
 

  قرن پنجم بررسي رابطة معرفت و محبت در عرفانِ
  )با نگاهي به رسالة قشيريه، كشف المحجوب و كيمياي سعادت( 

  1فرزانه غالمرضايي
  2دكتر غالمحسين غالمحسين زاده

 :چكيده
مباحث عرفاني اي دانست كه از قرن سوم در كالم عارفان و صـوفيان مكاتـب    انسجامقرن پنجم را مي توان دورة تكامل و 

، رابطة آنها و تأثير و تبلور آن در شعر عرفاني قرن ششـم  »محبت«و » معرفت«از جمله اين موضوعات . مختلف ديده مي شود
د به اين صورت كه انسانِ سالك با معرفت و معرفت كه خود مقدمة ايجاد محبت است مي تواند نتيجة آن نيز باش. به بعد است

شناخت حق، دوستدارِ معبود و محبوب خويش مي گردد و سالك محب ميل به معرفت بيشتر محبوب خود دارد؛ بدين ترتيب 
. معرفت و محبت حقيقي در يك تسلسل علّت و معلولي همواره در جهت پيشبرد و تقويت و انگيزش يكديگر عمل مي كننـد 

ديگر اينكه تحقّق واقعيِ اين دو موضوع و تبيين و جاافتادن آن در عرفان قرن پنجم، زمينه را براي ورود عشق به زبـان و  نكتة 
ادبيات عرفاني مساعد و مقدمات حضور شاعران بزرگي چون سنايي، عطّار، مولوي و حافظ و تجربه هـاي نـو و مانـدگار در    

در اين مقاله تالش شده اسـت تـا بـا بررسـي مفـاهيم معرفـت و       . را فراهم مي نمايد عرصة ادبيات عرفانيِ عاشقانه و قلندرانه
محبت از منظر سه اثر تعليمي صوفيه كه در آغازين سالهاي قرن پنجم تدوين شده و فصلِ عطف و واسطه آموزه هاي پيشـين  

  .گر بپردازيمبا تصوف پس از خود اند، به تبيين تقدم و تأخر اين دو مهم و نسبت آنها با يكدي
  .معرفت، محبت ، قشيري، هجويري، غزاليو تصوف،  عرفان   :واژگان كليدي

  : مقدمه
برآمدن شخصيت هايي چون امام ابوالقاسـم قشـيري، امـام    . قرن پنجم، دوران تثبيت جريان تصوف در ايران است

، )اواخر قرن چهارم تا اوايل قرن ششم(قرن پنجم،  زيابوحامد غزالي و علي بن عثمان هجويري از شرايط پرافت وخ
آن كـه شـعر عرفـاني فارسـي و بـه تبـع آن        ژهحضور پررنگ عرفان و تصوف در اين دوران است، بـوي  ةنشان دهند

علّـت  . بـوده اسـت   ريرپـذ يصحبت از عشق معنوي در قرن ششم، از رخدادهاي فكري و انديشـه اي ايـن دوران تأث  
دار تصـوف خراسـان    راثيـ است كه  هرسـه م  نيا يكيتن درباره مفهوم محبت و معرفت،  سه نيا يانتخاب نظرها

 ياز خود را در نظر داشته اند و آثارشـان بـه نـوع    شيپ يمينظرات و منابع تعل رشانآثا نيدر تدو نكهيا گريهستند؛ د
هـر دو همعصـرند و    يريو هجـو  يريدرباب معرفت و محبت گفته شده، در بر دارد؛ قش شانياز ا شيآنچه پ دةيچك

قرن پـنجم ـ    اساندر خر يجار انةيصوف ميمفاه يو طبقه بند نيبه تدو يمشهورتر از محمد غزال يكس شانيپس از ا
ـ زر:  به ديبنگر زين(آن گونه كه مرجع و مؤثر بر عرفان قرن ششم باشد ـ نپرداخته است؛    ليـ دل )72ــ  62، 1388كـوب،   ني

آثـار   نيـ سازد لحن معتـدل ا  يم زيسعادت را متما يايميو كشف المحجوب و ك هيريكه سه كتاب رساله قش يگريد
عارفانه، و  شتريب يكرديشده و با رو يو جمع بند يليتحل يدر چارچوب راتصوف  ميو تعال ميمفاه ن،ياست كه مضام

نه به نثر، كه به زبـان شـعر    گريكه در قرن بعد د يو مسائل يداده است؛ معان يدر خود جا يبه زبان فارس  ،ينه كالم
  .   ابدي يتبلور و بازتاب م

  معرفت
 اينكهاما . از اين رو پيوندي ناگسستني با مباحث عرفاني دارد. معرفت، هم ريشه با عرفان و به معني شناخت است

    .اند چگونه حاصل مي شود، موضوعي است كه كه عرفا دربارة آن نظرهاي گوناگوني را مطرح كرده» معرفت«
ر اسـت و       معرفت به معني شناخت و علم به موضوع يا حقيقتي است كه حصـول آن از راههـاي گونـاگوني ميسـ

                                                            
  مدرس تربيت دانشگاه دكتري دوره ـ دانشجوي1
  مدرس تربيت دانشگاه دانشيارـ 2
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بـه  . با اين حال، گفته هاي صوفيان درباره علم بسيار متناقض به نظر مي رسد. امكان پذير نيست» تعقّل«بدون نيروي 
، برخـي  )28آيه :  35و سوره  11آيه:  39سوره  و 11آيه:  58سوره (رغم توجهات صوفيان به موضوع علم در قرآن 

و  در تأييد اين باور به حديث منسوب به  )113، ص1381بنگريد به حلبي، (دانسته اند » حجاب عظيم«از ايشان ، علم را 
و ). انجـا هم(استناد كـرده انـد    ) اند اهل بهشت را از نادانان شتريب(» أكثر اهل الجنه البله«: كه فرموده اند ) ص(پيامبر

بنا بر اين عقيده، بسياري از عارفان و صوفيان تندرو به مخالفت با علم پرداخته اند و اهلِ انصاف ايشان، آن را بـراي  
) محبت و عشق(شناخت حق تعالي ناقص و ناكافي برشمرده اند و شناخت و معرفت حقيقي را از طريق قلب يا دل 

  .اند ميسر دانسته
ل از نظر عرفا به عنوان دو ابزار ادراكي مطرح مي شوند كه مدرك هركـدام متفـاوت اسـت؛    به طور كلّي، دل و عق

موضوعات اين جهاني در حيطة شناخت عقلي قرار مي گيرند و موضوعاتي كه ماهيـت آن جهـاني دارنـد در حيطـة     
، 1388گريـد بـه زرقـاني،    نيز بن( . شناخت قلبي و تعارض عقل و دل آن جايي رخ مي نمايد كه عقل وارد حريم دل شود

  .)93ص
اما واقع امر آن است كه معرفت از راه عقل و حصول علم عقالني، مقدمة هر نوع معرفتي است با اين توضيح كـه  

اين نـوع معرفـت   . در نگاه صوفيه معرفت كامل محقّق نمي شود مگر آنكه از طريق دل يا تجربة دروني حاصل گردد
اطن نام نهاده است و آن عبارت از نوري است كه چون دل از صفات ناپسند تطهير يا علم ب» علم مكاشفت«را غزالي 

بـا كمـي   . و تزكيت يافت در آن تجلّي كند، از طريق اين تجلّي است كه عارف به معرفت حقيقي دست خواهد يافت
ت   توان فصل مشتركي براي دو مفهوم كليدي م مي تأمل در انديشه هاي عارفان، بر اساس اين تعريف  عرفـت و محبـ

  )15، ص1، ج1364غزالي، (. دل يا قلب يا روح: در عرفان پيدا كرد
، مـورد بحـث مـا     ظـاهر  نـام  .انـد  اين فصل مشترك، حقيقتي است كه آن را دل، قلب، روح و حتّي جان نام نهاده

آنچه در بحث ما كارآمد است، وجود اين فصل مشترك است كه از طريق آن، هم دستيابي به معرفت حـق و  . نيست
شناخت خدا ممكن است و هم محبت نسبت به او، و سؤال اساسي همين جا رقم خواهد خورد، اينـــكه معرفت به 

  .شود مي انجامد يا محبت است كه به معرفت منتهي مي محبت
  معرفت در نظر قشيري )1-1

، همچون باب هاي ديگـر، محـور مباحـث خـود را ذكـر اقـوال       »الرّساله«ابوالقاسم قشيري در باب چهل و هشتم 
. دهد و كمتر از ابواب ديگر، خود به ابراز نظر در باب معرفت پرداخته اسـت  مي عارفان و صوفيان پيش از خود قرار

قوال عارفان و مقدم كردن باب معرفت بر باب محبت در اين كتاب، بـي سـببي نيسـت و    اگرچه، انتخاب هاي او از ا
  .نشان دهندة نگاه وي نسبت به مفهوم معرفت است

بـر زبـان   «: و سپس ادامه مـي دهـد  » ...ستون دين، شناخت خدا بود«قشيري در آغاز باب معرفت بيان مي كند كه 
خداي عزّ و جلّ عالم بود، عارف بود و هر كه عارف بود عالم بود و نزديـك   و هر كه به... علم بود » معرفت«علما، 

پـس از  ... صفت آن كس بود كه خداي را بشناسد به اسماء و صـفات او  » معرفت«) صوفيان و عالمان(اين دو گروه 
، 1361،قشـيري (» ...يابد  خويهاي بد دست بردارد؛ پس دائم بر درگاه بود و به دل هميشه معتكف بود تا از خداي بهره

معرفت، هيـبت داشتن است از خداي عزّ و جلّ، هر كه معرفتــش  «كند كه  مي در ادامه از ابوعلي دقّاق نقل.  )540ص
غايت معرفت، دو چيز «: گويد مي ...و نيز از قول  سهل بن عبــدا )541همـــان، ص  (» .بيش بود وي را هيبت بيش بود

همـان،  ( »هيبت و حيـا و انـس  «: معرفت را سه ركن بود«: گويد مي ، و ابن عطا)545ان، ص هم(دهشت و حيرت : است
  .)547ص

از قول عرفاي پيش از خود، به دست داده است بيشتر  ،معرفت ةدربارتعاريفي كه ابوالقاسم قشيري : توان گفت مي
گردد؛ كه يكي از غالب تـرين   مي ها نائلپردازد كه عارف در نتيجة تحقّق معرفت، به آن مي به تبيين حاالت و وضعيتي

  .اين حاالت، هيبت و حيرت و خاموشي است
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معرفت درست نيايد و در بنده استغنا بود به خداي يـا بـه   ] بنده را[«: كند كه مي در جاي ديگر از قول واسطي نقل
استغنا و افتقـار از عالمـت    واسطي بدين گفتار آن خواست كه«: دهد مي و بالفاصله چنين توضيح» خداي نيازمند بود

و عارف از اين همه محو بود از معرفت او، پس چگونه درست آيد او را اين، و او  مستهلك است ... صحو بنده بود 
از بهر اين گفته  -در وجود او يا مستغرق در شهود او كه به وجود نرسد، ربوده از حس او، به هر صفت كه او راست

  ).544-545همان، صص (» ...ي را بشناخت منقطع شد، بلكه گنگ شد و فرومانداست واسطي، كه هر كه خدا
قشيري معتقد است كه معرفت حق تعالي در كامل ترين شكل خود، وجودي براي عـارف يـا سـالك بـاقي نمـي      

تر شود، همه مربوط به مراحل فرو مي گذارد كه بخواهد متّصف به صفت معرفت گردد و تعاريفي كه از معرفت ارائه
بـا  . تواند خداونـد را بشناسـد   مي است، كه بنده در حالِ صحو است، و چگونه موجودي كه به خداوند نيازمند است

» اُنـس «كند، آنجا كه در سخن ابـن عطـا كـه     مي اين حال قشيري به طورِ غيرمستقيم به رابطة معرفت و محبت اشاره
ت نيـز هسـت    دانيم كه اُنس را مي و )547همان، (داند  مي ركن معرفت ين،ج   :غزالـي . ك.ر( از لوازم محبـ4احيـاء علـوم الـد ،

  . )596ص
شود اين است كه قشيري اساساً تعريف معرفت از نگاه علمـا   مي در رسالة قشيريه برداشت» باب معرفت«آنچه از 

صوفيان، علم را هـم در  داند و معتقد است كه معرفت  مي را نمي پذيرد و معرفت عالمان را فروتر از معرفت صوفيان
  . گيرد؛ اما علم به تنهايي به معرفت حقيقي نمي انجامد مي بر
  معرفت در نظر هجويري  )1-2

و پرداختن به جزئيات معرفـت الهـي، در   » ...كشف الحجاب االول في معرفت ا«هجويري پيش از رسيدن به باب 
حقَّ معرفَته عبده بِكُـلِّ  ... من عرَف ا«: دهد مي ين توضيحنقل قولي از فُضَيل عياض، معرفت را در پيوند با محبت چن

هبه حقِّ معرفت بشناسد، به كلِّ طاقت بپرستدش، زيرا آن كه بشناسد، به انعام و  -جلّ جالله –هر كه خداي را » طاقَت
ت دارد؛ از احسان و رأفت و رحمت بشناسد؛ چون شناخت، دوست گيرد؛ چون دوست گرفت، طاعت دارد تـا طاقـ  

، 1383هجـويري،  (. آن كه فرمانِ دوستان كردن دشوار نباشد، پس هر كه را دوستي زيادت، حرص بر طاعت زياد است
  .)150ص

اختصاص داده است، بحـث خـود را بـا بيـان نظرهـاي معتزلـه و       » ...معرفت ا«وي سپس در فصل ويژه اي كه به 
 -چنانچه روية عالمان اشعري اسـت  -آميـزد و سعي مي كند  مي اشاعره و اختالف هاي اين دو گروه دربارة معرفت،

  :با استناد به احوال عارفان، نظرية معرفت خود را تبيين نمايد
معتزلـه گوينـد كـه    . و صحت علم بدو اختالف اسـت بسـيار   -تعالي -كه مردمان را اندر معرفت خداوند ...بدان«

روا نباشد، و باطل است اين قول، به ديوانگاني كه اندر دارِ اسالم معرفت حق، عقلي است و جز عاقل را بدو معرفت 
اگـر معرفـت بـه عقـل     . اند و حكمشان حكمِ معرفت بود و به كودكاني كه عاقل نباشند و حكمشان حكمِ ايمان بود
  ).392همان، ص(» بودي ايشان را چون عقل نيست حكم معرفت نبودي و كافران را كه عقل است حكمِ كفر

 كند و نظر معتزله را مبنـي بـر عقالنـي بـودن معرفـت باطـل اعـالم        مي ري در اين بخش رسماً اعالم موضعهجوي
اگر عقل، معرفت را علّت بودي، بايستي تا هر كه عاقل بودي عـارف بـودي و   «: كند كه مي نمايد و چنين استدالل مي

  ).همانجا(» همه بي عقالن جاهل بودند و اين مكابرة عيان است
اسـت و مـراد او   » ديوانگي«چيزي را اراده كرده است كه در عرف، مقابل » عقل«رسد هجويري از كلمة  مي ربه نظ

 ّاست؛ در حالي كه در نظرِ معتزله  عقل، منافيِ ايمان نيست و اساساً تحقّق ايمـان  » ايمان«از معرفت، مفهومي در حد
ر نظر معتزله به معنـي قـدرت درك و شـناخت اسـت،     بدون دارا بودن عقل مورد ترديد است؛ به ديگرسخن، عقل د

حال آنكه هجويري با تعريفي كه از عقل معتزلي به دست داده آن را تا حدّ عادي ترين درجـة عـاقلي، يعنـي ديوانـه     
كنـد و بـا انتقـاد از نظـر گروهـي كـه        مـي  او در ادامه، استدالل پذيريِ معرفت حق را نيز رد. نبودن تقليل داده است

زند كه مشاهدة آيات بسيار و بهشـت و دوزخ و عـرش    مي ابليس را مثال» بجز مستدلّ را معرفت روا نبود«: ندمعتقد
  )همان جا(. وكرسي، وي را علّت معرفت نيامد
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نخست درجه از استدالل، اعـراض اسـت از حـق، از آنچـه     «: شمارد مي را از اساس، مغاير با معرفت» استدالل«او 
مل كردن اندر غير است و حقيقت معرفت اعراض كردن از غير است، و اندر عـادت وجـود جملـه    استدالل كردن، تأ

پس معرفت وي جـز دوامِ حيـرت عقـل نيسـت و اقبـال      . مطلوبان به استدالل بود و معرفت وي خالف عادت است
وي را دليـل نيسـت و آن از    كسبِ خلق را اندر آن سبيل نيست و بجز انعام و الطاف وي مر بندة. عنايت وي به بنده

  ).395همان، ص (... فتوح قلوب است و از خزاين غيوب كه آنچه دونِ وي است به جمله محدث است 
اگر ما فرشتگان را به كفار فرستيم تا با ايشان سخن گوينـد و يـا مردگـان را نـاطق گـردانيم      «هجويري با اشاره به 

اگر رؤيـت آيـت و اسـتدالل، علّـت معرفـت بـودي،       «: گويد مي ،)11آيه: نعامسوره ا(» ايشان ايمان نيارند تا ما نخواهيم
  ).393همان، ص (. خداوند تعالي علّت معرفت آن گردانيدي نه مشيت خود را

پنـدارد، و حصـول آن    مي اينـجاست كه هجويري معرفت خداوند را امري يكسر جبري و منـوط به خواست خدا
دة خداوند؛ پر آشكار است كه علّت العلل همة پديده ها خداست، اما آن گونـه  در نظر وي امري است معطوف به ارا

  .كند، فرد سالك يا بندة مؤمن، خود، هيچ كاركردي در مسير كسب معرفت نخواهد داشت مي كه هجويري استدالل
... «، زيـرا  دانـد  مـي  او حتّي مخالف الهامي بودن معرفت نيز هست و تحقّق آن را از طريـق الهـام و شـهود محـال    

چون شـريعت را مـي بـه قيـاسِ     ... معرفت را برهان باطل و حق است و اهل الهام را بر خطا و صواب برهان نباشد 
الهامِ خود گيري و گويي كه ثبات اين الهام بدان است، پس معرفت، شرعي و نبوي و هدايتي بود نه الهامي، و حكـم  

  .)397همان، ص (» الهام اندر معرفت، به همه وجوه باطل است
معرفت علمي قاعدة همه خيرات دنيا و آخرت «: كند مي تقسيم» حالي«و » علمي«هجويري معرفت  را به دو گونة 

ا  «: است و مهمترين چيزها مر بنده را اندر همة اوقات و احوال، شناخت خداي است، جلّ جاللـه؛ قولـه تعـالي    و مـ
نيافريديم پريان و آدميان را مگر از براي آن كه تا مـرا  «، اَي ليَِعرُفُون؛ )56/ الـذّاريات (» نخَلقَت الجِنَّ و األنس الّا ليعبدو

، پس بيشتري از خلق از اين معرَض اند، سواي آن كه خداوندشان برگزيد و از ظلمات دنيـا بـاز رهانيـد و    »بشناسند
  ). 391همان، (» دلشان را به خود زنده گردانيد

يعني معرفـت آنـــهايي كـه خداونـد      -و معرفت خاص خداوند» معرفت علمي«خداوند را  هجويري معرفت عام
تلقّـي هجـويري از معرفـت    .  نهـد  مي نام» معرفت حالي«  -ايشان را برگزيد و دلشـان را به نور خود زنده گردانيــد

چيـزي كـه بـي ارادة    آيـد؛   مـي  حقيقي حضرت حق، دريافت و شهودي است كه به مشيت خدا در دل انسـان پديـد  
اقوالي كـه او همچـون قشـيري، از عارفـان     . در آن اثري نخواهد داشت) يا به طور كلّي انسان(خداوند، سعيِِ سالك 

  .كند، بر اين باور اشارت و تأكيد دارد مي پيشين نقل
ت  اثبات واليت و حقي«كند كه  مي جدا نمي داند و اشاره معرفت را از محبتهمچنين هجويري موضوع  قت محبـ

  .)389هجويري، ص (» خداوند جز به معرفت وي درست نيايد
  معرفت از نظر غزالي) 1-3

ه قرارگرفتـه اسـت    او . موضوع معرفت و معناي آن يعني شناخت، در نظر غزالي به طوركلّي از دو بعد مورد توجـ
واقع يكي از ساحت هـايي كـه از   در . پيش از پرداختن به معرفت الهي يا خداشناسي، انسان شناسي را تبيين مي كند

طريق آن مي توان به نظر غزالي دربارة معرفت پي برد مواردي است كه او در زمينة انسان شناسي به عنوان مقدمه اي 
  .براي خداشناسي بيان كرده است

او  آراء«شناخت است ، به عبـارت ديگـر    ةانسان و حقيقت وي در نظر غزالي از دو جهت داراي اهميت و شايست
و ديگر ... و مثال خود خلق كرده صورتيكي آنكه خداوند، انسان را به : گيرد انسان، از دو منبع سرچشمه مي ةدربار

غزالي وجود انسان را متشـكّل از دو حقيقـت ظـاهر و     )56، ص2، ج1358الفـاخوري، ( »اعتبار انسان به عنوان عالم صغير
 :گويد باطن تعريف نموده، مي

اگر خواهي كه خود را بشناسي، بدان كه تو را كه آفريده اند، از دو چيز آفريده اند؛ يكي اين كالبد ظاهر است كه «
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آن را تن گويند و وي را به چشم ظاهر بتوان ديد، و ديگر معني باطن كـه آن را نَفْـس گوينـد و جـان گوينـد و دل      
اهر نتوان ديد و حقيقت تو آن معني باطن است و هرچـه  گويند و آن را به بصيرت باطن بتوان شناخت و به چشم ظ

ر و خدمتكار اوست و ما آن را نـام دل خـواهيم نهـادن؛ و چـون حـديث دل      كجز از اين است همه تَبع اوست و لش
 ،1، ج1364غزالـي، (» .خواهيم كه گاه گاه آن را روح گويند و گاه گاه آن را نَفْس گويند مي كنيم، بدان كه اين حقيقت را

 )15ص
حقيقت باطني وجود  ةبحث دربار ةاينجا او، نَفْس و جان و دل و روح را درمعنيِ واحد به كار برده، اما در ادام در

 . گيرد را به كار مي» دل«انسان، بيشتر لفظ 
بنابراين، مجاهدت در نظر او . شمرد صحبت از روح را براي كسي كه مجاهدت تمام نكرده باشد، مجاز نميغزالي 

گنجـد؛ بـه ديگرسـخن، انسـان پـس از پشـت سـر         شريعت است كه حقيقت روح يا نَفْس در آن نمي ةارزِ مرحل مه
  . دابي مي هاي آن را گذاشتن شريعت يا مجاهدت، گنجايش درك نَفْس و ويژگي

ن و در ابتداي رفتنِ راه ديـن، بـدي  . بشناختن دشخوار است و در شرح كردن رخصت نيست] نَفْس[حقيقت وي «
معرفت حاجت نيست، كه اول راه دين، مجاهدت است و چون كسي مجاهدت به شرط بكند، خود اين معرفت، وي 

والّـذينَ  : را حاصل شود بي آنكه از كسي بشنود و اين معرفت از جملة آن هدايت اسـت كـه حـق ـ تعـالي ـ گفـت       
بلَنا    م سـنَّهيينـا لَنَهـددوا فمـام نكـرده باشـد، بـا وي حقيقـت روح گفـتن روا       و كسـي كـه هنـوز مجاهـدت ت    .  جاه

  .)18-17همان،صص(».نباشد
اما ارزش و شرف . كند اهميت دل يا نَفْس در نظر غزالي، به دو وجه است كه از آن دو، به علم  و قدرت تعبير مي

ها و علـوم و   پديده »معرفت«يكي روي ظاهر است وآن عبارت است از قدرت : دل از وجه علم، خود، دو روي دارد
رويـارويي آينـه دل    ةصناعات و ديگري وجه پنهان و پوشيدة علم است كه از طريق الهام و دريافت دروني  و بوسيل

. روح قادر است تا پس از مجاهدت و تصـفية درون بـا عـالم ملكـوت مـرتبط شـود       .شود مي با لوح محفوظ حاصل
دانـد، امـا كسـب علـم از راه تزكيـه و الهـام را ويـژه         مي ارزشمندعلما و البته شيوة غزالي كسب علم از راه تعليم را 
  )30-27همان، صص(. صوفيان و پيامبران برشمرده است

شـوند كـه در امتـداد     كند، علم و الهام دو شاهراه معرفتي در شناخت حق محسـوب مـي   كه غزالي بيان مي گونه آن
و در صورت مجاهدت، انسان را به باالترين درجـة   است ودهارتباط انسان با خدا و جهان را فراهم نم ةيكديگر، زمين

 »وحـي «و مطلع الهـام،   »عقل«دارند؛ منبع علم،  لعياما اين دو روي نَفْس، هركدام منبع و مط. معرفت خواهند رساند
 . است
نمايد؛  ر مياين مفاهيم را دشوا ايجاد تمايز بينكه  شود ، شباهت زيادي ديده مي»عقل«و  »دل«تعريف غزالي از  در

توان گفت كه دل، جان، نَفْس و عقل، ضمن دربرداشتن مفاهيم ويژة خود، وجه مشتركي نيز با هم  به طور خالصه مي
جويانـة ايـن نيروهـا     به كاركرد شناختگرانه و معرفت رهتعبير شده است و اشا» لطيفه اي دانا و دريابنده« دارند كه به 

 :گويد مي فاهيم مذكور،غزالي پس از تعريف هريك از م. دارد
نَفْـس  «و » جـان جسـماني  «اسـت و  » دل جسماني«ها موجود است، و آن  روشن شد تو را كه معني اين اسم پس«

هاي چهارگانه را به آن اطالق كنند، و معنـي، پـنجم اسـت، و آن     و اين چهار معني است كه لفظ» ها علم«و » شهواني
  )10، ص3، ج 1374غزالي،(.»است دهر چهار لفظ بر وي وار اي دانا و دريابنده است از آدمي و لطيفه

متبـاين نيسـتند، بلكـه ايـن دو در رونـد شـناخت،        ةروشن است كه عقل و دل در نظر غزالي، دو مفهوم و پديـد 
 تعقّـل «آورند كه شايد بتوان آن را  وجود مي  مؤثّر در همديگرند و در كنار هم، نوعي از دريافت را به ناپذير و جدايي
  .ناميد »شهود عقلي«يا  »شهودي

دانـد و   ضمن پذيرش عالم عقل و درك شَرَف و ارزش آن، اقامت و توقّف در اين منزل را جايز و كـافي نمـي  او 
گونه كه دنياي عقل، دنيايي وراي تمييز و احساس است، وراي آن نيز ممكن است دنيـاي ديگـري    معتقد است همان
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اي كسي كه در عالم عقل مقيم « :خواند اشد؛ دنيايي كه او آن را طورِ ماوراء عقل ميب نزديكتر به حقيقت، وجود داشته
باشد و در آن چيزي كشف شود كه با عقل  اي، دور نيست كه در فراسوي عقل، طور و دورِ ديگري وجود داشته شده

  )61، ص1363غزالي،( ».شدني نيست كشف
يابد تا در نهايت به حقيقت مطلوب  دريافت شهودي و اشراقي ميدر نظر غزالي، دريافت عقلي، پيوندي سازنده با 

الدين و كيميـاي سـعادت    كتاب احياءعلوم. داند غزالي تصوف را تلفيقي از علم معامله و علم مكاشفه مي. دست يازد
شده و از به هر دو علم اختصاص دارد؛ در اين دو كتاب، بيشتر به توضيح كيفيت معنوي انجام فرايض ديني پرداخته 

به نظر غزالي، علـم معاملـه، راه علـم مكاشـفه     . گيرد اين دريچه، تصوف كامالً در چهارچوب شريعت اسالم قرار مي
اند، او نيز در اين دو اثر، غير از اشاراتي  هاي خود از مكاشفه به روشني سخن نگفته است، اما چون انبياء نيز در آموزه

مطلوب و هدف علم مكاشفه، كشـف  . يابد د، زيرا فهم خَلق را از درك آن ناتوان ميپرداز نمي كلّي، چندان به مكاشفه
به عبارت .  كه علم معامله با عمل و مجاهدت همراه است و علمي بر آن مترتّب نيست، در حالي ،معلوم است و بس

، »احيـاء «غزالي در. ديگر مكاشفه حالتي است كه درنتيجة علم معامله و مجاهدت و رياضت ممكن است حادث شود
  .استمعرفت ذات و شناخت صفات و افعال باري تعالي را در بستر عقايد كالمي اهل سنّت و اشاعره مطرح نموده 

او كاركرد عقل و دل را در معرفـت و  . به نظر مي رسد در انديشة غزالي كانون معرفت با كانون محبت يكي است
به اين حقيقت اشاره مي كنـد كـه   » طور ماوراء عقل«با مطرح كردن شناخت انسان، طبيعت و خدا يكسان مي داند و 

دل و در ادامه با عبور از ايـن مرحلـه متحقّـق خواهـد     /محبت امري در امتداد معرفت و مكمل آن است و از راه عقل
  .معرفت حقيقي در نظر او از جنس محبت است. شد

  :محبت
چون آن در آثار عرفاني همواره مـورد بحـث و نظـر بـوده و در     از جمله مفاهيم عرفاني است كه چند و » محبت«

جمهـور متكلّمـان   : علما اندر معني محبت مختلف انـد «به طور كلّي . عموم كتاب هاي عرفاني بدان توجه شده است
 گويند كه نوعي از ارادت است و ارادت جز به جائزات تعلّق نگيرد، پس محبت مستَحيل شود به ذات خداي تعـالي 

چون گوييم كه ما خداي را دوست داريم معنايش دوستي و طاعت و خدمت به اوست يا ثواب و احسان . و صفاتش
» .بنده، خداي تعالي را لذاته دوست دارد و حب ثواب و خدمت به او درجة نازل آن اسـت : اما عارفان گويند. اوست

  ).172، ص 1383گوهرين، (
سـورة   54هيم عرفان و تصوف اسالمي، برگرفتـه از قـرآن كـريم، آيـات     اساس مبحث محبت، همچون بيشتر مفا

ون ا   (سورة آلِ عمـران   31و آية ) بِقَومٍ يحبهم و يحبونَه...ُ فَسوف يأتي ا(مباركة مائده  بـحي  ...َ قُـل إِن كُنـتُم يفَـاَتَّبِعون
) يحبِبكُم ا   .است) وا أشَد حباً للَّهوالَّذين آمنُ(سورة بقره  165و آيه ...ُ

سـورة آل عمـران، از    31سورة مائده، خداوند محبت خود را پيش از محبت بندگان برشمرده و در آية  54در آية 
سورة بقره بر محبت مؤمنـان   165محبت بندگان مؤمن نسبت به خود و محبت خود نسبت به آنها ياد كرده و در آية 

  .تأكيد نموده استنسبت به پروردگار يكتا 
ت بنـده       ت، بويژه امكان يـا عـدم امكـان محبـدر بيشتر مباحثات عارفان در اين خصوص، به تبيين چگونگي محب

  .نسبت به خدا و چند و چون آن پرداخته شده است
 بررسي مفهوم محبت در نظر ابوالقاسم قشيري و محمدغزالي و جلّابيِ هجويري، به عنوان سه تن از مشـهورترين 
ي دربـارة ايـن         ف اسالمي و صاحبان سه اثر مهم در حـوزة عرفـان، روشـنگر نكـات مهمـصاحب نظران حوزة تصو

  .موضوع و سيرِ مفهوم آن است
اثر حارث بن اسد » المحبه«اگر چه اولين رسالة مستقلي كه دربارة محبت نوشته شده ظاهراً رساله اي است به نام 

  . اما قوام يافتن اين بحث در تصوف اسالمي را بايد قرن چهارم و پنجم دانست، ).ق.ـه  243متوفي  (محاسبي 
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  محبت از نظر قشيري) 2-1
پردازد و آية آشنا و مورد استناد اهل تصوف در اين  مي »محبت«ابوالقاسم قشيري بالفاصله پس از باب معرفت، به 

وف يِـأَتي ا  يا أيها الَّذ«: دهد مي باره را آغازگر بحث خود قرار ه فَسـنْ ديِننكُم عم رتَدن ينوا مم و   ...ُ ين آمهب حـبِقَـومٍ ي
محبت حالي شريف است چون حـق سـبحانَه و تَعـالي گـواهي داده     «: دهد مي و چنين توضيح )54آيه / مائده(» يحبونَه

  ).553، ص 1361قشيري،(» ...است بنده را بدان و خبر داده است از دوست داشتن او بنده را 
را از يـك جـنس نمـي    ) يحبهم و يحبونه(اما قشيري محبت خداوند نسبت به بنده و محبت بنده و نسبت به خدا 

به محبت ارادت نيست، زيـرا  ) منظور اهل تصوف است(محبت به زبان علما ارادت بود و مراد قوم «: گويد مي داند و
ت حـق   ... رد، اما آنكه حمل كنند بر ارادت تقرّب بدو، جلَّ جاللُه و تعظيم او را كه ارادت به قديم تعلّق نگي ا محبـام

ود از    د، پس رحمت، خاص تـر بـونعام با وي ارادت د مخصوص بر او چنانكه رحمتونعمتي ب تعالي بنده را ارادت
  )554همان، (» ...ارادت و محبت خاص تر بود از رحمت 

قشيري بر اين باور است كه خداوند از آنجا كه خالقِ انسان است و از جنسِ انسان نيست، محبتش نسبت در واقع 
به انسان عبارت است از خواست و عطاي نعمتي به او، اما هرگاه اين خواست نعمت كه رحمت اسـت، خـاص تـر    

  .درسان مي شود و شامل بنده اي مخصوص گردد، محبت خدا نسبت به آن بنده را 
تواند محقّق شـود   مي علّت اين تأكيد، مناقشة برخي از علما و متكلمين است كه معتقدند محبت بين دو هم جنس

. و ما اگر محبت خدا نسبت به بنده يا بنده نسبت به خداوند را بپذيريم، انسان و خدا را از يـك جـنس دانسـته ايـم    
  )26، ص1382پورنامداريان،(

مجبور به توجيه و توضـيح شـده انـد و    ] چنانكه در ادمه  اشاره خواهيم كرد[غزالي قشيري هم چون هجويري و 
  .كنند كه منافيِ استدالل آن گروه از علما تلقّي نگردد مي محبت را از سوي خدا و انسان، هر يك به نوعي تفسير

، اقـوال  »رساله«د در ، مطابق روش خو)558-557همان، (قشيري پس از توضيحات مفصل دربارة ريشة كلمة محبت 
؛ )تـا آخـرِ بـابِ محبـت     559همـان، ص (. آورد مـي  شاهد -است  درباره محبتكه بيشتر گزاره هاي توصيفي  -عارفان را 

و چون اجماع است ميان قوم كه محبت، موافقت است و نيكـوترين موافقـت هـا،    ...«: گيرد كه مي سپس چنين نتيجه
   )همانجا(»...از دو بيزاري ستاني زيرا كه محبت دائم با محبوب بود  موافقت دل است و محبت، آن است كه

تصوف است كه بحث محبت را با تبصره هايي عالمانه  ةتوان گفت قشيري، از آن دسته عالمان حوز مي در مجموع
ت وافـر   بانه پذيرفته است، نه چون عرفاي قرن ششم كه يكسر دم از عشق و محبـĤـ   مـي  و اشعري م ه ماننـد  زننـد و ن

الهي برافراشته لَمِعالمانِ اهل حديث و ظاهر كه يكسر ع اند مخالفت با عشق و حب.  
  محبت از نظر هجويري) 2-2

، بـا  »كشـف المحجـوب  «هجويري قدري مفصل تر از قشيري به محبت پرداخته و چون سـاير مباحـث و ابـواب    
چنان كه با اشاره به . كند مي ختلف اين مسأله را بررسيرويكردي جزئي نگر و استقرائي و با بررسي نظر گروه هاي م

كنـد، چراكـه متكلّمـان بـر ايـن       مي اشاره» محبت«نظر متكلّمان، به مخالفت اين گروه از علماي عصر خويش با لفظ 
كـه   »استوا«و » وجه«، »يد«باورند كه محبتي كه پروردگار در قرآن از آن سخن گفته است از جمله صفاتي است مثل 

در قرآن به آن اشاره شده است و اگر اشارة قرآن به اين صفات نبود، پذيرش اين صفات خداي تعالي را مسـتحيل و  
. محال بود، پس بـه حكـم نـص شـريف، ايـن صـفات را بايـد پـذيرفت ولـي در آن تصـرّف و تفسـير نبايـد كـرد             

  )449، ص 1383هجويري،(
 ارائـه » محبت اندر استعمال علمـا «تقسيم بندي مقبولي از وجوه در كشف المحجوب، » باب المحبه«هجويري در 

  :دهد كه البته قشيري نيز پيشتر به آنها اشاره كرده است مي
به معني ارادت به محبوب بي سكوِن نفس، و ميل و هوي و تمنّاي قلب و استيناس، و تعلّقِ اين جملـه، بـر    -يك

د با يكديگر و اجناس را، و خداوند تعالي، متعالي است از اين جمله، روا نباشد و اين جمله، مخلوقات را باش» قديم«
  .علواً كبيراً
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به معني احسان باشد و تخصيص بنده كه وِرا برگزيد و به درجة كمال واليت رساند و به گونه گونه كرامـت   -دو
  .مخصوص گرداند

  )همانجا(. به معناي ثناي جميل بر بنده -سه
ل تـر از او، بـه ريشـه شناسـي كلمـة        هجويري بخش ديگر اين باب ا بسيار مفصـت «را همچون قشيري، ام محبـ «

  )448-446همان، صص . ك. ر(. اختصاص داده است
بدان كه محبت حـق  «: در نهايت نظر هجويري دربارة محبت را بايد چيزي شبيه نظر قشيري دانست؛ او مي گويد

خَط و    تعالي مربنده را ارادت خير بود و رحمت كردن ت اسمي است از اساميِ ارادت،چون رضـا و سـبر وي و محب
نشايد كرد و آن يك صفت است او را قـديم   -تعالي -حمل اين اسامي جز به ارادت حق. رأفت، و آن چه بدين ماند

  ).449، ص1383هجويري، (» ...كه بدان خواهان است مر افعال خود را 
  محبت از نظر غزالي) 2-3

عتي از علما، امكان محبت ميان خدا و خلق را منكر شده و بر اين باورند كه محبت خدا، تنهـا بـه   كه جما درحالي
نـس و  درنتيجـه منكـر حـاالت اُ    ،داننـد  مي المعني اطاعت اوست و حقيقت محبت را جز با جنس و مثل محب، مح

كند كـه سـزاوارترين    ازد و ثابت ميپرد شوند، غزالي به بيان شواهد شرع در باب محبت مي شوق و لذّت مناجات مي
 :محبت است و خدا نيز در قرآن به اين امر اشاره كرده است ةدر نظر او اطاعت، نتيج.  محبوب، خداي تعالي است

دوستي است، پس چاره نيست از آنكه دوستي متقّدم باشد، آنگاه پس از آن، دوست را طاعـت   ةتَبع و ثمر طاعت«
اً للّـه    : و قول او... يحبهم و يحبونه : داشتن خداي، قول اوست تدليل بر اثبات دوس. دارد بـح نُـوا أَشَـدالَّذينَ آمو....« 

  )519، ص4،ج1374غزالي،(
اسـت؛ ازجملـه    سخن گفته داشتنِ خدا  آنها از دوست ةكند كه در هم همچنين احاديث زيادي از پيامبر نقل مي او

ل    «: كه فرمود) ص(اين دعاي رسول اكرم عـاجو ك بـني إلـي حقَرِّبن يم بو ح كبن أَحم بو ح كبقْني حزار ألّلهم
ت اسـت؛    ةاو معتقد است كه معرفت، شرط و مقدمـ  .)570، ص2، ج1364غزالي، ( »البارد ماءحبك أَحب إلَي منَ ال محبـ

ت نيـز خـود مقدمـ    . هرقدر معرفت انسان نسبت به خدا بيشتر باشد، محبت او نيز به خدا بيشـتر خواهـد بـود    ةمحبـ 
 . نس، خوف و مهمتر از همه رضاست كه از مقامات مقرّبان استحاالتي مثل شوق، اُ

عاصر يا پس از او را در گردد كه مخالفت ديگر علماي دينيِ م تر مي محبت آنگاه روشن ةغزالي در مسألنظراهميت 
در تكميل و تبيين نظر  محبت، به عنوان يكي از ائمه و علماي بزرگ اهل سنّت ةبحث مفصل غزالي دربار. نظر آوريم

محكمي است تا راه براي ابراز محبت به خدا و سپس، بحـث عشـق    ة، سند و اجازبزرگاني چون قشيري و هجويري
  .شودباز در ادبيات عرفانيِ پس از او 

ِخاطر بنده به  مشغولي و تعلّق اش دل يكي محبتي كه انگيزه: داند غزالي محبت  و دوستي بنده به خدا را دو نوع مي
باالتري از  ةخداست و ممكن است با چشمداشت و انتظارِ احسان و لطف از سوي خدا همراه باشد، نوع ديگر، درج

غزالـي،  ( .شـود  اري تعالي است كه بر اثر مكاشفه بر او آشـكار مـي  اش، جمال و عظمت ذاتيِ ب محبت است كه انگيزه
 . كند در اين نوع محبت، تنها خداوند حضور دارد و نعمت و نقمت او براي محب تفاوتي نمي )537، ص4، ج1374
ايـن  . نظر غزالي، محبت مخلوق نسبت به خدا امري فطري و همچون محبت خدا نسبت به بنـده، ازلـي اسـت    در
 رو ايـن  از و انـد  پنداشته مي الي است كه برخي از متصوفه، محبت بنده نسبت به حق را امري مخلوق و محدثدرح
 :پاسخ گفته است چنينخود نيز وي . اند كرده سؤال درباره آن غزالي از

 .پرسيده بودند كه محبت وي قديم است و آنِ ما مخلوق: مسأله«
و گشادن روز محدث همچنين سببِ رحمـت،   ،آفتاب قديم است يا ديرينه روا بود كه كسي تقدير كند كه: جواب

بر دل، و  گاه رسد كه حجاب برگيرد و حجاب، غفلت است و هوا چون زنگار ارادت ازلي است؛ ليكن به دل بنده آن
بـارت از  پـس انـوار رحمـت بـه دل پيونـدد، كـه ع       ،و به محبت، هوا بشود؛ پس زنگار برخيزد ؛به ذكر، زنگار بشود

  )77، ص1381غزالي،(» ...پيوستن انوار الهي، ذكرِ اهللا و محبت آمد
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. يكي معرفت به دل و ديگـري مشـاهده و نظـر   : شمارد محبت را از دو راه، پيمودني مي ةهاي تجرب و همچنين راه
ـ  ها را همانند تفاوت چيزي مي لذّت نظر از لذّت معرفت بيشتر است و او تفاوت آن ل شـود، نسـبت بـه    داند كه تخي

 :سازد مي برقرار) ديدار(و رؤيت  تپيوند ظريفي بين محببدين سان  همان چيز، اگر ديده شود، و
يكي اُولي و دوم اسـتكمال  : كه معلومات كه در خيال تشكّل نپذيرد، معرفت و ادراك آن هم دو درجه است بدان«
ت است كه ميان تخيل و ديـده، و دوم را بـه اضـافت اول    و ميان دوم و اول در مزيد كشف و ايضاح، همان تفاو ؛آن

چه رؤيت را براي آن رؤيت خوانند كه غايت كشف  ت،نيز مشاهده و لقاء و رؤيت گويند و اين همه، تسمية حق اس
  ).539، ص4، ج1374غزالي، ( »است

و باالي معشـوق و بـويژه   پيوند موضوع محبت با رؤيت حق، در ورود اصطالحاتي مانند نظر و شاهد و ديدن قد 
اين مسأله . )111، ص1375پورجوادي، (سر و روي او از قبيل زلف متعلّقات آن به زبان شعر عرفاني بي تأثير نبوده است 

ت «بر اهميت نقش عالمان تصوف، و در صدر آنها غزالي، در پرداختن به مقولة  و تـالش ايشـان بـراي اثبـات     » محبـ
  .و ادامة اين روند در شعر عرفاني قرن ششم به بعد صحه مي گذاردتحقّق آن بين انسان و خدا 

ت را در   ةاهميت و حقيقت مسأل له،به هر حال پرداختنِ افرادي چون قشيري و هجويري و غزالي به اين مقو محبـ
  .دكن مي را در قرن ششم صادر» عشق الهي«آشكار دربارة  يِپرداز هيقرن پنجم نشان داده و جواز نظر

  رابطه معرفت و محبت) 3
همانطور كه گفته شد بحث درباره محبت در عرفان اسالمي، از همان قرونِ نخستينِ شكل گيـري تصـوف مطـرح    

. در قرن سـوم نگاشـته اسـت   » حارث محاسبي«بوده و اولين رسالة مستقل دربارة محبت و شوق و ديدار خداوند را 
  .انجامد مي »شوق«نسان و خداست كه به مفهوم عمدة ديگري به نام كند محبت ميان ا مي محبتي كه محاسبي مطرح

 )164/ البقره(» والَّذّين آمنوا اَشَد حباً للّه«است و اين معنايي است كه در آيه » حب االيمان«در نظر محاسبي محبت، 
اما انگيزة پرداختنِ محاسبي به محبت در ايـن كتـاب، پـرداختن بـه      )130، ص 1375پورجوادي، (. بدان اشاره شده است

  .است و اشاره اي به محبت و تحقّق آن از طريق معرفت ندارد» رؤيت«موضوعِ 
به عنوان عالم اهل بيت و مرجع استدالالت بسياري از عرفـا، در توضـيح   ) ع(نكتة ديگر اينكه حضرت امام صادق

. هور و دو نوع تجربه قائل شده اند؛ يكي ظهور به قلب ها و ديگر ظهـور بـه عـين هـا    به دو نوع ظ» رؤيت«و » نظر«
ان   ل از براي عارفان است و ظهور دوم از براي محبــلَمي    (ظهور اودر ادامـه امـام صـادق    . )230، ص 1369بـه نقـل از س

الفُـؤاد معـدنُ   : فرمايند مي است و) فؤاد(چشمي ديگر غير از چشم ظاهر يعني دل » اَعين«دهند كه مراد از  مي توضيح
 بدين ترتيب تجربة عارفان و محبان هر دو قلبي است، نهايت آنكه عارفان به معرفتـي قلبـي  ). 215همان، ص(» النَّظَرِ
  ).66پور جوادي، ص(. رسند و محبان به مشاهدة قلبي مي

 پـس . رفت و تبيـين آن پرداختـه اسـت   اين نخستين اشارة مكتوب در حوزة عرفان است كه به رابطة محبت و مع
توان چنين نتيجه گرفت كه معرفت مرحله اي عام تر نسبت به محبت است كه از آنِ عارفان است، اگر عارف بـه   مي

  .پس معرفت قلبي مقدمه و مسبب محبت خواهد بود. نائل شده است» محبي«مشاهدة قلبي برسد به مرتبة 
معرفت حقـايق بـه طريـق    «محقّقاني ديگر هدف اعالي تصوف را . باره وجود دارداما نظرهاي ديگري هم در اين 

اين . )11، ص1374ستاري، ( »و خواست صوفي را پرواز با شهبال عشق به سوي ذات يگانه دانسته اند» افاضت و اشراق
  .تنظر تلويحاً عشق و محبت را گام و سببي در راه هدف اعالي تصوف يعني معرفت دانسته اس

ت    : توان گفت دو رويكرد در مورد رابطة معرفت و محبت وجود دارد مي م بـر محبـرويكردي كه معرفـت را مقـد 
پندارد، دو ديگر رويكردي كه محبت را مقدمة معرفت و شـرط   مي داند و به عبارت ديگر محبت را نتيجة معرفت مي

  .شمارد مي تحقّق آن بر
در تصوف، براي بيانِ نسبت ميان انسان و خداوند، بخصوص تا » عشق«رد واژة همانطور كه پيشتر اشاره شد، كارب

اواسط قرن پنجم، مورد پذيرش عرفا و علماي ديني نبود كه علّت اين مسأله را عالوه بر عدم كـاربرد آن در قـرآن و   
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» جاحظ«به عنوان مثال . دتوان در تلقّي اي دانست كه در قرون سوم و چهارم از مفهوم عشق ارائه شده بو مي حديث،
و » حـب «و » عشـق «در پيِ توضيح كاربرد واژه هاي » رساله النساء«و » رساله القيان«در دو رسالة ) ق.هـ 255متوفي (

  .تفاوت آنهاست
رود و هـم دوسـتي    مـي  ، لفظ عامي است كه هم در مورد دوستيِ انسان نسبت به خداوند به كار»حب«در نظر او 

؛ )حب الوطن(ان، و هم درباره دوستي دو انسان نسبت به يكديگر و يا حتّي در مورد دوستي وطن خدا نسبت به انس
در عشق عالوه بر حب بايد مشاكلت طبيعـي، اشـتراك جـنس و الفـت هـم      . اما هر حبي را نمي توان عشق ناميد... 

در نظـر علمـا و عرفـاي آن دوره    موجود باشد، كه همين نكته پذيرش كاربرد عشق دربـارة رابطـة انسـان و خـدا را     
از همين روست كـه بحـث عشـق الهـي در شـعر عرفـاني        .)24-23، صـص  1387به نقل از پورجوادي، (. سازد مي ناممكن

ت      ت خدا بـه انسـان قبـل از محبـت آغاز شده، و در نظر برخي از عارفان، محبفارسي در آغاز با طرحِ موضوع محب
  .انسان به خدا ذكر شده است

رة علّت و انگيزة محبت در آثار عرفاني كمتر صحبت شده است و روشن تـرين قرينـه در بـاب مقـدم بـودن      دربا
توان با دقّت در نحوة بحث عرفا جستجو كرد، چنـانچه بيشتر ايــشان، بـه ويـژه سـه      مي معرفت نسبت به محبت را

اين مسأله . رسند مي و سپس به مقولة محبتپردازند  مي مـؤلّف مـذكور، ابتدا به موضـوع علم و شـناخت و مـعرفت
حتّي . سازد كه اين پيش فرض همواره در ذهن آن ها بوده است كه بي معرفت راه به محبت نمي توان برد مي روشن

ص ، 1374سـتاري،  (...) المحبه نَهايه العلمِ العبـد إلـي ا  ( .اند گروهي، محبت را نهايت علم بنده نسبت به خداوند دانسته
143(  

ل پـس از بيـان     ت پاسخ گفت و با بحثي مفصـف درباره محبابوحامد محمدغزالي كسي بود به مناقشات اهل تصو
رسيده » عشق«معرفت الهي و شرايط تحقّق آن، به موضوع محبت پرداخته كه با تفسير و توجيهات فراوان به موضوع 

نوافالطونيان است، عشق عرفاني نسبت بـه خداونـد را اوج    و با توضيح دربارة روانشناسيِ عشق كه برگرفته از آراي
  ).غزالي، احياء العلوم، ربع چهارم: ، نيزبنگريد به145همان، (شمرد  مي طريق روحاني بر

واضح است كه وقتي عشق الهي كه كمال محبت است، نهايت درجه در طريق عرفان دانسته شود، هـر آنچـه جـز    
  .ين موضوع است، از جمله معرفت كه تا كامل نشود محبت به اوج خود نمي رسدمحبت در اين مسير، مقدم بر ا

ـي «از ديدگاه ديگر، وقتي كه عارفان به آية  بـن أمـرِ رم كننـد و از ديـدگاه    مـي  اسـتناد  )85آيـة /أسـراء (» قُـل الـرُّوح
ت را صفت ذات حـق يا روح و آن را از  ت دا مي »عالم امـر«معرفت الوجـود، محبـنند و به همين سبب، صفت محب

شمرند، اين پرسش مطرح  مي را مقدم بر ديگر صفات روح، همچون نورانيت و علم و حلم و اُنس و بقاء و حيات بر
ايـن دوگـانگي را   ! اسـت؟ » معرفـت «است كه انگيزة همة ويژگي هاي روحي عارف از جمله » محبت«است كه پس 

  :شايد بتوان چنين تبيين كرد
يك سر، محبت خداوند به انسان است كه به عقيدة اهل تصوف، مقدم و به حكمِ : محبت الهي دو جنبه داردبحث 

ت  . است» يحبونَه«، صفت قدم و سابق به »يحبهم« ا سر ديگر، محبـم بر معرفت است؛ امّت است كه مقداين نوع محب
انسان با شناخت و علم نسبت به خالق و معرفت يافتن به محبتي كه انسان يا بنده نسبت به خداوند است، محبتي كه 

گردد، اين محبت اگرچه در اين مرحله نتيجة معرفت است خود، مسـبب و   مي خالق يكتا نسبت به او داشته، دچارش
ت حاصـل از آن نيـز افـزون         مي مقدمة شناخت و معرفت بيشتر گردد و هر چه معرفـت وسـعت و ژرفـا يابـد، محبـ 

كننـد   مي از اين جا به بعد، محبت و معرفت به سانِ زنجيره اي از علّت و معلول، در جهت تقويت هم عمل. گردد مي
  .است، برسد» ...فناء في ا«و » عشق حقيقي«تا به هدف نهايي كه در عرفان، 

  بحث محبت در قرن پنجم، زير ساختي براي طرح مسئلة عشق در شعرعرفاني)4
ق مباحث عرفاني و فلسفي و شور و نشاطي كه در محافل صوفيان در مورد مباحث تصوف از جمله با رواج و رون

محبت پديد آمد، اين مقوله در ذهن و روح عارفان جاي گرفت و به تبع آن، به زبان شعر كـه آينـة تبلـور تحـوالت     
  .فكري و روحي يك جامعه است، راه يافت
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نجم به بعد پديد آمد، از نظر ظاهر يا صورت، تفـاوتي بـا اشـعار دوره هـاي     اشعار صوفيانه و عرفاني كه از قرن پ
» نسيب«پيش نداشت، چنانكه در همان قالب هاي مثنوي يا قصيده، رباعي و يا دوبيتي و يا نهايتاً غزل، كه در واقع از 

  . گشت مي قصيده برگرفته شده بود، ارائه
اهيم، مضامين، تصـاوير و تعـابيري بـود كـه از شـعر غيرصـوفيانه و       نكته قابل تأمل در شعر صوفيانه، راه يافتن مف

و مشتقات آن به شـعر صـوفيانه در   » عشق«ورود لفظ .غيرعرفاني به شعر عرفاني وارد شد و كاركردي صوفيانه يافت
ده نيمه دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم از نظر تاريخ زبان صوفيــانه و ادبيات پارسي، يك حادثـه بـر شــمرده شـ    

قديمي ترين شعري كه عشق به معناي صوفيانه در آن به كار رفته است، منسـوب بـه   . )93، ص1387پورجـوادي، (است 
هجـويري اسـت كـه خـود     » كشف المحجـوب «و معتبرترين منبعي كه در آن بيتي از او نقل شده » ابوسعيد ابوالخير«

به كار نرفته، ولي به لحاظ موضوع بر ديگر ابياتي  كه اگرچه در آن بيت مذكور لفظ عشق. معاصر ابوسعيد بوده است
  ).95همان،ص (گذارد  مي كه به ابوسعيد دربارة كاربرد عشق، منسوب است صحه

توان گفت موضوع عشق درعرفان و تصوف در قـرن پـنجم، نخسـت در قالـب ربـاعي و دوبيتـي        مي به طور كلي
. ستفاده از زبان و واژگان شعر عاشـقانه و خرابـاتي دسـت زد   تجربه شد كه براي بيان تجارب عرفاني و روحاني به ا

رفتند و شامل اعضاي بـدن از جملـه    مي اين واژگان دو دسته بودند؛ يكي الفاظي كه در وصف جمال معشوق به كار
 باشند و دستة ديگر الفاظي درباره شراب و باده و مستي و ساقي و ميكده مي خطّ و خال و چشم و زلف و قد و ابرو

گرفتـه   مي ؛ نكتة جالب توجه اينجاست كه اين گونه الفاظ و اشعارِ صرفاً عاشقانه مورد انتقاد علماي تصوف قرار...و 
  .است

كه جـزو مخالفـان ابيـات عاشـقانه اسـت و در      ... علي بن عثمان هجويري صاحب كشف المحجوب ...«از جمله 
 كنـد  مي لفاظي كه بر سر معاني آنها اختالف پديد آمده اشارهضمن بحث دربارة حرام بودن اين ابيات به تعدادي از ا

  )580، 1383و نيز بنگريد به هجويري،  97همان، ص(
اينگونه برداشت ها و مخالفت ها از سوي بيشتر علماي تصوف در پيِ مسأله سماع در قرن پنجم و خواندن اشعار 

ايـن مناقشـه نيـز همچـون     . رام بودن شعر هم انجاميدعاشقانه در اين مراسم مطرح شد و به بحث دربارة حالل يا ح
حكم غزالي مبني بر اباحة سـماع و تعيـين شـرايط    . بحث محبت انسان نسبت به خداوند، توسط غزالي تبيين گرديد

  .براي آن قدري وخامت اين مسأله را تعديل كرد
شود نسبت مسـتقيم بـا احـواالت     مي از نظر غزالي حالل يا حرام بودن سماع و يا شعري كه در اين مجلس شنيده

، پس شعر عاشقانة عرفاني به خوديِ خود حرام نيسـت و بنـا بـه مفهـومي كـه      )474،ص 1،ج1364غزالـي، ( شنونده دارد
  )18-16،صص1381پور جوادي، دو مجدد، : غزالي،فتواها، مندرج در(. تواند حالل باشد مي كند مي مخاطب از آن برداشت
شعري كه در وي، وصف زلف و خال و جمـال بـوده و حـديث    «: گويد مي در كيمياي سعادتتا آنجا كه آشكارا 

مـراد غزالـي از   . )484،ص 1، ج1364غزالي، (. »وصال و فراق و آنچه عادت عشاق است، گفتن و شنيدن آن حرام نيست
را درصورتي روا مي  عشاق در عبارت فوق، كساني است كه عشق مخلوق در دل دارند و از اين رو غزالي شنيدن آن

داند كه به رغمِ زميني بودنِ معشوق در اين اشعار، شنونده به هنگام گوش سپردن به آن در انديشة حق و عشق به او 
پـردازد و نخسـتين تفسـير     مـي  باشد و در اين راستا حتّي به تفسير اصطالحاتي كه در شعر عاشقانه مطرح شده بـود 

  :دهد مي عرفاني را از آن به دست
اما صوفيان و كساني كه ايشان به دوستيِ حق تعالي مستغرق باشند و سماع بر آن كنند، اين بيت ها ايشان را زيان «

ندارد كه ايشان از هر يكي معنايي فهم كنند كه در خورِ حال ايشان باشد؛ و باشد كه از زلف، ظلمت كفر فهم كنند و 
  )همان جا(. ز زلف سلسله اشكال حضرت الهيت فهم كننداز نورِ روي، نورِ ايمان فهم كنند و باشد كه ا

گيرد و با تبيين وتفسـير آن، بـرخالف هجـويري، كـه يكسـره سـماع و        مي غزالي در اين بحث بر هجويري پيشي
پردازد و زمينه را براي پديد آمد بخش عظيمي از ادبيات آينده، يعني  مي كند، به هدايت آن مي عاشقانه سرودن را نفي

  .سازد مي غزل عرفاني فراهم شعر و



 1349/   بررسي رابطة معرفت و محبت در عرفانِ قرن پنجم   

، شاعري است كه گفته شده براي نخستين بار مضامين زاهدانه و عارفانه و نيز بسياري از واژه هـا  »سنايي غزنوي«
او از جملـه شـاعراني   . )188، ص 1380صـبور،  (. و اصطالحات و تركيبات ويژة عرفاني را وارد شعر فارسي كرده است

ط او بعـدها در سـنّت      «است كه  نخستين بار در شعر عرفاني فارسي نمادپردازي كرد؛ و نمادهاي سـاخته شـده توسـ
  .)135، ص 1385زرقاني، (» عرفاني، عموميت و مقبوليت يافت و از يك نماد شخصي تبديل شد به يك نماد عمومي

غزليات سـنايي كـه غزليـات عرفـاني و در درجـة بـاالتر غزليـات         بديهي است كه منظور ما در اين بحث نه همة
دسـتة اول اشـعار عاشـقانه اي اسـت كـه      : غزلهاي سنايي به طور كلّي به دو دسته تقسيم مي شـوند . قلندرانة اوست

زيرساخت فكري آن كامالً زميني و مصداق آن به طور واضح وصف جمال معشوقان مادي و شـاهدان و خوبرويـان   
در » غزليـات «اين غزلها كه مربوط به دورة نخست زندگاني او شـمرده شـده، تحـت عنـوان رايـج      . شاعر است زمان

دستة ديگر غزلهاي عاشـقانه اي اسـت كـه تحـت     . به شمار مي روند» غزليات غيرقلندري«نسخه ها ثبت شده اند و 
را محصول دورة دوم زندگاني حكيم سنايي اين دسته از غزلها . در ديوانها ثبت گرديده است» قلندريات«عنوان ويژة 

دانسته اند كه دورة انقطاع نسبيِ شاعر از تعلّقات دنيايي و پرداختن به موضوعات عرفـاني و خلـق غزلهـاي پرشـور     
عاشقانه اي است كه زيرساخت معنوي دارد و سرشار از حس دلدادگي به عشق الهي و ميل رسيدن به كمال مطلوب 

  ).، صدوپنجاه و هفت1386لي پندري،جال: بنگريد به( .است
هم گفته شده و مادر غزلهاي پرشور مولوي و بسياري ديگـر  » خراباتي«غزلهاي قلندرانة سنايي كه به آنها غزلهاي 

، سرشار از تصاوير و تعابيري است كه اگر كمتـر از قرنـي   )32، ص1372شفيعي كدكني،(از غزلهاي پرشور فارسي است 
  شد چه بسا او را در معرض همان حكمي قرار مي داد كه حلّاج را دچار ساخت؛ پيش از سنايي مطرح مي

  

ما قد تـو را بنـده تـر از  سـروِ روانيــــم
  

مــا خــد تــو را سغبـــه تــر از عقــل و روانــيم 
 

بي روي تو لـب خشـك تـر ازپيكرِتيـريم
  

...بي مـوي تـو دلتنــگ تـر از رنـگ كمـانيم       
 

ه نـداريمبيرون ز رخ  و زلف تـو مـا قبلـ   
  

...بيـــش از لقــب و نــام تــو توحيـــد  نــدانيم 
 

يك راه  بـر انــداز نقـاب از رخ رنگيــن
  

رَد بـر تـو فشـانيم       تا دل به تو بخشيــم و خـ
 

)315،ص1386سنايي ،(     
  

خلق و عرضـة اين گونه غزلـها به ساحت ادبيات فارسي كه راه را براي ظهــور بزرگان بي همتـايي چـون عطّـار    
در عرصة شعر عارفانه و عاشقانه هموار كرد، بي ترديد مديون بستر سازي و ... نيشابوري، مولوي، سعدي و حافظ و 

اند به تفصيل سخن گفته معرفتت و پيوند آن با تمهيدات كساني است كه براي تبيين و تفسير مباحث عشق و محب.  

  :گيري نتيجه
عرفان و تصوف اسالمي و ادبيات مربوط به آن، جريان پيوسته اي كه در يك نگاه كالن، از ورود اسالم بـه ايـران   

  .آغاز شده است) قرن دوم هجري(
دانست؛ در قرن پنجم بـا حضـور انديشـمنداني    اوجِ نمود اين جريان را در ادبيات فارسي بايد قرن پنجم تا هشتم 

چون قشيري، هجويري و غزالي، مباحث عرفاني طبقه بندي، تبيين و تبلور ويژه اي يافت كه نتيجة آن فـراهم آمـدن   
  .زمينه هاي فكري مناسب براي طرح و ابراز آن در انديشه و اثر هنرمندان به ويژه شاعران گرديد

ورود عرفان به طور عام و محبت و عشق الهي به طور خاص به حيطة ادبيات، ظرفيت هاي جديدي براي زبـان و  
از آنجا كه . شعر فارسي ايجاد، و شاعران بزرگ و جهاني چون سنايي، عطار، مولوي و حافظ را به بشريت هديه كرد

پديد آمدن آثار . متفكّران و صاحبنظراناستزيرساخت هر حركت هنري در جوامع، بسترسازي فكري توسط عالمان، 
گران سنگي چون رسالة قشيـريه، كشف المحجـوب هجويري و كيمياي سعادت غزالي در ادبيات فارسي اسـت كـه   
با شيوه اي مبتني بر استدالل، استقراء و استنتاج و استناد به منابع تغذيه كننده تفكّر اسالمي يعنـي قـرآن و حـديث و    

  .راي تجربة حوزه هاي جديد انديشگي در ادبيات فارسي هموار كردندسنّت، راه را ب
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