
دیث زلف در ادبیات فارسیح125

حدیث زلف در ادبیات فارسی

مصطفی اطهر

پیش گفتار

کند، از واژگانی است که نه تنها فهم نوشتار را آسان نمی سرشارادبیات عرفانی فارسی 

:د؛ واژگانی مانندسازبلکه در بسیاري موارد خواننده را از هدف واقعی نویسنده دور می

زلف از جمله این و هد، شراب، می، شرب مدام، مستی، چشم خمار، لب، ابرو، شا

نظران بر این باورند که شاعر یا نویسنده همان معناي برخی صاحب.واژگان هستند

ها داراي را اراده کرده و برخی دیگر بر این باورند که تمامی آن ها این واژهظاهري 

.عرفانی است معانی مجازي

طور کلی از این بهدست واژگان وزبان، از ایناین که چرا شعرا و ادیبان فارسی

:دهند کهگونه پاسخ میاند، برخی اینگفتمان بهره گرفته

مهر کردند و دهـانش دوختنـد  هرکه را اسـرار حـق آموختنـد   

عنوان نامحرمان باید از سروش الهی دورنگه به یعنی گوش عامه مردم را

 ، بایداین حقایقبه رسی عامه مردمامکان دستبه بر همین اساس با توجه.داشت

بدین منظور باید با .حقیقت آن راه نیابدبه اي سخن گفت که جز اهلشگونهبه

ولی برخی دیگر بر این باورند که .زبانی مبهم و مجازي و نه حقیقی سخن گفت

تواند درست باشد؛ زیرا اگر چنین بود، لزومی نداشت ادیبان و دلیل فوق نمی

یرند که مخالفت برخی از اهل شریعت را ها و اصطالحاتی بهره بگشاعران از واژه

حیدرآباد ،ت علمی گروه فارسی دانشگاه موالنا آزادأعضو هی.
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خلوت،هایی مانند شراب، خماري، مستی، زلف یار،گیري از واژهبهره.برانگیزد

کند، مغبچه، بوس و کنار، لب و مانند آن شاعر را فردي هرزه و الابالی معرفی می

ا بهتر شد؟ آیگویی، از واژگانی دیگر بهره گرفته میآیا بهتر نبود در راستاي ابهام

کردند؟ این گروه نبود که از واژگانی که با شریعت اسالم سازگاري دارد، استفاده می

گري شاعران عارف، آنان را بسا مسلک قلندرانه و مالمتیبر این باورند که چه

هایی استفاده نمایند که دیگران این سمت گرایش داده است که از واژهبه آگاهانه

تا نفس سرکششان اندکی زیر نظر و  ،مالمتشان بپردازندبه آنان را سرزنش کرده و

حق با کدام یک از دو دیدگاه فوق است؟ آیا دیدگاه .کنترل بیشتري واقع شود

.خواهدیجداگانه م ينوشتارها این پرسشبه سومی نیز قابل تصور است؟ پاسخ

شراب  تی آشکار و قابل قبول است که عرفاي مسلمان اهلواقعیولی در هرحال این 

اند و این واژگان داراي معانی معناي حقیقی آن نبودهبه و مستی و شاهدبازي

.ها را آموختمجازي است که باید آن

صورت گسترده مورد استفاده به هاي مبهم که در شعر شاعرانیکی از واژه

ه، گیسو، مو، معنی آن است؛ واژگانی مانند طرّاست، زلف و واژگان هم گرفتهقرار

الزم است ابتدا مفهوم لغوي زلف و سپس مفهوم عرفانی آن مورد .و کاکلجعد 

.پژوهش قرار گیرد

مفهوم لغوي زلف

ايزلف دیدگاه واحدي نیست؛ برخی بر این باورند که زلف واژه ةدر خاستگاه واژ

سکون الم در به گویند زلفولی برخی می.استمعناي گیسو و موي سر به فارسی و

 زلَف جمع زلفه است و.فتح الم در زبان عربی گرفته شده استبهواقع از زلَف

ولَادکُم اَموالُکُم ولَا اَوما :فرمایدمی خداوند.1معناي نزدیکی و درجه و منزلت استبه

اموال و  :یعنی)37آیه  ،سوره سبأ(بکُم عنْدنَا زلْفَى إِلَّا منْ آمنَ وعملَ صالحابِالَّتی تُقَرِّ

مگر کسانى که ایمان  ،پیشگاه ما نزدیک گرداندبه فرزندانتان چیزى نیست که شما را

.138ص ،9، ج ق1414دار صادر، :یروتابن منظور، ابوالفضل محمد بن مکرم، لسان العرب، ب.1
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در قرآن .2اي از اول شب نیز آمده استمعناي پارهبه.1کرده باشندآورده و کار شایسته

الْحسنَات یذْهبنَ السّیِّئَات  قمِ الصّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وزلَفًا منَ اللَّیلِ إِنَّاَو:کریم نیز آمده است

روز و نخستین ساعات شب نماز )اول و آخر(یعنی در دو طرف .3ذَلک ذکْرَى للذَّاکرِینَ

برد و این براي پندگیرندگان پندي ها را از بین میها بديدرستی که خوبیبه پا دار؛به

فردات خویش معناي منزلت و نزدیکی و نیز معناي راغب اصفهانی در کتاب م.4است

.5ذکر کرده استبراي این واژه پاسی از شب را 

ضم اول به در اصلزلف  .آمدهشناسان برخی لغتاز نقل به نامه دهخدا نیزدر لغت

دانیعرب یانشب است و فارس اي ازپاره معنايبه واست  یلفظ عرب)زلَف(و فتح الم 

سیاهی شب به شباهتی که موي سربه با توجه سکون الم خوانند وبهتصرفات خودبه

.استیاهکه هر دو س راچ،گویندمیگوش را زلف  نزدیکيمجازاً مو دارد،

:تواند گواهی بر درستی این ادعا باشداین شعر خاقانی می

دم عاشــق نشــان بنمــود صــبحکــزعاشق استزلف شب راییصبح گو

جهت به واست،  یرزنج یمعنبه ظاهراً لفظ زلف گویدمی نقل از سراجبه وي

زنجیر، این دو بخش از موي سر را زلفین به ها خورده نزدیک گوششباهت موي پیچ

.زنجیر تشبیه کرده استبه رودکی در این بیت زلف را.گویندمی

صــدهزاران کلــچ بــر کلــچفتــادهیـر چو زنجینشزآن زلف مشکيفر
6

 يو آنچه از مو 7هتسوب یسو،گمعناي به گوید زلفمی ز ناظم االطبانقل ابه دهخدا

 جعد ،کاکل ،هطرّ ،کنندیهطرز مخصوص تعببه سر که بر بناگوش و جلو گوش آورده و

:معناست ینهمبه شعر صائب زلف یندر ا.آمده است مو دسته و

.مرکز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمی ایران، چاپ اسوه:محمد مهدي فوالدوند، قم:ترجمه قرآن.1

.ابن منظور، پیشین.2

.114آیه  ،سوره هود.3

.ترجمه قرآن، پیشین.4

 دار القلم،:اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشقراغب .5

.214ص

(چین در چینبه ضم کاف به معناي .6 .)رك دهخدا، علی اکبر، زیر عنوان کلچ.

(استبسوته و بسونه هر دو نام هاي دیگري از زلف .7 .)همان؛ زیر عنوان بسوته و بسونه رك.
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ـ ازکه هستیزچشم بد دور از آن زلف دالو هللا بسـم  رو دو سو مصحف رخسار ت

دو قسمت بوده و  يمو ؛استموي کوتاهی بر پیشانی زلف:گویدوي همچنین می

 يکه بر دو طرف رو ياز دو دسته مو یکهر.اندخواندهیزلف م یکرا  یقسمتهر

:همین معنی آمده استبه در این بیت عنصري زلف .1افتد

و بدان خميبواست بدانیزچاز بهر چهمآن زلف سرافکنده بـر آن عـارض خـرّ   

طور کلی معناي دیگري از هاي دیگر بهو عبارتها ترکیب واژه زلف با برخی واژه

:شودچند نمونه از این موارد اشاره میبه .دهدآن ارایه می

:گویدقتل وي کردن است؛ حافظ می ةمعناي ارادبه »ستنکخون کسی شبه زلف«

قرآن که مپرسقصه دراز است بهنیاحافظگفتـا یخون کـه شکسـت  گفتمش زلف به

:گویدمعناي پیچ و تاب دادن مو است؛ حافظ میبه »زلف برشکستن«

، زنده شد جانشیوستهر شکسته که پبهچو برشکسـت صـبا زلـف عنبرافشـانش    

:نظیري چنین سروده است.معناي تارهاي ساز چنگ استبه »زلف چنگ«

گردان خواه زلف چنگ سازتار سبحهخواهیـم اناخن تار و پود جسم از هم کندهما به

و دل او را  یاندعاشق بنمابه معناست که معشوق خود را ینبد »زلف بستن«

.دست آوردبه

لی شب، بالهاي زمینی و گ:رودمی کاربه سه معنابه »زلف زمین«ترکیب اضافی

.که با آن آدمی را بسرشتند

معناي به »زلفهم«در فرهنگ معین از ترکیب.2نیز همان باد صباست»زلف صبا«

.3زنی گرفته باشندبه باجناغ یادکرده است؛ یعنی دو مردي که دو خواهر را

معناي فردي به یادکرده و آن را »زلفغالیه«حسن عمید نیز از ترکیب وصفی

معناي به را »زلف دوتا«ترکیب که اینچه .بو دارددانسته است که موي سیاه و خوش

.همان، زیر عنوان زلف:رك.1

براي آشنایی بیشتر با عبارات ترکیبی مشتمل بر واژه زلف به لغت نامه دهخدا زیر عنوان زلف .2

.رجوع شود

.»زلف«معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، زیر عنوان .3
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.1زلف تاخورده و پیچیده و گیسوي تابیده دانسته است

زلف در اصطالح عرفانی

پس از آشنایی با مفهوم لغوي زلف اینک باید دید شاعران عارف وقتی از زلف سخن 

بدین منظور .اند یا معنایی دیگر راگویند، آیا همان معناي حقیقی آن را اراده کردهمی

ن شعر عرفانی و برخی اشعار عرفانی مشتمل بر گفتار برخی شارحابه شودتالش می

.زلف اشاره شود ةواژ

زلف در کالم شبستري

صورت نظم بسیاري از واژگان مبهم یا مجازي عرفانی به یکی از شاعران عارفی که

را در ادبیات فارسی کشف مفهومی نموده است، شیخ محمود شبستري در کتاب 

رسد آن را مملو از اسرار می شرح زلفبه این عارف نامی وقتی.گلشن راز است

:گویدمی داند ومی الهی

راز استياز او کان جایپرسمیچهزلف جانـان بـس دراز اسـت   یثحد

:گویدزنجیر دیوانگان و والهان و شیدایان الهی تشبیه کرده، میبه وي زلف را

ینمجـــانیـــرزنجمجنبانیـــدینزلف پرچیثاز من حدمپرس

معشوق نزد هاي  ویژگیبه معشوق کنایه از رازپوشی عاشق نسبت سیاهی زلف

:نامحرمان حریم خلوت یار است

زلفــش مــرا گفتــا فروپــوشســرگفتم سـخن دوش یقدش راستز

:سازدسمت خدا را نمایان میبه گاه دشواري سلوكو 

آمد راه طالـب یچشاو در پوززو گشت غالبیبر راستکژي

ي دوست حلقه دام بالهایی است که در دل عاشق شور و بلوا مو لۀو گاه سلس

:کندایجاد می

ها از او بـوده مقلقـل  جانهمهها از او گشـته مسلسـل  دلهمه

ـ  یکنشدصد هزاران دل ز هر سـو معلق ۀ اودل بـرون از حلق

.غالیهعمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، زیر واژه زلف و .1
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:دهدایمان سوق میسوي به الهی است که عاشق کافر را ۀگاه زلف معشوق جزب

ـ اوگر کـافر نمانـد  یکـی عـالم در  بهبرفشـاند ینمشـک ینزلف

يضلُّ بِه كَثرياً ويهدي «گمراهی بسیاري از اهل سلوك خواهد بود که  ۀو گاه مای

 رياًبِه1»كَث.

نفس مـؤمن یکدر جهان نماندسـاکن یوسـته بگذاردش پوگر

گوید شب و رخ را کنایه از روز دانسته میشیخ محمود شبستري زلف را کنایه از 

 اي نیست؛ زیرا در واقع گویا شبِاگر معشوق زلف خود را کوتاه کند، هیچ غصه

:افزوده شده استروشن روز به کوتاه و تاریک

...گر شب کم شـد انـدر روز افـزود   کهشـد زلفـش چـه غـم بـود     یـده ببراگر

ــیو زلف خود صد روز و شب کرديروز ــهازببس ــایچ ــرد يه ــب ک بوالعج

ل آدمی عجین شده استبوي زلف یار با سرشتن گ:

آن زلـف معطـر  يدادش بوکهآدم در آن دم شــد مخمــرگــل

:اگر دل عاشق آرامش ندارد، از آن روست که زلف معشوق همیشه در حرکت است

ــان  دل ــش نش ــا دارد از زلف ...یگردد زمانخود ساکن نمیکهیم

روکهدد دل از زلفش مشـوش آن گراز دارد بـر آتـش  یدلیشاز

کثرت وجود ۀزلف آین

وبحث وحدت وجود در عرفان اسالمی گاه تا سرحد وحدت موجود نیز پیش می رود

در ادبیات عرفانی .انجامدوحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت میبه گاهی

توان همسایگی زلف و منظر می از این.کثرت است ۀوحدت و زلف، آیین ۀصورت، آین

.اي نیک از وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت دانستصورت را جلوه

شود که همراه با گر میاما رخ وقتی زیبا جلوه ،تصور صورت بدون زلف ممکن است

ممکن است اما زیبایی زلف  که اینهمچنین تصور زلف بدون صورت نیز با .زلف باشد

درهم آمیختگی .اش با سفیدي چهره آمیخته گرددشود که تاریکیوقتی دوچندان می

.26سوره بقره، آیه .1
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زلف و پریشانی آن بر پیشانی و صورت و ابرو و چشم چنان تصویري از معشوق ارایه 

فنا  ۀرتببه خویش شده وبی ناگاه از خویشبه دهد که عاشق را شیدا و واله نموده،می

و تنها چیزي که باقی  ،معناستبی نیزوقتی از عاشق اثري نباشد، دیگر معشوق .رسدمی

وحدت عاشق و معشوق به این همان چیزي است که عارفان از آن.ماند، عشق استمی

معنا خواهد بود؛ گاهی سیاهی زلف بی در چنین حالتی دوگانگی.اندنمودهو عشق یاد

چنان و گاهی  ،کندشود و گاهی نور چهره تاریکی زلف را محو میمانع دیدن چهره می

این همان وحدت .شوند که زلف را رخ و رخ را زلف خواهی دیددرهم آمیخته می

:قول محمود شبستريبه .عین وحدت استعین کثرت و کثرت دردر

که در وحدت دویی عین ضالل استحلــول و اتحــاد اینجــا محــال اســت

مینی معتقد است اهللا علیه و آله روایتی نقل شده است که امام خاز پیامبر اکرم صلی

امام .داللت داردوحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت  ۀآن روایت بر نظری

ان لنا مع اهللا حاالت هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن «:جعفر صادق علیه السالم فرمود

او اوست  حال یعنی ما با خدا حاالتی داریم که او ماست و ما اوییم و در همین»1نحن

.و ما ماییم

:گویدمی حافظ

گردیدروي تو روشن چو روز میشبم بهدیـدم چو ماه روي تو در شام زلف مـی 

معشوق به حافظ خطاب که ایننخست :ه نمودئتوان ارامی از بیت فوق دو برداشت

کنم شبم مثل تاریکی زلفت مشاهده میدر نورانی تو را  ةگوید وقتی چهرخویش می

عرفانی نیز اشاره  ةیک حقیقت و آموزبه تواندفوق می ولی بیت.شودروز روشن می

تماشاي روي ماه معشوق که وحدت محض است، مقدور  که اینداشته باشد و آن 

بلکه باید آن را در وراي  ،تماشاي آن نشستبه توان مستقیماًهرکس نیست و نمی

متعال را عبارت دیگر باید خداي به .سیاهی زلف معشوق که کثرت است، تماشا نمود

:قول باباطاهر عریانبه از راه آفریدگان او دید و

به صحرا بنگرم صحرا تـو بیـنم  به دریـا بنگـرم دریـا تـو بیـنم     

.103ص تنظیم نشر آثار امام خمینی، ۀشرح دعاء السحر، موسس ،خمینی، روح اهللا.1
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نشــان از قامــت رعنــا تــو بیــنمبه هرجا بنگرم کوه و در و دشت

در شعر فوق بیت نخست وحدت وجود و بیت دوم کثرت وجود است؛ زیرا در 

گوید کوه و در و و در بیت دوم می ،تویی همه ریا و صحراگوید دبیت نخست می

.هاي توستدشت نشانه

از دیدگاه عارفان دیدن کثرت ممکن است در نگاه اول انسان را از مسیر الهی دور 

:فرمایدالسالم در دعاي عرفه میامام حسین علیه.نماید

فَاجمعنی علَیک بِخدمۀٍ تُوصلُنی  لهِی تَرَددي فی الْآثَارِ یوجِب بعد الْمزَارِا«

إِلَیک، کَیف یستَدلُّ علَیک بِما هو فی وجوده مفْتَقرٌ إِلَیک أَ یکُونُ لغَیرِك منَ 

دلیلٍ  الظُّهورِ ما لَیس لَک حتَّى یکُونَ هو الْمظْهِرَ لَک، متَى غبت حتَّى تَحتَاج إِلَى

یدلُّ علَیک، و متَى بعدت حتَّى تَکُونَ الْآثَار هی الَّتی تُوصلُ إِلَیک، عمیت عینٌ 

.»1ال تَرَاك علَیها رقیبا

شود، پس راهی می آثار تو، باعث دوري دیدار توخدایا توجه و تردد من در:یعنی

تو استدالل کنم که در به چگونه با چیزي.برساند توبه فرما که مرارا براي من مقرر

وجودش نیازمند توست؟ آیا غیر تو ظهوري دارد که تو نداري؟ چه وقت غایب بودي 

 دلیلی براي اثبات تو باشد؟ چه وقت از ما دور بودي که آثار تو بخواهد ما رابه که نیاز

.ستتو برساند؟ چشمی که تو را ناظر بر خویش نبیند، نابینابه

آفتاب آمد دلیل «:هایی مانندقابل انکار است ولی آموزهآري این حقیقتی غیر

کس را یاراي و مانند آن، خاص اولیاي الهی است و همه »تو رسیدنبه از تو«،»آفتاب

هاي معمولی باید از کثرت نیست و بدین منظور انسان وندذات خدابه مستقیم ةاشار

:گویدحافظ در این باره می.وند متعال رهنمون شوندذات خدابه اسما و صفات الهی

گفتا اگر بدانی هـم اوت رهبـر آمـد   گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

ولی معشوق گفت  ،کردم که کثرت زلف تو سیاهی و گمراهی استگمان می:یعنی

.من راهنمایی خواهد کردبه اگر نیک بنگري متوجه خواهی شد که زلف من تو را

قمري، 1409دار الکتب االسالمیه، چاپ دوم، :ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال االعمال، تهران.1

.348ص،1ج
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:کندراهنمایی زلف یار میبه همچنین حافظ در بیت زیر اشاره

بـروم یشـان سر آن زلف پريبومن بهیـب نبرد راه غرییجاگرچه دانم که به

مثابه دام معشوقبه زلف

عنوان دام معشوق به یکی دیگر از مفاهیم زلف در ادبیات عرفانی این است که از آن

:گویدي میسعد.شودبراي دل عاشق یاد می

هرکه در این حلقه نیست فارغ ازین ماجراستسلسله مـوي دوسـت حلقـۀ دام بالسـت    

زلف و و خم یکی پیچ :انددر ادبیات عرفانی دو چیز را جایگاه دل عاشق دانسته

:گویدمی حافظ.گونه یا چانه است ۀدیگري چاه زنخ که همان چال

چاه بـرون آمـد و در دام افتـاد   آه کز دل از چاه زنخیختدر خم زلف تو آو

هردو اقامتگاه دل عاشق اشاره شده است و در ابیات زیر از حافظ به در بیت فوق

:عنوان محل اقامت دل یاد شده استبه از زلف

ــر نمــی مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادي دیـد  ــال کــش خب ــب ب ــدوزان غری آی

ایادبالسـت یـر اش تزلف دلبر دام راه و غمزه کنمیمیحتنصینتدل که چنديآر

تــو بــوديهنــدوةدام راهــم شــکن طــرمن سرگشـته هـم از اهـل سـالمت بـودم     

یدشدام افتد تحمل باچون بهیركمرغ زمنـال یشـانی دل اندر بند زلفـش از پر اي

زلف مظهر جمع اضداد

رباید و می که دل عاشق رازلف مظهر آمیختگی قهر و لطف معشوق است؛ در عین آن

حافظ در این باره .شود، اما نوعی قهر و دشواري نیز در آن نمایان استاقامتگاه آن می

:چنین سروده است

ـ ینـی بیدهسرها برجاکانیچدل مپيدر زلف چون کمندش ا ـ جـرم یب جنایـت یو ب

خرند جان میبه کشند، قهر زلف معشوق راولی عارفانی که منت تیر معشوق را می

:اند و هم عاشق لطفشقول مولوي هم عاشق قهر معشوقبه و

هر دو ضـد ینلعجب من عاشق اابوجـد بر لطف و بر قهرش بـه عاشقم

معناي زلف تاخورده و پرپیچ و خم به گرچه در فرهنگ لغت پارسی، زلف دوتا
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، ولی عارفان زلف دوتا را کنایه از اوصاف جمال و جالل خداوند 1ترجمه شده است

 ؛و صفات جالل غم فزاید ءو اسما ،و صفات جمال، شادي زاید ءاز اسما .2اند هانستد

:بگوید سعديولی با این حال عارف واصل کسی است که هم نوا با 

وستاساقیا باده بده شادي آن کین غم ازغم و شادي برِ عـارف چـه تفـاوت دارد   

و مشکالت در اول کار  یار باشد؛ خواه این گرفتاريگرفتار آن است که گرفت

:گویدمی باشد؛ مانند آنچه مولوي

ــود عشق از اول سرکش و خونی بود ــی ب ــزد هرکــه بیرون ــا گری ت

 ،که عشق آسان نمود اول:گویدیا این گرفتاري آخر کار باشد، مانند آنچه حافظ می

.هاولی افتاد مشکل

اشد، عاشق دل در زلف اگر مظهر اوصاف جالل و جمال هردو ب یديترد یچه یب

افتد یگرفته و مشتاقانه در دام زلفش م یدهزلف معشوق را ناد یرغم زنج ،گرو زلف داده

:قول حافظبه و

امن بودهـا مـام زان طره تودهـره نگشـگ تمـگف

…دـکن يو طرارـا تـا بـام ترمودهـش فنا مـگفت

ستم ینمت اگر بـو خم سهل اس یچپر پ ةطر زان

کند می یاريغم هرکس که عچه یرشزنج و از بند

لطف و قهر، اگر پریشان به اش یاد داشت زلف با همه آمیختگیبه همه بایدبا این

ولی سالک باید  ،دهدتواند سالک را در پریشانی و سرگردانی دایم قرارباشد، می

.زیر عنوان زلف.عمید، حسن، پیشین.1

کالم و عرفان نظري متفاوت است در عرفان نظري به ر اسما و صفات جالل و جمال از دو منظ.2

اسما و صفاتی که مایه نعمت و انس و آرامش براي سالک باشد، اسما و صفات جمال گفته 

شود؛ مانند لطیف بودن، رزاق بودن، رحیم بودن و مانند آن و به صفاتی که موجب منع نعمت می

شود، اسما و صفات جالل وف براي سالک میهیبت و خو همچنین گرفتگی و فشار روحی و 

ولی در علم کالم به صفاتی که .گویند؛ مانند متکبر بودن و منتقم بودن و قهار بودن خداوندمی

شود؛ مانند علم، قدرت، حیات و ناظر بر کمال حق تعالی باشد، صفات جمال یا ثبوتی گفته می

منزه است، صفات جالل یا سلبی ها  الی از آنمانند آن و به صفاتی که ناظر نقصان بوده و حق تع

.شود؛ مثل جسم بودن یا قابل رؤیت بودن خداوندگفته می
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.رامش از این مرحله نیز عبور کندزیرکانه و با آ

دام افتد تحمل بایدشمرغ زیرك چون بهمنـال اي دل اندر بند زلفـش از پریشـانی  

گشایی با معشوق باشد و در سلوك خویش این تحمل و شکیبایی باید همراه گره

هاي حافظ از زلف سیاه شاید گله.کندمعشوق عرضهبه تنهاآن را هست، اي  هاگر گالی

 و صفات ءاسما معشوق نیز بر این منوال و با هدف عبور از همین عوالم سیاه و تاریک

:عالم نورانی ذات باشدبه

...که مپرسسر و سامانام بیزو شدهکه چناندارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

قرآن که مپرسحافظ این قصه دراز است بهخون کـه شکسـتی گفتـا   گفتمش زلف به

تا از  ،کندق بازدام زلف را فقط با مدد از معشو يها و بندهاگره یدانسان سالک با

هیچ تردیدي توقف در بی .رسدبدر ذات  يفنابه عبورکرده وو صفات مرحله اسماء 

عالم مقصد نهایی که ورود دربه تواند سد راهی باشد براي نیلو صفات می ءعالم اسما

:ذات است

تـو بـود  يموۀتا دل شب سخن از سلسلتـو بـود  یسـوي گۀما قصۀدوش در حلق

دام راهـم شـکن طـرة هنـدوي تـو بـود      هـم از اهـل سـالمت بـودم    من سرگشته

تو بوديرويشد و در آرزوجهان میکزتو که بـر تربـت حـافظ بگـذر    يوفابه

 ،این همان حقیقتی است که گفته شد روي و رخ کنایه از ذات و وحدت وجود

نند حافظ سالک هما.و صفات و کثرت وجود است ءو گیسو کنایه از اسما و موي

 خواهد که زلف کنار زند و رويمی زلف را دام راه دانسته و ملتمسانه از معشوق

.وي نشان دهدبه

سخن پایانی

تر از آن است که در نوشتاري مختصر گنجانده شود، ولی حدیث زلف بسیار طوالنی

تعبیر به وگو آیین درویشی بود و نه قلم توان نگاشتن بیشتر از این را دارد، ونه گفت

:دقیق قرآن

 قُلْ لَو کَانَ الْبحرُ مدادا لکَلمات ربِّی لَنَفد الْبحرُ قَبلَ أَنْ تَنْفَد کَلمات ربِّی ولَو جِئْنَا«
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اگر دریا براى کلمات پروردگارم مرکب شود، پیش از «:گویعنی  .1»بِمثْله مددا

 یابد، هرچند نظیرش را ردگارم پایان پذیرد، قطعاً دریا پایان مىکه کلمات پروآن

».2بیاوریم]آن[مدد به

:حافظ چه نیکو حقیقت ناتوانی شرح حدیث زلف را در این بیت بیان نموده است

است از هزاران کاندر عبارت آمدیحرفگفتنـد یـار کز زلف یتنهاشرح بیینا
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