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 نسبت ميان عشق انساني و عشق رباني
 در انديشه روزبهان بقلي
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  دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد ۲ ،نشيار دانشگاه تهراندا۱
 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :ي پذيرش نهايريخـ تا۲۵/۶/۱۳۸۶ :تاريخ دريافت مقاله( 

 
 كيدهچ

عشق "هاي صوفيه و نيز منتقدان آنها غالباً با تعبير عشق انساني که در آموزه
 اسالمي شود، يکي از مواضع غامض و دشوار در عرفان  ظاهر مي"مجازي
اهميت روزبهان در اين عرصه، از آنجاست که وي نه تنها از به . است

جاي آن از تعبير تعمداً امتناع و به" عشق مجازي"کاربردن اصطالح رايج 
کند، بلکه تجربة عشق انساني را براي تحقق عشق استفاده مي" عشق انساني"

 را پيش  اين پرسشآموزة روزبهان، بالطبع . داند ناپذير می رباني اجتناب
شناختي عشق انساني چيست که بدون تجربة آن،  کشد که حيثيت معرفت مي

در اين پژوهش، به منظور يافتن پاسخ، نخست . نمايد عشق رباني رخ نمي
-شود که تحسين عشق انساني در انديشة عرفا در قالب پارادايم نشان داده مي

اني در منظومة عرفاني رخ داده است؛ سپس جايگاه عشق انسهاي گوناگون 
 و تبيين فرايند "تجلي"روزبهان مورد کاوش قرار گرفته و با شرح واژة كليدي 

هاي روزبهان در اين باب طرح و تحليل گشته و وجوه تمايز   نوآوري،"تأويل"
اند، تقرير داشته انديشة وي با عارفان ديگری که عشق مجازي را مقبول مي

 . شده است
 

 .بهان بقلي، عشق انساني، عشق مجازي، عشق ربانیروز هاكليد واژه

                                                 
                    ۰۲۱Email: majed_g_n@ yahoo.comـ۸۸۷۴۲۶۳۲: ـ فاكس۰۲۱ـ۴۴۱۳۷۵۹۱: تلفن ٭
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 طرح مسأله  
 است كه "عشق مجازي"هاي عارفان مسلمان ساز در آموزهيكي از مواضع مسأله

تراشي غالباً به مثابة امري نامتناسب با منظومة عرفاني آنان تلقي شده كه بايد با دليل
همين جهت شرح اين موضوع به . سازي، آن را سازگار و موجه جلوه دادو مضمون

هاي متنوع عارفان همواره به سازي انجاميده و انديشهانگاري و سادهغامض به سهل
از .  است فروكاسته شده"مجاز، قنطرة حقيقت است"هاي مبهم و رايجي چون پارادايم
اي  پيش از پرداختن به انديشة هر عارفي در اين باب، نخست بايد به گونه،اين رو
هاي فكري گوناگون براي عشق شفاف، نشان داد حيثيت و اعتباري كه منظومهمنقح و 

بندي، وجه معرفتي تنها در چارچوب اين سطح. مجازي قائلند در يك سطح نيست
-پس طبقه. گردددارد، قابل درك ميخاصي كه روزبهان براي عشق انساني بيان مي

. لة اين پژوهش استبندي الگوهاي رايج در تحسين عشق مجازي، نخستين مسأ
مسألة دوم ادعای روزبهان است مبني بر اين كه بر اساس مضمون اخبار و احاديث 

پرستي نهاده متعدد در ستايش جمال، اساس طريقت خود را بر عشق انساني و جمال
وي تحت تأثير چنين . و رسيدن به کمال معنوي را از اين طريق ممكن دانسته است

 فراواني را به قلم آورده است كه فهم عميق آنها به دليل هاي بديع  انديشه مشربي
پس مسألة دومي كه با آن . هاي دقيق و علمي استمبتكرانه بودنش نيازمند پژوهش

روبرو هستيم واكاوي آموزة روزبهان در باب عشق انساني است و طريقي كه وي 
 شرح رالعاشقينعبهوي اين موضوع را در . نهدبراي گذار به عشق الهي پيش روی مي
البته بايد توجه كرد كه روزبهان در ابتداي كتاب . داده كه محور اين پژوهش نيز هست

بندي کرده كه در اين پژوهش اساساً هاي گوناگوني صورتمذكور، عشق را در قالب
شناسي علمي هاي روشها فاقد مؤلفهبنديچون اين تقسيم. محل اعتنا واقع نشده است

 . آوردهاي اين پژوهش فراهم نمياي پرسشاست و پاسخي بر
براي فهم «شود كه اهميت و ضرورت چنين تحقيقي به طور كلي از آنجا ناشي مي

-عبهر کرماني و حافظ، مطالعة ]الدين[ عراقي، اوحد  مولوي، آثار عارفانی نظير عطار،
ژوهش و اين پ) ۸۴، عبهرالعاشقينمعين، مقدمه بر (»  است  بسيار ضروريالعاشقين

اما ضرورت .  واکاوي و تأمل حول آموزة بنيادين اين اثر ضروري است در جهتنيز
 از موضوعاتي است که محل  خاص چنين تحقيقي از آن جهت است که عشق مجازي

تواند  ها عليه صوفيه واقع شده است و فهم دقيق آن ميترين نقدها و تعريضبسامدپر
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خصوصاً که غالباً . ا دست کم از شدت آن بکاهدبه مجادالتي از اين دست خاتمه دهد ي
اند و  شارحان و مدافعان صوفيه نيز در فهم اين مفاهيم، به اندازة کافی دقت نداشته

هاي نادرست اين مصنفان، بيش از متن اصلي آثار متصوفه باعث کژفهمي گزارش
 . شده است

ي عشق مجازي اي است که براهدف ما از چنين تحقيقي، جستجو و تقرير نظريه
در منظومة فکري عارفان، خصلت معرفتي قائل باشد و آن را تا حد امري ناسازگار و 
نامتناسب با هندسة معنايي آنان، که پيوسته بايد در معرض جرح و تعديل و توجيه 

از آنجا كه عشق در عرفان روزبهان واجد چنين خصلتي است . واقع گردد، فرونکاهد
 .ين پژوهش، نقش بنيادين و منحصر بفردي يافته استاثر وي در جستجوي هدف ا

اوالً در ميان : در راستاي چنين پژوهشي، بايد به دو سؤال اساسي پاسخ گفت
، تفکر شوندهاي گوناگوني كه عشق زميني در قالب آنها تحسين و توجيه ميپارادايم

شناختي عشق تگنجد؟ ثانياً از منظر روزبهان، حيثيت معرفدر كدام قالب ميروزبهان 
نمايد و عشق مجازي كه  انساني چيست که بدون تجربه آن، عشق رباني رخ نمي

ورزد چه وجوه تمايزي با عشق انساني دارد كه وي روزبهان از بكارگيري آن ابا مي
 کند؟ از آن دفاع مي

 از  البته وجوهي از تفکر روزبهان پيش از اين، مورد مداقة محققان واقع شده است؛
؛ محتواي )روزبهان بقلي؛ ارنست، نامهروزبهانپژوه، دانش: ـ نكـ ( او زندگي: جمله

؛ بررسي اين امر که )عبهرالعاشقينمعين، مقدمه بر : ـ نكـ (تاريخي تصوف روزبهان 
اي صرفاً عرفاني  کند؛ به کمک فلسفه روزبهان به کدام طريق فلسفي عشق را توجيه مي

، مراحل ومراتب عشق نزد )تاريخ فلسفه اسالميكربن، : ـ  نكـ( نوافالطوني  اييا فلسفه
اما آنچه ... . و) مراحل عشق در ادوار آغازين تصوف ايرانارنست، : ـ نكـ (روزبهان 

 آن تاکيد نهاده، چيزي نو و متمايز است و آن، نحوة مطرح شدن موضوع  اين مقاله بر
اين .  آن با عشق رباني استچنين ارتباطعشق انساني در آرای روزبهان بقلي و هم

هايي هم که در اين باب شده، از امري است که تا حدود زيادي مخفي مانده و تالش
صراحت و شفافيت علمي الزم برخوردار نيستند و حداکثر رسالت موجه ساختن اين 

 . شناختي آنهااند و نه تبيين معرفت مضامين را براي خود قائل بوده
کاررفته در متن، بايد متذکر شويم که در بخش اول  اي بهه سرانجام دربارة واژه

بندي شده و در بخش هاي كلي صوفيان در باب عشق مجازي طبقهاين پژوهش انگاره
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دوم از تمايز ميان عشق انساني و مجازي در انديشة روزبهان سخن به ميان آمده 
از )  زمينيالگوهاي كلي حاكم بر گذار از عشق(است؛ به همين جهت در بخش اول 

كاربردن تعبير عشق انساني خودداري شده و عبارات عشق مجازي، عشق زميني و  به
كار رفته  عشق صورتي، معادل هم و به معناي عشقي كه متعلق آن انسان است، به

تمايز ميان عشق انساني و مجازي شرح داده ) آرای روزبهان(اما در بخش دوم . است
اين . همان معناي خاص منظور گرديده استشده و از آن پس عشق مجازي در 

موضوعي است كه نگارنده با شفافيت در سياق متن گنجانده و ابهامي براي خواننده 
 . کند ايجاد نمي

 
 زندگي و روحيات روزبهان

معروف به شيخ .) م۱۲۰۹ـ۱۱۲۸./ ق. ه۶۰۶ـ۵۲۲(ابومحمد روزبهان بقلي فسايي 
ني است كه از دو گرايش بارز در تصوف شطاح يا شطاح فارس، از عرفاي بزرگ ايرا

وي در شهر فسا ديده . اسالمي،  سکر و صحو، بدون ترديد در خط گرايش اول است
هاي روحاني گوناگون که البته در سن رخ نمودن آنها به جهان گشود و بر اثر تجربه

اختالف است، باالخره دکة سبزي فروشي، دخل و موجودي دکان خود را رها کرد و 
 در بيابان سرگردان  ـيا طبق گزارشي ديگر، شش سال و نيم ـ مدت يک سال و نيمبه 

 ). ۱۳ـ۱۲شرف الدين ابراهيم، : ـ نكـ (گشت 
عربي نقل ترين روايت از زبان ابندر شناخت شخصيت فردي روزبهان شگفت

زيسته و به هنگام زيارت حج، داستان زير را بر سر  شده که نزديک به عصر وي مي
 چنين آمده فتوحات مكيه به نقل از االنسنفحاتمتن واقعه در . شنيده استها ميزبان
گويند که ناگاه به محبت زنی مغنيه مبتال شد و دربارة شيخ روزبهان مي«: است
زد هم چنان باقي هايي که در وجد في اهللا مي دانست، و آن وجد و صيحهکس نمي هيچ
دانست که مردم . د و اين زمان از براي زن مغنيهاما اول از براي خداي تعالي بو. بود

را چنان اعتقاد خواهد شد که وجد و صيحات وي اين زمان نيز از براي خداست 
به مجلس صوفية حرم آمد و خرقة خود را بيرون کرد و پيش ايشان انداخت . عزوجل

پس . خواهم که در حال خود کاذب باشم نمي :و قصة خود با مردم بگفت و گفت
حال عشق و محبت وي با مغنيه گفتند، و گفتند که وي از . دمت مغنيه را الزم گرفتخ

محبت آن مغنيه از دل وي . مغنيه توبه کرد و خدمت وي پيش گرفت. اکابر اولياء است
 ). ۲۵۷،االنسنفحاتجامي، (» زائل شد، به مجلس صوفيه آمد و خرقه خود را درپوشيد
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شت و براي نخستين بار که در آنجا منبر رفت، روزبهان سرانجام به شيراز بازگ
 از طرف فسا به شيراز آمد،  ـ رحمت اهللا عليه ـچون شيخ«: شور و هيجاني برانگيخت

-چون به مسجد مي: اول روز که فائده فرمود در مسجد عتيق در اثناي تذکير گفت 

ر تو را جان ماد: کرد که آمدم، در کوچه کاه فروشان، زني دختر خود را وصيت مي
روي بپوش و از دريچة جمال به هرکس منماي؛ مبادا که : چند نصيحت کنم که

-شنوي و نصيحتم قبول نميبواسطة حسن و جمال تو کسي در فتنه افتد؛ سخنم نمي

روزبهان چون اين سخن بشنيد، خواست تا آن زن را بگويد که اگر چه  کني؟
 اين سخن از تو نشنود و اين  شوي که خود را منماي،کني و مانع مينصيحتش مي

، که حسن دارد و بر حسن قرار نگيرد تا عشق را قرين خود ]نکند[نصحيت قبول 
چون شيخ اين بفرمود، از سالکان طريق اهللا يکي حاضر بود، اين سخن تير . نگرداند

آوازه در شهر افتاد که شيخ روزبهان . اي بزد و جان تسليم کرد نعره نشانة او گشت،
اهل شهر رو به خدمتش نهادند و مريد او . غ سخن جانها بر هم خواهد زدبه تي
 ).۱۱۱ـ۱۱۰شرف الدين ابراهيم، (» گشتند

در تفسير . از روزبهان آثار متعدد فراواني به عربي و فارسي برجا مانده است
شرح  که منطق االسرار ببيان االنوار و در تصوف عرائس البيان في حقائق القرآن

بسط و ترجمة مضامين همين كتاب به فارسي توسط . ناميده شده است هم طواسين
پژوه، دانش: ـ نكـ ( نام گرفته است شرح شطحياتخود روزبهان صورت گرفته و 

تصوير کلي . توان گفت آثار روزبهان غالباً به عربي و نثر استبه طور کلي مي). ۴۴
ان، عبادت و تفکر در رباط خود ها، او را در مقام ارشاد مريدنامهروزبهان در زندگي

 ۶۰۶مرگ وي در . دهد و ادامة موعظه در مسجد اصلي شيراز تا زمان مرگ نشان مي
 .)۱۱۷شرف الدين ابراهيم، : ـ نک(در شيراز رخ داد . ق.ه

به اعتقاد بسياري از اعاظم متصوفة اسالمي همچون فخرالدين عراقي و برخی  
ربن، روزبهان بقلي سرسلسلة پرداختن به محققان تصوف اسالمي، همچون هانري ک

؛ كربن، ۴۳۷ عراقي،: ـ نكـ (موضوع عشق انساني و ارتباط آن با عشق الهي است 
البته بيان روزبهان از عشق انساني و سپس الهي، بيش ). ۱۲ ،شرح شطحياتمقدمه بر 

ه  آنکه به يک بحث تعليمي در باب عشق، بسان تأليفات مدرسي قرون پيشين، شبي از
شايد به همين دليل کارل . باشد به روايت ماجراي عشق از سوي عاشق مانند است
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اگر کسي بخواهد روزبهان را با شخصيتي در تاريخ ديني «ارنست معتقد است که 
 در ٢ و هيلدگارت بينگني١اي از سنت اگوستين تواند او را آميزهغرب مقايسه کند، مي

ثير عميقي بر تفسير کتاب آسماني در سنت روزبهان، همچون اگوستين تأ. نظر گيرد
اي را در قالب  ديني خود داشت، و هر دوي آنان خداشناسي عرفاني و شخصي شده

کردند؛ نيز بمانند هيلدگارت، روزبهان زندگاني آميخته با نثري مؤثر اظهار مي
 هاي پر رؤيتهاي تند پرشوري داشت که مواد خام براي بيان در قالب استعاره و شيوه

ترديد اسالمي و اما به هر حال صداي روزبهان بي. گذاشترمز و راز در اختيار او مي
هاي  اهللا بندگردان ثابت نوشتهسرسپردگي خالصانه نسبت به رسول. ايراني است

تصوف او پيوسته تنش ميان دانش عارفانة اختصاصي و مسؤوليت . روزبهان است
و بازانديشي ) سنتز(آثار وي ترکيب . دهد اجتماعي نسبت به قانون الهي را نشان مي

اي از تفکرات ديني اسالم آغازين، از ديدگاه تصوف اسالمي پيش از مغول  گسترده
 ).۱۱،روزبهان بقليارنست، (» است

به هر صورت دليل ناشناخته ماندن چنين شخصيت تأثيرگذاري را بايد در نثر 
 دشواريابی جستجو نمود که سرشار از استعارات و نسبتاً دشوار او و نيز فضای

هاي وي را مهجور ساخته  اين امر بالطبع انديشه. وی در آثار خود ترسيم کرده است
 .است
 

 الگوهاي كلي حاکم بر گذار از عشق زميني
هاي پژوهش پس از جستاري کوتاه در حيات و روحيات روزبهان، اکنون به پرسش

ت آرای كلي صوفيان در نسبت به منظور پاسخ به سؤال نخس. گرديمخود باز مي
در . کنيم بندي ميميان عشق مجازي و حقيقي را در قالب چند الگوي اساسي طبقه

ته ضروري است كه در ادبيات عرفاني ما، عشق مجازي در قالب نكـ  ذكر اين آغاز
ها و الگوهاي گوناگوني را پارادايم. هاي يکساني تحسين نشده است الگوها و سرمشق

را مقدمه و  فت که طبق آن يک عارف، عشق مجازي را تحسين کرده و يا آنتوان يا مي
                                                 

۱  .St. Augustine) ۳۵۴م۴۳۰ـ (. 
۲ .Hildegard of Bingen) ۱۰۹۸اي آلماني است که در چهل سالگي   هيلدگارت بينگي راهبه.) م۱۱۷۹ـ

-وي بسياري از رؤيت   . هايي تجربه کرده و مطالبي به او الهام شده است         فاش کرد که از کودکي رؤيت     
 .هايش را مکتوب کرد و سخت مورد توجه واقع شد
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هاي يک عارف در قالب تنها  البته ممکن است آموزه. ميانجي عشق رباني دانسته است
پوشاني دارند و قرار به همين جهت الگوها با يکديگر هم. يکي از اين الگوها نگنجد

بندي البته غرض ما طبقه. ير الگوها نيستگرفتن در قالب يکي به معني واماندن از سا
انسجام بخشيدن  پوشاني واهمه داشته باشيم بلكه مرادخود عرفا نيست كه از اين هم

ممكن است يك عارف گاهي در قالب الگوي . هاي آنهاست در قالب چند الگوبه انديشه
ار اين چنين معيهم. اول عشق را تحسين كرده باشد و گاهي در قالب الگوي ديگري

شناختي هر الگوست؛ يعني اعتبار و جايگاه عشق مجازي را بندي، حيثيت معرفتطبقه
-بنديبديهي است معيارهاي ديگر به تقسيم. جويددر منظومة معرفتي هر عارف مي

سازيم و انطباق هريک ما ابتدا اين الگوها را مطرح مي. هاي متفاوتي منجر خواهد شد
در نهايت بر آرای خاص روزبهان تمرکز . نشينيمث ميرا با آرای روزبهان به بح

 .   سازيمهاي وي را در اين باب مطرح ميکنيم و نوآوري مي
بداند يا " نخستين الگو در توجيه و تحسين عشق مجازي را الگوي :الگوي اول

دلي کو عاشق خوبان «: اين مفهوم از بيت زير وام گرفته شده است. ناميم مي"نداند
-همان). ۵۹۳، اورنگمثنوي هفتجامي، (»  اگر داند و گر ني؛ عاشق اوست/دلجوست

آيد چكيدة سخن عارفان در چارچوب الگوي اول اين است طور كه از اين بيت برمي
 خواه عاشق بدين معنا توجه  هاي صورتي، پرتوي از عشق حقيقي الهي است، که عشق

به . ن، بسيار شايع و پربسامد استچنين بياني در آثار عارفا. داشته يا نداشته باشد
عنوان نمونه مولوي با اينکه در بسياري مواضع، عشق صورتي و مجازي را نکوهش 

هاي صورتي را جلوه و پرتوي عشق الهي   اما باز در جاي ديگري همين عشق١کندمي
اي است از شمارد؛ با اين تحليل که حسن، در هر صورتي که محقق گردد، جلوه مي

کند؛ يعني در ظاهر  حق که در مظاهر جسماني متجلي و دلها را صيد ميحسن ذاتي
بينيم که جذبه و کشش از جمال صورت است اما در حقيقت، حق دلها را به  چنان مي

 : کشاند؛ حتي بدون اينکه خود عاشق از اين راز الهي آگاهي داشته باشدسوي خود مي
                                                 

 : به عنوان نمونه. ۱
 )۶/۳۷۰۷(تا نگردي بت تراش و بت پرست / هاي صور کم باش مست حزين قد         

 ) ۶/۳۷۰۸(باده در جام است، ليك از جام نيست /          زين قدح هاي صور بگذر مه ايست
 )۱/۲۶۴۰(صورت از معني قريب است و بعيد /          و آنک آن معني در اين صورت پديد

 )۱/۲۶۴۱(چون به ماهيت، روي دورند سخت /          در داللت همچون آبند و درخت
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 ).۲/۷۰۳( جهان، خواه آن جهان خواه عشق اين/ آنچ معشوق است، صورت نيست آن 
 عشق مجازي به مثابه كنشي ضروري   روشن است که در اين الگو، با اين وصف،

و اجتناب ناپذير براي تحقق عشق رباني مطرح نيست؛ بلكه عشق مجازي قابل توجيه 
و قابل قبول است تنها به اين سبب که پرتوي از عشق الهي است اما لزوماً واسطة 

 .  رباني و ابزار تحقق آن نيستوصول به عشق
ربايد، جلوة زيبايي حسن ذاتي و  روزبهان نيز باور دارد كه آنچه دل عاشق را مي

هاي زوال پذير ظاهري و به همين جهت اين الگو در بيان  الهي است نه زيبايي جاودان 
چون حق سبحانه در کتاب خويش از ذات و  « :عنوان نمونه يابد؛ بهوي انعكاس مي

قال اهللا تعالي . فات خويش خبر داد، بيان کرد که او موصوف بود به محبت ازليص
او صاحب محبت است و ...  نفس خود را به محبت بستود محبان را  ،يحبهم و يحبونه

به نور محبت در دل محبان تجلي کرد، تا او را دوست داشتند به دوستي او واله شدند 
اگر نه . شان از محبت حق پيدا شد در دل ايشانانوار محبت اي. نزد او به لذت محبت

» محبت او بودي، خلق در خاليق محبت کي رسيدندي؟ آن محبت قائم به ذات اوست
اما در بخش بعد خواهيم ديد كه وي از قالب اين ). ۴۴۴، شرح شطحياتروزبهان، (

نداند كند كه عاشق مجازي چه بداند و چه رود و بدين امر بسنده نميالگو فراتر مي
عاشق حسن الهي شده و بنابراين ممدوح است بلكه وي در عشق مجازي فرايندي 

حتي مولوي هم كه بيتي از او را به عنوان مؤيد . جويدكامالً آگاهانه و معرفتي را مي
كند كه عشق مجازي را الگوي اول آورديم، همانند روزبهان به اين امر اكتفا نمي

به همين جهت در ادامه .  و مظهر جمال اوستمقبول بشمارد چون نماد كشش حق
 :گويد بيت فوق فوراً مي

 )۲/۷۰۴(اي؟ چون برون شد جان، چرايش هشته/ اي آنچ بر صورت تو عاشق گشته
 )۲/۷۰۵(عاشقا واجوکه معشوق تو کيست/صورتش برجاست اين سيري ز چيست؟

 )۲/۷۰۸(تابش عاريتي ديوار يافت /  پرتو خورشيد بر ديوار تافت 
 )۲/۷۰۹(واطلب اصلي که تابد او مقيم / بر کلوخي دل چه بندي اي سليم 

در ابيات فوق دقيقاً بيان همان فرايند معرفتي است كه " واجو"و " واطلب"عبارات 
آنچه فعالً اهميت . ذكرش رفت و بزودي آن را در انديشة روزبهان شرح خواهيم داد

 پرتوي ،اول همين كه عشق مجازي عاشقته است كه در الگوي نكـ دارد توجه به اين 
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از عشق حق است، ممدوح و مستحسن و قابل دفاع است؛ چه خود واقف به اين امر 
 . باشد و چه نباشد و عنصر آگاهي در اين ميان نقشي ندارد

 "مجاز قنطرة حقيقت" اين الگو بيشترين شباهت را با پارادايم مشهور :الگوي دوم
شق مجازي به عنوان پل و قنطرة عشق حقيقي مورد قبول و در اين پارادايم، ع. دارد

گذرد  ديگر در مقصد مي) پل(توجه داريم انساني که از قنطره . شودتحسين واقع مي
نه ) عشق مجازي(، ديگر پل )پس از وصول به عشق رباني(است و در آن سوي رود 

ي آبستن عشق تر عشق صورتبه عبارت روشن. آيد و نه اعتباري داردبه كاري مي
تواند اولي را دستماية رسيدن به دومي سازد اما پس از اين حقيقي است و انسان مي

اي مرحله، ديگر وي را سروكاري با عشق مجازي نيست، انگار عشق مجازي قنطره
پس شيوة كساني چون شيخ اوحدالدين کرماني كه . است تا رسيدن به عشق حقيقي

پنداشتند پرستي و شاهدبازي با خوبرويان مي جمالخداپرستي و کمال انساني را در 
 از مجاز و رسيدن به "گذار"زيرا نقش . به هيچ صورت در اين پارادايم روا نيست

 . حقيقت در آن رنگ باخته است
هرچند وي نيز عشق انساني را . گنجدهاي روزبهان در اين الگو نيز نميآموزه

استفاده كرده ) قنطره(هي از همين واژه شمارد و حتي گاابزار تحقق عشق رباني مي
اي دارد كه در  اما مفهومي كه از اين كلمه اراده كرده تمايزي روشن با قنطره١است

مراد روزبهان از معناي اين واژه، بيشتر به نردباني شبيه . اين الگو شرح داده شد
» منعشق االنسان سلّم عشق الرح«: است كه پيوسته براي عروج به آن نياز است

ه عشق زميني تنها پلي باشد كه پس از وصول به مقصد نكـ ؛ نه اي)۸۸، عبهرالعاشقين(
شرح عقايد روزبهان و مقايسة آن با اين الگو را در . ديگر ما را نيازي به آن نيست

 . بخش بعد خواهيم ديد
 سومين پارادايمي است كه در قالب آن "پرستي شاهدبازي و جمال"  :الگوي سوم

شرح عقايد صوفيه در اين باب و حتي بيان . شودزي مورد تحسين واقع ميعشق مجا
غرض . البته در اين مختصر نمي گنجد" پرستجمال"و " شاهد"معناي واژگاني چون 

اوحدالدين كرماني كه . ترين وجه معرفتي اين الگوستما در اينجا تنها ذكر محوري
وشني در قالب يك رباعي گنجانده رشهرة چنين مسلكي است جانماية مكتب خود را به

 : است
                                                 

 ).۱۱عبهر، (» از جيحون توحيد، بي قنطرة عشق تو ما را گذر نيست«: به عنوان نمونه. ۱
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 کز عالم معني است اثر در صورت/ نگرم به چشم سر در صورتزان مي
 معني نتوان ديد مگر در صورت / اين عالم صورت است و ما در صوريم

 ).۴۱، مناقبفروزانفر، مقدمه بر (
سن پرستان آشكارا معتقدند حدهد كه جمال در مصراع آخر نشان مي"مگر"واژة 

يابد و بنابراين، عشق الهي هيچ ظهور و هاي مادي ظهور نمي در زيبايي"جز"الهي 
 . يابدبروزي جز عشق به مظاهر زيبا نمي

هاي فراواني با نظرية روزبهان دارد اما نقاط پرستي، در اين معنا، شباهتجمال
. اندنندهكـ نساز و تعييافتراقي نيز در ميان هست كه هرچند اندك اما بسيار سرنوشت

ته البته ضروري است كه نكـ ذكر اين . به اين تمايزات در بخش بعد خواهيم پرداخت
اي به شاهدبازي روزبهان نرفته اما فخرالدين عراقي که به  هرچند در منابع اشاره

شيخ روزبهان و آثارش ارادت و توجه خاص داشته، در عشق شاهدان بيخودي و 
اوحدالدين کرماني هم که معاصر ). ۵۴۰عراقي،: نكـ (داده است  قيدي نشان مي بي

 ،۴۰،۱۹۳ ،مناقب: نكـ (کرده است پرستي ميپروايي، جمالروزبهان است، با كمال بي
شايد همين دو موضوع باعث شده که روزبهان نيز با اين افراد در يک دسته ). ۲۱۲

 . انگاشته شود
 "ن خروج از شرع محمديامكا"پرستي در  اما از منظر منتقدان خطرات جمال

شود بلكه در عين حال متضمن اين خطر نيز هست که شاهدباز به خالصه نمي
پرست در پاسخ به اين البته صوفيان جمال. رويان دل ببندد و گامي فراتر نگذارد خوب

-اند كه گويا اين عشقهايي بازسازي کردهنقد شديدترين عشقهاي مجازي را در قالب

رد پاي اين منازعات را در بسياري آثار . ١اندشق رباني نبودهها نيز چيزي جز ع
توان يافت كه هرچند موضوع اين مقال نيست اما دو روايت كه لب انديشة  صوفيه مي

 . كنيمجمال پرستان و مخالفان آنها را بيان مي دارد ذكر مي
                                                 

، اي نحـن نقـص عليـك قـصه العاشـق و             نحـن نقـص عليـك الحـسن القـصص         «: نمونه از روزبهـان     . ۱
، عبهرالعاشـقين (» ليهما الـسالم  المعشوق، يوسف و زليخا عليهما السالم ايضا محبت يعقوب و يوسف ع           

الحمد هللا الذي جعـل فـي امتـي    : ، بر ايشان ترحم كرد و گفتسيد آفاق را از حالشان خبر شد    «و نيز   . )۹
دارم و ليلـي صـورت        آخر من ليلـي را دوسـت نمـي        «: نمونه از موالنا  . )۱۱،همان(» مثل يوسف و زليخا   

نوشم، پس من عاشق شرابم کـه    جام شراب مياست، من از آن     ليلي به دست من همچون جامي       . نيست
بروشـني  ) . ۷۲، فيـه مـا فيـه،        مولوي(» نوشم و شما را نظر بر قدحست، از شراب آگاه نيستيد            از او مي  
 .انداي الهي و ممدوح يافتههاي مشهور انساني در تعابير اين عارفان، صبغهشود كه عشقديده مي
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منقول است که روزي در اسفار خود به خدمت شيخي «دربارة شمس تبريزي 
: فرمود که هي در چيستي؟ گفت.  که او را علت شاهدبازي و تفرج صورت بودرسيد

  :اند کنم، چنانکه گفتهصور خوبان چون آينه است، حق را در آن آيينه مشاهده مي 
 نگريمني از پي شهوت و هوا مي/ نگريم در تو که به ديدة صفا مي

 نگريمما در تو بدان لطف خدا مي/ ديدار خوشت آينة لطف خداست
اي ابله از آنکه حق را در آينه آب و گل مي بيني، چرا که در آينه جان و دل : فرمود که

 ).۲/۶۳۰افالكي،  ( »نبيني و خود را نطلبي؟
خدمت «گويد كه شمس به بغداد رسيد و حكايت ديگر ماجراي زماني را باز مي

ماه را در : ي؟ گفت الدين کرماني را آن جايگاه دريافت، پرسيد که در چيستشيخ اوحد
» بينيفرمود که اگر در گردن دمبل نداري، چرا بر آسمانش نمي. بينمآب طشت مي

: ـ نكـ (كند پرستي را نقد ميموالنا نيز در مواضع بسياري جمال). ۲/۶۱۶افالكي، (
   ).۴۴۰ـ۲/۴۳۹افالكي 

به هر صورت اين مجادالت را از آن جهت ذكر كرديم كه جوهر معرفتي پارادايم 
عشق مجازي تنها واسطه و ابزار وصول به عشق حقيقي نيست : سوم آشكار گردد

بلكه ) گونه كه پس از وصول به مقصد ديگر سرو كار و نيازي به پل نيستآن(
 پيوستة آن الزم است  حضور ي است كه براي مستغرق شدن در عشق الهي،"شاهد"
سان كه براي نوشيدن شراب، پياله پيوسته نياز است و براي عروج به باال، بدان(

 ) . نردبان همواره الزم
بيان "توان بر آراء صوفيه منطبق ساخت  چهارمين پارادايمي كه مي:الگوي چهارم 

توصيف، گيرد که در هنگام استعاره آنگاه شکل مي.  است"استعاري در تبيين عشق
. دو پديده به لحاظي با هم مشابه به نظر برسند حتي بدون هيچ گونه ارتباط خاصي

رسد بيان عشق مجازي در آرای عارفان چيزي بيش از  گاهي اوقات به نظر مي
يعني از شباهت احساسات تجربه شده در دو . استفاده از يک استعارة ادبي نيست

 و تمثيالت عشق  ري دومي بهره بردهعشق مجازي و رباني فقط براي بيان استعا
اند بدون اينکه معتقد باشند يکي صورتي را براي وصف عشق حقيقي بسيار مفيد يافته

 . تواند در تحقق ديگري مؤثر باشداز اينها مي
هاي حسي فراواني ميان دوگونه تجربة عشق در  عارفان بر اساس اين الگو شباهت

نند عشق الهي به سختي قابل فهم و توجيه است و يابند؛ مثالً عشق مجازي نيز ما مي
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شکافد و عقل و هوش چون سپاهي شکست ديده از اين قلم در شرحش بر خود مي
چنين در عشق مجازي نيز معشوق، قهار و جبار و کبريايي است هم. گريزندميدان مي

که گويي عاشق هيچ است و و اوست که بايد بپسندد و برگزيند و برکشد، چنان
شباهت استعاري . يابدشقش به طفيل لطف و عنايت معشوق، معنا و موضوعيت ميع

آيد و چون  ديگر نيز در اين نکته است که معشوق تا بر خود نظر دارد، عشق پديد نمي
شود، يعني ظهور عشق مستلزم عنايت معشوق  افکند، عشق ظاهر مي بر عاشق نظر مي

 قدرت ناگهاني براي تغيير و تبدل در شباهت ديگر در. است و مبدأ آن عاشق نيست
نهاد انساني است؛ هيچ چيز به اندازة عشق، قدرت تبديل مزاج روحاني و قلب ماهيت 

 ... اخالقي بشر را ندارد و 
هاي استعاري باعث شده است که در تشبيه حاالت عشق رباني از  همة اين شباهت

عشق " را در عبارت "زمجا"حتي . احساسات جاري در عشق زميني کمک گرفته شود
تعبير کرد و بيان صوفيان ) يعني يکي از صنايع بالغي(توان به مجاز ادبي   مي "مجازي

 . در اين باب را تنها به استفاده از يک آراية ادبي كاهش داد
 آنجا که اين پارادايم يك الگوي تحميلي است بيان بسياري عارفان در موضوع  از

. ست و نيازي به ذکر موارد خاصي در اين باب نيستتوان به آن فروكاعشق را مي
. شود كه وي را در چارچوب اين قالب بگنجانيماما تصريحات روزبهان مانع از آن مي

طور كه به نزديكي خواهيم ديد روزبهان براي عشق انساني حيثيتي معرفتي قائل همان
 . ي سازگار نيستاست و به هيچ عنوان خصلت ابزاري يا استعاري با منظومة فكري و

ناميم كه از بسياري  مي"تمرين و ممارست" نام اين قالب را پارادايم :الگوي پنجم
در اين .  به الگوي پيشين شباهت دارد ـ از جمله خصلت تحميلي و تقليلي ـجهات

-پارادايم تمامي اهميت عشق مجازي به جنبة ممارستي و تمريني آن فروكاسته مي

کند و سپس در   زميني، احواالت و حيثياتي را تجربه ميشود يعني انسان در عشق
نهد گويا عشق مجازي، تمرين و ممارستي است  عشق رباني آن را به محک تجربه مي

عشق ليلي «. براي تحمل عشق حقيقي و به خودي خود واجد حقيقت و اعتباري نيست
گاه بارکشيدن آن. را يک چندي از نهاد مجنون مرکبي ساختند تا پختة عشق ليلي شود

به تعبير نيكلسون تأثير عشق ). ۱۰۵عين القضاه، (» عشق اهللا را قبول توان کردن
مجازي و تبديل آن به عشق حقيقي، از شمشير چوبي يک پسر بچه که در آينده 

نمايان  شود،  گردد و يا عروسک بازي دختر خردسالي که در آينده مادر مي سرباز مي
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روشن است كه در چنين الگويي، عشق مجازي به ). ۱۲۱ زاده،سلماسي: ـ نكـ (است 
همان ميزان فاقد حقيقت و اصالت است كه عروسك آن دختر و در حقيقت واجد هيچ 

هاي روزبهان خواهيم ديد كه اين الگو نيز به هيچ وجه با انديشه. وجه معرفتي نيست
 .خواندنمي

 
 آرای روزبهان در باب عشق انساني 

ها افزود، مختصراً توان به تعداد آن هاي فوق، که البته مي  پارادايمدر بررسي هريک از
در ضمن ديديم که انطباق يک . تحقق هريک از الگوها را در انديشه روزبهان سنجيديم

پذير  هاي فراواني با هم دارند، امکانپوشاني الگو بر روزبهان، از ميان الگوهايي که هم
هاي عارفاني سکري و ست که الگوبندي آموزهازطرف ديگر نگارنده آگاه ا. نيست

گرفتن شناسانه نيست؛ زيرا اينان قرارذوقي چون روزبهان، خالي از مشکالت روش
با . دانند شان را تابع هيچ الگويي نميتابند و انديشه  را برنمي تحت هيچ اسم و رسمي

در انديشة سازي نقش و اهميت عشق زميني اين همه، غرض از اين الگوبندي، شفاف
كم اين سودمندي را دارد كه اكنون بر ما آشكار است بندي دست اين طبقه. آنان است

كه عشق مجازي در انديشة صوفيه تنها در قالب يك الگو تحسين نشده و اعتبار اين 
توان انکار کرد که اعتبار و حيثيتي که الگوي سوم  نمي. عشق نزد آنان يكسان نيست

آيد پس اكنون الزم مي. است قابل مقايسه با الگوي پنجم نيستبراي عشق زميني قائل 
اي منقح و روشن بيان كنيم که روزبهان عشق انساني را در قالب چه به گونه

پيش از اين شباهت ميان الگوي سوم و انديشة روزبهان را . کند پارادايمي تحسين مي
 .كنيممتذكر شديم اما در اينجا از چند گام جلوتر آغاز مي
 ابا ورزيده و بجاي "عشق مجازي"نخست بايد ببينيم چرا روزبهان از بكارگيري 

در اين راستا ابتدا معناي عشق مجازي را .  را برگزيده است"عشق انساني"آن تعبير 
در بخش قبل ديديم كه الگوهاي دوم، چهارم و پنجم با وجود : سازيمروشن مي

يعني . ستي براي عشق زميني قائلندهايشان اساساً خصلتي ابزاري و ممارتفاوت
نشاند و  را فرو مي عشق زميني را به مثابة امري که غرور و نخوت و خودبيني آدمي

توجه داريم که اين توجيهي رايج در . کنند سازد، توجيه ميوي را آمادة بندگي حق مي
عرفان اسالمي است که ارزش عشق، هر عشقي که باشد، جز اين نيست که انانيت و 

ور  نشاند و احساس احتياج، فقر و ضعف را در او شعله تبختر انسان را فرو مي
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سازد و بندگي را به  اي است که انسان را از خود فارغ ميپس عشق تجربه. سازد مي
هايي را داراست، پس ارزشمند ازآنجاکه عشق زميني نيز چنين توانمندي. آموزداو مي

 به "مجازي"از سوي ديگر عدم اطالق صفت .  الواسطهاست؛ اما ارزشي مجازي و مع
اي مجازي و فاقد حقيقت واژة عشق توسط روزبهان گوياي اين امر است كه وي جنبه

اين «: گويدهاي عشق ميبه همين جهت پس از بيان خصلت. براي عشق قائل نيست
توان گفت  پس با قاطعيت مي) ۴۴۴، شرح شطحياتروزبهان، (» حقيقت است نه مجاز

كه آن را عشق ( در انديشة روزبهان جنبة ممارستي و تشبيهي عشق انساني که
 . ١رنگ است بسيار کم) مجازي ناميديم

اكنون بايد ببينيم عشق انساني چيست كه در انديشة روزبهان مقابل عشق مجازي 
رغم در بررسي الگوهاي اول و سوم ديديم كه اين دو پارادايم علي. واقع شده است

روزبهان .  محور مشتركي دارند و آن تحسين عشق به زيبايي استتمايزاتشان
ته انگشت تأكيد نهاده و عشق انساني را از آن رو نكـ نخستين كسي است كه بر اين 

در حقيقت عشق انساني . کند که آشکارکننده و نمايانگر زيبايي است تحسين مي
» غن از حسن قدم استمصباح عشق را رو«: حيثيت خود را از زيبايي وام گرفته است

؛ )۳۴همان، (» ترهرچه اقرب بر معدن جمال، به عهد عشق نزديک«؛ )۴۷، عبهرالعاشقين(
اين عشق اساساً با عشقي که انسان را از ). ۳۵همان، (» عشق از حسن آدم درآمد«

روزبهان چنين عشقي را كه بر . سازد، متمايز و متفاوت است انانيت و غرور تهي مي
نامد تا با عشق مجازي مرزبندي کند و مي" عشق انساني" زيبايي است، مبناي حسن و

تواند براي  در عين حال مؤكداً معتقد است آن عشقي که حاصل و عائدي دارد و مي
تجلي کند خاص از ... خداوند«: گري کند عشق به زيبايي استعشق به حق ميانجي

ل بربايد و عقول ايشان از صورت نيکو، اهل محبت و عشق را تا روح ايشان به جما
 ).۴۳۴، شرح شطحياتروزبهان، (» جالل، قوي حال گرداند

                                                 
: کند؛ به عنوان نمونـه    اشاره مي ) ني فرونشاندن نفسانيت انسان   يع(روزبهان گاهي به اين تاثير عشق       . ۱
). ۹۹عبهر،  (»نفس اماره در تحت لگد قهر عشق، مطمئنه گشت        ... چون جان به عشق انساني تربيت يافت      «

هـاي عـشق نيـست بلكـه بـدين       اما از سياق متن پيداست كه غرض وي در اين موارد تبيين ارزشـمندي             
ازين رو بيانش   . دانندپرستي مي ي را تدارك ببيند كه عشق انساني را نفس        خواهد پاسخ كسان  وسيله مي 

-سازد  وبنابراين عاشـق نمـي      معطوف به اين است كه عشق در نخستين گام، نفس اماره را منكوب مي             
 .  تواند هواپرست باشد
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هاي مشابهي را پيشنهاد دو جريان فوق طبيعتاً براي ادامة مسير هم، روش
انساني را فرض کنيد که شيدا و عاشق کسي گشته، اکنون گام بعدي . دهند نمي

تفاوت براي اين پرسش تدارك چيست؟ عشق مجازي و عشق انساني دو پاسخ كامالً م
گويد مي) يعني فحواي مطرح در الگوهاي دوم، چهارم و پنجم(بينند؛ عشق مجازي مي

اين کتمان و پاکدامني بالطبع درد، رنج، . نکند که صبر و عفت پيشه کند و هيچ اقدامي 
ب آورد و اينها به نوبة خود فرد را در غرقا تباهي و رياضت جسماني را به همراه مي

توان مي. سازندور مي فقر و احتياج انداخته و حس ضعف و بندگي را در وي شعله
پوشاند و  گفت كه از ديدگاه اين صوفيان، چنين فردي كه عشق نارواي خود را مي

كند كه براي صوفي عاشق حق، کند، عشق پاکي را تجربه مي ناگزير عفت پيشه مي
نفس و خودفراموشي، مثل اعالي عاشق چنين عاشقي در ايثار . سرمشق و اسوه است

پس ظاهراً در اين مشرب، گذار از . الهي و اين حب عذري، نمونة كامل عشق الهي است
تنها انتقال متعلق عشق از يک وجود به نام  عشق مجازي و رسيدن به عشق رباني 

م و براي فهم بهتر اين انتقال متعلق، الگوي پنج(انسان به وجودي ديگر به نام خداست 
بنابراين، عشق مجازي وي قنطرة عشق حقيقي ). مثال نيكلسون را به ياد آوريد

اي كه وي را انديشد و نه به قنطرهپس از اين فرايند، ديگر نه به معشوق مي. شود مي
بخش و رازآموز اي تعاليبديهي است اين تعبير فاقد جنبه. به اينجا رسانده است

گونه معناي  هيچ است و در اين صبر عفيفانه،) کند گونه که روزبهان ادعاء مي آن(
به هر صورت اين تقرير، پاسخ غالب صوفيان پيش از روزبهان، . شود باطني يافت نمي

پس از آنکه فرد، شيدا و عاشق شد، گام بعدي (به سؤالي است که طرح کرديم 
 ). چيست

لهي تغيير و در نظر وي عشق ا. پاسخ روزبهان به پرسش فوق البته متفاوت است
تبديل سادة عشق به عشق ذهني يا روحاني و معنوي نيست، بلکه ثمرة استحاله و 
دگرديسي عامل عشق يعني انسان عاشق است و نه تغيير متعلق عشق از انسان به 

 در انديشة روزبهان رخ "تجلي"اينجاست که واژة کليدي ). ۲۷۹ستاري، : نكـ ـ (خدا 
، )۴۰۴، تاريخ فلسفه اسالميكربن، : نكـ (خاص اين واژه وراي معاني فلسفي . نمايد مي

چکيدة سخن روزبهان اين است که زيبايي انساني اساساً چيزي جز تجلي جمال الهي 
جذبات عشق  « :خواند نيست؛ به همين جهت هم حسن را به صفات ازلي و اصلي مي
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همان، (»  قدملبالبة زمين«) ۴۵همان،(» نور حسن ازل«و ) ۴۰،عبهرالعاشقين(» قدم
البته آنچه منظومة عرفاني روزبهان را متمايز مي کند، منحصر در اين نکته ). ۱۳۹

نهد و شباهت نيست بلکه نوآوري شگفت او، روشي است که براي درك تجلي پيش مي
، ۲۲، ۱۹همان، : نكـ (نامند  مي"تأويل متن"را بسياري به فرايندي دارد كه مفسران آن

برد اما فحواي  كار نمي  بهعبهرالعاشقينرا در " تأويل"چند او واژة هر...). و۱۱۵، ۷۹
گونه در قالب زيبايي انساني سخنش اين است كه خداوند جمال و حسنش را همان

تاريخ فلسفه کربن، : ـ نک(تجلي بخشيده است كه حكمتش را در قالب زبان بشري 
ساني متجلّي ساخته؛ پس خداوند حکمت خود را در قالب واژگان ان). ۲۸۲، اسالمي

ها كالم او چيزي جز همين کلمات متن نيست و دسترسي به رازها و معناهاي واژه
به همين سان حق، حسن خود را در قالب جمال . پذير استتنها به مدد تأويل امکان

انساني متجلي ساخته است؛ يعني زيبايي انساني چيزي جز جمال الهي نيست و عشق 
تصور معنا بدون حضور واژه ممکن نيست و تصور . الهي استانساني همان عشق 

 .عشق رباني بدون تحقق عشق انساني
پس در نظر روزبهان عشق انساني و عشق رباني دو عشق متضاد و ناسازگار 

جوشد اما تا پياله هست، نيستند؛ يكي پياله و ديگري شراب است؛ لذت از شراب مي
د شد و ترك قدح چيزي جز ترك شراب مستي شراب به جان انسان ريخته خواه

 شراب وجد که از محض عشق رباني  مريد، در سرگذشت عشق انساني،«: نيست
اين چنين «). ۱۱۵، عبهرالعاشقين( »برخيزد، در اقداح عشق انساني خورده است

» عاشقي را حق در اين جهان، به مدارج عشق انساني، به معراج عشق رحماني رساند
عبير روزبهان دقت كنيد؛ گويا عشق رحماني شرابي است كه جز در به ت). ۷۷همان، (

شود و معراجي است كه پيوسته به مدراج عشق قدح عشق انساني نوشيده نمي
در حقايق اسباب هيچ شيء عزيزتر از محبت انساني و وجدان «: انساني نياز دارد

اي ازل توان بدان پايه به بام سر. محبت روحاني نيست، زيرا که وسيلت خاص است
 ). ۱۹همان، (» رفت

اي علّي ميان جمال ته ضروري است كه اين امر به معناي وجود رابطهنكـ ذكر اين 
بايست دومي را استخراج و استنتاج کرد، نيست؛  مخلوق و جمال خالق که از اولي مي

که ؛ درست همانگونه )۹۵، عبهرالعاشقين؛ به نقل از كربن، مقدمه بر ۲۸۳ستاري، : نكـ (
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پيامبر، متن . ميان ظاهر کالم الهي و حكمت نهفته در آن، نسبتی علّي برقرار نيست
-رازها و آموزه ـ تأويل ـ كالم خدا را ابالغ، و انسان طي يك فرايند مستقيم و معرفتي

 رساند ذکر اين نکته نيز به فهم تعبير فوق مدد مي. کندهاي متجلّي در آن را كشف مي
پيامبرانه داند و عشق انساني را كنشيپيمان نبي مي شريک و همکه روزبهان عاشق را
دارد؛ زيرا سرچشمة عشق، حسن الهي است و کشف اين منبع، و نبوي محسوب مي
زيرا تا وجود انساني ). ۲۸۲، تاريخ فلسفه اسالميکربن، : نكـ (کاري است پيامبرانه 

واهد شد و تا وجود انساني نبي نباشد، حکمت الهي در قالب کلمات انساني ريخته نخ
 . مانديابد و نامکشوف مي جهاني نمي عاشق نباشد، حسن الهي، مجال حضوري اين

بيند و  روزبهان با چنين نگرشي نه عشق انساني را تنها ابزاري براي کف نفس مي
پندارد که در نهايت هيچ معرفتي به همراه  نه آن را عشقي عفيفانه و صبورانه مي

 گذار از عشق انساني به رباني را درست بسان تأويل متن، فرايندي وي. آورد نمي
پس بديهي است که به زعم روزبهان، از ادراک و تجربة عشق . بيند  مي"معرفتي"

اين همان مضموني است كه . انساني براي حصول و تحقق عشق رباني، گريزي نيست
»  رحماني نتوان رسيدجز به تربيت عشق حدثاني، به عشق«: کنداو بارها تكرار مي

؛ )۷۰همان،(» شود  احکام عشق رباني پيدا مي در عشق انساني،«؛  )۶۸، عبهرالعاشقين(
 ... . و ) ۹۱همان،(»  عشق انساني است منهاج عشق رباني،«

گويد و آن  روزبهان با اتخاذ چنين بينشي، به يک دغدغة ديرين نيز پاسخ مي
شکل است و نيز چگونگي مجرد و بيانتساب و اطالق عشق به وجودي چگونگي 

اين اعتراضي بود که تحت عنوان تشبيه . جسم وصورتورزي با وجودي بيعشق
وي در همان . خدا به انسان وارد شد و با ادراک ظاهري توحيد مغايرت داشت

! يا اولوااللباب«: شود  ميان تجلي و حلول تمايز قائل ميعبهرالعاشقينصفحات آغازين 
 ظهور تجلي نه عين حلول است، اگر نه ظهور جالل ذات در آينة افعال دانيد که سر

هاي مختلف از آن حيث که شهود عين در عين فعل است، بيگانه  بودي و اين قبله
از سوي ديگر روزبهان پيوسته از دو خطر تشبيه و تعطيل ياد ). ۲۶همان، (» بودي؟

ه مشاهدة جمال صورت و حسن دهد که ب و هشدار مي) ۱۲۲، ۷۴همان، : نكـ (کند  مي
نفي متشابهات جز «ظاهر بسنده کردن، تشبيه است و از آن دل کندن، تعطيل که 

 بدين اعتبار که عشق صوري يا جذبة  تنها عشق انساني،). ۳۳همان، (» تعطيل نيست
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معشوق، جز مظهر و پرتو تجلي حق نيست، از ميان اين دو پرتگاه، به سالمت 
 مارا گذر ]يعني معشوق زميني[توحيد، بي قنطرة عشق تو از جيحون «: گذرد مي

دقت كنيد كه تعابير روزبهان از عشق انساني چه شباهتي به ). ۱۱همان،(» نيست
ات بيشتري از نظرية روزبهان نكـ دقت در اين شباهت، . تعابير مفسران از متن دارد

 . را آشكار خواهد ساخت
 خارج از فرايند معرفتي فوق، هرگونه ته پرداخت كهنكـ سرانجام بايد به اين 

برداشتي از تفرج صورت و شاهدبازي را روزبهان خود شديداً مورد مالمت قرار 
نگرند، چشمشان  چون در صورت نيکوان . ميل ايشان تحرك شهواتست... «: دهد مي

صفت انس آتش نفس حيواني سربرآرد؛ روح هوايي در صورت بي... در صورت بماند
هان دل پر از لشكر هوس و وسواس كند، به هر سويي خاطري، به هر ج... گيرد 

خاطري خيالي، به هر خيالي شري، به هر شري عزمي، به هر عزمي طلبي در معصيت 
در خيال بت . سوزند ، پندارند كه آن محمود استبه آتش شهوت مي. حق پديد آيد

 آنگاه دعوي  شناسند؛پرستي مي کنند، در معاصي کافري کنند، صمد را از صنم بازن
پيش عارفان صادق . ايم طاماتيان عصريم که ما در عالم قدرت مانده: کنند و گويند

قريب آب شهوت اشجار ضاللت عن... دزدي كنند، صحبت احداث و نسوان اختيار كنند
حقيقت كار خود . بروياند، عالم شريعت براندازد و دم شهوت با دم اباحت ملتبس شود

از . د، جز رود و سرود و خمر و زهر و فسق و فساد پيشة ايشان نباشدآن طريق دانن
درايان زمانه صدهزار چالة ضاللت دهن بگشايد كه در راه خوش خوش آن  اين ياوه

 ).  ۹۶ـ۹۵همان، . (»اندكافران بمانده
 

 نتيجه
هاي عرفاني گوناگون براي در اين مقاله نخست ديديم حيثيت و اعتباري كه منظومه

هاي گوناگوني در اين باب بر انديشة  زميني قائلند، دريك سطح نيست و پارادايمعشق
سپس نشان داديم که در ميان الگوهاي گوناگون دو رهيافت کلي . آنان حاكم است

پندارد و آن را ابزاري وجود دارد؛ يکي عشق مجازي را عشقي صبورانه و عفيفانه مي
. کندت ديگر عشق به زيبايي را تحسين ميدارد اما رهيافبراي کف نفس محسوب مي

وي گذار از . هاي فراوان البته با نوآوري کند؛روزبهان نيز همين رويکرد را اتخاذ مي
" مستقيم"و " معرفتي" فرايندي -درست بسان تأويل متن-عشق انساني به رباني را 
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شق است و نه در نظر او، عشق الهي ثمرة استحالة عامل عشق يعني انسان عا. بيند مي
در ضمن ديديم که خارج از فرايند فوق، روزبهان . تغيير متعلق عشق از انسان به خدا

شمارد و آن را سخت هرگونه برداشتي از تفرج صورت و شاهدبازي را مردود مي
 .دهد مورد مالمت قرار مي
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