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 چکیده

شکل  ز آغازاای طوالنی و ژرف به درازای تاریخ حیات بشری دارد كه بنمایۀ عشق، قصه

ذاب های جها و حکایتهای شفاهی و سخنان منظوم و منثور مکتوب جلوهگیری اسطوره

ای رایشهگترین نمایانده است، از این رو میتوان خدا جویی و عشق را از اصیلخویش را 

 مویلهایو ت ذاتی انسان دانست. این مفهوم شکوهمند در گفتار عارفان به اشکال، تعبیرها

با  ت كهگوناگون گنجانده شده است. یکی از این متون، تفسیر عرفانی كشف االسرار اس

ست اای هعشق پرداخته است. عرفان میبدی، عرفان عاشقانحکایتهای شورانگیز به موضوع 

تری كه نسبت میان خدا و انسان را بر اساس محبت تفسیر میکند و قصه و حکایت بس

 و موجب یبردممناسب و تمثیرگذار برای بیان این معانی است كه میبدی از آن بهرۀ فراوان 

ا ش، باطب میشود. این پژوهالقای هرچه بیشتر مفهوم عشق و انگیزش معنا در ذهن مخ

ایۀ رونمها با دشیوۀ تحلیل محتوای كیفی، از نوع مضمونی به معرفی برخی از این قصه

د و ردازمركزی عشق و تحلیل برخی از ابعاد هستی شناسانه و معرفت شناسانۀ آنها میپ

 ضوعرسی و موادبی زبان فا-هدف آن آشنایی مخاطبان بیشتری از جامعه با متون عرفانی

سته دیرینۀ عشق و محبت است. پرسش اصلی پژوهش این است كه میبدی تا چه حد توان

 ؟ یانداست با ذكر حکایتهای عرفانی عاشقانه، ابعاد گوناگون بنمایۀ  عشق را بنما

 

 عشق، عرفان، كشف االسرار، میبدی، حکایت. ها:كلیدواژه
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Analysis of love’s motif in the mystical anecdotes of Kashf-al-

asrar 

Farideh Davoudy Moghaddam1 

 

Abstract 

In motif of love, it has a long and deep story of human life that has 

shown its fascinating effects since the beginning of the formation of oral 

myths and anecdotes and written poems and proverbs. He considered one 

of the most essential human innate tendencies. This magnificent concept 

has been incorporated into the mystics' speech in various forms and 

interpretations. One of these texts is the mystical interpretation as Kashf-

al-asrar, which deals with the subject of love with passionate anecdotes. 

Meibodi’s mysticism is a romantic mysticism that interprets the 

relationship between God and man on the basis of love, and the story and 

anecdote are the appropriate and influential context for expressing these 

meanings that Meibodi brings to the utmost benefit and further instill the 

concept of love and motivation in meaning. In this qualitative content 

analysis, this research introduces some of these stories with the central 

theme of love and analyzes some of their ontological and 

epistemological dimensions and aims to familiarize the audience with the 

mystical-literary texts of the language. Persian is a longstanding subject 

of love and affection. The main question of the study is to what extent 

has Meibodi been able to portray the various dimensions of love by 

mentioning romantic mystical anecdotes? 
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 مقدمه

كه مّلف عارف  االبرار از تفاسیر ارزشمند قرآن به زبان فارسى است ۀكشف االسرار وعد

تعبیرى است بر »او به قول خود و دازد میپرآیات  ۀعارفان فسیربه تكتاب در نوبت سوم  آن،

در این میان (. 530:  10ج  كشف االسرار،) «و بر ذوق جوانمردان طریقتاشارت لسان اهل 

هاى شورانگیز عرفانى كه به مناسبت مفهوم و داستانهاى پیامبران و حکایات مشایخ و قصه

كه عالوه بر اینکه مضمون و به این دلیل  .شود، جایگاه ممتازى داردیده مآور آیات تمویل

ى متعالى را بر قلب هااى از عشق و عرفان و آموزهد، لطیفهننیکها را تمیید ممعناى آیه

ناشى از درک مفاهیم معنوی و حکمی ند و شور و شوق یکنمشتاقان این معانى عرضه م

 د. نانگیزبر مى را در دلهایشانو عاشقانه روحانى 

خویش و بنا بر دریافتهاى اهل  ۀمیبدى در این بخش، آیات قرآن را بنا بر ذوق عارفان

 ۀند كه لزوماً تفسیر قرآن به معنى اصطالحى آن نیست، بلکه تمویل عارفانیکدل تفسیر م

هاى عارفان براى میبدى، قیقت، ذكر قصّهحدر  .آیات همراه با سوز و گدازى عاشقانه است

البته بپردازد، عرفانی خویش ایست تا به اثبات معانى بلند عارفانه و عاشقانه مکتب وسیله

پرداختن به موضوع عشق كاریست صعب و دشوار كه در ظرفیت و حوصلۀ هر كس 

مثال این قاعده دریاست كه آن دریا مقرّ جواهر »نمیگنجد. چنانکه میبدی میگوید: 

دو تن برخیزند كه عشق آن دُر ایشان را در میدان طلب گرانمایه و درّشب افروز ساختند. 

آن دریا شوند، صعوبت آن بینند و از زفرات آن نهنگان هراس در ایشان  ۀكشد. به كنار

یکى چون آن اهوال و احوال با صعوبت بیند، بترسد و از آن طلب  ،پدید آید. از آن دو مرد

فت رجولّیت تمام صقدم باز نهد و از گفتار خویش تبرّا كند. این یکى صاحب آرزوى بود، در

آید و بى رنج به سر گنج و آن دیگر مرد نبود. پنداشت كه این كار به آرزوى مجرّد بر مى

وهر شب افروز دیده وى از اهوال آن دریا بردوزد تا كه خداوند ارادت بود عشق جمال آن گ

کند یاز آن معانى هیچ به خود راه ندهد و آن جمال هر ساعتى و هر لحظتى بروى جلوه م

ود، سرنگون به دریا شود. اگر سعادت مساعدت نماید و میشتر تر و عاشقتا وى شیفته

بعکس این بود، جانش نهنگان توفیق رفیق بود، درّ شب افروز در قبض طلب وى آید و اگر 

 :ویدیگبه غارت برند و نامش در جریده الابالى ثبت دارند و به زبان حال م

 كشته شوند و بر نیاید آهىمى چون من دو هزار عاشق اندر ماهى

 (571:  1ج  كشف االسرار،)                                                                

 پیشینۀ پژوهش

در بارۀ عشق در آثار گوناگون ادب فارسی و متون عرفانی، پژوهشهای بیشماری انجام 

گرفته است كه ذكر آنها از توان این مقاله خارج است. از این رو، فقط به ذكر مقاالتی 

پرداخته میشود كه به موضوع عشق در كشف االسرار میبدی پرداخته است. با جستجویی 
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های اطالعاتی اینترنتی، به طرز شگفت انگیزی دریافت میشود كه هها و پایگادركتابها، مجله

به موضوع عشق در تفسیر عرفانی كشف االسرار با همۀ اهمیت و بسامدی كه دارد، بسیار 

االبرار  ۀدر كشف االسرار و عد عشق و آفرینشۀ بررسی رابطكم پرداخته شده است. 

عرفانیات در ادب  ۀمجلدرج در  بنانیحسن سلطانی كوهو  فاطمه اسماعیلی نیااز  میبدی

 جاللی و علی از سمیه  انعکاس عشق در كشف االسرار میبدیو مقالۀ  1396بهار   فارسی،

دومین كنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم غفاری ارائه شده در 

هستند كه به  هایی، از معدود مقاله 1397، شهریور انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

های تفسیری كشف االسرار پرداخته اند و به حکایتهای آن از منظر موضوع عشق در گزاره

 عشق توجه نداشته اند. از این رو، این پژوهش كامال جدید و امید است كه مفید هم باشد.

 عشق و سیر تحول آن در عرفان

ست و اغلب عارفان به های گوناگون عشق، از محوریترین موضوعات متون عرفانی اجلوه

گونه ای درصدد توصیف و تفسیر و تمویل آن برآمده اند. از منظر تاریخی، آموزه های عشق 

را در میان عارفان مسلمان، میتوان به قرنهای دوم و سوم هجری بازگرداند. مثال ابونعیم 

نسبت میدهد. اگرچه كه در  (243ای كهن در باب عشق را به حارا محاسبی)ف:رساله

( بنابر بیانات و نیایشهایش با حق، نمونۀ كاملی 185تذكره االولیای عطار، رابعه عدویه)ف:

( معرفی شده است. 128 :از عاشقی شورآفرین و سوختۀ عشق و اشتیاق )تذكره االولیا

پس از رابعه ومحاسبی، عارفان دیگر نیز بر اهمیت عشق تمكید ورزیدند. ابوالحسین »

ا عاشق خواند و اقوال فراوانی در بارۀ عشق به خداوند منسوب به ه.ق( خود ر295نوری،)ف:

 (165اوست. )شرح شطحیات: 

هجویری به رساله ای دربارۀ عشق به نام  كتاب المحبه از عمروبن عثمان مکی 

( اشاره كرده است كه در همۀ منازل 300( و رساله ای نوشتۀ سمنون المحب )ف.297)ف.

 (209المحجوب: ان میشوند.)رک،كشفطریق عرفانی با زبان عشق بی

( ظاهرا نخستین عارف مسلمانی است كه در نوشته های خود به 309حالج)ف.» 

صراحت موضوع ارتباط عشق با خداوند را كه مستلزم اتحاد است، بیان كرد. با این حال 

حتی پیش از حالج، بعضی از شطحیات منسوب به بایزید بسطامی قطعا حکایت از مراحل 

د و سکر دارد كه ناشی از تجربۀ عاشقانۀ وی به خداوند است. به نظر میرسد سنت اتحا

هرمنوتیک «.)جذبه و سکر ناشی از عشق منتسب به بایزید، در خراسان ادامه یافت

 (148-147صوفیانه،كیلر،

ه. ق( و دیگر منابع چون آثار سنایی  520با وجود آثاری نظیر سوانح احمد غزالی)ف:

اند، میتوان ه. ق( كه به شکلی مفصل و كامل به موضوع عشق پرداخته 545غزنوی )ف:

گفت كه عشق در قرن ششم در همۀ ابعاد معنایی رشد یافته و در متون گوناگون نمود پیدا 
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كرده بود. تعابیر و تعاریف مختلف از عشق از سوی عارفان و شاعران عرضه شد و نمادها و 

 ها و حکایتهای فراوان پرداخته شد.وع آفریده و قصهرمزهای زیبا و ژرف پیرامون این موض

برخی از این سخنان، حکایتها و تعابیر، دربردارندۀ اساسیترین مضامین عارفانه دربارۀ 

عشق است  و برخی نیز حاوی تعریفهایی درمورد آن كه ابتدا برخی از این تعریفها از متون 

عشق در برخی حکایتهای  بخش شاخص عرفانی، سپس محورهای اصلی عرفان با موضوع 

 االسرار آورده میشود.عرفانی كشف

عشق، زیادت در دوستی و » نسفی دربارۀ غیر اكتسابی و شهودی بودن عشق میگوید:

آتشی است كه در دل عاشق حق تعالی شعله  میکشد و جز حق را میسوزاند. این عشق، 

 (160)انسان كامل: «. امر الهی و آمدنیست، نه آموختنی

عین القضات همدانی در تفسیر روایتها و نسبتهای گوناگون عشق به سه مرحله از آن 

عشق كبیر: عشق خدا به انسان، عشق صغیر: عشق انسان به خدا و عشق »اشاره میکند: 

(ابن عربی اصل حركت جهان را بر 202شرح شطحیات: «.)میانه كه از آن به رمز یاد میکند

محبت، »( و بنابر اعتقاد سمنون المحب، 627: 2المکیه،ج اساس عشق میداند.) الفتوحات 

 (451المحجوب:)كشف«. اصل و قاعدۀ راه حق تعالی است و احوال و مقامات نازل اند

تردید میتوان گفت كه اصول عاشقانۀ كشف االسرار، متمثر از تعلیمات خواجه عبداهلل بی

به صورت أخذ و رجوع به آثار انصاری است، میبدی به صورت شفاهی در محضر استاد یا 

آورد و وی، تفسیر خود را در طی چهل سال پس از مرگ خواجه عبداهلل انصاری فراهم می

 در جای جای تفسیر عرفانی خویش از گفتارهای وی با نام پیر طریقت یاد میکند.

شاید مهمترین تحول در كشف االسرار در مقایسه با تعالیم خواجه عبداهلل انصاری، »

عشق و شیوۀ بیان آن باشد. نمونۀ عینی این مطلب استفاده از كلمۀ عشق است.   اصل

خواجه عبداهلل هنگامی كه دربارۀ عشق سخن میگوید، یا كلمۀ عربی محبت را به كار میبرد 

و یا كلمات فارسی دوستی و مهر را. كلمۀ عشق هرگز در منازل السائرین یا صد میدان به 

مناجات منسوب به خواجه عبداهلل در كشف االسرار به چشم  كار نمیروند و فقط در سه

میخورد. احتیاط خواجه عبداهلل انصاری در  استفاده از كلمۀ عشق احتماال به این سبب 

بوده است كه مذهب حنبلی در وصف عشق انسان به خداوند استفاده از آن را جایز 

قرن پنجم هجری هنوز بحث انگیز نمیدانسته یا اینکه به طوركلی استفاده از این كلمه در 

بوده است. میبدی در استفاده از كلمۀ عشق هیچ تردیدی به خود راه نمیدهد و گاهی آن 

را در عشق عارف به خدا، گاه در عشق پیامبر به خدا و حتی در عشق خداوند نسبت به 

 (154-153انسان به كار میبرد.) هرمنوتیک صوفیانه : 
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 كشف االسرار مهمترین محورهای عشق در

 عشق: حیرت و شوریدگی و مستی 

های عرفان میبدی حیرت و شوریدگی عاشق، از شورانگیزترین و عمیق ترین بنمایه

سکر و مستی كه كمال آن مانع از ادراک »است. احمد غزالی، عشق را عبارت میداند از 

محب و كمال معشوق است. در این مقام كمال عشق و معشوق یکی است و اتحاد میان 

 (14سوانح:«)محبوب مانع از آن است كه تمییز و دوگانگی  در میان باشد

میبدی این شوریدگی و از خود بیخود شدن را در داستانهای پیامبران نیز در رابطه با 

درک عشق خداوند ذكرمیکند. چنانکه كمال هستی موسی)ع( را در وادی مقدس طوی و 

موسی آتشی میجست كه خانه افروزد. آتشی » مشاهدۀ درخت، دریافت آتش عشق میداند:

( از نگاه میبدی تجربۀ دریافت عشق 112: 6كشف االسرار،ج«.)یافت كه جان و دل سوزد

موسی بر سر درخت آتش صورت دید و در سویدای دل »در صورت درخت نمایانگر میشود: 

همان: )«.خویش آتش عشق دید. آتشی بس تیز، سلطانی بس قاهر، سوختنی بس بی محابا

 (311: 7ج

یوسف » و رسیدن به كرامت را برای حضرت یوسف)ع(، از توقف در مقام حیرت میداند:

را به انواع بال بگردانیدیم و بر مقام حیرت بر بساط حسرت بداشتیم و شراب زلفت و الفت 

 ( 117: 5همان،ج«.)چشانیدیم

استانهای مربوط اوج شوریدگی و سرمستی عاشقانه را میبدی در تمویالت خویش بر د

آورد. وی آتش نمرود را برای ابراهیم، آتش عشق الهی میداند و به حضرت ابراهیم)ع( می

گفتند این ندا »آورد:(  می21انبیاء، «)قُلْنَا یَا نَارُ كُونِی بَرْدبا وَسَلَامبا عَلَى إِبْرَاهِیمَ»در تفسیر

و را در منجنیق نهاد خلیل نیز آتشی است كه در كانون جان خلیل تعبیه بود. چون نمرود ا

سرّ خویش در منجنیق مشاهدت نهاد. راست كه به نزدیک آتش نمرود رسید از سوز شهود 

حق خواست كه آه كند و آتش نمرود را تباه كند، ندا آمد كه: یا نار، ای آتش شهودی، 

كه از  كونی بردا، بر آتش نمرودی سرد باش. سلطنت خود بر وی مران كه ما قضا كرده ایم

میان آتش، بستانی پر ازهار و انوار برآریم كرامت خلیل خود را و اظهار معجزۀ وی را و اگر 

 (274: 6همان،ج«.)تو آن را تباه كنی بستان نباشد و معجزه پیدا نگردد

میبدی در برخی از حکایتها از عشق تعبیر سکر و مستی را دارد. چنانکه در تفسیر 

اى به كلبه شوریده»ای مّثر میپردازد:قمار به ذكر حکایتواره خویش بر آیات تحریم شراب و

خمار شد، درمى داشت به وى داد. گفت: با این یک درم مرا شراب ده! خمار گفت: مرا 

ام، طاقت حقیقت شراب ندارم! شراب نماند. آن شوریده گفت: من خود مردى شوریده

ز آن چند مستى كنم! و چه اى بنماى تا از آن بویى به من رسد، بینى كه اقطره

گیرى میبدى از این نتیجه مشاهده میشودچنانکه  (592 :1، ج )همان «.شورانگیزم
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تحریم شراب و قمار ارتباط چندانى ندارد و شراب مطرح شده در این موضوع با  یتهاحکا

است و از سنخ شراب  و بیانگر سکر و سرمستی ناشی از عشق شراب عرفانىكامال حکایت 

زیرا عالوه بر آنچه كه از فحواى كالم و پیام  باشد؛سوره بقره نمى 219شده در آیه  مطرح

کند كه یآید، در دنباله حکایت از سه شراب حیرت و معرفت و وصلت یاد مداستان بر مى

 د. یسازوى را آشکار مو عاشقانۀ برداشت كامل عرفانى 

فتر را مشاهده كرد و آن تقابل و های عمیقتر در این رویکرد، میتوان منظری ژردر الیه

رویارویی عقل حسابگر و مصلحت اندیش با عشق سامان سوز و هنجارشکن است. استفاده 

از واژۀ شراب در ارجاع به تمثیرات آن در عالم واقع، چون زوال عقل و هوشیاری و پدیداری 

دلیل خوشباشی و كاركرد عشق در درون عارف منجر به ساخت رمزگانی میشود كه به 

های حسی و قابل درک آن و نیز كاركرد عصیانگرانه اش، به بن مایه ای ماندگار در دوسویه

 ادب عرفانی فارسی تبدیل میشود.

 بال و عشق 

های رایج ادبیات فارسی و ادب همراهی محبت و محنت و عشق و بال از درونمایه

-در توضیح آن چنین میعرفانی است كه میبدی در حکایتهای بسیاری از آن یاد میکند و 

آورد: عشق، مموای عاشق است و عاشق مموای بالست، عشق عذاب عاشق است و عاشق 

عذاب بال، این عشق كه صفت جان آمد، نیز بر سه قسم است: اول راستی، میانه مستی، 

: 2آخر نیستی. راستی عارفان راست، مستی والهان راست، نیستی بیخودان راست.)همان: ج

94) 

جالب اینکه عاشق همواره از این بال استقبال میکند و گاهی حتی حیات خویش و نکتۀ 

 را در بالی عشق میداند. در بررسی سیر تحول واژۀ عشق، به نقل از تذكره االولیای عطار، از

به عنوان یکی از نخستین عارفان عاشق یاد شد. میبدی نیز حکایتی از وی  رابعه عدویه

ر رابعه عدویه در آمد و آن سیده عصر خویش عقد نماز بسته حسن بصرى روزى ب»آورد:می

راست وى خارى شکسته  ۀنماز وى، نگه كردم در دید ۀبود، گفت: ساعتى بنشستم بر سجاد

گاه وى رسیده، چون از عقد هاى خون بر رخان وى روان گشته و به سجدهدیدم و قطره

سته و جاى نماز به خون چشم نماز فارغ گشت، گفتم: این چه حالست؟ خار در دیده شک

رنگین گشته، گفت: اى حسن به عزّت آن خداى كه این بیچاره را به عزّ اسالم عزیز كرد 

كه مرا از این حال خبر نیست، اى حسن دلم این ساعت بر صفتى بود كه اگر ممکن شود 

كه هر محنتى و عقوبتى كه در هفت طبقه دوزخ است، میلى سازند و در دیده راستم 

 .ند اگر دیده چپم خبر یابد، دست فرو كنم و دیده از بن بركنمكش

 دیده در رضاى تو نیست كه دیده بركنم ار به حقّ تو، به حق مهر تو، به صحبت تو

 (220:  5همان، ج)                                                                                 
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شبلى رحمۀاهلل روزى به صحرا بیرون شد، چهل »آورد:یا در حکایتی دیگر چنین می

كس را دید از والهان و عاشقان كه درد حدیث عشق الهى ایشان را فرو گرفته بود و در آن 

صحرا همه افتاده، هر یکى خشتى در زیر سر نهاده و جان به چنبر گردن رسیده، رقت 

خواهى! بار درد بر دلشان جنسیت در سینه وى پدید آمد، گفت: الهى از ایشان چه مى

بکشى؟ خطاب آمد نهادى، آتش عشق در خرمنشان زدى، عاقبت ایشان را به تیغ غیرت مى

به سر شبلى كه: ایشان را بکشم، چون كشته باشم دیت شان بدهم! شبلى گفت: دیت 

ایشان چه باشد؟ خطاب آمد كه: من كان قتیل سیف جاللنا فدیته لقیا جمالنا. هر كه 

  (521:  1همان، ج ) .جالل ما باشد دیت او دیدار جمال ما باشد كشته تیغ

در دو حکایت فوق دو محور رابطۀ انسان با خدا و خدا با انسان مطرح است. همچنین 

بیانگر این مطلب است كه عشق مربوط به بعدی متعالی تر از وجود انسان است. برای 

آن و درک واقعی آن همراه رنج و همین مانند بسیاری از چیزهای با ارزش، رسیدن به 

 دشواری و قرین بالست.

صورت عارفانه و شاعرانۀ كالم فوق را در گفتار خواجه عبداهلل انصاری میتوان 

محبت و محنت قرینه اند، محنت و محبت دیرینه اند. كیمیای محبت رایگان نیست، »دید:

بذل كنی، با هوای  هرچند بالست به جان گران نیست. هزار جان باید كه برای دوست

)رسائل فارسی خواجه «. دوست بالی دوست خوش است، اگر همه خون و آتش است

 (356 :1عبداهلل انصاری،ج 

 

 عشق و آتش

با نگاهی دقیق از سوی هر آشنا با ادبیات عاشقانه و عارفانۀ فارسی، میتوان 

ن مفهوم برای عشق، پربسامدترین استعاره برای واژۀ عشق را آتش دانست. چنانکه كاربرد ای

حتی ازسوی شاعرانی كه دارای مسلک عرفانی و شیوۀ غالب صوفیانه نیز نیستند، مطرح 

 شده است. چنانکه خاقانی بسیار زیبا میگوید:

 من ندانستم كه عشق این رنگ داشهت 
 دسههههتۀ گههههل بههههود از دورم نمههههود

 

 وز جهان بها جهان مهن آهنهگ داشهت      

 چون بدیدم آتهش انهدر چنهگ داشهت    

 (56 :)دیوان خاقانی                               

گرمابخشی، روشنایی، سوزانندگی، شوق آفرینی و شور و حرارت آتش در زندگی عینی 

ای برای عشق شده است. اما باید درین نکته و تجربی انسان، منشم تولید چنین استعاره

ز كدام تجربۀ تممل كرد كه ساخت چنین طرحوارۀ تصویری در متون عرفانی، برخاسته ا

عمیق انسانی است؟ با ژرف اندیشی دراین پرسش است كه میتوان دریافت، مسلما نگاه 

عارف به عشق از سطح انگاره های جسمانی فراتر رفته است؛ چرا كه لذت جسمانی حاصل 
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از تمایالت غریزی كه در برخی مراتب از آن تعبیر به عشق میشود، در بعد فیزیولوژیک 

آفرین نیست. این درد و رنج سوزناک با استقبال از سوی عاشق مواجه  سوزنده و حرمان

میشود. چون میتواند بخشی از هستی وی را در مراتب مالل آور زندگی به ساحتی 

شورآفرین و شکوهمند تبدیل كند. چنانکه میبدی با این مضمون پرداختی زیبا و دیگرگون 

 یدهد:ارائه م ابراهیم خلیل و آتش نمروداز داستان  

نمرود طاغى را بر آن داشتند تا آتش افروخت و منجنیق ساخت تا خلیل را به آتش »

( خلیل 69انبیاء، ).  «یا نارُ كُونى بَرْداً و سَالماً»ند و خطاب ربانى به آتش پیوسته كه: فکا

رید كه وى را به یگدر آن حال گریستن درگرفت، فریشتگان گمان بردند كه خلیل به آن م

از آنک  :ریى؟ گفتیگکنند، جبرئیل درآمد و گفت: لماذا تبکى یا خلیل؟ چرا مفاآتش مى

سوختن و كوفتن بر منست و نداى حق به آتش پیوسته! یا جبرئیل اگر هزار بارم بسوختى، 

یا جبرئیل این گریستن نه بر فوات روح است و . تر داشتمىو این ندا مرا بودى دوست

جبرئیل به راه وى آمد و  :اندائف نداى  حق است و گفتهسوختن نفس، كه این بر فوات لط

گفت: هل لک من حاجۀ؟ هیچ حاجت دارى یا خلیل؟ جواب داد: اما الیک فال، به تو ندارم 

ینم اگر خفته میبحاجتى. جبرئیل گفت: باهلل دارى ال محاله، از وى بخواه گفت: عجبت 

بى من سّالى علمه بحالى! فریشته بحار است تا بیدارش كنم یا خبر ندارد تا بیاگاهانم، حس

و طوفان آمده كه یا خلیل دستور باشد استوار باش تا به یک چشم زخم این آتش را به 

نیست آرم و بیگانگان را هالک كنم. خلیل گفت: همه وى را بندگانند و آفریدگان، اگر 

صفوف فریشتگان خواهد كه ایشان را هالک كند خود با ایشان تاود و در آسمان غلغلى در 

افتاده كه: بار خدایا در روى زمین خود ابراهیم است كه تو را شناسد و به یگانگى تو اقرار 

نیازى كه ساكن باشید و بسوزى؟ فرمان آمد از درگاه بىدهد و تو خود بهتر دانى او را مى

واهد تا لبد، خیطآرام گیرید كه شما از اسرار این كار خبر ندارید! او خلوت گاه دوستى م

 :یک نفس بى زحمت اغیار در آن خلوتگاه با ما پردازد. از اینجا بود كه خلیل را پرسیدند

پس از آن، تو را كدام روز خوشتر بود و سازگارتر؟ گفت: آن روز كه در آتش نمرود بودم، 

: 1كشف االسرار، ج 1) «.وقتم خالى بود و دلم صافى، و به حق نزدیک و از خلق معزول

 (376و  377

 عشق و رهایی 

های از تعلقات همۀ هستی رستن و تنها معشوق را در جهان دیدن، از دیگر بنمایه

متون ادبی و عرفانی است كه میبدی در حکایتهای گوناگونی به آن پرداخته است. از آنجا 

های مشهور عاشقانه است، در بافت عارفانه كه این نحوۀ پردازش با مدد جستن از قصه

اینگونه یاد   عامرمجنون بنىباورپذیر و دلپذیرتر میشود. چنانکه در حکایتی از عشق 

لیلى ، وقتى نقش نام لیلى  بر دیوار دید، شیفته  ۀعامر، آن كار افتادمجنون بنى »میکند:
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ت كه هیچ طعام و شراب نقش نام لیلى شد. هفت شبانه روز در مشاهده آن نبشته بنشس

طعام و شراب چون به سر آوردى؟ گفت: اى نخورد. گفتند: اى مجنون  هفت شبانه روز بى

(، 10/400) «بیچاره، كسى را كش با نام دوست خوش بود، طعام و شرابش كجا یاد آید؟

 ، در حکایت شبلی تکرار میشود:هفت روز بى طعام و شرابهمین كنش مركزی حکایت، 

ى هفت روز در وجد خویش رفته بود كه هیچ طعامى و شرابى نخورد، غریق شبلى وقت

گفت: ذكر دریاى محبت گشته و سردرسرّ خود گم كرده، این كلمات پیوسته به زبان مى

ربى طعام نفسى و ثناء ربى لباس نفسى و الحیاء من ربى شراب نفسى، نفسى فداء قلبى، 

آتش وجد وى ساكن گشت، او را پرسیدند  قلبى فداء روحى، روحى فداء ربى، آخر چون

كه: هفت روز بى طعام و شراب به سر آوردى این چه حالست؟ گفت: اى مسکین، كسى كه 

 :5همان، ج ) «؟او را با نام و ذكر دوست خوش بود، طعام و شرابش كجا یاد آید

 (208و209

میتوان در با توجه به اینکه خوردن و آشامیدن اساسی ترین نیاز حیاتی بشر است، 

بافت استعاری و نمادین حکایت، كاركرد بسیار مّثر یاد معشوق را در روند زندگی عاشقانه 

متذكر شد. عاشق میتواند بسیاری از خألهای هستی این جهانی را به مدد عشق بپذیرد و 

 شادمانه زندگی كند و به نوعی رهایی از وابستگیهای گیتی بیانجامد.

نِ نهفته در ژرفای وجود آدمی و ناخودآگاه انسان، احساس از جمله عوامل شادی آفری

رهاییست. در نگاه عارفان این رهایی از طریق انس با معشوق حاصل میشود. در این منظر، 

آرامشِ انس عاشقانه تبدیل میشود. اگرچه عارف بواسطۀ عشق،  وحشتِ تنهایی و غربت به

 به رهایی و بی نیازی میرساند. شور و شوق فراوان دارد، اما انس با دوست، او را

گذشتم، یذوالنون مصرى  گفت: بر اطراف نیل م »چنانکه میبدی حکایت  كند كه: 

جوانى را دیدم، شورى عظیم داشت. گفتم از كجایى اى غریب؟جواب داد به بدیهت كه: 

غریب كى باشد او كه با وى انسى دارد؟ تنها چون بود كسى كه همراهش او بود؟ ذوالنون  

اى همى خود نعرهاز دست خود رها شد، ولهى در وى آمد، ساعتى در خود غایب گشت، بى

كشید! جوان گفت: اى پیر طریقت تو را چه روى نمود این ساعت؟ گفت: دارو با درد موافق 

 (14:10همان، ج ) «.افتاد

 عشق و پاک شدن از آالیش و معصیت

و لغزش دور میشود. این منظر از دو در منظومۀ عرفانی، عاشق به واسطۀ عشق از گناه 

دیدگاه قابل تبیین است. نخست از زاویۀ نگاه عاشق نسبت به معشوق و آن این است كه 

و این منظری   عاشق بواسطۀ محبت فراوان نسبت به معشوق برخالف میل او رفتار نمیکند

این است طبیعی است كه در انواع عشق مطرح است و دیگری كه ساحتی ژرفتر دارد و آن 

ها را از بین میبرد. میبدی در حکایتی زیبا به این موضوع كه خود پدیدۀ عشق آالیش
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گوش وى رفت، آواز جمعى بهبویزید بسطامى قدس اهلل روحه در راهى مى »پرداخته است:

رسید، خواست كه آن حال بازداند، فراز رسید كودكى دید در لژن سیاه افتاده و خلقى به 

ى در دوید و خود را در میان لژن افکند اهمى ناگاه مادر آن كودک از گوشه  ؛نظاره ایستاده

ى بزد اگرفت و برفت، بویزید چون آن بدید وقتش خوش گشت ؛ نعره رو آن كودک را ب

گفت: شفقت بیامد آالیش ببرد، محبت بیامد معصیت ببرد، عنایت بیامد ایستاده و مى

 (531 : 8همان: ج ) .«جنایت ببرد

منظر، ساحتی واال و ناظر به كلیت عشق است و آن است كه عشق ویژگی پاک این 

كنندگی و تعالی بخشی دارد. چنانکه در حکایت باال كودک نماد انسانی است كه ناخواسته 

در آلودگی گناه غرق میشود و این عشق است كه او را تطهیر میکند. این معنا را میبدی در 

 روشنی می آورد:جایی دیگر از كشف االسرار به 

چنانستی كه اهلل گفتی ما ایشان را چون در وجود آوردیم و دانستیم كه از ایشان »

عثرات و زالت بود، نخست بساط محبت بگسترانیدیم تا آنچه ایشان كنند به حکم محبت 

 (78: 7همان، ج «)از ایشان مرفوع و مدفوع بود

می آورد: خداوند به داوود نبی ای دیگر اینچنین میبدی این مطلب را در حکایتواره

وحی كرد كه: ای داوود، خانه ای را برای من پاک گردان تا در آن سکنی گزینم. داوود 

گفت: خداوندا، آن خانه كدام است  كه جالل و عظمت تو را شاید. گفت: دل بندۀ مّمن. 

آن بیفروز  آنگاه داوود پرسید: چگونه پاک تواند شد؟ خداوند پاسخ میدهد: آتش عشق را در

پرسد: كجا یابم دلی شایستۀ جالل و تا آنچه را به من پیوند ندارد بسوزاند. باز داوود می

عظمت تو؟ خداوند میگوید: هر كجا خرمن سوخته را بینی در راه جستجوی ما كه با سوز 

 (37: 4همان،ج«)عشق ما را میجوید، آنجاش نشان ده.

 عشق و مفارقت و جدایی

های رایج موضوع عشق است. برخی آن را امری مهلک و از بنمایه بحث عشق و فراق، 

رنج آور و غیر قابل تحمل میدانند و در بافتی حزن انگیز از آن یاد میکنند. اما عارفان و 

تری از عاشقان واقعی، تحمل این فراق را سبب تعالی و ورود عاشق به مرحلۀ تکامل یافته

یگر نیز غم عشق را از هر شادی، با ارزشتر میدانند. مراحل وجودی انسان میدانند. برخی د

میبدی درحکایتهای كشف االسرار، این موضوع را در بافتی شورانگیز و گاه همراه با 

های عرفانی اعجابی اغراقهایی مطرح میکند كه برای مخاطب ناآشنا با حوزۀ تعالیم و بنمایه

اید توجه داشت كه برای فهم این معانی انگیزد. اما همواره بمبهم و گاه نامعقول را برمی

» آورد:باید در منظومۀ خاص سمبلیک و دایرۀ گفتمانی عرفانی قرار گرفت. چنانکه می

مردى دعوى دوستى مخلوقى كرد و ایشان را مفارقتى بیفتاد و آن ساعت كه از یکدیگر 

ار سال گشتند، یک چشم این عاشق آب ریخت و آن چشم دیگر نریخت، هشتاد و چهبرمى
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عقوبت آن  ؛بر هم نهاد آن یک چشم و بر نگرفت. گفت: چشمى كه بر فراق دوست نگرید

 (254: 1همان، ج) «.كم ازین نشاید

 را میشنود: خبر مرگش ،عبداهلل مبارک از احمداال سود یا وقتی كه 

گفت: مرا در خواب چنان نمودند كه تا یک  ،احمد االسود پیش عبداهلل مبارک آمد

فروشوى. نگر تا رفتن را ساخته باشى. عبداهلل جواب داد: روزگارى دراز در پیش مىسال تو 

اید چشید، آنگه یباید كشید و تلخى فراق ممیبما نهادى، یک سال دیگر ما را اندوه هجران 

 .گفت: غذاى جان ما تا امروز درین بیت بود

 صبرا لعلک تلقى من تحب غدا یا من شکى شوقه من طول فرقته

 (300: 1همان،ج)                                                                                

گاهی جدایی عاشق از معشوق، در بافتی متفاوت طرح میشود و آن عدم ظرفیت 

وجودی یا فراهم نبودن شرایط و به سبب خام بودن عاشق در راه عشق است. چنانکه در 

 این معنا آورده شده است:منصور مغربى داستانی از 

جوانى  .هاى عرب فرو آمدماى از حلّهحکایت كنند از منصور مغربى كه گفت: به حلّه» 

در میانه ناگاه بیفتاد آن جوان و بیهوش گشت، از حال وى پرسیدیم،  .مرا مهمانى كرد

یش فرا رفت، وى گشته و این ساعت آن بنت عمّ در خیمه خو ۀگفتند: بنت عمّى آویخت

غبار دامن وى در حال رفتن، این جوان بدید، بیفتاد و بیهوش گشت. این درویش برخاست 

به در آن خیمه شد و شفاعت كرد از بهر این جوان. گفت: ان للغریب فیکم حرمۀ و ذماماً و 

قد جئت مستشفعاً الیک فى امر هذا الشّاب فتعطفى علیه فیما به من هواک. فقالت المرأۀ: 

ت سلیم القلب انه ال یطیق شهود غبار ذیلى كیف یطیق محبتى.  چون درویش در حق ان

آن جوان شفاعت كرد، وى جواب داد كه: اى سلیم القلب كسى كه طاقت دیدار غبار دامن 

 (301 :4همان، ج ) «ما ندارد، طاقت دیدار جمال و  صحبت ما چون دارد؟

 عشق و شوق و وصال 

ع عشق، وصال است كه در منظومۀ عرفان با معناها آنسوی دیگر فراق در موضو

وكنشهای شگفت و جذابی مطرح میشود. یکی از این معناها شوق طی طریق به سوی 

دوست است، اگرچه كه رسیدن به مقصود دست نایافتنی و بعید به نظر برسد. در راه عشق، 

حکایتی از  قدم برداشتن به زندگی و شخصِ عاشق عارف هویت میبخشد. این معنا در

درویشى را دیدند بر سر بادیه، میان دربسته و عصا و »كشف االسرار اینگونه گفته میشود: 

خرامید و یركوه در دست، چون والهان و بیدالن سرمست و بیخود، سر به بادیه در نهاده، م

 :ردیکبا خود این ترنم م
 ستنین ره یک قدم را بار جز به جان رفتن دری      خون صدیقان بپالودند و زان ره ساختند
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گفتند: اى درویش از كجا بیامدى و چندست كه درین راهى؟ گفت: هفت سال است  

تا از وطن خود بیامدم، جوان بودم، پیر گشتم درین راه و هنوز به مقصد نرسیدم، آنگه 

 :بخندید و این بیت بر گفت

 و حال من دونه حجب و استار زر من هویت و ان شطت بک الدار

 (353: 1همان، ج)                                                                             

یازد و حضورش را در نظر عارفان،گاهی عاشق، چنان به حقیقتی از عشق دست می

درک میکند كه از كالبد جسمانی خویش جدا میشود و جان میبازد. چنانکه در حکایت 

 زیر:

گفت، پیرزنى عارفه حاضر داشت و در عشق سخن مىنورى مجلس مىبوالعباس دی » 

بود، آن سخن بر وى تافت، وقتش خوش گشت، برخاست و در وجد آمد. بوالعباس گفت: 

 :اى پیرزن، گفت،موتى، جان در باز

 در عشق كجا خطر بود جانى را ایم فرمانى راجا نیست نهاده

 (301: 1همان، ج) «.اى بزد و جان بداداین بگفت و نعره

 در حکایتی دیگر، پیامبر خدا از شوق عشق حق چنان میگرید كه نابینا میشود:  

شعیب )ع( پیغامبر خداى بود و مسکن به مدین داشت مردى بود متعبّد و خوف بر وى »

غالب، در اوقات خلوات خویش چندان بگریست كه بینایى وى در سر گریستن شد. رب 

ینایى باز داد، باز همى گریست تا دیگر باره نابینا شد و رب العزۀ العزۀ به معجزه او را ب

ریست تا بینایى برفت. وحى آمد به وى یگبینایى با وى داد. دوم بار، سیوم بار هم چنان م

كه: لم تبکى یا شعیب، این همه گریستن چیست؟ اگر از دوزخ همى ترسى، تو را ایمن 

اح كردم. شعیب گفت: الیارب و لکن شوقاً الیک، كردم و اگر به بهشت طمع دارى تو را مب

همان، ) «وزم.یسذوالجالل مشوق ریم نه از بهر طمع بهشت، لکن در یگنه از بیم دوزخ م

 (308: 7ج

برای آنان كه با نگاه عارفان بیگانه هستند، این منشها و كنشها بیگانه و اغراق آمیز 

ای ازین معانی با رویکردهایی كمابیش عهمینماید، اما آشنایان این معنا میدانند كه مجمو

واقعی و نمادین درماجرای عشق هست و گاهی هدف این قبیل حکایتها نمایشِ بخشی از 

 این تجربه های درونی غیر قابل بیان، چون شور و شوق ناشی از عشق است.

 عشق و غیرت

خواجه عبد اهلل انصاری، غیرت از موضوعات و اصطالحات رایج عرفان است. تا آنجا كه 

 :صد میداناست. )میدان پنجاه و هشتم از میدانهای صدگانه عرفانی را میدان غیرت نامیده 

اند و معتقدند كه غیرت از محبت عارفان غیرت را از لوازم عشق و محبت شمرده( 125

 نه است عاشق صفات از و سلوک اولیه ضروریات از سالک به غیرت نسبت» ناشی میشود.
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 قطع طالب عاشق، زیرا غیور است، قطعاً و الزاماً عاشقی هر كه باورند این بر آنان .معشوق

 ( 414: مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه «)است. غیر از محبوب تعلق

سندد كه غیری در میان پواهد، نمیمیخچون عارف محبوب را منحصرا برای خود »

زیرا سالک در همه حال ؛ به حق تعالی باشد و این ناشی از عشق مفرط عارف است نسبت

واهد كه دیگری در میانه باشد و تا هنگامی خخواستار خلوت با پروردگار خویش است و نمی

ابد و چون خلوت او با یمصداق نمی غیرت در مورد وی ،كه بدین مقام نرسیده است

 طاهر بابا ارقص كلمات بر فارسی )شرح  «.ابدیپروردگار تحقق پذیرفت غیرت نیز حقیقت می

 (138 عریان:

این معنا را میبدی در حکایتی به روشنی مطرح میکند:گویند كه مردی بر زنی عارفه 

رسید و جمال آن زن در دل آن مرد اثر كرد، گفت: كلی بکلک مشغول. ای زن، من 

خویشتن را از دست بدادم در هوای تو. زن گفت: چرا نه در خواهرم نگری كه از من با 

ست و نیکوتر؟ گفت: كجاست آن خواهر توتا ببینم؟ زن گفت: برو ای بطال كه جمالتر ا

عاشقی نه كار توست، اگر دعوی دوستی مات درست بودی، تو را پروای دیگری 

 (447: 1نبودی.)كشف االسرار، ج

 كتمان سرّ عشق

از دیدگاه عارفان، عشق رازی است میان عاشق و معشوق كه نباید بر كسی آشکار شود، 

ن مفهوم از منظرهای مختلفی میتواند دیده و تحلیل شود. یکی از منظرِ تجربه های ای

شخصی هر فرد در عرصۀ عاشقانگی و نسبت وی با معشوق و دیگری از منظر خود معشوق 

است. اینکه از معشوق تا چه اندازه میتوان گفت و این توصیف چقدر به او نزدیک است. به 

-فقط ازلی ابدی بودن این معشوق كافیست كه او را در پرده ویژه، وقتی معشوق خدا باشد.

های گوناگون ابهام و دریافتهای رنگارنگ فرو ببرد. از سویی دیگر از آنجا كه  رازآمیز بودن 

افزاید، میتوان گفت كه راز میان عاشق و پدیده ای در عرصۀ هنر، بر شکوهمندی آن می

ای ن خویش عرضه میکند. میبدی در حکایتوارههای پنهامعشوق، نوعی واالیی را در الیه

 آورد:ساده این معنی را چنین می
 از را منصور حسین كه بود چون! خدایا بار: گفت میان، در بود رازى حق با را شبلى» 

 به داد، بیرون نااهالن به نمودم، با وى سرّى و دادم وى به رازى: گفت برگرفتى؟ ما میان

 (174 :2همان، ج) .«دیدى كه آوردم فرود آن وى

 ندیدن نقص معشوق 

های پر از حکایتهای بسیار زیبای كشف االسرار،  حکایتی است كه بیانگر یکی از بنمایه

حکایت كنند كه مردی را »معنای ادب عرفانی و تغزلی فارسی است  و آن این است كه:

زنی بود و در كار وی برفته بود و یک چشم آن زن سپید بود و مرد از آن عیب بی خبر بود 
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به فرط محبت. چون آن محبت كم گشت، زن را گفت: این سپیدی كی پدید آمد؟ گفت: 

 (626: 2همان، ج)«.دل تو نقصان گرفت آنگاه كه محبت ما اندر

این حکایت سادۀ شورانگیز در ذات خویش رویکردی تجویزی و درعین حال 

امیدبخشی دارد؛ مبنی بر اینکه در مکتب عشق، كمبودها و نقایص معشوق نادیده گرفته 

میشود و بنابر گفتمان عاشقانۀ حوزۀ عرفان، این ارتباط دوسویه میان خدا و بنده است و 

اولین عاشق و معشوق خداست. پس خداوند به اعتبار عشقش به بندۀ خویش از خطاهایش 

 در میگذرد.

 پاكبازی در راه عشق

در مکتب عارفان، از تمام تعلقات هستی و وجود رستن و پاک باختن، باالترین درجۀ 

 عشقبازی است. این درجه در ساحت عینی زندگی انسانها عبور به مرحله ایست كه در آن

میتوان به آرامش و آزادی رسید. این معنا در حکایت حضرت ابراهیم)ع(، اینچنین آورده 

و اتخذ اهلل  "فریشتگان گفتند: بار خدایا! تا این ندا درعالم ملکوت داده ای كه: »شده است: 

( جانهای ما در غرقاب است و زهره های ما آب گشت، ازین 125)نساء،  "ابراهیم خلیال

ز كجا مستحق این كرامت گشت؟ ندا آمد كه: جبرئیل، پرهای طاووسی تخصص. خلیل ا

خویش فروگشای و از ذروه ی سدره به قمه آن كوه رو، خلیل را آزمونی كن، جبرئیل فرود 

آمد به صورت یکی از بنی آدم، به تقدیر و تیسیر الهی، آنجا در پس كوه بیستاد و آواز 

اع بیهوش گشت، از پای در آمد گفت: یا عبداهلل برآورد كه: یا قدوس! خلیل از لذت آن سم

یکبار دیگر این نام باز گوی و این گلۀ گوسپند تو را، جبرئیل یکبار دیگر آواز برآورد كه: یا 

قدوس! خلیل در خاک تمرغ میکرد چون مرغی نیم بسمل، و میگفت یکبار دیگر بازگوی و 

 گله ی دیگر تو را:

 جنونا فردنی من حدیثک یا سعد و حدثتنی یا سعد عنه فزدتنی

ای گوسپند با آن سگ و قالده ی زرین بدو میداد، خواست، و هر بار گلههمچنین وامی

تا آن همه بداد و درباخت، چون همه درباخته بود آن عقدها محکمتر گشت، عشق و افالس 

  جانم تو را!بهم پیوست. خلیل آواز برآورد كه: یا عبداهلل، یکبار دیگر نام دوست برگوی و 

 «چون كار به جان رسید جان باید باخت مال و زر و چیز رایگان باید باخت

 (376و  377: 1همان: ج)                                                                        

درویشی را در حال وله پرسیدند كه ما اسمک؟ جواب داد »یا در حکایت این درویش: 

. گفتند: لعلک "هو". چه میخواهی؟ گفت: "هو"آیی؟ گفت: . گفتند: از كجا می"هو"كه 

ترید اهلل؟ مگر با آنچه میگویی اهلل را میخواهی؟ درویش كه نام اهلل را شنید، جان خویش 

 «نثار این نام كرد و از دنیا برون شد.
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 همه چیز را معشوق دیدن

ه تمام هستی اش در جنب هستی معشوق در گفتمان عارفانه، عاشق به جایی میرسد ك

 كمرنگ میشود یا حتی نادیده گرفته میشود. چنانکه در حکایت زیر آورده شده است:

بشر حافی گفت: در بازار بغداد میگذشتم یکی را هزار تازیانه بزدند كه آه نکرد، آنگه »

، گفت: از آنکه او را به حبس بردند، از پی وی برفتم و پرسیدم كه این زخم از بهر چه بود

شیفتۀ عشقم. گفتم: چرا زاری نکردی تا تخفیف كردندی؟ گفت: از آنک معشوقم به نظاره 

بود، به مشاهدۀ معشوق چنان مستغرق بودم كه پروای زاریدن نداشتم. گفتم: و لو نظرت 

الی معشوق االكبر و گر دیدارت بر دیدار دوست مهین آمدی خود چون بودی؟ قال: فزعق 

  (424و 423: 1همان: ج) «.ات. نعره ای بزد و جان نثار این سخن كردزعقه و م

بیب عجمى  كنیزكى داشت، سى سال بود كه روى او تمام ح» و در حکایت دیگر:

بندیده بود. روزى كنیزک را گفت: اى مستوره كنیزک ما را آواز ده! گفت: نه من كنیزک 

 «.است كه بدون او به چیزى نگاه كنیمتوام؟! گفت: ما را در این سى سال زهره آن نبوده 

 (634:  10همان: ج)

آنگاه كه انبیاء و  »ای دیگر و ژرفتر این معنا را بیان میکند:این حکایت نیز، به گونه

اولیاء آرزوى دیدار كنند، جالل لم یزل و الیزال گوید: از امت محمد یک گدا در قعر حبس 

تا آن گدا هنّاد نیاید دیدار ننمایم. حسن مالک مانده، تا وى نیاید رؤیت شرط نیست، 

بصرى كه گفت: كاش من او بودمى، علما در آن مختلفند كه حسن چرا گفت؟ قومى 

من یقین نیست. قومى  وید: آنِیگگفتند كه: هناد را بیرون آمدن یقین است و حسن م

ت دراز عزّ ۀگفتند: حسن بصرى درنگرست، انبیا و اولیا و صدیقان را دید، دست بر مائد

نند، گفت: بارى بایستى كه من او بودمى تا انتظار یکكرده و انتظار بداشته و انتظار هناد م

من كردندى. پس فرمان آید از جناب جبروت كه یا جبرئیل! رو در میان آتش و هناد را 

جوید و نیابد. مالک گوید: یاند كه: جبرئیل چهل سال در میان آتش وى را مبجوى. گفته

جویى؟ گوید: یا جبرئیل هوهیهناكالحممۀ، او اینجایست همچون آالس سیاه. بیا تا یكه را م

 . رئیل آید و وى را بیند، سر به زانوى حسرت نهادهجب او را در آن زاویه با تو نمایم.

ها را گویید وید: اهل غرفهیگجبرئیل یک دوبار گوید: یا هناد! جوابش ندهد و با خود م 

اندوه با نام دوست خوش است.  ۀتع باشید كه ما را در این زاویكه با حور و قصور مم

جبرئیل گوید: یا هناد سر از زانو بر گیر و از من بشنو كه من پیک ملکم. آخر سر بر گیرد و 

سالم را علیک گوید. آنگه گوید: یا جبرئیل! دیدار نمودند؟ جبرئیل گوید: نه، هنوز دیدار 

ر وا زانو نهد، گوید: ما را درین گوشه سراى اندوه با نام او ننمودند. گوید: رو به سالمت و س

خوش است، و همى گوید: یا حنان یا منان! و هر بار كه از سرسوز خویش این كلمت گوید، 
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 و125 : 3همان، ج  )«.آتش دویست ساله راه ازو بگریزد، و اللّه المنجى من عذاب الجحیم

124) 

چون عشق مجنون روى »این معنا حضور دارد:  در داستان معروف لیلی و مجنون نیز،

اند، روزى چند غایب در خرابى نهاد، پدر وى گفت: یا مجنون! تو را خصمان بسیار برخاسته

شو، تا مگر مردم تو را فراموش كنند، و این سوداى لیلى از تو لختى كمتر شود. وى برفت، 

ها به ما آرام ما برده و همه راه آمد، گفت: اى پدر! معذورم دار، كه عشق لیلىروز سوم مى

برم، هر چند كه همى روم جز به سر كوى لیلى فرو گرفته است. راه به راه صالح خود نمى

 (273: 3همان، ج  ) «.ابممییآرام ن

این خود را ندیدن، ناشی از غلبه و سلطۀ عشق و حقیقت وجودی خویش را یافتن 

زیرا كه راهش به خود بر »نه بیان میکند:است، چنانکه احمد غزالی این معنا را اینگو

« عشقست، تا بر عشق گذر نکند كه كلی او را فرو گرفته است به خود نتواند رسید.

 (6)سوانح:

های رایج این موضوع است، حضور در حکایتوارۀ فوق، مالمت در عشق كه از بنمایه

 میرسد: دارد. این مالمتگری برای به كمال رسیدن عاشق، امری ضروری به نظر

 وین راه مقامران بازندۀ پاک این كوی مالمتست و میدان هالک

 ا برگذرد عیار وار و ناباکهت اید قلندری دامن چاکههردی بههم

 (15)همان:                                                                               

 نتیجه گیری

میبدی با استفاده از قصه و حکایتهای عارفانه و در این پژوهش، نشان داده شد كه 

های عرفان با موضوع عاشقانه درصدد بیان و القای خودآگاه و ناخودآگاه بسیاری از آموزه

عشق است. موضوعی كه با توجه به اصیل بودن آن برای ذهن انسان، پرسش برانگیز و 

ی طبیعی و سرشتی خود العملهاجذاب است. انسان همواره در پی آن بوده است كه عکس

را در مواجهه با این گرایش بشناسد و كاركردهای دوست داشتن و عشق ورزیدن را در 

هستی خویش بیازماید. داستانهای عرفانی متون صوفیه كه میبدی در پرداخت حکایتهایش 

های وجودی از آنها بهرۀ فراوان میجوید، سرشار از پاسخهای ممکن به این پرسشها و جلوه

ان با پدیدۀ عشق است. چنانکه نشان داده شد، حقیقت عشق و دوستی فقط مربوط به انس

ها و جهان بیرون نیست؛ متعلق به جهانِ جان است. این جان انسان است كه با نشانه

ملزومات عشق شادمان میشود، با فکر آن زندگی میکند و بر سختیها و كمبودها در جهان 

یابد و اش با عشق معنا میاست كه جهان تنهاییپیرامون خویش پیروز میشود. آنج

سرخوردگیهایش از دنیای رنج آمیز میتواند به ژرفای احساسِ با دیگری بودن وارد شود. آن 

 دیگری كه همیشه با اوست.
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در گفتمان عارفانه، آن دیگریِ همیشه حاضر كه هرگز انسان را رها نمیکند و به بودنِ 

ین ساحت است كه عشق در گسترۀ وسیعتری مطرح او هویت میبخشد، خداست. در ا

میشود و انسان از ره آورد درک لطیفۀ عشق، میتواند عشق به خداوند را درک كند، همان 

 هدفی كه مقصد هستی انسان و مركز تعالیم عارفان است.
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