
عشق و عرفان

گاه کـشیدنِ خـطّی بـینِ آن دو مـشکل دارند،  زیادی  که ادبـیاتِ عـاشقانه و ادبـیاتِ عـارفانه همپـوشانیِ  جایی  از آن 
ها از «عــشق» و کانونی دارد و تعریفِ  ـیات جنبه ی  نوع ادـب هردو  که «عــشق» در  ـخاطرِ  این  ویژه ـب شود. به  می 
«عرفان»  مبهمند ، این دشواری بـیشتر هم می شود.ـباید دید که ـعشق -به ـمثابه ی عـنصرِ کانونی- در هر یک از
سخن یک ـمـوضوع  به  راجع  داریم  ما  آیا  اصوال  شود و  دیده می  داشتی»  چه چــشم و «چشم  با  نوع،   این دو 
یاتِ صوفیانه»  عـشقِ ادـب ذهنِ  به عـنوانِ «ویترینِ  یاتِ عـرفانی  نام؟ .  ادـب یک  زیرِ  یا دو مـوضوعِ متـفاوت  گوییم  می 
که ظرِ اـیشان هـمانطور  ابزار می ـنگرد.  از ـن یک  به چـشمِ  به آن   حالت  عـاشقانه را «هوس» می خـواند و در بهترین 
یک «گازانبر» یا «ارّه»  آهن را خم یا درخت را می بُرد، عشق نیز می تواند روحِ آدمی را خم ـکند و شاخه ای از آن
خودیِ به  خوب  ابزارِ  یک  کرد.  استفاده  درستی  ابزار در راهِ  این  اید از  ظرِ اـیشان) ـب را به کـلّی قطع منـاـید»،اما (از ـن

خود ارزشی ندارد، مگر اینکه باآن کاری کرد که باید.
 همچنین عرفا می پندارند که ـعشقی که در فالن شهر و فالن محـله و فالن کوچه و فالن خانه محـبوس ـباشد راهی
به دهی منی بَرَد. عشق ـباید به همه ی ذراتِ عالم سرایت داشته ـباشد. به ـتعبیرِ باـیزید «به صحرا شدم ـعشق ـباریده

بود چندان که پای مرد در گِلزار فرو شود پایم در عشق فرو شد». 
به اصال پرداخـنت  یا نویـسنده  شاعر  هدفِ  ابزار نیـست و  اند یعـنی عـشق  این دو مطـلب وارونه   در ادبـیاتِ عـاشقانه 
ـعشق و غرق شدن در آن است. دـیگر این که  ـعشق در ذراّت عالم ساری و جاری نـیست و پراکـندگی ندارد بـلکه

در یک واحدِ خاص دیده و توصیف می شود. 
برای ـمثال  اگر ـمصراعِ  « به صحرا بـنگرم صحرا تو بـینم» را -صرفِ ـنظر از ـمصراع های ـبعدی- ـبخواهیم ـبسنجیم

در دو گونه ادبیات دو معنای مختلف می دهد؛
 در ادبیاتِ عارفانه : «وقتی به صحرا نگاه می کنم چیزی غیر از تو آجنا نیست».

در ادبیاتِ عاشقانه: «وقتی به صحرا نگاه می کنم یادِ آن روزی می افتم که با هم زیرِ آن درخت نشسته بودیم».   
بدایت و گویی  که  اند  عابیرِ غُـلوآمیزی از آن کرده  داشته اند» و ـت هایت و غایت الغـایات پـن گاه  عـشق را «ـن صوفیان 
نهایتِ عالم چیزی جز عشق نیست. این امر ممکن است باعث شود که ما ـتشبیهِ «ـعشقِ ادـبیاتِ ـعارفانه» به «ابزار»
ابزاری برایِ رسیدن به هدفی ست و این که یک ابزاری خودش هدف را یک ـتشبیهِ ـنادرست بـپنداریم، چـراکه هر 
سرِ نـاچاری صوفیان عـشق  را از  که  داشت  توجه  اشکال بـاید  این  رفعِ  برای  آید.  بـاشد چـیزِ متناقـضی از کاردرمی 
غایت الغایات می گیرند و دلیلش آن است که چـیزِ دـیگری منی شـناسند که بـتواند به هدفِ ـنهایی نزدیک تر شود.
رتر همانگونه که فردوسی درباره ی خرد فکر می کند و هرچه ماورای خرد باشد را به خرد تقـلیل می دهد؛ «ـکزین ـب
جای به  کاربردنِ کلمه ی «ـعـشق»  به  لذا  با ـعـشق می کـنـند  صوفیان ـنـیز هـمـین ـمـعامله را  بر ـنـگذرد».  اندـیـشه 
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به عالقه ی ـمجاورت و مالزمت است. آن ها چه اعتراف بکـنند و چه نکـنند  چون منی تواـنند «هدف» یک ـمجازِ 
ابزار از آسمانِ ـعشق بـلندتر پرواز کـنند  آن آسمان را به جایِ خدایِ آسمان ـتوصیف و ستایش کرده اند. وگـرنه در 
بودنِ عشق تردید نیست  «همانطور که ابزاری به نامِ سُنباده یک سکّه ی سیاه را جال می دهد، همانطور هم ابزاری
ـیات این دو ادـب ـیادینِ  ـفاوتِ بـن وصف ـت این  با  روشن می کــند»  عارف را  ـگارگرفته ی دلِ  نامِ عــشق آینه ی زـن به 

دربرخورد با «عشق» دو جنبه پیدامی کند:
) عشقِ ابزاری۱

ادبیاتِ عرفانی عشق را از کفِ خیابان ـپیدا می ـکند و او را شاـیسته و دارایِ ظرفیت های نهـفته ـتشخیص می دهد و
زیرِ سایه ی تربیتِ خود می کشد. ـعشق در این دستگاه می ـبالد و آـنقدر رشد می ـکند که یواش یواش خواـنندگان
شهوت سکس و  با  بود و  سروپا   این عـشقْ ولـگرد و بی  اشتباه می گیـرند. پـیش از  اصلیِ نویـسنده  هدفِ  با  او را 
جذّاب و خاطراتِ  شان از  رندان و قالّ به او به چـشمِ «رفـیقِ نـاباب» می نگریـستند و  خدا  مردانِ  شد.  خانه می  هم 
پردریغی یاد می ـکردند که با او در خلوت ها و  «حـیاط خــلوت»های خود ساخته ـبودند. با این وجود هـمین ـعشقِ
به اشاره  ودند. مـولوی در  صوفیان ـبخوبی آن را ـتشخیص داده ـب که  داشت  هایی  سروپایِ ـپیش از ـتصوف لیاقت  بی 

همین لیاقت ها می گوید:
دشمنِ  طاووس آمد پّرِ  او                 ای بسا شه را بکشته فّرِ او

گفت: من آن آهوم کز نافِ من       ریخت آن صیاد، خونِ صافِ من

ای من آن روباهِ صحرا کز کمین        سر بریدندش برای پوستین

سروده عد از آن  درست ـب است و  نوی   دفترِ اولِ مـث زرگر در  مردِ  به  به حـکایتِ  عـشقِ کـنیزک  سه ـبیت مـربوط  این 
شده که طبیبِ اـلهی  جـلوه و زـیباییِ مردِ زرگر را در چـشمِ کـنیزک از ـبین می بَرَد و آتشِ آن ـعشق را سرد می ـکند

که می گـوید: « وقتی  فّرِلذا  طاووس و  پرِ  که آن عـشق حُـکمِ   پذیرد  واقع می  پّرِ  او....» در  آمد  طاووس  دشمنِ  
روباه را دارد. آهو و ـپوستِ  نافِ  ادشاه و  بهـپ ادِ عـشقِ ماقـبلِ تـصوف  به عـنوانِ من زرگر را  مردِ  احوال  این  با همه ی    

ذّلت افکنده، می کُشند و عشقِ شاه را که منادِ عشقِ صوفیانه است در دلِ کنیزک جایگزین می کنند.
به که تعـلق  بود  ین   ظاهر ـب ایدار و  نوع عـشقِ  ناـپ یک  داشت  که  ازهایی  با همه ی امتـی زرگر   مردِ  به  عـشقِ کـنیزک 
اـقشارِ ـفرودست داشت و می باـیست  جای خود را به نوعی دـیگر می داد که ـپایدار و درون ـنگر و شاـیسته ی شاه و

نخبگان است
عشق هایی کز پیِ رنگی بود          عشق نبود عاقبت ننگی بود  
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یلِ ـعشقِ ـعرفانی می گـوید که از آن می گذریم. پس از آن به این اـبتدایِ این ـفصل ـمقدمه ی کـوتاه و غرّ ایی در جتـل
نکته توجه می ـکند که چـنین ـعشقِ مـعتبری را در مقاـیسه با ـعشقِ بی سروپای کوچه و بازار می توان فهـمید. وَ در

توصیفِ  عشقِ کوچه و بازاری می گوید:
تورا عشقِ همچون خودی زآب و گِل     رباید همی صبر و آرامِ دل
به بیداریش فتنه بر خدّ و خال              به خواب اندرش پایبندِ خیال
به صدقش چنان سر نهی بر قدم        که بینی جهان با وجودش عدم
چو در چشمِ شاهد نیاید زرت       زر و خاک یکسان مناید برت
دگر با کست بر نیاید نفس        که با او مناند دگر جایِ کس

تو گویی به چشم اندرش منزل است     وگر دیده بر هم نهی در دل است
نه اندیشه از کس که رسوا شوی     نه قوّت که یک دم شکیبا شوی

گرت جان بخواهد به لب ، بر نهی    وگر تیغ بر سر نهد سر نهی 
پس از آن از خواننده می پرسد:

چو عشقی که بنیادِ آن بر هواست     چنین فتنه انگیز و فرمانرواست
عجب داری از سالکانِ طریق    که باشند در بحرِ معنی غریق؟

که اـیشان در ربان ما تـعجّبی نداریم ، الـبته  یار دارید ـق که؛«اخـت و ـپاسخ به این ـپرسش هم الـبته از ـپیش مـعلوم است 
عشق پایدارتر و بزرگتر و مهم ترند!»

 
) عشقِ فراگیر۲

چه عـشق ناـمیده یاتِ ـعارفانه اما آن  فرد است. در ادـب نامکرر و در هر جتربه ای منحـصر به  یاتِ عـاشقانه  عـشق در ادـب
خود جادوییِ  با کـلماتِ  ند  ماهر بتواـن سرایانِ  شاعران و داستان  است  است. ممـکن  شود یکـنواخت و کلـیشه ای  می 
به موری  یا  شود  دریا می  طره ای رهـسپارِ  یا ـق ست  اما محـتوا همـیشه یکی  این کلـیشه را خـنثی کنـند  واختیِ  یک ـن
تابشِ خـورشید پس از  شبنمی  یا  سویِ خـورشید رقص کـنان اوج می گـیرد و  به  یا ذره ای  سلیمان می رود،  سمتِ 
سویِ ستمگری از  ناز و تکـبّر و  سویی و  جداافتادگی از  غمِ  درفش و   سخن از داغ و  این بـین  شود. در  تبخـیر می 
یک این ـهــمه  دشواری های راه را  ـپــیشِ ـچــشم می آورد و  سخت را می طـلــبد و  های  که امتحان  است  دـیــگر 
مجـموعه ی جذّاب و پرـپیچ و خم را می سازد که شاعر یا نوـیسنده ـباید با کم و زیادکردن این یا آن نکـته، ـقصه ی

خود را بسازد. 
به خودش را دارد  و  های  درست مـثلِ عـاشقی های واـقعی تازگی  هر جتربه ای  ین نـیست  اما چـن یاتِ عـاشقانه  در ادـب
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یک نکته بیش نیست غم ِ عشق و این عجب    از هر زبان که می شنوم نامکرر ست
سلوکِ خود  که در کلّـیتِ  کرد،  یاد  صنعان درمنـظومه ی عـرفانیِ منطق الطـیر  شیخِ  داستانِ  توان از  برای منونه می 
این بـین در مـقوله ی وصف می کـند. در  سیمرغ را  به  رسیدن  برایِ  رهبریِ هـدهد و  به  پـرشورِ جـماعتی از مـرغان 
اطاعت از پیر  -به روشِ قصه در دلِ قصه-  به داستانِ شیخِ عالی رتبه ای می رسیم که عاشقِ دخترِ ـترسایی می شود
و در راهِ این عشق مقام و موقعیتِ خود را از دست می دهد. تا اواخرِ داستان که این راـبطه رنگ و بویِ ـغیرِ ـعرفانی
و حـتا ضّدِ صوفیانه دارد نه تـنها می توانیم نا ـمکرریِ ـعشق را به خوبی ببینیم، بـلکه صدایِ شکـسنتِ  کلـیشه  ها را
قرار دارد در ـنـهایت مجــبور چون در ـبـسترِ ـقـصه ای ـبـزرگتر  اما  صنعان  شیخِ  شنویم. ـحـکایتِ  وضوح می  به  هم 
جذّابیتِ هـنریِ آن کـاسته که از  اثر جـریان پـیدا کـند  بازگردد و در کلـیّتِ  شده  اهدافِ از پـیش تعیـین  به  شود  می 

می شود و در مجموع می توان گفت پایانِ موفقی ندارد. 
که اند  شیرین و لیـلی مجـنون آنـقدر متفاوت  توجه کنـیم  فـضا و ماجـراهای خـسرو  بزرگِ نـظامی  اثرِ  به دو  اگر  یا 
صدایِ داستان سرا هم در آمده و در ـمقدمه ی لـیلی و مجـنون از این امر شکایت می ـکند. همچـنین در شاهنامه دو

داستانِ بیژن و منیژه و زال و رودابه کوچک ترین شباهتی به هم ندارند و هر دو کامال عاشقانه اند.
هم تـصویر کنـیم. عـشق در ادبـیاتِ عـاشقانه در که ناپـایداریِ عـشق را  ما کـمک می کـند  به  نامکرری  این تـنوع و   
به تـعبیرِ نـظامی شایسته ی که  گردد  اسطوره و افـسانه ای می  به  اگر پـایدار بـاشد تـبدیل  است و  مجـموع ناپـایدار 
«هوس نامه» سرایی است. پرپرشدنِ گُل ، سوخنتِ ـپروانه و ـکشنتِ شمع در آستانه ی صبح از معروف ـترین مناد های
این ناپایداری اند. در مقابل آن چه در ادبیاتِ عرفانی عشق نامیده می شود پایدار و ـمستحکم است. هدفِ بـلبل نه

گُل بلکه  بستان است و همیشه سرِ جای خود می ماند:
تو به سیمایِ شخص می نگری // ما در آثارِ صنع حیرانیم
تنگ چشمان نظر به میوه کنند //ما متاشاکنانِ بستانیم  

«پایداری» البته متاعِ کم ارزشی نیست بلکه دستاوردِ بزرگی ست که از عشقِ صوفیانه  به دنیایِ مدرن هم ـکشیده
شد و در ادبیاتِ روشنفکریِ معاصر در مفهومِ «عشقِ عمومی» جتلّی کرد. مبارزانِ آرمان گرای چپ در ایرانِ مـعاصر

درکی که از عشق داشتند از همین محتوای فکری سرچشمه می گرفت.
 امروزه با فروکش کردنِ شورِ آرمان گرایی به نظر می رسد عشق در مـفهومِ اولیه اش  دوباره جای پای خود را در ـهنر

و ادبیات باز می کند.
عابیر این ـت بودنِ  یرِ منطـقی  باوجودِ ـغ اصطالح «عـشقِ حقـیقی» در مـقابلِ «عـشقِ ـمجازی»  شهرتِ  خاطرِ  ایان به  در ـپ

قسمتِ سومی را هم بر این گفتار می افزایم:
) عشقِ حقیقی و مجازی!۳
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عابیر این ـت بودنِ  یرِ منطـقی  باوجودِ ـغ اصطالح «عـشقِ حقـیقی» در مـقابلِ «عـشقِ ـمجازی»  شهرتِ  خاطرِ  ایان به  در ـپ

قسمتِ سومی را هم بر این گفتار می افزایم:
) عشقِ حقیقی و مجازی!۳

شیفتگانِ مـفهومِ «ـعشقِ ـعرفانی» از سرِ احترام  آن را «ـعشقِ حقـیقی» و   «ـعشقِ واـقعی» را از سرِ کم لطـفی «ـعشقِ



یک مفـهومِ نه ارزشِ منطـقی. از نـظرِ منطـقی «مـجاز»  دارند و  نه ارزشِ محـتوایی  این تـعابیر  اند.  مـجازی» نامیده 
رسید ، شکوفه  گوییم فـصلِ  که می  وقتی  بارمی کنیم.  یک کلـمه  اصلی رویِ  جای مفـهومِ  ما به  که  است  ثانویه 
است وگـرنه هـمه شده  بار  شکوفه  که رویِ کلمه ی  ثانویه  یک مفـهومِ  است و بـهار  به معـنای بـهار  شکوفه مـجازا 
است عــشقِ ثانویه  ـجازی و  ـچه ـم به عــشق برگــردیم آـن اگر  شکوفه چـیـست. اکــنون  اصلیِ  که معــنای  ـند  می داـن

عرفانی ست نه عشقِ زمینی.
 البته کلمه ی حقـیقی برایِ ـعشقِ ـعرفانی نامـناسب ـنبود اگر آن را به مـعنای «ـعشقِ آرمانی» می گرفـتند و در مـقابلِ
ینِ دو دستگاهِ رفعِ این ابهام ها و این که یک ـمشترکِ لـفظی به نامِ «ـعشق» ـب کلمه ی ـمجازی بکارمنی بُـردند برایِ 

فکری ایجادِ کج فهمی می کند، باید نخست مفاهیم را از نو و به سادگیِ هرچه متام تر  بازتعریف کرد:
الف)  عشق: 

شدّت و افرادِ درـگـیر در آن  که  است ـبـوجود بـیـاید  افرادِ اـنـسانی مـمـکن  دوستی و واـبـستگی ـبـینِ  نوع رابطه ی  یک 
شود. مجـموعه ی سکس منـجر می  به  است و در بیـشترِ مـواقع  این رابـطه عمـوما ناپـایدار  ویـژگی احـساس کنـند ، 

بزرگی از لذت ها که در این رابطه وجود دارد باعث شده است که هنر و ادبیات به آن توجّه کند. 

ب) عرفان:
چاره ی رنِ  بـشر دو  برایِ کـاسنت از درد و  که  داشته  وجود  پاره ای از مـلل  یک گـرایشِ فـکری در بـینِ ایرانـیان و   
ـفاهیم» و دوّم ـبا و آراـمـشبخش از جــهان و ـم یک تـفـسیرِ زـی است. ـیـکی «ارائه ی  کرده  ـبال  زمان دـن هم  ـعـمده را 
سختی ها ـمـقاوم خود را در مـقـابلِ   ضمیرِ  ذهن و  تا  فرد،  برای اـیـجادِ تـغـیر در  سری راـهـکار  یک  دست دادن  «به 
کند». به این گرایشِ فکری عرفان می گویند و نوعِ عمدتا ایرانیِ آن را که با تعالیمِ اسالمی و ـمعارفِ ـقرآنی مخـلوط
که افراد تـوقع می رود  شود و از  به کـاسنت از درد و رن  اکتـفا منی  است تـصوف می خوانـند. البـته در تـصوف  شده 
خود را داـئما از جاـیگاهی که ـقراردارند ارتقادـهند و پله ـپله تا مالقاتِ ـکمالِ مطـلق باالبـبرند. این ـمقوله ـنیز ـهمواره

دست مایه ی معتبری برای هنر و ادبیات بوده است.
ج) کمال طلبیِ صوفیانه و زیباانگاریِ عارفانه در یک کشاکشِ طوالنی و با کمکِ هنر و ادـبیات  رابطه ی اـنسان با
کمالِ مطلق را «ـعشق» ناـمید و جوری وامنود کرد که آـنچه تا ـکنون بوده ـعشقِ واـقعی ـنبوده و ـعشق در اصل هـمین

است که ما می گوییم.
د) کج فهمی یی که اـیجاد شد این است که ما وقتی از کلمه ی ـعشق در زبانِ ـفارسی استفاده می کـنیم. ـبینِ  این
دو معنی دچارِ سرگشتگی می شویم . همچنین وقتی سخن از ادـبیاتِ ـعاشقانه می گوییم منظـورمان ـعشقِ نخـست
توهم به  شنونده را  هم تفکــیک منی کـنـیم  این دو را از  چون  است و  و  در ادـبـیاتِ ـعـارفانه منظــورمان ـعـشقِ دوّم 

می اندازیم. مثال وقتی که حافظ می گوید:
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است عــشقِ ثانویه  ـجازی و  ـچه ـم به عــشق برگــردیم آـن اگر  شکوفه چـیـست. اکــنون  اصلیِ  که معــنای  ـند  می داـن

عرفانی ست نه عشقِ زمینی.
 البته کلمه ی حقـیقی برایِ ـعشقِ ـعرفانی نامـناسب ـنبود اگر آن را به مـعنای «ـعشقِ آرمانی» می گرفـتند و در مـقابلِ
ینِ دو دستگاهِ رفعِ این ابهام ها و این که یک ـمشترکِ لـفظی به نامِ «ـعشق» ـب کلمه ی ـمجازی بکارمنی بُـردند برایِ 

فکری ایجادِ کج فهمی می کند، باید نخست مفاهیم را از نو و به سادگیِ هرچه متام تر  بازتعریف کرد:
الف)  عشق: 

شدّت و افرادِ درـگـیر در آن  که  است ـبـوجود بـیـاید  افرادِ اـنـسانی مـمـکن  دوستی و واـبـستگی ـبـینِ  نوع رابطه ی  یک 
شود. مجـموعه ی سکس منـجر می  به  است و در بیـشترِ مـواقع  این رابـطه عمـوما ناپـایدار  ویـژگی احـساس کنـند ، 

بزرگی از لذت ها که در این رابطه وجود دارد باعث شده است که هنر و ادبیات به آن توجّه کند. 

ب) عرفان:
چاره ی رنِ  بـشر دو  برایِ کـاسنت از درد و  که  داشته  وجود  پاره ای از مـلل  یک گـرایشِ فـکری در بـینِ ایرانـیان و   
ـفاهیم» و دوّم ـبا و آراـمـشبخش از جــهان و ـم یک تـفـسیرِ زـی است. ـیـکی «ارائه ی  کرده  ـبال  زمان دـن هم  ـعـمده را 
سختی ها ـمـقاوم خود را در مـقـابلِ   ضمیرِ  ذهن و  تا  فرد،  برای اـیـجادِ تـغـیر در  سری راـهـکار  یک  دست دادن  «به 
کند». به این گرایشِ فکری عرفان می گویند و نوعِ عمدتا ایرانیِ آن را که با تعالیمِ اسالمی و ـمعارفِ ـقرآنی مخـلوط
که افراد تـوقع می رود  شود و از  به کـاسنت از درد و رن  اکتـفا منی  است تـصوف می خوانـند. البـته در تـصوف  شده 
خود را داـئما از جاـیگاهی که ـقراردارند ارتقادـهند و پله ـپله تا مالقاتِ ـکمالِ مطـلق باالبـبرند. این ـمقوله ـنیز ـهمواره

دست مایه ی معتبری برای هنر و ادبیات بوده است.
ج) کمال طلبیِ صوفیانه و زیباانگاریِ عارفانه در یک کشاکشِ طوالنی و با کمکِ هنر و ادـبیات  رابطه ی اـنسان با
کمالِ مطلق را «ـعشق» ناـمید و جوری وامنود کرد که آـنچه تا ـکنون بوده ـعشقِ واـقعی ـنبوده و ـعشق در اصل هـمین

است که ما می گوییم.
د) کج فهمی یی که اـیجاد شد این است که ما وقتی از کلمه ی ـعشق در زبانِ ـفارسی استفاده می کـنیم. ـبینِ  این
دو معنی دچارِ سرگشتگی می شویم . همچنین وقتی سخن از ادـبیاتِ ـعاشقانه می گوییم منظـورمان ـعشقِ نخـست
توهم به  شنونده را  هم تفکــیک منی کـنـیم  این دو را از  چون  است و  و  در ادـبـیاتِ ـعـارفانه منظــورمان ـعـشقِ دوّم 

می اندازیم. مثال وقتی که حافظ می گوید:



در ازل پرتو حسنت ز جتلی دم زد    عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جانِ علوی هوسِ چاهِ زنخدانِ تو داشت   دست در حلقه ی آن زلفِ خم اندر خم زد

طرفِ دیـگر از معـشوقی است و از  بوده  که زیـبایی او در ازل  متجـلّی  سخن می گـوید  شاعر از معـشوقی   از طـرفی 
سخن می گوید که برایِ رسیدن به آن مجبور شده از آسمان دل ببُرد و با طناب به چاهِ زمین فرود آید.

درست است که در این مثال کج فهمی متوجّه حافظ است اما در دنیایِ شعر به آن «اـبهام» می گوـیند و اصوال ـیکی
شاعر در ـعـرصه ی گـفـتارِ منِ ـغـیرِ  که  است.  های مـعـنایی و ـمـعارف  هم ریختگی  به  شاعری هـمـین  های  از روش 

روزمره و به طریقِ اولی آکادمیک  باید از آن پرهیز کنم.

در ازل پرتو حسنت ز جتلی دم زد    عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جانِ علوی هوسِ چاهِ زنخدانِ تو داشت   دست در حلقه ی آن زلفِ خم اندر خم زد

طرفِ دیـگر از معـشوقی است و از  بوده  که زیـبایی او در ازل  متجـلّی  سخن می گـوید  شاعر از معـشوقی   از طـرفی 
سخن می گوید که برایِ رسیدن به آن مجبور شده از آسمان دل ببُرد و با طناب به چاهِ زمین فرود آید.

درست است که در این مثال کج فهمی متوجّه حافظ است اما در دنیایِ شعر به آن «اـبهام» می گوـیند و اصوال ـیکی
شاعر در ـعـرصه ی گـفـتارِ منِ ـغـیرِ  که  است.  های مـعـنایی و ـمـعارف  هم ریختگی  به  شاعری هـمـین  های  از روش 

روزمره و به طریقِ اولی آکادمیک  باید از آن پرهیز کنم.


