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 . مقدمه1

 «آنجا تا کجا سر برکنمسر فروبردم در ه/ عشق دردانه است و من غواص و دریا میکد»مشهورِ  بیت

یکی از ابیات بدون اشکال در دیوان  ظاهراً ،«من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم» غزلِ از

معنای این بیت  ایوو گ 1انددهینددر آن  یادهیچیپخاص و  ۀشناسان هم نکتو حافظ حافظ است

 در اعماقحافظ عشق را همچون درّی دانسته است که در این بیت، برای همه روشن بوده است. 

ترک شاهد و ساغر  گاهچیهرندی معرفی کرده که  ،که در ابتدای غزل دریا پنهان است و خود را

بار  ، اینداردیبرنم می از راه مشاهدۀ شاهد و نوشیدنِ دست از طلب عشق گاهچیه، یعنی کندینم

 هااشارها همین تشبیهات و امّ است. فرورفتهدر دریا ی دانسته است که برای یافتن دُرّ همچون غواص

 ورد. بیارا پیش  ییهاپرسشبرای خواننده  تواندیم ترقیعمدر نظری 

است. چرا شاعر عشق را همچون درّ دانسته « عشق ۀدردان»تعبیر  ۀدربار هاپرسشیکی از این 

که در صدف پوشیده و در ته دریا قرار دارد. آیا حافظ  بهاستگراناست؟ درّ یکی از جواهر 

رّ که در صدفی پنهان است؟ اگر دُ قدرگرانبگوید که عشق همچون گوهری است بس  خواهدیم

اما توضیحی ؛ دریا رارا معرفی کرده و هم غواص و هم  رعشق است، صدف چیست؟ حافظ هم دُ

 و حتی ذکری هم از آن نکرده است.  صدف نداده ۀدربار

، به معنی طالب درّ اصخود را غوّشخص حافظ  کهنیااص است. در غوّ ۀدرباردومین پرسش 

در هر فرصتی که در دیوانش دست داده به ما گفته است  ده است بحثی نیست. حافظخوان عشق،

نه آن رندم که ترک شاهد من »: دیگویماین غزل هم وقتی  لِکه عاشق است. در همان مصراع اوّ 

و هرگز هم دست از طلب  طالب عشقاست و  که عاشق دیگویم درواقع، «و ساغر کنم

اما در همین ؛ اصی است. معنای رندی مگر غیر از این است؟ پس او همواره در حال غوّداردیبرنم

که  کندیمغواصی دلیل این  کرده و آن این است که او به هرادیگری اش ۀمطلب هم حافظ به نکت

ام، «من غواص»که  دیگویمنیاورده است. پس وقتی  به صدف نرسیده و آن را به چنگ هنوز

مصراع  درواقعشق است ولی هنوز به آن نرسیده است. ع ۀاست که او به دنبال دردان این منظورش

ون نیامده است، ولی بیر فرورفتهکه او در دریا  گویدمی. کندیمدوم هم به همین معنی اشاره 

. معلوم هم نیست که کی آن را به چنگ آورد. یعنی درّ را در صدف به چنگ نیاورده است ؛است

 . رندی نیست که ترک شاهد و ساغر کند. داردبرنمی، او دست از طلب هرحالبه
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که حافظ خود آن را توضیح داده و  ست«دریا»نماد   دربارۀ آیدمیپرسش دیگری که پیش 

. چرا زندیمدامن  یامسئلهگفته است که منظور از آن میکده است. ولی همین توضیح هم خود به 

خوانده است؟ چه ربطی میان میکده و صدف و دردانه هست؟ دریا خودش را دریا میکده  حافظ

 ۀو میکده هم اشار  2د،دار تعلقهم بهه به یک خوشه از اشارات مرتبطمتافور( است ک)اشاره 

می و ساغر و ساقی و مستی و  ،که در آن یاخوشه)دیگر تعلق دارد  یاخوشهدیگری است که به 

و صدف و غواص  درّ ۀدربارکه حافظ د(. آیا میکده خواندن دریا در این مصراع وجود دارغیره 

را  اشارات ۀین خوشکه همخوشه از اشارت نیست؟ حافظ در جای دیگر  وخلط د ،گویدمیسخن 

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون »: کندمی اشاره« دریا»به  تریمنطق یاگونهبهبه کار برده، 

  «است.

 . بحث و بررسی2

که در  یایعیطبمعانی مابعدسمت ما را به  کهاست دلیل این به  برانگیر فوقی تأملهاپرسشطرح 

 سوانحدر کتاب  توانیمعرفانی که اصول آن را  ؛کندمی ییراهنمامکتب عرفانی حافظ است 
احمد غزالی که  ییهابحثبا توجه به  را هم هاپرسشباید اعتراف کنم که این   .احمد غزالی یافت

 البته  3.دمکرده است مطرح نمو «اصغوّ»و  «دریا»و  «صدف»و  «در عشق» کرده و اشاراتی که او به

بلکه وی از راه مطالعۀ عمیق  ،استفاده کرده باشد سوانح از کتابِ ماًیمستقحافظ که  رسدینمبه نظر 

 غزالی است با معانی عرفانی کتاب سوانح که صورت منظوم« سرارکنوزاأل»یا « عشقنامه»منظومۀ 

از احمد غزالی   «عشقنامه» ۀرا هم حافظ با واسط «عشق ۀدردان»همین تعبیر  درواقع 4آشنا شده است.

و فرورفتن غواص در آب است فصل آخر کتاب  «دریا»و  «رّدُ» ۀدرباراما فصلی که  5گرفته است.

در آن  عشق و عاشق و معشوق داده استۀ دربارتوضیحاتی که  ۀغزالی پس از همکه  است سوانح

 که: سدینویم فصل

چون  پس و روح صدف عشق است. از ادراک ماهیت و حقیقت روح اندبربستهعقول را دیده »

 ف است چگونه راه بود؟ ...دبه صدف علم را راه نیست، به گوهر مکنون که در آن ص

 ندیدستتش عیتان گز کسراست هعشق پوشیده

 زنتدیم  الفتی  عشتق  خود از  هر کس از پندار
 

 بیهتتده تتتا کتتی زننتتد ایتتن عاشتتقان یهتتاالف 

 6و از چنتتتان نیعشتتتق از پنتتتدار ختتتالی وز چنتتت
 

 

به خوانده است. البته، اشاره او نه  «دُرّ»عشق را ، شودیممالحظه  کهچنانغزالی در اینجا، 

گوهر پوشیده   «گوهر مکنون»بودن آن است. بودن و ناشناختنیارزش این گوهر، بلکه به پنهان
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ه بآن را بشناسد. حدّ عقل تا ساحل دریاست،  تواندینمعشق از عقل پوشیده است و عقل   است.

هم ذکر کرده است.  سوانح کتاب یدر ابتداغزالی  قبالً . این مطلب را راه ندارد درون دریا

که گوهر عشق  ییجا)یعنی عقل یا علم عقلی( ساحل است، او را به لجۀ کار )حدّ او »: گویدمی

 «گمشدگان لب دریا»ساحلی هستند که حافظ هم در غزلی « عقول»همین  «.است( راه نیست

 خوانده است. 

 کز صدف کتون و مکتان بیترون استتگوهری 
 

 7کتتتردیطلتتتب از گمشتتتدگان لتتتب دریتتتا م 
 

 

  :از ساحل جلوتر بیایند توانندینمکه چرا عقول  دهدیمغزالی در جای دیگر توضیح 

 ؛ ونهایت علم )عقلی( ساحل عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود»

 «شده را کی علم بود؟که خبر دهد؟ غرقه. آنگه کی یارد اگر قدم پیش نهد غرقه شود

  (.7: 1368)غزالی، 

گوهر عشق جهل است. به « یافت»، اما این علم نسبت به عقول در ساحل از علم برخوردارند

ت عقلی در حادریا خوانده است. ماهیت علم یا سهمین جهت حافظ عقول را گمشدگان لب 

باشد تا علم حاصل شود. عقل  یافاصلهدوئی است: دوئی عالم و معلوم. میان عالم و معلوم باید 

سطح دریاست نه عمق آن. پس او  ندیبیماما چیزی که ؛ ببیندرا ستد تا بتواند دریا یباید در ساحل با

. شودیمنصیب عقول ببیند. این شناخت از ساحل تنها چیزی است که  تواندینمحتی صدف را هم 

رسیدن هالکتغرقه شدن در آب به و عمق دریا برسند باید در آب غرقه شوندبه  کهنیابرای 

. شاید حافظ هم آیدمی شوندیممعلوم نیست چه بر سر کسانی که در دریا غرقه  اصالًاست. پس 

تا  در آنجا فروبردمسر »: گویدمیدر مصراع دوم بیت فوق به همین معنی اشاره کرده است وقتی 

و اگر ماند  ماندیمسری  اصالً. آیا شودمییعنی معلوم نیست در زیر آب چه « کجا سر برکنم!

 یا نه. آیدمیبیرون 

که در صدف جان پنهان گشته است و لذا  داندیمکه عشق را درّی مکنون  هرچندغزالی 

عشق و روح اشاره  ۀدربارلی تأمّ درخوربا همین تشبیهات به نکات  حالنیباا، شودمیشناخته ن

 کندمی، اشاره خواندیماو عشق را همچون درّ و روح را همچون صدف  کهنیهم درواقع. کندمی

 ذاتبهقائمبه عبارت دیگر، عشق از مقولۀ جوهر است. روح نیز ؛ ذاتبهقائمکه عشق گوهری است 

. شودمیقائم به دیگری ن کیچیه ،کنندیمآمیزش پیدا  باهم ینوعبهکه  هرچنداست. این دو 

 :گویدمی سوانحاحمد غزالی در ابتدای  باهمآمیزش عشق و روح  ۀدربار
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 بتتتا عشتتتق روان شتتتد از عتتتدم مرکتتتب متتتا
 

 (3)همان:  روشن ز چراغ وصل دائم شب ما 
 

 

در اینجا روح است. عشق شهسواری است که همراه با اسب روح از عدم « مرکب ما»مراد از 

و یکی  کنندیم برقرارنسبتی  باهم. پس این دو از همان ابتدای آفرینش نهندیمقدم به عرصۀ وجود 

در ضمن همین فصل به نحو دیگری بیان  یغزالسوار. این نسبت را و دیگری  شودمیمرکب 

صدفی مانند  ،ردیگیمکه عشق در آن جای  شودمی یا جایگاهیروح خانه  که گویدمی. کندمی

  . جای دارد آندر  رّدُکه 

اما تقدیر عشق و روح ؛ کنندیماز دریا بیرون آوردند از هم جدا   کهنیهم و صدف را رّدُ

. البته، شوندینمآمیزش پیدا کردند از هم جدا  باهمچنان است که وقتی در همان ابتدا، در ازل، 

ولی باز از  و روح سوار(، شودمی)عشق مرکب  شودمیمعکوس  هاآنکه نسبت  گویدمیغزالی 

ی است که غزالی مهمّ العادهفوقموضوع  عشق از یکدیگر جدا نشدن روح و 8.شوندینمهم جدا 

 در این رباعی به آن اشاره کرده است.

 بهتتر متتن آمتتد بتته وجتتودزعشتتق از عتتدم ا

 نبتتترد بتتتوی ز عتتتود  از تتتتو نبتتترم تتتتا
 

 متتتن بتتتودم عشتتتق را ز عتتتالم مقصتتتود 

 حستود رغمیروز و شب و سال و مته علت
 

 

 (3: 1368)غزالی،  

که عشق هرگز از انسان  دهدمیتشبیه عشق و روح به بوی عود و خود عود در حقیقت نشان 

که روح با عشق همراه باشد. این  خواهدنمیچه کسی هست که از روی حسادت ، گرشودمیجدا ن

ظاهر  محتسب  صورتبهدر این بیت حافظ که همان کسی اهریمن است،  البته ابلیس یا حسود 

  :شودمی

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
 

 کنمیمحتسب داند که من این کار کمتر م 
 

 

بتواند در  خانهصاحب کهنیاالی برای غزّاحمد  ،خانهصاحبعشق به در تشبیه روح به خانه و 

 نیستیبودن خانۀ روح به معنای این خالی .که خانه باید خالی باشد کندمیخانه جای بگیرد تأکید 

چیز دیگری جز روح و عشق نیست. پس  بدو آفرینش، در ازل،در است. خویش  «یخود»روح از 

خودش خالی باشد تا عشق در درونش جای و باید از انباید خالی باشد.  شروح از چیزی جز خود

ی خود که وقتی روح از خود گویدمیو  کندمیالی در اینجا از تعبیراتی اشراقی استفاده غزّ .بگیرد

عشق لذا پاک است و انانیت( )« منی» کدورتکه از  شودمید، در حقیقت همچون آینه خالی بو
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و  عشق استیا پیکر  نقش شودمیدر آینه پیدا که هم خود را در این آینه ببیند. تصویری  تواندیم

پیدا . چون پیکر معشوق در آینۀ روح شودمیخوانده « معشوق»این پیکر همان چیزی است که 

پس . شودمیخوانده « عاشق»بودن ینندهعشق است که به اعتبار ب خود ندیبیم، کسی که آن را شود

و به اعتباری  شودمیعاشقی و معشوقی در حقیقت همان عشق است که به اعتباری معشوق نامیده 

 . کندمیو صدف بیان  رّعاشق. این دو اعتبار را هم حافظ با همان نماد دُ

 جان به شکرانه کنم صرف اگر آن دردانه
 

 آرامگهتتش شتتود   حتافظ دیتتدۀ   صتدف 
 

 

ا در عالم والّ 9،اندآمده عشق و روح به این جهانست که ی اامرحله بهمربوط  درواقعبیت فوق 

عاشق و معشوق . در آنجا جای داردعشق در صدف دیدۀ روح  ۀارواح یا عالم جان، در ازل، دردان

و روح  ندیآیماما بعد، عشق و روح به این جهان ؛ ندهستی روح هر دو یکی و پاک به دلیل صفا

پاک کند تا  « خودی»یا « منی»و لذا باید بکوشد تا خود را از کدورت  شودمیگرفتار کدورت 

تمثیلی که حافظ نیز  به همین معنی به کار برده است، مانند بیت  10،گردد برای عشق یابتواند آینه

 زیر: 

 دنتتان دیتتد رخ جانتتر پاک توانتنظ
 

 11که در آیینه نظر جز به صتفا نتتوان کترد 
 

 

در آمدن عاشقی و معشوقی در ازل را احمد غزالی مانند بسیاری از صوفیان دیگر این پدید

ربّک و اذ اخذ »: اشاره کرده است« عهد الست»که به  یاهیآ ؛مشاهده کرده است قرآن از یاهیآ

(. 172: 7« )ابربّکم قالوا بلی شهدن  من ظهورهم ذرّیتهم و اشهدهم علی انفسهم الستُ من بنی آدم  

 پرسدیمو از ایشان  کندمیآدمیان را در روز ازل جمع  ۀبر این آیه، ارواح همپروردگار عالم، بنا

یا « معشوق»آیا من  پرسدیمو به تعبیر صوفیانی چون احمد غزّالی  که آیا من پروردگار شما نیستم

که تو پروردگار ما و معشوق  میدهیمآری، شهادت  دهندیمو همه پاسخ  شما نیستم «محبوب»

، یعنی آمیزش عشق با شودمیارواح کاشته  ۀترتیب تخم عشق در ازل در زمین همبدین  12مائی.

 13خواهد بود. پابرجاتا ابد هم  این آمیزش در ازل رخ داده است ازآنجاکه. ردیگیمروح صورت 

 در ازل بست دلتم بتا ستر زلفتت پیونتد
 

 پیمتتان نتترودتتتا ابتتد ستتر نکشتتد وز ستتر  
 

 

دارد ممکن است از او جدا شود، اما آدمی دیگری که روح  زیهر چکه  کندمی دیتأکحافظ 

حتی اگر سر او هم برود  نیست؛ به قول حافظ، یجداشدن ختیدرآمل با روح آن عشقی که در از

 .شودمیعشق از او جدا ن
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 هر چه جز بار غمت بر دل مسکین متن استت

 و جان جای گرفتت چنان مهر توام در دلآن
 

 بتتتترود از دل متتتتن وز دل متتتتن آن نتتتترود 

 کتته اگتتر ستتر بتترود از دل و از جتتان نتترود
 

 

 هم نقل کردیم بیان نموده است:  قبالًکه همین مضمون را احمد غزالی در این بیت 

 عتود  ز  بتوی    نبُرد   تا   نبرم  تو    از 
 

 حسود رغمیروز و شب و سال و مه عل 
 

 

تأمل است  درخورو جستجوی آن در ته دریا  «عشق ۀدردان»که در مورد  یانکتهآخرین 

من »کرده و گفته است که را بیان  است. حافظ البته خودش هویت غواص هویت غوّاص

، یا همان کسی است کنمینمهمان رندی است که ترک شاهد و ساغر « من»و این  14،ما«غواص

هم آن پیوند را حفظ خواهد کرد. ولی اگر این مهر یا عشق در که در ازل با مهر پیوند یافته و تا ابد 

؟ آیا این کندمی، پس برای چه غواصی شودمیازل با جان او پیوند یافته است و تا ابد هم جدا ن

 تحصیل حاصل نیست؟ چرا این رند باید چیزی را طلب کند که با جان او پیوند داشته است؟ 

: شودمیغزلی که با این مصراع آغاز  است؛ حافظ در غزلی دیگر سخن گفته ،طلب این ۀباردر

« عشق ۀدردان»در بیتی از همین غزل است که وی به « .کردیمدل طلب جام جم از ما  هاسال»

 مطلوب خود اشاره کرده است: عنوانبه

 گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
 

 کتتردیگمشتتدگان لتتب دریتتا م از   طلتتب 
 

 

عشق بلکه به صدف هم اشاره کرده است، صدفی که دارای  ۀبه دردان فقطنهدر این بیت حافظ 

و دیگر مکان. گوهر عشق   که منظور از آن زمان است است کون یا هستی تکه دوتکه است، یک

به عبارت دیگر، او از عالمی ورای گیتی است، عالمی ؛ در ذات خود از زمان و مکان بیرون است

الزمان و »یا « عالم ذرّ»یا « عالم ارواح»یا « عالم جان»مختلف همچون  یهانامبه و که مینوی است 

به تعبیر شاعرانه، این عالم همان میکده است که در اینجا دریا دانسته شده . شودمیخوانده « المکان

د بسته شد و ذریّات به پشت این عه کهنیاپس از  ؛ ومان عالم بسته شدهم در ه «عهد الست»است. 

عشق همچنان با روح  کهیدرحالگردانده شدند، وارد عالم طبیعت و جهان اجسام شدند، رآدم ب

 یاخانهاین جهان صفای آینگی خود را از دست دادند و  با آمدن به هاروحا ام؛ ایشان آمیخته بود

و برگرداندند به درون صدف  را عشق  ۀدردان گوئیبه کدورات آمیخته شد.  بود که زمانی پاک 

 کهنیا یجابه خواهدیماست که کسی اص غوّدر این حال . قرار داده شدصدف هم در ته دریا 

و  فروبردسر در دریای جان بار دیگر سرگشته در ساحل دریا بگیرد،  یهاعقلسراغ دردانه را از 



 15-23، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  22

و  ه در ازل بسته بود تجدید کندترتیب عهدی را کو بدین دریا بیرون آورد تهعشق را از  ۀرداند

از او پرسیده بود آیا من معشوق تو نیستم؟  معشوق ازلی کهبه آن  ،وجود ۀبا هم ،یک بار دیگر

 پاسخ دهد: آری.

 هایادداشت
( تنها مشکلی که در این 3303، ص 4، ج 1392 ،)تهران شرح شوقکه مثالً سعید حمیدیان در چنان (1

 بوده است.  « سر برکردن»و « غواص»بیت به نظرش رسیده معنی 
نک. نصراهلل )دریا در عرفان و تصوف نماد معرفت و چیزهای دیگر هم قرار داده شده است  (2

 (.8 -3، ص 1399، تهران  2، چ دریای معرفتپورجوادی، 

الم راهب معروف سوری در قرن چهارم میالدی به نام افرائیم به کار تمثیل دُرّ و صدف را پیش از اس (3

 ۀترجم ،مطالعاتی در عرفان اولیهنک. مارگارت اسمیت، )عنوان نماد عشق و روح برده است، البته نه به

 (.134، ص390منصور پیرانی و مریم محمدی نصرآبادی، تهران 

 قوت دل و نوش جان.، در کتاب «عشق در حافظ ۀکرشم»نگارنده با عنوان  ۀنک. مقال (4

استادی برای آموزش  سفتن دُر، ابتدا  ،را در تمثیلی به کار برده است که  بنا بر آن« دُر»غزالی متافور  (5

 دهدیبه او بگوید دری را هم به دستش م کهنیو در این میان بدون ا دهدیم شاگردخزفی را به دست 

آن نبینی که چون »به نظم درآمده است.  صورتنیبد« عشقنامه»مثنوی   (.  این تمثیل در4، صسوانح)

سفتن در هوس کند روزی. گر به نزدیک اوستاد آید/ جز خزف سفتنش نفرماید. در میان  /ینوآموز

« خزف به تعبیه گاه/ بسپارد به دست او ناگاه. گوهری را که نیک بهراسد/ دست استاد اگر ببرماسد

 (.    80)همان، ص

سابقۀ در یا مروارید در ۀ. بهرام گرامی در تحقیق نسبتاً مفصلی که دربار55، ص سوانححمد غزالی، ا (6

( مطالب 145 -109، ص 1394 ،، تهرانسنگ و گهر در هزار سال شعر فارسیشعر فارسی کرده است )

 منسوب به سنائی از قلم انداخته است.« عشقنامه»و سوانح مربوط به در و صدف را در کتاب 

اند )مانند بهرام که برخی از محققان پنداشته، چنان«دل»است نه « عشق»مراد از گوهر در این بیت  (7

(. درواقع  صدف دل است و دل هم همان روح است )به اعتبار آینه گشتن( 137گرامی، پیشگفته، ص 

ه خودش ها دل کسال»که   دیگویکه جام جم اشاره به آن است و حافظ هم در بیت اول این غزل م

 « .کردیجام جم بود و پیکر عشق در آن نقش بسته بود جام را از ما طلب م

. در نشئۀ اول که قوس نزول است عشق ردیگیشدن نسبت عشق و روح در نشئۀ دوم انجام ممعکوس (8

و عشق او  شودیسوار بر مرکب روح است ولی در نشئۀ دوم که قوس صعود است روح سوار بر عشق م

 . بردیرا به مبدأ م

 یعنی نشئۀ دوم. (9
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« تأللؤ»ذات عشق و تجلی آن سروده است  ۀاین پیدائی را حسین منصور حالج در شعری که دربار (10

 (.34 -19، ص 1393تهران  ،کرشمۀ عشقنک. نصراهلل پورجوادی، )خوانده است 

مراد از این آینه نظر از رخ جانان دور است/ بر رخ او نظر از آینۀ پاک انداز.  یا این بیت: چشم آلوده (11

که همان جام جم است و به اسکندر هم نسبت داده شده دل است و دل همان روح است که به اعتبار 

عنوان و سرّ به دندینامیم« سرّ»و صوفیان قدیم آن را  شودیباز شدن چشم آن در نشئۀ دوم دل خوانده م

است.   تمثیل  شدهیخوانده م« وانر»که کارش مشاهده است در فارسی میانه و در مانویت  یافهیلط

 مطالعاتی در عرفان اولیه، آینه را هم قبل از اسالم، افرائیم سوری به کار برده است. )مارگارت اسمیت،

 .( 134 -5ص 

 .157 -147، ص 1395، تهران 2چ  عهد الست،برای توضیح در این باره، نک. نصراهلل پورجوادی،  (12
 .310 -295همان، ص  (13

دانسته است، یعنی گمانی که در دل شخص هست و او « ظن»حقیقت این غواص را در سوانحدر  یغزال (14

در علم است و علم هم در ساحل است. وقتی شخص « یقین» دیگوی.  مآوردیرا به حرکت درم

و این گمان او را به صدف  شودیغواص به درون دریا رفت، یقین علمی او به ظن یا گمان تبدیل م

 (.    9، ص نحسوا) رساندیم
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