولوی» ً(0339-0311مً ).زادۀً
تاوگوزًبودً.اوًدرًکودکیًعلومًمقدماتیًراًدرًخدمتًپدرشًآموختًوًدرًجوانیًبهًبانهًوًسنندجً
رفتًوًدرًخدمتًعاملانًدینًبهًکسبًعلومًوًمعارفًمشغولًشدًوًآنگاهًبهًسلیامنیهًآمدًوًدرً
خدمتًمالًعبدالرحمنًنودشهایًفقهًوًتفسیرًوًحکمتًوًکالمًراًآم ًوختًوًظاهراًازًاوًاجازهً
تدریسًگرفتًوًبهًزادگاهشًبازگشتًوًمدتیًبهًوعظًوًارشادًمردمًپرداختًوًدرًاینًهنگامً
چونًآوازهًشیخًعثامنًنقشبندیًراًشنیدً،ارشادًوًوعظًوًتدریسًراًکنارًگذاشتًوًشوریدهایً
آشفتهًحالًوًدلًازًکفًشدًوًبهًاورامانًرفتًوًحلقۀًارادتًشیخًراًدرًگوشًگ ًرفتًوًدرًسلکً
مریدانشًدرآمدً(صفیًزادهًبورهکهییً .)900ً:0733ً،
مولویًدرًحکمتًوًفلسفهًوًفقهًوًعلمًکالمًاستادًبودًوًشعرًنیکوًمیرسودً.اوًازًشاعرانً
برجستهًکردًاستًوًازًاوًآثارًگرانبهاییًبهًجایًماندهًکهًعبارتندًازً:عقیدهًاملریضهً(بهًکردیً
گورانی)ًالفضیلهً(بهًعربی)ً،الفوائحً(بهًفارسی)ًوًنیزًدیوانیًبهًکردیًهورامیًکهًبازتابًدرونً
سوداییًاوستً .مولویًاکرثًاشعارشًراًسوگرسودهاییًاستًکهًدرًهجرانًهمرسشً،عنربً
خاتونً،رسودهًاستً.اوًشعرًزیرًراًزمانیًرسودهًکهًبهًخانهًپدرًعنربخاتونًرفتهًتاًدخرتشًراً
ببیند ًوًبفهمد ًکه ًآیاًاز ًدخرتش ًخوششًمیآیدًیاًنهً .ازًعنرب ًخاتون ًمیخواهدًکهًبرایش ًًآبً
بیاوردًتاًباًاینًبهانهًاوًراًببیندً.هنگامیًکهًعنربًحاتونًآبًراًبهًدستًاوًمیدهدًاوًراًبهًاسمً
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یکی ًاز ًمحارم ًکه ًفارسی ًآن ًدایی ًمیشودًصداًمیزند ً(استفادهًاینًکلمهًدر ًبین ًکرد ًزبانانً
هامنندًعموًدرًمیانًفارسًزبانانًاستًکهًافرادًبیگانهًوًبزرگرتًراًباًآنًخطابًمیکنند)ً ً.
مولویًبهًهمینًمناسبتًاینًدوبیتًراًرسودهًاستًوًدرًآنًازًعنربًخاتونًمیخواهدًکهًاوً
راًباًاینًاسمًخطابًنکندًوًبهًخاطرًناراحتیًازًبهًکارًبردنًاینًکلمهًتصمیمًمیگیردًهامنندً
پرسیًجوانًوًچهاردهًسالهًشودً :
خـــاڵــۆًخـــاڵــۆتــــەنً،کـــەمًواچـــەًخـــاڵــۆ ً ً خـــاڵــۆًدەمًوەًبـــــانًخـــااڵنتًمــــاڵــــــــــۆ ً
شــەرتًبـۆًمـنًجـەًداخًخـــاڵــۆًخـــاڵــۆیًتـۆ ً ً وێـــمًکــەرووًوەًکــــوڕًچــــواردەًسـاڵــەیًنـــۆ ً
ً

(دیوانً )971ً:

ً

اوًدرًوصفًزلفًیارًمیگویدً :
وەشًوەشًتـــایًتوغـــرایًوێـتًبنمـــانەًپێش ً ً بــاًهـــەرًنـــاســـۆرًبــۆً،زووًنـــەبــتۆًســـاڕێش ً
ً

(دیوانً )37ً:

ً

(معنیً:گهگاهیًزلفتًراًنشانًبدهًکهًداغًوًزخمًناشیًازًآنًتازهًشودًچراًکهًزلفهایًتوًسیهً
ما ًراناندًوًداغًمنًمارًگزیدهًراًتازهًمیکنند)ً .
اوًزلفًوًرخسارۀًیارًراًبازگوًکنندۀًزمانًصبحًوًشامًمیداندًکهًبانگًادایًاینًفرضًراً
یادآوریًمیکنندً :
تــاًوەًزوڵفًوًڕوویًتــــۆًتـەمـاشـامـــــــــــەن ً ً ئــەدایًمنــــایًفـــــەرزًسوبــحًوًعیشــــامەن ً
ً

ً

(دیوان012ً:؛ًنیزًرکًهامنً )722ً:

(معنیً:تاًزمانیًکهًزلفًسیاهًوًرخسارًزیبایتًراًنظارهًمیکنمً،بایدًهموارهًمنازًعشاًوًصبحًراً
بهًجایًآورم)ً .
اوًشیوۀًدلربیًراًفقطًبرازندۀًقامتًیارًمیداندً(دیوانً)997ً:وًتنهاًچشمًاوستًکهًزیباییً
راًبهًاللهًبخشیدهًاستً(دیوانً.)771ً:مولویًبهًنظارۀًدیگرًاجزایًچهرۀًمحبوبًهمًنشستهً
وًاشعاریًزیباًراًباًتشبیهاتیًبکرًبرایًهرًیکًرسودهًاستً .
هــــەرًیەنـــــدًدڵًلــەبڕێـــزًخــەیاڵیًخــاڵەن ً ً جــەًخـــیاڵیًخـــاڵًمــاچــیًخـــاڵًخـــاڵەن ً
ً

ً

(دیوانً )733ً:

(معنیً :دمل ًاز ًخیالًخال ًیار ًلربیز ًشده ًو ًتاًحدیًبهًآن ًفکر ًمیکند ًکه ًانگارًبرًروی ًآنً
نقطههاییًپیداًوًخالًخالیًشدهًاست)ً .
ً
ً
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ً
گاهًبهًدنبالًیافنتًجاییستًکهًلیاقتًمحبوبًراًداشتهًباشدًوًبتواندًبدونًدغدغهًمحبوبً
راًآنًنظارهًکندً .
ئــاخًپــەیًخەڵوەتـــێًبدیــــامًوەًبــێًخــــەم ً ً سیــوایًتـــۆًدیــدەمم،کـــەسًنـەدیـامًوەًچەم ً
دڵًپــەیًدیدەنتًکــــامًخـــەڵوەتًســـــــازۆ ً ً تـــۆیًدیــدەیـچــــمًبـــیًمـــــەردمًمنـــــــازۆ ً
ً

(دیوانً )33ً:

ً

(معنیً:کاشًجایگاهیًخلوتً ًراًمییافتمًکهًبدونًهیچًغمیًوًبهًدورًازًهمهًتوًراًمیدیدمًاماً
دملًکدامینًخلوتًراًبیابدً،زیراًحتیًاگرًتوًراًدرًچشامنمًجایًدهمًمردمکًچشممًاینًاجازهً
راًمنیدهدًوًهمراهًباًمنًنظارهاتًمیکندً .
ویًهنگامًرسیدنًیارًهمهًاعضایًوجودشًراًجهتًاستقبالًبهًپیشوازًیارًمیفرستدً .
فرســـەتــــەنًئــــەڕواحًبشـــــۆًوەًپێشـــــــ ًواز ً ً پــەردەیًبینــــــاییًتـــۆًپـەیًپایــــەنـــــــداز ً
دیــــدەًفـــەرشًبــــووزۆًوەًسەتــــحیًڕێشــدا ً ً تــــاکــەًسـەمـەنـــدشًپـــاًبـنـیــــــۆًپێشـــدا ً
عەینەیــن!ًوەًئەرسیــنًئاوپاشــیًڕاشًکــەرًبا ً ً نــــەکًگـــــەردًبنیشـــــتۆًوەًگــۆنــایًدڵبــەر ً
شـــایًخـــاڵخـــاسـانًجـەمینًپـەڕەیًگــوڵ ً ً وەیًئـەســـــــاســەوەًیـــــــاوۆًوەًمـەنـــــــــزڵ ً
ً

(دیوانً )17ً:

ً

(معنیً:ایًروحًوًجانًفرصتًراًازًدستًندهًوًبهًپیشوازیًیار ًبروًوًایًپردۀًچشامنمًتوًنیزً
فرشیًبرایًزیرًپایًاسبشًشوً.ایًچشامنمًتوًنیزًباًاشکهایمًراهشًراًآبًپاشیًوًمتیزًکنً
تاًگردًوًخاکًبرًگونههایشًننشیندً،تاًمحبوبًاینًگونهًبهًمنزلًبرسد)ً .
گاهًتوبهًمیشکندً .
نـــەًتـــۆیًحـــەڵقـەیًزوڵفًدڵەیًشێتًوًوێت ً ً شـــەرتـــەشًکـــەردًهەنـــیًدڵًنـەدەرۆًپێت ً
وەختـــێًشۆڵـــــــەیًڕووتًنــــــاگـاًداًدیــــار ً ً ئــــەوًقســەیًشــــەوًبـێً،ئیـدًشۆڵەیًنەهــار ً
ً

ً

(دیوانً )292ً:

(معنیً:دلًدیوانهامًزمانیًکهًدرًدامًزلفهایًیارًگرفتارًشدً،تصمیمًگرفتًکهًدیگرًبهًیارًدلً
نبنددً ،اما ًزمانی ًکه ًناگهان ًشعله ًرخسا ًرت ًمنایان ًشد؛ ًتصمیم ًو ًحرف ًدلً ،چون ًشب ًوً
شعلههایًرخسارًچونًشعلههایًروزًشدًوًهمهًتصمیامتمًنقشًبرًآبًشد)ً .
ً
ً
ً
ً
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 -3نتیجهگیری
زبانًعشقً،زبانیًهمهًفهمًوًفراگیرًدرًمیانًنوعًانسانًاستًکهًازًدیربازًنگاههایًمختلفیً
بدانًشدهًاستً.درًایرانًباًقدرتًگرفنتًعرفانًاسالمیً،نگاهًعاشقانهًکمًکمًتعابیرًخاصیً
ً
یافتًوًآنًراًحالتیًشیطانیًوصفًکردندًکهًعارفًبایدًازًآنًبگذردًتاًشایانًعشقًروحانیًبهً
معشوق ًازلیًوًابدیًشودً.تقریباًًمیتوانًاینًنگاهًراًدرًهمۀًسدههاًرهگیریًکردًوًدریافتً.
زیرًچرتًچنینًنگاهیًبودًکهًعشقًراًبهًمجازیً(دروغین)ًوًحقیقیًطبقهبندیًکردندًوًغاینتً
مقصدًراًبرایًانسانًکاملًرهًیافنتًبهًساحتًعشقًحقیقیًدانستندًکهًاینًموضوعًدرًهرًدوً
گرایشًعرفانیًخراسانیًوًعراقیًمنودًیافتهًاستً.ا ًماًنگاهیًدیگرًدرًحوزۀًجغرافیاییًزاگرسً
همًوجودًداردًکهًعشقًراًدرًهرًصورتًقدسیًمیداندً.درًاینًجستارًبرایًبازتاباندنًچنینً
نگاهیً،آگاهانهًعشقًبهًدوًطبقۀًانسانیًوًآسامنیًطبقهبندیًشدًوًاینًنکتهًبیانًگردیدًکهً
برًخالفًدوًمکتبًخراسانیًوًعراقیً،عارفانًاینًحوزهً،جمعًاینًدوًعشقًراًرواًمیدانندًوًدرً
سایۀًاینًرواییً،تصاویریًدلکشًازًدلدادگیًخودًراًباًمعشوقًانسانیًیاًآسامنیًآفریدهاندً.
بررسیًاشعارًمالیًجزیریً،محویًوًمولویً–کهًهرًسهًازًعارفانًطریقتًنقشبندیًبودهاندً-
اینًراستیًراًنشانًدادًکهًچندانًمرزًب ًراییًبینًاینًدوًگونۀًعشقًدرًعرفانًزاگرسًخودمناییً
منیکندً .
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صوفیهً،تصحیحًعبدالحیًحبیبیً،کابلً .
انصاریً،خواجهًعبداللهً.)0770(ً.طبقاتًال ً
پورجوادیً،نرصالله«ً.)0731(ً.سیرًتحوالتًمعنایًعشق»ً.نرشًدانشً،شً،13ً.صصً .29-21
پورجوادیً،نرصاللهً.)0733(ً.بادۀًعشقً،چاپًا ًولً،تهرانً:کارنامهً .
حلبیً،علیًاصغرً.)0733(ً.مبانیًعرفانًوًاحوالًعارفانً،چاپًدومً،تهرانً:اساطیرً .
حیرتًسجادیً،سیًدًعبدالحمیدً.)0737(ً.شاعرانًکردًپارسیًگویً،تهرانً:احسانً .
ذکاوتی ًقراگزلوً ،علیرضا0732(ً .الف)«ً .عرفانیات ً(مجموعه ًمقاالت ًعرفانی)ً ».چاپ ًا ًولً،
تهرانً:حقیقتً .
ذکاوتیًقراگزلوً،علیرضا0732(ً.ب)ً.عمرًخیًامً،چاپًدومً،تهرانً:طرحًنوً .
روحانیً،باباًمردوخً.)0717(ً.تاریخًمشاهیرًکردً،جلدًاولً،تهرانً:رسوشً .
س ًجادیً،س ًیدضیاءال ًدینً .)0731(ً .مق ًدمهایًبرًمبانیًعرفانًوًتص ًوفً،چاپًششمً،تهرانً:
سمتً .
سعدیً،مصلحالدینً.)0731(.بوستانً،چاپًسومً،تهرانً:خوارزمیً .
شجیعیً،پوران«ً.)0731(ً.حدیثًعشقًمولوی»ً،گزارشً،شً،033ً.صصً .31-37
شفیعیًکدکنیً،مح ًمدرضاً(مرتجم)ً.)0733(ً.کتابًالنًورً(دفرتًروشنایی)ًازًمح ًمدًبنًعلیً
سهلگیً،چاپًچهارمً،تهرانً:سخنً .
صفیزادهًبورهکهئیً،صدیقً.)0733(ً.تاریخًکردًوًکردستانً،تهرانً:آتیهً .
فروزانفرً،بدیعال ًزمانً .)0777(ً .رشحًاحوالًوًنقدًوًتحلیلًآثارًفریدال ًدینًعطًارً ،چاپًدومً،
تهرانً:دهخداً .
محویً ،محمد ًبن ًعثامن ًبالخیً .)0729(ً .دیوانً ،تصحیح ًعبدالکریم ًمدرسً ،سنندجً:
کردستانً .
مولویً،عبدالرحیمًبنًسعیدً.)0732(ً.دیوانً،تصحیحًعبدالکریمًمدرسً،سنندجً:کردستانً .
مالیًجزیریً،شیخًاحمدً .)0732(ً .دیوانً،ترجمهًوًرشحًشفیعًصادقیً،ارومیهً:حسینیً
اصلً .
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نصیریً،علی«ً .)0731(ً .عشقًمجازیًوًرابطهًآنًباًعشقًحقیقیًازًدیدًعرفانًاسالمیً».
کتابًنقدًتابستانً،شً،77ً.صص.33-73

