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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  31 -  15، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 


  سيبك نيشابوري سن و دلحبر داستان  تأملي


  *زهرا پارساپور


  **آزاده مواليي


  چكيده
هاي تمثيلي ادب فارسي  سيبك نيشابوري يكي از داستان سن و دلحمنظومة عاشقانة 


در  ،فـرد نگارنـده   بـه  است كه با وجود برخورداري از ظرايف ادبي و شـيوة منحصـر  
تر مورد توجـه   اهللا، كم استفاده از داستاني عاشقانه براي تبيين سلوك نفساني و سير الي


اين مقالـه تالشـي اسـت در معرفـي و شناسـاندن      . استمحققان و اديبان قرار گرفته 
مندان ادبيات فارسي و  قهادبي و عرفاني اين اثر به عال تأمل درخورهاي  برخي از جنبه


استفادة سيبك نيشابوري از اصطالحات مربوط بـه ادبيـات   . عرفان و تصوف اسالمي
، بررسـي  »شـق ع«غنايي در تبيين مراتب سير و سلوك نفساني، ديدگاه وي در مـورد  


ثيرپذيري سـيبك از  أو سرانجام ت ،حسن و دلدر داستان » عقل«و » عشق«رابطة ميان 
ـ ن مرشو ك ،آثار نظامي، حافظ، فردوسي، سهروردي از  ر در نگـارش ايـن داسـتان   ش


  .شود پرداخته مي ها كه در اين مقاله به آن است ترين مواردي مهم
  .عشق، عقل، شعر صوفيانهسلوك،  و حسن و دل، سير :ها كليدواژه


  
  مقدمه. 1


معاصـر  و  وري از شاعران و نويسندگان معروف قرن نهـم بموالنا يحيي سيبك فتّاحي نيشا
الـدين   كه اميـر عليشـير و غيـاث    چنان ،است ولي »فتاحي«تخلّصش . بودتيموري  شاهرخ


تفاحي را به فتـاحي بـدل    ،د و بعد از آنكر تخلص مي »تفاحي«، نخست اند خواندمير گفته
                                                                                                 


  zparsapoor@yahoo.comاستاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  *
  molaie1980@yahoo.com پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،ي زبان و ادبيات فارسيادكتر **


  10/8/1390: تاريخ پذيرش ،14/6/1390: تاريخ دريافت
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


كـار   تخلص به حكمِدر  را هم» خماري«و » اسراري« اسراري و خماريدر كتابِ  ، اماكرد
، ده نامه، مثنـوي مشـهور   از او ديوان اشعار. ق اتفاق افتاد 852سال  دروفاتش . ه استبرد


 بـود  زد اهـل زمـان  زبـان  حسـن و دل و  ،شبستان خيـال د و آثار منثوري مانن دستور عشّاق
  .)459/ 4: 1363، صفا(


بيـت،    هزار پنجنيز شهرت دارد، مشتمل بر  حسن و دلكه به  دستور عشّاقمنظومة تمثيلي 
است كه سرايش آن در سـال   سيبكترين آثار برجامانده از  يكي از مهم، در بحر هزج مسدس


دوسـتان  ، درخواسـت يكـي از   اصلي سرايش ايـن داسـتان   علتگويا . به پايان رسيد ق 840
با سرايش داسـتاني   ،كند سيبك بوده است كه با شنيدن اشعار زيبا و گيرايش به وي توصيه مي


  .)25: 1386سيبك نيشابوري، (گنجينة خاطر خود را به روي همگان بگشايد  درِِِ ،عاشقانه
اين . ناميد حسن و دلاين منظومه تحرير كرد و آن را  اي مسجع از سيبك خالصه ،بعدها


نثر دلپذير  سبب رود و به شمار مي هاي منشĤت عالي عصر تيموري به خالصة مسجع از نمونه
  .)همان(ده است شترجمه  گوناگونهاي  چندين بار به زبان ،و زيبايش


ادبي و عرفاني در اين داسـتان تمثيلـي    ةهدف از نگارش اين مقاله، معرفي نكات برجست
بـه تصـوير    ،اي تازه و بديع شيوه به ،در اين داستان، مراتب سير و سلوك نفساني انسان. است


سيبك براي پردازش اين تمثيل از اصطالحات و واژگان مربوط به عشـق  . كشيده شده است
هـاي رمـزي    با داستاندر مقايسه  ،زند كه گيرد و دست به خلق داستاني مي مجازي كمك مي


  . نظير است در نوع خود كم ،مشابه
با توجـه بـه تنـوع     .كنيم را بيان مياي از آن  ، خالصهابتدا و پيش از تحليل اين داستاندر 


رفته  كار بهها و ظرايف  تر پيچيدگي به فهم هرچه بيش ، اين خالصهها وقايع و تعدد شخصيت
  . كند كمك مي داستاندر 


و جايگاه آنان در ادبيات  حسن و دلداستان  اصليهاي  به معرفي شخصيت ،در مرحلة بعد
و بـا  » شعر صوفيانه«با اشاره به سير تاريخي  ،سپس. پردازيم غنايي و عرفاني پيش از سيبك مي


هـاي مختلـف صـوفيه در مـورد      در تصوف، به معرفي ديـدگاه » عشق«توجه به اهميت مبحث 
خواهيم پرداخت و نشـان خـواهيم   ادبيات ها در طول تاريخ  عشق مجازي و تحول اين ديدگاه


. كـار بـرده اسـت    نظر داشته و به ها را در خلق اثر خود مد يك از اين ديدگاه داد كه سيبك كدام
چـه  كه سيبك بـا   و اين كردچنين به رابطة ميان عشق و عقل از نظر تاريخي نگاهي خواهيم  هم


  .دازش داستان خويش مدد گرفته استدر پر ة تاريخيظرافت خاصي از اين سابق
و فلسـفي پـيش از خـود     ،، عرفـاني ثيرپذيري سيبك از آثار ادبيأتميزان در پايان نيز به 
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


ــردازيم  مــي ــه ويپ ــردازش داســتان  ،و نشــان خــواهيم داد ك ــق  حســن و دلدر پ و خل
 پر بودسهروردي، درام  العشّاق مونس، نظامي گنجوي خسرو و شيريناز  ،ي آنها شخصيت


  .ثير پذيرفته استأو غزليات حافظ ت ،شاهنامهكرشن مشر، روايات  چند رودي ـه
  


  سن و دلحخالصة داستان . 2
لس شادخواري با نديمان خـود وصـف   در مج، شبي دارد نام »دل«كه  ،زادة ديار مغرب شاه


را بـراي  » نظـر «جاسـوس خـود    ،پس. دشو ميو طالب آن چشمه  شنود ميرا » آب حيات«
ت «. دكنـ  يافتنش روانه مي ـ  »هـدايت «، پادشـاه شـهر   »همـ ه ديـار مشـرق و مقـرّ    ، نظـر را ب


  .سازد رهنمون مي» عشق«روايي  فرمان
نام دارد و پـدر بـراي او در دامـن     »حسن«عشق دختري دارد در نهايت زيبايي و كمال كه 


ر باغي چـون  معروف است و در اين شه »ديدار«ف شهري عالي پرداخته كه به شهر كوه قا
مخفي وجـود دارد بـه    اي چشمه ،در آن باغ. نام دارد »گلشن رخسار«بهشت تعبيه كرده كه 


   .)19: 1351سيبك نيشابوري، (است  كه جايگاه آب حيات »چشمة فم«نام 
پرده از كند و  ميسن ديدار ح باسرانجام  ،هاي بسيار نهادن دشواري سر پس از پشتنظر، 


. دارد ميبر كردهحواس وي را به خود مشغول  استو مدتي  رددا راز جوهري كه در خزينه
پسر پادشاه مغرب و د كه اين صورت هد ميبا ديدن تصوير روي جوهر به حسن خبر  نظر


 عاشـق  ،ناديده ،كه حسن پردازد ميدل چنان به وصف  آن ،سپس. دارد دل نامكه است شام 
  . دشو ميو اجمال و طالب وصال 


تـا   فرسـتد  مـي نظر به طلـب دل  ، را با »خيال«، نگار خود صورت رو و غالم شب حسنْ
به  شدهقرار و مدهوش  بي ،با ديدن آن روي زيبا ،دل. ندگري ك دل صورترا براي  اوچهرة 


 ،ردنـام دا » وهـم «كـه   ،ديـار مغـرب  اما وزير  ،دشو ميحسن راهي شهر ديدار  قصد وصالِ
مبادا دشمن مكري انگيخته باشد و واليت بـدن ويـران   كه  دكن  ميبالفاصله پادشاه را باخبر 


 با شنيدن اين خبر، ،حسن. دنرا به بند كش و همراهانش دهد پسر دستور مينيز  »عقل«. شود
  .فرستد با لشكري جرّار به نجات معشوق ميرا ، »غمزه«، غالم خود


بـه  اما  ،دل را از بند آزاد كنند دهد ميعقل دستور با رسيدن خبر حملة سپاهيان مشرق، 
سـوي   پروراند با لشكري جرّار بـه  حسن را در سر ميكه اگر ميل وصال با  كند مياو توصيه 


چه در جنگ پيروز شـود بـه مقصـود خـود      چنان ،در اين صورت. شهر ديدار رهسپار شود
  .كس معذور خواهد بود چه شكست بخورد نزد همه دست خواهد يافت و چنان
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


عقـل  بـه همراهـي   ش و لشـكر  كنـد  مـي اصـابت   دلان جنگ، تيـري بـر سـينة    در ميد
از كه پس از يك ماه اما  ،كشد ميبه بند » چاه ذقن«را در  دل نيزحسن . كنند مينشيني  عقب


در اثر  ،پس از چندي. كند منتقل مي» وصال«شود، او را به قصر  ميقرار  دل بيآرزوي ديدار 
و او را در شـود   ميخاطر  سختي رنجيده از دل بهحسن ، »غير«به نام » رقيب« حسادت دخترِ


رقيب به زندان عتـاب  . كند ميرا آگاه  ،پدر خود، رقيب غيرْ. دكن  ميمحبوس » زندان عتاب«
شهر مكتوبي به جانب  غير، گاه آن. كند ميزنداني » قلعة هجران«دل را در و  زند ميشبيخون 


  . كند ميو حسن را از مكر خود آگاه  فرستد ميديدار 
 گيرد ميتصميم  رسد و او مي همتخبر شكست سپاهيان سرزمين مغرب به  ،در اين اثنا


و در  رسد ميعشق تنهايي به خدمت  پس به. از در صلح و آشتي وارد شودبراي ختم غائله 
با ترك  ،گيرد ميعشق تصميم كه  رسد ميسخن به جايي . نشيند ميخلوت با وي به مذاكره 


  .دهد ميعقل را به وزارت خود برگزيند و به دامادي دل نيز رضايت ، خصومت پيشين
چون امـور عروسـي بـه اتمـام     . شود ميحسن و دل برپا مراسم باشكوهي براي ازدواج 


زار اطراف چشمة فـم   در سبزه ،ندك تفرج مي» گلشن رخسار«كه گرد  ،يك روز دل رسد مي
 خضربوس  دست  به پس. كند ميرا مالقات » خضر پيمبر«و  رسد مي» آب زندگاني«به كنار 


معاشِ پسنديده در  ،گر و درويش با توان ،از آن پس. دشو مند مي بهرهش و از ارشاد شتابد مي
  .دكن ميشعار خود را نامي  و كسب نيك گيرد ميپيش 
  


  تحليل داستان. 3
فرض كرده و داسـتان  » كبيرعالم «را  ساله، اعضا و جوارح انساندر اين ر ،سيبك نيشابوري


 ،عقل، پادشاه كشور مغرب تنپسر  ،كه يكي دل چرخد ميحول محور دو شخصيت اصلي 
  . است پادشاه كشور مشرق تن، ،و ديگري حسن، دختر عشق


فرزنـد  ، دل .پـردازد  ليك و عرفاني به بررسي ارتباط عقل و عشق مـي واين داستان سمب
چشمة آب حيات  طالب شناخت و شهود ذات حق تعالي است كه ،عقل و رمز و نهاد قلب
كنـد   حال كه چراغ هدايت است و مسـير را روشـن مـي     عين عقل در. جاوداني انسان است


پيمايد از خطا  اما دل كه راه اشراق و شهود و عقل قدسي را مي ،تمكين است خطاپذير و بي
  .مصون و همواره در پي محبوب و معشوق خويش است


كه به شناخت نفس اختصاص دارد،  ،كيمياي سعادت ي در فصل چهارم از عنوانِ اولِِغزال
  :كند كه پادشاهي آن بر عهدة دل و وزارتش بر عهدة عقل است تن را به سرزميني تشبيه مي
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


و  اندر ايـن مملكـت، دل را لشـكرهاي مختلـف اسـت      و ؛بدان كه تن مملكت دل است
و وي اميـر و پادشـاه    ؛انـد  باطن همه به فرمـان دل ظاهر و ) حواس(جملة اين لشكرهاي 


 ؛وران شـهرند  و دست و پاي و اعضا چون پيشه ؛مثال تن چون شهري است... همه است 
و دل پادشـاه شـهر    ؛و غضب چون شحنة شهر اسـت  ؛و شهوت چون عاملِ خراج است


سـت  و پادشاه را بدين همه حاجت است تا مملكـت را  ؛و عقل وزير پادشاه است ؛است
 .)19 -  18: 1361غزالي، (كند 


 ؛ناموس. 4 ؛نظر. 3 ؛دل. 2 ؛عقل. 1: ند ازا هاي داستان سيبك عبارت ترين شخصيت مهم
 ؛خال. 13 ؛زلف. 12 ؛ساق. 11 ؛قامت. 10 ؛رقيب. 9 ؛حسن.  8 ؛عشق. 7 ؛همت. 6 ؛زرق  .5


 ؛نسـيم . 21 ؛مهـر . 20 ؛صبر. 19 ؛توبه. 18 ؛وهم. 17 ؛خيال. 16 ؛صدر خازن. 15 ؛غمزه  .14
 ؛ وغيــر. 28 ؛وفــا. 27 ؛بســمت. 26 ؛لعــل ســاقي. 25 ؛نــاز. 24 ؛هــالل حاجــب. 23 ؛آن  .22
 .خضر نبي  .29


 ، هـالل حاجـب  ال، قامت، ساق، زلف، خ)معناي چشم به(نظر ، ها از ميان اين شخصيت
در اشـعار   ند كها اعضا و جوارح فيزيكي معشوق) معناي لب به(و لعل ساقي ) معناي ابرو به(


گونـه   ي ايـن اصـل كنند و در زمرة واژگان  ترين توجه عاشق را به خود جلب مي غنايي بيش
 .شوند اشعار محسوب مي


اي سينه معن به(، غير، صدر ، وفا، غمزه، ناز، تبسم، آن)معناي نگاه به(، رقيب، نظر حسن
از اصـطالحات   مهـر و ، نسيم، نـاموس، عقـل، دل، صـبر،    ، توبه، خيال، مهر)و جايگاه دل


و ايـن در  . انـد  كاربرد عارفانه يافتـه ... مولوي و  ،سنايي ،ند كه در اشعار حافظا اي عاشقانه
گر مراتـب نفسـاني    و وهم بيان ،حالي است كه برخي از اين واژگان مانند عقل، دل، خيال


و همت اصـطالحات رسـمي عرفـان     ،چون صبر، توبه انسان نيز هستند و برخي ديگر هم
  .شوند ب ميمحسو


استفاده از اصطالحات ادبيات غنايي و واژگان مربوط به عشق مجازي در تبيـين مبـاني   
داران ايـن   صوفية خراسان پرچم. رواج يافتاوايل قرن پنجم هجري  ازعرفان و عشق الهي 


آنـان  . شـوند  محسـوب مـي  » شـعر صـوفيانه  «گـذاران   بي در شعر فارسي و بنيانتحول انقال
و قصيده را براي بيان تجـارب عارفانـة    ،چون رباعي، دوبيتي شعري هم گوناگونهاي  قالب


تشـبيب   ياسيب نَ بخشاز  گرفتن بهرهبا  ،غزل راار گرفتند و به مرور زمان قالب ك خويش به
  .اختراع كردند ،قصيده كه به وصف جمال معشوق و زيبايي وي اختصاص داشت


ي در اشــعار صــوفيانه بــه يكــي از اســتفاده از اصــطالحات مربــوط بــه عشــق مجــاز
هـاي بسـياري را در    و مخالفـت  ها و اعتراضد شتبديل برانگيزترين جريانات تصوف   بحث
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كـه هجـويري در    تـا جـايي  . برانگيخـت صـوفيه   اي از خود و حتي عده ،، متشرعهفقها بين
ها از زلف و خـد و خـال و چشـم و     كه در آن ،سرايش اين نوع اشعار را المحجوب كشف


  . داند حرام مي ،ابرو سخن رفته باشد
در نيمـة   ،»شـيخ صـنعان  «عشق انسان به انسان تا زمان عطار و سرايش داستان  ،واقع در


، در نظـر  كرد  ميسوي عشق حقيقي مطرح  منزلة پلي به دوم قرن هفتم كه عشق مجازي را به
  :شد صوفيه نقطة مقابل عشق الهي و در تضاد با آن تلقي مي


عشق مجـازي و ارزش مثبـت عشـق حقيقـي دقيقـاً از ذات معنـاي مجـاز و        ارزش منفي 
 ،دليل همين به. گيرد ، سرچشمه ميدهند ها مي القضات به آن حقيقت، معنايي كه غزالي و عين


گوينـد، يكـي را    سـخن مـي   »راه مجاز«و  »راه حقيقت«صوفيه از حقيقت و مجاز، يا وقتي 
جا كه راه مجاز مربوط به دنيا و امـور نفسـاني    آناز . كنند و ديگري را نكوهش ستايش مي


لذا عشق مجازي در اصل راهي است . شود بودن از آن اراده مي است، گاهي نيز معناي باطل
  .)11:  1370 پورجوادي،(نهايت به راه حق بپيوندد  كه در باطل، مگر اين


ـ  ،كه پس از آن راي رسـيدن بـه   در آثار عطار و فخرالدين عراقي، عشق مجازي نردباني ب
  . عاشقانه در ميان صوفيه رواج يافتهاي  استفاده از داستان شمرده شدعشق الهي 


 هاي عاشقانه براي بيان عشق الهي را تحـت  نصراهللا پورجوادي استفادة صوفيه از داستان
آن با عشق الهي  انطباقِهاي مختلف از مفهوم عشق طبيعي و  هاي آنان در زمان ثير برداشتأت


  : شمرد وي سه رويكرد متفاوت را در ميان صوفيه برمي ،اساس اين بر. داند مي
يابي  در اين رويكرد، عشق مجازي مقدمه و شرط دست: نگاه شرطي به عشق مجازي. 1


 . شود كه داستان شيخ صنعان عطار بهترين نمونة آن است به عشق حقيقي محسوب مي


هـاي عاشـقانة    يسندگان صوفي از داستانبرخي از نو: استفادة تمثيلي از عشق مجازي. 2
در اين نمونه . ندا هتبيين تجربة عشق الهي بهره جستتمثيل و نمادي براي  صورت مجازي به
ـ ، عاشق و معشوق لزوماً افراد انساني نيستند بلكه حتي محبت بلبل ها از داستان ه گـل نيـز   ب


 . تواند تمثيلي از عشق الهي باشد مي


اي از حقيقـت كلّـي    نمـود و جلـوه   مثابة آميز به عشق مجازي به احترامنگاه مستقل و . 3
است، عشق حقيقتي كلّي است كـه  » عشق كيهاني«كه حاصل نظرية  ،در اين رويكرد: عشق


هـر دو، مظـاهر و    ،هاي مجازي و الهي در سراسر عالم هستي ساري و جاري است و عشق
شق انسان به خدا مظهر تـام و تمـام آن   با اين تفاوت كه ع. شوند هاي آن محسوب مي جلوه
  .)8 -  7: همان( است
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ـ  سيبك نيشابوري حسن و دلدر يك نگاه تحليلي و موشكافانه به داستان  ثير أ، ردپـا و ت
  :دشو ميمشاهده سه نگرش فوق 


  
 پلي به سوي حقيقت ؛عشق مجازي 1.3


دل بـه مالقـات   ديگر اسـت كـه    و پس از وصال اين دو با يك حسن و دلدر پايان داستانِ 
گنجينة حكمت و معرفت بـه روي   د و درِشو خضر نبي در كنار چشمة آب حيات نائل مي


يـابي بـه    سيبك نيشابوري وصال حسن را مقدمه و شرط دست ،واقع در. شود او گشوده مي
نگـاه شـرطي بـه عشـق     « با عبارتداند و اين همان چيزي است كه پورجوادي  حقيقت مي


  . دكن ميياد از آن  »مجازي
  


  استفادة تمثيلي از عشق مجازي 2.3
ماية تبيين تجارب عرفـاني   سيبك نيشابوري نيز از شاعراني است كه عشق مجازي را دست


بخشيدن به اعضا و جوارح بدنِ انسان، مراتب سير و سلوك نفسانيِ  قرار داده و با شخصيت
  . سالك راه حق را به تصوير كشيده است


ايـن   بـارة در ،در ادب فارسـي  هـاي رمـزي   رمز و داستاندر  ،اندكتر تقي پورنامداري
   :نويسد منظومه مي


تـوان رمـز دانسـت،     تواند نمايندة چيز ديگـر باشـد و آن را مـي    چه در اين داستان مي آن
توان رمز عالم ملك و ايـن   كه مغرب را مي. و كوه قاف است ،مغرب، مشرق، آب حيات


مشـرق را رمـز عـالم ملكـوت و جهـان روحـاني       جهان دانست كه مسخّر عقل است؛ و 
توان به حقايق آن رسيد و عشق بـر آن پادشـاه    دانست كه از نظر عرفا با مركب عشق مي


نيست و  كردن بدان است؛ و آب حيات حقيقت عرفاني است كه عقل قادر به معرفت پيدا
عالم ملكـوت  ترين نقطة  توان آن را عالي ؛ و كوه قاف كه ميدل طالب و خواهان آن است


ــراي حســن  ــه اســت  ،دختــر خــود ،دانســت كــه عشــق در دامــن آن شــهري ب پرداخت
  .)141: 1375پورنامداريان، (


جـوي آب حيـات از   و نظـر اسـت كـه در جسـت     ،در ابتدا ،حسن و دلسالك داستان 
 ،كه تحت فرمان عشق است ،به سرزمين مشرق ،كه تحت فرمان عقل است ،سرزمين مغرب


او هم از نژاد سـفيد و  . ظر از تركستان و مادرش از اهالي هندوستان استنپدرِ . كند سفر مي
  .ن چشمِ انسان كه سياه و سفيد استچو هم از نژاد سياه بهره دارد هم
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جا كه سالك يكي از اعضاي بـدن انسـان اسـت و سـفر او نيـز در وجـود انسـان         از آن
  .»عالم صغير«اي است در  واقع سفرنامهرپس اين منظومه د ،گيرد صورت مي


باالي شـهر  كند از پايين به  يابي به چشمة آب حيات طي مي مسيري كه نظر براي دست
گونه كه مسير سالك نيز بـراي   همان. ترسيم شده است) فمو ، ساق، كمر، زلف، ديدار(بدن 


  .ن به باال و از خاك به افالك استوصال حق از پايي
قدم در طـول   به را قدم نظرمايي وجود ندارد كه پير و راهن ،به ظاهردر اين داستان، چه  اگر


صـورت   ،هـدايت اسـت  كه پادشـاه شـهر    ،همت دست  اما راهنمايي اوليه به ،مسير پيش برد
توجه قلب با تمام قواي روحاني خـود بـه جانـب    « همت در عرفان عبارت است از. گيرد مي


  .)426: 1339، سجادي( »حق براي حصول كمال براي شخص خود يا براي شخص ديگري
  : اند عرفا براي همت سه درجه را به ترتيب ذيل بيان كرده


كند و او را به  محافظت مي »فاني«درجة اول همتي است كه قلب را از وحشت رغبت به . 1
 .دارد وامي »باقي«رغبت در 


آرزو  كا بر عمل و اعتماد بركه سالك را از توجه به علل و ات درجة دوم همتي است. 2
 . دهد ترفيع مي


رود و به پاداش و جزا  تي است كه از احوال و معامالت هم باالتر ميدرجة سوم هم. 3
 .)228 -  226: 1380،يوسف ثاني(توجهي ندارد و فقط متوجه به ذات حق متعال است 


اي از  حتّـي ذره  ،عطار، همت به مغناطيس عشّاق حق تشبيه شده است كه الطير منطقدر 
  :ست خواهد كردپ خورشيد را در برابر سالك، آن


 هستست كشف و هرچههمت عالي  عشّـــاق الســـتگفـــت مغنـــاطيسِ
ــد ــالي پدي ــت ع ــد هم ــه را ش  پديـد آن چيز حـالي شـد ،ستهرچه ج  هرك
ــيد را زان ذره پســت   هركــه را يــك ذره همــت داد دســت ــرد او خورش  ك


ــت اســتلــك جهــاننطفــة مپرّ و  هــا همت اسـت    لك جانبال م هـا همـ 
  )266: 1385عطار، (


نهـادن   سـر  اهللا و پشـت  اساس، همت نيروي محرك سـالك بـراي آغـاز سـير الـي      اين بر
، اين نيروي به زيبايي ،سيبك نيز. شود ها و مصائب اين راه پرمخاطره محسوب مي دشواري


نظر را ، در ابتداي داستان ،كشد كه ك را در قالب پادشاهي جوان و بلندباال به تصوير ميمحر
  .كند به مسير درست هدايت مي
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، پيام محبت دل را دشو ميسن نائل رسد و به ديدار ح نظر به انتهاي راه ميكه  پس از آن
، كـه خيـال   حـالي  سپس در. انگيزد رساند و شوق وصال او را در دل حسن نيز برمي به او مي


بـار در   اينگردد تا  كند راه رفته را بازمي ياو را همراهي م ،حسنگر  رو و صورت غالم شب
ان مسير و وصـال محبـوب يـاري    كردن هم را در طي دلظاهر شود و » پير و راهنما«نقش 
دل . شود از سر گرفته مي ،اما با شكلي متفاوت ،جريان سير و سلوك دوباره ،بنابراين. رساند


، سـرانجام بـه كمـك پيـر و     اوتفـ تمهاي  نشيب بسيار و گرفتاري در دام و پس از فراز ،نيز
  . رسد يابد و به وصال معشوق مي ها رهايي مي راهنماي خود از اين دام


اسـت كـه   » عقـل «و » عشـق «سيم رابطة ميـان  توجه در اين داستان، تر درخورِاز نكات 
  . به تصوير كشيده شده استها  و مكانها  زيبايي در خالل وقايع و چينش شخصيت به


در ابتداي داستان، عقل پادشاه سرزمينِ مغرب تن و عشق پادشاه سـرزمينِ مشـرق تـن    
ريشه در آگاهي او از تقابل تاريخي و جغرافيايي  ،اين حسن انتخاب سيبك نيشابوري. است


  . اين دو مفهوم در فرهنگ اسالمي و غربي دارد
ورزيدم و عشقم به مالمت عقل «عنوان  با ،اي در مقاله) 29: 1380(كدكني  شفيعيدكتر 
 يبا اشاره به جدال سنتي ميان انبيا او. پرداخته است تاريخي تقابلاين به بررسي  ،»برخاست


 ياه جـ ب ايماني كلمة نشينجا، برد عنوان جدال ايمان و عقل نام مي باكه از آن  ،الهي و بشر
فرهنگ ايراني قلمـداد  ترين ضربه به جايگاه عقل در  شعر عرفاني فارسي بزرگ را در عشق
در ميـان  » انديشـة يونـاني  «معنـاي   كلمـة عقـل بـه    كاربرد وبه نظر ا ،از سوي ديگر. كند مي


و  قرآن كه استعمال اين كلمه و صفت فاعلي آن در چرا ؛بوده استاز ناچاري  نيزمسلمانان 
  . سابقه بوده است زبانان تا پيش از آشنايي آنان با فرهنگ يوناني بي در ميان عرب


آن در درك مدي اناكار ،ارسطويي با عقل و منطقِاسالمي  ةمخالفت عرفا و متصوف علت
هاي مـادي   وراي عالم شهادت و بيرون از حوزة آزمون و تجربهعالمي كه  ؛عالم غيب است


كه از ابزارهاي عالم مادي و حواس ظاهري بـراي درك جهـان    ،اين عقل محدود. قرار دارد
انديشـي معـروف    به تعبير مولوي است كه به مصلحت» عقل جزوي«، همان كند استفاده مي


  .است و چندان با عشق سر سازگاري ندارد
در قالب مخالفت پادشاه با پسر و به زندان  ،سيبك اين ناسازگاري را در ابتداي داستان


كشد كه عقل متوسـل بـه حيلـه     جا مي اين ناسازگاري بدان. كشد به تصوير مي ،انداختنش
اين جنگ چيـزي   نتيجة. كند و پسر را به جنگ با سپاهيان كشور عشق ترغيب ميد وش مي


عقـل را ارتقـا   ، امـا ايـن شكسـت   . نشيني آنـان نيسـت   عقل و عقبجز شكست سپاهيان 
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بـه وزارت عشـق    ،در پايان داسـتان  ،كه رساند تا جايي مي» يعقل كل«بخشد و به مرتبة  مي
  .شود برگزيده مي


همـان   ،رسـاند  رهاند و به مراتب عالي كمال مـي  قيد بندگي مي آدمي را ازكه عقل كلي 
شـود و سـيبك نيشـابوري     نيز انسان به مالزمت آن سـفارش مـي   مثنويعقلي است كه در 


  : ر خلق داستان خويش بهره جسته استخوبي از آن د به
 !عقل كل را ساز اي سلطان وزيـر   عقل جزوي را وزيـر خـود مگيـر


  )352/ 2: 1304مولوي، (
  
 نظرية عشق كيهاني 3.3


انـد كـه در    ي عشـق مجازي و حقيقي نمودي از حقيقت كلـ هاي  براساس اين نظريه، عشق
، اولـين بـار در   مسئلة سـريان عشـق در كائنـات   . سرتاسر عالم هستي ساري و جاري است


و سينا   ابنچون  اي  از طريق آثار حكما و فالسفه ،افالطون مطرح شد و بعدها مهمانيرسالة 
به نظر افالطون، عشق در تمام كائنات . قلمرو فلسفه و عرفان اسالمي شد وارد ،الصفا اخوان


روي از  ،علـوي و سـفلي   ياز اشـيا  ،هر چيزي. سريان دارد و هيچ چيز از آن خالي نيست
كند و همة حركات افـالك حركـت شـوقي     ك خود حركت ميمبدع و محر سوي به ،شوق


  .)234: 1371مدي، (ع اول اين افالك سوي محرك اول و مبد است به
بـه  » عشق كيهاني«وابستگي آشكار به نظرية  ،حسن و دلداستانِ  طرح اصلياگرچه در 


نخل «و در جريان مناظرات فرعي ميان  دستور عشّاقاما در مقدمة مثنوي  ،خورد چشم نمي
نيشـابوري از ايـن   ثيرپذيري سيبك أت» كاسة چيني و گل نرگس«و  ،»بنفشه و چنگ«، »و ني


  . شود وضوح ديده مي نظريه به
حسن و دل را به تمامي اجزا و عناصر عـالم  ، عشق ميان دستور عشّاقسيبك در مقدمة 


  :بيند حسن و دل ميدهد و جهان را پر از  هستي تعميم مي
ــان ــرش ج ــرش اَز ع ــا ف ــزا ت ــرف  ســن و دل بيــنم سراســرر حجهــان پــ  غب


 ست جويي و جست گه از حسني دلي را  سـتآرزويـيسـنيدلي كاو را بـه ح 
 سـن پـاك اسـت   كزو اشـراق نـور ح    فلك را روي در محراب خاك اسـت
ــر ــده باصـ ــزاران ديـ ــو   كواكـــب را هـ ــوق جلـ ــر ح ةز شـ ــن عناصـ  سـ
ــن    دل عنصــر ببــين از شــوق حيــران ــيض حس ــم ف ــانروحز انج  جوي
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 بــه تجديــد ببــين هــر لحظــه تركيبــي  عناصـــر را پـــي حســـن مواليـــد
 كه هر چيزسـت سـوي اصـل پويـان      جويـــاندل مولـــود عنصـــر راســـت


  )58: 1386سيبك نيشابوري، (


. اجزا و مراتب عالم هستي اسـت  همةبراساس اين ابيات، عشق انگيزة حركت و تكاپوي 
دهد كه عشـق را در تمـام اجـزا و     اين اعتقاد، اصل و اساس نظرية عشق كيهاني را تشكيل مي


  .داند هستي ساري و جاري ميعناصر 
. خـورد  هاي فرعي داستان نيز بـه چشـم مـي    ردپاي اين نظريه در مناظرات ميان شخصيت


ها دعوي عشق به حق را دارنـد و ديگـري را در منـاظره بـه چـالش       ك از اين شخصيتيهر
كـه  داند  جا مي چنگ عشق خود را به حق تا آن، بنفشه و چنگدر مناظرة ميان  ،مثالً. كشند مي


  : ابر او سر تسليم فرود خواهد آوردچنان در بر اگر صدها نيشش زند، هم
ــدار ز پهلــو اســتخوان  يـارمرا تا پوست شد خشك از غمِ  هــا شــد پدي


ــايم ــد شــد دوت ــر ق ــار اگ ــاد ي  به جانم تـا رگـي باشـد بـه جـايم       ز ب
ــت ــيش دارمز دس ــد ن ــر ص ــد  او اگ ــيش دارم ،گــرم ديگــر زن  ســر پ


  )299 – 298: 1386نيشابوري، سيبك (


خـورد و   در فرعيات داستان به چشم مـي  فقطگونه كه اشاره شد، نظرية عشق كيهاني  همان
اما از يك نگاه، اين نكته كـه سـيبك اجـزاي    . كند نقشي ايفا نمي ،، به ظاهردر خط سير كلي آن


، اجـزا و  ...)و  ، عشـق، حسـن  عقـل (يعي ، معـاني مابعـدالطب  )...، زلف، نظر و ساق(بدن انسان 
، كاسة چيني، ني (هاي دست بشر  و حتي ساخته ،)...گل نرگس، نخل، بنفشه و (عناصر طبيعت 


كنـد   بخشد و از همة آنان در رساندن دل به معشوق خـويش اسـتفاده مـي    را جان مي) چنگو 
هـاي   شخصـيت  همـة گـويي  . لي او به تمام اجزا و عناصر عالم هستي اسـت دهندة ديد ك نشان
سـمت مقصـدي يكسـان در      ، جزئي از يك كلّ واحدند كه بهي و فرعي در داستان سيبكاصل


كه در ميـان تمـام ذرات عـالم هسـتي      ،اساس نظرية عشق كيهاني، عشق به صانعبر. ندا حركت
شـود و آنـان را در يـك مسـير      جاري است، نقطة پيوند ميان موجودات و كائنات محسوب مي


 همين الگـو . دشو  ميشدن با او منتهي  و يكي» حق«نهايت به مسيري كه در ؛دهد واحد قرار مي
. اسـت شـده  گرفتـه   كـار  بـه  ،تـر  در داستان سيبك، با رويكردي متفاوت و در مقياسي كوچك


در يك  ،همه، استانو حتي معاني و مفاهيم مابعدالطبيعي در اين د ،اجزاي بدن، عناصر طبيعت
  .كنند مسير واحد و با هدف رساندن دل به معشوق و معبود خود عمل مي
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  يبك نيشابوري از آثار پيش از خودثيرپذيري سأت. 4
هـا   و انتخاب مكان ،ها، وقايع ، پردازش شخصيتحسن و دلسيبك نيشابوري براي خلق داستان 


 خسرو و شـيرين ، از اين آثار يكي. د بهره جسته استاز آثار برجستة ادبي و عرفاني پيش از خو
  .شود هاي عاشقانه در ادبيات فارسي محسوب مي ترين داستان نظامي است كه از برجسته
كه از قرن چهارم در ميان آثار حكما  ،كه نظرية عشق كيهاني را استنظامي اولين شاعري 
  .)26: 1371پورجوادي، ( شعر و ادب وارد كرد به ساحت ،و فالسفه رواج يافته بود


ابيات  از ثرأمترا  دستور عشّاقتوان گفت كه سيبك نيشابوري مقدمة مثنوي  ت ميئبه جر
در اين ابيات، عشق را محراب افالك  ،نظامي. سروده است خسرو و شيريننظامي در مقدمة 


  : داند و ماية رونق جهان مي
ــدارد ــي ن ــز عشــق محراب ــك ج  عشـق آبـي نـدارد    خـاك بـيجهان  فل


 دالن را پيشه اين اسـت  همه صاحب  كانديشه ايـن اسـتغالم عشق شو
ــازي   سازيجهان عشق است و ديگر زرق ــه ب ــق هم ــت االّ عش ــازيس  ب


ــد ــاري ندارن ــايع جــز كشــش ك  حكيمان اين كشش را عشق خواننـد   طب
ــرينش   گـــر انديشـــه كنـــي از راه بيـــنش ــه عشــق اســت ايســتاده آف  ب
ــودي ــمان آزاد ب ــق آس ــر از عش  هرگــز زمــين آبــاد بــودي   كجــا  گ


  )34 – 33: 1378نظامي، (


  : اند از بر ابيات مقدمه، ديگر موارد مشابه ميان اين دو منظومه عبارت  عالوه
منظومة نظامي اسـت كـه بـراي    » شاپور«همان ، حسن و دلدر داستان شخصيت نظر . 1


 ،سيبك نيـز نظـر  در منظومة . شود كند و راهي ارمنستان مي وصال خسرو با شيرين تالش مي
  . رود دراز مي و نهد و به سفري دور پاي در راه مي ،حسنبا  دلبراي وصال 


د شو يابي به آن مي خواستار دست» آب حيات«در داستان سيبك، دل با شنيدن وصف . 2
 و شـيرين   خسـرو نظير ايـن مطلـب در   . كند ميرا براي يافتنش روانه ، نظر، و جاسوس خود


بندد و شاپور را بـراي   دل بر او مي ،با شنيدن اوصاف شيرين ،خسرو. شود نظامي نيز ديده مي
  .فرستد به سرزمين ارمنستان مييافتنش 


هاسـت حـواس او را بـه خـود      حسن پنهان است و مدتجوهري كه در خزينة سينة . 3
كشـد و در برابـر ديـدگان     نيز يادآور تصاويري است كه شاپور از خسـرو مـي  ه كردمشغول 
 .دهد قرار ميشيرين 
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و اصـالتي  شعر و ادب فارسي توسط نظامي گنجـوي   به ساحتنظرية عشق كيهاني ورود 
رفتن مرز ميان عشـق مجـازي و    بين موجب ازرفته  رفته، بخشيدعشق در همة اشكال آن  بهكه 


يعني مقارن ايامي كه سيبك نيشـابوري   ،هاي هشتم و نهم كه در قرن تا جاييعشق حقيقي شد 
  .كردرنگ  تفاوت ميان عشق انساني و عشق الهي را بسيار كم ،آفريد ويش را ميداستان خ


رنگ ميان عشق مجـازي و عشـق حقيقـي     بارز اين تفاوت كم هاي هنموناز  اشعار حافظ
، آن، ساق، لعل، خال، ، هاللچون نسيم هايش هم است كه بسياري از قهرمانان و واژگانِ غزل


  .سازند داستان سيبك نيشابوري را ميهاي  ترين شخصيت غير مهمو 
غزليات حافظ ميراث چهارصد سالة شعر صـوفيانة فارسـي و ثمـرة تكامـل      ،بدون شك


تدريجي آن است و بسياري از واژگان و تعابير اين غزليات در اشعار شاعران پيش از حـافظ  
كه تنها يـك قـرن   كار رفته است؛ اما با توجه به قرابت زماني سيبك نيشابوري با حافظ  نيز به


 ،بديل غزليات حافظ در تاريخ ادبيات فارسـي  كرده است و جايگاه بي پس از وي زندگي مي
گـرفتن ايـن حقيقـت كـه      چنين با درنظـر  هاي عارفانه و عاشقانه، هم نقطة پيوند غزل منزلة به


كالمـش بـه    ة، شـهرت و آواز در دوران حيـات  ،ود شـاعراني اسـت كـه   حافظ در زمرة معد
از ميـان   ،نقاط ايران و حتي كشورهاي مجاور رسيده بـود ايـن نظريـه كـه سـيبك      دورترين


ـ  نظـر   ثير پذيرفتـه باشـد چنـدان بعيـد بـه     أشاعران پيش از خود، بيش از همه از اشعار وي ت
هـا و   شخصـيت (ثيرپذيري عـالوه بـر روسـاخت    أ، اين تتأملبا كمي  ،كه طوري به. رسد نمي
وابستگي بـه نظريـة   (ساخت داستان  در ژرف) زنخدانهايي چون گلشن رخسار و چاه  مكان


نيـز  ) تر اشـاره شـد   عشق كيهاني و برداشتن مرز ميان عشق مجازي و عشق حقيقي كه پيش
 . قابل مشاهده و بررسي است


نظامي و  خسرو و شيرين با حسن و دلداستان ارچوب اصلي هنظر از شباهت چ صرف
هـا، ميـان برخـي از     هـا و مكـان   استفاده از واژگان و تعابير اشعار حافظ در خلق شخصـيت 


. شـود  هاي آشـكاري ديـده مـي    نيز شباهت شاهنامهرويدادهاي فرعي اين داستان با روايات 
، راز برادري ميان »غمزة جادو«در جريان جدال با  ،د ووش مياي كه بر بازوي نظر بسته  مهره


آخرين صحنة نبرد ميـان رسـتم و سـهراب را بـه ذهـن       ،وضوح ، بهدكن  ميآن دو را آشكار 
در  ،دهـد و  نظـر مـي  در لحظة وداع بـه  » زلف پهلوان«چنين تار مويي كه  هم. كند تداعي مي
نجـات  » ديو رقيب«از دست  زلف زدن آن و به ياري نظر با آتش، هاي پاياني داستان قسمت


ـ   مي نيـز  » چـاه زنخـدان  «شـدن دل در   زنـداني . ر جـادويي سـيمرغ اسـت   يابد نيز يـادآور پ
جدال و كشمكش دائمـي ميـان    ،سرانجام. است »بيژن و منيژه«كنندة داستان عاشقانة  تداعي
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، پسر را به جنـگ  آخرين راه در حكمِ ،دشو مينهايت عقل ناچار   و پدرش، عقل، كه در دل
  . دال بدفرجام سياوش و كيكاووس استيادآور ج بفرستد نيز عشقبا سپاهيان 
داسـتان   »يـك قصـه؛ چهـار روايـت    «دكتر ابوالقاسم رادفر در مقالة  كه ذكر است شايان


نـويس   نوشتة كرشن مشر، درام چند رودي ـه بود رپرا اقتباسي از درام مشهور  حسن و دل
  :داند ، مييازدهم ميالدي قرنة سنسكريت در برجست


 چنـد  ـه بود رپخود از هاي  در يكي از مقاله ،دار فرانسوي خاورشناس نام ،گارسن دوتاسي
 38منظر اعظمي با توجه بـه   ،جز او. نام برده است حسن و دلخذ اصلي أعنوان م به رودي


ي تالش كرده اسـت تـا   نو دك ،هاي آلماني، انگليسي، تركي، گجراتي، مراتهي خذ از زبانأم
بـه اعتقـاد    ،چنـين  هـم . به اثبات رساند چند رودي ـه بود پررا از  حسن و دلثيرپذيري أت


ويژه زبان  ، بههاي مختلف ها و زبان در سرزمين چند رودي ـه بود پر سنگه چوهاي،ديوي 
قرار گرفتـه  ثير أثير بسياري برجاي گذاشته و فتاحي نيز پس از ديدن آن تحت تأت ،گجراتي
  .)32: 1386رادفر، ( است


ـ  «عنـوان  با اي  چنين دكتر نصراهللا پورجوادي در مقاله هم اق سـهروردي و  مـونس العشّ
و  ،، عقـل عشـق سـتفاده از معـاني مابعـدالطبيعيِ    سيبك را در ا» ثير آن در ادبيات فارسيأت


 العشّـاق  مـونس رسـالة   از ثرأتـ م، انـد  حسـن و دل هاي اصلي داسـتان   شخصيت، كه حسن
  .سهروردي دانسته است


 ،از معاني مابعدالطبيعي عقل، عشق، حسن العشّاق مونسبار در  نخستينسهروردي براي 
هاي اصلي داستان رمزي خـود   شخصيت در وجودبخشي  حزن با استفاده از صنعت جانو 


اند كه بـا حفـظ    و حزن فرزندان عقل ،، عشقحسندر رسالة سهروردي، . بهره جسته است
آميزنـد و بـه    هـا مـي   معاني مابعدالطبيعيِ عالم كبير، با انسـان  ، در جايگاهيت اصلي خودهو


  . ندشو تبديل ميصفتي در نفس آنان 
ها به زبان  گفتن شخصيت شناسي عرفان عاشقانه، سخن پردازي دربارة مفاهيم روان داستان


كنـد از ديگـر مـوارد شـباهت      و تشبيه بدن به قلعه يا شهري كه دل بر آن حكومت مي ،حال
  .)58 -  57: 1380پورجوادي، ( استسهروردي العشّاق  مونسبا  حسن و دلداستان 


و  ،عرفـان  ،اتهـاي شـاخص ادبيـ    سيبك نيشابوري با الهام از چهره ،كه سخن اينپايان 
را  حسـن و دل فلسفة اسالمي و با تكيه بر دانش ادبي گسترده و نبوغ ذاتـي خـود داسـتان    


هـاي   اثري كه پس از وي بـه زبـان  . جاي گذارده است فرد از خود به به اثري منحصر منزلة به
و ) به نظم و نثر( آثار مشابه متعددبخش خلق  و آلماني ترجمه و الهام ،انگليسي ،اردو ،تركي
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نـويس  اسـداهللا وجهـي، شـاعر و نثر    نوشـتة  رس سـب چون  ،گارش آثاري به تقليد از آنن
  .)23: 1386، رادفر(است ده ش، تانبرجستة قرن يازدهم هندوس


برخـي نكـات برجسـتة     دادن شـان ندر  است مختصريپژوهش اين مقاله  ،بدون شك
تر در ايـن   هاي گسترده تحقيق جرايبراي ا كافيادبي و عرفاني اين اثر و اميد است انگيزة 


 .زمينه را فراهم آورد


 


  گيري نتيجه. 5
احاطة نويسنده بر  سبب به ،بلكه ؛سيبك نيشابوري داستان عاشقانة صرف نيست حسن و دل


هاي صوفيانه، سرشار از دقـايق عرفـاني و    بستگي وي به انديشه علوم ادبي زمان خود و دل
  :ند ازا ها عبارت ترين آن است كه مهم درخورِ توجهادبي 
نظر اسـت كـه در    ،در ابتدا ،سالك اين منظومه: سلوك نفساني و اشاره به مراتب سير. 1
 )دل( قِوبه ديدار معش) از ساق تا گلشن رخسار(سير عمودي از پايين به باالي بدن  جريانِ
كـه اينـك بـه انتهـاي راه رسـيده       ،او. رساند و پيام محبت او را به محبوب ميد شو  مينائل 


سوز، دل را در  چون پير و راهنمايي دل است، پس از بازگشت و با تكيه بر تجارب سفر، هم
، سرانجام او را به سالمت به نشيب بسيار  و  پس از فراز رساند و راه وصال معشوق ياري مي
 .دكن سرمنزل مقصود رهنمون مي


سـيبك  : استفاده از اصطالحات ادبيات غنايي و واژگـان مربـوط بـه عشـق مجـازي     . 2
هـا و   خلق شخصـيت نيشابوري در داستان خود از واژگان و اصطالحات اشعار غنايي براي 


ادامة همان جرياني است  ،واقع در ،پردازي اين روش داستان. مكان وقايع استفاده كرده است
شعر «گيري  و منجر به شكلگر آن بودند قرن چهارم آغازدر صوفية خراسان كه  ،در ادبيات


 .دشنقطة عطفي در تاريخ ادبيات فارسي  منزلة به» و ادبيات صوفيانه


از بهتـرين   ايـن اثـر  : هاي مختلف صوفيه در مـورد عشـق مجـازي    نگرشاشتمال بر . 3
هاي مختلـف   است كه خواننده را با نگرش» عشق در تصوف«نمودهاي سير تاريخي نظرية 


سـاختن پلـي از آن بـراي    و استفادة تمثيلي از عشق مجـازي  . دكن آشنا مي باره اين درصوفيه 
 ،و نظرية عشق كيهـاني  ،شود كه در پايان داستان به آن اشاره مي ،يابي به عشق حقيقي دست


از نمودهـاي   ،دانـد  تك اجزا و عناصر هستي سـاري و جـاري مـي    كه عشق را در ميان تك
ي ايـن اثـر و در خـالل    ارچوب كلـ هـ نگرش تاريخي صوفيه در مورد عشق است كه در چ


 .رعي آن قابل مشاهده و بررسي استوقايع اصلي و ف
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


سيبك اين مراتب را از ابتـدا تـا   : ره به مراتب عقل در عرفان و ارتباط آن با عشقاشا. 4
 ةبه مرتبـ  ،ستاندر ابتداي دا يبا گذر از مرتبة عقل جزو ،كشد و انتهاي داستان به تصوير مي


او اين مرتبه از عقل را شايستة وزارت و همراهي بـا عشـق   . رسد ي در پايان آن ميعقل كل
 . دكنبه ديدار حق و حقيقت رهنمون داند تا انسان را  مي


و سـهروردي در پـردازش    ،ثيرپذيري از آثار نظامي، حافظ، فردوسي، كرشن مشـر أت. 5
كه اقتباسي است از  ،حسن و دلماية داستان  نظر از درون صرف: ها داستان و خلق شخصيت


ـ    ارچوب اصـلي و وقـايع  ه، چركرشن مش چند رودي ـه بود پردرام  ثير أكلـي آن تحـت ت
 ،عقـل گزينش معـاني مابعـدالطبيعيِ    ،وهعال به. ريزي شده است نظامي طرح و شيرين  خسرو
سـهروردي   العشّـاق  مـونس با الهام از  ،هاي اصلي داستان شخصيت منزلة به ،و حسن ،عشق


نيـز   فردوسـي  ةشـاهنام برخي روايـات   وداستان اين وقايع فرعي  بينچنين  هم. بوده است
استفادة سيبك از اصطالحات و واژگان  ،ميان اين در. شود ديده مي ناپذيريانكار  هاي شباهت


هاي فرعي داسـتان و   در پردازش شخصيت ،طور مشخص غزليات حافظ شعر صوفيانه و به
 . توجه استدرخورِ نيز بسيار  ،ها انتخاب مكان
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