دوفصلنامة علمي -پژوهشي
(س)
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا
سال نهم ،شمارة  ،16بهار و تابستان 1396

جریانشناسی نظریة عشق الهی در متون عرفانی فارسی
(از آغاز تا قرن نهم هجری)
محمد رحمانی

1

2

سيد محسن حسينی

3

محمدرضا حسنی جليليان

4

تاریخ دریافت96/12/27 :

تاریخ تصویب97/04/12 :

چکيده

نظریة عشق الهی در عرفان ایرانیی-اسیمیی تحیو و تطیوری خیا

پشت سر گذاشته و پس از تشکیلشدن در بستر جریانهایی خا

را

تکایل

یافته است .جوانب این نظریه در یوضوعاتی یاننید انیوا و یراتیب عشیق

جواز یا عدم جواز انتساب آن بیه ضریرح ضیق رابطیة عشیق ض ی یی بیا
یعشوق یجازی و رابطة عشق با هستیشناسی عرفانی به اشکا یختلی
گاه یتناقض در یتون عرفانی یطرح شده است .یسئلة این پیووه

و

هیه بیه
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روش تحلیلی-توصیفی صورح گرفته است بررسیی سییر شیکلگییری و

تطور این نگرشها و یعرفی جریانهای اصلی یرتبط با نظریة عشق الهیی

در نثرهای عرفانی فارسی است .صوفیه در دورههای آغازین درخصو

اطمق لفظ «عشق» دریورد خداوند اضتیاط هردهاند و عمیدتا بیا تکییه بیر

آیوزههای قرآنی لفظ «یحبت» را بههار گرفتهاند ایا از قرن پنجم به بعد

بهرغم یخالفتهیای یتکلمیان و ف هیا بیا ایین یوضیو از یفهیوم قرآنیی

یحبت به لفظ «عشق» گرای

پیدا هردهاند .انکار ابتدایی پذیرش نسیبی

در قرن چهارم و پنجم و پذیرش یطلق از قرن پنجم به بعد سیر تطور ایین

نظریه را در بین صوفیه نشان ییدهد .همچنین بهنظر ییرسد این نظرییه بیا

شاخصهها و جلوههای گوناگون در بستر جریانها و یکاتبی چون یکتب
خراسییان یکتییب شییراز و در بسییتر اندیشییههییای سییهروردی و ابیینعربیی

جلوهگر شده است .البتیه جرییانهیا گفتمیانهیا و نحلیههیای هوچی
بزرگ عرفانی فلسفی و همیی دیگری نیز در پیدای

دخیل بودهاند.

و

و تحو این نظریه

واژههای کليدی :عرفان اسمیی نظریة عشق الهی نثر عرفانی.

مقدمه

بيان مسئله
ییتوان تصوف را در ی

جملیه تعریی

هیرد و آن را خداپرسیتی از روی عشیق دانسیت
1

(فروزانفر  .)288 :1368بیشتر عارفان عرفان را یعاد عشق ییدانند آن را وسیلهای برای

رسیدن به یعرفت قلبی قلمداد ییهنند و نسبت انسان و خداونید را رابطیة یت ابیل عاشی ی و
یعشوقی ییدانند .این نظریه در یتون عرفیانی از زییان پییدای

تیا یرضلیة تأییید و پیذیرش

نهایی سیر تطور خاصی را از سیر گذرانیده و در قالیب جرییانهیا و گفتمیانهیای یختلی

فکری و فرهنگی نمودار شده است.

صوفیان نخستین در هنار اطمق لفظ یحبت و یشیت ات

درییورد خداونید بیهشیدح از

هاربرد لفظ عشق در تبیین رابطة خالق و یخلوق پرهیز هردهاند .برخی نییز از قیرن سیوم بیه
بعد بهرغیم پیذیرش لفیظ عشیق از اطیمق آن خیودداری هیرده و لفیظ یحبیت را تیرجیح
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داده اند .بهتدریج از اوایل قرن ششم پذیرش هلی درخصو

هیاربرد لفیظ عشیق ضاصیل

شده و این لفظ در یتون رسمی صوفیانه بههار رفته است .با این همه شواهد نشیان یییدهید

هه اختمفنظر دربارۀ اطمق یا عدم اطمق آن در نسبت انسان و خداوند تا ییدحهیا اداییه
داشته است.2

نکتة یهم در این بررسی تفاوح یاهوی بین دو لفظ «یحبت» و «عشیق» و دشیواریهیا و

رد و انکارهای اطمق یکی و سهلگیری دربیارۀ هیاربرد دیگیری درییورد ذاح اقید

اهلل

است .به تعبیر دیگر یسئله از آنجا شرو شده هه عدهای از عرفا خواستهانید ساختارشیکنانه

لفظ عشق را در تفسیر رابطة خدا و انسان بههار گیرند .ضیا آنکیه لفیظ یحبیت بیه پشیتوانة

قرآن و ضدیث در گفتار و نوشتار صوفیانه از همان آغاز بههار رفته و با تأییید همیراه شیده
است .نکتة یهم این است هه تحو در شعر و نثر فارسیی پیس از اطیمق لفیظ عشیق شیکل
گرفته و یوجب تأویلها و استنباطهای خاصی شده است .از اینرو در بررسیی سییر تحیو

نظریة عشق الهی همواره باید به ینابعی توجه داشت هه این اصطمح در آنهیا بیا همیین بیار

یعنایی بههار رفته است.

از سوی دیگر رویکرد جریانها و یکاتیب عرفیانی نییز بیه ایین یسیئله یکسیان نیسیت.

یکتب عرفانی بغداد هه با دیدگاهی زاهدانه همواره بر ضفظ اصیو و سینتهیا تکییه دارد

نسبت انسان و خداوند را رابطة عابدی و یعبودی یا ضداقل یحبی و یحبوبی دانسته و اطمق

عشق را در این خصو

نپذیرفته است .در ضالی هه یکتب خراسان هیه گسیترۀ وسییعی از

عرفان یا را دربرگرفته با تکیه بر اضوا باطنی و یکاشفاح و تجربیاح عرفانی بیه پیذیرش

یطلق نظریة عشق الهی رسیده است .یکتب شیراز نیز بریبنای ذوقییاح عرفیانی بیر سیلو

عاش انه و پیوند عشق بیا زیبیایی و نسیبت عشیق انسیانی بیا عشیق الهیی تأهیید دارد .یکتیب

سهروردی هم هه یسائل فلسفی -عرفانی را در قالب نظریة اشراق جمع هیرده تجلیی انیوار

را تجلی عشق دانسته است .یکتب وضدحوجودی ابنعربی نیز بیا طیرح یوضیوعاتی چیون
یراتب تجلی وجود و تحلیل ضدیث هنز عشق را انگیزۀ آفرین
به اتحاد عشق و عاشق و یعشوق رسیده است.

یعرفی هیرده و درنهاییت

یسئلة بههارگیری یا عدم بههارگیری عشق درییورد خداونید در بیشیتر یتیون عرفیانی

یوضوعیت دارد .داوریهای نویسندگان این یتون به این یسئله سیر تحیو و تکاییل را در
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عرفان اسمیی دریورد نظریة عشق الهی نشان ییدهید .بررسیی ایین سییر تطیور و یعرفیی و

تبیین جریانهای گفتمانی درخصو
هجری یهمترین یسئلة این پووه

نظریة عشق الهیی در یتیون نثیر عرفیانی تیا قیرن نهیم

است.

پيشينة پژوهش

اگرچه در باب عشق عرفانی بهطور عام یا عشق بهطور خیا

شده تاهنون درخصو

پیووه هیای زییادی انجیام

جریانشناسی و بررسی سیر تحو و تطور این یفهوم در یتون نثیر

عرفانی فارسی هار خاصی صورح نگرفته است.

پورجوادی ( )1358در هتاب سلطان طری ت به ریشههای تصوف عاش انة اضمید غزالیی

پرداخته و ی الة «نظریة عشق و تحو شعر فارسی» ( )1368را نیز با هدف بررسیی تیأییر ایین

نظریه در تطور و تحو شعر فارسی نوشته است .البته یجمیو پیووه هیای وی عمیدتا بیر

سنت او عرفانی ناظر است.

سییتاری ( )1374در هتییاب عشییق صییوفیانه جایگییاه اییین یفهییوم را در ادبیییاح عرفییانی

بهصیورح هلیی -چیه در آییار ینظیوم و چیه در آییار ینثیور -تجزییه و تحلییل هیرده اییا
بهصورح خا

دربارۀ جریانشناسی و تطور این نظریه بحثی نکرده است.

پورنایداریان ( )1374در ی الة «شهود زیبایی و عشق الهیی» ضیمن اشیاره بیه سیه گیروه

زاهدان تصوفگرایان شریعتیدار و صوفیان اهل شوق و اشراق نشان ییدهد هه انگییزۀ
پدیدآیدن ضالت عاطفی شدید عشیق ر ییت ضسین در صیورح زیبیای انسیانی در ضیمن

ر یاها و واقعههای روضانی است.

یاسییاتا هاتییا هشییتا ( )1378در ی الیة «تییداوم و تحییو در تصییوف عاشی انة شییراز» بییه

تأییرپذیری فراوان روزبهان از ابوالحسن دیلمی اشاره هرده است.

هانری هربن ( )1384در هتاب «تخیل خمق در عرفان ابنعربی» صرفا بیه تحلییل رابطیة

خیا با قدرح خمقه و آفرینشگر عشق از ینظر ابنعربی پرداخته است.

ارژنگ یدی ( )1384در هتاب عشق در ادب فارسی از سنایی تا ضافظ یفهوم عشیق را

بهصورح هلی با تکیه بر آیار ینظوم بررسی هرده ایا جایگاه این نظرییه را در یکتیبهیای
یختل

عرفانی نشان نداده است.
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هار ارنست ( )1384در ی الة «یراضل عشق در تصوف ایران از رابعه تا روزبهان» بیشتر

بر یبانی شکلگیری تصوف عاش انة یکتب شیراز تکیه دارد.

آبراهایوف ( )1388در هتاب عشق الهی در عرفان اسیمیی بیه تحلییل و ی ایسیة تعیالیم

یحمد غزالی با ابندباغ در زیینة عشق پرداخته و دیگر عرفای صاضبنظیر در ایین زیینیه را

نادیده گرفته است.

ییرباقریفرد ( )1392در ی الة «جایگاه عشق در سنتهای او و دوم عرفانی» به ی ایسیة

عشق در عبهرالعاش ین روزبهان با فصو

الحکم ابنعربی پرداخته و نتایج این ی ایسه را بیه

هل سنت عرفانی قبل و بعد از ابنعربی تعمیم داده است.
ویلیام چیتی

( )1394در هتاب عشق الهی صرفا بر دو هتیاب روحاالرواح سیمعانی و

هش االسیرار ییبیدی تکییه دارد و ضیمن تحلییل یوضیوعاتی چیون جهیانبینیی اسیمیی
آفرین

آدم علمالنفس روضانی طلب یعرفت و ...بیشتر به تعری

و تحلیل یاهیت عشیق

عرفانی پرداخته اییا تحیوالح تیاریخی ایین نظرییه را تبییین نکیرده اسیت .گذشیته از ایین
ی االح یتعددی درخصو

دیدگاه برخی عرفیا نییز دربیارۀ عشیق نوشیته شیده اسیت هیه

اگرچه در تبیین دیدگاه این عرفا راهگشاست ارتباط خاصی بیا یوضیو ایین ی الیه نیدارد.

دریجمو از آنجا هه تاهنون جریانشناسیی و سییر تطیور نظرییة عشیق الهیی در یتیون نثیر

عرفانی بهصورح یست ل بررسی نشده است نگارش این ی اله ضروری یینماید.

سير تطور نظریة عشق الهی در متون عرفانی فارسی
نخستین عارفان یسلمان نیهتنهیا بیه ایین یفهیوم نپرداختیهانید بلکیه گیاهی آن را نییز انکیار
هردهاند .عرفایی چون ضسن بصری (م  )110ابراهیم ادهم (م  )160سفیان یوری (م )161

فریل عیاض (م  )187و یعروف هرخی (م  )201از این دستهاند هه عرفان آنان بیشتر جنبیة

زاهدانه و یتعبدانه دارد .برای آنان یسئلة عشق الهی یوضوعیت نداشته یا ضداقل در گفتار و

تعالیم آنان همرنگ بوده است .اینان بهواسطة نگرش زاهدانه و تمسکشان به ظاهر شریعت

پیوند روضی عاش انة عبد و ضق را انکار و هاربرد هلمة عشق را بههلی رد هردهانید .آنهیا
ینظور از یحبت و ضب را در قرآن هریم از ی

سو ارادح خیر و نعمیت خیا

از جانیب

خدا به بنده و از سوی دیگر دوستی اوایر خیدا و شیریعت و اطاعیت یحیض انسیان از خیدا
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شمردهاند (ن

 :پورنایداریان  .)146 :1374چنانکه «سهلبن عبداهلل (م  )273گویید :ضیب

دست به گردن طاعت فراهردن بود و از یخالفت جدابودن» (قشیری  .)560 :1379ذوالنون

(م  )245نیز ینظیور از یحبیت را یتابعیت اواییر خیدا و رسیو ( ) دانسیته و گفتیه اسیت:
«عمیت یحبت خدای -عزوجل -آن است هه یتابع ضبیب خدای بود در اخیمق و افعیا و

اوایر و سنن» (عطار نیشابوری .)125 :1336

در پایان قرن دوم رابعة عدویه (م  )185هیه «ظهیور تعیالیم

تصوف از زهد خش

ن طیة انعطیاف تیدریجی

یبتنیی بیر خیوف و خشییت بیه یعرفیت دردآلیود یبتنیی بیر عشیق و

یحبت» (زرینهوب  )51 :1373بود آغازگر این نظریه بیهصیورح عملیی در بیین صیوفیه

یحسوب ییشود .البته رابعه نیز به اقترای روزگار خود لفظ «یحبت» را ترجیح داده است؛

هرچند در نزد عطار «سوختة عشیق و اشیتیاق و شییفتة قیرب و اضتیراق» اسیت (نیشیابوری
.)73 :1379

از قرن سوم به بعد هه بهتدریج تمسی

و تعبید جیای خیود را بیه شیور و وجید و ضیا

صوفیانه ییدهد زیینههای نظریهپردازی دربارۀ عشق و عرفان نیز بهتدریج فراهم یییشیود؛

بنابراین با اسایی عارفان و یشایخی یواجه ییشویم هه بهطور یست یم از لفظ عشق اسیتفاده

نمیهردند ایا از یلح اح و یتعل اح این یفهوم در بیان رابطة انسان و خداوند بهره گرفتیه-

انیید و در قالییب الفییاظی چییون یحب یت دوسییتی شییوق و انییس تاضییدی اییین یوضییو را
پذیرفتهاند .البته اظهار این نظریه در این دوره هه ابوالحسن نوری (م  )295رابعیة عدوییه (م

 )185سمنون یحب (م  )287و به صورح برجسیته ضیم در هیمم و تعیالیم (ی تیو )309
خود یطرح هردهاند از نظر ف هیا و یتشیرعة زیانیه همیواره اتهیام الحیاد و زنیدیق و نیاروا
بهشمار ییآید.

یکی از دالیل پرهیزهردن یتصوفه از هاربرد لفظ عشق نبود این لفظ در قیرآن و سینت

بود .از سوی دیگر این هلمه تا پی

از استعمی یعناییاش در یتون عرفانی  -چه در فارسی

و چه در عربی  -یعموال برای رابطة شهوانی و نفسانی بین زن و یرد بههار ییرفت .چنانکیه

ابوهم عسکری در هتاب التلخیص یی نویسید« :العشیق الیکیون اال النسیا خاصیه» .عنیوان
یکی از رسائل جیاضظ نییز «رسالة فا لةشقاو ا لةاءال » بیوده (پورجیوادی  )106 :1368هیه

بیانهنندۀ همین یعنی است.
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باید توجه داشت هه اهل همم نیز با قبیو یباینیت هلیی یییان خیالق و یخلیوق نسیبت

عشق ییان انسان و خدا را انکار هرده و به دالیل ع لی و ن لی این یوضو را رد هرده انید.

یهمترین دلیل آنها نبود سنخیت ییان خالق و یخلوق است .همچنین آنان یعت د بودنید هیه

طرح این یوضو دریورد خداوند به گرفتاری یردم در دام تشبیه و تجسیم یییانجایید؛ در

ضالی هه از نظر یتکلمان هرچیه خداونید را بیه تنزییه و تعیالی بیشیتری وصی
شناخته ییشود؛ بنابراین هرجا در قرآن لفظ ضب و یشت ات

هنییم بهتیر

را دیدهاند آن را به تعظیم و

طاعت تأویل هردهاند .یسیعودی در ییرو الیذهب بیه ن یل ع ایید یتکلمیان در ایین زیینیه
پرداخته است (ن

 :یسعودی  .)372-371 :1409ابنجوزی نیز بر این باورهیا تأهیید دارد.

وی ضمن ن ل سخن ابوالحسن نوری« :انا أعشقَ اهلل عزوجل و هو یعش نی» سه اشیکا را بیر
آن وارد دانسته« :یکی اینکه اهل لغت هلمة عشیق را در جیایی بیههیار یییبرنید هیه طیرف

یوضو نکیاح واقیع شیود .دوم اینکیه صیفاح خیدا ن لیی و تیوقیفی اسیت؛ چنانکیه یحیب

ییگویند و یعشق نمیتوان گفت یعلم ییگویند و یعرف نمیشیود گفیت .سیوم اینکیه از

هجا دانست خدا هم با او عشق ییورزد؟ این دعوی بییدلییل اسیت و از رسیو اهلل رواییت

داریم هه هرهس یدعی شود هه بهشتیام جهنمی است» (ابنجوزی .)141 :1368

بنابراین در عرفان زاهدانة اولیه تل ی عمده این بیود هیه واژۀ عشیق وجهیهای بشیری و

زیینی دارد و برای اطمق بر ذاح باریتعیالی شایسیته نیسیت .از ایینرو اطیمق آن درییورد

خداوند یا بههلی نهی ییشد یا با اضتیاطهای بسیار همراه بود .شاید به همین دلییل بیود هیه

«ذوالنون یصری ع یده داشیت یحبیت الهیی رازی اسیت هیه نبایید بیر عاییه گشیاده شیود»

(نیکلسون .)34 :1382

در نیمة دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هنیوز اسیتعما لفیظ عشیق در آییار صیوفیه

هایم یوجه نشده است؛ «اینکه ابوالحسین دیلمیی (م  )391اولیین بخی

هتیاب خیود را بیا

توض ییحی دربییارۀ دو هلم یة یحب یت و عشییق آغییاز ی ییهنیید نشییان ی ییدهیید هییه بحییث و

اختمفنظر دربارۀ این دو هلمه و هاربرد آنها در بیان رابطة عاش انه ییان انسان و خدا هم
از قبل ساب ه دارد و هم هنوز در نیمة دوم قرن چهارم یسئلهای ضلنشده و قابلتأییل اسیت»

(پورنایداریان  .)144 :1374قشیری هه خود شافعی و اشیعری اسیت از اسیتعما آن پرهییز

هرده و سرا و همباذی هم آن را بههار نبردهاند .در این بین عبدالرضمن سلمی در رسیالة
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درجاح المعایمح یحبت و عشیق را بیا هیم ذهیر هیرده و در تعریی

عشیق گفتیه اسیت:

«شاخهای است از یحبت» (پورجیوادی  .)121 :1366البتیه از یعاصیران سیلمی ابوالحسین

دیلمی در هتاب عط

االلی المیألوف علیی الیممالمعطیوف عشیق را بیه شیکلی گسیترده

دریورد خداوند بههار برده و جریان تصوف عاش انة شیراز را یدوّن هیرده اسیت .براسیا

گزارش او عموه بر اینکیه قاطبیة یشیایخ دیشیق اسیتعما لفیظ عشیق را در تصیوف جیایز

ییدانستهاند بایزید بسطایی در خراسان و جنید در بغداد نیز آن را جایز دانستهانید و ضیم

نیز آن را بههار برده است .ابنخفی

پذیرفته است (ن

را به عربی تألی

هم پس از تأیید جنید دست از انکیار برداشیته و آن را

 :دیلمی  .)26 :1390دیلمی هه یکی از نخستین هتابها در عشیق الهیی

هرده در تأیید این اطمق یینویسد« :داوود ( ) عشیقاهلل ناییده یییشید؛

چون ایر چنین باشد ینع عشق را وجهی نمیبینم؛ چون عشق و یحبت دو اسماند برای یعنی
واضد یگر اینکه اسم یحبت یشهورتر و [رایجتر] است» (دیلمی .)6 :1390

همین قراوحها بود هه سبب شد این یوضو بهرغم یخالفتهیای ف هیا و قشیریون در

بستر گفتمانی تصوف عاش انه تداوم پیدا هنید و در سیخنان و آییار عرفیایی چیون ابوسیعید

ابوالخیر اضمد غزالی عینال راح و روزبهان ب لی ظهور و بروزی تام و تمیام بیابید .البتیه
این تغییر و تحو تدریجی بود و از انکار ابتیدایی در آغیاز تیا پیذیرش نسیبی در دورههیای
ییانی و تأهید در سدههای بعد را شایل ییشید .گروهیی یطل یا ینکیر ایین یسیئله بودنید و

گروهی دیگر اگرچه بهنوعی رابطة یحبتآییز بین خدا و انسان را پذیرفتنید از اطیمق نیام
عشق پرهیز هردند و عبارحهایی چیون شیوق و یحبیت را تیرجیح دادنید اییا گیروه سیوم

اطمق لفظ عشق را نیز پذیرفتند .طی همین سییر تیدریجی ضتیی صیوفی یتشیر و یحتیاطی

چون یحمد غزالی نیز اینگونه از عشق الهی دم ییزند« :پس هر هه دوسیتی ضیقتعیالی بیر

وی غالب شود تا به ضد عشق رسد همة بندگان وی را دوست دارد خاصه دوسیتان وی را
و همة آفریدهها را دوست دارد» (غزالی 1383

.)395 :1

در این تحو و تطور نباید دیدگاههای همییی را نادییده انگاشیت .پورجیوادی ضیمن

اشییاره بییه دو جریییان یییذهبی عمییده در سییدههییای ییییانی دو دیییدگاه را در اییین خصییو

برییشمرد .وی یعت د است صوفیان ضنبلی اغلب استعما لفظ عشیق را بیرای بییان نسیبت

انسان با خدا و خدا با انسان جایز نمیدانستند (یثم ابنجیوزی در تلبییس ابلییس)؛ در ضیالی
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هه صوفیان شافعی-اشعری از این یعنی استفادۀ زیادی ییهردنید .او یعت ید اسیت اسیتعما

لفظ عشق ضادیهای است هه بهرغم یخالفتهای ضنابلیه و ایثیا ایشیان در تصیوف راییج

شده و تدوین سوانح در اوایل قرن ششم نتیجیة پییروزی یکتیب صیوفیان شیافعی -اشیعری
خراسان بر یخالفان ایشان از جملیه صیوفیان ضنبلیی بیوده اسیت (نی
.)110

 :پورجیوادی :1366

قرن ششم را ییتوان دوران انسجام و پذیرش یطلق این نظریه در عرفان ایرانی-اسیمیی

بهضساب آورد .در آغاز این قرن اضمد غزالی (م  )520سوانحالعشیاق را بیهعنیوان نخسیتین
ایر یست ل فارسی در بیان عشق در ادبیاح ینثور عرفانی به رشتة تحریر درآورد و یوجبیاح
پذیرش نظریة عشق الهی را فراهم هرد .عینال راح همدانی (ی تو  )525نییز در نیمیة او

قرن ششم با رویکردی هستیشناسانه عشق الهی را در آیارش بههار گرفیت و صیریحتیر از

استادش اضمد غزالی لفظ عشق را برای باریتعالی استفاده هرد .بعید از او نییز سیهروردی
از یفهوم عشق الهی سخن گفت و در ضکمت اشراقی خود با رویکردی فلسفی-عرفیانی بیه

تبیین جایگاه آن پرداخت .روزبهان ب لی نیز اندیشة خیودش را در ایین خصیو

در هتیاب

عبهرالعاش ین به شکلی ینسجم در قالب زبانی شاعرانه یطرح هیرد و درواقیع نظرییة عشیق
الهی را هه با هتاب عط

دیلمی نرج گرفته بود به نهیالی بیارور یبید هیرد .3نجیمالیدین

رازی نیز در همین دوران ضمن پیذیرش هاییل نظرییة عشیق الهیی دییدگاه
زیینه در یرصادالعباد و رسالة ع ل و عشق تحریر هرد.

را در ایین

از قرن هفتم به بعد نظریة عشق الهی از ینظر گفتمانی ابنعربی و شارضانی چون عراقیی

و جیایی عمییدتا از جنبیة یعرفییتشناسییانه تبیییین و تفسییر شیید .ابیینعربیی در آیییار خییود بییه

تحلیلهای فراوانی از عشق دست زد و آن را اصل هستی دانست .پیروان ابنعربی نیز یفهوم

عشق را با یفاهیم هستیشناسی و یراتیب وجیود پیونید داده و قرائیتهیای جدییدی از ایین

یفهوم و ابعاد آن ارائه هردهاند .در آییاری یثیل لمعیاح فخرالیدین عراقیی و لیوایح و لشاش
ّ
لةلمشلت جایی یفهوم عشق با یفهوم وجود یکی دانسته شده و از آنجیا هیه وجیود ض ی یی
یکی بی

نیست عشق و عاشق و یعشوق نیز به اتحاد رسیدهاند .رسیاالح دیگیری هیم هیه

بعد از قرن هفتم نوشته شد عمدتا در جریان گفتمانی ابنعربی قرار دارد جز رسیاالتی هیه

در شرح آیار اضمد غزالی و عینال راح همدانی نوشیته شیده اسیت؛ هماننید رسیالة لیوایح
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ضمیدالدین ناگوری (م  )678هیه در ضیوزۀ هندوسیتان بیه پییروی از سیوانح اضمید غزالیی
تألی

شده است.4

جریانشناسی نظریة عشق الهی در متون عرفانی فارسی
نظریة عشق الهی برآیده از آیوزههای قرآن و سنت اسمیی و تحت تأییر دیگیر نحلیههیای

فکری شرق و غرب در بسترهای گفتمانی و فکیری و فرهنگیی یختلفیی تیداوم یافیت .در
ی

طب هبندی هلی ییتوان این جریانها را در چهار دستة هلی قرار داد و تحلیل هرد.

الف) مکتب عرفانی خراسان
یکتب خراسان بزرگترین یکتب عرفانی است هه بیشترین و یهمتیرین یتیون صیوفیانه در

زیینة عرفان عاش انه از آن به یادگار یانده است .بیا توجیه بیه وسیعت یشیرب و آزادینشیی
عرفای یکتب خراسان در این یکتب توجه به جنبههای جما شناسی

و تکیه به جنبیههیای

ذوقی و باطنی عرفان و به تبع آن نظریة عشق عرفانی هایم نماییان اسیت .بیهنظیر یییرسید
نظریة عشق الهی در این یکتب سه یرضلة نفی هلی پذیرش نسیبی و تأییید قطعیی را پشیت

سر گذاشته است.

 .1نفی کلی
نخستین صیوفیان خراسیانی یاننید بیشیتر صیوفیان بغیداد از بیههیارگیری لفیظ عشیق بیرای
پروردگار پرهیز هردهاند .البته در این یکتب صوفیانی هه رابطهای نزدی

تر بیین انسیان و

خدا ییجستند نسبت یحبی و یحبوبی در این بین قائل شدند .رسالة لةمحبا ضارثابناسید
یحاسبی (م  )244و آداب العباداح ش یق بلخی (م  )294از نخستین رساالح یسیت ل تیألی

شده در باب یحبت است .همچنین در التعرف و بالطبع در شرح تعرف یستعملی بخیاری (م
 )434ابوابی به یحبت و انس و شیوق اختصیا

یافتیه و ییثم در بیاب «قیولهم فییالمحبیه»

اگرچه اقوا یشایخ پیشین در این یوضو ن یل شیده نویسینده خیود اطیمق عشیق بیه ایین

یحبت را جایز ندانسته است .در التعرف اگر هم لفظ عشق آیده هایم جنبة زیینی و بشری
دارد و یفهوم عشق الهی از آن یستفاد نمییشیود .بخیاری عشیق را هفتمیین درجیة یحبیت
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دانسته است .این درجاح هه خود سییر تعیالی را نشیان یییدهنید از نظیر او عبیارحانید از:
یواف ت طبع ییل وُد یحبت وله هوی و عشق (یستملی بخاری 1363

.)1388 :4

هجویری (م  )445در هش المحجوب در باب «لةمحبا ا مال تعشلاو ا ال» لفیظ یحبیت را

ترجیح داده و بسیاری از آیاح و اضادیث را در تأیید یحبت الهی ذهر هرده است .همچنین
یحبت را صفت قدیم خداوند خوانده و آن را در طریق سلو

اصل و قاعده دانسته اسیت.

در ادایه ضمن ایراد دالیلی در رد بههارگیری لفظ عشق برای ضقتعالی 5عشیق را «تجیاوز
از ضد» خوانده هه اطمق آن دریورد خداوند جایز نیست (هجویری  .)455-454 :1386او

یینویسد« :ایا یشایخ را اندر عشق سخن بسیار است :گروهی از آن طایفه آن را بر ضیق روا
داشتند ایا از ضقتعالی روا نباشد ...و عشق صفت ینع باشد از یحبوب خود و بنیده یمنیو

است از ضق و ضقتعالی یمنیو نیسیت پیس عشیق بنیده را بیر وی جیایز بیود و از وی روا
نباشد» (همان.)454 :

در طب احالصوفیة خواجهعبداهلل انصاری (م  )481بیا آنکیه هلمیة یحبیت بارهیا در ن یل

اقوا یشایخ پیشین آیده است به اقترای یوقعیت اجتماعی و گرای های ضنبلی و تعصبی
هه خواجه عبداهلل در شریعت داشته از بیههیارگیری لفیظ عشیق درییورد خداونید اجتنیاب

هرده است .ابوال اسم قشیری (م  )465نیز در رسالة قشیریه همانند هش المحجوب اطیمق

یست یم عشق را جایز ندانسته است .او ییگوید« :از اسیتاد ابیوعلی دقیاق شینیدم هیه گفیت

یحبت لذتی است هه ض ی ت آن ضیرح است و سرگشتگی و هم از وی شنیدم هیه گفیت
عشق آن بود هه در یحبت از ضق درگذرد و ضقتعیالی را وصی
درگذرد .پس او را به عشق وص

نکننید بیدان هیه از ضیق

نکنند ...پس نشاید وص هردن ضق به عشق بنده را و نه

بنده را به عشق ضق بههیچوجه روا نباشد» (قشیری .)561 :1379

آنچه از عباراتی اینچنین برییآید این است هه در یکتب خراسان الاقل تا اواخر قیرن

پنجم در تصوف رسمی و نیز ایهاح هتیابهیای فارسیی صیوفیانه علییرغیم هیاربرد لفیظ

یحبت رویکرد ینفی به نظریة عشق الهی وجود داشته است.

 .2پذیرش نسبی
در یکتب خراسییان از قرن سیوم به بعد بههیارگیری لفظ «عشق» دریورد خداوند هنوز در
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ادبیاح رسمی یتصیوفه راه پییدا نکیرده اییا زیینیههیای پیذیرش ایین نظرییه در قالیب لفیظ

«یحبت» بهتدریج فراهم شده است .صوفیة این دوره یعموال لفظ عشق را یترادف با یحبت

بههار بردهاند و آن را «افراط در یحبت» خواندهاند .برخی از گفتارهای عارفان ایین دوره را
ییتوان در تاکر ةلالاةیل یافت .البته هرچند عطار یبانی این نظریه را پذیرفته هماننید صیوفیان

سدۀ سوم و چهارم لفظ عشق را همتر استفاده هرده است .او ییگوید« :اولییا یختلی انید:

بعری اهل یعرفتاند و بعری اهل یعایلت بعری اهل یحبت» (عطار نیشابوری )6 :1379
و در ذهر ایام صادق ( ) یینویسد «گفت عشق جنیون الهیی اسیت .نیه ییذیوم اسیت و نیه

یحمود» (همیان .)18 :عطیار همچنیین بایزیید (م  )261را «غرقیة آتی
(همان.)81 :

ییتوان گفت هه گرای

یحبیت» یییخوانید

بایزید (م  )261به یوضو «سکر» (در ی ابیل توجیه جنیید بیه

یسئلة صحو) سرآغاز شکل گیری جریانی یداوم و یستمر بیا یحورییت نظرییة عشیق الهیی

است .پیروان یکتب خراسان هه بیشتر اهل سکر بودهاند بهیراتب بیشتر از عشق الهی سیخن

گفته و پیوند یعناداری بین یحبت الهی و سکر برقرار هردهاند .در این بین هجیویری سیکر

را «غلبة یحبیت ضیقتعیالی» دانسیته اسیت (هجیویری  .)230 :1386درواقیع «اخیتمف دو
یکتب اصلی تصوف در تأهیدی است هه به عشق و یسائل یختل

عرفانی دارند .صوفیان

خراسان در درجة او عاشق بودند و اهیل سیکر و یمییت .ضیا آنکیه صیوفیان بغیداد هیه
اربابالتوضید خوانده ییشدند به تصوف جنبة نظری بخشیدند و آن را بهعنیوان یی
تل ی هردند .به استثنای بعریی از ایشیان یاننید ضیم

علیم

ب ییه اهیل صیحو و سیمیت بودنید»

(پورجوادی )49 :1358؛ بنیابراین یکتیب خراسیان بیه پیشیگایی بایزیید بسیتری را بیرای

شکلگیری جریان تصوف عاش انه یهیا هرد هه بعدها با اضمید غزالیی رسیمیت یافیت و بیا
پیروی اخمف او همچون عینال راح تداوم و تکایل پیدا هرد.

در این یکتب در قرن پنجم نیز هرچند ابوسعید ابیوالخیر (م  )440و ابوالحسین خرقیانی

(م  )452تألی

یست یمی نداشتهاند در اقوا و تعلیماح خود بیشتر به رابطة عاش انة انسان و

خداوند داین زدهاند و در سیر تکایل ایین نظرییه و در جرییان پیذیرش هلیی آن در عرفیان

اسمیی ن

یؤیری ایفا هرده اند .خرقانی یی گوید« :هرهیه عاشیق شید خیدای را یافیت و

هرهه خدای را یافت خود را فرایوش هرد» (یینوی  .)90 :1363البته او با افسو

از عشیق
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ازلی یاد ییهند هه آیده است و هسی را یحرم نیافته و بازگشته اسیت« :یی

ذره عشیق از

عالم غیب بیاید و همة سینههای یحبان ببویید .هیچهس را یحرم نیافیت .هیم بیا غییب شید»

(همان )51 :ایا گویا خود وی شایستگی آن را یافته هه چیزی از این عشق دریابد .با وجود

این هسی را شایستة گفتن راز عشق ندیده است« :چیزی بر دلیم نشیان شید از عشیق هیه در

همة عالم هسی را یحرم آن نیافتم هه با وی گویم» (همان.)59 :

ابوسعید نیز هه از نظر ف هی شیافعی و از نظیر همییی اشیعری اسیت در اسیرارالتوضید

ضمن تأیید ع اید خرقانی هسب علم تصوف را تنها از راه عشق ییسر یییدانید« :ایین علیم

جز از راه عشق ضاصل نشود» (شفیعیهدهنی  .)47 :1389در این هتاب فصل یسیت لی بیه

عشق تعلق ندارد ایا در گفتارها و اشعار زیادی شرح عشق صیوفیانه و عشیق راسیتین آییده
است .ابوسعید هه عشق را «شابة لةحاو» خوانده (همان )262 :عشق انسیانی و طبیعیی را نییز

با دیدۀ اضترام نگریسته و دریجمو ن ی

اسمیی داشته است.

بیارزی در تکاییل نظرییة عشیق الهیی در عرفیان

در جریان پذیرش نسبی این نظریه در پایان قرن پنجم به نام ایام یحمد غزالیی (م )505

ییرسیم هه به دفا از نظریة عشق الهی پرداخته اسیت .وی بیا طیرح آرای خیود در ی ابیل
یتکلمان و فمسفه این نظریه را در سیر تکایلی خیود پیی

رانیده و راه را بیرای خلیق آییار

برجسته در این زیینه هموار هرده است .البته او نیز همچون برادرش اضمد بهصیراضت لفیظ

عشق را بههار نبرده و در این زیینه در لفافیه سیخن رانیده اسیت .غزالیی در اضییا و هیمییای

سعادح فصو یست ل و یفصلی را برای بیان یحبت درنظر گرفته و ابراز ضیب و یحبیت را
به خداوند جایز دانسته است« :یستحق دوستی به ض ی یت جیز خیدای تعیالی نیسیت .هرهیه

دیگری را دوست دارد از جهل بود و بدینسبب سلیمدلی آن یتکلم بشنا

هه گفیت :جیز

جنس خود را دوست نتوان داشت چون وی جنس یا نیست دوستی وی یمکن نیست .پیس

یعنی دوستی فریانبرداری بود هه این بیچارۀ ابله از دوستی جز شیهوح هیه زنیان را بیدان
دوست دارند فهم نکرده است و ش

نیست هیه ایین شیهوح یجانسیت خواهید اییا ایین

دوستی هه یا شرح هردیم جما و هما یعانی خواهد نیه یجانسیت در صیورح» (غزالیی

 .)581 :1383غزالی عشق را «یحبت یفرط» ییخواند (همان )254 :و تأهید دارد هه یحبت

یمییرۀ یعرفییت اسییت (همییان

 .)598 :2وی همچنییین یحب یت را از ی ایییاح ییییدانیید و
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یینویسد« :بدان هه دوستی خدای تعالی عالیترین ی ایاح است بلکه ی صود همة ی ایاح

این است» (همان .)569 :او درنهاییت یحبیت را نسیبتی دوجانبیه یییان ضیق و خلیق یعرفیی
ییهند (همان

 .)474 :1به هر ضا بحث یفصیل غزالیی در ایین زیینیه و اعیراض او از

فلسفه بهعنوان یکی از علمای بزرگ اهل سنت یهر تأییدی است بر نظریة عشق الهی و این

تأیید سند و اجازۀ یحکمی برای صوفیه بعد از او بهشمار ییآید تا بیا اطمینیان و فیراغ بیا
بیشتری به ترویج و تکایل این نظریه در تعالیم و آیار خود بپردازند.

در آغاز قرن ششم اضمد غزالی (م  )520نخستین ایر یست ل در زیینیة عشیق را بیه زبیان

فارسی تألی

هرد .از اینرو سرآید عارفان و شاعران بسیاری در این عرصه شید و جرییانی

را هه پیشینیان او آغاز هرده بودند تا ضد زیادی به ن طیة انسیجام و پیذیرش هلیی نزدیی

هرد .سوانحالعشاق نخستین ایر فارسی است هه بهصراضت در بیان یعیانی و اسیرار و اضیوا
عشق در ادبیاح عرفانی تألی

شده است .اضمد غزالی در ایین اییر بیه بییان اضیوا عشیق و

عاشق و یعشوق پرداخته و ضاالح درونی و روانیشان را تبیین هرده اسیت؛ بیهگونیهای هیه
«یشکل بتوان هتابی یافت هه روانشناسی عشیق را تیا چنیین یرتبیة بلنیدی تجزییه و تحلییل

هرده باشد» (هربن  .)269 :1377برخی یعت دند اضمد غزالی بهویوه یتأیر از ضم اسیت و

ضتی تصوف عاش انة او را ییتوان بهنوعی تصوف نوضمجی تل ی هرد (ن

 :پورجیوادی

 .6)16 :1378به هر ضا باید او را سرآید جریانی دانست هه بعدها بسیاری از آیار عرفیانی

در وسعت دایرۀ آن تحریر شدند.

البته غزالی نیز به اقترای تفکر ضاهم بر روزگار خوی

همچنان بهصیراضت عشیق را

دریورد ذاح ضق بههار نبرده و از جایزبودن اطمق آن دریورد خداوند بحثی نکرده اسیت

بلکه یعت د است عش ی هه او از آن سخن ییگوید «تعلق به هیچ جانیب نیدارد .در ض یایق

عشق و اضوا و اغراض عشق .به شرط آنکه در او هیچ ضواله نبود نه به خالق نه به یخلوق»

(غزالی  .)114 :1370با این همه بهرغم تأهید غزالی بر بیتعل ی عشق هفیة عشیق الهیی و
یوضوعاح یربوط به آن در سوانح از عشق بشیری و عشیق یخلیوق سینگینتیر اسیت .ایین

یطلب بهخوبی از این ف راح سوانح آشکار ییشود :عشق از عیدم بیهوجیود آییده ازلیی و

ابدی است و با خل ت روح پیوند دارد (همیان )116 :عشیق صیفت ضیق بیوده و ی ید

و

قدیم است (همان .)174 :نهاییت عشیق اتحیاد و یگیانگی اسیت و راه رسییدن بیه آن نفیی
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«خود» است (همان )118 :عشق با اختیار ییانهای ندارد (همان )188 :و نتیجة نظر و یشیاهدۀ

جما است (همان .)143 :درنهایت اینکه غزالی با اسیتناد بیه آییة «یحیبهم و یحبونیه» اولیین
عاشق را خداوند و اولین یعشوق را نیز انسان ییدانید و سیخن یعیروف بایزیید را در تأییید

همم خیود یییآورد« :چنیدین وقیت پنداشیتم هیه یین او را یییخیواهم خیود او او ییرا

خواسته بود» (همان( )144 :روشن است هه آیوزههای اضمد غزالی در ایتداد جریانی اسیت
هه با گرای های بایزید به یسئلة سکر شکل گرفته است) .دریجمو سوانح ایری ابتکاری

در جریان عرفان عاش انة یکتب خراسان بهضسیاب یییآیید هیه تیأییر آن بیر آییاری چیون

تمهیداح لمعاح لوایح و ضتی گلستان سعدی انکارناپذیر است.7

 .3تأیيد قطعی و پذیرش مطلق
در ادایة آیوزههای اضمد غزالی تمهیداح عینال راح همدانی (ی تیو  )525نخسیتین اییر
برجستهای است هه آزادانه به اطمق عشق دریورد خداوند پرداخته و به پذیرش یطلیق ایین

نظریه رسیده است .عینال راح هه هلییاح یکتیب عرفیانیاش برخاسیته از یکتیب عرفیانی

خراسان است (ن

 :یایلهروی  )7-45 :1374با توجه به نحلهها و جریانهای دیگری هه

از تعالیم آنها برخوردار بوده (عرفان گنوسی پی

از اسمم و عرفان ریزآلود ینط ة جبیا )

یهمیی را در تیدوین یتافیزیی

:1388

و بهواسطة افکار و آیارش تحوالتی چشمگیر را در نظرییة عشیق الهیی ایجیاد هیرده اسیت

«عینال راح ن ی

بیرای عشیق داشیت» (چیتیی

 .)133او ساختاری به نام «پیر عشق» را به دستگاه خان اهی وارد هرده و بر این اعت یاد اسیت

هه در طریق سلو

نخستین سریایة الزم برای سال

عشق است« :ال شیخ ابلغُ ین العشیق»

(یایلهروی  .)22 :1374در عرفان عاش انة او ضتی ییتوان ضکیم برائتیی بیرای ابلییس نییز

پیدا هرد .بحث ینویت و دوگانگی هیه عیینال ریاح در رابطیه بیا ض ی یت عشیق و هسیتی

(وجود عالم) یطرح ییهند بسیار یهم است؛ او از ی

را نور یحمد (

سو اصل و ض ی ت آسیمان و زییین

) و نور ابلیس دانسته و از سوی دیگر یینویسد هه از عشق ذرهاییی بیی

به عالم داده نشده هه آن ذره نییز بیه دو نیمیه ت سییم شیده اسیت؛ نیمیی از آن را بیه پییایبر

دادهاند و نیمی را به ابلیس .با این تفاوح هه «اضمد ذرهای عشیق بیر یوضیدان بخی
یؤین آیدند .ابلیس ذرهای بر یغان بخ

هیرد

هرد هافر و بتپرست آیدند» (همیان .)284 :بیه
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عبارح دیگر قاضی عشق را با خل ت وجودی پیایبر بهعنوان جلیوۀ جمیا الهیی و وجیود
ابلیس بهعنوان جلوۀ جم الهی یرتبط ییداند .در نظر عینال ریاح عشیق اسیا

هستی (همدانی  )98 :1389فرض راه از واجباح سیلو

و بنییاد

(همیان )97 :و یبتنیی بیر تمثُیل

است( 8همان .)99 :به باور او عشق در سراسیر هسیتی و در وجیود همیة یوجیوداح جیاری
است (همان )234 :و در همال

به اتحاد ییانجاید (همان .)115 :همچنین عینال ریاح بیه

طب هبندی انوا عشق ییپردازد« :ای عزیز ندانم هه عشیق خیالق گیویم ییا عشیق یخلیوق.
عشقها سه گونه آید ایا هر عش ی درجاح یختل

دارد .عش ی صغیر است و عش ی هبییر

و عش ی ییانه .عشق صغیر عشق یاسیت بیه خیدای تعیالی و عشیق هبییر عشیق خداسیت بیه
بندگان خود .عشق ییانه دریغا نمییارم گفتن هه بس یختصر فهیم آییدهاییم .انشیا اهلل هیه

شمهای به ریز گفته شود» (همان.)102 :

در جریان وابسته به تصوف عاش انة یکتب خراسان باید از چند ایر ارزشیمند دیگیر در

قرن ششم نام برد هه یوضو اصلی آنها نظریة عشق الهی نبوده است ایا یؤلفان آنها ایین

نظریه را پذیرفتهاند و بر آن صحه گذاشتهاند :هش االسیرار رشییدالدین ییبیدی (م  )530و
روحاالرواح اضمد سمعانی (م  .)534ییبدی هه پیرو همم اشعری است در ایر خود بارها و
بارها لفظ عشق را در بیان نسبت انسان و خدا آورده است .وی دلیل خرو آدم از بهشت را

عشقخواهی و عشقطلبی او دانسته؛ زیرا آدم عشق به جما ضق را بیر زیبیاییهیای بهشیتی

ترجیح داده است (ییبدی 1371

 .)162 :1او درواقع از نخستین هسانی است هیه یییان

یحبت و عشق فرق ییگذارد و ییگوید« :دوستی سه ینز است :هوی صفت تین یحبیت

صفت د عشق صفت جان .هوی به نفس قائم یحبیت بیه د قیائم و عشیق بیه جیان قیائم

است» (همان

.)94 :2

روحاالرواح اضمد سمعانی نیز از شاهکارهای نثر عرفانی است هه بیا نثیری شیاعرانه بیه

تفسیر و تحلیل برخی از اسایی خداوند پرداخته است .از جمله اسم «ودود» هه یعنای عشیق
و یحبت از آن یستفاد ییشود .سمعانی اطمق عشق را دریورد خداوند جایز دانسته و ییدام

به این نسبت عاش انه اشاره ییهند .او ضتی بر این بیاور اسیت هیه عشیق یییان بنیده و ضیق

دائمی است و بعد از یرگ انسان نیز ادایه دارد و ینسوخ نمییشیود« :نمیاز و روزه و ضیج و

جهاد شاید به پایان رسد ایا طلب نشاید هه به پایان رسد نماز و روزه روا باشد هه ینسیوخ
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شود ایا ع د یحبت و ع د عشق هرگز نشاید هیه ینسیوخ شیود» (سیمعانی  .)87 :1384او
هماننیید ییبییدی عشییق را انگیییزۀ هبییوط آدم دانسییته (همییان )120 :و در بیییان یبییارزه بییا
نفسپرستی اصطمح «بادیة یردمخوار عشق» را بههار برده است (همان .)133 :دریجمیو

استعمی یفهیوم عشیق از عشیق جسیمانی بیه عشیق الهیی و روضیانی از جنبیههیای هلییدی
روحاالرواح و یورد تأهید سمعانی است.

شیخ اضمد جام (م  )536عارف دیگری وابسته به این جریان است هه ی ولة عشیق الهیی

را در آیارش یطرح هرده است .او در هتاب اُنسالتائبین فصلی را برای این یوضو درنظیر
گرفته و آن را با این پرس

شرو ییهند هه «ییپرسند هه عشق چیست و عاشق هیست؟

و شاید هه هسی گوید بر ضق عاش م یا نی؟» (اضمیدجام  )220-209 :1368وی سیپس بیه

بیان اختمف نظرها بر سر این یوضو پرداخته است .همچنین بههارگیری لفظ عشق را برای

خداوند جایز دانسته و روایاح زیادی را در تأیید این یوضو ن ل هرده است (همان.)211-210 :
در قرن هفتم نیز چندین ایر یهم دیگر وجود دارد هه همچنیان بیر سیب

و سییاق آییار

پیشین و در ادایة جریان پذیرش یطلق این نظریه ی ولة عشق الهی را به شکلهیای یختلی
یطرح هردهاند؛ از جمله رسالة ع یل و عشیق نجیمالیدین رازی (م  )654هیه یؤلی
پذیرش هایل نظریة عشق الهی به پرسی

یکیی از دوسیتان

ضیمن

درییورد نیزا ع یل و عشیق

پاسخ گفته است .نجم رازی به ی ایسة ایین دو پرداختیه و سییر ع یل را در عیالم ب یا و سییر

عشق را در عالم فنا ییداند« :ع ل و عشق ضدان الیجتمعانانید؛ هرهجیا شیعلة آتی

عشیق

پرتو اندازد ع ل فسرده طبع خانه پردازد» (نجم رازی  .)62-61 :1345او هه پیرو اشیعریان

است عشق را پایة طری ت خود یعرفی هرده و آن را غایت یعرفت و سلو

دانسته اسیت.

رازی در یرصادالعباد نیز یست یم لفظ عشیق را درییورد خداونید بیههیار گرفتیه و بیر رابطیة
عاش انة انسان و خدا تأهید هرده است[« :خداوند گفت] ...یا عاشق و یعشوقیم آنچه ییا را

با آدیی و آدیی را با یاست نه یا را با دیگری و نه دیگری را با یاست» (نجیمرازی :1371

 .)49او ضمن اشارۀ یکرر بیه آییة هریمیة «یحیبهم و یحبونیه» یعت ید اسیت هیه در داسیتان

آفرین

آدم عشق همواره در هار بوده و با ذاح آدم سرشته شده است (همان.)70 :

آیار ینثور یولوی (م  )672نییز در هنیار شیاهکارهایی چیون غزلییاح شیمس و یثنیوی

بیانگر سرآیدی این عارف بزرگ در عرصة نظریة عشق الهی اسیت .یولیوی هیه تصیوف
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یبتنی بر یکتبی است هه بذر آن را صوفیان خراسان از جمله بایزید خرقانی ابوسیعید و در

نهایت اضمد غزالی آبیاری هردهاند (پورجوادی  )80 :1358عیموه بیر اینکیه در سرتاسیر

یثنوی از عشق یت ابل ضیق و خلیق سیخن رانیده در یکتوبیاح عشیق را رابطیهای دوسیویه

خوانده است« :دوستی با ضق و با خلق هرگز از یی

ندارد .آواز از ی

دست باال نگیرد و رقاصی به ی

جانیب نباشید و نبیوده اسیت و تصیور

پای راست نیایید؛ یحیبهم بیی یحبونیه

نباشد» (یولوی  .)185 :1371او در فییه ییا فییه نییز بیر ایین رابطیة عاشی انه تأهیید هیرده و

ییتوان گفت هه یولوی در تمایی آیار خود به ترویج و تحلیل این نسیبت پرداختیه اسیت.
بدون تردید یوالنا را باید در ن طة او این جریان عصارۀ همة یباضث عمی یی دانسیت هیه

طی سدههای یتمادی پیرایون عشق شکل گرفته است.9

ب) مکتب عرفانی شيراز
در جریانشناسی نظریة عشق الهی در عرفان ایرانی -اسمیی یکتب عرفیانی شییراز اهمییت

زیادی دارد .البته در این یکتب ت ریبا از همان آغاز پیدای

دربیارۀ اطیمق عشیق درییورد

باریتعالی دییدگاه یثبتیی وجیود داشیته اسیت .در ایین یکتیب جنبیههیایی از ایین یوضیو

بهیراتب برجستهتر از سایر یکاتب است از جمله تکیه بیر رابطیة یسیت یم ضسین و جمیا بیا
عشق اهمیت عشق یجازی و عشق انسانی در در

عشق الهی زیبیاییپرسیتی و نظربیازی.

پذیرش نظریة عشق الهی در این یکتب از ینصور ضیم (ی تیو  )309شیرو و از طرییق

ابوعبداهلل خفی

شیرازی (م  )331به ابوالحسن دیلمی (م  )329ینت ل شده است .دیلمی نییز

به آن انسجام بخشیده و درنهایت روزبهان ب لی (م  )606ضمن بازخوانی تعالیم این یکتیب

آن را به ن طة تکایل رسانده است.

باید توجه داشت هه یشایخ این یکتب از قرن سوم و چهارم قائل به انتساب عشق الهی بیوده

و پیروان ایین یکتیب همیواره بیا برشیمردن فهرسیت یشیایخی هیه بیه پیذیرش ایین نظرییه

رسیدهاند سیعی داشیتهانید آن را تیرویج و تبلییغ هننید .چنانکیه دیلمیی در هتیاب عطی

فهرستی را در این زیینه نام ییبرد هه بعدها روزبهان نیز با اضافههردن نامهای دیگیر بیه آن
فهرست از روا یستمر عشق در این یکتب خبر ییدهد (روزبهان .)10 :1383
ضم هه برآیده از بیرای فار

و از طمیهداران این یکتب بود جان

را نیز بر سر این
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دیدگاه گذاشت .عطار هه خود شیفتة ضم است او را «در غایت سیوز و اشیتیاق و عاشیق
صادق پاهباز» (عطار نیشابوری  )583 :1379دانسته و اندر اضیواالح غیریب

«[ضم ] در تعری

نوشیته اسیت

عشق و در پاسخ درویشی هه از یعنی عشق پرسیده گفته بیود« :اییروز

بینی و فردا و پسفردا .آن روزش بکشتند دیگر روز بسوختند سوم روزش بیه بیاد بردادنید
یعنی عشق این است» (همان .)591 :همچنین وقتیی دسیت و پیای

خوی

را یییبریدنید بیا خیون

صورت

را آغشته هرد و گفت« :رهعتیان فیی العشیق ال یُصیحُ وضیوهما اال بالیدم»

هتاب عط

تصیوف بیه زبیان عربیی در

(همان.)593 :

ابوالحسن دیلمی نخستین و ههنترین تصنی

زیینة عشق الهی است هه در بستر تصوف عاش انة شیراز تألی

شده است .دیلمی اندیشیه و

آرای یختلفی را هه تا آن روزگار دریورد عشق وجود داشته اعم از اندیشیههیای عرفیانی

فلسفی پزشکی و ...تحلیل و ت ریر هرده اسیت .وی در سیایة تعیالیم اسیتاد خیود ابوعبیداهلل

خفی

شیرازی یبانی نظریة عشق الهی را پذیرفته و بیه تیرویج و تطیور آن همیت گماشیته

است ایا به اقترای فرای تاریخی روزگار خود لفیظ ضیب و یشیت اح آن را تیرجیح داده

است .او یینویسد« :شیوخ خود را دربارۀ جواز یا عدم جواز هاربرد لفظ عشق بر دو گیروه

دیییدم؛ بعر یی هییاربرد آن را جییایز ی ییداننیید و بعر یی انکییار ی ییهننیید ».سییپس بییه بیییان

اختمفنظرها دریورد این یسئله ییپردازد .10دیلمیی همچنیین در ایین هتیاب از ده یرضلیه
برای عشق نام ییبرد :الفت انس وُد یحبت خله شع

شیغ

اسیتهتار (تهیور) ولیه و

هیمان هه در نهایت این ده یرضله را یرضلیة ییازدهم یعنیی عشیق هاییل یییهنید (دیلمیی

 .)46-50 :1390در پایان دیلمی در ت سیمبندی خود بیه پینج نیو عشیق یییرسید هیه ایین

ت سیمبندی در آیار صوفیه بعد از او بهویوه روزبهان ب لی شییرازی نییز قابیلپیگییری اسیت:
الهی ع لی روضانی طبیعی و بهیمی.

جریان تصوف عاش انة یکتب شیراز در قرن ششم و در آیار روزبهان ب لیی شییرازی بیه

ن طة تکایل و انسجام و پذیرش یطلق این نظریه دست یافیت .عبهرالعاشی ین او را یییتیوان

یرامنایة تصوف عاش انه یحسوب هرد .درواقع ییتوان پذیرفت هه تمش عارفان پیشین در

زیینة توجیه اطمق عشق بر باریتعالی و تصوف جما پرستانه در این ایر بیه تکاییل رسییده
است .روزبهان هه «آفاق را در اشراق عشق یحترق دیده» (ب لی  )144 :1383نهتنها اطیمق
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عشق را دریورد خداوند جایز دانسته بلکه آزادانه از نسبت عشق انسانی با عشق الهی سیخن

رانده است .یبنای فکری و طری تی او بر عشق و زیباپرستی اسیت« :از نظیر روزبهیان عشیق

نردبانی برای عرو به قلمرو یلکیوح و نائیلآییدن بیه قیرب خیالق زیبیای زیبیاییهاسیت.
یوضو هتاب نیز همین عرو و رسیدن است؛ یعنی بیان ضسن و زیبیایی هیه ی دییة عشیق

است جایزبودن عشق و ایکیان اطیمق عشیق بیه پروردگیار انیوا عشیق عشیق انسیانی و

هیفیاح آن پاسخ به خردهگیران عشق الهی ذهر اضوا و ی ایاح عشق الهیی و درنهاییت

هما عشق» (بزرگ بیگدلی .)22 :1385

هربن بنای این ایر را بر شطح عشق یییدانید ( )84 :1377هیه در تبییین یاهییت عشیق و

انوا آن همچنین بیان ی ایاح و یراتب آن تألی

شده اسیت .روزبهیان هتیاب خیود را در

پاسخ به یعشوقی درونی هه در باب عشق الهی از او پرسیده نوشته است و در سراسر هتاب

روی سخن با همین یعشوق ازلی -ابدی است هه با تعابیری چون «جنی لعبتی» و «تیر » از
او یاد ییشود .وی هتاب

را با همان پرسشی آغاز هرده هه گشایشگر هتاب عط االلی

دیلمی است؛ یعنی جواز یا عدم جواز اطمق عشق بر یحبت بیه خداونید .او اسیایی عرفیایی
هه جواز اطمق عشق را دریورد خداوند دادهاند برییشمارد و یییگویید« :روی إن داوود

هانَ یسمی عشیق اهلل و قا قریشان یحمدا قد عشقَ ربه» (ب لی .)10 :1383

روزبهان عموه بر عبهرالعاش ین در شرح شطحیاح و تفسییر عیرائسالبییان نییز بیهدنبیا

ترویج یفهوم عشق الهی بوده و با تکیه بر هش

و ر یت به ارتباط یست یم ضسین و جمیا

با یفهوم عشق تأهید هرده است .دریجمو اهمیت روزبهان در سیر تطیور عشیق در یتیون

عرفانی از آنجاست هه «وی نهتنها از بههاربردن اصطمح رایج عشق یجازی تعمدا ایتنا و

به جای آن از تعبیر عشق انسانی استفاده یی هند بلکه تجربة عشق انسانی را برای تح ق عشیق
ربانی اجتناب ناپذیر یی داند» (علمی  .)101 :1387همین نکته سبب شده هه بسیاری از شیعرا
و عرفا بتوانند عشقهای زیینی و انسانی خود را توجیه و ضتی به عشق الهی تأویل هنند.

پ) مکتب سهروردی و حکمت خسروانی (عشق از منظر حکمی -فلسفی)
در جریانشناسی نظریة عشیق الهیی نمییتیوان دییدگاههیای فلسیفی بیهوییوه اندیشیههیای

سهروردی را نادیده گرفت .درواقع تعالیم و دیدگاههای اخوانالصفا ابنسینا و سیهروردی
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در این خصو

هه در رساالتی با عناوین ع ل و عشق یا عشق و ع ل فراهم شده است در

تکایل این نظریه یهم هستند .از جمله فمسفهای هه با گرای هیای عرفیانی خیود در تطیور

این نظریه ایفای ن

هردهاند ییتوان از شیخ اشراق و شیهابالیدین سیهروردی (م )581

نام برد .یکتب سهروردی درواقع یحل تمقی سه سینت بیزرگ ایرانیی اسیمیی و یونیانی

اسییت .البتییه قبییل از او ابیینسیینا در آیییار خییود از جملییه در رساالة فا لةشقااو یتییأیر از تعییالیم

افمطونی به طرح یوضو عشیق پرداختیه و اطیمق آن را درییورد خداونید بمییانع دانسیته

است .وی درواقع علت اولی و واجبالوجود را همان خیر یحض دانسته هه خداوند یتعیا

است؛ بنابراین یعشوق ض ی ی هم اوست .ابنسینا هه اشیتیاق یوجیوداح بیه همیاالح برتیر
خود را عشق خوانده در یباضث خود به یوضوعاتی چون عشق هیهیانی و سیریان عشیق در

هائناح عشق فتیان و زیبارویان و نسبت عشق ض ی ی و عشق یجازی پرداخته اسیت (نی

شریفیان .)7-2 :1393

:

سهروردی نیز در سلسلة انوار و فلسفة اشراقی خود با رویکردی فلسفی -نظیری جایگیاه

یهمی برای عشق الهی قائل شده است .وی «نور» و «عشق» را یترادف بههار برده و جممتی

چیییون «عیییالم النیییور و العشیییق» را آورده اسیییت (سیییهروردی  .)242 :1375او در رسیییالة
یونسالعشاق هه یفاد آن تأویل سورۀ یوس

است سفرنایة نمیادینی را یطیرح هیرده هیه

عشق و ضسن و ضزن بهعنوان فرزندان ع ل یسافران اصلی این سفرند .او در ایین رسیاله در

اغلب یوارد تمش هرده است تا با زبان ریزی تجربیة روضیانی و بیاطنی را در زیینیة عشیق

عرفانی تبیین هند .سهروردی عشق را فراتر از یحبت و یعرفیت یییدانید هیه ایین دو ن ی

ی دیهای برای ورود به عالم عشق را دارند« :او پایة یعرفت است دوم پاییة یحبیت و سیوم

پایة عشق و به عالم عشق هه باالتر همه اسیت نتیوان رسیید تیا از یحبیت و یعرفیت دو پیای

نردبان نسازد و یعنای خطوطین و قد وصیلت ایین اسیت» (همیان  .)346او عشیق را ازلیی و

ابدی دانسته« :عشق بندهای است خانهزاد هه در شهرستان از پیرورده شیده اسیت» (همیان:
 .)212همچنین ضمن توجه به بحث تجلی عالم به نور عشق و توجه به یظاهر زیبایی بحیث

ضرهت ضبیّه را یطرح هرده و یعت د است همة یوجوداح به ضکم عشق فطری در جریان و
ضرهتاند و اسا

جهان آفرین

بر عشق بنا نهاده شده است.

دریجمو ییتوان دیدگاه سهروردی را در زیینة عشق الهی جریانی یست ل در عرفان
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اسمیی یحسوب هرد هه با الهام از تعالیم ضکمیت خسیروانی و اشیراقی تیأییر خاصیی در

تطور نظریة عشق الهی در یتون عرفانی داشته است .11ییونسالعشیاق سیهروردی عیموه بیر

تأییر بر یمصدرا در یوضو عشق الهی (ن

 :هریمیان  )160 -148 :1389الگیوی آییاری

چون سفرنایة روح (صحت و یرض) یا رسالة ضسن و عشق یمیحمد فرولی در قیرن دهیم

شده است .در این ایر هه به سفر روح در قالب جسم پرداختیه شیده هماننید ییونسالعشیاق
عشق و ضسن شخصیت یافته و با زبیان رییزی ینیاظراتی بیین آنهیا و طبیایع بیدن صیورح
گرفته است.12

ت) مکتب وحدت وجود ابنعربی
جریان برجسته و چشمگیر دیگر در باب نظریة عشق الهی یکتب ابنعربی است هیه در آن
یفهوم عشق رنگ و صبغة وضدح وجودی به خود گرفته و به شکل نظریاح وجودشناسانه

و فلسفی درآیده است .ابنعربی در آیار خود به تحلیلهیای فراوانیی از عشیق دسیت زده و
آن را اصل هستی دانسته هه از تجلی خداوند در اسم جمیل پدیید آییده اسیت (خراسیانی

 .)276 :1367پیروان ابنعربی نیز یفهوم عشق را بیا یفیاهیم هسیتیشناسیی و یراتیب وجیود
پیوند دادهاند و براسا

اندیشههای وضدح وجودی یفهیوم عشیق را در ارتبیاط بیا وجیود

یطلق و یراتب تجلی آن بههار گرفتهاند.

در این یکتب قرائتهای جدیدی از عشق و ابعیاد آن یطیرح شیده اسیت؛ یوضیوعاتی

چون وضدح و همسانی عشق با یفهوم وجود خمقیت عشق و ارتباط آن بیا نییروی خییا

رابطة انوا عشق با تجلیهای گوناگون یراتب وجودی ضق بحث دیالکتی
عشق انسانی با عشق ربانی ی ولة تجیدد اهیوان و آفیرین

عشق و رابطة

ییدام و ارتبیاط آن بیا سیریان و

جریان یداوم عشق در تمام هستی از جمله یوضوعاح هلیدی در این نظام فکیری درییورد
نظریة عشق الهی است .ابنعربی در یهمترین آیار خود به یفهوم عشق اشاره هرده اسیت؛ از

جمله در فصو

الحکم فتوضاحالمکیه و دیوان ترجمان االشواق .عشق در نگاه او وظیفیه-

ای عمده در هل نظام جهان و نیز هستی انسان برعهده دارد.

فخرالدین عراقی (م  )688از پیروان این یکتب است هیه لمعیاح را بیا یحورییت عشیق

الهی نوشته است .در این ایر عشق در راستای بیان تجلیاح گوناگون یراتیب وجیود تحلییل
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شده است .هرچند عراقی به ادعای خود این ایر را به پیروی از سوانح اضمید غزالیی نوشیته

بیشتر از نظام فکری ابنعربی یتیأیر بیوده اسیت و در ت رییر ابعیاد عشیق در بیشیتر ییوارد بیا
ابنعربی اتفاق نظر دارد و یفهوم عشق را بیا یفهیوم وجیود یکیی دانسیته اسیت .چنانکیه در

ت

ت

هر  28لمعة لمعاح یفهوم وضدح وجود و اتحاد عاشق و یعشوق دیده یییشیود.

از نظر عراقی عشق همان وجود واضد است هه آینهها و تجلیاح گوناگون دارد؛ برای یثا

در لمعة سوم نمادهای یاه و آفتاب یو و دریا و ...نمایانگر این وضیدح اسیت« :هثیرح و
اختمف صور ایوا

بحر را یتکثر نگرداند یسمی را یین هیل الوجیوه یتعیدد نکنید درییا

نفس زند بخار گویند یتراهم شود ابر خوانند فروچکیدن گیرد باران نام نهند جمیع شیود

و به دریا پیوندد همان دریا خوانند هه بود» (عراقی  .)52 :1384عراقی یعت ید اسیت ینشیأ

عشق ذاح پا

خداوند است« :عشق در ی ر خود از تعین ینزه است و در ضریم عین خیود

از بطون و ظهور ی د

ولیکن بهر اظهیار همیا از آن روی هیه عیین ذاح خیود اسیت و

صفاح خود خود را در آینة عاشق و یعشوق بر خود عرضه هیرد و ضسین خیود را در نظیر

خود جلوه داد» (همان .)45 :یراتب تجلی و تعیناح وجودی ضق در نظام فکری ابنعربیی و
در لمعاح بهصورح یراتب تجلی عشق تعبیر شده اسیت .از آنجیا هیه در همیة وجیود جیز

ی

ذاح ض ی ی یشهود نیست هه زیبایی و جما واقعی نیز یخصو

اوست زیبایی ایین

وجود ض ی ی با یتجلیشدن در آینههای گوناگون رنگهای یتنو یییابد؛ بنیابراین تنیو

جما یعشوقهای یجازی نمودی است از ضسن یعشوق ض ی ی .عراقی در باب یظهربودن

یعشوقهای یجازی و زیباییهای ظاهری تمثیل سایه و صاضب سایه را ییآورد« :همچنیان

هه سایه بدون آفتاب وجود ندارد و هر چیزی ذاتی دارد و ذاح سایه شخص است عیالم و
تمام یخلوقاح و عشقها و زیباییهای آن سیایة جمیا و ضسین الهیی اسیت و بیه آن قیائم

است؛ زیرا تمام عالم قائم به ذاح خداوند است» (همان .)83 :از آنجا هه اسا

خل یت بیر

شوق و اشتیاق و عشق و یحبت بنا شده است (توجه بیه ضیدیث هنیز) ایین عشیق یظیاهر و
جلوههای گونیاگون یافتیه اسیت ضتیی در بیاب اسیمای الهیی نییز بحیث تجلیی و ظهیور و

اعیانشدن هه ناشی از اشتیاق اسماست بریبنای عشق صورح گرفته است.

در لمعاح سریان و جریان یداوم و پیوستة وجود (تجلی یدام ییا تجیدد اهیوان) همیان

بینهایتبودن عشق و سریان آن در هل هستی و هل یوجیوداح اسیت عراقیی تعبییر «هُیل
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یوم هوَ فی شأن» را اشاره به همین یطلب ییداند .درواقع راز جلوههای گونیاگون یعشیوق

و جریان عشق در تمام یظاهر عالم ناشی از همین بینهایتی و یداویت آن است« :عشیق در

همه ساریست .ناگزیر جملة اشیاست و هی َ تنکیرُ العشیق و ییا فییالوجیود اال هیو ولیو ال

الحب یا ظَهرَ یا ظَهرَ ...ذاح یحب و عشق او یحا است هه یرتفع شود بلکه تعلیق او ن یل

شود از یحبوبی به یحبوبی» (همان.)62 :

در نهایت اینکه عراقی در سایة وضدح وجود بیه وضیدح و یگیانگی عشیق و عاشیق و

یعشوق رسیده و بر این باور است هه ض ی ت عشق یکی است هه در صورحهای یختلی

یتجلی ییشود« :و یا الوجود اال واضد غیر انهُ اذا انتَ اعیددح المراییا تعیددا» (همیان.)45 :

اشاره هردیم هه در لمعاح ینظور از واژۀ عشق یطلق وجود یا ضق است؛ بنابراین با اینکیه
در همه جاری است اصل آن یکی است .عراقی بهواسطة وضیدتی هیه بیین عشیق و وجیود

دیییده و آن را در هییل هسییتی جییاری و سییاری دانسییته بییرخمف بیشییتر صییوفیه ضتییی بییه

ت سیمبندی انوا عشق و درجهبندی آن نپرداخته؛ زیرا او ی
وجود بی

ندیده است.

عشق و یسیاوق بیا آن یی

در قرن نهم و در ادایة این جریان عبدالرضمن جایی (م  )898نیز در آیار خود ابیایی از

اطمق عشق به ضب خداوند نداشته و به تبییین نظرییة عشیق الهیی از ینظیر یکتیب وضیدح

وجود پرداخته است .در رسالة ةولتح ا لشش لةلمشلت بحیث تجلیی خداونید در یظیاهر عیالم
بهواسطه و با انگیزۀ عشق یطرح شده و جایی عشق را جز الینفی
ادرا

آدییی دانسیته هیه البتیه

آن با ع ل نیایمکن اسیت .او ضیمن ت سییمبنیدی انیوا عشیق «عشیق ضیق بیه ذاح

خوی » را یهمترین نو عشق ییداند و یینویسد« :هدف خداونید از خل یت خیار از او
نیست و آن هدف عشق است و در عشق به غیر نیازی نیست؛ زیرا اصم غیر وجود ندارد:
داییییان غنیییای عشیییق پیییا

آیییید پیییا

چون جلوه گر و نظاره گر جمله خود اوست

ز آلییییودگی نیییییاز بییییا یشییییتی خییییا

گر ییا و تیویی در یییان نباشییم چیه بیا »
(جایی )74 :1373

همچنین در لشاش لةلمشلت عشق را «ض ی ت یطل ه» خوانده (جایی  )39 :1383و یعت ید

است« :در عالم وجود جز عشق چیزی نیست یعنی هستی عشق است و بس؛ و هیی َ یُنکیر

العشق و یا فی الوجود اال هو:
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پیییییدا و نهییییان هیییییچ نبییییینم جییییز عشییییق

در هون و یکان هییچ نبیینم جیز عشیق

چییون در دو جهییان ه ییچ نبییینم جییز عشییق»

ضاشییا هییه ز سییرّ عشییق غافییل یییانم

(همان)62 :

دریجمو «در تفسیر جایی از هستی عشق هلیدیترین و یحیوریتیرین یفهیوم اسیت

هه هم انگیزۀ آفرین

یحسوب ییشود و هم وسیلهای برای تبیین ارتباط یت ابل پدیدههیای

هستی است» (اسکندری  .)125 :1390به هر ضا نظریة عشق الهی در یتون عرفانی فارسی
بعد از جایی دیگر تبلور خاصی نداشته و آیار جایی را در این زیینه ییتوان ختم این تطیور

و تحو در دورۀ یورد بررسی یا بهضساب آورد.

نتيجهگيری
نظریة عشق الهی برآیده از آیوزههای اسمم و تحت تأییر دیگیر نحلیههیای فکیری شیرق و
غرب در عرفان اسمیی در بستر جریانهای خا

و گاهی همسو شکل گرفتیه و در یتیون

عرفانی فارسی جایگاه ویوهای یافته است؛ بهگونهای هیه برخیی از یتیون عرفیانی گیاهی بیا
یحوریت یوضو عشق تألی

اختصا

یافته است.

شیدهانید و در برخیی نییز ضیداقل گفتیاری بیه ایین یوضیو

بهنظر ییرسید تأهیید بیر اطیمق لفیظ عشیق دربیارۀ یحبیت خداونید  -و نیه یحبیت و

همانندان آن  -آغازگر جریان فرخندهای بوده هه زیینهساز تحیولی شیگرف در نظیم و نثیر

فارسی شده و گفتمان گستردۀ عرفان عاش انه را پدید آورده است.

در شکلگیری و گسترش نظریة عشق الهی در عرفان اسمیی گفتمانها و جرییانهیای

یوافق و یخالفی تأییرگذار بودهاند .از ی

سو جریانهای یخالفی چون ف ه ضنبلی تصوف

زاهدانه یکتب عرفانی بغداد و شیوۀ عرفانی یبتنی بر صحو یانع از شکلگییری ایین نظرییه

بهویوه در سدههای چهارم و پنجم هجری شده و از سویی یکاتب عرفانی خراسان و شیراز

ف ه شافعی برخی جریانهیای همییی و نییز نحلیههیای عرفیانی یسییحی و ایرانیی و فلسیفة

نوافمطونی در ایجاد و گسترش این نظریه تأییرگذار بودهاند.

همچنین بهنظر ییرسد تکایل این نظریه در عرفان اسمیی سیر تحیو یشخصیی داشیته

است .عرفای سدههای نخستین در پذیرش این نظریه دیدگاه ینفی داشتهاند و زهدورزانه با
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این یوضو برخورد هردهاند .نبودن لفظ عشق در قرآن و پیشیینة ینفیی یعنیای آن در یییان

اعراب و یخالفتهای یتکلمان بههارگیری آن را دریورد خداونید دشیوار هیرده بیود .در
قرن چهارم و پنجم همزیان با یبت تجربهها و یافتههای عرفانی هسانی چون بایزیید رابعیه

ضم و ابوسعید ابوالخیر و چیرگی تدریجی جریانها و گفتمانهای یوافق بیا نظرییة عشیق
الهی همچنین دفا یحمد غزالی از این دیدگاه پذیرش نسبی نظریة عشق الهی ضاصل شید

و درنهایت در قرن ششم همزیان با نگارش آیاری چون تمهیداح و عبهرالعاش ین پذیرش
هلی این نظریه فراهم آید.

در بررسی یهمترین جریانها و گفتمانها در این خصیو

نییز بایید گفیت هرچنید در

یکتب عرفانی بغداد بهدلیل نگاه عالمانه و سختگیرانه به عناصر عرفانی نظریة عشیق الهیی

فروغ چندانی نداشته در دیگر یکاتب و جریانهیای عرفیانی ایین نظرییه ظهیور و بیروزی

خا

داشته است .در یکتب خراسان هه داینة گستردهای از عرفان اسمیی از اندیشههیای

عالمانة یحمد غزالی گرفته تا نگرشهای یتناقضگونة عینال راح همیدانی و اندیشیههیای

جهانشمو یوالنا پیوند یحکمی بین یسیئلة سیکر و ذوقییاح بیا یوضیو عشیق و یحبیت
وجود دارد؛ چنانکه همتر صوفی را در این یکتب ییتوان یافت هیه عشیق را بنیای سیلو

عارفانة خود قرار نداده باشد .جریان یکتب عرفانی شیراز هم بیا تکییه بیر همیین نظرییه و بیا
آیوزههای پرشور ضم

عشق و یحبت و پرست

راه خود را از یکتب بغداد جدا هرد و به پیوند ضسین و جمیا بیا

یظاهر زیبایی رسید .یکتب فلسفی-عرفانی سهروردی نییز در قیرن

ششم با تأییرپذیری از سه سنت بزرگ ایرانی اسمیی و یونانی عشق و اشراق را بیهعنیوان

اصل عرفانی خود برگزیده و رسیدن به یعرفت را بدون عشق نایمکن دانسته اسیت .یکتیب

ابنعربی نیز از قرن هفتم و بعد از آن بر این نظرییه تکییه داشیته و جوانیب اندیشیة وضیدح
وجود را با یحوریت عشق الهی تشریح هرده است.

پینوشت

 .1به قو نیکلسون «یولوی فرقی ییان عرفان و عشق قائل نبوده است» .نی
هفتم

.214

 :ترجمیة انگلیسیی یثنیوی جلید

 .2چنانکه در قرن ششم شیخ اضمد جام (م  )536یینویسد« :ییپرسند هه عشق چیسیت و عاشیق هیسیت و

شاید هه هسی گوید هه بر ضق عاش م یا نی؟ ...ایا بدان هه هیچ یسئلهای نیست هه یشیایخ را و علمیا را در
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آن خمف نیست چرا باید در یسئلة عشق خمف نباشد؟ بسماهلل الرضمن الرضیم هه هیچ هار بی آن راسیت

نیاید یینگرد هه یشایخ و ایایان در آنچه خمف ییهنند و بر نماز هه بر جمله یؤینان فرض است یینگیر

هه چه خمف هردهاند و ییهنند .در این یسئلة عشق هیه جملیه ابیداالن و صیدی ان در آرزوی آنانید هیه

بویی از آن به یشام ایشان رسد همه در ضسرح این جان بدادند و ندیدندی اال اندهی هه این نسیم عشق بیر
ایشان وزیده است» (ن

 :اضمد جام .)211-210 :1368

 .3ضرور نظریة عشق الهی در نثر فارسی زیینة پیدای

نثر شاعرانة عرفانی را فیراهم آورد؛ پدییدهای هیه از

سوانح آغاز شد و در نثرهایی چون تمهیداح یعارف روح االرواح هش االسرار یرصادالعباد لمعیاح و

لوایح تداوم یافت .به عبارح دیگر یکی از نتایج غلبة این اندیشه در نثر فارسی شکلگیری نثرهای شاعرانه

است؛ بنابراین پذیرش این نظریه همانطور هه در تحو شعر فارسیی ییؤیر بیوده در تحیو نثیر عرفیانی و
سوقدادن آن به سمتوسوی شاعرانگی نیز تأییر داشته است.

 .4بیرای فهرسییتی از آیییار دربییارۀ عشیق بنگریید بییه« :یسییائل عشی ی» یحمییدت ی دانی پییووه در یجموعیه
سخنرانیهای دویین هنگرۀ تح ی اح ایرانی
.647

 .5برای دریافت این دالیل ن

 2به هوش

-626

ضمید زرینهیوب یشیهد 1352

 :صص  454و .455

 .6پورجوادی بهضق اضمد غزالی را سلطان طری ت ییخواند و این ل بی است هه عینال راح به استاد خود
داده است .ن

 :پورجوادی .1358

 .7ی الة سعدی و اضمد غزالی پورجوادی .207-163 :1393

 .8بنیادیترین پایة نظریة هستیشناسی عینال راح همین «تمثّل» است هه نوعی آگاهی و هشی

«دیدن ورای یحسوساح» است عینال راح آن را ضاصل عشق ییداند .ن

 .9برای اطم بیشتر از جایگاه عشق الهی در عرفان یولوی ن

.1392
 .10ن

بیاطنی و

 :تمهیداح .124 :1389

 :یوالنا و یدرسة عشق یهدی همپانی زار

 :صص  50-26هتاب عط .

 .11بنگرید به ی الة یونسالعشاق سهروردی و تأییر آن در ادبیاح فارسی پورجوادی  .1380پورجوادی در

این ی اله یعت د است هه نظریة سهروردی در این رساله هایم نوافمطونی است.

 .12این ایر سفرنایهای خیالی است هه نظریة عشیق در آن یوضیوعیت دارد .البتیه خیار از یحیدودۀ ییورد
بررسی این ی اله است .ن

 :سفرنایة روح یمیحمد فرولی .1389
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