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چکیده :
عقل و ِخرَد انسان  ،برترین هدیه الهی است که خوب و بد را از هم تشخیص می دهد  .اندیشه و عقل در ادبیات  ،ارزش باالیی دارد و از آن به نیکی یاد شده است
 .همین طور عشق نیز یکی از درون مایه های اصلی ادبیات است و همواره از آن ستایش شده است  .آنچه در این نوشتار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد  ،ارزش
عقل و ارتباط آن با عشق  ،نزد حافظ است  .حافظ به عنوان عارفی متفکر و خردمند  ،عقل را بهترین هدیه الهی در زندگی می داند که به وسیله آن می توان به
سعادت و کمال رسید  .از منظر حافظ عقلی که رویکرد الهی دارد و با عشق الهی پیوسته است  ،مانند راهنما و پیامبر  ،انسان را در زندگی یاری می کند  .اما عقلی
که در اختیار نفس اماره قرار بگیرد  ،باعث گمراهی انسان می شود و ازاین رو همیشه مورد نقد قرار می گیرد  .عشق نیز از بنیادی ترین مفاهیم غزلیات حافظ است
و آن شوقی است که عاشق را به معشوق ازلی و ابدی می رساند  .از دیدگاه حافظ عقل استداللی در برابر عشق و شهود الهی  ،مقام پایین تری دارد و مانند شمعی
در برابر خورشید عشق  ،هستی خویش را می بازد .
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درآمد
ن فِی ذَ ِلكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ »  ،قطعاً در
خداوند طی آیات مختلف در قرآن کریم  ،همواره انسان ها را به تفکر و تعقل دعوت می کند  « .إِ َّ
این امر براى مردمى که مى اندیشند  ،نشانه هایى از قدرت خداست ( قرآن  ،زمر  ) 42 :و همواره ارزش انسان های دانا را واال می داند  « .هَلْ یَسْتَوِی
الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا َیتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ »  ،آیا کسانى که مى دانند و کسانى که نمى دانند  ،یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیرند
(همان  . ) 9 ،عقل انسان که اندیشه و تفکر از آن صادر می شود  ،به عنوان هدیه الهی  ،همواره راهنمای انسان در مسیر زندگی است  .سرتاسر
ادبیات حماسی  ،آکنده از مفاهیم عقل ستایی بوده و خِرَد یکی از بنیادی ترین مفاهیم موجود در شاهنامه به عنوان فروغ ایزدی و راهنمای انسان
مورد توجه بسیار است « خِرَد رهنمای و خرد دلگشای  /خِرَد دست گیرد به هردو سرای » ( فردوسی  « . ) 37 : 1393 ،عشق » نیز به معنای
دلدادگی  ،محبت و دوست داشتن زیاد است  .از منظر فلسفه در تعریف کلی عشق متعالی میل و کشش به حقیقت  ،زیبایی و خوبی است که دارای
مراتبی می باشد  « .هر که خواهان صحبت کسی شد آن خواست اول را میل گویند و چون میل زیادت شد و مفرط گشت آن میل مفرط را ارادت
گویند و چون ارادت زیاد شد و مفرط گشت آن ارادت مفرط را محبت گویند و چون محبت زیاد شد و مفرط گشت آن محبت مفرط را عشق گویند

» (عزیز الدین نسفی 71 : 1381 ،و  . )72عشق در ادبیات عرفانی یکی از درون مایه های اصلی است و تعاریف زیادی از آن شده است  .در رساله
قشیریه آمده است «عشق آن بود که در محبت ازحد در گذرد » ( قشیری  . ) 560 : 1388 ،خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف االشراف در
بیان شدت و ضعف عشق و محبت می گوید « :محبت قابل شدت و ضعف است  .اول مراتب او ارادت است چه اردات بی محبت نباشد و بعد از آن
آنچه مقارن شوق منتفی شود محبت غالب تر شود و مادام که از مغایرت طالب و مطلوب اثری باقی باشد محبت ثابت بود و عشق محبت مفرط باشد
و باشد که طالب و مطلوب متحد باشند و به اعتبار متغایر و چون این اعتبار زایل شود محبت منتفی گردد پی آخر و نهایت محبت و عشق اتحاد
باشد» ( طوسی  .)69 : 1377 ،عشق مجازی نیز روشنترین ظهور عشق آسمانی در قالب جسمانی است که اگر از پیوند آسمانی خود بریده شود از
قداست و پاکی به گستاخی و بی باکی میل می کند ( الهی قمشه ای  . )14 : 1394 ،اما پرسش های که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن ها
برآمده  ،این است که عقل و خِرَد که همواره از آن در قرآن و ادبیات حماسی به نیکی یاد شده  ،چگونه در ادبیات عرفانی گاهی مورد نقد قرار می
گیرد ؟ چگونه است که در ادبیات عرفانی ،عشق را در برابر عقل  ،شریف تر می دانند ؟ آیا عقل در ادبیات عرفانی در مراحلی از تحول عرفان کامالً
حذف و طرد شده یا عرفا مقصود دیگری دارند؟
 - 1ارزش عقل و دانایی
خداوند در قرآن کریم می فرماید  « :وَعَلَّمَ آدَمَ اَسْمَاءَ کُلَّهَا » و خداوند همه معانى یا نام ها را به آدم آموخت (قرآن  ،بقره  . ) 31 :به تعبیری
دیگر مهمترین ویژگی انسان  ،عقل است که آدمی به ویژگی عقل و ادراک از سایر موجودات متمایز می شود  ،زیرا عقل است که اسامی همه چیزها
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را می داند و انسان می تواند به سبب عقل به تمام شئونات عالم آگاهی یابد  .این همان مفهوم « علّم آدم اَسماء کُلها » است  ،که خداوند در وجود
انسان نهاده است ( گوهرین  ، 1380 ،ج اول  . ) 19 :طبق حدیث پیامبر اکرم (ص) و نظر فالسفه اولین مخلوقی که خداوند آفرید  ،عقل بود که این
موجودِ مجرد خود و خالق خود را ادراک می کرد  .عقل انسان ها نیز از این نوع بوده و انسان ها به واسطه آن دارای قوه ادراک می باشند و خوب و
بد را از هم تمیز می دهند  « .عقل مرتبه وحدت است و بعضی گویند عبارت از نور محمدی است و بعضی گویند جبرئیل است و اصل و حقیقت
انسان را نیز عقل گویند » ( سجادی  . ) 586 : 1383 ،الزم به ذکر است که فالسفه محل ادراک انسان را روح دانسته اند و از آنجا که بین روح و
جسم ارتباط نزدیکی وجود دارد ،می گویند  :روح از طریق قوای درونی که ابزار آن حواس پنجگانه مادی است  ،جمع آوری داده ها را انجام می دهد
و توسط مغز که مرکز تجزیه و تحلیل است و تنها ابزاری برای روح جهت ادراک است  ،شناخت و درک را حاصل می کند  .اما نکته مهم این است
که  ،عقل انسان که تحت اختیار اوست  ،می تواند دو نوع رویکرد داشته باشد  .رویکرد شیطانی یا رویکرد الهی  .زمانی که عقل رویکرد شیطانی دارد
و تحت اختیار نفس اماره قرار می گیرد  ،خودبین و مغرور می گردد  .این نوع عقل که عالو ه بر خودبینی و غرور  ،معاش اندیش نیز خواهد بود ،
مانند اهریمن شده و انسان را به بیراهه می برد  .بنابراین چه در حکمت و فلسفه و چه در عرفان از آن نهی شده است  .اما هنگامی که عقل رویکرد
الهی دارد  ،سراسر خیر و خوبی است و می تواند سالك را در دشواری های عالم کثرت و جهان مادی به سالمت راهنمایی کند  .عرفا همواره ارزش
عقل و عاقل بودن را باال می دانند و خردمند از دید آنان کسی است که « در بند خواطر دنیوی نباشد و به قدر حاجت سخن گوید  .راست گفتار و
راست کردار باشد و امانت نگاه دارد وصالح اندیش باشد » ( همان  . ) 567 ،این نوع عقل بهترین سرمایه انسان است و از آن با نام خِرَد نیز نام برده
می شود و «خدا  ،آدمی را به هیچ خلعتی زیباتر از خلعت خِرَد ننواخته است» (ابن عربی  . ) 305 : 1390 ،عقل انسان که رویکرد الهی دارد  ،همان
عقلی است که در قرآن و حماسه از آن به نیکی یاد شده و راهبر انسان است و در ادبیات عرفانی نیز از آن ستایش شده است .اما عقل طرد شده در
عرفان « عقل بازاری زیرکان است که جاللت عشق از حد وصف  ،بیان و ادراک این عقل دور است و باید از عقل نوربخشا که در خدمت عشق تیغ
می زند تفریق کرد » ( ستاری  . )60 : 1374 ،عقلی که نور الهی در آن تابیده به هیچ عنوان در ادبیات عرفانی طرد نشده و بالعکس فراوان از آن
بهره گرفته می شود  .این نوع رویکرد به عقل  ،همان حکمت و دانایی است که حافظ به آن اشاره دارد :
در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی
« ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی »
در حکمت سلیمان هر کس که شك نماید
( حافظ ) 516 : 1390،
 - 2زیرک و عاقل
گاهی حافظ از واژه « زیرک » یا « عاقل » برای نشان دادن ارزش باالی گوهر عقل یاد می کند و استفاده از آن را در زندگی و حل مشکالت آن
ضروری می داند .
که تو خود دانی اگر عاقل و زیرک باشی » ( همان ) 483 ،
« من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
 -3عاقل بودن و عدم دلبستگی به دنیا
حافظ  ،دل بستن به دنیای فانی را نشانه بی عقلی و جاهلی می داند و دل کندن از هواهای نفسانی و دنیوی را نشانه عقل  ،درایت و زیرکی .
جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است » ( همان ) 70 ،
« به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب
هر بهاری که به دنباله خزانی دارد » (همان ) 150 ،
« مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای
از نظر حافظ هر چیزی از جنس اشتغاالت دنیوی که دست عقل را بسته و آن را محدود می کند و باعث دوری از خداوند می شود  ،نادرست و مطرود
است .عقل تنها باید در نقش نگار که خداوند است محو باشد نه اشتغاالت دنیوی .
(همان ) 188 ،
جز نقش نگار خوش نباشد »
« هر نقش که دست عقل بندد
 -4هوش
حافظ گاهی از واژه « هوش » نیز برای بیان مفهوم عاقل بودن بهره می برد .
وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش »
« دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش
گفتمت چون دُر حدیثی گر توانی داشت هوش »
« گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور

(همان ) 311 ،
(همان ) 311 ،

 - 5رند
معادل واژه عاقل « رِند » نیز گاهی به کار می رود  .رند از منظر حافظ انسان کامل است .مقصود از رند  ،نه به معنی فریبکار  ،بلکه به معنی کسی
که فریب نمی خورد و عاقل است  « .رند کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی ظاهری و امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کند و سرافراز
عالم و آدم شود و مرتبه هیچ مخلوقی به مرتبه رفیع او نمی رسد » ( سجادی . ) 425 : 1383 ،
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« عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
«سالها پیروی مذهب رندان کردم

چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد »
تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم »

(حافظ ) 179 : 1390،
( همان ) 344 ،

 -6تقابل عقل و عشق
تقابل عقل و عشق و نیز شارح بودن عشق در مشکالت عقل  ،همواره در ادبیات عارفانه و عاشقانه فارسی مطرح بوده است  .در واقع تقابل عقل و
عشق  ،جلوه ای از تقابل روش و نگرش اشراقی ( بر مبنای عشق و شهود ) در برابر روش و نگرش مشائی ارسطویی ( بر مبنای عقل و برهان ) در
حکمت و معرفت است (خرمشاهی  . ) 757 : 1383 ،نکته مهم این است که اگر عرفا همواره عقل را نقد کرده اند ،آن عقل جزئی بوده که محدود و
کوچك است .عقلی که محدود است  ،جز دایره تعقل خویش  ،قدرت درک بسیاری از امور را که از دایره تعقل وی خارج هستند  ،ندارد  .این عقل
مانند شمعی است که اطراف خویش را روشن می کند و با عشق که مانند خورشیدی عالم را روشن می سازد  ،قابل قیاس نیست  .از دید حافظ «
خانقاه و مدرسه گنجایش اسرار عشق را ندارد بلکه راز عشق را در میخانه عشق و مستی باید جستجو کرد و سرّ عشق را از رندان مست باید پرسید
» ( مرتضوی  . )415 : 1384 ،مستی و شراب نیز در رمزگشایی عرفانی و در دنیای تشبیه و استعاره  ،همان عشق و شهود الهی است که عاشق کامل
با رهایی از محدودیت عقل به آن می رسد و این مفهوم یکی از مهمترین محورهای شعر حافظ است .
« جز فالطون خُم نشین شراب سر حکمت به ما که گوید باز » ( حافظ ) 287 : 1393 ،
 - 7عقل در خدمت و بند عشق
در تعبیری عشق پادشاه قلمرو وجود عاشق است که خواهان معشوق بوده و عقل  ،وزیر و مشاور آن است .در این رویکرد  ،عقل در خدمت عشق
قرار می گیرد و مطیع فرمان معشوق می گردد و از هر بندی رها شده و فقط دربند زلف معشوق قرار می گیرد  .عطار در کتاب تذکره االولیا در ذکر
بایزید بسطامی نقل می کند که « گفت  :از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست .پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق یکی دیدم که در عالم
توحید همه یکی توان بود » ( عطار  / 192 : 1393 ،غنی . ) 773 : 1386 ،
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما » ( حافظ ) 35 : 1390 ،
« عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است
( همان ) 44 ،
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست »
« عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو
 - 8مقام باالی عشق در برابر عقل
عقل که تنها جرقه ای از معرفت است در مقابل روشنایی و گرمای عالم سوز آتش عشق که جمله معرفت است  ،هستی خویش را می بازد .
(همان ) 42 ،
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت »
« خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
حافظ مقام و منزلت عشق را همواره باالتر از عقل می داند .نزد حافظ وسعت عشق نسبت به عقل  ،بسان دریاست به قطره .
(همان ) 498 ،
چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی »
« قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق
 - 9رویارویی برهان و شهود
مقصود حافظ و عرفا این نیست که علم و دانش در مسیر تکامل انسان ناکارآمد است  .بلکه خود عرفا از انواع علوم و دانش ها بهره مند بودند  .اما
شناخت از طریق دانش و برهان عقلی را کافی نمی دیدند  .به خصوص در فلسفه اشراقی که افالطون  ،سهروردی و مالصدرا عالوه بر برهان عقلی به
شهود توسط عشق برای درک حقایق نیز توجه داشتند و بدون شهود شناخت را ناقص می دانستند  .شیخ محمود شبستری در گلشن راز گوید :
«زهی نادان که او خورشید تابان  /به نور شمع جوید در بیابان » ( شبستری . ) 44 : 1392 ،
( حافظ ) 187 ، 1390 ،
که درس عشق در دفتر نباشد »
« بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست » ( همان ) 73 ،
« ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
 - 10ترس عقل از سختی های راه معشوق
به دلیل سختی های راه معشوق  ،عقل که محدود است  ،گاهی از رفتن واهمه دارد  .اما عشق که خواهان زیبایی مطلق است و می داند که سختی
ها اندکی بیش نیست  ،با شور و شوق فراوان در پی معشوق است .
( همان ) 97 ،
کان شحنه در والیت ما هیچ کاره است »
« مارا ز منع عقل مترسان و می بیار
( همان ) 146 ،
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد »
« حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است
 - 11حل تناقضات عقل توسط عشق
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بسیاری از معماها و مجهوالت راه معشوق را  ،عقل درک نمی کند و از این رو همواره در حیرت است  .حیرتی از مشاهده تناقضات  .در حالی که
تناقضی وجود ندارد و این عقل است که نمی تواند به دلیل محدودیتش تناقضات را حل کند  .مانند سردی و گرمی که با یکدیگر معنی پیدا می
کنند و هیچ تناقضی بین آن ها در مواد نیست  .اما عشق به دلیل گذشت و مقام نامحدود تناقضات را درک می کند و از آن ها عبور می کند .
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد » (همان ) 130 ،
« پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
مقصود حافظ این نیست که در کارگاه هستی خطا و نقصان است و پیر ما آن را ندید گرفته است  .بلکه مقصود وی این است که تناقضات به ظاهر
خطا که در چشم عقلِ محدود قابل حل شدن نبود  ،توسط عشق حل و تفسیر شد .
(همان ) 232 ،
عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود »
« دل چو از پیر خِرَد نقل معانی می کرد
(همان ) 232 ،
مفتی عقل درین مسئله الیعقل بود »
« بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
از نظر حافظ هر چند عاقالن در دایره وجود و جهان هستی در مرکز قرار دارند و می توانند به واسطه عقل بسیاری از امور را درک و حل کنند  ،اما
در بسیاری از مسائل مهم دیگر در کار خود حیران می مانند و سرگردانی آنها برای عشق کامال روشن است .
(همان ) 218 ،
« عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که دراین دایره سرگردانند »
 -12ستایش عقل  ،عشق را
عقل که همواره از آن ستایش شده  ،خود عشق را می ستاید و ترک مستی و شهود را کاری غیر عقالنی می داند .
من الف عقل می زنم این کار کی کنم » (همان ) 377 ،
« حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
حکایتیست که عقلش نمی کند تصدیق » (همان ) 323 ،
« بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام
(همان ) 417 ،
ساقیا می ده به قول مستشار موتمن »
« مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش
 - 13داللگی عقل
موالنا در فیه ما فیه گوید  « :عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بر درِ پادشاه آورد .چون بر درِ او رسیدی عقل را طالق ده که این ساعت
عقل زیان است و راهزن است  .چون به وی رسیدی خود را به وی تسلیم کن  .تو را با چون و چرا کاری نیست » ( زمانی  . ) 313 : 1395 ،عقل
زیبایی و معشوق را ادراک می کند و می فهمد اما شوقی به وصال و دریافت آن ندارد  .عقل مانند دالله ای است که در مسیر زندگی انسان را به خدا
می رساند  .در بیت زیر حافظ می گوید  :چمن مانند نو عروسی است که به غایت زیبایی رسیده است و برای رسیدن به چنین نو عروس به دالله
نیازمندیم  .حافظ در اینجا شراب را دالله ای می داند که عاشق را به زیبایی و طبیعت پیوند می دهد  .با تعمیم این مفهوم  ،عقل نیز مانند شراب،
عاشق را به معشوق می رساند .
( حافظ ) 250 : 1390 ،
کار این زمان به صنعت دالله می رود »
« می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت
 - 14عاقل به معنای نادان
گاهی عاقل در معنای متضاد به معنی نادان نیز به کار می رود  .او کسی است که از عقل بهره ای ندارد و تنها الف عقل می زند .
( همان ) 431 ،
گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر ازین »
« ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
 -15فرشته نماد عقل و انسان نماد عشق
شب معراج پیامبر نیز در ادبیات عرفانی  ،به تقابل مقام محدود عقل یا فرشته و مقام نامحدود عشق یا انسان تعبیر می شود  .در این تعبیر پیامبر
که نماد عشق است از جبرئیل که نماد عقل است  ،باالتر می رود و جبرئیل از همراهی او باز می ماند  .پیامبر به عنوان انسان کامل و وجودی لبریز
از عشق الهی در عروج  ،مقام بی انتها دارد و تا بی کران ها می رود  .موالنا گوید  « :گفت او را هین بپر اندر پی ام  /گفت رو رو من حریف تو نی ام»
(موالنا  ) 748 : 1383 ،و نیز سعدی گوید  « :اگر یك سر موی برتر پرم  /فروغ تجلی بسوزد پرم » ( سعدی . ) 183 : 1392 ،
( حافظ ) 46 : 1390 ،
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست »
« مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت
هرچند عشق در کل هستی جریان دارد و تمامی موجودات از جهت اشتیاق خود به زیبایی مطلق همواره به سوی معشوق  ،عاشق اند و در حرکت .
اما این عشق موجود در کائنات محدود است و عشق وجودی انسان نامحدود  .تمامی موجودات اعم از فرشته ها در مقام معین و محدود قرار دارند ،
بجز انسان که مقامی نامحدود دارد .
( همان ) 291 ،
بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز »
« فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
در عهد الست ( قرآن  ،اعراف  ) 172 :نیز عشق در وجود انسان به ودیعه گذاشته شد  ،نه فرشته .
(حافظ ) 177 ، 1390 ،
برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد »
« عقل می خواست کزان شعله چراغ افروزد
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کاندر آن جا طینت آدم مخمر میکنند »

(همان ) 224 ،
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نتیجه گیری
عرفان  ،حکمت اسالمی و نیز قرآن همواره ارزش عقل و دانایی را باال می دانند و انسان ها را به اندیشه و خرد ورزی دعوت می کنند  .ادبیات عرفانی
و حماسی نیز بهترین هدیه خداوند به انسان را عقل و قوه تفکر می دانند و همیشه مخاطبان خویش را به دانایی دعوت می کنند  .حافظ نیز در جای
جای غزلیات خویش با اشاره به اصطالحاتی نظیر « رند »  « ،هوش »  « ،زیرک » و « عاقل » ارزش عقل را باال دانسته و دانایی را می ستاید  .از
منظر حافظ عقلی که رویکرد الهی داشته باشد و انوار معرفت الهی در آن بتابد  ،قابل ستایش و احترام است و این نوع عقل راهنما و پیامبر درونی
انسان است که در زندگی و مسیر تکامل راه نما و یاری گر است  .از دیدگاه حافظ عقلی که معاش اندیش  ،خودبین و تحت سیطره شیطان و نفس
اماره قرار گرفته باشد  ،قابل اعتماد نیست و باید از آن دوری کرد  .از این رو حافظ همیشه این نوع عقل را نکوهش می کند و انسان ها را از داشتن
آن برحذر می دارد .نکته دیگر این است که آنچه در عرفان و ادبیات عرفانی در ظاهر تقابل عقل و عشق به نظر می رسد  ،در باطن پیوست عقل و
عشق است  .حافظ معتقد است  ،عقلی که مانند وزیری در خدمت پادشاه عشق باشد  ،نیکو و مورد قبول است و می تواند انسان را به وصال معشوق
ازلی و ابدی برساند  .اما عقل به دلیل محدودیتش در برابر عشق  ،مقام پایین تری دارد و همانند شمعی است که در برابر خورشید عشق هستی
خویش را می بازد  .عشق می تواند تناقضاتی را که در ظاهر نمودار است و عقل نمی تواند آن ها را حل کند  ،شرح داده و آن ها را حل نماید .همین
طور برهان های عقلی در برابر شناخت و معرفت عشق و شهود  ،مقام پایین تری دارند .شمع استدالل از منظر حافظ نمی تواند به ساحت معشوق راه
یابد .برای رسیدن به معشوق باید از عقل که شناسای راه است بهره برد  ،اما توجه داشت که تنها عشق خواستار زیبایی مطلق است و عقل با آن
بیگانه است  .در جایی نیز فرشته نماد عقل و انسان نماد عشق است که مقام نامحدود انسان یادآوری می گردد و انسان به واسطه عشق به وصال حق
تعالی می رسد.
منابع
قرآن ،ترجمه مهدی الهی قمشه ای  ،قم  :دارالثقلین . 1379 ،
ابن عربی  ،محی الدین  « .ذوالنون مصری  :سخنان  ،احوال و مقامات »  .ترجمه و مقدمه مسعود انصاری  .تهران  :جامی . 1390 .
حافظ شیرازی  ،شمس الدین محمد  « .دیوان اشعار »  .به تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی  ،به اهتمام سید رضا باقریان موحد  .قم  :نگاران قلم . 1390 .
خرمشاهی  ،بهالدین « .حافظ نامه »  .تهران  :علمی و فرهنگی . 1383 .
خلیل جبران  ،جبران  « .پیامبر »  .ترجمه حسین الهی قمشه ای  .تهران  :روزنه . 1394 .
زمانی  ،کریم  « .شرح کامل فیه ما فیه موالنا »  .تهران  :معین . 1395 .
سجادی  ،جعفر  « .فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی »  .تهران  :طهوری. 1383 .
ستاری  ،جالل  « .عشق صوفیانه »  .تهران  :مرکز . 1374 .
سعدی  ،مشرف الدین  « .کلیات سعدی »  .براساس نسخه محمد علی فروغی  .تهران  :آدینه سبز . 1392 .
شبستری  ،محمود بن عبدالکریم  « .گلشن راز »  .تصحیح  ،پیشگفتار و توضیحات حسین الهی قمشه ای  .تهران  :علمی فرهنگی . 1392 .
طوسی  ،خواجه نصیر الدین  « .اوصاف االشراف »  .به اهتمام سید مهدی شمس الدین  .تهران  :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . 1377 .
عطار  ،فرید الدین  « .تذکره االولیا »  .از روی نسخه رینولدالن نیکلسون  ،به کوشش ا  .توکلی  .تهران  :بهزاد . 1393 .

غنی  ،قاسم  « .بحث در آثار و افکار و احوال حافظ »  .تهران  :هرمس . 1386 .
فردوسی ،ابوالقاسم  « .شاهنامه » .بر اساس چاپ مسکو  .ناظر چاپ محمد جواد بله جانی  .تهران  :بهنود . 1393 .
قشیری  ،ابوالقاسم  « .رساله قشیریه »  .مترجم ابوعلی حسن بن احمد عثمانی  .با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر  .تهران  :علمی فرهنگی .1388 .
گوهرین  ،صادق  «.شرح اصطالحات تصوف »  .تهران  :زوار . 1380 .
مرتضوی  ،منوچهر  « .مکتب حافظ »  .تهران  :ستوده . 1384 .
مولوی  ،جالل الدین محمد  « .مثنوی معنوی »  .مطابق نسخه تصحیح نیکلسون  .به کوشش مهدی آذر یزدی ( خرمشاهی )  .تهران  :پژوهش1383 .
نسفی  ،عزیز الدین  « .انسان الکامل »  ،با تلخیص  .به کوشش محمود رضا اسفندیار  .زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور  .تهران  :موسسه فرهنگی اهل
قلم . 1381 .

www.SID.ir

