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عشق از اساسیترین موضوعات عرفان و شعر فارسی است و انواع زمینی و آسمانی آن در اشعار 

ان و عارفان، مضامین عالی و تعابیر زیبایی را به وجود آورده است. در تفکر روزبهان بقلی شیرازی شاعر

و سلمان ساوجی، نیز عشق از جایگاه واالیی برخوردار است. روزبهان بقلی شیرازی و سلمان 

 الهی ساوجی،بعنوان یکی از تاثیرگذارترین عارفان و شاعران دورۀ خود، توجه وافری به این ودیعۀ

 های فراوانی گرفته اند.دارند و در بیان مفاهیم دینی و واژگان عرفانی از عشق بهره

تحلیل محتوایی در غزلیات سلمان  -این پژوهش كه با روش كتابخانه ای، به طریق توصیفی

ندی بساوجی انجام شده است، قصد دارد موضوع عشق را در غزلیات سلمان ساوجی،بر مبنای تقسیم

كتاب عبهرالعاشقین روزبهان بررسی كند و خصوصیات آن را در افکار این شاعر نامی بررسی آن در 

بندی عشق )موجود در دهد كه در اشعار سلمان ساوجی نیز تقسیمكند. نتایج تحقیق نشان می

عبهرالعاشقین( دیده میشود، در نظر سلمان ساوجی، عشق انسانی )به تعبیر روزبهان( پایه و مقدمۀ 

ن به عشق الهی است و عشق در ارتباط و اتحاد با حسن و جمال و به صورت تجلی،  به انسان رسید

بخشیده شده است. نامحدود بودن عشق، ازلی و ابدی بودن و انگیزۀ آفرینش و برتری عشق بر عقل 

 از ویژگیهای فکری درخصوص موضوع عشق در غزلیات سلمان ساوجی است. 

  ، روزبهان بقلی شیرازی، عبهر العاشقین، سلمان ساوجیبندی عشق: تقسیمكلیدواژگان
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The place of love in Salman Savage's intellectual level sonnets 

Based on the division of love in Abhar al-Ashqin Roozbehan Baghi 

Shirazi 

Mansour Jalili9, Rahim Taher6 (Corresponding Author) 

 

Abstract 

Love is one of the most fundamental themes of Persian mysticism and 

poetry, and its earthly and heavenly forms in poetry and mysticism have 

produced excellent themes and beautiful interpretations. In the thinking of 

Ruzbahan Baqli Shirazi and Salman Savaji, love also holds a high place. 

As one of the most influential mystics and poets of their time, Roozbehan 

Baqli Shirazi and Salman Savaji have a keen attention to this divine 

promise and have taken great interest in expressing religious concepts and 

mystical vocabulary. 

This research, carried out by library method, through a descriptive-content 

analysis and comparative study between Rozbehan Baqi Shirazi and 

Salman Savoji's sonnets, aims to study the subject of love on the basis of 

its division into Rozbehan's book To examine the names of these two 

mystics and poets. The results show that Salman Savaji's poems also show 

the division of love (found in Ibrahim al-Asheqin). And it is given to man 

in a glorious and manifest way. The infinite love, eternal and eternal 

motivation of creation and the supremacy of love over reason are common 

intellectual features on the subject of love in Abharol-Ashegin and Salman 

Savaj's sonnets. 

 

Keywords: Love Classification, Roozbehan Baghi Shirazi, Abhar al-

Ashqin, Salman Savoji 
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 بیان مساله-9-9

ای بسیار بدیهی و كلید معنایی در متون عارفانه است كه ماهیت آن عشق یا محبت، نشانه

های غنی و احساسات و عواطف مبتنی بر شهود و مکاشفات درونی صوفیه و سرشار از اندیشه

زۀ ااز حدود قرن هفتم به بعد، كمتر موضوعی در تعالیم صوفیه به اند»شورانگیز عرفانی است. 

عشق از اهمیت برخوردار بوده است. مورخان عموماً از نوعی تطور تدریجی تصوف سخن به 

آرام بر تاكید به عشق و محبت اند كه از عرفان زاهدانه و خائفانه شروع شده و آراممیان آورده

و  درآمدی بر تصوف«) گردان میشود.تبدیل میشود و سپس به تاكید بر علم و معرفت روی

 ( 434سالمی، چیتیک: عرفان ا

ای كه تفکّرات و گونهعشق، مقوله ای است كه مورد توجّه بسیار شعرا و عرفا بوده به

های بیشتر آنان بر محور عشق بوده است. هر كدام از عرفا و شعرا برحسب روحیات و اندیشه

رفت عنگاهی كه به فلسفه هستی و خلقت و ظواهرآن دارنید عشیق را وسیله ای برای بیان م

های متفاوت موجب تقسیم عشق به روحانی، اند و همین نگاهو احساسات خویش قرار داده

الهی، حقیقی، مجازی، آسمانی و زمینی شده است. چنانکه سنایی، مولوی، حافظ، عطار از 

 جمله شعرایی هستند كه نگاهشان به موضوع عشق نگاهی عرفانی و آسمانی است. 

مان ساوجی از عرفا و شاعرانی هستند كه سهم عمده ای در روزبهان بقلی شیرازی و سل

پرورش تفکرات عرفانی دورۀ خود دارند ولی متاسفانه تاكنون به طور جدی افکار و آثار آنها 

های بررسی نشده است. روزبهان بقلی شیرازی و سلمان ساوجی موضوع و محور اصلی اندیشه

ها قرار داده اند. باالترین مقامها و جایگاهخود را عشق حقیقی میدانند و این عشق را در 

زی از جمله عرفایی است كه دقیقتر و كاملتر از دیگر مشایخ صوفیه، به اروزبهان بقلی شیر

های عشق پرداخته است. برای بررسی جایگاه عشق در آثار روزبهان، تجزیه و تحلیل پدیده

  بهترین و جامعترین كتاب عبهرالعاشقین است.

جی نیز  غزلیاتش را با رنگ و لعاب عشق و عرفان زینت داده و مضمونهای سلمان ساو

بدیع ابداع كرده است. اندیشه و تفکرات سلمان در باب عشق حقیقی دربردارنده بلندترین و 

 عمیقترین افکار عرفانی است و نشان از مقام شامخ وی در عرفان دارد. 

و تفکرات روزبهان بقلی شیرازی و  سلمان    در این تحقیق به صورت مقایسه ای،  به دیدگاه   

بندی عشق میپردازیم. هدف تحقیق دریافت مشتركات فکری   ساوجی در باب انواع و تقسیم  

 روزبهان بقلی شیرازی و سلمان ساوجی  با محوریت موضوع عشق  است.

 پیشینۀ پژوهش -9-6

ام داده با پژوهش انجدر حین بررسی تحقیقات مرتبط  گانبا توجّه به جستجوهایی كه نگارند

وضوع بندی و اشتراكات متحقیقی كه بطور ویژه و مستقل به بررسی تطبیقی تقسیم اند،
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عشق در عبهر العاشقین و غزلیات سلمان ساوجی پرداخته باشد،  یافت نشد. بنابراین در 

 ادامه به اختصار برخی پژوهشهای مرتبط و نزدیک به موضوع تحقیق حاضر معرفی میشوند.

( به بررسی مضامین غزلیات سلمان 4341را منصوری نوری، یاری ایلی و اقدس فاتحی )زه

ند. از نظر نویسندگان، سلمان با زبانی لطیف، از تركیب عشق و عرفان، اساوجی پرداخته

مضامین پربسامدی چون حجاب بودن جسم و تن، حلقه زلف، مشکین و كفر زلف، و...را با 

 ه است. تشخصی جدید بازآفرینی كرد

( به تحلیل تلمیحات عرفانی در دیوان سلمان 4341محمد تقی قندی و جلیل تجلیل )

اند: سلمان همچون عارفان بزرگ در رویاهای ساوجی پرداخته اند. آنان در مقاله خود آورده

خویش و در حال جذبه و شور، راز آفرینش عالم و آدم را دریافته است. همچنین از منظر 

 عشق برای سلمان به عنوان روش و طریقتی برای سیر و سلوک بوده است. معرفت شناسی، 

( نقد و تحلیل محتوایی دیوان سلمان ساوجی را انجام 4341فرشته سمائی و همکاران )

اند. در این پژوهش كلیه اشعار دیوان سلمان ساوجی با استقرایی تام بررسی و طبقه داده

هش نشان میدهد كه اكثر قصاید سلمان در مدح اند. نتایج این پژوبندی محتوایی شده

سالطین و وزرا و اندكی در موضوعات اخالقی، دنیا گریزی و ستایش پیامبر )ص( و ائمه )ع( 

 است. غزلیات او در موضوع عشق و عرفان سروده شده است. 

 عشق و تعریف آن از نگاه روزبهان و سلمان ساوجی-6

حب نامی است كه در باب عشق سخن گفته است. شیخ روزبهان بقلی از جمله عارفان صا

توجه به مسالۀ عشق انسانی و تجلی، محور اصلی در آموزه های عرفانی روزبهان است كه »

موجب تمایز اندیشۀ وی در این زمینه با عرفای دیگر است.چرا كه او بر آن است همانطور 

مالش را نیز در قالب كه خداوند حکمتش را در قالب زبان بشری بیان داشته،  حسن و ج

( او برای این عشق 191زیبایی انسانی تجلی بخشیده است.) تاریخ فلسفه اسالمی، كربن: 

مقدماتی را ذكر می كند كه در آخرین مرتبه كه رضایت است، محبت را حقیقت آن میداند 

 عشق را مقدماتی است كه اولین آن ارادت است.بعد از ارادت،موافقت و سپس» و مینویسد: 

رضایت است كه حقیقت آن محبت میباشد و آن دوجانبه است.محبت چون به كمال رسد و 

 ( 114چون به استغراق برسد ؛عشق نامیده میشود. )عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:

روزبهان معتقد است محبت، مقدمه و مبداء عشق است و زمانی كه به كمال برسد، عشق 

ه فنا در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق نام میگیرد و عشق كه به كمال برسد ب

در حقایق اسباب، هیچ شیء عزیزتر از محبت انسانی و وجدان محبت » منتهی میشود.

روحانی نیست زیرا كه وسیلت خاص است. بدان پایه به بام سرای ازل توان رفت.) همان: 

44 ) 
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ی ه است.تجلی جمال الهبیان اندیشۀ روزبهان بقلی بر پایۀ یک اصل مهم استوار گشت»

در انسان. این تجلی از حجابهای پی در پی عقل، دل و طبیعت جسمانی عبور كرده تا آدمی 

در آستانۀ عشق الهی قرار گیرد.تالش او این است تا عشق را از صورت انسانی به صورت عشق 

ن سان به عنواربانی درآورد و در آیینۀ وجود آدمی،  تمثیل معنوی عشق را نظاره كند.او به ان

مظهر تجلی الهی و آیینۀ جمال حق مینگرد؛یعنی انسان از عشق انسانی عبور كرده و به 

سمت عشق ربانی كه همان تجلی جمال الهی در هستی است، میرسد.در این مرحله عشق 

و عاشق و معشوق یکی میشود و عاشق چیزی جز دیده ای كه خدا بدان خویشتن خویش را 

ارتی دیگر آفرینش، چیزی جز تجلی نیست،یعنی همان ظهور جمال مینگرد نیست.به عب

الهی در آیینۀ انسانی. نوعی اتحاد و یگانگی میان ربوبیت و انسانیت كه از سر منزل عشق 

انسانی به سرحد كمال یعنی عشق ربانی در حركت است.این نوع عشق در نزد روزبهان،  

 ( 11ت.)همان:شعله اش از روز ازل در جان آدمی روشن شده اس

عشق از نظر سلمان ساوجی نیز،  سخنی است ماندگار و دل نواز كه دل هر عاشق 

 حقیقی را میبرد و شامل همه كائنات است. وی گوهر حقیقت را در عشق میبیند:
شق میکنند روایت   هر آن حدیث كه از ع

 
ست حکایت        ست آن و مابقی سخن ا صه     خال

 (.14ن: )دیوان سلما                      

به اعتقاد سلمان، عشق با جان و دل انسانها عجین شده است و هستی بدون عشق، 

 داند:را فاقد قدر و ارزش می
شق      ست میان دل و جان من و بی ع شق ا  ع

 
   حقا كه میان دل و جان هیچ صفا نیست   

 (51)همان:                                 

نیکی دریافت كه عشق مقوله ای عزیز است    سلمان ساوجی به تبع عارفان بزرگ به  

زداست و با آن بس بیماریها، فزون طلبیها و خودخواهیها درمان میشود.   و درمانگر و بیماری

 او با رسیدن به مقام عشق خود را از جنگ هفتاد و دو ملت فارغ میبیند:
سلمانی    شی كه تو میجویی در كوی م  نق

 
 ی ترسییامن یافته ام سییلمان در میکده 

 (41)همان:                                  

از نظر سلمان عشق حقیقی در همه جا تاللو دارد اما هر كسی نمیتواند عشق حقیقی را 

 درک كند:  

 كوه و كمر و دشییت پر از نور تجلیسیت 

 

ندارد           یدار  قت د طا مه كس   لیکن ه

 (445)همان:                                    

قت درک عشق او را ندارند؛ اما اگر بیخبران از عشق الهی، با او هر چند همه كس طا

آشنا شوند به عشق او روی خواهند آورد و دست از بی عشقی برخواهند داشت؛شناخت و 

 معرفت الهی باعث میشود كه بت پرستان روی از بتها برگردانند و به سمت عشق الهی بیایند:
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شوند      شق تو آگاه  ستان اگر از ع  بت پر

 

صنام كنند  رو  شت به ا  ی در روی تو و پ

 (99)همان:                                    

 بندی عشق از نگاه روزبهان و وجود این تفکر در اشعار سلمان ساوجیتقسیم-3

روزبهان معتقد است زمانی كه عشق، در وجود كسی پدید آید، تفاوتی نمیکند از طبیعیات 

خود محمود است. با این وجود روزبهان به عشق مطلق و  یا روحانیات باشد، زیرا در مقام

متعین یا مقید معتقد است. در نظر وی عشق مقید چیزی غیر از عشق مطلق نیست، بلکه 

نمود و ظهوری از آن است، به عالوه مراتب مختلف عشق مقید، چون عشق عاشق، عشق 

ف یک حقیقت است معشوق، عشق خلق به حق و عشق میان انسانها، همه نمودهای مختل

 كه در مرتبه متفاوت هستند.

در تصوف عاشقانه، عشق مانند وجود »بندی عشق به انسانی و الهی است،رایجترین تقسیم

است كه مفهومش از اعرف اشیا ولی حقیقتش در غایت خفاست. این عشق هماند وجود، 

وزبهان، تصوف عاشقانۀ رمراتب تشکیکی دارد و از عشق انسانی تا عشق الهی را در بر میگیرد.) 

( اما روزبهان در كتاب خود عبهرالعاشقین پس از بیان جمال و حُسن به عنوان 11پازوكی: 

سبب علم و اساس محبت و شمردن عشق به منزلۀ هفتمین مرحله پس از ارادت، خدمت، 

 بندی میکند:موافقت، رضیت، محبت و شوق؛ عشق را بر پنج دسته تقسیم

 عشق بهیمی-3-9

عشق مختص رذال الناس )مردم پست( است كه از میل به نفس اماره كه مهیَج شهوات  این

 فی غلط» روزبهان، فصل هجدهم كتاب عبهرالعاشقین را با عنوانمذموم است ایجاد میشود. 

به توصیف و رد عشق بهیمی اختصاص داده است و به « اهل الدعاوی فی العشق االنسانی

فتۀ سخنان خوش فاسدان تبهکار نشود كه هریکی از ایشان، خواننده هشدار میدهد كه فری

اند و شیخ از خدا میخواهد كه آنان را نابود كند. به نظر روزبهان، كسانی كه دچار فرعون زمانه

اند، غرق در لذتهای شهوانی میشوند و خدا را به كلی فراموش عشق حیوانی یا بهیمی شده

بهیمی، رُذال خلق » آورند: برای خود به بار نمی میکنند و چیزی جز تباهی و عذاب اخروی

را باشد، اهل خمر و فساد و زمر و فسق؛ و ارتکاب معاصی جز به تاثیر هوی نیست و از میالن 

نفس اماره باشد، كه بدان فُتد تا مُهیج شهوات مذمومه شود، تا بحدی برسد كه ضعف 

حبت محبوب و الفت با وی بعد از ص -كه عین شهوت فطری است در اصل خویش-حیوانی

كه یکدم است، از عالقۀ حُرقت آتش شهوتِ نفس اماره برهد و این در جهان عقول و نزد 

شریعت، چون بر احکام و امر الهی نباشد، مذموم باشد. اما آنچه طبیعی است كه از لطافت 

 هعناصر اربعه است كه مهیج آن در سمت راست، نفس ناطقهاست و در سمت چپ، نفس امار

است و درباال، نفس كل است و در زیر،  نفس فریبنده است، اگر غلبه عقلیات و روحانیات را 

باشد، محمود است، اگرنه كه میالن طبع جسمانی است،در محل عشاق،مذموم است و آرزوی 
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این طایفه هر دو چون عقل و علم غالب نیست. جز هاویۀ دوزخ نیست. اینجا به این آتش 

 «)وانی است و آنجا به آن آتش بسوزند كه آتش جسمانی است.بسوزد كه شهوت حی

 ( 46-45عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:

پستترین نوع عشق است كه تحت تاثیر هوای نفسانی است » عشق حیوانی در عبهرالعاشقین

 گویان اهل اباحت)نداشتنو مردمان فاسد و حتی صوفیان تبهکارانی كه به قول شیخ، طامات

وجود تکلیف و روا داشتن ارتکاب محارم( هستند و حتی مخلصانی كه دم از التباس اعتقاد به 

س ؛ اینان تحت تاثیر نف«المخلصون فی خطر عظیم»میزنند، اسیر این نوع عشق گردند كه 

آورند و شرف انسانی را در تش دوزخ شهوت اماره و برخالف احکام الهی، به آن روی می

 میسوزانند. 
،از عشق بهیمی صحبتی نمیکند، او حتی عشق طبیعی را شایستۀ خود سلمان در اشعارش

 نمیداند:
ست      شاهد ا سلمان را نظر بر   تا نه پنداری كه 

 
شاهد رعنا چه كار           مست جام عشق را با 

 (494)دیوان سلمان:                    

 عشق طبیعی، مجازی یا حدثانی -3-6

كه از لطافت عناصر اربعه است. اگر لق میداند روزبهان، عشق طبیعی را متعلق به عموم خ

غلبه عقالنیات و روحانیت در این نوع عشق باشد، پسندیده است؛ در غیر اینصورت به سوی 

و از آن بارها در عبهرالعاشقین، پلی برای رسیدن به عشق  طبع جسمانی متمایل میگردد

وحانیست و عشق روحانی عشق طبیعی، منهاج عشق ر» الهی یاد میکند. چنانکه مینویسد:

 ( 11عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:« )منهاج عشق ربانی است.

 فی كیفیه جوهر» مراتب عشق انسانی در فصل ششم كتاب عبهرالعاشقین، تحت عنوان 

، لفت، انس، وُدّ، محبت، خلّت»آمده است كه به ترتیب عبارتند از: « العشق االنسانی و ماهیته

( بنابراین 14-11)همان: « له، هَیَمان، هیجان، عطش و شوق.شعف، شغاف، استشهاد، و

روزبهان به سالکان طریق عشق یادآور میشود كه با طی این سیزده مقام میتوانند به مراحل 

 باالتر و در نتیجه به عشق پاک الهی برسند.
ن یهایی از ااو با معرفی قصۀ عشق حضرت یوسف)ع( و زلیخا و بشر و هند، به عنوان نمونه

( و در 4عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:آنها اشاره میکند. )  نوع عشق، به عفیف بودن  عشق
جای دیگر، اولین مرحلۀ تربیت سالکان مبتدی را گذراندن عشق انسانی برای وصول به عشق 

آنچه سالکان طریق حق را در بدایت از عشق انسانی برخیزد، آن تربیت اوّلست، » ازلی میداند:
دیان را در این منزل طریق شریعت عشق ازل درآموزند و متادب شوند در منزل اعال تا مبت

( او در ادامه اضافه میکند كه عشق انسانی،  امتحانی است برای 64همان: «)به آداب بدایت.
عاشقان خداوند؛ و در این راه نباید به لذتهای دنیوی گرفتار شد تا بتوان به مشاهدۀ ازل 
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امتحان عشق عشاق ازلست، تا بر این صراط چون موی كه حالوت عشق این ره، » رسید: 
( 11همان: «) انسانیست، به باالء دوزخ طبیعت بنگذرند، به بهشتِ مشاهدۀ ازل نرسند.

روزبهان معتقد است كه اگر در عشق ربانی، اندكی عشق انسانی باقی بماند، آن شخص به 
عشق انسانی در بدایت عشق ربانی پدید آید،  دَم -والعیاذ باهلل-اگر» شرک دچار شده است:

مرد را در فترت طبیعت افکند و دیر دیر با منزل خود رسد، زیرا كه در آن شرک است.) 
 ( 44همان: 

جز به تربیت عشق حدثانی به عشق رحمانی نتوان رسید، اال در یک منزل »روزبهان میگوید:
یرونست و آن مزل خواص انبیا و رسل كه آن را شهود صرفِ قدم گویند كه از رسم حَدَث ب

( در جای دیگری همین موضوع 69 عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:«) و اصفیاء معرفت است.
از عموم خالیق جمعی را در ره عشق ازلی  -سبحانه و تعالی-گه گه حق»را متذكر میشود: 

دیت، تا با زحمت مدارج عشق انسانی درآورد. بدایت ایشان مجاهدۀ نفس باشد در عبوبی
 ( 14همان: «)عبادت حق انس گیرند.

اوج جلوه های عاشقانه عشق به انسان، را در داستانهای لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، 
خسرو و شیرین، وامق و عذرا میتوان دید. سلمان در غزلیات خود از این داستانهای عاشقانه 

 تصویر كشیده است: مجازی استفاده نموده و به زیبایی شیفتگی مجازی را به 
شقی ورنه      ست طور عا شق  ورای مایه ع

 
یافتی مجنون كمال حسییین لیلی را       كجا در

 (.1)دیوان سلمان:                          

 بر نمیدارد حجاب از هودج لیلی صیییبا   
 

ست      شن كه مجنون عاقل ا شود رو    تا خالیق را 
 (61)همان:                                 

سلمان بر این باور           در شرح   شاره دارد.  ستان یوسف و زلیخا نیز ا سلمان به دا عشق زمینی، 
ای از عشق الهی است   است كه عشق یوسف و زلیخا كه در قرآن آمده است، در واقع گوشه      

كه با عشق بشری در هم آمیخته شده است. عشق مجازی زلیخا پلی به سوی عشق حقیقی 
 قعی بود. سلمان میخواهد همچون زلیخا عاشق باشد:  بود و زلیخای عاشق، عشق بازی وا

سف رخی گزیدن   خواهیم چون زلیخا، یو
 

 بس دامنش گرفتن، وانگه فرو كشیییدن 
 (164)همان:                                

شیرین و              سرو و  شیرین و فرهاد، خ صه  سان را با ق شق به ان سلمان ع در چند جای دیگر 
   وامق و عذرا تفسیر میکند:

 قوت كندن سیینگ ارچه چو فرهادم نیسییت 
 

 سیینگ جانم روم القصییه و جانی بکنم  
 (115)همان:                                

 من چو وامق یافتم در پره سییودایت روان
 

   زین روان بازی چه سیودم چون تو عذرا میبری  
 (316)همان:                               
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 عشق روحانی-3-3 

انی، مرتبۀ باالتری از عشق طبیعی است و مخصوص اهل ذوق و عرفان و عشق روح

است، كسانی كه با دیدن « آن كسانی كه به غایت لطافت رسند» خواص و به قول روزبهان

ایند و از خود بیخود میشوند و همین ای به وجد میهای جمال و حُسن در هر پدیدهجلوه

مییابد، همچون نردبانی، آنان را به عشق ربانی  عشق روحانی كه به عشق اهل معرفت پیوند

 «پرستی، جمال حق را در زیبارویان میبیند.میرساند. شیخ نیز براساس همین اصل جمال

مشهود » باره مینویسد: ( او در این414، نیری و همکاران:...)مقایسۀ تاویلهای عرفانی روزبهان 

( روزبهان، عشق 416 ن، بقلی شیرازی:عبهرالعاشقی« )ازل ظهورش در شواهد حدثانی است.

الناس را باشد. عشق روحانی، آنست كه آن را خواص» روحانی را اینچنین توصیف میکند:

جواهر صورت و معنیشان صفاء روح مقدس یافته، و تهذیب از جهان عقل دیده، صورتشان 

ام برسند. ماد همرنگِ دل باشد. هرچه از مستحسنات ببینند،  در عشقِ آن به غایت استغراق

كه به آتش مجاهدت،  خبث طبع انسانی محترق شده باشد، و آتش شهوات از صرصر انفاس 

د، پایۀ ملکوت باشخمود یافته باشد، این عشق به عشق اهل معرفت پیوندد؛ چون به نردبان

 ( 46)همان: « الجرم مستحسن باشد نزد مذهب اهل عشق.

طلبی همین خصیصۀ فزون»به فزونی دارد و همواره انس و محبت روح آدمی به حق رو 

( میکشاند. وی 31سورۀ ق/«) هل من یزید»كه در جهنم است، شیخ را به تاویل آیۀ 

یری و ، ، ن...مقایسۀ تاویلهای عرفانی روزبهان «) طلبی جهنم را به محبت تاویل میکند.فزون

كند، لیکن از خط اصلی زیرا كه مشتری جان در برج دل رجوع » ( او مینویسد:414همکاران:

گه آن سبب راست كه در مقام رجا، بوی كه مدار فلک طبیعت است، برون شود. رجوعش گه

مقام انس آید و مونس حق در عالم حدثان،  در هرچیز به مستحسنات مستانس شود، لیکن 

عبهرالعاشقین، «) میزند.« هل من یزید»آن از تمکین غلیان عشق باشد كه دوزخ طبیعت

 ( 411-414شیرازی:بقلی 

شیخ،  تاثیر حُسن در قلوب مردم را،  میزان و معیاری برای شناخت محبان حق میداند 

تاثیر حُسن با قبول جانها از رویت مستحسن معیاری شد تا عاقالن امت، نیکویان » گوید:و می

كه محبوبان  -آدم را به محبت خلق با محبت حق موازنه میکنند؛ كه قدر آن محبتبنی

 ( 44همان: «) در قدر محبت ایشان است، مستحسن را. -استر

 سلمان نیز درخصوص عشق روحانی و تاثیر حُسن در ایجاد این عشق میسراید:

من این صورت كه میبینم در آن  / رخت آینه حسن است و حسنت صورت و معنی

 ( 136دیوان سلمان:رخسار میبینم )

سا رخ كه درین باغ به خون گلگون شد  ای ب  /در هوای گل رخسار تو ای گلبن حسن 

 ( 441)همان: 
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بچنان حسن و لطافت سزدت گر نازی )همان: / همه آنی همه حسنی همه لطفی همه ناز 

311) 

 عشق عقلی-3-5

به نظر روزبهان، عشق عقلی، كه عالم مکاشفات ملکوت است، با گذر از عشقهای طبیعی 

عشق » باره میگوید:این تصاص دارد. او دراید و به اهل معرفت اخو روحانی به دست می

عقلی، از سیر عقل كل در جوار نفس ناطقه در عالم ملکوت از لویح مشاهدۀ جبروت پدید 

آید. این آغاز عشق الهی است؛ اما عشق الهی ذروۀ علیاست، درجۀ قصوی است و آن را بدایات 

عبهرالعاشقین، بقلی ) است. انبساط و نهایات جز از مشاهدۀ جاللی و جمالی برنخیزد.

چون عالم جان از غیر عشق به عشق اسوده شد » ( و در جای دیگری مینویسد:41شیرازی:

و از هواء دل غبار حوادث به طوفان عشق مضمحل گشت و مرغ روح ناطقه كه به بانگ الست 

سرمست مشاهدۀ بقاست، با طیرانش عشق از منقار شاهین قِدم دانۀ الفت حقیقت دروَكران 

علم و جهل در این كارخانه كه عشق انسانیست وی بند سّر فعل گشت، بیل گرفت، و پاید

 ( 91)همان: « را منازل و مراتب عشق پدید آید.

آورد؛ از نمونۀ بارز عشق عقلی را روزبهان درداستان حضرت ابراهیم)ع( به تفصیل می

یقین و مقام مشاهده و  كه حضرت)ع( پس از گذراندن امتحانهای الهی، به مرحلۀجمله آن

 ( 491، ، نیری و همکاران:...مقایسۀ تاویلهای عرفانی روزبهان «) مکاشفه رسید.

اند ای برای كسانی میداند كه به عشق عقلی رسیدهروزبهان، صاحبان علم غیب را نمونه

راتب مرسم حدثان دوستش گرفتند. ازآن والیت به ...با شاهدِ قِدم بی» و دربارۀ آنها میگوید:

شان مزید گرفت، زیرا چون ارواح قدسی به صورت خاكی درآمدند از سرِ تربیت الهی محبت

گوی شدند و محل انبساط یافتند، هرچه درین جهان دیدند، همه سوداءِ پیشین جمله ارنی

 ما نظرتُ فی شیء اال رایتُ اهلل فیه.)»انداو را دیدند؛ چنانکه بعضی از خواص محبت گفته

 ( 431شقین، بقلی شیرازی:عبهرالعا

 عشق الهی -3-4

عشق الهی یا آسمانی و معنوی، اشاره به همان حُبّ الهی یا فیض اقدس در حدیث قدسی 

كنتُ كنزاً مخفیاً فاحبت ان اعرف: من گنجی پنهان بودم و » است كه« احببتُ»به عبارت

آفرینش، ظل و یعنی عشق خداوند به « حُب الهی»اما این « دوست داشتم شناخته شوم.

انّ اهلل جمیل و یحب » سایۀ عشق حق به ذات خویش است و نیز حدیث معروف

اشارت به همین معنی است .آری عشق اول از معشوق سر زده و از پی آن در تمام «الجمال

 شان، دارایكائنات جریان یافته است. تمام موجودات عالم از ذره تا دره برحسب مرتبۀ وجوی

به خداوند هستند و به همین دلیل پیوسته در كشش و كوشش و تحرک و ای از عشق رتبه

جنبش هستند تا آن پیوند قدیمی را بازیابند.عشق الهی از سوی بنده نسبت به حق، همان 
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اهلل میشود. این عشق طلب ادراک ذات و صفات و افعال الهی است كه منتهی به فنای فی

علم و مخصوص اهل مشاهده است. روزبهان مخصوص اهل مشاهده است و فراتر از عقل و 

آن منتهای مقامات است، جز اهل مشاهده و توحید و » در توصیف این نوع عشق میگوید:

عشق » ( او در جای دیگری مینویسد:45عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی: حقیقت را نباشد.)

 ( 46الهی ذروۀ علیاست، درجۀ قصوی است.)همان: 

الق است به مخلوق، بدین معنی كه خالق در مخلوق خود از طرفی عشق خ»عشق الهی 

را خلق میکند، یعنی در كسوت صورت وی ظاهر و متجلی میشود؛ازطرف دیگر عشق مخلوق 

به خلق كه بازتاب همان میل و شوق خداوند به تجلی در مخلوق است و بنابراین باز عشقی 

اصل زد حیکباره و به یک چشم است كه از حق سرچشمه میگیرد و به ذات تعالی بازمیگردد،

 ( 111ستاری:عشق صوفیانه،  «)نمیشود.

روزبهان در فصل نوزدهم كتاب عبهرالعاشقین، مراحل عشق الهی را نام میبرد و متذكر 

 -لهیاعنی در عشق ا -از بدایت تا نهایت» میشود كه عاشق باید آنها را به ترتیب سپری كند:

ی مقام والیت، ثالث مقام مراقبت، رابع مقام خوف، خامس دوازده مقاماتست: اول عبودیت، ثان

مقام رجا، سادس مقام وجد، سابع مقام یقین، ثامن مقام قربت، تاسع مقام مکاشفه، عاشر 

عشر مقام شوق و مرتبۀ اعلی عشق كلی است كه عشر مقام محبت، ثانیمقام مشاهده، حادی

( او از فصل بیست تا فصل سی و یکم، 411 عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی: «)مقصد روح است.

 هریک از این مقامات را شرح میدهد. 

سرانجام،  حیطۀ عشق با دو مقام معرفت و توحید مشخص میشود كه دارای دو مقام 

نهایی فنا و بقاست. اما كمال عشق، پایان عشق است. عشق در عالیترین مرحلۀ خود، دیگر 

 «انا الحق»بایزید و « سبحانی»ن شطحیاتی چون وجود ندارد. در این مرحله است كه بیا

حالج، سزاوار است. نجربۀ اتحاد عاشق با خداوند در هیچ حدیثی نمیگنجد.) میراث تصوف، 

 ( 314لویزن: 

 سلمان نیز در توصیف این عشق چنین میسراید: 

بحمدهلل كه این آیینه بی زنگار میبینم  /  درون روشن سلمان كه هست آیینه عشقت

 ( 136ان سلمان:دیو)

نور چشم منی و جان و دل تنهایی  )همان:   /ای تو با جمله و تنها ز همه فی الجمله 

315) 

تا بدانی كه می و ساقی و پیمانه یکی است )همان: / می و پیمانه همه عکس رخ ساقی دان 

33) 

 عشق انسانی، پایه و مقدمۀ عشق الهی -5

ق، عاقبت دو طایفۀ چهارم و پنجم دوزخ و در نزد روزبهان از میان این پنج نوع عش
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هالكت است و دو طایفۀ اول را سعادت و نجات اصل و طایفۀ سوم رابه شرط عفت،  منجح 

 به مراد و موصل به عشق حقیقی و الهی میداند. 

این پنج گونۀ عشق را كه بنا به نظریۀ روزبهان به ترتیب از پایین به باال: بهیمی، طبیعی، 

توان به دو نوع انسانی)بهیمی، طبیعی( و الهی) روحانی، عقلی  و الهی است، می روحانی، عقلی

 و الهی( تقلیل داد. 

روزبهان در همۀ آثارش از عشق انسانی صحبت میکند نه از عشق مجازی،  زیرا برای 

عشق، جنبه ای مجازی و فاقد حقیقت قائل نیست؛ به همین علت پس از توصیف عشق، 

در دیدگاه ( 111عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:) «قت است نه مجازاین حقی»میگوید: 

روزبهان،عشق الهی و روحانی باالست و عشق انسانی در مرتبۀ پایین قرار دارد ولی عشق 

برای رسیدن به عشق حقیقی و ربانی باید  انسانی نردبان رسیدن به عشق روحانی است و

سرحد نهایی عشق ربانی، هنگامی میتوان به عبارت دیگر، به  عشق مجازی را تجربه كرد،

عشق در چهرۀ انسان را بیازماید، زیرا آفرینش چیزی جز تجلی و ظهور  رسید كه آدمی،

گرچه حدث را طاقت صرف قدم نیست، اما مقصود »جمال ربانی در چهرۀ انسانی نیست. 

شق ربانی حق آن است كه مرید را در ابتدا تربیت كند؛ زیرا در عشق انسانی،  احکام ع

ن، عبهرالعاشقیپیداست و از مدارج این عشق انسانی به معراج عشق رحمانی میتوان رسید.) 

 ( 11بقلی شیرازی:

بنابر اعتقاد روزبهان برای رسیدن به عشق ربانی و حقیقی باید عشق مجازی را تجربه 

ق در عشكرد، به عبارت دیگر، به سرحد نهایی عشق ربانی، هنگامی میتوان رسید كه آدمی 

چهرۀ انسانی را بیازماید، زیرا آفرینش چیزی جز تجلی و ظهور جمال ربانی در چهرۀ انسانی 

در نظر روزبهان، عشق انسانی و عشق ربانی، متضاد یا ناسازگار نیستند، بلکه عشق »نیست. 

انسانی، تنها وسیلۀ تشرف به عشق ربانی است و اگر سالک در مکتب عشق انسانی آموزش و 

نیابد، به عشق الهی نتواند رسید.چون به اعتقاد روزبهان، عشق انسانی و عشق ربانی،  پرورش

واجد دو موضوع مختلف مانعه الجمع )مخلوق و خالق( نیستند،  دو عشق متفاوت متنافر،

بلکه دو شکل عشقی واحدند)زیرا خالق در مخلوق تجلی میکند( و عشق نخستین، سرانجام 

 و این تبدیل و تحول نیز از طریق شعور به تجلی صورت میپذیرد. باید به عشق دوم بدل شود

 ( 45 تاریخ فلسفه اسالمی، كربن: )

به عقیدۀ روزبهان، عشق انسانی و ربانی »هانری كربن نیز در تایید این مطلب مینویسد:

در حقیقت یک عشق واحد است، نه انتقال موضوع انسانی به موضوع الهی، بلکه سخن از 

تغییر ماهیت شخص عاشق درمیان است.) افاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی، كربن  استحاله و

 :111 ) 
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هر كس الله رخسار قدم در الله زار روی معشوق نبیند از »روزبهان بقلی چنین میگوید: 

ین، )عبهرالعاشق« عشق بیگانه است و هر كه چنین سخن نداند نزد عاقالن عشق، دیوانه است

 . این نکته را سلمان به این صورت بیان میکند: (11بقلی شیرازی:

سلمان     شق كن  ست خود عاقل      /مرا گویند عاقل گرد و ترک ع شق نی من آنکس را كه عا

 (139نمیدانم )دیوان سلمان: 

وط ، مشراز نگاه سلمان ساوجی  نیز، عشق مجازی، پلی است برای رسیدن به عشق حقیقی

ها در این حد متوقف نماند و به كمال اآلوده به آفریدهبه این كه این عشق به انسان، پاک و ن

رسد و در نهایت منجر به عشق حقیقی به خالق آفریده های زیبا گردد. در عین حال وی در 

 غزلیات بسیاری جلوه هایی از عشق نفسانی را هم به نمایش میگذارد. 

د ریخت میبینم     لب لعل تو خون من بخواه     /سیییر زلفت سیییرم بر باد خواهد داد میدانم      

 ( 131)همان: 

با وجود چنین عشقی و چنین معشوقی، سلمان تقوی و پارسایی را مشکل میداند. یعنی 

از نظر سلمان وجود عشق مجازی دیگر مجالی برای زهد و تقوی نمیگذارد و عاشق تنها به 

 معشوق مجازی خود و عشق بازی با او سرگرم میشود:

ست و می در جام و     شق در جان شکل    / شاهد در نظر  ع سائی م در چنین حالت طریق پار

 (  61است )دیوان سلمان: 

البته در برخی اشعار، سلمان عشق مجازی را به طور كلی به یک سو مینهد و هیچ 

 اعتقادی به عشق زمینی ندارد، بلکه هرچه هست، عشق حقیقی و عرفانی است:

 نقش و نگار جهان هیچ مبین در جهان   

 

 ی نقش و نگارین ماسییتكانچه نظر میکن 

 (11)همان:                                  

 در نزد روزبهان بقلی شیرازی و سلمان ساوجی  اشتراكات عشق-4

 مقام و عظمت عشق  -4-9

عشق غایت خلقت و مدار وجود آدمی است،چراكه روح انسان بازگشت و اتصال به مبداء »

طلب حق به راه عشق میپوید و به عالوه چون هر  و منشاء خویش را میجوید و از این رو در

كمالی كه هست منشاء آن ذات حق است عجیب نیست كه محبت او از هر محرک دیگر 

 ( 414قویتر باشد.) ارزش میراث صوفیه، زرین كوب: 

عشق در نظر روزبهان بقدری ارزشمند است كه از آن به كبریت احمر و كیمیا یاد كند: 

است یق طبیعی ادنی منزلی است كه عشق،اما تاثیر كبریت احمر كبراگرچه در حقیقت عش»

( در جای دیگری 13.) عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:كه در نور دیدۀ جان زده است

در حقایق اسباب، هیچ شیء عزیز تر از محبت انسانی و وجدان محبت روحانی »مینویسد:

 (44ازل توان رفت. )همان:  نیست، زیرا كه وسیلت خاص است.بدان پایه به بام سرای
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در اندیشه و تفکر سلمان نیز، جایگاه عشق، ژرف و عالی است و از نابترین مفاهیم هستی 

شناسانه و معرفت شناسانه منظومۀ فکری اوست. از منظر هستی شناسانه، سلمان، اسطورۀ 

 آفرینش را به عشق پیوند میزند. او مقام عشق را مقامی محمود و عالی میداند. 
ست      صود ا ضرت تو مق  مرا ز هر دو جهان، ح

 
 كه حضییرتت به حقیقت، مقام محمود اسییت 

 (54)دیوان سلمان:                         

 عشییاق را مقامی، عالی سییت اندرین ره

 

قامی       مای ازین م فان را بن خال  مطرب م

 (145)همان:                               

 عشق انگیزۀ آفرینش  -4-6

عرفان، راز آفرینش و سر وجود را در كلمۀ عشق خالصه می كنند و عشق را  اهل نظر و

انگیزۀ آفرینش عشق است و آفریده ای كه بی عشق سر كند هم » :مبنای آفرینش می دانند

از انگیزۀ هستی خود جدا مانده و هم از این جدایی غافل است، چون دل بی عشق،  آب و 

 (41ت، مسکوب:گل است نه خانۀ آگاهی.) در كوی دوس

روزبهان جزو آن دسته صوفیانی است كه عقیده دارد خداوند برای اظهار كمال خود با 

حق را صفات خاص است و او بدان »عشق دست به آفرینش و ایجاد آدم و عالم زده است.

موصوف. چون به عشق در فعل نگاه كند، جهان را به ارادت بیافرید؛ این عشق عموم 

ین عشق پیدی آورد ؛ به ذات قدیم در آن نگاه كند، آن عشق خصوص است.چون عاشق را بد

است. این عشق به علم قدیم از خود داند.آن دوستی حق است انبیاء و اولیا را.یحبهم و یحبونه 

خالص صفات قدیم دان .منزه از رقت طبع و تغیر حدثی، او در قدم به جمال خود عاشق 

د...چون خود عاشق خود شد، خواست كه خلقی گشت.الجرم عشق و عاشق و معشوق یکی آم

بیافریند تا موقع عشق و نظر او شود بی وحشت، به انس و سرمدیت خویش ارواح عاشقان را 

بیافرید.دیده شان به جمال خود بینا كرد.ایشان را بیاموخت كه من پیش از شما، عاشق شما 

 ( 466شیرازی: بودم،  كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف)عبهرالعاشقین، بقلی

 سلمان ساوجی نیز در این مورد میسراید:  

 نقش و نگار جهان هیچ مبین در جهان   

 

 كانچه نظر میکنی نقش و نگارین ماسییت 

 (11)دیوان سلمان:                        

 ازلی و ابدی بودن عشق -4-3

ست اعشق سابق بر آفرینش عالم و آدم است.عشق و وابستگی به معشوق حقیقی چیزی 

كه از ازل یعنی زمانی كه هنوز انسان بین یک مشت آب و گل معلق بود و به هیئت انسانی 

در نیامده بود در وجودش دمیده شد. عشق از نظر روزبهان بقلی، نخستین جلوۀ وجود و 

سابق بر هر چیزی است و چون هرآنچه ازلی است و آغاز ندارد،  لزوما ابدی و بی پایان نیز 

 عشق نیز جاودان و فناناپذیر می باشد. هست؛بنابراین
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سرشت گوهر عشق؛در ازل بوده است.در آن عالم جان و عقل را،  راه نبوده است. »

 (39)عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:

 (11مصباح عشق را روغن از حسن قدم است. )همان: »

 (31هرچه اقرب بر معدن جمال،به عهد عشق نزدیکتر )همان: »

 (35درآمد. )همان: عشق از حسن آدم »

ی متجلی فعلی جهان متبلور و منعکس شده است.    در نظر سلمان این عشق ازلی، در چهره  

 او میگوید:
 اگر نقش رخت ظاهر نبودی در همه اشییییاء    

 
  مغان هرگز نکردندی پرسیییتش الت و عزی را   

 (4)دیوان سلمان:                         

 اند:ه وی در ازل نوشاندهاو مست و مخمور جام عشقی است كه ب
ست       ست چنین م ست ا  سلمان ز می جام ال

 
 تا ظن نبری كز خم خمار خراب اسییت 

 (33)همان:                                 

می نوشین ازلی چیزی است كه روح شاعر را در بند خویش ساخته است. شاعر مست و 

وقوع پیوسته باشد. عشق  عاشق است و عشقش چیزی نیست كه در برهه زمانی خاصی به

شاعر از زمانی كه هنوز خود نبوده است در وجودش همچون آیینی به ودیعت نهاده شده 

 است:

 زان پیش كه اتصییال بود خاک و آب را

 

ساخته بود این خراب را      شق تو خانه   ع

 (4)همان:                                    

ست    شرط و قراری بود  در ازل با تو مرا 

 

ست      سر و كاری بود سر زلف تو نیزم   با 

 (19)همان:                                  

 عشق هدیه ای الهی  -4-5

عشق موهبتی است الهی كه به هركس داده نمیشود و فقط جانهای آگاه و دلهای دردمند 

ق عش»و ارواح مستعد،لیاقت دریافت آن را دارند و جز با كشش معشوقه امکان پذیر نیست.

در ذات خود موهبت الهی است،نه از مکتسبات بشری .) عرفان عارفان مسلمان، نیکلسون: 

111 ) 

عشق صفتی از معدن »روزبهان و سلمان نیز عشق را ودیعه و هدیۀ خداوند میدانند: 

قدس است كه از تغییر حوادث منزه است، زیرا صفت حق است.پس عشق و عاشق و معشوق 

 ( 439ن بوده اند.) عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:پیش از وجود اكوان و حدثا

 عشییق تو بود با من روزی كه من نبودم

 

 گم گشته بودم از خود عشق تو ره نمودم   

 (131)دیوان سلمان:                       
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شادی درآ روزی به اقبال از درم   ای مایه 
ضرتت     ضور ح صلی غیراز ح  دنیا ندارد حا

 

 ه بخت مقبلت  باشییید كزین غمها فرح یابم ب     
صلت              ست این حا س سلمان ب شود  صل می ست حا  گر دو

 (11)همان:                                 

 وحدت عشق و عاشق و معشوق  -4-4 

هركه معشوق حق  »ای از عرفا، معتقدند كه عشق و عاشق و معشوق هر سه یکی است.      عدّه

عاشق و   ق شد، شد و عاشق حق شد؛در عشق همرنگ عشق شد.چون عاشق،همرنگ عش          

 (54معشوق یکرنگ شدند. )عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:

ی اندیشه وحدت وجودی در اشعار سلمان كامال مشهود و نمایان است. این اندیشه بر پایه

عشق ازلی استوار است و سلمان این عشق را قبل از خلقت و در عالم الست بدست آورده و 

او هیچ گونه دویی و بیگانگی در عالم و حتی در عالم  چون عالم را مظهر خدا میداند، در نظر

انسانی نیست و اگر در بین انسانها نیز تفرقه و اختالف وجود دارد، ناشی از نفس شیطانی 

 آنهاست. سلمان در وحدت ازلی معشوق و شوق ابدی میگوید:

 ء و طینبا شما بودیم پیش از اتصال ما  

 

بذا            یا ح نا فی وصیییلکم  یام بذا ا  ح

 (41)دیوان سلمان:                           

 برای دیدن رویش مگرد گرد جهان  

 

 كه او نشسته چو آئینه با تو روی بروست    

 (15)همان:                                    

ست، اما همه یک حقیقت واحد     شوق هر چند كه هر لحظه به گونه دگر و این چهره مع

 د. سلمان در این باره میگوید:های گوناگون در می آیاست كه به چهره

به            ی حسن ار چه ز روی دگرست هر زمان جلوه نه        باش یکدل  نا جا كه  همه روی 

 (33ست)همان: یکی

 نامحدودی عشق -4-4

از جمله اوصاف عشق، بی حد و نهایت بودن است كه در عین حال نشانگر نوعی 

چون عشق نهایت ندارد، » هخداگونگی آن نیز هست. براین اساس روزبهان معتقد است ك

پس كمالی در عشق نیست، بلکه عشق در عین كمال است و در عشق هم مقصود نیست و 

( بنابراین وقتی عشق 413عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:« )عشق با مقصود هم موجود نیست.

عاشق به معشوق،به درجۀ برتری رسید؛ نه عاشق میماند و نه معشوق. در این حال است كه 

چون در لجّۀ بحرِ قدم عین جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محلّ » حیات رخ میکند:شط

و «لیس فی جنّتی غیر اهلل»و « سبحانی»اتحاد یفت، آنگه شطحیات گوید. از اینجا بود حیدث

از آنجا كه معشوق را نهایتی نیست، عشق نمیتواند كامل (  »416همان: «) انا الحقّ»سرّ 

كمال عشق پایان عشق است، چون عشق در عالیترین مرحلۀ خود دیگر شود. با این حال،  

و.. سزاوار است. چون وقتی « سبحانی»،«انا الحق»وجود ندارد و اینجاست كه شطحیاتی چون
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ماند و نه معشوق و این فنای در شود، نه عاشق میكه جمال حق به طور كامل متجلی می

-314ارنست:وف ایران از رابعه تا روزبهان، مراحل عشق از ادوار آغازین تص «)عشق است.

331 ) 

از نظر سلمان عشق حقیقی حد و مرزی ندارد. عشق سلمان نه تنها در هیچ جا  

 محدود نمیشود، بلکه زبان از وصف و شرح آن ناتوان است.

شود به حکایت      سر ن شق می  بیان ع

 

ست زیادت      شوق ز حد عبارت ا شرح   كه 

 (19ان سلمان:)دیو                          

 و وجود ابتال و آزمایش در عشقخطرات و دشواریها  -4-7

همانگونه كه خداوند بندگان مومن خود را مرتباً آزمایش میکند، عاشقان نیز با بالیای 

عشق تحت آزمایش الهی قرار میگیرند و سرانجام به مرتبۀ نیکان كه مقام دوستداران خداوند 

از سوی حق به بالهای عشق آزموده شده و » قد است كه:است، میرسند. روزبهان نیز معت

عبهرالعاشقین، بقلی « )بدین ترتیب از خواص مریدان و دوستداران حق گردیده است.

 ( 5شیرازی:

تحان این ره ام» روزبهان، شیرینی عشق انسانی را امتحانی برای عشق الهی میداند و میگوید:

كه حالوت عشق انسانیست، به باالءِ دوزخ  عشق عشاق ازلست، تا با این صراط چون موی

 ( 11همان:«)طبیعت بنگذرند، به بهشتِ مشاهدۀ ازل نرسند، زیرا قضا مقضی آمد.

سلمان نیز راه عشق را راهی دشوار میداند كه تنها برخی خاصان میتوانند این راه را 

 .آن میشناسداو راه عاشقی را سخت میداند و شیجاعت و شیدایی را شرط اصلی  بپیمایند.

 راه عشییق تو نه راهیسییت كه اقدام رود

 

 شرح شوق تو نه كاریست كه اقالم كنند     

 (99)دیوان سلمان:                          
 این چه راهیست كه در هر قدمی چاهی هست  

 
ست       ساحل نی ست كش از هیچ طرف   وین چه بحری

 (.16)همان:                                 
 ست بس غریب شق مشکل و حالی  ست ع كاری

 
 كس را بهیچ حال بدو اطالع نیست  

 (13)همان:                                      

 توصیف ناپذیری عشق -4-1 

و  ماهیّت در را عشق ناپذیری تعریف و دشواری علّت نیز آكادمیک علوم اندیشمندان

 در و نیست شده شناخته شاید و باید كه چنان عشق كه معتقدند و میدانند آن چیستی

 سبب مراتب اختالف همین و دارد مختلفی آثار و مراتب عشق ایشان شناسی نگاه رفتار

هیچ نکته ای،  نکتۀ دیگر را تببین نمیکند مگر »است.  شده آن ماهوی در وحدت تردید

 اینکه باریکتر و دقیقتر از آن باشد.نکته ای باریکتر از عشق نیست.پس چیست كه بتواند آن

 ( 334را شرح دهد.) مراحل عشق از ادوار آغازین تصوف ایران از رابعه تا روزبهان، ارنست:
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به عقیدۀ روزبهان،عشق را تنها عشق میتواند تعریف و توصیف كند، یعنی احتیاج »

 ( 1به عشق هم از عشق است.) عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:

د. عشق موضوعی بسیار دقیق از نظر سلمان عشق را نمیتوان به آسانی توصیف نمو

 و باریک است كه زبان از شرح توصیف آن ناتوان است. 

 وصیییف مه روی تو و مهر دل سیییلمان

 

 از بس كییه بگفتیم، نگفتیم تمییامش               

 (111)دیوان سلمان:                      

بنابراین سییلمان علیرغم توصیییفاتی كه از عشییق الهی دارد، باز هم عشییق را قابل توصیییف   

 داند.  نمی

خت    ند پردا  دفتر وصیییف رخش را نتوا

 

له شیییود اوراقش       گل و ال های   گر ورق

 (449)همان:                                 

 بیان عشیییق میسیییر نشیییود به حکایت

 

ست زیادت      شوق ز حد عبارت ا شرح   كه 

 (19)همان:                                      

 تقابل عقل و عشق  -4-1 

و عشق و طرح این مساله كه مقام عشق بسی باالتر از عقل است و آن  تقابل بین عقل

جا كه عشق آید جای عقل نیست و توصیفاتی از این قبیل، یکی از مباحث مهم عرفان و 

تصوف است و تقریبا كمتر عارف و شاعر عارف مسلکی است كه به این موضوع نپرداخته 

نه دلیل؛ عقل كه خود عاجز است، جز بر بین خدا و انسان،نه عقل واسطه است و » باشد. 

آنچه عاجز باشد راه نمیتواند ببرد.عقل آلت است برای عبودیت و البته اشراف بر عبودیت از 

 ( 36او بر نمی آید.) ارزش میراث صوفیه، زرین كوب: 

روز بهان در عبهرالعاشقین، با هدف تبیین تقابل عقل و عشق در نظام فکری خود و 

ۀ تجلی و ازلی بودن عشق،سلطان قدرتمند عشق را در مقابل عقل قرار داده ضمن بیان نظری

چون سهام نور مشاهده از كنانۀ فعل خاص تركان تجلی بركشیدند و در اهداف معانی » است: 

آدم زدند،در هر منزلی بهر معنیی نشان نفاذ حقیقت عشق یافت.همه را اسیر منت عشق 

عشق، رهین محنت دید.عقل را به شمشیر عشق پی  دید،روح را بر چنین صفت از رنجوری

كرده یافت، دل را به زخم سنان عشق مجروح یافت،  نفس را در بیابان مجاهدۀ عشق در 

دست لشگر عشق اسیر دید.بازار عنصر و حواس صورت نزد عناصر و حواس ظاهر و باطن 

فطرت انسانی از پریشان دید،  فهم گریخته، عقل یاوه، وهم مضمحل شده، حسن اصلی با 

 (11دیوانگی عشق روح بهم دیگر مختلط دید. )عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی:

عطار، عراقی، حافظ، مولوی و شبستری و جامی و ... عقل را مغلوب سلمان هم مانند 

شماری است كه عقل را مسحور خود داند و معتقد است كه عشق دارای معجزات بیعشق می

 ه :میگرداند، در غزلی آورد
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 كار با عشییق فتاد از سییرم ای عقل برو 

 

 چه دهی وسوسه، دیدی هنری نیست ترا   

 (44)دیوان سلمان:                         

سلمان عقل را در تقابل با عشق میداند و عشق را بر عقل ارجح میداند. او میگوید: 

بی نیست كه دغدغه من عشق است و در این میان كاری ساخته نیست و در واقع عقل مرك»

)تحلیل تلمیحات عرفانی در دیوان سلمان ساوجی. قندی و « بتواند ما را به مقصود برساند

 (9تجلیل:
سعیی میکند      ست و آن عقل  شق ا  كار ما ع

 
 عقل را باری چه كار اندر میان ما بپرس         

 (443)دیوان سلمان:                       

ون حاصل از آن را رسواگر میخواند. به   شناسد و جن  سلمان، عشق را دشمن فرزانگی می   

نظر او عشق با اینکیه بیمیاری العالج است اما به خاطر صفات برترش برای اهل ذوق جذبه   

 فراوانی دارد. 

كار ببرد    قل را بوی سیییر زلف تو از   ع

 

 عشییق را سییر ز می لعل تو در كار آورد 

 (414)همان:                                

 قتل شهداعشق، م -4-95

روزبهان افکار خود را دربارۀ كشته شدن در راه عشق الهی را با حدیثی از پیامبر)ص( 

مَن اُحرقَ بنارِ العشق، فهو شهیدُ و مَن قُتِلَ فی سبیل اهلل فهو شهیدُ. هركس »آورد كه می

به آتش عشق بسوزد، پس او شهید است و هركس در راه خدا كشته شود پس او شهید است. 

یان سخن میافزاید كه هر كه شهید شد با پیامبران نزد خدا خواهد بود و از به عالوه، با در پا

اما حدیث كتمان از اشارت سید عاشقان » شمشیر غیرت الهی است كه عاشق كشته میشود: 

تسویت احتراق جان است، تا به آتش عشق نیک نیک بسوزد، كه تف آتش عشق بنشیند. 

از آن شهیدش خوانند كه سیف غیرت در منزل ابتال كشته عاشق اگر درِ عشق بکوبد، 

شود...چون به عشق شهید شد با انبیاء در حضرت جبروت و میادین ملکوت به مركب عشق 

عبهرالعاشقین، « )همعنان شدف زیرا كه شاهراه عشق، مقتل شهداست و مشاهد انبیاست.

ایت تا نهایت، نیک غیور سلطان عشق از بد» ( در جای دیگری مینویسد:15بقلی شیرازی:

 ( 419است. از آن مر عاشقان را به سیوف غیرت سر غیربین بردارد.) همان: 

 از نظر سلمان مقام عشق مقام سوختن است: 

با سوختن چو شمعش، اول ز سر برآید .    )دیوان  در جان هر كه گیرد، از سوز عشق آتش 

 ( 454سلمان: 

ه كشته شدن در راه آن عین زندگی است. آنجا كه قدر بلند و عظیم است كمقام عشق آن

 سلمان میگوید:
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 هر كه در راه تو شد كشته نباشد مرده    

 

 زنده آنسییت كه در كوی شییما میمیرد  

 (.449)همان:                              

 ناپذیری آنهاحُسن و عشق،صفت حق  و تفکیک -4-99

كدام بذاته قابل شناختن ناپذیرند و هیچییصفات و ذات حق از هم جدا روزبهاندر دیدگاه 

 به ذاته قابل شناختن نیست. بنابراین عشق كه یکی از صفات اوست، نیستند، پس عشق هم

عشق صفت »و عاشق و معشوق، خودِ خداست و ازلی است و از تغیر و دگرگونی به دور است: 

صفت است. پیش از  قدس است در معدن قدس، از تغیر حوادث منزه است، زیرا كه حق را

: عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی «)وجودِ اكوان و حدثان، عشق و عاشق و معشوق خود بود.

11 ) 

«) حقیقت حُسن» روزبهان، حُسن و عشق را صفت الهی میداند و از آن با تعابیر

( صحبت 19همان: «) حُسن قِدم» و « معدن حُسن»(، 11همان: «)حُسن اصلی»(، 15همان:

اصل محبت از رویت حُسن و جمل »نظر وی اصل عشق، رویت حُسن الهی است: میکند. در

( از سوی دیگر، معتقد است كه بقای عشق به بقای حُسن وابسته 433همان: «)است.

بقاء عشق به بقاء حسن است،  تا بدان حد كه به صروف حوادث و زحمت طبایع و »است:

حُسن تحت سحاب حواس و طبیعت از سیر عناصر و تغیر عمر چون از آینه كالبد شمسِ 

روی معشوق به معدن اصلی روی در میکشد، عشق در عاشق نقصان میگیرد، زیرا كه به 

( از این دیدگاه است كه عشق را چون 11همان: «)غروب او عالمِ صورت متغیر میشود...

اند، چراغی روشنتر از روغن حُسن قدم میداند و میگوید در اصل حُسن و عشق با هم متحد

این اتحاد درواقع، اتحاد صفات و اتحاد ذات حق با صفاتش است.)مفهوم عشق در سوانح 

 ( 11-16العشاق و عبهرالعاشقین، كهدویی و آشنا: 

روزبهان در اغلب جمالتش، عشق و حُسن را با هم میآورد، بنابراین به اعتقاد او تا زیبایی 

ه مشرب عرفانی آنها مبتنی بر عشق است، از نظر عارفانی ك» نباشد عشق نیز وجود ندارد. 

ارفان مکتب جمال نیز موضوع حُسن و زیبایی بسیار مهم است؛ از این رو، آنان را ع

دار جمال حق است، پس بدون تردید در در تصوف عاشقانۀ روزبهان، انسان آیینه..اند.خوانده

به شمار میرود. )  این بینش، عشق به حُسن و زیبایی از لوازم اصلی شناخت و محبت حق

 ( 34مفهوم عشق از دیدگاه روزبهان بقلی،اسفندیار و سلیمانی كوشالی : 

از اشعار سلمان درباره حُسن چنین بر میآید كه او توانسته است اندیشه های جمال 

پرستانه را با عقاید عرفانی تطبیق دهد. از نظر او مشاهده زیبایی و حسن معشوق، عاشق 

 ن حسن، یعنی جمال الهی رهنمون میسازد. پاک را به سوی معد

من این صورت كه میبینم در آن   /رخت آینه حسن است و حسنت صورت و معنی 

 ( 136رخسار میبینم   )دیوان سلمان: 
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ز آفتاب حسن خود، یک ذره پیدا كرده ای  )همان: / لعل را بر آفتاب حسن گویا كرده ای 

413 ) 

نقش خود در آیینه بر او مفتون شد    )همان:  /صورت حسن تو زد عکس تجلی بر دل 

464 ) 

ای بسا رخ كه درین باغ به خون گلگون شد   /در هوای گل رخسار تو ای گلبن حسن 

 ( 441)همان: 

در همه روی زمین یک قبله و یک مذهب  /حسن رویت قبله من نیست تنها كین زمان 

 (14است      )همان: 

همه روی كه جانانه باش یکدل به /وی دگرست ی حسن ار چه ز رهر زمان جلوه

 (33ست)همان: یکی

 

 نتیجه گیری

بندی روزبهان از عشق دیده میشود. سلمان،  در غزلیات سلمان ساوجی افکار و تقسیم

ناپذیرند عشق را از جمله صفات حق میدانند. در دیدگاه وی صفات و ذات حق از هم جدایی

یستند. پس عشق هم بذاته قابل شناختن نیست. در نظر كدام بذاته قابل شناختن نو هیچ

سلمان، در عشق نیز سخن از ابتال و آزمایش است و عشق نهایتی ندارد، زیرا كه معشوق 

 نهایت است، به عبارت دیگر،  عشق و معشوق ازلی و ابدی هستند. بی

ر بر جایگاه عشق از نظر سلمان ساوجی گستره ای از عشق مجازی تا عشق الهی را د

میگیرد. به همین خاطر او میان خالق و مخلوق رابطه عاشقانه میبیند. او معتقد است عشق 

 و عشق بازی صفتی از اوصاف خداوند است كه به توصیف در نمیآید و نامحدود است. 

كه به عشق حقیقی منتهی شود، قبول دارد و معتقد سلمان عشق نفسانی را درصورتی

رای رسیدن به عشق حقیقی و وسیله آالیش روح و روان عاشق و است عشق به انسان، پلی ب

درک جمال حق تعالی است. سلمان عشق غیر حقیقی از نوع عشق یوسف و زلیخا و لیلی و 

مجنون را از نوع عشقهای عفیف دانسته و معتقد است چنین عشقی میتواند عاشق را به حد 

ق حقیقی و هم عشق مجازی نظر نهایت دوست داشتن و عاشقی پیش ببرد. او هم به عش

 دارد، اما درک حقیقت عشق الهی را عالیترین و ارزشمندترین درجه عاشقی میداند. 

 

 منابع

سالم ایرانی - ( هانری كربن، ترجمۀ داریوش شییایگان و 4391) آفاق تفکر معنوی در ا

 باقر پرهام، تهران، نشر پژوهش فرزان روز 

 وب، عبدالحسین ؛تهران، انتشارات امیر كبیر ( زرین ك4391) ارزش میراث صوفیه، -
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 ( كربن،هانری،  ترجمۀ سید جواد طباطبایی، تهران، كویر 4311)  تاریخ فلسفه اسالمی -

(.قندی، محمد تقی. 4341) تحلیل تلمیحات عرفانی در دیوان سلمان ساوجی -

 . 16فصلنامه عرفان اسالمی. سال دوازدهم، شماره  .تجلیل، جلیل

( پازوكی، شهرام ؛مجموعه مقاالت عرفان ایران. به 4391) اشقانۀ روزبهان،تصوف ع -

 كوشش مصطفی آزمایش، تهران: حقیقت 

( چیتیک، ویلیام؛ ترجمۀ جلیل پروین، 4399، ) درآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی -

 چاپ اول، تهران: انتشارات حکمت 

 شارات سهامی خاص  ( مسکوب،شاهرخ،  تهران، شركت انت4351) در كوی دوست -

ساوجی، سلمان بن محمد ؛ با مقدمه دكتر تقی تفضلی  (.4361) دیوان سلمان ساوجی. -

 و باهتمام منصور مشفق. چاپ دوم، انتشارات صفی علیشاه. 

شقین.  - (. بقلی شیییرازی، روزبهان؛ به كوشییش هانری كربن و محمد  4331) عبهر العا

  معین. تهران: انستیتو ایران و فرانسه .

( نیکلسییون، رینولد،  ترجمۀ اسییداهلل آزاد، دانشییگاه    4311)عرفان عارفان مسددلمان -

 فردوسی مشهد  

 ( ستاری، جالل؛ چاپ اول، تهران، مركز 4311، ) عشق صوفیانه -

( ارنست، 4391، ) مراحل عشق از ادوار آغازین تصوف ایران از رابعه تا روزبهان -

 مجد الدین كیوانی،چاپ دوم، تهران، نشر مركز كارل ؛به كوشش لئونارد لویزن،ترجمۀ 

( اسفندیار، محمود رضا و فاطمه 4394)  مفهوم عشق از دیدگاه روزبهان بقلی، -

سلیمانی كوشالی؛ نیمسال نامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادیان، سال چهارم، شمارۀ هفتم، 

 16-34صص

محمد كاظم و  ( كهدویی،4399، ) مفهوم عشق در سوانح العشاق و عبهرالعاشقین -

 31-44؛ صص54و51الله آشنا، مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ 

( 4344)  مقایسۀ تاویلهای عرفانی روزبهان در عبهرالعاشقین و عرایس البیان، -

  3گیری؛ مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، شمارۀ نیری، محمد یوسف و لیال روغن

 الدین كیوانی، تهران، مركز ( لویزن، لئونارد؛ ترجمۀ مجد4391، ) میراث تصوف -


