
 
 
 
 
 
 

  فرياد قالوا بلي
  (بررسي مفهوم عرفاني آيه ميثاق درغزليات سنايي وحافظ)

  سلطان كندراني
  كارشناسي ارشدزبان وادبيات فارسي
  دكترمريم شعبان زاده

  وبلوچستاناستادياردانشگاه زبان وادبيات فارسي سيستان 
  چكيده
 اشتياق معشوق و (انسان) احتياج عاشق پيماني گرفت. او هدايت انسان از و براي شناساندن خود خداوند

او در مسير هدايت خداوندي  باعث شد تاانسان در مقابل نداي الست بربكم بلي را بر زبان براند. (خداوند)
ود مشكالت وادي سلوك به مغفرت خداوندي چشم قرار گرفت ودر اين راه با مشكالتي مواجه شداما با وج

اميد داشت وميثاق ذر را يك پيماني مي دانست كه بايد آنرا با جان ودل پذيرا باشد.آيا انسان با طوع ورغبت 
  ميثاق راپذيرفت ويا اينكه سرنوشت خداوندي اورا مجبور به قبول اين ميثاق كرد؟  

به آيه ي ميثاق درشعر سنايي وحافظ مورد بررسي قرار مي گيرد  دراين مقاله تأثيريكي از آيات قران معروف
وبه ديدگاههاي اين دوشاعر پردخته مي شود.هدف اصلي اين تحقيق اين است كه بتوان يك نظر كلي وشامل 
از انديشه هاي اين دو شاعر را ارايه داد واين مطلب را بيان كرد كه آيا اين دو ميثاق الست را با طوع رغبت 

  دارند ويا اينكه هردو شاعرطبق مشرب فكري زمان خود آن را به چالش كشيده اندقبول 
  تقسيم بندي ميثاق الست به مفاهيم:فطرت،عشق، بال،امانت وتجلي از مطالب اصلي اين مقاله مي باشد.

  الست، بلي، عشق، حافظ و سنايي. گان كليدي:واژ
 

    مقدمه:                                                                        
  كه به پيمانه كشي شهره شدم روز الست     مطلب طاعت و پيمان و صالح از من مست
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  )35:1385(حافظ،                                                                                           

ميثاق اول يا ميثاق ذر پيماني است كه خداوند در عهد الست از بني آدم بر وحدانيت خود گرفته است . در 
ينده را از پشت حضرت آدم عليه السالم خارج اين ميثاق خداوند تمام ذرية بني آدم از گذشته تا حال و آ

سورة  172كرده و پيمان بندگي و اطاعت كردن از خود را بر آن ها عرضه كرده است . آن گونه كه در آيه ي 
واذأخذ :«اعراف آمده است ، همگي بلي را بر زبان رانده اند و خداوند خود را بر اين بلي شاهد مي داند 

م ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم قالو بلي شهدنا يوم ألقيامه أن ربك من بني آدم من ظهوره
  )172اعراف:»(يقولو أنا كنا عن هذا غافلين

اي رسول خدا به ياد آور آن هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم ذريه ي آن ها را برگرفت و آن ها را 
گفتند : بلي ما شاهد بوديم كه مبادا روز قيامت  برخود گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم ؟ همه

                      بگويند كه از اين پيمان بي خبر بوديم.                                                                                         
ثي روايت شده است كه خداوند در روز عرفه نسل بني آدم را ازصلب حضرت آدم در اين مورد از پيامبر حدي

آيا من پروردگار شما نيستم ؟ « خارج كرد و سپس آن ها را در يك جا جمع آوري كرد و به آن ها گفت : 
همگي لفظ بلي را بر زبان راندند بعد از اين خداوند روزي آن ها را بر عهده گرفت و به صلب حضرت آدم 

  ).  785-3: ج 1361ميبدي ، » ( برگرداند 
اين پيمان را مفسرين پيمان دوستي  دانسته اند كه در ازل ( زمان بي آغاز ) بين انسان و خداوند برقرار شده 

از روي فهم بر لسان حقيقت اين آيت «و سنگ بناي عبوديت انسان براي خدا در اين زمان نهاده شده است : 
ديگر، اشارت است به برايت احوال دوستان ، و بستن پيمان و عهد دوستي با ايشان  رمزي ديگر دارد و ذوقي

  )  793 -3:ج 1361ميبدي، » ( روز اول در عهد ازل كه حق بود حاضر و حقيقت حاصل 
در ضرورت پذيرفتن اين پيمان، بايد انسان را  مانند گمگشته اي تصور كرد كه در شب هاي سياه گمراهي 

هر مقصود ناگهان كوكب هدايتي بر او پيمان الست را عرضه كرد و او چون جهول بود با طوع براي يافتن گو
و رغبت فرياد بلي را بر زبان راند، سر بر خط عاشقي نهاد، بال و غم را به جان خريد، از جفا پرهيز نكرد و 

رقرار كرد و انسان هم چون مشهور خوبان و رندان شد . خداوند بنياد دوستي خود را با انسان در اين پيمان ب
از مشتاقان درگاه احديت بود بندگي را به جان و دل خريد و با اين اينكه بلي را گفت اما از سرنوشتي كه در 
انتظار او بود هيچ خبر نداشت به تعبير قرآن او ظلوم و جهول بود، چون بار امانتي كه كوه و زمين و آسمان 

  ردن گرفت . از پذيرفتن آن سرباز زدند را به گ
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انا عرضنا أآلمانه علي ألسموات و أآلرض و ألجبال فأبين أن يحملنها فحملها أالنسان انه كان ظلوما «
) هدف اين پژوهش پاسخ به اين سئوال است كه چرا انسان با طوع و رغبت بلي را بر زبان 52احزاب:»(جهوال

  سرباز زدندواو پذيرفت ؟ راند وآيا اين همان امانتي نيست كه ديگران از پذيرفتن آن 
اين مقاله درپي آن است كه انعكاس اين مطلب را در غزليات سنايي و حافظ بجويد و نظر كلي اين دو شاعر 

  در مورد عهد الست و پذيرفتن امانت الهي را بيان كند.
  نددنه فرعوني شودآن كس كه بند عهد بگشايد          نه قاروني شود آن كس كه دل درز سيم و زر ب

  )36:1377(شفيعي كدكني،
                فطرت:                                                                                                                        

ز تو آدم گفت تو يا رب .خدا گفت : عهدي ا» من ربك ؟ « چون خداي تعالي آدم را آفريد وي را گفت :    
مي گيرم. آدم گفت فرمان تراست. آنگه خداي تعالي ديگر فرزندان را از پشت وي بيرون گرفت و عهد بر 
ايشان گرفت چون عهد در گرفتند ، فرمود ايشان را كه سجود كنيد . آن گروه كه نيكبختان بودند به يك بار 

  ).826:1381اندند.(عتيق نيشابوري،خداي را سجود كردند وآن گروه كه كافران وبدبختان بودند بر پاي بم
سعدا در اين روز با شنيدن سماع بلي با رغبت نداي الست بربكم را آري گفتند و اين اولين و زيباترين و  

جنيد را پرسيدند كه چون است كه مردم « دلنوازترين آهنگي بود كه بر دل و روح ايشان فرود مي آمد : 
ندر وي پديد آيد، گفت : آنگه كه خداوند تعالي فرزند آدم را از آرميده بود ، چون سماع بشنود حركت ا

خوشي سماع »  الست بربكم :« پشت آدم عليه السالم بيرون آورد بر مثال ذره بايشان خطاب كرد و گفت 
» ( كالم خداوند تعالي بر ارواح ايشان ريخت چون سماع شنوند از آن ياد كنند ، روح به حركت در آيد 

  ) 600:  1383قشيري، 
مطابق آيه الست خداوند خبر مي دهد كه نسل بني آدم را از پشت حضرت آدم خارج كرد و از آن ها اين 
پيمان را گرفت كه او پروردگار و صاحب آن هاست و فطرت خود را در آن ها به وديعه نهاد. مطابق آيه اي 

    »لخلق أهللا فطرت أهللا التي فطر ألناس عليها وال تبديل:«از قرآن كه فرمودند 
در پيمان الست مطابق احاديث و روايات سعداو اشقيا مشخص گشته اند و خداوند در اين روز بهشت و  

خداوند آدم را آفريد، سپس پشت او را با دست راستش « جهنم را در ميان بندگان خود تقسيم كرده است : 
في الجنه وال ابالي وهؤالء في النار وال ابالي.  هؤالء«مالش داد ، تمام نسل او را از صلبش خارج كرد و فرمود: 



    پرنيان سخن     1946

  
اين گروه را براي بهشت آفريدم وباكي ندارم سپس پشت او را مالش داد و فرمود اين گروه را براي جهنم 

  )  783:  1361(ميبدي ، » آفريدم وباكي ندارم.
  گروه ال ابالي جام عشق انگيز را زاهدان ومصلحان مر نزهت فردوس را                                     وين

  )12:1377(شفيعي كدكني،                                                                                                
  درآتش ار خيال رخش دست مي دهد                                        ساقي بيا كه نيست زدوزخ شكايتي

)                            594:138(حافظ،                                                                                                           
ود را از آن گروه الابالي در عهد ازل مي دانندكه در مقابل سجده نكردن مطابق شواهد فوق سنايي وحافظ خ

خداي تعالي عشق را صاحب شدندوگروه ديگر از فردوس برخوردار گشتند.حافظ از اين دوزخ كه سرنوشت 
الهي است ودر عهد الست قرعه فال به نام او خورده  شادان است وتا روز حشر در لذت مستي حاصل از 

  دوست به سر مي برد.             نوشيدن جام
سر ز مستي بر نگيرد تا به صبح روز حشر                      هر كه چون من در ازل يك جرعه خورد از جام 

  ) 87:1385دوست (حافظ،
در دين هاي آسماني در اين ميثاق ربوبيت الهي و پذيرفتن آن توسط انسان مطرح شده است و آن رامانند  

انسته اند كه در قلب انسان ها كاشته شده است تا هر كس بتواند با آبياري عقل و علم اين تخم تخم توحيد د
كاشته شده را بارور كند و آن را به سر منزل مقصود برساند و هدف اصلي كه خشنودي خداوند ، و آن 

ي خواهند در گروه باالترين نعمت هاست ، رابه دست آورد . همه بايد به اين پيمان وفادار باشند و اگر م
  صالحان و نيكبختان قرار گيرند بايد اين پيمان را آويزة گوش خود قرار دهند .

فطرت الهي كه خداوند آن را در انسان به وديعه نهاده است در اين پيمان به او سپرده شده و بال واسطه اين 
وان فطرت انسان را جواب قاطعي بر كار انجام گرفته ، يعني همه ي نسل آدم شامل اين كار شده اند . شايد بت

سخنان كساني دانست كه اسالم آوردن و توجه به خدا را به تقليد كور كورانه از اجداد خويش مي دانند و 
  خداوند با يادآوري اصل فطرت انسان راه هر گونه بهانه اي را بر اوبسته است.

د و به غيري مشغول گشته با ياد ايشان ده آن فرمان آمد كه با سيد اين بندگان ما كه عهد ما فراموش كردن« 
روز كه روح پاك ايشان با ما عهد دوستي مي بست ، و ديده ي اشتياق ايشان را اين توتيا مي كشيديم كه 

                       )                                                                                       794:  1361مبيدي ، » ( الست بربكم
)                           302:1385درازل بست دلم با سر زلفت پيوند                          تاابد سر نكشد وز سر پيمان نرود(حافظ،
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انسان گوهر پاك عشق را بالقوه در اختيار داشت و خداوند او را براي تحمل بار امانت بر فرشتگان ترجيح  
  داد : 

ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود                 گوهـر پاك ببـايد كه شـود قابل فيض 
)                          308(همان:

جــامــي زمــي الــست گــيـرد                  خــرم دل آنــكـه هــمـچـو حـافـظ 
  )    201(همان:

  عشق:                                                                
)                                92ي  است(همان:لطيفه اي است نهاني كه عشق از او خيزد              كه نام  آن  نه لعل و خط  زنگار

بلي را كه بندگان در عهد است به زبان آورند تعبير به عشق خداوند كرده اند گروهي بر اين باورند كه 
در اين زمينه ما خداوند در عهد الست عشق خود را در مقابل پاسخ بلي در وجود نيكبختان به وديعه نهاد 

عاشق را در دو اصل مهم عرفاني يعني تجلي و امانت بررسي مي كنيم اما ابتدا يك تعريفي از عشق را ارائه 
  كنيم:مي دهيم ونظر حافظ وسنايي را درمورد آن بيان مي

شيخ جنيد قدس اهللا سره ميگويد كه محبت ميل كردن دل است.واين آن باشد كه دل بنده سوي خداوند    
عزوجل گرايدوسوي چيزي كه مر خداي راست عزوجل بي تكلف.يعني هر كس او رااندرطاعت خداوند 

  )349:1349مستملي بخاري،»(تكلف بايد نشان آن است كه محبت وي قاصر است.
حافظ عشق راغالبا بلكه هميشه(جز به ندرت واستثنا)درمفهوم كلي وعالي ومعنوي آن يعني هيجان «   

مطلق وتأثر وشيفتگي دربرابر سرچشمه ي حسن ازلي وتسليم شوق آميز در برابر  وحركت بسوي معبود
كشش دوست وباالخره تأثروتشوق در مشاهده ي زيبايي طبيعت،كه همه آيينه اي در برابرجمال مطلق ونمونه 

  )399:1364مرتضوي،»(وتصويري از زيبايي ازلي است استعمال مي كند.
بارت از تعريف عشق عاجز است.عشق را تنها مي توان با عشق تعريف به نظر سنايي زبان اشارت وع«   

وتفسير كرد نه چيز ديگر.عشق حقيقتي مجرد وروحاني است كه تنها از طريق اتصال با آن وبراساس معرفتي 
  )1381:165زرقاني،»(شهودي  مي توان آن را شناخت.

گويد خود نمايي عقل در برابر عشق چون  داند وميحافظ شيرازي حريم عشق رابسي باالتر از عقل مي   
ي سامري پيش عصا ويد بيضا و تدبير عقل در ره عشق چون رقمي است كه شبنمي ناچيز بر بحر مي شعبده
  كشد.  
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  حريم عشق را در گه بسي باالتر از عقل است                        كسي آن آستان بوسد كه جان درآستين دارد 

                       )   163:1385(حافظ، 
است جز بازيچه ي تقدير نيست                              عشق برتدبير خنده زد زانكه در صحراي عقل                  هر چه تدبير 

)                          650:1352(سنايي، 
  ست كه بر بحر مي كشد رقميقياس كردم و تدبير عقل در ره عشق                             چو شبنمي ا

  ) 650: 1385(حافظ،                                                                                                      
به نظر حافظ و سنايي اگر انسان در ابتدا پروردگاري خداوند را قبول كرد و بار امانت عشق الهي را بر   

وجه به راه پر مخاطره عشق در آينده بود، زيرا كه در راه عشق بايد به ترك تعلقات دنيوي دوش كشيد عدم ت
و جهاد با نفس پرداخت تا سالك بتواند دشواري ها و گرفتاري هاي عشق را تحمل كند به نظر استاد زرين 

ت بربكم را آري كوب در عهد الست فقط مجذوبان بودند كه امانت الهي را پذيرفتند و نواي گوش نواز الس
مي گفت ؛ راجع به مسئله ي » آسان « راجع به عشق آنچهدرحافظ« بودند گفتند در حاليكه از آينده بي خبر

امانت الهي مي گفت ، راجع به قرعه ي فالي كه به نام انسان در آمد مي گفت ، نظر به همين عشق الست 
، چون فقط به حد وقد بي اهميت خويش مي  داشت كه انسان چون ظلوم جهول بود ، چون ديوانه بود

نگريست ، آن را پذيرفت و بعد ، فقط بعد ، بود كه در دنياي واقعيت در لحظه هاي عادي كه خود را باز مي 
  )193: 1387زرين كوب ، » ( يافت ، به دشواري آن پي برد 

ن نمود اول ولي افتاد اال يا ايها الساقي ادر كاسا وناولها                       كه عشق آسا
)                          1:1385مشكلها(حافظ،

  دوستي و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بود           از دم صــــبح ازل تـا آخــر شـام ابد
مـا به او محـتاج بوديم او به ما مشتاق     افتاد بر عاشق چه شد         سايـة معشوق اگر

).        بااين حال با تمام مشكالت و گرفتاري هايي كه در مسير پر سنگالخ عشق قرار دارد 297بود(همان:
با شوق سنايي و حافظ از آن استقبال مي كنند و سرزنش هاي خار مغليان را به اميد رسيدن به كعبه ي وصال 

  مي پذيرند و آن را ماية امتياز انسان بر ساير كائنات مي دانند : 
  ما به جان خريده عشق اليزالي را،توباز                                     الابالي گفته وبرما جهان بفروخته

  )    1006: 1352(سنايي،                                                                                               
  درره منزل ليلي كه خطرهاست در آن                           شرط اول قدم آن است  كه مجنون باشي 
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)                          623:1385(حافظ،                                                                                                  
  الف : تجلي 

تجلي جلوة آفريدگار در بشر و كائنات است و پايه و اساس جهان بيني عرفاني در ايجاد عالم كون ، بر 
خالف جهان بيني فلسفي كه ايجاد عالم كون را به علت و معلول ربط مي دهند . مؤلف اللّمع تجلي را تابش 

با شده و جمال يافته اند و با پوشش انوار الهي دانسته است بر دل هاي مقبالن كه با تجلي خداوند نيكي ها زي
  )  390:  1388او قبيح و سخت گشته اند ( سرّاج طوسي ، 

اين عالم جلوه اي از جمال و كمال خداست و خداوند ازلي و ابدي موجودي را الزم داشت كه شايسته عشق 
  الهي باشد و آيينه اي مي خواست تا جلوة خود را در آن به تماشا بنشيند . 

كنت كنزاً مخفياً فاجبت اَن اُعترف فخلفت الخلق لكي اعرف . گنج پنهاني بودم كه مي « قدسي :  حديث   
بهترين نمونه براي اين مدعاست و آثار و نشانه » خواستم شناخته شوم پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم 

  هاي خداوند عالوه بر انسان در همه جا ساري و جاري است : 
  به صحرا بنگرم صحرا ته ويـنم                         م دريـا تـه ويـنم بـه دريـا بـنگر

  نشـان از قـامت رعنا تـه ويـنم                      به هر جا بنگرم كوه و در و دشت 
  )1385:259( باباطاهر،                                                                                                 

حافظ تجلي خداوند را در همان روز ازل عشق مي داند كه دامن گير انسان گشت و ملك از اين عشق    
  ازلي خداوند بي نصيب ماند . 

  عشق پيدا شـد و آتـش در همـه عالم زد                 در ازل پــرتـو حـسـنـت ز تـجـلي دم زد 
عين آتش شد از اين غـيرت و بر آدم زد                                                  جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت  

  )206: 1385(حافظ،
در ادبيات عرفاني فرشته را اليق عشق الهي ندانسته اند زيرا فرشتگان هر كدام در نزد خداوند مقام و    

) فرشتگان 164(صافات:    »له مقام معلوموما منا اال «جايگاه مشخصي دارند آن طور كه در قرآن آمده است : 
در ابتداي خلقت آفرينش آدم از اينكه خداوند خليفه اي را براي خود انتخاب كرد دست به اعترض زدند و 

معذوريد كه شما را سر و كار با عشق « آدم را اليق عشق الهي ندانستند اما اين پاسخ را از خدا شنيدند : 
صومعه نشين خطاير قدس ايد ! از گرمدوان خرابات عشق چه خبر داريد ؟  نبوده است . شما خشك زاهدان

  )67:1373سالمتيان را از ذوق حالوت مالمتيان چه چاشني؟(رازي،
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 360: 1385بـخواه جـام ، گـالبي بـه خـاك آدم ريـز (حافظ،  فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي 

(  
ري قدرت بنمايم ، و زنگار ظلمت خلقّيت از چهرة آينه چند صبر كنيد تا من بر اين يك مشت خاك دست كا

ي فطرت او بزدايم ، تا شما در اين آينه نقش هاي بوقلمون بينيد . اول نقشي آن باشد كه همه او را سجود 
)حافظ درابياتي ديگر تجلي خداوند را وحدت در كثرت مي داند كه با جلوه گري  67(همان: » .     كنيد 

  ممكنات در عرصه ي هستي پديدار شده اند : خداي واحد تمام 
  همـه نـقـش در آيـنه اوهـام افــتاد ايـن      حسـن روي تـو به يك جلوه كه در آينه كرد 

  افـتاد جـامدركهاسـتسـاقيرخفروغاين همه عكس مي و نقـشِ نگارين كه نم                        يـك
)                                 165:1358(حافظ،                                                                                                     

  گفت ما را جلوة معشوق در اين كار داشت              گفتمش در حين وصل اين ناله و فرياد چيست
)                             108(همان:                                                                                                                 

  جود اين جهان ماده را از جلوه گري خداوند در روز ازل مي داند : سنايي همانند حافظ و
  زهـي نـا رسيده بـه زلـف تــو چنگي                      جهان پر حديث وصـال تو بـينم 
  كـه صحرا ز رويت گرفته است رنگي                      هما نا به صحرا گذر كرده اي تو 
  ز ديبـاي چــيني گشـاده است تنگي                  ز عكس رخ تو به هر مرغزاري 

  )1033:1352(سنايي،                                                                                           
  امانت:

ه آمد آنگاه امانت را بر عالم صورت عرض داد آسمان ها و زمين ها و كوه ها سر وازدند ، آدم مردان« .....    
و دست پيش كرد ، گفتند : اي آدم بر تو عرضه نمي كنند تو چرا در مي گيري ؟ گفت : زيرا كه سوخته منم 

» الست بربكم «و سوخته را جز در گرفتن روي نيست . اي جوانمرد امانتي نزديك تو نهادند از عهد ربوبيت 
من « اك برند ؛ آن فرشته در آيد و گويد : و مهر بلي بر او نهادند ، چون عمر به آخر رسد و ترا به منزل خ

  )  95،  8:ج 1361(ميبدي ، » آن مطالعت است كه مي كند كه تا مهر روز اول بر جاي هست يا نه » ربك ؟ 
در كشف االسرار ميبدي معاني متفاوتي براي امانت بيان شده مانند نمازهاي يوميه، روزه، زكات، و حج به    

چون آسمان و زمين بترسيدند از پذيرفتن « نظر نويسنده اين تفسير انسان با آگاهي اين امانت را پذيرفت : 
دم امانت دين و طاعت بر آسمان و زمين و امانت و باز نشستند از برداشت آن، رب العزه آدم را گفت : اي آ
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كوه عرضه كردم و طاقت پذيرفتن آن را نداشتند ، تو آن را برداري و بپذيري ؟ آدم گفت : يا رب و ما فيها ؟ 
بار خدايا در پذيرفتن و برداشتن آن مرا چه بود ؟ گفت اگر نيكو كردار باشي ثواب يابي و اگر بد كردار باشي 

به خدمت و طاعت بنده وار در آمد و گفت : برداشتم ميان گوش و دوش عقوبت بيني . آدم 
)اما مطابق آيات و روايات انسان نتوانست بار امانت را به خوبي تحمل كند و 94، 8:ج1361خويش.(ميبدي،

سوره احزاب به آن اشاره  72به نوعي در امانتي كه به او سپرده شد خيانت كرد و ظلوماً جهوال كه در آيه 
  است ناشي از اين ترك امانت است .  شده

سدي گفت : قصه عرض امانت آن « اما گروهي از مفسران خيانت در امانت را به قابيل نسبت مي دهند : 
است كه آدم صفي صلوات اهللا عليه چون به زمين آمد ، رب العزه فرمود : اي آدم مرا در زمين خانه ايست در 

قدس ، رو آنجا طواف كن ، چون خواست كه به زمين مكه رود مكه و آن كعبه است مشرف و معظم و م
آسمان را گفت : احفظي اهلي و ولدي باالمانه : اهل و عيال و فرزند مرا گوش دارو امانت در آن به جاي آر ، 
آسمان سر وازد و نپذيرفت  . زمين را گفت همچون سر وازد و نپذيرفت ، كوهها را گفت ؛ همچنان سروازد 

، آنگه قابيل را گفت تو ايشان را گوش داري و امانت در آن به جاي آري ، قابيل در پذيرفت ، و نپذيرفت
انه كان ظلوماً « پس آدم برفت ، چون باز آمد قابيل هابيل را كشته بود ، اينست كه رب العالمين فرمود : 

  ) 95 -8:ج 1361مبيدي ، » ( جهوال 
مش را به ارواح آدميان نوشاند و آنان در مستي و وجد حاصل خداوند در روز الست شراب جمال و كال«    

از اين شراب بي آنكه به عاقبت كار بينديشند ، به پرسش خداوند پاسخ بلي را گفتند و از اين طريق ندانسته 
مسئوليت عظيمي را به گردن گرفتند و آنگاه حادثه تبعيد آدم از بهشت به جهان مادي و محسوس و گرفتاري 

و مشكالت فراق پيش آمد ، گرفتاري ها و مشكالتي كه البته خدا از پيش مي دانست و درد 
  )  45: 1372پورنامداريان،»(

  دوستجامازخوردجرعهيكازلدرمنچونكههر         سر زمستي بر نگيرد تا به صبح روز حشر
  ) 87:1385(حافظ، 

  بال:
اني است ؛ در لغت به معني آزمون و آزمايش و يا اختيار بال از كلمات كليدي قرآن و از اصطالحات عرف    

  )  2( ملك :   »ولنبلوكم أيكم أحسن عمال«به نعمت و محنت است
  يك بار بلي گفتن صدر باره بال كردن                                تا چند به طراري ما را به زبان و دل 
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  )967:1352(سنايي، 

است كه براي سنجش ميزان تحمل بندگان خود در مقابل دشواري و خداوند در قرآن مجيد آورده    
) آن ها را به 17(قلم:» و بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه« مشكالت آن ها را به بال دچار مي كند از جمله : 

  گرفتاري هاي همانند گرفتاري ها اهل بهشت دچار كرديم . 
  )  155( بقره :  »ل وألثمرات وبشر ألصابرينولنبلونكم بشي من ألخوف وألجوع ونقص من أآلموا«

  »و مي آزماييم شما را به ترس و گرسنگي و نقص دارايي و فرزندان و محصوالت و بشارت ده صابران را
هجويري هدف از بالرا امتحان دانسته و صبر در برابر بال رااز ايمان واقعي شخص مي داند و بيان مي كند    

به بال امتحان تن دوستان خواهند به گونه گونه مشقت و « متفاوت است :  كه درجات بال براي بندگان
بيماري ها و رنج ها كه هر چند بال بر بنده قوت بيشتر كند قربت زيادت مي شود ورا با حق تعالي كي لباس 

وليا ثم االمثل اشد البالء باالنبيا ثم اال« اولياست و كالوة اصفيا و غذاي انبيا پيامبر صلوات اهللا و سلم گفت : 
فاالمثل نحن معاشر االنبيا اشد الناس بالء . سخت ترين بال خاص انبياست و پس از آن خاص اوليا و سپس 

  )  548:  1387هجويري ، » ( خاصان و نيكان بر طبق درجات ايشان . ما گروه انبيا از همه بال كش تريم
بال را به جان خريد و حتّي به استقبال آن نيز بايد رفت در عرفان اسالمي بنابر دستورات قرآن و سنّت بايد    

سوره بقره كه در  155تا محكي براي ايمان مؤمن باشد و تنها راه مقاومت در برابر بال و سختي مطابق آيه ي
  گذشته به آن اشاره شد صبر و تحمل است .

  )13:1385ـي كـام را (حافظ،عـاقـبت روزي بـيـا ب                صبر كن حافظ به سـختي روز و شـب 
  سنايي بال را براي پيامبران اينگونه به نظم در آورده است : 

  پيوسته اين بودش دعا ، الصبر مفتاح الفرج                  ايوب با چندين بال كاندر بال شد مبتال
  ) 836:  1352( سنايي ،                          

اگر در راه پر مخاطره ي عشق باليي سد راه انسان مي شود اين دو شاعر منشأ و علّت آن در عهد امانت    
  مي دانند آنجا كه انسان با يك بلي گفتن بال را به جان خريد . 

اين بال هميشه مالزم انسان است و هر كسي تاب تحمل آن را ندارد ، خواص و آنهايي كه در ديده ي    
  الهي قرار دارند مي توانند از اين معركه جان سالم به در برند : عنايت 

  جان ابراهيم بايد عشق اسماعيل را                       مرد بي حاصل نيايد يار با تحصيل را 
  )  795( همان ،                           



 1953    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  بـلي بـه حكم بـال بـسته انـد عهد الست      مقام عـيش مـيسر نمـي شود بـي رنج 
                                                                                                              

  )37:1385(حافظ،
  كه زيرسـلسـله رفـتن طـريق عيار يست                   خيال زلف تو پختن نهكار هر خامي ست

  ) 92:1385(حافظ،                                                                                                      
  تاچند به طراري ما را به زبان ودل                                             يك بار بلي گفتن صدباره بالگفتن

  )967:1352(سنايي،                                                                                                    
الزمه ي دوستي به عاشقي ، تحمل بال و كشيدن رنج » البالء للوالء « قول معروفي است كه مي گويد :    

  است . 
  هاديم قدم ها در باديه ي عشق ن                       ما دگـر بـاره بـرسـتيـم زغـم ها 

  داديم به خود راه بالها و ألم ها                        كنديم ز دل بيخ هواها و هوس ها 
  )  801، 1352(سنايي:                            

  مشيت الهي و ميثاق:
  شد نخواهدافزونآنازرفتجاآنكهقسمتآنهر             مرا روز ازل كاري به جز رندي نفرمودند 

  )222:1385ظ،(حاف 
در اكثر متون اسالمي و مخصوصاً آثار پيروان مذهب اشعري كه حافظ و سنايي از اين دسته اند ميثاق يك 
مشيت الهي است كه انسان چاره اي جز قبول آن را ندارد و خواه ناخواه بايد آن را بپذيرد هر چند كه در اين 

  زمينه به خود ظلم كرده باشد . 
كه قرعه به نام انسان افتاد و او نمي تواند نصيبه ي ازل را از خود دور كند ، ناچار بايد  اين سابقه ي ازلي بود

 اين بار را تحمل كند . 

  حافظ از اين قضاي الهي استقبال مي كند و آن را به اين علّت كه لطف و بخشش دوست است مي پسندد : 
له ي زماني ميان اين دو شاعر است ، از ميثاق در آتش در مرصاد العباد كه يكي از كتب مهم عرفاني در فاص

هر كه را كمند « الست به عنوان يك قسمت ازلي ياد شده و عنايت بي علّت خداوند خوانده شده است :  
عنايت در گردن افتاد آنجا افتاد و هر كه را گردن به سلسله ي قهر بستند ، آنجا بستند ، اين رنگ گليم ما به 

  )  344: 1373ي ، راز» ( گيالن كردند 
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ديدگاه حافظ و سنايي ديدگاهي جبر آميز به ميثاق الست است كه بايد به آن رضا داد و مهر سكوت در برابر 

  ناماليمات بر دهان نهاد . 
  كـه بـر مـن و تـو در اخـتيار نـگشا د ست      رضــا بــه داده بـده و زجـيـن گــره بـگـشـاي

  )54:1385(حافظ، 
  كاين همه زخم نهان هست و جمال آه نيسـت        اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حكمت است 

  )99(همان:                                                                                                                     
  ما بـه جـان پذيرفـته ايم از زلف تو بيـداد را  وي داد هـر چـه بيـداد اسـت بـر مـا ريـز كـاندر ك

  )792:1352(سنايي، 
  جـز رضـا دادن نـگارا حـيله و تـدبير چيست          در ازل رفـته اسـت تـقـديـري ز عشـقت برسـدم 

  )  825:  1352( سنايي ،                              
  نتيجه گيري:

م را در يك جاجمع كرد واز آنها اين پيمان بندگي وعبوديت را خداوند در روز ازل تمام ذريه ي بني آد
گرفت.اين پيمان پيماني دو سويه بودزيرا از يك سوانسان محتاج به خدا واز سويي ديگرخداوند گنج پنهاني 
بود كه مي خواست شناخته شودوبا افكندن سايه (تجلي) خود بر انسان او را به عشق خويش مبتال 

  در عهد الست اين ميثاق را پذيرفتند گروهي با طوع و رغبت وگروهي با اجبار واكراه.كردوانسانها همگي 
سنايي در آثار خود ميثاق را يك مشيت الهي مي داند كه انسان با طوع ورغبت آن را پذيرفته است و بالهايي 

انسان است.اماحافظ كه در اين راه در مقابل او قرار گرفته اند،لطف وآزمايش الهي براي سنجش ميزان عشق 
اين پيمان رابه چالش كشيده است ودوديدگاه نسبت به آن دارد.اودرابياتي ازديوان خودبه اين دليل به استقبال 

  ميثاق مي رودكه اراده وقسمت ازلي خداونداست وبايدبي چون وچرا تابع آن بود.
  گراندكي نه به وفق رضاست خرده مگير  چو قسمت ازلي بي حضورماكردند                                      

ديدگاه ديگرحافظ،ديدگاهي طنزآميزبه اين ميثاق است،كه حافظ به پشت پازدن به تمام ظواهر شريعت 
  وطريقت پيمانه كشي ومي نوشي راعالج فراموشي اين ميثاق جبرآميزمي داند.

  )458: 1385دوپيمانه دركشم(حافظ، گفتي زسرّعهدازل يك سخن بگو                آنگه بگويمت كه       
  )470عهدوپيمان فلك رانيست چندان اعتبار                عهدباپيمانه بندم ،شرط باساغركنم(همان،



 1955    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

حافظ وسنايي مانند اكثر عرفا هر اختيار واراده اي براي خدا قايلند وبراي بشر حول وقوه اي نمي دانند.آنها 
بر هر گونه اختيار مي بندد وتنها از طريق جبر مي توان مسأله را توجيه  معتقدندكه قبول ميثاق الست راه را

  كرد.
  چند رنجاني نگارا اين دل مشتاق را                               با سالمت خود مسلم نيست عشاق را
  را هر كه را با عشق خوبان اتفاق آمد پديد                          مشتري گردد هميشه محنت مخراق

  )794:1352(سنايي،                                                                                                 
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