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 ولدحدیث عشق در دیوان سلطان
 داود واثقی خوندابی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 دی ملک ثابتدکتر مه

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 دکتر محمّدکاظم کهدویی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده

اش سخن گفته و به شرح حاالت های اساسی عرفان و تصوّف اسالمی است که بسیاری از اهل عرفان دربارهعشق از موضوع

ایست که مادر عشق ولد بیانگر این حقیقت است که شاعر، عاشق دلسوختهوان بهاءالدّین سلطانغور و بررسی در دی. اندآن پرداخته

به حیات جاودان  ،بینی رها کرده و با فانی کردن صفات رذیلهاو را در دامان خود پروریده و سکر حاصل از عشق او را از زندان خود

 .رسانیده است

گیرد و باده نوشی و مهالک راه دانسته است و قلندروار زهد را به سخره می شاعر آتش فروزان عشق را سبب قطع موانع و

رویی گذرد و ننگ و مالمت حاصل از عشق را با گشادهاو برای رسیدن به کعبۀ جانان از نام و نان می. دهدعشق را بر آن ترجیح می

حقیقی باشد به شرط آنکه هدف نهایی آن را لذّات ای برای عشق تواند مقدمهبه اعتقاد سلطان ولد عشق مجازی می. پذیردمی

 .بهیمی تشکیل ندهد

ای کوتاه در خصوص معنای عشق در مکتب عرفان، به واکاوی حدیث عشق در دیوان سلطان ولد در این جستار پس از مقدمه

 . خواهیم پرداخت

 .عرفان و تصوّف، سلطان ولد، عشق، عاشق و معشوق :هاکلیدواژه

 مقدمه 

، فرزند  مهین مولوی بود که نام پدر بزرگش بهاءولد «ولد»ولد و متخلص به ، معروف به سلطان(142-629)ین محمّد بهاءالدّ

بهاءالدّین »:گفته استمولوی این فرزند را بسیار دوست داشته و خطاب به او می. را برای او انتخاب کرده بودند( سلطان العلما)بلخی 

 (.134: 2،ج4969افالکی، )«ود، چه این همه سخنان من قول من است، توفعل منیآمدن من به این عالم جهت تو ب

ای که یک روز با قلمی سطبر بر روی دیوار مدرسه عالوه بر این، مولوی امید زیادی به حسن عاقبت این فرزند داشت؛ به گونه

الدّین، سلطان ولد را بسیار دوست النا جاللنه تنها مو(. 141:همان)«بهاءالدّین ما نیکبخت است، خوش زیست وخوش میرد»:نوشت

او با پیروی از موالنا سرسپردۀ شمس تبریزی شد و . مند و همواره مطیع و فرمانبردارش بودداشت، بلکه سلطان ولد نیز به پدر عالقه

ولد سلطان. ونیه بازش گرداندهنگامی که این پیر ربّانی از قونیه به دمشق مهاجرت کرد، با صالحدید مولوی به دنبال او رفت و به ق

مرا تو آوردی از حلب به هزار ناز، »:تمام راه را در رکاب شمس پیاده طی کرد؛ این واقعه در مقاالت شمس اینگونه روایت شده است

 :و پیاده آمدی، و گفتی

 علیییییییی اذا القییییییییتُ لیلیییییییی بخلیییییییوّۀ       

 

 زییییییارۀ بییییییت اللّیییییه عرییییییان حافییییییا     
 (.412:2ج:4934،تبریزی شمس)« من سوار و تو سوار 

الدّین، الدّین زرکوب بست و پس از فوت صالحولد پس از ناپدید شدن شمس تبریزی، به دستور پدر، دل در گرو صالحسلطان 

الدّین او حتّی بعد از وفات مولوی نیز وصیت او را اجرا کرد و خالفت فرقۀ مولویه را به حسام. الدّین چلپی اطاعت نموداز حسام

 .ردسپ
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های ولد از زمره مشایخی است که صحبت چند نفر از بزرگان مصاحب مولوی را درک کرد و از همنشینی با آنها نکتهسلطان

او در جای جای آثارش از مشایخ خود به بزرگی یاد میکند و به . بسیاری آموخت و این نقطۀ عطفی در زندگیش به شمار می آید

 :پردازدستایش آنها می

 حقییق شییو رهییا کیین ملییک عییالم را   چییو برهییان م 

 

 یگانییه شییو چییو موالنییا مبییاش از عشییق بیگانییه      
 الیدّین الیدّین شیه احیرار شیمس    الیدّین، صیالح  حسام 

 

 همییی نوشییند از حضییرت مییی قدسییی ز میخانییه    

 

 
 (941: 4969سلطان ولد، )  

لند مرتبه است و بایزیدی باید تا بتواند آنها ولد عالقۀ فراوانی به نشر عقاید پدر خود داشت، امّا معتقد بود سخنان او بسلطان 

انتَ »او که به تاج. کرد با تألیف آثاری به شرح و توضیح عقاید پدر خود بپردازدبنابراین، سعی(. 493 :4،ج4962 ،افالکی)را درک کند

اگر مولوی . ابه و متابع پدر خود باشدکرد در همۀ امور مشآراسته بود، تالش می( 21: 4943ولد،سلطان)«اشْبه الناس بی خلقاً و خُلقاً

اقدام « ابتدا نامه»دیوان شعری سروده بود، او نیز به تقلید ازپدر دیوانی سرود و پس از آن به درخواست مریدان به سرودن مثنوی

بانی ساده بازگو پردازد و سرگذشت مولوی و یارانش را با زمی« مثنوی معنوی»سلطان ولد در این کتاب به شرح و تفسیر اسرار. کرد

 . این مثنوی به بحر خفیف و الگو گرفته از حدیقۀ سنایی است. کندمی

خواهد که به وزن طبق گفتۀ شاعر، یکی از اهل دل به طریق اعتقاد از او می. است« رباب نامه»مثنوی دوم سلطان ولد

مثنوی »از این جهت که از هر نظر شبیه به طبع آزمایی کند؛ زیرا طبع مریدان با این وزن خو گرفته است و« مثنوی معنوی»

 (.2-4: 4933سلطان ولد،)تر و پیروی از موالنا در آن محرزتر استاست،کامل« معنوی

، پای دردامن سکوت «رباب نامه»و « ابتدانامه»شاعر پس از سرودن دو مثنوی. است« انتها نامه»مثنوی دیگر سلطان ولد     

-سلطان)رسد و او را الزام می کند که برای هدایت مریدان، مثنوی دیگری بسرایدجانب حق فرا میمی کشد؛ امّا ناگهان الهامی از 

 .ولد استای از دو مثنوی قبلی سلطانو خالصه« مثنوی معنوی»این کتاب در وزن(. 1: 4916ولد،

العلما و سلطان« معارف»تقلید از  دارد که به« معارف»ای به نثر به نام ولد عالوه بر دیوان اشعار و مثنویها مجموعهسلطان

بسیاری از دقایق تفسیری و اصول آرای عرفانی و »ولد پنجاه و شش فصل دارد و سلطان« معارف». مولوی ساخته است« فیه ما فیه»

ز نموده فلسفی را به مشرب خانقاهیان عنوان کرده، و پاره ای از آداب خانقاهی، همچون رد چله نشینی، آداب شیخی و غیره را با

 (.21: 4911،سلطان ولد)«است

 عشق 

شود که هریک از اهل عرفان به اندازۀ تجربۀ خود در این وادی، به آن می بینی عرفانی محسوبعشق رکن اساسی جهان

ق از دیدگاه عرفا منشأ تمام عشق و محبّتها حضرت حق است و اوست که صالی عش. اندپرداخته و حاالت و صفات آن را بیان کرده

و محبّت در داده است؛ به عبارت دیگر، همواره عشق ناظر بر زیبایی است و بر اثر تجلّی پرتو حسن حضرت خداوند است که این 

 (.443-444: 4946حائری،)حاصل می شود ۀ موهبت ال

 در ازل پرتیییییییو حسییییییینت ز تجلّیییییییی دم زد 

 

 عشیییق پییییدا شییید و آتیییش بیییه همیییه عیییالم زد  
 (63 :4931،حافظ)   

عشق نیز . آن گیاه باشد که اندر درخت پیچد تا درخت را خشک کند»از عشقه مشتق شده است و عشقه یا لبالب واژۀ عشق 

حواس را از منافع منع کند، طبع را از غذا منع کند، میان محبّ عاشق و خلق مالل افکند، از . چون به کمال رسد قوا را ساقط کند

وی جذب کند یا بیمار کند یا دیوانه کند و به عالم برماند یا هالک  صحبت غیر دوست سآمت گیرد، همۀ معانی از نفس

 (.241 :4943 ،خالصۀ شرح تعرّف)«کند

کند؛ به به رنگ خود می،عشق آتشی است سوزاننده، که همۀ وجود عاشق را گداخته: انداهل ذوق در تعریف عشق آورده

-عین)«ننهند، هر جا که رسد،سوزد و به رنگ خود گرداندعشق آتش است هرجا که باشد جز او رخت دیگری »: بیانی دیگر

عشق سلطانی سرکش است، و عیاری ناباک، و آتشی سوزان و »:استشیخ جام نیز عشق را اینگونه تعریف کرده(.41: 4919،القضات

 (.49: 4964،احمد جام)« افروزنده
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طومار »که زبان از وصف حقیقت عشق عاجز است؛اند، اغلب معتقدند رغم تعاریفی که از عشق بیان کردهاهل عرفان علی

آلود و ناپیدای کرانۀ گذشته و آینده حدیث عشق اگر به درازای عمر انسان است و ابتدا و انتهایش مثل ازل و ابد در دور دستهای مه

تن و گفتن، از این همه از عشق گف. دهداست، دقیقاً به این سبب است که حقیقت آن تن به اسارت قفس زبان نمیمحو شده

ذات عشق سرشته از تضاد و تناقضهایی است . شناسیم که در زبان وجود داردنگفتنی بودن آن است، هر چند عشق را بدان سبب می

« کندمیۀ شود؛ زیرا تسرّی این تناقضها در زبان، زبان را از منطق دور و در نتیجه از معنی تکه زبان در برابر آن خلع سالح می

 (.31: 4944 ،یانپورنامدار)

 .پردازیماکنون به تحلیل گفتار چند تن از بزرگان عرفان می

هر کس عشق و محبّت را خواسته »است؛ پسۀ نبردن به این موهبت النشان پی ،تعریف کردن عشق: ابن عربی معتقد است

شناسد، هر کس ادعا ه حقیقت نمیکسی که شراب را لب نزده و نچشیده است، آن راب ،آری. است تعریف کند آن را نشناخته است

توان گفت کند از آن شراب سیراب شده است، آن را به حقیقت نشناخته است؛ زیرا عشق و محبّت همچو شرابی است که هیچ نمی

 (.66: 4943محمود الغراب، )« کسی از آن سیراب شده است و تشنگی او پایان یافته است

زبان را بسی روشنتر و راهگشاتر داند و عشق بیسیر زبان را درخور وصف عشق نمیالدّین، تفعارف سوختۀ بلخ، موالنا جالل

 :معرفی می کند

 

 هرچییییه گیییییویم عشیییییق را شیییییرح و بییییییان 

 

 چیییون بیییه عشیییق آییییم خجیییل میییانم از آن    
 گرچییییییه تفسیییییییر زبییییییان روشنگراسییییییت  

 

 زبییییان روشیییینتر اسییییتلیییییک عشییییق بییییی 

 شییییتافتچییییون قلییییم انییییدر نوشییییتن مییییی   

 

 برخییود شییکافت  چییون بییه عشییق آمیید قلییم     

 (4-1: 4941مولوی،)   

است به کنه آن دست یابد؛ پس افرادی که  احمد غزّالی نیز معتقد است که عشق امری است پوشیده و کسی نتوانسته   

 :ادعای دست یافتن به این کیمیا را دارند، سخرۀ پندارند

 عشق پوشیده اسیت هرگیز کیس ندیدسیتش عییان     

 

 یییین عاشیییقانالفهیییای بیهیییده تیییاکی زننییید ا  
 زنییدهییرکس از پنییدار خییود در عشییق الفییی مییی    

 

 عشیییق از پنیییدار خیییالی وز چنیییین وز چنیییان   

 (6: 4933غزّالی، )   

: 4914قشیری،)اند؛ امّا باید پذیرفت که عشق افراط در محبّت است  برخی از عرفا عشق و محبّت را از همدیگر جدا دانسته 

. در اسم غلط مشو که عشق و محبّت یکی است. کمال محبّت و محبّت صفت حق است عشق»:و یا به تعبیر روزبهان بقلی( 364

 (.494: 4961،بقلی شیرازی)«صفت اوست، و قائم به ذات اوست

امّا محبّت به . نتیجۀ محبّت است و محبّت صفت حق است»عشق: گویدالدّین رازی عشق را ثمرۀ محبّت دانسته، مینجم

از صفات ذات است که چون به عالم تعلق گیرد، ارادت گوییم و آفریدن موجودات نتیجۀ آن حقیقت صفت ارادت حق است که 

گیرد خوانیم و چون به اخص تعلق میکند که رحمت میگیرد بعضی را به افعالی مخصوص میارادت است و چون به خاص تعلّق می

یحبهّم »صی که قومی از اخص خواص بدان مخصوصند که کند، آن را محبّت خوانیم و این انعام خاکه به افعالی خاص مخصوص می

انعامی است که هیچ موجود دیگر جز انسان استحقاق این سعادت نداشت و به تشریف محبّت هیچ موجود دیگر را مشرف « و یحبّونه

 (.13-14: 4941رازی،  نجم)«نکردند

 مراحل عشق

 :عشق را سه مرحله است

 مرحلۀ تحقق عاشق و معشوق؛ –الف 

 مرحلۀ اتحاد عاشق و معشوق؛ – ب

 .مرحلۀ قلب عاشق و معشوق –ج 
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عاشق در پی . توان نامید از عاشق عشق و نیاز است و از معشوق جلوه و نازدر مرحلۀ نخست که آن را مرحلۀ انقطاع می

 (.964: 4911،مرتضوی)پندارددود و او را بیرون از خود و خود را جز او میمعشوق می

مرحلۀ آخر که جابجایی عاشق . شودرسد و همۀ کائنات آینۀ معشوق میاشق با معشوق به اتحاد در صفت میدر مرحلۀ دوم ع

 .کندستاند و معشوق به صفت عاشق تجلّی میو معشوق است، عاشق صفت معشوق را می

خ صنعان عاشق است و اهل در این داستان ابتدا شی.توان یافتمی( الطیرمنطق)نمونۀ این مراتب را در داستان شیخ صنعان »

وی پس از عشق ورزی و اجرای فرمان معشوق به مرحلۀ اتّحاد با (. تحقق عاشق و معشوق)نیاز و دختر ترسا معشوق است و اهل ناز 

آید، بدان سان عاشق و معشوق پیش می( جاییجابه)و پس از مدّتی مرحلۀ قلب  (اتّحاد صفت نه وصال جسمانی)رسددختر ترسا می

گردد و با اظهار بی نیازی به وی آید و شیخ معشوق میشود وآسیمه سر به دنبال شیخ صنعان میختر ترسا عاشق میکه د

 (.443: 4946،حائری)« دهدنیازمندی خود را به معشوق برتر نشان می

 پیشینة تحقیق

ارندگان پس از مطالعه ودقت در ولد تاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ نگپیرامون مفهوم عشق وحاالت آن دردیوان سلطان

 .کنندبررسی میۀ دیوان این عارف وارسته نظریات او را در خصوص این ودیعۀ ال

 ولد و مکتب عشقسلطان

ایست که مرارتها و تلخیهای عشق را چشیده و وصال و فراق یار را به چشم خود دیده و در ولد عاشق خرمن سوختهسلطان

 :ای جز معشوق ندارد و عاشقی را به عنوان دین خود انتخاب کرده استکه قبله استعشق جانان به حدّی رسیده

 ولییییید را عاشیییییقی دیییییین اسیییییت و میییییذهب 

 

 نیییییه ترسیییییا  ،مسیییییلمانش نخیییییوان ییییییارا  
 (33: 4969ولد، سلطان)   

 :پندارداو هر چیزی به جز مسلک عشق را بیهوده می

 تیییییرا جیییییز عاشیییییقی و بیییییاده خیییییوردن    

 

 راحاصییییلی، مَییییی نییییوش یییییا   بییییود بییییی  
 (36 :همان)   

-سلطان ولد، سالهای متمادی در کنار سلطان معشوقان، موالنای روم، زندگی کرده و با او همدم و همراه بوده است؛ پس می 

نظر گشته و درس عشق را از احوال و کردار او به تجربه آموخته و خود مفتی عشق شده است؛ توان گفت که در مکتب پدر صاحب

 :سرایدق و عاشقی اینگونه میایشان در خصوص عش

 جیییان بیییودندل و بییییعاشیییقی چیسیییت بگیییو بیییی

 

 گیییرد آن میییه چیییو فلیییک دائیییم گیییردان بیییودن 
 دُردی درد کشییییییدن ز کیییییف سیییییاقی عشیییییق  

 

 خییواب در افغییان بییودنخییور و بیییروز و شییب بییی 

 عاشیییقی نیسیییت شیییدن باشییید از هسیییتی خیییود    

 

 همچیییو شیییمع از شیییرر شیییعله گیییدازان بیییودن  

 تن بیییییود و وارسیییییتنعاشیییییقی بنییییید گسسییییی 

 

 زییین زمییین رفییتن و خییوش بییر سییر کیییوان بییودن 

 بیییه جیییز از عشیییق همیییه چییییز عیییدم دانسیییتن     

 

 بییا غییم عشییق همیشییه خییوش و شییادان بییودن     

 عشییییق دردیسییییت کییییه هییییم درد بییییود داروی او 

 

 بیییا چنیییین درد نشیییاید پیییی درمیییان بیییودن     

 ریییزی اسییتصییفت عشییق همییه شییور و شییر و خییون  

 

 کییییان بییییودن    فتنییییه انگیییییزی و ویرانییییی د   

 عقییل چییون قطییره بییود عشییق چییو بحییر عمّییان                           

 

 خنیییک آن قطیییره کیییه دارد سیییر عمّیییان بیییودن 

 (941 – 993: همان)   

 : کند که معتقد است ذرّات جهان برای عشق او در حرکنندای از عشق تصور میولد خود را در درجهسلطان

 گشیییته ز عشیییقم گیییردان  ،جملیییۀ ذرات جهیییان

 

 هسییت ز هییر ذّره مییرا، دولییت و صیید کییار و کیییا  
 (44 :همان)   
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 .شودولد دربارۀ مقام عشق بررسی میدر ادامۀ مقاله نظریات سلطان

 و آفرینش عشق

به اعتبار علم ازلی عاشق و به اعتبار حسن ازلی معشوق  ،خداوند در عین وحدت».داننداهل عرفان آفرینش را نتیجۀ عشق می

کنتُ کنزاً مَخفیَّاً »:در حدیث قدسی آمده است(. 334: 4931رجایی، )« ای برای تجلّی پرتوی از آن جمالآینهاست و جهانیان 

عالم محدّت، و خدای، تعالی، از ازل »:شیخ اکبر معتقد است .(421: 4931فروزانفر، )« فَاَحبَبتُ اَن اُعرَفَ فخلقتُ الخَلقَ لِکَی اُعرَفَ

اساس و اصل هستی عالم و سماع سبب ظهور و پدید آمدن آن بوده است و تنفس به برکت این محبّت  بنابراین، محبّت. بوده است

به وقوع پیوسته است، و نفس رحمان است که عالم را پدیدار ساخته است، و این نفس از اصل و اساس محبّت در خلق ظاهر شده 

سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند »: ر نغز پرورانده استعراقی نیز این موضوع را بسیا(. 23: 4943محمود الغراب، )« است

 : در خزاین بگشاد، گنج بر عالم پاشید

 چتیییییر برداشیییییت و برکشیییییید علیییییم 

 

 تییییا بهییییم برزنیییید وجییییود و عییییدم    
 بییییی قییییراری و عشییییق شییییور انگیییییز   

 

 شیییییر و شیییییوری فکنییییید در عیییییالم  

 .، آنجا که کان اللّهُ والشیٌ مَعَهُخانۀ شهود آسودهورنه عالم با بود و نبود آرمیده بود و درخلوت 

 ،عراقی)«ناگاه عشق بی قرار، بهر اظهار کمال، پرده از روی کار بگشود و از روی معشوقی خود را بر عین عالم جلوه نمود

4946 :434 – 433.) 

 : تولد نیز بر آن است که آفرینش، بر اساس عشق بوده است و جهان چیزی جز پرتو تجلّی خداوند نیسسلطان

 دستی، که آن دلدار میا و آن میاه گلرخسیار میا    

 

 آمد شما را مشیتری بیا زر در ایین بیازار میا      
چون مهر و مه گردان شیده، بیر عاشیقان تابیان      

 شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییده

 

 تا او ز گنج حسن خود هر دم کنید ایثیار میا    

 جز او نبوده کس دگر، عکسش نموده خیر و شر 

 

 یک را به من بنموده صد، در دیدۀ پنیدار میا   

 (93: 4969ولد، سلطان)   

و باالخره ... جهان را به وجود آورد، ذرات وجود به جنب و جوش درآمدند، افالک گردیدن  گرفتندۀ تجلّی ذات ال»باری،

 (.933: 4911 ،مرتضوی)« و معبود ازلی در اجزاء عالم ایجاد شدۀ حرکت جاودانی به سوی جمال ال

 :در حکم معدومند، و آشکار و نهان آفرینش به واسطۀ عشق حضرت جانان استپس جز وجود حضرت حق، همۀ کثرات    

 هیییر آن پییییدا و پنهیییان را کیییه دییییدی   

 

 هییم از پنهییان و از پیییدای عشییق اسییت    
 بییییرون پییییرده آن غوغییییا از آن اسییییت    

 

 کییه در پییرده درون غوغییای عشییق اسییت   

 (11: 4969ولد، سلطان)   

 قدیم بودن عشق

 –ایها الممتحن بالعشق  –اعلم »:صاحب عبهرالعاشقین گوید. ق جانان را  از ازل به همراه دارندعشق قدیم است و عشاق، عش

که عشق تخم فعل قدیم است در زمین دل به آب صفای صفت بر لذّت اسرار آورده و عروق جان جان در شغاف قلب اصلی از صوافی 

 (.69: 4961 ،بقلی شیرازی)« و سر سوی آسمان قدم دارداین شجر بیخ مهر دردل آدم دارد . صفت به وسایط فعل آب خورده

 :ولد نیز تعلق خاطر خود را با جمال جانان ازلی دانسته استسلطان

 مییرا اییین عشییق بییا رویییت قییدیم اسییت     

 

 قیییدیمی کییییه نگنجیییید پییییار و پیییییرار  
 بییدی مییا را تییو درخییور پیییش از اییین خییور  

 

 بییییه دور مییییا نبیییید  اییییین چییییرخ دوّار 

 (443: 4969ولد، سلطان)   

                    
 عشیییق او را وام داری جیییان و دل را از ازل 

 

 وقیییت آمییید ای بیییرادر تیییا گیییزاری وام را 
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 (24 :همان)  

 عشق حقیقی و عشق مجازی 

کند؛ زیرا ویژگی عشق این است که تمام عشق، خواه حقیقی و خواه مجازی، عاقبت انسان را به سوی کمال هدایت می

عشق و »:گذارد؛ به بیانی دیگرسوزاند و فقط معشوق برین را در دل به جای میگاه دل است، مینفسانی را که قبله تعلقات و آمال

-سوزاند و از میان میتعالی، همچو آتشی است که در عین آنکه تمام عالیق نفسانی و مادی و جسمانی و نمرودی را می،محبّت حق

« رساندامات، که همان اتحاد با حق و لذّت بهشت انس و مشاهدۀ جمال حق است، میبرد، دل را به غایت کمال و بزرگترین مق

 (.246: 4، ج4944 ،پورنامداریان)

به یقین شرط رسیدن از عشق مجازی به کوی عشق حقیقی، نیفتادن در دامچالۀ لذّات مادی است؛ به گونه ای که چشم 

را پرتو حسن حق داند و در سیمای بت رویان و عارض خوبان، جلوۀ حق  حقیقت بین انسان گشوده شود و تمام زیباییهای آفرینش

این . ای برای عشق حقیقی گرددتواند مقدمهرا مشاهده کند؛ بنابراین، اگر عشق مجازی همراه با پاکدلی و دور از تردامنی باشد، می

عاشق دوران  ،در این مرحله. کندی حسی سیر میعشق اگر چه بر صور و نقوش ظاهری است، امّا در دنیای فراتر از شائبه خواهشها

 :کند و به وصل کعبۀ جانان برسدگذارد تا بتواند ظرفیتی به اندازۀ ادراک عشق حقیقی کسبکودکی را پشت سر می

 این از عنایتها شمر کز کوی عشق آمید ضیرر  

 

 

عشق مجازی را گذر بیر عشیق حیق اسیت      

 انتهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا
 

-میی  غازی به دست پور خود شمشیر چوبین

 دهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید 

 

 تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در غیزا  

 عشقی که برانسان بود شمشیر چوبین آن بود 

 

 آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال 

 (463: 4، ج4944مولوی، )   

 :کندطرد می سلطان ولد عشق و تردامنی را دو مقولۀ جدا از همدیگر دانسته است و هر نوع کششی را که از نفس ناشی شود،

 امییرد چییون دیییو بییود، خییوبی زن ریییو بییود 

 

 عشق بباز ای سره تو همچو محّمد به خیدا  
 (41: 4969 ،ولدسلطان)   

دارد؛ پس بر سالک در نظرگاه او تمایالت نفسانی حجابی است بس بزرگ که انسان را از رسیدن به معشوق برین باز می

 :س را نابود و تار و پود هستی آن را ویران سازدواجب است که با سرسپاری به مسلک عشق، نف

 نفس حجاب بَداست، پیش ره حق سد اسیت 

 

 تییا نبییری گییردنش، کییی ببییری زو تییو سییر 
 تییییغ نبیییرد ورا، عشیییق کشییید نفیییس را    

 

 عشییق چییو افییزون شییود زو نهیید هیییچ اثییر 

 (464 :همان)   

نی هدف غایی آن را تشکیل دهد، نه تنها دل انسان را بدین ترتیب،عشقی که به رنگ و خدّ و خال معشوق باشد و هوای نفسا

 :آوردکند، بلکه موجبات نابودی صفات پسندیده را فراهم میزنده نمی

 عشق خدا زنده کند، عشق جهان میرده کنید  

 

 راه بقییا گیییر و بییرو، چنیید روی سییوی فنییا  
 (44 :همان)   

تعالی، محسوب کند، عشق ،ان را تجلّی حسن حضرت باریامّا اگر عاشق از شهوات حسی بگریزد و تمام زیباییهای جه 

 :مجازی می تواند پلی برای رسیدن به عشق حقیقی باشد

 در بیید و نیییک فقیییر، منگییر خییوار ای حقیییر

 

 جد و حقیقی بیود، هیزل و مجیازی عشیق     
 (216: همان)   

 عقل و عشق 

پس بیهوده نیست که وقتی عاشق با مقیاسهای عقل  شود که عقل از ادراک آنها عاجز است؛عشق وارد قلمروهای شگفتی می

عشق دیدی وسیع دارد  و به همۀ زوایا آگاه است؛امّا عقل محدود است و از اسباب و . گیردشود، دیوانه لقب میجزئی سنجیده می
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بر اساس آداب شریعت عاشق سالک در تزکیۀ نفس که .این قادر نیست جهان و حقیقت آن را درک نمایدکند؛ بنابروسایط تغذیه می

 :افتدعقل را کنار می گذارد و اینجاست که عقل با عشق در ستیز می ،برد؛ امّا در تحلیۀ روح که با عشق استاست از عقل بهره می

 عشیییق اینجیییا آتیییش اسیییت و عقیییل دود 

 

 

 عشییییق آمیییید درگریییییزد عقییییل زود    
 عقیییل در سیییودای عشیییق اسیییتاد نیسیییت  

 

 

 ...زاد نیسیییتعشیییق کیییار عقیییل میییادر   

 ور بییییه چشییییم عقییییل بگشییییایی نظییییر  

 

 عشییییق را هرگییییز نبینییییی پییییا و سییییر 

 (946: 4944 ،عطّار)   

عشق آفتاب است و عقل ذّره اگر چه ذّره در تاب آفتاب در ظهور آمد، امّا از کجا او را طاقت آن »:القضات همدانی گویدعین

 (.43:القضات، بی تاعین)« بود که به خود در پرتو آن نور آید

. افتنداه سلطان ولد عقل چونان پیری ناخوش و عشق مانند جوانی ده ساله است که به هیچ روی با هم سازگار نمیدر نظرگ

عاقل همیشه در پی سود و زیان مادی است و غم دنیای دنی او را از عروج به عالم برین باز می دارد؛ امّا عاشق در عوالمی فراتر از 

 :بردجاودانه بهره می کند واز احوالیجهان مادیات سیر می

 عقل پیر ناخوش است و عشیق طفیل جیانفزا   

 

 طفل ده ساله نخواهد پییرک صید سیاله را    
 در دل عاقل هیزاران غصیه گیردد هیر نفیس      

 

 کیی فروشیم کالیه را    ،کز کجا من سیم آرم 

 وز دل عاشق بزایید هیر دمیی صید حیور نیو       

 

 کییز رخ گلگییون ایشییان شییرم آییید اللییه را  

 (24: 4969سلطان ولد، )   

 :عقل جزئی که وابستۀ جهان مادی است با آن همه نطق و فصاحتی که دارد، در برابر عشق الکن است

 عقلیییی کیییه همیییه زبیییان و نطیییق اسیییت  

 

 در عشییق چییو دررسیید خمییوش اسییت     
 (44 :همان)   

 :پس بر عاشق واجب است که عقیلۀ عقل جزئی را رها کند و خرده اندیشیهای آن را کنار بگذارد

 السییییت و عقیلییییه، عقییییل در عشییییق  عق

 

 مییییارام ،در ایییین سیییودا دمیییی منشیییین 
 (261 :همان)   

 :ولد، عشق می تواند بال و پری برای عقل باشد و آن را در عوالم روحانی سیر دهددر اندیشۀ سلطان

 بیییال و پیییر عقلهیییا عشیییق بیییود بیییا خیییدا

 

 هییر کییه ورا عشییق بیییش، باشیید او پیشییتر  
 (434 :همان)   

ای که اصل عقل است و مایۀ سعادت نوع اصلی عروج انسان به عالم برین، دیوانگی حاصل از عشق است، دیوانگیلیکن راه 

 :بشر

 اسییت و دانییشجنییون از عشییق حییق عقییل 

 

 حیق جنیون اسیت   به عقل خیود بیدن، بیی    
 (414 :همان)   

 زهد عشق و 

دم ۀ نظری زاهدان ندارد؛ اگرچه زاهد از محبّت المذهب رندان و دُردخواران است و مناسبتی با خشکی و تنگ  ،مذهب عشق

زند، امّا فکر زاهد دیگر است و سودای عاشق دیگر؛ زاهد محبّت حق را با خواسته و غرض آمیخته و با غروری که حاصل عبادت می

 ۀ خواهد؛ امّا عاشق به قرب البسیار است، فردوس برین را می

عشق حقیقی چون غالب شد بر عاشق، او را »کند؛ زیرا ی رسیدن به محبوب ازلی وداع میهای خود را برااندیشد و تمام خواستهمی

شیخ کمال (. 244 :4943بقلی شیرازی، )«و این نقصان است در عشق ،عذر عاشق رویت نفس است. از دون معشوق معزول کرد

 :کشدخجندی به زیبایی تقابل زهد و عشق را به تصویر می
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 چییه مییا را در سرسییتزاهییدان کمتییر شناسییند آن

 

 فکر زاهد دیگر و سودای عاشیق دیگیر اسیت    
 ناصییحا دعییوت مکیین مییارا بییه فییردوس بییرین    

 

 ...کاسییتان همییت صییاحبدالن زان برتراسییت  

می به روی گلرخان خوردن خوش است امّیا چیه    

 سود

 کاین سعادت زاهدان شهر میا را کمتیر اسیت    

 (444: م4313 ،خجندی)   

 :کنداز اسرار عشق جانان، طریق زهد و طامات را رها میۀ ولد نیز با آگاسلطان

 چو بهاران خور میی را، چیه کنیی سیردی دی را    

 

  

 هله ای زاهد منگیر، زچیه رو خسیته و زردی     

 تییو بیییا عییارف عاشییق، کییه شییدت بییاده موافییق   

 

  

 که از این بادۀ باقی تو در این بیاغ چیو وردی    

 (426: 4969،سلطان ولد)   

 خوف و رجاعشق و  

این گروه از یاد هر چیزی جز محبوب فارغ . شوندعاشقان راستین به دلیل نگاه واالیی که دارند، هرگز سخرۀ بیم و امید نمی

 :هستند و آنچه کعبۀ دل آنها را تسخیر کرده یاد معشوق است نه خوف از مکروهات و رجای به نیکیها

 ای مطییرب داوود دم، آتییش بییزن در رخییت غییم   

 

  

ردار بانگ زیرو بم، کاین وقت سیرخوانی اسیت   ب  

 ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین

 
 مسییت و پریشییان تییوام، موقییوف فرمییان تییوام     

 

  

 این عیید قربیانی اسیت ایین     ،اسحاق قربان توام   

 رستیم از خوف و رجا، عشیق از کجیا شیرم از کجیا     

 

  

 ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی است این  

 (326: 2،ج4944مولوی،)   

 :خواهد که با شادی درون و بدون هیچ خوف و رجایی مسیر عشق را سپری کننداز پالودگان مکتب عشق می ولدسلطان

 پییییالودۀ عشییییقی هلییییه شییییادآ شییییادآ  

 

 ای تییییییو رادآ رادآدر فقییییییر یگانییییییه  
 رو ره عشییق را بییه جییان بییی سییروپا    مییی 

 

 بییی خییوف و رجییا کییه هرچییه بییادا بییادا    

 (366: 4969ولد، سلطان)   

 :ماندتعالی، جایی برای افراد ترسو باقی نمی،و، در وادی عشق حضرت حقبه اعتقاد ا

 در ره عشییق خییدا ترسییندگان را کییار نیسییت

 

 جمله شاهانند آنجا، بنیدگان را بیار نیسیت    
 (412: همان)   

 عشق و مالمت

. ف رندان و قلندران شودهر کس به قلمرو عشق قدم بگذارد، باید نام و شهرت را ترک و در کوی بدنامان اقامت کند و حری

ای فروزان است عشق شعله. اندافرادی که عشق را با نام نیک توأمان می خواهند، آن را درنیافته. باری، عشق کجا و خوشنامی کجا

توجّه تواند به غیر پس عاشق چگونه می. گذاردزداید و فقط معشوق را در خانۀ قلبش باقی میکه توجّه به غیر را از وجود انسان می

مالمت سه روی »غزّالی معتقد است کمال عشق مالمت است و . کند، در حالی که در سویدای دل او چیزی جز وجود معشوق نیست

آن روی که در خلق دارد، صمصام غیرت معشوق است تا به اغیار . یک روی در خلق و یک روی در عاشق ویک روی در معشوق: دارد

دارد صمصام غیرت وقت است تا به خود واننگرد، و آن روی که در معشوق دارد صمصام غیرت  باز ننگرد، و آن روی که در عاشق
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در (.  4-1: 4933،غزّالی)«عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستۀ طمع نگردد و از بیرون هیچ چیزش در نباید جست

 :مرصادالعباد آمده است

 عشیییق آن بهتیییر کیییه بیییا مالمیییت باشییید 

 

 المت باشیییدآن زهییید بیییود کیییه بیییا سییی 
 (44: 4932نجم رازی،)   

 :بنابراین، عشق یار مستان و رسوایان راه معشوق است، نه خامان سالمت جوی

 عاشق چو مست تر شد، بیر وی مالمیت آیید   

 

 نبیود بیه جیز مالمیت     زیرا که نقل این می 
 (233: 4،ج4944،مولوی)   

 :گویدی بلند میداند و با صداسلطان ولد نیز مالمت را از لوازم عشق می

 قلندر باش ای سرور، مده از دسیت آن سیاغر  

 

ترسی، چیو خیوردی بیادۀ    ز بد نامی چه می 

 گییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرا
 

 (92 :4969سلطان ولد، )  

 طلبد و از ننگ و عار حاصل از عشق، برای خود تاج افتخار او همچنین از خالف آمد عادت کام می

 :سازدمی

 تیهله ای عشق که هستی تو مرا بیاده و مسی  

 

 تو مرا تاجی و فخری، زتیو مین عیار نیدارم     
 (942 :همان)   

 :دهدخود را در مقابل نام و ننگ نشان میۀ توجّبدین ترتیب، شاعر با سرسپاری به مالمت، بی

 مگییییو مییییا را لقییییب در صییییدر منشییییان

 

 کییه عاشییق فییارغ اسییت از ننییگ و از نییام   
 (261 :همان)   

 :یوانگان عشق جایز نیستهر چند در تفکّر او طعن و مالمت د

 هیییچ بییر شییوریدگان راه عشییقش دق مگیییر 

 

 زآنکییه بییر دیوانگییان عشییق او نبییود رقییم   
 (221 :همان)   

 هاعشق و سختی

شود که جمیع خواهشها، حاجتها و حظوظ نفسانی از پرخطر و توأم با درد و رنج است؛ عشق زمانی میسر میۀ راه عشق را

پر خوف و خطر که عاشق در ۀ گر، برای رسیدن به گنج حقیقت پیمودن راه عشق ضروری است، راعاشق ازاله شود؛ به تعبیر دی

باری، .براین، عاشق باید در برابر ناز و استکبار معشوق نیز شکیبا باشدعالوه. مهالک و عقبات آن جگری خونین و اشکی ریزان دارد

ای است که تنها بر قامت افراد رت گذشتن از آن نیست؛ عشق جامهخونین و پر پیج و خم است که هر کس را قدۀ عشق گزارشگر را

 .داردشود و آنها را از مسیر سلوک باز میکه کبرو غرور آنها موجب نقصان در عشقشان میۀ آید نه افراد عافیت خواشکیبا راست می

 :رساندولد معتقد است رنج عشق، آدمی را به گنج وصال میسلطان

 وصییل انییدر جییانز رنییج عشییق رسیید گیینج 

 

 عذاب دوسیت رسیاند تیو را بیه آب عیذاب      
 (61: 4969سلطان ولد،)   

 :طلبدپس رسیدن به دیدار جانان صبری جانکاه از جانب دلدار را می

 در عشیییق چیییو نیسیییت صیییبر اییییوب تیییرا

 

 هرگییییز ننماییییید رخ، مطلییییوب تییییرا    
 (61 :همان)   

بزرگترین شادمانی نسبت به چیزی »:ینا در خصوص شادی عشاق گویدامّا عاشق، رنج و غم عشق را شادی می پندارد؛ ابن س

تر ازهمۀ چیزهاست، همان شادمانی واجب نخستین نسبت به ذات خویش است؛ زیرا که دریافت او از همۀ چیزها از جهت آنکه کامل

، عشق و شادمانی جواهر عقلی بعد از عشق واجب تعالی. برکنار است« نیستی»و « امکان»شدیدتر است و به این سبب، از طبیعت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

633 
 

بعد از این دو مرتبه، مرتبۀ عاشقان . است که به ذات شادمانند و از جهت آنکه به ذات واجب شادمانند، به ذات خود نیز شادمانند

را  و از آن جهت که مشتاقند اصناف آنان. برندیابند، پس لذّت میمشتاق است و آنان، از آن جهت که مشاقند، به چیزی دست می

 (.    493:4969ملکشاهی،)«رنجی خواهد بود و این رنج چون از جانب اوست، رنج لذّت بخشی است

 :سلطان ولد گوید

 شییییییادی عشییییییق را نباشیییییید غییییییم

 

 بیییییادۀ عشیییییق را کجاسیییییت خمیییییار 
 شیییادی عاشیییقان نیییه آن شیییادی اسیییت   

 

 کییش بییود غییم زپییی چییو لیییل و نهییار      

 (444: 4969 ،ولدسلطان)   

  عشق و فنا

شود که صفات بشری و قید خود پرستی و هوای نفسانی را از وجود خود بزداید و به برخوردار میۀ ودیعۀ عشق الکسی از 

سکر حاصل از عشق و شیدایی معشوق برین موجب می شود که انسان از اوصاف مذموم و ناپسند خود جدا . آراسته گرددۀ صفات ال

لی را درک کند؛ حیاتی که عاری از کبرو نخوت و نیازهای بشری است و در شود و با متصف گشتن به اوصاف ایزدی، حیاتی متعا

عاشق چون  .چون عشق، عاشق را به معشوق رسانید، عشق دالّله صفت بر در ماند»: حقیقت سرآغازی است برای اتحاد با معشوق

ل معشوقی کند تا معشوق به نور جمال قدم در بارگاه وصال معشوق نهاد، پروانه صفت نقد هستی عاشق را نثار قدم شعلۀ شمع جال

هستی مجازی عاشقی برخاسته و هستی حقیقی معشوقی از خفای کنتُ کنزاً مخفیاً متجلّی . خویش عاشق سوخته را میزبانی کند

 (.63: 4961،نجم رازی)«شده، از عاشق جز نامی نماند

 :شودبنابراین، فانی شدن در معشوق، عمر جاودان محسوب می

 و محیییییو و مسیییییتی در عشیییییق فنیییییا

 

 سیییییرمایۀ عمیییییر جیییییاودان اسیییییت   
 در عشیییق چیییو ییییار بیییی نشیییان شیییو     

 

 کیییان ییییار لطییییف بیییی نشیییان اسیییت   

 (62: 4931عطّار، )   

ای با شکستن مرزهای مادی و خودی، است که چون ظرفیت بندهۀ عشق صفتی ال»نماید این است کهآنچه بایستۀ گفتن می

تولّدی از . چنانکه گویی تولّد دوباره یافته است. مند شود و همۀ وجودش را باژگونه سازدهفراخی پذیرش آن را پیدا کند، از آن بهر

 (.93: 4913نصر اصفهانی، )« مادرعشق که از او تغذیه کند و پرورش یابد

ز طرف سازد؛ با فنای عاشق همۀ اعمال او استاند و به معشوق برین زنده میدر این حالت است که عشق، عاشق را از خود می

 .ی که از خود اختیاری ندارد و چون مومی است در دست قدرت معشوقاشود؛ به گونهمعشوق می

در تفکّر سلطان ولد هستی و انانیّت موجب حجاب انسان از معشوق ازلی است؛ پس باید با کلنگ عشق بام هستی را ویران 

 :کرد وحجاب از روی معشوق برداشت

 ، جمله نامتاکه در هستی مقیمی جمله نقشی

 

 رو به دریا نیست کن هم نقش را هم نیام را  
 بام خانه چون حجاب اسیت از شیعاع آفتیاب    

 

 با کلنیگ عشیق او زودتیر فیرو کین بیام را       

 (21: 4969 ،ولدسلطان)   

 

 :و بدین دلیل است که  نیست شدن بر آستان عشق، از واالترین هنرهاست

 در مکتیییییب عشیییییق ای نیییییو آمیییییوز  

 

 هنییییر ندیییییدمجییییز نیسییییت شییییدن  
 (233:همان)   

 :شودهمچنین با کشته شدن در برابر حسن معشوق، جانی دوباره در کالبد عاشق دمیده می

 عشییق آمیید و کییرد مسییت و دلشییاد مییرا    

 

 و ز بنیییییییدگی زمانیییییییه آزاد میییییییرا  
 چون دید که مین بیه پییش حسینش میردم      

 

 بنواخت بیه لطیف خیویش و جیان داد میرا      
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 (363 :همان)  

 :کندعاشق کشته شدن را با التماس از معشوق طلب می بنابراین،

 کشی بییار بییار  بکش بکش که چه خوش می

 

 هزیمتیییییان ره عشیییییق را قطارقطیییییار  
 (463 :همان)   

 گیرینتیجه

ای به جز معشوق ولد است و او  دینی به جز عاشقی و قبلهآشکار گردید که عشق رکن رکین اندیشۀ سلطان ،ه گذشتاز آنچ

. داند و معتقد است جهان آفرینش چیزی جز تجلّی حسن معشوق ازلی نیستولد آفرینش را نتیجۀ عشق حق میسلطان. ندارد

 .درباور او عشق قدیم است و ریشه در عنایت و موهب حق، تعالی، دارد

اب نفس را درید و توان صفات رذیله را زایل کرد وحجدر نظر گاه سلطان ولد عشق آتشی سوزان و افروخته است که با آن می

 .به جهانی جاودانه پای گذاشت

در تفکّر او عقل جزئی عقیلۀ سالکان طریقت است؛ بنابراین، آنها باید عقل جزئی را کنار گذارند و با دیوانگی حاصل از عشق 

 .به سعادت برسند

عالوه براین، او . شماردمی یرد و مسلک عشق را از آن برترگسلطان ولد خشک مسلکی و تنگ نظری زاهدان را به سخره می

 .پذیردکند و ننگ و مالمت را با آغوش باز میها و مصائب عشق، ترک سالمت و عافیت میبا پذیرش سختی

الدّین، زندگی کرده و از محضر های بسیاری در کنار شاه معشوقان، موالنا جاللولد سوختۀ عشق است؛ باری، او سالسلطان

 .پس عشق و مستی او تبلوری از عشق و مستی موالناست. استبرده و در حقیقت وارث احوال او گشته هااین شیدای فرزانه بهره

 منابع

 .قرآن کریم -4

السائرین، به تصحیح علی فاضل، مشهد، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس ، منتخب سراج(4964)احمد جام، ابونصر، -2

 .رضوی
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