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آتش های کید بر کتابأکامل از دیدگاه ریچارد رول و احمد غزّالی با ت عاشق
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 چکیده

احمد  و کتاب مقدّسر انگلیسی گزین، نویسنده و مفسعارف، عزلت م(،4911-4911ریچارد رول )

و  آتش عشقرین آثار خود، تق(، عارف، نویسنده و واعظ ایرانی، در مهم571-157غزّالی )

و از ماهیّتِ عشق، متعلقِ عشق،  شرح مبسوطی از موضوع عشق به دست داده العشاق،سوانح

 اند. نوشتار پیش رو مخاطبان خویش سخن گفتهورزی با های عاشق و اسباب و نتایج عشقویژگی

ت عشق رول در بحث ماهی های غزّالی وشهاندیدهد که اگرچه نشان میتطبیقی،  -رویکرد تحلیلیبا 

ورزی تفاوت های عاشق، اسباب، موانع و نتایج عشقپوشانی بسیار دارد، در مباحثی چون ویژگیهم

عشق و تبلور آن در وجود عاشق جز از رهگذر بستر دین و  ،یابد؛ از دیدگاه رولمعناداری می

و تثلیث است که معنا و مفهوم  یابد و تنها در ارتباط با خداوند، مسیحاخالقیات مسیحی تحقّق نمی

شناختی عشق در وجود عاشق که از نگاه غزّالی، جنبۀ وجودشناختی و روانآن کند، حالپیدا می

لیت تجربه تر است و جز در رابطه با خداوند، در ارتباط با جمال و صنع الهی نیز از قابپررنگ

های عاشق کامل الی دربارۀ ویژگیهای رول و احمد غزّحاضر دیدگاه برخوردار است. در مقالۀ

 تفصیل معرّفی و با یکدیگر مقایسه شده است.به
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 مهمقد

ترین آثار ایشان بپردازیم های رول و غزّالی در مهمکه به بررسی دیدگاهجا دارد پیش از آن

ثیرگذاری این دو عارف شهیر بر جریان عرفان مسیحی و اسالمی سخن بگوییم و در أاز ت

بپردازیم تا در نهایت بتوانیم  العشاقسوانحو  آتش عشقادامه به معرفی دو کتاب 

های عاشق کامل را در نظام عرفانی این دو عارف و نویسنده مورد بحث و بررسی ویژگی

  قرار دهیم.

گزین، نویسنده و مفسّر انگلیسی کتاب م(، عارف، عزلت4911-4911ریچارد رول )

شهرت « پدر عرفان انگلیسی»اش به ت آثار عرفانیس است که به واسطۀ تعداد و اهمیمقدّ

 ترین اثر کتاب مقدّسی پیش از کتاب ویکلیفاو بزرگ 4مزامیر انگلیسیدارد و کتاب 

انب کلیسا دریافت کرده باشد به ای رسمی از جییدیهأآن که ت ی بیشود که حتمحسوب می

نه تنها به  لیفات رولأت 7گرفت.عنوان مزامیر معتبر تا زمان اصالحات مورد استفاده قرار می

ای جدید از عارفان ساز ظهور شاخهبخشید بلکه زمینه عرفان مسیحی انگلیسی شکلی تازه

 نی تعلیمی او یعنیترین اثر عرفامهم شد که هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی

را مبنای کار خود قرار داد. افزون بر این، اگر چه پیش از تولّد رول،  9آتش عشقکتاب 

)راهب بندیکتی قرن هفتمی انگلیسی( اجازه  1ای از زنان و مردان از زمان قدیس بیدسلسله

ایشان ا آثار به جا مانده از هی را به دیگران منتقل سازند، امیافتند که حکمت و عشق ال

های شخصی اهل طریقت تر محدود به توصیف ماهیّت عبادات بود و چندان به تجربهبیش

های بعدی راهگشا شد و از این حیث آن گونه که باید و شاید برای نسلوارد نمی

های بسیارش به التین و انگلیسی، تجارب عرفانی ا در میان نوشتهرول، ام 5نمود.نمی

                                                                 
4. English Psalter 

7. Herbert McAvoy, Liz, Authority and female Body in the Writings of 

Julian of Norwich and Margery Kempe, Cambridge, D. S. Brewer, 2004, 
p.127. 
9. Fire of Love 

1. Bede 

5. Pepler, Conrad, “The New Light”, Life of the Spirit, Wiley, vol.2, 

no.18, 1947, p.253. 
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رد و اذعان داشت که این تجارب از رهگذر مکاشفه به دست خویش را به روشنی بیان ک

توانند به مندان به طریقت نیز در سایۀ پیروی از تعالیم خاص او میاند و همۀ عالقهآمده

  4تجاربی از این دست نائل آیند.

آثار رول به لحاظ شکلی و از جهت کاربرد زبان مادری، یعنی انگلیسی نیز نقطۀعطفی 

آید. تغییر رویکرد رول در استفاده از زبان در حقیقت به دلیل ی به شمار میدر عرفان مسیح

تغییر در طیف مخاطبان وی از کشیشان و طبقۀ باسواد و فرهیخته به مردم عادی اتّفاق افتاد. 

تری بتوانند با زبان آثار خویش را از التین به انگلیسی تغییر داد تا افراد بیشدر واقع رول 

چنین تاکید رول بر خارج بودن عرفانش از نظام هم 7او ارتباط برقرار کنند.نظام عرفانی 

ای ضمنی به هدایت توجّهی او به دریافت تاییدنامۀ رسمی از کلیسا اشارهکلیسایی و بی

افراد بود. دیگر  خودِد وجوورزی با تکیه بر کلیسا بودن کردن مردم در مسیر کمال و عشق

نویسی آثار عارفان بعدی شد و در ساز انگلیسیآثار رول زمینهآن که انگلیسی زبان بودن 

گسترش این زبان به عنوان زبان ادبیات عرفانی نقشی به سزا ایفا کرد. افزون بر این، به 

نوعی  ،خودتعلیمی توسط رول،  -کارگیری زبان استعاری و اروتیک در رساالت عرفانی

مانند بود و نظیر و بیشد که از سویی کاری بییابداع در زمینۀ تالیف آثار عرفانی قلمداد م

 9ساخت.روزگارانش بدل میاز سوی دیگر تالیفات رول را به آثاری خاص در مقایسه با هم

های شکلی بلکه به لحاظ ماهوی نیز بر عرفان آثار رول، نه فقط از حیث زبان و ویژگی

اش بر کتاب مقدّس، شروح التینیانگلیسی تاثیرگذار بود. رول از جملۀ عرفایی بود که در 

کرد و این موضوع توسط خدا توصیف می-مسیح را به شکل مادر ،ای از موارددر پاره

                                                                 
4. Allen, Hope Emily, English Writings of Richard Rolle Hermit of 

Hampole, Oxford, Clarendon Press, 1931, pp. 165- 166. 
7. MacIlory, Claire Elizabeth, The English Prose Treaties of Richard 

Rolle, Cambridge, D.S. Brewer, 2004, pp.5- 8; Celeve, Gunnel, “Some 
Remarks on Richard Rolle’s Prose Style”, Neuphilologische Mitteilungen, 
Wiley, Modern Language Society, vol.85, no.1, 1984, p.115. 

9. Peters, Brad, “Rolle’s Eroticized Language in The Fire of Love”, 

Mystics Quarterly, Pennsylvania, Penn State University Press, vol.12, 
no.2, 1995, pp.51- 52. 
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افزون بر این، اگر چه عرفان رول بر  4عرفای پس از او مورد الگوبرداری قرار گرفت.

توار نشینی برای نائل شدن به کمال اسگرفتن تجرّد و عزلتچون پیشهای مهمی همپایه

روی به خود نگرفت و گاه رنگ افراط و زیادهبود، اما این عناصر در نظام عرفانی او هیچ

اعتدال در اندیشه و نحوۀ سلوک وی به ویژه در ارتباط با زنان و طریقۀ سلوک ایشان نقشی 

ای داشت، در نظام عرفانی رول جایگاه ویژه« خیال»عنصر  چنینهم 7نمود.پررنگ ایفا می

آمیختن خیال و القائات شیطانی، سالک را از  ر چند رول بر این باور بود که در همزیرا ه

است باز  5و نغمۀ عشق 1، شیرینی9نائل آمدن به هدف اصلی خویش که همانا تجربۀ آتش

به ویژه آن  ،شودا گاه تنها راه رسیدن و یکی شدن با حقیقت متعالی محسوب میدارد، اممی

که این ،نکتۀ آخر 2ردن مصائب مسیح مورد استفاده قرار گیرد.زمان که برای تخیّل ک

عرفانی به کار گرفته شده به وسیلۀ رول، بعدها در آثار دیگر عارفان مسیحی بارها  نمادهای

چون شب حواس، صحرای تجرّد، چرخش، ازدواج روحانی، به کار برده شد. نمادهایی هم

یۀ نفس، بصیرت باطنی، سفتن روح، مکاشفه، گزینی، فقر متعالی، تصفختنۀ روحانی، عزلت

اعتدال، فیض و بسیاری از موارد دیگر که همه از ابتکارات خاص رول در زمینۀ کاربرد رمز 

 2آیند.و استعاره در نگارش آثارش به شمار می

                                                                 
4. Boeing, Robert, “The God- as- Mother in Richard Rolle’s Bibilical 

Commentaries”, Mystics Quarterly, Pennsylvania, Penn State University 
Press, vol.10, no.4, 1984, pp.171- 172. 
7. E. Robertson, Elizabeth, Early English Devotional Prose and the 

Female Audience, Knoxville, University of Tennessee Press, 1990, p.2. 
9. Calor 

1. Dulcor 

5. Canor 

2. Pepler, Conrad, “Entry into the Night of the Senses”, Life of the Spirit, 

Wiley, vol.2, no.20, 1948, p.54; A. Carsley, Catherine, “Devotion to the 
Holy Name, Late Medieval Piety in England”, The Princeton University 
Library Chronicle, Princeton, Princeton University Library, vol.53, no.2, 
1992, p.164. 
2. Pepler, Conrad, “Prayer from God”, Life of the Spirit, Wiley, vol.2, 

no.22, 1948, p.480; A. Powel, Raymond, “Margery Kempe: An Exemplar 
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ترین عرفای از بزرگ ق(، عارف، نویسنده و واعظ ایرانی571 -157احمد غزّالی )

است که آثار او راهنمایی ارزشمند « سلطان طریقت»سان و ملقّب به قرن پنجم در حوزۀ خرا

رود. پژوهش در آثار غزّالی به جهاتی چند اهمیّت دارد. برای اهل سلوک به شمار می

آید که در آثار خود و عمدتاً نخست آن که وی جزو نخستین دسته از عارفانی به شمار می

در قیاس با تصوّف عابدانه مطرح ساخته است.  ، تصوّف عاشقانه راالعشاقسوانحدر کتاب 

آید، نتیجۀ به شمار می اسالمی از همین رو کتاب سوانح که خود نقطۀعطفی در تصوّف

 4 شود.تالقی عشق خراسانیان و زهد بغدادیان در شخصیّت و آراء غزّالی قلمداد می

شعر  و یعی در تصوّفطبلااولین اثر مابعدَترین اثر غزّالی یعنی سوانح، م آن که مهمدو

نگاشته شده از حیث موضوع  این حوزهدر  ترپیشهایی که کتاب ۀبا هماست که  فارسی

ت عشق، ناظر به ماهی ،تفاوت اساسی دارد و به جای پرداختن به مسائل شکلی عبادات

ألیف غزّالی در اصل این اثر منثور را در زمینۀ وجودشناسی عشق ت عاشق و معشوق است.

 7ای در باب عشق سخن گفت.شناسانهت روانقالب آن با دق کرد و در

گوید برای نخستین بار در قالبی چنین م آن که عشقی که غزّالی از آن سخن میسو 

منسجم و ساختارمند و برای بیان ربط و نسبت خالق و مخلوق به کار رفته است. غزّالی در 

تر در تفسیر رابطۀ انسان ای که پیشژهکند، وامی« تمحب»را جایگزین « عشق»خود واژۀ  آثار

  9رفت.و خداوند به کار می

ن مقاصد خود به کار غزّالی تنها نثر را برای بیا مؤلفان صوفی تا زمانچهارم آن که 

کتاب خود برای تصویرکردن موضوعات عرفانی از شعر نیز کمک  در غزّالی ابردند، اممی

رون بعد به لحاظ شکلی و ماهوی از سبک او گرفت و همین امر موجب شد که صوفیه در ق

                                                                                                                                                   
of Late Medieval English Piety”, The Catholic Historical Review, United 
States, Catholic University of America Press, vol.89, no.1, 2003, p.7. 

 .17صش، 4952، تهران، آگاه، سلطان طریقت، پورجوادی .4

، تهران، مرکز نشر نشر دانش، «حکمت دینی و تقدّس زبان فارسی»، پورجوادی، نصراهلل .7

 .21ش، ص4922، 22دانشگاهی، ش 

 –415ش، صص4922، 9، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ش معارف، «ای دربارۀ عشقرساله»همو،  .9

ا ارسنجانی، تهران، نگاه معاصر، ، ترجمۀ حمیرعشق الهی در عرفان اسالمیآبراهموف، بنیامین، ؛ 412

 . 55- 71، صصش4922
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شکل گیرد. از همین رو سبک غزّالی در « سوانح نویسی»تقلید کنند و در نهایت سنتی به نام 

 ،و پس از او جامی گلستان، سعدی در لوایحبعدها توسط حمیدالدّین ناگوری در  ،نگارش

لحاظ  به ، هملمعاتدر  اقیفخرالدّین عر چونو حتی کسانی هم به کار گرفته شد لوایحدر 

 4کردند.از سوانح تقلید  شکلی و هم به لحاظ ماهوی

گیری ادبیات خاصی در حوزۀ پنجم آن که تصوّف عاشقانۀ احمد غزّالی منجر به شکل

تصوّف شد. هر چند غزّالی باور داشت که درک و دریافت عشق، امری شهودی و انفسی 

کوشید تا از طریق به کار گرفتن ا ام 7،خت ندارداست که جز از رهگذر تجربه، قابلیت شنا

دل منتقل نماید. جا که امکان دارد این معانی را به خوانندۀ صاحبنماد، رمز و استعاره، تا آن

چون قوسِ صعود و نزول، قوتِ پروانه و آتش و غیرت عاشقی و بعضی از این نمادها هم

ی، مرغ، آتش، شوق، ذرّه و آفتاب به چون متوسط غزّالی رواج یافت و برخی هم معشوقی

چون توان رد پای بسیاری از مضامینی را که شاعرانی هممی وسیلۀ او احیاء شد. بنابراین

 9جست. غزّالی اند در آثارعطّار، عراقی و حافظ به کار برده

ششم آن که احمد غزّالی موفق شد که از عشق نه به عنوان احساسی بسیط بلکه 

لسله مراتبی برای نیل به حقیقت کامل سخن گوید و به دقت به تعریف و چون نظامی سهم

ها و موانع نائل آمدن به آن نحوۀ پیدایش آن، اسباب وصول به آن، احوال و مقامات آن، راه

ه این موضوع خود حاکی از تجربۀ تمامی این شناسی آن بپردازد که البتر آسیبو همین طو

گذاری غزّالی بنا به دالیلی که به آن اشاره شد آراء وی را ثیرتامراحل توسط غزّالی است. 

 به نقطۀعطفی در جریان تصوّف و عرفان فارسی تبدیل کرده است.

 

  العشاقسوانحو  آتش عشق های دو کتابویژگی. 2

ترین و منحصر به فردترین عرفای قرن چهاردهمی ریچارد رول از برخی جهات جالب

                                                                 
احمد غزّالی، تهران، الطّیر رساله، متن فارسی «داستان مرغانمقدّمه بر کتاب »پورجوادی، نصراهلل،  .4

 .1، صق4912انجمن شاهنشاهی فلسفۀ ایران، 
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که در اصل به زبان التین نگاشته شده آتش عشق ثر وی کتاب انگلستان است. مشهورترین ا

کنندۀ افکار و احساسات رول در مواجهه با تجربۀ بیان نام دارد، Incendium Amorisو 

ای زندگی و رول در این رسالۀ چهل و دو فصلی که تا اندازه عرفانی و عشق خداوند است.

کوشد تا هر انسانی را می از می نمایاندتعالیم عملی وی در مسیر سیر و سلوک عملی را ب

لیف این کتاب أچه بر شهرت رول به خاطر تا آنبۀ عشق خداوند کند. امتشویق به تجر

کتاب مقدّمۀ کتاب خود را نه با ارجاعی به  افزاید مقدّمۀ نامانوس این اثر است، زیرا رولمی

ه و شیرینی عشق باشد، بلکه او، یعنی آتش، نغمکه معطوف به ارکان تجربه عرفانی  مقدّس

، به آتش عشقبا تجربۀ فردی خود از عشق خداوند آغاز می نماید. نخستین عبارات کتاب 

ب خود نویسنده از زبانه کشیدن آتش عشق در درون وجودش، بدین شکل آغاز خاطر تعج

تر شگفت زده شدم که احساس کردم قلبم در حال گُر گرفتن و زمانی بیش»شده است: 

سوزم و تشی واقعی میکه گویی با آن است، نه در خیال که در واقعیت و چنانسوخت

تر شدم که آن سوزش را در روحم نیز احساس کردم، و آرامشی غیرعادی بهنگامی متعج

را تجربه نمودم و به خاطر جهالتم نسبت به چنین حالتی، مدام در پی آن بودم که دریابم آیا 

ا زمانی که دریافتم این حالتِ برافروختگی علّتی رد یا خیر؟ امعلّتی در بیرون دا این سوزش

ای از جانب خالقم د شدم که عطیهربطی به شهوت یا هوس ندارد، متقاعدر روح دارد و 

خواهد با هدف رول از بیان این عبارات در همان ابتدای کتاب این است که می 4.«است...

کرده باشد و نشان دهد که این تجربه، اعتبار کید أانجام اینکار بر اعتبار تجربۀ خویش ت

آتشِ عشق برای رول در حقیقت ظهور عشق الهی  7اصیل خود را از خداوند گرفته است.

کند تا نشان دهد های دیگر این کتاب باز هم از این تجربه صحبت میاست. او در قسمت

یسته است. او در که ارکان عرفانی او تنها مفاهیمی استعاری نیست و خود وی آن را ز

هایی سخن تر توضیح دهد و از راهکوشد تا این تجربه را بیشتمامی فصول کتابش می

ایشان دارد، تنی بر-این دست که تاثیراتی روانبگوید که خوانندگانش را نیز به تجربیاتی از 

 سازد.  رهنمون می

                                                                 
4.  Rolle, Richard, Fire of Love, Trans. Richard Misyn, London, Aeterna 

Press, 2015, p.35 
7. Watson, Clifton, Richard Rolle and Invention of Authority, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1991, p.116. 



 

 

 

 

 

 

 4911بهاروتابستان ، 72ارۀ، شم41، سالپژوهشنامۀ ادیان /... با یرول و احمد غزّال چاردیر دگاهیعاشق کامل از د               717

 

اوایل قرن ششم م قرن پنجم و ز بزرگان مشایخ صوفیه در نیمۀ دوا احمد غزّالی اام

هجری و از مفاخر فرهنگ اسالمی است که در وجود خود دو مکتب اصلی تصوّف یعنی 

سسان تصوّف نظری در ایران به ؤاو از م 4و مکتب خراسان را جمع کرده بود. مکتب بغداد

را در هفتادوپنج فصل کوتاه به توصیۀ  العشاقسوانحترین اثر خود یعنی و مهم رودشمار می

چون درمانند به فصول آن تعلّل »دوستانش به نگارش درآورد تا خوانندگان اثرش یکی از 

و با آن خود را تسلّی بخشند. هر چند وی در مقدّمۀ کتاب خود به این موضوع اشاره « کنند

کند که اثرش را در باب حقیقت مطلق عشق نگاشته و عبارات آن نه در مورد عشق به می

ه خالق و فصولی در این کتاب وجود دارند که موضوع عشق با ام 7خالق است و نه مخلوق

توان گفت کتاب او نخستین اند چندان که میت مورد موشکافی قرار دادهمخلوق را به دق

و  9مند مطرح ساختهاثر صوفیانۀ فارسی است که موضوع عشق را به شکلی نظام

کوشیم در ادامه می 1ت.شناسی عاشق و معشوق را مورد بحث و بررسی قرار داده اسروان

دریابیم که تعریف این دو عارف از عاشق چیست و عاشق کامل از دیدگاه ایشان چه 

 هایی دارد.ویژگی

 

 های عاشق کامل از دیدگاه ریچارد رولویژگی. 3

مان ریچارد رول بر این باور است که ارزش ما در برابر خداوند به درجۀ عشقی که در قلب

مقام و بزرگ و کسی ورزد عالیتر عشق میبنابراین کسی که بیش 5ستوجود دارد وابسته ا

                                                                 
 . 5، صسلطان طریقتپورجوادی، .  4

پورجوادی، تهران،  هلموت ریتر، تجدید چاپ زیر نظر نصراهلل کوشش، به سوانحغزّالی، احمد، . 7

 .9ش، ص4922مرکز نشر دانشگاهی، 

، 2، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ش معارف، «عالم خیال از نظر احمد غزّالی» نصراهلل، ،پورجوادی. 9

 .21ش، ص4925، 2

ش، 4912، 75المعارف اسالمی، ج، تهران، بنیاد دایرهدانشنامۀ جهان اسالم، «سوانح»، همو. 1

 .2272ص

5. Rolle, Richard, Fire of love, Trans. Clifton Wolters, London, Penguin 

Books, 1972, ch.25, p.120. 
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ورزد حقیر و پست است. وی نائل شدن به باالترین مرتبۀ زندگی مبتنی تر عشق میکه کم

ترین شیوۀ زندگی است را در گرو نائل شدن ، که از نظر او کامل4بر مراقبه یا حیات نظری

، به آتش عشقودوم از کتاب ین به ویژه در فصل بیستبنابرا 7.داندورزی میبه کمال عشق

پردازد و اذعان دارد که سالک باید این خصوصیات را در های عاشق کامل میویژگی تشریح

های ها را سرلوحۀ کار خویش قرار دهد. رول در توصیف ویژگیوجود خود بپرورد و آن

دنیوی، ترک خانه و خانواده و  معنای رد همۀ مصالحکامل بودن به»گوید: عاشق کامل می

مال و منال، پشت پا زدن به همۀ امور گذرا به خاطر زندگی ابدی، از بین بردن شهوات 

جسمانی با زحمت و تالش بسیار، خودداری از شهوترانی و نپرداختن به امیال و 

های نامناسب تا جای ممکن، به سوز و گداز آمدن در عشق خداوند پس از تحمّل خواسته

 9.«ندوهِ جگرسوز و انجام تالش بسیار زیاد و در نهایت تجربۀ شیرینی مراقبۀ آسمانی استا

 بررسی کنیم. آتش عشقها را به تفصیل در کتاب در ادامه خواهیم کوشید این ویژگی

 

 دنیاگریزی. 1. 3

 داند ول برخورداری از عشق آسمانی را قطع تعلّق از امور پوچ دنیوی میرول شرط او

زدن به چیزهایی که تر از چنگتر، حقیرتر و ملعوناست در دنیا هیچ کاری احمقانه معتقد

روحِ انسان آتش عشق »به زعم او:  1نیست. ،به خاطر ماهیّتشان فانی و محکوم به زوالند

اش را نسبت به امور پوچ دنیوی از هر نوعی شناسد مگر آن که رشتۀ سرگردانیابدی را نمی

دهید، اگر واقعاً عاشق خداوند باشید در عمل هم آن را نشان می»رول: به باور  5.«بگسلد

 .«های شرورانه قرار گیردزمان بازیچۀ خواستهتواند عاشق خداوند باشد و همزیرا کسی نمی

زیرا که میان  2،جویندرا می اناو معتقد است عاشقان حقیقی خداوند تنها عشق پروردگارش

                                                                 
4. contemplative life or vita contemplativa 

7. Rolle, Fire of Love, 1972, ch.7, p.65. 

9. Ibid, ch.22, p.113. 

1. Ibid, ch.4, p.55. 

5. Ibid, ch.4, p.55. 

2. Ibid, ch.19, p.106. 
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بودن عشق به خدا و مسیح رابطۀ عکس وجود دارد بنابراین:  ورزیدن به دنیا و حقیقیعشق

شود این عشق نه تنها ریشۀ عشق او را به زمانی که یک نفر از عشق به خدا کامالً پُر می»

ها و سازد تا به خاطر خداوند همۀ رنجخشکاند، بلکه وجودش را مشتعل میدنیا می

از دیدگاه رول، عشاق  4.«هد تاب آورددهایی را که زندگی در مسیر او قرار میبدبختی

گریزند و هیچ آرزویی جز وصال از قیودات دنیوی می»حقیقی خداوند کسانی هستند که: 

او ضمن اشاره به این موضوع که عشاق راستین خداوند  7.«پرورانندبا عیسی در سر نمی

عاشقان راستین »اید: افزناگزیر به زیستن در این دنیا و برآورده کردن نیازهایشان هستند می

ا همۀ فکر و ذکرشان معطوف به خداوند است و به امور آشامند، امو می خورندمیخداوند 

کنند، ورد امور دنیوی صحبت میها هم در مه دارند. آننیوی تنها به فراخور نیازشان توجد

شوند و به یگاه روی آن متوقف نمدهند و هیچمیلی انجام میا این کار را با اکراه و بیام

گردند و باقیماندۀ زمانشان را به انجام لحاظ روحی به سرعت به سوی خداوند باز می

شوند شان میه نیازهای دنیوی و یا جسمانیگذرانند و هنگامی که متوجلهی میتکالیف ا

 9.«نمایندفکرشان را به سوی خداوند معطوف می

 

 فقر. 2. 3

فرد به  ،آورد و در نتیجۀ فقررا برای او به ارمغان می فقر ،دنیاگریزی عاشق ،از دیدگاه رول

چنین فقر، عاشق را به تجربۀ خوشی و رسد. همپایان در جوار خداوند میآرامشی بی

نماید. رول فقرا را سازد و او را به رویت چهرۀ عیسی نائل میمانند رهنمون میبهجتی بی

کوت پادشاهی خداوند را از آن ایشان کند و ملدوستان خدا و برادران عیسی معرّفی می

چنین شخصی نه صاحب مایملک دنیوی است و نه آرزو دارد صاحب » گوید:و می 1داندمی

کند و ماهیّت زندگی او خیر چیزی شود. او از طریق فقر داوطلبانه از مسیح پیروی می

                                                                 
4. Rolle, Fire of Love, ch.10, p.74. 

7. Ibid, ch.26, p.124. 

9. Ibid, ch.1, p.49. 

1. Ibid, ch.7, p.65. 
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  4.«رساندن به دیگران است

پیش نگرفتن فقر به این »دارد:  داند و باوررول بهترین الگوی فقر را عیسی می

هی به دهیم و توجن را با او تطبیق نمیورزیم و خواستمامعناست که ما به عیسی عشق نمی

 7.«خواهد نداریمآن چه از ما می

 

 اندازه به مسیحعشق بی. 3. 3

آوری دست کسی نیست که به کارهای بزرگ، پیچیده و اعجاب»از نظر رول عاشق کامل 

حدّ و اندازه دوست دارد و این عشق اسباب ه کسی است که مسیح را بیزند، بلکمی

برد می تهای ناجی خود لذاز انجام خواسته»چنین کسی  9 .«آوردرستگاری او را فراهم می

تی در دنیا وجود ندارد که او را خرسند سازد. هیچ کاری برای او به اندازۀ و شگفتا که لذ

بخش نیست و به اندازۀ تو نیز مناجات کردن با وی لذ 5وو مصایب ا 1اندیشیدن به مسیح

 رول معتقد است عشاق حقیقی مسیح به خاطر او بر 2.«سازددرک عیسی او را مشعوف نمی

و شنیدن  1زنندشان پشت پا مینامیی نیکو حت 2مال و منال و افتخارات دنیوی 2شهوات،

از طرف دیگر مسیح نیز در وجود » 41شان هیچ ارزشی ندارد.تعریف و تملّق دیگران برای

کند و انگیز و مشفقانه عمل میورزند به روشی بسیار شگفتکسانی که به او عشق می

کند تا به او تشبّه جویند و سازد و به عاشقانش کمک میۀ خویش میها را متوجحواس آن

                                                                 
4. Ibid, ch.32, p.144. 

7. Ibid, ch.18, p.104. 

9. Ibid, ch.17, p.98. 

1. Ibid, ch.25, p.122. 

5. Ibid, ch.27, p.129. 

2. Ibid, ch.26, p.123. 

2. Rolle, Fire of Love, ch.28, p.132. 

2. Ibid, ch.27, p.128; ch.28, p.132. 

1. Ibid, ch.3, p.55. 

41. Ibid, ch.15, p.92. 
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  4.«در اهداف او شریک باشند

 

 ابتال به مصایب. 4. 3

شمارد های عاشقان حقیقی خداوند برمیها را از نشانهها و رنجه مصیبتریچارد رول ابتال ب 

آزماید چون بدکاران با شرور میو در توضیح این پرسش که چرا خداوند نیکوکاران را هم

دارد که پیشگیری از گناه، تعلیم نظم و انضباط، رهایی از عذاب اخروی، تطهیر روح بیان می

افراد باتقوا برای »نماید: فواید ابتال به شرور است و اضافه میو تشبّه یافتن به مسیح از 

داشتنی کند با تَرکۀ پدر دوستای که به ذهن خطور میپیشگیری از تمایالت گناهکارانه

شوند تا نظم و انضباط آسان او را بپذیرند و از عذاب اخروی رهایی خود تعلیم داده می

گوید: کند و میگرفتن صبر توصیه میکرگزاری و پیشاو در نهایت سالکان را به ش 7«یابند.

گاه از روی جهالت یا در هر شرایط ناخوشایندی، در محنت یا فقر، به هوش باشید که هیچ»

خودسری زبان به سخن نگشایید و زیر لب شکوه و شکایت نکنید. همیشه فرض کنید 

  9.«ایدمتحمّل شدهچیزهایی که در موردش صحبت کردیم را داوطلبانه در این جهان 

 

 وجود مغرضان. 5. 3

داند و در های حقیقی بودن عشق عاشق میرول، وجود مغرضان و کژاندیشان را از نشانه

گوید و کتاب خود بارها از تجارب شخصی خویش در این زمینه با خوانندگان سخن می

شان و با دم کنندمیکند که با سرشان چاپلوسی و تملّق هایی همانند میبدگویان را به عقرب

های این افراد هی به گفتهتوجباط مستقیمی میان بیاو معتقد است ارت 1زنند.تهمّت و افترا می

زعم رول وجود بدگویان نه تنها مانع پیشرفت در مسیر سیر به 5.و دریافت فیض وجود دارد

اشتیاق سالک رسان نیز هست، زیرا که باعث افزایش توجّه و شود بلکه یاریو سلوک نمی

                                                                 
4. Ibid, ch.29, p.137. 

7. Ibid, ch.8, p.67. 

9. Ibid, ch.9, p.71. 

1. Ibid, ch.9, p.72. 

5. Ibid, ch.33, p.148. 
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شود. رول بهترین شیوه برای مقابله با بدگویان را ترک محل، نسبت به خداوند می

 کند.و دیگران را هم به انجام این کار توصیه می 7داندمی داریو روزه 4گرفتن سکوتپیش
 

 پختگی در رفتار و انبساط روحی. 3. 6

های روحی خاصی ویژگیورزی از رول معتقد است که عاشقان خداوند در پرتو عشق

ی در حالت وجد و پختگی در رفتار، حتتوان به شوند که از آن جمله میبرخوردار می

سرور، اشاره کرد. او حالت انبساط روحی عاشقان را نه نشانۀ سبکسری، هرزگی و فساد 

شمارد و اعتقاد راستین دارد که شادی بلکه نشانۀ محظوظ شدن ایشان از عشق خداوند برمی

اگر عاشقان »گوید: ونی عشاق مسیح، نوعی شادی با اصالت و راستین است، بنابراین میدر

مسیح این شور و اشتیاق را با اشک و مراقبه و عبادت همراه کنند و تنها به دنبال عشق 

کنند بیش از آن که در اندوه، تشویش و یا رنج به سر مسیح بروند خیلی زود احساس می

رسند که عاشقش هستند، در ها به وصال کسی میکنند. آنیبرند در شادی زندگی م

راستی شادی چیست جز وصال با فرد اند. بهاند و به او اشتیاق داشتهجستجویش بوده

پرورانیم و در جوار ای که نسبت به او میل و اشتیاق داریم، و خیال او را در سر میشایسته

  9.«گیریماو آرام می

 

 تواضع. 7. 3

برد و بر این باور است که های عاشق کامل از تواضع نام میادامۀ بحث از ویژگیرول در 

ا در اندیشه و عمل، تواضع برد، امترین مراتب کمال به سرمیاگر چه، عاشق کامل در باال»

او همگان را در کوچک شمردن دنیا، بیزاری از گناه، میل و اشتیاق به  .«کندبسیار پیشه می

مشتاقانه به عیسی، صدقه دادن به همسایه، برخورداری از فضایل،  ورزیدنبهشت، عشق

 کتاب مقدّسانجام معجزات و دستیابی به عطایای آسمانی از رهگذر مراقبه و کشف اسرار 

داند و هنگامی که دربارۀ ارزش زندگی این دسته از افراد در مقایسه با خود از خود برتر می

                                                                 
4. Ibid, ch.15, p.92. 

7. Ibid, ch.11, p.78. 

9. Rolle, Fire of Love, ch.14, p.88. 
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دعا »رول بر این باور است که تواضع بسیار  4یابد.ر میمقدااندیشد خویش را حقیر و بیمی

های خدایی را به شکوه و افتخار کند و انسانرساند، و شیطان را معذّب میرا به مسیح می

تری عشق شود خادمین مسیح با شور و اشتیاق بیشسازد. این ویژگی باعث مینائل می

تری ستایش نمایند و به مرتبۀ شکل شایسته تر به او خدمت کنند و او را بهبورزند، عاشقانه

 7.«تری از ایمان دست یابندکامل
 

 انزجار از گناه. 8. 3

رگ احتراز جوید نباید قاصدانه حتی کسی که آرزو دارد از گناهان بز»به نظر ریچارد رول 

 های کوچکی انجاما کسی که عامدانه و آزادانه تخطّیترین گناهان شود. اماهمیتمرتکب بی

او گناهان را به  9.«آیدتر نیز گرفتار میاحتیاطی در دام گناهان بزرگدهد، اغلب با بیمی

عاشق کامل »بنابراین معتقد است  1.آوردکند که انسان را در بند خویش میزنجیری مانند می

ورزی، هیچ احساسی جز حس انزجار نسبت به گناه و ترس از در باالترین مراتب عشق

کند و تنها اندوهش از بابت ارتکاب گناه، تنها عشقش ن خداوند را تجربه نمیناخشنود کرد

انجام گناه  عشق کامل، فرد را از»حال با این 5.«به خداوند و تنها امیدش به عیسی است

تواند در وجود عاشق کامل دوام پیدا کند، زیرا ا هیچ گناهی نمیسازد، امناتوان نمی

گناهکار حقیقی کسی است که »از نظر رول  2.«گرددمی درنگ با آتش عشق پالودهبی

کند، زیرا کسی که عاشق خداست آزاد گوید عاشق خداست و از انجام گناه شرم نمیمی

آید، چنین کسی زمام خویش را به کف آورده و در است و دیگر در خدمت گناه در نمی

  2«قدم است.تقوا ثابت

                                                                 
4. Ibid, ch.26, p.124. 

7. Ibid, ch.28, p.133. 

9. Ibid, ch.42, p.192. 

1. Ibid, ch.14, p.86. 

5. Ibid, ch.12, p.81. 

2. Ibid, ch.22, p.114. 

2. Ibid, ch.4, p.56. 



 

 
 
 
 

  711         4911بهاروتابستان ، 72، شمارۀ41، سالپژوهشنامۀ ادیان/ ... با یرول و احمد غزّال چاردیر دگاهیعاشق کامل از د
 

 

 احمد غزّالیهای عاشق کامل از دیدگاه ویژگی. 4

اشتقاق نام عاشق را از واژۀ عشق، حقیقی و اشتقاق نام  العشاقسوانحغزّالی در کتاب 

معشوق را از این واژه مجازی و عاریتی دانسته است، زیرا که عشق در وجود عاشق جای 

سازد حال آن که معشوق را از عشق، نه سود است و گیرد و روح وی را مرکب خود میمی

 4در دایرۀ عشق آید و در مقام عاشق قرار گیرد و وجودش منزل عشق گردد. نه زیان مگر

گوید کند و میمجازی قلمداد می ،افزون بر این وی عشقِ معشوق را نسبت به عاشق

ا عشقِ عاشق بر معشوق دیگر است و عشقِ )عشق( قِران بود میان دو دل، ام حقیقتش»

و عشق معشوق عکس تابش عشق معشوق بر عاشق دیگر، عشقِ عاشق حقیقت است 

هایی در ورزی باعث به وجود آمدن ویژگیبه باور غزّالی تجربۀ عشق 7.«عاشق در آینۀ او

 در قالب موارد ذیل فهرست کرد. هاآنتوان شود که میوجود عاشق می

 

 عاشق، ادراک کنندۀ حسن معشوق است. 1. 4

ر این باور است که زیبا بودن و داند و بغزّالی وجود عاشق را مُدرکِ حسن معشوق می

معشوق واقع شدن دو مقولۀ متفاوت است. وی در توضیح این مطلب از دو اصطالح 

گوید کرشمۀ حسن یا زیبایی با بیرون و می 9جویدکرشمۀ حسن و کرشمۀ معشوقی مدد می

پیوندی ندارد و به غیر وابسته نیست حال آن که معشوق واقع شدن یا همان کرشمۀ 

معشوق را عاشق درباید، نیکویی »نیازمند وجود عاشق است و از این روست که  معشوقی

دیدگاه خود را در این سوانح غزّالی در فصلی دیگر از کتاب  1«.دیگر است و معشوقی دیگر

گوید که معشوق، کمالِ حسن خود را جز در آینۀ عشقِ عاشق کند و میتر میباب کامل

تواند ببیند و از این روست که جمال معشوق نیازمند وجود عاشق است نسبت به خود نمی

                                                                 
 .17، ص27ف، سوانح، غزّالی. 4

 .11، ص74ف ، انهم. 7

کرشمۀ حسن و »پورجوادی، نصراهلل،  .تر در این باب نکبه منظور دستیابی به اطاّلعات بیش. 9

 .412 -421ش، صص4927انشگاهی، ، تهران، مرکز نشر دبویِ جان، «کرشمۀ معشوقی

 .75، ص44ف سوانح،غزّالی، . 1
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تر است که معشوق به واسطۀ او قوت عاشق به حُسن معشوق از معشوق نزدیک»و 

تر شوق را از خودی خودش خودیخورد از حسن و جمال خود، الجرم عاشق، معمی

افزاید در این مرتبه، پیوند میان عاشق و و می« است، و از این رو بر او از دیدۀ او غیرت برد

رود و حتّی اگر عاشق در عین راندگی و فراق از معشوق باشد نیز سایر خالیق از بین می

  4.پنداردمعشوق را به یقین خود می

 

 ی معشوق نیازمند بصیرت استعاشق برای درک زیبای. 2. 4

به اعتقاد غزّالی عاشق برای مشاهدۀ حسنِ معشوق نیازمند بصیرت است. او حسن را نشان 

داند و معتقد است آیتی در صنع مستور است که دیدۀ سَر از ادراک آن ناتوان صنع می

حسن هرگز آیتی در صنع و »و کسی که بکوشد با دیدۀ ظاهر پرده از آن بردارد  ماندمی

در تکمیل سوانح غزّالی در فصل دیگری از کتاب  7و از مشاهدۀ آن درماند.« نبیند

گوید مادامی که عاشق با چشم ظاهر و یا به قول او توضیحات خویش در این باب می

ماند خبر مینگرد و از وجود خویش باخبر است از نقد درون بیبه خود می« دیدۀ نظّارگی»

لم درونی که مستور و در حجابند نیز جز از طریق بصیرت باطن افزاید مشاهدۀ عواو می

  9شود.برای عاشق میسّر نمی

 

 اصل عاشقی ز دیدار افتد. 3. 4

شود رویت جمال معشوق است. در واقع این به باور غزّالی آن چه باعث عاشق شدن می

مع آتش به ای در طچون مرغی در طمع دانه و پروانهزیبایی معشوق است که عاشق را هم

کارد تا از طریق تابشِ نظر افکند و بذر جمال معشوق را در زمین دل عاشق میدامِ عشق می

، اسرار عشق سوانحوی در اثبات مدعای خویش در فصل دیگری از کتاب  1پرورده گردد.

گوید بدایت گرفتن عشق از رهگذر دیده )عین( و داند و میرا مضمر در حروف عشق می

                                                                 
 .91- 71، صص49ف، همان. 4

 .72، ص74ف ،انهم. 7

 .54 - 51، صص91ف ،سوانح، غزّالی. 9

 .11 - 91، صص74، فهمو. 1
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اشارتی به حقیقت این معنا و اثباتی بر این « عین»شدن عشق با حرف دیدن و شروع 

عشق حاکی از مردن و « قافِ»عاشق و « شوقِ»عشق دال بر « شینِ»چنان که مدعاست، هم

 4عاشق در عشق است.« قیامِ»زنده شدن یا 

 

 برای عاشق است تترین لذ. رویت معشوق بزرگ4. 4

تی باالتر از آن نیست که عاشق، معشوق را ببیند هیچ لذورزی غزّالی در بدایت عشقبه زعم 

اطّالع است. هنگامی که در در حالی که معشوق هنوز از عشق و نیازِ او نسبت به خود بی

گوید یا میال، خواهش یا تقاضایی دارد و وی دیرتر پاسخ ؤاین مرحله عاشق از معشوق س

ا در ام 7خبران از درک آن عاجزند.که بینماید تی عظیم را تجربه میکند عاشق لذاجابت می

کنندۀ نفس خود است و این مشاهدۀ درونی باعث تر مشاهدهورزی، عاشق بیشکمال عشق

شود که عاشق روی در درون خود داشته باشد و با جهان بیرون بیگانه گردد تا بدان جا می

د. عاشق شول نمیکه اگر معشوق در کنار او حضور یابد نیز عاشق از مشاهدۀ خویش غاف

خورد و هر گاه اراده کند در دل خود معشوق را در این مرحله از درون خویش قوت می

 9نماید.مشاهده می

 

 هستی عاشق عاریتی است. 5. 4

ورزی با مشاهدۀ معشوق دچار اضطراب غزّالی معتقد است که عاشق در ابتدای مسیر عشق

وی ریشۀ این اضطراب را «. در نیستی دارد زیرا که هستی او عاریتی است و روی»شود، می

آید حال آن پدید می داند که با مشاهدۀ معشوق در وجود عاشقدر ناپختگی و وجدی می

که وقتی عاشق به پختگی برسد و عشق در وجودش به بار بنشیند با دیدار معشوق از خود 

قدر پختگی او در طالیۀ وصال پیدا شود وجودِ او رخت بربندد به  چون»شود و غایب می

گیرد، زیرا در حقیقت در این مرحله ، در نتیجه دیگر اضطرابی وجود عاشق را فرا نمی«کار

                                                                 
 .21، ص1 همو، ف. 4

 .21، ص57ف همو،. 7

 .21 - 29، صص12ف، همو. 9
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 4دیگر عاشقی وجود ندارد که دچار اضطراب شود.

 

 ورزددر بدایت عشق، عاشق به خاطر خود به معشوق عشق می. 6. 4

« خواهدرا از بهر خود می عاشق معشوق»ورزی غزّالی بر این باور است که در ابتدای عشق

العی ندارد و که او در حقیقت عاشق خود است، اما از این موضوع اطدهد و این نشان می

ای در جهت ارادت و خدمت به خویش قرار دهد، بر آن است که وصال با معشوق را وسیله

راه ترینش آن بود که خود را برای او خواهد و در کمال عشق چون بتابد کم»حال آن که 

  7«رضای او جان دادن بازی داند، عشق این بود باقی هزیان و علّت.

 

 پندارد که شایستۀ وصال با معشوق استعاشق به غلط می. 7. 4

ورزی به غلط به وصال معشوق طمع دارد و این تنها نتیجۀ وهم عاشق در ابتدای مسیر عشق

« سپید است و یک روی سیاه طمع دو روی دارد، یک رویش»و گمان اوست. به باور غزّالی 

که روی در استحقاق وی آن روی که در کَرَم معشوق دارد سپید است و آن»افزاید و می

وی ریشۀ این طمع و خیال واهی را در ناپختگی عاشق و عدم شناخت او «. دارد سیاه است

 همهعاشق همه اویی و معشوق »نماید: کند و اضافه میاز جایگاه خود و معشوق بیان می

باید تا شاید که خود باشی که شاید که معشوق باشی، عاشقی میتویی بود، زیرا که تو نمی

 9.«هیچ نباشی و به حکم خود نباشی

 

 فراق، مرتبۀ عاشق و وصال، مرتبۀ معشوق است. 8. 4

الجرم وجود عاشق، ساز »به باور غزّالی وصال، مرتبۀ معشوق و فراق، مرتبۀ عاشق است و  

افزاید نفسِ عشق از این عالیق و علل دور و می« و وجود معشوق، ساز وصالفراق است 

ها صفات عاشق و معشوق است، زیرا عشق هیچ صفتی مانند وصال و فراق ندارد و این

                                                                 
 .12- 11، صص75ف ،همو. 4

 .55 - 51، صص91، فسوانح، غزّالی. 7

 .12 - 15، صص 22ف همو،. 9
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 4کند.است که به عشق تعمیم پیدا می

 

 خوردعاشق، در فراق از خیال معشوق قوت می. 9. 4

ل آن است که کند، مرحلۀ اوورزیدن تجربه میدر عشقبه باور غزّالی عاشق، سه مرتبه را 

گردد، در یابد و این صورت متالزم جان او میعاشق، صورت معشوق را در جان خود می

ی اگر هزاران فرسنگ با او خورد و حتورت معشوق قوت میاین مرحله، جان عاشق از ص

م عاشق بر این ۀ دوکند. در مرحلک خود احساس میفاصله داشته باشد معشوق را نزدی

م که همان کمال عشق است عاشق از کند و در مرحلۀ سووقوف پیدا می حالت خویش

به عبارت دیگر هنگامی که عاشق مراحل  7خورد و به بیرون کاری ندارد.خویش قوت می

خورد و صورت گذراند در فراق معشوق از خیال او قوت میورزی را میابتدایی عشق

ی هنگامی که عشق کمال یافت و نماید، حتالش ثبت شده مشاهده میمعشوق را که در خی

اف دل رسید نیز این صورت خیالی ق از پردۀ بیرونی دل گذشت و به شغصورت معشو

ا آن هنگام که عشق خورد، امست و عاشق از آن قوت میچنان در مخیّلۀ عاشق موجود اهم

زی بر سر نیست تا از او خبر یابد تا از او چی»کند تمامی والیت وجود عاشق را تصرّف می

رود عاشق دیگر از و چون صورت معشوق از بیرون به درون وجود عاشق می« قوت خورد

ا از یافت خبر نیست که همه عین یافت هست، امپس »ماند درک و مشاهدۀ آن ناتوان می

  9.«کار است و مگر العجز عن درک االدراک ادراک اشارت به چیزی بود از این جنس

 

 صفات نقصانی از آن عاشق است. 11. 4

به باور غزّالی فهم صفات عاشق و معشوق از رهگذر فهم تفاوت جایگاه و ضدیشان با 

برخوردار از یابد تنها ای درمیعاشق در مرحله او معتقد است 1شود.یکدیگر ممکن می

چه مذلّت،  هر»ا این صفات بسته به وقت متفاوتند از این رو صفات نقصانی است، ام
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ضعف، خواری، افتقار، نیاز و بیچارگی بود نصیب عاشق آمد، و الجرم قوتِ عشق صفات 

پس به »افزاید از آن جا که عاشق همیشه نیازمند وجود معشوق است و می 4«عاشق است

درویشی و  1اسیری، 9وی همچنین مملوکی، 7.«همه حالی عاشق است و افتقار صفت اوست

که عاشق راستین  شمارد و معتقد استهای خاص عاشق برمیاز ویژگیرا  2و فراق 5تذلّل

 این صفات را در وجود خود متبلور ساخته است.  

 

 عاشق و معشوق خصم یکدیگرند. 11. 4

مادام که »به زعم غزّالی عاشق و معشوق در حقیقت خصم یکدیگرند و نه یار یکدیگر و 

وی باور دارد که یاری جز از  2.«بود مطلقدوئی بود و هر یکی خود بخودِ خود بود خصمی 

گردد مگر آن که عشق، وجود عاشق و شود و اتّحاد محقّق نمیرهگذر اتّحاد میسر نمی

ای که عشق، کمر به هالک معشوق را از بین ببرد و این همان کمال عشق است یعنی مرحله

به عشق به زهر در این مرت2«شود دوستی سر به سر دشمنی.»بندد و عاشق و معشوق می

و چون عشق، عاشق و  1«در کام قهر وقت تا خود که را گزاید و که را هالک کند»ماند می

  41ماند.معشوق را از میان برداشت تنها مطلقیت و حقیقت عشق است که برجا می

 

 عاشق بالکش است. 12. 4
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او بال و  4 د.کنبه باور غزّالی قوتِ عشق از جفایی است که معشوق در حق عاشق می 

کند و معتقد است بالی معشوق بر شدّت توصیف می« هیزم آتش عشق»جفای معشوق را 

افزاید. زمانی که هنوز وجود عاشق در عشق رام نشده با جفا و بالی عشق عاشق می

ا زمانی که عاشق به تمامی رام شود، اممی 7معشوق، عشق عاشق نیز دچار زیادت و نقصان

سلطنت عشق به تمامی والیت وجود او را از آن خود ساخت دیگر عشق شد و کمال و 

غزّالی بر این اعتقاد است که آن چه در ابتال  9خبری از کاستی یا فزونی گرفتن عشق نیست.

بال و »به بال و جفای معشوق اهمیّت دارد نه رنج عاشق که التفات معشوق است، زیرا 

التفات اوست و نیز از رهگذر تر از آشتی بیداشتنیجنگی که به اختیار دوست باشد دوست

صلح و عتاب و ناز و کرشمۀ معشوق است که حدیث عشق میان عاشق و معشوق محکم 

و معتقد است وقتی پای  5کندچنین بال را منجنیق معشوق معرّفی میوی هم 1.«شودمی

که به جانب  کند تیریارادت معشوق و نظرگاه قرارگرفتن عاشق در میان باشد تفاوتی نمی

 2م عنایت معشوق بر عاشق است.ود تیر وفا باشد یا تیر جفا و مهشعاشق رها می

جفای معشوق دو »گوید: کند و میغزّالی بال و جفای معشوق را بر دو نوع تقسیم می

عشق را پای باالیی و »، زیرا که «است: یکی در پای باالی عشق و یکی در پای نشیب عشق

دهد تا زمانی که عشق در حالت زیادت یافتن است جفای ادامه میو « پای نشیبی هست

تر نماید و در نهایت پیوند میان عاشق و معشوق را مستحکممعشوق بر عاشق دشوار می

کند، جفای معشوق و غیرت به زمانی که عشق در نشیب است و نقصان رو می کند، امامی

تر طی کند و حتی از خود را سریع طریق عشقشود که وی آید و باعث میکمک عاشق می

برد. به باور غزّالی از ی جور معشوق را نسبت به او از بین میعشق نیز منخلع شود و حت

ه تاب او ندارد و عاشق گردد چنان که البت معشوق بالی»های کمال عشق آن است که نشانه
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وی « م بال پیدا گردد.بار او نتواند کشید و او بر در نیستی منتظر بود، مدام شهود در دوا

معتقد است که در این مرحله عاشق از بالی معشوق گریز و گریزی ندارد، عشق سمع و 

  4بصر او را گرفته و از او چیزی باقی نگذاشته است تا در نهایت او را فانی سازد.

 

 بیگانگی میان عاشق و معشوق نشانۀ کمال عشق است. 13. 4

تر تر باشند، عشق به کمالشوق و عاشق از یکدیگر بیگانهبه اعتقاد غزّالی هر زمان که مع

شود که معشوق با عشق از نظر غزّالی بیگانگی عاشق و معشوق از آن جا ناشی می 7است.

او در فصل دیگری در این باب  9آشنایی ندارد و از این رو با عاشق نیز بیگانه است.

افتد و زمانی که عاشق خود را نمیفاق شنایی هرگز میان عاشق و معشوق اتگوید این آمی

قت آشنایی در حقی»فزاید: داند در حقیقت از او دورتر است و میتر میبه معشوق نزدیک

ا از آن جا که مرتبۀ عاشق و معشوق یکی نیست احساس آشنایی و هم ، ام«هم مرتبتی بود

   1گی میان این دو نیز احساسی کاذب است.مرتبه

 کندرا به معشوق تبدیل می عشق، وجود عاشق. 14. 4

کند، زیرا اگر بنا باشد وجود از نظر غزّالی، عشق، وجودِ عاشق را به معشوق تبدیل می

آن گاه معشوق درباید و در عاشق بیفزاید و نیاز و دربایست »معشوق به عاشق بدل شود 

و « در معشوق افزاید و همه معشوق شود»و چون عاشق تبدیل به معشوق شود « زیاد شود

   5خبری از بیچارگی و نیاز نیست و همه توانگری و چاره است.

 

 عاشق، قوت معشوق است. 15. 4

ا وجود ام کند،شود، وجودِ عاشق را به قوت معشوق تبدیل میهنگامی که عشق پیدا می

در حوصلۀ معشوق تواند  عاشق»شود، زیرا که گاه به قوتِ عاشق تبدیل نمیمعشوق هیچ
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موی تواند آمد در زلف معشوق،  شوق در حوصلۀ عاشق نگنجد، عاشق یکا معگنجید، ام

غزّالی در توضیح این « ا همگی عاشق یک موی معشوق را برنتابد و ماوی نتواند داد.ام

گوید آن همه پرواز کردن و طواف گیرد و میمطلب تمثیل آتش و پروانه را به خدمت می

ا میزبانی کند و وجودش را به خاکستر تبدیل کردن برای آن نَفَس است که آتش، پروانه ر

 4نماید و خود را به فنای در معشوق رساند.

 

 قوتِ عشق از زَهرۀ عاشق است. 16. 4

. سازدخواص عشق آن است که زَهرۀ عاشق را قوت خود می به باور غزّالی از عجایب

د و دستاورد این خورریزد و سپس زَهرۀ عاشق را در کاسۀ دل میعشق، موج ِدرد بر دل می

صبر پیدا »تجربه برای عاشق پیدا شدن صبر است و چون عشق زهرۀ عاشق را تمام بخورد 

 و عاشق را صبر و قراری نیست. 7«شود، امّا تا تمام نخورد راه صبر بر عاشق بسته است

 

 

 نتیجه

ای ندازههای عاشق تا ادهد که نوع رویکرد رول و غزّالی به ویژگیرو نشان میپیش نوشتار

کتاب تر از رهگذر از این رو که صفات عاشق از دیدگاه رول بیش ،با یکدیگر متفاوت است
تر بُعد دینی و اخالقی در آن قوی ،کلیابد و در، معنا و مفهوم میمفاهیم دینی ومقدّس 

تر ناظر به وجوه های عاشق بیشحال آن که بحث غزّالی در باب ویژگی ؛است

های عاشق را به نحوی توصیف چنین ویژگیشناسانه است. غزّالی هموجودشناختی و روان

کند که سخنانش قابل اطالق به عشق به بندگان نیز هست. به عنوان مثال در حالی که می

اندازه به مسیح و پختگی در رفتار و انبساط روحی، انزجار رول، دنیاگریزی، فقر، عشق بی

غزّالی به واسطۀ تاکید  ،شماردهای عاشق کامل برمیگیاز گناه و در نهایت تواضع را از ویژ

کند، اصل عاشقی را از کننده حُسن معشوق معرّفی میبر جمال معشوق، عاشق را ادراک

داند و معتقد است عاشق در غیاب معشوق، از خیال او دیدار یا مشاهدۀ جمال معشوق می
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 گردد. معشوق می قوتِ ،خورد و خود در نهایتقوت می

توان به های عاشق میما از وجوه شباهت میان دیدگاه رول و غزّالی در باب ویژگیا

ه مصایب، دانند. رول ابتال باین موضوع اشاره کرد که هر دو عارف، عاشق را بالکش می

رسد هایی که از جانب ایشان به عاشق میی وجود مغرضان و رنجدرد و رنج، بیماری و حت

داند و معتقد است که سالکان به جای گله و شکایت ق عاشق میای بر حقیقت عشرا نشانه

جوی درد، رنج و بال برآیند، زیرا این ابتالئات در نهایت واز این شرایط باید در جست

شود. غزّالی نیز عاشق را بالکش پیراید و سبب تعالی روح به سوی خداوند میگناهان را می

ق در شوق، نشانۀ کمال عشق است، زیرا که عاشداند و معتقد است که بال یا جفای معمی

ار گرفته و از این رو آن چه اهمیت دارد نه رنج ه وی قرنتیجۀ جفای معشوق، محلّ توج

 ه معشوق است.عاشق که توج
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