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  پیشگفتار

ایـن  گردد و بـا   امانتدار حضرت حق می، اي الهی است که انسان با پذیرش آن عشق عطیه

نوري اسـت کـه از ازل سـر بـرآورده تـا ابـد        .یابد موجودي خاکی است به افالك بار می که

عشق در واقع ذات پنهان جنبش آفرینش خداست و بـه همـین لحـاظ حقیقتـی     . خواهد تابید

هر چه به ظهور رسیده و هر چه هست همـه آیینـه   . است ازلی و ابدي و آن را نهایتی نیست

عشق کیمیایی اسـت کـه انسـان را بـر موجـودات      . ق استجمال او و در حقیقت جمال عش

تمـام نمـاي     ناشناختنی که انسـان را بـه آینـه    بخشد و اکسیري است دیگر تعالی و برتري می

  . کند تجلیات حق تبدیل می

به عنوان شاعر عارفی که عشق و محبت در اشـعارش مـوج بزنـد شـناخته نشـده       سنایی

توان آن را در ابیـاتی   ، میمی و عشق جدا ناشدنی هستندعرفان اسال یی کهاآن جااما از  .است

حاضر با جست   مقاله. چینشی نو ارائه نمود با از ال به الي اشعارش استخراج کرده و پراکنده

صـعود وجـود بـا     است و عشق را در قوس نـزول و  و جو در آثار سنایی به این امر پرداخته

  .نماید می زبان سنایی تحلیل

  نقش عشق در خلقت و آفرینش  

را کـه موجـب    آن چـه داننـدو   بسیاري عشق را جزء فطرت انسان می، در عرفان اسالمی

همان عشق بـه معنـاي حـب ذاتـی     ، باشد ارتباط خالق و مخلوق و همچنین پیدایش عالم می

از نظر سنایی نیز عشـق  ) 288: 1378، موسوي خمینی.(نمایند می حضرت حق به حق معرفی

  : وجود انسان فطري و مادرزادي استدر 
  

ــویم   ــو شـ ــدگی یکسـ ــا و بنـ ــرم از راه وفـ   گیـ
  

  

  ایـن عشـق مـادرزاد را   ، چون کنیم اي جان بگو  
  

  )4غزل  :1362، سنایی(    
  

او جهان . همچنین وي معتقد است که ارتباط خاصی ما بین خداوند و انسان برقرار است

شـمارد و   خـالق هسـتی مـی     هداند و انسان را برگزید میزبون و پست ، را در مقایسه با انسان

  : مورد عشق و محبت او
  

 گفــــت مــــن دســــتگیر الهــــوتم   
 
  

 قائـــــــد و رهنمـــــــاي ناســـــــوتم  
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ــت    ــاي منس ــت ج ــه بخ ــانی ک  در جه
  

ــر      ــه زی ــان جمل ــن جه ــای ــتپ  اي منس
  

ــق    ــه خل ــت از هم ــه ماس ــق ب ــر ح  نظ
  

 خلقــت مــا جداســت از همــه خلــق      
  

 )کلینفس ، 6باب: 1362، سنایی(    
  

  :گوید و در جایی دیگر می
  

  خوش بر عقل و برادراك زد، عشق آن معشوق
  

  

ــر افــالك زد    ــازي را بکــرد و خــاك ب   عشــق ب
  

  )111غزل: 1362، سنایی(    
  

از نگاه سنایی عشق و عنایت خاص پروردگار عـالم کـه بـه انسـان تعلـق گرفتـه و او را       

افالك رسانده و تاج بزرگـی و شـرف بـر    فضلی بوده که خاك را به ، اشرف مخلوقات نموده

  :سر انسان نهاده است
  

  گــــر نبــــودي زوي عنایــــت پــــاك 
  

  کــی شــدي تــاج دار مشــتی خـــاك      
  

  )شکرو شکایت1باب :1383، سنایی(    
  

  وریـــــدت انـــــدرکار  آفضـــــل او 
  

ــازار       ــن ب ــد ای ــی ب ــاك ک ــر خ ــه ب   ورن
  

  )همان(    
  

دارد و او  آفرینش انسانی خـویش وا مـی  زند و او را به تفکر در  سنایی بر انسان نهیب می

نمایـد کـه میـان خـالق و مخلـوق جـاري        انگیز پر مهر و محبتی می شگفتي  هرا متوجه رابط

محبت حضرت پروردگار به انسان قابل مقایسه با هیچ محبتی نبوده و بـی نظیـر و بـی    . است

ت خداونـد نسـبت   همانند است تا جایی که محبت والدین نسبت به فرزند در مقایسه با محب

   :نماید به انسان بسیار ناچیز می
  

ــیش  ــه پـ ــی کـ ــود آن نبینـ ــر ز وجـ   تـ
  

ــود      ــم موج ــرد در رح ــو را ک ــون ت   چ
  

ـــی   ـــه از خونـ ـــه مـ ــت داد نُـ   روزیـ
  

  کــردگـــــار حکیــــم بــــی چونــــی  
  

  )حکمت وسبب روزي1باب :1383، سنایی(  
  

ـــو را  ــرد تــ ــز کــ ــاچیز چیــ   او ز نــ
  

ـــو       ـــرد ت ــز ک ـــودي عزی ـــوار ب   راخ
  

  )توحید، همان(    
  

باشد و محبت صـفتی از صـفات حـق تعـالی      عشق آخرین حد محبت یا کمال محبت می
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کـه انتظـار    چنـان  –و اما آغاز محبت نیز از سوي اوست ) 138: 1366، بقلی شیرازي. (است

  .)54/سوره مائده(» و یحبهم و یحبونه« -رود  نیز می

هستی قـرار داده اسـت و مـابقی آفـرنیش را در       هخداوند انسان را مکرم گردانیده و جلو 

  : اختیار انسان قرار داده یا به خاطر او خلق کرده است
  

  در نگـــر تــــا کـــه آفــــرید تــــو را؟ 
  

ـــو را؟     ـــزید تـ ــه بـرگـ ــراي چـ   از بـ
  

ــرد   ــرم کـ ــو را مکـ ــودي تـ ــاك بـ   خـ
  

ــو بزان    ــت جلـ ـــرد   هسـ ــالم کـ   دو عـ
  

  )کرامت بنی آدم: 1380، سنایی(    
  

  آفـرینــــش همــــه غـــالم تواَنــــد    
  

  از پـــِیِ قـــوت و قـــوام تـــو اَنـــد      
  

  )همان(    
  

جهـان بـر اسـاس عشـق      .عشق درجهان بینی عرفانی سنایی پایه و اساس آفرینش اسـت 

حـق تعـالی خواسـت    ، عشق حضرت حق بود بر خویشتن خـویش ، و عشق اول آفریده شد

ـ   به جلوه درآورد جمال خویش را  نـام حقیقـت محمدیـه   ه بنابراین حقیقتی را خلق فرمـود ب

که آینه تمـام نمـاي اسـماء و صـفات او بـود و آن حقیقـت را در       ) 1/163: 1381، قیصري(

  هعلیه و آله متجلی نمود و جلـو ... خاتم النبیین حضرت محمد صلی ا، صورت سیدالمرسلین

والك لَما لَ«گر ساخت و حدیث معروف  جهانیان جلوهکامل خویشتن را در انسان کامل براي 

  : حق ایشان فرمودرا در»خلَقت االفالك
  

  »لَعمــــرَك«اي نقــــش نگــــین تــــو 
  

ــو     ــت تـ ــت خلقـ ــوالك«وي خلعـ   »لـ
  

ــان    ــو روح پاکـ ــط تـ ــوي خـ ــر بـ   بـ
  

ــه    ــته تختـ ــل بشسـ ـــاك از عقـ ــا پـ   هـ
  

  بـــا نقـــش تـــو گفتـــه نقـــش بنـــدت 
  

  »لــــوالك لمــــا خلقــــت االفــــالك«  
  

ــنایی(     ــزل :1362، ســـ   )217 غـــ
  

، علیه و آله در جاهاي مختلفی یـاد کـرده  ... سنایی از وجود نازنین حضرت محمد صلی ا

همچنـین از ایـن قبیـل در    ، باشد   هاي ذکر شده در رابطه با مبدأئیت عشق در خلقت می نمونه

  : فرماید جاي دیگري می
  

  اي روح ملـــک را دایــــه ، اي نـــور فلـــک را مایـــه   
  

  

  شد فوق و تحت از تو خرم امروز و فـردا ، اي سایه بر فرق عالم  
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ــت ــت ، زان توســ ــان توســ ــالم جــ ــل دو عــ   اصــ
  

  

  ارواح را داري خَـــدم، رضـــوان کنــــون مهمــــان تـوســــت  
  

  )108 قصیده، همان(    
  

  نقش عشق در سیر و سلوك وکمال انسان 

رجـوع و  ، بر مبناي حرکت حبی یا همان عشـق اسـت  ، همان طور که آغاز و صدور عالم

همه عالم در جسـت و جـوي   . گیرد می انجام بازگشت آن نیز با شوق و عشق وصول به خدا

   .مرکزي براي تعالی و در طلب دائمی براي مستقري همیشگی است

متعلَّق  .کند می با توجه به مراتب وجودي انسان گوهر عشق در وي به صور مختلف بروز

که سـنایی عشـق را آن زمـان    ، تواند باشد می تاي الهیفیها گرفته تا ذات بی همآن از دنیا و ما

  .شمرد که معشوقش نیز حقیقی یعنی تنها حقیقت هستی باشد می حقیقی بر

  نقش عشق مجازي 

آید که البتـه منشـأ    وجود میه محبت و هوا باعث ایجاد عالقه گشته سپس وجد و عشق ب

  )125: 1347، انصاري. (باشد آن هوا و هوس و حب مجازي می

دارد و لهو و هوس را دور از جایگاه رفیع عشـق    انسان را از این عشق بر حذر می، سنایی

  : شمرد می
  

  عشـق شـمردند خلـق   ، لهو و هوس را همـی 
  

  

  نکه به هنگام توسـت آ، چیست، عشق نه آنست  
  

  ) 33غزل: 1362، سنایی(    
  

سوره احزاب معتقد است انسان ظلـوم و جهـول اسـت و عشـق و      72او با عنایت به آیه 

  : شناسد داند و نمی محبت الهی را قدر نمی
  

  ظـلــــوم و جـهـــــولي  هآدمــــی زاد
  

  فضــل حـــق را همــی زنــد بــه فضــول   
  

  )شکر و شکایت1باب: 1383، سنایی(    
  

نامـد و آن را مایـه گنـاه و گمراهـی      حکیم عشقی را که حقیقی نباشد گزند و آسیب مـی 

  : فرماید دانسته و افتادن در ورطه این نوع عشق را به برگزیدن غمخانه تشبیه می
  

  آسیب عاشـقی و غـم عشـق و گمرهـی    
  

  هـا وزیـب   تا روي او بدید پس آن طرفه  
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  غمخانه برگزیـد و ره عشـق و گمرهـی   
  

  بـرآرد نوعـی دگر زجــیب   می هر روز  
  

  )23غزل :1362، سنایی(    
  

سنایی در جاي دیگر عشق مجازي را مربوط به جسم خاکی انسان دانسته و عشق حقیقی 

  : داند را به دل یا همان جان روحانی انسان مربوط می
  

  بـا کـار گـل   ، فرق کُن در راه معنی کارِ دل
  

  

  کار است، اي پسر، کاین که تو مشغول آنی  
  

  )40غزل :همان(    
  

برد که چگونه از وصال  عاشقی که عشق او حقیقی نباشد همیشه در این اندیشه به سر می

او هرگـز تکامـل و تعـالی معشـوق را     ، مند شود و حداکثر تمتع را ببـرد  معشوق خویش بهره

. گیـرد  می خواهد بلکه به فکر تملک و تصاحب محبوب بوده و تنها منافع خود را در نظر نمی

  ) 7/176: 1383، مالصدرا(

اي بسوي روشنایی و رسیدن بـه   تواند دریچه گاه می، عشق مجازي در عین نکوهیده بودن

برخـی  . عاشق در این مرحله توانسته از خود رها شده و به غیـر بپـردازد  ، عشق حقیقی باشد

حسـن و   عرفا نیز معتقدند عشق مجازي در واقع عشق به جسـم نیسـت بلکـه عشـق بـه آن     

باشد و در نهایت هر عشقی عشق بـه   زیبایی تعبیه شده از ناحیه حضرت حق در آن جسم می

تواند از مرحلـه عشـق    است که عاشق می این گونهو ). 37: 1377، داعی شیرازي(حق است 

سـنایی عشـق مجـازي را بـه     . مجازي پا فراتر گذاشته و به سوي عشق حقیقی رهنمون شود

   :نماید تشبیه می» صورت عشق«به  آن راو در جاي دیگر کند  بازي تشبیه می
  

ــارِ دل ــت   ، ک ــازي درگذش ــا زب ــازاي نگارین   ب
  

  

  شد حقیقت عشق و از حد مجـازي درگذشـت    
  

  )65غزل :1362، سنایی(    
  

ـــوست   ـــد پ ـــت باش ـــق پوس ـــورت عـش   ص
  

  

  عـشق بـی عـیـن و شـیـن و قــاف نکوسـت    
  

  )صفت عشق 5باب: 1383، سنایی(    
  

  مراحل عشق از خود به خدا 

در این اسـت کـه   ، آنگاه که آلوده به فسق و گناه نباشد، شاید حکمت ایجاد عشق مجازي
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، همـدانی . (همـوم بـه هـم واحـد تبـدیل گـردد        هدل عاشق از هموم مختلف پاك شده و هم

عاشق ابتدا باید بتوانـد از خـودي خـود دسـت شسـته یـا بـه        ، از نگاه سنایی) 1/340: 1390

  : بارتی از خود گُم شود تا به ملک معشوق باریابدع
  

  -ارچه همنشینی بـا مـن    –تا با خودي 
  

  تـا مـن   ، اي بس دوري که از تـو باشـد    
  

  در من نرسی تا نشــوي از خــود گــم   
  

  کاندر ره عشق یـا تــو گُنــجی یـا مـن       
  

  ) 314رباعی ، 1362، سنایی(    
  

  : فرمایند و در جاي دیگري حکیم چنین می
  

  چون آتش و آب، تا در ره عشقِ دوست
  

  از خود نشوي نیست بـه هسـتی نرسـی     
  

  )398، همان(    
  

باطن عاشق و هویت او عین ظهور معشوق است چون عشق و عاشق از جلوه و تجلی و 

، ظهور معشوق پدید آمده و عاشق اگر عاشقی کند و توان رسیدن به معشوق را در خود ببیند

و فقـط معشـوق بـر وي تجلـی     ) 35: 1375، فرغـانی (بیند  خود را نمیجا که رسد دیگر  آن

  . یابد یابد و همه هستی خود را در هستی معشوق می می

  : فرمایند حکیم سنایی در این مورد چنین می
  

ــا را     ـــت م ـــانا هس ــرد ج ــت ک   جمال
  

ـــا را       ــت م ـــا پس ــرد ماه ـــت ک   جالل
  

  نگــارا چــون تــو هســتی   ، دل آرامــا
  

ــد     ــه بای ــزي ک ــه چی ــارا  ،هم ــت م   هس
  

  )2 غزل :1362، سنایی(    
  

  چون مات برد ماست همه کس حریـف ماسـت  
  

  

  همه عین هست ماست، ستکه نیستی  آن جاو  
  

  )29 غزل، همان(    
  

با جذبه جرقه زیبایی انسانی آغاز شده و عاشـق در  ، گاه سیر عاشق در سلوك عشق الهی

در وادي عشـق الهـی کـه وادي پـر خطـري      این مسیر آبدیده گردیده و با دلی زالل و صاف 

و طالب یافتن معشـوق حقیقـی و فطـري خـویش     ) 76: 1366، کرمانی(گذارد  است قدم می

  : سازد را سرلوحه مسیر خویش می) 522: 1375، قیصري(» من طَلبنی وجدنی«گردد و  می
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ــوق    ــدر راه معش ــم ان ــب باش ــو طال   چ
  

  طلــــب کــــردن بــــود راه عبــــادات  
  

  ) 72غزل ، 1362، سنایی(    
  

، گـردد  مـی  معشـوق را بیشـتر بشناسـد عشـق افـزون     ، که هر اندازه عاشق با توجه به این

 .معرفت خداست که از میان تمـام خالیـق بـه انسـان تعلـق دارد      توان گفت عشق حقیقی می

طلب خداوند در هیچ فردي از موجودات عالم نیسـت مگـر انسـان و معرفـت خداونـد نیـز       

گـردد عـالم    رسـد و انسـان کـاملی مـی     باشد و انسانی که به نهایـت مـی   مخصوص انسان می

) 145: 1386، نسفی. (باشد و معرفت خداوند جز در انسان عالم و عادل نمی .شود و عادل می 

  : نظر حکیم سنایی نیز جز این نیست
  

ــود    ــده را نبــ ــیچ آفریــ ــق هــ   عشــ
  

ــود     ــیده را نبــ ــز رســ ــقی جــ   عاشــ
  

  )عشق ذکر 5 باب: 1383، سنایی(    
  

که در شب معراج به لقاي دوست دعوت شـد و  ، راه عشق راي  هترین پیمود کامل، حکیم

  : کند به بارگاه با عظمتش بار ریافت چنین توصیف می
  

  هرگـز نیسـت ایـن ممکـن    ، زخود تا گم نگردي باز
  

  

  جمـال حضـرت سـلطان   ، که بینی از ره حکمـت   
  

  نه سید بود کز هسـتی شـبی گـم شـد دریـن منـزل      
  

  

  کز او تا حق کمانی بود و کمتـر زان  اآن جارسید   
  

  )136قصیده: 1362، سنایی(    
  

تواند عاشق واقعی باشد که بتوانـد از تعینـات دنیـوي     حکیم معتقد است عاشق زمانی می

   :فناي در معشوق و جان دادن در مقابل او باشد، چشم بپوشد و آرزوي او
  

  گفـــت کـآخـــر بوقــت جـــان دادن   
  

  اَت از چیست وین خوش استادن؟ خنده  
  

ـــیرند    ــرده برگ ــو پ ــان چ ـــفت خوب   گ
  

  عاشـقان پیـشـشـان چـنـیــن مـیرنــد    
  

ـــود   ـــاي وره نـبـ ـــق را رهنـمـ   عـشـ
  

ـــود      ـــه نـب ـــر و کـل ـــت س   در طریـق
  

  )ذکر عشق 5باب: 1383، سنایی(    
  

ـ     آن کـه هرگـز نمیـرد   «فناي در عشق عین بقاست  ، حـافظ (» عشـق ه دلـش زنـده شـد ب

عاشق واقعی هرگز ترسی از مرگ ندارد و عاشقی عین زندگانیسـت و مرگـی   ) 11غزل:1385
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  : در آن راه ندارد
  

  چـــون بترســی همــی زمــردن خــویش 
  

ـــش    ـــري بی ـــا نمی ـــاش ت ـــی ب   عـاشق
  

  کــه اجـــل جــان زنـدگــان را بــرد    
  

ــرد     ــده گشــت نم ــه از عشــق زن ــر ک   ه
  

  آتــــش بـــار و بـــرگ باشــــد عشـــق
  

ــرگ بـاشـــد عشـــق ملــک    ـــموت م   ال
  

  )صفت عشق 5 باب: 1383، سنایی(    
  

کنـد   مـرده تشـبیه مـی     هبه زند، انسانی را که در وادي عشق قدم ننهاده، در عین حال، وي

پس در واقع در ، کشد اما روح او از عالم عشق بیخبر است یعنی انسانی که در ظاهر نفس می

که سالک طریق عشق نشود از زندگان  و تا زمانی روح او مرده است، عین داشتن جسم زنده

و باید بداند براي طی طریق الَی اهللا ابتدا باید دست از تعلقات دنیا بشوید و پاي ، نخواهد بود

   :پیش بگذارد
  

  زان پیش که نوبت به سر آید تـو در آن کـوش  
  

  

  مــرده ي  هزنـده شــوي اي زنــد  ي  هتـا مـرد  
  

  )165 قصیده :1362، سنایی(    
  

توصیه بـه  ، کند و در این راه عاشق را به نیست گشتن از هستی خویش دعوت می، حکیم

   :داند غیر خداست را فانی می آن چهفرماید و هر  ایستادگی و استقامت می
  

  چون تو از بـود خـویش گشـتی نیسـت    
  

ـــست    ــد و در راه ایـ ــد بنـ ــر جهـ   کمـ
  

ـــده عاشــقان بـرجـــان    در رهــش خوان
  

  »عـلیـهــــا فــــان کــــل مــــن«آیــــه   
  

  )توحید1باب: 1383، سنایی(    
  

حکیم معتقد است عشق خونریز است و سر برو عاشقی که سر خویش به پـاي معشـوق   

  . زند افکند سروري و برتري را براي خود رقم می می
  

ــاي   ــر جـــان ربـ ــد ، دلبـ   عشـــق آمـ
  

  عشــق آمــد ، ســر بــر و ســر نمــاي     
  

  )ذکرعشق 5 باب، همان(    
  

سـر  . گردد که عاشق نمانده باشـد  هستی و تعین است و وصال آنگاه میسر میسر عالمت 

راز خود را بـه چنـین عاشـق سـر     ، عشق، بریده وصف عاشق جان باخته بوده و بقول حکیم

  : اي باز خواهد گفت و بس باخته
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ــد راز   ــده گویـ ــر بریـ ــا سـ ــق بـ   عشـ
  

  زانکـــه دانـــد کـــه ســـر بـــود غمـــاز  
  

  )همان(    
  

دارد و چشم پوشـی   خواند و از غفلت بر حذر می او عاشقان را به اخالص و یقین فرا می

  : داند منزل اول عشق می، باشد را تعلقات و تعینات دنیوي می آن چهاز جان و تن و هر 
  

  بــر بســاط عاشـــقی از روي اخــالص و یقـــین   
  

  

  چون ببازي جان و تن مقصود آنگه حاصل اسـت   
  

ــت ــار از روي غفل ــدان  زینه ــازي م ــن ســخن ب   ای
  

  

  زان که سر در بـاختن در عشـق اول منـزل اسـت   
  

  ) 40 غزل :1362، سنایی(    
  

یـازد و بـه لقـاء     عاشقی که سر خویش در راه معشوق ببازد به جایگاه رفیعی دسـت مـی  

دوگانگی در آن راه نخواهـد یافـت و   ، جایی که وي بدانجا تعلق دارد، گردد محبوب نائل می

  : عشق و عاشق و معشوق همه یکی خواهند بود و متحد
  

  عشق هم عاشـق اسـت و هـم معشـوق    
  

  عشــق دو رویــه نیســت یــک روئیســت  
  

  )54غزل ، همان(    
  

  هاي عاشق و معشوق  ویژگی

  ي عاشقی ها نشانه

محبـوب یـا معشـوق اسـت     اشتیاق دیدار و لقاي ، هاي بارز عاشق یکی از ویژگی –الف 

و چه بسا این اشتیاق که با انتظار وصل همـراه اسـت بسـیار    ). 312: 1381، محمدي وایقانی(

حکیم معتقد است اشـتیاق عاشـق   ، سخت بوده و تحمل جدایی از معشوق بسیار دشوار باشد

ماند و مانند حضرت موسی که عنان صـبرش از   اوج برسد تحملی براي او باقی نمی وقتی به

  : خواهد شد، ف رفتک
  

  مست گشت عربده آغاز کـرد موسا چون
  

  وقت تجالي توسـت ، صبر به غایت رسید  
  

  )35 غزل: 1362، سنایی(    
  

وي عاشق مشتاق همیشه از ناحیه معشوق در رنجش خاطر است و شـاید هـیچ     هبه عقید

  : سالمتی براي عاشقان رقم نخورده است
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  مشــتاق را این دل ، چند رنـجانی نگـارا

  
  یا سالمت خود مسلم نیست مر عشـاق را   

  
  )11غزل، همان(    

  

به وصل معشوق نرسـد همچنـان افسـرده اسـت و      زمانی کهحکیم معتقد است عاشق تا 

پس با رسیدن به این ، گردد مالقات عاشق و معشوق در مقام فنا حاصل می. غمگین و مشتاق

هـاي او را پایـان    وصـال و لقـاي محبـوب غـم    ها رهیده و شادي  عاشق دیگر از غم، مرحله

  : بخشد می
  

  عـاشـقـی را یـکــی فـســرده بـــدید   
  

  کـه همی مـرد و خـوش همـی خندیـد    
  

ــان دادن  ـــوقت جـ ــآخر بـ ـــفت کـ   گـ
  

  اَت از چیست وین خوش اسـتادن  خنده  
  

  گـفــت خوبــان چــو پــرده برگیرنـد    
  

  عـاشـقـان پــیـششـان چـنـین میــرند   
  

  )عشق ذکر 5 باب: 1383، سنایی(    
  

انگارد که عاشق با جان خـویش ایـن راه را همـوار     حکیم راه عشق را مسیري ناهموار می

خرد و جان خویش را به بهـاي   جایی است که عاشق غم معشوق را می، بازار عاشقی .کند می

  : پردازد آن می
  

ــس   ــق آنکـ ــت راه عشـ ــه هموارسـ   نـ
  

  کــه بــا جــان عشــق را همــوار دارد      
  

  جانـــان خـــرد و جـــان فروشـــدغـــم 
  

ــازار دارد    ــن بـ ـــوره در ایـ ـــسی کـ   کـ
  

  )97غزل : 1362سنایی، (    
  

  . هاي بارز عاشق است یکی دیگر از ویژگی، سرگشتگی و حیرانی -ب

عاشق حقیقی که معشوق او خداست در هر چه قصد کند و در هر حالتی که باشـد روي  

زاوارترین عشـاق بـراي سـرگردانی و    عاشقان خداوند س، معشوقش برایش جلوه خواهد کرد

حکـیم سـنایی معتقـد اسـت عاشـق واقعـی از هجـران        ) 104: 1380، ابن عربی( .اند حیرانی

اش تیـره و تـار    سرگشته است که شـب و روزش بهـم ریختـه و زنـدگی     آن چنانمعشوقش 

  : گردد می
  

  شــد گشــت زهجــران دلفــروزم روز   
  

  روز سـوزم  جـهــان یـز شـد ازآه شب ن  
  

  روشــنی و تیرگــی از روز و شــبمشــب 
  

  اکنون نه شبم شب اسـت و نـه روزم روز    
  

  ) 205؛ رباعی 1362، سنایی(    
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آوارگـی حاصـل اوسـت و کسـی کـه در      ، از نگاه حکیم هر که مشتاق عشق الهی گشت

  :جستجوي او باشد حیران است و سرگشته
  

  یکبــارگی آواره شــد، هــر کــه شــد مشــتاق او
  

  

  او در جان و دل منزل نکردجویاي ، هر که شد  
  

  ) 142غزل: 1362، سنایی(    
  

ـ  عاشق چنان سرگشته است و حیران که گویی اطراف خود را نمی قـول حکـیم   ه بیند یا ب

  : اي بینایی در دیدگان او باقی نمانده است گویی ذره
  

  خورشید را ازذره نشناسم همی ي هچشم
  

  اي در دیده بینـایی مرا نیـست گویی ذره  
  

  )16 غزل، همان(    
  

داند که وصـال معشـوق    و نهایتاً حکیم آرامش و شادمانی را زمانی براي عاشق ممکن می

  :برایش حاصل شود
  

  شادي و آرام نبود هـر کـه را وصـل تـو نیسـت     
  

  

  هر که را وصل تو باشد هر چه باید جمله هست  
  

  )42 غزل، همان(    
  

این دلتنگی دلیل خاصـی جـز عاشـقی    ، ویژگی دیگر عاشق دلگیري و دلتنگی اوست -ج

عاشـق  ، ندارد و دارویی جز وصال براي آن نیست و این دلتنگی و غم و اندوه حاصـل از آن 

حکـیم سـنایی از ایـن دلتنگـی و     ) 104: 1380، ابن عربـی . (گردد را به طریق فنا رهنمون می

  : داند کند و درهاي بال را بروي عاشق گشوده می دلگیري به آتش تعبیر می
  

  عشـــقا تـــو در آتشـــی نهـــادي مـــا را
  

ــه گشـــادي مـــا را      درهـــاي بـــال همـ
  

  )147: 1385، شفیعی کدکنی(    
  

توانـد   عاشق در نگاه حکیم پر درد است و گریان و هیچ چیزي جز وصال معشـوق نمـی  

   :دردهاي او را تسکین دهد
  

  تـو ز گریـه باشـد پـردرد    ي  هچون چهر
 
  

  مــگرد بـه هــیچ آبــی آلــوده    ، زنـهار  
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ــان بایــد مـــرد    کانــدر ره عاشـقـــی چن
  

  کـز دریـا خشـک آیـد و از دوزخ سـرد       
  

  )150: همان(    
  

از دیدگاه وي عاشق درونی پر درد و سوزناك دارد و چـون آه بـر کشـد آه او سـوزاننده     

  : است و آتش گون
  

  در ده پــســـــرا مـــــیِ مـــــروق را  
  

ـــق را    ـــق موفـــ ـــاران مـوافــــ   یــــ
  

ــو آه  ــه چ ــی ک ــف  زان م ــقان از ت   عاش
  

  انگشــــت کنــــد بــــر آب زورق را    
  

  
  )10غزل: 1362، سنایی(

  

  هاي معشوق  ویژگی

هاي  تواند صورت حقیقت مطلوب عاشقان یا همان معشوق می، الدین در نگاه محی -الف

همچنـان یگانـه در پشـت    ) معشوق واقعی( آن کهگوناگون یا مظاهر متعدد داشته باشد حال 

  )191: 1387، طباطبایی. (ماند مستور میها  این جلوهي  هپرد

  : فرماید حکیم سنایی نیز بر همان اعتقاد شیخ اکبراست و می
  

  روزي که سر از پرده برون خواهی کـرد 
  

  آن روز زمـــانه را زبـــون خــواهی کــرد  
  

  وجمال زین فزون خواهی کـرد  گرحسن
  

  چه جگرهاست که خون خواهی کرد یا رب  
  

  ) 132رباعی : 1362، سنایی(    
  

حکیم معشوق را داراي جمال و کمال متعـالی دانسـته و فرمـان او را تکیـه گـاه عـاقالن       

او عاشقان را مدیحه سراي معشوق و عشق حقیقی را که الیق معشوق باشد از هوا . خواند می

  : شمارد و هوس بدور دانسته و ساحت پاك عشق را خاص معشوق حقیقی می
  

  ناز کـز تـو در ایـام توسـت     این چه جمالست و
  

  

  وین چـه کمالسـت بـا زکـز شــرف نـام توســت         
  

  تـکیه گـه عاقالن لـطـف بـه تقـدیــر توســت  
  

  

ـــوست      ـــدام ت ــه ان ـــاز ب ـــان ن ـــت عاشق   تربی
  

  لهو و هـوس را هـمی عشــق شــمردند خلـق   
  

  

ــام توســت آن کــهعشــق نــه آنســت هســت      بــه هنگ
  

  )33 غزل: 1362، سنایی(    
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فرماید قهر چنین معشوقی بسیار گدازنده بوده و لطف او شـامل حـال بینوایـان     حکیم می

  : درگاهش گشته و نواز شگر آنان خواهد بود
  

ــده  ـــن گدازنــــ ــر او نازنیــــ   قهــــ
  

  لـــطــــف او بــینــــوا نــوازنــــده    
  

  )شکایت و شکر 1باب: 1383، سنایی(    
  

کند و شـوق دیـدار و    دل را پر خون میسوداي چنین معشوقی عقل را مجنون و عشق او 

  : به عبارت حکیم، آورد وصالش اندوه و درد به ارمغان می
  

  سوداي تو عقل را چو من مجنـون کـرد  
  

  من پر خـون کرد دل، چـوساغر، تو عشق  
  

  است در ملک خرَد اي چوشحنه که شوقت
  

  هـر چیـز کـه یافت جز غمت بیرون کــرد   
  

  )149: 1385، شفیعی کدکنی(    
  

دانـد کـه    شیخ اکبر معشوق را داراي فطرتی پاك و طبع و طبیعتی دست نخورده مـی  -ب

). 192: 1387، طباطبـایی (خورد و همیشـه بکـر و تـازه خواهـد مانـد       با هیچ کس پیوند نمی

داند و براي وي جایگـاهی بـس رفیـع و     حکیم سنایی نیز هیچ کس را هم رنگ معشوق نمی

  : است دست نیافتنی قائل
  

  من به رنگ تو ندیدم هـیچ کـس را در جهـان   
  

  

  بر تو عاشق باد هرکو در جهان همرنگ توسـت   
  

  ) 34 غزل: 1362، سنایی(    
  

  : پندارد عاشق روا نمیي  هیار و دیدار معشوق را بر دید ءهمچنین لقا
  

  آتــــش در زن زکبـریـــــا در کویــــت
  

  تـــا ره نـــبرد هـــیچ فضـــولی ســـویت  
  

ـــت  آن روي  ــوش از موی ــا بپ ــو زم   نک
  

  زیـرا که بـه مــا دریــغ باشــد رویـت      
  

  ) 102رباعی : 1362، سنایی(    
  

کند و عاشق را به ذره کـه وجـود و    از سوي دیگر حکیم معشوق را به خورشید تشبیه می

  : اي در کار نخواهد بود باشد و بی خورشید ذره حیات ذره به وجود خورشید بسته می
  

ـــی ـــد تویــ ـــم خورشیــ   و ذره مائیــ
 
 
  

ـــم    ـــی نـمـائی ـــو روي ک ـــی روي ت   بـ
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ــک ره    ــرده؟ ی ــاب و پ ــه نق ــی ب ــا ک   ت
  

 از کــــوي بــــر آي تــــا بــــر آئیــــم  
  

  )271غزل : 1362سنایی، (    
  

در نگاه حکیم سنایی معشوق از حسن و جمال بی نهایـت برخـوردار اسـت و از آن     -ج

روست که درد و غم عاشق را نیز نهایتی نیست و این اشتیاق بی نهایت منجر به غـرق شـدن   

  : گردد می آن هاعاشق در معشوق و هم صفت شدن یا یکی شدن 
  

ــران   ــت ک ــو نیس ــوق را چ ــن معش   حس
  

ـــایت ن    ــاق را نهــ ـــتدرد عشــ   یســ
  

ــد از معشــوق     ــق شناس ــر کــه عاش   ه
  

  قـــوت عشـــق او بـــه غایـــت نیســـت  
  

  ) 57غزل: 1362، سنایی(    
  

پـر    هجلو. باشد الدین می فناي عاشق در معشوق از ویژگیهاي بارز معشوق از دیدگاه محی

ربایـد و عاشـق چنـان در اُنـس      فروغ معشوق بر عاشق نمایان شده و امان و قرار از وي مـی 

گردد که از جسم و جـان غافـل شـده و بـا معشـوق خـویش یگانـه         غرق می جمال معشوق

رود پس بایـد شـاد    عاشق در مقام فنا به مالقات معشوق می) 315: بی تا، ابن عربی.(گردد می

باشد و خندان و در طریقت عشق یعنی راه و رسم عاشقی که منجر به فناي عاشق و وصـول  

  )112: 1374، امیري فیروزکوهی. (تشود پرواي جان و مقام نیس به معشوق می
  

ـــدید   ـــرده ب ـــی فسـ ـــی را یک   عاشـق
  

  کـه همی مـرد و خـوش همی خــندید   
  

  گـفت کـآخــر بـوقــت جــــان دادن   
  

  اَت از چیست وین خوش استادن؟ خنده  
  

ــرده بـرگیــــرند    گفــت خـــوبان چــو پ
  

  عـاشـقـان پیـششـان چـنیــن مـیــرند    
  

ـــاي و ره ـــق را رهنـمـ ـــود عشـ   نبـــ
  

  در طـریـقـت ســر و کُــلَـــه نــبــود     
  

  )ذکر عشق 5 باب: 1383، سنایی(    
  

هاي معشوق اسـت کـه عاشـق را بـه      یکی دیگر از ویژگی، صحو بخشی بعد از سکر -د

توانـد بـه شـهود     شیخ اکبر معتقد است جان پاك انسان مـی . گردد وادي احدبینی رهنمون می

سخن من غیـر از  ، گویم که با معشوق خویش سخن می گوید با این میاو . یگانگی نائل شود

شـود و تجلـی    ها و سخنان اوست که بر زبـان مـن جـاري مـی     گفته او نیست و این عبارت

اوست که به واالترین و زیباترین شکل ظهور یافته و هر گونه کثـرت و دوگـانگی را از بـین    

  : گذارد ی نیز این چنین بر این عقیده صحه میحکیم سنای) 315: بی تا، ابن عربی. (برده است
 
  



 95 مستانز*  50شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسالمی / 48

  تـو یـکـی گـرد و دل بـرآر و بـبـیــن 
  

ـــست    ـــی نـی ــم دو تـای ـــو غ   در دلِ تـ
  

  چون به جایی رسی کـه جـز تـو شـوي    
  

  بعــد از آن حــال جــز خــدایی نیـســـت  
  

  تــو مـخـوانـم سـنـایــی اي غـافـــل  
  

  هـا بـه خـود نمـایی نیسـت      کاین سخن  
  

  ) 84غزل: 1362، سنایی(    
  

گاه بـه مقـام    آن، از دیدگاه حکیم اگر عاشق و سالک بتواند از جسمانیت خود بیرون رود

تواند با تکیـه بـر عقـل و     وحدت و یکی شدن با معشوق بار خواهد یافت و در منزل بعد می

ـ  دیل حکمت به صحو بعد از سکر رسیده و مسیر طی شده را به راه روشنی براي خویشتن تب

الیـزال وحـدانیت   ي  هعقل او از چشمي  هکند و همواره در این طریق سیر نماید و چون دید

ها و جسمانیات و ماسوي  هستیي  هتواند بر روي هم رسد که می روشن گردیده به مقامی می

  : پا گذاشته و فقط شاهد شهود خویش باشد
  

  چو زیـن سـوداي جسـمانی بـرون آیـی تـو آنگـاهی       
 

 

ــه راه   ــن  ب ــاي بیضــا ک ــت عالمته ــدت از حکم   وح
 

  عقــلت ي  هره وحـدانـیـت چــون کـرد روشـندیــد  
 

 

  هــاي حســی صــورت الکــن بــه نقــش مهــر هســتی 
 

ـــزد    ـــهاد ای ـــنی ن ـــادت ال از آن مـع ـــرف شه   سرح
 

 

ــه اال ا    ـــی ب ــه گفـت ــن... چـــو حـــرف ال ال ــدا ک   مب
 

  )148قصیده :همان(   
 

  آثار عشق 

بسیار دیده شـده  . باشد ایجاد تحول در اخالق و رفتار عاشق می، عشقیکی از آثار  -الف

هـم و    هکه شخص پس از عاشق شدن از لحاظ شخصیت و رفتار کامالً دگرگون شده و همـ 

عالوه بر تحـول در اخـالق و   . غم او رسیدن به معشوق و جان نثاري در راه او گردیده است

: 1383، ابراهیمیـان (کند  نی فراوانی ایجاد میعشق در عقیده و مرام عاشق نیز دگرگو، صفات

انسـانی  ، حکیم سنایی عاشق را گر چه در میان مردم به سادگی و خـامی مشـهور باشـد   ). 88

هاي آن این پختگی را بـراي او   داند که طی طریق عشق و تحمل دشواري وارسته و پخته می

وام باشـد در نگـاه سـنایی از    و نیز اگر چه عاشق از نظـر مـردم از عـ   ، به ارمغان آورده است

  : رود و این همان تأثیر شورانگیز عشق بر جان عاشق است و بس خواص به شمار می
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  هــر کـــه در عاشقـــی تمـــام بـــود    

  
ــود       ــام ب ــه خ ــر چ ــوانش اگ ــه خ   پخت

  
  آنکــه او شـــاد گـــردد از غـــم عشـــق 

  
ــود       ــام ب ــه ع ــر چ ــش اگ ـــاص دانَ   خ

  
  )147غزل: 1362، سنایی(    

  

ریزد و بـه تمنـاي    وي تمام منیت و غرور عاشق در رویارویی با معشوق فرو می به عقیده

  : داند تمناي وصال معشوق را وراي حد خود می، شود و از آن نیز فراتر رفته وصال تبدیل می
  

  تو هم نفس باشد مراي  همن کیم کاندیش
  

  یا تمناي وصال چون تو کس باشـد مـرا    
  

  )15غزل :همان(    
  

ایجـاد رقّـت و رفـع غلظـت و     . باشـد  سرّ از دیگر آثار مورد توجه عشق مـی تلطیف  -ب

خشونت از روح آدمی و به عبارت دیگر تلطیف عواطف و همچنین توحد و تمرکز و از بین 

در نگاه حکیم کار دشـوار  ) 45 :تا بی، مطهري( .بردن تشتّت و تفرق نیروها از آثار عشق است

شود و لطـافتی کـه از محبـت در دل و     عاشق آسان می عاشقی با نیروي محبت بر دل و جان

  : رساند ها یاري می آید او را در تحمل دشواري جان عاشق پدید می
  

  گرچه دشوار است کار عاشـقی از بهـر دوسـت   
  

  

  کشـد  از محبت بر دل و جان رخت عشق آسان  
  

  )121غزل: 1362، سنایی(    
  

از سوي دیگر عشق در نهاد انسان صفات شاکر بودن و صابر بودن و غیور بودن را ایجـاد  

  : نماید می
  

  در بال چندي بماند صابر و شـاکر شـود  
  

  داغ غیرت برنهد چون رغبتش با آن بود  
  

  )58قصیده: همان(    
  

از هر  دارد که عشق انسان را وا می. هاست از دیگر آثار عشق در انسان ترك دلبستگی -ج

هـا و امیـال و آرزوهـایش بـه یـک نقطـه        چه غیر معشوق است دل بر کنده و تمام خواسـته 

  )89: 1383، ابراهیمیان. (تمرکز یابد) معشوق(

که دل در گرو خـواب و خـورد    آن راداند و  حکیم افکار عاشق را متمرکز در معشوق می

کنـد و   انـد و مـذمت مـی   د و تخت و ملک و سیم و زر دارد از ساحت پاك عاشقی بدور می

داند که از جان خود در راه معشوق بگـذرد و قربـانی    عشق بازي حقیقی را در شأن کسی می
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   :راه عشق شود
  

  عاشقی بر خواب و خورد و تخت و ملـک و سـیم و زر  
  

  

ـــود        ـــمان ب ــا مه ــد ج ــاعتی دل چن ــادت س ــرم ب   ش
  

  کـس را کـه جـان بــازد بـه عشــق   عشقبازي زیبـد آن 
  

  

ـــت قـربــــان بـــود        ـــح اعظــم جــــان او را دی   ذب
  

  )58قصیده :1362، سنایی(  
  

هاي دنیـوي   سکونت در وادي عشق را در گرو جدایی از عالیق و دلبستگی، او به روشنی

  : داند می
  

  تر شویم ها جدا گردیم و ساکن از عالیق
  

  بر بساط نیستی یک چند گاهی دم زنـیم   
  

  )232غزل :همان(    
  

  . باشد فیاض بودن و الهام بخش بودن یکی دیگر از آثار عشق می -د

از نظـر قـواي   ، سازد عشق نفس انسان را کامل کرده و استعدادهاي باطنی او را شکوفا می

، مطهـري (نمایـد  اراده و همت را تقویـت مـی  ، ادراکی الهام بخش است و از نظر قواي حسی

گر و از دولت عشق انسان به  یاض است و بخششاز نظر حکیم سنایی نیز عشق ف). 46 :تا بی

  : هر چیزي که بخواهد خواهد رسید و در سیر این طریق به هر دو عالم دست خواهد یافت
  

  نگــارا چــون تــو هســتی   ، دل آرامــا
  

ــا را      ــت م ــد هس ــه بای ــزي ک ــه چی   هم
  

  شـــراب عشـــقِ رويِ خرمـــت کــــرد 
  

  بســـان نــرگسِ تــو مســـت مـــا را       
  

ـــماگـــر روزي کــــف پایــــت    ببوسـ
  

ــا را       ــت م ــالم دس ــر دو ع ــر ه ــود ب   ب
  

  )2غزل :1362، سنایی(    
  

ایـن   –بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبـود  «: فرماید اگر خواجه حافظ شیرازي می

شاید برداشت او در نوشتن این ) 277غزل :1385، حافظ(» همه قول و غزل تعبیه در منقارش

  : فرماید بیت از قول حکیم سنایی بوده است که در رابطه با فیاض بودن عشق می
  

ـــت    ـــمو دس ـــل روي بن ـــل لع ــا گ   ت
  

ـــودست    ـــرمی نیـاســ ـــلبل از خــ   بــ
  

  )32غزل :1362، سنایی(    
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، عشـق   ههنگام غلبعاشق ، باشد آن هایکی دیگر از آثار عشق و شاید مهمترین » فنا« -هـ 

بـا ایـن   ، گـردد  شخصیت وي نابود نمـی  این کهیعنی با ، شود استهالکی می يدچار نوعی فنا

یابد که سراسر هسـتی و   حال معشوق چنان بر روح و جان او تسلط یافته و در او حضور می

حکـیم سـنایی   ). 359: 1380، صـبور (دهـد  وجود او را زیر استیالي قاهري خویش قرار مـی 

است تا زمانی که عاشق خودي خود را از میان برنداشته به لقاء معشوق دست نخواهد معتقد 

  : یافت
  

  ارچـه همنشـینی بـا مـن     –تا با خودي 
  

  اي بس دوري کـه از تـو باشـد تـا مـن       
  

  در مــن نرســی تــا نشــوي از خــود گُــم
  

  کانــدر ره عشــق یــا تــو گُنجــی یــا مــن  
  

  )154: 1385، شفیعی کدکنی(    
  

 زمـانی کـه  بیند و معتقد است تا  او هستی واقعی را در نیستی تعینات و تعلقات دنیوي می

  :هستی واقعی بروز و ظهور نخواهد یافت، تعینات و تعلقات کشیده نشود  هخط نیستی بر هم
  

  چون آتش و آب، تا در ره عشق دوست
  

  یبه هسـتی نرسـ  ، از خود نشوي نیست  
  

   )155: 1385، شفیعی کدکنی(    
  

  دل به تحفه هر که او در منزل جانان کشـد 
  

  

  از وجود نیستی باید کـه خـط بـر جـان کشـد       
  

  )121غزل: 1362، سنایی(    
  

  دعوي زهجرووصل یار تا کی اندرانجمن
  

ـود      ـران ب   نیست شو در راه تا هم وصل و هـم هج
  

  )58قصیده : همان(    
  

  :گیري نتیجه

طور مستقل نداشـته اسـت   ه تحلیل نقش عشق را بکه در آثارش قصد  سنایی با وجود آن

معرفـی نمـوده   ، در خلقت و آفرینش ولیکن او نیز در بینش عرفانی اش عشق را عامل اصلی

در مسـیر کمـال و صـعود الـی اهللا نیـز عشـق و       . که ساري و جاري در همه خلقت می باشد

بـه  ، بـه مظـاهر دنیـوي    البته از عشق انسانی و عشـق . برد می محبت است که انسان را به باال

توانـد   مـی  ولـی ، دانـد  مـی  کند و در اکثر مـوارد آن را هـوي و هـوس    عشق مجازي تعبیر می

گـاه کـه    آن، شاید حکمت ایجاد عشق مجازي .گذرگاهی براي رسیدن به عشق حقیقی باشد

در این است که دل عاشق از همـوم مختلـف پـاك شـده و همـه      ، آلوده به فسق و گناه نباشد
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هاي عاشق کم شده و ارتقـاء بـه مراحـل     وابستگی این گونههم واحد تبدیل شود و  هموم به

باید بتواند از خودي خود دست  عاشق، در نگاه سنایی. باالتري از عشق براي او ممکن گردد

شسته یا به عبارتی از خود گُم شود و به مرتبه نیست گشتن از هسـتی خـویش رسـد تـا بـه      

عشق حقیقی زندگی و . داند غیر خداست را فانی می آن چهه هر چرا ک .ملک معشوق باریابد

 فـانی در معشـوق  ، عاشق بـا نیسـت گشـتن از خـود و اسـتقامت بـر آن      . حیات واقعی است

چرا که سـر عالمـت   ، کند می عشق خونریز است و راز خود به عاشق سر باخته بیان. شود می

  .هستی و تعین است

، غــم دوري وفــراق از معشــوق، بســیار در وصــالرا شــوق  ي عاشــقیهــا ســنایی نشــانه

معشوق حقیقی را سزد ، در بیان وي این عشق. کند حیرانی و آوارگی معرفی می، سرگشتگی

عاشق را در همه مراحل سـیر  ، عشق .که از حسن و جمال و کمال بی نهایت برخوردار است

و تـرك   هـا  شواريو تحمل د، سرّ او را تلطیف بخشیده، و سلوکی متحول و دگرگون ساخته

طریـق بتوانـد از    از منظـر وي اگـر عاشـق و سـالک    . سـازد  مـی  را بر وي ممکن ها دلبستگی

  هبه مقام وحدت و یکی شدن با معشوق بار خواهد یافت و دیـد ، جسمانیت خود بیرون رود

توانـد بـر روي    رسد که مـی  الیزال وحدانیت روشن گردیده به مقامی میي  هعقل او از چشم

   .اسوي پا بگذارد و فانی در حق گرددمي  ههم
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