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Abstract
One of the most comparable common themes in Hafez's poems and Sheikh Ishraq's Persian works
is the concepts of love and wisdom. As much as Suhrawardi as a sage has dealt with wisdom in his
Persian treatises, the whole Divan of Khajeh of Shiraz is full of love and both, in turn, had an opinion
on the opposite meaning. If Suhrawardi is a sage who also depends on wisdom and love, Hafez is
also a thoughtful poet who has not neglected the category of intellect and he has always criticized it
in his poems. However, in Suhrawardi's collection of Persian works, only one treatise is dedicated to
love. It is safe to say that he has completely explained about love and tells about it in different stages
and levels and also the role and place of love in enlightened wisdom well. The authors have also used
the treatise Fi Al-Haqiqah Al-Eshq (about truth of love) more than other treatises, because it is more
comparable and compatible with Hafez's poems. A comparative study of Hafez and Suhrawardi's
views on the categories of wisdom and love and discovering their place in cosmology and
epistemology are the subject of this research. As a result according to Sheikh Ishraq, wisdom and
love are necessary for each other. Love is the offspring of wisdom, and there is no other way than
love to reach the whole intellect, which is closest to Nooralanvar. On the other hand, Hafiz seldom
speaks of the sacred intellect, and except for a few verses, wherever he speaks of the intellect, he
means partial intellect, and in comparison with intellect and love, what is most original to him is love.
Despite their differences of opinion, these two thinkers are in agreement with each other in expressing
the method of achieving Truth and in the preference of love over wisdom for achieving absolute
beauty and perfection.
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مقاله پژوهشي

بررسي تطبيقي عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسي سهروردی
محمد جاوید
ریحانه واعظ

صباغيان1

شهرستاني2

چكيده

يكی از مهمترين م ضمونهای م شترك قابل مقاي سه در ا شعار حافظ و آثار فار سی شيخ ا شراق ،مفهوم ع شق و عقل ا ست .همان
اندازه كه سهروردی در جايگاه حكيم در تك تك رسالههای فارسی خود به عقل پرداخته ،در سراسر ديوان خواجة شيراز نيز سخن از
ع شق ا ست و هر دو در آثار خود نظری نيز به مفهوم مقابل آن دا شتهاند .اگر سهروردی حكيمی ا ست كه دل هم در گرو عقل دارد و
هم ع شق ،حافظ نيز شاعری اندي شمند ا ست كه از مقولة عقل غافل نمانده ،همواره در ا شعارش به نقد آن پرداخته ا ست .در مجموعة
آثار فارسی سهروردی تنها يك رساله به عشق اختصاص دارد ،ولی به جرأت میتوان گفت ،وی حق مطلب را در مورد عشق ادا كرده،
به مراحل و مراتب مختلف آن پرداخته و نقش و جايگاه ع شق را در حكمت ا شراقی به خوبی تبيين كرده ا ست .پژوهش حا ضر بيش
از ساير رساله ها از رسالة فی الحقيقه العشق بهره برده است؛ چرا كه بيشتر با اشعار حافظ قابل مقايسه و تطبيق است .اين پژوهش به
روش توصيفی-تحليلی و با ابزار كتابخانهای انجام گرفته است .نتيجه اينكه از نظر شيخ اشراق عقل و عشق الزم و ملزوم يكديگرند.
عشق زادۀ عقل است و برای رسيدن به عقل كل كه در نزديكترين فاصله با نوراالنوار است ،راهی به جز عشق وجود ندارد .از آن سو،
حافظ بهندرت از عقل قدسی سخن میگويد و به جز ابياتی چند ،هر جا سخن از عقل میآورد ،منظور او عقل جزئی است و در قياس
ميان عقل و عشق آنچه برای او اصالت بيشتری دارد ،عشق است .اين دو متفكر ،با وجود اختالف نظرهايی ،در بيان روشِ نائل شدن به
حقيقت و در رجحان عشق بر عقل برای وصول به جمال و كمال مطلق با يكديگر همرأی و همعقيده هستند.
کليدواژهها :عشق ،عقل ،تطبيق ،حافظ ،سهروردی.
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 .1مقدمه
در اغلب آثار حكمی و عرفانی ،عقل و عشق در جايگاه قوای معرفتبخش پذيرفته شده است ،اما اصالت اين معرفت و
اهميت آن برای هر يك متفاوت است .همچنين تعريف هر انديشمندی از عقل يا عشق راهی است كه ما را به معرفتشناسی
و جهانبينی او نزديك میكند« .فرهنگ بشری آكنده از آثاری است كه به عقل و عشق مربوط میگردد ،اگر در اين مسأله
بيشتر به تأمل بپردازيم ،اعتراف خواهيم كرد كه هيچ پديدهای در تاريخ به وقوع نمیپيوندد ،مگر اينكه به نوعی با عقل و
عشق بستگی دارد» (ابراهيمی دينانی .)15 :1380 ،بررسی تطبيقی و مقايسهای نوع نگاه حافظ و سهروردی به مقولههای عقل
و عشق و كشف جايگاه آنها در جهانبينی و معرفتشناسی اين دو انديشمند بزرگ ،موضوع مورد بحث اين پژوهش است.
از اين رهگذر برآنيم تا به دو پرسش پاسخ دهيم .1 :مفهوم عشق در نگاه حافظ و سهروردی چه شباهتها و تفاوتهايی با
هم دارد؟  . 2جايگاه عقل در انديشة سهروردی تا چه اندازه با منزلت و مفهوم عقل در شعر حافظ متفاوت است؟ برای رسيدن
به نتيجه ،دو فرضيه نيز مطرح میشود .1 :با وجود تفاوتهايی كه در نگاه اين دو انديشمند نسبت به نقش عشق ،حسن و
عقل در آغاز خلقت وجود دارد ،به نظر می رسد كه هر دو برای وصول به جمال و كمال مطلق ،رجحان عشق را بر عقل
میپذيرند . 2 .با توجه به اهميتی كه سهروردی برای عقل قائل است و آن را «اول ما خلق اهلل» میداند ،طبيعی است كه جايگاه
عقل در نزد او رفيعتر از حافظ است ،اما برای آن حدّی قائل است و مانند حافظ به اين نتيجه میرسد كه چكاد معرفت را
بايد به بال عشق پيمود.
 .1-1پيشينۀ پژوهش
حافظ و سهروردی دو از انديشمندان برجسته هستند كه آثار ارزشمند و آرا و انديشههای آنان از جنبههای متعدد ،موضوع
پژوهش ها و مقاالت مختلف بوده است .در ميان اين آثار ،پژوهشی كه همخوانی كامل با موضوع مورد بحث ما داشته باشد،
موجود نيست ،اما در زمينة عقل و عشق از منظر سهروردی و حافظ به طور جداگانه پژوهشهايی به انجام رسيده است كه
در پی میآيد :روزبه و فالحی نسب در مقالة «تقابل عقل و عشق در انديشة حافظ از منظر ساختگرايی» به مقايسة اين دو
مفهوم در شعر حافظ از رويكرد نقد ساختارگرايی پرداختهاند .اسالمی در «پيوست يا گسست عقل و عشق در غزل حافظ»
تقابل عقل و عشق را در غزل حافظ بررسی كرده است .رحيمی و رحيمی اين موضوع را تنها در رسالة عقل سرخ در مقالهای
با عنوان «عقل و عشق در رسالة عقل سرخ شهاب الدين سهروردی» بررسی كردهاند و علی جوال و آشوری در «بررسی تطبيقی
مفهوم عرفانی عشق در انديشه عطار و سهروردی» به مقايسة سهروردی با عطار پرداختهاند .جوادی زاويه و محمدنژاد دو
پاياننامة كارشناسی ارشد نيز با عنوانهای با عنوان «عقل و عشق از ديدگاه سهروردی و ابنسينا» و «عقل و عشق در
منظومههای عرفانی فارسی» نگاشتهاند .پژوهشهای يادشده هر يك به صورت جداگانه به بررسی مفهوم عشق يا عقل از نگاه
حافظ و سهروردی پرداخته يا ديدگاههای اين دو انديشمند را با انديشمندان ديگری چون ابنسينا و عطار مقايسه كردهاند ،اما
همانطور كه اشاره شد موضوع پژوهش حاضر برای نخستين بار مورد بررسی و تحليل قرار میگيرد.
 .2بحث
 .1-2تعریف عقل
موجود نخستين فلسفة سهروردی نيز همچون فلسفة مشاء گوهر تابناك عقل است و در سلسلة طولی ،هر عقلی از عقل
ماقبل خود پديد می آيد .از عقل اول ،عقل دوم ،نفس اول و فلك اول آفريده میشود و همين طور سلسلة عقول به صورت
طولی ادامه میيابد تا به عقل دهم ،فلك نهم و نفس نهم برسد  .اين عقل دهم همان عقل فعّال است كه فيّاض نفوس انسانی
و مدبّر كون و فساد است و عالیترين درجة معرفت برای انسان آن است كه نفس ناطقة خود را مستعد اتصال با عقل فعّال

 /85فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال دوازدهم ،شمارة چهل و دو ،بهار 95-82 / 1401

كند« .نظرية فارابی و ابنسينا دربارۀ خلقت و كيفيت صدور موجودات از مبدأ اول مبتنی بر اصل قدم و ازليت خالق و حدوث
مخلوقات است .فيضان وجود از مبدأ اول ناشی از تعقل قدسی ذات اوست؛ يعنی خداوند چون هم عالِم به ذات خود است
و هم تعقل ذات خود میكند ،از اين علم و تعقل او عالم و موجودات صادر میشوند .نخستين موجودی كه از تعقل
واجبالوجود در ذات خود پديد میآيد عقل اول است» (پورنامداريان.)25 :1390 ،
با وجود اينكه شيخ اشراق در رسالههای فارسی خود به مقولههای عقل و عشق توأمان و به صورت درهمتنيده پرداخته
است ،اما به عقل رويكردی اساسی و محوری دارد .او بيش از هر مفهومی به مفهوم عقل و نقش اساسی آن در تبيين مبدأ
آفرينش و مراحل تكوين پرداخته و در اغلب آثار فارسی او عقل دارای مفهومی كليدی و اصلی است .در رسالههای آواز پرِ
جبرئيل ،عقل سرخ ،فی حالة الطفوليه ،روزی با جماعت صوفيان ،رساله الطير و قصة غربت غربی ،حكايتها بر محور تعليم
معرفتی عقالنی شكل گرفته است و در بعضی از داستانها مثل عقل سرخ يا آواز پر جبرئيل واقعة مركزی و اصلی حكايت،
پس از مقدماتی دلانگيز ،پيرامون ديدار با فرشته–عقل در عالم مثال و گفتگوی قهرمانِ حكايت با او و پرسيدن سواالتی از او
در مورد راز آفرينش به خصوص آفرينش عقول ،افالك ،نفوس و كشف معنای بعضی از اصطالحات رمزی و عرفانی است.
در واقع هر داستان ،حكايت معرفتی است كه از طريق فرشته–عقل (كه در سيمای پيری ظاهر میشود) به سالك تعليم داده
میشود و در اين حكايتها نقل و عقل و قلب به آشتی میرسند .برای مثال ،در رسالة عقل سرخ پس از مقدماتی شيرين،
قهرمان داستان در صحرايی كه رمز عالم مثال است شخصی با ريش سرخ را مالقات میكند و آن شخص به پرسشهای
اساسی قهرمان داستان پاسخ میگويد و به رمزگشايی واژههای رمزی مثل كوه قاف ،درخت طوبی ،گوهر شبافروز ،چشمة
خضر و ديگر واژهها میپردازد.
در رسالة آواز پر جبرئيل نيز عقل به شكل پيری در صحرا بر سالك ظاهر میشود و سالك كه تازه از حجرۀ زنان (محل
احساس ،شهوات و لذائذ مادی) رسته و درِ شهر (راه عالم محسوس) را بسته و دری به سوی صحرا (عالم معقول) گشوده
است ،باز از او در مورد ركوۀ يازده تو (افالك يازدگانه) ،آواز پر جبرئيل ،سوال میكند و او با گشادهرويی به سالك پاسخ
میدهد .در «رسالة فی حالة الطفوليه» عقل به صورت استادی در صحرا ظاهر میشود و به كودك كه رمز سالك طريقت است،
حروف ابجد (علوم كسبی) را میآموزد و سپس سرّی را بر لوح (نفس سالك) نوشته و از دور به او نشان میدهد (عقل چيزی
را به او الهام میكند) (ر.ك .سهروردی.)1372 ،
از نظر ابنسينا «قوۀ نظریِ نفس ناطقه يا عقل به چهار درجه تقسيم میشود كه پايينترين درجة آن عقل هيوالنی است كه
قدرت و امكان موهوب برای كسب علم است و همة بشر آن را دارند .پس از آن چون آدمی اصول اساسی معرفت و انديشة
صحيح را بياموزد ،به درجة عقل بالملكه میرسد ... .در باالی اين درجات و ترازهای عقل ،عقل كلی يا عقل فعّال قرار گرفته
است و آن عقلی است كه به ميانجیگری آن هر معرفتی از طريق اشراق دريافت میشود و عقل آدمی در درجة متعالی خود
با آن متحد میگردد» (نصر .)46 :1394 ،اما سهروردی عقل را به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسيم میكند .عقل نظری
همان است كه مسئول آموختن علوم است و با شرايط بيرونی و اخالقی كاری ندارد و بهترين جايگاهش فلسفه و منطق است.
عقل عملی با اخالق و رفتار جمعی انسانها سر و كار دارد و مسئول تشخيص اعمال خوب از اعمال بد است .از سوی ديگر،
موالنا دربارۀ عقل آرائی ديگرگونه دارد؛ او عقل را دو گونه میداند ،يكی عقل جزئی يا تحصيلی يا مكسبی كه دارای همان
تعريف عقل جزئی و عددانديش و معاش است و با تعليم و تجربه افزايش میيابد و عقل موهبی يا ايمانی كه مخصوص
بندگان خاص خداست و جهت گشايش راه حقيقتجويی انسان و آشنايی او با جهان معناست.
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آنچه حافظ در اشعار خود به آن پرداخته و آن را در مقابل عشق ،بیكفايت و ناتوان میداند ،عقل هيوالنی ابنسينا و يا
همان عقل جزئی موالناست .رويكرد حافظ به عقل به مثابه «اول ما خلق اهلل» و عقل قدسی يا عقول عشره نيست .عقل كل
كه نخستين آفريده و مقربترين فرشته است و ميان او و خدا هيچ موجودی نيست و مظهر نخستين تجلی جمال و كمال حق
است ،فقط در چند بيت آن هم به اشاره و گذرا در اشعار حافظ آمده است:
عقل میخواسـت از آن شعـــله چراغ افزود

برق غيرت بدرخشيــد و جهــان بر هم زد
(حافظ.)103 :1320 ،

مدّعی خواست كه آيد به تماشاگه راز

دســت غيـــب آمد و بر سينـة نامـحرم زد
(همان).

دل چو از پير خرد نقل معانی میكرد

عشق میگفت به شرح آنچه بر او مشكل بود
(همان.)140 :

 .2-2تعریف عشق
«عشق جز با آگاهی صورت نمی پذيرد؛ يعنی از توجه علم و ادراك به جمال محبوب و احاطة معرفت به او عشق مايه
می گيرد و حسن كامل وقتی با ادراك و معرفت كامل مواجه شد ،عشق نيرو میيابد و شعله میكشد .از سوی ديگر ،میدانيم
كه هر جمالی و كمالی به حق منتهی میشود و سرمنشأ هر زيبايی ذات اوست ،بنابراين عشق و كشش او نيز قویتر و
سوزندهتر از ديگر عشقهاست ،بل هر كه جمال را به كمال بخواهد به او عشق خواهد ورزيد ،از همين رو میگويند عشق و
عاشق و معشوق خداست؛ زيرا علم و ادراك او باالترين علم و ادراك و جمالش برترين جمال است و از تجلی آن جمال
ازلی بر علم ازلی عشق ازلی نمودار گرديد .پس خداوند ،در عين وحدت ،به اعتبار علم ازلی عاشق و به اعتبار حسن ازلی
معشوق است و جهانيان آيينهای برای تجلی پرتوی از آن جمال و حديث قدسی "كنتُ كنزاً مخفياً فَأحبَبتُ أن اعرَف فَخَلَقتُ
الخلقَ لِكَی اَعرَف" ناظر به آن است» (رجايی بخارايی.)594 :1375 ،
برخالف سهروردی كه تنها در رسالة «فی الحقيقة العشق» مستقيماً به عشق پرداخته است (گرچه در ديگر رسالههای او نيز
مفهوم عقل و عشق چنان بهه م آميخته كه قابل جدا ساختن نيست ،اما برای تبيين مفهوم عشق در فلسفة اشراق ،تنها در اين
رساله به صورت موجز و البته جامع سخن رانده است) سراسر ديوان حافظ از عاطفة عاشقانه آكنده است« .ابياتی كه در
تحسين و ستايش عشق سروده و تنها راه رستگاری بشر را فنا شدن در راه عشق میداند ،چنان زياد است كه به جرأت میتوان
گفت مضمون عشق و عاطفة عاشقانه باالترين بسامد را در اشعار حافظ دارد .حافظ برای عشق ،شأن و مقام شامخی قائل
است و آفرينش جهان را آفرينش حبّی و حاصل تجلی الهی میداند .او عشق را هم در عالم انسانی و هم در سراسر جهان و
طبيعت ،ساری و جاری میداند و بر آن است كه طفيل هستی عشقند آدمی و پری .او علتالعلل پيدايش جهان و علت نمای
آفرينش را عشق میداند:
عاشق شو ار نه روزی كار جهان سرآيد

ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستی»
(خرمشاهی.)278 :1384 ،

 .3-2مقایسه و تطبيق عقل و عشق از منظر سهروردی و حافظ
سهروردی و حافظ در آثار خود ه م به حكمت يونانی (افالطونی) و هم به انديشة مُغانی نظر دارند و هم از اشارات و
لطايف قرآنی بهره میبرند ،از اين رو آثار سهروردی و اشعار حافظ از طرفی محلی برای تالقی اين سه سنت بزرگ ايرانی،
اسالمی و يونانی است و از طرف ديگر ،روح نوشتههای آنها به هم نزديك و قابل تطبيق و مقايسه است ،اما آنچه باعث
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تفاوت چشمگير ميان آثار آنها شده ،اين است كه حافظ به روش يك شاعر و سهروردی به سياق يك حكيم ،اين انديشهها
را تلفيق كردهاند و طبيعی است كه در برخورد با دو مقولة عقل و عشق نيز با يكديگر شباهتها و تفاوتهای قابل مالحظهای
دارند .آنگونه كه عقل از نظر سهروردی دارای مراتبی است ،عشق نيز در ديوان حافظ جنبههای متفاوتی دارد تا آنجا كه
خرمشاهی عشق را در ديوان حافظ به سه گونة عشق زمينی ،عشق عرفانی و عشق ادبی تقسيم میكند و برای هر يك تعريفی
قائل است (خرمشاهی .)756 :1389 ،در اين مجال ،فرصتی نيست تا به تمام وجوه عقل و عشق از ديدگاه اين دو انديشمند
بپردازيم ،الجرم آنچه در پی خواهد آمد ،اشارات اين دو بزرگ به «عقل كلی» يا «عقل قدسی» و عشقی است كه در تكوين
عالم مؤثر افتاده است و ما از آن با عنوان «عشق قدسی» يا «عشق الهی» ياد میكنيم.
همانطور كه اشاره شد ،سهروردی راز آفرينش زيبايی ،عشق و اندوه را در آغاز به طريقی فلسفی بيان میكند .موجود
نخستينِ فلسفة سهروردی گوهر تابناك «عقل» است و همچنان كه در سلسلة عقول طولی ،هر عقلی از عقل ديگر پديد میآيد،
حسن ،عشق و حزن نيز به همان كيفيت از عقلِ نخست نشأت میگيرند .سهروردی در رسالة «فی الحقيقة العشق» اينگونه
میگويد « :بدان كه اولين چيزی كه حق سبحانه و تعالی بيافريد گوهری بود تابناك ،آن را عقل نام كرد و اين گوهر را سه
صفت بخشيد :يكی شناخت حق و يكی شناخت خود و يكی شناخت آن كه نبود پس ببود .از آن صفت كه به شناخت حق
تعلق داشت ،حسن پديد آمد كه آن را «نيكويی» خوانند و از آن صفت كه به شناخت خود تعلق داشت ،عشق پديد آمد كه
آن را «مهر» خوانند و از آن صفت كه به شناخت آن كه نبود پس ببود تعلق داشت ،حزن پديد آمد كه آن را «اندوه» خوانند و
اين هر سه از يك چشمهسار پديد آمدهاند و برادران يكدگرند (سهروردی .)269-268 :1372 ،سپس سهروردی تحقّق كثرت
از وحدت در عالم معقول و محسوس را به اقانيم سهگانة حُسن ،عشق و حزن منسوب میدارد« :حُسن كه برادر مهين است
در خود نگريست ،خود را عظيم خوب ديد ،بشاشتی در وی پيدا شد تبسّمی بكرد ،چندين هزار ملك مقرّب از آن تبسّم پديد
آمدند .عشق كه برادر ميانی است با حُسن انسی داشت ،نظر از او بر نمیتوانست گرفت ،مالزم خدمتش میبود ،چون تبسم
حُس ن پديد آمد شوری در وی افتاد ،مضطرب شد ،خواست كه حركتی كند ،حزن كه برادر كهين است در وی آويخت ،از
اين آويزش آسمان و زمين پيدا شد» (همان .)269 ،تا به اينجا تفاوت نگاه حافظ با سهروردی در اين نكته است كه حافظ
آفرينش كون و مكان را از تجلّی حُسن می داند و در اين ميان نظری به عقل ندارد .او سلسلهجنبان آفرينش را حسن الهی
میداند و آغاز هستی را همان مرحلة تجلّی و شعله كشيدن عشق از ادراك و معرفت اين حسن بیپايان میداند:
در ازل پـــرتو حـــسنت ز تـــجلی دم زد

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
(حافظ.)103 :1320 ،

اين همه عكس می و نقش نگارين كـه نمود

يك فروغ رخ ساقی ست كه در جام افتاد
(همان)76 :

به يك كرشمه كه نرگس به خودفروشی كرد

فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
(همان)13 :

عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت

فتنهانگيز جهان غمزۀ جادوی تو بود
(همان)142 :

حسن روی تو به يك جلوه كه در آينه كرد

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
(همان)103 :

اين همه عكس می و نقش نگارين كه نمود

اين همه نقش در آيينة اوهام افتاد
(همان)76 :
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هر دو عالم يك فروغ روی اوست

گفتمت

پيدا

و

پنهان

نيز

هم

(همان)250 :
حتی در بعضی از اشعار خود ،حضور عقل را در مراحل تكوين هستی ردّ میكند و در برابر عشق آن را بیكفايتتر از آن
میداند كه بتواند در خلقت كون و مكان نقشی بيافريند:
عقل مــیخواست كز آن شعله چراغ افزود

برق غيرت بدرخشيد و جهــان بر هم زد

مــدعی خواست كه آيد به تماشــاگه راز

دست غيب آمد و بر سينة نامحرم زد
(همان)103 :

از سوی ديگر ،همانطور كه از مطالب پيشين استنباط میشود ،سهروردی در پرداختن داستان تكوين ،از آفرينش عالم قدس
و عالم ملك به تفكيك سخن میگويد .او عالم ملكوت را از تبسم حُسن میداند و عالم ملك را از درآويختن عشق و حزن،
حال آنكه حافظ معتقد است كه هستیِ كل عالم وجود از عشق است؛ هم عالم ناسوت و هم عالم الهوت و يا بهتر بگوييم،
او هر دو را حاصل عشقی میداند كه زادۀ حسن است:
طفـــيل هــستی عشقـند آدمی و پری ارادتی بـــنما تــا سعــادتـی بـــبری
(حافظ)315 :1320 ،
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی كه سلطانی عالم را طفيل عشق میبينم
(همان)243 :
نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود

زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت
(همان)13 :

سهروردی در ادامة رسالة «فی الحقيقة العشق» پس از تمهيد مقدمات در آفرينش فرشتگان و آسمانها و زمين ،به تجلی
حُسن در آدم ابوالبشر میپردازد « :چون حُسن در شهرستان آدم منزل كرد ،همة وجود او را فرا گرفت و حزن و عشق را به
خود راه نداد و بدينسان بينشان تفرقه حاصل شد .حُ سن به آدم تعلق گرفت و حزن و عشق به مالئكه» و در جايی ديگر
میگويد« :عشق چون به مملكت آدم رسيد حسن را ديد تاج تغّزز بر سر نهاده و بر تخت وجود آدم قرار گرفته ،خواست تا
خود را در آنجا گنجاند ،پيشانيش به ديوار دهشت در آمد ،از پای در آمد .حزن حالی دستش بگرفت ،عشق چون ديده باز
كرد اهل ملكوت را ديد كه تنگ در آمده بودند روی بديشان نهاد ،ايشان خود را بدو تسليم كردند و پادشاهی خود به او دادند
و جمله روی به درگاه حسن نهادند» (سهروردی .)270 :1372 ،به اين شكل سهروردی معتقد است كه در آغازِ خلقت انسان،
حُسن نصيب آدم شد و حزن و عشق به ملكوتيان تعلق گرفت.
اما حافظ رويكرد ديگری نسبت به حُسن و عشق دارد .او نيز مانند سهروردی عشق را زادۀ حُسن میداند ،ولی معتقد است
كه عشق بار امانت الهی است كه تنها به انسان تعلق گرفته است و ملكوتيان از آن بیبهرهاند ،ابيات زير همه شاهدی بر اين
مدعا هستند:
فرشته عشق نداند كه چيست ای ساقی

بــــخواه جام و گالبی و خاك آدم ريز
(حافظ)180 :1320 ،

آســـمان بار امانــت نــــتوانست كشيد

قرعــة كـــار به نـــام من ديوانه زدند
(همان)125 :

جلوهای كرد رخت ديد ملك عشق نداشت عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد
(همان)130 :
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بر در ميخانة عشق ای ملــك تسبيح گوی

كـــانـــدر آنــجا طينت آدم مخمر زد
(همان)135 :

سلــــطان ازل گـــنج غـم عشق به ما داد تا روی در اين مـــنزل ويــرانه نهاديم
(همان)256 :
همچنين حافظ مانند ساير عرفا آفرينش را «حركت حبّی» يا «انگيزشی عشقی» میداند ،چنانكه ابنعربی میگويد« :حركتی
كه عبارت است از وجود عالم ،حركت حبّ (= عشق) است و پيامبر نيز به همين اشاره دارد كه میفرمايد« :كُنتُ كنزاً مخفياً
لم اعرف فأحببتُ ان اعرف  ...و اگر اين محبت نبود عالم به عين وجود نمیآمد» (خرمشاهی .)597 :1384 ،به نظر حافظ،
انگيزش عشق الهی كارساز آفرينش شد و عشق او بر كلِ آفرينش سريان يافت و آفتابش در سراسر ذات هستی تافتن گرفت:
پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بر كشند

منظر چشـــم مرا ابروی جـانـان طـاق بود

از دم صبــــح ازل تــــا آخـــر شـــام ابـــد

دوستی و مهر بر يك عهد و يك ميثــاق بود
(حافظ.)140 :1320 ،

نگاه سهروردی به عشق حكيمانه است .او نيز عشق را در كلِ عالم ساری و جاری میداند ،ولی با داليل فلسفی و به سياق
حكما به تبيين عشق و نقش انگيزشی آن در حركت افالك و نفوس میپردازد .از نظر سهروردی« ،نه تنها در سلسله مراتب
عقول و نفوس و افالك ،هر عقل ،نفس و فلك كه در مرتبهای باالتر قرار دارند نسبت به مرتبة پايينتر از خويش معشوق و
نسبت به مرتبة باالتر از خود عاشقاند و يا به عبارت ديگر هر نور عالی نسبت به نور سافل قهر و هر نور سافل نسبت به نور
عالی محبت است ،بلكه میت وان گفت در مراتب متعدد خلقت نيز همين رابطة قهر و محبت يا معشوقی و عاشقی وجود دارد؛
يعنی عقول ،معشوق نفوس و نفوس معشوق افالكاند و بر آنها قهر و تسلط دارند» (پورنامداريان .)294 -293 :1390 ،بر
اساس همين فلسفه در رسالة «پرتونامه» مینويسد« :پس حركات افالك از بهر معشوقی و مطلوبی است كه نه جسم است و
نه نفس  ...پس آن نفس كه فلك را میجنباند از بهر عشق میجنباند ( »...سهروردی.)522 :1372 ،
جنبة ديگری از عشق كه سهروردی آن را برجسته ساخته و بسيار به آن پرداخته است ،همراهی حزن با عشق است .در
بخشهای زيادی از رسالة «فی الحقيقة العشق» سهروردی از ارتباط حزن و عشق مینويسد .از نظر او عشق و حزن دو برادرند
كه هر كجا عشق باشد حزن نيز در آنجا حضور دارد و تا آنجا پيش میرود كه اگر عشق ،كسی را اليق خود ببيند ،حزن را
به پايمردی میفرستد« .بنابراين در اين مرحله ،عشق در معرفتشناسی اشراقی گامی فراتر میگذارد و در طريق سلوك به قلة
معرفت نزديكتر میشود .اگر سالك راه معرفت در آغاز با انتخاب خود گام در راه مینهد ،اما از اين پس ،اگر مستعد و
مستحق سعادت عشق باشد و عشق او را برگزيند ،به شناخت حقيقت نايل میشود» (كمالیزاده« .)39 :1389 ،و اگر وقتی
كسی را يابد كه مستحق آن سعادت بود ،حزن را بفرستد كه وكيل در است تا خانه پاك كند و كسی را در خانه نگذارد و
درآمدن سليمان عشق خبر كند ( »...سهروردی.)285 :1372 ،
حافظ نيز همواره در اشعارش به همراهی عشق با حزن اشاره كرده است ،اما حزنانديشی حافظ با حزنانديشی سهروردی
متفاوت است؛ سهروردی حزن را برادر عشق و همپاية آن میداند ،در رسالة «فی الحقيقة العشق» وقتی عشق در محضر زليخا
خود را معرفی میكند ،نسبت خود را با حزن و حُسن چنين بيان میدارد« :ما سه برادر بوديم ،به ناز پرورده و روی نياز نديده
( »...سهروردی .)285 :1372 ،اما حافظ حزن را زادۀ عشق و بعد از آن میشمرد؛ يعنی از نظر او اول عشق آمد و بعد حزن و
گرچه برای حزن به اندازۀ سهروردی اهميت قائل نيست ،او نيز در اشعارش به همراهی عشق با حزن اشاره كرده است:
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تـــا شــدم حلقه به گوش در ميخانة عـــشق هـر دم آيد غمی از نو به مـــبارك بـــادم
(حافظ.)216 :1320 ،
نــــماز در خـــــم آن ابــــروان مـحرابی

كسی كـــند كه به خون جگر طهارت كرد
(همان.)90 :

دوام عــيش و تـــنعم نــه شـيوۀ عشق است

اگر معاشر مايی بـــنوش نـــيش غـــمی
(همان.)333 :

گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست

گفت ما را جلوۀ معشوق در اين كار داشت
(همان.)54 :

از نظر سهروردی ب رای رسيدن به مرتبة عشق دو پاية معرفت و محبت الزم است .البته آن گونه معرفت شهودی كه مبتنی
بر عقل است .از نظر او عشق با معرفت آغاز میشود و از محبت درمیگذرد تا به مرتبة عشق برسد« :و به عالم عشق كه باالی
همه است نتوان رسيد تا از معرفت و محبت دو پاية نردبان نسازد و معنی "خطوتين و قد وصلت" اين است» (سهروردی،
.)273 :1372
حافظ از اين منظر نيز با سهروردی همعقيده است؛ او هم معرفت را الزمة عشق میداند و در ابيات زيادی به آن اشاره
كرده است:
بی معرفت مباش كه در من يزيد عشق اهـــل نـــظر معــامله بــا آشنا كـنند
(حافظ)133 :1320 ،
وصل خورشيد به شبپرۀ اعمی نرسد كه در اين آينه صاحبنظران حيرانند
(همان)131 :
تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش
(همان)194 :
به نظر میرسد كه حافظ گاه واژۀ «محبت» را به جای واژۀ «عشق» استعمال كرده است و تمايزی ميان آن دو قائل نبوده است:
نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت
(حافظ.)133 :1320 ،
دل ســــراپـــردۀ مـــحبت اوست ديـــده آيـــينهدار طــلعــت اوست
(همان.)40 :
چراغ صاعقة آن سحاب روشن باد

كه زد به خــرمـن ما آتش مــحبت او
(همان.)280 :

در اين ابيات «محبت» در معنای «عشق» به كار رفته است؛ چرا كه مثالً در پايان غزلی كه مطلعش بيتِ« :دل سراپردۀ محبت
اوست /ديده آيينهدار طلعت اوست» میسرايد« :دور مجنون گذشت و نوبت ماست /هر كسی پنج روز نوبت اوست» (حافظ،
 ،)40 :1320اشاره به مجنون در اين بيت ،مشخص میكند كه منظور حافظ از محبت در اين غزل «عشق» بوده است.
 .3-3تقابل عقل و عشق
در مقدمه اشاره شد ،حافظ بيشتر به عقل هيوالنی يا جزئی نظر دارد ،اما در همان چند بيتی كه به عقل قدسی اشاره كرده
نيز آن را در مرتبهای بعد از عشق قرار داده است و به هيچ وجه در او يارای هماوردی با عشق را نمیبيند:
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عقل میخواست از آن شعله چراغ افزود

برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد
(حافظ)103 :1320 ،

مرتضوی در «مكتب حافظ» در شرح اين بيت مینويسد« :عقل میخواست قبسی از اين آتش ايزدی بگيرد و چراغی از آن
شعله برافروزد ،ولی برق غيرت از اين جسارت و فضولی بدرخشيد و جهان بر هم زد» (مرتضوی.)789 :1388 ،
يا در بيت:
مدعی خواست كه آيد به تماشاگه راز دست غيب آمد و بر سينة نامحرم زد
(حافظ)103 :1320 ،
خرمشاهی معتقد است ،منظور حافظ از مدعی در اينجا عقل بوده كه در تقابل با عشق قرار گرفته و عشق را از ميدان رانده
است (خرمشاهی.)756 :1389 ،
يا در بيت:
دل چو از پير خرد نقل معانی میكرد عشق میگفت به شرح آنچه بر او مشكل بود
(حافظ.)140 :1320 ،
از نظر حافظ عشق چنان واالست كه پير خرد مشكل خود را از پرتو راهنمايی و بينش او حل میكند (مرتضوی:1388 ،
 .)791در مقايسة عقل جزئی با عشق نيز همواره عقل جزئ ی را به ناتوانی و عدم شايستگی نكوهش كرده است .او برای
معرفت حاصل از عقل ارزشی قائل نيست و همواره بر رحجان عشق بر عقل پافشاری میكند .بيتهايی كه حافظ در مقابلة
عقل و عشق سروده است ،بسامد زيادی در اشعار او دارد و در همة آنها عقل جزئی را در تقابل با عشق و مزاحم آن میداند؛
چرا كه از نظر او كمال عقل ،حفظ انسان است و كمال عشق فنای او:
ای كــه از دفتر عقل آيت عشق آموزی ترسم ايـــن نكته به تحقـيق ندانی دانست
(حافظ)34 :1320 ،
هش دار كه گر وسوسة عقل كنی گوش آدمصــفت از روضــة رضوان بـه درآيی
(همان)353 :
بـــر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی كه زلف يار كشی ترك هوش كن
(همان)275 :
قياس كــردم و تدبيـر عقل در ره عشق چو شبنمی است كه بر بحر میكشد رقمی

1

(همان)476 :
سهروردی به عكس حافظ بيشتر از عقل قدسی سخن میگويد و عقل را اولين صادر از نوراالنوار میداند .در انديشة
سهروردی نهتنها عشق زادۀ عقل است و از شناخت خود -كه از صفات عقل است -حاصل میآيد ،بلكه عقل و عشق در
جلوههای واالی خود به وحدتی شورانگيز میرسند .او نه عقل را انكار میكند و نه عشق را و از نظر او حدِ كمال عشق آن
است كه انسان را به عقل اول كه مقربترين فرشتة الهی و نزديكترين عقل به نوراالنوار است ،برساند .او نخستين عارفی
است كه اصالت را به عقل میدهد ،اما با تمام اصالتی كه برای عقل قائل است ،برای آن حدی قائل میشود ،به اين معنا كه
توانايی درك باالتر از آن حد را ندارد .وی معتقد است از آنجا به بعد را بايد با بالهای عشق و با معرفت حاصل از ذوق و
كشف و شهود پيمود.
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او در رسالة «فی الحقيقه العشق» با ديدگاهی كه هم عارفانه است و هم فيلسوفانه ،حُسن را هم جمال مینامد و هم كمال
و تنها راه وصال به كمال و جمال مطلق را عشق میداند« :پس چون نيك انديشه كنی همه طالب حُسن هستند و در آن
میكوشند كه خود را به حسن برسانند و به حسن كه مطلوب همه است ،مشكل میتوان رسيدن؛ زيرا كه وصل به حسن
ممكن نشود الّا بهواسطة عشق» (سهروردی« .)285-284 :1372 ،از نظر سهروردی ،عشق در واقع همان روح يا نفس يا كشش
روحانی موجود در تمام آفريده هاست كه به سبب آن ،همة موجودات ،مشتاق به تكامل و رسيدن به مرتبة باالتر از جمال و
كمالاند و نهايت اين كمال رسيدن به مظهر حسن و كمال است كه همان عقل اول يا مقربترين فرشتگان الهی است و ميان
او و خدا فاصلهای نيست» (پورنامداريان.)334 :1390 ،
حافظ نيز معتقد است كه تنها با نور عشق است كه میتوان پلههای معرفت را پيمود و به وصال چشمة حقيقت و زيبايی
مطلق رسيد .او با بيانی شاعرانه در ابيات بسياری به نقش كيمياگری عشق در رساندن معشوق به كمال و جمال مطلق يعنی
خداوند اشاره كرده است:
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تـا كيمـــيای عشق بيـــابی و زر شــوی
(حافظ.)346 :1320 ،

گــر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد بـــاهلل كـــز آفــتاب فـلك خوبتر شوی
(همان).
كمتر از ذره نهای پست مــشو مهر بورز

تـــا بـه خلوتگه خورشيد رسد صد پرتو
(همان.)267 :

گر روی پاك و مجرد چو مسيحا به فلك از چـــراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو
(همان).
وجـــه خـــدا اگــر شـودت منظر نظر

زين پس شكی نماند كه صاحبنظر شوی
(همان.)346 ،

و اما در نهايت شيخ اشراق در رسالة «فی الحقيقه العشق» برای رسيدن به كمال مطلق و عمر جاودان و چشمة خضر بنا به
آيات قرآن و همچنين حكايتهای مغانی به قربانی كردن گاو نفس توصيه میكند« :عشق بندهای است خانهزاد كه در شهرستان
ازل پرورده شده است  ...و تا گاو نفس را نكشد قدم در آن شهر ننهد و ( »...سهروردی .)290-289 :1372 ،در «رسالة الطير»
كه يكی ديگر از رسالههای فارسی سهروردی است ،مرغان بند بر پا كه از عالم محسوس گريخته و با پيمودن منازل خود را
به دامنة كوه قاف رساندهاند ،پس از ديدن بارقه ای از تجليات جمال نوراالنوار به حكم او ناگزير به بازگشت به ديار ناسوت
میشوند؛ يعنی نيل حقيقی به جمال مطلق كه هيچ زشتی با او نياميزد و كمالی كه هيچ نقصان پيرامون آن نگردد ،با وجود اين
كالبد مادی محال است« :چون قدم در حجره نهاديم از دور نور جمال ملك پديد آمد .در آن نور ديدهها متحير و عقلها رميده
گشت و بیهوش شديم ،پس به لطف خود عقلهای ما باز داد و ما را به سر سخن گفتن گستاخ كرد .كأبهای خود و
رنجهای خود پيش ملك بگفتيم و قصهها شرح داديم و درخواستيم تا آن بقايای بند از پای ما بردارد تا در آن حضرت به
خدمت بنشينيم .پس جواب داد كه بند از پای شما كس گشايد كه بسته است  ...و حاجبان بانگ برآوردند كه باز بايد گشت.
از پيش ملك بازگشتيم( »...همان .)352 :به طور ضمنی میتوان دريافت كه آمادگی برای ديدار شاه و شايستگی برای رسيدن
به حضرت او در همين عالم و در همين عمر كوتاه كه آدمی دارد ،بايد انجام پذيرد و بديهی است كه «اين امر موقوف به زوال
اين طلسم مادی است كه ما آن را پيكر میناميم» (مرتضوی.)791 :1388 ،
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حافظ نيز همواره از تنگنای قفس تن ناليده و گرفتاری در اين دنيای مادی را سد راه نيل به عالم معنا دانسته است و پيرامون
اين مضمون كه خودی او حجاب راه اوست و بايد با مردن پيش از مرگ حجاب را بردارد ،ابيات زيادی سروده است:
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز
(حافظ)181 :1320 ،
حـــجاب چهرۀ جان میشود غبار تنم خـــوشا دمی كه از آن چهره پرده بر فكنم
(همان)235 :
چگونه طوف كنم در فضای عالم قدس كه در سراچـــة تــركــيب تــختهبند تنم
(همان)
بيـــا و هــستی حافظ ز پيش او بردار كـه با وجود تو كس نشنود ز من كه مـــنم
(همان)
حجاب راه تويی حـافظ از ميان برخيز

خوشــا كسی كه در اين راه بیحجاب رود
(همان)150 :

 .3نتيجهگيری
نتيجة حاصل از تطبيق و مقايسة آثار و انديشة دو انديشمند اينكه سهروردی عقل را مقدمة عشق و معرفت ناشی از عقل
را نيز معتبر می داند ،اما از نظر او معرفتِ حاصل از شهود و مكاشفة حقيقت به وسيلة انوار الهی از اهميت باالتری برخوردار
است .در واقع ،از نظر شيخ اشراق عقل و عشق الزم و ملزوم يكديگرند .عشق زادۀ عقل است و برای رسيدن به عقل كل كه
در نزديك ترين فاصله با نوراالنوار است ،راهی به جز عشق وجود ندارد .او در اغلب رسالههای فارسی خود به نقش كليدی
عقل اشاره میكند و در واقع طرح اغلب حكايتهای او پيرامون ديدار با عقل كل و پاسخگويی او به سواالت سالك طريقت
پیريزی شده است .از آن سو ،حافظ بهندرت از عقل قدسی سخن میگويد و به جز ابياتی چند ،هر جا سخن از عقل میآورد،
منظور او عقل جزئی است و در قياس ميان عقل و عشق آنچه برای او اصالت و اعتبار بيشتری دارد ،عشق است .اين دو
متفكر ،اگرچه در شيوۀ بيان و سياق سخنورزی و گاه در مبانی انديشگانی ،در مورد مبدأ خلقت و مراحل تكوين عالم مينو
و گيتی و در نقش عقل و عشق در تمهيد عالم ملك و ملكوت تفاوتهايی دارند ،اما در بيان روشِ نائل شدن به حقيقت و
در رجحان عشق بر عقل برای وصول به جمال و كمال مطلق با يكديگر همرأی و همعقيده هستند و با وجود اينكه در آثار
سهروردی عقل و در اشعار حافظ عشق دارای بسامد بيشتری است ،در نهايت ،در آنجا كه راهی جز عشق برای وصول به
پاياب حقيقت نمیبينند ،انديشة آنها با هم تالقی میكند ،در واقع بيت زير نقطة تالقی انديشه حافظ با سهرودی است:
كسی اين آستان بوسد كه جان در آستين دارد

مقام عشق را درگه بسی باالتر از عقل است

(حافظ)82 :1320 ،
پينوشتها:
 .1برای دوری از اطناب ،چند بيت شاهد ديگر در ذيل آمده است:
حديث از مطرب و می گو و راز دهـــر كــمترجـو كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را
(حافظ.)93 :1320 ،
مـــشكل عـــشق نــــه در حـوصلة دانش ماست

حـــل ايـــن نــكته به اين فكر خطا نتوان كرد
(همان).

عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش است عــاقالن ديوانه گردنـــد از پــی زنـــجير مــا
(همان.)9 :
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حافظ ،خواجه شمسالدين محمد حافظ ( .)1320ديوان .به اهتمام محمد قزوينی و قاسم غنی .تهران :سينا.
خرمشاهی ،بهاءالدين ( .)1384ذهن و زبان حافظ .تهران :ناهيد.
خرمشاهی ،بهاءالدين ( ،)1389حافظنامه ،تهران :علمی و فرهنگی.
رجائی بخارائی ،احمدعلی .)1375( ،فرهنگ اشعار حافظ ،تهران :علمی.

رحيمی ،كبری؛ رحيمی ،سعداهلل ( ،1397مرداد ماه) .عقل و عشق در رسالة عقل سرخ شهاب الدين سهروردی .مجموعه مقاالت
دومين همايش علمی پژوهشی رهيافتهای نوين در علوم انسانی ايران .ايالم.

روزبه ،محمدرضا؛ فالحینسب ،محمد ( ،1392شهريورماه) .تقابل عقل و عشق در انديشة حافظ از منظر ساختگرايی .هشتمين
همايش بينالمللی انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ايران .دانشگاه زنجان.
سهروردی ،شهابالدين يحيی ( .)1372مجموعة مصنفات .ج .3 .تصحيح و مقدمة سيد حسين نصر و مقدمه و تحليل فرانسوی
هانری كربن .تهران :مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

علیجوال ،الهام؛ آشوری ،هنگامه ( .)1391بررسی تطبيقی مفهوم عرفانی عشق در انديشة عطار و سهروردی .نشرية زبان و ادب
فارسی24-54 ،)226( 65 .
كمالیزاده ،طاهره ( .)1389مبانی حكمی حسن و عشق در رسالة فی الحقيقة العشق سهروردی .جاويدان خرد.29-43 ،)2( 1 .
محمدنژاد ،يوسف ( .)1373عقل و عشق در منظومههای برجستة عرفانی فارسی( .پاياننامة كارشناسی ارشد) .دانشگاه شهيد چمران،
اهواز .ايران.
مرتضوی ،منوچهر ( .)1388مكتب حافظ .تهران :توس.
نصر ،سيد حسن ( .)1394سه حكيم مسلمان .ترجمة احمد آرام .تهران :اميركبير.
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