
  

  

  

  

  

  زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

  دكتر سلطان الطاف علي

  استاد سابق گروه فارسي دانشگاه بلوچستان، كويته

  
  
رساند و آن مقام معرفت وجود حقيقي جل شأنه   عشق انسان را به عرفان و آگاهي حقيقي مي-١

ده است، كتاب ترين مآخذي كه دربارة وحدت و بازگشت به مبدأ كل صحبت كر قديم. است
» مزدا«مذهب ودا به مذهب . در آن گرد آمده است» ودا«هاي مذهبي   است كه سروده»ريگ ودا«

. براي شناسايي او، خودت را بشناس: ودا عقيده دارد. كه مذهب زرتشت باشد تأثير گذاشته است
طور در  نهمي. شود ديده مي» فقد عرفه نفسه فقد عرف ربه«اين مطلب در اسالم نيز تحت جملة 

از تحقيقات مذاهب » ماكس مولر«اما . هاي بسيار خوبي داده شده است اين مذاهب آموزش
ها به  اند ولي اين انديشه هاي پاكي داشته گيرد كه گذشتگان هند و ايراني انديشه قديمي نتيجه مي

 خدايان كه پرستي قيام كرد تا جائي زرتشت عليه خرافه. مرور زمان با خرافات آميخته شده است
، از »وي ديا«بينيم كه با قدمت پنج هزار سال قبل از ميالد مسيح عرفان،   مي١.ودا را شياطين خواند

در اوپانيشاد به اساس افكار و عقايد وحدت وجودي، كه اساس و . سرزمين هند برخاسته است
ر نفوذ اين افكار د. خوريم پاية فلسفة عرفان و مخصوص مذهب و مسلك عشق است، برمي

فلسفة افالطون نيز بر مسلك مزدا نفوذ داشته . شود مذهب يهود و مسيح و اسالم نيز ديده مي
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از . اند مصريان قديم و افالطون عصارة عقايد و آراي خود را از مسلك دامهر و مزدا گرفته. است
مسلك ودا و مهر افكار عرفاني به مذهب برهما و بودا، زرتشت، موسي، مسيح و سپس به مكتب 
نوافالطوني رسوخ يافت و عجب اين است كه پس از چند هزار سال اين دين پيرواني در هند 

ها در طي صدها و هزاران سال  اين آيين. حد و حصري در هم آميخته است داشته و با خرافات بي
 پرستي يا به اصطالح ديگر دهريان هاي كهن آريايي، آيين زرواني يا زمان از آيين. تغيير يافته است

اند و در اثر خرافات به حد  هر طريق مذاهب قديمي از يكديگر تأثير گرفته به. وجود آمدند به
. شود در فلسفة قديم يونان در كنار فكر مادي، فكر عرفاني هم ديده مي. اند زيادي تغيير يافته

ين اند و براي هر يك از ا فيثاغورث و شاگردانش معتقد به چهار عنصر آب و باد و خاك و آتش
بر راه ) Empedocle(و امپدوكل ) Paramind(پاراميند . قايلند) خشم و عشق(عناصر، مهر و كين 

همه، تعليمات  اين. داشت سقراط، عقايد اخالقي و منطقي همي. حقيقت و راه پندار عقيده داشتند
ها  گنوسي: طور كه عرفان فيثاغورث و اصحاب معرفت همين. دانايي و عرفاني بوده است

)Gnostigus (بسياري از تعاليم انجيل و اقوال مسيح . پيش از اسالم و عرفان اسالمي وجود داشتند
  .شود ضمن شرح متصوفه ذكر مي

 مقصود، بيان مختصري از اين است كه عرفان يا تالش حق از ازمنة قديم به يك صورت -١-١
توحيد و تنزية خالص صورت ديگري وجود داشته است اما عرفان و عشق حقيقي اسالم با  يا به
اسالم، عرفان و . صورت مذهبي جديد و مصطفوي در عمل و آزمايش عظمت يگانه دارد به

قرآن . معرفت را از قرآن حكيم و احاديث قدسي و نبوي به طرزي محكم بنيان گذاشته است
  :فرمايد حكيم مي

 »)٣:٥(نا اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دي «-
امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود بر شما تمام كردم و اسالم را دين شما  «-

  ٢.»برگزيدم

  :اين اطالعي عرفاني از نص قرآن حكيم است، حال ببينيد ديگر اطالع عرفاني را  
 »)٢٠:٣١ (طنة و باةوأسبغ عليكم نعمه ظاهر «-
  .» پنهان به تمامي بر شما ارزاني داشتههاي خود را چه آشكار و چه و نعمت «-
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  :براي عرفان كامل پيغمبر اسالم زكاوت نفس، علم كتاب و حكمت خوانده است  
 .»)٢:٦٢(يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه  «-
  .»تا آياتش را بر آنها بخواند و كتاب و حكمتشان بياموزد «-

  :كند  شأنه، افزايش درجات يعني مراتب و معرفت عطا ميبعد از ايمان و آگهي اهللا جل  
 »)١١:٥٨(يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات  «-
  .»اند به درجاتي برافرازد اند و كساني را كه دانش يافته خدا آنهايي را كه ايمان آورده «-

  :استكنه معرفت انسان اين است كه آن قادر مطلق چه قدر نزديك م  
 »)٥٠: ١٦(و نحن اقرب اليه من حبل الوريد  «-
  .»تريم زيرا از رگ گردنش به او نزديك «-

  :دهد تا دقت كنيم و عرفان بيابيم آن ذات ذوالجالل در معرفي خود شرح مي  
 »)٣:٥٧(هو االول و االخر و الظاهر والباطن و هو بكل شي عليم  «-
  .»به هر چيزي داناستاوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او  «-

  :همه قرب و رحمت خداوندي هم فراوان است اگر دقت بكنيم و با اين  
 »)١٨٦:٢( الداع اذا دعان ةو اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعو «-
چون بندگان من دربارة من از تو بپرسند، بگو كه من نزديكم و به نداي كسي كه مرا بخواند  «-

  .»دهم پاسخ مي
 »)١١٥:٢(نما تولوا فثم وجه اهللا فاي «-
  . »پس به هر جاي كه رو كنيد، همان جا رو به خداست «-

  :عارف از لقاي رباني مستفيض است و از قرآن حكيم استفاده كرده است  
 »)٢١:٥١(و في انفسكم افال تبصرون  «-
  ٣.»بينيد و نيز در وجود خودتان آيا نمي «-

  :رسد د خداوندي است كه به عرفان هميغايت خلقت انسان و جن عبادت و يا  
 الف٣.»اي ليعرفون) ٥٦:٥١(و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون  «-
  .»ام جن و انس را جز براي پرستش خود نيافريده «-
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  :آيد مي) ص( اخالق جزء مهمي از معرفت است و در شرح اخالق، اخالق اهللا و خلق نبوي -٢
 ٤»مكارم االخالقانما بعثت التمم : حديث نبوي «-
  .»ترين اخالق را به تكميل رسانم غايت بعثت من اين است كه بهترين و خوب «-

  :شود شود، قرب الي اهللا از آن ظاهر مي حق تعالي كه نزديم گمان بنده خود مي  
 ٥»قال اهللا تعالي انا عند ظن عبدي بي: حديث قدسي «-
  .»مفرمود اهللا تعالي كه من با گمان بنده خود هست «-

مقام معرفت اميرالمؤمنين علي كرم اهللا وجهه به هر چيزي لقاي رب تعالي را ممكن   
  :گرداند مي
 ٦»ما نظرت في شي اال رايت اهللا في عين «-
  .» چيزي نديدم كه در آن اهللا تعالي را نديده باشم-
 نور آيد و بايد دانست كه محمد وجود مي  سرچشمة عرفان از فهميدن حقيقت محمديه به-٢-١

  ٧.وجود آمده است ازلي است و با آن نبي مرسل و ز نور محمد كائنات به
  :شود كه گويد العربي مالحظه مي الدين ابن رنگ معرفت در محي

  ٨»و ما خلق تراه العين اال عينه حق «-
  .»شود هر آنكه چشم ببيند از ذات حق منتشي و منتزع مي «-

  . از لحاظ صورت غير حق استپس خلق از لحاظ خلق حقيقت عين حق است و  
الدين رومي در راه عرفان ارشاد و تلقين و درس قرآن كه راجع به تزكية نفس   موالنا جالل-٢-٢

وي عقيده دارد صفات حق تعالي در همة . گيرد و تصفية قلب و معرفت است بدل و جان مي
  .همه ذاتش پاك و مستغني است كائنات كارفرماست و با اين
  وز هـمه پاكي و مسـتـغنـي بـذات  همه اندر صفاتتو محيطي بر 

  پس چرا نبود كه گويد نيـك بخت  چون روا باشد اناهللا از درخـت
  آب و گل را كي ملك كردي سجود  گر نبودي ذات حق اندر وجود

  )مثنوي معنوي  (                
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  :عرفان حق در اصطالح اقبال خودي است
  ش چون نمـود اين و آن اسـتنـمود  وهم و گمــان است» من«اگر گويي كه 

  نشـان كيـست يكي در خود نگر، آن بي  بگـو با مـن كــه داراي گمـان كيـسـت
ياز است خودي پـنهــان ز حجـت بي   يكي انديش و درياب اين چه راز است  ـن

  ٩حاصـل مپـنـدار خـودي را كشـت بي  خــودي را حـق بـدان بـاطل مــپـنـدار
اند و اقبال در  عينه به همين طريق در هستي خود استدالل آوردهامام غزالي و دكارت به   

  ١٠.زمان ما اين راه خودي را اختيار نموده و ملت اسالمي را درس داده است
 سيد عبدالقادر جيالني، غوث اعظم سرنهاني ميان رب تعالي و بنده را در حديث قدسي -٢-٣
  :گويد مي
 سره و لو عرف االنسان منزلته عندي لقال في كل نفس و قال لي غوث االعظم االنسان سري و انا«

اي غوث االعظم، انسان راز من است و من : پس مرا فرمود. »من االنفاس لمن الملك اليوم اال لي
اش نزد من چيست به هر دم بگويد امروز همه پادشاهي  اگر انسان بداند كه مرتبه. راز انسان هستم

  ١١.غير از من كسي را سزاوار نيست
 امام محمد غزالي قايلست كه جسم در حقيقت و ماهيت ما چيزي نيست و از فناي جسم -٢-٤

چو . روح چيزي ملكوتي است. اند  اصل، روح است و اجسام به منزلة لباس١٢.فناي ما نيست
روحاني از ارتقاي خود به منازل قرب و وصال طي نمايد و در سير عروجي و نزولي در فنا و بقا 

روح . كند وي را مقرب خود همي) ص(دست آرد اهللا جل شأنه، با رحمت محمد  قي بهارتقاء حقي
. اين از روح حيواني چيزي جداگانه است. گويند انساني را روح اهللا، روح رباني و امر رب هم مي

  :به قول اقبال. كند روح انساني از لفظ خودي يا انا ياد مي
  ا شرار زندگي استزير خاك م    نقطة نوري كه نام او خودي است

  تـر تـر، تابنده تـر، سـوزنده زنده    تـر شــود پـاينـده از محبـت مـي
شود كه هدف اصلي انسان حصول معرفت است كه قوت  در بيان مطالب فوق روشن مي  

. عشق، خود حق است و تالش هم حق است. رساند جاي خاصي مي عشق خوشبختان را به
اصل اين مفهوم و اين معني واال از عرفا و صوفيان : گفته استخوب » اهللا كامياب تالشي نصرت«
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اي باشكوه  زبان نيز جلوه پاكدل به عالم اسالمي است، همان عرفاني كه به ادبيات و فرهنگ پارسي
رهاورد و هدية عرفا براي عالم اسالمي آن عشقي است كه براي نيل به اهداف واال و . داده است

 نه به اميد طمع به ثواب و وحشت از عقاب و ترس از مكافات جهنم آيد كار مي وصول به حق به
بلكه اطاعت و فرمانبرداري و بندگي و اطاعت از فرمان دوست به آن جهت كه همه چيز اوست 

  ١٣.باشد نه از اوست، مي
 در همين باره كه عاشق طالب مولي است و هيچ خواهش بهشت و ترس از جهنم ندارد، -٢-٥

  .و در آثار خود بارها حديث آورده استحضرت سلطان باه
  ١٤»طالب الدنيا مخنث و طالب العقبي مونث و طالب المولي مذكر«
 به ١٦اند و بشارت ، به خدا ايمان آوردند، به عشق متمكن١٥ از روي قرآن حكيم آمن بااهللا-٢-٦

كنندگان،  كنندگان، توبه همين گروه مؤمنان است كه در آن مؤمنان بزرگ، نيكوكاران، احسان
شنوايان، پرهيزگاران، شكيبان و  داران، سخن فروتنان و متواضعان، اوليا و دوستان، استقامت

  :، در صفتشان آمده است١٧مجاهدان در راه خدايند
  »)١٦٥:٢(والذين آمنوا اشد حباهللا «

  ١٨.دارند اند خدا را بيشتر دوست مي آنانكه ايمان آورده
: م( عرفاي بزرگ فرهنگ و تمدن ايران، حكيم سنايي غزنوي  حاال ببينيم كه شعراي شهير و-٣
، شيخ )ق٦٧٢: م(الدين رومي بلخي  ، موالنا جالل)ق٦١٨: م(، شيخ فريدالدين عطار )ق٥٤٤
) ق٧٩١: م(الدين محمد حافظ شيرازي  و خواجه شمس) ق٦٩٤: م(الدين سعدي شيرازي  مصلح

اند كه آتشي به سينة عرفا و علما و   چه گفتهو ساير عرفا و شعراي مهمي از ايران در مورد عشق
قارة پاكستان و هند افروختند و در نتيجة آن اسالم و تمدن  قاره و در مردمان عموم شبه شعراي شبه

ها و عرفايي همچون سيد علي  قارة پاكستان و هند از تعليمات صوفي اسالمي پرفروغ شد و شبه
: م(الدين چشتي  ، خواجه معين)ق٦١٧: م(هاروني ، خواجه عثمان )ق٥٠٠ق تا ٤٨١: م(هجويري 
، خواجه )ق٦٧٣: م(، لعل شهباز قلندر )ق٦٦١: م(، شيخ بهاءالدين زكريا سهروردي )ق٦٣٢

: م(الدين اوليا  ، خواجه نظام)ق٧٢٤: م(، شيخ بوعلي قلندر )ق٦٧٩: م(فريدالدين گنج شكر 
: م(، شيخ فخرالدين عراقي )ق٧٣٧: م(، سلطان حميدالدين حاكم )ق٧٢٥: م(، امير خسرو )ق٧٢٥



 

  

7   زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

: م(، موالنا شيخ جمالي )ق٨٢٥: م(، سيد محمد گيسودراز )ق٧٨٦: م(، سيد علي همداني )ق٦٨٨
، شاه كمال كيتهلي قادري )ق٩٧٣: م(، سيد بهاءالدين گيالني المعروف بهاول شير قلندر )ق٩٤٢
، ميان مير قادري )ق١٠٣٤: م(ندي ، مجدد الف ثاني سره)ق١٠٢٢: م(، شاه ابوالمعالي )ق٩٨١: م(
  ١٩.مند شد و غيرهم بهره) ق١١٠٢: م(و شيخ سلطان باهو ) ق١٠٧١: م(، سرمد شهيد )ق١٠٤٥: م(
مذهب عشق و مالمت دارد و در آثار بزرگان و ) ق٣٠٩: م( حسين بن منصور حالج -٣-١

 نيز در چند مورد عرفاي ايراني كه پيرو مكتب مالمت بودند به كرات منعكس شده است و حافظ
  :آن متذكر است از جمله

  هاي سبحاني كه منجذب نشد از جذبه  رموز سر انا الحق چه داند آن غافل
ابوحامد محمد غزالي اظهار جمالت حالج را از فرط محبت و عشق حقيقي و شدت وجد   

ج از الدين همايون فرخ، حسين بن منصور حال نظر ركن حال و كمال استغراق دانسته است و به
العربي در آثارش دربارة وحدت وجود  نظر وحدت وجود به همان عقيده و فكري بوده كه ابن

كينة حالج كانون عشق الهي و   جناب تالشي معتقد است كه سينة بي٢٠.منعكس ساخته است
سرود كه گويي تمام ذرات وجودش  اي مي گونه محبت حق بود و سرود اشتياق ديدار حق را به

ترين درجات كمال را درنورديد و شايستگي   منصور حالج عالي٢١. الهي استسرشار از عشق
دانست و در  او از خود فارغ بود و جان حقيقي را محبوب خود مي. ورزي به حق را داشت عشق

  ٢٢.حقيقت زنده به عشق معشوق بود
  :حالج در عشق هستي خود را فنا كرد

  ٢٣تو بنياد كردميآنگاه درس عشق     همچون حسين نامة هستي دريدمي
  :نزد حالج عشق طريق حقيقي است و در آن مجاز چيزي نيست

  ٢٤كه در طريقت عشاق عشق نيست مجاز    داند كسي كه سر حقيقت شناخت مي
  :عاشق از دنيا و دنياداران مستغني است

  ٢٥هزار گونه فراغت ز پادشاه دارم  ام گداي درگه ارباب فقر تا شده
  :شوند نه كه در لباس ظاهري ول و فعل شناخته مياند و از ق عشاق مردان حق

  ٢٦راه حق نتوان سپردن با ردا و طيلسان  بايد شناخت مرد معني را ز قول و فعل مي
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آهنگان مكتب عشق و مالمت شناخته  فرخ، شيخ فريدالدين عطار را از پيش  دكتر همايون-٣-٢
 عشق از ننگ و نام آزاد ٢٧.ه استاست و بنا بر اين نظر، گفتة او را حجت و سند و مدرك گرفت

  .كند جاي آن عاشق قبول مي است و مالمت به
  »)ره (عطار     «٢٨ز بند ننگ و نام خويش رستم  من آن روزي كه نام عشق بردم

  :نزد عطار رندان راه عشق از طاعت ظاهري به وصال حقيقي برخوردار شوند
  مناجاتز مسجد باز ماني و ز   اگر يك قطره دردي بر تو ريزم
  »)ره (عطار    «٢٩كه نه زهدت خرند اينجا نه طاعات  برو مفـروش زهـد و خودنمايي
  :شود رسد از همه حاضر و موجود خود بيزار مي سالك چون از عشق به آگاهي مي
  دل ز مستي بيخودي بسيار كرد  چون شراب عشق در دل كار كرد

  »)ره(عطار      «٣٠ر كردهم ز زهد خويش استغفا  زار شـد هم ز فقـــر خويشتن بي
  :عشق به فناي وحدت همي رساند و آنجا قصة كفر و دين نماند

  كانجا كه عشـق آمد نه جاي كفر و دين است  گر سر عشق خواهي از كفر و دين گذر كن
  ٣١بر خاتـم طريقت منصــور چـون نگين است  چندين هـزار رهــرو دعوي عشــق كردند

  »)ره(عطار      «                  
  :شق از ترك كردن همه هاي و هوي دنيا و آخرت استع

  »)ره(عطار      «٣٢كه نكوتر ازين تجارت نيست  عشق بستان و خويشتن بفروش
  :ها آزاد است زين جهت در وحدت و توحيد مستغرق و سرشار است عشق از بوقلموني رنگ

  ــدگــويـان را زبـان از كار ش قصه  قــصــه عشـق تــو چــون بسـيار شــد
وعـي تيــز بـــود   ره فــراوان گشت و دين بسيار شد  قصــه هركس چــو ـن
  زين سبب ره سوي تو دشــوار شد  هــر يكي چــون مذهــب ديگــر گرفت
  الجـرم هــر ذره دعـوي دار شــد  ره به خــورشيــد است يـك يـك ذره را
  ار شدگشت نورافشــان و ظلمت ب  خير و شر چون عكس روي و موي توست
ــود در ظلمــت فـتـاد ـوار شد  هر كـه بـاطـــل ـب   ٣٣وانـكه بر حـق بود در اـن

  »)ره(عطار «                  
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آفريند و آتشي را  اي است كه شور و هيجان مي العاده  نيروي خارق)ره(عشق از زبان عطار   
سوزاند و  ميهاي آن هرچه را كه غير حق در دل است،  كند كه شعله دل سالك و عارف ايجاد مي

مقامات «عطار در . ها و تجليات حق است و محبت او ماند جلوه كند و آنچه كه مي خاكستر مي
  :فرمايد الطير عشق را ازلي خوانده است، آنجا كه مي يا منطق» الطيور

  چند خواهي بود تند و تيز چشم    مرحبـا اي تنـگ با تنـگ چـشـم
ـر پــاي بـنـد نـدتا ا    نـامـة عشـق ازل ـب   بـد آن نامـه رامگشـاي ـب
  ٣٤تـو نمـاني حق بمانـد والسـالم    چون شوي در كار حـق مرغ تمام

  )عطار   (                  
  :داند عطار در بيان وادي فقر، مجرد گشتن از اشيا را موجب شايستگي عشق مي

  تو بــرون آيـي ز نيـكي و بــدي  خـودي چـون درونت جمــع شد در بي
  ٣٥پس فنـاي عشــق را اليق شــوي  و بد، عاشــق شـويچون نماندت نيك 

  : شاعر متصوف و عارف، زبان عشق را چنين بيان كرده است)ره( حكيم سنايي غزنوي -٣-٣
ي    عشــق را جـمـاد شمر مرد بي   ســـوز را رمــاد شــمـر دل ـب

  ٣٦دل و جان استعارت از عشق است    زندگاني عبارت از عشق است

ال انسان را با عشق نكو دانست، و اگر با عقل عمل كني امكان فريب دادن شيطان  اعم)ره(سنايي 
  :وجود دارد وليكن آنكس كه عشق داشته باشد به جانب رحمان سير خواهد كرد

  اين بمان تا بدان رسي در دم    زيـركـي ديـو و عاشـقـي آدم
  كز دل خـيره بـرنيـايـد كـار    عشق در پيش گير و دل بگزار

  عشق بهتر ز هـر هنـر باشـد    را عشـق تـاج سـر باشدمـرد 
بـود   ٣٧علت عشـق نيك و بد نبـود    عـاشـقـي بسـتـة خـرد ـن

  » )ره(سنايي        «                
  : چه خوب سروده است)ره(و ببينيد در صفت عشق سنايي 

ه كوي عاشـقي با ما هم از يك خانـه   اي بيـگانهبا هـمه كـس آشـنا بـا مـا چـرا   اي  گر ـب
ه  عاشـقي از بنـد عقـل و عافيـت جسـتن بـود   اي گر چنيـني عاشـقي ور نيسـتي ديـواـن
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  ٣٨اي تو از آن در سايه ماندستي كه اندر خانه  هر كجا صحراست گرم و روشنست از آفتاب
الدين محمد المعروف موالناي روم از اسرار روحي در آغاز مثنوي معنوي خود   موالنا جالل-٣-٤
توان با جرئت تمام گفت كمتر  اي واالست كه مي گونه عشق، از زبان موالنا به. رده برداشته استپ

نامة خود،  نظر نصرت اهللا كامياب تالشي، موالنا در ني به. كسي بدين درجة وااليي رسيده است
شتن داند، و سرودن آن كالم را از خوي خويشتن را ني معرفي كرده و حقيقت انساني را نيسان مي

انگارد، به راستي او  داند و آن را نتيجة عشق و پديدة كشش معشوق نهاني مي و به اختيار خود نمي
اش از مطلوب اوست و نظر عرفا  داند و دارايي عاشقي است صادق كه خود را ظهور معشوق مي

 و داند نشين مي  موالنا عشق را چاشني نواهاي شورانگيز و دل٣٩.نيز در اين مورد همين است
  :فرمايد مي. پندارد غليان مي را جوشش عشق مي

  ٤٠جوشش عشق است كاندر مي فتاد  آتش عشق است كاندر ني فتاد
  :و كسي كه عاشق شود از حرص و عيب پاك خواهد شد

  ٤١او ز حرص و جمله عيبي پاك شد    هر كي را جامه ز عشقي چاك شد
باشد و آن را از مجاهدت و  ياز ديدگاه عرفا آنچه كه در تهذيب نفس مؤثر است عشق م  

ها و  تر دانسته و با باور آنان خودبيني و خودپرستي سرچشمة همة تباهي رياضت، نافع و آسان
زند و دوگانگي را به وحدت و  ها مي هاست و اين عشق است كه آتش در نهاد همة زشتي زشتي

هاست و  ها و علت ماريعشق از زبان موالنا دواي هر درد و طبيب كل بي. كند يگانگي مبدل مي
اين عشق بود كه . آن را جالينوس، طبيب دانسته است و عاشق در حقيقت جلوة معشوق است
  .كوه را متالشي كرد، و آنچه كه با اين قدر و عظمت كوه را زنده كرد، عشق بود

  هـاي مـا اي طبيـب جـمله عـلت    شاد باش اي عشق خوش سوداي ما
ــامــو   اي تـو افالطون و جـالينـوس مـا    س مااي دواي نخــوت و ـن

  كوه در رقص آمد و چـاالك شـد    جسم خاك از عشق بر افـالك شــد
  طور مست و خر موسـي صاعقـا    عشـق جـان طــور آمــد، عاشــقـا
  ٤٢زنده معشوق است و عاشق مرده     جمله معشـوق اسـت و عاشـق پرده



 

  

11   زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

وي عشق و .  عاشق و معشوق يكي استكند كه عشق و موالنا اين حقيقت را فاش مي  
» دل«عاشق و معشوق را آب و ساقي و مستي دانسته و جايگاه عشق را همچو ديگر عارفان، 

  .داند مي
  ٤٣هر سه يك شد چون طلسم تو شكست  خود همو آب است و هم ساقي و مست

ا نيكو صورت و ظواهر، كور و كر هستند و وابستگي ر موالنا عقيده دارد كه وابستگان به  
كند كه اين صورت است و معني نيست و   اضافه مي)ره(ندانسته و آنگاه در پيروي حكيم سنايي 
  :نياز گرداند معني آن است كه تو را از نقش بي

  نيـاز از نقـش گرداند تـرا بي    معني آن باشـد كه بسـتاند تـرا
  ٤٤تر كند مرد را بر نقش عاشق    معني آن نبود كه كور و كر كند

شق از كشته شدن خويش هراسي ندارد، زيرا فناي عاشق كمال عشق اوست و حيات عا  
اش در مرگ خويش و تقديم هستي به معشوق و در حقيقت زندة معشوق است، و عشق  ابدي

موالنا عمارت را در ويراني و جمعيت را در . ترين مربي است مظهر حق، بهترين رهبر و بزرگ
آن زمان عشق را : فرمايد ي و وجود را در عدم دانسته است، و ميمراد پراكندگي و مراد را در بي

  .يابي كه نام و ننگ را رها سازي
  كس زند آن درزي عالمـه را    پاره پاره كـرد درزي جامــه را
  ٤٥ني كه اول كهنه را ويران كنند    هر بناي كهنــه كه آبـادان كننـد

 در واقع قصة شيخ زمان، عشق را »لوالك لما خلقت االفالك«موالنا در بيان و شرح   
ترين قدرت در عالم هستي دانسته، و سروري و ساالري حضرت  ترين و عظيم ترين و قوي بزرگ

واسطة ميمنت همين عشق كه در وجود مقدس به وديعه گذاشته بود برشمرده است و  رسول را به
  ٤٦.دواسطة عظمت عشق رسول، كائنات را آفري فرمايد حق تعالي به آنگاه مي
عقيدة موالنا نزد خواص، عشق نور قديم است و پيش عوام صورت و شهرت است و   به  

  .كار و بار عشق با بزرگان و بخشندگان است و مردن در عشق حيات و زندگي جاويد است
  از آنـكه عشـق نريزد به غير خون كـرام  بچار مذهب خـونـش حـالل و ريخـتنـي

  ٤٧خموش گردم و مردم تمام گشت كالم  ه شومبكش مرا كه چو كشتي به عشق زند
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الدين سعدي شيرازي دربارة عشق و مقام عشق همين فكر و عرفان را دارد   شيخ مصلح-٣-٥
سنريهم آياتنا «داند كه اگرچه فرموده است  سعدي مي. چون عرفاي كاملين پيشرفته عقيده داشتند

  ). تبصرونو في انفسكم افال(فرمايد  ولي جاي ديگر مي» في اآلفاق
  دوست در خانه و ما گرد جهان گرديديم  عمــرها در پي مقصـود به جـان گرديديم
  آنكه ما در طلبش كون و مكان گرديـديم  خود سـراپردة قدرش ز مكان بيــرون بود

  عقـل و زبـان گرديـديـم با ميان آمد و بي  كردند صورت يوســف ناديده صفـت مي
  ٤٨روي بنموده چو خفــاش نهـان گرديديم  ا خورشيدزنان ت همچو بلبل همه شب نعره

اي اين  كند، اي مردي كه هر نااهلي را در درون خود عشقي اندوخته سعدي تلقين مي  
اي اين آشفتگي تا  پراكندگي تا كي؟ اي ياري كه دل خود را به هزار بار از عشق ديگران بفروخته

  چند؟
  ٤٩روخته نفروش به بازار دگردل بف    اي  دل به بازار من آورده و بفروخته

  :تر است ولي سعدي عرفان كامله دارد و بر عهد الست پخته
  حسن عهدم نگذارد كه نهم پاي دگر    نهم از منزل پاي بامدادان كه برون مي

  ٥٠تا فراغ از تو نماند به تماشاي دگر    بامدادان به تماشاي چمن بيرون آي
 مسلك و مقام )ره( بعد از موالناي روم )ره(الدين محمد حافظ شيرازي   خواجه شمس-٣-٦

عشق را به آن اوج بلند و باال رسانده است كه تا هنوز كسي را ياراي ايستادن در صف او ممكن 
  :آيد نظر نمي به

  ٥١ثبت است بر جريدة عالم دوام ما  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
و عالم بوده و در آفرينش از همه گوي اند و قبل از نقش د هاي حق عشق و محبت اولين جلوه

  :اند سبقت را ربوده
  زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت    نبود نقـش دو عالم كه رنگ الفـت بود

  
  ٥٢هـر چــه آغاز نـدارد نپـذيرد انجـام    ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست



 

  

13   زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

  :ها است ها و روش نزد حافظ عشق بهترين آيين
  ٥٣هرجا كه هست پرتو روي حبيب هست    خرابات فرق نيستدر عشق خانقاه و 

  :اند عشق، امانت و وديعة حق نزد خلق است و عاشقان نيز در زمرة ارباب امانت
  ٥٤الجرم چشم گهربار همانست كه بود    عاشقان محرم اسرار امانت باشند

پذيرفت نخست جلوة حق يا جلوة حسن بر آفرينش، تجلي او بر عشق بود، و چون عشق تحقق 
  :طفيل هستي عشقند... همة هستي تحقق پذيرد و در حقيقت آدم و عالم و انس و جن و 

  عشـق پيـدا شد و آتـش به همه عالم زد  در ازل پـرتــو حـسـنـت ز تـجـلي دم زد
  ٥٥عيـن آتش شد ازين غيـرت و بر آدم زد  اي كرد رخش ديد ملك عشق نداشت جلوه

  :نظر آيد ي حايل است اگر آن حجاب بيفتد وصل حقيقي بها ميان عاشق و معشوق فقط پرده
  ٥٦تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  ميان عاشق و معشـوق هيچ حايل نيست

  :اسرار عاشق به دل خود داشتن خوب است كه در اين راه نجات است
  سـت رنجيـدن كه در طريقت ما كافـري  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم

  ٥٧بخواست جام مي و گفت باده نوشيدن  ميكده گفتم كه چيست راه نجـاتبه پير 

  :سازد حافظ هم همين عقيده را دارد كه عشق همة عيوب را پاك مي
  ٥٨هنري كه بنده را نخرد كس به عيب بي  نصيب مباش بكوش خواجه و از عشق بي

قارة پاكستان و هند  ي در شبهكه در آغاز گفته شده كه تأثير معنوي ايران از دورة اسالم طوري  به-٤
مسلمانان ايران در تفسير، فقه، تاريخ و سير و شعر و ادب و فلسفه آثار بسيار . نفوذ زيادي كرد

قاره و مخصوصاً مسلمانان پاكستان استفاده بردند و نتيجتاً صدها  اي تأليف كردند و شبه گرانمايه
وجود آمدند كه از فرهنگ و ادب و زبان فارسي  علما و عرفا و شعرا و ادبا و مورخين و ناموران به

طور نمونه انتخاب كرده به  اينك چهار سخنور و شاعر عرفاني از پاكستان به. ور بودند كامالً بهره
كردند و در مورد عشق و حقيقت   ميالدي زندگي مي٢٠ و ١٨شود كه در قرن  تذكر آورده مي
  :اند  خوب نگاشته

  از استان سرحد؛)  ميالدي مسيحي١٩١٨: م(ح سالم يكي ميرزا غالم جيالني، صحي
  از استان بلوچستان؛) م١٨٥٥/ ق ١٢٧٢: م(دوم، مير محمد حسن بنگلزيي 
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  از استان تسنده؛) م١٨٢٧ -١٧٣٩(سوم، سچل سرمست آشكار 
  .از استان پنجاب) م١٩٣٨ -١٨٧٧(چهارم، عالمه اقبال الهوري 

يكي از ) م١٩١٨ -ق١٣٣٦متوفي (صحيح سالم  ميرزا غالم جيالني پيشاوري متخلص به -٤-١
الطبعي بوده، از حركت و  آيد و خود مرد عاشق و لطيف شمار مي ناموران صوفياي استان سرحد به
  :آورد گسترش عشق صحبت به ميان مي

  دست بسته گو سالم از من جناب عشق را    گر هرجا كه بيني آفتاب عشق را جلوه
  افـگن آفـتـاب عشـق را گـــر ببيني جـلوه    نظرنمايد هفت كوكب در  آسـا مي ذره

  ٥٩كي توان كردن بيان شرح كتاب عشـق را    از دقايق هيچ عالم معنيش را پـي نبرد
  :صحيح سالم، عرفان و عشق شبلي و منصور حالج را خواهد تا هرجا پذيرفته شود

  بده يك جرعه از پيمــانة عشق    اال اي سـاقـي مـيـخـانـة عشـــق
  اگـر يـابي در خمخــانة عشـق    ون شبلي و منصور حالجشوي چ

  ٦٠ام پـــروانة عشـق سـراپا گشته    از آن روزي كه ديدم شـمع روشن

  :كند وي خود را به درگاه عشق معتكف همي
  ٦١غالم درگهي سلطان عشقم    پرسي ز نامم صحيح سالم چه مي
  :فان است ازوست كه داراي فكر عشق و عر)ره(مخمس بر غزل احمد جام 

  نيست در عالم كسي آن كس نشد شيداي تو  عالمي را ساخت حيران نرگس شهالي تو
  اي تجالي جـمـالـت صـورت زيبـاي تــو  طور سينــا در گرفتـه از يـد بيضـاي تــو

  سرو بستان حقيقت قامت رعناي تو
  دجلوة حسن تو در جان جهان گشـته پديــ  پرتو روي تو در كون و مكان گشته پديد

  هر دم عالم در لباس كسوت زيباي تو
  روشن است روي جمـالت در ميان شش جهــات

  ً للـعــالمين فـــرمود ايــزد را صفات مـةـحر          
  لي مــع اهللا شــان انـــا فتــحــنــا در صفـــات

  پرتـــوي از حســن رويت تافتـــه در كائنات          
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  در نهاد جمله عالم روح جان افزاي تو
  معني سر طريقت را رسـيده عشـق تـو  دة رمز حقيـقت را چشـيده عشـق تـوبا

  وز نفخنا فيه من روحي دميده عشق تو  جنس سوداي محبت را خريده عشق تو
  ٦٢از رموز نحن اقرب نكتة ايماي تو

) ص(كند و تخليق نور محمدي  شاعر ما به حضور رسالت مآب سالم و نياز پيشكش همي  
  :نويسد أنه همچو اكابر صوفيا و عرفا ميرا از نور حق جل ش

ـور خــدا   السالم اي مطلع شمس الضحا    السالم اي مظهـر ـن
  الســـالم اي بـلبــل بـاغ ارم    السالم اي نور خورشـيد قـدم
  ٦٣السالم اي منبع درياي عشق    السالم اي ساقي صهباي عشق

وجود آمده است  نه بهچون همة كائنات از صفت عشق آن عاشق و معشوق مطلق جل شأ  
نويسد و اين است  شاعر ما صحيح سالم، نه فقط در مثنوي بلكه در پيروي از مثنوي معنوي همي

  :اش انتخاب از مثنوي
م زد علـم   چون شرر در سنگ چون گهر تنم    عشق در جــان و دروـن
  خاك تـيره را چـو خـور انور كند    عشق اكسيــر است مس را زر كند

  مردة صـد سـاله را بـا جـان كـند    ــرگـي عمــان كنـدقـطـره از قـط
  عـشق از شـرح و بيـان بيرون بود    عشق گر چون است گه بيچون بود

ي    زاي مـن مرحبـا اي عشـــق آتـش   پـرواي مـن مرحبـا اي عشـق ـب
  عـشق چون آيد شود آتش خموش  عشق جوش است و جنون است و خروش

  عـشـق آرد در نفـس جـاني دگــر    ــركل يــوم عشــق را شــاني دگ
  زاغ صـحـرا را كنـد طـاووس بـاغ    عشـق در هــر دل كــه افـــروزد
  رفـعـت تـن در جــنـازه شـد روا    عشق جان را جسم و تن را جان بود
  اش هـا جرعـة پـيمـانـه عـقل جـان    اش عرش و كرسي جلوة مسـتانـه

ود گاهـي گـدا   ق گـردد راهـزن گـه رهـنـمـاعشـ    عشق گه سلطان ـب
  عشـق مسـتغنـي بود از قيـل و قـال    ست از وهم و خيال عشق مستغني
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  عشـق مـغز و پوشـش كون و مكان    عشق اصل و فرع آمد ايـن جـهان
  عشق گه غالب گهي مغلـوب اسـت    عشق گه طالب گهي مطلوب است
  ـذرا بـودعشـق گـه وامـق گهـي ع    عشق گـه مجنـون گهـي ليـلي بود
  اي بايد كـه كـه باشـد شـد شنـاس ديده    عشق را در هر نفـس ديـگر لبـاس

  :توجه بفرمايند كه عشق خود ذات رباني هست
  عشـــق چبـود در بحــر اليـزال    عشـق چبـود ذات پاك ذوالـجـالل
م زده    عـــشـــق اول بــــر دل آدم زده   مايـــه گـرديـده و بر عـاـل

ـان بود    ل معـني انســـان بــودعشــق او   صورتش بر صورتش رحمـ
  ٦٤بهر آن عشقي كه باشد عشق اصل    خوشتر آن عشقي كه باشد عشق اصل

: م( در ميان مقام واالي عشق سخنور دوم ما از استان بلوچستان مير محمد حسن بنگلزيي -٤-٢
سخنور . دست ماستاز غزليات و قطعات و رباعيات وي در » گلدستة قالت«. است) ق١٢٧٢

در نعت خود ذكر  )ص (گرامي، راجع به نخستين تخليق خداوند تعالي حضرت احمد مجتبي
  :كند مي

   كه احمد بود او پيش از همه موجود)ع (نبد آدم
  گشته خود واصــل نگر در قرب او ادنيبه آخر           

  جهـــان را رهبــر او گرديد در راه خـــدا مطلق
  ٦٥ او شد ميـان مسجـــد اقصـــيامام انبيـــا          

  : هستند)ص (مير محمد حسن نيز همين عقيده را دارد كه جمله خاليق انواري از نور محمدي
ـازنـيــن تــو والليــل پـــرده  آيات والضحــاسـت شعــاع جبيـن تـو   دار رخ ـن
   توطـــه نوشـتــه بر سر نقـش جـبيـن  والشمــس تابــد از رخ تابنــدة رخــت
  چون او فكنده پرده ز رخ يـا و سـين تو  روشن تمام خلق و جهان است زين سبب
  ٦٦دست شفاعــت تو چــو از آستيـن تو  از بهـر عاصيــان به شفـاعت بـرون شود

نزد وي همچو عرفاي كبير همه تخليقات از يك بحر وحدت وجود دارد در ظاهر و باطن،   
  :در گل خوشبو، در لب آب حيوان، در چشم و ديدة نرگس همين يكيست



 

  

17   زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

ـانست پس نمايان چيست؟   چو ظاهر است بگو زاهدا كه پنهان چيسـت؟  چو روي يار نـه
وي گلـي كسـي نبـود   دي بلبل خوش الحان چيست؟خو بگو كه بي  اگر كه مست ز ـب
مرده بــدان   بگو به خضر حياتي ز آب حيـوان چيسـت؟  لبـش اگـر نبـود زنـدگـي ـب
  براش ديدة نـرگس سـتاده حيـران چيسـت؟  دو چشم را نبود روشنـي گر از چشمش

  :كند چون همة ارواح را به حضور حق تعالي ربوبيت تسليم كردند شاعر روز الست را ياد مي
  دادي به عهد بسته چرا خود شكسته ما  ــه با تو عهــد ز روز السـت مـاشد بست
  دسـت مـا پيمــانه بـده تـو ز دستـت به  ايم شكن مشو به تو پيمان چـو بستـه پيمان

  ٦٧اين بود سـرنـوشت ز راز نخـست مـا  ام من عاشق جمـال تـو ديريـنـه گشـتـه

  :رنگي است همه چيز را رنگ و بو از همين بي
  شيرين لبي لبت ز لب نيشـكر گرفـت  اين روشني رخ تو زشمس و قمر گرفت
وي نافـه چين را بـه باد داد   ٦٨عالم تمام بوي از آن مشك تر گرفت  مـوي تـو ـب

  :كند صورت وحدت وجود را به چه خوبي و به چه اندازه نوين بيان مي
  ـا تويـي تويـيدر گلرخان چو آن گل زيب    در گلشن اي پري گل رعنا تويي تويي
  تـأثيـــر آه و نالـة غـوغــا تـويـي تويـي    بهــر گــل تـو بلبـل شـيدا منـم منـم
ي    مجنـون صفت براي تو حيران منم منم   در چشم من چون صـورت ليلي تويي توـي
  بر درد من چو حضرت عيسي تويي تويي    آن جان به لب رسيده زهجران منم منم

  ٦٩اندر زمـــانه چــون دل دانا تـويي تـويي    منــم منـمگـويد دل حسن به تو مايل

 صوفي باصفا و شاعر شهير حضرت خواجه عبدالحق سچل سرمست المتخلص آشكار -٤-٣
وي . نگاشت نظر وحدت الوجود همي پردازي به از استان سنده بود و سخن) ق١٨٢٧ -١٧٣٩(

نظر شيخ فريدالدين عطار   و صاحبالدين العربي و موالناي روم و مريد روحي پيرو طريق محي
قسمت اعظم شعر او مملو از فكر وجوديست .  بوده، ديواني از او به زبان فارسي وجود دارد)ره(

  :كه عشق و عاشق و معشوق را يكي كرده است
  تا بهـر مظهـر شـناسـي پادشـاه كبريـا  جلوة حسن چو بيني ديدة عبـرت گشـا

  گاه هجر و گه وصال او صدا و او نـدا  كم اوگاه ارني گه تراني هر دو جاري ح
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  ٧٠)ه(پوش شا گاه در دلق گداگر گاه اطلس  گاه هادي گه مضل و گـاه بـاشـد مقتـدا

  :سرايد ببينيد چگونه به همين فكر خود عاشق و خود معشوق را مي
  آيد ببين دلـدار ما بهــر جلـوه حسـن مي  عـارفي و عاشقــي شد هر دوشان يـار ما

  پس كجــا آيد ازيـن اســرار حق انكار ما  گـردد ولــي گردد نبــي و گاه مي يگاه م
  ٧١هم چنين فرموده است آن خواجه عطار ما  راز وصلتنامه خواندم رمـز منـطق طيـر را

  :دارد هاي بسيار در هجر و فراق وجود   عارف كامل، نالههمه ولي با اين
  قرب را من بعد دانم گريه زارم هاي ها  هاي ها قرارم  يار با ما واصل است من بي

  ٧٢ليك ديدارش نبينم اشكبارم هـاي هـا  دم موجـود باشد آنكه در هر كاروبار به دم
  :شراب وحدت عالج ما و ِمن قرب و بعد است
  رهايي ده مرا از قيـد مـن مـا    خداوندا تو بر من رحم فرما
  ـاهاشناسـم تا تـو را اي پادش  بنوشاني شراب از سر وحدت
  ٧٣تويي موجود در عالم هويدا    كجايم من كجايم من كجايم

  :هاي كامله ببينيد هاي خداوندي در صورت جلوه
ه مظهـر مصطفـي  گاه مي    صورت گهي با صورتسـت گاه بي   )ص(آيد ـب

  )ع(صورت مرتـضـي  باز ظاهر شد به    پرده زير افگنـده پيـش روي خـود
  گشـت هـادي گمـرهـان را رهنمــا  )رض( گاه فاطمه)ع( گاه حسين)ع(گاه حسن

  ٧٤ را خاك پا)ع (آشكار است شه نجف    خـويـش را در دهــر لباسـي آورد
جز وحشت   عقيده دارد كه اگر هزارها كتاب بخواني و محبت نداشته باشي به)ره(سچل سرمست 

  :ماند و گمراهي چيزي نمي
  ابشود بر تو صدهزار حج مي    گر بخوانـي دو هـزار كتـاب
  ٧٥اي بجز درد زندگيست عذاب   جز محبت هم است گمراهي

  :گويد در صفت عشق مي
  چه بود قدح بـي شـراب شـراب    جز عشـق او خراب خراب دل به
  آن حيات است بس عذاب عذاب    جز درد زندگي هيـچ اسـت اي به
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  جسم و جان عاشقان كباب كباب    آتـش عشـق احتـرق غيـرتسـت
يــزاربـاش يـكبـار از خـود   در ميان ما و مـن حجاب حجاب    ي ـب

ـه دسـت آري ي ـب   ٧٦آب دنيا همه ســراب ســراب    آشــكـارا دـل
  :سروده  و رمز وحدت الوجود را چگونه مي)ره(ارادت و عقيدت به شيخ عطار 

  او پاك وجود آنكه خـدا بود خـدا بود   نبـود آنكه خـدا بود خـدا بود)ره(عطار
  دل را بربود آنكه خـدا بـود خـدا بـود  جا شــور فكنـدهشـوريده كالمش همه 

ود  در كــوي نيشاپور كه آن شهر عطارست   كرديم سجود آنكه خدا بود خـدا ـب
  ٧٧در عشق گشود آنكه خدا بود خدا بود  آشــكار كنـد عـلـم رمـوزات نـهــانـي

 ما و با ما است هر  طبق تعليمات قرآني يقين دارد كه آن محبوب حقيقي در)ره(سچل سرمست 
  :كجا كه باشيم

  خبر پس چرا گشتي ز اقرب بي    تر يار ما از جان و دل نزديك
  ٧٨از خيال ما و من خود شو بدر    و هـو معـكم اينما كنتم شنو

 از بندگي و عجز سرنتابد، چو )ره(با اين فلسفة وجود و اقرار اقربيت هم سچل سرمست 
  :كند ميخطاكاري و عصيان بنده را هم اظهار 

  كه از تو عفو بخواهم تويي كرم گستر  تـو پادشـاه كريمـي و من به عصيـان پر
  ٧٩كه در من است خطاهاي كارها بدتر  ز كرده خويش پشيمان بســي پريشـانم

صورت را به هر صورت يگانه و اقرب  از آاليش نفس، خود را پاك كردن الزم است تا آن بي
  :يابي

  خيال از جسم و جان و دل بردار    اردع نفسك فتعال گفـت آن يـ
  ٨٠خويش را از شكــوكاهـي بـرار    صورت آمـده درين صورت بي

  :شود  آن يافت مي كند كه همة سرفرازي از  تلقين به راه عشق مي)ره(سچل سرمست 
  نيـاز عاشقان از دين و دنيـا بـي    در پي دنيا و دون شد عاميان
  ٨١ر هر دو عالم سرفرازتا شوي د    گر ز ما پرسي ره عشاق گير

  :ست خطاب به زاهدان عصر ازو بسيار خواندني
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اش   از هست و نيست خويش خبردار باش باش  اي زاهـد زمانه تـو هشيــار بـاش ـب
  بگذر زخــويش محـرم اسرار باش باش  بيرون در آ زحجــره ببين چشـم باز كن
  ٨٢ب بيـزار باش باشاز كيـش و از مذاهــ  خواهي اگر تو عشــق مالمت قبـول كن

  :در صفت عشق و راز عشق آشكار چه آشكارا مي گويد
  هست در هر دو جهان سلطان عشـق    ما سبق خوانديم از ديوان عشق
  باليقين دان صورت انسان عشق است    رمز االنـسان سـري گـوش كن
  ٨٣الحقيقت هست آن رحمان عشق في    عشق غيري نيست گر پرسي زما

  :سراست خليق اين و آن شاعر ما نغمهدربارة جلوة حق و ت
ه    نمــوده روي آن دلبــر يـگانــه   به صد شكل آمده در هر زمـاـن
ه    بـه صـحرا احديت بگشايي ديده   همان مرغ و همان شــد آشيـاـن
  همان مطرب همان چنگ و مغانه    همان ساغر همان ساقي همان مي
  ٨٤ديگر فسانهكه جز عشقش همه     صبــر كن نـظر فرمــا آشـكـارا

داند كه همة مظاهر ازوست ولي بنده هم   در وحدت الوجود يقين دارد و مي)ره(سچل سرمست 
  :اختيار دارد هر چه كند و هر چه بشنود
ي ن را آن كـن ان كنـي  اي دال تو هر چه داني خويشـت   خويش را سلطان كني يا خويش را درـب
  ا رحمان كني يا خويش را شيطان كنيخويش ر  پس به هستــي نيستي افتاده بهـــر چـرا
  خويش را جني كني يا خويـش را انسـان كنـي  اين تصور كن كه در اول چه بودي هـوشدار

  خويش را ظاهــر كني يا خويش را پنهـان كني  داني تحقـق انا ظـن عبــدي بود آنكه مي
  ٨٥دان كنيخــويش را اي آشكــار در صف مر  از رجا و خــوف بيرون باش نامردي مـكن

 -١٨٧٧ ()ره( اقبال - چهارمين سخنور ما عالمه اقبال الهوري است از استان پنجاب-٤-٤
وي را حكيم االمت . فلسفة شرق و غرب را به دقت نظر ديد و عارف عصر خود گشت) م١٩٣٧
وي شش هزار و . اقبال، ملت اسالمي را از فلسفه و حكمت خودي آگاه كرده است. نامند مي

 به زبان اردو و نه هزار بيت شعر به فارسي در هشيار و آگاه كردن ملت اسالمي پانصد بيت
پس چه بايد كرد اي اقوام ، زبور عجم، پيام مشرق، خودي رموز بي، اسرار خوديكتب . نوشت
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حاال ببينيم آن .  وي در فارسي است  از تأليفات عاليارمغان حجاز و نامه جاويد، شرق معه مسافر
عنوان يك وديعه و موهبت الهي  عشق به. گويد تفكر پاكستان دربارة عشق چه ميشاعر مشرق و م

گشاي  عنوان تميزدهندة خير و شر و راه و سرماية هستي و جوشش و جنبش و حيات و عقل به
حيات و گشايندة مشكالت و مسائل دانسته و شناخته شده و از دير زمان در آثار صوفيه و عرفا 

رود، از  اكنون از شعر عالمه اقبال الهوري سخن مي.  نثر هر دو آمده استمطرح بوده و در نظم و
متفكر و عارف و گويندة بزرگي كه از سرچشمة ذوق و عرفان ايران سيراب شده و شعر شاعران 

در او سخت اثر بخشيده  )ره(و حافظ  )ره(الدين  و موالنا جالل )ره(قدر ايران همچون عطار  عالي
  :عر او همه جا اين تأثير هويداست، مثالً در اسرار خودي گويدكه در ش چنان. است

  دفتر سـر بسـتة اسـرار علـوم    باز برخوانم زفيض پيـر روم
  من فروغ يك نفس مثل شرار    دار ها سرمايه جان او از شعله

  ٨٦ها تعميــر كرد از غبارم جلوه    پير رومي خاك را اكسير كرد

  :و در جاي ديگر گويد
  ٨٧خرمن از صد رومي و عطار كرد    فتاب انبار كردذره كشت و آ

بين و  آورد كه عالمه اقبال مانند عارفان روشن  مي٨٨دكتر ضياءالدين سجادي در مقالة خود  
انديش همه جا از عشق سخن به ميان آورده و خود سراپا عشق و مستي و شور  متفكران ژرف
داند و   نيز عشق را سرماية اصلي مي»خودي«ترين و مشهورترين فلسفه يعني  است و در عالي
  :گويد باره مي پذيرد و در اين از عشق و محبت استواري مي» خودي«عقيده دارد كه 

  زير خاك ما شــرار زنــدگي اســت    نقطه نوري كه نام او خودي است
  تــر تــر، تـابنـده تــر، سـوزنـده زنـده    تــر شـود پـايـنـده از محبـت مي
م افــروزي بيـامــوزد ز عشـــق    ش انـدوزد ز عشــقفطرت او آتـ   عاـل

  اصل عشق از آب و باد و خاك نيست    عشق را از تيغ و خنجر باك نيست
  ٨٩چشـم نوحــي، قلـب ايوبـي طلـب    عاشــقـي آمـوز و محبـوبي طلب

  : خواهد كه توانا شوند)ص(اقبال در بيدار كردن مسلمانان، ايشان را به عشق مصطفي 
  چشم اگر داري، بيا، بنمايت    ست معشوقي نهان انـدر دلـته
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  تر خوشتر و زيباتر و محبوب    تر عاشـقان او ز خـوبان خـوب
  ٩٠آبروي ما ز نام مصطفي است    در دل مسلم مقام مصطفي است
  :كار اساسي است) ص(در عشق پيروي و اطاعت رسول اكرم 
  و شــود يــزدان شـكارتا كمنــد تـ    عاشقــي؟ محكم شو از تقليد يـار
  ترك خود كن سوي حق هجرت گزين    انـدكــي انـدر حـراي دل نشـيـن
  ٩١گر شو بر سر فــاران عشــق جـلوه    لشكـــري پيدا كن از سلطان عشق

  :گويد كه در سر عشق بايد از اسرار علي مرتضي ياد شود اقبال مي
  ـمان عــــليعشــق را ســرمايـه اي  مسلـم اول شـه مـردان عــلي
ـده   ام در جــهان مثـل گـوهــر تـابـنـده  ام از والي دودمــانـش زـن
  ٩٢داند كه چيست) ع (سر اسماي علي  هر كه داناي رمـوز زندگيست

  :عشق از اهميت بااليي برخوردار است، بدين صورت براي آن قياس آورده شده است
  و ننگ دهعشق را ناموس و نام     قلب را از صبغت اهللا رنگ زده
  ٩٣مسلم از عاشق نباشد كافر است    طبع مسلم از محبت قاهر است

  :منسلك گرداند) ص (اقبال در پيام مشرق هم حيات مسلم را به عشق مصطفي
  بحر و بر در گـوشة دامان اوست  هر كه عشـق مصـطفــي سـامان اوست

   از حق طلب)ص(ذرة عشق نبي    از حق طلب)رض( و علي)رض(سوز صديق
  ٩٤برگ و ساز كائنــات از عشق او  ه ملت را حيات از عشـــق اوسـتزانك
  :دار باشيم  متاع اصل ما عشق است آن را نگه)ره(نزد اقبال 

  نگـه را پـاك مثـل مـهر و مـه دار    دل از منـزل تهـي كن، پا بره دار
  ٩٥دست افتد نگه دار غم عشق از به    متاع عقل و دين با ديگران بخش

  : لطيف و عالي استسر عشق چقدر
  فروز كه راز است و راز نيست آن حرف دل

  من فاش گويمت كه شنيد؟ از كجا شنيد؟          
  دزديد ز آسمان و بـه گـل گفـت شبنمـش
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  ٩٦بلبل ز گل شنيـد و ز بلـبل صبـا شنـيد          

  :جهان را به چشم عشق ببين تا سراغ او يابي
  هان به چشم خرد سمييا و نيرنگ استج  به چشم عشــق نگر تا ســـراغ او گيـــري
  ٩٧كه جوهر هوش است و جان فرهنگ است  ز عشق درس عمل گير و هرچه خواهي كن

  :از عشق اثبات زيست ماست
  ٩٨از عشق هويدا شد، اين نكته كه هستم من  هــا داشت در بود و نبــود من انديشـه گمان

  :سرايد عشق خود مراد است و معشوق هم كه اقبال مي
  ٩٩پيش او سجده گذاريم و مرادي طلبيم  ه اين است كه از عشق گشادي طلبيمچار

  :هاي عشق است عراق و حجاز باز منتظر گام
   بازده كوفه و شـام خويش را)ع(خون حسين  كام رنگ عراق منتظر، گشت حجاز تشنه

  ١٠٠دست كس عشق زمام خويش را ندهد به مي  دوش به راهبـر زند، راه يگانه طـي كـند

  :ق راه هوسناكان نيستعش
  سخن از تاب و تب شعله به خسن نتوان گفت  رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت
  ١٠١هست در سينة من آنچه به كس نتوان گفت  تو مرا ذوق بيان دادي و گفتـي كه بگوي

  :شود داناي راز از عشق پيدا مي
  راز آيد برونكاروان زين وادي دور و د  خضر وقت از خلوت دشت حجاز آيد برون

  ١٠٢تا ز بزم عشق يك داناي راز آيد برون  نالد حيات عمرها در كعبــه و بتخـانه مي
  :عشق و درويشي با درد و سوز و جد و جهد كار دارد

  داغي كه جگر سـوزد در سـينة ماهي نيست    هرچند كه عشق او را آوارة راهي كرد
گاهـي نيسـتآن مست تغافل ر    من چشم نه بردارم از روي نگارينش   ا توفيـق ـن
  ١٠٣درياب كه درويشي با دلق و كالهي نيست    اقبال قبا پوشد در كار جـهان كوشـد

  :اصل بهاي آدم از عشق است
  جلوة او آشكار از پرده اب و گل است  عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل اسـت

  ١٠٤ داراي دل استدر بهاي آن كفت خاكي كه  توان دادن ز دست آفتــاب و مــاه انجـم مي
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  :عشق در نهاد آدم متاع حقيقي است
  جز اينكه منكر عشق است كافر و زنديق  ام تحقيـق ز رسوم و راه شــريعت نكرده

نــد   مسـافـران حـرم را خــدا دهـد تـوفـيق  مقام آدمـي خـاكي نهـــاد در يــاـب
  ١٠٥ـق و باز طريقاند نخستين رفيـ كه گفته  جــويم من از طريق نه پرسم، رفيـق مي

  :علم را از تجلي عشق برخوردار كردن مطلوب است
  جــز تماشاخــانـه افــكار نيـسـت    علم تا از عشـق برخـوردار نيست
  ١٠٦القدس افسونگري ست علم بي روح    اين تماشاخانه سحر ساحري ست
  :ميان حق و آدم و عالم چه ارتباطي است
  ١٠٧! شمشير را سنگ فسنعالم اين    آدمي شمشير و حق شمشير زن

  :خالفت آدم و نيابت الهي از سرعشق است
ن آدم ســـري از اســرار عشـق    درد و عالم هــر كجا آثار عشــق   اـب
  او ز سام و حام و روم و شام نيست    سر عشـق از عالــم ارواح نيسـت

  در مدارش ني شمال و نـي جنـوب    غروب شرق و غرب و بي كوكب بي
  از زمـيـن تـا آســـمان تفـسيــر او    ـاعل تقــديــر اوحــرف اني جـ

  او مـداد و او كـــتـاب و او قـــلم    او امـام و او صلــوات و او حـرم
م اسـت ـم نگنجـد آدم است    آنچه در آدم بگنجــد عاـل   آنچــه در عـاـل
  ١٠٨اصــل تهــذيب احترام آدم است    برتـر از گـردون مقــام آدم اسـت

ال عقيده دارد كه اگر انسان علم كثير و صدها كتاب و فنون هم تحصيل كند بدون عشق اقب  
ماند، و آن علم كه با عشق مملو باشد باعث امن و سالمتي شود و آن را  غير از شيطنت چيزي نمي

  :الهوتي گفته شود
  علم با عشق است از الهوتيان    علم بي عشق است از طاغوتيان
  ١٠٩عقل تيري بر هدف ناخورده    ردهبي محبت علم و حكمت م

  :دهد  مي)ص (اقبال در زبان حالج توضيحات در حقيقت محمدي
  خويش را خود عبده، فرموده است    بيش او گيتي جبين فرسـوده است
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  زانكه او هم آدم و هم جوهر است    عبـده از فهـم تـو بـاالتـــر اسـت
  دم اقـدم استآدم اسـت و هـم زآ    جوهر او ني عرب ني اعجم اسـت

  هـا تعمـيـــرهـا انــدرو ويــرانـه     گـر تقــديرهــا عبـــده صـورت
  مـا ســـراپـا انـتـظـار او مـنـتـظر    عبــد ديـگر عبـده چــيزي دگــر
  عبـده جــز ســـر اال هللا نـيـسـت    كـس ز سـر عبـدة آگـاه نيـســت
ـه تـيــغ و دم او عـبـــــده   ر خــواهي بـگو هو عبدهفـاش تــ    ال اـل
  ١١٠عـبـــد راز درون كـــائــنـات    عبـــده چـنـد و چـگون كائـنات

  :داند كه عشق قدرت بسيار عظيمي دارد و در اين عصر ما بايد از آن استفاده كنيم اقبال مي
  ١١١كه در حرم خطري از بغاوت خرد است    سپاه تازه بر انگيزم از واليت عشق

» عشق«بر عرفاي ايران و افكارشان كه تحت تأثير كالم عرفاني، توجه به مفهوم  اين بود نظري -٥
در . تر شد طور در معاني پخته قارة پاكستان و هند مخصوصاً در پاكستان به در صوفيا و عرفاي شبه

اند كه اشعارشان در مورد عشق را مرور كرديم و  تذكر فوق چهار شاعر پاكستاني انتخاب شده
الفقر، سيدالكونين حضرت سلطان  العارفين، سلطان  طمانيت و استنباط از افكار سلطاناكنون براي

قارة  كنيم كه به صاحب واليت در تصوف و عرفان در شبه برداري مي بهره) م١٦٩٠ -١٦٢٩(باهو 
  .پاكستان و هند و كشمير و افغانستان و ايران معروف است

ت حق تعالي جل شأنه است و در بيان نظر حضرت سلطان باهو از اخالق و صف عشق به  
  ١١٢:آورد اين سلسلة روحي، سلطان باهو، در آغاز كالم يك حديث قدسي مي

  ١١٣»كنت نزا مخفيا فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق«
  . يعني من گنجينة مخفي بودم، خواستم كه شناخته بشوم، پس به تحقيق، خلق را پيدا كردم

  :وي فرمود
ت هويت، حضرت عشق باالي كونين به بارگاه كبريا تخت سلطنت ذات سرچشمة چشمان حقيق

اهللا از  شمار قوافل عقل سنگسار سبحان آراسته، از كمال عبرت، ماهيت ذات پاكش هزاران هزار بي
هاي كامله آينة باصفا ساخته  اجسام عناصر خاكي به هزار مظهر، آثار جمال و جالل قدرت

خودنظر، خود ناظر، خود منظور، . بازد  خود قمار عشق ميخود با. فرمايد تماشاي روي زيبا مي
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اگر پرده را از خود براندازي همه يك ذات دويي همه از . خود عشق، خود عاشق، خود معشوق
 گويي عشق خود حضرت حق تعالي است و مظهر ظهور آثار جمال و ١١٤.احوال چشميست

و خود عشق، خود عاشق و خود هاي كامله پيداست  جالل وي در همة عناصر خاكي با قدرت
  :آرد حاال توجه كنيد كه چطور آن حضرت عشق صورت احمدي را مي. معشوق است

بدان كه چون نور احدي از حجلة تنهايي وحدت بر مظاهر كثرت اراده فرموده، حسن خود   
را جلوه به صفاي گرم بازاري نمود، بر شمع جمال پروانة كونين بسوزيد و نقاب ميم احمدي 

 گرفت و از كثرت جذبه و اراده، هفت بار بر خود بجنبيد و از آن )ص (شيده، صورت احمديپو
هفت ارواح فقرا، با صفا فنا في اهللا، بقا باهللا، محو خيال ذات همه مغربي پوست، پيش از آفرينش 

  ١١٥. اليقين پيدا شدندةآدم عليه السالم، هفتاد هزار سال غرق بحر جمال بر شجر مرا
افزايد و ببينيد كه عشق چه كرد؟ عاشق كيست؟ و   خود مي١١٦ر همين رسالة الهاميو در آخ  

» تو عاشق مايي«و به منزل فقرا ز بارگاه كبريا حكم شد كه : معشوق كيست؟ به زبان سلطان باهو
باز » تو معشوق مايي«: فرمود» عاجز را توفيق عشق حضرت كبريا نيست«اين فقير عرض نمود كه 

وار در ابحار استغراق مستغرق ساخت  پرتو شعاع حضرت كبريا بنده را ذره. كت مانداين عاجز سا
در حقيقت، حقيقت مايي و در معرفت، يار . تو عين ذات ما هستي و ما عين تو هستيم«و فرمود 

  .»مايي و در هو صورت سر ياهو هستي
اخت خود كائنات توان نتيجه گرفت كه خداي بزرگ و برتر براي شن در آخر اين مباحث مي  

مقصد انسان به . خود معشوق ذات حقيقي شد. خود عاشق تخليق خود شد. را وجود بخشيد
 را بشناسد و به محبت و يگانگي و وحدت  بايد كه انسان اين نكته. همين آگهي و معرفت است

 )ص (وجود آورد و از آن نور محمدي  را به)ص (محمد» عشق«آن نكته، . يكجا و يكدل شود
آيد كه زندگي حقيقي او براي تهذيب و  دست مي وجود آمد و از اين، دليل خلق انسان به ها به معال

اهللا منسلك  آگاهي در عشق حبل. تكامل روحي است، نه براي خور و خواب و خشم و شهوت
رساند و پلة  بدون عشق، نفاق و انتشار، حب دنياي دني است، عشق مرا به مقام معرفت مي. سازد
ها است كه هيچ  تر از پلة عشق، پله  معرفت، زيبايي مطلق است، اما انسان بايد بفهمد كه پايينباالتر

هايي وجود  تر از پلة عشق چه پله شود كه پايين مالحظه مي. درخور مقام انسان و انسانيت نيست
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. تر از عشق كيست؟ شخصيت و نظام انديشه است پايين. رساند دارد و مرا به كدامين مقام مي
، سپس )و زور(تر فرمانروايي  تر آوازه و تشويق، از آن پايين و از آن پايين) دانش(سپس دانايي 

و پس از آن، خودآزاري، سپس سرگرداني، بعد از آن ديوانگي و ) و ثروت(كاميابي، بعد پول 
 كدام پله طور عام به حاال فكر كنيم كه انسان امروز به. رسد ترين پله به خودكشي مي باالخره پايين

آيا ما . متمكن است و مخصوصاً اسالميان به كدام پله هستند و آن پله از عشق چقدر دور است
ايم؟ و از  هاي فرمانروايي، پول، سرگرداني و ديوانگي نرسيده بعد از دور شدن از عشق به پله

يم كه اين مقام ايم؟ مواظب باش آميز به نفاق و انتشار ملي دچار نشده هاي ذلت ماندن در همين پله
  .خودكشي نباشد ورنه صعود از آن به مقام عشق ممكن نيست

شود كه ما همه از يك  حرف آخر به عالم انسانيت و مخصوصاً به ملت اسالمي گفته مي  
سرچشمة عشق هستيم و بايد كه آن حقيقت را بشناسيم و يكجا و متحد شويم ورنه اين علوم و 

  .رساند و ساري است، مستهلك است و انسان را به هالكت ميفنون كه بدون عشق ميان ما جاري 
  ليك چشم و گوش را آن نور نيست  ســـر مــن از نـالــه مـن دور نـيسـت
  ليك كس را ديـد جان دستور نيست  تن زجــان و جـان زتن مسـتور نيسـت
  هركـه اين آتـش نـدارد نيسـت بـاد  آتــش است اين بانـگ ناي و نيست باد

  )مثنوي معنوي         (                
  
  ها نوشت پي
 .۴۱۳۶ -۱۴۱۲۵:۶ق، ۱۳۷۰، تهران، حافظ خراباتيالدين،  همايون فرخ، ركن. ۱
 را به مردم فرستادند و تاج )ص (اليوم اشارت است به آن روز كه مصطفي«:  فرمود)ع (حضرت امام جعفر صادق. ۲

ترانيدند و دود شرك از ميان رفت و رسوم كفر مندرس رسالت و پيغامبري بر فرق وي نهادند و بساط رحمت بگس
كه اي مهتر، جمال بنماي ! وجود نيامده بود كه آفتاب رسالت او در آسمان بلندي او استوار گشت گشت، هنوز بشر به

پرستان  آن روز چرا به بت. صدف رحمت بگشا تا اين مفلسان دامن پر از گوهر كنند. تا همة وجود آفتاب شود
اي قبله اولين و آخرين جز حلقة چاكران تو نسازيم، اگر آن آفتاب : لوه نكني، كفر ز دلشان نبري؟ نيز فرمايدنبري؟ ج

 :كه در دل تو است اراده باز دهيم نه در روم چليپا ماند نه در جهان كفر و زنار
  تا شود كوتاه ز هفتاد ودو ملت داوري    رحمتي كن بر دل خلق و برون آي از حجاب

اتمام نعمت، مغفرت است؛ در نهايت كار، و كمال دين تحقيق معرفت است؛ : اند  آيه گفته-تممت عليكم نعمتيو ا... 
  .در هدايت حال منت منهيد بر مومنان كه من اول معرفت دهم و آخر بيامرزم
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درجات و  اشارت به سرايي كه رهگذر آن بر چهار درگاه است و پس از آن، - آيه-و رضيت لكم االسالم دينا... 
ها، سومين آن به خدا در راه  هاي ديني است، دومين آن دوري از حرام نخستين درگاه فريضه: مراتب بندگان است

 آن رضا به -ها پيش آيد كه اول ها بگذري، پل ها و چون اين درگاه ضمان روزي، چهارمين آن صبر در يالها و رنج
 توكل بر خدا و اعتماد به او داشتن و او -اعتراض برخاستن، دومرضاي خدا دادن و به حكم او گردن نهادن و از راه 

 شكر نعمت بر خود واجب دانستن و آن نعمت در طاعت -را پشت و پناه خود گرفتن و وكيل خود شناختن، سوم
 اخالق در عمل و در شهادت و در خدمت و در معرفت، شهادت در اسالم، خدمت در -كار بردن، چهارم وي به

رسد كه  اي كه سزاي اوست مي ها هركس به درجه و مرتبه ها و پل فت در حقيقت، پس از پيمودن آن راهايمان، معر
انصاري، خواجه عبداهللا، . (آنان نزد خداوند درجات و آمرزش و روزي فراوان و روزي فراوان دارند: فرمود
  )۱۳۷۰، تهران، ۲۳۶: ۱، تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد، ج االسرار كشف
انصاري، خواجه عبداهللا، (بينيد؟  نگريد؟ و نمي آيا نمي! هايي از قدرت خداست در خود شما هم نشان) همچنين( و .۳

  )۱۳۷۰، تهران ۴۵۷: ۲، تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد، جاالسرار كشف
ناخته شدن خود عباس ليعبدون به ليعرفون فرموده است يعني اراده ليعرفون براي ش سلطان المفسرين ابن) الف. (۳
  .بود
  .۱۳۶م، ص ۱۹۷۶، الهور تاريخ تصوفسليم چشتي، يوسف، . ۴
حكيم عن  اخرجني الطبراني في الكبير عن بهذا ابن. (۱۹۷۷، الهور، ۴۸: ۱، ج احاديث قدسيهسيد نقيب،  شاه، علي. ۵

  )ابيه عن جده
  .يعني همين معاملت با بنده كنم كه گمان با من داشته بود

شود همين اهللا است، زيرا كه  اگر مطلب از الاله اال اهللا اين دارند كه در دنيا هر چيزي كه پرستش ميبه زبان خواص 
، ۱۲۷: ۱، ج رهنماي تصوفارشاد قادري، فقير محمد، . (اهللا جل شأنه، به هر شيء و به هر جا موجود است

  )۱۹۸۵آباد،  فيصل
  .۲۹ق، ص ۱۳۳۲، مكتوبه امير الكونينسلطان باهو، . ۶
 .۱۷۷: ۱، رهنماي تصوففقير محمد،  ارشد قادري،. ۷
م، ۱۹۴۲، ترجمة موالنا عبدالقدير صديقي، دكن، الحكم فصوصالدين محمد بن علي الدمشقي، شيخ اكبر،  محي. ۸

 .۱۶۹ص 
 .۲۳۷، به شمول زبور عجم، ص گلشن راز جديداقبال، . ۹
 .۲۳۱: ۱، رهنماي تصوفارشد قادري، فقير محمد، . ۱۰
 .۵۰ -۵۱م، ص ۱۹۸۹، ترجمة غالم دستگير القادري، الهور،  الغوثيهلةالرساني، عبدالقادر، جيال. ۱۱
 .وليس البدن من وقام ذاتك فانهدام البدن ال بعدمك. ۱۲
 .۲۳، ص ۱۳۷۵، تهران، عشق در عرفان اسالمينصرت اهللا،  كامياب تالشي،. ۱۳
 .۸۰م، ص ۱۹۹۵هور، ال) بي نسيم. ترجمة دكتر ك(سلطان باهو، عين الفقر . ۱۴
 .۱۹:۹القرآن الكريم، سورة توبه . ۱۵
 .۲۱:۹القرآن الكريم، سورة توبه . ۱۶
 .۳۹۲: ۱، االسرار تفسير ادبي و عرفاني كشفانصاري، خواجه عبداهللا، . ۱۷
 .۱۳۶۷قرآن مجيد، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، . ۱۸



 

  

29   زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

دوستي مؤمنان چون كافران نيست كه : افزايد  انصاري مياالسرار، خواجه عبداهللا و در تفسير ادبي و عرفاني كشف
من تصوف از سگي آموختم كه : شبلي گفت. هرچند به ديگري گرايند آنان هرگز از ما برنگردند و به ديگري نگرايند

چه : شبلي گفت! آمد بر در سرايي خفته بود، خداوند سراي بيرون آمد و آن سگ همي راند و سگ دوباره باز مي
اي شيخ، كجا روم كه : به فرمان خدا بانگ آمد و گفت! آيد رانند و باز مي پست و خسيس است كه او را ميسگ 

  )۶۸: ۱االسرار  كشف(خداوندم اوست؟ 
 ق اتفاق افتاده است ۵۰۰ق و ۴۸۱به تحقيق عبدالحي حبيبي قندهاري وفات حضرت علي هجويري الزماميان . ۱۹
، تأليف انتشارات مركز  فارسي حضرت سلطان باهو و نظري در افكار وياحوال و آثارالطاف علي، سلطان، (

  ).۱۹ش، ص ۱۳۸۲آباد،  تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، اسالم
 .ش۱۳۸۱آباد،  ، اسالماحوال و آثار فارسي حضرت سلطان باهو و نظري در افكار ويالطاف علي، سلطان، . ۲۰
 .۴۸۵۳ -۴۸۴۷: ۶ ،حافظ خراباتيالدين،  همايون فرخ، ركن. ۲۱
 .۶۷، ص عشق در عرفان اسالميكامياب تالشي، نصرت اهللا، . ۲۲
 .۶۸همان، ص . ۲۳
 .۲۰۶، ص ۱۳۴۳، كتابخانة سنايي، تهران، ديوان منصور حالج. ۲۴
 .۹۱همان، ص . ۲۵
 .۱۳۷همان، ص . ۲۶
 .۱۴۷همان، ص . ۲۷
 .۴۸۷۶: ۶، حافظ خراباتيالدين،  همايون فرخ، ركن. ۲۸
 .۴۸۸۰: ۶همان، . ۲۹
 .۴۸۸۹: ۶همان، . ۳۰
 .۴۹۰۳: ۶همان، . ۳۱
 .۴۹۰۵: ۶همان، . ۳۲
 .۴۹۱۱: ۶همان، . ۳۳
 .همان. ۳۴
 .۲۰۷ -۲۰۶، ص عشق در عرفان اسالمينصرت اهللا،  كامياب تالشي،. ۳۵
 .۲۳۴همان، ص . ۳۶
 .۱۵۳همان، ص . ۳۷
 .۱۶۱همان، ص . ۳۸
 .۴۹۳، ص ۱۳۷۵ارات نگاه، تهران، ، به اهتمام مؤسسة انتشديوان حكيم سنايي غزنوي. ۳۹
 .۲۴۵، ص عشق در عرفان اسالميكامياب تالشي، نصرت اهللا، . ۴۰
 .همان. ۴۱
 .همان. ۴۲
 .۲۴۶همان، ص . ۴۳
 .۲۵۴همان، . ۴۴
 .۲۵۵همان، ص . ۴۵
 .۲۲۷، ترجمة قاضي سجاد حسين، دفتر چهارم، ص مثنوي معنوي مولوي. ۴۶
 .۲۹۱، ص  عرفان اسالميعشق دركامياب تالشي، نصرت اهللا، . ۴۷
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 .۶۵۵، با مقدمة استاد فروزانفر، غزليات و قصايد، ص كليات شمس تبريزي. ۴۸
 .۶۳۸ با مقدمه و تصحيح محمد علي فروغي، طيبات، ص ،يكليات سعد. ۴۹
 .۲۵ و ۲۴همان، مجلس سوم، ص . ۵۰
 .۷۳۸همان، بدايع، ص . ۵۱
 .۱۱، غزل ۹ص ، به اهتمام غني و عالمه قزويني، ديوان حافظ. ۵۲
 .۳۲۸، ص ۱۹۷۷ديوان حافظ، مترجم قاضي سجاد حسين، دهلي، . ۵۳
 .۷۸همان، ص . ۵۴
 .۱۹۷همان، ص . ۵۵
 .۱۵۳همان، ص . ۵۶
 .۲۴۰همان، ص . ۵۷
 .۳۵۰همان، ص . ۵۸
 .۴۱۵همان، ص . ۵۹
 .۲م، ص ۱۹۹۸، پيشاور، كليات ديوان صحيح سالم پيشاوريپيشاوري، صحيح سالم، . ۶۰
 .۷۸ص همان، . ۶۱
 .۸۷همان، ص . ۶۲
 .۱۶۰همان، ص . ۶۳
 .۱۶۸همان، ص . ۶۴
 .۱۸۵ -۱۷۷همان، ص . ۶۵
 .۱۸م، ص ۱۹۷۳، انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، گلدستة قالتمير محمد حسن،  بنگلزيي،. ۶۶
 .۱۲۵همان، ص . ۶۷
 .۷۶همان، ص . ۶۸
 .۸۲همان، ص . ۶۹
 .۱۲۷همان، ص . ۷۰
 .۱۱: ۱، ۱۹۸۱، كراچي، ديوان آشكار، سرمست، سچل. ۷۱
 .۱۲: ۱همان، . ۷۲
 .۱۶: ۱همان، . ۷۳
 .۱۹: ۱همان، . ۷۴
 .۳۱: ۱همان، . ۷۵
 .۵۵: ۱همان، . ۷۶
 .۵۶: ۱همان، . ۷۷
 .۹۷: ۱همان، . ۷۸
 .۱۲۹: ۱همان، . ۷۹
 .۱۳۱: ۱همان، . ۸۰
 .۱۴۷: ۱همان، . ۸۱
 .۱۵۱: ۱همان، . ۸۲
 .۱۵۵: ۱همان، . ۸۳



 

  

31   زمزمة عشق در خمخانة صوفيان پاكستان

  

 .۱۶۸ :۱همان، . ۸۴
 .۱۲۴: ۲همان، . ۸۵
 .۱۲۷: ۲همان، . ۸۶
 .۸، چاپ احمد سروش، ص كليات اقبال. ۸۷
 .۱۰همان، ص . ۸۸
، ۱۳۵۷، به اهتمام خانة فرهنگ ايران، الهور، مجلة يادنامة اقبال، »عقل و عشق در شعر اقبال«ضياءالدين،  سجادي،. ۸۹
 .۱۴ص 
 .۱۸، ص ۱۹۷۲، الهور، )فارسي(كليات اقبال . ۹۰
 .۱۹، اسرار خودي، ص كليات اقبال. ۹۱
 .۲۲همان، ص . ۹۲
 .۴۷همان، ص . ۹۳
 .۶۲همان، ص . ۹۴
 .۲۱ -۲۰همان، پيام مشرق، ص . ۹۵
 .۵۵همان، ص . ۹۶
 .۱۴۰همان، ص . ۹۷
 .۱۵۱همان، ص . ۹۸
 .۱۵۲همان، ص . ۹۹
 .۱۸۸همان، ص . ۱۰۰
 .۱۱همان، زبور عجم، ص . ۱۰۱
 .۴۶همان، ص . ۱۰۲
 .۷۳همان، ص . ۱۰۳
 .۱۰۸همان، ص . ۱۰۴
 .۱۱۳همان، ص . ۱۰۵
 .۱۰همان، جاويدنامه، ص . ۱۰۶
 .۶۹، ۶۸همان، ص . ۱۰۷
 .۷۵همان، ص . ۱۰۸
 .۱۲۹همان، ص . ۱۰۹
 .۵، ص پس چه بايد كرد اي اقوام شرقهمان، مثنوي، . ۱۱۰
ارات مركز تحقيقات ، انتشاحوال و آثار فارسي حضرت سلطان باهو و نظري در افكار ويالطاف علي، سلطان، . ۱۱۱

 .۲۳۴م، ص ۲۰۰۳آباد،  فارسي ايران و پاكستان، اسالم
موضوعات كبير مالعلي قاري دهلي، : ۷۸۲: ۲، شاه عبدالحق محدث نولكشور مدارج النبوتحديث قدسي، . ۱۱۲
 .۵۴ص 
 .۶م، ص ۱۹۹۳، به اهتمام سلطان الطاف علي، الهور  روحيةرسالحضرت سلطان باهو، . ۱۱۳
 .۸ ص همان،. ۱۱۴
معاذاهللا اگر اين وثيقة لطيفه را از زبان بنده . اگر اين را آثار قدرت رباني دانند به او، اگر وحي منزل خوانند روا. ۱۱۵
الحق اگر ولي واصل كه از رجعت عالم روحاني يا عالم قدس شهود از درجة خود افتاده باشد، اگر توسل به . داني
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اگر او توسل نگرفت او را قسم و اگر ما او را نرسانيم ما را قسم و .  كاملاين كتاب مستطاب جويد آن را مرشديست
 ).۱۲رسالة روحي، ص (اگر سلك سلوك معتصم و ممتسك شود، به مجرد اعتصام زند دل و روشن ضمير سازم 

 .۱۴، ص رسالة روحيحضرت سلطان باهو، . ۱۱۶


