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یاحاحةیگ دویحمینب ییحیفالأا ی
یقیاعیا ةید یزح رگید یحیحات

ین سـر و گر زآن سـر اسـت عاشـقی گر ز

اسـت رهبـر  سـر  بـدان  را  مـا  عاقبـت 

زوورییحج ایةیبویرساالتیاشق

درا یشقا یقولۀا درخصوصا دیا
ّ
یتعد رس التا ایروزا ت ا

کها درآیدهااستا تحریرا رشتۀا بها تصّوفا وا یرف نا زیینۀا

تم یعااینارس التابهاچیستع،اچرایعاواچگونگعایشقا

ادبا اهلا هّمتا بها رس لهاه ا اینا ازا برخعا پرداختهااند.ا

نسخا ق لبا درا هماچن نا دیگرا برخعا وا شدهااندا تصحیحا

جملۀا ازا ی ندهااند.ا انتش را وا تصحیحا انتظ را درا عا
ّ
خط

تألیفاشیخا العشقا رسالة  بها ینتشرشدهایعاتوانا رس التا

الرئیسابویلعاسین ا)د.ا۴۲۸ق(،اسوانح فی العشق ازااحمدا

شیخا تألیفا العشقا حقیقة  فی  ۵۲۰ق(،ا ی ا ۵۱7ا )د.ا العا
ّ
غز

نوشتۀا عشق  در  رساله  وا ۵۸7ق(ا )د.ا سهروردیا یحیعا

یناب خرزیا)دا۶۵۹ق؟(ااش رهاکرد.
ّ
سیفاالد

ندا ةیدهیرساالتیزسّ ةیدهینب ییحیفالأا 

»نزهةااالع شقین«اشن س یعا ینوانا ب ا رس لها کنوناچه را ت ا

شدهاکهااوص فش نابهاشرحازیرااست:

ی1 یبویبی«:ا. دُ هی د یحاجةی »اث انی یقیاعی العاشقین  نزهة 

اینارس لهاکهادراقرناهشتماتألیفاشده،انزه ة  العشاق 

سها 1455(ا 1.2/ا )1342:ا ینزویا احمدا دارد.ا ن ما نیزا

سیّدا بهانوشتۀا برشمردهااست.ا راا رس لها اینا ازا نسخها

العاچندانعا
ّ
فااینارس لهاکهااط

ّ
یلعاییرافضلع،ایؤل

فرزندا ا
ً
احتم ال نیستا دستا درا ویا احوالا ازا

تبریزی«ا )ب لله(ا بُلها ح جعا ابوالق سما »اییناالدینا

سدۀا اوایلا وا هفتما سدۀا اواخرا ی لم نا ازا کها استا

درا رس لها اینا ازا نسخهاایا یعارود.ا شم را بها هشتما

۲7۰۳ا شم رۀا بها ترکیها پ ش یا یلعا شهیدا کت بخ نۀا

شدهااستا کت بتا 7۸۹قا س لا بها کها داردا وجودا

)ییرافضلع،ا1379:ا73-72(.اطبقانوشتۀاینزوی،انسخۀا

نگهداریا یلکا کت بخ نۀا درا ۹۴۰قا خا یورَّ دیگرا

میراث  درا ش یلوا ف طمها بهاهّمتا رس لها اینا یعاشود.ا

بهارستان بهاچ پارسیدهااستا)یثم ناح جابله،ا1388(.

ی2 نب ییحیفالأا ییقیاعی»زح دیمندةیدخاری«:ااینارس لها.

درا کها بخ ریا«ستا زنگعا یحمودا بنا »یحمدا تألیفا

7۱۳قازندهابودهااست.ااینارس لهاجزواششارس لهاوا

ایرجا بهاهّمتا بخ ریا زنگعا یحمدا یق یۀا وا ین ظرها

افش رابهاچ پارسیدهااستا)زنگعاابخ ری،ا۱۳7۲(.ااحمدا

دولتا هم یا »یشق،ا ینوانا زیرا یق لهاایا درا بهن یعا

آنا چ پا وا رس لها اینا نقدا وا بررسعا بها است«ا

پرداختهااستا)بهن یع،ا۱۳۹۶(.

ی3 نزهة العاشقینییقیاعی»ابدحیکو مید یزح دیحیحاتیحینکوی«:ا.

اینا نسخۀا دانشاپژوها یحّمدتقعا افش ر،ا ایرجا بهاگفتۀا

دیدهااست.ا پرینستونا دانشگ ها کت بخ نۀا درا راا رس لها

احمداینزویا)1342:ا1.2/ا1455(انیزابهانسخۀااینارس لها

اش رهاکردهااست.ااینارس لهاگوی ات اکنونابهاتصحیحاوا

انتش رانرسیدهااست.

درا حیحات«:ی د ی یقیاعی»ا ةید یزح رگی العاشقینی نزهة  4.ی

ادایۀایطلبادرب رۀااینارس لهاتوضیحاخواهماداد.ا

ب ییحیفالأا ینرلتۀیا ةید یزح رگید یحیحات
ُ
ن

ف،اآناچن ناکهاخودادراابتدایارس لهاآورده،ا
ّ
اینارس لهاراایؤل

دراپنجاق یدهاوایکاخ تمهاتحریرانمودهااست،ااگرچهابخشا

نخستااینارس لهابهادیب جهایعای ندا)هم نابخشعاکهاافش رادرا

فارس لهانیزاق یدۀا
ّ
چ پاخودابدانان ما»خطبه«ادادهااست(اوایؤل

سی قا بها توّجها ب ا یصّححا )کها استا نکردها صا
ّ
یشخ راا پنجما

نزهة  فا
ّ
یؤل خودا نمودهااست(.ا صا

ّ
یشخ راا آنا رس لها یب راتا

یۀا
ّ
یقد درا نه دهاواخوشبخت نها برارس لۀاخودا راا العاشقینا

)خطبۀ(ارس لهان ماخوداراانیزاآوردهااست.اهم ناگونهاکهاافش را

اش رهاکردهااست،اسی قایب راتارس لهاواذکران ماه یایش یخا

یا ةیکاز ة

دانشجویاک رشن سعازب ناواادبی تاف رسع،ادانشگ هاتربیتادبیراسنندج

alikamli1360@gmail.com
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یرف ناچونا»اوحدالدیناکری نع«اوا»سیفاالدیناب خرزی«ا

فارس لهای رفایشربابودهااست.ا
ّ
دراآنایعارس نداکهایؤل

ودیاتألیفارس لهاراابهاقرینهایعاتواناحدسا ت ریخاحد

رتریناش یرارس له،ات اآناج اکهایصّححای فتهااست،ا
ّ
زد.ایتأخ

ج یعا)د.ا۸7۱ق(ااست،ای ابرااس سایکارب یعاکهادرایتنا

آیدهاوابهادواسرایندهاینسوباگشتها)هستاآتشایشقاازادوا

طرف...(،ایکعاازااینادواش یر:افکریایشهدیا)د.ا۹7۲ای ا

ت ریخا کها آناج ا ازا ۹77ق(.ا )د.ا فدایعاالهیجعا وا ۹7۳ق(ا

اگرانسخۀاویناراا تحریرانسخۀاویناس لا۹۸7قااست،ا

کهناترینانسخهابدانیمات ریخاتألیفاارس لهابیناس لاه یا

۸7۱ات ا۹۸7ا)اگراج یعارااآخریناش یرابدانیم(ای ا۹7۲-۹77ا

ت ا۹۸7ا)اگرافکریای افدایعارااآخریناش یرابدانیم(ابودهاوانیزا

فارس له،اقرنانهمای ادهمابودهااست.
ّ
ت ریخازندگ نعایؤل

وضفاتییاحاحیرسایهیویزفّوفةینسخهی ا

ازارویانسخۀا افش رادراس لا۱۳7۸ا ایرجا اینارس لهاراا

پژوهش های  درا وا کردا تصحیحا وینا دولتعا آرشیوا

ایرانشناسیاینتشراس ختا)یلعابنایحمود،ا1378(.اب اتوّجها

بهانواقصاواک ستعاه یانسخۀادرادسترساافش راوابهاتبعا

تصحیحااو،انگ رندهاب ااستف دهاازانسخۀادیگرارس لهاکهادرا

یعاشودا نگهداریا اسالیعا شورایا یجلسا کت بخ نۀا

تصحیحا بها اقداما آید(ا ادایهاخواهدا درا نسخها اینا ص تا
ّ
)یشخ

دوب رۀااینارس لهانمود.ا

نوشتۀا طبقا راا وینا نسخۀا ص تا
ّ
یشخ ابتداا ایناج ا درا

یجلسا نسخۀا ص تا
ّ
یشخ سپسا وا یعاآورما افش را ایرجا

شورایااسالیعارااذکرایعاکنم.

ا حیع.انسخۀاوینا)برااس سانوشتۀاایرجاافش ر(ـ

ک تبااینانسخها»یحّبایلع«ان مادارداوااینانسخهاراا ا

درا۹۸7قانگ شتهااست.انسخۀارس لۀانزهة العاشقین ب ا

رس لۀا»تحفةاالوزرایاچهلاب بع«اکهابهات ریخا۹7۲قا

همراها شدها استنس خا یشهدی«ا یحمدا »ش ها توسطا

است.ابهاگفتۀاایرجاافش رانوعاک غذاواآرایهاه یاکت بتا

دوارس لهاب اهماتف وتادارداواازاقض یاروزگ راب اهما

صح فعاواهمراهاشدهااند.

خودا کها هم ناگونها افش ر،ا دسترسا درا نسخۀا

اافت دگعاراا
ّ
گفتهااست،ادارایاافت دگعااست،اای ااوایحل

بهان درست،ابخشعاازاق یدۀاچه رم،ایعنعاشرطاسومااینا

ق یده،ادانستهااست،اح لاآناکهااینابخشاق یدهاک یلا

استاواافت دگعانسخهاازاآخراق یدۀاسومات ااواسطاق یدۀا

چه رمااست،اکهاشروطااّولاوادوماق یدۀاچه رمارااندارد.ا

دراایناج ابهاکمکانسخۀایجلساآنارااک یلاکردهاام.انش نۀا

اختص ریااینانسخهادراتصحیحاح ضرا»و«ااست.

ب.انسخۀایجلساشورایااسالیعیـ

اینانسخهاکهادراکت بخ نۀایجلساشورایااسالیعابها ا

شم رۀا۶۵۴۳انگهداریایعاشود،ابهات ریخا۱۳۰۱قاوابها

انسخاکت بت،اواهمراهاب ایجمویۀااصطالح تایلما
ّ
خط

اتحریریایح سب ت(اصّح فعاشدهااست.اک تبا
ّ
سی قا)فن

اینانسخها»یبدالّرحیمابنایحمدیلعافیروزکوهع«اآنا

راادرا۸۹ابرگاواهرابرگا۱۵اسطراکت بتاکردهااست.ااینا

نسخهاالبتهابهاتنه یعارس اواگوی انیستاوایکّملعااستا

برایاک ستعاه یعاکهانسخۀاوینادارد.اقطعااینانسخها

ولاضربعا ۱۲.۵×۲۰.۵اواجلداآناتیم جاقهوهاایایجد

است.ارس لۀانزهة العاشقینادراصفح تا۶7االعا77ا

اینانسخهاکت بتاشدهااست.ااینانسخهاراادرایتناب ا

»م«انش نادادهاام.

نکایةیگردارۀیح  ییاحاح

یصّححاپساازاتصحیحانسخۀایجلس،اآنرااب اتصحیحاافش را

یط بقتاداداوااختالف تاراادراپ ورقعاذکرانمود.اهماچنینا

ت اآناج اکهاایک ناداشتاش یرانااشع ریارااکهادرارس لها

ک یلاواصحیحا ا کرد.اصورت یعّرفعا وا آیدهاانداشن س یعا

اشع رانیزاازادواویناش یراناذکراگردید.اگفتنعااستاکهادرا

اینارس له،اتنه ان مایکاش یراآیدهااست:اشیخااوحدالدینا

اکثرا یأخذا رس له،ا درا ذکرشدها اشع را برا یالوها کری نع.ا

حک ی تاازادیگراین بعاصوفیهای فتهاشداوایأخذااح دیثاوا

تمثیالتانیزاذکراشد.

جلیلا ییرافضلع،ا یلعا سیّدا آق ی نا ازا سپ سگزاریا

ط هریا)سروشانژند؛اکهاایش ناب ایهرب نعاکمانظیراپیشاازاتهیۀاجلدا

چه ردهماناموارۀ دکتر محمود افشار،الطفاکردنداواتص ویرارس لهاراا

یسعودا وا دادند(ا قرارا نگ رندها اختی را درا ن یوارها جلدا اینا ازا

راستعاپورابرایناواجبااست.
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]خطبهی)گ باجه([1

آفریدگ ریارااکهاسینۀابعادالنایستمنداراا حمداواسپ س،ا

قی س،ا وا ا
ّ
بعاحد ست یشا وا س ختا یشقا اسرارا خزینۀا

پروردگ ریارااکهادلای شق نانی زیندا]را[2اآیینۀاانوارایحبّتا

اوصی ا واسرورا انبی ا براخ تما ن یی تا واصلواتا پرداختا

یح فلا درا کها آلهاـ3ا وا یلیها هللاا عا
ّ
ـاصل یصطفعا یحّمدا

وا یعازدا أفصح«]1[ا »أن ا دما یالحتا یع رضا وا فص حتا

دیویا»أن اأیلح«]2[ایعاکرد.ا

اّی ابعد،اچنیناگویدافقیرابعابض یتایحت ج4،ایلعابنا

عا
ّ
یحمودابناالح ج،اکلمهاای5اچنداشکستهابسته،اچونایرق

حک ی ت،ا ازا وا یتفّرقها اشع را ازا درهماپیوسته،ا درویش نا

یشتمل6ابر7ابی نایحبّتاوانی زای شقاواُحسناوان زایعشوق،ا

فادرویش ن،ازب ناح لا
ّ
ابعاتکل ازاخ طراپریش نابهایب رت

بهرادفعایاللاایالاکردات اازایط لعۀاآنادِی غارااتقویتعاوادلا

پنجا برا اینارس لهایشتملااستا تربیتعاح صلاشوداو8ا راا

ق یدهاوایکاخ تمهاوایوسومااستابها»نزهاةاالع شقین«.

قاادۀیحّول:یگریداانیاشق

آنا ت ا ک ریاست،ا بهرا آدیعا اجزاءا ازا کهاهراجزویا بدانا

ک را راا گوشا وا دیدنستا ک را راا بَود.اچشما بعاک را نبَود،ا

ای شقع9ااست،ات ایشقانبَودابعاک رابَوداوا
ْ
شنیدناواک رادل

بهایحنت10ادنی اگرفت ر.اب یداکهادل11ابهاسودایایشقانگ ری12ا

گرفت راب شداواازاهرچهاغیرااوست13ابیزار.ارب یع:

هــرادلاکــهادرااوایهــرانــگ ریانبــَود

نبَود ــ ری!ا ب ــده،ا زن کها شمرشا ــردها ُی

آنادلاکــهادرااوانب شــداازایشــق،ااثــر
نبـَود]3[ واشـم ریا هیـچ14احسـ بّعا درا

بداناکهاخلعتایشقاهراکسعاراانپوش ننداواالیقایشقاهرا

خسعارااندانند.اشعر15:

ی سـت زا نـها همیـنا ی شـقعا آفـتا
برخ سـت16 انبیـ ا زا ایـنا نخسـتا کـها

دسـت زلیخـ ا ازا یوسـفا بـرا ی فـتا
اکهاَرست؟اا]4[

ْ
دراجه ناخودازادستایشق

حضرتا چونا «]5[.ا
َ
الَجم ل ا یُحبُّ ]و[18ا 17ا ٌ

جمیل هللاا ا
ّ
»إن

یطیع نا وا ابرارا خوبروی نا ب ا ساـ19ا
ّ
تقد وا ـاتع لعا حقا

براِراإلٰعا
َ
21ااال

ُ
اشوق

َ
احرارایشقاب زی20ایعاکنداکها»أالاط ل

اشوقي22اإلٰعالق ئِهم«]6[،اپساچوناحضرتا
ُّ
شد

َ
 اا

َ
لق ئعاَواأن

اگرا یعاسوزد،ا شوقا یود23ا نیکوان،ا حّبا پعا ازا تا
ّ
یز

ج ن نا ُحّبا درا راا دلا نقطۀا َحّبا نیزا یج زی24ا ی شق نا

ینوانا دادهااست.ا قسمتا اینا بها افش را ایرجا کها استا ینوانعا »خطبه«ا 1.ی

»دیب جه«انیزادراهیچایکاازانسخانیستاواتوّسطایصّححااض فهاشدهااست.

و،ام:ا-ارا؛ایتن=اتصحیحاقی سع. 2.ا

عاهللا...(.
ّ
م:ا-اجملۀایعترضها)صل 3.ا

عایناقریشا)ی زندرانع،ابعات :ا
ّ
 دابیداأن

ّ
]1[.احدیثانبوی:اأن اأفصحاینانطقاب لض

۱۰۳(ا ۲/ا )1414ق:ا ش یعا ص لحعا وا ۳۲(ا ۱/ا )1419ق:ا ابناکثیرا ۳۳۲(ا ۹/ا

گفتهاانداکهاایناحدیثااصلاواسندایعتبریاندارد.احدیثادیگریانیزایش بها

ایناروایتاشدهاکه:اأن اأفصحاالعرب.

عاواأن اأیلحاینها)ح ئریای زندرانع،ا1383:ا۱/ا
ّ
]2[.احدیثانبوی:ایوسفاأصبحاین

.)۴۰۸

و:ا-ایحت ج. 4.ا

م:اکلمه. 5.ا

م:ایشتمله. 6.ا

م:ا-ابر. 7.ا

و:ا-او. 8.ا

م:ای شق. 9.ی

م:ابمحبّت. 10.ی

م:ادلارا. 11.ی

م:ابک ری. 12.ی

م:ابعاااوست. 13.ی

م:ا-انقطه. 14.ی

ازااوحدالدیناکری نعا)کری نع،ا1366:ا211(. ]3[.ا

م:ا-اشعر. 15.ی

م:ابرخواست. 16.ی

 قان یه«یایراقع،اب ااندکعاتف وتا)یراقع،ا1375:ا338(.
ّ
ازا»یش ]4[.ا

و:ا-اجمیل. 17.ی

و،ام:ا-او؛ایتن=اتصحیحاقی سع. 18.ا

کلینع،ابعات :ا6/ا438. ]5[.ا

م:احضرتاحقاسبح نه. 19.ی

م:ایشقای ری. 20.ی

م:اشوقع. 21.ی

م:اشوق. 22.ا

ییناالقض ت،ا1370:ا335ا)ب ااختالف(. ]6[.ا

و:اخود. 23.ی

م:ان خوان . 24.ی

}زت یرسایه{



۸۰

جستار

ع
عاک یل

یل

ت
حا

 یحی
ح رگید

 یز
ةید

ا 
عی

 ییقیا
لأا

دویحمینب ییحیفا
ةیگ 

ح
حا

ا
ی

دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(
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]انتشار: بهار 1401[

بسوزنداچهایجباب شد؟25ایشقاهم یادولت26ااستاکها

جز27ادراهوایافض یاسینۀاص حبدالناپروازانکند]7[اوابها

َیحَرماواهمارازا بهاخودا راا جز28اخی لایعشوقاهیچاکسا

اوا نها
ُ
ک ادراکا ا

ّ
یستحق کسا هرا کها استا آنا ازا نس زد.ا

غیرا ازا دیده]ای[29ا وا سوختها ب یدا دلعا راا یشقا نیست.ا

دوستابردوخته.

حکا تیی]8[

روزیاسلط نایحموداب اای زادراب رگ هانشستهابود30اوادرا

سر،ا برا نمکا طبقعا بی یدا شخصعا بسته.ا اغی را رویا بها

فری دایعاکرداکه:انمکاکهایعاخرد؟31اسلط نافریودات ااواراا

چها اینا گفت:ا بنشستا خلوتا بها چونا بخواندند.32ا

نمکا ج یا چها سلط نا ب رگ ها کردی؟ا کها بودا گست خعا

فروختن33ااست؟اگفت34:ایرااب اای زاک رااستاوادلابها

دام35ایشقااواگرفت ر؛انمکافروختنابه نهابود.اگفت:اایا

گدا!اتواکهاب شعاکهاب ایحمودادستادرایکاک سهاکنع؟ا

یراادراایوراسلطنتاپ نصداپیلاواجه نعاُیطیع36اواتواراا

یکاشبه37ان نانه.اگفت:اقّصهادرازایکناکهاآنچهاتواداریا

س زاوص لااستانهاس زایشق.ایشقاراادلابری ناوادیدۀا

گری ناب ید38اواایناهرادوای اراابهاکم لااست.ابداناکهای ا

اسوختۀایشقاای زااستاوااسب بای ان یرادیاوایجزا
ْ
راادل

وانی ز،انهااندیشۀاپیلاواجه نداری.ایصراع39:ا

در خ نه ج ی رخت بود ی  یج ل40 دوستا]9[

گریکافاتیاشق

بداناکهالفظاوااستع رۀایشقاراایعنعابسی رااست41،ااگرا

ارب با ب ری،ا یعاانج ید42.ا تطویلا بها کنیما ی دا راا جملها

قهاگرفتهاانداوا
َ
َیش ازا راا اینقدر43اگفتهاانداکهایشقا دانشا

قهاگی هعاستاکهادراوقتابه راازازییناسرابرزند44اوا
َ
َیش

دراهرادرختاکهاپیچد45اچن نش46ادراشکنجهاکشداکهانما

داواهراغذایع48اکهابهاواسطۀاآباواهواای فتها
َ
درااو47انم ن

ب شدابهات راجادهد.ایشقانیزاب ادلایرداهم ناکنداکه49ان گ ها

نما کها کشدا هما درا چن نش50ا وا برزندا سرا درونشا ازا
د.]10[

َ
بشریّت51ادرااوانم ن

قاادۀیگومی

بداناکهااهلالطفاخالفاکردهااندادراآنکهادیدهاس بقااستا

دلا بها دیدها ازا یشقا کها گفتهااندا بعضعا دل.ا ی ا یشقا درا

یعاآید،اچن نکهاشیخارّب نع52ااوحدالدیناکری نعافریوده:

است آیین  یشق  غم  را  دل  که  هرچند 
چشم است که آفت دل یسکین استا]11[

م:ینیزاازاحّباج ن نابسوزنداچهایجب. 25.ی

و:ایشقاهم یادوستعااست. 26.ی

م:اخیر)؟(. 27.ی

ایناتمثیلادرادیگرارس لۀانزهة العاشقین نیزاآیدهااستا)رک.ازنگعاابخ ری،ا ]7[.ا

1372:ا۱۲۶(.

م:اخیر)؟(. 28.ی

و،ام:ادیده.ا 29.ا

الع،ا1385:ا
ّ
العااستا)غز

ّ
اق احمداغز

ّ
یأخذاایناحک یتاگوی اسوانح العش ]8[.ا

.)۴۶-۴۵

م:ا-ابود. 30.ی

م:ا...اکهانمکایعاخرد. 31.ا

م:ابخوانند.ا 32.ی

م:یخریدن. 33.ی

و:ایرداگفت. 34.ی

م:ایدام. 35.ی

م:ایط ع. 36.ی

م:ایکتها)؟(. 37.ی

م:ایشقادلابری ناوادیدۀاگری ن. 38.ی

م:ا-ایصراع. 39.ی

م:یبدونانقطه. 40.ی

بهااندکاتف وتاازاغزلی تاسعدیاااستا)سعدی،ا1387:ا۴۲۳(:ا ]9[.ا

ازادلابروناشواایاغمادنی اواآخرتااااای اخ نهاج یارختابودای ایج لادوست

و:ابداناکهادرااستع رۀالفظایشقایع نعابسی راگفتهااند. 41.ی

و:اانج ید. 42.ی

م:اآنقدر. 43.ی

و:اسراازازیینابرزند. 44.ی

و:ابهاهرادرختاکهابپیچد. 45.ی

م:اجن نش. 46.ی

و،ام:ادرو. 47.ی

م:ایرغزاریا)؟(. 48.ی

و:ا-که. 49.ی

م:اجن نش. 50.ی

م:ابشربت. 51.ی

ایناتمثیلاراات اآناج اکهاجستهاام،ادراسهارس لهای فتهاام؛ایکعارساله فی  ]10[.ا

حقیقة العشقاازایحیعاسهروردیا)1375:ا65-66(،ادیگریارسالۀ عشق 

یناب خرزیا)1385:ا۹۹(اوانیزارس لۀانزهة العاشقین یحمدازنگعا
ّ
سیفاالد

بخ ریا)1372:ا۱۳۸(.ادراادایهانقلاسهروردیارااکهاکهناترااستایعاآورم:

قه«اگرفتهااند.اوا»یشقه«اآناگی هااستاکهادراب غاپدیداآید،ا
َ
یشقارااازا»َیش

درابُنادرخت.ااّولابیخادرازییناسختاکند،اپساسرابرآرداواخوداراادرا

درختایعاپیچداواهمچن نایعارودات اجملۀادرختاراافرااگیرداواچن نشا

داواهراغذااکهابهاواسطۀاآبا
َ
دراشکنجهاکشداکهانمادرایی نارگادرختانم ن

واهواابهادرختایعارسدابهات راجایعابرد،ات اآنگ هاکهادرختاخشکاشود.

م:ا-ارّب نع. 52.ی

اینابیتادرادیوان اوحدالدیناکری نعاوجوداندارد.اسیّدایلعاییرافضلعا ]11[.ی
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]انتشار: بهار 1401[

اّی ابیشترابرآنند53اکهایشقاازادلاسرابرزند54اازابهراآنکها

ادلااستاواتخمایحبّتادرازیینادلاپ شند،اای ا
ْ
ایشق

ّ
یحل

ـاسبح نها آبشاازادیدهادهند.55ابداناکهاچون56احضرتاحقا

زاگرداندابها
ّ
واتع لعاـاخواهداکهابندهاایارا57ایشّرفاوایعز

یشقاحقیقع،انخستااواراابهایشقایج زیاگرفت راکندات ا

رسومایشقاب زیابی یوزد.اازینااست58اکهاَسرورایوجوداتا

االحقیقةِ«]12[؛ا
ُ
نطرة

َ
اق

ُ
ـایلیهاأفضلاالّصلواتاـافریوده:ا»المج ز

یعنعایشقایج زیاوسیلۀایشقاحقیقعااست.اص حبدالنا

کس نعارااکهابهایشقایج زیاگرفت رانشدهاانداایتب رانکنندا

وادردایردیارااازاب طنااوانجویند.59اشیوۀایشقاب زیاازاآنا

رداینابداناتواندارسیداوادیدۀا
َ
رفیعاترااستاکهادستاهرات

حلاالجواهرابهاچشم61اج ناتواندا
ُ
هرابهاغرضاآلوده60اایناک

کشید.ادریناداست ناسّریاستاکهاجزاراست ناراه62ایشقاوا

پ کانظراناآگ هایشقاندانند63:

شــهوت گرای دیــدۀ  نبــَود  گــر 
ــدای؟64 خ صنع  دیــدن  از  بِه  چیست 

نیسـت پـ ک  نظـر  وی  در  کـه  دیـده 

نیست خــ ک  جز  به  ــده  دی آن  سریۀ 

الله فــ م  
ِ
رخ پــ ک،  نگــری  گــر 

ــراماا]13[ ح دیــدن  به  الله  و  گل  نیست 

بعضع گفته اند که ی شق ب ید اظه ر یشق نکند، از بهر آنکه 

ص حبدالن یشق را نهفته اند و اسرار آن به هر کس نگفته65 

نیست  یمکن  را  یج زی  یشق  که  برآنند  دیگر  بعضع  و 
پوشیدن و در اِخف ی آن کوشیدن. بیت66:

یشــق، پوشــیده چنــد دارم، چنــد؟
بلنـدااا]14[ ب نـگ  بـه  ی شـقم،  ی شـقم، 

حکا تاا]15[

ویظا روزیا سّرهاـا سا
ّ
ـاقد ب خرزی67ا ینا

ّ
سیفاالد شیخا

یعاگفتاوابهاآی تاوااح دیثایردمارااداللتابهاراهاراستا

اوا ازا ]و[70ا درآید69ا درا ازا شخصعا ن گ ها یعافریود.68ا

غ یبا بود،ا درازگوشعا راا بندها شیخ!ا ایا که:ا پرسید71ا

شده72،اازیناجم یت73ابپرساکهادرازگوشایرااکهادیده؟ا

شیخافریود74اکه:الحظهاایابنشین.ادرااثن یاویظ،ارویابها

کها ب شدا کسا هیچا شم ا یی نا درا گفت:ا وا کردا یجلسی نا

گفتا وا برخ ست75ا شخصعا ب شد؟ا نشدها ی شقا هرگزا

که76:ایناهرگزای شقانشدهاام.ابیت:

خــردار! ای77ا خیــزا فریــود:ا شــیخا

افس ر! بی را ی فتم،ا خــرتا هـــ ن!78ا

ازامطلع االنوار اییرخسرودهلویا)دهلوی،ا1362:ا7۸-77(. ]13[.ی

م:انگفتهااند.ا 65.ی

م:انظم. 66.ی

ازاهفت پیکر نظ یعا)نظ یع،ا1391:ا7۲۶(. ]14[.ا

 قان یۀ یراقعا
ّ
اینظوم،ادرایش ایناحک یتاب اتفصیلابیشاتراوابهاصورت ]15[.ا

ها
ّ
ۀاشیراز؟...(.االبت

ّ
آیدهااستا)آناشنیدیاکهای شقعاج نب ز/اویظاگفتعابهاخط

)یراقع،ا1375:ا نی یدهااستا ب خرزیا ینا
ّ
ن ماسیفاالد دراروایتایراقع،ا

۳۴7-ا۳۴۸(.

م:اب حرزی. 67.ی

م:ا-اوابهاآی ت...ایعافریود. 68.ی

م:ا-اازادرادرآید. 69.ی

و،ام:ا-او؛ایتن=اتصحیحاقی سع. 70.ی

و:اواگفت. 71.ی

م:اغ یتاتندا)؟(. 72.ی

م:ایردم. 73.ی

م:افریوده. 74.ی

م:ابرخواست. 75.ی

و:ا-اکه. 76.ی

و:اه ن. 77.ی

و:اکه. 78.ی

درایق لۀا»رب یی تااوحدالدیناکری نعادراین بعاکهن«ا)ییرافضلع،ا1379( ی

نزهة  رس لۀا درا اوحدالدینا ن ما بها ا صورت همینا بها بیتا اینا آیدنا بها

العاشقینا»یثم نابناح جعابُله«ا)دستنویساقرناهشتماهجری،ایحفوظادرا

کت بخ نۀاشهیدایلعاپ ش یاترکیهابهاشم رۀا۲7۰۳(ااش رهاکردهااست.ااینابیتا

ضمنایکارب یعادرابخشارب یی تادیوان یراقعانیزاوارداشدها)یراقع،ا

اک یلاآناچنینااست: 1375:ا۳۰۹(اکهاصورت

هرچنداکهادلارااغمایشقاآیینااستاااااچشمااستاکهاآفتادلایسکینااست

ینایعترفماکهاش هدادلایعنعاستااااای اچهاکنماکهاچشم،اصورتابینااست

اینارب یعادرانزهۀ المجالسابهان ما»نجیباگنجهاای«اآیدهااستا)جم لا ا

خلیلاشروانع،ا۱۳7۵:ا۵۲۲(.

و:ابدانند. 53.ی

م:اسرزند. 54.ی

م:ادهد. 55.ی
م:ا-اچون. 56.ی

م:ابندهارااخواهداکه. 57.ی
م:یوااینست. 58.ی

]12[.اازااح دیثاروایتاشدهادرایتونایرف نعااستاای ایتأّسف نهاینبععا
برایشانی فتم.

م:اص حبدل...اایتب رانکنیداوایردنرا...انجوئید. 59.ی
م:اهرادیدهابغرضاالود. 60.ی

م:اجسم. 61.ی
م:ا-اراه. 62.ی

م:ابدانند. 63.ی
برا قی سعا تصحیحا یتن=ا گوای؛ا شهوتا ...دیدۀا م:ا بیت؛ا -ا و:ا 64.ی

اس ساینبعاشعر.
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دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

بعاخبــری وا دوناهّمتــعا طرفــها
اثــریاا]16[ ی شــقعا زا نــداردا کــها

خوب ن،اجم لاخودابهاهرابعاخبر79اواکجانظراننم ینداواجزا

دلاب خبران80اواپ کانظرانانرب یند81.ا

حکا تاا]17[

وا آراستها یقل83ا وا یلما بها ب طنشا و82ا ظ هرا بودا جوانعا

هرگزاازازیینادلشاگی هعاازایشقانخ سته84،اینکرااینا

اروزیابهاراهعایعاگذشت.انظرشابرا
ً
ف ق 

ّ
لط یف85ابود.اات

وا زیب یعا دیب جۀا فهرستا دیدا جم لعا افت د.ا ینظریا

رخس رهاای86ادراغ یتاخوبعاوارین یع.انرگساشوخشا

هزارادلابهات راجابردهاوازلفادلاآویزشاازابرایاصیدادلاه ا

کمیناکرده.ابیت:ا

بدیناســ نا پریارخــعا دیــد87ا چــونا
ــراناا]18[ حــی دا

ْ
بم ن او88ا ــورتا ص درا

بعد از چند روز89 که از درد یشق، ضعفش به غ یت رسید، 

راز90 ب  ی ر َیحَرم اظه ر91 کرد و او را از درد نه ن خود 

خبردار س خت؛ به حکم آنکه، یصراع:
ی راک رافت دهاراای ریاهماازای رانارسد92یی]19[

گفت:اایادوستایزیز!انمعادانماچهاچ رهاس زم.ات اکعاازا

آتشادل،اشمعاصفتاسوزماواگدازم؟افری داینارس93اکهایراا

بیشاازیناط قتادوری94اوات بایهجوریانم نده95.اشعر:

یرا یهجوری  ت ب  و  نم ند  دوری  ط قت 
شد درد فراق و یحنت دوری یرااا]20[

ُ
یع ک

القّصه،اآنادوستابرخ ست96ات 97ایعشوقاآنادلداده98اراا

ازاح لاویاآگ هاکند.اچون99ابدان100ایق مارسید،ان گ هااوا

را101اازادورابدید.انزدیکارفتاوااوارااازاح لتاآنای شقا

ن یراداخبراداد.ابراپریش ناح لعااواترّحم102اآورداواازاراها

دلنوازیابهاج نبااواگذراکرد.اچوناچشمای شقابراجم لا

یعشوقاافت د،ارویابهایعشوقاآورد103اگفت 104:اایایونسا

جراحتا یرهما ایا وا یستمندان105ا وا خستهادالنا ج نا

سینهاریش ن106:

بی یع چو107ا بگویما توا ب ا دلا غما بودما گفتها
غمادلاچوناتوابی یعابرود،اب اتواچهاگویم؟108ی]21[

یعشوقاازاح لااواپرسیداکه:اچونع؟109اگفت110:

افسوساکهای رای111اسخنانیستازب نارا
وصلاتوافروبست112ارهانطقاوابی نارااا]22[

درا دستا ن یرادا بیدلا آنا روانا کرد،ا یراجعتا یزما چونا

 قان یۀایراقعا)یراقع،ا1375:ا۳۴۸(ا
ّ
اینادوابیتاب ااندکعاتف وتادرایش ]16[.ا

آیدهااست.

م:ا-انقطه. 79.ی

م:اب خبر. 80.ی

م:ابانقطهاندارد. 81.ی

العا
ّ
اق غز

ّ
یأخذاایناحک یتاب ااجم لاواتف وتاه یع،ارس لۀاسوانح العش ]17[.ا

الع،ا1385:ا۵۲(.
ّ
استا)غز

م:ابها)بهاج یا»و«(. 82.ی

و:ایقلاوایلم. 83.ی

م:انرسته. 84.ی

م:ااینط یفه. 85.ی

و:ارخس ری. 86.ی

م:ادیده. 87.ی

ای هااوا)کذا؛اوزناندارد(. و:اصورت 88.ی

یأخذاواش یرااینابیتایعلومانشد. ]18[.ا

م:ابعداازاآناچنداروزی. 89.ی

و:ارازاخود. 90.ی

م:اآغ ز. 91.ی

مثیل حبلهارودیا)1399:ا۱۳۵(اآیدهاوا
ّ
اینایصراعایثلاگونهادراجامع الت ]19[.ا

دهخداا)1370:ا۴/ا۲۰۳۰(انیزاآنارااازاهم ناج اآوردهااست.

م:ابَود. 92.ی

و:ابهافری داینابرس. 93.ا

م:ا-ادوری. 94.ی

م:انم ند. 95.ی

یأخذاواش یرااینابیتایعلومانشد. ]20[.ا

م:ابرخواست. 96.ی

م:اکهات . 97.ی

م:اآنادلدار. 98.ی

م:ا-اچون. 99.ی

و:اآن. 100.ا

و:ا-ااوارا. 101.ی

م:یترهم. 102.ی

و:ا-اآورد. 103.ی

م:یگفت. 104.ی

و:ا-اوایستمندان. 105.ی

م:اسینهاولس نا)؟(. 106.ی

م:اچه. 107.ی

م:ابروداازای دما)کذا؛اوزناندارد(. 108.ی

ب اتف وتاه یع،اازاغزلیات سعدی )سعدی،ا1387:ا۶۰۵(ااست. ]21[.ا

ایتنا و:ایعشوقاازاح لااواپرسید؛ام:ایعشوقاپرسیداکهاچونعا)یب رت 109.ی

ااست(. تلفیقااینادوایب رت

م:ا+انظم. 110.ی

م:ای ری.ا 111.ی

م:افزونست. 112.ی

یأخذاواش یرااینابیتایعلومانشد. ]22[.ا
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دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

داینشازداواج نابداد؛اچن نکهاگفتهااند،ابیت113:

یزیــز بــَود  ج نــ ن  تحفــۀ  بــرای  از  جــ ن 
غ فل114 گم ن َبَرد115 که بدین یختصر خوشیم116!  ]23[

قاادۀیسیُمی

آرزویندا روح نع،ا ا
ّ
ی شق،اجهت118احظ چن نکه117ا بدانا

جم لایعشوقااستایعشوقانیز119ابرایاآنکهاکم لاُحسنا

خوداراادراآئینۀادلای شقایش هدهاکند،اآرزوینداویااست.ا

ع شق ن«ا
َ
پساین سْباچن نابوداکهای شقاوایعشوقاراا»ُیت

گوینداوادرینایعنعاگفتهااند،ارب یع:

هست آتش120 یشق از121 دو طرف یهرافروز

سـوز ی شـق  خریـن  و  یعشـوقه گداز122 

شب همه  سوزان   ْ
شمع یشق  ز123  پروانه 

روزاا]24[ ت   ــدازان  گ پروانه  غم  از  شمع 

ولیکنافرقاآنااستاکهایشقای شقااقتض یاافت دگعاوانی زا

یعاکنداوایشقایعشوقااقتض ی124اسرکشعاوان ز.اای ابدانا

کهان زاواسرکشعایعشوقاب ای شقاازاغ یتایحبّتاب شدا

ای شقا
ْ
نهاازایاللِتاخ طر،اچن نکهااگرایکاروز،ایعشوق

خوداراانبیند،اآناروزشاآرامانب شد،اای ااظه راآنانکند.ا

حکا تی]25[

چنیناگوینداکهایجنوناهراشباِگرداقصرالیلعان لهاوافری دا

لیلعااظه راخشمانمودیاوافریودیاکهاازینج شا کردی؛ا

ایگراشبعاآواز125ایجنونانمعاآید.ایشهورا
ً
ف ق 

ّ
دوراکنند.اات

استاکهاآناشب،اچهلانوبتابراب ماقصرارفتاوابهازیراآیدا

ت اب شداکهاآوازااوابشنود.اچونااثرشاندیداپیشادایهارفت،ا

بس126اپریش ناح ل،اواگفت:اآوازایجنونانمعاآید،انمعادانما

کهاح لشاچیست.ادایهاگفت،ابیت:

بـَود صبـوری  دلیـل  دوری  نـه 
که بسی ر دوری ضروری بوداااا]26[

اکنونانمعادانماکه127اب اتواچهاگویماواتدبیریاکهایوافقارایا

تواب شداازاکهاجویم.ااگران لهاوازاریاکنداازارویان زاو128ا

یت باگویعاکهاازینج شادوراکنند129اوااگراشبعاب اخی لتا

گردی.ا یضطرباح لا وا ما
ّ
یتأل اینچنینا ب شدا گرفتها آراما

گفت:اایادایه130!ایصراع:ا
تـو یشـق نی زیـوده ای یعـذوریاااا]27[

فری د  و  ن له  ی 133  یع افزاید132،  یاللت131  ازو  یرا  نه  آخر 

ازو134 خوش نمع آید، ای  این است که135:
کرداااا]28[ نتوان  برون  یعشوق  سر  از  )ن ز 

قاادۀیچهارمی

بداناکهای شقاراادرایشقاهفتاشرطست؛احّول:اب یداکها

خودارااازاجستاوجویاواتکاوپویاب زنداردابهان اییدیا

ازایطلوب،اکهاوظیفۀاط لبابهاجزاطلبانیست.انظم:

و:ا-ابیت. 113.ی

م:اغ قل. 114.ی

م:اکند. 115.ی

م:اخوشم. 116.ی

یأخذاواش یرااینابیتایعلومانشد. ]23[.ا

م:ابدانکه. 117.ی

م:اجهة. 118.ی

م:ااز. 119.ی

م:اهستاازابس. 120.ی

م:ا-ااز. 121.ی

م:اگدازد. 122.ی

م:ا-از. 123.ی

ازافدایعاالهیجعا)نک.ااوحدیابلی نع،ا1389:ا3204/5(ای افکریایشهدیا ]24[.ا

)هم ن:ا3317/5(.

م:ی-ااقتض ی. 124.ی

یأخذاایناحک یتای فتانشد. ]25[.ا

م:اشبعایکرااواز. 125.ی

م:اپس. 126.ی

ازابوستان )سعدی،ا1386:ا۲۶۲(ااست. ]26[.ا

و:ا-اکه. 127.ی

م:ا-او. 128.ی

م:اکنع. 129.ی

م:اایدایه. 130.ی

131.ام:ایالیت.

العا
ّ
اق غز

ّ
ب ااندکعاتف وتاگوی اازارب یعاایااستاکهادرارس لۀاسوانح العش ]27[.ا

الع،ا1385:ا۴۹(:
ّ
ونان ماگویندهاآیدهااستا)غز بد

وری وریااااااااااغماهیچانی زیودهاایایعذ هموارهاتوادلاربودهاایایعذ

ینابعاتواهزاراشبابهاخونادرابودمااااااااتوابعاتواشبعانبودهاایایعذوری

ابوالخیر،ا )ابوسعیدا نیزاوارداشدهاا ابوسعیدا رباعیات  اینارب یعادراکت با ا

فا
ّ
الع،ایؤل

ّ
بعات :ا۹۳(اوادراتذکرۀامجمع النفایس،ابهاخوداشیخااحمداغز

سوانح،اینسوباگشتهااستا)آرزو،ا1383:ا۱/ا7۲(.

و:ا>یع<افزاید. 132.ی

م:اب . 133.ی

م:ا-اازو. 134.ی

و:اازاایناج ات اپ ی ناپرانتزارااندارد. 135.ی

اک یلارب یع،ان ماش یراوایأخذا یصرایعاازایکارب یعااست،اای اصورت ]28[.ا

صانشد.
ّ
آنایشخ
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دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

گــر136 نشــ ید بــه دوســت ره بــردن
یـردناااا]29[ طلـب  در  ی ری سـت  شـرط 

گوم:اب یداکهاهراچیزایعشوقادوستادارد،ای شقانیزاهم ن137ا

دوستادارد،ااگراهمهاهجراب شد(:

هجــري یُریــدُ  و  ــه 
َ
وص ل ریــدُ 

ُ
ا

138اا]30[ ُ
یُــریــد لم   ــدُ  ریـ

ُ
ا ی   تــرک 

ٔ
فــ 

بیت139:

دلبــر  یــراد  بــَود  کــه  هجــری 
خوشتراا]31[ نیز  وصل  ز  و  است  وصل 

بدگوی نا طعنۀا بها ج ن ن،ا کویا کعبۀا ازا کها ب یدا سیُم140:ا

دلا درا آتشا ازا نها تیرهادلا یی نا
ّ
ید اینا کها نگرداندا رویا

یعشوقه142ا ُحسنا کم لا ازا نه141ا وا دارندا شرریا افسردها

یب ﴾ی]32[.اییب143اص حبدالناکنندا
َ
لغ  �ب

ً
ا ا﴿ َر�ب

ّ
خبری،ااال

واسخناه یاب طلاو144اپریش ناگویند.ابیت145:

دیــدۀ پــ ک یــرا دشــمن اگــر طعــن زنــد
داین دوست بحمدهللا از آن پ ک تر استا]33[

چهارم:اب یداکهاپراکندهانظرانب شنداکهااثراآن146ابهایعشوقا

ینعکساشوداواایناشیوهادرایعشوقایذیومایعاشمرند147ا

وادرای شقابهاطریقااولٰع.اپنجم:اب یداکهانظرشابراییبا

دوستانی ید،ابلکهاییبادراچشمااواهنرانم ید148.ا

حکا تی]34[

ه افي149ا
ُ
مایُخلقاِیثل

َ
چنیناگوینداکهاشخصعادرابغداد،اکهال

ب اص حباجم لعاکهاچهرهااشا آناطرفادجلها ازا البالد،ا

ن،ا
َ
ت
ُ
خ یشکا غیرتا طرهااشا وا بودا سمن150ا وا گلا رشکا

دلگرمابود.اچنیناآوردهااند151اکهاچوناخواستعابهانزد152ا

یعشوقاَرود153،اپ یادرادجلهانه دیاواروانابگذشتعاوا

اروزیاپیشایعشوق154ا
ً
ف ق 

ّ
ات هیچاآسیبعابهااوانرسیدی.ا

نشستهابوداو155ادراویانگ هایعاکرد.انش نع156ادرارویش157ا

آنا نش نا اینا گفت :ا چیست؟ا نش نا اینا کها پرسیدا بدید.ا

بهااحتی طا ازاپیش160ادجلها تواراا ب ر159ا است158اکهادگرا

ب یداگذشت.ای شقادرنی فتاکهاچه161اگفت.اچونایزما

به163ا دجلها ازا که:ا نمودا ای دها ب را دگرا کرد،ا یراجعت162ا

دجلها کن را بها چونا هالکست.ا بیما کها کنا گذرا یالحظها

نه داو165اغرقا دجلها درا پ یا یعهود،ا ی دتا بر164ا رسید،ا

شد.اپسایعلوماشد166اکهانظرابراییبادوستاداشتنانش نا

هشی ریاستاواتسکیناشوقاوابعاقراری.ا

ب شداکهاسگ ناکویا بهاغ یتعا ب یداکهایحبّتشا لشم:ا

دوستاراادوستادارد،اازابهراآنکهایحبّتاسگانیزااز167اآث را

یحبّتااوست،ارب یع:

دشت اندر  بدید  سگع  روزی  یجنون 

ن نش168 یع داد و گرد آن سگ یع گشت

م:اکه. 136.ی

ازاب باپنجماگلستان )سعدی،ا1398:ا107(. ]29[.ا

م:اهم نانیز؛ایتن=اتصحیحاقی سع. 137.ی

و:ا-ایصرعادوم. 138.ی

َمع تافخرالدینایراقع،المعۀا۲۲ا)یراقع،ا1375:ا۴۰۲(اوانیزاشرح 
َ
]30[.ادرال

377(ا 1370:ا یسیران،ا ازا نقلا بها 35؛ا 1324:ا )گیسودراز،ا تمهیداتا

آیدهااست.

م:انظم. 139.ی

ازالیلی و مجنوناج یعا)ج یع،ا1366:ا۸۰۰(. ]31[.ا

افش راافت دگعانسخهاارااازاایناج اگم نابردهااست. 140.ا

م:ا-انه. 141.ی

و:ایعشوق. 142.ی

]32[.اکهفا)18(/ا۲۲.

و:اغیبت. 143.ی

م:ا-اب طلاو. 144.ی

م:اچه رما)!(. 145.ی

]33[.ابهااندکاتف وتاازاغزلیات سعدی )سعدی،ا1387:ا۴۱۱(ااست.

م:اانرالا)؟(. 146.ی

م:اشمرند. 147.ی

م:اب شد. 148.ی

الع،ا1385:ا52(اآیدهااست.
ّ
العا)غز

ّ
ب اتفصیلابیشاترادراسوانحااحمداغز ]34[.ی

م:ا-افع. 149.ی

م:اگلادشمنا)؟(. 150.ی

م:اآورده. 151.ی

م:ابنرد. 152.ی

م:ا-اَرَود. 153.ی

و:ایعشوقه. 154.ی

م:ا-او. 155.ی

م:انش ن. 156.ی

م:ادرویشا)؟(. 157.ی

م:اگفتااینانش نا>آنااست<. 158.ی

م:ای ر. 159.ی

و:ادرا)بهاج یا»ازاپیش«(. 160.ی

م:ا-اچه. 161.ی

م:ا-ایراجعت. 162.ی

م:ا-ابه. 163.ی

و:ابه. 164.ی

م:ا-او. 165.ی

م:ا-اپسایعلوماشد. 166.ی

و:اآنایحبتاییزانا)ش ید:اآنایحبّتانیزااز(.ا 167.ی
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

ایناسگاچیست؟ ب ا توا یهرا بگوا گفتند:ا
]35[ بگذشتی لیلعا کویا بها روزیا گفت :ا

 فتم169:اب یداکهاهرایحنت170اکهابهاواسطۀایحبّتایعشوقا

درا کها خ را هرا وا شم ردا راحتا یین171ا رسدا ی شقا بها

لدایزیزتراازاگلادارد.ا
َ
جستجویادلدارادراپ اخ

حکا تی]36[

وقتعافقیریاِین نادل172اازادستادادهابوداوایجنوناصفتا

سرادراکوهاوابی ب نانه ده.ابعداازایدتعایدید173اوایهدیا

بعید،الحظهاای174اآنابیدلاازاپ اافت دهاراادولتاوص لادستا

راها اینا اگر175ا ینا طلبا درا کها پرسیدا ازوا یعشوقا داد.ا

پیمودهاای176،ابگواازابرایایناچهاتحفهاآوردهاای177؟اگفت:ا

بعاحریتعا به178ا بدلا راا حریتما وا ج ها تو،ا یشقا ینکرانا

کردند179اوایالیتگراناقبیلۀاتواخزینۀایقلاواحشمتماراابها

چونا تحفۀا جهت181ا کها ب شدا چها دیگرا بردند.ا غ رت180ا

تویعاالیقابَوداواطبعالطیفاتو182اراایوافقاافتد؟انیماج نعا

کهای ندهابهاج یاتحفهادراقدیت183افش نماواشرفاروزگ را

اینا بها وا نیستا یسموعا یذرا گفت:ا یعشوقا دانم.ا خودا

بیچ رهاسوزنعاداشتا یق التابعاف ئدهارجوعانع.ای شقا

بهااواداداو184اگفت:ایرا185اچیزیابهاجزاایناسوزنانبوداکها

هرگ هارویاطلبابهاگلشناکویاتواآوردیع،اخ ریاکهادرا

قدیماشکستعابدیناسوزنابیروناکردیع.ایعشوقاگفت:ا

دیویایشقاازاسرابگذاراوادلارااازینااندیشهاب زداراکه186ا

اگراتوارااسودایایشقاینادراسرابودی،ایح فظتاسوزنع187ا

کج االیقاو188ادرخورابودی؟اخ ریاکهادراطلبایناتواراا

دراپ اشکندایزیزانداریاوابهاسوزنابیروناآری،اتواراادرا

داوان ماتوارا189ابها
َ
دراواینزلتای ن

َ
ق ِنایشقاچهاق

ّ
نظرایحق

د؟انبینعاکهادرختاگلات ا
َ
ینوانای شق190،اکهابرازب ناران

همهایمرازحمتاخ رانکشد191اوقتابه راازاوصل192اگلا

برخوردارانشود؟ابیت:

بینــد  خــ ر  جفــ ی  گل  درخــت 
]37[ بیندی ب ر  ــر193  ب گل  که  اّییدی  به 

]قاادۀیپنجم[194

همچن نکهای شقاراادرایشقاشرایطااست،ایعشوقاراانیزا

داب زشن سداوا
ّ
قارا195اازایقل

ّ
شرایطاااست.احّول:اب یداکهایحق

روزگ را درینا یردما اکثرا کها کند،ا فرقا زّراق196ا ازا  قا
ّ
یش

راه197اتقلید198ایعاسپرنداواپعابهاطریقاتحقیقانمعابرند.انها

ازاگلشنایشقابویعاشنیدهاانداوانهاازاج مایحبّتاشربتعا

چشیده199.اگوم:اب یداکهابهاطعنۀ200ابدگوی ناواییباجوی نا

التف تانکنداکهاایناط یفهاییِبان بوده201ابجوینداواغیبتا ونانقطه. م:ابد 168.ی

ها
ّ
]35[.اش یرااینارب یعاشن ختهانشد.ادراتمهیدات )همدانع،ا1392:ا۱۳۹(االبت

ب ایختصراتف وتعاآیدهااست.اهمچنیناب اتف وتاه یعادرازنگی نامۀ یحمدا

زنگعابخ ریا)1372:ا۱۳۹-۱۴۰(انیزاآیدهااست.

م:ا+ارب یع. 169.ی

م:ایحبّت. 170.ی

م:اچنین. 171.ی

البتها آیدهااست.ا ۳۴7-۳۴۸(ا )1388:ا  را
ّ
یط الهی نامۀ  درا حک یتا اینا ]36[.ا

 ران مای شق ناراالیلعاوایجنوناذکراکردهااست.
ّ
یط

م:ا-ادل. 172.ی

م:ایدتایدیدی. 173.ی

م:الحظه. 174.ی

م:ا-ااگر. 175.ی

م:اپیموده. 176.ی

م:اآورده. 177.ی

م:ابدلعابدلعا)؟(. 178.ی

م:اکردهااند. 179.ی

م:ای ریت. 180.ی

م:اجهة. 181.ی

م:اا-اتو. 182.ی

م:اخدیت. 183.ی

م:ا-او. 184.ی

و:ا-ایرا. 185.ی

م:ا-اکه. 186.ی

و:اسوزن. 187.ی

م:ا-اواو. 188.ی

م:ایرا. 189.ی

م:ایشق. 190.ی

م:ابکشد. 191.ی

و:اوص ل. 192.ی

و:اپر.ا 193.ی

]37[.یشبیهابهااینابیتاب اتف وتادراینظویۀاویس و رامینا)گرگ نع،ا1395:ا۲۶۸(ا

آیدهااست:

بیند ب را گلا اوا برا روزیا ت ا کها ا ا ا ا بیندا تیم را همها آنا اّیید،ا بها

البتهابیتابهاصورتعاکهادرارس لهاهستادراینبععای فتانشد.

دراهیچایکاازادوانسخهانیستاواتوّسطایصّححااض فهاشد،اب اتوّجهابها 194.ا

یۀارس له.
ّ
یقد

م:ا-ارا. 195.ی

م:ای شقاازازاق. 196.ی

م:ارا. 197.ی

و:اتقلیدی. 198.ی

م:اچشیدهااند. 199.ی

م:ابطبقۀ. 200.ی

ونانقطه. م:ابد 201.ی



۸۶

جستار

ع
عاک یل

یل

ت
حا

 یحی
ح رگید

 یز
ةید

ا 
عی

 ییقیا
لأا

دویحمینب ییحیفا
ةیگ 

ح
حا

ا
ی

دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(
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]انتشار: بهار 1401[

ن شنوده202ابگویند.اسیُم:اب یداکهاآییزشاب ایردم،اکماکنداکها

ی شقابیچ رهاازاهیچ203اچن نایتغیّراواخستهاخ طرانمعاشودا

کهاازااختالطایعشوقابهاغیراواغیرتای شقابهاج یعایعارسدا

کهانمعاخواهداکهادراُحسنایعشوقاچیزیابیفزایداازابیماآنکها

یب دا204ادرانظراغیراجلوه205انم ید،ابیت206:

رویت ُحسن  شود  افزون208  که  نخواهم207 
]38[ سویتی به  دل209  را  غیر  کشد  ترسم  که 

خای ه

بی نعاوافس نۀااهلاشوقاراا بداناکهاشرحاشرطایشقاراا

اب زی210ااستاکهاازا
ْ
پ ی نعانیست.اواُحکم اگفتهااندایشق

پروازا ص حبدالنا سینۀا فض ی211ا درا وا درآیدا نظرا هوایا

آث رااواُحسناوا آث رااست212،ابعضعاازا کند،اوایشقاراا

تا
ّ
بح.اآنچهاازاآث راُحسنااوستاچونالطفاوارق

ُ
بعضعاق

بحااوستاچون213اغماوارنجاوا
ُ
واذوِقادلاواآنچهاازاآث راق

فکرابیهوده.اوادیگراازایالیت214ایشقاآنااستاکهاچونا

د،اپند216ان صح ناواقولانیکاخواه نا
َ
یرد215ابهابالیااوادری ن

عاازاالط فاص حبانظراناآنااستاکهااینا
ّ
نشنود.او217اتوق

قصوریا اگرا وا فری یندا یط لعها لطف218ا نظرا بها راا رس لها

نم یند219. بینندااصالحا

***

م:ان ستوده. 202.ی

م:ا+اچیز.ا 203.ی

م:ا+اکه. 204.ی

و:انیکو. 205.ی

م:انظم. 206.ی

م:انخواهد. 207.ی

م:اافرون. 208.ی

م:اغیرادلرا. 209.ی

]38[.ایأخذاواش یرااینابیتایعلومانشد.

و:اب زیع؛یم:یب ری؛ایتن=اتصحیحاقی سع. 210.ی

م:ا-افض ی. 211.ی

م:ا+او. 212.ی

م:ا-اچون. 213.ی

م:ایالی ت.ا 214.ی

و:ا-ایرد. 215.ی

م:ا-اپند. 216.ی

و:ا-او. 217.ی

م:الطیف. 218.ی

م:اکنند. 219.ی

توقا ۀیگوینسخه

ی1 نسخۀ م:.

کالم العشق ال تطوی و ال تریعا]؟[

فع نه ر یوم الّسبت حّرر ۱]۰[۱۳

ی2 نسخۀاو:.

کالم العش ق یطوی و الیروی

کتبه العبد المذنب الراجع، یحب یلع، غفر ذنوبه و ستر 

ییوبه، فع سنة ۹7۸

زنادع

ا آرزو،اسـراجاالدینایلیخـ نا)۱۳۸۳(.اتذکـرۀ مجمع النفایس.اـ

بهاکوشـشازیباالنسـ ءایلیخـ نا)سـلط نایلع(.ااسـالماآب د:ا

یرکزاتحقیق تاف رسعاایراناواپ کست ن.

ا ابناکثیرادیشـقع،ااسـم ییلابـنایمرا)۱۴۱۹ق(.اتفسـیر القرآن ـ

بیـروت:ا ین.ا
ّ
شـمساالد یحمدحسـینا تحقیـقا العظیـم.ا

دارالکتباالعلمیه،اینشوراتایحمدیلعابیضون.

ا ابوسـعیداابوالخیـرا)بعات (.اسـخنان منظوم.ابهاکوشـشاسـعیداـ

نفیسع.اتهران:اسن یع.

ا افشـ ر،اایـرجاواکریـمااصفه نیـ نا)بـهاکوشـش(ا)۱۳۸۱(.اـ

نامـوارۀ دکتـر محمـود افشـار )پژوهش هـای ایرانشناسـی(.ا

ج۱۴.اتهران:ابنی دایوقوف تادکترایحموداافش ر.

ا اوحـدیابلی نـع،اتقعاالدیـنا)1389(.اعرفـات العاشـقین و ـ

عرصـات العارفیـن.ابهاتصحیـحاذبیـحاهللااص حبـک ری،اآینـها

فخـرااحمد.ابـ انظ رتایلمـعایحّمـداقهری ن.اتهـران:اییراثا

یکتوب.

ا الع،ا1385ـ
ّ
ب خرزی،اسیفاالدینا)1385(ا←اغز

ا اسـت«.اـ دولـتا )1396(.ا»یشـقاهمـ یا احمـدا بهن یـع،ا

فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات،اسـ لاسـوم،اپی پـعا۱۰ا)به راوا

ت بست ن(:ا200-195.

ا اورنـگ.اـ هفـت  )۱۳۶۶(.ا یبدالرحمـنا نورالدیـنا ج یـع،ا

بهاتصحیحایرتضعایدّرساگیالنع.اتهران:اسعدی.

ا جمـ لاخلیلاشـروانعا)۱۳7۵(.انزهـة المجالس.ابـهاتصحیحاـ

یحّمداییناری حع.اتهران:ایلمع

ا ح ئریای زندرانع،ایهدیا)۱۳۸۳(.امعالی السبطین فی احوال ـ

السبطین االمامین الحسن و الحسین.ابعاج :اصبحاص دق.
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

ا مثیـل.ابهاتصحیحاـ
ّ
حبلـهارودی،ایحّمدیلـعا)۱۳۹۹(.اجامع الت

یحّمدیلـعااجته دیـ ن.اتهـران:ابنیـ دایوقوف تادکتـرایحمودا

افش ر-اسخن.

ا دهخدا،ایلعااکبرا)۱۳7۰(.اامثال و حکم.اتهران:ااییرکبیر.ـ

ا دهلـوی،ااییرخسـروا)۱۳۶۲(.اخمسـه.ابهاتصحیـحااییراحمداـ

اشرفع.اتهران:اشق یق.

ا زنگی نامـه.اـ زنگـعابخـ ری،ایحّمـدابـنایحمـودا)۱۳7۲(.ا

بهاکوششاایرجاافش ر.اتهران:اتوس.

ا سـعدیاشـیرازی،ایصلحاالدینا)۱۳۸۶(.ابوسـتان.ابهاتصحیحاـ

یحّمدیلعافروغع.اتهران:اققنوس.

ا ـــــــــــــــاا)۱۳۸7(.اغزلیـات.ابهاتصحیـحایحّمدیلعاـ

فروغع.اتهران:اققنوس.

ا ـــــــــــــــا)۱۳۹۸(.اگلسـتان.ابهاتصحیـحایحّمدیلـعاـ

فروغع.اتهران:اققنوس.

ا سـهروردی،اشـیخاشـه باالدینایحیـعا)۱۳7۵(.اقصه هـای ـ

شیخ اشراق.اویرایشاجعفرایدّرساص دقع.اتهران:ایرکز.

ا ص لحـعاشـ یع،ایحّمدابنایوسـفا)۱۴۱۴ق(.اسـبل الهدی و ـ

الرشـاد فـی سـیرة خیر العبـاد.ابهاتحقیـقایلعایحّمـدایعوضا

وایـ دلااحمـدایبدالموجـود.ابیـروت:ادارالکتـباالعلمیـه،ا

ینشوراتایحّمدیلعابیضون.

ا بهاتصحیـحاـ العشـ ق«.ا »نزهـةا )1388(.ا یثمـ نا ح جابُلـه،ا

ف طمـهاشـ یلو.امیـراث بهارسـتانا)2(،اتهـران:اکت بخ نه،ایوزها

وایرکزااسن دایجلساشورایااسالیع:ا314-163.

ا اشـعار.اـ کلیـات  )۱۳7۵(.ا یـنا
ّ
فخرالد همدانـع،ا یراقـعا

بهاکوششاسعیدانفیسع.اتهران:اسن یع

ا 1370اـ ییناالقضـ ت،ا ←ا )1370(.ا یفیـفا یسـیران،ا

)تعلیق ت(

ا ـ رانیشـ بوری،افریدالدیـنایحّمـدا)۱۳۸۸(.االهی نامـه.اـ
ّ
یط

بهاتصحیحایحّمدرض اشفیععاکدکنع.اتهران:اسخن.اا

ا بهاتصحصـحاـ تمهیـدات.ا )1370(.ا همدانـعا ییناالقضـ تا

یفیفایسیران.اتهران:اینوچهری.

ا یناب خـرزیا)۱۳۸۵(.ادو رسـالۀ ـ
ّ
الـع،ااحمـداواسـیفاالد

ّ
غز

عرفانی در عشق.ابهاکوششاایرجاافش ر.اتهران:اینوچهری.ا

ا کری نـع،ااوحدالدیـنا)۱۳۶۶(.ادیـوان رباعیـات.ابهاکوشـشاـ

احمداابویحبوب.اتهران:اسروش.

ا کلینـعارازی،اابعاجعفـرایحمـدابـنایعقـوبا)بـعاتـ (.اکتاب ـ

کافـی.اب اترجمهاواشـرحاسـیّداجـوادایصطفوی.اتهـران:ادفترا

نشرافرهنگااهلابیت.

ا گیسـوادرازا)1324(.اشـرح تمهیـدات.ابهاتصحیـحاح فـظاـ

سیّدایط حسیناص حب.احیدرآب دادکن:ا۱۳۲۴.

ا اص لـحا)بعاتـ (.اشـرح اصول کافـی.اتهران:اـ
ّ

ی زندرانـع،ایـال

المکتبةااالسالییة.

ا یلـعابـنایحمـودابـناالحـ جا)1378(.ا»نزهـةاالع شـقین«.اـ

بهاتصحیـحاایـرجاافشـ ر.اپژوهش هـای ایرانشناسـی )ناموارۀ 

دکتر محمود افشار(.اج14:ا۵7۱-۵۶۰.

ا رامیـن.اـ و  ویـس  )۱۳۹۵(.ا اسـعدا فخرالدیـنا گرگ نـع،ا

بهاتصحیحایحّمداروشن.اتهران:اصدایایع صر.

ا ینـزوی،ااحمدا)۱۳۴۲(.افهرسـت نسـخ خطی فارسـی.اج2.اـ

تهران:ایؤسسۀافرهنگعاینطقهاای.

ا اوحدالدیـناـ »رب ییـ تا )۱۳7۹(.ا یلـعا سـیّدا ییرافضلـع،ا

کری نـعادراکهناتریـناین بـع«.امعـارف،ادورۀاهفدهـم،اش۱ا

)فروردیناواتیر(:ا89-53.

ا کلیـات.اـ )۱۳۹۱(.ا یوسـفا بـنا الیـ سا گنجـهاای،ا نظ یـعا

بهاتصحیحاک ظمای بدینعایطلق.اتهران:اآدینۀاسبز.

ا همدانـع،اییناالقضـ ةا)۱۳۹۲(.اتمهیـدات.ابهاتصحیحایفیفاـ

یسیران.اتهران:اینوچهری.




