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 2واال یاری رضا
 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه فارسی،ادبیّات  و زبان ارشد کارشناس

 3نجفی عیسی
 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه ی،فارسادبیّات  و زبان گروه استادیار،

چکيده
را  ح ایعشّدا  سدوان ایرانی است. احمدد زاایدی، رسدای      موضوع پژوهش حاضر بررسی عشق در نخستین آثار مستقل عارفان

جدای گااشدته اسدت. وی در ایدن رسدایه، مسداال پیرامدون عشدق را بدا           عنوان نخستین اثر مستقل در این زمینه از خدود بده   به

قریحد  ایراندی    عارف خوش ،شناسانه با زبانی ادبی بیان کرده است. در قرن چهارم هجری، ابوایحسن دیلمی دیدگاهی روان

را در این باب به زبان عربی نگاشته بود کده ایدن اثدر هدن، رنگدی کدامال         م ایمعطوفعطف األیف ایمأیوف علی ایالکتاب 

ویژه افالطون تأثیر پایرفته، امّا آمیختن نظرات آنان با مبدانی   به ،گرچه از تفکّرات فالسف  یونانی ،شناسانه دارد. دیلمی روان

صورت تطبیقی نشان داده شدود  ی دو اثر به ها تفاوت ها و دینی شریعت اسالم ایدة اوست. در این جستار، سعی شده شباهت

دسدت آیدد. احمدد زاایدی چدون تجربد  ابوایحسدن دیلمدی را در         ای که از دل این رویکرد، نتایج خاص و منطقی به گونه به

ای  شداره زبان شداعرانه و تعمّدد وی در بیدان ا    ،همچنین ؛پردازی در باب عشق و محبت نپرداخته است اختیار داشته، به نظریّه

علمی و شدیوا بده بیدان    با زبانی و هن پرداز است  مطایب، سبب دشواری فهن اثر او شده است؛ در حایی که دیلمی هن نظریّه

اند. ؛ ایبته این دو، با هدف آثارشان چنان قلن و سبکی اختیار کردهمطایب پرداخته است

.ایمأیوف األیف عطف دیلمی، ابوایحسن ،نح ایعشّا سوا زاایی، احمد ،محبّت و عشقادبیّات تطبیقی، :کليدیواژگان
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گفتار.پيش3

.تعریفموضوع3-3

 در آن مفهدوم  و واژه ایدن  د.رو مدی  شدمار  به عرفانی متون تحلیل و بررسی در کلیدی های واژه از عشق،

 اجتمداعی،  ادبدی،  - مختلدف  هدای  جنبده  از همواره گوناگون های فرهنگ و اقوام میان در و هارعص گار

  رشدت  بده  زمینده  این در فراوانی های رسایه و ها کتاب و است شده تفسیر و شرح - شناختی روان و فلسفی

 اندد.  پرداختده  عشق موضوع به متفاوت ای زاویه و دیدگاه از آثار، این از هریک که است درآمده تحریر

 اسدت  عدام  آن و یدوست حدّ از درگاشتن عشق،» است: آمده چنین عشق تعریف در دهخدا  نام یغت در

 کده  وسواسدی  اسدت  مرضی یا محبوب عیوب دریافت از حس کوری یا فسق در یا باشد پارسایی در که

 مرضدی  یدا  هدا  صدورت  بعضدی  پنداشدتن  نیدک  بر فکر تسلّط و خلط جهت خود یسو به را مردم کشد می

 آن و اسدت  عشدقه  از مأخوذ آن که گویند و شود می پیدا حسن صورت دیدن از که جنون قسن از است

 اسدت  عشدق  حایت همین کند. خشک را آن بپیچد، درختی بر چون گویند (1)یباب را آن که است نباتی

 (.262 :33 ج ،1346 )دهخدا، «کند زرد و خشک را صاحبش شود طاری که دیی هر بر

 حکمدای  اندد.  کدرده  معندی  او زیدر  از دوری و محبدوب  جانب به قلب یکلّ  عالق و میل را عشق ،انصوفی

 .است تعریف قابل آن آثار که باورند این بر نیا برخی ؛دانند می تعریف قابل زیر را عشق ،مسلکارفع

 سراید: می چنین بلخی ایدین جالل موالنا عاین، عاشقان سرخیل

 بیددددان و شددددرح را عشددددق گددددوین هرچدددده

 روشنگرسدددددت زبدددددان تفسدددددیر گرچددددده

 آفتدددددددداب دییددددددددل آمددددددددد آفتدددددددداب
 

 آن از باشدددن خجدددل آیدددن عشدددق بددده چدددون 

 ترسددددتروشددددن زبددددان بددددی عشددددق یددددکی

 متدددددداب رو وی از بایددددددد دییلددددددت گدددددر 
 

(1321: 12) 

 خداطر بده  همچندین  اسالم، از قبل عربی و فارسیادبیّات  و کرین قرآن در عشق واژة کاربرد عدم سبببه

 از بایایدد  و رابعده  مانندد  بارگدانی  هرچندد  ،داشدته  بشدری  جنبد   «عشدق » واژة اسدالم   ییّاوّ قرون در اینکه

 و ایهدی  مفهدوم  و معندی  در آن کداربرد  از صدوفیه  درمجمدوع  اامّد ؛ اندد نداشته ابایی واژه این ارگیریک به

 بیدان  بدرای  واژه این از تصوّف و عرفان بارگان از برخی ،مسوّ قرن اواخر از اند. کرده خودداری عرفانی

 و شدعر  وارد ،متمدادی  هدای  قدرن  تدا  واژه ایدن  اامّد  ؛کنندد مدی  استفاده انسان و خداوند میان دوستی نسبت

 اندد.  کدرده  استفاده «محبّت» ةواژ از همچنان خود آثار در صوفیه بارگ نویسندگان و است نشده ادبیّات

 از اطید بااحت ،هییّد اوّ های قرن صوفیان ویژهبه ،عمتشرّ  صوفی که است باور این بر خصوص این در فصنم



 123/ابوایحسن دیلمی  عطف األیف احمد زاایی و سوانح ایعشّا بررسی تطبیقی مفهوم عشق در 

 و تجدویا  را آن بیشتر و کرده استفاده محبّت از ،واژه این یجابه اند کرده سعی بیشتر و گفته سخن عشق

 طدول  در کده  را واژه ایدن  و کنندد مدی  عمدل  تدر  جسورانه بعد، های دوره نعرااش و نرفااع اامّ ؛کنند تبلیغ

 هدای  رسدایه  و هدا  کتداب  آن ةدربدار  یحتّد  و بدرده  کاربه خداوند در مورد ،بود یافته ییمعنا لتحوّ ساییان

 موضدوعی کمتدر   بعدد،  به هفتن قرن حدود از» (.214 :1322 ،یادیو ص منصف: ر.ک) نگارند می فراوان

 تددریجی  تطدوّر  نوعی از عموما  خانمورّ و است بوده برخوردار اهمّیّت از عشق ةاندازبه صوفیه تعایین در

 محبّدت  و عشدق  بده  آرامآرام شدده،  شروع خاافانه و زاهدانه عرفان از که اند آورده میان به سخن تصوّف

  (.131 :1322 ،1چیتیک) «شود می تبدیل

 شدکل  خراسدان  در هجدری،  پدنجن  قدرن  در که کند می اشاره ایشعری بارگ تحوّل پور به اسماعیل 

 معدانی  بدا  شداعرانه  مفداهین  و مضامین پیوند ،آن و رسد می خود کمال به هفتن و ششن قرن در و گیرد می

 بده  انسدانی  و جسمانی مفهوم در فارسی ادبیّات در ورهد این از قبل تا که عشق و است صوفیانه و عرفانی

 آثدار  پیددایش  سدبب  بدارگ،  لوّتحد  ایدن  .شدود  مدی  گرفته کار به ایهی و عرفانی معنای در ،رود می کار

 همچدون  عارفدانی  و شود می آن گوناگون حاالت و حقیقت عشق، باب در مستقل حال عین در و دمتعدّ

 در را عشدق   کلمد  و... مویدوی  ار،عطّد  سدنایی،  بقلدی،  روزبهان ،همدانی ایقضات عین زاایی، احمد شیخ

 در کده  گویندد  مدی  سدخن  عشدق  ةدربدار  گاشدتگان  بسیاری از تر جسورانه و  برده کاربه فراوان خود آثار

 شدمار  بده   عاشدقانه  تصدوّف  از بدارزی   نموند  کده  اسدت  (1)زاایی احمد سوانح ایعشّا  کتاب ها، آن صدر

 .(21 :1333) آید. می

 لیمفصّ یشناخت روان های تحلیل و تجایه که اسالمی تصوّف و عرفان در مستقل اثر و رسایه نخستین 

  .است (2)دیلمی ابوایحسن از ایمعطوف مایالّ علی ایمأیوف األیف عطف کتاب ،است کرده ارااه عشق از

3-8.هدفضرورتواهمّيّت،

عرفدانی اسدت کده هدر کددام از زاوید  دیددی        موضوع این تحقیق بررسی و مقایس  دو اثر در باب عشق 

پدرداز عشدق از زوایدای مختلدف      اسدت. دیلمدی بده عندوان نظریّده      متفاوت به بررسی مسأی  عشق پرداختده 

کند عدالوه بدر آن، مباحدق عقالندی مسدتند بده        های متفاوتی را از فالسفه، عرفا و ... را مطرح می نظرگاه

دهد. اما احمد زاایی در حایی که سرشار از هیجدان و شدور    میگاه نظریّه خود قرار  روایت دینی را تکیه

عشق است به نظریات دیگران توجهّی ندارد تالش او تعبیر احوال عاشدقانه اسدت؛ بندابراین دنبدال نظریّده      

خاصی نیست و سوانح او بازتاب شور عاشقانه عرفانی است. این دو فاصل  بسدیار بدا همددیگر دارندد امدا      

                                                           
1. William Chittick 
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ضدرورتی آشدکار دارد و ایدن    هدا و اشدتراکات    این تفاوت و بیان دارند جستجوینقاط مشرک هن کن ن

 پژوهش در پی بیان این ضرورت است.

3-1.رسشپهایپژوهش

 چده  زاایی سوانح ایعشّا  با عطف األیف در معشو  و عاشق زیبایی باب در عشق ذیل فلسفی مباحق -

 دارد؟ هایی تفاوت و ها شباهت

 تدا  دیلمدی  عطف األیدف  به نسبت زاایی اثر در عشق مساال تبیین در احادیق و یاتآ از استفاده میاان -

 است؟ اندازه چه

 ندوآوری  و تدازگی  ازنظدر  هایی جنبه چه «عشق»  مسئل از زاایی احمد و دیلمی های تحلیل و ها بررسی -

 دارد؟

3-4.ةپيشينپژوهش

 قایدب  در دیلمدی  و زاایدی  احمدد  ةبدار در جداگانده  صدورت  به هاییپژوهش موضوع، این  پیشین باب در

 مدورد  را بدارگ  عدارف  و نویسدنده  دو ایدن   اندیشد  زوایدای  و است شده انجام مقایه یا کتاب ،نامه پایان

وندد و نجفدی   زینی کرد: اشاره زیر موارد به توان می ها پژوهش این ازجمل  ؛اند داده قرار تحلیل و بررسی

، «های ابوایحسن دیلمی در آثار برخی بارگان تصوّف اسدالمی  هبازتاب اندیش»( در مقای  23-16: 1331)

نامد   ( در پایدان 1331طایفده )  اندد؛  های دیلمی در آثار بارگان تصدوّف پرداختده   به بررسی بازتاب اندیشه

ت و بده بررسدی ماهیّد   « از نظر احمد زاایی و امام محمد زاایی« عشق»بررسی مفهوم، ماهیت و کارکرد »

نامد   ( در پایان1331یغمایی زارع ) ؛ر احمد زاایی و امام محمّد زاایی پرداخته استنظ کارکرد عشق از

شرح و تفسیر جامعی از رسدای  سدوانح ایعشّدا     « احمد زاایی «ا سوانح ایعشّ»  شرح و تفسیر جامع رسای»

پدنج مدتن   های استعاری عشق در  بررسی نظام»نام ( در پایان1332هاشمی ) است؛احمد زاایی ارااه داده 

 های اسدتعاری عشدق در پدنج مدتن عرفدانی را مقایسده کدرده        نظام« شناختیعرفانی براساس نظریه استعاره

های احمد زاایی در سوانح ایعشا  با مثندوی معندوی   مقایسه اندیشه»نام  ( در پایان1333) یمانیسل است؛

ابوایقاسدمی   ؛ی معنوی پرداخته اسدت های احمد زاایی در سوانح ایعشّا  با مثنو به مقایس  اندیشه« مویوی

هدای   ، به بررسی افکار و اندیشه«های احمد زااییسیری در افکار و اندیشه»( در مقای  233-222: 1321)

در متدون کهدن عرفدانی    « عشدق »  نظریّد »( در مقاید   62-41: 1323احمد زاایی پرداختده اسدت؛ ناهدت )   

آثار دیلمی، زاایدی   براساسعشق در متون کهن عرفانی نظریّ  (« آثار دیلمی، زاایی و روزبهان براساس)

عشدق   نظریّد   تطدوّر سیر و »( در مقای  32-1: 1331ناهت و همکاران )و روزبهان را بررسی کرده است؛ 



 131/ابوایحسن دیلمی  عطف األیف احمد زاایی و سوانح ایعشّا بررسی تطبیقی مفهوم عشق در 

ن عشدق از زاوید    های متفداوت بدرای بیدا    طیف« دباغ فلسفی روزبهان و ابن - های عرفانی در آرا و اندیشه

 بپدردازد  یکددیگر  کنار در دواین آراء  مطایع به که پژوهشی تاکنون ته است؛... پرداخعرفانی و فلسفی و

  نموند  تواندد مدی  ،رو پیش نوشتار است. نشده انجام کند، تحلیل و تجایه را ها آن آثار تطبیقی شکل به و

 هدا آن بهتدر   مقایس برای را زمینه و باشد ارزشمند اثر دو این اشتراک و افترا  وجوه  مطایع برای مناسبی

 اثدر  دو میدان  هدای تفداوت  و هدا شدباهت  و رتأثّ و تأثیر که است آن بر سعی ،پژوهش این در .سازد فراهن

.مورد بررسی قرار گیرد دیلمی ابوایحسن ایمأیوف األیف عطف و زاایی احمد ایعشّا  سوانح

.روشپژوهشوچارچوبنظری3-5

از سددوانح ایعشّددا ، ایددن اسددت کدده صدداحب تحلیلددی، بیشددترین گمددان بددر  –در ایددن پددژوهش توصددیفی 

های دیلمی، اطاّلع و آگاهی داشته است؛ یداا، چدارچوب نظدری آن، براسداس مکتدب فرانسدوی        اندیشه

 ادبیّات تطبیقی قابل تفسیر است.

8.پردازشتحليلیموضوع

8-3.ريتأثشهیاندیهادیلمیبراحمدغزالی

 بده  گدروه  هدر  از بدیش  ا حقّد  کده  صدوفیه  آثدار  میدان  در» :کده  است آمده، ایعشّا  سوانح کتاب  ممقدّ در

 يف فصل »عندوان   بدا  (162-243) یمحاسب حارث که ای رسایه یاستثنا به اند داده نشان عالقه عشق موضوع
عطدف األیدف ایمدأیوف علدی ایدالّم       کتداب  ،کامل اثر نخستین دارین العاطّ جایی تا کرده تصنیف «ةاحملب ل

 علدی  ابوایحسدن  ندام  بده  شیرازی خفیف بن محمّد عبداهلل ابو شاگردان از ییک طتوسّ که است ایمعطوف

 آن ةنویسدند  اسدت،  شدده  نوشدته  عربدی  زبان به اگرچه کتاب این است. شده تصنیف ایدّیلمی محمّد بن

 بدوده  ایراندی  نویسندگان خاصّ توجّه مورد هاتمدّ موضوع این نیا او از پس و است ایرانی صوفی یک

 «است (  .ده 223 یمتوف) یزاای احمد خواجه سوانح یعنی حاضر کتاب ،زمینه این در ما گواه بهترین و

 .: چهار(1323)زاایی، 

 احمد که است معتقد ،سوانح  رسای ویژه به و زاایی احمد آثار بر دیلمی ابوایحسن تأثیر خصوص در 

 نظدر  دیلمی ابوایحسن های اهدیدگ از برخی به عشق از خود شناختی روان توصیفات و ها تحلیل در زاایی

 مراتدب  و زیبدایی  و حسدن  مفهدوم  تشریح و تبیین در ،زاایی احمد که است باور این بر وی است. داشته

 ایدن  و کندد  می استفاده مستدل و نبیّ شواهدی عنوانبه فارسی و عربی شعر از عاشق حاالت و ایهی عشق

 اسدت  عشّدا   و عشدق  اوصداف  و مقددمات  و دیمبا توصیف و شرح در دیلمی ةشیو یادآور دقیقا  شیوه،

 تعریدف  سوانح ایعشّا  رسای  در زاایی احمد که باورند این بر نیا نجفی و وند ینیز .(24 :1323 ناهت،)
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 برخددی در وی دیدددگاه و ندددارد اعتقدداد بدددان و اسددت نددداده اراادده عشددق ماهیّددت از روشددمندی و دقیددق

 دارد تناسدب  دیلمدی  دیددگاه  بدا  اسدت،  کرده ذکر عشق ماهیّت از که گوناگونی های صفت و ها تعریف

(1331: 22). 

8-8.هدفوروشکتابعطفدراأللفسوانحوالعشاق 

 عرفدان  و فلسدفه  بارگدان  هدای  دیددگاه  بیدان  ضدمن  کده  اسدت  آن ،األیف عطف نوشتن از دیلمی هدف

؛ اسدت  بدوده  قموفّد  کار این در هایبتّ نماید؛ ارااه ای هنظریّ باره این در نیا خود ،عشق مسئل  تبیین منظور به

 سدند  نیتدر  بدارگ  ،گاشدته  هداار سدال   بده  نادیدک  در تحقیدق  اهل سوی از اثرش اصایت بر دیتأک زیرا

 بدوده  افالطون ویژهبه باستان یونان  فالسف اتنظریّ تأثیر تحت ،دیلمی ابوایحسن .است سخن این درستی

 کند: می اشاره طلبم این به کتاب لاوّ باب در خود که همچنان است،

وحید هبلا رموز أه  الت  و  ةوی  العلما وإشارات أه  القرب وعبارات أه  املعرفدقاو احلکماء  ةحکمفأردان أن آراء الفضال و »
یلمي «فیها کیالو   .(1: 2691، )الد 
 کالم و بانمقرّ اشارات و عایمان سخنان و حکیمان حکمت و فاضالن های دیدگاه که خواستین ما پس»ترجمه: )

 .(2 :1333 ،همان) («آورین گرد محبّت دربارة را دانموحّ ظریف های نکته و عارفان

 اشداره  حکمدا  و فالسدفه  هدای  دیدگاه به صراحتبه ،سوانح رسای  ادبی بیان از تتبعیّ به ،زاایی احمد 

 بده  که ایاع دوستی» کند: می بیان گونه این ،تأییف از را خویش هدف کتاب، م مقدّ در زاایی کند. نمی

 مدن  از ،ینایددّ صداین  بده  معدروف  بدود،  تمدام  نسا او با مرا و است برادران عایاترین یجابه من نادیک

 بدا  مدرا  وقتدی  هر به تا کنن اثبات چند فصلی عشق معنی در حال در آید فراخاطر را تو آنچه که خواست

 ابیدات  آن معدانی  اثبدات  به و کنن لتعلّ فصول بدان ،نرسد وصل دامن به طلبن دست چون و بود انسی او

 هدی   بده  قتعلّد  چنانکده  را، او حدق  قضای کردم اثبات فصلی چند و را او کردم اجابت سازم. می کیتمسّ

 نده  و خایق به نه نبود حوایه هی  او در آنکه شرط به عشق اعراض و احوال و عشق قیدر حقا ندارد جانب

 (.1 :1313 )زاایی، «کند مراجعت فصول بدین درماند او چون تا مخلو  به

 عشدق  ةدربدار  ای هنظریّد  است توانسته اسالم در بار نخستین برای دیلمی که است باور این بر 1براهاموفآ

 چندین  بداره  ایدن  در موالندا  (23 :1322ر.ک: ) کندد  ارااده  نوافالطدونی  و افالطدونی  مُثُدل  مبندای  بدر  ایهی

 سراید: می

 باشددددد بوایحسددددن و فالطددددون عقددددل جنددددون  بجنبانددددد را خددددویش سلسددددل  عشددددق چددددو

                                                           
1. Binyamin Abrahamov 
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 اوسددت از هددن معدددیت و شقسددتع عدداین امددان
 

 باشددددد زن و مددددرد عقددددل زن راه گرچدددده و
 

 (323 :2 ج ،1363)

 کده  اسدت  گفتندی  األیدف  عطف کتاب مختلف ابواب در مضامین پیوند ةشیو باب در ساختاری یحاظ از

 ذهدن  یندوع  بده  و دهدد  می رااها بعدی باب موضوع ةدربار مختصری العاتاطّ ،باب هر پایان در نویسنده

 مدورد  در کده  پدنجن  بداب  موضدوع  به دیلمی چهارم باب پایان در ،لامث سازد؛ برای می آماده را خواننده

 دیلمدی،  ابوایحسن مانند سوانح در نیا زاایی احمد اینکه با کند. می کوتاه ای اشاره است، عشق خاستگاه

 مسدئله  ایدن  بده  ای اشداره  هدی   ،دیلمدی  بدرخالف  اامّ ؛ستا داده پیوند بعد فصل آزاز به را فصل هر پایان

 ایدن  یو گداه  دهدد  می پیوند بعد فصل مضمون به هنرمندانه را فصل پایان عبارات و ها واژه وی کند. نمی

 را کتداب  دوازدهدن  و یدازدهن  فصل مثال، عنوان به ؛کند می تکرار بعد فصل ابتدای در را پایانی های واژه

 نسدبت  چدون  دارد، جانب هردو به قتعلّ است، پیوند رابط  عشق» است: دهکر وصل همدیگر به گونه نیا

 یکی م مقدّ خود او که جانب دو هر از بود ضروری پیوند ،شود درست معشو  و عاشق سمت در عشق

 نقطد   یاید هدر چ  روی و سدر » گوید: می چنین دوازدهن فصل زآزاَ در وی (.14 :1313 )زاایی، ...«است

 (.12 )همان: ...«است متواری صنع در یتیآو  اوست پیوند

8-1.واژگانخاصبرایعشقورمزپردازیباحروف

 یجدا  بده  خدود  تداب ک در دیلمی که است این زاایی احمد سوانح با دیلمی األیف عطف افترا  وجوه از

 باد در «عشدق » ،دوره ایدن  در کده  اسدت  آن سدبب بده  ایدن  و کند می استفاده محبّت واژة از «عشق» یفظ

 بده  را «عشدق » ةواژ ،«محبّدت » یفدظ  یجا به زاایی اامّ؛ رفت می کار به انسانی و جسمانی مفهوم در فارسی

 بده  کده  چندد  فصدوی   بدر  اسدت  مشدتمل  حدروف  این» گوید: می نحسوا رسای  آزاز در وی گیرد. می کار

 (.2 :1313 )زاایی، ...«نگنجد کلمه در و حروف در عشق حدیق اگرچه دارد. قتعلّ عشق معانی

 ارتبداط  و ایفبدا  حدروف  گیرد، می کار به محبّت توصیف برای که دیلمی ابوایحسن های نوآوری از یکی

 دیگدر  آزدازگر  و اسداس  عندوان  به «ایف» حرف ،فوحر این میان از که است یکدیگر با حروف معنایی

  گوید: می خصوص این در وی است. برخوردار فراوانی اهمّیّت از حروف

ألل  عللل  ا افللراد  ةاحلللدو وار لخ فتََلل ص ثلا  للور  م إلل  املعقللوع تعلل  ثللا م لا   يفأن تربزهللا ململ املوهللو  ردتأفلذاا »
هله   لوراا. معنل  الواحلد و  ة  الثلفل.. فأعَلاا ال   والر   ةدوام ل ةقَلالن   يعلمل أوواالا ولدود: وهل ةبنفسها منفلردقائمه  ة   ور 

 ةإلل  أحدی ل ةأشلار  يهلء و يشل ص  هبا کل   یت  ء و يص  بشعل  افسها فقط   تت   ةبنفسها دال   ةقائم ةواحد ةور ( الص  فبان )أن  
 .(83: 2691« )وقیامه بنفسه وقیام األشیاء بهت.  افراد   احلق  

 قدرار  رسدن  و حددث  در ای نمونده  آن برای ،کنی آشکار معقول به موهوم از را آن بخواهی هرگاه پس»)ترجمه: 
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 ترسین است دیگر حروف از جدا که ایستاده خود خودی به شکلی به انهجداگ طور به را ایف صورت و دهی می

 ایدن  و دارد تدو  بدرای  واحدد  معندی  یدک  چیدا  سه این است. رفع و مدّ و نقطه همان که حدودی  لیوسبه کنی می

 بده  و کند می دالیت خودش بر فقط است ایستاده خود خودی به که واحد شکل این که است آن آشکار تصویر

 به قاان و یکتاست که است حق تاحدیّ به اشاره این و شود می صلمتّ او به چیای هر ویی پیوندد نمی یایچ  یه

 (.21 :1333همان: ) («اوست به اهایچ  هم قیام و است خویش

 مانندد  وی پردازد. می ها آن تفسیر به و داده قرار توجّه مورد را آن حروف و عشق واژة ،زاایی احمد 

 مضدمر  عشدق  حدروف  در عشدق  اسدرار » اسدت:  پنهدان  آن حروف در عشق اسرار که است معتقد دیلمی

 چدون  بدود.  قمعلّد  ،بدود  عاشدق  نده  دل چدون  است. قلب به اشارت قاف و بود «ش ع» شین، و عین است.

 عشدق.  حدروف  ابتددای  در اسدت  بددو  اشدارت  عین دیدن و بود دیده بدایتش یافت. آشنایی ،شود عاشق

 گدردد.  زندده  بددو  و بمیدرد  خدود  از پس بدوست. اشارت شین و گیرد نخورد شو  ماالمال شراب پس

 کفایدت  تنبیده  در قددر  نید ا و اسدت  بسدیار  اسدرار  حروف این ترکیب اندر و بدوست قیام به اشارت قاف

ابدن   دیددگاه  خصدوص،  ایدن  در .(32 :1313 )زاایدی،  «.«بدود  کفایدت  بابی فتح را، نطِفَ صیفحَ» است.

 مسدتقین  حرکدت  دارای را «ایدف » نیدا  وی زیدرا  اسدت  نادیدک  دیلمدی  به همکی فتوحات کتاب در عربی

 (.233 :1326 عربی، ابنک: ر.) برپاست قیومیت از چیای هر که است معتقد و داند می

8-4.:مستنداتآیاتو،احادیثسخناننمايحکفالسفهو،شعرشاعرانعربوفارس

 نکدات  از یکدی  عشدق،  پیرامدون  موضوعات و مساال نتبیی منظوربه قرآنی آیات و احادیق از گیری بهره

 و آیدات  از اسدتفاده  بدا  کده  کوشدمی دیلمی ابوایحسن شود. می مشاهده اثر دو این در که است مشترکی

  ببخشد: دینی بوی و رنگ مساال این به احادیق

بُّونص اللهص فصاتهِبع وِن ُي ِْبْبك خ  الله  ق ْ  ﴿ هبا لقوله تعال   لک إ   الل   ةتص  أل  حمب   ک  أا   ةاحملب  ممل فضائ   إن  » ْنت ْخ ُتِ  )آع  ﴾ِإْن ك 
 .(21: 2691« ) لکلل  ا ة لعخ أو لتک إل  حمب   يبفحبتک الن   (82عمران: 
 خدودت  بده  نسدبت  خداوند محبّت به توانی نمی آن بدون که است این محبّت های ارزش از یکی همانا»)ترجمه: 

ی دارید، مرا پیدرو  بگو ای پیغمبر! اگر خدا را دوست می فرماید: می بارگ خداوند که نسخ این براساس برسی.

 .(16 :1333 همان،) («کنید که خدا شما را دوست دارد

   کند: می اشاره )ص( پیامبر احادیق از یکی به دیلمی که چهره زیبایی خصوص در ای

أحسللمل  يف  لللعخ قللاع: رأیلل  ر    يبالن لل أن   ةاحلسللمل یرهللر  حملب لل يف احلللق    للر  و  ةاحملب لل ةاحلسللمل داعیلل لی  عللل  أن  ومللمل الللد  »
 .(6: 2691« )ي ور 
 آشدکار  محبّت  واسطبه است نهاده زیبایی در خداوند که رازی و است آور محبّت زیبایی، نکهیا دییل»ترجمه: )

 .(12)همان: («دیدم چهره نیکوترین در را پروردگارم فرمود: )ص( اسالم پیامبر که است این شود، می
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 خاسدتگاه  درخصدوص  کده  چنان گیرد، می کار به را دیلمی ابوایحسن به نادیک ای شیوه نیا زاایی احمد

 آن البدل  افکندندد،  «والهُيب  » زمدین  در تخمدی  «هخُيلب  » یاء نقط  از د،یرو دمقِ از عشق اصل» گوید: می عشق

 ثمدره  و بدود  ثمدره  رندگ هدن  تخدن  آمدد، بر عشدق  زیدرت  چدون  برآمد. «ُيبواله» یاء افکندند «ه لخ»در  نقطه

 گویدد:  مدی  صوفیه آثار در آیات از استفاده مورد در چیتیک ویلیام (44 :1313 )زاایی، ..«تخن. رنگ هن

بُّلونص اللهص فصلاتهِبع وِن ﴿ است: زیر آیه زمینه این در آیه ترین مهن ْنت ْخ ُتِ   چیتیدک، ر.ک: ) (82 :عملران )آع ﴾ق ْ  ِإْن ك 

 کندد،  مدی  ذکدر  دیلمی که احادیثی و قرآن آیات به توجّه با که است باور این بر آبراهاموف (31 :1322

 معتقدد  همچندین  وی داند. می یکسان زیبا با را نیک که است افالطون پیرو امر این در او که است واضح

 نیدا  رندد، گی مدی  (يالکل ل احلسلمل) یکلّد  زیبدایی  از را خدود  زیبدایی  ،زیبدا  چیاهدای  که نگرش این که است

.(21:همانر.ک: ) است نوافالطونی و افالطونی نگرشی

 و نکندد  تکیده  خدود  شخصدی  نظدرات  بدر  فقدط  و گیرد بهره مستدل و مستند ای شیوه از کوشدمی دیلمی

 ؛اسدت  زاایدی  احمدد  سدوانح  بدا  دیلمی ابوایحسن األیف عطف افترا  بارز های جنبه از یکی مسئله همین

  گوید: می چنین محبّت خاستگاه ابب در دیلمی مثال، عنوان به

يت كاال  ة ال لململ ثثلتات تللحمل احملب لة األ للی   هلايت هلي يف هلها العلال كل  ة ال لدع قو مهلا عللأ أن احملب ل قاع  احب الكتلاب:»
َ  ة منها و اإلثی   ة،العلوی  فلیة منها و الس   ع مبدع ممل احلق تعاىل ااصدر منها مجی. ما ىف العوال،أو    (.12: 2691)« ةبیعی  ال
 عداین  ایدن  در کده  یمحبّتد  آن نکده یا بدر  کندد  می دالیت حکین، دو این ةعقید گوید: می کتاب صاحب»ترجمه: )

 عدواین  همد   در هرچده  و است تعایی حق ةآفرید ییناوّ که است اصلی محبّت آن تأثیرات از همگی دارد، وجود

 (.32 :1333همان، ) («است شده ادرص ،محبّت آن از طبیعی، چه و ایهی چه علوی، چه سفلی، چه است

 خدود  سدخنان  مسدتندات  و مندابع  بده  ای اشداره  دارد، توجّده  سوانح ادبی  جنب به بیشتر نکهیا سبببه زاایی

 و سداال م و هدا تید حکا و هارشع و آیات کالم، جرار جرّ ةشیو به وی شد، اشاره که طور همان کند. نمی

 و شداهد  و حاضدر  معشدو   اگرچده » گیدرد:  مدی  کار به ندیهنرم با را عشق مسئل  پیرامون مختلف نکات

 از مدرد  آن چنانکده  آرد. یکلّد  زیبت معشو  حضور که زیرا بود عاشق دوام بر وییکن بود عاشق مشهود

 شدب  یدک  چدون  رفتدی،  او پیش و زدی آب در شب هر و داشتی دوست کرخ در را زن آن ایمعلی نهر

 امشدب  تدو  اما است مادرزاد خال این که گفت او آمد؟ اکج از خال این که گفت: بدید رویش بر خای 

 بدارگ  سرّی این و دید می خال تا بود آمده خود با که زیرا سرما از بمرد درنشست چون منشین. در آب

 :است معنی بدین اشارت و است

 یددددددار ز ندددددده آگهدددددن  خویشددددددتن از نددددده 
 

 «عشدددددق ز نددددده آگهدددددن عاشدددددقی از نددددده 
 

(1313: 42) 
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 مسدتند  بدرای  هدا حکایدت  و هاراز شدع  گیری بهره ،سوانح با ،األیف عطف یفظی اشتراکات از دیگر یکی

 عربدی  زبدان  بده  األیدف  عطف چون اما ؛است عشق  مسئل پیرامون مختلف های دیدگاه و اتنظریّ ساختن

 مثدال  شداهد  عندوان  بده  عربدی  هدای حکایدت  و هارشع از کتاب این در دیلمی ابوایحسن است، شده نوشته

  :کند می استفاده

لل يعللمل قللی  بللمل  لللمان قللاع: رأیلل  عللل يورو »  :واقفللا  عللل  اوسللر وهللو هللائخ واللله. فقللل  للله   حبیلليب يد اثللامبللمل حمم 
  برء معه، وإاا شاء برء    قخ معله. وهلو أقلرب  يقخ الهسحمبوبن  هو ال ن  إ يتک م. حمبوبک فقاع:   أوبقص   وربا أ

بلهلک  کیل  ي  ي لوت عنله بریلت ق قلاع:   أول لو يما. فقل  له:   أوفق الس  أ جخ يفممل احلشا وأبعد مَلبا  ممل الن   إل   
وح  والللر   ةفللو . فالعقلل  أ للت ااقللادت للله الن  طللرع عسللوع، داالل  للله القلللوب و  مللمل الللک. وهللو أیضللا  يف ان اثللوأ أحللب  

 :ویقوع ي  وهو یبکفریستهص مث ول  فو  کسیب ه والن  
 يقصلللللللللقصلبصللللللللله ِحللللللللل ص اصلتص  یل ع لللللللللاِاق  قصلللللللللليب  .2
 وصاصشلللللللللک و ِمبصصلللللللللاِر ِملللللللللرصا   مصش لللللللللوقصه   .1

 

ِت اثصلللللللللللللللوصأ ِبع   ياصقِضللللللللللللللل   واِنصلللللللللللللللای  ل بصلللللللللللللللاانص
 «  لللللللللللد ورانص  مه  وملللللللللللا  وصأحللللللللللل صاان  ثلصلللللللللللوصت يف 

 

(2691 :96) 
 پدل  روی بدر  کده  دیددم  را هاشدمی  محمّدد  بدن  علدی  گفدت:  کده  است شده روایت سلیمان بن قیس از»ترجمه: )

 درمدان  بخواهدد  اگدر  و نددارد  درمدانی  هی  که است بیماری آن من محبوب همانا من! برادر ای گفت:...ایستاده

 است ای ستاره از تریافتنیندست و است من به من بدن از تر نادیک من محبوب ماند. نمی او در مرضی هی  شود،

را دربدر   او ، قلب. دل من1 گفت: گریست، می که حایی در و برگشت سپس ... شود می دیده آسمان افق در که

بدا   و .2 کندین.  هایمدان بدرآورده مدی    یمدان را در عشدق بدا چشدن     بینین و نیازها گیرد هنگامی که همدیگر را می می

 (36 :1333)کنین.(  اند، شکایت می گرفتههایمان جا  هایی که در سینه راحتیها و نا های بیمار و مشتا  از زن چشن

 و اسدت  زاایی احمد سوانح رسای  در بارز نکات از دیگر انشاعر از ابیاتی یریکارگ به و شعر از استفاده

 هارشدع  ایدن  ةسدرایند  و منبدع  بده  ای اشداره  هدی   زاایدی  اسدت.  ایانگشگفت و ادبی یاثر خلق وی هدف

 معتقدد  وی نجدا یا در کده  چندان  ،باشد کتاب نویسندة خود ،ابیات این از برخی سرایندة بسا چه و کند نمی

 خدود  به را خود» است: شاعران از ابیاتی ذکر و مثال آوردن فنا،  مسئل بیان یبرا ممکن راه تنها که است

 عشدق  بدایت خامی بودن خود خود به را خود دیگر، بودن خود معشو  به خود و است دیگر بودن خود

 او از او بدا  را خدود آنگداه   ،فرارسدد  را او آنگداه  نرسدد  در خدود  و نبدود  را خدود  پختگی راه چون است.

 علدن  در ایدن  و پیونددد  بقدا  بده  فندا  سدرحد  از وار پروانه محرم مرد و آید بقا قبل  فنا که بود اینجا .فرارسد

 :جوانی روزگار به ام گفته من که کند دالیت معنی بدین مگر بیت این و مثای  راه از االّ نگنجد

 اسددت مددن پسددت بددرین چددرخ خددرد روی از  اسدددت مدددن دسدددت در نمدددای جهدددان جدددام



 131/ابوایحسن دیلمی  عطف األیف احمد زاایی و سوانح ایعشّا بررسی تطبیقی مفهوم عشق در 

 اسددددت مددددن هسدددت   قبلدددد ،نیسددددت کعبددد  
 

 «اسددت مددن مسددت جهددان خلددق هشددیارترین
 

(1313: 12)

8-5.نيمضامومفاهيم

8-5-3.عشقسرچشمة

 یتجلّد  و پدردازد  مدی  آن خاسدتگاه  و عشدق  پیدایش و ظهور موضوع به خود کتاب پنجن باب در ،دیلمی

 نیدا  آن رایبد  پدس  ،ببیندد  جداگانده  را عشدق  صدفت  خواسدت  که داندمی خداوند ةاراد از ناشی را عشق

  باشد: انسان صورت همان که آفرید صورتی

فأقبل  علل  األزاع فأبلدأ  لورة  هلي  فأراد الل تعال  أن یرأ هه  الصفة ململ العشلق علل  ا افلراد ان لرا  إلیهلا  اطبلا  ثلا.»
عللخ والقلدرة واحلرکلة ورة الالص ل وأبلدأ يف ااته؛ والل تعال  إاا أقب  عل  شل ء فلأ هر فیله منله  لورة أبلدأ  لورة   ورته و 
 .(16: 2691« ) ائر  فاتهواإلرادة و 
 آن بده  کده  حدایی  در ببیندد  جداگانده  را عشدق  صفت این که )خواست( کرد اراده بارگ خداوند پس»)ترجمه: 

 و اسدت  عشدق  ذات و صدورت  همدان  کده  آفریدد  را صدورتی  و روآورد ازل بده  پس بگوید. سخن او با نگرد می

 قدرت، علن، صورت آن در و دهد می قرار صورتی صورت، آن از چیا آن در وبیاوردر چیای به گاههر خداوند

  .(32 :1333) («کند می ظاهر را خود صفات دیگر اراده و حرکت

 چندین  خصدوص  ایدن  در وی داندد.  مدی  مشداهده  را عشدق  پیددایش  سدبب  دیلمدی  مانند ،نیا زاایی احمد

 او تربیدت  افکندد،  دل خلدوت  زمین در مشاهده دست از جمال تخن که است آن عشق بدایت» گوید: می

 اند: گفته این برای و بود یکی برگرفتن و تخن افکندن که باشد نبوده رنگیک اامّ ؛بود نظر تابش از

 افتددددداد دیددددددار ز عاشدددددقی همددددده اصدددددل

 افتدددداد نددددار در نددددور طمددددع بدددده پرواندددده
 

 افتددداد کدددار آنگهدددی بدیدددد دیدددده چدددون 

 «افتدددداد بسددددیار چدددده مددددرغ طمددددع دام در
 

(1313: 21) 

 عشدق   مسدئل  از برداشدت  همدین  بدا  آفدرینش  امدر  به مربوط براهین از یکی که است معتقد 1ریتر هلموت

 آفریدده  خدویش  صدورت  روی از را انسدان  خداوند زیرا ؛گیرد می قرار پیوند در خویش ذات به خداوند

 ایدن  تشدریح  بده  هیّد مکّ فتوحدات  در نیدا  ابن عربدی  .(32 :1313ر.ک: ) کند نظاره آن در را خود تا است

 شخصدیّت  وی، کده  داد قدرار  مخاطدب  را انسدان  تنهدا  جهدت  آن از گویدد:  مدی  وی پدردازد؛  می موضوع

 آن ایدن  ؛اسدت  منایدت  این دارای ممکنی هر وگرنه است کرده ایجاد را عاین او برای که است باارزشی

 (.321 :1326ر.ک: ) است ایهی صورت بر مخلو  انسان زیرا بخشد می بدو او  ئنش که است چیای

                                                           
1. Hellmut Ritter 
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8-5-8بهخدامحبّت.بندگانش

 محبّدت  زیدرا  ؛است بندگان به خداوند عشق تصویر بودننهان عشق، خصوصیات و حاالت از دیگر یکی

 هدی   گویدد  مدی  اامّ ؛کند نمی انکار را محبّت نوع این ،دیلمی اوست. ذات به قاان و است ایهی صفات از

  گوید: می چنین خصوص این در وی آید. وجود به انسان عقل در تواند نمی از آن تصویری

لافل  اخ ثا يف ة لعباد     ور ه الل  حمب   ا ما اوتاروا ممل القوع فیها، فهو أن  فأم  »  ل تل ع  لل   ة تعلال  قائملالل   ةا  لفللق أل  
 ة  کیفی للر احملللدو و دو   یتصللو  حملللوا ةعقولنللا حمدثلل عقولنللا ألن   للله يف ةااتلله    للور  عقولنللا کمللا أن   ثللا يف ةو للفاته    للور 

 .(33: 2691« )ولیائه بشواهدهاه ألتب  تعرع حمب   ؛أفعاله
 تصدویری  هی  بندگانش، به خداوند محبّت از که است این است، پایرفته باره این در که ای عقیده اامّ»ترجمه: )

 خداوند، صفات از و اوست ذات به انقا همیشه که است ایهی صفتی ،محبّت زیرا ندارد وجود مخلوقات نقش در

 عقول زیرا ؛نیست تصویری هی  ها آن در هن او ذات از که طور همان ندارد. وجود ما های عقل در تصویری هی 

  لیوسد به بلکه ،باشد داشته او افعال چگونگی و «محدِث» از تصوری هی  تواند نمی محدِث و هستند «محدَث» ما

 .(121 :1333) «شود می شناخته او اوییای به اوندخد محبّت ،محبّت های نشانه

 بده  و آن  لیوسد  بده  و دارد ندام  دل کده  اسدت  بدین جهدان  جامی صاحب انسان، :گوید می زاایی احمد 

 سدوار  جدان  مرکدب  بدر  جدا  عشدق  حقیقت» بپردازد: عشق اسرار تماشای به تواند می خیال نیروی کمک

 چده  او صدفات  و ذات کدس  اسدت.  متعداّز  خود عاّ حجب به خود او و اوست صفات محلّ دل اامّ ؛نیاید

 کده  نیسدت  ممکدن  این از بیش دل، یوح روی از که نماید علن دیدة به روی او نهمت از نکته یک داند؟

 (.31 :1313) «فرانماید را خود روی تا خیال عاین در اامّ ؛داد تواند نشانی یا بیانی او از

 اذعدان  بدارگ،  عاشدقان  تمدام  :گوید می و داند می درک قابل را انسان به خداوند محبّت نیا چیتیک 

 خدا اگر .هاست انسان به خدا عشق انگیااند، برمی را خدا به انسان عشق ،لاوّ  درج در آنچه که اند داشته

 کده  اسدت  معتقدد  وی باشدند.  داشدته  دوسدت  را او توانندد  ینمد  مردم باشد، نداشته دوست را مردم قبل از

 سدند  و آفرید ها آن به عشق خاطربه را ها انسان خدا که دارد دیتأک نکته این بر قا یقد «مخفی کنا» حدیق

بُّواصله  ﴿ آیده  شود، می بیان عشق رخّأت و متقدّ ییدأت در اتکرّ به که قرآنی لبُّه ْخ وصُيِ   لاوّ اسدت.  (25 :)مائلد  ﴾ُيِ 

 (.132 :1322ر.ک: ) رزندو می عشق او به ها انسان بعد و ورزدمی عشق ها انسان به که خداست

آنبندیمحبّتوحاالتمختلف.طبقه8-5-1

 مدورد  در دیلمدی  ابوایحسدن  کده  اسدت  هدایی  بنددی  طبقده  ،األیدف  عطف کتاب توجّه قابل نکات از یکی

 - زمیندی  و آسدمانی  - عشدق  ندوع  دو بده  را عشدق  افالطونیدان  آنکده  وجدود  بدا  اسدت.   داده انجدام  محبّت

 ارااده  عشق از دقیقی و کلّی های بندی تقسین بار ییناوّ برای دیلمی رسد می نظر به اامّ ؛اند کرده بندی تقسین



 133/ابوایحسن دیلمی  عطف األیف احمد زاایی و سوانح ایعشّا بررسی تطبیقی مفهوم عشق در 

   ست:ا داده

 ةألهل  املعرفل يوحیلد والوع عقللاألهل  الت   ي: الوع إثلأ لناع ةمسلأالواع خ ةون مخسلیتحاب هبلا احملب ل يتل  ا ةاحملب   فنقوع: إن  »
 (.9: 2691« )ا .اع الن  لرا   يا  واوع هبیمالن   واص  خ واوع روحاِن

 کده  اسدت  ندوع  پدنج  دارندد،  مدی  دوسدت  را همددیگر  آن  واسدط  بده  انمحبّد  کده  یمحبّت گویین: می پس»ترجمه:)

 ندوع  اسدت،  عرفدا  مخصدوص  کده  عقلی نوع است، دانموحّ مخصوص که ایهی نوع است: گروه پنج مخصوص

 که بهیمی() حیوانی نوع و است مردم  عامّ مخصوص که طبیعی نوع است، مردم خواصّ مخصوص که روحانی

  .(3 :1333همان، ) («است فرومایه مردمان مخصوص

 از ندوع  دو به تنها بلکه ؛کند نمی آن مختلف حاالت و عشق انواع بندی تقسین به یتوجّه زاایی احمد 

 ازل در کده  اسدت  جدان  ایدوان  عشدق  بارگاه» کند: می بیان را ها آن میان های تفاوت و کند می اشاره عشق

 بیدرون  حجدب  درون از نیدا  او افتدد،  افشدفّ  ها پرده اگر است. بازنهاده آنجا ﴾ألصْس   بِلرصبِ ك خْ ﴿ داغ را احارو

 درون در بدرون  از خلدق  عشدق  و آید بیرون درون از حدیق این عشق که است بارگ سرّی اینجا و آید

 (.22 :1313) ...«رفت تواند کجا تا که است پیدا اامّ ؛رود

یالهقزمينیباعشق.رابطةعش8-5-4

 بدرای  اگدر  عاشدقان  هدای  جدان  کده  اسدت  معتقدد  و داند می ایهی محبّت زیربنای را طبیعی محبّت ،دیلمی

   کنند: قبول نیا را ایهی محبّت توانند نمی نباشند، آماده طبیعی محبّت پایرش

َ   ةا بدأان بهکر احملب   إّ  واعلخ أان  » . ةاإلثی ل ةإلل  احملب ل ي  ینتهلأعل  منهلا حت ل يات إل  ما هه  املقامأ يقه منها یرتألا   ةبیعی  ال
َ   ةب  أ لقبوع احملثا إاا ل ای   ةفو  احلاملوقد وتدان الن    .(22: 2691« )ةاإلثی   ة  ُتم  احملب   ةبیعی  ال

 از االترب آنچه به مقامات اهل که است آن  لیوس به زیرا کردین بیان را فطری محبّت نخست ما که بدان» ترجمه:)

 هسدتند،  محبّت حامل که هایی جان هرگاه که این دریافته ما برسند. ایهی محبّت به که جایی تا رسند یم است آن

  .(23 :1333) («کنند حمل را ایهی محبّت توانند نمی نباشند، آماده طبیعی محبّت قبول برای اگر

 عشدق  بده  برسدد،  خدود  کمدال  به ونچ و شود می شروع آیودگی از عشق که است معتقد نیا زاایی احمد

 بدود  زاری و خدروش  و باندگ  ابتددا  در» شود: می منتهی وصال و نظاره به زاری و گردد می لمبدّ حقیقی

 و افتد باقی در حدیق بگیرد، والیت و رسد کمال به کار چون است، نگرفته والیت تمام عشق هنوز که

 گفت: کهچنان شود، لمبدّ گیپایود به آیودگی و گردد بدل نااری و نظاره به زاری

 بددددود نددددو نگددددارم عشددددق مددددرا کدددده لاوّ ز

 بفدددداود دردم و نایدددده مددددرا گشددددت کددددن
 

 نغنددددددود مددددددن نایدددددد  ز مددددددن  همسددددددای 

 «دود گددردد  کددن  گرفددت همدده  چددو  آتددش
 

(1313: 23) 



 1331پاییا ، 31نام  ادبیّات تطبیقی، سال هشتن، شمارة  / کاوش233

 سراید: می چنین خصوص این در نیا موالنا

 ضدرر  آمدد  عشدق  کدوی  کدا  شمر هاعنایت از این

 دهدد  مدی  چدوبین  شدیر شم خدود  پور دست به زازی

 بدود  آن چدوبین  شمشدیر  بدود  انسدان  بدر  کده  عشقی

 هددا سددال آمددد یوسددف بددر ابتدددا زییخددا عشددق
 

 انتهددا سددتحقّ عشددق بددر گددار را مجددازی عشددق  

 زدداا در گیددرد شمشددیر شددود اسددتا آن در او تددا

 ابدتال  آیدد  آخدر  چدون  شدود  رحمدان  بدا  عشق آن

 قفدا  یوسدف  بدر  کدرد مدی  خددا  عشدق  آن آخر شد
 

 (21 :1 ج ،1363)

8-5-5باارتباطراهعشق.خدا

 بددن  بدا  روح پیوند برای قلب در دشوار راهی را عشق عرب، مردم هایرشع و سخنان به استناد با ،دیلمی

 گفت: پرسیدند: عشق دربارة اعراب از یکی از» گوید: می چنین خصوص این در وی کند. می بیان انسان

 دسدت  در را نفدس  اختیدار  نفدس  خدود  از بدیش  و باشدد  می نبد در روح از قلب در راه ترین دشوار عشق

 و جدادو  میدان  آن و اسدت  بازماندده  آن وصدف  از زبدان  شدد.  یطیدف  و آشدکار  سدپس  شدد؛  پنهان دارد.

 بحدر  در شدعر  ایدن  خوانددن  بده  شدروع  سدپس  است. )هموار( یطیف آن پیمودن و آن راه است. دیوانگی

 د:کر طویل

لللللللا ِإن اثصلللللللوصأ يف  ق لللللللو ص  يه وصلِیلصللللللل .1  عصِلمت مص
للانص  .2 ِلللبص  أم القصلللبِ  يف  اثصللوصأ أکص  اثصللوصأ تص
للللللللا .3  اثصللللللللوصأ اآلِوللللللللرص  ِإلصلللللللل  رصقُّلللللللل  وصأیلُّه مص
لللللا فلللللِذن .4  مصابصللللللدا اق لللللل    بصلللللدص  قصلللللللب   ق لت مص
لللللللا وصلصِکللللللمل .5 لللللللانِ  مه  ا اصا یصریلللللللِر    ر وحص  لصلللللللهص

 

قصللللللللللللللللللللوِل   للللللللللللللللللللا لص  وصِإن کص للللللللللللللللللللالصنِ  تصعلصمص  فصسص
 ِقیصلللللللانِ  ع ی للللللونِ  ملِمللللللل طصللللللرع   القصللللللللبِ  عصلصلللللل 

للللللللللللللللللا  تصِصلللللللللللللللللللفصانِ  ِبصلللللللللللللللللللا يالبصلللللللللللللللللللادِ  وصأیلُّهص
لللللللللللللللا وصِإن لللللللللللللللا طصلللللللللللللللرع   ق لت مص نِ  فصمص  بصلللللللللللللللِد ص

ا فلصیصعللللللللللللللللللللللللِرع   للللللللللللللللللللللللهص  أتصِلفصللللللللللللللللللللللللانِ یص فلص  اصا هص
 

(2691: 22) 
دانیدد از مدن    مانند سخن من دربارة عشق سخن بگویید و اگدر نمدی   ،دانید اگر می !دوست مندو . ای 1ترجمه: )

. 3کندد.   خوان عشق را در دل جاب مدی  دل است یا گوشه چشمی از چشمان زنان آوازه آیا عشق در. 2بپرسید. 

برد و کدامیک از ایدن دو آزدازگر ان چیدای اسدت کده شدما        کدام یک از این دو عشق را برای دیگری باال می

م گوین آزاز نکرد و اگر بگویید گوشده چشدن، پدس هیچکددا     . اگر بگویید دل آزاز کرد می4کنید؟  وصف می

شناسد و  ا میآورد پس این یکی آن دیگری ر ها دو روح هستند که این به آن رو می . بلکه آن2آزازگر نبودند. 

 .(11 :1333)«( گیرند با هن انس می

 کده  اسدت  دل ایدن  و آیدد  مدی  عشدق  کدار  بده  تنهدا  کده  است ابااری مانند دل که است معتقد ،زاایی 

 او نبدود  آن تدا  آدمدی  اعضدای  از اسدت  کاری را هرچیای که بدان» دهد: خبر معشو  احوال از تواند می
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 بدود.  بیکدار  نبدود  عشدق  تدا  اسدت.  عشق ،دل کار و شنیدن را گوش و است دیدن کار را دیده .بود بیکار

 عاشدقی  و عشدق  بدرای  را دل کده  آمدد  یقدین  پدس  دیدد.  فدراهن  خدود  کدار  به نیا را او آمد عاشقی چون

 معشدو   از تدا  اسدت  طلدب  طالی  ،فرستد دیده روی به که ها اشک آن نداند. دیگر چیا هی  و اند آفریده

 راه از قدوتن  و آمدد  تدو  راه از بدال  ایدن  که فرستد او با متقاضی است،  دیده از او بدایت که است خبر چه

  .(43 :1313) «توست

 از تنهدا  و دیابد  مدی  ارتبداط  خداوندد  بدا  خدویش  جان طریق از تنها آدمی که است معتقد ریتر هلموت 

 یکدی  که کیهانی موجودات  هم از بیهوده استمداد از پس تواند می سایک که است «جان دریای» طریق

 بیابدد.  را خود مطلوب سرانجام پیامبران یکایک به آوردن روی و شتابد می ها آن یسو به دیگری از پس

 سدایک  (ص) یدامبر پ کده  ای یحظه دارد.می ارزانی او به (ص) محمّد حضرت را بخشرهایی معرفت این

 ریتدر، ر.ک: ) پدردازد  درون در سدلوک  به خارج جهان در بیهوده جستجوی یجا به که دهد می اندرز را

1313: 233) 

.وصالدرعشقیعنیفنا8-5-6

 از پدس  انسدان  سرنوشدت  موضدوع  کدرده،  مشدغول  خود به را بشر ذهن همواره که فلسفی مساال از یکی

 ایهیدون  کدار  نهایدت  اامّد  ؛اسدت  نداگوار  بسدیار  طبیعیدون  بدرای  گمر که است معتقد دیلمی است. مرگ

 وی اسدت  جاویدد  یانزندگ عین ها آن یبرا نیستی و مرگ ،حقیقت در .است محبوب با ها آن شدن یکی

  گوید: می مورد این در

َ  احملب   واعلخ أن  » لک منهخ هبخ إل  اثالا ا أوحش؛ مث أد  الت  هشه و د  لل  اهاب العق  واإتهخ تناه  حمب   ةبیع  ممل أه  ال
للاد  حملبللوب و هللو احلیللاة الدائمللةواملللوت : 2691« ). و لللی  هکللها حللاع اإلثیلل  مللنهخ، فللذن حللاع تنللاهیهخ إمللا إللل  اُت 
222.) 

 کارهدا  ایدن  سدپس  شود. می منتهی ددمنشی و سرگشتی عقل، دادنازدست به طبیعیون، محبّت که بدان »ترجمه:)

 شدنیکی ها آن کار نهایت زیرا نیست چنین ایهّیون حال که حایی در کشاند. می رگم و نابودی یسو به را ها آن

 .(162 :1333) («باشد می جاودانی زندگانی عین که است محبوب با

 معتقدد  وی داندد.  مدی  حقیقدی  وصدال  ضدّ را نفسانی حیات مرگ، به فلسفی دیدگاهی با نیا زاایی احمد

 فدرع  پیوسدتن  و معشدو   در عاشدق  شدنفانی با مگر داد اهدنخو رخ معشو  و عاشق شدنجمع که است

 برای ؛ وفنا و فدا شرط به االّ نیایند فراهن باشند، ینضدّ و معشو  عاشق باشد چنین چون الجرم» :اصل به

 :اند گفته این

 مددددار یددددامّ وصدددلن بددده دگدددر کددده گفتدددا  سدددددبانگار آن رویدددددن بدیدددددد زرد چدددددون
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 دیددددار از شددددی مدددا ضددددّ تدددو کددده زیدددرا
 

 بهدددار رندددگ مدددا و داری خددداان رندددگ تدددو
 

(1313: 36) 

 کده  شدود  مدی  سدبب  درحقیقدت  ،صوفیان دیدگاه این که است معتقد خصوص این در ،ریتر هلموت 

 یمفهدوم  بده  آدمدی  بدرای  مدرگ  مسئل  شود می باعق چنینهم و بنگرد مرگ  مقوی به نو نگاهی با انسان

 .(333: 2 ج ،1311ر.ک: ) گیرد  جای هستی  رصع در معقول یتواقعیّ عنوان به و دشو لیبدت جدید

.عشقوالهيات8-5-1

 فراتدر  طبیعدت  از طبیعیون تهمّ که است معتقد ،دیلمی ،محبّت پیرامون طبیعیون نظرات و عقاید باب در

   :کنند می نکوهش را عشق ها آن ،سبب همین به و رودنمی

ثوت املعرفة، و ما رأی   عاشقا  إ   ضعی ص العق . قاع  لاحب و قی    ئ  بعض األطب اء عمل العشق، فقاع: العشق ممل »
الکتاب: إن الیوانای  ق   فیهخ العشق  و احملب لة  رتقلاء أک لرهخ إلل  ا ثیلات واشلتریاع مهمهلخ هبلا عنهلا. فأم لا الَبیعل ، فلال 

 .(68: 2691« )عهر له ف  ام ها ألن مه ته   تتجاوز عال الَبیعة. فهم ه  ثا حماع
 ناشی رهنگامید شناخت از عشق گفت: پرسیدند. عشق مورد در را پاشکان از یکی که اند گفته»ترجمه:)

 یونانیان میان در همانا گوید: می کتاب صاحب بود. خردکن نکهیا مگر ندیدم را عاشقی هرگا و شود می

 در هدا  آن  پیوسدت  هدای  کوشدش  و یافتندد  ارتقدا  ایهیدات   مرتبد  به ها آن بیشتر زیرا ؛شد کن محبّت و عشق

 زیدرا  ؛ندارندد  محبّدت  نکدوهش  در عاری هی  طبیعیون اامّ؛ شد محبّت و عشق از زفلتشان باعق ایهیات،

 ریناپدا  اجتنداب  امدری  هدا  آن طتوسّد  محبّت نکوهش ،جهیدرنت رود،نمی فراتر طبیعت عاین از ها آن همّت

  .(134 :1333) («است

 بده  تواندد  نمدی  علن اامّ ؛است پنهان روح صدف درون که کند می تشبیه مرواریدی به را عشق ،زاایی 

 ادراک از اندد  بسدته  بدر  دیدده  را عقدول » د:گوی می چنین خصوص این در وی یابد. دست بها گران رّدُ این

 مکندون  جوهر به نیست راه را علن صدف به چون پس است. عشق صدف روح و روح حقیقت و تماهیّ

 زاایدی  و دیلمدی  بدا  موضدوع  این در ،نیا روزبهان (22 :1311) «بود؟ هرا چگونه ،است صدف آن در که

 و ییلدی  عشدق  گویدد  مدی  و دهدد  مدی  آسدمانی  رنگی نیا زمینی پاک های عشق به وی اامّ ؛است دهیعقهن

 ناد عجن، و عرب در که اهاین امثال و بشر و هند و عارا و وامق و رافع و دعد و بثینه و جمیل و مجنون

 کده  اسدت  روشدن  دانایدان و  علمدا  بدرای  زیرا ؛است ارواح فتأیّ ،حقیقت در ،است معروف اعلم و عقال

 (.11 :1313 شیرازی، )بقلی ...«است طبیعت از فراتر عشق حقیقت

.دلمنزلومأوایعشق8-5-2

 مدورد  در وی د.داند  مدی  انسدان  دل را عشدق  تاییّد فعّ و رشدد  جدای  و سکونت محلّ و فرود محلّ ،دیلمی
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   کند: می اشاره افالطون اتنظریّ ویژه به یونان بارگ  فالسف سخنان به خود در کتاب قعش توصیف

احلللرص.  اا تربلل  اتتمعلل  إلیلله مللواد  ذبلل . فللتر   ّلل  مث  ا و القلللوب؛ فللذاا تولللد ُتللر   يفیتولللد قللاع ار للَالی : العشللق طملل. »
َ  جلاو و ل  ا هتیللاو وال ف  ازداد  لاحبه يفقللرار اللن   ملا قلوأ يفوکل   یؤدیله إلل  احلللرص  يهاللک ال للالفکللر واألملاا . و و مل. ال

  َ  .(83: 2691« )فساد العق ائخ واثسیان وأح ان و هر الد  املقلق والس  یؤدیه الک إل  الریخ  يب حویبع ه عل  ال
 رشدد  و جنبدد  مدی  شدد،  ایجاد هرگاه پس شود، می ایجاد ها دل در که است طمعی عشق گفت: ارسطو»ترجمه: )

 نفس، محلّ در هرگاه و شوند می جمع آن در حرص های همادّ شد، بارگ هرگاه شود. می بارگ سپس ،کند می

 را او کده  اسدت  چیدای  آن ایدن  و افاایدد  مدی  خود صاحب آرزوی و اندیشه طمع، پافشاری، هیجان، بر شد قوی

 عشدق  پیوسدته  یردایب شب و کنندهنگران اندوه به کار این که جایی تا دارد یم وا طلب به و کشاند می آز یسو به

  .(41 :1333) («انجامد فرومی تباهی و ها اندوه شدید،

 دل دارد، برعهدده  را یتمسدئوییّ  بددن  از عضدوی  هدر  که طور همان ،است معتقد ،مورد این در ،زاایی 

 بددان » اسدت:  محبّدت  و عشدق  از پایرایی همانا که است نهاده خود دوش بر را خاص ای وظیفه نیا انسان

 گدوش  و اسدت  دیدن کار را دیده .بود بیکار او نبود آن تا آدمی اعضای از است کاری را چیای هر که

 فدراهن  خدود  کدار  بده  نیدا  را او آمد عاشقی چون بود. بیکار نبود عشق تا است. عشق دل کار و شنیدن را

  .(33 :1311) «نداند دیگر چیاهی  و اند آفریده عاشقی و عشق برای را دل که آمد یقین پس دید.

 کده  اسدت  معتقدد  وی کندد.  مدی  ذکدر  معرفدت  حصدول  جایگاه و محبّت ورود محلّ را دل دبّاغ، ابن 

 اسدت  وابسدته  یتجلّ دوام به محبّت و محبّت دوام به یتجلّ این و کند می یتجلّ عاشق بر معشو  اوصاف

: ر.ک) گدردد  مدی  حاصدل  هسدت،  کهچنان محبّت معرفت محب، قلب بر وارد ترادف و ترتیب این از و

.(23 :1313 باغ،ایدّ ابن

8-5-3.زيپرهناپسندعشقاز

 .اسددت ناپسدند  از پسدندیده  عشدق  دنکددرصمشدخّ  کندد،  مدی  بیدان  عشددق بداب  در دیلمدی  کده  مسداالی  از

 نکدوهش  درخدور  عشق و (حممودة ةحمب  ) ستایش درخور عشق میان دیلمی که است باور این بر آبراهاموف

 تروحانیّد  و تنورانیّد  خدود،  خلوص در که است عشقی ،لاوّ نوع زیرا ؛شود می قاال تمایا (مهموملة ةحمب ل)

 اسدت.  ختده یدرآم حیوانی شهوات با که است عشقی ،مدوّ نوع که حایی در ،کرده حفظ را خود آزازین

(1322: 22).  

 گوید: می چنین خصوص این در ،دیلمی

اء فصلحالعلملاء والفقهلاء وال مجلاع  ةحملب لق ثلا    تعل ل ةملهبی ألوالق إ   ها کل    ةتهات احملب  ممل ما ینکر فلخ یبق بعد الحمل »
 (.22: 2691« )م  واملتفلس واملتکل   ةوالعقالء وأه  املعرف
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 اجمداع  بده  کده  )حیدوانی(  بهیمی اخال  جا شود انکار که نماند چیای محبّت وجوه همه از آن از پس»ترجمه: )

 )دیلمدی،  («نددارد.  محبّت با نسبتی هی  ها دان فلسفه و مانمتکلّ عارفان، خردمندان، فصیحان، فقیهان، دانشمندان،

1333: 23). 

 نهداده  طهدارت  و پداکی  عدین  بدر  عشق چون که است معتقد و داند می قدسی بنایی را عشق نیا زاایی 

 عدین  بدر  اسدت  قدسدی  بندای  حقیقدت  که عشق» باشد: دور علل و عوارض هرگونه از باید بنابراین، ؛شده

 «هنیحبّ» که است این او بدایت که زیرا پاک، نصیب از و است دور علل و عوارض از ت،طهار و پاکی

 از آن بدود،  نشدانی  جدایی  نصدیب  و تعلّد  معندی  از اگدر  نیست. نصیب و تعلّ امکان خود هایبتّ او اندر و

(.44 :1311) «است عاریتی و یشکری و است عارضی و است کار بیرون

شوق.رویاروییعاشقبامع8-5-31

 بده  دیلمدی  دهدد،  مدی  رخ محدبّ  بدرای  کده  روحی حاالت و محبوب با محب روشدنهروب  یحظ باب در

 :  کند می استناد زمینه این در یونان حکمای و فالسفه عقاید و سخنان

 یکلون منله اإلاملاء علل  العاشلق إاا ارلر إلل  معشلوقه فقلاع إن   يهبب ال لها احلکلیخ أولربان علمل الس لی  أ 1قاع له تر یو »
توفله فرحلا  والرب روحله  فتضلَرب روحله يف ة  العاشق ینرر إل  معشوقه فجأ الک أن  وح. و فرح الر   ةالک شد   بب يفالس  

: 2691« )يهو حلفیقربواه و  ،ه قد مات ان أا   لک یرمل  وله فذاا اوتف  روحه أام  علیه ة  عشریمل  اعو  ةفتتتف  أربع
63). 
 معشدو   دیددن  هنگام در عاشق شدنهوش یب باعق که تیعلّ از ار ما حکین ای گفت: او به جرسیوس»ترجمه: )

 ناگهدان  عاشق که است صورت این به آن و است روح حدّ از بیش شادمانی آن تعلّ گفت: کن. آگاه شود، می

 و بیسدت  و گریاد می او روح و شود می قرار یب شادی روی از درونش در او روح و کند می نگاه خود معشو  به

 پندارندد  می مردم دییل همین به و شود می هوش یب شود، می پنهان عاشق روح هرگاه شود. می نهانپ ساعت چهار

 .(111: 1333، همان) («گاارند. می قبر در است، زنده که حایی در را او و است مرده او که

 از ناشدی  را عاشدق  اضدطراب  وی کندد.  مدی  تفسدیر  را مسدئله  این شناختی روان دیدگاهی از نیا زاایی 

 کده  است عشقی هایتحکای از مجنون و ییلی داستان داند. می عشق بدایت در وی ضعف و تجربگی بی

 حکایدت  ایدن  بده  ،مثدال  شداهد  عندوان  بده  دیلمی مانند نیا زاایی احمد و است گرفته قرار عام توجّه مورد

 عشدق  از مدرد  ایدن  :گفتندد  ییلدی  قدوم  به و آمدند گرد مجنون قبیل  اهل که اند آورده» است: دهکر اشاره

 معندی  این از را ما گفتند: بیند؟ را ییلی او تا باشد دستوری بار کی اگر دارد زیان چه شد، خواهد هالک

 ییلدی  در خرگداه  و بیاوردندد  را مجندون  نددارد.  او دیددار  تداب  مجندون  خدود  ویدیکن  نیسدت  بخلدی  هی 

                                                           
1. Gorgeous  



 232/ابوایحسن دیلمی  عطف األیف احمد زاایی و سوانح ایعشّا بررسی تطبیقی مفهوم عشق در 

 ز گشدت،  پنهدان  او شدد،  پیددا  او ونچ شد. هوش یب مجنون که بود نگشته پیدا ییلی سای  هنوز برگرفتند.

 گفتده  شداعر  که بود اینجا ندارد. ییلی دیدار طاقت او که گفتین ما گفتند: .تر خوش پنهان معشو  با آنکه

 :است

 بدددارم وصدددلت بددده هجدددر ندهدددد مدددی گدددر،
 

 دارم کددداری تدددو کدددوی سدددر خددداک بدددا 
 

 او اویدی  کده  خدورد  نتواندد  تقدو  وصدال  حقیقدت  از اامّد  علدن،  هستی در خورد تواند قوتی او از که زیرا

 .(24 :1311) «نماندب

8-5-33پنهاندرد.عشق

و  سدنگین  بدار  کید  و پنهدان  یدرد نمایدد،  مدی  دشدوار  آن توصدیف  کده  عشدق  هدای  حایت از دیگر یکی

  گوید: می دیلمی ابوایحسن کهچنان ؛برد نمی بین از را آن مرگ جا یچیا هی  که است کمرشکن

علمل العشلق فقالل : هلو بضلروب: منهلا العلر ، و منهلا التکلل  فأملا ماکلان     الورقاء بن  احل و أع النعمان بمل املنهر»
و أملا ملا کلان منله واتله  فذاله  ،دٌّو  منه تکلفلا  فبقلاه   قلیل ،   یلبل  أن  لفله األ مص، و  یکلون لله دوام  و  یراعل  لصلاحبه 

فهلو اللداء  ،و أما ما کان عرضا   .تنم  کما تنم  النار جی ع احلَب یبدو ضئیال مث یعود تلیال ، مث یستکخ املرک  وینم  کما
 (.28: 2691« )الدف  و ال ق  الفادح الهأ   یبلیه ش ء ات ااقضاء األت 

 یکدی  اسدت:  ندوع  چندد  عشدق  گفدت:  او و پرسدید  عشدق  ةدربدار  «خُس بنت ورقاء» از «منار بن نعمان»» ترجمه:)

 «فتکلّد  روی از» آنکده  اسدت.  «فتکلّد  روی از» دیگری و است «افشاریپ» یکی است، آمدنی( )پیش «عارضی»

 بدرای  نددارد.  دوامدی  هدی   و گرداندد  مدی  کهنده  را آن روزگدار  که کشد نمی طویی و است اندک عمرش است،

 به سپس شود می آزاز حقارت با است «پافشاری» روی از آنکه اما؛ کند نمی ایجاد یدوست نوع هی  خود صاحب

 آتش که طور همان گیرد( می )باال کند می رشد و گرداند می استوار را دل مرکا آن از پس و گردد یبازم بارگی

 است کمرشکنی سنگین بار و پنهان درد یک است، «عارضی» آنکه اما؛ شود می برافروخته هیام افاودن لهیوس به

 .(12 :1333همان، ) («برد نمی بین از را آن عمر آمدن سر به جا یچیا هی  که

 کندد  مدی  اشاره عشق از یا گونه به دیلمی همانند ،معشو  و عاشق میان روابط خصوص در نیا زاایی 

 عاشق عااب و رنج سبب و گردد می عشق جایگاین درد، این که است اسرارآمیا درد یک با همراه که

 و خلدق  از و خود از شود خجل عاشق و برگیرد رخت عشق که بود هن عشق تحقیق به مالمت» شود: می

 تدا  آنگداه  تی.مددّ  عشق بدل آنجا بماند، خلیفتی به دردی بر آن باشد فمتأسّ و عشق زوال در معشو  از

 از بپوشدد  روی عشدق  کده  بود اریبس نیا و شود تازه کاری تا برگیرد رخت نیا درد آن رسد. کجا به خود

 و گداه  برآیدد  دیگدر  یرنگد  بده  زمدان  هر است. بوقلمون او که گیرد نمودن دردی و عشقی نمایش ور 

 (.11 :1311) «باشد نرفته و رفتن که گوید
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 از یکدی  را آن و داندد  مدی  عاشدق  درون در عشدق  شدروع  های نشانه از را درد پیدایش ،بقلی روزبهان 

 و کندد  مدی  اشداره  خصدوص  ایدن  در خود تجربیات به وی آورد. می شماربه سایک روی پیش امتحانات

ر.ک: ) دیددم  عشق امتحان در را خود و شد پیدا یدرد من در سلوک و سیر ها سال از پس که گوید می

1313: 2) 

.خواریعشق8-5-38

 و خردها خوارشدن سبب و معشو  با عاشق همراهی را عشق دیلمی ،معشو  و عاشق رفتارهای  درزمین

  گوید: می چنین زمینه این در وی داند. می ها جان یبردار فرمان

ع يت كاال  أو  ة ال  ها ممل ثثتات تلحمل احملب ة األ لی  يت هي يف هها العال كل  ة ال  احملب   قو مها علأ أن   قاع  احب الكتاب:دع  »
 «.(12: 2691) «ةالَبیعی  ة،اإلثیة منها و العلوی  ة منها و فلی  العوال،الس   احلق تعاىل ااصدر منها مجی. ما يفمبدع ممل 

 او برای ها جان که است ظاین سلطانی و ستمگر پادشاهی گفت: پرسیدند. عشق دربارة اعرابی مردی از» ترجمه:)

 او حرکدت  اسدت.  یطیدف  فرودگداهش  جای و دشوار قرارگاهش محلّ شدند. مطیع او برای ها دل و شدند خوار

 پدیش  شددید  محبّت از که حوادثی خاطر به افتد می بین به عشق از که جایی تا پیوندد می دل به و است تند بسیار

 (.21 :1333) («آید می

 و قددرت  صداحب  را معشدو   وی اسدت.  تر نادیک افالطونیان به زاایی احمد دیدگاه ،مورد این در 

 ،زاایدی  د.شو می لمبدّ عشق به خواری و ذیت این که داند می تذیّ و بند گرفتار را عاشق و جالل و جاه

 امیری. همه معشوقی و تاس اسیری همه عاشقی» کند: می توصیف یامیر را یمعشوق و یاسیر را عاشقی

 ایدن  افالطونیدان  (46 :1311) «االربداب؟  ربّ و رابیِلتّد  مدا »اسدت؟  مناسب چه گستاخی اسیر و امیر میان

 گونه هر لتحمّ و خدمت عنو هر منجاا ما گویندد:  می و دانند می افتخار  مای را عشق های سختی و ها ذیّت

 و ستگیآرا یدد ما و نیندا تشرافتخاا از آن را کهبل ینرنشما عاشق ننددگ را عشددق راه در تمایّ و سختی

 (.62 :1322 افالطون،ر.ک: ) شناسین او ندگیازبر

1.نتيجه
 هن و یفظی ساختار جهت از هن فراوانی اشتراکات زاایی احمد سوانح  رسای و دیلمی األیف عطف کتاب در .1

 معشدو   و عاشدق  زیبدایی  و شدناختی روان فلسدفی،  مباحدق  به پرداختن درخصوص همچنین مفهوم و معنا ازنظر

 توصدیفات  و هدا  تحلیدل  در زاایدی  احمدد  :گفدت  تدوان  می یکلّ طور به امّا خورد. می چشن به عشق  مسئل پیرامون

 در زاایدی  احمدد  ةشدیو  نیدا  و اسدت  داشدته  نظر دیلمی ابوایحسن های دیدگاه به عشق پیرامون خود شناختیروان

 فارسی و عربی شعر از گیری بهره نیا و عاشق حاالت و ایهی عشق مراتب و زیبایی و حسن مفهوم تشریح و تبیین

 است. األیف عطف کتاب در دیلمی ةشیو همان یادآور ،مستدل و نبیّ شواهد عنوان به



 231/ابوایحسن دیلمی  عطف األیف احمد زاایی و سوانح ایعشّا بررسی تطبیقی مفهوم عشق در 

 بدار  اوّیدین  بدرای  آن، پیرامون مساال و روشن و صمشخّ تعاریف بیان بر افاون األیف عطف کتاب در دیلمی .2

 آیدات  چندین هم و فالسفه و حکیمان گفتار و سخنان از استفاده با و است دهکر ارااه را عشق زا دقیقی  بندی طبقه

 خدود  کتداب  در را مسدتندات  ذکدر  با همراه مستدل و علمی ای شیوه ،عربی و فارسی هایرشع و احادیق قرآنی،

 امّدا  ؛شدود  نمدی  دیده نآ ماهیّت و عشق از روشمندی و دقیق تعریف اگرچه ،سوانح  رسای در است. گرفته کار به

 گیرد. می بهره هاتحکای و هارشع و قرآنی آیات بارگان، سخنان از هنرمندانه و ادبی ای شیوه به نیا زاایی

 از میداان  یدک  بده  دیلمی ابوایحسن هن و زاایی احمد هن رسد می نظربه احادیق، و آیات از استفاده   نیدرزم .3

 ،است شده بیان اثر دو این در اتکرّ به که قرآنی سند؛ و اند کرده تفادهاس عشق مساال تبیین در احادیق و آیات

بُّواصله  ﴿ آیه بُّه ْخ وصُيِ  از  گیری بهره و زاایی احمد هنری و ادبی پردازش گفت توان می کل در .است (25 :مائلد ) ﴾ُيِ 

 است. داده قرار واال ایگاهیج در را اثر دو این دیلمی ابوایحسن  هنرمندان مستندسازی و حکما و فالسفه نظرات

 احمدد  سدوانح ایعشّدا    بدر  دیلمی ابوایحسن األیف عطف اثرگااری و اثر دو این اشتراک وجوه خصوص در .4

 بیدان  را خدود  از پدس  آثدار  بدر  األیف عطف اثرگااری میاان خواهند می وقتی پژوهشگران که بس همین زاایی

 شده نوشته عربی زبان به األیف عطف کتاب هرچند برند می نام یزاای سوانح  رسای از مثال شاهد عنوان به کنند،

 .است

4.پیهانوشت
 .نرم و نازک که روى میوه است  پوست( 1)

هجدری   422تدا   421 یهدا  سدال  تویّدد وی را بدین   و تر ابو حامد محمّد زاایی اسدت  احمد زاایی طوسی برادر کوچک( 2)

ای ندو   که شدیوه در باب عشق است  مستقل به زبان فارسیمنظوم اویین اثر  او نحسوا  رسای . اند نوشتهقمری در طابران طوس 

  در بیان حاالت عشق دارد. و خالقانه

در قدرن   خفیدف مشدهور   و شاگرد ابدن  مکتب عرفانی شیراز افتگانی از پرورشدیلمی  ابوایحسنعارف و صوفی نامدار، ( 2)

کده   اسدت  عطدف األیدف ایمدأیوف علدی ایدالّم ایمعطدوف       ی کتداب اثر برجسته و عرفانی و .زیسته است چهارم هجری می

 پسا برجسته را به زبان فرانسه ترجمه کرده و این اثر گمنام امّ م،. 1362در سال  «1ج.ک ثادیه» فرانسوی به نام یپژوهشگر

ر ایدران بدرای   ده اسدت. د کدر این کتاب را به زبان انگلیسدی ترجمده   « ژوزف نوسنت بل»آمریکایی به نام  یاز او پژوهشگر

نخستین و  نکهیسبب ابه ،این اثر اند. دهبه فارسی برگردان از عربی را این کتاب ارزشمند، (1333)وند  بار نجفی و زینیییناوّ

 اهمّیّت و ارزش فراوانی دارد. تصوّف و عرفان اسالمی است، ن یترین کتاب مستند و مستدل درزم کهن

کتابنامه

هاکتاب:الف
 قرآنکریم. 

، ترجم  حمیرا ارسنجانی، ویراست  مصطفی ملکیان، عشقالهیدرعرفاناسالمی(؛ 1322) نیامیبنبراهاموف، آ. 1

                                                           
1. J. k Sadei 
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 چاپ اوّل، تهران: نگاه معاصر.

-، تحقیدق: ه انوارالقلوبومفاتيحاسرارالغيـوبمشارق(؛ 1313) یاالنصارابن ایدباغ، عبدایرحمن بن محمّد . 2

 .، چاپ اول، تهران: طهوریریتر، ترجمه: قاسن انصاری

، ترجم  محمّدد خواجدوی،   امللیکة املالیکة  و  یکة  ی  عرفی  سارا  الفتوحات امل(؛ 1326) نیاید ابن عربی، محیی. 3

 چاپ چهارم، تهران: مویوی.
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 حمك مة( -األدب املقارن )فصلی ة علمی ة  ووو يف

 کل ی ة اآلداب والعلوم اإلاساای ة، تامعة رازي، کرمااشا 
 211-121م،  ص  2112هل. ق   1441هل. ش   1331، وری  31الس نة ال  امنة، العدد 

 1(ة مقاراةدرا ) یلميالد   احلسمل أل  املألوع األل  عَ و الری اي ألمحد  وااح العش اق يف احلب   معن 

 2وا  ي ور رضا 
 ، إم انامالمجرمعة مرجستری يف ف ع اليلغة الع بیلة وآداهبر، 

 3يجنف عیس 
 إم انک مرنشر،  ،ي از  ةجرمع وآداهبر، الفر سیلة اليلغة قسم يف مسرعی سترذأ

 صامللت  
سداان   سدرلة  فیه الغزايلت ک أمحی  . سالف ء فرالع عنی عنه ةاملستقيل  صرنیفتل ال قیمأ يف ةبل واحمل احلبل  د اسه لیإ البحث  ذه  م م

 يففیدده  َسددَبَقه قددی؛ و أدبیددة وبيغددة نفسددرنیة ب ؤمددة حالدده مددرو  فیدده مسدد لة احلددبل  رولا نددتم ل أتلیددف مسددتقه يف  ددذا املا دداعکدد ول   العشددر 
عيدی الدالم  عطدف اللدف املد لاف مسلره وقی ةالع بیل  غةابليل  أث  يف مي  الیل  احلسحم ابااملا اب  الفر س  العر ف   اهلج ي ابعال ل  الق ن

 اجل دع بدني أنل  غری ک فالطان نيالیااننی الفالسفة فک ة عحم بعییاا  مکحم مل وإن مي  الیل  إنل  کذلک.  نفسرين ذلک بطربعو  املعطاف
 الثد محم کدال يف ِل در مقدر ن عد   إلدی البحدث  دذا مسدعی .يت انف د هبدرفک ته الل و  نقسه عنی محم کرن ةاإلسالمیل  املبردئ مع آ ائهم
 احلسددحم يبأ کتدرب أنل   غدم ةواحملبلد احلدب يف نظدریابلتل  کتربده يف الغدزايل مقددم مل منهدر: ةخرصلد نتدرئ أتد  ب حیدث اخدتالفِ و  تشدربهِ  مدحم
 عبجعدال مدحم الصلد عبدری اإلادرئ  عنهدرتع لدیه يف التل و  ماا دیعه عد   يف ةع مل الشل  الغزايل لغة أنل  ک ر ،میه متنرول يف کرن مي  الیل 
د وسدهه، سدي  وببیدرن وعي د  فصدی  أبسدياب ومکتدب احلدبل  يف منظلد    مي  الیل  بین ر أث ه، فهم ذ أسديابه يف إلل أنل کدالا منه در ا ل
 .الکتربة کهٌّ منه ريت م م  إلیه  الغرمة الل  حسبعبری  ذا التل 

 .عطف اللف امل لاف الیمي  ، احلسحم ابا ،ساان  العشلر  الغزايل، أمحی احملبة، العشق،الدب املقر ن،  ة:ی  لیلالد   الکلمات
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