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SSناشرSمقّدمۀ
بسم  اللـه الرحمن الرحیم

احلمد هلل رّب العامنی و صّلی اهلل علی سّیدنا حمّمد و آله الطاهرین و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أمجعنی

ِذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه«1 ْ ِعَباِد* الَّ قال�اهلل�العظیم: » ... َفَبِشّ
خداوند�متعال�خود�را�در�قرآن�با�اوصاف�واسماء�ُحسنای�زیادی�ستوده�است�که�یکی�از�
آنها�این�است:�»ُکلَّ َیْوِمٍ ُهَو فِی َشْأٍن«2��حضرت�فیّاض�علی�االطالق�که�در�هر�آنی�از�آنات،�شبکۀ�
هستی�را�طبق�قابلیت�های�نهاده�شده�در�آن�به�فیض�وجود�و�َرَحمات�خود�سرشار�می�نماید،�هم�او�
این�استعداد�را�به�عالم�امکان�عطا�کرده�که�در�هر�آنی�قابلیت�دریافت�فیضی�برتر�را�از�سرچشمۀ�

فیض�عالم�داشته�باشد�
از�اینرو�در�نهاد�خلقت�عشق�به�کمال�در�عالم�هستی�را�نهفته�است�و�این�عشق�تا�محو�
عاشق�در�معشوق�اول�از�تکاپو�نمی�ایستد��و�این�چنین�است�که�در�واقع�مدار�کمال�در�عالم�هستی�

را�این�عنصر�إلهی�مدیریت�می�کند�
چه�بی�بهره�اند�آن�ها�که�با�بستن�چشم�سر�و�پنجرۀ�قلب�خود�به�محبّت�و�عشق�،�موجبات�
بی�بهره�شدن�خود�از�دریافت�کمال�بی�نهایت�را�که�آن�به�آن�در�آبشار�وجود�سرازیر�است،�فراهم�

می�کنند�
کتابی�که�پیش�رو�دارید�از�سلسله�مکتوبات�و�ُمنشآت�استاد�اندیشمند�و�محقق�وارستۀ�حوزۀ�
علمیّۀ�مشهد�مقدس�جناب�حجة�اإلسالم�والمسلمین�حاج�شیخ�محّمدحسن�وکیلی�دام�عّزه�است�که�
توسط�فاضل�ارجمند�جناب�حجة�اإلسالم�شیخ�حمزه�فکری�تحریر،�تدوین�و�تکمیل�گردیده�است�و�

1.�قسمتی�از�آیات�17و�18از�سورۀ��39:�الزمر�
2���ذیل�آیۀ��29از�سورۀ��55:�الرحمن�
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به�موضوع�»عشق«،�اقسام�و�انواع�آن�به�ویژه�»عشق�مجازی«�به�صورت�یک�پروژۀ�تحقیقی�گسترده�
و�عمیق�می�پردازد،�تا�همۀ�ابعاد�فقهی،�ِحکمی�و�معرفتی�آن�برای�اهل�دقت�و�نظر�تبیین�شده�و�

چراغی�فراسوی�دلسوختگان�وادی�عشق�و�کمال�باشد�
»موسسۀ�مطالعات�راهبردی�علوم�ومعارف�اسالم«�با�تقدیم�این�اثر�تحقیقی�به�ارباب�علم�و�
عشق�اعالم�می�دارد�آمادۀ�برگزاری�نشستهای�نظریه�پردازی�و�مناظره�پیرامون�مسائل�اساسی�معرفت�
اسالمی�است،�و�در�این�راه�راهبرد�»اتّباع�أحسن«�را�از�یک�سو�و�»پدافند�معرفتی«�را�از�سوی�دیگر�
و�احترام�و�تواضع��به�همۀ�عالقه�مندان�نشر�معارف�اهل�بیت�علیهم�السالم را�سرلوحۀ�همۀ�اقدامات�

علمی�و�عملی�خود�قرار�داده�است�

انتشارات�موسسه�مطالعات�راهبردی�علوم�ومعارف�اسالم
صفر�الخیر�1435
آذر�1392
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SSمؤلفSمقّدمۀ
بسم  اللـه الرحمن الرحیم

الحمد للـه رّب العالمین و الصلوة و السالم على سیّدنا و موالنا محّمد و آله الطاهرین
و لعنة  اللـه على أعدائهم أجمعین و ال حول و ال قّوة إّل باللـه العلّي العظیم

إلهي! َمن ذا الذي ذاَق حالوَة َمحبّتک فراَم منک بدالً، و من ذا الذي أنَِس بُقربک فابتََغى َعنَک 
ِحَوالً؛ إلهي! فاجعلنا مِّمن اصَطَفیتَه لُقربک و ِوالیتک و أخَلصتَه لُِوّدک و َمَحبّتک!1

و� حکمت� مخالفین� علمی� »تحریف�های� مجموعۀ� از� سوم� دفتر� روست� پیش� که� کتابی�
از� یکی� به� و� پرداخته� وحی� و� عقل� منظر� از� مجازی«� »عشق� مسألۀ� تحلیل� به� که� است� عرفان«�
شبهات�و�اتّهامات�دیرینۀ�منتقدین�پاسخ�می�گوید؛�اتّهامی�که�گاه�از�آن�به�نظربازی�و�شهوت�رانی�
با�زیبارویان�تعبیر�شده،�و�گاه�ـ�بدون�رعایت�تقوی�و�انصاف�ـ�با�عنوان�»تجویز�و�ترغیب�لواط«�

مطرح�شده�است�
معروف� مدارس� از� یکی� در� تفکیک� جریان� به� منتسب� مشاهیر� از� یکی� پیش� سال� چند�
تفکیکی�در�مجلس�درس�عقائد�خود،�در�خالل�دهها�مطلب�خالف�واقع�از�جمله�همین�مطلب�را�
مطرح�کرده�بودند�که�جمعی�از�عرفا�ـ�حتّی�عرفاء�شیعه�ـ�قائل�به�جواز�لواط�بوده�و�خود�نیز�به�این�
عمل�شنیع�مبادرت�می�ورزند�و�مرحوم�صدرالمتألّهین�نیز�در�زمرۀ�قائلین�به�جواز�این�امر�می�باشد!�
مّدتی�بعد�کتابی�به�نام�یافته�های�وحیانی�در�تضاد�با�بافته�های�یونانی�توسط�یکی�از�ارادتمندان�
رکن�مکتب�»تفکیک«�در�خراسان�استاد�سید�جعفر�سیّدان�زیدت�توفیقاته�انتشار�یافت��کتاب�مزبور�
در�ضمن�قریب�به�دویست�مورد�مطالب�کذب�و�تحریف�شده�و�ادبیاتی�مشحون�از�جسارت،�ناسزا�
و�تکفیرـ�که�به�خوبی�پرده�از�چهرۀ�حقیقی�جریان�افراطی�تفکیک�در�عصر�حاضر�بر�می�دارد�ـ�

1. مطلع�»مناجاة�المحبّین«�حضرت�امام�زین�العابدین�علیه�أفضل�صلوات�المصّلین��
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از�جمله�در�حدود�سی�صفحه�به�مبحث�عشق�مجازی�با�زیبارویان�پرداخته�و�اتهامات�سخیفی�را�
در�این�زمینه�به�مرحوم�صدرالمتألهین�و�جناب�محیی�الدین�عربی�وارد�کرده�بود��در�اطالعیه�هایی�
که�برای�تبلیغ�کتاب�بر�در�و�دیوار�مدارس�مشهد�نصب�شده�بود،�اولین�موضوع�با�خّطی�درشت�
بین�طالب�حوزه� افتراء�شنیع�در� این� أمردپرستی عرفا!�و�بدین�وسیله� بود:� این�گونه�عنوان�شده�

رواج�داده�شد�
منشأ�اصلی�این�اتّهامات�ـ�چنانکه�خواهد�آمد�ـ�فصلی�مختصر�در�کتاب�شریف أسفار�با�
عنوان�»عشق�الظرفاء�و�الفتیان�لألوجه�الحسان«�و�نیز�برخی�حکایات�و�عبارات�موجود�در�آثار�اهل�
عرفان�می�باشد�که�طبق�معمول�بی�اطالعی�از�اصطالحات�اهل�فن�و�بی�دقّتی�در�فهم�عبارات،�موجب�

سوء�برداشت�و�چنین�نسبت�های�خالف�واقع�و�قبیحی�شده�است�
این�امور�سبب�شد�تا�عالم�مجاهد�استاد�معّظم�حضرت�حجة اإلسالم�والمسلمین�حاج�شیخ�
محّمدحسن�وکیلی�دام�ظّله�العالی�که�بحق�چند�سالی�است�در�حوزۀ�علمیّۀ�مشهد�جهادی�علمی�را�
آغاز�نموده�و�یک�تنه�در�قبال�هجمه�های�پیاپی�مخالفین�معارف�إلهیّه�به�حکمت�و�عرفان�ایستادگی�
کرده�اند�در�سلسله�دروس�»پاسخ�به�شبهات�مربوط�به�عرفان�و�حکمت«�جلسه�ای�را�بدین�مسأله�
به� مجازی� باب�عشق� در� مرحوم�صدرالمتألّهین� دیدگاه� تبیین� بر� آن�عالوه� در� و� داده� اختصاص�
مناسبت�به�اختصار�به�احکام�فقهی�نظر�و�عشق�به�أجنبیّه�و�أمردان�و�بررسی�روایات�مربوط�به�
این�موضوع�بپردازند��و�از�آنجا�که�این�شبهه�از�گذشته�ای�دور�هماره�از�سوی�مخالفین�و�منتقدین�
مطرح�می�شده�و�اذهان�افراد�بی�شماری�را�به�عرفا�و�حکمای�عالیقدر�اسالم�بدبین�نموده�جناب�
استاد�مصلحت�دیدند�که�مباحث�این�جلسه�توسط�حقیر�تحریر�و�تدوین�شده�تا�به�صورت�رساله�ای�

مختصر�در�معرض�مطالعه�و�استفادۀ�عموم�قرار�گیرد�1
محتوای�جلسۀ�مذکور�برای�پاسخ�به�شبهات�مخالفین�کافی�بود،�لیکن�به�مقتضای�حدیث�
شریف�نبوی:�»����ولکّن  اللـه یُحبُّ َعبداً إذا َعِمَل َعَمًل أحَکَمه«2،�نیز�از�آنرو�که�بحث�»عشق«�و�
توابع�آن�مورد�تحقیق�چندانی�قرار�نگرفته�بود�بر�آن�شدیم�تا�در�این�موضوع�با�هدفی�فراتر�از�پاسخ�
به�مخالفین�به�تحقیق�و�موشکافی�بپردازیم��اکنون�کتابی�که�مالحظه�می�کنید�همان�رسالۀ�گفته�شده�
است�که�پس�از�گذشت�بیش�از�دوسال�تحقیق�و�تتبّع�و�مراجعات�و�مباحثات�مستمر�در�خدمت�
استاد�به�محضر�اهل�فضل�تقدیم�می�گردد��از�تالشی�که�در�نزد�استاد�در�به�ثمر�رسیدن�این�اثر�انجام�
گرفته�احدی�جز�خداوند�متعال�آگاه�نیست�و�اگر�به�لطف�إلهی�مقبول�نظر�ارباب�فضل�و�دوستداران�

1. ســابقًا�نیز�نواری�از�درس�عقائد�مزبور�توّسط�برخی�شرکت�کنندگان�به�دست�استاد�رسیده�بود�که�ایشان�نامه�ای�در�
پاسخ�مطالب�آن�درس�نگاشته�بودند�که�محتوای�آن�نامه�نیز�در�ضمن�این�کتاب�گنجانده�شد�

2. أمالی�صدوق،�ص�385؛�بحاراألنوار،�ج�6،�ص�220�
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دانش�و�معرفت�افتد�باید�گفت:�
ـــِمیَـــَری النـــاُس ُدهنـــاً فـــي القواریـــر صافیـــًا ـــی رأس ِسمِس ـــري عل ـــا یَج ـــدرِ م و لَم یَ

در�اینجـا�الزم�اسـت�مراتـب�امتنان�خود�را�از�مسـئولین�محترم�مؤسسـۀ�مطالعات�راهبردی�
علوم�و�معارف�اسالم�باألخص�مدیر�معّزز�حجة اإلسالم�و�المسلمین�دعائی�دامّ�مجده��و�معاون�محترم�
تحقیق�اندیشـمند�فرهیخته�اسـتاد�ارجمند�حجة اإلسالم�و�المسـلمین�واسـطی�دام�ظّله�نیز�ابراز�نمایم�
امیـد�اسـت�که�این�خدمـت�ناچیز�مقبـول�درگاه�حضـرت�أحدیّت�جلّ�شـأنه�العزیز�و�مورد�
عنایـت�ولـّی�نعمـت�حضـرت�ثامن�الحجـج�علیه�السـالم�و�امـام�عصـر�حضـرت�بقیّة ��اللــه�األعظم�

أرواحنا�لتراب�مقدمه�الفـداء�واقـع�شـود�

نکاتی در مورد این کتاب
در�اینجا�مناسب�است�نکاتی�را�به�عرض�خوانندگان�محترم�برسانم:

1��در�این�کتاب�بالغ�بر�یکصد�روایت�از�أهل�بیت�طاهرین�صلوات��اللـه�علیهم�أجمعین�طرح�
و�بررسی�گردیده�و�مشکالت�و�ابهامات�بسیاری�از�کلمات�ایشان�برطرف�گردیده�و�جلوه�هایی�از�

اعجاز�آن�ذوات�مقّدسه�در�بیان�معارف�تکوینی�و�تشریعی�نشان�داده�شده�است�
نیز�در�پاره�ای�موارد�تحقیقات�و�تدقیقات�فقهی��بر�پایۀ�مبانی�فلسفی�حکمت�متعالیه�ارائه�شده�
که�به�نظر�می�رسد�افق�های�جدیدی�را�در�احکام�روابط�مرد�و�زن�فرا�روی�فقهاء�عظام�ایجاد�نماید�

2��به�گفتۀ�برخی�از�محّققین،�در�حال�حاضر�در�مجامع�علمی�غرب�صدها�مورد�مقاله�و�
کتاب�و�تحقیق�در�موضوع�»فلسفۀ�عشق«�نوشته�شده�است؛�حال�آنکه�در�میان�مسلمین�علی�رغم�
طرح�این�بحث�در�برخی�متون�اّولیه،�در�متأخرین�جز�مرحوم�صدرالمتألّهین�و�برخی�از�کسانی�که�

متأثّر�از�وی�بوده�اند�شخص�دیگری�تحقیق�چندانی�ارائه�نکرده�است�
در�کتاب�حاضر�عالوه�بر�شرح�و�تبیین�فرمایش�صدرالمتألهین�در�أسفار،�به�مناسبت�در�تنقیح�
و�تکمیل�برخی�مواضع،�تحقیقات�جدیدی�ارائه�شده�به�طوری�که�می�توان�گفت�این�کتاب�بیش�از�آنکه�

مورد�استفادۀ�منتقدین�قرار�گیرد�برای�اهل�فضل�و�دوستداران�حکمت�مفید�خواهد�بود�
درعین�حال�چون�این�نوشتار�جزء�فعالیت�های�اّولیه�در�باب�عشق�مجازی�محسوب�می�شود�

پروندۀ�نقد�و�تکمیل�آن�باز�است�
3��آنچه�در�کتاب�حاضر�از�بیانات�استاد�تقریر�و�تحریر�شده،�و�اندکی�که�حقیر�افزوده�است،�
تمامًا�به�مالحظۀ�دقیق�ایشان�رسیده�و�جنابشان�در�تصحیح�و�تکمیل�آنها�نکات�بسیار�و�فصولی�چند�
به�قلم�شریف�خود�اضافه�فرموده�اند،�به�طوری�که�باید�گفت�این�کتاب�تألیف�شخص�ایشان�است��
با�این�حال�از�سر�لطفی�که�سالیانی�است�بر�این�ناچیز�داشته�و�از�باب�شاگردپروری،�سنّت�دیرینۀ�

حوزه�های�علمیّه�این�کتاب�به�اسم�حقیر�به�طبع�می�رسد�
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به��هر�روی�الزم�می�دانم�از�جملۀ�آنچه�به�قلم�استاد�مکتوب�شده�به�فصل�»تحقیقی�دربارۀ�
عشق�نفسانی�و�شهوانی«�و�رسالۀ�فقهیّۀ�الحاقی�در�پایان�کتاب�اشاره�نمایم�

4��و�نکتۀ�آخر�خطاب�به�منتقدین�حکمت�و�عرفان:
و� مطالعه� با� که� نیستند� مسائلی� فلسفی� مباحث� که� می�کند� روشن� خوبی� به� کتاب� این� �
توّرق�کتب�حکمت�و�به�سادگی�به�دست�آیند،�بلکه�محتاج�دقّت،�تعّمق،�تخّصص�و�زانوزدن�در�
محضر�اهل�فن�می�باشند��مطالعۀ�این�کتاب�نشان�خواهد�داد�که�برداشت�های�مخالفین�از�عبارات�
عرفا�و�فالسفه�به�خصوص�حکیم�بزرگ�عالم�اسالم�فیلسوف�إلهی�و�عالم�ربّانی�مرحوم�آخوند�
با�مقصود�و�مراد�آن�بزرگمرد�فاصله�داشته�و� صدرالمتألهین�شیرازی�قّدس��اللـه�نفسه�الزکیّه�چقدر�
نقدهایی�که�به�مطالب�او�وارد�ساخته�اند�جفایی�بزرگ�در�حّق�او�و�ظلمی�عظیم�به�عالم�علم�و�

حکمت�است��
مستقیم«� »صراط� مجموعۀ� در� همواره� که� نکته�ای� تذّکر� و� ختام� حسن� باب� از� اینجا� در�
از�زبان�مبارک�یکی�از�حجج�إلهی�روایتی�را�که�مرحوم�ابن�شهر�آشوب� بر�آن�تأکید�شده،�لیک�
رحمة  اللـه علیه از�أبی�القاسم�کوفی�در�کتاب�التبدیل�نقل�نموده�ذکر�می�نمائیم،�باشد�که�سرگشتگان�

وادی�طلب�را�راهگشا�بوده�و�سودمند�افتد�
وی�می�گوید:�اسحق�کندی�فیلسوف�عراق�در�عصر�خویش�که�به�زعم�خود�قرآن�کریم�را�
مشتمل�بر�مطالب�متعارض�یافته�بود،�شروع�به�نوشتن�کتابی�در�تناقضات�قرآن�نمود��امام�حسن�
عسکری�علیه�السالم�که�به�واسطۀ�یکی�از�شاگردان�او�از�این�جریان�اطالع�یافتند�توسط�آن�شاگرد�

برای�وی�پیغام�فرستادند�که:
»إن أتاک هذا الُمتکّلُم بِهَذا القرآِن َهل یَجوُز أن یکوَن مراُده بما تکلََّم بِه مِنه َغیَر 
الَمعانِي التي َقد َظننتَها أنّک َذَهبَت إلیها؟«�)اگر�گویندۀ�این�قرآن�نزد�تو�آید�و�تو�را�
از�مراد�خویش�آگاه�سازد�آیا�ممکن�است�که�مقصود�او�از�آنچه�بدان�تکّلم�کرده�غیر�

از�معانی�باشد�که�تو�گمان�کرده�ای�و�بدان�سمت�رفته�ای؟(
وقتی�شاگرد�گفتار�حضرت�را�بر�او�عرضه�کرد�تأّملی�نموده�و�چنین�احتمالی�را�از�جهت�عقلی�
و�ادبی�ممکن�دانست��در�این�هنگام�هیزم�طلبیده�آتشی�فراهم�آورد�و�جمیع�آنچه�نوشته�بود�را�سوزاند�1
بدیهی�است�که�غرض�از�نقل�این�حدیث�شریف�استفاده�از�مالک�مذکور�در�کالم�نورانی�
حضرت�است�که�هر�کالم�برخاسته�از�حکمتی�را�در�بر�می�گیرد،�نه�اّدعای�همسنگی�کلمات�عرفا�و�
حکما�با�ثقل�اکبر�إلهی؛�چه�اینکه�به�گفتۀ�بزرگ�شارح�حکمت�متعالیۀ�صدرائی�حکیم�متألّه�آخوند�

مّلعلی�نوری�قّدس�سّره:

1. مناقب�آل�أبي طالب،�ج4،�ص��424)با�اندکی�تلخیص(�
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»فلیُعلم أنّي�لست�اُرید�أّن�کّل�ما�قال�به�هؤالء�الحکماء�و�اُولئک�العرفاء�یجب�أن�
یکون�له�وجه�وجیه�و�محمل�صحیح،�و�الیمکن�أن�یخطؤوه�أو�یأتوه�بقول�قبیح؛�و�
من�أین�و�أنّی�یتیّسر�هذا؟!�إنّما�هذا�منصب�َمن�عصمه��اللـه�تعالی�من�المعصومین�

عن�السهو�و�الخطاء�
و�لست�أقول�بأّن�ما�بین�دفّتي�األسفار�و اُثولوجیا کالوحي�النازل�من�السماء�و�مطابق�
أو�الطائل� بباطل� لم�یأتوا� و� علیهم�السالم،� األولیاء� عنه� األنبیاء�و�کشف� به� لما�جاء�
أصاًل؛�بل�نرید�أّن�ُجّل�کلماتهم�و�أکثر�عباراتهم�المرموزة�لیس�المراد�منها�ما�یتراءی�

من�ظواهر�ألفاظها�المستنکرة المکروهة بالبدیهة؛�و�الاُرید�غیر�هذا�«1
)باید�دانست�که�غرض�من�این�نیست�که�هر�آنچه�فیلسوفان�و�عارفان�گفته�اند�دارای�
توجیهی�بجا�و�محملی�صحیح�است�و�امکان�ندارد�که�در�مطالبشان�به�خطا�رفته�
یا�از�الفاظی�نابجا�استفاده�کرده�باشند��و�چگونه�چنین�چیزی�ممکن�باشد؟!�و�حال�
آنکه�عصمت�از�خطای�در�گفتار�منصبی�است�مختّص�به�کسانی�که�خداوند�آنها�را�

از�فراموشی�و�لغزش�بازداشته�است�
و�نیز�منظور�من�این�نیست�که�همۀ�آنچه�در�أسفار�و اُثولوجیا�مطرح�شده�مانند�وحی�
نازل�از�آسمان�و�مطابق�با�گفتار�أنبیا�و�شهود�أولیاء�إلهی�است�و�نویسندگان�آنها�
هیچ�مطلب�باطل�یا�بی�فائده�ای�طرح�نکرده�اند��بلکه�منظور�ما�این�است�که�مراد�از�
اغلب�کلمات�و�عبارات�مبهم�و�رمزگونۀ�آنها�مطالب�ناپسند�و�بدیهّی�البطالنی�که�

از�ظاهرشان�به�ذهن�می�رسد�نمی�باشد؛�همین!(
به�امید�روزی�که�همۀ�موالیان�أهل�بیت�عصمت�و�طهارت�علیهم�السالم�بر�سر�سفرۀ�پرنعمت�
معارف�إلهی�ایشان�که�شّمه�ای�از�آن�در�حکمت�بحثی�و�عرفان�نظری�متجّلی�شده�گرد�آییم�و�در�
صراط�مستقیم�ایشان�به�سمت�معشوق�حقیقی�حرکت�نمائیم���اللـهم�ربّنا�أنزل�علینا�مائدًة�من�السماء�
تکون�لنا�عیداً�ألّولنا�و�آخرنا�و�آیًة�منک؛�بجاه�محّمد�و�آله�الطاهرین�صّلی��اللـه�علیه�وعلیهم�أجمعین�

هشتم�ربیع�الثانی�1434
عید�میالد�امام�حسن�عسکری�علیه�الّسالم

مشهد�مقّدس�رضوی
علی�شاهدهاآالف� التّحیّة�والسالم

حوزۀ�علمیّه�ـ�شیخ�حمزه�فکری�شمیرانی

1. الرقیمةالنوریّة�)مطبوع�در�دفتر�ششم�میراث�حوزه�اصفهان(،�ص�100�
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نگاهی گذرا به کتاب حاضر
کتاب�حاضر�در�چهار�بخش�اصلی�تنظیم�شده�است:

بخش اّول�در�تقریر�و�توضیح�فرمایش�صدرالمتألّهین�رضوان��اللـه�علیه�است�که�به�اعتباری�
مهّمترین�بخش�کتاب�می�باشد�

در�این�بخش�تفاوت�های�عشق�نفسانی�و�شهوانی�و�شاخصه�های�هر�یک�به�تفصیل�توضیح�
داده�شده�است�و�ثابت�شده�که�این�طور�نیست�که�محبّت�به�زیبارویان�الزامًا�شهوانی�باشد��در�این�
قسمت�توضیحی�دقیق�از�قاعدۀ�»الظاهر�عنوان�الباطن«�و�قاعدۀ�»المجاز قنطرة الحقیقة«�ارائه�شده�و�
منافع�و�مضّرات�عشق�مجازی�از�منظر�عقل�بررسی�گشته�است��نکتۀ�مهّم�این�بحث�آنست�که�عشق�
شهوانی�از�منظر�مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�امری�مذموم�است�و�کالم�وی�تمامًا�ناظر�به�عشق�
نفسانی�و�فوائد�عقلی�آن�است�و�در�کتاب أسفار�بحث�متمرکز�بر�هست�ونیست�ها�است�و�بایدها�

و�نبایدها�از�حیطۀ�بحث�وی�خارج�است�
منظر� از� زیبارویان� به� نظر� بررسی�حکم�عشق�و�محبّت�و�همچنین� به� کتاب� دّوم� بخش 
روایات�و�کالم�فقها�می�پردازد��در�این�بخش�در�ابتدا�فهرستی�از�روایاتی�که�مضامین�موجود�در�کالم�
صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�را�تأیید�می�کند�ارائه�شده�و�اثبات�شده�که�از�منظر�شرع�مقّدس�نیز�محبّت�
به�دو�قسم�شهوانی�و�نفسانی�تقسیم�می�شود��و�سپس�در�فصل�دّوم�ابتدا�به�بررسی�حکم�فقهی�نظر�
به�چهرۀ�زیبارویان�پرداخته�و�فتاوای�برخی�از�معاصران�که�معتقدند�تماشا��نمودن�زن�أجنبیّۀ�زیبارو�
به�قصد�تلّذذ�غیرشهوانی�جائز�می�باشد،�نقل�و�بررسی�شده�و�پس�از�آن�حکم�فقهی�عشق�نفسانی�

و�اقسام�آن�بررسی�گردیده�است��
بخش سوم�کتاب�به�بررسی�دو�اثر�از�آثار�تفکیکیان�در�نقد�بحث�عشق�مجازی�می�پردازد��
اّول�کتاب�»عارف�و�صوفی�چه�می�گویند؟«�تألیف�مرحوم آیة�اللـه�حاج��میرزا�جوادآقا�تهرانی� اثر�
رحمة  اللـه علیه�است�که�دربرگیرندۀ�بحثی�مختصر�ولی�مؤّدبانه�و نسبًة�علمی�می�باشد�و�در�طی�یازده�
نکته�اشتباهات�آن�بررسی�گردیده�است��اثر�دّوم�همان�کتاب�یافته�های وحیانی�است�که�باعث�اصلی�
بر�تدوین�این�کتاب�بود��کتاب یافته�های وحیانی�گرچه�فاقد�هویّت�علمی�است�و�محتوای�آن�ارزش�
نقد�عالمانه�ندارد،�عالوه�بر�آنکه�مشتمل�بر�تعابیری�زشت�و�سخیف�است�که�نقل�آن�نیز�مناسب�
نیست؛�ولی�با�این�حال�به�دو�جهت�عبارات�آن�به�تفصیل�نقل�گشته�و�در�طی�حدود�بیست�وسه�

نکته�اشتباهات�آن�تذّکر�داده�شده�است:
عمومی� فضای� میان� در� رائج� افکار� جزء� کتاب� این� غیرعلمی� محتوای� اینکه� اّول� جهت�

تفکیکیان�می�باشد�و�بررسی�تفصیلی�آن�مورد�نیاز�برادران�تفکیکی�است�
دّوم�آنکه�عبارات�و�ادبیات�این�کتاب�نشانگر�گوشه�ای�از�حقائق�پس�پردۀ�جامعۀ�تفکیکی�
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معاصر�می�باشد،�حقائقی�که�تفکیکیان�تالشی�دامنه�دار�برای�پنهان�نمودن�آن�کرده�و�سعی�می�کنند�
که�جریان�تفکیک�را�جریانی�دارای�ادب�و�حسن�خلق�و�تقوا�معّرفی�کنند��نقل�عبارات�این�کتاب�

برای�نشان�دادن�این�حقائق�تاریخی�ضروری�می�نماید�
بخش چهارم�کتاب�دربارۀ�عشق�و�معشوق�در�اشعار�عارفان�است��در�فصل�اول�این�قسمت�
شواهدی�از�اشعار�عاشقانۀ�فقیهان�عارف�ارائه�گشته�و�سپس�به�عوامل�استفاده�از�اصطالحات�عشق�
مجازی�در�اشعار�عرفانی�پرداخته�شده�و�در�ادامه�طی�سه�فصل�با�عناوین�»عشق�و�معشوق�در�
اشعار�خواجه�حافظ�رحمه��اللـه«�و�»شیخ�شبستری�و�عشق�مجازی«�و�»محیی�الدین�و�عشق�مجازی«�
اثبات�شده�که�الفاظی�که�در�اشعار�عرفانی�به�کار�می�رود�دارای�معانی�بلندی�است�که�از�محدودۀ�
عشق�به�زیبارویان�عالم�طبع�به�مراتب�فراتر�می�باشد�و�غالب�این�کلمات�به�حسب�اصطالحات�و�
زبان�خاص�اهل�عرفان�به�کار�می�رود��و�سپس�ضمن�بحث�هایی�تاریخی،�ثابت�شده�که�نسبت�عشق�
شهوانی�به�مرحوم�خواجه�حافظ،�جناب�محیی�الدین�و�شیخ�شبستری�کذب�است��و�در�ضمن�آن�
تحقیقی�تاریخی�دربارۀ�کتاب�مجالس العّشاق�و�داستان�های�جعلی�آن�دربارۀ�عشق�بازی�بزرگان�اهل�

عرفان�ارائه�شده�است�
در�پایان�کتاب�نیز�طی�یک�جمع�بندی�کوتاه�به�آثار�بحث�عشق�مجازی�و�دو�دیدگاه�مزبور�
بنیان�خانواده� در�فهم�روایات،�مباحث�فقهی،�مباحث�اخالقی�و�در�نهایت�رفتارهای�اجتماعی�و�

اشاره��شده�است�
پس�از�پایان�کتاب�مجموعه�مباحثی�که�مرتبط�با�کتاب�بوده�ولی�درج�آن�در�متن�یا�حاشیه�
موجب�آشفتگی�نظم�کتاب�می�گشته�است�در�طی�یازده�ضمیمه�آورده�شده�که�بحمد�اللـه�مشتمل�بر�
نکاتی�عقلی،�فقهی،�تاریخی�و�مباحثی�مفید�و�ارزشمند�است��در�انتها�نیز�رساله�ای�فقهی�در�حکم�

»نظر�به�أجنبیّه«�آمده�که�نکات�فقهی�نو�و�تازه�ای�را�در�بر�گرفته�است�
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پیشینة بحث از عشق مجازی
یکی�از�مباحثی�که�حکمای�اسالمی�بدان�پرداخته�اند�ـ�و�پیشینۀ�آن�در�آثار�حکمای�قبل�از�
اسالم�نیز�به�چشم�می�خورد�1ـ�بحث�از�عشق�است��در�میان�متون�اسالمی�شاید�اّولین�کتابی�که�به�
تفصیل�از�این�بحث�سخن�گفته�رسائل  إخوان الّصفاء�است�که�رسالۀ�سی�و�هفتم�خود�را�به�بررسی�
ماهیّت�عشق�و�آثار�و�عوامل�آن�و�اقسام�معشوقات�و�محبوبات�اختصاص�داده�است��2شیخ�الرئیس�
ابن�سینا�بدین�موضوع�در�إشارات�3اشاره�ای�نموده�و�رساله�ای�مستقل�نیز�در�این�باب�نگاشته�و�از�
سریان�عشق�در�جمادات،�نباتات�و�حیوانات�سخن�گفته�و�در�نهایت�به�»عشق�الظرفاء�و�الفتیان�
لألوجه�الحسان«�و�عشق�نفوس�إلهیّه�پرداخته�و�اثبات�کرده�که�همه�موجودات�عاشق�خداوند�متعال�

می�باشند�4
�� �خصوصًا�عشق�عفیفـ� پس�از�وی�در�شروح�إشارات�و�متون�حکمت�اشراق�بحث�از�عشقـ�

به�طور�پراکنده�به�چشم�می�خورد�و�هر�کس�به�تناسب�نکته�ای�بر�این�بحث�افزوده�است�5
مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�در�موقف�ثامن�از�سفر�ثالث�از�کتاب�شریف�أسفار�در�طی�
�22فصل�به�بحث�دربارۀ�عنایت�إلهی�و�رحمت�واسعۀ�حضرت�حق�پرداخته،�و�مظاهر�عنایت�و�
تدبیر�خداوند�متعال�و�حکمت�وی�در�اصناف�مخلوقات�را�شرح�نموده،�و�شبهاتی�را�دربارۀ�وجود�
شرور�پاسخ�گفته�اند��به�مناسبت،�بحث�به�سریان�عشق�به�خداوند�در�همۀ�موجودات�کشیده�شده�
است�و�لذا�هشت�فصل�از�این�موقف�را�به�بحث�دربارۀ�عشق�اختصاص�داده�اند��مباحث�این�فصول�
کاماًل�ناظر�به�نقد�و�بررسی�کلمات�شیخ�الرئیس�در�رسالة العشق�است،�و�به�تناسب�به�کلمات�رسائل  

إخوان الصفاء�نیز�پرداخته�شده�است�

1. رک أفالطون في اإلسالم،�ص��18و19؛�تاریخ�فلسفه�در�جهان�اسالمی،�ص�59؛�تاسوعات،�ص��481ـ�505�
2. رسائل�إخوان�الصفاء،�ج��269�،3ـ�286�

3. شرح��اإلشارات�و�التنبیهات،�ج�3،�ص�380�
4. رسائل�ابن�سینا،�ص��374ـ�397�

5. شرح�اإلشارات،�ج�2،�ص�116؛�رسائل��الشجرة اإللهیة،�ج�1،�ص��515ـ�517؛��626ـ�629؛�647�
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عنوان�این�هشت�فصل�چنین�است:
فصل�15:�در�اثبات�اینکه�همۀ�موجودات�عاشق�خداوند�سبحان�می�باشند�

فصل�16:�در�بیان�طریقی�دیگر�در�اثبات�سریان�عشق�در�همۀ�اشیاء�
فصل�17:�در�بیان�اینکه�گرچه�معشوق�حقیقی�همۀ�موجودات�خیر�مطلق�)حق�متعال(�است،�

ولی�هر�یک�برای�خود�معشوقی�خاص�نیز�دارد�که�وسیلۀ�رسیدن�به�معشوق�عام�است�
فصل�18:�در�تنبیه�بر�اثبات�صور�مفارقه�ای�که�ُمثُل�اصنام�حیوانیه�و�نباتیّه�هستند�از�طریق�

این�بحث�
فصل�19:�در�ذکر�عشق�ظرفا�و�فتیان�به�صورت�های�زیبا�
فصل�20:�در�تفاوت�معشوقات�به�جهت�تفاوت�وجودات�

فصل�21:�در�اختالف�مردم�در�محبوبات�
فصل�22:�در�اشاره�به�محبّت�إلهیّۀ�مختص�به�عرفاء�کامل�و�أولیای�واصل�

عناوین�پنج�فصل�اّول�بیشتر�ناظر�به�رسالۀ عشق�بوعلی�است�و�سه�فصل�آخر�به�رسائل 
 إخوان الّصفاء.

عنوان�فصل��19برگرفته�از�عنوان�فصل�پنجم�از�رسالۀ عشق�بوعلی�است:�»في�عشق�الظرفاء�
و�الفتیان�لألوجه�الحسان«�که�در�مقام�بیان�حکمت�إلهی�در�خلقت�عشق�در�نفوس�انسانی�و�فوائد�
آن�مطرح�شده،�و�به�نوعی�بحثی�استطرادی�است�که�در�خالل�بحث�از�عشق�همۀ�موجودات�به�

حضرت�حق،�به�تناسب�رسالۀعشق�آمده�است�
مّلصدرا در�این�فصل�ـ�گرچه�عنوان�را�از�رسالۀعشق�گرفته�ـ�ولی�بیشتر�به�عبارات�رسائل 
 إخوان الصفاء�و�شرح�خواجۀ�طوسی�بر إشارات�پرداخته،�و�در�کنار�آن�مطالبی�ارزشمند�را�در�تکمیل�

یا�نقد�سخنان�ایشان�افزوده�است�1
علی�رغم�اینکه�این�فصل�در�أسفار�تقریبًا�استطرادی�است�و�مّلصدرا�نیز�مستقاًل�آن�را�قلم�
نزده،�بلکه�در�مقام�شرح�و�نقد�کلمات�پیشینیان�است�و�مطالبی�ارزشمند�در�آن�به�ودیعت�نهاده؛�
ولی�برداشت�های�ناصواب�منتقدین�حکمت�موجب�نسبت�دادن�مطالبی�خطا�به�وی�گشته�و�زبان�
ایشان�را�به�اعتراض�گشوده�است�تا�جائی�که�وی�را�مدافع�نظربازی�و�شهوت�رانی�و�حتی�لواط�
شمرده�اند��غرض�در�این�بخش�بررسی�عقلی،�شرعی�و�تاریخی�نکاتی�از�این�فصل�است�که�موجب�

سوء�برداشت�عده�ای�شده�است�
قبل�از�تقریر�و�توضیح�فرمایش�ایشان،�عبارات�متن�أسفار�در�این�فصل�بتمامه�آورده�می�شود�تا�
خوانندگان�فاضل�ابتدا�خود،�اصل�مطالب�را�مطالعه�نمایند�و�پیش�زمینۀ�بحث�برای�ایشان�فراهم�شود�

1. مقایســۀ�بین�این�قســمت�از رسائل��إخوان�الصفاء�با�کتاب�شریف�أســفار�عظمت�مرحوم�صدرالمتألّهین�در�تحقیق�
مطالــب�ِحکمی�و�دقّت�نظر�واالی�وی�را�نشــان�خواهد�داد��مرحوم�مّلصــدرا�در�جنگ�خود�نیز�ـ�که�در�جوانی�در�
حدود��25سالگی�تألیف�نموده�است�ـ�عبارات�این�قسمت�از�رسائل��إخوان�الصفاء�را�به�شکل�کامل�آورده�است�)رک��

جنگ مّلصدرا،�ص��174ـ�190(�
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عبارات مرحوم صدرالمتألهین در أسفار
الفصل�)19(�في�ذکر�عشق�الظرفاء�و�الفتیان�لألوجه�الحسان�

ـّه حسن أو قبیح، محمود  ـّه اختلف آراء الحکماء في هذا العشق و ماهیّته و أن اعلم أن
ـّه من فعل  إن ـّه رذیلة و ذكر مساویه و قال:  أن ـّه و ذكر  أو مذموم. فمنهم من ذم
ـّه فضیلة نفسانیّة و مدحه و ذكر محاسن  البّطالین و الُمعّطلین. و منهم من قال: إن
أهله و شرف غایته. و منهم من لم یقف على ماهیتّه و علله و أسباب معانیه و غایته. 

و منهم من زعم أنّه مرض نفسانّي. و منهم من قال: إنّه جنون إلهّي. 
و الذي یدّل علیه النظر الدقیق و المنهج األنیق و مالحظة ااُلمور عن أسبابها الکلیّة 
الشدید بحسن  االلتذاذ  أعني  ـ  العشق  أّن هذا  الحکمیّة  العالیة و غایاتها  مبادیها  و 
الصورة الجمیلة و المحبّة المفرطة لمن وجد فیه الشمائل اللطیفة و تناسب األعضاء 
و جودة التركیب ـ لّما كان موجوداً على نحو وجود ااُلمور الطبیعیة في نفوس أكثر 
ااُلمم من غیر تکّلف و تصنّع، فهو المحالة من جملة األوضاع اإللهیة التي یترتب 
علیها المصالح و الحکم؛ فالبّد أن یکون مستحسنًا محموداً سیّما و قد وقع من مبادٍ 

فاضلة ألجل غایات شریفة. 
أّما المبادي فألنّا نجد أكثر نفوس ااُلمم التي لها تعلیم العلوم و الصنائع اللطیفة و 
اآلداب و الریاضیات مثل أهل الفارس و أهل العراق و أهل الشام و الروم و كل قوم 
فیهم العلوم الدقیقة و الصنائع اللطیفة و اآلداب الحسنة غیر خالیة عن هذا العشق 
اللطیف الذي منشؤه استحسان شمائل المحبوب و نحن لم نجد أحداً ممن له قلب 
لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمة خالیًا عن هذه المحبّة في أوقات 

عمره. 
و لکن وجدنا سائر النفوس الغلیظة و القلوب القاسیة و الطبائع الجافیة من األكراد 
و األعراب و الترک و الزنج خالیًة عن هذا النوع من المحبّة. و إنّما اقتصر أكثرهم 
فاد كما في طباع  على محبّة الرجال للنساء و محبّة النساء للرجال طلبًا للنکاح و السِّ
سائر الحیوانات المرتکزة فیها حّب االزدواج و السفاد؛ و الغرض منها في الطبیعة 
إبقاء النسل و حفظ الصور في هیولیاتها بالجنس و النوع إذ كانت األشخاص دائمة 

السیالن و االستحالة. 
و أّما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء و ذوي لطافة الطبع، فلِما ترتّب 
علیه من تأدیب الغلمان و تربیة الصبیان و تهذیبهم و تعلیمهم العلوم الجزئیة كالنحو 
و اللغة و البیان و الهندسة و غیرها و الصنائع الدقیقة و اآلداب الحمیدة و األشعار 
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اللطیفة الموزونة و النغمات الطیّبة و تعلیمهم القصص و األخبار و الحکایات الغریبة 
و األحادیث المرویّة إلى غیر ذلک من الکماالت النفسانیة. فإّن األطفال و الصبیان 
ااُلستادین و  تعلیم  إلى  بعُد محتاجون  فهم  ااُلّمهات  و  اآلباء  تربیة  استغنوا عن  إذا 
أجل  فمن  التعّطف؛  و  اإلشفاق  بنظر  إلیهم  التفاتهم  و  توّجههم  المعّلمین و حسن 
ذلک أوجدت العنایة الربانیّة في نفوس الرجال البالغین رغبًة في الصبیان و تعّشقًا 
و محبًّة للغلمان الحسان الوجوه، لیکون ذلک داعیًا لهم إلى تأدیبهم و تهذیبهم و 
تکمیل نفوسهم الناقصة و تبلیغهم إلى الغایات المقصودة في إیجاد نفوسهم. و إّل 
لما خلق  اللـه هذه الرغبة و المحبّة في أكثر الظرفاء و العلماء عبثًا و هباًء، فال بّد في 
ارتکاز هذا العشق النفسانّي في النفوس اللطیفة و القلوب الرقیقة غیر القاسیة و ال 

الجافیة من فائدة حکمیة و غایة صحیحة. 
و نحن نشاهد ترتّب هذه الغایات التي ذكرناها، فالمحالة یکون وجود هذا العشق في 
اإلنسان معدوداً من جملة الفضائل و المحسنات، ال من جملة الرذائل و السیّئات. و 
لعمري إّن هذا العشق یترک النفس فارغًة عن جمیع الهموم الدنیاویة إّل هّم واحد؛ 
فمن حیث یجعل الهموم هّمًا واحداً هو االشتیاق إلى رؤیة جمال إنساني فیه كثیر 
أَْحَسِن  ِف  ـَن  َٰ ْنس اْلِ َلَقْدَخَلْقنَا  بقوله:  إلیه  أشار  حیث  جالله  و  جمال  اللـه  آثار  من 
َتْقِویٍم1 و قوله: ُثمَّ َأْنَشْأَنـُٰه َخْلًقا َءاَخَر َفَتَباَرَك  الَلـُه َأْحَسُن اْلَـِٰلِقنَی 2 سواء كان المراد 
من الخلق اآلخر الصور الظاهرة الکاملة أو النفس الناطقة ألّن الظاهر عنوان الباطن و 
الصورة مثال الحقیقة و البدن بما فیه مطابق للنفس و صفاتها و المجاز قنطرة الحقیقة. 
إفراط  مبدؤه  لم يكن  إذا  اإلنساني  للشخص  النفسانّي  العشق  هذا  ذلک،  و ألجل 
الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركیبه و اعتدال مزاجه و 
حسن أخالقه و تناسب حركاته و أفعاله و غنجه و دالله معدود من جملة الفضائل. 
و هو یرقّق القلب و یذّكي الذهن و ینبّه النفس على إدراک ااُلمور الشریفة. و ألجل 
ذلک أمر المشایخ مریدیهم في االبتداء بالعشق و قیل: »العشق العفیف أوَفى سبب 
في تلطیف النفس و تنویر القلب« و في األخبار: »إّن  اللـه جمیل یُحّب الجمال« و 

قیل: »من عشق و عّف و كتم و مات، مات شهیداً.«. 
و تفصیل المقام أّن العشق اإلنساني ینقسم إلى حقیقّي و مجازي. و العشق الحقیقي 
هو محبّة  اللـه و صفاته و أفعاله من حیث هي أفعاله، و المجازي ینقسم إلى نفسانّي 

1. آیۀ��4از�سورۀ�95:�التین�
2. آیۀ��14از�سورۀ�23:�المؤمنون�
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المعشوق  العاشق  النفساني هو الذي یکون مبدؤه مشاكلة نفس  و إلى حیوانّي. و 
في الجوهر، و یکون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ألنها آثار صادرة عن نفسه. و 
الحيواني هو الذي یکون مبدؤه شهوًة بدنیًّة و طلب لّذة بهیمیّة، و یکون أكثر إعجاب 

ـّها اُمور بدنیّة.  العاشق بظاهر المعشوق و لونه و أشکال أعضائه ألن
النفس األّمارة و  الثاني مما یقتضیه  لطافة  النفس و صفاتها و  و األّول مّما یقتضیه 
یکون في األكثر مقارنًا للفجور و الحرص علیه، و فیه استخدام القوة الحیوانیة للقوة 
الناطقة؛ بخالف األّول فإنّه یجعل النفس لیّنًة شیّقًة ذات وجد و حزن و بکاء و رقّة 
الشواغل  عن  فتنقطع  الحواس،  عن  مختفیًا  باطنیًّا  شیئًا  تطلب  كأنّها  فکر،  و  قلب 
الدنیویة و تعرض عّما سوى معشوقها جاعلًة جمیع الهموم هّمًا واحداً؛ فألجل ذلک 
یکون اإلقبال على المعشوق الحقیقي أسهل على صاحبه من غیره، فإنّه الیحتاج إلى 

االنقطاع عن أشیاء كثیرة، بل یرغب عن واحد إلى واحد. 
لكّن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أّن هذا العشق و إن كان معدوداً من 
ـّه من الفضائل التي یتوسط الموصوف بها بین العقل المفارق  جملة الفضائل، إّل أن
المحض و بین النفس الحیوانیة، و مثل هذا الفضائل التکون محمودًة شریفًة على 
اإلطالق في كّل وقت و على كّل حال من األحوال و من كّل أحد من الناس؛ بل 
ینبغي استعمال هذه المحبّة في أواسط   السلوك   العرفاني و في حال ترقیق النفس و 

تنبیهها عن نوم الغفلة و رقدة الطبیعة و إخراجها عن بحر الشهوات الحیوانیّة. 
و أّما عند استکمال النفس بالعلوم اإللهیّة و صیرورتها عقاًل بالفعل محیطًا بالعلوم 
هذه  بعشق  االشتغال  ذلک  عند  لها  فالینبغي  القدس  بعالم  االتصال  ذاملکة  الکّلیّة 
الصور المحسنة اللحمیة و الشمائل اللطیفة البشریّة، ألّن مقامها صار أرفع من هذا 
المقام؛ و لهذا قیل: المجاز قنطرة الحقيقة. و إذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم 
الحقیقة فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارة اُخرى یکون قبیحًا معدوداً من الرذائل. 
الذي  السبب  هذا  من  ذّمه  و  العشق  مدح  في  األوائل  اختالف  یکون  أن  الیبعد  و 
ـّه یشتبه العشق العفیف النفسانّي ـ الذي منشؤه لطافة النفس و  ذكرناه أو من جهة أن
استحسانها لتناسب األعضاء و اعتدال المزاج و حسن األشکال و جودة التركیب ـ 

بالشهوة البهیمیّة التي منشؤه إفراط القّوة الشهوانیة. 
 و أّما الذین ذهبوا إلى أّن هذا العشق من فعل البّطالین الفارغي الهمم، فألنّهم ال خبرة 
لهم بااُلمور الخفیّة و األسرار اللطیفة و الیعرفون من ااُلمور إّل ما تجّلى للحواس و 
ظهر للمشاعر الظاهرة، و لم يعلموا أّن  اللـه تعالى اليخلق شيئًا في جبّلة النفوس 

إّل لحكمة جليلة و غاية عظيمة. 
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ـّه مرض نفساني، أو قالوا: إنّه جنون إلهي؛ فإنّما قالوا ذلک من  و أّما الذین قالوا: إن
ـّهم رأوا ما یعرض للعّشاق من سهر اللیل و نحول البدن و ذبول الجسد و  أجل أن
تواتر النبض و غور العیون و األنفاس الصعداء، مثل ما یعرض للمرَضى؛ فظنّوا أّن 
مبدؤه فساد المزاج و استیالء المّرة السوداء. و لیس كذلک بل األمر بالعکس؛ فإّن 
ـّرت في البدن؛ فإّن من كان دائم الفکر و  تلک الحاالت ابتدأت من النفس أّوالً، ثم أث
التأّمل في أمر باطنّي كثیر االهتمام و االستغراق فیه، انصرفت القوى البدنیة إلى جانب 
الدماغ و ینبعث من كثرة الحركات الدماغیة حرارٌة شدیدة تحرق األخالط الرطبة و 
تفنى الکیموسات الصالحة، فیستولي الیبس و الجفاف على األعضاء و یستحیل الدم 

إلى السوداء و ربّما یتولّد منه المالیخولیا. 
و كذا الذین زعموا أنّه جنون إلهي فإنّما قالوا من أجل أنّهم لم یجدوا دواًء یعالجون 
و ال شربًة یسقونها فیبرؤون مّما هم فیه من المحنة و البلوى إّل الدعاء لّل بالصالة 
األطبّاء  و  الحکماء  كان دأب  الَکَهنة. و هکذا  و  الرهبانیّین  الرقى من  و  الصدقة  و 
یئسوا منه، حملوه  أو  أو معالجة علیل  أعیاهم مداواة مریض  إذا  الیونانیین؛ فکانوا 
إلى هیکل عبادتهم و أمروا بالصالة و الصدقة و قربوا قربانًا و سألوا أهل دعائهم و 
أحبارهم و رهبانهم أن یدعوا  اللـه بالشفاء؛ فإذا برئ المریض سّموا ذلک طبًّا إلهیًّا 

و المرض جنونًا إلهیًّا. 
 و منهم من قال: إّن العشق هواء غالب في النفس نحو طبع مشاكل في الجسد أو 
نحو صورة مماثلة في الجنس. و منهم من قال منشؤه موافقة الطالع عند الوالدة؛ فکّل 
شخصین اتّفقا في الطالع و درجته أو كان صاحب الطالعین كوكب واحد أو یکون 
البرجان متّفقین في بعض األحوال و األنظار كالمثلثات أو ما شاكل ذلک مّما عرفه 

المنّجمون، وقع بینهما التعاشق. 
و منهم من قال: إّن العشق هو إفراط الشوق إلى االتّحاد. و هذا القول و إن كان حسنًا، 
إّل أنّه كالم مجمل یحتاج إلى تفصیل؛ ألّن هذا االتّحاد من أّي ضروب االتحاد؟ فإّن 
االتحاد قد یکون بین الجسمین، و ذلک باالمتزاج و االختالط؛ و لیس ذلک یتصّور 
في حّق النفوس. ثّم لو فرض وقوع االتصال بین بدنَي العاشق و المعشوق في حالة 
الغفلة و الذهول أو النوم، یُعلم یقینًا أّن بذلک لم یحصل المقصود؛ ألّن العشق كما مّر 

من صفات النفوس ال من صفات األجرام. 
و  العقل  مباحث  في  بیّنّاه  الذي  هو  االتحاد  معنى  من  یصّح  و  یتصّور  الذي  بل 
الحّساسة  النفس  اتحاد  و  بالفعل  العقل  بصورة  العاقلة  النفس  اتّحاد  من  المعقول 
بصورة المحسوس بالفعل. فعلى هذا المعنى یصّح صیرورة النفس العاشقة لشخص 
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ر المشاهدات و توارد األنظار و شّدة الفکر  متّحدًة بصورة معشوقها؛ و ذلک بعد تکرُّ
و الذكر في أشکاله و شمائله حتى یصیر متمثاًّل صورته حاضرًة متدّرعًة في ذات 
العاشق. و هذا مما أوضحنا سبیله و حّققنا طریقه بحیث لم یبق ألحد من األزكیاء 

مجال اإلنکار فیه. 
و قد وقع في حکایات العّشاق ما یدّل على ذلک؛ كما روي أّن مجنون العامرّي كان 
في بعض األحانین مستغرقًا في العشق بحیث جاءت حبیبته و نادته: »یا مجنون! أنا 

لیلى«؛ فما التفت إلیها و قال: »لي عنک ِغنًى بعشقک«. 
فإّن العشق بالحقیقة هو الصورة الحاصلة، و هي المعشوقة بالذات، ال األمر الخارجي 
و هو ذو الصورة إّل بالعرض؛ كما أّن المعلوم بالذات هو نفس الصورة العلمیّة، ال ما 
خرج عن التصور. و إذا تبیّن و صّح اتحاد العاقل بصورة المعقول و اتحاد الجوهر 
الحاّس بصورة  المحسوس ـ كّل ذلک عند االستحضار الشدید و المشاهدة القویّة 
كما سبق ـ فقد صّح اتحاد نفس العاشق بصورة معشوقه بحیث لم یفتقر بعد ذلک 

إلى حضور جسمه و االستفادة من شخصه كما قال شاعر:

ـــا  ـــوى أن ـــن أه ـــوى و م ـــن أه ـــا م نحـــن روحـــان حللنـــا بدنـــاأن
أبصرتـــه  أبصرتنـــي  أبصرتنـــافـــإذا  أبصرتـــه  إذا  و 

من  ذلک  و  حّققنا،  كما  إّل  الیتصّور  الشیئین  بین  االتحاد  أّن  الیخفى  ثّم   
خاصیّة ااُلمور الروحانیة و األحوال النفسانیة. و أّما األجسام و الجسمانیات فالیمکن 
أن  التحقیق  بل  غیر.  ال  المماّسة  و  الممازجة  و  المجاورة  بل  بوجٍه،  االتحاد  فیها 
الیوجد وصال في هذا العالم و الیصل ذات إلى ذات في هذه النشأة أبدا؛ً و ذلک 

من جهتین: 
إحداهما أّن الجسم الواحد المتصل إذا حّقق أمره علم أنّه مشوب بالغیبة و 
الفقد، ألّن كّل جزء منه مفقود عن صاحبه مفارق عنه؛ فهذا االتصال بین أجزائه عین 
ـّه لّما لم یدخل بین تلک األجزاء جسٌم مباین و ال فضاٌء خاٍل و ال  االنفصال، إّل أن
َحَدث سطح في خاللها، قیل: إنّها متصلة واحدة و لیست وحدتها وحدًة خالصًة عن 
الکثرة، فإذا كان حال الجسم في حّد ذاته كذلک، من عدم الحضور و الوحدة، فکیف 

یتّحد به شي ء آخر أو یقع الوصال بینه و بین شي ء. 
الجسمین  بین  الوصلة  الیمکن  ذكرنا  عّما  النظر  قطع  مع  ـّه  أن ااُلخرى  و 
إّل بنحو تالقي السطحین منهما، و السطح خارج عن حقیقة الجسم و ذاته، فإذن 
الیمکن وصول شي ء من المحّب إلى ذات الجسم الذي للمعشوق؛ ألّن ذلک الشي ء 
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إّما نفسه أو جسمه أو عرض من عوارض نفسه أو بدنه. و الثالث محال الستحالة 
انتقال العرض. و كذا الثاني، الستحالة التداخل بین الجسمین؛ و التالقي باألطراف و 
النهایات الیشفي علیاًل طالب الوصال و الیرّوي غلیله. و أّما األّول، فهو أیضًا محال، 
ألّن نفسًا من النفوس لو فرض اتصالها في ذاتها ببدن، لکانت نفسًا لها، فیلزم حینئٍذ 
أن یصیر بدن واحد ذا نفسین و هو ممتنع. و ألجل ذلك ، أّن العاشق إذا اتفق له ما 
كانت غایة متمنّاه و هو الدنّو من معشوقه و الحضور في مجلس صحبته معه؛ فإذا 
حصل له هذا المتمنّى یّدعي فوق ذلک و هو تمنّي الخلوة و المصاحبة معه من غیر 
حضور أحد؛ فإذا سهل ذلک و خّلي المجلس عن األغیار تمنّى المعانقة و التقبیل، 
فإن تیّسر ذلک تمنّى الدخول في لحاٍف واحٍد و االلتزام بجمیع الجوارح أكثر مّما 
ینبغي؛ و مع ذلک كّله الشوُق بحاله و حرقة النفس كما كانت، بل ازداد الشوق و 

االضطراب، كما قال قائلهم: 

 إلیهـــا و هـــل بعـــد العنـــاق تدانـــي اُعانقهـــا و النفـــُس بعـــُد َمشـــوقة 
ــانو ألثـــم فاهـــا كـــي تـــزول حرارتـــي  ــن الهیجـ ــى مـ ــا ألقـ ــزداد مـ  فیـ
ــه ــفى غلیلـ ــس یُشـ ــؤادي لیـ  ســـوى أن یُـــرى الروحـــان یتّحـــدانكأّن فـ

و السبب اللّمي في ذلک أّن المحبوب في الحقیقة لیس هو العظم و ال اللحم 
و ال شي ء من البدن، بل و الیوجد في عالم األجسام ما تشتاقه النفس و تهواه؛ بل 

صورة روحانیة موجودة في غیر هذا العالم.1

1. الحکمة المتعالیة في األســفا�راألربعة العقلیّة،�ج�7،�ص��171ـ��179)طبــع�دار�إحیاء�التراث�العربي(؛�ج�7،�ص��229ـ�
�239)طبع�بنیاد�حکمت�اسالمی�صدرا(؛�در�مواردی�که�نسخۀ�طبع�»بنیاد�حکمت«�ترجیح�داشته�است،�بدون�اشاره�به�
اختالف�نسخ،�متن�را�مطابق�آن�درج�نموده�ایم��در�مواضع�بعدی�کتاب�نیز�همین�گونه�عمل�شده�است؛�ولیکن�به�جهت�

رعایت�اختصار�در�ارجاع�تنها�به�طبع�»دارإحیاءالتراث«�اکتفا�شده�است�
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شرح کالم مرحوم صدرالمتألهین قّدس سّره 
مرحوم�صدرالمتألّهین�رضوان��اللـه�علیه�در�این�بخش،�مباحث�گوناگونی�را�در�باب�عشق�و�
اقسام�آن�مطرح�کرده�اند���ما�در�اینجا�در�ضمن�سه�فصل�فقط�به�توضیح�مطالبی�می�پردازیم�که�در�

راستای�هدف�این�کتاب�می�باشد��این�سه�فصل�عبارتند�از:
1�معنای�عشق�مجازی

2��اقسام�عشق�مجازی�و�شاخصه�های�هریک�
3��قاعدۀ�»المجاز�قنطرة الحقیقة«

1. معنای عشق مجازی
1·1. معنای عشق در لغت و در بیان مرحوم صدرالمتألّهین

کلمۀ�»عشق«�در�اصل�لغت�به�معنای�محبّت بیش از حّد متعارف یا محبّت شدید�است��
بیان� در� مقاییس� کتاب� در� لغوی� فارس� ابن� می�رود�� کار� به� استعماالت� اکثر� در� معنا� همین� به� و�
مادۀ�»عشق«�می�نویسد: »العین و الشین و القاف أصل صحیح یدل�علی تجاوز حّد المحبّة.«�1و�در�

مجمع�البحرین�آمده�است:�»في�الحدیث ذكر العشق و هو تجاوز الحّد في المحبّة.«2
کلمۀ�»عشق«�در�این�کاربرد،�معنایی�عام�دارد�که�عبارت�از�مطلق�»محبّت�شدید«�مي�باشد��
لیکن�گاهی�»محبّت«�را�به�مراتبی�تقسیم�کرده�و�برای�هر�مرتبه�ای�اسم�خاصی�قرار�می�دهند�و»عشق«�
در�این�میان،�به�معنای�درجۀ�خاّصی�از�عالقه�و�حّب�به�کار�می�رود��استعمال�کلماتی�چون�تَیَمان،�
َهیَمان،�و����در�بین�اهل�لغت�و�همچنین�در�عبارات�بعضی�از�اهل�عرفان�و�سیر�و�سلوک�در�کنار�این�

استعمال�اخیر�معني�پیدا�مي�کند�3

1. معجم مقاییس اللغة، ج�4،�ص�321�
2. مجمع البحرین، ج�5،�ص�214�

 3. رک فقه اللغة وسّرالعربیة،�الباب�18،�الفصل�21 في ترتیب�الحّب�و�تفصیله،�ص�167؛�و�در�کتاب�شریف���اللـه�شناسی،�
ج�1،�ص�139و�140به�نقل�از�تعلیقۀ�محّقق�رسالۀ�عشق�بوعلی�سینا�مراتب�یازده�گانه�محبّت�چنین�آمده�است:
�»مراتب�محبّت�را�ادبا�و�اهل�ذوق�به�این�ترتیب�بیان�کرده�اند:�نام�نخستین�مرتبه�دوستی�َهَوی�است��
پس�از�آن�عالقه�اســت�که�عبارت�باشد�از�محبّتی�که�مالزم�و�غیرمنفّک�از�قلب�عاشق�است��مرتبه�
ســّوم�را َکَلف�نامیده�اند،�مقصود�از�آن�شــّدت�محبّت�است��مرتبه�چهارم�عشق�است�و�آن�زائد�بر�
مقدار�حّب�اســت��پنجم�َشَعف�اســت�)با�عین�مهمله(�که�آن�عبارت�است�از�احراق�قلب�بواسطه�
ازدیاد�محبّت��مرتبه�ششم�َشَغف�است�)با�غین�معجمه(�یعنی�محبّت�چنان�ازدیاد�پیدا�کند�که�برسد�
به�غالف�قلب��هفتم�َجَوی�اســت�که�آن�عبارت�اســت�از�َهوی�و�محبّت�باطن��هشتم�تَیم�است�که�
محبّت�عاشــق�برسد�به�آن�مرتبه�که�از�معشوق�ظاهری�دوری�جوید�و�طالب�دیدار�معشوق�حقیقی�
گردد��مرتبه�نهم�را تَبل�گفته�اند�)با�فتحه�تا�و�سکون�با(�و�آن�وقتی�است�که�از�شّدت�عشق�مریض�و�



32

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

به� داده�شود،� نسبت� انسانی� به� اگر�عشق� که� است� چنین� معموالً� امروزه� فارسی� زبان� در�
معنای�محبّتی�شدید�است�که�موجب�ربوده�شدن�هوش�و�حواس�عاشق�و�غفلت�وی�از�غیر�معشوق�
می�باشد؛�و�اگر�به�امور�دیگر�نسبت�داده�شود،�به�معنای�مطلق�محبّت�شدید�می�باشد،�مانند�عشق�به�

ورزش،�عشق�به�کار�و�عشق�به�درس�
و�اّما�معنای�عشق�در�این�فصل�از�کتاب�أسفار�به�تصریح�صدرالمتألهین�قّدس�سّره�»محبّت�
شدید�و�فوق�العاده«�است،�اعّم�از�اینکه�به�درجۀ�غفلت�از�غیر�معشوق�برسد�یا�نه�و�گاهی�لّذت�بردن�

ازچهرۀ�زیبا�نیز�در�آن�لحاظ�می�شود��صدرالمتألّهین�می�فرماید:�
»���هذا�العشق�أعني�االلتذاذ الّشدید بحسن الصورة الجمیلة و المحبّة المفرطة لمن 
وجد فیه الّشمایل اللطیفة و تناسب األعضاء وجودة التركیب«�1)����این�عشق�یعنی�
لّذت�بردن�شدید�از�زیبائی�یک�صورت�و�محبّت�فوق�العاده�به�شخصی�که�در�او�
شمایل�)خصلت�ها�و�ویژگی�های�اخالقی(�لطیف�و�اعضای�متناسب�وجود�دارد�و�

ترکیب�بدن�او�نیکوست(�

2·1. تقسیم عشق به حقیقی و مجازی
عشق�در�یک�تقسیم�به�حقیقی�و�مجازی�منقسم�می�گردد�

در�فلسفۀ�اسالمی�ثابت�گردیده�ـ�و�پیش�از�آن�در�متون�دینی�نیز�آمده�است�ـ�که�انسان�
فطرًة�در�طلب�کمال�مطلق�که�ذات�أقدس�ربوبی�است�بوده،�و�اگر�هم�در�موردی�به�چیزی�غیر�از�
خداوند�متعال�محبّت�پیدا�کرده�و�دل�می�بندد�منشأش�این�است�که�کمالی�را�در�آن�مشاهده�کرده�
که�تّوهم�می�کند�همان�کمال�مطلوب�است�و�می�توان�بدان�دل�سپرده�و�در�پناهش�به�آرامش�رسید؛�
حال�آنکه�مطلوب�حقیقی�انسان�منحصر�در�ذات�ربوبی�است،�و�انسان�تا�به�او�نپیوندد�به�آرامش�
مطلق�نمی�رسد��لذاست�که�می�بینیم�در�اینگونه�محبّت�ها،�نفس�عاشق�در�باالترین�مراتب�وصال�باز�

هم�آرام�نمی�گیرد�و�طالب�باالتر�و�بیشتر�است�
با�این�توضیح�مختصر،�مفاد�عشق�حقیقی�و�مجازی�روشن�می�شود؛�عشق�حقیقی،�محبّت�و�
عشقی�است�که�حقیقتًا�مصداق�عشق�بوده�و�کلمۀ�عشق�به�إسناد�حقیقی�بر�آن�حمل�می�شود؛�طبیعًة�

ناتوان�گردد��مرتبه�دهم�را�تَدلیه�گویند�)با�فتحه�تا�و�سکون�دال(�و�آن�عبارت�از�رفتن�عقل�می�باشد��
مرتبه�یازدهم ُهیوم�)با�ضّمۀ�ها�و�یا(�و�آن�آخرین�مرتبه�ایســت�که�عاشــق�فانی�در�معشوق�شود�و�
به�غیر�از�او�کســی�دیگر�را�نبیند؛�راجع�به�این�مرتبه�اســت�که�شاعر�می�گوید:�»در�هر�چه�نظر�کردم�
سیمای�تو�می�بینم«،�یا�بایزید�است�که�می�گوید:�لیَس�في ُجبّتي�إّل���اللـــه��و�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�

فرمود:�ما َرأیُت َشیئًا إّل َو َقد َرأیُت���اللـه�فیِه�أو�َمَعه��«
1. الحکمةالمتعالیة،�ج7،�ص172�
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معشوق�چنین�عشقی�باید�خود�خداوند�متعال�باشد��اّما�اگر�انسان�به�چیزی�غیر�او�محبّت�پیدا�کرد�
هر�چند�به�ظاهر�می�گوییم�»زید�عاشق�عمرو�است«�لیکن�إسناد�این�عشق�به�عمرو�حقیقی�نیست��
زید�در�واقع�عاشق�خالق�عمرو�است،��اّما�به�علت�غفلتش�از�آن�کمال�مطلق�و�قصر�نظر�بر�این�

کمال�محدود،�فعاًل�به�عمرو�دلبسته�شده�است��
بنابراین�عشق�حقیقی�یعنی�عشق�به�خود�خداوند،�و�در�مقابل�عشق�مجازی�یعنی�عشق�به�
مخلوقی�از�مخلوقات�خداوند�به�سبب�آن�کمالی�که�او�در�این�مخلوق�قرار�داده�است��1البتّه�عشق�
به�صفات�و�افعال�خداوند�نیز�از�حیث�انتساب�به�خداوند،�در�حقیقت�به�عشق�به�وی�بازگشته�و�از�

اقسام�عشق�حقیقی�محسوب�می�شود�

1. سیّد عبد  اللـه شبّر در كتاب األخالق مي�نویسد:
ـّــه لیعرف ذلک إّل أولیاؤه و أحبّاؤه کما أشار إلیه  »فعلی کل وجه ما متعّلق المحبّة إّل   اللـــه إّل أن
سیّدالشــهداء علیه الســلم في دعاء عرفة بقوله: و أنت الذي أزلت األغیار عن قلوب أحبّائک حتّی 
لم یحبّوا ســواک و لم یلتجئوا إلی غیرک، فســبحان من احتجب عن أبصار العمیان غیرًة علی جماله 
و جلله أن یّطلع علیه إّل من ســبقت له منه الحســنی الذین هم عن نور الحجاب مبعدون و ترک 
الخاســرین في ظلمات العمی یتیهون و في مسارح المحسوسات و شهوات البهائم یترّددون یعلمون 

ظاهراً من الحیوة الدنیا و هم عن اآلخرة غافلون.« )األخلق، ص263(.
همچنین شیخ در فتوحات می�فرماید:�

»ما أحّب أحد غیر خالقه و لکن احتجب عنه تعالی بحّب زینب و ســعاد و هند و لیلی و الدرهم و 
الدینار و الجاه و کّل محبوب في العالم؛ فإّن الحّب أحد ســببیه الجمال و هو له ألّن الجمال محبوب 
لذاته و   اللـــه جمیل یحّب الجمال فیحّب نفسه. و سببه اآلخر اإلحسان و ما ثّم اإلحسان إّل من   اللـه 
ـّه المحسن و إن أحببت للجمال  و ل محسن إّل   اللـــه. فإن أحببت لإلحسان فما أحببت إّل   اللـه فإن
فما أحببت إّل   اللـــه فإنـّه الجمیل، فعلی کّل وجه ما متعّلق المحبة إّل   اللـه«. )الفتوحات المّکیة )طبع 

دارإحیاء التراث(، ج�2،�ص�322(� 



34

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

2. اقسام عشق مجازی و شاخصه های هریک 
عشق�مجازی�)عشق�به�مخلوقات�و�آفریدگان�خداوند�متعال(�به�دو�قسم�نفسانی�و�شهوانی�
)حیوانی(�تقسیم�می�شود�که�به�واسطۀ�شاخصه�ها�)مبدأ،�آثار�و�غایت(�از�یکدیگر�متمایز�می�شوند��
ما�در�اینجا�ابتداًء�با�استفاده�از�توضیحات�صدرالمتألّهین�به�تبیین�شاخصه�های�هر�قسم�می�پردازیم�و�

سپس�با�توضیحی�دقیق�تر�و�مفّصل�تر�ریشه�های�تفاوت�هر�یک�را�بررسی�خواهیم�کرد�

1·2. شاخصه های عشق نفسانی و عشق شهوانی در کالم صدرالمتألّهین
عشق�شهوانی�در�اثر�تحریک�قوای�شهوانی�موجود�در�بدن�انسان�و�طلب�لّذتی�حیوانی�
پیدایش�محبّت� مبدأ� دیگر� تعبیری� به� زائل�می�شود�� این�تحریکات� بین�رفتن� از� با� و� پدید�می�آید�
شهوانی�لّذتی�است�که�انسان�از�ارتباط�با�معشوق�می�برد،�و�مبدأ�آن�لّذت،�نیرویی�در�بدن�است�که�
از�آن�می�توان�به�»شهوت«�تعبیر�کرد��لذا�تا�وقتی�انسان�در�دوران�طفولیّت�به�سر�می�برد�و�به�سر�
حّد�کمال�و�بلوغ�جسمی�نرسیده،�از�چنین�محبّتی�در�او�خبری�نیست�و�به�تعبیر�رائج�دچار�شهوت�
نمی�شود��بدین�جهت�اطبّاء�در�مورد�اشخاصی�که�مبتال�به�شهوت�بیش�از�حد�هستند�داروهایی�
تجویز�می�کنند�که�قوای�بدنی�آنها�را�کاهش�می�دهد�و�در�نتیجه�مبدأ�پیدایش�چنین�محبّتی�در�آنها�

کم�یا�زائل�می�گردد�
عاشق�در�این�نوع�عشق�غالبًا�به�ظاهر�معشوق،�رنگ�و�شکل�اعضای�بدن�وی�توجه�دارد�و�

از�آنها�لّذت�می�برد،�و�غایت�این�عشق�رسیدن�به�لّذت�نکاح�و�تکثیر�نسل�می�باشد��
اّما�مبدأ�عشق�نفسانی،�یک�نوع�تناسب�روحی�و�سنخیّت�و�مشاکلۀ�نفس�عاشق�و�معشوق�
بوده،�و�اصل�إعجاب�و�التذاذ�عاشق،�از�شمائل�)یعنی�خصلت�ها�و�ویژگی�های�اخالقی(�و�رفتارهای�
معشوق�است�و�غایت�آن�تالش�برای�خشنودکردن�معشوق�و�خدمت�و�ابراز�لطف�به�اوست��البته�
زیبائی�های�ظاهری�أعّم�از�چهرۀ�نیکو�یا�اندام�متناسب�و�موزون�نیز�در�عشق�نفسانی�مسّلمًا�بی�تأثیر�
ایجاد�این�محبّت�تناسب�روحی�است،�و�زیبایی�های�ظاهری�نقش� نیست؛�لیکن�عامل�اصلی�در�

واسطه�و�جنبۀ�مرآتیّت�دارند��به�این�نکته�در�آینده�به�طور�مفّصل�تر�خواهیم�پرداخت�

2·2. مصادیق عشق نفسانی و عشق شهوانی 
با� توأم� ـ� استقراء� اّما� است� که�غالب�محبّت�ها،�شهوانی� است� این� هرچند�تصور�عمومی�
دقّت�در�شاخصه�های�ذکر�شده�ـ�نشان�می�دهد�که�عشق�نفسانی�تنّوع�بیشتر�و�مصادیق�فراوان�تری�
دارد��محبّت�به�اطفال�و�نوزادان،�محبّت�مادران�به�فرزندان،�محبّت�به�نزدیکان�و�محارم،�محبّت�
به�بزرگتر�ها،�معّلمین�و�اساتید،�محبّت�به�دوستان�و�اصدقاء�)در�جایی�که�شهوتی�در�میان�نباشد(،�
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محبّت�به�أنبیاء،�أئّمه�و�أولیاء�إلهی،�انواع�مختلفی�از�عشق�و�محبّت�نفسانی�می�توانند�باشند�که�در�
آنها�اثري�از�شهوت�و�قّوۀ�بهیمیّه�یافت�نمی�شود،�بلکه�یک�نوع�سنخیّت�و�تناسب�روحی�در�آنها�

دخیل�است�
اّما�مصادیق�محبّت�شهوانی�عادًة�منحصر�در�محبّت�به�جنس�مخالف�یا�نونهاالن�و�جوانان�أمرد�

است��نکتۀ�قابل�ذکر�در�اینجا�این�است�که�این�دو�نوع�محبّت�قابل�جمعند،�مانند�محبّت�زوجین�
به�یکدیگر�که�در�موارد�بسیاری�ترکیبی�از�محبّت�نفسانی�و�محبّت�شهوانی�است�

3·2. قاعدة »الظاهر عنوان الباطن«
چنانکه�دانسته�شد�عشق�نفسانی�شامل�هر�عشق�حاصل�از�سنخیّت�نفسانی�و�تناسب�روحی�
می�باشد،�لذا�حتّی�نسبت�به�افرادی�که�بهره�ای�از�جمال�ظاهری�ندارند�نیز�محّقق�می�گردد�ـ�چنانکه�
حکایات�در�این�زمینه�فراوان�است1ـ�و�همچنین�در�بین�افرادی�که�هرگز�یکدیگر�را�ندیده�و�از�
خصوصیات�ظاهری�یکدیگر�کاماًل�بی�اطالع�هستند�نیز�به�وجود�می�آید��اّما�در�بسیاری�از�موارد�نیز�

عشق�نفسانی�به�زیبارویان�و�اشخاصی�که�خصوصیات�ظاهری�نیکویی�دارند�تعّلق�می�گیرد��
با�توجه� اّما�چگونه�عشق�نفسانی�که�عشق�به�روحیات�و�خصال�نفسانی�محبوب�است،�
آیا� آنها�جمع�می�شود؟� به� تمایل� و� و���(� متناسب� اندام� نیکو،� امور�ظاهری�وی�)چهرۀ� به� نمودن�
می�توان�به�زیبارویان�عشق�ورزید�بدون�اینکه�منشأ�شهوانی�در�میان�باشد؟�یا�اینگونه�موارد�ـ�اگر�
نگوییم�صرفًا�از�مصادیق�عشق�شهوانی�هستند�ـ�از�همان�موارد�اجتماع�عشق�نفسانی�و�شهوانی�

محسوب�می�شود؟
جواب�این�است�که�در�اینگونه�موارد�زیبایی�های�ظاهری�عنوان�وساطت�و�جنبۀ�مرآتیّت�
دارند؛�زیرا�بدن�و�جسم�انسان�مقوله�ای�مستقل�و�در�عرض�نفس�و�روح�او�نیست��بلکه�بین�بدن�

1. وحشی�بافقی�گوید:�
ــیبـــه�مجنـــون�گفـــت�روزی�عیب�جویـــی ــی�نکویـ ــه�از�لیلـ ــن�بـ ــدا�کـ ــه�پیـ کـ
ـــر�جـــزوی�ز�حســـن�او�قصوریســـتکـــه�لیلـــی�گـــر�چـــه�درچشـــم�تو�حوریســـت ـــه�ه ب
در�آن�آشـــفتگی�خنـــدان�شـــد�و�گفـــتز�حـــرف�عیب�جـــو�مجنـــون�برآشـــفت
نشـــینی مجنـــون� دیـــدۀ� در� بـــه�غیـــر�از�خوبـــی�لیلـــی�نبینـــیاگـــر�
کـــزو�چشـــمت�همین�بـــر�زلف�و�روییســـتتـــو�کـــی�دانـــی�کـــه�لیلـــی�چـــون�نکوییســـت
ــدازتـــو�قـــد�بینـــی�و�مجنـــون�جلـــوۀ�نـــاز ــاوک�انـ ــگاه�نـ ــم�و�او�نـ ــو�چشـ تـ
ابـــروتـــو�مـــو�بینـــی�و�مجنـــون�پیچـــش�مـــو اشـــارت�های� او� ابـــرو،� تـــو�
ـــدان�کـــه�چونســـتدل�مجنـــون�ز�شـــّکر�خنده�خونســـت ـــی�و�دن ـــب�می�بین ـــو�ل ت
ــام ــرده�ای�نـ ــو�لیلـــی�کـ ـــرده�آرامکســـی�کاو�را�تـ ـــن�ب ـــز�م ـــت�ک ـــی��اس ـــه�آن�لیل ن
نمی�بـــوداگـــر�می�بـــود�لیلـــی�بـــد�نمی�بـــود حـــد� او� کـــردن� رد� تـــرا�

�)دیوان�وحشي�بافقي،�ص�513(�
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و�نفس�رابطه�ای�تنگاتنگ�برقرار�است،�و�خصوصیات�و�آثار�نفس�به�طور�مستقیم�در�بدن�و�جسم�
ظهور�و�بروز�دارد��به�تعبیر�دقیق�تر،�بدن�مرتبۀ�نازلۀ�روح�انسان�است�و�حاالت�و�أطواری�که�از�بدن�

مشاهده�می�شود�تنّزل�یافتۀ�ملکات�نفسانی�اوست�
این�مسأله�به�انسان�نیز�اختصاص�ندارد��بلکه�قاعده�ای�کّلی�است�که�در�تمامی�موجودات�
عالم�طبع�جاری�و�ساری�است��و�از�آن�در�لسان�اهل�حکمت�تعبیر�به�الظاهر عنوان الباطن�می�شود�
حضرت�عّلمه�آیة  اللـه�حسینی�طهرانی�قّدس� اللـه  نفسه�در�توضیح�این�مسأله�بیان�شیوائی�دارند:

�»افرادی�که�در�این�دنیا�زندگی�می�کنند�همه�به�صورت�انسان�اند�ولی�اخالق�آنها�
تفاوت�غرائز،�موجب�اختالف�و� متفاوت�است؛�آن�اختالف�اخالق�و�ملکات�و�
شکل�ها�و�صورت�ها�گردیده�است؛�و�این�مسأله�از�دقیق�ترین�مسائل�علوم�إلهیّه�و�

کیفیّت�نزول�وحدت�در�عالم�کثرت�است�
بطوری�که�اگر�فرض�کنیم�علوم�ماّدیّه�به�سرحّدی�ترقی�یابد�که�بتواند�روابط�ماده�با�
معنی�را�کشف�کند،�در�اینصورت�از�أشکال�مختلفۀ�أنبیاء�و�أئّمه�و�أولیاء�خدا�پی�به�
حقیقت�مقام�باطن�آنها�خواهد�برد�و�از�أشکال�و�سیمای�متفاوت�هر�فردی�از�افراد�
پی�به�غرائز�و�ملکات�و�اخالقیات�او�خواهد�برد؛�همچنانکه�برای�انبیاء�و�أئّمه�و�
أولیای�خدا�این�معنی�ثابت�است�که�با�مالحظه�و�مشاهدۀ�هر�فرد�یکباره�اخالقیات�
و�ملکات�او�را�در�می�یابند،�و�حّقًا�می�توان�گفت�که�این�معجزۀ�قرآن�کریم�است�
ی  الَلـُه َعَمَلُکْم َو َرُسوُله ُ َو اْلـُمْؤِمنُوَن�1)و�بگو� آنجا�که�می�فرماید:�َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَ
ای�پیغمبر!�که�شما�هر�چه�عمل�کنید��به�زودی�خدا�و�رسول�خدا�و�مؤمنان�عمل�

شما�را�خواهند�دید(�
و�صفات� ملکات� و� غرائز� اختالف� بر� مبنی� نیز� حیوانات� و�صور� اختالف�شکل�
آنهاست،�یک�حیوان�به�صورت�گربه�است،�یکی�به�شکل�سگ،�یکی�به�شکل�روباه،�
یکی�به�شگل�گرگ،�یکی�به�شکل�شیر،�یکی�به�شکل�فیل�و�هکذا�سائر�اصناف�
حیوان�از�درندگان�و�خزندگان�و�حشرات�و�مرغان�هوا�و�ماهی�های�دریا�و�حتی�

مگس��و�پشه�و�أمثالها�
اختالف� آنهاست�� و�صفات� غرائز� کیفیت� و� کمیّت� اختالف� اثر� در� اختالف� این�
آنها،�موجب�اختالف�کیفیّت�صور�و�أشکال�و� کیفیت�سازمان�روحی�و�ملکوتی�
کّم�و�کیف�بدن�ماّدی�و�جسم�طبیعی�آنها�شده�است�و�بدن�طبیعی�هر�حیوان�ـ�
که�یک�نوع�اتحاد�با�نفس�آن�حیوان�دارد�ـ�متشّکل�به�شکل�نازِل�نفس�آن�حیوان�

1. صدر�آیۀ��105از�سورۀ�9:�التوبة.
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شده�است،�بطوری�که�اگر�با�نردبان�معرفت�از�بدن�یک�حیوان�باال�رویم،�به�نفس�
ملکوتی�او�خواهیم�رسید�و�آن�نفس�را�کما�هی�حّقها�مالحظه�و�مشاهده�خواهیم�
نمود��و�نیز�اگر�نفس�ملکوتی�حیوانی�را�که�أبداً�شکل�ظاهری�و�بدن�جسمانی�و�
طبیعی�او�را�ندیده�ایم�به�ما�ارائه�دهند،�می�توانیم�در�صورت�وجدان�نیروی�معرفت،�
شکل�ظاهری�آن�حیوان�را�کما�هو�حّقه�ترسیم�نموده�و�توصیف�کنیم��و�شاید�اشعار�
قصیدۀ�معروف�فیلسوف�و�عارف�بزرگوار،�مرحوم�میرفندرسک�إفادۀ�معنای�عاّمی�

را�دهد�که�شامل�این�مسألۀ�مبحوث�عنها�نیز�گردد،�آنجا�که�می�فرماید:

ــتیچـــرخ�بـــا�این�اختـــران�نغـــز�و�خوش�و�زیباســـتی� ــه�در�باالسـ ــر�دارد�آنچـ ــی�در�زیـ �صورتـ
�بـــر�رود�بـــاال،�همـــان�بـــا�اصـــل�خـــود�یکتاســـتیصـــورت�زیریـــن�اگـــر�بـــا�نردبـــان�معرفـــت�
ـــری� ـــم�ظاه ـــچ�وه ـــد�هی ـــن�ســـخن�را�در�نیاب ــتیای ــر�بوعلی�سیناسـ ــتی�و�گـ ــر�ابونصرسـ �گـ
�ایـــن�بدنهـــا�نیـــز�دائـــم�زنـــده�و�برپاســـتیجـــان�اگـــر�نـــه�عـــارض�اســـتی�زیـــر�ایـــن�چـــرخ�کبود�
ـــا�شـــاهد�گویاســـتیهرچـــه�عـــارض�باشـــد�او�را،�جوهری�باید�نخســـت� ـــوی�م ـــن�دع ـــر�ای ـــل�ب �عق

����گربه�ای�را�که�مالحظه�می�کنید�با�این�شکل�و�قیافه،�به�عّلت�آنست�که�دارای�
یک�صورت�ملکوتی�خاّصی�است�که�اگر�آن�صورت�ملکوتی�را�بخواهیم�به�لباس�
ملکوتی� شد��صورت� نخواهد� گربه� قیافه� و� شکل� این� از� غیر� کنیم� ملبّس� ماّدی�
سگ،�درندگی�و�غضب�و�وفا�و�نیز�احترام�به�غنّی�گذاردن�و�فقیر�را�دندان�گرفتن�
است�و�لذا�لباس�ماّدی�و�جسمی�طبیعی�او�بدین�شکل�است��خرس�را�چون�از�
آن�عالم�نزول�داده�اند�طبعًا�دارای�چنین�شکل�و�صورتی�شده�است��گوسفند�را�
ببینید،�در�چشم�این�حیوان�نگاه�کنید،�یک�دنیا�حکایت�از�سالمت�نفس�او�می�کند،�
و�لذا�خوردن�گوشتش�در�اسالم�جائز�است��خوک�که�حیوانی�است�شهوت�ران،�
و�بی�عّفت�و�بی�عصمت،�صورت�روحانیش�چنین�است،�و�بنابراین�چون�به�واسطۀ�
خوردن�گوشت�او،�از�آن�ملکات�و�اخالق�به�شخص�خورنده�و�آکِل�انتقال�می�یابد،�

لذا�در�شریعت�اسالم�استفاده�از�گوشت�آن�حرام�است�
بر�اساس�همین�معیار�و�مناط،�نمی�توان�محّرمات�در�اسالم�را�فقط�منوط�به�اشیایی�
دانست�که�ضرر�جسمی�داشته�باشند�بلکه�باالتر�از�ضرر�جسمی�ضرر�روحی�است�

و�انتقال�خواّص�معنوی�مأکول�است�که�به�آکل�متوجه�می�گردد��
در� شده،� متشّکل� شکل� بدین� و� است� نجیب� ذاتًا� و� باوفا� و� باصفا� روحًا� اسب�
چشمانش�بنگرید،�یک�دنیایی�از�معنا�و�آرامش�و�صبر�و�تحّمل�می�یابید��سوسمار�و�
بزمجه�را�نیز�شاید�در�بیابان�ها�دیده�باشد،�از�چشمانش�حقد�و�حسد�و�کینه�نمودار�
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است�و�آن�سرسختی�که�در�او�مالحظه�می�شود�کاماًل�از�دیدگانش�مشهود�است��
اّما�انسان�ُطرفه�معجونی�است�که�از�تمام�این�غرائز�و�صفات�در�او�به�ودیعت�نهاده�

شده�است���«�1
�عالوه�بر�مستندات� باری،�این�قاعده�نیز�مانند�بسیاری�دیگر�از�قواعد�رائج�بین�أهل�معرفتـ�
عقلی�ـ�در�کلمات�أهل��بیت�عصمت��و�طهارت�علیهم�الّسالم�ریشه�داشته،�و�شواهد�بسیاری�چه�به�
نحو�عمومی�و�چه�در�خصوص�محل�بحث�ما�)زیبایی�چهره(�برای�آن�می�توان�یافت�که�در�بخش�

دّوم�کتاب�به�نمونه�هائی�از�آن�اشاره�خواهد�شد�

4·2. امکان محبّت غیرشهوانی به زیبارویان
در� ریشه� صوری� و� ظاهری� زیبایی�های� که� می�آید� دست� به� شد� ذکر� آنچه� مجموع� از�
خصوصیات�نفسانی�داشته�و�تابعی�از�آن�است��ما�بالوجدان�می�بینیم�وقتی�کودکی�را�نظاره�می�کنیم�
از�چهرۀ�او،�از�حاالت�و�اطوار�او،�طرز�خندیدنش،�راه�رفتنش،�صحبت�کردنش�و����لّذت��برده،�و�
نسبت�به�این�کودک�در�نفسمان�تمایل�و�محبّت�احساس�می�کنیم؛�آیا�این�محبّت�شهوانی�است؟!�
مسلّمًا�خیر؛�این�محبّت،�محبّت�نفسانی�است،�اّما�خصوصیات�جسمانی�این�کودک�در�آن�تأثیر�دارد؛�
چرا�که�آن�لطافتی�که�در�نفس�این�کودک�وجود�دارد�در�این�بدن�که�انعکاس�همان�نفس�است،�
ظهور�پیدا�کرده�و�آن�لطافت�برای�انسان�خوشایند�است��حتی�کودکانی�که�چندان�چهرۀ��زیبائی�
لطافت�نفس�و� به�خاطر�همان� این� دارند،�و� بوده�و�جّذابیت� اطرافیان�خوشایند� برای� نیز� ندارند�
سالمت�ذاتی�کودکان�است�که�باألخره�اثر�خود�را�ولو�در�حاالت�و�رفتارهایی�که�از�آنها�سر�می�زند،�

می�گذارد��البته�کودکی�که�زیبایی�چهره�را�هم�افزون�داشته�باشد�شیرینی�اش�دو�چندان�است�
همین�مطلب�در�مورد�بزرگساالنی�که�از�زیبایی�چهره�و�تناسب�ظاهر�برخوردارند�نیز�قابل�
تطبیق�است��اّما�آنچه�پذیرش�این�مسأله�را�بر�برخی�مشکل�ساخته�و�باعث�شده�به�إنکار�تحّقق�
عشق�نفسانی�و�به�تعبیری�پاک�نسبت�به�زیبارویان�بپردازند،�این�است�که�غالب�زیبارویان�که�زنان�و�
أمردان�می�باشند،�در�مظنّۀ�شهوت�بوده�و�در�عمدۀ�موارد�محبّت�یا�نظرکردن�به�آنها�مقرون�به�شهوت�

و�مقارن�با�فسق�و�فجور�است�
ولی�این�مسأله�دلیل�بر�محال�بودن�تحّقق�عشق�نفسانی�نسبت�به�زنان�و�أمردان�نمی�شود��
حتّی�اگر�کسی�اّدعا�کند�که�در�جامعۀ�ما�همۀ�مصادیق�محبّت�به�زنان�أجنبیّه�و�أمردان�همراه�با�شهوت�

است،�باز�هم�ثابت�نمی�شود�که�عشق�غیرشهوانی�به�زیبارویان�امکان�ندارد�
چرا�که�اّوالً�مصادیق�زیبارویان�منحصر�در�زنان�و�أمردان�نیست��ثانیاً�این�کالم�به�یک�استقرا�باز�

1. معادشناسی،�ج�2،�ص��284ـ�288�
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می�گردد�که:�ما�در�میان�کسانی�که�مبتال�به�عشق�زنان�و�أمردان�بودند�عشق�بدون�شائبۀ�شهوت�نیافتیم��
ولی�مسّلم�است�که�عدم�الوجدان�دلیل�بر�عدم�الوجود�نمی�شود،�فضاًل�از�اینکه�داّل�بر�عدم�

امکان�باشد؛�عالوه�بر�اینکه�اصل�این�اّدعا�خالف�وجدان�است�
به�عنوان�مثال�چنانکه�گذشت�پدران،�فرزندان�خود�را�ـ�از�جمله�دختران�ـ�دوست�می�دارند�
و�این�محبّت�گاه�به�حّد�عشق�می�رسد؛�بالوجدان�می�بینیم�که�پدر�نسبت�به�آنها�محبّت�شدیدی�
دارد،�و�از�نگاه�به�چهره�و�حرکات�آنها�لّذت�برده�و�مسرور�می�گردد�و�چه�بسا�فرزندی�که�از�جمال�
بیشتری�برخوردار�است،�بیشتر�مورد�مهر�و�عالقۀ�پدر�واقع�می�شود��در�عین�حال�هیچ�کس�شک�
نمی�کند�که�این�عشق�و�این�تمایل�و�این�لّذت،�می�تواند�خالی�از�هر�گونه�شائبۀ�شهوت�و�حیوانیّت�
باشد�و�لذا�خارجًا�هم�این�نوع�تمایالت�منجر�به�تمایل�به�انجام�عمل�جنسی�در�میان�اعضای�خانواده�
نمی�شود��همین�محبّت�وعشق�در�رابطۀ�بین�مادران�و�فرزندان�خردسال�ازجمله�فرزندان�ذکور�هم�
برقرار�است،�بلکه�به�مراتب�شدیدتر��و�به�طور�خالصه�نوع�ارتباط�والدین�و�فرزندان�غیرشهوانی�

و�به�تعبیر�دیگر�نفسانی�است�
با�این�همه،�تحّقق�رابطۀ�شهوانی�و�عشق�حیوانی�نیز�در�میان�اعضای�خانواده�ممکن�است�و�
خارجًا�در�طول�تاریخ�مصادیق�بی�شماری�ـ�بخصوص�در�میان�جوامع�غیردینی�ـ�برای�آن�ذکر�شده�
است��و�همین�طور�امروزه�نیز�در�برخي�کشورهای�غیراسالمی�تعداد�معتنابهی�از�مردم�به�ازدواج�های�

خانوادگی�مبادرت�می�ورزند��
این�مطلب�بعینه�در�رابطۀ�با�زنان�أجنبیّه�و�أمردان�نیز�قابل�تطبیق�است��یعنی�همانطوری�که�
نوع�و�غالب�ارتباط�و�تمایل�میان�والدین�و�فرزندان�نفسانی�است،�ولی�در�عین�حال�محبّت�و�تمایل�
شهوانی�نیز�امکان�داشته�و�واقع�می�شود�نسبت�به�أجنبیّات�و�أمردان�نیز�گرچه�در�غالب�موارد�محبّت�
شهوانی�است،�اّما�محبّت�و�عشق�غیرشهوانی�)نفسانی(�نیز�ممکن�است�بلکه�در�میان�صاحبان�نفوس�

سلیمه�که�از�مقتضای�فطرت�و�طبیعت�خود�فاصله�نگرفته�اند�کثیراً�واقع�می�شود��
�به�همین�حقیقت�اشاره�دارد�لسان�الغیب�حافظ�شیرازی�قّدس�سّره�آنجا�که�می�فرماید:

�بحـــث�مـــا�در�لطـــف�طبـــع�و�خوبـــی�اخـــالق�بـــودُحســـن�مهرویـــان�مجلـــس�گرچـــه�دل�می�بـــرد�و�دیـــن�

به�عبارت�دیگر�جان�کالم�اینجاست�که:�محرم�و�نامحرم�بودن�مدخلیّت�تاّمه�در�بروز�محبّت�
شهوانی�یا�نفسانی�ندارند،�فافهم�و�اغتنم�

به�هر�روی�امکان�محبّت�غیرشهوانی�به�زیبارویان�حقیقتی�است�که�جمعی�از�أعاظم�علمای�
فقه�و�اخالق�نیز�بدان�تصریح�نموده�اند�و�اختصاصی�به�صدر�متألّهان�علیه�من��اللـه�الرضوان�ندارد�

از�جمله�محّدث�واالمقام�شیعه،�فقیه�عالیقدر�و�حکیم�متألّه�مرحوم�مّلمحسن�فیض�کاشانی�
رحمة��اللـه�علیه�در�کتاب�شریف�المحّجة البیضاء�پس�از�آنکه�یکی�از�اسباب�حصول�محبّت�را�ذات�
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شیء�برمی�شمرد،�می�نویسد: 
»و التظنّّن أّن حّب الصور الجميلة اليتصّور إّل ألجل قضاء الشهوة، فإّن قضاء 
الشهوة لّذة اُخرى قد تُحّب الصور الجمیلة ألجلها و إدراک نفس الجمال أیضًا لذیذ 
فیجوز أن یکون محبوبًا لذاته. و كیف یُنَکر ذلک و الخضرة و الماء الجاري محبوبان 

ال لیُشرب الماء أو تُؤكل الخضرة أو ینال منها حّظ سوى نفس الرؤیة. 
و  الجاري.  الماء  و  الخضرة  تعجبه  صّلى  اللـه علیه وآله وسّلم  رسول  اللـه  كان  وقد 
الطباع السلیمة قاضیة باستلذاذ النّظر إلى األنوار و األزهار و األطیار الملیحة األلوان 
إلیها  بالنظر  الغموم  عنه  لتنفرج  اإلنسان  أّن  حتّى  الشکل  المتناسبة  النقش  الحسنة 
النظر، فهذه األسباب ملّذة و كّل لذیذ محبوب و كّل ُحسن و  اللطلب حّظ وراء 

جمال فالیخلو إدراكه عن لّذة و ال أحد ینکر كون الجمال محبوبًا بالّطبع...«1
)و�مبادا�گمان�کنی�که�محبّت�داشتن�به�صورتهای�زیبا،�تنها�برای�ارضای�شهوت�
است،�چه�ارضای�شهوت�خود�لّذت�دیگری�است�که�گاهی�صورت�های�زیبا�را�به�
سبب�آن�دوست�می�دارند��اّما�ادراک�نفس�جمال�نیز�لّذت�بخش�است،�فلذا�امکان�
دارد�که�چیزی�محبوب�واقع�شود�به�سبب�ذات�خود��و�چگونه�ممکن�است�این�
مطلب�را�انکار�کرد�و�حال�آنکه�سبزه�و�آب�جاری�دو�چیز�دوست�داشتنی�هستند�
اّما�نه�به�جهت�آنکه�آب�آشامیده�و�سبزی�خورده� و�مورد�محبّت�واقع�می�شوند�

می�شود�یا�حتّی�هیچ�بهره�ای�ار�آنها�برده�شود�غیر�از�صرف�نگاه�کردن�به�آنها��
لّذت� جاری� آب� و� سبزه�زار� مشاهدۀ� از� صّلی��اللـه�علیه�و�آله�وسّلم� خدا� رسول� و�
می�برده�اند��و�طبع�های�سلیم�تصدیق�می�کنند�به�اینکه�نگاه�کردن�به�غنچه�های�گل�
و�شکوفه�های�درختان�و�پرندگان�خوش�خط�وخال�موجب�التذاذ�نفس�می�شود�تا�
جایی�که�به�واسطۀ�نظرکردن�به�آنها�غمهای�آدمی�تسّلی�پیدا�می�کند�بدون�اینکه�
قصد�حّظ�و�بهره�ای�دیگر�از�اینها�داشته�باشد��بنابراین�اینگونه�موارد�موجب�لّذت�اند�
و�هر�آنچه�موجب�لّذت�باشد�محبوب�است�و�إدراک�هر�چیز�نیکو�و�زیبایی�خالی�

از�لّذت�نیست�و�هیچ�کس�انکار�نمی�کند�که�زیبایی�طبعًا�محبوب�است(�
همچنین�فقیه�جامع�و�اخالقی�کبیر آیة  اللـه�حاج� مّلمهدی�نراقی�قدس��اللـه�نفسه�می�نویسد:�

قضاء  فإّن  الشهوة،  قضاء  ألجل  إّل  الیتصّور  الجمیلة  الّصورة  حّب  أّن  التظنّن  »و 
الشهوة لّذة حیوانیّة قد یحّب اإلنسان الصوَر الجمیلة ألجلها، و إدراک نفس الجمال 
الجمیلة  الصّور  حّب  أّن  في  ریب  ال  و  لذاتها.  محبوبًا  یکون  روحانیّة  اُخرى  لّذة 

1. المحّجة البیضاء، ج�8،�ص��11و12؛ و رک الحقائق في محاسن األخالق، ص178.



41

بالجهة ااُلولى مذموم و بالجهة الثانیة ممدوح، و العشق الذي يقع لبعض النّاس من 
استحسان الّصور الجميلة يكون مذمومًا إن کان بسبب الّلّذة الّشهويّة الحيوانيّة، و 

يكون ممدوحًا إن کان سببه االبتهاج بمجّرد إدراك الجمال. 
و ألجل التباس الّسبب في هذا العشق اختلف العقالء في مدحه و ذّمه... و بما ذكرناه 
ـّه الیتصّور أن یحّب اإلنسان  ظهر ضعف ظّن بعض ضعفاء العقول حیث زعموا أن
غیره لذاته ما لم یرجع منه حّظ إلى المحّب سوى إدراک ذاته، و لم یعلموا أّن الحسن 

و الجمال لیس مقصوراً على مدركات البصر و ال على تناسب الخلقة.«1 
)و�ابداً�گمان�مبر�که�محبّت�به�صورت�جمیله�تنها�به�جهت�ارضاء�شهوت�باشد�
چرا�که�)هرچند(�قضاء�شهوت�لّذتی�حیوانی�است�که�انسان�گاه�به�خاطر�آن�صور�
جمیله�را�دوست�می�دارد�)ولیکن(�ادراک�نفس�جمال�لّذتی�دیگر�است�که�روحانی�
بوده�و�مستقاًل�مورد�محبّت�واقع�شود��و�شکی�نیست�که�محبّت�صور�جمیله�به�
جهت�اول�مذموم�و�به�جهت�دوم�ممدوح�می�باشد��و�محبّت�مفرط�و�عشقی�که�
برای�برخی�از�مردم�رخ�می�دهد�اگر�به�سبب�لّذت�شهویّه�حیوانیه�باشد�مذموم�بوده�
و�اگر�سبب�آن�ابتهاج�و�انبساطی�است�که�از�صرف�ادراک�جمال�حاصل�می�شود،�

ممدوح�خواهد�بود�
و�به�عّلت�تشابه�این�دو�سبب�در�حصول�عشق،�و�مشتبه�شدن�آنها�به�یکدیگر،�
علماء�در�مدح�و�ذّم�عشق�دچار�اختالف�شده�اند����و�بر�اساس�آنچه�ذکر�نمودیم�
سستی�پندار�برخی�از�کوته�فکران�روشن�می�شود�که�گمان�کرده�اند�محبّت�پیداکردن�
انسان�به�غیرش�به�جهت�ذاِت�آن�غیر�به�صورتی�که�هیچ�بهره�ای�از�محبوب�جز�
إدراک�ذاتش�به�انسان�نرسد،�اصاًل�قابل�تصّور�نیست��و�این�جماعت�ندانسته�اند�که�

حسن�و�جمال�منحصر�در�دیدنی�ها�و�تناسب�خلقت�نیست(�
عالوه�بر�این�دو�بزرگوار،�جمعي�دیگر�از�بزرگان�شیعه�نیز�به�این�مطلب�تصریح�نموده�و�بر�
آن�صّحه�گذارده�اند��2از�جملۀ�آنها�فقیه�جلیل�مرحوم�سیّد�عبد�اللـه�جزائری�3در�کتاب�شریف���التحفة 

1. جامع�السعادات،�ج3،�ص�137�
2. مانند�مرحوم�حاج�مّل احمد نراقی�در�معراجالســعادة،�ص�691؛�و�ســیّد�عبد��اللـــه�شــبر�در�األخالق،�ص�262؛�و�

مّلمحّمدحسن��قزوینی�در�کشف�الغطاء،�ص�600�
همچنین�عّلمه�مجلسی�ثانی�رضوان���اللـه�علیه�تفکیک�بین�عشق�نفسانی�و�شهوانی،�و�اینکه�ذّم�عشق�در�کلمات�حکما�
ناظر�به�موارد�شــهوانی�اســت�را�از�برخی�نقل�نموده،�و�نســبت�بدان�ســکوت�کرده�اند؛�و�آن�را�به�عنوان�وجهی�در�
مذموم�نبودن�عشق�به�نحو�مطلق�و�بالتبع�به�کار�رفتن�لفظ�عشق�در�برخی�روایات�قرار�داده�اند�)بحاراألنوار،�ج�67،�ص�

255؛ مرآةالعقول،�ج�8، ص�84(�
3. در�قسمت�ضمائم�مطالب�و�نکاتی�دربارۀ�شخصیت�و�احواالت�ایشان�آمده�است�)رک�ضمیمۀ�1،�ص�225(�
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 السنیّة في شرح النخبة المحسنیّة ـ که�شرحی�بر�کتاب�نخبۀ�مرحوم�فیض�در�فقه�است�ـ�می�باشد��و�
از�آنجا�که�عبارات�ایشان�کمی�با�عبارات�مرحوم�فیض�تفاوت�دارد،�نقل�مختصری�از�آن�در�اینجا�

خالی�از�لطف�و�فائده�نخواهد�بود:
»الثاني ]من أسباب المحبّة[ الکمال الُمدَرک في المحبوب، سواء كان ُمدرِكه الحواّس 
الظاهرة أم الباطنة، فهو بأنواعه محبوب طبعًا سواء كان للمحّب منه حّظ أم ال... و 
منه حبُّ الوجه الجمیل من حیث جماله؛ فإّن حسن التشّکل و تناسب األعضاء غایة 
الکمال الممکن في الوجه، و للنّفس في إدراكه لّذٌة عظیمٌة و اليُظّن أّن حّب الصّور 
الجميلة اليتصّور إّل ألجل قضاء الشهوة، فإّن قضاء الشهوة لّذة اُخرى قد یحّب 
الّصور الجمیلة ألجلها، و إدراک الجمال لذیذ في نفسه أیضًا، فإّن غیر اُولي اإلربة من 
الّرجال یلتّذون به و كیف یُنَکر ذلک و الخضرة و الماء الجاري محبوبان ال لیُشرب 

الماء أو تُؤكل الخضرة...«.1
نتیجه�اینکه:�عشق�نفسانی�مقصور�بر�محبّت�نفس�نبوده،�بلکه�به�آثار�نفس�که�در�جسم�طلوع�
مي�کند�نیز�تبعًا�تعّلق�مي�گیرد�و�محبّت�به�صاحبان�جمال�و�زیبائی�منحصر�در�محبّت�شهوانی�نیست�
باید�دانست�تفکیک�بین�عشق�نفسانی�و�عشق�شهوانی�در�بسیاری�از�موارد�مانند�عشق�به�
أولیاء�إلهی،�عشق�به�استاد�و�معّلم،�عشق�مادران�به�فرزندان�و�بالعکس،�آسان�است��در�نوع�این�

موارد�مسّلمًا�شهوتی�در�میان�نبوده�ومحبّت�از�سنخ�نفسانی�است��
اّما�درمورد�افراد�زیباچهره�تشخیص�موضوع�در�مواردی�مشکل�می�شود��در�مورد�یک�نوزاد�
یا�کودک�زیبا،�چه�بسا�به�راحتی�بتوان�حکم�کرد�که�محبّت�حاصله�از�نوع�نفسانی�است�و�هیچ�منشأ�
شهوانی�در�کار�نیست��اّما�در�مواردی�که�زمینۀ�شهوت�فراهم�باشد�ـ�مانند�محبّت�به�یک�زن�زیبا�
ـ�انسان�به�سختی�می�تواند�تشخیص�دهد�که�به�این�صورت�زیبا�از�این�حیث�که�آثار�نفسی�لطیف�

است،�نظر�می�کند�یا�اینکه�به�دنبال�إرضای�شهوت�خویش�است�

دو نکته
1��در�عین�اینکه�قاعدۀ�»الظاهر�عنوان�الباطن«�مطلبی�است�مسّلم�و�برخاسته�از�عقل�و�نقل،�
اّما�رابطۀ�زیبائی�ظاهری�با�حسن�باطن�طرداً�و�عکسًا�کلیّت�ندارد؛�یعنی�اینطور�نیست�که�آنچه�انسان�
عادي�از�زیبائی�ظاهری�افراد�ادراک�مي�کند�بتمامه�عنوان�باطن�وي�باشد�تا�گفته�شود�در�پس�هر�
چهرۀ�زیبایی،�نفسي�ملکوتی�و�صاحب�کمال�موجود�مي�باشد،�و�از�طرف�دیگر�هر�انسانی�که�از�

چهرۀ�نیکو�و�اندام�موزون�برخوردار�نبود��ـ�العیاذ�باللـه�ـ�نفس�پلید�و�خرابی�داشته�باشد�

1. التحفة السنیة، ص�219�
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این�قاعده�صرفًا�بیان�می�دارد�که�شکل ها، تناسب هایی با روح ها دارند�و�ظواهر�افراد�یکی�
از�عواملی�است�که�می�توان�به�وسیلۀ�آن�خصوصیات�روحی�افراد�را�تا�حدودی�شناخت�چه�بسیار�
افرادی�که�نفوسشان�در�کمال�لطافت�و�صفاست�اّما�به�خاطر�عواملی�چون�وراثت،�محیط�و�شرائط�
اقلیمی،�فقر�و�عدم�رسیدگی�به�بدن�و����از�چهرۀ�زیبا�برخوردار�نیستند��لذا�روایت�مشهورِ�»اطلبوا�
الخیر�عند�حسان�الوجوه«�از�پیغمبر�مکرم�اسالم�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�در�بعضی�از�نقل�ها،�همراه�
با�این�ذیل�آمده�است:�»فإّن فِعالَهم أحَری أن تکون َحَسنًا«�1)خیر�و�خوبی�را�در�نزد�زیبارویان�

جستجو�کنید،�چرا�که�کردار�و�رفتار�آنها�سزاوارتر�است�به�نیکی(�
�مالحظه�می�شود�که�در�این�تعبیر�از�کلمۀ�»أحری«�استفاده�شده�که�نشان�دهندۀ�این�است�
که�بین�حسن�ظاهر�و�باطن،�مالزمۀ�قطعی�و�صددرصدی�برقرار�نیست،�اما�در�عین�حال�حسن�ظاهر�

یکی�از�مواردی�است�که�ضریب�احتمال�حسن�باطن�را�باال�می�برد�
شیخ�الرئیس� چرا� که� می�شود� معلوم� الباطن«� عنوان� »الظاهر� قاعدۀ� مفاد� روشن�شدن� با� ��2
بوعلی�سینا�و�به�تبع���وی�مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس��سّره�این�فصل�را��که�در�واقع�در�مورد�مطلق�
محبّت�نفسانی�می�باشد،�بر�حسان�الوجوه�متمرکز�نموده�و�در�عنوان�آن�به�»في�ذکر�عشق�الظرفاء�و�
الفتیان�لألوجه�الحسان«�تعبیر�فرموده�اند؛�چرا�که�نفوس�لطیف�و�نیکو�غالبًا�دارای�جسمی�نیکو�نیز�
می�باشند�ولذا�مورد�غالب�این�عشق�در�حسان�الوجوه�تحّقق�می�پذیرد��و�اّل�همانطور�که�گذشت�
این�عشق�اختصاصی�به�حسان�الوجوه�نداشته�و�به�همین�مالک�اختصاصی�به�کودکان�و�أمردان�هم�
ندارد؛�بلکه�معشوق�این�عشق�گاه�طفل�و�گاه�بزرگ،�گاه�مذّکر�و�گاه�مؤنّث�و�گاه�حتی�فردی�که�
بهر�ه�ای�از�جمال�ظاهری�ندارد،�می�تواند�باشد؛�چنانکه�صدرالمتألّهین�نیز�در�عبارات�همین�فصل�

همین�مثال�ها�را�آورده�اند�

5·2. حسن عقلی عشق نفسانی به زیبارویان و نفوس لطیفه
در�مباحث�گذشته�دربارۀ�امکان�تحّقق�عشق�پیراسته�از�شهوت�نسبت�به�زیبارویان�صحبت�
نمودیم��حال�ببینیم�حکم�این�مسأله�از�دیدگاه�عقل�چیست؟�آیا�از�نظر�عقل،�محبّت�نفسانی�ذاتًا�
امری�نیکو�به�شمار�آمده�و�از�فضائل�محسوب�می�شود�یا�ناپسند�و�مذموم�است�و�انسان�باید�برای�

رفع�و�دفع�آن�تالش�نموده�به�عالج�آن�پردازد؟2

1. وسائل الشــیعة،�ج�20،�ص��59به�نقل�از�عیون�أخبارالرضا�علیه�الســالم�ج�2،�ص�135،�ح�346؛�و�رک�بحاراألنوار،�
ج�5،�ص280،�ح�10�

2. حکم�عشــق�نفسانی�از�نظر�شــرع�مقدس�و�بررســی�آیات�و�روایات�و�فتاوای�فقهاء�عظام�در�این�زمینه�در�آینده�
خواهد�آمد�
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مرحوم�صدرالمتألّهین�رضوان��اللـه�علیه�می�فرمایند:�حّق�این�است�که�عشق�نفسانی�در�نزد�
عقل�از�امور�حسنه�و�ممدوحه�محسوب�می�شود؛�چرا�که�این�عشق�از�جمله�اموری�است�که�به�طور�
کاماًل�طبیعی�و�غیراختیاری�در�نفوس�اکثر�بشر�وجود�دارد�و�این�نشان�می�دهد�که�این�حالت،�حالتی�

فطری�است�که�از�حکمت�پروردگار�ناشی�شده�و�مصلحت�و�غرضی�در�ایجاد�آن�نهفته�است�
عالوه�بر�این�با�دقّت�نظر�درمی�یابیم�که�این�حالت�دارای�مبادی�و�غایات�حسنه�است،�و�

این�نیز�مؤیّد�است�بر�اینکه�اصل�این�حالت�امری�مستحسن�و�نیکوست�
اّما نیکو بودن مبادی آن�از�این�جهت�است�که�می�بینیم�این�عشق�در�افرادی�تحّقق�پیدا�
می�کند�که�دارای�نفوس�لطیفه�و�صفات�اخالقی�نیک�مانند�رحمت،�شفقت�و�مهربانی�هستند�و�ذهن�
صاف�و�طبع�دقیقی�دارند��یعنی�معموالً�کسانی�از�ارتباط�با�کودکان�و�نوجوانان�و�انس�با�آنها�لذت�
می�برند�که�دارای�چنین�صفاتی�هستند��از�طرفی�شرع�مقّدس�و�عقل�و�به�تبع�آن�متون�اخالقی�این�

گونه�صفات�را،�صفاتی�ممدوح�و�پسندیده�می�شمارند��
در�نقطۀ�مقابل�افراد�خشن�و�قلوب�قاسی�و�خالی�از�ظرافت�از�این�نوع�محبّت�خالی�هستند��
این�گونه�افراد�اگر�هم�به�زیبارویان�محبّت�پیدا�می�کنند،�عمدًة�به�جهت�طلب�نکاح�و�سفاد�و�بقاء�
نسل�می�باشد�که�این�خصوّصیت�در�سایر�حیوانات�نیز�وجود�داشته�و�اختصاصی�به�انسان�ندارد��

بنابراین�مبدأ�و�منشأ�این�عشق،�مجموعه�ای�از�صفات�حسنه�می�باشد�
و اّما غایت و آثار این عشق نیز�حسنه�و�نیکوست��چنانکه�گذشت�غایت�و�نتیجۀ�این�
محبّت�طلب�شهوانی�و�نکاح�نیست،�بلکه�خدمت�به�دیگران�و�انس�گرفتن�با�ایشان�است��مهم�ترین�
فائدۀ�محبّت�نفسانی�که�مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�به�آن�اشاره�می�کنند،�مسألۀ�تعلیم�و�تربیت�
است�که�مورد�غالب�آن�در�محبّت�شدید�والدین�به�فرزندان�و�معّلمان�به�نوآموزان�و�کودکان�است�
سپس�سختی�های� و� شده� مشغول� کودکان� پرستاری� و� نگهداری� به� عّده�ای� اینکه� ریشۀ� �
آموزش�و�مرارت�های�تربیت�را�تحّمل�می�کنند،�همین�حّس�محبّتی�است�که�خداوند�در�نفوس�آنها�

قرار�داده�است��
لذا�یکی�از�مالکاتی�که�در�انتخاب�معّلم�های�کودکستان�و�دبستان�مورد�توّجه�قرار�می�گیرد�
با�آنها�انس� داشتن�روحیۀ�لطیف�و�عاطفی�است�که�معّلم�از�بودن�در�کنار�کودکان�لّذت�برده�و�
بیشتری�بگیرد�تا�بدین�واسطه�سختی�های�تربیت�را�بهتر�تحّمل�نماید��و�به�همین�جهت�است�که�
برای�سنین�ابتدایی�تحصیل،�بیشتر�از�معّلمین�زن�استفاده�می�شود��چرا�که�روحیّۀ�محبّت�در�زنان�
بیش�از�مردان�است�و�سبب�می�شود�در�برخورد�با�کودکان�صبر�و�حوصلۀ�بیشتری�به�خرج�دهند�

و�طبعًا�موفّق�تر�عمل�کنند�
و�به�همین�منوال�همین�محبّت�است�که�سبب�می�شود�انسان�با�إخوان�دینی�و�دوستان�ـ�

خصوصًا�آنان�که�از�نعمت��جمال�نیز�برخوردارند�ـ�ارتباط�برقرار�کند�و�بیشتر�با�آنها�انس�بگیرد�
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بنابراین،�غایات�مترتّب�بر�محبّت�نفسانی�اموری�است�هماهنگ�با�هدف�خلقت�که�همان�
تربیت�و�تهذیب�و�سوق�دادن�نفوس�به�سمت�کمال�باشد؛�و�اگر�نبود�این�نعمت�إلهی�که�خداوند�
در�نفوس�آدمی�به�ودیعت�نهاده�است،�نظام�تعلیم�و�تربیت�در�جامعه�از�هم�گسیخته�و�در�نتیجه�امر�

اجتماع�دچار�مشکل�می�گردید�
باری،�با�توجه�به�مجموعۀ�این�امور�باید�گفت:�محبّت�نفسانی�به�وجوه�زیبا�نه�تنها�امری�
قبیح�و�مذموم�محسوب�نمی�شود،�بلکه�باید�آنرا�از�موهبت�های�إلهی�و�از�باب�لطف�حضرت�حق�ّ�
تعالی�شأنه�العزیز�دانست�که�به�جهت�تسریع�و�تسهیل�در�حرکت�به�سمت�کمال�به�بشر�ارزانی�داشته�
است��1به�این�مسأله�در�فرمایشات�معصومین�علیهم�الّسالم�نیز�تصریح�شده�که�در�آینده�خواهد�آمد�
شایان�ذکر�است�که�مطالب�و�خصوصیات�ذکر�شده�برای�عشق�نفسانی�در�این�قسمت،�
مربوط�به�مراتب�عادی�آن�بوده�و�لذا�مرحوم�صدرالمتألّهین�می�فرمایند:�»و نحن لم نجد أحداً مّمن 
له قلب لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمة، خالیًا عن هذا المحبّة في أوقات عمره« 
و نیز می�فرمایند: »... و إّل لََما خلق  اللـه هذه الّرغبة و المحبّة في أکثر الظرفاء و العلماء...« و�در�
مقام�تمثیل،�حال�معّلمین�کودکان�را�بیان�می�کنند�که�به�ایشان�اشعار�و�حکایات�و�آداب�و�علوم�
می�آموزند�2البته�عشق�نفسانی�آثار�دیگری�نیز�دارد�که�مربوط�به�مراتب�شدیده�آن�می�شود�و�مختّص�

افراد�محدودی�است�و�بحول��اللـه�و�قّوته،�در�ادامه�از�آن�صحبت�می�کنیم�

6·2. تحقیقی دربارة عشق نفسانی و شهوانی
گرچه�مغایرت�عشق�نفسانی�با�عشق�شهوانی�مسّلم�است،�ولی�چون�در�کالم�خواجه�و�
صدرالمتألّهین�قّدس�سّرهما�به�تفصیل�به�مالک�تمایز�این�دو�قسم�پرداخته�نشده�است،�سزاوار�است�

در�این�باره�در�ضمن�چند�شماره�توضیح�بیشتری�ارائه�شود�
1��می�توان�گفت�محبّت�در�نفس�کششی�است�نسبت�به�چیزی�که�دارای�لّذت�می�باشد�و�به�
حسب�انواع�لّذت�ها،�محبوب�ها�نیز�تعّدد�می�یابد��و�چون�نفس�انسانی�دارای�قوا�و�ابعاد�گوناگونی�
است�که�هر�یک�از�چیزی�لّذت�می�برد،�محبوبات�انسان�نیز�به�حسب�تعّدد�این�قوا�و�ابعاد�متعّدد�
می�شود��مثاًل�لّذت�باصره�در�دیدن�مناظر�زیبا،�و�لّذت�سامعه�در�شنیدن�اصوات�موزون،�و�لّذت�شاّمه�

1. آثار�و�فوائد�مترتّبه�بر�عشــق�نفســانی�به�حّدی�واضح�و�وافر�است�که�غیر�از�حکماء�إلهی�توّسط�برخی�از�محّدثین�
أخباری�مسلک�نیز�مطرح�شده�است��به�عنوان�مثال�محّدث�جلیل�سیّد�نعمة���اللـه�جزائری�رحمه���اللـه�در�»نور في الحّب�
و�درجاته«�از�األنوارالنعمانیّة�به�تفصیل�از�أقســام�محبّت�و�احکام�آن�بحث�نموده،�و�عشق�و�محبّت�نفسانی�را�ممدوح�

دانسته�و�برخی�از�مصادیق�آنرا�الزمۀ�بقاء�نوع�انسانی�شمرده�است�)رک�األنوارالنعمانیة،�ج�3،�ص��160ـ�198(�
2. الحکمة المتعالیة،�ج�7،�ص��172و173�
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در�استشمام�بوهای�خوش�است؛�چنانکه�لّذت�مراتب�عالی�نفس�در�تعّلم�حقائق�یا�انس�با�عوالم�
برتر�و�استفاضه�از�انوار�آنها�می�تواند�باشد�

وچون�نفوس�در�روحیّات�و�قوا�با�یکدیگر�متفاوتند،�طبیعًة�محبوبات�نفوس�نیز�با�یکدیگر�
متفاوت�خواهد�بود�و�تکثّری�نیز�به�اعتبار�تکثّر�محبّین�خواهد�داشت�1

2��اصل�حصول�محبّت�نتیجۀ�حس�نمودن�لّذت�است،�و�تا�انسان�لّذتی�را�نچشیده�باشد�
�حاصل�نخواهد�شد؛�ولی�پس�از�حصول�لّذت�اثر�آن�در�نفس�باقی�می�ماند� محبّتی�برای�اوـ�بالّذاتـ�
با�زوال�لّذت�از�مرتبۀ�حّس،�و�بقاء�آن�در�خیال،�آتش�محبّت�در�نفس�باقی�می�ماند�و�تالش� و�
می�کند�بار�دیگر�آن�لّذت�را�در�مرتبۀ�حّس�بیابد��از�این�باب�است�که�عاّمۀ�مردم�در�َمثَل�می�گویند:�
»از�نخورده�بگیر�و�به�خورده�بده«�زیرا�کسی�که�تجربۀ�حّسی�از�لّذت�ندارد،�شوق�و�حّب�بالّذات�

به�آن�امر�نخواهد�داشت�2
3��محبّت�را�در�تقسیمی�دیگر�می�توان�به�بالّذات�و�بالعرض�تقسم�نمود�

توضیح�اینکه:�یکی�از�قوائی�که�خداوند�به�حکمت�خود�در�انسان�به�ودیعت�نهاده�است�
و�مدار�بسیاری�از�فعالیّت�های�انسان�می�باشد،�قّوۀ�تخییل�و�تداعی�است��نفس�انسان�به�گونه�ای�
است�که�در�اثر�شرائط�خاص�یا�در�اثر�تکرار�گاهی�یکی�از�ُمدرکاتش�با�دیگری�چنان�گره�خورده�و�
به�هم�پیوسته�می�گردند�که�با�حاضرشدن،�یکی�از�آنها�در�صحنۀ�نفس�و�التفات�تفصیلی�نفس�به�آن،�

دیگری�نیز�ناخودآگاه�حاضر�می�شود�و�نوعی�اتّحاد�میان�آن�دو�در�نفس�پدید�می�آید�
از�آن�در�فن� آثار�اجتماعی�بسیار�مهّمی�دارد�که�منطق�دانان� قّوه�یا�خصوصیّت�نفس� این�
خطابه�و�شعر�بحث�نموده�اند��این�حالت�سبب�می�شود�که�آثار�و�حاالت�روحی�یکی�از�دو�ادراک�

به�دیگری�منتقل�شود�و�پس�از�چندی�اثر�یکی�اثر�دیگری�محسوب�شود�
محبّت�نیز�از�این�قانون�مستثنا�نیست،�و�به�همین�جهت�می�توان�آن�را�به�دو�قسم�بالّذات�و�

بالعرض�تقسیم�کرد�که�با�ارائۀ�چند�مثال�می�توان�آن�را�بهتر�نشان�داد�
مثال اّول:�حّس�چشائی�انسان�از�مزۀ�غذائی�چون�کباب�لّذت�می�برد�و�نفس�نسبت�به�این�
مزه�محبّت�پیدا�می�کند؛�و�از�سویی�این�غذا�موجب�رفع�گرسنگی�شده�و�از�این�جهت�نیز�لّذتی�از�

1. صدرالمتألّهین�در�فصل��20از�موقف�ثامن�بدین�مسأله�اشاره�نموده�است�)رک�الحکمة المتعالیة،�ج�7،�ص�179ـ184؛�
و�نیز�رسائل��إخوان�الصفاء،�ج�3،�ص��278ـ�281(�

2. آری،�ممکن�اســت�که�حّب�بالعرض�پیدا�نماید؛�چنانکه�بفهمد�این�شیء�دارای�لّذتی�به�مانند�لّذت�چیزی�است�که�
قباًل�آن�را�تجربه�کرده�است��در�بحار�از�قرب�اإلسناد�از�هارون�از�مسعده�روایت�می�کند:

ي�َء�و�لَم�یََرُه؟�قال:�»نََعم�«�َفقیَل�لَُه:� �الّرجُل�الشَّ َســِمعُت�َجعَفراً�علیه�الّسالم�و�ُسئَِل:�َهل�یَکوُن�أن�یُِحبَّ
�َشــي ءٍ؟�َفقاَل:�»مِثُل�اللَّوِن�مَِن�الّطعامِ�یُوَصُف�لإِلنســاِن�و�لَم�یَأُکلُه�َفیُِحبُُّه�و�ما�أشبََه�ذلک�مِثُل� مِثُل�أيِّ

ي َء�یَذُکُر�أِلصَحابِِه�و�ما�لََک�أکثَُر�مِّما�تََدُع�«�)بحاراألنوار،�ج58،�ص149(� �الشَّ الّرُجِل�یُِحبُّ
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حّس�سیری�حاصل�شده�و�نفس�به�این�سیری�نیز�محبّت�پیدا�می�کند��چون�هنگام�تلّذذ�از�این�غذا�
نفس�هم�زمان�تصویری�از�کباب�مشاهده�می�کند�و�آن�را�منشأ�مزه�و�سیری�می�شمارد�و�طبق�قانون�
تخییل�بین�صورت�مبصره�و�مزۀ�چشیده�شده�و�عامل�رفع�گرسنگی�نوعی�اعتبار�اتّحاد�می�نماید،�
محبّت،�به�صورت�مبصره�نیز�تعّلق�می�گیرد�با�اینکه�چه�بسا�هیچ�حّظی�از�تماشاکردن�آن�غذا�برای�

باصره�بالّذات�تحّقق�نپذیرد�1
به�همین�شکل�اگر�هم�زمان�بوی�خاّصی�نیز�به�مشام�برسد�نفس�محبّتی�بالعرض�نیز�نسبت�
به�آن�احساس�می�کند�و�گاه�تعبیر�می�کند:»من�بوی�کباب�را�دوست�دارم«،�در�حالی�که�چه�بسا�آن�
بو�هیچ�تناسبی�با�قّوۀ�شاّمه�نداشته�باشد�و�تا�قبل�از�چشیدن�مزۀ�کباب�هیچ�محبّتی�به�آن�بو�احساس�

نکند�
نیکی�می�نماید،�یعنی�کاری�می�کند�که�موجب� به�دیگری�احسان�و� مثال دّوم:�گاه�کسی�
بالّذات�محبوب�می�باشد؛�ولی�نفس،� تلّذذ�وی�می�گردد��خود�آن�احساسی�که�همراه�لّذت�است�
این�محبّت�را�بالعرض�به�آن�عمل�و�به�عامل�و�سبب�آن�نیز�سرایت�می�دهد�و�با�تصّور�آن�شخص�
حالت�محبّت�نیز�نسبت�به�وی�تداعی�می�گردد��و�لذا�می�گویند�یکی�از�طرق�حصول�محبّت�احسان�

و�نیکی�به�دیگران�است�2
مثال سوم:�انسان�در�اثر�سنخیّت�روحی�نسبت�به�کسی�محبّت�پیدا�می�کند��پس�از�مّدتی�این�
حالت�به�فرزندان�و�خاندان�وی�نیز�سرایت�می�کند�و�احساس�می�کند�نسبت�به�ایشان�نیز�کششی�در�
درونش�وجود�دارد�و�به�ایشان�محبّت�می�ورزد،�با�اینکه�چه�بسا�با�آنها�هیچ�سنخیتی�نداشته�باشد�
مثال چهارم:�انسان�از�إطفاء�شهوت�جنسی�لّذت�می�برد�و�به�آن�محبّت�می�ورزد��به�تبع�آن�
به�جنس�مخالف�نیز�که�زمینۀ�إطفاء�شهوت�است�محبّت�بالعرض�پیدا�می�کند،�و�بالعرض�ممکن�

است�به�لباس�یا�عکس�یا�دیگر�متعّلقات�وی�نیز�محبّت�بورزد�
با�تأّمل�در�این�مثالها�معنای�این�جمله�روشن�می�شود�که:�َمن أحّب شیئًا أحبَّ ما تعلَّق به؛�
یعنی�بر�اساس�قاعدۀ�فطری�تخییل�و�تداعی،�محبّت�بالّذات�به�چیزی،�محبت�بالعرض�به�متعّلقات�

1. چون�انســان�همواره�صورت�مبصره�را�حقیقت�اشــیاء�می�پندارد�و�نســبت�آن�را�با�مدرکات�المسه�و�ذائقه�و�شاّمه�
نســبت�جوهر�به�عرض�می�شــمارد،�در�عرف�در�این�موارد�محبّت�را�به�کباب�)صورت�مبصره(�نسبت�می�دهند،�و�به�
جای�اینکه�بگویند:�»من�مزۀ�کباب�یا�سیرشدن�از�کباب�را�دوست�دارم«�می�گویند:�»من�کباب�را�دوست�دارم«��سّر�این�

مسأله�را�باید�در�مباحث�معرفت�شناسی�دنبال�کرد�
2. از�اینجا�معلوم�می�شــود�نباید�احسان�را�جزء�اســباب�محبّت�و�در�ردیف�محبّت�حاصل�از�لّذت�باصره�و�ذائقه�و����
شــمرد،�چنانکه�در�برخی�از�کتب�آمده�اســت��زیرا�محبّت�حاصل�از�احســان�عرضی�است�و�محبّتهای�عرضی�موارد�
بســیاری�دارد�که�قابل�حصر�نیست�)رک�کشف�الغطاء،�ص�598؛�جامع السعادات،�ج3،�ص�136؛�المحجة البیضاء،�ج�8،�

ص�11(�
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آن�را�به�دنبال�می�آورد؛�گرچه�آن�متعّلقات�موجب�تلّذذ�هیچ�یک�از�قوای�نفس�نباشند�
است�� در�حالت�جهل� محبّت� بررسی� و�عرضی�1 ذاتی� محبّت� تشخیص� راه�های� از� یکی�
محبّت�بالّذات�به�خود�شیء�تعّلق�می�گیرد،�و�بود�و�نبود�دیگری�در�آن�دخیل�نیست،�و�لذا�علم�به�
وجود�دیگری�نیز�در�آن�اثر�ندارد��ولی�محبّت�بالعرض�تابع�وجود�غیر�و�علم�به�آن�است،�و�لذا�در�

فرض�جهِل�به�غیر،�محبّت�به�وجود�نمی�آید�
به�مجرد� اوست،� با� ما� آن�سنخیّت�روحی� منشأ� داریم�و� بالّذات�دوست� ما� را�که� انسانی�
مالقات�با�وی�نسبت�به�او�احساس�محبّت�می�کنیم��ولی�انسانی�را�که�به�واسطۀ�نسبت�فرزندی�با�
محبوب،�دوست�می�داریم،�در�حالتی�نسبت�به�وی�محبّت�می�ورزیم�که�بدانیم�وی�فرزند�محبوب�

ماست،�و�لذا�در�دیدار�اّول�ممکن�است�هیچ�محبّتی�نسبت�به�او�در�خود�نیابیم��
کسی�که�جنس�مخالف�را�به�خاطر�زمینۀ�إطفاء�شهوت�دوست�می�دارد،�در�صورتی�این�
محبّت�در�وی�فعلی�می�شود�که�بداند�کسی�که�در�کنار�وی�است�جنس�مخالف�است،�وگرنه�هیچ�

احساس�محبّتی�نسبت�به�وی�نمی�نماید�
باید�دانست�که�محبّت�حقیقی�محبّت�بالّذات�است�که�جز�نفس�معشوق�هیچ�چیزی�در�
حصول�آن�واسطه�نباشد��اگر�انسان�در�هنگام�مجالست�با�کسی�از�صرف�همنشینی�و�ارتباط�روحی�
تمتّع�و�لّذت�روحی�می�برد�و�به�وی�محبّت�می�ورزد،�این�محبّت�حقیقی�خواهد�بود؛�و�در�غیر�این�

صورت�محبّت�بالعرض�و�به�بیانی�محبّت�کاذب�خواهد�بود��2
محبّت�به�خداوند�و�أولیای�وی�نیز�گاهی�از�باب�لطف�و�إنعام�ایشان�است�که�بالعرض�
می�باشد�که�ارزش�آن�چندان�زیاد�نیست��و�گاه�در�اثر�تحصیل�سنخیّت�نفسانی�است�که�با�مراقبه�
و�تهذیب�حاصل�می�شود�و�بسیار�با�ارزش�است،�و�لذا�اهل�عرفان�به�تحصیل�محبّت�خداوند�از�
قسم�دّوم�تشویق�می�کنند��البته�محبّت�های�بالعرض�همواره�ممّد�محبّت�بالّذات�می�باشند�و�لذا�برای�

مبتدی�خالی�از�فائده�نیستند�چنانکه�در�روایات�نیز�اشاره�شده�است��3
4��هرچقدر�عوامل�لّذت�آور�بیشتر�در�یک�شیء�جمع�شوند�4به�همان�مقدار�محبّت�به�آن�
شیء�افزایش�می�یابد،�و�به�تعبیر�دیگر�محبّتهای�متعّدد�که�اقتضای�قوا�و�ابعاد�مختلف�نفس�است�در�

1. این�راه�در�همۀ�تحریکات�حاصل�از�قّوۀ�مخیّله�قابل�تطبیق�است،�چه�در�باب�محبّت�و�چه�در�غیر�آن�
2. با�این�بیان�ســّر�روایاتی�چون�»کذب�َمن�زعم�أنّه�یُحبّني�و�یُبغض�علیًّا«�)الکافي،�ج2،�ص239(�روشــن�می�شــود؛�
زیرا�محبّت�حقیقی�حاصل�ســنخیت�روحی�اســت�و�محال�اســت�که�کســی�با�نفس�مقّدس�حضرت�رسول���اللـــه�

صلی���اللـه�علیه�وآله�وسّلم�سنخیت�داشته�و�با�حضرت�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�نداشته�باشد�
3. رک�نورمجّرد،�ص��451ـ�454�

4. گرچه�عوامل�محبّت�به�دقّت�عقلی�هرگز�با�هم�جمع�نمی�شــوند،�ولی�اعتبار�اتّحادی�که�گذشــت�چنین�پنداری�را�
برای�نفس�به�ارمغان�می�آورد�
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هم�ادغام�می�گردند��به�همین�جهت�محبوب�ترین�چیز�در�نزد�انسان�آن�چیزی�خواهد�بود�که�تمام�
لّذات�تمام�ابعاد�نفس�را�در�خود�جای�دهد��لذا�محبّت�انسان�به�یک�گل�زیبای�خوش�بو�بیش�از�
محبّت�به�یک�گل�زیبای�بدون�بو�یا�عطری�که�تنها�بوی�خوبی�دارد�می�باشد��حال�باید�دید�چگونه�
ممکن�است�محبّت�به�حّد�عشق�شدید�برسد؟�پیش�از�پاسخ�دادن�به�این�سؤال�توضیحی�دربارۀ�

محبّت�نفسانی�و�شهوانی�الزم�است�
5��مسّلمًا�عامل�برخی�از�گونه�های�محبّت�میان�انسان�ها�کاماًل�غیرحّسی�است�و�منشأ�آن�
لّذت�ابعاد�غیر�ماّدی�نفس�می�باشد�که�به�سنخیّت�و�مالئمت�نفس�با�امری�غیرحّسی�در�محبوب�

برمی�گردد��این�مالئمت�گاه�صنفی�است�و�گاه�شخصی�
مراد�از�مالئمت�صنفی�این�است�که�نفس�محّب�با�صنفی�خاص�تناسب�و�مالئمت�دارد��
به�عنوان�مثال�نفس�انسان�های�لطیف�با�نفوس�کودکان�تناسب�دارد�و�لذا�به�طور�کّل�به�کودکان�
محبّت�می�ورزند،�چه�آن�کودک��دارای�جمال�ظاهری�باشد�یا�نه؛�صوت�زیبائی�داشته�باشد�یا�نه؛�
لطافتی�از�پوست�آن�حّس�نمایند�یا�نه�؛�بلکه�عمده�لطافت�روح�بچه�است�که�در�حاالت�و�اطوار�

او�نمایان�می�شود�
به�همین�منوال�نفس�مرداِن�دارای�لطافت�با�نفوس�زنان�تناسب�دارد،�و�هر�چه�این�لطافت�
روحی�بیشتر�شود�این�تناسب�نیز�افزایش�می�یابد؛�و�لذا�مرد�از�حاالت�و�اطوار�زن�که�انعکاس�
لطافت�روحی�وی�است�لّذت�می�برد�چه�لّذت�های�جسمانی�نیز�همراه�آن�باشد�یا�نه؛�و�بالعکس�

نفس�زنان�با�نفوس�مردان�تناسب�داشته�و�به�استحکام�و�قّوت�آن�محبّت�می�ورزد�
این�محبّتها�همه�ناشی�از�تناسب�با�صنف�محبوب�است،�و�در�مواردی�که�منشأ�آن�لطافت�
نفس�محّب�است�از�خصال�ممدوحه�محسوب�می�شود��و�لذا�در�متون�دینی�یکی�از�لوازم�افزایش�

ایمان�را�افزایش�محبّت�زنان�شمرده�اند؛�چرا�که�ایمان�واقعی�لطافت�نفس�را�افزایش�می�دهد�
همچنین�از�این�قسم�است�محبّت�مؤمن�به�صنف�مؤمن؛�زیرا�که�ایمان�نوری�دارد�که�دیگر�
مؤمنین�را�به�سوی�خود�جذب�می�نماید�و�مؤمن�از�مجالست�با�مؤمن�لّذت�می�برد�و�این�محبّت�به�

حسب�درجات�ایمان�افزایش�می�یابد��
اما�مراد�از�مالئمت�شخصی�این�است�که�دو�نفس�خاص�به�حسب�شاکله�با�هم�تناسبی�
دارند�که�میان�دیگر�افراد�صنف�به�این�شکل�وجود�ندارد�که�گاه�میان�دو�مرد�یا�دو�کودک�یا�دو�زن�
است�و�گاه�میان�یک�مرد�و�یک�زن�یا�یک�کودک�و�یک�بزرگسال��در�روایات�أهل�بیت�علیهم�الّسالم�
به�محبّت�های�نفسانی�صنفی�و�شخصی��اشاراتی�زیبا�شده�است�که�به�حول�و�قّوۀ�إلهی�در�بخش�

دّوم�کتاب�خواهد�آمد��
مقابل� را�در� آن�ها� نمود�و�می�توان� تعبیر� نفسانی� به�محبّت� این�محبّت�ها�می�توان� تمام� از�
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محبّت�جسمانی�قرار�داد�1
حواّس� اقسام� به� مربوط� که� دارد� زیادی� مصادیق� جسمانی� محبّت� گذشت� چنانکه� ��6
جسمانی�است��یکی�از�این�مصداق�ها،�محبّت�به�صورت�زیبا�یا�به�صوت�زیبا�است�که�گاه�بالعرض�
به�شخص�صاحب�صورت�یا�صوت�نیز�منتقل�می�شود��یکی�دیگر�از�آنها�محبّت�بر�اساس�شهوت�
جنسی�است�که�اصل�آن�محبِّت�ناشی�از�لّذت�قّوۀ�المسه�در�برخی�از�اعضاء�است�که�این�محبّت�

نیز�بالعرض�به�خود�شخص�سرایت�می�نماید�
برخی�از�محبّت�های�جسمانی�ریشه�در�تناسب�و�توازن�محبوب�جسمانی�دارد�که�از�آن�به�
حسن�و�جمال�تعبیر�می�شود،�همچون�محبّت�به�صورت�زیبا�و�صوت�نیکو��این�محبّت�ها�از�آثار�
لطافت�نفس�است،�لذا�نفوس�قاسیه�با�دیدن�مناظر�و�وجوه�و�تصاویر�و�خطوط�زیبا�یا�با�شنیدن�
صدای�نیکو�منفعل�نمی�شوند��به�همین�جهت�گاهی�این�محبّت�ها�از�محبّت�های�آسمانی�شمرده�

شده�و�به�محبّت�نفسانی�ملحق�می�شود�
با� مستقیمی� ارتباط� لّذت�شهوانی� ذائقه�همچون� و� لّذت�المسه� از� ناشی� محبّت�های� ولی�

لطافت�نفس�ندارد�و�لذا�از�صفات�مشترک�نفوس�لطیفه�و�قاسیه�است��
باری�از�اینجا�دو نکته�به�دست�می�آید:

اّوالً:�تقسیم�محبّت�به�شهوانی�و�نفسانی�جامع�افراد�نیست،�بلکه�باید�آن�را�به�نفسانی�و�
جسمانی�تقسیم�نمود�

ثانیًا:�محبّت�نفسانی�غیر�از�محبّت�جمال�و�زیبائیست،�گرچه�جمال�چهره�گاهی�مرآة�جمال�
نفس�است�و�واسطۀ�در�محبّت�نفسانی�می�گردد�

7��عشق�به�معنای�مطلق�محبّت�شدید�دامنۀ�گسترده�ای�دارد،�ولی�عشق�به�معنای�حالت�
)که� می�گردد� و���� غذا� ترک� و� زاری� و� گریه� و� شبها� بیداری� به� منجّر� که� سوزوگداز� و� بی�تابی�
�فقط�در�محبّت�نفسانی� �به�حسب�استقراءـ� صدرالمتألّهین�از�آن�به�شّدت�عشق�و�وله�تعبیر�می�کند(ـ�
تحّقق�می�پذیرد�2و�دیده�نشده�است�که�کسی�نسبت�به�یک�لّذت�محسوس�از�صور�زیبا�یا�روائح�
خوش�یا�پارچه�های�لطیف�یا�غذاهای�لذیذ،�محبّتی�در�حّد�عشق�ـ�به�معنای�دّوم�ـ�پیدا�کند��حتی�
محبّت�ناشی�از�قّوۀ�شهوت�جنسی�نیز�اگر�متعّلقش�از�جنس�انسان�نباشد�و�شخص�شهوت�ران�با�

1. الزم�به�تذکر�است�که�محبّت�همواره�صفت�نفس�است�و�محبوب�آن�نیز�از�سنخ�خودش�می�باشد،�و�جسم�انسانی�
نه�محّب�اســت�و�نه�محبوب�حقیقی؛�ولی�چون�حواّس�جســمانی�در�این�موارد�وساطت�آشکاری�دارند،�در�اینجا�با�

مسامحه�این�نوع�محبّت�»جسمانی«�نام�نهاده�شده�است�
2. مرحــوم�مّلصدرا�نیز�به�این�مطلب�در�فصل��20از�موقف�ثامن�اشــاره�فرموده�اند)الحکمة المتعالیة،�ج�7،�ص181(��

ولی�نحوۀ�تبیین�ایشان�با�آنچه�در�اینجا�آمده�از�جهاتی�متفاوت�است�
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آلتی�دفع�شهوت�نماید�هیچ�گاه�به�حّد�عشق�نمی�رسد�
به�عبارت�دیگر�لذائذ��حاصل�از�قوای�جسمانی�هیچ�یک�در�حّدی�نیست�که�این�حالت�
عشق�را�در�انسان�به�وجود�آورد��آنچه�منشأ�اصلی�عشق�است�لّذت�حاصل�از�تناسب�نفسانی�است��1
بنابراین�به�دقّت�باید�گفت:�چیزی به نام عشق شهوانی به معنای عشقی که مبدأ آن فقط شهوت 
باشد وجود ندارد.�گرچه�محبّت�حاصل�از�شهوت�ممکن�است�در�اثر�ازدیاد�شهوت�شّدت�یابد�
و�رفتارهای�غیر�معتدلی�از�محّب�سر�بزند،�ولی�منجّر�به�اشک�و�سوز�و�آه�و�بی�خوابی�نمی�شود�
آری�عشق�شهوانی�به�معنای�عشق�مقارن�شهوت�قابل�تصّور�است�چنانکه�خواهد�آمد��

8��چنانکه�گذشت�جمع�شدن�اسباب�محبّت�در�یک�مورد�موجب�افزایش�محبّت�می�گردد��
لذا�محبّت�به�شخصی�که�دارای�نفس�لطیفی�است�در�صورت�داشتن�جمال�زیبا�یا�معّطربودن،�بیشتر�
می�شود��و�اگر�آن�شخص�از�جنس�مخالف�بوده�و�زمینۀ�إطفای�شهوت�نیز�در�آن�باشد�و�محّب�
نیز�مبتال�به�شهوت�جنسی�باشد�بازهم�افزایش�می�یابد؛�و�از�این�رو�عشق�به�زنان�زیبارو�ترکیبی�از�
محبّت�نفسانی�و�محبّت�های�جسمانی�می�باشد��و�اگر�عامل�شهوت�جنسی�نیز�در�آن�داخل�شود�
می�توان�از�آن�به�عشق�شهوانی�به�معنای�عشق�آلوده�به�شهوت�تعبیر�کرد؛�یعنی�عشقی�که�یکی�از�

عوامل�اشتداد�آن�شهوت�است�
با�توّجه�به�این�نکته�سّر�تشویق�شرع�مقّدس�به�استفادۀ�مخّدرات�از�عطر�و�آرایش�نمودن�
بنیان� و� است� به�جنس�مخالف� مرد� تقویت�محبّت� امور�موجب� این� خود�روشن�می�شود؛�چون�

خانواده�را�محکم�تر�می�نماید��

1. با�این�توضیح�پاســخ�اشکال�مرحوم�آیة   اللـــه�مّلزین العابدین�گلپایگانی�رضوان���اللـــه�علیه�روشن�می�شود�که�ادعا�
کرده�اند�عشق�به�وجوه�حسان�همواره�شهوانی�است�و�با�استیفاء�لذت�نکاح�زائل�می�شود�و�فرموده�اند:

»و بالجملة المحبوبة إذا نُکحت فســد الحّب، کما نّصوا به و هو مشــاهد مجّرب. وهذا یدّل علی ما 
تقّدمت اإلشارة إلیه من أّن محبّة ذوي الصور الحسان للتوّصل إلی استیفاء اللذات، و لذا تزول المحبّة 
باســتیفاء المتوّصل إلیه و نحن لننکر أّن حسن الصورة کمال و یحبّها اإلنسان لکمالها کسائر اُلمور 
الکاملة، لکن لم نجد من أحّب خّطًا حسنًا أو صوتًا حسنًا بحیث بلغت محبّته حّد العشق و ذهبت بنوم 
المحــّب و بدینه و عقله، و َمَلکته و أخذته عنــه؛ فلَِم ذلک؟ و لَِم اختّص الوجیه بهذا الوجه؟ فلیس 
ذلک إّل لما ذکرناه و لذا یزول بحصول ما هو المقصود األصیل من النکاح و التقبیل و حصول اللذة.« 

)أنوارالولیة، ص174و175(.
پاســخ�آن�است�که�متعلق�عشق�نفس�اســت�که�خط�زیبا�و�صدای�زیبا�فاقد�آن�می�باشد�و�صورت�زیبا�اوالً�کاشف�از�
حسن�نفس�است�و�ثانیًا�موجب�افزایش�محبّت�می�گردد؛�عالوه�بر�آنکه�نفس�در�انفعال�از�باصره�أقوی�است�از�سامعه�
و�ظرافت�چهرۀ�زیبا�بارها�بیشــتر�است�از�خط�زیبا�و�تجربه�ای�که�اّدعا�کرده�اند�نیز�کاماًل�مخالف�با�تجربیات�منقول�از�

اهل�عشق�نفسانی�است؛�کما�الیخفی�
دربارۀ�شخصیت�مرحوم�آیة   اللـــه�مّلزین العابدین�گلپایگانی�و�روش�ایشــان�در�ابحاث�علمی�رجوع�کنید�به�قسمت�

ضمائم،�ضمیمۀ�2،�ص�229�
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گاه�نیز�ممکن�است�عشق�در�مرحلۀ�پدید�آمدن�از�شهوت�خالی�باشد�و�محبّت�شهوانی�هیچ�
تأثیری�در�حصول�عشق�نداشته�باشد،�ولی�پس�از�پدید�آمدن�چون�متعّلق�آن�تناسب�با�شهوت�دارد�
و�عاشق�نیز�نفسش�طاهر�نیست،�شهوت�عاشق�در�هنگام�توّجه�به�معشوق�تحریک�گردد��این�عشق�

را�نیز�می�توان�عشق�شهوانی�)عشق�آلوده�به�شهوت(�نامید�
پس�به�دقّت�عشقی�که�منشأ�آن�شهوت�باشد،�وجود�ندارد��و�به�طور�کل�محبّت�شهوانی�
محبّتی�بالعرض�است�که�مقصود�اصلی�در�آن�معشوق�نیست،�بلکه�لّذت�حّسی�المسه�بوده،�و�التفات�
�و�او�را�به�درون�خود�سوق�نمی�دهد؛�و�لذا�در�عبارات� �نه�به�نفسـ� محّب�دائمًا�به�مرتبۀ�حّس�استـ�

بزرگان�از�آن�به�»عبادة�النفس«�تعبیر�شده�است�1
قابل�تشخیص�است��هر� به�خوبی� آن� از�غیر� نفسانی� آنچه�گذشت�عشق� به� توّجه� با� ��9
خصوصیّتی�در�معشوق�که�کاشف�از�جهات�نفسانی�معشوق�است�مربوط�به�عشق�نفسانی�است،�

مانند�چهرۀ�زیبا�که�کاشف�از�حسن�باطن�است�و�نیز�اخالق�و�أطوار�معشوق�
�و�هرچه�یادآور�تمتّعات�شهوانی�جنسی�و�مقّدمات�آن�2است�مربوط�به�عشق�شهوانی�است؛�

مانند�توّجه�به�برجستگی�های�بدن�معشوق�و�لطافت�پوست�و�اعضای�وی�
برخی�از�خصوصیات�معشوق�نیز�بالّذات�مربوط�به�هیچ�یک�از�این�دو�قسم�نیست،�ولی�
بالعرض�معّد�یکی�از�این�دوجهت�می�شود��به�عنوان�مثال�سفیدبودِن�رنگ�معشوق�و�زیبایی�صدای�
او�و�تناسب�اندام�جسمانی�بالّذات�موجب�لّذت�باصره�و�سامعه�است،�و�نه�به�عشق�نفسانی�عفیف�
مربوط�است�و�نه�به�عشق�شهوانی؛��ولی�چون�لّذتی�مستقّل�است�می�تواند�مکّمل�هر�دو�نوع�باشد�و�
چون�لطافت�نفس�موجب�لّذت�بردن�از�صوت�زیبا�و�اندام�متناسب�می�گردد�صاحبان�عشق�نفسانی�

از�این�دو�نیز�متمتّع�می�گردند�
با�این�وجود�چون�توّجه�به�رنگ�پوست�اعضا�و�تناسب�اندام�بالعرض�نفس�را�متوّجه�به�

لطافت�و�نرمی�آن�اعضا�می�کند�معموالً�در�عشق�شهوانی�بیشتر�مورد�نظر�قرار�می�گیرد�
در� رضوان��اللـه�علیهما� صدرالمتألّهین� و� نصیرالدین� خواجه� کالم� وجه� توضیحات� این� با�

عالمات�و�آثار�این�دو�محبّت�روشن�می�شود:
إفراط  مبدؤه  لم یکن  إذا  اإلنساني  للشخص  النفسانّي  العشق  »و ألجل ذلک، هذا  �
الشهوة الحیوانیة بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركیبه و اعتدال مزاجه و 
حسن أخالقه و تناسب حركاته و أفعاله و غنجه و دالله معدود من جملة الفضائل.«3

1. شرح�منازل�السائرین،�ص�569�
2. منظور�از�مقّدمات،�لّذتهائی�از�المسه�است�که�مقّدمۀ�لّذت�شهوانی�است�

3.�الحکمةالمتعالیة،�ج�7،�ص�173�
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»النفساني هو الذي یکون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق المعشوق في الجوهر، و یکون 
الذي  هو  الحيواني  و  نفسه.  آثار صادرة عن  ألنها  المعشوق  بشمائل  إعجابه  أكثر 
یکون مبدؤه شهوًة بدنیًّة و طلب لّذة بهیمیّة، و یکون أكثر إعجاب العاشق بظاهر 
المعشوق و لونه و أشکال أعضائه ألنّها اُمور بدنیّة. و األّول مّما یقتضیه لطافة  النفس 

و صفاتها و الثاني مما یقتضیه النفس  األّمارة.«1
10��باید�توّجه�نمود�که�عشق�نفسانی�را�نیز�به�اعتباری�به�دو�قسم�می�توان�تقسیم�کرد:�

عشق نفسانی إلهی:�عشق�نفسانی�إلهی�عشقی�است�که�اساس�آن�بر�حّب�فی��اللـه�باشد�و�
نفس�عاشق�با�معشوق�در�اثر�نورانیّت�سنخیّت�یافته�باشد؛�مانند�عشق�به�خداوند�و�أولیاء�خدا�و�
مؤمنین�به�خاطر�ایمان��این�نوع�عشق�عالوه�بر�اینکه�موجب�تلطیف�نفس�و�نفی�خواطر�می�گردد،�
ذاتًا�نیز�عاشق�را�به�طرف�خداوند�حرکت�داده�و�به�وی�نورانیّت�می�بخشد؛�زیرا�درا�ثر�اتّصال�نفس�
عاشق�به�معشوق�آثار�نورانیّت�معشوق�به�وی�منتقل�می�گردد��این�عشق�خصوصًا�در�مورد�خداوند�
متعال�و�معصومین�علیهم�السالم�آثاری�شگفت�دارد�و�گاه�نفس�عاشق�را�یک�شبه�ره�صدساله�می�برد��
عشق نفسانی غیرإلهی:�عشق�نفسانی�غیرإلهی�عشقی�است�که�سنخیّت�عاشق�و�معشوق�در�
آن�بر�اساس�نورانیّت�و�حرکت�إلی��اللـه�نیست��این�عشق�گرچه�موجب�تلطیف�نفس�و�نفی�خواطر�

است،�ولی�ذاتًا�نورانیّت�ندارد�و�لذا�فی�نفسه�موجب�ترغیب�شارع�مقّدس�نیست�2
عشق�نفسانی�إلهی�گرچه�نورانیّت�می�آورد،�ولی�اگر�متعّلق�آن�غیر�خداوند�باشد�و�موجب�
نظر�استقاللی�به�غیر�خداوند�شود�و�انسان�را�از�یاد�خداوند�باز�دارد،�مطلوبیّت�آن�محدود�به�اواسط�

سلوک�شده�و�در�نهایت�باید�از�آن�عبور�کرده�و�عشق�را�منحصر�در�خداوند�متعال�نمود�

1. همان،�ج�7،�ص�174؛�و�با�تفاوتی�مختصر�شرح�اإلشارات،�ج�3،�ص�383�
2. این�تقسیم�برگرفته�از�فرمایشی�از�حضرت آیة�الحق�والعرفان�حاج��سیّد�هاشم�حّداد�قّدس�سّره�است��حضرت آیة   اللـه�

حاج��سیّد�محّمدصادق�حسینی�طهرانی�مّدظّله�العالی�در�کتاب�نورمجّرد�مرقوم�فرموده�اند:�
»حقیر�یکبار�از�خدمت�مرحوم�حضرت�آقای�حّداد�پرسیدم:�مؤمنی�نسبت�به�دیگری�عشق�پیدا�کرده�
است،�چه�حکمی�دارد؟�فرمودند:�»محبّت�بر�دو�قسم�است:�إلهی�و�نفسانی؛�اگر�إلهی�باشد�ممدوح�
است،�و�اگر�نفسانی�باشد�ممدوح�نیست�«�البته�إلهی�و�نفسانی�در�فرمایش�ایشان�اصطالحی�غیر�از�
اصطالح�مرحوم�صدرالمتألّهین�رحمة   اللـه�علیه�می�باشد��عشق�إلهی�عشقی�است�که�موجب�نورانیّت�
است�و�عشق�نفسانی�در�نفس�بوده�و�موجب�نور�نیست�و�خودش�مراتب�و�أقسامی�دارد،�که�برخی�
مراتب�آن�همراه�با�شــهوت�جســمانی�و�منطبق�بر�عشق�مجازی�حیوانی�می�گردد.«�)نورمجرد،�ص�

�455و456(�
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3. قاعدة »المجاز قنطرة الحقيقة« 
محبّت�نفسانی�به�یک�محبوب�گاه�شّدت�یافته�و�به�حّدی�می�رسد�که�تمام�ذهن�و�فکر�
محّب�را�مشغول�ساخته،�باعث�می�شود�که�او�از�همه�چیز�قطع�عالقه�نموده�و�از�غیر�محبوب�بالکّل�
غافل�شود��در�عرف�کنونی�از�همین�حالت�است�که�تعبیر�به�»عشق«�می�کنند��کالم�در�این�است�که�
چنین�محبتّی�که�به�سرحّد�عشق�و�َهیَمان�رسیده�از�دیدگاه�عقل�و�هستی�شناسی�عقلی�چه�حکمی�

دارد؟
مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�در�این�باره�فرمایش�خواجه�نصیرالّدین�طوسی�قّدس�سّره�
را�نقل�نموده�و�اصل�آن�را�تأیید�می�کند؛�گرچه�در�عمومیّت�آن�مناقشه�می�نماید��مرحوم�خواجه�
قّدس�سّره�می�فرماید:�پیدایش�این�حالت�یکی�از�بهترین�راه�های�وصول�به�محبّت�پروردگار�است�و�

دو�فائده�مهّم�بر�آن�مترتّب�می�گردد��ما�در�اینجا�این�دو�فائده�را�با�توضیحاتی�بیان�می�نمائیم�

1·3. فوائد عشق نفسانی شدید در کالم خواجة طوسی
فائدة اّول:�از�زمانی�که�انسان�در�این�کرۀ�خاک�چشم�به�اطراف�خود�می�گشاید�تا�زمانی�
که�بدن�خاکی�را�رها�نموده�و�به�سرای�باقی�برود،�به�مقتضای�شاکلۀ�روحی،�سّن�و�سال،�شرائط�
تربیتی�و�محیطی�و����تعّلقات�و�دلبستگی�های�فراوانی�به�چیزهای�مختلف�پیدا�می�کند��در�عین�حال�
وی�مأمور�است�که�در�مسیر�عبودیّت�و�حرکت�به�سمت�خداوند�متعال�قدم�گذارده�و�تعّلقات�را�
رفته�رفته�کم�کند�و�به�جای�آنها�محبّت�و�عشق�به�پروردگار�را�جایگزین�نموده�تا�به�جایی�که�این�
محبّت�سراسر�قلب�او�را�فرا�گرفته�و�چیزی�جز�عشق�به�معبود�در�سراپردۀ�دل�باقی�نماند؛�چنانکه�

سیّد�أولیاء�در�دعای�کمیل�عرضه�می�دارد:�»واجعل�قلبي�بحبّک�متیّمًا«��
باری،�تعّدد�و�تنّوع�دلبستگی�های�انسان�معموالً�مانع�از�این�است�که�وی�بتواند�به�یکباره�

عشق�خدا�را�در�درونش�متمرکز�سازد�و�قلب�خود�را�از�همه�چیز�غیر�از�او�منصرف�سازد�
در�این�میان�اشخاصی�که�عاشق�موجودی�غیر�از�خدا�شده�و�معشوق�وجود�آنها�را�بتمامه�
به�خود�مشغول�ساخته�است،�یک�تعّلق�بیشتر�ندارند�و�کافی�است�این�تعّلق�را�رفع�نموده�و�آنرا�به�

تعّلق�و�عشق�به�خدا�مبّدل�بسازند�
اگر�بخواهیم�مثال�بزنیم�َمثَل�شخص�غیر�عاشق�مثل�کسی�است�که�رشته�های�متعّددی�از�
قلب�او�به�چیزهای�گوناگون�متّصل�است�و�وی�باید�تک�تک�این�رشته�ها�را�قطع�نماید��اّما�َمثَل�
عاشق�مانند�شخصی�است�که�یک�طناب�بیشتر�از�قلب�او�منشعب�نشده�است��وی�باید�این�یک�

طناب�را�قطع�نموده�و�طناب�دیگری�را�جایگزین�آن�نماید�
راهش� و� ندارد� فاصله� مقصود� تا�سرمنزل� بیشتر� مرحله� یک� عاشق�شده� که� لذا�شخصی�
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به�خدا�خیلی�نزدیک�است��برخالف�شخص�عادی�که�موانع�بسیاری�را�پیش�روی�خود�دارد��به�
عبارت�دیگر�شخص�عاشق�در�مرتبۀ�قبل�از�رسیدن�به�خدا�از�همه�چیز�بریده�و�قطع�عالقه�کرده�
است�و�هیچ�چیز�)به�جز�معشوق(�در�نظر�او�جذابیّت�ندارد��اّما�شخص�غیر�عاشق�به�دهها�چیز�

تمایل�دارد�و�برای�رسیدن�به�خدا�باید�از�همۀ�اینها�قطع�عالقه�کند�
در اینجا ممکن است چنین اشکال شود:�شخص�عاشق�گرچه�به�یک�نفر�تمایل�و�تعّلق�
دارد،�اّما�این�تعّلق�ـ�همانطور�که�گفته�شد�ـ�به�حّدی�قوی�است�که�موجب�قطع�عالقه�از�هر�آنچه�
غیر�معشوق�است�گردیده؛�طبیعًة قطع�این�علقه�و�تبدیل�آن�به�علقۀ�دیگر�به�مراتب�سخت�تر�از�قطع�

تعّلقات�جزئی�و�خفیفی�است�که�شخص�غیر�عاشق�به�امور�مختلف�دارد�
به�عبارت�دیگر:�مثل�شخص�عاشق�اینگونه�است�که�طنابی�قطور�و�درهم�تنیده�به�وجود�
او�متّصل�است،�و�در�مقابل�شخص�فارغ�از�عشق�به�مثابۀ�کسی�است�که�رشته�هایی�هرچند�متعّدد،�
اّما�باریک�و�ضعیف�از�او�به�دیگر�نقاط�متّصل�است��طبیعی�است�که�قطع�این�رشته�های�متعدد�به�

مراتب�آسان�تر�از�قطع�آن�طناب�ضخیم�می�باشد�
پس�حال�عاشق�مانند�کسی�است�که�در�مقابل�او�فقط�یک�حجاب�و�یک�دیوار�قرار�دارد�
ولی�دیواری�مانند�سّد�سکندر�و�حال�غیر�عاشق�مانند�کسی�است�که�در�پس�پرده�هایی�نازک�و�

فراوان�قرار�گرفته�است�1
در پاسخ می گوئیم:�اّواًل:�عشق،�تعّلق�و�حجاب�و�مانع�را�افزایش�نمی�دهد،�بلکه�متمرکز�
واحد� معشوق� از� تعّلق� قطع� پس� می�نماید�� جمع� نقطه� یک� در� را� تعّلقات� همۀ� یعنی� می�نماید،�
سخت�تر�از�قطع�تعّلق�از�امور�متعّدد�نیست؛�بلکه�بالعکس�قطع�تعّلق�عاشق�از�معشوقش�ممکن؛�ولی�
گرفتن�همۀ�تعّلقات�از�غیر�عاشق�در�آن�واحد�عادًة�غیرممکن�است�و�گرفتن�تدریجی�این�تعّلقات�
از�وی�مستلزم�سپری�کردن�زمانی�طوالنی�و�مجاهدات�دشوار�است��بنابراین�تشبیه�به�سّد�سکندر�و�

پرده�های�نازک�صحیح�نیست�

1. این�اشــکال�توسط�مرحوم آیة   اللـــه مّلزین العابدین�گلپایگانی�رحمة   اللـــه علیه�مطرح�شده�است��ایشان�در�رسالۀ�
روح�اإلیمان�در�تفســیر�قاعدۀ »المجاز قنطرة الحقیقة« بعد�از�بیان�نظر�خود�در�این�باره،�در�مقام�نقد�تقریر�مّلعبدالرزاق�

کاشانی�ـ�که�همان�تقریر�مرحوم�خواجه�نصیر�و�مّلصدراست�ـ�می�فرماید:
»ل شــبهة أّن محبّة هذه کّلها ]أي الوجوه الحســان[ لرجحان فیها، بل هو حجاب و الحجاب لبس 
ثیــاب للمحجوب المحبوب، بل مانع عنه و عائق. و تعلیله ]أي الشــیخ عبدالرزاق[ علیل و ســنده 
ممنوع؛ إذ الحجاب الواحد الغلیظ المســتحکم أقوی في الستر من حجب رقیقة عدیدة، و في التعّلق 
القوّي بواحد یصعب معه الوصول إلی المقصود ما لیس في التّعلق الّضعیف بمتعّدد، و کیف یستطیع 
المحبوس خلف ســّد ذي القرنین أن یرفعه؟! بخلف المحجوب بحجٍب ضعیفةٍ کنسج العنکبوت.« 

)أنوارالولیة، ص 168(.
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ثانیًا:�یکی�از�مهمترین�امور�در�حرکت�إلی��اللـه�نفی�خواطر�و�فارغ�ساختن�دل�از�کثرات�
است،�و�تا�سالک�موفّق�به�این�مهّم�نشود�راه�معرفت�إلهی�بر�او�باز�نمی�گردد��برای�نفی�خواطر�
راه�های�متعّددی�وجود�دارد�که�همگی�یا�خطرناک�است�و�یا�بسیار�دشوار��مهمترین�خصوصیّت�
عشق�این�است�که�بدون�مجاهده�و�دشواری�برای�انسان�حال�تجّمع�دل�و�خالصی�از�تفرقه�را�به�
ارمغان�می�آورد�و�باعث�می�شود�وی�این�عقبۀ�هولناک�را�پشت�سر�گذارده�و�اگر�توفیق�رفیق�شده�

و�محبّت�او�به�محبّت�حقیقی�تبدیل�شود�راه�صدساله�را�یک�شبه�طی�کند��
عاشق�فقط�یک�مانع�پیش�روی�دارد؛�کافی�است�بفهمد�که�معشوقی�که�دل�او�را�ربوده�
حقیقتی�ندارد�و�جمال�و�کمال�او�پرتوی�از�جمال�إلهی�است��ولی�غیر�عاشق�باید�رشته�های�تعّلقات�
را�یکی�پس�از�دیگری�ببرد؛�و�چون�نفس�او�با�کثرات�انس�گرفته،�هر�رشته�ای�را�قطع�می�نماید�فوراً�
تعّلق�به�چیزی�دیگر�آن�را�پر�می�کند��پس�از�مجاهدات�طوالنی�شهوت�طعام�را�از�خود�می�برد،�
ولی�به�جای�آن�میل�به�ریاست�در�دل�می�نشیند؛�یا�تعّلق�به�مسکن�و�مرکب�را�رها�می�کند،�ولی�به�
جایش�انس�با�فرزندان�و�دوستان�قلب�را�مشغول�می�سازد��پس�عاشق�در�سلوک�إلی��اللـه�توفیقی�

بیش�از�غیر�عاشق�دارد�
تذّکر:�این�سخن�دربارۀ�عاشقی�است�که�دست�او�به�یکی�از�أولیاء�رسیده�و�وی�با�ارادۀ�
خود�و�با�جذبه،�عشق�عاشق�را�به�عشق�إلهی�تبدیل�می�کند��اّما�در�غیر�این�صورت�راه�عشق�بسیار�
خطرناک�بوده�و�چه�بسا�سالک�را�برای�همیشه�از�سیر�ساقط�نماید�و�لذا�گاه�غیر�عاشق�در�این�باب�

توفیق�بیشتری�دارد��
غیر�عاشق�می�تواند�به�ارادۀ�خود�عزم�بر�سیر�إلی��اللـه�نموده�و�آهسته�آهسته�مسیر�را�طی�
نماید؛�و�نسیم�هایی�از�محبّت�خداوند�که�گاه�گاه�بر�قلب�او�می�وزد،�شوق�او�را�بر�این�سلوک�تقویت�
می�نماید��ولی�عاشقی�که�به�درجات�نهائی�عشق�رسیده�در�قلب�خود�جایی�برای�غیر�معشوقش�
نگذاشته�تا�به�خداوند�توّجه�کند�و�شوق�و�عزم�به�حرکت�به�سوی�او�از�دلش�رخت�بربسته�است��
چنانکه�امام�صادق�علیه�السالم�در�وصف�این�قلوب�فرموده�اند:�»ُقلوٌب�َخَلت�َعن�ذِکر��اللـه«1؛�لذا�سیر�

ارادی�برای�عاشق�متعّسر�یا�متعّذر�می�باشد�
البته�همۀ�این�مقایسه�ها�بر�اساس�جریان�طبیعی�امور�و�سیر�عادی�سالک�است�و�جذبات�

خاص�إلهی�و�عنایات�و�موهبت�های�وی�حساب�دیگری�دارد�2
�طبق�فرمایش�مرحوم�خواجۀ�طوسی� فائدة دّوم:�عالوه�بر�این،�حصول�حالت�عشق�نفسانیـ�

1. بحاراألنوار،ج�70،�ص�158�
2.�در�تاریخ�نمونه�هائی�فراوان�از�تبدیل�عشق�مجازی�به�حقیقی�حکایت�شده�که�همه�مؤیّد�فائدۀ�مزبور�می�باشد��برخی�

از�این�نمونه�ها�در�قسمت�ضمائم�آمده�است�)رک�ضمیمۀ�3،�ص�231(�
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ـ�اثر�دیگری�نیز�دارد�و�آن�تلطیف�نفس�و�صفای�ذهن�و�آمادگی�او�برای�ادراک�امور�شریفه�است��1
چرا�که�شخص�مبتالی�به�عشق�دائمًا�در�خیال�محبوب�سیر�می�کند،�و�از�طرفی�در�اثر�شّدت�یافتِن�
تمایل�به�معشوق�رفته�رفته�از�سایر�مشتهیات�مانند�خواب�و�خوراک�و�رفت�وآمد�می�افتد��این�تمرکز�
بر�قّوۀ�خیالیّه�در�کنار�صمت�و�جوع�و�سهر�و�بکاء�و�عزلتی�که�ناخودآگاه�برای�او�حاصل�شده،�
مجموعًا�باعث�کم�شدن�علقه�به�عالم�ماده�و�پیدایش�حالت�رقّت�و�لطافت�در�نفس��شده�و�باب�
نوعی�مکاشفات�و�ادراکات�ماورائی�)همچون�تله�پاتی�و���(�را�نیز�گاهی�بر�او�می�گشاید�واین�امری�
است�که�خارجًا�نمی�توان�آنرا�انکار�کرد��نظیر�این�مسأله�در�افرادی�که�عزیزی�را�از�دست�می�دهند�

به�وضوح�قابل�مشاهده�است��
باری�ناظر�به�همین�خصوصیات�و�فوائد�است�که�در�میان�اهل�معرفت�قاعده�ای�تحت�عنوان�
»المجاز قنطرة  الحقیقة«�)عشق�مجازی�پلی�برای�رسیدن�به�عشق�حقیقی�است(�شهرت�یافته�است�

2·3. عبارات بزرگان در قاعدة »المجاز قنطرة الحقيقة«
در�اینجا�مناسب�است�عین�عبارات�خواجۀ�طوسی�و�برخی�دیگر�از�بزرگان�را�در�این�زمینه�

ذکر�نمائیم��
سلطان�المحّققین�خواجه�نصیرالدین�طوسی�قّدس��اللـه�سّره�القّدوسی�در�شرح�نمط�تاسع�از�

إشارات�می�نویسد:
»و اعلم أّن العشق اإلنساني ینقسم إلى حقیقّي مّر ذكره و إلى مجازي؛ و الثاني ینقسم 
إلى نفساني و إلى حیواني. و النفساني هو الذي یکون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق 
ـّها آثار صادرة  لنفس المعشوق في الجوهر و یکون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ألن
عن نفسه و الحیواني هو الذي یکون مبدؤه شهوة حیوانیة و طلب لذة بهیمیّة و یکون 
أكثر إعجاب العاشق بصورة المعشوق و خلقته و لونه و تخاطیط أعضائه، ألنّها اُمور 
بدنیّة و الشیخ أشار بقوله »بالعشق العفیف« إلى األّول من المجازتین، ألّن الثاني مّما 
یقتضیه استیالء النفس األّمارة و هو معین لها على استخدامها القّوة العاقلة و یکون في 
األكثر مقارنًا للفجور و الحرص علیه. و األّول بخالف ذلک، و هو یجعل النفس لینًة 
شفیقًة ذات وجد و رقّـة، منقطعًة عن الشواغل الدنیویّة، معرضًة عّما سوى معشوقه، 

1.�گویا�مراد�از�لطافت�نفس�اثرپذیری�نفس�از�امور�غیرحّسی�است��نفوس�عادی�همچون�آهنی�سخت�است�که�دهها�
و�صدها�باران�و�نســیم�ملکوتی�آن�را�تحت�تأثیر�قرار�نمی�دهد،�ولی�نفس�لطیف�بسان�شاخۀ�گلی�است�که�با�مختصر�
شــبنم�یا�نسیمی�از�ملکوت،�متحّول�شده�و�به�این�سبب�امور�شریفه�را�ادراک�می�نماید��پدیدآمدن�این�حالت�در�سایۀ�

إعراض�از�لّذات�حّسی�و�تمرکز�بر�درون�ممکن�می�باشد�
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جاعلًة جمیع الهموم هّمًا واحداً. و لذلک یکون اإلقبال على المعشوق الحقیقي أسهل 
على صاحبه من غیره فإنّه الیحتاج إلى اإلعراض عن أشیاء كثیرة و إلیه أشار من قال: 

من عشق و عّف و كتم و مات، مات شهیداً.«1 
فوائد� در� توضیح� از� بعد� شرح منازل�السائرین� کمال�الدین��عبدالرّزاق��کاشانی��در� همچنین��

محبّت��نفسانی�می�فرماید:
»و لهذا كان العشق العفیف أقوى سبب في تلطیف السّر و اإلعداد للعشق الحقیقّي؛ 
ع الخاطر و تفّرقه، و تُلّذذ خدمة المحبوب  فإنّه یجعل الهموم هّمًا واحداً و یقطع توزُّ
و یُسهِّل التَّعب و المشّقة في طاعته و امتثال أمره؛ بخالف العشق المنبعث من غلبة 
بعض  شمائل  استحسان  في  الفکر  تسلیط  من  ناٍش  وسواس  فإنّه  الشهوة،  سلطان 
الصّور، و عبادة للنفس بالّسعي في تحصیل لّذاتها و على هذین النوعین یبتني مدح 

العشق الّصوري و ذّمه في كالم بعض العرفاء و الحکماء.«2 
نیز�عالم�جلیل�مرحوم�سیّد�عبد�اللـه�جزائری�رضوان��اللـه�علیه�می�فرماید:

»و المتأّمل في عرض مراتب العشق الصورّي و اإللهي و مقاماتهما و انطباق كّل على 
اآلخر، ینکشف له أّن العشق الصوري أقوى معین في تهذیب النّفس و تلطیف السّر 
و تصفیة الروح و توحید الهموم و اإلعداد للعشق اإللهي لمن سبقت لهم من  اللـه 

الُحسنى و هذا حقیقة ما قیل: المجاز قنطرة الحقیقة.«3 

3·3. صدرالمتألّهین و قاعدة »المجاز قنطرة الحقيقة«
مرحوم� بود�� قّدس�سّره� طوسی� خواجۀ� مرحوم� زبان� از� قاعده� این� شرح� گذشت� آنچه�
صدرالمتألّهین�رحمة�اللـه�علیه�عبارات�خواجه�را�در�خالل�کالم�خود�در�أسفار�نقل�نموده،�و�فوائدی�
تأیید�نموده�است؛�ولی�پس�از�آن�استثنائی� را�که�خواجه�برای�عشق�مجازی�برشمرده�اند�إجماالً�

برای�آن�بیان�می�فرماید�
صدرالمتألّهین�معتقد�است�که�فائدۀ�عشق�مجازی�که�تلطیف�نفس�و�توّجه�به�درون�باشد،�
مختص�به�کسانی�است�که�در�خواب�غفلت�فرو�رفته�و�در�دریای�شهوات�حیوانی�غرق�گشته�اند،�
که�با�این�عشق�عفیف�نفسانی�از�شواغل�دنیوی�و�حواّس�ماّدی�فاصله�گیرند�و�نفسشان�لطافت��یابد��

1. شرح�اإلشارات�والتنبیهات،�ج�3،�ص��383و384�
2.�شرح�منازل�السائرین،�ص�569�

3. التحفةالســنیة،�ص�224؛�همانطور�که�قباًل�گذشــت�مختصری�از�شرح�حال�مرحوم�جزائری�در�ضمیمۀ�1،�ص��225
آمده�است�
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اّما�کسانی�که�از�این�درجه�عبور�نموده�و�توّجه�به�عالم�قدس�یافته�اند،�چنین�عشقی�برایشان�مضّر�
است�و�نباید�خود�را�مشغول�عشق�به�جمال�محسوس�یا�اخالق�لطیف�بشری�نمایند�که�در�حقیقت�

تنّزل�از�عالم�قدس�به�عوالم�مادون�است�
»المجاز  قاعدۀ� اصل� رضوان��اللـه�علیه� صدرالحکماء� که� می�شود� روشن� توضیحات� این� با�
قنطرة الحقیقة«�را�می�پذیرد،�ولی�بر�این�نکته�تأکید�می�ورزد�که�قنطره�و�پل،�وسیلۀ�عبور�بوده�و�
فائدۀ�آن�فقط�در�هنگام�سیر�است�و�پس�از�آن�نفعی�نمی�رساند��مّلصدرا�می�فرماید�با�توّجه�به�این�
نکات�سّر�اینکه�چرا�برخی�از�مشایخ�طریقت�مریدان�خود�را�در�ابتدای�سلوک�امر�به�تحصیل�عشق�

عفیف�نفسانی�می�نمودند،�مشخص�می�شود�
حال�سخن�در�این�است�که�آیا�مّلصدرا�عالوه�بر�پذیرفتن�فوائد�عشق�مجازی�استفاده�از�

این�راه�را�برای�سیر�إلی��اللـه�صحیح�می�داند�یا�نه؟
پیش�از�ورود�به�این�بحث�نکته�بسیار�مهّمی�را�گوشزد�می�کنیم�

1·3·3.  سخنی در هویّت کتاب أسفار
کتاب�شریف�أسفار�کتابی�در�حکمت�علمیّه�است�که�موضوع�آن�هستی�شناسی�عقلی�است،�
و�از�واقعیّات�بحث�می�کند��به�عبارت�دیگر�مرحوم�صدرالمتألّهین�رضوان��اللـه�علیه�در�این�کتاب�در�
مقام�بیان�»ما�یکون�و�ما�الیکون«�)هست�و�نیست�ها(�هستند،�نه�»ما�ینبغي�أن�یُفعل�و�ما�الینبغي«�
)بایدها�و�نبایدها(؛�چه�اینکه�بحث�از�بایدها�و�نبایدها�مربوط�به�مقام�دیگری�است�و�حکمت�عملیّه،�

فقه�و�اخالق�متکفل�بررسی�و�اظهار�نظر�در�مورد�آنها�هستند�
صدرالمتألّهین�خود�در�کسراألصنام�می�نویسد: 

بالحکمةالمتعالیة  فبیّنا كیفیّة سلوكه مجموعًة في كتابنا المسّمى  العلم؛  »أّما طريق 
طريق  أّما  و  رسائلنا.  و  كتبنا  من  مواضع  في  متفّرقًة  و  باألسفاراألربعة  الملّقب 
العمل؛ فتفاصیل األعمال مستنبطة من كتاب  اللـه و أحادیث نبیّه و أولیائه الطاهرین 

سالم  اللـه علیهم إلى یوم الدین استنباطًا باألفکار العقلیّة و األنظار العلمیّة...«.1 
)اّما�طریق�علمی؛�ما�نحوۀ�طی�کردن�آن�را�در�کتاب�خود�الحکمة المتعالیةـ�که�به�
به�صورت� خود� نوشته�های� دیگر� در� و� یکجا،� طور� به� ـ� شده� ملّقب� أسفار أربعه�
پراکنده�آورده�ایم��و�اّما�طریقۀ�عملی؛�پس�جزئیات�تک�تک�اعمال�از�کتاب�خدا�و�
احادیث�رسول�خدا�و�أولیاء�طاهرینش�سالم��اللـه�علیهم�إلی�یوم�الدین�با�به�کارگیری�

1. كســرأصنام الجاهلیّة، ص220؛ از ذیل این عبارت فهمیده �می�شود مّلصدرا مسلک اخباریان را نمی�پسندیده است و 
نسبت اخباری�گری�که�برخی�به�وی�داده�اند�بی�اساس�است�
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عقل�و�قواعد�علمی�به�دست�می�آید(�
این�حقیقت� بیان� مقام� آنچه�که�در�أسفار�در�تحلیل�مقولۀ�عشق�مجازی�مطرح�شده،�در�
است�که�عشق�مجازی�طریقی�نیکو�در�تحصیل�عشق�إلهی�است�که�با�توضیحات�ارائه�شده�سّر�
آن�مشخص�گردید؛�اّما�اینکه�آیا�از�این�طریق�باید�استفاده�کرد�یا�نه�؟�و�به�چه�مقدار�و�چگونه؟�
پر�واضح�است�که�ُحسن�یک�وسیله�دلیل�بر�ُحسن�تحصیل�اختیاری�آن�نمی�باشد��چنانکه�بالیای�
نازلۀ�از�جانب�پروردگار�از�قبیل�فقر،�مرض،�موت�همسر�و�فرزند�و����همگی�در�قرب�به�حضرت�
حق�تأثیر�بسزایی�دارد�و�چنانچه�کسی�مبتال�به�آن�شود�و�در�عین�حال�تسلیم�رضای�حق�باشد�
ـّر�برای�تجّلی� و�صبر�پیشه�کند�ـ�به�تصریح�آیات�و�روایات�فراوان�ـ�وسیله�ای�بسیار�نیکو�و�مؤث
محبّت�إلهی�روزی�او�شده�است،�لیکن�این�امر�نمی�تواند�دلیل�بر�جواز�و�ُحسن�مبتالکردن�خود�به�

این�بالیا�گردد�
فلذا�اصل�عبارات�صدرالمتألّهین�نیز�در�مقام�ترغیب�به�این�امر�نمی�باشد،�بلکه�آنچه�ایشان�
مطرح�کرده�اند،�شرح�کلمات�بوعلی�و�خواجۀ�طوسی�در�باب�عشق�مجازی�و�امر�مشایخ�به�آن،�و�
توضیح�دربارۀ�حکمت�این�مسأله،�و�کیفیت�طریقیّت�عشق�مجازی�برای�عشق�حقیقی�است؛�اّما�از�

انحصار�طریق�در�این�عشق�یا�ترجیح�این�طریق�بر�طرق�دیگر�مطلقًا�صحبتی�نشده�است�
پیشین� کالم�حکمای� تعدیل� و� به�جرح� فصل� این� در� اینکه�صدرالمتألّهین� کالم� ملّخص�
پرداخته�و�نهایًة�نتیجه�گرفته�اند�که:�این�عشق�از�فضائل�محسوب�می�شود�و�شخص�عاشق�نسبت�
به�کسی�که�مبتال�به�تعّلقات�کثیره�است�دارای�نوعی�کمال�است؛�ولی�رّب شيء فیه منافع للناس 
و إثمه أکبر من نفعه�و�تصدیق�به�منافع�دلیل�تجویز�عملی�نمی�شود��پس�به�اعتبار�عبارات�این�
فصل�نمی�توان�نظر�قطعی�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�را�در�باب�حسن�و�قبح�این�عشق�و�محدودۀ�

آن�کشف�نمود�
مرحوم آیة  اللـه�شهید�مطّهری�رضوان��اللـه�علیه�در�اشاره�ای�به�این�امر�می�فرمایند:

»این�نکته�را�نباید�فراموش�کرد�که�این�نوع�عشق�با�همۀ�فوایدی�که�در�شرایط�خاص�
احیاناً�به�وجود�می�آورد،�قابل�توصیه�نیست؛�وادیی�است�بس�خطرناک��از�این�نظر�
مانند�مصیبت�است�که�اگر�بر�کسی�وارد�شود�و�او�با�نیروی�صبر�و�رضا�با�آن�مقابله�
اّما� را�پخته�و�مکّدر�را�مصّفا�می�نماید،� پاک�کنندۀ�نفس�است؛�خام� کند،�مکّمل�و�
مصیبت�قابل�توصیه�نیست��کسی�نمی�تواند�به�خاطر�استفاده�از�این�عامل�تربیتی،�

مصیبت�برای�خود�خلق�کند�ویا�برای�دیگری�به�این�بهانه�مصیبت�ایجاد�نماید���
�در�تعلیمات�اسالمی�به�آثار�و�فواید�مصائب�و�بالیا�زیاد�اشاره�شده�و�نشانه�ای�از�
لطف�خدا�معرفی�شده�است،�اما�به�هیچ�وجه�به�کسی�اجازه�داده�نشده�است�که�به�

این�بهانه�مصیبتی�برای�خود�و�یا�برای�دیگران�به�وجود�آورد�
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به�هر�حال،�احیانًا�آثار�مفید�داشتن�یک�مطلب�است�و�قابل�تجویز�و�توصیه�بودن�
مطلب�دیگر�است��از اینجا معلوم می شود که ایراد و اعتراض برخی متشّرعین بر 
برخی از حکمای اسالمی ـ که این بحث را در إلهیات مطرح کرده اند و آثار و 
فواید آن را بیان کرده اندـ ناوارد است،�زیرا�این�طبقه�خیال�کرده�اند�که�عقیدۀ�آن�
دسته�از�حکما�این�است�که�این�مطلب�قابل�تجویز�و�توصیه�هم�هست؛�و�حال�آنکه�
نظر�آنها�تنها�به�آثار�مفیدی�است�که�در�شرایط�تقوا�و�عفاف�به�بار�می�آورد،�بدون�

اینکه�آن�را�قابل�تجویز�و�توصیه�بدانند،�درست�مانند�مصائب�و�بالیا�«1
با�توّجه�به�آنچه�گذشت�برای�یافتن�نظر�مرحوم�صدرالمتألّهین�درباره�حسن�و�قبح�عشق�
شهوانی�و�نفسانی،�باید�از�آثار�دیگر�ایشان�بهره�جست؛�گرچه�از�مذّمت�های�گوناگون�وی�از�عشق�

شهوانی�در�أسفار�می�توان�قبح�آن�را�از�منظر�ایشان�حدس�زد�

2·3·3. صدرالمتألّهین و عشق شهوانی
مرحوم�صدرالمتألّهین�در�جای�جای�عبارات�خود�در�این�فصل�از�أسفار�عشق�شهوانی�را�در�
عرض�عشق�نفسانی�مطرح�نموده�و�هویّت،�مبادی�و�آثار�آن�را�جداگانه�معرفی�نموده�اند،�به�طوری�
که�جای�شک�باقی�نمی�ماند�که�مطالب�ایشان�در�فوائد�عشق�در�فصل�مذکور،�ناظر�به�تعّشق�ها�و�

گرایش��های�شهوانی�نمی�باشد�
صدرالمتألّهین�مبدأ�عشق�شهوانی�را�قّوۀ�بهیمیّه�ای�که�در�جسم�انسان�موجود�است،�شمرده�
و�إعمال�آن�را�مقتضای�طلب�نفس�أّماره�می�داند��وی�معتقد�است�کسانی�که�تنها�به�محبّت�و�عشق�
شهوانی�دچار�می�گردند،�دارای�نفوسی�غلیظه�و�قلوبی�قاسیه�و�طبائعی�سوء�هستند��و�به�طور�کل�

در�نظر�وی��عشق�شهوانی،�وسیلۀ�رسیدن�به�کمال�نیست�2
وی�در�مورد�عشق�شهوانی�می�نویسد:

 »... ولکن وجدنا سائر النفوس الغلیظة و القلوب القاسیة و الطبائع الجافیة من األكراد 
و األعراب و الترک و الزنج خالیًة عن هذا النوع من المحبّة؛ و إنّما اقتصر أكثرهم 
على محبّة الّرجال للنساء و محبّة النساء للرجال طلبًا للنکاح و الّسفاد كما في طباع 

1. مجموعه�آثار�استاد�شهید�مطهری،�ج�16،ص��253و254�
2. مشخص�است�که�قوای�شهوانی�هم�از�آنجا�که�نیرویی�خدادادی�است�و�از�مصدر�حکمت�برخاسته�است�از�نعمات�
إلهیّه�محســوب�می�شــود،�و�در�ظرف�خود�دارای�آثار�مطلوب�و�مهّمی�می�باشد�که�تکثیر�نسل�و�بقاء�نوع�از�آن�جمله�
اســت�که�در�بیان�مرحوم�مّلصدرا�نیز�اشاره�ای�بدان�رفته�است�)الحکمةالمتعالیة،�ج�7،�ص�172(��فلذا�آنچه�که�مورد�
ذّم�واقع�می�شود،�ناظر�به�مواردی�است�که�إعمال�این�قّوه�در�غیر�موضع�مناسب�خود�و�به�تعبیری�بر�خالف�فطرت�و�

شریعت�صورت�گیرد�)رک�کسراألصنام،�ص��144ـ�148(�
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و� قاسی� قلب�های� و� سنگ��دل� نفوس� که� می�بینیم� چنین� )ولی� الحیوانات.«1  سائر 
طبائع�خشک�از�اکراد�و�بیابان�نشینان�و�ترک�و�زنگ�از�محبّت�نفسانی�شدید�خالی�
می�باشند؛�و�بیشتر�آنان�فقط�از�محبّت�جنس�مخالف�بهره�دارند�که�غرض�آن�نکاح�

یا�فحشاء�است؛�چنانکه�در�طبیعت�حیوانات�دیده�می�شود(.
و�در�موضع�دیگر�بعد�از�بیان�شاخصه�های�عشق�نفسانی،�در�مورد�عشق�شهوانی�می�فرماید:�

»... و الحیواني هو الذي یکون مبدؤه شهوًة بدنیًّة و طلب لّذة بهیمیّة... مّما یقتضیه 
النّفس األّمارة و یکون في األكثر مقارنًا للفجور و الحرص علیه.«2 )عشق�حیوانی�
عشقی�است�که�مبدأ�آن�شهوت�جسمانی�و�طلب�لّذتی�حیوانی�است����این�عشق�

مقتضای�نفس���اّماره�بوده�و�غالباً�همراه�فجور�و�حرص�بر�فحشاء�است(.
همچنین�وی�یکی�از�وجوه�اختالف�حکمای�سابق�در�مدح�و�ذّم�عشق�را�ناظر�به�تنّوع�آن،�
و�مدح�عشق�را�مربوط�به�موارد�عشق�نفسانی�و�ذّم�آنرا�مربوط�به�مصادیق�عشق�شهوانی�می�داند:�

ـّه یشبه  »... و الیبعد أن یکون اختالف األوائل في مدح العشق و ذّمه... من جهة أن
العشق العفیف النفساني... بالشهوة البهیمیّة التي منشؤه إفراط القّوة الشهوانیّه.«3 )بعید�
نیست�که�اختالف�پیشینیان�در�مدح�و�ذّم�عشق�از�این�جهت�باشد�که�عشق�عفیف�
نفسانی�شبیه�عشق�حیوانی�است،�عشقی�که�منشأ�آن�زیاده�روی�قّوۀ�شهوانی�است�

)یعنی�مشتبه�شدن�این�دو�عشق�موجب�اختالف�در�مدح�و�ذّم�گردیده�باشد((.
عبارات�صدرالمتألّهین�در�مذّمت�عشق�و�نظربازی�شهوانی�با�زیبارویان�در�برخی�آثار�دیگر� �
واضح�تر�و�روشن�تر�است��وی�در�ابتدای�رسالۀ�کسراألصنام�4بعد�از�آنکه�پیشوایان�صوفیّۀ�باطل�در�

1. الحکمةالمتعالیة،�ج�7،�ص�172�
2. همان،�ص�174�
3.�همان،�ص�175�

4. رســالۀ�کســرأصنام�الجاهلیّة�عنوان�تألیفی�از�مرحوم�صدرالمتألّهین�اســت�در�رّد�تصّوف�دروغین�و�در�ذّم�و�نکوهش�
قلنــدران�نادان�و�ریاکار�متصّوفه�کــه�در�زمان�وی�ظهور�و�بروز�فوق�العاده�ای�پیدا�کرده�و�خود�را�در�مقام�أولیاء�و�مقّربان�
إلهی�و�صوفیّۀ�حقیقی�و�عارفان�راســتین�جا�زده�و�از�این�طریق�عوام�را�فریب�داده�و�از�طریق�هدایت�به�جاده�ضاللت�
منحرف�می�نموده�اند��و�در�نقطۀ�مقابل�به�بیان�صفات�مقّربان�حقیقی�و�ویژگی�های�عرفای�إلهی�می�پردازد��به�نوعی�می�توان�

گفت�این�رساله�یک�دورۀ�فشرده�آداب�سیروسلوک�و�مبادی�حرکت�به�سوی�خداوند�بنا�بر�مبانی�عرفان�شیعی�است�
انتقاداتی�که�صدرالمتألّهین�در�این�رســاله�از�صوفیّه�کرده�و�عباراتی�که�در�تبیین�مرام�آنان�آورده�اند،�به�قدری�متین�و�
صریح�است�که�بعضًا�حتی�مخالفین�حکمت�و�عرفان�إلهی�از�آنها�در�نقد�و�تخطئۀ�صوفیّه�استفاده�می�کنند،�البته�بعد�از�

آنکه�در�کمال�بی�انصافی�خود�مؤلّف�را�به�آنها�ملحق�می�نمایند!
در�هر�حال�این�رساله�برای�کسانی�که�طالب�حقیقت�هستند،�طریقۀ�مستقیم�مرحوم�مّلصدرا�رضوان���اللـــه�علیه�را�در�
اصول�سیر�إلی   اللـــه�،�و�نیز�تعبّد�و�تشّرع�وی�و�ضمنًا�دیدگاه�او�نسبت�به�اعتقادات�و�اعمال�مّدعیان�دروغین�عرفان�و�
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زمان�خود�را�»ناقص�در�علم�و�عرفان«�و�»قاصر�در�عمل�و�ایمان«�معرفی�می�کند،�می�نویسد: 
اغتراره و  المعرفة، فلشهادة جهله و إصراره و ضالله و  العلم و  نقصانه في  »أّما   
كثرة سهوه و خطائه و وفور غلطه و َعمائه. و أّما قصوره في العمل، فلکونه محترقًا 
بنار الّشهوات، مستغرقًا في بحر اللذات، أسیراً في أیدي الظلمات، ملسوعًا بَلْسع 
َحیّات النُّعومات، نََهَشته ثَعابین الّشهوات و تماسیح الهوى و  اللـهوات؛ فالیزال یمأل 
من الشبهة و الحرام الَحشا ویُؤذی الُجلس و الندماء من الُجشا، و أكثر أوقاته في 
التالعب و التمّذق بالّصبيان و الُمردان، و المنادمة مع السفهاء و الولدان، و استماع 
التغنّي، و مزاولة آالت  اللـهو و اللعب و الخسران و أسباب الّسهو و الخطأ و النسیان 

دات عن الرحمة و الرحمن و الجنّة و الرضوان.«1  و الُمبَعِّ
)گواه�نقصان�علم�و�معرفت�وی،�نادانی�وگمراهی�و�فریب�خوردن�اوست؛�نیز�خطاها�
کردار،� در� قصورش� گواه� و� می�زند�� سر� ازو� که� نادرستی�ها� و� فراوان� اشتباهات� و�
مارهای� لّذت�ها�� اوست�و�غرقه�شدنش�در�دریای� شعله�ور�بودن�آتش�شهوت�ها�در�
و� نفسانی� هواهای� تمساح�های� و� شهوات� اژدرهای� و� راگزیده� او� دنیوی� تمتّعات�
غفلت�ها�او�را�پاره�پاره�کرده�اند��همواره�اندرون�خود�از�شهوت�ها�و�محّرمات�انباشته�
کرده�و�گنده�بوی�آن�بر�همنشینان�و�ندمای�خویش�می�پراکند��بیشتر�اوقاتش�به�سرگرمی�
با�کودکان�و�أمردان�و�همنشینی�با�نادانان�می�گذرد،�وگوش�دادن�به�غنا�و�آالت�لهو�و�

لعب�و�هر�آنچه�که�انسان�را�از�رحمت�و�رحمن�و�جنّت�و�رضوان�دور�سازد(�
صدرالمتألّهین�حتّی�خواندن�اشعار�متناسب�با�عشق�عفیف�را�در�نزد�عاّمۀ�مردم�که�قلوبشان�

به�شهوت�آلوده�است�از�اشتباهات�مهّم�صوفیه�شمرده�و�می�نویسد:
مزخرفة  كلمات  الزمان  هذا  في  الوّعاظ  عواّم  و  المتصّوفة  عاّمة  اعتاده  ما  أكثر  »و 
بُِعُهُم اْلَغاُووَن  َعَراُء َیتَّ شعریّة یکون تکثیرها في المواعظ مذمومًا. قال  اللـه تعالى: َو الشُّ

ْعَر َو َما َینَبِغى َلُه.  ْمنَــُٰه الشِّ ـُهْم ِف ُکلِّ َواٍد َیِیُموَن. و قال: َو َما َعلَّ * َألَ َتَر َأنَّ
و مجالس هؤالء القوم مشحونة باألشعار و ما یتعّلق بالتواصف في العشق و جمال 
الَمعاشیق و شمائل المحبوبین و َروح وصالهم و ألم فراقهم. و المجلس الیحویه إّل 
أجالُف العواّم و سفهاؤهم. و قلوبهم محشّوة بالّشهوات، و بواطنهم غیر منفّکة عن 
االلتذاذات و االلتفاتات إلى الصور المليحة. فالیحّرک األشعار المشفوعة بالنغمات 

تصّوف�نشــان�می�دهد��عالوه�بر�همۀ�اینها�این�رســاله�در�ایجاد�عشق�و�محبّت�به�سوی�پروردگار�و�شوق�به�تحصیل�
معارف�إلهیّه�و�حرکت�به�سمت�محبوب�ازلی�جذبۀ�خاّصی�دارد�

1. كسرأصنام الجاهلیّة،�ص6�
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من نفوسهم إّل ما هي مستکنّة فیها من األمراض القلبیّة و الشهوات المخفیّة. 
ند و الِمقدحة للنار، فیُهیّج لکّل أحد ما  و قد قیل: َمثَل السماع في النفوس َمثَل الزَّ
یَکُمن فیه. فمن كان مریض النفس ناقص الهّمة من العواّم و األرذال، فیشتعل فیهم 
و  فیَزعقون  االشتعال.  البروز و  لم تجد فرصة  التي  الکامنة  الخامدة  الشهوات  نیران 
یتواجدون و یعّدون ذلک محبًّة إلهیًّة و عبادًة دینیًّة. سّود  اللـه تعالى وجوههم في 
الداَرین، و أظهر فضیحتهم بالَمشعَرین، و كشف عن ُخبث باطنهم و َدَغل َسریرتهم 

في الموقفین.«1
)آنچه�عاّمۀ�متصوفه�و�واعظان�بی�مایه�درین�زمانه�بدان�خو�گرفته�اند،�سخنان�ظاهر�
است؛� شده� نکوهش� موعظه�ها� در� آن� از� فراوان� استفادۀ� که� است� شعری� فریب�
خداوند�تعالی�فرماید:�»شعرا�را�گمراهان�پیروی�کنند،�مگر�ندیده�ای�که�آنها�در�هر�
وادیی�گام�نهاده�و�برای�سخنان�خود�هیچ�مرزی�نمی�شناسند؟«�و�می�فرماید:�»و�ما�

او�را�شعر�نیاموختیم�و�شایستۀ�او�نیز�نیست«�
نُقل�مجالس�این�گروه�اشعار�است،�شعرهایی�در�توصیف�زیبائی�معشوقان�و�دلربائی�
محبوبان�و�لّذت�وصال�و�درد�فراق�آنان��حّضار�این�مجالس�سفلگانی�از�عوام�الناسند�
به� توّجه� و� لّذت�بردن� پی� در� دائمًا� که� و�درون�هایی� از�شهوات،� آکنده� قلبهائی� با�
مخصوص� نغمه�هایی� با� چنین� اشعاری� خواندن� شرائط� این� با� است�� زیبارویان�
جز�برانگیختن�آن�شهوت�های�پنهان�و�بیماری�های�مزمن،�که�در�درون�آنان�ریشه�

دوانیده�است،�کاری�نمی�کند��
آتشگیر�است�� َمثَل�جرقّه�و� نفوس،� َسماع�در� َمثَل� اینطور�گفته�می�شود:� و�گاهی�
سماع�در�هر�کسی�آنچه�را�در�درون�او�جا�گرفته،�به�هیجان�آرد؛�پس�در�آن�عامی�
زیر�خاکستر� از� آتش�های�شهوات� دارد،� ناقص� هّمتی� نفسی�مریض�و� که� بیچاره�
بیرون�آمده�و�شعله�کشد؛�اینجاست�که�اینان�به�وجد�آیند�و�این�را�محبّتی�إلهی�و�

عبادتی�دینی�انگارند�
خداوند�روی�هایشان�را�در�دنیا�و�آخرت�سیاه،�و�فضایحشان�را�آشکار�ساخته،�و�

خبث�باطن�و�نادرستی�نفوسشان�را�در�هر�دو�موقف�ظاهر�سازد(�
همچنین�وی�در�دیوان�اشعار�خود�به�مناسبت�در�مواضع�متعّدد،�شهوت�و�عشق�شهوانی�را�

به�شّدت�مورد�نکوهش�قرار�می�دهد��به�عنوان�مثال�در�ابیاتی�این�چنین�می�گوید:

1. كسرأصنام الجاهلیّة،�ص��44و45�
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ـــدر�دل�زدی� ـــش�ان ـــهوت�آت ـــون�ز�ش آمـــدیچ جهنّـــم� نـــار� مایـــۀ� �
�اشـــتعالش�لیـــک�در�عقبـــا�شـــودشـــهوت�اینجـــا�هیـــزم�نیـــران�بـــود�
ـــناسآب�شـــهوت�آتـــش�دوزخ�شـــناس� ـــا�َرخ�ش ـــق�زیب ـــش�او�عش �آت
ــی� ــال�دوزخـ ــر�مثـ ــا�بـ ــت�دنیـ �آتـــش�او�صـــورت�زیبارخـــیهسـ
ـــراب� ـــدر�اضط ـــوزد�ان ـــه�س ـــم�چنانک ـــابه ـــا�کب ـــد�آنج ـــا�کن ـــهوِت�اینج �ش
ــود� ــار�دوزخ�می�شـ ــهوت�نـ ــار�شـ �1لیـــک�آنجـــا�مشـــتعل�گـــردد�بـــه�َخودنـ

3·3·3. صدرالمتألّهین و عشق عفیف
اّما�نظر�نهائی�مرحوم�مّلصدرا�در�باب�حسن�و�قبح�عشق�عفیف�چیست؟

همانطور�که�گذشت�از�عبارات�کتاب�أسفار�می�توان�فهمید�که�عشق�عفیف�ذاتًا�ممدوح�بوده�
و�وسیله�ای�برای�وصول�به�عشق�حضرت�حق�است�ولی�حکم�عملی�آن�از�أسفار�استفاده�نمی�شود�
لیکن�مرحوم�مّلصدرا�در�کسراألصنام�اشاره�ای�دارد�که�از�آن�می�توان�فهمید�که�استفاده�از�
اصل�این�عشق�را�مفید�می�داند��وی�فصل�اول�از�مقالۀ�اولی�را�به�توضیح�این�مسأله�اختصاص�داده�
که�ورود�در�ریاضات�و�مجاهدات�قبل�از�تحصیل�معارف�دین�و�محکم�ساختن�این�معارف�با�عبادات�
شرعی�جائز�نیست��پس�از�آن�عبادات�را�به�دو�قسم��بدنی�و�قلبی�تقسیم�نموده�و�عبادات�قلبی�را�
به�تحصیل�معارف�توحید�و�نبّوت�و�معاد�و�انجام�اعمال�مبتنی�بر�آن�تفسیر�کرده،��و�درادامه�اغراض�
اعمال�وعبادات�قلبی�را�در�سه�امر�خالصه�می�نماید:�ترک�التفات�به�مادون�حّق�متعال،�استخدام�
قوای�نفسیّه�و�بدنیّه�در�غرض�حقیقی�خلقت�که�توّجه�به�حق�تعالی�باشد،�و�تلطیف�سّر�برای�قبول�

تجلیّات��وی�دربارۀ�امر�سّوم�می�نویسد:
»و الثالث تلطیف السّر بقبول تجلیّات الحّق و تصییر النفس مرآًة مجلّوًة یحاذي بها شطر 
الحّق؛ و یعین علیه الفکر اللطیف و العشق العفیف.«2 )سّوم�لطیف�نمودن�سّر�برای�
قبول�تجلیّات�حق�و�تبدیل�نمودن�نفس�به�آینه�ای�صاف�و�روشن�که�در�مقابل�جمال�

إلهی�قرار�گیرد��فکر�لطیف�و�عشق�عفیف�به�حصول�این�حالت�کمک�می�نماید(.
بنابراین�از�دید�وی�استفاده�از�اصل�عشق�عفیف�مطلوب�است؛�لیکن�در�اینجا�باید�به�چند�

نکته�توّجه�نمود:�
1��چنانکه�دیدیم�»عشق�عفیف«�در�کالم�صدرالمتألّهین�شامل�محبّت�أّمهات�و�معّلمان�به�

1.�مثنوی مّلصدرا،�ص�121؛�و�نیز�رک�ص��169�،163�،137�،133و�185�
2. کســرأصنامالجاهلیة،�ص�38؛�نظیر�همین�عبــارات�را�صدرالمتألّهین�در�إیقاظ�النائمین،�ص�89نیز�دارد��این�عبارات�

برگرفته�از�إشارات�شیخ�الرئیس�است�)رک�شرح�اإلشارات�والتنبیهات،�ج�3،ص380(�
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فرزندان�نیز�می�شد،�و�انحصار�در�عشق�به�اصطالح�متعارف�امروز�نداشت��وی�در�برخی�عبارات�از�
عشقی�که�موجب�غفلت�کامل�عاشق�از�غیر�معشوق�شده�و�به�بیداری�شبها�و�ترک�غذا�و����منجّر�
می�شد�به�»شدت�عشق�و�وله«�تعبیر�می�نمود��مراتب�مختلف�عشق�هر�یک�به�مقدار�خود�در�تلطیف�

نفس�و�تجمیع�هموم�مؤثّر�می�باشد�
2��چنانکه�گذشت�عشق�عفیف�منحصر�در�عشق�به�زیبارویان�نبوده�و�عرضی�عریض�دارد؛�

و�در�میان�زیبارویان�نیز�در�زنان�أجنبیه�یا�أمردان�منحصر�نیست�
3��موضوع�این�فصل�از�کتاب�وی�نیز�ضرورت�تقیّد�به�احکام�شریعت�و�تبعیّت�کامل�از�آن�است�
تصریح� مّلصدرا� پیروان� و� شاگردان� و� معاصرین� از� که�جمعی� دید� ادامه�خواهیم� در� ��4
نموده�اند�که�ترغیب�به�عشق�مجازی�شدید�به�زیبارویان�حتّی�در�میان�مشایخ�صوفیه�دیده�نشده،�
و�آنچه�مورد�ترغیب�است�عشق�به�أولیا�یا�اساتید�یا�مؤمنان�یا�حّداکثر�به�زوجه�و�کنیز�است�1و�
مواردی�که�در�مظنّۀ�شهوت�حرام�است�در�تاریخ�از�کسی�از�بزرگان�شیعه�ثبت�نشده�است�2و�مفاسد�

آن�را�اخیراً�در�بیان�مّلصدرا�در�کسراألصنام�دیدیم�
با�توّجه�به�این�قرائن�نمی�توان�به�مّلصدرا�نسبت�داد�که�وی�یکی�از�مقدمات�نیکو�و�افعال�حسن�
در�مسیر�سلوک�إلی��اللـه�را�نظربازی�با�زنان�یا�نوجوانان�خوبرو�می�دانسته�تا�به�حّدی�که�شخص�به�
عشق�آن�زن�یا�نوجوان�دچار�شده�و�ازعشق�او�بیمار�گشته�و�خواب�و�خور�را�فراموش�کند؛�بلکه�
حداکثر�مطلبی�که�از�عبارات�استفاده�می�شود،�حسن�اصل�محبّت�شدید�است�که�با�توّجه�به�قرائن،�
مصداق�آن�موارد�غیرشهوانی�و�به�خصوص�مراتب�متعارف�آن�همچون�محبّت�معّلم�به�کودکان�

می�باشد�3

4·3. مشایخ طریقت و قاعدة »المجاز قنطرة الحقيقة«
باری،�مرحوم�صدرالمتألّهین�پس�از�شرح�فوائد�عشق�نفسانی�می�فرماید:

»ألجل ذلک أمر المشایخ مریدیهم في االبتداء�بالعشق؛�و�قیل:�العشق�العفیف�أوفی�
سبب�في�تلطیف�النفس�و�تنویر�القلب�«4)به�همین�سبب�مشایخ�مریدان�خود�را�در�

1. تلّذذ�از�چهره�یا�صوت�زیبای�همســران�و�کنیزان�از�لّذت�های�مباح�و�بلکه�مورد�ترغیب�شــرع�اســت�و�در�ســیرۀ�
برخی�از�اهل�دل�دیده�می�شــود؛�و�گاه�از�آن�به�»شــاهدبازی«�تعبیر�می�کنند،�چنانکه�از�مرحوم�فیض�نقل�شــده�است�

)قصص�العلماء،�ص�323؛�و�رک�مناقب�العارفین،�ج�1،�ص�449(�
2.�بلکه�از�افراد�مورد�اعتماد�و�اعتبار�از�اهل�سنّت�نیز�نقل�نگشته�است؛�چنانکه�پس�از�این�خواهد�آمد�
3. توضیح�بیشتر�دربارۀ�جهات�مختلف�این�امر�و�احکام�شرعی�آن�در�قسمت�های�بعدی�خواهد�آمد�

4. الحکمة المتعالیة،�ج�7،�ص��173و174�
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ابتدای�سلوک�امر�به�تحصیل�عشق�می�نموده�اند؛�و�گفته�شده:�عشق�عفیف�مؤثّرترین�
سبب�در�تلطیف�نفس�و�تنویر�قلب�است(�

اکنون�سخن�در�این�است�که�آیا�مشایخ�شیعه�نیز�از�این�روش�استفاده�می�نموده�اند�یا�نه؟
حق�این�است�که�عرفاء�بزرگ�شیعه،�شاگردان�خود�را�از�طرقی�که�اّوالً�موجب�غفلت�از�
یاد�خداست�و�ثانیًا�دارای�مفاسد�نوعیّه�است،�سیر�نمی�داده�1و�تشویق�به�عشق�به�فتیان�و�فتیات�

نمی�کرده�اند؛�چنانکه�از�آثار�و�سیرۀ�آنها�معلوم�می�شود��
در�اینجا�به�عنوان�شاهد�عبارات�برخی�از�این�بزرگان�را�نقل�می�نمائیم:

1��مرحوم�حاج�مّلهادی�سبزواری�ذیل�همین�قسمت�از�أسفار�در�حاشیه�می�فرمایند:
ید  انتزاع  في  أقوی  سببًا  العشق[  هذا  بتحصیل  اآلمرون  المشایخ  ]أي  الیرون  »إذ 
النّفس عن مشتهیات عالم الکون الطبیعي بعد الجذبة أو بعد الرياضات الشرعيّة من 
هذا العشق.«2 )دلیل�امرنمودن�مشایخ�به�تحصیل�عشق�عفیف�در�ابتدای�سلوک�این�
بوده�است�که�آنها�بعد�از�جذبه�و�بعد�از�ریاضات�شرعیه�عاملی�مؤثّرتر�از�این�عشق�

در�قطع�نمودن�نفس�از�تعّلقات�عالم�ماده�نمی�یافتند(. 
این�عبارت�نشان�می�دهد�که�طریق�اقرب�از�دید�مشایخ،�ریاضات�شرعیه�و�جذبه�است�و�

استفاده�از�غیر�آن�منوط�به�ضرورت�می�باشد�
2��محّدث��خبیر�وعارف�گرانقدر�شیعه�مرحوم�آخوند�مّلمحّمدتقی �مجلسی�قّدس�سّره�در�

رسالۀ�شرح خطبۀ متّقین�در�ضمن�مطالبی�در�این�باب�می�فرماید:
»و�آنچه�مشهور�است�در�میان�عوام�که�گاهی�از�رسول�خدا�نقل�می�کنند�و�گاهی�از�
مشایخ�صوفیّه�که:�المجاز قنطرة الحقیقة،�کذب�و�افتراست�علی�الظاهر؛�چون در 
کتب حدیث و کتب مشایخ صوفیّه ندیده ام��و�بر�تقدیر�صّحت،�ممکن�است�مراد�
از�آن�محبّت�جمعی�باشد�که�از�جهت�خدا�باشد�مثل�محبّت�حضرات�رسول�خدا�
صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�و�أئّمۀ�هدی�علیهم�الّسالم�و�شیخ�و�مؤمنان�که�هرگاه�محبّت�

1. این�مســأله�آن�قدر�دقیق�اســت�که�عارفان�جامع�حتّی�از�غفلت�موقّت�از�یاد�خدا�نیز�احتراز�داشــته�و�به�ســلوک�
بــا�دوام�ذکر�تشــویق�می�نموده�اند؛�به�عنوان�مثال�در�رســالۀ�لّب�اللباب،�پس�از�نقل�طریقــۀ�برخی�از�فرق�صوفیه�که�
برای�نفی�خواطر�توجه�به�ســنگ�یا�چوب�را�دســتور�می�داده�اند،�تصریح�شده�که�طریقۀ�آخوند�مّلحسینقلی�همدانی�
رضوان���اللـه�علیه�این�طور�نبوده؛�زیرا�این�طریقه�گرچه�در�نهایت�منجّر�به�نفي�خاطر�از�یاد�غیر�خداوند�متعال�می�شود،�
ولي�موجب�غفلت�موقّت�از�یاد�حضرت�حق�اســت��و�لذا�ایشــان�و�شاگردانشان�در�نفی�خواطر�به�جز�ذکر�و�مراقبه�
عملی�نداشــته�اند�)رک�رسالۀ�لّب�اللباب،�ص��140ـ�146(��آری�موارد�تزاحم�و�ضرورت�حسابی�مستقّل�دارد�که�بدان�

اشاره�خواهد�شد�
2.�الحکمةالمتعالیة،�ج�7،�ص�173�
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ایشان�هلل�باشد�به�محبّت�إلهی�می�رساند�«1
کالم�مجلسی�اّول�از�آن�جهت�که�وی�خّریت�فّن�حدیث�و�أخبار�محسوب�شده�و�بر�سیرۀ�
اهل��بیت�علیهم�السالم�احاطۀ�کامل�دارد؛�و�از�طرفی�خود�در�زمرۀ�مشایخ�طریقت�بوده�و�بر�آداب،�

سیره�و�مکتوبات�عرفاء�حقیقی�اشراف�دارد،�مؤیّد�مهّمی�بر�عرائض�گذشته�محسوب�می�شود�
3��شاه�محّمد�دارابی�از�عرفای�شیعه�در�قرن�یازده�و�دوازده�پس�از�تقریر�قاعدۀ�»المجاز 

قنطرة الحقیقة«�و�بیان�خواّص�عشق�مجازی�می�نویسد:
»عاشق�مجازی�که�خواهد�حقیقی�شود،�از�یک�جا�باید�دل�کنده�شود،�زیرا�که�دل�
از�مواضع�متفرقّه�به�واسطۀ�عشق�مجازی�برکنده،�به�خالف�غیر�او�که�دل�از�هزار�
جا�بایدش�برداشت� و این، معنای »المجاز قنطرة الحقيقة« بود که گفته شد، نه 

ترغیب بر عشق مجازی. چه،�عشق�مجازی�مرضی�است�سوداوی�مذموم�«2
4��مرحوم�مّلسلطان  محمد�گنابادی�در�تفسیر�خود�بعد�از�آنکه�فصل�مشبعی�در�آثار�و�
خصوصیات�عشق�نفسانی�صحبت�می�کند،�و�نتیجه�می�گیرد�که�عشق�به�حسان�الوجوه�فی�حّدنفسه�

از�خصائل�شریفه�محسوب�می�شود،�عبارتی�دارد�که�دقیق�و�جالب�توّجه�است:
 »و قد یعرضها ما تصیر بسببه مذمومًة... مثل تعّشق من اشتّد بتعّشقه ناُر الشهوة، فإنّه 
بسبب اشتداد الشهوة و اقتضاء الفجور یصیر مذمومًا عقاًل و ذوقًا، و حرامًا شرعًا. و 
لّما كان عشق أكثر الخلق مورِثًا الشتعال الشهوة و مؤّدیًا بهم إلى الفجور ورد النهي 
عن النظر إلى األمارد و التشبّب باألجانبة و ذّم أهل الذوق ذلک كما قال المولوي: 

ـــود«عشـــق�هایی�کـــز�پـــی�رنگـــی�بـــود� ـــی�ب ـــت�ننگ ـــود�عاقب ـــق�نب �3عش

)گاهی�بر�این�عشق�چیزی�عارض�می�شود�که�به�سبب�آن�مذموم�و�ناپسند�می�شود����
�خواه�نفس� مانند�عشق�ورزی�کسی�که�با�عشق�ورزی�آتش�شهوتش�اشتداد�پیدا�کندـ�
بهیمی�او�غالب�بر�نفس�انسانی�اش�باشد�یا�مغلوب�ـ�چه�اینکه�این�عشق�به�سبب�
اشتداد�شهوت�و�اقتضاء�فسق�و�فجور�از�نظر�عقل�و�ذوق�ناپسند،�و�از�نظر�شرع�

حرام�می�گردد�

1. شــرح�خطبۀمتّقین،�ص��65و66؛�و�رک�کتاب�المســئوالت�)مطبوع�در�دفترسوم�میراث�اســالمی�ایران(،�ص�700؛�
اصول�فصول�التوضیح�)مطبوع�در�صفویه�درعرصۀ�دین،�فرهنگ�وسیاست،�ج2(،�ص�653�

2. مقامات�الســالکین،�ج�2،�ص�159��جالب�توّجه�اســت�که�بر�اساس�پاره�ای�از�مدارک�احتمال�دارد�وی�از�شاگردان�
مّلصدرا�باشد�)رک�تاریخ�حکماء�وعرفای�متأّخر،�ص��118ـ�120؛�مقّدمۀ�مقامات�السالکین،�ص��1ـ�4(�

3. بیان السعادة،�ج2،�ص356؛�عبارات�مّلسلطان�محمد�در�باب�عشق�نکات�مفیدی�دارد�که�جهت�مزید�استفاده�از�آن�
همراه�با�توضیحی�دربارۀ�شخصیت�و�تفسیر�وی�در�قسمت�ضمائم�کتاب�آورده�شده�است�)رک�ضمیمۀ�4،�ص235(�
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و�چون�عشق�بیشتر�مردم�موجب�اشتعال�آتش�شهوت�گشته�و�منجّر�به�فجور�و�
گناه�می�شود�از�نگاه�کردن�به�أمردان�و�عشق�ورزیدن�به�زنان�نامحرم�نهی�وارد�شده،�

و�اهل�ذوق�آن�را�ناپسند�دانسته�اند��چنانکه�مولوی�گفته�است:

ــود��� ــی�بـ ــی�رنگـ ــز�پـ ــق�هایی�کـ ـــود(�عشـ ـــی�ب ـــت�ننگ ـــود�عاقب ـــق�نب �عش
5��در�کتاب�شریف�نورمجرد مؤلف�محترم�از�والد�بزرگوارشان�عارف�کامل�مرحوم�عّلمه�

طهرانی�قّدس�سّره�نقل�می�فرمایند:
»انسان�نباید�عشق�غیر�خدا�را�در�دل�راه�دهد؛�ولی�این�عشق�های�مجازی�که�دامن�
آتش� در� را� عاشق� و� به�سوی�حقیقت�شود� پلی� و� قنطره� اگر� می�گیرد،� را� برخی�
بیندازد�و�سر�از�عشق�خدا�درآورد،�کیمیای�سعادت�نصیبش�شده�و� محبّت�خدا�

خیلی�ارزش�دارد�«
و�سپس�طی�توضیحاتی�می�فرمایند:�

»مراد�از�عشق�مجازی�در�فرمایش�مرحوم�عّلمۀ�والد�رضوان��اللـه�تعالی��علیه�همین�
عشق�مجازی�نفسانی�است،�نه�عشق�حیوانی�که�مذموم�است��و�البته�همین�عشق�
نفسانی�نیز�برای�افراد�عادی�در�شریعت�مقّدسه�مورد�سفارش�و�ترغیب�نیست��ولی�
اگر�برای�کسی�حاصل�شد�زمینۀ�بسیار�مساعدی�برای�تحصیل�عشق�به�معشوق�

حقیقی�می�باشد�«1
و�بالجمله�نگارنده�ـ�علی�رغم�فحص�و�تتبّع�ـ�تا�به�حال�در�هیچیک�از�رساله�ها،�نامه�ها�و�
دستورالعمل�های�عرفاء�عظام�شیعه�قّدس��اللـه�أسرارهم�برخورد�نکرده�ام�که�امر�به�نظربازی�و�تحصیل�

عشق�مجازی�به�زیبارویان�نموده�باشند�
فتیات� و� فتیان� به� عشق� در� منحصر� نفسانی� عشق� شد� عرض� سابقًا� که� همانطور� آری،�
نمی�باشد،�و�در�برخی�موارد�و�شرایط�نه�تنها�موجب�غفلت�از�یاد�خدا�نمی�گردد،�بلکه�ممّد�سالک�
در�حرکت�به�سمت�خداست��و�بر�این�اساس�در�سیرۀ�مشایخ�شیعه�دستور�به�محبّت�و�ُخّلت�بین�
أخّلء�روحانی�و�رفقای�طریق�و�عشق�به�استاد�طریق�و�امام�معصوم�دیده�می�شود،�کما�اینکه�در�

عبارات�مرحوم�مجلسی�هم�بدان�اشاره�ای�رفته�بود�
بله،�عشق�نفسانی�به�فتیان�و�فتیات��ـ�و�گاه�امر�به�آن�2ـ�در�سیرۀ�برخی�از�مشایخ�که�در�
فضای�اهل�سنّت�تربیت�شده�اند�دیده�می�شود��ولی�خوب�است�بدانیم�حتّی�در�میان�بزرگان�ایشان�

1.�نورمجّرد،�ج�1،�ص��454و455�
2. رک�عّشاق�نامه�)مطبوع�در�مجموعه�آثارفخرالدین�عراقی(،�ص��403و404�



70

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

نیزعشق�به�أمردان�چندان�موّجه�نبوده�و�آن�را�به�طور�مطلق،�مستحسن�نمی�شمرده�اند��عباراتی�که�
مّلعبدالرحمن�جامی�در�نفحات�در�ترجمۀ�احواالت�شیخ�أوحدالدین�حامد�کرمانی�آورده�است،�به�

خوبی�از�این�مسأله�پرده�بر�میدارد:
»در�رسالۀ�اقبالیّه�مذکور�است�که:�شیخ�رکن�الدین�عالءالدوله�سمنانی�رحمه��اللـه�تعالی�
مریدان�شیخ�شهاب�الدین� از� یکی� بود� مِنی� در� قافله� که� روز� »آن� که:� است� گفته�
سهروردی�قّدس��اللـه�تعالی�روحه�آنجا�بود��به�زیارت�وی�رفتیم؛�الحق�بس�مردی�
ما� از�وی�پرسیدیم�که� از�هر�نوع�سخنان�می�رفت؛� بنشستیم�و� بود��ساعتی� عزیز�
شنیده�ایم�که�شیخ�شهاب�الدین�قّدس�سّره،�شیخ�أوحدالدین�کرمانی�را�مبتدع�خوانده�
و�پیِش�خود�نگذاشته�است؛�راست�است؟�آن�پیر�گفت:�بلی،�و�من�در�آن�مجمع�در�
خدمت�شیخ�حاضر�بودم�که�کسی�ذکر�شیخ�اوحدالدین�می�کرد،�فرمود�که:�پیش�من�

نام�وی�مبرید!�او�مبتدع�است���«�«
مزبور� کالم� توضیح� در� سپس� است� سنّت� اهل� مشایخ� از� خود� که� جامی� شیخ�

می�نویسد:
»می�تواند�بود�که�مراد�شیخ�شهاب�الدین�قّدس�سّره�به�ابتداع�وی�آن�بوده�است�که�
می�گویند وی در شهود حقیقت توّسل به مظاهر صوری می کرده،�و�جمال�مطلق�
را�در�صور�مقیّدات�مشاهده�می�نموده،�چنانکه�گذشت�که�شیخ�شمس�الدین�تبریزی�
قّدس�سّره�از�وی�پرسید�که:�در�چه�کاری؟�گفت:�ماه�را�در�طشت�آب�می�بینم!�پس�

شیخ�شمس�الدین�گفت�که:�اگر�بر�قفا�ُدَمل�نداری�چرا�بر�آسمانش�نمی�بینی؟!
و�پیش�موالنا�جالل�الدین�رومی�قّدس�سّره�گفتند�که:�وی�شاهدباز�بود،�اّما�پاکباز 

بود��خدمت�مولوی�فرمود�که:�»کاش�کردی�و�گذشتی!«�«1
جامی�در�ادامه�به�نقل�حکایاتی�از�این�عملکرد�وی�پرداخته،�و�در�انتها�در�مقام�جمع�بین�

عملکرد�امثال�او�و�مخالفت�بزرگان�عرفا�با�این�عملکرد�این�چنین�می�گوید:
»ُحسن ظّن�بلکه�صدق�اعتقاد�نسبت�به�جماعتی�از�أکابر�چون�شیخ�احمد�غزالی�
و�شیخ�أوحد�الدین�کرمانی�و�شیخ�فخرالدین�عراقی�قّدس��اللـه�تعالی�أسرارهم�که�به�
مطالعۀ�جمال�مظاهر�صوری�حّسی�اشتغال�می�نموده�اند،�آن�است�که�ایشان�در�آنجا�

1.�شمس�الدین�احمد�افالکی�در�مناقب�العارفین،�ج1،�ص��440می�نویسد:�
همچنان�روزی�حضرت�موالنا�فرمود�که:�»شــیخ�اوحدالدین�در�عالم�میراِث�بد�گذاشت،�َفَله ِوزُرها 

و ِوزُر َمن َعمل بها�«�
موالنا�همچنین�در�بیان�هویّت�عشق�مجازی�و�نسبت�آن�با�عشق�حقیقی�ابیات�مفّصلی�دارد�که�جالب�توّجه�است��این�

ابیات�را�مّلحسین�کاشفی�سبزواری�در�لّب�لباب�مثنوی�ص��356ـ��360یکجا�گرد�آورده�است�
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مشاهدۀ�جمال�مطلق�حّق�سبحانه�می�کرده�اند،�و�به�صور�حّسی�مقیّد�نبوده�اند��و�اگر�
از�بعض�ُکبرا�نسبت�به�ایشان�انکاری�واقع�شده�است،�مقصود�از�آن،�این�بوده�است�
که�محجوبان آن را دستوری نسازند و قیاس حال خود بر حال ایشان نکنند و 
جاویدان در حضیض خذالنی و أسفل السافلین طبیعت نمانند.�و�اللـه�تعالی�أعلم�

بأسرارهم�«1
و�اّما�حکایاتی�که�در�کتاب�مجالس�العّشاق�از�عشق�بازی�عرفا�مطرح�شده،�و�برای�هر�یک�
معشوقی�مجازی�معّرفی�شده،��و�از�این�کتاب�به�سایر�تراجم�و�تذکره�ها�سرایت�نموده�است،�اکثر�

قریب�به�اتّفاق�آن�مجعول�و�بی�اساس�است��در�مورد�این�کتاب�در�آتیه�صحبت�خواهیم�نمود�
باز�هم�یادآور�می�شویم�که�اگر�هم�در�میان�اهل�سلوک�حقیقی�2چنین�پدیده�ای� انتها� در�
تحّقق�داشته،�از�مقولۀ�عشق�نفسانی�بوده�است،�و�عشق�نفسانی�با�آنچه�که�منتقدین�حکمت�و�عرفان�
إلهی�گمان�کرده�و�بر�اساس�آن�عرفا�و�حکما�را�مورد�شدیدترین�هجمه�ها�و�زشت�ترین�نسبت�ها�
قرار�داده�اند،�فرسنگ�ها�فاصله�دارد��به�حکایتی�که�در�نفحات�در�مورد�عشق�بازی�فخرالدین�عراقی�

ذکر�شده�است�توّجه�کنید:
�»روزی�در�بازار�کفشگران�می�گذشت،�نظرش�بر�کفشگر�پسری�افتاد،�شیفتۀ�وی�
شد��پیش�رفت�و�سالم�کرد�و�از�کفشگر�سؤال�کرد�که:�»این�پسر�کیست؟«�گفت:�
»پسر�من�است«��شیخ�به�لبهای�پسر�اشارت�کرد�و�گفت:�»ظلم�نباشد�که�این�چنین�
لب�و�دندانی�با�چرم�خر�مصاحب�باشد؟«�کفشگر�گفت:�»ما�مردم�فقیریم�و�حرفۀ�
ما�این�است��اگر�چرم�خر�به�دندان�نگیرد،�نان�نیابد�که�به�دندان�گیرد�«�سؤال�کرد�
که�»هر�روز�چه�مقدار�کار�کند؟«�گفت:�»هر�روز�چهار�درم�«�شیخ�فرمود�که:�»هر�
روز�هشت�درم�بدهم،�گو�دیگر�این�کار�مکن!«�شیخ�هر�روز�برفتی�و�با�اصحاب�بر�
در�دّکان�کفشگر�بنشستی،�و�فارغ�البال�در�روی�او�نظر�کردی�و�اشعار�خواندی�و�
گریستی��مّدعیان�این�خبر�به�سلطان�رسانیدند��از�ایشان�سؤال�کرد�که:�»این پسر را 
به شب، یا به روز، با خود می برد؟«�گفتند:�»نه.«�گفت:�»با وی در دّکان خلوتی 
می سازد؟«�گفتند:�»نه.«�دوات�و�قلم�خواست�و�بنوشت�که�هر�روز�پنج�دینار�دیگر�

�589؛�باید�توّجه�کرد�که�در�بین�مشــایخ�دو�مســأله�مطرح�بوده�اســت:�1��مشاهدۀ�جمال� 1.�نفحات�ااُلنس،�ص�587ـ�
مطلق�در�مظاهر�صوری�2��عشق�نفسانی��رابطۀ�بین�این�دو�مسأله�عموم�من�وجه�بوده�و�در�آثار�و�خواص�با�هم�متفاوت�
می�باشند��طریقۀ�أوحدالدین�کرمانی،�مشاهدۀ�جمال�صوری�بوده�بدون�عشق�و�سوختن،�کما�اینکه�از�ظاهر�احوال�وی�

که�در�نفحات�مذکور�است�برمی�آید��و�اّما�محل�کالم�صدرالمتألّهین�عشق�نفسانی�است�
2.�تعبیر�»اهل�سلوک�حقیقی«�در�خصوص�عبارت�فوق،�در�مقابل�افرادی�است�که�از�عناوین�سلوک�و�تصّوف�و����در�

جهت�مطامع�نفسانی�خویش�استفاده�می�کرده�اند�و�قیدوبندی�به�شریعت�نداشته�اند،�نه�خصوص�عرفاء�شیعه�
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بر�وظیفۀ�خادمان�شیخ�فخرالدین�عراقی�بیفزایند�«1
غرض�از�نقل�این�حکایت�تأیید�این�عملکرد�نیست،�چه�اینکه�به�نظر�ما�این�عمل�وخصوصًا�
تنبیه�به� بلکه�غرض،� أئّمۀ�طاهرین�و�عرفاء�کاملین�می�باشد؛� اشتباه�و�مخالف�سیرۀ� به�آن� تظاهر�

برداشت�های�ناصواب�مخالفین�در�قالب�ارائۀ�نمونه�های�عینی�این�جریان�است�

1·4·3. صّحت طریق یا صّحت نتیجه
نکته�ای�که�تذّکرش�خالی�از�فائده�نیست�اینکه�خطابودن�عملکرد�شیخ�فخرالدین�عراقی�
انحراف� بر� اّما�دلیل� ـ� انحراف�طریق�وی�است� با�سیرۀ�معصومین�ـ�گرچه�شاهد� و�مخالفت�آن�
شخص�وی��نیست؛�بلکه�چه�بسا�وی�به�مقامات�عالی�توحیدی�دست�یافته�باشد؛�چنانکه�از�آثار�وی�
چون�لمعات�و�دیوان�اشعار�می�توان�حدس�زد�و�برخی�از�بزرگان�عرفای�شیعه�نیز�از�وی�تجلیل�

نموده�اند��2
سّر�مسأله�این�است�که�طریق�شرع�مقّدس�طریق�أقوم�است؛�یعنی�نزدیک�ترین�و�هموارترین�
و�بی�خطرترین�راه�رسیدن�به�خداوند�که�عالوه�بر�کمال�فرد�کمال�جامعه�را�نیز�به�دنبال�دارد؛�ولی�
به�جهت�خطرات� که� کمال�هست� به� وصول� برای� نیز� دیگری� راه�های� نیست�� انحصاری� طریق�
شخصی�یا�مفاسد�نوعی�شرع�مقّدس�از�آن�نهی�فرموده�و�کسانی�که�از�نهی�شارع�آگاه�نباشند�ممکن�
است�در�سایۀ�اخالص�و�توّکل�از�همین�راه�های�پرمخاطره�مسیر�لقاء�إلهی�را�طی�کرده�و�به�سالمت�

به�مقصد�برسند�
از�این�قبیل�است؛�همچون� بسیاری�از�آداب�و�سننی�که�میان�صوفیه�مرسوم�بوده�است،�
عزلت�های�درازمّدت،�تمرکز�بر�جمادات،�و�چرخ�زدن�برای�تحصیل�حضور�قلب�و�آرامش،�استفاده�

از�موسیقی،��3نظربازی�و�عشق�مجازی�و���

1.�نفحات�ااُلنس،�ص��601و602�
2.�چنانکه�مجلسی�اول�قّدس�سّره�در�موضعی�از�وی�به�»حضرت�شیخ�العارفین«�یاد�می�کند��)شرح�خطبة البیان�)مطبوع�

در�دفتر�پنجم�میراث�حوزۀاصفهان(،�ص�62(
3. گرچه�تشــخیص�موضوع�موســیقی�در�برخی�موارد�جای�تأّمل�دارد،�ولی�حق�حرمت�مطلقۀ�آن�است؛�و�مهم�ترین�
دلیل�آن�ـ�گذشــته�از�روایات�فراوان�متعاضده�و�اتّفاق�امامیّه�در�عصور�گذشته�و�ارسال�مسّلم�آن�ـ�سیرۀ�همۀ�اصحاب�
بر�مداومت�در�ترک�همۀ�انواع�موســیقی�در�تمام�دوران�حضور�معصومین�اســت،�و�این�در�حالی�است�که�استفاده�از�
نعمــت�صوت�حســن�دواعی�فراوانی�دارد��با�این�وجود�فوائد�برخی�از�انــواع�آن�در�انصراف�از�عالم�طبع�و�توّجه�به�

آخرت�قابل�انکار�نیست��مرحوم�عّلمه�آیة��اللـه�حسینی�طهرانی�قّدس�سّره�فرموده�بودند:
�»مسّلمًا�برخی�از�اقسام�موسیقی�در�سلوک�إلی���اللـه�مفید�است؛�ولی�چون�تشخیص�آن�برای�انسان�
عادی�ممکن�نیست،�و�رواج�آن�موجب�رواج�لهو�و�فساد�خواهد�بود،�شارع�مقّدس�همۀ�انواع�آن�را�

تحریم�فرموده�و�نخواسته�که�بندگان�از�این�طریق�به�سوی�خداوند�حرکت�نمایند�«
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همۀ�این�موارد�ذاتًا�دارای�منافعی�است�و�طبیعی�است�که�عّده�ای�که�محبّت�خداوند�و�عزم�
وصال�وی�در�قلوبشان�جای�گرفته�و�به�دنبال�درمان�دردهای�باطنی�خویش�می�گردند�و�دستشان�
از�مکتب�تربیتی�أهل�بیت�علیهم�السالم�ـ�به�جهت�زندگی�در�میان�اهل�تسنّن�یا�کمبود�منابع�روائی�
یا�مجتهدنبودن�یا����ـ�کوتاه�است،�به�دامان�این��راه�ها�پناه�ببرند�و�با�این�گونه��کارها�آتش�عشق�را�

فرونشانده�یا�نفس�را�از�تالطم�خواطر�آرام�کنند��
به�محصول� ناظر� آمده� عرفا� برخی� از� تمجید� و� مدح� در� بزرگان،� لسان� در� آنچه� بنابراین�
سلوک�آنها�و�نتیجۀ�آن�می�باشد،�نه�مسیری�که�ایشان�در�حرکت�به�سوی�خداوند�پیموده�اند��سیرۀ�
عملی�امثال�مولوی�و�عراقی��برای�ما�قابل�اعتماد�نیست،�ولی�کتابهائی�چون�مثنوی معنوی�و�لمعات�
که�محصول�مجاهدات�ایشان�در�راه�لقاء�خداست�دربرگیرندۀ�معارف�گرانقدری�است�که�غفلت�از�

آن�شایسته�نیست�
بنابراین�نمی�توان�به�صرف�دیدن�برخی�أعمال�ایشان�که�در�مکتب�تربیتی�أهل��بیت�علیهم�الّسالم�

از�آن�اثری�نیست،�مجموعۀ�میراث�علمی�عارفی�را�کنار�گذاشت�

2·4·3. نکاتی دربارة امر مشایخ طریقت به تحصیل عشق نفسانی
در�مورد�امر�مشایخ�طریقت�به�تحصیل�عشق�در�ابتدای�سلوک،�توجه�به�نکاتی�ضروری�

می�نماید:�
1��همانطور�که�سابقًا�گذشت�امر�مشایخ،�امر�به�عشق�نساء�أجنبیّه�یا�غلمان�أمرد�نبوده�است،�
بلکه�شامل�عشق�به�خود�استاد،�رفقای�طریق�و����می�شود�و�این�به�حسب�روش�تربیتی�آن�شیخ�

متفاوت�است�
2��امر�به�تحصیل�عشق�توّسط�مشایخ�به�دو�نحوه�قابل�تصّور�است:

الف(�امر�تکوینی:�به�این�صورت�که�استاد�با�تصّرف�در�نفس�شاگرد�او�را�مبتال�به�عشق� ��
به�صورت� نمی�باشد،�چرا�که�عشق� مرید� متوجه� تکلیفی� این�صورت� در� نماید��واضح�است�که�

ناخودآگاه�و�غیراختیاری�در�نفس�وی�ایجاد�شده�است�
مقّدمات�عشق� به�تحصیل� امر� استاد�در�حقیقت،� این�صورت� امر�تشریعی:�که�در� ب(�
)مانند�تلطیف�نفس،�اجتناب�از�أطعمۀ�ثقیله،�پرهیز�از�ارتکاب�معاصی�و�باالخره�توجه�و�تمرکز�
بر�روی�محاسن�فردی�نیکوصورت�یا�دارای�جاذبه�و�لطافت(�می�نماید��چرا�که�خود�عشق�امری�

اختیاری�نیست�و�طبعًا�نمی�تواند�متعّلق�امر�واقع�شود�
که� دارند� تصریح� حقیقی،� سیروسلوک� ارباب� و� طریقت� مشایخ� دانیم� می� که� آنجا� از� ��3
طریقت�بدون�شریعت،�ره�به�جایی�نخواهد�برد،�و�سلوکی�که�بر�طبق�موازین�شرعی�نباشد�مؤثر�
نخواهد�بود،�امر�آنها�به�تحصیل�عشق�مجازی�نیز�از�این�قاعده�مستثنی�نخواهد�بود��عمده�در�اینجا�
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توضیح�چگونگی�انطباق�این�مسأله�با�شرع�مقّدس�می�باشد��در�این�مورد�دو�وجه�قابل�طرح�است:�
الف(�ممکن�است�عشق�نفسانی�و�غیرشهوانی�در�نظر�این�مشایخ�از�نظر�شرعی�حالل�و�
بال�اشکال�محسوب�می�شده�است��همانطور�که�در�خالل�مباحث�گذشته�تذّکر�داده�ایم�عشق�نفسانی�
غیر�از�عشق�شهوانی�است�و�دارای�انواع�و�اقسام�متعددی�است�و�اینطور�نیست�که�حرمت�مطلق�
آن�به�تمام�اقسامش�از�مسلمات�و�ضروریات�شریعت�باشد،�بلکه�برخی�اقسام�آن�مسّلمًا�حالل�و�
حتّی�مطلوب�شارع�و�مستحب�می�باشد�)مانند�عشق�به�إخوان�دینی(،�و�برخی�از�اقسام�آن�هم�از�
نظر�فقهی�مشتبه�است�)مانند�عشق�به�أمردان�و�زنان(��شرح�تفصیلی�این�اقسام�و�حکم�شرعی�هر�

یک�از�آنها�در�آینده�خواهد�آمد��
ب(�ممکن�است�عشق�مورد�نظر�حتّی�به�فتوای�آن�شیخ�از�موارد�حرام�باشد،�ولی�چون�

موضوع�ضرورت�و�تزاحم�است،�حالل�گردد�
توضیح�آنکه:�در�علم�اصول�مقّرر�است�که�اگر�إتیان�واجبی�متوقّف�بر�امر�حرامی�باشد�و�
در�عین�حال�آن�امر�حرام�مقّدمۀ�منحصرۀ�واجب�باشد،�در�این�حال�باید�دید�کدام�یک�از�مقّدمه�
یا� أهّم� مقّدمۀ�حرام� به� المقدمۀ�واجب،�نسبت� بیشتری�دارد�و�چنانچه�ذی� اهمیّت� و�ذی�المقّدمه�
محتمل�األهمیّه�باشد،�بنا�بر�قواعد�باب�تزاحم�حرمت�مقّدمه�از�فعلیّت�می�افتد�و�ارتکاب�آن�حالل�

یا�واجب�می�گردد��
در�فرض�بحث�ما�نیز�ولو�نظر�فقهی�شیخ�طریق�بر�حرمت�آن�عشق�نفسانی�خاص�باشد،�
ولی�اگر�وی�تشخیص�داد�که�تطهیر�نفس�سالکی�که�آلوده�به�انواع�صفات�رذیله�است�و�این�صفات�
منشأ�محّرماتی�چون�کبر�و�ُعجب�و�حسد�و�حّب�ریاست�می�باشد،�هیچ�راهی�جز�عاشق�شدن�وی�به�
عشق�نفسانی�ندارد،�همچون�همه�موارد�تزاحم�که�حکم،�تقدیم�أهّم�یا�محتمل�األهمیّه�است،�در�این�
مورد�نیز�چون�مفسدۀ�صفات�رذیلۀ�مذکوره�بیش�از�مفسدۀ�عشق�نفسانی�موقّت�است،�تبعًا�تهذیب�
نفس�از�این�صفات�اهمیّت�بیشتری�پیدا�می�کند�و�حرمت�عشق�مزبور�از�فعلیت�ساقط�می�شود؛�
مانند�سقوط�حرمت�عبور�از�زمین�غصبی�برای�نجات�نفس�محترمه�از�غرق؛�و�مانند�سقوط�حرمت�
بسیاری�از�محّرمات�برای�درمان�امراض�جسمانی�که�اهّمیت�آن�از�امراض�روحی�به�مراتب�کمتر�

است�1
�که�اصل�آنها�توسط�مرحوم�حاج�مّلهادی�سبزواری�قّدس�سّره� در�هر�حال�بنابراین�دو�وجهـ�
مطرح�شده،�و�با�مختصر�تفاوتی�ارائه�گردید�ـ�فعل�مشایخ�مزبور�از�نظر�فقهی�صحیح�خواهد�بود�

1. البتّه�باید�توّجه�نمود�چنین�احتمالي�دربارۀ�برخي�افراد�در�شــرائط�خاص�قابل�طرح�اســت�و�مســّلمًا�راه�عمومي�
درمان�این�صفات�رذیله�چنین�نیست؛�زیرا�اگر�چنین�بود،�شرع�مقّدس�به�عنوان�یک�دستور�عمومي�ترغیب�به�این�امر�

مي�نمود،�در�حالي�که�در�شریعت�این�امر�به�عنوان�اّولي�مرجوح�مي�باشد�
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و�دیدگاه�آنها�بنا�بر�فتوای�خودشان�منطبق�بر�شرع�می�باشد���1
به�هر�روی�عمده�این�است�که�انسان�در�برخورد�با�مسائل�به�دیدۀ�انصاف�و�حق�جویی�نظر�
کند�و�با�قضاوت�های�از�پیش�تعیین�شده�وارد�مسأله�نشود��لیکن�مخالفین�حکمت�و�عرفان�که�از�
حقیقت�جویی�به�لفظی�اکتفا�کرده�اند�و�از�ابتدا�با�سوءظن�به�این�مسائل�نگریسته�و�نتیجه�را�از�پیش�
گرفته�اند،�نه�تنها�در�مسائلی�که�احتیاج�به�تأّمل�و�تعّلم�از�استاد�دارد،�بلکه�حتّی�در�مثل�چنین�موردی�
که�توجیه�علمی�آن�توسط�خود�اهل�حکمت�مطرح�شده�است،�بدون�تأّمل�از�روی�آن�عبور�نموده�

و�حکم�به�بطالن�و�مخالفت�آن�با�شرع�نموده�اند،�چنانکه�در�بخش�»نقد«�خواهیم�دید�

5·3. تفسیری دیگر از قاعدة »المجاز قنطرة الحقيقة«
در�فصول�گذشته�تقریر�مرحوم�صدرالمتألّهین�رضوان��اللـه�علیه�و�جمعی�از�متقّدمین�را�از�
قاعدۀ »المجاز قنطرة الحقیقة«�به�تفصیل�مطرح�نمودیم��محّصل�آنچه�گذشت�این�بود�که�محبّت�
مجازی�در�صورتی�که�شّدت�یابد�به�طوری�که�تمام�هّم�و�غّم�عاشق�را�متمرکز�و�منحصر�در�خود�
نماید،�یکی�از�بهترین�های�راه�های�وصول�به�عشق�حقیقی�یعنی�عشق�خداوند�متعال�است،�چرا�که�
شخص�عاشق�در�چنین�حالتی�فقط�با�یک�مانع�روبروست�و�آن�تعّلق�به�معشوق�مجازی�است�و�لذا�
برای�رسیدن�به�عشق�خدا،�کافی�است�همین�یک�مانع�را�بردارد��یعنی�متعلَّق�عشقش�را�از�معشوق�

مجازی�به�معشوق�حقیقی�تبدیل�کند�و�شاهد�وصل�را�در�آغوش�کشد�
روشن�است�که�طبق�این�تقریر،�قاعدۀ�فوق�ناظر�به�مقام�ثبوت�و�حاکی�از�یک�واقعیت�
خارجی�است��لیکن�این�قاعده�به�معنای�دیگری�نیز�به�کار�می�رود�که�ناظر�به�مقام�إثبات�می�باشد�

1. عبارت�مرحوم�حاجی�در�حاشیۀ�أسفار چنین�است:�
»إن قلت: المشــایخ یلتزمون التوفیق بین أوضاع الشریعة و الطریقة، و المحّققون منهم في هذا الجمع 

متوّغلون و بهذا األصل الشامخ متصّلبون و هذا األمر کیف یوافق الشریعة المطهرة؟
قلت: لعّلهم وجدوا رخصًة من رموزها و دقائقها و لعّلهم جّوزوا اجتماع األمر و النهي کما جوّزه کثیر 
من المتشّرعة، فالخروج من الدار المغصوبة مأمور به و منهيّ  عنه، ألّن هذا الخروج بعینه تصّرف في 
مال الغیر بدون إذنه، و إخراج الزاني حشفته من فرج المرأة مأمور به و منهّي عنه نظیر ما مّر، فشيء 
واحد مبغوض و مطلوب للشارع المقّدس من جهتین. و بسطه موکول إلی موضعه و  اللـــه تعالی هو 

العالم باألسرار.« )الحکمة المتعالیة، ج�7،�ص�174(.
البته�تعبیر�مرحوم�حاج�مّلهادی�به�اجتماع�امر��و�نهی�دقیق�نیســت،�و�آنچه�در�متن�گذشت�مناسب�تر�و�دقیق�تر�است؛�

و�گویا�مراد�ایشان�اجتماع�شأنی�امر�مقّدمی�با�نهی�نفسی�است�
الزم�به�تذّکر�اســت�که�مرحوم�عّلمه�ســمنانی�از�عبارت�مرحوم�حاجی�چنین�برداشــت�نموده�که�مراد�وی�اجتماع�
امر�مشــایخ�با�نهی�شارع�اســت؛�و�از�این�سخن�اظهار�شگفتی�نموده�است��در�حالی�که�صریح�کالم�وی�»فشيء واحٌد 
مبغوض و مطلوب للشــارع المقّدس من جهتین«�اجتماع�امر�و�نهی�شــرعی�است��با�تأّمل�در�توضیحات�متن،�اشتباه�

مرحوم�سمنانی�کاماًل�روشن�می�شود�)رک�حکمت�بوعلی�سینا،�ج1،�ص�60(��
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و�بیان�آن�چنین�است:�
حاالت�و�مراتبی�که�برای�عاشق�و�معشوق�به�عشق�مجازی�در�عالم�طبع�پدید�می�آید،�و�
خصوصیّات�و�رفتارهایی�که�از�آنها�سر�می�زند�و�مقاماتی�که�عاشق�در�عشق�مجازی�به�محبوب�خود�
طی�می�کند،�آیه�و�نشانه�ای�است�از�خصوصیّات�و�مراتب�ُعّشاق�در�عشق�حقیقی)عشق�به�خداوند(؛�
و�با�دقّت�و�پیگیری�و�مطالعه�در�احواالت�عاشقاِن�مبتال�به�عشق�مجازی،�می�توان�سر�نخ�هایی�در�
ظرائف�و�دقائق�عشق�حقیقی�به�دست�آورد��یکی�از�دالیلی�که�برخی�از�شاعران�صوفی�مسلک�مانند�
ایجاد�منظومه�هایی�عاشقانه�چون�یوسف وزلیخا،� به� مبادرت� نظامی�گنجوی� عبدالرحمن�جامی�و�

لیلی ومجنون،�خسرووشیرین�و����نموده�اند�همین�مسأله�است�
عارف�کبیر�مرحوم�عّلمه�آیة��اللـه�حسینی�طهرانی�قّدس�سّره�می�نویسند:

»قیس�بن�ُملّوح�عامری�ابیاتی�راجع�به�عشق�و�محبت�دختر�عمویش�لَیَلی�عامریّه�
سروده�است�که حقیقًة�حاوی�یک�کتاب�حکمت�در�ظرائف�و�دقائق�عقالنی�و�
یک�کتاب�عرفان�در�اسرار�و�رموز�شهودی�راه�وصل�به�محبوب�است��گرچه�به�
عالیۀ� نکات� واقع�حاوی� در� ولیکن� می�باشد،� مجازی� دربارۀ�عشق� ظاهر� صورت�
کلیّۀ�عاّمه�ای�است�که�دربارۀ�هر�عاشق�صادقی�صدق�می�کند��و�مخصوصًا�راجع�به�
عشق�به�خداوند�متعال،�به�طور�شگفت�انگیزی�از�اسرار�سلوک�إلی��اللـه�و�وصول�
إلی��اللـه�و�فنای�در�ذات�اقدس�وی�پرده�بر�می�دارد،�و�سّر�أعظم�حجاب�های�معنوی�
را�روشن�می�سازد،�و�دقیق�ترین�طرق�ُموصله�به�مقام�اقدس�و�حضرت�مقّدسش�را�

ارائه�می�دهد�«1
و�نیز�ایشان�در�کتاب�شریف�مهرتابان�در�ضمن�مباحثاتی�که�با�حضرت�عّلمه�طباطبائی�
قّدس�سّره�در�مورد�فناء��فی��اللـه�داشته�اند،�بعد�از�استشهاد�به�ابیاتی�راجع�به�عشق�مجازی�می�فرمایند:

�»چقدر�این�اشعار�نغز�و�آبدار�است!�اصوالً�عشق�مجازی�قنطرۀ�عشق�حقیقی�است،�
و�تشبیهات�و�استعارات�و�کنایات�و�عباراتی�که�در�عشق�مجازی�یا�در�مظاهر�و�
مجالی�از�محبوب�حقیقی�به�کار�می�رود�چقدر�می�تواند�نشانگر�و�روشنگر�همان�

عشق�حقیقی�باشد���«��2
نیز�از�جمله�شخصیت�هایی�که�قاعدۀ�مزبور�را�چنین�تفسیر�نموده�اند،�مرحوم آیة��اللـه�آخوند�
مّل زین العابدین�گلپایگانی�رضوان��اللـه�علیه�است��ایشان�بعد�از�نقل�حکایات�متعّددی�در�احواالت�

ُعّشاق�مجازی�و�تطبیق�آنها�بر�حاالت�عّشاق�إلهی�می�فرماید: 

1.���اللـه�شناسی،�ج�1،�ص�120�
2.�مهرتابان،�ص�260�
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»ثّم ما ذكرناه ـ من قنطریّة المجاز للحقیقة ـ هو الصحیح الذي ینبغي العکوُف علیه 
بما  الغائب و  بالشاهد على  یُستدّل  ـّه  أن العقول؛ فقد علم أولواأللباب  به  و تقضي 
هاهنا على ما هناک... فالدنیا بما فیها دلیل على اآلخرة، و الشاهد مرآة معرفة الغائب، 
و هذه النشأة قنطرة الوصول إلى اآلخرة و إلى معرفة الرّب سبحانه و تعالى و ما خلق 

 اللـه الجّن و اإلنس إّل لیعرفونه بهم و بسائر المخلوقات و یعبدونه.«1 
همچنین�محّدث�کبیر�سید�نعمة �اللـه��جزائری�رحمة اللـهعلیه�ناظر�به�همین�تفسیر�از�قاعده�

است�آنجا�که�می�نویسد:
 »... و حیث إّن الحّب مقول باالشتراک بین حّب  اللـه سبحانه و بین حّب الناس 
لمحبوبهم ـ مع أّن محّلهما واحد و هو القلب ـ فال بأس باإلشارة إلى بیان مراتبه و 
تطبیق كّل مرتبة من مراتب حّب النّاس على مراتب حّب  اللـه تعالى، لِما اشتهر من 

قولهم: المجاز قنطرة الحقیقة.«2
در�هر�حال،�چنانکه�مالحظه�می�شود�این�تفسیر�از�عبارت�»المجاز قنطرة الحقیقة«�با�تفسیر�
مرحوم�صدرالمتألّهین�در�فصل�مورد�بحث�در�أسفار�کاماًل�متفاوت�است؛�و�لیکن�چون�برخی�از�
مخالفین�عرفان�و�حکمت،�غافل�از�تفسیرهای�مختلف�این�قاعده�به�صرف�تشابه�لفظی�برداشت�های�

ناصوابی�از�عبارات�بزرگان�کرده�اند،�3به�توضیح�در�این�باره�پرداختیم�4

6·3. صدرالمتألّهین و تجویز لواط!
�آخرین�مطلبی�که�در�این�فصل�از�کتاب�شریف�أسفار�مطرح�شده،��5این�است�که�متّحدشدن�
دو�جسم�محال�است�و�اتّحاد�از�خواّص�امور�روحانیّه�است��طرح�این�بحث�به�مناسبت�نقل�کالم�

1.�رسالۀ�روح�اإلیمان�)مطبوع�در أنوارالوالیة(،�ص167�
2. األنوارالنعمانیة،�ج�3،�ص�161�
3. �رک�ص�146،�اشکال�هجدهم�

4. »المجاز قنطرة الحقیقة«�تفســیر�سّومی�نیز�دارد�که�اجمال�آن�چنین�است:�عشق�مجازی�ـ�هر�چند�به�صورت�حالل�
�لیکن�به�مثابۀ�قنطره�و�پل� و�مقارن�با�طیب�و�طهارت�هم�امکان�پذیر�اســت�و�از�نعمات�خداوند�محســوب�می�شــودـ�
می�ماند�که�هویّت�آن�»محل�عبور«�اســت،�فلذا�نباید�بر�روی�آن�توقّف�نمود،�بلکه�باید�از�روی�آن�رد�شــد�و�به�عشق�
حقیقی�که�عشــق�به�خداوند�متعال�اســت�رسید��در�این�تفسیر�تأکید�بر�لزوم�توقّف�ننمودن�در�عشق�مجازی�است،�نه�
طریقیّت�آن�برای�عشــق�حضرت�حق��در�عبارات�مرحوم�مّلصدرا�در�این�فصل�به�این�تفســیر�نیز�اشاراتی�شده�است�

)الحکمةالمتعالیة،�ج�7،�ص�175(�و�مرحوم�گلپایگانی�نیز�این�احتمال�را�ذکر�نموده�اند�)أنوارالوالیة، ص 168(�
5. البته�نکات�دقیق�و�فراوان�دیگری�نیز�در�این�فصل�توســط�صدرالمتألّهین�قّدس�ســّره�مطرح�شــده�که�ذکر�آنها�از�

مقتضای�این�کتاب�خارج�بود�
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بعضی�از�حکماست�که�عشق�را�»إفراط�شوق�به�اتحاد«�تعریف�نموده�اند��مرحوم�صدرالمتألّهین�
رضوان��اللـه�علیه�بعد�از�نقل�این�تعریف�می�فرماید:�این�گفتار�گرچه�پسندیده�است�ولی�ُمجمل�است�

و�نیاز�به�تفصیل�دارد،�باید�مشّخص�شود�که�این�اتّحاد�کدام�یک�از�اقسام�اتّحاد�می�باشد؟
ایشان�سپس�به�طور�مشروح�در�مقام�پاسخ�بر�می�آید�و�با�ارائۀ�شواهد�مختلف�اثبات�می�کند�
که�اتّحاد�بین�دو�شیء�در�جسم�و�جسمانیّات�ابداً�امکان�ندارد�و�آنچه�در�حالت�عشق�تحّقق�می�یابد،�
اتّحاد�نفس�عاشق�با�صورت�معشوق�است؛�بنابراین�اتّحاد�از�صفات�و�خواّص�روح�و�نفس�است�
وی�در�قسمت�پایانی�فرمایشات�خود�مطلبی�را�به�عنوان�شاهد�بر�گفتار�فوق�مطرح�می�کند��
از�آنجا�که�این�مطلب�موجب�سوء�استفادۀ�مخالفین�حکمت�و�عرفان�شده�است،�مناسب�است�برای�
وضوح�هر�چه�بیشتر�بحث�و�رفع�اتّهامات�ناروایی�که�به�ایشان�منسوب�شده،��عین�عبارات�أسفار�

را�در�اینجا�نقل�نماییم��صدرالمتألّهین�می�فرماید�:
»و ألجل ذلک، أّن العاشق إذا اتّفق له ما كانت غایة متمنّاه، و هو الدنّو من معشوقه و 
الحضور في مجلس صحبته معه؛ فإذا حصل له هذا المتمنّى یّدعي فوق ذلک، و هو 
تمنّي الخلوة و المجالسة معه من غیر حضور أحد؛ فإذا سهل ذلک و خّلي المجلس 
عن األغیار تمنّى المعانقة و التقبیل، فإن تیّسر ذلک تمنّى الدخول في لحاٍف واحٍد و 
االلتزام بجمیع الجوارح أكثر ما ینبغي؛ و مع ذلک كّله الشوُق بحاله، و حرقة النفس 

كما كانت، بل ازداد الشوق واالضطراب، كما قال قائلهم1:

ــوقة  ــُد َمشـ ــُس بعـ ــا و النفـ إلیهـــا و هـــل بعـــَد العِنـــاق تَدانـــي )1(اُعانقهـ
ـــي  ـــزوَل حرارت ـــي ت ـــا ك ـــُم فاه ـــاِن )2(و ألثَ ـــن الَهیَج ـــى م ـــا ألَق ـــزداُد م فیَ
ِســـوى أن یــُـرى الروحـــاِن یَتَّحـــداِن )3(كأّن ُفـــؤادِي لیـــس یُشـــَفى َغلیُلـــه 

و السبب اللّمي في ذلک أّن المحبوب في الحقیقة لیس هو العظم و ال اللحم و ال 
شيء من البدن، بل و الیوجد في عالم األجسام ما تشتاقه النفس و تهواه، بل صورة 

روحانیّة موجودة في غیر هذا العالم.«2
�)و�بدین�سبب�که�مطلوب،�اتحاد�با�صورت�روحانیّه�است�نه�جسمانیّه،�اگر�فرض�
در� معشوقش�و�حضور� به� نزدیک�شدن� که� او� تمنّای� غایت� عاشق� برای� که� شود�
مجلس�صحبت��اوست،�میسور�گردد،�بیش�از�این�را�آرزو�می�کند�که�مجالست�با�وی�
بدون�حضور�احدی�می�باشد؛�و�اگر�تمام�اینها�میّسر�و�امکان�پذیر�گردد�و�مجلس�از�
اغیار�فارغ�شود،�عاشق�تمنّای�معانقه�و�بوسیدن�می�نماید؛�اگر�آنهم�میّسر�و�ممکن�

1.�ظاهراً�شعر�از�ابن�الرومی�است�
2. الحکمة المتعالیة،�ج�7،�ص�178�
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گردد�عاشق�داخل�شدن�1در�لحاف�واحد�و�اتصال�به�بدن�معشوق�را�با�جمیع�اعضاء�
بدنش�به�بیشترین�مقدار�جائز�تمنّا�می�نماید��با�همۀ�این�احوال�شوق�به�حال�خود�
باقی�و�حرقت�و�سوزش�نفس�همانطور�که�بوده�است�برقرار�خواهد�ماند؛�بلکه�

شوق�و�اضطراب�رو�به�فزونی�می�گذارد،�همچنانکه�شاعری�از�عّشاق�گفته�است:
1��من�با�محبوبه�ام�معانقه�می�نمایم،�و�لیکن�نفس�من�پس�از�معانقه�باز�اشتیاق�به�
سوی�او�دارد؛�و�مگر�امکان�دارد�از�معانقه�هم�به�او�نزدیک�تر�شد�)که�من�شوق�

آنرا�دارم(�؟!
اثر�این�برخورد� اما�در� یابد،� 2��و�دهانش�را�بوسه�می�زنم�تا�حرارت�من�تسکین�

هیجان�درونیم�زیاده�می�گردد�
3��گویا�غلیان�آتِش�قلِب�مرا�هیچ�چیز�چاره�نمی�نماید�مگر�آنکه�دیده�شود�که�دو�

روح�یکی�شده�اند�
و�سبب�لِّمی�این�مسأله�این�است�که�در�حقیقت�محبوب،�نه�استخوان�است�و�نه�
گوشت�و�نه�هیچ�یک�از�أعضاء�دیگر�بدن��بلکه�به�طور�کّلی�در�عالم�اجسام�چیزی�
وجود�ندارد�که�نفس�اشتیاق�به�آن�داشته�باشد�و�هوای�آن�را�در�سر�بپروراند؟�آنچه�

هست�صورت�معنوی�و�روحانی�می�باشد�که�در�غیر�این�عالم�موجود�است(�
آنچه�نقل�شد�عین�کلمات�مرحوم�مّلصدرا�در�أسفار�بود�که�ما�بدون�هیچ�تصّرفی�آنرا�نقل�
نمودیم��اکنون�می�گوییم�هر�کس�به�مّدعای�آن�مرحوم�دقّت�کند�و�با�توجه�به�آن،�عبارات�فوق�
را�مطالعه�کند�و�مهم�تر�از�همه�انصاف�را�رعایت�نموده�و�تهمت�زدن�و�إسقاط�شخصیت�مرحوم�
مّلصدرا�را�ـ�به�هر�قیمتی�ـ�از�أوجب�واجبات�بر�خود�نداند،�در�این�عبارات�مطلبي�خالف�واقع،�

یا�بی�ادبی،�یا�ترویج�فحشاء�یا�ـ�معاذ��اللـه�ـ�»تجویز�و�ترغیب�به�لواط«�2نخواهد�یافت�
�تمام�کالم�صدرالحکماء�در�این�عبارات�این�است�که:�عشق�و�محبّت،�صفت�روح�است�و�
اتّحاد�بین�دو�جسم�امکان�ندارد،�و�بررسی�احواالت�عّشاق�نیز�چنین�مطلبی�را�تأیید�می�کند؛�چنانکه�

1.�کلمۀ�»دخول«�در�عبارت�مرحوم�مّلصدرا�به�معنای�جماع�و�آمیزش�نمی�باشــد،�بلکه�به�معنای�داخل�شــدن�و�ورود�
بوده،�و�متعّلق�آن�»في�لحاف�واحد«�می�باشــد��در�این�باره�عالوه�بر�اینجا�در�بخش�»نقد«�توضیحاتی�ارائه�خواهد�شــد�

)رک�ص141،�اشکال�دوازدهم(�
2.�ممکن�است�خوانندۀ�محترم�نسبت�دادن�این�مورد�اخیر�را�به�مرحوم�صدرالمتألّهین�به�واسطۀ�این�عبارت�بعید�و�حتّی�
غیرممکن�بداند؛�اّما�متأّسفانه�برخی�از�اهل�علم�در�اثر�بی�دقتی�یا�غرض�ورزی�چنین�نسبتی�را�بدان�مرحوم�داده�و�آن�را�

میان�عواّم�پخش�نموده�اند�)نمونه�هایی�از�این�دست�را�در�مقّدمه�و�بخش�»نقد«�همین�کتاب�آورده�ایم(�
مرحوم�عّلمه�آیة   اللـــه�حسینی�طهرانی�رضوان���اللـه�علیه�در�نامه�ای�مختصر�در�جواب�فردی�که�از�صحت�این�انتساب�

پرسیده�است،�آن�را�افترا�و�اتّهامی�غیر قابل آمرزش�دانسته�اند��متن�این�نامه�در�ضمیمۀ�5،�ص��245آمده�است�
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می�بینیم�عاشق�و�معشوق�در�برخی�مواقع�از�لحاظ�جسمی�به�نهایت�قرابت�و�نزدیکی�می�رسند،�اّما�
بالوجدان�مشاهده�می�شود�که�حرارت�و�آتش�عشق�هنوز�باقی�است�و�حال�آنکه�اگر�مطلوب�اتّحاد�
جسمانی�بود�ـ�بر�فرض�اینکه�ممکن�باشد�ـ�به�منتها�درجۀ�خود�تحّقق�یافته�و�دیگر�وجهی�برای�

اشتیاق�به�آن�وجود�ندارد��
باید�دانست�که�اصل�این�عبارت�از�رسائل  إخوان الصفاء�است�که�آورده�است:

»و ذلک أّن هّمة العاشق و مناه هو الدنّو و القرب من ذلک الشخص؛ فإذا اتّفق له 
ذلک و سهل، تمنّى الخلوة و المجاورة. فإذا سهل ذلک تمنّى المعانقة و القبلة؛ فإذا 
سهل ذلک تمنّى الدخول في ثوب واحد و االلتزام بجمیع الجوارح أكثر ما یمکن و 

مع هذه كّلها الشوق بحاله الینقص شیئًا بل یزداد و ینمو كما قیل:
1  

       

آنچه�در�فهم�این�عبارت�از�نظر�حکما�مهّم�است�اینست�که�از�نگاه�ایشان�شخص�عاشق�
از�حیث�عشق�و�محبّت،�فقط�طالب�اتّحاد�است�و�هیچ�تمایلی�به�نزدیکی�جنسی�ندارد��شیخ�در�
رسالة العشق�خود�توضیح�می�دهد�که�حّب�تقبیل�و�معانقه�و�تماّس�کامل�با�معشوق�در�عشق�نفسانی�
نیز�وجود�دارد،�ولی�حّب�مباضعه�از�خواّص�عشق�حیوانی�شهوانی�است؛�2زیرا�مباضعه�موجب�
ازدیاد�اتّحاد�بدن�عاشق�و�معشوق�نمی�گردد��و�به�همین�جهت�است�که�مادران�از�فرط�محبّت�به�
کودکان�آنها�را�بارها�بوسیده�و�در�آغوش�می�فشرند�که�این�مقتضای�طلب�اتّحاد�است؛�ولی�هیچ�

شهوتی�در�میان�نیست،�و�تقاضای�مباضعه�نیز�به�قلب�کسی�خطور�نمی�کند�
به� رسد� تا�چه� نیست� نزدیکی�جنسی� و� مقاربت� به� ناظر� اصاًل� عبارات� این�گونه� بنابراین�

تجویز�آن�
با�این�همه�مرحوم�مّلصدرا�بازهم�بیش�از�پیش�رعایت�ادب�و�عّفت�کالم�نموده�و�عبارت�
»االلتزام بجمیع الجوارح أكثر ما یمکن«�در�رسائل �إخوان�الّصفاء�را�به�»أکثر�ما�ینبغي«�)به�بیشترین�
امور�شهوانی�و� به� تا�اصاًل�ذهن� نموده،� تبدیل� بیشترین�مقداری�که�سزاوار�است(� ـ� مقدار�جائز�

1. رسائل��إخوان�الصفاء،�ج�3،�ص�274��مّلصدرا�در�جنگ�خود�این�عبارات�را�با�مختصر�تفاوتی�از�إخوان�الصفاء�نقل�
نموده�اســت��آن�نقل�به�عبارات�أسفار�شــبیه�تر�از�نقل�فوق�است�)رک جنگ مّلصدرا،�ص�178(��قابل�تذّکر�است�که�
عشــق�نفسانی�و�شــهوانی�در�عبارات�إخوان�الصفاء�از�هم�تفکیک�نشده�و�این�دقّت�ها�مربوط�به�شیخ�الرئیس�و�پس�از�

وی�می�باشد؛�با�این�وجود�عبارت�إخوان�الصفاء�را�نیز�نمی�توان�به�حتم�دربارۀ�لّذت�جنسی�دانست�
2. رسائل��ابن�سینا،�ص�388؛�گاه�توّهم�می�شود�که�حّب�مباضعه�نیز�برخاسته��از�حّب�اتّحاد�است؛�ولی�این�سخن�صحیح�
نیست،�و�اگر�شهوت�جنسی�در�اعضای�بدن�نبود�هیچ�گاه�کسی�از�فرط�محبّت�اقدام�به�این�عمل�نمی�کرد؛�چنانکه�هیچ�

کسی�از�فرط�محبّت�اقدام�به�إدخال�أصابع�خود�در�منافذ�بدن�معشوق�چون�دهان�و�بینی�و����نمی�نماید�

ـــوقة  ـــد َمش ـــس بع ـــا و النف  إلیهـــا و هـــل بعـــد العنـــاق تدانـــي«اُعانقه
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مسائلی�که�شرعًا�مطلوب�نیست،�منتقل�نشود��ولی�بازهم�افراد�جاهل�یا�بی�تقوا�نه�فقط�سخن�وی�
را�حمل�بر�مسائل�شهوانی�نموده�اند،�بلکه�به�وی�تجویز�لواط�را�نسبت�داده�اند��

باری�در�اینجا�بخش�اّول�از�این�کتاب�که�نقل�و�توضیح�عبارات�صدر المّلة �و��الدین�برهان�
الحکماء�المدقّقین�جناب�آخوند�مّلصدرای�شیرازی�أعلی��اللـه�تعالی�مقامه�الشریف�در�کتاب�شریف�

أسفار�بود،�به�پایان�می�رسد�
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شیعه� فقهاء� فتاوای� و� روایات� آیات،� در� نفسانی� نظر� و� عشق� بررسی� به� بخش،� این� در�
می�پردازیم�

باید�دانست�در�میان�کسانی�که�در�بحث�عشق�مجازی�به�انتقاد�از�مرحوم�صدرالمتألّهین�
رضوان��اللـه�علیه�پرداخته�اند�با�دو�دسته�مواجهیم:

1��عّده�ای�که�کلمات�وی�را�حمل�بر�عشق�شهوانی�و�لواط�و�مقّدمات�آن�نموده�اند�که�از�
محّرمات�قطعیّۀ�فقه�شیعه�است��پاسخ�این�عّده�ـ�کما�اینکه�در�بخش�»نقد«�خواهد�آمد�ـ�این�است�
که�شما�در�فهم�کلمات�مّلصدرا�دچار�اشتباه�گشته�اید؛�و�بخش�اّول�این�کتاب�این�برداشت�های�
سوء�از�عبارات�وی�را�برطرف�نمود�و�لذا�دیگر�جایی�برای�بحث�فقهی�از�حکم�این�امور�نمی�ماند�
2��عّدۀ�دیگری�که�کمی�منصفانه�برخورد�نموده�اند�و�چنانکه�از�ظاهرکلمات�آنان�بر�می�آید،�
مقوله�ای�تحت�عنوان�عشق�نفسانی�را�در�عرض�عشق�شهوانی�پذیرفته�اند،�لیکن�آنرا�از�محّرمات 

مسّلمة فقهیّه�دانسته�اند�1
روی�سخن�در�این�بخش�عمدًة�با�این�عّده�است��در�این�مقام�در�صدد�بیان�این�نکته�ایم�که�
عشق�مجازی�نفسانی�گرچه�در�بادی�نظر�عنوانی�بسیط�به�نظر�می�آید�که�حکم�آن�مشّخص�است،�
اّما�با�دقّت�معلوم�می�گردد�که�دارای�انواع�و�مراتب�گوناگونی�است�و�هر�یک�دلیل�خاّص�خود�و�
حکمی�متفاوت�از�دیگری�دارد؛�و�غالب�موارد�آن�نه�تنها�حرام�نیست،�بلکه�مسّلمًا�حالل�و�بعضًا�
از�مستحبّات�مؤّکده�محسوب�می�شوند��ملّخص�کالم�اینکه�روحیۀ�تعّصب�و�بی�دقّتی�در�اینجا�نیز�
دست�از�سر�مخالفین�حکمت�برنداشته�و�منجر�به�قضاوتی�نابجا�و�دور�از�واقعیت�و�مخالف�با�

موازین�علمی�و�فقهی�شده�است�
این�عّده�گرچه�در�ظاهر�تقسیم�عشق�به�نفسانی�و�شهوانی�را�پذیرفته�اند،�لیکن�از�عهدۀ�
إدراک�حقیقت�عشق�نفسانی�و�تفاوت�آن�با�عشق�شهوانی�برنیامده�و�در�حقیقت�اصاًل�موضوع�را�
با�پیگیری� ننموده�اند،�فلذاست�که�حرمت�آن�را�بدون�هیچ�تفصیلی�ارسال�مسّلم�کرده�اند�� تصّور�
مباحث�این�بخش�و�نیز�بخش�»نقد«�که�در�ادامه�خواهد�آمد�این�مسأله�کاماًل�روشن�خواهد�شد؛�

إن�شاء�اللـه�تعالی�

1.�مانند�مرحوم�آیة���اللـه��میرزا�جوادآقا�تهرانی�رحمه ��اللـه�)رک�عارف�وصوفی�چه�می�گویند؟،�ص�58(�
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نکته�ای�که�تذّکر�آن�قبل�از�ورود�به�بحث�الزم�است�اینکه:�همانطور�که�گذشت�مراد�از�
به�تعبیر�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�»االلتذاذ� تلّذذ�شدید�و�محبّت�مفرط،�و� »عشق«�در�محل�بحث�
المفرطة لمن�وجد�فیه�الشمائل�اللطیفة«�است؛�لذا�مادۀ� المحبّة  الشدید�بحسن�الصورة الجمیلة و 
»ع�ش�ق«�خصوصیتی�نداشته�و�بالتّبع�اینکه�این�کلمه�در�منابع�دینی�وارد�شده�یا��خیر؟�و�نیز�اینکه�

این�کلمه�در�نظر�شارع�مقّدس�ممدوح�است�یا�مذموم؟�و����از�محّل�بحث�خارج�است�1
اّما�مطالب�این�قسمت�در�دو�فصل�ارائه�می�گردد:�

1��سیری�در�روایات�مرتبط�با�عشق�نفسانی
2��حکم�فقهی�نظر�و�عشق�نفسانی

1. حسن�استعمال�ماّدۀ�»عشق«�دربارۀ�خداوند�متعال�و�أولیاء�وی�وپاسخ�به�اشکاالتی�که�در�این�زمینه�از�سوی�مخالفین�
حکمت�و�عرفان�مطرح�شده،�در�قسمت�ضمائم�آمده�است�)رک�ضمیمۀ�6،�ص�247(�
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فصل اّول( عشق نفسانی و تلّذذ از زیبارویان در روایات
در�این�فصل�به�دنبال�آنیم�که�بخشی�از�أحادیث�معصومین��صلوات��اللـه�علیهم�أجمعین�را�که�

شاهد�صدقی�بر�مباحث�فصل�19 أسفار�است�مرور�نمائیم�و�نکاتی�از�آن�را�تذّکر�دهیم:

1. حّب جمال
در�روایات�حّب�جمال�از�صفات�إلهی�و�أخالق�حسنه�شمرده�شده�است،�و�بر�همین�اساس�
امر�به�تجّمل�و�زیبانمودن�خود�برای�إخوان�دینی�شده�است؛�چنانکه�از�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�

وارد�است�که�فرمودند:
بپوش�و� الَجمال.«1 )لباسهای�فاخر�و�زیبا� فإّن  اللـه َجمیٌل یُحبُّ  ْل  تََجمَّ »البَْس و 
بدین�وسیله�ظاهر�خود�را�زیبا�نما،�چرا�که�خداوند�زیباست�و�زیبایی�را�دوست�

دارد(.
و�نیز�حضرتش�در�حدیث�أربعمائه�می�فرمایند:

»إّن  اللـه  َجمیٌل یُحبُّ الجماَل و یُحبُّ أن یََرى أثََر نِعَمتِه علی َعبِدهِ.«2 
به� که� را� نعمتی� دارد� دوست� و� دارد� دوست� را� زیبایی� و� زیباست� )حّقًا�خداوند�

بنده�اش�عطا�نموده�در�او�مشاهده�نماید(. 
از�آنجا�که�دو�روایت�فوق�در�مورد�لباس�پوشیدن�وارد�شده�است�ممکن�است�شخص�
ناآشنا�توّهم�کند�که�مراد�از�جمال�در�فقرۀ�»إّن��اللـه�جمیل�یحّب�الجمال«�فقط�جمال�های�عارضی�
که� است� مقّرر� اصول� علم� در� که� چرا� ندارد؛� جای� توّهم� این� لیکن� است،� زینت� و� لباس� مانند�
خصوصیت�مورد�و�معلَّل�به�إطالق�و�عموم�عّلت�خللی�وارد�نمی�کند،�فلذا�جملۀ�»إّن��اللـه�جمیل�

یحّب�الجمال«�بر�إطالق�خود�باقی�است�و�شامل�هر�نوع�جمالی�أعّم�از�ذاتی�و�عرضی�می�شود�
مضافًا�اینکه�در�روایات�دیگری�که�در�همین�معنا�وارد�شده،�کلمۀ�»التجّمل«�که�به�معنای�
»خود�را�زیبا�نمودن«�است�بر�»الجمال«�عطف�شده�است�که�ظهور�در�این�دارد�که�مراد�از�جمال�در�

این�روایات�جمال�ذاتی�در�مقابل�جمال�عرضی�)تجّمل(�است:�قال�الّصادق�علیه�الّسالم: 
ل و یُبغُِض البُؤَس و التَّباُؤَس.«�3)حّقًا�که�خداوند� »إّن  اللـه یُحبُّ الَجماَل و التَّجمُّ
زیبابودن�و�زیبانمودن�را�دوست�دارد،�و�اثر�فقر�و�درماندگی�و�اینکه�شخصی�خود�

را�در�زّی�مسکنت�و�احتیاج�به�مردم�بنمایاند�را�ناپسند�می�دارد(�

1.�بحاراألنوار،�ج�76،�ص�304،�ح�18�
2. همان،�ص�298�

3. همان،�ص�303؛�ج�73،�ص�175،�ح�5�
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عالوه�بر�این�از�آنجا�که�جمال�منسوب�به�خداوند�متعال�در�»إّن��اللـه�جمیل«�قطعًا�ذاتی�
است،�قرینۀ�سیاق�داللت�می�کند�که�جماِل�محبوب�خداوند�متعال�در�»یحّب�الجمال«�شامل�جمال�

ذاتی�نیز�مي�شود؛�و�اللـه�العالم�
و�از�آنجا�که�هر�چه�محبوب�خداوند�است،�محبوب�أولیاء�وی�نیز�هست�سّر�محبّت�أنبیا�
و�أئّمه�به�جمال�که�در�روایاتی�بدان�اشاره�شده�و�گزارش�های�فراوانی�که�از�جمال�أهل��بیت�و�
خاندان�و�اجداد�ایشان�آمده،�و�حکم�به�ترجیح�امام�جماعت�1و�زن�مرضعه�2به�حسب�جمال�و����

روشن�می�شود�
و�نیز�معلوم�می�شود�مؤمن�نیز�باید�واجد�این�صفت�گردد�و�هر�کس�که�محّب�جمال�نباشد،�

از�ایمان�کامل�خالی�خواهد�بود�

2. قاعدة »الظاهر عنوان الباطن«
�قاعدۀ�»الظاهر�عنوان�الباطن«�نیز�از�معارف�زیبای�روایات�أهل��بیت�علیهم�السالم�است�و�
روایات�به�شکل�عام�و�خاص�بر�آن�داللت�دارد��به�بخشی�از�این�احادیث�در�ذیل�اشاره�می�شود:

1��أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�در�ضمن�خطبه�ای�در�نهج البالغه�می�فرمایند: 
»واعَلْم أّن لِکّل ظاهٍر باطنًا علی مِثالِه، فما طاَب ظاهُرُه طاب باطنُُه و ما َخبَُث ظاهُره 
َخبَُث باطنُُه.«3 )و بدان كه هر ظاهري باطني متناسب با خود دارد؛ آنچه ظاهرش 
پاكیزه، باطن آن نیز پاكیزه است و آنچه ظاهرش پلید است، باطنش نیز پلید است(.
2��به�طرق�مختلف�از�رسول�مکّرم�اسالم�صلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�نقل�شده�است:�
»اطُلبُوا الَخیَر ِعنَد ِحساِن الُوجوه.«4)خیر�را�در�نزد�انسانهای�زیبا�صورت�جستجو�

کنید(.

1.�رک�مختلف�الشیعة،ج�3،�ص��68و69؛�و�مصابیح�الظالم،�ج�8،�ص��403و404�
2. وسائل الشیعة،�ج�21،�ص��468و469�

3. نهج البالغة، ص216.
4. وسائل الشیعة،�ج12،�ص139،�ح�4)به�نقل�از�الخصال(؛�ج20،�ص59،�ح�4)به�نقل�از�عیون�أخبار�الّرضا�علیه�السالم(؛�
األمالي�شــیخ�طوســی،�مجلس�چهاردهم،�ص393،�ح18؛�و�االختصاص�مفید،�ص�233؛�برخــی�احتمال�داده�اند�که�
حســان�الوجوه�به�معنای�افراد�گشــاده�رو�و�جواد�باشــد�که�در�هنگام�قضای�حوائج�با�دیگران�با�روی�خوش�برخورد�
می�کنند)یافته�های�وحیانی،�ص�135(��این�تفسیر�عالوه�بر�آنکه�خالف�ظاهر�حدیث�بوده�و�تأویلی�بی�قرینه�است�)زیرا�
از�این�حال�در�لسان�عرب�با�حسن�وجه�یاد�نمی�کنند(�با�ذیل�منقول�در�برخی�روایات�نیز�سازگار�نیست�که�آمده:�فإّن�
فعالهم�أحری�أن�یکون�حســنًا��تعبیر�ذیل�ظهور�در�آن�دارد�که�حســن�وجه�ناظر�به�جنبه�ای�غیر�از�فعل�باشد،�تا�أماره�

بر�حسن�فعل�قرار�گیرد��
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3��شیخ�طوسی�در�أمالی�از�حضرتش�نقل�می�نماید:
َب الَوجَه الَملیَح  ود، فإّن  اللـه یَستَِحي أن یُعذِّ »َعَلیُکم بالُوجوهِ الِمالِح و الَحَدِق السُّ
که� چرا� مشکین،� چشم�های� و� نمکین� و� نیکو� چهره�های� به� باد� شما� )بر� بِالنّار.«1 

خداوند�حیا�می�کند�که�چهرۀ�نیکو�را�به�آتش�عذاب�کند(. 
4��متّقی�هندی�در�کنزالعّمال�نقل�نموده�که�حضرت�در�نامه�به�کارگزاران�خویش�چنین�

آورده�اند:
َفابَْعثوه َحَسَن الوجِه َحَسَن السم.«2 )هنگامی�که�فرستاده�ای� »إذا بََعثتُم إلّي رسولً 

نزد�من�می�فرستید،�دارای�چهره�و�نام�نیکو�باشد(. 
5��از�امام�همام�موسی�بن�جعفر�علیهماالّسالم�روایت�است:

َن  اللـه َخلَق َعبٍد و ل ُخُلَقُه إّل استحیا أن یُطعَِم لَحَمُه یَوَم القیامة النَّار.«3  »ما َحسَّ
نگردانیده�مگر� نیکو� را� بنده�ای� نفسانی�هیچ� )خداوند�خلقت�ظاهری�و�روحیات�

اینکه�از�چشانیدن�گوشت�او�به�آتش�حیا�می�کند(.
6��در�مناقب�از�محاسن�برقی�در�ضمن�حدیثی�نقل�نموده�است:�

فقال  لِحانا؟«  أوفر من  لِحاُکم  باُل  »ما  للحسین علیه السالم:  بن  العاص  قال عمرو   
علیه السالم: 

ُرُج إِلَّ َنِکًدا.«4 )عمروعاص�به� ُرُج َنَباُتُه بِإِْذِن َربِِّه َو الَِّذی َخُبَث َلَیْ یُِّب َیْ »َو اْلَبَلُد الطَّ
انبوه�تر�است؟� امام�حسین�علیه�السالم��عرض�کرد:�چرا�محاسن�شما�از�ما�پرتر�و�
حضرت�فرمودند:�بلد�طیّب�محصولش�به�اذن�خدا�روئیده�و�رشد�می�نماید�و�زمینی�

که�خبیث�و�پلید�است�محصولش�جز�اندکی�نمی�روید(.
7��در�حدیث�شریف�»توحید�مفّضل«�پس�از�آنکه�حضرت�صادق�علیه�السالم�دربارۀ�حکمت�

روییدن�لحیه�بر�صورت�مردان�صحبت�می�کنند،�مفّضل�سؤال�می�کند:
عُر في وجهِِه و إن بََلغ حاَل  »یا َمولي! َفَقد رأیُت َمن یَبَقی َعَلی حالَتِه و لینبُت الشَّ
الِکبَر؟« )موالی من، من کسانی را دیده�ام که گرچه به سّن رشد رسیده�اند ولی موی 

بر صورتشان نروئیده و به همان حال کودکی مانده�اند؟(
حضرت�در�پاسخ�می�فرمایند:

1.�األمالي�شیخ�طوسی،�مجلس�یازدهم،�ص�312،�ح�83�
2.�کنزالعّمال،�ج6،�ص80؛�و�رک�مکاتیب�الرسول،�ج2،�ص704�

3. بحاراألنوار،�ج�5،�ص�281،�ح14�
4. مناقب آل أبي طالب،�ج4،�ص67�
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َمت أیدیهم و أّن  اللـَه لَیس بِظّلمٍ للَعبید.«1 )این در اثر آن أعمالی است  »ذلک بِما َقدَّ
که پیش از آن مرتکب شده�اند و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی�نماید(.2

عالوه�بر�موارد�مذکور،�دسته�ای��از�روایات�که�برای�برخی�اعمال�عبادی�تأثیراتی�در�بدن�
و�ظاهر�انسان�مطرح�می�کند،�می�تواند�از�همین�باب�باشد؛�مانند�روایاتی�که�در�فضیلت�و�آثار�نماز�

شب�وارد�شده�است،�از�جمله:�قال�أبوعبد�اللـه�علیه�السالم:
ن الَوجَه و... تَجلو البََصَر.«3 )نماز شب چهره را زیبا می نماید... و  »صلوُة اللیل تُحسِّ

چشم را روشن می�کند(.
در� حّدی� به� باطنی� و� نفسانی� روحیات� با� ظاهری� ارتباط�خصوصیات� مسألۀ� بالجمله� و�
اختصاص� آن� به� بحاراألنوار� در� مستقّلی� باب� مجلسی� بزرگوار� عّلمه� که� مطرح�شده� ما� روایات�
داده�اند،�و�در�آن�روایاتی�را�نقل�نموده�اند�که�مفاد�آن�این�است�که�خصوصیّات�چهره،�از�أمارات�و�

عالئم�عاقبت�نیک�و�بد�افراد�می�باشد�4

3. عشق به اطفال و حکمت آن
محبّت�و�عشق�به�أطفال،�حکمت�ها�و�آثار�و�لوازم�آن�در�احادیث�فراوانی�مطرح�شده�است��

به�عنوان�نمونه:�
1��عن�أبي�عبد�اللـه���علیه�الّسالم�قال:�قال�موسی��بن�عمران:

»یا رّب أيُّ األعمال أفضُل عندک؟« فقال : 
َجنّتي.«5  بَرحَمتي  اُدِخْلهم  اُمِتُهم  فإن  تَوحیدي،  علی  فِطَرتَهم  فإّن  األطفال؛  »ُحبُّ 
عمران�عرضه�داشت:�پروردگارا�افضل�أعمال�در�نزد�تو�کدام�است؟� )موسی  بن  
پروردگار�فرمود:�دوست�داشتن�کودکان؛�چرا�که�خلقت�آنها�دست�نخورده�و�مبتنی�
بر�توحید�و�یگانگی�من�است��فلذا�اگر�آنها�را�در�همین�کودکی�بمیرانم�به�واسطۀ�

رحمت�خود�داخل�در�بهشتشان�می�کنم(.
2��عن�الصادق�علیه�السالم�قال:�

1.�بحاراألنوار،�ج�3،�ص�63�
2.�ظاهراً�مراد�از�»اعمالی�که�پیش�از�آن�مرتکب�شــده�اند«�اعمال�آباء�و�اجداد�ایشــان�است،�گرچه�می�تواند�اعمال�قبل�

از�بلوغ�را�نیز�به�اعتبار�آثار�وضعیش�در�بر�بگیرد�
3. همان،�ج�59،�ص�268،�ح51�

4. رک�همان،�ج�5،�ص�276�
5.�همان،�ج�101،�ص�105�
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جَل لِِشّدةُحبّه لَِولَده.«1 )حّقاً�و�تحقیقاً�خداوند�عّزوجّل� »إّن  اللـه عّزوجّل لَیَرَحُم الرَّ
مرد�را�به�واسطۀ�محبّت�شدیدی�که�به�فرزند�خود�داشته�باشد،�مورد�رحمت�قرار�

می�دهد(.
3��عن�النّبّي�صّلی��اللـه�علیه�و�آله�و�سّلم:�

بیاَن َو اْرحموُهم .«)کودکان�را�دوست�بدارید�و�بر�آنها�ترّحم�نمائید(.2 »أِحبُّوا الصِّ
اهل�آتش� از� فاقد�رحمت�و� را� آن� تارک� ترغیب�شده�و� فرزندان� تقبیل� به� نیز�نسبت� ��4

شمرده�اند�3و�آمده�است:
درجةٍ  ُکلِّ  بَیَن  ما  الَجنّةِ  في  َدَرَجًة  ُقبَلةٍ  بُِکلِّ  لَُکم  َفإّن  أولدُِکْم  ُقبَلةِ  مِن  »أکثِروا 
َخمُس مِائَةِ عامٍ.«4)فرزندانتان�را�زیاد�ببوسید؛�زیرا�در�ازاء�هر�بوسه�ای�شما�در�بهشت�

درجه�ای�باال�می�روید�که�میان�آن�با�درجۀ�قبلی�پانصد�سال�راه�است(.
5��و�به�طور�کل�در�سیرۀ�رسول�خدا�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�محبّت�و�شفقت�به�اطفال�
نمایان��است�و�حکایات�بوسه�های�آن�حضرت�بر�لبهای�حسنین�علیهماالسالم�و�مکیدن�آب�دهان�

مبارکشان�مشهور�می�باشد�5
6��در�حدیث�شریف�»توحید�مفّضل«�به�حکمت�محبتّی�که�خداوند�متعال�از�کودکان�در�

قلب�بزرگساالن�قرار�داده�اشاره�شده�است��از�حضرت�امام�صادق�علیه�السالم�می�فرمایند:
بًا بِالِخَرِق...  »ثُّم لَو ُولَِد عاقًِل کان یَِجُد َغضاضًة إذا َرأى نَفَسُه َمحمولً ُمْرَضعًا ُمَعصَّ
ثّم کاَن لیوَجُد لَه مِن الَحلوةِ و الَوقِع مِن الُقلوِب ما یوَجُد لِلّطفل ... و في هذا أیضًا 
تَربیةِ  َحلوةِ  َموِضُع  لََذَهَب  بِنَفِسه  ُمستَقِّلً  الَعقِل  تامَّ  یولَُد  کان  لَو  َفإنُّه  اَُخُر  وجوٌه 
َر أن یکوَن لِلوالَدیِن في الشتغاِل بِالَولَِد مِن الَمصَلَحةِ و ما یوِجُب  األولدِ، و ما ُقدِّ
التربیََة لآِلباءِ َعَلی األبناءِ مِن الُمَکلَّفاِت بِالبِرِّ و الَعطِف َعَلیهِم ِعنَد حاجتِهِم إلَی ذلك 
مِنُهم .«6 )اگر�نوزاد�عاقل�و�دانا�به�دنیا�می�آمد�از�اینکه�)ناتوان�است�و(�دیگران�باید�
بر�دوشش�بگیرند،�شیرش�بنوشانند،�در�جامه�اش�بپیچند،�سخت�احساس�خواری�
و�پستی�می�نمود����همچنین�آن�حالت�شیرینی�و�دلنشینی�و�محبوبیّت�کودکان�را�

1. همان،�ص�91�
2. همان،�ص�92،�ح14�

3. همان،�ص92،�ح17؛�ص�99،�ح�72�
4. همان،�ص92،�ح20؛�و�رک�ص94،�ح24؛�و�ص99،�ح71�

5.�به�عنوان�نمونه�رک�بحاراألنوار،�ج43،�ص281و282؛�و�ج�36،�ص360�
6.�همان،�ج�3،�ص�64�
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نداشت����حکمت�های�فراوان�دیگری�نیز�در�پس�این�امر�نهفته�است،�از�جمله�اینکه�
اگر�کودک�در�هنگام�تولد�عقلی�کامل�داشت�و�مستقّل�و�خودکفا�می�بود،�شیرینی�
برای�پدر�و� نیز�فوائدی�که�در�نگهداری�کودک� بین�می�رفت��و� از� تربیت�فرزند�
مادر�وجود�دارد�و�آن�خصوصیات�کودک�که�موجب�می�شود�والدین�به�تربیت�او�
به�او�محبّت�و�نیکی�ورزیده�و�احتیاجاتش�را�برآورده�سازند،�همگی� پرداخته�و�

معدوم�می�گشت(.
تعبیر�حالوت�و�وقع�در�قلوب�در�این�حدیث�شریف�عبارتی�دیگر�از�محبّت�شدید�و�عشق�
در�کالم�أسفار�است�و�حکمت�بیان�شده�همان�فائده�ایست�که�در�کالم�أسفار�برای�عشق�بیان�شد��

7��حضرت�سیّدالشهداء�أرواحنافداه�در�فقره�ای�از�دعای��شریف��عرفه�در�ضمن�برشمردن�
نعم�إلهی،�اشاره�به�این�حکمت�فرموده�و�خطاب�به�پروردگار�متعال�عرضه�می�دارند:

حائم.«1 )و�دل�های�دایگان�را� لتَني اُلّمهاِت الرَّ »َوَعَطفَت َعَلّي ُقلوَب الَحواِضن و َکفَّ
نسبت�به�من�نرم�و�مهربان�گردانیدی،�و�مادران�مهربان�را�به�تربیت�و�پرورش�من�

گماردی(.

4. عشق به زنان
در�بسیاری�از�روایات�محبّت�نساء�مورد�مدح�قرار�گرفته�و�نسبت�بدان�ترغیب�شده�است�

که�برخی�از�آنها�عبارتند�از:�
1��از�رسول�مکّرم�اسالم�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�روایت�شده�که�فرمودند:�

یُب و ُقّرُة َعیني في  الّصلوة.«2 )از�دنیا�سه�چیز� »ُحبَِّب إلّي مِن الّدنیا ثَلٌث: النِّساُء و الطِّ
محبوب�من�گردیده�است:�زنان�و�عطر؛�و�نورچشم�من�در�نماز�است(.

2��امام�صادق�علیه�الّسالم�می�فرمایند:
»مِن أخلِق األنبیاءِ حبُّ النّساء.«3)از�جملۀ�اخالق�أنبیا�محبّت�به�زنان�است(.

3��نیز�می�فرمایند:
»الَعبُد ُکلَّما ازداد للنّساء ُحبًّا ازداَد في اإلیماِن َفضًل.«4 )هرقدر�که�محبّت�بنده�به�زنان�

افزون�گردد،�درجه�اش�در�ایمان�باالتر�می�رود(.

1. إقبال�األعمال،�ص�652�
2.�بحاراألنوار،�ج�73،�ص�141؛�ج�100،�ص�218؛�و�رک�وسائل الشیعة ،�ج�20،�ص��22و23�

3.�همان،�ص�22،�ح�2�
4.�همان،�ص23،�ح10�
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4��حضرت�موسی�بن�جعفر�علیهما�الّسالم�از�آباء�گرامشان�از�رسول�خدا�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�
نقل�می�کنند:

»کّلما ازداَد العبُد إیمانًا ازداَد حبًّا للنّساء�«�1)هر�چقدر�ایمان�بنده�افزون�شود،�محبّتش�
به�زنان�بیشتر�می�شود(�

تقابل�این�روایت�و�روایت�سابق�جالب�است،�و�نشان�می�دهد�رابطۀ�ایمان�و�محبّت�به�زنان�
دوطرفی�است�

5��همچنین�حضرت�صادق�علیه�السالم�می�فرمایند:
»کلُّ َمن اشتَدَّ لَنا ُحبًّا اشتَدَّ للنّساء ُحبًّا و لِْلَحْلواء.«2 )هرکس�به�شّدت�ما�را�دوست�

بدارد،�زنان�و�غذاهای�شیرین�را�همین�گونه�دوست�خواهد�داشت(. 
6��نیز�حضرتش�می�فرماید:

»أکثُر الَخیِر في النساء�«�3)بیشترین�خیر�و�برکت�در�زنان�است(�
ظاهر�این�دسته�روایات�این�است�که�محبّت�مطلقۀ�زنان�از�لوازم�ایمان�است،�و�سّر�آن�با�
توجه�به�مطالب�گذشته�این�است�که�ایمان�و�محبّت�أهل��بیت�علیهم�الّسالم�موجب�لطافت�نفس�شده�
و�به�تبع�موجب�محبّت�نفساني�ـ�نه�شهواني�ـ�به�زنان�که�دارای�لطافت�می�باشند،�می�گردد��گرچه�
مؤمن�به�برکت�ایمان�و�تقوا�این�محبّت�نفسانِی�ناشی�از�لطافت�نفس�را�منشأ�شهوت�و�تلّذذات�

بهیمی�که�بر�خالف�رضای�خدا�باشد،�قرار�نمی�دهد�4
توّجه�به�همین�نکته�در�رفع�تعارض�بدئی�میان�این�روایات�و�روایات�مذّمت�کنندۀ�محبّت�
نساء�کارگشاست�توضیح�اینکه:�در�کنار�روایات�فوق�روایاتی�نیز�وارد�شده�که�محبّت�و�انس�با�زنان�

را�مذموم�و�از�جانب�شیطان�شمرده�شده�است:
1��از�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�روایت�شده�که�فرمودند:

1. بحاراألنوار،�ج�100،�ص�228،�ح�28�
2. وسائل الشیعة ،�ج�20،�ص�24،�ح�12�

3. همان،�ص24،�ح�11��در�مقابل�این�روایات�اظهار�عشق�زن�به�شوهر�خود�نیز�از�صفات�حسنه�شمرده�شده�است:�
عن الّصادق علیه الّسلم: 

وجــة فیما بینها و بین زوجهــا الُموافِق لها عن ثلِث ِخصــال و هّن... و إظهاُر العِشــق له بالِخلبة...«  »و ل ِغنَــی بالزَّ
)بحاراألنوار، ج 75، ص 237(.

و عن الرضا علیه الّسلم: 
»و اعَلم  أنَّ النّساَء َشتَّی َفِمنُهّن الَغنیَمُة و الَغراَمة و هي الُمتََحبِّبَُة لَِزوِجها و العاِشَقُة لَه. « )همان، ج 100، ص 234(.

4. این�دســته�از�روایات�کلید�فهم�فلســفۀ�مجموعه�ای�از�احکام�مربوط�به�روابط�مرد�و�زن�در�اسالم�است��در�این�باره�
رجوع�کنید�به�ضمیمۀ�7،�ص�253�
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»الفِتَُن ثلثٌة: حبُّ النّساء و هو َسیُف الّشیطان... َفَمن أَحبَّ النّساَء لَم یَنتَفِْع بَِعیِشِه.«1
)فتنه�ها�سه�گونه�اند:�محبّت�به�زنان�که�شمشیر�شیطان�است����پس�هر�که�زنان�را�

دوست�بدارد�از�زندگی�بهره�نمی�برد(.
2��از�امام�صادق�علیه�السالم�نقل�شده�که�فرمودند:

)اّولین� النّساء...«.2  و حبُّ  الدنیا...  ِخصاٍل: حبُّ  بِِستِّ  تعالی  ُعِصَي   اللـُه  ما  »أّوُل 
مرتبه�ای�که�معصیت�خداوند�صورت�گرفت،�به�سبب�شش�خصلت�بود:�محبّت�

دنیا،����و�محبّت�به�زنان...(. 
3��رسول�مکّرم�اسالم�صلی��اللـه�علیه�و�آله�وسّلم�می�فرمایند:

»أربعٌة ُمفسدٌة للُقلوب: الَخلَوُة بالنّساء، و الستِمتاُع مِنُهّن، و األخُذ بَِرأیهّن...«.3)چهارچیز�
از� اطاعت کردن� آنان،� از� تمتّع بردن� زنان،� با� خلوت نمودن� می�کند:� فاسد� را� دل�ها�

ایشان���(.
برخی�توّهم�نموده�اند�که�این�دو�دسته�روایات�با�هم�متعارضند�و�سپس�در�مقام�رفع�تعارض�

یکی�را�بر�محبّت�محارم�و�دیگری�را�بر�محبّت�أجانب�حمل�کرده�اند�4
ولی�حق�این���است�که�منافاتی�میان�روایات�نیست��ریشۀ�توّهِم�منافات�همان�عدم�تفکیک�
بین�محبّت�نفسانی�و�شهوانی�است�و�با�لحاظ�این�نکته�تعارضی�باقی�نمی�ماند�و�محتاج�به�تأویل�
نخواهیم�بود��زیادشدن�محبّت�زنان�از�لوازم�زیاد�شدن�ایمان�است�و�در�عین�حال�مخلوط�شدن�این�
محبّت�با�شهوت�و�إعمال�محبّت�در�مسیر�معاصی،�زمینه�ای�برای�فتنۀ�شیطان�می�باشد،�و�این�دو�امر�

هیچ�یک�نافی�دیگری�نیست�
باری�از�جمله�روایاتی�که�می�توان�از�آن�تفاوت�محبّت�نفسانی�و�شهوانی�را�در�زنان�استفاده�

نمود�روایتی�است�که�شیخ�صدوق�در�من�الیحضره�الفقیه�با�سند�خود�از�زراره�نقل�نموده�که:
اَء... َفقاَل آَدُم: یا َربِّ ما َهَذا  لَُه َحوَّ ابتََدَع  ثُمَّ  »إّن  اللـه َعّزوَجّل َخَلَق آَدَم مِن طیٍن 
اُء،  الَخلُق الَحَسُن الَّذي َقد آنََسنِي ُقربُُه و النََّظُر إلَیِه؟! َفقاَل  اللـه: یَا آَدُم! هِذهِ أَمتي َحوَّ
! و  ثَُك َو تَُکوَن تَبَعًا أِلمِرَك؟ َفقاَل : نََعم یا َربِّ أَفتُِحبُّ أن تَُکوَن َمَعَك تُؤنُِسَك و تَُحدِّ

1.�همان،�ص�25،�ح�5�
2. همان،�ص�26،�ح�6�

3. همان،�ج�16،�ص�266،�ح�22�
4. مرحوم�شیخ�حّر�عاملی رحمة   اللـــه علیه در�وسائل�متعّرض�این�روایات�شده�اند،�و�به�همین�شکل�غیرفنّی�بین�آنها�
جمع�تبّرعي�نموده�و�گویا�همۀ�مطلقات�را�حمل�بر�همســران�یا�زنان�محارم�کرده�اند��ایشان�عنوان�باب�سوم�از�ابواب�
مقّدمات�نکاح�را�»استحباب�حّب�النساء�المحلاّلت�و�إخبارهّن�به�و�اختیارهّن�علی�سائر�اللذات«�و�عنوان�باب�چهارم�
را�»كراهة اإلفراط في حّب النساء و تحریم حّب النساء المحّرمات« قرار داده اند)وسائل الشیعة ،�ج�20،�ص��21و�24(.
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کُر ما بَقیُت. َفقاَل  اللـه َعّزَوَجّل: َفاخُطبْها إلَيَّ َفإنّها أَمتِي  لََك بَِذلَِك َعَليَّ الَحمُد و الشُّ
هَوة.«1 )خداوند�عّزوجّل� هَوةِ. و ألَقی  اللـه َعَلیِه الشَّ و َقد تَصُلُح لََك أیضًا َزوَجًة لِلشَّ
حضرت�آدم�را�از�ِگل�خلق�نمود�و�سپس�حّواء�را�برای�وی�آفرید... آدم عرض كرد: 
پروردگارا! این�مخلوق�نیکو�کیست�که�نزدیکی�من�با�او�و�تماشا�کردنش�موجب�
این�کنیز�من�حّواست�� انس�و�خوشی�من�گشته�است؟!�خداوند�فرمود:�ای�آدم،�
آیا�دوست�داری�که�با�تو�باشد�و�موجب�انس�تو�گشته�و�با�تو�هم�سخن�گردد�و�
از�دستور�تو�پیروی�نماید؟�عرض�کرد:�آری�پروردگارا!�و�تو�را�بر�این�امر�شکر�و�
سپاس�می�گویم�تا�آن�دم�که�در�حیاتم��خداوند�فرمود:�پس�او�را�از�من�خواستگاری�
نما�که�او�کنیز�من�است�و�می�تواند�زوجۀ�تو�نیز�ـ�برای�إطفاء�شهوت�ـ�باشد.�و�

خداوند�بر�آدم�شهوت�را�افکند(.
از�این�روایت�نیز�به�خوبی�روشن�است�که�حضرت�آدم�قبل�از�داشتن�شهوت�از�انس�با�

حّواء�و�تماشاکردن�وی�لّذت�می�برده�اند�و�عامِل�محبّت،�شهوت�نبوده�است�

5. عشق به إخوان ایمانی
روایات�فراوانی�از�سوی�شارع��مقّدس�در�ترغیب�به�ایجاد�محبّت�شدید�بین�برادران�دینی�

وارد�شده�است�که�به�برخی�اشاره�می�شود:
1��عن�أبي عبد�اللـه��علیه�الّسالم:�

»إذا التََقی المؤمنان کاَن بَینَُهما مِائَُة َرحمةٍ تِسٌع و تِسعون ألشّدهماُحبًّا لِصاِحبه.«2 
نازل  آنها  بر  از رحمت  مى كنند، صد جزء  مالقات  با هم  مؤمن  دو  كه  )هنگامى 
مى گردد كه نود و نه جزء آن متعّلق به آن كسى است كه محبّتش به دیگرى  شدید تر 

است(.
2��عن�صفوان�الجّمال�قال:�سمعتُه�یقول:�

ُهماُحبًّالِصاِحبِه.«3 )هرگز� »ما التََقی مؤمناِن َقطُّ َفتَصاَفحا إّل کان أفضُلهما إیمانًا أشدُّ
دو�مؤمن�با�هم�مالقات�نکنند�و�به�یکدیگر�دست�ندهند،�مگر�اینکه�برترین�آن�دو�

از�نظر�ایمان�کسی�باشد�که�نسبت�به�دیگری�محبّتش�شدیدتر�است(.
3��عن�أبي�جعفر��علیه�الّسالم�قال:�

1. همان،�ص�13�
2. کتاب�المؤمن�،�ص�31،�ح�57�

3. همان،�ص�31،�ح�60�



96

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

هماُحبًّا لِصاِحبِه.«1 )حّقًا� »إّن المؤمنَیِن إَذا التََقیا َفتَصاَفحا أدَخَل  اللـه یََده َفصاَفَحأَشدَّ
که�چون�دو�مؤمن�به�یکدیگر�رسند�و�به�هم�دست�دهند،�خداوند�دست�خود�را�

داخل�نموده�و�با�آن�که�محبّت�بیشتری�نسبت�به�دیگری�دارد،�مصافحه�می�کند(.
4��عن�أبي�عبد�اللـه��علیه�الّسالم�قال:�

»ل و اللـه لیکوُن المؤمُن ُمؤمنًا أبداً حتَّی یکون ألخیه مثَل الَجَسد، إذا َضَرب َعَلیِه 
ِعرٌق واِحٌد تَداَعت لَُه سائُر ُعروقِِه.«2 )نه�به�خدا�قسم،�مؤمن�هرگز�مؤمن�نخواهد�
بود�تا�اینکه�نسبت�به�برادرش�همانند�بدن�باشد�که�هر�گاه�آسیبی�بر�یکی�از�اعضای�

آن�وارد�شود�بقیّۀ�اعضا�هم�دردمند�شوند(.
5��عن�أبي�عبد�اللـه�علیه�الّسالم�قال:�

را� برادرانت� از� مردی� )اگر� بینَکما.«3  َة  لِلَمودَّ أثبُت  فإنّه  َفأخبِرُه  َرجاًل  أحبَبَت  » إذا 
دوست�داشتی،�او�را�از�این�امر�مّطلع�نما،�چرا�که�این�کار�موجب�ثبات�موّدت�بین�

شما�می�گردد(.

6. ریشة عشق نفسانی
از�روایات�متعّددی�استفاده�می�شود�که�ریشۀ�محبّت�های�نفسانی�سنخیّت�روحی�است�

1��َسدیر�صیرفی�می�گوید:�به�امام�صادق�علیه�الّسالم�عرض�کردم:�
»إنّي أللَقی الّرجَل لَم أَرُه َو لَم یََرني فیما َمَضی َقبَل یَومِِه ذلِك َفُاِحبُُّهُحبًّاَشديداً َفإذا 
َکلَّمتُُه َوَجدتُُه لي مِثَل ما أنا َعَلیِه لَُه و یُخبُِرني أنُّه یَِجُد لي مِثَل الّذي أِجُد له.«)گاهی�
به�شخصی�برخورد�می�کنم�که�تا�به�حال�نه�من�او�را�دیده�ام�و�نه�او�مرا�دیده�است،�
در�عین�حال�نسبت�به�او�شدیداً�احساس�محبّت�می�کنم؛�و�آنگاه�که�با�او�شروع�به�
صحبت�می�کنم�او�را�نسبت�به�خود�همین�گونه�می�یابم،�و�او�نیز�اظهار�می�دارد�که�

نسبت�به�من�همین�احساس�را�دارد(.
حضرت�در�پاسخ�فرمودند:

َد بِألسنَتهِم  »َصَدقَت یا َسدیُر! إّن ائتِلَف ُقلوِب األبرارِ إذا التََقوا و إن لَم یُظهِروا التَّودُّ
کُسرَعةِ اختِلِط َقْطِر الّسماءِ َعَلی مِیاهِ األنهارِ و إّن بُعَد ائتِلِف ُقلوِب الُفّجارِ إذا التََقوا 
َد بِألِسنَتِهِم َکبُعِد البَهائِِم مِن التّعاُطِف و إن طاَل اعتِلُفها َعَلی مِْذَودٍ  و إن أْظَهروا التََّودُّ

1. همان،�ص�36،�ح�78�
2.�همان،�ص�39،�ح�90�
3.�الکافي،�ج�2،�ص�644�
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نیکوكاران هنگامي  تمایل و همبستگي دلهاي  واحٍد.«1  )درست است اي سدیر! 
كه با هم دیدار مي كنند مانند به هم پیوستن و مخلوط گشتن قطرات باران در آب 
رودهاست، گرچه این نیکوكاران به هیچ گونه محبّت خود را با زبان نیز ابراز ننمایند. 
و دوري قلوب بدكاران از یکدیگر هنگامي كه با هم دیدار مي كنند ـ گرچه به ظاهر 
ابراز محبّت كنند ـ مانند�دوری�چهارپایان�است�از�انس�و�الفت�و�عطوفت،�گرچه�

مّدتها�با�هم�در�یک�چراگاه�چریده�باشند(.2
2��از�حضرت�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�روایت�است:

البُغِض  بِها و َکذلك هَي في  تَتَناَجی  و  ةِ  بِالَمَودَّ تَتَلَحُظ  ُمَجنََّدٌة  الُقلوَب ُجنوٌد  »إّن 
الّرُجَل مِن  أبَغضتُُم  إذا  َفاْرجوُه و  إلَیُکم  مِنُه  َسبََق  َخیٍر  َغیِر  الّرجَل مِن  َفإذا أحبَبتُُم 
َغیِر سوءٍ َسبََق مِنُه إلَیُکم َفاْحَذروُه.«3 )دلها�لشکرهایی�صف�صف�شده�و�دسته�دسته�
می�باشند�که�هر�یک�هم�دستگان�خود�را�می�شناسند�و�از�درون�با�حّب�و�بغضشان�
یکدیگر�را�تشخیص�می�دهند؛�گوئی�با�اشاره�و�نجوی�به�هم�می�گویند�که�از�یک�
صف�و�گروهند�یا�نه؟�پس�اگر�مردی�را�بدون�آنکه�به�شما�احسانی�نموده�باشد�
دوست�داشتید�به�وی�امیدوار�باشید�و�اگر�مردی�بدون�آنکه�به�شما�بدی�نموده�باشد�

مبغوض�شما�بود،�از�او�بپرهیزید(. 
3��از�حضرت�امام�صادق�علیه�السالم�روایت�شده�است:

»إّن األرواَح ُجنوٌد ُمَجنََّدٌة َفما تَعاَرَف مِنها فِي المیثاِق ائتََلَف هاُهنا و ما تَناَکَر مِنها 
في المیثاِق اختََلَف هاُهنا.«4)روح�ها�چون�لشکرهائی�طبقه�بندی�گشته�و�صف�صف�
شده�می�باشد��آنانکه�در�عالم�میثاق�با�هم�آشنائی�و�انس�داشته�اند�در�اینجا�الفت�
می�گیرند و �آنانکه�در�آن�عالم�با�هم�ناآشنا�و�بیگانه�باشند�در�اینجا�نیز�از�یکدیگر�

فاصله�گرفته�و�جدا�می�شوند(.

1. بحاراألنوار،�ج�71،�ص281�
2. ممکن�است�گفته�شود�اگر�ریشۀ�محبّت�نفسانی�سنخیّت�روحی�است�پس�چرا�فّجار�نسبت�به�هم�محبّت�نداشته�و�
روابط�عاطفی�در�میانشان�ضعیف�است؟�پاسخ�آن�است�که�محبّت�عالوه�بر�سنخیّت�روحی�محتاج�لطافت�روحی�نیز�
هست�و�افرادی�که�به�معاصی�و�گناهان�مبتال�هستند�به�قساوت�قلب�دچار�می�شوند�و�محبّت�در�آنان�ضعیف�می�شود��
ولی�افراد�نیکوکار�ـ�حتّی�اگر�از�کّفار�مســتضعف�باشــند�ـ�به�جهت�لطافت�نفس�محبّت�در�میانشان�به�فعلیّت�رسیده�

و�آشکار�می�گردد.
3. همان،�ج58،�ص�149�

4. همان،�ص139�
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7. نظر با تلّذذ
در�برخی�از�روایات�از�نظر�و�تلّذذ�نسبت�به�مظاهر�طبیعت،�چهرۀ�فرزند�و�صورت�زیبا�

سخن�گفته�شده�و�آنها�را�جزء�لّذات�حالل�و�بعضًا�مستوجب�ثواب�دانسته�است:
1��قال�أبوعبد�اللـه�علیه�الّسالم:�

»أربٌع یُِضئَن الَوجَه: النّظُر إلی الَوجهِالَحَسنو النّظُر إلی الماءِ الجاري و النّظُر إلی 
الُخضَرة و الُکحُل ِعنَد النَّومِ.«1 )چهار�چیز�باعث�روشنی�و�نورانیت�چهره�می�شوند:�
نگاه�به�صورت�زیبا،�نگاه�به�آب�جاری،�نگاه�به�سبزه�زار�و�سرمه�کشیدن�هنگام�

خواب(.
2��عن�أبي�عبد�اللـه��علیه�الّسالم:�

»ثلٌث یَجُلوَن البََصر: النََّظُر إلی الُخضَرة و النّظُر إلی الماء الجاري و النّظُر إلیالَوجهِ
الَحَسِن.«2 )سه�چیز�باعث�روشن�شدن�چشم�می�شوند:�نگاه�به�سبزه،�نگاه�به�آب�

روان�و�نگاه�به�صورت�زیبا(.
3��از�حضرت�رسول��صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�روایت�شده�است:�

خود� فرزند� پدر� )چون� نََسَمةٍ.«3  ِعتُق  لِلوالِد  کان  ُه  َفَسرَّ َولَده  إلی  الوالُد  نََظر  »إذا 
حائز� را� بنده�ای� آزادنمودن� اجر� گردد،� مبتهج� و� مسرور� دیدن�وی� از� و� بنگرد� را�

می�گردد(.
4��نیز�در�لسان�مبارک�نبوی�نگاه�با�محبّت�فرزند�به�پدر�و�مادر�و�مؤمن�به�مؤمن،�عبادت�

معرفی�شده�است:
ِعبادٌة.«4  لَُهما  إلى والَدیِه حبًّا  الَولَِد  »نََظُر   قال رسول  اللـه صّلى  اللـه علیه وآله وسّلم: 

)نگاه با محبّت فرزند به پدر و مادر عبادت است(.
5��و�از�آن�حضرت�روایت�شده�است:

»نظُر المؤمِن في َوجِه أخیه حبًّا له عبادٌة.«5 )نظرکردن�مؤمن�به�صورت�برادر�مؤمنش�
از�روی�محبّت�عبادت�می�باشد(.

6��و�روایت�شده:

1. بحاراألنوار،�ج�76،�ص�289�
2.�همان،�ص�291؛�ج�101،�ص�45�

3.�همان،�ج�71،�ص�80�
4.�همان،�ص�80�
5.�همان،�ص�280�
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»النَّظُر إلَی العالِِم ِعبادٌة و النَّظُر إلَی اإلمامِ الُمقِسِط ِعبادٌة و النّظُر إلی الوالَِدیِن بَِرأَفةٍ و 
ُه في  اللـه َعّزَوَجّل ِعبادٌة.«1)نگاه�به�عالم،�نگاه�به� رحمةٍ ِعبادٌة و النَّظُر إلی األِخ تََودُّ
امام�عادل،�نگاه�محبّت�آمیز�به�پدر�و�مادر�و�نگاه�به�برادری�که�او�را�به�خاطر�خدا�

دوست�می�داری،�همه�از�مصادیق�عبادت�هستند(.
إلهیّه�شمرده�شده�است�و� 7��همچنین�در�»توحید�مفّضل«�تلّذذ�به�مظاهر�طبیعت�از�نعم�

روایت�شده:�
ذِ بُِحسن َمنَظِرهِ و نَضاَرتِِه الّتي لیَعِدلُها َشي ٌء مِن َمناِظِر  »هذا َمَع ما في النَّباِت مِن التََّلذُّ
العالَِم و َملهیِه.«2 )وانگهی�درختان�و�گیاهان�به�واسطۀ�زیبایی�و�طراوتی�که�دارند�
لّذت�بخش�اند،�طراوتی�که�هیچیک�از�منظره�های�دلفریب�عالم�با�آن�برابری�نمی�کند(.

8. عشق عفیف در روایات اهل سنّت
نفسانی� مسألۀ�عشق� با� مرتبط� روایات� برخی� به� نگاهی� که� این�فصل� انتهای� در� بجاست�
داشت،�به�ذکر�پاره�ای�از�روایات�بپردازیم�که�در�منابع�روائی�شیعی�موجود�نیست�و�ناقلین�آن�عمدًة 

از�اهل�تسنّن�می�باشند�
اکرم� پیغمبر� نقل�می�کند�که� ابن�عبّاس� از� أسناد�خود� با� تاریخ بغداد� بغدادی�در� 1��خطیب�

صّلی��اللـه�علیه�وآله�و�سّلم�فرمودند:�
، فماَت َفُهَو َشهیٌد.«3 )هر�کس�عاشق�شود�و�کتمان�کند�و� »َمن َعِشَق و َکتََم و َعفَّ

عّفت�داشته�باشد�تا�از�دنیا�برود،�شهید�است(�
ظاهر�این�روایت�داللت�بر�ُحسن�و�مدح�عشِق�مقرون�به�عّفت�می�کند،�و�لذا�اهل�معرفت�
بعضًا�از�مضمون�آن�به�عنوان�شاهد�بر�قاعدۀ�»المجاز قنطرة الحقیقة«�استفاده�نموده�اند��و�نیز�محّدث�
جلیل�شیعه�سیّد نعمة��اللـه��جزائری�رحمه��اللـه�در�»نور�الحّب«�از�کتاب�شریف��األنوارالنّعمانیّة�آنرا�
به�عنوان� و� نموده� نقل� از�حضرت�رسول��اللـه��صّلی��اللـه�علیه�وآله�و�سّلم� لفظ� در� تفاوتی� با�مختصر�

شاهدی�بر�ممدوحیّت�عشق�نفسانی�قرار�داده�است�4

1.�همان، ص279�
2.�همان،�ج�3،�ص�129

3.�تاریخ�بغداد،�ج�5،�ص�156؛�و�با�مختصر�تفاوتی�در�لفظ�ج�13،�ص�184؛�خطیب�همین�مضمون�را�در�ج�12،�ص�
�479مسنداً�از�عائشه�نقل�می�کند��

4.�األنوارالنّعمانیّة،�ج�3،�ص�175��نکتۀ�جالب�توّجه�اینکه�چون�این�روایت�از�طریق�أهل��بیت�علیهم�الّسالم�نقل�نشده�
و�در�مجامع�حدیثی�شیعه�موجود�نمی�باشد،�مرحوم�آخوند�مّلصدرا��قّدس���اللـــه�سّره�در�نقل�آن�احتیاط�نموده�و�از�آن�

با�تعبیر�»قیل«�یاد�کرده�اند!�فافهم�
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نقل� صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم� اکرم� پیغمبر� از� ابن�عبّاس� از� تاریخ دمشق� در� ابن�عساکر� ��2
می�نماید:

»َمن َعِشَق و َکتََم و َعفَّ و َصبَر َغَفَر  اللـُه لَُه و أدَخَلُه الَجنّة.«1 )آنکه�عاشق�شود�
و�کتمان�کند�و�عّفت�داشته�باشد�و�بر�آن�صبر�نماید،�خداوند�او�را�بخشیده�و�به�

بهشت�داخل�می�کند(.
3��دیلمی�در�الفردوس�مرسلًة از�أبوسعید�خدری�از�خاتم�أنبیاء�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�نقل�

می�نماید�که:
نوِب.«2 )عشِق�بدون�شائبۀ�حرام�کّفارۀ�گناهان�است(.  »العِشُق مِن َغیِر رِیبَةٍ کّفارٌة للذُّ

4��متّقی�هندی�از�ابن�عبّاس�نقل�می�کند�که�نبّی�اکرم�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�می�فرمایند:
»ِخیاُر اُّمتي الّذین یَعِّفون إذا آتاهم مِن البَلءِ شیئًا. قالوا: و أيُّ البلءِ؟ قال : العِشُق.«3 
آنان�را�به�بال�گرفتار�کند،� )بهترین�های�اّمت�من�کسانی�هستند�که�چون�خداوند�

پاکدامنی�ورزند��پرسیدند�:�کدام�بال؟�حضرت�فرمودند:�عشق(. 
این�بود�نمونه�ای�از�روایاتی�که�در�آن�از�انواع�محبّت�و�عشق�و�تلّذذ�تمجید�شده�بود،�و�
کلید�فهم�صحیح�آن�مباحثی�است�که�سابقًا�در�شرح�عبارات�أسفار�گذشت��روشن�است�که�موارد�
مذکور�در�روایات�فوق�همه�از�مصادیق�محبّت�و�عشق�می�باشند�و�در�عین�حال�در�آنها�در�عین�
حصول�حالت�انجذاب�و�محبّت�شدید،�از�شهوت�خبری�نیست��و�نیز�این�موارد�أعّم�از�محبّت�به�
زیبارویان�و�غیر�آنهاست�و�برخی�از�روایات�اختصاصًا�در�مورد�نظر�به�زیبارویان�وارد�شده�بود��
با�تأّمل�در�این�روایات�و�مباحث�بخش�اّول�کتاب�ارزش�بحث�های�فلسفی�در�تفسیر�صحیح�این�

روایات�و�فهم�ظرائف�و�حکمت�های�آنها�آشکار�می�گردد�

1.�کنزالعمال،�ج�3،�ص��373به�نقل�از�ابن�عساکر�
2. الفردوس�بمأثورالخطاب،�ج�3،�ص�94�

3. کنزالعّمال،�ج�3،�ص�373�
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فصل دّوم( حکم فقهی نظر و عشق نفسانی 
همانطور�که�وعده�نموده�ایم�در�اینجا�به�بررسی�حکم�فقهی�نظر�و�عشق�نفسانی�می�پردازیم��
پیشاپیش�این�نکته�را�تذّکر�می�دهیم�که غرض�از�این�بحث،�سیری�اجمالی�در�منابع�شرعی�و�ارائۀ�
دورنمایی�از�نظر�شریعت�در�این�مسأله�است�و�به�هیچ�عنوان�در�مقام�به�دست�دادن�نتیجۀ�نهایی�و�به�
تعبیری�إفتاء�فقهی�نیستیم؛�چرا�که�اّوالً�بحث�فقهی�همه�جانبه�خارج�از�مقتضای�این�کتاب�است،�و�
ثانیًا�چنانکه�خواهیم�دید،�مسألۀ�عشق�دارای�شقوق�متعّددی�است�که�بسیاری�از�آنها�در�کتب�فقهی�
اصاًل�طرح�نشده�و�لذا�با�فروعی�مواجهیم�که�بکر�بوده�و�کار�فقهی�چندانی�روی�آنها�انجام�نشده�و�

این�امر�اظهارنظر�را�در�این�موارد�مشکل�می�سازد�
همانطور�که�گذشت�عشق�در�کالم�مرحوم�صدرالمتألّهین�عبارت�بود�از:�»االلتذاذ�الشدید�
بحسن�الصورة�الجمیلة�و�المحبّة�المفرطة�لمن�وجد�فیه�الشمائل�اللطیفة�و�تناسب�األعضاء�و�جودة�

الترکیب«�
با�دو�عنوان�مستقل� به�دقّت� این�کالم�آمده� باید�گفت:�در�بررسی�احکام�فقهی�آنچه�در�
مواجهیم،�یکی�عنوان�»محبّت�شدید«�یا�»عشق«�و�دیگر�عنوان�»نظر«�)نگاه�کردن(��متأّسفانه�عنوان�

»عشق«�و�فروع�آن�به�صورت�مستقل�در�کتب�فقهیّۀ�ما�مورد�بررسی�قرار�نگرفته�است�
تألیف�کتب�اخالقی�پرداخته�اند،�به�طور�مستوفی�در�حقیقت� به� از�فقها�که� آری،�عّده�ای�
محبّت،�اقسام�آن�و�حکم�هر�یک�از�جهت�مدح�و�ذّم�عقلی�بحث�نموده�اند؛�لیکن�بحث�فنّی�فقهی�
براساس�آیات�و�روایات�وقواعد�اصولی�چه�بسا�تا�کنون�صورت�نگرفته�باشد،�و�این�امر�قضاوت�

در�این�مسأله�را�سخت�می�سازد�
ولی�از�آنجا�که�عنوان�»نظر«�توسط�فقهای�عظام�مفّصاًل�بررسی�گشته�چه�بسا�بتوان�برخی�
مالکات�حکم�شرعی�عشق�را�نیز�از�همین�مباحث�استظهار�نمود��خصوصًا�که�نظر،�یکی�از�مقّدمات�
حصول�محبّت�است�و�محبّت�حالتی�غیراختیاری�است�و�بحث�شرعی�از�آن�در�واقع�بیشتر�به�بحث�
از�حکم�مقّدمات�آن�باز�می�گردد؛�و�شاید�یکی�از�وجوه�عدم�تعّرض�فقها�نسبت�به�عنوان�»محبّت«�

نیز�همین�باشد�
به�هر�روی�ما�در�این�مقام�ابتدا�به�بررسی�حکم�نظر�و�سپس�حکم�عشق�می�پردازیم�

1. حکم فقهی نظر به زیبارویان
غرض�در�این�باب�بررسی�حکم�نظر�همراه�با�تلّذذ�به�زیبارویان�است�

مصداق�بارز�این�بحث،�نظر�به�زنان�أجنبیّه�و�نظر�به�أمردان�)پسران�نوجوان(�است��در�کتب�
فقهی�نظر�به�أمردان�و�نظر�به�أجنبیّات�در�دو�فرع�جداگانه�مطرح�می�شود،�اّما�از�آنجا�که�اجماالً�
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مالکات�و�حکم�آنها�در�عبارات�اکثرین�یکسان�مطرح�شده�در�اینجا�بحث�را�بر�نظر�به�أجنبیّه�متمرکز�
نموده�و�در�ادامه�در�ضمن�مباحث�به�حکم�أمردان�نیز�اشاره�خواهیم�نمود؛�چرا�که�اّوالً�به�نظر�دقیق�
باید�بین�این�دو�مسأله�تفاوت�قائل�شد�و�ثانیًا�محور�عملکرد�برخی�از�صوفیه�و�عرفا�خصوص�نظر�

به�أمردان�بود�
تذّکر�این�نکته�نیز�الزم�است�که�محّل�بحث�در�نگاه�به�أمردان،�تمام�اعضا�)غیر�از�عورت(�

است،�و�در�نگاه�به�أجنبیّه�خصوص�وجه��وکفیّن�می�باشد��
نظر�به�أجنبیّه�و�أمرد�همراه�با�تلّذذ�بردن�از�آن�را�می�توان�به�چهار�قسم�تقسیم�نمود:

1��نظر�همراه�تلّذذ�شهوانی�و�ریبه�
2��نظر�همراه�تلّذذ�شهوانی�و�خالی�از�ریبه�

3��نظر�همراه�تلّذذ�نفسانی�و�ریبه�
4��نظر�همراه�تلّذذ�نفسانی�و�بدون�ریبه�

مشهور�قریب�به�اتفاق�این�است�که�نظر�به�قصد تلّذذ شهوانی�مطلقًا�حرام�است�1و�برخی�
از�فقها�نظر�همراه�با�تلّذذ شهوانی بدون قصد�را�نیز�حرام�می�دانند�که�این�موارد�از�بحث�ما�)عشق�
نفسانی(�خارج�می�باشند��آنچه�مهّم�است،�فرع�سوم�و�چهارم�است؛�یعنی�مواردی�که�تلّذذ�صرفًا�
نفسانی�باشد،�همراه�ریبه�یا�بدون�آن��در�اینجا�ابتدا�نظر�فقهای�بزرگ�شیعه�را�گزارش�نموده�و�سپس�

به�اختصار�آن�را�بررسی�می�کنیم�

1·1. فتوای مشهور دربارة نظر به أجنبیّه
نگاه�کردن�به�بدن��زن�أجنبیّه،�در�غیرضرورت�به��اتّفاق�علمای�اسالم�مطلقًا�ـ�چه�با�قصد�تلّذذ�
یا�ریبه�و�چه�بدون�آن�و�چه�در�نظرۀ�اُولی�و�چه�غیر�آن�ـ�حرام،�و�بلکه�در�برخی�تعابیر�ضروری�

دین�شمرده��شده�است��2
اّما�در�خصوص�وجه�و�کّفین�در�میان�فقهاء�شیعه�دو�نظر�عمده�وجود�دارد:

اکثر�قدمای�اصحاب�و�عّده�ای�از�متأّخرین،�نظر�به�وجه�و�کّفین�را�نیز�مطلقًا�حرام�می�دانند�
و�به�عبارتی�فرقی�بین�وجه�و�کّفین�و�سایر�اعضای�بدن�قائل�نیستند�3

1. برخی�چون�مرحوم�آیة  اللـــه حاج��شیخ��محمدحسین��آل�کاشف�الغطاء�در�تعلیقه�بر�عروه�جواز�نظر�به�وجه�و�کفیّن�
أجنبیّــه�را�صرفًا�مقیّد�به�عدم�ریبه�نموده�اند�)العروة الوثقى،�ج�5،�ص�495(��هر�چند�این�فتوا�ارتباط�مســتقیم�با�بحث�
ما�ندارد،�لیکن�نســبت�به�اشــخاصی�که�فرمایشات�صدرالمتألّهین�در�أسفار�را�به�غلط�حمل�بر�تلّذذات�شهوانی�نموده�

بودند،�قابل�دقّت�و�تأّمل�است�
2. جواهرالکالم، ج 29، ص 75؛ مسالک األفهام، ج 7، ص 46.

3. رک النهایة ونکتهــا، ج�2،�ص�355؛�المهــّذب،�ج�2،�ص�221؛�فقه�القــرآن،�ج�2،�ص�129؛ غنیة النــزوع، ج�1،�ص�



103

در�مقابل،�کثیری�از�قدما�و�اکثر�متأّخرین�قائل�به�جواز�مطلق�شده�اند�1
جواز�مطلق�در�این�قول،�بدین�معنا�نیست�که�حکم�جواز�هیچ�قید�و�شرطی�نداشته�و�مطلق�
من�جمیع�الجهات�است،�بلکه�در�اینجا�نیز�قیودی�چون�عدم�ریبه�و�تلّذذ�مطرح�است��قید�اطالق�
در�مقابل�قول�عّدۀ��کمی�از�فقهاست�که�در�حکم�جواز،�بین�نظرۀ�اُولی�و�نظرهای�بعدی�تفصیل�قائل�

شده�و�نظرۀ�اُولی�را�جایز�و�مازاد�بر�آن�را�حرام�دانسته�اند��2
زین�تا�کجاست،�و�نظر�به�وجه�و�کّفین� حال�کالم�در�این�است�که�دایرۀ�جواز�در�نزد�مجوِّ

در�چه�صورتی�جایز�و�در�چه�صورتی�حرام�است�؟
زین�مقیّد�به�دو�شرط�است3:�اّول�عدم�»ریبه«� در�جواب�می�گوئیم:�حکم�به�جواز�در�نزد�مجوِّ
یا�عدم�»خوف�فتنه«�)خوف�وقوع�در�حرام(�ـ�بنا�بر�اختالفی�که�در�تعابیر�وجود�دارد�ـ�و�دّوم�عدم�

تلّذذ�4
اعتبار�این�دو�شرط�در�حکم�به�جواز�فی�الجمله�مورد�تسالم�تمامی�قائلین�به�جواز�بوده�
است،�به�طوری�که�عّده�ای�از�فقها�بر�این�مسأله�اّدعای�اجماع�کرده�اند��مرحوم�فخرالمحّققین�در�

إیضاح�می�فرماید:
»أّما الوجه و الکّفان فیحرم بتلّذذ أو خوف الفتنة إجماعًا.«

نیز�مرحوم�شهید�ثانی�قّدس�سّره�می�نویسد:
»أّما الوجه و الکّفان فإن كان في نظرهما أحد األمرین ]التلّذذ أو خوف الفتنة[ حرم 

أیضًا إجماعًا.«
همچنین�صاحب�مدارک�می�فرماید:

»أّما الوجه و الکّفان فیحرم النظر إلیهما بتلّذذ أو خوف فتنة إجماعًا.«5

355؛�إرشاداألذهان،�ج�2،�ص�5؛ تذكرة الفقهاء، ج�2،�ص�573؛�إیضاح�الفوائد،�ج�3،�ص�6؛�کشف�اللثام،�ج�7،�ص�26؛ 
العروة الوثقی، ج�5،�ص�494؛�نیز�رک�کتاب�نکاح؛�تقریرات�درس آیة�اللـه شبیری�زنجانی، ج�1،�ص�433�

1. رک�االســتبصار،�ج�1،�ص�202؛�تهذیب�األحکام،�ج�1،�ص�442؛�المبســوط،�ج�4،�ص�160؛�اإلصباح،�ص�395؛�
50؛�توضیح�المسائل� �56،�مستندالشیعة،�ج�16،�ص�46ـ� مفاتیح�الشرایع،�ج�2،�ص�375؛�الحدائق الناضرة،�ج�23،�ص�53ـ�

مراجع،�ج�2،�ص��485ـ�487؛�نیز�رک�کتاب�نکاح،�ج�1،�ص�433�
2. شرایع�اإلسالم،�ج�2،�ص�213؛�قواعد�األحکام،�ج�3،�ص�6؛ الروضة البهیّة، ج�3،�ص�154.

3. توضیح�اصطالح�»ریبه«�و�نســبت�آن�با�تلّذذ�در�ضمیمۀ�8،�ص�255،�آمده�اســت��الزم�به�ذکر�اســت�عّلمه�حّلی�
قدّس سّره�در�تذکره،�ج��574�،2غیر�از�دو�شرط�مذکور،�خوف�»افتتان«�را�نیز�اضافه�کرده�اند�

4. البته�مرحوم�شیخ�انصاری�بین�»قصد�تلّذذ«�و�»تلّذذ«�تفکیک�کرده�اند�و�و�متأّخرین�پس�از�شیخ�عمدًة�قصد�تلّذذ�را�
معتبر�می�دانند��در�آینده�به�مناسبت�به�این�بحث�اشاره��ای�خواهد�شد��

5.�إیضاح�الفوائد،�ج�3،�ص�6؛�مسالک�األفهام،�ج�7،�ص�44؛�نهایة المرام،�ج�1،�ص�55�



104

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

فلذا�مرحوم�نراقی�در�مستند�می�فرماید:�
»كّل ما ذكر فیه جواز النّظر فقد قیّده األكثر بعدم التلّذذ و الریبة... بل علیه حکایة 

اإلجماع في بعض المواضع مستفیضًة، بل تحّقق علیه اإلجماع في الحقیقة.«1 
مسّلمات� از� و� وفاق� مورد� امری� ریبه� و� تلّذذ� عدم� اعتبار� می�شود� مالحظه� که� همانطور�
محسوب�می�شده؛�لذاست�که�فقیه الطائفه�مرحوم آیة  اللـه�سیّد�محّمدکاظم�طباطبائی�یزدی�قّدس�سّره�

در�بیان�این�مسأله�در�عروه�چنین�گفته�اند:�
»الیجوز النظر إلى األجنبیّة و ال للمرأة النّظر إلى األجنبّي من غیر ضرورة، و استثنى 
جماعٌة الوجَه و الکّفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبة و التلّذذ...«.2 )نگاه�کردن�
مرد�به�زن�نامحرم،�و�همچنین�زن�به�مرد�نامحرم�در�غیر�ضرورت�جایز�نمی�باشد�
)و�حرام�است(��و�جماعتی�از�فقهاء�صورت�و�دستها�را�از�حکم�فوق�استثنا�نموده�

و�در�صورت�عدم�ریبه�و�تلّذذ�قائل�به�جواز�نظر�در�آن�دو�شده�اند(.

2·1. تفصیل متأّخرین در حکم نظر به أجنبیّه
باری،�أقوال�و�تعابیر�فقهاء�عظام�شیعه�رضوان��اللـه�علیهم�أجمعین�در�مسألۀ�نظر�به�أجنبیّه�

ظاهر�در�این�است�که�نظر�به�أجنبیّه�به�قصد�هرگونه�لّذت�بردنی�حرام�و�ممنوع�می�باشد�
با�این�وجود�برخی�از�متأّخرین�در�این�مسأله�تجدید�نظر�نموده�و�نظر�به�وجه�و�کّفین�را�
فقط�با�تلّذذ�شهوانی�و�ریبه�حرام�شمرده�اند�و�فتوا�به�جواز�نظر�با�تلّذذ�غیرشهوانی�داده�اند��چه�
از�شهوانی�مطرح� نفسانی� لذائذ� بوده�که�در�حکمت�در�تفکیک� مباحثی� فتوا� تغییر� این� بسا�منشأ�
شده�و�سپس�به�کتب�اخالقی�شیعی�وارد�شده�و�در�قرن�سیزدهم�در�فضای�حوزه�های�شیعی�رواج�

یافته�است��3

1. مستندالشیعة،�ج�16،�ص�60؛�البته�ناگفته�نماند:�در�عبارات�قدماء�اصحاب�در�بحث�نظر�به�أجنبیّه�تقیید�به�عدم�تلّذذ�
و�ریبه�چندان�به�صراحت�مطرح�نشده�است�و�ظاهراً�وجه�آن�وضوح�اشتراط�این�قیود�و�مسّلم�بودن�آن�می�باشد؛�کما�
اینکه�در�برخی�دیگر�از�فروع�به�این�قیود�تصریح�کرده�اند�که�نشان�می�دهد�این�قیود�مورد�نظر�و�توّجه�آنها�بوده�است�
مثاًل�مرحوم�شــیخ�طوسی�این�قیود�را�در�نظر�به�أجنبیّۀ�مسلمان�نیاورده�اند،�ولی�در�مورد�نگاه�کردن�به�زنان�اهل�کتاب�

می�فرمایند:
»و النظر إلی نساء أهل الکتاب و شعورهّن ل بأس به... إذا لم یکن النظر لریبة أو تلّذذ.« )النهایة و نکتها، 

ج 2، ص 355(.
مشخص�است�که�اگر�نگاه�به�صورت�و�موی�زنان�اهل�کتاب�به�ریبه�و�تلّذذ�جایز�نباشد،�به�طریق�أولی�نگاه�به�أجنبیّۀ�

مسلمان�با�ریبه�و�تلّذذ�جایز�نخواهد�بود��فلذاست�که�متأخرین�تقیید�به�عدم�ریبه�و�تلّذذ�را�إجماعی�دانسته�اند�
2. العروة الوثقی،�ج�5،�ص�494،�م�31�

3. چه�بسا�فقها�بعد�از�تفّطن�به�تفکیک�مورد�بحث،�مالحظه�نموده�اند�که�این�تفصیل�در�مورد�حکم�نگاه�کردن�شخص�
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توضیح�اینکه:�در�کلمات�قدما�شرط�حرمت�نظر�»همراهی�آن�با�تلّذذ«�)بتلّذذٍ(�شمرده�شده�
است؛�ولی�متأخّرین�در�حرمت�نظر�به�دقّت�بین�»تلّذذ«�و�»قصد�تلّذذ«�تفکیک�نموده��و عمدًة�قصد�
لّذتی�حاصل� غیرارادی� به�شکل� نگاه�کردن� اثر� در� اگر� می�گویند� و� دانسته� را�سبب�حرمت� تلّذذ�
حرام� مرتکب� کند� نظر� لّذت�بردن� قصد� به� انسان� آغاز� از� اگر� ولی� نمی�شود،� حاصل� گناهی� شد�

گردیده�است�
سّر�مسأله�این�است�که�به�طور�طبیعی�انسان�در�اثر�نگاه�کردن�به�چهرۀ�زیبا�لّذت�می�برد�و�
اگر�تلّذذ�بدون�قصد�هم�حرام�باشد،�باید�نگاه�به�زیبارویان�مطلقًا�حرام�باشد،�در�حالی�که�ـ�به�اعتقاد�

متأّخرین�ـ�مطمئنّیم�که�نظر�به�زنان�زیبارو�به�صورت�عادی�جائز�است��
کند،�بی�شّک�حرام� نظر� أجنبیّه� به�صورت�و�دست� لّذت�بردن� به�قصد� اگر�کسی� بنابراین�
است��اّما�اگر�بدون�قصد�تلّذذ،�مبادرت�به�نگاه�کند�ولي�بداند�که�تلّذذ�برای�او�حاصل�می�شود�نظر�
حرام�نیست�و�نیز�اگر�در�أثناء�نظر،�تلّذذ�برای�وی�حاصل�شود،�اجتناب�از�نگاه�و�به�اصطالح�کّف�

بر�او�واجب�نیست�
جمله� از� و� کرده�اند� ذکر� وجوهی� مّدعا� این� اثبات� برای� قّدس�سّره� انصاری� شیخ� مرحوم�

می�فرمایند:
 »ألّن النظر إلى حسان الوجوه من الذكور و اإلناث الینفّک عن التلّذذ غالباـً  بمقتضى 
التلّذذ  النظر مع حصول  فلو حرم  الحسان ـ  المجبولة على مالئمة  البشریّة  الطبیعة 
لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنّه ال قائل بالفصل بینهم و بین غیرهم.«1 
)نظر به زیبارویان چه مذّكر باشند و چه مؤنث ـ به مقتضاي طبیعت بشري كه بر 
اساس تمایل به نیکي ها و زیبایي ها بنا شده است ـ غالباً از تلّذذ خالي نمي باشد. لذا 
اگر نظر همراه با حصول تلّذذ بخواهد حرام باشد، باید نظر به زیبارویان از تحت 
ادلّۀ�جواز�نظر�استثنا�شود؛�و�حال�آنکه�هیچ�یک�از�فقها�چنین�تفصیلی�در�مسأله�نداده�

است�به�این�صورت�که�نظر�به�زیبارویان�را�حرام�و�به�غیر�آنها�را�جایز�شمارد(�
از�متأخرین�واقع� تلّذذ(�مورد�پذیرش�بسیاری� تلّذذ�و�قصد� میان� فتوا�)تفکیک� این� باری�
شده�است،�ولی�عّده�ای�نیز�این�سخن�را�نپذیرفته�اند��این�گروه�مّدعی�اند�که�تلّذذ�حرام�تلّذذ�شهوانی�
است�و�لّذت�های�غیرشهوانی�اصاًل�حرام�نیست؛�و�آنچه�در�نظر�به�زیبارویان�به�طور�ناخودآگاه�
اتفاق�می�افتد�تلّذذ�نفسانی�است�و�از�بحث�بیرون�است��پس�باید�گفت�که�نظر�در�صورتی�حرام�
است�که�همراه�با�تلّذذ�باشد�ـ�چه�قصد�شده�باشد�و�چه�نشده�باشد�ـ�ولی�مراد�از�این�تلّذذ،�تنها�

به�محارمش�قطعًا�باید�لحاظ�گردد�و�از�اینجا�حکم�به�تفصیل�در�مطلق�نظر�نموده�اند��
1. کتاب�النکاح�للشیخ��األنصاري،�ص�53�
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تلّذذ�شهوانی�است�
مرحوم آیة�اللـه�حکیم�قّدس�سّره�در�مستمسک�در�اشکال�به�کالم�شیخ�انصاری�رحمه��اللـه،�

همین�مطلب�را�با�صراحت�بیان�می�فرمایند:
»فیه: أّن التلّذذ الذي هو محّل الکالم التلّذذ الشهوّي، و ما تقتضیه الطبیعة البشریّة 
إلى  بالنظر  الحاصل  كالتلّذذ  غیرالشهوي،  التلّذذ  الحسان هو  المجبولة على مالئمة 
المناظر الحسنة، كالحدائق النضرة و العمارات الجمیلة و األشّعة الکهربائیة المنّظمة 
على نهج معجب و نحو ذلک، و كّل ذلک لیس مّما نحن فیه.«1 )تلّذذی�که�در�اینجا�
محّل�کالم�است�تلّذذ�شهوانی�است�و�اما�آن�لّذتی�که�مقتضای�طبیعت�بشری�است�
و�فطرت�انسان�بر�آن�بنا�نهاده�شده�و�بر�اساس�آن�نسبت�به�زیبایی�ها�احساس�انس�
و�تمایل�می�کند،�لّذتی�غیر�از�لّذت�شهوانی�است؛�مانند�لّذتی�که�از�نگاه�به�مناظر�
نیکو�مانند�باغ�های�سرسبز�و�با�طراوت�و�عمارت�های�زیبا�و�پرتوهای�نورانی�منّظم�
و�دلفریبی�که�به�واسطۀ�نیروی�الکتریسته�ایجاد�می�شود�و�مانند�اینها؛�و البته�همۀ�

اینها�از�محّل�بحث�ما�خارج�است(�
شهوانی� تلّذذ� در� منحصر� را� بحث� محل� به�صراحت� مرحوم�حکیم� که� می�شود� مالحظه�
دانسته،�و�تلّذذ�غیرشهوانی�را�رأسًا�خارج�از�موضع�نزاع�ـ�و�بالتبع�جایز�و�مباح�)بنا�بر�قول�به�جواز�
اصل�نظر(�ـ�شمرده�اند�به�گونه�ای�که�گویا�تلّذذ�در�کالم�فقهای�پیشین�نیز�به�همین�معنا�بوده�است�2
در�میان�معاصرین،�برخی�این�رأی�را�پسندیده�و�به�طور�کل�به�جای�قید�»لّذت«�به�»شهوت«�

تعبیر�نموده�اند�
در�رسالۀ�توضیح المسائل�رایج�بین�مراجع�معّظم�تقلید�آمده�است:

»نگاه�کردن�مرد�به�بدن�زن�نامحرم،�چه�با قصد لّذت و�چه�بدون�آن،�حرام�است��
و�نگاه�کردن�به�صورت�و�دستها،�اگر�به�قصد�لّذت�باشد�حرام؛�ولی�اگر�بدون�قصد�

لّذت�باشد�مانعی�ندارد�«�3

1. مستمسک العروةالوثقی،�ج�14،�ص�30؛�مرحوم�صاحب�جواهر�نیز�در�مسألۀ�نگاه�کردن�ُمماثل�به�مماثل�)مرد�به�مرد�
یا�زن�به�زن(�پس�از�اینکه�نگاه�کردن�به�قصد�تلّذذ�غیرشــهوانی�را�خارجًا�نادرالوقوع�شمرده�اند،�از�احتمال�جواز�آن�ـ�

در�فرض�تحّقق�ـ�نفی�بعد�نموده��و�فرموده�اند:�
»و�علی�فرضه�الیبعد�جوازه�علی�إشکال�«�)جواهرالکالم،�ج�29،�ص�71(�

2. البته�مرحوم�حکیم�شــخصًا�قائل�به�حرمت�مطلق�نظر�می�باشــند�)مستمسک�العروةالوثقی،�ج�14،�ص�25؛�توضیح�
المسائل،�ص�391(�

3. توضیح�المسائل�مراجع،�ج�2،�ص�485،�م�2433؛�عّده�ای�از�معاصرین�برای�ریبه،�حرمت�نفسی�قائل�نیستند؛�و�لذا�در�
جواز�نظر،�عدم�ریبه�را�شرط�نکرده�اند،�کما�اینکه�در�عبارت�منقوله�مالحظه�می�کنید�
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به� را� تعبیر� توضیح المسائل� رسالۀ� در� مدظّله� سیستانی� علی� حاج��سیّد� آیة  اللـه� حضرت 
صورت�زیر�تغییر�داده�اند:�

»نگاه�کردن�مرد�به�بدن�زن�نامحرم،�و�همچنین�نگاه�کردن�به�موی�آنان،�چه�با شهوت�
باشد�چه�بدون�آن،�چه�با�ترس�از�وقوع�در�حرام�و�چه�بدون�آن،�حرام�است�و�
نگاه�کردن�به�صورت�آنان�و�دست�هایشان�تا�مچ،�اگر�با�شهوت�یا�با�ترس از وقوع 

در حرام�باشد�حرام�است،�بلکه���«�1
و�نیز�فقیه�مدقّق�حضرت�آیة اللـه�شبیری�زنجانی�حفظه��اللـه�در�رسالۀ�توضیح المسائل�خود�

می�نویسند:
»نگاه�کردن�مرد�به�بدن�زن�نامحرم�که�نُه�سالش�تمام�شده�و�به�موی�آن�چه�با�قصد�
لّذت�و�چه�بدون�آن،�حرام�است�و�نگاه�کردن�به�صورت�و�دستها�تا�مچ،�اگر�با�لّذت�
باشد�حرام�است�و�احتیاط�مستحب�آن�است�که�بدون�لّذت�هم�به�آنها�نگاه�نکند�«�

سپس�می�فرمایند:
لّذت شهوانی  این فصل،  لّذت در مسائل  از  مراد  به توضیح است که� »الزم  �
و جنسی�است،�که�مرتبۀ�شدید�آن�معموالً�در�مقّدمات�نزدیکی�برای�انسان�پدید�
می�آید،�نه�لّذتی�است�که�مثل�پدر�و�مادر�از�نگاه�کردن�به�فرزند�می�برند�یا�لّذتی�
است�که�با�نگاه�کردن�به�بناهای�زیبا�یا�سبزه�زار�و�گلستان�و�مانند�آن�برای�انسان�

حاصل�می�شود�«�2
باری،�این�سیر�مختصری�بود�در�فتاوای�فقهای�شیعه�در�مسألۀ�نظر�به�أجنبیّه؛�همانطور�که�
مالحظه�نمودید�سخن�در�میان�قدما�غالبًا�از�حرمت�مطلق�نظر�به�أجنبیّه؛�و�در�دوره�های�بعد،�از�
حرمت�نظر�در�فرض�تلّذذ�)یا�قصد�تلّذذ(�و�ریبه�بوده�است،�ولی�در�میان�معاصرین�نگاه�به�صورت�
أجنبیّه�با�تلّذذ�غیرشهوانی�نه�تنها�از�محّرمات�مسّلمۀ�فقهیه�نبوده،�بلکه�عّده�ای�حکم�به�جواز�آن�
کرده�اند�و�به�طریق�أولی�مسّلمًا�همین�حکم�در�مورد�نظر�به�أمردان�هم�هست��بگذریم�از�اینکه�

ظاهر�عبارت�مرحوم�حکیم�و�شاید�آیة اللـه�شبیری،�نسبت�دادن�این�مسأله�به�سایر�فقها�نیز�بود�
بنابراین�نظربازی�مرسوم�میان�جمعی�از�صوفیه�از�محّرمات�قطعی�فقهی�نبوده�و�طبیعی�است�
که�برخی�از�مشایخ�صوفیه�بر�اساس�فتوای�خود�حکم�به�جواز�این�امور�نمایند؛�به�خصوص�که�در�

میان�اهل�تسنّن�رشد�نموده�اند،�بنابراین�نمی�توان�به�ایشان�نسبت�قبح�فاعلی�داد��

1. همان،�ج�2،�ص�486؛�همچنین�رجوع�شود�به�رسالۀ�منهاج�الصالحین�معّظم�له،�القسم�الثاني�من�المعامالت،�ص�14،�
م��27و�مقایسه�شود�با�رسالۀ�منهاج�آیة   اللـهالعظمی�خوئی،�ج�2،�ص�259،�م�1232�

2. توضیح�المسائل��مراجع،�ج�2،�ص��486و487�
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قابل�پذیرش�است�و� أمردان�و�محارم� ما�فتوای�مراجع�بزرگوار�فقط�دربارۀ� از�نگاه� البته�
دربارۀ�زنان�بیگانه�صحیح�نیست�و�حق�آنست�که�هرگونه�تماشانمودن�چهرۀ�زنان�بیگانه�ـ�اعم�از�
مسلمان،�کافر،�حّره�و�کنیزـ�حرام�است�1ولی�غرض�بررسی�علمی�مسأله�و�ارزیابی�اظهارنظرهای�

غیرمنصفانۀ�مخالفان�حکمت�و�عرفان�است�
در�این�فصل�از�کتاب�دیدیم�که�نه�فقط�جواز�نظر�با�تلّذذ�به�أمردان�که�برخی�از�عالمان�
تفکیکی�به�عنوان�حرام�مسّلم�در�شریعت�برشمرده��بودند،�بلکه�جواز�نظر�با�تلّذذ�به�زنان�أجنبیّه�نیز�
مطابق�با�فتوای�مراجعی�است�که�هیج�نسبتی�با�عرفان�نداشته�و�صرفًا�با�آیات�و�روایات�مأنوسند!

منصف� شخص� برای� مقدار� همین� نباشد،� چه� و� باشد� حق� چه� معاصر� مراجع� فتوای�
حقیقت�طلب،�کفایت�می�کند�که�دریابد�آنچه�در�تعابیر�برخی�بزرگان�حکمت�و�عرفان�آمده،�چیزی�
نیست�که�هیچ�گزارۀ�شرعی�آن�را�بر�نتابد،�و�مستلزم�کفر�و�زندقه�و�یا�مجّوز�جسارت�و�هتّاکي�
باشد؛�و�قضاوت�های�مخالفین�حکمت�و�عرفان�دراین��باره�ازپیش�تعیین�شده�و�حاکی�از�تعّصب�و�

بی�دقّتی�است�
در�اینجاست�که�انسان�چنین�گمان�میکند�که�برخی�از�نسبت�هایی�که�منتقدین،�به�فالسفه�
و�عرفا�می�دهند�همچون�عدم�توّجه�به�منابع�شریعت،�عدم�رعایت�تقوی�و����در�حقیقت�متوّجه�
خود�آنهاست�و�آنها�از�دفاع�از�مکتب�وحی،�و�از�حق�جویی�و�انصاف،�تنها�به�لفظی�اکتفا�نموده�اند�

2. حکم فقهی عشق نفسانی
در�فصول�پیشین�به�تفصیل�به�بیان�حقیقت�عشق�نفسانی�پرداخته�و�روشن�ساختیم�که�عشق�
نفسانی�انواع�و�مصادیق�متعّدد�داشته�و�اختصاص�به�أمردان�و�زنان�ندارد�و�اگر�کسی�معنای�عشق�
نفسانی�را�خوب�تصور�کرده�باشد�در�اینکه�اصل�عشق�نفسانی�به�حسان�الوجوه�و�صاحبان�نفوس�
لطیفه�جایز�و�حالل�است،�شک�نخواهد�کرد��چگونه�این�طور�نباشد�و�حال�آنکه�غالب�مصادیق�

عشق�نفسانی�الزمۀ�بقاء�نوع�و�حفظ�نظام�جامعۀ�انسانی�می�باشد؟�
آیا�مي�توان�محبّت�شدید�والدین�به�فرزندان�و�معّلمان�به�نونهاالن�را�انکار�کرد؟�و�آیا�می�توان�
فرض�کرد�که�شارع�مقّدس�نسبت�به�این�موارد�رضایت�نداشته�و�از�آنها�جلوگیری�کرده�باشد؟!�
مسّلمًا�در�شرع�مقّدس�نه�تنها�از�این�امور�منعی�نشده،�بلکه�به�آن�ترغیب�و�تحریص�گشته�است��

1. در�رسالۀ�الحاقی�در�پایان�کتاب�حاضر�اشاره�ای�به�ادلّۀ�این�مسأله�شده�است�)رک�ص�271(��ممکن�است�خوانندۀ�
محترم�بپندارد�که�نقد�این�فتوا�با�هدف�این�کتاب�سازگار�نیست؛�ولی�حق�اینست�که�هدف�این�کتاب�دفاع�از�حقیقت�
اســت،�نه�دفاع�از�هر�آنچه�در�میان�جمعی�از�منتســبین�به�عرفان�مرسوم�بوده�است��به�این�مطلب�مکّرراً�در�نوشتجات�
ســابق�بر�این�رساله�تصریح�شــده�اســت��به�عنوان�مثال�رجوع�کنید�به:�صراط�مســتقیم،�ص�171؛�پاسخ�به�نقدهایی�

برصراط�مستقیم،�ص�5؛�تحریف�های�تفکیکان،�دفتر�اّول،�ص��3و�ص�17�



109

محبّت�شدید�حضرت�یعقوب�به�فرزندش�یوسف�علی�نبیّناو�آله�و�علیهماالّسالم،�صریح�آیات�
آیا� باشد�� بوده� امر�مدخلیّتی� این� را�در� ندارد�که�جمال�یوسف� انکار� قرآن�است،�و�جای� کریمۀ�

می�توان�احتمال�داد�که�ـ�العیاذ�باللـه�ـ�این�عشق�شائبه�ای�از�شهوت�داشته�است؟!
عشق�حضرت�سیدالشهداء�علیه�السالم�به�فرزندشان�علی�اکبر�از�چه�بابی�است؟�و�لّذتی�که�

از�نگاه�به�جمال�بی�مثال�وی�می�برده�اند�چگونه�بوده�است�؟
محبّت�شدید�حضرت�به�همسرشان�رباب�و�دخترشان�سکینه�چطور؟�فرض�شود�محبّت�
آن�حضرت�به�رباب�از�باب�همسري�بوده�است؛�آیا�می�توان�در�مورد�محبّت�به�سکینه��هم�اینطور�

قضاوت�نمود�؟!�ابیاتی�که�از�حضرت�در�این�باره�نقل�شده�است�چه�توجیهی�دارد�؟!

داراً  الُِحـــّب  إنّنـــي  بـــاُبلََعمـــُرک  الرُّ و  ُســـکینُة  بهـــا  تکـــوُن 
مالـــي  ُجـــلَّ  اُبـــِذُل  و  و لیـــس لِعاتـــٍب عنـــدي ِعتـــاُباُحبُّهمـــا 
التّـــراُبَفَلســـُت لَُهـــم و إن عابـــوا ُمطیعـــًا  ـــیَني  یَُغشِّ أو  1َحیاتـــي 

�)سوگند�به�جان�تو�که�حّقًا�من�خانه�ای�را�که�در�آن�سکینه�و�رباب�حضور�داشته�باشند،�
دوست�دارم��آن�دو�را�دوست�می�دارم�و�بیشتر�دارایی�خود�را�برای�آنها�صرف�می�کنم�و�کسی�حّق�
سرزنش�مرا�در�این�امر�ندارد��اگر�چه�خرده�گیران�در�این�امر�به�عیب�جویی�و�سرزنش�من�بپردازند،�
ولی�من�مادامی�که�در�قید�حیات�هستم�به�حرف�آنان�توّجهی�نمی�کنم�تا�اینکه�خاک�مرا�در�برگیرد(�
محبّت�شدید�إخوان�دینی�به�یکدیگر�جزء�کدام�یک�از�دو�دسته�عشق�است؟�تأکیدی�که�

شارع�مقّدس�نسبت�به�آن�دارد�چگونه�توجیه�پذیر�می�گردد؟
و�همچنین�مواردی�دیگر�مانند�عشق�انسان�به�معّلم�و�استاد�خود،�عشق�به�أنبیا�و�أولیا�و�أئّمه�

علیهم�الّسالم�که�همه�مصادیقی�از�عشق�مورد�نظر�هستند�
حتّی�در�رابطه�بین�زوجین�باید�گفت�الأقل�بخشی�از�تأکیدات�شارع�مقّدس�نسبت�به�انس�
و�محبّت�بین�زن�و�شوهر،�در�حقیقت�ترغیب�به�چنین�محبّت�و�عشقی�است؛�و�اگر�بخواهیم�تمام�
تشویقات�شارع�در�این�زمینه�را�در�محبّت�شهوانی�و�نکاح�جسمانی�منحصرنمائیم،�به�خطا�رفته�ایم�
به�هر�حال�در�حلیّت�محبّت�شدید�نفسانی�جای�تأّمل�نیست��آنچه�محتاج�بحث�می�باشد�
حکم�این�عشق�از�جهت�لوازم�و�مقارنات�آن�است�که�از�دو�جهت�می�تواند�مورد�بحث�واقع�شود:�
1��از�جهت�متعلَّق�)محبوب(�2��از�جهت�مراتب�عشق��در�اینجا�طی�دو�فصل�به�بررسی�مختصر�

این�موارد�می�پردازیم�

1. این�ابیات�را�مرحوم�محّدث�قّمی�رضوان���اللـه�علیه�با�مختصر�تفاوتی�در�الفاظ�در�نفس�المهموم،�ص��527از�حضرت�
سیدالشــهداء�علیه�السالم�نقل�نموده�است��و�ما�در�نقل�آن�از�ضبط�نسخۀ�مرحوم�عّلمه�شعرانی�در�دمع�الّسجوم�تبعیّت�

نمودیم�)دمع�الّسجوم،�ص�620(�
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1·2. عشق نفسانی در مّظان شهوت
عشق�نفسانی�از�حیث�محبوب،�دو�قسم�دارد:�یا�محبوب�به�حسب�نوع�در�معرض�شهوت�
أئّمه� و� أنبیا� از� یکی� یا� استاد،� یا� مادر،� فرزند،� عاشق� انسان� اینکه� مثل� نیست�� اینگونه� یا� و� است�
علیهم�الصلوة والّسالم��گردد�که�نوعًا�در�اینگونه�موارد�احتمال�بروز�شهوت�و�وقوع�در�حرام�منتفی�
است��در�مقابل�گاه�عشق�انسان�به�زن�أجنبیّه�یا�به�نوجوان�أمرد�تعّلق�می�گیرد�که�اینگونه�موارد�در�

مظاّن�شهوت�قرار�دارند�
بدان� دو�جهت� از� که� می�باشد� موارد� عرفان�همین� و� مخالفین�حکمت� انتقاد� اصلی� نقطۀ�

اشکال��شده�است:�
اّوالً�از�حیث�صغرای�مسأله�و�اینکه�اصاًل�عشق�نفسانی�در�اینگونه�موارد�امکان�تحّقق�دارد�

یا�نه؟�که�سابقًا�به�طور�مفّصل�بدان�پاسخ�دادیم��
ثانیًا�از�حیث�کبری�و�آنکه�بر�فرض�تحّقق،�نظر�شارع�مقّدس�در�مورد�آن�چگونه�است�و�

حکم�شرعی�آن�چیست؟�
نکته�ای�که�تذّکر�آن�ضروری�است�اینکه:�عشق�و�محبّت�مانند�سایر�صفات�نفسانی�چون�
تکبّر،�عجب،�تواضع�و����از�آنجا�که�از�امور�غیراختیاری�محسوب�می�شود،�تبعًا�متعلَّق�تکلیف�واقع�
نمی�شود؛�فلذا�بحث�از�حکم�فقهی�آن،�در�واقع�بحث�از�احکام�مقّدمات�اختیاری�آن�ـ�در�جایی�که�
هنوز�حاصل�نشده�ـ�و�از�حکم�ازالۀ�آن�ـ�در�جایی�که�برای�مکّلف�ایجاد�شده��ـ�می�باشد؛�به�عنوان�
مثال�اگر�گفتیم�محبّت�واجب�است�به�این�معناست�که�بر�مکّلف�الزم�است�مقّدمات�حصول�محبّت�
را�ایجاد�کند؛�و�اگر�گفتیم�محبّت�حرام�است،�یعنی�انجام�مقّدماتی�که�منجر�به�حصول�محبّت�در�
قلب�می�شود،�شرعًا�ممنوع�است�و�نیز�اگر�کسی�به�محبّت�دچار�گشته�است�باید�به�هر�طریقی�که�

می�شود�این�حالت�را�از�نفس�خود�زائل�گرداند�
برای�این�مسأله�فروع�چندی�را�می�توان�در�نظر�گرفت�که�قبل�از�ورود�به�بحث�بدان�اشاره�

می�کنیم��عشق�یک�مرد�به�أجنبیّه�یا�نوجوان�أمرد،�از�چند�حالت�خالی�نیست:�
1��عشق�او�شهوانی�و�مقرون�ریبه�)خوف�وقوع�در�حرام(�باشد��یعنی�دچار�عشقی�شده�که�
ناشی�از�شهوت�یا�همراه�آن�است�و�احتمال�عقالئی�هم�می�دهد�که�این�حالت،�او�را�به�فعل�حرام�

مانند�تقبیل�و���خواهد��کشاند��
2��عشق�او�شهوانی�است،�ولی�از�ریبه�خالی�است؛�یعنی�به�هر�دلیل�خوف�وقوع�در�حرام�

نداشته،�و�مطمئن�است�که�این�حالت�به�حرام�منجر�نمی�شود�
3��عشق�وی�نفسانی�است،�لیکن�مقرون�به�ریبه�و�خوف�وقوع�در�حرام��

4��عشق�وی�نفسانی�است�و�ریبه�و�خوف�وقوع�در�حرام�هم�ندارد؛�یعنی�گرچه�محبوب�او�
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به�حسب�نوع�در�معرض�شهوت�است،�ولی�این�فرد�بشخصه�نسبت�به�او�هیچگونه�دچار�شهوت�
نمی�باشد�و�وثوق�دارد�که�در�آینده�نیز�تحریک�شهوانی�صورت�نمی�گیرد�و�فعل�حرامی�از�وی�سر�

نمی�زند�
بحث�از�عشق�شهوانی�به�همۀ�اقسام�آن�)ناشی�از�شهوت�یا�همراه�شهوت،�خالی�از�ریبه�یا�

همراه�آن(�از�موضوع�سخن�در�این�کتاب�خارج�است�
اّما�عشق�نفسانی،�ظاهراً�هیچ�دلیلی�بر�حرمت�آن�در�مظاّن�شهوت�فی�نفسه�وجود�ندارد؛�چنانکه�
هیچ�کس�در�جواز�محبّت�شدید�پدر�به�دختر�یا�برادر�به�خواهر�و�نیز�محبّت�ایمانی�شدید�مؤمن�به�

مؤمنه�)همچون�محبّت�به�مخّدرات�آل��رسول�صلوات��اللـه�وسالمه�علیهم�أجمعین(�تردید�نمی�نماید�
اّما�حکم�عشق�نفسانی�همراه�با�ریبه،�تابع�حکم�ریبه�است�که�تبیین�موضوعی�و�حکمی�آن�

بحثی�مفّصل�می�طلبد�و�از�حوصلۀ�این�کتاب�خارج�است�

2·2. عشق نفسانی در مراتب شدیده
سابقاً��گذشت�که�عشق�نفسانی�گاهی�ضعیف�و�گاهی�شدید�می�باشد�وگاه�به�حّدی�شّدت�
پیدا�می�کند�که�سراپردۀ�قلب�عاشق�را�گرفته�و�وی�را�از�غیر�محبوب�غافل�می�سازد��آنچه�در�گذشته�
در�این�باره�مطرح�نمودیم�تحلیل�عقلی�این�پدیده�بود�که�عقل�مستقّل�در�مورد�نفس�این�حالت�فارغ�

از�عوارض�و�طواری�چه�قضاوتی�دارد�
اّما�در�این�فصل،�به�بررسی�اجمالی�حکم�مراتب�شدید�عشق�در�شریعت�و�از�منظر�آیات�

و�روایات�می�پردازیم�
عشق�نفسانی�در�مراتب�شدید�از�جهات�مختلف�الاقل�به�سه�دستۀ�کّلی�تقسیم�می�شود:

اطاعت� بین� َدَوران� در� که� باشد� گونه�ای� به� عاشق� حال� یعنی� طاعت؛� از  مانع  عشق   .1
پروردگار�و�تحصیل�رضایت�معشوِق�مجازی،�دومی�را�اختیار�کند؛�مطلوب�معشوق�را�انجام�داده�و�

اوامر�و�نواهی�إلهی�را�ترک�نماید�
2. عشق مانع از ذکر خدا؛�به�صورتی�که�عاشق�دائمًا�در�ذکر�و�فکر�معشوق�غیر�إلهی�
خود�باشد،�ولی�در�عین�حال�طاعات�خود�را�کماکان�انجام�می�دهد��به�عبارت�دیگر�وی�در�عین�
اینکه�احکام�إلزامی�شریعت�را�انجام�می�دهد،�لیکن�وجهۀ�اصلی�هّمت�او�معشوق�بوده��و�ذکر�و�یاد�
معشوق�است�که�سویدای�دل�او�را�پر�نموده�است��این�حالت�را�می�توان�»عشق�ُملهی«�نامید؛�یعنی�
عشقی�که�باعث�غفلت�و�سهو�عاشق�از�یاد�خدا�گشته،�یا�الاقل�به�یاد�خدا�جنبۀ�فرعیّت�داده�است�1
3. عشق غیرُملهی؛�یعنی�عشقی�که�نه�مانع�از�طاعت�است�و�نه�مانع�از�ذکر�و�یاد�پروردگار��

1. نسبت�عشق�مانع�از�طاعت�با�عشق�مانع�از�ذکر�خدا�نسبت�عموم�من�وجه�می�باشد�
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تحّقق�چنین�حالتی�در�نفس�عاشق�علی�رغم�وجود�عشق،�ناشی�از�یکی�از�دو�سبب�زیر�است:�
الف( معتدل بودن محبّت؛�یعنی�محبّت�در�عین�اینکه�شدید�است،�ولی�در�حّدی�نیست�
که�محبّت�خدا�و�ذکر�خدا�را�تحت�الشعاع�قرار�داده�و�در�آن�خللی�ایجاد�کند،�مانند�عشق�و�محبّتی�
که�نوع�پدران�و�مادران�به�فرزندان�خود�دارند؛�با�وجود�اینکه�آنها�را�از�جان�عزیزتر�می�دارند،�در�

عین�حال�از�یاد�خدا�غافل�نمی�شوند�
ب( طولی بودن محبّت؛ عشق�و�محبّت�به�وجود�آمده�حالت�طولی�داشته�باشد��محبّت�

طولی�خود�به�دو�گونه�تحّقق�می�پذیرد:
آیات�وی� و� مجالی�خداوند� و� َمرائی� موجودات�هستی،� که�همۀ� است  باب  این  از  گاه 
مطلق� جمال� از� آیتی� جمالی� و� ُحسن� هر� فلذا� خودنما�� نه� خدانمایند،� اصطالح� به� و� می�باشند�

پروردگار�است�که�در�این�صورِت�خاّص،�و�بدین�گونه�ظهور�و�بروز�نموده�است�

ــا  ــن َجمالِهـ ــنُه مـ ــٍح ُحسـ ــکلُّ َملیـ ــِةفـ ــُن كّل َملیحـ ــل ُحسـ ــه بـ ــاٌر لـ  ُمعـ
ـــِس فـــي أشـــکال ُحســـٍن بَدیعـــِةو تَظَهـــُر للُعشّـــاق فـــي كّل َمظهـــٍر   مـــن اللَّب
ـــریکِةو لَســـَن ِســـواها و الُكـــنَّ َغیَرهـــا  ـــن ش ـــنِها م ـــي ُحس ـــا ف ـــا إن له  1 وم

 

***

ــدمدر�حســـن�رخ�خوبـــان�پیـــدا�همـــه�او�دیـــدم� ــه�او�دیـ ــا�همـ ــان�زیبـ ــم�نکورویـ �در�چشـ
ــدمدر�دیـــدۀ�هـــر�عاشـــق�او�بـــود�همـــه�الیـــق� ــه�او�دیـ ــذرا�همـ ــق�عـ ــر�وامـ ــدر�نظـ �ونـ
�2او�بـــود�همـــه�او�بـــس�تنهـــا�همـــه�او�دیـــدمدیـــدم�همـــه��پیـــش��و��پـــس��جـــز�دوســـت����ندیدم���کس�

***
�نـــه�از�یـــک�ســـوش�می�بینـــم�کـــه�می�بینـــم�ز�هـــر�ســـویشمـــرا�از�روی�هـــر�دلبـــر�تجّلـــی�می�کنـــد�رویـــش�
ـــی� ـــف�مه�روی ـــد�زل ـــویی�کمن ـــرا�س ـــر�دم�م ـــد�ه �کـــه�انـــدر�هـــر�ســـر�مویـــی�نمی�بینـــم�بـــه�جـــز�مویـــشکش
�کـــه�در�چشـــمم�نمی�آیـــد،�بـــه�غیـــر�از�چشـــم�جادویشندانـــم�چشـــم�جادویـــش�چـــه�افســـون�خواند�بر�چشـــمم�
ـــه� ـــا�ورن ـــد�رهنم ـــرا�ش ـــارش�م ـــور�رخس ـــروغ�ن �کجـــا�ره�بردمـــی�ســـویش�ز�تاریکـــی�گیســـویشف
ـــشاز�آن�در�ابـــروی�خوبـــان�نظـــر�پیوســـته�مـــی�دارم� ـــم�جـــز�ابروی ـــرو�نمی�بین ـــر�مه ـــروی�ه ـــه�در�اب �ک
ـــی«�هـــر�ذّره�زان�رو�مشـــرقی�باشـــد� ـــه�پیـــش�»مغرب ـــشب ـــو�روی ـــد�پرت ـــیدی�نمای ـــر�ذّره�خورش ـــه�از�ه �3ک

1. ابیاتی�از�تائیّۀ�کبرای�عارف�شهیر،�ابن�فارض�مصری�)دیوان�ابن�الفارض،�ص��85و86(�
2. کلیات�عراقی،�ص�233�

3. دیوان��محّمدشیرین�مغربي،�ص�229؛�شیخ�جامی�از�بعضی�از�ُکبراء�نقل�می�کند�که:�
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و گاه�آنچه�باعث�حصول�عشق�نسبت�به�معشوق�می�شود،�اتّصال�و�انتساب�خاص�محبوب�
به�خداوند�متعال،�و�قربی�است�که�وی�در�محضر�پروردگار�دارد��به�عبارت�دیگر�عاشق�در�اینگونه�
موارد�معشوق�خود�را�از�این�باب�که�محبوب�خداست�و�محبّتش�مطلوب�وی�است�دوست�می�دارد��
مثال�بارز�این�نوع�عشق،�عشق�به�أولیاء�إلهی�از�أنبیاء�عظام�و�أئّمۀ�طاهرین�صلوات��اللـه�علیهم�أجمعین�

می�باشد�
بنابراین�در�قسم�سوم�ما�با�سه�حالت�مواجهیم�و�بدین�ترتیب�مجموعۀ�اقسام�به�پنج�مورد�

بالغ�می��گردد:�
1��عشق�مانع�از�طاعت�

2��عشق�ُملهی
3��عشق�غیرُملهی�ضعیف�

4��عشق�غیرملهی�طولی�از�باب�مظهریّت�همۀ�عالم�برای�پروردگار
5��عشق�غیرملهی�طولی�به�مقّربان�إلهی�

1·2·2. احکام مراتب عشق نفسانی
اّما�حکم�هر�یک�از�اقسام�فوق؛�باید�گفت:�شّکی�در�حلیّت�مورد�اخیر�وجود�ندارد،�بلکه�
مستفاد�از�بسیاری�از�روایات�شریفه�این�است�که�عشق�به�مقّربان�درگاه�پروردگار�ومحبّت�شدید�
به�آنها�از�مؤّکدترین�مستحبّات،�بلکه�از�ارکان�دین�شمرده�شده�و�حتّی�در�برخی�تعابیر�هویّت�دین�
مساوی�با�چنین�حبّی�قلمداد�شده�است��1واضح�است�که�وجود�چنین�محبّتی�نه�تنها�خللی�در�مسیر�
حرکت�به�خدا�ایجاد�نمی�کند،�بلکه�ممّد�طاعت  إلهی�بوده�و�از�أفضل�قربات�محسوب�می�شود،�کما�

اینکه�در�زیارت�عاشوراء�می�خوانیم:�و�أتقّرب�إلی��اللـه�بمواالتکم��
نکته�ای�که�در�اینجا�تذّکرش�خالی�از�لطف�نیست،�این�است�که�باید�سعی�شود�این�عشق�

»نزد�اهل�تحقیق�و�توحید�این�اســت�که�کامل�آن�کســی�بود�که�جمال�مطلق�حق�سبحانه�در�مظاهر�
کونی�حّســی�مشــاهده�کند�به�بصر،�همچنان�که�مشــاهده�می�کند�در�مظاهــر�روحانی�به�بصیرت��
یشــاهدون بالبصیرة الجماَل المطلق المعنوي بما یعاینون بالبصر الُحسَن المقیّد الصوري��و�جمال�با�
کمال�حق�ســبحانه�دو�اعتبار�دارد:�یکی�اطالق�که�آن�حقیقت�جمال�ذاتی�اســت�من�حیث�هي��هی،�
و�عارف�این�جمال�مطلق�را�در�فنای�فی���اللـه�سبحانه�مشاهده�تواند�کرد��و�یکی�دیگر�مقیّد�و�آن�از�
حکم�تنّزل�حاصل�آید�در�مظاهر�حّســیّه�یا�روحانیّه��پس�عارف�اگر�ُحسن�بیند،�چنین�بیند�و�جمال�
را�جمال�حق�داند�متنّزل�شــده�به�مراتب�کونیّه��و�غیرعارف�را�که�چنین�نظر�نباشد�باید�که�به�خوبان�

ننگرد�تا�به�هاویۀ�حیرت�در�نماند�«�)نفحات�ااُلنس،�ص588(.
1. رک�بحاراألنوار،�ج�66،�باب�36؛�ص�236؛�الکافي،�ج2،�کتاب�اإلیمان�و�الکفر،�باب�الحّب�في ���اللـــه�و�البغض�في 

���اللـه،�ص��124ـ�127؛�تفسیرالعیّاشي،�ج�1،�ص167�
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طولیّت�خود�را�حفظ�کرده�و�حالت�استقاللی�به�خود�نگیرد،�کما�اینکه�روایات�واردۀ�در�این�باب�
نیز�این�نکته�را�متضّمن�هستند�

و�نیز�از�همین�باب�است�محبّت�شدید�مؤمنین�به�یکدیگر�اگر�به�لحاظ�وجود�ایمان�و�قرب�
به�خدا�در�طرفین�پدید�آمده�باشد،�کما�اینکه�در�روایت�شریفی�از�حضرت�صادق�علیه�الّسالم�آمده�

است:
َمنابَِر مِن نور، َقد أضاَء نوُر ُوجوِههم و  علی  القِیامةِ  یَوَم  الُمتَحابّیَن في  اللـه   »إّن 
نوُر أجسادِهم و نوُر َمنابِِرِهم کلَّ شيءٍ حتّی یُعَرفوا به، فیُقال: هؤلء الُمتَحابّوَن في 
 اللـه.«1)به�تحقیق�که�آنان�که�به�خاطر�خداوند�به�یکدیگر�محبّت�می�ورزند�در�روز�
قیامت�بر�منابری�از�نور�قرار�دارند�در�حالی�که�نور�چهره،�بدن�و�منبرهایشان�همۀ�
نور�شناخته�می�شوند؛�پس�گفته� آن� به�واسطۀ� تا�جایی�که� فرا�می�گیرد� را� چیزها�

می�شود:�اینانند�اشخاصی�که�به�خاطر�خدا�یکدیگر�را�دوست�می�داشتند(.
همچنین�در�حّلیّت�و�جواز�قسم�سوم�از�انواع�عشق�نیز�حرفی�نیست؛�بلکه�برخی�از�موارد�
آن�در�روایات�مورد�حّث�و�ترغیب�قرار�گرفته،�مانند�محبّت�پدر�به�فرزند،�محبّت�زوجین،�محبّت�
فرزند�به�والدین�و�همچنین�مؤمن�به�مؤمن�که�در�ضمن�فصل�اول�از�همین�بخش�به�برخی�ازروایات�

آن�اشاره�گردید�
در�مقابل�این�دو�قسم،�عشق�قسم�اّول�یعنی�عشقی�که�در�مقام�عمل�مانع�از�تحصیل�رضایت�
و�اطاعت�خداوند�شود،�مسّلمًا�از�نظر�شرعی�ممنوع�است�و�بلکه�بر�اساس�ظاهر�آیۀ�شریفۀ:�ُقْل إِن 
ـَٰرٌة َتَْشْوَن َکَساَدَها  ْفُتُموَها َو ِتَ َکاَن َءاَباُؤُکْم َو َأْبنَاُؤُکْم َو إِْخَواُنُکْم َو َأْزَواُجُکْم َو َعِشَیُتُکْم َو َأْمَواٌل اْقَتَ
ٰى َیْأتَِی  الَلـُه بَِأْمِرِه َو  الَلـُه  بَُّصوا َحتَّ َو َمَسـِٰکُن َتْرَضْوَنَا َأَحبَّ إَِلْیُکْم ِمَن  الَلـِه َو َرُسولِِه َو ِجَهاٍد فِی َسبِیِلِه َفَتَ

َلَیِْدی اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَی �2حرمت�نفسی�داشته�و�از�کبائر�محسوب�می�شود�
و�بالجمله�در�حکم�سه�قسم�مذکور�بحثی�نیست،�و�آنچه�بیشتر�محل�تأّمل�و�بررسی�است�

قسم�دوم�و�چهارم�یعنی�عشق�ُملهی�از�ذکر�خدا�و�عشق�از�باب�مظهریّت�حق�تعالی�است�
در�مورد�عشق�ُملهی،�ظاهر�بدئی�برخی�از�آیات�کریمۀ�قرآن�حرمت�است�مانند�آیۀ�شریفه: 
وَن3؛� ِه َو َمن َیْفَعْل َذلَِك َفُأوَلـِٰئَك ُهُم اْلَـِٰسُ ِذیَن َءاَمنُوا َلُتْلِهُکْم َأْمواُلُکْم َو َل َأْوَلـُٰدُکْم َعن ِذْکِر  اللـَ َا الَّ َیـَٰأیُّ

که�نهی�»َلُتْلِهُکْم«�در�آن،�ظهور�در�حرمت�دارد�4

1. الکافي،�ج�2،�ص�125،�ح��4و�نگاه�کنید�به�احادیث��8�،7�،3و�12�
2. آیۀ��24از�سورۀ�9: التوبة.

3. آیۀ��9از�سورۀ�63:�المنافقون�
کـٰــوِة َیَاُفوَن َیْوًما  ٰلوِة َو إِیَتاِء الزَّ ـٰــَرٌة َو َل َبْیٌع َعن ِذْکِر   الَلـــِه َو إَِقاِم الصَّ 4. گرچه�این�آیه�عدل�آیۀ�شریفۀ:��ِرَجاٌل َلُتْلِهیِهْم ِتَ
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و�نیز�در�روایتی�آمده�است�که�مفّضل��بن��عمر�می�گوید:�از�حضرت�أبی�عبد�اللـه�امام�صادق�
علیه�الّسالم�از�»عشق«�سؤال�کردم��حضرت�در�جواب�فرمودند:

»قلوٌب َخَلت مِن ذِکر  اللـه َفأذاَقها  اللـه ُحبَّ َغیِرهِ.«1 )دل�هایی�می�باشند�که�از�ذکر�
خداوند�خالی�گشتند،�پس�آنها�را�به�محبّت�غیر�خود�مبتال�نمود(.

لیکن�با�این�حال،�التزام�به�حرمت�در�همۀ�موارد�این�قسم�مشکل�است،�و�به�نظر�می�رسد�
باید�بین�این�موارد�تفکیک�نمود��مثاًل�چه�بسا�از�متون�شریعت�استفاده��شود�که�محبّت�به�أهل��بیت�
علیهم�السالم�به�هر�نحوی،�مستحّب�و�مطلوب�است؛�لذا�گرچه�شخصی�محبّت�غیرطولی�)استقاللی(�
به�رسول�خدا�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�یا�حضرت�صّدیقۀ��طاهره�یا�یکی�از�أئّمه�علیهم�الّسالم�پیدا�
کند�به�نحوی�که�دائمًا�در�یاد�آنها�باشد�آنهم�به�نحوی�که�از�یاد�خدا�غافل�گردد،�لیکن�باز�هم�این�

محبّت�در�حّد�خود�مطلوب�است�و�دستگیر�او�خواهد�شد�
یا�مثاًل�مادرانی�که�طفل�خردسال�یا�جوان�خود�را�از�دست�می�دهند،�در�بسیاری�از�مواقع�
دچار�سهو�و�غفلت�از�خدا�می�شوند،�و�آن�کودک�تمام�فکر�و�ذکر�آنها�را�به�خود�مشغول�می�سازد�
)در�عین�اینکه�تکالیف�واجبه�خود�را�انجام�می�دهند(؛�اّما�ظاهراً�فقهاء�عظام�در�عناوین�محّرمه�چنین�

موردی�را�ذکر�نکرده�اند�و�گویا�آن�را�از�محّرمات�نمی�دانند�
بنابراین�باید�گفت:�التزام�به�حکم�مطلق�در�این�قسم�میسور�نمی�باشد،�و�حکم�آن�به�حسب�

موارد�متفاوت�است؛�هر�چند�که�اغلب�آنها�مسّلمًا�مکروه�می�باشد�
اّما�عشق�به�زیبارویان�از�باب�مظهریّت�جمال�حّق�متعال؛�باید�گفت�نظر�به�زیبارویان�از�
حیثی�که�در�این�فصل�از�آن�بحث�می�کنیم��ـ�یعنی�از�حیث�شّدت�محبّت�ـ�موجب�حرمت�نمی�شود��

چرا�که�مفروض�بحث،�محبّت�نفسانیّۀ�طولیّه�و�در�راستای�محبّت�خداوند�است�
بله،�این�که�متعلَّق�این�محبّت،�یعنی�زیبارویان�در�معرض�شهوت�هستند،�بحث�جداگانه�ای�
داشته�که�در�فصل�سابق�بررسی�گردید�و�گذشت�که�دلیلی�بر�حرمت�محبّت�بدون�ریبه�نداریم��

به� وی� که� است� منسوب� کرمانی� أوحدالدین� مانند� مشایخ� از� برخی� به� آنچه� علیهذا� بناًء�
نظرکردن�و�عشق�بازی�با�أمردان�می�پرداخته،�اگر�از�این�باب�بوده�باید�گفت�طبق�برخی�فتاوی�مانعی�

ندارد؛�کما�اینکه�ظاهر�اشعار�و�احوال�وی�این�مطلب�را�تأیید�می�کند؛�مانند�اینکه�می�گوید:

ـــورت� ـــر�در�ص ـــم�س ـــه�چش ـــرم�ب ـــر�در�صـــورتزان�می�نگ ـــی�اســـت�اث ـــه�ز�معن ـــرا�ک �زی

ُب فِیِه اْلُقُلوُب َو اْلَْبَصـٰــُر�)آیۀ��37از�ســوره�24:�النور(�است،�ولی�مســّلمًا�هر�إلهائی�از�ذکر�خداوند�حرام�نیست�� َتَتَقلَّ
در�غیر�این�صورت�بجز�مخَلصین�همگی�را�باید�از�خاســرین�و�مرتکب�حرام�شمرد؛�لیکن�بعید�نیست�إلهاء�مستمّر�در�

موارد�عشق�را�در�بربگیرد�
1. علل�الشرایع،�ج�1،�ص�169،�باب�عّلة�العشق�الباطل؛�بحاراألنوار،�ج�74،�ص�158�
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�معنـــی�نتـــوان�دیـــد�مگـــر�در�صـــورتایـــن�عالـــم�صـــورت�اســـت�و�مـــا�در�ُصَوریـــم�
و�اّما�آنچه�جامی�از�بعضی�تواریخ�نقل�نموده�که�»چون�وی�در�سماع�گرم�شدی،�پیراهن�
أمردان�چاک�کردی،�و�سینه�به�سینۀ�ایشان�باز�نهادی«؛��1این�مطلب�نیز�ـ�بر�فرض�صّحت�ـ�دلیل�
بر�ذّم�فاعلی�وی�نمی�شود،�چرا�که�حکم�لمس�و�حکم�نظر�فی�الجمله�مانند�یکدیگرند،�و�لذا�ابحاث�
گذشته�در�بحث�نظر،�در�لمس�هم�می�آید،�2و�چه�بسا�این�عملکرد�بر�اساس�فتوا�به�جواز�تلّذذات�
غیرشهوانی�3صورت�گرفته�باشد،��چنانکه�مسّلمًا�در�آغوش�کشیدن�خردساالن�و�به�سینه�چسباندن�
آنها�بدون�شهوت�حرام�نیست��هر�چند�طبق�آنچه�سابقًا�گفته�شد�این�عمل�شبهۀ�حرمت�داشته�و�

خصوصاً�تظاهر�به�آن�مستحسن�نمی�باشد�4

1. نفحات�ااُلنس،�ص�588�
2. گرچه�حکم�در�لمس�شدیدتر�است�)رک�وسائل الشیعة،�ج�20،�ص230،�ح5(�

3. فتوای�بزرگانی�چون�حضرات�آیات�سیستانی�و�شبیری�زنجانی�مّدظّلهما�
4. باز�هم�تأکید�می�شــود�غرض�از�این�مباحث�دفاع�از�شــخص�یا�نحلۀ�خاصی�نیســت��نگارنده�جز�آنچه�در نفحات�
جامی�آمده،�هیچ�اطالعات�دیگری�از�شــرح�حال�و�مسلک�و�مذهب�أوحدالدین�کرمانی�نداشته�و�نسبت�به�آن�تعّلقی�
هم�ندارد��کالم�ما�با�مخالفین�عرفان�و�حکمت�تنها�در�این�است�که�به�صرف�اینکه�مطلبی�به�مذاق�ما�خوش�نیامد،�و�
در�صفحــۀ�ذهن�و�خیاالت�خود�توجیهی�برای�آن�پیدا�نکردیم،�نباید�راجع�به�آن�مطلب�اظهارنظر�کرده،�و�صاحب�آن�

مطلب�را�به�انواع�تهمت�های�کفر�و�بی�دینی�و�فسق�و�فجور�و����َرمی�نماییم�
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مرحوم� کالم� در� مجازی� عشق� مبحث� مختلف� زوایای� تبیین� گذشت� کنون� تا� آنچه�
صدرالمتألّهین�رضوان��اللـه�علیه�و�در�آثار�برخی�از�عرفا�و�بررسی�آن�از�منظر�شرع�مقّدس�بود��اینک�
جا�دارد�به�عبارات�برخی�از�منتقدین�مرحوم�صدرالمتألّهین�پرداخته�و�اشتباهات�ایشان�را�برشمریم��
در�اینجا�از�میان�آثار�گوناگون�منتقدین�تنها�کتاب�عارف�وصوفی�چه�می�گویند؟�اثر�مرحوم آیة  اللـه�
میرزا�جواد�آقا�تهرانی�رحمة  اللـه  علیه�و�کتاب�یافته�های�وحیانی�درتضادبابافته�های���یونانی�می�پردازیم�و�
به�نظر�می�رسد�با�بررسی�و�نقد�همین�دو�مورد�پاسخ�سایر�نقدهایی�که�در�این�زمینه�صدور�یافته،�
منتقدین� فرسایی�های� قلم� و� مکتوبات� در� بارز� از�خصوصیات� یکی� که� حاصل�خواهد�شد؛�چرا�

حکمت�و�عرفان�إلهی�تکرار�مطالب�و�نقل�مکّرر�یک�مطلب�از�سایرین�است��
پیشاپیش�تذّکر�این�نکته��ضروری�است�که�این�دو�کتاب�علی�رغم�اشتراک�در�هدف�نهایی�
اشتباهات�مرحوم� دارند�� یکدیگر� با� اساسی� تفاوتی� باشد،� إلهی� تخطئۀ�عرفا�و�حکماء� و� نقد� که�
از� نا�آشنایی�و�ضعف�علمی�و�فضای�آکنده� تهرانی�در�عارف وصوفی چه می�گویند؟�همه�محصول�
تعّصب�حوزۀ�مشهد�است�که�مؤلّف�محترم�کتاب�در�آن�نشو�و�نما�یافته�اند�و�شأن�مؤلِّف�متّقی�کتاب�
کاماًل�مبّرای�از�آن�است�که�مانند�برخی�دیگر�از�تفکیکیان�به�یاوه�سرایی�و�جعل�أکاذیب�بپردازند�
و�به�عنوان�دفاع�از�مکتب�أهل��بیت�به�أرکان�مذهب�و�أساطین�شیعۀ�اثناعشریّه�هرنوع�تهمت�و�
افترائی�را�روا�داشته��و�با�توهین�وبی�ادبی�به�بزرگان�عقده�گشایی�کنند،�عملکردی�که�از�سراسر�کتاب�
یافته�های وحیانی�مشهود�است�چنانکه�خواهیم�دید��به�دیگر�سخن�ُحسن�فاعلی�مؤلّف�کتاب�اّول�

به�هیچ�وجه�محّل�بحث�و�نقد�نیست�
به�هر�روی�مطالعۀ�این�بخش،�برای�خوانندگانی�که�مطالب�این�کتاب�را�از�ابتدا�با�دقّت�و�با�
هدف�طلب�حقیقت�دنبال�کرده�اند،�به�خوبی�روشن�می�سازد�که�بی�دقّتی�و�ضعف�علمی�و�گاه�عدم�
رعایت�مسائل�شرعی�و�اخالقی�منجّر�به�نگارش�چه�مطالب�و�صدور�چه�تهمت�ها�و�نسبت�های�

خالف�واقعی�می�گردد�
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فصل اّول: یازده نکته در اشکاالت »عارف وصوفی چه می گویند؟«
مؤلّف�کتاب�تحت�عنوان�»نظر�و�گفتار�عرفا�و�صوفیه�در�عشق�مجازی«�بحثی�کوتاه�را�
مرحوم� عبارات� نقل� آن� سه�صفحۀ� که� داده�اند� اختصاص� موضوع� این� به� پنج�صفحه� حدود� در�
صدرالمتألّهین�با�توضیحی�کوتاه�است�و�سپس�به�نقد�صدرالمتألّهین�پرداخته�اند��ما�عین�عبارات�
ایشان�را�در�انتقاد�از�صدرالمتألّهین�در�سه�فصل�نقل�نموده�و�اشکاالت�آن�را�طی�یازده�نکته�مرور�

می�کنیم�

1. اشکال اّول تا پنجم:
صاحب�عارف�وصوفی�در�نقد�مرحوم�مّلصدرا�می�نویسند:

لّذت�شدید� )یعنی� به�حسان�الوجوه� »مؤلّف�گوید:�همین�گونه�عشق�ورزی�
بردن�به��دیدار�صورت�های�زیبای�غلمان�و�به�همین�جهت�عالقه�و�محبّت�مفرط�
داشتن�به�آنان�که�از�سراپای�سخنان�صدرالمتألّهین�بدست�می�آید�و�به�مشایخ�عرفان�
نسبت�می�دهد�که�مریدان��را�در�ابتدای�سلوک�به�آن�امر�می�کنند(�به�هر�قسم�که�
پرورانده�و�بیان�شود�و�به�هر�نام�که�خوانده�گردد�ـ�خواه�به�نام�عشق�عفیف�و�یا�
عشق�نفسانی�در�مقابل�حیوانی�که�منجر�و�مقارن�با�فسق�و�فجور�دیگر�هم�نگردد�

ـ�چون�از�محّرمات�مسّلمۀ�فقهیّه�می�باشد���«1
نکتة اّول:�چنانکه�در�این�عبارات�روشن�است�مؤلّف�کتاب�ـ�علی�رغم�توّجه�به�تفاوت�
عشق�نفسانی�و�شهوانی�ـ�بدون�هیچ�بحث�فقهی�و�شاهد�و�مدرکی�حرمت�عشق�عفیف�نفسانی�را�
از�مسّلمات�فقهیه�شمرده�اند�و�به�هیچ�یک�از�نکات�گذشته�در�اقسام�عشق�نفسانی�توّجه�ننموده�اند�

�چنانکه�گذشت�متعّلق�این�عشق�اقسامی�دارد؛�از�جمله:
تحّمل� و� آنها� به� معّلمان� و� مادران� تمایل� موجب� که� نوجوانان� و� کودکان� به� الف(�عشق�
سختی�های�تعلیم�و�تربیتشان�بود�و�محور�اصلی�کالم�صدرالمتألّهین�نیز�همین�محبّت�شدید�بود�
که�وی�از�راه�حکمت�الهی�و�وجود�مبادی�و�غایات�حسنه،�دلیل�بر�حسن�عقلی�آن�اقامه�فرمود�و�

شواهد�شرعی�آن�نیز�پیش�از�این�گذشت�
ب(�عشق�به�إخوان�ایمانی�و�أولیاء�إلهی�که�از�مستحبّات�اکیده�در�شرع�أقدس�است�

ج(�عشق�به�والدین،�برادران،�خواهران�و�دیگر�ارحام�
د(�عشق�به�زنان�أجنبیّه�و�نوجوانانی�که�در�معرض�محبّت�شهوانی�می�باشند�

و���

1. عارف�وصوفی�چه�می�گویند؟،�ص��57و58�
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احکام�هر�یک�از�این�موارد�متفاوت�بود�که�در�مباحث�سابق�بدانها�اشاره�نمودیم�
نکتة دّوم:�چنانکه�گذشت�احکام�عشق�از�جهت�مراتب�و�آثار�آن�نیز�متفاوت�بود؛�از�این�
جهت�که�صرفًا�محبّتی�شدید�باشد�یا�اینکه�تمام�توّجه�عاشق�متوّجه�معشوق�گردد؟�از�این�جهت�
که�مانع�از�اطاعت�خداوند�یا�از�توّجه�به�او�گردد�یا�نه؟�و�از�این�جهت�که�محبّت�طولی�باشد�یا�نه؟
متأسفانه�در�عبارات�کتاب�عارف�وصوفی�چه�می�گویند؟�به�هیچ�یک�از�این�جهات�توّجه�نشده�

و بالمّرة�آنچه�را�در�کالم�صدرالمتألّهین�رحمه��اللـه�آمده�حرام�مسّلم�فقهی�شمرده�اند��
نکتة سّوم:�نویسندۀ�محترم�توّجهی�به�تفاوت�حکم�نظر�و�التذاذ�با�حکم�عشق�ننموده�اند�و�
همه�را�حرام�مسّلم�فقهی�شمرده�اند��با�اینکه�گذشت�که�الأقل�نظر�همراه�با�التذاذ�غیرشهوانی�نسبت�
به�إخوان�دینی�و�نساء�محارم�و�کودکان�جائز�بوده�و�بنا�بر�فتوای�عّده�ای�از�أجّلء�مراجع�شیعه�در�

عصر�حاضر،�اینگونه�نظر�حتّی�نسبت�به�زنان�أجنبیّه�و�أمردان�نیز�بالاشکال�می�باشد�
نکتة چهارم:�مؤلّف�محترم�گرچه�تفاوت�عشق�نفسانی�و�شهوانی�را�دریافته�اند،�ولی�معنای�

عشق�نفسانی�را�صحیح�متوّجه�نگشته�اند��ایشان�در�تفسیر�این�عشق�فرمودند:�
»عشق�ورزی�به�حسان�الوجوه�یعنی�لّذت�شدید�بردن�به�دیدار�صورت�های�زیبای�

غلمان�و�به�همین�جهت�عالقه�و�محبّت�مفرط�داشتن�به�آنان«�
از�این�عبارت�به�دست�می�آید�که�ایشان�پنداشته�اند�منشأ�عالقه�و�محبّت�مفرط�در�موارد�
»به�همین� لفظ� با� که� زیبای�غلمان«�است� دیدار�صورت�های� به� بردن� »لّذت�شدید� نفسانی� عشق�
جهت«�به�این�مسأله�اشاره�نموده�اند؛�یعنی�منشأ�عشق�نفسانی�عفیف�صرفًا�یک�لّذت�حّسی�بصری�
است��در�حالی�که�مرحوم�مّلصدرا�با�تفصیل�فراوان�توضیح�فرمودند�که�منشأ�این�محبّت�مسانخت�
و�تناسب�دو�نفس�است�و�عاشق�و�معشوق�حقیقی�روح�طرفین�است�نه�جسم�آنها،�و�اگر�التذاذی�
از�توّجه�به�جسم�حاصل�می�شود�از�این�باب�است�که�جسم�مظهر�روح�می�باشد�که�توضیح�آن�به�

تفصیل�گذشت�
گویا�همین�اشتباه�مؤلّف�است�که�سبب�شده�ایشان�عشق�نفسانی�را�منحصر�در�عشق�به�

غلمان�فهمیده�و�از�دیگر�اقسام�آن�غافل�بمانند�
به�عبارت�دیگر�اگر�بخواهیم�تعارف�را�کنار�بگذاریم��مؤلّف�محترم�عارف وصوفی چه می�گویند؟�
در�واقع�آن�عشق�نفسانی�و�شهوانی�را�متوّجه�نشده�و�آن�را�تنها�لفظی�دانسته�اند،�و�با�ظّن�سوئی�
که�نسبت�به�مرحوم�مّلصدرا�و�سایر�حکما�داشته�اند،�اینطور�استنباط�کرده�اند�که�ایشان�برای�فرار�
از�دیدگاه�مبغوضانه�ای�که�شریعت�و�عرف�به�عشق�شهوانی�دارند،�اقدام�به�تغییر�لفظ�آن�و�توجیه�
مسأله�نموده�اند؛�کما�اینکه�عبارت�ایشان�که�»به�هر�قسم�که�پرورانده�شود�و�به�هر�نام�که�خواننده�

گردد«�اشعار�به�آن�دارد�
نکتة پنجم:�چنانکه�گذشت�مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�گرچه�اصل�این�عشق�را�نسبت�
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به�اطفال�و�نوجوانان�در�مادران�و�معّلمان�امری�نیکو�و�پسندیده�می�شمارند�و�عقاًل�و�شرعًا�نیز�چنین�
است،�ولی�دربارۀ�اینکه�آیا�عشق�شدید�عفیف�به�دیگران�به�گونه�ای�که�انسان�را�از�غیر�معشوق�
غافل�نماید،�از�نظر�عملی�مطلوب�است�یا�نه؟�قضاوتی�ننمودند��مّلصدرا�صرفًا�به�حسن�ذاتی�این�
عشق�پرداخته�و�آن�را�از�فضائل�شمرده،�و�عّلت�امر�مشایخ�به�تحصیل�آن�را�نیز�تشریح�نمودند�
ولی�هیچ�اشاره�ای�به�اینکه�راه�صحیح�رسیدن�به�لقاء�اللـه،�همین�مسیر�است�یا�راه�های�دیگری�را�
باید�پیمود،�نکردند؛�چرا�که�همانطور�که�مفّصاًل�تذّکر�داده�شد�کتاب�أسفار��حکمت�علمی�است،�

نه�حکمت�عملی�
ولی�در�عارف وصوفی چه می�گویند؟�چنان�وانمود�شده�که�گویا�مّلصدرا�در�این�بحث�عالوه�
بر�»هست�و�نیست«�همچون�برخی�مشایخ�طریقت�دربارۀ�»باید�و�نباید«�آن�نیز�قضاوت�نموده،�و�

چیزی�را�که�ـ�فرضًاـ�حرام�مسّلم�فقهی�می�باشد�تجویز�نموده�است�

2. اشکال ششم:
باری�صاحب�عارف وصوفی چه می�گویند؟�در�ادامه�آورده�اند:

سبزواری� حاجی� شهیر� فیلسوف� لذا� می�باشد� فقهیّه� مسّلمۀ� محّرمات� از� »���چون�
در�حاشیۀ�أسفار��در�ذیل�عبارت�»و�ألجل�ذلک�أمر�المشایخ�مریدیهم في االبتداء�
بالعشق«�می�گوید:�إن قلت المشایخ یلتزمون التوفیق بین أوضاع الشریعة و الطریقة 
و المحّققون منهم في هذا الجمع متوّغلون و بهذا األصل الشامخ متصّلبون و هذا 

األمر كیف یوافق الشریعة المطّهرة؟
سپس در مقام جواب برآمده ولی چنانکه بر اهلش واضح است جوابی نداده اند 
که اشکال مرتفع شود.�می�گوید:�قلت�لعّلهم�وجدوا�رخصًة�من�رموزها�و�دقائقها�و�
لعّلهم�جّوزوا�اجتماع�األمر�و�النهي�کما�جّوزه�کثیر�من�المتشّرعة�فالخروج�من�الدار�
المغصوبة�مأمور�به�و منهيّ  �عنه�ألّن�هذا�الخروج�بعینه�تصّرف في مال�الغیر�بدون�
إذنه�و�إخراج�الزاني�حشفته�من�فرج�المرأة�مأمور�به�و�منهيّ ��عنه�نظیر�ما�مّر؛�فشيء�

واحد�مبغوض�و�مطلوب�للشارع�المقدس�من�جهتین�«1
نکتة ششم:�چنانکه�بر�اهلش�واضح�است،�حّقانیّت�فرمایش�حکیم�متألّه�مرحوم�حاج�مّلهادی�
سبزواری�قّدس�سّره�بر�نویسندۀ�عارف وصوفی�مخفی�مانده؛�و�جوابی�که�حاج�مّلهادی�داده�اند�تاّم�
است�و�اشکال�به�آن�مرتفع�می�شود�که�توضیح�آن�سابقًا�گذشت؛�ولی�نویسندۀ�عارف وصوفی�به�

سبک�مرسوم�تفکیکیان�بدون�هیچ�دقّت�و�تأّملی�از�کنار�کالم�ایشان�عبور�نموده�اند�

1. همان،�ص�58�
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3. اشکال هفتم تا یازدهم
مرحوم�تهرانی رحمة  اللـه علیه�در�پاورقی�می�نویسند:

»باید�گفت:�بنابراین�جای�بسی�شگفت�است�از�شارع�مقّدس�اسالم�که�با�اهتمامی�
قنطرۀ�خدائی� این�پل�و� به�سوی�خدا�داشته،�چگونه� که�در�دعوت�و�سوق�مردم�
)یعنی�عشق�ورزی�به�حسان�الوجوه(�را�که مطلوب همة نفوس�و�یا�اقاًل�به�گفتۀ�
بعضی�مطلوب�نفوس ظریفه و لطیفه و امری آسان�است�فراموش�کرده�و�پشت�
سر�انداخته�است،�وهرگز�مردم�را�از�این�راه�بسوی�خدا�سوق�نداده�است؟�گویا�
عرفا�و�أولیاء�صوفیه�از�پیغمبراکرم�و�أئّمۀ�دین�)ص(�به�راههای�خدایی�و�مصالح�و�
ِحَکم�واقعی�داناتر�و�در�هدایت�مردم�دلسوزتر�بوده�اند��مگر�اینکه�در�اینجا�فوراً�به�
�حدیث�متشابه�در�نظر�عوام�تمّسک�جسته�و�بگویند:�در�حدیث�است�که�»إّن��اللـه�
جمیل�یحّب�الجمال«؛�غافل�از�اینکه�حدیث�مزبور�مربوط�به�این�مقام�نیست،�زیرا�
معنی�آن�ظاهراً�حسن�و�جمال�و�تزیّنی�است�که�شخص�به�وسیلۀ�لباس�و�تنظیف�
فإّن��اللـه� تجّمل� و� البس� أبي�عبد�اللـه)ع(:� عن� شاهد:� می�کند؛� حاصل� خود� برای�

جمیل�یحّب�الجمال�و�لیَکن�من�حالل�«1
نکتة هفتم:�همانطور�که�سابقًا�گذشت�مرحوم�مّلصدرا�در�بحث�عشق،�سخن�را�با�محبّت�
مادران�و�معّلمان�به�کودکان�و�نوجوانان�آغاز�نموده�و�فرموده�این�محبّت�در�همه�اّمتهایی�که�دارای�
نفوس�لطیف�و�تمّدن�و�علم�می�باشند�وجود�داشته،�و�به�ندرت�کسی�یافت�می�شود�که�در�طول�عمر�
خود�از�این�محبّت�خالی�باشد�و�این�محبّت�مطلوب�نفوس�ظریفه�است��وی�سپس�بحث�را�دربارۀ�
مرتبۀ�عالیه�و�شدیدۀ�این�محبّت�که�منجّر�به�غفلت�از�غیرمحبوب�شده�و�برخی�آن�را�وسیلۀ�عبور�

از�لذائذ�حّسی�و�تعّلق�به�دنیا�شمرده�اند،�ادامه�می�دهد�
�پس�آنچه�مطلوب�همة نفوس�یا�الاقل نفوس ظریفه�است،�درجۀ�عمومی�این�محبّت�است�
که�امری�همگانی�است��و�اّما�آنچه�به�وسیلۀ�آن�دل�عاشق�از�عالم�طبع�کنده�می�گردد،�درجۀ�عالی�
آن�است�که�مطلوب�همۀ�نفوس�و�یا�همۀ�نفوس�ظریفه�نیست،�بلکه�این�حالت�حتّی�در�بین�امم�

متمّدن�و�دارای�طبع�لطیف�نیز�به�ندرت�اتفاق�می�افتد�و�قابلیّتی�فراوان�می�طلبد�
این�دو�نوع�محبّت�در�عبارت�عارف وصوفی�با�یکدیگر�خلط�شده�اند�

نکتة هشتم:�از�اینجا�روشن�می�شود�اینکه�ایشان�گفته�اند�این�عشق�»امری�آسان«�است،�نیز�
سخنی�خطاست�که�محصول�خلط�مراتب�مختلف�محبّت�است��عشقی�که�به�اعتقاد�برخی�قنطرۀ�

1. همان،�ص�55�
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حقیقت�است�)یعنی�عشق�غافل�کننده�از�غیرمعشوق(�امری�بسیار�صعب�و�دشوار�است،�1و�تحصیل�
آن�نیز�برای�غالب�نفوس�ممکن�نمی�باشد�و�دواوین�شعرا�مملّو�است�از�بیان�مشقتّها�و�سختی�های�

عشق�کما�الیخفی�
نکتة نهم:�گذشته�از�مشکالت�کّلی�عاشق�شدن�و�عاشق�بودن،�باید�دانست�که�چون�مطلوب�
در�این�مقام�عشق�نفسانی�و�عفیف�است�تحصیل�آن�جز�برای�أقّل�قلیل�از�مردم�غیرممکن�است،�
مگر�اینکه�در�متعّلق�آن�هیچ�شائبۀ�شهوتی�نباشد،�همچون�عشق�به�إخوان�ایمانی�و�أولیاء�إلهی؛�
وگرنه�غالب�نفوس�که�هنوز�خود�را�از�آتش�شهوت�تطهیر�ننموده�اند،�در�این�امور�مبتال�به�شهوت�
المتألّهین� الحکماء� را�که�صدر� این�عشق�در�آتش�جهنّم�وارد�خواهند�گشت��عباراتی� با� شده�و�
قّدس�سّره�در�کسراألصنام�در�مذّمت�صوفیّه�و�افعال�آنان�مانند�تعّشق�به�حسان�الوجوه�و�قرائت�اشعار�

عاشقانه�در�مأل�عام�آورده�بودند�ـ�و�گذشت�ـ�ناظر�به�همین�نکات�است��
بنابراین�بر�فرض�که�عشق�مجازی�قنطرۀ�عشق�حقیقی�نیز�باشد،�هیچگاه�شارع�مقّدس�به�
عنوان�یک�دستور�عام�آن�را�به�مسلمانان�عرضه�نخواهد�نمود��چون�اّوالً�عاشقی�جز�برای�برخی�از�
افراد�ممکن�نیست؛�و�ثانیًا�برای�همان�افراد�نیز�عشق�عفیف�به�ندرت�تحّقق�می�یابد�و�در�این�صورت�
دعوت�عمومی�به�آن�مفاسدش�بیش�از�منافعش�خواهد�بود��در�نتیجه�این�دستور�مختص�به�افرادی�
خاّص�است�که�تشخیص�این�افراد�بر�عهدۀ�شخصی�واقف�بر�اسرار�و�آگاه�از�خصوصیات�نفوس�
است��و�اگر�فرض�کنیم�برخی�مشایخ�نیز�از�این�روش�استفاده�می�نموده�اند،�به�صورت�محدود�به�

افراد�بخصوصی�چنین�دستوری�می�داده�اند�
نکتة دهم:�در�عبارت�کتاب�عارف وصوفی�چنین�وانمود�شده�که�در�روایات�مبارکات�هیچ�
اثری�از�ترغیب�به�محبّت�نفسانی�وجود�ندارد�مگر�روایت�»إّن��اللـه�جمیل���«؛�با�اینکه�گذشت�که�در�
طوائف�مختلفی�از�روایات�به�این�امر�پرداخته�شده�بود��گذشته�از�روایت�عامی�»من�عشق�و�کتم�و�
عّف���«�که�مستند�برخی�از�مشایخ�بوده؛�در�روایات�شیعی�محبّت�به�اوالد�و�فرزندان�و�به�والدین�و�
به�إخوان�فی��اللـه�مورد�ترغیب�قرار�گرفته�و�نظر�با�تلّذذ�به�إخوان�دینی�و�به�فرزند�موجب�رحمت�
و�تقّرب�إلهی�شمرده�شده؛�و�شّدت�محبّت�زنان�با�کمال�ایمان�متالزم�محسوب�گردیده�است��نیز�
روایات�فراوانی�بر�حسن�جمال�ظاهری�داللت�می�نمود�که�نمونه�هایی�از�این�روایات�در�مباحث�
سابق�گذشت�و�ارتباط�این�روایات�با�بحث�ما�اگر�بیشتر�از�روایت�»إّن��اللـه�جمیل���«�نباشد،�مسّلمًا�
کمتر�نیست��گرچه�عرض�شد�که�به�نظر�ما�هیچ�یک�از�این�روایات�ترغیب�به�عشق�ُملهی�از�ذکر�
خداوند�خصوصًا�نسبت�به�موارد�مظاّن�شهوت�ندارد،�ولی�از�آن�اصل�حسن�ذاتی�این�امر�را�که�

1. آری،�مراتب�عادی�عشــق�نیز�در�تلطیف�نفس�مفید�اســت،�ولی�قنطرۀ�عشق�حقیقی�نیست�و�به�تجمیع�هموم�منجّر�
نمی�شود�
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مّلصدرا�نیز�به�دنبال�آن�بودند�می�توان�فهمید�
نکتة یازدهم:�نویسنده�اّدعا�کرده�اند�که�مراد�حدیث�»إّن��اللـه�جمیل�یحّب�الجمال«�جمال�
عارضی�به�واسطۀ�لباس�و�تنظیف�است��با�اینکه�همانطور�که�در�متن�کتاب�گذشت�اّوالً�روایت�
ذاتی� »یحّب�الجمال«�جمال� در� متیّقن� قدر� است�پس� ذاتی� یقینًا� ثانیًا�جمال�خداوند� دارد؛� إطالق�
خواهد�بود؛�ثالثًا�عطف�»التجّمل«�بر�»الجمال«�در�برخی�روایات�)یحّب�الجمال�و�التّجمل(�مانند�
تصریح�بر�شمول�این�روایت�نسبت�به�جمال�ذاتی�است؛�و�رابعًا�روایات�دال�بر�محبوبیّت�جمال�

ظاهری�منحصر�در�این�حدیث�نبوده�که�نمونه�هایی�از�آن�گذشت�

سخنی با مرحوم آية  اللـه تهرانی و همفکران ایشان
باری�این�بود�برخی�از�اشکاالتی�که�در�این�فصل�از�کتاب�عارف وصوفی چه می�گویند؟�به�
مطالب�مؤلّف�محترم�آن�وارد�بود��به�طور�کّل�در�مکتوبات�مرحوم�آیة  اللـه�حاج��میرزا�جواد�تهرانی�
تعابیر� از� پرهیز� در� ایشان� و� است؛� مشهود� کالم� عّفت� و� اخالقی� مسائل� رعایت� رحمة�اللـه�علیه�
زننده�ای�که�استادشان�مرحوم�آقا�میرزا�مهدی�اصفهانی�و�معاصرینشان�از�علمای�تفکیک�همچون�
مرحومین�آیتین�حاج�شیخ�مجتبی�قزوینی�و�حاج�شیخ�علی�نمازی�شاهرودی،�در�مورد�عرفا�و�
عارف وصوفی� کتاب� مقّدمۀ� در� که� همانطور� و� دارند�� بلیغی� می�برند،�سعی� کار� به� إلهی� حکمای�
تصریح�کرده�اند�»غرضی�جز�نظر�تحّری�و�تحقیق�حقیقت�نداریم�و�در�صدد�کم�ترین�و�کوچک�ترین�
اهانت�و�اسائۀ�ادب�به�مخالفین�نظر�خود�نیستیم«؛�1کما�اینکه�سیرۀ�عملی�ایشان�در�طول�حیاتشان�

نیز�بر�رعایت�تقوی�و�زهد�مشهود�همگان�بوده�است�2
تعابیر�صریح�و�بی�پردۀ� تیز�و� تند�و� این�احوال�سیرۀ�عملی�و�برخوردهای� با�همۀ�� لیکن�
استادشان�میرزای�اصفهانی�نسبت�به�عرفا�و�حکما�اثر�خود�را�در�ایشان�نیز�گذارده،�و�مانع�از�تحّقق�
هدفی�که�به�دنبال�آن�بوده�اند،�شده�است��و�به�طور�خالصه�حجاب�بدبینی�مانع�از�آن�شده�که�در�

1. عارف�و�صوفی�چه�می�گویند؟،�ص�1�
2. تا�جائی�که�نقل�می�کنند�که�یک�بار�که�استادشــان�مرحوم�میرزا�مهدی�در�طی�درس�تعبیرات�تندی�نسبت�به�حکما�
به�کار�بردند،�پس�از�درس�ایشان�به�دلیل�اینکه�می�خواستند�در�نماز�استاد�شرکت�کنند�از�استاد�درخواست�نمودند�که�

استغفار�کنند�)این�قضیه�در�بین�شاگردان�میرزا�مشهور�بوده�است(�
به�نظر�می�رسد�یکی�از�دالئل�این�سیرۀ�ایشان�استفاده�از�محضر�حکیم�متألّه�مرحوم�آیة   اللـه�حاج��شیخ��مرتضی�طالقانی�
قّدس�ســّره�در�نجف�و�استفاضه�از�انفاس�قدســیّۀ�آن�رادمرد�إلهی�بوده�است؛�و�اینکه�از�نزدیک�مشاهده�نموده�اند�که�
نسبت�هایی�که�به�واسطۀ�برخی�سوء�تفاهم�ها�به�اهل�معرفت�داده�می�شود�الیق�مقام�آنها�نمی�باشد��همین�سیره�در�مورد�
مرحوم آیة   اللـــه�مروارید�مشاهده�می�شود��و�ریشۀ�آن�را�باید�در�ارتباط�ایشان�با�مرحوم حاج��شیخ��حسنعلی�نخودکی�

قّدس�سّره�جست�
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مقام�بحث�علمی�دقّت�الزم�را�به�کار�برده،�و�مقّدمات�منطقی�یک�نقد�علمی�را�طی�نمایند�
ایشان�در�همین�مقدمه�در�ادامه�می�نویسند:�

»در�این�راه�از�هیچ�گونه�اهانت�و�تجهیل�و�تحقیر�مخالفین�نهراسیم؛�بلکه�از�آنان�
در�هر�مقامی�که�باشند�تقاضا�می�نماییم�که�پس�از�آنکه�تمام�نوشتۀ�ما�را�به�دقّت�
مطالعه�فرمودند،�اگر�می�توانند�مشکالت�ما�را�برطرف�نموده�و�ما�را�با�خود�هم�عقیده�
سازند��برای�صحبت�و�بحث�علمی�و�افاضۀ�مقاصد�خود،�ما�را�دعوت�فرمایند�که�

با�کمال�تشکر�و�امتنان�اجابت�خواهیم�نمود�«
غافل�از�اینکه:

�نـــی�که�آیـــد�حـــق�بـــه�دنبـــال�تـــو�و�بـــر�خانه�اتطالـــب�حـــق�گرتویی�مـــی�رو�همـــی�دنبـــال�حق�
�ایـــن�طلـــب�نبـــود�نگـــردد�حـــق�مســـّلم�عایدتگـــر�کـــه�بنشـــینی�هـــزاران�ســـال�و�گویـــی�طالبم�

عرفان�و�فلسفه�هم�مانند�سایر�علوم�تدّرس�و�تعّلم�می�خواهد؛�استاد�خبیر�و�ماهر�می�خواهد؛�
ظرائف�و�دقائقی�دارد�که�باید�با�زانو�زدن�در�محضر�اساتید�فن�سینه�به�سینه�منتقل�شود�

ایشان�منابع�خود�را�در��عارف�وصوفی�چه�می�گویند؟  این�چنین��معّرفی�می�نماید:�تذكرةاألولیاء،�
شرح�گلشن�راز�الهیجی،�فصوص الحکم�و�شرح قیصری،�فتوحات،�أسفار،�شرح منظومه�و�چند�مورد�
دیگر�و�سپس�در�مقدمه�اضافه�بر�موارد�مزبور�به�دو�کتاب�از�دکتر�قاسم�غنی�به�نام�های�بحثی درتصّوف 
 و�تاریخ تصّوف دراسالم�اشاره�نموده�و�وی�را�»مردی�مّطلع�و�متتبّع�و�دارای�مغز�عرفانی�و�زبان�

گویای�عرفا�و�صوفیه«)!(�معّرفی�کرده�1و�از�کتاب�وی�بسیار�استفاده�می�کنند�
غافل�از�اینکه�با�مطالعۀ�دو�سه�کتاب�آن�هم�از�اشخاص�غیرمتخّصص،�و�توّرق�فصوص�و�
فتوحات�و�أسفار،�انسان�عارف�و�فلسفه�دان�نشده�و�شأنیّت�نقد�عرفان�و�حکمت�را�نخواهد�داشت�
شگفتا!�چطور�کتاب�مغنی اللبیب�ابن�هشام�و�مطول�تفتازانی�در�ادبیات�عرب�احتیاج�به�استاد�
و�درس�و�بحث�و�شرح�و�حاشیه�دارد�و�سِرخود�نمی�توان�مطالب�آنها�را�فهمید�ـ�چه�رسد�به�اینکه�
نقد�نمود�ـ�اما�کتاب�أسفار�صدرالمتألّهین�و�فتوحات�و�فصوص�محیی�الدین�که�در�پیچیده�ترین�و�
عمیق�ترین�مباحث�مربوط�به�توحید�و�مبدأ�و�معاد�و����بوده�و�نوابغ�تاریخ�از�آنها�به�عظمت�یاد�کرده�
و�در�مقابل�مقام�علمی�مؤلّفین�آنها�خاضع�اند،�2احتیاج�به�درس�و�بحث�نداشته�و�بطالن�مطالب�آنها�

1. همان،�ص�ز�و�2�
2. مرحوم آیة��اللـــه�مظّفر�از�استادشان�نابغۀ�اصول��فقه�شیعه�آیة��اللـــه�العظمی�غروی�اصفهانی�)کمپانی(�این�چنین�نقل�

می�کنند:
»����و�أکثر�من�ذلک�أّن�شیخنا�و�اُستاذنا�العظیم�المحّقق�الحّجة�الشیخ�محّمدحسین�اإلصفهاني�سمعت�
عنه�أنّه�کان یقول:�»لو�أعلم�أحداً�یفهم�أســرار�کتاب�األسفار�لشددت�إلیه�الرحال�للتلمذة�علیه�و�إن�
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ـ�به�گمان�عالمان�تفکیکی�ـ�در�نزد�خواّص�و�عوام�جای�شبهه�نیست؟!
نگارنده�در�تابستان�دو�سال�قبل،�روز�شانزدهم�شعبان�المعّظم�از�سنۀ��1431هجریه�قمریه�
برای�زیارت�و�استفاده�از�محضر�فقیه�محّقق�حضرت�آیة  اللـه�شبیری�زنجانی�دام�ظّله�العالی�به�منزل�
ایشان�در�مشهد�مقّدس�رفتم��از�آنجا�که�روز�اّولی�بود�که�معّظم�له�بعد�از�تشّرف�به�مشهد�جلوس�
داشتند�و�فضال�هنوز�از�ورود�ایشان�مطلع�نشده�بودند،�مجلس�خلوت�بود�و�غیر�از�بنده�فقط�دو�
نفر�از�طاّلب�که�هنوز�ملبّس�به�لباس�روحانیت�نبودند�و�در�خالل�صحبت�معلوم�شد�از�ارادتمندان�
مکتب�تفکیک�هستند،�حضور�داشتند��حقیر�فرصت�را�غنیمت�شمرده�و�از�محضر�ایشان�مطلبی�را�
که�از�مّدت�ها�قبل�برایم�جای�سؤال�داشت�مطرح�نمودم�و�آن�اینکه:�دیدگاه�معّظم�له�نسبت�به�فلسفه�
و�عرفان�چیست؟�و�آیا�در�این�دو�فن�هم�به�تحصیل�پرداخته�و�مانند�فقه�و�اصول�تبّحر�دارند�یا�

خیر؟
توضیح�مسأله�اینکه:�فضالیی�که�از�نزدیک�ایشان�را�مشاهده�کرده�اند،�مطّلعند�که�معّظم�له�
در�دیدار�با�علمای�مختلف،�چه�آنها�که�اهل�حکمت�و�عرفان�هستند�و�چه�مخالفین،�همیشه�با�
روی�باز�برخورد�نموده�و�مراتب�احترام�و�تجلیل�را�بالنسبه�به�جایگاه�آنها�به�جا�می�آورند��و�غیر�
از�برخوردهای�ظاهری،�در�مجالسشان�نیز�الأقل�بنده�ندیده�ام�که�اقدام�به�طعن�و�بدگویی�نسبت�به�
عرفا�و�حکما�نمایند��لذا�برای�بنده�سؤال�شده�بود�که�این�عملکرد�ایشان�با�اهل�فلسفه�و�عرفان�و�
عدم�تعریض�به�آنها�از�باب�حفظ�ظاهر�و�احترام�متقابل�و�به�تعبیری�از�روی�تقیّه�است،�یا�اینکه�
ایشان�خود�به�مسائل�فلسفی�و�عرفانی�واقفند�و�سوءتفاهمی�نسبت�به�این�مسائل�ندارند،�یا�نکتۀ�
دیگری�در�کار�است؟�این�بود�تا�اینکه�در�جلسۀ�مزبور�از�محضرشان�این�سؤال�را�مطرح�نمودم��

ایشان�در�پاسخ�فرمودند:1
»خود�من�ذوقًا�از�این�عرفانی�که�اینها�گاهی�ادعا�می�کنند�خوشم�نمی�آید،�یا�بعضی�
مباحث�فلسفی�ذوق�من�را�نگرفته�است��من�یکی�دو�روز�نزد�آقای�طباطبائی�به�
صورت�شخصی�درس�خواندم�و�ایشان�تنها�به�من�می�گفت��و�البته�درس�عمومی�

کان في أقصی�الدیار�«.«
�مرحوم�مظّفر�سپس�در�توضیح�این�کالم�می�نویسد:�

»و�کأّن�اُستاذنا�قّدس���اللـه�نفسه�الزكیة�یرید�أن�یفتخر�أنّه�وحده�بلغ�درجة�فهم�أسراره�أو�أنّه�بلغ�درجًة�
من المعرفة�أدرک�فیها�عجزه�عن�اکتناه�مقاصده�العالیة.«�)الحکمةالمتعالیة،�ج1،�مقّدمۀ�مرحوم�مظّفر،�

ص�ب(�
تعّجب�اســت�که�برخی�از�معاصرین�ما�که�از�حکمت�و�عرفان�بهرۀ�وافی�ندارند،�کتاب�أســفار�را�که�مرحوم�اصفهانی�

درباره�اش�چنین�می�فرماید�»کشک«�می�خوانند!!
1. فایل�صوتی�فرمایشات�معّظم�له�در�نزد�نگارنده�موجود�می�باشد�
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هم�داشت�و�چون�درس�شلوغ�بود�و�جا�هم�برای�من�نگه�می�داشت،�من�دیدم�ذوقم�
که�قبول�نمی�کند،�جا�نگه�داشتن�هم�خالف�اخالق�است،�این�بود�که�بالکّل�درس�

فلسفه�را�ترک�کردم�
حاج�آقای�ما�1هم�در�زنجان�نزد�شخصی�به�نام�آقا�سیّد�حسن�قنّاد�یک�مقداری�
فلسفه�خوانده�بودند؛�اما�عرفان�را�نشنیده�ام�که�خوانده�باشند��ایشان�هم�می�فرمود�
البته�ایشان�نزد�آمیرزا�ابراهیم�حکمی�ریاضی�که�در�ریاضیات�به� ذوقم�نمی�گیرد��
و� بودند� خوانده� ریاضی� بود،� خود� عصر«� »وحید� سیّد��أبوالحسن�رفیعی� آقا� تعبیر�

ریاضیات�ایشان�خوب�بود�و�فکر�ریاضی�خیلی�خوبی�داشتند�«
در�اینجا�بنده�خدمت�معّظم�له�عرض�کردم�در�عین�حال�الأقل�بنده�از�حضرتعالی�ندیده�و�از�

کسی�هم�نشنیده�ام�که�تعریض�یا�رّدی�نسبت�به�اهل�عرفان�و�فلسفه�داشته�باشید�
فرمودند:�

»به�دلیل�اینکه�نمی�دانم!�ورود�انسان�در�رشته�ای�که�اهلش�نیست�و�تخّصص�ندارد�
درست�نیست��قبول�یا�رّد�هر�مطلبی�متوقّف�بر�آن�است�که�انسان�کاماًل�وارد�باشد��
کسی�که�وارد�نیست�وجهی�ندارد�که�رّد�بکند�یا�اثبات�بکند��بله�اینکه�ذوقم�قبول�

نمی�کند�بحث�دیگری�است،�و�به�خاطر�همین�هم�اصاًل�به�دنبال�فلسفه�نرفتم�«
معّظم�له�سپس�فرمودند:�

استاد� است،� مشکلی� و� عمیق� مباحث� إلهیات� مطالب� بخصوص� فلسفی� مطالب�
خیلی�ماهری�می�خواهد�و�زحمت��زیادی�باید�کشیده�شود��شخصی�بود�در�قم�به�
نام�»خطیب«�که�سابقۀ�طلبگی�داشت،�اّما�زمان�رضاخان�عمامه�اش�را�برداشته�بود،�
در�عین�حال�با�همۀ�علما�محشور�بود�و�رفت�وآمد�داشت��آقایی�نقل�می�کرد�که�یک�
جایی�یک�نفر�مطلب�دستگیرش�نشده�بود��این�آقای�خطیب�خطاب�به�او�گفته�بود:�

آقا�تقصیر�ندارند،�کتاب�ها�مشکل�است!«�)خندۀ�معّظم�له(
در�اینجا�یکی�از�آن�دو�طلبۀ�محترم�به�معّظم�له�عرض�کرد:�در�مورد�اینکه�فرمودید�اثبات�و�
نفی�عرفان�و�فلسفه�نیاز�به�تخّصص�دارد؛�باید�گفت:�بسیاری�از�مباحثی�که�در�فلسفه�مطرح�شده�
مانند�اینکه�ارادۀ�خدا�صفت�ذات�است�یا�فعل،�با�صریح�روایات�تضاد�دارد�و�این�نیاز�به�تخّصص�

ندارد�
معّظم�له�در�اینجا�با�لحنی�متغیّر�فرمودند:�

»عرض�می�کنم؛�اینها�کاماًل�تخّصص�می�خواهد،�کار�من�و�شما�نیست!�من�نمی��خواهم�

1. مرحوم آیة��اللـه�حاج�سید�احمد�زنجانی�صاحب�الکالم�یجّرالکالم�
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بگویم�حرف�هایشان�درست�است،�می�گویم�شما�در�این�سطح�های�پائین�نمی�توانید�
قضاوت�کنید؛�چون�اینها�اشخاص�کمی�نبوده�اند؛�همۀ�آن�مراحل�درسی�که�شما�
گذرانده�ای�اینها�هم�خوانده�اند�و�رد�شده�اند��اینها�هم�این�روایات�را�دیده�اند�و�این�
مطالب�را�گفته�اند��من�که�عرض�کردم،�ذوقم�قبول�نمی�کند�اّما�قضاوت�هم�نمی�توان�

کرد�«
باری�این�بود�آنچه�که�حقیر�بعینه�از�زبان�این�مرجع�معّظم�تقلید�شنیدم��کالم�ما�با�منتقدین�
و� دارد� اجتهاد� و� تخّصص� به� احتیاج� نقد� که� است� یک�جمله� همین� در� إلهی� عرفان� و� حکمت�
تخّصص�احتیاج�به�تدّرس�و�تعّلم،�و�مادامی�که�انسان�احاطۀ�الزم�بر�مسائل�یک�علم�پیدا�نکرده�

است�حّق�إظهار�نظر�و�نقد�مطالب�آن�علم�را�ندارد�1
هیچ�یک�از�مدافعین�حکمت�و�عرفان�تا�به�حال�مّدعی�نشده�اند�که�محیی�الدین�و�مّلصدرا�
و�أمثال�آنها�معصوم�اند�و�هر�آنچه�گفته�اند�حّق�است�و�قابل�خدشه�نمی�باشد��صحبت�در�این�است�
که�در�هر�علمی�نقد�باید�بعد�از�طّی�مقدمات�آن�علم�و�بر�طبق�موازین�منطقی�و�مقبول�در�نزد�اهل�

فّن�باشد�
شما�به�عنوان�یک�مثال،�نقداً�به�همین�فصل�عشق�مجازی�از�کتاب�عارف وصوفی�نگاه�کنید��
در�مجموع�پنج�صفحه�و�نیمی�که�این�فصل�در�برگرفته�،�آنچه�مؤلّف�محترم�به�عنوان�نقد�نگاشته�اند،�

بدون�اغراق�تنها�دو�جمله�است�به�ضمیمۀ�یک�پاورقی�که�عین�عبارات�آن�گذشت�
آنچه�از�مؤلّف�محترم�در�مورد�مطالب�صدرالمتألّهین�صادر�شده،�نقد�نیست،�اتّهامست�و�
آنچه�از�ایشان�در�مورد�حاشیۀ�مرحوم�حاجی�سبزواری�صدور�یافته�صرف�»انکار«�است��در�همین�
چند�صفحه�مالحظه�نمودید�که�ایشان�بعد�از�نقل�عبارات�أسفار�صرفًا�متذّکر�شدند�که�آنچه�که�
در�این�عبارات�آمده�هرگونه�که�باشد�و�به�هر�نامی�خوانده�شود�از�محّرمات�مسّلمۀ�فقهیه�است�و�
بعد�از�نقل�عبارات�مرحوم�سبزواری�تنها�نوشته�اند�که�جواب�ایشان�چنانکه�بر�اهلش�واضح�است�

اشکال�را�مرتفع�نمی�کند��
این�چه�نقدی�است؟!�چه�»تحقیق�حقیقتی«�است؟!�دریغ�از�خّطی�توضیح�راجع�به�اینکه�
عشق�نفسانی�چیست؟�و�تفاوت�آن�با�عشق�شهوانی�کدام�است؟�به�کدام�آیه�و�روایت�و�دلیل�شرعی�
حرمت�مطلق�همۀ�موارد�مذکوره�ثابت�شد؟!�فرض�کنیم�ادلّه�را�بررسی�کرده�اید�و�به�چنین�نتیجه�ای�

1. تقاضای�عاجزانۀ�ما�از�برادران�تفکیکی�این�اســت�که�پس�از�مطالعۀ�مطالب�منقول�از�حضرت�آیة��اللـــه�شــبیری�
حفظه���اللـه�از�این�سیرۀ�معّظم�له�که�بر�اساس�سالمت�نفس�و�تقوای�إلهی�و�اجتناب�از�هوی�و�هوس�بنا�نهاده�شده�درس�
عبرت�بگیرند��نه�اینکه�به�عادت�معمول�از�فردا�در�صدد�باشــند�که�به�هر�نحو�ممکن�از�معّظم�له�دستخط�بگیرند�مبنی�
بر�اینکه�»عرفان�صاحب�فصوصی«�و�فلسفه�را�تأیید�نمی�کنند!�و�قل�اعملوا�فسیری���اللـه�عملکم�و�رسوله�و�المؤمنون�
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رسیده�اید؛�از�کجا�این�حرمت�جزء�مسّلمات�شریعت�قرار�گرفت؟!�چرا�جواب�حاجی�سبزواری�
کافی�نیست�و�اشکال�را�مرتفع�نمی�کند؟�و���

به� سال�ها� و� آموخته�اند� را� فلسفه� ابتدا�خود� تفکیکی� عالمان� که� ادعا� این� بطالن� اینجا� از�
تدریس�کتب�فلسفی�مشغول�بوده�و�با�تسّلط�بر�مبانی�فلسفی�به�نقد�حکمت�اقدام�می�کنند،�نیز�
روشن�می�شود��چرا�که�تعّلم�و�تدریس�بسیاری�از�آنها�به�جهت�نقد�فلسفه�بوده�1و�به�قصد�فهم�
حکمت�در�پیشگاه�یک�استاد�فّن�ـ�نه�مخالف�فلسفه�ـ�زانوی�ادب�به�زمین�نزده�اند�بلکه�تلّمذ�آنها 
عمدًة�در�نزد�مخالفین�حکمت�و�به�قصد�تخطئۀ�مطالب�فلسفی�بوده�و�واضح�است�که�با�چنین�
شرایطی�علم�و�حکمت�روزی�انسان�نمی�شود،�چه�اینکه�حکمت�»خیرکثیر«�است�و�خیر�کثیر�محتاج�
ا َکثًِیا َو َما  ْکَمَة َفَقْد ُأوتَِی َخْیً ْکَمَة َمن َیَشاُء َو َمن ُیْؤَت احْلِ ایجاد�زمینه�و�قابلیت�کثیر�است:�ُیْؤتِی احْلِ

ُر إِلَّ ُأوُلوااْلَْلَبـِٰب 2� کَّ َیذَّ
تفکیک� مکتب� درون� از� عّده�ای� است� هنوز� که� هنوز� این�حرف�ها� با�همۀ� متأّسفانه� باری�
سعی�دارند�که�رویکرد�این�مکتب�در�نقد�حکمت�و�عرفان�إلهی�را�به�عنوان�نمادی�از�»عقالنیّت�
جعفری«3معرفی�کرده�و�تالش�می�کنند�با�استفاده�از�رنگ�و�لعاب�الفاظ�و�عبارت�پردازی�های�غیر�
عالمانه�اینطور�وانمود�کنند�که�عالمان�تفکیکی�ابتدا�خود�فلسفه�را�خوانده�و�دانسته�اند�و�سپس�چون�
تعارضات�آشکار�آن�را�با�وحی�دریافته�اند،�در�مقام�نقد�آن�برآمده�اند؛�غافل�از�اینکه�مشک��آنست�

که�خود�ببوید،�نه�آنکه�عّطار�بگوید�

1. در�این�باره�به�عنوان�مثال�رجوع�کنید�به�خاطرۀ�رهبر�معّظم�انقالب�أدام���اللـــه�ظّله�العالی�در�مورد�درس�شرح�منظومۀ�
مرحوم�آقا�میرزا�جواد�تهرانی�در�نهضت�فلسفی�امام�خمینی،�ص�38�

2. �آیۀ��269از�سورۀ�2:�البقرة
3. عقالنیت�جعفری�عنوان�مجموعه�مقاالتی�اســت�از�جناب�محّمدرضا�حکیمی�که�به�تازگی�طبع�و�نشــر�یافته�و�طبق�
معمول�مملّو�اســت�از�اّدعاهای�واهی،�نسبت�های�زشت�و�خالف�واقع�و�مطالب�سراسر�کذب�نسبت�به�بزرگان�تشیّع��
مؤلّف�در�این�کتاب�که�در�واقع�پاسخی�است�به�نقدهای�متعّددی�که�در�سنوات�اخیر�بر�مکتب�تفکیک�نوشته�شده،�به�

خوبی�»عقالنیّت�جعفری«�مکتب�تفکیک�را�به�نمایش�گذارده�است!
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فصل دّوم: بیست وسه نکته در اشتباهات کتاب یافته های وحیانی
کتاب�یافته�های وحیانی درتضاد بابافته�های یونانی�که�ما�از�آن�با�نام�»بافته�ها«�یاد�می�کنیم،�کتابی�
است�که�محصول�چند�سال�زحمت�لجنه�ای�از�تفکیکیان�است�1که�توّسط�طلبه�ای�مستضعف�)سیّد�
عباس�روح�بخش(�قلم�خورده�است��اشاره�به�اشتباهات�فراوان�این�کتاب�در�اینجا�از�این�باب�نیست�
که�این�کتاب�از�نظر�علمی�ارزش�نقدکردن�داشته�باشد��بلکه�از�این�روست�که�با�نقل�عبارات�این�
کتاب�و�توضیح�اشتباهات�آن،�خواننده�با�تاریخ�حقیقی�مکتب�تفکیک�و�فضای�فّحاشی،�گستاخی،�
بی�دقّتی�و�بی�تقوائی�حاکم�بر�جمعی�از�تفکیکیان�خراسان�و�أتباع�مرحوم�آقا�میرزا�مهدی�اصفهانی�
ـ�که�در�عصر�خود�در�جسارت�به�أولیاء�إلهی�ضرب�المثل�بوده�است�ـ�آشنا�گردد�2و�به�وضوح�از�

سّر�محرومیت�غالب�تفکیکیان�از�فهم�معارف�قرآن�و�عترت�آگاه�گردد�
ما�در�اینجا�عبارات�کتاب�مزبور�را�قسمت�به�قسمت�نقل�نموده�و�اشتباهاتش�را�به�شکل�

گذرا�تذّکر�می�دهیم�و�خواننده�را�با�عبارات�سراسر�جسارت�کتاب�وامی�گذاریم�3

1� اشکال اّول: 
نویسنده�کالم�خود�را�این�گونه�آغاز�می�کند:

»گرایش مّلصدرا به أمردان در قوس صعود حرکت جوهری

دیده�مست�از�خواب�غفلت�سرگران�از�َچرس�و�بَنگأمردان�بینی�تو�چون�دوشیزگان�شوخ�و�شنگ

در�این�بخش�به�بزرگ�ترین�چالش�فکری�مّلصدرا�اشاره�می�کنیم�و�بیان�خواهیم�
بنِد� از� را� )ابن�عربی(�ربود�و�عشق� از�شیخ�خود� را� مّلصدرا�گوی�سبقت� داشت�

1. از�مطالعه�و�دقّت�در�مطاوی�کتاب�بافته�ها�به�دست�می�آید�که�نویسنده�در�جمع�آوری�مطالب�و�نگارش�آنها�مستقّل�
نبوده�و�در�واقع�مجموعه�ای�از�فیش�ها�و�نقل�قول�های�جمع�آوری�شده�توّسط�عّده�ای�را�به�هم�ضمیمه�و�تبدیل�به�کتاب�
نموده�اســت��شــاهد�بر�این�مّدعا�عدم�انســجام�مطالب�کتاب�و�دهها�مورد�تحریف�در�عبارات�بزرگان�است�که�نشان�
می�دهد�نویســنده�اصل�عبارات�را�أصاًل�ندیده�و�گاه�صددرصد�برعکس�مطالب�را�نقل�نموده�اســت��این�عّده�تحت�
عنایات�یکی�از�بزرگان�مکتب�تفکیک�فعالیت�می�نمود،�گرچه�ایشان�پس�از�نشر�کتاب�به�عّلت�جسارتها�و�بی�ادبی�های�

آن،�هرگونه�استناد�کتاب�را�به�خود�نفی�نمودند!
الزم�به�تذّکر�است�که�مطالب�این�قسمت�از�کتاب�بافته�ها�ـجدای�از�اهانت�ها�و�برخی�نقل�قول�هاـ�عمدًة�از�نوشتاری�
به�نام�کتاب�عقل�)درس�گفتارهای�دکتر�ســیّد�محّمد�بنی�هاشمی(�اخذ�شده�است�هرچند�در�بافته�ها�اسمی�از�این�کتاب�

برده�نشده�است�!�)رک�کتاب�عقل،�دفتر�سوم،�ص��113ـ�137(�
2. البته�اگر�بنا�به�گزارش�صادقانۀ�تاریخ�باشد�باید�گفت�در�پس�پردۀ�مکتب�تفکیک�وضعیت�به�مراتب�وخیم�تر�از�آن�

چیزی�است�که�در�این�کتاب�مشاهده�می�شود�
3. آنچه�از�این�قسمت�تا�اشکال�بیست�و�سوم�نقل�می�شود�مربوط�به�صفحات��175تا��200از�کتاب�بافته�ها�ست�
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سلسلۀ�جلیلۀ�)نِسوان(�آزاد�ساخت�و�به�)أمردان(�سرایت�داد�
وی�در�این�گرایش،�به�گفتار�بوعلی�سینا�تأّسی�می�جوید�

در�اثبات�این�مّدعا�)قنطره�قراردادن�مّلصدرا�بول�دانان�را�برای�وصول�به�حضرت�
مّلصدرا� معتقدات� در� چالشی� چنین� وجود� بر� شاهد� فلسفه،� بزرگان� از� حق!(�
می�آوریم�تا�آنهایی�که�فریفتۀ�شخصیّت�مّلصدرایند�و�با�سرعت�در�این�مسیر�قدم�
برمی�دارند،�از�سرعت�قدم�هایشان�بکاهند،�و�در�آنچه�می�یابند�تأّمل�کنند�و�در�آنچه�

که�از�حکمت�صدرایی�فرامی�گیرند،�تدبّر�ورزند�
صدرالمتألّهین�در�سیر�حرکت�جوهری�خود�در�بُعد�ملکات�نفسانی�در�جلد�هفتم�
پیشرفتی� به� ابن�عربی،� ارباب�خود� به� نسبت� إلهیة(� عنایة  في  ثامن  )موقف  أسفار 
نائل� اخالق� در� خود� رشد� و� کمال� و� بلوغ� به� و� �1 می�کند،� پیدا� دست� چشمگیر�
می�شود،�و�تفّکر�تأویل�گرای�وی�را�به�مقامی�می�رساند�که�عرفا�آن�را�قاعدۀ�»المجاز 
قنطرة الحقیقة«�می�گویند��وی�این�قاعده�را�سرلوحۀ�استجماعات�خود�قرار�می�دهد�
و�به�عالوه،�از�این�قاعده�به�عنوان�روکش�و�لباسی�بر�امیال�نفسانی�خود�می�کشد�تا�
بدین�وسیله�به�لبخند�زهرآگین�و�عشوۀ�تصنّعی�این�مار�خوش�خط�وخال�ـ�که�او�را�

قوۀ�شهویه�نامند�ـ�توّجهی�نشان�داده�و�جوابی�در�خور�شأن�این�قّوه�بدهد�

ـــی� ـــد�کن ـــیرین�پســـران�چن ـــب�ش ـــوای�ل ـــه�ه ــودهب ــذاب�آلـ ــوت�مـ ــه�یاقـ ــر�روح�بـ �جوهـ
ــوده«پـــاک�و�صافـــی�شـــو�و�از�چـــاه�طبیعت�بـــه�در�آی� ــراب�آلـ ــد�آب�تـ ــی�ندهـ ــه�صفایـ �کـ

نکتة اول:�اولین�چیزی�که�در�این�عبارات�رخ�می�نماید�جسارت�ها�و�بی�ادبی�های�نویسنده�
است�که�به�لّفاظی�و�عبارت�پردازی�بسنده�نکرده،�اقدام�به�افترا�به�مرحوم�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�
و� نامیده� شهوت� اهل� را� معنوی� اشراقات� در� غرق� و� دنیاگریز� و� زاهد� و� عابد� عالمی� می�نماید��
بحثهای�عمیق�این�بخش�از�کتاب�شریف�أسفار�را�روکش�کشیدن�بر�امیال�نفسانی�و�توّجه�به�مار�

خوش�خط�و�خال�شهوت�نام�می�نهد�
فرض�کنیم�نویسنده�از�فهم�مراد�مّلصدرا�در�باب�عشق�مجازی�عاجز�باشد�و�به�پندار�خام�
خود�فرمایشات�وی�را�خطا�بشمارد؛�به�چه�مجّوز�شرعی�دربارۀ�نیّت�و�غرض�مرحوم�مّلصدرا�
قّدس�سّره�به�قضاوت�می�نشیند�و�دهان�به�سخنی�می�گشاید�که�هیچ�حّجت�شرعی�برای�آن�ندارد�

و�نخواهد�داشت؟
آری�همین�جسارت�ها�و�معاصی�کبیره�که�ارتکاب�آن�در�میان�جمعی�از�تفکیکیان�چون�

ــق�خود�را�نسبت�به�سلسلۀ�جلیلۀ�نســوان�ابراز�می�کرد،�مّلصدرا�در�قدمی�فراتر،�این�عشق�را�در� 1. اگر�ابن�عربی�تعشُّ
مورد�پسربچه�گان�نیز�به�کار�می�گیرد)بافته�ها(�
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نوشیدن�آب�است،�عامل�اصلی�محرومیت�ایشان�از�فهم�معارف�إلهی�است؛�و�إلی��اللـه�المشتکی�

2. اشکال دوم و سوم:
المجاز���( قاعدۀ� به� تأویل�)نسبت� از�توجیه�و� نیز�دست� این�مسیر� در� »مّلصدرا 
برنداشته�و�قائل�می�شود�که:�برای�رسیدن�به�عشق�حضرت�حّق،�باید�طعم�عشق�
مجازی�را�چشید�تا�آن�اندازه�که�خود�را�از�زنان�پری�چهره�و�أمردان�و�نوجوانان�
مجّرد�از�رئوس�بی�بهره�نگذاشت�)آری،�به�قول�سندیکای�عرفا،�آن�بهشتی�را�که�
اهل�خلوت�گویند،�أمرد�است�أمرد(�تا�در�پرتو�رسیدن�به�این�بول�دانان�پی�به�فناء�

این�چنین�عشقی�و�بالتبع�بقای�عشق�حضرت�حق�برد!�هیهات�از�چنین�عشقی!

ـــاندیـــده�را�ا�از�أمـــردان�و�از�زنـــان� ـــاش�و�نه ـــد�در�ف ـــان�نگـــه�داری �ه
ای�کاش�جناب�مّلصدرا قبل�از�مرگش�و�قبل�از�فرارسیدن�قاعدگی�این�قاعده،�منبع�
و�مأخذ�این�قاعدۀ�شریف�را�)المجاز قنطرة...(�بیان�می�کرد�تا�بلکه�سالکان�و�شیفتگان�

طریق�عشق،�حّظی�و�نفعی�از�این�قاعده�نصیبشان�می�شد،�اّما�حیف�و�صد�حیف!
اگر�جناب�زیگموند�فروید�)�1856ـ�1939م(�1متوّجه�این�قاعدۀ�عظمی�می�شد�ـ�
آن�هم�از�بیان�پدر�حکمت���متعالیه�ـ�قطعًا�الطائالتش�در�صورت�و�شکل�و�ظاهر،�

برهانی�جلوه�می�کرد�و�خود�نیز�صاحب�مکتبی�می�شد!«
رسیدن� برای� است� معتقد� ایشان� که� داده� نسبت� مّلصدرا  مرحوم� به� نویسنده� دوم:� نکتة 
به�عشق�حضرت�حق�باید�طعم�عشق�مجازی�را�چشید��در�حالی�که�سخن�مرحوم�مّلصدرا فقط�
طریقیت�این�عشق�با�شرائطی�که�سابقًا�گذشت�برای�عشق�حق�است�ولی�پیش�از�این�خواندیم�طّی�

هر�طریقی�مطلوب�نیست�و�بر�فرض�مطلوبیّت�لزوم�و�انحصار�ندارد��
نویسنده�تفاوت�حکمت�علمی�و�عملی�را�متوّجه�نبوده�و�شأن�و�جایگاه�کتاب�شریف�أسفار�
را�ندانسته،�و�از�امضای�طریقیت،�مطلوبیت�برداشت�نموده�و�از�مطلوبیت،�لزوم�فهمیده�و�در�نهایت�
آنرا�به�عشق�های�شهوانی�اهل�دنیا�مخلوط�نموده�و�با�افکار�شخصی�چون�فروید�مقایسه�نموده�است!�

�از�این�گذشته�وی�از�بی�حیایی�ابا�ننموده�و�دربارۀ�عرفاء�باللـه�قّدست�أسرارهم�نوشته:�
»آری،�به�قول�سندیکای�عرفا،�آن�بهشتی�را�که�اهل�خلوت�گویند،�أمرد�است�أمرد�«�

نکتة سّوم:�و�چون�این�مباحث�را�به�بهانۀ�مبحث�تأویل�مطرح�نموده،�چنین�وانمود�کرده�
که�قاعده�ای�به�عنوان المجاز قنطرة الحقيقة�داریم�که�مّلصدرا آن�را�تأویل�برده،�در�حالی�که�کالم�

1. شــخصی�که�معیار�تکامل�را�شــهوت�می�دانســت�و�قائل�بود�حتّی�بچه�ای�که�به�پســتان�مادرش�می�چسبد�و�شیر�
می�خورد،�این�قّوۀ�شهویّه�بچه�است�که�او�را�به�مکیدن�پستان�مادر�وادار�می�کند)بافته�ها(�
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مرحوم�مّلصدرا در�بیان�یکی�از�مصادیق�قاعده�است�و�این�قاعده�نیز�مأثور�از�کسی�نیست�تا�در�
تفسیر�آن�سخن�از�تأویل�گفته�شود�

3. اشکال چهارم تا ششم:
»بیش�از�این�اطالۀ�کالم�نمی�کنیم�و�وارد�اصل�بحث�می�شویم�

مّلصدرا در�جلد�هفتم أسفار�)موقف�ثامن في عنایة إلهیّة(�فصلی�را�دارد�به�نام:�
را� مّلصدرا  عبارت� اینکه� عین� در� ما� الحسان«�� لألوجه� الفتیان� و� الظرفاء� »عشق�

می�آوریم،�به�تحلیل�و�بررسی�این�عبارت�نیز�می�پردازیم�
مّلصدرا می�گوید:

این�عشق�و�لّذت�بردن�شدید�از�نیکویی�چهرۀ�زیبا�و�محبّت�مفرط�به�کسی�که�در�
او�شمائل�لطیف�و�تناسب�اعضاء�و�زیبایی�ترکیب�یافت�می�شود،�این�چنین�عشقی�
لذا�طبق� اّمت�ها�موجود�است،�و� اکثر� امر�طبیعی�است�که�در�جان�های� وجودش�

حکمت�خداوندی�است�و�باید�ستوده�شود!
با�اندک�تأّملی�در�مثال�هایی�مانند�محبّت�به�ِغلمان�و�صبیان�)که�مّلصدرا در�تبیین�
غایات�عشق�آورده(�این�پرسش�با�تعّجب�پدید�می�آید�که�فرق�میان�رغبت�و�محبّت�

به�خوبرویان�)حسان�الوجوه(�با�شهوت�نسبت�به�ایشان�چیست؟
هر�فرد�منصفی�با�مراجعه�به�وجدان�خویش�در�می�یابد�که�آن�محبّت�افراطی�که�
لّذت�بردن�و� با� اوقات�همراه� از� تعبیر�کرده،�در�بسیاری� تعّشق� به� از�آن� مّلصدرا 
خوش�آمدن�از�چهرۀ�زیبای�آن�محبوب�خواهد�بود��اگر�این�التذاذ�را�نتوان�مصداق�

شهوت�دانست،�پس�چه�حالتی�را�باید�شهوت�نام�نهاد؟
چه�فرقی�است�میان�این�التذاذ�با�محبّتی�که�مردان�به�زنان�می�ورزند�و�انگیزۀ�نکاح�
می�گردد�و�بقای�نسل�را�تضمین�می�کند؟�)با�اینکه�نگاه�به�چهرۀ�زیبای�غالمان�به�

قصد�التذاذ،�حرام�است�در�حالی�که�نکاح�از�سنن�إلهی�است(�«
به� نموده� تقطیع� را� مّلصدرا  مرحوم� عبارت� اشاره�ای� هیچ� بدون� نویسنده� چهارم:� نکتة 
گونه�ای�که�خوانندۀ�بی�خبر�تفاوت�بین�محبّت�متداول�مادران�و�معّلمان�به�فرزندان�و�نوجوانان�را�
که�مقتضای�حکمت�إلهی�است�و�موضوع�اصلی�سخن�ماّلصدراست�با�عشق�شدیدی�که�موجب�
غفلت�از�غیر�محبوب�است�متوّجه�نمی�گردد�و�می�پندارد�موضوع�کالم�مّلصدرا همان�امری�است�

که�در�تداول�زبان�فارسی�امروز�بدان�»عشق«�می�گویند�
نکتة پنجم:�بعد�از�این�تقطیع�و�تحریف،�نویسنده�که�وجدان�خود�را�معیار�تشخیص�می�داند،�
به�وجدان�پاک)!(�خود�مراجعه�کرده�و�چنین�یافته�که�تلّذذ�از�چهرۀ�زیبای�محبوب�بدون�شهوت�
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ممکن�نیست�و�میان�این�محبّت�با�محبّت�شهوانی�تفاوتی�نمی�باشد�
افتراء�و�جسارت�به�أولیاء� آری،�وجدانی�که�آلوده�به�تجاهر�به�معاصی�کبیره�و�دروغ�و�
خدا�باشد،�جز�محبّت�شهوانی�چیزی�نمی�فهمد��ولی�اگر�کسی�مّدتی�به�تهذیب�نفس�خود�و�عمل�
به�دستورات�شرع�مشغول��شود�و�کمی�لطافت�نفس��یافته�و�یا�الأقّل�به�تدبّر�در�روایات�أهل��بیت�
علیهم�السالم�بنشیند�همچون�بزرگان�علم�اخالق�و�فقهای�بزرگی�که�نامشان�گذشت�می�فهمد�که�
محبّت�نفسانی�هویّتش�به�طور�کّل�با�محبّت�شهوانی�متفاوت�بوده�و�تلّذذ�از�نظر�به�وجوه��حسان�

نیز�منحصر�در�تلّذذ�شهوانی�نیست�
فرض�کنید�تهمت�زدن�به�مّلصدرا سهل��وآسان�است�و�در�قیامت�جلوی�شما�را�نمی�گیرند؛�
ولی�آیا�مّلمهدی�و�مّلاحمد�نراقی�و�سیّد�نعمة�اللـه�و�سیّد�عبد�اللـه��جزائری�و�مّلمحّمدتقی�و�
مّلمحّمدباقر�مجلسی�و�فاضل�قزوینی�و�آیة�اللـه�حکیم�و�آیة�اللـه�سیستانی�و آیة�اللـه�شبیری�نیز�از�
وجدان�پاک�شما�بی�بهره�بوده�اند�که�در�آثار�فقهی�و�اخالقی�خویش�اینگونه�بحث�ها�و�فروعات�را�

طرح�نموده�و�با�دقّت�اقسام�محبّت�و�نظر�را�تفکیک�نموده�اند؟!
التذاذ� قصد� به� را� غالمان� زیبای� چهرۀ� به� نگاه� فقهی� مستند� کدام� اساس� بر� ششم:� نکتة 
غیرشهوی�حرام�شمرده�اید؟�آیا�یک�پدر،�مجاز�به�نظر�به�صورت�زیبای�فرزند�خود�نیست؟�و�آیا�
نمی�تواند�از�تماشای�جمال�وی�التذاذ�برده�و�مسرور�شود�و�از�سر�محبّت�به�تماشای�وی�بنشیند؟�
پس�آن�روایات�که�گذشت�چیست؟�آیا�نظر�رسول�خدا�به�جمال�فاطمۀ�زهرا�سالم��اللـه�علیهما�یا�
سیّدالشهداء�به�جمال�علی�اکبر�سالم��اللـه�علیهما�با�شوق�و�محبّت�همراه�نبود�یا�این�نظرـ�نعوذ�باللـه�

ـ�نظر�شهوانی�بود؟�أعاذنا��اللـه�من�شرور�أنفسنا�

4. اشکال هفتم و هشتم:
»در�ادامه�مّلصدرا می�گوید:

فرق�است�بین�عشق�به�ُظرفا�که�منشأ�آن�نیکوشمردن�شمائل�محبوب�است�و�بین�
محبّتی�که�منشأ�آن�نکاح�است�و�میان�حیوانات�و�طبع�های�جنس�مشترک�است�

نابالغ�خوب�رو� از�چهرۀ�نوجوانان� لّذت�بردن� ماهیّت� به�عقیدۀ�هر�صاحب�خردی،�
با�لّذت�بردن�مردان�از�روی�زیبای�زنان�تفاوت�ندارد،�و�همچنین�مالکی�نمی�توان�
یافت�که�اّولی�را�مصداق�عشق�لطیف�و�روحانی�و�دومی�را�عشق�حیوانی�یا�شهوانی�

شمارد�«
نکتة هفتم:�نویسنده�می�گوید:�

تلّذذ�از�چهرۀ�جوانان�و�زنان�یکی�است�و� »به�عقیدۀ�هر�صاحب��خردی�ماهیت�
مالکی�برای�تمیز�عشق�روحانی�و�شهوانی�وجود�ندارد�«
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آری،�اگر�خرد�انسان�آلوده�به�ارتکاب�معاصی�بوده�و�از�عقل�نوری�محروم�باشد�چنین�
است؛�ولی�اگر�قدم�در�جاّده�تقوا�نهاده�و�طهارت�بیابد�و�یا�الأقل�توفیق�تحصیل�صحیح�علم�را�
بیابد�مالک�تفاوت�این�دو�محبّت�را�خواهد�فهمید��عجیب�است�که�مرحوم�صدرالمتألّهین�و�دیگران�
بزرگان�حکمت�و�اخالق�این�قدر�در�تفاوت�این�دو�نوع�محبّت�سخن�رانده�اند،�بازهم�نویسنده�اّدعا�

می�کند�هیچ�صاحب�خردی�نمی�تواند�مالکی�برای�تمایز�این�دو�نوع�محبّت�بیابد!
نکتة هشتم:�نویسنده�پنداشته�به�اّدعای�صدرالمتألّهین�تلّذذ�از�چهرۀ�زنان�همواره�شهوانی�
است�و�تلّذذ�از�چهرۀ�نوجوانان�نابالغ�خوبرو�روحانی�است�و�سپس�به�دنبال�تفاوت�این�دو�قسم�
رفته�است��در�حالی�که�تلّذذ�از�چهرۀ�زنان�و�نوجوانان�هر�دو،�دارای�دو�قسم�شهوانی�و�نفسانی�است�

چنانکه�از�عبارات�مّلصدرا نیز�آشکار�است�

5. اشکال نهم:
»فالسفه�و�عرفا�در�توصیه�به�عشق�مجازی،�مصادیقی�را�مطرح�می�کنند�که�از�سیرۀ�
برخی�از�آنان�بر�می�آید�که�عامل�به�این�تفّکر�نیز�هستند،�عبارت�زیر�را�بخوانید�و�

در�مورد�آن�قضاوت�کنید�
مّلصدرا می�گوید:

این�عشق�برای�شخص�انسان،�وقتی�که�سرآغازش�افراط�شهوت�حیوانی�نباشد،�
بلکه�نیکو�شمردن�شمائل�معشوق�و�نیکویی�ترکیب�و�موزون�بودن�مزاج�و�حسن�
اخالق�و�تناسب�حرکات�و�افعال�و�ناز�و�کرشمۀ�او�باشد،�از�جملۀ�فضیلت�ها�به�

شمار�می�آید�
گیریم�که�استحسان�اخالق�نیکوی�معشوق�از�باب�میل�به�امری�روحانی�و�معنوی�
ناز�و� باالتر�»غنج«�و�»دالل«�یعنی� از�آن� افعال�و� تناسب�حرکات�و� آیا� اّما� باشد،�

کرشمۀ�معشوق�را�می�توان�سرچشمۀ�عشق�روحانی�دانست؟!«
نکتة نهم:�این�سؤال�نویسنده�بسیار�عجیب�است!�آیا�لّذت�مادران�از�تماشای�غنج�و�دالل�
و�ناز�کودکان�خردسال�و�برانگیخته�شدن�عواطف�و�ابراز�کلمات�محبّت�آمیز�به�ایشان�)قربان�صدقه�
شدن(�و�نازالما�خواندن�از�سر�شهوت�صادر�می�شود؟�ناز�و�کرشمه�چیزی�جز�اثر�صفات�نفس�
چون�لطافت�و�حیاء�و����نیست�که�در�اطوار�بدن�منعکس�می�گردد�و�به�طور�طبیعی�در�ایجاد�محبّت�

نفسانی�اثر�خواهد�گذاشت�
چقدر�انسان�باید�سنگین�دل�و�قاسی�یا�سست�رأی�و�غافل�باشد�که�تمام�این�مفاهیم�عالی�

را�در�محبّت�جوشیده�از�آتش�شهوت�خالصه�نموده�و�چیزی�غیر�از�آن�نفهمد؟
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6. اشکال دهم:
»شگفتا!�مّلصدرا در�ادامه�در�وصف�چنین�عشقی�می�گوید:�این�عشق،�قلب�را�نرم�

می�کند،�ذهن�را�بر�می�افروزد؛�و یثبت النفس على إدراک ااُلمور الشریفة...
حتّی�اگر�عشق�دارای�خاصیّت�ترقیق�قلب�باشد،�آیا�نرم�گشتن�دل�از�هر�طریقی�

معقول�و�مشروع�است؟
این�اّدعا�که�عشق�قلب�را�نرم�می�کند�و�ذهن�را�برمی�افروزد�را�با�کالم�مولی�الموحّدین�

أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�مقایسه�کنید:
»َمن َعِشَق َشیئًا أعَشی بَصَره، و أمَرَض قلبَه، َفهو یَنُظُر بَِعیٍن غیِرصحیحةٍ، و یَسَمُع 
بُِاُذٍن غیرَسمیعةٍ، َقدَخَرَقت الشهواُت عقَلُه و أماتَِت الدنیا َقلبَُه«؛�هر�کس�عاشق�شیئی�
شد،�دیده�اش�را�کور�و�دلش�را�بیمار�سازد،�پس�با�چشمی�نابینا�بنگرد�و�با�گوشی�

ناشنوا�بشنود،�شهوات�عقلش�را�دریده،�و�دنیا�قلبش�را�میرانده.«
نکتة دهم:�در�اینجا�نویسنده�که�پیش�از�این�تفاوت�عشق�نفسانی�و�شهوانی�را�انکار�کرد�
ابتدا�میان�کالم�مّلصدرا در�باب�عشق�نفسانی�عفیف�و�فرمایش�حضرت�مولی�الموالی�أمیرالمؤمنین�
علیه�السالم�دربارۀ�عشق�ناشی�از�شهوت�مقایسه�نموده�و�پنداشته�سخن�مّلصدرا با�روایت�حضرت�

مخالف�است�
باید�دانست�که�اّوالً�فرمایش�حضرت�یقینًا�إطالق�نداشته�و�شامل�هر�عشقی�چون�عشق�به�
خداوند،�أولیاء�خدا�و�إخوان�ایمانی�نخواهد�بود�و�فقرۀ�شریفۀ:�»قد�خرقت�الشهوات�عقله«�بهترین�

شاهد�بر�این�امر�می�باشد�که�نشان�می�دهد�مراد�عشقی�است�که�ریشه�در�شهوات�دارد�
ثانیًا�گرچه�شاید�فرمایش�حضرت�برخی�از�انواع�عشق�نفسانی�را�نیز�در�برگیرد�)که�ما�نیز�
در�فصل�اّول�کتاب�اشاره�نمودیم(؛�زیرا�گاه�شهوات�در�معنای�أعّم�از�اصطالح�شهوت�در�بحث�ما�
به�کار�می�رود�و�شامل�هرگونه�تمایل�به�ماسوی��اللـه�که�موجب�لّذت�انسان�گردد�می�باشد؛�ولی�باز�

هم�باید�دقّت�نمود�که�مفاد�فرمایش�حضرت�با�کالم�مّلصدرا مخالف�نیست�
کالم�مرحوم�مّلصدرا قّدس�سّره�این�است�که�حصول�عشق�منجّر�به�این�می�شود�که�شخص�
در�اثر�قطع�علقه،�از�عالم�طبع�منصرف�گشته�و�به�برخی�امور�نفسیّه�و�باطن�خود�مشغول�گردد�
و�نفسش�بر�ادراک�برخی�از�امور�شریفۀ�متعّلق�به�نفس�و�نیز�عالم�مثال�قدرت�می�یابد�و�لذا�در�
میان�بسیاری�از�عاشقان�راستین�باب�مکاشفات�مثالی�ـ�خصوصًا�در�ارتباط�با�معشوق�ـ�باز�بوده�و�
تله�پاتی�و�حّس�ششم�در�آن�ها�فّعال�می�گردد�و�این�عشق�نفس�را�لطافت�و�رقّت�بخشیده�از�مرتبه�

لّذات�حّسی�باال�می�برد�
ولی�فرمایش�بلند�حضرت�مولی�الموالی�این�است�که�این�عشق�چون�تمام�توّجه�انسان�را�
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به�معشوق�منعطف�می�کند،�قدرت�تصمیم�گیری�صحیح�را�از�وی�سلب�می�کند،�و�به�مقتضای�حّب 
الشيء يُعمي و یُصّم�عیوب�محبوب�را�ندیده�و�نقائص�او�را�نمی�شنود،�و�در�انتخاب�مسیر�مستقیم�
به� اشتغال� دنیا�که� به�معشوق�خود�توّجه�می�کند؛�و� به�خطا�رفته�و�در�همۀ�تصمیم�گیری�ها�فقط�

ماسوی��اللـه�است�قلب�او�را�می�میراند�و�عقل�او�را�که�داعی�إلی��اللـه�است�از�کار�می�افکند��
این�سخن�منقول�از�حضرت�عین�حق�و�صواب�است�و�مرحوم�مّلصدرا نیز�در�خالل�کالم�
خود�به�آن�اشاره�فرموده�بود؛�زیرا�این�عشق�گرچه�نسبت�به�انساِن�غرق�در�شهوات�حّسی�نوعی�
کمال�است،�ولی�فی�نفسه�نقص�و�خطا�و�انحراف�از�صراط�مستقیم�است�و�لذا�نباید�در�آن�توقّف�

نموده�و�به�آن�قناعت�کرد�
بنابراین�با�تأّمل�آشکار�می�شود�که�کالم�مّلصدرا با�فرمایش�حضرت�هیچ�منافاتی�ندارد،�
بلکه�وی�در�خالل�کالم�خود�به�اشکاالت�این�عشق�نیز�اشاره�کرده�و�تصریح�نموده�بود�که�این�

عشق�نسبت�به�اشتغال�به�عالم�قدس�از�رذائل�است�

7. اشکال یازدهم: تحریف عجیب در عبارت مّلصدرا
باری�نویسنده�بعد�از�نقل�روایت�مزبور�که�در�ذّم�تعّشق�بود،�سعی�می�کند�با�تحریف�در�

عبارتی�از�مرحوم�صدرالمتألّهین�وی�را�در�مقابل�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�قرار�دهد:
»این�اّدعا�که�عشق�قلب�را�نرم�می�کند�و�ذهن�را�برمی�افروزد�را�با�کالم�مولی�الموحّدین�

أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�مقایسه�کنید:
»َمن َعِشَق َشیئًا أعَشی بَصَره، و أمَرَض قلبَه، َفهو یَنُظُر بَِعیٍن غیرصحیحةٍ، و یَسَمُع 
بُِاُذٍن غیرَسمیعةٍ، َقدَخَرَقت الشهواُت عقَلُه و أماتَِت الدنیا َقلبَُه«؛�هر�کس�عاشق�شیئی�
شد،�دیده�اش�را�کور�و�دلش�را�بیمار�سازد،�پس�با�چشمی�نابینا�بنگرد�و�با�گوشی�

ناشنوا�بشنود،�شهوات�عقلش�را�دریده،�و�دنیا�قلبش�را�میرانده�
و�لیکن�پدر�تعّقل�می�گوید:

»اعلم�أّن�هذه الصفة�)عشق(�الجلیلة…�و�إن�أنکرها�الخائضون في عالم�األجسام،�
الراتعون في مراتع�الدواّب�و�األنعام،�کبعض�المنتسبین�إلی�علم�الکالم،�إّل�أّن�األنبیاء�
و����المرتفعین�عن�مزابل�الجّهال�جعلوها�كعبة�اآلمال�و وسیلة المقاصد�و قبلة�جمیع�

األعمال«�«
نکتة یازدهم:�نویسنده�در�این�نقل�با�حذف�سه�کلمه�و�گذاردن�نقطه�چین�به�جای�آنها�و�
نیز�اسقاط�ذیل�عبارت�مّلصدرا این�طور�وانمود�کرده�که�سخن�آن�مرحوم در�مورد�عشق�مجازی�
است،�و�با�این�ترفند�کالم�وی�را�مناقض�فرمایش�مولی�الموالی�معرفی�نموده،�و�بدین�وسیله�اوج�

بی�دقّتی�یا�بی�تقوائی�خود�را�به�نمایش�گذارده�است��
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این�عبارِت�مرحوم�مّلصدرا در�کتاب�کسراألصنام�در�بیان�عشق�به�خداوند�متعال�است�
ندارد�� ارتباطی�به�عشق�مجازی�و�مورد�روایت�حضرت� نامیده�می�شود�و�هیچ� که�عشق�حقیقی�
مناسب�است�در�اینجا�عین�عبارات�صدرالمتألّهین�را�بیاوریم�تا�مخاطبین�به�وضوح�مشاهده�نمایند�
که�مخالفین�حکمت�و�عرفان�که�خود�را�مدافع�مکتب�أهل��بیت�علیهم�السالم�معّرفی�می�کنند،�در�چه�

پایه�ای�از�صداقت�و�التزام�به�احکام�شرعی�و�حدود�إلهی�اند��
صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�در�فصل�دوم�از�مقالۀ�سوم�کسراألصنام�که�در�ذکر�صفات�ابرار�و�

مقّربین�است��در�تشریح�صفت�عشق�و�شوق�به�خداوند�متعال�می�فرماید:
»فصل�في�اإلشارة�إلی�صفة العشق�و�الّشوق�

اعلم�أّن�هذه�الّصفة الجلیلة بالقیاس إلیه سبحانه،�و�إن�أنکرها�الخائضون في�عالم�
الکالم،� إلی�علم� المنتسبین� األنعام،�کبعض� الّدواّب�و� مراتع� في� الراتعون� األجسام�
اّل�أّن�األنبیاء�و�األولیاء�صلوات��اللـه�علیهم�من�الملک�المتعال�و�العلماء�المرتفعین�عن�

مزابل�الجّهال�جعلوها�كعبة اآلمال و وسیلة المقاصد و قبلة جمیع�األعمال�
المرسلین�و�خاتم�األصفیاء�علیه�وآله�سالم��اللـه�الحقّ�المبین  لهذا�تری شریعة�سیّد� و�
مشتملًة علی�ذکر المحبّة�و�العشق�في�مواضع�كثیرة من  آیات و أحادیث عدیدة.�
و�کلمات�العلماء�و�الفضالء�من�ذوي�االعتبار�و�اُولي�األبصار،�محتویة�علی�وصف�
العّشاق�اإللهیّین�و�الوالهین�المشتاقین�إلی�جمال�رّب�العالمین�و�الهائمین في�عظمة�
أّول�األّولین��و�الحکماء�قّدس��اللـه�أسرارهم�وأنوارهم��حکموا�بسریان محبّة  اللـه�في�
النّبات�بالحّجة و�البرهان،�و�أحکموا�القوَل�بأّن� جمیع�الموجودات�حتّی�الجماد�و�
مبدأ�جمیع�الحرکات�و�السکنات�في�العالیات�و�السافالت�من�الفلکیّات�و�األرضیّات�

هو عشق  الواحد األحد و�الّشوق�إلی�المعبود�الّصمد�
و�أّما�الهائمون�في�مهوی�الجهالت�و�التائهون�في�تیه�الغفالت�المشتغلون�باکتساب�
ُحطام�عالم�األجسام�و�جمع�ثمار�األشباح�و�أکمام�األجرام،�فهم�حیث�الیقصدون�في�
�إّل�مستلّذات اآلخرة�و�مشتهیاتها،�لکونها�أدوم� �لغایة بالهتهمـ� عباداتهم�و�حرکاتهمـ�
و�ألّذ�و�أشهی�مّما�یجدون�في�الدنیا،�فلیس�من�شأنهم�الوصول�إلی�عشق  المولی�
و�االنخراط�في�سلک�عباده��الذین�الیکّدرون�برجاء�جنّة�و�خوف�جحیم�منبع�عشق�

معبودهم�الفائض�من�رشحات�نعیمه�عین�تسنیم؛�فُهم في�وادٍ�و�هؤالء في�وادٍ�

�1عـــارف�بـــه�جســـتجوی�مـــی�الله�گـــون�رود«طفـــالن�ره�نشســـته�بـــه�اّمیـــد�جـــوی�شـــیر�

1. کسرأصنام�الجاهلیّة،�ص134-132�
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)فصلی�در�اشاره�به�صفت�عشق�و�شوق:�بدان�که�هرچند�گرفتاران�غرقاب�عالم�
اجسام،�و�چراکنان�در�چراگاه�چهارپایان�صفت�واالی�عشق�به�خداوند�سبحان�را�
منکرند،�همچنانکه�گروهی�که�خود�را�به�علم�کالم�منتسب�دانند�نیز�اینچنین�اند؛�
از� که� دانشمندانی� همچنین� و� صلوات��اللـه�علیهم�من�الملک�المتعال� وأولیاء� أنبیا� لیکن�
مزبله�های�نادانان�فراتر�رفته�اند�آن�را�کعبۀ�آرزوها�و�وسیلۀ�رسیدن�به�خواسته�ها�و�قبلۀ�

جمیع�اعمال�خود�قرار�داده�اند�
از�این�روســت�کــه�می�بینــی�شــریعت�ســیّد��المرســلین�و�خاتــم��األصفیــاء�
ــه� ــن�مقول ــه�ای ــی�ب ــات�فراوان ــات�و�روای ــه�الحقّ�المبین�در�آی علیه�و�آله�سالم��اللـ
پرداختــه�اســت��و�کلمــات�دانشــمندان�و�فضــالی�مــورد�اعتمــاد�و�افــراد�صاحــب�
ــال� ــت�جم ــه�سرمس ــانی�ک ــت؛�کس ــی�اس ــاق�اله ــف�عّش ــر�از�توصی ــش�پ بین
ــت�� ــرده�اس ــان�ک ــود�بی�خودش ــت�او�از�خ ــوده�و�عظم ــان�ب ــروردگار�جهانی پ
همۀ� در� خدا� محبّت�� که� ساخته�اند� مبرهن� قّدس���اللـه�أسرارهم�و�أنوارهم� متألّه� حکمای� و�
موجودات�حتّی�جمادات�و��نباتات�ساری�است،�ونیز�اینکه�مبدأ�همۀ�حرکت�ها�و�سکون�ها�
در�اجسامی�عالی�و�سافل،�آسمانی�و�زمینی،�همان�عشق�واحد�احد،�و�شوق�به�معبود�صمد�

است�
به� و� سرگردان� غفلت� بیابان�های� در� و� کرده� سقوط� نادانی� پرتگا�ههای� در� که� آنان� اما�
چنگ�آوردن�متاع�عالم�ماده�مشغولند،�از�فرط�جهالت�و�بالهت،�هدف�خود�را�در�عبادات�و�
دیگر�اعمالشان�لّذت�ها�و�شهوت�های�آخرت�قرار�دهند؛�چرا�که�آنها�را�همیشگی�و�لذیذتر�
از�عالم�دنیا�دانند؛�چنین�کسانی�را�نسزد�که�به�عشق�مولی�واصل�گردند�و�در�شمار�بندگان�
او�بشمار�آیند؛�بندگانی�که�منبع�عشق�معبودشان�را�که�چشمۀ�تسنیم�از�رشحات�نعیم�آن�
می�جوشد�به�امید�بهشت�و�ترس�از�دوزخ�آلوده�نسازند��اینان�در�یک�وادی�و�آنان�به��وادی�

دگرند�

عـــارف�بـــه�جســـتجوی�مـــی�الله�گـــون�رود(�طفـــالن�ره�نشســـته�بـــه�اّمیـــد�جـــوی�شـــیر�
با�تعّجب�فراوان�می�بینیم�که�نویسنده�عبارت�»بالقیاس��الیه��سبحانه«�و�ذیل�آن�را�حذف�نموده�
و�این�عبارات�را�که�دربارۀ�عشق�حقیقی�است،�راجع�به�عشق�مجازی�و�در�نقطۀ�مقابل�فرمایش�

حضرت�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�وانمود�کرده�است!
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8. اشکال دوازدهم:
باری،�نویسنده�در�ادامه�عبارت�خود�می�نویسد:

»مّلصدرا در�قسمت�های�پایانی�مطالب�»رمانتیک«�خود�می�گوید:
آرزوی�عاشق�ُدنّو�و�نزدیک�شدن�به�معشوق�است؛�و�چون�این�آرزو�حاصل�شود�
باالتر�از�آن�درخواست�کند�و�آن�آرزوی�خلوت�کردن�و�نشستن�با�او�بدون�حضور�
هیچ�کس�می�باشد؛�و�چون�این�آرزو�بر�آورده�شده�و�مجلس�از�اغیار�خالی�گشت�
]از�اینجا�به�بعد�از�گفتن�این�مطالب�شرمگینم،�و�لیکن�مجبوریم�برای�روشن�شدن�
این�شخصیّت�پرآوازۀ�حکمت!�تفّکر�سکس�والیتۀ�وی�را�از�زبان�خودش�به�عینه�

روی�کاغذ�بیاورم[�آرزوی�درآغوش�کشیدن�و�بوسیدن�دارد�
چون�این�هم�برآورده�شد،�درخواست »دخول« و »جماع«�در�زیر�یک�لحاف�و�بستر�
و�التزام�به�تمام�جوارح�و�اعضا�را�بیشتر�از�آن�چه�درخور�است�دارد��با�این�همه،�
هنوز�شوق�به�حال�خودش�هست�و�آتش�نفس�همان�گونه�که�بوده�برجا�است�و�

بلکه�شوق�و�اضطراب�افزونی�می�یابد؛�چنان�که�آن�شاعر�می�گوید:
همدیگر�را�در�آغوش�کشیدیم�و�نفس�هنوز�اشتیاق�می�ورزید�که�آیا�پس�از�آغوش�
کشیدن�نزدیک�ترشدن�هنوز�هست!�دهانش�را�بوسیدم�تا�حرارت�عشقم�فرو�ریزد�

ولی�هیجان�و�اضطرابم�فزونی�گرفت�«
که� سابقًا�گذشت� است�� نویسنده� تحریف�های�عجیب� از� نیز� عبارت� این� دوازدهم:� نکتة 
مرحوم�مّلصدرا در�بیان�این�بحث�علمی�که�عشق�صفت�روح�است�نه�جسم،�استشهاد�فرموده�است�
به�اینکه�قرب�جسمانی�عشق�را�زائل�نمی�کند�و�در�بیان�این�امر�در�نهایت�عّفت�سخن�گفته�است��
با�وجود�اینکه�استعمال�کلماتی�چون�َوْطی،�دخول،�إیالج،�زنا�و�لواط�در�مباحث�علمی�
بسیار�عادی�است�و�در�روایات�مبارکات�نیز�در�موارد�نیاز�و�تشریح�بحث�های�علمی�مکّرر�به�کار�
می�رود�و�فقهاء�عظام�نیز�آثارشان�مشحون�از�این�کلمات�است؛�بلکه�تمثیل�به�وطی�جاریه�و�امثال�
نیز� مثال�دیگر� ده�ها� ـ�در�حالی�که� فقهی�چون�مکاسب�شیخ�است� متعارف�کتب� مثال�های� از� آن�
می�توان�به�جای�آن�ها�ارائه�نمود�ـ�با�این�همه�مرحوم�مّلصدرا در�نهایت�عّفت�کالم�سخن�گفته�
و�حتّی�در�بیان�عشق�شهوانی�از�چنین�تعابیری�استفاده�نکرده�است��اّما�نسبت�به�عشق�نفسانی�ـ�
که�محّل�بحث�است�ـ�بوعلی�سینا�و�مّلصدرا معتقدند�عاشق�هیچ�تمایلی�به�مسائل�جنسی�ندارد�و�
فقط�اتّحاد�را�می�طلبد�و�چنانکه�گذشت�اتّحاد�جسمی�هیچ�ربطی�به�نزدیکی�جنسی�ندارد��گذشته�
از�این�صدرالمتألّهین�قّدس�سّره�به�جهت�رعایت�بیشتر�عّفت�به�جای�تعبیر�»أکثر�ما�یمکن«�در�کالم�
إخوان�الّصفاء�از�تعبیر�»أکثر�ما�ینبغي«�استفاده�نموده�و�چنین�تعبیر�نموده:��الدخول في لحاف واحد 
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و االلتزام بجمیع الجوارح أکثر ما ينبغي )داخل�شدن�در�یک�لحاف�و�التزام�و�اتصال�با�همۀ�اعضا�
به�نهایت�مقداری�که�جائز�و�شایسته�است(�

اّما�نویسندۀ�بی�سواد�یا�بی�تقوا�عبارت�را�چنین�ترجمه�نموده:�»درخواست�دخول�و�جماع�در�
زیر�یک�لحاف�و�بستر«�و�این�قدر�متوّجه�نشده�ـ�یا�خود�را�به�نفهمیدن�زده�ـ�که�دخول�در�اینجا�
به�معنای�داخل�شدن�است�که�با�»فی«�متعّدی�می�شود�و�متعلق�آن�لحاف�واحد�است�و�اگر�مراد�
مّلصدرا معنایی�بود�که�نویسنده�پنداشته�باید�می�گفت:�»الدخول بالمعشوق تحت لحاف واحد«.
و�البته�این�جعل�و�تحریف�نویسنده،�امری�تازه�نیست��جمعی�از�معاندین�بی�تقوای�مرحوم�
آقا� بی�تقوا� عالم� جمله،� از� نموده�اند�� منتسب� وی� به� را� آن� از� بیش� بلکه� افترا� این� صدرالمتألّهین�

محّمدعلی�کرمانشاهی�در�کتاب�مملّو�از�دروغ�و�افتراء�خود�می�نویسد:
در� نغمه� بلکه� نموده،� نووی� تقلید� َفَسوی�1شیرازی� مّلصدرای� »فاضل�حکیم�
طنبور�افزوده�و�تجویز�تحسین�معانقه�و�مالمسه�و�تقبیل�و�دخول�و�لواط�
به�معشوق�فرموده�رّداً علی الشرع الشریف.�از�برای�این�فعل�خبیث�فوائد�
اواخر� در� مترتّب�ساخته��پس� آن� بر� عقلیه� فخیمۀ� غایت� و� عظیمۀ�حکمیّه�

مجّلد�رابع�أسفارش�چنین�گفته�و�بافته:���«�2
و�در�ترجمه�عبارت�مزبور�مّلصدرا�آورده:�

را� همدیگر� و� بغل�گیری� همچنین� و� معشوق� به� لواط� و� دخول� کند� »خواهش�
تنگ�گرفتن�و�جمیع�بدن�را�بهم�رسانیدن�به�منتهائی�حّد�امکان�«3

و�سپس�شروع�نموده�مطالبی�را�در�باب�لواط�ـ�همراه�با�تمسخر�و�طعنه�ـ�مطرح�نموده�و�
نسبت�تجویز�آن�را�به�مّلصدرا قّدس��اللـه�سّره�تکرار�کرده�است�

ممکن�است�فرض�کنیم�آقا�محّمدعلی�در�ترجمۀ�قسمت�اّول�عبارت�مذکور�بدین�شکل�
بی�تقصیر�است،�زیرا�در�عبارت�عربی�منقول�در�کتاب�وی�کلمه�»في�لحاف�واحد«�نیامده�است؛�4
ولی�آیا�آقا�محّمدعلی�با�آن�فقاهت�و�دقّت�نظر�که�در�مقامع�الفضل�وی�آشکار�است،�این�قدر�متوّجه�
الشرع� علی� رّداً� نه�تجویز�آن� معانقه�و�دخول�است�و� تقبیل�و� نه�مدح� این�عبارت� نمی�شود�که�

1. َفَســوی�در�ظاهر�منســوب�به�»فسا«�از�توابع�شــیراز�است�و�اســتعمال�آن�دربارۀ�مّلصدرا�مرسوم�نیست،�ولی�آقا�
محّمدعلی�که�در�بی�ادبی�و�جســارت�به�بزرگان�ید�طوالیی�دارد�از�این�کلمه�به�این�جهت�اســتفاده�می�کند�که�ایهام�

انتساب�به�»فسوه«�در�آن�است�
2. خیراتیه،�ج�2،�ص�345�

3. همان،�ص�361�
4. همان،�ص�353�
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الشریف؟!�و�آیا�نمی�فهمد�که�»أکثر�ما�ینبغي«�به�معنای�»منتهای�حّد�امکان«�نیست؛�بلکه�به�عکس�
اشاره�به�این�دارد�که�نوعی�از�اتّحاد�مصداق�»ما�الینبغي«�است؟!

�از�کجای�عبارت�أسفار�استشمام�حسن�این�امور�می�شود�تا�اینطور�بی�پروا�به�عالم�متّقی�و�
بزرگ�شیعه�و�پاسدار�حقیقی�معارف�قرآن�و�عترت�نسبت�تجویز�لواط�داده�شود،�آن�هم�رّداً علی 
الشرع الشریف،�و�سپس�حکایاتی�مبتذل�از�لواِط�لواط�کنندگان�نقل�نموده�و�همۀ�این�قبائح�را�به�

فرمایشات�ماّلصدرا�دوخته�و�وی�را�متّهم�نمائیم؟!
ْوَنُه  ُه ِمنُْهْم َلُه َعَذاٌب َعظِيٌم * …إِْذ َتَلقَّ ْفِك ُعْصَبٌة ِمنُْكْم… َو الَِّذی َتَولَّ كِْبَ ِذيَن َجاُءو بِاْلِ إِنَّ الَّ

نًا َو ُهَو ِعنَْد  الَلـِه َعظِيمٌ .1 َسُبوَنُه َهيِّ بَِأْلِسنَتُِكْم َو َتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َو َتْ
)قطعًا�کسانی�که�آن�بهتان�را�مطرح�کردند�دسته�ای�از�شما�بودند����و�آن�کس�از�ایشان�که�
سهم�عمده�ای�در�گسترش�آن�بهتان�بر�عهده�داشته،�عذابی�بزرگ�خواهد�داشت����آنگاه�که�آن�را�از�
زبان�یکدیگر�می�گرفتید�و�با�دهان�های�خود�چیزی�را�که�بدان�علم�نداشتید،�می�گفتید�و�گفت�و�شنود�

آن�را�آسان�می�پنداشتید�در�حالی�که�نزد�خدا�امری�بزرگ�بود(�
عجیب�اینجاست�که�عبارت�مّلصدرا حتّی�کنایه�از�جماع�و�دخول�نیز�نیست،�بلکه�نهایت�
مطلوب�مذکور�در�آن�اتّصال�کامل�اعضاء�به�یکدیگر�است�که�أعّم�از�دخول�است�و�چون�مفروض�

بحث،�عشق�نفسانی�است،�تحریک�شهوانی�نیز�در�آن�فرض�نشده�است�
گذشته�از�همۀ�اینها�مرحوم�مّلصدرا�با�عبارت:�»أکثر�ما�ینبغي«�)به�نهایت�مقداری�که�جائز�
وسزاوار�است(�اشاره�کرده�که�نوعی�اتّصال�جسمی�هست�که�ممنوع�بوده�و�از�محّل�بحث�خارج�
می�باشد؛�ولی�آقا�محّمدعلی�این�قسمت�را�نیز�در�ترجمه�نیاورده،�و�با�کمال�بی�تقوایی�نسبت�تجویز�

این�عمل�شنیع�را�طرح�کرده�است�
آری�این�است�هویّت�جمعی�فراوان�از�مخالفان�عرفان�و�حکمت�متعالیه�و�دشمنان�أولیاء�خدا�

که�غرق�در�معاصی�کبیره�شده�و�به�هر�تهمتی�دست�می�زنند�و ُهم یَحسبون أنّهم یُحسنون صنعًا.

9. اشکال سیزدهم و چهاردهم:
باز�گردیم�به�بافته�های�کتاب�بافته�ها:

نکتة سیزدهم:�نویسنده�که�در�بی�عّفتی�در�کالم�حّقًا�اعجوبه�ای�است�و�در�عبارات�همین�
و���� قاعده،�سکس�والیته� قاعدگی� استجماعات،� بول�دانان،� زشتی�چون:� تعابیر� از� که� دیدیم� بخش�
استفاده�نموده�و�در�خالل�مطالب�ده�ها�جسارت�با�عبارت�زشت�آورده،�به�سنّت�مرسوم�تفکیکیان�

ناگهان�خود�را�اهل�ادب�جا�زده�و�در�میان�عبارت�مرحوم�مّلصدرا�این�عبارت�را�افزوده�است:

1. آیات��11و��15از�سورۀ�24:�النّور�



144

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

»از�اینجا�به�بعد�از�گفتن�این�مطالب�شرمگینم،�و�لیکن�مجبوریم�برای�روشن�شدن�
این�شخصیّت�پرآوازۀ�حکمت!�تفّکر�ِسکس�والیتۀ�وی�را�از�زبان�خودش�بعینه�روی�

کاغذ�بیاورم�«�
باری�وی�پس�از�این�معرکه�گیری�و�هیاهو�می�نویسد:

اینکه�بر�اشراقاتی�که�بر�قلب� انتها�از�حضرت�حق�طلب�استغفار�می�کنیم�از� »در�
بنده�اش�صدرا،�آن�فرید�عصر،�نازل�کرده�اشکال�وارد�کردیم؛�زیرا�مّلصدرا�به�مانند�

قبلۀ�خود�ابن�عربی،�مطالب�خود�را�متعّلق�به�خداوند�می�داند!!«
و�سپس�در�حدود�شش��صفحه��و��نیم�انواعی�از�مطالب�دروغ�را�دربارۀ�مرحوم�مّلصدرا�
ردیف�می�نماید�و�اّدعا�می�کند�که:�وی�انسانی�متکبّر�بوده�که�مطالب�خود�را�علم�لدنّی�می�دانسته�و�
اگر�خوفی�نمی�داشت�اّدعای�نبّوت�می�کرد��وی�شخصیّت�خود�را�بی�بدیل�می�شمارد،�در�حالی�که�از�

کسانی�است�که�شیاطین�بر�وی�نازل�می�شدند�و���
سپس�پس�از�این�همه�سخنان�زشت�و�افترائاتی�که�برای�هر�یک�در�آخرت�سالها�باید�درنگ�

نموده�و�پاسخ�دهد�می�نویسد:
»توجیه سّر بودن کالم صدرا در اظهار عشق به ظرفاء

بیانات� این� از� می�دانند� خود� مرشد� و� مراد� را� مّلصدرا� که� عّده�ای� است� ممکن�
صدرا�تعّجب�کنند؛�زیرا�تبلیغی�که�نسبت�به�مقام�علمی�وی�از�طریق�رسانه�های�
گروهی�از�جمله�صداوسیما�و�مطبوعات،�و�به�خصوص�بزرگد�اشتی�که�برای�وی�
برگزار�می�کنند،�هاله�ای�از�قداست�نسبت�به�این�شخصیّت�در�ذهن�روندگان�فلسفه�

می�اندازد�و�لذا�متوّسل�به�توجیهات�و�تأویالت�عدیده�و�رقیقه�می�شوند�
این�توجیهات�را�می�توان�به�سه�دسته�تقسیم�کرد:

1��این�مطالب�به�صدرا�تعّلق�ندارد،�بلکه�منسوب�به�وی�است�
2��صدرا�در�مقام�تقیّه�بوده�

3��کلمات�صدرا�تمامًا�اسرار�است�و�اهل�سّر�می�دانند،�و�اهل�ظاهر�را�با�اهل�سّر�
چه�کار�«

نکتة چهاردهم:�آنچه�مسّلم�است�اینکه�این�مطالب�بالکّل�دروغ�است��هیچ�یک�از�حکمای�
صدرائی�و�مدافعین�مّلصدرا�تا�به�حال�در�استناد�مطالب�موجود�در�کتاب�شریف�أسفار�به�مرحوم�
مّلصدرا�تشکیک�ننموده؛�و�هیچ�کس�نیز�احتمال�تقیّه�بودن�آن�را�مطرح�نکرده�است�و�جائی�نیز�برای�
طرح�تقیّه�در�این�مسائل�وجود�ندارد��چنانکه�هیچ�کس�تا�به�حال�نگفته�که�این�دست�از�کلمات�

مرحوم�مّلصدرا�اسرار�است�و�اهل�ظاهر�را�با�اهل�سّر�چه�کار�
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آری،�یک�نکته�هست�و�آن�اینکه�فلسفه�همچون�بسیاری�دیگر�از�دانش�ها،�دانشی�عمیق�و�
تخّصصی�است�که�فهم�آن�متوقّف�بر�طی�دورۀ�تحصیلی�و�آموختن�اصطالحات�و�مفاهیم�عمیق�آن�
می�باشد�و�بدیهی�است�که�کسانی�همچون�نویسندۀ�این�کتاب�که�از�ترجمه�یک�عبارت�سادۀ�عربی�
عاجزند،�توان�فهم�مسائل�عرشی�کتاب�أسفار�را�نخواهند�داشت��مسائل�أسفار�سّر�نیست،�بلکه�
مباحثی�عمیق�است�که�محتاج�زانوزدن�در�نزد�اساتید�است�و�متأّسفانه�تفکیکیان�چون�بدون�استاد�

وارد�این�مباحث�می�شوند،�دست�خالی�از�َسِر�این�سفره�بر�می�خیزند�

10. اشکال پانزدهم تا هفدهم:
نویسنده�سپس�می�نویسد:

»جواِب�قسم�اول�و�دّوم:�با�توجه�به�بیانات�نظریه�پرداز�بزرگ�مکتب�صدرا�)حاجی�
سبزواری(�و�هم�چنین�مهره�های�درشت�فلسفۀ�صدرائی،�این�دو�احتمال�کاماًل�مردود�

است�
حاجی�سبزواری�در�حاشیۀ�أسفار�در�ذیل�همین�گفتار�عاشقانۀ�صدرا�می�گوید:

»اگر�کسی�اشکال�کند�که:�چگونه�می�شود�کسانی�که�ُمتصّلب�و�متوغِّل�در�شریعت�
و�طریقت�هستند�و�از�طرفی�این�مطالب�را�بر�زبان�جاری�می�کنند،�با�شریعت�مطهره�

قابل�جمع�است؟
عشقی� چنین� اینکه� به� توّجه� با� و� واالی�صدرا� به�شخصیّت� توّجه� با� عبارتی،� به�
را�شرع�امضا�نکرده،�چطور�بین�این�عشق�و�بین�شرع،�و�یا�بین�این�عشق�و�بین�

شخصیّت�صدرا�می�توان�جمع�کرد؟!
جواب�می�گوییم:�این�مقوله�مانند�امر�و�نهی�است،�مثل�وجوب�بیرون�رفتن�از�مکانی�
غصبی�که�واجب،�در�عین�حال�تصّرف�در�آن�هم�محسوب�می�شود�که�جایز�نیست�
آنکه� )ضمن� باشند� خوبرویان� با� عشق�بازی� مأمور� است� ممکن� میانحال،� سالکاِن�
دیگر� عالئق� از� که� می�کند� کمک� را� آنان� عشق�بازی� است(� ناروا� کار� این� شروع�
بگسلند�و�چون�به�معایب�همان�عشق�بازی�هم�برخوردند،�دلبستگی�به�عالم�طبیعت�

را�یکباره�فرو�گذارند�«
از�این�بیان�حاجی�سه�نکته�مشخص�می�شود:

1��مطلب�تعّلق�دارد�به�خود�مّلصدرا�و�وارداتی�نیست�
2��هیچ�گونه�تقیّه�ای�در�کار�نبوده�است�

3��همان�مطلبی�که�ما�فهمیدیم،�مراد�مّلصدرا�بوده؛�چرا�که�خود�حاجی�در�»إن�
توجیه� را� مّلصدرا� کالم� »قلت«�سخیف�بودن� در� بعد� می�کند،� اشاره� آن� به� قلت«�
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می�کند��
زمین� از� در�خروجش� فرد�غاصب� باید�گفت:�گرچه� توجیه�حاجی� با� ارتباط� در�
غصبی�چاره�ای�ندارد�و�مجبور�است�و�در�این�حال�مرتکب�تصّرف�نیز�می�شود،�
لیکن:�االمتناع باالختیار الینافي االختیار«؛�چرا�که�فرد�غاصب�با�اختیار�مرتکب�

معصیت�شده�و�وارد�زمین�غصبی�شده�«
نکتة پانزدهم:�نویسنده�در�این�عبارات�نیز�پیش�از�هر�چیز�عبارت�مرحوم�حاج�ماّلهادی�
را�تحریف�کرده�است��در�عبارت�مرحوم�حاج�مالهادی�سبزواری�مطالب�مزبور�از�زبان�مشایخ�
طریقت�نقل�شده�است،�ولی�نویسنده�مطالب�را�از�زبان�حاج�مالهادی�به�مّلصدرا�نسبت�داده�تا�

نتیجه�بگیرد�این�طریقه�مورد�تأیید�مّلصدرا�نیز�هست�و�گفته�است:�
»با�توّجه�به�شخصیّت�واالی�صدرا�و�با�توّجه�به�اینکه�چنین�عشقی�را�شرع�امضا�
نکرده،�چطور�بین�این�عشق�و�بین�شرع،�و�یا�بین�این�عشق�و�بین�شخصیّت�صدرا�

می�توان�جمع�کرد؟!«
ما� که� مطلبی� »همان� است:� گرفته� نتیجه� حاجی� مرحوم� بیان� از� نویسنده� شانزدهم:� نکتة 
فهمیدیم�مراد�مّلصدرا�بوده�است�«��این�سخن�نشان�می�دهد�که�نویسنده�فرمایش�مرحوم�حاجی�را�

نیز�نفهمیده�و�خطائی�اندر�خطا�از�او�سر�زده�است�
الینافي� باالختیار� »االمتناع� قاعدۀ� به� و� آورده� حاجی� مرحوم� نقد� در� آنچه� هفدهم:� نکتة 
االختیار«�تمّسک�جسته�است�صحیح�نیست؛�زیرا�مفروض�بحث�مشایخ�این�است�که�شخص�پیش�
از�رفتن�به�محضر�مشایخ�مبتال�به�انواع�صفات�رذیله�گشته�و�اکنون�در�مقام�اصالح�صفات�رذیله�و�

خروج�از�معاصی�است��توضیح�و�تفصیل�این�مطلب�در�بخش�اّول�این�کتاب�گذشت�

11. اشکال هجدهم: 
نویسنده�در�ادامه�آورده:

»دّومین�شخصیت�پرآوازۀ��فلسفه�که�به�عشق�مجازی�و�بیان�صدرا�تصریح�کرده،�
عّلمه�طهرانی�است��وی�بعد�از�ذکر�اشعار�عاشقانه�ای�که�صدرا�به�عنوان�شاهد�

عشق�بازی�خود�آورده،�می�گوید:
»چقدر�این�اشعار�نغز�و�آبدار�است��اصوالً�عشق�مجازی�قنطرۀ�عشق�حقیقی�است،�
و�تشبیهات�و�استعارات�و�کنایات�و�عباراتی�که�در�عشق�مجازی�یا�در�مظاهر�و�
مجالی�از�محبوب�حقیقی�به�کار�می�رود،�چقدر�می�تواند�نشانگر�و�روشنگر�همان�

عشق�حقیقی�باشد!«
بیان�عّلمه�در�تبیین�عشق�مطرح�شده�از�جانب�صدرا�و�قاعدۀ�»المجاز قنطرة الحقیقة«�



147

آن�قدر�شّفاف�است�که�معنا�ندارد�کسی�بگوید�منتقد�کالم�صدرا�را�نفهمیده�است�«
نکتة هجدهم:�پیش�از�این�عین�عبارت�مرحوم�عّلمه�طهرانی�نقل�شد�و�روشن�شد�که�
فرمایش�حضرت�عّلمه�هیچ�ارتباطی�به�کالم�مّلصدرا�ندارد��1کالم�حضرت�عّلمه�ناظر�به�تقریر�
قاعده�در�مقام�اثبات�و�کالم�مّلصدرا�ناظر�به�مقام�ثبوت�بود�و�نویسنده�که�هیچ�کدام�را�نفهمیده�

است�اّدعا�کرده�که:�
قنطرة  »المجاز  قاعدۀ� و� جانب�صدرا� از� شده� مطرح� عشق� تبیین� در� عّلمه� »بیان�
الحقیقة«�آن�قدر�شّفاف�است�که�معنا�ندارد�کسی�بگوید�منتقد�کالم�صدرا�را�نفهمیده�

است�«

12. اشکال نوزدهم: 
باری�نویسنده�از�این�پس�به�نقل�سخنانی�از�منکرین�قاعدۀ�»المجاز قنطرة الحقیقة« می�پردازد�
و�ابتدا�کلمات�شمس�تبریزی�را�که�در�بخش�اّول�کتاب�گذشت�آورده�و�سپس�عبارتی�کاماًل�بی�ربط�

از�مرحوم آیة�اللـه�إلهی�قمشه�ای�نقل�نموده�و�در�ادامه�از�عّلمه�جعفری�حکایت�می�کند:
»عّلمه�جعفری�در�نقد�قائلین�این�قاعده�»المجاز قنطرة الحقيقة«�می�گوید:

»ابن�سینا�قائل�است�که�عشق�مجازی�می�تواند�به�عشق�حقیقی�منتهی�شود،�و�چهار�
مقّدمه�ذکر�می�کند�و�درمقّدمۀ�چهارم�می�گوید:�اگر�انسان�صورت�زیبایی�را�با�انگیزۀ�
لّذت�حیوانی�مورد�عشق�قرار�دهد،�شایستۀ�توبیخ�است��و�اّما�اگر�صورت�نمکین�و�
زیبایی�را�با�دیدگان�عقالنی�دوست�بدارد،�این�محبّت�و�عشق�وسیله�ای�برای�رفعت�

و�افزایش�درجه�خواهد�بود�«
مرحوم�عّلمه�جعفری�در�ادامۀ�نقد�خود�می�گوید:

»این�متفّکر�بزرگ�به�این�مسألۀ�فوق�العاده�مهم�توّجهی�ندارد�که�خودِ�حیوانی�)نفس�
حیوانی(�توانایی�شرکت�در�فعالیّت�های�نفس�عقالنی�ندارد؛�زیرا�خود�حیوانی�به�
طور�طبیعی�از�پذیرش�معمار�عقل�و�به�طور�کّلی�از�پذیرش�معمار�َمن�ایده�ال�و�
کارگردانانش،�امتناع�می�ورزد��بنابراین�تصادم�شدید،�چگونه�می�توانند�با�یکدیگر�در�
عشق�ـ�که�حساس�ترین�پدیدۀ�روانی�است�ـ�اشتراک�بدون�مزاحمت�داشته�باشند�
عشق� و� گفته� ابن�سینا� مطابق� که� است� وارد� نیز� مّلصدرا� روش� به� اعتراض� این�

مجازی�را�پلی�برای�عشق�حقیقی�تلّقی�کرده�«
در�توضیح�کالم�مرحوم�عّلمه�جعفری�می�گوییم:�متعلَّق�عشق�در�نفس�حیوانی�باید�

1. رک�فصل�»تفسیری�دیگر�از�قاعدۀ�المجاز قنطرة  الحقیقة«،�ص75�



148

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

متناسب�با�همان�باشد�)که�همان�طبیعت�و�جسمانیّات�است(�لیکن�نفس�عقالنی،�
دو� این� متعّلق�عشق� می�توان� إلهی�اند��چطور� و� نورانی� موجودات� متعّلق�عشقش�

نفس�را�)که�یکی�به�فرش�و�یکی�به�عرش�تعّلق�دارد(�واحد�دانست�«
نکتة نوزدهم:�اعتراض�منقول�از�مرحوم�عّلمه�جعفری�رحمه��اللـه�و�توضیح�نویسنده�وارد�
نیست؛�زیرا�غرض�از�عشق�نفسانی�مشارکت�نفس�حیوانی�با�نفس�ناطقۀ�عاقله�نیست،�بلکه�مبدأ�
عشق�نفسانی�مشاکلت�دو�نفس�و�سنخیّت�آن�دو�است�که�از�باب�مناسبت�اثر�و�مؤثّر�انسان�از�آثار�
آن�نفس�که�در�بدن�و�حرکات�آن�ظهور�پیدا�می�کند�نیز�لّذت�می�برد��متعلَّق�این�عشق�طبق�برهانی�
که�صدرالمتألّهین�اقامه�فرموده�جسم�و�جسمانیّات�نیست،�بلکه�خود�نفس�است؛�یعنی�عاشق�نفس�
و�معشوق�نیز�نفس�است،�ولی�این�عشق�به�تبع�به�متعّلقات�و�لوازم�معشوق�نیز�تعّلق�می�گیرد�و�از�
آنها�لّذت�می�برد��عمدۀ�اشکال�در�فرمایش�عّلمه�جعفری�تنقیح�نشدن�محّل�بحث�برای�آن�مرحوم�
است�که�البته�این�مسأله�امر�تازه�ای�نیست�و�آن�مرحوم�در�غالب�مسائل�پیچیدۀ�فن�حکمت�ـ�به�

جهت�تلّمذ�نکردن�در�فلسفه�در�نزد�اهل��فن�1ـ�به�نظیر�همین�مشکالت�دچار�می�باشند�

13. اشکال بیستم:
نویسنده�در�ادامه�عبارات�مرحوم آیة  اللـه�میرزا�جواد�آقای�تهرانی�را�نقل�می�کند�که�اشتباهات�

آن�پیش�از�این�بررسی�شد،�و�سپس�با�همان�زبان�هتّاکانۀ�خود�می�نویسد:
»با�این�تصریحات�فالسفه�دربارۀ�تعّشق�صدرا�نسبت�به�معشوقه�های�مجازی،�و�نیز�
تأویالت�قعر�فرشی�وی،�گفتار�مقهورین�صدرا�محّلی�از�اعراب�ندارد�که�می�گویند:
»صدرالمتألّهین�از�بزرگ�ترین�فالسفۀ�إلهی�و�مؤّسس�قواعد�إلهیّه�و�محور�حکمت�
بزرگ� اصل� یک� بر� را� معاد� و� مبدأ� که� است� کسی� اّول� او� است�� مابعدالطبیعه�
خلل�ناپذیر�بنا�نهاد�و�اثبات�معاد�جسمانی�را�با�عقل�کرد�و�خلل�های�شیخ�الرئیس�را�
در�علم�إلهی�روشن�کرد،�و�شریعت�مطهره�و�حکمت�إلهی�را�با�هم�تالقی�داد��ما�
بررسی�کامل�کردیم�دیدیم�هر�کس�دربارۀ�او�چیزی�گفته�از�قصور�خود�و�نرسیدن�

به�مطالب�بلند�پایۀ�اوست��آری،�خودسرانه�وارد�مطالب�شدن�«�«
و�سپس�در�پاورقی�جهت�ارائۀ�منبع�این�سخن�می�نویسد:»کشف األسرار�)روح��اللـه�خمینی(:�36«
نکتة بیستم:�بگذریم�از�بی�ادبی�هایی�که�در�این�عبارات�وجود�دارد�که�عادت�دیرینۀ�اهل�
تفکیک�است��خوانندۀ�محترم�با�تدبّر�در�آنچه�تا�کنون�در�این�کتاب�گذشته�به�وضوح�دریافته�است�

1. محّقــق�ارجمنــد�جنــاب�آقای�دکتر�محّمد�فنائی�اشــکوری�نیــز�به�این�مطلب�اشــاره�نموده�انــد�)رک�برخی�از�
فیلسوفان�معاصراسالم،�ص��37ـ�39(�
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که�فرمایشات�مرحوم�صدرالمتألّهین�در�باب�عشق�مجازی�سراسر�سخن�حکمت�بود�که�عالوه�بر�
ارزشمند�در�خصوصیّات� نکاتی� نشان�می�داد،� را�در�خلقش� إلهی� از�حکمت�های� اینکه�گوشه�ای�
نفس�بشری�و�کلیدهایی�برای�فهم�مجموعه�ای�از�روایات�أهل��بیت�علیهم�الّسالم�را�در�خود�جای�
داده�بود��و�فرمایشی�را�که�رهبر�فقید�انقالب�قّدس��اللـه�نفسه�در�این�عبارات�ارزشمند�کشف األسرار�
مرقوم�فرموده�اند�چیزی�نیست�جز�حقیقتی�که�بر�قلم�عالمی�محّقق�و�حکیمی�حاذق�جاری�گردیده�

است،�رضوان��اللـه�علیه��آری:�
»ما�بررسی�کامل�کردیم�دیدیم�هر�کس�دربارۀ�او�)صدرالمتألّهین��رحمه� اللـه(�چیزی�
وارد� آری!�خودسرانه� اوست�� بلندپایۀ� مطالب� به� نرسیدن� و� خود� قصور� از� گفته�

مطالب�شدن�«

14. اشکال بیست و یکم تا بیست و سّوم:
باری�نویسنده،�بدین�گونه�سخن�خویش�را�ادامه�می�دهد:

»نکته ای مهم دربارة قاعدة »المجاز قنطرة الحقيقة«
نکتۀ�مهّمی�که�در�مورد�این�قاعده�وجود�دارد�اینست�که:�از�طرفی�فالسفه�نسبت�
را� برهان�صّدیقین� به�معرفت�حضرت�حق�و�شهود�ذات�قّدوس�احدیّت،�طریق�

پیشنهاد�می�دهند�که�در�آن�برهان،�برای�مخلوق�حّظی�از�وجود�قائل�نمی�شوند�
از�سویی�بر�طبق�این�قاعده،�الزمۀ�چشیدن�طعم�وصال�آن�قادر�متعال�و�معرفت�به�

آن�موجود�الیتناهی،�درِک وصِل�مخلوق،�آن�هم�از�نوع�پری�چهرگان�است!�
و�اّما�چرا�زیبارویان؟�آیا�عجوزگان�نمی�توانند�قنطرۀ�مجاز�به�حقیقت�قرار�گیرند؟!

ـــود«غیـــر�معشـــوق�ار�تماشـــایی�بـــود� ـــودایی�ب ـــرزه�س ـــود�ه ـــق�نب �عش
نکتة بیست و یکم:�عجب�است�از�دانش�این�نویسنده�که�تفاوت�»سلوک�علمی�و�برهانی«�
را�با�»سلوک�عملی«�متوّجه�نشده،�و�برهان�صّدیقین�را�که�ناظر�به�مقام�علم�و�ادراک�است�با�شیوۀ�

سلوک�عملی�مقایسه�نموده�است�و�یکی�را�نقض�بر�دیگری�پنداشته�است�
نکتة بیست ودوم:�وانگهی�این�سخن�نیز�که:�»بر�طبق�این�قاعده،�الزمۀ�چشیدن�طعم�وصال�
آن�قادر�متعال�و�معرفت�به�آن�موجود�الیتناهی،�درِک�وصِل�مخلوق،�آن�هم�از�نوع�پری�چهرگان�
استفاده�نمی�کردند،� تربیتی� این�روش� از� از�عارفان�شیعی�که� نیست��گذشته� بیش� افترائی� است!«�
مشایخ�اهل�سنّت�نیز الزمة�وصال�خداوند�را�عشق�مجازی�نمی�دانستند،�بلکه�این�طریق�را�یکی�از�

طرق�انصراف�از�عالم�طبع�می�شمردند�
وصل� »درک� نه:� است� عشق� خود  است،� طریق� آنچه� آنکه� بر� عالوه� بیست وسّوم:� نکتة 
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مخلوق�آن�هم�از�نوع�پری�چهرگان«��عشق�است�که�هّم�عاشق�را�هّم�واحد�نموده،�او�را�در�خود�
فرو�برده�و�از�توّجه�به�کثرات�باز�می�دارد،�چه�وصلی�حاصل�شود�یا�نه؛�بلکه�عمده،�حال�هجران�
و�فراق�است�که�عاشق�را�می�سوزاند�و�نفس�او�را�تلطیف�می�کند�و�در�همان�حال،�عشِق�او�را�به�

عشق�به�خداوند�تبدیل�می�نمایند�
باری�نویسنده�اینگونه�به�مطالب�این�قسمت�پایان�می�دهد:

»اّدعای مّدعیان علم و ادب و حکمت! یا دّکان داران تخیّل و مّلکان توّهم
این�آش�شله�قلمکاری�)که�مواد�اولیه�اش�موهومات�به�هم�بافته�شدۀ�به�شرارۀ�تخیِّل�
دیوارِ�حکمت�نصب� به�سینۀ� تأویل� اسم� به� از�تخّلی�است(�که�فالسفه� برخاسته�

کرده�اند،�استمرار�دارد�
حال�بنشینیم�بر�سر�سفرۀ�فضاحت�بار�این�اندیشمندان�و�مشاهده�کنیم�متاع�حکمت�

را�از�زبان�اهل�حکمت!!«
و�سپس�در�طّی�شانزده�صفحه�با�نقل�پانزده�دروغ�و�تحریف�آبدار�در�کلمات�جمعی�از�
شاه�آبادی،� آیة  اللـه� خمینی،  آیة  اللـه العظمی� طهرانی،� عّلمه� طباطبائی،� عّلمه� ترتیب:� )به� بزرگان�
عّلمه�حسن�زاده�آملی(�بحث�را�پی�گرفته�و�در�هر�صفحه�بی�حیایی�هائی�عجیب�نموده�و�در�آخر�

می�نویسد:
»بیش�از�این�قلم�را�به�تأویل�فالسفه�و�عرفا�و�غوائط�فکری�این�متفّکران�علم�و�
حکمت�آلوده�نمی�کنیم�که�اگر�بخواهیم�تأویالت�مضحک�عالی�جنابان�را�به�رشتۀ�

تحریر�درآوریم،�مثنوی�هفتاد�من�کاغذ�می�شود�«1
آری،�اگر�این�همه�معاصی�کبیره�سراسر�فضای�عمومی�مکتب�تفکیک�را�پر�نکرده�بود�و�این�
هتّاکی�ها�و�جسارت�ها�نُقل�محافل�ایشان�نبود،�شاید�می�توانستند�روزنه�ای�به�عالم�حقیقت�گشوده�
و�بهره�ای�از�خوان�رنگارنگ�قرآن�و�عترت�ببرند؛�ولی�افسوس�و�افسوس�از�نفوس�زنگار�گرفته�و�
قلب�های�آلوده�به�معصیت�که�هنوز�از�مکتب�خارج�نشده�،�زبان�به�فحش�و�ناسزا�به�مقّربان�بارگاه�

ملکوت�می�گشایند�
باری،�سخن�در�بررسی�اشتباهات�کتاب�بافته�ها�به�درازا�کشید��غرض�از�نقل�این�عبارات�
بی�محتوا�و�مطالب�پوچ�و�بی�اساس�در�این�بخش�از�کتاب�فقط�آگاه�شدن�ارباب�فضل�و�دانش�از�
گوشه�ای�از�واقعیات�پشت��پردۀ�مکتب�»تفکیک«�است�که�منجّر�به�تولید�جریان�فکری�سستی�گشته�

که�بخشی�از�حوزۀ�علمیّۀ�خراسان�را�در�مسائل�معرفتی�به�تمام�معنی�فلج�نموده�است�

1. یافته�های�وحیانی،�ص�215�
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کالم رهبر فقید خمینی کبیر قّدس سّره خطاب به مخالفین صدرالمتألّهین
در�پایان�چقدر�مناسب�است�خاتمۀ�این�قسمت�عباراتی�باشد�از�حکیم�إلهی،�مدافع�حکمت�
متعالیۀ�صدرائی،�مجاهد�عظیم�الشأن،�بنیانگذار�کبیر�انقالب�اسالمی،�مرحوم آیة  اللـه��العظمی�خمینی�

قّدس�سّره:
»����و�از�همۀ�بدبختی�ها�بدتر�این انکار�است�که�باب�جمیع�معارف�را�بر�ما�منسّد�
می�کند�و�ما�را�از�طلب�باز�می�دارد�و�به�حّد�حیوانیت�و�بهیمیّت�قانع�می�کند،�و�از�
عوالم�غیب�و�انوار�إلهیّه�ما�را�محروم�می�کند��ما�بیچاره�ها�که�از�مشاهدات�و�تجّلیات�
بکّلی�محرومیم،�از�ایمان�به�این�معانی�هم�که�خود�یک�درجه�از�کمال�نفسانی�است�
و�ممکن�است�ما�را�به�جایی�برساند،�دوریم��از�مرتبۀ�علم،�که�شاید�بذر�مشاهدات�
شود�نیز�فرار�می�کنیم،�و�چشم�و�گوش�خود�را�بکّلی�می�بندیم�و�پنبۀ�غفلت�در�
گوشها�می�گذاریم�که�مبادا�حرف�حّق�در�آن�وارد�شود��اگر�یکی�از�حقایق�را�از�
ـّهی�بشنویم،�چون�سامعۀ�ما� لسان�عارف�شوریده�یا�سالک�دلسوخته�یا�حکیم�متأل
تاب�شنیدن�آن�ندارد�و�حّب�نفس�مانع�شود�که�به�قصور�خود�حمل�کنیم،�فوراً�او�
را�مورد�همه�طور�لعن�و�طعن�و�تکفیر�و�تفسیقی�قرار�می�دهیم�و�از�هیچ�غیبت�و�

تهمتی�نسبت�به�او�فروگذار�نمی�کنیم�
�کتاب�وقف�می�کنیم�و�شرط�استفاده�از�آن�را�قرار�می�دهیم�که�روزی�صد�مرتبه�
اهل  سرآمد  که  را� صدرالمتألّهین� جناب� کنند!� فیض� مّلمحسن� مرحوم� به� لعن�
توحید�است،�زندیق�می�خوانیم�و�از�هیچ�گونه�توهینی�دربارۀ�او�دریغ�نمی�کنیم��
بلکه� ـ� نشود� ظاهر� تصّوف� به�مسلک� میلی� بزرگوار�مختصر� آن� کتابهای� تمام� از�
کتاب�کسرأصنام الجاهلیة فی�الرّدعلی�الصوفیة�نوشته�ـ�با�این�حال�او�را�صوفی�بَْحت�
می�خوانیم��کسانی�که�معلوم�الحال�هستند�و�به�لسان�خدا�و�رسول�صّلی��اللـه�علیه�وآله�
ملعون�اند�می�گذاریم؛�کسی�را�که�با�صدای�رسا�داد�ایمان�به�خدا�و�رسول�و�أئّمۀ�
هدی�علیهم�السالم�می�زند،�لعن�می�کنیم!�من�خود�می�دانم�که�این�لعن�و�توهین�ها�
به�مقامات�آنها�ضرری�نمی�زند،�بلکه�شاید�به�حسنات�آنها�افزاید�و�موجب�ارتفاع�
درجات�آنها�گردد؛�ولی�اینها�برای�خود�ماها�ضرر�دارد�و�چه�بسا�باشد�که�باعث�

سلب�توفیق�و�خذالن�ما�گردد�
�شیخ�عارف�ما�روحی�فداه�می�فرمود:�هیچ�وقت�لعن�شخصی�نکنید،�گرچه�به�کافری�
که�ندانید�از�این�عالم�چگونه�منتقل�شده،�مگر�آنکه�ولّی�معصومی�از�حال�بعد�از�
مردن�او�اطالع�دهد،�زیرا�که�ممکن�است�در�وقت�مردن�مؤمن�شده�باشد��پس�لعن�
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به�عنوان�کّلی�بکنید�
�یکی�دارای�چنین�نفس�قدسیّه�ای�است�که�راضی�نمی�شود�به�کسی�که�در�ظاهر�
کافر�مرده�توهین�شود�ـ�به�احتمال�آنکه�شاید�مؤمن�شده�باشد�در�دم�مردن�ـ�یکی�
هم�مثل�ما�است!�و�إلَی��اللـه�الُمشتکی�که�واعظ�شهر�با��آنکه�اهل�علم�و�فضل�است�
در�باالی�منبر�در�محضر�علما�و�فضال�می�گفت:�فالن�با�آنکه�حکیم�بود�قرآن�هم�
می�خواند!�این�به�آن�ماند�که�گوییم:�فالن�با�آنکه�پیغمبر�بود،�اعتقاد�به�مبدأ�و�معاد�

داشت�«1

1. چهل�حدیث،�ص��456و457�
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شده� حکمت� عرفان��و� منتقدین� طعن� و� نقد� و� سوءاستفاده� موجب� که� مواردی� از� یکی�
است،�ذکر�عشق�به�زیبارویان�و�بیان�اوصاف�و�خصوصیات�ظاهری�آنها�در�اشعار�عرفا�و�شاعران�
عارف�مسلک�است��این�نوع�اشعار�در�لسان�عرفا�فوق�العاده�فراوان�است�که�ما�به�عنوان�نمونه�در�

اینجا�به�ابیاتی�از�لسان�الغیب�حافظ�شیرازی�أعلی��اللـه�مقامه�اشاره�می�کنیم:
ـــا�را� ـــت�آرد�دل�م ـــه�دس ـــیرازی�ب ـــرک�ش ـــر�آن�ت ـــارااگ ـــمرقند�و�بخ ـــم�س ـــش�بخش ـــال�هندوی ـــه�خ �ب
�کنـــار�آب��رکنابـــاد�و�گلگشـــت�مصـــاّل�رابـــده�ســـاقی�مــِـی�باقـــی�کـــه�در�جنّت�نخواهـــی�یافت�
�چنـــان�بردنـــد�صبـــر�از�دل�کـــه�تـــرکان�خـــوان�یغما�رافغـــان�کایـــن�لولیان�شـــوخ�شـــیرین�کار�شهرآشـــوب�

و�نیز�گوید:

سرمســـت� شـــنگول� لولـــی� زان� �چـــه�داری�آگهـــی�چونســـت�حالـــشصبـــا�
�دال�چـــون�شـــیر�مـــادر�کـــن�حاللـــشگـــر�آن�شـــیرین�پســـر�خونـــم�بریـــزد�

نیز�می�فرماید:�

�نـــاز�بنیـــاد�مکـــن�تـــا�نکنـــی�بنیـــادمزلـــف�بـــر�بـــاد�مـــده�تـــا�ندهـــی�بـــر�بـــادم�
�طـــّره�را�تـــاب�مـــده�تـــا�ندهـــی�بـــر�بـــادمزلـــف�را�حلقـــه�مکـــن�تـــا�نکنـــی�دربنـــدم�
ـــم� ـــرگ�گل ـــی�از�ب ـــارغ�کن ـــه�ف ـــروز�ک �قـــد�برافـــراز�کـــه�از�ســـرو�کنـــی�آزادمرخ�براف

اهل�عرفان� میان� بر�وجود�عشق�بازی�مجازی�در� دلیل� را� مخالفین�وجود�چنین�مضامینی�
دانسته،�و�از�آنجا�که�عشق�مجازی�با�أجنبیّات�و�أمردان�را�به�هر�نحوی�مذموم�و�ممنوع�پنداشته�اند،�
از�این�طریق�اقدام�به�گشودن�باب�طعن�و�رّد�بر�عرفان�و�رمی�برخی�عرفای�إلهی�به�کفر�و�زندقه�

و�ارتکاب�فسق�و�فجور�کرده�اند��
با�توّجه�به�مطالب�مفّصلی�که�در�قسمت�های�پیشین�کتاب�گذشت��روشن�گشته�که�عشق�
مجازی�اگر�به�صورت�نفسانی�)نه�شهوانی(�تحّقق�بیابد�از�نظر�عقلی�و�شرعی�امری�مطلقًا�مذموم�

محسوب�نمی�شود؛�بلکه�به�واسطۀ�خواّصی�که�برای�آن�متصّور�است،�گاه�ممدوح�نیز�می�باشد�
اّما�آنچه�که�باعث�شده�در�این�بخش�به�نحوی�دوباره�به�این�مقوله�بپردازیم،�این�نکته�است�
که�وجود�چنین�تعابیری�در�لسان�اهل�عرفان�الزامًا�دلیل�بر�وجود�عشق�مجازی�در�میان�آنها�نیست؛�
بلکه�باید�گفت�اکثر�قریب�به�اتّفاق�این�موارد�ناظر�به�مسائل�دیگری�است��برای�روشن�شدن�این�

مسأله�در�طی�چند�فصل�توضیحاتی�ارائه�می�کنیم�
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1. عشق و معشوق در اشعار فقیهان عارف
یکی�از�شواهد�این�اّدعا�این�است�که�چنین�تعابیری�بعضًا�در�میان�عّده�ای�از�علمای�بزرگ�
و�فقها�و�محّدثین�عظامی�واقع�شده�است�که�می�توان�با�اطمینان�گفت�که�هیچگاه�در�عمر�خود�به�
عشق�مجازی�با�أجنبیّات�و�أمردان�مبتال�نبوده�اند؛�چنانکه�ابیات�زیر�از بهاء الملة والدین جناب�شیخ�

بهایی�رضوان��اللـه�علیه�مشهور�است:�

عاشـــقی� علـــم� غیـــر� نبـــود� شـــقیعلـــم� ابلیـــس� تلبیـــس� بقـــی� مـــا� �
ماهـــروی� مبتـــالی� نبـــود� کـــه� بشـــویهـــر� انســـانی� لـــوح� از� او� اســـم� �
گلرخـــان� مهـــر� ز� خالـــی� �کهنـــه�انبانـــی�اســـت�پـــر�از�اســـتخوانســـینۀ�
���1ســـینه�نبـــود�کهنـــه�صندوقـــی�بـــودســـینه�گـــر�خالـــی�ز�معشـــوقی�بـــود�

و�نیز�در�ضمن�ابیات�مفّصلی�گوید:

شـــکن� پیمـــان� قامـــت� قیامـــت� زنآن� و� مـــرد� بـــالی� دوران� ��آفـــت�
جهـــان� آشـــوب� و� ایـــام� �خانـــه�ســـوز�صـــد�چـــو�مـــن�بی�خانمـــانفتنـــۀ�
بی�حجـــاب� درآمـــد� ناگـــه� درم� نقـــاباز� برافکنـــده� از�رخ� لـــب�گـــزان� �
انداختـــه� دوش� بـــه� مشـــکین� ســـاختهکاکل� عالـــم� کار� نگاهـــی� ���وز�
ــن� ــن�مـ ــر�بالیـ ــت�بـ ــک�بنشسـ ــک�َدَمـ ـــنیـ ـــن�م ـــل�و�دی ـــرد�عق ـــود�ب ـــا�خ ـــت�ب �2رف

همچنین�محّدث�عالیقدر�شیعه،�مرحوم�مّلمحسن�فیض�کاشانی�قّدس�سّره�گوید:

�پنهـــان�پنهـــان�چنانکـــه�مـــن�دانـــم�و�تـــوای�نـــوش�لبـــا�چنانکـــه�مـــن�دانـــم�و�تـــو�
ـــن� ـــی�و�م ـــو�دان ـــه�ت ـــم�چنانک ـــه�لب ـــه�ب ِ ـــب�ن ـــول ـــم�و�ت ـــن�دان ـــه�م ـــان�ک ـــتان�چن ـــم�بس �جان

***
ــت� ــر�مسـ ــر�سـ ــگار�دلبـ ــدم�آن�نـ �چـــون�دیـــد�کـــه�خلوت�اســـت�جـــا،�در�را�بســـتدوش�آمـ
ـــت� ـــود�می�گف ـــاد�و�بیخ ـــن�نه ـــب�م ـــر�ل ـــب�ب ـــتل ـــتم�مس ـــن�مس ـــم�م ـــودش�کن ـــگ�خ �همرن

***
ـــتدانـــی�ز�چـــه�عشـــق�گلرخـــان�مطلوبســـت� ـــان�مطلوبس ـــاز�و�سوزش ـــه�س ـــر�چ ـــا�به �ی
ــتاز�دوزخ�مرهـــوب�و�بهشـــت�مرغـــوب� ــان�مطلوبسـ ــن�جهـ ــدن�در�ایـ �3آگاه�شـ

1. الکشکول،�ج�1،�ص�209؛�نان�وحلوا�)مطبوع�در�کّلیات�اشعار�وآثار�شیخ�بهائی(،�ص�120�
2. نان�وحلوا�)مطبوع�در�کلیات�اشعار�وآثار�شیخ�بهائی(،�ص�119�

3. کلیّات�عّلمه  فیض کاشانی،�ج�1،�ص�451�،449�،447�
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میرزا�حبیب��اللـه�خراسانی� آیة��اللـه�حاج�� عالیقدر،�مرحوم� فقیه�و�عارف� از� زیر� ابیات� نیز�
قّدس��اللـه�سّره�می�باشد:

�وز�حســـرت�آن�لـــب،�لب�خود�را�نگزیده�اســـتکـــس�نیســـت�کـــه�از�لعل�تو�دشـــنام�شـــنیده�اســـت�
�آن�روی�کـــه�بوییـــده�و�آن�لـــب�کـــه�مکیده�اســـترخ�ســـبز�و�لبت�ســـبز�و�کبود�اســـت�و�بگور�اســـت�
ـــه�اســـت� ـــار�بگـــو�بهـــر�چـــه�رفت �و�آن�رنـــگ�زرخســـار�بگـــو�از�چـــه�پریـــده�اســـتآن�لعـــل�ز�گفت
�بیخـــود�شـــده�وز�خانـــه�بـــه�بـــازار�دویـــده�اســـتمی��خـــورده�و�ســـاغرزده�و�عربـــده�کـــرده�
ـــل� ـــِت�نااه ـــه�ام�از�صحب ـــدو�گفت ـــار�ب ـــد�ب �1پرهیـــز�کـــن�اّمـــا�چـــه�کنـــم�خـــود�نشـــنیده�اســـتص

و�نیز�فرماید:

هـــوش� فتنـــۀ� و� جـــان� آفـــت� نـــوشای� چشـــمۀ� و� روان� ســـرو� وی� �
�وآن�غنچـــه�چـــرا�نشســـته�خامـــوشآن�پســـته�چـــرا�دهـــان�ببســـته�اســـت�
بنشـــین� و� بیـــا� بـــرو،� و� بنیـــوشبرخیـــز� و� بگـــو� بـــده،� و� بســـتان� �
زانـــو� بـــه� تـــا� فتـــاده� �زلفـــت�زده�حلقـــه�بـــر�بنـــا�گـــوشگیســـوت�
�مـــن�بنـــده�ام�و�تـــو�حلقـــه�در�گـــوشمـــن�بســـته�ام�و�تـــو�بنـــد�بـــر�پـــای�
عیـــش� از� خوابـــم� نبـــرد� دوشدوشـــینه� حســـرت� ز� نبـــرد� ���امشـــب�
دوشامشـــب�ز�فـــراق،�دســـت�بـــر�دســـت� بـــر� دوش� وصـــال،� ز� ���دیشـــب�
�2اشـــک�آمـــد�و�بـــر�گرفـــت�ســـر�پـــوشآن�غـــم�کـــه�بـــه�ســـینه�بـــود�پنهـــان�

و�نیز�ابیات�زیر،�اثر�خامۀ�توانای�استاد�الفقهاء�و�ااُلصولیّین،�فیلسوف�عالیقدر�شیعه، آیة��اللـه�
حاج��شیخ��محّمدحسین�غروی��اصفهانی�)کمپانی(�است:

ـــی� َ ـــاه�و�تَعال ـــت�چـــو�م ـــه�از�آن�طلع ـــارک��اللـ �نـــه�مـــاه�راســـت�چنیـــن�غـــّره�و�نـــه�ایـــن�قـــد�و�باالتب
ِهـــالالندیـــده�در�افـــق�اعتـــدال�دیـــدۀ�گـــردون� کحاِجبَیـــهِ� أو� قمـــراً� کَوجهِـــهِ� �
ـــه�لعـــل�بدخشـــان� ـــد�عقیـــق�لبـــش�طعنه�هـــا�ب لؤلـــؤ�الالزن ز� او� دنـــدان� ُدرِ� بـــرد� َســـبَق� �

1. دیوان�حاج�میرزاحبیب�خراسانی،�ص�97؛�مرحوم�آیة��اللـــه�حاج�سیّد�میرزا��حبیب���اللـه�خراسانی�از�نوادگان�مرحوم�
حاج�میرزا�مهدی�خراسانی�شهید�و�از�شاگردان�مبّرز�َعَلمین�میرزای�شیرازی�اول�و�میرزا�حبیب���اللـــه�رشتی�می�باشد��
وی�از�مجتهدین�عظام�شــیعه�و�از�معدود�افرادی�اســت�که�مفتخر�به�دریافت�اجازۀ�اجتهاد�میرزای�رشــتی�شده�است�
)حدیث�پارســایی،�ص�96(��مرحوم�حاج�شیخ�آقا�بزرگ�طهرانی�در�طبقات�أعالم�از�برخی�از�حاضرین�درس�میرزای�
اول�نقل�می�کند�که�مرحوم�میرزا�بر�منبر�تدریس�تقریراتی�را�که�وی�در�»لباس�مشکوک«�و�»تعادل�و�تراجیح«�از�درس�
ایشــان�نوشته�بود،�ستودند�و�آن�را�برتر�از�تقریرات�سایر�شــاگردان�معرفی�کردند�)طبقات أعالم الشیعة،�نقباء�البشر في 

القرن�الرابع�عشر،�ج�1،�ص�363(��شرح�مقامات�عرفانی�آن�مرحوم�فرصتی�دیگر�می�طلبد�
2. دیوان��حاج�میرزاحبیب�خراسانی،�ص�147�
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�ز�شـــور�صحبـــت�شـــیرین�آن�شهنشـــه�واالهـــزار�خســـرو�پرویـــز�را�دل�اســـت�چـــو�فرهـــاد�
ـــاالبـــه�خنجـــر�مـــژه�و�تیـــر،�غمـــزه�ام�بـــزن�ای�جـــان� �کـــه�خســـته�ام�مـــن�و�بی�جـــان�و�الاُطیـــق�قِت

1

و�نیز�جناب�ایشان�فرماید:

ـــتمذّمـــِت�عاشـــقان،�ز�پســـتی�همـــت�اســـت� ـــت�اس ـــۀ�ذّم ـــان�فریض ـــق�رخ�َمهوش �عش
�کـــه�نقطـــۀ�مرکـــز�دایـــرۀ�رحمـــت�اســـتز�عشـــق�منعـــم�مکـــن�ای�ز�خـــدا�بی�خبـــر�
ــت� ــی�صفـ ــل�افعـ ــۀ�جاهـ ــرس�از�طعنـ �کـــه�عشـــق�گنجینـــۀ�معرفـــت�و�حکمت�اســـتمتـ
�2کـــه�حضـــرت�عشـــق�را�نهایـــت�حرمت�اســـتز�عشـــق�بـــر�بنـــد�لـــب�مگـــر�ز�روی�ادب�

و�ابیات�زیر�از�مفّسر�کبیر�قرآن،�فیلسوف�و�حکیم�عالیمقام،�فقیه�صمدانی�عّلمه�طباطبائی�
رضوان��اللـه�علیه�است:

�ُرِخ�شـــطرنج�نبـــرد�آنچـــه�رخ�زیبـــا�بـــردمهـــر�خوبـــان�دل�و�دیـــن�از�همـــه�بی�پـــروا�بـــرد�
ـــردتـــو�مپنـــدار�کـــه�مجنـــون�ســـرِ�خـــود�مجنـــون�گشـــت� ـــال�ب ـــش�لی ـــهایش�کش ـــه�س ـــا�ب ـــمک�ت �از�س
ـــود� ـــو�ب ـــوی�ت ـــف�مین ـــود�و�ک ـــو�ب ـــروی�ت ـــم�اب �کـــه�بـــه�یـــک�جلـــوه�ز�مـــن�نـــام�و�نشـــان�یکجـــا�بـــردخ
ــردخـــودت�آموختیـــم�مهـــر�و�خـــودت�ســـوختیم� ــا�بـ ــرار�از�مـ ــه�قـ ــی�کـ ــا�برافروخته�رویـ �بـ
ــی� ــم�ولـ ــو�بودیـ ــر�راه�تـ ــه�سـ ــاران�بـ ــه�یـ �3خـــم�ابـــروت�مـــرا�دیـــد�و�ز�مـــن�یغمـــا�بـــردهمـ

و�ابیات�زیر�از�همیشان�است:

بارهـــا� گفتـــه�ام� و� گویـــم� دلدارهـــاهمـــی� مهـــر� مـــن� کیـــش� بـــود� �
ـــر� ـــش�مه ـــت�در�کی ـــتی��اس ـــه�مس ـــتش�ب هشـــیارهاپرس جرگـــه� زیـــن� بروننـــد� �
گلرخـــان� ابـــروی� َخـــم� یـــاد� میخوارهـــابـــه� بـــزم� در� جـــام� بکـــش� �
کـــن� بـــاز� جهـــان� راز� ز� را� بـــاده��دشـــوارهاگـــره� کنـــد� آســـان� کـــه� �

4

و�باألخره�ابیات�زیر�اثر�رهبر�فقید�و�مجاهد�کبیر،�مجّدد�قرن�چهاردهم، آیة اللـه�العظمی�خمینی�
قّدس�سّره�الّسامی�است:

ـــدممـــن�بـــه�خـــال�لبـــت�ای�دوســـت�گرفتـــار�شـــدم� ـــار�ش ـــدم�و�بیم ـــو�را�دی ـــار�ت ـــم�بیم �چش
�همچـــو�منصـــور�خریـــدار�ســـرِ�دار�شـــدمفـــارغ�از�خـــود�شـــدم�و�کـــوس�أنـــا�الحـــق�بـــزدم�

1. دیوان��مفتقر،�ص��345و346�
2. همان،�ص��352و353�
3. مهرتابان،�ص��90و91�

4. همان،�ص�435.
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ـــم�شـــرری� ـــه�جان ـــده�اســـت�ب ـــدار�فکن ـــم�دل ـــدمغ ـــازار�ش ـــهرۀ�ب ـــدم�و�ش ـــان�آم ـــه�ج ـــه�ب �ک
ـــب�و�روز� ـــم�ش ـــه�روی ـــایید�ب ـــه�گش �کـــه�مـــن�از�مســـجد�و�از�مدرســـه�بیـــزار�شـــدمدر�میخان
ـــردم� ـــن�ک ـــر�ت ـــدم�و�ب ـــا�کن ـــد�و�ری ـــۀ�زه ــدمجام ــیار�شـ ــی�و�هشـ ــر�خراباتـ ــۀ�پیـ �ِخرقـ
ــه�از�پنـــد�خـــود�آزارم�داد� ــهر�کـ �از�دم�رنـــد�می�آلـــوده�مـــددکار�شـــدمواعـــظ�شـ
�1مـــن�کـــه�بـــا�دســـت�بـــت�میکـــده�بیـــدار�شـــدمبگذاریـــد�کـــه�از�بتکـــده�یـــادی�بکنـــم�

باری�صدور�این�چنین�تعابیری�از�اعالم�مذکور،�نشان�می�دهد�که�حقایق�و�معانی�دیگری�
غیر�از�آنچه�که�ظاهر�این�الفاظ�نشان�می�دهد�در�میان�است��

1. دیوان�امام،�ص�142�
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2. سّر استفاده از الفاظ عشق مجازی در اشعار عرفانی
حال�که�این�چنین�است،�سؤال�عمده�این�است�که�اّوالً�اهل�سلوک�و�عرفان�از�این�تعابیر�
و�الفاظ�قصد�بیان�چه�معانی�را�داشته�اند؟�و�ثانیًا�چرا�به�این�نحوه�و�کیفیّت�به�بیان�مرادات�خود�

پرداخته�و�به�اصطالح�رمزگویی�نموده�اند؟
در�پاسخ�باید�گفت:�پنج�دلیل�عمده�بر�این�عملکرد�وجود�دارد:

1��فوائد�بالغی
2��کتمان�اسرار�سلوکی

3��قصور�الفاظ�از�قامت�معانی�عرفانی
4��مرآتیّت�عشق�مجازی
5��کتمان�مقامات�معنوی

1·2. فوائد بالغی
می�دانیم�که�واضعین�لغت،�دست�اهل�زبان�را�در�بکارگیری�صنائع�ادبی�و�استعمال�لفظ�در�
غیر�معنای�حقیقی�بازگشته�اند�و�استفاده�از�تمثیل،�مجاز،�استعاره�و�کنایه�میان�ارباب�بالغت�رائج�

است�
استخدام�این�صنائع�موجب�ُحسن�کالم�و�اثرگذاری�عمیق�تر�آن�می�شود�و�نه�فقط�رغبت�
افراد�را�به�خواندن�و�استماع�شعر�می�افزاید،�بلکه�انفعال�و�تخییل�نفس�را�بیشتر�نموده�و�آتش�محبّت�

را�افروخته�تر�می�نماید�
محیی�الّدین�در�آغاز�ذخائراألعالق�در�عّلت�استفاده�از�زبان�عشق�مجازی�می�فرماید:
»و جعلت العبارة عن ذلک بلسان الغزل و التشبیب، لتعّشق النفوس بهذه العبارات، 
فتتوفّر الدواعي على اإلصغاء إلیها و هو لسان كّل أدیب ظریف روحانّي لطیف.«1)و 
از آن معارف ربّانى و انوار إلهى و تذّكرات شرعى با زبان غزل و عشق مجازى 
بر  انگیزه ها  پس  متمایلند  بسیار  تعبیرات  گونه  این  به  نفوس  چون  نمودم  تعبیر 
گوش سپردن به چنین اشعارى بیشتر مى گردد. و این زبان، زبان هر ادیب با ظرافت، 

روحانى و لطیف است(.
در�شریعت�مقّدسه�نیز�از�صنائع�ادبی�همچون�استعاره�و�تشبیه�در�بیان�معارف�إلهی�بسیار�
استفاده�شده�است؛�خصوصًا�در�أدعیۀ�مبارکه�که�مقام�عشق�بازی�با�حضرت�حق�است؛�همچون�
مناجات�»خمس�عشرة«. ولی�از�آنجا�که�أولیاء�دین�حائز�جامعیّت�تام�بوده�و�حافظان�شرع�مقّدس�

1. ذخائراألعالق،�ص�25�
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می�باشند�و�در�اقوال�و�اعمال�مصلحت�عاّمه�را�لحاظ�می�فرمایند�از�تشبیه�به�زنان�زیبارو�بسیار�کم�
استفاده�می�فرمایند�تا�نفوس�آلوده�به�شهوت�از�این�عبارات�به�انحراف�از�مقصود�اصلی�دچار�نشود�
آن� فقدان� عّلت� به� صلوات��اللـه�وسالمه�علیه�وآله� ختمی�مرتبت� حضرت� اّمت� عارفان� اّما�
جامعیّت�و�نیز�به�جهاتی�که�خواهد�آمد�در�دوره�های�پیشین�از�الفاظی�چون�خط�و�خال�و�لب�و�ابرو�
و�گیسو�نیز�بهره�جستند�و�درعصور�متأّخر�این�الفاظ�تبدیل�به�اصطالحاتی�فنّی�و�بسیار�دقیق�گشت�
و�عارفان�متأّخر�چون�هیچ�راهی�بهتر�از�استفاده�از�این�الفاظ�برایشان�وجود�نداشت�به�بهره�گرفتن�
از�آن�مجبور�شدند��البته�اگر�از�آغاز�اصطالحات�دیگری�در�این�باب�جعل�می�شد�مسلّمًا�بهتر�بود�

2·2. کتمان اسرار سلوکی 
مشاهدات�و�تجّلیاتی�که�برای�سالک�و�عارف�در�سیر�وی�به�سمت�خدا�دست�می�دهد،�
اسراری�است�که�مختّص�به�خود�اوست،�و�ابراز�آنها�برای�دیگرانی�که�حائز�این�مراتب�نیستند،�از�
لحاظ�شرعی�و�سلوکی�ممنوع�است��افشای�این�اسرار،�هم�باعث�إسقاط�شخص�سالک�از�رتبۀ�خود�

می�شود،�و�هم�برای�اغیاری�که�قابلیّت�هضم�این�معارف�را�ندارند�مضّر�است��
امام��العارفین�و�سیّد�الموّحدین�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�می�فرماید:

ِويِّ  الطَّ في  األرشیَةِ  اضِطراَب  َلْضَطَربتُُم  بِِه  بُحُت  لو  ِعلٍم  َمکنوِن  علی  »انَدَمجُت 
البَعیَدةِ.«1)من�بر�علومی�پوشیده�و�پنهان�پیچیده�شده�ام�که�اگر�آن�را�ظاهر�کنم�هر�

آینه�مضطرب�و�متزلزل�می�گردید�چون�لرزیدن�ریسمان�در�چاه�عمیق(.
امام�بحق�ناطق�جعفر�بن�محّمد�صادق�صلوات��اللـه�علیه�به�عبدالعزیز�قراطیسی�می�فرماید:

لَِّم یُصَعُد مِنُه مِرقاًة بَعَد الِمرقاةِ،  السُّ »یا َعبَدالَعزیِز! إّن اإلیماَن َعشُر َدَرجاٍت بَِمنِزلَةِ 
َفلتَقولَنَّ صاِحُب الواِحِد لِصاِحِب الثنَیِن لَسَت َعَلی َشي ءٍ َحتَّی یَنتَهَِي إلَی العاِشَرةِ. 
و لتُسقِْط َمن ُهَو دونََك َفیُسقَِطَك الّذي ُهَو َفوَقَك؛ َفإذا َرأیَت َمن ُهَو أسَفُل مِنَك 
َفَعَلیِه  ُمؤمِنًا  َکَسَر  َفإنُّه َمن  َفتَکِسَرُه،  َعَلیِه ما لیُطیُق  بِِرفٍْق و لتَحِمَلنَّ  إلَیَك  َفارَفْعُه 
2)ای� العاِشَرةِ.«  في  َسلماُن  َو  التّاِسَعةِ  في  أبوَذرٍّ  َو  الثّامِنَةِ  في  الِمقداُد  کاَن  و  َجبُرُه. 
عبدالعزیز!�به�راستی�که�ایمان�ده�درجه�است�که�بسان�نردبان،�پله�پله�از�آن�باال�روند��
هرگز�نباید�کسی�که�دو�پله�باال�رفته است�به�کسی�که�یک�پله�باال��آمده�بگوید:�تو�
بهره�ای�نداری.�همین�مطلب�نسبت�به�سایر�اشخاص�و�درجات�تا�درجۀ�دهم�نیز�

1. نهج البالغة،�خطبۀ�5،�ص�52�
2. الخصــال،�ج�2،�ص�447؛�و�بــا�تفــاوت�در�برخی�الفاظ�و�بدون�جملۀ�اخیر:�الکافــي،�ج�2،�ص�44،�ح�4؛�الزم�به�
ذکر�است�که�در�کافی�شریف�»فالیقولّن�صاحب�االثنین�لصاحب�الواحد«�آمده�که�همین�هم�صحیح�به�نظر�می�رسد�
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باید�رعایت�شود��پس�کسی�را�که�از�تو�پائین�تر�است�از�رتبه�ای�که�داراست�ساقط�
مکن�که�در�این�صورت�باالتر�از�تو،�تو�را�ساقط�خواهد�کرد��و�چون�دیدی�کسی�
را�که�در�درجۀ�پائین تر از�توست�پس�او�را�به�نرمی�و�رفق�باال�بیاور�و�بر�او�بیش�
از�حّد�طاقتش�تحمیل�مکن�که�او�را�خواهی�شکست�و�هر�کس�مؤمنی�را�بشکند�بر�
اوست�که�این�شکست�را�اصالح�نموده�و�التیام�بخشد��مقداد�در�درجۀ�هشتم،�ابوذر�

نهم،�و�سلمان�در�درجۀ�دهم�ایمان�بود(.
و�از�همین�باب�است�روایت�عجیب�و�قابل�تأّملی�که�ثقة اإلسالم کلینی�در�کافی�نقل�نموده�

است:
»ُذکَِرِت التَّقیُّة یَومًا ِعنَد َعليِّ بِن الُحسیِن علیهماالّسلم َفقاَل: واللـه لَو َعلَِم أبوَذرٍّ ما 
َفما  بَینَُهما؛  لََقد آَخی َرسوُل  اللـه  صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم  َو  لََقتََلُه  َقلِب َسلماَن  في 
َظنُُّکم بِسائِِر الَخلِق؟! إّن ِعلَم الُعَلماءِ َصْعٌب ُمستَصَعٌب لیَحتَِمُلُه إّل نَبيٌّ ُمرَسٌل أو 
ٌب أو َعبٌد ُمؤمٌِن امتََحَن  اللـه َقلبَُه لإِلیماِن.«1)در�نزد�علی  بن  الحسین�از� َمَلٌك ُمَقرَّ
تقیّه�یاد�شد،�آن�حضرت�فرمود:�به   خدا قسم�اگر�ابوذر�آنچه�را�در�دل�سلمان�بود�
می�دانست�او�را�می�کشت،�با�اینکه�رسول�خدا�صّلی� اللـه علیه وآله وسّلم�بین�آن�دو�
برادری�ایجاد�کرده�بود؛�پس�دربارۀ�سایر�مردم�چه�گمان�می�برید؟!�به�تحقیق�علم�
علما�مشکل�و�سخت�و�پیچیده�و�دور�از�دسترس�است�به�طوری�که�نمی�تواند�آن�
را�تحّمل�نماید�جز�پیامبر�مرسل،�و�یا�فرشتۀ�مقّرب،�و�یا�مؤمنی�که�خداوند�دلش�را�

به�ایمان�آزمایش�نموده�باشد(.
باری�به�همین�جهت�یکی�از�أهّم�شرائط�سلوک�إلی��اللـه�را�»کتمان�سّر«�شمرده��وگفته�اند:

2�

آمده�و� به�تنگ� اسرار�و�واردات� از�تحّمل� اتّفاق�می�افتد�که�سینۀ�سالک� این�حال�گاه� با�
چاره�ای�جز�ابراز�آنها�نمی�بیند�شیخ�کّشی�از�ثقۀ�جلیل�القدر�جابر�بن��یزید�جعفی�که�از�اصحاب�سّر�

حضرت�أبی�جعفر�باقرالعلوم�علیه�الّسالم�بوده�است، با سند نقل می�کند�که�وی�گوید:�
ُث  ث بِها أحداً َقطُّ و لاُحدِّ ثَني أبوجعفر علیه الّسلم بَسبعینَ ألَف َحدیٍث لَم اُحدِّ َحدَّ

1. الکافي،�ج�1،�ص�401،�ح�2�
2. عالوه�بر�اســرار�و�معارف�شــهودی�که�در�اثر�سیروسلوک�و�عرفان�عملی�برای�سالکین�إلی���اللـــه�حاصل�می�شود،�
معارف�نظری�که�در�قالب�علم�حکمت�و�عرفان�نظری�طرح�می�شــود�نیز�به�نوعی�از�مراتب�ایمان�بوده�و�به�حســب�
اصل�اّولی�مشــمول�قاعدۀ�مذکور�در�روایات�می�شود��شواهد�و�نکاتی�در�این�باره�و�دربارۀ�علل�اقدام�برخی�از�بزرگان�

به�نشر�علنی�این�معارف�در�عصر�اخیر�در�قسمت�ضمائم�ارائه�شده�است�)رک�ضمیمۀ�9،�ص�257(�

ــد� ــق�آموختنـ ــرار�حـ ــه�را�اسـ ــر�کـ ــدهـ ــش�دوختنـ ــد�و�دهانـ ــر�کردنـ �مهـ
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بها أحداً أبداً. قال جابر: فُقلُت ألبي جعفر علیه الّسلم: 
ُث  ُکم الّذي لاَُحدِّ َّثتَني بِِه مِن ِسرِّ »ُجعِلُت فِداک! إنّک َقد َحَملتَني ِوقْراً َعظیمًا بِما َحدَّ 

بِِه أحداً؛ َفُربّما جاَش في َصدري َحتّی یأُخَذني مِنُه ِشبُه الُجنوِن!« قال : 
»یا جابُر فإذا کاَن ذلک َفاْخُرج إلی الَجبّاِن َفاْحفِر َحفیَرًة و َدلَّ َرأَسک فیها، ثُّم ُقل: 

ثَني ُمحّمُد بُن عليٍّ بِکذا و کذا.« 1 َحدَّ
)أبوجعفر�علیه�السالم�هفتاد�هزار�حدیث�برای�من�بیان�فرمود�که�تا�به�حال�آنها�را�
برای�هیچ�کس�بازگو�نکرده�و�از�این�پس�نیز�بازگو�نخواهم�کرد��جابر�سپس�گوید:�
به�آن�حضرت�عرض�کردم:�جانم�فدایت!�حّقًا�که�تو�به�واسطۀ�بازگوکردن�سّرتان�که�
به�کسی�اظهار�نمی�کنم،�بارسنگین�و�عظیمی�بر�دوش�من�نهاده�ای؛�پس�گاه�این�سّر�
در�سینۀ�من�به�جنبش�و�غلیان�می�افتد�تا�جائی�که�حالتی�شبیه�جنون�مرا�فرا�می�گیرد!
حضرت�فرمودند:�ای�جابر،�هرگاه�این�حالت�برای�تو�رخ�داد،�به�بیابان�برو�و�گودالی�
حفر�کن�و�سر�خود�را�در�آن�فرو�بر،�سپس)آنچه�در�سینه�داری�اظهار�کن�و(بگو:�

محّمد�بن��علی�برای�من�چنین�وچنان�حدیث�کرد(��
باری،�بسیاری�از�اشعار�صادره�از�اهل�معرفت�که�مشتمل�بر�ذکر�عشق�و�معشوق�و�می��و�
مطرب�است�از�همین�باب�است��این�اشعار�در�واقع�اسرار�و�معارفی�است�که�بر�نفس�سالک�سنگین�

آمده�و�چاره�ای�جز�بیان�آن�ها�ندیده�است��
در�این�شرایط�جمع�بین�شرط�کتمان�و�رفع�سنگینی�نفس�اقتضا�می�کند�که�به�بیان�حقایق�
مذکور�اّما�در�قالبی�که�جز�اهلش�متوّجه�نشوند،�دست�یازد��اینجاست�که�روی�سخن�را�از�عشق�
حقیقی�به�عشق�مجازی�متوّجه�نموده،�از�معشوق�حقیقی�به�»شاهد«،�»گلرخ«،�»دلبر«�و����و�از�آثار�

تجّلیات�جمالی�و�جاللی�او�به�»رخ«�و�»زلف«�و���تعبیر�می�کند�و�قس�علی�هذا�فعلل�و�تفعلل�
محّقق�فیض�کاشانی�در�این�باره�می�فرماید:�

»بدان��که�اهل�معرفت�و�محبّت�را�گاهی�در�سر�شوری،�و�در�دل�شوق�پرزوری�
نکنند،�وجد� فی�الضمیر� ما� اظهار� به�وسیلۀ�سخن� اگر� که� به�حّدی� مستولی�می�شود�
و�َقَلق،�ایشان�را�رنجه�می�دارد؛�و�صبر�بر�آن�در�دلهای�ایشان،�تخم�غم�و�اندوه�
افشای�ما�فی��األستار�محبّت�را�رخصت� اظهار�اسرار�معرفت�و� می�کارد؛�و�چون�
نداده�اند،�ناچار�گاهی�در�پردۀ�استعاره�و�لباس�مجاز�به�إنشاد�اشعار�مشتمله�بر�اشاره�
به�معانی�حقایق�که�باعث�باشد�بر�اهتزاز،�دلی�خالی�می�کنند،�و�ارباب�قلوب�را�به�
استماع�آن�در�اهتزاز�می�آورند؛�و�بدین�وسیله�در�دلهای�روشن�شوق�بر�شوق�و�

1. اختیارمعرفة الرجال، ص194.
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محبّت�بر�محبّت�می�افزاید؛�و�متعّطشان�به�وادی�طلب�که�رقیقۀ�ارادتی�در�بواطن�
ایشان�کامن�بوده�باشد،�و�به�واسطۀ�تراکم�ُحُجب�ظلمانی�و�غواشی�هیوالنی�در�فیافی�
حرمان�سرگردان�مانده�باشند،�به�دستیاری�آن�کلمات�شورانگیز�و�آن�اشعار�مهرانگیز،�
کمند�شوق�در�گردن�جان�انداخته،�خود�را�از�مهاوی�خذالن�بیرون�می�کشند،�و�از�
آن�»می�ها«�جرعه�می�چشند،�ضاعف��اللـه�اُجور�اُولئک�و�أضاء�بین�أیدي�هؤالء�و�

بأیمانهم�أنوار�ذلک�«1

2

الزم�به�ذکر�است�که�گاه�این�اسرار�به�گونه�ای�است�که�اگر�آشکار�شود�مصداق�َشطح�3
خواهد�بود�و�شائبۀ�ترک�ادب�عبودیّت�و�بندگی�در�آن�می�رود�که�برای�فرار�از�آن�از�الفاظ�مجازی�

استفاده�می�شود��ختمی�الهوری�در�شرح�غزلی�از�حافظ�می�نویسد:
»باید�دانست�دأب�این�طایفۀ�علیّه�آن�است�که�چون�شوق�و�قلق�و�اضطراب�بر�ایشان�
غالب�می�شود�و�استیال�می�آورد،�از�خوف�صدور�شطحیّات�می�گریزند�در�پردۀ�مجاز�
و�شرح�شوق�و�درد�دل،�بی�ترّدد�و�دغدغه�به�استیفا�ظاهر�می�نمایند،�و�اشتعال�نائرۀ�

شوق�را�فرو�می�نشانند��فی�المثنوی المعنوی:
یـــار بهتـــر�ســـّر� پوشـــیده� خـــود�تـــو�در�ضمـــن�حکایـــت�گـــوش�دارگفتمـــش�
دیگـــرانخوش�تـــر�آن�باشـــد�کـــه�ســـّر�دلبـــران حدیـــث� در� آیـــد� گفتـــه�

1. رسالۀ�مشواق�)مطبوع�در�ده�رساله�فیض�کاشانی(،�ص�238�
2. قسمتی�از�ترجیع�بند�معروف�هاتف�اصفهانی)دیوان�هاتف�اصفهانی،�ص7(�

3. مّلصالح�موسوی�خلخالی�در�مقّدمۀ�شرح�مناقب��محیی�الّدین��عربی،�ص��23و�24می�گوید:�
»کلمۀ�َشطح�را�هر�یک�از�محّققین�طریقت�شرح�و�تفسیری�نموده�اند��محّقق�جرجانی�گوید:�الشطح�
عبــارة�عن�کلمة�علیها�رائحة�ُرعونة�و�دعوًی؛�و�هو�من�زاّلت�المحّققین،�فإنّه�دعوًی�بحّق�یفصح�بها�

العارف�من�غیر�إذن�إلهي�بطریق�یشعر�بالنباهة��
و�شــیخ�محیی�الّدین�خود�گوید:�الشطح�عبارة�عن�کلمة�علیها�رائحة رعونة�و�دعوًی؛�و�هي�نادرة�أن�

توجد�من�المحّققین�
و�در�اصطالح�متأّخرین�این�جماعت،�َشــَطحیّات�کلماتی�را�گویند�که�از�ســالک�مجذوب�در�حین�
اســتغراق�مستی�و�ُسکر�و�َوجد�و�غلبۀ�شوق�صادر�می�شود�که�دیگران�طاقت�شنیدن�آن�نکنند؛�و�او�
خود�نیز�اگر�از�حالت�َمْحو به هوشــیارِى�َصْحو�آید�از�آنگونه�گفتار�ناهنجار�اظهار�کراهت�و�انکار�

نماید�«

هشـــیارهاتـــف�اربـــاب�معرفـــت�کـــه�گهـــی� گـــه� و� خوانندشـــان� مســـت� �
مطـــرب� و� ســـاقی� و� بـــزم� و� مـــی� زنّـــاراز� و� شـــاهد� و� دیـــر� و� مـــغ� وز� �
اظهـــارقصـــد�ایشـــان�نهفتـــه�اســـراری�اســـت� گاه� کننـــد� ایمـــا� بـــه� کـــه� �
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این�غزل�خواجه،�بر�این�اسلوب�واقع�شده��و�این�طایفۀ�علیّه�در�عین�مجاز،�نظر�
از�حقیقت� لبریز� بر�مجاز�مطلق�می�گذارند� او� مبنای� دارند��کالمی�که� بر�حقیقت�

می�دارند،�کما�الیخفی�علی�من�له�ذوق�«1

3·2. قصور الفاظ از قامت معانی عرفانی
سالک�إلی��اللـه�در�مسیر�خود�با�گذر�از�عالم�ماده،�وارد�در�عوالمی�می�شود�که�علی�رغم�
تشابه�جزئی�با�این�عالم،�تفاوت�های�اساسی�با�آن�دارند��وی�در�این�عوالم�ِعلوّی�با�حقایق�جدیدی�
روبرو�می�شود�که�در�عوالم�ِسفلّی�بدانها�برخورد�نداشته،�و�طبیعی�است�که�برای�آنها�لفظی�در�اختیار�
ندارد،�چرا�که��الفاظ�به�تناسب�نیازهای�واضعین�وضع�شده�و�واضعین�سر و سّری�با�عوالم�مافوق�
ماّده�نداشته�اند��در�این�صورت�است�که�برای�انتقال�این�گونه�معانی�چاره�ای�جز�تشبیه�معقول�به�
محسوس�و�به�کارگیری�الفاظی�که�معانی�آنها�شباهتی�هرچند�جزئی�با�آن�حقایق�داشته�باشد،�ندارد�
و�این�نهایت�کاری�است�که�می�توان�در�انتقال�این�معانی�به�اهالی�عالم�ماده�و�کثرت�انجام�داد�و�

أین�هذا�من�ذاک؟
فیض�در�این�باره�می�فرماید:

�»چون�اقلیم�معارف�و�حقایق�و�عالم�معانی�و�دقایق،�از�آن�وسیع�تر�است�که�صور�
تواند�شد،�الجرم� آن� اظهار� متصّدی� داللت،� و� به�وساطت�وضع� الفاظ� محصورۀ�
بی�دستیاری�امثال�و�أشباه،�پای�ُمکنت�و�اقتدار�در�میداِن�ابراز�آن،�سیری�نتواند�نمود؛�
الجرم�در�اظهار�مخّدرات�معانی�به�صور�حرفی،�هر�حقیقتی�به�رقیقۀ�مناسبتی�که�با�

یکی�از�محسوسات�دارد�به�اسم�آن،�از�آن�تعبیر�می�کنند�«2

1. شرح�عرفانی�غزلهای�حافظ،�ج�1،�ص82�
2. رسالۀمشــواق�)مطبوع�در�ده�رســاله(،�ص�243��در�اینجا�بیان�این�نکته�بی�مناسبت�نیست�که�قرآن�کریم�نیز�در�بیان�
این�نوع�حقایق�و�معارف،�از�همین�شــیوه�اســتفاده�نموده�و�گاهی�تعابیری�چون�حور،�غلمان،�شراب�و����را�به�جهت�
تقریب�به�ذهن�از�باب�َمثَل�به�کار�گرفته�اســت��از�آنجا�که�این�مطلب�با�بحث��ما�بی�ارتباط�نیســت،�عبارات�حضرت�
عّلمه�آیة   اللـــه�حسینی�طهرانی�قّدس�سّره�را�در�این�زمینه�از�نظر�می�گذرانیم��ایشان�در�شرح�کالمی�از�مرحوم�عّلمه�

طباطبایی�می�نویسند:
»و�آنچه�را�که�حضرت�عّلمه�در�پایان�گفتار�افاده�نموده�اند�که:�فرق�میان�دو�مرتبه�عالیه�و�دانیه�قرآن�
مجید،�فرق�میان�َمثَل�و�ُمَمثَّل�است،�از�نکات�بسیار�دقیق�و�مهّمی�است�که�در�باب�عرفان�و�حکمت�
إلهیّه�از�آن�بحث�می�شــود��زیرا�تنازل�آن�معانی�راقیه�در�قالب�الفاظ�و�تجّسم�در�عالم�طبیعت،�بغیر�
تنــازل�ممثّل�در�لباس�و�صورت�مثل�نیســت��مثًل�اگر�به�طفل�صغیــری�بخواهند�معنی�حالوت�و�
شیرینی�نکاح�و�مجامعت�را�بفهمانند�ـ�آن�طفلی�که�هنوز�حّس�و�غریزه�وی�بدین�حقیقت�راه�نیافته�
و�لّذت�جماع�در�کانون�وجودش�پنهان�و�مختفی�اســت�ـ�بغیر�آنکه�بگویند:�لّذت�جماع�مانند�لّذت�
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عارف�عالیقدر�شیخ�محمود�شبستری�قّدس�سّره�در�پاسخ�به�این�سؤال�که:

ــارت� ــی�زان�عبـ ــرد�معنـ ــد�مـ ــه�خواهـ کـــه�ســـوی�چشـــم�و�لـــب�دارد�اشـــارت؟چـ
ـــال� ـــط�و�خ ـــف�و�خ ـــر�زل ـــد�از�س ـــه�جوی کســـی�کانـــدر�مقامـــات�اســـت�و�احـــوال؟چ

می�فرماید:
ـــت� ـــان�اس ـــم�عی ـــه�در�عال ـــزی�ک ـــر�آن�چی ــته ــان�اسـ ــاب�آن�جهـ ــس�آفتـ ــو�عکـ چـ
کـــه�هـــر�چیـــزی�بـــه�جـــای�خویـــش�نیکوســـتجهـــان�چـــون�خـــّط�و�خـــال�و�زلف�و�ابروســـت�
رخ�و�زلـــف�آن�معانـــی�را�مثـــال�اســـتتجّلـــی�گـــه�جمـــال�و�گـــه�جـــالل�اســـت�
ـــت� ـــر�اس ـــف�و�قه ـــی�لط ـــق�تعال ـــات�ح رخ�و�زلـــف�بتـــان�را�زان�دو�بهـــر�اســـتصف
ـــموع� ـــاظ�مس ـــن�الف ـــد�ای ـــوس�آم ـــو�محس نخســـت�از�بهـــر�محسوســـند�موضـــوعچ
نهایـــت� معنـــی� عالـــم� کجـــا�بینـــد�مـــر�او�را�لفـــظ�غایـــتنـــدارد�
راهـــر�آن�معنـــی�کـــه�شـــد�از�ذوق�پیـــدا� او� یابـــد� لفظـــی� تعبیـــر� کجـــا�
معنـــیچـــو�اهـــل�دل�کنـــد�تفســـیر�معنـــی� تعبیـــر� کنـــد� »ماننـــدی«� بـــه�
1کـــه�ایـــن�چـــون�طفـــل�و�آن�ماننـــد�دایـــه�اســـتکـــه�محسوســـات�از�آن�عالـــم�چـــو�ســـایه�اســـت�

سه�نکته�در�اینجا�به�اجمال�خاطرنشان�می�گردد:�
اّواًل�به�تعبیر�دقیق�باید�گفت:�در�این�گونه�شرایط�راه،�منحصر�در�استعمال�مجازی�و�استعاره�

خوردن�حلواست،�و�شیرینی�و�حالوت�آمیزش�همچون�شیرینی�عسل�است،�آیا�راه�دیگری�متصّور�
اســت؟�البتّه�نه!�چون�طفل�غیر�از�شیرینی�و�لّذت�حلوا�و�عسل�چیز�دیگری�را�ادراک�نکرده�است��
بنابراین�از�شــیرینی�آمیزش�غیر�از�شــیرینی�حلوا�نمی�فهمد؛�و�گمان�میکند�که�آمیزش�هم�همچون�

حلوا�خوردن�است�
و�آنچه�حضرت�عّلمه�در�آخر�کالم�خود�اشاره�فرموده�اند�به�لزوم�فهم�و�فراگیری�این�حقیقت،�اشاره�
اســت�به�آنکه�جمیع�حقائق�و�معارف�إلهی�از�همین�قبیل�اســت��آنها�حقائقی�هستند�بس�عالی�تر�و�
بلندتر�از�مفاهیم�محسوسه�و�اشیاء�طبیعیّه؛�ولیکن�برای�انسان�ماّدی�و�مغمور�در�قالب�حّس،�و�درگیر�
با�امور�تفّکریّه�و�تعّقلیّه،�غیر�از�تعبیر�از�آنها�به�أشــباه�و�نظائر�آنها�از�اشیاء�حّسیّه�و�امور�ماّدیّه�چاره�
دگری�نیست��لوح�و�قلم�و�عرش�و�کرسّی�و�میزان�و�صراط�و�حوریّه�و�غلمان�و�بهشت�و�دوزخ�و�
امثالها�که�در�لسان�أخبار�و�عرفای�اسالم�بسیار�دوران�دارد،�حقائق�آنها�بسیار�بلند�و�عظیم�و�از�نحوه�
تصّورات�جزئیّه�و�امور�مشاَهد�و�محسوس�بشر�بسیار�باالتر�و�عالی�تر�است��و�برای�بشری�که�در�این�
دنیای�محسوس�در�قالب�ماّده�و�طبیعت�زیست�میکند،�غیر�از�تشبیه�معقول�به�محسوس،�و�آوردن�آن�
حقائق�را�در�لباس�مثال�راهی�دیگر�وجود�ندارد��و�حّقًا�راه�صحیح�و�پرفائده�ای�است�که�آن�واقعیّات�
عالیه�و�حقائق�رفیعه�را�که�برتر�از�تعّقل�بشــر�می�باشند،�با�امور�محسوسه�و�مشاهدات�عینیّه�و�الفاظ�
و�مفاهیم�مورد�استعمال�در�محاورات�تنازل�داده،�و�بشر�را�بدانها�هشدار�مي�دهد�«)نورملکوت�قرآن،�

ج4،ص�94و95(�
1. گلشن�راز�)مطبوع�در�مجموعه�آثارشیخ�محمودشبستری(،�ص�97�
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نیست،�بلکه�می�توان�در�این�موارد�به�جعل�اصطالح�نیز�پرداخت�و�بسیاری�از�الفاظ�رایج�در�کتب�
عرفان�نظری�از�همین�باب�است��همچنین�اگر�مبنای�وضع�الفاظ�برای�معانی�عاّمه�را�در�نظر�بگیریم،�

بحث�صورت�دیگری�پیدا�خواهد�کرد��
ثانیًا�حمل�اشعار�عرفانی�بر�معانی�مجازی�مخالف�با�أصالة�الحقیقه�و�أصالة�الظهور�نیست؛�
زیرا�مستند�این�اصول�بناء�عقالست�و�بنای�عقال�در�مواردی�که�مجاز�معمول�و�متداول�است�حمل�

بر�معنای�حقیقی�نمی�باشد��فقیه�مدقّق�حضرت�آیة   اللـه�شبیری�زنجانی�مّدظّله�نیز�می�فرمایند:
�»در�کلمات�شاعران�که�معموالً�تعبیرات�جنبۀ�کنایه�و�استعاره�و�تشبیه�دارد،�مثاًل�
مراد�از�گل�و�بلبل،�معشوق�و�عاشق�است،�در�اینجا�أصالة�الحقیقه�جریان�ندارد��
مثاًل�نمی�توان�گفت�که�اگر�لفظ�شراب�و�شاهد�در�کالم�آنها�به�کار�رفته�است�مراد�
معانی�حقیقی�آنها�می�باشد،�هر�چند�این�واژه�ها�اگر�در�کالم�عادی�به�کار�می�رفت�
به�معنای�حقیقی�خود�حمل�می�شد�ولی�در�شعر�شعرا�با�عنایت�به�کثرت�تشبیه�و�

استعاره�این�اصل�جریان�ندارد�«1
استعاره�می�کند�همیشه� یا� به�مجاز� اقدام� مواردی�که�شاعر� توّجه�داشت�که�در� باید� ثالثًا�
اینگونه�نیست�که�فقط�معنای�مجازی�مورد�نظر�باشد�و�معنای�حقیقی�بالکّل�مراد�نباشد��در�این�باره�

در�ادامه�توضیحاتی�خواهد�آمد�2

4·2. مرآتیّت عشق مجازی
یکی�از�جنبه�های�پرداختن�به�عشق�مجازی�در�اشعار�عارفان�تشابهات�آن�با�عشق�حقیقی�
است��هرچند�بین�این�دو�عشق�فاصله�ای�بسیار�وجود�دارد،�اّما�آثار�و�شاخصه�های�عشق�حقیقی�
ـ��ولو�در�حّد�بسیار�نازل�ـ�در�عشق�مجازی�نیز�یافت�می�شود��به�همین�جهت�عشق�مجازی�با�توّجه�
به�مأنوس�بودن�در�نزد�عموم�به�خوبی�می�تواند�معّرف�عشق�حقیقی�و�مبیّن�ویژگی�های�آن�باشد��
ابداع�منظومه�های�عاشقانه�توّسط�اهل�معرفت�بعضًا�از�همین�باب�بوده�است��به�این�مطلب�سابقًا�

درفصل�»تقریری�دیگر�از�قاعدۀ�المجاز قنطرة الحقیقة«�نیز�اشاراتی�داشتیم��

5·2. کتمان مقامات معنوی 
گفته��شده�که�گاهی�استفاده�از�الفاظ�مجازی�عالوه�بر�کتمان�اسرار�سلوکی،�بدین�جهت�
است�که�عارف�یا�سالک�می�خواهد�خود�را�در�مسلک�عوام�مندرج�نموده�و�با�استفاده�از�الفاظی�

1. کتاب�نکاح،�ج�4،�درس�132،�ص�1172�
2. رک�ص�205و�206�



168

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

قبیح�در�عرف�متشّرعه�همچون�شراب،�صومعه،�دیر�مغان،�خط�و�خال�و����چنین�ابراز�نماید�که�از�
کماالت�معنوی�و�مقامات�سلوکی�عاری�بوده�و�شخصی�کاماًل�عادی�است،�گرچه�به�واسطۀ�قرائن�

همه�می�فهمند�که�این�الفاظ�مجاز�است�
در�شرح�عرفانی�غزلهای��حافظ�ذیل�این�بیت:

ـــالوس ـــۀ�س ـــت�و�خرق ـــه�بگرف ـــم�ز�صومع ـــادل ـــاب�کج ـــراب�ن ـــان�و�ش ـــر�مغ ـــت�دی �کجاس
می�نویسد:�

پوشیده� نظر�خالئق� از� ایشان� اعمال� که� دارند� آن� در� قوم�وجه�هّمت� این� »چون�
باشد،�الجرم�ادای�مطلب�خود�به�لباسی�نمایند�که�عوام�از�آن�بویی�نبرند،�و�در�مقام�
مالمت�و�طعن�و�رّد�این�فرقه�درآیند��در�مقدمۀ�شرح رباعیات،�موالنا�جالل�الدین�
دوانی�آورده�که:�»سنّت�سنیّۀ�إلهی�بر�این�نهج،�انتظام�یافته�که�اهل�حقایق،�بعضی�به�
مالبس�صور�رسمی�از�دیدۀ�صورت�بینان�بی�معنا،�مختفی�باشند،�و�خود�را�به�واسطه�
اشتراک�با�عامه،�در�سایر�رسوم،�در�میان�ایشان�گم�کنند؛�و�این�طریقۀ�اهل�مالمت�
است��و�بعضی�خود�را�به�سبب�انخالع�از�رسوم�عادی�از�چشم�مردم�بیندازند��و�

این�شیوۀ�شیطان�است�«�«1
قرائن� زیرا� است؛� مشکل� هشتم� و� هفتم� قرن� عرفای� اشعار� در� احتمال� این� پذیرش� البته�
تاریخی�نشان�می�دهد�این�کلمات�در�آن�عصر�به�اصطالح�عرفانی�و�وضع�جدید�یا�مجاز�مشهور�

درآمده�و�استعمال�آن�در�کالم�عالمان�دینی�و�متشّرعان�شایع�و�عادی�بوده�است�

حاصل بحث:
می� و� معشوق� و� بر�عشق� تعابیر�مشتمل� � رواج� سّر� مزبور،� نکات� نظرگرفتن� در� با� باری�
به�عنوان�شاهد� اینجا�مناسب�است� ألسنۀ�اهل�عرفان�و�سلوک�روشن�می�گردد��در� و�مطرب�در�
عرایض،�به�سؤالی�که�از�محّدث�خبیر�شیعه�عّلمه�مّلمحّمدتقی�مجلسی�قّدس�سّره�شده�و�پاسخ�

آن�مرحوم�اشاره�نماییم:
�»سؤال�دیگر:�شیخ�]بهائی[�علیه الرحمة�فرموده�است:�

عاشـــقی� علـــم� غیـــر� نبـــود� شـــقیعلـــم� ابلیـــس� تلبیـــس� مابقـــی�
مراد�از�آن�علم�کدام�است؟�و�طریق�کسب�او�چگونه�است؟�و�دیگر�فرموده�اند:

گلرخـــان� زمهـــر� خالـــی� اســـتخوانســـینۀ� پـــر� بـــود� انبانـــی� کهنـــه�

1. شرح�عرفانی�غزلهای��حافظ،�ج1،�ص96��
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***
انداختـــه� دوش� بـــه� مشـــکین� ســـاخته[]کاکل� عالـــم� کار� نگاهـــی� وز�
ـــنآمـــد�]و[�بنشســـت�بـــر�بالیـــن�مـــن ـــن�م ـــل�و�دی ـــرد�عق ـــود�ب ـــا�خ ـــت�و�ب رف

اینها�چه�معنی�دارد؟«
جواب: »مراد�از�علم�عاشقی،�علم�حق�سبحانه�و�تعالی�است،�و�»گلرخان«�أنبیا�و�أولیاءاند�یا�
�عالم�صفات�است��و�طریق�کسب�آن�به�نحوی�است�که�در�لوامع�مذکور�است�مفّصاًل؛�و�مجماًل:

تمـــامصمـــت�و�جـــوع�و�ســـهر�و�عزلت�و�ذکر�بـــه�دوام� کار� بکنـــد� را� جهـــان� ناتمامـــان�
و�»کاکل�مشکین«�واردات�غیبی�و�مکاشفات�الَریْبی�و�محبّت�إلهی�است؛�و َمن لم یُذْق لم یَْدرِ. 
َلـََع  إِنَّ  الَلـَه  َو  ُسُبَلنَا  ُهْم  َلنَْهِدَینَّ فِینَا  َجـٰهُدوا  ِذیَن  َوالَّ کریمۀ:� آیۀ� از� را� آن� آداب� و� طریق� و� دلیل� و�

اْلـُمْحِسننَِی ]باید جست[�«1
ممکن�است�گفته�شود�در�مورد�شیخ�بهایی�و�امثال�وی�می�توان�پذیرفت�که�چنین�معانی�و�
مقاصدی�در�کار�باشد،�اّما�در�مورد�حافظ،�مولوی،�سنائی،�مغربی�و�مانند�آنها�خیر؛�چرا�که�دربارۀ�
ایشان�این�مطلب�اول�دعواست�که�آنها�اصاًل�اهل�معنا�بوده�اند�یا�نه؟�و�اشعار�آنها�هم�به�تبع�این�
اختالف�دو�احتمال�خواهد�داشت�و�چه�بسا�احتمال�اینکه�اشعار�آنها�ناظر�به�عشق�های�زمینی�و�

مجازی�است،�بیشتر�باشد�
در�پاسخ�ابتدا�مقّدمۀ�کوتاهی�ذکر�می�کنیم:�

به�طور�کل�در�تفسیر�یک�عبارت�و�فهم�مراد�گوینده،�دو�راه�قابل�تصّور�است:�
1�تمرکز�بر�نفس�عبارت�و�ترجمۀ�لغات�و�مفردات�آن�بر�اساس�کتب�لغت�و�قواعد�ادبی�

و�دستوری�

1. کتاب�المســئوالت�)مطبوع�در�دفترسّوم�میراث�اسالمی�ایران(،�ص�699؛�مرحوم�عّلمه�آیة   اللـــه�حسینی�طهرانی�در�
شرح�ابیات�مذکور�می�نویسند:

»در�این�ابیات،�شیخ�أعلی���اللـــه�مقامه�دیدار�حضرت�حّق�را�در�بیداری�و�حال�مکاشفۀ�روحانی�بیان�
می�کند،�آنجا�که�می�گوید:�بدون�حجاب�و�پردۀ�نقاب�بر�من�وارد�شــد�در�حالي�که�کاکل�مشــکین�
خودش�را�بر�روی�دوش�و�شانه�هایش�افکنده�بود��زیرا�در�اصطالح�اهل�دل�و�عارفان�ذوی�المقدار،�
رخ�و�رخســاره�عبارت�اســت�از�تجّلی�نور�وحدت�و�جمال�حّق،�و�گیسوان�و�کاکل�عبارت�است�
از�تجّلی�کثرات�و�مخلوقات�دارای�ماهیّت��و�بنابراین،�آمدن�حّق�متعال�با�رخســار�بدون�حجاب�و�
با�گیســوان�افکنده�کنایه�از�مقام�وحدت�در�کثرت�اســت��این�همان�حضرت�حّق�است�با�مالحظه�
وحدانیّت�خود�در�حالي�که�با�کثرات�ناشــی�از�وجود�خود�معًا�با�هم�مشــاهده�گردیده�اســت��و�به�
عبارت�دیگر�مشاهدۀ�وحدت�حّق�به�تمام�معنی�الکلمه�می�باشد�که��تجّلی�حّق�در�اسم�واحدیّت�خود�
است��و�معنی�و�مفاد�»وحدت�وجود«�که�در�ألسنۀ�عارفان�شایع�است�همین�است�«�)��اللـــه�شناسی،�

ج�1،�ص��232و�233(�
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2��مالحظۀ�صدر�و�ذیل�کالم�و�توّجه�به�قرائن�لفظیّه�و�فضایی�که�این�جمله�در�آن�صادر�
شده�است،�و�نیز�بررسی�سائر�کلمات�قائل،�و�بلکه�احوال�و�مبانی�علمی�و�رفتاری�وی)که�همان�

روش�مذکور�در�علم�بالغت�و�اصول�می�باشد(��
چه�بسا�نیاز�به�توضیح�نباشد�که�طریقۀ�اول،�طریقۀ�صحیحی�نبوده�و�خالف�بناء�عقالء�در�
فهم�کلمات�اهل�زبان�است��شخص�عاقل�سلیم�النفس�با�دیدن�تعبیر�»الرحمن�علی�العرش�استوی«�
به�سرعت�قضاوت�نمی�کند�که�خداوند�متعال�جسم�است�و�روی�تختی�نشسته�است��هر�عاقلی�
می�داند�که�باید�در�کنار�این�آیۀ�شریفه�دهها�آیۀ�دیگر�در�تنزیه�خداوند�سبحان�و�إحاطۀ�او�به�عوالم�
وجود�را�هم�دید،�و�نهایًة�فهمید�که�مراد�از�عرش،�تخت�جسمانی�نیست،�و�استواء�خداوند�بر�روی�

آن�نیز�معنای�خاص�خود�را�دارد�
اصل�این�طریق�ـ�فارغ�از�تفاوت�هایی�که�در�جزئیات�مسائل�بین�کلمات�شارع�و�کلمات�
عرف�وجود�دارد�ـ�اختصاصی�به�آیات�کریمۀ�قرآن�نداشته�و�در�سایر�استعماالت�اهل�زبان�هم�

جاری�است�
به�نظر�می�رسد�اگر�همین�روش�اصولی�و�عقالیی�را�در�فهم�کلمات�و�اشعار�عرفای�بزرگ�
پیاده�کنیم،�خواهیم�دید�که�آنچه�در�تحلیل�اشعار�آنها�ذکر�شد،�مطابق�با�واقع�است��و�در�حقیقت�
اشعارشان�� إلهی�بودن� به� با�همین�روش،�حکم� نیز� ایشان� أمثال� و� بهایی� ما�در�مورد�مرحوم�شیخ�
می�نماییم؛�یعنی�مجموعه�مطالبی�که�تا�به�حال�در�مورد�مرحوم�شیخ�شنیده�و�خوانده�ایم،�نیز�صدر�و�
ذیل�ابیات�مذکور�و�همچنین�سائر�اشعار،�کلمات�و�تألیفات�وی�است�که�باعث�می�شود�در�برخورد�
با�چنین�ابیاتی،�آنها�را�برمعانی�عالیه�حمل�نمائیم��غایة األمر�کثرت�قرائن�و�مؤیّدات،�و�وضوح�و�
صراحت�آنها�در�مورد�أمثال�شیخ،�باعث�ایجاد�حالی�ناخودآگاه�وارتکازی�نسبت�به�اشعار�وی�شده�
که�در�مواجهه�با�آنها،�بدون�تأّمل�و�بی�درنگ�معانی�عرفانی�و�إلهی�به�ذهن�می�آید؛�و�چه�بسا�چنین�

ارتکازی�در�عاّمه،�نسبت�به�حافظ�و�أمثال�وی�نباشد�
با� بپردازیم�و� این�باب� به�بررسی�نمونه�هائی�عینی�در� به�نظر�می�رسد�جا�دارد� به�هرروی�

بررسی�قرائن�تاریخی�و�لفظی�برخی�از�اتّهاماتی�را�که�بر�عرفا�وارد�نموده�اند�پاسخ�دهیم�
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3. عشق و معشوق در اشعار خواجه حافظ عليه الرحمة
عالیمقام�حضرت�خواجه� اشعار�عارف� از� اجمالی� تحلیلی� و� بررسی� به� از هر چیز� پیش 
عرفای� میان� در� وی� اشعار� اینکه� چه� می�پردازیم،� قّدس�سّره� حافظ�شیرازی� محّمد� شمس�الدین�
شاعرمسلک�بیش�از�همه�مورد�توّجه�قرار�گرفته�و�بالتّبع�بیشتر�مورد�بررسی�و�برداشت�های�مختلف�

واقع�شده�است��
در�این�میان�عّده�ای�از�بی�خبران�از�عرفان�و�حکمت�إلهی،�دسته�ای�از�اشعار�وی�را�که�در�
اظهار�تمایل�به�معشوق�و�محبوب�و�توصیف�شمایل�ظاهری�ایشان�است،�حمل�بر�عشق�مجازی�
نموده�و�وی�را�متّهم�به�شاهد�بازی�و�تعّشق�با�أمردان�و�زنان�نموده�اند؛�1غافل�از�اینکه�در�اشعار�وی�
شواهد�فراوانی�وجود�دارد�که�مقصود�او،�آنچه�ظاهر�الفاظ�نشان�می�دهد�نیست،�بلکه�وی�از�روزنۀ�

این�الفاظ�به�عالمی�سراسر�نور�و�معنویّت�ناظر�است�
معشوق�حافظ،�ذات�اقدس�حّق�سبحانه�و�تعالی؛�شراب�حافظ،�معرفت�حق؛�و�عشق�حافظ،�
فنای�در�محبّت�حّق�متعال�است��مراد�از�میخانه�در�نظر�حافظ�محل�چکاندن�شراب�است،�اّما�شراِب�
تجّلیات�إلهی�که�انوارش�به�نظر�عارفان�حقیقی�می�تابد��و�جام،�پیالۀ�فیض؛�و�قدح،�فیض�محبّت�
إلهی�است�که�هیچگاه�مبّدل�و�متغیّر�نمی�گردد،�و�باألخره�خّط�و�خال�و�زلف�و�ابرو�و�کرشمه�و�

ناز،�انوار�ذاتیّۀ�حضرت�حّق�جلّ�شأنه�العزیز�است�
باری�برای�اثبات�این�مّدعا�شواهد�گوناگونی�در�دست�است�که�ما�در�چند�مرحله�نمونه�هائی�

از�آن�را�به�عرض�می�رسانیم�

1·3. روح حاکم بر اشعار خواجه حافظ 
در�اینجا�به�سراغ�اشعاری�می�رویم�که�به�وضوح�از�مجاهدات�عبودی،�آداب�سیروسلوک،�
بر� منازل�معنوی�و�عوالم�عرفانی�خبر�می�دهند�و�نشان�می�دهند�روح�کّلی�حاکم� باطنی،� حاالت�

خواجه�و�اشعار�وی�روح�عبودیّت،�تقوی�و�توّجه�به�پروردگار�متعال�می�باشد�2
به�تعبیر�استاد�شهید آیة  اللـه�حاج�شیخ��مرتضی�مطهری�رحمة �اللـه�علیه:

»حافظ�در�کتاب�خودش�یک�کلید�به�دست�ما�داده�است،�و�آن�کلید�این�است�که�
به�کار�می�برد�که�آن�کلمات�همه�نشان�می�دهد�که�می�خواهد�بگوید�من� کلماتی�
مردی�از�این�تیپم؛�مثل�کلمۀ�عارف،�کلمۀ�صوفی�)البته�صوفی�را�خیلی�اوقات�نقد�

1. رک�عرفان�حافظ،�ص��72ـ76؛�مجالس�العّشاق،�ص��203ـ�205�
2. در�این�فصل�از�رسالۀ�اسماء�ُحسنی�تألیف�دانشمند�معّظم�حضرت�آیة   اللـــه�محّمد�شجاعی�مدّ�ظّله�العالی�نیز�استفاده�

شده�است)ص��19ـ40(�
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قبیل�سالک،� از� نکرده(؛�کلمات�مقّدس�در�حافظ� نقد� را� بعضی� هم�می�کند،�ولی�
عارف،�طریق،�طریقت،�رونده،�مرشد،�پیر؛�اینها�نشان�می�دهد�که�این�دیوان�از�تیپ�

دیوان�هایی�است�که�عرفا�تنظیم�کرده�اند�«1
اشعاری�که�می�توان�از�آن�این�روح�کّلی�را�به�دست�آورد�به�چهارده�بخش�قابل�تقسیم�است:

1��ابیاتی�در�اشاره�به�انس�با�قرآن�و�مدد�جستن�از�آن�در�مسیر�سلوک:

ـــار� �تـــا�بـــود�وِردت�دعـــا�و�درس�قـــرآن�غـــم�مخـــورحافظـــا�در�کنـــج�فقـــر�و�خلـــوت�شـــبهای�ت
�قـــرآن�ز�بـــر�بخوانـــی�بـــا�چـــارده�روایـــتـ�عشـــقت�رســـد�بـــه�فریـــاد�ار�خود�بســـان�حافظ�
�2لطائـــف�حکمـــی�بـــا�نـــکات�قرآنـــیـ�ز�حافظـــان�جهـــان�کـــس�چـــو�بنده�جمـــع�نکرد�

ـــردمـ�صبـــح�خیـــزی�و�ســـالمت�طلبـــی�چـــون�حافظ� ـــرآن�ک ـــت�ق ـــردم�همـــه�از�دول �هـــر�چـــه�ک
�دام�تزویـــر�مکـــن�چـــون�دگـــران�قـــرآن�راـ�حافظـــا�مـــی�خور�و�مســـتی�کـــن�و�خوش�بـــاش�ولی�
ــظ� ــو�حافـ ــعر�تـ ــتر�از�شـ ــدم�خوشـ داریـ�ندیـ ســـینه� انـــدر� کـــه� قرآنـــی� بـــه� �
ـــدـ�زاهـــد�ار�رنـــدی�حافـــظ�نکنـــد�فهـــم�چـــه�شـــد� ـــرآن�خوانن ـــه�ق ـــوم�ک ـــزد�از�آن�ق ـــو�بگری �دی

2��ابیاتی�در�توّسل�و�تمّسک�به�أهل��بیت�عصمت���و�طهارت،�باألخص�حضرت�مولی�الموّحدین�
أمیرالمؤمنین�صلوات��اللـه�علیهم�أجمعین،�و�تبعیّت�از�آنان�در�طّی�طریق�پرمخاطرۀ�سلوک��إلی��اللـه:

ـــفحافـــظ�اگـــر�قـــدم�زنـــی�در�ره�خانـــدان�بـــه�صدق� ـــحنۀ�نج ـــت�ش ـــود�هّم ـــت�ش ـــۀ�ره �بدرق
ـــایۀ�او� ـــب�و�س ـــون�طل ـــرغ�همای ـــت�از�م ـــودـ�دول ـــت�نب ـــهپر�دول ـــن�ش ـــا�زاغ�و�زغ ـــه�ب �زانک
ـــودچـــون�طهـــارت�نبـــود�کعبـــه�و�بتخانه�یکی�اســـت� ـــت�نب ـــه�عصم ـــه�ک ـــر�در�آن�خان ـــود�خی �3نب

ـــرمـ�راهـــم�مـــزن�بـــه�وصـــف�زالل�خضـــر�کـــه�مـــن� ـــوض�کوث ـــش�ح ـــاه�جرعه�ک ـــام�ش �از�ج
پـــرس� خیبـــر� در� کننـــدۀ� ز� مـــردی� �اســـرار�کـــرم�ز�خواجـــۀ�قنبـــر�پـــرسـ�
ـــظ� ـــی�حاف ـــه�صدق ـــب�فیـــض�حـــق�ب ـــر�طال ــرسگ ــر�پـ ــاقی�کوثـ ــمۀ�آن�ز�سـ ــر�چشـ �سـ
�مـــا�را�نگـــذارد�کـــه�در�افتیـــم�ز�پـــایـ�قّســـام�بهشـــت�و�دوزخ�آن�عقده�گشـــای�
ـــای� ـــی�بنم ـــرگ�نمای ـــن�گ ـــود�ای ـــی�ب ـــا�ک ــیرخدای�ت ــمن�افکن�ای�شـ ــۀ�دشـ ــر�پنجـ �4سـ

1. عرفان�حافظ،�ص��41و42�
2. بیتی�از�قصیدۀ�حافظ�در�مدح�قوام�الدین�محمد�صاحب�عیار�وزیر�شــاه�شــجاع�)مقّدمۀ�دیوان�حافظ،�تصحیح�غنی�و�

قزوینی(
3. تعبیر�خواجه�به�»خانۀ�عصمت«�در�این�مصرع�اخیر�بعد�از�اشــاره�به�»زاغ«�و�»زغن«�در�بیت�قبل�بســیار�قابل�توّجه�

است�و�یادآور�تفّکرات�مختّص�به�شیعه�
4. دو�مورد�اخیر،�جزء�رباعی�هایی�است�که�در�نسخ�معتبر�از�حافظ�آمده�است�
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عصر� ولی� حضرت� عالم��امکان� قطب�� مقّدس� ساحت� به� ارادت� عرض� در� ابیاتی� ��3
أرواحنا�لتراب�مقدمه�الفداء:

ـــیدکجاســـت�صوفـــی�دّجـــال�فعـــل�ُملحـــد�شـــکل� ـــاه�رس ـــن�پن ـــدّی�دی ـــه�مه ـــوز�ک ـــو�بس بگ
ـــپارمت� ـــدا�می�س ـــه�خ ـــر�ب ـــب�از�نظ ـــتـ�ای�غائ ـــت�دارم ـــه�دل�دوس ـــوختی�و�ب ـــم�بس جان
ـــب�از�نظـــر�کـــه�شـــدی�همنشـــین�دل� می�گویمـــت�دعـــا�و�ثنـــا�می�فرســـتمتـ�ای�غائ
ـــد� ـــی�می�آی ـــیحا�نفس ـــه�مس ـــژده�ای�دل�ک ـــدـ�م ـــوی�کســـی�می�آی ـــاس�خوشـــش�ب ـــه�ز�انف ک
اللیالـــي  َکـــرَّ  مـــا  ســـلم  اللــــه  الَمثالـــيـ  و  الَمثانـــي  وجاَوبَـــِت 
علیهـــا  َمـــن  و  األراِک  وادي  مـــاِلعلـــی  الرِّ فـــوق  باللِـــَوی  دارٍ  و 
جهانـــم� غریبـــان� گـــوی� التَّوالِـــيدعـــا� و  بالتَّواتُـــر  أدعـــو  و 
الیزالـــیبـــه�هـــر�منـــزل�کـــه�رو�آرد�خـــدا�را� لطـــف� بـــه� دارش� 1نگـــه�

4��ابیاتی�در�ضرورت�وجود�استاد�کامل�و�پیرطریق�برای�گذر�از�مسیر�پرخطر�سلوک:

ـــدم� ـــِل�راه�ق ـــی�دلی ـــه�ب ـــق�من ـــوی�عش ـــه�ک کـــه�مـــن�بـــه�خویـــش�نمـــودم�صـــد�اهتمـــام�و�نشـــدب
ظلماتســـت�بتـــرس�از�خطـــر�گمراهـــیـ�قطـــع�ایـــن�مرحلـــه�بـــی�همرهـــی�خضـــر�مکن�
ـــراد� ـــه�م ـــد�ب ـــی�رس ـــن�گه ـــبان�وادی�ایم کـــه�چنـــد�ســـال�بـــه�جـــان�خدمـــت�شـــعیب�کندـ�ش
ـــیخ� ـــج�ای�ش ـــن�مرن ـــم�ز�م ـــر�مغان ـــد�پی ـــا�آوردـ�مری ـــردی�و�او�بج ـــو�ک ـــده�ت ـــه�وع ـــرا�ک چ
ـــیـ�گـــذرت�بـــر�ظلماتســـت�بجـــو�خضـــر�رهـــی� ـــود�گمراه ـــیار�ب ـــه�بس ـــن�مرحل ـــه�در�ای ک
ـــا� ـــت�حافظ ـــوای�وصالس ـــرت�ه ـــر�در�س ـــویـ�گ ـــر�ش ـــل�هن ـــه�اه ـــاک�درگ ـــه�خ ـــد�ک بای

5��ابیاتی�در�خصوص�تجّلی�ذاتی،�مقام�فناء،�طلب�آن�و�نیل�به�آن:

ـــم� ـــان�ناتوان ـــر�ج ـــی�ب ـــی�ببخش ـــه�ک ـــم�ک گفـــت�آن�زمـــان�کـــه�نبـــود�جـــان�در�میانـــه�حایلگفت
کـــه�بـــا�وجـــود�تـــو�کـــس�نشـــنود�ز�مـــن�کـــه�منمـ�بیـــا�و�هســـتی�حافـــظ�ز�پیـــش�او�بـــردار�
تـــو�خـــود�حجاب�خـــودی�حافـــظ�از�میـــان�برخیزـ�میـــان�عاشـــق�و�معشـــوق�هیـــچ�حائـــل�نیســـت�
ـــراب� ـــود�خ ـــی�ش ـــم�فان ـــه�عال ـــتر�ک مـــا�را�ز�جـــام�بـــادۀ�گلگـــون�خـــراب�کـــنـ�زان�پیش
و�رنـــه�از�ضعـــف�در�آنجا�اثری�نیســـت�که�نیســـتـ�از�وجـــود�اینقدرم�نام�و�نشـــان�هســـت�که�هســـت�

1. وادی�»أراک«�سرزمین�حجاز�است�که�در�آنجا�فقط�درخت�أراک�وجود�دارد؛�و�آن�غریب�جهان�که�از�شدت�غربت�
و�تنهایی�ظهور�نمی�کند،�و�منزلگاه�غالبی�او�بیابان�های�اطراف�مّکه�و�مدینه�اســت،�کســی�نیســت�جز�همان�»یار�سفر�
کرده�که�صد�قافله�دل�همره�اوست«��شرح�اجمالی�این�غزل�را�در�کتاب�شریف�روح�مجّرد،�ص���519-��523ببینید�
گذشته�از�ابیات�فوق�که�اشارات�قابل�مالحظه�ای�به�وجود�مقدس�حضرت�بقیة   اللـه  األعظم�أرواحنا�فداه�دارد،�در�دیوان�
خواجه�به�غزلیات�فراوانی�برخورد�می�کنیم�که�دارای�تناســب�بسیاری�با�آن�وجود�مقّدس�است��همین�امر�سبب�شده�

که�مرحوم�فیض��کاشانی�دیوان�شوق�مهدی�را�در�تضمین�این�اشعار�فراهم�آورد.
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بـــاده�از�جـــام�تجّلـــی�صفاتـــم�دادنـــدـ�بیخـــود�از�شعشـــعۀ�پرتـــو�ذاتـــم�کردنـــد�
کـــه�در�آنجـــا�خبـــر�از�جلـــوۀ�ذاتـــم�دادنـــدـ�بعـــد�از�ایـــن�روی�مـــن�و�آینـــۀ�وصـــف�جمـــال�

6��ابیاتی�در�مجاهدات�عبودی�شبانه�و�گریه�های�طوالنی:

ز�وِرد�نیـــم�شـــب�و�درس�صبحـــگاه�رســـیدمـــرو�بـــه�خـــواب�کـــه�حافـــظ�بـــه�بـــارگاه�قبـــول�
قـــرار�چیســـت�صبـــوری�کـــدام�و�خـــواب�کجـــاـ�قـــرار�و�خـــواب�ز�حافظ�طمع�مدار�ای�دوســـت�
تـــا�چـــو�صبحـــت�آینـــه�رخشـــان�کننـــدـ�ســـر�مکـــش�حافـــظ�ز�آه�نیـــم�شـــب�
ـــودـ�هـــر�گنـــج�ســـعادت�کـــه�خـــدا�داد�بـــه�حافـــظ� ـــحری�ب ـــب�و�وِرد�س ـــای�ش ـــن�دع از�یُم
ـــم�شـــبی�اســـتـ�بیـــار�مـــی�کـــه�چـــو�حافـــظ�مدامـــم�اســـتظهار� ـــاز�نی ـــۀ�ســـحری�و�نی ـــه�گری ب
ماتـــم�زده�را�داعیـــۀ�ســـور�نماندســـتـ�حافـــظ�ز�غـــم�از�گریـــه�نپرداخـــت�بـــه�خنـــده�
ــدـ�گریـــۀ�شـــام�و�ســـحر�ُشـــکر�که�ضایع�نگشـــت� ــه�شـ ــر�یکدانـ ــا�گوهـ ــاران�مـ ــرۀ�بـ قطـ
ـــدـ�دارم�امیـــد�بریـــن�اشـــک�چـــو�بـــاران�کـــه�دگـــر� ـــاز�آی ـــرم�ب ـــت�از�نظ ـــه�برف ـــت�ک ـــرق�دول ب
پـــاک�شـــو�اول�و�پـــس�دیـــده�بـــر�آن�پـــاک�انـــدازـ�غســـل�در�اشـــک�زدم�کاهـــل�طریقـــت�گوینـــد�
درش� خـــاک� هـــوای� در� آنچنـــان� مپـــرسـ� کـــه� دیـــده�ام� آب� مـــی�رود�

7��ابیاتی�در�إعراض�از�دنیا�و�لّذات�دنیوی�و�ترک�خواسته�های�نفسانی:

ـــرون� ـــی�روی�بی ـــت�نم ـــرای�طبیع ـــز�س ـــو�ک ـــردت ـــی�ک ـــذر�توان ـــت�گ ـــوی�طریق ـــه�ک ـــا�ب �کج
ــا� ــای�دنـــی�ای�دل�دانـ ــم�دنیـ ــا�کـــی�غـ �حیـــف�اســـت�ز�خوبی�که�شـــود�عاشـــق�زشـــتیـ�تـ
�هـــر�کـــه�پیوســـت�بـــدو�عمـــر�خـــودش�کاویـــن�دادـ�خـــوش�عروسیســـت�جهـــان�از�ره�صـــورت�لیکـــن�
تراب�آلـــودهـ�پـــاک�و�صافـــی�شـــو�و�از�چـــاه�طبیعـــت�بـــدرآی� آب� ندهـــد� کـــه�صفایـــی� �
ـــه��ویـ�نوشـــته�اند�بـــر�ایـــوان�جنّـــت�المـــأوی� ـــا�خریـــد�وای�ب �کـــه�هـــر�کـــه�عشـــوۀ�دنی
�مـــن�چـــرا�ُملـــک�جهـــان�را�بـــه�جـــوی�نفروشـــمـ�پـــدرم�روضـــۀ�رضـــوان�بـــه�دو�گنـــدم�بفروخـــت�

8��ابیاتی�در�بی�ارزشی�دنیا�و�آخرت�در�مقابل�محبّت�معشوق�حقیقی:

ـــا� ـــه�م ـــوریدگان�ک ـــت�ش ـــن�نصیح ـــظ�مک �بـــا�خـــاک�کـــوی�دوســـت�بـــه�فـــردوس�ننگریـــمواع
ـــی�و�قصـــر�حـــور� ـــایۀ�طوب ـــاغ�بهشـــت�و�س �بـــا�خـــاک�کـــوی�دوســـت�برابـــر�نمی�کنـــمـ�ب
ـــتـ�تـــو�و�طوبـــی�و�مـــا�و�قامـــت�یـــار ـــت�اوس ـــدر�هّم ـــه�ق ـــس�ب ـــر�ک ـــر�ه �فک
ـــت ـــتم�مفرس ـــه�بهش ـــا�ب ـــش�خدای �کـــه�ســـر�کـــوی�تـــو�از�کـــون�و�مـــکان�مـــا�را�بـــسـ�از�در�خوی
�نیایـــد�هیـــچ�در�چشـــمش�به�جـــز�خاک�ســـر�کویتـ�زهـــی�هّمـــت�که�حافظ�راســـت�در�دنیـــا�و�در�عقبی�
ـــتـ�گدای�عشـــق�تو�از�هشـــت�خلد�مســـتغنی�اســـت� ـــم�آزاد�اس ـــر�دو�عال ـــو�از�ه ـــق�ت ـــیر�عش �اس
ـــادمـ�ســـایۀ�طوبـــی�و�دلجویـــی�حـــور�و�لـــب�حوض� ـــت�از�ی ـــو�برف ـــوی�ت ـــر�ک ـــوای�س ـــه�ه �ب

9��ابیاتی�در�اشاره�به�اینکه�عشق�وی�محصول�»وطن�اصلی«�و�به�اصطالح�»عالم�ألست«�و�
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»روز�أزل«�1که�عالم�قرب�و�شهود�و�عالم�عهد�و�میثاق�است،�می�باشد:
هـــر�کـــه�چـــون�مـــن�درأزل�یک�جرعه�خـــورد�ازجـــام�دوســـتســـر�زمســـتی�برنگیـــرد�تـــا�بـــه�صبـــح�روز�حشـــر�

ـــیارش� ـــت�هش ـــد�یاف ـــچ�دور�نخواهن ـــه�هی ـــادۀ�ازل�اســـتـ�ب چنیـــن�کـــه�حافـــظ�مـــا�مســـت�ب
ـــم�زدـ�در�ازل�پرتـــو�حســـنت�ز�تجّلـــی�دم�زد� ـــه�عال ـــه�هم ـــش�ب ـــد�و�آت ـــدا�ش عشـــق�پی
جرعـــۀ�جامـــی�کـــه�مـــن�مدهـــوش�آن�جامـــم�هنـــوزـ�در�ازل�دادســـت�مـــا�را�ســـاقی�لعـــل�لبـــت�
کـــه�داغـــدار�ازل�همچـــو�اللـــۀ�خودروســـتـ�نـــه�ایـــن�زمـــان�دل�حافـــظ�در�آتـــش�طلـــب�اســـت�
ــدـ�هـــوای�کـــوی�تـــو�از�ســـر�نمـــی�رود�آری� ــن�باشـ ــا�وطـ ــته�بـ غریـــب�را�دل�سرگشـ
ـــم� ـــود�باش ـــار�خ ـــزم�دی ـــی�ع ـــه�در�پ ـــرا�ن ـــار�خـــود�باشـــمـ�چ ـــوی�ی ـــه�خـــاک�ســـر�ک چـــرا�ن
ــدازمـ�بـــه�یـــاد�یـــار�و�دیـــار�آنچنـــان�بگریـــم�زار� ــفر�بینـ ــم�سـ ــان�ره�و�رسـ ــه�از�جهـ کـ
ــازممـــن�از�دیـــار�حبیبـــم�نـــه�از�بـــالد�غریـــب� ــان�بـ ــود�رسـ ــان�خـ ــه�رفیقـ ــا�بـ مهیمنـ
ـــتمـ�عشـــق�مـــن�بـــا�خـــط�مشـــکین�تـــو�امـــروزی�نیســـت� ـــی�مس ـــام�هالل ـــن�ج ـــت�کزی ـــی�اس دیرگاه
هنـــوز�بـــر�ســـر�عهـــد�و�وفـــای�خویشـــتن�اســـتـ�بســـوخت�حافظ�و�در�شـــرط�عشـــق�و�جانبازی�
شـــرط�آن�بـــود�کـــه�جـــز�ره�ایـــن�شـــیوه�نســـپریمـ�روز�نخســـت�چـــون�دم�رنـــدی�زدیـــم�و�عشـــق�
بنـــای�عهـــد�قدیـــم�اســـتوار�خواهـــم�کـــردـ�بـــه�یـــاد�چشـــم�تـــو�خـــود�را�خـــراب�خواهم�ســـاخت�

10��ابیاتی�در�بیان�سختی�های�سلوک�طریق�عبودیّت�و�ضرورت�تحّمل�آنها:

ـــن�و�آســـایش�بالســـت� ـــق�عشـــقبازی�ام �ریـــش�بـــاد�آن�دل�کـــه�بـــا�درد�تـــو�خواهـــد�مرهمـــیدر�طری
ـــدی�راه�نیســـت� ـــاز�را�در�کـــوی�رن �رهـــروی�بایـــد،�جهانســـوزی�نـــه�خامـــی�بـــی�غمـــیاهـــل�کام�و�ن
ـــت� ـــیوۀ�عشقس ـــه�ش ـــم�ن ـــش�و�تنّع �اگـــر�معاشـــر�مایـــی�بنـــوش�نیـــش�غمـــیـ�دوام�عی
�آنگـــه�رســـی�بـــه�خویـــش�کـــه�بی�خـــواب�و�خـــور�شـــویـ�خـــواب�و�خـــورت�ز�مرتبـــۀ�خویـــش�دور�کـــرد�
ـــیدـ�مکـــن�ز�غّصـــه�شـــکایت�کـــه�در�طریـــق�طلـــب� ـــی�نکش ـــه�زحمت ـــید�آنک ـــی�نرس ـــه�راحت �ب
ــدـ�نـــاز�پـــروردِ�تنّعـــم�نَبَـــرد�راه�بـــه�دوســـت� ــش�باشـ ــدان�بالکـ ــیوۀ�رنـ ــقی�شـ �عاشـ
ـــاب�ای�دل ـــان�مت ـــت�عن ـــکالت�طریق �کـــه�مـــرد�راه�نیندیشـــد�از�نشـــیب�و�فـــرازـ�ز�مش
ـــم�مخـــورـ�در�بیابـــان�گـــر�بـــه�شـــوق�کعبـــه�خواهـــی�زد�قدم� ـــالن�غ ـــار�مغی ـــد�خ ـــر�کن ـــرزنش�ها�گ �س
�بـــه�قـــول�مفتـــِی�عشـــقش�درســـت�نیســـت�نمـــازـ�طهـــارت�ارنـــه�بـــه�خـــون�جگـــر�کنـــد�عاشـــق�

1. »عالَم�ألست«�عالَمی�که�در�آن،�انسان�با�شهود�وجه�کریم�ربوبی�و�جمال�و�جالل�بی�نهایت�او،�به�نحوی�که�در�وهم�
نگنجد�و�در�تصّور�نیاید،�مجذوب�وجه�او�و�جمال�و�جالل�او�شــد�و�عشــق�به�او�بر�انسان�حاکم�گشت؛�و�به�اقتضای�

این�عشق�و�جذبۀ�شدید،�با�پروردگار�عهد�کرد�که�غیر�او�را�نخواهد�و�جز�او�را�طلب�نکند�
اصطالح�»ألســت«�مأخوذ�از�آیۀ��172ســورۀ�مبارکۀ�أعراف�اســت��دربارۀ�این�عالم�عالوه�بر�قرآن�کریم،�در�روایات�
أهل��بیت�علیهم�الســالم�و�ادعیۀ�مأثوره�فراوان�اشــاره�شده�و�ابعاد�مختلف�اسرارآمیز�آن�بیان�گردیده�است�)رک�تفسیر�

کنز�الدقائق،�ص��635ـ�649؛�المیزان،�ج8،�ص��320ـ�346(�
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عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

ـــر�درد� ـــه�از�س ـــی�ک ـــاز�کس ـــاز�و�نی ـــا�نم ـــردـ�خوش ـــارت�ک ـــر�طه ـــون�جگ ـــده�و�خ ـــه�آب�دی �ب
11��ابیاتی�در�لزوم�هّمت�بلند�برای�طّی�طریق�توحید�و�عبودیت:

ـــظ� ـــی�حاف ـــت�هّمت ـــد�اس ـــق�بلن ـــاب�عش ـــدجن ـــه�خـــود�ندهن ـــی�ب ـــه�عاشـــقان�ره�بی�هّمت �ک
ـــود� ـــرخ�کب ـــر�چ ـــه�زی ـــم�ک ـــت�آن ـــالم�هّم ـــتـ�غ ـــرد�آزاد�اس ـــق�پذی ـــگ�تعّل ـــه�رن ـــر�چ �ز�ه
ــوزم� ــد�عافیـــت�سـ ــالم�هّمـــت�آن�رنـ ــدـ�غـ ــری�دانـ ــی�کیمیاگـ ــدا�صفتـ ــه�در�گـ �کـ
ـــفرمـ�هّمتـــم�بدرقـــۀ�راه�کـــن�ای�طائـــر�قـــدس� ـــن�نوس ـــد�و�م ـــت�ره�مقص ـــه�دراز�اس �ک
ــظ� ــی�حافـ ــت�عالـ ــود�هّمـ ــا�نبـ ـــودـ�ذّره�را�تـ ـــان�نش ـــید�درخش ـــمۀ�خورش ـــب�چش �طال
ـــمـ�دریـــا�و�کـــوه�در�ره�و�مـــن�خســـته�و�ضعیـــف� ـــه�هّمت �ای�خضـــر�پی�خجســـته�مـــدد�کـــن�ب

12��ابیاتی�در�ضرورت�توّکل�و�تسلیم�امر�به�حّق�متعال:

ـــدشرنـــد�عالـــم�ســـوز�را�بـــا�مصلحـــت�بینی�چـــه�کار� ـــل�بای ـــر�و�تأّم ـــه�تدبی �کار�ملکســـت�آنک
ـــدشتکیـــه�بـــر�تقـــوی�و�دانـــش�در�طریـــق�کافـــری�اســـت� ـــوّکل�بای ـــر�دارد�ت ـــد�هن ـــر�ص ـــرو�گ �راه
ـــدـ�تـــو�با�خـــدای�خود�انـــداز�کار�و�دل�خـــوش�دار� ـــدا�بکن ـــی�خ ـــد�مّدع ـــر�نکن ـــم�اگ ـــه�رح �ک
�در�بنـــد�آن�مبـــاش�کـــه�نشـــنید�یـــا�شـــنیدـ�حافـــظ�وظیفـــۀ�تـــو�دعـــا�گفتـــن�اســـت�و�بـــس
�در�صراط�مســـتقیم�ای�دل�کســـی�گمراه�نیســـتـ�در�طریقـــت�هـــر�چـــه�پیش�ســـالک�آید�خیر�اوســـت�
ـــزـ�بیـــا�کـــه�هاتـــف�میخانـــه�دوش�بـــا�مـــن�گفـــت� ـــاش�و�از�قضـــا�مگری ـــا�ب ـــام�رض ـــه�در�مق �ک

13��ابیاتی�در�باب�بندگی�و�اطاعت�از�خدای�متعال�و�اظهار�خاکساری�و�ذّل�عبودیّت�در�
پیشگاه�او:

�طاعـــت�غیـــر�تـــو�در�مذهـــب�مـــا�نتـــوان�کـــردبـــه�جـــز�ابـــروی�تـــو�محـــراب�دل�حافظ�نیســـت�
ــریـ�در�کـــوی�عشـــق�شـــوکت�شـــاهی�نمی�خرنـــد� ــار�چاکـ ــن�و�اظهـ ــی�کـ ــرار�بندگـ �اقـ
ـــولـ�چـــه�جـــرم�کـــرده�ام�ای�جـــان�و�دل�به�حضرت�تو� ـــود�مقب ـــدل��نمی�ش ـــن�بی ـــت�م ـــه�طاع �ک
ـــمـ�ذّره�ای�خاکـــم�و�در�کـــوی�توام�جای�خوشســـت� ـــرد�ناگاه ـــادی�بب ـــه�ب �ترســـم�ای�دوســـت�ک
�بیچـــاره�مـــا�کـــه�پیـــش�تـــو�از�خـــاک�کمتریـــمـ�از�جرعـــۀ�تـــو�خـــاک�زمیـــن�دّر�و�لعـــل�یافـــت�
�بـــه�عالمـــی�نفروشـــیم�مویـــی�از�ســـر�دوســـتـ�اگـــر�چـــه�دوســـت�بـــه�چیـــزی�نمی�خـــرد�مـــا�را�
�لطف�هـــا�می�کنـــی�ای�خـــاک�درت�تـــاج�ســـرمـ�مـــن�کـــه�باشـــم�که�بـــر�آن�خاطـــر�عاطـــر�گذرم�
ـــن�درمـ�شـــاها�مـــن�ار�بـــه�عـــرش�رســـانم�ســـریر�فضـــل� ـــکین�ای ـــم�و�مس ـــن�جناب ـــوک�ای �ممل
بیشـــتر� ذّره� از� تـــو� عاشـــقان�روی� ای� �مـــن�کـــی�رســـم�بـــه�وصـــل�تـــو�کـــز�ذّره�کمتـــرمـ�

14��ابیاتی�در�طلب�وصال�و�اظهار�اشتیاق�به�لقاء�حضرت�حّق:

�کـــه�شـــمع�دیـــده�افروزیـــم�در�محـــراب�ابرویتپس�از�چندین�شـــکیبایی�شـــبی�یـــا�رب�تـــوان�دیدن�
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�یـــا�جـــان�رســـد�بـــه�جانان�یـــا�جـــان�ز�تـــن�برآیدـ�دســـت�از�طلـــب�نـــدارم�تـــا�کام�مـــن�بـــر�آیـــد�
ــنا�راـ�کشـــتی�شکســـتگانیم�ای�بـــاد�شـــرطه�برخیـــز ــدار�آشـ ــم�دیـ ــاز�بینیـ ــه�بـ ــد�کـ �باشـ
�بـــه�پیـــام�آشـــنایی�بنـــوازد�آشـــنا�راـ�همـــه�شـــب�در�ایـــن�امیدم�که�نســـیم�صبحگاهی�
�تـــا�کنـــم�جـــان�از�ســـر�رغبت�فـــدای�نام�دوســـتـ�مرحبـــا�ای�پیـــک�مشـــتاقان�بـــده�پیغام�دوســـت�
ـــتـ�صبـــا�اگـــر�گـــذری�افتـــدت�به�کشـــور�دوســـت� ـــر�دوس ـــوی�معنب ـــه�ای�از�گیس ـــار�نفح �بی
ـــه�شـــکرانه�جـــان�برافشـــانم� ـــه�جـــان�او�کـــه�ب �اگـــر�بـــه�ســـوی�مـــن�آری�پیامـــی�از�بـــرِ�دوســـتب
ــده�مـــی�دارد� ــو�زنـ ــال�تـ ــرا�امیـــد�وصـ �وگرنـــه�هـــر�دمـــم�از�هجـــر�توســـت�بیـــم�هالکـ�مـ
ـــد�وصـــال� ـــر�امی ـــه�ب ـــرم�ک ـــدت�عم ـــغ�م �بـــه�ســـر�رســـید�و�نیامـــد�بـــه�ســـر�زمـــان�فـــراقـ�دری
�تـــا�در�آب�و�آتـــش�عشـــقت�گدازانم�چو�شـــمعـ�کـــوه�صبـــرم�نـــرم�شـــد�چـــون�مـــوم�در�دســـت�غمت�
�ور�نـــه�از�دردت�جهانـــی�را�بســـوزانم�چو�شـــمعـ�در�شـــب�هجـــران�مـــرا�پروانـــۀ�وصلی�فرســـت�
�ببیـــن�کـــه�در�طلبـــت�حـــال�مردمـــان�چونســـتـ�بـــه�گریـــه�مردم�چشـــمم�نشســـته�در�خونســـت�

�باری�این�ابیات�و�نظایر�آنها�که�به�مراتب�بیشتر�از�تعداد�ذکر�شده�است�و�سرتاسر�دیوان�
حافظ�را�پر�نموده،�به�وضوح�نشانگر�این�است�که�شاعر�شیرین�سخن�ما�در�عالمی�از�عشق�و�محبّت�
و�شور�و�اشتیاق�به�خداوند�متعال�سیر�می�نموده�و�سالکی�تمام�عیار�و�عارفی�متصّلب�بوده�است�

برخی�با�دیدن�چنین�اشعاری�از�حافظ،�در�مقام�جمع�بین�آنها�و�اشعار�دیگر�وی�که�در�
وصف�می�و�میخانه�و�ساقی�و�شاهد�و�معشوق�است،�گفته�اند:�دوران�زندگی�حافظ�به�دو�قسمت�
تقسیم�می�شود��او�در�قسمت�اّول�از�دوران�زندگی�خویش�به�کارهای�باطل�روی�آورده،�و�بخشی�
از�اشعار�او�مربوط�به�این�زمان�است؛�و�در�همین�زمان�هم�توبه�ها�و�توبه�شکستن�ها�داشته�است�که�
در�این�بخش�از�اشعارش�آمده�است��سپس�در�قسمت�دوم�از�دوران�زندگی�به�کّلی�از�راه�ناصواب�
دست��برداشته،�و�با�تمام�وجود�به�عالم�عرفان�و�سلوک�روی�آورده�است�و�بخشی�از�اشعار�او�هم�
مربوط�به�این�زمان�است؛�و�در�این�بخش�از�اشعار�و�گفته�هایش�حقایق�عرفانی�و�سلوک�عبودی�

او�به�چشم�می�خورد�
جواب�این�توّهم�با�توّجه�به�دیگر�شواهدی�که�از�این�پس�خواهد�آمد�روشن�می�گردد�

2·3. قرائن خاص در اشعار خواجه حافظ 
و� اصطالحات� می�دهد� نشان� که� دارد� وجود� خواجه� دیوان� � در� خاّصی� قرائن� و� شواهد�
تعابیری�که�در�اشعار�حافظ�به�کار�رفته�و�این�جماعت�بی�خبر�آنها�را�بر�مفاهیم�نازل�و�مقاصد�پست�
نفسانی�حمل�نموده�اند،�در�همۀ�اشعار�حافظ�از�جمله�اشعاری�که�به�وضوح�از�عالم�عرفان�و�سلوک�
او�خبر�می�دهد�نیز�موجود�است��و�این�خود�قرینه�ای�است�بر�اینکه�مراد�و�مقصود�خواجه�از�این�

تعابیر�آنچه�ظواهر�آنها�نشان�می�دهد،�نمی�باشد�
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عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

برخی�از�این�اشعار�عن�قریٍب�گذشت�و�دیدیم�که�خواجه�حتّی�آن�هنگام�که�از�باالترین�
مراحل�سلوکی�خود�سخن�می�گوید،�از�همین�زبان�استفاده�می�کند��ما�در�اینجا�با�بررسی�دو�نمونه�

از�این�الفاظ�در�اشعار�خواجه،�بحث�را�دنبال�می�کنیم�

1·2·3. شاهد و نظربازی در اشعار حافظ 
نظیر�شواهدی�که�هم�اکنون�مرور�نمودیم�در�مورد�عشق�بازی�و�نظربازی�که�موضوع�اصلی�

این�نوشتار��است�نیز�وجود�دارد��در�اینجا�به�موارد�چندی�در�این�باب�اشاره�می�کنیم:
تمام� بلکه� نیست؛� او� محبوب� تنها� او،� محبوب� اینکه� به� دارد� اشاره� ابیاتی� در� 1��خواجه�

موجودات�دوستدار�او�هستند�و�او�را�ثنا�می�گویند:

ــا�نیســـت� ــن�تنهـ ــدۀ�مـ ــوه�گاه�رخ�او�دیـ ــدجلـ ــه�می�گرداننـ ــید�همین�آینـ ــاه�و�خورشـ �مـ
ـــدـ�نـــه�مـــن�بـــر�آن�گل�عـــارض�غزل�ســـرایم�و�بس� ـــرف�هزارانن ـــر�ط ـــو�از�ه ـــب�ت ـــه�عندلی �ک
�در�غنچـــه�ای�هنـــوز�و�صـــدت�عندلیـــب�اســـتـ�روی�تـــو�کـــس�ندیـــد�و�هـــزارت�رقیب�هســـت�

چنین�معشوقی�غیر�از�خداوند�متعال�که�می�تواند�باشد؟
2��در�ابیاتی�بیان�می�دارد�که�برای�دیدن�محبوب�من،�باید�تحصیل�پاکی�و�طهارت�نمود�و�

دیده�و�سینه�را�از�غیر�او�خالی�ساخت،�ورنه�دیدار�محبوب�ممکن�نخواهد�بود:

ـــت� ـــان�دور�اس ـــر�از�رخ�جان ـــوده�نظ ـــم�آل �بـــر�رخ�او�نظـــر�از�آینـــۀ�پـــاک�انـــدازچش
ــاز� ــه�را�قابـــل�سـ ــان�طلبـــی�آینـ �ور�نـــه�هرگـــز�گل�و�نســـرین�ندمد�زآهـــن�و�رویـ�روی�جانـ
ـــد� ـــن�بای ـــان�بی ـــدۀ�ج ـــو�را�دی ـــدۀ�روی�ت �ایـــن�کجـــا�مرتبـــۀ�چشـــم�جهان�بیـــن�مـــن�اســـتـ�دی
�هـــر�کـــه�روی�یاســـمین�وجعـــد�ســـنبل�بایـــدشـ�بـــا�چنیـــن�زلـــف�و�رخـــش�بـــادا�نظـــر�بـــازی�حرام�

3��در�ضمن�ابیاتی�بسیار�گویا،�اظهار�می�کند�که�مادامی�که�دل�در�گرو�معشوق�مجازی�و�
دنیوی�باشد،�وصال�یار�مقدور�نخواهد�بود:

ـــرون� ـــی�روی�بی ـــت�نم ـــرای�طبیع ـــز�س ـــو�ک ـــردت ـــی�ک ـــذر�توان ـــت�گ ـــوی�طریق ـــه�ک ـــا�ب �کج
ــار�نـــدارد�نقـــاب�و�پـــرده�ولـــی� ــال�یـ ــردجمـ ــی�کـ ــر�توانـ ــا�نظـ ــان�تـ ــار�ره�بنشـ �غبـ
�طمـــع�مـــدار�کـــه�کار�دگـــر�توانـــی�کـــردولـــی�تـــو�تـــا�لـــب�معشـــوق�و�جـــام�مـــی��خواهـــی�
ـــظ� ـــنوی�حاف ـــاهانه�بش ـــت�ش ـــن�نصیح ـــر�ای �بـــه�شـــاهراه�حقیقـــت�گـــذر�توانـــی�کـــردگ

4��ابیاتی�که�در�آنها�تصریح�می�کند�که�به�دنیا�و�اهل�آن�نظر�نکرده�است:

ـــدن� ـــق�ورزی ـــه�عش ـــهرم�ب ـــهرۀ�ش ـــه�ش ـــم�ک ــدنمن ــه�بددیـ ــوده�ام�بـ ــده�نیالـ ــه�دیـ ــم�کـ �منـ
ـــرود� ـــر�ن ـــی�نظ ـــدام�از�پ ـــه�م ـــی�ک ـــا�دل ـــرودـ�خوش ـــر�ن ـــد�بی�خب ـــه�بخوانن ـــر�درش�ک ـــه�ه �ب
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ـــس� ـــروی�ک ـــان�اب ـــه�کم ـــد�ب ـــرما�فرونیای �کـــه�درون�گوشـــه�گیران�ز�جهـــان�فـــراغ�داردـ�س
5��خواجه�در�غزلی�از�محبوب�خود�چنین�یاد�می�کند:

ـــت� ـــا�اوس ـــم�ب ـــیرینی�عال ـــه�ش ـــیه�چرده�ک �چشـــم�میگـــون�لـــب�خنـــدان�دل�خـــّرم�با�اوســـتآن�س
ظاهر�این�مطلع،�آن�است�که�وی�معشوقۀ�مجازی�خود�را�توصیف�می�کند؛�ولی�در�بیت�

بعدی�بالفاصله�می�گوید:

ـــی� ـــهانند�ول ـــان�پادش ـــیرین�دهن ـــه�ش ـــر�چ ـــا�اوســـتگ ـــم�ب ـــه�خات �او�ســـلیمان�زمانســـت�ک
مالحظه�می�کنید�که�تعبیر�»سلیمان�زمان«�و�»خاتم«�با�طائفۀ�نسوان�و�حتی�أمردان�تناسبی�ندارد�

در�همین�غزل�پس�از�ابیاتی�می�گوید:

ـــاک� ـــن�پ ـــر�و�دام ـــال�هن ـــت�و�کم ـــتروْی�خوبس ـــا�اوس ـــم�ب ـــاکان�دو�عال ـــت�پ ـــرم�هّم �الج
این�چه�معشوق�مجازی�است�که�»هّمت�پاکان«�آن�هم�»پاکان�دو�عالم«�با�اوست؟!1

6��برای�کسانی�که�به�اهل�عرفان�در�نهایت�بدبینی�می�نگرند،�این�کلمات�صریح�خواجه�
قابل�توّجه�و�تأّمل�است:

ــی�داردشـــاهد آن نیســـت کـــه مویـــی و میانـــی دارد  ــه�آنـ ــاش�کـ ــت�آن�بـ ــدۀ�طلعـ ��بنـ
ـــی� ـــری�گرچـــه�لطیفســـت�ول ـــی�داردشـــیوۀ�حـــور�و�پ ـــه�فالن ـــت�ک ـــت�و�لطاف ـــی�آنس �خوب
ـــرای� ـــرده�س ـــش�پ ـــد�در�چمن ـــرک�نزن ـــرغ�زی �هـــر�بهـــاری�کـــه�بـــه�دنبـــاْل�خزانـــی�داردم

خواجه�در�این�ابیات�تصریح�می�کند�که�آدمیزاده�نوعًا�صالحیّت�محبوب�واقع�شدن�را�ندارد؛�
چه�اینکه�وی�اگر�چه�دارای�حسن�و�لطافتی�به�مثابۀ�حور�هم�باشد،�لیکن�این�اوصاف�در�وی�دوام�
نداشته�و�عاریتی�است�و�پس�از�مّدتی�چون�بهار�از�بین�خواهد�رفت؛�فلذا�شخص�عاقل�دل�در�گرو�

چنین�محبوبی�نمی�بندد��
البته�خواجه�در�کنار�همۀ�اینها�به�این�نکته�نیز�اشاره�دارد�که�محبّان�جمال�الیزالی�حضرت�
را� حقیقی� محبوب�� آنها�جمال� در� بپردازند،� زیبارویان�خاک�نشین� با� به�عشق�ورزی� هم� اگر� حق،�
مشاهده�و�طلب�می�کنند�و�این�عشق�لحظه�ای�آنان�را�از�یاد�خدا�غافل�نخواهد�کرد،�و�به�تعبیری�

عشق�آنان�شائبه�ای�از�شهوت�و�آلودگی�ندارد،�چنانکه�فرماید:

ــوده� ــده�خواب�آلـ ــه�در�میکـ ــم�بـ �خرقـــه��تردامـــن�و�ســـّجاده�شـــراب�آلودهدوش�رفتـ

1. در�جمال�آفتاب�)شــرحی�بر�دیوان�حافظ(�که�برگرفته�از�جلســات�اخالقی�عّلمه�طباطبائی�است،�این�غزل�خواجه�
در�توصیف�شــمایل�و�عرض�ارادت�به�ساحت�مقّدس�رسول�اکرم�صّلی���اللـــه�علیه�وآله�وسّلم�دانسته�شده�است�)رک�

جمال�آفتاب،�ج�1،�ص��252ـ�257(�
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ـــروش� ـــاده�ف ـــۀ�ب ـــان�مغبچ ـــوس�کن ـــد�افس ـــودهآم ـــرو�خواب��آل ـــو�ای�ره ـــدار�ش ـــت�بی �گف
ـــودهشست�و�شـــوئی�کـــن�و�آنگـــه�بـــه�خرابـــات�خـــرام� ـــراب��آل ـــرِ�خ ـــن�دی ـــو�ای ـــردد�ز�ت ـــا�نگ �ت
ـــی� ـــد�کن ـــیرین�پســـران�چن ـــب�ش ـــوای�ل ـــه�ه �جوهـــر�روح�بـــه�یاقـــوت�مـــذاب�آلـــوده؟ب
ـــن� ـــرّی�و�مک ـــزل�پی ـــذران�من ـــارت�گ ـــه�طه ـــودهب �خلعـــت�شـــیب�چـــو�تشـــریف�شـــباب�آل
�کـــه�صفائـــی�ندهـــد�آب�تراب�آلـــودهپـــاک�و�صافـــی�شـــو�و�از�چـــاه�طبیعـــت�بـــدر�آی�
ـــودهگفتـــم�ای�جـــان�جهـــان،�دفتـــر�گل�عیبی�نیســـت� ـــاب�آل ـــی�ن ـــار�از�م ـــل�به ـــود�فص ـــه�ش �ک
�غرقـــه�گشـــتند�و�نگشـــتند�بـــه�آب�آلـــودهآشـــنایان�ره�عشـــق�در�ایـــن�بحـــر�عمیـــق�
�1آه�از�ایـــن�لطـــف�بـــه�انـــواع�عتـــاب�آلـــودهگفـــت�حافـــظ�لَُغـــز�و�نکتـــه�بـــه�یـــاران�مفـــروش

2·2·3. می و مستی در اشعار حافظ 
از�دیگر�الفاظ�پراستعمال�در�اشعار�خواجه�»می«�و�»میکده«�و�»باده«�است�که�خواجه�در�

شرح�بلندترین�حاالت�عرفانی�نیز�از�آن�مدد�می�گیرد:

ــد� ــم�کردنـ ــو�ذاتـ ــعۀ�پرتـ ــود�از�شعشـ �بـــاده�از�جـــام�تجّلـــی�صفاتـــم�دادنـــدبیخـ
�دری�دگـــر�زدن�اندیشـــۀ�تبـــه�دانســـتـ�بـــه�کـــوی�میکـــده�هر�ســـالکی�کـــه�ره�دانســـت�
ـــق� ـــیر�طری ـــه�در�س ـــی�ده�ک ـــام�پیاپ ـــاقیا�ج �هـــر�کـــه�عاشـــق�وش�نیامـــد�در�نفـــاق�افتـــاده�بودـ�س
ــام�ألســـت� �هـــر�آن�کـــو�چـــو�حافـــظ�مـــِی�صـــاف�خـــوردـ�شـــود�مســـت�وحـــدت�ز�جـ

در�مواجهۀ�با�این�اشعار�گر�چه�ممکن�است�که�مراد�دقیق�خواجه�از�»میکده«،�»جام�پیاپی«�و�
»می�صافي«�را�متوجه�نشویم،�اّما�اجماالً�می�فهمیم�که�مقصود�از�اینها�باید�چیزی�باشد�که�با�»سالک«،�
متوّجه� اینقدر� باشد��خالصه� نداشته� منافاتی� بودن� ألست«� از�جام� »سیر�طریق«�و�»مست�وحدت�

می�شویم�که�مراد�از�»می«،�مِی�حرام�پرداخته�شده�از�انگور�نیست�
اگر�کسی�تا�حّدی�به�اهل�عرفان�بدبین�است�که�علی�رغم�این�شواهد�کماکان�در�این�مسأله�

مرّدد�است،�خوب�است�به�غزل�زیر�از�خود�خواجه�دقّت�کند:

گـــر�تـــو�را�عشـــق�نیســـت�معـــذوریای�کـــه�دائـــم�بـــه�خویـــش�مغـــروری�

1. آوردن�این�اشــعار�بنابراین�است�که�مراد�از�»شیرین�پســران«�جوانان�زیباروی�باشد�که�نشان�می�دهد�برخی�از�اهل�
طریقت�که�محبّتی�از�زیبارویان�در�دل�داشــته�اند،�محبّتشان�طولی�بوده�و�مانع�یاد�خداوند�نبوده�است��با�این�همه�دلیلی�
بر�این�تفسیر�از�شعر�خواجه�وجود�ندارد؛�زیرا�شواهد�فراوانی�در�دست�است�که�گلرخان�و�شیرین�پسران�و����در�لسان�
خواجه�و�دیگر�عرفا�به�معنای�عالم�اســماء�و�صفات�به�کار�می�رود�و�عبارات�مجلســی�اّول�در�شرح�شعر�شیخ�بهائی�
پیش�از�این�گذشــت��در�جمال�آفتاب،�ج�9،�ص��230نیز�»شیرین�پســران«�در�غزل�خواجه�به�عالم�أسماء�و�صفات�و�

تجّلیات�حق�تعالی�تفسیر�شده�است�
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مگـــرد� عشـــق� دیوانـــگان� مشـــهوریگـــرد� عقیلـــه� عقـــل� بـــه� کـــه�
انگـــوریمســـتی�عشـــق�نیســـت�در�ســـر�تـــو آب� مســـت� تـــو� کـــه� رو�
دردآلـــود� آه� و� اســـت� زرد� رنجـــوریروی� گـــواه� را� عاشـــقان�
ســـاغر�مـــی��طلـــب�کـــه�مخمـــوریبگـــذر�از�نـــام�و�ننـــگ�خـــود�حافـــظ�

مالحظه�می�شود�خواجه�در�این�سروده،�مغروران�به�خود�و�آنانی�را�که�از�محبّت�و�عشق�
به�خدای�متعال�بی�بهره�اند،�مانند�کسانی�که�مست�»مِی«�انگور�می�شوند�می�داند�که�غوطه�وران�در�
جهل�و�بی�خبری�و�خسران�هستند��سپس�به�برخی�از�خصوصیّات�عاشقان�خدای�متعال�که�»روی�
زرد«�و�»آه�دردآلود«�است،�اشاره�نموده�و�در�آخر�از�عشق�و�محبّت�شدید�خود�به�خدا�می�گوید�و�

»ساغر�می«�طلب�می�کند�
آری،�مراد�خواجه�از�می�و�معشوق�آنچه�جمعی�از�ظاهربینان�گمان�کرده�اند�نیست��وی�
شرابی�می�طلبد�که�وی�را�از�دنیا�و�ما�فیها�رها�ساخته�و�غرق�در�معشوق�و�معبود�حقیقی�نماید،�
به�فرمایش�صادق�آل�محّمد��صلوات��اللـه�علیهم�أجمعین�در�تفسیر�کریمۀ� همان�شراب�طهوری�که�

اًبا َطُهوًرا«1:� ُْم َشَ »َسَقـُٰهْم َربُّ
ُرُهم َعن ُکلِّ َشيءٍ ِسَوى  اللـهِ إذ ل طاِهَر مِن تََدنٍُّس بَِشيءٍ مِن األکواِن إّل  اللـه.«2 »یُطهِّ

***
ــاز�اســـت� ــده�بـ ــه�در�میکـ ــه�کـ ــة�لّلــ ـــتالمنّـ ـــاز�اس ـــر�در�او�روی�نی ـــرا�ب ـــه�م ـــرو�ک ز�آن
و آن  می  که  در  آنجاســـت  حقیقت  نه   مجاز  استُخمهـــا�همـــه�در�جـــوش�و�خروشـــند�ز�مســـتی�
ـــتاز�وی�همـــه�مســـتی�و�غرورســـت�و�تکبّـــر� ـــاز�اس ـــز�و�نی ـــی�و�عج ـــه�بیچارگ ـــا�هم وز�م
ــم� ــم�و�نگوییـ ــر�نگفتیـ ــر�غیـ ــه�بـ ـــترازی�کـ ـــرم�راز�اس ـــه�او�مح ـــم�ک ـــت�بگویی ـــا�دوس ب
ـــان� ـــم�جان ـــم�اندرخ ـــف�خ ـــکن�زل ـــرح�ش ـــه�دراز�اســـتش ـــن�قّص ـــه�ای ـــرد�ک ـــوان�ک ـــه�نت کوت
ـــتبـــار�دل�مجنـــون�و�خـــم�طـــّرۀ�لیلـــی ـــاز�اس ـــای�ای ـــف�پ ـــود�و�ک ـــارۀ�محم رخس

تـــا دیـــدة مـــن بـــر ُرخ زیبـــای تـــو بـــاز اســـتبـــر دوختـــه ام دیـــده چـــو بـــاز از همـــه عالـــم 
ـــد� ـــه�بیای ـــس�ک ـــر�آنک ـــو�ه ـــوی�ت ـــه�ک از�قبلـــۀ�ابـــروی�تـــو�در�عیـــن�نمـــاز�اســـتدر�کعب
ــکین� ــظ�مسـ ــوز�دل�حافـ ــیان�سـ ـــداز�اســـتای�مجلسـ ـــه�در�ســـوز�و�گ از�شـــمع�بپرســـید�ک

3

1. ذیل�آیۀ��21از�سورۀ�76:�اإلنسان�
2. مجمع�البیان،�ج�10،�ص�411و412�

3. تلمیحی�است�به�شیوۀ�تربیت�باز�که�بازداران�در�شکارگاه�کالهکی�بر�سر�این�پرنده�می�نهادند،�و�در�هنگام�صید�آن�
را�از�ســر�او�بر�می�داشــتند�تا�توّجه�او�تنها�به�شکار�معطوف�شود��برخی�دیگر�در�تحلیل�این�بیت�این�چنین�می�گویند:�
باز،�سمبل�بلندپروازی�است��چون�سابق�هواپیما�نبوده�است،�باز�را�مثال�می�زدند�که�خیلی�باال�می�رود،�طوری�که�چشم�

از�همۀ�عالم�می�بندد�
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3·3. شواهد تاریخی
باری�اگر�هیچ�یک�از�شواهد�گذشته�نیز�در�دست�نبود،�باز�هم�توّجه�به�تاریخ�زندگانی�

عارف�بزرگ�ما�برای�پی�بردن�به�مراد�وی�از�این�الفاظ�کافی�بود�
گرچه�از�تاریخ�زندگانی�و�شرح�احواالت�وی�مستندات�چندانی�در�دست�نیست،�لیکن�
همان�چه�که�هست�گویای�این�است�که�وی�در�همان�سنین�جوانی�و�به�هنگام�تلّمذ�دروس�رسمی�
در�محضر�اساتید�خود،�دارای�حاالت�و�واردات�سبحانی�و�معارف�باطنی�بوده�است�و�برخی�از�
اشعار�خود�را�در�همین�دوره�سروده�است��چنانچه�همدرس�و�جامع�دیوان�وی،�محّمد�گل�اندام�در�

توجیه�عدم�اهتمام�او�به�جمع�و�تدوین�اشعارش،�می�نویسد:
»به�واسطۀ�محافظت�درس�قرآن�و�مالزمت�بر�تقوی�و�احسان،�و�بحث�کّشاف�و�
مفتاح�و�مطالعۀ�مطالع�و�مصباح،�و�تحصیل�قوانین�ادب�و�تجّسس�دواوین�عرب،�
و� نشد�� مشغول� ابیات� اثبات� و� تدوین� به� و� نپرداخت� غزلیات� أشتات� جمع� به�
د�این�ورق�عفی��اللـه�عنه�ماَسبَق�در�درسگاهِ�دین�پناه،�موالنا�و�سیّدنا�استاد�البشر� مسوِّ
به� که� مّرات� کّرات�و� به� أعلی��اللـه�درجاته�فی�أعلی�علیّین� عبد�اللـه�1 قوام�المّلة�والدین�
مذاکره�رفتی،�در�أثنای�محاوره�گفتی�که:�این�فرائِد�فوائد�را�همه�در�یک�ِعقد�می�باید�
کشید�و�این�ُغرر�را�در�یک�ِسلک�می�باید�پیوست����و�آن�جناب�حوالت�رفع�ترفیع�

این�بنا�بر�ناراستی�روزگار�کردی�و�به�َغدر�اهل�عصر�عذر�آوردی���«2
اینطور�نقل�شده�که�هرگاه�در�مجلس�درس�میر�سیّد�شریف�جرجانی�شعری�خوانده� نیز�
می�شد،�وی�به�واسطۀ�انس�با�علوم�عقلی�و�دقّی�و�عدم�تمایل�به�صنعت�شعر،�می�گفت:�»عوض�
این�تّرهات�به�فلسفه�و�حکمت�بپردازید�«�اّما�چون�شمس�الدین�محّمد�صبحگاهان�بر�درس�او�وارد�
می�شد،�از�او�می�پرسید:�»بر�شما�چه�إلهام�شده�است؟�غزل�خود�را�بخوانید�«�شاگردان�میر�به�وی�
اعتراض�می�کردند�که�این�چه�رازی�است�که�ما�را�از�سرودن�شعر�منع�می�کنی،�ولی�به�شنیدن�شعر�

حافظ�رغبت�نشان�می�دهی؟!�استاد�در�پاسخ�می�گفت:�
»آنها�إلهامات�است،�و�شعر�حافظ�همه�حدیث�قدسی�و�لطائف�ِحکمی�و�نکات�

قرآنی�است�«3
افاده� خود� عرفانی� اصطالحات� شرح� در� خواجه� که� است� بیاناتی� اینها� همۀ� از� مهم�تر�

1. قوام�الدین�أبوالبقاء�عبد��اللـه�بن�محمود�بن�حسن�شیرازی�متوفّای772،�فقیه�معروف�عصر�حافظ�
2. مقدمۀ�دیوان�حافظ،�تصحیح�غنی�و�قزوینی�

3. حیات�حافظ،�ص�58؛�برخی�در�اصل�اینکه�حافظ�در�نزد�میر�سیّد�شــریف�تلّمذ�کرده�باشــد،�تردید�کرده�اند�)رک�
حافظ�شیرین�سخن،�ج�1،�ص��279ـ�282(�
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نموده�است��امیر�سیّد�علی��همدانی�1از�عرفای�معاصر�حافظ�که�در�سنۀ��786ق�)یعنی��5یا��6سال�
قبل�از�وفات�خواجه(�بدرود�حیات�گفته�است�رسالۀ�مختصری�تحت�عنوان�»شرح�مرادات�حافظ«�
دارد��وی�درسفری�به�شیراز��در�منزل�خواجه�مهمان�شده�و�چون�از�قرائن�اشعارِ�خواجه�بدین�معنا�
پی�برده�بوده�که�اصطالحات�خواجه�با�دیگر�عرفا�از�جهاتی�متفاوت�است،�از�وی�تقاضا�نموده�تا�

اصطالحات�خود�را�شرح�نماید�و�سپس�آنچه�را�از�زبان�او�شنیده�ثبت�نموده�است�
اّما�ارزشمند�و�نیز�معتبر�که�به�خط�خواجه��محّمد�گل�اندام�ـ�همدرس� این�رسالۀ�موجز،�
و�جامع�دیوان�حافظ�ـ�هم�اکنون�موجود�است،�2مؤیّد�مطالبی�است�که�در�سطور�گذشته�در�باب�
إلهی�بودن�عرفان�حافظ�مطرح�شد�و�هم�شاهدی�است�در�رّد�عّده�ای�که�اشعار�وی�را�بر�مطالب�

نازل�و�پست�حمل�می�کنند�
�نقل�فقراتی�از�این�رساله�در�اینجا�عالوه�بر�تأیید�عرائض�سابق،�مشام�جان�را�معّطر�به�

روائح�سبّوحی�می�نماید:
انوارش� باشد�که� إلهی� مراد�جای�شراب�چکانیدن؛�آن�شراب�تجلیّات� »���میخانه�
به�نظر�عارفان�حقیقت�می�تابد�و�ایشان�همیشه�بدو�ناظر�و�حاضرند،�و�این�مرتبه�
أولیاء�و�أنبیاست. شراب،�مراد�معرفت�حق�سبحانه�و�تعالی�که�دقت�دل�عارفان�و�
سالکان�فانی�حقیقت�است��و راز،�مراد�محبّت�حق�جلّ�و�عال�باشد�که�در�دل�ایشان�
مخفی�است�و�علی�الدوام�صّم�و�بکم�هستند� َقَدح، مراد�فیض�محبّت�حق�تعالی، 
و آن حقیقی است نه مجازی�و�هیچگاه�مبّدل�و�متغیّر�نمی�شود����و�راز معشوق، 
مراد�ذات�حق�سبحانه�و�تعالی�است�که�عاشقان�صادق�را�به�خود�کشانست��عاشق،�
مراد�آنکه�به�عشق�معشوق حقیقی�مستغرق�شده،�مدام�به�او�منتظر�و�نگران�باشد�
و�به�جور�و�به�جفای�او�صابر����و�خط و�خال�و�زلف�و�ابروی�و�مژگان�و�ذنخ�و�
غبغب�و�ناز�و�کرشمه�و�غیر�از�اینها،�مراد�زیبایی�است�و�تجّلیات�و�انوار�ذات�حق�
تعالی�است����و�شیراز،�مراد�عالم�ِعلوی�باشد�که�جبروت�و�الهوت�عرش��اللـه�تعالی�

است���«�3
باری�از�این�عبارت�اخیر�معّمای�غزل�معروف�حافظ�با�مطلع:

�بـــه�خال�هندویش�بخشـــم�ســـمرقند�و�بخـــارا�رااگـــر�آن�تـــرک�شـــیرازی�بـــه�دســـت�آرد�دل�مـــا�را��
�بر�خالف�آنچه�برخی�احتمال� نیز�روشن�می�گردد�و�معلوم�می�شود�خواجه�در�این�غزل�همـ�

1. رک�مجالس�المؤمنین،�ج�2،�ص��138ـ�143؛�نفحات�ااُلنس،�ص�449.
2. رک�مقدمۀ�شرح�مرادات�حافظ،�ص��82ـ�84�

3. شرح�مرادات�حافظ،�ص��88ـ�90�
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داده�اند�ـ�در�مقام�عشق�بازی�با�پروردگار�است��هر�چند�با�تأّمل�در�ابیات�بعدی�این�غزل�هم�می�توان�
این�مطلب�را�دریافت؛�مثاًل�آنجا�که�می�گوید:

�بـــه�آب�و�رنـــگ�و�خـــال�و�خط�چه�حاجـــت�روی�زیبا�راز�عشـــق�ناتمـــام�مـــا�جمـــال�یار�مســـتغنی�اســـت�
و� از�توصیف� بی�نیاز� زیبایی�محبوب�من� بگوید�جمال�و� بیت�خواجه�می�خواهد� این� در�
عشق�ورزی�ماست،�او�گلی�است�که�از�نغمه�سرایی�بلبالن�بی�نیاز�است،�او�بی�نیاز�مطلق�است؛�از�
امام�الموّحدین�علی�علیه�الّسالم� از�همه�چیز؛�چنانکه� و� ما� عبادت� از� ما،� از�عشق�ورزی� ما،� طاعت�

می�فرماید:�
»إّن  اللـَه سبحانه وتعالی َخَلق الَخلَق حیَن َخَلَقُهم�َغنیًّا�َعن�طاعتِهِم���«�1)همانا�خداوند�

سبحان�مخلوقات�را�در�حالی�آفرید�که�از�اطاعتشان�بی�نیاز�بود(�

4·3. نیتجة بحث در مورد حافظ
اهل� بزرگان� تمجید� و� تجلیل� سّر� حال� شواهد،� این� مجموعۀ� نظرگرفتن� در� با� باری�
معرفت�نسبت�به�خواجه�شیراز�و�توصیفاتی�که�در�مورد�شخصیّت�و�اشعار�او�ارائه�نموده�اند،�به�
خوبی�مشخص�می�شود��چنانچه�از�سیّد�أجل،�آیۀ�حق�و�نادرۀ�دهر،�سرآمد�عرفای�معاصر�شیعه�
آیة اللـه  �العظمی�حاج��سیّد�علی�قاضی�طباطبایی�أفاض��اللـه�علینا�من�برکات�علومه�نقل�است�که�ایشان�
حافظ�شیرازی�را�از�عرفای�کاملین�و�از�شیعیان�ُخّلص�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�می�دانستند�و�اشعار�

مختلف�وی�را�شرح�منازل�و�مراحل�سلوک�تفسیر�می�نمودند�2
و�همین�دیدگاه�از�مفّسر�کبیر�قرآن،�فقیه،�فیلسوف�و�عارف�عالیقدر�اسالم�عّلمه�طباطبائی�
رضوان��اللـه�علیه�نقل�شده�است��مرحوم�حضرت آیة�اللـه�سعادت�پرور�رضوان��اللـه�علیه�نقل�می�کنند:

»هنگامی�که�از�استاد�بزرگوار�رضوان��اللـه�تعالی�علیه�سؤال�می�شد�که�غیر�از�خواجه،�
چه�کسی�از�شعرای�فارسی�زباِن�اهل�کمال،�بهتر�و�زیباتر�شعر�و�غزل�سروده�است؟�
جواب�می�شنیدیم:�»خواجه�«�هرگز�ندیدیم�حضرت�استاد�کسی�را�در�ردیف�خواجه�
کسی� کاش� ای� است،� حال� طبق� بر� خواجه� »گفتار� می�فرمودند:� بلکه� ببرند،� نام�
می�توانست�غزلیّات�او�را�بر�طبق�حاالت�سلوکی�تنظیم�کند�«�و�همواره�می�فرمودند:�

»چه�کسی�می�تواند�غزلیّات�حافظ�را�شرح�کند؟!«.«3
نیز�از�سالک�وارسته�و�عاشق�دلسوخته،�مرحوم�حاج�شیخ��جعفر�مجتهدی�أعلی��اللـه�درجته�

1. نهج�البالغة،�خطبۀ�193معروف�به�هّمام،�ص�303�
2. روح�مجّرد،�ص�343�

3. جمال�آفتاب،�ج�1،�ص�18�
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نقل�شده�که�می�فرمود:
پای� آنکه�جای� نبردند�جز� و�پس�کوچه�ای� هیچ�کوچه� از� مسیر�سلوک� در� را� »ما�
لسان�الغیب�را�در�آنجا�دیده�ایم��کسانی�که�با�راز�و�رمز�سلوک�آشنایند،�نشانه�های�
راه�را�در�غزلیّات�او�می�بینند�و�جمعی�کوردل�نیز�به�تفسیق�و�تکفیر�او�مشغول�اند�«1

و�نیز�از�ایشان�نقل�شده�که��فرموده�اند:
و� می�کردم،� مرتّب� او� سلوکی� سّن� ترتیب� به� را� حافظ� غزلیات� بودم� مجاز� »اگر�
اشعاری�را�که�از�او�نیست،�نشان�می�دادم��اگر�روزی�این�اتفاق�بزرگ�رخ�دهد�و�
سینه�سوختۀ�راه�شناسی�به�این�مهم�اقدام�کند،�به�جایگاه�حقیقی�حافظ�و�مقام�بلند�و�
رفیعی�که�در�عوالم�روحانی�دارد،�پی�می�برند�و�دیگر�او�را�شاهدباز�و�شرابخواره�
معرفی�نمی�کنند،�و�دیگر�این�شاعر�»ولی�شناس«�را�پیرو�یکی�از�مذاهب�چهارگانه�

نخواهند�دانست�«2
در�هرحال�به�نظر�می�رسد�شواهدی�که�در�این�قسمت�ارائه�گردید،�برای�اشخاص�متعّقلی�
که�بدون�تعّصب�و�پیش�داوری،�صرفًا�برای�به�دست�آوردن�حقیقت�تالش�می�کنند،�کافی�باشد��
از� بیش� اشعار�وی� اّوالً�شخصیت�و� بود،�چرا�که� علیه الرحمة� شواهد�مزبور�دربارۀ�جناب�حافظ�
سایرین�مورد�توّجه�و�نقد�و�بررسی�است؛�و�ثانیًا�ابیات�وی�در�زمینۀ�مورد�بحث�ما�)عشق�مجازی(�

از�نظر�کّمی�و�کیفی�ظهور�بیشتری�داشته،�و�طبعًا�بیشتر�از�دیگران�در�معرض�اتّهام�قرار�داشت��
لیکن�اصل�مطلب�که�مبّرا�بودن�عرفاء�باللـه�از�تهمت�هایی�است�که�به�واسطۀ�اشعار�آنها،�
به�ایشان�متوّجه�شده�است،�اختصاصی�به�حافظ�نداشته�و�در�مورد�همقطاران�وی�نیز�قابل�اثبات�
است،�و�اگر�خوف�طوالنی�شدن�کتاب�نبود،�به�ارائۀ�تفصیلی�یک�به�یک�آنها�می�پرداختیم��و�بالجمله�
عمده�این�است�که�عینک�تعّصب�و�جمود�را�از�دیدگان�خود�برداریم�و�به�حقایق�یکسویه�ننگریم��
شیخ�جامی�در�نفحات�در�ضمن�احوال�محّمدشیرین�مغربی�حکایتی�نقل�می�کند�که�ذکر�آن�در�اینجا�

بی�مناسبت�نمی�باشد:
»گویند�در�آن�وقت�که�شیخ�)مراد�شیخ�کمال�خجندی�معاصر�و�مصاحب�مغربی�

است(�این�مطلع�گفته�بوده�است�که:�

�الـــوداع�ای�زهـــد�و�تقـــوی�الفـــراق�ای�عقل�و�دینچشـــم�اگـــر�این�اســـت�و�ابـــرو�ایـــن�و�ناز�و�شـــیوه�این�
باید� چون�به�موالنا�رسیده�است،�گفته�که:�»شیخ�بسیار�بزرگ�است،�چرا�شعری�

1. درمحضر�الهوتیان،�ص�246�
2. همان،�ص�191�
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گفت�که�جز�معنی�مجازی�محملی�دیگر�نداشته�باشد؟«
شیخ�آنرا�شنیده�است،�از�وی�استدعای�صحبت�کرده�و�خود�به�طبخ�قیام�نموده�
و�موالنا�نیز�در�آن�خدمت،�موافقت�کرده،�در�آن�أثنا�شیخ�آن�مطلع�را�خوانده�و�
فرموده�است�که:�»چشم،�عین�است؛�پس�می�شاید�که�به�لِسان�اشارت،�از�عین�قدیم�
آنرا� ابرو،�حاجب�است؛�پس�می�تواند�بود�که� تعبیر�کنند��و� به�آن� که�ذات�است�
اشارت�به�صفات�که�حجاب�ذات�است،�دارند�«�خدمت�موالنا�تواضع�نموده�است�

و�انصاف�داده.«1

5·3. دفاع از حافظ برای چیست؟
دو�عامل�مهم�ما�را�بر�آن�می�دارد�تا�به�تبیین�دیدگاه�حقیقی�و�مشی�کّلی�شخصیت�هایی�چون�

حافظ،�مولوی�و����پرداخته�و�از�آنان�دفاع�نمائیم:
1��اشعار�حافظ�و�مولوی�و�دیگر�عرفای�بزرگ�کلید�فهم�بسیاری�از�معارف�قرآن�و�روایات�
أهل�بیت�علیهم�السالم�است�و�انس�با�این�کتاب�های�ارزشمند�راه�فهم�معارف�عرشی�اسالم�را�هموار�
می�کند�2و�کسانی�که�از�این�کتب�محرومند،�به�طور�معمول�از�فهم�عمیق�دین�نیز�محروم�مانده�اند؛�

مگر�آنکه�با�واسطه�از�آثار�عرفای�باللـه�بهره��برده�باشند�
2��آثار�اینگونه�شخصیت�ها�که�عمیقًا�مورد�توّجه�عموم�جامعه�است،�در�سایۀ�برخی�عوامل،�
ارائۀ�مبانی�آنها�را� در�حوزۀ�تسّلط�کسانی�درآمده�که�عمدًة صالحیت�الزم�برای�شرح،�تفسیر�و�
ندارند�و�با�ارئه�تفسیرهائی�غلط�جامعه�را�نه�فقط�از�معارف�این�کتب�محروم�می�کنند،�بلکه�آن�را�

نردبانی�برای�مقاصد�باطل�خود�قرار�می�دهند�
توضیح�آنکه:�از�مجموعه�مطالب�گذشته�نکته�ای�ضمنی�به�دست�می�آید�که�در�عین�حال�
بسیار�مهم�و�قابل�توّجه�است،�و�آن�اینکه�به�طور�کّل،�تفسیر�و�شرح�دیوان حافظ�و�سایر�عرفاء�
حقیقی�باید�در�دستگاه�عرفان�و�بنا�بر�مبانی�أصیل�و�عمیق�عرفا�صورت�گیرد،�آن�هم�عرفان�حقیقی�
همۀ� در� وی� با� که� کنند� نظر� اظهار� حافظ� جانب� از� می�توانند� کسانی� تنها� و� إثناعشری؛� جعفری�

مقوله�های�فوق�هم�عقیده�و�همراه�بوده�باشند�
لیکن�با�کمال�تأّسف�مشاهده�می�شود�که�در�چند�دهۀ�اخیر�اشخاصی�به�عنوان�حافظ�شناس�
و�مولوی�شناس�و�شارح�و�مفّسر�دیوان�حافظ�و�شمس�و�مثنوی�و�آثار�دیگران�از�عرفاء�باللـه�مطرح�
و�معرفی�می�شوند�که�نه�تنها�در�وادی�سلوک�عملی�قدمی�ننهاده�اند،�بلکه�از�مبانی�نظری�عرفان�و�

1. نفحات�ااُلنس،�ص��610و611�
2. برخی�از�شواهد�این�مسأله�در�کلمات�بزرگان�گذشت�و�در�ادامه�مفّصل�تر�خواهد�آمد�
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مبادی�سیر�و�سلوک�إلی��اللـه�و�اصول�مبانی�شریعت�نیز�بی�خبرند��
اینان�که�در�حقیقت�از�عوالم�ماورای�طبیعت�اطالع�چندانی�ـ�بلکه�گاه�نسبت�به�آن�اعتقاد�
چندانی�نیز�ـ�ندارند�و�همه�چیز�را�در�قالب�ماده�و�محسوسات�تفسیر�و�توجیه�می�کنند،�در�برخورد�
با�اشعار�این�دست�از�عرفای�شیرین�دهن،�اشعار�آنها�را�ناظر�به�همین�مطالب�نفسانی�و�مادِی�مبتالبِه�
تفسیر�می�نشینند��و�در�عین�حال� به� مبانی�هوس�بازانۀ�خود� با� را� ایشان� پنداشته،�و�کلمات� خود�
ناخودآگاه�ـ�و�چه�بسا�عامدانه�و�مزّورانه�ـ�از�کنار�اشعار�دیگری�از�ایشان�که�صراحت�در�توحید�و�
عبودیّت�و�حق�پرستی�و�التزام�به�شریعت�و�طریقت�دارد،�عبور�کرده،�و�حافظ�و�نظایر�وی�را�افرادی�

الابالی،�بی�قید�و�بند،�شاّک،�منکر�معاد�و����معّرفی�می�کنند�
ناگفته�پیداست�که�مقصود�از�این�بیان،�این�نیست�که�ظرائف�و�لطائف�ادبی�فوق�العاده�و�
هنری�که�خواجه�از�این�حیث�در�دیوان�خود�به�نمایش�گذارده،�نادیده�گرفته�شود��لیکن�سخن�در�
این�است�که�به�دیوان�حافظ�به�عنوان�یک�اثر�ادبِی�صرف�نگریستن،�و�تنها�در�محدودۀ�ادب�و�هنر�

به�تفسیر�آن�پرداختن،�جفای�به�حافظ،�بل�جفای�به�عرفان�و�توحید�است�
و� ادیب� عالم،� عارف،� علمای�عصر،� مفخر� بیان� در� این�حقیقت� به� لطیف� و� عالی� چقدر�
شاعر�گرانمایه،�عّلمه�آیة��اللـه�حسن�زاده��آملی�مّدظّله�العالی�اشاره�شده�است��معّظم�له�در�پاسخ�یکی�
از�ارادتمندان�خویش�که�شرح�و�تفسیر�بیتی�از�خواجۀ�شیراز�را�خواستار�شده،�اینچنین�نوشته�اند:

»موالی�مّکرمم�جناب�آقای���،�از�این�دست�و�پا�درطناب�که�نه�سفر�آفاقی�کرده�
از�ظاهر�چیزی�دیده� نه� این�چشم���و�گوش�درحجاب�که� از� انفسی،�و� نه� است�و�
و�نه�از�باطن�چیزی�شنیده،�معنی�این�بیت�لسان�الغیب�رحمة  اللـه علیه�را�خواسته�

است�که:

�چـــار�تکبیـــر�زدم�یکســـره�بـــر�هر�چه�که�هســـتمـــن�همـــان�دم�که�وضو�ســـاختم�از�چشـــمۀ�عشـــق�
در�إنجاز�آن،�بیم�انفعال�است�و�در�إعراض�آن،�ترس�سوءادب��چه�اینکه�
شمس� فروغ� از� فروزندۀ� و� اسالمی� دورۀ� بزرگ� عارف� این� غزلیّات� از� بیتی� هر�
طهارت� عصمت��و� بیت� أهل�� والیت� سرچشمۀ� از� سیراب� و� قرآنی� حقیقت�
صلوات��اللـه�علیهم�أجمعین�ُدرج�گهر�است،�و�چنانکه�دقایق�نکات�ادبی�آن،�دستور�
استوار�ادیبان�است،�رقایق�لطائف�عرفانی�اش�ترجمان�اسرار�خاصگان�ـ�أعنی�اهل�
شهود�و�إیقان�ـ�است��و�بدان�اندازه�که�لهجه�اش�شیرین�است،�صد�چندان�معانی�

عرشی�آن�دلنشین�است�
����آری�ُقلل�معارف�سالکان�قدس،�و�أوکار�عرشی�سیمرغان�انس،�أشمخ�و�أرفع�
از�آن�است�که�زاغان�و�بوماِن�خوکرده�به�جیفه�و�ویرانۀ�هوا�و�هوس�توانند�بدان�ها�
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راه�یابند؛�و�اقیانوس�معانی�ماورای�طبیعت،�اعظم�از�آن�است�که�خسان�را�یارای�
غواّصی�در�آن�باشد���«1

نیز�متفّکر�شهید آیة��اللـه���مطهری�رحمة  اللـه علیه�در�کتاب�ارزشمند�و�کم�نظیر�عرفان حافظ�
)تماشاگه راز(�که�در�راستای�تبیین�شخصیت�حقیقی�حافظ�گرد�آوری�شده،�می�فرمایند:

صدهزار� که� بگیرید� نظر� در� شما� را� بوستانی� بوستان�� یک� از� است� گلی� »حافظ�
مترمربّع�است�و�در�آن�دهها�هزار�گل�وجود�دارد�و�یک�گلش�حافظ�است�و�آن�
بوستان،�بوستان�معارف�اسالمی�است�که�گسترده�بوده،�نیمی�از�جهان�را�فرا�گرفته����
اینکه�ما�حافظ�را�تنها�از�این�بوستان�بچینیم،�بعد�بخواهیم�مطابق�دل�خودمان�تفسیر�
کنیم�درست�نیست،�حافظ�را�فقط�در�داخل�همان�بوستانی�که�رشد�کرده�ـ�که�آن،�
را،� استادهای�حافظ� تا� ما� کنیم�� بوستان�فرهنگ�اسالمی�است�ـ�می�توانیم�مطالعه�
استادهای�استادهای�حافظ�را،�جّو�حافظ�را،�فضایی�که�حافظ�در�آن�فضا�تنفس�
کرده�به�دست�نیاوریم�محال است�شناخت�درستی�از�او�پیدا�کنیم؛��و�این�کار،�کار�
یک�ادیب�نیست��اشتباه این است که در عصر ما ادبا می خواهند حافظ را شرح 
کنند��بزرگترین�ادیب�جهان�هم�بیاید�نمی�تواند�حافظ�را�شرح�کند��حافظ�را�عارفی�
باید�شرح�کند�که�ادیب�هم�باشد�و�به�همین�دلیل�این�بنده�با�تمام�صراحت�عرض�
می�کنم�هیچ�مّدعی�شرح�حافظ�نیستم�چون�نه�عارفم�نه�ادیب��عارفی�ادیب�می�باید�
که�حافظ�را�شرح�کند،�آنهم�ادیب�به�معنای�جامع�علوم�عصر�و�زمان�حافظ،�ادیب�

زمان�حافظ�«2
آیة  اللـه�شهید�مطهری�در�موضع�دیگری�از�همین�کتاب�در�مورد�مثنوی�آورده�اند:

�»����دیباچۀ�مثنوی�انصافًا�شاهکاری�است�اّما�اگر�انسان�رموز�عرفانی�را�بداند،�و�
تا�انسان�به�کتب�عرفا�آشنا�نباشد،�آنهم�نه�به�کتابهای�فارسی�که�کار�ادبیاتی�هاست�
)ادبیاتی�های�ما�می�روند�چهار�تا�دیوان�شعر�را�می�خوانند،�خیال�می�کنند�که�با�رموز�

1. نامه�ها�برنامه�هــا،�نامۀ�26،�ص��175ـ��177)از�چاپ�جدید(؛�معّظم�له�در�ادامه�پس�از�شــرح�اصطالح�وارد�در�بیت�
مذکور�)چار�تکبیر��زدن(�آورده�اند:�

»لذا�صرف�به�کاربردن�این�اصطالح،�داللت�بر�سنّی�بودن�قائل�آن�ندارد،�چنان�که�مثل�سنائی�و�حافظ�
کــه�هر�دو�بدون�هیچ�دغدغه�از�أکابر�امامیه�اند،�آن�را�به�کار�برده�اند����برخی�از�زبان�نفهم�ها�به�قدری�

ژاژ�خاییده�است�که�از�بیت�مورد�سؤال،�حافظ�را�سنّی�شناسانده�است�«
2. عرفان�حافظ،�ص52؛�نقل�کالمی�از�فقیه�و�حکیم�متألّه�مرحوم�آیة  اللـه�میرزا�مهدی�آشتیانی�نیز�در�اینجا�بی�مناسبت�

نیست��ایشان�فرموده�است:�
»چهل�سال�تحصیل�همی��باید�تا�کالم�خواجه�فهم�توان�کرد!«�)تاریخ�حکماء�وعرفای�متأخر،�ص�378(�
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عرفانی�آشنا�هستند(،�تا�انسان�کتب�علمی�عرفانی�را�ـ�چه�آنها�که�در�سیروسلوک�
نوشته�شده�و�چه�آنها�که�در�عرفاِن�به�اصطالح�فلسفی�نوشته�شده�مثل�کتابهای�
محیی�الدین�ـ�درست�نخواند�نمی�تواند�مثنوی یا�حافظ�را�بفهمد،�محال و ممتنع 

است،�اصاًل�درک�اینها�کار�ادیب�و�ادبیاتی�به�هیچ�شکل�نیست�«1

6·3. عوامل و نتایج مخالفت با حافظ و دیگر عرفای راستین 
باری،�چه�بسا�یکی�از�علل�عمدۀ�پیدایش�این�وضیعت�در�امروز،�نگرش�و�تعاملی�است�که�
در�چند�قرن�اخیر�مخالفین�حکمت�و�عرفان�إلهی،�نسبت�به�آثار�و�مکتوبات�اهل�عرفان�وحکمت�

داشته�اند��
آنها� الفاظ�و�حمل� بر�ظواهر� کنار�جمود� با�رموز�مطالب�عرفانی�و�ِحکمی،�در� نا�آشنایی�
بر�معانی�بدئی�عرفی،��دو�رکن�عمده�در�عملکرد�تمامی�مکاتب�مخالف�عرفان�و�فلسفه�است،�و�
لذاست�که�عماًل�هم�تمامی�این�نحله�ها�ـ�علی�رغم�اختالفاتی�که�در�مسائل�جزئی�و�اهداف�کّلی�با�
یکدیگر�دارند�ـ�در�یک�نقطه�توافق�نظر�دارند�و�آن�جزم�به�تباین�»عقل�)فلسفه(�از�نقل«�و�»شهود�

)عرفان(�از�وحی«�است��
تفّکری�که�در�ابتدا�تحت�عنوان�»اخباری�گری«�ظهور�پیدا�کرد�و�سپس�در�قالب�»رکنیّه«�
می�کشد�� یدک� را� »تفکیک«� عنوان� عمدًة� هم� معاصر� دورۀ� در� و� یافت� ادامه� کریمخانیّه(� )شیخیّۀ�
دو�رکن�مذکور�در�این�عملکرد،�این�بار�دامنگیر�اشعار�عرفای�ما�شد�و�سبب�برخوردهایی�تند�و�
قضاوت�هایی�عجیب�گشت��در�حالی�که�بزرگانی�از�شیعه�که�به�اصطالحات�و�رموز�به�کار�رفته�
در�این�اشعار،�آشنا�بوده�و�خود�اهل�سیر�و�سلوک�و�طّی��طریق�و�مجاهده�و�مکاشفه�هستند،�حافظ�و�

مولوی�را�شیعۀ�خالص�و�انسان�کامل�می�دانند،�2و�صراحًة �اعالن�می�دارند�که:

�اشـــعار�بـــود�بیـــکار�ااّل�غـــزل�حافـــظای�یـــار�مخـــوان�ز�اشـــعار�ااّل�غـــزل�حافـــظ�
ـــن�دو� ـــود�ای ـــت�ش ـــم�یاف ـــزرگان�ک ـــعر�ب �3لطـــف�ســـخن�و�اســـرار�ااّل�غـــزل�حافـــظدر�ش

و�ندا�می�دهند:

حافـــظ� جـــان� بـــر� آفریـــن� حافـــظهـــزاران� احســـان� در� غرقیـــم� همـــه� �

1. عرفان�حافظ،�ص�128�
2. گذشت�که�مرحوم�آیة الحق�حاج�میرزا�علی�قاضی�طباطبائی�قّدس�سّره�با�استناد�به�اشعار�حافظ�و�مولوی،�آنان�را�از�

کّملین�و�از�شیعیان�خّلص�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�می�دانسته�اند�)رک�روح�مجرد،�ص�343(�
3. دو�بیت�از�غزل�شیوای�محدث�عالیقدر�شیعه�مرحوم�فیض�کاشانی�)کلیّات عّلمه فیض کاشانی،�ج�2،�ص�913(�
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آمـــد� غیـــب� آســـمان� هفتـــم� �لســـان�الغیـــب�انـــدر�شـــأن�حافـــظز�
حافـــظپیمبـــر�نیســـت�لیکـــن�نســـخ�کـــرده� دیـــوان� همـــه،� اســـاطیر� �
حقیقـــت� دریـــای� غـــّواص� �چـــه�گوهرهاســـت�در�عّمـــان�حافـــظأیـــا�
�1ســـخن�پایانـــی�انـــدر�شـــأن�حافـــظببنـــد�»اســـرار«�لـــب�را�چـــون�نـــدارد�

و�می�گویند:�

ـــابمـــن�نمی�گویـــم�کـــه�آن�عالیجنـــاب� ـــی�دارد�کت ـــر�ول �هســـت�پیغمب
معنـــوی� مولـــوّی� ـــویمثنـــوّی� ـــان�پهل ـــر�زب ـــرآن�ب ـــو�ق �2همچ

و�می�گویند:

�همـــان�همـــای�بلنـــد�آشـــیان�عرش�نشـــینهمـــان�شـــراب�کِش�باده�خانـــۀ�جبـــروت�
�مقیّـــدان�هـــوا�را�ز�بنـــد�ایـــن�ســـّجینرموزگـــوی�ازل�مولـــوی�کـــه�داد�نجـــات�
ــنز�جلدهـــای�کالمـــش�کـــه�مثنـــوی�ا�ســـت�گرفت� ــد�تزییـ ــۀ�ابـ ــه�پیرایـ ــتّه�بـ ــان�سـ �جهـ
ـــت� ـــّد�منس ـــه�ح ـــعر�او�ن ـــۀ�ش ـــخن�ز�مرتب �3کـــه�همچو�عـــرش�بلند�اســـت�همچو�شـــرع�متینس

و�هر�بیتی�از�مثنوی�را�مرشدی�کامل�دانسته؛�4بلکه�آنرا�»اُصوُل اُصوِل اُصول ِ الدین«�معرفی�نموده،�5
ابیاتش�را�تفسیر�آیات�کریمۀ�قرآن�می�دانند؛�6در�عین�حال�می�بینیم�جماعت�مذکور�در�نوشته�جات�خود،�

1. دیوان�حاج�مّلهادی�سبزواری،�ص��75و76�
2. بیت�اول�از�رباعی�مذکور�را�صاحب�روضات�از�شــیخنا�البهائی�قّدس�ســّره�نقل�نموده�)روضات،�ج�8،�ص�74(�و�

بیت�دوم�در�خیراتیّه�به�شیخ�نسبت�داده�شده�است�)ج�2،�ص�152(�
3. ایــن�ابیات�را�شــهید�راه�والیت،�قاضی�نور��اللـــه�شوشــتری�قّدس�ســّره�در�ترجمۀ�احوال�مولوی�آورده�اســت�

)مجالس�المؤمنین،�ج�2،�ص�109(�
4. این�کالم�از�إحیاکنندۀ�احادیث�اهل��بیت�علیهم�الّســالم�در�قرن�یازدهم�مرحوم�آخوند�مّلمحّمدتقی�مجلســی�است�
)صفویــه�در�عرصۀدین،�فرهنگ�و�سیاســت،�ج�2،�ص�638(��همیشــان�در�لوامع�صاحبقرانی،�ج�4،�ص��566توصیه�

می�کنند�که�از�اشعار�مثنوی�در�خطبه�های�نماز�جمعه�استفاده�گردد�
5. این�تعبیر�از�رهبر�معّظم�انقالب�حضرت��آیة   اللـه�خامنه�ای�دام�ظّله�العالی�می�باشد��می�فرمایند:

»یک�وقتی�مرحوم�آقای�مطهری�از�من�پرسیدند:�نظر�شما�راجع�به�مثنوی�چیست؟�گفتم:�به�نظر�من�
مثنوی�همین�اســت�که�خودش�گفته:�»و�هو�اُصول�اُصول�اُصول�الدین«��ایشان�گفت:�کاماًل�درست�
اســت،�من�هم�عقیده�ام�همین�است�«�)بیانات�در�دیدار�شاعران،�در�نیمۀ�ماه�مبارک�رمضان�به�تاریخ�

�)87/6/25
6. این�تعبیر،�راجع�به�مثنوی�از�حکیم�متألّه،�مرحوم�حاج�مّلهادی�ســبزواری�رضوان���اللـــه�علیه�است��وی�در�دیباچۀ�

شرح�خویش�بر�مثنوی�می�نویسد:
»و�بعــد�فیقــول�الفقیــر�إلــی���اللـــه البــاري، الهادي بــن المهــدي الخراســاني الســبزواري�
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حافظ�را�در�ِعداد�متصّوفۀ�گمراه�و�باطل،�1و�مولوی�را�ناصبی�و�منکر�ضروریات�دین�و�از�أعظم�
َکَفره�2معرفی�کردند�

از�کنار�اشعار�فراوان�و�بی�پردۀ�سنائی�در�توحید�ناب�و�عشقبازی�با�پروردگار�و�اظهار�ارادت�
به�ساحت�قدس�علوی�و�أئّمۀ�اطهار�و�انزجار�از�خلفای�غاصب�به�راحتی�گذشته،�و�وی�را�سنّی�و�
أمردباز�معرفی�نمودند��3و�اینقدر�در�این�نسبت�دادن�ها�صراحت�و�شّدت�به�خرج�دادند�که�این�گونه�

مطالب�به�صورت�اصول�موضوعه�درآمد�و�در�مقطعی�جّو�غالب�حوزه�ها�را�فرا�گرفت�
مرحوم�آیة��اللـه�آقانجفی�قوچانی�در�توصیف�وضع�حوزۀ�علمیّۀ�مشهد�در�دوران�تحصیل�

خود�می�نویسد:�
»���شرح لمعه�و�قوانین�و�معالم�و�مغنی�و�شرح مطالع�و�شرح�تجرید�قوشچی�را�نیز�
خواندیم،�لکن�شرح مطالع�و�شرح تجرید�را�در�پنهانی�خواندیم،�یعنی�پیش�از�اذان�
صبح�می�رفتیم�به�مدرسۀ�نو�که�پشت�مسجد�گوهرشاد�است�درس�می�گرفتیم،�و�

هنوز�تاریک�بود�برمی�گشتیم�که�علما�و�طّلب�مشهد�غالبًا�مقّدس�بودند�
کتب�معقول�را�مطلقًا�کتب�ضالل�می�دانستند�و�اگر�کتاب�مثنوی�را�درحجرۀ�کسی�
می�دیدند�با�او�رفت�و�آمد�نمی�کردند�که�کافر�است�و�خودِکتابها�را�نجس�می�دانستند��
و�با�دست،�َمّس�به�جلد�او�نمی�کردند�ولو�خشک�بود،�که�از�جلد�سگ�و�خوک�
نجس�تر�می�دانستند؛�چون�آنها�خود�نخوانده�بودند�و�نمی�دانستند�و�از�طرف�دیگر�
خود�را�أعلم�نمایش�می�دادند��البد�بودند�که�عذری�برای�ندانستن�خود�بتراشند�و�
بهتر�از�این�نبود�که�آنها�را�کتب�ضالل�دانند�که�اگر�کسی�از�معانی�و�یا�مسئله�ای�
از�مسائل�آنها�را�سؤال�می�کرد،�قبل�از�آن�که�چیزی�در�جواب�بگوید�می�گفت:�از�
دارید،�چون�گفتگوی�در� را�مصون� را�و�زبان�خود� این�کفریّات�و�ضاللت�خود�

تغّمدهما���اللـه�بجالبیب�رحمته�و�الحظهمابعین�هدایته،�هذا�شرح�کالمترع�المحتوي�و�المشرع�المرتوی�
للکتاب�العظیم�و�ااُلسلوب�الحکیم�المثنوي المعنوي،�ال�بل للتفسير المنظوم و السّر المكتوم، إذ کّله 
کما تری بيان لآليات البيّنات و تبيان للسنّن النبويّات و قبسات من نور القرآن الالمع و جذوات من 
شعاع مصباحه الساطع و هو بحسب االقتناص من خزائن القرآن فیه كّل الحکمة العتیقة و كّله الحکمة 
األنیقة و للـه دّر ناظمه حیث جمع بین الشریعة و الطریقة و الحقیقة.« )شرح�مثنوی، ج�1،�ص�9(.

1. خیراتیّه،�ج�1،�ص�492��
2. تحفةاألخیار،�ص��27و�28و�ص��169به�بعد؛�خیراتیّه،�ج�1،�ص��154و�ج�2،�ص��59�،58�،49و�سایر�مواضع��در�
قســمت�ضمائم�دربارۀ�شخصیت�مّل محمد طاهر�قمی�مؤلف�تحفة األخیار�و�آقا�محمدعلی�کرمانشاهی�صاحب�خیراتیه�

مطالب�و�نکاتی�آمده��است�)رک�ضمیمۀ�10،�ص�263(�
3. تحفةاألخیار،�ص��130ـ�133؛�خیراتیه،�ج�2،�ص��140ـ�144�
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این�مطالب�حرام�و�باألخره�به�کفر�منجر�می�شود�و�از�این�جهت�از�جواب�آسوده�
آنها،�غلط�و�چون�کوه� می�شدند��یعنی�جواب�را�نمی�دانست�و�»نمی�دانم«�دربارۀ�
افترائات�را�اشاعه�می�دادند�که�الناس  این� أبوقبیس�سنگین�بود��این�بود�که�فراراً�

أعداء ما جهلوا�«1
گمان�نشود�این�وضعیت�اختصاص�به�حوزۀ�مشهد�داشته�است،�بلکه�دیگر�حوزه�ها�مانند�
قم�و�نجف�نیز�کمابیش�بدان�دچار�بوده�اند��رهبر�فقید�انقالب�قّدس�سّره�در�قسمتی�از�پیام�مهّمی�
که�در�اواخر�عمر�خود�به�حوزه�های�سراسر�کشور�ابالغ�نمودند،�به�گوشه�هایی�از�این�جریان�اشاره�

فرموده�اند��از�جمله�می�نویسند:
»����و�این�از�مسائل رایج�حوزه�ها�بود�که�هر�کس�کج�راه�می�رفت،�متدیّن�تر�بود��
یادگرفتن�زبان�خارجی�کفر،�و�فلسفه�و�عرفان،�گناه�و�شرک�به�شمار�می�رفت��در�
مدرسۀ�فیضیّه�فرزندخردسالم،�مرحوم�مصطفی�از�کوزه�ای�آب�نوشید،�کوزه�را�آب�

کشیدند،�چرا�که�من�فلسفه�می�گفتم!«2
جلوگیری�از�تدریس�معقوِل�آیة��اللـه�العظمی�بروجردی�در�حوزۀ�بروجرد�توّسط�برخی�از�
علمای�قم،�3بهم�زدن�حوزۀ�درس�فلسفه�مرحوم�آیة�اللـه�میرزا�مهدی�آشتیانی�در�فیضیّه�در�همان�
روز�اول،�4و�بازگشت�ایشان�پس�از�مّدت�کوتاهی�به�تهران،�فشارهایی�که�بر�آیة�اللـه�بروجردی�
تعطیل�نمودن� به� ایشان� باألخره�حکم� و� آورده�می�شد� طباطبائی� عّلمه� تعطیل�نمودن�دروس� برای�

1. سیاحت�شــرق،�ص�53��توّجه�شــود�توصیف�آقانجفی�از�حوزۀ�مشهد�مربوط�به�دوران�قبل�از�ورود�مؤّسس�مکتب�
تفکیک�مرحوم�میرزا�مهدی�اصفهانی�به�این�شــهر�اســت��این�مطلب�از�جهتی�مؤیّــد�مطالب�پیش�گفتۀ�ما�و�ازجهتی�
ناقض�اّدعای�برخی�تفکیکیان�اســت��برخی�از�تفکیکیان�در�مقام�استدالل�بر�قدرت�فلسفی�مرحوم�میرزا،�حوزۀ�علمیۀ�
مقارن�ورود�ایشان�را�حوزه�ای�عقل�گرا�و�دارای�محافل�متعّدد�و�گرم�تدریس�فلسفه�و�عرفان�مطرح�کرده�اند،�و�از�این�
طریق�مّدعی�شــده�اند�که�این�مرحوم�میرزا�بود�که�رونق�حکمت�و�عرفان�را�در�حوزۀ�مشــهد�از�بین�برد�)متألّه�قرآنی،�
مقدمۀ�آقای�حکیمی،�ص�47(؛�حال�آنکه�این�نسبت�به�این�اطالق�با�نقل�های�تاریخی�آن�دوره�سازگاری�ندارد��حوزۀ�
علمیّۀ�مشهد�از�دیرباز�به�عّلت�وجود�رسوبات�اخباری�گری�که�توسط�مرحوم�شیخ�حّر�عاملی�رحمة  اللـــهعلیه�در�این�
شهر�به�جای�مانده�بود�و�به�علل�دیگری�که�این�مقام�مقتضی�تعّرض�به�آنها�نیست،�به�علوم�عقلی�روی�خوشی�نشان�
نمی�داده�اند��البته�نباید�انکار�کرد�که�به�صورت�جســته�گریخته�دروس�فلســفه�و�تا�حّدی�عرفان�برگزار�می�شده�است�
)رک�صدرای�زمان،�مقالۀ�»رویکرد�خراسان�به�فلسفه�و�نقش�آشتیانی«،�ص��127ـ�132(��امروزه�نیز�به�برکت�زحمات�
تفکیکیان�در�چند�دهۀ�اخیر،�کماکان�مشاهده�می�شود�که�وّعاظ�بر�فراز�منابر،�رسمًا�مولوی�و�امثال�وی�را�کافر�و�ناصبی�

معرفی�نموده�و�در�مجّلت�تفکیکی�دائمًا�در�کفر�و�نصب�وی�و�أمثال�وی�مقاله�نوشته�می�شود�
2. منشور�روحانیّت،�ص�10؛�و�نیز�رک�تفسیر�سورۀ�حمد،�ص��189و190�

3. مفاخراسالم،�ج�12،�ص�344�
4. زندگی�نامه�وخدمات�علمی�وفرهنگی�حاج�میرزامهدی�مدرس�آشتیانی،�ص��28و29�
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از� توحید� آیة��اللـه�سیّد�حسن�مسقطی�مدّرس�عرفان�و� اخراج�مرحوم� منظومه،�1 �و� أسفار� درس�
نجف�اشرف،�2و�تحریم�و�تعطیل�دروس�عرفان�و�حکمت�و�اخالق�در�حوزه�نجف�از�سوی�بسیاری�

از�علما،�3شواهد�معدودی�از�این�جّو�غالب�است�
باری،�در�چنین�شرائطی�و�با�کنار�رفتن�مفّسران�حقیقی�عرفان�که�بر�تطابق�تاّم�قرآن�و�عرفان�
و�جدایی�ناپذیری�آن�دو�از�هم�اصرار�داشتند،�و�جان�کالم�حافظ�و�موالنا�و�سنائی�و����را�ادراک�
نموده،�و�روح�شریعت�و�طریقت�حّقه�را�در�اشعار�آنان�یافته�بودند؛�اشعار�و�کلمات�آنان�بر�روی�
زمین�نمانده�و�دیگرانی�قدر�این�میراث�به�جای�مانده�را�دانستند،�و�از�آن�استفاده�ها�و�به�تعبیر�رساتر�

در�جهت�مطامع�خویش�سوء�استفاده�ها�کردند��
اینجاست�که�حافظ�چهره�های�مختلف�پیدا�کرد�و�هر�کسی�در�راستای�هدف�خود،�وی�را�
به�گونه�ای�معّرفی�نمود،�و�تا�به�جایی�پیش�رفتند�که�عارف�إلهی�ما،�فردی�شرابخواره،�عیّاش�و�
بی�دین�قلمداد�شد��اشعار�موالنا�مبنای�نظریه�پردازی�غربیان�و�روشنفکران�معاصر�قرار�گرفت��و�در�
این�میان�عّده�ای�نیز�تالش�نمودند�تا�مقوله�ای�به�نام�عرفان�ایرانی�را�جا�بیندازند�و�آنها�را�به�عنوان�

داعیه�دار�این�نوع�عرفان�مطرح�کنند��اینجاست�که�به�قول�خود�خواجه:

ـــازارشجـــای�آنســـت�کـــه�خـــون�مـــوج�زنـــد�در�دل�لعـــل� ـــکند�ب ـــه�خـــزف�می�ش ـــن�ک ـــن�تغاب �زی
باری،�با�این�توضیحات،�حال�سّر�کالم�آن�عارف�دلسوخته�و�فقیه�بصیر،�مشّخص�می�شود�

که�فرمود:�
»به�طور�کّلی�کلمات�أولیای�خدا�و�عرفای�باللـه�دارای�رموز�و�اشارات�و�کنایاتی�
است�که�فهم�آنها�اختصاص�به�خود�آنها�و�همطرازانشان�دارد��از�اشارات�و�رموز�
عارف�عالیقدر�اسالم�خواجه�حافظ�شیرازی�کسی�میتواند�اّطالع�پیدا�نماید�که�هم�

درجه�و�هم�مقام�با�او�باشد�
اّما�صد�حیف�و�هزار�افسوس�که�ما�قدر�و�قیمت�این�بزرگان�را�ندانستیم،�و�معانی�
اشعارشان�را�به�امور�مبتذل�حمل�کردیم،�و�یا�اگر�شرحی�در�احوال�آنها�نگاشتیم�
نتوانستیم�از�عهدۀ�شرح�و�شکافتن�آن�معانی�و�اسرار�برآئیم؛�تا�خارجیان�و�کّفار�
آمدند�و�برای�خود�عرفان�ساختند،�و�عرفان�را�از�اسالم�جدا�پنداشتند،�و�مقام�عظیم�
عرفان�و�عرفا�را�که�مّخ�و�اّس�و�ریشۀ�اسالم�است�امری�مباین�با�تعلیمات�دینی�
وانمود�کردند،�و�برای�ما�عرفان�ایرانی�و�هندی�و�رومی�ساختند،�و�همه�را�خّطی�

1. تاریخ�شفاهی�انقالب�اسالمی)تاریخ حوزۀ علمیّه قم(،�ص��213و222؛�  اللـه�شناسی،�ج�3،�ص��351ـ�353�
2. روح�مجّرد،�ص�102�

3. جنّة المأوی،�ص��325)�از�طبع�جدید(؛�روح�مجّرد،�ص�106�
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در�برابر�خّط�اسالم،�و�راهی�غیر�از�مسیر�دین�نمودار�نمودند،�و�ریشۀ�عرفان�مولوی�
معنوی�و�حافظ�شیرازی�و�مغربی�و�أمثالهم�را�عرفان�ایرانی�قلمداد�کردند�که�با�روح�

اسالم�سازگار�نباشد�
اینها�همه�و�همه�نتیجۀ�جمود�و�تحّجر�و�یک�چشمی�به�مسائل�دین�نگریستن�است؛�
و�حساب�توحید�را�از�عالم�امر�و�خلق�جدانمودن�و�به�أئّمه�و�لواداران�عرفان�به�
نظر�موجودات�ساخته�شدۀ�بدون�تکلیف�و�مأموریّت�نگریستن�است�که�ما�را�دچار�
این�مصیبت عظمی�نمود؛�تا�جائیکه�اینک�برای�آنکه�از�آنها�عقب�نمانیم�و�در�این�
بازی،�محکوم�و�سرافکنده�نگردیم،�باید�با�هزار�دلیل�اثبات�کنیم�که�عرفان�حافظ�و�

موالنا�متَّخذ�از�روح�قرآن�و�روح�نبّوت�و�والیت�است�«1
آری�اگر�تنگ�نظران�عرصه�را�بر�صاحبان�معارف��إلهیّه�تنگ�نگرفته،�و�به�آنها�اجازۀ�شرح�
و�بسط�معارف�أصیل�قرآن�وعترت�و�در�کنار�آن�تبیین�صحیح�شخصیت�و�اشعار�أمثال�حافظ�را�
داده�بودند،�امروزه�مردم�ما�نه�در�شب�یلدا�و�عید�باستانی�نوروز�و�برای�تجدید�خاطره�با�ایران�و�
توران،�بلکه�هر�شب�دیوان�وی�را�گشوده،�و�در�مقام�عشق�بازی�با�پروردگار�و�معبود�خویش�ابیات�
آنرا�زمزمه�می�کردند؛�کما�اینکه�نقل�است�که�شیخ�مناجاتیان،�عارف��باللـه�، آیة��الحق�و�سند��العرفان�
حاج��میرزا�جواد�ملکی��تبریزی�قّدس�سّره�در�قنوت�نمازهای�نافله�مکّرراً�این�بیت�را�ترنّم�می�نمود:

ـــراب� ـــود�خ ـــی�ش ـــم�فان ـــه�عال ـــتر�ک ـــنزان�پیش ـــراب�ک ـــون�خ ـــادۀ�گلگ ـــام�ب ـــا�را�ز�ج �2م

بگذاریم�و�بگذریم؛

ــرشـــرح�ایـــن�هجـــران�و�ایـــن�خـــون�جگـــر� ــی�دگـ ــا�وقتـ ــذار�تـ ــن�بگـ ــد�از�ایـ �بعـ

1. روح�مجّرد،�ص�518�
2. سیمای�فرزانگان،�ص�64؛�و�رک�ص�69�
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4. مجالس العّشاق و حکایات عشق بازی عرفا
ممکن�است�سؤال�شود:�پس�حکایات�متعّددی�که�در�باب�عشق�بازی�عرفا�و�صوفیّه�مطرح�
شده�،�از�چه�بابی�است؟�چنانکه�مّلمحّمدطاهر�قمی�در تحفةاألخیار�و�آقا�محّمد�علی�کرمانشاهی�در�

خیراتیّه�هر�یک�در�فصل�مشبعی�این�حکایات�را�نقل�نموده�اند��
در�پاسخ�می�گوئیم:

تحّقق� مطلق� انکار� مقام� این� در� ما� قصد� گذشت� بخش� این� ابتدای� در� که� همانطور� اّوالً�
عشق�مجازی�در�میان�اهل�عرفان�نبوده�است؛�بلکه�مسّلمًا�برخی�از�آنها�ولو�اهل�سلوک�حقیقی�و�
تعبّد�به�شریعت�بوده�اند،�ولی�به�عشق�بازی�مجازی�ـ�البته�از�نوع�نفسانی�ـ�مبتال�بوده�اند،�کما�اینکه�

نمونه�هایی�از�حکایات�آن�در�همین�رساله�از�فخرالدین�عراقی�و�أوحدالدین�کرمانی�گذشت�
و�ثانیًا�در�میان�متصّوفۀ�باطل�هم�این�پدیده�تحّقق�داشته�است،�بلکه�چه�بسا�از�نوع�شهوانی�
و�با�ارتکاب�محّرمات�مسّلمۀ�شرعیّه؛�در�این�موارد�خود�اهل��عرفان�و�حکمت�هم�به�مقابله�با�آنان�
پرداخته�و�به�شّدت�صاحبان�این�عملکرد�را�مورد�تشنیع�و�توبیخ�قرار�داده�اند�که�نمونه�هایی�از�آن�

در�بیانات�مرحوم�مّلصدرا�رضوان��اللـه�علیه�از�کسراألصنام�سابقًا�گذشت�
و�اّما�آنچه�که�صاحب�تحفةاألخیار�و�به�تبع�وی�صاحب�خیراتیّه�و�بعضًا�دیگر�مخالفین�
سنائی،� عّطار،� جمله� از� عرفان� اهل� از� یک� هر� برای� و� نموده�اند� نقل� إلهی� عرفان� و� حکمت� با�
شمس�تبریزی،�مولوی،�شبستری،�میر�سیّد�علی�همدانی�و����معشوقی�مجازی�معّرفی�نموده،�برخی�
از�اشعار�ایشان�را�بر�عشق�بازی�با�آنان�تطبیق�نموده�اند،�نسبت�هایی�خالف�واقع�و�بی�اساس�است�

که�تمامًا�از�کتاب�مجالس�العّشاق�أخذ�شده�است�
آقا��محّمد�علی� عبارت� است� بهتر� مجالس�العّشاق� کتاب� بی�اعتباری� دربارۀ� توضیح� از� قبل�

صاحب�خیراتیّه�را�در�ابتدای�فصل�مذکور�بیاوریم��وی�می�گوید:
»از�جمله�بَِدع�محّرمۀ�صوفیان،�تعّشق�است�با�أمردان�و�نامحرمان�زنان،�چنانکه�بسیاری�
کتاب�مجالس العّشاق� در� بایقرا� نفحات�گذشت��و�سلطان��حسین� کتاب� از� آن� از�

بسیار�از�آنها�را�نقل�نموده�است�«1
وی�سپس�به�نقل�مطالب�کتاب�مجالس�می�پردازد�

در�نقد�این�کالم�می�گوئیم:
و� شده� اشاره� عرفا� مشاهیر� مجازی� عشق� به� که� مواردی� نفحات،� کتاب� سراسر� در� اّواًل�
اّول�کتاب� انگشتان�یک�دست�تجاوز�نکند��و�در�بخش�� از�تعداد� حکایتی�نقل�شده�است،�شاید�
عباراتی�را�از�جامی�مؤلّف�نفحات�آوردیم�که�نشان�می�داد�وی�و�سایر�مشایخ�اهل�سنّت�نیز�نسبت�

1. خیراتیّه،�ج�2،�ص�139�
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به�مسألۀ�عشق�مجازی�نظر�مساعدی�نداشته�اند�
حکایات� اکثر� خیالی�بودن� و� ساختگی� گفت:� باید� مجالس العّشاق� کتاب� مورد� در� ثانیًا� و�
موجود�در�این�کتاب�بر�اهل�تحقیق�پوشیده�نیست،�به�طوری�که�تقریبًا�تمامی�کسانی�که�به�این�کتاب�
و�مؤلّف�آن�اشاره�کرده�اند،�بدان�تصریح�نموده�اند؛�1لذا�مطالب�آن�به�هیچ�وجه�قابل�استناد�نمی�باشد�
برخی�این�کتاب�را�به�سلطان��حسین�بایقرا�متوفّای��912هجری�از�نوادگان�تیمور�گورکانی�
نسبت�داده�اند؛�اّما�حّق�این�است�که�نویسندۀ�آن�امیر�کمال�الدین�حسین�گازرگاهی�از�مّدعیان�تصّوف�
در�قرن�نهم�و�دهم�هجری�است�که�آنرا�در�سنۀ��908به�نام�سلطان��حسین�بایقرا�تألیف�نموده�است��
ظهیرالدین�محّمد�بابر�متوفّای���������937ق�که�از�معاصرین�گازرگاهی�است،�در�کتاب�توزک�خود��آنجا�
که�رجال�دورۀ�سلطان��حسین�مزبور�را�نام�می�برد،�دربارۀ�این�کتاب�و�مؤلّف�آن�چنین�می�نویسد:

پیش� در� بود�� متصّوف� نبود،� صوفی� چه� اگر� بود؛� گازرگاهی� حسین� کمال�الدین� »دیگر�
توان� که� تصنیفی� دیگر� متصّوفان�جمع�شده،�وجد�و�سماع�می�کرده�اند���� این�چنین� علی�شیربیگ�
گفت�او�را�نبود،�یک�تصنیفی�دارد�مجالس العّشاق�نام،�به�نام�سلطان�حسین�میرزا�بسته�نوشته�است؛�
بسیار�سست�و�اکثری�دروغ�بی�مزه�و�بی�ادبانه�حرف�ها�نوشته،�از�بعضی�سخنان�بوی�کفر�می�شنوند،�
چنانکه�خیلی�از�أنبیا�و�بسیاری�از�أولیا�را�به�عشق�مجازی�منسوب�ساخته،�از�برای�هر�کدام�معشوقی�

و�محبوبی�پیدا�کرده���«�2
مجعول�و�کذب��بودن�مطالب�کتاب�مجالس�العّشاق�ظاهراً�بر�صاحبان�تحفه�و�خیراتیّه�نیز�
نباید�مخفی�مانده�باشد،�چرا�که�مؤلّف�مجالس�در�صدر�کتاب�خود،�قبل�از�همه،�وجود�مقّدس�
امام�ششم�حضرت�صادق�علیه�الّسالم�را�در�صف�عّشاق�مجازی�ذکر�نموده�است!!!�تو�خود�حدیث�

مفّصل�بخوان�از�این�مجمل!3

1. رک�الذریعة،�ج�19،�ص��362و363؛�تاریخ�نظم�ونثردرایران�ودرزبان�فارســی،�ج�1،�ص��255�،232و�284؛�دانشــنامۀ�
ادب�فارســی،�ج�3،�ص�870؛�مقالۀ�»تحلیلی�بر�کتاب�مجالس�العّشاق«�در�مجلۀ�تحقیقات�اسالمی،�سال�ششم،�شماره��1

و�2،�بهار�و�تابستان�1370؛�و�همچنین�مقّدمۀ�چاپ�جدید�مجالس�العّشاق�
2. تاریخ�تذکره�های�فارسی،�ج�2،�ص��757به�نقل�از�توزک�بابری،�ص�112؛�توزک�بابری�یا�بابرنامه�عنوان�تألیفی�است�
که�ظهیرالدین�محّمد�بابر،�پادشاه�مؤّسس�سلسلۀ�تیموری�هند،�در�باب�وقایع�و�سوانح�از�ابتدای�سلطنت�خود�تا�حال�

ارتحال�به�زبان�ترکی�نگاشته�است�
3. الزم�به�ذکر�است�صاحب�خیراتیّه�که�حکایات�عشق�بازی�عرفا�را�به�واسطۀ�تحفة األخیار�از�مجالس�العّشاق�نقل�می�کند،�بعد�
از�نقل�جریان�عشق�بازی�خواجه�عبد��اللـه�انصاری�در�ادامه�با�تحریف�در�عبارات،�جریان�عشق�بازی�امام�صادق�علیه�السالم�را�
به�إلهی�نامۀ�خواجه�نسبت�می�دهد�و�به�این�بهانه�به�تکذیب�و�تشنیع�وی�می�پردازد��حال�آنکه�در�إلهی�نامه�چنین�مطلبی�وجود�
ندارد،�و�نیز�مّلمحّمدطاهر�نیز�که�ناقل�اصلی�مطلب�اســت صراحًة این�جریان�را�ساخته�و�پرداختۀ�مؤلّف�مجالس�دانسته�
�که�عمدۀ�آنها�قطعاً�عمدی� است!�حجم�اینگونه�اشتباهات�و�تحریفات�و�نسبت�های�کذب�و�خالف�واقع�در�کتاب�خیراتیّهـ�
�حیرت�آور�است�و�نشانگر�این�است�که�مؤلف�در�این�کتاب�به�هیچ�وجه�بنای�بر�رعایت�تقوا�و�انصاف�نداشته�است! استـ�
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5. شیخ محمود شبستری و عشق مجازی
از�جمله�مواردی�که�صاحب�خیراتیّه سامحه���اللـه�از�کتاب�مجالس�العّشاق�نقل�می�کند،�حکایت�
تعّشق�شیخ�محمود�شبستری�است��1وی�همین�مطلب�را،�در�مجّلد�اّول�خیراتیّه�از�ریاض�الشعراء�

این�چنین�نقل�می�نماید:
»قدوۀ�واصالن،�و�زبدۀ�عارفان؛�مثنوی�گلشن�راز�از�اوست،�و�همچنین�رسالۀ�شاهد�نام�
در�شرح�حال�عاشق�و�معشوق،�به�نام�یکی�از�أقربای�شیخ�اسماعیل�بُستی�که�تعّلقی�
به�او�به�هم�رسانده�نوشته،�بلکه�در�نظم�گلشن راز�مطمح�نظرش�او�بوده��جماعتی�وی�

را�از�عشق�آن�جوان�منع�می�کردند،�در�جوابشان�این�رباعی�را�بیان�فرمود:

ــاد ــز�آتـــش�عشـــق�در�دلـــم�ســـوز�مبـ ـــادجـ ـــروز�مب ـــب�اف ـــمع�ش ـــارض�آن�ش ـــز�ع �ج
�در�گـــردش�ایّـــام�مـــن�آن�روز�مبـــاد«روزی�کـــه�دلـــم�شـــاد�نباشـــد�بـــه�غمـــش�

اّما�صاحب�خیراتیّه�به�نقل�این�مطلب�اکتفا�نکرده،�بلکه�پس�از�اتمام�آن،�به�ذکر�حدیثی�از�
امام�صادق�علیه�السالم�در�مذّمت�عشق�پرداخته�و�سپس�می�نویسد:

مذکور� این� از� قبل� که� است� عشق«�2 »َمن� موضوِع� حدیِث� به� شبستری� نظر� »اگر�
شد،�می�بایست�که�کتمان�کند�که�کسی�مّطلع�نگردد؛�و�شاید�نظر�به�شّدت�شهوت�
نفسانی،�قطع�نظر�از�شرط�کتمان�فرموده�و�تقلید�نووی�شافعی�در�إطالق�و�بی�قیدی�

نموده�«3
أقول:�در�مطالبی�که�صاحب�خیراتیّه�از�مجالس�العشاق�و�ریاض�الشعراء�نقل�نموده�و�نیز�
عباراتی�که�خود�در�ذیل�آن�مطرح�ساخته�است،�جهات�چندی�از�اشکال�و�مالحظه�وجود�دارد�که�

به�ترتیب�در�چهار�محور�به�ذکر�آنها�می�پردازیم:
اّول:�در�مورد�نقل�ریاض�الشعراء�باید�گفت:�صاحب�این�کتاب�ـ�میرزا�علی�قلی�خان�واله�
داغستانی�متوفّای�1170ـ�خود�تصریح�نموده�که�این�جریان�را�از�کتاب�مجالس�العّشاق�أخذ�نموده،�4

1. خیراتیّه،�ج�2،�ص�147�
2. مراد�روایت�نبوی�»من�عشق�و�کتم�و�عّف�فمات�فهو�شهید«�است�

3. همان،�ص��67و68؛�آقا�محّمدعلی�در�جای�دیگری�می�نویسد:
�»شیخ�محیی�الدین�نََووی�از�علمای�شافعیّه�در�باب�شهید�عشق�مطلق�فرموده�و�شرط�کتمان�و�عفاف�
]که�در�حدیث�مذکور�شده�بود[�ننموده،�بلکه�عقیب�ذکر�مسألۀ�شهیدی�که�غسل�ندارد،�از�جملۀ�آن�
شمرده�کسی�را�که�به�عشق�بمیرد،�با�وجود�آنکه�حکم�کرده�است�به�حرمت�نگاه�کردن�به�پسر�ساده،�

خواه�به�شهوت�باشد�و�خواه�بدون�شهوت!«�)همان،�ج�1،�ص��85و86(�
4. تذکرۀ�ریاض�الشعراء،�ج�4،�ص�2000�
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و�عن�قریب�گذشت�که�کتاب�مجالس�از�لحاظ�تاریخی�مطلقًا�قابل�استناد�نمی�باشد�
دّوم:�در�مورد�رسالۀ�شاهد�و�هویّت�آن؛�می�گوییم:�از�این�رساله�که�گاهی�شاهدنامه�نیز�
خوانده�می�شود،�اثری�بر�جای�نمانده�است�تا�بتوان�راجع�به�محتوای�آن�قضاوت�قطعی�نمود��1لیکن�
از�عباراتی�که�خود�شیخ�شبستری�در�حقّ الیقین�در�توصیف�این�رساله�آورده،�برمی�آید�که�رسالۀ�
شاهد�در�بیان�تحلیل�علمی�و�بررسی�ِحکمی�و�معرفتی�مسألۀ�عشق�مجازی�می�باشد،�2کما�اینکه�
چنانکه�گذشت�صدرالمتألّهین�و�جمعی�دیگر�از�أعاظم�نیز�که�به�طرح�این�مسأله�پرداخته��بودند،�از�

همین�جنبه�بوده�است�
همچنین�عبارت�شیخ�محمد�الهیجی�شارح�گلشن�راز،�در�توصیف�این�رساله�نیز�مؤیّد�همین�

مطلب�است��وی�ذیل�بیت�زیر�از�گلشن راز�می�نویسد:

رســـائلبـــدو�گفتـــم�چـــه�حاجـــت�کایـــن�مســـائل� انـــدر� بارهـــا� نوشـــتم� �
»و�از�جملۀ�آن�رسائل�که�فرموده،�رسالۀ�حقّ الیقین�و�رسالۀ�شاهد�و�رسائل�دیگر�
سخنان  دادِ  که� چندند� رسائل� فی�الحقیقه،� و� است،� بزرگ� این� تصنیف� که� است�

معارف و تحقیق در آن داده شده.«3
به�هر�روی�آنچه�مسّلم�است�این�است�که�صاحب�مجالس�العّشاق�نیز�این�رساله�را�مشاهده�
نکرده،�و�به�صرف�اینکه�نام�آن�»شاهد«�بوده�است،�چنین�نسبت�خالف�واقعی�به�شبستری�داده�
است؛�چه�اینکه�کتاب�مجالس�العّشاق�کما�اینکه�از�نام�آن�پیداست،�اصاًل�به�غرض�جمع�آوری�مطالب�
مربوط�به�عشق�و�عاشقی�تألیف�شده�و�هر�کس�آن�را�مختصر�توّرقی�نموده�باشد،�دریافته�است�که�
گازرگاهی�به�أدنی�مناسبتی�عرفا�و�اهل�تصّوف�را�به�عشق�مجازی�نسبت�می�دهد؛�چه�از�این�بهتر�

که�در�ِعداد�تألیفات�شبستری�رساله�ای�به�عنوان�شاهد�ذکر�شده�باشد؟
سّوم:�اّما�در�مورد�اینکه�»در�نظم�گلشن راز�نیز�همان�جوان�خوش�سیما�مطمح�نظر�شیخ�بوده�
است«؛�می�گوئیم:�این�نسبت�از�نسبت�سابقی�که�به�شیخ�شبستری�داده�شده،�به�مراتب�سخیف�تر�و�
بی�پایه�تر�و�کذب�آن�روشن�تر�می�باشد��گلشن راز�شاهکار�منظوم�عرفانی�ادبی�شیخ�محمود�شبستری�
امیر�حسینی�هروی�است،�که�توسط�فرستاده�ای،�از�خراسان�به�محضر�وی� در�پاسخ�به�سؤاالت�
ارسال�داشته�است��این�سؤاالت�هنگامی�به�دست�شبستری�می�رسد�که�وی�در�مجلسی�در�حضور�
استاد�و�پیر�خود�بوده�است��آن�پیر�که�برخی�او�را�بهاءالدین�تبریزی�دانسته�و�برخی�شیخ�امین�الدین�
نامیده�اند،�به�شبستری�پیشنهاد�پاسخ�دادن�به�سؤاالت�را�نموده�است��وی�ابتدا�سر�باز�زده،�اّما�در�ادامه�

1. رک�مجموعه�آثارشیخ�محمودشبستری،�مقدمۀ�مصّحح،�ص�8؛�مفاتیح�اإلعجاز،�مقّدمۀ�مصّححین،�ص�بیست�و�سه�
2. حقّ�الیقین�)مطبوع�در�مجموعه�آثارشبستری(،�ص�303�

3. مفاتیح�اإلعجاز،�ص�34
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به�توصیۀ�همان�پیر،�در�همان�مجلس�بالبداهه�اقدام�به�پاسخ�منظوم�آن�سؤاالت�نموده،�سپس�آنها�را�
به�حامل�نامه�داده�و�وی�باز�می�گردد�

پس�از�بازگشت�فرستاده،�همان�استاد�کامل�و�پیر�طریق،�از�شبستری�در�خواست�افزودن�بر�
اشعار�را�می�کند�و�وی�به�توفیق�خداوند،�در�ساعتی�چند،�مثنوی�گلشن�راز�را�می�سراید�1

سؤاالت�مذکور�و�به�تبع�پاسخ�های�شبستری�بدانها،�تمامًا�در�مورد�معارف�بلند�عرفانی�و�
مطالب�مربوط�به�سیروسلوک�و�شرح�اصطالحات�و�رموز�اهل�معرفت�است��شبستری،�خود�در�

ابتدای�گلشن�راز�این�چنین�آورده�است:
ــال� ــد�سـ ــا�هفتصـ ــت�و�ده�بـ ــته�هفـ شـــّوالگذشـ مـــاه� در� ناگهـــان� هجـــرت� ز�
ــان� ــف�و�احسـ ــزاران�لطـ ــا�هـ ــولی�بـ خراســـانرسـ اهـــل� خدمـــت� از� رســـید�
ــهور� ــت�مشـ ــا�هسـ ــدر�آنجـ ــی�کانـ ــوربزرگـ ــمۀ�نـ ــون�چشـ ــر�چـ ــام�هنـ ــه�اقسـ بـ
بگفتـــه�کـــو�در�ایـــن�عصـــر�از�همـــه�بـــههمـــه�اهـــل�خراســـان�از�کِـــه�و�مِـــه�
ــی� ــور�أعنـ ــان�را�نـ ــور�و�جـ ــان�را�سـ حســـینیجهـ ســـیّد� ســـالکان� امـــام�
معنـــی� بـــاب� در� نامـــه�ای� معنـــینوشـــته� اربـــاب� بـــرِ� فرســـتاده�
اشـــارتدر�آنجـــا�مشـــکلی�چنـــد�از�عبـــارات� اصحـــاب� مشـــکلهای� ز�
یک�یـــک� وپرســـیده� آورده� نظـــم� جهانـــی�معنـــی�انـــدر�لفـــظ�انـــدکبـــه�
آنـــگاه� برخوانـــد� را� نامـــه� آن� افـــواهرســـول� در� حالـــی� آن� احـــوال� فتـــاد�
ــر� ــه�حاضـ ــزان�جملـ ــس�عزیـ ــردر�آن�مجلـ ــته�ناظـ ــکین�گشـ ــن�درویـــش�مسـ بدیـ
کار�دیـــده� مـــردی� بـــود� کـــو� ــنیدهیکـــی� ــی�شـ ــن�معنـ ــار�ایـ ــد�بـ ــن�صـ ز�مـ
دم� در� گـــوی� جوابـــی� گفتـــا� کـــز�آنجـــا�نفـــع�گیرنـــد�اهـــل�عالـــممـــرا�
ـــائل� ـــن�مس ـــت�کای ـــه�حاج ـــم�چ ـــدو�گفت رســـائلب انـــدر� بارهـــا� نوشـــتم�
ــئول� ــق�مسـ ــر�وفـ ــی�بـ ــا�ولـ ــی�گفتـ مأمـــولبلـ می�داریـــم� منظـــوم� تـــو� ز�
ایجـــازپـــس�از�الحـــاح�ایشـــان�کـــردم�آغـــاز� الفـــاظ� در� نامـــه� 2جـــواب�

با� و�بالجمله�اشخاصی�که�گلشن�راز�را�دیده�باشند،�می�دانند�که�مباحث�آن�هیچ�ارتباطی�
عشق�مجازی�ندارد،�و�حتّی�از�ابیات�رمزگونه�ای�که�احتمال�حمل�آن�بر�معشوق�مجازی�باشد�در�
آن�خبری�نیست��بله،�شیخ�تنها�در�ابیات�پایانی�منظومه�اشاره�به�»بت�ترسابچه«�دارد�و�چند�بیتی�در�
توصیف��مالقات�با�وی�می�آورد،�لیکن�مابین�همین�ابیات�اشارات�و�تعابیری�دارد�که�نشان�می�دهد�
مراد�وی،�از�»بت�ترسابچه«�ظاهر�اّولی�آن�نیست��و�بالتبع�شارحین�گلشن�نیز�در�تفسیر�این�ابیات�

1. رک�تذکرۀ�ریاض�العارفین،�ص�221؛�مفاتیح�اإلعجاز،�مقدمۀ�مصّححین،�ص�پنج�
2. گلشن�راز�)مطبوع�در�مجموعه�آثارشبستری(،�ص�68�
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آنها�را صراحًة�ناظر�به�مطالب�عرفانی�دانسته�اند�1
شیخ�در�گلشن�راز�به�حّدی�یکپارچه�و�سلیس�و�صریح�در�مطالب�إلهی�و�معرفتی�دادِ�سخن�
داده�است�که�بعضًا�شخصیت�هایی�که�چه�بسا�مخالف�با�عرفان�محسوب�می�شوند،�بدان�تصریح�
کرده�و�زبان�به�تمجید�آن�گشوده�اند��از�جمله�مرحوم�سیّد�محّمدباقر�خوانساری�صاحب�روضات�

رضوان��اللـه�علیه�در�ترجمۀ�شبستری�می�نویسد:
�»هو�العارف�الحکیم�الربّاني���صاحب�گلشن�راز�الذي جمیعه في مراتب�الحکمة و 

الموعظة�بنظم��ملیح�«�2
باری،�از�قضا�یکی�از�سؤاالتی�که�امیر�حسینی�در�ضمن�أسئلۀ�خود�از�شبستری�نموده،�همین�

است�که�مراد�از�»شاهد«�در�عبارات�اهل�معرفت�چیست؟

�خراباتی�شـــدن�آخـــر�چـــه�دعـــوی�اســـت؟شـــراب�و�شـــمع�و�شـــاهد�را�چـــه�معنـــی�اســـت؟�
شیخ�در�پاسخ�این�سؤال�می�فرماید:

�کـــه�در�هـــر�صورتـــی�او�را�تجّلـــی�اســـتشـــراب�و�شـــمع�و�شـــاهد�عیـــن�معنـــی�اســـت�
ـــانشـــراب�و�شـــمع،�ُســـکر�و�ذوِق�عرفـــان� ـــت�پنه ـــس�نیس ـــه�از�ک ـــاهد�ک ـــن�ش �ببی
ــاح� ــمع�مصبـ ــه،�شـ ــا�زجاجـ ــراب�اینجـ ارواحشـ نـــور� فـــروغ� شـــاهد� بُـــود� �
�شـــرابش�آتـــش�و�شـــمعش�شـــجر�شـــدز�شـــاهد�بـــر�دل�موســـی�شـــرر�شـــد
ـــَری�اســـت� ـــور�أس ـــام�و�ن ـــمع،�ج ـــراب�و�ش ـــتش ـــری�اس ـــات�کب ـــان�آی ـــاهد�هم ـــی�ش �ول
�مشـــو�غایـــب�ز�شـــاهد�بـــازی�آخـــرشـــراب�و�شـــمع�و�شـــاهد�جملـــه�حاضـــر�
زمانـــی کـــش� در� بیخـــودی� ــیشـــراب� ــی�امانـ ــود�یابـ ــت�خـ ــز�دسـ ــر�کـ �مگـ
رســـاندبخـــور�مـــی�تـــا�ز�خویشـــت�وارهانـــد� دریـــا� بـــا� قطـــره� وجـــود� �
ـــت� ـــار�اس ـــش�روی�ی ـــه�جام ـــور�ک ـــرابی�خ �پیالـــه�چشـــم�پـــاک�باده�خـــوار�اســـتش
جـــام� و� بی�ســـاغر� طلـــب� را� �شـــرابی�بـــاده�خـــوارِ�ســـاقی�آشـــامشـــرابی�
ســـاقیشـــرابی�خـــور�ز�جـــام�وجـــه�باقـــی� راســـت� او� ربّهـــم«� »ســـقاهم� �
�3تـــرا�پاکـــی�دهـــد�در�وقـــت�مســـتیَطهـــور�آن�مـــی�بـــود�کـــز�لـــوث�هســـتی�

و اّما چهارمین�و�آخرین�مورد�اشکال،�مربوط�به�قضاوت�شخصی�صاحب�خیراتیّه�راجع�به�
عشق�بازی�شبستری�است��اکنون�پس�از�طرح�اشکاالت�سه�گانۀ�فوق،�شاید�بد�نباشد�دوباره�عبارت�

1. به�عنوان�مثال:�رک�مفاتیح�اإلعجاز،�ص�588؛�راز�دل،�ص�460�
2. روضات�الجنّات،�ج�8،�ص�132�

3. گلشن�راز�)مطبوع�در�مجموعه�آثار�شبستری(،�ص��100و101�
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آقا�محّمدعلی�بهبهانی�را�ذکر�نمائیم:�
»اگر�نظر�شبستری�به�حدیِث�موضوِع�»َمن�عشق«�است�که�قبل�از�این�مذکور�شد،�
به شّدت شهوت  نظر  شاید  و� نگردد؛� مّطلع� کسی� که� کند� کتمان� که� می�بایست�
و  اطالق  در  نََووی شافعی  تقلید  و  فرموده،  کتمان  از شرط  نظر  قطع  نفسانی 

بی قیدی نموده.«1 
در�اینجا�ما�در�مقام�پاسخ�نیستیم،�چراکه�این�کالم�اصاًل�پاسخی�ندارد؛�و�پاسخ�آن،�از�مطالب�

گذشته�نیز�مشّخص�است!�ما�صرفًا�از�صاحب�خیراتیّه�چند�سؤال�می�پرسیم:
آیا�با�استناد�به�منقوالتی�که�کذب�و�ساختگی�بودن�آن�بر�هیچ�کس�پوشیده�نیست،�می�توان�به�
ِذیَن  َا الَّ افراد�نسبت�قطعی�داد�و�در�مورد�آنها�قضاوت�کرد؟!�مگر�در�قرآن�کریم�نیامده�بود�که: َیـَٰأیُّ

نُوا َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بَِجَهـَٰلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل  َما َفَعْلُتْم َنـِٰدِمنَی 2؟ َءاَمنُوا إِن َجاَءُکْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبیَّ
برفرض�که�مطالب�مجالس�العّشاق�و�ریاض�الشعراء�صحیح�و�مطابق�با�واقع�باشد؛�از�کدام�
عبارت�آنها�به�دست�می�آید�که�شبستری�مبتال�به�عشق��شهوانی�بوده�است؟�مگر�خود�حکما�و�عرفا�

عشق�را�به�دو�قسم�تقسیم�ننموده�و�صراحًة�عشق��شهوانی�را�مذموم�نشمرده�اند؟
گیریم�که�عشق��نفسانی�را�تصّور�نکرده�و�نتوانستید�تفاوت�آن�را�با�عشق��شهوانی�دریابید،�
اّما�آیا�این�همه�تصریحات�بزرگان�در�تفکیک�بین�این�دو�قسم،�حتّی�احتمال�اینکه�مطلب�غیر�از�آن�

چیزی�است�که�شما�متوّجه�شده�اید�را�موجب�نشد؟!
ْمَع َو اْلَبَصَ َو اْلُفَؤاَد ُکلُّ ُأوَلـِٰئَك َکاَن َعنُْه  چطور�شد�که�آیۀ�َو َلَتْقُف َما َلْیَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
َمْسُئوًل 3 را در�اینجا�در�زیر�خاکهای�نسیان�انباشته�نمودید،�و�فقط�در�بحث�»عدم�حّجیت��ظنون«�

در�کتاب�اصول�از�آن�دم��زدید؟!
چطور�شد�از�بحث�الف��و�الم�در َأَحلَّ  الَلـُه اْلَبْیَع�آن�همه�استفاده�های�عموم�و�اطالق�و�آن�
ْمَع َو اْلَبَصَ َو اْلُفَؤاَد �که�شد،�در�اینجا� تفریع�فروع�کثیره�را�نمودید؛�اما�در�بحث�از�الف��و�الم السَّ

چشم�بر�دوختید�و�تأکید ُکلُّ ُأوَلـِٰئَك را�نادیده�گرفتید؟!
به� را� تهمت�هایی� چنین� داشتید� قدرت� و� بود،� دستتان� در� قلم� که� آنگاه� که� کردید� تصور�
خاّصان�درگاه�ربوبی�بزنید،�و�آنها�را�منزوی�کرده،�در�زنداِن�عزلت�و�کناره�گیری�از�عاّمۀ�مردم�رها�

کنید،�آنان�شما�را�یله�و�رها�باز�می�گذارند؟!
خواهید�دید�که�فرد�فرد�این�افراد،�در�مواقف�عظیمه�عند��اللـه� رّب �العالمین،�ایستاده�و�از�

1. خیراتیّه،�ج�1،�ص�68�
2. �آیۀ��6از�سورۀ�49:�الحجرات�
3. �آیۀ��36از�سورۀ�17:�اإلسراء�
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شما�مؤاخذه�خواهند�کرد�که�به�چه�دلیل�و�مستند�قطعی�به�ما�چنین�نسبت�هایی�را�به�رایگان�روا�
داشتید،�و�در�محافل�و�مجالس�درس�و�در�البه�الی�کتاب�های�دینی�و�عقیدتی�بر�ما�نثار�کردید؟!

باری،�پایان�بخش�این�فصل�عباراتی�باشد�از�عارف�عالیقدر،�مفخر�شیعۀ�اثناعشریّه،�1شیخ�
نجم�الدین�محمود�بن��عبدالکریم�شبستری�أعلی��اللـه�مقامه�الشریف�در�رسالۀ�منسوب�به�وی،�مسّمی�

به�مراتب العارفین:�
و� کبریا� تجلیّات� آثار� و� گردد� روشن�تر� دل� آینۀ� بیشتر،� تقوی� چند� هر� عزیز� »ای�
ُقبوُرهم«��و� الُمندرسةِ  قلوبُهم و  الُمنکسرةِ  عظمت،�بیشتر�تابد�بر�دل؛�که�»أنا ِعند 
نشان�دل�شکسته�آن�باشد�که�چهار�چیز�بر�او�خوار�باشد:�دنیا�و�خلق�و�نفس�و�
شیطان��و�قبر�مندرس�گشته،�قالب�وجودی�باشد�که�به�سنّت�مصطفوی�و�محبّت�

مرتضوی�و�أئّمۀ��هدی�علیهم�الّسالم�قیام�داشته�باشد�«2

1. ظاهر�عبارت�حاجی�خلیفه�در�ذیل�رســالۀ�مرآت�المحّققین�از�شبســتری،�این�اســت�که�وی�از�مصنّفین�شیعه�است�
)کشــف�الظنون،�ج�2،�ص�1649؛�و�رک الذریعــة،�ج�18،�ص�226(��همچنیــن�مرحوم�حاج��شــیخ�آقا��بزرگ�طهرانی�
قّدس�ســّره�در�طبقات�أعالم�الشــیعة�وی�را�در�ِعداد�علماء�شیعه�در�قرن�هشــتم�ذکر�نموده�است�)طبقات�أعالم�الشیعة،�

الحقائق�الراهنة في المائة الثامنة،�ص�210(�
یکی�از�شــواهد�مهم�بر�تشــیّع�شیخ�شبســتری،�نیاوردن�جامی�ترجمه�وشــرح�حال�او�را�در�نفحات�است؛�چه�اینکه�
معروف�اســت�که�جامی�در�نفحات�جمیع�کسانی�را�که�أدنی�انتسابی�به�تصّوف�داشته�اند،�مذکور�ساخته�و�شرح�حال�
آنها�را�بیان�داشــته�است،�معذلک�از�ذکر�مشاهیر�مشایخ�عرفای�شیعه�مانند�شاه�نعمت���اللـــه�ولی،�شیخ�آذری�طوسی،�
سیّد�محّمد�نوربخش،�شیخ�صفی�الدین�اردبیلی�و����بکّلی�خودداری�کرده�است�)رک�نفحات�ااُلنس،�مقدمۀ�مصّحح،�ص�
سی�و�هشــت؛�مجالس�المؤمنین،�ج�2،�ص��131ـ��133و�138؛�صفویه�درعرصۀدین،�فرهنگ�و�سیاست،�ج�2،�ص��595ـ�
596(؛�از�همین�جمله�شیخ�شبستری�نیز�می�باشد��جامی�علی�رغم�اینکه�شبستری�از�أکابر�فّن�عرفان�و�تصّوف�محسوب�
می�گردد،�و�علی�رغم�اینکه�در�ترجمۀ�امیر�حســینی�هروی�اشــاره�به�سؤاالت�وی�و�جواب�های�شبستری�در�گلشن�راز�

نموده،�ولی�مطلقًا�اشاره�ای�به�شرح�احواالت�وی�ننموده�است!�
گذشته�از�اینها�برخی�از�عرفاء�عظام�شیعه�اشعار�دقیق�شیخ�شبستری�در�توصیف�مقامات�انسان�کامل�را�شاهد�بر�وقوف�
او�بر�این�مرتبه�می�دانند؛�مقامی�که�به�تصریح�سیّد�العرفاء�الکاملین�آیة   اللـــه�حاج�میرزا�علی�قاضی�قّدس�سّره�جز�برای�

معترفین�به�والیت�أئّمۀ�طاهرین�علیهم�السالم�حاصل�نمی�شود�
2. مراتب�العارفین�)مطبوع�در�مجموعه�آثارشبستری(،�ص�393�
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6. محیی الدین عربی و عشق مجازی
یکی�دیگر�از�شخصیت�های�بزرگی�که�به�عشق�مجازی�متّهم�شده�است،��عارف�بزرگوار�
شیخ�محیی�الدین�عربی�است��ما�ابتدا�این�اتّهام�را�از�زبان�یکی�از�مخالفین�حکمت�و�عرفان�از�مکتب�

تفکیک�نقل�می�نمائیم�و�سپس�به�بررسی�آن�می�پردازیم:
»فساد اخالقی ابن عربی در سیر صعود تأویل

بر�مؤلّف�این�نوشتار�است�در�اّدعای�نسبتی�که�به�بزرگان�عرفان�و�فلسفه�می�دهد�
نهایت�دقّت�و�تحقیق�را�داشته�باشد،�تا�خواننده�و�پژوهشگر�محترم�با�رجوع�به�
اّدعای� به�صّحت� تعّصب�و�شخصیّت�زدگی� بدون�هرگونه� منابع�و�مآخذ�مذکور،�

مطرح�شده�پی�ببرند�
در�این�قسمت�مطالبی�را�نسبت�به�سیاست�منزلی�ابن�عربی�مطرح�می�کنیم�تا�بنگریم�
آیا�مدافعان�ابن�عربی،�توجیه�و�تأویلی�برای�فعل�شرم�آور�ابن�عربی�ذکر�می�کنند؟�و�
آیا�می�توان�تشخیص�داد�روش�شوم�و�ضد�اخالق�ابن�عربی�برخاسته�از�تأویل�کدام�

مطلب�وحیانی�است؟
ابن�عربی�در�کتب�مختلف�خود�مطالب�متعّدد�و�متنّوعی�نسبت�به�عشق�ورزیدن�به�

زنان�پری�چهره�و�دلربا�دارد�
عّلت�تألیف�کتاب�ترجمان األشواق�را�از�زبان�ابن�عربی�بشنوید�که�در�ابتدا�با�این�

بیت�می�آغازد:�

ـــن»ســـمعُت�الترُمـــذّي�علـــی�المکیـــن� ـــد�األمی ـــي�البل ـــاس�ف ـــام�الن �إم
برای�شیخ�مکین�الدین�که�استاد�بود،�دختری�بود�دوشیزه،�لطیف�پوست،�الغرشکم،�
باریک�اندام،�که�نگاه�را�در�بند�می�کرد�و�محفل�محفلیان�را�زینت�می�بخشید�و�بیننده�
را�دچار�حیرت�می�کرد��نامش�»نِظام«�بود�و�لقبش�»عین�الشمس�و�البهاء«�)چشمۀ�
نور�و�زیبائی(؛�گوشۀ�چشمش�فریبا�و�اندامش�نازک�و�زیبا�بود��چون�سخن�بسیار�
می�گفت�سخن�را�درمانده�می�کرد،�و�چون�کوتاه�می�گفت�ناتوان�می�کرد����که�اگر�
روان�های�ناتوان�و�بدسگال�و�بیمار�نبود،�همانا�من�در�شرح�زیبائی�خلق�وخوی�وی�

داد�سخن�می�دادم�«�)مگر�زوایای�پنهانی�از�این�بانوی�اصفهانی�باقی�ماند؟(
در�نظر�ابن�عربی،�آنانی�که�این�شیوۀ�عشق�ورزی�را�خالف�حّجت�قطعی�عقل�و�

وحی�می�دانند،�روان�های�بدسگال�و�ناتوان�دارند!
ابن�عربی�به�این�مقدار�توصیف�بسنده�نمی�کند�و�در�ادامه�می�گوید:

به� لؤلؤ�سربسته،�واسطۀ�گردنبند�مروارید� میان�عالِمان�و�حّقۀ� »او�خورشید�است�
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رشته�کشیده����سیمای�فرشتگان�دارد����در�نظم�این�کتاب�با�زبانی�مناسب�و�دلپذیر�
او�سؤال� دادیم،�زیرا� آرایش� نیکوترین�زینت�ها� با� را� و�عبارات�غزل�دلنشین�وی�
مأمول�و�عذرای�بتول�است���پس�در�این�کتاب�هر�نامی�که�ذکر�می�کنم،�از�وی�کنایه�

می�آورم؛�و�به�هر�داری�که�ندبه�می�کنم،�دار�او�را�قصد�می�کنم�«
شیخ�اکبر!�در�نهایت�عطش�عشق�خود�را�نسبت�به�دختر�مکین�الدین�در�این�بیت�

به�نمایش�می�گذارد:

ـــان  ـــة األجف ـــن مریض ـــي مِ عّللنـــيمرض بذکرهـــا  عّللنـــي 
بیـــاِنطـــال شـــوقي لِِطفلـــةٍ ذات نثـــر  و  منبـــرٍ  و  نظـــامٍ  و 
ـــانمــِـن بنـــات الملـــوک مــِـن دار ُفرٍس  ـــن إصبه ـــلد مِ ـــّل الب ـــن أج مِ

ـ�بیماری�من�از�عشق�آن�زیبای�ُخمارچشم�است!�من�را�با�یاد�وی�درمان�کنید!
ـ�عشق�من�به�آن�زیبای�نازپروردۀ�نازک�بدن�به�درازا�انجامید،�که�صاحب�نثر�و�نظام�و�

منبر�است�
ـ�از�شاهزادگان�سرزمین�ایران،�از�بزرگ�ترین�شهرهای�آن�سامان،�اصفهان�است�

به� نسبت� اشعار�سراسر�شهوت�انگیز�وی� احیاکنندۀ�دین!�و� داستان�عشق�بازی� آیا�
بولدان�داران�به�همین�جا�ختم�می�شود؟«1

پیش�از�ورود�به�نکات�قابل�توّجه�در�این�تهمت،�سزاوار�است�توضیحی�دربارۀ�»نِظام«�و�
داستان�تألیف�دیوان�ترجمان�األشواق�ارائه�نمائیم�

1·6. داستان سرودن منظومة ترجمان األشواق
محیی�الدین�در�سال��538ـ�در�حدود�سّن��40سالگی�ـ�وارد�مّکۀ��مکّرمه�می�شود�و�در�آنجا�
به�دیدار�علما�و�فضال�و�صلحای�شهر�می�رود�و�به�تعبیر�خود�وی،�در�میان�ایشان�کسی�را�ندیده�
که�به�مانند�شیخ�عالم�مکین�الدین�اصفهانی�به�خود�مشغول�باشد��وی�در�محضر�مکین�الدین�کتاب�

ترمذی�و�برخی�دیگر�از�کتب�را�َسماع�می�نماید�و�مدتی�در�مجالس�وی�تّردد�می�نموده�است�2
شیخ�مکین�الدین�دختری�داشته�است�صاحب�فضائل�روحی�و�مکارم�اخالق�و�مقام�بلند�
عرفانی�ـ�که�به�تعبیر�مرحوم�آیة�اللـه�مطهری�از�زنان�عارفه�بوده�3ـ�به�نام�»نظام«�که�محیی�الدین�به�

1. یافته�های�وحیانی،�ص��148ـ�151�
2. ذخائراألعالق�)شــرح�ترجمان�األشــواق(،�ص�21؛�دربارۀ�این�داستان�همچنین�رجوع�کنید�به�محیی�الدین�ابن�عربی،�

ص��75ـ��81و�ص��96و97�
3. عرفان�حافظ،�ص�43�
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واسطۀ�فضائل�و�مناقبش�مجموعه�اشعاری�با�نام�ترجمان�األشواق�می�سراید�و�آن�را�به�وی�تقدیم�
می�کند�1

این�دیوان�مشتمل�بر��62قصیده�و��599بیت�است�و�در�بحور�مختلف�و�با�قوافی�گوناگون�
سروده�شده�2و�زبان�آن،�زبان�عشق�مجازی�است�و�در�آن�به�سبک�ادبیات�عرفانی�از�تشبیهات�

فراوانی�استفاده�شده�و�از�زنان�و�مدح�جمال�و�غّصۀ�فراق�آنان�نیز�سخن�گفته�شده�است�
بدین� ایشان� از� فقهاء�حلب�می�رسد�و�یکی� به�دست�برخی� این�مجموعه� از�چندی� پس�
واسطه�وی�را�مذّمت�می�کند�و�می�گوید:�گرچه�این�اشعار�به�زبان�اهل�عرفان�و�اصطالح�ایشان�است،�
برخی� »نظام«�و� اشعار�خصوصیات�ظاهری�و�جسمانی� این� از� مراد�محیی�الدین� ولی�در�حقیقت�
دیگر�از�زنان�زیباروی�بوده؛�و�محیی�الدین�چون�به�ظاهر�از�اهل�صالح�و�دین�است�در�پس�پردۀ�
اصطالحات�عرفانی،�خود�را�مخفی�داشته�و�غرض�حقیقی�خود�را�که�عشق�و�محبّت�به�آن�زنان�

است�کتمان�نموده؛�وگرنه�در�این�اشعار�از�اسرار�إلهیّه�خبری�نیست�3
شیخ�برای�دفع�تهمت�در�سال��611شرحی�بر�اشعار�مزبور�به�نام�ذخائراألعالق�می�نگارد�
و�تمام�ابیات�را�بر�وفق�مصطلحات�عرفانی�تفسیرنموده،�و�معانی�إلهی�آن�را�تبیین�می�کند؛�و�بعداً�
همین�اشعار�را�با�شرح�آن�در�حلب�بر�عّده�ای�از�فقهاء�قرائت�نموده�و�ایشان�سماع�نموده،�و�فقیهی�

که�وی�را�متّهم�به�فساد�کرده�بود�توبه�می�نماید�4
شیخ�در�این�شرح�تصریح�می�کند�که�اگر�چه�او�در�مقام�تبیین�معارف��ربانی�و�انوار�إلهی�و�
اسرار�روحانی�و�علوم��عقلی�و�تنبیهات��شرعی�است،�ولی�سبب�بیان�این�حقائق�بلند�إلهی،�اظهار�

محبّت�به�»نظام«�و�منزلگاه�وی�می�باشد�
مثال�دیوان�ترجمان األشواق�مثال�کتابی�است�در�علم�نحو�که�عالمی�نحوی�برای�محبوب�
خود�تألیف�نماید�و�با�تألیف�آن�به�اظهار�محبّت�و�تجلیل�از�محبوب�بپردازد،�و�در�خالل�کتاب�
نیز�به�عنوان�شواهد�نحوی�از�اشعار�آبدار�غزلیات�عرب�استفاده�نموده�و�با�آن�اشعار�میل�و�رغبت�
خود�را�به�دیدار�محبوب�و�سوز�فراق�و�جدائی�را�بالکنایه�ابراز�نماید��این�نویسنده�حتّی�در�مقام�

1. ذخائر�األعالق،�ص��22و�23؛�تاریخ�سرودن�این�اشعار�دقیقًا�معلوم�نیست؛�چون�محیی�الدین�تا�مّدت�ها�بعد�با�خانوادۀ�
مکین�الدین�در�ارتباط�بوده�و�در�سفرهای�بعدی�خود�به�مکه�نیز�با�ایشان�دیدار�داشته�است�)رک�محیی�الدین�ابن�عربی،�
ص�91(��جناب�محترم�آقای�دکتر�جهانگیری�ادعا�نموده�اند�که�سرودن�این�اشعار�در��598آغاز�شده،�و�به�احتمال�بسیار�
در��610یا��611)پنجاه�سالگی�محیی�الدین(�تمام�شده�است�)مجموعۀ�مقاالت�»2«؛�عرفان��و�فلسفۀ��اسالمی،�ص245(�

2. همان،�ص248�
3. »����سمعا�بعض�الفقهاء بمدینة�حلب�ینکر�أّن�هذا�من�األسرار�اإللهیّة�و�أّن�الشیخ�یتستّر�لکونه�منسوبًا�إلی�الصالح�و�

الدین�«��)ذخائراألعالق،�ص24(�
4. همان،�ص�24�
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تمثیل�نحوی�می�تواند�از�نام�محبوب�مدد�بگیرد�و�اگر�محبوب�او�فرضًا�)محمود(�نام�داشته�باشد�در�
ابواب�مختلف�نحو�چنین�مثال�بزند:�بلغ�محموٌد�الُعلی،�لعّل�الحبیب�آٍت،�عسی�أن�نزور�الّصدیق،�إّن�

محموداً�أشرف�الناس،�ُخُلقک�محمودٌة�و�أنت�محموُد�الخصال�و���
در�چنین�کتابی�گرچه�نه�اشعار�غزلیات�عرب�از�معنای�خود�خارج�شده�و�نه�در�مثال�های�
مزبور�لفظ�در�معنای�َعَلمِی�معهود�)محمود(�استعمال�شده�است،�ولی�همگان�ابراز�محبّت�نویسنده�
را�به�محبوب�خویش�می�فهمند�و�در�حقیقت�این�موارد�مدلول�طولی�الفاظ�است�که�از�آن�استعمال�

در�بیش�از�یک�معنا�نیز�الزم�نمی�آید�1
غرض�مستقیم�محیی�الدین�نیز�در�دیوان�ترجمان األشواق�همان�معانی�عرفانی�عالی�است�و�
اظهار�محبّت�به�»نظام«�به�عنوان�مقصودی�در�طول�آن�قرار�گرفته�است�و�با�تأّمل�در�این�اشعار�به�
راحتی�می�توان�فهمید�که�این�اشعار�با�تنّوع�موضوعات�و�تشبیهات�و�نکات�پیچیده�ای�که�در�آن�آمده�
و�اوصافی�که�بیان�شده�نمی�تواند�دربارۀ�یک�شخص�انسانی�)نظام(�سروده�شده�باشد،�بلکه�اشاره�

به�حقائقی�مجرّد�است�که�درپس�پردۀ�آن�به�»نظام«�نیز�اظهار�محبّت�شده�است��
محیی�الدین�در�بیان�همین�حقیقت�می�فرماید:

»فقّلدناها من نظمنا في هذا الکتاب أحسن القالئد، بلسان النسیب الرائق و عبارات 
اهتمامًا  العالقة  نَبّهُت على ما عندنا من  تّواقة و  الالئق... فأعربت عن نفس  الغزل 
باألمر القدیم و إیثاراً لمجلسها الکریم. فکّل اسٍم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني 
زیباترین� سرودیم،� کتاب� این� در� که� اشعاری� )با� أعني�«� فداَرها  أندبها  دار  كّل  و 
تعابیر� و� اشعار�عاشقانۀ�شیوا�و�دل�انگیز� زبان� با� افکندیم،� او� برگردن� را� گردن�بند�
غزلی�شایستۀ�او����و�با�این�اشعار�از�قلبی�مشتاق�پرده�برافکندم�و�بر�تعّلقی�که�میان�
ما�بوده�]او�را[�آگاه�نمودم�و�هدف�من�اهتمام�ورزیدن�به�حرمت�و�دوستی�قدیمی�
او�و�مجلس�و�محفل�کریمانه�اش�بود��پس�هر�اسمی�که�در�این�دیوان�ذکر�می�کنم�

کنایه�از�اوست�و�هر�خانه�ای�که�از�فراقش�ندبه�سر�می�دهم�مرادم�خانۀ�اوست(�
وی�دقیقًا�به�دنبال�این�عبارات�می�گوید:

»و لم أزل فیما نظمته في الجزء على اإلیماء إلى الواردات اإللهیّة و التنّزالت الروحانیّة 
و  اُلولی  من  لنا  اآلخرة خیر  فإّن  الُمثلی؛  طریقتنا  علی  المناسبات  العِلویّة جریًا  و 

1. ابراز�محبّت�در�این�موارد،�مدلول�لفظ�نیست�بلکه�مدلول�فعل�است؛�مانند�داللت�لفظ�بر�مفهوم�المخالفه.�کسی�که�
در�مقام�بیان�است�اگر�در�تمثیل�به�جای�»زید«�از�لفظ�»محمود«�استفاده�نمود،�حتمًا�این�فعل�او�غرضی�داشته�و�غرضی�
جز�اظهار�محبّت�به�محبوِب�مسّمی�به�محمود�متّصور�نیست،�گرچه�لفظ�در�آن�استعمال�نشود؛�همانطور�که�صفت�دال�

بر�نفی�غیر�نیست�ولی�آوردن�آن�در�مقام�بیان�گاهی�دال�بر�انتفاء�حکم�از�غیر�آن�می�باشد�
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لعلمها رضي  اللـه عنها بما إلیه اُشیر و لینبّئک مثل خبیر. و  اللـه یعصم قاري هذا 
الدیوان من سبق خاطره إلی ما لیلیق بالنفوس  األبیّة و الهِمم  العلیّة، المتعّلقة باُلمور 

السماویّة، آمین بعّزة من ل رّب غیره و  اللـه یقول الحّق و هو یهدي السبیل�«�
)در�اشعاری�که�در�این�مجموعه�سرودم�همواره�اشاره�به�واردات�إلهی�و�تنّزالت�
روحانی�و�مناسبات�ِعلوی�داشتم�و�در�آن�بر�همان�روش�و�طریقۀ�ما�اهل�معرفت�
بهتر�و� دنیا� از� ما� برای� نمودم؛�چرا�که�آخرت� نیکوترین�طریقه�است�حرکت� که�
برگزیده�تر�است�و�او�)نظام(�رضی��اللـه�عنها�به�آن�معانی�و�حقائقی�که�بدان�اشاره�
می�کنم�آگاه�است�و�الینبئک�مثل�خیبر��و�خداوند�خوانندۀ�این�دیوان�را�حفظ�نماید�
بلندمنش�و�هّمتهای� به�نفوس� او�به�سوی�اموری�کشیده�شود�که� اینکه�خاطر� از�
عالیه�ای�که�به�امور�سماویّه�متعّلق�و�بسته�است،�سزاوار�نمی�باشد��آمین بعّزة من ال 

رّب غیره و اللـه یقول الحق و هو یهدي السبیل(�
و�در�ادامه�عبارات�می�گوید:

»اُشیر بها إلى معارف  ربانیّة و أنوار  إلهیّة و أسرار  روحانیّة و علوم  عقلیّة و تنبیهات 
بهذه  النفوس  لتعّشق  التشبیب  و  الغزل  بلسان  ذلک  عن  العبارة  و جعلت   شرعیّة؛ 
العبارات، فتتوفّر الدواعي على اإلصغاء إلیها؛ و هو لسان كّل أدیب ظریف روحانّي 
لطیف. و قد نبّهت على المقصد ذلک بأبیات و هي:...«�)اشاره�می�کنم�با�این�اشعار�
به�معارفی�ربّانی�و�انواری�إلهی�و�اسراری�روحانی�و�علومی�عقلی�و�تنبیهاتی�شرعی�
و�از�این�حقائق�با�زبان�غزل�و�اشعار�عاشقانه�تعبیر�نمودم؛�چون�نفوس�به�این�نوع�
تعبیرات�عالقمندند�و�لذا�انگیزه�هایشان�بر�گوش�فرادادن�به�این�گونه�اشعار�فزونی�
می�یابد؛�و�این�زبان�)زبان�غزل(�زبان�هر�ادیب�زیرک�و�ظریف�و�روحانی�و�لطیف�

می�باشد��به�این�هدف�در�ضمن�اشعاری�اشاره�کردم،�و�آن�اشعار�اینست:��(�
سپس�در�خالل�شانزده�بیت�توضیح�می�دهد�که:

»هرچه�در�این�دیوان�از�منزلگاه�ها�و�أطالل�سخن�می�گویم�و�هر�جا�از�»ها«�یا�»یا«�یا�
»هو«�یا�»هی«�یا�»هم«�یا�»هّن«�یا�»هما«�استفاده�می�کنم؛�یا�از�ابر�و�شکوفه�و�ساربانان�
و�ماه�های�شب�چهارده�که�در�خیمه�ها�پنهان�شده�اند�و�خورشیدها�و�گیاهان�و�برق�ها�
و�رعدها�و�بادها�و�صبا�و�جنوب�و�راه�ها�و�کوه�ها�و�تپه�ها�و�باغ�ها�و�قرقگاه�ها�و�
دوست�و�کوچ�و�رحیل�و�زنان�و�امثال�آن�یاد�می�کنم،�بدین�جهت�است�که�از�آن�
اسرار�و�انواری�را�بفهمی�که�خداوند�آن�را�بر�قلب�من�یا�قلب�هر�کسی�که�شروط�
عالمان�را�دارد،�آورده�است�و�خاطر�و�اندیشه�را�از�ظاهر�این�الفاظ�بازگردان�و�باطن�
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آن�را�طلب�کن�تا�بفهمی�و�بدانی�«1
باید�دانست�که�محیی�الدین�در�زمان�سرودن�این�اشعار�حدود�چهل�تا�پنجاه�سال� باری،�
داشته،�و�»نظام«�دختر�مکین�الدین�در�هنگام�اّولین�دیدار�محیی�الدین�با�وی�ظاهراً�دختری�کم�سن�وسال�
در�حدود�ده�دوازده�ساله�بوده�که�محیی�الدین�از�وی�به�»ُطفیلة«�تعبیر�می�نماید؛�و�از�این�تعبیر�بدست�
می�آید�وی�هنوز�به�رشد�کامل�جسمی�نرسیده�بوده�است،�ولی�در�عین�حال�صاحب�مقامات�و�
معارفی�بوده�و�به�نقلی�از�شاگردان�عرفانی�محیی�الدین�بوده�و�از�دست�وی�خرقه�دریافت�نموده�

است�2
محیی�الدین�در�زمان�رفتن�به�مّکه�از�بزرگان�اهل�علم�و�حدیث�و�فقاهت�محسوب�می�شده�
است�و�هنگامی�که�در�مکه�اقامت�نموده�در�بین�عالمان�آن�دیار�مشاٌرإلیه��بالبنان�بوده�و�بزرگان،�به�
حضور�در�محضر�وی�تبّرک�می�جسته�اند�3و�مشهور�به�زهد�و�ورع�و�قداست�بوده�است؛�چنانکه�
معاصرین�وی�همه�او�را�به�این�صفات�ستوده�اند�و�نسبت�به�زهد�و�تقوای�او�اظهار�إعجاب�نموده�اند�
و�اگر�کسی�به�مخالفت�با�وی�برخاسته�فقط�به�خاطر�سوءتفاهم�از�افکار�وی�بوده،�نه�اینکه�نقصی�
در�رفتار�وی�مشاهده�نموده�باشند�و�پیش�از�این�گذشت�که�فقهای�حلب�نیز�سخن�وی�را�پذیرفتند�
و�فقیهی�که�دربارۀ�او�سوءظنّی�پیدا�نموده�بود،�پس�از�دیدار�وی�و�شنیدن�شرح�اشعار�توبه�نمود�

باری،�آنچه�گذشت�گزارشی�کوتاه�از�داستان�این�اشعار�و�شرح�آن�بود�که�متأّسفانه�مخالفین�
محیی�الدین�ـ�مانند�نویسندۀ�مزبور�ـ�که�مقیَّد�به�رعایت�امانت�در�نقل�نیستند�آن�را�تقطیع�نموده�و�
بدون�قرائن�صدر�و�ذیل�حکایت�می�کنند،�و�خوانندۀ�بی�اطالع�نیز�از�آن�همان�چیزی�را�می�فهمد�که�

مخالفان�محیی�الدین�می�خواهند،�نه�حقیقت�داستان�را�

2·6. اشتباهات منتقد محیی الدین
پس�از�این�مقّدمه�باز�می�گردیم�به�بررسی�اشتباهات�نویسندۀ�مزبور�

بزرگان� نویسنده،� که� است� این� می�دهد� نشان� را� عبارات�خود� این� در� که� مسأله�ای� اّولین�
را�قیاس�به�خود�نموده�است��وی�که�مّدعی�است�تفکیک�بین�محبّت�شهوانی�و�نفسانی�در�زنان�
زیبارو�ممکن�نیست�و�نظر�به�وجوه��حسان�بدون�شهوت�امکان�ندارد�وجدان�خود�را�شاهد�بر�این�
مّدعا�می�داند،�4در�اینجا�نیز�محبّت�محیی�الدین�به�»نظام«�را�قیاس�بر�محبّت�های�خود�نموده�و�آن�را�

1. همان،�ص��23ـ�26�
2. عرفان�حافظ،�ص�43؛�محیی�الدین�ابن�عربی،�ص�85�

3. االغتباط�بمعالجةابن�الخیّاط،�ص�178�
4. عبارت�او�در�این�باره�در�بخش�»نقد«�گذشت؛�رک�ص134،�اشکال�چهارم�تا�ششم�
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شهوانی�پنداشته�است،�و�اشعار�او�را�شهوت�انگیز�شمرده�و�تعابیری�زشت�دربارۀ�وی�به�کار�برده�
است��باید�گفت:

ــر� ــود�مگیـ ــاس�از�خـ ــاکان�را�قیـ �گرچـــه�باشـــد�در�نوشـــتن�شـــیر�شـــیرکار�پـ
چنانکه�گذشت�محیی�الدین�در�خالل�این�شرح�نیز�اشاره�می�کند�که�در�این�اشعار�خبری�

از�محبّتهای�زمینی�نیست،�و�خواننده�را�برحذر�می�دارد�که�چنین�سوءظنّی�نسبت�به�او�پیدا�کند�
مجموعه�مدائحی�نیز�که�او�در�آغاز�شرح�این�اشعار�از�»نظام«�بیان�می�کند،�نشانگر�همین�
محبّت�إلهی�است�و�در�آن�اثری�از�شهوت�حیوانی�دیده�نمی�شود��که�سزاوار�است�با�بررسی�عبارات�

وی�این�امر�را�دنبال�کنیم��
قبل�از�بررسی�عبارات�خوبست�بدانیم�که�نویسندۀ�مزبور�بر�حسب�تمایالت�شخصی�و�
غیرصادقانۀ�خویش�ترجمه�ای�از�عبارات�محیی�الدین�ارائه�نموده�که�با�اهداف�وی�هماهنگ�بوده�و�

خواننده�را�به�خطا�می�اندازد�
به�عنوان�مثال�وی�در�ترجمۀ:�»ساحرة الطرف عراقیّة�الظرف«�آورده�است:�»گوشۀ�چشمش�
چشمش(� )یا� »نگاهش� است:� چنین� آن� ترجمۀ� حالی�که� در� بود«؛� زیبا� و� نازک� اندامش� و� فریبا�

سحرآمیز�)یا�جادوگر(�و�در�زیرکی�)یاجمال(�به�مانند�زنان�عراقی�بود«�
همچنین�در�ترجمۀ:�»و�کان�لهذا�الشیخ�رضي  اللـه عنه�عذراء ُطفیلة�هیفاء«�آورده�است:�»برای�
اندام«�که�گویا�»طفیلة«  شیخ�مکین�الدین�دختری�بوده�دوشیزه،�لطیف�پوست،�الغر�شکم،�باریک�
را مصّغر »َطفلة«��به�فتح�طاء�و�مشتق�به�معنای:�»الناعمة الرخیصة«�فرض�نموده�است؛�در�حالیکه�
ظاهر�عبارت�این�است�که�مصّغر�»ِطفلة«�به�کسر�تاء�به�معنای�کم�سّن�و�سال�باشد���1و�تصغیر�آن�
یا�تصغیر�ترّحم�و�یا�اشاره�به�کوچکی�نسبی�جثۀ�وی�باشد؛�زیرا�اگر�ُطفیلة تصغیر َطفلة�باشد،�اّوالً�
تصغیر�آن�بدون�تصغیر�»عذراء«�و�»هیفاء«�خالی�از�وجهی�روشن�است؛�و�ثانیًا�أولی�این�است�که�
گفته�شود »طفیلة عذراء هیفاء« و بر فرض اینکه تصغیر »َطفلة«�باشد�باید�به�نازک�یا�نازک�بدن�یا�

نرم�تن�ترجمه�شود�
و�همچنین�»هیفاء«�به�معنای�باریک�میان�یا�باریک�اندام�است،�و�لذا�ترجمۀ�صحیح�عبارت�
چنین�است:�»دختری�دوشیزه،�کم�سال�و�باریک�اندام«�یا�»دختری�دوشیزه،�نازک�بدن�و�باریک�اندام«�
و�همچنین�در�ترجمۀ:�»علیها مسحة َمَلک«�آورده�است:�»سیمای�فرشتگان�دارد«؛�در�حالی�که�
ترجمۀ�صحیح�آن�چنین�است:�»در�او�اثری�یا�نشانی�از�فرشتگان�وجود�دارد«�و�هیچ�قرینه�ای�نیست�
که�نشان�دهد�وجه�شبه،�جمال�ظاهری�است،�بلکه�سیاق�عبارت�بیشتر�اقتضاء�دارد�که�مراد�شباهت�

1. و�نیز�از�آنجا�که�در�عرف�متداول�آن�زمان�دختران�در�ســنین�پائینی�ازدواج�می�کرده�اند،�از�دوشیزه�بودن�وی�می�توان�
حدس�زد�که�سنّش�کم�بوده�است��
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به�فرشتگان�در�جهات�معنوی�باشد�1
با�توجه�به�آنچه�گفته�شد�روشن�می�شود�که�جناب�محیی�الدین�در�میان�یک�صفحه�توصیف�
»دختری� که:� است� نموده� بیان� همین�مقدار� فقط� وی� ظاهری� خصوصیات� از� اصفهانی� »نظام«� از�
دوشیزه،�کم�سال�)یا�نازک�بدن(�و�باریک�اندام�که�نگاه�را�در�بند�می�کرد�و�بیننده�را�به�حیرت�در�

می�آورد��و�نگاهش�سحرکننده�و�زیرکی�)یاجمالش(�به�مانند�زنان�عراقی�بود�«
اگر�در�این�عبارات�دقّت�شود�می�بینیم�وی�نه�فقط�هیچ�یک�از�صفات�پنهانی�را�ابراز�نکرده،�
حتی�از�صفات�ظاهری�وی�چون�خصوصیات�ابرو�و�مژه�و�چشم�و�گونه�و�لب�و�دهان�و�دندان�
و�کف�و�سرانگشتان�و�طرز�راه�رفتن�و����نیز�که�در�منظر�دیگران�بوده�و�به�فتوای�جمعی�از�فقها�
از�زینت�ظاهری�محسوب�می�شود،�هیچ�نکته�ای�بیان�نکرده�است��و�از�خوف�نفوس�ضعیف�که�به�
سرعت�به�مرض�دچار�شده�و�به�اغراض�شهوانی�میل�می�کنند،�خصوصیات�ظاهری�وی�را�کتمان�
نموده�و�از�جمال�وی�سخن�نگفته،�و�در��35صفت�از�اوصافی�که�در�مدح�او�آورده�ناظر�به�صفات�
روحانی�و�حاالت�عملی�و�ُخلقیّات�اوست��مانند�اینکه:�»او�از�عابدات،�عالمات،�زاهدات،�سائحات،�
و�بزرگ�حرمین�و�تربیت�شدۀ�بلد�امین�و�دارای�فصاحتی�عجیب�و�اهل�جود�و�بخشش�و�وفادار�
است��در�میان�علماء�چون�خورشید�و�در�میان�ادبا�چون�بوستان،�و�ظرف�سربستۀ�عطر�و�نگین�
بزرگ�گردنبند�و�یگانۀ�روزگار�و�کریمۀ�عصر�و�بلندهّمت�و�بزرگ�محفل�و�مجلسش�می�باشد�و���«�2

1. ظاهراً�نویسنده�ترجمۀ�عبارات�را�از�کتاب��محیی�الدین�ابن�عربی�برداشته�و�هیچ�اشاره�ای�به�منبع�آن�ننموده�است��در�
هر�حال�برخی�از�این�ترجمه�ها�گرچه�فی�نفسه�صحیح�است،�ولی�در�این�مقام�کاماًل�خطاست؛�زیرا�در�مقام�نشان�دادن�
میــزان�توصیفــات�محیی�الدین�از�وی،�در�یک�ترجمۀ�صادقانه�نمی�توان�به�جای�هر�کلمه�چند�لفظ�مترادف�یا�مشــابه�

قرار�داد��
2. اصل�عبارت�او�چنین�است:�

»و کان لهذا الشــیخ رضي   اللـــه تعالى عنه بنت عــذراء طفیلة هیفاء تقیّد النظــر، و تزین الَمحاضر و 
الُمحاضر، و تحیّر المناظر، تســّمی بالنظام، و تلّقب بعین الشــمس والبهاء، من العابدات، العالمات، 
الســائحات، الزاهدات، شــیخة الحرمین، و تربیة البلد األمین األعظم بل  َمین؛ ساحرة الطرف، عراقیّة 
الظرف. إن أســهبت أتعبت، و إن أوجزت أعجزت، و إن أفصحت أوضحت. إن نطقت َخِرس قّس  
بن  ســاعدة، و إن کرمت خنس معن  بن  زائدة. و إن وفّت قّصر السموأل خطاه، و أغرى و رأى بظهر 
الغرر و امتطاه. و لول النفوس الضعیفة السریعة األمراض، السیّئة األغراض، ألخذت في شرح ما أودع 
   اللـه  تعالی في خلقها من الحسن، و في ُخُلقها الذي هو روضة الُمزن؛ شمس بین العلماء، بستان بین 
اُلدباء، حّقة مختومة، واســطة عقد منظومة، یتیمة دهرها، کریمة عصرها، ســابغة الکرم، عالیة الهمم، 
سیّدة والدیها، شــریفة نادیها، مسکنها جیاد، و بیتها من العین السواد و من الصدر الفؤاد. أشرقت بها 
تهامــة و فتح الروض لمجاورتها أکمامه، فنمت أعــراف المعارف بما تحمله من الرقائق و اللطائف. 
علمها عملها، علیها مسحة َمَلک، و هّمة ملِک، فراعینا في صحبتها کریم ذاتها، مع ما انضاف إلی ذلک 
من صحبة العّمة و الوالد، فقّلدناها من نظمنا في هذا الکتاب أحســن القلئد، بلسان النسیب الرائق و 
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اینگونه�توصیفات�بهترین�شاهد�برای�تعیین�نوع�محبّت�محیی�الدین�است�که�محبّتی�است�
نفسانی�و�به�دور�از�شائبۀ�شهوت�که�به�تعبیر�مرحوم�صدرالمتألّهین�در�این�محبّت�بیشتر�إعجاب�
و�خوشایندی�عاشق�به�شمائل�)اخالق(�معشوق�است،�1و�توّجه�به�حسن�ظاهری،�مرآتی�و�ظّلی�
است�نه�استقاللی��و�چون�نفوس�ضعیفه�توان�تفکیک�این�دو�نوع�محبّت�را�نداشتند،�محیی�الدین�

لب�فروبسته�و�فرمود:
»لوال النفوس الضعیفة السریعة  األمراض السیئّة األغراض ألخذت في شرح ما أودع 
 اللـه تعالى في َخلقها من الحسن.«�2)اگر�نبودند�نفوس�ضعیفه�که�به�سرعت�به�
مرض�دچار�می�شوند�و�اغراض�سوء�شهوانی�دارند�به�شرح�زیبائی�هایی�که�

خداوند�در�خلقت�او�به�ودیعت�نهاده�آغاز�می�نمودم(�
ولی�افسوس�که�با�این�همه�دقّت�محیی�الدین�و�این�همه�تذّکر�به�صاحبان�نفوس�ضعیفه�
که�این�امور�را�حمل�بر�اغراض�شهوانی�ننمایید�و�ذهن�خود�را�از�انصراف�به�اموری�که�سزاوار�
نفوس�بلندمنِش�طالب�آخرت�نمی�باشد�بر�حذر�دارید،�بازهم�پس�از�چندین�قرن�جمعی�از�صاحبان�
نفوس�ضعیفۀ سریعةاألمراض و سیّئةاألغراض�که�تفاوت�محبّت�نفسانی�و�شهوانی�را�منکرند،�و�
حتّی�نمی�توانند�تصّور�کنند�که�محبّت�پیراسته�از�شهوت�نیز�به�زیبارویان�امکان�دارد،�پیدا�می�شوند،�
و�انسانی�مقّدس�و�محتاط�و�شریعت�مدار�چون�محیی�الدین�را�به�فساد�اخالقی�و�شهوت�رانی�و�
افعال�شرم�آور�و�ضد�اخالق�متّهم�می�کنند؛�و�با�تقطیع�و�تحریف�عبارات�وی�که�هیچ�سخنی�حتّی�
از�زینتهای�ظاهری�»نظام«�به�میان�نیاورده،�به�او�طعنه�زده�و�اّدعا�می�کنند�که:�»مگر�زوایای�پنهانی�از�

این�بانوی�اصفهانی�باقی�ماند؟«
محیی�الدین�در�عصر�خود�چنانکه�گذشت�از�قّدیسین�روزگارمحسوب�می�شده�که�سراسر�
عمر�خود�را�در�عوالم�آسمانی�غرقه�بوده؛�آیا�چنین�کسی�به�فساد�اخالقی�و�شهوت�رانی�دچار�است؟
آیا�محیی�الدین�که�در�تمام�شرح�احوالش�با�هر�کس�ارتباطی�داشته�براساس�حّب�فی��اللـه�
بوده،�در�سنین�چهل�پنجاه�سالگی�سر�از�عشق�شهوانی�به�دختری�نوجوان�در�می�آورد؟�بر�فرض�
ما�سواد�ترجمۀ�دقیق�عبارات�ذخائراألعالق�را�نداشتیم�و�از�فهم�تفاوت�محبّت�نفسانی�و�شهوانی�
نیز�محروم�بودیم؛�و�بر�فرض�که�با�تقطیع�و�تحریف�چهرۀ�عبارات�را�دگرگون�ساختیم؛�ولی�آیا�

عبارات الغزل اللئق، و لم أبلغ في ذلک بعض ما تجده النفس، و یثیره اُلنس، من کریم وّدها و قدیم 
عهدها و لطافة معناها، و طهارة مغناها؛ إذ هي الســؤال و المأمول، و العذراء البتول. و لکن نظمنا فیها 
بعض خاطر الشتیاق، من تلک الذخائر واألعلق، فأعربت عن نفس تّواقة، و نبّهت علی ما عندنا من 

العلقة، اهتمامًا باألمر القدیم، و إیثاراً لمجلسها الکریم.« )ذخائراألعلق، ص22ـ24(.

1. الحکمةالمتعالیة، ج 7،�ص�174�
2. ذخائراألعالق،�ص�23�
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می�توان�ماجرای�زندگی�یک�دانشمند�و�فقیه�و�محّدث�و�عارف�بزرگ�را�بدون�نظر�به�مجموعۀ�آثار�
و�حوادث�و�سیرۀ�وی�تفسیر�کرد�و�هر�آنچه�هوای�نفس�می�طلبد�به�وی�نسبت�داد؟!

به�چهرۀ�زن� نظرکردن� از� بیست�سالگی� تعبیر�خود�در�سنین�حدود� به� آیا�محیی�الدین�که�
بوده� مشغول� نوجوان� دختری� با� شهوانی� نظربازی� به� چهل�سالگی� در� می�کرده،� حیا� نیز� صدساله�

است؟!�وی�در�فتوحات�در�شرح�احوال�یکی�از�زنان�عارفه�به�نام�فاطمۀ�قرطبی�می�گوید:�
بنت  فاطمة  لها  یقال  بإشبیلیة  العارفات  المحبّات  من  امرأًة  بنفسي  أنا  خدمُت  »و 
ابن المثنّى القرطبي خدمتها سنین و هي تزید في وقت خدمتي إیّاها على خمس 
و تسعین سنًة، و كنت أستحي أن أنظر إلى وجهها و هي في هذا السّن من حمرة 
خّدیها و حسن نعمتها و جمالها تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها و لطافتها 
و كان لها حال مع  اللـه و كانت تؤثرني على كّل َمن یخدمها من أمثالي.��«1)من�چند�
سال�به�یکی�از�زنان�محّب�خداوند�و�عارف�در�إشبیلیه�به�نام�فاطمه�بنت�ابن�المثنی�
قرطبی�خدمت�می�کردم��و�در�زمانی�که�من�بدو�خدمت�می�کردم�وی�بیش�از�نود�
و�پنج�سال�داشت؛�و�من�از�نظر�کردن�به�چهرۀ�او�حیا�می�کردم،�زیرا�وی�در�این�
سّن�از�جهت�سرخی�گونه�ها�و�زیبایی�و�لطافت�به�گونه�ای�بود�که�او�را�دختری�
چهارده�ساله�می�پنداشتی؛�و�حالی�خاص�با�خداوند�داشت�و�مرا�بر�دیگر�کسانی�که�

به�وی�خدمت�می�کردند�ترجیح�می�داد(�
نسنجیده�سخن�گفتن�و�بی�دقّتی�و�گاه�غرض�ورزی�از�خصوصیّات�رائج�میان�مخالفین�عرفان�
است�که�بدان�منجر�می�شود�که�هر�چه�را�بخواهند�به�هر�کس�بخواهند�نسبت�دهند،�و اللـه من 

ورائهم محیط.
باری�نویسنده�در�فرازی�دربارۀ�محیی�الدین�نوشته�بود:

»شیخ�اکبر!�در�نهایت�عطش�عشق�خود�را�نسبت�به�دختر�مکین�الدین�در�این�بیت�
به�نمایش�می�گذارد:

عّلالنـــيمرضـــي مِـــن مریضـــة األجفـــان  بذكرهـــا  عّلالنـــي 
بیـــاِنطـــال شـــوقي لِطفلـــةٍ ذات نثـــر  و  منبـــرٍ  و  نظـــامٍ  و 
ـــرٍس  ـــن دار ُف ـــوک مِ ـــات المل ـــن بن ــانمِ ــن إصبهـ ــالد مِـ ــّل البـ ــن أجـ مـ

ـ�بیماری�من�از�عشق�آن�زیبای�ُخمارچشم�است!�من�را�با�یاد�وی�درمان�کنید!
ـ�عشق�من�به�آن�زیبای�نازپروردۀ�نازک�بدن�به�درازا�انجامید،�که�صاحب�نثر�و�نظام�

1. الفتوحات المکیّة)طبع�دار�صادر(،�ج�2،�ص�347�
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و�منبر�است�
ـ�از�شاهزادگان�سرزمین�ایران،�از�بزرگ�ترین�شهرهای�آن�سامان،�اصفهان�است�

به� نسبت� اشعار�سراسر�شهوت�انگیز�وی� احیاکنندۀ�دین!�و� داستان�عشق�بازی� آیا�
بولدان�داران�به�همین�جا�ختم�می�شود؟«

در�این�عبارات�نیز�می�بینیم�نویسنده�در�ترجمۀ�»َطفلة« نگاشته: زیبای�نازپروردۀ�نازک�بدن،�
که�کاماًل�متناسب�مقام�مبالغه�است�1

گذشته�از�آن�این�نویسندۀ�ابیات�را�در�وصف�»نظام«�پنداشته�و�لذا�این�اشعار�را�سراسر�
شهوت�انگیز�خوانده�است��در�حالی�که�گذشت�که�محیی�الدین�تذکر�داد�که�تمام�این�کلمات�اشاره�
به�معارف�و�اسرار�إلهی�است،�و�در�شرح�همین�اشعار�نیز�به�معانی�عرفانی��آن�اشاره�کرده�است�

اگر�در�مجموع�اشعار�دیوان�ترجمان األشواق�تأمل�شود�کاماًل�روشن�می�شود�که�این�اشعار�
در�مدح�»نظام«�سروده�نشده�است،�و�چنین�نیست�که�وی�در�آغاز�در�مدح�او�شعر�گفته�باشد�و�
سپس�از�ترس�فقها�به�توجیه�آن�نشسته�باشد��و�اگر�شاعری�چون�محیی�الدین�در�مقام�مدح�»نظام«�
بود�از�آغاز�با�چنان�الفاظی�به�سرودن�شعر�مشغول�نمی�شد��گذشته�از�بسیاری�از�ابیات�که�در�آن�
از�محبوب�با�جمع��مذکر�و�مؤنث�یاد�شده،�موارد�مفرد�مؤنث�نیز�با�دوشیزۀ�مزبور�متناسب�نیست�
در�سراسر�دیوان�مزبور�گرچه�در�پنج�مورد�کلمۀ�»نظام«�به�کار�رفته�است،�ولی�هیچیک�نام�
این�دوشیزه�نیست�و�هیچ�یک�از�این�قصائد�شصت�و�دوگانه�طوری�نیست�که�بتوان�حکم�قطعی�
نمود�که�مستقیمًا�در�مقام�مدح�»نظام«�است��آری�فقط�قصیدۀ�نوزدهم�ـ�که�سه�بیت�آن�گذشت�
ـ�موهم�این�امر�است؛�زیرا�در�آن�محبوب�خود�را�از�شهر�اصفهان�و�دختر�پیشوای�خود�معرفی�
می�نماید�که�محیی�الدین�خود�با�صراحت�مدعی�است�در�این�ابیات�در�پس�پردۀ�معارف�إلهی�به�

»نظام«�نیز�اشاره�دارد،�ولی�معنای�اولیّۀ�اشعار�دربارۀ�وی�نیست�
وی�می�گوید�منظور�از�محبوبی�که�نوجوانی�نرم�تن�و�دارای�نثر�و�نظام�و�منبر�و�بیان�است�
تجلیّات�و�معارف�و�ِحکم�إلهی�است�که�بر�قلب�عارف�وارد�می�شود�و�نسبت�به�تنّزل�از�مقام�ذات،�
�و�از�حیثی�مطلق�است� �گرچه�خودش�فی�نفسه�و�نسبت�به�مادون�چنین�نیستـ� تازه�و�کم�سن�استـ�
)ذات�نثر(�و�از�حیثی�مقیّد�)ذات�نظام(�و�دارای�مراتبی�است�که�درجات�اسماء�حسنی�باشد�)ذات�
منبر(�و�دارای�مقام�رسالت�است�)ذات�بیان(��و�اگرچه�از�حیثی�»ذات�بیان«�است�ولی�از�جهتی�دیگر�
نمی�تواند�عّزت�خود�را�آشکار�کند،�پس�أصالًة�عجماء�است�و�منسوب�به�ُفرس�می�باشد�)من�دار�

1. در�این�شعر،�صحیح�»َطفلة«�به�فتح�طاء�است�نه�کسر�طاء،�چنانکه�خود�شیخ�در�شرح�آن�اشاره�فرموده�است؛�گرچه�
وی�نرم�تن�بودن�را�اشــاره�به�کم�ســن�بودن�دانسته�که�کنایه�اســت�از�»حدوث�عهدها�بوجودها�للحق�ال�لنفسها«�)رک�

ذخائراألعالق،�ص�121(�
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ُفرس(�و�اصل�آن�از�مخزن�حکمت�است�که�إصفهان�َمثَل�آن�است�)من�أجّل�البالد�من�إصفهان(و���1
با�این�همه�می�گوید:

شیخة  البتول  العذراء  شیخنا  بنت  النظم،  كلَّها خلف حجاب  المعارف  هذه  »لّغزنا 
لزهادتها،  الملوک«  بنات  »من  قوله  و  المذكورات.  العالمات  من  هي  و  الحرمین 
فالّزهاد ملوک األرض، فستر ما یریده من المعارف بذكر دارها و أصلها�«2)�در�پس�
پردۀ�نظم،�به�همۀ�این�معارف�معّماگونه�اشاره�نمودیم�و�به�دختر�شیخ�خود،�دوشیزۀ�
مبّرای�از�عیوب،�بزرگ�زن�حرمین�که�از�عالماتی�است�که�ذکرش�به�میان�آمد��و�
تعبیر�»من�بنات�الملوک«�)از�دختران�پادشاهان(�نیز�می�تواند�به�وی�اشاره�کند�چون�
وی�]و�پدرش[�اهل�زهد�و�بی�رغبتی�به�دنیا�می�باشند�و�زاهدان�پادشاهان�زمینند��
پس�شاعر�معارفی�را�که�می�خواسته�بیان�نماید�با�ذکر�منزلگاه�و�وطن�اصلی�وی�

پوشانده�و�در�پس�پردۀ�این�اسماء�آن�معارف�را�بیان�نموده�است(�
به�عبارت�دیگرـ�چنانکه�گذشت�ـ�وی�از�یک�صنعت��ادبی�متداول�بهره�می�گیرد�که�شاعر�
در�عین�اینکه�به�دنبال�مقصود�اصلی�خود�است�در�انتخاب�الفاظ�از�الفاظی�استفاده��می�کند�که�اشاره�
به�مقصودی�در�طول�آن�داشته�باشد؛�مانند�صنعت�براعت�استهالل�یا�اشاره�و�تلویح�به�نام�ممدوح�
یا�کسی�که�کتاب�و�شعر�را�به�او�هدیه�می�کنند�در�آغاز�کتب�یا�اشعار��لذا�می�بینیم�در�همین�اشعار�
نیز�توصیفات�ذکر�شده�مستقیمًا�با�»نظام«�متناسب�نیست؛�مانند�اینکه�گفته�است�وی�دارای�نظام�و�
منبر�می�باشد��و�استفاده�از�این�سبک�و�ارادۀ�معانی�تودرتو�خصوصًا�در�اشعار�عرفانی�طبیعی�است�
و�با�وجود�تصریح�خود�شاعر�به�مقصود�خود�و�کیفیت�استعمال�نمی�توان�چیز�دیگری�را�به�وی�

نسبت�داد��
به�هر�حال�باید�توّجه�نمود�که�این�ابیات�گرچه�به�تعبیر�خود�محیی�الدین�همچون�کّل�دیوان�
در�مقام�بیان�محبّت�به�»نظام«�است،�ولی�مراد�از�الفاظ�آن�شخص�»نظام«�نیست�و�خود�محیی�الدین�

معانی�عرفانی�این�الفاظ�را�در�شرح�به�کمال�و�تمام�توضیح�داده�است�3

1. همان،�ص�130�
2. رک�همان،�ص��120ـ��122و�130�

3. رک�ذخائراألعالق،�ص��121ـ�131؛�نیز�عرفان�حافظ،�ص��43ـ�46�
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3·6. حکم فقهی تشبیب به »نظام«
آخرین�مسأله�ای�که�جا�دارد�در�اینجا�بدان�اشاره�شود،�این�است�که�آیا�این�تشبیب�و�اظهار�
عشق�به�»نظام«�در�أشعار�محیی�الدین�گرچه�عشق�شهوانی�نبوده�و�سراسر�آن�با�عّفت�و�طهارت�و�

نگاه�إلهی�همراه�بوده،�از�جهات�شرعی�خطاست�یا�نه؟
�مسّلمًا�در�اینجا�سخن�از�حسن�و�قبح�فاعلی�نیست،�چون�مسّلمًا�این�کار�در�مسلک�فقهی�
محیی�الدین�جائز�بوده�و�دارای�حسن�فاعلی�است،�بلکه�سخن�در�حسن�و�قبح�فعلی�به�حسب�

موازین�فقهی�دیگر�فقها،�خصوصًا�فقهای�شیعه�است�
إجماالً�مشهور�در�ألسنۀ�فقهاء�شیعه�این�است�که�تشبیب�در�صورتی�حرام�است�که�متعّلق�
آن�مرأۀ معروفۀ غیرمحّلله باشد1 و�ظواهر�عبارات�ایشان�ناظر�به�إظهار�عشق�شهوانی�است�که�در�
حّق�زنان�مزّوجه�و�پسران�فحشاء�ِصرف�یا�به�تعبیر�فقها�»فحش�محض«�می�باشد،�و�لذا�غیر�از�این�
موارد�چون�مدح�کریمات�آل�رسول�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�و�اظهار�حّب�به�ایشان�و�مدح�جوانان�

جوانمرد�و�شجاع�را�خارج�از�عنوان�می�شمارند�2
ولی�حق�این�است�که�تشبیب�بنفسه�موضوع�هیچ�دلیل�شرعی�بإطالقه�نیست،�و�حرمت�
آن�تابع�عناوین�عارض�بر�آن�چون�ایذاء�مؤمنه�و�مؤمنین،�تفضیح�و�هتک�حرمت،�اغراء�فّساق،�لهو�
و�لعب،�ایجاد�مظنّۀ�شهوت�و�فساد�و����می�باشد؛�چنانکه�شیخ�در�مکاسب�و�دیگر�متأّخرین�بدان�
تصریح�نموده�اند��3نثر�شورانگیز�محیی�الدین�در�وصف�»نظام«�و�اشعاری�که�بالمآل�در�مقام�اظهار�
عشق�به�وی�است،�گرچه�از�همه�این�عناوین�محّرمه�نسبت�به�شخص�محیی�الدین�و�»نظام«�و�دیگر�
کسانی�که�نفوسشان�پاک�است�خالی�است،�ولی�آشکارشدن�آن�و�رسیدنش�به�دست�نفوس��آلوده،�
چون�خالی�از�مظنّۀ�تهییج�شهوت�و�إشاعه�فساد�در�بین�ایشان�نیست،�بدون�شبهه�نبوده�و�به�حسب�

موازین�فقه�شیعی�صدور�آن�از�اهل�احتیاط�سزاوار�نیست�4
و� علیهم�الّسالم� بیت� أهل� روایات� در� بدین�گونه� محبّت�ها� نوع� این� ابراز� به�همین�جهت�

1. رک�المبســوط،�ج�8،�ص�228؛�قواعداألحکام،�ج�2،�ص�8؛�شرایع�اإلســالم،�ج�4،�ص�117؛�جامع�المقاصد،�ج�4،�
ص�28�

2. مصباح الفقاهة�ج�1،�ص�220؛�البحوث�الهاّمة في المکاسبالمحرمة،�ج�2،�ص�434و435�
�220؛ البحوث الهاّمة في المکاسب المحّرمة،� �182؛�مصباح�الفقاهة،�ج�1،ص�213ـ� 3. رک�کتاب�المکاسب،�ج�1،�ص�177ـ�

ج�2،�ص��423ـ�436�
4. البته�معلوم�نیست�شیوع�اشعار�محیی�الدین�و�رسیدنش�به�دست�دیگران�مورد�رضایت�خود�وی�بوده�و�عمداً�این�امر�
اتّفاق�افتاده�باشــد؛�بلکه�چه�بســا�این�امر�توّسط�دیگران�پیش�آمده،�و�محیی�الدین�بعد�از�رواج�اشعار�جهت�دفع�تهمت�
از�خود�مجبور�شده�باشد�که�شرحی�علنی�بر�این��اشعار�بنویسد،�و�اشاره�ای�به�کماالت�َخلقی�و�ُخلقی�»نظام«�بنماید�تا�

روشن�شود�که�رابطۀ�وی�با�»نظام«�صرفًا�یک�محبّت�عفیف�إلهی�بوده�نه�محبّت�شهوانی؛�و��اللـه�العالم�
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تربیت�شدگان�مکتب�ایشان�به��ندرت�به�چشم�می�خورد؛�با�اینکه�به�طور�مسّلم�اصل�این�محبّت�در�
بین�ایشان�نیز�وجود�دارد�و�همانطور�که�سابقًا�گذشت�این�نوع�محبّت�الزمۀ�کمال�ایمان�است�که:�

»ُکلَّما�ازداَد�الَعبُد�إیمانًا�ازداَد�ُحبًّا�للنِّساء�«�1)هر�چقدر�ایمان�بنده�افزون�شود�محبّتش�
به�زنان�افزایش�می�یابد(�

مولی�الموالی� حضرت� نمائیم�� اشاره� نادر� موارد� این� از� یکی� به� است� مناسب� اینجا� در�
أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�به�مناسبت�بیان�حدیثی�در�فضیلت�مکارم�اخالق�قضیۀ�دیدار�خود�با�دختر�

حاتم�طائی�را�این�چنین�بیان�می�فرمایند:�
»لَّما أتانا َسبایا َطيٍّ َوَقعُت جاریًة َحّماَء َحّواَء لَْعساَء لَمیاَء َعیطاَء شّماَء األنِف ُمعتِدلَة 
القامةِ َردماَء )َدْرماء( الَکعبَیَن َخَدلََّجَة الساَقیِن لَّفاَء الَفِخَذیِن َخمیَصَة الَخصَرتَیِن ضامَِرَة 
الَکشَحیِن؛ فلّما َرأیتُها أعَجبُت بِها و ُقلُت: ألطُلبَنَّ إلی َرسولِ  اللـه صّلی  اللـه علیه وآله 

 وسّلم أن یَجَعَلها في َفیئي. فلّما تَکلََّمْت نَسیُت َجمالَها لِما َرأیُت مِن َفصاَحتها���«2
پس�اصل�این�محبّت�از�جناب�محیی�الدین�از�لوازم�کمال�ایمان�است�ولی�ابراز�آن�بدین�
شکل�خالی�از�اشکال�نیست��و�پیش�از�این�بدین�مطلب�اشاره�شد�که�دفاع�عارفان�بزرگ�شیعی�
از�امثال�مولوی�و�محیی�الدین�دفاع�از�محصول�سیر�ایشان�و�نتیجۀ�مجاهداتشان�است،�نه�دفاع�از�
از� به�عّلت�محرومیّت� مسّلمًا� زیرا� نموده�اند؛� به�سوی�خداوند�طی� در�حرکت� ایشان� که� مسیری�
مکتب�تربیتی�أهل�بیت�علهیم�الّسالم�در�طول�مسیر�از�راه�هایی�عبور�کرده�اند�که�بهترین�راه�نبوده�و�
تربیت�شدگان�مکتب�عترت��طاهره�از�آن�مسیر�حرکت�نمی�کنند،�ولی�به�جهت�اخالصی�که�داشته�اند�
خداوند�ایشان�را�در�نهایت�به�مقصود�رسانده�و�از�شراب�توحید�و�جام�وصل�سیراب�نموده�است؛�

رزقنا��اللـه�بمحّمد�و�آله�الطاهرین�3

1. بحاراألنوار،�ج�100،�ص�228،�ح�28�
2. شــرح�این�واقعه�و�متن�کامل�روایت�به�همراه�نکاتی�در�مورد�ســند�و�متن�آن�در�قســمت�ضمائم�آمده�است�)رک�

ضمیمۀ�11،�ص�267(�
3. وصول�به�مقام�توحید�گرچه�بدون�اّطالع�از�دستورات�مکتب�أهل�بیت�علیهم�السالم�برای�مستضعفین�ممکن�است،�
ولی�بدون�اعتراف�به�مقام�والیت�ایشــان�و�دخول�در�زمرۀ�موالیان�ممکن�نیست��بر�همین�اساس�سیّد�العرفاء�الکاملین 

آیة الحّق�و�الیقین�حاج�میرزا�علی�قاضی�قّدس�سّره�می�فرموده�اند:�
»بزرگان�از�معروفین�و�مشــهورین�از�عرفا�که�اهل�سنّت�بوده�اند،�یا�تقیّه�می�کرده�اند�و�در�باطن�شیعه�
بوده�اند،�و�یا�به�کمال�نرسیده�اند�«�)روح�مجّرد،�ص�343؛�و�رک�ص�348؛�رسالۀ�سیروسلوک�منسوب� 

به�بحرالعلوم،�ص�166،�پاورقی�137(�
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آنچه�گذشت�حکایت�تلخ�برخی�از�تحریف�های�مخالفین�عرفان��وحکمت�بود�که�همچون�
همیشه�با�تقطیع�و�تبدیل�الفاظ�و�تحریف�معانی�و�تحلیل�های�غلط�و�سخنان�نسنجیده�تالش�نموده�
بودند�از�مزربانان�حریم�وحی�و�شارحان�عالیقدر�معارف�کتاب�و�سنّت�انسان�هایی�شهوت�پرست�

و�الابالی�و�غیرمتدیّن�ساخته�و�با�این�ابزارها�جویندگان�حقیقت�را�از�آثار�ایشان�محروم�نمایند�
مسألۀ�عشق�و�بررسی�انواع�و�آثار�آن�از�بحثهایی�است�که�تأثیر�بسیار�زیادی�در�علوم�و�
دانش�های�انسانی�و�در�مسائل�عملی�و�رفتاری�دارد،�و�علی�رغم�بحث�های�مفّصل�غیرمسلمانان�در�
مبحث�»فلسفۀ�عشق«�متأّسفانه�در�میان�مسلمانان�بحث�جامع�و�کاملی�در�این��زمینه�که�مبتنی�بر�

معارف�کتاب��و�سنّت�و�اصول�عقالنی�باشد�به�چشم�نمی�خورد�
در�این�کتاب�دیدیم�که�صدرالمتألّهین�با�دقّت�نظر�هایی�که�به�خرج�دادند�عشق�را�به�دو�قسم�

اصلی�تقسیم�نمودند�و�مبادی�و�آثار�هریک�را�بررسی�کرده�و�فوائد�آن�را�برشمردند�
وی�با�استناد�به�قاعدۀ�»هرچیز�که�در�نفوس�غالب�بشر�بدون�تأثیرپذیری�از�خارج�وجود�
داشته�باشد�مقتضای�حکمت�إلهی�است«�اصل�عشق�و�محبّت�به�اطفال�و�نوجوانان�را�مقتضای�
حکمت�دانست،�و�نیز�با�توّجه�به�مبادی�و�غایت�نیکوی�آن�حسن�و�حکمت�آن�را�اثبات�نموده�و�

در�ادامه�آثار�شّدت�این�عشق�و�محبّت�را�مورد�تحلیل�قرار�داد�
در�مقابل�در�یک�گرایش�افراطی�تفکیکی�تقسیم�این�محبّت�به�محبّت�شهوانی�و�نفسانی�
انکار�شد�و�اّدعا�گردید�که�هر�محبّتی�به�نوجوانان�زیبارو�و�زنان،�شهوانی�و�بهیمی�است�و�در�نتیجه�

بزرگمردی�چون�مّلصدرا�نیز�متّهم�به�شهوت�رانی�شد�
فراوانی� در�عرصه�های� ولی� نمی�نماید،� مهم� چندان� ظاهر� به� گرچه� نگاه� دو� این� اختالف�
تأثیرات�شگرفی�خواهد�داشت�که�جا�دارد�در�جمع�بندی�بحث،�فهرست�وار�به�برخی�از�آنها�اشاره�

شود:
1��مهم�ترین�فائدۀ�حکمت��متعالیه�پس�از�دفاع�از�اصول�دین،�کمک�به�تبیین�و�فهم�آیات�و�
روایات�است��تفکیک�نکردن�بین�عشق�شهوانی�و�نفسانی�موجب�اشتباه�فهمیدن�بسیاری�از�روایات�
خواهد�شد��در�تحلیل�تفکیکی�إفراطی�محبّت�شدید�حضرت�رسول��اللـه��صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�
به�حضرت��خدیجه�یا�حضرت�فاطمه�یا�حسنین�سالم��اللـه�علیهم�و�بوسه�های�آبدار�آن�حضرت�بر�
گونه�های�حسنین�علیهما�الّسالم�یا�محبّت�أمیرالمؤمنین�علیه�السالم�به�فاطمه��زهراء�سالم��اللـه�علیها�و����
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همگی�ـ�نعوذ�باللـه�ـ�صرفًا�یک�محبّت�شهوانی�ناشی�از�قّوۀ�حیوانی�تحلیل�می�شود�و�از�تفسیر�
صحیح�خود�منحرف�می�گردد��روایت�شریفۀ�»ُحبِّب�إلّي�من�دنیاکم�ثالث:�النِّساء�و�الطیب�و قّرة�
عیني في الصلوة«�تفسیری�غلط�می�پذیرد؛�و�مالزمۀ�رشد�ایمان�با�رشد�محبّت�به�زنان�به�معنای�

مالزمۀ�رشد�ایمان�با�شهوت�رانی�تبیین�می�گردد�
ولی�با�فهم�صحیح�دقّتهای�ارزشمند�حکمای�اسالم�کلید�تفسیر�درست�همۀ�این�روایات�به�

دست�آمده�و�راه�استفاده�از�این�معارف�گشوده�می�شود�
2��چنانکه�گذشت�فهم�این�تفاوت�بحثهای�جدیدی�در�حوزۀ�علم�فقه�مطرح�می�سازد�و�
نگاه�نوینی�را�به�احکام�نظر�و�عشق�و�محبّت�و�تشبیب�و�امثال�آن�می�طلبد�که�ثمرات�مهّمی�در�علم�

فقه�خواهد�داشت�
3��فهم�تفاوت�این�دو�نوع�محبّت�در�علم�اخالق�و�تشخیص�حسن�و�قبح�محبّت�تأثیرگذار�
بوده�و�به�تبع�در�نوع�سفارش�های�اخالقی�و�راه�های�درمان�صفات�رذیله�مباحثی�مهم�را�به�دنبال�

خواهد�داشت��
از�نگاه�افراطی�تفکیکی�هر�مردی�که�محبّت�شدیدی�به�خانم�یا�نوجوانی�داشته�باشد�منشأ�
آن�صرفًا�شهوت�است�و�راه�درمان�آن�مثاًل�تقلیل�شهوت�به�تقلیل�طعام�یا�دفع�شهوت�به�ازدواج�
است��و�این�محبّت�اگر�به�یک�نوجوان�تعّلق�بگیرد�حتمًا�مذموم�بوده�و�مقابله�با�آن�واجب�است��در�
حالی�که�واقعیّت�این�است�که�از�جهت�دستورات�اخالقی�و�مشاوره�ها�باید�بین�اقسام�مختلف�این�

محبّتها�تفکیک�نموده�و�برای�هر�یک�راه�حل�متناسب�با�آن�را�پیشنهاد�کرد�
4��از�همه�مهم�تر�تفاوت�این�دو�نگاه�در�عرصۀ�رفتارهای�اجتماعی�و�ساختار�نظام�خانواده�
در�زندگی�دینی�است��در�نگاه�تفکیکی�مزبور�رابطۀ�شورانگیز�یک�زوج�مسلمان�منحصر�در�محبّت�
بهیمی�شهوانی�است،�و�نمی�توان�بین�یک�زن�و�شوهر�رابطه�ای�دیگر�تصویر�کرد��و�همچنین�محبّت�
یک�معلم�به�کودکان�و�نوجوانان�فقط�بر�اساس�شهوت�تصویر�می�شود�و�حتمًا�مذموم�خواهد�بود��
شاگردی� و� معّلم� و� باشد� شهوانی� تعّلق� یک� ایشان�صرفًا� پیوند� اساس� که� خانواده�ای� ��5
که�فقط�در�چهارچوب�شهوات�می�توانند�یکدیگر�را�دوست�داشته�و�به�هم�عشق�بورزند،�از�نظر�
رفتارهای�اجتماعی�به�گونه�ای�خواهند�بود�و�خانواده�ای�که�طعم�محبّت�نفسانی�ـ�خصوصًا�إلهی�آن�
را�ـ�چشیده�باشند�به�گونه�ای�دیگر�با�هم�ارتباط�برقرار�کرده�و�تکیه�گاه�هائی�دیگر�برای�استحکام�

بنیان�خانواده�خواهند�داشت��
6��چنانکه�در�نگاه�اول�معیارهای�انتخاب�همسر�به�گونه�ای�است�و�در�نگاه�دّوم�معیارهای�

جدیدی�برای�یک�زندگی�با�محبّت�و�استوار�وجود�دارد�
از� سر� کنیم،� بررسی� اجتماعی� زندگی� عرصۀ� در� را� بینش� دو� این� لوازم� و� فروعات� اگر�
تفاوتهای�فراوانی�درخواهیم�آورد�که�این�کتاب�گنجایش�بسط�و�شرح�آن�را�نخواهد�داشت��إجماالً�
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تمام�رفتارهای�اجتماعی�بر�زیرساخت�ها�و�اصول�فلسفی�جامعه�استوارند�و�انحراف�فکری�در�یکی�
از�این�اصول�و�مبانی�منجّر�به�خسارتهای�اجتماعی�فراوان�خواهد�شد�

می�برد� »�تفکیک«� مکتب� انحرافی�چون� مکاتب� رواج� به�خطرات� پی� انسان� که� اینجاست�
که�با�بی�دقّتی�و�نسجیده�سخن�گفتن�و�عجوالنه�قضاوت�کردن�یا�کم�تقوائی�به�تولید�پیش�فرضها�و�
زیرساختهائی�برای�جامعۀ�دینی�دست�می�زنند�که�آثار�آن�تخریب�وسیعی�را�در�فضای�زندگی�دینی�
ایجاد�خواهد�نمود��رواج�همین�نظریۀ�باطل�تفکیکی�)هر�محبّت�به�جنس�مخالف�زیبارو�و�هر�
تلّذذ�از�چهرۀ�زیبا�شهوانی�است(�می�تواند�صدها�خانواده�را�از�هم�پاشیده�و�جامعه�ای�متفاوت�با�

ارزش�های�دینی�بنیان�گذارد�
باری،�تفاوت�مسلک�حکمای�متألّه�با�تفکیکیان�در�میزان�دغدغۀ�دینی�یا�پای�بندی�به�کتاب�
و�سنّت�نیست��حکمای�متألّه�اگر�به�مراتب�از�تفکیکیان�غیرت�دینی�و�پایبندی�شان�به�کتاب�و�سنّت�
بیشتر�نباشد�ـ�که�هست�ـ�مسّلمًا�کمتر�نیست��تفاوت�این�دو�گروه�این�است�که�گروه�اّول�عمومًا�
از�نعمت�دقّت�نظر�و�جودت�فهم�و�مهارت�تّفکر�و�خصیصۀ�تقوی�بهره�مندند�و�در�سایۀ�این�نعمت�
غالبًا�به�فهم�صحیح�کتاب�و�سنّت�دست�می�یابند؛�ولی�گروه�دوم�به�جهت�محرومیت�از�این�نعمت�
ـ�به�جهت�ضعف�استعداد�یا�تعّصب�شدید�و�یا�غرق�شدن�در�معاصی�کبیره�چون�قول��بالعلم�و�

افتراء�و����ـ�توفیق�تشّرف�به�معارف�کتاب�وسنّت�را�نمی�یابند�
امید�آنکه�این�اثر�نیز�وسیله�ای�برای�گشوده�شدن�راه�إخوان�دینی�به�معارف�إلهی�بوده�و�مورد�
قبول�و�رضای�حضرت�حّق�متعال�و�رسول�گرامی�و�أهل�بیت�طاهرینشان�علیهم الصلوةوالّسالم�

قرار�گیرد�
و��آخر�دعوانا�أن�الحمد�هلل�رب�العالمین

و�صّلی��اللـه�علی�سیّدنا�محّمد�و�آله�الطاهرین
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ضمیمة 1: شخصیت مرحوم سیّد عبد اللـه جزائری رضوان  اللـه علیه
جزائری� نعمة  اللـه  نوادۀ�محّدث�جلیل�سیّد� متوفّای��1173 مرحوم�سیّد�عبد�اللـه�جزائری�
و�از�علمای�جلیل�القدر�طائفۀ�امامیّه�می�باشد��محّدث�نوری�رحمه��اللـه�در�توصیف�شخصیت�وی�

می�نویسد:��
النبیل� العالم�السیّد�نورالدین�بن�المحّدث� النّقاد�السیّد�عبد�اللـه�بن� المتبّحر� »العالم�
مّمن� و� وجهها،� و� عینها� و� الطائفة  هذه� أجّلء� من� هو� الجزائري.� نعمة �اللـه� السیّد�
اجتمع�فیه�جودة الفهم و حسن السلیقة و كثرة االطالع و استقامة الطریقة، كما یظهر 
اجازه  له� و� غیرها�� و� أجوبةالمسائل النهاوندیّة� و  كشرح النّخبة  الشریفة  مؤلّفاته  من 

كبیرة فیها فوائد طریفة و نکات لطیفة.«�1
شرح�آن�مرحوم�بر�نخبۀ مرحوم�فیض�حاکی�از�تضّلع�و�جامعیّت�وی�در�علوم�عقلی�و�
نقلی�است،�و�نشان�می�دهد�نامبرده�عالوه�بر�آنکه�فقیهی�متبّحر�می�باشد،�بر�مسائل�ِحکمی�و�نظری�

نیز�اشراف�دارد�
عالوه�بر�این�،�مطالعۀ�احواالت�وی�نشان�می�دهد�که�در�وادی�عرفان�عملی�و�سلوک�إلی��اللـه�
نیز�دارای�قدمی�راسخ�و�مقامات�بلندی�بوده�است��سیّد�عبداللطیف�خان�شوشتری�برادرزادۀ�وی،�

در�شرح�حالش�می�نویسد:�
به�جامعیّت�فرید� »���بالجمله�سیّد�واالمقام�در�علوم�معقول�و�منقول�وسیع�الباع�و�
و� آزادگی� بود�� آیتی� حافظه،� قوت� و� ذهن� و�جودت� طبع� دقّت� به� بود���� اصقاع�
استغنایی�داشت�که�دنیا�را�در�نظر�هّمتش�قدر�کف�خاکی�نبود�و�به�هر�چه�رّزاق�
حقیقی�مرزوق�نموده�بود�به�بذل�و�ایثار�و�انفاق�آن�مقرون�به�کمال�فروتنی�و�حسن�
اخالق�با�أقارب�و�عشایر�و�ارباب�استحقاق�طریق�مؤاخات�و�مواسات�می�پیمود��
با�آن�علّو�مرتبه�و� بود�� به�غایت�درویش�مسلک� ذوقی�وافی�و�مشربی�صافی�و�
جاللت�شأن�که�حّکام�و�أعاظم�جلیل�القدر�کفایت�آداب�را�مرعی�می�داشتند�و�با�
آنها�سلوک�بزرگانه�به�عمل�می�آمد،�با�أدنی�کسی�از�طلبه�و�اهل�تحصیل�و�درویشان�
حتی�با�فقرای�دریوزه�گر�و�فرومایگان�طلبه�مصاحبانه�سلوک�کردی��مباهات�به�علم�
و�فضل�چنانکه�رسم�علماست�نداشتی�و�از�جدل�به�غایت�محترز�و�این�شیوه�را�

مکروه�داشتی�
روز�سّوم�بعد�از�فوت�والد�بزرگوارش�به�التماس�مردم�از�خواّص�و�عوام�که�بر�در�
مدرسه�و�دولتسرا�ازدحام�آورده�بودند�و�استدعای�امامت�جمعه�و�جماعت�داشتند،�

1. مستدرک�الوسائل،�ج20،�ص146�
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به�خواندن�خطبه�و�أدای�نماز�جمعه�به�امامت�اقدام�و�به�جهت�گزاردن�نماز�عصر�
دست�کهین�برادر،�سیّد�مرتضی�را�گرفته�و�به�محراب�امامت�برد�و�خود�با�مردم�
به�او�اقتدا�نمود�و�فرمود�که�قابلیّت�سیّد�مرتضی�از�برای�امامت�جمعه�و�جماعت�
نماز� بیشتر�از�من�است��و�خود�اکثر�اوقات�خمس�را�در�مسجد�به�کنجی�منفرداً�

می�گزارد�«�1
نقل�حکایتی�از�کرامات�آن�بزرگوار�در�اینجا�خالی�از�لطف�نیست��نگارنده�روز�دوشنبه��23
شعبان�سنۀ��1429از�فقیه��محّقق�آیة  اللـه�حاج�آقا�موسی�شبیری��زنجانی�دام�ظّله�شنیدم�که�فرمودند:�

أسناد� بین� بیاضی�در� فرمودند:� »مرحوم�حاج��میرزا�فخرالدین�جزائری�رحمه��اللـه�
بین� تقریب� افشار�قصد� نادرشاه� زمانی� این�شرح�که� به� دارد� ما�وجود� خانوادگی�
مذاهب�را�داشته�و�اساسنامه�ای�تنظیم�نموده�بود�که�آن�را�به�امضای�علمای�بزرگ�
آن�زمان�هم�رسانیده�بود�حتّی�علمای�اهل�والء��و�از�جمله�مواد�آن�اساسنامه�به�
رسمیت�شناختن�خالفت�خلفای�سه�گانه�و�عدم�جواز�لعن�آنها�بوده�است��در�یکی�
از�مجالس�که�بحث�از�این�جریان�مطرح�بوده،�صدرالصدور�به�مخالفت�با�این�طرح�
می�پردازد��نادر�در�همان�مجلس�دستور�به�کشتن�وی�می�دهد�و�همانجا�وی�را�خفه�
می�کنند��در�جلسۀ�دیگری�بعد�از�جلسۀ�مذکور�که�ایضًا�بحث�از�همان�طرح�بوده�
است،�مرحوم�سیّد�عبد�اللـه�فرزند�سید�نورالدین�فرزند�سیّد نعمة  اللـه�جزائری�هم�
در�حضور�نادر�بوده�است�و�اتّفاقًا�با�این�طرح�بنای�مخالفت�می�گذارد��نادر�رو�به�
وی�کرده�و�می�گوید:�مگر�جریان�صدرالصدور�به�گوش�تو�نرسیده�که�جرأت�به�
من�صدرالصدور� می�گوید:� نموده� او� به� مشارإلیه�خطاب� سیّد� کرده�ای؟!� مخالفت�
نیستم؛�اگر�قصد�سوئی�نسبت�به�من�داشته�باشی�به�زمین�دستور�می�دهم�تو�را�ببلعد!�
امتناع�می�کند�و� با�شنیدن�این�جمله�نادرشاه�خائف�شده�و�از�سوء�قصد�به�سیّد�
این�مسأله�موجب�می�گردد�که�طرح�تقریب�منتفی��شود�«�پایان�کالم آیة�اللـه�شبیری�

زنجانی�مّدظله�العالی��
درکتاب�جرعه�ای ازدریا�نیز�این�جریان�از�معّظم�له�نقل�شده�و�این�جمله�نیز�آمده�است��که:�

عصر� بهایی� شیخ� را� او� و� داشت� ترجیح� جّدش� بر� عبد�اللـه� سیّد� که� »می�گفتند�
می�گفتند�«2

باری�هر�چند�ذکر�سطور�فوق�از�غرض�اصلی�این�کتاب�خارج�بود،�اّما�از�آنجا�که�قدر�آن�

1. تحفة العالم،�ص��111و112�
2. جرعه�ای�ازدریا،�ج�2،�ص�327�
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مرحوم�در�نزد�اکثرین�مجهول�می�باشد�و�در�غالب�کتب�تراجم�متداول�علی�رغم�تصریح�به�جاللت�
شأن�و�علّو�مرتبۀ�وی�از�ذکر�احواالت�وی�اثری�ندیدیم؛�از�باب�أدای�حّق�علم�و�فقاهت،�و�عرفان�
و�معنویت�به�این�مختصر�اقدام�شد؛�باشد�که�سببی�شود�تا�صاحب�هّمتی�به�نشر�و�طبع�مؤلّفات�

ارزشمند�آن�بزرگوار�مبادرت�نماید�
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ضمیمة 2: شخصیت آية  اللـه مّلزین العابدین گلپایگانی رضوان  اللـه علیه
مرحوم�آخوند�مّلزین�العابدین�گلپایگانی�قّدس�سّره�از�فقهای�بزرگ�شیعه�در�قرن�سیزدهم�
و�معاصر�مرحوم�شیخ�انصاری�رحمة  اللـهعلیه�می�باشد��مرحوم�حاج�شیخ�آقابزرگ�طهرانی�از�وی�
به�»مِن�أعاظم�رجال�الدین�و�أکابر�فقهاء�الطائفة«�1تعبیر�می�فرماید�و�مرحوم�مّلحبیب��اللـه�شریف�
کاشانی�وی�را�به عنوان »أعلم الفقهاء علی الیقین، رئیس المّلة و الدین، أورع المتوّرعین« معّرفی�

می�کند�
�نقل�است�که�بعد�از�وفات�شیخ�انصاری�عّده�ای�از�أکابر�شاگردان�وی�از�جمله�میرزای�
شیرازی�و�حاج�سیّد�حسین�ترک�در�نامه�ای�از�وی�درخواست�نمودند�که�از�گلپایگان�به�نجف�
اشرف�باز�گردد�تا�از�علوم�و�افکار�او�استفاده�کنند؛�اّما�وی�کهولت�سن�و�عدم�مساعدت�حال�بر�

بحث�و�تدریس�را�عذر�آورده�و�از�اجابت�این�درخواست�امتناع�ورزید�2
�نکتۀ�درس�آموز�از�سیرۀ�علمی�مرحوم�آخوند،�رویکرد�منصفانه�و�به�تعبیر�دقیق�تر�عالمانۀ�
قنطرة  »المجاز  قاعدۀ� و� عشق� مسألۀ� همین� در� وی� عبارات� بررسی� است�� نظری� مسائل� در� وی�

الحقیقة«�حاکی�از�دقّت�نظر�و�روحیۀ�علمی�اوست�
�ایشان�از�جمله�بزرگاني�است�که�عمیقًا�از�معارف�بلند�عرفای�باللـه�تأثیر�پذیرفته�اند،�با�این�
وجود�به�واسطۀ�حریّت�علمي�گاه�در�تعریض�به�مطالب�عرفا�و�فالسفه�در�این�باب�عبارات�تندی�
هم�دارد،�اّما�سیاق�عبارات�وی�نشان�می�دهد�که�صرفًا�در�مقام�نقد�علمی�و�ارائۀ�حّق�مطلب�است�
یکی�از�شواهد�این�مّدعا�عدم�تعّرض�ایشان�به�اشخاص�و�عدم�تصریح�به�عناوین�و�اسم�
آنهاست��در�نقطۀ�مقابل،�این�دو�ویژگی�)نقد�علمی�و�عدم�تخریب�شخصیت�ها(�در�آثار�مخالفین�
حکمت�و�عرفان�بسان�کبریت�أحمر�و�دّر�نایاب�است��در�همین�مسألۀ�عشق�چه�بسا�بتوان�گفت�
در�تمام�نقدهایی�که�از�سوی�مخالفین�در�دست�است،�یک�مورد�نقد�و�اشکال�برخاسته�از�تأّمل�و�
دقّت،�و�بدور�از�تعّصب�و�عجله�یافت�نمی�شود��آنچه�هست�استبعاد،�انکار�و�حمل�حکایات�و�اقوال�

)أعّم�از�حقیقی�و�جعلی!(�بر�سخیف�ترین�وجوه�آنهاست�

1. طبقات أعالم الشیعة، الکرام البررة،�ج2،�ص587�
2. رک�أنوارالوالیة،�ص��4و5�
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ضمیمة 3: نمونه هایی از تبدیل عشق مجازی به عشق حقیقی
1��داستان�مرحوم�آیةالحق�امام�قلی�نخجوانی�رضوان��اللـه�علیه

عّلمه�آیة  اللـه�حسینی�طهرانی�قّدس�سّره�به�نقل�از�استاد�خود�مرحوم�آیة  اللـه�هاتف�قوچانی�
در�شرح�آغاز�سیروسلوک�عارف�بزرگ�آیةالحق حاج�امام�قلی�)محّمدقلی(�نخجوانی�)استاد�مرحوم�

حاج�سیّد�حسین��قاضی��پدر�مرحوم�حاج��میرزا��علی�قاضی(�آورده�اند:�
چنان� و� شده� ارمنی� پسر� یک� عاشق� نخجوانی� محّمدقلی� حاج� نام� به� »شخصی�
دلباخته�و�عاشق�گردیده�بود�که�روز�و�شب�نداشت�و�در�خیابان�ها�واله�و�حیران�
حرکت�می�نمود��روزی�در�حال�حرکت�از�پشت�سر�دستی�به�شانۀ�او�خورد�که�
کسی�به�او�گفت:�راهی�که�تو�می�روی�اشتباه�است��یک�باره�بی�هوش�شده�و�به�زمین�
افتاد��چون�به�حال�آمد�و�برخاست،�دید�که�عشق�آن�پسر�از�سرش�بیرون�رفته�و�
عشق�خدا�در�او�حاصل�شده�است��برای�نیل�به�مقصود�به�سمت�مّکه�حرکت�نمود�
و�چهار�سال�تمام�در�آنجا�ماند��روزها�و�شب�ها�به�راز�و�دعا�مشغول�بود�شاید�از�

صورت�یار�و�چهرۀ�او�نقاب�برداشته�گردد���«
حضرت�عّلمه�در�حاشیه�مرقوم�فرموده�اند:�

این� مّدظّله� طباطبائی� ]عّلمه[� محّمدحسین� حاج��میرزا� آقای� مستطاب� حضرت�
داستان�را�عینًا�برای�من�نقل�کردند��فقط�به�اختالف�این�فقره�که�فرمودند:�

»در�نخجوان�روزی�به�درویشی�برخورد�کرد��درویش�به�او�گفت:�حیف�نیست�که�
این�عشق�را�برای�معرفت�خدا�به�کار�نبندی؟�به�کلمات�درویش�عشق�او�از�سرش�

بیرون�و�عازم�مّکه�گردید�«�1
2��داستان�شیخ�فخرالدین�عراقی

میرزا�لعل�بیگ�لعلی��بدخشی�در�ثمرات�القدس�در�احواالت�شیخ�فخرالدین�عراقی�می�نویسد:
»وی�در�همدان�قبل�از�آنکه�به�خدمت�شیخ�بهاءالدین�زکریّا�قّدس��اللـه�تعالی�سّره�
بپیوندد�به�درس�علم�ظاهری�اشتغال�می�نموده�در�آن�دیار�به�ایثار�وجود�معروف�
و�مشهور�بوده��در�عشق�مجازی�شأنی�عظیم�داشته��در�هفده�سالگی�تحصیل�را�

تمام�کرد�
روزی�به�درس�گفتن�مشغول�بود�که�جماعتی�از�قلندران�که�ایشان�را�جوالقیان�نیز�
گویند،�با�جوانی�ساده��روی�زیباخوی�از�سیر�به�درسگاه�وی�حاضر�گردیدند��چون�
نظر�وی�به�آن�جوان�قلندر،�به�یکبارگی�عنان�صبر�و�سکون�از�دست�قرار�و�آرامش�

1. مکتوبات�خّطی)لوح�فشرده(،�جنگ�10،�ص�145�
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عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

به�در�رفت�و�آتش�عشق�از�کانون�ننگ�و�ناموس�وی�شعله�برزد�و�همگی�اسباب�
صبر�و�شکیبایی�اش�را�بسوخت�

چند�گاهی�آن�طایفه�در�آن�مدرسه�بسر�بردند�و�وی�در�آن�مّدت�مجلس�های�عالی�
و�محفل�های�از�تکّلف�تسّلف�خالی�بر�آراستی�و�انواع�اطعمه�حاضر�ساختی�

���شبی�بی�آنکه�وی�را�اطالعی�بخشند،�بار�سفر�برمی�بندند�و�راه�خویش�برمی�گیرند�
به� صادق،� صبح� دمیدن� از� بعد� وی� خدمت� می�روند�� و� می�نهند� جانبی� به� رو� و�
شوِق�دریافت�و�ذوق�دیدار�آن�جوان،�به�درسگاه�خود�می�آید��چون�نیک�مالحظه�
می�نماید،�اثری�از�آن�طایفه�نمی�بیند��در�تفّحص�و�تجّسس�می�گردد،�معلوم�می�شود�
که�قدم�در�سفر�نهاده�اند��وی�را�چون�عنان�صبر�و�سکون�و�زمام�اختیار�و�قرار�از�
دست�رفته�بود،�ترک�تعلیم�و�تعّلم�نموده،�آنچه�داشته�همه�را�به�باد�حادثات�داده،�
قدم�بر�ایشان�می�نهد��و�به�وی�آن�جوان�ساده�راهبری�نموده،�وی�سرگشته�وحیران�
به�آن�جماعت�مخذول�می�رسد��آن�قوم�چون�وی�را�با�خود�می�بینند�و�بی�قرار�و�
بی�آرامی�وی�را�مشاهده�می�کنند،�می�گویند:�شیخا!�خوش�آمدی،�اما�با�ما�کسی�تواند�
بسر�برد�که�چون�ما�در�همه�احوال�باشد�و�به�وضع�ما�زندگانی�نماید��وی�را�خود�
مهار�دل�از�دست�قرار�گسسته�و�از�قید�گفت�و�شنود�این�و�آن�رسته�بود�در�حال�
سر�و�رویش�و�بروت�و�ابرو�تراشیده�به�رنگ�ایشان�بر�آمد��قدم�در�راه�می�نهد�و�
مدتی�عالم�را�به�این�وسیله�سیر�می�نماید��تا�به�ملتان�می�رسید�و�یکسر�به�خانقاه�
خدمت�شیخ�االسالمی�شیخ�بهاءالدین�زکریّا�قّدس�سّره�درمی�آیند��و�وی�را�مالزمت�

می�کنند�و�چندگاهی�آرام�می�گیرند�
چون�شیخ�را�نظر�به�شیخ�فخرالدین�عراقی�می�افتد،�به�نور�باطن�احوال�وی�را�معلوم�
می�نماید،�اّما�چیزی�نمی�فرماید��بعد�از�چندگاه�که�قلندران�بی�آنکه�از�خدمت�شیخ�
مرّخص�گردیده�مسافر�می�شوند�و�شیخ�علی�الصباح�از�برای�نماز�به�مسجد�خانقاه�
تشریف�می�آرد�و�اثری�از�آن�جماعت�نمی�بیند��اما�توّجه�می�فرماید�ناگاه�در�راهی�
که�قلندران�می�رفتند�بادی�و�غباری�عجیب�پیدا�می�گردد��آن�قلندران�را�از�یکدیگر�

جدا�می�افکند�و�به�هر�جانبی�پراکنده�می�سازد�
شیخ�فخرالدین�سرگشته�و�حیران�از�آن�جماعت�و�محبوب�خود�جدا�افتاده،�به�در�
مدرسۀ�شیخ�می�آید�و�در�آنجا�آرام�می�گیرد��شیخ�به�نور�کرامت�درمی�یابد��خادمی�
را�می�فرماید�که�بیرون�رو�و�درویشی�در�پیش�در�خانقاه�ایستاده�وی�را�اندرون�آر��
خادم�بیرون�آمد�و�تفّحص�وی�نموده�به�درون�می�آرد��شیخ�را�چون�نظر�بر�وی�
می�افتد�برمی�خیزد�و�وی�را�در�کنار�می�گیرد�و�سینۀ�خود�را�به�سینۀ�وی�می�مالید��
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در�حال�نقش�خیال�آن�قلندر�بچه�از�دلش�زایل�می�شود��و�انوار�از�هر�طرف�بر�وی�
ظاهرشدن�می�گیرد�و�سر�در�قدم�شیخ�بنهاد�و�مرید�گردد��و�به�ریاضات�و�مجاهدات�
شاقّه�مشغول�شد��در�اندک�وقتی�بغایتی�رسید�که�خدمت�وی،�وی�را�به�دامادی�
خود�سرافراز�گردانید�و�دختر�خود�را�به�وی�داد��از�وی�پسری�متولد�شد�کبیرالدین�

لقب�کردند��وی�بزرگ�شد،�جامع�علوم�ظاهری�و�باطنی�گردید�«1

1. ثمرات�القدس،�ص��709ـ��712)با�اندکی�تلخیص(�
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ضمیمة 4: کالم تفسیر بيان السعادة در باب عشق مجازی 
از�آنجا�که�صاحب�تفسیر�ارزشمند�بیان السعادة�جناب�مّلسلطان��محّمد�گنابادی�معروف�به�
سلطانعلی�شاه،�در�قسمتی�از�تفسیر�خود�در�قالب�عباراتی�روان�و�بدون�پرداختن�به�نقد�و�ایراد�و�
مطالب�حاشیه�ای�به�بیان�منظم�و�شیوای�این�مقوله�پرداخته�است،�نقل�عبارات�ایشان�در�اینجا�عالوه�
بر�نکات�مفیدی�که�در�خود�دارد�می�تواند�به�عنوان�خالصه�ای�از�نکات�مهّم�بخش�اّول�کتاب�نیز�

مورد�استفاده�قرار�گیرد��1
ایشان�در�تفسیر�سورۀ�یوسف�به�مناسبت�در�فصلی�تحت�عنوان�»بیان�العشق�و�مراتبها�و�
مراتب�الحّب«�پس�از�توضیح�اینکه�عشق�از�لوازم�و�مقارنات�وجود�است،�و�بر�حسب�مراتب�وجود�

مراتب�پیدا�می�کند،�می�نویسد:
»...و لّما كان عالم الطبع مکتنفًا باألعدام موصوفًا بالتضاّد و التعاند ملفوفًا بالغیبة و 
الفقدان ، بحیث الیدرک منه أهل الحّس و الخیال العشق و المحبّة لکونهما مسبوَقین 
بالعلم و الحیوة و الیدركون منه حیوًة و ال شعوراً، ماسّموا میل الطبائع إلى أحیازها 
و ال عشقها لحفظ مواّدها و صورها و ال میل النبات في حركاتها و ال میل الحیوان 
في إرادتها عشقًا. بل فّرقوا بین مراتب الّطلبات فسّموا طلب األجرام الثّقال و الخفاف 
ألحیازها عند الخروج عنها میاًل، و عشق الجماد لبقاء صورته حفظًا، و عشق النّبات 
للنمّو و تولید المثل تنمیًة و تولیداً، و طلبه للغذاء جذبًا، و عشق الحیوان للغذاء و 
الّسفاد شهوًة، و عشقها ألوالدها من حیث إنّه یشبه أنس اإلنسان حبًّا، و سّموا حّب 
متعلَّقه  باعتبار  و  الضعف  و  الشّدة  من  مراتبه  باعتبار  إنسان  إنّه  اإلنسان من حیث 
الشوق. فسّموا أّول مراتبه میاًل، و إذا اشتّد  العشق و  الحّب و  الشهوة و  بالمیل و 
بحیث یتمالک معه شهوًة و حبًّا؛ و أشّد مراتبه بحیث الیتمالک معه عشقًا إذا كان 
الحّب للمحبوب الموجود؛ و إذا كان للمحبوب المفقود یسّمى شوقًا. و قد یطلق كّل 

1. بر�صاحب�نظران�منصف�پوشــیده�نیســت�که�نقل�مطلبی�از�یک�شخص�دلیل�بر�تأیید�همه�جانبۀ�شخصیت،�مبانی�و�
مســلک�وی�نخواهد�بود��باید�گفت�قضاوت�در�مورد�بُعد�معنوی�و�باطنی�مّلســلطان   محمد�گنابادی،�امری�مشکل�و�
محّل�تضارب�آراء�و�نظرات�ـ�حتی�از�جانب�موافقین�عرفان�و�تصّوف�ـ�اســت��لیکن�از�این�مسأله�گذشته،�شخصیت�
علمی�و�فنّی�وی�و�تســّلط�او�به�علوم�رســمی�حوزوی�جای�شــبهه�و�انکار�نمی�باشــد��انصاف�این�است�که�تفسیر 
بیان الســعادۀ وی�تفسیری�بسیار�ســودمند،�و�حاوی�نکات�و�دقایق�فراوان�و�مشتمل�بر�حّل�بسیاری�از�مطالب�غامضه�
در�تفســیر�آیات�و�جمع�بین�روایات�اســت��ناگفته�نماند�که�در�انتساب�این�تفســیر�به�وی�شبهاتی�مطرح�شده�که�به�
نظر�ریشه�در�دسیسۀ�مخالفین�وی�دارد��تصریح�مرحوم�آیة   اللـــه�حاج�شیخ�عباسعلی�کیوان�قزوینی�شاگرد�خاّص�وی�
ـ�آن�هم�در�شــرایطی�که�به�علت�اختالفات�شــدیدی�که�بعداً�با�وی�پیدا�کرده�است،�در�صف�منکرین�وی�قرار�گرفته�
است�ـ�به�اینکه�این�تفسیر�از�خود�آن�مرحوم�است�یکی�از�دالیل�مهم�بر�این�مطلب�است�)رک�گنابادیه،�ص�142(�
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على كّل، و الحّب على المعنى األعّم و على مراتب عشق الحیوان و النبات حقیقًة 
أو على سبیل المشاكلة. و یسّمى عشق اإلنسان من حیث نفسه الحیوانیّة بالهوى و 
الّشهوة، و یطلق الحّب على جملة المراتب فیکون أعّم من الکّل. و ال شّک أّن الهوى 
و الشهوة و المیل و الحّب و الشوق الغیر الّشدید من لوازم وجود اإلنسان و الیمکن 
بقاء الشخص و ال بقاء النوع و ال عمارة الدنیا و اآلخرة إّل بها فهي من الکمالت 

المترتّبة علیها غایات و مصالح عدیدة��
و أّما العشق و الشوق الّلذان الیتمالک معهما اإلنسان و الیکونان إّل�متعّلَقین بصور 
الِحسان و قد یتعّلقان بأصوات القِیان و تناسب األلحان، فقد اختلف كلمات أصحاب 

ـّهما من الخصائل أم من الّرذائل؟� البیان و أرباب الذوق و الوجدان في أن
لرذائل كثیرة و أوصاف مذمومة مثل  العشق رذیلة مستلزمة  إّن  العقالء:  أكثر  فقال 
البطالة في الدنیا و القلق و الدهشة و سهر الّلیالي و اصفرار اللون و اغورار العین و 
خروج الحركات عن میزان العقل ـ و لذا قیل: إنّه جنون إلهّي أو مرض سوداوّي 
و جنون حیوانّي ـ و عدمِ االنتزاع بالنصح و الردع بل اشتداده به، كما قال المولوي:

ـــو� ـــد�ت ـــن�از�پن ـــد�م ـــد�بن ـــر�ش ـــخت�ت �عشـــق�را�نشـــناخت�دانشـــمند�تـــوس
�و�عدمِ�الخوف�من�التّخویف�بالحبس�و�القتل�کما�قال�أیضًا:

ـــن� ـــه�م ـــتن�ک ـــدم�از�کش ـــن�تهدی ـــو�مک خویشـــتن�ت بخـــون� زارم� تشـــنۀ� �
ـــر�اوگـــر�بریـــزد�خـــون�مـــن�آن�دوســـت�رو� ـــر�افشـــانم�ب ـــان�جـــان�ب ـــای�کوب �����پ

�و الوحشةِ من أبناء النوع و طلب العزلة و الخلوة عنهم و جعِل الهموم مقصورًة علی 
لقاء المعشوق نافراً عن کّل شغل سواه و لو في ترك العبادات و األعمال المعادیّة 

کما قال أیضًا:

بـــود� تماشـــائی� ار� ــودغیـــر�معشـــوق� ــودائی�بـ ــرزه�سـ ــود�هـ ــق�نبـ �عشـ
��هـــر�چـــه�جز�معشـــوق�باقی�جمله�ســـوختعشـــق�آن�شـــعله�اســـت�کـــه�چـــون�برفروخت�� �

�و اقتضائِه في بعض األحیان للفجور و اشتداد الشهوة الحیوانیّة بحیث لیتمالك عنه 
و یدخل فیما منعه الّشارع. و هذا کّله من الرذائل و المناهي الشرعیّة التحریمیّة أو 
التنزیهیّة��و قال بعض أهل النظر و جملة العرفاء و الصوفیّة: إنّه من حیث هو من 
الفضائل النفسانیّة و إن صار بالنسبة إلى من غلب علیه البهیمیّة رذیلًة بالعرض، و 

بالنسبة إلى من هو مشغول باللـه صارفًا عن األشرف إلى األخّس.
و تحقيق الحّق في ذلک أن نقول: شرافة األوصاف إّما بشرافة مبادیها أو محالّها أو 
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بشرافة لوازمها أو متعّلقاتها أو غایاتها؛ و الکّل مجموعة في عشق اإلنسان للّصور 
الحسان و ألحان القیان. و تخلُّف البعض في بعض األحیان بعارٍض الینافي االقتضاء 
و  اإلدراک  دقّة  و  النفس  لطافة  القريب  مبدؤه   فإّن  عارض.  لم یعارضه  لو  الذاتّي 
رقّة القلب؛ و لذا ترى النفوس الغلیظة و القلوب الجافیة منه خالیًة كاألكراد الّذین 
بإعداد  العالیة  المبادی  بتوّسط  هو  اللـه  مبدؤهالبعيد و  الّسفاد.  إّل  منه  الیعرفون 
اإلبصار أو الّسماع و استحسان شمائل المعشوق، فإّن عشق کّل عاشق ظّل و معلول 
لعشق األّول تعالی؛ ل کمعلولیّة األوصاف القهریّة له تعالی فإنّها معلولة له بالعرض أو 
بتوّسط المبادی القهریّة، فإّن کمال الوجود من حیث هو وجود ینتهی إلی الوجوب 

و محّل تحقیقه الحکمة العالیة. و ل شّك في شرافة ذلك کّله��
الجسر  هي  و  خیر  كّل  إلى  المستقیم  الصراط  هي  الّتى  اإلنسانیّة  النّفس  محّله  و 

الممدود بین الجنّة و النّار و هي الکتاب الّذى كتبه الّرحمن بیده��
و من لوازمه�جعُل�الهموم�هّمًا�واحداً�و�کفی�العشق�فضاًل�أن�یجعل�الهموم�هّمًا�

واحداً�و�قد�قال�المولوي�قّدس�سّره:

ـــم� ـــر�صـــد�مه ـــو�قســـمت�شـــده�ب ـــل�ت رمّ�عق و� طـــّم� و� آرزو� هـــزاران� بـــر� �
�تـــا�شـــوی�خوش�چون�ســـمرقند�و�دمشـــقجمـــع�بایـــد�کـــرد�اجـــزا�را�بـــه�عشـــق�

�و�طهارُة�النّفس�عن�جملة�الّرذائل�کما�قال�أیضًا:

ـــد� ـــاک�ش ـــه�ز�عشـــقی�چ ـــه�را�جام ـــر�ک ـــده ـــاک�ش ـــی�پ ـــب�کل ـــرص�و�عی �او�ز�ح
�وای�طبیـــب�جملـــه�عّلتهـــای�مـــاشـــاد�بـــاش�ای�عشـــق�خـــوش�ســـودای�مـــا�
مـــا� نامـــوس� و� نخـــوت� دوای� �ای�تـــو�افالطـــون�و�جالینـــوس�مـــاای�

�فإنّه الیبقى للعاشق المفتون دواعي الغضب و ال الشهوة. و لذا قیل: العشق یحرق 
الشهوة، ال أنّه یوقدها. و ما یُرى من هیجان الّشهوة في بعض فإنّما هي لبقاء النّفس 
البهیمیّة و غلبتها على النفس اإلنسانیّة، أو لسعة النّفس اإلنسانیّة و أخذ البهیمیّة من 
ها، و قد علمت أّن حّظ البهیمیّة من العشق هو قضاء الّشهوة. و منها رقّة  العشق حظَّ
القلب في كّل حال و التّواضع لکّل أحد و السیّما المنسوب إلى المعشوق، و القرُب 
من عالم المجّردات و التّشبّه بالمالئکة. و لذلک  ورد: من عشق و عّف و كتم و مات 

مات شهیداً. و قد قال المولوي بلسانه:

ــالل� ــال�ذو�الجـ ــن�جمـ ــای�مـ �خون�بهـــای�خـــود�خـــورم�کســـب�حـــاللخون�بهـ
و منها�الّزهُد�الحقیقّي في�الدنیا�بال�تکّلف�و�ال�تعب�في�االتصاف�به:
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ـــه�کار� ـــامان�چ ـــر�و�س ـــا�س ـــقان�را�ب ـــان�چـــه�کارعاش ـــد�و�خـــان�و�م ـــا�زن�و�فرزن �ب
 و الّرغبُة�في اآلخرة�و�طلب�الخالص�من�سجن�الدنیا:

�مـــردن�عّشـــاق�خـــود�یـــک�نـــوع�نیســـت�عاشـــقان�را�هـــر�زمانـــي�مردنیســـت�
ـــدی� ـــور�ه ـــان�دارد�از�ن ـــد�ج ـــدااو�دو�ص ـــر�دم�ف ـــد�ه ـــد�را�میکن �و�ان�دو�ص

و  متعّلقه�بحسب الّظاهر هو األوجه الحسان بإعداد اإلبصار أو الّسماع و نغم األلحان 
بإعداد الّسماع فقط ـ و قد یکون تعّلق العشق باألوجه الحسان بإعداد غلبة الّشهوة 
مع النّظر أو الّسماعـ  و شرف حسن الّصورة ثابت بالکتاب و السنّة و العقل و الفطرة، 
و المنکر له خارج عن الکّل و من الیُمیّز بین الّصور الحسان و غیرها لیس بإنسان��
و دقیق النّظر یقتضي أن یکون متعّلق العشق أمراً غیبیًّا متجّلیًا على العاشق من مرآة 
جمال المعشوق، و لّما كان ازدیاد حسن الّصورة و بهاؤها دلیاًل على ازدیاد حسن 
السیرة و صفاء النفس و كان ازدیاد صفاء النفس موجبًا الشتداد تجّلي ذلک األمر 
الغیبي؛ فکّلما كانت الصورة أحسن كان تجّلي األمر الغیبّي أشّد و بحسب اشتداده 
یشتّد العشق. و مّما یدّل على أّن متعّلق العشق هو األمر الغیبّي ال الحسن البشرّي 
انسلى من حرقة  أمراً جسمانیًّا النطفى حرارة شوقه و  المعشوق  لو كان  أنّه  فقط، 
فرقته عند الوصول إلى معشوقه، و الحال أّن العاشق إذا وصل إلى المعشوق و�حصل 

له االتصال الجسمانّي ازداد حرقته و اشتّد لوعته؛�کما�قیل�

مشـــوقة� بعـــد� النّفـــس� و� �إلیهـــا�فهـــل�بعـــد�العنـــاق�تدانـــياُعانقهـــا�
ــي  ــزول حرارتـ ــي یـ ــا كـ ــم فاهـ  فیـــزداد مـــا یبقـــى مـــن الهیجـــانو ألثـ

�و�أنّه�لو�حصل�للعاشق�اتّصال�ملکوتّي�بالمعشوق�لتسّلی�عن�صورته الجسمانیّة،�
کما�نقل�عن�المجنون�العامرّي�أنّه�وقفت�علی�رأسه�لیلی العامریّة فقالت:�یا�مجنون!�
أنا�لیالک��فلم�یلتفت�إلیها�و�قال:�لي�منک�ما�یغنیني��و�قد�قال�المولوي�قّدس�سّره�

برهانًا�علی�هذا�المطلب:�

ـــت�آن� ـــورت�نیس ـــت�ص ـــه�معشوقس �خـــواه�عشـــق�ایـــن�جهـــان�خـــواه�آن�جهـــان�آنچ
ـــو�عاشـــق�گشـــته�ای� ـــر�صـــورت�ت �چـــون�بـــرون�شـــد�جـــان�چرایش�هشـــته��ایآنچـــه�ب
�عاشـــقا�وا�بیـــن�کـــه�معشـــوق�تـــو�کیســـت�صورتـــش�برجاســـت�این�زشـــتی�ز�چیســـت�
�عاشـــق�اســـتی�هـــر�کـــه�او�را�حـــّس�هســـت�آنچه�محســـوس�اســـت�اگر�معشـــوقه�اســـت�
ـــدچـــون�وفـــا�آن�عشـــق�افـــزون�مي�کنـــد� ـــون�مي�کن ـــورت�دگرگ ـــا�ص ـــی�وف �ک

 و غايته قد علم أنّها التجّرد من مقتضیات الشهوة و الغضب و من أدناس الدنیا و 
التعّلق باآلخرة، بل باللـه و ال شرف أشرف�منها��



239

ما  الشریفة. و قد یعرضها  الخصائل  الحسان من  الشدیدة لألوجه  المحبّة  أّن  فُعلم 
تصیر بسببه مذمومةً  كتعّشق المقّربین و افتتانهم بالّصور المالح أو الّسماع؛ فإّن هذا 
المقّربین.  إلى  بالنّسبة  سیّئة  هو  و  الیمین  أصحاب  و  األواسط  أوصاف  من  العشق 
بالّسماع أو األوجه الحسان. و  افتتانهم  المشایخ  الکّملین من  و قد نقل عن بعض 
مثل تعّشق من اشتّد بتعّشقه نار الّشهوة ـ سواء كان نفسه البهیمیّة غالبًة على نفسه 
اإلنسانیّة أو مغلوبًة ـ فإنّه بسبب اشتداد الّشهوة و اقتضاء الفجور یصیر مذمومًا عقاًل 
و ذوقًا و حرامًا شرعًا. و لّما كان عشق أكثر الخلق مورثًا الشتعال نار الّشهوة و مؤّدیًا 
بهم إلى الفجور ورد النّهي عن النّظر إلى األمارد و التّشبّب باألجانبة و ذّم أهل الّذوق 

ذلک كما قال المولوي:

ـــودعشـــق�هائی�کـــز�پـــی�رنگـــی�بـــود� ـــی�ب ـــت�ننگ ـــود�عاقب ـــق�نب �عش
و�الیوجد�آثار�العشق�الممدوح�في�ذلک،�بل�هو�من�توابع�الّشره�المذموم�«1

***
ترجمة بخشی از فقرات:��� اّما�عشق�و�شوقی�که�انسان�را�از�خود�بی�خود�نموده�
و�از�اختیار�بیرون�می�آورد،�و�جز�به�صورتهای�زیبا�و�نیکو،�و�گاهی�نیز�به�صداهای�
سرودخوانان�و�آوازهای���موزون�تعّلق�نمی�گیرد،�در�مورد�این�عشق�کلمات�اصحاب�
بیان�و�ارباب�ذوق�و�وجدان�مختلف�است�که�آیا�از�خصلت�های�خوب�است�یا�از�

رذائل؟
بیشتر�عقال�را�عقیده�بر�آن�است�که�عشق�رذیلت�است�و�مستلزم�رذیلت�هائی�زیاد�
و�اوصافی�مذموم�،�مانند�بطالت�و�بیکاری�در�دنیا�و�اضطراب�و�ترس�و�بیداری�شبها�
و�زردی�رنگ�و�گود�رفتن�چشمها�و�خروج�حرکات�از�میزان�عقل��و�لذا�گفته�شده�

که�عشق�جنونی�إلهی�یا�مرضی�سوداوی�و�جنونی�حیوانی�است�
و�نیز�از�آثار�بد�عشق�آن�است�که�صاحب�عشق�از�نصیحت�و�نهی�دیگران�پند�
نمی�گیرد،�بلکه�چه�بسا�در�اثر�نهی،�حال�وی�اشتداد�پیدا�می�کند،�چنانچه�مولوی�

گفته:

ـــو� ـــد�ت ـــن�از�پن ـــد�م ��عشـــق�را�نشـــناخت�دانشـــمند�تـــوســـخت�تر�شـــد�بن
�و�از�ترساندن�به�حبس�و�کشتن�نمی�ترسد�چنانکه�وی�گفته�است:

�تشـــنۀ��زارم�بـــه�خـــون�خویشـــتن�تـــو�مکـــن�تهدیـــدم�از�کشـــتن�کـــه�مـــن�

1. بیان�السعادة، ج2،�ص�356�-353�
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ـــر�اوگـــر�بریـــزد�خـــون�مـــن�آن�دوســـت�رو� ـــان�جـــان�برافشـــانم�ب ـــای�کوب �پ
و� است،� بیگانه� خود� همنوعان� با� عاشق� که� است� این� عشق� سوء� آثار� از� نیز� و�
می�خواهد�گوشه�گیری�و�خلوت�اختیار�کند��تمام�هّمش�را�مقصور�بر�لقای�معشوق�
نموده�و�از�هر�کاری�جز�لقاء�او�نفرت�دارد،�اگر�چه�موجب�ترک�عبادات�و�اعمال�

اخروی�باشد��چنانچه�مولوی�گفته:

ــودغیـــر�معشـــوق�ار�تماشـــائی�بـــود�� ــودائی�بـ ــرزه�سـ ــود�هـ ــق�نبـ �عشـ
�هـــر�چـــه�جز�معشـــوق�باقی�جمله�ســـوختعشـــق�آن�شـــعله�اســـت�کو�چـــون�برفروخت�

�و�نیز�این�مرحله�از�عشق�در�بعضی�موارد�مقتضی�فسق�و�فجور�و�اشتداد�شهوت�
حیوانی�است�به�نحوی�که�انسان�اختیار�خویش�را�از�دست�داده�و�مبادرت�به�امری�

می�کند�که�شارع�از�آن�منع�و�نهی�کرده�است�
�اینان�می�گویند�همۀ�این�ها�که�ذکر�شد�از�رذائل�و�مناهی�است�که�شرع�تحریم�کرده�

و�یا�مکروه�شمرده�است�
اّما�بعضی�از�اهل�نظر�و�همۀ�عرفا�و�صوفیه�گفته�اند�که�خود�عشق�فی�حّد�نفسه�
از�فضیلت�های�نفسانی�است��اگر�چه�نسبت�به�کسی�که�بهیمیّت�بر�او�غلبه�کرده�
بالعرض�تبدیل�به�رذیله�می�گردد؛�و�همچنین�نسبت�به�کسی�که�مشغول�به�خداست�

موجب�رویگردانی�از�موجود�عالی�تر�به�پست�تر�می�گردد�
و�تحقیق�حّق�در�این�باره�این�است�که�بگوییم:�شرافت�اوصاف��به�واسطۀ�یکی�از�
این�موارد�است:�شرافت�مبادی�آنها؛�شرافت�جایگاه�هایی�که�در�آن�تحّقق�می�یابند؛�
شرافت�لوازمشان؛�شرافت�آنچه�بدان�تعّلق�می�گیرند�و�شرافت�غایات�آنها��و�همۀ�
این�ها�در�عشق�انسان�نسبت�به�صورتهای�زیبا�و�آوازهای�خوانند�گان�جمع�شده�
است؛�و�تخّلف�بعضی�از�اوصاف�در�بعضی�مواقع�به�سبب�امری�عرضی�منافاتی�با�
اقتضاء�ذاتی�ندارد،�چه�عشق�ذاتًا�مقتضی�همۀ�این�اوصاف�است�اگر�امر�عارضی�با�

آن�معارضه�نکند�
اّما�مبدأ�قریب�عشق،�لطافت�نفس�و�ظرافت�ادراک�و�رقّت�قلب�است؛�و�لذا�می�بینی�
که�نفوس�غلیظ�و�محکم�و�دلهای�خشک،�از�محبّت�و�عشق�خالی�است�مانند�أکراد�

که�از�عشق�جز�جماع�چیزی�نمی�دانند�
و�مبدأ�بعید�عشق،�خداوند�متعال�است�به�توّسط�مبادی�عالیه،�بدین�گونه�که�خداوند�
دیدن�یا�شنیدن�و�نیکو�شمردن�شمایل�معشوق�را�آماده�و�مهیّا�می�سازد،�چه�عشق�
هر�عاشقی�سایه�و�معلول�عشق�خداوند�است،�ولی�نه�مثل�معلولیّت�اوصاف�قهریّه�
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نسبت�به�خدای�متعال�که�آن�اوصاف�معلول�او�هستند�بالعرض�یا�به�توّسط�مبادی�
قهریّه��زیرا�که�کمال�وجود�از�آن�جهت�که�وجود�است�منتهی�به�وجوب�می�شود،�و�
محّل�تحقیق�این�مطلب،�حکمت�متعالیه�است��و�به�هر�حال�شّکی�نیست�که�مبادی�

عشق�شریف�است��
اّما�جایگاه�تحّقق�عشق�،�نفس�انسانی�است�که�صراط�مستقیم�به�سوی�هر�خیر�است�
نار�کشیده�شده،�و�همان�کتابی�است�که�رحمان�به� و�پلی�است�که�بین�جنّت�و�

دست�خود�نوشته�است��
و�از�لوازم�عشق�تبدیل�نمودن�همۀ�همّ�وغم�ها�به�یک�هّم�است،�و�در�فضل�عشق�
همین�بس�که�همۀ�هموم�را�هّم�واحد�قرار�می�دهد��همچنانکه�مولوی�قّدس�سّره�

گفته�است:

ـــّم� ـــر�صـــد�مه ـــو�قســـمت�شـــده�ب ـــل�ت رمّ�عق و� طـــّم� و� آرزو� هـــزاران� بـــر� �
�تـــا�شـــوی�خوش�چون�ســـمرقند�و�دمشـــقجمـــع�بایـــد�کـــرد�اجـــزا�را�بـــه�عشـــق�

�و�نیز�از�لوازم�عشق�پاک�شدن�نفس�از�همۀ�رذیلت�ها�و�بدیها�است،�چنانکه�همو�
در�این�باره�گفته�است:�

ـــد� ـــاک�ش ـــه�ز�عشـــقی�چ ـــه�را�جام ـــر�ک ـــده ـــاک�ش ـــی�پ ـــب�کّل ـــرص�و�عی �او�ز�ح
ـــا� ـــودای�م ـــق�خوش�س ـــاش�ای�عش ـــاد�ب �و�ای�طبیـــب�جملـــه�عّلتهـــای�مـــاش
مـــا� نامـــوس� و� نخـــوت� دوای� �ای�تـــو�افالطـــون�و�جالینـــوس�مـــاای�

�چه�عاشق�مفتون�و�دیوانه�را�انگیزه�های�غضب�و�شهوت�باقی�نمی�ماند،�و�لذا�گفته�
شده�که�عشق�شهوت�را�می�سوزاند،�نه�این�که�آن�را�می�افروزد�و�دامن�می�زند��و�
این�که�در�بعضی�موارد�هیجان�شهوت�دیده�می�شود�عّلت�آن�یا�بقای�نفس�بهیمی�
و�غلبۀ�آن�بر�نفس�انسانی�است،�و�یا�سعه�و�گستردگی�نفس�انسانی�است�و�این�
که�بهیمیّت�نیز�سهم�خود�را�از�عشق�می�گیرد؛�و�دانستی�که�سهم�بهیمیّت�از�عشق�

عبارت�از�قضاء�شهوت�و�برآورده�ساختن�این�حاجت�است�
هر�کس� به� نسبت� تواضع� و� هر�حال،� در� است� قلب� رقّت� لوازم�عشق� از� نیز� و�
مخصوصًا�به�کسی�که�منسوب�به�معشوق�باشد��و�از�لوازم�عشق�نزدیکی�به�عالم�
مجرّدات�و�تشبّه�به�مالئکه�است��و�لذاست�که�وارد�شده:�هر�کس�عاشق�شود�و�
عّفت�ورزد�و�کتمان�نماید�و�مرگ�او�فرا�رسد�شهید�مرده�است��مولوی�به�زبان�

عاشق�گفته:
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ــالل� ــال�ذو�الجـ ــن�جمـ ــای�مـ �خون�بهـــای�خـــود�خـــورم�کســـب�حـــاللخون�بهـ
�و�از�لوازم�عشق،�زهد�حقیقی�در�دنیا�است�که�بدون�هیچ�تکّلف�و�سختی�برای�

عاشق�حاصل�می�شود�

ـــه�کار� ـــامان�چ ـــر�و�س ـــا�س ـــقان�را�ب �بـــا�زن�و�فرزنـــد�و�خان�و�مـــان�چـــه�کارعاش
�و�نیز�از�لوازم�عشق�رغبت�به�آخرت�و�طلب�خالصی�از�زندان�دنیاست�

ـــت� ـــی�اس ـــی�مردن ـــر�زمان ـــقان�را�ه ـــوع�نیســـت�عاش ـــک�ن ـــاق�خـــود�ی ـــردن�عّش �م
ــدی� ــور�هـ ــان�دارد�از�نـ ــد�جـ �و�آن�دو�صـــد�را�می�کنـــد�هـــر�دم�فـــدااو�دو�صـ

و�اّما�متعلَّق�عشق،�برحسب�ظاهر�صورتهای�زیبا�است�به�واسطۀ�دیدن�یا�شنیدن�و�
نغمه�های�ألحان�است�به�واسطۀ�شنیدن�فقط��البته�گاهی�هم�تعّلق�عشق�به�صورتهای�

زیبا�به�سبب�غلبه�کردن�شهوت�با�نگاه�کردن�یا�شنیدن�صورت�می�پذیرد�
شرافت�زیبایی�صورت�با�کتاب�و�سنّت�و�عقل�و�فطرت�ثابت�شده�است،�و�کسی�
که�منکر�آن�باشد�از�دائرۀ�امور�مذکوره�خارج�شده�است،�و�در�واقع�کسی�که�بین�

صورت�زیبا�و�غیر�آن�تمیز�ندهد�اصاًل�انسان�نیست�
اّما�آنچه�نظر�دقیق�اقتضا�می�کند�این�است�که�متعلَّق�عشق�امری�غیبی�باشد�که�بر�
عاشق�از�آینۀ�جمال�معشوق�متجّلی�گشته�است؛�و�از�آنجا�که�زیباتربودن�صورت�و�
طراوت�آن،�دلیل�بر�افزونی�حسن�سیرت�و�صفای�نفس�است،�و�از�طرفی�ازدیاد�
صفای�نفس�موجب�اشتداد�تجّلی�آن�امر�غیبی�می�شود؛�لذا�هر�اندازه�که�صورت�
زیباتر�باشد�تجّلی�آن�امر�غیبی�شدیدتر�می�گردد،�و�بر�حسب�اشتداد�آن،�عشق�نیز�

شّدت�می�یابد�
و�از�چیزهایی�که�داللت�می�کند�بر�این�که�متعّلق�عشق�آن�امر�غیبی�است،�نه�صرف�
زیبایی�بشری؛�این�است�که�اگر�معشوق�یک�امر�جسمانی�بود�باید�وقتی�که�عاشق�به�
وصال�او�می�رسید،�آتش�شوقش�خاموش�گردیده�و�سوزش�فراقش�تسّلی�می�یافت؛�
در�حالی�که�برعکس�وقتی�که�عاشق�به�معشوق�می�رسد�و�اتّصال�جسمانی�برای�او�
حاصل�می�شود،�حرارت�او�فزونی�یافته�و�ناآرامی�اش�شّدت�می�یابد،�چنانچه�گفته�

شده:

مشـــوقة  بعـــد  النّفـــس  و   إلیهـــا فهـــل بعـــد العنـــاق تدانـــي اُعانقهـــا 
ــي  ــزول حرارتـ ــي یـ ــا کـ ــم فاهـ  فیـــزداد مـــا یبقـــی مـــن الهیجـــانو ألثـ

�و�نیز�دلیل�بر�غیبی�بودن�عشق�این�که�وقتی�برای�عاشق�اتّصال�ملکوتی�به�معشوق�
حاصل�می�شود،�نسبت�به�صورت�جسمانی�او�سرد�و�بی�نیاز�می�شود��چنانچه�از�
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مجنون�عامری�نقل�شده�که�لیلی�عامریّه�بر�سر�او�ایستاد�و�گفت:�ای�مجنون�من�
لیالی�توام��مجنون�به�او�توّجهی�نکرد،�و�گفت:�من�از�تو�چیزی�دارم�که�مرا�بی�نیاز�

می�کند��و�مولوی�در�مقام�برهان�بر�این�مطلب�گفته�است:

�خـــواه�عشـــق�ایـــن�جهـــان�خـــواه�آن�جهـــان�آنچـــه�معشـــوق�اســـت�صـــورت�نیســـت�آن�
ـــو�عاشـــق�گشـــته�ای� ـــر�صـــورت�ت �چـــون�بـــرون�شـــد�جـــان�چرایش�هشـــته�ای�آنچـــه�ب
�عاشـــقا�وابیـــن�کـــه�معشـــوق�تـــو�کیســـت�صورتـــش�برجاســـت�این�زشـــتی�ز�چیســـت�
��عاشـــق�اســـتی�هـــر�کـــه�او�را�حـــّس�هســـت�آنچه�محســـوس�اســـت�اگر�معشـــوقه�اســـت�
ـــدچـــون�وفـــا�آن�عشـــق�افـــزون�می�کنـــد� ـــون�می�کن ـــورت�دگرگ ـــا�ص ـــی�وف �ک

و�اّما�غایت�عشق؛�دانسته�شد�که�تجّرد�از�مقتضیات�شهوت�و�غضب�و�از�پلیدیهای�
دنیا�و�تعّلق�به�آخرت،�بلکه�به�خداست؛�و�هیچ�غایتی�شریف�تر�از�آن�نیست�

محّصل�کالم�آنکه�محبّت�شدید�به�زیبارویان�از�خصلت�های�شریفه�است��البته�گاهی�
چیزی�عارض�می�شود�که�به�سبب�آن�مذموم�و�ناپسند�می�شود،�مانند�عشق�ورزی�
مقّربین�و�مفتون�شدن�آن�ها�به�صورتهای�ملیح�یا�به�سماع؛�چه�اینکه�این�عشق�از�
اوصاف�متوّسطین�و�اصحاب�یمین�است�و�نسبت�به�مقّربین�سیّئه�محسوب�می�شود��
البتّه�از�بعضی�از�بزرگان�و�کاملین�از�مشایخ�نقل�شده�که�آن�ها�به�سماع�و�صورتهای�

زیبا�مفتون�گردیده�اند�
و�همچنین�مانند�عشق�ورزی�کسی�که�با�عشق�ورزی�آتش�شهوتش�اشتداد�پیدا�کند�
ـ�خواه�نفس�بهیمی�او�غالب�بر�نفس�انسانی�اش�باشد�یا�مغلوب�ـ�چه�اینکه�عشق�
به�سبب�اشتداد�شهوت�و�اقتضاء�فسق�و�فجور�از�نظر�عقل�و�ذوق�ناپسند،�و�از�نظر�

شرع�حرام�می�گردد�
و�چون�عشق�بیشتر�مردم�موجب�اشتعال�آتش�شهوت�گشته�و�منجّر�به�فجور�و�گناه�
می�شود�از�نگاه�کردن�به�أمردان�و�عشق�ورزیدن�به�زنان�نامحرم�نهی�وارد�شده،�و�

اهل�ذوق�آن�را�ناپسند�دانسته�اند��چنانکه�مولوی�گفته�است:

ـــود� ـــی�ب ـــی�رنگ ـــز�پ ـــق�هایی�ک ـــودعش ـــی�ب ـــت�ننگ ـــود�عاقب ـــق�نب �عش
�در�این�نوع�عشق�آثار�عشق�ممدوح�یافت�نمی�شود،�بلکه�از�توابع�حرص�و�آز�

است�که�مذموم�است�
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نامة حضرت عاّلمه آية  اللـه حسینی طهرانی قّدس سّره دربارة  ضمیمة 5: 
تهمت تجویز لواط به ماّلصدرا

بسم��اللـه�الرحمن�الرحیم
جناب�محترم�آقای����زیدتوفیقه

نام�سرکار�رسید�که�در�آن�مرقوم�داشته�اید�که� به�نشانی�و� نامه�ای� از�سالم�و�إکرام؛� بعد�
شخص�معّممی�که�از�فرقۀ�شیخیّه�بوده�است�گفته�است�که:�مّلصدرا�در�جلد�هفتم�از�چاپ�جدید�
أسفار�در�فصلی�به�نام�عشق�مجازی�به�طرفداری�از�لواط�با�بچگان�مطالبی�نگاشته،�و�در�آنجا�از�این�

امر�دفاع�کرده�است��و�از�حقیر�واقعیّت�این�إخبار�را�خواسته�بودید!
عرض�می�شود:�این خبر دروغ محض است؛ و افتراء و اتّهامی است که قابل آمرزش 
نیست؛�و در موقف عرصات باید جواب دهند��فخر�فالسفۀ�اسالم�مرحوم�صدرالمتألّهین�که�اصوالً�
مبنای�فلسفۀ�خود�را�با�مشاهدات�عرفانی�و�وجدانی،�و�تطبیق�کامل�با�شرع�و�شریعت�حضرت�
محّمدی�پایه�ریزی�کرده�است؛�و�خود�در�سیروسلوک�خود�همین�راه�را�طّی�کرده�و�هفت�بار�پیاده�به�
مّکۀ�معّظمه�مشّرف�شده،�و�در�سفر�آخر�در�راه�رحلت�کرده�است؛�و�در�اقامت�گاه�خود�در�قهستان�
قم�هر�وقت�به�مطلب�دشواری�دچار�می�شده�است،�برای�حّل�علمی�آن�به�قم�می�آمده�و�در�کنار�
قبر�حضرت�معصومه�سالم��اللـه�علیها�متوّسل�می�شده�است�تا�در�همانجا�برای�او�آن�مشکلۀ�علمی�
حّل�می�گردیده�است؛�را�بجهت�فرار�از�فلسفۀ�عمیق�و�حکمت�متعالیۀ�او�که�زنده�کنندۀ�جان�ها�و�
رشد�دهندۀ�افکار�به�مبانی�حقیقت�و�آبشخوار�شریعت�است،�به�چنین�افتراهائی�متّهم�نمودن�گناه�

غیر�قابل�غفران�است�
مّلصدرا�رضوان��اللـه�علیه�در�فصل��15به�اثبات�رسانیده�است�که�جمیع�موجودات�عاشق�
خداوند�متعال�هستند�و�همگی�مشتاق�لقای�او�بوده،�و�در�وصول�به�دار�کرامت�او�رهسپارند��و�در�
فصل��16با�بیانی�دیگر�معنای�سریان�عشق�را�در�تمام�اشیاء�مدلّل�ساخته�است��و�در�فصل��17به�
اثبات�رسانیده�است�که�گرچه�معشوق�حقیقی�برای�جمیع�موجودات،�همان�خیر�مطلق�و�جمال�
معشوق� موجودات� أصناف� از� یک� هر� آنکه� اّل� است،� الوجود� واجب� ذات�حضرت� یعنی� أکمل�
جمیع� و� می�کند؛� پیدا� ذوالجالل� ذات� عشق� سوی� به� راه� او،� با� تعّشق� به�واسطۀ� که� دارد� خاّصی�

معشوقان�عالم�حجاب�و�پرده��برای�لقاء�و�وصول�خدا�هستند�
و�در�فصل��18مدلّل�ساخته�است�که�در�عالم�وجود�هر�مرتبۀ�مادون،�نسبت�به�مرتبۀ�مافوق�
به�آن�مرتبه�به�واسطۀ�قّوۀ�شوقی�که�دارد�در�حرکت�آمده�و�سیر� عشق�می�ورزد؛�و�برای�وصول�
تکاملی�خود�را�انجام�می�دهد��و�در�فصل�نوزده�بحثی�در�عشق�کسانی�که�دارای�روح�لطیف�و�
نفس�آرام�و�ظرافت�طبع�]بوده[�و�دقّت�در�امور�لطیفه�و�دقیقه�دارند�می�نماید،�و�به�اثبات�می�رساند�
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� که:�جمال�در�عالم�وجود،�یک�اسمی�از�أسماء�خداوند�است�و�بر�اساس�»إّن��اللـه�جمیٌل و یحبُّ
الَجمال«�و�گرایش�به�جمال�و�حسان�الوجوه،�جزء�غریزۀ�فطری�برای�پیمودن�سیر�تکامل�و�وصول�
به�منبع�الجمال�و�الکمال�است،�و�بر�همین�اساس�از�رسول�اکرم�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�وارد�شده�
است�که:�»اطُلبُوا الَخیَر ِعنَد ِحَسان الُوُجوه«؛�و�نیز�از�رسول�اکرم�وارد�شده�است�که�مقّرر�داشته�
بودند:�کسانی�که�از�قبل�طوائف�و�أقوام�به�عنوان�نمایندگی�و�پیغام�به�حضورش�مشّرف�می�شوند�

دارای�دو�خاّصه�باشند:�یکی�نامشان�خوب�باشد؛�و�دیگر�آنکه�زیباچهره�و�نیکوروی�باشند�
مّلصدرا پس�از�بحث�طویل�اثبات�می�کند�که:�عشق�که�همان�تجاذب�أرواح�و�نفوس�باشد�
یک�امر�معنوی�و�روحانی�است��و�عشقی�که�مبدأ�آن�قوای�بهیمیّه�و�شهوت�باشد�عشق�نیست؛�آن�

عشق�معنوی�است�که�سالک�را�از�مراحل�مجاز�عبور�می�دهد����
این�محّصل�مطلب�و�خالصه�ای�بود�که�عرض�شد��آنگاه�دشمنان�حکمت�اسالم�تحریف�
أسفار� کتاب� اینست� می�کنند�� ذکر� آوردید� را� آن� نمونۀ� که� عبارتی� آن� با� و� نموده،� تصحیف� و�
صدرالمتألّهین�که�در�همه�مکاتب�و�مدارس�موجود؛�و�علماء�و�فضالء�پیوسته�با�آن�سروکار�دارند��
این�حقیر�وقت�برای�پاسخگوئی�به�سؤاالت�را�ندارم�چون�فعاًل�تمام�اوقات�شبانه�روزی�من�صرف�
نوشتن�دورۀ�علوم�و�معارف�اسالم�می�شود��و�إن�شاء��اللـه�تعالی�با�انتشار�آن�دوره�به�تمامه�و�کماله�
تمام�این�گونه�اشکاالت�رفع�می�گردد��و�چون�این�اتّهامی�به�حکیم�عظیم��القدر�اسالم�بود؛�لذا�به�

جواب�آن�مبادرت�شد�
والسالم��علیکم�و�رحمة  اللـه  و بركاته

مشهد�مقّدس
سیّد�محّمد�حسین�الحسینی�الطهرانی

�10شّوال�11405

1. پایگاه�علوم�و�معارف�اسالم،�مکتوبات�خطی،�نامه�ها�
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ضمیمة 6: حسن استعمال ماّدة »عشق« دربارة خداوند متعال و أولیاء وی
برخی�از�مخالفین�عرفان�استعمال�ماّدۀ�»عشق«�را�دربارۀ�خداوند�متعال�و�أولیاء�وی�مذموم�
دانسته�و�از�همین�رو�اشعار�عرفانی�متداول�را�مخالف�مذاق�شارع�شمرده�اند��این�گروه�معموالً�به�

دو�دلیل�در�این�باب�تمّسک�کرده�اند:
دلیل اّول:�ماّدۀ�»عشق«�در�آیات�و�روایات�دربارۀ�عشق�ممدوح�به�کار�نرفته�است،�چرا�
امور� آن�در� استعمال� از� باید� به�همین�جهت� آن�أخذ�شده�است�1و� معنای�عرفی� که�شهوت�در�

غیرشهوانی�احتراز�جست�
پاسخ:�گرچه�عشق�در�روایات�در�عشق�مذموم�نیز�استعمال�شده�،�ولی�در�موارد�ممدوح�نیز�

به�کار�رفته�است؛�مانند:�
1. عن رسول    اللـه  صّلی  اللـه علیه و آله و سّلم: 

َغ لَها َفُهَو  »أفَضُل النّاِس َمن َعِشَق العِبادَة فعانََقها و أَحبَّها بَِقلبِِه و باَشَرها بَِجَسِدهِ و تََفرَّ
لیُبالي َعَلی ما أصبََح مِن الّدنیا َعَلی ُعسٍر أم َعَلی یُسٍر.«2

عّلمه�مجلسی�در�ذیل�این�روایت�می�فرماید:
»بیان: َعِشَق من باب تَعَِب و السم »العِشق« و هو اإلفراط في المحبة أي أحبّها حبًّا 
مفرطًا من حیث کونه وسیلًة إلی القرب الذي هو المطلوب الحقیقي. و ربّما یتوّهم 
أّن العشق مخصوص بمحبّة اُلمور الباطلة فلیُستعمل في حبّه سبحانه و ما یتعّلق 

به؛ و هذا یدّل علی خلفه�«�3
2��عن�رسول����اللـه�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم:

»إّن الَجنَّة ألشَوُق إلَی َسلماَن مِن َسلماَن إلَی الَجنّةِ و إّن الَجنَّة ألعَشُق لَِسلماَن مِن 
َسلماَن إلی الَجنَّة.«4

سیّدالشهداء  معّلی�و�حضرت� کربالی� در�وصف� علیه�الّسالم� أمیرالمؤمنین� از�حضرت� ��3
علیه السالم و اصحابشان روایت شده:�

»َمصارُِع ُعّشاٍق ُشَهداَء لیَسبُِقُهم َمن کاَن َقبَلُهم َو لیَلَحُقُهم َمن بَعَدُهم.«5
4��در�روایت�معروف�به�»نثرالّدرر«�از�حضرت�امام�صادق�علیه�السالم�روایت�شده�است:�

1. رک�نفس�الرحمن،�ص354-352�
2. الکافي،�ج2،�ص83،�ح3�

3. بحاراألنوار،�ج�67،�ص253�
4. روضةالواعظین، ج�2،�ص282؛�بحاراألنوار،�ج�22،�ص341�

5. بحاراألنوار،�ج41،�ص295�
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وَجةِ فیما بَینَها و بَیَن َزوِجها الُموافِِق لَها َعن ثَلِث ِخصال:  ...و إظهاُر  »و ل ِغنَی بِالزَّ
العِشقِ  لَُه بِالِخلبَةِ و الَهیئَةِ الَحَسنَةِ لَها في َعینِه.« 1

5. در��فقه�الرضا�علیه�الّسالم�آمده��است:
»و اعَلم أّن النّساَء َشتَّی فِمنُهنَّ الَغنیَمُة والَغراَمُة و هي الُمتَحبِّبُة لَزوِجها و العاِشَقُة لَُه 

2»... و منهنَّ
6. در�حدیث�قدسی�آمده�است: 

تَُه في ذِکري، َفإذا َجَعلُت  تَُه و لَذَّ »إذا کاَن الغالُِب َعَلی َعبدَي الشتِغاَل بي َجَعلُت ِهمَّ
ِهّمتَُه و لَّذتَُه في ذِکري َعِشَقني و َعِشقتُُه َو َرَفعُت الِحجاَب فیما بَیني َو بَینَُه، ل یَْسهو 
إذا  الّذین  اُولَئَِك  َحّقًا،  األبطاُل  اُولَئَِك  األنبیاءِ،  َکلُم  َکلُمُهم  اُولَئَِك  النّاُس؛  َسها  إذا 

أَردُت بِأهِل الرِض ُعقوبًَة أو َعذابًا َذَکرتُُهم فیها َفَصَرفتُُه بِهِم َعنُهْم.«3
7��و�نیز�در�حدیث�قدسی�آمده�است:

»َمن َطَلبَني َوَجَدني، و َمن َوَجَدني َعَرَفني، و َمن َعَرَفني أَحبَّني و َمن أَحبَّني َعِشَقني، 
و َمن َعِشَقني َعِشْقتُه، و َمن َعِشْقتُه َقتَلتُه، و َمن َقتَلتُه َفَعَليَّ دِیَتُُه، و َمن َعَليَّ دِیَتُُه 

َفأنَا دِیَتُُه.« 4
8��در�مصباح الشریعة�روایت�شده��است:

َجمیَع  ع  َودِّ و  نیا  الدُّ مَِن  ُمرادَِک  و  نَفِسَک  َعلی  َفَکبِّر  وِق  الشَّ َمیداَن  َدَخلَت  »َفإذا 
الَمألوفاِت و اجِزم َعن ِسَوی َمعشوقَِک.«5

روایات�دیگری�نیز�در�باب�عشق�ممدوح�در�بخش�دّوم�کتاب�گذشت�6
داده�نشده�و� به�خداوند�نسبت� آیات�قرآن�و�جوامع�روائی�هیچ�گاه�عشق� دّوم:�در� دلیل 
خطاب�به�او�»یا�عاشق«�و�»یا�معشوق«�گفته�نشده�است،�و�چون�در�به�کاربردن�معانی�مربوط�به�
»قدس�مقام�ربوبیّت�و�الوهیّت«�مثل�اسماء�الُحسنی�شرط�ادب�این�است�که�بر�الفاظی�که�در�شرع�و�
لسان�شارع�مقّدس�و�کتاب�و�سنّت�آمده�اقتصار�شود،�از�این�جهت�تعبیر�از�حّب�به�خدا�به�»عشق«�

1. تحف�العقول،�ص323؛�بحاراألنوار،�ج237�،75؛�عشــق�در�این�روایت�مســّلمًا�ممدوح�اســت�و�به�اطالقش�عشق�
غیرشهوانی�را�نیز�شامل�می�شود�

2. الفقه�المنسوب�لإلمام��الرضا��علیه�السالم،�ص�234؛�بحاراألنوار،�ج�100،�ص�234�
3. عوارف�المعارف،�ص54؛�و�رک�الرسالةالقشیریّة،�ص335�

4. قرةالعیون،�ص366؛�الکلمات المکنونة،�ص80�
5. مصباح الشریعة،�ص�447؛�بحاراألنوار،�ج�67،�ص�24�

  6. رک�فصل�»عشق�عفیف�در�روایات�اهل�سنت«،�ص99�
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و�از�خدا�به�»معشوق«�و�از�بنده�به�»عاشق«�خالف�این�ادب�است��همان�طور�که�خواجۀ�طوسی�
در�اطالق�اسمائی�غیر�از�اسماء�الحسنی�بر�ذات�اقدس�حق�جلّ�اسمه�اظهارنظر�فرموده�و�آن��را�منع�

کرده�است�1
عّلمه�مجلسی�نیز�در�ادامۀ�عبارت�سابق�می�فرماید:�

الفعل  بل  تعالى  على  اللـه  منه  المشتّقة  األسماء  إطالق  عدم  األحوط  كان  إن  »و 
المشتّق منه أیضًا بناًء على التوقیف�«

پاسخ: اگر�مراد�این�است�که�در�زبان�فارسی�این�استعمال�خالف�ادب�است�ـ�چنانکه�در�
اشعار�فارسی�عرفانی�متداول�است�ـ�به�هیچ�وجه�صحیح�نیست؛�چون�هیچ�دلیلی�وجود�ندارد�که�
الفاظ�مستعمل�در�زبان�فارسی�در�زبان�عربی�نیز�به�همان�شکل�مستعمل�باشد��همانطور�که�نه�لفظ�
خدا�در�لسان�قرآن�و�روایات�به�کار�می�رود�و�نه�تعبیر�»قدس�مقام�ربوبیّت«�که�در�این�عبارات�

استفاده�شده�است�
عشق�در�زبان�فارسی�به�معنای�محبّت�شدید�است�و�بار�منفی�نیز�ندارد�و�کاماًل�طبیعی�
است�که�به�جای�تعبیر�حّب�شدید�و�نظیر�آن�که�در�روایات�آمده�است�در�معادل�فارسی�از�عشق�

استفاده�شود�
اّما�اگر�مراد�استعمال�این�کلمه�در�زبان�عربی�است،�باید�دانست�که�این�کلمه�در�زبان�عربی�
در�قرون�أخیر�هیچ�بار�منفی�ندارد�و�اگر�فرض�کنیم�در�عصر�نصوص�مشعر�به�محبّت�مذموم�بوده�
و�لذا�بر�خداوند�اطالق�نمی�شده،�در�عصر�کنونی�منقول�گشته�است�و�لذا�اطالق�اسنادی�آن�دربارۀ�

خداوند�جائز�است��آری�اطالق�اسمی�آن�شاید�مطابق�احتیاط�نباشد�2
در�أدعیۀ�معصومین�علیهم�الّسالم�بسیار�است�الفاظی�که�استعمال�ماّدۀ�آن�به�شکل�اسمی�بر�
خداوند�مأثور�نیست�ولی�اسناد�آن�بی�مانع�است؛�مانند�آنکه�می�گوئیم:�و َوصُلَك ُمنَی نَفسي و إلَیَك 
َشوقي و في َمَحبَّتَِك َولَهي و إلَی َهواَك َصبابَتي؛��3درعین�حال�»موصول«�و�»مشوق�إلیه«�و�»مهوّی«�و�

»مصبوب�إلیه«�می�تواند�از�أسماء�إلهی�نباشد��
محّقق�سبزواری�در�این�باره�می�فرماید:

ه، كالمحبّة و المشیّة و نحوهما و إن لم نُطلق بعَضها علیه  »قولنا: أو ما شئَت َفَسمِّ

1. بیانات حضرت آیة   اللـه�حاج��شیخ�لطف���اللـه�صافی�گلپایگانی،�مجلۀ�نور�الصادق�علیه�السالم،�ش�12،�ص��9ـ�11؛�و�
رک�شرح الزیارةالجامعةالکبیرة�للشیخ�أحمد�األحسائي،�ج1،�ص216،�ذیل�فقرۀ�»التاّمین في محبّة    اللـه«�

2. اطالق�أســمائی�که�صدق�آنها�بر�ذات�مشکوک�است�و�نیز�أســمائی�که�اطالق�اسمیش�موجب�نقص�است،�مانند:�
المستهزئ�و�الماکر�و����صحیح�نیست�)و�توقیفیّت�أسماء�مربوط�به�این�دو�حوزه�است(�ولی�در�غیر�این�صورت�هیچ�

دلیلی�بر�عدم�جواز�وجود�ندارد�و�در�هر�حال�اطالق�وصفی�آن�جائز�می�باشد�
3. بحاراألنوار،�ج91،�ص148�
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تسمیًة بحسب التّوقیف الّشرعّي لکن یجوز إسناداً كما هو مشروح في علم الکالم، 
و أّما لفظ العشق فهو كلفظ المحبّة في المعنى��

ـــق� ـــّب�و�عش ـــان�ح ـــی�در�می ـــت�فرق �شـــام�در�معنـــی�نباشـــد�جـــز�دمشـــق�نیس
و في ُكتب الحکماء و العرفاء متداول. و في القدسي: َمن َعِشَقنی َعِشقتُُه ـ الحدیث. 

إّل�أّن النّبّي بما هو نبّي آٍت باآلداب لم یداوله حراسًة للنظام�«1
آری،�اگر�کلمه�ای�معادل�با�عشق�)به�معنای�محبّت�بسیار�شدید(�در�زبان�عربی�یافت�شود�
که�کثرت�استعمال�آن�مخّل�به�فصاحت�نباشد،�مسّلمًا�استعمال�آن�در�زبان�عربی�بلکه�فارسی�بهتر�
از�لفظ�عشق�است،�زیرا�تشبّه�به�الفاظ�قرآن�و�سنّت�و�نزدیک�تر�شدن�به�آن�ـ�گرچه�واجب�نیست�

ـ�مسّلمًا�امری�راجح�و�مطلوب�است،�ولی�سخن�در�یافتن�چنین�کلمه�ای�است�
مرحوم�حضرت آیة�الحق�و�العرفان�حاج�میرزا�علی�قاضی�أفاض��اللـه�علینامن�برکات�علومه�

بیانی�بسیار�شیرین�در�این�باب�دارند�2و�از�جمله�به�این�حدیث�شریف�تمّسک�می�فرمایند:
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت ألبي الحسن الرضا علیه الّسالم: إنَّ الحسن 

ّراَد أتانا َعنَك بِرسالةٍ. قال:�  بن  محبوب الزَّ
ِد.«.«3  ْ ْر فِی السَّ ّراَد، إّن  اللـه تعالی یقول: »َو َقدِّ ّراَد بل ُقِل السَّ »َصَدَق. لتَُقِل الزَّ

)احمد�بن�محمد�بن�أبی�نصر�می�گوید:�به�امام�رضا�علیه�الّسالم�عرض�کردم:�حسن�
جانب� از� نامه� که� می�کند� اّدعا� و� است� آورده� ما� نزد� به� نامه�ای� زّراد� محبوب� �بن�
بگو� زّراد،� نگو� فرمودند:� سپس� و� گفته�است� راست� فرمودند:� حضرت� شماست��

ر فی الّسرد�( سّراد��چرا�که�خداوند�متعال�می�فرماید:�و قدِّ
توضیح�آنکه:�در�زبان�عربی�»سّراد«�و�»زّراد«�هر�دو�به�معنای�»زره�باف«�هستند��حضرت�
می�فرمایند:�در�انتخاب�الفاظی�که�نظیر�آن�در�قرآن�آمده�نگاه�کن�که�قرآن�کدام�یک�را�به�کار�برده�

و�از�همان�تبعیّت�کن�
همین�نکته�در�الفاظ�متداول�درألسنۀ�فقها�و�اصولیین�نیز�مطرح�است��اگر�ایشان��از�آغاز�به�
جای�استفاده�از�کلماتی�چون�اجتهاد�و�تقلید�و�کالم�و�شارع�و�جاعل�و�أصالةالصّحه و�قاعدۀ�ید�
و����که�در�لسان�شرع�مرسوم�نیست�یا�مذموم�است�و�یا�تغییردادن�در�معانی�الفاظی�چون�کراهت�و�
وجوب�و�فریضه�و����از�الفاظ�قرآنی�و�روائی�کمک�می�گرفتند�مسّلمًا�راجح�بود؛�ولی�اکنون�که�این�

1. معادشناسی،�ج3،�ص��209و�210به�نقل�از�حاشیه�بر�شرح�منظومه،�ص180�
2. رک�شرح دعای�سمات،�ص�60و61�

3. اختیارمعرفةالرجال،�ص585؛�و�نظیر�این�روایت�در قرب�اإلسناد،�ص�364نیز�آمده�است��
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کلمات�به�صورت�اصطالح�درآمده�است�چاره�ای�از�استعمال�آن�نیست�1
تعابیری�چون�حّب�شدید�در�عربی�و�فارسی�تقریبًا�معادل�عشق�است�ولی�استعمال�آن�در�
اشعار�خصوصًا�با�تکرار،�مخّل�به�فصاحت�شعر�و�نیز�مخّل�به�آثار�فصاحت�چون�شعله�ور�نمودن�

آتش�محبّت�در�قلب�خواننده�و�انس�با�شعر�است��به�عنوان�مثال�در�این�شعر:

ــالِقتجّلی�حســـُن�مشـــعوٍق�ألحبـــاٍب�و�عّشـــاِق� ــٍد�و�إطـ ــبیهٍ�و�تقییـ ــهٍ�و�تشـ �بتنزیـ
اگر�به�جای�ماّدۀ�عشق�بخواهیم�از�حّب�شدید�استفاده�کنیم�باید�به�جای�مصراع�اّول�بگوئیم:�
»تجّلی�حسن�محبوب�حبًّا�شدیداً�لمن�یحبّه�قلیاًل�و�من�یحبّه�کثیراً«�که�این�تعبیر�تمام�لطافت�شعر�

را�از�بین�می�برد�
باری،�زیبائی�لفظی�کلمۀ�عشق�و�داشتن�مشتقات�فعلی�و�اسمی�گوناگون�سبب�شده�است�

که�به�طور�طبیعی�در�ادبیات�شعری�از�آن�بسیار�استفاده�شود�

1. عجیب�اســت�که�عّده�ای�در�تمام�بحث�های�فقهی�و�اصولی�و�کالمی�خود�از�الفاظی�اســتفاده�می�کنند�که�در�شــرع�
مقّدس�و�لسان�قرآن�کریم�و�أهل��بیت�علیهم�الّسالم�مرسوم�نبوده�و�گاه�مذّمت�نیز�شده�است،�با�اینکه�می�توانند�از�الفاظ�
دیگری�اســتفاده�کنند؛�ولی�وقتی�به�اصطالحات�عرفانی�می�رسند�فوراً�زبان�به�اعتراض�می�گشایند�و�به�دنبال�استعمال�
قرآنی�و�روائی�آن�می�گردند��مگر�عرفان�و�حکمت�با�فقه�و�اصول�و�کالم�چه�تفاوتی�دارد�که�جعل�اصطالح�در�لسان�

فقها�و�اصولیان�و�متکّلمان�جائز�است�و�در�لسان�عرفا�ممنوع�می�باشد؟!
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ضمیمة 7: تأثیر ایمان و عشق نفسانی به زنان در فلسفة احکام اجتماعی 
مرد و زن

یکی�از�نکاتی�که�در�بررسی�فلسفۀ�روابط�اجتماعی�مرد�و�زن�در�اسالم�معموالً�مورد�غفلت�
قرار�می�گیرد�و�در�پاسخ�به�شبهات�این�بحث�تأثیر�مهّمی�دارد،�توّجه�به�عشق�نفسانی�و�مالزمۀ�آن�

با�ایمان�است�
به�عنوان�مثال�می�پرسند�چرا�اسالم�برای�یک�مرد�ارتباط�با�چهار�زن�دائم�و�زنان�موقّت�و�

کنیزان�را�جائز�می�شمرد،�ولی�به�زن�اجازۀ�تعّدد�ازدواج�نمی�دهد؟
یا�چرا�در�اسالم�امر�به�حجاب�یا�غّض�بصر�شده؟�در�صورتی��که�اگر�در�جامعه�با�قوانینی�
ساده�شهوت�مردان�إطفاء�شود،�نیازی�به�حجاب�و�غّض�بصر�نخواهد�بود�و�شاهد�آن�این�است�
که�در�بالد�کفر�مردان�به�راحتی�به�زنان�نظر�می�کنند�و�هیچ�تحریک�شهوتی�نیز�در�ارتباطات�عادی�

صورت�نمی�گیرد�
در�پاسخ�باید�توّجه�کرد�که�دستورات�اسالم�مجموعه�ای�به�هم�پیوسته�است�که�مجموع�
و� ازهم�گیسخته� دستوراتی� اینکه� نه� است� کمال� به� جامعه� رساندن� ضامن� اجتماع� شرط� به� آنها�
پراکنده�باشند�و�هر�کدام�به�تنهائی�حافظ�مصلحت�موجود�در�خود�باشد��و�به�تعبیری�این�مجموعه�
دستورات�یک�سیستم�است�که�خود�از�سیستم�هائی�کوچکتر�تشکیل�شده�است��1یکی�از�ارکان�این�
مجموعه�آن�است�که�این�دستورات�برای�اشخاصی�که�تحت�تربیت�ایمانی�قرار�گرفته�اند�جعل�شده�2

و�خصوصیات�روحی�مؤمن�با�غیر�وی�متفاوت�است�
از�جملۀ�این�تفاوت�ها�می�توان�بدین�مسأله�اشاره�کرد�که�مؤمن�در�زندگی�ایمانی�هر�چه�
ایمانش�بیشتر�شود،�لطافت�نفس�وی�بیشتر�می�گردد�و�تمایل�نفسانیش�به�زنان�افزایش�می�یابد�و�
برای�تحصیل�تعادل�روحی�و�آرامش�در�مسیر�حرکت�إلی��اللـه�محتاج�نوعی�انس�با�زنان�و�تمتّع�
روحی�از�ایشان�است،�ولی�مؤمنه�چنین�نیست�که�هر�چه�ایمانش�افزایش�یابد�محتاج�ارتباط�با�
مردان�بیشتری�باشد��زن�مؤمنه�در�سایۀ�حال�تواضع�روز�افزونش�نسبت�به�شوهر،�هر�روز�بیشتر�
به�وی�دل�می�دهد�و�تکیه�اش�به�او�افزایش�می�یابد�و�از�دیگر�مردان�احتراز�می�جوید؛�ولی�بالعکس�
مرد�مؤمن�در�اثر�اتّساع�یافتن�نفس�و�لطافت�پیدانمودن�توان�مدیریّت�عیاالت�بیشتر�و�نیاز�به�ارتباط�
افزون�تری�خواهد�داشت��از�این�رو�یکی�از�ابعاد�تعّدد�زوجات�در�اسالم�محبّت�نفسانی�مرد�به�زنان�
است�و�بسیار�خطاست�که�تمام�آن�را�در�حّب�شهوانی�و�إطفاء�شهوت�خالصه�نمود�که�از�ابعاد�

1. در�این�زمینه�می�توانید�به�کتاب�نگرش�سیســتمی�به�دین�تألیف�جناب�حجة اإلسلم والمسلمین�حاج�شیخ�عبدالحمید�
واسطی�مراجعه�کنید��این�کتاب�توسط�انتشارات�مؤسسۀ�مطالعات�راهبردی�علوم�و�معارف�اسالم�به�طبع�رسیده�است�

2. رک�المیزان،�ج�6،�ص�224ـ�226�
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مشترک�میان�مرد�و�زن�است�
به�همین�منوال�تحریم�نظر�به�أجنبیّات�در�میان�مؤمنان�از�جهاتی�ضروری�تر�از�جوامع�غیر�
ایمانی�است؛�زیرا�در�اثر�شّدت�ایمان�حّب�جمال�و�حّب�نساء�در�نفس�مؤمن�افزایش�می�یابد�و�
به�خاطر�لطافت�نفسش�به�مجّرد�دیدن�یک�چهرۀ�زیبا�که�برخاسته�از�نفسی�لطیف�است�متحّول�
می�شود��ولی�نفوس�مبتال�به�معاصی�و�آلوده�از�چنین�لطافتی�خالی�می�باشند�و�با�دیدن�ده�ها�جمال�و�
زیبائی�هیچ�تکانی�نمی�خورند؛�کما�اینکه�نفس�لطیف�با�شنیدن�یک�آواز�نیکو�گاه�زیر�و�رو�می�شود�

ولی�نفوس�آلوده�با�گوش�دادن�ساعت�ها�موسیقی�یا�غنا�هیچ�تأثیر�نمی�پذیرد�
پس�مؤمنین�گرچه�در�اثر�نور�تقوا�و�ایمان�از�شهوت�بیشتر�در�امانند�و�خود�را�در�این�بُعد�
بیشتر�می�توانند�کنترل�نمایند،�ولی�از�بعد�عشق�نفسانی�به�مراتب�بیشتر�در�معرض�خطر�می�باشند�و�
این�امر�اقتضا�دارد�که�بیشتر�به�چشم�پوشی�از�زنان�بپردازند�و�به�حسب�قرائن�این�مسأله�در�کیفیّت�

تشریع�حکم�خالی�از�تأثیر�نمی�باشد�
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ضمیمة 8: تفسیر »ریبه« و نسبت آن با تلّذذ
»رِیبه«�در�اصل�لغت�به�معنای�تردید�و�اضطراب�نفس،�شک�یا�شّک�به�همراه�خوف�است��1

اّما�در�اصطالح�فقه،�برای�آن�معانی�مختلفی�ذکر�شده�که�به�سه�مورد�آن�اشاره�می�شود:
�1��مایخطر�بالبال�من�المفاسد�)آنچه�که�از�مفاسد�و�نیّات�سوء�به�واسطۀ�نظر�در�ذهن�خطور�
می�کند(؛�مثل�اینکه�انسان�در�نگاه�به�أجنبیّه�تقبیل�وی�را�در�نظر�آورد،�هر�چند�که�نظر�وی�با�تلّذذ�
شهوانی�همراه�نباشد��مثال�بارز�پیدایش�چنین�حالتی�در�اشخاصی�است�که�دچار�مرض�یا�ضعف�

جنسی�هستند�و�شهوت�آنها�تحریک�نمی�شود�2
2. خوف�الوقوع في الحرام�)خوف�واقع�شدن�در�گناه(��باید�توّجه�نمود�گناه�و�حرام�دائرۀ�
وسیعی�دارد�که�مرتبۀ�ادنای�آن�یک�بار�دیگرنگاه�کردن�به�نامحرم�با�قصد�لّذت�شهوانی�است�و�مرتبۀ�

اعالی�آن�زنا�می�باشد�
به� مبتالشدن� و� فتنه� ایجاد� التهمة�3)خوف� موضع� في  الوقوع  و� الفساد� و� الفتنة� 3��خوف�

سوءظن�و�تهمت(�
باید�توّجه�داشت�اکثر�قریب�به�اتفاق�فقهاء�ریبه�را�به�معنای�دوم�یعنی�خوف�وقوع�در�حرام�
می�دانند��4و�مرحوم�شیخ�انصاری�بعد�از�اشاره�به�سه�احتمال�در�تفسیر�ریبه،�می�فرمایند�نظر�به�ریبه�

به�هر�یک�از�معانی�مذکوره�باشد،�حرام�است�5
کلمۀ�»فتنه«�نیز�در�عبارات�رایج�فقها،�به�معنای�»وقوع�در�حرام«�به�کار�می�رود،�و�لذا�»خوف�

فتنه«�عبارة�اخرای�همان�»ریبه«�می�باشد�6
اّما نسبت میان ریبه و تلّذذ�عموم�من�وجه�است؛�زیرا�گاهی�شخص�با�تلّذذ�شهوانی�به�
دیگری�نظر�می�کند،�ولی�مطمئن�است�که�قدرت�بر�هیچ�حرام�دیگری�غیر�از�این�نظر�ندارد؛�و�
گاهی�بدون�تلّذذ�نظر�می�کند،�ولی�می�ترسد�به�حرام�دچار�شود�که�ادنا�مراتب�آن�به�فتوای�مشهور�

نظر�به�تلّذذ�است�

1. رک أقرب�الموارد،�مادۀ�»ر�ی�ب«؛�معجم مقاییس�اللغة، ج 2، ص463.
2. این�تفسیر�توسط�مرحوم�فاضل�هندی�در کشف�اللثام،�ج7،�ص�23ارائه�شده�است�

3. رک�مستندالشیعة،�ج�16،�ص��60و61�
4. رک�مســالک�األفهام،�ج�7،�ص�44؛�جواهرالکالم،�ج�29،�ص70؛�العروة الوثقی،�ج�5،�ص�493،�م�27؛�کتاب نکاح،�

ج1،�ص�234�
5. کتاب�النکاح�للشیخ�األنصاري،�ص�55�

6. رک�مسالک�األفهام،�ج�7،�ص�44،�و�جواهرالکالم،�ج�29،�ص�70�
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ضمیمة 9: علل نشر علنی اسرار و معارف در عصر اخیر
منظور�از�سّر�هر�چیزی�است�که�آشکارشدن�آن�برای�گوینده�یا�شنونده�مضر�باشد،�و�افشاء�

سّر�به�حسب�مراتب�ضرری�که�برای�مخاطب�یا�متکلم�دارد�گاه�مکروه�و�گاه�حرام�می�باشد�
با�توّجه�به�این�نکته�روشن�می�شود�که�سّر�مفهومی�نسبی�است�و�چه�بسا�بیان�مطلبی�برای�
کسی�یا�در�دوره�ای�ـ�به�حسب�سطح�معرفتی�شخص�ـ�نافع�و�نیکو�بوده�و�بیان�همان�مطلب�برای�

دیگری�یا�در�دوره�ای�دیگر�مضر�و�ناپسند�باشد.
از�دیرباز�حکما�بر�این�اعتقاد�بوده�اند�که�مسائل�علم�حکمت�سّر�است�و�تدریس�آن�برای�

نااهالن�جائز�نیست�
عیسی� حضرت� از� چنانکه� است؛� شده� اشاره� امر� این� به� نیز� مبارکات� روایات� در�

علی�نبیناوآله�وعلیه�السالم�روایت�است�که:�
ثُوا الُجّهاَل بِالِحکمةِ َفتَظلِموها و لتَمنَعوها أهَلها َفتَظلِموُهْم.«�1)با�جاهالن�از� »لتَُحدِّ
حکمت�سخن�نگوئید�که�در�حق�حکمت�ظلمت�نموده�اید�و�حکمت�را�از�اهلش�

منع�ننمائید�که�به�ایشان�ظلم�کرده�اید(�
افالطون�و�شیخ�الرئیس�ابن�سینا�و�دیگر�حکما�در�این�باب�کلماتی�ارزشمند�و�مشهور�دارند�2
و�از�این�رو�از�تألیف�و�ترویج�کتب�حکمی�یا�برقراری�دروس�عمومی�به�شدت�احتراز�می�نمودند�
طبیعی�است�که�هرچه�مباحث�فلسفی�عمیق�تر�گردد،�شرائط�تحصیل�آن�نیز�سخت�تر�شده�
و�کتمان�آن�از�نااهالن�نیز�ضروری�تر�می�گردد�و�چون�حکمت�متعالیه�و�عرفان�به�مراتب�از�حکمت�
مشاء�عمیق�تر�بوده�و�فهم�صحیح�آن�محتاج�نوعی�صعود�از�عالم�محسوسات�و�شهود�معقوالت�
است،�یکی�از�شرائط�تحصیل�آن�ـ�عالوه�بر�فطانت�و�تیزهوشی�و����ـ�ریاضت�و�تهذیب�نفس�و�
تقوی�است��صدرالمتألهین�علت�اصلی�محرومیت�ابن�سینا�را�از�فهم�دقیق�حقائق�وجودی�اشتغال�

وی�به�امور�دنیا�قبل�از�تکمیل�مراتب�تهذیب�نفس�می�داند�3
وی�بر�همین�اساس�یکی�از�شرائط�تحصیل�این�علم�را�تزکیۀ�نفس�دانسته�و�در�آغاز�أسفار�

وصیت�می�کند�که:
اها  »فابدأ یا حبیبي قبل قراءة هذا الکتاب بتزكیة نفسک عن هواها فَقد أفَلَح َمن َزکَّ
اها. و استحکم أّولً أساس المعرفة و الحکمة، ثّم ارق ذراها و إّل  َو َقد خاَب َمن َدسَّ

1. الکافي،�ج1،�ص42؛�البته�باید�توجه�داشــت�که�حکمت�در�لســان�روایات�اعم�از�حکمت�به�معنای�»هستی�شناسی«�
و�»إلهیات«�است�

2. رک�دائرةالمعارفبزرگ�اسالمی،ج�9،�مدخل�»افالطون«،�ص�565؛�اإلشارات�والتنبیهات،�ص161�
3. الحکمةالمتعالیة،�ج9،�ص109�
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قُف إذ أتاها.«1 کنت مّمن أتی  اللـه بُنیانَُهْم مِن الَقواِعِد َفَخّر َعَلیهُِم السَّ
و�نیز�در�بیان�شرائط�تحصیل�این�حکمت�می�فرماید:

»فإّن لقبول الحکمة و نور المعرفة شروطًا و أسبابًا كانشراح الصدر و سالمة الفطرة 
و حسن الخلق و جودة الرأي و حّدة الذهن و سرعة الفهم�مع�ذوق�کشفّي��و�یجب�
مع�ذلک�کّله�أن�یکون�في�القلب�المعنوي�نور�من��اللـه�یوقد�به�دائمًا�کالقندیل�و�
هو�المرشد�إلی�الحکمۀ�کما�یکون�المصباح�مرشداً�إلی�ما�في�البیت��و�من�لم�یکن�
فیه�هذه�ااُلمور�فضاًل�عن�النور�فالیتعب�نفسه�في�طلب�الحکمۀ؛�و�من�کان�له�فهم�
و�إدراک�و�لم�یکن�له�حدس�کشفّي�و�ال�في�قلبه�نور�یسعی�بین�أیدیهم�و�بأیمانهم�
فالیتّم�له�الحکمۀ�أیضًا�و�إن�سّدد�من�أطرافها�شیئًا�و�أحکم�من�مقّدماتها�شطراً�َو َمن 

لَم یَجَعِل  اللـه لَه نُوراً َفما لَه مِن نُورٍ.«2
و�دربارۀ�کسانی�که�در�اثر�کثرت�شک�و�شبهه�به�حال�سوفسطائیان�در�آمده�اند�می�فرماید:

»و إن كان من القسم الثالث فعالجه بحّل شکوكه و أن یؤمر بمطالعة الهندسیّات و 
الحسابیّات أّوالً، ثّم بإحکام قوانین المنطق ثانیًا، ثّم بانتقاله إلى مبادي الطبیعیات و 
منها على التدریج إلى ما فوق الطبیعة؛ و بعد الجمیع یخوض في اإللهیّات الصرفة. 
و حرام على أکثر الناس أن يشرعوا في کسب هذه العلوم الغامضة، ألّن أهلیّة 

إدراكها في غایة الندرة و نهایة الشذوذ و التوفیق لها من عند  اللـه العزیز الحکیم��«3
حکمای�صدرائی�نیز�پس�از�مّلصدرا�به�همین�جهت�این�علوم�را�به�نوعی�سّر�به�حساب�

آورده�و�از�نشر�عمومی�آن�منع�می�نمودند�
فیض�کاشانی�برخی�از�آثار�خود�را�با�بیان�روایاتی�در�ضرورت�تقیه�و�کتمان�اسرار�آغاز�
نموده�4و�در�وصف�دسته�ای�از�آثار�خود�بر�لزوم�کتمان�آن�از�عاّمه�تاکید�می�نماید�و�در�پایان�فهرست�

خودنوشتش�می�گوید:
»فهذا فهرست مصنّفاتي و مؤلفاتي إلى اآلن و هي سنة تسع و ثمانین و ألف من 
الهجرة النبویّة و یقرب من مائة. و هي متفاوتة في الجودة و اإلحکام و حسن البیان 
على حسب تدّرجي في االرتقاء في الکمال و الخروج من ظلمات الجهل إلى نور 

1. همان،�ج1،�ص12�
2. همان،�ج�6،�ص�7؛�و�رک�ج9،�ص119�

3. همان،�ج446�،3�
4. رک اللئالي�)مطبوع�در�رسایل�فیض�کاشــانی،�ج�3(،�ص�11؛�شــرح�صدر�)مطبوع�در�همان،�ج�1(،�ص�16؛�الوافي،�

ج1،�ص10ـ12�
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الکّل لکّل أحد، إذ فیها ما  العرفان. و المختار منها لکّل قوم عدد و لیس  العلم و 
الینتفع به إّل الفاّذ الشاّذ اللبیب کّل اللبیب و لیس لآلخرین فیه نصیب، فلیطمع فیه 

من لیس له أهًل و لیتعب نفسه في تحصیله فإنّه لیس سهًل�«1
حکیم�متأله�آخوند�مّلعلی�نوری�رضوان��اللـه�علیه�بزرگترین�شارح�و�مدرس�حکمت�متعالیه�
در�قرن�سیزدهم�است�که�به�برکت�عمر�طوالنی�و�روابط�حسنه�با�علما�و�فقهای�عصر�خود�در�
از�زوایای� متعالیه� باعث�گردید�حکمت� از�هزار�شاگرد�2 بیش� تربیت� با� تا�هفت�دهه� طول�شش�
خمول�خارج�شده�و�به�متن�حوزه�های�علمیه�منتقل�شود��وی�با�فقیه�بزرگ�آن�عصر�میرزای�قمی�
رحمة اللـه علیه،�روابطی�نیکو�و�دوستی�دیرینه�ای�داشت�و�مراسالت�گوناگونی�میانشان�رد�و�بدل�
شده�است��3میرزا�در�یکی�از�نامه�های�خود�به�این�حکیم�متشّرع�تقاضا�نموده�که�دربارۀ�قاعدۀ�بسیط�

الحقیقه�توضیحاتی�بدهد��آخوند�نوری�در�ضمن�جواب�می�نگارد:
»و لکنّي لست اُجّسر كّل الجسارة في اإلشارة إلى شيء یسیر أنذر من بطونها، و 
لست أطمئّن كّل االطمئنان في الرخصة من صاحب الشریعة و من جانب الحّجة 

عّجل  اللـه فرجه و علیه السالم؛ فإًن العبارة قاصرة و ظواهر األلفاظ متبادرة�«4
امام� از� قراطیسی� عبدالعزیز� ذیل�حدیث�شریف� قّدس�سّره� آیة اللـه�شعرانی� نیز�مرحوم� و�

صادق�علیه�السالم�)که�در�متن�کتاب�گذشت(�بعد�از�بیان�وصایای�افالطون�و�ابن�سینا�آورده�اند:
»و مّما جّربنا في العلوم و جرینا علیه في تدریس العقلیات منذ سنین، االحتراز من 
تعلیم الفلسفة اإللهیة لمن لم یرتض ذهنه بالریاضیات كالهندسة و الهیئة. و النتکّلم 
البرهان و  العقلیات مع من الیعرفها، فإّن الخاطر یتبلبل و یتشّوش عند سماع  في 
یترّدد بین قبول البرهان و متابعة أوهامه المرتکزة الراسخة في قلبه منذ حداثته الى 

أن كمل. و مِن أحسن ما یؤثر في إقامة الذهن البراهین الریاضیة�«5
و�نیز�از�رهبر�فقید�انقالب�قّدس�سّره�نقل�شده�است�که�در�ماجرای�اعتراض�مرحوم�آیة  اللـه�

بروجردی�به�تدریس أسفار�توسط�عّلمه�طباطبائی�فرموده�اند:
»فلسفه�در�طول�تاریخ�خود�قاچاق�بوده�و�باید�آن�را�به�صورت�قاچاق�خواند؛�به�
خصوص�در�حوزه�های�علمیه؛�اینقدر�زیاد�و�برای�همه�کس�درس�نگویید�و�اجازه�

1. فهرست�های�خودنوشت�فیض�کاشانی،�ص108�
2. رک�مکتب�فلسفی�اصفهان،�ص159�

3. به�عنوان�نمونه�رک�قصص�العلماء،�ص�152�
4. الرقیمةالنوریة في قاعدة بسیط الحقیقة )مطبوع�در�دفتر�ششم�میراث�حوزۀاصفهان(،�ص104�

5. شرح�اُصول�ا�لکافي،�ج8،�ص136�
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ندهید�همه�بیایند�و�بنشینند��مگر�همۀ�اینها�اهل�هستند؟�کسانی�که�شایستگی�برای�
خواندن�فلسفه�دارند،�به�طوری�که�منحرف�نشوند،�کم�هستند��

����وقتی�من�در�صحن�حضرت�معصومه�سالم��اللـه�علیها�حکمت�درس�می�گفتم،�
حجره�ای�را�انتخاب�کرده��بودم�که�حدود�هفده�نفر�جا�داشت��عمداً�چنان�جایی�
و� خاص� افراد� و� می�آمدند� که� آنهایی� به� نیایند�� بیشتر� که� بودم� کرده� انتخاب� را�
شناخته�شده�ای�هم�بودند�می�گفتم،�درس�مرا�بنویسید�و�بیاورید��اگر�دیدم�فهمیده�اید،�
اجازه�می�دهم�بیایید�وگرنه�شما�نباید�فلسفه�بخوانید�چون�مطالب�را�درک�نمی�کنید�
و�باعث�زحمت�خواهید�شد،�هم�زحمت�خودتان�و�هم�زحمت�من؛�چون�خواهید�

گفت�که�ما�پیش�فالنی�فلسفه�خوانده�ایم!«1
با�این�همه�چندی�است�که�بزرگان�اهل�عرفان�و�حکمت�اقدام�به�ترویج�علنی�این�دست�
معارف�زده�و�با�تألیف�کتب�فارسی�و�سخنرانی�ها�و����تا�حد�وسیعی�از�طریقۀ�سابقین�در�کتمان�این�

علوم�عدول�نموده�اند�
وجه�این�مسأله�می�تواند�این�امور�باشد:

عمومی�شدن� اثر� در� اخیر� در�عصر� و� است� نسبی� مسائل� سّربودن� چنانکه�گذشت� اّول:�
تحصیل�علم�و�رشد�سطح�علم�و�دانش،�بسیاری�از�مسائلی�که�سابقًا�فقط�قابل�فهم�برای�خواص�

بود،�برای�همگان�قابل�استفاده�گشته�است�و�لذا�وجهی�برای�کتمان�آن�باقی�نمانده�است�
دّوم:�پیچیدگی�برخی�از�مباحث�فلسفی�ناشی�از�پیچیدگی�بیان�فالسفه�است��هر�چه�این�
ممکن� بیشتری� افراد� برای� آن� فهم� آشکار�شود� آن� و�ظرائف� ابهامات� و� باز�گردد� بیشتر� مباحث�
می�گردد��در�اثر�تالش�های�پیگیر�عّلمه�طباطبائی�و�نهضت�فلسفی�و�عرفانی�ایشان�و�شاگردان�در�

چند�دهۀ�اخیر،�بسیاری�از�مباحث�ساده�نویسی�گشته�و�افراد�بسیاری�می�توانند�از�آن�بهره�ببرند�
سّوم:�یکی�از�خاصیت�های�مهم�فلسفه،�دفاع�از�آموزه�های�صحیح�دین�مقّدس�است�و�هرچه�
شبهات�در�جامعه�بیشتر�شود�نیاز�به�فلسفه�بیشتر�می�گردد��در�دورۀ�اخیر�به�عّلت�رواج�بیش�از�حّد�
شبهات�در�سطح�جامعه�و�خصوصًا�در�دانشگاه�ها�عمومی�شدن�الیه�هائی�از�مباحث�فلسفی�ضرورتی�
غیرقابل�انکار�گشته�است�و�اگرچه�عمومی�شدن�این�مباحث�مسّلمًا�آفاتی�نیز�دارد،�ولی�منافع�آن�در�

برابر�آفاتش�قابل�مقایسه�نیست�
را�دو�چندان� ناب�شیعی� ترویج�عرفان� منوال�رواج�عرفان�های�کاذب�ضرورت� به�همین�
نموده�است�و�اگر�رواج�حکمت�متعالیه�و�عرفان�شیعی�در�عصر�پس�از�انقالب�اسالمی�نبود،�دیگر�

اثری�از�گرایش�به�تعالیم�اسالمی�در�میان�تحصیل�کردگان�جامعه�نبود�

1. سلسلۀ�موی�دوست؛�خاطرات�دوران�تدریس�امام�خمینی)ره(،�ص99�
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بر�همین�اساس�عّلمه�طباطبائی�در�جریان�تعطیلی�درس أسفار�به�مرحوم�آیة اللـه�العظمی�
بروجردی�قدس�سّرهما�چنین�پیام�داده�اند:

»به�آقای�بروجردی�از�طرف�من�پیغام�ببرید�که�این�درس�های�متعارف�و�رسمی�را�
مانند�فقه�و�اصول،�ما�هم�خوانده�ایم؛�و�از�عهدۀ�تدریس�و�تشکیل�حوزه�های�درسی�

آن�برخواهیم�آمد�و�از�دیگران�کمبودی�نداریم�
اساس� بر� طّلب� عقائد� تصحیح� برای� فقط� و� فقط� آمده�ام� به��قم� تبریز� از� که� من�
ماّدیّین�و�غیرهم�می�باشد��در�آن�زمان�که�حضرت�  باطلۀ� با�عقائد� مبارزه� حّق،�و�
آیة �اللـه�با�چند�نفر�ُخفیًة�به�درس�مرحوم�جهانگیرخان�می�رفتند،�طّلب�و�قاطبۀ�
به�تشکیل�حوزه�های� نیازی� بودند؛�و� پاک� دارای�عقیدۀ� مردم�بحمد�اللـه�مؤمن�و�
علنی�أسفار�نبود؛�ولی�امروزه�هر�طلبه�ای�که�وارد�دروازۀ�قم�می�شود�با�چند�چمدان�

)جامه�دان(�پر�از�شبهات�و�اشکاالت�وارد�می�شود!
و�امروزه�باید�به��درد�طّلب�رسید؛�و�آنها�را�برای�مبارزه�با�ماتریالیست�ها�و�ماّدیّین�
بر�اساس�صحیح�آماده�کرد،�و�فلسفۀ�حّقۀ�اسالمیّه�را�بدانها�آموخت؛�و�ما�تدریس�

أسفار�را�ترک�نمی�کنیم�
ولی�در�عین�حال�من�آیة �اللـه�را�حاکم�شرع�می�دانم؛�اگر�حکم�کنند�بر�ترک�أسفار�

مسأله�صورت�دیگری�به��خود�خواهد�گرفت�«1
حضرت� اسالمی� انقالب� بصیر� و� فرزانه� رهبر� که� است� حّدی� به� موضوع� این� اهمیت�
آیة �اللـه�خامنه�ای�دامّ�ظّله�العالی�در�عین�تجلیلی�که�از�شخصیّت�مرحوم�آیة �اللـه�العظمی�بروجردی�

رضوان �اللـه�علیه�می�نمایند،�از�این�جریان�به�تلخی�یاد�نموده�و�نتیجۀ�آن�را�خسارت�بار�می�دانند:
»در�گذشته�در�حوزۀ�قم�با�فلسفه�و�وجود�مرحوم�آقای�طباطبائی�مخالفت�می�شد��
شفاء� شد� مجبور� ایشان� و� گردید� تعطیل� دستور� به� ایشان� أسفار� درس� می�دانید�
آقای�طباطبائی� ما�بوده�است؛� تدریس�کند��در�دورۀ�اخیر،�قم�مرکز�حوزۀ�فلسفی�
هم�انسان�کاماًل�متشّرع،�مواظب،�دائم�الذکر،�متعبّد،�اهل�تفسیر�و�اهل�حدیث�بوده����
مراتب�علمی�و�فقه�و�اصولش�هم�طوری�نبوده�که�کسی�بتواند�آنها�را�انکار�کند��
در�عین��حال�کسی�مثل�آقای�طباطبائی�که�جرأت�کرد�و�فلسفه�را�ادامه�داد�و�عقب�
امروز� این�است�که� نتیجه� نتیجه�چیست؟� این�طور�مورد�تهاجم�قرار�گرفت�� نزد،�
سطح�تفّکرات�و�معرفت�فلسفی�ما�در�جامعه�و�بین�علمای�دین�محدود�است��با�
بودِن�استادی�مثل�آقای�طباطبائی،�جا�داشت�امروز�تعداد�زیادی�استاد�درجه�یک�از�

1. مهرتابان،�ص�105و106�
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تالمذۀ�ایشان�در�قم�و�دیگر�شهرستان�ها�داشته�باشیم�
ایشان� وسیلۀ� به� که� فلسفی�ای� جریان� بنابراین� بود؛� فّعالی� فرد� طباطبائی� آقای�
پایه�گذاری�شد�باید�به�شکل�وسیعی�گسترش�پیدا�می�کرد،�که�نکرده�است��البتّه�ما�
همان�وقت�مقّلد�آقای�بروجردی�بودیم�و�اآلن�هم�با�چشم�تجلیل�و�تعظیم�به�ایشان�

نگاه�می�کنیم؛�اّما�باالخره�هرچه�بود،�نتیجه�اش�این�شد؛�این�نباید�تکرار�شود�
فلسفۀ�اسالمی فقه�اکبر�است؛�پایۀ�دین�است؛�مبنای�همۀ�معارف�دینی�در�ذهن�و�
عمل�خارجی�انسان�است؛�لذا�این�باید�گسترش�و�استحکام�پیدا�کند�و�برویَد؛�و�این�

به�کار�و�تالش�احتیاج�دارد�«1
چهارم: یکی�از�وظائف�منتظران�در�عصر�غیبت�ایجاد�زمینۀ�ظهور�باهر��النور�حضرت�بقیة  
تبیین� از�برنامه�های�آن�حضرت�در�عصر�حضور� اللـه  األعظم عّجل  اللـه فرجه الشریف�است��مسّلمًا�یکی�

معارف�عمیق�قرآن�است؛�معارفی�که�تا�آن�عصر�در�بوتۀ�خفا�بوده�است�
برای�زمینه�سازی�این�هدف�باید�از�امروز�تبیین�توحید�و�معاد�قرآنی�را�آغاز�کرد��اگر�عموم�شیعیان�
امروز�تاب�شنیدن�این�سطح�از�معارف�را�ـ�که�در�آثار�حکمای�متألّه�آمده�است�ـ�نداشته�باشند�کجا�می�توانند�
مأثورات� از� عالی�تر� و� برتر� بار� که�صدها� آن�حضرت� بلند� علوم� استماع� به� آن�حضرت� در�عصر�حضور�
از�مهمترین� إلهی� باشند��حرکت�دادن�جامعۀ�اسالمی�به�سوی�توحید�حقیقی�و�معارف� حکماست�داشته�

وظائف�این�عصر�می�باشد�

1. بیانات�در�دیدار�گروهی�از�فضالی�حوزۀ�علمیه�قم،��1382�/10�/29�
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ضمیمة 10: شخصیت مّلمحمدطاهر قّمی و آقا محّمدعلی کرمانشاهی
همانطور�که�اشاره�شد�نهضت�مقابله�و�تهاجم�نسبت�به�عرفان��وحکمت�به�شکل�خاّص�
خود،�با�ظهور�أخباریه�شکل�گرفت��اولین�عالمی�که�رسمًا�به�حکمت��وعرفان�تاخت،�و�فالسفه�
و�عرفا�را�به�طور�مطلق�مورد�هجمه�قرار�داد�و�صراحتًا�رمی�به�کفر�و�بی�دینی�و�نصب�آنها�نمود،�
و� مکاتب� نحله�ها،� بین� تفکیک� بدون� وی� است��1 ق� �1098 متوفّای� أخباری� قّمی� مّلمحّمدطاهر�
أتباع�حاّلج�و� آنها�را� اگر�نگوئیم�همه،�عمدۀ� به�فلسفه�و�عرفان،� شخصیّت�های�مختلف�منتسب�
تألیف� متعّددی� کتابهای� دراین�باره� و� می�داند�� بیت� أهل� مخالف� و� کافر� و� می�کند� معرفی� بایزید�
نموده�است�که�معروف�ترین�آنها�تحفةاألخیار�است��مطالعۀ�شرح�حال�و�آثار�او�نشان�می�دهد�که�
وی�شخصیّتی�افراطی�و�نامتعادل�بوده�و�با�مخالفین�خود�در�هر�زمینه�ای�حتّی�در�ابحاث�فقهی،�به�

شدیدترین�وجهی�برخورد�می�نموده��است�
آیة  اللـه�سیّد�حسن�صدر�قّدس�سّره�در�قسمتی�از�شرح�حال�وی�می�نویسد:

»كان في عصر الشاه السلطان سلیمان الصفوي و من أجّلء علماء ذلک العصر، و 
شیعة صاحب  من  أخباريّ صلب  أنّه  غیر  الطلع؛  کثرة  و  الباع  بطول  المعروفین 
علی  شّدة  اللـهجة  و  بالمجتهدین  التعریض  عن  لسانه  لیملک  الفوائدالمدنیّة، 
اُلصولیّین. و کان إذا اعتقد شیئًا بالغ فیه، بلربّماکّفرَمنلميقلبهمعأنّهمن
فروعالدينالنظريّة، کصلة الجمعة في زمن الَغیبة، فإنّه لّما اعتقد وجوبها العیني 
کّفر من جّوز ترکها في زمن الَغیبة. کما أنّه کّفر من قال بالمکاشفات العرفانیّة لشّده 
نکیره علی الصوفیّة، و حتّی رمی جماعًة من علماء الدین و أرکان المذهب بالتصّوف 
المکّفر علی أبلغ وجه و أشنع بیان لتأخذه في ذلک لومة لئم،بلکّفرمنشّک

فيکفرهم. 
المتأّخرین  اإلسالمیّین  المتألّهین  حتّى  الفالسفة  و  الحکماء  یکّفر  رأیته  كذلک  و 
منهم، و یرمیهم بکّل عظیمة حتّى المشاركین له في االخباریّة، الیرقب فیهم إّلً و 
ل ذّمًة، یمّر علی وجهه في العبائر، ویکّفر بکّل ما یوهم خلف عقیدته في اُلصول 

أو الفروع مطلقًا.«
مرحوم�صدر�سپس�طبق�روحیۀ�تقوی�و�ِسلمی�که�از�ایشان�در�کتاب�تکمله�مشهود�است�

از�باب�حمل�بر�صّحت�در�توجیه�امور�مذکور�می�نویسد:

1. قبل�از�وی�نیز�آثاری�در�نقد�تصّوف�به�دیگران�نســبت�داده�شــده�که�هویّت�موارد�قابل�اعتنا�مجهول�اســت�)مانند�
رسالۀ�المطاعن�المجرمیّة�از�محّقق�کرکی؛�رک�صفویه�درعرصۀ�دین،�فرهنگ�وسیاست،�ج�2،�ص��520ـ�522(؛�و�مواردی�

هم�که�ماهیت�آنها�مشخص�است�از�افراد�معتنابه�یا�به�سبک�نقد�مطلق�نمی�باشد�
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الدین، ال عن غرض دنیوّي، بل یراه من  »لکن كّل ذلک منه عن شّدة تصّلبه في 
أعظم الجهاد في الدین.«1

تحت� که� قمی� مّلمحّمد طاهر� و� اّول� مجلسی� عّلمه� بین� فیما� انتقادی� مکاتبات� مجموعه�
نامتعادل�مرحوم� از�شواهد�گویای�رویّۀ� به�دست�رسیده�است،�یکی� عنوان�اصول فصول التوضیح�
مّلمحّمد طاهر� به� که� است� نموده� سعی� مکاتبات� این� در� مجلسی� مرحوم� است�� مّلمحّمد طاهر�
گوشزد�کند�که�باید�بین�عرفای�حّق�و�متصّوفۀ�باطل�تفکیک�قائل�شد�و�حساب�صوفیّۀ�أهل�سنت�
را�از�أمثال�بایزید،�عّطار،�موالنا�و����جدا�نمود��عالوه�بر�این،�وی�در�جای�جای�این�مکتوبات�اشاره�

به�نقاط�ضعف�روشی،�روحی�و�اخالقی�مرحوم�مّلمحّمد طاهر�نیز�نموده�است��2
و اّما�آقا محّمدعلی بهبهانی،�گرچه�أخباری�نیست�و�از�مجتهدین�و�اصولیّین�مبّرز�عصر�
خود�محسوب�می�شود،�لیکن�باید�گفت�وی�در�کتاب�خیراتیّه�تابع�محض�مّلمحّمد طاهر�قمی�در�
تحفه�است،�و�کسی�که�عبارات�این�دو�کتاب�را�با�هم�مقایسه�کند،�به�این�نکته�پی�خواهدبرد��به�
جز�شرح�احواالت�بزرگان�صوفیّه�که�در�مجّلد��اّول�خیراتیّه�آمده،�و�حجم�زیادی�از�این�کتاب�را�
اشغال�نموده�)که�قریب�به�اتّفاق�آن�مأخوذ�از�نفحات�جامی�است(�و�چند�مورد�جزئی�دیگر،�عمدۀ�
آقا�محّمد�علی� تألیف�کتاب�خیراتیّه�توّسط� تحفة األخیار�اخذ�شده�است��عّلت� از� مطالب�خیراتیّه�
و�روش�تند�و�غیرعلمی�که�وی�در�این�کتاب�پیش�گرفته�است،�در�حوصلۀ�این�مقام�نمی�گنجد،�
این�نکته�را�متذّکر�می�شویم�که�آن�مرحوم�در�هنگام�تألیف�این�کتاب�که�در�اواخر� لیکن�اجماالً�
حیات�وی�صورت�گرفته�در�اثر�لجاجت�و�نزاع�شدید�با�برخی�از�صوفیّه�عصر�خود�و�ظلم�به�آنها�
که�نهایًة�به�ریخته�شدن�خون�آنها�نیز�منجر�گردید�ـ�دچار�دگرگونی�های�شدید�روحی�بوده�و�مشی�
وی�کاماًل�تغییر�کرده��و�از�جاّدۀ�عدالت�و�تقوا�خارج�شده�است��لذاست�که�می�بینیم�در�این�کتاب�به�
خیانت�هائی�دست�زده�و�تحریف�ها�و�دروغ�هائی�ـ�یقینًا�عمدی�ـ�از�قلمش�جاری�شده�که�پرداختن�

به�همۀ�آنها�خود�کتابی�مستقل�می�طلبد�3

1. تکملة�أمل�اآلمل،�ج�5،�ص��436و437؛�نیز�صاحب�روضات�تعابیری�از�معاصرین�وی�نقل�می�کند�که�عجیب�و�در�
شناخت�شخصیت�او�قابل�تأّمل�است�)رک�روضات�الجنّات،�ج�4،�ص��143ـ�146(�

2. از�نکات�قابل�توّجه�در�کلمات�مجلســی�در�رســالۀ�مزبور،�اصرار�بر�تشــیّع�بزرگانی�چــون�مولوی،�محیی�الدین،�
مّلعبدالرّزاق�کاشــانی�و�غیره�است��مطالعۀ�این�مجموعۀ�ارزشمند�که�نشــان�از�بلندای�مقام�علمی�و�معرفتی�مرحوم�
مجلســی�داشته�و�حاوی�نکات�فراوانی�در�باب�معارف�است،�به�همۀ�طالبان�حقیقت�توصیه�می�شود��این�اثر،�اخیراً�به�
� همت�واالی�محّقق�ارجمند،�اســتاد�رســول�جعفریان�در�جلد�دوم�از�مجموعۀ�صفویه�درعرصۀدین،فرهنگ�وسیاستـ�

پس�از�بحثی�در�صّحت�انتساب�آن�به�مجلسی�اّول�ـ�به�طبع�رسیده�است��
3. از�جملۀ�آنها�تهمت�تجویز�لواط�به�مرحوم�صدرالمتألّهین�و�تهمت�شــهوت�رانی�به�شیخ�شبستری�و�افترا�به�خواجه�
عبد��اللـــه�انصاری�در�انتساب�عشق�مجازی�به�حضرت�امام�صادق�علیه�السالم�است�که�در�متن�کتاب�بدانها�پرداخته�و�

بی�اساس�بودن�آنها�را�ثابت�نموده�ایم�
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مولوی�را�کافر� به�عنوان�مثال�در�حالی�که�وی�در�خیراتیّه�ـ�به�تبع�تحفة األخیار�ـ�کراراً�
معرفی�می�کند�و�عباراتی�از�اشعار�وی�را�شاهد�می�آورد،�در�مقامع الفضل�که�آن�را�در�زمان�اعتدال�و�

تقوا�تألیف�نموده�است،�پس�از�ذکر�مجموعه�ای�از�همان�ابیات�وی�می�نویسد:
»قاصر�گوید�که:�چنانکه�آیات�و�روایات�محکم�و�متشابه�دارند،�همچنین�علما�و�
بزرگان�شیعیان�و�سنیّان�محکم�و�متشابه�دارند؛�و�حاِل�مولوی�از�جمله�متشابهات�و�

کالمش�قابل�تأویالت�هست���«��1
همانطور�که�مالحظه�می�کنید،�وی�در�اینجا�به�صراحت�اعالم�می�کند�که�قضاوت�قطعی�در�

مورد�مولوی�نمی�توان�نمود؛�و�أین�هذا�من�ذاک؟!�
البته�غرض�از�این�نقل،�این�نیست�که�وی�را�صرف�نظر�از�کتاب�خیراتیّه،�موافق�یا�بی�طرف�
نسبت�به�عرفا�و�فالسفه�معّرفی�کنیم،�چرا�که�وی�مسّلمًا�دید�خوبی�نسبت�به�آنها�نداشته�و�در��
مواضع�مکّرر�از�مقامع�نیز�به�نقد�و�تخطئۀ�آنها�می�پردازد��غرض�اثبات�این�مّدعاست�که�شخصیّتی�
چون�آقا�محّمدعلی�بهبهانی�هم�اگر�به�نقد�و�تخطئۀ�فلسفه��و�عرفان�به�این�نحو�مطلق�و�همه�جانبه�
می�پردازد،�تحت�تأثیر�عوامل�خارجی�و�به�تبع�أخبارییّن�است��مجتهدین�و�فقهای�شیعه�در�طول�
تاریخ�نقدهایی�به�صوفیّه�و�حکما�داشته�اند،�اّما�نه�بر�مبنای�حکم�به�مباینت�کامل�عقل�و�شهود�از�

وحی،�و�فساد�و�کفر�همۀ�اهل�عرفان�و�حکمت�

1. مقامع�الفضل،�ج�1،�ص�454�
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ضمیمة 11: مالقات حضرت أمیرالمؤمنین با سّفانه دختر حاتم
در�اینجا�ابتدا�متن�کامل�این�حدیث�را�نقل�می�نمائیم:1

قال�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�:�
»یا سبحاَن  اللـه! ما أزَهَد کثیراً مِن النّاِس في الخیِر! َعِجبُت لِرجٍل یأتیِه أخوه المؤمُِن 
في حاجةٍ فلیََرى نَفَسُه لِلَخیِر أهًل! َفوَ اللـه لَو ُکنّا ل نَرجو َجنًّة و ل ثَوابًا و ل نَخَشی 
ناراً و ل ِعقابًا لَکاَن یَنبغي لَنا أن نَطُلَب َمکارَِم األخلِق َفإنّها تَُدلُّ علی ُسبُل النَّجاِح.« 
َفقـاَم إلَیـِه َرجـٌل، َفقالَ : یا أمیرالمؤمنین! أَسـِمعَت َهذا مِن َرسـوِل  اللــه صّلی  اللــه 

علیه وآله وسـّلم؟ قالَ : 
َحّواَء  َحّماَء  جاریًة  )َوَقفُت(  َوَقعُت  َطيٍّ  َسبایا  أتانا  لَّما  مِنُه؛  َخیٌر  ُهَو  ما  و  »نََعم، 
لَْعساَء لَمیاَء َعیطاَء شّماَء األنِف ُمعتِدلَة القامةِ َردماَء )َدْرماء( الَکعبَیَن َخَدلََّجَة الساَقیِن 
لَّفاَء الَفِخَذیِن َخمیَصَة الَخصَرتَیِن ضامَِرَة الَکشَحیِن؛ فلّما َرأیتُها أعَجبُت بِها و ُقلُت: 
ألطُلبَنَّ إلی َرسوِل   اللـه صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم أن یَجَعَلها في َفیئي. فلّما تَکلََّمْت 
نَسیُت َجمالَها لِما َرأیُت مِن َفصاَحتها. فقالَت: »یا محّمد! إن َرأیَت أن تَُخّلَي َعنّي، 
یَف  ةِ َقومي؛ کاَن أبي یَُفکُّ العاني و یَقِري الضَّ و ل تُشِمَت بي الَعَرُب، فإنّي ابنَُة ُسرَّ
لَم و ما َردَّ طالَب  عاَم و یُفشي  السَّ ُج َعن الَمکروِب و یُطعُِم الطَّ و یُشبُِع الجائَِع و یَُفرِّ

». ؛ أنا ابنَُة حاتَِم َطيٍّ حاَجةٍ َعنها َقطُّ
فقاَل النَّبيُّ صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم: 

منا َعَلیِه. َخلُّوا َعنها فإّن أباها کاَن یُِحبُّ  »هِذهِ ِصَفُة المؤمِن؛ لَو کاَن أبوَک إسلمیًّا تََرحَّ
َمکارَِم األخلِق، و  اللـُه ُسبحانَهُ وتَعالَی یُِحبُّ َمکارَِم األخلِق.« 

و  أبابُرَدَة!  یا  »نََعم  قال :  األخلِق؟  َمکارَِم  تُِحبُّ  اللـه!  یا رسولَ    فقالَ :  أبوبُرَدَة  فقاَم 
لیَدُخُل الَجنََّة أَحٌد إّل بُِحسِن الُخلِق.«.«

صاحب�تیسیرالمطالب�در�ذیل�حدیث�می�گوید:
قال علّي بن مهدي: »حّماء أي سمراء، و کذا الَحَوی من الحیاة في اللون، و من هذا 
قیل لمرأة آدم حّواء. و الَلَمی و الَلَعس سوادان مستحسن ]کذا[ في الشفة، قال ذوالّرمة:

ةٌ لََعـــٌس   و فـــي اللِثـــاِت و فـــي أنیابِهـــا َشـــنَُبلَمیـــاُء فـــي َشـــَفتَیها ُحـــوَّ
و الردماء: التي قد خفي العظم في ساقها و غمض من کثرة اللحم. و الَخَدلَّجة: ممتلئة 

1. نظر�به�اختالف�برخی�از�الفاظ�این�روایت�در�منابع،�نقل�تیسیرالمطالب�را�اصل�قرار�داده�و�در�صورت�نیاز�از�سایر�
منابع�در�تصحیح�و�تکمیل�متن�کمک�گرفتیم�
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الساقین سمنًا. و اللّفاء من اللّف و هو اجتماع اللحم علی الفخذ. و العیطاء الطویلة 
العنق. والّشماء من الشمم في األنف، و هو تَطامِي الَقَصبة و ارتفاع األرنَبة. و قوله: 
الَخصر واحد. و قولها: »سّرة قومي« أي خالصهم و  الکشح و  الکشحین«  »ضامرة 

کذلک صمیمهم. و قولها: »یفّک العاني« أي یطلق األسیر.«
�این�حدیث�که�آثار�صدق�از�قسمت�هایی�از�متن�آن�هویدا�است،�به�دو�طریق�که�هر�دو�به�

جناب�کمیل�بن��زیاد�نخعی�منتهی�می�شود،�از�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�نقل�شده�است�
اّول:�حافظ�أبوطالب�یحیی�بن��الحسین�الهارونی�العلوی�متوفّای��424ق�از�أئّمۀ�زیدیّه�در�
أمالی�خویش�موسوم�به�تیسیرالمطالب؛�و�نیز�أبی�الفرج�اصفهانی�متوفّای�حدود��360ق�در�أغانی،�
الربیع(�عن�عبدالحمید�بن� الکوفي)أغانی:�سلیمان�بن� الربیع� با�إسناد�خود�عن�حسن�بن� هر�یک�
صالح�البُرُجمي�عن�زکریّا�بن�عبد�اللـه�بن��زید�)أغانی:�یزید(�عن�أبیه�عن�کمیل�بن�زیاد�النخعي�این�

حدیث�را�نقل�می�نمایند�1
در�دالئلالنبّوة�و� متوفّای��458ق� الشافعی� البیهقی� الحسین� بن� أحمد� أبوبکر� دّوم:�حافظ�
الثمالي�عن� أبي حمزة� ُحَمید�عن� بن� عاصم� ُصَرد�عن� بن� إسناد�خود�عن�ضرار� با� اإلیمان� شعب�
عبدالرحمن�بن�ُجندب�عن�کمیل�بن�زیاد�النخعي�نقل�می�کند��و�حافظ�ابن�عساکر�دمشقی�نیز�از�

بیهقی�روایت�کرده�است��2
عالوه�بر�اینکه�این�دو�سند�کاماًل�مجّزا�و�از�دو�مجرای�متفاوت�ـ�یکی�از�طریق�زیدیّه�و�
دیگری�از�اهل�سنّت�ـ�روایت�شده�و�این�احتمال�صّحت�صدور�آن�را�باال�می�برد؛�سند�دوم�که�
مربوط�به�اهل�سنّت�است،�هر�چند�از�طرف�خود�آنها�مورد�طعن�واقع�شده،�3لیکن�از�نظر�مبانی�
رجالی�شیعه�قابل�اعتنا�می�باشد�و�چون�احتمال�جعل�چنین�حدیثی�از�هر�یک�از�این�دو�سلسله�

روات�عادًة�ممتنع�است،�بعید�نیست�نسبت�به�اصل�صدور�این�حدیث�ادعای�وثوق�گردد�
همچنین�خاتم��المحّدثین�میرزا�حسین�نوری�این�حدیث�را�از�طبقات�4سیّد�علی�خان�مدنی�
نقل�نموده��و�مرحوم�شیخ�محّمدباقر�محمودی�در�مستدرک�نهج البالغة،�باب�القصار�المسندة�من�
کلم�أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�آن�را�آورده�و�منابع�متعّددی�برای�آن�ذکر�نموده�و�صدور�آن�را�تقریب�

کرده�است�5

1. تیسیرالمطالب�)طبع�أعلمی(،�ص�328؛�)طبع مکتبة الحیاة(،�ص�256؛�األغاني،�ج�17،�ص�363�
2. دالئل النبّوة،�ج�5،�ص�341؛�تاریخ دمشق الکبیر،�ج�12،�ص�171�

3. رک�کنزالعّمال،�ج�3،�ص�664؛�البدایةوالنهایة،�ج�5،�ص�68�
4. الدرجات�الرفیعة،�ص�355�

5. مستدرک�الوسائل،�ج�11،�ص��193و194؛�نهج السعادة فيمستدرک�نهج البالغة،�ج�9،�ص��602ـ�604�
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حضرت� که� آمده� است� طائی� حاتم� دختر� سّفانه� زبان� از� که� نیز� دیگری� نقل�های� در�
أمیرالمؤمنین�علیه�الّسالم�در�خدمت�حضرت�رسول��اللـه�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�این�زن�را�دیده�اند�

و�به�وی�سفارش�فرموده�اند�که�از�حضرت�رسول��اللـه�آزادی�خود�را�تقاضا�کند�1
با�توّجه�به�اینکه�این�زن�در�آن�زمان�مسلمان�نبوده�و�اسیری�بوده�که�باید�به�عنوان�کنیز�
تقسیم�می�شده،�نظر�با�تأّمل�و�دقّت�برای�انتخاب�نمودن�وی�شرعًا�جائز�بوده�است�و�لذا�از�این�جهت�

به�این�حدیث�جای�اعتراضی�نیست�
اقتضاء�می�نماید�که�خطیب� نیز�از�آنجا�که�مقام�بالغت�گاه�جهت�جلب�توّجه�مستمع� و�
به�بیان�اموری�که�جلب�توّجه�می�کند�بپردازد،�بیان�این�صفات�دربارۀ�وی�لغو�نیست�و�نمی�توان�

إسنادش�را�به�معصوم�انکار�نمود�
این�احتمال�نیز�که�این�تعابیر�در�وصف�وی�موجب�هتک�حرمت�وی��باشد�منتفی�است،�

چون�به�حسب�ظاهر�وی�در�آن�عهد�از�دنیا�رفته�بود�ه�است؛�زیرا:
اّوالً�در�منابع�اسالمی�اشاره�شده�که�وی�اسالم�آورد��2ولی�از�تاریخ�وی�مطلبی�در�دست�
نیست�که�ظاهر�آن�چنین�است�که�پس�از�اسالم�عمری�ننموده�وگرنه�ازدواج�و�ذریّۀ�او�ـ�الاقل�در�

کتبی�چون�أغانی�ـ�ثبت�می�شد�
ثانیًا�سّفانه�به�نقلی�فرزند�بزرگ�حاتم�بوده�3و�حاتم�به�نقلی�در�حدود�سال�هشتم�میالد�
رسول�گرامی�اسالم�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�وفات�کرده�است،�4و�در�زمان�رحلتش�سّفانه�و�َعدّی�
فرزند�کوچکتر�وی،�برای�خود�مستقل�بوده�اند��5و�بنابراین�سّفانه�باید�در�زمان�رحلت�پدرش�حداقل�
�10یا��15سال�داشته�باشد�و�در�سال�هشتم�و�یا�نهم�هجری�که�این�واقعه�پیش�آمده��50تا��60سال�
از�عمر�او�گذشته�باشد�که�البته�این�تاریخ�نه�با�داستان�مزبور�چندان�سازگار�است�و�نه�با�تاریخ�

زندگانی�عدی�و�رحلت�او�در�سال��68هـجری�
و�اگر�وفات�حاتم�را�در�حدود��605میالدی�فرض�کنیم�که�برخی�گفته�اند�6سّفانه�مثًل�متولد�
�595)بیست�و�پنج�سال�قبل�از�هجرت(�بوده�و�در�سال�هشتم�هجرت�حدود�سی�چهل�سال�داشته�

1. رک�الســیرةالنبویّة البن هشــام،�ج�4،�ص��225و226��این�نقل�از�جهاتی�با�نقل�ســابق�متفاوت�است�ولی�نافی�آن�
نمی�باشد�

2. اإلصابة،�ج8،�ص180؛ اُسدالغابة،�ج6،�ص143؛�األغاني،�ج�17،�ص�363�
3. األغاني،�ج�17،�ص�363�

4. المنتظم،�ج2،�ص285؛�األعالم،�ج2،�ص151�
5. رک�األغاني،�ج17،�ص�366به�بعد�

6. رک�فرهنگ�اعالم�سخن،�ج1،�ص583؛�دانشنامۀ�جهان�اسالم،�مدخل�»حاتم�طائی«�
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است�و�در�هر�حال�رحلت�او�در�زمان�صدور�این�حدیث�که�میان�سالهای��35تا��40هجری�)عصر�
خالفت�حضرت�مولی�الموالی��علیه�السالم(�است�طبیعی�است�

تنها�نکته�ای�که�در�حدیث�به�چشم�می�خورد�آنست�که�در�تعدادی�از�منابع�ادعا�شده�که�
عدی��بن��حاتم�از�معّمرین�بوده�و�در�سال��68هجری�که�از�دنیا�رفته�است��120سال�داشته�است؛�
یعنی��52سال�قبل�از�هجرت�به�دنیا�آمده�است�و�چون�گفته�اند�که�سّفانه�از�وی�بزرگ�تر�بوده�است�
باید�وی�در�سال�هشت�هجری�بیش�از�شصت�سال�داشته�باشد�که�با�مضامین�حدیث�سازگار�نیست�
لیکن�مستندی�واضح�برای�سّن��120سالۀ�عدّی�وجود�ندارد�و�در�نقل�های�مختلف�داستان�
سّفانه،�قرائن�نشان�از�آن�دارد�که�وی�زنی�جوان�یا�میانسال�بوده�که�ممکن�بوده�نامحرمان�در�او�
رغبت�نمایند�و�سرپرست�خود�را�پدرش�می�دانسته�که�از�دست�رفته�است�و�حضرت�رسول�برای�

ارسال�او�به�نزد�برادرش�افرادی�از�ثقات�را�انتخاب�نمودند�و���
با�توّجه�به�قرائن�این�داستان�و�نیز�برخی�قرائن�دیگر�در�زندگی�عدّی��بن��حاتم�بعید�نیست�
اّدعا�شود�که�وی�اگرچه�از�معّمرین�بوده�ولی�سنّش�در�هنگام�رحلت�ـ�چنانکه�برخی�گفته�اند�ـ�1

حدود�صد�سال�یا�کمتر�بوده�است�
البته�بر�اساس�آن�حکم�شرعی�نیز�ثابت� به�هر�حال�دلیلی�بر�رّد�حدیث�وجود�ندارد��و�

نمی�شود؛�گرچه�محّدث�خبیر�حاجی�نوری�آن�را�در�مستدرک�نقل�نموده�است�
أمیرالمؤمنین� محبّت�حضرت� شّدت� و� سرعت� گذشت� کتاب� در� که� مطالبی� به� توجه� با�
ـ��بر�فرض�صّحت� حّب�جمال�و�محبّت�نفسانی�است�� علیه�السالم�به�وی�که�محصول�دو�مقولۀ�

حدیث�ـ�نه�فقط�نقصی�بر�آن�حضرت�نیست،�بلکه�از�لوازم�کمال�ایمان�است�2
بیت� أهل� حدیثی� میراث� در� روایاتی� چنین� وجود� با� که� کسانی� از� است� تعّجب� جای�
علیهم�السالم�ـ�با�چنین�اوصافی�از�جهات�ظاهری�یک�زن�اسیر�ـ�زبان�اعتراض�به�محیی�الدین�عربی�
می�گشایند�که�در�میان�حدود�چهل�صفت�از�مدائح�نظام�فقط�سه�صفت�آن�را�در�مدح�ظاهر�وی�

آورده�و�گفته:�»عذرا�طفیلة�هیفاء«�)دوشیزه،�کم�سال�)یا�نازک�بدن(�و�باریک�اندام(�

1. رک�األعالم،�ج�3،�ص�220؛�به�نظر�می�رسد�قرائن�صدق�این�داستان�آن�قدر�فراوان�است�که�می�توان�آن�را�شاهدی�
بر�صّحت�نظر�کســانی�دانســت�که�وفات�حاتم�را�در��605دانسته�اند�و�نیز�نقدی�بر�نقل�مشهور�که�رحلت�عدّی�را�در�

�120سالگی�گزارش�کرده�اند�
2. و�با�توجه�به�این�مطالب�دیگر�جایی�برای�اشــکال�مؤلف�محترم�الصحیح�که�این�محبت�را�حمل�بر�شهوت�و�هوای�
نفس�نموده�و�بالتبع�صدور�حدیث�را�بعید�شــمرده�اند�)رک�الصحیح من سیرةاإلمام علي   علیه السلم،�ج�6،�ص�112(�نیز�

باقی�نمی�ماند�
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در�متن�کتاب�گذشت�که�برخی�از�مراجع�بزرگوار�شیعه�به�جواز�نظر�به�أجنبیّه�همراه�با�تلّذذ�
غیرشهوانی�فتوا�داده�بودند�و�گویا�از�برخی�عبارات�استفاده�می�شد�که�تلّذذی�که�در�کالم�فقهای�
گذشته�موضوع�حرمت�است،�نیز�به�معنای�تلّذذ�شهوانی�می�باشد��برای�اینکه�از�مباحث�گذشته�
سوء�استفاده�نشده�و�تأییدی�برای�روش�غلط�برخی�از�صوفیه�در�نظربازی�محسوب�نشود،�جا�دارد�

نکاتی�دربارۀ�حکم�نظر�به�زنان�و�أمردان�بیان�گردد�
مّدعای�این�رساله�به�اختصار�چنین�است:

1��تلّذذ�در�کالم�قدما�منحصر�در�شهوانی�نیست�
2��اصل�نظر�به�وجه�و�کّفین�أجنبیّه�ذاتًا�جائز�است�

3��هرگونه�نگاه�متمرکز�و�باتأّمل�به�وجه�و�کّفین�أجنبیّه�حرام�است،�چه�با�تلّذذ�شهوانی�و�
چه�غیر�آن�

4��تفکیک�میان�تلّذذ�شهوانی�و�غیر�آن�در�نظر�به�محارم�و�أمردان�مفید�است�و�نظر�بدیشان�
با�تلّذذ�غیرشهوانی�جائز�می�باشد�)بر�خالف�نظر�به�أجنبیّات�که�مطلقًا�حرام�می�باشد(�

5��حرمت�نظر�باتأّمل�اطالق�داشته�و�شامل�نظر�به�کافره�و�متهتّکه�و�نظر�به�عکس�و�فیلم�
نیز�می�شود�
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1. »تلّذذ« در کالم قدما
ظاهر�عباراتی�که�از��مرحوم�آیة اللـه�حکیم�نقل�نمودیم�این�بود�که�محل�بحث�فقه�در�باب�
احکام�نظر�موارد�تلّذذ�شهوانی�بوده�و�مراد�فقها�از�تلّذذ�نیز�همین�بوده�است،�1ولی�این�سخن�صحیح�
به�نظر�نمی�رسد��ظاهر�عبارات�فقها�نشان�می�دهد�که�ایشان�هرگونه�تلّذذ�حاصل�از�نگاه�را�ممنوع�
و�حرام�می�دانسته�اند�و�گویا�این�امر�در�بین�ایشان�ارسال�مسّلم�مي�شده�است؛�به�حّدی�که�نمي�توان�

به�راحتي�از�آن�عبور�نموده�و�فتوا�به�خالف�آن�داد�
گذشته�از�اینکه�کلمات�اصحاب�از�چنین�تفصیلي�خالي�است،�گاه�تصریح�به�عدم�تفصیل�

نیز�نموده�اند��مانند:�
نقل� از� بعد� به�زن(� یا�زن� به�مرد� به�مماثل�)مرد� ُمماثل� 1��صاحب�جواهر�در�مسألۀ�نظر�
روایتی�در�این�مورد�از�عبارات�فقها�استظهار�نموده�اند�که�هیچ�تفاوتی�میان�انواع�تلّذذ�وجود�ندارد�

و�می�نویسند:
التلّذذ  في  الفرق  غیره، عدم  و  المقام  في  غیره  و  المصنّف  كإطالق  منه  یُعلم  »بل 

ـّه ولد حسن�«2 المحّرم بین كونه لهیجان ماّدة الجماع و بین غیره و لو من حیث إن
نظر� تفاوت� به� بزرگ�و�اخالقیون�محسوب�می�شود�و� از�حکماء� نیز�که� نراقی� فاضل� ��2
اینکه� از� اّول�کتاب�اشاره�کردیم�ـ�بعد� شهوانی�و�نفسانی�متفّطن�بوده�است�ـ�چنانچه�در�بخش�
می�فرماید�أکثر�قائلین�به�جواز�نظر�به�أجنبیّه،�عدم�ریبه�و�تلّذذ�را�قید�کرده�اند�و����در�توضیح�إطالق�

تلّذذ�حرام�مي�نویسد:
»سواء�کان�النظر�إلی�الوجه�أو�الکّف�أو�غیرهما�و�سواء�کان�إلی�المحارم�أو�غیرهّن�

أو�کان�سببًا�للتهیّج�و�داعیًا�إلی�الفساد�«3
3��مرحوم�مّلمحّمدتقی�مجلسی�اّول�رضوان��اللـه�علیه�در�جواب�یکی�از�سؤاالتی�که�کلبعلی�

بروجردی�از�ایشان�نموده�است،�می�فرماید:
»���در�حدیث�است�که�نظرکردن�تیری�است�از�تیرهای�زهر�آلودۀ�شیطان�و�هر�که�
از�جهت�رضای�إلهی�ترک�کند،�حق�تعالی�ایمانی�تازه�به�او�عطا�کند�که�لّذت�او�

را�بیابد�
و�آنچه�شیخ�بهاءالدین�محّمد�)شیخ�بهائی(�فرمودند�در�جواب�سؤالی�که�از�او�کردم�
که�نظرکردن�از�روی�لّذت،�بی�ریبه�چون�است؟�فرمودند:�التلّذذ�هو�الّریبة؛�و�به�

1. رک�فصل�»تفصیل�متأخرین�در�حکم�نظر�به�أجنبیّه«�از�همین�کتاب،�ص�104؛�مستمسک،�ج�14،�ص�30�
2. جواهرالکالم،�ج�29،�ص�71�
3. مستندالشیعة، ج�16،�ص�63�
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جایی�رسانیدند�که�اگر�دو�مرد�پیر�باشند،�و�یکی�خوش�صورت�و�یکی�بدصورت�
باشد�و�از�نظر�به�صورت�خوب�محظوظ�باشد�که�به�او�بیشتر�نظر�کند،�حرام�است��
و�غالب�اوقات�نظرکردن�به�ریش�داری�که�ریشش�بلند�باشد،�بد�نیست�و�ساده�و�
مزلّف�را�نظر�نکردن�أولی�است��و�آدمی�حال�خود�را�بهتر�می�داند�و�هر�بالیی�که�
بر�سر�او�می�آید�از�دیدن�اینها�می�آید��و�بوسیدن�اطفال�دو�سه�ساله�ضرر�ندارد،�و�

همچنین�فرزند�خود،�و�مؤمنان�ریش�دار،�بر�پیشانی�نه�بر�لب؛�و�اللـه�یعلم�«1
همانطور�که�مالحظه�می�شود�پاسخ�مرحوم�شیخ�بهایی�قّدس�سّره�و�عبارات�مرحوم�مجلسی�
حاکی�از�آن�است�که�دایرۀ�لّذت�محّرم�در�نزد�قدمای�شیعه،�منحصر�در�لذائذ�شهوانی�نبوده�است؛�

چرا�که�لّذتی�که�یک�پیرمرد�از�پیرمرد�دیگر�می�برد،�علی�القاعده�لّذت�شهوانی�نخواهد�بود!
عّلمه�مجلسی�خود�در�جای�دیگری�عباراتی�دارند�که�ایضًا�مؤیّد�همین�است�که�قدمای�
شیعه�ـ�و�لو�اجماالً�ـ�تنبّه�به�تفاوت�لّذت�های�شهوانی�و�نفسانی�داشته�اند�و�مع�ذلک�حکم�به�حرمت�
مطلق�تلّذذ�می�نموده�اند��ایشان�در�شرح خطبۀ متّقین�در�توضیح�این�فرمایش�حضرت�در�وصف�متّقین�

که�»َغّضوا�أبصارهم�عّما�حّرم��اللـه�علیهم«�می�نویسد:
»چنین�اند�که�نظر�نمی�کنند�به�زنان�نامحرم�هرچند�خویش�و�قوم�ایشان�باشند،�مثل�
دختِر�عمو�و�عّمه�و�خالو�و�خاله،�و�زنان�مردم�هر�چند�زِن�برادر�و�زِن�برادرزاده�یا�
زن�خواهرزاده�باشد،�هر چند به نظرِ شهوت نظر نکنند،�خصوصًا�به�موی�ایشان�
تا�ساق��و�همچنین�نظر� باشد� پاها� و�سینه�و�سایر�اعضا،�غیر�رو�و�دستها�و�سِر�
نمی�کنند�به�پسران�ساده�و�مزلّف�هرگاه�خوِف�شهوت�باشد�و�محظوظ�باشند�از�

نظرکردن�به�ایشان���«�2

1. کتاب�المسئوالت�)مطبوع�در�دفتر�سّوم�میراث�اسالمی�ایران(،�ص�700�
2. شــرح�خطبۀ�متقین،�ص�58و59؛�از�عبارات�فوق�نکتۀ�قابل�توجه�دیگری�نیز�استفاده�می�شود،�و�آن�تطّور�علم�فقه�و�

تفاوت�نه�چندان�کم�دیدگاه�فقهای�جدید�و�قدیم�در�برخی�از�مسائل�فقهی�است��
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2. جواز اصل نظر به وجه و کّفین
شکی�نیست�که�فرهنگ�و�سنّت�اسالمی�برای�متدیّنین�ترک�نظر�به�أجنبیّه�در�غیرضرورت�
است�و�اصل�کّلی�»النَّظُر�َسهٌم�مِن�ِسهامِ�إبلیس«�مرجع�عملی�اهل�تقوا�و�ورع�است��لیکن�در�اینجا�

سخن�در�دائرۀ�حکم�الزامی�و�محدودۀ�حرمت�و�إباحه�است�
گرچه�در�کلمات�جمعی�از�قدما�و�متأّخرین�سخن�از�حرمت�مطلق�نظر�به�وجه�و�کّفین�
أجنبیّه�آمده�است؛�ولی�از�روایات�خاّصۀ�باب�نظر�و�نیز�تتبّع�در�روایات�ابواب�دیگر�و�تاریخ�و�
سیره�می�توان�به�جواز�اصل�نظر�اطمینان�نمود��در�اینجا�نگاهی�اجمالی�به�این�موارد�خواهیم�داشت�

1·2. ادلّة خاّصه بر جواز نظر
برخی�از�روایات�خاّصه�که�داللت�بر�جواز�نظر�می�نماید،�عبارتند�از:

1. صحیحة علّي  بن  سوید: قالَ : ُقلُت ألبي الحسن علیه الّسلم: 
إنّي ُمبتَلًی بِالنََّظِر إلَی الَمرأةِ الَجِمیَلةِ، َفیُعِجبُنِي النََّظُر إلَیَها. َفقاَل لي: »یا َعلّي! لبَأَس 
نا؛ َفإنُّه یَمَحُق البََرَکَة و یُهلُِك الّدیَن.«1 دَق، و إیّاَك و الزِّ إذا َعَرَف  اللـُه مِن نِیَّتَِك الصِّ

2. مرسلة َمرَوك بن  ُعبَید عن بعض أصحابنا َعن أبي عبد اللـه علیه الّسلم: قالَ : 
ُجِل أن یََرى مِن الَمرأةِ إذا لَم یَُکن َمحَرمًا؟ قاَل: »الَوجُه َو الَکّفاِن  ُقلُت لَُه: َما یَِحلُّ لِلرَّ

و الَقَدماِن.«2
3. َعن علّي بن إسماعیل َعن أبي بصیر قاَل: َسِمعُت أباعبد اللـه علیه الّسلم یَقولُ :

»إذا ماتَِت الَمرأُة َمَع َقومٍ لَیَس لَها فیهِْم َمحَرٌم یَُصبّوَن الماَء َعَلیها َصبًّا و َرُجٌل ماَت 
َمَع نِسَوةٍ لَیَس فیهِنَّ لَُه َمحَرٌم؛ َفقاَل أبوَحنیَفَة: یَْصبُبَن الَماَء َعَلیِه َصبًّا. َفقاَل أبوَعبدِ اللـه 
علیه الّسلم: »بَل یَِحلُّ لَُهنَّ أن یَْمَسسَن مِنُه ما کاَن یَِحلُّ لَُهنَّ أن یَنُظرَن مِنُه إلَیِه و ُهَو 
ُه و ُهَو َحيٌّ َصبَبَْن الماَء  َحيٌّ َفإذا بََلغَن الَموِضَع الّذي لیَِحلُّ لَُهنَّ النََّظُر إلَیِه و لَمسُّ

َعَلیِه َصبًّا.«3
4. علّي بن إبراهیم في تفسیره: و في روایة أبي الجارودِ َعن أبي جعفر علیه الّسلم في 

1. وسائل الشیعة ، ج20،�ص308،�ح3�
2. همان،�ص201،ح2�

3. همان، ج2،�ص526،�ح10؛� و في صحیحة المفّضل بن عمر: ُقلُت ألبي عبد  اللـه علیه الّسلم:
 ُجعِلُت فِداَك! ما تَقوُل في الَمرأةِ تَکوُن في الّســفر َمَع الّرجاِل لَیَس فیهِم لَها ذوَمحَرمٍ و ل َمَعُهُم امَرأٌة 
َفتَموُت الَمرأُة، ما یُصنَُع بِها؟ قاَل: »یُغَسُل مِنها ما أوَجَب   اللـــه َعَلیِه التّیّمَم و لتَُمسُّ و لیُکَشُف لَها 
یَها ثُمَّ یُغَسُل  َشي ٌء مِن َمحاِسنِها التي أَمَر   اللـــه بَِستِرَها.« ُقلُت: َفَکیَف یُصنَُع بِها؟ قاَل: »یُغَسُل بَطُن َکفَّ

یَها.« )همان،�ص�522،�ح1(. َوجُهَها ثُّم یُغَسُل َظهُر َکفَّ
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قوله: َو َلُیْبدیَن ِزینََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها1: 
زینٌَة  ثَلٌث:  الّزینَُة  و  واُر.  السِّ و  الَکفِّ  ِخضاُب  و  الخاتَُم  و  الُکحُل  و  الثِّیاُب  »َفهَِي 
لِلنّاِس و زینٌَة لِلَمحَرمِ و زینٌَة لِلّزوِج؛ َفأّما زینَُة النّاِس َفَقد َذَکرناُه و أّما زینَُة الَمحَرمِ 
مُلجِ  و ما دونَُه و الَخلخاُل َو ما أسَفَل مِنُه َو أّما زینَُة  َفَموِضُع القِلَدةِ َفما َفوَقها َو الدُّ

الّزوِج َفالَجَسُد ُکلُّه.«2
5. روایة علي بن جعفر قال : 

َسألتُُه َعِن الّرجِل ما یَصُلُح لَُه أن یَنُظَر إلَیِه مِن الَمرأةِ الّتي لتَِحلُّ لَُه؟ قاَل: »الَوجُه، 
وار.ِ«3  ، وَموِضُع السِّ والَکفُّ

6. أبوداود و ابن مردویه و البیهقي عن عائشة: 
ثِیاٌب  َعَلیها  النّبّي صلی  اللـه علیه  ]وآله[ وسّلم  و  َعَلی  َدَخَلت  أبی بکر  بِنَت  أسماَء  إّن 
رِقاٌق، َفأعَرَض َعنها و قالَ : »یا أسماُء! إّن الَمرأَة إذا بََلَغِت الَمحیَض لَم یَصُلح أن یَُرى 

مِنها إّل هذا.« و أشاَر إلَی وجهِِه و َکّفه. 4
7. أبوداود في مراسیله عن قتادة: إّن النبّي صلی  اللـه علیه  ]وآله[ وسّلم قال : 

»إّن الجاریَة إذا حاَضت لَم یَصُلح أن یَُرى مِنها إّل وجُهها و یَداها إلَی الَمفَصل.« 5

2·2. ادلّة نشانگر ارتکاز بر جواز نظر 
�تتّبع�در�روایات�نشان�می�دهد�که�جواز�نظر�در�شرائط�عادی�فی الجمله�از�مسّلمات�میان�
نظر،� فقهی� از�حکم� ایشان� سؤاالت� محّط� و� است� بوده� علیهم�الصلوةوالّسالم� معصومین� اصحاب�

متمرکز�بر�نظر�به�شعر�و�بدن�می�باشد،�به�گونه�ای�که�جواز�نظر�به�وجه�محتاج�سؤال�نبوده�است�
در�روایات�تحریم�نیز�تأکید�بر�حرمت�نظر�به�شعر�و�بدن�است�در�حالی�که�اگر�نظر�به�وجه�
نیز�حرام�بود�مسّلمًا�باید�بیان�می�شد؛�و�نیز�در�تاریخ،�نظر�به�زنان�و�شناختن�آنها�امری�عادی�تلّقی�
می�شده�و�در�مواردی�که�کسی�نظری�عادی�به�نامحرم�نموده�از�أهل��بیت�علیهم�الّسالم�منعی�گزارش�

1. قسمتی�از�آیۀ��31از�سورۀ�24:�النور�
2. مستدرک�الوسائل،�ج�14،�ص�275�

3. قرب�اإلســناد�)از مســائل  علي بن جعفر(،�ص227؛�و�رک الکافي،�ج5،�ص521،�ح�2؛�اســتدالل�به�این�روایت�بنا�بر�
این�اســت�که�مــراد�از�»مّمن�التحّل�له«�به�قرینۀ�جواب�»من�الیحلّ��النظر�إلیها«�باشــد،�نه�»مــن�یحرم�نکاحها«�)رک�

ریاض�المسائل،�ج11،�ص50(�
4. الدّرالمنثور،�ج5،�ص42�

5. همان�
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نشده��است��1این�ارتکاز�و�سیره�آن�قدر�قوی�است�که�حکم�را�از�ادلّۀ�خاّصه�نیز�مستغنی�می�نماید�2
برخی�از�این�روایات�چنین�است:

1. موثّقة السکوني عن جعفر بن محّمد عن أبیه علیهماالّسلم قالَ : 
ِه أو اُختِِه أو بِنتِِه.«3 »ل بَأَس أن یَنُظَر إلَی َشعِر اُمِّ

2. صحیحة محّمد بن سنان عن الّرضا علیه الّسلم فیما َکتَبَُه إلَیِه مِن َجواِب َمسائِلِِه:
َم النََظُر إلَی ُشعورِ النّساءِ الَمحُجوباِت بِاألزَواِج و إلَی َغیِرِهنَّ مِن النّساءِ لِما فیِه  »و ُحرِّ
خوِل فیما لیَِحلُّ و لیَجُمُل  مِن تَهییِج الّرجاِل و ما یَْدعو إلَیِه التَّهییُج مِن الَفسادِ و الدُّ

عور.«4 وَکذلَك ما أشبََه الشُّ
3. الّصدوق في عقاب األعمال عن أبي هریرة َعن رسول  اللـه صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم 

قال :
َرُجٍل أو َشعِر امَرأةٍ أو َشيءٍ مِن َجَسِدها  َفنََظَر إلَی َعورةِ  َلَع في بَیِت جارِهِ  »َمِن اطَّ
کاَن َحّقًا َعَلی  اللـه أن یُدِخَلُه النّاَر َمَع الُمنَافِقیَن الّذیَن کانوا یَتَّبَّعوَن َعوراِت النِّساءِ 

نیا.«5 في الدُّ
4. صحیحة أحمد بن محّمد بن أبي نصر عن  الّرضا علیه السلم َقال :

جِل یَِحلُّ لَُه أن  یَنُظَر إلَی َشعِر أخِت امَرأتِه؟ َفقالَ : »ل، إّل أن تَکوَن  َسألتُُه َعن الرَّ
مِن الَقواِعد.«6

5. موثّقة السکوني عن أبي عبد اللـه  علیه الّسلم قالَ : قاَل َرُسولُ  اللـه صّلی  اللـه علیه وآله:
7». مَّةِ أن یُنَظَر إلَی ُشعورِِهنَّ و أیدیهِنَّ »ل ُحرَمَة لِنِساءِ أهِل الذِّ
6. روایة قرب اإلسناد َعن علي  بن أبي طالب علیه الّسلم قال : 

مَّة.«8 »ل بَأَس بِالنََّظِر إلَی ُرُءوِس نِساءِ أهِل الذِّ

1. به�عنوان�نمونه�رک�ریاض�المسائل،�ج11،�ص52؛�وسائل الشیعة ،�ج20،�ص�106،�ح4؛�ص215،�ح3�
2. دربارۀ�اهمیت�مراجعه�به�ارتکازات�در�این�مسائل�در�ادامه�توضیح�داده�شده�است�

3. همان�،�ص193،�ح7��
4. همان،�ح12�

5. همان،�ص194�
6. همان،�ص199�
7. همان،�ص205�

8. همان،�ص205،�ح2؛�و�نظیر�آن: موثّقة َعبّاد بن ُصهیٍب قال: َسِمعُت أباَعبدِ  اللـه علیه السلم یَقوُل: 
وادِ و الُعلوِج ألنُّهم إذا نُهوا لیَنتَهون.« )همان،  »ل بَأَس بِالنّظِر إلَی ُرءوِس أهِل تِهاَمَة و األعراِب وأهِل السَّ

ص206(.
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7. صحیحة أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر علیه الّسلم قال :
َمکاٍن  في  ُجرٌح  إّما  و  َکسٌر  إّما  فیَجَسِدها  البَلء  یُصیبُها  الُمسلَِمةِ  الَمرأةِ  َعن  َسألتُُه 
لیَصُلُح النََّظُر إلَیِه یَُکوُن الّرُجُل أرَفَق بِعِلِجِه مِن النّساءِ أیَصُلُح لَُه النََّظُر إلَیَها؟ قالَ : 

ت إلَیِه َفلیُعالِْجها إن َشاَءت.«1 »إذا اضُطرَّ
8. صحیحة علي  بن  جعفر في کتابه َعن أخیه موسی  بن جعفر علیهماالّسلم قال :

َسألتُُه َعِن الَمرأةِ یَکوُن بِها الُجرُح في َفِخِذها أو بَطنَِها أو َعُضِدها َهل یَصُلُح لِلّرُجِل 
أن یَنُظَر إلَیِه یُعالُِجه؟ قالَ : »ل.«2

نکته ای  در اهمیّت ارتکازات در استنباط حکم فقهی
چون�در�اینجا�و�برخی�مسائل�آینده�در�این�رساله�به�ارتکازات�روات�تمّسک�شده�ارائۀ�

توضیحی�درباره�اهّمیت�ارتکازات�مفید�به�نظر�می�رسد�
مسائل�شرعی�به�دو�دسته�تقسیم�می�شود:�مسائل�کثیراالبتالء�و�مسائل�قلیل�االبتالء�

مسائل�دستۀ�اول�خود�از�جهتی�به�دو�قسم�تقسیم�می�شوند؛�زیرا�این�مسائل�یا�حکمی�ساده�
دارند�که�عموم�مردم�به�راحتی�می�فهمند�و�یا�از�نوعی�پیچیدگی�برخوردارند�

می�نموده� اقتضاء� احکام� تبلیغ� در� تدریج� مصلحت� که� بوده� گونه�ای� به� یا� پیچیده�� مسائل�
اسالم� گرامی�� رسول� شخص� توّسط� یا� و� شوند� ابالغ� تشریع� عصر� از� پس� دوره�های� در� که�
صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�ابالغ�گردیده�است��هر�یک�از�این�مسائل�خصوصیاتی�دارند�که�توّجه�به�آن�
در�استنباط�مفید�است��برخی�از�خصوصیات�مسائل�کثیراالبتالء�و�غیرپیچیده�که�محّل�بحث�ماست�

چنین�است:
اّول:�بسیاری�از�این�مسائل�در�عصر�اّول�در�خالل�آیات�قرآن کریم�ابالغ�شده�و�حضرت�
رسول��اللـه��صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�با�تفسیر�آیات�کریمۀ�قرآن�آن�را�برای�مردم�تبیین�فرموده�اند�و�لذا�
عنایت�به�آیۀ�ناظر�به�آن�مسأله�بسیار�مهّم�است�و�می�تواند�قرینه�ای�منفصل�برای�فهم�روایاتی�باشد�

که�بعداً�وارد�شده�است�و�به�همین�جهت�ظهور�آن�بر�روایات�در�موارد�بسیاری�باید�مقّدم�گردد�
دّوم:�از�آنجا�که�جریان�نقل�حدیث�و�تدوین�آن�در�میان�شیعه�تا�عصر�صادقین�علیهما�السالم�
رونق�چندانی�نداشته�و�روایات�نقل�شده�در�عصرهای�بعدی�تابع�سؤاالت�و�استفتاءات�آن�دوره�

1. همان،�ص233،�ح1�
2. همان، ص233،�ح3؛�و در مقابل آن آمده است: قاَل علّي بن َجعفر: 

و َســألتُه َعن الّرُجِل یَکوُن بِبَطِن َفِخِذهِ أو ألیَتِِه الُجرُح َهل یَصُلُح لِلمرأةِ أن تَنُظَر إلیِه و تُداویَُه؟ قالَ : 
»إذا لَم یَُکن َعوَرًة َفل بَأَس.« )همان،�ص233،�ح4(.
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بوده�است؛�و�چون�مسائل�کثیراالبتالء�ساده�در�عصر�رسول�خدا�صّلی��اللـه�علیه�وآله�وسّلم�ابالغ�شده�
و�به�صورت�فرهنگ�عمومی�در�آمده�است،�طبیعی�است�که�از�این�نوع�مسائل�در�روایات�شیعی�
اثر�پررنگی�وجود�نداشته�و�سؤاالت،�متمرکز�بر�مسائلی�باشد�که�به�صورت�فرهنگ�عمومی�جامعه�

در�نیامده�است�
از�آثار�این�مسأله�آن�است�که�در�این�گونه�مسائل�نمی�توان�نبودن�روایت�یا�روایات�عدیده�را�
شاهد�بر�نبودن�حکم�شمرد��مثاًل�نمی�توان�گفت:�چون�حکم�وجوب�حجاب�یا�حرمت�نظر�به�أجنبیّۀ�
یا�جواز�نظر�به�وجه�و�کّفین�در�روایات�متعّدد�و�صحیحه�وارد�نشده،�پس�باطل�است؛�همچنین�
نمی�توان�گفت:�اگر�واقعًا�چنین�حکمی�وجود�داشت�چون�مبتالبه�بوده�باید�سؤاالت�فراوانی�دربارۀ�

آن�پرسیده�شده�و�روایات�زیادی�نقل�می�گشت�1
آری،�در�مسائل�کثیراالبتالء�مستحدث�در�عصر�أئّمه�علیهم�السالم�می�توان�از�نبودن�روایات�

فراوان�استدالل�بر�عدم�تحریم�نمود��
سّوم:�در�این�دست�از�مسائل�استفاده�از�ارتکازات�بسیار�ضروری�است؛�زیرا�به�طور�طبیعی�
در�عصر�أئّمه�علیهم�الّسالم�به�صورت�مسّلمات�درآمده�است��مراجعه�به�ارتکازات�این�حسن�را�
دارد�که�معموالً�ارتکازی�که�از�دل�روایات�استفاده�می�شود،�محتاج�احراز�وثوق�به�راوی�و�به�جهت�
صدور�نیست��چون�این�قضایا�به�صورت�ناخودآگاه�در�اذهان�وجود�دارد�و�به�ندرت�تصّور�می�شود�
که�کسی�در�این�باب�بتواند�به�جعل�یا�تقیّه�بپردازد�و�لذا�احتیاج�به�بررسی�سندی�در�این�موارد�

بسیار�کمتر�است�و�اطمینان�از�روایات�سریع�تر�حاصل�می�شود��

1. با�توّجه�به�این�نکته�روشن�می�شود�که�استدالل�مذکور�در�این�فرمایش�قابل�دفاع�نمی�باشد:�»و األظهر جواز النظر إلى 
الوجه و الکّفین من األجنبیّات بال تلّذذ و ریبة، لما مّر من العسر و الحرج و عموم البلوى المقتضي لوضوح المنع لو كان؛ 
و لیس إّل ما یدّل بالخصوص على الجواز.« )جامع المسائل مرحوم حضرت آیة   اللـه�بهجت�قّدس�سّره،�ج3،�ص515(�
و�نیز�روشــن�می�شــود�که�استدالل�بر�حجیّت�خبر�واحد�اطمینانی�بدین�نحو�که�گفته�شود:�اگر�خبر�واحد�حّجت�نبود�
با�وجود�سیرۀ�عقالئیّه�بر�حّجیت�آن�باید�روایات�متعّدد�در�ردع�آن�وارد�می�شد؛�صحیح�نیست�زیرا�بر�فرض�که�سیرۀ�
عقالئیه�شامل�خبر�واحد�غیراطمینانی�نیز�باشد،�مستدّل�باید�اّول�اثبات�کند�که�احتراز�از�اخبار�غیراطمینانی�ـ�به�واسطۀ�
آیات�قرآنی�ـ�در�صدر�اّول�به�عنوان�یک�فرهنگ�شــائع�میان�مسلمانان�در�نیامده�است�و�گرنه�ردع�آن�محتاج�روایات�

کثیره�در�عصر�صادقین�علیهما�السالم�و�بعد�از�آن�نخواهد�بود�
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3. حرمت نظر باتأّمل به وجه و کّفین و بدن پوشیده
به�نظر�می�رسد�هرگونه�نظر�متمرکز�و�همراه�با�تأّمل�و�بررسی�به�أجنبیّه�که�از�آن�در�لسان�
روایات�به�»النظر��بتأّمل«�یا�»ملؤ�العین«�یا�»إیالج�النظر«�و�امثال�آن�تعبیر�می�شود�و�می�توان�آن�را�به�
»تماشاکردن«�)در�مقابل�نگاه�کردن(�یا�»نگاه�خریداری«�تفسیر�کرد،�در�شریعت�حرام�باشد��در�اینجا�

صرفًا�اشاره�ای�گذرا�به�ادلّه�و�شواهد�این�امر�می�کنیم�

1·3. دلیل اّول: آیة غّض النّظر
وا ِمْن َأْبَصـِٰرِهْم َو َيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَکى  َلُْم إِنَّ  الَلـَه  از�کریمۀ�شریفۀ:�ُقل لِْلُمْؤِمننَِی َیُغضُّ
َفْظَن ُفُروَجُهنَّ �1می�توان�حرمت�هر� َخبٌِی بَِم َیْصنَُعوَن * َو ُقل لِْلُمْؤِمنَاِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصـِٰرِهنَّ َو َيْ

نظر�بدون�غّض�را�استفاده�نمود��
غّض البصر�یا�غّض النظر�در�زبان�عربی�به�معنای�پائین�انداختِن�نگاه�و�خیره�نظرنکردن،�
در�مقابل�»إحداق«�و�»ترکیز�النظر«�است؛�چنانکه�غّض�الصوت�به�معنای�پائین�آوردن�صداست��و�
با�غمض العین�که�به�معنای�بستن�چشم�و�ترک�نظر�است�متفاوت�می�باشد��لذا�عرب�در�توصیف�
حالت�حیا،�شخص�را�به�غّض�النظر�توصیف�می�کند�که�حاکی�از�نظر�غیرمستمّر�و�محجوبانه�است�
بنابراین�غّض�البصر�اعّم�از�ترک�مطلق�نظر�یا�نظر�گذرا�و�غیرمتمرکز�بوده،�2و�داللتی�بر�
ضرورت�ترک�نظر�ندارد�خصوصًا�که�با�»مِن«�تبعیضیّه�استعمال�شده�است؛�مانند�کریمۀ�شریفۀ:�»َو 

اْغُضْض ِمن َصْوتَِك«��3که�مسّلمًا�داللت�بر�سکوت�مطلق�ندارد��
و�نیز�اگر�فرض�کنیم�که�آیۀ�شریفه�مجمل�است،�با�توّجه�به�مسّلم�بودن�جواز�اصل�نظر�به�
أجنبیّه�باید�آن�را�حمل�بر�حرمت�نظر�متمرکز�و�دقیق�نمود�و�به�هر�حال�استفادۀ�حرمت�مطلق�نظر�

از�آن�وجهی�ندارد�4

1. آیات��30و��31از�سورۀ�24:�النور�
2. با�تأّمل�در�متون�کتب�لغت�مانند: لســان�العرب،�المصباح�المنیر،�معجم�مقاییس�اللغة،�المفردات�این�نکته�قابل�استفاده�
است��ونیز�رک�الفرقان�في تفسیرالقرآن�بالقرآن،�ج�21،�ص��107و108؛�قاموس�قرآن،�ج5،�ص106؛�التفسیر�القرآني للقرآن،�

ج�9،�ص�1263�
3. قسمتی�از�آیۀ�19،�از�سورۀ�31:�لقمان�

4. برخی�از�بزرگان�غّض�النظر�را�بر�معنای�مجازی�حمل�نموده��و�به�َصرف��نظر�نمودن�از�أجنبیّات�و�ترک�استمتاعات�
جنسی�تفســیر�کرده�اند�)رک�مباني العروة�)مطبوع�در موسوعة اإلمام الخوئي،�ج32(،�ص25ـ�27(��این�تفسیر�نه�قرینه�و�
شــاهدی�دارد�و�نه�مطابق�با�فنون�بالغی�زبان�عرب�اســت؛�زیرا�این�معنا�مربوط�به�استعمال�با�»َعن«�مجاوزت�و�إبعاد�
�نظره�عن�کتابه،�أي�ترکه�و�لم�یُرده«��عالوه�بر�این�حذف�و�تقدیر�»عن«�و�مجرورش�به�حسب�قرینه� است�مانند:�»َغضَّ
مناسبتی�با�آمدن�»مِن«�تبعیضیه�ندارد��روایاتی�نیز�که�در�ذیل�آیه�آمده�ناظر�به�غّض�بصر�یا�نظر�است�)رک�بحاراألنوار،�

ج�66،�ص26و76؛�ج101،�ص42(�
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از�اینکه�در�آیۀ�شریفه�به�»غّض«�مقارن�با�»مِن«�تبعیضیّه��امر�شده�ـ�خصوصًا�با�قرائنی�که�
پس�از�این�خواهد�آمد�ـ�می�توان�استفاده�نمود�که�موضوع�حرمت�»نظر�متمرکز�همراه�با�تأّمل«�است�

که�مقّدمۀ�تهییج�شهوت�است،�نه�مطلق�نظر�متمرکز�1
�و�از�إطالق�2و�تعلیل�این�آیۀ�شریفه�می�توان�حرمت�نگاه�متمرکز�و�دقیق�مردان�به�زنان�
و�زنان�به�مردان�3را�اعّم�از�مسلمان�و�کافر�و�حّر�و�مملوک�4و�اعّم�از�وجه�و�کّفین�و�اعضاء�بدن�

استفاده�نمود�5که�وسیلۀ�حفظ�فرج�6و�ایجاد�عّفت�و�پاک�دامنی�در�جامعه�می�باشد�

2·3. دلیل دّوم: ارتکاز بر حرمت نظر متمرکز و باتأّمل
همانطور�که�جواز�اصل�نظر�به�وجه�أجنبیّه�و�بدن�وی�از�روی�لباس�از�مرتکزات�اصحاب�
بوده،�حرمت�نوعی�از�نظر�به�أجنبیّه�نیز�از�مرتکزات�بوده�که�از�روایات�باب�ِخطبه�و�حکم�نظر�به�
زن�در�خواستگاری�استفاده�می�شود��سؤاالت�و�جواب�ها�درباره�جواز�نگاه�کردن�به�صورت�زنی�که�
می�خواهند�با�وی�ازدواج�نمایند�و�نیز�دربارۀ�نگاه�کردن�به�بدن�او�از�روی�لباس،�نشان�می�دهد�ارتکازاً�

نگاه�متعارف�در�خواستگاری�در�حالت�عادی�جائز�نبوده�است�
چه� خواستگاری� در� لباس(� روی� )از� بدن� به� و� وجه� به� نظر� که� است� این� سؤال� اکنون�
خصوصیتی�دارد�که�حرمت�آن�در�غیر�خواستگاری�مسّلم�بوده�است؟�روشن�است�که�این�نظر،�نظر�
بدون�غّض�البصر،�یعنی�نگاه�متمرکز�و�همراه�با�تأّمل�و�دقّت�در�زوایای�صورت�و�بدن�و�به�تعبیری�
نگاه�خریداری�است�که�این�نوع�نگاه�خاص�در�حال�ازدواج�تجویز�شده�است�و�قرائن�روایات�نیز�

1. بدیهی�اســت�که�مداومت�و�تکرار�نظر�متمرکز�عادًة به�تأّمل�و�بررســی�چهره�و�اندام�طرف�مقابل�منجر�می�شود�و�
لذا�حرام�خواهد�بود�

2. آنچه�در�بعضی�از�تفاسیر�آمده�که�متعّلق�محذوف�آیه�»ما�حّرم���اللـــه«�است�با�سیاق�آیه�سازگاری�ندارد؛�زیرا�اصل�
مولویّت�است�و�سیاق�این�دو�آیه�نیز�شاهد�بر�مولوی�و�تأسیسی�بودن�آن�است؛�و�این�تقدیر،�امر�را�ارشادی�می�نماید��
به�قرینۀ�مقام�متّعلق�باید�»ما�یهیّج�الشــهوة�من�الجنس�المخالف�و�ینافي�حفظ�الفرج«�باشــد�که�به�إطالق�آن،�حکم�به�

دختران�ممیّز�غیربالغ�که�مهیّج�شهوت�باشند�نیز�سرایت�می�کند�
3. در�ریاض�المسائل،�ج�11،�ص��53می�فرماید:

 »و تتّحد المرأة مع الرجل، فتُمنَع في محّل المنع و ل في غیره إجماعًا.«

4. دربارۀ�اطالق�این�حکم�در�فصل�پنجم�همین�رساله�بحث�شده�است�
�مطلق�نظر�به�بدن�زن�مســلمان�حرام�اســت،�ولی�از�این�آیۀ�شریفه�فقط�حرمت�نظر� �با�توّجه�به�ادلّۀ�دیگرـ� 5. گرچهـ�

بدون�غّض�استفاده�می�شود�
6. حفظ�فرج�در�این�آیه�به�إطالق�و�ظهورش،�هم�شامل�حفظ�آن�از�نظر�غیر�است�و�هم�از�زنا،�و�برخی�از�روایات�که�
آن�را�منحصر�در�حفظ�از�نظر�نموده�اســت�مخالف�ظاهر�آیه�و�مطروح�است��و�بعید�نیست�که�مراد�روایت�شمول�آیه�

نسبت�به�حفظ�از�نظر�و�زنا�هر�دو�بوده�و�راوی�بد�نقل�نموده�است؛�)رک�بحاراألنوار،�ج�66،�ص26و76(�
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این�امر�را�تأیید�می�نماید؛�مانند:
1. صحیحة هشام و حفص و حّماد: عن أبي عبد اللـه علیه السلم قال :

َجها.«1 »ل بَأَس بِأَن ینُظَر إلَی َوجهِها َو َمعاِصِمها إذا أراَد أن یَتََزوَّ
2. صحیحة حسن بن السرّي: قلت ألبي عبد اللـه علیه الّسلم:

ُلها و یَنُظُر إِلَی َخلقِها و إلَی َوجهِها. قال: »نََعم، ل  َج الَمرأَة يَتَأمَّ الّرجُل یُریُد أن یَتََزوَّ
بَأَس أن یَنُظَر الّرجُل إلَی الَمرأةِ إذا أراَد أن یَتََزّوَجها؛ یَنُظُر إلَی َخلقِها و إلَی َوجهِها.«2

3. عن النّبّي صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم: 
»إذا َطَرَح  اللـه في َقلبِ  امِرءٍ ِخطبََة امَرأةٍ َفل بَأَس أن یَتأمََّل َمحاِسَن َوجهِها.«3

نکته�ای�که�در�فهم�این�روایات�مفید�است�اینکه�در�زبان�فارسی�از�سه�کلمه�دیدن،�نگاه�
کردن�و�تماشاکردن�برای�بیان�مراتب�مشاهده�استفاده�می�شود؛�ولی�در�عربِی�عصر�نصوص�فقط�دو�
تعبیر�»رؤیة«�و�»نظر«�متداول�بوده�است�و�نظر�به�هر�دو�معنای�»نگاه�کردن«�و�»تماشاکردن«�استعمال�

می�شده�و�تشخیص�مراد�از�آن�محتاج�قرائن�است�
نظر�جائز�به�وجه�و�کّفین�مطلق�نگاه�کردن�است�و�نظری�که�ارتکازاً�حرام�بوده�ـ�به�قرینۀ�
ادلّه�جواز�ـ�تقریبًا�همان�تماشاکردن�و�بررسی�چهرۀ�أجنبیّه�است،�4و�این�اجمال�و�اشتراک�لفظی�یا�
معنوی�موجب�سوءتفاهم�در�فهم�نصوص�گشته�است؛�عّده�ای�روایات�باب�ِخطبه�را�داّل�بر�حرمت�

مطلق�نظر�پنداشته�و�با�وجود�مسّلم�بودن�اصل�جوازِ�نظر�فتوا�به�حرمت�مطلق�داده�اند�5
این�اختالف�و�انحراف�حکم�در�تاریخ�فقه�نیز�خود�نشانۀ�آن�است�که�موضوع�حرمت�نظر�
ایهام�و�ابهام�داشته�و�عنوانی�شفاف�چون�»نظر�با�شهوت«�یا�»نظر�با�تلّذذ«�نبوده�است،�که�اگر�چنین�

بود�در�چنین�مسألۀ�کثیراالبتالء�و�مشهوری�نباید�چنین�اختالف�و�انحرافی�پیش�می�آمد�

1. وسائل الشیعة ،�ج20،�ص88،�ح2�
2. همان،�ح3�

3. کتاب�الخالف،�ج4،�ص�248و249؛�و�نیز�رک�وسائل الشــیعة ،�ج20،�ص88ـ90،�ح��10�،9و�11؛�مستدرک�الوسائل،�
ج14،�ص�193و194،�ح�1و4�

4. گاه�اّدعا�می�شود�نظر�در�خواستگاری�همواره�همراه�تلّذذ�یا�قصد�آن�است،�ولی�این�سخن�صحیح�نیست��گذشته�از�
آنکه�از�این�قید�در�ادلّه�اثری�نیســت�و�در�برخی�جواز�نظر�در�خواســتگاری�مقیّد�به�عدم�تلّذذ�شده�)وسائل الشیعة  ،�ج�

20،�ص88،�ح5(�خارجًا�هیچ�تالزم�عادی�میان�این�دو�نیست�که�موجب�انصراف�این�روایات�گردد�
5. رک�موسوعة اإلمام�الخوئي،�ج32،�ص48؛�دقّت�به�این�اشتراک�لفظی�می�تواند�در�فهم�عبارات�قدما�نیز�راهگشا�باشد��

بعید�نیست�برخی�از�عبارات�قدما�که�در�آن�مطلق�نظر�تحریم�شده�است�ناظر�به�همین�معنای�دّوم�باشد�
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3·3. دلیل سّوم: ادلّة نهی از نظر باتأّمل و ملؤالعین و مکّرر
 در�مجموعه�ای�از�ادلّۀ�ناهیه،�حرمت�بر�»نظر�با�تأّمل�و�دقیق«�و�»پرنمودن�چشم�از�نامحرم«�
بار�شده�است�و�مواردی�نیز�که�از�باب�نهی�از�منکر،�از�رفتار�کسی�منع�شده�ناظر�به�چنین�نظری�

بوده�است؛�مانند:
1. عن النبّي صّلی  اللـه علیه و آله و سّلم:

»اشتَدَّ َغَضُب  اللـه عّزوجّل َعَلی امَرأةٍ ذاِت بَعٍل َمَلْتَعينَها مِن َغیِر َزوِجها أو َغیِر 
ذي َمحَرمٍ مِنها.«1

2. و عنه صّلی  اللـه علیه و آله وسّلم:
»یا َحْولُء! لیَِحلُّ ِلمَرأةٍ أن تُدِخَل بَیتَها َمن َقد بََلَغ الُحُلَم و لتَمَل َعینَها مِنُه و ل 

َعینَُه مِنَها.«2
3. در�شأن�نزول�آیۀ�شریفۀ�سورۀ�نور�از�حضرت�امام�باقر�علیه�السالم�روایت�شده�

است:
ـ  آذانِهِنَّ  َخلَف  یَتََقنَّعَن  النِّساُء  کاَن  َو  بِالَمدینَةِـ  امَرأًة  األنصارِ  مَِن  شابٌّ  »استَقبََل 
َفنََظَر إلَیها و هي ُمقبَِلٌة َفَلّما جاَزت نََظَر إلَیها و َدَخَل في ُزقاٍق َقد َسّماُه بِبَني ُفلٍن 
َفَلّما  َفَجَعَل یَنُظُر َخلَفها و اعتََرَض َوجَهُه َعظٌم في الحائِِط أو ُزجاَجٌة َفَشقَّ َوجَهُه 
ماُء تَسیُل َعَلی ثَوبِِه َو َصدرِهِ َفَقاَل: و اللـه آلتِیَنَّ َرسوَل  اللـه  َمَضِت الَمرأُة نََظَر َفإَذا الدِّ
صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم َو ُلخبَِرنَُّه. َفأتاُه َفَلّما َرآُه َرسوُل  اللـه صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم 
وا ِمْن  قاَل: َما َهَذا؟ َفأخبََرُه، َفَهبََط َجبَرئِیُل علیه الّسلم بَِهِذهِ اآلیَةِ: ُقل لِْلُمْؤِمننَِی َیُغضُّ

َأْبَصـِٰرِهْم َو َيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَکى  َلُْم إِنَّ  الَلـَه َخبٌِی بَِم َیْصنَُعوَن.«3
4. در مستدرک از فقه الرضا علیه السلم روایت نموده است:

إلَی  َمصَعِدهِ  فِي  َزیٍد  بَن  اُساَمَة  أرَدَف  صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم  َرسوَل  اللـه  »إنَّ 
ةِ. َفاستَقبََل َرسوَل  َعَرفاٍت َفَلّما أفاَض أرَدَف الَفضَل بَن الَعبّاِس و کاَن َفتًی َحَسَن اللِمَّ
النِّساءِ  مِن  یَکوُن  ما  أجَمُل  لَُه  اُخٌت  ِعنَدُه  و  أعرابيٌّ  صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم   اللـه 
َفَجَعَل األعرابيُّ یَسأُل النَّبيَّ صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم و َجَعَل الَفضُل یَنُظُر إلَی اُخِت 
األعرابيِّ و َجَعَل َرسوُل  اللـه صلی  اللـه علیه وآله وسّلم یََدُه َعَلی َوجِه الَفضِل یَستُُرُه 
مِن النََّظِر َفإذا ُهَو َستََرُه مِن الجانِِب نََظَر مِن الجانِِب اآلَخِر؛ َحتَّی إذا َفَرَغ َرسوُل  اللـه 

1. بحاراألنوار،�ج73،�ص366�
2. مستدرک�الوسائل،�ج14،�ص�289،�ح4�

3. وسائل الشیعة  ،�ج�20،�ص192�
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»أما  قاَل:  ثُمَّ  بَِمنِکبِِه  أَخَذ  إلَیِه و  التََفَت  األعرابيِّ  صّلی  اللـه علیه وآله وسّلم مِن حاَجةِ 
َعلِمَت أنّها األیّاُم الَمعدوداُت و الَمعلوماُت لیَُکفُّ َرُجٌل فیهِنَّ بََصَرُه و لیَُکفُّ لِسانَُه 

و یََدُه إّل َکتََب  اللـه لَُه مِثَل َحجِّ قابِل. «.«1
روایاتی�نیز�که�در�نهی�از�نگاه�دّوم�و�سّوم�وارد�شده�است،�2مؤیّد�همین�است�که�نوعی�
تعبیر�شده��که�موجب� یا�سّوم� دّوم� نظر� به� آن� از� نگاه�موضوع�حرمت�است�که�گاهی� از� خاص�

آشکاری�محاسن�زن�می�باشد�3

4·3. دلیل چهارم: حرمت مقّدمات نوعی تهییج شهوت
از�مجموعه�ای�از�روایات�استفاده�می�شود�نه�فقط�آنچه�بالفعل�مقارن�با�تهییج�است�بلکه�
تهییج�شهوت�و�فساد�و�فحشاء�شود،�حرام�است��و�مسّلمًا� نوع�موجب� به�حسب� هرچیزی�که�
تجویز�تماشاکردن�چهرۀ�زنان�أجنبیّه�بدون�شهوت�با�قصد�تلّذذ�و�بدون�قصد،�بالمآل�موجب�تهییج�

و�رواج�فساد�می�شود�
مانند�مکاتبۀ�شریفۀ�حضرت�امام�رضا�علیه�السالم�با�محّمد�بن�سنان�که�به�سند�صحیح�نقل�

شده�است:
َم النََّظُر إلَی ُشعورِ النِّساءِ الَمحجوباِت بِاألزواِج و إلَی َغیِرِهّن مِن النِّساءِ، لِما  »و ُحرِّ
فیما لیَِحلُّ و  خوِل  الدُّ و  الَفسادِ  مِن  إلَیِه  التَّهییُج  یَدُعو  ما  جاِل و  الرِّ تَهییِج  مِن  فیِه 

لیُحَمُد.« 4
و�مانند�نهی�از�خضوع�بالقول�5و�از�ضرب�األرجل�علی�األرض�6و�از�استعمال�عطر�7و�کشف�

1. مستدرک�الوسائل،�ج14،�ص269،�ح7؛�و�نیز�رک�المجازات�النبویّة،�ص129و130؛�بحاراألنوار،�ج76،�ص65�
2. وسائل�الشیعة،�ج20،�ص192ـ195،�ح،��8�،6ـ��13�،11ـ�15و17؛�و�الّدرالمنثور،�ج5،�ص40�

3. از�ســیاق�این�روایات�می�توان�حدس�زد�که�عدد�دو�یا�سه�در�حرمت�موضوعیت�نداشته�و�ارشاد�به�کیفیّت�خاصی�
از�نظر�می�باشد�

4. عیون�أخبارالرضا�علیه�الســالم،�ج�2،�ص195؛�وسائل الشــیعة ،�ج�20،�ص193؛�خارجًا�می�دانیم�که�نظر�به�شعر�أجنبیّه�
مالزم�با�تهییج�شهوت�نیست�و�لذا�مراد�از�»لما�فیه�من�تهییج�الرجال«�تهییج�نوعی�است��

5. آیۀ��32از�سورۀ�33:�األحزاب�
6. آیۀ��12از�سورۀ�60:�الممتحنة.

7. وسائل الشیعة ،�ج�20،�ص160ـ�162�
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حجاب�در�نزد�ُخصّی�1و�دعوت�زنان�به�طعام�2و�مفاکهه�3و�مصافحه�4و�خلوت�با�أجنبیّه�5و�در�بغل�
نشاندن�دختران�شش�ساله�و�بیشتر�6که�همگی�از�اسباب�نوعیّۀ�قریبه�یا�متوّسطۀ�تهییج�شهوت�می�باشد�

نکته ای دربارة مکاتبه
شایستۀ�تذکر�است�که�غرض�ما�جمع�قرائن�و�استفادۀ�حکم�از�مجموع�ادلّه�است،�نه�تمّسک�
به�تعلیل��مکاتبۀ�شریفۀ�حضرت�ثامن�الحجج�علیه�السالم؛�زیرا�این�گونه�تعلیل�ها�نه�موجب�تعمیم�اند�

و�نه�موجب�تخصیص�
توضیح�آنکه:�تعلیل�گاهی�در�مقام�اثبات�و�کشف�حکم�است�که�باید�بیانگر�حکمی�کّلی�
باشد�تا�شرط�کبرای�شکل�اّول�را�احراز�نموده�و�کاشف�از�حکم�صغری�باشد؛�مانند�آنکه�در�پاسخ�
از�سؤال�حکم�فّقاع�گفته�شود�فّقاع�حرام�است�چون�مسکر�است��در�اینجا�چون�سؤال�از�حکم�است�

تعلیل�باید�کاشف�از�حکم�باشد�و�لذا�معّمم�است�و�گاه�می�تواند�مخّصص�نیز�باشد�
ولی�گاهی�تعلیل�در�مقام�ثبوت�و�بیانگر�عّلت�تشریع�و�جعل�است��وقتی�سائل�حکم�را�
می�داند�و�به�جهت�اطالع�از�عقالنیّت�حکم،�عّلت�آن�را�می�پرسد�ـ�مانند�مکاتبۀ�محّمد�بن�سنان�با�
حضرت�امام�رضا�علیه�السالم�ـ�هیچ�ضروتی�ندارد�که�علت�مساوی�با�حکم�باشد��غرض�در�این�
دست�روایات�که�به�روایات�»علل�الشرائع«�موسومند�غالبًا�بیان�تقریبی�عقالنیّت�احکام�در�حّد�ذهن�
و�فهم�مخاطبین�است�که�نشان�دهد�احکام�برخاسته�از�مصالح�و�مفاسد�بوده�و�رغبت�مکّلفین�را�به�

انجام�آن�افزایش�دهد�
تتبّع�این�روایات�و�فضای�صدور�آن�نشان�می�دهد�که�این�تعلیل�ها�که�گاهی�هم�»حکمت«�
خوانده�می�شوند،�نه�عّلِت�تمام�فروض�حکم�است�)تا�مخّصص�باشد(�و�نه�علت�تاّمه�است�)تا�معّمم�
باشد(�و�لذا�آنچه�گاهی�گفته�می�شود�که�»الحکمة تعّمم و التخّصص«�قابل�دفاع�نیست��بسیاری�
از�موارد�حکمت�های�احکام�در�حقیقت�مقتضی�یا�جزءالمقتضی�حکم�است�که�عدم�المانع�یا�سائر�
اجزاء�مقتضی�آن�ـ�به�تناسب�مقام�ـ�بیان�نشده�است�و�چه�بسا�در�موارد�دیگری�همان�حکمت�
محّقق�شود�ولی�حکم�مزبور�از�آن�تبعیّت�ننماید��آری�گاهی�از�مناسبات�حکم�و�موضوع�می�توان�

1. همان،�ص225ـ�228�
2. همان،�ص234�
3. همان،�ص198�

4. همان،�ص207ـ�209�
5. همان،�ج�28،�ص145�
6. همان،�ج20،�ص229�
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عّلیت�تاّمه�و�معّمم�بودن�آن�را�فهمید�
بنا�بر�مجموع�آنچه�گذشت،�نمی�توان�گفت�تماشاکردن�چهرۀ�زنان�و�دختران�مسلمان�یا�
غیرمسلمان�با�قصد�تلّذذ�غیرشهوانی�جائز�می�باشد�و�تفکیک�میان�تلّذذ�شهوانی�و�غیر�آن�که�از�
عرفان�وارد�اخالق�و�سپس�وارد�فقه�گردیده،�بدین�کیفیت�در�حکم�فقهی�صحیح�نمی�باشد��آری�

این�تفکیک�در�مواردی�می�تواند�ثمرۀ�فقهی�داشته�باشد�
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4. ثمرة فقهی تفکیک لّذت شهوانی و غیرشهوانی

1·4. ثمرة اّول: تلّذذ بدون قصد در نظر به أجنبیّه
زیبارو� زنان� به�چهرۀ� دقیق(� و� متمرکز� )غیر� نظر�حالل� از� به�طوراختیاری� که� تلّذذی� در�
حاصل�می�شود،�می�توان�میان�لّذت�شهوانی�و�غیر�آن�تفکیک�کرد��یعنی�اگر�کسی�بطور�عادی�و�

با�غّض��نظر�به�زنان�نظر�می�کرد�و�از�همین�نظرها�تلّذذ�غیرشهوانی�می�برد�فعل�وی�حالل�است�
صحیحۀ�علي�ّ�بن�سوید�طبق�تفسیر�صحیح�آن�ناظر�به�همین�مسأله�است:

النّظُر  فیعِجبُنِي  الَجمیلةِ  الَمرأةِ  بالنّظر إلی  ُمبتلًی  قلُت ألبي الحسن علیه الّسلم: »إنّي 
ـّه  نا فإن إلیها.« فقال : »یا َعلّي! لبأَس إذا َعَرَف  اللـه مِن نِیّتِک الّصدَق؛ و إیّاک و الزِّ

یَمَحُق البََرکَة و یُهلُِک الّدیَن.«1 
این�روایت�صریح�است�در�اینکه�تلّذذ�غیرشهوانی�غیراختیاری�هیچ�منعی�ندارد��و�با�تفکیک�

میان�این�دو�لّذت�در�تفسیر�این�روایت�مشکلی�نبوده�و�روایت�محتاج�تأویل�نمی�باشد��
فقهاء�عظام�این�روایت�صحیحه�را�به�طرق�مختلفی�تأویل�نموده�اند�که�خالف�ظاهر�است؛�
مانند�آنکه�کلمۀ�»نظر«�را�در�آن�بر�نظر�اتّفاقی�و�غیرعمدی�2یا�بر�نظر�اضطراری�به�جهت�عالج�و�

مانند�آن�حمل�کرده�اند��3برخی�نیز�خواسته�اند�در�سند�روایت�تشکیک�کنند�4
تذّکر�این�نکته�ضروری�است�که�نباید�نظر�را�در�روایت�اعّم�از�نظر�شهوانی�و�نفسانی�5یا�
اعّم�از�تلّذذ�با�قصد�و�بی�قصد�6شمرد؛��زیرا�تعبیر فيُعجبنى  النّظر إليها�فقط�داللت�بر�حصول�لّذت�
دارد،�نه�تحریک�شهوت�7و�ظاهر�آن�نیز�حصول�لّذت�بدون�قصد�است،�چنانکه�عبارت�إذا عرف 

1. همان�ص�308،�ح�3�
2. جواهرالکالم، ج 29، ص 79؛ موسوعة اإلمام الخوئي ، ج 32، ص 43؛ مرحوم آیة  اللـه خویی بعد از ذكر توجیه فوق 

می فرمایند: 
»و إّل فلبــدّ من رّد علمها إلی أهلها، ألنّها دالّة علی جواز النّظر إلیها حتی مع قصده التلّذذ من األّول 

کما یظهر من قوله »فیعجبني  النظر إلیها« و هو مّما لیمکن اللتزام به و لم یقل به أحٌد منّا.«
 ولی�با�آنچه�گذشت�معلوم�می�شود�که�روایت�بدون�تأویل�قابل�پذیرش�است�

3. مستمسک العروةالوثقی، ج�13،�ص�31�
4. مدارک العروة، ج�12،�ص�488�

5. رک كتاب النکاح للشیخ األنصاري، ص�53�
6. موسوعة اإلمام الخوئي�،�ج�32،�ص�43�

7. برخی�معاصرین�نظر�همراه�با�تلذذ�شهوانی�را�نیز�به�استناد�این�روایت�جائز�شمرده�اند�و�حرمت�را�محدود�به�موارد�
ریبه�نموده�اند،�ولی�این�استفاده�صحیح�نیست؛�زیرا�چنانکه�سابقًا�گذشت�لّذت�شهوانی�در�نظر�به�زیبارویان،�نوعی�از�
لّذت�نیســت؛�بلکه�لّذت�مقرون�به�تحریک�شــهوت�است�که�امری�زائد�بر�لّذت�در�آن�وجود�دارد�که�در�روایت�از�آن�
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 اللـه من نيّتك الصدق�نیز�همین�ظهور�را�تأیید�می�نماید�

2·4. ثمرة دّوم: تلّذذ در نظر به محارم و هم جنس
در�نظر�به�محارم�و�پسران�جوان�نیز�که�ذاتًا�نظر�به�ایشان�حرام�نیست�تفکیک�میان�تلّذذ�
شهوانی�و�غیرشهوانی�ضروری�است�و�جواز�نظر�به�فرزندان�)پسر�و�دختر(�و�تلّذذ�غیرشهوانی�
از�جمال�و�لطافت�آنها�ـ�باقصد�و�بی�قصد�ـ�بدون�ریبه،�جای�تأّمل�ندارد�گرچه�در�مظاّن�شهوت�

احتیاط�در�ترک�آن�است�
بنابراین�آنچه�در�کلمات�بزرگان�معاصر�آمده�که�نظر�به�محارم�و�أمردان�را�نیز�با�مطلق�تلّذذ�
تحریم�نموده�اند�قابل�دفاع�نیست�1و�باید�میان�زنان�أجنبیّه�که�اصل�نظر�به�ایشان�در�شریعت�نهی�

شده�با�محارم�و�أمردان�تفکیک�کرد�
این�نکته�در�توضیح�المسائل�آیة  اللـه�منتظری�مراعات�شده�است��ایشان�نظر�به�أجنبیّه�را�به�
قصد�هرگونه�تلّذذی�حرام�دانسته،�اّما�نظر�مرد�به�همجنس�خود�را�)که�نظر�به�أمردان�از�مصادیق�آن�

است(�مقیّد�کرده�اند�به�عدم�قصد�تلّذذ�شهوانی��متن�عبارت�ایشان�چنین�است:
�»مسألۀ�2620:�نگاه�کردن�مرد�به�بدن�زن�نامحرم،�چه�با�قصد لّذت�و�چه�بدون�آن�
حرام�است��و�نگاه�کردن�به�صورت�و�دستها�نیز�اگر�به�قصد�لّذت�باشد�یا�بترسد�
که�به�حرام�بیفتد�حرام�است،�بلکه�نگاه�کردن�بدون�قصد�لذت�و�ترس�نیز�خالی�

از�اشکال�نیست��
مسألۀ�2625:�مرد�و�زنی�که�با�یکدیگر�محرمند،�اگر�قصد لّذت شهوانی�نداشته�

باشند،�می�توانند�غیر�از�عورت�به�تمام�بدن�یکدیگر�نگاه�کنند�
مسألۀ�2626:�مرد�نباید�با�قصد لّذت شهوانی�به�بدن�مرد�دیگر�نگاه�کند��نگاه�کردن�

سخنی�به�میان�نیامده�و�لذا�نمی�توان�به�ترک�استفصال�تمّسک�نمود؛�عالوه�بر�آن،�چه�بسا�جاللت�شأن�راوی�نیز�احتمال�
تحریک�شهوانی�را�منتفی�می�کند��جاللت�شأن�علی�بن�سوید�را�از�مکاتبۀ�حضرت�موسی�بن�جعفر�علیهماالسالم�با�وی،�
332؛�وسائل الشــیعة ،�ج9،� و�ســؤاالت�وی�دربارۀ�توّکل�و�عجب�می�توان�حدس�زد�)رک�بحاراألنوار،�ج75،�ص329ـ�

ص431؛�ج15،�ص213؛�ج1،�ص100(�
نظر�به�قصد�تلّذذ�شــهوانی�در�غیر�زوجه�و�کنیز�حرام�اســت�ولی�از�برخی�روایات�می�توان�حدس�زد�علم�به�حصول�
لّذت�شهوانی�)لّذت�مقرون�به�تهییج�شهوت(�بدون�قصد�آن�در�موارد�خاّصی�که�اصل�نظر�مجّوز�دارد�موجب�حرمت�
�خصوصًا�برای�کســی�که�دائمًا�مبتال�به� نیســت�)رک�همان،�ج18،�ص273،�ح2(،�ولی�به�هر�حال�حکم�به�حلیّت�آنـ�

تحریک�شهوت�باشد�ـ�مشکل�بوده�و�از�این�روایت�استفاده�نمی�شود�
1. در�واقع�در�مســأله�افراط�و�تفریطی�پیش�آمده،�از�یک�ســو�برخی�هرگونه�نظر�با�تلّذذ�را�تحریم�نموده�اند�ـ�چه�به�
أجنبیّه�و�چه�به�غیر�آن�ـ�و�از�ســوئی�برخی�که�متفّطن�به�حّلیت�نظر�با�تلّذذ�غیرشــهوانی�به�محارم�و�أمردان�شده�اند،�

تلّذذ�را�حتّی�دربارۀ�أجنبیّه�مقیّد�به�شهوانی�کرده�اند،�کما�اینکه�از�برخی�معاصرین�گذشت�
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زن�هم�به�بدن�زن�دیگر�با�قصد�لّذت�شهوانی�حرام�است�«1
حکمت و اعتبار�نیز�تفاوت�حکم�أجنبیّه�و�أمردان�را�تأیید�می�نماید؛�زیرا�بین�خود�أجنبیّات�
و�أمردان�فرقی�اساسی�وجود�دارد؛�جنس�زن�ذاتًا�محل�انجذاب�و�کشش�است،�و�مرد�فطرًة به�وی�
متمایل�است��و�بر�اساس�همین�رابطۀ�تکوینی�و�بنا�بر�اصل�همسویی�تکوین�و�تشریع،�در�شریعت�
باب�ارتباط�شهوانی�مرد�و�زن�و�نکاح�باز�گذاشته�شده�و�ازدواج�ـ�ولو�به�دفعات�ـ�به�عنوان�یکی�از�
مستحبّات�مطرح�گردیده،�و�در�برخی�موارد�حکم�به�وجوب�آن�شده�است��در�نقطۀ�مقابل�ارتباط�
همجنس�با�همجنس�مخالف�فطرت�است�و�در�جامعۀ�ایمانی�کسی�به�آن�متمایل�نمی�باشد،�و�لذا�

باب�آن�در�شریعت�به�طور�کل�منسّد�گشته�است�
به�همین�جهت�نگاه�نفسانی�به�زنان�أجنبیّه�هر�چند�فی�نفسه�قبحی�ندارد،�لیکن�چون�مشتمل�
بر�مفسدۀ�نوعیّه�است،�و�غالب�افرادِ�مبتالبه�آن�در�معرض�شهوت�و�گناه�قرار�دارند�و�احکام�نیز�تابع�
مصالح�و�مفاسد�نوعیّه�است،�مقتضی�است�شارع�مقّدس�باب�آن�را�به�طور�کل�حتّی�برای�افرادی�
که�به�حسب�شخص�در�معرض�خطر�نیستند،�سّد�نماید��اّما�در�رابطۀ�با�أمردان�چنین�اقتضایی�وجود�

نداشته،�و�تبعًا�لزومی�به�منع�آن�نیست�2

1. توضیح�المسائل،�آیة  اللـه�منتظری،�ص��468و469�
2. این�مطلب�منافاتی�ندارد�با�آنچه�روایت�شده�است�از�حضرت�رسول���اللـه�صّلی���اللـه�علیه�و�آله�و�سّلم�که�فرمودند:�»إیّاُکم 
و أولَد األغنیاء و الملوِك الُمرَد َفإّن فِتنَتَُهم أشــدُّ مِن فِتنَةِ الَعذاَرى في ُخدورِِهّن�«�)وسائل الشــیعة ،�ج20،�ص340(�زیرا�
این�روایات�یا�ناظر�به�مقایسۀ�أمردان�زینت�شده�ای�که�در�معرض�دیدند�با�دختران�پنهان�می�باشد�که�در�واقع�مربوط�به�
حالت�پس�از�تشریع�حکم�حجاب�است؛�و�یا�ناظر�به�شّدت�فتنه�به�حسب�اثر�آن�است�که�یکی�منجر�به�لواط�و�دیگری�

منجر�به�نکاح�حالل�یا�زنا�می�شود،�و�اّل�مسّلم�است�که�جاذبۀ�دختران�جوان�بیش�از�پسران�می�باشد�
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5. اطالق حرمت نظر باتأّمل نسبت به کافره و متهتّکه و عکس و فیلم
وا  ابن�ادریس�در�سرائر�1و�عّلمه�در�مختلف�2به�إطالق�آیۀ�شریفۀ:�ُقل لِْلُمْؤِمننَِی َیُغضُّ
ِمْن َأْبَصـِٰرِهْم�تمّسک�نموده�و�نظر�به�زنان�کافره�را�نیز�حرام�شمرده�اند��ولی�بسیاری�از�فقها�ـ�
خصوصًا�متأّخرین�ـ�إطالق�آیه�را�مقیّد�به�برخی�روایات�شمرده�و�به�جواز�نظر�به�زنان�کافره�
و�متهتّکه�ـ�بدون�ریبه�و�تلّذذ�ـ�حکم�نموده�اند؛�و�بر�اساس�همین�فتوا�امروزه�پخش�نمودن�و�
تماشانمودن�انواع�فیلمها�و�برنامه�های�تلویزیونی�با�حضور�زنان�بی�حجاب�یا�بدحجاب�امری�

شائع�گردیده�است�
به�نظر�می�رسد�این�فتوا�قابل�دفاع�نیست�و�هیچ�دلیل�مخّصصی�برای�آیه�وجود�ندارد،�

به�دو�دلیل:�
دلیل اّول:�لسان�روایاتی�که�آن�را�مقیّد�آیه�دانسته�اند،�نفی�حرمت�از�زنان�ذّمیّه�و�دیگر�

زنانی�است�که�اگر�از�بی�حجابی�نهی�گردند،�دست�از�عمل�خویش�برنمی�دارند؛�همچون:
1. معتبرة السکوني: قال رسول  اللـه صّلی  اللـه علیه وآله و سّلم:

3». »ل ُحرَمَة لِنِساءِ أهِل  الّذمَّةِ أن یُنَظَر إلَی شعورِِهنَّ و أیدیهِنَّ
2. موثّقة َعبّاد بن ُصهیب: َسِمعُت أباَعبد اللـه علیه الّسلم یَقوُل:

»ل بَأَس بِالنََّظِر إلَی ُشعورِ نِساءِ أهِل تِهاَمَة و األعراِب و أهِل البَوادي  مِن أهِل 
بَأَس  ل  الَمغلوبَُة  المجنونُة  »و  قال:  لیَنتَهیَن.«  نُهیَن  إذا  ألنُّهّن  الُعُلوِج  و   الّذمَّةِ 

د َذلِك.« 4 بِالنَّظِر إلَی َشعِرها و َجَسِدها ما لَم یَتََعمَّ
تأّمل�در�این�روایات�مقتضی�آن�است�که�این�ادلّه�مخّصص�آیۀ�کریمه�و�دیگر�عمومات�
�5نیستند؛�زیرا�حرمت�نظر�به�أجنبیّه�در�شرع�مقّدس�از�دو�حکمت�ناشی�می�شود�که�هریک�

اقتضای�حکمی�را�دارد:
1��حفظ�ناظر�)مردان(�از�وقوع�در�تهییج�شهوت؛�شارع�مقّدس�بدین�جهت�مردان�را�از�

نظر�با�تأّمل�و�متمرکز�به�زنان�نهی�فرموده�است�
2��حفظ�حرمت�منظوٌرإلیها�)زنان(�از�نگاه�مردان؛�شارع�مقّدس�برای�گروهی�از�زنان�

1. السرائر،�ج2،�ص610�
2. مختلف الشیعة،�ح7،�ص93�

3. وسائل الشیعة ،�ج20،�ص205�
4. من�الیحضره�الفقیه،�ج�3،�ص�469و470�

5. همچون�مکاتبۀ�شریفۀ�حضرت�امام�رضا�علیه�السالم�به�محّمد�بن��سنان�که�پیش�از�این�گذشت�
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حرمت�اجتماعی�خاّصی�را�قرار�داده�که�به�مقتضای�آن�باید�در�مصونیّت�کامل�قرار�گرفته�و�بیش�از�
پیش�از�دیدگان�أجانب�و�تعّرض�آنها�محفوظ�باشند�

این�حکم�مختص�زنان�مسلمان�حّرۀ�عفیفه�است��زنان�حّره�ای�که�به�شرف�اسالم�مشّرفند�و�
به�کرامت�عّفت�خود�را�از�دیدگان�أجانب�محفوظ�می�دارند،�دارای�حرمتی�می�باشند�که�به�مقتضای�

آن�کسی�حق�اّطالع�یافتن�از�زینت�های�غیر�آشکار�ایشان�را�ندارد�
به�مقتضای�این�حکم،�ورود�در�مکانی�که�چنین�زنانی�حضور�دارند�بدون�اذن�ایشان�جائز�
نیست�و�باید�به�ایشان�مهلت�داد�که�خود�را�بپوشانند��نیز�به�همین�جهت�خداوند�متعال�بر�این�زنان�

حجاب�را�واجب�فرموده�است�
حکمت�اّول�مقتضی�حرمت�نظر�دقیق�به�هر�زنی�است�و�حکمت�دّوم�مقتضی�حرمت�مطلق�

نظر�به�غیر�وجه�و�کّفین�در�باب�گروه�خاّصی�از�زنان�
با�توّجه�به�این�نکته�روشن�می�شود�این�روایات�اصاًل�در�مقام�تخصیص�آیۀ�شریفه�نیست�
وا ِمْن َأْبَصـِٰرِهَم... ُهَو َأْزَکی َلُکْم«�در�همه�جا�به�قّوت�خود�باقی�است�که�مربوط�به� و�عموم�»َیُغضُّ
حیثیّت�ناظر�است��این�روایات�در�ناحیۀ�منظوٌرإلیها�تصّرف�نموده�و�حکم�به�جواز�نظر�ساده�به�غیر�

از�وجه�و�کّفین�در�زنان�کافره�و�متهتّکه�می�نماید�1و�لذا�در�روایت�وارد�است:
مَّةِ في  مَّةِ. وقال : یَنِزُل الُمسلِموَن  َعَلی  أهِل  الذِّ »ل بَأَس بِالنَّظِر إلَی ُرُءوِس نِساءِ أهلِ الذِّ

أسفارِهم و حاجاتِهِم َو لیَنِزُل الُمسلُِم َعَلی الُمسلِِم إّل بِإذنِِه.«2
تفکیک�میان�دو�حیثیّت�حکم�نظر�از�نکات�بسیار�مهم�این�باب�است�که�در�دیگر�فروع�نیز�

به�کار�می�آید�و�با�تأّمل�در�دلیل�دّوم�روشن�تر�می�گردد�
دلیل دّوم:�گویا�از�مسّلمات�میان�اصحاب�أئّمه�و�فقهای�شیعه�این�است�که�حجاب�بر�کنیزان�
واجب�نیست�و�نظر�به�مو�و�دست�و�پای�ایشان�به�مقدار�متعارفی�که�نمی�پوشانند�جائز�است��این�
مسأله�آن�قدر�مسّلم�بوده�که�حتّی�در�روایات،�محّل�بحث�و�سؤال�نیز�قرار�نگرفته�است�و�فقط�

روات�گاهی�از�وجوب�حجاب�بر�أّم�ولد�پرسیده�اند�3
برخی�فقهای�شیعه�نیز�جواز�نظر�به�کّفار�را�به�این�وجه�تعلیل�نموده�اند�که�زنان�کافره�کنیزان�

1. البته�مصّب�این�روایات�همۀ�اعضای�بدن�نیســت�و�لذا�نظر�ســاده�به�اعضائی�که�نظر�ساده�بدان�نوعًا�موجب�تهییج�
شهوت�است�با�این�روایات�مباح�نمی�گردد�

2. وسائل الشیعة ،�ج�20،�ص�206�
3. همان،�ص�207،�ح1؛�و�ص226،�ح5�
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امام�می�باشند��1و�این�نشان�می�دهد�جواز�نظر�به�کنیزان�امری�مسّلم�و�مفروغ�عنه�بوده�است�2
از�اینجا�معلوم�می�شود�در�جامعۀ�اسالمی�آن�عصر�ترّدد�زنان�بی�حجاب�در�فضای�جامعه�
امری�عادی�تلّقی�می�شده�و�کنیزان�نیز�در�منازل�به�صورت�سربرهنه�مشغول�خدمت�بوده�اند�و�از�

واردین�پذیرائی�می�نموده�اند�و�این�امر�در�مرأی�و�منظر�معصومین�علیهم�الّسالم�بوده�است�
از�این�مسأله�می�توان�فهمید�که: روش اسالم برای مقابله با مفاسد اجتماعی تمرکز بر 
مسأله حجاب نبوده است��حجاب�وسیلۀ�حفظ�زِن�باحجاب�است��زنان�محّجبه�با�پوشاندن�خود،�

هرچه�بیشتر�خویش�را�از�مطمح�نظر�أجانب�حفظ�می�نمایند�
اّما�راه�حفظ�مردان�از�تحریکات�شهوانی�و�ایجاد�آرامش�روحی�و�تزکیه�در�میان�ایشان�
چیست؟�آیۀ�کریمه�راه�آن�را�غّض�بصر�می�شمارد�که�با�تعبیر�»أَْزَکی لَُکْم«�اشاره�به�تأثیر�آن�در�تزکیۀ�

مردان�می�نماید�و�در�مقابل�زنان�را�نیز�امر�به�غّض�بصر�می�فرماید��
بنابراین�روایاتی�که�از�حرمت�نداشتن�برخی�از�زنان�سخن�می�گوید�به�هیچ�وجه�نمی�تواند�

آیۀ�شریفه�را�تخصیص�بزند�چون�مستلزم�نقض�غرض�است�
سّر�مسأله�این�است�که�اگر�دلیل�عام�یا�مطلق�به�گونه�ای�بود�که�هر�فردی�از�افراد�آن�برای�
خود�واجد�مصلحت�بود،�معقول�است�که�شارع�برخی�از�افراد�آن�را�به�جهاتی�خارج�نماید�و�حکم�
در�باقی�افراد�به�تبع�مصلحت�مزبور�باقی�بماند��اّما�اگر�مصلحت�به�مجموع�افراد�بما�هم�مجموع�
)اعّم�از�مجموع�به�دقت�عقلی�یا�با�تسامح(�3قائم�بود،�نمی�توان�آن�را�تخصیص�زد��حکم�وجوب�
غّض�بصر،�نسبت�به�ناظر�)مردان(�قابل�تخصیص�است،�ولی�نسبت�به�منظوٌرإلیها�قابل�تخصیص�
بنا�باشد�شارع�مقّدس�غّض�بصر�را�نسبت�به�زنان�حّرۀ�مسلمۀ�عفیفه�واجب�فرماید� نیست��اگر�
ولی�نسبت�به�أمه�و�کافره�و�متهتّکه�تخصیص�بزند�هیچگاه�اثر�»ُهَو َأْزَکی َلُکْم«�یا�»لِما فیِه مِن تهییِج 

خوِل فیما لیِّحلُّ و لیَجُمُل«�حاصل�نخواهد�شد� جاِل و ما یَدُعو إلَیِه التَّهییُج مِن الفسادِ و الدُّ الرِّ
از�زنان�آن�جامعه�بدون�حجاب�در�عرصۀ� برای�فساد�یک�جامعه�کافی�است�که�جمعی�

1. شرائع�اإلسالم،�ج2،�ص213�
2. صاحب�کفایه�بر�این�مسأله�ادعای�شهرت�نموده�است�)كفایةاألحکام،�ج2،�ص84(��مرحوم آیة   اللـه�خوئی�می�فرمایند:�

»العمدة�في�االســتدالل�هو�التمّسک�بالسیرة القطعیة،�و�عدم�الخالف�بین�األعالم�في�خصوص�الوجه�
و�الیدین،�فإنّهّن�في�عهدهم�علیهم�السالم�کّن�یخدمن�في�المجالس،�و�من�الواضح�أّن�الزم�ذلک�وقوع�

نظر�الرجال�علیهّن�من�دون�أن�یصدر�في�ذلک�أّي�ردع�منهم�علیهم�السالم�«
)موسوعةاإلمام�الخوئي،�ج32،�ص22(�

3. این�تعمیم�برای�این�است�که�جواز�نظر�با�تأّمل�به�محارم�گویا�از�مسائل�إجماعی�محسوب�می�شود�و�لذا�مصلحت�
قائم�به�مجموع�حقیقی�نیست�
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اجتماع�حاضر�شوند�1و�نظر�بدیشان�نیز�هیچ�محذوری�نداشته�باشد��در�چنین�فرضی�حرمت�نظر�
به�دیگر�زنان�نیز�از�حیث�ناظرین�لغو�بوده�و�در�دفع�تهییج�شهوت�و�تحصیل�تزکیۀ�نفس�هیچ�اثری�

نخواهد�داشت؛�گرچه�فوائد�آن�برای�منظوٌرإلیها�به�نحو�شخصی�محفوظ�می�باشد��
پس�حرمت�نداشتن�زنان�مذکوره�نمی�تواند�مخّصص�إطالق�آیه�باشد�و إّل لزم بطالن حکمة 

الحکم و لغویّة الدلیل المطلق من أصله.2
از�آنچه�گذشت�می�توان�حکم�نظر�به�عکس�أجنبیّه�و�فیلم�وی�را�نیز�فهمید��زیرانظر�دارای�

دو�حیثیّت�است:
گاه�مربوط�به�حیثیت�ناظر�و�انعکاس�تصویری�در�قوای�مدرکۀ�وی�می�باشد�و�گاه�مربوط�

به�حیثیّت�شیء�منظوٌرإلیه�و�نسبت�مکانی�وی�با�ناظر�و�در�معرض�وی�قرارگرفتن�3
دیدن�شخص� میان� تفاوتی� هیچ� ـ�4 برخی� نظر� برخالف� ـ� اول� حیث� از� نظر� در�حرمت�
خارجی�بدون�آلت�یا�با�دوربین�یا�در�آینه�یا�در�فیلم�نیست�و�در�هر�حال�امر�»یغّضوا�من�أبصارهم«�
و�»یغضضن�من�أبصارهّن«�و�مالک�اجتناب�از�مقتضیات�تهییج�شهوت�پا�برجاست�و�لذا�جائی�برای�

1. حجاب�بر�کنیز�واجب�نیســت�و�بر�متهتّکه�واجب�اســت�و�باید�وی�را�از�بی�حجابی�نهی�کرد�و�در�اهل�ذّمه�محل�
اختالف�می�باشد�

2. از�مؤیّدات�این�مسأله�آنست�که�با�وجود�مسّلم�بودن�جواز�نظر�به�وجه�و�دست�و�سر�و�ساق�و�گردن�کنیزان،�باز�هم�
فقها�دربارۀ�جواز�نظر�به�وجه�و�محاسن�کنیزی�که�قصد�خریدن�آن�را�دارند،�بحث�نموده�اند�و�روایاتی�نیز�در�این�باب�
وارد�شــده�است�که�نشــان�می�دهد�نوع�نظر�جائر�بالّذات�با�نظر�هنگام�خرید�متفاوت�است�و�نداشتن�حرمت�از�طرف�
منظوٌر�إلیها،�مجّوز�هر�گونه�نظری�از�طرف�ناظر�نیســت�)رک�وسائل الشیعة ،�ج�18،�ص�273و274؛�شرائع�اإلسالم،�ج�

2،�ص�51؛�مسالک�األفهام،�ج�3،�ص�381؛�جواهرالکالم،�ج��24ص�168و169(�
گاه�توّهم�می�رود�موثّقۀ زرعة  بن  محّمد داّل بر جواز نظر مستمّر به كنیزان است:

عــن زرعة بن محّمد: كان رجٌل بالمدینة و كان له جاریة نفیســة فوقعــت في قلب رجل و أعجب 
ض لِرؤیتِها و ُکلَّما رأیتَها فُقل: أسأُل   اللـَه مِن  بها؛ فشکا ذلک إلى أبي عبد  اللـــه  علیه السالم. قال: »تََعرَّ

َفضلِه...« )الکافي، ج�5،�ص�559،�ح�15(.
ولی�حق�این�است�که�این�موثّقه�ناظر�به�رؤیت�است�ـ�نه�نظر�ـ�و�حضرت�وی�را�امر�نموده�اند�که�در�محّل�ترّدد�وی�

خود�را�قرار�دهد�و�هنگامی�که�به�طور�طبیعی�وی�را�می�بیند�دعا�نماید�
3. اخذ�عنوان�نظر�و�رؤیت�در�ادلّۀ�رؤیت�هالل�و�رؤیت�جدران�از�این�باب�است؛�یعنی�عنوان�رؤیت�به�مالک�أماریّت�
و�کاشفیّت�از�جایگاه�و�مکان�منظوٌرإلیه�در�موضوع�اخذ�شده�است،�و�لذا�به�هیچ�وجه�رؤیت�با�آلت�نمی�تواند�موضوع�
حکم�را�محّقق�کند�و�تنقیح�مناط�نیز�ممکن�نیست��چنانکه�از�دعای�رؤیت�هالل�در�صحیفه�استفاده�می�شود�که�خداوند�

ماه�و�جایگاه�آن�در�فضا�ـ�نه�صرف�رؤیت�آن�ـ�را�مالک�و�حکمت�دخول�شهر�و�واقعیّتی�تکوینی�قرار�داده�است:
 »ُســبحانُه َما أعَجَب ما َدبََّر في أمِرك! َو ألَطَف ما َصنََع في َشــأنِك! َجَعَلَك مِفتاَح َشــهٍر حادٍِث ألمر 

حادٍِث.« )الصحیفةالسجادیّة، دعای چهل و سوم(.

4. رک�مستندالشیعة،�ج�16،�ص�60�
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تأّمل�در�حرمت�تماشاکردن�زنان�ـ�با�همه�أصناف�ـ�در�رسانه�های�گروهی�وجود�ندارد؛�چنانکه�
پخش�انواع�فیلم�های�مشتمل�بر�زنان�کافره�و�متهتّکه�چون�موجب�ترویج�فساد�و�قراردادن�آنها�در�

معرض�تماشای�دیگران�است�مسّلمًا�حرام�می�باشد�
اّما�نگاه�عادی�و�گذرا�به�عکس�زن�أجنبیّۀ�مسلمان�و�عفیف�اگر�مورد�هتک�حرمت�او�باشد،�
مانند�زنی�که�شناخته�شده�است�یا�ممکن�است�شناخته�شود�ـ�گرچه�در�منطوق�ادلّه�از�حیث�منظور�
�ولی�به�تنقیح�مناط�حرام�می�باشد�و�درغیر�این�صورت�دلیلی�بر�حرمت�آن�وجود�ندارد� داخل�نیستـ�
در�پایان�اشاره�به�این�نکته�مفید�است�که�اجراء�حکم�حجاب�و�نهی�از�منکر�در�برابر�آن�
اگر�چه�واجب�است�ولی�این�حکم�همراه�با�حکم�وجوب�غّض�نظر�و�فرهنگ�ازدواج�همه�با�هم�
ضامن�سالمت�جامعه�است�و�آزاد�گذاشتن�نگاه�ـ�گرچه�قانون�حجاب�و�ازدواج�اجرا�شود�ـ�ضامن�
سالمت�نخواهد�بود��از�ادلّه�چنین�می�توان�فهمید�که�شارع�از�سوئی�غّض�بصر�را�برای�حفظ�مردان�
از�تهییج�شهوت�جعل�فرموده،�و�از�سوئی�برای�زنان�حّره�که�مسؤول�تشکیل�خانواده�و�تربیت�
فرزندان�می�باشند�حجاب�را�واجب�کرده�تا�بنیاد�خانواده�استوارتر�شود��اّما�کنیزان�که�در�جامعه�از�
ارکان�سازندۀ�خانواده�محسوب�نمی�شوند�و�جنبۀ�مالیّت�در�آنان�أقوی�است�و�دائمًا�دست�به�دست�
می�چرخند�و�از�فرزندان�خود�جدا�می�شوند،�محتاج�به�چنین�حفظ�و�حراستی�نبوده�اند��و�نیز�زنان�
کافره�و�متهتّکه�که�بنای�بر�حفظ�خود�ندارند،�شارع�نیز�ایشان�را�بی�احترام�تلّقی�فرموده�و�دیگران�

مأمور�به�چشم�بستن�از�محاسن�ایشان�نیستند�
بنابراین�تا�فرهنگ�نظر�به�أجنبیّه�در�جامعۀ�اسالمی�اصالح�نشود،�معضل�مفاسد�اجتماعی�
حّل�نخواهد�شد�و�فتوا�به�جواز�تماشاکردن�زنان�کافره�و����خواهی�نخواهی�فسادی�را�که�می�بینیم�

به�بار�خواهد�آورد�
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تفسیر�سورۀ�حمد،�امام�خمینی،�تهران،�مؤّسسۀ�تنظیم��و�نشر�آثار�امام�خمینی،�چاپ��پنجم،�.   45

�1378
االولی،�.   46 الطبعة� اإلسالمی،� النشر� مؤسسة  قم،� المشهدی،� المیرزا�محّمد� الدقائق،� کنز� تفسیر�

1410ق
التفسیر�القرآني�للقرآن،�خطیب��عبدالکریم،�بی�جا،�بی�نا،�بی�تا.   47
48 تکلمة�أمل��اآلمل،�السیّد�حسن�الصدر،�بیروت،�دارالمؤّرخ��العربی،�الطبعة�االولی،��1429ق 
چاپ��.   49 اسالمی،� قم،� بنی�هاشمی،� محّمدحسن� سیّد� تنظیم� تهیه��و� مراجع،� المسائل�� توضیح��

هشتم،�1383
توضیح��المسائل، آیة��اللـه�العظمی�سیّد�محسن�حکیم،�بی�جا،�علمی،�بی�تا.   50
توضیح��المسائل، آیة��اللـه�العظمی�منتظری،�قم،�دفتر�تبلیغات�اسالمی،��1362.   51
تهذیب��األحکام، شیخ الطائفة محمد�بن��الحسن�الطوسی،�تهران،�دارالکتب��اإلسالمیة، الطبعة  .   52

الرابعة،�1407ق
تیسیر�المطالب فی أمالی�اإلمام��أبی�طالب،�السیّد�یحیی��بن��الحسین�العلوی،�بیروت،�األعلمی،�.   53

الطبعة االولی،�1395ق
تیسیر�المطالب�في �أمالی�السیّد�أبی�طالب،�القاضی�المسّوری،�بیروت،�دارمکتبة الحیاة،�بی�تا.   54
علوم�.   55 پژوهشگاه� تهران،� لعل�بیگ��لعلی�بدخشی،� میرزا� ثمرات��القدس�من�شجرات��ااُلنس،�

انسانی�و�مطالعات��فرهنگی،�چاپ�اول،��1376
جامع��السعادات،�المولی�محّمدمهدی�النراقی،�بیروت،�األعلمی،�بی�تا.   56
جامع��المسائل،�آیة��اللـه�العظمی�محّمدتقی�بهجت،�دفتر�حضرت� آیة  اللـه�بهجت،�قم،�1426ق�.   57
جامع��المقاصد،�الشیخ��علی��بن��الحسین�الکرکی،�قم،�آل�البیت،�الطبعة�االولی،�1408ق.   58
جرعه�ای��از�دریا،�آیة��اللـه�حاج��سیّد�موسی�شبیری��زنجانی،�قم،�مؤسسۀ�کتابشناسی��شیعه،�.   59

چاپ��اّول،�1390
احیاء��کتاب،�چاپ�.   60 تهران،� نظر،�حاج��شیخ���علی��سعادت�پرور،� هر� آفتاب�� و� آفتاب� جمال��
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پنجم،�1385
61 جنّة �المأوی، آیة  اللـه�الشیخ�محّمدحسین�آل��کاشف�الغطاء،�قم،�أنوار�الهدی، الطبعة  الثانیة،� 

1426ق
جنگ�مّلصدرا،�تمهید�مصطفی�فیضی�کاشانی،�تهران،�اطالعات،�چاپ�اول،��1388.   62
جواهر�الکالم،�الشیخ�محّمدحسن�النجفی،�تهران،�اسالمیه،�بی�تا.   63
چهل��حدیث،�امام�خمینی،�تهران،�مؤسسۀ�تنظیم��و�نشرآثار�امام��خمینی،�چاپ�بیستم،��1378.   64
حافظ�شیرین�سخن،�محّمد�معین،�تهران،�معین،�چاپ�اّول،��1369.   65
الحدائق�الناضرة،�الشیخ�یوسف�البحرانی،�قم،�مؤسسة النشر�اإلسالمی،�بی�تا.   66
حدیث��پارسایی،�رضا�مظفری،�قم،�مشهور،�چاپ�اول،��1378.   67
الحقائق��فی��محاسن��األخالق،�الفیض��الکاشانی،�بی�جا،�دارالکتاب��اإلسالمی، الطبعة الثانیة،�.   68

1423ق
69 الحکمة  المتعالیة فی األسفار�األربعة العقلیة،�صدرالدین�محّمد�الشیرازی،�تهران،�بنیاد�حکمت� 

�اسالمی��صدرا،�چاپ�اول،�1382
إحیاء�.   70 بیروت،� الشیرازی،� صدرالدین��محّمد� العقلیة،� األربعة  األسفار  فی  الحکمة  المتعالیة 

�التراث��العربی، الطبعة الثالثة، 1981م
حکمت�بوعلی�سینا،�آیة��اللـه�شیخ�محّمدصالح�عّلمه��حائری��سمنانی،�بی�جا،�شرکت��سهامی��.   71

چاپ،�1335
دوم،�.   72 مطبعۀ�شرکت�چاپ،�چاپ� شیرازی،� دستغیب� روحی� تفألهای��آن،� و� حافظ� حیات��

�1317
موسسۀ�.   73 بی�جا،� بهبهانی،� وحید� عّلمه� بن� محّمدعلی� آقا� ابطال��طریقۀ�صوفیّه،� در� خیراتیّه�

عّلمه�مجّدد�وحید�بهبهانی،�بی�تا
74 دائرة�المعارف�بزرگ�اسالمی،�زیر�نظر�کاظم�موسوی�بجنوردی،�تهران،�مرکز�دائرة�المعارف� 

بزرگ�اسالمی،�چاپ�اول،�1379
دانشنامۀ�ادب��فارسی،�به��سرپرستی�حسن�انوشه،�تهران،�وزارت��فرهنگ��و�ارشاد�اسالمی،�.   75

چاپ�دّوم،�1381
الدّر�المنثور،�جالل�الدین�سیوطی،�کتابخانۀ آیة��اللـه��مرعشی�نجفی،�قم،�1404ق.   76
در�محضر�الهوتیان،�محّمدعلی�مجاهدی،�تهران،�الهوت،�چاپ�ششم،��1382.   77
الدرجات��الرفیعة،�السیّد�علی�خان�المدنی�الشیرازی،�قم،�بصیرتی،�1397ق.   78
االولی،�.   79 الطبعة � دارالکتب  العلمیّة،  بیروت،  البیهقی،  الحسین� أبوبکر�أحمد�بن�� دالئل��النبّوة،�

1405ق
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دمع��السجوم،�حاج��میرزا�ابوالحسن�شعرانی،�بی�جا،�ذوی�القربی،�چاپ�اول،��1378.   80
ده�رساله�محقق�بزرگ�فیض��کاشانی،�به�اهتمام�رسول�جعفریان،�اصفهان،�مرکز�تحقیقات�.   81

امام�أمیرالمؤمنین،�چاپ�اول،�1371
دیوان�ابن�الفارض�)مع�جالء�الغامض�بقلم�امین�الخوری(،�بیروت، المطبعة  األدبیة، الطبعة .   82

الرابعة، 1904م
دیوان�امام،�سروده�های�حضرت�امام��خمینی،�بی�جا،�مؤسسۀ�تنظیم��و�نشر�آثار�امام��خمینی،�.   83

چاپ��اول،��1372
مرتضی��مدرسی��.   84 به��قلم� مؤلّف� حال� شرح�� ضمیمۀ� به� سبزواری،� حاج� مّلهادی � دیوان�

چهاردهی،�بی�جا،�کتابفروشی��محمودی،�بی�تا
دیوان�حاج��میرزا��حبیب�خراسانی،�به��سعی��و�اهتمام�علی�حبیب،�تهران،�کتابفروشی�زّوار،�.   85

چاپ�چهارم،�1361
دیوان�حافظ،�به�اهتمام�محمد�قزوینی�و�قاسم�غنی،�بی�جا،�لقمان،�بی�تا.   86
چاپ�.   87 صفی�علیشاه،� تهران،� خطیب��رهبر،� خلیل� دکتر� کوشش� به� غزلیات��حافظ،� دیوان�

چهل�وهشتم،�1388
دیوان�محّمد�شیرین�مغربی،�به�تصحیح�و�اهتمام�لئونارد�لوئیزان،�تهران،�مؤّسسه�مطالعات�.   88

اسالمی،�چاپ�اّول،��1372
دیوان�مفتقر،�عّلمه�شیخ�محمدحسین�غروی�اصفهانی،�تهران،�آفاق،�چاپ�اول،��1380.   89
دیوان�وحشی��بافقی،�ویراستۀ�حسین�نخعی،�بی�جا،�امیرکبیر،�چاپ�دّوم،��1343.   90
دیوان�هاتف��اصفهانی،�با�مقّدمۀ�میرزا�عباسخان�اقبال،�بی�جا،�مطبعۀ�ارمغان،��1319.   91
ذخائر�األعالق،�محیی�الدین�بن��عربی،�بیروت،�مؤسسة االنتشار�العربی، الطبعة�االولی،�2006م.   92
الذریعة�إلی�تصانیف��الشیعة،�العّلمة�الشیخ�آقابزرگ�الطهرانی،�بیروت،�داراألضواء،�الطبعة .   93

الثالثة، 1403ق
آیة��اللـه�علی�.   94 بازنویسی� و� تدوین� بر�گلشن��راز�شیخ��محمود�شبستری(،� راز�دل�)شرحی�

سعادت�پرور،�تهران،�احیاء�کتاب،�چاپ�دوم،��1385
95 الرسالة القشیریة،�أبوالقاسم��القشیری،�قم،�بیدار،�الطبعة�االولی،�1374 
رسالۀ�سیروسلوک�منسوب��به��بحرالعلوم،�عّلمه�سیّد�مهدی�الطباطبائی��النجفی،�مشهد،�نور�.   96

ملکوت�قرآن،�طبع�پنجم،�1420ق
عّلمه�.   97 مشهد،� طهرانی،� حسینی� محمدحسین� سیّد� حاج� آیة��اللـه� عّلمه� لّب�اللباب،� رسالۀ�

طباطبائی،�طبع�پانزدهم،�1429ق
رسائل�ابن�سینا،�شیخ�الرئیس�ابن�سینا،�قم،�بیدار،�1400ق.   98
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رسائل�إخوان��الصفاء�و�خّلن��الوفاء،�إخوان�الصفاء،�قم،�مکتب��اإلعالم��اإلسالمی،�1405ق.   99
ایران،�.  100 فلسفۀ� و� مؤسسۀ�حکمت� تهران،� الشهرزوری،� اإللهیّة،�شمس�الدین� الشجرة   رسائل 

چاپ�اول،�1385
شهید�.  101 عالی�� مدرسۀ� تهران،� فیض��کاشانی،� بن��شاه��مرتضی� محّمد� فیض��کاشانی،� رسایل�

مطهری�)کنگرۀ�فیض�کاشانی(،�چاپ�اّول،��1387
روح��مجّرد،�عّلمه�آیة��اللـه�حاج�سیّد�محّمدحسین�حسینی�طهرانی،�مشهد،�عّلمه�طباطبائی،�.  102

طبع�ششم،��1421
روضات��الجنّات،�میرزا�محّمدباقر�خوانساری،�قم،�اسماعیلیان،�1391ق.  103
104 الروضة  البهیّة،�الشهید�زین�الدین��بن��علی�العاملی،�قم،�مجمع��الفکر�اإلسالمی،�الطبعة االولی�� 

1424ق
105 روضة  الواعظین،�محّمد�بن�الحسن�النیسابوری،�قم،�منشورات�الرضی،�بی�تا 
ریاض��المسائل،�السیّد�علی��الطباطبائی،�قم،�آل�البیت،�الطبعة�االولی،�1418ق.  106
زندگی�نامه��و�خدمات��علمی��و�فرهنگی�حاج�میرزا�مهدی��مدرس�آشتیانی،�تهیه��و�تدوین�.  107

سهلعلی�مددی،�تهران،�انجمن�آثار�و�مفاخر�فرهنگی،�چاپ�دّوم،�1389
السرائر،�محّمد�بن�إدریس�الحّلی،�قم،�مؤسسة النشر�اإلسالمی، الطبعة الرابعة،�1417ق.  108
سلسلۀ��موی��دوست،�به�کوشش�مجتبی��فراهانی،�تهران،�مؤسسۀ��تنظیم��و��نشر��آثار��امام�خمینی،�.  109

چاپ��اّول،�1383
سیاحت�شرق،�آیة��اللـه�آقانجفی�قوچانی،�تهران،�حدیث،�چاپ�چهارم،��1376.  110
السیرة النبویّة،�ابن�هشام،�مصر،�مطبعۀ�مصطفی�البابی��الحلبی،�1355ق.  111
سیمای��فرزانگان،�رضا�مختاری،�قم،�دفتر�تبلیغات�اسالمی،�چاپ�نهم،�1375.  112
شرایع��اإلسالم،�المحقق�نجم�الدین�جعفر�بن�الحسن�الحلی،�قم،�اسماعیلیان، الطبعة الثانیة،�.  113

1408ق
الطبعة .  114 التراث،� دارإحیاء� بیروت،� المازندرانی،� محّمدصالح� المولی� اُصول��الکافی،� شرح�

االولی،�1421ق
شرح�اإلشارات��و�التنبیهات،�الخواجة �نصیرالدین�الطوسی،�قم،�نشر�البالغة،�چاپ�اول،�1375.  115
شرح الزیارة  الجامعة  الکبیرة،�الشیخ�احمد�بن�زین�الدین�األحسائی،�کرمان،�چاپخانه�سعادت،�.  116

بی�تا
شرح�خطبۀ��متّقین،�عّلمه�آخوند�مّلمحّمدتقی�مجلسی،�تهران،�اساطیر،�چاپ�دوم،�1386.  117
شرح�دعای��سمات، آیة  اللـه�سیّد�علی�قاضی��طباطبائی،�تهران،�شمس�الشموس،�چاپ�اول،�.  118

1384
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قطره،�چاپ�.  119 تهران،� عبدالرحمان�ختمی�الهوری،� ابوالحسن� شرح�عرفانی�غزلهای�حافظ،�
ششم،��1387

شرح�مثنوی،�حاج�مّلهادی�سبزواری،�تهران،�وزارت�فرهنگ�و�ارشاد�اسالمی،�چاپ�دّوم،�.  120
�1383

شرح�منازل�السائرین،�کمال�الدین�عبدالرّزاق�الکاشانی،�قم،�بیدار، الطبعة الثالثة،�1470ق.  121
شرح�مناقب�ابن�عربی،�سید�صالح�موسوی�خلخالی،�قم،�مطبوعات�دینی،�چاپ�دوم،�1386.  122
المرعشی،�.  123 آیة��اللـه� مکتبة� قم،� الطوسی،� نصیرالدین� الرازی�و� اإلشارات،�فخرالدین� شرحی�

1404ق
بیروت،�.  124 العاملی،� مرتضی� جعفر� السید� العّلمة� علیه�السالم،� علی� اإلمام� سیرة� من�� الصحیح��

المرکز�اإلسالمی�للدراسات،�الطبعة الثالثة،�1431ق
صدرای��زمان�)یادنامۀ�سیّد�جالل�الدین��آشتیانی(،�گروه�مؤلّفان،�مشهد،�دفتر�تبلیغات��اسالمی�.  125

خراسان��رضوی،�چاپ��اّول،1384
صراط�مستقیم،�حاج�شیخ�محمدحسن��وکیلی،�بی�جا،�مؤلف،�چاپ�اول،�1429ق.  126
صفویه�در�عرصه�دین،�فرهنگ�و�سیاست،�رسول�جعفریان،�قم،�پژوهشگاه�حوزه�و�دانشگاه،�.  127

چاپ�دّوم،�1389
طبقات  أعالم  الشیعة )الحقائق��الراهنة فی المائة الثامنة(،�الشیخ�آقابزرگ�الطهرانی،�بیروت،�.  128

دارالکتاب�العربی، الطبعة�االولی،�1975م
طبقات  أعالم  الشیعة )الکرام البررة�فی��القرن�الثالث�بعد العشرة(�الشیخ�آقابزرگ�الطهرانی،�.  129

مشهد،�دارالمرتضی،�الطبعة الثانیة،�1404ق
الطهرانی،�مشهد،�.  130 آقابزرگ� الشیخ� الرابع�عشر(،� القرن� فی  البشر  )نقباء� طبقات  أعالم  الشیعة�

دارالمرتضی،�الطبعة الثانیة،�1404ق
عارف��و�صوفی��چه��می�گویند؟،�حاج��میرزا��جواد�تهرانی،�مشهد،�چاپخانه�خراسان،�چاپ�.  131

دوم،�1346
عرفان��حافظ،�استاد�مرتضی�مطهری،�تهران،�صدرا،�چاپ�بیست�و�یکم،��1383.  132
العروة  الوثقی�)مع�تعلیقات�عّدة�من�الفقهاء�العظام(،�السیّد�محمدکاظم�الطباطبائی�الیزدی،�قم،�.  133

مؤسسة النشر�اإلسالمی،�الطبعة الثانیة،�1424ق
علل��الشرایع،�أبوجعفر�الصدوق،�بی�جا،�دارالحجة، الطبعة�االولی،�1416ق.  134
دارالکتب .  135 بیروت،� السهرودی،� بن��محّمد� أبوحفص��عمر� شهاب�الدین�� المعارف،� عوارف�

العلمیة، الطبعة �االولی،1420ق
عیون��أخبار�الرضا�علیه�السالم،�أبوجعفر�الصدوق،�تهران،�صدوق،�چاپ�اول،��1373.  136



306

عشق مجازی رد آینه شریعت، حکمت و معرفت

غنیة النزوع، السید حمزة  بن  علی  بن  زهرة الحلبی، قم، اإلمام الصادق، الطبعة الولی، 1417ق.  137
الطبعة�.  138 العربی،  التراث� دارإحیاء� بیروت،� الطائی،� علی� بن� محیی�الدین� الفتوحات��المکیّة،�

االولی،�1418ق
الفتوحات��المکیّة،�محیی�الدین�بن��عربی،�بیروت،�دارصادر،�بی�تا.  139
الفردوس��بمأثور�الخطاب،�شیرویه��بن��شهردار�الدیلمی،�بیروت،�دارالکتب العلمیّة، الطبعة .  140

االولی،�1406ق
الفرقان�في�تفسیر�القرآن�بالقرآن،�محّمد�صادقی��تهرانی،�قم،�فرهنگ��اسالمی،�1365.  141
فرهنگ�اعالم��سخن،�حسن��انوری�و�دیگران،�تهران،�سخن،�1387.  142
فقه��القرآن،�قطب�الدین�الراوندی،�قم،�مکتبة آیة��اللـه�النجفی�المرعشی،�الطبعة الثانیة،�1405ق.  143
فقه��اللغة و سّر العربیّة،�أبی�منصور�الثعالبی،�بیروت،�دارالکتاب�العربی،�الطبعة الرابعة،�1420ق.  144
الفقه��المنسوب��لإلمام��الرضا��علیه�السالم،�تحقیق�مؤسسة�آل�البیت،�بیروت،�آل�البیت، الطبعة .  145

الثانیة،�1431ق
بنیاد�.  146 فهرست�های��خودنوشت�فیض�کاشانی،�محّمد�بن�شاه�مرتضی�فیض��کاشانی،�مشهد،�

پژوهش�های��اسالمی،�چاپ��اّول،�1377
قاموس��قرآن،�سید��علی�اکبر��قرشی،�تهران،�دارالکتب�االسالمیّة،�1371.  147
قرب��اإلسناد،�الشیخ�أبوالعباس�عبد�اللـه�الحمیری،�قم،�آل�البیت،�الطبعۀ�االولی،�1413ق.  148
149 قّرة  العیون�فی�أعّز�الفنون،�فیض��کاشانی،�قم،�دارالکتب��االسالمی،�چاپ�دّوم،�1423ق 
قصص��العلماء،�میرزا�محّمد�تنکابنی،�تهران،�علمیّه�اسالمیه،�چاپ�دوم،��1364.  150
االولی،�.  151 الطبعة� اإلسالمی،� النشر� الحلی، مؤسسة� العّلمة�حسن��بن��یوسف� قواعد��األحکام، 

1419ق
الکافی،�ثقة اإلسالم�محمد�بن��یعقوب�الکلینی،�تهران،�دارالکتب�اإلسالمیة، الطبعة السادسة،�.  152

1375
کتاب�الخالف،�محّمد�بن��الحسن��الطوسی،�قم،�دفتر�انتشارات�اسالمی،�چاپ��اّول،�1407ق.  153
الطبعة�.  154 األنصاری،� للشیخ� العالمی� المؤتمر� قم،� الشیخ��مرتضی��األنصاری،� المکاسب،� کتاب�

االولی،��1419ق
اول،�.  155 چاپ� )عج(،� المهدی� اإلمام� مدرسة  قم،� األهوازی،� سعید� بن� المؤمن،�حسین� کتاب�

1404ق
کتاب�النکاح،�الشیخ��مرتضی�األنصاری،�قم،�مجمع�الفکر�اإلسالمی، الطبعة الثالثة،�1426ق.  156
کتاب�عقل،�)درس�گفتارهای�دکتر�سیّد�محّمد�بنی�هاشمی(،�تحریر�امیر�مسعود�جهان�بین،�.  157

تهران،�نبأ،�چاپ�اول،�1385
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کتاب�نکاح،�تقریرات�درس�آیة��اللـه�شبیری�زنجانی،�قم،�رای�پرداز،�بی�تا.  158
کسر�أصنام��الجاهلیة،�صدرالدین�محمد�الشیرازی،�تهران،�بنیاد�حکمت�اسالمی�صدرا،�چاپ�.  159

اول،�1381
کشف��الظنون،�مصطفی��بن��عبد�اللـه�حاجی�خلیفة، بغداد، مکتبة المثنی،�بی�تا.  160
کشف��الغطاء�عن�وجوه�مراسم�االهتداء،�المولی�محّمدحسن�القزوینی،�بیروت،�دارالحوراء،�.  161

الطبعة�االولی،�1428ق
کشف��اللثام،�الفاضل�الهندی،�قم،�االسالمی، الطبعة االولی،�1420ق.  162
الکشکول،�الشیخ�بهاءالدین�العاملی،�بیروت،�األعلمی، الطبعة السادسة،�1403ق.  163
164 کفایة�األحکام،�محّمدباقر�سبزواری،�اصفهان،�انتشارات�مهدوی،�چاپ�اّول،�بی�تا 
الکلمات��المکنونة،�فیض��کاشانی،�قم،�مطبوعات�دینی،�چاپ��اّول،�1386.  165
کلیات�اشعار�و�آثار�شیخ�بهایی،�با�مقّدمۀ�سعید�نفیسی،�تهران،�چکامه،��1361.  166
کلیّات�عراقی،�شیخ�فخرالدین�ابراهیم�عراقی،�بی�جا،�کتابخانه�سنائی،�چاپ�چهارم،�بی�تا.  167
کلیّات��عّلمه��فیض��کاشانی،�با�تصحیح�و�مقّدمه�مصطفی�فیضی،�تهران،�اسوه،�چاپ�دّوم،�.  168

1381
الطبعة �.  169 اإلسالمی،� مکتبة  الثرات�� بیروت،� بن��حسام�الدین��الهندی،� علی��المتّقی�� العّمال،� کنز�

االولی،�1397ق
گنابادیه؛�تاریخ�و�عقاید،�علی�حسن�بیگی،�قم،�سبط�النبی،�چاپ��اول،�1385.  170
لّب��لباب�مثنوی،�موالنا�مّلحسین�کاشفی،�تهران،�اساطیر،�چاپ��سّوم،��1386.  171
لسان��العرب،�ابن�منظور،�بیروت،�إحیاء��التراث��العربی،�الطبعة الثالثة،�1429ق.  172
لسان��الغیب�)دیوان�حافظ�شیرازی(،�با�مقدمه�و�تصحیح�پژمان�بختیاری،�تهران،�امیرکبیر،�.  173

چاپ�یازدهم،��1378
لوامع��صاحبقرانی،�محّمد�تقی��بن��مقصود�علی�مجلسی،�قم،�اسماعیلیان،�1414ق.  174
�اللـه�شناسی،�عّلمه�آیة��اللـه�حاج��سیّد�محّمدحسین�حسینی��طهرانی،�مشهد،�عّلمه�طباطبائی،�.  175

طبع�سّوم،�1423ق
المبسوط،�شیخ�الطائفة�محمد�بن��الحسن��الطوسی،�بی�جا،�المکتبة المرتضویة،�تهران،�1387ق.  176
متألّه��قرآنی،�محّمدعلی�رحیمیان�فردوسی،�قم،�دلیل�ما،�چاپ�اّول،��1382.  177
مثنوی�مّلصدرا،�به�کوشش�مصطفی�فیضی،�قم،�کتابخانه�آیة��اللـه�مرعشی،�چاپ��اول،��1376.  178
المجازات النبویّة،�محّمد�بن��الحسین��الشریف��الرّضی،�قم،�دارالحدیث،�الطبعة  االولی،1422ق.  179
مجالس��المؤمنین،�قاضی�نور�اللـه�شوشتری،�تهران،�اسالمیه،��1365.  180
مجالس��العّشاق،�کمال�الدین�حسین�گازرگاهی،�تهران،�زرین،�چاپ�اول،��1375.  181
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مجمع��البحرین،�الشیخ�فخرالدین�الطریحی،�تهران،�مرتضوی،�چاپ�سوم،��1375.  182
مجمع�البیان فی تفسیر�القرآن،�الشیخ�أبی�علی��الفضل��بن��الحسن��الطبرسی،�تهران،�اسالمیه،�.  183

الطبعة  الرابعة،�1390ق
مجموعه�آثار،�استاد�شهید�مرتضی��مطهری،�تهران،�صدرا،�بی�تا.  184
مجموعه�آثار�شیخ��محمود�شبستری،�به�اهتمام�صمد�موحد،�تهران،�کتابخانه�طهوری،�چاپ�.  185

دوم،��1371
مجموعه�آثار�فخرالدین��عراقی،�به�تصحیح�دکتر�نسرین�محتشم،�تهران،�زّوار،�چاپ�اّول،�.  186

1372
تهران،�حکمت،�چاپ�.  187 فلسفۀ��اسالمی،�محسن�جهانگیری،� مقاالت»2«؛�عرفان��و� مجموعه�

�اول،�1390
المحّجة�البیضاء،�المولی��محسن�الفیض��الکاشانی،�قم،�اسالمی،�بی�تا.  188
محیی�الدین�ابن��عربی،�محسن�جهانگیری،�تهران،�دانشگاه�تهران،�چاپ�ششم،��1390.  189
مختلف�الشیعة، ابومنصور الحسن  بن  یوسف العّلمة�الحّلی،�قم،�مؤسسة  النشر�اإلسالمی،�.  190

الطبعة  االولی،�1418ق
مدارک��العروة،�الشیخ�علی�پناه�االشتهاردی،�طهران،�دارااُلسوة، الطبعة االولی،�1417ق.  191
مرآة العقول، المولی�محمدباقر�المجلسی،�تهران،�دارالکتب��اإلسالمیة، الطبعة  الخامسة،��1385.  192
الثالثة،�.  193 الطبعة  المعارف اإلسالمیة،  العاملی،�قم،� الشهید�زین�الدین�بن�علی� مسالک��األفهام،�

1425ق
مستدرک��الوسائل،�المیرزا�حسین�النوری،�بیروت،�آل�البیت،�الطبعة االولی،�1429ق.  194
195 اآلداب،   مطبعة  األشرف،� النجف� الحکیم،� محسن� السید� آیة��اللـه� الوثقی،  العروة � مستمسک 

الطبعة الثالثة،�1389ق
196 مستند الشیعة،�المولی�احمد�النراقی،�قم،�آل�البیت، الطبعة�االولی،�1419ق 
مصابیح��الظالم،�عّلمه�محّمدباقر�وحید�بهبهانی،�قم،�موّسسة العّلمة�المجّدد�الوحید�البهبهانی،�.  197

الطبعة االولی،1424ق
مصباح  الشریعة،�منسوب�به�امام�جعفر�صادق،�ترجمه�و�شرح�حسن�مصطفوی،�بی�جا،�قلم،�.  198

چاپ�اول،��1363
مصباح� الفقاهة،�المیرزا�محّمد�علی��التوحیدی،�قم،�انصاریان،�الطبعة الرابعة،�1417ق.  199
المصباح��المنیر�فی��غریب�الشرح��الکبیر،�احمد�بن�محّمد�فیّومی،�قم،�دارالهجرة،�چاپ�دّوم،�.  200

1414ق
معاد�شناسی،�عّلمه�آیة��اللـه�حاج�سیّد�محّمدحسین��حسینی��طهرانی،�مشهد،�عّلمه��طباطبائی،�.  201
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طبع�ششم،�1421ق
معجم�مقاییس  اللغة،�احمدبن�فارس��بن�زکریا،�قم،�مکتب�اإلعالم�اإلسالمی،�1404ق.  202
معراج  السعادة،�حاج�مّلاحمد�نراقی،�قم،�هجرت،�چاپ�نهم،�1382.  203
مفاتیح��اإلعجاز فی�شرح�گلشن�راز،�شمس�الدین�الهیجی،�تهران،�زّوار،�چاپ�هشتم،��1388.  204
مفاتیح��الشرایع،�المولی�محسن�الفیض��الکاشانی،�قم،�مجمع�الذخائر اإلسالمیة،�1401ق.  205
مفاخر�اسالم،�علی�دوانی،�تهران،�مرکز�اسناد�انقالب�اسالمی،�چاپ�چهارم،��1379.  206
المفردات��فی��غریب��القرآن،�راغب�اصفهانی،�بی�جا،�دفتر�نشر�کتاب،�1404ق.  207
مقامات��السالکین،�محّمد�بن�مّحمد�دارابی،�قم،�مرصاد،�چاپ�اول،�1418ق.  208
البهبهانی،�.  209 الوحید� المجّدد� العّلمة  مؤّسسة  قم،� کرمانشاهی،� محّمد�علی� آقا� الفضل،� مقامع��

الطبعة�االولی،�1421ق
مکاتیب��الرسول،�الشیخ�علی�األحمدی�المیانجی،�طهران،�دارالحدیث،�الطبعة�االولی،�1419ق.  210
مکتب�فلسفی�اصفهان،�سیّد�محّمد�علی�مدّرس�مطلق،�تهران،�متن،�چاپ�اّول،�1389.  211
مکتوبات�خطی)لوح�فشرده(،�عّلمه�آیة��اللـه�حاج�سیّد�محّمدحسین��حسینی��طهرانی،�مشهد،�.  212

مؤسسۀ��ترجمه��و�نشر�دورۀ�علوم�و�معارف�اسالم
من��الیحضره��الفقیه،�محّمد�بن��علی�بن�بابویه�الصدوق،�قم،�دفتر�انتشارات�اسالمی،�چاپ�.  213

دّوم،�1413ق
مناقب��آل��أبی�طالب،�محّمد�بن��علی��بن��شهر��آشوب،�قم،�عّلمه،�چاپ��اّول،�1379ق.  214
مناقب�العارفین،�شمس�الدین�احمد�األفالکی��العارفی،�تهران،�دنیای�کتاب،�چاپ�سوم،��1375.  215
المنتظم�فی��تاریخ�ااُلمم�و�الملوک،�أبوالفرج�ابن�الجوزی،�بیروت،�دارالکتب�العلمیة، الطبعة .  216

االولی،�1412ق
منشور�روحانیت؛�پیام�تاریخی��و�مهم��امام��خمینی�خطاب�به��روحانیّت��سراسرکشور،�تهران،�.  217

مؤّسسۀ�تنظیم�و�نشر�آثار�امام��خمینی،�چاپ�بیست�و�هشتم،�1387
منهاج��الصالحین،�فتاوی�آیة��اللـه�العظمی��الخوئی،�قم،�مدینة العلم، الطبعة  الثامنةوالعشرون،�.  218

1410ق
الطبعة .  219 آیة��اللـه��السیستانی،  قم،�مکتب� السیستانی،� آیة��اللـه�العظمی� فتاوی  منهاج��الصالحین،�

 االولی،�1416ق
موسوعة�اإلمام��الخوئی،�قم،�مؤسسة  إحیاء�آثار�اإلمام��الخوئی،�بی�تا.  220
المهّذب،�القاضی�ابن��البراج،�قم، مؤسسة�النشر�اإلسالمی،�1406ق.  221
مهر�تابان،�عّلمه آیة��اللـه�حاج�سیّد�محمدحسین�حسینی�طهرانی،�مشهد،�عّلمه�طباطبائی،�.  222

طبع�سوم،�1418ق
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میراث��اسالمی��ایران�)دفتر�سوم(،�قم،�کتابخانۀ�آیت��اللـه�مرعشی،��1374.  223
مرکز�.  224 اصفهان،� نورمحّمدی،� محّمدجواد� اهتمام� به� پنجم(،� )دفتر� اصفهان� حوزۀ�� میراث��

تحقیقات�رایانه�ای�حوزۀ�علمیه�اصفهان،�چاپ�اول،�1387
مرکز�.  225 اصفهان،� نورمحّمدی،� محّمدجواد� اهتمام� به� )دفترششم(،� اصفهان� حوزۀ� میراث�

تحقیقات�رایانه�ای�حوزۀ�علمیه�اصفهان،�چاپ�اّول،�1389
المیزان فی تفسیر�القرآن،�العّلمة�السیّد�محمدحسین�الطباطبائی،�تهران،�دارالکتب اإلسالمیّة،�.  226

چاپ��پنجم،��1372
نامه�ها��برنامه�ها،�عّلمه�حسن��حسن�زاده�آملی،�قم،�الف��الم��میم،�چاپ�سّوم،��1389.  227
نفحات��ااُلنس،�نورالدین�عبدالرحمان�جامی،�تهران،�اطالعات،�چاپ�سوم،��1375.  228
الطبرسی،�قم،�پاد�اندیشه،�الطبعة .  229 النوری� المیرزا�حسین� نفس��الرحمن فی فضائل��سلمان،�

االولی،�1413ق
نفس��المهموم،�الحاج�الشیخ��عباس�القمی،�قم،�بصیرتی،�1405ق.  230
نور�مجّرد،�آیة��اللـه�حاج��سیّد�محّمدصادق�حسینی��طهرانی،�مشهد،�عّلمه�طباطبائی،�طبع�.  231

�اّول،�1433ق
نور�.  232 مشهد،� حسینی��طهرانی،� محّمدحسین� سیّد� حاج�� آیة��اللـه� عّلمه� ملکوت��قرآن،� نور�

ملکوت��قرآن،�طبع��دوم،�1421ق
النهایة و نکتها، شیخ الطائفة�محمد�بن��الحسن�الطوسی،�قم،�مؤسسة �النشر�اإلسالمی،�بی�تا.  233
نهایة المرام،�السیّد�محّمد�العاملی،�قم،�مؤسسة�النشر�اإلسالمی،�الطبعة الثانیة،�1420ق.  234
نهج��السعادة  فی  مستدرک��نهج��البالغة،�الشیخ�محّمدباقر�المحمودی،�طهران،�وزارة الثقافة�و�.  235

اإلرشاد�اإلسالمی، الطبعة االولی،�1422ق
نهضت�فلسفی�اما�م��خمینی،�علی�اکبر�ضیائی،�تهران،�عروج،�چاپ�اول،�1381.  236
الوافی، محمد محسن بن شاه مرتضی�فیض کاشانی،�اصفهان، �کتابخانه�امام�أمیرالمؤمنین�علی�.  237
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