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 احمد غزالی العشاقسوانحمبانی نظری عشق عرفانی در 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1دکتر محمد رودگر

 چکیده
 

عرفـان   جريـان  ويژه دربه ،عشق است مفهوم ،رد تأكید در عرفان اسالمیترين مفاهیم مواز مهم
، در تصوف و عرفـان اسـالمی اسـت    گرا. اين جريان كه از رويکردهاي بسیار مهمعاشقانه و جمال

پیش از احمد غزالی هم وجود داشت اما غزالی كسی بود كه به آن تشخص و رسمیت بخشـید. بـا   
العشـا   يژه اولین كتاب فارسی مستقل در موضوع عشق، يعنی سوانحبررسی آثار احمد غزالی، به و

يابیم كه جريان عرفان عاشقانه چه در بعد نظري و چه در بعد عملی و سلوكی، داراي اصول در می
تحلیلـی بـه    -هايی است كه كمتر بدان توجه شده است. اين پـژوهش بـه روت توصـیفی   و ويژگی

ي احمـد غزالـی در موضـوع عشـق عرفـانی ا تصـا. دارد.       موضوع استخراج و تبیـین مبـانی نظـر   
آورد اين كار، يازده اصل نظري مستخرج از آراي  واجه احمد غزالـی اسـت. بـا تبیـین ايـن      دست

تـوان  ها در آثار احمد غزالی و رويکردهاي  اصی كه اين جريان داشته است، میاصول و ويژگی
ت يك جريان و ساحت مسـتقل و شـکوفا رواج   دريافت كه چگونه او توانسته است آن را به صور

تواند به ترسیم نظام فکري و نظـري كـامال    بازشناسی اصول نظري عرفان عاشقانه همچنین می دهد.
هـاي سـنتیِ  انقـاهی، در برابـر عرفـان نظـري       متفاوتی براي صوفیانِ رسمیِ داراي سلسـله در نظـام  

 عربی و شارحانش ياري نمايد.ابن
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 .العشا احمد غزالی، تصوف، عشق عرفانی، سوانح  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

 واجه احمد در نیمة دوم قرن پنجم و اوايل قـرن ششـم، دو سـه سـال پـب از بـرادرت             

هــ.. بـه قرينـة و دت بـرادرت در      352حـدودا  در سـال   حامد محمد غزالی به دنیا آمد )ابو

: 1411ر.ك: مجاهد، هـ وفات نمود ) 527طابران طوس، او هم در آنجا متولد شد و در سال

هـا  احمد همانند برادرت محمد، از بزرگان فقه شافعی گرديد، تا آنجـا كـه سـال    ..مقدمه14

.، احمـد  31: 1417ی، آورد )غزالگزينی و سفر رويبعد كه محمد تحت تأثیر وي به  لوت

ات مركـز علمـی زمانـه   تـرين و معتبرتـرين   به نیابت از او به تدريب در نظامیة بغداد، بزرگ

پردا ت. او اولین كسی است كه موضوع عشق عرفانی را تدوين جـامعی نمـود و در قـالبی    

زبانان گذاشت. ابتکـارات  واجـه احمـد    ادبی در ا تیار عموم، اديبان، شعرا، عرفا و فارسی

ا گرايی و عرفان عاشقانه، به حدي است كه در اين كار، شهرتی بسیار يافت. وي ردر جمال

)معصـوم علیشـاه،   « مظهـر جمـال و جـالل   ». و 12: 1451)گازرگـاهی،  « عارف سرّ جمـالی »

  اند و به حق بايد او را بنیانگذار اين بناي عظیم دانست. وانده .4/33 : 1412

 بیان مسئله -1-1

عبارت از ابعاد معرفتی است كه به شـنا ت حقیقـت عشـق    « مبانی نظري عرفان عاشقانه»

پردازد و نتیجة آن، افزايش معرفـت نسـبت بـه حقـايق     شنا تی میولة هستیبه عنوان يك مق

كـه بـه عشـق بـه عنـوان يـك محـور مـیثر در سـیر و          « مبانی سلوكی»هستی است، در برابر 

پـردازد. بععـد نظـري عشـق، عشـق را در بـرون از سـیر و سـلوك و جـان          سلوك عرفانی می

بععـد عملـی آن، عشـق را در منظـر     شـود و  ات شامل مـی عارف، در ساحتِ حقیقت  ارجی

عنوان نمونه، ايـن يـك اصـل اسـت     به  گیرد.ات يعنی در ساحت جانِ سالك فرا میدرونی

عشـق  : »همچنـین «. )منشأ حبّ، علم است. گیردحب الهی به ذات، از علم او نشأت می»كه: 

ونـد   داعرفان جمالی مدعی است كه جهان زايیده عشق است.  «.است آفرينش هستی ةبهان

هـاي الهـی   به ذاتش علم دارد و علم به ذات، مستوجب حب و عشـق بـه كمـا ت و زيبـايی    

در  ،هـاي مختلـ   باشـد، بـه گونـه   ها میاست و عشق به ذات نیز مستوجب تجلی آن زيبايی
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شـود، و  قالب اسما، صفات، اعیان و... بنابراين، عشق از علم و معرفت و بصـیرت ناشـی مـی   

تر  واهد بود؛ مانند علم و عشـق  ـدا نسـبت    تر و كامل، عشق سوزانهرچه علم با تر باشد

 هاي ذات.به زيبايی

همه موجودات تجلی عشق  داوند به ذات هستند و به همین جهت عرفـا عشـق را مـادة    

التـی هـی    ةالحركـ : »گويـد ؛ از جمله ابـن عربـی كـه مـی    داننداولیة  لقت و بهانة وجود می

  ..274 : 1431عربی، ابن) «حبّ ةاوجدت العالم، حرك

 عبهرالعاشـقینِ اصول و مبانی معرفتی جريـان عرفـان عاشـقانه چنـان اهمیتـی دارد كـه از       

القضات و احمد غزالی، از سران عرفان عاشـقانه اسـت، چنـین    روزبهان بقلی كه پب از عین

فتـیِ  هـاي معر زمینهها و پیششرطتواند بدون فراگیري اصول، پیشآيد كه سالك نمیبرمی

شـود.  ات گذارد؛ وگرنه به انحراف كشـیده مـی  اين جريان عرفانی، پا به وادي سلوكیِ ويژه

حقـايق عشـق و احـوال و    » ةاين كتاب دربار آيد كه واجه نیز برمی العشا ِ سوانحاز مقدمة 

، در سـوانح هــ. از شـارحان    371. است. حسـین نـاگوري )  171: 1411)مجاهد، « اعراض او

« احـوال »، و در ذيـل كلمـة   «اي: ذات مطلـق عشـق  »نويسـد:  مـی « ايق عشقحق»شرح عبارت 

.. اينکه  واجـه از اوصـاف و احـوال    411)همان: « يعنی اوصاف  زم و ثابت او»نويسد: می

هـا و   زم و ثابت عشق بحث كرده، بیانگر آن است كه به نظر او نیـز، عشـق داراي ويژگـی   

واجه داراي دو بعد نظري و عملی اسـت، ايـن   اصولی است. حال كه مبحث عشق در آثار  

هـا و  ها و اصول نظـري و ويژگـی  شوند: ويژگیها و اصول نیز به دو دسته تقسیم میويژگی

اصول عملی. اين نوشتار به اصول نظري عشق ا تصا. يافته است. سیال اصلی اين تحقیـق  

سـوانح  فهـوم عشـق در   هاي احمد غزالی كه بر اسـاس م عبارت است از اين كه: نظام انديشه

 هايی در بععد نظري است؟مطرح شده، داراي چه اصول و ويژگی العشا 

 تحقیق ةپیشین -1-2

حب و عشـق صـورت نگرفتـه اسـت كـه بـه طـور         ةمتأسفانه هنوز تحقیق جامعی در زمین

مشخص، به مباحث نظـرِي ايـن جريـان بسـیار مهـم و تأثیرگـذار ب.ـردازد. البتـه مقـا تی را          

العشـا  و تمهیـدات در   مشـتركات سـوانح  »ه عنوان پیشینة بحث برشمرد؛ از جمله: توان بمی

، نوشتة مهدي شريفیان و احمد وفايی بصیر. اين مقاله بیشـتر نـا ر   «باب عشق و تفکر عارفانه
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مفهـوم عشـق و مقايسـه آن در دسـتگاه     »به تأثیر سوانح بر تمهیـدات اسـت. همچنـین مقالـه     

هـا و  قضات همدانی با تأكید بر سوانح العشـا ، تمهیـدات، نامـه   الفکري احمد غزالی و عین

القضـات را از اسـتاد  ـود    پور. اين مقالـه دقیقـا  تـأثیرات عـین    اهلل اسماعیلنوشتة ولی« لوايح

احمد غزالی در موضوع عشق بررسی كرده است و باز هم از برشمردن مبـانی نظـري در آن   

، نوشـتة محمـدكا م   «العشـا  و عبهـر العاشـقین   مفهوم عشق در سـوانح » بري نیست. مقالة 

كهدويی و  له آشنا، باز هم به مقايسه میان دو عارف، احمد غزالی از يـك سـو و ايـن بـار     

بررسـی  »پـردازد. عـالوه بـر ايـن در مقالـة      روزبهان بقلی از سوي ديگر در موضوع عشق می

ك مرزبان و س.یده جـواهري،  نوشتة نسرين فقیه مل« العشا  احمد غزالیسا تار مدور سوانح

چنانکه از عنوان مقاله پیداست، به درونماية نظريِ سوانح ن.ردا ته، نا ر به سا تار ادبـیِ آن  

كرشمة حسـن و كرشـمة معشـوقی در سـوانح العشـا       »است. مقالة ديگري هم تحت عنوان 

وجـود دارد. ايـن مقالـه بـه موضـوع  اصـی از موضـوعات عشـق         « غزالی و غزلیات سعدي

پردا ته، ارتباط وثیقی با مبانی نظري احمد غزالی در موضوع عشق ندارد. مقا ت فـو  بـه   

يك در صدد بیان مبانی نظـري عشـق عرفـانی از منظـر     هاي مشابه، هیچهمراه ديگر پژوهش

اند. از اين منظـر، رويکـرد پژوهشـگر در ايـن نوشـتار، بالکـل متفـاوت        احمد غزالی برنیامده

 ران در اين موضوع.است با رويکرد ديگ

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-4

ادبیـات مـورد توجـه واقـه شـده، بیشـتر بـا         ةبیشتر در حوز ،امروزه موضوع حب و عشق

روند و از باب تعارف، آن را يك جريان مسـتقل در عرفـان   رويکردي ذوقی به سراغش می

انـی را در عـین   هـاي فراو دانند. به همین  اطر، ايـن جريـان عرفـانی مهجوريـت    اسالمی می

تـوان بـا رويکـردي    هاي غیر قابل انکار، تحمل كرده است و حـال آن كـه مـی   در شندگی

عرفانی، وجود و تشخص اين جريان را ثابت نمود. عدم توجه به مبانی نظـري عرفـا    -نظري 

رفته صحبت از عشقْ تبديل به مضـمونی صـرفا  ادبـی    در اين مبحث باعث شده است كه رفته

ات از منظـر عرفـانی سـخن    توان چندان دربارهشود ديگر نمیاي كه گمان میهشود، به گون

عرفانی مورد بحث قرار داد. در اين شرايط نیاز به آن  -گفت و آن را از منظري صرفا نظري

داريم كه با تحلیل علمی و امروزينِ اين پديده، افزون بـر چهـره ذوقـی و فـردي آن، چهـره      
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هاي احمـد  آن را نیز نمودار سازيم. در اين میان، بررسی ديدگاهمند، علمی و كاربردي نظام

اي بر وردار است؛ چرا كه اولـین مـتن فارسـی مسـتقل     غزالی در اين باره، از ضرورت ويژه

را او نوشت، و با اين كار، تأثیر شگرفی در شکوفايی اين  سوانح العشا در باب عشق، يعنی 

 مکتب بر جاي گذاشت.

 مفهوم عشق -1-3

به معناي « عَشَق».، و يا از 15: 1435به معناي گل پیچك )سهروردي، « عشقه»از « عشق»

قلة كوه است كه اين آ ري، كنايـه از ايـن اسـت كـه عشـق، بـا ترين نقطـه محبـت اسـت          

بـه نظـر ابـن دبـام، هماننـد وجـود و نـور در فلسـفة         )همان.. اما در اصطالح، عشق و محبتْ 

 ..41: 1412دبـام،  )ابـن  چون جـنب و فصـل نـدارد    ،نیست صدرايی و اشراقی قابل تعري 

الحعبُّ ذوقِیٌ وَ لَاتَدرِي حَقِیقَتَهع... مَن ذَا َ عَرَفَ؛ حبّ چشیدنی است »نويسد: عربی نیز میابن

عربـی در بیـان   .. ابـن 2/415 :عربـی، همـان  )ابـن « و حقیقتش را ندانی... آنکه چشید، دانست

« سـتر اسـت  عشق غیور است و  زمه غیـرت،  »گويد: بت میعلت غیر قابل تعري  بودن مح

اي در اوج حـبّ بـه   .. حال كه محبت تعري  دقیقی ندارد، عشق نیز كـه مرتبـه  421)همان: 

 آيد، چنین است.شمار می

حـديث عشـق در حـروف    » واجه احمد غزالی نیز بر آن است كه، عشق به بیـان نیايـد:   

معانی اَبکار است كه دست حیطة حروف بر دامن  ِدْر  نیايد و در كلمه نگنجد، زيرا كه آن

دهد، عشق را تنهـا بـا   تذكر می سوانح.. وي در مقدمة 175: 1411مجاهد، « )آن اَبکار نرسد

اي ، عشق را به گونـه سوانح. و سرانجام در 175همان: توان درك نمود )می« بصیرت باطن»

تش ]عشق[ قِران بوَد از راه ديـده، میـان   حقیق»كند: توصیفی و بسیار موجز، چنین تعري  می

 ..142)همان: « دو دل

 ..151همان: « )عشق نوعی از سکر است»نويسد: وي در جايی ديگر می

عشق به حقیقت، بِناي قدسی است و عین پاكی و طهارت، از عوارض و علـلْ  »همچنین: 

 ..153همان: « )دور و از نصیبْ پاك

و آغاز محبت را از آستان قدس جاللی، نشـانة آن   .53مائده: « )ونَهعيعحِبُّهعمْ وَ يعحِبُّ»او آية 

« زيرا كـه بـدايت او ايـن اسـت كـه: يحـبّهم      »داند كه عشقْ يك امر پاك و قدسی است: می
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)همان.. اگر هـم در جـايی بـر دامـن عشـق،      « اصل عشق از قدم رويد»و اينکه  .153: )همان

ها بـه او عـارض شـده اسـت و اصـل عشـق از آن       شائبه و علتی ديديم، بايد بـدانیم كـه بعـد   

نـوعی قـران و   »طور تعري  كـرد:  توان عشق را از نظر  واجه، اينمبراست )همان.. پب می

 «.اي ازلی داردهمدلیِ قدسی و پاك و ماورايی، همراه با سکر، كه سابقه

 

 بحث -2
 اصول نظری عرفان عاشقانه -2-1

وان از كلمـات  واجـه احمـد غزالـی     تـ می رااصول اساسی عرفان جمالی در بععد نظري 

كـه  استخراج نمود.  واجه احمد غزالی يا به صراحت به اين اصول اشاره كرده است، يا اين

هـر يـك    ةها را از سخنانش استخراج نمود. اكنون دربارتوان از طريق مقدماتی چند، آنمی

 واجه به شش مـورد  شود: ها با آراي  واجه، توضیحاتی ارائه میاز اصول فو  و تطبیق آن

 يــه و ايجــازي بــهبــا نثــر و زبــانی  يــه ســوانحنخســت از مــوارد فــو ، در فصــل ســیزدهم 

 اشاره كرده است. اين فصل از ابتدا تا انتها چنین است: انگیزشگفت

سَر و روي هر چیزي نقطة پیوند اوست، و آيتی در صعـنه متـواري اسـت، و حعسـن نشـان      

روي است كه روي در وي اسـت. و تـا سَـر و روي آن نبینـد،     صعنه است. و سَر و روي، آن 

است، ديگـر  ـود روي   « و يبقی وجه ربّك»هرگز آيت صنه و حسن نبیند. آن روي جمال 

 ..123: 1411آن روي هیچ است تا دانی )مجاهد، «. كلّ من علیها فان»نیست، 

 وجود در هر مرتبه زیباست -2-1-1

وجـود در هـر   اين اسـت كـه    ،بارت به آن اشاره كردهاي كه  واجه در اين عاولین نکته

، «سـر و روي »منظـور از   شود.وگرنه اصال  موجود نیست و فانی و معدوم می مرتبه زيبا است

، «نقطـة پیونـد اوسـت   »در « او»دهد. ضمیر ات را نشان میوجهی از هر شیئ است كه زيبايی

اشـاره بـه تجلـی عشـق در     « آيـت »گـردد كـه ذات حـق اسـت. لـذا      به حقیقت عشق بـر مـی  

اي از حقیقت عشق و جمال نهفتـه اسـت و در هـر    مخلوقات دارد. پب در هر مخلوقی نشانه

و وجود در هر مرتبه زيباسـت.  واجـه   « حعسن، نشانِ صنه است»چیزي جمال وجود دارد و 

 رسد كه بقاي هر موجودي وابسته به پیوندت با جمـال الهـی اسـت.   در پايان به اين نتیجه می
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سـر و روي آن نبینـد،   »هر چیزي به اين نشان كه زيباست، آفريده شده است و تا وقتـی كـه   

هر چیزي بايد به جمال الهی پیوند داشته باشد، تا نشانة صنه «. هرگز آيت صنه و حسن نبیند

 و حسن شود، وگرنه هیچ است و فانی.

آمـده اسـت   « حقـب »در جملـه پايـانیِ ايـن فصـل،     « هـیچ »در بر ی نسخ، به جـاي كلمـة   

جـا كـه سـر و روي محـل     .. در اين صورت بايد چنـین معنـا كـرد: از آن   47: 1411)غزالی، 

زيبايی است و به  اطر ارتباطش بـا حقیقـت عشـق اسـت كـه زيباسـت، پـب آن روي كـه         

 ارتباطی با جمال ندارد، قبیح است و نازيبا.

ول  واجـه، هـم عاشـق از    يابیم كه به قاگر به رابطه عاشق و معشوقی دقت كنیم، در می

عشـق عاشـق بـر حقیقـت اسـت و      » ورد، و هم معشو ؛ با اين تفاوت كـه:  زيبايی قوت می

.. عاشـق والـة   142 :1411)مجاهـد،  « عشق معشو  عکبِ تابشِ عشقِ عاشـق در آينـة دل او  

كمال حسن  ود را در نتوانـد يافـت ا  در آيینـة    »شود و معشو  نیز هاي معشو  میزيبايی

هـاي  .. عاشق در مقام فناي عاشقانه، آينة تمام نماي زيبـايی 125و  123همان: « )عاشقعشق 

داند و به او غیـرت  شود و به همین جهت، معشو  او را عضوي از پیکرة  ود میمعشو  می

ورزد. بنابراين، وجـود، عشـق و زيبـايی، پیونـدي ناگسسـتنی بـا يکـديگر دارنـد. وجـود          می

 آيد.به وجود می زيباست و عشق از زيبايی

 سریان حبّ -2-1-2

در صنه و آفرينش متواري است. زيبايی، آيتی است  آيتی از جمالگويد كه  واجه می

تـوان سـريان   از آيات  دا كه در تمام ذرات هستی پراكنده است. از اين متن، به وضوح می

 ـوانیم:  مـی « آيتی در صنه متـواري اسـت  »زيبايی را دريافت. در شرح ناگوري، ذيل جملة 

در صنه متواري مخفی است. يعنی فیض او هـم بـا توسـت، هـر چیـزي       آيتی از عشقيعنی »

شود، ناگوري بـه صـراحت   که مالحظه می.. چنان31و  37: 1412مجاهد، « )بدان فیض است

معنا كرده است زيـرا جمـال و عشـق مـالزم يکديگرنـد.      « آيتی از عشق»را « آيتی از جمال»

مقدمه كه جمال در همه چیز سريان دارد، و جمال و حبّ )عشق. مالزم  توان از اينپب می

 همديگرند، نتیجه گرفت: حبّ در همه چیز سريان دارد.
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حبّ مفهومی وجودي و وجدانی دارد و همانند وجود، تشکیکی بـوده، داراي درجـات   

ي هـاي متفـاوت، بـه نحـو    و مراتبی است كه در همه اشـیا و موجـودات بـه اشـکال و میـزان     

اَلَّلهعمَّ إِنِّـی سسـلَلَكَ مِـن جَمَالِـكَ     » وانیم: آگاهانه سريان دارد. از اين رو در دعاي سحر می

 ـواهم  بِأجمَلِهِ وَ كَلُّ جَمَالِكَ جَمِیلٌ، اَلَّلهعمَّ إِنِّی سسلَلَكَ بِجَمَالِكَ كَلِّهِ؛ پروردگارا از تو مـی 

ال تـو نیکوسـت، پروردگـارا از تـو     به حق نیکوترين مرتبـه از جمالـت، و همـه مراتـب جمـ     

كلیت جريـان جمـال در كـل هسـتی، از آن اوسـت.      «.  واهم به حق همة مراتب جمالتمی

كه پیداست، اين اصل به وجود نوعی شعور و آگـاهی در كـل موجـودات اشـاره دارد     چنان

 كه سريان محبت، فرع بر سريان ادراك است.

 مجاز پُلی است به حقیقت -2-1-4

 اي كه  واجه در اين عبارت به آن اشاره كرده، ايـن اصـل معـروف اسـت:    هسومین نکت

كـه گذشـت، اولـین جملـة     چنـان «. مجاز پلی به سوي حقیقت اسـت  ة؛الحقیق ةالمجاز قنطر»

: 1411)مجاهـد،  « سَر و روي هر چیزي نقطة پیونـد اوسـت  » اين است: سوانحفصلِ سیزدهمِ 

ت كـه عـارف عاشـق را بـه آن زيبـاي مطلـق       يعنی هر چیـز زيبـايی هماننـد پلـی اسـ      ،.123

نیسـت، بلکـه جزئـی از آن     «حقیقـت »جـا وجـودي مسـتقل از    در اين «مجاز» البته رساند.می

تـر آن، عشـق بـه    اي از آن. زيبايی داراي مراتبی است كـه مراتـب پـايین   است؛ سايه و جلوه

پـب   .هـاي مطلـق  يیپلی است براي رسیدن به زيبـا  ،هاي اين دنیا واهر هستی است. زيبايی

اصـالت دارنـد و در عـین حـال كـه عـین حقیقـت انـد، تنهـا تنـزل بخـش             هااين زيبايی ةهم

عشـق بـه ذات، هماننـد علـم بـه آن، محـال اسـت و فقـط          كوچکی از آن زيباي مطلـق انـد.  

. در اين میان، مظاهر رنگارنگ زمینی، حجـاب راه  توان عاشق اسما، صفات و مظاهر شدمی

، اما براي عارف دو كاركرد دارند: او   تا پیش از وصل، وسايلی هستند بـراي  اند براي عوام

تمرينِ از همه چیز گذشتن و پخته شدن در كوره عشق؛ ثانیا  پب از وصل، از حالت حجاب 

شـوند كـه عـارف را بـه محبـوب ره      شوند و به نمودها، عاليم و مظاهري بدل مـی  ارج می

تواند وجود انسان را مرْكـب  ـود كنـد، او را در    انسانی می نمايند. بنابراين، گاهی عشقمی

 كار عشق پخته گرداند، تا طاقت كشیدن بار عشق الهی را پیدا كند و پذيراي آن شود.
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 سایة زیبا، زیباست -2-1-3

كلّ جمیل مـن جمـال اهلل؛ هـر زيبـايی از     »چهارمین نکته، اين جمالت معروف است كه 

. ايـن دو اصـل از اصـول عرفـان     «؛ ساية زيبا زيباستجمیل جمیلال  لّ»، و «زيبايی  داست

هـا  جمالی، فاصلة چنـدانی بـا يکـديگر ندارنـد، و بـه همـین  ـاطر ذيـل يـك اصـل بـه آن           

 پردازيم.می

يعنی: كـلّ  »نويسد: ، می«و حسن نشان صنه اوست»ناگوري ذيل اين عبارت  واجه كه: 

كند. عـارف  ه صراحت به اين اصل اشاره می. و ب422: 1411)مجاهد، « جمیل من جمال اهلل

پنـدارد، و از طـرف ديگـر تمـام     عاشق از طرفی هر زيبايی را بر استه از آن زيباي مطلق می

 ـل  » دانـد؛ و ايـن يعنـی:   ذرات گیتی را آفريدة آن زيباي مطلق، و به همین  اطر زيبـا مـی  

و بـه همـین  ـاطر    اي اسـت از جمـال آن جمیـل مطلـق،     . كـلّ هسـتی سـايه   «الجمیل جمیل

سـر و روي آن  »زيباست. جمال آن جمیل است كه روي در آفرينش دارد و به قول  واجه: 

بنابراين، عارف جمالی از هر طرف كه به ايـن مجموعـة   «. روي است كه روي در وي است

 بیند؛ چه از جزء به كل، چه از كل به جزء.نظام هستی بنگرد، چیزي جز زيبايی نمی

 گردانیری و آینهداآینه -2-1-5

داري و نظريـة آينـه   شـود، پنجمین نکته كـه از فـراِز پايـانِی فصـل سـیزدهم فهمیـده مـی       

اسـت، ديگـر   « و يبقی وجه ربّـك »آن روي جمال » وانیم: جا كه میاست؛ آن گردانیآينه

 ..123: 1411)مجاهد، « آن روي هیچ است تا دانی«. كلّ من علیها فان» ود روي نیست، 

زيبـايی  «. هرچه كه هست در جهان، هست همه مثـال تـو  »ين نظريه چنین است: ا ة الص

تواند جمال حق را در آن به نظاره اي كه عارف میو روي زيبا همچون آينه ،ستجلوة  دا

زيبارويـان عشـق ورزيـد، كـه آنـان       آينـه شـد؛ نبايـد بـه نفـبِ       ـودِ  بنشیند. اما نبايد عاشـقِ 

 داران آن جمال مطلق اند.آينه

تواند با رسیدن بـه مقـام   عاشق راستین می -چنان كه در نکته اول گفتیم –به نظر  واجه 

هاي معشو  قـوت  هاي معشو  شود. او  ود از زيبايینماي اوصاف و ويژگیفنا، آينة تمام

.. يکـی از  125و  123ر.ك: همان: هايش در آينة او ) ورد و معشو  از انعکاس زيبايیمی

عشق عاشـق بـر حقیقـت اسـت و عشـق      »اشق با معشو ، در اين است كه هاي عشق عتفاوت
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هـاي  .. معشـو  كمـال زيبـايی   142همان: « )معشو  عکب تابش عشق عاشق در آينة دل او

.. به همین جهت پرتو 125و  123همان: تواند دريابد، مگر در آينة عشق عاشق ) ود را نمی

نش محصول اين تجلی است، تا او  ود را حسن  داوند در ازل از تجلی دم زد و تمام آفري

هستند، ولی انسانی كه پـا  « او»گردان دار و آينههاي آن ببیند. تمام هستی آينهدر آينة زيبايی

نهـد و  گردانـی فراتـر مـی   رسد، پـا را از آينـه  گذارد و به فنا میبه عرصه سلوك عاشقانه می

تـر اسـت،   و  از معشـو  نزديـك  بـه حسـن معشـ   »كنـد. او   ود را در آن تجلیات فـانی مـی  

...معشو  را از  ودي  ود  ودتر است، ...معشو  را از او اوتر بوَد، ...تا به جايی رسد كـه  

 ..121و  125همان: « )عاشق اعتقاد كند كه معشو   ود اوست

دانـد هـم بـراي    اي مـی آورد و حتی عشق را آينهاز آينه مثال می سوانح واجه بارها در 

.. 111همـان:  « )اي است هم عاشق را، هم معشـو  را عشق عجب آينه»شو : عاشق و هم مع

توان از آثار  واجه و ديگـر عرفـاي   گردانی را با عبارات مختل  میداري و آينهنظريه آينه

هـاي  طبق اين نظريه، نـه تنهـا انسـان جمیـل اسـت، بلکـه همـه زيبـايی        جمالی استنباط نمود. 

 .باشدستش میهستی، بسیار گرامی و در  ور پر

 عاشقانه وحدت وجود -2-1-1

يکی ديگر از اصولی است كـه بـاز هـم    « عاشقانه فناي»و « عاشقانه وحدت وجود» نظرية

شود. فنـا بـه عنـوان يـك مقـام،      . فهمیده می123ر.ك: همان: از فرازِ پايانیِ فصل سیزدهم )

ايانـد، موضـوعی   نممبحثی سلوكی است، ولی از اين منظر كه وحدت وجود را در  ود مـی 

نهايت و هر چیزي را به انـدازة  ـودت دوسـت دارد و در    عاشق  ودت را بینظري است. 

كند كه بر همه چیـز بـه   ذرات هستی برقرار می ةچنان مساواتی بین  ود و هماين دوستی آن

وحـدت  »ورزد و آن شـخص كسـی نیسـت جـز  ـدا، و ايـن را       منزلة يك شخص عشق می

ترجمان توحیـد  »را «   اله ا ّ اهلل»ات به عین القضات،  واجه در نامه گويند. «وجود عاشقانه

حسـن  »و « سر و روي هر چیزي نقطـه پیونـد اوسـت   ».. به نظر او 221داند )همان: می« عشق

، و همـین مقـدمات كـافی اسـت كـه عاشـق       «من جمـال اهلل  كلّ جمیل»و « نشان صنه اوست

عارف، به وحدت وجود عاشقانه برسد. حتی اگر كسی ابتـدا بـه عشـقی غیـر از عشـق الهـی       

« كـلّ مـن علیهـا فـان    »هـا جـزو   رسد كه اگر تمام زيبـايی مبتال شود، ذره ذره به اين باور می
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است؛ زيـرا بايـد تمامیـت    « ربك و يبقی وجه»است، بايد به دنبال آن روي جمال بگردد كه 

زوال ناپذيرِ وجود، نور و زيبايی را در او جست.  واجه در فراز پايـانی فصـل سـیزدهم، بـا     

. بـه مقـام   123همـان:  استشهاد به اين دو فراز قرآنی )كلّ من علیها فان و يبقی وجه ربّك. )

كنـد و  اشـاره مـی  « چیـز سر و روي هر »فناي عاشقانه اشاره دارد. در ابتداي فصل،  واجه به 

گويـد كـه منظـورم از    دانـد. در انتهـا، وقتـی مـی    ت با جايی نـامعلوم مـی  «نقطة پیوند»آن را 

جمـال هـر چیـزي    »شـود:  ، جمال باقی حق است، مفهومِ دقیقِ جملة نخست چنین می«روي»

ن ديگر  ـود روي نیسـت... آ  »...گويد: اما وقتی می«. نقطة پیوند اوست با جمال مطلق الهی

شـويد و  مـی « نقطـة پیونـد  »و « سـر و روي »، ناگهان دست از مفاهیمی چون «روي هیچ است

يعنی ابتـدا  واجـه قائـل بـه     «. وجه ربّك»داند: همه را مستغر  و فانی در يك روي باقی می

داند، و در پايـان  شود كه سر و رويی وجود دارد، بعد آن را عبارت از جمال الهی میآن می

شود، جز سر و روي و جمال الهـی. يعنـی هـر    ر گونه سر و روي و جمال میناگهان منکر ه

 ـود روي  »جا كه فانی در جمال الهـی اسـت،   جمال و سر و رويی براي عارف عاشق از آن

 )همان..« هیچ است»)همان. و « نیست

در او »آورد و ترين مراتب عشق، سر از اتحـاد و يگـانگی در مـی   فناي عاشقانه در كامل

بـه ايـن    سـوانح العشـا   جـاي  ..  واجه در جـاي 114همان: « )ل عاشق و معشو  نبوَدتفاصی

همـان:  « )عاشق معشو  را از  ودي  ود  ـودتر اسـت  »اتحاد و يگانگی اشاره كرده است: 

)همان.. فـردي كـه بـه ايـن مقـام رسـیده،       « عاشق معشو  را از او اوتر بود»چنین: .. هم125

توانـد بیابـد، زيـرا    را نمـی «  ود». و او ديگر 172همان: « )تكلی او را فرو گرفته اس»عشق 

)همـان. كـه   « جاللت عشق ديـده را گـذاره ندهـد   »)همان. و « راهش به  ود بر عشق است»

)همـان..  واجـه   « به جاي او  ود بوَد و به جاي  ـودْ او بینـد  » ودت را ببیند. چنین فردي 

وت كمال عشق از اتحاد بوَد و در او تفاصیل ق»داند: عشق واقعی را در همین گونه اتحاد می

.. وقتی تفاصیل عاشق و معشو  از میان بر اسـت، عشـق   114همان: « )عاشق و معشو  نبود

 جا كه:شوند؛ تا آنو عاشق و معشو ، با هم يگانه و متحد و برابر می
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و هم او آفتاب بوَد هم او فلك، هـم او آسـمان و هـم او زمـین، و هـم او عاشـق و هـم ا       

معشو  و هم او عشق، كه اشتقا  عاشق و معشو  از عشق است، چون عوارض و اشـتقاقات  

 ..111و  111همان: بر است، كار وا يگانگی افتاد )

براي چنین عاشقی، هر كب و هر چیزي با عشقش به وحدت رسیده اسـت: از بـب كـه    

. چراكه در مقـام فنـا   .172همان: دو ديده در  یالت دارم/ در هر كه نگه كنم تويی پندارم )

.. از ايـن منظـر،   111همـان:  « )تابد. توحید هم توحید را بودتجريد كمال بر تفريد عشق می»

 كسی كه در عشق فانی شده، به وحدت وجود عاشقانه نیز دست يافته است.

 خداوند زیباست و دوستدار زیبایی -2-1-7

ــارت را آورده اســت:   ســوانح واجــه در  ــن عب ــال إنَّ اهللَ»عــین اي ــبُّ الجَمَ ــلٌ يعحِ «  جَمِی

ات نـداده اسـت. جمـال و عشـق مـالزم      اما توضیح چنـدانی در بـاره   ،.152: 1411)مجاهد، 

توان از عبارت فو  به اين نتیجه رسید كه  داونـد هـم عاشـق    يکديگرند و با اين مقدمه می

 البتـه ايـن مطلـب در كلمـات غزالـی      است و همه معشو ، هم محب اسـت و هـم محبـوب.   

توان از مقـدمات چنـین اسـتنباط كـرد.     واضح نیست بلکه در اين باب ساكت است، ولی می

« انّ اهلل جمیل و يحـبّ الجمـال  » اهرا  غزالی اين مطلب را بديهی فرض كرده است و جمله 

جـا  از آن را شاهد براي موضوع ديگري آورده است كه در ادامه به آن اشـاره  واهـد شـد.   

و از  ؛ داوند حسن ازلی دارد، معشو  به تمـام معنـا اسـت    ی بوده،محبت از اوصاف الهكه 

او حقیقـتِ بـود    تمـام عیـار.   محِبّـی هاي  ود كامل و اتم اسـت،  جا كه علمش به زيبايیآن

وص   ا. اوست كه در جهان تجلی به عاريت نهـاده  « وجود»است و هر چیزي نمود او. 

مـدرِك. و محبـوب )مـدرَك. و    شده است. پب اوست حقیقت محبت )ادراك.، محِـب ) 

بديهی است كه وا ترين درجه حبّ، حبّ اوست به كما ت و آثار  ود، در مرحلـه حـبّ   

ات تواند از مادر به بنده.. تنها در اين صورت است كه او می4/417  :1374سینا، ابنذاتی )

و مهـرورزي او  تر باشد؛ زيرا حبّ او به  ويشتن، باعث ايجاد اين همه تجلی گرديـد  مهربان

جاسـت  ورزد، از آنبه اين تجلیات، ريشه در همین حبّ دارد. اين كه او به هسـتی مهـر مـی   

 هاي او نیست.ورزد، و هستی چیزي سواي او و مهرورزيكه به  ود مهر می
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دانـد  پرستی نیز میرا، شاهد بر وجوب زيبايی« ان اهلل جمیل يحبّ الجمال» واجه جمله 

عاشق آن جمال بايد بود، يا عاشق محبوبش. و اين سـري بـزرگ اسـت.     نويسد:و ذيلش می

ايشان محل نظر و اثر جمال و محل محبت او بینند و دانند و  واهند و بیرون از اين، چیـزي  

ديگر... )؟. طلب نکند. و بعوَد كه  ود عاشق اين نداند، لـیکن  ـود دلـش محـل آن نظـر و      

 ن..جمال طلب كند ]تا بیابد[ )مجاهد، هما

توان در صورت ديد، پب عشق به جمال، مـا را بـه جمیـل )عشـق الهـی.      معنا را فقط می

 كشاند.می

 رابطة دو سویة عشق -2-1-1

شـود؛ پـب   چیزي جز  هور و تجلی نیست و  هور نیز تنها با محبت محقق می ،آفرينش

و هسـتند،  جا كه همه موجودات، تجلی عاشـقانه ا از آنهمه آفريدگان، محبوب  دا هستند. 

ها نهاده شده، كامال  دو طرفه اسـت و  اين عشق از ازل )روز الست. در سرنوشت يکايك آن

. كـه  53مائـده:  ) «ونـه هم و يحبّيحـبّ »گردد؛ به دلیل آيه ابتدا از  دا آغاز و به بنده منجر می

نسـان  عشق عنايت و تـوفیقی الهـی اسـت و اصـال  از اراده ا     .آمده« يحبّونه»مقدم بر « يحبّهم»

را به روي بندگان گشـود و پیـامبران الهـی،    « محابه» ارج است.  داوند  ود، راه دو سوية 

قَلْ إِن كَنتَمْ تَحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِععونِی يعحْبِبْکَمع اللّهع وَيَغْفِـرْ  »هر يك رسو ن عشق و مهرورزي اند: 

داريد، از من پیروى كنید! تا  دا ا را دوست مىبگو اگر  د؛ لَکَمْ ذَنَوبَکَمْ وَاللّهع غَفَورٌ رَّحِیمٌ

 )آل عمران:« )نیز. شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و  دا آمرزنده مهربان است

41.. 

احمد غزالی نیز به اين رابطه دو سويه، چـه در عشـق الهـی و چـه غیـر آن، اذعـان دارد:       

. و 123: 1411)مجاهـد،  « دو جانـب دارد عشق رابطه ]يا: واسطة[ پیوند است، تعلـق بـه هـر    »

دهد كه اگر عاشق اين پیوند را برقرار كند، به هـر نحـوي كـه شـده، ايـن پیونـد از       ادامه می

شود؛ چه اين كه معشو  او را مغلوب جذبه قهر  ـود كنـد، يـا    جانب معشو  هم برقرار می

افزايد ة اين سخن میدر ادام سوانحاين كه مغلوب جذبات عاشقانه  ود سازد. شارح گمنام 

كه اگر به  الف اين باشد، يعنی معشو  اين پیوند را برقرار نمايـد، در ايـن صـورت ديگـر     
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عاشق مغلوب جذبة معشـو   »معشو  اين ارتباط را با عاشق، با قهر آغاز نخواهد كرد، بلکه: 

 ..27: 1412)مجاهد، « شود

دانـد  ر را براي آدمـی بـب مـی   رسد، همین افتخا واجه احمد نیز وقتی به عشق الهی می

اي بـا او آغـاز   كه اول محبوبِ  داست و بعد، محبِّ او، و  دا اين رابطه را بـا لطـ  ويـژه   

 اصیت آدم آن بب است كه محبوبیش پیش از محبّی بود. اين اندك منقبتـی  »كرده است: 

 ..113: 1411مجاهد، « )نبود

در جمال است و چـه نیـازي بـه    شود كه معشو   ود مصجا اين سیال مطرح میدر اين

 وجود عاشق دارد كه بخواهد به عشق با او دامن بزند؟ فلسفه وجود عاشق چیست؟

]معشو [ ديدة حسن از جمال  ـود بـر دو تـه اسـت كـه كمـال        دهد: واجه پاسخ می

حسن  ود را در نتواند يافت ا  در آيینة عشق عاشـق.  جـرم از ايـن روي جمـال را عاشـق      

همـان:  عشو  از حسن  ويش در آيینة عشق و طلب عاشـق قـوت توانـد  ـورد )    دربايد تا م

 ..125و  123

شـود، ولـی وقتـی عاشـق بـه فنـا       گرچه رابطة دو سوية عشق ابتدا از جانب حق آغاز مـی 

. شـد، ديگـر   142همـان:  « )عشقِ معشو ْ عکبِ تابشِ عشـقِ عاشـق در آينـة دل او   »رسید و 

زي قائل شد و رابطة دو سوية عشـق را در آنـان بـه نظـاره     توان بین عاشق و معشو  تماينمی

 نشست؛ زيرا دوگانگی بر استه است. به قول  واجه:

اما ندانم كه عاشق كدام است و معشو  كدام. و اين سرّي بزرگ است؛ زيرا كه امکـان  

و مـا  »جـا حقـايق بـه عکـب گـردد.      گاه انجامیدن اين. و ايندارد كه اول كشش او بود، آن

 –بـود بالبعـدّ. سـلطان العـارفین ابويزيـد      « يحبّونـه »پـیش از  « يحبّهم«. »ون الّا سن يشاء اهللتشاؤ

 ـواهم،  ـود اول او مـرا    گفت: چندين وقـت پنداشـتم كـه مـن او را مـی      -قدس اهلل روحه

 ..144و  142 واسته بود )همان: 

 عشق فطری است -2-1-9

تـرين عوامـل   . از مهـم عنصـري  نشأة  عشق جبلی انسان است در عـوالم، حتـی پـیش از    

 ،بخـش بـودن آن  لذت فطري بودن آن است، ديگري ، يکیو عشق انسان به زيبايی گرايش



 741 یمد غزالالعشاق احدر سوانح یعشق عرفان ینظر یمبان                       97بهار و تابستان 

بـا عشـق   »كنـد:  را با اين جمله آغاز مـی  سوانح واجه احمد غزالی  مالزمتش با كمال. نیزو 

 كند: می.. و آنگاه به اين بیت استشهاد 171: 1411)مجاهد، « روان شد از عدم مركب ما...

 ستَانِی هَوَاهَا قَبلَ سن سعرِفَ الهَوَي/ فَصَادَفَ قَلبًا فَارِغ ا فَتَمَکَّنَا )همان.

گرفتار عشق  ود كرد مرا پیشتر از آن كه بدانم عشق چیست/ دلـی آسـوده يافـت و در    

 آن جا گرفت.

انسان با عشق متولد شده، پیش از آن كه بداند و بفهمد عشـق چیسـت و معشـو  كـدام     

است؟ بارگاه عشق ايوان جان است و از روز الست بر نهاد و فطرت انسان عرضه شده اسـت  

عشق همیشه دنبال قلبی فارم، فطرتی پاك و مركبی است راهـوار، تـا در وي    ..137)همان: 

نزول اجالل نمايد و مادامی كه  انه را بالکل  الی نیابد،  هوري تمام نخواهـد داشـت. بـه    

عشق منتظر مركب روح بود... پـب عشـق   »ت ذاتیِ روح آدمی است: نظر  واجه، عشق صف

حقیقت او از جهات منزه است ».. اما چه عرضی؟ عرضی كه او  : 171)همان: « عرض است

تواند ؛ )همان. ثانیا : عرضی است كه می«بايد داشت تا عشق بودكه او را روي در جهتی نمی

ذات گردد. مرم عشق، در جهان مـادي مـدام بـه    ذات روح را به فنا ببرد و  ودت تبديل به 

او مـرمِْ  »ات را حفظ كرده باشد، تا بر آن فرود آيـد:  گردد كه فطرت عاشقانهدنبال دلی می

 ود است و آشیانِْ  ود است، و ذاتِْ  ود است و صفاتِْ  ود است، پر  ود اسـت و بـال   

شـکار  ـود اسـت...     ود است، هواي  ود است و پرواز  ود اسـت، صـیاد  ـود اسـت و     

يعنی هرچـه  ».. شارح گمنامی از قرن نهم، ذيل اين جمالت نوشته است: 121و  127همان: )

به عین عشق رسید هم از پرتو وي بود، كه نزول كرده بود و باز به مقرّ او غیر را در  ود راه 

توي كند، جز رجوع به فطرت؛ زيرا او پر.. پب عاشق كاري نمی13: 1412)مجاهد، « ندهد

 گردد:ات باز میاز عشق است كه نزول كرده، به مقرّ اصلی

 ما در غم عشق، غمگسار  ويشیم/ شوريده و سرگشتة كار  ويشیم
 ..121: 1411سودازدگان روزگار  ويشیم/ صیادانیم و  ود شکار  ويشیم )مجاهد، 

 انسان برگزیدة خداست در عرصة عشق -2-1-11

اما اين فقط انسان است كه از   محبـوب حـق بـوده    همه موجودات دوستدارند و محبّ، 

دانـد كـه محبـوب  داسـت و     كه گذشت،  واجه  اصیت انسان را در اين مـی است. چنان
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 اصیت آدم آن بب است كه محبوبیش پیش از محبّی بـود. ايـن انـدك منقبتـی     »محبّ او: 

، نخسـت  «يحبونه»بر « يحبّهم».. پب اين فقط انسان است كه به قرينة تقدم 113)همان: « نبود

 از جانب معشو  ازلی به عشق برگزيده شد.

عشـق از عـدم از بهـر مـن آمـد بـه       »كند: احمد غزالی در اين رابطه به اين بیت اشاره می

.. طبق ايـن بیـت،  داونـد عشـق را     171)همان: « وجود/ من بودم و عشق را به عالم مقصود

 رگزيده است. ا. انسان آفريده است و از اين جهت، او را ب

 عامل جاودانگی ،عشق -2-1-11

پايان، ازلی، ابدي و عامل جاودانگی است. گذشـت كـه معرفـت و علـم،     عشق الهی، بی

باشـد و بـا   ممکـن مـی  منتهـا نـا  مقدمة محبت است و همان گونه كه علم به ابعاد آن ذات بـی 

اي محبت عـارف  نمايد، برنهايت مفهوم مجهول بر عارف رخ میگشودن هر باب از آن، بی

هـاي حـق بیشـتر گـردد،     نیز انتهايی متصور نیست و هرچه علـم و معرفـت بـه زيبـايی    « او»به 

.. حـال  115 )بقـره: « و الذين آمنوا اشدّ حبّا  هلل»كه فرمود: گردد؛ چنانمحبت نیز شديدتر می

آن نیـز نـه تنهـا     نهايت ادامه  واهد داشت، محبت بهپايانِ معرفتیِ او تا بیكه علم به ابعادِ بی

هـاي زمینـی و انسـانی كـه     تمامی ندارد، بلکه روز به روز رو به فزونی است. بر  الف عشق

چون محدود است، علم به ابعاد معشو  میسر بوده، عشق بدان نیز تا محدودة  اصی پب از 

پايـان.  پايـان بـه وجـودي بـی    وصل، بیشتر ادامه نخواهد داشت. عشق الهی، عشقی اسـت بـی  

انتهاسـت، و ايـن   شـود كـه ذات و صـفاتش بـی    تر مـی روز به روز به معشوقی نزديك عاشق

 جريان تا ابد ادامه  واهد داشت.

ها همه در سیر محبّی بود.  واجه احمد تقدمِ سـیرِ محبـوبیِ انسـان را از جانـب     البته اين 

.. او 113: 1411شـمرد )مجاهـد،   ترين افتخارات آدمـی بـر مـی   حق بر سیر محبی، از بزرگ

« جا بار نهاده اسـت آن« اَلَسْتع بِرَبِّکَم»در ازل ارواح را دام »داند كه عشق را همان چیزي می

.. طبق اين جملـه،  داونـد  میرمايـة انسـان را در روز السـت از عشـق سرشـته        137)همان: 

و ديگـر آثـار  ـود، بنـاي عرفـان       بحـر الحقیقـه  ، بلکـه در  سـوانح است.  واجه نـه تنهـا در   

وَ إِذْ سَ َـذَ رَبعّـكَ مِـنْ بَنـی آدَمَ مِـنْ  َهعـورِهِمْ       »ات را بر مبناي اين آيه قرار داده است: نظري

إِنَّا كَنَّا عَنْ ذَرِّيَّتَهعمْ وَ سَشْهَدَهعمْ عَلی سَنْفَسِهِمْ سَلَسْتع بِرَبِّکَمْ قالَوا بَلی شَهِدْنا سَنْ تَقَولَوا يَوْمَ الْقِیامَةِ 
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به يادآور زمانی را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنهـا را بـر    پب؛ هذا غافِلینَ

گرفت و آنان را گواه بر  ويشتن سا ت و گفت: آيا مـن پروردگـار شـما نیسـتم؟ گفتنـد:      

)اعـراف:  « دهیم. براي اينکه در روز رستا یز نگويید ما از اين غافل بوديمآري، گواهی می

 وانـد:  داند. وي در ادامه، آن را عنصري ابدي نیز مـی زلی می.. بنابراين، او محبت را ا112

. 113: 1411)مجاهـد،  « نزلی كه در ازل افکنند، جز در ابد چون اسـتیفاي آن تـوان كـرد؟   »

 زيرا هر چیز ازلی، ابدي است.

نويسد كه تمام صـور و ذرات جهـان،   هـ. در شرح اين موضوع می 371حسین ناگوري )

و چون »جا به  هور رسیده. ين يك اقتضاي ذاتی است كه در اينمقتضاي محبت اوست و ا

: 1412مجاهـد،  « )اقتضا ذاتی است، ابد باشد، هرگز استیفا نشود، تجلیات او را نهايت نیست

جا كه محبت  دا به انسان اقتضاي ذات ازلی اوست، پـب  ـودت يـك عنصـر     .. از آن43

ت/ ود. ماجراي من و معشـو  مـرا پايـان نیسـ    ازلی است و هر چیز ازلی، تا ابد باقی  واهد ب

 ..417)حافظ، غزل هرچه آغاز ندارد ن.ذيرد انجام

دانـد  و آغاز محبت از آستان قدس جاللی را، نشانه آن می« يعحِبُّهعم وَ يعحِبُّونَه» واجه آية 

.. 153: 1411مجاهـد،  « )اصل عشق از قـدم رويـد  »يك امر قدسی است و اين كه  ،كه عشق

اگر به سرّ وقت بینا گردي، بدانی كـه قـاب قوسـین ازل و    »گیرد: اي زيبا میتیجهوي س.ب ن

توانـد بـا عشـق بـه جـاودانگی برسـد؛       .. و انسان مـی 113همان: « )ابد، دل توست و وقت تو

عشق مبات تا نباشی مرده/ در عشق بمیر تا بمانی زنده كه  ود  واجه سروده است: بیچنان

شـود كـه داراي فطرتـی پـاك     شق تنها در دلی كـامال  مسـتقر مـی   .. ع257: 1415)شروانی، 

اي مثـل  ـود عشـق، مـرم ازل     اي آزاد باشد، به فنا رسیده باشد و به گونهباشد، از هر عالقه

انـد، نـه   جـايی كه رستم را هم ر ش رستم كشد، كه ايشـان هـر دو آن  »...شود و مسافر ابد: 

 ..127: 1411مجاهد، « )جايیاين
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 گیرییجهنت -4

گرايانـة  ـود بـود؛ چـه     قائل به اصولی براي عرفان جمال سوانح العشا در  احمد غزالی

در بعد نظري و چه عملی. اين نوشتار به استخراج و تبیین مبانی نظري  واجه احمـد در ايـن   

آورد اين پژوهش، يازده اصل نظـري اسـت كـه بخصـو. در     موضوع پردا ته است. دست

وجـود در هـر مرتبـه زيبـا      ها اشاره شده است. اصل نخست آن اسـت كـه  به آن العشا سوانح

وجود، عشق و زيبـايی، پیونـدي ناگسسـتنی بـا يکـديگر       بوده، عشق نیز فرزند زيبايی است.

دارند. وجود بدون زيبايی معدوم است، چنانکـه پديـدار شـدن عشـق نیـز بـدون آن ممکـن        

اجـه آيتـی از جمـال در صـنه متـواري      نیست. اصل دوم، سريان حبّ است. اينکه به نظر  و

است، به معناي سريان آيتی از عشق در جمیه موجودات است، زيـرا جمـال و عشـق مـالزم     

اي سريان دارد. اصـل سـوم ايـن اسـت:     توان گفت كه حبّ حق در هر ذرهيکديگرند و می

ف دانـد كـه عـار    واجه هر چیز زيبا را هماننـد پلـی مـی   «. مجاز پلی به سوي حقیقت است»

رسـاند. همچنـین آنجـا كـه  واجـه حعسـن را نشـانة صـنه او         عاشق را به آن زيباي مطلق می

و آنجا كه تمـام ذرات گیتـی   « كلّ جمیل من جمال اهلل»داند، اشاره به اين اصل دارد كه می

كند، بـه ايـن اصـل اشـاره     را آفريدة آن زيباي مطلق دانسته و به همین  اطر زيبا ارزيابی می

. يکـی ديگـر از مبـانی نظـري  واجـه احمـد نظريـة معـروف         «الجمیل جمیـل  لّ » دارد كه

نمـاي  تواند با رسیدن به مقام فنا، آينـة تمـام  است. عاشق راستین می گردانیداري و آينهآينه

هاي معشو  شود و اين مجموعة نامتناهی متشکل از ذراتی را كه هر يك اوصاف و ويژگی

را «   إلـه إ  اهلل »يبا هستند، شهود نمايد.  واجه آنجـا كـه   گردان آن طلعت زبه طريقی آينه

ياد كـرده كـه   « وحدت وجود عاشقانه»داند، به صراحت از نوعی می« ترجمان توحید عشق»

 قابل درك است. « فناي عاشقانه»از طريق 

قابـل   سوانحكه تا به اينجا ذكر شد، در چند جملة بسیار كوتاه در  ايتمام اصول و مبانی

إنّ اهلل جمیل  يعحبُّ »ريافت است. از ديگر مبانی نظري  واجه، اين جمله معروف است كه د

 واجه ذيل اين اصل توضیح چندانی نداده است اما با توجه به ديگر مبـانی نظـري   «. الجمال

توان به تبیین اين اصل از منظر او پردا ت. اصل هشتم، رابطـة دوسـوية عشـق اسـت     وي می
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قابل درك است. اصل نهم، فطـري بـودن عشـق اسـت.     « يحبّهم و يحبّونه»ية كه با توجه به آ

عشق فطري و جبلِّی آدمی است كه اگـر  انـه دل را  ـالی بینـد، تمـام ذات را از  ـود پـر        

كنـد جـز   گـردد، و عاشـق كـاري نمـی    دهد و تبديل بـه ذات مـی  كند، آن را استحاله میمی

داند براي بیان يك اصـل  را نقطة عزيمتی می« ونهيحبّهم و يحبّ»رجوع به فطرت.  واجه آية 

ديگر در عشق نظري: انسان برگزيدة  داست در عرصة عشق. تنها اوست كـه از   محبـوب   

حق بوده، چیزي كه او را از جمیه موجودات متمايز سا ته، همـین موضـوع اسـت. و اصـل     

ازلی و ابـدي بـوده، عامـل    ايم آن است كه عشق الهی پايانی كه در اين نوشتار بدان پردا ته

جا كه محبت  دا بـه انسـان اقتضـاي ذات ازلـی اوسـت، پـب       جاودانگی انسان است. از آن

 ودت يك عنصر ازلی است و هر چیز ازلـی، تـا ابـد بـاقی  واهـد بـود. احمـد غزالـی در         

مواضه مختل  به اين اصل نظري در قالب نظم و نثر اشاره داشته، شـواهدي را ارائـه كـرده    

 است.
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