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  در غزليات حافظ شيرازي  "الست"تجلي آيه 

  فطرت، عشق و امانت الهي و ارتباط معنايي آن با
  1صبا فدوي

  2فرزاد عباسيدكتر 
  چكيده

ن مسائل نظـري كـه تـأثير بسـزايي بـر      تري در تاريخ تصوف و عرفان اسالمي يكي از مهم
است، و با ورود اين مفهـوم در  ) 172/اعراف(عرفا داشته، مسئله ميثاق يا عهد الست   انديشه

اش در صـدر اسـالم    آثار بزرگان عرفان اسالمي، سير معنايي آن، كه محدود به شكل ظاهري
عشق بر اساس همـين  بود، تغيير يافت و با عشق ازلي درهم آميخت و مكتبي به نام مكتب 

عهد شكل گرفت؛ كه حافظ شيرازي با جادوي شعر خويش به زيبـاترين صـور خيـال آن را    
كنـد  او در اشعار خود  بر يادآوري عهد الست با تمام مظاهرش پافشاري مي. تصوير كشيد به

حافظ تنهـا  . تا مشغول شدن به هواهاي نفساني انسان را به ورطه فراموشي و تباهي نكشاند
دانـد، او   هاي نفساني را رندي و مجاهدت در راه عشق مي ه رسيدن به شهود و رفع حجابرا

جويد تا بـه يـاري فـيض     براي رسيدن به معشوق، از سرشتي كه بر آن آفريده شده مدد مي
الهي از مرحله هبوط صعود نمايد و در جام جهان نماي خويش عكس رخ جانان را مشـاهده  

دربـاره عهـد السـت و     -آينه دار جمال الهي -يدگاه حافظ شيرازي اين مقاله به بيان د. كند
فطـرت، عشـق و امانـت الهـي     : ارتباط معنايي اين عهـد بـا چنـد مسـئله عرفـاني از جملـه      
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  مقدمه
 و ترين  د از بندگان، محكمبا موضوع ميثاق گرفتن خداون) 172/اعراف(آيه اَلَست

نيز ) السالم عليه( على حضرت و گرفته خود بندگان از خداوند كه پيمانى است ترينعمومي
 برانگيخته اين براى پيامبران: فطرته ميثاق ليستادوهم" :فرمايد مى كرده است و اشاره آن به

، در اين )1ه، خطبهنهج البالغ("كنند فطرت پيمان به كردن وفا به دعوت را مردم كه شدند
  :فرمايد آيه خداوند مي

"أَخَذَ إِذْ و كبنْ رني مب  منْ آدم مورِهظُه متَهيذُر و مهدلى أَشْهع  هِمأَ أَنْفُس تلَس كُمبِرَب 
 كه را زماني) بياور خاطر به( و: غافلينَ هذا عنْ كُنَّا إِنَّا الْقيامةِ يوم تَقُولُوا أَنْ شَهِدنا  بلى قالُوا

 برخويشتن گواه را ها آن و برگرفت را ها آن ذريه آدم، فرزندان صلب و پشت از پروردگارت
 چنين(» !دهيم مي گواهي آري،«: گفتند »نيستم؟ شما پروردگار من آيا«:) فرمود و( ساخت

 خبر بي توحيد فطري يمانپ از و( بوديم غافل اين، از ما«: بگوييد رستاخيز روز) مبادا كرد
 به ايمان وجود و فطرى توحيد به اى اشاره حقيقت در اين آيه«). 172/اعراف( "»)مانديم

 توحيد زمينه در سوره اين گذشته آيات در كه را هائى بحث و است آدمى روح اعماق در خدا
  )4/7 :1374مكارم شيرازي، (» .كند مى تكميل است بوده استداللى

 60گري نيز وجود دارد كه ارتباط موضوعي با آيه الست دارد مانند آيه البته آيات دي
  :فرمايد سوره رعد؛ در اين آيات خداوند مي 20سوره مائده و آيه  7سوره يس، آيه 

 عهد شما با آيا: مبين عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطانَ تَعبدوا ال أَنْ آدم  بني يا إِلَيكُم أَعهد لَم أَ"
 !است؟ آشكاري دشمن شما براي او كه نپرستيد، را شيطان كه آدم فرزندان اي نكردم

با سرشت و فطرت الهى  الهى پيمان و آيه اين است كه عهد  يكي از مفاهيم«، ")60/يس(
ها بر توحيد و انحصار اطاعت براى ذات پاك پروردگار، از انسان گرفته شده  همه انسان

  )18/424 :1374 ،مكارم شيرازي(» .است
"ةَ اذْكُرُوا ومعن اللَّه كُملَيع و الَّذي ميثاقَه واثَقَكُم إِذْ بِه نا قُلْتُمعمس نا وأَطَع اتَّقُوا و إِنَّ اللَّه 
اللَّه ليمع ورِ بِذاتدشما از تأكيد با كه را پيماني و شما، بر را خدا نعمت آوريد ياد به: الص 

 بپرهيزيد خدا) فرمان مخالفت( از و »كرديم اطاعت و شنيديم«: گفتيد كه زمان آن گرفت،
 پيمان اين از منظور كه اين در«، )7/مائده( "!است آگاه هاست، سينه درون آنچه از خدا، كه

 به طور اسالم آغاز در مسلمانان كه پيمانى نخست دارد، وجود احتمال دو است، پيمان كدام
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 خود خداى با كسى هر آفرينش، و فطرت حكم به كه پيمانى ديگر و اند هبست خدا با ضمنى
، مكارم شيرازي(» .شود مى تعبير »ذر عالم« بنام آن از گاهى كه است همان و است بسته

1373 :4/297(  
 پيمان و كنند، مي وفا الهي عهد به كه آنها: الْميثاقَ ينْقُضُونَ ال و اللَّه بِعهد يوفُونَ الَّذينَ"

 فطرت در انسان كه است عهدى ميثاق، و عهد اين از منظور«؛ )20/رعد( ".شكنند نمي را
 عمل او يكتايى و توحيد اساس بر و بداند، يگانه را او است، كه بسته تعالى خداى با خود

 رسل و انبياء وسيله به كه هم ميثاقى و عهد و اين. دهند نشان خود از را توحيد آثار نموده
 چون است، فطرى ميثاق اين فروع از همه شده، گرفته بشر از سبحان خداى دستور به و

  ) 11/468: 1374طباطبايي، (» .اند فطري همه اديان
ترين آيات قرآن است كه توجه بسياري از عرفا را به خود معطوف  آيه الست، يكي از مهم

با يادآوري عهد  ترين عارفان عرصه سخنوري است كرده است، حافظ نيز كه از برجسته
وسيله مظاهر گوناگون، صحنه الست را به زيبايي به تصوير  گذاري آن به الست و پيام

خوانده و درس قرآن  او كه قرآن را در سينه داشته و آن را با چهارده روايت مي«. كشد مي
ي از ا نظير خود، جلوه گيري از توانايي هنري بي هاي تارش بوده است، اصوالً با بهره ورد شب

انس و عالقه حافظ به قرآن و ) 192: 1374اكرمي، (».كالم غيب را به نمايش گذاشته است
تأثيرپذيري او از قرآن مانند درج آيات و استفاده از مفاهيم آن بر كسي پوشيده نيست و به 

توان دريافت كه ميان شعر حافظ و كالم غيبي پيوستگي لفظي و معنايي بسيار  سادگي مي
 كه است هايي چهره ترين مهم از يكي حافظ: به نقل از نصراهللا پورجوادي. د داردنزديكي وجو

 مسئله اين هاي بم و زير تا و. است  داشته »الست عهد« موضوع به را توجه بيشترين تقريباً
 بدين. دريافت كرده »الست عهد« به اشعارش در حافظ كه را اشاراتي توان نمي نشود، درك
 چون شاعري آثار فهم هاي ضرورت از يكي »الست عهد« موضوع ويواكا و بررسي ترتيب
  . است حافظ

در كتب حديث، روايات متعددي مرتبط با آيه الست وجود دارد كه متكلمان و مفسران 
دارد و درباره جزئيات  اند؛ زيرا آيه الست مفهومي كلي را بيان مي قرآن بر آن استناد ورزيده

اند كه به اختصار  دگاه خاص خود را در اين زمينه بيان داشتهعرفا نيز دي. كند آن بحث نمي
ولي تاكنون مقاله يا كتاب مستقلي كه ديدگاه حافظ را درباره . ها اشاره خواهد شد به آن

عهد الست بيان كند نگاشته نشده است، در اين مقاله سعي شده است به اين پرسش پاسخ 
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ه عهد الست چيست؟ و آيه الست چگونه در و رهيافت حافظ دربار  ه داده شود كه ديدگا
  ديوان غزليات او با آفرينش، فطرت، عشق و امانت الهي ارتباط معنايي مي يابد؟

عالم الست و ميثاق الهي از جهات مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است، و  تاكنون
 و كرد كالميروي رويكرد تفسيري، :از عبارتند رويكردهاي متفاوتي درباره آن وجود دارد؛ كه

) 50: 1384رودگر، (شناختي و رويكرد عرفاني،  انسان و شناختي فلسفي، رويكرد روان
ها اشاره  چنين چند ديدگاه عمده درباره ميثاق الست وجود دارد كه به اختصار به آن هم
  : شود مي

معناي ظاهري  عامه اهل سنت آيه الست را به): پيشين دنياي نظريه(ديدگاه نخست 
اند، در حالي كه بعضي از مذاهب از جمله معتزله و قدريه منكر ميثاق الست  كرده تفسير 
بر طبق اين ديدگاه، عهد و پيمان الهي مربوط به عالمي قبل از عالم دنيا است، كه به . بودند

ها قبل از آفرينش در اين دنيا، در عالم ذر آفريده شدند  شهرت دارد، يعني انسان "عالم ذر"
. خود در يگانگي و ربوبيتش عهد و پيمان بستند و بعد به صلب آدم بازگشتندو با خداي 

اين عقيده رايج عامه اهل سنت و برخي شيعيان است و بيشتر ) 23: 1381پورجوادي، (
  . تفاسير نيز بر اين عقيده تأكيد دارند

 برخي عهد و ميثاق الهي را مربوط به اين دنيا): واقع بيان نظريه(دومين ديدگاه 
افتد، به  دانند و معتقدند كه عهد و ميثاق خداوند در خالل اين زندگي دنيوي اتفاق مي مي
طبق  .است گرفته ميثاق انسان از انبيا زبان با و وحي و عقل وسيله به كه، خداوند معني اين

نظر اين ) 94-95: 1389سلطاني، . (است اين ديدگاه، منشأ وحي همان موطن اخذ ميثاق
بر احاديث، روايات و عقل و استدالل منطقي متكي است، اغلب اهل تشيع گروه بيشتر 

  .چنين ديدگاهي دارند
برخي بر اين اعتقادند كه آيه الست يك واقعيت طبيعي ): نظريه تمثيل(سومين ديدگاه 

 به فطرت انسان و نهاد در كند، يعني اقرار به ربوبيت خداوند را به صورت تمثيل بيان مي
خودآگاه بر  حقيقت يك صورت به نيز و عقل شده گذاشته وديعه به تيذا حس يك صورت

 آنها از خداوند كه سوالي و توحيدند روح داراي بشر افراد همه بنابراين. اين امر واقف است
است؛ زيرا  زبان همين به نيز اند داده ها آن كه پاسخي و است آفرينش و تكوين زبان به كرده
ها از ابتداي خلقت، داللت بر توحيد و مصنوع  اند كه ذات آن ها طوري آفريده شده انسان
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پيمان الست،  ديدگاه، بر اساس اين) 40-4/42: 1377قرشي بنايي، . (بودن خودشان دارد
  .بود تشريعي پيمان كه دوم ديدگاه خالف بر است؛ تكويني و فطري يك پيمان

عرفا در خصوص عهد الست اين ديدگاه بيشتر ): نظريه ملك و ملكوت(چهارمين ديدگاه 
تعابير اين گروه . دهد اند را ارائه مي هاي قبل داشته چه گروه است، كه برداشتي متفاوت از آن

در حقيقت اين گروه، . گرايي صرف است بسيار پرشور، زيبا و فاقد هرگونه ظاهربيني و عقل
عالم ذر انسان به گفته جنيد، در . نظري جامع درباره ميثاق الست يا عهد اولين دارند
كه وجود نفساني داشته باشد، و با  آن وجودي جز وجود خدا نداشت و او خدا را دريافت بي

  )766: 1374كاظمي موسوي، ( .فنا در خدا به بقا رسيد
  سابقه عهد الست در تصوف
توان يافت كه در آن سخني از آيه الست و مناسبات آن  تقريباً هيچ اثر عرفاني را نمي

هاي اول، تعاريفي مبتني بر آيات قرآن و  طور كلي از همان قرن به. يامده باشدميان ن به
احاديث در باب عهد الست در بين صوفيان وجود داشته است، ولي با ورود افكار نوافالطوني 
در حدود اواسط قرن سوم موضوع ميثاق يا عهد الست در ميان بعضي از مشايخ صوفيه 

و بويي عارفانه مطرح شد، و در قرن پنجم به طور گسترده در اي متفاوت و با رنگ  گونه به
ترين منابعي كه حدود  يكي از قديمي) 94: 1389 سلطاني،. (شعار شاعران ظهور يافتا

باره تأليف شد،  هاي مختلف صوفيه در اين اواسط قرن پنجم با موضوع عهد الست و ديدگاه
. اند ا به ابوطالب مكّي نسبت داده، كه به غلط آن رالقلوب علمكتابي است با عنوان 

رود كه سهل بن عبداهللا تستري، ابوالقاسم جنيد و  گمان مي) 29: 1381پورجوادي، (
يك درباره عهد الست نظراتي  حسين بن منصور حالج از نخستين عرفايي هستند كه هر

ظريات نظريات جنيد و حالج درباره ميثاق الست مبناي اصلي ن. اند داده و مطالبي نوشته
صوفيان بعد از ايشان درباره اين موضوع است، كه در ضمنِ شرح آرا حافظ به نظريات ايشان 

  .نيز اشاره خواهد شد
  زمان و محلِ عقد ميثاق الست

عامه مردم، مفسران و برخي از صوفيه بر اين اعتقادند كه عهد الست امري است كه در 
حتي برخي از . عالم روحاني رخ داده است گذشته و پيش از ورود انسان به اين عالم، و در

ياد دارند؛ مانند سهل بن عبداهللا  مشايخ صوفيه مدعي بودند كه پاسخ خود را كامالً به



  191 )184- 206(در غزليات حافظ شيرازي  "الست"تجلي آيه     
 

 

پورجوادي، (اند؛ تستري، و بعضي نيز مانند بايزيد بسطامي براي آن تاريخي هم ذكر كرده
با نظر ساير عرفا از اما عالمه طباطبايي عقيده ديگري دارد كه مطابق ) 35-34: 1381

 اند، معتقدند كه قايل بوده نظريه ملك و ملكوت به ايشان كه. جمله جنيد و حالج است
خداوند  طرف به وجه ديگر او و )ملك( دنيا طرف به او وجه يك است؛ وجهه دو انسان داراى

كه به اين معني  رسد، مي فعليت به تدريج به و است تدريجي او ملكي است؛ عالم )ملكوت(
 ظاهر ناقص به صورت نخست نهد، مي عرصه وجود پاي  به عدم از و فعل به قوه از تدريج به
 گردد؛ ولي باز مي خود خداى سوى به و در نهايت يابد، مي تكامل سپس رفته رفته شود و مي
 مرحله اولين همان در كه تدريجى  غير است است؛ يعني امرى فعلي اش ملكوتي عالم

 نيست و آن در دهد سوقش فعليت طرف به كه اى قوه هيچ و است دارا همه چيز را ظهورش
است كه فاقد تقدم زماني است؛ زيرا عالم ملكوت  بسته خدا با عهدي ملكوتي عالم در او

نسبت به عالم ملك، فاقد هرگونه انفكاك و جدايي زماني است، و تقدمي كه بر آن دارد 
  )416-8/420:  1374طباطبايي، ( .باشد مي "فَيكون"بر  "كُن"مانند تقدم 

ديدگاه حافظ نيز مطابق با نظريه ملك و ملكوت و آرا عرفاي پس از قرن سوم است كه 
دهد ولي  گرچه حافظ جزئيات عهد الست را شرح نمي. توسط جنيد و حالج پايه گذاري شد

او از روز  .توان به برخي از ديدگاه هايش درباره عهد الست پي برد در پيچ و خم سخن او مي
او عهد الست را . كند الست به روز ازل كه مسبوق بر ماده و فاقد زمان است تعبير مي

  )764: 1374كاظمي موسوي، . (داند كه در عالم ملكوت بسته شده است ميثاقي ازلي مي
 در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند
 نبود چنگ و رباب و نبيد و عود كه بود

 لكوتساكنان حرم ستر و عفاف م
  

 3تا ابد سر نكشد و از سر پيمان نرود 
 4گل وجود من آغشته گالب و نبيد
 5با من راه نشين باده مستانه زدند
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دوش نقطه تالقي ) 99: 1389سلطاني، . (كند ياد مي "دوش"حافظ از روز الست با واژه  
گاه كه  آنشود،  زمان كه از آن به ازليت تعبير مي نور و ظلمت است؛ يعني همان نقطه بي

  )260: 1385مجتبايي، . (خدا بود و جز خدا هيچ نبود
 دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند
 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  

 6گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند 
 7و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

  
كه در . دانند هاي افالكي و آسماني حافظ مي حافظ شناسان غزل اخير را از شمار غزل

آن سحر به معني تجلي نور ذات است بر اعياني كه بالقوه امكان ظهور دارند ولي بالفعل به 
  ) 164: 1381سازگار نژاد، . (اند ظهور نرسيده

  
  كيفيت تصديق الست و مراتب ذريات 

شود، دايره شمول اين عهد و جوابي است  موضوع ديگري كه درباره عهد الست مطرح مي
ها به  داده شده است؛ زيرا اكثر مفسران بر اين باورند كه پاسخ "بِرَبكُم أَلَست"رسشكه به پ

اند كه ميثاق الست به گروه خاصي  اين پرسش يكسان نبوده است و حتي برخي عنوان كرده
در اين جا به سه ديدگاه كلي . فاقد جامعيت است "بِرَبكُم أَلَست"شود و خطاب  محدود مي
  :شود معيت ميثاق الست معتقدند اشاره ميكه به جا

عامه اهل سنت كه قائل به نظريه دنياي پيشين هستند معتقدند كه در پاسخ به . 1
تفاوت در كيفيت بلي گفتن است؛ گروهي كه از پهلوي راست آدم  "بِرَبكُم أَلَست"پرسش 

؛ ولي گروه ديگر كه گفتند "بلي"با رغبت و از روي ميل باطني ) ذريات سفيد(خارج شدند 
. دادند "بلي"با اكراه به صورت ظاهري پاسخ ) ذريات سياه(از پهلوي چپ آدم خارج شدند 

همين دليل افراد از نظر مراتب ايماني باهم متفاوت  به) 211: 1387مقدسي اردبيلي، (
 اند كه حسن بصري دائماً در حال گريه و اندوهگين بود؛ زيرا همچنين نقل كرده. هستند

-31: 1381پورجوادي، . (چه پاسخي داده است "بِرَبكُم لَست أَ"دانست كه به پرسش  نمي
30 (  
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هم چنين گروهي از مفسران شيعي، نظري متفاوت با گروه قبل دارند، كه به طور . 2
قمي در تفسير خود بيان مي . شود نمونه به نظر ابوالحسن علي بن ابراهيم قمي اشاره مي

ت ذريات در برابر پروردگار ناشي از تفاوت در مراتب قرب است؛ يعني برخي از دارد كه تفاو
بندي او  مقامات معنوي افراد است نه  تر و برخي دورترند، و مالك تقسيم ذريات به او نزديك

  ) 246: 1363قمي، . (رنگ ذريات
ق الست، اي كه بيشتر مورد قبول صوفيه واقع شده است اين است كه در ميثا عقيده. 3

دادند؛ گرچه كيفيت پاسخ گويي  "بلي"تمام ذريات مورد خطاب واقع شدند و همه پاسخ 
طور كه خطاب از جانب پروردگار بوده، استماع و  در اين ميثاق همان. يكسان نبوده است

اند، اما ادراك آن ها  پاسخ آن نيز از جانب ذرياتي است كه به وجود پروردگار موجود بوده
: 1381پورجوادي، . (گويند شنوند و با زبان الهي پاسخ مي ؛ يعني با گوش الهي ميالهي است

اي است كه نظر خود را درباره خطاب  عالمه طباطبايي كه يكي از موافقان چنين عقيده) 38
  :دارد و تصديق الست چنين بيان مي

 آن در و نيستند، خود پروردگار از محجوب آن، در موجود در نشات ملكوتي آحاد"
 مشاهده طريق از مشاهده اين و كنند، مى مشاهده ربوبيت در را پروردگار وحدانيت نشات
 و نيستند، منقطع او از كه است جهت اين از بلكه استدالل، طريق از نه است خودشان نفس
 باشد او طرف از كه حقى هر به و او وجود به لذا و بينند، نمى غايب را او لحظه يك حتى

 آن نه است، دنيايى نشات اين احكام از معصيت لوث و شرك قذارت آرى،. دارند اعتراف
طباطبايي، ( ".ندارد فعلى ديگر كس خدا فعل جز و است، خدا فعل به قائم نشات آن نشات،
1374 :8/420-416(  

شود اين است كه،  يكي از اشكاالتي كه بر آرا صوفيه در خصوص عهد الست وارد مي
ه ملكوتي كه جز خداوند كسي فعلي ندارد، كفر و نفاق راه يابد و چگونه ممكن است در نشئ

گويي متفاوت باشد؟ ابوالحسن ديلمي در قرن چهارم اين پرسش را با ظرافتي  كيفيت پاسخ
گفتن را نشانه كفر يا ايمان  "بلي"به باور او، صوفيه تفاوت كيفيت . گويد خاص پاسخ مي

او به جاي مفهوم ايمان، محبت . دانند نشانه محبت ميدانند؛ بلكه اين تصديق را  ذريات نمي
كند و براي آن مراتبي قائل است كه به سرشت مخاطبان و مجاهدت و  را جايگزين مي

  ) 43: 1381پورجوادي، ( .رياضت ايشان بستگي دارد
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و اما حافظ؛ او داراي ابيات بسياري است كه در آن به سرنوشت يا سابقه ازلي اشاره 
توان چنين نتيجه گرفت كه حكم ازلي بر اساس  از اشعاري با اين مضمون ميكرده است، 

شود و يكي را راهي خرابات و ديگري  را صومعه نشين  نوع كيفيت تصديق جاري مي
  .كند مي

 در كار گالب و گل حكم ازلي اين بود
  من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
  حلقه پير مغان از ازلم در گوش است

    

 8شاهد بازاري وان پرده نشين باشدكاين 
  9ل فرجام افتادــد ازل حاصم از عهــاين

 10بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

كند كه آدمي در نحوه  همچنين حافظ در جاي جاي ديوان خود به اين مهم اشاره مي
ر و نتيجه چنين تفكري اين است كه د. تقسيم سرنوشت ازلي خود هيچ نقشي نداشته است

نشئه ملكوتي جز خداوند كسي فعلي ندارد، كه بخواهد پاسخي دهد و براساس كيفيت 
  .تصديقش سرنوشت ازلي خود را رقم بزند

 چو قسمت ازلي بي حضور ما كردند
 جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند

        

 11مگيروفق رضاست خرده گر اندكي نه به 
  12ن باشدـاع چنيــمت اوضــدر دايره قس

زند، ولي حصول  يد به اين نكته توجه داشت كه گرچه حافظ دم از قسمت ازلي ميبا
داند؛ زيرا اين هم حكم باليي  درجات معرفتي را بدون تالش و تحمل رنج بسيار ميسر نمي

رابطه نزديكي دارد، كه  "بلي"با )  آزمون( "بال"است كه از ازل بر ما بسته شده است، پس 
  .شود ن موضوع پرداخته ميدر بخش عهد امانت به اي

 رنجمقام عيش ميسر نمي شود بي
 بس گل شكفته مي شود اين باغ را ولي

 13بلي به حكم بال بسته اند عهد الست 
 14كس بي بالي خار نچيده است از او گلي
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 تحصيل عشق و رندي آسان نمود اول
  

 15آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل
  

  باده الست 
از  "ازليت عشق"ترين مسائل در عرفان و تصوف اسالمي است، و  مسئله عشق از بنيادي

آغاز  . سزايي داشته است نخستين موضوعاتي است كه در گسترش اين مفهوم نقش به
البته تا پيش از . گردد پيدايش اين عقيده در تصوف به پيش از پيدايش شعر صوفيانه باز مي

. شد اشت و از آن به محبت قديم ياد ميقرن پنجم واژه ازليت عشق در آثار صوفيه وجود ند
كه در قرن چهارم توسط ابوالحسن ديلمي  المعطوف عطف األلف المألوف علي الالمكتاب 

. گويد تأليف شده است، نخستين اثر جامعي است كه در مورد محبت و اقسام آن سخن مي
؛ مانند حب و در قرآن نيز عين لفظ عشق نيامده است ولي از الفاظ ديگري با همان مفهوم

پس از قرن پنجم رفته رفته واژه عشق در ميان آثار صوفيه . ود سخن به ميان آمده است
ويژه در آثار عرفاي اهل خراسان مانند احمد غزالي؛ او يكي از نخستين كساني  مطرح شد به

يش و تقدم محبت خداوند كه پ "يحبهم و يحبونه"سوره مائده  54بود كه با استناد به آيه 
  . از او بايزيد بسطامي به آن اشاره كرده بود، عشق را با ازليت پيوند داد

واضح است، عشقي كه سابقه آن به عهد الست باز گردد، آغازگر آن هم خداوند خواهد 
بود، و ورود چنين نظريه اي در عرفان، بر ادبيات عرفاني تأثير شگرفي نهاد و موجب شد تا 

و الفاظ عاشقانه و رمزگونه جديدي در آثار عرفا ظهور يابد؛ واژگان داراي معاني مجازي 
  . مي، باده، شراب، زلف، خال و غيره: مانند

و  "باده"سنايي مهمترين شاعري است كه از الفاظ استعاري در شعرش استفاده نمود، و 
ده كار برد؛ ولي تا پيش از عطار هيچ كس از واژه باده الست استفا را به معناي عشق به "مي"

عطار نقش بسزايي در ساخت تركيبات جديد و رواج آن در ميان شعراي بعد از . نكرده بود
  ) 28: 1371پورجوادي، . (خود داشته است
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 ما زخرابات عشق مست الست آمديم
 پيش ز ما جان ما خورد شراب الست

  

 نام بلي چون بريم چون همه مست آمديم 
 16مست الست آمديمزان يك شرابما همه

  
 سخن يعشق ازعدي نيز كه اساس مذهب او عشق است به نقل از پورجوادي، س 
 فراق درد به آيد مي جهان اين به چون و است يافته پيوند آدمي جان با ازل در كه گويد مي

  . شود شود، و خمار جامي ديگر مي مي مبتال
 مگر بويي از عشق مستت كند
 به پاي طلب ره بدان جا بري

    

 ت كندطلبكار عهد الست 
 17وزان جا به بال محبت پري

  
بسياري از عرفا معتقدند كه اين عشق و شيفتگي ازلي ناشي از مشاهده مستقيم  

در روز الست است، و اين تجلي را عامل كشت بذر محبت در جان آدميان ) حق(معشوق 
ن را داند كه جان آدميا به طور مثال موالنا تجلي حق را در روز الست شرابي مي. دانند مي

شيفته و از خود بي خود نمود، و چون آدمي مزه آن شراب ازلي را چشيده است در اين دنيا 
  ) 118: 1389سلطاني، . (نيز در جستجوي آن باده ازلي است

 گام الستــس كاو به هنــروح آن ك
 او شناسد بوي مي كاو مي بخورد

    

ويش و ـد بي خــش و شـــديد رب خوي 
 18نداند بوي كردچون نخورد او مي مست

حافظ با تأثيرپذيري از آيات قرآن و ريختن مفاهيم آن در قالب واژگان نمادين كه 
اند، انقالب بزرگي در  ها فراموش شده و مفهوم جديدي به خود گرفته معناي اصلي آن

مي، ساقي، رند، : اي چون او با استفاده از واژگان و مفاهيم اسطوره. غزليات فارسي ايجاد كرد
غر، باد صبا و غيره و نيز اقتباس از مفاهيم شعر پيشينيان، غزل عارفانه را به غزل عاشقانه سا

  ) 11-15: 1368خرمشاهي، . (پيوند زد
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 در خصوص عهد الست در ديوان حافظ بايد به اين نكته اشاره شود، كه به ندرت پيش
و  "شراب"اي به  اشارهكه  به ميان بيايد در حالي "ازليت"در اشعار حافظ سخن از  آيدمي 

گاه كه  داند، آن مترادفات آن نشده باشد؛ زيرا او سرآغاز پيدايش عشق را در عهد الست مي
كند  شود، آن يك جرعه او را چنان مست مي اي از جام عشق در كام عاشق ريخته مي جرعه

ب و تمام ذريات برحس) 100: 1370مستشاري، (كه تا ابد مستي او كاستي نخواهد گرفت،
. استعداد و متناسب با جام وجودي خويش از آن شراب ازليِ عرفاني سيراب خواهند شد

  )165:  1384شوقي نوبر، (
جامم مدهوش آنكه منجاميجرعه  لعل لبتست ما را ساقيدر ازل داده

  19هنوز
 آن عهد ياد باد كه از بام و در مرا

  تــد سرنوشــق شــمرا از ازل عش
 20و خط دلبر آمديهر دم پياله يار  

د ـايـــه نشـــاي نوشتـــــقض
  21ردـــست

حافظ عقيده خود را مبني بر اين كه خداوند از ذريات پيمان گرفت تا او را عاشقانه 
گان هستند كه بر پيمان خود وفادارا  دارد كه تنها عاشق پيشه پرستش كنند، چنين بيان مي

را به عنوان  "رندي"كند و  ياد مي "رند"ا نام مانند، و از اين عاشقان و عارفان كامل ب مي
در شعر حافظ طريقت خاصي است كه بر پايه  "رندي"در حقيقت . گزيند پيشه خود بر مي

عاشقي پاكباز و بالكش است كه بر اين  "رند"عشق و مستي و بالكشي استوار شده است و 
  )137: 1384شوقي نوبر، . (طريقت گام نهاده است

 و عشقزديماز رنديمدچونروز نخست
 

 مرا روز ازل كاري بجز رندي نفرمود
  

 22ز ره آن شيوه نسپريمـــرط آن بود كه جــش 
 
 23نخواهد شدافزونآنازرفتجاآنكهقسمتآنهر
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و مست  "بِرَبكُم لَست أَ"اساساً منظور عرفا از نوشيدن شراب چيزي جز شنيدن خطاب 
شود، جريان  ع ديگري كه در كنار آيه الست مطرح ميشدن وجود آدمي نيست، پس موضو

و  "كن فيكون "در آيه "كن"آفرينش نسل آدم است؛ در نتيجه پيوندي ميان خطاب 
است، پس آفرينش نمودي از آن  "وجد"خطاب الست ايجاد مي شود، و چون وجود از ريشه 

  )196: 1390آسيابادي و اسماعيل زاده مباركه، . (مستي و وجد ازلي است
 در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد

 اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت جلوه
  

 عشق پيدا شد و آتش بر همه عالم زد 
 24عين آتش شد ازين غيرت و بر آدم زد

  
 الخَلْقَ فَخَلَقْت اُعرَف، اَن فَأَحببت مخفياً كنْزاً كُنت"حافظ با استناد به حديث قدسي 

رَفتجلي اسماء و صفات خداوند را كه در ذات او ) 84/344: 1403مجلسي، ( "لكي أُع
كند، بنابراين اساس آفرينش بر  چون گنجي مخفي هستند به پيدايش عشق تعبير مي هم

واسطه علم ازلي خود عاشق ازلي و از حيث حسنِ ازلي  پايه عشق بنا شده است و خداوند به
  )76:  1384شوقي نوبر، . (معشوق ازلي است

  تعهد امان
يكي از مضامين مهم شعر عاشقانه فارسي، كه رابطه بسيار نزديكي با عهد الست دارد، 

  :سوره احزاب به آن اشاره كرده است 72است كه خداوند در آيه  "بار امانت"
 و منْها أَشْفَقْنَ و يحملْنَها أَنْ فَأَبينَ الْجِبالِ و الْأَرضِ و اتالسماو علَى الْأَمانَةَ عرَضْنَا إِنَّا"
 ها كوه و زمين و ها آسمان بر را خود امانت ما راستى به: جهوالً ظَلُوماً كانَ إِنَّه الْإِنْسانُ حملَها
 از و كردند امتناع ند،برگير را سنگين بار آن كه اين از و زدند سرباز آنها ولى كرديم، عرضه

 نادان و ستمكار او كه چرا گرفت، برعهده را آن انسان اما شدند، هراسناك آن
  ) 72/احزاب("بود

از قرن ششم به تدريج وارد ادبيات و تفاسير عرفاني شد، و اغلب در  "بار امانت"اصطالح 
در نزد . كار رفته استبار غم، بار درد، بار اندوه، بار عشق و غيره به : كنار مفاهيمي مانند

زند؛ هم زماني اين دو  عرفا از مهم ترين عللي كه عهد الست را به عهد امانت پيوند مي
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، و )ارتباط بلي و بال(ها  ، قبول مسئوليت و تن دادن به رنج)ازليت عهد الهي(رويداد مهم 
، پاكعلمي و تسليمي . (باشد مي) عشق ورزي(بلي گفتن شتاب زده از سرِ وجد و مستي 

1389 :131-123(   
گفتن به حقانيت  "بلي"داند كه در آن ذريات با  حافظ عهد الست را ميثاقي عاشقانه مي

و ربوبيت خداوند اقرار كردند و با او ميثاق عشق بستند، و اين عشق نمي تواند از بال جدا 
  . باشد

  25لستد اــته اند عهــبلي به حكم بال بس  رنجمقام عيش ميسر نمي شود بي
 تـناز پرورد تنعم نبرد راه به دوس

  ت ره بال سپرندــان طريقــروندگ
  26دــش باشــدان بالكــوه رنـعاشقي شي 

 27رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
  

 راه در تو مسلماً! انسان اى: فَملَاقيه كَدحا ربك إِلَى كَادح إِنَّك الْإِنسانُ أَيها يا"
انسان با تحمل ) 6/انشقاق(، "كرد او را مالقات خواهى پس كشي، مي فراوان رنج ارتپروردگ

گيرد كه سرانجامِ آن وصول به بارگاه معشوق و مالقات با  بار غمِ عشق مسيري را پيش مي
كند  عاشق براي رسيدن به معشوق ازلي، خود را از بند تمام هواهاي نفساني رها مي. اوست

: 1370مستشاري، . (ذبح عشق قرباني كند و نقاب از رخ يار بركشدتا دل خويش را در م
58(  

  
 منزويستغيبتتقدركه خدا سرّ

  
  28بركشيمرخسار ز نقاب اشمستانه 

  
انسان در عهد الست با خداي خويش عهد بسته كه امانتش را كه به تعبير حافظ همان 

اي از سوي محبوب  ا هديهاست، به سر منزل مقصود برساند؛ زيرا آن ر "بار غم عشق"
هاي بسياري خواهد شد؛ ولي انسان با  ترديد در اين راه متحمل دردها و رنج  داند و بي مي
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هاي باليي كه در مسير حركت اوست آگاه است، باز هم  وجود اين كه بر سختي راه و دام
ده ازلي است و كشد و تقاضاي استمرار اين غم را دارد؛ زيرا او مست با اين بار را بر دوش مي

به  "ظلوماً جهوالً"همين دليل حافظ از  رود، و به از شخص مست جز مستي انتظاري نمي
كند تا  و از ساقي طلب باده بيشتري مي) 222: 1385مجتبايي، (كند  ديوانگي تعبير مي

  )81: 1384شوقي نوبر، . (تر شود هاي راه بر او آسان تحمل سختي
 كشيدتـــآسمان بار امانت نتوانس

  باد پرمي قدحت نمودي لطف ساقيا
      

 29دــه زدنــه كار به نام من ديوانـــقرع 
  30شد آخر خمار تشويش تو تدبير به كه
  

  ارتباط عهد الست و فطرت
موضوعي است كه مورد توجه بسياري از مفسران، فالسفه و عرفا قرار گرفته  "فطرت"

اژه فطرت و مشتقات آن اشاره نموده خداوند در چندين سوره از قرآن كريم به واست، و 
 را همه خداوند كه فطرتي: علَيها النَّاس فَطَرَ الَّتي اللَّه فطْرَةَ"سوره روم  30است، مانند آيه 

هاي موجود در اين زمينه از  چون پرداختن به تمام ديدگاه ".است بيافريده فطرت، بدان
  .شود ه بسنده ميحوصله بحث خارج است، تنها به ذكر چند ديدگا

در نهج البالغه فطرت را با عهد الست يكي دانسته و چنين ) عليه السالم(حضرت علي 
 به كردن وفا به دعوت را مردم كه شدند برانگيخته اين براى پيامبران"دارند كه  بيان مي

گفتن آدم را در آيه  "بلي"ابوحامد غزالي نيز  )1نهج البالغه، خطبه. ("31كنن فطرت پيمان
داند، زيرا او تفسير  الست همان وجود ايمان در فطرت و سرشت انسان ها در آيه فطرت مي

  ) 31: 1383غزالي، . (كند متفاوتي از آيه الست دارد و عالم ذر و اقرار ذريات را نفي مي
برخي از عرفا مانند سهل بن عبداهللا تستري و جنيد بغدادي فطرت را امري ازلي 

آن ها فطرت را اقرار به توحيد و ربوبيت . آن در باطن انسان است اند كه جايگاه دانسته
خواجه عبداهللا ) 50: 1381پورجوادي، . (دانند كه با ميثاق الست ارتباط دارد خداوند مي

معرفي  "علم بالفطره"را  "علم باهللا"انصاري به نقل از جنيد نخستين وجه از پنج وجه 
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كند مبني بر اين كه  صور معمر اصفهاني نقل مياو هم چنين جمله اي از ابومن. كند مي
معرفت سه چيز است و نخستين آن معرفت فطرت است كه قائم به شرط اثبات توحيد 

جنيد و معمر اصفهاني ديدگاهي معرفتي نسبت ) 60-164: 1386انصاري هروي، . (باشد مي
و خلقت انسان  داند كه در سرشت به مسئله فطرت دارند؛ ولي غزّالي فطرت را ايماني مي

  .ايجاد شده است
حافظ معتقد است كه فطرت، فيض الهيِ ازلي و استعداد ذاتي است كه موجب آشنايي 
. انسان با خداوند و ايجاد انگيزه براي شناخت او و رسيدن به مقامات عالي كمال مي شود

اين موهبت ازلي و كشش ذاتي نسبت به خداوند با سرشت آدمي عجين شده است، و 
  )772: 1374كاظمي موسوي، . (انداي است كه در روز الست به او ارزاني داشته هتحف

 بود كه لطف ازل رهنمون شود حافظ
 م ور نهــر زلف تو واثقـت ســبه رحم

 فيض ازل به زور و زر ار آمدي به دست
  

ود ــار خــرمســرنه تا به ابد شــوگ 
 32مــباش

 33كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن
 34ديـــدر آمـــه اسكنـــر نصيبـــب خضآ

  
كند، قائل  حافظ كه از مفهوم فطرت با عنوان سابقه يا سرشت ازلي در شعر خود ياد مي

است به اين كه فطرت همان سرشتي است كه انسان بر اساس آن آفريده شد تا بتواند 
ه نگرشي حافظ ك. ميثاق عشقي را كه در روز الست با خداوند بسته است تجديد كند

داند، عشقي  عاشقانه نسبت به مسائل پيرامون خود دارد فطرت انسان را بر عشق مي-عارفانه
  .كه ميراث عهد الست است

 آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر
 است و اختيارعاشقي نه به كسبكه مي خور

 35ين باشدكاين سابقه پيشين تا روز پس 
 36راث فطرتمــت رسيد ز ميــاين موهب
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 يرــــبرو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگ
  

 37به ما روز الستكه ندادند جز اين تحفه
  

  يادآوري عهد الست
شود عهد الست يكي از بنيادي ترين مسائل عرفاني براي عرفا باشد،  عاملي كه باعث مي

زيرا عالوه بر ارتباط معنايي با برخي مسائل مهم عرفاني، يادآوري اين عهد نخستين است، 
شود انسان عهد ازلي كه با خداوند بسته است  دنيا هم چون حجابي است كه موجب مي

فراموش كند و اين در حالي است كه اگر روز الست را به ياد بياورد به كمال و سعادت ابدي 
  .دانند پس اوليا خدا مانند انبيا يادآوري اين عهد را از وظايف خود مي. دست يافته است

 عهد بندگي دوشتو بستي عقد
  كالم حق بدان گشته است منزل

  

 ولي كردي به ناداني فراموش 
  38كه يادت آورد از عهد اول

  
عين القضات همداني معتقد است كه انسان ذاتاً عاشق است ولي عاشقي مبتدي است و 

گذارد در  او گام در دنياي حجاب ها مي. عشقي كه در نهاد او جاي دارد خام و ناپخته است
درمانده و متحير مي شود و پيوسته . كه عهد و ميثاق ازلي خود را فراموش كرده است حالي

عين . (در حال حزن و اندوه است تا زماني كه به مجاهدت بپردازد و آن عهد را به ياد آورد
  )32: 1373القضات، 

ت كند و بر اهمي رابطه زيبايي برقرار مي "الست بربكم"احمد غزّالي ميان عشق و خطاب 
  .كند تالش براي رهايي از پرده ها و حجاب هايي كه بر دل افكنده شده تأكيد مي

 نهاده باز آن جا "الست بربكم"داغ  را ارواح ازل در كه است جان ايوان عشق بارگاه"
 است بزرگ سري اينجا آيد، و بيرون حجب درون از نيز او افتد، شفاف پرده ها اگر .است
 است پيدا اما، رود درون در برون از خلق عشق و آيد، بيرون درون از حديث اين عشق كه
 شغفها قد": كرد بيان زليخا حق در قرآن كه شغاف است تا او نهايت رفت، تواند كجا تا كه
 بدو تا عشق، اشراق منزل و است واليت وسط دل و است دل بيروني پرده شغاف و "39حباً
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 تا حديث اين در بايد عمري اما، آيد كار در نيز نفس و برخيزد ها حجاب تمام اگر و بود
، بود دل بيروني هاي پرده در اماني و شهوات و خلق و دنيا مجال، آيد عشق راه در نفس
  )33فصل: 1385غزالي،  ( ".نرسد هرگز خود و رسد دل به كه بود نادر

شمرد تا جهان  حافظ سعي در زيبا زيستن و رندي و مستي دارد و وقت را غنيمت مي
معشوق ازلي  ازل را به ابد پيوند زند، و براي اين مهم قائل به مدد فيض الهي است؛ زيرا

حسنش لبريز و ذاتش در طلب دامني است كه آن را از فضل و احسان خويش پر كند و 
   )57: 1370مستشاري، . (برد هركس به اندازه همت و لياقت خود از آن فضل عظيم بهره مي

 اي ساقيبر لب بحر فنا منتظريم
  گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض

  

 40فرصتي دان كه زمان اين همه نيست 
  41ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود

  
فيض و فضل خواهد كه آن را دريابد؛ زيرا  فيض الهي گرچه عام است ولي گوهر پاك مي

  . خداوند جاري و جاودانه در بستر و مجراي فطرت و سرشت انسان قرار دارد
 ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساختبه
  انـــژده امــد مــا كز اين غمان برســحق
  

 42بناي عهد قديم استوار خواهم كرد 
  43دـگر سالكي به عهد امانت وفا كن  
  

حافظ رهايي از غم و اندوه اين جهان را معلول وفا داري به عهد الست مي داند، و معتقد 
ياد عنانيت و خودپرستي است كه مي توان آن عهد ازلي را است كه تنها با خراب كردن بن

گشاي يار  تجديد كرد، و تمام دغدغه او نگاه داشتن امانت ازلي و عهدي است كه با زلف گره
وهوس ايمن  داند اگر بتوان امانت الهي را از دستبرد هوي او عاشقي را آسان مي. بسته است
  )661: 1392حافظ شيرازي، . (نگاه داشت

 44بي دلي سهل بود گر نبود بي ديني  امانت به سالمت ببرم باكي نيست گر
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  گيرينتيجه
با ورود مفهوم عهد الست در آثار بزرگان عرفان اسالمي، سير معنايي اين مفهوم كه 
محدود به شكل ظاهري آن در صدر اسالم بود، تغيير يافت و با عشق ازلي درهم آميخت و 

گرچه در ابتدا موضوع عهد . اساس همين عهد شكل گرفتمكتبي به نام مكتب عشق بر 
الست تنها اقرار به حقانيت و ربوبيت خداوند بود ولي رفته رفته با مسائل عرفاني ديگر 

چون آفرينش، هستي شناسي، فطرت، عشق، شهود، امانت الهي و استماع كالم ارتباط  هم
  .معنايي يافت

سان به اصل خويش و يادآوري عهد الست علت اهميت عهد الست نزد عرفا، رويكرد ان
ترين آن بازگشت و رجعت  دارد، كه مهمپي باشد كه نتايج گوناگون و البته زيبايي را در  مي

به فطرت خويشتن است، فطرتي كه مجراي فيض الهي است؛ زيرا انسان پس از هبوط در 
قايق فطرت خود غافل كند و از ح عالم ماده عهد نخستين و ديدار اولين خود را فراموش مي

  .شود مي
چه اشعار او را  مندي حافظ در معماري سخن گرچه بسيار حائز اهميت است ولي آن توان

يكي از . الي ابياتش نهفته است كند مفاهيم قرآني و معاني ژرفي است كه در البه متمايز مي
حافظ بر  .ترين بازتاب را در اشعار او داشته است آيه الست است اين مفاهيم كه مهم

يادآوري عهد الست با تمام مظاهرش پافشاري مي كند تا مشغول شدن به هواهاي نفساني 
هاي  او تنها راه رسيدن به شهود و رفع حجاب. انسان را به ورطه فراموشي و تباهي نكشاند
او براي رسيدن به معشوق از سرشتي كه . داند نفساني را مجاهدت در راه عشق و رندي مي

جويد تا به ياري فيض الهي از مرحله هبوط صعود نمايد و در  يده شده مدد ميبر آن آفر
  .جام جهان نماي خويش عكس رخ جانان را مشاهده كند

گويد جز به  اساس ديوان اشعار حافظ بر عشق استوار است، آن گاه كه از عشق سخن مي
تمام  و اوست فطرت با منطبق زبان فطرت خويش سخني نگفته است و چون گفتار او

اند، اشعار حافظ هميشه براي خواننده حسي آشنا را ها بر يك فطرت آفريده شده انسان
ترين علت مطابقت اشعار حافظ با  نشيند، و اين مهم كند و بر ضمير دل او ميايجاد مي

                                                                                                                        
 484ديوان حافظ، غزل  .42
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است، و حافظ خود اين مهم  اعصار همه در او اشعار و نام احوال مختلف خواننده و ماندگاري
  :دارد كه بايي بيان ميزي را به
  منقارش درتعبيه غزل و قول همهاين  نبودورنهسخنآموختگل فيض از بلبل
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 .قرآن كريم
  . نهج البالغه

الست در غزليات «. 1390. زاده مباركه، مرضيه آسيابادي، علي محمدي و اسماعيل
ارات اديان و عرفان انتش. »شمس و شبكه روابط معنايي آن با آفرينش، ذكر و سماع

 .210-185. كاشان. شماره سيزدهم. مطالعات عرفاني
نشريه فلسفه و . »دولت قرآن و اسلوب بيان در شعر حافظ«. 1384. اكرمي، ميرجليل

  .40-21. مشهد. شماره ششم. كالم دانشگاه فردوسي
 مقدمه و تصحيح محمد سرور. طبقات الصوفيه. 1386. انصاري هروي، خواجه عبداهللا

 انتشارات توس :تهران .مواليي

؛ )هايي درباره فخر رازي و محمد غزالي پژوهش( دو مجدد. 1381. پورجوادي، نصراهللا
   .مركز نشر دانشگاهي: تهران

شماره  .دانش نامه نشر فصل. »عشق ازلي و باده الست«. 1371. -------، ------- 
 .26-32 .تهران. 69

 .انتشارات پرواز :تهران. اسيحافظ شن .1368.. خرمشاهي، بهاالدين
. »)بازشناسي عالم ذر با رويكرد تفسيري(يادكردي از عهداول «.1384.جوادمحمدرودگر،
 .172-149. 36شماره .»قبسات«كالم  و فلسفه نشريه .جواد رودگر محمد

 .انتشارات اطالعات :تهران. شرح جامع مثنوي معنوي. 1391. زماني، كريم
 . مركز نشر دانشگاه شيراز :شيراز .ژوهي حافظ پ. 1381. ژاد، جليل سازگار ن

 . »ق.بررسي مفهوم الست از ديدگاه عارفان تا قرن هشتم ه«. 1389. سلطاني، منظر
 .128-91. 68شماره . دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 .انتشارات خدمات فرهنگي :كرمان. گلشن راز. 1382. شبستري، محمود عبدالكريم
وضع روزگار، انديشه و شعر ( سامان حافظ عاشقي رند و بي. 1384. شوقي نوبر، احمد

 .انتشارات نشر شايسته :تبريز). حافظ
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ديوان غزليات موالنا شمس الدين محمد خواجه . 1392. شيرازي، خواجه حافظ
 .انتشارات صفي عليشاه:تهران . به كوشش خليل خطيب.  حافظ شيرازي

انتشارات  :تهران. متن كامل و تصحيح منصور مهرنگ. ان سعديبوست. 1385. سعدي
 .دستان

 جامعه به وابسته اسالمي انتشارات. تفسير الميزان. 1374. طباطبايي، محمد حسين
 . علميه حوزه مدرسين

انتشارات علمي و  :تهران. ديوان عطار. 1384. عطار نيشابوري، محمد بن ابراهيم
 .فرهنگي

 در دو اصطالحگيري  هاي شكل زمينه« 1389. ي پاك، يونسعلمي، قربان و تسليم
، مطالعات عرفانيانتشارات اديان و عرفان  ،»امانت بار«و » امانت عهد« عرفاني ادبيات

 .121-142. شماره دوازدهم
 .انتشارات منوچهري :تهران. تمهيدات. 1373. عين القضات، عبداهللا بن محمد

 .انتشارات منوچهري :تهران. ح في العشقالسوان. 1385. غزالي، احمدبن محمد
شركت انتشارات علمي و  :تهران. كيمياي سعادت. 1383. غزالي، محمد بن محمد

 .فرهنگي
مركز چاپ و نشر بنياد  :تهران. تفسير احسن الحديث. 1377. قرشي بنايي، علي اكبر

 .بعثت
 . بانتشارات دارالكتا: قم. تفسير القمي. 1363. قمي، علي بن ابراهيم

ها    نشريه ادبيات و زبان. »حافظ در يادآوري عهد الست«. 1374. ، احمدكاظمي موسوي
 .778-762. ، شماره چهارمايران شناسي

انتشارات  :تهران. شرح شكن زلف بر حواشي ديوان حافظ. 1385. مجتبايي، فتح اهللا
 .سخن

 احياء دار :وتبير. 84جلد . بحاراالنوار. 1403. محمد باقر بن محمد تقي. مجلسي
 .العربي التراث
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  .ر الكتب االسالميهانتشارات دا :تهران. هتفسير نمون. 1374. مكارم شيرازي، ناصر

 
 

 
 


