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  چكيده
زاويه از اين . داند ديگر ميهاي  نظامكريستوا بينامتنيت را گذر از نظام نشانه به  ژوليا

 بـين اي   اي از معاني ثابـت، بلكـه در مكـان تعامـل پيچيـده       چون ذخيره متن نه هم
ژنـت وارد حـوزة     ژرارنظريـة بينامتنيـت بـا     .گيـرد  مـي  گونـاگون قـرار  هـاي   متن

گرفتن خاستگاه به دنبال تعين  نظر خالف كريستوا با در ژنت بر. ساختارگرايي شد
اش بـا    اس متن معناي خود را از طريق رابطـه اين اس بر. متون بود و تثبيت معنا در

تـوان    آثار روزبهان از متوني است كه با اتكـا بـه آن مـي    .كند مي ديگر متون آشكار
ايـن پـژوهش بـا    . كـرد    حـافظ را تثبيـت   ديـوان هاي سيال در   معناي برخي از دال

بررسـي  . اسـت    مركزيت عشق و معشوق به تعامل بين حافظ و روزبهان پرداختـه 
شـود در نوسـان بـين تنزيـه و تشـبيه       مـي    هايي كه از معشوق ارائه  تصاوير و كنش

از سويي افعال معشوق و برخوردش . دهد  مي   هاي اساطيري مشتركي را نشان  بنيان
دو مورد توجه حافظ و  كه هر ،)حالج و شيخ صنعان( با عاشق از دو الگو در عشق

 .كند مي   اند، تبعيت  روزبهان بوده

  .بينامتنيت، ژنت، حافظ، روزبهان بقلي، معشوق :ها  ليدواژهك
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ايرانـي   ةجامعـ هـاي    كه از ويژگي ،انديشه و منازعات ايدئولوژيك را گوناگونهاي   نيز اليه
كـه   ،هاي فرهنگ پيشين  محل تصادم متن حافظ ديوان. كند  مي   است، در شعر خود منعكس

         ً     حـافظ عمـدا    . سـت او                     هـاي فرهنـگ محـيط       با مـتن  ،اند  خود تنيده شده ةجامعدر تاريخ و 
دهد و از اين طريق تضـاد را تقويـت     و فرهنگي پرورش مي هاي زباني  را با بافت شارتباط
   نكـرده  گسـيختگي ايجـاد   فقـط نـه   اوبازتاب كل تاريخ فكري و فرهنگي در شعر . كند  مي

است تمام تناقضات را  اي كه هر هنرمند توانايي از آن برخوردار  ، بلكه با تجربة درونياست
كـه   اي گويي  هاي متن را بر محور تك  نيو همة دگرگو است واحد انسجام بخشيده يدر كل

. ديد اوست در زباني چنداليه عرضـه كـرده اسـت    ةزاوي     ِ                           از آن  خود او و منحصر به او و از 
ديگـر را   وست كه در تصادم با هم قطعيت يـك اهاي پيش از   ملتقاي گفته او »نظم پريشان«
. كـرده اسـت   گـاه خـود بازتوليـد   ن از »اكنـون « گذشته را با ادغام در او. كشند  مي    چالش    به

گيرد؛ متـوني كـه      حافظ بايد از زاوية متون پيشين صورت ديواناي در   هر معنايابي بنابراين،
ما را به بخشـي از معنـا برسـانند و در تثبيـت     » زيرمتن« يا »سرچشمه« جايگاه توانند در  مي
را در زبـان حـافظ شـدت    هـا    كه با تحوالت فرهنگي و اجتماعي بـازي دال  ،هاي سيال  دال

  .اند، كمك كنند  بخشيده
تواند در تصحيح مسير تأويل   براي آشنايي با حافظ و ساختار شعرش ارتباط بينامتني مي

هاي خاص از ميـراث فرهنگـي بهتـر      ، زيرا تأكيد و توجه حافظ را بر جنبهباشد ثرؤمبسيار 
 قبـل از اوسـت  » اث فرهنگـي عظـيم  ميـر « ذهن حافظ متأثر از گوناگونابعاد . دهد  مي   نشان

  .)164: 1384 پورنامداريان،(
هـاي اسـاطيري     حافظ با توجه بـه بنيـان   تواند بخشي از معنا را در شعر  از متوني كه مي

انگيـز    گزارشي شگفت االسرار كشف. است )522د ( شيرازيكند آثار روزبهان بقلي    كشف
  .روزبهان است هاي وجدآميز و باشكوه  ها و رؤيت از واقعه

  
  پيشينة پژوهش. 2

هاي مشترك بسياري دارند؛ اين نكتـه را بزرگـاني     قلمرو عشق ديدگاه روزبهان و حافظ در
. اند  شده متذكر              ًمحمد معين قبال و كوب، كارل ارنست، هانري كربن،   عبدالحسين زرين مانند

 اسـت    روزبهـان پرداختـه  هاي زباني و توصيفي حافظ و   عليرضا ذكاوتي به بررسي شباهت
 از نظـر زاده بررسـي شـباهت بـاختين و حـافظ       نوشتة غالمحسين »منطق مكالمه حافظ و«

حافظ  ديوانروابط بينامتني  دريا لب گمشدةپورنامداريان در . ست  ا انعكاس صداي ديگري
نوشـتة داريـوش آشـوري تحليـل      حـافظ  شناسي  هستي. است   كرده   و شعر عطار را بررسي
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ــامتني و اســاطيري اســت   وندر ــا رويكــرد بين ــامتني حــافظ ب ــاب . متنــي و بين ــن كت در اي
  .اند  گرفته حافظ قرار ديوانمحور معنايابي در  العباد مرصادميبدي و  االسرار    كشف
  

  پژوهش ةلئمس. 3
 لـب  شـدة   گـم منـد   پژوهش ارزش بينامتنيت حافظ و روزبهان تأكيد و تأييدكنندة نتيجة دو

اثر بـراي   دو اين پژوهش به دنبال ارتباط بينامتني در هر. است حافظ شناسي  هستيو  دريا
هـا را    كنـد و آن  مـي    روزبهان آغازها را دوباره تجربـه . هاي اساطيري است  رسيدن به بنيان

آفرينش نخستين را با محوريت خود در مقام برگزيـدگي  او . بيند  مبدأ و منبع همه چيز مي
همـان   گزيند و  برمي اللهي  خليفةاي كه در آن خداوند روزبهان را براي   قعهكند؛ وا  مي   تجربه

كند در جشني باشكوه و با حضور   به آدم مي العباد مرصادخطابي را كه در داستان آفرينش 
كـه صـاحب    ،نقص  نظر روزبهان دو آغاز بي از. كند  مي ملكوتيان خطاب به روزبهان تكرار

جهان در تعامل با انسـان يـاد معشـوق را در    . آدم و بهشت: وجود داردند، ا پايان  حسن بي
  :كند  مي   هريك از اجزاي خود زنده

     كند     نمي        عهدشكن      ازآن     ياد    چه     دلم    كه    وه         پرشكن       بنفشه     زلف     شود                 چون ز نسيم مي
       آراست      خوشش      چنين    من     نظر    در    تو    رخ                                    مرا به كار جهان هرگز التفات نبود

ترين نقطة وجود انسان آينة   مركزي. روح يا نفخه از لب معشوق استآدم نيز دربردارندة 
 ةآينـ  مـن دايـم در     من عاشقم و من بـي    كه من بر من بي اين نادره نگر«: نماي اوست  جمال

و  ،انسان، جهـان ( بين اين سه .)49: 1366 روزبهان،( »نگرم، تا من كدامم؟  وجود معشوق مي
 هستند كه فقط به ياري حـد  ‘نامتناهي’ عالم در حكم دو ا وخد«. ندارد تمايزي وجود )خدا

رابطي اسـت كـه عـالم و     ةانسان حلق. واسط انسان است شد و اين حد واسطي يكي توانند
و خدا زمـان از   ،گيري اتحاد انسان، جهان  با شكل. )72: 1383 شايگان،( »كند  خدا را يكي مي

اي مشترك براي هريك از افراد   تاريخچه تجارب قدسي گريزد و  انحصار و حركت خطي مي
  :شود  مي   گرفته سر هر اتحادي از شوند؛ تاريخي كه از فرد منفك نيست و در  بشر مي

         افتــادم  چــون         حادثـه          دامگــه   دريــن كـه      فـراق  شرح  دهم چه   قدسم   گلشن      طاير
         آبـــادم   خـــراب        ديـــر         دريـــن   آورد  آدم     بود   جايم   برين    فردوسو   بودم  ملك    من
دارد  اين پژوهش قصـد . هاي انديشة حافظ عشق و چهرة معشوق است  گاه  گره يكي از

هـاي معشـوق     فارسي با مركزيـت عشـق و كـنش    هاي شعر  بدون نفي شبكة ارتباطي سنت
  .دكن   پاية مضامين اساطيري تحليل ارتباط بينامتني دو نويسنده را بر
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  بينامتنيت. 4
 يـات نظرو پـس از بررسـي    1960اواخر دهـة   را اصطالح بينامتنيت) 1941( ژوليا كريستوا

جهان را  نظر باختين گفتار بينشي مشخص از از. دكر   مطرح )1975 -  1895( ميخائيل باختين
اين بينش مشخص بـا بيـنش ديگـري متفـاوت اسـت و بـين ايـن دو        . گذارد  مي   به نمايش

بـاختين كلمـات   از نظـر   .انـد   ها كلمـات   سويي ظرف ظهور بينش از. دهد  مي   گو رخو گفت
  .)102: 1391 تودورف،( كنند  مي   همواره با خود آثار كاربردهاي پيشين را حمل

گرايـي بـاختين را بـا      كريستوا با تأكيـد بـر سرشـت اجتمـاعي و دو آوايـة زبـان مكالمـه       
     ِ                           نگري  هيچ متني اتفـاقي و بـدون    انديشه و جهان اونظر  از. كردشناسي نوين خود عجين   نشانه

اي   اساس بينامتنيت روابط پيچيـده  بر. پيش وجود داشته است همواره چيزي از. گذشته نيست
ـ    زبان در ايجاد اين رابطة شبكه. گيرد  مي   بين متون شكل . سـزايي دارد  هاي و پيچيده نقـش ب
 منزلـة گرفتن زبان به  نظر كريستوا به جاي در. دهند  مي   دست هاي خود را از  كلمات داللت

اين  بر. )29: 1385 مك آفي،( گيرد  مي نظر تي ايستا و مجزا زبان را فرايند داللتي پويا درهس
 اصـطالح جايگشـت   .هاي ديگـر اسـت    نظام نشانه ها به  اساس بينامتنيت گذر از نظام نشانه

)transposition( دارد   به جاي بينامتنيت به اين تغيير نظام داللتي اشاره.  
كند كه خاستگاه متن نـه يـك     مي   كريستوا و باختين اين نكته را مطرحبارت متأثر از 

 بنابراين،. هاست  و ديگر متن ،ها  بلكه تكثري از آواها، از ديگر كالم ،لفانهؤآگاهي متحد م
 دريدا اظهارچون  بارت هم. هاي مشخص سروكار داشته است  تر با بينامتن  امر بينامتني كم

: 1385 آلن،( كرد   توان تثبيت  اش را نمي  در افق است و روابط بينامتنيكند مدلول همواره   مي
104 - 108(.  

تـوان بـه     ابعاد بينامتني متن را نمـي  .شود   تواند بدون ابهام مطرح  اصطالح بينامتنيت نمي
داد كـه   هاي صرف از آن چيزهـايي مـورد مطالعـه قـرار    »تأثيرپذيري« يا »سرچشمه« عنوان

 گرفت   نظر بارت نيز بينامتني را نبايد با خاستگاه اشتباه از. شود  مي   ناميده» زمينه  پس«      ًمعموال 
  .)104 :همان(

خالف كريستوا و بارت بعدها منتقدان ساختارگرا براي تعيين و تثبيت معنا از نظريـة   بر
سـاختارگرايان  جهتي عكس  طور كه پساساختارگرايان نيز در  كردند؛ همان   بينامتنيت استفاده

. پردازي كردند  زدن تصورات موجود از معنا بينامتنيت را وارد حوزة نظريه   هم يعني براي بر
ارچوب متعـين در بررسـي   هزداي بينامتنيت به دنبال چ  خالف اساس ثبات ساختارگرايان بر

 جوي روابط تأثيرگذاري و تأثيرپذيري دو يا چندينو صراحت در جست ژنت به. متن بودند
نامـد    چه ژنت زيـرمتن مـي    اين ميان آن در. دهد  مي متن را محور اصلي مطالعات خود قرار
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هـاي    تواند از جمله سرچشمه                ً   متوني كه مشخصا  مي« يعنيگويند،   منتقدان بينامتن مي تر بيش
ساختارگرا را وارد عرصة بينامتني كـرد و   بوطيقايژنت  .»اصلي داللت براي يك متن باشند

 بوطيقـاي تـوان آن را بينامتنيـت از ديـد      اصـطالحي كـه مـي   « .را فرامتنيت خوانـد  خود آن
كه به مطالعة مناسباتي گاه سيال و ناثابـت   بوطيقايي ؛)156 -  143 :همان( »ساختارگرا خواند

اي كه متن معنـاي خـود را از آن     شبكه ؛دهند  مي متن را به شبكة سرمتني پيوند پردازد و  مي
اش با زيرمتن خود خوانده و معنـا شـود؛     تواند در رابطه  متني مي اين اساس هر بر. گيرد  مي

 ؛ بنابراين،شود  اين طريق معنا تثبيت مي از. كه كل ساختاري متن دچار شكاف شود بدون آن
آيـد تـا سلسـلة      شود كه مدام بين متون به حركت درمي  مي   خوانش متن به فرايندي تبديل«

شود كه يـك    اين فرايند، معنا به چيزي بدل مي در. ناپيداي آن را نشان دهدارتباطات پيدا و 
  .)129: 1388 طاهري،( »يابد  متن با متون ديگر پيوسته با آن موجوديت مي

  
  حافظ و سنت غزل فارسي. 5

گرفتن سنخ  نظر شعر حافظ معناي خود را از متني تاريخي و جمعي گرفته است و بدون در
گفتمـاني   شـرط درك هـر  « زيرا ؛شود  نمي                   ِ         ه اجتماعي و تاريخي  آن تفسيرو وجو اوگفتمان 

حافظ شاعر قـرن هشـتم   . )12: 1387شناس،  حق( »سنخ آن است  هاي هم  آگاهي از گفتمان
تغييـرات اساسـي در    ةكـه نتيجـ   ،در قرن هشتم ادبيات فارسي دو سبك مختلف را و است

ـ  ،است؛ بنـابراين  گذاشته سر   پشت ،ايراني بود ةتاريخ و جامع دو نگـاه متفـاوت بـه     ةتجرب
هاي ادبي و بيـاني خـاص خـود در كنـار       گذشته با سنت. هستي در زبان متجلي شده است

 شـعر  1»مجمـع البحـرين  «در . گيـرد   مـي  اعتقاد حافظ به دوبعدي بودن طبيعت انساني قرار
ـ   حافظ، حافظ هيچ  هـد د  نمـي    رجيحيك از اين دو بعد زميني و آسماني را بر طرف ديگـر ت

 »بالفعـل دارد  شعر حافظ تصويري از ذهن انساني است كه به مقـام برزخـي خـود شـعور    «
تلفيق عالم محسوس و معقول هويت . پروراند    دو نگاه را مي و هر )2: 1384 پورنامداريان،(

اد چنين تضـ  .ترين نمايندة آن است  دهد كه حافظ قوي  مي   و جوهرة باطني فرهنگي را تشكيل
فقـط در   اوگر   آفرينش ةقريح« .ستاوبينامتني در شعر حافظ ضامن پويايي و خالقيت شعري 

تواند جوهر خود را كه پويايي است حفظ كند و خود را با   هاي متضاد مي  حركت بين جاذبه
  .)102: 1373 كوب،  زرين( »تحرك نيست هماهنگ سازد  نواخت و بي دنيايي كه يك

ويژگـي معشـوق شـاعران     و پرورد ميآسماني در زمين  از جوهرسبك خراساني عاري 
  .شود اين دوره وارد غزل فارسي مي
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فارسـي   الگـو و كليشـه در تمـام ادوار شـعر     منزلةصفات معشوق دورة تغزل بعدها به 
زيرا در  ؛كند  معشوق مجسم ميت ئهيحافظ ممدوح را در . )165: 1381 شميسا،( ماند    باقي

كل غزل بـه يـك چهـره از ممـدوحي كـه       و در است بافت غزل است كه به مدح پرداخته
  .ماند  بند نمي  معشوق شده است پاي

ايرانـي و فضـاي فكـري آن    جامعـة  از قرن چهارم تا هشـتم تحـوالت بسـياري در    
 »عاشـقانه  عرفـان  اوليـة  گـذاران  بنيـان « ،حـالج  و ابـوالخير  ابوسـعيد  شيخ. دهد  مي   رخ

سـازي    گرايش به تأويـل زمينـه  . نهند  مي بنا ي جديديگفتمان ، زمينة)73: 1365 ي،مرتضو(
كند و به افالك  ساحت زميني دور رمز ازپردة شود تا عرفان تصوير معشوق زميني را در   مي

عشـق  . شـوند   مي هضمها و واقعيت منحط جامعه در اين دگرگوني مقدس   نادرستي. كشاند
الهوت در زبـان ناسـوت              ّروزبهان سر  به قول. گيرد  مي در بافتي عرفاني قرارمحمود و اياز 

 الهوت در سراي ناسوت آوردند و به جان الهوت در  ّر آن مرغان الهوتي س« :گيرد  مي  قرار
الفـاظي  هـا قبـل از حـافظ      مدت ،بنابراين .)58: 1385 روزبهان،( »زبان ناسوت سخن گفتند

شدند و رنگ ماورا فضاي متـون ادبـي را      تنگناي جهان حسي خارجاز  معشوق و ميمانند 
پـذير و روزبهـان نماينـدة          ِ          گـراي  تأويـل    عطار نمايندة شعر عرفان در اين گفتمان. گرفت  فرا

دو با زباني دراماتيـك متعلـق    هر. است ترين لحظات خيال در نثر  ترين و ناب  ناخودآگاهانه
القضات   عين غزالي و روزبهان و كه هم در نثر احمدست  زبانيهمان « اند؛ اين  به قرن ششم

 »حـافظ  ديـد و هـم در شـعر عطـار و مولـوي و        تـوان   و نويسندگان صوفي ديگر مي
 كـرده    كسباي                                               اين زبان خاصيت  حماسي و دراماتيك را از معامله. )158: 1377آشوري، (
مدارا و اهل خون ريختن اسـت    هم بي به عبارتي معشوق در آن. كند  كه با معشوق مياست   

  .بخشد  بخش خود جان مي  و هم با لب روح
طبيعت هم به صـورت مسـتقل   . گرايي است  هاي شعري در تغزل طبيعت  از ديگر سنت

 سببدر سبك خراساني جهان به  .است معشوقبراي نماياندن زيبايي  ابزاريزيباست و هم 
بلكـه   ،عرفاني صاحب زيبايي بالذات نيست شعرزيبايي حسي و ملموسش زيباست؛ اما در 

وجـود را   ةهمـ « :گويـد  هاي خود مي  روزبهان در شرح نخستين واقعه. تجلي معشوق است
ايـن   از .)62: 1377 روزبهـان، ( »هاي زيباست  به سر چهره سري يگوديدم كه   اي مي  گونه  به

در  ‘      رب هـا  بنـور  االرض واشرقت’ زمـين «. منظر آفرينش انعكاس خدا و محل حضور اوست
  .)80: 1366روزبهان، ( »                        ّ     تجلي طور قدرت منو ر و مصف ا كند اين جهان التباس به نور

     چيدن      گل    تو    رخ    از     چشم      مردم  دست به       چيسـت؟       بـاغ عـالم     تماشايز دل      مراد
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اول به طبيعت سرشار از لذت با نگاه دورة گاه عميق نگاه شاعران   شعر حافظ گره
توصيف حافظ نحوة . بينند  مي» فروغ رخ ساقي«پرستي است كه جهان را   عارفان جمال

توصيف  زدايي در  كه بر تحولي بالغي و آشنايي اين در ترسيم زيبايي معشوق عالوه بر
كـه برگرفتـه از گفتمـان عارفانـة     تقويت شده اسـت  اي ذهني   ، در زمينهكند مي   اشاره

  .متداول است
  

  و روزبهانعشق در شعر حافظ  حسن و. 6
توجـه روزبهـان در    از محمـد ديلمـي مـورد    المعطوف الالم علي المألوف االلف عطف
كـوب معتقـد     زريـن . )43: 1389نزهت، ( بود العشاق سوانحو غزالي در  العاشقين عبهر
ارتبـاط  حلقـة  ايـن كتـاب   بنـابراين،  . است اين كتاب را خواندهحافظ        ًاحتماال  كه است

نگرش ديلمـي نسـبت بـه مقامـات     . حسن و عشق استدربارة  لعاشقينا عبهرحافظ و 
   عشق و نيز عشق طبيعي و الهي در شيوه و سنت احمد غزالي و روزبهـان بقلـي تـداوم   

  .يافته است
  :ديگرند پي يك حسن و عشق در. جمال عشق است ةمشاهدنخستين تأثير 

        عـالم      همه            شد و آتش به   يداپ  عشق      زد    دم      تجلي   ز      حسنت      پرتو     ازل    در
ايـن   در« .بهشت و آدم: جمال انسان و جهان دو تجلي نخستين حق است أمنشاصل و 

 الفـردوس      ّ جن ة :يعني شهيد است، جمال اين دو مشهد و جهان هرچه مستحسن است از اثر
وصار « :درخشد  براي حافظ و روزبهان همه چيز به نور او مي .)31: 1366 روزبهان،( »آدم و

 ... و ،بـويي  گلـي،  اي،  نغمـه  هر .)Papan, 2006: 93( »           ً      بحسنه منورا  بنوره               ًكل شيء  مستح سنا 
هاي   خدا را در گذشته نشيني انسان و  و هم »خانة موروث«ة خاطريادآور بهشت ازل است و 

  :              ِ            حضور او و تجلي  اوست زيباست جهان چون در. كند  مي   ازلي زنده
      پيوست    او       ابروي    در     گشت    كش        كمان   وسمه ور       پيچيـد او    گيسـوي در شـد بـو  خوش       غاليه    گر

 داستان مادري آمـده  العرفان   اهل تحفة در. طلبد  حسن خواهان تجلي است و عاشق مي
ايـن  « :گويـد   روزبهان بـه مـادر مـي   . كند كه روي بپوشاند  را نصيحت مي شدختركه  است

نگيرد، تا عشق  حسن قرار سخن از تو نشنود و اين نصيحت قبول نكند كه حسن دارد و بر
  .)34: 1377ارنست، ( »را قرين خود نگرداند

   را         زليخـا      آرد            بـرون         عصـمت         پـردة           كه عشق از              داشت دانستم   يوسف                     از آن حسن روزافزون كه    من
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   »بقـاء عشـق بـه بقـاء حسنسـت     «شـود و    مـي    با افزونـي حسـن عشـق نيـز افـزون     
  .)47: 1366 روزبهان،(

   بـاد       گـون          اللـه       ساله  همه   رويت     بـاد   فـزون در    هميشه تو  حسن
ــدر ــا ســر   ان ــال م    بـاد        فـزون     در       بـاد    كـه  روز هر      عشــقت   خي

  .داند  حسن را با مالحت مالزم مي العاشقين عبهرروزبهان در 
       گرفـت             تـوان         مـي       جهان       اتفاق به  آري      گرفت   جهان   مالحت    اتفاق به   حسنت

 زيـرا بـر  ؛ خـدا بـود  در كشش و كوشش بين انسان و خدا كرشمة حسن ابتـدا از  
 »انت في طلبي أنا في طلبـك « .كشش نخستين از خداوند است» يحبونه و يحبهم« اساس

)Papan, 2006: 20(. كه تـو را بيـافرينم     قبل از آن« :گويد اي خداوند به روزبهان مي  در واقعه
اگرچه بين كردم،    آمدم و جاي تو را زيارت   وجوي تو بيرون  بار از رحم غيب به جست 70

حافظ بارهـا  . )99: 1377 ارنست،( »ها و درياها فاصله بود  من و آن جاي و عالم غيب بيابان
  :كند  مي   به اين نكته اشاره

  ؟    چـه ي    عنـ  ي   ي ا             درانداختـه   ي         بازم از پا   ي                            سر زلف خود اول تو به دستم داد    نه
 ماجراي    ِباب  در عرفاني تأويل ساز  زمينه انسان آفرينش داستان از قرآني روايت
 بر انسان وجود     ِدليل  و شده   فراهم »ازل در« آن بنياد كه انسان و خدا بين است اي  عاشقانه
 آدم گل در دست خود خودي به خداوند). 65: 1377 ي،آشور( است زمين روي
. بسازد اي  خانه  گنج انسان وجود از خواهد  مي صورتي پادشاهان چون هم يراز برد؛  مي  فرو
 در. است كئمال برابر در آدم به خدا »نهاني« نظر يا لطف نظر دارد   اهميت عرفا براي چه  آن

 در و كند  مي آدم زخم  خود را سپند دفع چشم فرشتة ترين  مقرب خداوند خلقت، حماسة
  .گويد  مي »الخالقين احسن اهللا فتبارك« خود دست ساختة به كئمال مالمت برابر

   وصول به عشـق الهـي تلقـي    ةمقدمعشق انساني و التذاذ از جمال ظاهري براي صوفيه 
اين چنين عاشقي را حق در اين جهان به مدارج عشـق انسـاني بـه معـراج     «. است   شده  مي

. )77: 1366روزبهـان،  ( »خواند   اين عشق توان عشق رحماني رساند، رسم آن عشق از دفتر
در انديشة حافظ تمام « .رهايي و رسيدن به عشق رحماني است ةممقدعشق زميني  بنابراين،

چه به عشق متعلق است مثل خود آن همواره بين جمال انسـاني و جمـال الهـي نوسـان       آن
  ).186: 1374 كوب،  زرين( »دارد

       كننـد     آن هم   و     اين    هم     عشق     كوي به   گفتا      نشـين  صـمد بـا  مشـو   پرست  صنم      گفتم
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  فضاي تجلي معشوق. 7
كنـد؛    مـي    اي از واقعات اهل مكاشفه را عرضـه   گاه هاله  شاعرانه در كالم حافظ گهياهاي ؤر

چـه بـراي روح     چنين حالتي است كه تصرف نيـروي خيـال بـر آن    در.              نوعي كشف مخي ل
 آورد كه محسـوس توانـد    پوشاند و آن را به صورتي درمي  شده باشد لباس حس مي   كشف
زيـرا   ؛شـود   مي   ديگر نزديك بيان حافظ و روزبهان به يك جا زبان و  اين در. )97: همان( شد
  .كنند  مي   دو گزارشي هنرمندانه از عالم خيال را عرضه هر

دوش است كه  هاي روزبهان و مشاهدات ملكوتي حافظ شب و  زمان مشاهده در واقعه
 .اسـت  زمان متداول گسستن حواس از عالم محسـوس و ورود بـه قلمـرو ناشـناختة روح    

هاي مـواج    رود، با مفهوم  مي يك رمز به كار ةمثابه گاه ب  عبث نيست كه شب در كالم او گه«
  .)همان( »هاي مكاشفه  تر با مفهوم لحظه  گون و از همه مهم  و گونه

گر گزارش هر دو از   گاه بيان» دوش« هاي مترادف  چه از نظر زباني و در كنار واژه  باز آن
 »ديدمش«يا  »ديدم«هاي روزبهان و   در آغاز غالب واقعه» رأيته«ملكوتي است، فعل اي   حادثه

 يـا ) Papan, 2006: 98( »      ً  مكشـوفا   سبحانه الحقفرأيت في صفه داري « :در اشعار حافظ است
  ... .و » زدند ميخانه در مالئككه  يدمدوش د«

عالمي كـه حـوادث معنـوي    . يابد  مي   در عالم خيال يا عالم ملكوت نفس تحقق» ديدن«
دهـد؛    مـي    وابسته به واقعيتي كه همان واقعيت عالم جسـماني نيسـت در آن روي   اماواقعي 

هـا را    آن فقـط حوادثي كه عرفـا   .)41 -  40: 1383كربن، ( ها و ادراكات غيبي  سرزمين الهام
اي از اين دسـت    معشوق ازلي يا من ملكوتي عارف تجربه ةمشاهد. دانند  معارف حقيقي مي

بـراي عرفـا اهميـت بسـيار      ،سـت ا  كه ظرف چنين رويدادهايي ،عالم خيال بنابراين، .است
تصاوير معشوق با وجود تجريد از ماده در . دهد  مي   در اين قلمرو رخ فقط »كشف«. يابد  مي

  .اند  شود و براي عاشق واقعي و حسي  عالم خيال مشاهده مي
       سـازم    تو       ابروي    دو   ز        كمانچهو    محراب     آيـد  اگـر    خيالـت     ميخانـهو   مسجد    در

  .)21: 1366 روزبهان،( »نگرند  خيال محبوب در آينة خيال خود مي«
از  كند  مي نقل يلهخمتشود؛ زيرا   مي بدل اوانديشه و مقام عارف به پيكر معشوق و كنش 

نقـل از  شـيخ اشـراق بـه    ( صورتي به صورتي كه مناسب و مشابه يا مفاد آن چيـزي باشـد  
 است و »شبرو« بسياري از تصاوير معشوق كه به صورت خيال. )239: 1383 پورنامداريان،

اسـت از جـنس   ي يياهـا ؤر بدون ذكـر خيـال   اوشوند يا مشاهدات عيني   حافظ مي »رهزن«
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راران طـ  داننـد؟   چه كننـد كـه جـز دزدي نمـي     ندا انانج ةخانطريق خيال دزدان ه ب« .واقعه
  .)53: 1366روزبهان، ( »ندا يارفريب

ها و تشبيه   هاي حافظ و روزبهان فضايي است كه در عالم خيال از طريق رنگ  از مشابهت
صحنة رخدادهاي ازلـي سرشـار از   . ندنك  مي ساني را براي ظهور معشوق ايجاد يكزمينة   پس
هاي   گل :گويد  سبك روزبهان مي دربارةكارل ارنست . هاي سرخ و سپيد است  ها و رنگ  گل

 .)12: 1377 ارنسـت، ( هـاي ايرانـي را دارنـد     هاي بـاغ   سرخ و سپيد و عندليبان نشان نقش
شـود شـباهت بسـياري بـه غزليـات حـافظ دارد و         مـي  ها ايجـاد   فضايي كه از كليت واقعه

گيـرد و نـوري لطيـف و      ترين موجوديـت خـود را از دو رنـگ سـرخ و سـفيد مـي        عمده
 و قهرمانـان بـزرگ سـفر    ،روزبهان بارهـا خـدا، خـود   . است   شده   ردهكننده بر آن گست  خيره

سـر داشـت؛    پيراهني سپيد بر تن و دستاري سـفيد بـر  « .كند  درون را به گل سرخ تشبيه مي
 :كنـد   مـي    خـدا را در سـرخي كامـل مشـاهده    . )100 :همان( »اش چون گل سرخ بود  چهره

 »و حجـب الـورد و عـالم مـن الـوردالحمرواالبيض           ً                                  ومرارا  رأيت الحق تعالي بين خيام الـورد  «
)Papan, 2006: 20(. وه از زيبايي سپيدي « :معراج محاسبي نيز چنين فضايي وجود دارد در

در شعر حافظ به تناسـب ايجـاز زبـان    . )194: 2007 محاسبي،( »سرخي ارغوان مرواريد بر
  :گيرند  مي   ها از طريق تشبيه شكل  شعري رنگ

           نسرين غريب      صفحة    بر        ارغوان    برگ چو هم       مهوشـت  روي  رنگ در مي  عكس       نمايد      مي
. شـود   مي          ِ                    هاي عاطفي  خاصي در مخاطب ايجاد  طريق اين فضا و رنگ خاص واكنش از

 .)36 :1384 ستاري،( اند  هاي رازآموزي  هاي فعال و پركاربرد در آيين  رنگ سرخ و سفيد رنگ
شوند تصـاويري    مي   و قصرهاي ايراني تركيب ،ها  باغها،   اين دو رنگ وقتي با توصيف آيين

اي الگويي حسي براي تجسم بهشـت    چنين تصاوير شاهانه. كنند  مي شاهانه و درباري ايجاد
 بـرده  تري كه در آن چنين تركيبي براي بازسازي ملكوت به كـار   هاي قديمي  از نمونه. است

  .است التوهمشده   
از اشـكال  . د نـور حضـور كواكـب در اركـان تشـبيه اسـت      هاي ايجـا   يكي ديگر از راه

عـالوه بـر   . معشوق تشبيه صورت و زيبايي آن به اختران فلكـي اسـت   ي          ِكردن زيباي     حسي
 قـرآن كه در اين جا نيـز    ضمن آن .جنبة بالغي، ادراك شهودي در اين تشبيهات وجود دارد

هـا و زمـين     بـه نـور آسـمان    مالزمت كواكب با نور و تشـبيه خـدا  . ستا   چنين فهمي ةپاي
حتي صورت كفرآميز خطاب ابراهيم با فهم عرفاني از مراتب . ساز چنين نگرشي است  زمينه
  :شود  مي   كنند، توجيه  سان كسب نور مي كه از منبعي يك ،وجود
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                                    طالع نمايند، زيرا كـه عقـل او لـش     گاه انجم خيام ازرق افالك افعال روي بدان و  آن بزم در
                          روح سـب اح در بحـر صـفت     .باشد ‘   رب ي هذا’ اش قمر  نفس عاقله. باشد ‘   رب ي هذا’ كوكب
  .)96: 1385روزبهان، ( باشد ‘   رب ي هذا’ شمس

                ـ                                         گويند در كشـف مخي ل سـالك حقيقـت قلـب را بـه صـورت           صوفيه ميهنگامي كه 
رمزهـايي كـه   آورد بـراي فهـم      دست   توان كليدي به  ها مي بيند، از اين كالم آن  كواكب مي

 ... و ،آيـد  ياي آفتاب، ماهي كه برمـي ؤر. برد  مي كار   ياهاي خويش بهؤحافظ در توصيف ر
  .)97: 1374 كوب،  زرين(

             بـه درآيـي       درخشـان        خورشيد    چو كه   باشد     شمع  چون تو    ديدار   حسرت از  دهم      مي     جان
تحـت   هاسـت و     ّ                           طر ارت چه اذيال صـبح مكاشـفت   هاي ّر ياحبيبي، چه گويم كه در ط«

  .)70: 1366 روزبهان،( »هاست                                     اوراق ورد خد ت چه شموس و اقمار مشاهدت
  .شود شهودش نوسان بين تجلي و اختفاست  مي معشوقي كه به صورت كواكب يا نور ظاهر

        رو ببست   و     كرد         گري        جلوه   و      نمود      ابرو      نو     ماه    چو       نگارم    كه     شدم    آن    از      شيدا
 هستي بـر منبـع نـور    ةهمكند و نور منتشرشده در   برمي هاي متعدد سر  وجود از دريچه

. شـود   مـي    حـد ظرفيـت سـالك دريافـت     كه قابل شهود مستقيم نيست و در كند مي   داللت
هـا    گرديدم و ديـدم آن  به طرف دب اصغر« :درخشد  خداوند از هفت روزن بر روزبهان مي

خداوند فرمود ايـن هفـت    .كرد  هفت روزن هستند كه از تمامشان خداوند بر من تجلي مي
  .)95: 1377ارنست، ( »روزن عرش است

  
  تشبيه و تنزيه. 8

هاي متفاوتي نسـبت بـه     فرق مختلف واكنش بينكه در است دو اصل كالمي تشبيه و تنزيه 
  .اختيار يكي بر ديگري است

يعني  ؛كند  مي   تشبيه و تنزيه پيروي دربارةعربي    كالمي مولوي و ابن ةحافظ از عقيد
 مطلـق را تنزيـة                    ّـ           گيـرد و نـه طـرف معطل ه و                                                 نه طـرف مشـب هه و تشـبيه مطلـق را مـي     

 گرفتن بين تشبيه و تنزيـه وضـعيت سـومي را ايجـاد     قرار. )162: 1384 پورنامداريان،(
  :گويد  آن مي دربارة گيومكند كه  مي

            ت  اين كـار  مقدس و ديگري ممنوعي     ِ    دادن  امر   يكي نياز مهارنشدني و خودجوش به نمايش
     ِ                                                   دادن  آن به سطح واقعيتي ملموس به ساحت قدس الهـي تجـاوز     كه مبادا تقليل از ترس آن
  .)174: 1377 ارنست،( ناپذيري آن هم هست         ّ              حال متض من معناي نمايش   عين شود كه در
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كه منزه از هـر وصـف و كـنش     »او«يكي حق مطلق يا  :عرفا حق دو چهره دارد نظر از
ها در چهرة انسـاني    است و ديگري حق متجلي كه در خالل مكاشفات و واقعهيت ؤر   قابل
بينند   يا ميؤتصويري در آينه يا صورتي در ر مانندصاحبان واقعه او را درست . شود  مي ظاهر

گفت دربارة او    توان  چه را دربارة معشوق انساني و در قلمرو يك عشق طبيعي مي و همة آن
  .)165: همان( شود   نهايت صورت متجلي  واند در بيت  او مي. گويند  مي

     بينم    مي  ها   ه      پرده چ    ين     كه در يم       با كه گو     يال         زندم راه خي     تو نقشي       دم از رو    هر
 .استآمده  قرآندر  يتخداوند از جسمان يهو تنز يظهور جسمان دربارةتعارض  اساس

روزبهان اصول متشابه در شـطح  . اوستبيني حافظ نيز نگرش ديني   ترين بنياد جهان  اساسي
 صورته، علي آدم اهللا خلق« ماننداحاديثي . و الهام اوليا ،حديث ،قرآن: داند  را از سه معدن مي

  .)82: 1385 روزبهان،( ... و »ليله كل اهللا ينزل صوره، احسن في ربي رأيت
          حسي ه تجلي تأنيس مريد به سبب تزكيه و تصفيه به صور مظاهربراي ديد عرفا خداوند  از

هيئـت  هاي متعدد خـدا را در    كه در واقعه  آن روزبهان با وجود. )129: 1381 الهيجي،( كند  مي  
 تأكيـد  خـدا  تنزيهحالت هشياري بر  گرفتن در ها بعد از قرار  آن تر بيشبيند در پايان   بشري مي

روزبهـان،  ( .ر افعـال اسـت  صفات درؤيت مقام التباس و : گويد  مي »  ّ        ان ي انا اهللا«دربارة . كند  مي
شود و هـم    مي   حافظ معشوق ازلي هم در لباس معشوق زميني توصيف ديوان در )91: 1385

  :هاي روزبهان  دو مقام است؛ درست مانند واقعه گاهي غزل دربردارندة هر. در ساحت تنزيه
 چغانـه  و چنـگ  بابادهگرفتم   شـبانهمخمـوركهسحرگاهان

  و آغاز واقعه بيان زمان مشاهده ←
ــار ــي نگــ ــممــ ــوهفروشــ   تشبيه  ←  زمانه مكر از گشتم ايمن كه   دادايعشــ

ــه   شــاهيحســنازوصــلطــرفبنــدد كــه ــاكـ ــودبـ ــازد عشـــق خـ ــهبـ  جاودانـ
ــديم ــرب و ن ــاقيومط ــهس ــتهم   تنزيه  ←  بهانه ره در گل و آب خيال   اوس

توجـه   مـورد  و تنزيـه اسـت و   دو اصل تشبيه انبيا داستان موسي دربردارندة هر ر بيند
  .است   گرفته حافظ و روزبهان قرار

. و عروس قدم را جويان شـدند  ‘بلي قالوا’ :گفتند ‘بربكم الست’                  ِ ارواح از حالوت خطاب  
  َ ِ    ا ر نـي    رب ’                           وار شهود  عين كل خواسـتند،    نكردند، موسي   از سرمستي به نور خطاب قناعت

عين جـالل بـه    ‘تراني لن’ نيست كنهتحصيل  حقيقت حقيقت گفت كه .گفتند ‘اليك  َ   ا نظر
 فـاني  مست اهللا  عينهمه در  ‘الجبل انظرالي’ :جبال افعال را نشانه كرد كرد و   ملكوت تجلي

  .)57: 1385 روزبهان،( ‘ ّ         ر موسي صعقاخ’ گشتند
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  هاي روزبهان  دو الگوي عشق در شعر حافظ و واقعه. 9
. شـيخ صـنعان و حـالج   : در عشق وجود دارد هاي روزبهان دو الگو  در شعر حافظ و واقعه

شيخ صنعان الگويي براي خروج از رسوم متداول و پذيرش مالمت است و الگوي حـالج  
 ةجلـو  ماننـد الگوي شيخ صنعان با مفاهيم و تصـاويري  . باكي و جانبازي در عشق  براي بي

 الگوي. جمال همراه استتجلي افتادن زاهد چندساله در برابر   در    به    راه  ازناگهاني معشوق و 
همـراه   اي  قهريه صفات كلي طور به و ،»كردن   طهارت خون در« ،»كشتن« تصاوير با حالج
  .دارند دربرسالك را  يكه فنا است

حسي و ملموس گاه كل خيال معشوق ازل در ضمن يك يا چند صفت  تصاوير در كنار
      ِ                              تصويري  مربـوط بـه شـيخ صـنعان و      ةمجموعيكي از دو  در نيز ليخصا. شود  مي   گنجانده

  .گيرند  مي حالج قرار
  
  شيخ صنعان 1.9

در آثار روزبهـان بـه   ...  عطار و ،الگوي مشترك غزليات حافظمثابة داستان شيخ صنعان به 
عالوه بـر  . )4: 1366روزبهان، ( بر چهار راه مكرمات آمده است لعبت جنيصورت تجلي 

 جمـالي  صـور  در خداونـد  ناگهـاني  حضـور  نيـز  روزبهـان  هـاي   واقعهدر  العاشقين  عبهر
ناگهاني معشوق در صـور جمـالي عشـق     با ظهور. به معشوق حافظ است يهشب يحضور

ـ » در زيبـاترين صـور  « وقتي او را بر صورت جالل و جمـال «. شود  مي پيدا خـود   ةدر خان
معشـوق   عشـق بعـد از ديـدار    .)86: 1377 ارنسـت، ( »ديدم، واله و عاشق و مشتاق شدم

و زمـان اسـاطيري    »عهـد ازل « جا به اينو در  4طلبد  باكي خروج از رسوم متداول را مي  بي
  :خورد  مي اولين مالمت پيوند

      بهشت     دست    از     ازل      بهشت     نيز      پدرم      بس   و        افتادم    در    به      تقوي      پردة      من از     نه
تـر    رسوم در عشق و پذيرش مالمت حافظ و روزبهان را به هـم نزديـك   ةقبلخروج از 

 ... رسوم برگرديدم ةقبلشفقت، از   ، اي ترك بيدرتقتا تو را ديدم، اي ماه آسمان « :كند  مي
  ).83: 1366 روزبهان،( »ازل دارد ةچهركه خلوق ي يروبما نماي 

تأكيد بر خروج از عادات متداول برداشت ديگري است كه با داستان شيخ صنعان مالزم   
داستان شيخ « .ست»پير ماآمد ميخانه  سوي دوش از مسجد«           ِ بارز آن غزل   ةنمون. است   شده

          ِ                               ِ                                         صنعان بيان  رمزي خروج از زهد و ايمـان ظـاهري  روي در خلـق و روي آوردن بـه زهـد      
  .)55 :1376 پورنامداريان،( »مستور اهل مالمت است
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  :چيند  كند و بساط زهد را برمي  مي   هاي روزبهان، معشوق در نماز جلوه  در واقعه
در قلبم گذشت كه چگونه تو از عالم توحيـد بـه   . يت نمودمؤدر زيباترين صورت راو را 

ايـن چـه   ! برخيـز  :مرا گرفت و گفـت  ةاو نزديك شد و سجاد مقام متشابهات فروافتادي؟
  .)85: 1377 ارنست،( ديدم  ساعت او را به جمالي مي پس هر هايي است؟  انديشه

  :كند  مي   فظ تجليبر حا »راز   خلوتگه« همين صورت زيبا در
   اي          آمـده   راز          خلوتگـه       بـه          آشـفته و  مست     دلم    يغماي به كه   سنجد چه تو با من     زهد

 اي وراي عبـادت زاهـدان    جمالش به مرتبـه  ةبا حضور معشوق و مشاهد »راز   خلوتگه«
  :شود  مي   مبدل )خاص   خلوتگه(

      نخورم    دنيا    غم      ديگر   و    تو   با   خورم مي     ايـن از پس تا   بنما   خاصم     خلوتگه     راه
  :رساند  رسيدن به خلوتگه خاص است كه انسان را به مقام اتحاد با معشوق قدسي مي

مجلـس خـاص عـروس قـدم     شايسـتة  آيد و انسان را   لشكر توفيق در گل انسان درمي
 .هـاي شـيراز برآيـد     ناچار عارف از رباط سموات ازل به بازار ابـتال در كوچـه  . كند  مي

   آينــد خاصــيت گــل آدم بيــرون مــي ةدر مالحــف التبــاس از حجــرغلمــان صــفات 
  ).73: 1366 روزبهان،(

صـورت   »من ملكـوتي « رب شخصي يا .كند  مي   در اين وقايع روح با رب خود مالقات
روح «. )4: 1366روزبهـان،  ( »انساني در عالم انساني نگـر  ةبه ديد« .حسي مقام سالك است

 »اسـت    اشيا دانسته مربوب دانست، ظهور حق به صوربا ب كه حال ر بدن است؛ هررب 
. كنـد  شود پير مسجد و خانقـاه را رهـا    ديدار با معشوق سبب مي. )403: 1381 الهيجي،(

رب آوردن به عشـق و مسـتي همـان       ساز اين ترك ترسم و گسستن از خلق و روي  سبب
 بـر پيـر ظـاهر    زيبارويي در طـي يـك واقعـه    ةملكوتي است كه در چهر »من« شخصي يا

هـاي    معشوق متجلي و ازلي در شـعر حـافظ و واقعـه   . )29: 1384 پورنامداريان،( شود  مي
روزبهـان بـدون   . كند  مي   جلوه ... اساس سنت شعري اغلب به صورت ترك و  روزبهان بر

ديشـب  «: بينـد   تـرك مـي  هيئت هاي خود خدا را در   اشاره به زبان رمزي صوفيان در واقعه
 »گرديـد  بيابان چين ديدم و خداوند در صورت التباس بر صفت تركـان ظـاهر   خود را در

با بياني رمـزي بـه توصـيف معشـوق تـرك       العاشقين عبهراما در  .)155: 1377ارنست، (
 »اهللا در كان لعل آن ترك نبيند او را در اين سخن مسلم نيسـت   هر كه لعل كان«: پردازد مي

  .)37: 1366 روزبهان،(
  :است   شده   خالصه العاشقين عبهر و افعال معشوق در اين بند ازصفات  ةچكيد
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هـزار   ازين كافري، رعنائي، مكاري، زراقي، شوخي، عيـاري كـه در طـرف چشـمش صـد     
رنگ رخسارش زهره را . زلفش هزار لشكر ابليس و قارونحلقة  ماروت بود و در هاروت و

نموده، در تبختر آهـوي عشـقش   كرده و با مشتري در سماء بحسن و جمال مباهات    خجل
  .)7: 1366، روزبهان( كردي ملكوت بيزارصومعة زاهدان از رعنايي كردي، و به  شيران شكار

  :حافظ در شعر
       آميـز   رنـگ   و       وضـع         قتال       وعده،   دروغ          شـورانگيز  است  وشي   لولي    رميدة   دلم
ــت     هـوشو   طاقـتو   قـرار مـن از   ببرد ــنگين ب ــيمين    ِ دلِ           س ــاگوش           س          بن

ــي     دار  كلـــه   شـــنگي    چـــابكي    نگـــاري ــي    حريف ــي         مهوش ــاپوش        ترك          قب
  :كاري خصلت ديگر اوست  زراقي و فريب

       توسـت          بهانـة           انبانـة     در    كه  حيل   ازين     باز                  كه بلغزد سپهر شعبده من  جاي    چه
  :بدخو و بداخالق نيز هست

 :گفـت بـود؟  بـدخويي  گفـتم ايـن چـه    . خواست كه از من سربپيچاندرعنايي به چابكي و 
  ).4: همان( اگر تو را مالل نيست، ما را كارست، سخن عشق نكته است و نايافته؛ چندگويي

ــتي ور     رود  تاب به  زنم   زلفش سر بر  دست    چو ــبم   آش ــا        طل ــر      ب ــاب      س     رود        عت
در شعر حـافظ طنـز زيبـا و    . گويد  اين گاه از در شوخي با عاشق سخن مي وجود با

 كنـد   مـي    ضـمن واقعـه بـا روزبهـان شـوخي      درخـدا  . ظريفي در سخنان معشوق است
مقـام   گويـد خداونـد از    شود و مـي   روزبهان متوجه شوخي خدا مي ،)120: 1377 ارنست،(

  .)7 :1366 روزبهان،( »القدس پيدا بود  ضحك بود كه در لب روح«: كرد   من تجلي خنده بر
. حـافظ اسـت  فرخي و معشـوق   ةهاي معشوق ترك در دور  رقص و نوازندگي از كنش

در بيابان غيب خداي را ديدم كه در صورت « .شود  مي خداوند نيز گاه با عود و طبل حاضر
گرديد، و در دستش عودي داشـت، او بـه نـواختن آن عـود      جمال و بر هيئت تركان ظاهر

ي، به حال نـواختن  يباال پيش از آن او را بارها، باالي هر«. )129: 1377ارنست، ( »پرداخت
  .)98 :همان( »ديدم  طبل مي

   دف   و     چنگ به      زندم      مي        هر طرفز اي    مغبچه     آنك   طرفهو   نشين   گوشه    زاهدي   خيال    به    من
حق را به سبب جمال نمودنش بـه ارواح   .معشوق عالوه بر مستي گاه خود ساقي است

كرده و همـه     گيرا ارواح انساني را مست   زيرا جمال او مثل شرابي ؛اند  انساني ساقي خوانده
  .)313: 1384پورنامداريان، ( اند  بلي گفته بربكم الستدر پاسخ خطاب 
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ــا ســت   داده     ازل    در ــاقي را م ــل   س ــت  لع      هنوز      جامم آن       مدهوش    من    كه      جامي   جرعة     لب
 و »ملكـوت  خلوتيان از« ،»بگذشتي مست« ،»فروش مي نگار«به صورت  حافظ شعر در

  .است آمده... 
مـرا  . خداي را بر فراز كـوهي مقـدس ديـدم   «: نوشاند  شراب ميخداوند به روزبهان 

او پـرده از رخ  . پيش خود خواند و نزديك خـود نشـانيد و پيـاپي مـرا شـراب نوشـاند      
در داستان شيخ صنعان، شيخ شوريده نيـز ابتـدا از دسـت    . )137: 1377ارنست، ( »برافكنده

 .بينـد   روزبهـان خـدا را مـي   . گيرد  نوشد و پس از آن آيين ترسايي مي  دختر ترسا شراب مي
 »او پـرده از رخ برداشـت  . ريخـت   فرمود نزديك او بنشينم و پياپي شراب انس بـرايم مـي  «
طـور    همان. همراه بوده است »كشف« نوشي با  ها شراب  اين واقعه ةهم در. )108: همان(

ـ     كه در كشف نخستين نيز كرشمة ساقي اسـت كـه شـراب مـي      لپيمايـد و عقـل را زاي
      سقاه م«: اساس ساقي بودن خدا برگرفته از آيات قرآني در توصيف بهشت است. كند  مي  

  .)21: انسان( »طهورا      ًشرابا      ر ب هم
توصـيفي كامـل از مجلـس شـراب     » زده آب و بود در سراي مغان رفته«           ِ حافظ در غزل  

  .روزبهان داردهاي   دهد كه شباهت بسياري به جمع ملكوتيان و مجلس شراب در واقعه  مي
منظور از مـرگ فنـاي   . عاشق خواهان وصال يار است و شرط وصال مرگ ارادي است

  .صفات بشري است
 حايـل كه  ‘من تجربي’ برداشتن   ميان دادن صفات بشريت و از   دست شدن يعني از   مست

يـت  ؤدرآمدن در شرايطي شبيه خواب و بيـداري كـه در آن ر  . ميان عاشق و معشوق است
  . )174: 1384پورنامداريان، ( شود  مي   محقق

  خلوتگـه «بـه   »راز   خلوتگـه « نوشي از دست ساقي ازل تأكيدي بر عبور سالك از  شراب
  .است» خاص 

  غربت 1.1.9
مضمون دوري از وطن و اسـارت  . از ديد عرفان انسان در غربت خاك محبوس شده است

حافظ اين اندوه سرشته «: است   هم آمدهسهروردي  الغربيه الغربة قصة در سرزميني بيگانه در
 »هـاي روحـي اوسـت     هاي حساسـيت   شناسد و يكي از كانون                        ً   با سرنوشت بشر را عميقا  مي

يافتـه نيسـت،     اي پايان  جا كه اخراج آدم از بهشت واقعه  آن و از) 194: 1383 پورنامداريان،(
 .كنـد   مـي    شده بيـان   و دروني                         ِ                            حافظ در جايگاه آدم سنگيني  غم غربت را با احساسي سرشار 

بارها به دورافتادگي، شوق رسيدن به وطن مألوف، پيامي . حافظ غزلي با رديف غريب دارد
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حافظ دوري از وطن و نزول روح را با سـلوك  . كرده است   اشاره...  و ،رسد  كه از دلدار مي
  :زند  مي عرفاني پيوند

ــذر         بـاز رسـم  وطـن بـه   سالمت به گر     سفر     زين ــردم   ن ــه        ك ــم      ك ــه     راه    از      ه ــه ب     روم          ميخان
    روم           پيمانـــهو       بـــربط       بـــا          صـــومعه در بـــه      سلوكو  سير  اين از شد   كشفم چه    كه       بگويم    تا

سلوك بايد از موانع بسيار گذشت تا به وطن يا ديار حبيب رسيد، موانع  دركه  جا از آن
زنهـار از ايـن   : كند  هاي خشك و خطرناك، كوه و دريا ترسيم مي  را در صورت حسي بيابان

  . ... نهايت، دريا و كوه در ره و من خسته و ضعيف  بيابان وين راه بي
 به رسيدن براي سالك كه برد  مي كار به را »طبيعت بيابان« تركيب شطحيات در روزبهان

 در را اســالم يــامبرروزبهــان پ ).54: 1385روزبهــان، ( درنــوردد را آن بايــد غيــب مرغــزار
   مالقـات  را ديگـر  يك بيگانه دو چون هم خود غربت از آگاه دو هر. بيند  مي غيب هاي  بيابان
 حضرت قامت به) ص( محمد قامت توصيف با را بشري غربت احساس روزبهان. كنند  مي
  :دهد  مي گسترش و عمق آدم

هاي   مصطفي را در يكي از جاده. كردم  مي جوو هاي عالم غيب جست  من خداي را در بيابان
چون دو بيگانه در بيابان كـه   ما هم .ها ديدم؛ قامت او مانند قامت حضرت آدم بود  بيابانآن 

من غريبم و تـو نيـز   ’ :گفت كرد و   او با من مهرباني. مقصد و مقصود واحدي دارند بوديم
  .)100: 1377ارنست، ( ‘كني   ها همراه من بيا تا بتواني خداي را طلب  اين بيابان غريبي؛ در

  :و سلوك حافظ نيز غربتي بشري استغربت 
      دگـر          بسـيار          باديـه        ايـن     در      گشتند   غرقه        تنهاست   حافظ    واقعه  اين در نه       باز گويم

جهان در سلوك عرفـاني   وقتي مفهوم غربت در سرنوشت بشري و احساس بيگانگي با
و بازگشـت   ،شود، سفر شيخ، اقامتش در رم، عشـق ترسـا    مي   با داستان شيخ صنعان تركيب

  .مجدد سفري مشابه داستان آفرينش نوع انسان از ديد عرفان است

  عروس 2.1.9
 كـرده    استفاده »عروس قدم« روزبهان بارها از تركيب. هاي اتحاد است  ازدواج يكي از جلوه

هـاي    جامـه « .بينـد   ها خود را در جامة عروس يا داماد در ملكوت مي  برخي واقعه در. است  
 »اي عريـان   سـينه  پوشيده بودم، گيسواني چون زلفكان زنان بر سر داشتم با سـر و عروسان 

  .)112: همان(
هايي از اين دست حاكي از اتحاد زمين و آسمان يا ماده و روح است كه با عروج   واقعه

دگرگـوني موجـودي فـاني بـه      .توان نوعي تغيير ماهيت خواند  عروج را مي. يابد  مي   تحقق
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 مسـيح عـروج   تغيير اين نخستين نمونة. يناپذير، موجودي جسماني به روحانموجودي فنا
  .)64: 1368يونگ، ( است

كرده  اي است كه مواليد ثالثه را ايجاد  نگري قديم حادثه  ازدواج زمين و آسمان در جهان
 »تأنيـث خـالق  « عربـي     ابـن  يچـه در آرا   آن. خالقيت اسـت  اتحاد آفرينش و ةنتيج. است

چنين انساني با عروج دو بعد جسماني و روحاني را بـه   .شود  مي   گفته )256: 1383 كربن،(
وصلت مقدس اضداد بـه صـورت جشـن باشـكوه ازدواج     . رساند  انگيز مي  اتحادي شگفت

  :بود شود و شب وصلت شب قدر سالك خواهد  مي   نمايان
      اسـت        هـوس          خفتـنم      سحر تا تو با      شـريفو   عزيـز   چنين   قدري شب

شـبي   عنايـت و بخششـي را در هـر    زيرا سالك هر ؛باشد تواند  شبي مي قدر هر شب
هاي مالقات با معشوق را شب قدر   فارض تمامي شب   ابن. داند  عنايات شب قدر ميمانند 
 قدمياري،( داند كه شب قدر قابليت سالك است نه فاعليت او  خوبي مي حافظ به داند و  مي

 كنند، زيرا زمينة رويداد ازلي در  مي   فرشتگان در اين شب به زمين نزول .)179 -  174: 1382
                                                             اين فرود براي آوردن گ ل آدم است تـا خـدا آن موجـود  يگانـة     . شود  مي   فراهم» شب قدر«

سـالك بـراي   . )318: 1377 آشـوري، ( شـدن طـرح تجلـي بسـازد       نظر را براي كامل مورد
  :روان بشري را بشناسد ةشناخت خود بايد گذشت

       زدنــد     پيمانــه      بــه   و           بسرشــتند  آدم  گــل      زدنـد     ميخانه در   مالئك كه   ديدم  دوش
كرده است او با يادآوري گذشته و بهشت ازلي بايد حركـت نيمـة      اكنون كه روح نزول

در سـاير  . شـود    كه جسـمانيتش نفـي   عروج او نقطة اتصال است بدون آن. كند دوم را آغاز
ايـن   ةنتيج .»هجر ةشب قدر است و طي شد نام«: اشعار حافظ شب قدر شب وصال است

  :اتحاد شكفتن روان سالك است
ــاي ــدد فرمـ ــبم مـ ــبا امشـ                               كه سحرگه شـكفتنم هـوس اسـت                           اي صـ

  
  حالج 2.9

   روزبهـان شـطحيات حـالج را شـرح    . توجه حافظ و روزبهان حالج شخصيتي است مورد
اغلب صفاتي كه به مـرگ  . داند  مي  دريادلي و دليري در عشق  حافظ او را مظهر. است   كرده

 طور كه گفتـه    روند آن مي شمار   شوند و تصويري از تجلي قهرية معشوق به ميمنجر عاشق 
  .اند  شد الگوي خود را از سرگذشت حالج گرفته  
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 ،حافظ، روزبهان يواند هاي معشوق در  گري از ويژگي غارتو  شكني،  جنگاوري، صف
  .ستا جنگاوري ةعشق صحن. و بسياري از شعراي ادب فارسي است

     دارم            لشكرشـــكن        بتـــي           والمنـــه     بحمـــداهللا      سازد   كمين دل  قصد به    خوبان از   لشكر    صد     گرم
  :مشهود است لعبت جنيروزبهان از ها در زبان و توصيف   همين ويژگي

كه دزدان طبيعت را به دست د حكرد، تا بدان    مگر نديدي آن ترك رعنا دلم را چون غارت
 زنگيان زلف عنبرش داد، تـا در تحـت اوراق گلسـتان رويـش سـر از تـن آدم برداشـت؟       

  .)82: 1366 روزبهان،(
آن ترك قفچاق لشكر وسواس عشق ببينيم، كه با لشكر جمالش در ميدان  ةآستان بياييد تا در

  .)همان( اند  هاي سالمت بغارتيده  و جاناند   هجر و وصالش چون بر مقدمة خيال شكسته

  خوردن   خون غوطه طهارت با خون و در 1.2.9
اين تصوير در آيين تشرف و رازآموزي .             ِ        گرفتن با خون  خود است   از تصاوير عاشق طهارت

  .سان و هماهنگ با زندگي حالج و مقصود عرفاني روزبهان و حافظ دارد نيز معنايي يك
     نماز      نيست      درست      عشقش      مفتي  قول به      عاشـق  كنـد  جگـر  خون به   ارنه    طهارت
ــاز ــم در       نمـ ــروان آن خـ ــي     ابـ       كـرد        طهارت     جگر     خون    به    كه  كند  كسي        محرابـ

  .غلتد و فرشتگان در خون لطيف روزبهان  روزبهان در خون ابدال مي
من از جبهة صبح قدم به درون خون ابدال پريدم، من در خون ابدال رنگـين شـدم، رنگـي    

 كرد كه آن خون من اسـت    تر از رنگ آن خون، برتر از رنگ خون آنان و اشاره  لطيفديدم 
  .)105: 1377ارنست، (

      ِ            و نشان  مرگ عرفاني  است شده   حيات است كه در ژرفا نهان       ِ              ّقرمزي  خون رمزي از سر 
وشو با خـون تبـديل مـرگ بـه       از سويي شست .)118: 1376 دوبوكو،( در رازآموزي است

                               ِ                     اين به بركت قرمزي خون كه اصـل  جـان اسـت صـورت    . زندگي به مرگ استزندگي و 
  .)124 :همان( گيرد  مي

  و صيد كردن ،كشتن، بلعيدن 2.2.9
ميـان باشـد، وصـول نـاممكن      در »خـودي « اي كـه انـدكي از    در گفتمان عرفان تـا لحظـه  

  .بود  خواهد
     حائل       ميانه  در     جان      نبود    كه      زمان آن  گفت        نـاتوانم  جـان بـر    ببخشـي كـي كـه      گفتم
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ديده در ديده . وجودش با وجودش سخن گويد« .رود  بين مي چنين لحظاتي تمايز از در
 »پاي و سـر بينـد     احكام عقل در غيم نكره، خود را بي  جان، بي سمع، جان در آيد، سمع در

  .)53: 1385روزبهان، (
  :يابد  كس بدان راه نمي هر ،حريم الهي ساحتي مقدس است

       مانـد      نخواهـد     حرم      حريم   مقيم  كسي    را  همه  زند مي    شمشير به  دار   پرده  چو
. نعلين موسي از خود جدا كنـد  مانندبراي ورود به اين مكان مقدس سالك بايد خودي را 

هـاي    از كـنش  ... و ،زدن  كشـتن، بـه تيـغ   . يابد  مي   رهايي از خود در فعل كشتن و مرگ تحقق
 هاي رازآمـوزي نمـاد    در آيين ... و ،بلعيدن كشتن، صيد كردن، .            ِ           متداول معشوق  جنگاور است

 حـديث . )251: 1371 پـراپ، ( »اسـت  ‘سازي مـرگ   شبيه’ كل مراسم تشرف« .اند  تشرف
  .اي برتر در راه اتحاد است  مرگ و گذار به مرحله بياني حماسي بر جواز» قرب نوافل«

مرگ ظاهري گذار به حيـات  . مرگ وانهادن جهان عين براي نقل به عالم غيب است
 روحـي و جسـمي سـالك    ةتشرف به اسرار قدسي و موجب اسـتحال  ةبرتر است؛ وسيل

  .)181: 1384 ستاري،(
    روي      نــوري    در      كــه          تبــديلي  مــرگ     روي   گـوري در كه   مرگي   چنان ني

  )247: 1381 يجي،اله(

.       ً                 تقريبـا  مـرا ميرانـد            ً                                     او تقريبا  عالم ملكوت را بر من گشود؛ يعنـي او  « :گويد  روزبهان مي
  .)161: 1377ارنست، ( »سان من مطلب را فهميدم  بدين
، »درويش مكن ناله ز شمشـير احبـا  «، »دور دار از خاك و خون دامن چو بر ما بگذري«

  ... . و ،»كشت ما را و دم عيسي مريم با اوست«
زيـرا   ؛)38: 1377 غزالي،( خوار است  در ادبيات فارسي عشق در نهاد آدمي نهنگي آدمي

اتصـال و   ةخورد بـا انفصـال عاشـق از خـود مقدمـ       نهنگي كه در درون عاشق عاشق را مي
ي خـوش اسـت و سـالك بايـد آن را     »وقـت «چنين مرگـي  . كند  مي   پارچگي را فراهم يك

  :غنيمت بداند
     دارد      زيان    را   سالك   و       تأخير    در      هاست  آفت  كه    كن   صيدم  زود را  خدا   بندي  همي ار       فتراك    به

  :باعث خرسندي سالك است
                  سـرانجام افتـاد      يك    او ن      كشتة شد    كانكه    رفت   بايد   كنان  رقص  غمش    شمشير     زير

      مقتول  شوم     غمت     تيغ    به    كه   زمان آن در     يــــابم    زنــــدگي دل    شكســــته مــــن
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  :است بلعد يكي ديگر از نمودهاي مرگ آييني  تصوير معشوق به صورت شيري كه همه را مي
اي را در لباس جبروت عظمت ديدم كه بر زبـر كـوه     الهيبه  زرد عظيم شيردر اثناي مكاشفه 

مانـد و     گوشت آنان در دهـانش بـاقي   آوران را خورد و  او انبياء و پيام. قاف در حركت بود
  .)122: 1377ارنست، ( چكيد  خون از آن مي

روزبهـان همـين واقعـه را در    . بينـد   پس از آن روزبهان خود را نيـز در دهـان شـير مـي    
من آن شير « :نويسد  و در شرح آن مي است در شمار يكي از مقامات آورده االرواح    مشرب

تـر    كردم از همه عالم بـزرگ    خورد ديدم و از لذت شادي آن احساس  را هنگامي كه مرا مي
  .)106: 1383، پورنامداريان( »ام  گرديده

ــه      گــر   و     الغــرم گــر    مـنو  كرد   حمله  دلم  صيد به   االسد     شبل          غضــنفرم      شــكار      ن
  
  گيري  نتيجه .10

بدون نفي شـبكة ارتبـاطي حـافظ بـا     . هاي اشعار حافظ است  آثار روزبهان يكي از خاستگاه
ها و تصاوير معشوق در زيرمجموعة   هاي اساطيري كنش  پاية بنيان هاي غزل فارسي بر  سنت
جمالي و قهريه در الگوي حالج با كشتن يا بلعيدن عاشق و صفات . گيرند  مي الگو قرار دو

  .دهند  مي   در داستان شيخ صنعان با ازدواج مقدس مرحلة اتحاد و كمال را نشان
 بنـابراين، . گر اهميت تجلـي نخسـتين اسـت    دو ديدگاه بيان جايگاه بهشت و آدم در هر

   حافظ به الگويي دسـت  واندياز طريق داستان آفرينش و تكرار آن در  حافظ شناسي يهست
ـ ) نخستين بشـر ( يابد كه در آن حافظ در جايگاه آدم  مي گنـاه نخسـتين و اخـراج از     ةتجرب

ذكر اين نكته ضروري است كه اگر روزبهـان را در ارتبـاط شـبكة     .كند  مي بهشت را تكرار
عـالوه بـر تكـرار داسـتان آفـرينش، بـه        ،دهـيم  و نجـم رازي قـرار   ،حافظ، ميبدي ةگان  سه

تـرين    اي  كـه داسـتان آفـرينش پايـه     ضـمن آن . يابيم  مي   تري دست تكرارهاي اساطيري بيش
  .ماند خواهد   حافظ باقي ديوانسرنمون 

  
  ها نوشت  پي

 يابـد   مـي    دوبـاره تحقـق   روحـي و تولـد   جـايي كـه اسـتحالة    محل تالقي روح و جسم اسـت؛ . 1
 .)260 :1383 پورنامداريان،(

كه شبيه داستان  است كرده   روزبهان روايت دربارةعربي داستاني   ، ابنمكيه فتوحات 177باب  در. 2
 .)33: 1377ارنست، ( شيخ صنعان است
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