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هی عشق از دیدگاه طریقت ها هفمؤل  در آثار امیران دهلوی چشتی 

ی  *نجمه ُدر 
ات فارسی دانشگاه تربی    ست مدر  دانشیار گروه زبان و ادبی 

 پرورمسعود دوست
ات فارسی ختۀآمو دانش   دانشگاه هرمزگان دکتری زبان و ادبی 

 (79تا  59)از ص 

 16/12/1399، تاریخ پذیرش مقاله: 14/10/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 

   چکیده
عملتی  ۀستاتتن ست ی در سرزمين هندوستان است. این طریقتت اتا ارتهتته ثيرگذارتأطریقتی  «چشتّيه»

ایتن  ۀشناستان استت. مبتانی ههتتی عرفانی مقتدر تثبيت کترده نظامعرفان، تایگاه ت د را اه عن ان یک 

و  اميرتهتتروانتتد.  دهکتر  پردازی نظرّیتتهچشتتتی  التّدین معتتينی همچتت ن ا هآواز پتر  طریقتت عرفتتانی را پيتتران

ر ،دو شاعر مطرح هندوستان دهل ی، اميرحهن
ّ
ی ایتن طریقتت اته آفترینا آثتار تت یا هتا هاز آم ز  متأث

یکی از مفاهيم انيادین طریقت کته اته عنت ان مت هبتی ازلتی و استا  ههتتی  ،ميانند. در این ا هپرداتت

است.  ساری و تاری ،ات عالم امکان، عشق است. ار ااور ایشان عشق در تمام ذرّ شودمی یمعّرفو ارزیاای 

  صدد پاستخدر  رو اا تحليل منااع این طریقت عرفانی، ن شتار پيا
 
گت یی اته ایتن مهتاله استت کته اساستا

از چه تایگاهی ارت ردار است؟ آیا عقل هميشه در تقاال اا  چشتّيه ۀشناسان فه م عشق در نظام ههتیم

عشق مجازی چيهت؟ نتتای  حاصتل از دریافتت و تشتریخ ارتتی از  ۀدر زمين چشتّيهعشق است؟ دیدگاه 

اا رویکرد تحليل محت ایی،  ،ستا هکن ن در ایران اه چاپ نرسيدکه تا مت ن منتهب اه این گفتمان عرفانی

استت. اتر  و عقل هدایت، مت هبتی الهتی استطریق عشق  طّی  است که اندوه، الزمۀ ناظر ار این حقيقت

  چشتّيهشده، در گفتمان  اسا  تحليل منااع یافت
 
 ؛دش  میمنت  اه عشق حقيقی ن عشق مجازی، الزاما

  ها پاالیا یافته ااشد. مگر آنکه درون سالک از آالیا
 

 .عشق مجازی،عقل،اندوه، عشق ،چشتّيه: یکلید های واژه

                                                           
 n.dorri@modares.ac.ir                                                                                               . رایانامۀ ن یهندۀ مها ل:           *
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ه در آثار امیران دهلوی / مؤل  های عشق از دیدگاه طریقت چشتی 

م .1  همقد 

متذهب، عرفتان،  ۀدر عرصت گتذار در هندوستتانثيرهای تأیکی از طریقت ،چشتّيه ۀسلهل

 است. هرچند  اتالق فردی و اتتماعی و اداّيات
 
رونتق و اه این ستبب کته را  چشتّيه عم ما

ا امّ ، دانند ای هندی میسلهله ،ايشتر از سایر مناطق ا ده است در هندوستان آن ۀگهتر 

رکه مبانی انيادین این از آن تهت ااید در نظر داشت 
ّ
تراسان  تصّ فگرفته از  تانش، تفک

سيهتتان ارتاستته و  ۀاز ناحيت ،الّدینگذار این طریقت در هند، ت اته معينا ده و انيان

 دیار هندوستان درک کرده است، اایهته استتمحضر عرفای تراسان را قبل از عزیمت اه 

را شتيخ اا ستحاق  چشتتّيه. طریقتت اتدانيم استالمی-های ایرانتیمایهرا طریقتی اا ان آن

ی: )مچشتی 
ّ
ت اتته  تتا زمتان وفتات  .چشت تراسان قدیم انيان نهاد ۀدر ناحي( ق355ت ف

دل ات د. ت اتته  ع صت فيان صتاحبچشتت، مرکتز تجّمت ۀناحيت ق 617عثمان هارونی در 

دریافتت کترده تالفتت  ۀچشتی که از مریدان عثمان هارونی ا د و از وی ترقت الّدینمعين

 آن پت،،و از  گزیتداقامتت  در اتميتر هندوستتان ق،561ا د، اعد از عزیمتت اته هنتد در 

 د.شهندوستان منتقل سرزمين  چشت هرات اه  از چشتّيه ۀسلهل

م لد و اصل ایشان سجهتان است و نش  و نما در دیتار »که چشتی  الّدینت اته معين

ما محب ب تداست و مرا فختر  الّدینفرم دند که معينتراسان و شيخ عثمانی هارونی می

داننتد کته رامت متیوی و مریدانا را صاحب ک .( 93: 1833 شک ه،) دارا« است ار مریدی او

انتتد. از ازرگتتانی کتته اعتتد از  ه  دکتتر هتتا را ذکتتر  کتتم و اتتيا آنهتتا اتتا اتتتتالف  اغلتتب تتتذکره

 التّدینتت ان اته ت اتته قطتبمتی ،انتدات ده چشتتّيهنشينان طریقت ادهسّج  ،الّدین معين

گيهت دراز  دمحّم دا و ستيّ اولّيت الّدینشکر، ت اته نظامگن  الّدین، شيخ فریداختيار کاکی

 اداّيتات ۀدر عرصتتهت است که ازرگان ایتن طریقتت  ناین سلهله ادا اهّمّيتاشاره کرد. 

آن سرزمين راه  اداّيات ۀآنان اه ادن ۀاندیشاند و  داشتهتأثير مهتقيم عرفانی در هندوستان 

مهتالل  ۀاتار آنان را در ۀت ان اندیشکه می شعرنددی ان  دارایایشان سه تن از  .است یافته

تی نيز اتر مبنتای ستنّ  را ملف ظات آنان د.کر از آن استخراج  چشتّيهعرفانی و آداب طریقت 

دستر  است. ضتمن آنکته  دراه عن ان منبعی معتبر  اند که دهکر دیرینه مریدان گردآوری 

از  ،حهتتن دهلتت یتهتترو دهلتت ی و اميتترهندوستتتان ، اميتتر ۀدو تتتن از شتتاعران ارتهتتت

آنتان حتالوت و وااهتگان و مریدان ایتن طریقتت ههتتند کته مضتامين عرفتانی اته اشتعار 

 است.ه طراواتی دیگر اخشيد
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 فکتریاستت کته اته عنت ان زیتر انتای  از م اردی ،و مهالل پيرام نی آن محّبتعشق و 

 ۀکته اته ايتان اندیشت استت. در تمتام آثتاری قرار گرفتهعارفان م رد احث هم اره ، طریقت

اشتاره شتده انتای تلقتت ض ع عشق و تبيتين آن اته عنت ان زیراند، اه م ه پرداتتهتيّ چش

« ازلتتی»سرن شتتت دانهتتته، آن را « اتتيتتار اتتی»و عاشتتق را « حکتتم الهتتی». عشتتق را استتت

عاشق را صافی کترده، وی را  دل   ۀاست که آیين صيقلی چشتّيهند. عشق از دیدگاه شمر  می

که درد و اندوه حاصل از عشق او ايشتتر هر  ،در این سل ک کند.ل راهبری میدر مهير کما

اترای  طبيب و درمان ،اه همين دليل است که درد ؛است، ش ق او ارای وصال افزون است

 اترایر طریقت ت اند راهبر سالک دعشق مجازی نيز می چشتّيهست. در تان عاشق مبتال

داننتد و این فتي  نمتی و مهتعّد  ا هر عشق مجازی را قاالامّ  ؛دوصال اه معش ق ازلی ااش

راین مقاله اا رویکرد تحليلی،  ؛ لذاندا ارای آن تقهيماتی قالل
ّ
عشتق  ۀاتار دررا  چشتّيه تفک

، شت ق، درد و غتم در محّبتت؛ و مهتایل پيرامت نی آن، از تملته مفهت م ردکت اهد اررسی 

 زی وتقااتل عقتل و عشتق و انت اع عقتل، عشتق مجتا عشق، استترراق عاشتق در معشت ق،

دراز، اه عنت ان د گيه محّم دتا سيّ  الّدیناز معينرا آن  ل و تکاملتح ّ  تقهيمات آن، و روند

عراتی در هندوستتان، در گفتمتان ایتن طریقتت القضات و منتقتد آرای ااتن شارح آثار عين

 م رد مد
ّ
 . داد ت اهده قراراق

ستط ح اتتمتاعی، ثير ایتن طریقتت در تمتامی تتأ ۀگهتر ذکر است که اا وت د  شایان

ر  ۀاار کن ن تحقيقی درتا ،فرهنگی و ادای
ّ
 و تایگتاه عشتق در ایتن طریقتت چشتّيهات تفک

  ۀاار ا درامّ ص رت نگرفته است؛ 
ّ
تحریر درآمده استت  ۀمقاالتی اه رشت ،یعشق در مفه م کل

(، 1389 ،)نزهتت «عشق در مت ن کهتن عرفتانی ۀنظریّ »د: کر ت ان اشاره که اه این م ارد می

(، 1388 ،دی)م ّحت «دراتاره عقتل و عشتق التّدیندیتدگاه شتيخ نجتم؛ عقل در ک ی عشتق»

أکيد القضات همدانی اا ت الی و عينآن در دستگاه فکری احمد غزّ  ۀمفه م عشق و مقایه»

 ؛کتدام افضتل استت»(، 1390پت ر، )استماعيل «لهواححو ههانامه ، تمهیدات، عّشاقالسوانحار 

 «در اتاب عشتق تمهیهداتو  عّشهاقالسهوانحمشترکات »(، 1388 )منصف، «؟محّبتعشق یا 

 »(، 1390 )شریفيان،
ّ
عشق حقيقی »(، 1392 ،و طاهرل  زادها )عبّ  «ی عشق در اشعار م الناتجل

 «آفتترینا اتتر استتا  عشتتق از دیتتدگاه ااتتن عراتتی» و (1370)رحيميتتان، «و عشتتق مجتتازی
 .(1388)شجاری، 
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ه در آثار امیران دهلوی / مؤل  های عشق از دیدگاه طریقت چشتی 

 در بیان عارفان تمحب  عشق و   .2

ویتهه  اته، صت فّيههات کتب عاشقانه اين سالک و معش ق ازلی در امّ  ۀسخن از عشق و رااط

المحجهو، کشف، همچ ن ها با، چندان تایگاهی ندارد. در این کتایشان ۀليّ تصانيف اوّ 

تتستخن از  قشهیرحّۀسهالو رف صهدمیهدا اللمع شرحتعّر استت. هرچنتد کته در  محب 

ا تعریفتی از عشتق یافتت، اّمت ۀر اشتاراتی دراتات ان می ،ایشان یو آراالی اق ال مشایخ  اهال 

لتين اوّ اته عنت ان ، المحجهو،کشفاند. در کتاای همچ ن چگ نگی این عشق ايان نکرده

  المحّبةااب »کتاای که در 
ّ
فصلی اه عشق و سخن مشتایخ در ایتن م ضت ع « ق اهاو ما یتعل

 گ ید:ش د. هج یری میعاشقانه اين انهان و تداوند رد می ۀرااط ،است داده اتتصاص
ا از حق تعالی روا نباشد و گفتند امّ  ؛اند]عشق[ ار حق روا داشته گروهی از آن طایفه، آن

که عشق صفت منع ااشتد از محبت ب تت د و انتده ممنت ع استت از حتق، و حتق تعتالی 

  .(400: 1378)روا نباشد  ر وی تایز ا د و از ویپ، عشق انده را ا ؛ممن ع نيهت

استتتفاده  «عشتق» ۀاز واژ ،استت وقتتتی ستخن از عشتق زمينتتی فشهرحتعهّردر کتتاب 

ستالک و معبت د اته ميتان  ۀا وقتتی ستخن از رااطتامّ  ؛(182 :1363مهتملی اخاری، ) ش د می

و اشتتياق در  محّبتتاعد از ايتان در این کتاب د. کناستفاده می «دوستی»از لفظ  ،آیدمی

 گ ید:می ،سازدقرار می عشق زمينی که عاشق را ای
:  همان) ؟چگ نه ااشد ،ه اا کهی تبر او یاادکه کهی را دوست دارد که ن پ، حال کهی

182).  

 :معتقد استچنين نيکلهن  ار اسا  همين ش اهد است که
تردیتد ا اتیاّمت تت رد،هایی از این تعليم ]دین عشق[ در قرآن اه چشتم متیچه نشانهاگر

 .(204: 1372)ت است ک آن مهيحيّ سرچشمه و محرّ 

شترح حتال عرفتا مضتب   هتا و ه در تتذکرهلّيتا ااید یادآور شد اق الی که از عرفتای اوّ امّ 

 ۀتت ان تعبيتر عاشتقانه از رااطتل تایی کته متیآنان است. اوّ  ۀاست، ايانگر دیدگاه عاشقان

 :است محّمد ان منّ ردراسرارالتوحیدبوالخیراسعیدابو ۀدر گفت ،سالک و معب د یافت
  .(310:1371)الحق  ةشق، شيخ ما گفت: العشق شبکال کردند از عؤ شيخ ما را س

اهت کرده، اراده و اتتيتار را از او که عاشق را پای داندسعيد عشق حق را دامی میاا 

د امتام محّمت ستازد.کند و در ید قدرت الهی مقهت ر تمتال و تتالل تت یا متیساقط می

دهتد و تتری از عشتق ارالته متیتعریتف دقيتق ،«تعتالیصل حقيقت ذکتر حتقا»در  غّزالی

 گ ید: می
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چه ههت تالی ش د و همه وی گتردد که دل از حدیث تازی و پارسی و هراصل آن است 

 مفترد ات د کته آن را عشتق گ ینتد محّبتت ۀچيز دیگر در وی نگنجتد و ایتن نتيجت که هيچ

(1374 :1/254).

وتت د عشتق را در  ،استت غّزالتیاحمتد  ۀمکتتب عاشتقان ۀیافتتالقضات که پرورشعين

 گ ید: شمارد و میفرض می ،طریقت ارای آنکه سالک اه حقيقت واصل ش د
او  ،همته دارد و اا ایتنعشق مرا شيفته و سرگردان می ،ک شم از عشق درگذرمچند میهر

پت، عشتق از اهتر ایتن معنتی  ؛انده را اه تدا رساند ،ش د و من مرل ب. عشقغالب می

 (.96: 1373) فرض راه آمد

د. گيهت دراز چشتتی اته عنت ان نتدانو اسا  عتالم ههتتی متی أعشق را منش چشتّيه

   :گ یدمی شرحتمهیداتالقضات، در آثار عينشارح
عشق ل اوّ  ،نهیگامی که می هر؛ ظه ر عاشق و معش ق از وی استاست که  عشق ذاتی

  .(176: 1364)دست قدرت عشق در کار است  ،کنی چه لطفی میا ده است؛ و اه هر

ترعشق در 
ّ
ر تت یا ، ستالک را از ههتتی م هت م فتارد کترده، او را مهتّخ چشتتّيه تفک

 ع  »عشق را از  ۀشری ،سازد. ار همين اسا  می
 

 دانند: می «قهش
ت  قتّد  [اوليتا] التّدین ت اته نظامالمشایخ حضرت سلطان

ّ
 :فرمت ده ستره العزیتز متیالل

تفرمت د کته عشتق از ع  ل درتات العشق. میاوّ  المحّبةو  المحّبةالعشق آتر درتات 
 

قه ش

هتا  پت، شتا  ،ل ايخ ت یا در زمين ستخت کنتداند و این عشقه گياه است که اوّ گرفته

ر متی دگيرد و چنانا در شکنجه کشد کته ن  ارآرد و ار درتت اپيچد تا تمله درتت را فرا

از وی تتدا نشت د تتا  ،پيچتدهای درتت نماند و چ ن عشق در ميان آدمی متی ميان رگ

تت را ااطل نکند. عشق اتر آدم همتان کنتد کته ع  انهانيّ 
 

 ،)مبتارک علت یقه اتر درتتت ش

476:1977). 

   گ ید:کند و میمی اياننيز در مکت اات همين تعریف را از عشق  درازگیسو

درتتی که اپيچد ارگ و گل و اار او تمام اریزد ه گياهی است که ار هر عشق

 وليکن او تر ااشد:
 

 اراجتته تتتتتتم دل اتتز نهيتا نيتم  رد تاراجتته کتتانتعشق آمد و ت

                              (23:1364) 
 

 آتش عشق .2-1

هيزم تن ت  س تته  ،چ ن این آتا ت  را حاصل ش د ؛عشق آتا است»چشتّی ازدحدگاه

 . (91: 1360 ،)گيهت دراز «شق ماند؛ از تت دی تت د تتالص یتافتیع ،گردد؛ آنگه ت  نمانی

اته  دانتد؛متی محّبتت ۀدل عاشتق را آتشتکد العارفین دلیلچشتی در  الّدینت اته معين

چه ار دل عاشق تز عشق فرود آید، در آتا او ت اهد س تت؛ زیرا هتيچ هر ،تهت همين
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نيتز اته  دحوا اشهعاروی در  .(38 :1311 اختيار کاکی، ←)نيهت  محّبتآتشی ااالتر از آتا 

نده، غبتار کنتد. عشتق، ههتتی م هت م ستالک را ست زاکنندگی آتا عشق اشاره متیپاک

 زداید:وت د وی می ۀت را از آیينغيریّ 
 

 تتتتتتت  مظتتتتتتتهر لمتتتتتتتعات تتتتتتتتمال معبتتتتتت دی

 درتتتتتت ههتتتتتيت از نتتتتار عشتتتتق پتتتتاک اهتتتت ز

 

 ه زنتتتتد نتتتتزدودیينتتتتیولتتتتی دریتتتت  کتتتتز آ 

 د دودیکتتتته تتتتتا تمتتتتتام نهتتتتت زی مقّيتتتت

 (136 :1363 ،الّدین)معين                              

 کند:گ نه اه آتا عشق اشاره می اوليا نيز این الّدینت اته نظام مرحدحهن دهل ی
 
 

 

 
 

 

 عاشتتق چتت  تليتتل آمتتد و عشتتق تتت  چتت  آتتتا

 

 تتت  ااشتتی ا  گلهتتتان  کتتی ترستتد از آتتتا کتته  

                                                          (1383: 383) 

چنان صتعب استت  د، آنش عشق و آتا ش ق او، آن هنگام که ار دل سالک غالب می

کنتد. ایتن آتتا س تته مقام نمتیسازد؛ و تز در دل درویا دلکه او را از ماس ا فارد می

اختيتار کتاکی نيتز در  التّدین قطتباه ههت مطلتق رهنمت ن استت. س ز، سالک را ههتی

 سراید: چنين میوت د عاشق  ۀکنندگی و تزکيآتا عشق و پاک ۀدراار ت د  دحوا 
 

 د متتترادمتتتتی کتتته عشتتتتق تتتت ام آتشتتتی رستتتتان  

 چتتت  ستتتایه محتتت  شتتتدم از ظهتتت ر نتتت ر رتتتتا

 

 تت و اتتتيم ستتتقر رهتتتتاند متتتراز حتتترص تّنتتت 

 متترا کتته ظلمتتت ههتتتی تتت ی نمانتتد چنتتان

 (7: 1361اختيار کاکی،)                                

 ترک»اوليا او را الّدینتهرو دهل ی که ت اته نظامامير
ّ
عشتق را  ،کنتدتطاب می «هالل

 :تمام وت د وی را فراگرفته است عشقو ار این ااور است که نشان اداند. س زان می
  

 ستتاقی ايتتار متتی کتته چنتتان ستت تت دل ز عشتتق

 

 کتتز ستت ز ایتتن کبتتاب همتته تانتته اتت  گرفتتت 

 1(101:1361 )دهل ی،                                       

 :معتقد استچنين  لوکالّسةمعرفدر  زاان چشتیت ش
  .(17 :1898) خ که اه دميدن او عشق پيدا آیداست و ذکر چ ن منف ق آتشیعش

 ،ايشتر اه او ت اهيم پرداتتتگيه دراز از عرفای این سلهله که در ااب عشق مجازی 

 کند:عشق را این گ نه ت صيف می
 

 در دلتتتی کافروتتنتتتتد محّبتتتتآتتتا عشتتتق و 

 د همچتت  پروانتته اهتت ز از شتتمع ر ای محتتتّم 

 

 تتتان و تتتن اتتا ستتينه و دل همچتت  کتتاهی ستت تتند 

 در دلتتتتت افتروتتنتتتتد محّبتتتتآتتتتتا عشتتتتتق و 

 (56: الف 360)                                                               
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ت. 2-2  محب 

 
ّ
، دارداتتصتاص  «اقتا»که اه  در ميدان صدم ،صدمیدا ه انصاری در کتاب ت اته عبدالل

 گ ید: می
استت  محّبتتمهتررق. ميدان ]دوستی[ ميدان  محّبتو این صد ميدان همه در ميدان 

  .(73: 1368)  نههم و یحبّ یحبّ ق له تعالی 

 نبت د  ای از ایتن آیته نتدارد و آن را تعبيتر عاشتقانه ،تالف اهتياری از عرفتاهج یری اتر

 کند: عداوت معنی می
 ؛اته دوستتی مخصت ص گرداندشتان و از محتل عتداوت نگتاه دارد روا ااشد که ]تداوند[

  .(266: 1378)  نههم و یحبّ یحبّ که گفت  چنان

 :این است محّبتنهایت تعریف وی از 
تعالی مر انده را آن است که اا وی نعمت اهيار کند و وی را اندر تدای محّبتالجمله فی

  دنيا و عقبی ث اب
ّ

 . (396 )همان:عق ات ایمن گرداند  دهد و از محل

 :معتقد استچنين تر اعد از وی قشيری اا دیدی لطيف
م افقتت دل  ،هتام افقتتتترین م افقتت استت و نيکت  محّبتاتماع است ميان ق م، که 

دایتم اتا محبت ب ات د  زیرا کته محتّب  ؛یو م افقت آن است که از دویی ايزاری ستان است

(1379 :572).  

اکثتر  ،اته همتين دليتل ؛، محبت ب و محتب داردمحّبتتنيز تعبيری عاشقانه از  چشتّيه

اوليتا و  التّدینچشتتی، ت اتته نظتام التّدینچت ن ت اتته معتينهم ،عرفای ایتن طریقتت

ر م اقتع ایتن دو لفتظ را در ايشتتش ند و در عشق قالل نمی و محّبتگيه دراز تفاوتی اين 

ظتر را از یتک من محّبتتتی عشتق و چشت التّدینارند. ت اته معتينکنار یکدیگر اه کار می

 محّبتتاته معنتی  راعشتق  العهارفیندلیهلاستت. وی در ارده کار مترادف هم اه و نگریهته

  گ ید:گيه دراز در مکت اات می .(55 :1361 ،)اختيار کاکی داند می
 ،ار وی تافتت محّبتاگر آفتاب  ؛تداوند است تعالی محّبت ،مطالب و اعظم مقاصد اهّم 

 نهيم اشارت وص ل وزید:

 ق را نهایتتتت نيهتتتتشتتتدولتتتت ع
 

 دایت نيهتتتتتتتتتتتتتتز ه عاشتتتقان را اتتته 
 

ه زنتد و تتز در دل تتراب گتذر نيتارد است که ار سمت راع مهک ن تيمت عشق سلطانی

(1362: 95).2 

تعالی ار انده است و ااور دارد تا عنایتت او  حق محّبتمعتقد اه سبقت عشق و  چشتّيه

نهادن در این وادی نيهت و غيرت حق مانعی ار ورود غيتر  د، آدمی را یارای قدمش همراه ن

 است. 
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ن او ااشتد و آن مگر در قلت ای کته شتایا ،نيایداست که در قل ای در  پادشاهی حّق  محّبت

)اتدر  ل روز تا غایتتحق است در این ک، از اوّ  محّبتو این عشق و است  قضای آسمانی

 .(51:1881  اسحاق،

و از  دست یااد که غير از معشت ق نبينتد اگر انهان اه کمال و غایتی چشتّيهدر دیدگاه 

 ،کنتدو آنچته تلت ه متیاوستت اليقين دریااد کته غایتت ههتتی  د و عينپ شاماس ا چشم 

و شت د و انيااتد، تداونتد عاشتق وی متیههتی م ه م تت د را در ی نم دی از اوست و حتّ 

 معش ق. 
؟ اه آوازی شنيد که حکم کردیم عارفان، عاشقان ما ااشند و شيخ احمد گفت من کيهتم

کت، پتيا آمتد  احمد از شهر ايرون آمد در شتهر هترگاه ت اته  آن ت  معش ق ما ااشی.

 3.(427 :1978 ،عل ی)مبارک  الم عليک یا احمد معش قالّه  :گفتمی

 گ ید:می الّدینو از همين روست که ت اته معين
 

 کشتتد ستت ی تتت دعشتتق متتی ۀمتترا اتته تاذاتت

 ای چتتت  ان یهتتتتدهمعيتتتتن ز ستتت ز دلتتتم شتتتّم 

 

 نهتتاد در گتتل متتن محّبتتتکتتتهی کتته دستتت  

 ز تتتتتتتتامه دود ارآیتتتتتتتد ز آتتتتتتتا دل متتتتتن

                                                       (1363: 106) 

معتقتد  و دهکتر ا دن عشتق، از ستالک ستلب اتتيتار  حهن دهل ی نيزضمن ايان ازلی

 ر ا ده است:مقّد انهان ارای  است انتخاب عشق
 

تتتتتتاق
ّ

 از روز ازل عشتتتتتتق گزیدنتتتتتتد عش

 

 ا دنتتتد آن کتتتار اتتتر آن طایفتتته پرداتتتتته 

                                           (1383: 152)4 

 :داندراه می ۀگشا و الزمدر طریق عشق، تقدیر و عنایت الهی را راه نيزتهرو امير
 

 ام تداونتتتتدامانتتتتدهاتتتته چتتتتاه شتتتت ق فتتتترو

 پریتتتتدن دلتتتتم ایتتتتن اتتتت د کتتتتز تتتتت ام نبتتتترد

 

 تتتتت د راۀ گذاشتتتتت مکتتتتتن آفریتتتتتتدفتتتتترو 

 تتتت د را ۀکنتتتت ن اتتته دام کتتته تتتت یم پریتتتد

                                                        (1361: 19)  
 

 شوق. 2-3

استت. از  یتاریگرش ق طالب است که او را ارای رسيدن اه مطلت ب  ،از عنایت معش ق پ،

لک آکنتده از شت ق وصتال معشت ق عشق است. اگر وتت د ستا ۀش ق الزم چشتّيهدیدگاه 

تمتال تت یا را ه یتدا  ،ل شتداید طریقتت را اتر تت د فترض اشتمارد، عشتقو تحّم  دش 

  ت اهد کرد:
اایتد کته تت د را اته ستتم اته  ،ش قی و طلبی اه شنيدن اوصاف او در دل پيدا ش د چ ن

یکی از طالبان صادق و عاشقان، راست دارد، شب و روز در تداير آن ااشد و اتذل مجهت د 

دد الاد یکی از عاشقان صتادق گتردد عشق گشاده گر  ۀت یا کند، عجب نب د که دریچ

  5.(104 :1356 )حهينی،
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  کند: چنين نقل می  صپيامبر ق ل از غّزالیامام محّمد 
  شّد رار الی لقالی و انی لقالهم ل اطال ش ق ال »گ ید:تدای تعالی می

 
. دراز شتد «شت قا

  .(2/604: 1374) ترم از ایشان اه منو من اه ایشان آرزومندمردان اه من آرزوی نيک

عشق در درون عاشتق رو ی اگر آتا تهرو معتقد است حتّ دليل است که امير اه همين

 : ت ان آن را زنده کرداخا ش ق می اار دیگر از دم روح ،اه اف ل اگذارد
 

 زنتتتده گتتتردد از دم شتتت ق ،اميتتترد آتتتتا دل

 متتترد استتتت دود آتتتتا درد ۀچتتتتراد سيتتتتن

 

 لتتتتتتهی شتتتتت  از انصتتتتتارلا آور ایتتتتتن دم روحاتتتتتر 

 ارعّيتتت ۀکتتته ظلمتتتتت شتتتب نتتتت ر دیتتتتد چتتتتنان

 (1/225 :1977)دهل ی،                                      

شت ق را مترده دانهتته، اته تبتع آن انهتان واقعتی را کهتی نيتز دل اتی األنوارمطلعدر 

 داند که دلا آکنده از ش ق دیدار محب ب ااشد: می
 

 ستتتتت آدمتتتتی آن استتتتت کتتتته در وی دلتتتتی

 شتتتتت ق نتتتته در آب و گتتتتتل قالتتتتب استتتتت

 

 ستتتتتت  تانتتتتته آب و گتتتتتتلیورنتتتتته  علتتتتتف 

 مهتتتت نگتتتتردد تتتتم اگتتتر تتتتا لتتتب استتتت

 6(178 :1975)دهل ی،                                   

گيتتر در هندوستتتان حضتت ری چشتتم چشتتتّيهعتترض ه کتته هتتمطریقتتت ستتهروردیّ اهتتل 

 دانند:ار ش ق می مقّدمرا  محّبت، اند داشته
لقتای محبت ب استت در اتاطن محتب و وتت د آن الزم صتدق  ۀمراد از ش ق همتان داعيت

تت محّبتتت
ّ

تت متتن احتتّب  المحّبتتة ة ق ثمتتر استتت. الش
ّ
 اق التتی لقالتته )کاشتتانی،ه اشتتتالل

411:1367). 

آید که ایشان ش ق میار ،و اشعار شاعران آن طریقت چشتّيهعرفای سلهله  یآرا ازا امّ 

معتقتد چنتين  لوکالّسهةمعرفۀرسهالدر  زاان چشتیت شدانهتند. می محّبتار  مقّدمرا 

 :است
گردد تتا از آن عشتق آید و از آن ش ق عشق ه یدا میسالک را از ذکر تلی ش ق پيدا می

تتز عشتق هرگتز  ایتن راه اتهسالک زود قطتع کنتد و  ،هر راهی و منزلی که در پيا است

  .(17 :1898) نگشاید

محب ب را اته ميتزان شت ق تهرو التذاذ سالک از حض ر ت که اميرار همين اسا  اس

 گ ید:سازد و میعاشق وااهته می
 

 د ذوق وصتتتل یتتتار کتتتز آباتتته قتتتدر شتتت ق اتتت   

 دال دوای تتتتت د از شتتتت ق ستتتتاز نتتتتی از ذوق

 

  نچنتتا 
ّ

 ت آن قتتدر یتتاایکتته تشتتتنه اتت ی لتتتذ

 چتتته دل اتتت د کتتته عالتتتتا ز گلشتتتکر یتتتاای

 (140: 1977 )دهل ی،                                          

نته حاصتل تمایتل  ،دانتدتهرو ش ق را حاصل ت شا و غليان درونی سالک متیامير

 سازد:این ت شا است که انهان را قاال وصل می  اندک.
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 ای نتتتترمشتتتت ق نباشتتتتد اتتتته تمّنتتتت

 

 هتتای گتترمتتتا نبتت د ت شتتا تتت ن 

 (18 :1975)دهل ی،                            

 
 
امير تهرو نيتز شت ق را مهمتان  ،دليل اه همين ؛دانندمی احوالعرفا ش ق را از  عم ما

 :کنده میزکيداند که درون را تای میشحنه را کند  و آندل تطاب می
 

 شتتتتت ق آمتتتده مهتتتتمان دل ۀشتتتتحن

 طبتتتع اتتته ستتتيالب عتتتدم داده رتتتتت

 

 دامتتتتن تتتتت د اهتتتتته اتتتته دامتتتتان دل 

 عشتتق اتته گنجينتته قتتدم کتترده ستتخت

 (73 :)همان                                                  
 

 قدرد و اندوه عش. 2-4

سار دانهتته، حهن، عشق و حزن را از یک چشمه العشقةفیحقیق ۀدر رسال شیخاشراق

  :داند؛ زیرااسا  آفرینا را حاصل آویزش حزن در عشق می
چ ن حهن تبهم کرد، ش ری در وی افتاد مضتطرب شتد؛  عشق اا حهن انهی داشت.

 ،ایتن آویتزش از ؛در وی آویختت ،کنتد، حتزن کته اترادر کهتين استتت است که حرکت 

  .(269: 1372 )سهروردی، آسمان و زمين پيدا شد

دانتد؛ هنگتامی کته عشتق از دوری حهتن عاشتقان متی یاریگرگير و وی حزن را دست

 .(270)همان: «آمد. حزن حالی دستا اگرفتپيشانيا اه دی ار دهشت افتاد، از پای در»

 چشتتّيهدارد.  تصتّ ف ۀای در مبانی عاشتقانتایگاه ویهه ،اندوه و س ز و گداز حاصل از آن

د. درد آتشتی استت کته زر نتدانمی« طبيب و درمان»و « نعمت»، «فزای راحت تان»درد را 

ار همتين استا  ؛ دکن ها پال ده، قاال وصال میاز آل دگی ت یا، ۀوت د انهان را در ا ت

 :گ یدمی الّدحنخواج معین
 

 دل ز ستتتتت ز عشتتتتتتق و داد یتتتتار یااتتتتد پتتتترورش

 آلتتت د هتتتر شتتتب تتتتا فلتتتک تتتت اهم رستتتانددردآه 

 

 چتت ن زر تتتال  کتته انتتدر نتتار یااتتد پتترورش 

 کتتتتز نهتتتتيم صتتتبخ گلتتتتزار یتااتتتتد پتتتترورش

                                                           (1363  :75) 

 
ّ
  ،هقال رس ل الل

ّ
 صلی الل

ّ
 النّ احبَّ م، ه عليه و سل

ّ
متن طتال  ةالقيامت ه تعالی ی م  ا  الی الل

 از درویشان سلب شادی کنند، گ یند: الحمد حزنه. روزی که 
ّ
ه الذی اعطانا الحزن. ای لل

  ، نيکمحّبتزدگان راه درد ۀاه قيمت ورای دو عالم، نال
ّ
 ه تعالی یحتّب قيمتی ااشد. ان الل

 
ّ

درد، یتک متاه قطتع سالک ای ،درد، یک روز قطع کنداا قلب حزین. راهی که سالک   کل

.(119: 1369 ،)نخشبی کند

 گ ید: درد می ۀاار دردرازگيه 
  .(96: 1362) قرار نگيرد ،سازد و تز ار افتاده تانمانعشق تز در دل تراب گذر نمی

 ارزش است: است که دو عالم در اراار آن ای آن گنجی و
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 در دل تتتتترابگنتتتتجی کتتته شتتتتتاه عشتتتق نهتتتد 

 هتتتر مرهمتتتی ز غيتتتر تتتت  اتتتر دل تراحتتتت استتتت

 

 دنقتتتتتد دو کتتتتت ن در ع ضتتتتا رایگتتتتان اتتتت    

 درستتتد آرام تتتتان اتتت   زتمتتتی کتتته از تتتت  متتتی

 (42: 1363، الّدین )معين                                    

اخشتد. شت د و اته آن اعتبتار متین   متیأعشق فقط اا چنين دلتی مت چشتّيهدر ااور 

چنان اتا انتدوه  عاشق آن ،رو از همين ؛آیداز درد عشق فارد است اه شمار درنمیکهی که 

 رااید:مبتال می گيرد که مفارقت از آن آرام و قرار را از دل عاشق  لف میعشق ا  
 

 اتتتتی درد و ستتتت ز عشتتتتتق تتتتت  را اعتبتتتتار نيهتتتتت

 انهتؤ اتتتتتتا درد و ستتتتتت ز ههتتتتتت دلتتتتتتم را متتتتتت

 

 نيهتتترا کتته درد نيهتتت تتت د او در شتتمار  آن 

 اتتتی مت نتتت، عزیتتتز دلتتتم را قتتترار نيهتتتت

 7(96: الف1360، دراز)گيه                            

نيز درد و آه عاشق محج ب از محب ب را اه عنت ان همتدم و همتراه  الّدینت اته معين

 :گ یدتطير این راه پر تطر، کافی دانهته، می
 
 

 در ره عشتتتق تتتت ام درد تتتت  همتتتراه اتتت، استتتت

 

 تلتتت ت دل آه ستتتحرگاه اتتت، استتتت متتت ن، 

                                                               (1363 :39 ) 

 :کندنقل میچنين چشتی  الّدینشکر از ت اته معين گن  الّدینفرید
مگتر در دل عاشتق  ،و آن صتاحب تمتال قترار نگيترداستت  تمتالی اسرار دوست صاحب

و را اا تنده و حکایت چه کتار ا ،دوست مهکن گيرد اسرار  پ، در هر دلی که ؛ اندوهگين

 .(75: 1881 )ادر اسحاق، دا   

 ،انتااراین؛ نشتان فراغتت از عشتق استت حقيقت عشق االستت و انت، و راحتت در آن

 رداند:گ گاه از اال روی نمیشق صادق هيچعا
 

 متتتنم کتتتز اتتتال نپرهيتتتزم ،االستتتت عشتتتق

 

 د متتن شتت م ارانگيتتزمچتت  عشتتق تفتتته اتت    

 (32 :1392، )غّزالی                                          

ردر 
ّ
هتا دل را از آالیا ۀآیين ،دش است که چ ن ار دل نازل می لیصق  غم م   چشتّيه تفک

 :اامّ   8؛اخشدآن ن ری دیگرگ ن می اه ،زدوده
زردی ت ردن او را چاره نباشتد. نشتان عاشتقان  تز ت ن ،که اه االی عشق مبتال شد هر

رتتتی اتاالتر بتی و دو لب تشک و چشم تر ااشد و هيچ رت گرم ۀرتهاره، دم سرد و سين

 .(73: 1350،)گيه دراز نباشد محّبتاز عشق و 

د، ارتترین عطتای وی شت گيتر عاشتق متیگاه که في  عشق، دامتن آن چشتّيهار ااور 

ت انتد متی در چنتين حتالی ستالک د.کنتاست که در تان عاشق مبتتال منتزل متی اندوهی

هتای م هت م، زیرا سر اتا فراغتت از تمتامی ههتتی ؛رتای دیدار معش ق را در سر اپروراند

 9ت اند اه پرواز درآید:ده، سبکبال در اارگاه معش ق میش ّر صاحب س  
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 اتتتتتتتتت د نتت ازنتتتتتتتتده نت استتتتتتتتتاز درد

 رفتتتت ز تتتتن هتتتم دل وهتتتم دم اتتترون

 

 تتتتتا شتتتتتدم از عقتتتتتل سراستتتتيمه فتتتترد 

 ز عتتتتالم اتتتترون ام اتتتترداتتتتی تتتتتت دی

 (74 :1975 ،)دهل ی                                
 

 عقل و عشق. 2-5

  ،آیدهرگاه پای عشق و سل ک در راه حق اه ميان می ص فّيهدر اعمال و اق ال 
 
عقل معم ال

ش د کته مییافت  ص فّيهری از ثکمتر ا ،اه همين دليل؛ کندآرایی می مقاال صف ۀدر تبه

   عقل و نات انی آن از درک حقيقت و یافتن کمال مطل ب در آن دیده نش د:ت در آن مذمّ 
هتا تضتاد استت. علمتا  که ميان ایتن ]اولياالّدین نظام] سخن در عشق و عقل افتاد، فرم د

اند. عقل علما ار عشق غالب است و عشتق ایتن قت م اند و درویشان اهل عشقاهل عقل

  .(164: 1390)دهل ی،  ار عقل غالب

ایتن عتين  ،دهشتآن درج  در شتکرگتن  التّدینملف ضات فریدکه اولیاسراراألکتاب در

 و ، (4: 1880ادر استحاق، ) عبارت نقل شده است
 
اته ارشتادات وی  التّدینت اته نظتام قطعا

 گ ید: تباین عقل و عشق می ۀر ت د دراا ۀعشقیّۀرسالدراز در نظر داشته است. گيه 

زیترا عشتق سته  ؛عاقتل اینجتا کت ر مانتد ا عقل  امّ ، محب ب مجن ن داند؛ّر س  

و  ؛و شتين، عبتارت از نفتی شترک ؛حرف است: عين، عبارت از نفتی عقتل

چيتز فرامت ش  این هر سته ،ق آیدیعنی چ ن عش ؛قاف، عبارت از نفی قالب

 (. 91: ب1360) گردد

ستخن تتدال اتين عقتل و عشتق  اهتا از چهمهلک نيز   فيان شاعر و شاعران ص فیص

  صت فّيهآیتا . اندهگفت
ّ
اترای عقتل  محمت د کاشتانیگيترد؟ ت عقتل تبهته متیّيتدر ارااتر کل

 :وت هی قالل است و معتقد است
عقل در ذات ت د یک چيز است، ليکن دو وته دارد: یکی در تتالق و عبتارت از او عقتل 

ک است کته آن را عقتل عقل مشتر  ،منان است؛ و یکی در تلق و اینؤم ۀهدایت که تاّص 

د. و اهل ایمان و طالبان حق و آترت را عقل معاش تااع عقتل هتدایت ات   معاش ت انند 

د را معتبر دارنت د، آندر هر ص رت که عقل معاش را اا عقل هدایت، م افقت و مطااقت ا   

را از  کجا عقل و معاش را اا هتدایت مخالفتت افتتد، آن و ار مقتضای آن عمل کنند؛ و هر

 .( 56: 1367)سقا  کنند و ادان مباالت ننمایند اعتبار ا ۀتدر

شکر نيز اعد از ايان تقاال اين عشق عرفا و عقل علما و رتحتان عشتق  گن  الّدینفرید

 گ ید:ار عقل می
زیترا چته انبيتا را ایتن  ؛آن ق م داند که این هردو چيز در ایشان است ای دل درویا، کار  

)اتدر دو اح ال ا ده استت. در راه ستل ک عشتق درویتا اتر عقتل علمتا غالتب استت هر 

 (.4: 1881 ،اسحاق
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 :گ یدعقل می ۀدراار  القلو،ةراحدر الّدینشيخ فرید
 محّبتتا آنچته اّمت ؛است: یکتی ظتاهر و یکتی اتاطن محّبتتدای تعالی را ار اندگان دو 

 ،زیرا که اگر او عتالم ااشتد ؛عقل است ،آنچه در ااطن استند؛ و ا انپيرامبر ست ا ظاهری

علتم رنت  ايهت ده استت؛ و علتم  علم او را منفعت کند. عبتادت اتی ،چ ن او را عقل است

چيزهاست؛ زیرا چته اگتر  ۀتمل ترین   سالم فرم د که عقل شریفال سر. شيخدرد ،عقل ای

 (. 35: 1309 ،اوليا الّدینتعالی تبر نب دی )نظاماز معرفت ااری ،عقل نب دی

دانتد کته عقل هدایت می ل معاش و عقل رانيز علم را مطااق اا عق الّدینفرید ،انااراین

ترگمراهی ت اهد ا د. در  ۀد، علم ايه ده و مایش ناگر اا هم همراه ن
ّ
عقتل اته  چشتتّيه تفک

د و ستالک را شت اخا راه هدایت  د روشنیر  گاه که ت  آن؛ ش دممدوح و مذم م تقهيم می

   و این راه تطير آگاه ستازد هایاز تطر 
ّ
شتریف و عزیتز  ،قتات رهتایی اخشتداو را از دام تعل

عقتل و علتم  ۀدراتار  التّدیند. فریتدات رهتزن راه ستالک ت اهتد  ،در غير این ص رت ؛است

 گ ید:مذم م می
کردند و در ااطن اه علتم کتار ند که در ظاهر اه علم، پارسایی نم دار میا این علما ایشان

  (. 36: )همانرا دند دنيا را از ميان میکردند و اه حيله و تزویر نمی

 :کندگ نه ت صيف می این اتقصاحدکلیّعقل ممدوح و مذم م را در  تهرو دهل یامير
 

 ستتتت اهتتتر ملتتتک ااتتتد تستتر د کتتته تتتتتاج تر  تتـتت

 دتتتتتر  گشتتتتت ت  پتتایتتتتمال رايتتفتتتتتد آدمتتتتتی ا

 تتت د را ستتت عقتتل کتته تتت د را شناستتی وا همان

 پتتترسیميتتتان ایتتن دو فتتتریق ار ز متتتن هتتتمی

 

 کنتتی هشتتدارمتتی ا  تتتت  نعتتتل ت ستتتن شيتتتطان   

 آیتتتتد اشتتتتتر اگتتتر زیتتتتر پتتتای کتتترد متتتتتتتهارستتتتر

 کتتتتردن دینتتتتتارتتتتت  عتتتتتتقل نتتتتتام کتتتتنی گتتتترد

 ارستتت عقتتل کتته ایتتن عاقتتل استتت و آن طتترّ ا همين

                                                   (1977: 1/214 )10 

داند که در وتت د آدمتی همتراه دیت  استت. او ای میعقل را فرشته الّدینت اته معين

کتردن مشتتهيات  است کته اته دنبتال اترآورده و حامی تان آدمی، در مقاال تهمی یاریگر

 نهادن در مهير شه ات است. هر  درونی و گام
ّ
د، دیگتری شت ط گاه که یکی از ایتن دو مهتل

 ت اهد ماند:در سایه 
 عقتتتتتتتل و هتتتتت ا فرشتتتتتتته و دیت نتتتتتد در نتتتتتتهاد

 تتتتان را متتتدد ز حکمتتتت و تتتتن راز شتتته ت استتتت

 

 دمتتان اتت   أاتتا تهتتم و تانشتتان اتته مثتتل ت  

 دی و رتتتتتحان آن اتتت   نقصتتتتتان ایتتتن مقتتتت ّ 

 (43 :1363، الّدین)معين                                 

مجالی ارای عرض انتدام عقلتی کته روااتط ههتتی را اتا معيارهتای منطقتی  ص فّيها امّ 

 دهتتد و مینظتتر تتت یا قتترار  ی و زودگتتذر دنيتتایی را همتت اره متتّد و منتتافع متتاّد  ستتنجد متتی

آنجتا کته پتای  ویهه اتهانگارد، قالل نيهتند. مصلحت عاشق را در وصال معش ق نادیده می

یرا در اارگاه ازلی عشتق، وقتایع فراتتر از درک ز ؛نهندعشق در ميان ااشد، آن را ارتی نمی
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دراانتتان غيتت ر عشتتق متتانع از راهيتتاای عقتتل در وادی  ،از همتتين رو ؛عقتتل حتتادت استتت

 :ندا کسل  
 ای ز عشتتتق کتتته در تتتتان تتتت د زنتتتمکتتت  شتتتعله

 اقاستتتت ۀعتاقتتتتل چتتتته پتتتی اتتتترد کتتته فتتتتنا مایتتت

 

 رهتتتتتم ز ظلمتتتتتت ههتتتتتتی زدود اوتتتتتتا وا 

 ستتتتت د اوانتتتتتدر زیتتتتان عقتتتتتل نهادنتتتتد و

 (127)همان:                                                      

 در وادی طلتتتتب چتتتت  نهتتتتد پيتتتتک عقتتتتل پتتتتای

 

 دستتت قضتتا اتته تيتت  فنتتا پتتاش پتتی کنتتد 

 (62)همان:                                                          

زمان ورود عشتق، عقتل معتزول و ناکارآمتد استت و اایتد  ،تهرواز همين رو در ااور امير

 د:کنعرصه را ترک 
 معزولتی ،استت اکنت ن اترو ای عقتل زمان مهتتی

 

 کتته کتتار امتتروز ستتاقی و متتی چتت ن ارغتت ان دارد 

 11( 2/315 :1977 )دهل ی،                                 
 

  عشق مجازی. 2-6

عتارف تنهتا عشتق اته تداونتد را عشتق حقيقتی  ،دشتااب عشتق اشتاره  گ نه که درهمان

رهاند، حجاب ههتتی را از عشقی که سالک را از وت د م ه م ت یا می ؛کندقلمداد می

کنتد کته در تمتام عتالم اليقين مشاهده متیو اه عين زدایداينا می اراار چشمان حقيقت

رهاند؛  میتا است. این عشق او را از ت ف و ر ههتی فقط عشق اه تداوند ساری و تاری

 :اندیشدر اه دوز  و اهشت نيز نمیدیگط ری که  اه
 

 که عاشق و معش ق ت یشتتن همته اوستت کهی

 تحقتتتتيق انتتتتتگری دانتتتتی ۀاگتتتتتتر اتتته دیتتتتد

 

 حریتتف تتتتل ت و ستتتاقی انجمتتن همتته اوستتت 

 کتته نتتاظر دل و منظتت ر تتتان و تتتن همتته اوستتت

 ( 36: 1363،  الّدین)معين                                     

است که فقط تان و دل انهان، شایانی و گنجتایا آن  این عشق ودیعه و م هبتی ازلی

 :استرا داشته
 انتتتدر کتتتردههتتتر کهتتتی را در ازل رزقتتتی مقتتتّد 

 عشتتتتق را آميزشتتتتی دادنتتتد اتتتا تتتتان و دلتتتم

 

 انتتتدر کتتتتردهوز اتتتترای هتتتتر یکتتتی کتتتتاری مقتتترّ  

تتتآپتتتيا از آن کتتت  انتتتدر کتتتردهل آدم مخّمتتتب و گ 

 (62)همان:                                                                

است که تمام وت د او  انهان کامل و عارف صادق، اه معش ق ازلی ت ّتهتمام  ،انااراین

انتای طریقتت آنتان را تشتکيل عارفتانی کته عشتق زیتر ،اه همين دليتل ؛استگرفتهاررا در

نمتای  تمتام ۀمعتقدند انهان آیينت ،ت اند «مکتب تمال»ت ان آنان را عارفان  و می دهد می

 ت اند است و می حّق 
ّ
 ت اند زیبای انهانی می ۀدیدار چهر  ،از همين رو ؛ااشد ی تداوندتجل
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المجتاز »معتروف  ۀاراسا  تمل اه است، اه تداوند راهنما ااشد ورا که در ادایت ر  سالکی

 واقع ش د.  حقيقیو محب ب  پل واسطی اين محّب  ،«ةالحقيق ةقنطر 
جتاز اته عشتق م   پ، چنانچه از عشق   ة،الحقيق ةه ثاات است که المجاز قنطر مقّدمو این 

 تت ان رستيدت ان رسيد، همچنان از مشر لی ظتاهر اته مشتر لی اتاطن متیحقيقت می

 (. 457: 1978 ، )مبارک عل ی

 :معتقدندچنين ان همانند م النا چشتيّ 
  

 عاشتتقی گتتتر زیتتتن ستتر و گتتتر زان ستتتر استتتت

 

 عاقبتتتت متتتا را اتتتدان ستتتر رهبتتتر استتتت 

 (1/91: 1379 )م ل ی،                                  

در یک  چشتّيهلذا عرفای ؛ گر سالک اه معش ق ازلی نخ اهد ا دا هر عشقی هدایتامّ 

ارای عشق  چشتّيهکنند. در طریقت عشق را اه حقيقی و مجازی تقهيم می ،اندیتقهيم

 شته انی()متیهيعشتق او )عفيتف( را نيز اته عشتق انهتانی  آنند و ا مجازی نيز مراتبی قالل

 ند.کن تقهيم می
 

 عشق عفیف . 2-6-1

  ، فقد مات  م و مات  ت  وک   ّف شق و ع  ن ع  م  »فرم ده است:  صحضرت رسالت
 
یعنتی  ؛«شتهيدا

تحقيتق.  رد، شهيد مرد اتهفریفتگی را و م  که فریفته شد و پرهيزکاری کرد؛ و پ شيد   کهی

  .(458 :1978 )مبارک عل ی، واصالن این است ۀکامالن و مرتب ۀدرت

 یهرالّطمنطهقدر  «شيخ صنعان»های اهياری همانند داستان  داستان چشتّيهدر کتب 

اته محبت ب ازلتی واصتل  و یافتتهز طریتق عشتق مجتازی راه تت د را اازکته ا شت ددیده می

 :ش داه ذکر یک نم نه اهنده میتنها کالم  ۀتل گيری از اطال در اینجا ارای. اند هشد

کند که اعد از وصال اه ، حکایت ت ان عاشقی را مطرح میادر اسحاق،ولیااألاسراردر 

است، تا صتبخ  سالک که زمان را از دست داده. ش ندمعش ق اه مصاحبت هم مشر ل می

 .ماندايدار می
ل شتب تتا آتتر شتب ايتدار هاتفی آواز داد که ای ت ان، در عشق زنتی از اوّ در این ميان 

ن تالتب از آ ،ا دی، هيچ شبی از ارای حق همچنين ايدار نب دی. چت ن ایتن آواز شتنيد

  شد و اه
ّ
  .(5: 1881، )ادر اسحاق ی مشر ل حق گشتکل

ت ،نمتای انهتان تمتام ت ان تمتال حتق را در چهترۀعرفا معتقدند که می
ّ
یافتت. ی متجل

کتار و شتاعری عاشتق ای پترن یهتنده ،چشتتّيهاه عن ان یکی از پيران طریقتت  ،درازگيه 

ستمر سرار األاسماراست. وی در است که در آثار ت د اه این تنبه از عشق اهيار پرداتته

اران تعدش عنبترین، تتالا مشتکين، و دنتدانا ت انی که در اازار عّط  ۀدراار  س موسی

 گ ید:کاف ری است می
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 در حهتتتن ر  ت اتتتان پيتتتدا همتتته او دیتتتدم
 

 هتتتتان ای دل دی انتتته اختتتترام اتتته ميختتتتتانه

 

 رویتتتان زیبتتتا همتتته او دیتتتدمدر چشتتتم نکتتت  
 

تتت  م و پيمتتتتانه پيتتتدا همتتته او دیتتتدمکانتتتدر ت 

                                                     (1350 :114) 

 گ ید: نيز می مکتوباتدر

 
ّ

 دارد و تمالی دارد؛ ص رت کمتالی متی تیاین تهان لذ
ّ

ت و تمتال نمایتد و از ایتن لتذ

 . (68 :1362دراز، گيه )ل از عالم حقيقت چيزی اه دست آید تر نهند، یحتم قدم پيا

 :دکن يز فراوان اه این م ض ع اشاره مین دحوا اشعاردر 
 

تته رویتتان از تمتتال تتت ب
َّ
 دهنتتدنشتتانی متتیالل

 

 نيهتتت فرقتتی تتتز اتته نتتامااتتر را گتتر ژالتته تتت انی  

 12(91: الف1360دراز، )گيه                           

 ۀاتار صتراحت دیتدگاه تت د را در ت نيتز اتهایتن طریقت ۀ، پير ارتهتالّدینت اته معين

یی زیترا در زیبتا ؛دکنتورزی ت یا را ت حيد مح  قلمتداد متی عشق وعشق مجازی ايان 

 از دیدن ظاهر فراغت یافته است: و دهکر یت مصن ع، تمال و کمال صانع را رؤ
 

 ام ر  اتگتتتتتر ادیتتتتتده ،متتتتتن در تمتتتتتال اتتتتتت

 ام ر  اتگتتتتتر ادیتتتتتده ،متتتتتن در تمتتتتتال اتتتتتت

 

 ما سرمهتتتتت و ايختتتت د از متتتتی اتتتتزم الهتتتتتی 

 ما پرستتتتیت حيتتتد مطلتتتق استتتت کنتتت ن اتتتت

 (84: 1363، الّدین)معين                                    

عرفا  ۀدراار از اینکه ار اسا  ظاهر اعمال، دارد ارحذر میاينان را اميرتهرو نيز ظاهر

ن از درک این حقيقتت دیگراا امّ  ؛زیرا عرفا فقط روی در محضر دوست دارند کنند؛قضاوت 

 عاتزند:
 کنتتتدگتتتر کهتتتی در عشتتتق آهتتتی متتتی

 کنتتتد تتتتتتایی نظتتتر ايتتتدلی گتتتتر متتتی

 

 کنتتتتدتتتتت  نپنتتتتتداری گتتتتتتناهی متتتتی 

 کنتتتتدصتتتتنع یتتتتزدان را نگتتتتاهی متتتتی

 (84 :1361، )دهل ی                                
 

 عشق شهوانی .2-6-2

نفهانی تالی ا ده، ستالک اتر نفت،  ۀداند که از شالبعشقی را پلی اه حقيقت می ص فّيه

گردانتی  روی عشق مجازی ااعث گمراهی و ،ص رت ت یا چيره و غالب ااشد. در غير این

 تداوند از وی است:

که مبتال شد اته چيتزی از ایتن، صحبت احدات است و هر  ،این طریقترین آفت در صعب

)مبارک علت ی ، است ای ااشد که تدای تعالی او را ت ار گردانيدهاه اتماع مشایخ انده

1978 :480).  

 :داندنف، می ۀرویان را تزکيتهرو نيز شر  نگاه اه زیباامير ،ار همين اسا 
 

 شدگتتتتتتتان را ر  زیبتتتتتتا متتتتتتل استتتتتتتدل
 

 

 متتتتهتی البتتتل نتتته ز متتتل کتتتز گتتتتل استتتت 
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 گتتتتتتترایشتتتتته ت ۀنبتتتتتت د دیتتتتتد گتتتتتتتر

 دیتتتتده کتتتته در وی نظتتتتر پتتتتاک نيهتتتتت

 

 چيهتتتتت اتتتته از دیتتتتتدن صتتتتتنع تتتتتتدای

 تتتتز تتتتاک نيهتتتت یتتتده اتتتهآن د ۀستتترم

 13(183 :1975، )دهل ی                                

و  کنتدقلمداد می، عشقی را که اا وصال فروکا کند، ه   الکلمجوامعگيه دراز در 

 گ ید: می
د. د ه   ات   که چندگاهی طلبی نم د، چ ن اه معش ق رسيد، قرار گرفت، عشق نب    آن

 و اندوه و حزن و غتم زیتارت عشق این است که هرچند پي ستن ارحهب کام دل ا د، اال

  .(257 :1356)حهينی، گردد 

 از همين رو، ار این ااور است که سالک ااتدا ااید درون 
ّ
قتات رهانيتده، تت یا را از تعل

 
ّ

ب سازد. آن زمان که سالک ات اند از ههتی م ه م دنيا فراغت یااد، نگاه اه زیبارویان مهذ

 او را دچار لرزش نخ اهد کرد:
 رستتتتتا تتتتتت  را روی اتتتتتتتان شتتتتتد آیتتتتتنه

 تتتتت  عتتتتين و عکتتتتت، را یکجتتتتا نهتتتتتادی

 در کتتتن هتتتت  تتتت د را از وتتتتت د تتتت د اتتت

 

 اتتتتتتارمقصتتتتتت د هراليقتتتتتين  ابيتتتتتتن عتتتتتين 

 غيتتتتتتب را از ستتتتتتتر گشتتتتتتادی تتتتتتت  ستتتتتتتر  

 رویتتتتان نظتتتتر کتتتتنپتتتت، آنگتتتته ستتتت ی اتتتتت

 14(153: الف1360 دراز، )گيه                            

اگر عاشق نت انتد درون تت یا را از شته ت ازدایتد، نگریهتتن اته نک رویتان  ،انااراین

او را اتته اتتاد نيهتتتی ت اهتتد ستتپرد. ایتتن عشتتق  یاد و تتترمن تقتت شتتواتتال او ت اهتتد 

 از آن گریزانند: ص فّيهاست که  مذم می
 ن ششتتتتتانلتتتتتب متتتتتی اآفتتتتتت تقتتتتت 

 ت اانهتتتت اتتته شتتته ت واتتتالن یتتتدد

 

 االیتتتتی اتتتته اناگ ششتتتتان زلتتتتف   

 گشتتت نباشتتد حتتالل قنتتد چتت  متتی

 15(183 :1975)دهل ی،                  
 

 نتیجه .3

چته در ستطخ واژگتان و چته در ستطخ  ،آن فراوانعشق و اهامد  ۀگهتر  چشتّيهدر طریقت 

را دن  زیرانایی معنا، نشان از
ّ
ياای اه کمال اسا  طریقت را ارای دستو  عاشقانه دارد تفک

، الکته يهتتعشتق محتدود اته عتالم ممکنتات ن چشتتّيهدهد. از نظتر مطل ب تشکيل می

هتا اترای هتا و تزکيتهاست. ریاضت ات عالم ساری و تاریاست که در تمام ذرّ  م هبتی ازلی

ی دست یااتد ون را زدوده، اه وصال معش ق حقيقهای در آن است که سالک ات اند آل دگی

ت د را در وت د معش ق ازلی ااقی سازد. در این مهير آنچه راهگشتا  و وت د م ه م و فانّی 

را پتاالیا است کته عاشتق  این درد، درمانی اندوه حاصل از عشق است. ،و تانگذار است

 چشتتّيهدهتد. از دیتدگاه عشتق قترار متی ۀکند و نف، سرکا را لجام نهاده، در سيطر می
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رغم دیتدگاه اهتياری از عرفتا،  اه ،چشتّيهش د. دیده نمی محّبتتفاوتی در مفه م عشق و 

هرچته  ،انااراین ؛ندکندانند و عشق را حاصل ش ق قلمداد میمی محّبتار  مقّدمش ق را 

اگتر ستالک اتر نفت،  کته معتقتد استت چشتتّيهتر استت. وصال نزدیک ،ش ق ايشتر ااشد

 
ّ
ت انتد ط ااشد و اا تزکيه و تهذیب ات اند آن را مهار سازد، عشق مجازی نيز متیت یا مهل

یتتت حقيقتتت اينتتا ستتازد. در غيتتر وی را اتترای رؤ ،د و چشتتم دلشتت يقتتت راهبتتر وی اتته حق

اتت د و ستتالک را مطتترود درگتتاه معشتت ق کننتتده ت اهتتدهمجتتازی گمتترا عشتتق   ،صتت رت ایتتن

عشتتق مجتتازی را اتته عشتتق عفيتتف و عشتتق شتته انی تقهتتيم  ،دليتتل اتته همتتين ؛ستتازد متتی

و   استتت دو قهتتم استتت: عقلتتی کتته م هبتتت الهی چشتتتّيهکننتتد. عقتتل نيتتز از دیتتدگاه  متتی

صت د؛ و عقتل معتاش کته محاستب و تعتالی و نيتل اته مقاست ارای معرفتت حتق ای وسيله

دارد. از میی و گذران زندگی ار اسا  مصلحت گام ارمدار است و در تهت منافع ماّد  دنيا

ایتن مصتاف  ۀگيرد و پي سته اازندعقل معاش هم اره مقاال عشق قرار می چشتّيهدیدگاه 

 ارای آن اعتباری قالل نيهتند. ،رو از این ؛است
 

 نوشت پی
اميرتهرو در  .1

ّ
گرمتااخا عشتق  اتتيتار استت؛ و ایتن آفتتاب  نيز معتقد است سالک ای اتقصاحدیّکل

 اندد:است که ااید ار ت  اتااد. در این هنگام است که آرام و قرار از وت د ت  رتت ارمی
 

 را تت یا ،آفتاب عشق اگتر اتر تت  اتااتد

 

 قتترار ه اتتیدر هتت ای شتت ق اينتتی همچتت  ذرّ  

                                            (1977 :1/108) 

 350و  88: 1350گيهت دراز، ←نيز دید ) سراراسماراألت ان در دیدگاه گيه دراز را در این زمينه می .2

 (.54و  17: 1880ادر اسحاق، و 

 گ ید:  می ااره ت اته عثمان هارونی نيز در این .3

 منان تت د دوستتان تداونتد عزّ ؤدرویشان را تدای تعالی دوست دارد و م
ّ

: 1884التّدین، انتد )معتين وتتل

36.) 

 در غزلی دیگر نيز اه ايان این دیدگاه پرداتته است: دهل ی اميرحهن .4
 

 عتشتتتق از تتتت  آمتتت زد حهتتتتن ۀنتتتکت

 سلطان عشق این حکم کرد ؟چ ن کنم

 

 چتته در  عشتتتق را تعلتتيم نيهتتتگتتر 

 حکتتم ستتلطان را اتته از تهتتليم نيهتتت

                                             (1383: 83) 

 350و  88: 1350گيه دراز،  ←نيز دید.) اسماراالسرارت ان در گيه دراز را در این زمينه میدیدگاه  .5

 (.54و  17: 1890ادر اسحاق، و 

امير تهرو در   .6
ّ
 گ ید:سالک از آفت عقل دانهته، می ۀش ق را رهانند اتقصاحدیّکل

 

 شتراب شتت ق طلتتب تتا ز عقتل کتل گتتذری
 

 نه آنتکه آفت این عقتل مختصتر یتاای 
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 مگ ی ش ق اه افهتردگان کته صت رت نختل

 

 کنی چ  نقا اه دی ار تاک ار یتاای

 (2/140: 1997 )دهل ی،                 

 .129 :1361 اختيار کاکی، ←همچنين 

 :معتقد استچنين دراز گيه  .7

 
ّ

 ۀت فتراق و ذوق التم و حرقتعاشق ارت ردار آن است کته در حالتت ااتتدا مشتر ل اته لتذ

چند که وصتال او زیتادت گتردد، ذوق او مزیتدتر شت د، و طلتب هجران ااشد و در انتها هر

عاشتق را گ ینتد عاقبتت او  تر گردد و درد ار درد افزاید و ذوق ار ذوق رو نمایتد. ایتنزیاده

 (.257 و 250، 153،  73: 1350گيه دراز،) تير شد ها

 گ ید:اختيار کاکی در این م رد می .8

 هتایا صتفایی دیگتر استترا از غمهر زمان دل 

 اتتتر ستتتر تتتت ان عتتتتطای او ز روی مترحتتتمت

 

 چ ن ت رد تير غمتا او را ضتيایی دیگتر استت 

 نتت ایی را نتت ایی دیگتر استتهتر زمتان هتر اتی

 (56 :1361اختيار کاکی،)                                 

 اميرتهرو دهل ی در قصاید نيز اه این م ض ع اشاره کرده است: .9
 

 العطتا ااشتد ز في  عشق اتال االت 

 

 ر یتاایي  اله   اه نف، شير غضب احهن 

                                   (1977 :1/147) 

 و  367،  361، 26، 16: 1383؛ دهلتتتت ی، 179و 126،  106،  102، 100: همتتتتان ←همچنتتتتين  

 .98و  85: 1361دهل ی،

 

دحوا مندان در دترد و تر  ۀد اا تفکيک عقل ممدوح و مذم م، دراار اميرتهرو دهل ی در م ارد متعّد  .01

 .(267و  265: 1361دهل ی،  ←است ) سخن گفته قصاحدو  اشعار

 اميرتهرو اارها اه ايان این دیدگاه پرداتته است: .00

 عقل را ااش که اا عشق همتی پنجته کنتد

 

 ؟!دین غایت ت د االه و نادان ااشدک، ا 

                                       (1977: 2/297 ) 

 :1977 ؛ دهلت ی،180: 1975 ؛ دهلت ی،125: 1363التّدین، معتين ←):م ارد مشتااه ارای آگاهی از

( همچنتتين 332و  106 ،49 ،31: 1383 دهلتت ی، و  25و  24: التتف1360؛ گيهتت دراز،282و  1/279

؛ اتدر استحاق، 281 :1356حهتينی، ←): ترد و عشتق ۀاار دیدگاه پيران این طریقت در آگاهی از ارای

 .(91: الف1360، گيه دراز و 301و  4: 1880

 ←استتت ) کتتردهعشتتق مجتتازی ت ّتتته اتته گيهتت دراز از اتتين تمتتامی پيتتران ایتتن طریقتتت، ايشتتتر   .01

 .(133و  3: 1915اختيار کاکی،  و  35و  25: 1360گيه دراز،

 گ ید:کيد ار این دیدگاه میأ ير تهرو اا تام .01
 

تتستتت شاهتتتد تتت  را چشتتمی  د  غالتتبر  ت ی و نفهتتی ارت 

 

 ؟د اتتگر، نتمازی چ ن ش د سگبتتانی ا   مهتلمان ک 

                                                                   (1977 :33) 

چشتمان  ،ناپتاکی و دهنکر ا درون ت یا را تزکيه امّ ورزد، زیبا عشق می ۀگيه دراز کهی را که اه چهر  .01

 داند:رو می وی را آکنده است، سياه



فه78
 
ه در آثار امیران دهلوی / مؤل  های عشق از دیدگاه طریقت چشتی 

 

 نظتترتتت ب را اتتين ولتتی اتته نيتتک

 

 نتت ررو اتتیورنتته ااشتتی ستتياه 

 (76  :الف1360)                   

 .240: 1361 و   2/101: 1977دهل ی،  ←همچنين  .01

 

 منابع

  ولی پ ر، اسماعيل
ّ
القضتات  الی و عينآن در دستگاه فکری احمد غزّ  ۀعشق و مقایهمفه م »(، 1390ه )الل

-26ص ،9، ش3ۀ دور ، زبا واد،فارسی، «لواححو  هانام ، تمهیدات ،عّشاقالسوانحکيد ار أ همدانی اا ت

45. 

ه )
ّ
 ، طهران، طه ری.صدمیدا (، 1368انصاری، عبدالل

 تاویدان.، تهران، دحوا اشعار(، 1361الّدین )اختيار کاکی، قطب

 ، دهلی، مجتبایی.العارفیندلیل(، 1311تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 ، کانپ ر، مطبع ن ل کش ر. ولیااألاسرار، (1880ادر اسحاق )

 ، لکهن ، مطبع ن ل کش ر.لوکرسال معرفةالّس(، 1898چشتی، شيخ محم د )

 ، حيدرآااد دکن، پری،.الکلمجوامع(، 1356حهينی، سّيدمحّمد اکبر )

 ، هند،کانپ ر. ولیاسفینةاأل(، 1883دارا شک ه، محّمد )

(، 1977تهرو )دهل ی، امير
ّ
 ، اله ر، مطبع عاليه.2و  1، جّیاتقصاحدکل

 ، تهران، تاویدان.دحوا اشعار(، 1361تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 اداّيات تاور. ۀ، مهک ، شعباألنوارمطلع(، 1975تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 ، تهران، عرفان.ادؤفواحدالف(، 1390دهل ی، حهن )

تتانی، تهتران، انجمتن آثتار و مفتاتر  ، چتاپ احمتد اهشتتی و قلتيچدحوا اشهعار(، 1383تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 فرهنگی.

 .111-100ص، 37، شکیها اندحش ، «عشق حقيقی و عشق مجازی»(، 1370رحيميان، سعيد )

 ، تهران، مطالعات و تحقيقات فرهنگی.شیخاشراقفاتمجموع مصنّ(، 1372الّدین ) سهروردی، شهاب

هها پهووه ، «ال احد از دیدگاه اان عراتیۀ آفرینا ار اسا  عشق و قاعد»(، 1388شجاری، مرتضی )

 .108-83 ص ،40/14، ش1ۀ ، دور کالمی-فلسفی

  تمهیداتو  عّشاقالسوانحمشترکات »(، 1390شریفيان، مهدی )
ّ
اتعرفانّیه، «ر عارفانهدر ااب عشق و تفک

 .114-91ص، 9، ش3ۀ ، دور دراد،فارسی

 »(، 1392تداویردی و هانيه طاهرل  ) ،زاده ا عبّ 
ّ
، 9ۀ ، دور عرفها اسهالمی، «ی عشق در اشعار م الناتجل

 .119-93ص ،36ش

 تهران، گلشن. تمهیدات (، 1373القضات همدانی  )عين

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.سوانح(، 1392غّزالی، احمد )

 ، تهران، علمی فرهنگی.2و  1، چاپ تدی  تم، جکیمیا سعادت(، 1374تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 ، تهران، علمی فرهنگی. قشیرحّۀرسال(، 1379قشيری، اا القاسم )

 ، تهران، هما.الکفاحةالهداحةومفتاحمصباح(، 1367کاشانی، عزالّدین محم د  )
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 ، حيدرآااد دکن، اسيتم پری،.سراراسماراأل(، 1350گيه دراز ، سّيدمحّمد )

 ، حيدرآااد دکن، پری،.عّشاقالانیس (، الف1360) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ، حيدرآااد دکن، پری،.مجموع حازدهرساحل(، ب1360) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 حيدرآااد دکن، پری،. مکتوبات (، 1362تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 ، دکن، معين پر .زبدةالحقاحقمعروفب شرحتمهیداتشرح، (ق1364تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

(، 1978مبارک عل ی، سّيدمحّمد  )  ، اله ر، انتشارات اسالمی اله ر.ولیاراألی س 

 ، تهران، اساطير.صّوفعّرفلمذهبالتّشرحالتّ(، 1363مهتملی اخاری )

 ، اله ر، نهيم سحر.رواحاألانیس(، 1884الّدین چشتی ) معين

 چشتّيه. تهران، ،دحوا اشعار(، 1363تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

، «عقتل و عشتق ۀدراتار  التّدیندیتدگاه شتيخ نجتم؛ عقتل در کت ی عشتق»(، 1388درضتا )دی، محّم م ّح 

 .194-167ص ،41/1، ش11ۀ، دور کالمی-ها فلسفیپووه 

 العات.اّط  ،تهران چاپ کریم زمانی، ،مثنو معنو (، 1379م ل ی )

 .، تهران، آگاهمقاماتشیخابوسعیدیوحیدفاسرارالتّ(، 1371ر )من ّ ان  محّمد

 ،25، شنثرپووهههیاد،فارسههی، «تکتتدام افضتتل استتت؟ عشتتق یتتا محّبتت»(، 1388منصتتف، مصتتطفی )

 .297-273ص

 ار. ، تهران، زوّ سلکسلوک(،1369نخشبی، ضياءالّدین )

 .62-47ص، 43، شزبا واد،فارسی ،«عشق در مت ن کهن عرفانی ۀنظریّ »(، 1389نزهت، اهمن )

 ، دهلی، مجتبایی.القلو،ةراح(، 1309الّدین اوليا، احمد ) نظام

 ، مشهد، دانشگاه فردوسی.عرفا عارفا مسلما (، 1372نيکلهن، رین لد )

 .ی، تهران، طه ری، چاپ ژک فهتکالمحجو،کشف(، 1378) یهج یتر

 


