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SSمقدّ مۀ ناشر

بسماللـه الرحمن الرحيم
حممد و آله الطاهرین و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أمجعنی
احلمد هلل ّ
رب العامنی و ص ّلی اهلل علی س ّیدنا ّ

قال اهلل العظیمَ ... « :فب ِّش ِعب ِ
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
اد* ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه»
َ ْ َ
خداوند متعال خود را در قرآن با اوصاف واسماء ُحسنای زیادی ستوده است که یکی از
آنها این است« :ک َُّل َی ْو ٍِم ُه َو فِی َش ْأ ٍن» .2حضرت فیّاض علی االطالق که در هر آنی از آنات ،شبکۀ
هستی را طبق قابلیت های نهاده شده در آن به فیض وجود و َر َحمات 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 مح ّمدحسن وکیلی دام ع ّزه است که
توسط فاضل ارجمند جناب حجة اإلسالم شیخ حمزه فکری تحریر ،تدوین و تکمیل گردیده است و
1

 .1قسمتی از آیات 17و 18از سورۀ  : 39الزمر.
  .2ذیل آیۀ  29از سورۀ  : 55الرحمن.

11

عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
به موضوع «عشق» ،اقسام و انواع آن به ویژه «عشق مجازی» به صورت یک پروژۀ تحقیقی گسترده
و عمیق می پردازد ،تا همۀ ابعاد فقهیِ ،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
12

SSمقدّ مۀ مؤلف

بسماللـه الرحمن الرحيم
رب العالمين و الصلوة و السالم على سيّدنا و موالنا محمّد و آله الطاهرين
الحمدللـه ّ
و لعنةاللـه على أعدائهم أجمعين و ال حول و ال قوّة ّإل باللـه العليّ العظيم

س ب ُقربک فابتَغَى َع َ
إلهي! َمن ذا الذي َ
نک
ذاق حالو َة َمحبّتک فرا َم منک بدالً ،و من ذا الذي أن ِ َ
1
ِح َوالً؛ إلهي! فاجعلنا مِمّن َ
اصط َفيتَه ل ُقربک و ِواليتک و أخ َلصتَه ل ِ ُودّک و َم َحبّتک!
کتابی که پیش روست دفتر سوم از مجموعة  «تحریفهای علمی مخالفین حکمت و
عرفان» است که به تحلیل مسألة  «عشق مجازی» از منظر عقل و وحی پرداخته و به یکی از
شبهات و اتّهامات دیرینة منتقدین پاسخ میگوید؛ اتّهامی که گاه از آن به نظربازی و شهوترانی
با زیبارویان تعبیر شده ،و گاه ـ بدون رعایت تقوی و انصاف ـ با عنوان «تجویز و ترغیب لواط»
مطرح شده است.
چند سال پیش یکی از مشاهیر منتسب به جریان تفکیک در یکی از مدارس معروف
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 میورزند و مرحوم صدرالمتأل ّهین نیز در زمرة قائلین به جواز این امر میباشد!
مدّ تی بعد کتابی به نام یافتههایوحیانیدرتضادبابافتههاییونانی 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 تحریفشده و ادبیاتی مشحون از جسارت ،ناسزا
و تکفیرـ که به خوبی پرده از چهرة حقیقی جریان افراطی تفکیک در عصر حاضر بر میدارد ـ
 .1مطلع «مناجاة المحبّین» حضرت امام زینالعابدین علیهأفضلصلواتالمصلّین.
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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 محییالدین عربی وارد کرده بود .در اطالعیههایی
که برای تبلیغ کتاب بر در و دیوار مدارس مشهد نصب شده بود ،اولین موضوع با خطّ ی درشت
اینگونه عنوان شده بود :أمردپرستی عرفا! و بدین وسیله این افتراء شنیع در بین طالب حوزه
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 میباشد که طبق معمول بیاطالعی از اصطالحات اهل فن و بیدقّتی در فهم عبارات ،موجب
سوء برداشت و چنین نسبتهای خالف واقع و قبیحی شده است.
این امور سبب شد تا عالم مجاهد استاد معظّ م حضرت حجةاإلسالم والمسلمین حاج شیخ
محمّدحسن وکیلی دامظ ّلهالعالی که بحق چند سالی است در حوزة علمیّة مشهد جهادی علمی را
آغاز نموده و یکتنه در قبال هجمههای پیاپی مخالفین معارف إلهیّه به حکمت و عرفان ایستادگی
کردهاند در سلسله دروس «پاسخ به شبهات مربوط به عرفان و حکمت» جلسهای را بدین مسأله
اختصاص داده و در آن عالوه بر تبیین دیدگاه مرحوم صدرالمتأل ّهین در باب عشق مجازی به
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 گذشتهای دور هماره از سوی مخالفین و منتقدین
مطرح میشده و اذهان افراد بیشماری 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 رسالهای
1
مختصر در معرض مطالعه و استفادة عموم قرار گیرد.
محتوای جلسة مذکور برای پاسخ به شبهات مخالفین کافی بود ،لیکن به مقتضای حدیث
ال َ
حب َعبدا ً إذا َع ِم َل َع َم ً
أحک َمه» ،2نیز از آنرو که بحث «عشق» و
شریف نبوی ...« :ولکنّ اللـه یُ ُّ
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 میکنید همان رسالة 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 میگردد .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
 .1ســابق ًا نیز نواری از درس عقائد مزبور توسّ ط برخی شرکتکنندگان به دست استاد رسیده بود که ایشان نامهای در
پاسخ مطالب آن درس نگاشته بودند که محتوای آن نامه نیز در ضمن این کتاب گنجانده شد.
 .2أمالی صدوق ،ص 385؛ بحاراألنوار ،ج  ،6ص .220

دانش و معرفت افتد باید گفت:
النـــاس ُدهنـــ ًا فـــي القواریـــر صافیـــ ًا
ـــری
ُ
یَ َ

و ل َ میَـــدرِ مـــا یَجـــري علـــی رأس ِسم ِســـ ِم

در اینجـا الزم اسـت مراتـب امتنان خود را از مسـئولین محترم مؤسسـۀ مطالعات راهبردی
علوم و معارف اسالم باألخص مدیر معزّز حجةاإلسالموالمسلمین دعائی دا ّممجده و معاون محترم

تحقیق اندیشـمند فرهیخته اسـتاد ارجمند حجةاإلسالموالمسـلمین واسـطی دامظلّه نیز ابراز نمایم.
امیـد اسـت که این خدمـت ناچیز مقبـول درگاه حضـرت أحدیّت جلّشـأنهالعزیز و مورد
عنایـت ولـیّ نعمـت حضـرت ثامنالحجـج علیهالسلام و امـام عصـر حضـرت بقيّةاللــه األعظم
أرواحنالترابمقدمهالفـداء واقـع شـود.

نکاتی در مورد این کتاب

در اینجا مناسب است نکاتی را به عرض خوانندگان محترم برسانم:
 .1در این کتاب بالغ بر یکصد روایت از أهل بیت طاهرین صلواتاللـهعلیهمأجمعین طرح
و بررسی گردیده و مشکالت و ابهامات بسیاری از کلمات ایشان برطرف گردیده و جلوههایی از
اعجاز آن ذوات مقدّ سه در بیان معارف تکوینی و تشریعی نشان داده شده است.
نیز در پارهای موارد تحقیقات و تدقیقات فقهی  بر پایة مبانی فلسفی حکمت متعالیه ارائه شده
که به نظر میرسد افقهای جدیدی را در احکام روابط مرد و زن فرا روی فقهاء عظام ایجاد نماید.
 .2به گفتة برخی از محقّقین ،در حال حاضر در مجامع علمی غرب صدها مورد مقاله و
کتاب و تحقیق در موضوع «فلسفة عشق» نوشته شده است؛ حال آنکه در میان مسلمین علیرغم
طرح این بحث در برخی متون اوّلیه ،در متأخرین جز مرحوم صدرالمتأل ّهین و برخی از کسانی که
متأث ّر از وی بودهاند 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 میتوان گفت این کتاب بیش از آنکه
مورد استفادة منتقدین قرار گیرد برای اهل فضل و دوستداران حکمت مفید خواهد بود.
درعین حال چون این نوشتار جزء فعالیتهای اوّلیه در باب عشق مجازی محسوب میشود
پروندة نقد و تکمیل آن باز است.
 .3آنچه در کتاب حاضر از بیانات استاد تقریر و تحریر شده ،و اندکی که حقیر افزوده است،
تمام ًا 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 میدانم 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.
 .4و نکتة آخر خطاب به منتقدین حکمت و عرفان:
این کتاب به خوبی روشن میکند که مباحث فلسفی مسائلی نیستند که با مطالعه و
تخصص و زانوزدن در
ّ
تورّق کتب حکمت و به سادگی به دست آیند ،بلکه محتاج دقّت ،تعمّق،
محضر اهل فن میباشند .مطالعة این کتاب نشان خواهد داد که برداشتهای مخالفین از عبارات
عرفا و فالسفه به خصوص حکیم بزرگ عالم اسالم فیلسوف إلهی و عالم رب ّانی مرحوم آخوند
صدرالمتألهین شیرازی قدّ ساللـهنفسهالزکیّه چقدر با مقصود و مراد آن بزرگمرد فاصله داشته و
نقدهایی که به مطالب او وارد ساختهاند جفایی بزرگ در حقّ او و ظلمی عظیم به عالم علم و
حکمت است .
در اینجا از باب حسن ختام و تذکّر نکتهای که همواره در مجموعة  «صراط مستقیم»
بر آن تأکید شده ،لیک از زبان مبارک یکی از حجج إلهی روایتی را که مرحوم ابن شهرآشوب
رحمةاللـهعليه از أبیالقاسم کوفی در کتاب التبدیل نقل نموده ذکر مینمائیم ،باشد که سرگشتگان
وادی طلب را راهگشا بوده و سودمند افتد.
وی میگوید :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 علیهالسالم که به واسطة یکی از شاگردان او از این جریان اطالع یافتند توسط آن شاگرد
برای وی پیغام فرستادند که:
المتکل ُّم ب ِ َ
یر
«إن أتاک هذا ُ
هذا القرآ ِن َهل یَجو ُز أن یکونَ مرا ُده بما تکل ََّم بِه مِنه َغ َ
بت إلیها؟» (اگر گویندة این قرآن نزد تو آید و تو را
ال َمعانِي التي َقد َظننتَها أن ّک َذ َه َ
از مراد خویش آگاه سازد آیا ممکن است که مقصود او از آنچه بدان تکلّم کرده غیر
از معانی باشد که تو گمان کردهای و بدان سمت رفتهای؟)
وقتی شاگرد گفتار حضرت را بر او عرضه کرد تأمّلی نموده و چنین احتمالی را از جهت عقلی
1
و ادبی ممکن دانست .در این هنگام هیزم طلبیده آتشی فراهم آورد و جمیع آنچه نوشته بود را سوزاند.
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 میگیرد ،نه ادّعای همسنگی کلمات عرفا و
حکما با ثقل اکبر إلهی؛ چه اینکه به گفتة بزرگشارح حکمت متعالیة صدرائی حکیم متأل ّه آخوند
ملعلی نوری قدّ سسرّه:
ّ
 .1مناقب آلأبيطالب ،ج،4ص ( 424با اندکی تلخیص).

«فلیُعلم أن ّي لست اُرید أنّ کلّ 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 أن ّی یتیسّ ر هذا؟! إن ّما هذا منصب َمن عصمه اللـه تعالی من المعصومین
عن السهو و الخطاء.
و لست أقول بأنّ ما بین دفّتي األسفار و اُثولوجیا کالوحي النازل من السماء و مطابق
لما جاء به األنبیاء و کشف عنه األولیاء علیهمالسالم ،و لمیأتوا بباطل أو الطائل
أص ً
ال؛ بل نرید أنّ ُجلّ کلماتهم و أکثر عباراتهم المرموزة لیس المراد منها ما یتراءی
1
من ظواهر ألفاظها المستنکرة المکروهة بالبديهة؛ و الاُرید غیر هذا».
(باید دانست که غرض من این نیست که هر آنچه فیلسوفان و عارفان گفتهاند 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
مختص به کسانی که خداوند آنها را
ّ
آنکه عصمت از خطای در گفتار منصبی است
از فراموشی و لغزش بازداشته است.
و نیز منظور من این نیست که همة 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 بیفائدهای طرح نکردهاند .بلکه منظور ما این است که مراد از
اغلب کلمات و عبارات مبهم و رمزگونة آنها مطالب ناپسند و بدیهیّ البطالنی که
از ظاهرشان به ذهن میرسد نمیباشد؛ همین!)
به امید روزی که همة موالیان أهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسالم بر سر سفرة پرنعمت
معارف إلهی ایشان که ش ّمهای از آن در حکمت بحثی و عرفان نظری متجلّی شده گرد آییم و در
صراط مستقیم ایشان به سمت معشوق حقیقی حرکت نمائیم .اللـهم رب ّنا أنزل علینا مائد ًة من السماء
تکون لنا عیدا ً ألوّلنا و آخرنا و آي ًة منک؛ بجاه محمّد و آله الطاهرین صلّیاللـهعلیهوعلیهمأجمعین.
هشتم ربیعالثانی 1434
عید میالد امام حسن عسکری علیهالسّ الم
مشهد مقدّ س رضوی
علیشاهدهاآالفالتّحيّةوالسالم
حوزة علمیّه ـ شیخ حمزه فکری شمیرانی
 .1الرقيمةالنوريّة (مطبوع در دفتر ششم میراثحوزهاصفهان) ،ص .100
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کتاب حاضر در چهار بخش اصلی تنظیم شده است:
بخش اوّل در تقریر و توضیح فرمایش صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیه است که به اعتباری
مهمّترین بخش کتاب میباشد.
در این بخش تفاوتهای عشق نفسانی و شهوانی و شاخصههای هر یک به تفصیل توضیح
داده شدهاست و ثابت شده که این طور نیست که محبّت به زیبارویان الزام ًا شهوانی باشد .در این
قسمت توضیحی دقیق از قاعدة «الظاهر عنوان الباطن» و قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة» ارائه شده و
منافع و مضرّات عشق مجازی از منظر عقل بررسی گشتهاست .نکتة مهمّ این بحث آنست که عشق
شهوانی از منظر مرحوم صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه امری مذموم است و کالم وی تمام ًا ناظر به عشق
نفسانی و فوائد عقلی آن است و در کتاب أسفار بحث متمرکز بر هست ونیستها است و بایدها
و نبایدها از حیطة بحث وی خارج است.
بخش دوّم کتاب به بررسی حکم عشق و محبّت و همچنین نظر به زیبارویان از منظر
روایات و کالم فقها میپردازد .در این بخش در ابتدا فهرستی از روایاتی که مضامین موجود در کالم
صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه را تأیید میکند ارائه شده و اثبات شده که از منظر شرع مقدّ س نیز محبّت
به دو قسم شهوانی و نفسانی تقسیم میشود .و سپس در فصل دوّم ابتدا به بررسی حکم فقهی نظر
به چهرة زیبارویان پرداخته و فتاوای برخی از معاصران که معتقدند تماشا نمودن زن أجنبیّة زیبارو
به قصد تلذّ ذ غیرشهوانی جائز میباشد ،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 میپردازد .
اثر اوّل کتاب «عارف و صوفی چه میگویند؟» تألیف مرحوم آيةاللـهحاج میرزا جوادآقا تهرانی
رحمةاللـه عليه است که دربرگیرندة بحثی مختصر ولی مؤدّبانه و نسب ًة علمی میباشد و در طی یازده
یوحیانی است که باعث اصلی
نکته اشتباهات آن بررسی گردیده است .اثر دوّم همان کتاب یافتهها 
یوحیانی گرچه فاقد هویّت علمی است و محتوای آن ارزش
بر تدوین این کتاب بود .کتاب یافتهها 
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 بیستوسه
نکته اشتباهات آن تذکّر داده شده است:
جهت اوّل اینکه محتوای غیرعلمی این کتاب جزء افکار رائج در میان فضای عمومی
تفکیکیان میباشد و بررسی تفصیلی آن مورد نیاز برادران تفکیکی است.
دوّم آنکه عبارات و ادبیات این کتاب نشانگر گوشهای از حقائق پسپردة جامعة تفکیکی

معاصر میباشد ،حقائقی که تفکیکیان تالشی دامنهدار برای پنهان نمودن آن کرده و سعی میکنند
که جریان تفکیک را جریانی دارای ادب و حسن خلق و تقوا معرّفی کنند .نقل عبارات این کتاب
برای نشان دادن این حقائق تاریخی ضروری مینماید.
بخش چهارم کتاب دربارۀ عشق و معشوق در اشعار عارفان است .در فصل اول این قسمت
شواهدی از اشعار عاشقانة 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 رحمهاللـه» و «شیخ شبستری و عشق مجازی» و «محییالدین و عشق مجازی»
اثبات شده که الفاظی که در اشعار عرفانی به کار میرود دارای معانی بلندی است که از محدودة 
عشق به زیبارویان عالم طبع به مراتب فراتر میباشد و غالب این کلمات به حسب اصطالحات و
زبان خاص اهل عرفان به کار میرود .و سپس ضمن بحثهایی تاریخی ،ثابت شده که نسبت عشق
شهوانی به مرحوم خواجه حافظ ،جناب محییالدین و شیخ شبستری کذب است .و در ضمن آن
سالعشّ اق و داستانهای جعلی آن دربارة عشقبازی بزرگان اهل
تحقیقی تاریخی دربارة کتاب مجال 
عرفان ارائه شده است.
در پایان کتاب نیز طی یک جمعبندی کوتاه به آثار بحث عشق مجازی و دو دیدگاه مزبور
در فهم روایات ،مباحث فقهی ،مباحث اخالقی و در نهایت رفتارهای اجتماعی و بنیان خانواده
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 میگشته است در طی یازده ضمیمه آورده شده که بحمداللـه مشتمل بر
نکاتی عقلی ،فقهی ،تاریخی و مباحثی مفید و ارزشمند است .در انتها نیز رسالهای فقهی در حکم
«نظر به أجنبیّه» آمده که نکات فقهی نو و تازهای را در بر گرفته است.
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یکی از مباحثی که حکمای اسالمی بدان پرداختهاند ـ و پیشینة آن در آثار حکمای قبل از
اسالم نیز به چشم میخورد 1ـ بحث از عشق است .در میان متون اسالمی شاید اوّلین کتابی که به
الصفاء است که رسالة سی و هفتم خود را به بررسی
تفصیل از این بحث سخن گفته رسائل إخوا ن ّ
ماهیّت عشق و آثار و عوامل آن و اقسام معشوقات و محبوبات اختصاص داده است 2.شیخالرئیس
ابنسینا بدین موضوع در إشارات 3اشارهای نموده و رسالهای 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
4
میباشند.
پس از وی در شروح إشارات و متون حکمت اشراق بحث از عشق ـ خصوص ًا عشق عفیف ـ  
5
به طور پراکنده به چشم میخورد و هر کس به تناسب نکتهای بر این بحث افزوده است.
مرحوم صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه در موقف ثامن از سفر ثالث از کتاب شریف أسفار در طی
 22فصل به بحث دربارۀ عنایت إلهی و رحمت واسعة حضرت حق پرداخته ،و مظاهر عنایت و
تدبیر خداوند متعال و حکمت وی در اصناف مخلوقات را شرح نموده ،و شبهاتی را دربارة وجود
شرور پاسخ گفتهاند .به مناسبت ،بحث به سریان عشق به خداوند در همة موجودات کشیده شده
است و لذا هشت فصل از این موقف را به بحث دربارۀ عشق اختصاص دادهاند .مباحث این فصول
کام ً
ال ناظر به نقد و بررسی کلمات شیخالرئیس در رسالةالعشق است ،و به تناسب به کلمات رسائل
إخوا نالصفاء نیز پرداخته شده است.
 .1رک أفالطونفياإلسالم ،ص  18و19؛ تاریخ فلسفهدرجهاناسالمی ،ص 59؛ تاسوعات ،ص  481ـ .505
 .2رسائل إخوانالصفاء ،ج  269 ،3ـ .286
 .3شرح اإلشاراتوالتنبیهات ،ج  ،3ص .380
 .4رسائل ابنسینا ،ص  374ـ .397

 .5شرح اإلشارات ،ج  ،2ص 116؛ رسائل الشجرةاإللهية ،ج  ،1ص  515ـ 517؛  626ـ 629؛ .647
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عنوان این هشت فصل چنین است:
فصل  :15در اثبات اینکه همة موجودات عاشق خداوند سبحان میباشند.
فصل  :16در بیان طریقی دیگر در اثبات سریان عشق در همة اشیاء.
فصل  :17در بیان اینکه گرچه معشوق حقیقی همة موجودات خیر مطلق (حق متعال) است،
ولی هر یک برای خود معشوقی خاص نیز دارد که وسیلة رسیدن به معشوق عام است.
فصل  :18در تنبیه بر اثبات صور مفارقهای که ُمثُل اصنام حیوانیه و نباتیّه هستند از طریق
این بحث.
فصل  :19در ذکر عشق ظرفا و فتیان به صورتهای زیبا.
فصل  :20در تفاوت معشوقات به جهت تفاوت وجودات.
فصل  :21در اختالف مردم در محبوبات.
فصل  :22در اشاره به محبّت إلهیّة مختص به عرفاء کامل و أولیای واصل.
عناوین پنج فصل اوّل بیشتر ناظر به رسال ةعشق بوعلی است و سه فصل آخر به رسائل
الصفاء.
إخوا ن ّ
عنوان فصل  19برگرفته از عنوان فصل پنجم از رسال ةعشق 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 همة موجودات به
حضرت حق ،به تناسب رسالةعشق آمده است.
ملصدرا در این فصل ـ گرچه عنوان را از رسالةعشق گرفته ـ ولی بیشتر به عبارات رسائل
ّ
إخوا نالصفاء و شرح خواجة طوسی بر إشارات پرداخته ،و در کنار آن مطالبی ارزشمند را در تکمیل
1
یا نقد سخنان ایشان افزوده است.
ملصدرا نیز مستق ً
ال آن را قلم
علیرغم اینکه این فصل در أسفار تقریب ًا استطرادی است و ّ
نزده ،بلکه در مقام شرح و نقد کلمات پیشینیان است و مطالبی ارزشمند در آن به ودیعت نهاده؛
ولی برداشتهای ناصواب منتقدین حکمت موجب نسبتدادن مطالبی خطا به وی گشته و زبان
ایشان را به اعتراض گشوده است تا جائی که وی را مدافع نظربازی و شهوترانی و حتی لواط
شمردهاند .غرض در این بخش بررسی عقلی ،شرعی و تاریخی نکاتی از این فصل است که موجب
سوء برداشت عدهای شده است.
قبل از تقریر و توضیح فرمایش ایشان ،عبارات متن أسفار در این فصل بتمامه آورده میشود تا
خوانندگان فاضل ابتدا خود ،اصل مطالب را مطالعه نمایند و پیشزمینة بحث برای ایشان فراهم شود.
 .1مقایســة بین این قســمت از رسائل إخوانالصفاء با کتاب شریف أســفار عظمت مرحوم صدرالمتأل ّهین در تحقیق
ملصــدرا در جنگ خود نیز ـ که در جوانی در
مطالــب ِحکمی و دقّت نظر واالی وی را نشــان خواهد داد .مرحوم ّ
حدود  25سالگی تألیف نموده است ـ عبارات این قسمت از رسائل إخوانالصفاء را به شکل کامل آورده است (رک 
ملصدرا ،ص  174ـ .)190
جنگ ّ

عبارات مرحوم صدرالمتألهین در أسفار

الفصل ( )19في ذكر عشق الظرفاء و الفتيان لألوجه الحسان
اعلم أنـّه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق و ماهيّته و أنـّه حسن أو قبيح ،محمود
أو مذموم .فمنهم من ذمـّه و ذكر أنـّه رذيلة و ذكر مساويه و قال :إنـّه من فعل
البطّ الين و ال ُمعطّ لين .و منهم من قال :إنـّه فضيلة نفسانيّة و مدحه و ذكر محاسن
أهله و شرف غايته .و منهم من لميقف على ماهيتّه و علله و أسباب معانيه و غايته.
و منهم من زعم أن ّه مرض نفسانيّ  .و منهم من قال :إن ّه جنون إلهيّ .
و الذي يدلّ عليه النظر الدقيق و المنهج األنيق و مالحظة ا ُالمور عن أسبابها الكليّة
و مباديها العالية و غاياتها الحكميّة أنّ هذا العشق ـ أعني االلتذاذ الشديد بحسن
الصورة الجميلة و المحبّة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة و تناسب األعضاء
و جودة التركيب ـ لمّا كان موجودا ً على نحو وجود ا ُالمور الطبيعية في نفوس أكثر
ا ُالمم من غير تكلّف و تصنّع ،فهو المحالة من جملة األوضاع اإللهية التي يترتب
عليها المصالح و الحكم؛ فالبدّ أن يكون مستحسن ًا محمودا ً سيّما و قد وقع من مبادٍ
فاضلة ألجل غايات شريفة.
أمّا المبادي فألن ّا نجد أكثر نفوس ا ُالمم التي لها تعليم العلوم و الصنائع اللطيفة و
اآلداب و الرياضيات مثل أهل الفارس و أهل العراق و أهل الشام و الروم و كل قوم
فيهم العلوم الدقيقة و الصنائع اللطيفة و اآلداب الحسنة غير خالية عن هذا العشق
اللطيف الذي منشؤه استحسان شمائل المحبوب و نحن لمنجد أحدا ً ممن له قلب
لطيف و طبع دقيق و ذهن صاف و نفس رحيمة خالي ًا عن هذه المحبّة في أوقات
عمره.
و لكن وجدنا سائر النفوس الغليظة و القلوب القاسية و الطبائع الجافية من األكراد
و األعراب و الترك و الزنج خالي ًة عن هذا النوع من المحبّة .و إن ّما اقتصر أكثرهم
على محبّة الرجال للنساء و محبّة النساء للرجال طلب ًا للنكاح و السِّ فاد كما في طباع
حب االزدواج و السفاد؛ و الغرض منها في الطبيعة
سائر الحيوانات المرتكزة فيها ّ
إبقاء النسل و حفظ الصور في هيولياتها بالجنس و النوع إذ كانت األشخاص دائمة
السيالن و االستحالة.
و أمّا الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء و ذوي لطافة الطبع ،فلِما ترتّب
عليه من تأديب الغلمان و تربية الصبيان و تهذيبهم و تعليمهم العلوم الجزئية كالنحو
و اللغة و البيان و الهندسة و غيرها و الصنائع الدقيقة و اآلداب الحميدة و األشعار
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اللطيفة الموزونة و النغمات الطيّبة و تعليمهم القصص و األخبار و الحكايات الغريبة
و األحاديث المرويّة إلى غير ذلك من الكماالت النفسانية .فإنّ األطفال و الصبيان
إذا استغنوا عن تربية اآلباء و ا ُالمّهات فهم بعدُ محتاجون إلى تعليم ا ُالستادين و
المعلّمين و حسن توجّ ههم و التفاتهم إليهم بنظر اإلشفاق و التعطّ ف؛ فمن أجل
ذلك أوجدت العناية الربانيّة في نفوس الرجال البالغين رغب ًة في الصبيان و تعشّ ق ًا
و محبّ ًة للغلمان الحسان الوجوه ،ليكون ذلك داعي ًا لهم إلى تأديبهم و تهذيبهم و
تكميل نفوسهم الناقصة و تبليغهم إلى الغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم .و ّإل
لما خلقاللـه هذه الرغبة و المحبّة في أكثر الظرفاء و العلماء عبث ًا و هبا ًء ،فالبدّ في
ارتكاز هذا العشق النفسانيّ في النفوس اللطيفة و القلوب الرقيقة غير القاسية و ال
الجافية من فائدة حكمية و غاية صحيحة.
و نحن نشاهد ترتّب هذه الغايات التي ذكرناها ،فالمحالة يكون وجود هذا العشق في
اإلنسان معدودا ً من جملة الفضائل و المحسنات ،ال من جملة الرذائل و السيّئات .و
لعمري إنّ هذا العشق يترك النفس فارغ ًة عن جميع الهموم الدنياوية ّإل همّ واحد؛
فمن حيث يجعل الهموم ه ّم ًا واحدا ً هو االشتياق إلى رؤية جمال إنساني فيه كثير
من آثار جمال اللـه و جالله حيث أشار إليه بقولهَ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
الن َْس ٰـ َن ِف أَ ْح َس ِن
اخ َر َف َت َب َار َكال َلـ ُه َأ ْح َس ُن ْ
َت ْق ِوي ٍم 1و قولهُ :ثمَّ َأن َْش ْأ َنـ ٰ ُه َخ ْل ًقا َء َ
ني  2سواء كان المراد
الَـ ِٰل ِق َ
من الخلق اآلخر الصور الظاهرة الكاملة أو النفس الناطقة ألنّ الظاهر عنوان الباطن و
الصورة مثال الحقيقة و البدن بما فيه مطابق للنفس و صفاتها و المجاز قنطرة الحقيقة.
و ألجل ذلك ،هذا العشق النفسانيّ للشخص اإلنساني إذا لميكن مبدؤه إفراط
الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه و اعتدال مزاجه و
حسن أخالقه و تناسب حركاته و أفعاله و غنجه و دالله معدود من جملة الفضائل.
و هو يرقّق القلب و يذكّي الذهن و ينبّه النفس على إدراك ا ُالمور الشريفة .و ألجل
ذلك أمر المشايخ مريديهم في االبتداء بالعشق و قيل« :العشق العفيف أو َفى سبب
حب الجمال» و
في تلطيف النفس و تنوير القلب» و في األخبار« :إنّ اللـه جميل يُ ّ
عف و كتم و مات ،مات شهيداً.».
قيل« :من عشق و ّ
و تفصيل المقام أنّ العشق اإلنساني ينقسم إلى حقيقيّ و مجازي .و العشق الحقيقي
هو محبّةاللـه و صفاته و أفعاله من حيث هي أفعاله ،و المجازي ينقسم إلى نفسانيّ

 .1آیۀ  4از سورۀ  :95التین.
 .2آیۀ  14از سورۀ  :23المؤمنون.

و إلى حيوانيّ  .و النفساني هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق المعشوق
في الجوهر ،و يكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ألنها آثار صادرة عن نفسه .و
الحيواني هو الذي يكون مبدؤه شهو ًة بدنيّ ًة و طلب لذّ ة بهيميّة ،و يكون أكثر إعجاب
العاشق بظاهر المعشوق و لونه و أشكال أعضائه ألنـّها اُمور بدنيّة.
و األوّل ممّا يقتضيه لطافة النفس و صفاتها و الثاني مما يقتضيه النفساألمّارة و
يكون في األكثر مقارن ًا للفجور و الحرص عليه ،و فيه استخدام القوة الحيوانية للقوة
الناطقة؛ بخالف األوّل فإن ّه يجعل النفس ليّن ًة شيّق ًة ذات وجد و حزن و بكاء و رقّة
قلب و فكر ،كأن ّها تطلب شيئ ًا باطنيّ ًا مختفي ًا عن الحواس ،فتنقطع عن الشواغل
الدنيوية و تعرض عمّا سوى معشوقها جاعل ًة جميع الهموم ه ّم ًا واحداً؛ فألجل ذلك
يكون اإلقبال على المعشوق الحقيقي أسهل على صاحبه من غيره ،فإن ّه اليحتاج إلى
االنقطاع عن أشياء كثيرة ،بل يرغب عن واحد إلى واحد.
لكنّ الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أنّ هذا العشق و إن كان معدودا ً من
جملة الفضائلّ ،إل أنـّه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق
المحض و بين النفس الحيوانية ،و مثل هذا الفضائل التكون محمود ًة شريف ًة على
اإلطالق في كلّ وقت و على كلّ حال من األحوال و من كلّ أحد من الناس؛ بل
السلوك العرفاني و في حال ترقيق النفس و

أواسط

ينبغي استعمال هذه المحبّة في
تنبيهها عن نوم الغفلة و رقدة الطبيعة و إخراجها عن بحر الشهوات الحيوانيّة.
و أمّا عند استكمال النفس بالعلوم اإللهيّة و صيرورتها عق ً
ال بالفعل محيط ًا بالعلوم
الك ّليّة ذاملكة االتصال بعالم القدس فالينبغي لها عند ذلك االشتغال بعشق هذه
الصور المحسنة اللحمية و الشمائل اللطيفة البشريّة ،ألنّ مقامها صار أرفع من هذا
المقام؛ و لهذا قيل :المجاز قنطرة الحقيقة .و إذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم
الحقيقة فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارة اُخرى يكون قبيح ًا معدودا ً من الرذائل.
و اليبعد أن يكون اختالف األوائل في مدح العشق و ذمّه من هذا السبب الذي
ذكرناه أو من جهة أنـّه يشتبه العشق العفيف النفسانيّ ـ الذي منشؤه لطافة النفس و
استحسانها لتناسب األعضاء و اعتدال المزاج و حسن األشكال و جودة التركيب ـ
بالشهوة البهيميّة التي منشؤه إفراط القوّة الشهوانية.
و أمّا الذين ذهبوا إلى أنّ هذا العشق من فعل البطّ الين الفارغي الهمم ،فألن ّهم ال خبرة
لهم با ُالمور الخفيّة و األسرار اللطيفة و اليعرفون من ا ُالمور ّإل ما تجلّى للحواس و
ظهر للمشاعر الظاهرة ،و لميعلموا أنّ اللـه تعالى اليخلق شيئ ًا في جبلّة النفوس
إل لحكمة جليلة و غاية عظيمة.
ّ
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و أمّا الذين قالوا :إنـّه مرض نفساني ،أو قالوا :إن ّه جنون إلهي؛ فإن ّما قالوا ذلك من
أجل أنـّهم رأوا ما يعرض للعشّ اق من سهر الليل و نحول البدن و ذبول الجسد و
تواتر النبض و غور العيون و األنفاس الصعداء ،مثل ما يعرض للمرضَ ى؛ فظنّوا أنّ
مبدؤه فساد المزاج و استيالء المرّة السوداء .و ليس كذلك بل األمر بالعكس؛ فإنّ
تلك الحاالت ابتدأت من النفس أ ّوالً ،ثم أثـّرت في البدن؛ فإنّ من كان دائم الفكر و
التأمّل في أمر باطنيّ كثير االهتمام و االستغراق فيه ،انصرفت القوى البدنية إلى جانب
الدماغ و ينبعث من كثرة الحركات الدماغية حرار ٌة شديدة تحرق األخالط الرطبة و
تفنى الكيموسات الصالحة ،فيستولي اليبس و الجفاف على األعضاء و يستحيل الدم
إلى السوداء و ربمّا يتول ّد منه الماليخوليا.
و كذا الذين زعموا أن ّه جنون إلهي فإن ّما قالوا من أجل أن ّهم لميجدوا دوا ًء يعالجون
و ال شرب ًة يسقونها فيبرؤون ممّا هم فيه من المحنة و البلوى ّإل الدعاء للّ بالصالة
و الصدقة و الرقى من الرهبانيّين و َ
الك َهنة .و هكذا كان دأب الحكماء و األطبّاء
اليونانيين؛ فكانوا إذا أعياهم مداواة مريض أو معالجة عليل أو يئسوا منه ،حملوه
إلى هيكل عبادتهم و أمروا بالصالة و الصدقة و قربوا قربان ًا و سألوا أهل دعائهم و
أحبارهم و رهبانهم أن يدعوااللـه بالشفاء؛ فإذا برئ المريض سمّوا ذلك طبّ ًا إلهيّ ًا
و المرض جنون ًا إلهيّ ًا.
و منهم من قال :إنّ 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؛ فكلّ
شخصين اتّفقا في الطالع و درجته أو كان صاحب الطالعين كوكب واحد أو يكون
البرجان متّفقين في بعض األحوال و األنظار كالمثلثات أو ما شاكل ذلك ممّا عرفه
المنجّ مون ،وقع بينهما التعاشق.
و منهم من قال :إنّ العشق هو إفراط الشوق إلى االتّحاد .و هذا القول و إن كان حسن ًا،
ّإل أن ّه كالم مجمل يحتاج إلى تفصيل؛ ألنّ هذا االتّحاد من أيّ ضروب االتحاد؟ فإنّ
االتحاد قد يكون بين الجسمين ،و ذلك باالمتزاج و االختالط؛ و ليس ذلك يتصوّر
في حقّ النفوس .ثمّ لو فرض وقوع االتصال بين بدن َي العاشق و المعشوق في حالة
الغفلة و الذهول أو النوم ،يُعلم يقين ًا أنّ بذلك لميحصل المقصود؛ ألنّ العشق كما م ّر
من صفات النفوس ال من صفات األجرام.
بل الذي يتصوّر و يصحّ من معنى االتحاد هو الذي بيّنّاه في مباحث العقل و
المعقول من اتّحاد النفس العاقلة بصورة العقل بالفعل و اتحاد النفس الحسّ اسة
بصورة المحسوس بالفعل .فعلى هذا المعنى يصحّ صيرورة النفس العاشقة لشخص

متّحد ًة بصورة معشوقها؛ و ذلك بعد تكرُّر المشاهدات و توارد األنظار و شدّ ة الفكر
و الذكر في أشكاله و شمائله حتى يصير متمثّ ً
ال صورته حاضر ًة متدرّع ًة في ذات
العاشق .و هذا مما أوضحنا سبيله و حقّقنا طريقه بحيث لميبق ألحد من األزكياء
مجال اإلنكار فيه.
و قد وقع في حكايات العشّ اق ما يدلّ على ذلك؛ كما روي أنّ مجنون العامريّ كان
في بعض األحانين مستغرق ًا في العشق بحيث جاءت حبيبته و نادته« :يا مجنون! أنا
نى بعشقك».
ليلى»؛ فما التفت إليها و قال« :لي عنك ِغ ً
فإنّ العشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة ،و هي المعشوقة بالذات ،ال األمر الخارجي
و هو ذو الصورة ّإل بالعرض؛ كما أنّ المعلوم بالذات هو نفس الصورة العلميّة ،ال ما
خرج عن التصور .و إذا تبيّن و صحّ اتحاد العاقل بصورة المعقول و اتحاد الجوهر
الحاس بصورة المحسوس ـ كلّ ذلك عند االستحضار الشديد و المشاهدة القويّة
ّ
كما سبق ـ فقد صحّ اتحاد نفس العاشق بصورة معشوقه بحيث لميفتقر بعد ذلك
إلى حضور جسمه و االستفادة من شخصه كما قال شاعر:
أن ــا م ــن أه ــوى و م ــن أه ــوى أن ــا
فـــإذا أبصرتنـــي أبصرتـــه

نحـــن روحـــان حللنـــا بدنـــا
و إذا أبصرتـــه أبصرتنـــا

ثمّ اليخفى أنّ االتحاد بين الشيئين اليتصوّر ّإل كما حقّقنا ،و ذلك من
خاصيّة ا ُالمور الروحانية و األحوال النفسانية .و أمّا األجسام و الجسمانيات فاليمكن
فيها االتحاد بوج ٍه ،بل المجاورة و الممازجة و المماسّ ة ال غير .بل التحقيق أن
اليوجد وصال في هذا العالم و اليصل ذات إلى ذات في هذه النشأة أبدا؛ً و ذلك
من جهتين:
إحداهما أنّ الجسم الواحد المتصل إذا حقّق أمره علم أن ّه مشوب بالغيبة و
الفقد ،ألنّ كلّ جزء منه مفقود عن صاحبه مفارق عنه؛ فهذا االتصال بين أجزائه عين
جسم مباين و ال فضا ٌء خا ٍل و ال
االنفصالّ ،إل أنـّه لمّا لميدخل بين تلك األجزاء
ٌ
َحدَ ث سطح في خاللها ،قيل :إن ّها متصلة واحدة و ليست وحدتها وحد ًة خالص ًة عن
الكثرة ،فإذا كان حال الجسم في حدّ ذاته كذلك ،من عدم الحضور و الوحدة ،فكيف
يتّحد به شيء آخر أو يقع الوصال بينه و بين شيء.
و ا ُالخرى أنـّه مع قطع النظر عمّا ذكرنا اليمكن الوصلة بين الجسمين
ّإل بنحو تالقي السطحين منهما ،و السطح خارج عن حقيقة الجسم و ذاته ،فإذن
المحب إلى ذات الجسم الذي للمعشوق؛ ألنّ ذلك الشيء
ّ
اليمكن وصول شيء من
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إمّا نفسه أو جسمه أو عرض من عوارض نفسه أو بدنه .و الثالث محال الستحالة
انتقال العرض .و كذا الثاني ،الستحالة التداخل بين الجسمين؛ و التالقي باألطراف و
النهايات اليشفي علي ً
ال طالب الوصال و اليروّي غليله .و أمّا األوّل ،فهو أيض ًا محال،
ألنّ نفس ًا من النفوس لو فرض اتصالها في ذاتها ببدن ،لكانت نفس ًا لها ،فيلزم حينئ ٍذ
أن يصير بدن واحد ذا نفسين و هو ممتنع .و ألجلذلك ،أنّ العاشق إذا اتفق له ما
كانت غاية متمنّاه و هو الدن ّو من معشوقه و الحضور في مجلس صحبته معه؛ فإذا
حصل له هذا المتمنّى يدّ عي فوق ذلك و هو تمنّي الخلوة و المصاحبة معه من غير
حضور أحد؛ فإذا سهل ذلك و خلّي المجلس عن األغيار تمنّى المعانقة و التقبيل،
ٍ
لحاف واح ٍد و االلتزام بجميع الجوارح أكثر ممّا
فإن تيسّ ر ذلك تمنّى الدخول في
ُ
الشوق بحاله و حرقة النفس كما كانت ،بل ازداد الشوق و
ينبغي؛ و مع ذلك كلّه
االضطراب ،كما قال قائلهم:
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النفـــس بعـــدُ َمشـــوقة
اُعانقهـــا و
ُ
و ألثـــم فاهـــا كـــي تـــزول حرارتـــي
كأنّ فـــؤادي ليـــس يُشـــفى غليلـــه

ي
إليهـــا و هـــل بعـــد العنـــاق تدانـــ 
فيـــزداد مـــا ألقـــى مـــن الهيجـــان
ســـوى أن يُـــرى الروحـــان يتّحـــدان

و السبب اللمّي في ذلك أنّ المحبوب في الحقيقة ليس هو العظم و ال اللحم
و ال شيء من البدن ،بل و اليوجد في عالم األجسام ما تشتاقه النفس و تهواه؛ بل
1
صورة روحانية موجودة في غير هذا العالم.

 .1الحکمةالمتعاليةفياألســفاراألربعةالعقليّة ،ج  ،7ص  171ـ ( 179طبــع دار إحیاء التراث العربي)؛ ج  ،7ص  229ـ
( 239طبع بنیاد حکمت اسالمی صدرا)؛ در مواردی که نسخة طبع «بنیاد حکمت» ترجیح داشته است ،بدون اشاره به
اختالف نسخ ،متن را مطابق آن درج نمودهایم .در مواضع بعدی کتاب نیز همینگونه عمل شده است؛ ولیکن به جهت
رعایت اختصار در ارجاع تنها به طبع «دارإحیاءالتراث» اکتفا شده است.

شرح کالم مرحوم صدرالمتألهین

سره
قدّ س ّ

مرحوم صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیه در این بخش ،مباحث گوناگونی را در باب عشق و
اقسام آن مطرح کردهاند  .ما در اینجا در ضمن سه فصل فقط به توضیح مطالبی میپردازیم که در
راستای هدف این کتاب میباشد .این سه فصل عبارتند از:
.1معنای عشق مجازی
 .2اقسام عشق مجازی و شاخصههای هریک
 .3قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة»

 .1معنای عشق مجازی
 .1·1معنای عشق در لغت و در بیان مرحوم صدرالمتأل ّهین

کلمة «عشق» در اصل لغت به معنای محبّت بیش از حدّ متعارف یا محبّت شدید است .
و به همین معنا در اکثر استعماالت به کار میرود .ابن فارس لغوی در کتاب مقاییس در بیان
مادة «عشق» مینویسد« :العين و الشين و القاف أصل صحيح يدل علی تجاوز حدّ المحبّة 1».و در
2
مجمعالبحرین آمده است« :في الحديث ذکر العشق و هو تجاوز الحدّ في المحبّة».
کلمة «عشق» در این کاربرد ،معنایی عام دارد که عبارت از مطلق «محبّت شدید» ميباشد .
لیکن گاهی «محبّت» را به مراتبی تقسیم كرده و برای هر مرتبهای اسم خاصی قرار میدهند و«عشق»
حب به کار میرود .استعمال کلماتی چون تَيَمان،
در این میان ،به معنای درجة خاصّ ی از عالقه و ّ
َهیَمان ،و ...در بین اهل لغت و همچنین در عبارات بعضی از اهل عرفان و سی روسلوک در كنار این
3
استعمال اخیر معني پيدا ميكند.
 .1معجم مقاييساللغة ،ج  ،4ص .321
 .2مجمعالبحرين ،ج  ،5ص .214

الحب و تفصیله ،ص 167؛ و در كتاب شريفاللـهشناسی،
ّ
 .3رک فقهاللغةوسرّالعربية ،الباب  ،18الفصل  21في ترتیب
ج  ،1ص 139و 140به نقل از تعلیقة محقّق رسالةعشق بوعلیسینا مراتب یازدهگانه محبّت چنين آمده است:
«مراتب محبّت را ادبا و اهل ذوق به اين ترتيب بيان كردهاند :نام نخستين مرتبه دوستى  َه َوى است .
غيرمنفك از قلب عاشق است .مرتبه
ّ
پس از آن عالقه اســت كه عبارت باشد از محبّتى كه مالزم و
ســوّم را َك َلف ناميدهاند ،مقصود از آن شــدّ ت محبّت است .مرتبه چهارم عشق است و آن زائد بر
حب اســت .پنجم َش َعف اســت (با عين مهمله) كه آن عبارت است از احراق قلب بواسطه
مقدار ّ
ازدياد محبّت .مرتبه ششم َشغَف است (با غين معجمه) يعنى محبّت چنان ازدياد پيدا كند كه برسد
به غالف قلب .هفتم َج َوى اســت كه آن عبارت اســت از َهوى و محبّت باطن .هشتم تَيم است كه
محبّت عاشــق برسد به آن مرتبه كه از معشوق ظاهرى دورى جويد و طالب ديدار معشوق حقيقى 
گردد .مرتبه نهم را تَبل گفتهاند (با فتحه تا و سكون با) و آن وقتى است كه از شدّ ت عشق مريض و
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در زبان فارسی امروزه معموالً چنین است که اگر عشق به انسانی نسبت داده شود ،به
معنای محبّتی شدید است که موجب ربودهشدن هوش و حواس عاشق و غفلت وی از غیر معشوق
میباشد؛ و اگر به امور دیگر نسبت داده شود ،به معنای مطلق محبّت شدید میباشد ،مانند عشق به
ورزش ،عشق به کار و عشق به درس.
و امّا معنای عشق در این فصل از کتاب أسفار به تصریح صدرالمتألهین قدّ سسرّه «محبّت
شدید و فوقالعاده» است ،اعمّ از اینکه به درجة غفلت از غیر معشوق برسد یا نه و گاهی لذّ تبردن
ازچهرة زیبا نیز در آن لحاظ میشود .صدرالمتأل ّهین میفرماید:
«...هذا العشق أعني االلتذاذ الشّ ديد بحسن الصورة الجميلة و المحبّة المفرطة لمن
وجد فيه الشّ مايل اللطيفة و تناسب األعضاء وجودة الترکيب» ...( 1این عشق یعنی
لذّ تبردن شدید از زیبائی یک صورت و محبّت فوقالعاده به شخصی که در او
شمایل (خصلتها و ویژگیهای اخالقی) لطیف و اعضای متناسب وجود دارد و
ترکیب بدن او نیکوست).

32

 .1·2تقسیم عشق به حقیقی و مجازی

عشق در یک تقسیم به حقیقی و مجازی منقسم میگردد.
در فلسفۀ اسالمی ثابت گردیدهـ و پیش از آن در متون دینی نیز آمده است ـ که انسان
فطر ًة 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 میبندد منشأش این است که کمالی را در آن مشاهده کرده
که توّهم میکند همان کمال مطلوب است و میتوان 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 نمیرسد .لذاست که میبینیم در اینگونه محبّتها ،نفس عاشق در باالترین مراتب وصال باز
هم آرام نمیگیرد و طالب باالتر و بیشتر است.
با این توضیح مختصر ،مفاد عشق حقیقی و مجازی روشن میشود؛ عشق حقیقی ،محبّت و
عشقی است که حقیقت ًا مصداق عشق بوده و کلمة عشق به إسناد حقیقی بر آن حمل میشود؛ طبيع ًة
ناتوان گردد .مرتبه دهم را تَدلیه گويند (با فتحه تا و سكون دال) و آن عبارت از رفتن عقل مىباشد .
مرتبه يازدهم ُهيوم (با ضمّة ها و يا) و آن آخرين مرتبهايســت كه عاشــق فانى در معشوق شود و
به غير از او كســى ديگر را نبيند؛ راجع به اين مرتبه اســت كه شاعر مىگويد« :در هر چه نظر كردم
ليس في ُجبّتي ّإل اللـــه .و أميرالمؤمنين عليهالسّ الم
سيماى تو مىبينم» ،يا بايزيد است كه مىگويدَ :
أيت اللـه في ِه أو َم َعه».
أيت َشيئ ًا ّإل َو َقد َر ُ
فرمود :ما َر ُ

 .1الحکمةالمتعالية ،ج ،7ص.172

معشوق چنین عشقی باید خود خداوند متعال باشد .امّا اگر انسان به چیزی غیر او محبّت پیدا کرد
هر چند به ظاهر میگوییم «زید عاشق عمرو است» لیکن إسناد این عشق به عمرو حقیقی نیست .
زید در واقع عاشق خالق عمرو است  ،امّا به علت غفلتش از آن کمال مطلق و قصر نظر بر این
کمال محدود ،فع ً
ال 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 1.البتّه 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 میشود.
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 .1سيّد عبداللـه شبّر در کتاب األخالق مينويسد:
«فعلی کل وجه ما متعلّق المحبّة ّإلاللـــه ّإل أنـّــه اليعرف ذلک ّإل أولياؤه و أحبّاؤه کما أشار إليه
سیّدالشــهداء علیهالســام في دعاء عرفة بقوله :و أنت الذي أزلت األغیار عن قلوب أحبّائک حتّی
لمیحبّوا ســواک و لمیلتجئوا إلی غیرک ،فســبحان من احتجب عن أبصار العمیان غیر ًة علی جماله
و جالله أن یطّ لع علیه ّإل 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 يتردّدون يعلمون
ظاهرا ً من الحيوة الدنيا و هم عن اآلخرة غافلون( ».األخالق ،ص.)263
همچنين شيخ در فتوحات میفرماید:
بحب زینب و ســعاد و هند و لیلی و الدرهم و
ّ
أحب أحد غیر خالقه و لکن احتجب عنه تعالی
ّ
«ما
الحب أحد ســببیه الجمال و هو له ألنّ الجمال محبوب
ّ
الدینار و الجاه و کلّ محبوب في العالم؛ فإنّ
فیحب نفسه .و سببه اآلخر اإلحسان و ما ثمّ اإلحسان ّإل مناللـه
ّ
یحب الجمال
ّ
لذاته واللـــه جمیل
و ال محسن ّإلاللـــه .فإن أحببت لإلحسان فما أحببت ّإلاللـه فإنـّه المحسن و إن أحببت للجمال
فما أحببت ّإلاللـــه فإنـّه الجمیل ،فعلی کلّ وجه ما متعلّق المحبة ّإلاللـه»( .الفتوحاتالمکّ یة (طبع
دارإحیاءالتراث) ،ج  ،2ص .)322
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 .2اقسام عشق مجازی و شاخصههای هریک

عشق مجازی (عشق به مخلوقات و آفریدگان خداوند متعال) به دو قسم نفسانی و شهوانی
(حیوانی) تقسیم میشود که به واسطة شاخصهها (مبدأ ،آثار و غایت) از یکدیگر متمایز میشوند .
ما در اینجا ابتدا ًء با استفاده از توضیحات صدرالمتأل ّهین به تبیین شاخصههای هر قسم میپردازیم و
مفصلتر ریشههای تفاوت هر یک را بررسی خواهیم کرد.
سپس با توضیحی دقیقتر و ّ

 .2·1شاخصههای عشق نفسانی و عشق شهوانی در کالم صدرالمتأل ّهین
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عشق شهوانی در اثر تحریک قوای شهوانی موجود در بدن انسان و طلب لذّ تی حیوانی
پدید میآید و با از بینرفتن این تحریکات زائل میشود .به تعبیری دیگر مبدأ پیدایش محبّت
شهوانی لذّ تی است که انسان از ارتباط با معشوق میبرد ،و مبدأ آن لذّ ت ،نیرویی در بدن است که
از آن میتوان به «شهوت» تعبیر کرد .لذا تا وقتی انسان در دوران طفولیّت به سر میبرد و به سر
حدّ کمال و بلوغ جسمی نرسیده ،از چنین محبّتی در او خبری نیست و به تعبیر رائج دچار شهوت
نمیشود .بدین جهت اطبّاء در مورد اشخاصی که مبتال به شهوت بیش از حد هستند داروهایی
تجویز میکنند که قوای بدنی آنها را کاهش میدهد و در نتیجه مبدأ پیدایش چنین محبّتی در آنها
کم یا زائل میگردد.
عاشق در این نوع عشق غالب ًا به ظاهر معشوق ،رنگ و شکل اعضای بدن وی توجه دارد و
از آنها لذّ ت میبرد ،و غایت این عشق رسیدن به لذّ ت نکاح و تکثیر نسل میباشد .
امّا مبدأ عشق نفسانی ،یک نوع تناسب روحی و سنخیّت و مشاکلة نفس عاشق و معشوق
بوده ،و اصل إعجاب و التذاذ عاشق ،از شمائل (یعنی خصلتها و ویژگیهای اخالقی) و رفتارهای
معشوق است و غایت آن تالش برای خشنودکردن معشوق و خدمت و ابراز لطف به اوست .البته
زیبائیهای ظاهری أعمّ از چهرة نیکو یا اندام متناسب و موزون نیز در عشق نفسانی مسلّم ًا بیتأثیر
نیست؛ لیکن عامل اصلی در ایجاد این محبّت تناسب روحی است ،و زیباییهای ظاهری نقش
مفصلتر خواهیم پرداخت.
واسطه و جنبة مرآتیّت دارند .به این نکته در آینده به طور ّ

 .2·2مصادیق عشق نفسانی و عشق شهوانی

هرچند تصور عمومی این است که غالب محبّتها ،شهوانی است امّا استقراء ـ توأم با
دقّت در شاخصههای ذکر شده ـ نشان میدهد که عشق نفسانی تنوّع بیشتر و مصادیق فراوانتری
دارد .محبّت به اطفال و نوزادان ،محبّت مادران به فرزندان ،محبّت به نزدیکان و محارم ،محبّت
به بزرگترها ،معلّمین و اساتید ،محبّت به دوستان و اصدقاء (در جایی که شهوتی در میان نباشد)،

محبّت به أنبیاء ،أئمّه و أولیاء إلهی ،انواع مختلفی از عشق و محبّت نفسانی میتوانند باشند که در
آنها اثري از شهوت و قوّة بهیمیّه یافت نمیشود ،بلکه یک نوع سنخیّت و تناسب روحی در آنها
دخیل است.
امّا مصادیق محبّت شهوانی عاد ًة منحصر در محبّت به جنس مخالف یا نونهاالن و جوانان أمرد
است .نکتة 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.

 .2·3قاعدة «الظاهر عنوان الباطن»

چنانکه دانسته شد عشق نفسانی شامل هر عشق حاصل از سنخیّت نفسانی و تناسب روحی
میباشد ،لذا حتّی نسبت به افرادی که بهرهای از جمال ظاهری ندارند نیز محقّق میگردد ـ چنانکه
حکایات در این زمینه فراوان است1ـ و همچنین در بین افرادی که هرگز یکدیگر را ندیده و از
خصوصیات ظاهری یکدیگر کام ً
ال بیاطالع هستند نیز به وجود میآید .امّا در بسیاری از موارد نیز
عشق نفسانی به زیبارویان و اشخاصی که خصوصیات ظاهری نیکویی دارند تعلّق میگیرد .
امّا چگونه عشق نفسانی که عشق به روحیات و خصال نفسانی محبوب است ،با توجه
نمودن به امور ظاهری وی (چهرة نیکو ،اندام متناسب و )...و تمایل به آنها جمع میشود؟ آیا
میتوان به زیبارویان عشق ورزید بدون اینکه منشأ شهوانی در میان باشد؟ یا اینگونه موارد ـ اگر
نگوییم صرف ًا از مصادیق عشق شهوانی هستند ـ از همان موارد اجتماع عشق نفسانی و شهوانی
محسوب میشود؟
جواب این است که در اینگونه موارد زیباییهای ظاهری عنوان وساطت و جنبة مرآتیّت
دارند؛ زیرا بدن و جسم انسان مقولهای مستقل و در عرض نفس و روح او نیست .بلکه بین بدن
 .1وحشی بافقی گوید:
بـــه مجنـــون گفـــت روزی عیبجویـــی
کــه لیلــی گــر چــه درچشــم تو حوریســت
ز حـــرف عیبجـــو مجنـــون برآشـــفت
اگـــر در دیـــدة  مجنـــون نشـــینی
تــو کــی دانــی کــه لیلــی چــون نکوییســت
تـــو قـــد بینـــی و مجنـــون جلـــوة نـــاز
تـــو مـــو بینـــی و مجنـــون پیچـــش مـــو
دل مجنـــون ز شـــکّ رخنده خونســـت
کســـی کاو را تـــو لیلـــی کـــردهای نـــام
اگـــر میبـــود لیلـــی بـــد نمیبـــود
(ديوانوحشيبافقي ،ص .)513

کـــه پیـــدا کـــن بـــه از لیلـــی نکویـــی
ب ــه ه ــر ج ــزوی ز حس ــن او قصوریس ــت
در آن آشـــفتگی خنـــدان شـــد و گفـــت
بـــه غیـــر از خوبـــی لیلـــی نبینـــی
کــزو چشــمت همین بــر زلف و روییســت
تـــو چشـــم و او نـــگاه نـــاوک انـــداز
تـــو ابـــرو ،او اشـــارتهای ابـــرو
ت ــو ل ــب میبین ــی و دن ــدان ک ــه چونس ــت
نـــه آن لیلـــی اســـت کـــز مـــن بـــرده آرام
تـــرا رد کـــردن او حـــد نمیبـــود
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و نفس رابطهای تنگاتنگ برقرار است ،و خصوصیات و آثار نفس به طور مستقیم در بدن و جسم
ظهور و بروز دارد .به تعبیر دقیقتر ،بدن مرتبة نازلة روح انسان است و حاالت و أطواری که از بدن
مشاهده میشود تن ّزلیافتة ملکات نفسانی اوست.
این مسأله به انسان نیز اختصاص ندارد .بلکه قاعدهای کلّی است که در تمامی موجودات
عالم طبع جاری و ساری است .و از آن در لسان اهل حکمت تعبیر به الظاهر عنوان الباطن میشود.
ساللـ ه نفسه در توضیح این مسأله بیان شیوائی دارند:
علمه آيةاللـه حسینی طهرانی قدّ 
حضرت ّ
«افرادی که در این دنیا زندگی میکنند همه به صورت انساناند ولی اخالق آنها
متفاوت است؛ آن اختالف اخالق و ملکات و تفاوت غرائز ،موجب اختالف و
شکلها و صورتها گردیده است؛ و این مسأله از دقیقترین مسائل علوم إلهیّه و
کیفیّت نزول وحدت در عالم کثرت است.
بطوریکه اگر فرض کنیم علوم ما ّدیّه به سرحدّ ی ترقی یابد که بتواند روابط ماده با
معنی را کشف کند ،در اینصورت از أشکال مختلفة أنبیاء و أئمّه و أولیاءخدا 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 أئمّه و
أولیای خدا این معنی ثابت است که با مالحظه و مشاهدة هر فرد یکباره اخالقیات
و ملکات او را در مییابند ،و ح ّق ًا میتوان گفت که این معجزة قرآن کریم است
آنجا که میفرمایدَ :و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َس َ َییال َلـ ُه َع َم َلک ُْم َو َر ُسو ُلهُ َو ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
ُون( 1و بگو
ای پیغمبر! که شما هر چه عمل کنید .به زودی خدا و رسول خدا و مؤمنان عمل
شما را خواهند دید).
اختالف شکل و صور حیوانات نیز مبنی بر اختالف غرائز و ملکات و صفات
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 ماهیهای دریا و حتی
مگس و پشه و أمثالها.
این اختالف در اثر اختالف کمیّت و کیفیت غرائز و صفات آنهاست  .اختالف
کیفیت سازمان روحی و ملکوتی آنها ،موجب اختالف کیفیّت صور و أشکال و
کمّ و کیف بدن مادّی و جسم طبیعی آنها شده است و بدن طبیعی هر حیوان ـ
که یک نوع اتحاد با نفس آن حیوان دارد ـ متشکّ ل به شکل ناز ِل نفس آن حیوان
 .1صدر آیة  105از سورة  :9التوبة.

شده است ،بطوریکه اگر با نردبان معرفت از بدن یک حیوان باال رویم ،به نفس
ملکوتی او خواهیم رسید و آن نفس را کما هی حقّها مالحظه و مشاهده خواهیم
نمود .و نیز اگر نفس ملکوتی حیوانی را که أبدا ً شکل ظاهری و بدن جسمانی و
طبیعی او را ندیدهایم به ما ارائه دهند ،میتوانیم در صورت وجدان نیروی معرفت،
شکل ظاهری آن حیوان را کما هو حقّه ترسیم نموده و توصیف کنیم .و شاید اشعار
قصیدة معروف فیلسوف و عارف بزرگوار ،مرحوم میرفندرسک إفادة معنای عامّی
را دهد که شامل این مسألة مبحوث عنها نیز گردد ،آنجا که میفرماید:
چــرخ بــا این اختــران نغــز و خوش و زیباســتی
صـــورت زیریـــن اگـــر بـــا نردبـــان معرفـــت
ای ــن س ــخن را در نیاب ــد هی ــچ وه ــم ظاه ــری
جــان اگــر نــه عــارض اســتی زیــر ایــن چــرخ کبود
هرچــه عــارض باشــد او را ،جوهری باید نخســت

صورتـــی در زیـــر دارد آنچـــه در باالســـتی
بــر رود بــاال ،همــان بــا اصــل خــود یکتاســتی
گـــر ابونصرســـتی و گـــر بوعلیسیناســـتی
ایـــن بدنهـــا نیـــز دائـــم زنـــده و برپاســـتی
عق ــل ب ــر ای ــن دع ــوی م ــا ش ــاهد گویاس ــتی

 ...گربهای را که مالحظه میکنید با این شکل و قیافه ،به علّت آنست که دارای
یک صورت ملکوتی خاصّ ی است که اگر آن صورت ملکوتی را بخواهیم به لباس
مادّی ملبّس کنیم غیر از این شکل و قیافه گربه نخواهد شد  .صورت ملکوتی
سگ ،درندگی و غضب و وفا و نیز احترام به غنیّ گذاردن و فقیر را دندان گرفتن
است و لذا لباس مادّی و جسمی طبیعی او بدین شکل است .خرس را چون از
آن عالم نزول دادهاند طبع ًا دارای چنین شکل و صورتی شده است .گوسفند را
ببینید ،در چشم این حیوان نگاه کنید ،یک دنیا حکایت از سالمت نفس او میکند،
و لذا خوردن گوشتش در اسالم جائز است .خوک که حیوانی است شهوتران،
و بیعفّت و بیعصمت ،صورت روحانیش چنین است ،و بنابراین چون بهواسطة 
خوردن گوشت او ،از آن ملکات و اخالق به شخص خورنده و آکِل انتقال مییابد،
لذا در شریعت اسالم استفاده از گوشت آن حرام است.
بر اساس همین معیار و مناط ،نمیتوان محرّمات در اسالم را فقط منوط به اشیایی
دانست که ضرر جسمی داشته باشند بلکه باالتر از ضرر جسمی ضرر روحی است
خواص معنوی مأکول است که به آکل متوجه میگردد .
ّ
و انتقال
اسب روح ًا باصفا و باوفا و ذات ًا نجیب است و بدین شکل متشکّ ل شده ،در
چشمانش بنگرید ،یک دنیایی از معنا و آرامش و صبر و تحمّل مییابید .سوسمار و
بزمجه را نیز شاید در بیابانها دیده باشد ،از چشمانش حقد و حسد و کینه نمودار
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است و آن سرسختی که در او مالحظه میشود کام ً
ال از دیدگانش مشهود است .
امّا انسان ُطرفه معجونی است که از تمام این غرائز و صفات در او به ودیعت نهاده
1
شده است.»...
باری ،این قاعده نیز مانند بسیاری دیگر از قواعد رائج بین أهل معرفت ـ عالوه بر مستندات
عقلیـ در کلمات أهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسّ الم ریشه داشته ،و شواهد بسیاری چه به
نحو عمومی و چه در خصوص محل بحث ما (زیبایی چهره) برای آن میتوان یافت که در بخش
دوّم کتاب به نمونههائی از آن اشاره خواهد شد.

 .2·4امکان محبّت غیرشهوانی به زیبارویان

38

از مجموع آنچه ذکر شد به دست میآید که زیباییهای ظاهری و صوری ریشه در
خصوصیات نفسانی داشته و تابعی از آن است .ما بالوجدان میبینیم وقتی کودکی را نظاره میکنیم
از چهرة او ،از حاالت و اطوار او ،طرز خندیدنش ،راه رفتنش ،صحبت کردنش و ...لذّ ت برده ،و
نسبت به این کودک در نفسمان تمایل و محبّت احساس میکنیم؛ آیا این محبّت شهوانی است؟!
مسل ّم ًا خیر؛ این محبّت ،محبّت نفسانی است ،امّا 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 چهرة زیبائی
ندارند نیز برای اطرافیان خوشایند بوده و جذّ ابیت دارند ،و این به خاطر همان لطافت نفس و
سالمت ذاتی کودکان است که باألخره اثر خود را ولو در حاالت و رفتارهایی که از آنها سر میزند،
میگذارد .البته کودکی که زیبایی چهره را هم افزون داشته باشد شیرینیاش دو چندان است.
همین مطلب در مورد بزرگساالنی که از زیبایی چهره و تناسب ظاهر برخوردارند نیز قابل
تطبیق است .امّا آنچه پذیرش این مسأله را بر برخی مشکل ساخته و باعث شده به إنکار تحقّق
عشق نفسانی و به تعبیری پاک نسبت به زیبارویان بپردازند ،این است که غالب زیبارویان که زنان و
أمردان میباشند ،در مظنّة شهوت بوده و در عمدة موارد محبّت یا نظرکردن به آنها مقرون به شهوت
و مقارن با فسق و فجور است.
ولی این مسأله دلیل بر محالبودن تحقّق عشق نفسانی نسبت به زنان و أمردان نمیشود .
حتّیاگر کسی ادّعا کند که در جامعة ما همة مصادیق محبّت به زنان أجنبیّه و أمردان همراه با شهوت
است ،باز هم ثابت نمیشود که عشق غیرشهوانی به زیبارویان امکان ندارد.
چرا که ا ّوالً مصادیق زیبارویان منحصر در زنان و أمردان نیست .ثانی ًا این کالم به یک استقرا باز
 .1معادشناسی ،ج  ،2ص  284ـ .288

میگردد که :ما در میان کسانی که مبتال به عشق زنان و أمردان بودند عشق بدون شائبة شهوت نیافتیم .
ولی مسلّم است که عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نمیشود ،فض ً
ال از اینکه دالّ بر عدم
امکان باشد؛ عالوه بر اینکه اصل این ادّعا خالف وجدان است.
به عنوان مثال چنانکه گذشت پدران ،فرزندان خود را ـ از جمله دختران ـ دوست میدارند
و این محبّت گاه به حدّ عشق میرسد؛ بالوجدان میبینیم که پدر نسبت به آنها محبّت شدیدی
دارد ،و از نگاه به چهره و حرکات آنها لذّ ت برده و مسرور میگردد و چه بسا فرزندی که از جمال
بیشتری برخوردار است ،بیشتر مورد مهر و عالقة پدر واقع میشود .در عین حال هیچ کس شک
نمیکند که این عشق و این تمایل و این لذّ ت ،میتواند خالی از هر گونه شائبة شهوت و حیوانیّت
باشد و لذا خارج ًا هم این نوع تمایالت منجر به تمایل به انجام عمل جنسی در میان اعضای خانواده
نمیشود .همین محبّت وعشق در رابطة 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 ،تحقّق رابطة شهوانی و عشق حیوانی نیز در میان اعضای خانواده ممکن است و
خارج ًا در طول تاریخ مصادیق بیشماری ـ بخصوص در میان جوامع غیردینی ـ برای آن ذکر شده
است .و همینطور امروزه نیز در برخي کشورهای غیراسالمی تعداد معتنابهی از مردم به ازدواجهای
خانوادگی مبادرت میورزند .
این مطلب بعینه در رابطة 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 میشود نسبت به أجنبیّات و أمردان نیز گرچه در غالب موارد محبّت
شهوانی است ،امّا محبّت و عشق غیرشهوانی (نفسانی) نیز ممکن است بلکه در میان صاحبان نفوس
سلیمه که از مقتضای فطرت و طبیعت خود فاصله نگرفتهاند کثیرا ً واقع میشود .
به همین حقیقت اشاره دارد لسانالغیب حافظ شیرازی قدّ سسرّه آنجا که میفرماید:
ُحســن مهرویــان مجلــس گرچــه دل میبــرد و دیــن

بحــث مــا در لطــف طبــع و خوبــی اخــاق بــود

به عبارت دیگر جان کالم اینجاست که :محرم و نامحرم بودن مدخلیّت تامّه 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 نمودهاند و اختصاصی به صدر متأل ّهان علیهمناللـهالرضوان ندارد.
ملمحسن فیض کاشانی
از جمله محدّ ث واالمقام شیعه ،فقیه عالیقدر و حکیم متأل ّه مرحوم ّ
رحمةاللـهعلیه در کتاب شریف المحجّ ةالبيضاء پس از آنکه یکی از اسباب حصول محبّت را ذات
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شیء برمیشمرد ،مینویسد:
إل ألجل قضاء الشهوة ،فإنّ قضاء
حب الصور الجمیلة الیتصوّ ر ّ
ّ
«و التظنّنّ أنّ
ُحب الصور الجميلة ألجلها و إدراک نفس الجمال أيض ًا لذيذ
الشهوة لذّ ة اُخرى قد ت ّ
فيجوز أن يکون محبوب ًا لذاته .و کيف يُ َ
نکر ذلک و الخضرة و الماء الجاري محبوبان
حظ سوى نفس الرؤية.
ال ليُشرب الماء أو تُؤکل الخضرة أو ينال منها ّ
وقد کان رسول اللـه صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم تعجبه الخضرة و الماء الجاري .و
الطباع السليمة قاضية باستلذاذ النّظر إلى األنوار و األزهار و األطيار المليحة األلوان
الحسنة النقش المتناسبة الشکل حتّى أنّ اإلنسان لتنفرج عنه الغموم بالنظر إليها
حظ وراء النظر ،فهذه األسباب ملذّ ة و کلّ لذيذ محبوب و کلّ ُحسن و
اللطلب ّ
1
جمال فاليخلو إدراکه عن لذّ ة و ال أحد ينکر کون الجمال محبوب ًا بالطّ بع»...
(و مبادا گمان کنی که محبّتداشتن به صورتهای زیبا ،تنها برای ارضای شهوت
است ،چه ارضای شهوت خود لذّ ت دیگری است که گاهی صورتهای زیبا را به
سبب آن دوست میدارند .امّا ادراک نفس جمال نیز لذّ ت 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
و مورد محبّت واقع میشوند امّا نه به جهت آنکه آب آشامیده و سبزی خورده
میشود یا حتّی هیچ بهرهای ار آنها برده شود غیر از صرف نگاهکردن به آنها .
و رسول خدا صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم از مشاهدة  سبزهزار و آب جاری لذّ ت
میبردهاند .و طبعهای سلیم تصدیق میکنند به اینکه نگاهکردن به غنچههای گل
و شکوفههای درختان و پرندگان خوشخطوخال موجب التذاذ نفس میشود تا
جایی که به واسطة نظرکردن به آنها غمهای آدمی تسلّی پیدا میکند بدون اینکه
حظ و بهرهای دیگر از اینها داشته باشد .بنابراین اینگونه موارد موجب لذّ تاند
قصد ّ
و هر آنچه موجب لذّ ت باشد محبوب است و إدراک هر چیز نیکو و زیبایی خالی
از لذّ ت نیست و هیچ کس انکار نمیکند که زیبایی طبع ًا محبوب است).
ملمهدی نراقی قدساللـهنفسه مینویسد:
همچنین فقیه جامع و اخالقی کبیر آيةاللـه حاج ّ
الصورة الجميلة اليتصوّر ّإل ألجل قضاء الشهوة ،فإنّ قضاء
حب ّ
ّ
«و التظنّن أنّ
يحب اإلنسان الصو َر الجميلة ألجلها ،و إدراک نفس الجمال
ّ
الشهوة لذّ ة حيوانيّة قد
حب الصوّر الجميلة
ّ
لذّ ة اُخرى روحانيّة يکون محبوب ًا لذاتها .و ال ريب في أنّ
 .1المحجّ ةالبيضاء ،ج  ،8ص  11و12؛ و رک الحقائقفيمحاسناألخالق ،ص.178

بالجهة ا ُالولى مذموم و بالجهة الثانية ممدوح ،و العشق الذي یقع لبعض النّاس من
الصور الجمیلة یکون مذموم ًا إن کان بسبب اللّذّ ة الشّ هویّة الحیوانیّة ،و
استحسان ّ
یکون ممدوح ًا إن کان سببه االبتهاج بمجرّد إدراک الجمال.
و ألجل التباس السّ بب في هذا العشق اختلف العقالء في مدحه و ذمّه ...و بما ذکرناه
يحب اإلنسان
ّ
ظهر ضعف ظنّ بعض ضعفاء العقول حيث زعموا أنـّه اليتصوّر أن
المحب سوى إدراک ذاته ،و لميعلموا أنّ الحسن
ّ
حظ إلى
غيره لذاته ما لميرجع منه ّ
1
و الجمال ليس مقصورا ً على مدرکات البصر و ال على تناسب الخلقة».
(و ابدا ً گمان مبر که محبّت به صورت جمیله تنها به جهت ارضاء شهوت باشد
چرا که (هرچند) قضاء شهوت لذّ تی حیوانی است که انسان گاه به خاطر آن صور
جمیله را دوست میدارد (ولیکن) ادراک نفس جمال لذّ تی دیگر است که روحانی
بوده و مستق ً
ال مورد محبّت واقع شود .و شکی نیست که محبّت صور جمیله به
جهت اول مذموم و به جهت دوم ممدوح میباشد .و محبّت مفرط و عشقی که
برای برخی از مردم رخ میدهد اگر به سبب لذّ ت شهویّه حیوانیه باشد مذموم بوده
و اگر سبب آن ابتهاج و انبساطی است که از صرف ادراک جمال حاصل میشود،
ممدوح خواهد بود.
و به علّت تشابه این دو سبب در حصول عشق ،و مشتبه شدن آنها به یکدیگر،
علماء در مدح و ذ ّم عشق دچار اختالف شدهاند ...و بر اساس آنچه ذکر نمودیم
سستی پندار برخی از کوتهفکران روشن میشود که گمان کردهاند محبّت پیداکردن
انسان به غیرش به جهت ِ
ذات آن غیر به صورتی که هیچ بهرهای از محبوب جز
إدراک ذاتش به انسان نرسد ،اص ً
ال قابل تصوّر نیست .و این جماعت ندانستهاند که
حسن و جمال منحصر در دیدنیها و تناسب خلقت نیست).
عالوه بر اين دو بزرگوار ،جمعي ديگر از بزرگان شيعه نیز به اين مطلب تصريح نموده و بر
آن صحّ ه گذاردهاند 2.از جملة آنها فقیه جلیل مرحوم سیّد عبداللـه جزائری 3در کتاب شریف التحفة
 .1جامعالسعادات ،ج ،3ص .137

 .2مانند مرحوم حاج ملّاحمد نراقی در معراجالســعادة ،ص 691؛ و ســیّد عبداللـــه شــبر در األخالق ،ص 262؛ و
ملمحمّدحسن قزوینی در کشفالغطاء ،ص .600
ّ
علمه مجلسی ثانی رضواناللـهعلیه تفکیک بین عشق نفسانی و شهوانی ،و اینکه ذ ّم عشق در کلمات حکما
همچنین ّ
ناظر به موارد شــهوانی اســت را از برخی نقل نموده ،و نســبت بدان ســکوت کردهاند؛ و آن را به عنوان وجهی در
مذمومنبودن عشق به نحو مطلق و بالتبع به کار رفتن لفظ عشق در برخی روایات قرار دادهاند (بحاراألنوار ،ج  ،67ص
255؛ مرآةالعقول ،ج  ،8ص .)84
 .3در قسمت ضمائم مطالب و نکاتی دربارة شخصیت و احواالت ایشان آمدهاست (رک ضمیمة  ،1ص .)225
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السنيّة فيشرحالنخبةالمحسنيّة ـ که شرحی بر کتاب نخبة مرحوم فیض در فقه است ـ میباشد .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:
الحواس
ّ
«الثاني [من أسباب المحبّة] الکمال ال ُمد َرک في المحبوب ،سواء کان ُمدرِکه
حظ أم ال ...و
للمحب منه ّ
ّ
الظاهرة أم الباطنة ،فهو بأنواعه محبوب طبع ًا سواء کان
حب الوجه الجميل من حيث جماله؛ فإنّ حسن التشکّ ل و تناسب األعضاء غاية
منه ُّ
حب الصوّ ر
الکمال الممکن في الوجه ،و للنّفس في إدراکه لذّ ٌة عظيم ٌة و الیُظنّ أنّ ّ
يحب
ّ
إل ألجل قضاء الشهوة ،فإنّ قضاء الشهوة لذّ ة اُخرى قد
الجمیلة الیتصوّ ر ّ
الصور الجميلة ألجلها ،و إدراک الجمال لذيذ في نفسه أيض ًا ،فإنّ غير اُولي اإلربة من
ّ
الرّجال يلتذّ ون به و کيف يُ َ
نکر ذلک و الخضرة و الماء الجاري محبوبان ال ليُشرب
1
الماء أو تُؤکل الخضرة.»...
نتيجه اينكه :عشق نفسانی مقصور بر محبّت نفس نبوده ،بلكه به آثار نفس كه در جسم طلوع
ميكند نيز تبع ًا تعلّق ميگيرد 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 معلّم ،عشق مادران به فرزندان و بالعکس ،آسان است .در نوع این
موارد مسلّم ًا شهوتی در میان نبوده ومحبّت از سنخ نفسانی است .
امّا درمورد افراد زیباچهره تشخیص موضوع در مواردی مشکل میشود .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 .امّا در مواردی که زمینة شهوت فراهم باشد ـ مانند محبّت به یک زن زیبا
ـ انسان به سختی میتواند تشخیص دهد که به این صورت زیبا از این حیث که آثار نفسی لطیف
است ،نظر میکند یا اینکه به دنبال إرضای شهوت خویش است.

دو نکته

 .1در عین اینکه قاعدة «الظاهر عنوان الباطن» مطلبی است مسلّم و برخاسته از عقل و نقل،
امّا رابطة زیبائی ظاهری با حسن باطن طردا ً و عکس ًا کلیّت ندارد؛ یعنی اینطور نیست كه آنچه انسان
عادي از زیبائی ظاهری افراد ادراك ميكند بتمامه عنوان باطن وي باشد تا گفته شود در پس هر
چهرة زیبایی ،نفسي ملکوتی و صاحب کمال موجود ميباشد ،و از طرف دیگر هر انسانی که از
چهرة نیکو و اندام موزون برخوردار نبود ـ العیاذ باللـه ـ نفس پلید و خرابی داشته باشد.
 .1التحفةالسنية ،ص .219

این قاعده صرف ًا بیان میدارد که شکلها ،تناسبهایی با روحها دارند و ظواهر افراد یکی
از عواملی است که میتوان به وسیلة آن خصوصیات روحی افراد را تا حدودی شناخت.چه بسیار
افرادی که نفوسشان در کمال لطافت و صفاست امّا به خاطر عواملی چون وراثت ،محیط و شرائط
اقلیمی ،فقر و عدم رسیدگی به بدن و ...از چهرة زیبا برخوردار نیستند .لذا روایت مشهورِ «اطلبوا
الخیر عند حسان الوجوه» از پیغمبر مکرم اسالم صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم در بعضی از نقلها ،همراه
أحری أن تکون َح َسن ًا»( 1خیر و خوبی را در نزد زیبارویان
با این ذیل آمده است« :فإنّ فِعالَهم َ
جستجو کنید ،چرا که کردار و رفتار آنها سزاوارتر است به نیکی).
مالحظه میشود که در این تعبیر از کلمة «أحری» استفاده شده که نشان دهندة این است
که بین حسن ظاهر و باطن ،مالزمة قطعی و صددرصدی برقرار نیست ،اما در عینحال حسن ظاهر
یکی از مواردی است که ضریب احتمال حسن باطن را باال میبرد.
  .2با روشنشدن مفاد قاعدة  «الظاهر عنوان الباطن» معلوم میشود که چرا شیخالرئیس
بوعلیسینا و بهتبع وی مرحوم صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه این فصل را  که در واقع در مورد مطلق
محبّت نفسانی میباشد ،بر حسانالوجوه متمرکز نموده و در عنوان آن به «في ذکر عشق الظرفاء و
الفتیان لألوجه الحسان» تعبیر فرمودهاند؛ چرا که نفوس لطیف و نیکو غالب ًا دارای جسمی نیکو نیز
میباشند ولذا مورد غالب این عشق در حسانالوجوه تحقّق میپذیرد .و ّال همانطور که گذشت
این عشق اختصاصی به حسانالوجوه نداشته و به همین مالک اختصاصی به کودکان و أمردان هم
ندارد؛ بلکه معشوق این عشق گاه طفل و گاه بزرگ ،گاه مذکّر و گاه مؤن ّث و گاه حتی فردی که
بهرهای از جمال ظاهری ندارد ،میتواند باشد؛ چنانكه صدرالمتأل ّهين نيز در عبارات همين فصل
همين مثالها را آوردهاند.

 .2·5حسن عقلی عشق نفسانی به زیبارویان و نفوس لطیفه

در مباحث گذشته دربارۀ امکان تحقّق عشق پیراسته از شهوت نسبت به زیبارویان صحبت
نمودیم .حال ببینیم حکم این مسأله از دیدگاه عقل چیست؟ آیا از نظر عقل ،محبّت نفسانی ذات ًا
امری نیکو به شمار آمده و از فضائل محسوب میشود یا ناپسند و مذموم است و انسان باید برای
2
رفع و دفع آن تالش نموده به عالج آن پردازد؟
 .1وسائلالشــيعة ،ج  ،20ص  59به نقل از عیونأخبارالرضا علیهالســام ج  ،2ص  ،135ح 346؛ و رک بحاراألنوار،
ج  ،5ص ،280ح .10
 .2حکم 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 صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیه میفرمایند :حقّ این است که عشق نفسانی در نزد
عقل از امور حسنه و ممدوحه محسوب میشود؛ چرا که این عشق از جمله اموری است که به طور
کام ً
ال طبیعی و غیراختیاری در نفوس اکثر بشر وجود دارد و این نشان میدهد 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 درمییابیم که این حالت دارای مبادی و غایات حسنه است ،و
این نیز مؤیّد است بر اینکه اصل این حالت امری مستحسن و نیکوست.
امّا نیکو بودن مبادی آن از این جهت است که میبینیم این عشق در افرادی تحقّق پیدا
میکند 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
میبرند که دارای چنین صفاتی هستند .از طرفی شرع مقدّ س و عقل و به تبع آن متون اخالقی این
گونه صفات را ،صفاتی ممدوح و پسندیده میشمارند .
در نقطة 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 میکنند ،عمد ًة به جهت طلب نکاح و سفاد و بقاء
نسل میباشد که این خصوصّ یت در سایر حیوانات نیز وجود داشته و اختصاصی به انسان ندارد .
بنابراین مبدأ و منشأ این عشق ،مجموعهای از صفات حسنه میباشد.
و امّا غایت و آثار این عشق نیز حسنه و نیکوست .چنانکه گذشت غایت و نتیجة این
محبّت طلب شهوانی و نکاح نیست ،بلکه خدمت به دیگران و انسگرفتن با ایشان است .مهمترین
فائدة محبّت نفسانی که مرحوم صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه به آن اشاره میکنند ،مسألة تعلیم و تربیت
است که مورد غالب آن در محبّت شدید والدین به فرزندان و معلّمان به نوآموزان و کودکان است.
ریشة  اینکه عدّ های به نگهداری و پرستاری کودکان مشغول شده و سپس سختیهای
حس محبّتی است که خداوند در نفوس آنها
آموزش و مرارتهای تربیت را تحمّل میکنند ،همین ّ
قرار داده است .
لذا یکی از مالکاتی که در انتخاب مع ّلمهای کودکستان و دبستان مورد توجّ ه قرار میگیرد
داشتن روحیة لطیف و عاطفی است که معلّم از بودن در کنار کودکان لذّ ت برده و با آنها انس
بیشتری بگیرد تا بدین واسطه سختیهای تربیت را بهتر تحمّل نماید .و به همین جهت است که
برای سنین ابتدایی تحصیل ،بیشتر از معلّمین زن استفاده میشود .چرا که روحیّة محبّت در زنان
بیش از مردان است و سبب میشود در برخورد با کودکان صبر و حوصلة بیشتری به خرج دهند
و طبع ًا موفّقتر عمل کنند.
و به همین منوال همین محبّت است که سبب میشود انسان با إخوان دینی و دوستان ـ
خصوص ًا آنانکه از نعمت جمال نیز برخوردارند ـ ارتباط برقرار کند و بیشتر با آنها انس بگیرد.

بنابراین ،غایات مترتّب بر محبّت نفسانی اموری است هماهنگ با هدف خلقت که همان
تربیت و تهذیب و سوقدادن 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 میگردید.
باری ،با توجه به مجموعة این امور باید گفت :محبّت نفسانی به وجوه زیبا نه تنها امری
قبیح و مذموم محسوب نمیشود ،بلکه باید آنرا از موهبتهای إلهی و از باب لطف حضرت حق ّ
تعالیشأنهالعزیز دانست که به جهت تسریع و تسهیل در حرکت به سمت کمال به بشر ارزانی داشته
است 1.به این مسأله در فرمایشات معصومین علیهمالسّ الم 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 صدرالمتأل ّهین میفرمایند« :و نحن لمنجد أحداً ممّن
له قلب لطيف و طبع دقيق و ذهن صاف و نفس رحيمة ،خالي ًا عن هذا المحبّة في أوقات عمره»
و نيز میفرمایند ...« :و ّإل ل َ َما خلق اللـه هذه الرّغبة و المحبّة في أکثر الظرفاء و العلماء »...و در
مقام تمثیل ،حال معلّمین كودکان را بیان میکنند که به ایشان اشعار و حکایات و آداب و علوم
مختص
ّ
میآموزند2.البته عشق نفسانی آثار دیگری نیز دارد که مربوط به مراتب شدیده آن میشود و
افراد محدودی است و بحول اللـه و قوّته ،در ادامه از آن صحبت میکنیم.

 .2·6تحقیقی دربارۀ عشق نفسانی و شهوانی

گرچه مغایرت عشق نفسانی با عشق شهوانی مسلّم است ،ولی چون در کالم خواجه و
صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّهما به تفصیل به مالک تمایز این دو قسم پرداخته نشده است ،سزاوار است
در این باره در ضمن چند شماره توضیح بیشتری ارائه شود.
 .1میتوان گفت محبّت در نفس کششی است نسبت به چیزیکه دارای لذّ ت میباشد و به
حسب انواع لذّ تها ،محبوبها نیز تعدّ د مییابد .و چون نفس انسانی دارای قوا و ابعاد گوناگونی
است که هر یک از چیزی لذّ ت میبرد ،محبوبات انسان نیز به حسب تعدّ د این قوا و ابعاد متعدّ د
میشود .مث ً
ال لذّ ت باصره در دیدن مناظر زیبا ،و لذّ ت سامعه در شنیدن اصوات موزون ،و لذّ ت شامّه

 .1آثار و فوائد مترتّبه بر عشــق نفســانی به حدّ ی واضح و وافر است که غیر از حکماء إلهی توسّ ط برخی از محدّ ثین
الحب
ّ
أخباری مسلک نیز مطرح شده است .به عنوان مثال محدّ ث جلیل سیّد نعمةاللـه جزائری رحمهاللـه در «نور في
و درجاته» از األنوارالنعمانيّة به تفصیل از أقســام محبّت و احکام آن بحث نموده ،و عشق و محبّت نفسانی را ممدوح
دانسته و برخی از مصادیق آنرا الزمة بقاء نوع انسانی شمرده است (رک األنوارالنعمانية ،ج ،3ص  160ـ .)198
 .2الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص  172و.173
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در استشمام بوهای خوش است؛ چنانکه لذّ ت مراتب عالی نفس در تعلّم حقائق یا انس با عوالم
برتر و استفاضه از انوار آنها میتواند باشد.
وچون نفوس در روحیّات و قوا با یکدیگر متفاوتند ،طبيع ًة محبوبات نفوس نیز با یکدیگر
1
متفاوت خواهد بود و تکثّری نیز به اعتبار تکثّر محبّین خواهد داشت.
 .2اصل حصول محبّت نتیجة حسنمودن لذّ ت است ،و تا انسان لذّ تی را نچشیده باشد
محبّتی برای اوـ بالذّ ات ـ حاصل نخواهد شد؛ ولی پس از حصول لذّ ت اثر آن در نفس باقی میماند
مرتبة حس ،و بقاء آن در خیال ،آتش محبّت در نفس باقی میماند و تالش
ّ
و با زوال لذّ ت از
مرتبة حس بیابد .از این باب است که عامّة مردم در َمثَل میگویند:
ّ
میکند بار دیگر آن لذّ ت را در
حب بالذّ ات
«از نخورده بگیر و به خورده بده» زیرا کسی که تجربة حسّ ی از لذّ ت ندارد ،شوق و ّ
2
به آن امر نخواهد داشت.
 .3محبّت را در تقسیمی دیگر میتوان به بالذّ ات و بالعرض تقسم نمود.
توضیح اینکه :یکی از قوائی که خداوند به حکمت خود در انسان به ودیعت نهاده است
و مدار بسیاری از فعالیّتهای انسان میباشد ،قوّة تخییل و تداعی است .نفس انسان به گونهای
است که در اثر شرائط خاص یا در اثر تکرار گاهی یکی از ُمدرکاتش با دیگری چنان گره خورده و
بههمپیوسته میگردند که با حاضرشدن ،یکی از آنها در صحنة نفس و التفات تفصیلی نفس به آن،
دیگری نیز ناخودآگاه حاضر میشود و نوعی اتّحاد میان آن دو در نفس پدید میآید.
این قوّه یا خصوصیّت نفس آثار اجتماعی بسیار مهمّی دارد که منطقدانان از آن در فن
خطابه و شعر بحث نمودهاند .این حالت سبب میشود 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 میتوان آن را به دو قسم بالذّ ات و
بالعرض تقسیم کرد که با ارائة چند مثال میتوان آن را بهتر نشان داد.
حس چشائی انسان از مزة غذائی چون کباب لذّ ت میبرد و نفس نسبت به این
مثال اوّلّ :
مزه محبّت پیدا میکند؛ و از سویی این غذا موجب رفع گرسنگی شده و از این جهت نیز لذّ تی از
 .1صدرالمتأل ّهین در فصل  20از موقف ثامن بدین مسأله اشاره نموده است (رک الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص 179ـ184؛
و نیز رسائل إخوانالصفاء ،ج  ،3ص  278ـ .)281
حب بالعرض پیدا نماید؛ چنانکه بفهمد این شیء دارای لذّ تی به مانند لذّ ت چیزی است که
 .2آری ،ممکن اســت که ّ
قب ً
ال آن را تجربه کرده است .در بحار از قرباإلسناد از هارون از مسعده روایت میکند:
ِ
ِ
ِ
َ
َ
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صحابِه و ما لك أكث َُر ممّا تَدَ ُع( ».بحاراألنوار ،ج ،58ص.)149
الر ُّجلِ  يُح ُّ
ب الشَّ ي َء يَذ ُك ُر ل َ

حس سیری حاصل شده و نفس به این سیری نیز محبّت پیدا میکند .چون هنگام تلذّ ذ از این غذا
ّ
نفس همزمان تصویری از کباب مشاهده میکند و آن را منشأ مزه و سیری میشمارد و طبق قانون
تخییل بین صورت مبصره و مزة چشیدهشده و عامل رفع گرسنگی نوعی اعتبار اتّحاد مینماید،
محبّت ،به صورت مبصره نیز تعلّق میگیرد با اینکه چه بسا هیچ حظّ ی از تماشاکردن آن غذا برای
1
باصره بالذّ ات تحقّق نپذیرد.
به همین شکل اگر همزمان بوی خاصّ ی نیز به مشام برسد نفس محبّتی بالعرض نیز نسبت
به آن احساس میکند و گاه تعبیر میکند«:من بوی کباب را دوست دارم» ،در حالی که چه بسا آن
بو هیچ تناسبی با قوّة شامّه نداشته باشد و تا قبل از چشیدن مزة کباب هیچ محبّتی به آن بو احساس
نکند.
مثال دوّم :گاه کسی به دیگری احسان و نیکی مینماید ،یعنی کاری میکند که موجب
تلذّ ذ وی میگردد .خود آن احساسی که همراه لذّ ت است بالذّ ات محبوب میباشد؛ ولی نفس،
این محبّت را بالعرض به آن عمل و به عامل و سبب آن نیز سرایت میدهد و با تصوّر آن شخص
حالت محبّت نیز نسبت به وی تداعی میگردد .و لذا میگویند یکی از طرق حصول محبّت احسان
2
و نیکی به دیگران است.
مثال سوم :انسان در اثر سنخیّت روحی نسبت به کسی محبّت پیدا میکند .پس از مدّ تی این
حالت به فرزندان و خاندان وی نیز سرایت میکند و احساس میکند نسبت به ایشان نیز کششی در
درونش وجود دارد و به ایشان محبّت میورزد ،با اینکه چه بسا با آنها هیچ سنخیتی نداشته باشد.
مثال چهارم :انسان از إطفاء شهوت جنسی لذّ ت میبرد و به آن محبّت میورزد .به تبع آن
به جنس مخالف نیز که زمینة إطفاء شهوت است محبّت بالعرض پیدا میکند ،و بالعرض ممکن
است به لباس یا عکس یا دیگر متعلّقات وی نیز محبّت بورزد.
أحب ما تعلَّق به؛
َّ
أحب شیئ ًا
ّ
با تأمّل در این مثالها معنای این جمله روشن میشود کهَ :من
یعنی بر اساس قاعدة فطری تخییل و تداعی ،محبّت بالذّ ات به چیزی ،محبت بالعرض به متعلّقات
 .1چون انســان همواره صورت مبصره را حقیقت اشــیاء می پندارد و نســبت آن را با مدرکات المسه و ذائقه و شامّه
نســبت جوهر به عرض میشــمارد ،در عرف در این موارد محبّت را به کباب (صورت مبصره) نسبت میدهند ،و به
جای اینکه بگویند« :من مزة کباب یا سیرشدن از کباب را دوست دارم» میگویند« :من کباب را دوست دارم» .س ّر این
مسأله را باید در مباحث معرفتشناسی دنبال کرد.
 .2از اینجا معلوم میشــود نباید احسان را جزء اســباب محبّت و در ردیف محبّت حاصل از لذّ ت 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 کشفالغطاء ،ص 598؛ جامعالسعادات ،ج ،3ص136؛ المحجةالبیضاء ،ج ،8
ص.)11
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آن را به دنبال میآورد؛ گرچه آن متعلّقات موجب تلذّ ذ هیچ یک از قوای نفس نباشند.
یکی از راههای تشخیص محبّت ذاتی و عرضی 1بررسی محبّت در حالت جهل است .
محبّت بالذّ ات به خود شیء تعلّق میگیرد ،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 جهلِ به غیر ،محبّت به وجود نمیآید.
انسانی را که ما بالذّ ات دوست داریم و منشأ آن سنخیّت روحی ما با اوست ،به مجرد
مالقات با وی نسبت به او احساس محبّت میکنیم .ولی انسانی را که به واسطة نسبت فرزندی با
محبوب ،دوست میداریم ،در حالتی نسبت به وی محبّت میورزیم که بدانیم وی فرزند محبوب
ماست ،و لذا در دیدار اوّل ممکن است هیچ محبّتی نسبت به او در خود نیابیم .
کسی که جنس مخالف را به خاطر زمینة إطفاء شهوت دوست میدارد ،در صورتی این
محبّت در وی فعلی میشود که بداند کسی که در کنار وی است جنس مخالف است ،وگرنه هیچ
احساس محبّتی نسبت به وی نمینماید.
باید دانست که محبّت حقیقی محبّت بالذّ ات 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 لذّ ت روحی میبرد و به وی محبّت میورزد ،این محبّت حقیقی خواهد بود؛ و در غیر این
2
صورت محبّت بالعرض و به بیانی محبّت کاذب خواهد بود.
محبّت به خداوند و أولیای وی نیز گاهی از باب لطف و إنعام ایشان است که بالعرض
میباشد که ارزش آن چندان زیاد نیست .و گاه در اثر تحصیل سنخیّت نفسانی است که با مراقبه
و تهذیب حاصل میشود و بسیار با ارزش است ،و لذا اهل عرفان به تحصیل محبّت خداوند از
قسم دوّم تشویق میکنند .البته محبّتهای بالعرض همواره ممدّ محبّت بالذّ ات میباشند و لذا برای
3
مبتدی خالی از فائده نیستند چنانکه در روایات نیز اشاره شده است.
4
 .4هرچقدر عوامل لذّ تآور بیشتر در یک شیء جمع شوند به همان مقدار محبّت به آن
شیء افزایش مییابد ،و به تعبیر دیگر محبّتهای متعدّ د که اقتضای قوا و ابعاد مختلف نفس است در
 .1این راه در همة تحریکات حاصل از قوّة مخیّله قابل تطبیق است ،چه در باب محبّت و چه در غیر آن.

 .2با این بیان ســ ّر روایاتی چون «کذب َمن زعم أن ّه يُحبّني و یُبغض علیّ ًا» (الکافي ،ج ،2ص )239روشــن میشــود؛
زیرا محبّت حقیقی حاصل ســنخیت روحی اســت و محال اســت که کســی با نفس مقدّ س حضرت رسولاللـــه
صلیاللـهعلیهوآلهوسلّم سنخیت داشته و با حضرت أمیرالمؤمنین علیهالسالم نداشته باشد.
 .3رک نورمجرّد ،ص  451ـ .454
 .4گرچه عوامل محبّت به دقّت عقلی هرگز با هم جمع نمیشــوند ،ولی اعتبار اتّحادی که گذشــت چنین پنداری را
برای نفس به ارمغان میآورد.

هم ادغام میگردند .به همین جهت محبوبترین چیز در نزد انسان آن چیزی خواهد بود که تمام
لذّ ات تمام ابعاد نفس را در خود جای دهد .لذا محبّت انسان به یک گل زیبای خوشبو بیش از
محبّت به یک گل زیبای بدون بو یا عطری که تنها بوی خوبی دارد میباشد .حال باید دید چگونه
ممکن است محبّت به حدّ عشق شدید برسد؟ پیش از پاسخ دادن به این سؤال توضیحی دربارة 
محبّت نفسانی و شهوانی الزم است.
 .5مسلّم ًا عامل برخی از گونههای محبّت میان انسانها کام ً
ال غیرحسّ ی است و منشأ آن
لذّ ت ابعاد غیر مادّی نفس میباشد که به سنخیّت و مالئمت نفس با امری غیرحسّ ی در محبوب
برمیگردد .این مالئمت گاه صنفی است و گاه شخصی.
محب با صنفی خاص تناسب و مالئمت دارد .
ّ
مراد از مالئمت صنفی این است که نفس
به عنوان مثال نفس انسانهای لطیف با نفوس کودکان تناسب دارد و لذا به طور کلّ به کودکان
محبّت میورزند ،چه آن کودک دارای جمال ظاهری باشد یا نه؛ صوت زیبائی داشته باشد یا نه؛
حس نمایند یا نه؛ بلکه عمده لطافت روح بچه است که در حاالت و اطوار
لطافتی از پوست آن ّ
او نمایان میشود.
به همین منوال نفس مردا ِن دارای لطافت با نفوس زنان تناسب دارد ،و هر چه این لطافت
روحی بیشتر شود این تناسب نیز افزایش مییابد؛ و لذا مرد از حاالت و اطوار زن که انعکاس
لطافت روحی وی است لذّ ت میبرد چه لذّ تهای جسمانی نیز همراه آن باشد یا نه؛ و بالعکس
نفس زنان با نفوس مردان تناسب داشته و به استحکام و قوّت آن محبّت میورزد.
این محبّتها همه ناشی از تناسب با صنف محبوب است ،و در مواردی که منشأ آن لطافت
محب است از خصال ممدوحه محسوب میشود .و لذا در متون دینی یکی از لوازم افزایش
ّ
نفس
ایمان را افزایش محبّت زنان شمردهاند؛ چرا که ایمان واقعی لطافت نفس را افزایش میدهد.
همچنین از این قسم است محبّت مؤمن به صنف مؤمن؛ زیرا که ایمان نوری دارد که دیگر
مؤمنین را به سوی خود جذب مینماید و مؤمن از مجالست با مؤمن لذّ ت میبرد و این محبّت به
حسب درجات ایمان افزایش مییابد .
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 علیهمالسّ الم
به محبّتهای نفسانی صنفی و شخصی  اشاراتی زیبا شده است که به حول و قوّة إلهی در بخش
دوّم کتاب خواهد آمد .
از تمام این محبّتها میتوان به محبّت نفسانی تعبیر نمود و میتوان آنها را در مقابل
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محبّت جسمانی قرار داد.
حواس
ّ
  .6چنانکه گذشت محبّت جسمانی مصادیق زیادی دارد که مربوط به اقسام
جسمانی است .یکی از این مصداقها ،محبّت به صورت زیبا یا به صوت زیبا است که گاه بالعرض
به شخص صاحب صورت یا صوت نیز منتقل میشود .یکی دیگر از آنها محبّت بر اساس شهوت
جنسی است که اصل آن محب ِ
ّت ناشی از لذّ ت قوّة المسه در برخی از اعضاء است که این محبّت
نیز بالعرض به خود شخص سرایت مینماید.
برخی از محبّتهای جسمانی ریشه در تناسب و توازن محبوب جسمانی دارد که از آن به
حسن و جمال تعبیر میشود ،همچون محبّت به صورت زیبا و صوت نیکو .این محبّتها از آثار
لطافت نفس است ،لذا نفوس قاسیه با دیدن مناظر و وجوه و تصاویر و خطوط زیبا یا با شنیدن
صدای نیکو منفعل نمیشوند .به همین جهت گاهی این محبّتها از محبّتهای آسمانی شمرده
شده و به محبّت نفسانی ملحق میشود.
ولی محبّتهای ناشی از لذّ ت المسه و ذائقه همچون لذّ ت شهوانی ارتباط مستقیمی با
لطافت نفس ندارد و لذا از صفات مشترک نفوس لطیفه و قاسیه است .
باری از اینجا دو نکته به دست میآید:
ا ّوالً :تقسیم محبّت به شهوانی و نفسانی جامع افراد نیست ،بلکه باید آن را به نفسانی و
جسمانی تقسیم نمود.
ثانی ًا :محبّت نفسانی غیر از محبّت جمال و زیبائیست ،گرچه جمال چهره گاهی مرآة جمال
نفس است و واسطة در محبّت نفسانی میگردد.
 .7عشق به معنای مطلق محبّت شدید دامنة گستردهای دارد ،ولی عشق به معنای حالت
بیتابی و سوزوگداز که منج ّر به بیداری شبها و گریه و زاری و ترک غذا و  ...میگردد (که
صدرالمتأل ّهین از آن به شدّ ت عشق و وله تعبیر میکند) ـ به حسب استقراء ـ فقط در محبّت نفسانی
تحقّق میپذیرد 2و دیده نشده است که کسی نسبت به یک لذّ ت محسوس از صور زیبا یا روائح
خوش یا پارچههای لطیف یا غذاهای لذیذ ،محبّتی در حدّ عشق ـ به معنای دوّم ـ پیدا کند .حتی
محبّت ناشی از قوّة شهوت جنسی نیز اگر متعلّقش از جنس انسان نباشد و شخص شهوتران با

 .1الزم به تذکر است که محبّت همواره صفت نفس است و محبوب آن نیز از سنخ خودش میباشد ،و جسم انسانی
حواس جســمانی در این موارد وساطت آشکاری دارند ،در اینجا با
ّ
محب اســت و نه محبوب حقیقی؛ ولی چون
ّ
نه
مسامحه این نوع محبّت «جسمانی» نام نهاده شده است.

ملصدرا نیز به این مطلب در فصل  20از موقف ثامن اشــاره فرمودهاند(الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص .)181
 .2مرحــوم ّ
ولی نحوة تبیین ایشان با آنچه در اینجا آمده از جهاتی متفاوت است.

آلتی دفع شهوت نماید هیچگاه به حدّ عشق نمیرسد.
به عبارت دیگر لذائذ حاصل از قوای جسمانی هیچ یک در حدّ ی نیست که این حالت
1
عشق را در انسان به وجود آورد .آنچه منشأ اصلی عشق است لذّ ت حاصل از تناسب نفسانی است.
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 شدّ ت یابد
محب سر بزند ،ولی منج ّر به اشک و سوز و آه و بیخوابی نمیشود.
ّ
و رفتارهای غیر معتدلی از
آری عشق شهوانی به معنای عشق مقارن شهوت قابل تصوّر است چنانکه خواهد آمد .
 .8چنانکه گذشت جمعشدن اسباب محبّت در یک مورد موجب افزایش محبّت میگردد .
لذا محبّت به شخصی که دارای نفس لطیفی است در صورت داشتن جمال زیبا یا معطّ ربودن ،بیشتر
محب
ّ
میشود .و اگر آن شخص از جنس مخالف بوده و زمینة إطفای شهوت نیز در آن باشد و
نیز مبتال به شهوت جنسی باشد بازهم افزایش مییابد؛ و از این رو عشق به زنان زیبارو ترکیبی از
محبّت نفسانی و محبّتهای جسمانی میباشد .و اگر عامل شهوت جنسی نیز در آن داخل شود
میتوان از آن به عشق شهوانی به معنای عشق آلوده به شهوت تعبیر کرد؛ یعنی عشقی که یکی از
عوامل اشتداد آن شهوت است.
با توجّ ه به این نکته س ّر تشویق شرع مقدّ س به استفادة مخدّ رات از عطر و آرایشنمودن
خود روشن میشود؛ چون این امور موجب تقویت محبّت مرد به جنس مخالف است و بنیان
خانواده را محکمتر مینماید .
ملزینالعابدین گلپایگانی رضواناللـــهعلیه روشن میشود که ادعا
 .1با این توضیح پاســخ اشکال مرحوم آيةاللـــه ّ
کردهاند عشق به وجوه حسان همواره شهوانی است و با استیفاء لذت نکاح زائل میشود و فرمودهاند:
نصوا به و هو مشــاهد مجرّب .وهذا ید ّل على ما
الحب ،کما ّ
ّ
«و بالجملة المحبوبة إذا ن ُکحت فســد
تقدّ مت اإلشارة إلیه من أنّ محبّة ذوي الصور الحسان للتوصّ ل إلى استیفاء اللذات ،و لذا تزول المحبّة
باســتیفاء المتوصّ ل إلیه و نحن الننکر أنّ حسن الصورة کمال و یحبّها اإلنسان لکمالها کسائر ا ُالمور
أحب خطّ ًا حسن ًا أو صوت ًا حسن ًا بحیث بلغت محبّته حدّ العشق و ذهبت بنوم
الکاملة ،لکن لمنجد من ّ
ِ
ِ
اختص الوجیه بهذا الوجه؟ فلیس
ّ
المحــب و بدینه و عقله ،و َم َلکته و أخذته عنــه؛ فل َم ذلک؟ و ل َم
ّ
ذلک ّإل لما ذکرناه و لذا یزول بحصول ما هو المقصود األصیل من النکاح و التقبیل و حصول اللذة».
(أنوارالوالیة ،ص174و.)175
پاســخ آن است که متعلق عشق نفس اســت که خط زیبا و صدای زیبا فاقد آن میباشد و صورت زیبا اوالً کاشف از
حسن نفس است و ثانی ًا موجب افزایش محبّت میگردد؛ عالوه بر آنکه نفس در انفعال از باصره أقوی است از سامعه
و ظرافت چهرة زیبا بارها بیشــتر است از خط زیبا و تجربهای که ادّعا کردهاند نیز کام ً
ال مخالف با تجربیات منقول از
اهل عشق نفسانی است؛ کما الیخفی.
ملزینالعابدین گلپایگانی و روش ایشــان در ابحاث علمی رجوع کنید به قسمت
دربارة شخصیت مرحوم آيةاللـــه ّ
ضمائم ،ضمیمۀ  ،2ص .229
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گاه نیز ممکن است عشق در مرحلة پدیدآمدن از شهوت خالی باشد و محبّت شهوانی هیچ
تأثیری در حصول عشق نداشته باشد ،ولی پس از پدیدآمدن چون متعلّق آن تناسب با شهوت دارد
و عاشق نیز نفسش طاهر نیست ،شهوت عاشق در هنگام توجّ ه به معشوق تحریک گردد .این عشق
را نیز میتوان 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 لذّ ت حسّ ی المسه بوده ،و التفات
مرتبة حس است ـ نه به نفس ـ و او را به درون خود سوق نمیدهد؛ و لذا در عبارات
ّ
محب دائم ًا به
ّ
1
بزرگان از آن به «عبادة النفس» تعبیر شده است.
 .9با توجّ ه به آنچه گذشت عشق نفسانی از غیر آن به خوبی قابل تشخیص است .هر
خصوصیّتی در معشوق که کاشف از جهات نفسانی معشوق است مربوط به عشق نفسانی است،
مانند چهرة زیبا که کاشف از حسن باطن است و نیز اخالق و أطوار معشوق.
و هرچه یادآور تمتّعات شهوانی جنسی و مقدّ مات آن 2است مربوط به عشق شهوانی است؛
مانند توجّ ه به برجستگیهای بدن معشوق و لطافت پوست و اعضای وی.
برخی از خصوصیات معشوق نیز بالذّ ات مربوط به هیچ یک از این دو قسم نیست ،ولی
بالعرض معدّ یکی از این دوجهت میشود .به عنوان مثال سفیدبود ِن رنگ معشوق و زیبایی صدای
او و تناسب اندام جسمانی بالذّ ات موجب لذّ ت باصره و سامعه است ،و نه به عشق نفسانی عفیف
مربوط است و نه به عشق شهوانی؛  ولی چون لذّ تی مستقلّ است میتواند مکمّل هر دو نوع باشد و
چون لطافت نفس موجب لذّ ت بردن از صوت زیبا و اندام متناسب میگردد صاحبان عشق نفسانی
از این دو نیز متمتّع میگردند.
با این وجود چون توجّ ه به رنگ پوست اعضا و تناسب اندام بالعرض نفس را متوجّ ه به
لطافت و نرمی آن اعضا میکند معموالً در عشق شهوانی بیشتر مورد نظر قرار میگیرد.
با این توضیحات وجه کالم خواجه نصیرالدین و صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیهما در
عالمات و آثار این دو محبّت روشن میشود:
«و ألجل ذلك ،هذا العشق النفسانيّ للشخص اإلنساني إذا لميكن مبدؤه إفراط
الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه و اعتدال مزاجه و
3
حسن أخالقه و تناسب حركاته و أفعاله و غنجه و دالله معدود من جملة الفضائل».
 .1شرح منازلالسائرین ،ص .569
 .2منظور از مقدّ مات ،لذّ تهائی از المسه است که مقدّ مة لذّ ت شهوانی است.
 .3الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص .173

«النفساني هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق المعشوق في الجوهر ،و يكون
أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ألنها آثار صادرة عن نفسه .و الحيواني هو الذي
يكون مبدؤه شهو ًة بدنيّ ًة و طلب لذّ ة بهيميّة ،و يكون أكثر إعجاب العاشق بظاهر
المعشوق و لونه و أشكال أعضائه ألن ّها اُمور بدنيّة .و األوّل ممّا يقتضيه لطافةالنفس

و صفاتها و الثاني مما يقتضيه النفس األمّارة».
 .10باید توجّ ه نمود که عشق نفسانی را نیز به اعتباری به دو قسم میتوان تقسیم کرد:
حب فیاللـه باشد و
عشق نفسانی إلهی :عشق نفسانی إلهی عشقی است که اساس آن بر ّ
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 میگردد،
ذات ًا نیز عاشق را به طرف خداوند حرکت داده و به وی نورانیّت میبخشد؛ زیرا درا ثر اتّصال نفس
عاشق به معشوق آثار نورانیّت معشوق به وی منتقل میگردد .این عشق خصوص ًا در مورد خداوند
متعال و معصومین علیهمالسالم آثاری شگفت دارد و گاه نفس عاشق را یک شبه ره صدساله میبرد .
عشق نفسانی غیرإلهی :عشق نفسانی غیرإلهی عشقی است که سنخیّت عاشق و معشوق در
آن بر اساس نورانیّت و حرکت إلیاللـه نیست .این عشق گرچه موجب تلطیف نفس و نفی خواطر
2
است ،ولی ذات ًا نورانیّت ندارد و لذا فینفسه موجب ترغیب شارع مقدّ س نیست.
عشق نفسانی إلهی گرچه نورانیّت میآورد ،ولی اگر متعلّق 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

 .1همان ،ج  ،7ص 174؛ و با تفاوتی مختصر شرحاإلشارات ،ج  ،3ص .383

 .2این تقسیم برگرفته از فرمایشی از حضرت آيةالحقوالعرفان حاج سیّد هاشم حدّ اد قدّ سسرّه است .حضرت آيةاللـه
حاج سیّد محمّدصادق حسینی طهرانی مدّ ظ ّلهالعالی در کتاب نورمجرّد مرقوم فرمودهاند:
«حقیر یکبار از خدمت مرحوم حضرت آقای حدّ اد 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 صدرالمتأل ّهین رحمةاللـهعلیه میباشد .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 میگردد( ».نورمجرد ،ص
 455و.)456
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 .3قاعدة «المجاز قنطرة الحقیقة»

محبّت نفسانی به یک محبوب گاه شدّ ت یافته و به حدّ ی میرسد که تمام ذهن و فکر
محب را مشغول ساخته ،باعث میشود که او از همه چیز قطع عالقه نموده و از غیر محبوب بالکلّ
ّ
غافل شود .در عرف کنونی از همین حالت است که تعبیر به «عشق» میکنند .کالم در این است که
چنین محبتّی که به سرحدّ عشق و َهیَمان رسیده از دیدگاه عقل و هستیشناسی عقلی چه حکمی
دارد؟
مرحوم صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه در اینباره فرمایش خواجه نصیرالدّ ین طوسی قدّ سسرّه
را نقل نموده و اصل آن را تأیید میکند؛ گرچه در عمومیّت آن مناقشه مینماید .مرحوم خواجه
قدّ سسرّه میفرماید :پیدایش این حالت یکی از بهترین راههای وصول به محبّت پروردگار است و
دو فائده مهمّ بر آن مترتّب میگردد .ما در اینجا این دو فائده را با توضیحاتی بیان مینمائیم.

 .3·1فوائد عشق نفسانی شدید در کالم خواجة طوسی
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فائدة اوّل :از زمانی که انسان در این کرة خاک چشم به اطراف خود میگشاید تا زمانی
که بدن خاکی را رها نموده و به سرای باقی برود ،به مقتضای شاکلة روحی ،سنّ و سال ،شرائط
تربیتی و محیطی و ...تعلّقات و دلبستگیهای فراوانی به چیزهای مختلف پیدا میکند .در عین حال
وی مأمور است که در مسیر عبودیّت و حرکت به سمت خداوند متعال قدم گذارده و تعلّقات را
رفتهرفته 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 سراپردة دل باقی نماند؛ چنانکه
سیّد أولیاء در دعای کمیل عرضه میدارد« :واجعل قلبي بحبّک متیّم ًا» .
باری ،تعدّ د و تنوّع دلبستگیهای 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 تعلّق بیشتر ندارند و کافی است این تعلّق را رفع نموده و آنرا به
تعلّق و عشق به خدا مبدّ ل بسازند.
اگر بخواهیم مثال بزنیم َمثَل شخص غیر عاشق مثل کسی است که رشتههای متعدّ دی از
قلب او به چیزهای گوناگون متّصل است و وی باید تکتک این رشتهها را قطع نماید .امّا َ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.
لذا شخصی که عاشق شده یک مرحله بیشتر تا سرمنزل مقصود فاصله ندارد و راهش

به خدا خیلی نزدیک است .برخالف شخص عادی که موانع بسیاری را پیش روی خود دارد .به
عبارت دیگر شخص عاشق در مرتبة 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 .امّا شخص غیر عاشق به دهها چیز
تمایل دارد و برای رسیدن به خدا باید از همة اینها قطع عالقه کند.
در اینجا ممکن است چنین اشکال شود :شخص عاشق گرچه به یک نفر تمایل و تعلّق
دارد ،امّا این تعلّق ـ همانطور که گفته شد ـ به حدّ ی قوی است که موجب قطع عالقه از هر آنچه
غیر معشوق است گردیده؛ طبيع ًة قطع این علقه و تبدیل آن به علقة دیگر به مراتب سختتر از قطع
تعلّقات جزئی و خفیفی است که شخص غیر عاشق به امور مختلف دارد.
به عبارت دیگر :مثل شخص عاشق اینگونه است که طنابی قطور و درهمتنیده به وجود
او متّصل است ،و در مقابل شخص فارغ از عشق به مثابة کسی است که رشتههایی هرچند متعدّ د،
امّا باریک و ضعیف از او به دیگر نقاط متّصل است .طبیعی است که قطع این رشتههای متعدد به
مراتب آسانتر از قطع آن طناب ضخیم میباشد.
پس حال عاشق مانند کسی است که در مقابل او فقط یک حجاب و یک دیوار قرار دارد
ولی دیواری مانند سدّ سکندر و حال غیر عاشق مانند کسی است که در پس پردههایی نازک و
1
فراوان قرار گرفته است.
در پاسخ میگوئیم :ا ّو ً
ال :عشق ،تعلّق و حجاب و مانع را افزایش نمیدهد ،بلکه متمرکز
مینماید ،یعنی همة  تعلّقات را در یک نقطه جمع مینماید  .پس قطع تعلّق از معشوق واحد
سختتر از قطع تعلّق از امور متعدّ د نیست؛ بلکه بالعکس قطع تعلّق عاشق از معشوقش ممکن؛ ولی
گرفتن همة تعلّقات از غیر عاشق در آن واحد عاد ًة غیرممکن است و گرفتن تدریجی این تعلّقات
از وی مستلزم سپریکردن زمانی طوالنی و مجاهدات دشوار است .بنابراین تشبیه به سدّ سکندر و
پردههای نازک صحیح نیست.

ملزینالعابدین گلپایگانی رحمةاللـــهعلیه مطرح شده است .ایشان در رسالة 
 .1این اشــکال توسط مرحوم آيةاللـــه ّ
ملعبدالرزاق
روحاإلیمان در تفســیر قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة» بعد از بیان نظر خود در اینباره ،در مقام نقد تقریر ّ
ملصدراست ـ میفرماید:
کاشانی ـ که همان تقریر مرحوم خواجهنصیر و ّ
«ال شــبهة أنّ محبّة هذه کلّها [أي الوجوه الحســان] الرجحان فیها ،بل هو حجاب و الحجاب لبس
ثیــاب للمحجوب المحبوب ،بل مانع عنه و عائق .و تعلیله [أي الشــيخ عبدالرزاق] علیل و ســنده
ممنوع؛ إذ الحجاب الواحد الغلیظ المســتحکم أقوی في الستر من حجب رقیقة عدیدة ،و في التعلّق
الضعیف بمتعدّ د ،و کیف یستطیع
القويّ بواحد یصعب معه الوصول إلی المقصود ما لیس في التّعلق ّ
ٍ
بحجب ضعیفةٍ کنسج العنکبوت».
المحبوس خلف ســدّ ذيالقرنین أن یرفعه؟! بخالف المحجوب
(أنوارالوالیة ،ص .)168
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ثانی ًا :یکی از مهمترین امور در حرکت إلیاللـه نفی خواطر و فارغ ساختن دل از کثرات
است ،و تا سالک موفّق به این مهمّ نشود راه معرفت إلهی بر او باز نمیگردد .برای نفی خواطر
راههای متعدّ دی وجود دارد که همگی یا خطرناک است و یا بسیار دشوار .مهمترین خصوصیّت
عشق این است که بدون مجاهده و دشواری برای انسان حال تجمّع دل و خالصی از تفرقه را به
ارمغان میآورد و باعث میشود وی این عقبة هولناک را پشت سر گذارده و اگر توفیق رفیق شده
و محبّت او به محبّت حقیقی تبدیل شود راه صدساله را یکشبه طیکند .
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 رشتههای تعلّقات
را یکی پس از دیگری ببرد؛ و چون نفس او با کثرات انس گرفته ،هر رشتهای را قطع مینماید فورا ً
تعلّق به چیزی دیگر آن را پر میکند .پس از مجاهدات طوالنی شهوت طعام را از خود میبرد،
ولی به جای آن میل به ریاست در دل مینشیند؛ یا تعلّق به مسکن و مرکب را رها میکند ،ولی به
جایش انس با فرزندان و دوستان قلب را مشغول میسازد .پس عاشق در سلوک إلیاللـه توفیقی
بیش از غیر عاشق دارد.
تذکّر :این سخن دربارۀ عاشقی است که دست او به یکی از أولیاء رسیده و وی با ارادة 
خود و با جذبه ،عشق عاشق را به عشق إلهی تبدیل میکند .امّا در غیر اینصورت 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 میتواند به ارادة خود عزم بر سیر إلیاللـه نموده و آهسته آهسته مسیر را طی
نماید؛ و نسیمهایی از محبّت خداوند که گاهگاه بر قلب او میوزد ،شوق او را بر این سلوک تقویت
مینماید .ولی عاشقی که به درجات نهائی عشق رسیده در قلب خود جایی برای غیر معشوقش
نگذاشته تا به خداوند توجّ ه کند و شوق و عزم به حرکت به سوی او از دلش رخت بربسته است .
لوب خَ َلت َعن ذِکراللـه»1؛ لذا سیر
چنانکه امام صادق علیهالسالم در وصف این قلوب فرمودهاندُ « :ق ٌ
ارادی برای عاشق متعسّ ر یا متعذّ ر میباشد.
البته همة این مقایسهها بر اساس جریان طبیعی امور و سیر عادی سالک است و جذبات
2
خاص إلهی و عنایات و موهبتهای وی حساب دیگری دارد.
فائدة دوّم :عالوه بر این ،حصول حالت عشق نفسانی ـ طبق فرمایش مرحوم خواجة طوسی
 .1بحاراألنوار،ج  ،70ص .158
 .2در تاریخ نمونههائی فراوان از تبدیل عشق مجازی به حقیقی حکایت شده که همه مؤیّد فائدة مزبور میباشد .برخی
از این نمونهها در قسمت ضمائم آمدهاست (رک ضمیمة  ،3ص .)231

1

ـ اثر دیگری نیز دارد و آن تلطیف نفس و صفای ذهن و آمادگی او برای ادراک امور شریفه است.
چرا که شخص مبتالی به عشق دائم ًا در خیال محبوب سیر میکند ،و از طرفی در اثر شدّ تیافتنِ
تمایل به معشوق رفتهرفته از سایر مشتهیات مانند خواب و خوراک و رفتوآمد میافتد .این تمرکز
بر قوّة خیالیّه در کنار صمت و جوع و سهر و بکاء و عزلتی که ناخودآگاه برای او حاصل شده،
مجموع ًا باعث کمشدن علقه به عالم ماده و پیدایش حالت رقّت و لطافت در نفس شده و باب
نوعی مکاشفات و ادراکات ماورائی (همچون تلهپاتی و )...را نیز گاهی بر او میگشاید واین امری
است که خارج ًا نمیتوان آنرا انکار کرد .نظیر این مسأله در افرادی که عزیزی را از دست میدهند
به وضوح قابل مشاهده است .
باری ناظر به همین خصوصیات و فوائد است که در میان اهل معرفت قاعدهای تحت عنوان
«المجاز قنطرة الحقيقة» (عشق مجازی پلی برای رسیدن به عشق حقیقی است) شهرت یافته است.

 .3·2عبارات بزرگان در قاعدة «المجاز قنطرة الحقیقة»

در اینجا مناسب است عین عبارات خواجة طوسی و برخی دیگر از بزرگان را در این زمینه
ذکر نمائیم .
سلطانالمحقّقین خواجه نصیرالدین طوسی قدّ ساللـهس ّرهالقدّ وسی در شرح نمط تاسع از
إشارات مینویسد:
«و اعلم أنّ العشق اإلنساني ينقسم إلى حقيقيّ م ّر ذكره و إلى مجازي؛ و الثاني ينقسم
إلى نفساني و إلى حيواني .و النفساني هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق
لنفس المعشوق في الجوهر و يكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ألنـّها آثار صادرة
عن نفسه و الحيواني هو الذي يكون مبدؤه شهوة حيوانية و طلب لذة بهيميّة و يكون
أكثر إعجاب العاشق بصورة المعشوق و خلقته و لونه و تخاطيط أعضائه ،ألن ّها اُمور
بدنيّة و الشيخ أشار بقوله «بالعشق العفيف» إلى األوّل من المجازتين ،ألنّ الثاني ممّا
يقتضيه استيالء النفس األمّارة و هو معين لها على استخدامها القوّة العاقلة و يكون في
األكثر مقارن ًا للفجور و الحرص عليه .و األوّل بخالف ذلك ،و هو يجعل النفس لين ًة
شفيق ًة ذات وجد و رقّـة ،منقطع ًة عن الشواغل الدنيويّة ،معرض ًة عمّا سوى معشوقه،

 .1گویا مراد از لطافت نفس اثرپذیری نفس از امور غیرحسّ ی است .نفوس عادی همچون آهنی سخت است که دهها
و صدها باران و نســیم ملکوتی آن را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،ولی نفس لطیف بسان شاخة گلی است که با مختصر
شــبنم یا نسیمی از ملکوت ،متحوّل شده و به این سبب امور شریفه را ادراک مینماید .پدیدآمدن این حالت در سایة 
إعراض از لذّ ات حسّ ی و تمرکز بر درون ممکن میباشد.
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جاعل ًة جميع الهموم ه ّم ًا واحداً .و لذلك يكون اإلقبال على المعشوق الحقيقي أسهل
على صاحبه من غيره فإن ّه اليحتاج إلى اإلعراض عن أشياء كثيرة و إليه أشار من قال:
ً 1
عف و كتم و مات ،مات شهيدا».
من عشق و ّ
حمنازلالسائرین بعد از توضیح در فوائد
همچنین  کمالالدین عبدالرزّاق کاشانی در شر 
محبّت نفسانی میفرماید:
«و لهذا کان العشق العفيف أقوى سبب في تلطيف الس ّر و اإلعداد للعشق الحقيقيّ ؛
فإن ّه يجعل الهموم ه ّم ًا واحدا ً و يقطع توزُّع الخاطر و تفرّقه ،و تُلذّ ذ خدمة المحبوب
و يُسهِّل التَّعب و المشقّة في طاعته و امتثال أمره؛ بخالف العشق المنبعث من غلبة
سلطان الشهوة ،فإن ّه وسواس ٍ
ناش من تسليط الفکر في استحسان شمائل بعض
الصوّر ،و عبادة للنفس بالسّ عي في تحصيل لذّ اتها و على هذين النوعين يبتني مدح
2
الصوري و ذمّه في کالم بعض العرفاء و الحکماء».
العشق ّ
نیز عالم جلیل مرحوم سیّد عبداللـه جزائری رضواناللـهعلیه میفرماید:
«و المتأمّل في عرض مراتب العشق الصوريّ و اإللهي و مقاماتهما و انطباق کلّ على
اآلخر ،ينکشف له أنّ العشق الصوري أقوى معين في تهذيب النّفس و تلطيف الس ّر
و تصفية الروح و توحيد الهموم و اإلعداد للعشق اإللهي لمن سبقت لهم مناللـه
3
الحسنى و هذا حقيقة ما قيل :المجاز قنطرة الحقيقة».
ُ

 .3·3صدرالمتألّهین و قاعدة «المجاز قنطرة الحقیقة»

آنچه گذشت شرح این قاعده از زبان مرحوم خواجة  طوسی قدّ سسرّه بود  .مرحوم
صدرالمتأل ّهین رحمةاللـهعلیه عبارات خواجه را در خالل کالم خود در أسفار نقل نموده ،و فوائدی
را که خواجه برای عشق مجازی برشمردهاند إجماالً تأیید نموده است؛ ولی پس از آن استثنائی
برای آن بیان میفرماید.
صدرالمتأل ّهین معتقد است که فائدة عشق مجازی که تلطیف نفس و توجّ ه به درون باشد،
مختص به کسانی است که در خواب غفلت فرو رفته و در دریای شهوات حیوانی غرق گشتهاند،
حواس مادّی فاصله گیرند و نفسشان لطافت یابد .
ّ
که با این عشق عفیف نفسانی از شواغل دنیوی و
 .1شرح اإلشاراتوالتنبیهات ،ج  ،3ص  383و.384
 .2شرح منازلالسائرین ،ص .569

 .3التحفةالســنية ،ص 224؛ همانطور که قب ً
ال گذشــت مختصری از شرححال مرحوم جزائری در ضمیمة  ،1ص 225
آمدهاست.

امّا کسانی که از این درجه عبور نموده و توجّ ه به عالم قدس یافتهاند ،چنین عشقی برایشان مض ّر
است و نباید خود را مشغول عشق به جمال محسوس یا اخالق لطیف بشری نمایند که در حقیقت
تنزّل از عالم قدس به عوالم مادون است.
با این توضیحات روشن میشود که صدرالحکماء رضواناللـهعلیه اصل قاعدة  «المجاز
قنطرة الحقيقة» را میپذیرد ،ولی بر این نکته تأکید میورزد که قنطره و پل ،وسیلة عبور بوده و
رساند .ملصدرا میفرماید با توجّ ه به این
ّ
فائدة آن فقط در هنگام سیر است و پس از آن نفعی نمی
نکات س ّر اینکه چرا برخی از مشایخ طریقت مریدان خود را در ابتدای سلوک امر به تحصیل عشق
عفیف نفسانی مینمودند ،مشخص میشود.
ملصدرا عالوه بر پذیرفتن فوائد عشق مجازی استفاده از
حال سخن در این است که آیا ّ
این راه را برای سیر إلیاللـه صحیح میداند یا نه؟
پیش از ورود به این بحث نکته بسیار مهمّی را گوشزد میکنیم.

 .3·3·1سخنی در هویّت کتاب أسفار

کتاب شریف أسفار کتابی در حکمت علمیّه است که موضوع آن هستیشناسی عقلی است،
و از واقعیّات بحث میکند .به عبارت دیگر مرحوم صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیه در این کتاب در
مقام بیان «ما یکون و ما الیکون» (هست و نیستها) هستند ،نه «ما ينبغي أن یُفعل و ما الينبغي»
(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.
صدرالمتأل ّهین خود در کسراألصنام مینویسد:
«أمّا طریق العلم؛ فبيّنا کيفيّة سلوکه مجموع ًة في کتابنا المسمّى بالحکمةالمتعالية
الملقّب باألسفاراألربعة و متفرّق ًة في مواضع من کتبنا و رسائلنا .و أمّا طریق
العمل؛ فتفاصيل األعمال مستنبطة من کتاباللـه و أحاديث نبيّه و أوليائه الطاهرين
1
سالماللـهعليهمإلىيومالدين استنباط ًا باألفکار العقليّة و األنظار العلميّة.»...
(امّا طریق علمی؛ ما نحوة طیکردن آن را در کتاب خود الحکمةالمتعاليةـ که به
أسفارأربعه ملقّب شده ـ به طور یکجا ،و در دیگر نوشتههای خود به صورت
پراکنده آوردهایم .و امّا طریقة عملی؛ پس جزئیات تکتک اعمال از کتاب خدا و
احادیث رسول خدا و أولیاء طاهرینش سالماللـهعلیهمإلییومالدین با به کارگیری
ملصدرا مسلک اخباريان را نمیپسندیده است و
 .1کســرأصنامالجاهليّة ،ص220؛ از ذيل اين عبارت فهميده میشود ّ
نسبت اخباریگری که برخی به وی دادهاند بیاساس است.
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عقل و قواعد علمی به دست میآید).
آنچه که در أسفار در تحلیل مقولة عشق مجازی مطرح شده ،در مقام بیان این حقیقت
است که عشق مجازی طریقی نیکو در تحصیل عشق إلهی است که با توضیحات ارائه شده س ّر
آن مشخص گردید؛ امّا 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 نمیباشد .چنانکه بالیای
نازلة 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
و صبر پیشه کند ـ به تصریح آیات و روایات فراوان ـ وسیلهای بسیار نیکو و مؤثـّر برای تجلّی
محبّت إلهی روزی او شده است ،لیکن این امر نمیتواند دلیل بر جواز و ُحسن مبتالکردن خود به
این بالیا گردد.
فلذا اصل عبارات صدرالمتأل ّهین نیز در مقام ترغیب به این امر نمیباشد ،بلکه آنچه ایشان
مطرح کردهاند ،شرح کلمات بوعلی و خواجة طوسی در باب عشق مجازی و امر مشایخ به آن ،و
توضیح دربارۀ حکمت این مسأله ،و کیفیت طریقيّت عشق مجازی برای عشق حقیقی است؛ امّا از
انحصار طریق در این عشق یا ترجیح این طریق بر طرق دیگر مطلق ًا صحبتی نشده است.
ملخّ ص کالم اینکه صدرالمتأل ّهین در این فصل به جرح و تعدیل کالم حکمای پیشین
پرداخته و نهاي ًة نتیجه گرفتهاند که :این عشق از فضائل محسوب میشود و شخص عاشق نسبت
رب شيء فیه منافع للناس
به کسی که مبتال به تعلّقات کثیره است دارای نوعی کمال است؛ ولی ّ
و إثمه أکبر من نفعه و تصدیق به منافع دلیل تجویز عملی نمیشود .پس به اعتبار عبارات این
فصل نمیتوان نظر قطعی صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه را در باب حسن و قبح این عشق و محدودة 
آن کشف نمود.
مرحوم آيةاللـه شهید مطهّری رضواناللـهعلیه در اشارهای به این امر میفرمایند:
«اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اين نوع عشق با همة فوايدى كه در شرايط خاص
احيان ًا به وجود مىآورد ،قابل توصيه نيست؛ واديى است بس خطرناك .از اين نظر
مانند مصيبت است كه اگر بر كسى وارد شود و او با نيروى صبر و رضا با آن مقابله
كند ،مكمّل و پاككنندة نفس است؛ خام را پخته و مكدّ ر را مصفّا مىنمايد ،امّا
مصيبت قابل توصيه نيست .كسى نمىتواند به خاطر استفاده از اين عامل تربيتى،
مصيبت براى خود خلق كند ويا براى ديگرى به اين بهانه مصيبت ايجاد نمايد...
در تعليمات اسالمى به آثار و فوايد مصائب و باليا زياد اشاره شده و نشانهاى از
لطف خدا معرفى شده است ،اما به هيچ وجه به كسى اجازه داده نشده است كه به
اين بهانه مصيبتى براى خود و يا براى ديگران به وجود آورد.

به هر حال ،احيان ًا آثار مفيد داشتن يك مطلب است و قابل تجويز و توصيه بودن
مطلب ديگر است .از اينجا معلوم مىشود كه ايراد و اعتراض برخى متشرّعين بر
برخى از حكماى اسالمیـ كه اين بحث را در إلهيات مطرح كردهاند و آثار و
فوايد آن را بيان كردهاندـ ناوارد است ،زيرا اين طبقه خيال كردهاند كه عقيدة آن
دسته از حكما اين است كه اين مطلب قابل تجويز و توصيه هم هست؛ و حال آنكه
نظر آنها تنها به آثار مفيدى است كه در شرايط تقوا و عفاف به بار مىآورد ،بدون
1
اينكه آن را قابل تجويز و توصيه بدانند ،درست مانند مصائب و باليا».
با توجّ ه به آنچه گذشت برای یافتن نظر مرحوم صدرالمتأل ّهین درباره حسن و قبح عشق
شهوانی و نفسانی ،باید از آثار دیگر ایشان بهره جست؛ گرچه از مذ ّمتهای گوناگون وی از عشق
شهوانی در أسفار میتوان قبح آن را از منظر ایشان حدس زد.

 .3·3·2صدرالمتأل ّهین و عشق شهوانی

مرحوم صدرالمتأل ّهین در جایجای 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 نمودهاند ،به طوری
که جای شک باقی نمیماند که مطالب ایشان در فوائد عشق در فصل مذکور ،ناظر به تعشّ قها و
گرایشهای شهوانی نمیباشد.
صدرالمتأل ّهین مبدأ عشق شهوانی را قوّة بهیمیّهای که در جسم انسان موجود است ،شمرده
و إعمال آن را مقتضای طلب نفس أمّاره میداند .وی معتقد است کسانی که تنها به محبّت و عشق
شهوانی دچار میگردند ،دارای نفوسی غلیظه و قلوبی قاسیه و طبائعی سوء هستند .و به طور کل
2
در نظر وی  عشق شهوانی ،وسیلة رسیدن به کمال نیست.
وی در مورد عشق شهوانی مینویسد:
« ...ولکن وجدنا سائر النفوس الغليظة و القلوب القاسية و الطبائع الجافية من األکراد
و األعراب و الترک و الزنج خالي ًة عن هذا النوع من المحبّة؛ و إن ّما اقتصر أکثرهم
على محبّة الرّجال للنساء و محبّة النساء للرجال طلب ًا للنکاح و السّ فاد کما في طباع
 .1مجموعهآثار استاد شهيد مطهرى ،ج،16ص  253و.254
 .2مشخص است که قوای شهوانی هم از آنجا که نیرویی خدادادی است و از مصدر حکمت برخاسته است از نعمات
إلهیّه محســوب میشــود ،و در ظرف خود دارای آثار مطلوب و مهمّی میباشد که تکثیر نسل و بقاء نوع از آن جمله
ملصدرا نیز اشارهای بدان رفته است (الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص  .)172فلذا آنچه که مورد
اســت که در بیان مرحوم ّ
ذ ّم واقع میشود ،ناظر به مواردی است که إعمال این قوّه در غیر موضع مناسب خود و به تعبیری بر خالف فطرت و
شریعت صورت گیرد (رک کسراألصنام ،ص  144ـ .)148
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سائر الحيوانات( 1».ولی چنین میبینیم که نفوس سنگدل و قلبهای قاسی و
طبائع خشک از اکراد و بیاباننشینان و ترک و زنگ از محبّت نفسانی شدید خالی
میباشند؛ و بیشتر آنان فقط از محبّت جنس مخالف بهره دارند که غرض آن نکاح
یا فحشاء است؛ چنانکه در طبیعت حیوانات دیده میشود).
و در موضع دیگر بعد از بیان شاخصههای عشق نفسانی ،در مورد عشق شهوانی میفرماید:
« ...و الحيواني هو الذي يکون مبدؤه شهو ًة بدنيّ ًة و طلب لذّ ة بهيميّة ...ممّا يقتضيه
النّفس األمّارة و يکون في األکثر مقارن ًا للفجور و الحرص عليه( 2».عشق حیوانی
عشقی است که مبدأ آن شهوت جسمانی و طلب لذّ تی حیوانی است ...این عشق
مقتضای نفس امّاره بوده و غالب ًا همراه فجور و حرص بر فحشاء است).
همچنین وی یکی از وجوه اختالف حکمای سابق در مدح و ذ ّم عشق را ناظر به تنوّع آن،
و مدح عشق را مربوط به موارد عشق نفسانی و ذ ّم آنرا مربوط به مصادیق عشق شهوانی میداند:
« ...و اليبعد أن يکون اختالف األوائل في مدح العشق و ذمّه ...من جهة أنـّه يشبه
العشق العفيف النفساني ...بالشهوة البهيميّة التي منشؤه إفراط القوّة الشهوانيّه( 3».بعید
نیست که اختالف پیشینیان در مدح و ذ ّم عشق از این جهت باشد که عشق عفیف
نفسانی شبیه عشق حیوانی است ،عشقی که منشأ آن زیادهروی قوّة شهوانی است
(یعنی مشتبهشدن این دو عشق موجب اختالف در مدح و ذ ّم گردیده باشد)).
عبارات صدرالمتأل ّهین در مذمّت عشق و نظربازی شهوانی با زیبارویان در برخی آثار دیگر
واضحتر و روشنتر است .وی در ابتدای رسالة کسراألصنام 4بعد از آنکه پیشوایان صوفیّة باطل در
 .1الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص .172
 .2همان ،ص .174
 .3همان ،ص .175

 .4رســالة کســرأصنامالجاهليّة عنوان تألیفی از مرحوم صدرالمتأل ّهین اســت در ر ّد تصوّف دروغین و در ذ ّم و نکوهش
قلنــدران نادان و ریاکار متصوّفه کــه در زمان وی ظهور و بروز فوقالعادهای پیدا کرده و خود را در مقام أولیاء و مقرّبان
إلهی و صوفیّة حقیقی و عارفان راســتین جا زده و از این طریق عوام را فریب داده و از طریق هدایت به جاده ضاللت
منحرف مینمودهاند .و در نقطة مقابل به بیان صفات مقرّبان حقیقی و ویژگیهای عرفای إلهی میپردازد .به نوعی میتوان
گفت این رساله یک دورة فشرده آداب سیروسلوک و مبادی حرکت به سوی خداوند بنا بر مبانی عرفان شیعی است.
انتقاداتی که صدرالمتأل ّهین در این رســاله از صوفیّه کرده و عباراتی که در تبیین مرام آنان آوردهاند ،به قدری متین و
صریح است که بعض ًا حتی مخالفین حکمت و عرفان إلهی از آنها در نقد و تخطئة صوفیّه استفاده میکنند ،البته بعد از
آنکه در کمال بیانصافی خود مؤل ّف را به آنها ملحق مینمایند!
ملصدرا رضواناللـــهعلیه را در
در هر حال این رساله برای کسانی که طالب حقیقت هستند ،طریقة مستقیم مرحوم ّ
اصول سیر إلیاللـــه  ،و نیز تعبّد و تشرّع وی و ضمن ًا دیدگاه او نسبت به اعتقادات و اعمال مدّ عیان دروغین عرفان و

زمان خود را «ناقص در علم و عرفان» و «قاصر در عمل و ایمان» معرفی میکند ،مینویسد:
«أمّا نقصانه في العلم و المعرفة ،فلشهادة جهله و إصراره و ضالله و اغتراره و
کثرة سهوه و خطائه و وفور غلطه و َعمائه .و أمّا قصوره في العمل ،فلکونه محترق ًا
بنار الشّ هوات ،مستغرق ًا في بحر اللذات ،أسيرا ً في أيدي الظلمات ،ملسوع ًا ب َل ْسع
َحیّات النُّعومات ،ن َ َه َشته ثَعابین الشّ هوات و تماسيح الهوى واللـهوات؛ فاليزال يمأل
الجشا ،و أکثر أوقاته في
الجالس و الندماء من ُ
الحشا ویُؤذی ُ
من الشبهة و الحرام َ
المردان ،و المنادمة مع السفهاء و الولدان ،و استماع
التالعب و التمذّ ق ّ
بالصبیان و ُ
التغنّي ،و مزاولة آالتاللـهو و اللعب و الخسران و أسباب السّ هو و الخطأ و النسيان
1
و ال ُمبَعِّدات عن الرحمة و الرحمن و الجنّة و الرضوان».
(گواه نقصان علم و معرفت وی ،نادانی وگمراهی و فریبخوردن اوست؛ نیز خطاها
و اشتباهات فراوان و نادرستیها که ازو سر میزند  .و گواه قصورش در کردار،
شعلهوربودن آتش شهوتها در اوست و غرقهشدنش در دریای لذّ تها .مارهای
تمتّعات دنیوی او راگزیده و اژدرهای شهوات و تمساحهای هواهای نفسانی و
غفلتها او را پارهپاره کردهاند .همواره اندرون خود از شهوتها و محرّمات انباشته
کرده و گندهبوی آن بر همنشینان و ندمای خویش میپراکند .بیشتر اوقاتش به سرگرمی
با کودکان و أمردان و همنشینی با نادانان میگذرد ،وگوشدادن به غنا و آالت لهو و
لعب و هرآنچه که انسان را از رحمت و رحمن و جنّت و رضوان دور سازد).
صدرالمتأل ّهین حتّی خواندن اشعار متناسب با عشق عفیف را در نزد عامّة مردم که قلوبشان
به شهوت آلوده است از اشتباهات مهمّ صوفیه شمرده و مینویسد:
«و أکثر ما اعتاده عامّة المتصوّفة و عوا ّم الوعّاظ في هذا الزمان کلمات مزخرفة
شعريّة يکون تکثيرها في المواعظ مذموم ًا .قالاللـه تعالىَ :و ُّ
اوو َن
الش َع َرا ُء َیتَّبِ ُع ُه ُم ا ْل َغ ُ
ِ
ٍ
یم َ
ون .و قالَ :و َما َعل َّْمنَــٰ ُه الشِّ ْع َر َو َما َین َبغى َل ُه.
* َأ َلت ََر َأن َُّـه ْم ِف کُلِّ َواد َیِ ُ


و مجالس هؤالء القوم مشحونة باألشعار و ما يتعلّق بالتواصف في العشق و جمال
ال َمعاشيق و شمائل المحبوبين و َروح وصالهم و ألم فراقهم .و المجلس اليحويه ّإل
ُ
أجالف العوا ّم و سفهاؤهم .و قلوبهم محشوّة بالشّ هوات ،و بواطنهم غير منفکّ ة عن
االلتذاذات و االلتفاتات إلى الصور الملیحة .فاليحرّک األشعار المشفوعة بالنغمات

تصوّف نشــان میدهد .عالوه بر همة اینها این رســاله در ایجاد عشق و محبّت به سوی پروردگار و شوق به تحصیل
معارف إلهیّه و حرکت به سمت محبوب ازلی جذبة خاصّ ی دارد.
 .1كسرأصنامالجاهليّة ،ص.6
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من نفوسهم ّإل ما هي مستکنّة فيها من األمراض القلبيّة و الشهوات المخفيّة.
و قد قيلَ :مثَل السماع في النفوس َمثَل الزَّ ند و ال ِمقدحة للنار ،فيُهيّج لکلّ أحد ما
یَک ُمن فيه .فمن کان مريضالنفس ناقصالهمّة من العوا ّم و األرذال ،فيشتعل فيهم
نيران الشهوات الخامدة الکامنة التي لمتجد فرصة البروز و االشتعال .فيَزعقون و
يتواجدون و يعدّ ون ذلک محبّ ًة إلهیّ ًة و عباد ًة دینیّةً .سوّد اللـه تعالى وجوههم في
شعرین ،و کشف عن خُ بث باطنهم و َد َغل َسریرتهم
الدا َرین ،و أظهر فضيحتهم بال َم َ
1
في الموقفين».
(آنچه عامّة متصوفه و واعظان بیمایه درین زمانه بدان خو گرفتهاند ،سخنان ظاهر
فریب شعری است که استفادة  فراوان از آن در موعظهها نکوهش شده است؛
خداوند تعالی فرماید« :شعرا را گمراهان پیروی کنند ،مگر ندیدهای که آنها در هر
وادیی گام نهاده و برای سخنان خود هیچ مرزی نمیشناسند؟» و میفرماید« :و ما
او را شعر نیاموختیم و شایستة او نیز نیست».
نُقل مجالس این گروه اشعار است ،شعرهایی در توصیف زیبائی معشوقان و دلربائی
آنان .حضار این مجالس سفلگانی از عوامالناسند
ّ
محبوبان و لذّ ت وصال و درد فراق
با قلبهائی آکنده از شهوات ،و درونهایی که دائم ًا در پی لذّ تبردن و توجّ ه به
زیبارویان است  .با این شرائط خواندن اشعاری چنین با نغمههایی مخصوص
جز برانگیختن آن شهوتهای پنهان و بیماریهای مزمن ،که در درون آنان ریشه
دوانیده است ،کاری نمیکند .
و گاهی اینطور گفته میشودَ :مثَل َسماع در نفوسَ ،مثَل جرقّه و آتشگیر است .
سماع در هر کسی آنچه را در درون او جا گرفته ،به هیجان آرد؛ پس در آن عامی
بیچاره که نفسی مریض و همّتی ناقص دارد ،آتشهای شهوات از زیر خاکستر
بیرون آمده و شعله کشد؛ اینجاست که اینان به وجد آیند و این را محبّتی إلهی و
عبادتی دینی انگارند.
خداوند رویهایشان 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 متعدّ د ،شهوت و عشق شهوانی را
به شدّ ت مورد نکوهش قرار میدهد .به عنوان مثال در ابیاتی این چنین میگوید:

 .1كسرأصنامالجاهليّة ،ص  44و.45

چ ــون ز ش ــهوت آت ــش ان ــدر دل زدی
شـــهوت اینجـــا هیـــزم نیـــران بـــود
آب شـــهوت آتـــش دوزخ شـــناس
هســـت دنیـــا بـــر مثـــال دوزخـــی
ه ــم چنانک ــه س ــوزد ان ــدر اضط ــراب
نـــار شـــهوت نـــار دوزخ میشـــود

مایـــة  نـــار جهنّـــم آمـــدی
اشـــتعالش لیـــک در عقبـــا شـــود
آتـــش او عشـــق زیبـــا َرخ شـــناس
آتـــش او صـــورت زیبارخـــی
شـ ِ
ـهوت اینج ــا کن ــد آنج ــا کب ــاب
1
لیــک آنجــا مشــتعل گــردد بــه خَ ود

 .3·3·3صدرالمتأل ّهین و عشق عفیف

ملصدرا در باب حسن و قبح عشق عفیف چیست؟
امّا نظر نهائی مرحوم ّ
همانطور که گذشت از عبارات کتاب أسفار میتوان فهمید که عشق عفیف ذات ًا ممدوح بوده
و وسیلهای برای وصول به عشق حضرت حق است ولی حکم عملی آن از أسفار استفاده نمیشود.
ملصدرا در کسراألصنام اشارهای دارد که از آن میتوان فهمید که استفاده از
لیکن مرحوم ّ
اصل این عشق را مفید میداند .وی فصل اول از مقالة اولی را به توضیح این مسأله اختصاص داده
که ورود در ریاضات و مجاهدات قبل از تحصیل معارف دین و محکمساختن 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 نبوّت و معاد و انجام اعمال مبتنی بر آن تفسیر کرده  ،و درادامه اغراض
اعمال وعبادات قلبی را در سه امر خالصه مینماید :ترک التفات به مادون حقّ متعال ،استخدام
قوای نفسیّه و بدنیّه در غرض حقیقی خلقت که توجّ ه به حق تعالی باشد ،و تلطیف س ّر برای قبول
تجلیّات .وی دربارة امر سوّم مینویسد:
«و الثالث تلطيف الس ّر بقبول تجليّات الحقّ و تصيير النفس مرآ ًة مجل ّو ًة يحاذي بها شطر
الحقّ ؛ و يعين عليه الفکر اللطيف و العشق العفيف( 2».سوّم لطیف نمودن س ّر برای
قبول تجلیّات حق و تبدیلنمودن نفس به آینهای صاف و روشن که در مقابل جمال
إلهی قرار گیرد .فکر لطیف و عشق عفیف به حصول این حالت کمک مینماید).
بنابراین از دید وی استفاده از اصل عشق عفیف مطلوب است؛ لیکن در اینجا باید به چند
نکته توجّ ه نمود:
 .1چنانکه دیدیم «عشق عفیف» در کالم صدرالمتأل ّهین شامل محبّت أمّهات و معلّمان به
ملصدرا ،ص 121؛ و نیز رک ص  169 ،163 ،137 ،133و .185
 .1مثنوی ّ

 .2کســرأصنامالجاهلية ،ص 38؛ نظیر همین عبــارات را صدرالمتأل ّهین در إیقاظالنائمین ،ص 89نیز دارد .این عبارات
برگرفته از إشارات شیخالرئیس است (رک شرح اإلشاراتوالتنبیهات ،ج ،3ص.)380
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فرزندان نیز میشد ،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 ...منج ّر
میشد به «شدت عشق و وله» تعبیر مینمود .مراتب مختلف عشق هر یک به مقدار خود در تلطیف
نفس و تجمیع هموم مؤث ّر میباشد.
 .2چنانکه 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.
 .3موضوع این فصل از کتاب وی نیز ضرورت تقیّد به احکام شریعت و تبعیّت کامل از آن است.
ملصدرا تصریح
 .4در ادامه خواهیم دید که جمعی از معاصرین و شاگردان و پیروان ّ
نمودهاند 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 حدّ اکثر به زوجه و کنیز است 1و
مواردی که در مظنّة شهوت حرام است در تاریخ از کسی از بزرگان شیعه ثبت نشده است 2و مفاسد
ملصدرا در کسراألصنام دیدیم.
آن را اخیرا ً در بیان ّ
ملصدرا نسبت داد که وی یکی از مقدمات نیکو و افعال حسن
با توجّ ه به این قرائن نمیتوان به ّ
در مسیر سلوک إلیاللـه را نظربازی با زنان یا نوجوانان خوبرو میدانسته تا به حدّ ی 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 میشود ،حسن اصل محبّت شدید است که با توجّ ه به قرائن،
مصداق آن موارد غیرشهوانی و به خصوص مراتب متعارف آن همچون محبّت معلّم به کودکان
3
میباشد.

 .3·4مشایخ طریقت و قاعدة «المجاز قنطرة الحقیقة»

باری ،مرحوم صدرالمتأل ّهین پس از شرح فوائد عشق نفسانی میفرماید:
«ألجل ذلک أمر المشايخ مريديهم في االبتداء بالعشق؛ و قیل :العشق العفیف أوفى 
سبب في تلطیف النفس و تنویر القلب(4».به همین سبب مشایخ مریدان خود را در

 .1تلذّ ذ از چهره یا صوت زیبای همســران و کنیزان از لذّ تهای مباح و بلکه مورد ترغیب شــرع اســت و در ســیرة 
برخی از اهل دل دیده میشــود؛ و گاه از آن به «شــاهدبازی» تعبیر میکنند ،چنانکه از مرحوم فیض نقل شــده است
(قصصالعلماء ،ص 323؛ و رک مناقبالعارفین ،ج  ،1ص .)449
 .2بلکه از افراد مورد اعتماد و اعتبار از اهل سنّت نیز نقل نگشته است؛ چنانکه پس از این خواهد آمد.
 .3توضیح بیشتر دربارة جهات مختلف این امر و احکام شرعی آن در قسمتهای بعدی خواهد آمد.
 .4الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص  173و.174

ابتدای سلوک امر به تحصیل عشق مینمودهاند؛ و گفته شده :عشق عفیف مؤث ّرترین
سبب در تلطیف نفس و تنویر قلب است).
اکنون سخن در این است که آیا مشایخ شیعه نیز از این روش استفاده مینمودهاند یا نه؟
حق این است که عرفاء بزرگ شیعه ،شاگردان خود را از طرقی که ا ّوالً موجب غفلت از
یاد خداست و ثانی ًا دارای مفاسد نوعیّه است ،سیر نمیداده 1و تشویق به عشق به فتیان و فتیات
نمیکردهاند؛ چنانکه از آثار و سیرة آنها معلوم میشود .
در اینجا به عنوان شاهد عبارات برخی از این بزرگان را نقل مینمائیم:
ملهادی سبزواری ذیل همین قسمت از أسفار در حاشیه میفرمایند:
 .1مرحوم حاج ّ
«إذ اليرون [أي المشايخ اآلمرون بتحصيل هذا العشق] سبب ًا أقوی في انتزاع يد
النّفس عن مشتهيات عالم الکون الطبيعي بعد الجذبة أو بعد الریاضات الشرعیّة 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 مؤث ّرتر از این عشق
در قطعنمودن نفس از تعلّقات عالم ماده نمییافتند).
این عبارت نشان میدهد که طریق اقرب از دید مشایخ ،ریاضات شرعیه و جذبه است و
استفاده از غیر آن منوط به ضرورت میباشد.
ملمحمّدتقی مجلسی قدّ سسرّه در
 .2محدّ ث خبیر وعارف گرانقدر شیعه مرحوم آخوند ّ
حخطب ةمتّقین در ضمن مطالبی در این باب میفرماید:
رسالة شر 
«و آنچه مشهور است در میان عوام که گاهی از رسول خدا نقل میکنند و گاهی از
مشایخ صوفیّه که :المجاز قنطرة الحقيقة ،کذب و افتراست علی الظاهر؛ چون در
کتب حدیث و کتب مشایخ صوفیّه ندیدهام .و بر تقدیر صحّ ت ،ممکن است مراد
از آن محبّت جمعی باشد که از جهت خدا باشد مثل محبّت حضرات رسول خدا
صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم و أئمّة هدی علیهمالسّ الم و شیخ و مؤمنان که هرگاه محبّت
 .1این 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 مینمودهاند؛ به عنوان مثال در رســالة لبّاللباب ،پس از نقل طریقــة برخی از فرق صوفیه که
ملحسینقلی همدانی
برای نفی خواطر توجه به ســنگ یا چوب را دســتور میدادهاند ،تصریح شده که طریقة آخوند ّ
رضواناللـهعلیه این طور نبوده؛ زيرا اين طريقه گرچه در نهايت منج ّر به نفي خاطر از ياد غير خداوند متعال میشود،
ولي موجب غفلت موقّت از ياد حضرت حق اســت .و لذا ایشــان و شاگردانشان در نفی خواطر به جز ذکر و مراقبه
عملی نداشــتهاند (رک رسالة لبّاللباب ،ص  140ـ  .)146آری موارد تزاحم و ضرورت حسابی مستقلّ دارد که بدان
اشاره خواهد شد.
 .2الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص .173
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ایشان هلل باشد به محبّت إلهی میرساند».
کالم مجلسی اوّل از آن جهت که وی خرّیت فنّ حدیث و أخبار محسوب شده و بر سیرة 
اهل بیت علیهمالسالم احاطة کامل دارد؛ و از طرفی خود در زمرة مشایخ طریقت بوده و بر آداب،
سیره و مکتوبات عرفاء حقیقی اشراف دارد ،مؤیّد مهمّی بر عرائض گذشته محسوب میشود.
 .3شاهمحمّد دارابی از عرفای شیعه در قرن یازده و دوازده پس از تقریر قاعدة «المجاز
خواص عشق مجازی مینویسد:
ّ
قنطرة الحقيقة» و بیان
«عاشق مجازی که خواهد حقیقی شود ،از یک جا باید دل کنده شود ،زیرا که دل
از مواضع متفرقّه به واسطة عشق مجازی برکنده ،به خالف غیر او که دل از هزار
جا بایدش برداشت .و این ،معنای «المجاز قنطرة الحقیقة» بود که گفته شد ،نه
2
ترغیب بر عشق مجازی .چه ،عشق مجازی مرضی است سوداوی مذموم».
ملسلطان محمد گنابادی در تفسیر خود بعد از آنکه فصل مشبعی در آثار و
 .4مرحوم ّ
خصوصیات عشق نفسانی صحبت میکند ،و نتیجه میگیرد که عشق به حسانالوجوه فیحدّ نفسه
از خصائل شریفه محسوب میشود ،عبارتی دارد که دقیق و جالب توجّ ه است:
«و قد يعرضها ما تصير بسببه مذموم ًة ...مثل تعشّ ق من اشتدّ بتعشّ قه نا ُر الشهوة ،فإن ّه
بسبب اشتداد الشهوة و اقتضاء الفجور يصير مذموم ًا عق ً
ال و ذوق ًا ،و حرام ًا شرع ًا .و
لمّا کان عشق أکثر الخلق مورِث ًا الشتعال الشهوة و مؤدّي ًا بهم إلى الفجور ورد النهي
عن النظر إلى األمارد و التشبّب باألجانبة و ذ ّم أهل الذوق ذلک کما قال المولوي:
عشـــقهایی کـــز پـــی رنگـــی بـــود

3

عش ــق نب ــود عاقب ــت ننگ ــی ب ــود»

(گاهى بر این عشق چيزى عارض مىشود كه به سبب آن مذموم و ناپسند مىشود ...
مانند عشقورزى كسى كه با عشقورزى آتش شهوتش اشتداد پيدا كند ـ خواه نفس
بهيمى او غالب بر نفس انسانىاش باشد يا مغلوب ـ چه اینكه این عشق به سبب
اشتداد شهوت و اقتضاء فسق و فجور از نظر عقل و ذوق ناپسند ،و از نظر شرع
حرام میگردد.
 .1شــرح خطبةمتّقین ،ص  65و66؛ و رک کتابالمســئوالت (مطبوع در دفترسوم میراثاســامیایران) ،ص 700؛
اصولفصولالتوضیح (مطبوع در صفویهدرعرصةدین ،فرهنگوسیاست ،ج ،)2ص .653
 .2مقاماتالســالکین ،ج  ،2ص  .159جالب توجّ ه اســت که بر اساس پارهای از مدارک احتمال دارد وی از شاگردان
ملصدرا باشد (رک تاریخحکماءوعرفایمتأخّ ر ،ص  118ـ 120؛ مقدّ مة مقاماتالسالکین ،ص  1ـ .)4
ّ

ملسلطان محمد در باب عشق نکات مفیدی دارد که جهت مزید استفاده از آن
 .3بيانالسعادة ،ج ،2ص356؛ عبارات ّ
همراه با توضیحی دربارة شخصیت و تفسیر وی در قسمت ضمائم کتاب آورده شده است (رک ضمیمة  ،4ص.)235

و چون عشق بيشتر مردم موجب اشتعال آتش شهوت گشته و منج ّر به فجور و
گناه مىشود از نگاهكردن به أمردان و عشقورزیدن به زنان نامحرم نهى وارد شده،
و اهل ذوق آن را ناپسند دانستهاند .چنانکه مولوى گفته است:
عشـــقهايى كـــز پـــى رنگـــى بـــود   

عش ــق نب ــود عاقب ــت ننگ ــى ب ــود).

علمه
 .5در کتاب شریف نورمجرد مؤلف محترم از والد بزرگوارشان عارف کامل مرحوم ّ
طهرانی قدّ سسرّه نقل میفرمایند:
«انسان نباید عشق غیر خدا را در دل راه دهد؛ ولی این عشقهای مجازی که دامن
برخی را میگیرد ،اگر قنطره و پلی به سوی حقیقت شود و عاشق را در آتش
محبّت خدا بیندازد و سر از عشق خدا درآورد ،کیمیای سعادت نصیبش شده و
خیلی ارزش دارد».
و سپس طی توضیحاتی میفرمایند:
علمۀ والد رضواناللـهتعالی علیه همین
«مراد از عشق مجازی در فرمایش مرحوم ّ
عشق مجازی نفسانی است ،نه عشق حیوانی که مذموم است .و البته همین عشق
نفسانی نیز برای افراد عادی در شریعت مقدّ سه مورد سفارش و ترغیب نیست .ولی
اگر برای کسی حاصل شد زمینة بسیار مساعدی برای تحصیل عشق به معشوق
1
حقیقی میباشد».
و بالجمله نگارنده ـ علیرغم فحص و تتبّع ـ تا به حال در هیچیک از رسالهها ،نامهها و
دستورالعملهای عرفاء عظام شیعه قدّ ساللـهأسرارهم برخورد نکردهام که امر به نظربازی و تحصیل
عشق مجازی به زیبارویان نموده باشند.
آری ،همانطور که سابق ًا عرض شد عشق نفسانی منحصر در عشق به فتیان و فتیات
نمیباشد ،و در برخی موارد و شرایط نه تنها موجب غفلت از یاد خدا نمیگردد ،بلکه ممدّ سالک
در حرکت به سمت خداست .و بر این اساس در سیرة مشایخ شیعه دستور به محبّت و خُ لّت بین
أخلء روحانی و رفقای طریق و عشق به استاد طریق و امام معصوم دیده میشود ،کما اینکه در
ّ
عبارات مرحوم مجلسی هم بدان اشارهای رفته بود.
2
بله ،عشق نفسانی به فتیان و فتیات ـ و گاه امر به آن ـ در سیرة برخی از مشایخ که در
فضای اهل سنّت تربیت شدهاند دیده میشود .ولی خوب است بدانیم حتّی در میان بزرگان ایشان

 .1نورمجرّد ،ج  ،1ص  454و.455
 .2رک عشّ اقنامه (مطبوع در مجموعهآثارفخرالدینعراقی) ،ص  403و.404
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نیزعشق به أمردان چندان موجّ ه نبوده و آن را به طور مطلق ،مستحسن نمیشمردهاند .عباراتی که
ملعبدالرحمن جامی در نفحات در ترجمة احواالت شیخ أوحدالدین حامد کرمانی آورده است ،به
ّ
خوبی از این مسأله پرده برمیدارد:
«در رسالة اقبالیّه مذکور است که :شیخ رکنالدین عالءالدوله سمنانی رحمهاللـهتعالی
گفته است که« :آن روز که قافله در مِنی بود یکی از مریدان شیخ شهابالدین
سهروردی قدّ ساللـهتعالیروحه آنجا بود .به زیارت وی رفتیم؛ الحق بس مردی
عزیز بود .ساعتی بنشستیم و از هر نوع سخنان میرفت؛ از وی پرسیدیم که ما
شنیدهایم که شیخ شهابالدین قدّ سسرّه ،شیخ أوحدالدین کرمانی را مبتدع خوانده
و ِ
پیش خود نگذاشته است؛ راست است؟ آن پیر گفت :بلی ،و من در آن مجمع در
خدمت شیخ حاضر بودم که کسی ذکر شیخ اوحدالدین میکرد ،فرمود که :پیش من
نام وی مبرید! او مبتدع است».»...
شیخ جامی که خود از مشایخ اهل سنّت است سپس در توضیح کالم مزبور
مینویسد:
«میتواند بود که مراد شیخ شهابالدین قدّ سسرّه به ابتداع وی آن بوده است که
میگویند وی در شهود حقیقت توسّ ل به مظاهر صوری میکرده ،و جمال مطلق
را در صور مقیّدات مشاهده مینموده ،چنانکه گذشت که شیخ شمسالدین تبریزی
قدّ سسرّه از وی پرسید که :در چه کاری؟ گفت :ماه را در طشت آب میبینم! پس
شیخ شمسالدین گفت که :اگر بر قفا ُد َمل نداری چرا بر آسمانش نمیبینی؟!
و پیش موالنا جاللالدین رومی قدّ سسرّه گفتند که :وی شاهدباز بود ،امّا پاکباز
1
بود .خدمت مولوی فرمود که« :کاش کردی و گذشتی!»».
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 اینچنین میگوید:
«حسن ظنّ بلکه صدق اعتقاد نسبت به جماعتی از أکابر چون شیخ احمد غزالی
ُ
و شیخ أوحدالدین کرمانی و شیخ فخرالدین عراقی قدّ ساللـهتعالیأسرارهم که به
مطالعة جمال مظاهر صوری حسّ ی اشتغال مینمودهاند ،آن است که ایشان در آنجا
 .1شمسالدین احمد افالکی در مناقبالعارفین ،ج ،1ص  440مینویسد:
ِ
میراث بد گذاشتَ ،ف َله ِوز ُرها
همچنان روزی حضرت موالنا فرمود که« :شــیخ اوحدالدین در عالم
و ِوز ُر َمن َعمل بها».
مفصلی دارد که جالب توجّ ه است .این
موالنا همچنین در بیان هویّت عشق مجازی و نسبت آن با عشق حقیقی ابیات ّ
ملحسین کاشفی سبزواری در لبّلبابمثنوی ص  356ـ  360یکجا گرد آورده است.
ابیات را ّ

مشاهدة جمال مطلق حقّ سبحانه میکردهاند ،و به صور حسّ ی مقیّد نبودهاند .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 .واللـه تعالی أعلم
1
بأسرارهم».
و امّا حکایاتی که در کتاب مجالسالعشّ اق از عشقبازی عرفا مطرح شده ،و برای هر یک
معشوقی مجازی معرّفی شده  ،و از این کتاب به سایر تراجم و تذکرهها سرایت نموده است ،اکثر
قریب به اتّفاق آن مجعول و بیاساس است .در مورد این کتاب در آتیه صحبت خواهیم نمود.
در انتها باز هم یادآور میشویم که اگر هم در میان اهل سلوک حقیقی 2چنین پدیدهای
تحقّق داشته ،از مقولة 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 هجمهها و زشتترین نسبتها
قرار دادهاند ،فرسنگها فاصله دارد .به حکایتی که در نفحات در مورد عشقبازی فخرالدین عراقی
ذکر شده است توجّ ه کنید:
«روزی در بازار کفشگران میگذشت ،نظرش بر کفشگر پسری افتاد ،شیفتة 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 حرفة 
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 دکّان کفشگر بنشستی ،و فارغ البال در روی او نظر کردی و اشعار خواندی و
گریستی .مدّ عیان این خبر به سلطان رسانیدند .از ایشان سؤال کرد که« :این پسر را
به شب ،یا به روز ،با خود میبرد؟» گفتند« :نه ».گفت« :با وی در دکّان خلوتی
میسازد؟» گفتند« :نه ».دوات و قلم خواست و بنوشت که هر روز پنج دینار دیگر
 .1نفحاتا ُالنس ،ص  587ـ 589؛ باید توجّ ه کرد که در بین مشــایخ دو مســأله مطرح بوده اســت .1 :مشاهدة جمال
مطلق در مظاهر صوری  .2عشق نفسانی .رابطة بین این دو مسأله عموم منوجه بوده و در آثار و خواص با هم متفاوت
میباشند .طریقة أوحدالدین کرمانی ،مشاهدة جمال صوری بوده بدون عشق و سوختن ،کما اینکه از ظاهر احوال وی
که در نفحات مذکور است برمیآید .و امّا محل کالم صدرالمتأل ّهین عشق نفسانی است.
 .2تعبیر «اهل سلوک حقیقی» در خصوص عبارت فوق ،در مقابل افرادی است که از عناوین سلوک و تصوّف و ...در
جهت مطامع نفسانی خویش استفاده میکردهاند و قیدوبندی به شریعت نداشتهاند ،نه خصوص عرفاء شیعه.
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بر وظیفة خادمان شیخ فخرالدین عراقی بیفزایند».
غرض از نقل این حکایت تأیید این عملکرد نیست ،چه اینکه به نظر ما این عمل وخصوص ًا
تظاهر به آن اشتباه و مخالف سیرة أئمّة طاهرین و عرفاء کاملین میباشد؛ بلکه غرض ،تنبیه به
برداشتهای ناصواب مخالفین در قالب ارائة نمونههای عینی این جریان است.

 .3·4·1صحّ ت طریق یا صحّ ت نتیجه
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نکتهای که تذکّرش خالی از فائده نیست اینکه خطابودن عملکرد شیخ فخرالدین عراقی
و مخالفت آن با سیرة معصومین ـ گرچه شاهد انحراف طریق وی است ـ امّا دلیل بر انحراف
شخص وی نیست؛ بلکه چه بسا وی به مقامات عالی توحیدی دست یافته باشد؛ چنانکه از آثار وی
چون لمعات و دیوان اشعار میتوان حدس زد و برخی از بزرگان عرفای شیعه نیز از وی تجلیل
2
نمودهاند.
س ّر مسأله این است که طریق شرع مقدّ س طریق أقوم است؛ یعنی نزدیکترین و هموارترین
و بیخطرترین راه رسیدن به خداوند که عالوه بر کمال فرد کمال جامعه را نیز به دنبال دارد؛ ولی
طریق انحصاری نیست  .راههای دیگری نیز برای وصول به کمال هست که به جهت خطرات
شخصی یا مفاسد نوعی شرع مقدّ س از آن نهی فرموده و کسانی که از نهی شارع آگاه نباشند ممکن
است در سایة اخالص و توکّل از همین راههای پرمخاطره مسیر لقاء إلهی را طی کرده و به سالمت
به مقصد برسند.
بسیاری از آداب و سننی که میان صوفیه مرسوم بوده است ،از این قبیل است؛ همچون
عزلتهای درازمدّ ت ،تمرکز بر جمادات ،و چرخزدن برای تحصیل حضور قلب و آرامش ،استفاده
از موسیقی  3،نظربازی و عشق مجازی و...
 .1نفحاتا ُالنس ،ص  601و.602

 .2چنانکه مجلسی اول قدّ سسرّه در موضعی از وی به «حضرت شیخ العارفین» یاد میکند( .شرح خطبةالبیان (مطبوع
در دفتر پنجم میراثحوزةاصفهان) ،ص )62
 .3گرچه تشــخیص موضوع موســیقی در برخی موارد جای تأمّل دارد ،ولی حق حرمت مطلقة آن است؛ و مهمترین
دلیل آن ـ گذشــته از روایات فراوان متعاضده و اتّفاق امامیّه در عصور گذشته و ارسال مسلّم آن ـ سیرة همة اصحاب
بر مداومت در ترک همة 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 توجّ ه به
علمه آيةاللـه حسینی طهرانی قدّ سسرّه فرموده بودند:
آخرت قابل انکار نیست .مرحوم ّ
«مسلّم ًا 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 مقدّ س همة انواع آن را
تحریم فرموده و نخواسته که بندگان از این طریق به سوی خداوند حرکت نمایند».

همة این موارد ذات ًا دارای منافعی است و طبیعی است که عدّ های که محبّت خداوند و عزم
وصال وی در قلوبشان جای گرفته و به دنبال درمان دردهای باطنی خویش میگردند و دستشان
از مکتب تربیتی أهل بیت علیهمالسالم ـ به جهت زندگی در میان اهل تسنّن یا کمبود منابع روائی
یا مجتهدنبودن یا ...ـ کوتاه است ،به دامان این راهها پناه ببرند و با اینگونه کارها آتش عشق را
فرونشانده یا نفس را از تالطم خواطر آرام کنند .
بنابراین آنچه در لسان بزرگان ،در مدح و تمجید از برخی عرفا آمده ناظر به محصول
سلوک آنها و نتیجة آن میباشد ،نه مسیری که ایشان در حرکت به سوی خداوند پیمودهاند .سیرة 
یمعنوی و لمعات
عملی امثال مولوی و عراقی برای ما قابل اعتماد نیست ،ولی کتابهائی چون مثنو 
که محصول مجاهدات ایشان در راه لقاء خداست دربرگیرندة معارف گرانقدری است که غفلت از
آن شایسته نیست.
بنابراین نمیتوان به صرف دیدن برخی أعمال ایشان که در مکتب تربیتی أهل بیت علیهمالسّ الم
از آن اثری نیست ،مجموعة میراث علمی عارفی را کنار گذاشت.

 .3·4·2نکاتی دربارۀ امر مشایخ طریقت به تحصیل عشق نفسانی

در مورد امر مشایخ طریقت به تحصیل عشق در ابتدای سلوک ،توجه به نکاتی ضروری
مینماید:
 .1همانطور که سابق ًا گذشت امر مشایخ ،امر به عشق نساء أجنبیّه یا غلمان أمرد نبوده است،
بلکه شامل عشق به خود استاد ،رفقای طریق و ...میشود و این به حسب روش تربیتی آن شیخ
متفاوت است.
 .2امر به تحصیل عشق توسّ ط مشایخ به دو نحوه قابل تصوّر است:
 	 الف) امر تکوینی :به این صورت که استاد با تصرّف در نفس شاگرد او را مبتال به عشق
نماید .واضح است که در این صورت تکلیفی متوجه مرید نمیباشد ،چرا که عشق به صورت
ناخودآگاه و غیراختیاری در نفس وی ایجاد شدهاست.
ب) امر تشریعی :که در این صورت استاد در حقیقت ،امر به تحصیل مقدّ مات عشق
(مانند تلطیف نفس ،اجتناب از أطعمة ثقیله ،پرهیز از ارتکاب معاصی و باالخره توجه و تمرکز
بر روی محاسن فردی نیکوصورت یا دارای جاذبه و لطافت) مینماید .چرا که خود عشق امری
اختیاری نیست و طبع ًا نمیتواند متعلّق امر واقع شود.
  .3از آنجا که می دانیم مشایخ طریقت و ارباب سیروسلوک حقیقی ،تصریح دارند که
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 مقدّ س میباشد .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 میشده است .همانطور که در خالل مباحث گذشته تذکّر دادهایم 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 مسلّم ًا حالل و
حتّی مطلوب شارع و مستحب میباشد (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 مقرّر است که اگر إتیان واجبی متوقّف بر امر حرامی باشد و
در عین حال آن امر حرام مقدّ مة منحصرة واجب باشد ،در این حال باید دید کدام یک از مقدّ مه
و ذیالمقدّ مه اهمیّت بیشتری دارد و چنانچه ذی المقدمة واجب ،نسبت به مقدّ مة حرام أهمّ یا
محتملاألهمیّه باشد ،بنا بر قواعد باب تزاحم حرمت مقدّ مه از فعلیّت میافتد و ارتکاب آن حالل
يا واجب میگردد .
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
حب ریاست میباشد ،هیچ راهی جز عاشقشدن وی به
منشأ محرّماتی چون کبر و ُعجب و حسد و ّ
عشق نفسانی ندارد ،همچون همه موارد تزاحم که حکم ،تقدیم أهمّ یا محتملاألهمیّه است ،در این
مورد نیز چون مفسدة صفات رذیلة مذکوره بیش از مفسدة عشق نفسانی موقّت است ،تبع ًا تهذیب
نفس از این صفات اهمیّت بیشتری پیدا میکند و حرمت عشق مزبور از فعلیت ساقط میشود؛
مانند سقوط حرمت عبور از زمین غصبی برای نجات نفس محترمه از غرق؛ و مانند سقوط حرمت
بسیاری از محرّمات برای درمان امراض جسمانی که اهمّیت آن از امراض روحی به مراتب کمتر
1
است.
ملهادی سبزواری قدّ سسرّه
در هر حال بنابراین دو وجه ـ که اصل آنها توسط مرحوم حاج ّ
مطرح شده ،و با مختصر تفاوتی ارائه گردید ـ فعل مشایخ مزبور از نظر فقهی صحیح خواهد بود
 .1البتّه بايد توجّ ه نمود چنين احتمالي دربارة برخي افراد در شــرائط خاص قابل طرح اســت و مســلّم ًا راه عمومي
درمان اين صفات رذيله چنين نيست؛ زيرا اگر چنين بود ،شرع مقدّ س به عنوان يك دستور عمومي ترغيب به اين امر
مينمود ،در حالي كه در شريعت اين امر به عنوان اوّلي مرجوح ميباشد.

1

و دیدگاه آنها بنا بر فتوای خودشان منطبق بر شرع میباشد.
به هر روی عمده این است که انسان در برخورد با مسائل به دیدة انصاف و حقجویی نظر
کند و با قضاوتهای از پیشتعیینشده وارد مسأله نشود .لیکن مخالفین حکمت و عرفان که از
حقیقتجویی به لفظی اکتفا کردهاند و از ابتدا با سوءظن به این مسائل نگریسته و نتیجه را از پیش
گرفتهاند ،نه تنها در مسائلی که احتیاج به تأمّل و تعلّم از استاد دارد ،بلکه حتّی در مثل چنین موردی
که توجیه علمی آن توسط خود اهل حکمت مطرح شده است ،بدون تأمّل از روی آن عبور نموده
و حکم به بطالن و مخالفت آن با شرع نمودهاند ،چنانکه در بخش «نقد» خواهیم دید.

 .3·5تفسیری دیگر از قاعدة «المجاز قنطرة الحقیقة»

در فصول گذشته تقریر مرحوم صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیه و جمعی از متقدّ مین را از
نمودیم .محصل آنچه گذشت این بود که محبّت
ّ
قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة» به تفصیل مطرح
مجازی در صورتی که شدّ ت یابد به طوری که تمام همّ و غمّ عاشق را متمرکز و منحصر در خود
نماید ،یکی از بهترینهای راههای وصول به عشق حقیقی یعنی عشق خداوند متعال است ،چرا که
شخص عاشق در چنین حالتی فقط با یک مانع روبروست و آن تعلّق 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 ،قاعدة فوق ناظر به مقام ثبوت و حاکی از یک واقعیت
خارجی است .لیکن این قاعده به معنای دیگری نیز به کار میرود که ناظر به مقام إثبات میباشد
 .1عبارت مرحوم حاجی در حاشیة أسفار چنین است:
«إن قلت :المشــایخ یلتزمون التوفیق بین أوضاع الشریعة و الطریقة ،و المحقّقون منهم في هذا الجمع
متوغّلون و بهذا األصل الشامخ متصلّبون و هذا األمر کیف یوافق الشریعة المطهرة؟
قلت :لعلّهم وجدوا رخص ًة من رموزها و دقائقها و لعلّهم جوّزوا اجتماع األمر و النهي کما جوزّه کثیر
من المتشرّعة ،فالخروج من الدار المغصوبة مأمور به و منهيّ عنه ،ألنّ هذا الخروج بعینه تصرّف في
مال الغیر بدون إذنه ،و إخراج الزاني حشفته من فرج المرأة مأمور به و منهيّ عنه نظير ما مرّ ،فشيء
واحد مبغوض و مطلوب للشارع المقدّ س من جهتين .و بسطه موکول إلی موضعه واللـــه تعالی هو
العالم باألسرار( ».الحکمةالمتعالیة ،ج  ،7ص .)174
ملهادی به اجتماع امر و نهی دقیق نیســت ،و آنچه در متن گذشت مناسبتر و دقیقتر است؛
البته تعبیر مرحوم حاج ّ
و گویا مراد ایشان اجتماع شأنی امر مقدّ می با نهی نفسی است.
علمه ســمنانی از عبارت مرحوم حاجی چنین برداشــت نموده که مراد وی اجتماع
الزم به تذکّر اســت که مرحوم ّ
امر مشــایخ با نهی شارع اســت؛ و از این سخن اظهار شگفتی نموده است .در حالیکه صریح کالم وی «فشيء واحدٌ
مبغوض و مطلوب للشــارع المقدّ س من جهتين» اجتماع امر و نهی شــرعی است .با تأمّل در توضیحات متن ،اشتباه
مرحوم سمنانی کام ً
ال روشن میشود (رک حکمتبوعلیسینا ،ج ،1ص  .)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 میآید ،و
خصوصیّات و رفتارهایی که از آنها سر میزند و مقاماتی که عاشق در عشق مجازی به محبوب خود
طی میکند ،آیه و نشانهای است از خصوصیّات و مراتب ُعشّ اق در عشق حقیقی(عشق به خداوند)؛
و با دقّت و پیگیری و مطالعه در احواالت عاشقا ِن مبتال به عشق مجازی ،میتوان سر نخهایی در
ظرائف و دقائق عشق حقیقی به دست آورد .یکی از دالیلی که برخی از شاعران صوفیمسلک مانند
عبدالرحمن جامی و نظامی گنجوی مبادرت به ایجاد منظومههایی عاشقانه چون یوسفوزلیخا،
یومجنون ،خسرووشیرین و ...نمودهاند همین مسأله است.
لیل 
علمه آيةاللـه حسینی طهرانی قدّ سسرّه مینویسند:
عارف کبیر مرحوم ّ
«قیس بن ُملوّح عامری ابیاتی راجع به عشق و محبت دختر عمویش لَی َلی عامریّه
سروده است که حقيق ًة 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
صورت ظاهر دربارة  عشق مجازی میباشد ،ولیکن در واقع حاوی نکات عالیة 
کلیّة عا ّمهای است که دربارة هر عاشق صادقی صدق میکند .و مخصوص ًا راجع به
عشق به خداوند متعال ،به طور شگفت انگیزی از اسرار سلوک إلیاللـه و وصول
إلیاللـه و فنای در ذات اقدس وی پرده بر میدارد ،و س ّر أعظم حجابهای معنوی
را روشن میسازد ،و دقیقترین طرق ُموصله به مقام اقدس و حضرت مقدّ سش را
1
ارائه میدهد».
علمه طباطبائی
و نیز ايشان در کتاب شریف مهرتابان در ضمن مباحثاتی که با حضرت ّ
قدّ سسرّه در مورد فناء فیاللـه داشتهاند ،بعد از استشهاد به ابیاتی راجع به عشق مجازی میفرمایند:
«چقدر این اشعار نغز و آبدار است! اصوالً عشق مجازی قنطرة 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 میرود چقدر میتواند نشانگر و روشنگر همان
2
عشق حقیقی باشد.»...
نیز از جمله شخصیتهایی که قاعدة مزبور را چنین تفسیر نمودهاند ،مرحوم آيةاللـه آخوند
ملّزینالعابدین گلپایگانی رضواناللـهعلیه است .ایشان بعد از نقل حکایات متعدّ دی در احواالت
ُعشّ اق مجازی و تطبیق آنها بر حاالت عشّ اق إلهی میفرماید:
.1اللـهشناسی ،ج  ،1ص .120
 .2مهرتابان ،ص .260

ُ
العکوف عليه
«ثمّ ما ذکرناه ـ من قنطريّة المجاز للحقيقة ـ هو الصحيح الذي ينبغي
و تقضي به العقول؛ فقد علم أولواأللباب أنـّه يُستدلّ بالشاهد على الغائب و بما
هاهنا على ما هناک ...فالدنيا بما فيها دليل على اآلخرة ،و الشاهد مرآة معرفة الغائب،
الرب سبحان هوتعالى و ما خلق
و هذه النشأة قنطرة الوصول إلى اآلخرة و إلى معرفة ّ
1
اللـه الجنّ و اإلنس ّإل ليعرفونه بهم و بسائر المخلوقات و يعبدونه».
همچنین محدّ ث کبیر سید نعمةاللـه جزائری رحمةاللـهعلیه ناظر به همین تفسیر از قاعده
است آنجا که مینویسد:
حب الناس
حب اللـه سبحانه و بين ّ
الحب مقول باالشتراک بين ّ
ّ
« ...و حيث إنّ
لمحبوبهم ـ مع أنّ محلّهما واحد و هو القلب ـ فال بأس باإلشارة إلى بيان مراتبه و
حباللـه تعالى ،لِما اشتهر من
حب النّاس على مراتب ّ
تطبيق کلّ مرتبة من مراتب ّ
2
قولهم :المجاز قنطرة الحقيقة».
در هر حال ،چنانکه مالحظه میشود این تفسیر از عبارت «المجاز قنطرة الحقيقة» با تفسیر
مرحوم صدرالمتأل ّهین در فصل مورد بحث در أسفار کام ً
ال متفاوت است؛ و لیکن چون برخی از
مخالفین عرفان و حکمت ،غافل از تفسیرهای مختلف این قاعده به صرف تشابه لفظی برداشتهای
4
ناصوابی از عبارات بزرگان کردهاند 3،به توضیح در این باره پرداختیم.

 .3·6صدرالمتأل ّهین و تجویز لواط!

آخرین مطلبی که در این فصل از کتاب شریف أسفار مطرح شده ،این است که متّحدشدن
خواص امور روحانیّه است .طرح این بحث به مناسبت نقل کالم
ّ
دو جسم محال است و اتّحاد از
5

 .1رسالة روحاإلیمان (مطبوع در أنوارالوالية) ،ص.167
 .2األنوارالنعمانية ،ج  ،3ص .161
.3رک ص  ،146اشکال هجدهم.
« .4المجاز قنطرة الحقيقة» تفســیر سوّمی نیز دارد که اجمال آن چنین است :عشق مجازی ـ هر چند به صورت حالل
و مقارن با طیب و طهارت هم امکانپذیر اســت و از نعمات خداوند محســوب میشــود ـ لیکن به مثابة قنطره و پل
میماند 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
ملصدرا در این فصل به این تفســیر نیز اشاراتی شده است
طریقیّت آن برای عشــق حضرت حق .در عبارات مرحوم ّ
(الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص  )175و مرحوم گلپایگانی نیز این احتمال را ذکر نمودهاند (أنوارالوالية ،ص .)168
 .5البته نکات دقیق و فراوان دیگری نیز در این فصل توســط صدرالمتأل ّهین قدّ سســرّه 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 نمودهاند .مرحوم صدرالمتأل ّهین
رضواناللـهعلیه بعد از نقل این تعریف میفرماید :این گفتار گرچه پسندیده است ولی ُمجمل است
و نیاز به تفصیل دارد ،باید مشخّ ص شود که این اتّحاد کدام یک از اقسام اتّحاد میباشد؟
ایشان سپس به طور مشروح در مقام پاسخ بر میآید و با ارائة شواهد مختلف اثبات میکند
که اتّحاد بین دو شیء در جسم و جسمانیّات ابدا ً امکان ندارد و آنچه در حالت عشق تحقّق مییابد،
خواص روح و نفس است.
ّ
اتّحاد نفس عاشق با صورت معشوق است؛ بنابراین اتّحاد از صفات و
وی در قسمت پایانی فرمایشات خود مطلبی را به عنوان شاهد بر گفتار فوق مطرح میکند .
از آنجا که این مطلب موجب سوء استفادة 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 .صدرالمتأل ّهین میفرماید:
«و ألجل ذلک ،أنّ العاشق إذا اتّفق له ما کانت غاية متمنّاه ،و هو الدن ّو من معشوقه و
الحضور في مجلس صحبته معه؛ فإذا حصل له هذا المتمنّى يدّ عي فوق ذلک ،و هو
تمنّي الخلوة و المجالسة معه من غير حضور أحد؛ فإذا سهل ذلک و خلّي المجلس
ٍ
لحاف واح ٍد و
عن األغيار تمنّى المعانقة و التقبيل ،فإن تيسّ ر ذلک تمنّى الدخول في
ُ
الشوق بحاله ،و حرقة النفس
االلتزام بجميع الجوارح أکثر ما ينبغي؛ و مع ذلک کلّه
1
کما کانت ،بل ازداد الشوق واالضطراب ،کما قال قائلهم :
النفـــس بعـــدُ َمشـــوقة
اُعانقهـــا و
ُ
ـم فاه ــا ک ــي ت ـ َ
ـزول حرارت ــي
و ألثَ ـ ُ
کأنّ ُفـــؤادِي لیـــس یُشـــ َفى َغلی ُلـــه

إلیهــا و هــل بعــدَ العِنــاق تَدانــي ()1
فیَ ــزدا ُد م ــا أل َق ــى م ــن ال َهیَج ـ ِ
ـان ()2
ـان یَتَّحـ ِ
ِســوى أن یُــرى الروحـ ِ
ـدان ()3

و السبب اللمّي في ذلک أنّ المحبوب في الحقيقة ليس هو العظم و ال اللحم و ال
شيء من البدن ،بل و اليوجد في عالم األجسام ما تشتاقه النفس و تهواه ،بل صورة
2
روحانيّة موجودة في غير هذا العالم».
(و بدین سبب که مطلوب ،اتحاد با صورت روحانیّه است نه جسمانیّه ،اگر فرض
شود که برای عاشق غایت تمنّای او که نزدیکشدن به معشوقش و حضور در
مجلس صحبت اوست ،میسور گردد ،بیش از این را آرزو میکند که مجالست با وی
بدون حضور احدی میباشد؛ و اگر تمام اینها میسّ ر و امکانپذیر گردد و مجلس از
اغیار فارغ شود ،عاشق تمنّای معانقه و بوسیدن مینماید؛ اگر آنهم میسّ ر و ممکن

 .1ظاهرا ً شعر از ابنالرومی است.

 .2الحکمةالمتعالية ،ج  ،7ص .178

گردد عاشق داخلشدن 1در لحاف واحد و اتصال به بدن معشوق را با جمیع اعضاء
بدنش به بیشترین مقدار جائز تمنّا مینماید .با همة 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 میگذارد ،همچنانکه شاعری از عشّ اق گفتهاست:
 .1من با محبوبهام معانقه مینمایم ،و لیکن نفس من پس از معانقه باز اشتیاق به
سوی او دارد؛ و مگر امکان دارد از معانقه هم به او نزدیکتر شد (که من شوق
آنرا دارم) ؟!
 .2و دهانش را بوسه میزنم تا حرارت من تسکین یابد ،اما در اثر این برخورد
هیجان درونیم زیاده میگردد.
آتش ِ
 .3گویا غلیان ِ
قلب مرا هیچ چیز چاره نمینماید مگر آنکه دیده شود که دو
روح یکی شدهاند.
و سبب لِمّی 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 کلّی 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 میباشد که در غیر این عالم موجود است).
ملصدرا در أسفار بود که ما بدون هیچ تصرّفی آنرا نقل
آنچه نقل شد عین کلمات مرحوم ّ
نمودیم .اکنون میگوییم هر کس به مدّ عای آن مرحوم دقّت کند و با توجه به آن ،عبارات فوق
را مطالعه کند و مهمتر از همه انصاف را رعایت نموده و تهمتزدن و إسقاط شخصیت مرحوم
ملصدرا را ـ به هر قیمتی ـ از أوجب واجبات بر خود نداند ،در این عبارات مطلبي خالف واقع،
ّ
يا بیادبی ،يا ترویج فحشاء یا ـ معاذ اللـهـ «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 عشّ اق نیز چنین مطلبی را تأیید میکند؛ چنانکه
ملصدرا به معنای جماع و آمیزش نمیباشــد ،بلکه به معنای داخلشــدن و ورود
 .1کلمة «دخول» در عبارت مرحوم ّ
بوده ،و متعلّق آن «في لحاف واحد» میباشــد .در اینباره عالوه بر اینجا در بخش «نقد» توضیحاتی ارائه خواهد شــد
(رک ص ،141اشکال دوازدهم).
 .2ممکن است خوانندة محترم نسبتدادن این مورد اخیر را به مرحوم صدرالمتأل ّهین به واسطة این عبارت بعید و حتّی
غیرممکن بداند؛ امّا متأسّ فانه برخی از اهل علم در اثر بیدقتی یا غرضورزی چنین نسبتی را بدان مرحوم داده و آن را
میان عوا ّم پخش نمودهاند (نمونههایی از این دست را در مقدّ مه و بخش «نقد» همین کتاب آوردهایم).
علمه آيةاللـــه حسینی طهرانی رضواناللـهعلیه در نامهای مختصر در جواب فردی که از صحت این انتساب
مرحوم ّ
پرسیده است ،آن را افترا و اتّهامی غیر قابل آمرزش دانستهاند .متن این نامه در ضمیمۀ  ،5ص  245آمده است.
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میبینیم عاشق و معشوق در برخی مواقع از لحاظ جسمی به نهایت قرابت و نزدیکی میرسند ،امّا
بالوجدان مشاهده میشود 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 درجة خود تحقّق یافته و دیگر وجهی برای
اشتیاق به آن وجود ندارد .
باید دانست که اصل این عبارت از رسائل إخوا نالصفاء است که آورده است:
«و ذلک أنّ همّة العاشق و مناه هو الدن ّو 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 بجميع الجوارح أکثر ما يمکن و
مع هذه کلّها الشوق بحاله الينقص شيئ ًا بل يزداد و ينمو کما قيل:
							

اُعانقه ــا و النف ــس بع ــد َمش ــوقة

80

1

إليهــا و هــل بعــد العنــاق تدانــي»

آنچه در فهم این عبارت از نظر حکما مهمّ 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
تماس کامل با معشوق در عشق نفسانی
ّ
حب تقبیل و معانقه و
رسالةالعشق خود توضیح میدهد که ّ
2
خواص عشق حیوانی شهوانی است؛ زیرا مباضعه موجب
ّ
حب مباضعه از
نیز وجود دارد ،ولی ّ
ازدیاد اتّحاد بدن عاشق و معشوق نمیگردد .و به همین جهت است که مادران از فرط محبّت به
کودکان آنها را بارها بوسیده و در آغوش میفشرند که این مقتضای طلب اتّحاد است؛ ولی هیچ
شهوتی در میان نیست ،و تقاضای مباضعه نیز به قلب کسی خطور نمیکند.
بنابراین اینگونه عبارات اص ً
ال ناظر به مقاربت و نزدیکی جنسی نیست تا چه رسد به
تجویز آن.
ملصدرا بازهم بیش از پیش رعایت ادب و عفّت کالم نموده و عبارت
با این همه مرحوم ّ
الصفاء را به «أکثر ما ينبغي» (به بیشترین
«االلتزام بجميع الجوارح أکثر ما يمکن» در رسائلإخوان ّ
مقدار جائز ـ بیشترین مقداری که سزاوار است) تبدیل نموده ،تا اص ً
ال ذهن به امور شهوانی و
 .274ملصدرا در جنگ خود این عبارات را با مختصر تفاوتی از إخوانالصفاء نقل
ّ
 .1رسائل إخوانالصفاء ،ج  ،3ص
ملصدرا ،ص  .)178قابل تذکّر است که
نموده اســت .آن نقل به عبارات أسفار شــبیهتر از نقل فوق است (رک جنگ ّ
عشــق نفسانی و شــهوانی در عبارات إخوانالصفاء از هم تفکیک نشده و این دقّتها مربوط به شیخالرئیس و پس از
وی میباشد؛ با این وجود عبارت إخوانالصفاء را نیز نمیتوان به حتم دربارة لذّ ت جنسی دانست.
حب اتّحاد است؛ ولی این سخن صحیح
حب مباضعه نیز برخاسته از ّ
 .2رسائل ابنسینا ،ص 388؛ گاه توهّم میشود که ّ
نیست ،و اگر شهوت جنسی در اعضای بدن نبود هیچگاه کسی از فرط محبّت اقدام به این عمل نمیکرد؛ چنانکه هیچ
کسی از فرط محبّت اقدام به إدخال أصابع خود در منافذ بدن معشوق چون دهان و بینی و ...نمینماید.

مسائلی که شرع ًا مطلوب نیست ،منتقل نشود .ولی بازهم افراد جاهل یا بیتقوا نه فقط سخن وی
را حمل بر مسائل شهوانی نمودهاند ،بلکه به وی تجویز لواط را نسبت دادهاند .
باری در اینجا بخش اوّل از این کتاب که نقل و توضیح عبارات صدر الملّةو الدین برهان
ملصدرای شیرازی أعلیاللـهتعالیمقامهالشریف در کتاب شریف
الحکماء المدقّقین جناب آخوند ّ
أسفار بود ،به پایان میرسد.
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در این بخش ،به بررسی عشق و نظر نفسانی در آیات ،روایات و فتاوای فقهاء شیعه
میپردازیم.
باید دانست در میان کسانی که در بحث عشق مجازی به انتقاد از مرحوم صدرالمتأل ّهین
رضواناللـهعلیه پرداختهاند با دو دسته مواجهیم:
 .1عدّ های که کلمات وی را حمل بر عشق شهوانی و لواط و مقدّ مات آن نمودهاند که از
محرّمات قطعیّة فقه شیعه است .پاسخ این عدّ ه ـ کما اینکه در بخش «نقد» خواهد آمد ـ این است
ملصدرا دچار اشتباه گشتهاید؛ و بخش اوّل این کتاب این برداشتهای
که شما در فهم کلمات ّ
سوء از عبارات وی را برطرف نمود و لذا دیگر جایی برای بحث فقهی از حکم این امور نمیماند.
 .2عدّ ة دیگری که کمی منصفانه برخورد نمودهاند و چنانکه از ظاهرکلمات آنان بر میآید،
مقولهای تحت عنوان عشق نفسانی را در عرض عشق شهوانی پذیرفتهاند ،لیکن آنرا از محرّمات
1
مسلّمة فقهیّه دانستهاند.
روی سخن در این بخش عمد ًة با این عدّ ه است .در این مقام در صدد بیان این نکتهایم که
عشق مجازی نفسانی گرچه در بادی نظر عنوانی بسیط به نظر میآید که حکم آن مشخّ ص است،
خاص خود و
ّ
امّا با دقّت معلوم میگردد که دارای انواع و مراتب گوناگونی است و هر یک دلیل
حکمی متفاوت از دیگری دارد؛ و غالب موارد آن نه تنها حرام نیست ،بلکه مسلّم ًا حالل و بعض ًا
روحیة تعصب و بیدقّتی در اینجا نیز
ّ
از مستحبّات مؤکّده محسوب میشوند .ملخّ ص کالم اینکه
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 عدّ ه گرچه در ظاهر تقسیم عشق به نفسانی و شهوانی را پذیرفتهاند ،لیکن از عهدة 
إدراک حقیقت عشق نفسانی و تفاوت آن با عشق شهوانی برنیامده و در حقیقت اص ً
ال موضوع را
تصوّر ننمودهاند ،فلذاست که حرمت آن را بدون هیچ تفصیلی ارسال مسلّم کردهاند .با پیگیری
مباحث این بخش و نیز بخش «نقد» که در ادامه خواهد آمد این مسأله کام ً
ال روشن خواهد شد؛
إنشاءاللـهتعالی.
 .1مانند مرحوم آيةاللـه میرزا جوادآقا تهرانی رحمهاللـه (رک عارفوصوفیچهمیگویند؟ ،ص .)58
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نکتهای که تذکّر آن قبل از ورود به بحث الزم است اینکه :همانطور که گذشت مراد از
«عشق» در محل بحث تلذّ ذ شدید و محبّت مفرط ،و به تعبیر صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه «االلتذاذ
الشدید بحسن الصورة الجميلة و المحبّة المفرطة لمن وجد فیه الشمائل اللطيفة» است؛ لذا مادة 
«ع ش ق» خصوصیتی نداشته و بالتّبع اینکه این کلمه در منابع دینی وارد شده یا خیر؟ و نیز اینکه
1
این کلمه در نظر شارع مقدّ س ممدوح است یا مذموم؟ و ...از محلّ بحث خارج است.
امّا مطالب این قسمت در دو فصل ارائه میگردد:
 .1سیری در روایات مرتبط با عشق نفسانی
 .2حکم فقهی نظر و عشق نفسانی
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 .1حسن استعمال مادّة «عشق» دربارة 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 ضمیمة  ،6ص .)247

فصل اوّل) عشق نفسانی و تلذّ ذ از زیبارویان در روایات

در این فصل به دنبال آنیم که بخشی از أحادیث معصومین صلواتاللـهعلیهمأجمعین را که
شاهد صدقی بر مباحث فصل  19أسفار است مرور نمائیم و نکاتی از آن را تذکّر دهیم:

حب جمال
ّ .1

حب جمال از صفات إلهی و أخالق حسنه شمرده شده است ،و بر همین اساس
در روایات ّ
امر به تجمّل و زیبانمودن خود برای إخوان دینی شده است؛ چنانکه از أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم
وارد است که فرمودند:
س و ت ََجمَّ ْل فإنّ اللـه َج ٌ
الجمال( 1».لباسهای فاخر و زیبا بپوش و
میل یُ ُّ
حب َ
«البَ ْ
بدین وسیله ظاهر خود را زیبا نما ،چرا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست
دارد).
و نیز حضرتش در حدیث أربعمائه میفرمایند:
ِ ِ 2
ج ٌ
حب الجما َل و یُ ُّ
میل یُ ُّ
حب أن یَ َرى أث َ َر نِع َمتِه على َعبده».
«إنّ اللـه َ
(ح ّق ًا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و دوست دارد نعمتی را که به

بندهاش عطا نموده در او مشاهده نماید).
از آنجا که دو روایت فوق در مورد لباس پوشیدن وارد شده است ممکن است شخص
یحب الجمال» فقط جمالهای عارضی
ّ
ناآشنا توهّم کند که مراد از جمال در فقرة «إنّ  اللـه جميل
مانند لباس و زینت است ،لیکن این توهّم جای ندارد؛ چرا که در علم اصول مقرّر است که
خصوصیت مورد و معلَّل به إطالق و عموم علّت خللی وارد نمیکند ،فلذا جملة «إنّ  اللـه جمیل
یحب الجمال» بر إطالق خود باقی است و شامل هر نوع جمالی أعمّ از ذاتی و عرضی میشود.
ّ
مضاف ًا اینکه در روایات دیگری که در همین معنا وارد شده ،کلمة «التجمّل» که به معنای
«خود را زیبا نمودن» است بر «الجمال» عطف شده است که ظهور در این دارد که مراد از جمال در
الصادق علیهالسّ الم:
این روایات جمال ذاتی در مقابل جمال عرضی (تجمّل) است :قال ّ
3
الجما َل و التَّجمُّ ل و یُبغِ ُ
س( ».ح ّق ًا که خداوند
«إنّ اللـه یُ ُّ
حب َ
ؤس و التَّبا ُؤ َ
ض البُ َ
زیبابودن و زیبانمودن را دوست دارد ،و اثر فقر و درماندگی و اینکه شخصی خود
را در زیّ مسکنت و احتیاج به مردم بنمایاند را ناپسند می دارد).
 .1بحاراألنوار ،ج  ،76ص  ،304ح .18
 .2همان ،ص .298
 .3همان ،ص 303؛ ج  ،73ص  ،175ح .5
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عالوه بر این از آنجا که جمال منسوب به خداوند متعال در «إنّ  اللـه جميل» قطع ًا ذاتی
«يحب الجمال» شامل جمال
ّ
است ،قرینة سیاق داللت میکند که جما ِل محبوب خداوند متعال در
ذاتی نيز ميشود؛ واللـه العالم.
و از آنجا که هر چه محبوب خداوند است ،محبوب أولیاء وی نیز هست س ّر محبّت أنبیا
و أئمّه به جمال که در روایاتی بدان اشاره شده و گزارشهای 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 میشود.
محب جمال نباشد،
ّ
و نیز معلوم میشود مؤمن نیز باید واجد این صفت گردد و هر کس که
از ایمان کامل خالی خواهد بود.

 .2قاعدة «الظاهر عنوان الباطن»
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قاعدة «الظاهر عنوان الباطن» نیز از معارف زیبای روایات أهل بیت علیهمالسالم است و
روایات به شکل عام و خاص بر آن داللت دارد .به بخشی از این احادیث در ذیل اشاره میشود:
جالبالغه میفرمایند:
 .1أمیرالمؤمنین علیهالسالم در ضمن خطبهای در نه 
ظاهر ُه طاب باطنُ ُه و ما خَ بُ َ
ظاهره
ث
طاب
«واع َل ْم أنّ لِکلّ ظاه ٍر باطن ًا على مِثالِه ،فما َ
ُ
ُ
خَ بُ َ
ث باطنُ ُه( 3».و بدان که هر ظاهري باطني متناسب با خود دارد؛ آنچه ظاهرش
پاکيزه ،باطن آن نيز پاکيزه است و آنچه ظاهرش پليد است ،باطنش نيز پليد است).
 .2به طرق مختلف از رسول مکرّم اسالم صلیاللـهعلیهوآلهوسلّم نقل شده است:
الوجوه(4».خیر را در نزد انسانهای زیبا صورت جستجو
یر ِعندَ ِحسا ِن ُ
«اط ُلبُوا الخَ َ
کنید).

 .1رک مختلفالشيعة،ج  ،3ص  68و69؛ و مصابیحالظالم ،ج  ،8ص  403و.404
 .2وسائلالشيعة ،ج  ،21ص  468و.469
 .3نهجالبالغة ،ص.216

 .4وسائلالشيعة ،ج ،12ص ،139ح( 4به نقل از الخصال)؛ ج ،20ص ،59ح( 4به نقل از عیونأخبارالرّضا علیهالسالم)؛
األمالي شــیخ طوســی ،مجلس چهاردهم ،ص ،393ح18؛ و االختصاص مفید ،ص 233؛ برخــی احتمال دادهاند که
حســانالوجوه به معنای افراد گشــادهرو و جواد باشــد که در هنگام قضای حوائج با دیگران با روی خوش برخورد
میکنند(یافتههایوحیانی ،ص  .)135این تفسیر عالوه بر آنکه خالف ظاهر حدیث بوده و تأویلی بیقرینه است (زیرا
از این حال در لسان عرب با حسن وجه یاد نمیکنند) با ذیل منقول در برخی روایات نیز سازگار نیست که آمده :فإنّ
فعالهم أحری أن یکون حســن ًا .تعبیر ذیل ظهور در آن دارد که حســن وجه ناظر به جنبهای غیر از فعل باشد ،تا أماره
بر حسن فعل قرار گیرد .

 .3شیخ طوسی در أمالی از حضرتش نقل مینماید:
« َع َل ُ
لیح
الحدَ ِق السُّ ود ،فإنّ اللـه یَستَ ِحي أن یُعذِّ َ
بالوجوه ِ ال ِم ِ
الح و َ
الوج َه ال َم َ
یکم ُ
ب َ
بِالنّار( 1».بر شما باد به چهرههای نیکو و نمکین و چشمهای مشکین ،چرا که
خداوند حیا میکند که چهرة نیکو را به آتش عذاب کند).
 .4متّقی هندی در کنزالعمّال نقل نموده که حضرت در نامه به کارگزاران خویش چنین
آوردهاند:
«إذا ب َ َعثتُم إليّ رسوالً َفاب ْ َعثوه َح َس َن الوج ِه َح َس َن االسم( 2».هنگامی که فرستادهای
نزد من میفرستید ،دارای چهره و نام نیکو باشد).
 .5از امام همام موسی بن جعفر علیهماالسّ الم روايت است:
3
«ما َحسَّ َن اللـه خَ لقَ َعب ٍد و ال خُ ُل َق ُه ّإل استحیا أن يُطعِ َم لَح َم ُه يَو َم القيامة النَّار».
(خداوند خلقت ظاهری و روحیات نفسانی هیچ بندهای را نیکو نگردانیده مگر
اینکه از چشانیدن گوشت او به آتش حیا میکند).
 .6در مناقب از محاسن برقی در ضمن حدیثی نقل نمودهاست:
قال عمرو بن العاص للحسين عليهالسالم« :ما با ُل لِحا ُکم أوفر من لِحانا؟» فقال
عليهالسالم:
ِ
ِ
ِ
ِ
4
ِّب َی ُْر ُج َن َبا ُت ُه بِإِ ْذن َربِّه َو الَّذی َخ ُب َث َل َی ُْر ُج إِ َّل نَکدً ا( ».عمروعاص به
«و ا ْل َب َلدُ الطَّ ی ُ
َ

امام حسین علیهالسالم عرض کرد :چرا محاسن شما از ما پرتر و انبوهتر است؟
حضرت فرمودند :بلد طیّب محصولش به اذن خدا روئیده و رشد مینماید و زمینی
که خبیث و پلید است محصولش جز اندکی نمیروید).
مفضل» پس از آنکه حضرت صادق علیهالسالم دربارۀ حکمت
 .7در حدیث شریف «توحید ّ
مفضل سؤال میکند:
روییدن لحیه بر صورت مردان صحبت میکنندّ ،
عر في وجهِ ِه و إن ب َ َلغ حا َل
«یا َموالي! َف َقد
ُ
رأیت َمن یَب َقى َع َلى حالَتِه و الینبُت الشَّ ُ
ال ِکبَر؟» (موالی من ،من کسانی را دیدهام که گرچه به سنّ رشد رسیدهاند ولی موی
بر صورتشان نروئیده و به همان حال کودکی ماندهاند؟)
حضرت در پاسخ میفرمایند:
 .1األمالي شیخ طوسی ،مجلس یازدهم ،ص  ،312ح .83
 .2کنزالعمّال ،ج ،6ص80؛ و رک مکاتیبالرسول ،ج ،2ص.704
 .3بحاراألنوار ،ج  ،5ص  ،281ح.14
 .4مناقبآلأبيطالب ،ج ،4ص.67
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ظلمٍ لل َعبید( 1».این در اثر آن أعمالی است
«ذلک بِما َقدَّ َمت أیدیهم و أنّ اللـ َه لَیس ب ِ ّ
2
که پیش از آن مرتکب شدهاند و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمینماید).
عالوه بر موارد مذکور ،دستهای از روایات که برای برخی اعمال عبادی تأثیراتی در بدن
و ظاهر انسان مطرح میکند ،میتواند از همین باب باشد؛ مانند روایاتی که در فضیلت و آثار نماز
شب وارد شده است ،از جمله :قال أبوعبداللـه علیهالسالم:
الوج َه و ...تَجلو البَ َص َر( 3».نماز شب چهره را زیبا مینماید ...و
«صلو ُة اللیل تُحسِّ ن َ

چشم را روشن میکند).
و بالجمله مسألة  ارتباط خصوصیات ظاهری با روحیات نفسانی و باطنی به حدّ ی در
علمه بزرگوار مجلسی باب مستقلّی در بحاراألنوار به آن اختصاص
روایات ما مطرح شده که ّ
دادهاند ،و در آن روایاتی را نقل نمودهاند که مفاد آن این است که خصوصیّات چهره ،از أمارات و
4
عالئم عاقبت نیک و بد افراد میباشد.

 .3عشق به اطفال و حکمت آن
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محبّت و عشق به أطفال ،حکمتها و آثار و لوازم آن در احادیث فراوانی مطرح شده است .
به عنوان نمونه:
 .1عن أبيعبداللـه علیهالسّ الم قال :قال موسی بن عمران:
ُ
أفضل عندک؟» فقال :
أي األعمال
رب ُّ
«یا ّ
5
طرتَهم على تَوحیدي ،فإن اُمِت ُهم اُد ِخ ْلهم َبرح َمتي َجنّتي».
«ح ُّ
ُ
ب األطفال؛ فإنّ ف ِ َ
(موسی بن عمران عرضه داشت :پروردگارا افضل أعمال در نزد تو کدام است؟
پروردگار فرمود :دوستداشتن کودکان؛ چرا که خلقت آنها دستنخورده و مبتنی
بر توحید و یگانگی من است .فلذا اگر آنها را در همین کودکی بمیرانم به واسطة 
رحمت خود داخل در بهشتشان میکنم).
 .2عن الصادق علیهالسالم قال:
 .1بحاراألنوار ،ج  ،3ص .63

 .2ظاهرا ً مراد از «اعمالی که پیش از آن مرتکب شــدهاند» اعمال آباء و اجداد ایشــان است ،گرچه میتواند اعمال قبل
از بلوغ را نیز به اعتبار آثار وضعیش در بر بگیرد.
 .3همان ،ج  ،59ص  ،268ح.51
 .4رک همان ،ج  ،5ص .276
 .5همان ،ج  ،101ص .105

َ
حبّه ل ِ َولَده( 1».ح ّق ًا و تحقیق ًا خداوند عزّوجلّ
رح ُم
الرَّجل ل ِ ِشدّ ة ُ
«إنّ اللـه عزّوجلّ لَیَ َ
مرد را به واسطة محبّت شدیدی که به فرزند خود داشته باشد ،مورد رحمت قرار
میدهد).
 .3عن النّبيّ صلّىاللـهعلیهوآل هوسلّم:
2
الصبيانَ َو ا ْرحمو ُهم(».کودکان را دوست بدارید و بر آنها ترحّ م نمائید).
«أ ِحبُّوا ِّ
 .4نیز نسبت به تقبیل فرزندان ترغیب شده و تارک آن را فاقد رحمت و از اهل آتش
شمردهاند 3و آمدهاست:
ين ُكلِّ درجةٍ
الجنّةِ ما ب َ َ
«أكثِروا مِن ُقب َلةِ أوالدِ ُك ْم َفإنّ ل َ ُكم ب ِ ُكلِّ ُقب َلةٍ َد َر َج ًة في َ
خَ ُ 
مسمِائَةِ عامٍ(4».فرزندانتان را زیاد ببوسید؛ زیرا در ازاء هر بوسهای شما در بهشت
درجهای باال میروید که میان آن با درجة قبلی پانصد سال راه است).
 .5و به طور کل در سیرة رسول خدا صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم محبّت و شفقت به اطفال
نمایان است و حکایات بوسههای آن حضرت بر لبهای حسنین علیهماالسالم و مکیدن آب دهان
5
مبارکشان مشهور میباشد.
مفضل» به حکمت محبتّی که خداوند متعال از کودکان در
 .6در حدیث شریف «توحید ّ
قلب بزرگساالن قرار داده اشاره شده است .از حضرت امام صادق علیهالسالم میفرمایند:
َفس ُه َمحموالً ُم ْرضَ ع ًا ُم َع َّصب ًا ب ِ ِ
«ثُمّ لَو ُولِدَ عاق ِ ً
الخ َر ِق...
ال كان يَ ِجدُ َغضاض ًة إذا َرأى ن َ
ثمّ كانَ
الوق ِع مِن ال ُق ِ
يوجدُ لِلطّ فل ...و في هذا أيض ًا
لوب ما َ
َ
اليوجدُ لَه مِن َ
الحالوة ِ و َ
وض ُع َحالوة ِ تَربيةِ
ب َم ِ
وجو ٌه اُخَ ُر َفإن ّ ُه لَو كان يولَدُ تا َّم ال َعقلِ ُمستَقِ ّل ً بِنَف ِسه ل َ َذ َه َ
ب
الول َ ِد مِن ال َمص َل َحةِ و ما يو ِج ُ
األوالدِ ،و ما ُقدِّ َر أن يكونَ لِلوالدَ ينِ في االشتغا ِل ب ِ َ
َّفات بِالبِرِّ و ال َع ِ
التربيَ َة لِآلباءِ َع َلى األبناءِ مِن ال ُم َكل ِ
طف َع َليهِم ِعندَ حاجتِهِم إلَى ذلك
مِن ُهم( 6».اگر نوزاد عاقل و دانا به دنیا میآمد از اینکه (ناتوان است و) دیگران باید
بر دوشش بگیرند ،شیرش بنوشانند ،در جامهاش بپیچند ،سخت احساس خواری
و پستی مینمود ...همچنین آن حالت شیرینی و دلنشینی و محبوبیّت کودکان را
 .1همان ،ص .91
 .2همان ،ص  ،92ح.14
 .3همان ،ص ،92ح17؛ ص  ،99ح .72
 .4همان ،ص ،92ح20؛ و رک ص ،94ح24؛ و ص ،99ح.71
 .5به عنوان نمونه رک بحاراألنوار ،ج ،43ص281و282؛ و ج ،36ص.360
 .6همان ،ج  ،3ص .64
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نداشت ...حکمتهای فراوان دیگری نیز در پس این امر نهفته است ،از جمله اینکه
اگر کودک در هنگام تولد عقلی کامل داشت و مستقلّ و خودکفا میبود ،شیرینی
تربیت فرزند از بین میرفت .و نیز فوائدی که در نگهداری کودک برای پدر و
مادر وجود دارد و آن خصوصیات کودک که موجب میشود والدین به تربیت او
پرداخته و به او محبّت و نیکی ورزیده و احتیاجاتش را برآورده سازند ،همگی
معدوم میگشت).
تعبیر حالوت و وقع در قلوب در این حدیث شریف عبارتی دیگر از محبّت شديد و عشق
در کالم أسفار است و حکمت بیانشده همان فائدهایست که در کالم أسفار برای عشق بیان شد .
 .7حضرت سیّدالشهداء أرواحنافداه در فقرهای از دعای شریف عرفه در ضمن برشمردن
نعم إلهی ،اشاره به این حکمت فرموده و خطاب به پروردگار متعال عرضه میدارند:
واضن و َکفَّلتَني ا ُالم ِ
الح ِ
الرحائم( 1».و دلهای دایگان را
« َو َع َط َ
فت َع َليّ ُق َ
لوب َ
ّهات َّ
نسبت به من نرم و مهربان گردانیدی ،و مادران مهربان را به تربیت و پرورش من
گماردی).
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 .4عشق به زنان

در بسیاری از روایات محبّت نساء مورد مدح قرار گرفته و نسبت بدان ترغیب شده است
که برخی از آنها عبارتند از:
 .1از رسول مکرّم اسالم صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم روایت شده که فرمودند:
ِّب إليّ مِن الدّ نیا ث َ ٌ
الصلوة( 2».از دنیا سه چیز
یب و ُق ّر ُة َعیني في ّ
ُ
الث :النِّسا ُء و الطِّ ُ
«حب َ
محبوب من گردیده است :زنان و عطر؛ و نورچشم من در نماز است).
 .2امام صادق علیهالسّ الم میفرمایند:
ِ
حب النّساء(3».از جملة اخالق أنبیا محبّت به زنان است).
أخالق األنبیاءِ ُّ
«مِن
 .3نیز میفرمایند:
ً 4
«ال َعبدُ ُکلَّما ازداد للنّساء ُحبّ ًا ازدا َد في اإلیما ِن َفضال( ».هرقدر که محبّت بنده به زنان
افزون گردد ،درجهاش در ایمان باالتر میرود).

 .1إقبالاألعمال ،ص .652

 .2بحاراألنوار ،ج  ،73ص 141؛ ج  ،100ص 218؛ و رک وسائلالشيعة ،ج  ،20ص  22و.23
 .3همان ،ص  ،22ح .2
 .4همان ،ص ،23ح.10

 .4حضرت موسیبنجعفر علیهماالسّ الم از آباء گرامشان از رسول خدا صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم
نقل میکنند:
«کلّما ازدا َد العبدُ إیمان ًا ازدا َد حبّ ًا للنّساء( 1».هر چقدر ایمان بنده افزون شود ،محبّتش
به زنان بیشتر میشود).
تقابل این روایت و روایت سابق جالب است ،و نشان میدهد رابطة ایمان و محبّت به زنان
دوطرفی است.
 .5همچنین حضرت صادق علیهالسالم میفرمایند:
2
«کلُّ َمن اشتَدَّ لَنا ُحبّ ًا اشتَدَّ للنّساء ُحبّ ًا و ل ِ ْل َح ْلواء( ».هرکس به شدّ ت ما را دوست
بدارد ،زنان و غذاهای شیرین را همینگونه دوست خواهد داشت).
 .6نیز حضرتش میفرماید:
«أکثر الخَ ی ِر في النساء( 3».بیشترین خیر و برکت در زنان است).
ُ
ظاهر این دسته روایات این است که محبّت مطلقة زنان از لوازم ایمان است ،و س ّر آن با
توجه به مطالب گذشته این است که ایمان و محبّت أهل بیت علیهمالسّ الم موجب لطافت نفس شده
و به تبع موجب محبّت نفساني ـ نه شهواني ـ به زنان که دارای لطافت میباشند ،میگردد .گرچه
مؤمن به برکت ایمان و تقوا این محبّت نفسانیِ ناشی از لطافت نفس را منشأ شهوت و تلذّ ذات
4
بهیمی که بر خالف رضای خدا باشد ،قرار نمیدهد.
توجّ ه به همین نکته در رفع تعارض بدئی میان این روایات و روایات مذ ّمتکنندة 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:
 .1از أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم روایت شده که فرمودند:
 .1بحاراألنوار ،ج  ،100ص  ،228ح .28
 .2وسائلالشيعة ،ج  ،20ص  ،24ح .12

 .3همان ،ص ،24ح  .11در مقابل این روایات اظهار عشق زن به شوهر خود نیز از صفات حسنه شمرده شده است:
الصادق علیهالسّ الم:
عن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
وافق لها عن ثالث خصــال و هنّ  ...و إظها ُر العشــق له بالخالبة»...
«و ال ِغنَــى بالزَّ وجــة فیما بینها و بین زوجهــا ُ
(بحاراألنوار ،ج  ،75ص .)237
و عن الرضا علیهالسّ الم:
ِ
ُ
المتَ َحبِّبَ ُة ل ِ َزو ِجها و العا ِش َق ُة لَه.» (همان ،ج  ،100ص .)234
هي
و
ة
م
َرا
غ
ال
و
ة
م
َنی
غ
ال
نّ
ه
ن
م
«و اع َلم أنَّ النّسا َء َشتَّى َف
ُ
َ
ُ
َ
 .4این دســته از روایات کلید فهم فلســفة مجموعهای از احکام مربوط به روابط مرد و زن در اسالم است .در این باره
رجوع کنید به ضمیمة  ،7ص .253
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حب النّساء و هو َس ُ
أح َّ
«الفِتَ ُن ثالث ٌةُّ :
ب النّسا َء لَميَنتَفِ ْع ب ِ َعي ِش ِه».
یف الشّ یطانَ ...ف َمن َ
(فتنهها سه گونهاند :محبّت به زنان که شمشیر شیطان است ...پس هر که زنان را
دوست بدارد از زندگی بهره نمیبرد).
 .2از امام صادق علیهالسالم نقل شده که فرمودند:
2
«أ ّو ُل ما ُع ِ
حب النّساء( .»...اوّلین
حب الدنیا ...و ُّ
ت ِخصا ٍلُّ :
ص َي اللـ ُه تعالى ب ِ ِس ِّ
مرتبهای که معصیت خداوند صورت گرفت ،به سبب شش خصلت بود :محبّت
دنیا ...،و محبّت به زنان.)...
 .3رسول مکرّم اسالم صلیاللـهعلی هوآلهوسلّم میفرمایند:
3
ُ
األخذ ب ِ َرأیهنّ ( .»...چهارچیز
متاع مِن ُهنّ  ،و
لو ُة بالنّساء ،و االست ِ ُ
«أربع ٌة ُمفسد ٌة لل ُقلوب :الخَ َ
دلها را فاسد میکند :خلوتنمودن با زنان ،تمتّعبردن از آنان ،اطاعتکردن از
ایشان.)...
برخی توهّم نمودهاند که این دو دسته روایات با هم متعارضند و سپس در مقام رفع تعارض
4
یکی را بر محبّت محارم و دیگری را بر محبّت أجانب حمل کردهاند.
ولی حق این است که منافاتی میان روایات نیست .ریشة تو ّه ِم منافات همان عدم تفکیک
بین محبّت نفسانی و شهوانی است و با لحاظ این نکته تعارضی باقی نمیماند و محتاج به تأویل
نخواهیم بود .زیادشدن محبّت زنان از لوازم زیادشدن ایمان است و در عین حال مخلوط شدن این
محبّت با شهوت و إعمال محبّت در مسیر معاصی ،زمینهای برای فتنة شیطان میباشد ،و این دو امر
هیچ یک نافی دیگری نیست.
باری از جمله روایاتی که میتوان از آن تفاوت محبّت نفسانی و شهوانی را در زنان استفاده
نمود روایتی است که شیخ صدوق در منالیحضرهالفقیه با سند خود از زراره نقل نموده که:
ّوجلّ خَ َلقَ آ َد َم مِن طينٍ ثُمَّ ابتَدَ َع ل َ ُه َحوَّ ا َءَ ...فقا َل آ َد ُم :يا َر ِّب ما َه َذا
«إنّ اللـه َعز َ
الح َس ُن الَّذي َقد آن ََسنِي ُقرب ُ ُه و الن ََّظ ُر إلَي ِه؟! َفقا َلاللـه :يَا آ َد ُم! ه ِذه ِ أ َمتي َحوَّ ا ُء،
الخَ لقُ َ
ك و ت َُحدِّ ث ُ َ
ك تُؤن ِ ُس َ
ب أن ت َُكونَ َم َع َ
ك َو ت َُكونَ تَبَع ًا ِلمر َِك؟ َفقا َل  :ن َ َعم يا َر ِّب! و
أ َفتُ ِح ُّ
1
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 .1همان ،ص  ،25ح .5
 .2همان ،ص  ،26ح .6
 .3همان ،ج  ،16ص  ،266ح .22

 .4مرحوم شیخ ح ّر عاملی رحمةاللـــهعليه در وسائل متعرّض این روایات شدهاند ،و به همین شکل غیرفنّی بین آنها
جمع تبرّعي نموده و گویا همة مطلقات را حمل بر همســران یا زنان محارم کردهاند .ایشان عنوان باب سوم از ابواب
حب النساء المحلالّت و إخبارهنّ به و اختیارهنّ علی سائر اللذات» و عنوان باب چهارم
مقدّ مات نکاح را «استحباب ّ
حب النساء المحرّمات» قرار دادهاند(وسائلالشيعة ،ج  ،20ص  21و .)24
حب النساء و تحريم ّ
را «کراهة اإلفراط في ّ

قيتَ .فقا َلاللـه َع ّز َو َجلّ َ :ف ُ
ك ب ِ َذل ِ َ
لَ َ
اخطبْها إل َ َّي َفإن ّها أ َمتِي
كر ما ب َ ُ
ك َع َل َّي َ
الحمدُ و الشُّ ُ
و َقد تَص ُل ُح ل َ َ
هوة( 1».خداوند عزّوجلّ
ك أيض ًا ز َ
هوةِ .و أل َقىاللـه َع َلي ِه الشَّ َ
َوج ًة لِلشَّ َ
حضرت آدم را از ِگل خلق نمود و سپس حوّاء را برای وی آفرید ...آدم عرض کرد:
پروردگارا! این مخلوق نیکو کیست که نزدیکی من با او و تماشا کردنش موجب
انس و خوشی من گشته است؟! خداوند فرمود :ای آدم ،این کنیز من حوّاست .
آیا دوست داری که با تو باشد و موجب انس تو گشته و با تو همسخن گردد و
از دستور تو پیروی نماید؟ عرض کرد :آری پروردگارا! و تو را بر این امر شکر و
سپاس میگویم تا آن دم که در حیاتم .خداوند فرمود :پس او را از من خواستگاری
نما که او کنیز من است و میتواند زوجة 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
حوّاء و تماشاکردن وی لذّ ت میبردهاند و عاملِ محبّت ،شهوت نبوده است.

 .5عشق به إخوان ایمانی

روایات فراوانی از سوی شارع مقدّ س در ترغیب به ایجاد محبّت شدید بین برادران دینی
وارد شده است که به برخی اشاره میشود:
 .1عن أبيعبداللـه علیهالسّ الم:
2
سع و تِسعون ألشدّ هما ُحبّ ًا لِصا ِحبه».
«إذا التَ َقى المؤمنان کانَ بَینَ ُهما مِائ َ ُة َرحمةٍ ت ِ ٌ
(هنگامی که دو مؤمن با هم مالقات میکنند ،صد جزء از رحمت بر آنها نازل
میگردد که نود و نه جزء آن متعلّق به آن کسی است که محبّتش به ديگری شديدتر
است).
 .2عن صفوان الجمّال قال :سمعتُه یقول:
«ما التَ َقى مؤمنا ِن َق ُّط َفتَصا َفحا ّإل کان أفض ُلهما إیمان ًا أشدُّ ُهما ُحبّ ًا لِصا ِحبِه( 3».هرگز
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).
 .3عن أبيجعفر علیهالسّ الم قال:
 .1همان ،ص .13
 .2کتابالمؤمن ،ص  ،31ح .57
 .3همان ،ص  ،31ح .60
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«إنّ المؤمنَینِ إ َذا التَ َقیا َفتَصا َفحا أدخَ َلاللـه یَدَ ه َفصا َف َح َ
أشدَّ هما ُحبّ ًا لِصا ِحبِه( 1».ح ّق ًا
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 میکند).
 .4عن أبيعبداللـه علیهالسّ الم قال:
المؤمن ُمؤمن ًا أبدا ً حتَّى یکون ألخیه َ
«ال واللـه الیکونُ
الج َسد ،إذا ضَ َرب َع َلی ِه
ُ
مثل َ
ِع ٌ
سائر ُعروق ِ ِه( 2».نه به خدا قسم ،مؤمن هرگز مؤمن نخواهد
رق وا ِحدٌ تَدا َعت ل َ ُه
ُ
بود تا اینکه نسبت به برادرش همانند بدن باشد که هر گاه آسیبی بر یکی از اعضای
آن وارد شود بقیّة اعضا هم دردمند شوند).
 .5عن أبيعبداللـه علیهالسّ الم قال:
بت َرج ً
أثبت لِل َمو َّد َة بينَکما( 3».اگر مردی از برادرانت را
ال َفأخبِر ُه فإن ّه ُ
«إذا أحبَ َ
دوست داشتی ،او را از این امر مطّ لع نما ،چرا که این کار موجب ثبات مودّت بین
شما میگردد).
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 .6ریشة عشق نفسانی

از روایات متعدّ دی استفاده میشود که ریشة محبّتهای نفسانی سنخیّت روحی است.
 .1سدیر صیرفی میگوید :به امام صادق علیهالسّ الم عرض کردم:
َ
ِ
ّجل لَمأ َر ُه َو لَميَ َرني فيما َم َضى َق َ
«إن ّي ألل َقى الر َ
بل يَوم ِ ِه ذلِك َف ُاحبُّ ُه ُحبّ ًا َشديداً َفإذا
ثل ما أنا َع َلي ِه ل َ ُه و يُخب ِ ُرني أن ّ ُه يَ ِجدُ لي م ِ َ
َكلَّمتُ ُه َو َجدتُ ُه لي م ِ َ
ثل ال ّذي أ ِجدُ له(».گاهی
به شخصی برخورد میکنم که تا به حال نه من او را دیدهام و نه او مرا دیدهاست،
در عین حال نسبت به او شدیدا ً احساس محبّت میکنم؛ و آنگاه که با او شروع به
صحبت میکنم او را نسبت به خود همینگونه مییابم ،و او نیز اظهار میدارد که
نسبت به من همین احساس را دارد).
حضرت در پاسخ فرمودند:
دير! إنّ ائت ِ َ
الف ُق ِ
لوب األبرارِ إذا التَ َقوا و إن لَميُظهِروا الت َّو ُّد َد بِألسنَتهِم
«صدَ َ
َ
قت يا َس ُ
الط َق ْط ِر السّ ماءِ َع َلى مِياه ِ األنهارِ و إنّ بُعدَ ائت ِ ِ
كسر َعةِ اخت ِ ِ
الف ُق ِ
لوب ال ُفجّ ارِ إذا التَ َقوا
ُ
ف و إن طا َل اعتِال ُفها َع َلى م ِ ْذ َودٍ
ّعاط ِ
و إن أ ْظ َهروا الت ََّو ُّد َد بِأل ِسنَتِهِم َكبُع ِد البَهائ ِ ِم مِن الت ُ
 .1همان ،ص  ،36ح .78
 .2همان ،ص  ،39ح .90

 .3الکافي ،ج  ،2ص .644

واح ٍد( 1».درست است اي سدير! تمايل و همبستگي دلهاي نيکوکاران هنگامي
که با هم ديدار ميکنند مانند به همپيوستن و مخلوطگشتن قطرات باران در آب
رودهاست ،گرچه اين نيکوکاران بههيچگونه محبّت خود را با زبان نيز ابراز ننمايند.
و دوري قلوب بدکاران از يکديگر هنگامي که با هم ديدار ميکنند ـ گرچه به ظاهر
ابراز محبّت کنند ـ مانند دوری چهارپایان است از انس و الفت و عطوفت ،گرچه
2
مدّ تها با هم در یک چراگاه چریده باشند).
 .2از حضرت أمیرالمؤمنین علیهالسالم روایت است:
هي في البُ ِ
غض
«إنّ ال ُق َ
الح ُظ بِال َم َو َّدة ِ و تَتَ َ
لوب ُجنو ٌد ُم َجنَّدَ ٌة تَتَ َ
ناجى بِها و َكذلك َ
ّجل مِن َغي ِر خَ ي ٍر َسبَقَ مِن ُه إل َ ُ
َفإذا أحبَبتُ ُم الر َ
يكم َفا ْرجو ُه و إذا أبغَضتُ ُم الر ُّج َل مِن
َغي ِر سوءٍ َسبَقَ مِن ُه إل َ ُ
اح َذرو ُه( 3».دلها لشکرهایی صفصف شده و دستهدسته
يكم َف ْ
حب و بغضشان
میباشند که هر یک همدستگان خود را میشناسند و از درون با ّ
یکدیگر را تشخیص میدهند؛ گوئی با اشاره و نجوی به هم میگویند 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).
 .3از حضرت امام صادق علیهالسالم روایت شده است:
ِ
الميثاق ائتَ َل َ
األرواح ُجنو ٌد ُم َجنَّدَ ٌة َفما تَعا َر َ
ف ها ُهنا و ما تَنا َك َر مِنها
ف مِنها فِي
«إنّ
َ
ِ
الميثاق اختَ َل َ
ف ها ُهنا(4».روحها چون لشکرهائی طبقهبندی گشته و صفصف
في
شده میباشد .آنانکه در عالم میثاق با هم آشنائی و انس داشتهاند در اینجا الفت
میگیرند و آنانکه در آن عالم با هم ناآشنا و بیگانه باشند در اینجا نیز از یکدیگر
فاصله گرفته و جدا میشوند).

 .1بحاراألنوار ،ج  ،71ص.281
 .2ممکن است گفته شود اگر ریشة محبّت نفسانی سنخیّت روحی است پس چرا فجّ ار نسبت بههم 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 میشوند و محبّت در آنان ضعیف میشود .
ولی افراد نیکوکار ـ حتّی اگر از کفّار مســتضعف باشــند ـ به جهت لطافت نفس محبّت در میانشان به فعلیّت رسیده
و آشکار میگردد.
 .3همان ،ج ،58ص .149
 .4همان ،ص.139
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 .7نظر با تلذّ ذ

در برخی از روایات از نظر و تلذّ ذ نسبت به مظاهر طبیعت ،چهرة فرزند و صورت زیبا
سخن گفتهشده و آنها را جزء لذّ ات حالل و بعض ًا مستوجب ثواب دانسته است:
 .1قال أبوعبداللـه علیهالسّ الم:
«أربع یُ ِ
ّظر إلى
ض َ
الوجهِ َ
ٌ
ئن َ
ّظر إلى َ
ّظر إلى الماءِ الجاري و الن ُ
الح َسن و الن ُ
الوج َه :الن ُ
1
ضرة و ُ
الک ُ
حل ِعندَ النَّومِ( ».چهار چیز باعث روشنی و نورانیت چهره میشوند:
الخُ َ
نگاه به صورت زیبا ،نگاه به آب جاری ،نگاه به سبزهزار و سرمه کشیدن هنگام
خواب).
 .2عن أبيعبداللـه علیهالسّ الم:
الوجهِ
ٌ
ّظر إلى َ
ّظر إلى الماء الجاري و الن ُ
ضرة و الن ُ
«ثالث یَج ُلونَ البَ َصر :الن ََّظ ُر إلى الخُ َ
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الح َسنِ ( 2».سه چیز باعث روشنشدن چشم میشوند :نگاه به سبزه ،نگاه به آب
 َ
روان و نگاه به صورت زیبا).
 .3از حضرت رسول صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم روایت شدهاست:
«إذا ن ََظر الوالدُ إلى َولَده َف َسرَّ ُه کان لِلوال ِد ِعتقُ ن ََس َمةٍ( 3».چون پدر فرزند خود

را بنگرد و از دیدن وی مسرور و مبتهج گردد ،اجر آزادنمودن بندهای را حائز
می گردد).
 .4نیز در لسان مبارک نبوی نگاه با محبّت فرزند به پدر و مادر و مؤمن به مؤمن ،عبادت
معرفی شده است:
4
الول َ ِد إلى والدَ ي ِه حبّ ًا ل َ ُهما ِعبادةٌ».
قال رسولاللـه صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم« :ن ََظ ُر َ
(نگاه با محبّت فرزند به پدر و مادر عبادت است).
 .5و از آن حضرت روایت شدهاست:
5
«نظر المؤمنِ في َوج ِه أخیه حبّ ًا له عبادةٌ( ».نظرکردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش
ُ
از روی محبّت عبادت میباشد).
 .6و روایت شده:

 .1بحاراألنوار ،ج  ،76ص .289
 .2همان ،ص 291؛ ج  ،101ص .45
 .3همان ،ج  ،71ص .80
 .4همان ،ص .80
 .5همان ،ص .280

َّظر إلَى اإلمامِ ال ُمق ِس ِ
ّظر إلى الوالِدَ ينِ ب ِ َرأ َفةٍ و
ط ِعباد ٌة و الن ُ
َّظر إلَى العال ِ ِم ِعباد ٌة و الن ُ
«الن ُ
1
األخ ت ََو ُّد ُه فياللـه َع ّز َو َجلّ ِعبادةٌ( ».نگاه به عالم ،نگاه به
َّظر إلى ِ
رحمةٍ ِعباد ٌة و الن ُ
امام عادل ،نگاه محبّتآمیز به پدر و مادر و نگاه به برادری که او را به خاطر خدا
دوست میداری ،همه از مصادیق عبادت هستند).
مفضل» تلذّ ذ به مظاهر طبیعت از نعم إلهیّه شمرده شده است و
 .7همچنین در «توحید ّ
روایت شده:
«هذا َم َع ما في الن ِ
َّبات مِن ال َّت َلذُّ ذِ ب ِ ُحسن َم َ
ي ٌء مِن َمنا ِظ ِر
نظ ِره ِ و ن َضا َرت ِ ِه ال ّتي اليَع ِدلُها َش 
العال َ ِم و َمالهي ِه( 2».وانگهی درختان و گیاهان به واسطة زیبایی و طراوتی که دارند
لذّ ت بخشاند ،طراوتی که هیچیک از منظرههای دلفریب عالم با آن برابری نمیکند).

 .8عشق عفیف در روایات اهل سنّت

بجاست در انتهای این فصل که نگاهی به برخی روایات مرتبط با مسألة عشق نفسانی
داشت ،به ذکر پارهای از روایات بپردازیم که در منابع روائی شیعی موجود نیست و ناقلین آن عمد ًة
از اهل تسنّن میباشند.
خبغداد با أسناد خود از ابنعبّاس نقل میکند که پیغمبر اکرم
 .1خطیب بغدادی در تاری 
صلّیاللـهعلیهوآلهو سلّم فرمودند:
ف،
« َمن َع ِشقَ و َکتَ َم و َع َّ
فمات َف ُه َو َشهیدٌ ( 3».هر کس عاشق شود و کتمان کند و
َ
عفّت داشته باشد تا از دنیا برود ،شهید است).
ِ
عشق مقرون به عفّت میکند ،و لذا اهل معرفت
ظاهر این روایت داللت بر ُحسن و مدح
بعض ًا از مضمون آن به عنوان شاهد بر قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة» استفاده نمودهاند .و نیز محدّ ث
الحب» از کتاب شریف  األنوارالنّعمانيّة آنرا
ّ
جلیل شیعه سیّد نعمةاللـه جزائری رحمهاللـه در «نور
با مختصر تفاوتی در لفظ از حضرت رسولاللـه صلّیاللـهعلیهوآل هوسلّم نقل نموده و به عنوان
4
شاهدی بر ممدوحیّت عشق نفسانی قرار داده است.
 .1همان ،ص.279
 .2همان ،ج  ،3ص 129
 .3تاریخ بغداد ،ج  ،5ص 156؛ و با مختصر تفاوتی در لفظ ج  ،13ص 184؛ خطیب همین مضمون را در ج  ،12ص
 479مسندا ً از عائشه نقل میکند .

 .4األنوارالنّعمانيّة ،ج  ،3ص  .175نکتة جالب توجّ ه اینکه چون این روایت از طریق أهل بیت علیهمالسّ الم نقل نشده
ملصدرا قدّ ساللـــهسرّه در نقل آن احتیاط نموده و از آن
و در مجامع حدیثی شیعه موجود نمیباشد ،مرحوم آخوند ّ
با تعبیر «قیل» یاد کردهاند! فافهم.
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  .2ابنعساکر در تاریخدمشق از ابنعبّاس از پیغمبر اکرم صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم نقل
مینماید:
الجنّة( 1».آنکه عاشق شود
« َمن َع ِشقَ و َکتَ َم و َع َّ
ف و َصبَر َغ َف َر اللـ ُه ل َ ُه و أدخَ َل ُه َ
و کتمان کند و عفّت داشته باشد و بر آن صبر نماید ،خداوند او را بخشیده و به
بهشت داخل میکند).
 .3دیلمی در الفردوس مرسل ًة از أبوسعید خدری از خاتم أنبیاء صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم نقل
مینماید که:
2
ِ
«العِشقُ مِن َغی ِر رِیبَةٍ کفّار ٌة للذُّ ِ
(عشق بدون شائبة حرام کفّارة گناهان است).
نوب».
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 .4متّقی هندی از ابنعبّاس نقل میکند که نبیّ اکرم صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم میفرمایند:
3
« ِخیا ُر اُمّتي ال ّذین یَعِفّون إذا آتاهم مِن البَالءِ شیئ ًا .قالوا :و ُّ
أي البالءِ؟ قال  :العِشقُ ».
(بهترینهای امّت من کسانی هستند که چون خداوند آنان را به بال گرفتار کند،
پاکدامنی ورزند .پرسیدند :کدام بال؟ حضرت فرمودند :عشق).
این بود نمونهای از روایاتی که در آن از انواع محبّت و عشق و تلذّ ذ تمجید شده بود ،و
کلید فهم صحیح آن مباحثی است که سابق ًا در شرح عبارات أسفار گذشت .روشن است که موارد
مذکور در روایات فوق همه از مصادیق محبّت و عشق میباشند و در عین حال در آنها در عین
حصول حالت انجذاب و محبّت شدید ،از شهوت خبری نیست .و نیز این موارد أعمّ از محبّت به
زیبارویان و غیر آنهاست و برخی از روایات اختصاص ًا در مورد نظر به زیبارویان وارد شده بود .
با تأمّل در این روایات و مباحث بخش اوّل کتاب ارزش بحثهای فلسفی در تفسیر صحیح این
روایات و فهم ظرائف و حکمتهای آنها آشکار میگردد.

 .1کنزالعمال ،ج  ،3ص  373به نقل از ابنعساکر.
 .2الفردوس بمأثورالخطاب ،ج  ،3ص .94
 .3کنزالعمّال ،ج  ،3ص .373

فصل دوّم) حکم فقهی نظر و عشق نفسانی

همانطور که وعده نمودهایم در اینجا به بررسی حکم فقهی نظر و عشق نفسانی میپردازیم .
پیشاپیش این نکته را تذکّر میدهیم که غرض از این بحث ،سیری اجمالی در منابع شرعی و ارائة 
دورنمایی از نظر شریعت در این مسأله است و به هیچعنوان در مقام بهدستدادن نتیجة نهایی و به
تعبیری إفتاء فقهی نیستیم؛ چرا که ا ّوالً بحث فقهی همهجانبه خارج از مقتضای این کتاب است ،و
ثانی ًا چنانکه خواهیم دید ،مسألة عشق دارای شقوق متعدّ دی است که بسیاری از آنها در کتب فقهی
اص ً
ال 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 میسازد.
همانطور که گذشت عشق در کالم مرحوم صدرالمتأل ّهین عبارت بود از« :االلتذاذ الشديد
بحسن الصورة الجميلة و المحبّة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة و تناسب األعضاء و جودة
التركيب».
باید گفت :در بررسی احکام فقهی آنچه در این کالم آمده به دقّت با دو عنوان مستقل
مواجهیم ،یکی عنوان «محبّت شدید» یا «عشق» و دیگر عنوان «نظر» (نگاهکردن) .متأسّ فانه عنوان
«عشق» و فروع آن به صورت مستقل در کتب فقهیّة ما مورد بررسی قرار نگرفته است.
آری ،عدّ های از فقها که به تألیف کتب اخالقی پرداختهاند ،به طور مستوفی در حقیقت
محبّت ،اقسام آن و حکم هر یک از جهت مدح و ذ ّم عقلی بحث نمودهاند؛ 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 میسازد.
مفص ً
ال بررسی گشته چه بسا بتوان برخی
ولی از آنجا که عنوان «نظر» توسط فقهای عظام ّ
مالکات حکم شرعی عشق را نیز از همین مباحث استظهار نمود .خصوص ًا که نظر ،یکی از مقدّ مات
حصول محبّت است و محبّت حالتی غیراختیاری است و بحث شرعی از آن در واقع بیشتر به بحث
از حکم مقدّ مات آن باز میگردد؛ و شاید یکی از وجوه عدم تعرّض فقها نسبت به عنوان «محبّت»
نیز همین باشد.
به هر روی ما در اینمقام ابتدا به بررسی حکم نظر و سپس حکم عشق میپردازیم.

 .1حکم فقهی نظر به زیبارویان

غرض در این باب بررسی حکم نظر همراه با تلذّ ذ 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 میشود ،امّا 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 ا ّوالً به نظر دقیق
باید بین این دو مسأله تفاوت قائل شد و ثانی ًا محور عملکرد برخی از صوفیه و عرفا خصوص نظر
به أمردان بود.
تذکّر این نکته نیز الزم است که محلّ بحث در نگاه به أمردان ،تمام اعضا (غیر از عورت)
است ،و در نگاه به أجنبیّه خصوص وجه وکفیّن میباشد.
نظر به أجنبیّه و أمرد همراه با تلذّ ذ بردن از آن را میتوان به چهار قسم تقسیم نمود:
 .1نظر همراه تلذّ ذ شهوانی و ریبه
 .2نظر همراه تلذّ ذ شهوانی و خالی از ریبه
 .3نظر همراه تلذّ ذ نفسانی و ریبه
 .4نظر همراه تلذّ ذ نفسانی و بدون ریبه
1
مشهور قریب به اتفاق این است که نظر به قصد تلذّ ذ شهوانی مطلق ًا حرام است و برخی
از فقها نظر همراه با تلذّ ذ شهوانی بدون قصد را نیز حرام میدانند که این موارد از بحث ما (عشق
نفسانی) خارج میباشند .آنچه مهمّ است ،فرع سوم و چهارم است؛ یعنی مواردی که تلذّ ذ صرف ًا
نفسانی باشد ،همراه ریبه یا بدون آن .در اینجا ابتدا نظر فقهای بزرگ شیعه را گزارش نموده و سپس
به اختصار آن را بررسی میکنیم.

 .1·1فتوای مشهور دربارة نظر به أجنبیّه

نگاهکردن به بدن زن أجنبیّه ،در غیرضرورت به اتّفاق علمای اسالم مطلق ًا ـ چه با قصد تلذّ ذ
یا ریبه و چهبدون آن و چه در نظرة اُولی و چه غیر آن ـ حرام ،و بلکه در برخی تعابیر ضروری
2
دین شمرده شده است.
امّا در خصوص وجه و کفّین در میان فقهاء شیعه دو نظر عمده وجود دارد:
اکثر قدمای اصحاب و عدّ های از متأخّ رین ،نظر به وجه و کفّین را نیز مطلق ًا حرام میدانند
3
و به عبارتی فرقی بین وجه و کفّین و سایر اعضای بدن قائل نیستند.
 .1برخی چون مرحوم آيةاللـــه حاج شیخ محمدحسین آلکاشفالغطاء در تعلیقه بر عروه جواز نظر به وجه و کفیّن
أجنبیّــه را صرف ًا مقیّد به عدم ریبه نمودهاند (العروةالوثقی ،ج  ،5ص  .)495هر چند این فتوا ارتباط مســتقیم با بحث
ما ندارد ،لیکن نســبت به اشــخاصی که فرمایشات صدرالمتأل ّهین در أسفار را به غلط حمل بر تلذّ ذات شهوانی نموده
بودند ،قابل دقّت و تأمّل است.
 .2جواهرالکالم ،ج  ،29ص 75؛ مسالکاألفهام ،ج  ،7ص .46

 .3رک النهايةونکتهــا ،ج  ،2ص 355؛ المهــذّ ب ،ج  ،2ص 221؛ فقهالقــرآن ،ج  ،2ص 129؛ غنيةالنــزوع ،ج  ،1ص

1

در مقابل ،کثیری از قدما و اکثر متأخّ رین قائل به جواز مطلق شدهاند.
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 تلذّ ذ مطرح است .قید اطالق
در مقابل قول عدّ ة کمی از فقهاست که در حکم جواز ،بین نظرة اُولی و نظرهای بعدی تفصیل قائل
2
شده و نظرة اُولی را جایز و مازاد بر آن را حرام دانستهاند.
حال کالم در این است که دایرة جواز در نزد مجوِّزین تا کجاست ،و نظر به وجه و کفّین
در چه صورتی جایز و در چه صورتی حرام است ؟
در جواب میگوئیم :حکم به جواز در نزد مجوِّزین مقیّد به دو شرط است :3اوّل عدم «ریبه»
یا عدم «خوف فتنه» (خوف وقوع در حرام) ـ بنا بر اختالفی که در تعابیر وجود دارد ـ و دوّم عدم
4
تلذّ ذ.
اعتبار این دو شرط در حکم به جواز فیالجمله مورد تسالم تمامی قائلین به جواز بوده
است ،به طوری که عدّ های از فقها بر این مسأله ادّعای اجماع کردهاند .مرحوم فخرالمحقّقین در
إیضاح میفرماید:
«أمّا الوجه و الکفّان فيحرم بتلذّ ذ أو خوف الفتنة إجماع ًا».
نیز مرحوم شهید ثانی قدّ سسرّه می نویسد:
«أمّا الوجه و الکفّان فإن کان في نظرهما أحد األمرين [التلذّ ذ أو خوف الفتنة] حرم
أيض ًا إجماع ًا».
همچنین صاحب مدارک میفرماید:
ً 5
«أمّا الوجه و الکفّان فيحرم النظر إليهما بتلذّ ذ أو خوف فتنة إجماعا».
355؛ إرشاداألذهان ،ج  ،2ص5؛ تذکرةالفقهاء ،ج  ،2ص 573؛ إیضاحالفوائد ،ج  ،3ص 6؛ کشفاللثام ،ج  ،7ص 26؛
العروةالوثقی ،ج  ،5ص 494؛ نیز رک کتاب نکاح؛ تقریرات درس آيةاللـه شبیری زنجانی ،ج  ،1ص.433
 .1رک االســتبصار ،ج  ،1ص 202؛ تهذیباألحکام ،ج  ،1ص 442؛ المبســوط ،ج  ،4ص 160؛ اإلصباح ،ص 395؛
مفاتیحالشرایع ،ج  ،2ص 375؛ الحدائقالناضرة ،ج  ،23ص  53ـ  ،56مستندالشیعة ،ج  ،16ص  46ـ50؛ توضیحالمسائل
مراجع ،ج  ،2ص  485ـ 487؛ نیز رک کتاب نکاح ،ج  ،1ص.433
 .2شرایعاإلسالم ،ج  ،2ص 213؛ قواعداألحکام ،ج  ،3ص 6؛ الروضةالبهيّة ،ج  ،3ص .154

علمه حلّی
 .3توضیح اصطالح «ریبه» و نســبت آن با تلذّ ذ در ضمیمة  ،8ص  ،255آمده اســت .الزم به ذکر اســت ّ
قدسّسرّه در تذکره ،ج  574 ،2غیر از دو شرط مذکور ،خوف «افتتان» را نیز اضافه کردهاند.
 .4البته مرحوم شیخ انصاری بین «قصد تلذّ ذ» و «تلذّ ذ» تفکیک کردهاند و و متأخّ رین پس از شیخ عمد ًة قصد تلذّ ذ را
معتبر میدانند .در آینده به مناسبت به این بحث اشارهای خواهد شد .
 .5إیضاحالفوائد ،ج  ،3ص 6؛ مسالکاألفهام ،ج  ،7ص 44؛ نهايةالمرام ،ج  ،1ص .55
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فلذا مرحوم نراقی در مستند میفرماید:
«کلّ ما ذکر فيه جواز النّظر فقد قيّده األکثر بعدم التلذّ ذ و الريبة ...بل عليه حکاية
1
اإلجماع في بعض المواضع مستفيض ًة ،بل تحقّق عليه اإلجماع في الحقيقة».
همانطور که مالحظه میشود اعتبار عدم تلذّ ذ و ریبه امری مورد وفاق و از مسلّمات
محسوب میشده؛ لذاست که فقيهالطائفه مرحوم آيةاللـه سیّد محمّدکاظم طباطبائی یزدی قدّ سسرّه
در بیان این مسأله در عروه چنین گفتهاند:
«اليجوز النظر إلى األجنبيّة و ال للمرأة النّظر إلى األجنبيّ من غير ضرورة ،و استثنى
جماع ٌة الوج َه و الکفّين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذّ ذ( 2.»...نگاهکردن
مرد به زن نامحرم ،و همچنین زن به مرد نامحرم در غیر ضرورت جایز نمیباشد
(و حرام است) .و جماعتی از فقهاء صورت و دستها را از حکم فوق استثنا نموده
و در صورت عدم ریبه و تلذّ ذ قائل به جواز نظر در آن دو شدهاند).

 .1·2تفصیل متأخّ رین در حکم نظر به أجنبیّه
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باری ،أقوال و تعابیر فقهاء عظام شیعه رضواناللـهعلیهمأجمعین در مسألة نظر به أجنبیّه
ظاهر در این است که نظر به أجنبیّه به قصد هرگونه لذّ تبردنی حرام و ممنوع میباشد.
با این وجود برخی از متأخّ رین در این مسأله تجدید نظر نموده و نظر به وجه و کفّین را
فقط با تلذّ ذ شهوانی و ریبه حرام شمردهاند و فتوا به جواز نظر با تلذّ ذ غیرشهوانی دادهاند .چه
بسا منشأ این تغییر فتوا مباحثی بوده که در حکمت در تفکیک لذائذ نفسانی از شهوانی مطرح
شده و سپس به کتب اخالقی شیعی وارد شده و در قرن سیزدهم در فضای حوزههای شیعی رواج
3
یافتهاست.
 .1مستندالشيعة ،ج  ،16ص 60؛ البته ناگفته نماند :در عبارات قدماء اصحاب در بحث نظر به أجنبیّه تقیید به عدم تلذّ ذ
و ریبه چندان به صراحت مطرح نشده است و ظاهرا ً وجه آن وضوح اشتراط این قیود و مسلّم بودن آن میباشد؛ کما
اینکه در برخی دیگر از فروع به این قیود تصریح کردهاند که نشان میدهد این قیود مورد نظر و توجّ ه آنها بوده است.
مث ً
ال مرحوم شــیخ طوسی این قیود را در نظر به أجنبیّة مسلمان نیاوردهاند ،ولی در مورد نگاهکردن به زنان اهل کتاب
میفرمایند:
«و النظر إلی نساء أهل الکتاب و شعورهنّ ال بأس به ...إذا لمیکن النظر لریبة أو تلذّ ذ( ».النهایةونکتها،
ج  ،2ص .)355
مشخص است که اگر نگاه به صورت و موی زنان اهل کتاب به ریبه و تلذّ ذ جایز نباشد ،به طریق أولی نگاه به أجنبیّة 
مسلمان با ریبه و تلذّ ذ جایز نخواهد بود .فلذاست که متأخرین تقیید به عدم ریبه و تلذّ ذ را إجماعی دانستهاند.
 .2العروةالوثقی ،ج  ،5ص  ،494م .31

 .3چه بسا فقها بعد از تفطّ ن به تفکیک مورد بحث ،مالحظه نمودهاند که این تفصیل در مورد حکم نگاهکردن شخص

توضیح اینکه :در کلمات قدما شرط حرمت نظر «همراهی آن با تلذّ ذ» (بتلذّ ذٍ) شمرده شده
است؛ ولی متأخرّین در حرمت نظر به دقّت بین «تلذّ ذ» و «قصد تلذّ ذ» تفکیک نموده و عمد ًة قصد
تلذّ ذ را سبب حرمت دانسته و میگویند اگر در اثر نگاهکردن به شکل غیرارادی لذّ تی حاصل
شد گناهی حاصل نمیشود ،ولی اگر از آغاز انسان به قصد لذّ تبردن نظر کند مرتکب حرام
گردیدهاست.
س ّر مسأله این است که به طور طبیعی انسان در اثر نگاهکردن به چهرة زیبا لذّ ت میبرد و
اگر تلذّ ذ بدون قصد هم حرام باشد ،باید نگاه به زیبارویان مطلق ًا حرام باشد ،در حالی که ـ به اعتقاد
متأخّ رین ـ مطمئنّیم که نظر به زنان زیبارو به صورت عادی جائز است .
شک حرام
بنابراین اگر کسی به قصد لذّ تبردن به صورت و دست أجنبیّه نظر کند ،بی ّ
است .امّا اگر بدون قصد تلذّ ذ ،مبادرت به نگاه کند ولي بداند که تلذّ ذ برای او حاصل میشود نظر
کف
حرام نیست و نیز اگر در أثناء نظر ،تلذّ ذ برای وی حاصل شود ،اجتناب از نگاه و به اصطالح ّ
بر او واجب نیست.
مرحوم شیخ انصاری قدّ سسرّه برای اثبات این مدّ عا وجوهی ذکر کردهاند و از جمله
میفرمایند:
الينفک عن التلذّ ذ غالب ًا ـ بمقتضى
ّ
«ألنّ النظر إلى حسان الوجوه من الذکور و اإلناث
الطبيعة البشريّة المجبولة على مالئمة الحسان ـ فلو حرم النظر مع حصول التلذّ ذ
1
لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أن ّه ال قائل بالفصل بينهم و بين غيرهم».
(نظر به زيبارويان چه مذکّر باشند و چه مؤنث ـ به مقتضاي طبيعت بشري که بر
اساس تمايل به نيکيها و زيباييها بنا شده است ـ غالب ًا از تلذّ ذ خالي نميباشد .لذا
اگر نظر همراه با حصول تلذّ ذ بخواهد حرام باشد ،بايد نظر به زيبارويان از تحت
ادل ّة جواز نظر استثنا شود؛ و حال آنکه هیچیک از فقها چنین تفصیلی در مسأله نداده
است به این صورت که نظر به زیبارویان را حرام و به غیر آنها را جایز شمارد).
باری این فتوا (تفکیک میان تلذّ ذ و قصد تلذّ ذ) مورد پذیرش بسیاری از متأخرین واقع
شدهاست ،ولی عدّ های نیز این سخن را نپذیرفتهاند .این گروه مدّ عیاند که تلذّ ذ حرام تلذّ ذ شهوانی
است و لذّ تهای غیرشهوانی اص ً
ال حرام نیست؛ و آنچه در نظر به زیبارویان به طور ناخودآگاه
اتفاق میافتد تلذّ ذ نفسانی است و از بحث بیرون است .پس باید گفت که نظر در صورتی حرام
است که همراه با تلذّ ذ باشد ـ چه قصد شده باشد و چه نشده باشد ـ ولی مراد از این تلذّ ذ ،تنها
به محارمش قطع ًا باید لحاظ گردد و از اینجا حکم به تفصیل در مطلق نظر نمودهاند .
 .1کتابالنکاح للشیخ األنصاري ،ص .53
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تلذّ ذ شهوانی است.
مرحوم آيةاللـه حکیم قدّ سسرّه در مستمسک در اشکال به کالم شیخ انصاری رحمهاللـه،
همین مطلب را با صراحت بیان میفرمایند:
«فيه :أنّ التلذّ ذ الذي هو محلّ الکالم التلذّ ذ الشهويّ  ،و ما تقتضيه الطبيعة البشريّة
المجبولة على مالئمة الحسان هو التلذّ ذ غيرالشهوي ،کالتلذّ ذ الحاصل بالنظر إلى
المناظر الحسنة ،کالحدائق النضرة و العمارات الجميلة و األشعّة الکهربائية المنظّ مة
على نهج معجب و نحو ذلک ،و کلّ ذلک ليس ممّا نحن فيه( 1».تلذّ ذی که در اینجا
محلّ کالم است تلذّ ذ شهوانی است و اما آن لذّ تی که مقتضای طبیعت بشری است
و فطرت انسان بر آن بنا نهاده شده و بر اساس آن نسبت به زیباییها احساس انس
و تمایل میکند ،لذّ تی غیر از لذّ ت شهوانی است؛ مانند لذّ تی که از نگاه به مناظر
نیکو مانند باغهای سرسبز و با طراوت و عمارتهای زیبا و پرتوهای نورانی منظّ م
و دلفریبی که به واسطة نیروی الکتریسته ایجاد میشود و مانند اینها؛ و البته همة 
اینها از محلّ بحث ما خارج است).
مالحظه میشود که مرحوم حکیم به صراحت محل بحث را منحصر در تلذّ ذ شهوانی
دانسته ،و تلذّ ذ غیرشهوانی را رأس ًا خارج از موضع نزاع ـ و بالتبع جایز و مباح (بنا بر قول به جواز
2
اصل نظر) ـ شمردهاند به گونهای که گویا تلذّ ذ در کالم فقهای پیشین نیز به همین معنا بودهاست.
در میان معاصرین ،برخی این رأی را پسندیده و به طور کل به جای قید «لذّ ت» به «شهوت»
تعبیر نمودهاند.
حالمسائل رایج بین مراجع معظّ م تقلید آمده است:
در رسالة توضی 
«نگاهکردن مرد به بدن زن نامحرم ،چه با قصد لذّ ت و چه بدون آن ،حرام است .
و نگاهکردن به صورت و دستها ،اگر به قصد لذّ ت باشد حرام؛ ولی اگر بدون قصد
3
لذّ ت باشد مانعی ندارد».
 .1مستمسک العروةالوثقی ،ج  ،14ص 30؛ مرحوم صاحب جواهر نیز در مسألة نگاهکردن ُمماثل به مماثل (مرد به مرد
یا زن به زن) پس از اینکه نگاه کردن به قصد تلذّ ذ غیرشــهوانی را خارج ًا نادرالوقوع شمردهاند ،از احتمال جواز آن ـ
در فرض تحقّق ـ نفی بعد نموده و فرمودهاند:
«و علی فرضه الیبعد جوازه علی إشکال( ».جواهرالکالم ،ج  ،29ص .)71

 .2البته مرحوم حکیم شــخص ًا قائل به حرمت مطلق نظر میباشــند (مستمسک العروةالوثقی ،ج  ،14ص 25؛ توضیح
المسائل ،ص .)391
 .3توضیحالمسائلمراجع ،ج  ،2ص  ،485م 2433؛ عدّ های از معاصرین برای ریبه ،حرمت نفسی قائل نیستند؛ و لذا در
جواز نظر ،عدم ریبه را شرط نکردهاند ،کما اینکه در عبارت منقوله مالحظه میکنید.

حضرت آيةاللـه حاج سیّد علی سیستانی مدظلّه در رسالة  توضیحالمسائل تعبیر را به
صورت زیر تغییر دادهاند:
«نگاهکردن 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
نگاهکردن به صورت آنان و دستهایشان تا مچ ،اگر با شهوت یا با ترس از وقوع
1
در حرام باشد حرام است ،بلکه»...
حالمسائل خود
و نیز فقیه مدقّق حضرت آيةاللـه شبیری زنجانی حفظهاللـه در رسالة توضی 
مینویسند:
«نگاهکردن مرد به بدن زن نامحرم که نُه سالش تمام شده و به موی آن چه با قصد
لذّ ت و چه بدون آن ،حرام است و نگاهکردن به صورت و دستها تا مچ ،اگر با لذّ ت
باشد حرام است و احتیاط مستحب آن است که بدون لذّ ت هم به آنها نگاه نکند».
سپس میفرمایند:
«الزم به توضیح است که مراد از لذّ ت در مسائل این فصل ،لذّ ت شهوانی
و جنسی است ،که مرتبة شدید آن معموالً در مقدّ مات نزدیکی برای انسان پدید
میآید ،نه لذّ تی است که مثل پدر و مادر از نگاهکردن به فرزند میبرند یا لذّ تی
است که با نگاهکردن به بناهای زیبا یا سبزهزار و گلستان و مانند آن برای انسان
2
حاصل میشود».
باری ،این سیر مختصری بود در فتاوای فقهای شیعه در مسألة نظر به أجنبیّه؛ همانطور که
مالحظه نمودید سخن در میان قدما غالب ًا از حرمت مطلق نظر به أجنبیّه؛ و در دورههای بعد ،از
حرمت نظر در فرض تلذّ ذ (یا قصد تلذّ ذ) و ریبه بوده است ،ولی در میان معاصرین نگاه به صورت
أجنبیّه با تلذّ ذ غیرشهوانی نه تنها از محرّمات مسلّمة فقهیه نبوده ،بلکه عدّ های حکم به جواز آن
کردهاند و به طریق أولی مسلّم ًا همین حکم در مورد نظر به أمردان هم هست .بگذریم از اینکه
ظاهر عبارت مرحوم حکیم و شاید آيةاللـه شبیری ،نسبت دادن این مسأله به سایر فقها نیز بود.
بنابراین نظربازی مرسوم میان جمعی از صوفیه از محرّمات 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 نمودهاند ،بنابراین نمیتوان به ایشان نسبت قبح فاعلی داد .
 .1همان ،ج  ،2ص 486؛ همچنین رجوع شود به رسالة منهاجالصالحین معظّ مله ،القسم الثاني من المعامالت ،ص ،14
م  27و مقایسه شود با رسالة منهاج آيةاللـهالعظمی خوئی ،ج  ،2ص  ،259م .1232
 .2توضیحالمسائل مراجع ،ج  ،2ص  486و.487
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البته از نگاه ما فتوای مراجع بزرگوار فقط دربارة أمردان و محارم قابل پذیرش است و
دربارة زنان بیگانه صحیح نیست و حق آنست که هرگونه تماشانمودن چهرة زنان بیگانه ـ اعم از
مسلمان ،کافر ،حرّه و کنیزـ حرام است 1ولی غرض بررسی علمی مسأله و ارزیابی اظهارنظرهای
غیرمنصفانة مخالفان حکمت و عرفان است.
در این فصل از کتاب دیدیم که نه فقط جواز نظر با تلذّ ذ به أمردان که برخی از عالمان
تفکیکی به عنوان حرام مسلّم در شریعت برشمرده بودند ،بلکه جواز نظر با تلذّ ذ به زنان أجنبیّه نیز
مطابق با فتوای مراجعی است که هیج نسبتی با عرفان نداشته و صرف ًا با آیات و روایات مأنوسند!
فتوای مراجع معاصر چه حق باشد و چه نباشد ،همین مقدار برای شخص منصف
حقیقتطلب ،کفایت میکند که دریابد آنچه در تعابیر برخی بزرگان حکمت و عرفان آمده ،چیزی
نیست که هیچ گزارة شرعی آن را بر نتابد ،و مستلزم کفر و زندقه و يا مجوّز جسارت و هتّاكي
تعصب و
باشد؛ و قضاوتهای مخالفین حکمت و عرفان دراینباره ازپیش تعیینشده و حاکی از ّ
بیدقّتی است.
در اینجاست که انسان چنین گمان میکند که برخی از نسبتهایی که منتقدین ،به فالسفه
و عرفا میدهند همچون عدم توجّ ه به منابع شریعت ،عدم رعایت تقوی و ...در حقیقت متوجّ ه
خود آنهاست و آنها از دفاع از مکتب وحی ،و از حقجویی و انصاف ،تنها به لفظی اکتفا نمودهاند.

 .2حکم فقهی عشق نفسانی

در فصول پیشین به تفصیل به بیان حقیقت عشق نفسانی پرداخته و روشن ساختیم که عشق
نفسانی انواع و مصادیق متعدّ د 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 حسانالوجوه و صاحبان نفوس
لطیفه جایز و حالل است ،شک نخواهد کرد .چگونه این طور نباشد و حال آنکه غالب مصادیق
عشق نفسانی الزمة بقاء نوع و حفظ نظام جامعة انسانی میباشد؟
آیا ميتوان محبّت شديد والدین به فرزندان و معلّمان به نونهاالن را انکار کرد؟ و آیا میتوان
فرض کرد که شارع مقدّ س نسبت به این موارد رضایت نداشته و ازآنها جلوگیری کرده باشد؟!
مسلّم ًا در شرع مقدّ س نه تنها از این امور منعی نشده ،بلکه به آن ترغیب و تحریص گشتهاست .
 .1در رسالة الحاقی در پایان کتاب حاضر اشارهای به ادل ّة این مسأله شده است (رک ص  .)271ممکن است خوانندة 
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 مکرّرا ً در نوشتجات
ســابق بر این رساله تصریح شــده اســت .به عنوان مثال رجوع کنید به :صراطمســتقیم ،ص 171؛ پاسخبهنقدهایی
برصراطمستقیم ،ص 5؛ تحریفهای تفکیکان ،دفتر اوّل ،ص  3و ص .17

محبّت شديد حضرت یعقوب به فرزندش یوسف علینبیّناوآل هوعلیهماالسّ الم ،صریح آیات
کریمة قرآن است ،و جای انکار ندارد که جمال یوسف را در این امر مدخلیّتی بوده باشد .آیا
میتوان احتمال داد که ـ العیاذ باللـه ـ این عشق شائبهای از شهوت داشته است؟!
عشق حضرت سیدالشهداء علیهالسالم به فرزندشان علی اکبر از چه بابی است؟ و لذّ تی که
از نگاه به جمال بیمثال وی میبردهاند چگونه بودهاست ؟
محبّت شديد حضرت به همسرشان رباب و دخترشان سکینه چطور؟ فرض شود محبّت
آن حضرت به رباب از باب همسري بوده است؛ آیا میتوان در مورد محبّت به سکینه هم اینطور
قضاوت نمود ؟! ابیاتی که از حضرت در اینباره نقل شده است چه توجیهی دارد ؟!
ـــب دارا ً
مـــرک إن ّنـــي ُال ِح ّ
ل َ َع
ُ
اُحبُّهمـــا و ا ُ ِ
بـــذ ُل ُجـــلَّ مالـــي
ســـت ل َ ُهـــم و إن عابـــوا ُمطیعـــ ًا
َف َل
ُ

ُّبـــاب
تکـــونُ بهـــا ُســـکین ُة و الر
ُ
و لیـــس ل ِ
ٍ
تـــاب
عاتـــب عنـــدي ِع
ُ
1
ّـــراب
َحیاتـــي أو یُغَشِّ ـــیَني الت
ُ

(سوگند به جان تو که ح ّق ًا من خانهای را که در آن سکینه و رباب حضور داشته باشند،
دوست دارم .آن دو را دوست میدارم و بیشتر دارایی خود را برای آنها صرف میکنم و کسی حقّ
سرزنش مرا در این امر ندارد .اگر چه خردهگیران در این امر به عیبجویی و سرزنش من بپردازند،
ولی من مادامی که در قید حیات هستم به حرف آنان توجّ هی نمیکنم تا اینکه خاک مرا در برگیرد).
محبّت شدید إخوان دینی به یکدیگر جزء کدام یک از دو دسته عشق است؟ تأکیدی که
شارع مقدّ س نسبت به آن دارد چگونه توجیه پذیر میگردد؟
و همچنین مواردی دیگر مانند عشق انسان به معلّم و استاد خود ،عشق به أنبیا و أولیا و أئمّه
علیهمالسّ الم که همه مصادیقی از عشق مورد نظر هستند.
حتّی در رابطه بین زوجین باید گفت الأقل بخشی از تأکیدات شارع مقدّ س 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 رفتهایم.
به هر حال در حلیّت محبّت شدید نفسانی جای تأمّل نیست .آنچه محتاج بحث میباشد
حکم این عشق از جهت لوازم و مقارنات آن است که از دو جهت میتواند مورد بحث واقع شود:
 .1از جهت متعلَّق (محبوب)  .2از جهت مراتب عشق .در اینجا طی دو فصل به بررسی مختصر
این موارد میپردازیم.
 .1این ابیات را مرحوم محدّ ث قمّی رضواناللـهعلیه با مختصر تفاوتی در الفاظ در نفسالمهموم ،ص  527از حضرت
علمه شعرانی در دمعالسّ جوم تبعیّت
سیدالشــهداء علیهالسالم نقل نموده است .و ما در نقل آن از ضبط نسخة مرحوم ّ
نمودیم (دمعالسّ جوم ،ص .)620
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 .2·1عشق نفسانی در مظّ ان شهوت
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عشق نفسانی از حیث محبوب ،دو قسم دارد :یا محبوب به حسب نوع در معرض شهوت
است و یا اینگونه نیست .مثل اینکه انسان عاشق فرزند ،مادر ،یا استاد ،یا یکی از أنبیا و أئمّه
علیهمالصلوةوالسّ الم گردد که نوع ًا در اینگونه موارد احتمال بروز شهوت و وقوع در حرام منتفی
است .در مقابل گاه عشق انسان به زن أجنبیّه یا به نوجوان أمرد تعلّق میگیرد که اینگونه موارد در
مظانّ شهوت قرار دارند.
نقطة اصلی انتقاد مخالفین حکمت و عرفان همین موارد میباشد که از دو جهت بدان
اشکال  شده است:
ا ّوالً از حیث صغرای مسأله و اینکه اص ً
ال عشق نفسانی در اینگونه موارد امکان تحقّق دارد
مفصل بدان پاسخ دادیم .
یا نه؟ که سابق ًا به طور ّ
ثانی ًا از حیث کبری و آنکه بر فرض تحقّق ،نظر شارع مقدّ س در مورد آن چگونه است و
حکم شرعی آن چیست؟
نکتهای که تذکّر آن ضروری است اینکه :عشق و محبّت مانند سایر صفات نفسانی چون
تکبّر ،عجب ،تواضع و ...از آنجا که از امور غیراختیاری محسوب میشود ،تبع ًا متعلَّق تکلیف واقع
نمیشود؛ فلذا بحث از حکم فقهی آن ،در واقع بحث از احکام مقدّ مات اختیاری آنـ در جایی که
هنوز حاصل نشدهـ و از حکم ازالة آنـ در جایی که برای مکلّف ایجاد شدهـ میباشد؛ به عنوان
مثال اگر گفتیم محبّت واجب است به این معناست که بر مکلّف الزم است مقدّ مات حصول محبّت
را ایجاد کند؛ و اگر گفتیم محبّت حرام است ،یعنی انجام مقدّ ماتی که منجر به حصول محبّت در
قلب میشود ،شرع ًا ممنوع است و نیز اگر کسی به محبّت دچار گشته است باید به هر طریقی که
میشود این حالت را از نفس خود زائل گرداند.
برای این مسأله فروع چندی را میتوان در نظر گرفت که قبل از ورود به بحث بدان اشاره
میکنیم .عشق یک مرد به أجنبیّه یا نوجوان أمرد ،از چند حالت خالی نیست:
 .1عشق 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 میدهد که این حالت ،او را به فعل حرام
مانند تقبیل و...خواهد کشاند .
 .2عشق 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 نمیشود.
 .3عشق وی نفسانی است ،لیکن مقرون به ریبه و خوف وقوع در حرام .
 .4عشق وی نفسانی است و ریبه و خوف وقوع در حرام هم ندارد؛ یعنی گرچه محبوب او

به حسب نوع در معرض شهوت است ،ولی این فرد بشخصه نسبت به او هیچگونه دچار شهوت
نمیباشد و وثوق دارد که در آینده نیز تحریک شهوانی صورت نمیگیرد و فعل حرامی از وی سر
نمیزند.
بحث از عشق شهوانی به همة اقسام آن (ناشی از شهوت یا همراه شهوت ،خالی از ریبه یا
همراه آن) از موضوع سخن در این کتاب خارج است.
امّا عشق نفسانی ،ظاهرا ً هیچ دلیلی بر حرمت آن در مظانّ شهوت فینفسه وجود ندارد؛ چنانکه
هیچکس در جواز محبّت شدید پدر به دختر یا برادر به خواهر و نیز محبّت ایمانی شدید مؤمن به
مؤمنه (همچون محبّت به مخدّ رات آل رسول صلواتاللـهوسالمهعلیهمأجمعین) تردید نمینماید.
امّا حکم عشق نفسانی همراه با ریبه ،تابع حکم ریبه است که تبیین موضوعی و حکمی آن
مفصل میطلبد و از حوصلة این کتاب خارج است.
بحثی ّ

 .2·2عشق نفسانی در مراتب شدیده

سابق ًا گذشت که عشق نفسانیگاهی ضعیف و گاهی شدید میباشد وگاه به حدّ ی شدّ ت
پیدا میکند که سراپردة قلب عاشق را گرفته و وی را از غیر محبوب غافل میسازد .آنچه در گذشته
در اینباره مطرح نمودیم تحلیل عقلی این پدیده بود که عقل مستقلّ در مورد نفس این حالت فارغ
از عوارض و طواری چه قضاوتی دارد.
امّا در این فصل ،به بررسی اجمالی حکم مراتب شدید عشق در شریعت و از منظر آیات
و روایات میپردازیم.
عشق نفسانی در مراتب شدید از جهات مختلف الاقل به سه دستة کلّی تقسیم میشود:
 .1عشق مانع از طاعت؛ یعنی حال عاشق به گونهای باشد که در َد َوران بین اطاعت
ِ
معشوق مجازی ،دومی را اختیار کند؛ مطلوب معشوق را انجام داده و
پروردگار و تحصیل رضایت
اوامر و نواهی إلهی را ترک نماید.
 .2عشق مانع از ذکر خدا؛ به صورتی که عاشق دائم ًا در ذکر و فکر معشوق غیر إلهی
خود باشد ،ولی در عین حال طاعات خود را کماکان انجام میدهد .به عبارت دیگر وی در عین
اینکه احکام إلزامی شریعت را انجام میدهد ،لیکن وجهة اصلی همّت او معشوق بوده و ذکر و یاد
معشوق است که سویدای دل او را پر نموده است .این حالت را میتوان «عشق ُملهی» نامید؛ یعنی
1
عشقی که باعث غفلت و سهو عاشق از یاد خدا گشته ،یا الاقل به یاد خدا جنبة فرعیّت داده است.
 .3عشق غیر ُملهی؛ یعنی عشقی که نه مانع از طاعت است و نه مانع از ذکر و یاد پروردگار .
 .1نسبت عشق مانع از طاعت با عشق مانع از ذکر خدا نسبت عموم من وجه میباشد.
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تحقّق چنین حالتی در نفس عاشق علیرغم وجود عشق ،ناشی از یکی از دو سبب زیر است:
الف) معتدلبودن محبّت؛ یعنی محبّت در عین اینکه شدید است ،ولی در حدّ ی نیست
که محبّت خدا و ذکر خدا را تحتالشعاع 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 میدارند ،در
عین حال از یاد خدا غافل نمیشوند.
ب) طولیبودن محبّت؛ عشق و محبّت به وجود آمده حالت طولی داشته باشد .محبّت
طولی خود به دو گونه تحقّق میپذیرد:
گاه از این باب است که همة موجودات هستیَ ،مرائی و مجالی خداوند و آیات وی
میباشند و به اصطالح خدانمایند ،نه خودنما  .فلذا هر ُحسن و جمالی آیتی از جمال مطلق
ِ
خاص ،و بدین گونه ظهور و بروز نموده است.
ّ
صورت
پروردگار است که در این
ِ
ليحـــة
ســـن کلّ َم
ُمعـــا ٌر لـــه بـــل ُح
ُ
ـس ف ــي أش ــکال ُحس ــنٍ بَديع ـ ِ
م ــن اللَّب ـ ِ
ـة
ِ1
وم ــا إن له ــا ف ــي ُحســنِها م ــن ش ــريکة

فـــکلُّ َمليـــحٍ ُحســـنُه مـــن َجمالِهـــا
ـــر لل ُعش ّـــاق فـــي کلّ َمظهـــ ٍر
و تَظ َه ُ
و لَ
يرهـــا
ســـن ِســـواها و ال ُک َّ
َ
ـــن َغ َ
***
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در حســـن رخ خوبـــان پیـــدا همـــه او دیـــدم
در دیـــدة هـــر عاشـــق او بـــود همـــه الیـــق
دیــدم هم ـه پی ـش و پ ـس جــز دوســت   ندیدم  کس

در چشـــم نکورویـــان زیبـــا همـــه او دیـــدم
ونـــدر نظـــر وامـــق عـــذرا همـــه او دیـــدم
2
او بـــود همـــه او بـــس تنهـــا همـــه او دیـــدم

***
مـــرا از روی هـــر دلبـــر تجلّـــی میکنـــد رویـــش

نــه از یــک ســوش میبینــم کــه میبینــم ز هــر ســویش

ندانــم چشــم جادویــش چــه افســون خواند بر چشــمم

کــه در چشــمم نمیآیــد ،بــه غیــر از چشــم جادویش

کش ــد ه ــر دم م ــرا س ــویی کمن ــد زل ــف مهروی ــی
فـــروغ نـــور رخســـارش مـــرا شـــد رهنمـــا ورنـــه
از آن در ابـــروی خوبـــان نظـــر پیوســـته مـــیدارم

ب ــه پی ــش «مغرب ــی» ه ــر ذرّه زان رو مش ــرقی باش ــد

کــه انــدر هــر ســر مویــی نمیبینــم بــه جــز مویــش
کجـــا ره بردمـــی ســـویش ز تاریکـــی گیســـویش

ک ــه در اب ــروی ه ــر مه ــرو نمیبین ــم ج ــز ابروی ــش
ک ــه از ه ــر ذرّه خورش ــیدی نمای ــد پرت ــو روی ــش

 .1ابیاتی از تائیّة کبرای عارف شهیر ،ابنفارض مصری (دیوان ابنالفارض ،ص  85و.)86
 .2کلیاتعراقی ،ص .233

3

 .3ديوان محمّدشیرینمغربي ،ص 229؛ شیخ جامی از بعضی از ُکبراء نقل میکند که:

و گاه آنچه باعث حصول عشق نسبت به معشوق میشود ،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 میدارد .
مثال بارز این نوع عشق ،عشق به أولیاء إلهی از أنبیاء عظام و أئمّة طاهرین صلواتاللـهعلیهمأجمعین
میباشد.
بنابراین در قسم سوم ما با سه حالت مواجهیم و بدین ترتیب مجموعة اقسام به پنج مورد
بالغ میگردد:
 .1عشق مانع از طاعت
 .2عشق ُملهی
 .3عشق غیر ُملهی ضعیف
 .4عشق غیرملهی طولی از باب مظهریّت همة عالم برای پروردگار
 .5عشق غیرملهی طولی به مقرّبان إلهی.

 .2·2·1احکام مراتب عشق نفسانی

ا ّما حکم هر یک از اقسام فوق؛ باید گفت :شکّ ی در حلیّت مورد اخیر وجود ندارد ،بلکه
مستفاد از بسیاری از روایات شریفه این است که عشق به مقرّبان درگاه پروردگار ومحبّت شدید
به آنها از مؤکّدترین مستحبّات ،بلکه از ارکان دین شمرده شده و حتّی در برخی تعابیر هویّت دین
مساوی با چنین حبّی قلمداد شده است 1.واضح است که وجود چنین محبّتی نه تنها خللی در مسیر
حرکت به خدا ایجاد نمیکند ،بلکه ممدّ طاعت إلهی بوده و از أفضل قربات محسوب میشود ،کما
اینکه در زیارت عاشوراء میخوانیم :و أتقرّب إلی اللـه بمواالتکم .
نکتهای که در اینجا تذکّرش 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 حسّ ــی مشــاهده کند به بصر ،همچنان که مشــاهده میکند در مظاهــر روحانی به بصیرت .
سن المقيّد الصوري .و جمال با
الح َ
يشــاهدون بالبصيرة الجما َل المطلق المعنوي بما يعاينون بالبصر ُ
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 فیاللـه سبحانه مشاهده تواند کرد .و یکی دیگر مقیّد و آن از
حکم تنزّل حاصل آید در مظاهر حسّ ــیّه یا روحانیّه .پس عارف اگر ُحسن بیند ،چنین بیند و جمال
را جمال حق داند متنزّل شــده به مراتب کونیّه .و غیرعارف را که چنیننظر نباشد باید که به خوبان
ننگرد تا به هاویة حیرت در نماند( ».نفحاتا ُالنس ،ص.)588

الحب فياللـــه و البغض في
ّ
 .1رک بحاراألنوار ،ج  ،66باب 36؛ ص 236؛ الکافي ،ج ،2کتاب اإلیمان و الکفر ،باب
اللـه ،ص  124ـ 127؛ تفسیرالعیّاشي ،ج  ،1ص.167
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طولیّت خود را حفظ کرده و حالت استقاللی به خود نگیرد ،کما اینکه روایات واردة در این باب
نیز این نکته را متضمّن هستند.
و نیز از همین باب است محبّت شدید مؤمنین به یکدیگر اگر به لحاظ وجود ایمان و قرب
به خدا در طرفین پدید آمدهباشد ،کما اینکه در روایت شریفی از حضرت صادق علیهالسّ الم آمده
است:
ّین في اللـه یَو َم القِیامةِ على َمناب ِ َر مِن نورَ ،قد أضا َء نو ُر ُوجو ِههم و
«إنّ ال ُمتَحاب َ
المتَحاب ّونَ في
عرفوا به ،فیُقال :هؤالء ُ
نو ُر أجسادِهم و نو ُر َمناب ِ ِر ِهم کلَّ شيءٍ حتّى یُ َ
اللـه(1».بهتحقیق که آنان که به خاطر خداوند به یکدیگر محبّت میورزند در روز
قیامت بر منابری از نور قرار دارند در حالی که نور چهره ،بدن و منبرهایشان همة 
چیزها را فرا میگیرد تا جایی که به واسطة آن نور شناخته میشوند؛ پس گفته
میشود :اینانند اشخاصی که به خاطر خدا یکدیگر را دوست میداشتند).
همچنین در ح ّلیّت و جواز قسم سوم از انواع عشق نیز حرفی نیست؛ بلکه برخی از موارد
حث و ترغیب قرار گرفته ،مانند محبّت پدر به فرزند ،محبّت زوجین ،محبّت
آن در روایات مورد ّ
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 اوّل یعنی عشقی که در مقام عمل مانع از تحصیل رضایت
و اطاعت خداوند شود ،مسلّم ًا از نظر شرعی ممنوع است و بلکه بر اساس ظاهر آیة شریفةُ :ق ْل إِن
ِ
ك َ
وها َو ِ َتـ َٰر ٌة َت َْش ْو َن ك ََسا َد َها
اؤك ُْم َو َأ ْبن ُ
َان َءا َب ُ
ت ْفت ُُم َ
َاؤك ُْم َو إِ ْخ َوا ُنك ُْم َو َأ ْز َو ُ
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ِِ
ِِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ت َّب ُصوا َح َّت ٰى َي ْأتِ َیال َلـ ُه بِ َأ ْم ِر ِه َوال َلـ ُه
َو َم َسـٰك ُن ت َْر َض ْو َنَا َأ َح َّب إِ َل ْيك ُْم م َنال َلـه َو َر ُسوله َو ج َهاد فی َسبِيله َف َ َ
َلي ِدی ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
ني  2حرمت نفسی داشته و از کبائر محسوب میشود.
اس ِق َ
ْ َ
َْ
و بالجمله در حکم سه قسم مذکور بحثی نیست ،و آنچه بیشتر محل تأمّل و بررسی است
قسم دوم و چهارم یعنی عشق ُملهی از ذکر خدا و عشق از باب مظهریّت حقتعالی است.
در مورد عشق ُملهی ،ظاهر بدئی برخی از آیات کریمة قرآن حرمت است مانند آیة شریفه:
یـ َٰأ ُّیا ال َِّذين ءامنُوا َل ُت ْل ِهكُم َأموا ُلكُم و َل َأو َلـٰدُ كُم َعن ِذك ِْراللـَ ِه و من ي ْفع ْل َذلِ َك َف ُأو َلـ ِٰئ َك هم ْ ِ
ٰس َ
ون3؛
ْ َ ْ
َ َ َ َ
ْ
ْ ْ
َ َ َ
ُ ُ
َ َ
الَـ ُ
4
ِ
که نهی َ«ل ُت ْلهك ُْم» در آن ،ظهور در حرمت دارد.
 .1الکافي ،ج  ،2ص  ،125ح  4و نگاه کنید به احادیث  8 ،7 ،3و .12
 .2آیۀ  24از سورة  :9التوبة.

 .3آیة  9از سورة  :63المنافقون.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ٰلوة َو إيتَاء الزَّكـٰــوة َيَا ُف َ
ٰــر ٌة َو َل َب ْي ٌع عَن ذكْر ال َلـــه َو إ َقا ِم َّ
ون َي ْو ًما
 .4گرچه این آیه عدل آیة شریفة :ر َج ٌال َل ُت ْلهيه ْم َتـ َ

مفضل بن عمر میگوید :از حضرت أبیعبداللـه امام صادق
و نیز در روایتی آمده است که ّ
علیهالسّ الم از «عشق» سؤال کردم .حضرت در جواب فرمودند:
«قلوب خَ َلت مِن ذِکراللـه َفأذا َقهااللـه ُح َّ
ب َغی ِره ِ( 1».دلهایی میباشند که از ذکر
ٌ

خداوند خالی گشتند ،پس آنها را به محبّت غیر خود مبتال نمود).
لیکن با این حال ،التزام به حرمت در همة موارد این قسم مشکل است ،و به نظر میرسد
باید بین این موارد تفکیک نمود .مث ً
ال چه بسا از متون شریعت استفاده شود که محبّت به أهل بیت
مستحب و مطلوب است؛ لذا گرچه شخصی محبّت غیرطولی (استقاللی)
ّ
علیهمالسالم به هر نحوی،
به رسول خدا صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم یا حضرت صدّ یقة طاهره یا یکی از أئمّه علیهمالسّ الم پیدا
کند به نحوی که دائم ًا در یاد آنها باشد آنهم به نحوی که از یاد خدا غافل گردد ،لیکن باز هم این
محبّت در حدّ خود مطلوب است و دستگیر او خواهد شد.
یا مث ً
ال مادرانی که طفل خردسال یا جوان خود را از دست میدهند ،در بسیاری از مواقع
دچار سهو و غفلت از خدا میشوند ،و آن کودک تمام فکر و ذکر آنها را به خود مشغول میسازد
(در عین اینکه تکالیف واجبه خود را انجام میدهند)؛ امّا ظاهرا ً فقهاء عظام در عناوین محرّمه چنین
موردی را ذکر نکردهاند و گویا آن را از محرّمات نمیدانند.
بنابراین باید گفت :التزام به حکم مطلق در این قسم میسور نمیباشد ،و حکم آن به حسب
موارد متفاوت است؛ هر چند که اغلب آنها مسلّم ًا مکروه میباشد.
امّا عشق به زیبارویان از باب مظهریّت جمال حقّ متعال؛ باید گفت نظر به زیبارویان از
حیثی که در این فصل از آن بحث میکنیم ـ یعنی از حیث شدّ ت محبّت ـ موجب حرمت نمیشود .
چرا که مفروض بحث ،محبّت نفسانیّة طولیّه و در راستای محبّت خداوند است.
بله ،این که متعلَّق این محبّت ،یعنی زیبارویان در معرض شهوت هستند ،بحث جداگانهای
داشته که در فصل سابق بررسی گردید و گذشت که دلیلی بر حرمت محبّت بدون ریبه نداریم .
بنا ًء علیهذا آنچه به برخی از مشایخ مانند أوحدالدین کرمانی منسوب است که وی به
نظرکردن و عشقبازی با أمردان میپرداخته ،اگر از این باب بوده باید گفت طبق برخی فتاوی مانعی
ندارد؛ کما اینکه ظاهر اشعار و احوال وی این مطلب را تأیید میکند؛ مانند اینکه میگوید:
زان مینگ ــرم ب ــه چش ــم س ــر در ص ــورت

زی ــرا ک ــه ز معن ــی اس ــت اث ــر در ص ــورت

َت َت َقل ِ ِ
ٰــر (آیة  37از ســوره  :24النور) است ،ولی مســلّم ًا هر إلهائی از ذکر خداوند حرام نیست .
َّب فيه ا ْل ُق ُل ُ
ُ
وب َو ْالَ ْب َصـ ُ
در غیر اینصورت بجز مخ َلصین همگی را باید از خاســرین و مرتکب حرام شمرد؛ لیکن بعید نیست إلهاء مستم ّر در
موارد عشق را در بربگیرد.
 .1عللالشرایع ،ج  ،1ص  ،169باب علّة العشق الباطل؛ بحاراألنوار ،ج  ،74ص .158
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ایــن عالــم صــورت اســت و مــا در ُص َوریــم

معنـــی نتـــوان دیـــد مگـــر در صـــورت

و امّا آنچه جامی از بعضی تواریخ نقل نموده که «چون وی در سماع گرم شدی ،پیراهن
أمردان چاک کردی ،و سینه به سینة ایشان باز نهادی»؛  1این مطلب نیز ـ بر فرض صحّ ت ـ دلیل
بر ذ ّم فاعلی وی نمیشود ،چرا که حکم لمس و حکم نظر فیالجمله مانند یکدیگرند ،و لذا ابحاث
گذشته در بحث نظر ،در لمس هم میآید 2،و چه بسا این عملکرد بر اساس فتوا به جواز تلذّ ذات
غیرشهوانی 3صورت گرفته باشد  ،چنانکه مسلّم ًا در آغوشکشیدن خردساالن و به سینه چسباندن
آنها بدون شهوت حرام نیست .هر چند طبق آنچه سابق ًا گفته شد این عمل شبهة حرمت داشته و
4
خصوص ًا تظاهر به آن مستحسن نمیباشد.
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 .1نفحاتا ُالنس ،ص .588

 .2گرچه حکم در لمس شدیدتر است (رک وسائلالشيعة ،ج ،20ص ،230ح.)5
 .3فتوای بزرگانی چون حضرات آیات سیستانی و شبیری زنجانی مدّ ظلّهما.

 .4باز هم تأکید میشــود غرض از این مباحث دفاع از شــخص یا نحلة 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 تعلّقی
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 صفحــة ذهن و خیاالت خود توجیهی برای آن پیدا نکردیم ،نباید راجع به آن مطلب اظهارنظر کرده ،و صاحب آن
مطلب را به انواع تهمتهای کفر و بیدینی و فسق و فجور وَ  ...رمی نماییم.

آنچه تا کنون گذشت تبیین زوایای مختلف مبحث عشق مجازی در کالم مرحوم
صدرالمتأل ّهین رضواناللـهعلیه و در آثار برخی از عرفا و بررسی آن از منظر شرع مقدّ س بود .اینک
جا دارد به عبارات برخی از منتقدین مرحوم صدرالمتأل ّهین پرداخته و اشتباهات ایشان را برشمریم .
در اینجا از میان آثار گوناگون منتقدین تنها کتاب عارفوصوفیچهمیگویند؟ اثر مرحوم آيةاللـه
میرزا جوادآقا تهرانی رحمةاللـهعلیه و کتاب یافتههایوحیانیدرتضادبابافتههای یونانی میپردازیم و
به نظر میرسد با بررسی و نقد همین دو مورد پاسخ سایر نقدهایی که در این زمینه صدور یافته،
حاصل خواهد شد؛ چرا که یکی از خصوصیات بارز در مکتوبات و قلم فرساییهای منتقدین
حکمت و عرفان إلهی تکرار مطالب و نقل مکرّر یک مطلب از سایرین است .
پیشاپیش تذکّر این نکته  ضروری است که این دو کتاب علیرغم اشتراک در هدف نهایی
که نقد و تخطئة عرفا و حکماء إلهی باشد ،تفاوتی اساسی با یکدیگر دارند .اشتباهات مرحوم
یچ همیگویند؟ همه محصول ناآشنایی و ضعف علمی و فضای آکنده از
فوصوف 
تهرانی در عار 
تعصب حوزة مشهد است که مؤل ّف محترم کتاب در آن نشو و نما یافتهاند و شأن مؤل ِ
ّف متّقی کتاب
ّ
کام ً
ال مبرّای از آن است که مانند برخی دیگر از تفکیکیان به یاوهسرایی و جعل أکاذیب بپردازند
و به عنوان دفاع از مکتب أهل بیت به أرکان مذهب و أساطین شیعة اثناعشریّه هرنوع تهمت و
افترائی را روا داشته و با توهین وبیادبی به بزرگان عقدهگشایی کنند ،عملکردی که از سراسر کتاب
یوحیانی مشهود است چنانکه خواهیم دید .به دیگر سخن ُحسن فاعلی مؤل ّف کتاب اوّل
یافتهها 
به هیچ وجه محلّ بحث و نقد نیست.
به هر روی مطالعة این بخش ،برای خوانندگانی که مطالب این کتاب را از ابتدا با دقّت و با
هدف طلب حقیقت دنبال کردهاند ،به خوبی روشن میسازد که بیدقّتی و ضعف علمی و گاه عدم
رعایت مسائل شرعی و اخالقی منج ّر به نگارش چه مطالب و صدور چه تهمتها و نسبتهای
خالف واقعی میگردد.

119

عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت

فصل اوّل :یازده نکته در اشکاالت «عارفوصوفیچهمیگویند؟»

مؤل ّف کتاب تحت عنوان «نظر و گفتار عرفا و صوفیه در عشق مجازی» بحثی کوتاه را
در حدود پنج صفحه به این موضوع اختصاص دادهاند که سه صفحة  آن نقل عبارات مرحوم
صدرالمتأل ّهین با توضیحی کوتاه است و سپس به نقد صدرالمتأل ّهین پرداختهاند .ما عین عبارات
ایشان را در انتقاد از صدرالمتأل ّهین در سه فصل نقل نموده و اشکاالت آن را طی یازده نکته مرور
میکنیم.

 .1اشکال اوّل تا پنجم:
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ملصدرا مینویسند:
صاحب عارفوصوفی در نقد مرحوم ّ
«مؤل ّف گوید :همینگونه عشقورزی به حسانالوجوه (یعنی لذّ ت شدید
بردن به دیدار صورتهای زیبای غلمان و به همین جهت عالقه و محبّت مفرط
داشتن به آنان که از سراپای سخنان صدرالمتأل ّهین بدست میآید و به مشایخ عرفان
نسبت میدهد که مریدان را در ابتدای سلوک به آن امر میکنند) به هر قسم که
پرورانده و بیان شود و به هر نام که خواندهگردد ـ خواه به نام عشق عفیف و یا
عشق نفسانی در مقابل حیوانی که منجر و مقارن با فسق و فجور دیگر هم نگردد
1
ـ چون از محرّمات مسلّمة فقهیّه میباشد»...
نکتة اوّل :چنانکه در این عبارات روشن است مؤل ّف کتاب ـ علیرغم توجّ ه به تفاوت
عشق نفسانی و شهوانی ـ بدون هیچ بحث فقهی و شاهد و مدرکی حرمت عشق عفیف نفسانی را
از مسلّمات فقهیه شمردهاند و به هیچ یک از نکات گذشته در اقسام عشق نفسانی توجّ ه ننمودهاند.
چنانکه گذشت متعلّق این عشق اقسامی دارد؛ از جمله:
الف) عشق به کودکان و نوجوانان که موجب تمایل مادران و معلّمان به آنها و تحمّل
سختیهای تعلیم و تربیتشان بود و محور اصلی کالم صدرالمتأل ّهین 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 میباشند.
و...
 .1عارفوصوفیچهمیگویند؟ ،ص  57و.58

احکام هر یک از این موارد متفاوت بود که در مباحث سابق بدانها اشاره نمودیم.
نکتة دوّم :چنانکه گذشت احکام عشق از جهت مراتب و آثار آن نیز متفاوت بود؛ از این
جهت که صرف ًا محبّتی شدید باشد یا اینکه تمام توجّ ه عاشق متوجّ ه معشوق گردد؟ از این جهت
که مانع از اطاعت خداوند یا از توجّ ه به او گردد یا نه؟ و از این جهت که محبّت طولی باشد یا نه؟
متأسفانه در عبارات کتابعارفوصوفیچهمیگویند؟ به هیچ یک از این جهات توجّ ه نشده
و بالمرّة آنچه را در کالم صدرالمتأل ّهین رحمهاللـه آمده حرام مسلّم فقهی شمردهاند .
نکتة سوّ م :نویسندة محترم توجّ هی به تفاوت حکم نظر و التذاذ با حکم عشق ننمودهاند و
همه را حرام مسلّم فقهی شمردهاند .با اینکه گذشت که الأقل نظر همراه با التذاذ غیرشهوانی نسبت
أجلء مراجع شیعه در
به إخوان دینی و نساء محارم و کودکان جائز بوده و بنا بر فتوای عدّ های از ّ
عصر حاضر ،اینگونه نظر حتّی نسبت به زنان أجنبیّه و أمردان نیز بالاشکال میباشد.
نکتة چهارم :مؤل ّف محترم گرچه تفاوت عشق نفسانی و شهوانی را دریافتهاند ،ولی معنای
عشق نفسانی را صحیح متوجّ ه نگشتهاند .ایشان در تفسیر این عشق فرمودند:
«عشقورزی به حسانالوجوه یعنی لذّ ت شدید بردن به دیدار صورتهای زیبای
غلمان و به همین جهت عالقه و محبّت مفرط داشتن به آنان».
از این عبارت به دست میآید که ایشان پنداشتهاند منشأ عالقه و محبّت مفرط در موارد
عشق نفسانی «لذّ ت شدید بردن به دیدار صورتهای زیبای غلمان» است که با لفظ «به همین
جهت» به این مسأله اشاره نمودهاند؛ یعنی منشأ عشق نفسانی عفیف صرف ًا یک لذّ ت حسّ ی بصری
ملصدرا با تفصیل فراوان توضیح فرمودند که منشأ این محبّت مسانخت
است .در حالیکه مرحوم ّ
و تناسب دو نفس است و عاشق و معشوق حقیقی روح طرفین است نه جسم آنها ،و اگر التذاذی
از توجّ ه به جسم حاصل میشود از این باب است که جسم مظهر روح میباشد که توضیح آن به
تفصیل گذشت.
گویا همین اشتباه مؤل ّف است که سبب شده ایشان عشق نفسانی را منحصر در عشق به
غلمان فهمیده و از دیگر اقسام آن غافل بمانند.
یچ همیگویند؟
فوصوف 
به عبارت دیگر اگر بخواهیم تعارف را کنار بگذاریم مؤل ّف محترم عار 
در واقع آن عشق نفسانی و شهوانی را متوجّ ه نشده و آن را تنها لفظی دانستهاند ،و با ظنّ سوئی
ملصدرا و سایر حکما داشتهاند ،اینطور استنباط کردهاند که ایشان برای فرار
که نسبت به مرحوم ّ
از دیدگاه مبغوضانهای که شریعت و عرف به عشق شهوانی دارند ،اقدام به تغییر لفظ آن و توجیه
مسأله نمودهاند؛ 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 صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه گرچه اصل این عشق را نسبت
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به اطفال و نوجوانان در مادران و معلّمان امری نیکو و پسندیده میشمارند و عق ً
ال و شرع ًا نیز چنین
است ،ولی دربارة اینکه آیا عشق شدید عفیف به دیگران به گونهای که انسان را از غیر معشوق
ننمودند .ملصدرا صرف ًا به حسن ذاتی این
ّ
غافل نماید ،از نظر عملی مطلوب است یا نه؟ قضاوتی
عشق پرداخته و آن را از فضائل شمرده ،و علّت امر مشایخ به تحصیل آن را نیز تشریح نمودند
ولی هیچ اشارهای به اینکه راه صحیح رسیدن به لقاءاللـه ،همین مسیر است یا راههای دیگری را
مفص ً
ال تذکّر داده شد کتاب أسفار حکمت علمی است،
باید پیمود ،نکردند؛ چرا که همانطور که ّ
نه حکمت عملی.
ملصدرا در این بحث عالوه
یچ همیگویند؟ چنان وانمود شده که گویا ّ
فوصوف 
ولی در عار 
بر «هست و نیست» همچون برخی مشایخ طریقت دربارۀ «باید و نباید» آن نیز قضاوت نموده ،و
چیزی را که ـ فرض ًاـ حرام مسلّم فقهی میباشد تجویز نموده است.

 .2اشکال ششم:
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باری صاحب عارفوصوفیچهمیگویند؟ در ادامه آوردهاند:
«...چون از محرّمات مسلّمة  فقهیّه میباشد لذا فیلسوف شهیر حاجی سبزواری
در حاشیة  أسفار در ذیل عبارت «و ألجل ذلک أمر المشایخ مریدیهم في االبتداء
بالعشق» میگوید :إن قلت المشايخ يلتزمون التوفيق بين أوضاع الشريعة و الطريقة
و المحقّقون منهم في هذا الجمع متوغّلون و بهذا األصل الشامخ متصلّبون و هذا
األمر کيف يوافق الشريعة المطهّرة؟
سپس در مقام جواب برآمده ولی چنانکه بر اهلش واضح است جوابی ندادهاند
که اشکال مرتفع شود .میگوید :قلت لعلّهم وجدوا رخص ًة من رموزها و دقائقها و
لعلّهم جوّزوا اجتماع األمر و النهي کما جوّزه کثیر من المتشرّعة فالخروج من الدار
المغصوبة مأمور به و منهيّ عنه ألنّ هذا الخروج بعینه تصرّف في مال الغیر بدون
إذنه و إخراج الزاني حشفته من فرج المرأة مأمور به و منهيّ عنه نظیر ما مرّ؛ فشيء
1
واحد مبغوض و مطلوب للشارع المقدس من جهتین».
ملهادی
نکتة ششم :چنانکه بر اهلش واضح است ،حقّانیّت فرمایش حکیم متأل ّه مرحوم حاج ّ
ملهادی دادهاند تا ّم
فوصوفی مخفی مانده؛ و جوابی که حاج ّ
سبزواری قدّ سسرّه بر نویسندة عار 
فوصوفی به
است و اشکال به آن مرتفع میشود که توضیح آن سابق ًا گذشت؛ ولی نویسندة  عار 
سبک مرسوم تفکیکیان بدون هیچ دقّت و تأمّلی از کنار کالم ایشان عبور نمودهاند.
 .1همان ،ص .58

 .3اشکال هفتم تا یازدهم

مرحوم تهرانی رحمةاللـهعليه در پاورقی مینویسند:
«باید گفت :بنابراین جای بسی شگفت است از شارع مقدّ س اسالم که با اهتمامی
که در دعوت و سوق مردم بهسوی خدا داشته ،چگونه این پل و قنطرة خدائی
(یعنی عشقورزی به حسانالوجوه) را که مطلوب همة نفوس و یا اق ً
ال به گفتة 
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 أئمّة دین (ص) به راههای خدایی و مصالح و
ِح َکم واقعی داناتر و در هدایت مردم دلسوزتر بودهاند .مگر اینکه در اینجا فورا ً به
حدیث متشابه در نظر عوام تمسّ ک جسته و بگویند :در حدیث است که «إنّ  اللـه
یحب الجمال»؛ غافل از اینکه حدیث مزبور مربوط به این مقام نیست ،زیرا
ّ
جمیل
معنی آن ظاهرا ً حسن و جمال و تزیّنی است که شخص بهوسیلة لباس و تنظیف
برای خود حاصل میکند؛ شاهد :عن أبيعبداللـه(ع) :البس و تجمّل فإنّ  اللـه
1
یحب الجمال و لیَکن من حالل».
ّ
جمیل
ملصدرا در بحث عشق ،سخن را با محبّت
نکتة هفتم :همانطور که سابق ًا گذشت مرحوم ّ
مادران و معلّمان به کودکان و نوجوانان آغاز نموده و فرموده این محبّت در همه امّتهایی که دارای
نفوس لطیف و تمدّ ن و علم میباشند وجود داشته ،و به ندرت کسی یافت میشود که در طول عمر
خود از این محبّت خالی باشد و این محبّت مطلوب نفوس ظریفه است .وی سپس بحث را دربارة 
مرتبة عالیه و شدیدة این محبّت که منج ّر به غفلت از غیرمحبوب شده و برخی آن را وسیلة عبور
از لذائذ حسّ ی و تعلّق به دنیا شمردهاند ،ادامه میدهد.
پس آنچه مطلوب همة نفوس یا الاقل نفوس ظریفه است ،درجة عمومی این محبّت است
که امری همگانی است .و امّا آنچه به وسیلة آن دل عاشق از عالم طبع کنده میگردد ،درجة عالی
آن است که مطلوب همة نفوس و یا همة نفوس ظریفه نیست ،بلکه این حالت حتّی در بین امم
متمدّ ن و دارای طبع لطیف نیز به ندرت اتفاق میافتد و قابلیّتی فراوان میطلبد.
فوصوفی با یکدیگر خلط شدهاند.
این دو نوع محبّت در عبارت عار 
نکتة هشتم :از اینجا روشن میشود اینکه ایشان گفتهاند این عشق «امری آسان» است ،نیز
سخنی خطاست که محصول خلط مراتب مختلف محبّت است .عشقی که به اعتقاد برخی قنطرة 
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حقیقت است (یعنی عشق غافلکننده از غیرمعشوق) امری بسیار صعب و دشوار است 1،و تحصیل
آن نیز برای غالب نفوس ممکن نمیباشد و دواوین شعرا ممل ّو است از بیان مشقتّها و سختیهای
عشق کما الیخفی.
نکتة نهم :گذشته از مشکالت کلّی عاشقشدن و عاشقبودن ،باید دانست که چون مطلوب
در این مقام عشق نفسانی و عفیف است تحصیل آن جز برای أقلّ قلیل از مردم غیرممکن است،
مگر اینکه در متعلّق آن هیچ شائبة شهوتی نباشد ،همچون عشق به إخوان ایمانی و أولیاء إلهی؛
وگرنه غالب نفوس که هنوز خود را از آتش شهوت تطهیر ننمودهاند ،در این امور مبتال به شهوت
شده و با این عشق در آتش جهنّم وارد خواهند گشت .عباراتی را که صدر الحکماء المتأل ّهین
قدّ سسرّه در کسراألصنام در مذمّت صوفیّه و افعال آنان مانند تعشّ ق به حسانالوجوه و قرائت اشعار
عاشقانه در مأل عام آورده بودند ـ و گذشت ـ ناظر به همین نکات است .
بنابراین بر فرض که عشق مجازی قنطرة عشق حقیقی نیز باشد ،هیچگاه شارع مقدّ س به
عنوان یک دستور عام آن را به مسلمانان عرضه نخواهد نمود .چون ا ّوالً عاشقی جز برای برخی از
افراد ممکن نیست؛ و ثانی ًا برای همان افراد نیز عشق عفیف به ندرت تحقّق مییابد و در این صورت
دعوت عمومی به آن مفاسدش بیش از منافعش خواهد بود .در نتیجه این دستور مختص به افرادی
خاص است که تشخیص این افراد بر عهدة شخصی واقف بر اسرار و آگاه از خصوصیات نفوس
ّ
است .و اگر فرض کنیم برخی مشایخ نیز از این روش استفاده مینمودهاند ،به صورت محدود به
افراد بخصوصی چنین دستوری میدادهاند.
فوصوفی چنین وانمود شده که در روایات مبارکات هیچ
نکتة دهم :در عبارت کتاب عار 
اثری از ترغیب به محبّت نفسانی وجود ندارد مگر روایت «إنّ  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
عف »...که مستند برخی از مشایخ بوده؛ در روایات شیعی محبّت به اوالد و فرزندان و به والدین و
ّ
به إخوان فیاللـه مورد ترغیب قرار گرفته و نظر با تلذّ ذ به إخوان دینی و به فرزند موجب رحمت
و تقرّب إلهی شمرده شده؛ و شدّ ت محبّت زنان با کمال ایمان متالزم محسوب گردیده است .نیز
روایات فراوانی بر حسن جمال ظاهری داللت مینمود که نمونههایی از این روایات در مباحث
سابق گذشت و ارتباط این روایات با بحث ما اگر بیشتر از روایت «إنّ  اللـه جمیل »...نباشد ،مسلّم ًا
کمتر نیست .گرچه عرض شد که به نظر ما هیچ یک از این روایات ترغیب به عشق ُملهی از ذکر
خداوند خصوص ًا نسبت به موارد مظانّ شهوت ندارد ،ولی از آن اصل حسن ذاتی این امر را که
 .1آری ،مراتب عادی عشــق نیز در تلطیف نفس مفید اســت ،ولی قنطرة عشق حقیقی نیست و به تجمیع هموم منج ّر
نمیشود.

ملصدرا نیز به دنبال آن بودند میتوان فهمید.
ّ
یحب الجمال» جمال
ّ
نکتة یازدهم :نویسنده ادّعا کردهاند که مراد حدیث «إنّ  اللـه جمیل
عارضی به واسطة لباس و تنظیف است .با اینکه همانطور که در متن کتاب گذشت ا ّوالً روایت
إطالق دارد؛ ثانی ًا جمال خداوند یقین ًا ذاتی است پس قدر متیّقن در «یحبّالجمال» جمال ذاتی
(یحب الجمال و التجّ مل) مانند
ّ
خواهد بود؛ ثالث ًا عطف «التجمّل» بر «الجمال» در برخی روایات
تصریح بر شمول این روایت نسبت به جمال ذاتی است؛ و رابع ًا روایات دال بر محبوبیّت جمال
ظاهری منحصر در این حدیث نبوده که نمونههایی از آن گذشت.

سخنی با مرحوم آیةاللـه تهرانی و همفکران ایشان

باری این بود برخی از اشکاالتی که در این فصل از کتاب عارفوصوفیچهمیگویند؟ به
مطالب مؤل ّف محترم آن وارد بود .به طور کلّ در مکتوبات مرحوم آيةاللـه حاج میرزا جواد تهرانی
رحمةاللـهعلیه رعایت مسائل اخالقی و عفّت کالم مشهود است؛ و ایشان در پرهیز از تعابیر
زنندهای 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
فوصوفی
حکمای إلهی به کار میبرند ،سعی بلیغی دارند .و همانطور که در مقدّ مة کتاب عار 
تصریح کردهاند «غرضی جز نظر تحرّی و تحقیق حقیقت نداریم و در صدد کمترین و کوچکترین
اهانت و اسائة ادب به مخالفین نظر خود نیستیم»؛ 1کما اینکه سیرة عملی ایشان در طول حیاتشان
2
نیز بر رعایت تقوی و زهد مشهود همگان بوده است.
لیکن با همة این احوال سیرة عملی و برخوردهای تند و تیز و تعابیر صریح و بیپردة 
استادشان میرزای اصفهانی نسبت به عرفا و حکما اثر خود را در ایشان نیز گذارده ،و مانع از تحقّق
هدفی که به دنبال آن بودهاند ،شده است .و به طور خالصه حجاب بدبینی مانع از آن شده که در

 .1عارف و صوفی چه میگویند؟ ،ص .1
 .2تا جائی که نقل میکنند 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 میخواستند در نماز استاد شرکت کنند از استاد درخواست نمودند که
استغفار کنند (این قضیه در بین شاگردان میرزا مشهور بوده است).
به نظر میرسد یکی از دالئل این سیرة ایشان استفاده از محضر حکیم متأل ّه مرحوم آيةاللـه حاج شیخ مرتضی طالقانی
قدّ سســرّه در نجف و استفاضه از انفاس قدســیّة آن رادمرد إلهی بوده است؛ و اینکه از نزدیک مشاهده نمودهاند که
نسبتهایی که به واسطة برخی سوء تفاهمها به اهل معرفت داده میشود الیق مقام آنها نمیباشد .همین سیره در مورد
مرحوم آيةاللـــه مروارید مشاهده میشود .و ریشة آن را باید در ارتباط ایشان با مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی
قدّ سسرّه جست.
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مقام بحث علمی دقّت الزم را به کار برده ،و مقدّ مات منطقی یک نقد علمی را طی نمایند.
ایشان در همین مقدمه در ادامه مینویسند:
«در این راه از هیچگونه اهانت و تجهیل و تحقیر مخالفین نهراسیم؛ بلکه از آنان
در هر مقامی که باشند تقاضا مینماییم که پس از آنکه تمام نوشتة ما را به دقّت
مطالعه فرمودند ،اگر میتوانند مشکالت ما را برطرف نموده و ما را با خود همعقیده
سازند .برای صحبت و بحث علمی و افاضة مقاصد خود ،ما را دعوت فرمایند که
با کمال تشکر و امتنان اجابت خواهیم نمود».
غافل از اینکه:
طالــب حــق گرتویی مـیرو همــی دنبــال حق
گــر کــه بنشــینی هــزاران ســال و گویــی طالبم
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نــی کهآیــد حــق بــه دنبــال تــو و بــر خانهات
ایــن طلــب نبــود نگــردد حــق مسـلّم عایدت

عرفان و فلسفه هم مانند سایر علوم تدرّس و تعلّم میخواهد؛ استاد خبیر و ماهر میخواهد؛
ظرائف و دقائقی دارد که باید با زانو زدن در محضر اساتید فن سینه به سینه منتقل شود.
ایشان منابعخود را در عارفوصوفیچهمیگویند؟ اینچنین معرّفی مینماید :تذکرةاألولیاء،
حمنظومه و چند مورد
حقیصری ،فتوحات ،أسفار ،شر 
صالحکم و شر 
شرحگلشنراز الهیجی ،فصو 

دیگر و سپس در مقدمه اضافه بر موارد مزبور به دو کتاب از دکتر قاسم غنی به نامهای بحثیدرتصوّف
و تاریختص ّوفدراسالم اشاره نموده و وی را «مردی مطّ لع و متتبّع و دارای مغز عرفانی و زبان
گویای عرفا و صوفیه»(!) معرّفی کرده 1و از کتاب وی بسیار استفاده میکنند.
غیرمتخصص ،و تورّق فصوص و
ّ
غافل از اینکه با مطالعة دو سه کتاب آنهم از اشخاص
فتوحات و أسفار ،انسان عارف و فلسفهدان نشده و شأنیّت نقد عرفان و حکمت را نخواهد داشت.
یاللبیب ابنهشام و مطول تفتازانی در ادبیات عرب احتیاج به استاد
شگفتا! چطور کتاب مغن 
و درس و بحث و شرح و حاشیه دارد و سرِخود نمیتوان مطالب آنها را فهمید ـ چه رسد به اینکه
نقد نمود ـ اما کتاب أسفار صدرالمتأل ّهین و فتوحات و فصوص محییالدین که در پیچیدهترین و
عمیقترین مباحث مربوط به توحید و مبدأ و معاد و ...بوده و نوابغ تاریخ از آنها به عظمت یاد کرده
و در مقابل مقام علمی مؤل ّفین آنها خاضعاند 2،احتیاج به درس و بحث نداشته و بطالن مطالب آنها
 .1همان ،ص ز و .2

 .2مرحوم آيةاللـــه مظفّر از استادشان نابغة اصول فقه شیعه آيةاللـــهالعظمی غروی اصفهانی (کمپانی) اینچنین نقل
میکنند:
« ...و أکثر من ذلک أنّ شیخنا و اُستاذنا العظیم المحقّق الحجّ ة الشیخ محمّدحسین اإلصفهاني سمعت
عنه أن ّه کان یقول« :لو أعلم أحدا ً یفهم أســرار کتاب األسفار لشددت إلیه الرحال للتلمذة علیه و إن

خواص و عوام جای شبهه نیست؟!
ّ
ـ به گمان عالمان تفکیکی ـ در نزد
نگارنده در تابستان دو سال قبل ،روز شانزدهم شعبان المعظّ م از سنة  1431هجریه قمریه
برای زیارت و استفاده از محضر فقیه محقّق حضرت آيةاللـه شبیری زنجانی دامظ ّلهالعالی به منزل
ایشان در مشهد مقدّ س رفتم .از آنجا که روز اوّلی بود که معظّ مله بعد از تشرّف به مشهد جلوس
داشتند و فضال هنوز از ورود ایشان مطلع نشده بودند ،مجلس خلوت بود و غیر از بنده فقط دو
نفر از طالّب 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 مدّ تها قبل برایم جای سؤال داشت مطرح نمودم و آن اینکه :دیدگاه معظّ مله نسبت به فلسفه
و عرفان چیست؟ و آیا در این دو فن هم به تحصیل پرداخته و مانند فقه و اصول تبحّ ر دارند یا
خیر؟
توضیح مسأله اینکه :فضالیی که از نزدیک ایشان را مشاهده کردهاند ،مطلّعند که معظّ مله
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 میآورند .و غیر
از برخوردهای ظاهری ،در مجالسشان نیز الأقل بنده ندیدهام 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 نکتة 
دیگری در کار است؟ این بود تا اینکه در جلسة مزبور از محضرشان این سؤال را مطرح نمودم .
1
ایشان در پاسخ فرمودند:
«خود من ذوق ًا از این عرفانی که اینها گاهی ادعا میکنند خوشم نمیآید ،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 میگفت .و البته درس عمومی
کان في أقصی الدیار».».
مرحوم مظفّر سپس در توضیح این کالم مینویسد:
«و کأنّ اُستاذنا قدّ ساللـهنفسهالزکية یرید أن یفتخر أن ّه وحده بلغ درجة فهم أسراره أو أن ّه بلغ درج ًة
من المعرفة أدرک فیها عجزه عن اکتناه مقاصده العالية( ».الحکمةالمتعالية ،ج ،1مقدّ مة مرحوم مظفّر،
ص ب).
تعجّ ب اســت که برخی از معاصرین ما که از حکمت و عرفان بهرة وافی ندارند ،کتاب أســفار را که مرحوم اصفهانی
دربارهاش چنین میفرماید «کشک» میخوانند!!
 .1فایل صوتی فرمایشات معظّ مله در نزد نگارنده موجود میباشد.
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هم داشت و چون درس شلوغ بود و جا هم برای من نگه میداشت ،من دیدم ذوقم
که قبول نمیکند ،جا نگهداشتن هم خالف اخالق است ،این بود که بالکلّ 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 نشنیدهام که خوانده باشند .ایشان هم میفرمود
ذوقم نمیگیرد .البته ایشان نزد آمیرزا ابراهیم حکمی ریاضی که در ریاضیات به
تعبیر آقا سیّد أبوالحسنرفیعی «وحید عصر» خود بود ،ریاضی خوانده بودند و
ریاضیات ایشان خوب بود و فکر ریاضی خیلی خوبی داشتند».
در اینجا بنده خدمت معظّ مله عرض کردم در عین حال الأقل بنده از حضرتعالی ندیده و از
کسی هم نشنیدهام که تعریض یا ردّی نسبت به اهل عرفان و فلسفه داشته باشید.
فرمودند:
تخصص ندارد
ّ
«به دلیل اینکه نمیدانم! ورود انسان در رشتهای که اهلش نیست و
درست نیست .قبول یا ر ّد هر مطلبی متوقّف بر آن است که انسان کام ً
ال وارد باشد .
کسی که وارد نیست وجهی ندارد که ر ّد بکند یا اثبات بکند .بله اینکه ذوقم قبول
نمیکند بحث دیگری است ،و به خاطر همین هم اص ً
ال به دنبال فلسفه نرفتم».
معظّ مله سپس فرمودند:
مطالب فلسفی بخصوص مطالب إلهیات مباحث عمیق و مشکلی است ،استاد
خیلی ماهری میخواهد و زحمت زیادی باید کشیده شود .شخصی بود در قم به
نام «خطیب» که سابقة طلبگی داشت ،امّا زمان رضاخان عمامهاش را برداشته بود،
در عین حال با همة علما محشور بود و رفتوآمد داشت .آقایی نقل میکرد که یک
جایی یک نفر مطلب دستگیرش نشده بود .این آقای خطیب خطاب به او گفته بود:
آقا تقصیر ندارند ،کتابها مشکل است!» (خندة معظّ مله)
در اینجا یکی از آن دو طلبة محترم به معظّ مله عرض کرد :در مورد اینکه فرمودید اثبات و
تخصص دارد؛ باید گفت :بسیاری از مباحثی که در فلسفه مطرح شده
ّ
نفی عرفان و فلسفه نیاز به
تخصص
ّ
مانند اینکه ارادة خدا صفت ذات است یا فعل ،با صریح روایات تضاد دارد و این نیاز به
ندارد.
معظّ مله در اینجا با لحنی متغیّر فرمودند:
«عرض میکنم؛ اینها کام ً
تخصص میخواهد ،کار من و شما نیست! من نمیخواهم
ال ّ
 .1مرحوم آيةاللـه حاج سید احمد زنجانی صاحب الکالمیجرّالکالم.

بگویم حرفهایشان درست است ،میگویم شما در این سطحهای پائین نمیتوانید
قضاوت کنید؛ چون اینها اشخاص کمی نبودهاند؛ همة آن مراحل درسی که شما
گذراندهای اینها هم خواندهاند و رد شدهاند .اینها هم این روایات را دیدهاند و این
مطالب را گفتهاند .من که عرض کردم ،ذوقم قبول نمیکند امّا قضاوت هم نمیتوان
کرد».
باری این بود آنچه که حقیر بعینه از زبان این مرجع معظّ م تقلید شنیدم .کالم ما با منتقدین
تخصص و اجتهاد دارد و
ّ
حکمت و عرفان إلهی در همین یک جمله است که نقد احتیاج به
تخصص احتیاج به تدرّس و تعلّم ،و مادامی که انسان احاطة الزم بر مسائل یک علم پیدا نکرده
ّ
1
است حقّ إظهار نظر و نقد مطالب آن علم را ندارد.
ملصدرا
هیچ یک از مدافعین حکمت و عرفان تا به حال مدّ عی نشدهاند که محییالدین و ّ
و أمثال آنها معصوماند و هر آنچه گفتهاند حقّ است و قابل خدشه نمیباشد .صحبت در این است
که در هر علمی نقد باید بعد از طیّ مقدمات آن علم و بر طبق موازین منطقی و مقبول در نزد اهل
فنّ باشد.
فوصوفی نگاه کنید .
شما به عنوان یک مثال ،نقدا ً به همین فصل عشق مجازی از کتاب عار 
در مجموع پنج صفحه و نیمی که این فصل در برگرفته ،آنچه مؤل ّف محترم به عنوان نقد نگاشتهاند،
بدون اغراق تنها دو جمله است به ضمیمة یک پاورقی که عین عبارات آن گذشت.
آنچه از مؤل ّف محترم در مورد مطالب صدرالمتأل ّهین صادر شده ،نقد نیست ،اتّهامست و
آنچه از ایشان در مورد حاشیة مرحوم حاجی سبزواری صدور یافته صرف «انکار» است .در همین
چند صفحه مالحظه نمودید که ایشان بعد از نقل عبارات أسفار صرف ًا متذکّر شدند که آنچه که
در این عبارات آمده هرگونه که باشد و به هر نامی خوانده شود از محرّمات مسلّمة فقهیه است و
بعد از نقل عبارات مرحوم سبزواری تنها نوشتهاند که جواب ایشان چنانکه بر اهلش واضح است
اشکال را مرتفع نمیکند .
این چه نقدی است؟! چه «تحقیق حقیقتی» است؟! دریغ از خطّ ی 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 همة موارد مذکوره ثابت شد؟! فرض کنیم ادل ّه را بررسی کردهاید و به چنین نتیجهای

 .1تقاضای عاجزانة ما از برادران تفکیکی این اســت که پس از مطالعة مطالب منقول از حضرت آيةاللـــه شــبیری
حفظهاللـه از این سیرة معظّ مله 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 معظّ مله دستخط بگیرند مبنی
بر اینکه «عرفان صاحب فصوصی» و فلسفه را تأیید نمیکنند! و قل اعملوا فسیری اللـه عملکم و رسوله و المؤمنون.
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رسیدهاید؛ از کجا این حرمت جزء مسلّمات شریعت قرار گرفت؟! چرا جواب حاجی سبزواری
کافی نیست و اشکال را مرتفع نمیکند؟ و...
از اینجا بطالن این ادعا که عالمان تفکیکی ابتدا خود فلسفه را آموختهاند و سالها به
تدریس کتب فلسفی مشغول بوده و با تسلّط بر مبانی فلسفی به نقد حکمت اقدام میکنند ،نیز
روشن میشود .چرا که تعلّم و تدریس بسیاری از آنها به جهت نقد فلسفه بوده 1و به قصد فهم
حکمت در پیشگاه یک استاد فنّ ـ نه مخالف فلسفه ـ زانوی ادب به زمین نزدهاند بلکه تلمّذ آنها
عمد ًة در نزد مخالفین حکمت و به قصد تخطئة مطالب فلسفی بوده و واضح است که با چنین
شرایطی علم و حکمت روزی انسان نمیشود ،چه اینکه حکمت «خیرکثیر» است و خیر کثیر محتاج
الکْم َة من ی َشاء و من ی ْؤ َت ِْ
ِ ِ
الک َْم َة َف َقدْ ُأوتِ َی َخ ْ ًیا کَثِ ًریا َو َما
ایجاد زمینه و قابلیت کثیر استُ :ی ْؤتی ْ َ َ َ ُ َ َ ُ
واالَ ْل َبـ ِ
َیذَّ کَّ ُر إِ َّل ُأو ُل ْ
ٰب .2
باری متأسّ فانه با همة این حرفها هنوز که هنوز است عدّ های از درون مکتب تفکیک
سعی دارند که رویکرد این مکتب در نقد حکمت و عرفان إلهی را به عنوان نمادی از «عقالنیّت
جعفری»3معرفی کرده و تالش میکنند با استفاده از رنگ و لعاب الفاظ و عبارت پردازیهای غیر
عالمانه اینطور وانمود کنند که عالمان تفکیکی ابتدا خود فلسفه را خوانده و دانستهاند و سپس چون
تعارضات آشکار آن را با وحی دریافتهاند ،در مقام نقد آن برآمدهاند؛ غافل از اینکه مشک آنست
که خود ببوید ،نه آنکه عطّ ار بگوید.

 .1در این باره به عنوان مثال رجوع کنید به خاطرة رهبر معظّ م انقالب أداماللـــهظ ّلهالعالی در مورد درس شرحمنظومة
مرحوم آقا میرزا جواد تهرانی در نهضتفلسفیامامخمینی ،ص .38
 .2آیۀ  269از سورۀ  :2البقرة
 .3عقالنیتجعفری عنوان مجموعه مقاالتی اســت از جناب محمّدرضا حکیمی که به تازگی طبع و نشــر یافته و طبق
معمول ممل ّو اســت از ادّعاهای واهی ،نسبتهای زشت و خالف واقع و مطالب سراسر کذب نسبت به بزرگان تشیّع .
مؤل ّف در این کتاب که در واقع پاسخی است به نقدهای متعدّ دی که در سنوات اخیر بر مکتب تفکیک نوشته شده ،به
خوبی «عقالنیّت جعفری» مکتب تفکیک را به نمایش گذارده است!

فصل دوّم :بیستوسه نکته در اشتباهات کتاب یافتههایوحیانی

کتاب یافتههایوحیانیدرتضادبابافتههاییونانی که ما از آن با نام «بافتهها» یاد میکنیم ،کتابی
است که محصول چند سال زحمت لجنهای از تفکیکیان است 1که توسّ ط 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 فحّ اشی ،گستاخی،
بیدقّتی و بیتقوائی حاکم بر جمعی از تفکیکیان خراسان و أتباع مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی
ـ که در عصر خود در جسارت به أولیاء إلهی ضربالمثل بودهاست ـ آشنا گردد 2و به وضوح از
س ّر 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
3
گذرا تذکّر میدهیم و خواننده را با عبارات سراسر جسارت کتاب وامیگذاریم.

 .1اشکال اوّل:

نویسنده کالم خود را اینگونه آغاز میکند:
ملصدرا به أمردان در قوس صعود حرکت جوهری
«گرایش ّ
أمردان بینی تو چون دوشیزگان شوخ و شنگ

دیده مست از خواب غفلت سرگران از َچرس و بَنگ

ملصدرا اشاره میکنیم و بیان خواهیم
در این بخش به بزرگترین چالش فکری ّ
ملصدرا گوی سبقت را از شیخ خود (ابنعربی) ربود و عشق را از بن ِد
داشت ّ
 .1از مطالعه و دقّت در مطاوی کتاب بافتهها به دست میآید که نویسنده در جمعآوری مطالب و نگارش آنها مستقلّ
نبوده و در واقع مجموعهای از فیشها و نقلقولهای جمعآوری شده توسّ ط عدّ های را به هم ضمیمه و تبدیل به کتاب
نمودهاســت .شــاهد بر این مدّ عا عدم انســجام مطالب کتاب و دهها مورد تحریف در عبارات بزرگان است که نشان
میدهد نویســنده اصل عبارات را أص ً
ال ندیده و گاه صددرصد برعکس مطالب را نقل نموده اســت .این عدّ ه تحت
عنایات یکی از بزرگان مکتب تفکیک فعالیت مینمود ،گرچه ایشان پس از نشر کتاب به علّت جسارتها و بیادبیهای
آن ،هرگونه استناد کتاب را به خود نفی نمودند!
الزم به تذکّر است که مطالب این قسمت از کتاب بافتهها ـجدای از اهانت ها و برخی نقل قول هاـ عمد ًة از نوشتاری
به نام کتابعقل (درسگفتارهای دکتر ســیّد محمّد بنیهاشمی) اخذ شده است هرچند در بافتهها اسمی از این کتاب
برده نشده است ! (رک کتابعقل ،دفتر سوم ،ص  113ـ .)137
 .2البته اگر بنا به گزارش صادقانۀ تاریخ باشد باید گفت در پس پردة مکتب تفکیک وضعیت به مراتب وخیمتر از آن
چیزی است که در این کتاب مشاهده میشود.
 .3آنچه از این قسمت تا اشکال بیست و سوم نقل می شود مربوط به صفحات  175تا  200از کتاب بافته ها ست.
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سلسلة جلیلة (نِسوان) آزاد ساخت و به (أمردان) سرایت داد.
وی در این گرایش ،به گفتار بوعلیسینا تأسّ ی میجوید.
ملصدرا بول دانان را برای وصول به حضرت
در اثبات این مدّ عا (قنطره قراردادن ّ
ملصدرا
حق!) از بزرگان فلسفه ،شاهد بر وجود چنین چالشی در معتقدات ّ
ملصدرایند و با سرعت در این مسیر قدم
میآوریم تا آنهایی که فریفتة شخصیّت ّ
برمیدارند ،از سرعت قدمهایشان بکاهند ،و در آنچه مییابند تأمّل کنند و در آنچه
که از حکمت صدرایی فرامیگیرند ،تدب ّر ورزند.
صدرالمتأل ّهین در سیر حرکت جوهری خود در بُعد ملکات نفسانی در جلد هفتم
أسفار (موقف ثامن في عناية إلهية) نسبت به ارباب خود ابنعربی ،به پیشرفتی
چشمگیر دست پیدا میکند 1 ،و به بلوغ و کمال و رشد خود در اخالق نائل
میشود ،و تفکّ ر تأویلگرای وی را به مقامی میرساند که عرفا آن را قاعدة «المجاز
قنطرة الحقيقة» میگویند .وی این قاعده را سرلوحة استجماعات خود قرار میدهد
و به عالوه ،از این قاعده به عنوان روکش و لباسی بر امیال نفسانی خود میکشد تا
بدین وسیله به لبخند زهرآگین و عشوة تصنّعی این مار خوشخطوخال ـ که او را
قوة شهویه نامند ـ توجّ هی نشان داده و جوابی در خور شأن این قوّه بدهد.
ب ــه ه ــوای ل ــب ش ــیرین پس ــران چن ــد کن ــی
پــاک و صافــی شــو و از چــاه طبیعت بــه در آی

جوهـــر روح بـــه یاقـــوت مـــذاب آلـــوده
کـــه صفایـــی ندهـــد آب تـــراب آلـــوده»

نکتة اول :اولین چیزی که در این عبارات رخ مینماید جسارتها و بیادبیهای نویسنده
است که به لفّاظی و عبارتپردازی بسنده نکرده ،اقدام به افترا به مرحوم صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه
مینماید  .عالمی عابد و زاهد و دنیاگریز و غرق در اشراقات معنوی را اهل شهوت نامیده و
بحثهای عمیق این بخش از کتاب شریف أسفار را روکشکشیدن بر امیال نفسانی و توجّ ه به مار
خوشخطوخال شهوت نام مینهد.
ملصدرا در باب عشق مجازی عاجز باشد و به پندار خام
فرض کنیم نویسنده از فهم مراد ّ
ملصدرا
خود فرمایشات وی را خطا بشمارد؛ به چه مجوّز شرعی دربارة نیّت و غرض مرحوم ّ
قدّ سسرّه به قضاوت مینشیند و دهان به سخنی میگشاید که هیچ حجّ ت شرعی برای آن ندارد
و نخواهد داشت؟
آری همین جسارتها و معاصی کبیره که ارتکاب آن در میان جمعی از تفکیکیان چون
ملصدرا در قدمی فراتر ،این عشق را در
 .1اگر ابنعربی تعشُّ ــق خود را نسبت به سلسلة جلیلة نســوان ابراز میکردّ ،
مورد پسربچهگان نیز به کار میگیرد(بافتهها).

نوشیدن آب است ،عامل اصلی محرومیت ایشان از فهم معارف إلهی است؛ و إلی اللـه المشتکی.

 .2اشکال دوم و سوم:

«ملصدرا در این مسیر نیز دست از توجیه و تأویل (نسبت به قاعدة المجاز)...
ّ
برنداشته و قائل میشود که :برای رسیدن به عشق حضرت حقّ  ،باید طعم عشق
مجازی را چشید تا آن اندازه که خود را از زنان پریچهره و أمردان و نوجوانان
مجرّد از رئوس بیبهره 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!
دیـــده را ا از أمـــردان و از زنـــان

ه ــان نگ ــه داری ــد در ف ــاش و نه ــان

ملصدرا قبل از مرگش و قبل از فرارسیدن قاعدگی این قاعده ،منبع
ای کاش جناب ّ
و مأخذ این قاعدة شریف را (المجاز قنطرة )...بیان میکرد تا بلکه سالکان و شیفتگان
طریق عشق ،حظّ ی و نفعی از این قاعده نصیبشان میشد ،امّا حیف و صد حیف!
اگر جناب زیگموند فروید ( 1856ـ 1939م) 1متوجّ ه این قاعدة عظمی میشد ـ
آن هم از بیان پدر حکمت متعالیهـ قطع ًا الطائالتش در صورت و شکل و ظاهر،
برهانی جلوه میکرد و خود نیز صاحب مکتبی میشد!»
ملصدرا نسبت داده که ایشان معتقد است برای رسیدن
نکتة دوم :نویسنده به مرحوم ّ
ملصدرا فقط
به عشق حضرت حق باید طعم عشق مجازی را چشید .در حالیکه سخن مرحوم ّ
طریقیت این عشق با شرائطی که سابق ًا گذشت برای عشق حق است ولی پیش از این خواندیم طیّ
هر طریقی مطلوب نیست و بر فرض مطلوبیّت لزوم و انحصار ندارد .
نویسنده تفاوت حکمت علمی و عملی را متوجّ ه 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 عشقهای شهوانی اهل دنیا مخلوط نموده و با افکار شخصی چون فروید مقایسه نموده است!
از این گذشته وی از بیحیایی ابا ننموده و دربارة عرفاء باللـه قدّ ستأسرارهم نوشته:
«آری ،به قول سندیکای عرفا ،آن بهشتی را که اهل خلوت گویند ،أمرد است أمرد».
نکتۀ سوّ م :و چون این مباحث را به بهانة مبحث تأویل مطرح نموده ،چنین وانمود کرده
ملصدرا آن را تأویل برده ،در حالیکه کالم
که قاعدهای به عنوان المجاز قنطرة الحقیقة داریم که ّ
 .1شــخصی که معیار تکامل را شــهوت میدانســت و قائل بود حتّی بچهای که به پســتان مادرش میچسبد و شیر
میخورد ،این قوّة شهویّه بچه است که او را به مکیدن پستان مادر وادار میکند(بافتهها).
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ملصدرا در بیان یکی از مصادیق قاعده است و این قاعده نیز مأثور از کسی نیست تا در
مرحوم ّ
تفسیر آن سخن از تأویل گفته شود.

 .3اشکال چهارم تا ششم:
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«بیش از این اطالة کالم نمیکنیم و وارد اصل بحث میشویم.
ملصدرا در جلد هفتم أسفار (موقف ثامن في عناية إلهيّة) فصلی را دارد به نام:
ّ
ملصدرا را
«عشق الظرفاء و الفتیان لألوجه الحسان»  .ما در عین اینکه عبارت ّ
میآوریم ،به تحلیل و بررسی این عبارت نیز میپردازیم.
ملصدرا میگوید:
ّ
این عشق و لذّ تبردن شدید از نیکویی چهرة زیبا و محبّت مفرط به کسی که در
او شمائل لطیف و تناسب اعضاء و زیبایی ترکیب یافت میشود ،این چنین عشقی
وجودش امر طبیعی است که در جانهای اکثر ا ّمتها موجود است ،و لذا طبق
حکمت خداوندی است و باید ستوده شود!
ملصدرا در تبیین
با اندک تأمّلی در مثالهایی مانند محبّت به ِغلمان و صبیان (که ّ
غایات عشق آورده) این پرسش با تعجّ ب پدید میآید 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 میيابد که آن محبّت افراطی که
ملصدرا از آن به تعشّ ق تعبیر کرده ،در بسیاری از اوقات همراه با لذّ تبردن و
ّ
خوشآمدن از چهرة 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 میورزند و انگیزة نکاح
میگردد و بقای نسل را تضمین میکند؟ (با اینکه نگاه به چهرة زیبای غالمان به
قصد التذاذ ،حرام است در حالی که نکاح از سنن إلهی است)».
ملصدرا را تقطیع نموده به
نکتۀ چهارم :نویسنده بدون هیچ اشارهای عبارت مرحوم ّ
گونهای که خوانندة بیخبر تفاوت بین محبّت متداول مادران و معلّمان به فرزندان و نوجوانان را
ملصدراست با عشق شدیدی که موجب
که مقتضای حکمت إلهی است و موضوع اصلی سخن ّ
ملصدرا همان امری است
غفلت از غیر محبوب است متوجّ ه نمیگردد و میپندارد موضوع کالم ّ
که در تداول زبان فارسی امروز بدان «عشق» میگویند.
نکتۀ پنجم :بعد از این تقطیع و تحریف ،نویسنده که وجدان خود را معیار تشخیص میداند،
به وجدان پاک(!) خود مراجعه کرده و چنین یافته که تلذّ ذ از چهرة زیبای محبوب بدون شهوت

ممکن نیست و میان این محبّت با محبّت شهوانی تفاوتی نمیباشد.
آری ،وجدانی که آلوده به تجاهر به معاصی کبیره و دروغ و افتراء و جسارت به أولیاء
خدا باشد ،جز محبّت شهوانی چیزی نمیفهمد .ولی اگر کسی مدّ تی به تهذیب نفس خود و عمل
به دستورات شرع مشغول شود و کمی لطافت نفس یافته و یا الأقلّ به تدب ّر در روایات أهل بیت
علیهمالسالم بنشیند همچون بزرگان علم اخالق و فقهای بزرگی که نامشان گذشت میفهمد که
محبّت نفسانی هویّتش به طور کلّ با محبّت شهوانی متفاوت بوده و تلذّ ذ از نظر به وجوه حسان
نیز منحصر در تلذّ ذ شهوانی نیست.
ملصدرا سهل وآسان است و در قیامت جلوی شما را نمیگیرند؛
فرض کنید تهمتزدن به ّ
ملمحمّدتقی و
ملاحمد نراقی و سیّد نعمةاللـه و سیّد عبداللـه جزائری و ّ
ملمهدی و ّ
ولی آیا ّ
ملمحمّدباقر مجلسی و فاضل قزوینی و آيةاللـه حکیم و آيةاللـه سیستانی و آيةاللـه شبیری نیز از
ّ
وجدان پاک شما بیبهره بودهاند که در آثار فقهی و اخالقی خویش اینگونه بحثها و فروعات را
طرح نموده و با دقّت اقسام محبّت و نظر را تفکیک نمودهاند؟!
نکتۀ ششم :بر اساس کدام مستند فقهی نگاه به چهرة  زیبای غالمان را به قصد التذاذ
غیرشهوی حرام شمردهاید؟ آیا یک پدر ،مجاز به نظر به صورت زیبای فرزند خود نیست؟ و آیا
نمیتواند 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 فاطمة زهرا سالماللـهعلیهما یا
سیّدالشهداء به جمال علیاکبر سالماللـهعلیهما با شوق و محبّت همراه نبود یا این نظرـ نعوذ باللـه
ـ نظر شهوانی بود؟ أعاذنا اللـه من شرور أنفسنا.

 .4اشکال هفتم و هشتم:

ملصدرا میگوید:
«در ادامه ّ
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 طبعهای جنس مشترک است.
به عقیدة هر صاحبخردی ،ماهیّت لذّ تبردن از چهرة نوجوانان نابالغ خوبرو
با لذّ تبردن مردان از روی زیبای زنان تفاوت ندارد ،و همچنین مالکی نمیتوان
یافت که اوّلی را مصداق عشق لطیف و روحانی و دومی را عشق حیوانی یا شهوانی
شمارد».
نکتۀ هفتم :نویسنده میگوید:
«به عقیدة هر صاحب خردی ماهیت تلذّ ذ از چهرة جوانان و زنان یکی است و
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 جادّه 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 صدرالمتأل ّهین و دیگران
بزرگان حکمت و اخالق این قدر در تفاوت این دو نوع محبّت سخن راندهاند ،بازهم نویسنده ادّعا
میکند هیچ صاحب خردی نمیتواند مالکی برای تمایز این دو نوع محبّت بیابد!
نکتۀ هشتم :نویسنده پنداشته به ادّعای صدرالمتأل ّهین تلذّ ذ از چهرة زنان همواره شهوانی
است و تلذّ ذ از چهرة نوجوانان نابالغ خوبرو روحانی است و سپس به دنبال تفاوت این دو قسم
رفته است .در حالیکه تلذّ ذ از چهرة زنان و نوجوانان هر دو ،دارای دو قسم شهوانی و نفسانی است
ملصدرا نیز آشکار است.
چنانکه از عبارات ّ

 .5اشکال نهم:
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«فالسفه و عرفا در توصیه به عشق مجازی ،مصادیقی را مطرح میکنند که از سیرة 
برخی از آنان بر میآید که عامل به این تفکّ ر نیز هستند ،عبارت زیر را بخوانید و
در مورد آن قضاوت کنید.
ملصدرا میگوید:
ّ
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 کرشمة او باشد ،از جملة فضیلتها به
شمار میآید.
گیریم که استحسان اخالق نیکوی معشوق از باب میل به امری روحانی و معنوی
باشد ،امّا آیا تناسب حرکات و افعال و از آن باالتر «غنج» و «دالل» یعنی ناز و
کرشمة معشوق را میتوان سرچشمة عشق روحانی دانست؟!»
نکتۀ نهم :این سؤال نویسنده بسیار عجیب است! آیا لذّ ت مادران از تماشای غنج و دالل
و ناز کودکان خردسال و برانگیختهشدن عواطف و ابراز کلمات محبّتآمیز به ایشان (قربان صدقه
شدن) و نازالما خواندن از سر شهوت صادر میشود؟ ناز و کرشمه چیزی جز اثر صفات نفس
چون لطافت و حیاء و ...نیست که در اطوار بدن منعکس میگردد 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؟

 .6اشکال دهم:

ملصدرا در ادامه در وصف چنین عشقی میگوید :این عشق ،قلب را نرم
«شگفتا! ّ
میکند ،ذهن را بر میافروزد؛ و یثبت النفس على إدراک ا ُالمور الشریفة...
حتّی اگر عشق دارای خاصیّت ترقیق قلب باشد ،آیا نرم گشتن دل از هر طریقی
معقول و مشروع است؟
این ادّعا که عشق قلب را نرم میکند و ذهن را برمیافروزد را با کالم مولیالموحدّ ین
أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم مقایسه کنید:
ض قلبَهَ ،فهو یَ ُ
« َمن َع ِشقَ َشیئ ًا َ
أمر َ
نظ ُر ب ِ َعینٍ غیرِصحیحةٍ ،و یَس َم ُع
أعشى َ
بص َره ،و َ
الشهوات عق َل ُه و أمات ِ
غیرسمیعةٍَ ،قدخَ َر َقت
ب ِ ُا ُذ ٍن
َت الدنیا َقلبَ ُه»؛ هر کس عاشق شیئی
ُ
َ

شد ،دیدهاش 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».
نکتۀ دهم :در اینجا نویسنده که پیش از این تفاوت عشق نفسانی و شهوانی را انکار کرد
ملصدرا در باب عشق نفسانی عفیف و فرمایش حضرت مولیالموالی أمیرالمؤمنین
ابتدا میان کالم ّ
ملصدرا با روایت حضرت
علیهالسالم دربارۀ عشق ناشی از شهوت مقایسه نموده و پنداشته سخن ّ
مخالف است.
باید دانست که ا ّوالً فرمایش حضرت یقین ًا إطالق نداشته و شامل هر عشقی چون عشق به
خداوند ،أولیاء خدا و إخوان ایمانی نخواهد بود و فقرة شریفة« :قد خرقت الشهوات عقله» بهترین
شاهد بر این امر میباشد که نشان میدهد مراد عشقی است که ریشه در شهوات دارد.
ثانی ًا گرچه شاید فرمایش حضرت برخی از انواع عشق نفسانی را نیز در برگیرد (که ما نیز
در فصل اوّل کتاب اشاره نمودیم)؛ زیرا گاه شهوات در معنای أعمّ از اصطالح شهوت در بحث ما
به کار میرود و شامل هرگونه تمایل به ماسویاللـه که موجب لذّ ت انسان گردد میباشد؛ ولی باز
ملصدرا مخالف نیست.
هم باید دقّت نمود که مفاد فرمایش حضرت با کالم ّ
ملصدرا قدّ سسرّه این است که حصول عشق منج ّر به این میشود که شخص
کالم مرحوم ّ
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 شریفة متعلّق به نفس و نیز عالم مثال قدرت مییابد و لذا در
میان بسیاری از عاشقان راستین باب مکاشفات مثالی ـ خصوص ًا در ارتباط با معشوق ـ باز بوده و
حس ششم در آنها فعّال میگردد و این عشق نفس را لطافت و رقّت بخشیده از مرتبه
تلهپاتی و ّ
لذّ ات حسّ ی باال میبرد.
ولی فرمایش بلند حضرت مولیالموالی این است که این عشق چون تمام توجّ ه انسان را
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حب
به معشوق منعطف میکند ،قدرت تصمیمگیری صحیح را از وی سلب میکند ،و به مقتضای ّ
الشيء یُعمي و یُصمّ عیوب محبوب را ندیده و نقائص او را نمیشنود ،و در انتخاب مسیر مستقیم
به خطا رفته و در همة تصمیمگیریها فقط به معشوق خود توجّ ه میکند؛ و دنیا که اشتغال به
ماسویاللـه است قلب او را میمیراند و عقل او را که داعی إلیاللـه است از کار میافکند .
ملصدرا نیز در خالل کالم
این سخن منقول از حضرت عین حق و صواب است و مرحوم ّ
خود به آن اشاره فرموده بود؛ زیرا این عشق گرچه نسبت به انسا ِن غرق در شهوات حسّ ی نوعی
کمال است ،ولی فینفسه نقص و خطا و انحراف از صراطمستقیم است و لذا نباید در آن توقّف
نموده و به آن قناعت کرد.
ملصدرا با فرمایش حضرت هیچ منافاتی ندارد،
بنابراین با تأمّل آشکار میشود که کالم ّ
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.

ملصدرا
 .7اشکال یازدهم :تحریف عجیب در عبارت ّ
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باری نویسنده بعد از نقل روایت مزبور که در ذ ّم تعشّ ق بود ،سعی میکند با تحریف در
عبارتی از مرحوم صدرالمتأل ّهین وی را در مقابل أمیرالمؤمنین علیهالسالم قرار دهد:
«این ادّعا که عشق قلب را نرم میکند و ذهن را برمیافروزد را با کالم مولیالموحدّ ین
أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم مقایسه کنید:
ض قلبَهَ ،فهو یَ ُ
« َمن َع ِشقَ َشیئ ًا َ
أمر َ
نظ ُر ب ِ َعینٍ غیرصحیحةٍ ،و یَس َم ُع
أعشى َ
بص َره ،و َ
الشهوات عق َل ُه و أمات ِ
غیرسمیعةٍَ ،قدخَ َر َقت
ب ِ ُا ُذ ٍن
َت الدنیا َقلبَ ُه»؛ هر کس عاشق شیئی
ُ
َ

شد ،دیدهاش 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 تعقّل میگوید:
«اعلم أنّ هذه الصفة (عشق) الجليلۀ… و إن أنکرها الخائضون في عالم األجسام،
الدواب و األنعام ،کبعض المنتسبین إلی علم الکالمّ ،إل أنّ األنبیاء
ّ
الراتعون في مراتع
و ...المرتفعین عن مزابل الجهّال جعلوها کعبة اآلمال و وسيلة المقاصد و قبلة جمیع
األعمال»».
نکتۀ یازدهم :نویسنده در این نقل با حذف سه کلمه و گذاردن نقطهچین به جای آنها و
ملصدرا این طور وانمود کرده که سخن آن مرحوم در مورد عشق مجازی
نیز اسقاط ذیل عبارت ّ
است ،و با این ترفند کالم وی را مناقض فرمایش مولیالموالی معرفی نموده ،و بدین وسیله اوج
بیدقّتی یا بیتقوائی خود را به نمایش گذارده است .

ِ
ملصدرا در کتاب کسراألصنام در بیان عشق به خداوند متعال است
عبارت مرحوم ّ
این
که عشق حقیقی نامیده میشود و هیچ ارتباطی به عشق مجازی و مورد روایت حضرت ندارد .
مناسب است در اینجا عین عبارات صدرالمتأل ّهین را بیاوریم تا مخاطبین به وضوح مشاهده نمایند
که مخالفین حکمت و عرفان که خود را مدافع مکتب أهل بیت علیهمالسالم معرّفی میکنند ،در چه
پایهای از صداقت و التزام به احکام شرعی و حدود إلهیاند .
صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه در فصل دوم از مقالة سوم کسراألصنام که در ذکر صفات ابرار و
مقرّبین است در تشریح صفت عشق و شوق به خداوند متعال میفرماید:
«فصل في اإلشارة إلى صفة العشق و الشّ وق
الصفة الجليلة بالقياس إليه سبحانه ،و إن أنكرها الخائضون في عالم
اعلم أنّ هذه ّ
واب و األنعام ،كبعض المنتسبين إلى علم الكالم،
األجسام الراتعون في مراتع الدّ ّ
ّال أنّ األنبياء و األولياء صلواتاللـهعليهممنالملكالمتعال و العلماء المرتفعين عن
مزابل الجهّال جعلوها كعبة اآلمال و وسيلة المقاصد و قبلة جميع األعمال.
و لهذا ترى شريعة سيّد المرسلين و خاتم األصفياء عليهوآلهسالماللـهالحقّالمبين
ن آيات و أحاديث عديدة.
مشتمل ًة على ذكر المحبّة و العشق في مواضع كثيرة م 
و كلمات العلماء و الفضالء من ذوي االعتبار و اُولي األبصار ،محتوية على وصف
رب العالمين و الهائمين في عظمة
العشّ اق اإللهيّين و الوالهين المشتاقين إلى جمال ّ
أوّل األوّلين .و الحكماء قدّ ساللـهأسرارهموأنوارهم حكموا بسريان محبّةاللـه في
َ
القول بأنّ
جميع الموجودات حتّى الجماد و النّبات بالحجّ ة و البرهان ،و أحكموا
مبدأ جميع الحركات و السكنات في العاليات و السافالت من الفلكيّات و األرضيّات
الصمد.
هو عشق الواحد األحد و الشّ وق إلى المعبود ّ
و أمّا الهائمون في مهوى الجهالت و التائهون في تيه الغفالت المشتغلون باكتساب
ُحطام عالم األجسام و جمع ثمار األشباح و أكمام األجرام ،فهم حيث اليقصدون في
عباداتهم و حركاتهم ـ لغاية بالهتهم ـ ّإل مستلذّ ات اآلخرة و مشتهياتها ،لكونها أدوم
و ألذّ و أشهى ممّا يجدون في الدنيا ،فليس من شأنهم الوصول إلى عشق المولى
و االنخراط في سلك عباده الذين اليكدّ رون برجاء جنّة و خوف جحيم منبع عشق
معبودهم الفائض من رشحات نعيمه عين تسنيم؛ ف ُهم في وادٍ و هؤالء في وادٍ.
طفــان ره نشســته بــه امّيــد جــوى شــير

 .1کسرأصنامالجاهليّة ،ص.134-132
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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 اینچنیناند؛
لیکن أنبیا وأولیاء صلواتاللـهعلیهممنالملکالمتعال و همچنین دانشمندانی که از
مزبلههای نادانان فراتر رفتهاند آن را کعبة آرزوها و وسیلة رسیدن به خواستهها و قبلة 
جمیع اعمال خود قرار دادهاند.
از اینروســت کــه میبینــی شــریعت ســیّد المرســلین و خاتــم األصفیــاء
علی هوآلهسالماللـــهالحقّ المبین در آیــات و روایــات فراوانــی بــه ایــن مقولــه
پرداختــه اســت .و کلمــات دانشــمندان و فضــای مــورد اعتمــاد و افــراد صاحــب
بینــش پــر از توصیــف عشّ ــاق الهــی اســت؛ کســانی کــه سرمســت جمــال
پــروردگار جهانیــان بــوده و عظمــت او از خــود بیخودشــان کــرده اســت .
و حکمای متأل ّه قدّ ساللـهأسرارهموأنوارهم مبرهن ساختهاند که محبّت  خدا در همة 
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در اجسامی عالی و سافل ،آسمانی و زمینی ،همان عشق واحد احد ،و شوق به معبود صمد
است.
اما آنان که در پرتگاههای نادانی سقوط کرده و در بیابانهای غفلت سرگردان و به
چنگآوردن متاع عالم ماده مشغولند ،از فرط جهالت و بالهت ،هدف خود را در عبادات و
دیگر اعمالشان لذّ تها و شهوتهای 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 چشمة تسنیم از رشحات نعیم آن
میجوشد به امید بهشت و ترس از دوزخ آلوده نسازند .اینان در یک وادی و آنان به وادی
دگرند.

طفــان ره نشســته بــه امّيــد جــوى شــير

عــارف بــه جســتجوى مــى اللهگــون رود).

با تعجّ ب فراوان میبینیم که نویسنده عبارت «بالقیاس الیه سبحانه» و ذیل آن را حذف نموده
و این عبارات را که دربارة عشق حقیقی است ،راجع به عشق مجازی و در نقطة مقابل فرمایش
حضرت أمیرالمؤمنین علیهالسالم وانمود کرده است!

 .8اشکال دوازدهم:

باری ،نویسنده در ادامه عبارت خود مینویسد:
«ملصدرا در قسمتهای پایانی مطالب «رمانتیک» خود میگوید:
ّ
آرزوی عاشق ُدن ّو و نزدیکشدن به معشوق است؛ و چون این آرزو حاصل شود
باالتر از آن درخواست کند و آن آرزوی خلوتکردن و نشستن با او بدون حضور
هیچکس میباشد؛ 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 روشنشدن
این شخصیّت پرآوازة حکمت! تفکّ ر سکسوالیتة وی را از زبان خودش به عینه
روی کاغذ بیاورم] آرزوی درآغوشکشیدن 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 آنچه 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 مییابد؛ چنان که آن شاعر میگوید:
همدیگر را در آغوش کشیدیم و نفس هنوز اشتیاق میورزید که آیا پس از آغوش
کشیدن نزدیکترشدن هنوز هست! دهانش را بوسیدم تا حرارت عشقم فرو ریزد
ولی هیجان و اضطرابم فزونی گرفت».
نکتۀ دوازدهم :این عبارت نیز از تحریفهای عجیب نویسنده است .سابق ًا گذشت که
ملصدرا در بیان این بحث علمی که عشق صفت روح است نه جسم ،استشهاد فرموده است
مرحوم ّ
به اینکه قرب جسمانی عشق را زائل نمیکند و در بیان این امر در نهایت عفّت سخن گفته است .
با وجود اینکه استعمال کلماتی چون َو ْطی ،دخول ،إیالج ،زنا و لواط در مباحث علمی
بسیار عادی است و در روایات مبارکات نیز در موارد نیاز و تشریح بحثهای علمی مکرّر به کار
میرود و فقهاء عظام نیز آثارشان مشحون از این کلمات است؛ بلکه تمثیل به وطی جاریه و امثال
آن از مثالهای متعارف کتب فقهی چون مکاسب شیخ است ـ در حالیکه دهها مثال دیگر نیز
ملصدرا در نهایت عفّت کالم سخن گفته
میتوان به جای آنها ارائه نمود ـ با این همه مرحوم ّ
و حتّی در بیان عشق شهوانی از چنین تعابیری استفاده نکرده است .امّا نسبت به عشق نفسانی ـ
ملصدرا معتقدند عاشق هیچ تمایلی به مسائل جنسی ندارد و
که محلّ بحث است ـ بوعلیسینا و ّ
فقط اتّحاد را میطلبد و چنانکه گذشت اتّحاد جسمی هیچ ربطی به نزدیکی جنسی ندارد .گذشته
از این صدرالمتأل ّهین قدّ سسرّه به جهت رعایت بیشتر عفّت به جای تعبیر «أکثر ما یمکن» در کالم
الصفاء از تعبیر «أکثر ما ينبغي» استفاده نموده و چنین تعبیر نموده  :الدخول في لحاف واحد
إخوان ّ
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و االلتزام بجمیع الجوارح أکثر ما ینبغي (داخل شدن در یک لحاف و التزام و اتصال با همة اعضا
به نهایت مقداری که جائز و شایسته است).
امّا نویسندة بیسواد یا بیتقوا عبارت را چنین ترجمه نموده« :درخواست دخول و جماع در
زیر یک لحاف و بستر» و این قدر متوجّ ه نشده ـ یا خود را به نفهمیدن زده ـ که دخول در اینجا
به معنای داخلشدن است که با «فی» متعدّ ی میشود و متعلق آن لحاف واحد است و اگر مراد
ملصدرا معنایی بود که نویسنده پنداشته باید میگفت« :الدخول بالمعشوق تحت لحاف واحد».
ّ
و البته این جعل و تحریف نویسنده ،امری تازه نیست .جمعی از معاندین بیتقوای مرحوم
صدرالمتأل ّهین این افترا بلکه بیش از آن را به وی منتسب نمودهاند  .از جمله ،عالم بیتقوا آقا
محمّدعلی کرمانشاهی در کتاب ممل ّو از دروغ و افتراء خود مینویسد:
ملصدرای َف َسوی 1شیرازی تقلید نووی نموده ،بلکه نغمه در
«فاضل حکیم ّ
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طنبور افزوده و تجویز تحسین معانقه و مالمسه و تقبیل و دخول و لواط
به معشوق فرموده ر ّداً علی الشرع الشریف .از برای این فعل خبیث فوائد
عظیمة حکمیّه و غایت فخیمة عقلیه بر آن مترتّب ساخته .پس در اواخر
2
مجلّد رابع أسفارش چنین گفته و بافته.»...:

ملصدرا آورده:
و در ترجمه عبارت مزبور ّ
«خواهش کند دخول و لواط به معشوق و همچنین بغلگیری و همدیگر را
3
تنگگرفتن و جمیع بدن را بهم رسانیدن به منتهائی حدّ امکان».
و سپس شروع نموده مطالبی را در باب لواط ـ همراه با تمسخر و طعنه ـ مطرح نموده و
ملصدرا قدّ ساللـهسرّه تکرار کرده است.
نسبت تجویز آن را به ّ
ممکن است فرض کنیم آقا محمّدعلی در ترجمة قسمت اوّل عبارت مذکور بدین شکل
4
بیتقصیر است ،زیرا در عبارت عربی منقول در کتاب وی کلمه «في لحاف واحد» نیامده است؛
متوجه
ولی آیا آقا محمّدعلی با آن فقاهت و دقّت نظر که در مقامعالفضل وی آشکار است ،این قدر
ّ
نمی شود که این عبارت نه مدح تقبیل و معانقه و دخول است و نه تجویز آن ر ّدا ً علی الشرع

دربارة ملصدرا مرسوم نیست ،ولی آقا
ّ
َ .1ف َســوی در ظاهر منســوب به «فسا» از توابع شــیراز است و اســتعمال آن
محمّدعلی که در بیادبی و جســارت به بزرگان ید طوالیی دارد از این کلمه به این جهت اســتفاده میکند که ایهام
انتساب به «فسوه» در آن است.
 .2خیراتیه ،ج  ،2ص .345
 .3همان ،ص .361
 .4همان ،ص .353

الشریف؟! و آیا نمیفهمد که «أکثر ما ينبغي» به معنای «منتهای حدّ امکان» نیست؛ بلکه به عکس
اشاره به این دارد که نوعی از اتّحاد مصداق «ما الينبغي» است؟!
از کجای عبارت أسفار استشمام حسن این امور میشود تا اینطور بیپروا به عالم متّقی و
بزرگ شیعه و پاسدار حقیقی معارف قرآن و عترت نسبت تجویز لواط داده شود ،آن هم ر ّداً علی
ِ
لواط لواطکنندگان نقل نموده و همة این قبائح را به
الشرع الشریف ،و سپس حکایاتی مبتذل از
ملصدرا دوخته و وی را متّهم نمائیم؟!
فرمایشات ّ
إِنَّ ال َِّذين جاءو بِ ْ ِ ِ
ِ
ك عصب ٌة ِمنْكُم… و ال َِّذی تَو َّل كِ ِ
يم * …إِ ْذ َت َلق َّْو َن ُه
َ
ْ َ
ال ْف ُ ْ َ
ب ُه من ُْه ْم َل ُه َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َ َ ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1
يم.
بِ َأ ْل ِسنَتِك ُْم َو َت ُقو ُل َ
ون بِ َأ ْف َواهك ُْم َما َل ْي َس َلك ُْم بِه ع ْل ٌم َو َت َْس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو عنْدَ ال َلـه َعظ ٌ
(قطع ًا 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).
ملصدرا حتّی کنایه از جماع و دخول نیز نیست ،بلکه نهایت
عجیب اینجاست که عبارت ّ
مطلوب مذکور در آن اتّصال کامل اعضاء به یکدیگر است که أعمّ از دخول است و چون مفروض
بحث ،عشق نفسانی است ،تحریک شهوانی نیز در آن فرض نشده است.
ملصدرا با عبارت« :أکثر ما ينبغي» (به نهایت مقداری که جائز
گذشته از همة اینها مرحوم ّ
وسزاوار است) اشاره کرده که نوعی اتّصال جسمی هست که ممنوع بوده و از محلّ بحث خارج
میباشد؛ ولی آقا محمّدعلی این قسمت را نیز در ترجمه نیاورده ،و با کمال بیتقوایی نسبت تجویز
این عمل شنیع را طرح کردهاست.
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 میزنند و ُهم یَحسبون أن ّهم یُحسنون صنع ًا.

 .9اشکال سیزدهم و چهاردهم:

باز گردیم به بافتههای کتاب بافتهها:
نکتۀ سیزدهم :نویسنده که در بیعفّتی در کالم ح ّق ًا اعجوبهای است و در عبارات همین
بخش دیدیم که از تعابیر زشتی چون :بولدانان ،استجماعات ،قاعدگی قاعده ،سکسوالیته و ...
استفاده نموده و در خالل مطالب دهها جسارت با عبارت زشت آورده ،به سنّت مرسوم تفکیکیان
ملصدرا این عبارت را افزوده است:
ناگهان خود را اهل ادب جا زده و در میان عبارت مرحوم ّ
 .1آیات  11و  15از سورة  :24النّور.
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«از اینجا به بعد از گفتن این مطالب شرمگینم ،و لیکن مجبوریم برای روشنشدن
این شخصیّت پرآوازة حکمت! تفکّ ر ِسکسوالیتة وی را از زبان خودش بعینه روی
کاغذ بیاورم».
باری وی پس از این معرکهگیری و هیاهو مینویسد:
«در انتها از حضرت حق طلب استغفار میکنیم از اینکه بر اشراقاتی که بر قلب
ملصدرا به مانند
بندهاش صدرا ،آن فرید عصر ،نازل کرده اشکال وارد کردیم؛ زیرا ّ
قبلة خود ابنعربی ،مطالب خود را متعلّق به خداوند میداند!!»
ملصدرا
و سپس در حدود شش صفحه  و نیم انواعی از مطالب دروغ را دربارة مرحوم ّ
ردیف مینماید و ادّعا میکند که :وی انسانی متکبّر بوده که مطالب خود را علم لدن ّی میدانسته و
اگر خوفی نمیداشت ادّعای نبوّت میکرد .وی شخصیّت خود را بیبدیل میشمارد ،در حالیکه از
کسانی است که شیاطین بر وی نازل میشدند و...
سپس پس از این همه سخنان زشت و افترائاتی که برای هر یک در آخرت سالها باید درنگ
نموده و پاسخ دهد مینویسد:
«توجیه س ّر بودن کالم صدرا در اظهار عشق به ظرفاء
ملصدرا را مراد و مرشد خود میدانند از این بیانات
ممکن است عدّ های که ّ
صدرا تعجّ ب کنند؛ زیرا تبلیغی که نسبت به مقام علمی وی از طریق رسانههای
گروهی از جمله صداوسیما و مطبوعات ،و به خصوص بزرگداشتی که برای وی
برگزار میکنند ،هالهای از قداست نسبت به این شخصیّت در ذهن روندگان فلسفه
میاندازد و لذا متوسّ ل به توجیهات و تأویالت عدیده و رقیقه میشوند.
این توجیهات را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 .1این مطالب به صدرا تعلّق ندارد ،بلکه منسوب به وی است.
 .2صدرا در مقام تقیّه بوده.
 .3کلمات صدرا تمام ًا اسرار است و اهل س ّر میدانند ،و اهل ظاهر را با اهل س ّر
چه کار».
نکتۀ چهاردهم :آنچه مسلّم است اینکه این مطالب بالکلّ دروغ است .هیچ یک از حکمای
ملصدرا تا به حال در استناد مطالب موجود در کتاب شریف أسفار به مرحوم
صدرائی و مدافعین ّ
ملصدرا تشکیک ننموده؛ و هیچکس نیز احتمال تقیّهبودن آن را مطرح نکرده است و جائی نیز برای
ّ
طرح تقیّه در این مسائل وجود ندارد .چنانکه هیچکس تا به حال نگفته که این دست از کلمات
ملصدرا اسرار است و اهل ظاهر را با اهل س ّر چه کار.
مرحوم ّ

آری ،یک نکته هست و آن اینکه فلسفه همچون بسیاری دیگر از دانشها ،دانشی عمیق و
تخصصی است که فهم آن متوقّف بر طی دورة تحصیلی و آموختن اصطالحات و مفاهیم عمیق آن
ّ
میباشد و بدیهی است که کسانی همچون نویسندة این کتاب که از ترجمه یک عبارت سادة عربی
عاجزند ،توان فهم مسائل عرشی کتاب أسفار را نخواهند داشت .مسائل أسفار س ّر نیست ،بلکه
مباحثی عمیق است که محتاج زانوزدن در نزد اساتید است و متأسّ فانه تفکیکیان چون بدون استاد
وارد این مباحث میشوند ،دست خالی از َس ِر این سفره بر میخیزند.

 .10اشکال پانزدهم تا هفدهم:

نویسنده سپس مینویسد:
ِ
«جواب قسم اول و دوّم :با توجه به بیانات نظریهپرداز بزرگ مکتب صدرا (حاجی
سبزواری) و همچنین مهرههای درشت فلسفة صدرائی ،این دو احتمال کام ً
ال مردود
است.
حاجی سبزواری در حاشیة أسفار در ذیل همین گفتار عاشقانة صدرا میگوید:
«اگر کسی اشکال کند که :چگونه میشود کسانی که ُمتصلّب و متوغِّل در شریعت
و طریقت هستند و از طرفی این مطالب را بر زبان جاری میکنند ،با شریعت مطهره
قابل جمع است؟
به عبارتی ،با توجّ ه به شخصیّت واالی صدرا و با توجّ ه به اینکه چنین عشقی
را شرع امضا نکرده ،چطور بین این عشق و بین شرع ،و یا بین این عشق و بین
شخصیّت صدرا میتوان جمع کرد؟!
جواب میگوییم :این مقوله مانند امر و نهی است ،مثل وجوب بیرونرفتن از مکانی
غصبی که واجب ،در عین حال تصرّف در آن هم محسوب میشود که جایز نیست.
سالکا ِن میانحال ،ممکن است مأمور عشقبازی با خوبرویان باشند (ضمن آنکه
شروع این کار ناروا است) عشقبازی آنان را کمک میکند که از عالئق دیگر
بگسلند و چون به معایب همان عشقبازی هم برخوردند ،دلبستگی به عالم طبیعت
را یکباره فرو گذارند».
از این بیان حاجی سه نکته مشخص میشود:
ملصدرا و وارداتی نیست.
 .1مطلب تعلّق دارد به خود ّ
 .2هیچ گونه تقیّهای در کار نبوده است.
ملصدرا بوده؛ چرا که خود حاجی در «إن
 .3همان مطلبی که ما فهمیدیم ،مراد ّ
ملصدرا را توجیه
قلت» به آن اشاره میکند ،بعد در «قلت» سخیفبودن کالم ّ
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میکند .
در ارتباط با توجیه حاجی باید گفت :گرچه فرد غاصب در خروجش از زمین
غصبی چارهای ندارد و مجبور است و در این حال مرتکب تصرّف نیز میشود،
لیکن :االمتناع باالختیار الینافي االختیار»؛ چرا که فرد غاصب با اختیار مرتکب
معصیت شده و وارد زمین غصبی شده».
نکتۀ پانزدهم :نویسنده در این عبارات نیز پیش از هر چیز عبارت مرحوم حاج مالّهادی
را تحریف کرده است .در عبارت مرحوم حاج مالهادی سبزواری مطالب مزبور از زبان مشایخ
ملصدرا نسبت داده تا
طریقت نقل شده است ،ولی نویسنده مطالب را از زبان حاج مالهادی به ّ
ملصدرا نیز هست و گفته است:
نتیجه بگیرد این طریقه مورد تأیید ّ
«با توجّ ه به شخصیّت واالی صدرا و با توجّ ه به اینکه چنین عشقی را شرع امضا
نکرده ،چطور بین این عشق و بین شرع ،و یا بین این عشق و بین شخصیّت صدرا
میتوان جمع کرد؟!»
نکتۀ شانزدهم :نویسنده از بیان مرحوم حاجی نتیجه گرفته است« :همان مطلبی که ما
ملصدرا بوده است  ».این سخن نشان میدهد که نویسنده فرمایش مرحوم حاجی را
فهمیدیم مراد ّ
نیز نفهمیده و خطائی اندر خطا از او سر زده است.
نکتۀ هفدهم :آنچه در نقد مرحوم حاجی آورده و به قاعدة  «االمتناع باالختیار الینافي
االختیار» تمسّ ک 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 اوّل این کتاب گذشت.

 .11اشکال هجدهم:

نویسنده در ادامه آورده:
«دوّمین شخصیت پرآوازة فلسفه که به عشق مجازی و بیان صدرا تصریح کرده،
علمه طهرانی است .وی بعد از ذکر اشعار عاشقانهای که صدرا به عنوان شاهد
ّ
عشقبازی خود آورده ،میگوید:
«چقدر این اشعار نغز و آبدار است .اصوالً عشق مجازی قنطرة 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 میرود ،چقدر میتواند نشانگر و روشنگر همان
عشق حقیقی باشد!»
علمه در تبیین عشق مطرحشده از جانب صدرا و قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة»
بیان ّ

آن قدر شفّاف است که معنا ندارد کسی بگوید منتقد کالم صدرا را نفهمیده است».
علمه طهرانی نقل شد و روشن شد که
نکتۀ هجدهم :پیش از این عین عبارت مرحوم ّ
1
علمه ناظر به تقریر
ملصدرا ندارد .کالم حضرت ّ
علمه هیچ ارتباطی به کالم ّ
فرمایش حضرت ّ
ملصدرا ناظر به مقام ثبوت بود و نویسنده که هیچ کدام را نفهمیده
قاعده در مقام اثبات و کالم ّ
است ادّعا کرده که:
علمه در تبیین عشق مطرح شده از جانب صدرا و قاعدة  «المجاز قنطرة
«بیان ّ
الحقيقة» آن قدر شفّاف است که معنا ندارد کسی بگوید منتقد کالم صدرا را نفهمیده
است».

 .12اشکال نوزدهم:

باری نویسنده از این پس به نقل سخنانی از منکرین قاعدة «المجاز قنطرة الحقيقة» میپردازد
و ابتدا کلمات شمس تبریزی را که در بخش اوّل کتاب گذشت آورده و سپس عبارتی کام ً
ال بیربط
علمه جعفری حکایت میکند:
از مرحوم آيةاللـه إلهی قمشهای نقل نموده و در ادامه از ّ
«علمه جعفری در نقد قائلین این قاعده «المجاز قنطرة الحقیقة» میگوید:
ّ
«ابنسینا قائل است که عشق مجازی میتواند به عشق حقیقی منتهی شود ،و چهار
مقدّ مه ذکر میکند و درمقدّ مة چهارم میگوید :اگر انسان صورت زیبایی را با انگیزة 
لذّ ت حیوانی مورد عشق قرار دهد ،شایستة توبیخ است .و امّا اگر صورت نمکین و
زیبایی را با دیدگان عقالنی دوست بدارد ،این محبّت و عشق وسیلهای برای رفعت
و افزایش درجه خواهد بود».
علمه جعفری در ادامة نقد خود میگوید:
مرحوم ّ
«این متفکّ ر بزرگ به این مسألة فوقالعاده مهم توجّ هی ندارد که خودِ حیوانی (نفس
حیوانی) توانایی شرکت در فعالیّتهای نفس عقالنی ندارد؛ زیرا خود حیوانی به
طور طبیعی از پذیرش معمار عقل و به طور کلّی از پذیرش معمار َمن ایدهال و
کارگردانانش ،امتناع میورزد .بنابراین تصادم شدید ،چگونه میتوانند با یکدیگر در
عشق ـ که حساسترین پدیدة روانی است ـ اشتراک بدون مزاحمت داشته باشند.
ملصدرا نیز وارد است که مطابق ابنسینا گفته و عشق
این اعتراض به روش ّ
مجازی را پلی برای عشق حقیقی تلقّی کرده».
علمه جعفری میگوییم :متعلَّق عشق در نفس حیوانی باید
در توضیح کالم مرحوم ّ
 .1رک فصل «تفسیری دیگر از قاعدۀ المجاز قنطرة الحقيقة» ،ص.75
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متناسب با همان باشد (که همان طبیعت و جسمانیّات است) لیکن نفس عقالنی،
متعلّق عشقش موجودات نورانی و إلهیاند .چطور میتوان متعلّق عشق این دو
نفس را (که یکی به فرش و یکی به عرش تعلّق دارد) واحد دانست».
علمه جعفری رحمهاللـه و توضیح نویسنده وارد
نکتۀ نوزدهم :اعتراض منقول از مرحوم ّ
نیست؛ زیرا غرض از عشق نفسانی مشارکت نفس حیوانی با نفس ناطقة عاقله نیست ،بلکه مبدأ
عشق نفسانی مشاکلت دو نفس و سنخیّت آن دو است که از باب مناسبت اثر و مؤث ّر انسان از آثار
آن نفس که در بدن و حرکات آن ظهور پیدا میکند نیز لذّ ت میبرد .متعلَّق این عشق طبق برهانی
که صدرالمتأل ّهین اقامه فرموده جسم و جسمانیّات نیست ،بلکه خود نفس است؛ یعنی عاشق نفس
و معشوق نیز نفس است ،ولی این عشق به تبع به متعلّقات و لوازم معشوق نیز تعلّق میگیرد و از
علمه جعفری تنقیحنشدن محلّ بحث برای آن مرحوم
آنها لذّ ت میبرد .عمدة اشکال در فرمایش ّ
است که البته این مسأله امر تازهای نیست و آن مرحوم در غالب مسائل پیچیدة فن حکمت ـ به
جهت تلمّذ نکردن در فلسفه در نزد اهل فن 1ـ به نظیر همین مشکالت دچار میباشند.
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 .13اشکال بیستم:

نویسنده در ادامه عبارات مرحوم آيةاللـه میرزا جواد آقای تهرانی را نقل میکند که اشتباهات
آن پیش از این بررسی شد ،و سپس با همان زبان هتّاکانة خود مینویسد:
«با این تصریحات فالسفه دربارة تعشّ ق صدرا نسبت به معشوقههای مجازی ،و نیز
تأویالت قعر فرشی وی ،گفتار مقهورین صدرا محلّی از اعراب ندارد که میگویند:
«صدرالمتأل ّهین از بزرگترین فالسفة إلهی و مؤسّ س قواعد إلهیّه و محور حکمت
مابعدالطبیعه است  .او اوّل کسی است که مبدأ و معاد را بر یک اصل بزرگ
خللناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمانی را با عقل کرد و خللهای شیخالرئیس را
در علم إلهی روشن کرد ،و شریعت مطهره و حکمت إلهی را با هم تالقی داد .ما
بررسی کامل کردیم دیدیم هر کس دربارة او چیزی گفته از قصور خود و نرسیدن
به مطالب بلند پایة اوست .آری ،خودسرانه وارد مطالب شدن».».
فاألسرار (روحاللـهخمینی)»36 :
و سپس در پاورقی جهت ارائة منبع این سخن مینویسد«:کش 
نکتۀ بیستم :بگذریم از بیادبیهایی که در این عبارات وجود دارد که عادت دیرینة اهل
تفکیک است .خوانندة محترم با تدب ّر در آنچه تا کنون در این کتاب گذشته به وضوح دریافته است
 .1محقّــق ارجمنــد جنــاب آقای دکتر محمّد فنائی اشــکوری نیــز به این مطلب اشــاره نمودهانــد (رک برخیاز
فیلسوفانمعاصراسالم ،ص  37ـ .)39

که فرمایشات مرحوم صدرالمتأل ّهین در باب عشق مجازی سراسر سخن حکمت بود که عالوه بر
اینکه گوشهای از حکمتهای إلهی را در خلقش نشان میداد ،نکاتی ارزشمند در خصوصیّات
نفس بشری و کلیدهایی برای فهم مجموعهای از روایات أهل بیت علیهمالسّ الم را در خود جای
فاألسرار
داده بود .و فرمایشی را که رهبر فقید انقالب قدّ ساللـهنفسه در این عبارات ارزشمند کش 
مرقوم فرمودهاند چیزی نیست جز حقیقتی که بر قلم عالمی محقّق و حکیمی حاذق جاری گردیده
است ،رضوان اللـه علیه .آری:
«ما بررسی کامل کردیم دیدیم هر کس دربارة او (صدرالمتأل ّهین رحمهاللـه) چیزی
گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب بلندپایة  اوست  .آری! خودسرانه وارد
مطالب شدن».

 .14اشکال بیستویکم تا بیستوسوّ م:

باری نویسنده ،بدین گونه سخن خویش را ادامه میدهد:
«نکتهای مهم دربارة قاعدة «المجاز قنطرة الحقیقة»
نکتة مهمّی که در مورد این قاعده وجود دارد اینست که :از طرفی فالسفه نسبت
به معرفت حضرت حق و شهود ذات قدّ وس احدیّت ،طریق برهان صدّ یقین را
پیشنهاد میدهند که در آن برهان ،برای مخلوق حظّ ی از وجود قائل نمیشوند.
از سویی بر طبق این قاعده ،الزمة چشیدن طعم وصال آن قادر متعال و معرفت به
ِ
درک وصلِ مخلوق ،آن هم از نوع پریچهرگان است!
آن موجود الیتناهی،
و امّا چرا زیبارویان؟ آیا عجوزگان نمیتوانند قنطرة مجاز به حقیقت قرار گیرند؟!
غیـــر معشـــوق ار تماشـــایی بـــود

عش ــق نب ــود ه ــرزه س ــودایی ب ــود»

تویکم :عجب است از دانش این نویسنده که تفاوت «سلوک علمی و برهانی»
نکتۀ بیس 
را با «سلوک عملی» متوجّ ه نشده ،و برهان صدّ یقین را که ناظر به مقام علم و ادراک است با شیوة 
سلوک عملی مقایسه نموده است و یکی را نقض بر دیگری پنداشته است.
نکتۀ بیستودوم :وانگهی این سخن نیز که« :بر طبق این قاعده ،الزمة چشیدن طعم وصال
ِ
درک وصلِ مخلوق ،آن هم از نوع پریچهرگان
آن قادر متعال و معرفت به آن موجود الیتناهی،
است!» افترائی بیش نیست .گذشته از عارفان شیعی که از این روش تربیتی استفاده نمیکردند،
مشایخ اهلسنّت نیز الزمة وصال خداوند را عشق مجازی نمیدانستند ،بلکه این طریق را یکی از
طرق انصراف از عالم طبع میشمردند.
نکتۀ بیستوسوّ م :عالوه بر آنکه آنچه طریق است ،خود عشق است نه« :درک وصل
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مخلوق آن هم از نوع پریچهرگان» .عشق است که همّ عاشق را همّ واحد نموده ،او را در خود
فرو برده و از توجّ ه به کثرات باز میدارد ،چه وصلی حاصل شود یا نه؛ بلکه عمده ،حال هجران
ِ
عشق او را به
و فراق است که عاشق را میسوزاند و نفس او را تلطیف میکند و در همان حال،
عشق به خداوند تبدیل مینمایند.
باری نویسنده اینگونه به مطالب این قسمت پایان میدهد:
ملکان توهّم
«ادّعای مدّ عیان علم و ادب و حکمت! یا دکّانداران تخیّل و ّ
این آش شلهقلمکاری (که مواد اولیهاش موهومات به هم بافتهشدة به شرارة تخیّلِ
برخاسته از تخلّی است) که فالسفه به اسم تأویل به سینة دیوارِ حکمت نصب
کردهاند ،استمرار دارد.
حال بنشینیم بر سر سفرة فضاحتبار این اندیشمندان و مشاهده کنیم متاع حکمت
را از زبان اهل حکمت!!»
و سپس در طیّ شانزده صفحه با نقل پانزده دروغ و تحریف آبدار در کلمات جمعی از
علمه طهرانی ،آيةاللـهالعظمی خمینی ،آيةاللـه شاهآبادی،
علمه طباطبائیّ ،
بزرگان (به ترتیبّ :
علمه حسنزاده آملی) بحث را پی گرفته و در هر صفحه بیحیاییهائی عجیب نموده و در آخر
ّ
مینویسد:
«بیش از این قلم را به تأویل فالسفه و عرفا و غوائط فکری این متفکّ ران علم و
حکمت آلوده نمیکنیم که اگر بخواهیم تأویالت مضحک عالیجنابان را به رشتة 
1
تحریر درآوریم ،مثنوی هفتاد من کاغذ میشود».
آری ،اگر این همه معاصی کبیره سراسر فضای عمومی مکتب تفکیک را پر نکرده بود و این
هتّاکیها و جسارتها نُقل محافل ایشان نبود ،شاید میتوانستند روزنهای به عالم حقیقت گشوده
و بهرهای از خوان رنگارنگ قرآن و عترت ببرند؛ ولی افسوس و افسوس از نفوس زنگار گرفته و
قلبهای آلوده به معصیت که هنوز از مکتب خارج نشده ،زبان به فحش و ناسزا به مقرّبان بارگاه
ملکوت میگشایند.
باری ،سخن در بررسی اشتباهات کتاب بافتهها به درازا کشید .غرض از نقل این عبارات
بیمحتوا و مطالب پوچ و بیاساس در این بخش از کتاب فقط آگاهشدن ارباب فضل و دانش از
گوشهای از واقعیات پشت پردة مکتب «تفکیک» است که منج ّر به تولید جریان فکری سستی گشته
که بخشی از حوزة علمیّة خراسان را در مسائل معرفتی به تمام معنی فلج نموده است.

 .1یافتههایوحیانی ،ص .215

سره خطاب به مخالفین صدرالمتأل ّهین
کالم رهبر فقید خمینی کبیر قدّ س ّ

در پایان چقدر مناسب است خاتمة این قسمت عباراتی باشد از حکیم إلهی ،مدافع حکمت
متعالیة صدرائی ،مجاهد عظیمالشأن ،بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ،مرحوم آيةاللـهالعظمی خمینی
قدّ سسرّه:
« ...و از همة بدبختیها بدتر این انکار است که باب جمیع معارف را بر ما منسدّ
میکند و ما را از طلب باز میدارد و به حدّ حیوانیت و بهیمیّت قانع میکند ،و از
عوالم غیب و انوار إلهیّه ما را محروم میکند .ما بیچارهها که از مشاهدات و تجلّیات
بکلّی 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 مرتبة علم ،که شاید بذر مشاهدات
شود نیز فرار میکنیم ،و چشم و گوش خود را بکلّی میبندیم و پنبة غفلت در
گوشها میگذاریم که مبادا حرف حقّ در آن وارد شود .اگر یکی از حقایق را از
لسان عارف شوریده یا سالک دلسوخته یا حکیم متألـّهی بشنویم ،چون سامعة ما
حب نفس مانع شود که به قصور خود حمل کنیم ،فورا ً او
تاب شنیدن آن ندارد و ّ
را مورد همه طور لعن و طعن و تکفیر و تفسیقی قرار میدهیم و از هیچ غیبت و
تهمتی نسبت به او فروگذار نمیکنیم.
کتاب وقف می کنیم و شرط استفاده از آن را قرار میدهیم که روزی صد مرتبه
ملمحسن فیض کنند! جناب صدرالمتأل ّهین را که سرآمد اهل
لعن به مرحوم ّ
توحید است ،زندیق میخوانیم و از هیچ گونه توهینی دربارة او دریغ نمیکنیم .
از تمام کتابهای آن بزرگوار مختصر میلی به مسلک تصوّف ظاهر نشود ـ بلکه
کتاب کسرأصنا مالجاهلية فیالردّعلیالصوفية نوشته ـ با این حال او را صوفی ب َ ْحت
میخوانیم .کسانی که معلومالحال هستند و به لسان خدا و رسول صلّیاللـهعلیهوآله
ملعوناند میگذاریم؛ کسی را که با صدای رسا داد ایمان به خدا و رسول و أئمّة 
هدی علیهمالسالم میزند ،لعن میکنیم! من خود میدانم که این لعن و توهینها
به مقامات آنها ضرری نمیزند ،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 روحیفداه میفرمود :هیچوقت لعن شخصی نکنید ،گرچه به کافری
که ندانید از این عالم چگونه منتقل شده ،مگر آنکه ولیّ 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 کلّی بکنید.
یکی دارای چنین نفس قدسیّهای است که راضی نمیشود به کسی که در ظاهر
کافر مرده توهین شود ـ به احتمال آنکه شاید مؤمن شده باشد در دم مردن ـ یکی
المشتکی که واعظ شهر با آنکه اهل علم و فضل است
هم مثل ما است! و إلَی اللـه ُ
در باالی منبر در محضر علما و فضال میگفت :فالن با آنکه حکیم بود قرآن هم
میخواند! این به آن ماند که گوییم :فالن با آنکه پیغمبر بود ،اعتقاد به مبدأ و معاد
1
داشت».
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 .1چهلحدیث ،ص  456و.457

یکی از مواردی که موجب سوءاستفاده و نقد و طعن منتقدین عرفان و حکمت شده
است ،ذکر عشق به زیبارویان و بیان اوصاف و خصوصیات ظاهری آنها در اشعار عرفا و شاعران
عارفمسلک است .این نوع اشعار در لسان عرفا فوقالعاده فراوان است که ما به عنوان نمونه در
اینجا به ابیاتی از لسانالغیب حافظشیرازی أعلیاللـهمقامه اشاره میکنیم:
اگ ــر آن ت ــرک ش ــیرازی ب ــه دس ــت آرد دل م ــا را
بــده ســاقی م ِــی باقــی کــه در جنّت نخواهــی یافت
فغــان کایــن لولیان شــوخ شــیرین کار شهرآشــوب

ب ــه خ ــال هندوی ــش بخش ــم س ــمرقند و بخ ــارا
مصـــا را
ّ
کنـــار آب  رکنابـــاد و گلگشـــت

چنــان بردنــد صبــر از دل کــه تــرکان خــوان یغما را

و نیز گوید:
صبـــا زان لولـــی شـــنگول سرمســـت
گـــر آن شـــیرین پســـر خونـــم بریـــزد

چـــه داری آگهـــی چونســـت حالـــش
دال چـــون شـــیر مـــادر کـــن حاللـــش

نیز میفرماید:
زلـــف بـــر بـــاد مـــده تـــا ندهـــی بـــر بـــادم
زلـــف را حلقـــه مکـــن تـــا نکنـــی دربنـــدم
رخ برافـــروز کـــه فـــارغ کنـــی از بـــرگ گلـــم

نـــاز بنیـــاد مکـــن تـــا نکنـــی بنیـــادم
طـــرّه را تـــاب مـــده تـــا ندهـــی بـــر بـــادم
قـــد برافـــراز کـــه از ســـرو کنـــی آزادم

مخالفین وجود چنین مضامینی را دلیل بر وجود عشقبازی مجازی در میان اهل عرفان
دانسته ،و از آنجا که عشق مجازی با أجنبیّات و أمردان را به هر نحوی مذموم و ممنوع پنداشتهاند،
از این طریق اقدام به گشودن باب طعن و ر ّد بر عرفان و رمی برخی عرفای إلهی به کفر و زندقه
و ارتکاب فسق و فجور کردهاند .
مفصلی که در قسمتهای پیشین کتاب گذشت روشن گشته که عشق
با توجّ ه به مطالب ّ
مجازی اگر به صورت نفسانی (نه شهوانی) تحقّق بیابد از نظر عقلی و شرعی امری مطلق ًا مذموم
محسوب نمیشود؛ بلکه به واسطة خواصّ ی که برای آن متصوّر است ،گاه ممدوح نیز میباشد.
امّا 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 الزام ًا 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 میکنیم.
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 .1عشق و معشوق در اشعار فقیهان عارف

یکی از شواهد این ادّعا این است که چنین تعابیری بعض ًا در میان عدّ های از علمای بزرگ
و فقها و محدّ ثین عظامی واقع شده است که میتوان با اطمینان گفت که هیچگاه در عمر خود به
عشق مجازی با أجنبیّات و أمردان مبتال نبودهاند؛ چنانکه ابیات زیر از بهاءالملةوالدين جناب شیخ
بهایی رضواناللـهعلیه مشهور است:
مـــا بقـــی تلبیـــس ابلیـــس شـــقی
اســـم او از لـــوح انســـانی بشـــوی
کهنـــه انبانـــی اســـت پـــر از اســـتخوان
  1
ســـینه نبـــود کهنـــه صندوقـــی بـــود

علـــم نبـــود غیـــر علـــم عاشـــقی
هـــر کـــه نبـــود مبتـــای ماهـــروی
ســـینة  خالـــی ز مهـــر گلرخـــان
ســـینه گـــر خالـــی ز معشـــوقی بـــود
مفصلی گوید:
و نیز در ضمن ابیات ّ
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  آفـــت دوران بـــای مـــرد و زن
خانـــه ســـوز صـــد چـــو مـــن بیخانمـــان
لـــب گـــزان از رخ برافکنـــده نقـــاب
   وز نگاهـــی کار عالـــم ســـاخته
2
رفـــت بـــا خـــود بـــرد عقـــل و دیـــن مـــن

آن قیامـــت قامـــت پیمـــان شـــکن
فتنـــة  ایـــام و آشـــوب جهـــان
از درم ناگـــه درآمـــد بیحجـــاب
کاکل مشـــکین بـــه دوش انداختـــه
یـــک َد َمـــک بنشســـت بـــر بالیـــن مـــن

ملمحسن فیضکاشانی قدّ سسرّه گوید:
همچنین محدّ ث عالیقدر شیعه ،مرحوم ّ
پنهـــان پنهـــان چنانکـــه مـــن دانـــم و تـــو
جان ــم بس ــتان چن ــان ک ــه م ــن دان ــم و ت ــو

ای نـــوش لبـــا چنانکـــه مـــن دانـــم و تـــو
ل ــب ن ِــه ب ــه لب ــم چنانک ــه ت ــو دان ــی و م ــن
***

چــون دیــد کــه خلوت اســت جــا ،در را بســت
همرن ــگ خ ــودش کن ــم م ــن مس ــتم مس ــت

دوش آمـــدم آن نـــگار دلبـــر ســـر مســـت
ل ــب ب ــر ل ــب م ــن نه ــاد و بیخ ــود میگف ــت
***
دانـــی ز چـــه عشـــق گلرخـــان مطلوبســـت
از دوزخ مرهـــوب و بهشـــت مرغـــوب

ی ــا به ــر چ ــه س ــاز و سوزش ــان مطلوبس ــت
3
آگاه شـــدن در ایـــن جهـــان مطلوبســـت

 .1الکشکول ،ج  ،1ص 209؛ نانوحلوا (مطبوع در کلّیاتاشعاروآثار شیخ بهائی) ،ص .120
 .2نانوحلوا (مطبوع در کلیاتاشعاروآثار شیخبهائی) ،ص .119
علمهفیضکاشانی ،ج  ،1ص .451 ،449 ،447
 .3کلیّات ّ

نیز ابیات زیر از فقیه و عارف عالیقدر ،مرحوم آيةاللـه حاج میرزا حبیباللـه خراسانی
قدّ ساللـهسرّه میباشد:
کــس نیســت کــه از لعل تو دشــنام شــنیده اســت
رخ ســبز و لبت ســبز و کبود اســت و بگور اســت
آن لع ــل ز گفت ــار بگ ــو به ــر چ ــه رفت ــه اس ــت
میخـــورده و ســـاغرزده و عربـــده کـــرده
ِ
صحبـــت نااهـــل
صـــد بـــار بـــدو گفتـــهام از

وز حســرت آن لــب ،لب خود را نگزیده اســت
آن روی کــه بوییــده و آن لــب کــه مکیده اســت
و آن رنــگ زرخســار بگــو از چــه پریــده اســت
بیخــود شــده وز خانــه بــه بــازار دویــده اســت
1
پرهیــز کــن ا ّمــا چــه کنــم خــود نشــنیده اســت

و نیز فرماید:
ای آفـــت جـــان و فتنـــة  هـــوش
آن پســـته چـــرا دهـــان ببســـته اســـت
برخیـــز و بـــرو ،بیـــا و بنشـــین
گیســـوت فتـــاده تـــا بـــه زانـــو
مـــن بســـتهام و تـــو بنـــد بـــر پـــای
دوشـــینه نبـــرد خوابـــم از عیـــش
امشـــب ز فـــراق ،دســـت بـــر دســـت
آن غـــم کـــه بـــه ســـینه بـــود پنهـــان

وی ســـرو روان و چشـــمة  نـــوش
وآن غنچـــه چـــرا نشســـته خامـــوش
بســـتان و بـــده ،بگـــو و بنیـــوش
زلفـــت زده حلقـــه بـــر بنـــا گـــوش
مـــن بنـــدهام و تـــو حلقـــه در گـــوش
   امشـــب نبـــرد ز حســـرت دوش
   دیشـــب ز وصـــال ،دوش بـــر دوش
2
اشـــک آمـــد و بـــر گرفـــت ســـر پـــوش

و نیز ابیات زیر ،اثر خامة توانای استاد الفقهاء و ا ُالصولیّین ،فیلسوف عالیقدر شیعه ،آيةاللـه
حاج شیخ محمّدحسین غروی اصفهانی(کمپانی) است:
تب ــارک اللـ ــه از آن طلع ــت چ ــو م ــاه و تَعال َــی
ندیـــده در افـــق اعتـــدال دیـــدة گـــردون
زن ــد عقی ــق لب ــش طعنهه ــا ب ــه لع ــل بدخش ــان

نــه مــاه راســت چنیــن غـرّه و نــه ایــن قــد و باال
کوجهِـــ ِه قمـــرا ً أو کحا ِجبَیـــ ِه ِهـــاال
َ
َســـبَق بـــرد ُدرِ دنـــدان او ز لؤلـــؤ الال

 .1دیوان حاجمیرزاحبیبخراسانی ،ص 97؛ مرحوم آيةاللـــه حاج سیّد میرزا حبیباللـه خراسانی از نوادگان مرحوم
حاج میرزا مهدی خراسانی شهید و از شاگردان مبرّز َع َلمين میرزای شیرازی اول و میرزا حبیباللـــه رشتی میباشد .
وی از مجتهدین عظام شــیعه و از معدود افرادی اســت که مفتخر به دریافت اجازة اجتهاد میرزای رشــتی شده است
(حدیث پارســایی ،ص  .)96مرحوم حاج شیخ آقابزرگ طهرانی در طبقاتأعالم از برخی از حاضرین درس میرزای
اول نقل میکند 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 (طبقاتأعالمالشيعة ،نقباءالبشر في
القرن الرابععشر ،ج  ،1ص  .)363شرح مقامات عرفانی آن مرحوم فرصتی دیگر میطلبد.
 .2دیوان حاجمیرزاحبیبخراسانی ،ص .147
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هــزار خســرو پرویــز را دل اســت چــو فرهــاد
بــه خنجــر مــژه و تیــر ،غمــزهام بــزن ای جــان

ز شـــور صحبـــت شـــیرین آن شهنشـــه واال
1
کــه خســتهام مــن و بیجــان و الاُطیــق قِتــاال

و نیز جناب ایشان فرماید:
مذم ِ
ّـــت عاشـــقان ،ز پســـتی همـــت اســـت
ز عشـــق منعـــم مکـــن ای ز خـــدا بیخبـــر
متـــرس از طعنـــة جاهـــل افعـــی صفـــت
ز عشـــق بـــر بنـــد لـــب مگـــر ز روی ادب

عشـــق رخ َمهوشـــان فریضـــة ذمّـــت اســـت
کـــه نقطـــة مرکـــز دایـــرة رحمـــت اســـت
کــه عشــق گنجینــة معرفــت و حکمت اســت
2
کــه حضــرت عشــق را نهایــت حرمت اســت

علمه طباطبائی
و ابیات زیر از مفسّ ر کبیر قرآن ،فیلسوف و حکیم عالیمقام ،فقیه صمدانی ّ
رضواناللـهعلیه است:
مهـــر خوبـــان دل و دیـــن از همـــه بیپـــروا بـــرد
تــو مپنــدار کــه مجنــون سـ ِر خــود مجنــون گشــت

از ســـمک تـــا بـــه ســـهایش کشـــش لیـــا بـــرد

خـــودت آموختیـــم مهـــر و خـــودت ســـوختیم

بـــا برافروختهرویـــی کـــه قـــرار از مـــا بـــرد

خ ــم اب ــروی ت ــو ب ــود و ک ــف مین ــوی ت ــو ب ــود
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همـــه یـــاران بـــه ســـر راه تـــو بودیـــم ولـــی

ُر ِخ شـــطرنج نبـــرد آنچـــه رخ زیبـــا بـــرد

کــه بــه یــک جلــوه ز مــن نــام و نشــان یکجــا بــرد
3

خـــم ابـــروت مـــرا دیـــد و ز مـــن یغمـــا بـــرد

و ابیات زیر از همیشان است:
همـــی گویـــم و گفتـــهام بارهـــا
پرس ــتش ب ــه مس ــتی اس ــت در کی ــش مه ــر
بـــه یـــاد خَ ـــم ابـــروی گلرخـــان
گـــره را ز راز جهـــان بـــاز کـــن

بـــود کیـــش مـــن مهـــر دلدارهـــا
بروننـــد زیـــن جرگـــه هشـــیارها
بکـــش جـــام در بـــزم میخوارهـــا
4
کـــه آســـان کنـــد بـــاده دشـــوارها

و باألخره ابیات زیر اثر رهبر فقید و مجاهد کبیر ،مجدّ د قرن چهاردهم ،آيةاللـهالعظمیخمینی
قدّ سس ّرهالسّ امی است:
مــن بــه خــال لبــت ای دوســت گرفتــار شــدم
فــارغ از خــود شــدم و کــوس أنــا الحــق بــزدم
 .1دیوانمفتقر ،ص  345و.346
 .2همان ،ص  352و.353
 .3مهرتابان ،ص  90و.91
 .4همان ،ص .435

چشـــم بیمـــار تـــو را دیـــدم و بیمـــار شـــدم
همچـــو منصـــور خریـــدار ســـ ِر دار شـــدم

غ ــم دل ــدار فکن ــده اس ــت ب ــه جان ــم ش ــرری
در میخان ــه گش ــایید ب ــه روی ــم ش ــب و روز
جام ــة زه ــد و ری ــا کن ــدم و ب ــر ت ــن ک ــردم
واعـــظ شـــهر کـــه از پنـــد خـــود آزارم داد
بگذاریـــد کـــه از بتکـــده یـــادی بکنـــم

ک ــه ب ــه ج ــان آم ــدم و ش ــهرة ب ــازار ش ــدم
کــه مــن از مســجد و از مدرســه بیــزار شــدم
ِخرقـــة پیـــر خراباتـــی و هشـــیار شـــدم
از دم رنـــد میآلـــوده مـــددکار شـــدم
1
مــن کــه بــا دســت بــت میکــده بیــدار شــدم

باری صدور این چنین تعابیری از اعالم مذکور ،نشان میدهد که حقایق و معانی دیگری
غیر از آنچه که ظاهر این الفاظ نشان میدهد در میان است .
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 .1دیوانامام ،ص .142
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 .2س ّر استفاده از الفاظ عشق مجازی در اشعار عرفانی

حال که این چنین است ،سؤال عمده این است که ا ّوالً اهل سلوک و عرفان از این تعابیر
و الفاظ قصد بیان چه معانی را داشتهاند؟ و ثانی ًا چرا به این نحوه و کیفیّت به بیان مرادات خود
پرداخته و به اصطالح رمزگویی نمودهاند؟
در پاسخ باید گفت :پنج دلیل عمده بر این عملکرد وجود دارد:
 .1فوائد بالغی
 .2کتمان اسرار سلوکی
 .3قصور الفاظ از قامت معانی عرفانی
 .4مرآتیّت عشق مجازی
 .5کتمان مقامات معنوی

 .2·1فوائد بالغی
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میدانیم که واضعین لغت ،دست اهل زبان را در بکارگیری صنائع ادبی و استعمال لفظ در
غیر معنای حقیقی بازگشتهاند و استفاده از تمثیل ،مجاز ،استعاره و کنایه میان ارباب بالغت رائج
است.
استخدام این صنائع موجب ُحسن کالم و اثرگذاری عمیقتر آن میشود و نه فقط رغبت
افراد را به خواندن و استماع شعر میافزاید ،بلکه انفعال و تخییل نفس را بیشتر نموده و آتش محبّت
را افروختهتر مینماید.
محییالدّ ین در آغاز ذخائراألعالق در علّت استفاده از زبان عشق مجازی میفرماید:
«و جعلت العبارة عن ذلک بلسان الغزل و التشبيب ،لتعشّ ق النفوس بهذه العبارات،
فتتوفّر الدواعي على اإلصغاء إليها و هو لسان کلّ أديب ظريف روحانيّ لطيف(1».و
از آن معارف رب ّانى و انوار إلهى و تذکّرات شرعى با زبان غزل و عشق مجازى
تعبير نمودم چون نفوس به اين گونه تعبيرات بسيار متمايلند پس انگيزهها بر
گوشسپردن به چنين اشعارى بيشتر مىگردد .و اين زبان ،زبان هر اديب با ظرافت،
روحانى و لطيف است).
در شریعت مقدّ سه نیز از صنائع ادبی همچون استعاره و تشبیه در بیان معارف إلهی بسیار
استفاده شده است؛ خصوص ًا در أدعیة مبارکه که مقام عشقبازی با حضرت حق است؛ همچون
مناجات «خمسعشرة» .ولی از آنجا که أولیاء دین حائز جامعیّت تام بوده و حافظان شرع مقدّ س
 .1ذخائراألعالق ،ص .25

میباشند و در اقوال و اعمال مصلحت عامّه را لحاظ میفرمایند از تشبیه به زنان زیبارو بسیار کم
استفاده میفرمایند تا نفوس آلوده به شهوت از این عبارات به انحراف از مقصود اصلی دچار نشود.
امّا عارفان امّت حضرت ختمیمرتبت صلواتاللـهوسالمهعلیهوآله به علّت فقدان آن
جامعیّت و نیز به جهاتی که خواهد آمد در دورههای پیشین از الفاظی چون خط و خال و لب و ابرو
و گیسو نیز بهره جستند و درعصور متأخّ ر این الفاظ تبدیل به اصطالحاتی فنّی و بسیار دقیق گشت
و عارفان متأخّ ر چون هیچ راهی بهتر از استفاده از این الفاظ برایشان وجود نداشت به بهرهگرفتن
از آن مجبور شدند .البته اگر از آغاز اصطالحات دیگری در این باب جعل میشد مسل ّم ًا بهتر بود.

 .2·2کتمان اسرار سلوکی

مشاهدات و تجلّیاتی که برای سالک و عارف در سیر وی به سمت خدا دست میدهد،
مختص به خود اوست ،و ابراز آنها برای دیگرانی که حائز این مراتب نیستند ،از
ّ
اسراری است که
لحاظ شرعی و سلوکی ممنوع است .افشای این اسرار ،هم باعث إسقاط شخص سالک از رتبة خود
میشود ،و هم برای اغیاری که قابلیّت هضم این معارف را ندارند مض ّر است .
امام العارفین و سیّد الموحّ دین أمیرالمؤمنین علیهالسالم میفرماید:
راب األرشیَةِ في الطَّ و ِِّي
جت على َمکنو ِن ِعل ٍم لو ب ُ ُ
«اندَ َم ُ
حت ب ِ ِه َلضْ َط َربتُ ُم اض ِط َ
ِ 1
البَعیدَ ة( ».من بر علومی پوشیده و پنهان پیچیده شدهام که اگر آن را ظاهر کنم هر
آینه مضطرب و متزلزل میگردید چون لرزیدن ریسمان در چاه عمیق).
امام بحقناطق جعفر بن محمّد صادق صلواتاللـهعلیه به عبدالعزیز قراطیسی میفرماید:
شر َد َر ٍ
جات ب ِ َمن ِزلَةِ السُّ َّل ِم يُص َعدُ مِن ُه مِرقا ًة بَعدَ ال ِمرقاةِ،
«يا َعبدَ ال َعزيزِ! إنّ اإليمانَ َع ُ
ب الوا ِح ِد لِصا ِح ِ
ست َع َلى َشيءٍ َحتَّى يَنتَهِ َي إلَى العا ِش َرةِ.
ب االثنَينِ ل َ َ
َفالتَقول َ َّن صا ِح ُ
أيت َمن ُه َو أس َف ُل م ِ َ
ك ال ّذي ُه َو َفو َق َ
َك َفيُسقِ َط َ
و التُسقِ ْط َمن ُه َو دون َ
نك
ك؛ َفإذا َر َ
َفار َف ْع ُه إل َ َ
يك ب ِ ِرفْ ٍق و التَح ِم َل َّن َع َلی ِه ما اليُطيقُ َفتَك ِس َر ُهَ ،فإن ّ ُه َمن َك َس َر ُمؤمِن ًا َف َع َلي ِه
بر ُه .و كانَ ال ِمقدا ُد في الثّامِنَةِ َو أبو َذ ٍّر في التّا ِس َعةِ َو َسلمانُ في العا ِش َرةِ(2 ».ای
َج ُ
عبدالعزیز! به راستی که ایمان ده درجه است که بسان نردبان ،پلهپله از آن باال روند .
هرگز نباید کسی که دو پله باال رفتهاست به کسی که یک پله باال آمده بگوید :تو
بهرهای نداری .همین مطلب نسبت به سایر اشخاص و درجات تا درجة دهم نیز

 .1نهجالبالغة ،خطبة  ،5ص .52

 .2الخصــال ،ج  ،2ص 447؛ و بــا تفــاوت در برخی الفاظ و بدون جملة اخیر :الکافــي ،ج  ،2ص  ،44ح 4؛ الزم به
ذکر است که در کافی شریف «فالیقولنّ صاحب االثنین لصاحب الواحد» آمده که همین هم صحیح به نظر میرسد.
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باید رعایت شود .پس کسی را که از تو پائینتر است از رتبهای که داراست ساقط
مکن که در این صورت باالتر از تو ،تو را ساقط خواهد کرد .و چون دیدی کسی
را که در درجة پائینتر از توست پس او را به نرمی و رفق باال بیاور و بر او بیش
از حدّ 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 درجة هشتم ،ابوذر
نهم ،و سلمان در درجة دهم ایمان بود).
و از همین باب است روایت عجیب و قابل تأمّلی که ثقةاإلسالم کلینی در کافی نقل نموده
« ُذكِ َر ِ
الحسینِ علیهماالسّ الم َفقا َل :واللـه لَو َعل ِ َم أبو َذ ٍّر ما
ت التَّقيّ ُة يَوم ًا ِعندَ َع ِّ
لي بنِ ُ
في َق ِ
لب َسلمانَ ل َ َقتَ َل ُه َو ل َ َقد آخَ ى َرسو ُل اللـه صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم بَينَ ُهما؛ َفما
َظن ُُّكم بِسائ ِ ِر الخَ ِ
رس ٌل أو
ب ُمستَص َع ٌ
لم ال ُع َلماءِ َص ْع ٌ
ب اليَحتَ ِم ُل ُه ّإل ن َبيٌّ ُم َ
لق؟! إنّ ِع َ
َم َل ٌ
ب أو َعبدٌ ُمؤم ِ ٌن امتَ َح َن اللـه َقلبَ ُه لِإليما ِن(1».در نزد علی بن الحسین از
ك ُم َقرَّ ٌ

تقیّه یاد شد ،آن حضرت فرمود :ب هخدا قسم اگر ابوذر آنچه را در دل سلمان بود
میدانست او را میکشت ،با اینکه رسول خدا ص ّلیاللـهعليهوآلهوسلّم بین آن دو
برادری ایجاد کرده بود؛ پس دربارة سایر مردم چه گمان میبرید؟! به تحقیق علم
علما مشکل و سخت و پیچیده و دور از دسترس است به طوری که نمیتواند آن
را تحمّل نماید جز پیامبر مرسل ،و یا فرشتة مقرّب ،و یا مؤمنی که خداوند دلش را
به ایمان آزمایش نموده باشد).
باری به همین جهت یکی از أهمّ شرائط سلوک إلیاللـه را «کتمان سرّ» شمرده وگفتهاند:

هـــر کـــه را اســـرار حـــق آموختنـــد

2

مهـــر کردنـــد و دهانـــش دوختنـــد

با این حال گاه اتّفاق میافتد که سینة سالک از تحمّل اسرار و واردات به تنگ آمده و
چارهای جز ابراز آنها نمیبیند.شیخ کشّ ی از ثقة جلیلالقدر جابر بن یزید جعفی که از اصحاب س ّر
حضرت أبیجعفر باقرالعلوم علیهالسّ الم بوده است ،با سند نقل میکند که وی گوید:
ألف َح ٍ
بعین َ
دیث لَماُحدِّ ث بِها أحدا ً َق ُّط و الاُحدِّ ُ
ث
بس َ
َحدَّ ثَني أبوجعفر علیهالسّ الم َ
 .1الکافي ،ج  ،1ص  ،401ح .2
 .2عالوه بر اســرار و معارف شــهودی که در اثر سیروسلوک و عرفان عملی برای سالکین إلیاللـــه حاصل میشود،
معارف نظری که در قالب علم حکمت و عرفان نظری طرح میشــود نیز به نوعی از مراتب ایمان بوده و به حســب
اصل اوّلی مشــمول قاعدة مذکور در روایات میشود .شواهد و نکاتی در اینباره و دربارة علل اقدام برخی از بزرگان
به نشر علنی این معارف در عصر اخیر در قسمت ضمائم ارائه شده است (رک ضمیمة  ،9ص .)257

لت ألبيجعفر علیهالسّ الم:
بها أحدا ً أبداً .قال جابر :ف ُق ُ
لت فِداک! إن ّک َقد َح َملتَني ِوقْرا ً َعظیم ًا بِما َحدََّّثتَني ب ِ ِه مِن ِسرِّ ُکم ال ّذي الا ُ َحدِّ ُ
ث
«جعِ ُ
ُ
ِ
ِ
َ
الجنو ِن!» قال :
ب ِ ِه أحداً؛ َف ُرب ّما
جاش في َصدري َحتّی یأخُ َذني من ُه شب ُه ُ
أسک فیها ،ثُمّ ُقل:
«یا
الجبّا ِن َف ْ
جابر فإذا کانَ ذلک َفاخْ ُرج إلى َ
فیر ًة و َدلَّ َر َ
ُ
احفِر َح َ
1
علي بِکذا و کذا».
بن ٍّ
َحدَّ ثَني ُمحمّدُ ُ
(أبوجعفر علیهالسالم هفتاد هزار حدیث برای من بیان فرمود که تا به حال آنها را
برای هیچکس بازگو نکرده و از این پس نیز بازگو نخواهم کرد .جابر سپس گوید:
به آن حضرت عرض کردم :جانم فدایت! ح ّق ًا که تو به واسطة بازگوکردن سرّتان که
به کسی اظهار نمیکنم ،بارسنگین و عظیمی بر دوش من نهادهای؛ پس گاه این س ّر
در سینة من به جنبش و غلیان میافتد تا جائی که حالتی شبیه جنون مرا فرا میگیرد!
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:
محمّد 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 چارهای جز بیان آنها ندیده است .
در این شرایط جمع بین شرط کتمان و رفع سنگینی نفس اقتضا میکند که به بیان حقایق
مذکور امّا در قالبی که جز اهلش متوجّ ه نشوند ،دست یازد .اینجاست که روی سخن را از عشق
حقیقی به عشق مجازی متوجّ ه نموده ،از معشوق حقیقی به «شاهد»« ،گلرخ»« ،دلبر» و ...و از آثار
تجلّیات جمالی و جاللی او به «رخ» و «زلف» و...تعبیر میکند و قس علی هذا فعلل و تفعلل.
محقّق فیضکاشانی در اینباره میفرماید:
«بدان که اهل معرفت و محبّت را گاهی در سر شوری ،و در دل شوق پرزوری
مستولی میشود بهحدّ ی که اگر بهوسیلة سخن اظهار ما فیالضمیر نکنند ،وجد
و َق َلق ،ایشان را رنجه می دارد؛ و صبر بر آن در دلهای ایشان ،تخم غم و اندوه
میکارد؛ و چون اظهار اسرار معرفت و افشای ما فی األستار محبّت را رخصت
ندادهاند ،ناچار گاهی در پردة استعاره و لباس مجاز به إنشاد اشعار مشتمله بر اشاره
به معانی حقایق که باعث باشد بر اهتزاز ،دلی خالی میکنند ،و ارباب قلوب را به
استماع آن در اهتزاز میآورند؛ و بدین وسیله در دلهای روشن شوق بر شوق و
 .1اختيارمعرفةالرجال ،ص.194
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محبّت بر محبّت میافزاید؛ و متعطّ شان بهوادی طلب که رقیقة ارادتی در بواطن
ایشان کامن بوده باشد ،و بهواسطة تراکم ُح ُجب ظلمانی و غواشی هیوالنی در فیافی
حرمان سرگردان مانده باشند ،بهدستیاری آن کلمات شورانگیز و آن اشعار مهرانگیز،
کمند شوق در گردن جان انداخته ،خود را از مهاوی خذالن بیرون میکشند ،و از
آن «میها» جرعه میچشند ،ضاعف اللـه اُجور اُولئک و أضاء بین أیدي هؤالء و
1
بأیمانهم أنوار ذلک».
هاتـــف اربـــاب معرفـــت کـــه گهـــی
از مـــی و بـــزم و ســـاقی و مطـــرب
قصـــد ایشـــان نهفتـــه اســـراری اســـت

مســـت خوانندشـــان و گـــه هشـــیار
وز مـــغ و دیـــر و شـــاهد و زن ّـــار
2
کـــه بـــه ایمـــا کننـــد گاه اظهـــار

الزم به ذکر است که گاه این اسرار به گونهای است که اگر آشکار شود مصداق َشطح
خواهد بود و شائبۀ ترک ادب عبودیّت و بندگی در آن میرود که برای فرار از آن از الفاظ مجازی
استفاده میشود .ختمی الهوری در شرح غزلی از حافظ مینویسد:
«بايد دانست دأب اين طايفۀ عليّه آن است كه چون شوق و قلق و اضطراب بر ايشان
غالب مىشود و استيال مىآورد ،از خوف صدور شطحيّات مىگريزند در پردۀ مجاز.
و شرح شوق و درد دل ،بىتردّد و دغدغه به استيفا ظاهر مىنمايند ،و اشتعال نائرۀ
ىالمعنوى:
شوق را فرو مىنشانند .فى المثنو 
3
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گفتمـــش پوشـــيده بهتـــر ســـرّ يـــار
خوشتـــر آن باشـــد كـــه ســـ ّر دلبـــران

خـــود تـــو در ضمـــن حكايـــت گـــوش دار
گفتـــه آيـــد در حديـــث ديگـــران

 .1رسالة مشواق (مطبوع در دهرساله فیضکاشانی) ،ص .238
 .2قسمتی از ترجیعبند معروف هاتف اصفهانی(دیوان هاتفاصفهانی ،ص.)7
ملصالح موسوى خلخالى در مقدّ مۀ شرحمناقبمحيىالدّ ين عربى ،ص  23و 24میگوید:
ّ .3
«كلمۀ َشطح را هر يك از محقّقين طريقت شرح و تفسيرى نمودهاند .محقّق جرجانى گويد :الشطح
دعوی بحقّ یفصح بها
زلت المحقّقین ،فإن ّه
دعوی؛ و هو من ّ
عبــارة عن کلمة علیها رائحة ُرعونة و
ً
ً
العارف من غیر إذن إلهي بطریق یشعر بالنباهة .
دعوی؛ و هي نادرة أن
و
رعونة
رائحة
علیها
کلمة
عن
و شــيخ محيىالدّ ين خود گويد :الشطح عبارة
ً
توجد من المحقّقین.
و در اصطالح متأخّ رين اين جماعتَ ،ش َ
ــطحيّات كلماتى را گويند كه از ســالك مجذوب در حين
اســتغراق مستى و ُسکر و َوجد و غلبۀ شوق صادر مىشود كه ديگران طاقت شنيدن آن نكنند؛ و او
ِ
هوشــيارى َص ْحو آيد از آنگونه گفتار ناهنجار اظهار كراهت و انكار
خود نيز اگر از حالت َم ْحو به
نمايد».

اين غزل خواجه ،بر اين اسلوب واقع شده .و اين طايفۀ عليّه در عين مجاز ،نظر
بر حقيقت دارند .كالمى كه مبناى او بر مجاز مطلق مىگذارند لبريز از حقيقت
1
مىدارند ،كما اليخفى على من له ذوق».

 .2·3قصور الفاظ از قامت معانی عرفانی

سالک إلیاللـه در مسیر خود با گذر از عالم ماده ،وارد در عوالمی میشود که علیرغم
تشابه جزئی با این عالم ،تفاوتهای اساسی با آن دارند .وی در این عوالم ِعلویّ با حقایق جدیدی
روبرو میشود که در عوالم ِسفلیّ بدانها برخورد نداشته ،و طبیعی است که برای آنها لفظی در اختیار
ندارد ،چرا که  الفاظ به تناسب نیازهای واضعین وضع شده و واضعین س روسرّی با عوالم مافوق
مادّه نداشتهاند .در این صورت است که برای انتقال این گونه معانی چارهای 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 میتوان در انتقال این معانی به اهالی عالم ماده و کثرت انجام داد و
أین هذا من ذاک؟
فیض در اینباره میفرماید:
«چون اقلیم معارف و حقایق و عالم معانی و دقایق ،از آن وسیعتر است که صور
محصورة الفاظ به وساطت وضع و داللت ،متصدّ ی اظهار آن تواند شد ،الجرم
بیدستیاری امثال و أشباه ،پای ُمکنت و اقتدار در میدا ِن ابراز آن ،سیری نتواند نمود؛
الجرم در اظهار مخدّ رات معانی به صور حرفی ،هر حقیقتی به رقیقة مناسبتی که با
2
یکی از محسوسات دارد به اسم آن ،از آن تعبیر میکنند».
 .1شرحعرفانیغزلهایحافظ ،ج  ،1ص.82
 .2رسالةمشــواق (مطبوع در دهرســاله) ،ص  .243در اینجا بیان این نکته بیمناسبت نیست که قرآنکریم 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 بیارتباط نیســت ،عبارات حضرت
علمه
علمه آيةاللـــه حسینی طهرانی قدّ سسرّه را در این زمینه از نظر میگذرانیم .ایشان در شرح کالمی از مرحوم ّ
ّ
طباطبایی مینویسند:
علمه در پايان گفتار افاده نمودهاند كه :فرق ميان دو مرتبه عاليه و دانيه قرآن
«و آنچه را كه حضرت ّ
مجيد ،فرق ميان َمثَل و ُم َمثَّل است ،از نكات بسيار دقيق و مهمّى است كه در باب عرفان و حكمت
إلهيّه از آن بحث مىشــود .زيرا تنازل آن معانى راقيه در قالب الفاظ و تجسّ م در عالم طبيعت ،بغير
تنــازل ممثّل در لباس و صورت مثل نيســت .مث ً
ال اگر به طفل صغيــرى بخواهند معنى حالوت و
حس و غريزه وى بدين حقيقت راه نيافته
شيرينى نكاح و مجامعت را بفهمانند ـ آن طفلى كه هنوز ّ
و لذّ ت جماع در كانون وجودش پنهان و مختفى اســت ـ بغير آنكه بگويند :لذّ ت جماع مانند لذّ ت
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چـــه خواهـــد مـــرد معنـــی زان عبـــارت
چـــه جویـــد از ســـر زلـــف و خـــط و خـــال

کـــه ســـوی چشـــم و لـــب دارد اشـــارت؟
کســـی کانـــدر مقامـــات اســـت و احـــوال؟

میفرماید:
هـــر آن چیـــزی کـــه در عالـــم عیـــان اســـت
ـط و خــال و زلف و ابروســت
جهــان چــون خـ ّ
تجلّـــی گـــه جمـــال و گـــه جـــال اســـت
صفـــات حـــق تعالـــی لطـــف و قهـــر اســـت
چ ــو محس ــوس آم ــد ای ــن الف ــاظ مس ــموع
نـــدارد عالـــم معنـــی نهایـــت
هـــر آن معنـــی کـــه شـــد از ذوق پیـــدا
چـــو اهـــل دل کنـــد تفســـیر معنـــی
کــه محسوســات از آن عالــم چــو ســایه اســت

چـــو عکـــس آفتـــاب آن جهـــان اســـت
کــه هــر چیــزی بــه جــای خویــش نیکوســت
رخ و زلـــف آن معانـــی را مثـــال اســـت
رخ و زلـــف بتـــان را زان دو بهـــر اســـت
نخســـت از بهـــر محسوســـند موضـــوع
کجـــا بینـــد مـــر او را لفـــظ غایـــت
کجـــا تعبیـــر لفظـــی یابـــد او را
بـــه «ماننـــدی» کنـــد تعبیـــر معنـــی
1
کــه ایــن چــون طفــل و آن ماننــد دایــه اســت

سه نکته در اینجا به اجمال خاطرنشان میگردد:
ا ّو ً
ال به تعبیر دقیق باید گفت :در اینگونه شرایط راه ،منحصر در استعمال مجازی و استعاره
خوردن حلواست ،و شيرينى و حالوت آميزش همچون شيرينى عسل است ،آيا راه ديگرى متصوّر
اســت؟ البتّه نه! چون طفل غير از شيرينى و لذّ ت حلوا و عسل چيز ديگرى را ادراك نكرده است .
بنابراين از شــيرينى آميزش غير از شــيرينى حلوا نمىفهمد؛ و گمان ميكند كه آميزش هم همچون
حلوا خوردن است.
علمه در آخر كالم خود اشاره فرمودهاند به لزوم فهم و فراگيرى اين حقيقت ،اشاره
و آنچه حضرت ّ
اســت به آنكه جميع حقائق و معارف إلهى از همين قبيل اســت .آنها حقائقى هستند بس عالىتر و
حس ،و درگير
بلندتر از مفاهيم محسوسه و اشياء طبيعيّه؛ وليكن براى انسان مادّى و مغمور در قالب ّ
با امور تفكّ ريّه و تعقّليّه ،غير از تعبير از آنها به أشــباه و نظائر آنها از اشياء حسّ يّه و امور ما ّديّه چاره
دگرى نيست .لوح و قلم و عرش و كرسىّ و ميزان و صراط و حوريّه و غلمان و بهشت و دوزخ و
امثالها كه در لسان أخبار و عرفاى اسالم بسيار دوران دارد ،حقائق آنها بسيار بلند و عظيم و از نحوه
تصوّرات جزئيّه و امور مشا َهد و محسوس بشر بسيار باالتر و عالىتر است .و براى بشرى كه در اين
دنياى محسوس در قالب مادّه و طبيعت زيست ميكند ،غير از تشبيه معقول به محسوس ،و آوردن آن
حقائق را در لباس مثال راهى ديگر وجود ندارد .و ح ّق ًا راه صحيح و پرفائدهاى است كه آن واقعيّات
عاليه و حقائق رفيعه را كه برتر از تعقّل بشــر مىباشند ،با امور محسوسه و مشاهدات عينيّه و الفاظ
و مفاهيم مورد استعمال در محاورات تنازل داده ،و بشر را بدانها هشدار ميدهد(».نورملكوتقرآن،
ج،4ص 94و.)95
 .1گلشنراز (مطبوع در مجموعهآثارشیخمحمودشبستری) ،ص .97

نیست ،بلکه میتوان 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 عامّه را در نظر بگیریم،
بحث صورت دیگری پیدا خواهد کرد .
ثانی ًا 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 نمیباشد .فقیه مدقّق حضرت آیةاللـه شبیری زنجانی مدّ ظلّه نیز میفرمایند:
«در کلمات شاعران که معموالً تعبیرات جنبة کنایه و استعاره و تشبیه دارد ،مث ً
ال
مراد از گل و بلبل ،معشوق و عاشق است ،در اینجا أصالة الحقیقه جریان ندارد .
مث ً
ال نمیتوان گفت که اگر لفظ شراب و شاهد در کالم آنها به کار رفته است مراد
معانی حقیقی آنها میباشد ،هر چند این واژهها اگر در کالم عادی به کار میرفت
به معنای حقیقی خود حمل میشد ولی در شعر شعرا با عنایت به کثرت تشبیه و
1
استعاره این اصل جریان ندارد».
ثالث ًا باید توجّ ه داشت که در مواردی که شاعر اقدام به مجاز یا استعاره میکند همیشه

اینگونه نیست که فقط معنای مجازی مورد نظر باشد و معنای حقیقی بالکلّ مراد نباشد .در اینباره
2
در ادامه توضیحاتی خواهد آمد.

 .2·4مرآتیّت عشق مجازی

یکی از جنبههای پرداختن به عشق مجازی در اشعار عارفان تشابهات آن با عشق حقیقی
است .هرچند بین این دو عشق فاصلهای بسیار وجود دارد ،امّا آثار و شاخصههای عشق حقیقی
ـ  ولو در حدّ بسیار نازل ـ در عشق مجازی نیز یافت میشود .بههمین جهت عشق مجازی با توجّ ه
به مأنوسبودن در نزد عموم به خوبی میتواند معرّف عشق حقیقی و مبیّن ویژگیهای آن باشد .
ابداع منظومههای عاشقانه توسّ ط اهلمعرفت بعض ًا از همین باب بوده است .به این مطلب سابق ًا
درفصل «تقریری دیگر از قاعدة المجاز قنطرة الحقيقة» نیز اشاراتی داشتیم .

 .2·5کتمان مقامات معنوی

گفته شده که گاهی استفاده از الفاظ مجازی عالوه بر کتمان اسرار سلوکی ،بدین جهت
است که عارف یا سالک میخواهد خود را در مسلک عوام مندرج نموده و با استفاده از الفاظی
 .1کتابنکاح ،ج  ،4درس  ،132ص .1172
 .2رک ص 205و .206
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قبیح در عرف متشرّعه همچون شراب ،صومعه ،دیر مغان ،خط و خال و ...چنین ابراز نماید که از
کماالت معنوی و مقامات سلوکی عاری بوده و شخصی کام ً
ال عادی است ،گرچه به واسطۀ قرائن
همه میفهمند که این الفاظ مجاز است.
در شرحعرفانیغزلهایحافظ ذیل این بیت:
دل ــم ز صومع ــه بگرف ــت و خرق ــۀ س ــالوس
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 كجاس ــت دي ــر مغ ــان و ش ــراب ن ــاب كج ــا

مینویسد:
«چون اين قوم وجه همّت در آن دارند كه اعمال ايشان از نظر خالئق پوشيده
باشد ،الجرم اداى مطلب خود به لباسى نمايند كه عوام از آن بويى نبرند ،و در مقام
مالمت و طعن و ر ّد اين فرقه درآيند .در مقدمۀ شرحرباعيات ،موالنا جاللالدين
دوانى آورده كه« :سنّت سنيّۀ إلهى بر اين نهج ،انتظام يافته كه اهل حقايق ،بعضى به
مالبس صور رسمى از ديدۀ صورتبينان بىمعنا ،مختفى باشند ،و خود را به واسطه
اشتراك با عامه ،در ساير رسوم ،در ميان ايشان گم كنند؛ و اين طريقۀ اهل مالمت
است .و بعضى خود را به سبب انخالع از رسوم عادى از چشم مردم بيندازند .و
1
اين شيوۀ شيطان است».».
البته پذیرش این احتمال در اشعار عرفای قرن هفتم و هشتم مشکل است؛ زیرا قرائن
تاریخی نشان میدهد این کلمات در آن عصر به اصطالح عرفانی و وضع جدید یا مجاز مشهور
درآمده و استعمال آن در کالم عالمان دینی و متشرّعان شایع و عادی بوده است.

حاصل بحث:

باری با در نظرگرفتن نکات مزبور ،س ّر رواج  تعابیر مشتمل بر عشق و معشوق و می
و مطرب در ألسنة اهل عرفان و سلوک روشن میگردد .در اینجا مناسب است به عنوان شاهد
ملمحمّدتقی مجلسی قدّ سسرّه شده و پاسخ
علمه ّ
عرایض ،به سؤالی که از محدّ ث خبیر شیعه ّ
آن مرحوم اشاره نماییم:
«سؤال دیگر :شیخ [بهائی] عليهالرحمة فرموده است:
علـــم نبـــود غیـــر علـــم عاشـــقی

مابقـــی تلبیـــس ابلیـــس شـــقی

مراد از آن علم کدام است؟ و طریق کسب او چگونه است؟ و دیگر فرمودهاند:
ســـینة  خالـــی زمهـــر گلرخـــان
 .1شرحعرفانیغزلهایحافظ ،ج ،1ص .96

کهنـــه انبانـــی بـــود پـــر اســـتخوان

[کاکل مشـــکین بـــه دوش انداختـــه
آمـــد [و] بنشســـت بـــر بالیـــن مـــن

***

وز نگاهـــی کار عالـــم ســـاخته]
رفـــت و بـــا خـــود بـــرد عقـــل و دیـــن مـــن

اینها چه معنی دارد؟»

جواب« :مراد از علم عاشقی ،علم حق سبحانهوتعالی است ،و «گلرخان» أنبیا و أولیاءاند یا
ال؛ و مجم ً
مفص ً
ال:
عالم صفات است .و طریق کسب آن به نحوی است که در لوامع مذکور است ّ
ناتمامـــان جهـــان را بکنـــد کار تمـــام
صمــت و جــوع و ســهر و عزلت و ذکر بــه دوام
و «کاکل مشکین» واردات غیبی و مکاشفات ال َریْبی و محبّت إلهی است؛ و َمن لم ُ
یذ ْق لمیَدْ رِ.
و دلیل و طریق و آداب آن را از آیة  کریمةَ :وال َِّذی َن َجـٰهدُ وا فِینَا َلن َْه ِد َین َُّه ْم ُس ُب َلنَا َو إِنَّ ال َلـ َه َلـ ََع
1
نی [باید جست]».
ا ْل ُـم ْح ِسنِ َ
ممکن است گفته شود در مورد شیخ بهایی و امثال وی میتوان پذیرفت که چنین معانی و
مقاصدی در کار باشد ،امّا در مورد حافظ ،مولوی ،سنائی ،مغربی و مانند آنها خیر؛ چرا که دربارة 
ایشان این مطلب اول دعواست که آنها اص ً
ال اهل معنا بودهاند یا نه؟ و اشعار آنها هم به تبع این
اختالف دو احتمال خواهد داشت و چه بسا احتمال اینکه اشعار آنها ناظر به عشقهای زمینی و
مجازی است ،بیشتر باشد.
در پاسخ ابتدا مقدّ مة کوتاهی ذکر میکنیم:
به طور کل در تفسیر یک عبارت و فهم مراد گوینده ،دو راه قابل تصوّر است:
.1تمرکز بر نفس عبارت و ترجمة لغات و مفردات آن بر اساس کتب لغت و قواعد ادبی
و دستوری.
علمه آيةاللـــه حسینی طهرانی در
 .1کتابالمســئوالت (مطبوع در دفترسوّم میراثاسالمیایران) ،ص 699؛ مرحوم ّ
شرح ابیات مذکور مینویسند:
«در اين ابيات ،شيخ أعلىاللـــهمقامه ديدار حضرت حقّ را در بيدارى و حال مكاشفة روحانى بيان
مىكند ،آنجا كه مىگويد :بدون حجاب و پردة نقاب بر من وارد شــد در حاليكه كاكل مشــكين
خودش را بر روى دوش و شانههايش افكنده بود .زيرا در اصطالح اهل دل و عارفان ذوىالمقدار،
رخ و رخســاره عبارت اســت از تجلّى نور وحدت و جمال حقّ  ،و گيسوان و كاكل عبارت است
از تجلّى كثرات و مخلوقات داراى ماهيّت .و بنابراين ،آمدن حقّ متعال با رخســار بدون حجاب و
با گيســوان افكنده كنايه از مقام وحدت در كثرت اســت .اين همان حضرت حقّ است با مالحظه
وحدانيّت خود در حاليكه با كثرات ناشــى از وجود خود مع ًا با هم مشــاهده گرديده اســت .و به
عبارت ديگر مشاهدة وحدت حقّ به تمام معنىالكلمه مىباشد كه تجلّى حقّ در اسم واحديّت خود
است .و معنى و مفاد «وحدت وجود» كه در ألسنة عارفان شايع است همين است( ».اللـــهشناسی،
ج  ،1ص2 32و.)233
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 .2مالحظة صدر و ذیل کالم و توجّ ه 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 میباشد) .
چهبسا نیاز به توضیح نباشد که طریقة اول ،طریقة صحیحی نبوده و خالف بناء عقالء در
فهم کلمات اهل زبان است .شخص عاقل سلیمالنفس با دیدن تعبیر «الرحمن علی العرش استوی»
به سرعت قضاوت نمیکند که خداوند متعال جسم است و روی تختی نشسته است .هر عاقلی
میداند که باید در کنار این آیة شریفه دهها آیة دیگر در تنزیه خداوند سبحان و إحاطة او به عوالم
وجود را هم دید ،و نهاي ًة 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 تفاوتهایی که در جزئیات مسائل بین کلمات شارع و کلمات
عرف وجود دارد ـ اختصاصی به آیات کریمة قرآن نداشته و در سایر استعماالت اهل زبان هم
جاری است.
به نظر میرسد 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
ما در مورد مرحوم شیخ بهایی و أمثال ایشان نیز با همین روش ،حکم به إلهیبودن اشعارشان  
مینماییم؛ یعنی مجموعه مطالبی که تابهحال در مورد مرحوم شیخ شنیده و خواندهایم ،نیز صدر و
ذیل ابیات مذکور و همچنین سائر اشعار ،کلمات و تألیفات وی است که باعث میشود در برخورد
با چنین ابیاتی ،آنها را برمعانی عالیه حمل نمائیم .غايةاألمر 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 تأمّل و بیدرنگ معانی عرفانی و إلهی به ذهن میآید؛ و چه بسا چنین
ارتکازی در عامّه ،نسبت به حافظ و أمثال وی نباشد.
بههرروی به نظر میرسد جا دارد به بررسی نمونههائی عینی در این باب بپردازیم و با
بررسی قرائن تاریخی و لفظی برخی از اتّهاماتی را که بر عرفا وارد نمودهاند پاسخ دهیم.

 .3عشق و معشوق در اشعار خواجه حافظ

علیهالرحمة

پيش از هر چيز به بررسی و تحلیلی اجمالی از اشعار عارف عالیمقام حضرت خواجه
شمسالدین محمّد حافظشیرازی قدّ سسرّه میپردازیم ،چه اینکه اشعار وی در میان عرفای
شاعرمسلک بیش از همه مورد توجّ ه قرار گرفته و بالتّبع بیشتر مورد بررسی و برداشتهای مختلف
واقع شده است .
در این میان عدّ های از بیخبران از عرفان و حکمت إلهی ،دستهای 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 تعشّ ق با أمردان و زنان نمودهاند؛ 1غافل از اینکه در اشعار وی
شواهد فراوانی وجود دارد که مقصود او ،آنچه ظاهر الفاظ نشان میدهد نیست ،بلکه وی از روزنة 
این الفاظ به عالمی سراسر نور و معنویّت ناظر است.
معشوق حافظ ،ذات اقدس حقّ سبحانهوتعالی؛ شراب حافظ ،معرفت حق؛ و عشق حافظ،
ِ
شراب
فنای در محبّت حقّ متعال است .مراد از میخانه در نظر حافظ محل چکاندن شراب است ،امّا
تجلّیات إلهی که انوارش به نظر عارفان حقیقی میتابد .و جام ،پیالة فیض؛ و قدح ،فیض محبّت
خط و خال و زلف و ابرو و کرشمه و
إلهی است که هیچگاه مبدّ ل و متغیّر نمیگردد ،و باألخره ّ
ناز ،انوار ذاتیّة حضرت حقّ جلّشأنهالعزیز است.
باری برای اثبات این مدّ عا شواهد گوناگونی در دست است که ما در چند مرحله نمونههائی
از آن را به عرض میرسانیم.

 .3·1روح حاکم بر اشعار خواجه حافظ

در اینجا بهسراغ اشعاری میرویم که به وضوح از مجاهدات عبودی ،آداب سیروسلوک،
حاالت باطنی ،منازل معنوی و عوالم عرفانی خبر میدهند و نشان میدهند روح کلّی حاکم بر
2
خواجه و اشعار وی روح عبودیّت ،تقوی و توجّ ه به پروردگار متعال می باشد.
به تعبیر استاد شهید آيةاللـه حاج شیخ مرتضی مطهری رحمةاللـهعلیه:
«حافظ در کتاب خودش یک کلید به دست ما داده است ،و آن کلید این است که
کلماتی به کار میبرد که آن کلمات همه نشان میدهد که میخواهد بگوید من
مردی از این تیپم؛ مثل کلمة عارف ،کلمة صوفی (البته صوفی را خیلی اوقات نقد
 .1رک عرفانحافظ ،ص  72ـ76؛ مجالسالعشّ اق ،ص  203ـ .205

حسنی تألیف دانشمند معظّ م حضرت آيةاللـــه محمّد شجاعی مدّظ ّلهالعالی نیز استفاده
 .2در این فصل از رسالة اسماء ُ
شده است(ص  19ـ.)40
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هم میکند ،ولی بعضی را نقد نکرده)؛ کلمات مقدّ س در حافظ از قبیل سالک،
عارف ،طریق ،طریقت ،رونده ،مرشد ،پیر؛ اینها نشان میدهد که این دیوان از تیپ
1
دیوانهایی است که عرفا تنظیم کردهاند».
اشعاری که میتوان از آن این روح کلّی را به دست آورد به چهارده بخش قابل تقسیم است:
 .1ابیاتی در اشاره به انس با قرآن و مدد جستن از آن در مسیر سلوک:
حافظ ــا در کن ــج فق ــر و خل ــوت ش ــبهای ت ــار
ـ عشــقت رســد بــه فریــاد ار خود بســان حافظ
ـ ز حافظــان جهــان کــس چــو بنده جمــع نکرد

ـ صبــح خیــزی و ســامت طلبــی چــون حافظ

ـحافظــا مــی خور و مســتی کــن و خوش بــاش ولی

ـ ندیـــدم خوشـــتر از شـــعر تـــو حافـــظ
ـ زاهــد ار رنــدی حافــظ نکنــد فهــم چــه شــد
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تــا بــود ِوردت دعــا و درس قــرآن غــم مخــور
قـــرآن ز بـــر بخوانـــی بـــا چـــارده روایـــت
2
لطائـــف حکمـــی بـــا نـــکات قرآنـــی

ه ــر چ ــه ک ــردم هم ــه از دول ــت ق ــرآن ک ــردم
دام تزویـــر مکـــن چـــون دگـــران قـــرآن را
بـــه قرآنـــی کـــه انـــدر ســـینه داری
دی ــو بگری ــزد از آن ق ــوم ک ــه ق ــرآن خوانن ــد

 .2ابیاتی در توسّ ل و تمسّ ک به أهل بیت عصمت و طهارت ،باألخص حضرت مولیالموحّ دین
أمیرالمؤمنین صلواتاللـهعلیهمأجمعین ،و تبعیّت از آنان در طیّ طریق پرمخاطرة سلوک إلیاللـه:
حافــظ اگــر قــدم زنــی در ره خانــدان بــه صدق
ـ دول ــت از م ــرغ همای ــون طل ــب و س ــایة او
چــون طهــارت نبــود کعبــه و بتخانه یکیاســت
ـ راهــم مــزن بــه وصــف زالل خضــر کــه مــن
ـ مـــردی ز کننـــدة  در خیبـــر پـــرس
گ ــر طال ــب فی ــض ح ــق ب ــه صدق ــی حاف ــظ
ـ قسّ ـــام بهشـــت و دوزخ آن عقدهگشـــای
تـــا کـــی بـــود ایـــن گـــرگ نمایـــی بنمـــای

بدرق ــة ره ــت ش ــود ه ّم ــت ش ــحنة نج ــف
زانکـــه بـــا زاغ و زغـــن شـــهپر دولـــت نبـــود
3
نب ــود خی ــر در آن خان ــه ک ــه عصم ــت نب ــود
از جـــام شـــاه جرعهکـــش حـــوض کوثـــرم
اســـرار کـــرم ز خواجـــة قنبـــر پـــرس
ســـر چشـــمة آن ز ســـاقی کوثـــر پـــرس
مـــا را نگـــذارد کـــه در افتیـــم ز پـــای
ســـر پنجـــة دشـــمنافکن ای شـــیرخدای4

 .1عرفانحافظ ،ص  41و.42
 .2بیتی از قصیدة حافظ در مدح قوامالدین محمد صاحبعیار وزیر شــاه شــجاع (مقدّ مة دیوانحافظ ،تصحیح غنی و
قزوینی)
 .3تعبیر خواجه به «خانة عصمت» در این مصرع اخیر بعد از اشــاره به «زاغ» و «زغن» در بیت قبل بســیار قابل توجّ ه
مختص به شیعه.
ّ
است و یادآور تفکّ رات
 .4دو مورد اخیر ،جزء رباعیهایی است که در نسخ معتبر از حافظ آمده است.

  .3ابیاتی در عرض ارادت به ساحت مقدّ س قطب  عالم امکان حضرت ولی عصر
أرواحنالترابمقدمهالفداء:
کجاســت صوفــی دجّ ــال فعــل ُملحــد شــکل
ـ ای غائـــب از نظـــر بـــه خـــدا میســـپارمت
ـ ای غائ ــب از نظ ــر ک ــه ش ــدی همنش ــین دل
ـ مـــژده ای دل کـــه مســـیحا نفســـی میآیـــد
ـــر اللیالـــي
ـ ســـام اللــــه مـــا َک َّ
ِ
األراک و َمـــن علیهـــا
علـــی وادي
دعـــا گـــوی غریبـــان جهانـــم
بـــه هـــر منـــزل کـــه رو آرد خـــدا را

بگ ــو بس ــوز ک ــه مه ــدیّ دی ــن پن ــاه رس ــید
جان ــم بس ــوختی و ب ــه دل دوس ــت دارم ــت
میگویمـــت دعـــا و ثنـــا میفرســـتمت
ک ــه ز انف ــاس خوش ــش ب ــوی کس ــی میآی ــد
ِ
المثالـــي
المثانـــي و
ـــت
وجا َوب َ
َ
َ
ِ
الرمـــالِ
ـــوی فـــوق
ِّ
و دارٍ بالل َ
و أدعـــو بال َّتواتُـــر و ال َّتوالِـــي
1
نگـــه دارش بـــه لطـــف الیزالـــی

 .4ابیاتی در ضرورت وجود استاد کامل و پیرطریق برای گذر از مسیر پرخطر سلوک:
بـــه کـــوی عشـــق منـــه بـــی دلیـــلِ راه قـــدم
ـ قطــع ایــن مرحلــه بــی همرهــی خضــر مکن
ـ ش ــبان وادی ایم ــن گه ــی رس ــد ب ــه م ــراد
ـ مری ــد پی ــر مغان ــم ز م ــن مرن ــج ای ش ــیخ
ـ گــذرت بــر ظلماتســت بجــو خضــر رهــی
ـ گـــر در ســـرت هـــوای وصالســـت حافظـــا

کــه مــن بــه خویــش نمــودم صــد اهتمــام و نشــد

ظلماتســـت بتـــرس از خطـــر گمراهـــی
کــه چنــد ســال بــه جــان خدمــت شــعیب کند
چ ــرا ک ــه وع ــده ت ــو ک ــردی و او بج ــا آورد
کـــه در ایـــن مرحلـــه بســـیار بـــود گمراهـــی
بایـــد کـــه خـــاک درگـــه اهـــل هنـــر شـــوی

 .5ابیاتی در خصوص تجلّی ذاتی ،مقام فناء ،طلب آن و نیل به آن:
گفت ــم ک ــه ک ــی ببخش ــی ب ــر ج ــان ناتوان ــم
ـ بیـــا و هســـتی حافـــظ ز پیـــش او بـــردار
ـ میــان عاشــق و معشــوق هیــچ حائــل نیســت
ـ زان پیش ــتر ک ــه عال ــم فان ــی ش ــود خ ــراب
ـ از وجــود اینقدرم نام و نشــان هســت که هســت

گفــت آن زمــان کــه نبــود جــان در میانــه حایل
کــه بــا وجــود تــو کــس نشــنود ز مــن کــه منم
تــو خــود حجاب خــودی حافــظ از میــان برخیز
مـــا را ز جـــام بـــادة گلگـــون خـــراب کـــن
و رنــه از ضعــف در آنجا اثری نیســت که نیســت

 .1وادی «أراک» سرزمین حجاز است که در آنجا فقط درخت أراک وجود دارد؛ و آن غریب جهان که از شدت غربت
و تنهایی ظهور نمیکند ،و منزلگاه غالبی او بیابانهای اطراف مکّ ه 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 مجرّد ،ص  523 -  519ببینید.
گذشته از ابیات فوق که اشارات قابل مالحظهای به وجود مقدس حضرت بقيةاللـهاألعظم أرواحنافداه دارد ،در دیوان
خواجه به غزلیات فراوانی برخورد میکنیم که دارای تناســب بسیاری با آن وجود مقدّ س است .همین امر سبب شده
که مرحوم فیض کاشانی دیوان شوقمهدی را در تضمین این اشعار فراهم آورد.
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ـ بیخـــود از شعشـــعة پرتـــو ذاتـــم کردنـــد
ـ بعــد از ایــن روی مــن و آینــة وصــف جمــال

بـــاده از جـــام تجلّـــی صفاتـــم دادنـــد
کـــه در آنجـــا خبـــر از جلـــوة ذاتـــم دادنـــد

 .6ابیاتی در مجاهدات عبودی شبانه و گریههای طوالنی:
مــرو بــه خــواب کــه حافــظ بــه بــارگاه قبــول
ـ قــرار و خــواب ز حافظ طمع مدار ای دوســت
ـ ســـر مکـــش حافـــظ ز آه نیـــم شـــب
ـ هــر گنــج ســعادت کــه خــدا داد بــه حافــظ
ـ بیــار مــی کــه چــو حافــظ مدامــم اســتظهار
ـ حافــظ ز غــم از گریــه نپرداخــت بــه خنــده
ـ گریــة شــام و ســحر ُشــکر که ضایع نگشــت
ـ دارم امیــد بریــن اشــک چــو بــاران کــه دگــر
ـ غســل در اشــک زدم کاهــل طریقــت گوینــد
ـ آنچنـــان در هـــوای خـــاک درش
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ز ِورد نیـــم شـــب و درس صبحـــگاه رســـید
قــرار چیســت صبــوری کــدام و خــواب کجــا
تـــا چـــو صبحـــت آینـــه رخشـــان کننـــد
از یُمـــن دعـــای شـــب و ِورد ســـحری بـــود
ب ــه گری ــة س ــحری و نی ــاز نی ــم ش ــبی اس ــت
ماتـــم زده را داعیـــة ســـور نماندســـت
قطـــرة بـــاران مـــا گوهـــر یکدانـــه شـــد
ب ــرق دول ــت ک ــه برف ــت از نظ ــرم ب ــاز آی ــد
پــاک شــو اول و پــس دیــده بــر آن پــاک انــداز
مـــیرود آب دیـــدهام کـــه مپـــرس

 .7ابیاتی در إعراض از دنیا و لذّ ات دنیوی و ترک خواستههای نفسانی:
تـــو کـــز ســـرای طبیعـــت نمـــیروی بیـــرون
ـ تـــا کـــی غـــم دنیـــای دنـــی ای دل دانـــا

کج ــا ب ــه ک ــوی طریق ــت گ ــذر توان ــی ک ــرد
حیــف اســت ز خوبی که شــود عاشــق زشــتی

ـ پــاک و صافــی شــو و از چــاه طبیعــت بــدرآی
ـ نوشـــتهاند بـــر ایـــوان جنّـــت المـــأوی
ـ پــدرم روضــة رضــوان بــه دو گنــدم بفروخــت

کـــه صفایـــی ندهـــد آب ترابآلـــوده
ک ــه ه ــر ک ــه عش ــوة دنی ــا خری ــد وای ب ـه وی
مــن چــرا ُملــک جهــان را بــه جــوی نفروشــم

ـ خــوش عروسیســت جهــان از ره صــورت لیکــن

هــر کــه پیوســت بــدو عمــر خــودش کاویــن داد

 .8ابیاتی در بیارزشی دنیا و آخرت در مقابل محبّت معشوق حقیقی:
واع ــظ مک ــن نصیح ــت ش ــوریدگان ک ــه م ــا
ـ ب ــاغ بهش ــت و س ــایة طوب ــی و قص ــر ح ــور
ـ تـــو و طوبـــی و مـــا و قامـــت یـــار
ـ از در خوی ــش خدای ــا ب ــه بهش ــتم مفرس ــت
ـ زهــی ه ّمــت که حافظ راســت در دنیــا و در عقبی
ـ گدای عشــق تو از هشــت خلد مســتغنی اســت
ـ ســایة طوبــی و دلجویــی حــور و لــب حوض

بــا خــاک کــوی دوســت بــه فــردوس ننگریــم
بـــا خـــاک کـــوی دوســـت برابـــر نمیکنـــم
فکـــر هـــر کـــس بـــه قـــدر همّـــت اوســـت
کــه ســر کــوی تــو از کــون و مــکان مــا را بــس
نیایــد هیــچ در چشــمش به جــز خاک ســر کویت
اس ــیر عش ــق ت ــو از ه ــر دو عال ــم آزاد اس ــت
بـــه هـــوای ســـر کـــوی تـــو برفـــت از یـــادم

 .9ابیاتی در اشاره به اینکه عشق وی محصول «وطن اصلی» و به اصطالح «عالم ألست» و

«روز أزل» 1که عالم قرب و شهود و عالم عهد و میثاق است ،میباشد:
هــر کــه چــون م ـندرأزل یکجرعهخــورد ازجــام دوســت
ســر زمســتی برنگیــرد تــا بــه صبــح روز حشــر
چنی ــن ک ــه حاف ــظ م ــا مس ــت ب ــادة ازل اس ــت
ـ بـــه هیـــچ دور نخواهنـــد یافـــت هشـــیارش
عش ــق پی ــدا ش ــد و آت ــش ب ــه هم ــه عال ــم زد
ـ در ازل پرتـــو حســـنت ز تجلّـــی دم زد
جرعــة جامــی کــه مــن مدهــوش آن جامــم هنــوز
ـ در ازل دادســـت مـــا را ســـاقی لعـــل لبـــت
کـــه داغـــدار ازل همچـــو اللـــة خودروســـت
ـ نــه ایــن زمــان دل حافــظ در آتــش طلــب اســت
غریـــب را دل سرگشـــته بـــا وطـــن باشـــد
ـ هـــوای کـــوی تـــو از ســـر نمـــیرود آری
چ ــرا ن ــه خ ــاک س ــر ک ــوی ی ــار خ ــود باش ــم
ـ چـــرا نـــه در پـــی عـــزم دیـــار خـــود باشـــم
کـــه از جهـــان ره و رســـم ســـفر بینـــدازم
ـ بـــه یـــاد یـــار و دیـــار آنچنـــان بگریـــم زار
مهیمنـــا بـــه رفیقـــان خـــود رســـان بـــازم
مـــن از دیـــار حبیبـــم نـــه از بـــاد غریـــب
دیرگاه ــی اس ــت کزی ــن ج ــام هالل ــی مس ــتم
ـ عشــق مــن بــا خــط مشــکین تــو امــروزی نیســت
هنــوز بــر ســر عهــد و وفــای خویشــتن اســت
ـ بســوخت حافظ و در شــرط عشــق و جانبازی
شــرط آن بــود کــه جــز ره ایــن شــیوه نســپریم
ـ روز نخســت چــون دم رنــدی زدیــم و عشــق
بنـــای عهـــد قدیـــم اســـتوار خواهـــم کـــرد
ـ بــه یــاد چشــم تــو خــود را خــراب خواهم ســاخت
 .10ابیاتی در بیان سختیهای سلوک طریق عبودیّت و ضرورت تحمّل آنها:
در طری ــق عش ــقبازی ام ــن وآس ــایش بالس ــت
اه ــل کام و ن ــاز را در ک ــوی رن ــدی راه نیس ــت
ـ دوام عیـــش و تنّعـــم نـــه شـــیوة عشقســـت
ـ خــواب و خــورت ز مرتبــة خویــش دور کــرد
غصــه شــکایت کــه در طریــق طلــب
ـ مکــن ز ّ
ـ نـــاز پـــروردِ تنعّـــم ن َبَـــرد راه بـــه دوســـت
ـ ز مشـــکالت طریقـــت عنـــان متـــاب ای دل
ـ در بیابــان گــر بــه شــوق کعبــه خواهــی زد قدم
ـ طهــارت ارنــه بــه خــون جگــر کنــد عاشــق

ریــش بــاد آن دل کــه بــا درد تــو خواهــد مرهمــی
رهــروی بایــد ،جهانســوزی نــه خامــی بــی غمــی

اگـــر معاشـــر مایـــی بنـــوش نیـــش غمـــی

آنگــه رســی بــه خویــش کــه بیخـواب و خــور شــوی

ب ــه راحت ــی نرس ــید آنک ــه زحمت ــی نکش ــید
عاشـــقی شـــیوة رنـــدان بالکـــش باشـــد
کـــه مـــرد راه نیندیشـــد از نشـــیب و فـــراز
س ــرزنشها گ ــر کن ــد خ ــار مغی ــان غ ــم مخ ــور

بــه قــول مفتــیِ عشــقش درســت نیســت نمــاز

« .1عالَم ألست» عالَمی که در آن ،انسان با شهود وجه کریم ربوبی و جمال و جالل بینهایت او ،به نحوی که در وهم
نگنجد و در تصوّر نیاید ،مجذوب وجه او و جمال و جالل او شــد و عشــق به او بر انسان حاکم گشت؛ و به اقتضای
این عشق و جذبة شدید ،با پروردگار عهد کرد که غیر او را نخواهد و جز او را طلب نکند.
اصطالح «ألســت» مأخوذ از آیة  172ســورة مبارکة أعراف اســت .دربارة این عالم عالوه بر قرآنکریم ،در روایات
أهل بیت علیهمالســام و ادعیة مأثوره فراوان اشــاره شده و ابعاد مختلف اسرارآمیز آن بیان گردیده است (رک تفسیر
کنزالدقائق ،ص  635ـ 649؛ المیزان ،ج ،8ص  320ـ .)346
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ـ خوش ــا نم ــاز و نی ــاز کس ــی ک ــه از س ــر درد

ب ــه آب دی ــده و خ ــون جگ ــر طه ــارت ک ــرد

 .11ابیاتی در لزوم همّت بلند برای طیّ طریق توحید و عبودیت:
جنـــاب عشـــق بلنـــد اســـت همّتـــی حافـــظ
ـ غ ــام ه ّم ــت آن ــم ک ــه زی ــر چ ــرخ کب ــود
ـ غـــام همّـــت آن رنـــد عافیـــت ســـوزم
ـ همّتـــم بدرقـــة راهکـــن ای طائـــر قـــدس
ـ ذرّه را تـــا نبـــود همّـــت عالـــی حافـــظ
ـ دریــا و کــوه در ره و مــن خســته و ضعیــف

ک ــه عاش ــقان ره بیهمّت ــی ب ــه خ ــود ندهن ــد
ز ه ــر چ ــه رن ــگ تع ّل ــق پذی ــرد آزاد اس ــت
کـــه در گـــدا صفتـــی کیمیاگـــری دانـــد
کـــه دراز اســـت ره مقصـــد و مـــن نوســـفرم
طال ــب چش ــمة خورش ــید درخش ــان نش ــود
ای خض ــر پیخجس ــته م ــدد ک ــن ب ــه همّت ــم

 .12ابیاتی در ضرورت توکّل و تسلیم امر به حقّ متعال:
رنــد عالــم ســوز را بــا مصلحــت بینی چــه کار
تکیــه بــر تقــوی و دانــش در طریــق کافــری اســت

ـ تــو با خــدای خود انــداز کار و دل خــوش دار
ـ حافــظ وظیفــة تــو دعــا گفتــن اســت و بــس
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ـ در طریقــت هــر چــه پیش سـالک آید خیر اوســت

ـ بیــا کــه هاتــف میخانــه دوش بــا مــن گفــت

کار ملکس ــت آنک ــه تدبی ــر و تأ ّم ــل بای ــدش
راه ــرو گ ــر ص ــد هن ــر دارد ت ــوکّل بای ــدش
ک ــه رح ــم اگ ــر نکن ــد مدّع ــی خ ــدا بکن ــد
در بنـــد آن مبـــاش کـــه نشـــنید یـــا شـــنید
در صراط مســتقیم ای دل کســی گمراه نیســت
ک ــه در مق ــام رض ــا ب ــاش و از قض ــا مگری ــز

 .13ابیاتی در باب بندگی و اطاعت از خدای متعال و اظهار خاکساری و ذلّ عبودیّت در
پیشگاه او:
بــه جــز ابــروی تــو محــراب دل حافظ نیســت
ـ در کــوی عشــق شــوکت شــاهی نمیخرنــد
ـ چــه جــرم کــردهام ای جــان و دل به حضرت تو
ـ ذ ّرهای خاکــم و در کــوی توام جای خوشســت
ـ از جرعــة تــو خــاک زمیــن د ّر و لعــل یافــت
ـ اگــر چــه دوســت بــه چیــزی نمیخــرد مــا را
ـ مــن کــه باشــم که بــر آن خاطــر عاطــر گذرم
ـ شــاها مــن ار بــه عــرش رســانم ســریر فضــل
ـ ای عاشـــقان روی تـــو از ذرّه بیشـــتر

طاعــت غیــر تــو در مذهــب مــا نتــوان کــرد
اقـــرار بندگـــی کـــن و اظهـــار چاکـــری
کـــه طاعـــت مـــن بیـــدل نمیشـــود مقبـــول
ترس ــم ای دوس ــت ک ــه ب ــادی بب ــرد ناگاه ــم
بیچــاره مــا کــه پیــش تــو از خــاک کمتریــم
بــه عالمــی نفروشــیم مویــی از ســر دوســت
لطفهــا میکنــی ای خــاک درت تــاج ســرم
مملـــوک ایـــن جنابـــم و مســـکین ایـــن درم
مــن کــی رســم بــه وصــل تــو کــز ذرّه کمتــرم

 .14ابیاتی در طلب وصال و اظهار اشتیاق به لقاء حضرت حقّ :
پس از چندین شــکیبایی شــبی یــا رب تـوان دیدن

کــه شــمع دیــده افروزیــم در محــراب ابرویت

ـ دســت از طلــب نــدارم تــا کام مــن بــر آیــد
ـ کشــتی شکســتگانیم ای بــاد شــرطه برخیــز
ـ همــه شــب در ایــن امیدم که نســیم صبحگاهی
ـ مرحبــا ای پیــک مشــتاقان بــده پیغام دوســت
ـ صبــا اگــر گــذری افتــدت به کشــور دوســت
ب ــه ج ــان او ک ــه ب ــه ش ــکرانه ج ــان برافش ــانم
ـ مـــرا امیـــد وصـــال تـــو زنـــده مـــیدارد
ـ دری ــغ م ــدت عم ــرم ک ــه ب ــر امی ــد وص ــال
ـ کــوه صبــرم نــرم شــد چــون مــوم در دســت غمت

ـ در شــب هجــران مــرا پروانــة وصلی فرســت
ـ بــه گریــه مردم چشــمم نشســته در خونســت

یــا جــان رســد بــه جانان یــا جــان ز تــن برآید
باشـــد کـــه بـــاز بینیـــم دیـــدار آشـــنا را
بـــه پیـــام آشـــنایی بنـــوازد آشـــنا را
تــا کنــم جــان از ســر رغبت فــدای نام دوســت
بیـــار نفحـــهای از گیســـوی معنبـــر دوســـت
اگــر بــه ســوی مــن آری پیامــی از بـ ِر دوســت
وگرنــه هــر دمــم از هجــر توســت بیــم هالک
بــه ســر رســید و نیامــد بــه ســر زمــان فــراق
تــا در آب و آتــش عشــقت گدازانم چو شــمع
ور نــه از دردت جهانــی را بســوزانم چو شــمع
ببیــن کــه در طلبــت حــال مردمــان چونســت

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 شیرینسخن ما در عالمی از عشق و محبّت
و شور و اشتیاق به خداوند متعال سیر مینموده و سالکی تمامعیار و عارفی متصلّب 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 ،گفتهاند :دوران زندگی حافظ به دو قسمت
تقسیم میشود .او در قسمت اوّل از دوران زندگی خویش به کارهای باطل روی آورده ،و بخشی
از اشعار او مربوط به این زمان است؛ و در همین زمان هم توبهها و توبهشکستنها داشته است که
در این بخش از اشعارش آمده است .سپس در قسمت دوم از دوران زندگی به کلّی 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 گفتههایش حقایق عرفانی و سلوک عبودی
او به چشم میخورد.
جواب این توهّم با توجّ ه به دیگر شواهدی که از این پس خواهد آمد روشن میگردد.

 .3·2قرائن خاص در اشعار خواجه حافظ

شواهد و قرائن خاصّ ی در   دیوان خواجه وجود دارد که نشان میدهد اصطالحات و
تعابیری که در اشعار حافظ به کار رفته و این جماعت بیخبر آنها را بر مفاهیم نازل و مقاصد پست
نفسانی حمل نمودهاند ،در همة اشعار حافظ از جمله اشعاری که به وضوح از عالم عرفان و سلوک
او خبر میدهد نیز موجود است .و این خود قرینهای است بر اینکه مراد و مقصود خواجه از این
تعابیر آنچه ظواهر آنها نشان میدهد ،نمیباشد.
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برخی از این اشعار عن ٍ
قریب گذشت و دیدیم که خواجه حتّی آن هنگام که از باالترین
مراحل سلوکی خود سخن میگوید ،از همین زبان استفاده میکند .ما در اینجا با بررسی دو نمونه
از این الفاظ در اشعار خواجه ،بحث را دنبال میکنیم.

 .3·2·1شاهد و نظربازی در اشعار حافظ

نظیر شواهدی که هماکنون مرور نمودیم در مورد عشقبازی و نظربازی که موضوع اصلی
این نوشتار است نیز وجود دارد .در اینجا به موارد چندی در این باب اشاره میکنیم:
  .1خواجه در ابیاتی اشاره دارد به اینکه محبوب او ،تنها محبوب او نیست؛ بلکه تمام
موجودات دوستدار او هستند و او را ثنا میگویند:
جلـــوهگاه رخ او دیـــدة مـــن تنهـــا نیســـت
ـ نــه مــن بــر آن گل عــارض غزل ســرایم و بس
ـ روی تــو کــس ندیــد و هــزارت رقیب هســت
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مـــاه و خورشـــید همینآینـــه میگرداننـــد
کـــه عندلیـــب تـــو از هـــر طـــرف هزاراننـــد
در غنچ ـهای هنــوز و صــدت عندلیــب اســت

چنین معشوقی غیر از خداوند متعال که میتواند باشد؟
 .2در ابیاتی بیان میدارد 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:
چشـــم آلـــوده نظـــر از رخ جانـــان دور اســـت
ـ روی جانـــان طلبـــی آینـــه را قابـــل ســـاز
ـ دیـــدة روی تـــو را دیـــدة جـــان بیـــن بایـــد
ـ بــا چنیــن زلــف و رخــش بــادا نظــر بــازی حرام

بـــر رخ او نظـــر از آینـــة پـــاک انـــداز
ور نــه هرگــز گل و نســرین ندمد زآهــن و روی
ایــن کجــا مرتبــة چشــم جهانبیــن مــن اســت
هــر کــه روی یاســمین وجعــد ســنبل بایــدش

 .3در ضمن ابیاتی بسیار گویا ،اظهار میکند که مادامی که دل در گرو معشوق مجازی و
دنیوی باشد ،وصال یار مقدور نخواهد بود:
ت ــو ک ــز س ــرای طبیع ــت نم ــی روی بیـــرون
جمـــال یـــار نـــدارد نقـــاب و پـــرده ولـــی
ولــی تــو تــا لــب معشــوق و جــام مـی خواهــی
گ ــر ای ــن نصیح ــت ش ــاهانه بش ــنوی حاف ــظ

کج ــا ب ــه ک ــوی طریق ــت گ ــذر توان ــی ک ــرد
غبـــار ره بنشـــان تـــا نظـــر توانـــی کـــرد
طمـــع مـــدار کـــه کار دگـــر توانـــی کـــرد
بـــه شـــاهراه حقیقـــت گـــذر توانـــی کـــرد

 .4ابیاتی که در آنها تصریح میکند که به دنیا و اهل آن نظر نکرده است:
من ــم ک ــه ش ــهرة ش ــهرم ب ــه عش ــق ورزی ــدن
ـ خوش ــا دل ــی ک ــه م ــدام از پ ــی نظ ــر ن ــرود

منـــم کـــه دیـــده نیالـــودهام بـــه بددیـــدن
بـــه هـــر درش کـــه بخواننـــد بیخبـــر نـــرود

ـ ســـرما فرونیایـــد بـــه کمـــان ابـــروی کـــس

کـــه درون گوشـــهگیران ز جهـــان فـــراغ دارد

 .5خواجه در غزلی از محبوب خود چنین یاد میکند:
آن س ــیهچرده ک ــه ش ــیرینی عال ــم ب ــا اوس ــت

چشــم میگــون لــب خنــدان دل خـرّم با اوســت

ظاهر این مطلع ،آن است که وی معشوقة مجازی خود را توصیف میکند؛ ولی در بیت

بعدی بالفاصله میگوید:

گـــر چـــه شـــیرین دهنـــان پادشـــهانند ولـــی

او س ــلیمان زمانس ــت ک ــه خات ــم ب ــا اوس ــت

مالحظه میکنید که تعبیر «سلیمان زمان» و «خاتم» با طائفة نسوان و حتی أمردان تناسبی ندارد.
در همین غزل پس از ابیاتی میگوید:
روی خوبس ــت و کم ــال هن ــر و دام ــن پ ــاک
ْ

الج ــرم ه ّم ــت پ ــاکان دو عال ــم ب ــا اوس ــت
1

این چه معشوق مجازی است که «همّت پاکان» آنهم «پاکان دو عالم» با اوست؟!
 .6برای کسانی که به اهل عرفان در نهایت بدبینی می نگرند ،این کلمات صریح خواجه
قابل توجّ ه و تأمّل است:
شــاهد آن نیســت کــه مویــی و میانــی دارد
ش ــیوة ح ــور و پ ــری گرچ ــه لطیفس ــت ول ــی
م ــرغ زی ــرک نزن ــد در چمن ــش پ ــرده س ــرای

خوبـــی آنســـت و لطافـــت کـــه فالنـــی دارد
ْ
دنبـــال خزانـــی دارد
هـــر بهـــاری کـــه بـــه

دوش رفتـــم بـــه در میکـــده خوابآلـــوده

خرقـــه تردامـــن و ســـجّ اده شـــرابآلوده

  بنـــدة طلعـــت آن بـــاش کـــه آنـــی دارد

خواجه در این ابیات تصریح میکند که آدمیزاده نوع ًا صالحیّت محبوب واقعشدن را ندارد؛
چه اینکه وی اگر چه دارای حسن و لطافتی به مثابة حور هم باشد ،لیکن این اوصاف در وی دوام
نداشته و عاریتی است و پس از مدّ تی چون بهار از بین خواهد رفت؛ فلذا شخص عاقل دل در گرو
چنین محبوبی نمیبندد .
البته خواجه در کنار همة اینها به این نکته نیز اشاره دارد که محبّان جمال الیزالی حضرت
حق ،اگر هم به عشقورزی با زیبارویان خاکنشین بپردازند ،در آنها جمال محبوب  حقیقی را
مشاهده و طلب میکنند و این عشق لحظهای آنان را از یاد خدا غافل نخواهد کرد ،و به تعبیری
عشق آنان شائبهای از شهوت و آلودگی ندارد ،چنانکه فرماید:

علمه طباطبائی است ،این غزل خواجه
 .1در جمالآفتاب (شــرحی بر دیوانحافظ) که برگرفته از جلســات اخالقی ّ
در توصیف شــمایل و عرض ارادت به ساحت مقدّ س رسول اکرم صلّیاللـــهعلیهوآلهوسلّم دانسته شده است (رک
جمالآفتاب ،ج  ،1ص  252ـ .)257
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آمـــد افســـوس کنـــان مغبچـــة بـــاده فـــروش
توشــوئی کــن و آنگــه بــه خرابــات خ ـرام
شس 
ب ــه ه ــوای ل ــب ش ــیرین پس ــران چن ــد کن ــی
ب ــه طه ــارت گ ــذران من ــزل پی ــریّ و مک ــن
پــاک و صافــی شــو و از چــاه طبیعــت بــدر آی
گفتــم ای جــان جهــان ،دفتــر گل عیبی نیســت
آشـــنایان ره عشـــق در ایـــن بحـــر عمیـــق
گفــت حافــظ ل ُ َغــز و نکتــه بــه یــاران مفــروش

گفـــت بیـــدار شـــو ای رهـــرو خوابآلـــوده
ت ــا نگ ــردد ز ت ــو ای ــن دیــ ِر خ ــراب آل ــوده
جوهـــر روح بـــه یاقـــوت مـــذاب آلـــوده؟
خلع ــت ش ــیب چ ــو تشــریف شــباب آلــوده
کـــه صفائـــی ندهـــد آب ترابآلـــوده
ک ــه ش ــود فص ــل به ــار از م ــی ن ــاب آل ــوده
غرقـــه گشـــتند و نگشـــتند بـــه آب آلـــوده
1
آه از ایـــن لطـــف بـــه انـــواع عتـــاب آلـــوده

 .3·2·2می 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 میگیرد:
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بیخـــود از شعشـــعة پرتـــو ذاتـــم کردنـــد
ـ بــه کــوی میکــده هر ســالکی کــه ره دانســت
ـ س ــاقیا ج ــام پیاپ ــی ده ک ــه در س ــیر طری ــق
ـ شـــود مســـت وحـــدت ز جـــام ألســـت

بـــاده از جـــام تجلّـــی صفاتـــم دادنـــد
دری دگـــر زدن اندیشـــة تبـــه دانســـت
هــر کــه عاشـقوش نیامــد در نفــاق افتــاده بود
ه ــر آن ک ــو چ ــو حاف ــظ م ــیِ ص ــاف خ ــورد

در مواجهة با این اشعار گر چه ممکن است که مراد دقیق خواجه از «میکده»« ،جام پیاپی» و
«می صافي» را متوجه نشویم ،امّا اجماالً میفهمیم که مقصود از اینها باید چیزی باشد که با «سالک»،
«سیر طریق» و «مست وحدت از جام ألست» بودن منافاتی نداشته باشد .خالصه اینقدر متوجّ ه
میشویم که مراد از «می» ،میِ حرام پرداختهشده از انگور نیست.
اگر کسی تا حدّ ی به اهل عرفان بدبین است که علیرغم این شواهد کماکان در این مسأله
مردّد است ،خوب است به غزل زیر از خود خواجه دقّت کند:
ای کـــه دائـــم بـــه خویـــش مغـــروری

گـــر تـــو را عشـــق نیســـت معـــذوری

 .1آوردن این اشــعار بنابراین است که مراد از «شیرینپســران» جوانان زیباروی باشد که نشان میدهد برخی از اهل
طریقت که محبّتی از زیبارویان در دل داشــتهاند ،محبّتشان طولی بوده و مانع یاد خداوند نبودهاست .با این همه دلیلی
بر این تفسیر از شعر خواجه وجود ندارد؛ زیرا شواهد فراوانی در دست است که گلرخان و شیرینپسران و ...در لسان
خواجه و دیگر عرفا به معنای عالم اســماء و صفات به کار میرود و عبارات مجلســی اوّل در شرح شعر شیخ بهائی
پیش از این گذشــت .در جمالآفتاب ،ج  ،9ص  230نیز «شیرینپســران» در غزل خواجه به عالم أسماء و صفات و
تجلّیات حقتعالی تفسیر شده است.

گـــرد دیوانـــگان عشـــق مگـــرد
مســـتی عشـــق نیســـت در ســـر تـــو
روی زرد اســـت و آه دردآلـــود
بگـــذر از نـــام و ننـــگ خـــود حافـــظ

کـــه بـــه عقـــل عقیلـــه مشـــهوری
رو کـــه تـــو مســـت آب انگـــوری
عاشـــقان را گـــواه رنجـــوری
ســـاغر مـــی طلـــب کـــه مخمـــوری

مالحظه میشود خواجه در این سروده ،مغروران به خود و آنانی را که از محبّت و عشق
به خدای متعال بیبهرهاند ،مانند کسانی که مست «مِی» انگور میشوند میداند که غوطهوران در
جهل و بیخبری 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 میگوید و
«ساغر می» طلب میکند.
آری ،مراد خواجه از می و معشوق آنچه جمعی از ظاهربینان گمان کردهاند نیست .وی
شرابی میطلبد که وی را از دنیا و ما فیها رها ساخته و غرق در معشوق و معبود حقیقی نماید،
همان شراب طهوری که به فرمایش صادق آلمحمّد صلواتاللـهعلیهمأجمعین در تفسیر کریمة 
ورا»:1
شا ًبا َط ُه ً
َ
«س َقـ ُٰه ْم َر ُّ ُب ْم َ َ
2
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ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
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«یُطه ُِّر ُهم َعن کلِّ شيء س َوىاللـه إذ ال طاه َر من تَدَ ن ٍ
ُّس بشيء من األکوان ّإلاللـه».
***
ز آنـــرو کـــه مـــرا بـــر در او روی نیـــاز اســـت
المنّـــة للّــــه کـــه در میکـــده بـــاز اســـت
ت حقیقتنه  مجاز است
و آن میک ه درآنجاســـ 
خُ مهــا همــه در جــوش و خروشــند ز مســتی
وز م ــا هم ــه بیچارگ ــی و عج ــز و نی ــاز اس ــت
از وی همـــه مســـتی و غرورســـت و تکبّـــر
ب ــا دوس ــت بگویی ــم ک ــه او مح ــرم راز اس ــت
رازی کـــه بـــر غیـــر نگفتیـــم و نگوییـــم
قص ــه دراز اس ــت
کوت ــه نت ــوان ک ــرد ک ــه ای ــن ّ
شـــرح شـــکن زلـــف خـــم اندرخـــم جانـــان
رخســـارة محمـــود و کـــف پـــای ایـــاز اســـت
بـــار دل مجنـــون و خـــم طـــرّة لیلـــی
ـم3
بــر دوختـهام دیــده چــو بــاز از همــه عالـ

در کعب ــه ک ــوی ت ــو ه ــر آنک ــس ک ــه بیای ــد
ای مجلســـیان ســـوز دل حافـــظ مســـکین

تــا دیــدة مــن بــر ُرخ زیبــای تــو بــاز اســت
از قبلـــة ابـــروی تـــو در عیـــن نمـــاز اســـت
از ش ــمع بپرس ــید ک ــه در س ــوز و گ ــداز اس ــت

 .1ذیل آیۀ  21از سورۀ  :76اإلنسان.
 .2مجمعالبیان ،ج  ،10ص 411و.412
 .3تلمیحی است به شیوة تربیت باز که بازداران در شکارگاه کالهکی بر سر این پرنده مینهادند ،و در هنگام صید آن
را از ســر او بر میداشــتند تا توجّ ه او تنها به شکار معطوف شود .برخی دیگر در تحلیل این بیت اینچنین میگویند:
باز ،سمبل بلندپروازی است .چون سابق هواپیما نبوده است ،باز را مثال میزدند که خیلی باال میرود ،طوری که چشم
از همة عالم میبندد.
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 .3·3شواهد تاریخی
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باری اگر هیچ یک از شواهد گذشته نیز در دست نبود ،باز هم توجّ ه به تاریخ زندگانی
عارف بزرگ ما برای پیبردن به مراد وی از این الفاظ کافی بود.
گرچه از تاریخ زندگانی و شرح احواالت وی مستندات چندانی در دست نیست ،لیکن
همانچه که هست گویای این است که وی در همان سنین جوانی و به هنگام تلمّذ 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 ،محمّد گلاندام در
توجیه عدم اهتمام او به جمع و تدوین اشعارش ،مینویسد:
«به واسطة محافظت درس قرآن و مالزمت بر تقوی و احسان ،و بحث کشّ اف و
مفتاح و مطالعة مطالع و مصباح ،و تحصیل قوانین ادب و تجسّ س دواوین عرب،
به جمع أشتات غزلیات نپرداخت و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد  .و
ماسبَق در درسگاه ِ دینپناه ،موالنا و سیّدنا استاد البشر
مسوِّد این ورق عفیاللـهعنه َ
قوامالم ّلةوالدین عبداللـه 1أعلیاللـهدرجاتهفیأعلیعلیّین به کرّات و مرّات که به
مذاکره رفتی ،در أثنای محاوره گفتی که :این فرائ ِد فوائد را همه در یک ِعقد میباید
کشید و این ُغرر را در یک ِسلک میباید پیوست ...و آن جناب حوالت رفع ترفیع
2
این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به َغدر اهل عصر عذر آوردی»...
نیز اینطور نقل شده که هرگاه در مجلس درس میر سیّدشریف جرجانی شعری خوانده
میشد ،وی به واسطة انس با علوم عقلی و دقّی و عدم تمایل به صنعت شعر ،میگفت« :عوض
این ترّهات به فلسفه و حکمت بپردازید ».امّا چون شمسالدین محمّد صبحگاهان بر درس او وارد
میشد ،از او میپرسید« :بر شما چه إلهام شدهاست؟ غزل خود را بخوانید ».شاگردان میر به وی
اعتراض میکردند که این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع میکنی ،ولی به شنیدن شعر
حافظ رغبت نشان میدهی؟! استاد در پاسخ میگفت:
«آنها إلهامات است ،و شعر حافظ همه حدیث قدسی و لطائف ِحکمی و نکات
3
قرآنی است».
مهمتر از همة  اینها بیاناتی است که خواجه در شرح اصطالحات عرفانی خود افاده
 .1قوامالدین أبوالبقاء عبداللـه بن محمود بن حسن شیرازی متوفّای ،772فقیه معروف عصر حافظ.
 .2مقدمة دیوانحافظ ،تصحیح غنی و قزوینی.
 .3حیاتحافظ ،ص 58؛ برخی در اصل اینکه حافظ در نزد میر سیّدشــریف تلمّذ کرده باشــد ،تردید کردهاند (رک
حافظشیرینسخن ،ج  ،1ص  279ـ .)282

نمودهاست .امیر سیّد علی همدانی 1از عرفای معاصر حافظ که در سنة  786ق (یعنی  5یا  6سال
قبل از وفات خواجه) بدرود حیات گفته است رسالة مختصری تحت عنوان «شرح مرادات حافظ»
دارد .وی درسفری به شیراز  در منزل خواجه مهمان شده و چون از قرائن اشعارِ خواجه بدین معنا
پیبرده 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 نمودهاست.
این رسالة موجز ،امّا ارزشمند و نیز معتبر که به خط خواجه محمّد گلاندام ـ همدرس
و جامع دیوان حافظ ـ هم اکنون موجود است 2،مؤیّد مطالبی است که در سطور گذشته در باب
إلهیبودن عرفان حافظ مطرح شد و هم شاهدی است در ر ّد عدّ های که اشعار وی را بر مطالب
نازل و پست حمل میکنند.
نقل فقراتی از این رساله در اینجا عالوه بر تأیید عرائض سابق ،مشام جان را معطّ ر به
روائح سبّوحی مینماید:
«...میخانه مراد جای شراب چکانیدن؛ آن شراب تجلیّات إلهی باشد که انوارش
به نظر عارفان حقیقت میتابد و ایشان همیشه بدو ناظر و حاضرند ،و این مرتبه
أولیاء و أنبیاست .شراب ،مراد معرفت حق سبحانهوتعالی که دقت دل عارفان و
سالکان فانی حقیقت است .و راز ،مراد محبّت حق جلّوعال باشد که در دل ایشان
مخفی است و علی الدوام صمّ و بکم هستندَ .قدَ ح ،مراد فیض محبّت حق تعالی،
و آن حقیقی است نه مجازی و هیچگاه مبدّ ل و متغیّر نمیشود ...و راز معشوق،
مراد ذات حق سبحانهوتعالی 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 تجلّیات و انوار ذات حق
تعالی است ...و شیراز ،مراد عالم ِعلوی باشد که جبروت و الهوت عرشاللـهتعالی
3
است.»...
باری از این عبارت اخیر معمّای غزل معروف حافظ با مطلع:
اگــر آن تــرک شــیرازی بــه دســت آرد دل مــا را  

بــه خال هندویش بخشــم ســمرقند و بخــارا را

نیز روشن میگردد و معلوم میشود خواجه در این غزل هم ـ بر خالف آنچه برخی احتمال
 .1رک مجالسالمؤمنین ،ج  ،2ص  138ـ 143؛ نفحاتا ُالنس ،ص .449
 .2رک مقدمة شرح مراداتحافظ ،ص  82ـ .84
 .3شرح مراداتحافظ ،ص  88ـ .90
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دادهاند ـ در مقام عشقبازی با پروردگار است .هر چند با تأمّل در ابیات بعدی این غزل هم میتوان
این مطلب را دریافت؛ مث ً
ال آنجا که میگوید:
ز عشــق ناتمــام مــا جمــال یار مســتغنی اســت

بــهآبورنــگوخــالوخطچهحاجــترویزیبارا

در این بیت خواجه میخواهد بگوید جمال و زیبایی محبوب من بینیاز از توصیف و
عشقورزی ماست ،او گلی است که از نغمهسرایی بلبالن بینیاز است ،او بینیاز مطلق است؛ از
طاعت ما ،از عشقورزی ما ،از عبادت ما و از همه چیز؛ چنانکه امامالموحّ دین علیعلیهالسّ الم
میفرماید:
حین خَ َل َق ُهم َغنیّ ًا َعن طاعتِهِم( 1»...همانا خداوند
«إنّ اللـ َه سبحانهوتعالى خَ َلق الخَ لقَ
َ
سبحان مخلوقات را در حالی آفرید که از اطاعتشان بینیاز بود).

 .3·4نیتجة بحث در مورد حافظ
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باری با در نظرگرفتن مجموعة  این شواهد ،حال س ّر تجلیل و تمجید بزرگان اهل
معرفت نسبت به خواجه شیراز و توصیفاتی که در مورد شخصیّت و اشعار او ارائه نمودهاند ،به
خوبی مشخص میشود .چنانچه از سیّد أجل ،آیة حق و نادرة دهر ،سرآمد عرفای معاصر شیعه
آيةاللـهالعظمی حاج سیّد علی قاضی طباطبایی أفاضاللـهعلینامنبرکاتعلومه نقل است که ایشان
حافظ شیرازی را از عرفای کاملین و از شیعیان خُ لّص أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم میدانستند و اشعار
2
مختلف وی را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر مینمودند.
علمه طباطبائی
و همین دیدگاه از مفسّ ر کبیر قرآن ،فقیه ،فیلسوف و عارف عالیقدر اسالم ّ
رضواناللـهعلیه نقل شده است .مرحوم حضرت آيةاللـه سعادتپرور رضواناللـهعلیه نقل میکنند:
«هنگامی که از استاد بزرگوار رضواناللـهتعالیعلیه سؤال میشد که غیر از خواجه،
چه کسی از شعرای فارسی زبا ِن اهل کمال ،بهتر و زیباتر شعر و غزل سروده است؟
جواب میشنیدیم« :خواجه ».هرگز ندیدیم حضرت استاد کسی را در ردیف خواجه
نام ببرند ،بلکه میفرمودند« :گفتار خواجه بر طبق حال است ،ای کاش کسی
میتوانست غزلیّات او را بر طبق حاالت سلوکی تنظیم کند ».و همواره میفرمودند:
3
«چه کسی میتواند غزلیّات حافظ را شرح کند؟!»».
نیز از سالک وارسته و عاشق دلسوخته ،مرحوم حاج شیخ جعفر مجتهدی أعلیاللـهدرجته
 .1نهجالبالغة ،خطبة 193معروف به همّام ،ص .303
 .2روحمجرّد ،ص .343
 .3جمالآفتاب ،ج  ،1ص .18

نقل شده که میفرمود:
«ما را در مسیر سلوک از هیچ کوچه و پسکوچهای نبردند جز آنکه جای پای
لسانالغیب را در آنجا دیدهایم .کسانی که با راز و رمز سلوک آشنایند ،نشانههای
1
راه را در غزلیّات او میبینند و جمعی کوردل نیز به تفسیق و تکفیر او مشغولاند».
و نیز از ایشان نقل شده که فرمودهاند:
«اگر مجاز بودم غزلیات حافظ را به ترتیب سنّ سلوکی او مرتّب میکردم ،و
اشعاری را که از او نیست ،نشان میدادم .اگر روزی این اتفاق بزرگ رخ دهد و
سینهسوختة راهشناسی به این مهم اقدام کند ،به جایگاه حقیقی حافظ و مقام بلند و
رفیعی که در عوالم روحانی دارد ،پی میبرند و دیگر او را شاهدباز و شرابخواره
معرفی نمیکنند ،و دیگر این شاعر «ولیشناس» را پیرو یکی از مذاهب چهارگانه
2
نخواهند دانست».
در هرحال به نظر میرسد شواهدی که در این قسمت ارائه گردید ،برای اشخاص متعقّلی
تعصب و پیشداوری ،صرف ًا برای به دست آوردن حقیقت تالش میکنند ،کافی باشد .
که بدون ّ
شواهد مزبور دربارۀ جناب حافظ علیهالرحمة بود ،چرا که ا ّوالً شخصیت و اشعار وی بیش از
سایرین مورد توجّ ه و نقد و بررسی است؛ و ثانی ًا ابیات وی در زمینة مورد بحث ما (عشق مجازی)
از نظر کمّی و کیفی ظهور بیشتری داشته ،و طبع ًا بیشتر از دیگران در معرض اتّهام قرار داشت .
لیکن اصل مطلب که مب ّرابودن عرفاء باللـه از تهمتهایی است که به واسطة اشعار آنها،
به ایشان متوجّ ه شده است ،اختصاصی به حافظ نداشته و در مورد همقطاران وی نیز قابل اثبات
است ،و اگر خوف طوالنیشدن کتاب نبود ،به ارائة تفصیلی یکبهیک آنها میپرداختیم .و بالجمله
تعصب و جمود را از دیدگان خود برداریم و به حقایق یکسویه ننگریم .
عمده این است که عینک ّ
شیخ جامی در نفحات در ضمن احوال محمّدشیرین مغربی حکایتی نقل میکند که ذکر آن در اینجا
بیمناسبت نمیباشد:
«گویند در آن وقت که شیخ (مراد شیخ کمال خجندی معاصر و مصاحب مغربی
است) این مطلع گفته بوده است که:
چشــم اگــر این اســت و ابــرو ایــن و ناز و شــیوه این

الــوداع ای زهــد و تقــوی الفــراق ای عقل و دین

چون به موالنا رسیده است ،گفته که« :شیخ بسیار بزرگ است ،چرا شعری باید

 .1درمحضرالهوتیان ،ص .246
 .2همان ،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 میشاید که به لِسان اشارت ،از عین قدیم
که ذات است به آن تعبیر کنند .و ابرو ،حاجب است؛ پس میتواند بود که آنرا
اشارت به صفات که حجاب ذات است ،دارند ».خدمت موالنا تواضع نموده است
1
و انصاف داده».

 .3·5دفاع از حافظ برای چیست؟
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دو عامل مهم ما را بر آن میدارد تا به تبیین دیدگاه حقیقی و مشی کلّی شخصیتهایی چون
حافظ ،مولوی و ...پرداخته و از آنان دفاع نمائیم:
 .1اشعار حافظ و مولوی و دیگر عرفای بزرگ کلید فهم بسیاری از معارف قرآن و روایات
أهل بیت علیهمالسالم است و انس با این کتابهای ارزشمند راه فهم معارف عرشی اسالم را هموار
میکند 2و کسانی که از این کتب محرومند ،به طور معمول از فهم عمیق دین نیز محروم ماندهاند؛
مگر آنکه با واسطه از آثار عرفای باللـه بهره برده باشند.
 .2آثار اینگونه شخصیتها که عمیق ًا مورد توجّ ه عموم جامعه است ،در سایة برخی عوامل،
در حوزة تسلّط کسانی درآمده که عمد ًة صالحیت الزم برای شرح ،تفسیر و ارائة مبانی آنها را
ندارند و با ارئه تفسیرهائی غلط جامعه را نه فقط از معارف این کتب محروم میکنند ،بلکه آن را
نردبانی برای مقاصد باطل خود قرار میدهند.
توضیح آنکه :از مجموعه مطالب گذشته نکتهای ضمنی به دست میآید که در عین حال
بسیار مهم و قابل توجّ ه است ،و آن اینکه به طور کلّ  ،تفسیر و شرح دیوا نحافظ و سایر عرفاء
حقیقی باید در دستگاه عرفان و بنا بر مبانی أصیل و عمیق عرفا صورت گیرد ،آنهم عرفان حقیقی
جعفری إثناعشری؛ و تنها کسانی میتوانند از جانب حافظ اظهار نظر کنند که با وی در همة 
مقولههای فوق همعقیده و همراه بوده باشند.
لیکن با کمال تأسّ ف مشاهده میشود که در چند دهة اخیر اشخاصی به عنوان حافظشناس
و مولویشناس و شارح و مفسّ ر دیوان حافظ و شمس و مثنوی و آثار دیگران از عرفاء باللـه مطرح
و معرفی میشوند که نه تنها در وادی سلوک عملی قدمی ننهادهاند ،بلکه از مبانی نظری عرفان و
 .1نفحاتا ُالنس ،ص  610و.611
مفصلتر خواهد آمد.
 .2برخی از شواهد این مسأله در کلمات بزرگان گذشت و در ادامه ّ

مبادی سی روسلوک إلیاللـه و اصول مبانی شریعت نیز بیخبرند .
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 میکنند ،در برخورد
ِ
مادی مبتالب ِه
با اشعار این دست از عرفای شیرین دهن ،اشعار آنها را ناظر به همین مطالب نفسانی و
خود پنداشته ،و کلمات ایشان را با مبانی هوسبازانة خود به تفسیر مینشینند .و در عین حال
ناخودآگاه ـ و چه بسا عامدانه و مزوّرانه ـ از کنار اشعار دیگری از ایشان که صراحت در توحید و
عبودیّت و حقپرستی و التزام به شریعت و طریقت دارد ،عبور کرده ،و حافظ و نظایر وی را افرادی
شاک ،منکر معاد و ...معرّفی میکنند.
الابالی ،بیقید و بندّ ،
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 ادبیِ صرف نگریستن ،و تنها در محدودة ادب و هنر
به تفسیر آن پرداختن ،جفای به حافظ ،بل جفای به عرفان و توحید است.
چقدر عالی و لطیف به این حقیقت در بیان مفخر علمای عصر ،عارف ،عالم ،ادیب و
علمه آيةاللـه حسنزاده آملی مدّ ظ ّلهالعالی اشاره شدهاست .معظّ مله در پاسخ یکی
شاعر گرانمایهّ ،
از ارادتمندان خویش که شرح و تفسیر بیتی از خواجة شیراز را خواستار شده ،اینچنین نوشتهاند:
«موالی مکّ رمم جناب آقای ،...از این دست و پا درطناب که نه سفر آفاقی کرده
است و نه انفسی ،و از این چشم وگوش درحجاب که نه از ظاهر چیزی دیده
و نه از باطن چیزی شنیده ،معنی این بیت لسان الغیب رحمةاللـهعليه را خواسته
است که:
مــن همــان دم که وضو ســاختم از چشــمة عشــق

چــار تکبیــر زدم یکســره بــر هر چه که هســت

در إنجاز آن ،بیم انفعال است و در إعراض آن ،ترس سوءادب .چه اینکه
هر بیتی از غزلیّات این عارف بزرگ دورة  اسالمی و فروزندة  از فروغ شمس
حقیقت قرآنی و سیراب از سرچشمة  والیت أهل  بیت عصمت و طهارت
صلواتاللـهعلیهمأجمعین ُدرج گهر است ،و چنانکه دقایق نکات ادبی آن ،دستور
استوار ادیبان است ،رقایق لطائف عرفانیاش ترجمان اسرار خاصگان ـ أعنی اهل
شهود و إیقان ـ است .و بدان اندازه که لهجهاش 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 بوما ِن خوکرده به جیفه و ویرانة هوا و هوس توانند بدانها
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راه یابند؛ و اقیانوس معانی ماورای طبیعت ،اعظم از آن است که خسان را یارای
1
غواصّ ی در آن باشد»...
نیز متفکّ ر شهید آيةاللـه مطهری رحمةاللـهعلیه در کتاب ارزشمند و کمنظیر عرفانحافظ
(تماشاگ هراز) که در راستای تبیین شخصیت حقیقی حافظ گردآوری شده ،میفرمایند:
«حافظ گلى  است از يك  بوستان  .بوستانى  را شما در نظر بگيريد كه صدهزار
مترمرب ّع است و در آن دهها هزار گل وجود دارد و يك گلش حافظ است و آن
بوستان ،بوستان معارف اسالمى است كه گسترده بوده ،نيمى از جهان را فرا گرفته ...
اينكه ما حافظ را تنها از اين بوستان بچينيم ،بعد بخواهيم مطابق دل خودمان تفسير
كنيم درست نيست ،حافظ را فقط در داخل همان بوستانى كه رشد كرده ـ كه آن،
بوستان فرهنگ اسالمى است ـ مىتوانيم مطالعه كنيم .ما تا استادهاى حافظ را،
استادهاى استادهاى حافظ را ،ج ّو حافظ را ،فضايى كه حافظ در آن فضا تنفس
كرده به دست نياوريم محال است شناخت درستى از او پيدا كنيم؛ و اين كار ،كار
يك اديب نيست .اشتباه اين است كه در عصر ما ادبا مىخواهند حافظ را شرح
كنند .بزرگترين اديب جهان هم بيايد نمىتواند حافظ را شرح كند .حافظ را عارفى 
بايد شرح كند كه اديب هم باشد و به همين دليل اين بنده با تمام صراحت عرض
مىكنم هيچ مدّ عى شرح حافظ نيستم چون نه عارفم نه اديب .عارفى اديب مىبايد
كه حافظ را شرح كند ،آنهم اديب به معناى جامع علوم عصر و زمان حافظ ،اديب
2
زمان حافظ».
آيةاللـه شهید مطهری در موضع دیگری از همینکتاب در مورد مثنوی آوردهاند:
« ...ديباچة  مثنوى انصاف ًا شاهكارى است امّا اگر انسان رموز عرفانى را بداند ،و
تا انسان به كتب عرفا آشنا نباشد ،آنهم نه به كتابهاى فارسى كه كار ادبياتىهاست
(ادبياتىهاى ما مىروند چهار تا ديوان شعر را مىخوانند ،خيال مىكنند كه با رموز
 .1نامههابرنامههــا ،نامة  ،26ص  175ـ ( 177از چاپ جدید)؛ معظّ مله در ادامه پس از شــرح اصطالح وارد در بیت
مذکور (چار تکبیر زدن) آوردهاند:
«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 امامیهاند ،آن را به کار بردهاند ...برخی از زباننفهمها به قدری
ژاژ خاییده است که از بیت مورد سؤال ،حافظ را سنّی شناسانده است».
 .2عرفانحافظ ،ص52؛ نقل کالمی از فقیه و حکیم متأل ّه مرحوم آيةاللـه میرزا مهدی آشتیانی نیز در اینجا بیمناسبت
نیست .ایشان فرموده است:
«چهل سال تحصیل همی باید تا کالم خواجه فهم توان کرد!» (تاریخحکماءوعرفای متأخر ،ص .)378

عرفانى آشنا هستند) ،تا انسان كتب علمى عرفانى را ـ چه آنها كه در سيروسلوك 
نوشته شده و چه آنها كه در عرفا ِن به اصطالح فلسفى نوشته شده مثل كتابهاى 
محيىالدين ـ درست نخواند نمىتواند مثنوى يا حافظ را بفهمد ،محال و ممتنع
1
است ،اص ً
ال درك اينها كار اديب و ادبياتى به هيچ شكل نيست».

 .3·6عوامل و نتایج مخالفت با حافظ و دیگر عرفای راستین

باری ،چه بسا یکی از علل عمدة 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 عرفانوحکمت
داشتهاند .
ناآشنایی با رموز مطالب عرفانی و ِحکمی ،در کنار جمود بر ظواهر الفاظ و حمل آنها
بر معانی بدئی عرفی  ،دو رکن عمده در عملکرد تمامی مکاتب مخالف عرفان و فلسفه است ،و
لذاست که عم ً
ال هم تمامی این نحلهها ـ علیرغم اختالفاتی که در مسائل جزئی و اهداف کلّی 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 .
تفکّ ری که در ابتدا تحت عنوان «اخباریگری» ظهور پیدا کرد و سپس در قالب «رکنیّه»
(شیخیّة  کریمخانیّه) ادامه یافت و در دورة  معاصر هم عمد ًة عنوان «تفکیک» را یدک میکشد .
دو رکن مذکور در این عملکرد ،این بار دامنگیر اشعار عرفای ما شد و سبب برخوردهایی تند و
قضاوتهایی عجیب گشت .در حالی که بزرگانی از شیعه که به اصطالحات و رموز به کار رفته
در این اشعار ،آشنا بوده و خود اهل سیروسلوک و طیّ  طریق و مجاهده و مکاشفه هستند ،حافظ و
مولوی را شیعة خالص و انسان کامل میدانند 2،و صراح ًة اعالن میدارند که:
ای یـــار مخـــوان ز اشـــعار ّال غـــزل حافـــظ
در ش ــعر ب ــزرگان ک ــم یاف ــت ش ــود ای ــن دو

اشـــعار بـــود بیـــکار ّال غـــزل حافـــظ
3
لطـــف ســـخن و اســـرار ّال غـــزل حافـــظ

و ندا میدهند:
هـــزاران آفریـــن بـــر جـــان حافـــظ

همـــه غرقیـــم در احســـان حافـــظ

 .1عرفانحافظ ،ص .128

 .2گذشت که مرحوم آيةالحق حاج میرزا علی قاضیطباطبائی قدّ سسرّه با استناد به اشعار حافظ و مولوی ،آنان را از
کمّلین و از شیعیان خلّص أمیرالمؤمنین علیهالسالم میدانستهاند (رک روحمجرد ،ص .)343
علمهفیضکاشانی ،ج  ،2ص .)913
 .3دو بیت از غزل شیوای محدث عالیقدر شیعه مرحوم فیضکاشانی (کلیّات ّ
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ز هفتـــم آســـمان غیـــب آمـــد
پیمبـــر نیســـت لیکـــن نســـخ کـــرده
أیـــا غـــوّاص دریـــای حقیقـــت
ببنـــد «اســـرار» لـــب را چـــون نـــدارد

لســـان الغیـــب انـــدر شـــأن حافـــظ
اســـاطیر همـــه ،دیـــوان حافـــظ
چـــه گوهرهاســـت در عمّـــان حافـــظ
1
ســـخن پایانـــی انـــدر شـــأن حافـــظ

و میگویند:
م ــن نمیگوی ــم ک ــه آن عالیجن ــاب
مثنـــویّ مولـــویّ معنـــوی

هس ــت پیغمب ــر ول ــی دارد کت ــاب
همچ ــو ق ــرآن ب ــر زب ــان پهل ــوی

2

و میگویند:
همـــان شـــراب ِ
کش بادهخانـــة جبـــروت
رموزگـــوی ازل مولـــوی کـــه داد نجـــات
ز جلدهــای کالمــش کــه مثنــویاســت گرفت
ســـخن ز مرتبـــة شـــعر او نـــه حـــدّ منســـت

همـــان همـــای بلنـــد آشـــیان عرشنشـــین
مقیّـــدان هـــوا را ز بنـــد ایـــن ســـجّ ین
جهـــان ســـتّه بـــه پیرایـــة ابـــد تزییـــن
3
کــه همچو عــرش بلند اســت همچو شــرع متین

و هر بیتی از مثنوی را مرشدی کامل دانسته؛ 4بلکه آنرا «اُصو ُل اُصو ِل اُصو ل ِالدین» معرفی نموده،
ابیاتش را تفسیر آیات کریمة قرآن میدانند؛ 6در عینحال میبینیم جماعت مذکور در نوشتهجات خود،
5
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ملهادی سبزواری ،ص  75و.76
 .1دیوان حاج ّ
 .2بیت اول از رباعی مذکور را صاحب روضات از شــیخنا البهائی قدّ سســرّه نقل نموده (روضات ،ج  ،8ص  )74و
بیت دوم در خیراتیّه به شیخ نسبت داده شده است (ج  ،2ص .)152
 .3ایــن ابیات را شــهید راه والیت ،قاضی نوراللـــه شوشــتری قدّ سســرّه در ترجمة احوال مولوی آورده اســت
(مجالسالمؤمنین ،ج  ،2ص .)109
ملمحمّدتقی مجلســی است
 .4این کالم از إحیاکنندة احادیث اهل بیت علیهمالسّ ــام در قرن یازدهم مرحوم آخوند ّ
(صفویــه در عرصةدین ،فرهنگ و سیاســت ،ج  ،2ص  .)638همیشــان در لوامعصاحبقرانی ،ج  ،4ص  566توصیه
میکنند که از اشعار مثنوی در خطبههای نماز جمعه استفاده گردد.
 .5این تعبیر از رهبر معظّ م انقالب حضرت آيةاللـه خامنهای دامظ ّلهالعالی میباشد .میفرمایند:
«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 :کام ً
ال درست
اســت ،من هم عقیدهام همین است( ».بیانات در دیدار شاعران ،در نیمة ماه مبارک رمضان به تاریخ
.)87/6/25

ملهادی ســبزواری رضواناللـــهعلیه است .وی در دیباچة 
 .6این تعبیر ،راجع به مثنوی از حکیم متأل ّه ،مرحوم حاج ّ
شرح خویش بر مثنوی مینویسد:
«و بعــد فیقــول الفقیــر إلــی اللـــه البــاري ،الهادي بــن المهــدي الخراســاني الســبزواري

حافظ را در ِعداد متصوّفة گمراه و باطل 1،و مولوی را ناصبی و منکر ضروریات دین و از أعظم
َک َفره 2معرفی کردند.
از کنار اشعار فراوان و بیپردة سنائی در توحید ناب و عشقبازی با پروردگار و اظهار ارادت
به ساحت قدس علوی و أئمّة اطهار و انزجار از خلفای غاصب به راحتی گذشته ،و وی را سنّی و
أمردباز معرفی نمودند 3.و اینقدر در این نسبتدادنها صراحت و شدّ ت به خرج دادند که این گونه
مطالب به صورت اصول موضوعه درآمد و در مقطعی ج ّو غالب حوزهها را فرا گرفت.
مرحوم آيةاللـه آقانجفی قوچانی در توصیف وضع حوزة علمیّة مشهد در دوران تحصیل
خود مینویسد:
حمطالع و شرحتجرید قوشچی را نیز
حلمعه و قوانین و معالم و مغنی و شر 
«...شر 
حتجرید را در پنهانی خواندیم ،یعنی پیش از اذان
حمطالع و شر 
خواندیم ،لکن شر 
صبح میرفتیم به مدرسة نو که پشت مسجد گوهرشاد است درس میگرفتیم ،و
طلب مشهد غالب ًا مقدّ س بودند.
هنوز تاریک بود برمیگشتیم که علما و ّ
کتب معقول را مطلق ًا کتب ضالل میدانستند و اگر کتاب مثنوی را درحجرة کسی
میدیدند با او رفت و آمد نمیکردند که کافر است و خودِکتابها را نجس میدانستند .
س به جلد او نمیکردند ولو خشک بود ،که از جلد سگ و خوک
و با دستَ ،م ّ
نجستر میدانستند؛ چون آنها خود نخوانده بودند و نمیدانستند و از طرف دیگر
خود را أعلم نمایش میدادند .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 مسئلهای
از مسائل آنها را سؤال میکرد ،قبل از آن که چیزی در جواب بگوید میگفت :از
این کفریّات و ضاللت خود را و زبان خود را مصون دارید ،چون گفتگوی در
تغمّدهمااللـهبجالبیبرحمته و الحظهمابعینهدایته ،هذا شرح کالمترع المحتوي و المشرع المرتوی
للکتاب العظیم و ا ُالسلوب الحکیم المثنويالمعنوي ،ال بل للتفسیر المنظوم و الس ّر المکتوم ،إذ کلّه
کما تری بیان لآلیات البیّنات و تبیان للسنّن النبویّات و قبسات من نور القرآن الالمع و جذوات من
شعاع مصباحه الساطع و هو بحسب االقتناص من خزائن القرآن فيه کلّ الحکمة العتيقة و کلّه الحکمة
األنيقة و للـه د ّر ناظمه حيث جمع بين الشريعة و الطريقة و الحقيقة( ».شرح مثنوی ،ج  ،1ص .)9
 .1خیراتیّه ،ج  ،1ص  .492
 .2تحفةاألخيار ،ص  27و 28و ص  169به بعد؛ خیراتیّه ،ج  ،1ص  154و ج  ،2ص  59 ،58 ،49و سایر مواضع .در
قســمت ضمائم دربارة شخصیت ملّمحمدطاهر قمی مؤلف تحفۀاألخيار و آقا محمدعلی کرمانشاهی صاحب خیراتیه
مطالب و نکاتی آمده است (رک ضمیمة  ،10ص .)263
 .3تحفةاألخيار ،ص  130ـ 133؛ خیراتیه ،ج  ،2ص  140ـ .144
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این مطالب حرام و باألخره به کفر منجر میشود و از این جهت از جواب آسوده
میشدند .یعنی جواب را نمیدانست و «نمیدانم» دربارة آنها ،غلط و چون کوه
أبوقبیس سنگین بود .این بود که فرارا ً این افترائات را اشاعه میدادند که الناس
1
أعداء ما جهلوا».
گمان نشود این وضعیت اختصاص به حوزة مشهد داشته است ،بلکه دیگر حوزهها مانند
قم و نجف نیز کمابیش بدان دچار بودهاند .رهبر فقید انقالب قدّ سسرّه در قسمتی از پیام مهمّی
که در اواخر عمر خود به حوزههای سراسر کشور ابالغ نمودند ،به گوشههایی از این جریان اشاره
فرمودهاند .از جمله مینویسند:
« ...و این از مسائل رایج حوزهها بود که هر کس کج راه میرفت ،متدیّنتر بود .
یادگرفتن زبان خارجی کفر ،و فلسفه و عرفان ،گناه و شرک به شمار میرفت .در
مدرسة فیضیّه فرزندخردسالم ،مرحوم مصطفی از کوزهای آب نوشید ،کوزه را آب
2
کشیدند ،چرا که من فلسفه میگفتم!»
جلوگیری از تدریس معقو ِل آيةاللـهالعظمی بروجردی در حوزة بروجرد توسّ ط برخی از
علمای قم 3،بهمزدن حوزة درس فلسفه مرحوم آيةاللـه میرزا مهدی آشتیانی در فیضیّه در همان
روز اول 4،و بازگشت ایشان پس از مدّ ت کوتاهی به تهران ،فشارهایی که بر آيةاللـه بروجردی
علمه طباطبائی آورده میشد و باألخره حکم ایشان به تعطیلنمودن
برای تعطیلنمودن دروس ّ

 .1سیاحتشــرق ،ص  .53توجّ ه شــود توصیف آقانجفی از حوزة مشهد مربوط به دوران قبل از ورود مؤسّ س مکتب
تفکیک مرحوم میرزا مهدی اصفهانی به این شــهر اســت .این مطلب از جهتی مؤیّــد مطالب پیشگفتة ما و ازجهتی
ناقض ادّعای برخی تفکیکیان اســت .برخی از تفکیکیان در مقام استدالل بر قدرت فلسفی مرحوم میرزا ،حوزة علمیة 
مقارن ورود ایشان را حوزهای عقلگرا و دارای محافل متعدّ د و گرم تدریس فلسفه و عرفان مطرح کردهاند ،و از این
طریق مدّ عی شــدهاند که این مرحوم میرزا بود که رونق حکمت و عرفان را در حوزة مشــهد از بین برد (متأل ّه قرآنی،
مقدمة آقای حکیمی ،ص )47؛ حال آنکه این نسبت به این اطالق با نقلهای تاریخی آن دوره سازگاری ندارد .حوزة 
علمیّة مشهد از دیرباز به علّت وجود رسوبات اخباریگری که توسط مرحوم شیخ ح ّر عاملی رحمةاللـــهعلیه در این
شهر به جای مانده بود و به علل دیگری که این مقام مقتضی تعرّض به آنها نیست ،به علوم عقلی روی خوشی نشان
نمیدادهاند .البته نباید انکار کرد که به صورت جســته گریخته دروس فلســفه و تا حدّ ی عرفان برگزار میشده است
(رک صدرایزمان ،مقالة «رویکرد خراسان به فلسفه و نقش آشتیانی» ،ص  127ـ  .)132امروزه نیز به برکت زحمات
تفکیکیان در چند دهة اخیر ،کماکان مشاهده میشود که وعّاظ بر فراز منابر ،رسم ًا مولوی و امثال وی را کافر و ناصبی
مجلت تفکیکی دائم ًا در کفر و نصب وی و أمثال وی مقاله نوشته میشود.
معرفی نموده و در ّ
 .2منشور روحانیّت ،ص 10؛ و نیز رک تفسیر سورةحمد ،ص  189و.190
 .3مفاخراسالم ،ج  ،12ص .344
 .4زندگینامهوخدماتعلمیوفرهنگی حاجمیرزامهدی مدرس آشتیانی ،ص  28و.29

درس أسفار و منظومه 1،اخراج مرحوم آيةاللـه سیّد حسن مسقطی مدرّس عرفان و توحید از
نجفاشرف 2،و تحریم و تعطیل دروس عرفان و حکمت و اخالق در حوزه نجف از سوی بسیاری
از علما 3،شواهد معدودی از این ج ّو غالب است.
باری ،در چنین شرائطی و با کنار رفتن مفسّ ران حقیقی عرفان که بر تطابق تا ّم 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 حقّه را در اشعار آنان یافته بودند؛ اشعار و کلمات آنان بر روی
زمین نمانده و دیگرانی قدر این میراث بهجایمانده را دانستند ،و از آن استفادهها و به تعبیر رساتر
در جهت مطامع خویش سوء استفادهها کردند .
اینجاست که حافظ چهرههای مختلف پیدا کرد و هر کسی در راستای هدف خود ،وی را
به گونهای معرّفی نمود ،و تا به جایی پیش رفتند که عارف إلهی ما ،فردی شرابخواره ،عیّاش و
بیدین قلمداد شد .اشعار موالنا مبنای نظریهپردازی غربیان و روشنفکران معاصر قرار گرفت .و در
این میان عدّ های نیز تالش نمودند تا مقولهای به نام عرفان ایرانی را جا بیندازند و آنها را به عنوان
داعیهدار این نوع عرفان مطرح کنند .اینجاست که به قول خود خواجه:
جــای آنســت کــه خــون مــوج زنــد در دل لعــل

زی ــن تغاب ــن ک ــه خ ــزف میش ــکند ب ــازارش

باری ،با این توضیحات ،حال س ّر کالم آن عارف دلسوخته و فقیه بصیر ،مشخّ ص میشود
که فرمود:
«به طور كلّى كلمات أولياى خدا و عرفاى باللـه داراى رموز و اشارات و كناياتى 
است كه فهم آنها اختصاص به خود آنها و همطرازانشان دارد .از اشارات و رموز
عارف عاليقدر اسالم خواجه حافظ شيرازى كسى ميتواند اطّالع پيدا نمايد كه هم
درجه و هم مقام با او باشد.
امّا صد حيف و هزار افسوس كه ما قدر و قيمت اين بزرگان را ندانستيم ،و معانى 
اشعارشان را به امور مبتذل حمل كرديم ،و يا اگر شرحى در احوال آنها نگاشتيم
نتوانستيم از عهدة شرح و شكافتن آن معانى و اسرار برآئيم؛ تا خارجيان و كفّار
آمدند و براى خود عرفان ساختند ،و عرفان را از اسالم جدا پنداشتند ،و مقام عظيم
اس و ريشة اسالم است امرى مباين با تعليمات دينى 
عرفان و عرفا را كه مخّ و ّ
وانمود كردند ،و براى ما عرفان ايرانى و هندى و رومى ساختند ،و همه را خطّ ى 
 .1تاریخشفاهیانقالباسالمی(تاریخ حوزۀ علمیّه قم) ،ص  213و222؛ اللـهشناسی ،ج  ،3ص  351ـ .353
 .2روحمجرّد ،ص .102

 .3جنّةالمأوی ،ص  ( 325از طبع جدید)؛ روحمجرّد ،ص .106
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خط اسالم ،و راهى غير از مسير دين نمودار نمودند ،و ريشة عرفان مولوى 
در برابر ّ
معنوى و حافظ شيرازى و مغربى و أمثالهم را عرفان ايرانى قلمداد كردند كه با روح
اسالم سازگار نباشد.
اينها همه و همه نتيجة جمود و تحجّ ر و يكچشمى به مسائل دين نگريستن است؛

194

و حساب توحيد را از عالم امر و خلق جدانمودن و به أئمّه و لواداران عرفان به
نظر موجودات ساخته شدة بدون تكليف و مأموريّت نگريستن است كه ما را دچار
اين مصيبت عظمى نمود؛ تا جائيكه اينك براى آنكه از آنها عقب نمانيم و در اين
بازى ،محكوم و سرافكنده نگرديم ،بايد با هزار دليل اثبات كنيم كه عرفان حافظ و
1
موالنا متّخَ ذ از روح قرآن و روح نبوّت و واليت است».
آری اگر تنگنظران عرصه را بر صاحبان معارف إلهیّه تنگ نگرفته ،و به آنها اجازة 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 عشقبازی با پروردگار و معبود خویش ابیات
آنرا زمزمه میکردند؛ کما اینکه نقل است که شیخ مناجاتیان ،عارف باللـه ،آية الحق و سند العرفان
حاج میرزا جواد ملکی تبریزی قدّ سسرّه در قنوت نمازهای نافله مکرّرا ً این بیت را ترن ّم مینمود:
زان پیشـــتر کـــه عالـــم فانـــی شـــود خـــراب

2

مـــا را ز جـــام بـــادة گلگـــون خـــراب کـــن

بگذاریم و بگذریم؛
شـــرح ایـــن هجـــران و ایـــن خـــون جگـــر

 .1روحمجرّد ،ص .518
 .2سیمایفرزانگان ،ص 64؛ و رک ص .69

بعـــد از ایـــن بگـــذار تـــا وقتـــی دگـــر

 .4مجالسالعشّ اق و حکایات عشقبازی عرفا

ممکن است سؤالشود :پس حکایات متعدّ دی که در باب عشقبازی عرفا و صوفیّه مطرح
ملمحمّدطاهر قمی در تحفةاألخیار و آقا مح ّمدعلی کرمانشاهی در
شده ،از چه بابی است؟ چنانکه ّ
خیراتیّه هر یک در فصل مشبعی این حکایات را نقل نمودهاند .
در پاسخ میگوئیم:
ا ّوالً همانطور که در ابتدای این بخش گذشت قصد ما در این مقام انکار مطلق تحقّق
عشق مجازی در میان اهلعرفان نبوده است؛ بلکه مسلّم ًا برخی از آنها ولو اهل سلوک حقیقی و
تعبّد به شریعت بودهاند ،ولی به عشقبازی مجازی ـ البته از نوع نفسانی ـ مبتال بودهاند ،کما اینکه
نمونههایی از حکایات آن در همین رساله از فخرالدین عراقی و أوحدالدین کرمانی گذشت.
و ثانی ًا در میان متصوّفة باطل هم این پدیده تحقّق داشته است ،بلکه چه بسا از نوع شهوانی
و با ارتکاب محرّمات مسلّمة شرعیّه؛ در این موارد خود اهل عرفان و حکمت هم به مقابله با آنان
پرداخته و به شدّ ت صاحبان این عملکرد را مورد تشنیع و توبیخ قرار دادهاند که نمونههایی از آن
ملصدرا رضواناللـهعلیه از کسراألصنام سابق ًا گذشت.
در بیانات مرحوم ّ
و امّا آنچه که صاحب تحفةاألخيار و به تبع وی صاحب خیراتیّه و بعض ًا دیگر مخالفین
با حکمت و عرفان إلهی نقل نمودهاند و برای هر یک از اهل عرفان از جمله عطّ ار ،سنائی،
شمستبریزی ،مولوی ،شبستری ،میر سیّد علی همدانی و ...معشوقی مجازی معرّفی نموده ،برخی
از اشعار ایشان را بر عشقبازی با آنان تطبیق نمودهاند ،نسبتهایی خالف واقع و بیاساس است
که تمام ًا از کتاب مجالسالعشّ اق أخذ شده است.
قبل از توضیح دربارة  بیاعتباری کتاب مجالسالعشّ اق بهتر است عبارت آقا مح ّمدعلی
صاحب خیراتیّه را در ابتدای فصل مذکور بیاوریم .وی میگوید:
«از جمله بِدَ ع محرّمة صوفیان ،تعشّ ق است با أمردان و نامحرمان زنان ،چنانکه بسیاری
سالعشّ اق
از آن از کتاب نفحات گذشت .و سلطان حسین بایقرا در کتاب مجال 
1
بسیار از آنها را نقل نموده است».
وی سپس به نقل مطالب کتاب مجالس میپردازد.
در نقد این کالم میگوئیم:
ا ّو ً
ال در سراسر کتاب نفحات ،مواردی که به عشق مجازی مشاهیر عرفا اشاره شده و
حکایتی نقل شده است ،شاید از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکند .و در بخش اوّل کتاب
عباراتی را از جامی مؤل ّف نفحات آوردیم که نشان میداد وی و سایر مشایخ اهل سنّت نیز نسبت
 .1خیراتیّه ،ج  ،2ص .139
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به مسألة عشق مجازی نظر مساعدی نداشتهاند.
سالعشّ اق باید گفت :ساختگی و خیالیبودن اکثر حکایات
و ثانی ًا در مورد کتاب مجال 
موجود در این کتاب بر اهل تحقیق پوشیده نیست ،به طوری که تقریب ًا تمامی کسانی که به این کتاب
و مؤل ّف آن اشاره کردهاند ،بدان تصریح نمودهاند؛ 1لذا مطالب آن به هیچ وجه قابل استناد نمیباشد.
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برخی این کتاب را به سلطان حسین بایقرا متوفّای  912هجری از نوادگان تیمور گورکانی
نسبت دادهاند؛ امّا حقّ این است که نویسندة آن امیر کمالالدین حسین گازرگاهی از مدّ عیان تصوّف
در قرن نهم و دهم هجری است که آنرا در سنة  908به نام سلطان حسین بایقرا تألیف نموده است .
ظهیرالدین محمّد بابر متوفّای 937ق که از معاصرین گازرگاهی است ،در کتاب توزک خود آنجا
که رجال دورة سلطان حسین مزبور را نام میبرد ،دربارة این کتاب و مؤل ّف آن چنین مینویسد:
«دیگر کمالالدین حسین گازرگاهی بود؛ اگر چه صوفی نبود ،متصوّف بود  .در پیش
علیشیربیگ این چنین متصوّفان جمع شده ،وجد و سماع میکردهاند ...دیگر تصنیفی که توان
سالعشّ اق نام ،به نام سلطان حسین میرزا بسته نوشته است؛
گفت او را نبود ،یک تصنیفی دارد مجال 
بسیار سست و اکثری دروغ بیمزه و بیادبانه حرفها نوشته ،از بعضی سخنان بوی کفر میشنوند،
چنانکه خیلی از أنبیا و بسیاری از أولیا را به عشق مجازی منسوب ساخته ،از برای هر کدام معشوقی
2
و محبوبی پیدا کرده.»...
مجعول و کذب بودن مطالب کتاب مجالسالعشّ اق ظاهرا ً بر صاحبان تحفه و خیراتیّه نیز
نباید مخفی مانده باشد ،چرا که مؤل ّف مجالس در صدر کتاب خود ،قبل از همه ،وجود مقدّ س
امام ششم حضرت صادق علیهالسّ الم را در صف عشّ اق مجازی ذکر نموده است!!! تو خود حدیث
3
مفصل بخوان از این مجمل!
ّ
 .1رک الذريعة ،ج  ،19ص  362و363؛ تاریخنظمونثردرایرانودرزبانفارســی ،ج  ،1ص  255 ،232و 284؛ دانشــنامة 
ادبفارســی ،ج  ،3ص 870؛ مقالة «تحلیلی بر کتاب مجالسالعشّ اق» در مجلة تحقیقاتاسالمی ،سال ششم ،شماره 1
و  ،2بهار و تابستان 1370؛ و همچنین مقدّ مة چاپ جدید مجالسالعشّ اق.
 .2تاریختذکرههایفارسی ،ج  ،2ص  757به نقل از توزکبابری ،ص 112؛ توزک بابری یا بابرنامه عنوان تألیفی است
که ظهیرالدین محمّد بابر ،پادشاه مؤسّ س سلسلة تیموری هند ،در باب وقایع و سوانح از ابتدای سلطنت خود تا حال
ارتحال به زبان ترکی نگاشته است.

 .3الزم به ذکر است صاحب خیراتیّه که حکایات عشقبازی عرفا را به واسطة تحفةاألخیار از مجالسالعشّ اق نقل میکند ،بعد
از نقل جریان عشقبازی خواجه عبداللـه انصاری در ادامه با تحریف در عبارات ،جریان عشقبازی امام صادق علیهالسالم را
به إلهینامة خواجه نسبت میدهد و به این بهانه به تکذیب و تشنیع وی میپردازد .حال آنکه در إلهینامه چنین مطلبی وجود
ملمحمّدطاهر نیز که ناقل اصلی مطلب اســت صراح ًة این جریان را ساخته و پرداختة مؤل ّف مجالس دانسته
ندارد ،و نیز ّ
است! حجم اینگونه اشتباهات و تحریفات و نسبتهای کذب و خالف واقع در کتاب خیراتیّه ـ که عمدة آنها قطع ًا عمدی
است ـ حیرتآور است و نشانگر این است که مؤلف در این کتاب به هیچ وجه بنای بر رعایت تقوا و انصاف نداشته است!

 .5شیخ محمود شبستری و عشق مجازی

از جمله مواردی که صاحب خیراتیّه سامحهاللـه از کتاب مجالسالعشّ اق نقل میکند ،حکایت
تعشّ ق شیخ محمود شبستری است 1.وی همین مطلب را ،در مجلّد اوّل خیراتیّه از ریاضالشعراء
این چنین نقل مینماید:
«قدوة واصالن ،و زبدة عارفان؛ مثنوی گلشنراز از اوست ،و همچنین رسالة شاهد نام
در شرح حال عاشق و معشوق ،به نام یکی از أقربای شیخ اسماعیل بُستی که تعلّقی
نراز مطمح نظرش او بوده .جماعتی وی
به او به همرسانده نوشته ،بلکه در نظم گلش 
را از عشق آن جوان منع میکردند ،در جوابشان این رباعی را بیان فرمود:
جـــز آتـــش عشـــق در دلـــم ســـوز مبـــاد
روزی کـــه دلـــم شـــاد نباشـــد بـــه غمـــش

ج ــز ع ــارض آن ش ــمع ش ــب اف ــروز مب ــاد
در گـــردش ایّـــام مـــن آن روز مبـــاد»

امّا صاحب خیراتیّه به نقل اینمطلب اکتفا نکرده ،بلکه پس از اتمام آن ،به ذکر حدیثی از
امام صادق علیهالسالم در مذمّت عشق پرداخته و سپس مینویسد:
ِ
حدیث موضو ِع « َمن عشق» 2است که قبل از این مذکور
«اگر نظر شبستری به
شد ،میبایست که کتمان کند که کسی مطّ لع نگردد؛ و شاید نظر به شدّ ت شهوت
نفسانی ،قطع نظر از شرط کتمان فرموده و تقلید نووی شافعی در إطالق و بیقیدی
3
نموده».
أقول :در مطالبی که صاحب خیراتیّه از مجالسالعشاق و ریاضالشعراء 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 میپردازیم:
اوّل :در مورد نقل ریاضالشعراء باید گفت :صاحب این کتاب ـ میرزا علیقلیخان واله
4
داغستانی متوفّای 1170ـ خود تصریح نموده که این جریان را از کتاب مجالسالعشّ اق أخذ نموده،

 .1خیراتیّه ،ج  ،2ص .147
عف فمات فهو شهید» است.
 .2مراد روایت نبوی «من عشق و کتم و ّ
 .3همان ،ص  67و68؛ آقا محمّدعلی در جای دیگری مینویسد:
«شیخ محییالدین ن ََووی از علمای شافعیّه در باب شهید عشق مطلق فرموده و شرط کتمان و عفاف
[که در حدیث مذکور شده بود] ننموده ،بلکه عقیب ذکر مسألة شهیدی که غسل ندارد ،از جملة آن
شمرده کسی را که به عشق بمیرد ،با وجود آنکه حکم کرده است به حرمت نگاهکردن به پسر ساده،
خواه به شهوت باشد و خواه بدون شهوت!» (همان ،ج  ،1ص  85و.)86
 .4تذکرة ریاضالشعراء ،ج  ،4ص .2000
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و عنقریب گذشت که کتاب مجالس از لحاظ تاریخی مطلق ًا قابل استناد نمیباشد.
دوّم :در مورد رسالة  شاهد و هویّت آن؛ میگوییم :از این رساله که گاهی شاهدنامه نیز
خوانده میشود ،اثری بر جای نمانده است تا بتوان راجع به محتوای آن قضاوت قطعی نمود 1.لیکن
از عباراتی که خود شیخ شبستری در حقّالیقین در توصیف این رساله آورده ،برمیآید که رسالة 
شاهد در بیان تحلیل علمی و بررسی ِحکمی و معرفتی مسألة عشق مجازی میباشد 2،کما اینکه
چنانکه گذشت صدرالمتأل ّهین و جمعی دیگر از أعاظم نیز که به طرح این مسأله پرداخته بودند ،از
همین جنبه بوده است.
همچنین عبارت شیخ محمد الهیجی شارح گلشنراز ،در توصیف این رساله نیز مؤیّد همین
نراز مینویسد:
مطلب است .وی ذیل بیت زیر از گلش 
بـــدو گفتـــم چـــه حاجـــت کایـــن مســـائل
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نوشـــتم بارهـــا انـــدر رســـائل

«و از جملة آن رسائل که فرموده ،رسالة  حقّالیقین و رسالة  شاهد و رسائل دیگر
است که تصنیف این بزرگ است ،و فیالحقیقه ،رسائل چندند که دادِ سخنان
3
معارف و تحقیق در آن داده شده».
به هر روی آنچه مسلّم است این است که صاحب مجالسالعشّ اق 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 مجالسالعشّ اق کما اینکه از نام آن پیداست ،اص ً
ال به غرض جمعآوری مطالب
مربوط به عشق و عاشقی تألیف شده و هر کس آن را مختصر تورّقی نموده باشد ،دریافته است که
گازرگاهی به أدنی مناسبتی عرفا و اهل تصوّف را به عشق مجازی نسبت میدهد؛ چه از این بهتر
که در ِعداد تألیفات شبستری رسالهای به عنوان شاهد ذکر شده باشد؟
نراز نیز همان جوان خوشسیما مطمح نظر شیخ بوده
سوّ م :امّا در مورد اینکه «در نظم گلش 
است»؛ میگوئیم :این نسبت از نسبت سابقی که به شیخ شبستری داده شده ،به مراتب سخیفتر و
نراز شاهکار منظوم عرفانی ادبی شیخ محمود شبستری
بیپایهتر و کذب آن روشنتر میباشد .گلش 
در پاسخ به سؤاالت امیر حسینی هروی است ،که توسط فرستادهای ،از خراسان به محضر وی
ارسال داشته است .این سؤاالت هنگامی به دست شبستری میرسد که وی در مجلسی در حضور
استاد و پیر خود بوده است .آن پیر که برخی او را بهاءالدین تبریزی دانسته و برخی شیخ امینالدین
نامیدهاند ،به شبستری پیشنهاد پاسخدادن به سؤاالت را نموده است .وی ابتدا سر باززده ،امّا در ادامه
 .1رک مجموعهآثارشیخمحمودشبستری ،مقدمة مصحّ ح ،ص 8؛ مفاتیحاإلعجاز ،مقدّ مة مصحّ حین ،ص بیستوسه.
 .2حقّالیقین (مطبوع در مجموعهآثارشبستری) ،ص .303
 .3مفاتیحاإلعجاز ،ص 34

به توصیة همان پیر ،در همان مجلس بالبداهه اقدام به پاسخ منظوم آن سؤاالت نموده ،سپس آنها را
به حامل نامه داده و وی باز میگردد.
پس از بازگشت فرستاده ،همان استاد کامل و پیر طریق ،از شبستری در خواست افزودن بر
1
اشعار را میکند و وی به توفیق خداوند ،در ساعتی چند ،مثنوی گلشنراز را میسراید.
سؤاالت مذکور و به تبع پاسخهای شبستری بدانها ،تمام ًا در مورد معارف بلند عرفانی و
مطالب مربوط به سیروسلوک و شرح اصطالحات و رموز اهلمعرفت است .شبستری ،خود در
ابتدای گلشنراز این چنین آورده است:
گذشـــته هفـــت و ده بـــا هفتصـــد ســـال
رســـولی بـــا هـــزاران لطـــف و احســـان
بزرگـــی کانـــدر آنجـــا هســـت مشـــهور
همـــه اهـــل خراســـان از کِـــه و مِـــه
جهـــان را ســـور و جـــان را نـــور أعنـــی
نوشـــته نامـــهای در بـــاب معنـــی
در آنجـــا مشـــکلی چنـــد از عبـــارات
بـــه نظـــم آورده وپرســـیده یکیـــک
رســـول آن نامـــه را برخوانـــد آنـــگاه
در آن مجلـــس عزیـــزان جملـــه حاضـــر
یکـــی کـــو بـــود مـــردی کاردیـــده
مـــرا گفتـــا جوابـــی گـــوی در دم
بـــدو گفتـــم چـــه حاجـــت کایـــن مســـائل
بلـــی گفتـــا ولـــی بـــر وفـــق مســـئول
پـــس از الحـــاح ایشـــان کـــردم آغـــاز

ز هجـــرت ناگهـــان در مـــاه شـــوّال
رســـید از خدمـــت اهـــل خراســـان
بـــه اقســـام هنـــر چـــون چشـــمة نـــور
بگفتـــه کـــو در ایـــن عصـــر از همـــه بـــه
امـــام ســـالکان ســـیّد حســـینی
فرســـتاده بـــ ِر اربـــاب معنـــی
ز مشـــکلهای اصحـــاب اشـــارت
جهانـــی معنـــی انـــدر لفـــظ انـــدک
فتـــاد احـــوال آن حالـــی در افـــواه
بدیـــن درویـــش مســـکین گشـــته ناظـــر
ز مـــن صـــد بـــار ایـــن معنـــی شـــنیده
کـــز آنجـــا نفـــع گیرنـــد اهـــل عالـــم
نوشـــتم بارهـــا انـــدر رســـائل
ز تـــو منظـــوم میداریـــم مأمـــول
2
جـــواب نامـــه در الفـــاظ ایجـــاز

و بالجمله اشخاصی که گلشنراز را دیده باشند ،میدانند که مباحث آن هیچ ارتباطی با
عشق مجازی ندارد ،و حتّی از ابیات رمزگونهای 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 میآورد ،لیکن مابین همین ابیات اشارات و تعابیری دارد که نشان میدهد
مراد وی ،از «بت ترسابچه» ظاهر اوّلی آن نیست .و بالتبع شارحین گلشن نیز در تفسیر این ابیات
 .1رک تذکرة ریاضالعارفین ،ص 221؛ مفاتیحاإلعجاز ،مقدمة مصحّ حین ،ص پنج.
 .2گلشنراز (مطبوع در مجموعهآثارشبستری) ،ص .68
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آنها را صراح ًة ناظر به مطالب عرفانی دانستهاند.
شیخ در گلشنراز به حدّ ی یکپارچه و سلیس و صریح در مطالب إلهی و معرفتی دادِ سخن
داده است که بعض ًا شخصیتهایی که چه بسا مخالف با عرفان محسوب میشوند ،بدان تصریح
کرده و زبان به تمجید آن گشودهاند .از جمله مرحوم سیّد محمّدباقر خوانساری صاحب روضات
1

رضواناللـهعلیه در ترجمة شبستری مینویسد:
«هو العارف الحکیم الرب ّاني...صاحب گلشنراز الذي جمیعه في مراتب الحکمة و
2
الموعظة بنظم ملیح».
باری ،از قضا یکی از سؤاالتی که امیر حسینی در ضمن أسئلة خود از شبستری نموده ،همین
است که مراد از «شاهد» در عبارات اهل معرفت چیست؟
شــراب و شــمع و شــاهد را چــه معنــی اســت؟

خراباتیشـــدن آخـــر چـــه دعـــوی اســـت؟

شیخ در پاسخ این سؤال میفرماید:
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شــراب و شــمع و شــاهد عیــن معنــی اســت
شـــراب و شـــمعُ ،ســـکر و ِ
ذوق عرفـــان
شـــراب اینجـــا زجاجـــه ،شـــمع مصبـــاح
ز شـــاهد بـــر دل موســـی شـــرر شـــد
ـری اس ــت
ش ــراب و ش ــمع ،ج ــام و ن ــور أس ـ َ
شـــراب و شـــمع و شـــاهد جملـــه حاضـــر
شـــراب بیخـــودی در کـــش زمانـــی
بخـــور مـــی تـــا ز خویشـــت وارهانـــد
ش ــرابی خ ــور ک ــه جام ــش روی ی ــار اس ــت
شـــرابی را طلـــب بیســـاغر و جـــام
شـــرابی خـــور ز جـــام وجـــه باقـــی
َطهـــور آن مـــی بـــود کـــز لـــوث هســـتی

کـــه در هـــر صورتـــی او را تجلّـــی اســـت
ببیـــن شـــاهد کـــه از کـــس نیســـت پنهـــان
بُـــود شـــاهد فـــروغ نـــور ارواح
شـــرابش آتـــش و شـــمعش شـــجر شـــد
ولـــی شـــاهد همـــان آیـــات کبـــری اســـت
مشـــو غایـــب ز شـــاهد بـــازی آخـــر
مگـــر کـــز دســـت خـــود یابـــی امانـــی
وجـــود قطـــره بـــا دریـــا رســـاند
پیالـــه چشـــم پـــاک بادهخـــوار اســـت
شـــرابی بـــاده خـــوارِ ســـاقی آشـــام
«ســـقاهم رب ّهـــم» او راســـت ســـاقی
3
تـــرا پاکـــی دهـــد در وقـــت مســـتی

و امّا چهارمین و آخرین مورد اشکال ،مربوط به قضاوت شخصی صاحب خیراتیّه راجع به
عشقبازی شبستری است .اکنون پس از طرح اشکاالت سهگانة فوق ،شاید بد نباشد دوباره عبارت
 .1به عنوان مثال :رک مفاتیحاإلعجاز ،ص 588؛ راز دل ،ص .460
 .2روضاتالجنّات ،ج  ،8ص .132
 .3گلشنراز (مطبوع در مجموعهآثارشبستری) ،ص  100و.101

آقا محمّدعلی بهبهانی را ذکر نمائیم:
ِ
حدیث موضو ِع « َمن عشق» است که قبل از این مذکور شد،
«اگر نظر شبستری به
میبایست که کتمان کند که کسی مطّ لع نگردد؛ و شاید نظر به شدّ ت شهوت
نفسانی قطع نظر از شرط کتمان فرموده ،و تقلید ن ََووی شافعی در اطالق و
1
بیقیدی نموده».
در اینجا ما در مقام پاسخ نیستیم ،چراکه این کالم اص ً
ال پاسخی ندارد؛ و پاسخ آن ،از مطالب
گذشته نیز مشخّ ص است! ما صرف ًا از صاحب خیراتیّه چند سؤال میپرسیم:
آیا با استناد به منقوالتی که کذب و ساختگیبودن آن بر هیچ کس پوشیده نیست ،میتوان به
افراد نسبت قطعی داد و در مورد آنها قضاوت کرد؟! مگر در قرآن کریم نیامده بود کهَ :يـ َٰأ ُّ َيا ال َِّذي َن
ءامنُوا إِن جاءكُم َف ِ
ني 2؟
اس ٌق بِنَ َبإٍ َف َت َبيَّ نُوا َأن ت ُِصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َهـٰ َل ٍة َفت ُْصبِ ُحوا َع َل َما َف َع ْلت ُْم َنـ ِٰد ِم َ
َ َ ْ
َ َ
برفرض که مطالب مجالسالعشّ اق و ریاضالشعراء صحیح و مطابق با واقع باشد؛ از کدام
عبارت آنها به دست میآید که شبستری مبتال به عشق شهوانی بوده است؟ مگر خود حکما و عرفا
عشق را به دو قسم تقسیم ننموده و صراح ًة عشق شهوانی را مذموم نشمردهاند؟
گیریم که عشق نفسانی را تصوّر نکرده و نتوانستید تفاوت آن را با عشق شهوانی دریابید،
امّا آیا این همه تصریحات بزرگان در تفکیک بین این دو قسم ،حتّی احتمال اینکه مطلب غیر از آن
چیزی است که شما متوجّ ه شدهاید را موجب نشد؟!
ص َو ا ْل ُف َؤا َد ك ُُّل ُأو َلـ ِٰئ َك ك َ
َان َعنْ ُه
ف َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنَّ َّ
چطور شد که
آیة و َل َت ْق ُ
َ
الس ْم َع َو ا ْل َب َ َ
َم ْس ُئ ً
ول  3را در اینجا در زیر خاکهای نسیان انباشته نمودید ،و فقط در بحث «عدم حجّ یت ظنون»
در کتاب اصول از آن دم زدید؟!
چطور شد از بحث الف و الم در َأ َح َّلال َلـ ُه ا ْل َب ْی َع آن همه استفادههای عموم و اطالق و آن
ص َو ا ْل ُف َؤا َد که شد ،در اینجا
تفریع فروع کثیره را نمودید؛ اما در بحث از الف و الم َّ
الس ْم َع َو ا ْل َب َ َ
چشم بر دوختید و تأکید ك ُُّل ُأو َلـ ِٰئ َك را نادیده گرفتید؟!
تصور کردید که آنگاه که قلم در دستتان بود ،و قدرت داشتید چنین تهمتهایی را به
خاصّ ان درگاه ربوبی بزنید ،و آنها را منزوی کرده ،در زندا ِن عزلت و کنارهگیری از عامّة مردم رها
کنید ،آنان شما را یله و رها باز میگذارند؟!
رب العالمین ،ایستاده و از
خواهید دید که فرد فرد این افراد ،در مواقف عظیمه عند اللـه ّ
 .1خیراتیّه ،ج  ،1ص .68
 .2آیۀ  6از سورۀ  :49الحجرات.
 .3آیۀ  36از سورۀ  :17اإلسراء.
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شما مؤاخذه خواهند کرد که به چه دلیل و مستند قطعی به ما چنین نسبتهایی را به رایگان روا
داشتید ،و در محافل و مجالس درس و در البهالی کتابهای دینی و عقیدتی بر ما نثار کردید؟!
باری ،پایانبخش این فصل عباراتی باشد از عارف عالیقدر ،مفخر شیعة اثناعشریّه 1،شیخ
نجمالدین محمود بن عبدالکریم شبستری أعلیاللـهمقامهالشریف در رسالة منسوب به وی ،مسمّی
بالعارفین:
به مرات 
«ای عزیز هر چند تقوی بیشتر ،آینة  دل روشنتر گردد و آثار تجلیّات کبریا و
عظمت ،بیشتر تابد بر دل؛ که «أنا ِعند ال ُمنکسرة ِ قلوبُهم و ال ُمندرسةِ ُقبو ُرهم» .و
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
2
مرتضوی و أئمّة هدی علیهمالسّ الم قیام داشته باشد».
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 .1ظاهر عبارت حاجیخلیفه در ذیل رســالة مرآتالمحقّقین از شبســتری ،این اســت که وی از مصنّفین شیعه است
(کشــفالظنون ،ج  ،2ص 1649؛ و رک الذريعــة ،ج  ،18ص  .)226همچنیــن مرحوم حاج شــیخ آقابزرگ طهرانی
ســره در طبقاتأعالمالشــيعة وی را در ِعداد علماء شیعه در قرن هشــتم ذکر نموده است (طبقاتأعالمالشيعة،
قدّ س ّ
الحقائقالراهنة في المائةالثامنة ،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 تصوّف داشتهاند ،مذکور ساخته و شرح حال
آنها را بیان داشــته است ،معذلک از ذکر مشاهیر مشایخ عرفای شیعه مانند شاه نعمتاللـــه ولی ،شیخ آذری طوسی،
سیّد محمّد نوربخش ،شیخ صفیالدین اردبیلی و ...بکلّی خودداری کرده است (رک نفحاتا ُالنس ،مقدمة مصحّ ح ،ص
سیوهشــت؛ مجالسالمؤمنین ،ج  ،2ص  131ـ  133و 138؛ صفویهدرعرصۀدین ،فرهنگوسیاست ،ج  ،2ص  595ـ
)596؛ از همین جمله شیخ شبستری نیز میباشد .جامی علیرغم اینکه شبستری از أکابر فنّ عرفان و تصوّف محسوب
میگردد ،و علیرغم اینکه در ترجمة امیر حســینی هروی اشــاره به سؤاالت وی و جوابهای شبستری در گلشنراز
نموده ،ولی مطلق ًا اشارهای 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 میدانند؛ مقامی که به تصریح سیّد العرفاء الکاملین آیةاللـــه حاج میرزا علی قاضی قدّ سسرّه جز برای
معترفین به والیت أئمّة طاهرین علیهمالسالم حاصل نمیشود.
 .2مراتبالعارفین (مطبوع در مجموعهآثارشبستری) ،ص .393

 .6محییالدین عربی و عشق مجازی

یکی دیگر از شخصیتهای بزرگی که به عشق مجازی متّهم شده است ،عارف بزرگوار
شیخ محییالدین عربی است .ما ابتدا این اتّهام را از زبان یکی از مخالفین حکمت و عرفان از مکتب
تفکیک نقل مینمائیم و سپس به بررسی آن میپردازیم:
«فساد اخالقی ابنعربی در سیر صعود تأویل
بر مؤل ّف این نوشتار است در ادّعای نسبتی که به بزرگان عرفان و فلسفه میدهد
نهایت دقّت و تحقیق را داشته باشد ،تا خواننده و پژوهشگر محترم با رجوع به
تعصب و شخصیّتزدگی به صحّ ت ادّعای
منابع و مآخذ مذکور ،بدون هرگونه ّ
مطرح شده پیببرند.
در این قسمت مطالبی را نسبت به سیاست منزلی ابنعربی مطرح میکنیم تا بنگریم
آیا مدافعان ابنعربی ،توجیه و تأویلی برای فعل شرمآور ابنعربی ذکر میکنند؟ و
آیا میتوان تشخیص داد روش شوم و ضد اخالق ابنعربی برخاسته از تأویل کدام
مطلب وحیانی است؟
ابنعربی در کتب مختلف خود مطالب متعدّ د و متنوّعی نسبت به عشقورزیدن به
زنان پریچهره و دلربا دارد.
علّت تألیف کتاب ترجما ناألشواق را از زبان ابنعربی بشنوید که در ابتدا با این
بیت میآغازد:
ـمعت التر ُمــذيّ علــی المکیــن
«سـ ُ

إم ــام الن ــاس ف ــي البل ــد األمی ــن

برای شیخ مکینالدین که استاد بود ،دختری بود دوشیزه ،لطیفپوست ،الغرشکم،
باریکاندام ،که نگاه را در بند میکرد و محفل محفلیان را زینت میبخشید و بیننده
را دچار حیرت میکرد .نامش «نِظام» بود و لقبش «عین الشمس و البهاء» (چشمة 
نور و زیبائی)؛ گوشة چشمش فریبا و اندامش نازک و زیبا بود .چون سخن بسیار
میگفت سخن را درمانده میکرد ،و چون کوتاه میگفت ناتوان میکرد ...که اگر
روانهای ناتوان و بدسگال و بیمار نبود ،همانا من در شرح زیبائی خلقوخوی وی
داد سخن میدادم( ».مگر زوایای پنهانی از این بانوی اصفهانی باقی ماند؟)
در نظر ابنعربی ،آنانی که این شیوة عشقورزی را خالف حجّ ت قطعی عقل و
وحی میدانند ،روانهای بدسگال و ناتوان دارند!
ابنعربی به این مقدار توصیف بسنده نمیکند و در ادامه میگوید:
«او خورشید است میان عالِمان و حقّة لؤلؤ سربسته ،واسطة گردنبند مروارید به

203

عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
رشته کشیده ...سیمای فرشتگان دارد ...در نظم این کتاب با زبانی مناسب و دلپذیر
و عبارات غزل دلنشین وی را با نیکوترین زینتها آرایش دادیم ،زیرا او سؤال
مأمول و عذرای بتول است...پس در این کتاب هر نامی که ذکر میکنم ،از وی کنایه
میآورم؛ و به هر داری که ندبه میکنم ،دار او را قصد میکنم».

شیخ اکبر! در نهایت عطش عشق خود را نسبت به دختر مکینالدین در این بیت
به نمایش میگذارد:
مرضـــي مِـــن مریضـــة األجفـــان
طـــال شـــوقي ل ِ ِطفلـــةٍ ذات نثـــر
م ِــن بنــات الملــوک مِــن دار ف ٍ
ُرس
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ع ّلالنـــي بذکرهـــا ع ّلالنـــي
ِ
بیـــان
و نظـــامٍ و منبـــ ٍر و
م ِــن أج ــلّ الب ــاد م ِــن إصبه ــان

ـ بیماری من از عشق آن زیبای خُ مارچشم است! من را با یاد وی درمان کنید!
ـ عشق من به آن زیبای نازپروردة نازکبدن به درازا انجامید ،که صاحب نثر و نظام و
منبر است.
ـ از شاهزادگان سرزمین ایران ،از بزرگترین شهرهای آن سامان ،اصفهان است.
آیا داستان عشقبازی احیاکنندة دین! و اشعار سراسر شهوتانگیز وی نسبت به
1
بولدانداران به همین جا ختم میشود؟»
پیش از ورود به نکات قابلتوجّ ه در این تهمت ،سزاوار است توضیحی دربارة «نِظام» و
داستان تألیف دیوان ترجماناألشواق ارائه نمائیم.

 .6·1داستان سرودن منظومة ترجماناألشواق

محییالدین در سال  538ـ در حدود سنّ  40سالگی ـ وارد مکّ ة مکرّمه میشود و در آنجا
به دیدار علما و فضال و صلحای شهر میرود و به تعبیر خود وی ،در میان ایشان کسی را ندیده
که به مانند شیخ عالم مکینالدین اصفهانی به خود مشغول باشد .وی در محضر مکینالدین کتاب
2
ترمذی و برخی دیگر از کتب را َسماع مینماید و مدتی در مجالس وی ترّدد مینموده است.
شیخ مکینالدین دختری داشته است صاحب فضائل روحی و مکارم اخالق و مقام بلند
عرفانی ـ که به تعبیر مرحوم آيةاللـه مطهری از زنان عارفه بوده 3ـ به نام «نظام» که محییالدین به
 .1یافتههایوحیانی ،ص  148ـ .151
 .2ذخائراألعالق (شــرح ترجماناألشــواق) ،ص 21؛ دربارة این داستان همچنین رجوع کنید به محییالدین ابنعربی،
ص  75ـ  81و ص  96و.97
 .3عرفانحافظ ،ص .43

واسطة فضائل و مناقبش مجموعه اشعاری با نام ترجماناألشواق میسراید و آن را به وی تقدیم
1
میکند.
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
غصة فراق آنان نیز سخن گفته شده است.
فراوانی استفاده شده و از زنان و مدح جمال و ّ
پس از چندی این مجموعه به دست برخی فقهاء حلب میرسد و یکی از ایشان بدین
واسطه وی را مذمّت میکند و میگوید :گرچه این اشعار به زبان اهلعرفان و اصطالح ایشان است،
ولی در حقیقت مراد محییالدین از این اشعار خصوصیات ظاهری و جسمانی «نظام» و برخی
دیگر از زنان زیباروی بوده؛ و محییالدین چون به ظاهر از اهلصالح و دین است در پس پردة 
اصطالحات عرفانی ،خود را مخفی داشته و غرض حقیقی خود را که عشق و محبّت به آن زنان
3
است کتمان نموده؛ وگرنه در این اشعار از اسرار إلهیّه خبری نیست.
شیخ برای دفع تهمت در سال  611شرحی بر اشعار مزبور به نام ذخائراألعالق مینگارد
و تمام ابیات را بر وفق مصطلحات عرفانی تفسیرنموده ،و معانی إلهی آن را تبیین میکند؛ و بعدا ً
همین اشعار را با شرح آن در حلب بر عدّ های از فقهاء قرائت نموده و ایشان سماع نموده ،و فقیهی
4
که وی را متّهم به فساد کرده بود توبه مینماید.
شیخ در این شرح تصریح میکند 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 میباشد.
مثال دیوان ترجما ناألشواق 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
 .1ذخائراألعالق ،ص  22و 23؛ تاریخ سرودن این اشعار دقیق ًا معلوم نیست؛ چون محییالدین تا مدّ تها بعد با خانوادة 
مکینالدین در ارتباط بوده و در سفرهای بعدی خود به مکه نیز با ایشان دیدار داشته است (رک محییالدین ابنعربی،
ص  .)91جناب محترم آقای دکتر جهانگیری ادعا نمودهاند که سرودن این اشعار در  598آغاز شده ،و به احتمال بسیار
در  610یا ( 611پنجاه سالگی محییالدین) تمام شده است (مجموعة مقاالت «»2؛ عرفان و فلسفة اسالمی ،ص.)245
 .2همان ،ص.248

 ...« .3سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ینکر أنّ هذا من األسرار اإللهيّة و أنّ الشیخ یتستّر لکونه منسوب ًا إلى الصالح و
الدین( ».ذخائراألعالق ،ص.)24
 .4همان ،ص .24
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تمثیل نحوی میتواند از نام محبوب مدد بگیرد و اگر محبوب او فرض ًا (محمود) نام داشته باشد در
ابواب مختلف نحو چنین مثال بزند :بلغ محمو ٌد ال ُعلی ،لعلّ الحبیب ٍ
الصدیق ،إنّ
آت ،عسی أن نزور ّ
محمودا ً أشرف الناس ،خُ ُلقک محمود ٌة و أنت محمو ُد الخصال و...
در چنین کتابی گرچه نه اشعار غزلیات عرب از معنای خود خارج شده و نه در مثالهای
مزبور لفظ در معنای َع َلمیِ معهود (محمود) استعمال شدهاست ،ولی همگان ابراز محبّت نویسنده
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را به محبوب خویش میفهمند و در حقیقت این موارد مدلول طولی الفاظ است که از آن استعمال
1
در بیش از یک معنا نیز الزم نمیآید.
غرض مستقیم محییالدین نیز در دیوان ترجما ناألشواق همان معانی عرفانی عالی است و
اظهار محبّت به «نظام» به عنوان مقصودی در طول آن قرار گرفته است و با تأمّل در این اشعار به
راحتی میتوان فهمید که این اشعار با تنوّع موضوعات و تشبیهات و نکات پیچیدهای که در آن آمده
و اوصافی که بیان شده نمیتواند دربارة یک شخص انسانی (نظام) سروده شده باشد ،بلکه اشاره
به حقائقی مجرّد است که درپس پردة آن به «نظام» نیز اظهار محبّت شده است .
محییالدین در بیان همین حقیقت می فرماید:
«فقلّدناها من نظمنا في هذا الکتاب أحسن القالئد ،بلسان النسيب الرائق و عبارات
ّهت على ما عندنا من العالقة اهتمام ًا
الغزل الالئق ...فأعربت عن نفس توّاقة و نَب ُ
باألمر القديم و إيثارا ً لمجلسها الکريم .فکلّ اس ٍم أذکره في هذا الجزء فعنها أکني
و کلّ دار أندبها فدا َرها أعني( ».با اشعاری که در این کتاب سرودیم ،زیباترین
گردنبند را برگردن او افکندیم ،با زبان اشعار عاشقانة شیوا و دلانگیز و تعابیر
غزلی شایستة او ...و با این اشعار از قلبی مشتاق پرده برافکندم و بر تعلّقی که میان
ما بوده [او را] آگاه نمودم و هدف من اهتمامورزیدن به حرمت و دوستی قدیمی
او و مجلس و محفل کریمانهاش بود .پس هر اسمی که در این دیوان ذکر میکنم
کنایه از اوست و هر خانهای که از فراقش ندبه سر میدهم مرادم خانة اوست).
وی دقیق ًا به دنبال این عبارات میگوید:
«و لمأزل فيما نظمته في الجزء على اإليماء إلى الواردات اإللهيّة و التنزّالت الروحانيّة
و المناسبات العِلویّة جری ًا على طریقتنا ال ُمثلى؛ فإنّ اآلخرة خیر لنا من ا ُالولى و
 .1ابراز 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 ،حتم ًا این فعل او غرضی داشته و غرضی
ِ
متصور نیست ،گرچه لفظ در آن استعمال نشود؛ همانطور که صفت دال
محبوب مسمّی به محمود ّ
جز اظهار محبّت به
بر نفی غیر نیست ولی آوردن آن در مقام بیان گاهی دال بر انتفاء حکم از غیر آن میباشد.

لعلمها رضياللـهعنها بما إلیه اُشیر و الینبّئک مثل خبیر .و اللـه یعصم قاري هذا
الدیوان من سبق خاطره إلى ما الیلیق بالنفوساألبیّة و الهِممالعلیّة ،المتعلّقة با ُالمور
رب غیره واللـه یقول الحقّ و هو یهدي السبیل».
السماویّة ،آمین بعزّة من ال ّ
(در اشعاری که در این مجموعه سرودم همواره اشاره به واردات إلهی و تنزّالت
روحانی و مناسبات ِعلوی داشتم و در آن بر همان روش و طریقة ما اهل معرفت
که نیکوترین طریقه است حرکت نمودم؛ چرا که آخرت برای ما از دنیا بهتر و
برگزیدهتر است و او (نظام) رضیاللـهعنها به آن معانی و حقائقی که بدان اشاره
میکنم آگاه است و الینبئک مثل خیبر .و خداوند خوانندة این دیوان را حفظ نماید
از اینکه خاطر او به سوی اموری کشیده شود که به نفوس بلندمنش و همّتهای
عالیهای که به امور سماویّه متعلّق و بسته است ،سزاوار نمیباشد .آمين بعزّة من ال
رب غيره واللـه يقول الحق و هو یهدي السبيل).
ّ
و در ادامه عبارات میگوید:
ف ربانيّة و أنوارإلهيّة و أسرار روحانيّة و علوم عقليّة و تنبيهات
«اُشير بها إلى معار 
شرعيّة؛ و جعلت العبارة عن ذلک بلسان الغزل و التشبيب لتعشّ ق النفوس بهذه
العبارات ،فتتوفّر الدواعي على اإلصغاء إليها؛ و هو لسان کلّ أديب ظريف روحانيّ
لطيف .و قد نبّهت على المقصد ذلک بأبيات و هي( »...:اشاره میکنم با این اشعار
به معارفی رب ّانی 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 ایننوع
تعبیرات عالقمندند و لذا انگیزههایشان بر گوش فرادادن به اینگونه اشعار فزونی
مییابد؛ و این زبان (زبان غزل) زبان هر ادیب زیرک و ظریف و روحانی و لطیف
میباشد .به این هدف در ضمن اشعاری اشاره کردم ،و آن اشعار اینست.)..:
سپس در خالل شانزده بیت توضیح میدهد که:
«هرچه در این دیوان از منزلگاهها و أطالل سخن میگویم و هر جا از «ها» یا «یا» یا
«هو» یا «هی» یا «هم» یا «هنّ » یا «هما» استفاده میکنم؛ یا از ابر و شکوفه و ساربانان
و ماههای شبچهارده که در خیمهها پنهان شدهاند و خورشیدها و گیاهان و برقها
و رعدها و بادها و صبا و جنوب و راهها و کوهها و تپهها و باغها و قرقگاهها و
دوست و کوچ و رحیل و زنان و امثال آن یاد میکنم ،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 طلبکن تا بفهمی و بدانی».
باری ،باید دانست که محییالدین در زمان سرودن این اشعار حدود چهل تا پنجاه سال
داشته ،و «نظام» دختر مکینالدین در هنگام اوّلین دیدار محییالدین با وی ظاهرا ً دختری کمسنوسال
در حدود ده دوازده ساله بوده که محییالدین از وی به ُ
«طفيلة» تعبیر مینماید؛ و از این تعبیر بدست
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میآید وی هنوز به رشد کامل جسمی نرسیده بوده است ،ولی در عین حال صاحب مقامات و
معارفی بوده و به نقلی از شاگردان عرفانی محییالدین بوده و از دست وی خرقه دریافت نموده
2
است.
محییالدین در زمان رفتن به مکّ ه از بزرگان اهل علم و حدیث و فقاهت محسوب میشده
است و هنگامی که در مکه اقامت نموده در بین عالمان آن دیار مشا ٌرإلیه بالبنان بوده و بزرگان ،به
حضور در محضر وی تبرّک میجستهاند 3و مشهور به زهد و ورع و قداست بوده است؛ چنانکه
معاصرین وی همه او را به این صفات ستودهاند و نسبت به زهد و تقوای او اظهار إعجاب نمودهاند
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 دربارة 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 متأسّ فانه مخالفین
محییالدین ـ مانند نویسندة مزبور ـ که مقیَّد به رعایت امانت در نقل نیستند آن را تقطیع نموده و
بدون قرائن صدر و ذیل حکایت میکنند ،و خوانندة بیاطالع نیز از آن همان چیزی را میفهمد که
مخالفان محییالدین میخواهند ،نه حقیقت داستان را.

 .6·2اشتباهات منتقد محییالدین

پس از این مقدّ مه باز میگردیم به بررسی اشتباهات نویسندة مزبور.
اوّلین مسألهای که در این عبارات خود را نشان میدهد این است که نویسنده ،بزرگان
را قیاس به خود نموده است .وی که مدّ عی 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
مدّ عا میداند 4،در اینجا نیز محبّت محییالدین به «نظام» را قیاس بر محبّتهای خود نموده و آن را
 .1همان ،ص  23ـ .26
 .2عرفانحافظ ،ص 43؛ محییالدین ابنعربی ،ص .85
 .3االغتباطبمعالجةابنالخیّاط ،ص .178
 .4عبارت او در این باره در بخش «نقد» گذشت؛ رک ص ،134اشکال چهارم تا ششم.

شهوانی پنداشته است ،و اشعار او را شهوتانگیز شمرده و تعابیری زشت دربارة وی به کار برده
است .باید گفت:
کار پـــاکان را قیـــاس از خـــود مگیـــر

گرچـــه باشـــد در نوشـــتن شـــیر شـــیر

چنانکه گذشت محییالدین در خالل این شرح نیز اشاره میکند که در این اشعار خبری

از محبّتهای زمینی نیست ،و خواننده را برحذر میدارد که چنین سوءظنّی نسبت به او پیدا کند.
مجموعه مدائحی نیز که او در آغاز شرح این اشعار از «نظام» بیان میکند ،نشانگر همین
محبّت إلهی است و در آن اثری از شهوت حیوانی دیده نمیشود .که سزاوار است با بررسی عبارات
وی این امر را دنبال کنیم .
قبل از بررسی عبارات خوبست بدانیم که نویسندة مزبور بر حسب تمایالت شخصی و
غیرصادقانة خویش ترجمهای از عبارات محییالدین ارائه نموده که با اهداف وی هماهنگ بوده و
خواننده را به خطا میاندازد.
به عنوان مثال وی در ترجمة« :ساحرة الطرف عراقيّة الظرف» آورده است« :گوشة چشمش
فریبا و اندامش نازک و زیبا بود»؛ در حالیکه ترجمة  آن چنین است« :نگاهش (یا چشمش)
سحرآمیز (یا جادوگر) و در زیرکی (یاجمال) به مانند زنان عراقی بود».
همچنین در ترجمة« :و کان لهذا الشیخ رضياللـهعنه عذراء ُطفيلة هیفاء» آورده است« :برای
شیخ مکینالدین دختری بوده دوشیزه ،لطیف پوست ،الغر شکم ،باریک اندام» که گویا «طفيلة»
را مصغّر « َطفلة»  به فتح طاء و مشتق به معنای« :الناعمة الرخيصة» فرض نموده است؛ در حالیکه
ظاهر عبارت این است که مصغّر « ِطفلة» به کسر تاء به معنای کمسنّ و سال باشد 1 .و تصغیر آن
یا تصغیر ترحّ م و یا اشاره به کوچکی نسبی جثة وی باشد؛ زیرا اگر ُطفيلة تصغير َطفلة باشد ،ا ّوالً
تصغیر آن بدون تصغیر «عذراء» و «هیفاء» خالی از وجهی روشن است؛ و ثانی ًا أولی این است که
گفته شود «طفيلة عذراء هيفاء» و بر فرض اينکه تصغير « َطفلة» باشد باید به نازک یا نازکبدن یا
نرمتن ترجمه شود.
و همچنین «هیفاء» به معنای باریکمیان یا باریکاندام است ،و لذا ترجمة صحیح عبارت
چنین است« :دختری دوشیزه ،کمسال و باریکاندام» یا «دختری دوشیزه ،نازکبدن و باریکاندام».
و همچنین در ترجمة« :علیها مسحة َم َلک» آورده است« :سیمای فرشتگان دارد»؛ در حالیکه
ترجمة صحیح آن چنین است« :در او اثری یا نشانی از فرشتگان وجود دارد» و هیچ قرینهای نیست
که نشان دهد وجهشبه ،جمال ظاهری است ،بلکه سیاق عبارت بیشتر اقتضاء دارد که مراد شباهت
 .1و نیز از آنجا که در عرف متداول آن زمان دختران در ســنین پائینی ازدواج میکردهاند ،از دوشیزهبودن وی میتوان
حدس زد که سنّش کم بودهاست .
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به فرشتگان در جهات معنوی باشد.
با توجه به آنچه گفته شد روشن میشود که جناب محییالدین در میان یکصفحه توصیف
از «نظام» اصفهانی از خصوصیات ظاهری وی فقط همینمقدار بیان نموده است که« :دختری
دوشیزه ،کمسال (یا نازکبدن) و باریک اندام که نگاه را در بند میکرد و بیننده را به حیرت در
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میآورد .و نگاهش سحرکننده و زیرکی (یاجمالش) به مانند زنان عراقی بود».
اگر در این عبارات دقّت شود میبینیم 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 میشود ،هیچ نکتهای بیان نکردهاست .و از خوف نفوس ضعیف که به
سرعت به مرض دچار شده و به اغراض شهوانی میل میکنند ،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 خُ لقیّات اوست .مانند اینکه« :او از عابدات ،عالمات ،زاهدات ،سائحات،
و بزرگ حرمین و تربیتشدة 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 سربستة عطر و نگین
2
بزرگ گردنبند و یگانة روزگار و کریمة عصر و بلندهمّت و بزرگ محفل و مجلسش میباشد و.»...
 .1ظاهرا ً نویسنده ترجمة عبارات را از کتاب محییالدینابنعربی برداشته و هیچ اشارهای به منبع آن ننموده است .در
هر حال برخی از این ترجمهها گرچه فینفسه صحیح است ،ولی در این مقام کام ً
ال خطاست؛ زیرا در مقام نشاندادن
میــزان توصیفــات محییالدین از وی ،در یک ترجمة صادقانه نمیتوان به جای هر کلمه چند لفظ مترادف یا مشــابه
قرار داد .
 .2اصل عبارت او چنین است:
«و کان لهذا الشــیخ رضياللـــهتعالىعنه بنت عــذراء طفیلة هیفاء تقیّد النظــر ،و تزین ال َمحاضر و
المحاضر ،و تحیّر المناظر ،تســمّى بالنظام ،و تلقّب بعین الشــمس والبهاء ،من العابدات ،العالمات،
ُ
الســائحات ،الزاهدات ،شــیخة الحرمین ،و تربیة البلد األمین األعظم بال َمین؛ ساحرة الطرف ،عراقیّة
قس
الظرف .إن أســهبت أتعبت ،و إن أوجزت أعجزت ،و إن أفصحت أوضحت .إن نطقت خَ رِس ّ
قصر السموأل خطاه ،و أغرى و رأى بظهر
ن ســاعدة ،و إن کرمت خنس معنبن زائدة .و إن وفّت ّ
ب
الغرر و امتطاه .و لوال النفوس الضعیفة السریعة األمراض ،السیّئة األغراض ،ألخذت في شرح ما أودع
المزن؛ شمس بین العلماء ،بستان بین
اللـهتعالى في خلقها من الحسن ،و في خُ ُلقها الذي هو روضة ُ
ا ُالدباء ،حقّة 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 َم َلک ،و همّة ملِک ،فراعینا في صحبتها کریم ذاتها ،مع ما انضاف إلى ذلک
من صحبة العمّة و الوالد ،فقلّدناها من نظمنا في هذا الکتاب أحســن القالئد ،بلسان النسیب الرائق و

اینگونه توصیفات بهترین شاهد برای تعیین نوع محبّت محییالدین است که محبّتی است
نفسانی و به دور از شائبة شهوت که به تعبیر مرحوم صدرالمتأل ّهین در این محبّت بیشتر إعجاب
و خوشایندی عاشق به شمائل (اخالق) معشوق است 1،و توجّ ه به حسن ظاهری ،مرآتی و ظلّی
است نه استقاللی .و چون نفوس ضعیفه توان تفکیک این دو نوع محبّت را نداشتند ،محییالدین
لب فروبسته و فرمود:
«لوال النفوس الضعيفة السريعة األمراض السيئّة األغراض ألخذت في شرح ما أودع
اللـه تعالى في خَ لقها من الحسن( 2».اگر نبودند نفوس ضعیفه که به سرعت به

مرض دچار میشوند و اغراض سوء شهوانی دارند به شرح زیبائیهایی که
خداوند در خلقت او به ودیعت نهاده آغاز مینمودم).

ولی افسوس که با این همه دقّت محییالدین و این همه تذکّر به صاحبان نفوس ضعیفه
که این امور را حمل بر اغراض شهوانی ننمایید و ذهن خود را از انصراف به اموری که سزاوار
ِ
بلندمنش طالب آخرت نمیباشد بر حذر دارید ،بازهم پس از چندین قرن جمعی از صاحبان
نفوس
نفوس ضعیفة سريعةاألمراض و سيّئةاألغراض که تفاوت محبّت نفسانی و شهوانی را منکرند ،و
حتّی نمیتوانند تصوّر کنند که محبّت پیراسته از شهوت نیز به زیبارویان امکان دارد ،پیدا میشوند،
و انسانی مقدّ س و محتاط و شریعتمدار چون محییالدین را به فساد اخالقی و شهوترانی و
افعال شرمآور و ضد اخالق متّهم میکنند؛ و با تقطیع و تحریف عبارات وی که هیچ سخنی حتّی
از زینتهای ظاهری «نظام» به میان نیاورده ،به او طعنه زده و ادّعا میکنند که« :مگر زوایای پنهانی از
این بانوی اصفهانی باقی ماند؟»
محییالدین در عصر خود چنانکه گذشت از قدّ یسین روزگارمحسوب میشده که سراسر
عمر خود را در عوالم آسمانی غرقه بوده؛ آیا چنین کسی به فساد اخالقی و شهوترانی دچار است؟
حب فیاللـه
آیا محییالدین که در تمام شرح احوالش با هر کس ارتباطی داشته براساس ّ
بوده ،در سنین چهل پنجاهسالگی سر از عشق شهوانی به دختری نوجوان در میآورد؟ بر فرض
ما سواد ترجمة دقیق عبارات ذخائراألعالق را نداشتیم و از فهم تفاوت محبّت نفسانی و شهوانی
نیز محروم بودیم؛ و بر فرض که با تقطیع و تحریف چهرة عبارات را دگرگون ساختیم؛ ولی آیا
عبارات الغزل الالئق ،و لمأبلغ في ذلک بعض ما تجده النفس ،و یثیره ا ُالنس ،من کریم ودّها و قدیم
عهدها و لطافة معناها ،و طهارة مغناها؛ إذ هي الســؤال و المأمول ،و العذراء البتول .و لکن نظمنا فیها
بعض خاطر االشتیاق ،من تلک الذخائر واألعالق ،فأعربت عن نفس توّاقة ،و نبّهت على ما عندنا من
العالقة ،اهتمام ًا باألمر القدیم ،و إیثارا ً لمجلسها الکریم( ».ذخائراألعالق ،ص22ـ.)24
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میتوان ماجرای زندگی یک دانشمند و فقیه و محدّ ث و عارف بزرگ را بدون نظر به مجموعة آثار
و حوادث و سیرة وی تفسیر کرد و هر آنچه هوای نفس میطلبد به وی نسبت داد؟!
آیا محییالدین که به تعبیر خود در سنین حدود بیستسالگی از نظرکردن به چهرة زن
صدساله نیز حیا میکرده ،در چهلسالگی به نظربازی شهوانی با دختری نوجوان مشغول بوده
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است؟! وی در فتوحات در شرح احوال یکی از زنان عارفه به نام فاطمة قرطبی میگوید:
خدمت أنا بنفسي امرأ ًة من المحبّات العارفات بإشبيلية يقال لها فاطمة بنت
«و
ُ
ابن المثنّى القرطبي خدمتها سنين و هي تزيد في وقت خدمتي إيّاها على خمس
و تسعين سن ًة ،و كنت أستحي أن أنظر إلى وجهها و هي في هذا السنّ من حمرة
خدّ يها و حسن نعمتها و جمالها تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها و لطافتها
و كان لها حال معاللـه و كانت تؤثرني على كلّ َمن يخدمها من أمثالي.»(1من چند
محب خداوند و عارف در إشبیلیه به نام فاطمه بنت ابنالمثنی
ّ
سال به یکی از زنان
قرطبی خدمت میکردم .و در زمانی که من بدو خدمت میکردم وی بیش از نود
و پنج سال داشت؛ و من از نظر کردن به چهرة او حیا میکردم ،زیرا وی در این
سنّ از جهت سرخی گونهها و زیبایی و لطافت به گونهای بود که او را دختری
چهاردهساله میپنداشتی؛ و حالی خاص با خداوند داشت و مرا بر دیگر کسانی که
به وی خدمت میکردند ترجیح میداد).
نسنجیده سخنگفتن و بیدقّتی و گاه غرضورزی از خصوصیّات رائج میان مخالفین عرفان
است که بدان منجر میشود که هر چه را بخواهند به هر کس بخواهند نسبت دهند ،واللـه من
ورائهم محیط.
باری نویسنده در فرازی دربارة محییالدین نوشته بود:
«شیخ اکبر! در نهایت عطش عشق خود را نسبت به دختر مکینالدین در این بیت
به نمایش میگذارد:
مرضـــي مِـــن مریضـــة األجفـــان
طـــال شـــوقي لِطفلـــ ٍة ذات نثـــر
مِـــن بنـــات الملـــوک مِـــن دار ُفــ ٍ
ـرس

علّالنـــي بذکرهـــا علّالنـــي
و نظـــامٍ و منبـــ ٍر و بیـــا ِن
مـــن أجـــلّ البـــاد مِـــن إصبهـــان

ـ بیماری من از عشق آن زیبای خُ مارچشم است! من را با یاد وی درمان کنید!
ـ عشق من به آن زیبای نازپروردة نازکبدن به درازا انجامید ،که صاحب نثر و نظام
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و منبر است.
ـ از شاهزادگان سرزمین ایران ،از بزرگترین شهرهای آن سامان ،اصفهان است.
آیا داستان عشقبازی احیاکنندة دین! و اشعار سراسر شهوتانگیز وی نسبت به
بولدانداران به همینجا ختم میشود؟»
در این عبارات نیز میبینیم نویسنده در ترجمة « َطفلة» نگاشته :زیبای نازپروردة نازکبدن،
1
که کام ً
ال متناسب مقام مبالغه است.

گذشته از آن این نویسندة ابیات را در وصف «نظام» پنداشته و لذا این اشعار را سراسر
شهوتانگیز خوانده است .در حالیکه گذشت که محییالدین 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 ترجماناألشواق تأمل شود کام ً
ال روشن میشود 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 محییالدین در مقام مدح «نظام»
بود از آغاز با چنان الفاظی به سرودن شعر مشغول نمیشد .گذشته از بسیاری از ابیات که در آن
از محبوب با جمع مذکر و مؤنث یاد شده ،موارد مفرد مؤنث نیز با دوشیزة مزبور متناسب نیست.
در سراسر دیوان مزبور گرچه در پنج مورد کلمة «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 مستقیم ًا در مقام مدح «نظام» است .آری فقط قصیدة 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
مینماید که محییالدین خود با صراحت مدعی است در این ابیات در پس پردة معارف إلهی به
«نظام» نیز اشاره دارد ،ولی معنای اولیّة اشعار دربارة وی نیست.
وی میگوید منظور از محبوبی که نوجوانی نرمتن و دارای نثر و نظام و منبر و بیان است
تجلیّات و معارف و ِحکم إلهی است که بر قلب عارف وارد میشود و نسبت به تنزّل از مقام ذات،
تازه و کمسن است ـ گرچه خودش فینفسه و نسبت به مادون چنین نیست ـ و از حیثی مطلق است
(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
نمیتواند عزّت خود را آشکار کند ،پس أصال ًة عجماء است و منسوب به ُفرس میباشد (من دار
 .1در این شعر ،صحیح « َطفلة» به فتح طاء است نه کسر طاء ،چنانکه خود شیخ در شرح آن اشاره فرموده است؛ گرچه
وی نرمتن بودن را اشــاره به کمســن 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 أجلّ البالد من إصفهان)و...
با این همه میگوید:
«لغّزنا هذه المعارف کلَّها خلف حجاب النظم ،بنت شيخنا العذراء البتول شيخة
الحرمين و هي من العالمات المذکورات .و قوله «من بنات الملوک» لزهادتها،

1

214

فالزّهاد ملوک األرض ،فستر ما يريده من المعارف بذکر دارها و أصلها (2».در پس
پردة نظم ،به همة این معارف معمّاگونه اشاره نمودیم و به دختر شیخ خود ،دوشیزة 
مبرّای از عیوب ،بزرگزن حرمین که از عالماتی است که ذکرش به میان آمد .و
تعبیر «من بنات الملوک» (از دختران پادشاهان) نیز میتواند به وی اشاره کند چون
وی [و پدرش] اهل زهد و بیرغبتی به دنیا میباشند و زاهدان پادشاهان زمینند .
پس شاعر معارفی را که میخواسته بیان نماید با ذکر منزلگاه و وطن اصلی وی
پوشانده و در پس پردة این اسماء آن معارف را بیان نموده است).
به عبارت دیگرـ چنانکه گذشتـ وی از یک صنعت ادبی متداول بهره میگیرد که شاعر
در عین اینکه به دنبال مقصود اصلی خود است در انتخاب الفاظ از الفاظی استفاده میکند 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 میکنند در آغاز کتب یا اشعار .لذا میبینیم در همین اشعار
نیز توصیفات ذکر شده مستقیم ًا با «نظام» متناسب نیست؛ مانند اینکه گفته است وی دارای نظام و
منبر میباشد .و استفاده از این سبک و ارادة معانی تودرتو خصوص ًا در اشعار عرفانی طبیعی است
و با وجود تصریح خود شاعر به مقصود خود و کیفیت استعمال نمیتوان چیز دیگری را به وی
نسبت داد.
به هر حال باید توجّ ه نمود که این ابیات گرچه به تعبیر خود محییالدین همچون کلّ دیوان
در مقام بیان محبّت به «نظام» است ،ولی مراد از الفاظ آن شخص «نظام» نیست و خود محییالدین
3
معانی عرفانی این الفاظ را در شرح به کمال و تمام توضیح داده است.
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 .6·3حکم فقهی تشبیب به «نظام»

آخرین مسألهای که جا دارد در اینجا بدان اشاره شود ،این است که آیا این تشبیب و اظهار
عشق به «نظام» در أشعار محییالدین گرچه عشق شهوانی نبوده و سراسر آن با عفّت و طهارت و
نگاه إلهی همراه بوده ،از جهات شرعی خطاست یا نه؟
مسلّم ًا در اینجا سخن از حسن و قبح فاعلی نیست ،چون مسلّم ًا این کار در مسلک فقهی
محییالدین جائز بوده و دارای حسن فاعلی است ،بلکه سخن در حسن و قبح فعلی به حسب
موازین فقهی دیگر فقها ،خصوص ًا فقهای شیعه است.
إجماالً مشهور در ألسنة فقهاء شیعه این است که تشبیب در صورتی حرام است که متعلّق
آن مرأة معروفة غيرمحلّله باشد 1و ظواهر عبارات ایشان ناظر به إظهار عشق شهوانی است که در
حقّ زنان مزوّجه و پسران فحشاء ِ
صرف یا به تعبیر فقها «فحش محض» میباشد ،و لذا غیر از این
حب به ایشان و مدح جوانان
موارد چون مدح کریمات آل رسول صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم و اظهار ّ
2
جوانمرد و شجاع را خارج از عنوان میشمارند.
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 فسّ اق ،لهو
و لعب ،ایجاد مظنّة شهوت و فساد و ...میباشد؛ چنانکه شیخ در مکاسب و دیگر متأخّ رین بدان
تصریح نمودهاند 3.نثر شورانگیز محییالدین در وصف «نظام» و اشعاری که بالمآل در مقام اظهار
عشق به وی است ،گرچه از همه این عناوین محرّمه نسبت به شخص محییالدین و «نظام» و دیگر
کسانی که نفوسشان پاک است خالی است ،ولی آشکارشدن آن و رسیدنش به دست نفوس آلوده،
چون خالی از مظنّة تهییج شهوت و إشاعه فساد در بین ایشان نیست ،بدون شبهه نبوده و به حسب
4
موازین فقه شیعی صدور آن از اهلاحتیاط سزاوار نیست.
به همین جهت ابراز این نوع محبّتها بدین گونه در روایات أهل بیت علیهمالسّ الم و
 .1رک المبســوط ،ج  ،8ص 228؛ قواعداألحکام ،ج  ،2ص 8؛ شرایعاإلســام ،ج  ،4ص 117؛ جامعالمقاصد ،ج ،4
ص .28
 .2مصباحالفقاهة ج  ،1ص 220؛ البحوثالها ّمةفيالمکاسبالمحرمة ،ج  ،2ص 434و.435

 .3رک کتابالمکاسب ،ج  ،1ص  177ـ 182؛ مصباحالفقاهة ،ج ،1ص  213ـ 220؛ البحوثالها ّمةفيالمکاسبالمحرّمة،
ج  ،2ص  423ـ .436

 .4البته معلوم نیست شیوع اشعار محییالدین و رسیدنش به دست دیگران مورد رضایت خود وی بوده و عمدا ً این امر
اتّفاق افتاده باشــد؛ بلکه چه بســا این امر توسّ ط دیگران پیشآمده ،و محییالدین بعد از رواج اشعار جهت دفع تهمت
از خود مجبور شده باشد که شرحی علنی بر این اشعار بنویسد ،و اشارهای به کماالت خَ لقی و خُ لقی «نظام» بنماید تا
روشن شود که رابطة وی با «نظام» صرف ًا یک محبّت عفیف إلهی بوده نه محبّت شهوانی؛ واللـه العالم.
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تربیتشدگان مکتب ایشان به ندرت به چشم میخورد؛ با اینکه به طور مسلّم اصل این محبّت در
بین ایشان نیز وجود دارد و همانطور که سابق ًا گذشت این نوع محبّت الزمة کمال ایمان است که:
« ُکلَّما ازدا َد ال َعبدُ إیمان ًا ازدا َد ُحبّ ًا للن ِّساء( 1».هر چقدر ایمان بنده افزون شود محبّتش
به زنان افزایش مییابد).
در اینجا مناسب است به یکی از این موارد نادر اشاره نمائیم  .حضرت مولیالموالی
أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم به مناسبت بیان حدیثی در فضیلت مکارم اخالق قضیة دیدار خود با دختر
حاتم طائی را اینچنین بیان میفرمایند:
ِ
األنف ُمعت ِدل َة
عت جاری ًة َحمّا َء َحوّا َء ل َ ْعسا َء لَمیا َء َعیطا َء شمّا َء
«لَمّا أتانا َسبایا َط ٍّي َو َق ُ
القامةِ َردما َء ( َد ْرماء) َ
صرتَینِ ضام ِ َر َة
الکعبَ َ
ین خَ دَ ل ََّج َة السا َقینِ لَفّا َء ال َف ِخ َذینِ خَ َ
میص َة الخَ َ
َ
لت :ألط ُلبَ َّن إلى َرسو ِلاللـه صلّىاللـهعلیهوآله
بت بِها و ُق ُ
أعج ُ
شحینِ ؛ فلمّا َرأیتُها َ
الک َ
2
صاحتها»...
َسیت َجمالَها لِما َر ُ
تن ُ
وسلّم أن یَج َع َلها في َفیئي .فلمّا تَک َّل َم ْ
أیت مِن َف َ
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پس اصل این محبّت از جناب محییالدین از لوازم کمال ایمان است ولی ابراز آن بدین
شکل خالی از اشکال نیست .و پیش از این بدینمطلب اشاره شد که دفاع عارفان بزرگ شیعی
از امثال مولوی و محییالدین دفاع از محصول سیر ایشان و نتیجة مجاهداتشان است ،نه دفاع از
مسیری که ایشان در حرکت به سوی خداوند طی نمودهاند؛ زیرا مسلّم ًا به علّت محرومیّت از
مکتب تربیتی أهل بیت علهیمالسّ الم در طول مسیر از راههایی عبور کردهاند که بهترین راه نبوده و
تربیتشدگان مکتب عترت طاهره از آن مسیر حرکت نمیکنند ،ولی به جهت اخالصی که داشتهاند
خداوند ایشان را در نهایت به مقصود رسانده و از شراب توحید و جام وصل سیراب نموده است؛
3
رزقنا اللـه بمحمّد و آله الطاهرین.

 .1بحاراألنوار ،ج  ،100ص  ،228ح .28
 .2شــرح این واقعه و متن کامل روایت به همراه نکاتی در مورد ســند و متن آن در قســمت ضمائم آمده است (رک
ضمیمة  ،11ص .)267
 .3وصول به مقام توحید گرچه بدون اطّالع از دستورات مکتب أهل بیت علیهمالسالم برای مستضعفین ممکن است،
ولی بدون اعتراف به مقام والیت ایشــان و دخول در زمرة موالیان ممکن نیست .بر همین اساس سیّد العرفاء الکاملین
آيةالحقّ و الیقین حاج میرزا علی قاضی قدّ سسرّه میفرمودهاند:
«بزرگان از معروفین و مشــهورین از عرفا که اهل سنّت بودهاند ،یا تقیّه میکردهاند و در باطن شیعه
بودهاند ،و یا به کمال نرسیدهاند( ».روح مجرّد ،ص 343؛ و رک ص 348؛ رسالة سیروسلوکمنسوب
بهبحرالعلوم ،ص  ،166پاورقی .)137

آنچه گذشت حکایت تلخ برخی از تحریفهای مخالفین عرفان وحکمت بود که همچون
همیشه با تقطیع و تبدیل الفاظ و تحریف معانی و تحلیلهای غلط و سخنان نسنجیده تالش نموده
بودند از مزربانان حریم وحی و شارحان عالیقدر معارف کتاب و سنّت انسانهایی شهوت پرست
و الابالی و غیرمتدیّن ساخته و با این ابزارها جویندگان حقیقت را از آثار ایشان محروم نمایند.
مسألة عشق و بررسی انواع و آثار آن از بحثهایی است که تأثیر بسیار زیادی در علوم و
مفصل غیرمسلمانان در
دانشهای انسانی و در مسائل عملی و رفتاری دارد ،و علیرغم بحثهای ّ
مبحث «فلسفة عشق» متأسّ فانه در میان مسلمانان بحث جامع و کاملی در این زمینه که مبتنی بر
معارف کتاب و سنّت و اصول عقالنی باشد به چشم نمیخورد.
در این کتاب دیدیم که صدرالمتأل ّهین با دقّت نظرهایی 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 قاعدة «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 توجّ ه به مبادی و غایت نیکوی آن حسن و حکمت آن را اثبات نموده و
در ادامه آثار شدّ ت 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 ادّعا گردید که هر محبّتی به نوجوانان زیبارو و زنان ،شهوانی و بهیمی است و در نتیجه
ملصدرا نیز متّهم به شهوترانی شد.
بزرگمردی چون ّ
اختالف این دو نگاه گرچه به ظاهر چندان مهم نمینماید ،ولی در عرصههای فراوانی
تأثیرات شگرفی خواهد داشت که جا دارد در جمعبندی بحث ،فهرستوار به برخی از آنها اشاره
شود:
 .1مهمترین فائدة 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 رسولاللـه صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم
به حضرت خدیجه یا حضرت فاطمه یا حسنین سالماللـهعلیهم و بوسههای آبدار آن حضرت بر
گونههای حسنین علیهماالسّ الم یا محبّت أمیرالمؤمنین علیهالسالم به فاطمه زهراء سالماللـهعلیها و ...
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همگی ـ نعوذ باللـه ـ صرف ًا یک محبّت شهوانی ناشی از قوّة حیوانی تحلیل میشود و از تفسیر
شریفة «حب ِّب إليّ من دنیاکم ثالث :الن ِّساء و الطیب و قرّة
صحیح خود منحرف میگردد .روایت
ُ
عيني في الصلوة» تفسیری غلط میپذیرد؛ و مالزمة رشد ایمان با رشد محبّت به زنان به معنای
مالزمة رشد ایمان با شهوترانی تبیین میگردد.
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ولی با فهم صحیح دقّتهای ارزشمند حکمای اسالم کلید تفسیر درست همة این روایات به
دستآمده و راه استفاده از این معارف گشوده میشود.
 .2چنانکه گذشت فهم این تفاوت بحثهای جدیدی در حوزة علم فقه مطرح میسازد و
نگاه نوینی را به احکام نظر و عشق و محبّت و تشبیب و امثال آن میطلبد که ثمرات مهمّی در علم
فقه خواهد داشت.
 .3فهم تفاوت این دو نوع محبّت در علم اخالق و تشخیص حسن و قبح محبّت تأثیرگذار
بوده و به تبع در نوع سفارشهای اخالقی و راههای 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 صرف ًا شهوت است و راه درمان آن مث ً
ال تقلیل شهوت به تقلیل طعام یا دفع شهوت به ازدواج
است .و این محبّت اگر به یک نوجوان تعلّق بگیرد حتم ًا مذموم بوده و مقابله با آن واجب است .در
حالیکه واقعیّت این است که از جهت دستورات اخالقی و مشاورهها باید بین اقسام مختلف این
محبّتها تفکیک نموده و برای هر یک راه حل متناسب با آن را پیشنهاد کرد.
 .4از همه مهمتر تفاوت این دو نگاه در عرصة رفتارهای اجتماعی و ساختار نظام خانواده
در زندگی دینی است .در نگاه تفکیکی مزبور رابطة شورانگیز یک زوج مسلمان منحصر در محبّت
بهیمی شهوانی است ،و نمیتوان بین یک زن و شوهر رابطهای دیگر تصویر کرد .و همچنین محبّت
یک معلم به کودکان و نوجوانان فقط بر اساس شهوت تصویر میشود و حتم ًا مذموم خواهد بود .
  .5خانوادهای که اساس پیوند ایشان صرف ًا یک تعلّق شهوانی باشد و معلّم و شاگردی
که فقط در چهارچوب شهوات میتوانند یکدیگر را دوست داشته و به هم عشق بورزند ،از نظر
رفتارهای اجتماعی به گونهای خواهند بود و خانوادهای که طعم محبّت نفسانی ـ خصوص ًا إلهی آن
را ـ چشیده باشند به گونهای دیگر با هم ارتباط برقرار کرده و تکیهگاههائی دیگر برای استحکام
بنیان خانواده خواهند داشت .
 .6چنانکه در نگاه اول معیارهای انتخاب همسر به گونهای است و در نگاه دوّم معیارهای
جدیدی برای یک زندگی با محبّت و استوار وجود دارد.
اگر فروعات و لوازم این دو بینش را در عرصة  زندگی اجتماعی بررسی کنیم ،سر از
تفاوتهای فراوانی درخواهیم آورد که این کتاب گنجایش بسط و شرح آن را نخواهد داشت .إجماالً

تمام رفتارهای اجتماعی بر زیرساختها و اصول فلسفی جامعه استوارند و انحراف فکری در یکی
از این اصول و مبانی منج ّر به خسارتهای اجتماعی فراوان خواهد شد.
اینجاست که انسان پی به خطرات رواج مکاتب انحرافی چون مکتب «تفکیک» میبرد
که با بیدقّتی و نسجیده سخنگفتن و عجوالنه قضاوتکردن یا کمتقوائی به تولید پیشفرضها و
زیرساختهائی برای جامعة دینی دست میزنند که آثار آن تخریب وسیعی را در فضای زندگی دینی
ایجاد خواهد نمود .رواج همین نظریة باطل تفکیکی (هر محبّت به جنس مخالف زیبارو و هر
تلذّ ذ از چهرة زیبا شهوانی است) میتواند صدها خانواده را از هم پاشیده و جامعهای متفاوت با
ارزشهای دینی بنیان گذارد.
باری ،تفاوت مسلک حکمای متأل ّه با تفکیکیان در میزان دغدغة دینی یا پایبندی به کتاب
و سنّت نیست .حکمای متأل ّه اگر به مراتب از تفکیکیان غیرت دینی و پایبندیشان به کتاب و سنّت
بیشتر نباشد ـ که هست ـ مسلّم ًا کمتر نیست .تفاوت این دو گروه این است که گروه اوّل عموم ًا
از نعمت دقّت نظر و جودت فهم و مهارت تفّکر و خصیصة تقوی بهرهمندند و در سایة این نعمت
غالب ًا به فهم صحیح کتاب و سنّت دست مییابند؛ ولی گروه دوم به جهت محرومیت از این نعمت
تعصب شدید و یا غرقشدن در معاصی کبیره چون قول بالعلم و
ـ به جهت ضعف استعداد یا ّ
افتراء و ...ـ توفیق تشرّف به معارف کتابوسنّت را نمییابند.
امید آنکه این اثر نیز وسیلهای برای گشودهشدن راه إخوان دینی به معارف إلهی بوده و مورد
قبول و رضای حضرت حقّ متعال و رسول گرامی و أهل بیت طاهرینشان عليهمالصلوةوالسّ الم
قرار گیرد.
و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین
و صلّی اللـه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
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ضمیمة  :1شخصیت مرحوم سیّد عبداللـه جزائری رضواناللـهعلیه

مرحوم سیّد عبداللـه جزائری متوفّای  1173نوادة محدّ ث جلیل سیّد نعمةاللـه جزائری
و از علمای جلیلالقدر طائفة امامیّه میباشد .محدّ ث نوری رحمهاللـه در توصیف شخصیت وی
مینویسد  :
«العالم المتبحّ ر النقّاد السیّد عبداللـه بن العالم السیّد نورالدین بن المحدّ ث النبیل
أجلء هذه الطائفة و عینها و وجهها ،و ممّن
السیّد نعمةاللـه الجزائري .هو من ّ
اجتمع فیه جودة الفهم و حسن السليقة و کثرة االطالع و استقامة الطريقة ،کما يظهر
من مؤل ّفاته الشريفة کشرحالنّخبة و أجوبةالمسائلالنهاونديّة و غیرها  .و له اجازه
1
کبيرة فيها فوائد طريفة و نکات لطيفة».
شرح آن مرحوم بر نخبة مرحوم فیض حاکی از تضلّع و جامعیّت وی در علوم عقلی و
نقلی است ،و نشان میدهد نامبرده عالوه بر آنکه فقیهی متبحّ ر میباشد ،بر مسائل ِحکمی و نظری
نیز اشراف دارد.
عالوه بر این ،مطالعة احواالت وی نشان میدهد که در وادی عرفان عملی و سلوک إلیاللـه
نیز دارای قدمی راسخ و مقامات بلندی بوده است .سیّد عبداللطیف خان شوشتری برادرزادة وی،
در شرح حالش مینویسد:
«...بالجمله سیّد واالمقام در علوم معقول و منقول وسیعالباع و به جامعیّت فرید
اصقاع بود  ...به دقّت طبع و جودت ذهن و قوت حافظه ،آیتی بود  .آزادگی و
استغنایی داشت که دنیا را در نظر همّتش قدر کف خاکی نبود و به هر چه رزّاق
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 میپیمود .
ذوقی وافی و مشربی صافی و به غایت درویش مسلک بود .با آن عل ّو مرتبه و
جاللت شأن که حکّ ام و أعاظم جلیلالقدر کفایت آداب را مرعی میداشتند و با
آنها سلوک بزرگانه به عمل میآمد ،با أدنی کسی از طلبه و اهل تحصیل و درویشان
حتی با فقرای دریوزهگر 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.
خواص و عوام که بر در
ّ
روز سوّم بعد از فوت والد بزرگوارش به التماس مردم از
مدرسه و دولتسرا ازدحام آورده بودند و استدعای امامت جمعه و جماعت داشتند،
 .1مستدرکالوسائل ،ج ،20ص.146

225

عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
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
بیشتر از من است .و خود اکثر اوقات خمس را در مسجد به کنجی منفردا ً نماز
1
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میگزارد».
نقل حکایتی از کرامات آن بزرگوار در اینجا خالی از لطف نیست .نگارنده روز دوشنبه 23
شعبان سنة  1429از فقیه محقّق آيةاللـه حاجآقا موسی شبیری زنجانی دامظلّه شنیدم که فرمودند:
«مرحوم حاج میرزا فخرالدین جزائری رحمهاللـه فرمودند :بیاضی در بین أسناد
خانوادگی ما وجود دارد به این شرح که زمانی نادرشاه افشار قصد تقریب بین
مذاهب را داشته و اساسنامهای 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 سهگانه و عدم جواز لعن آنها بوده است .در یکی
از مجالس که بحث از این جریان مطرح بوده ،صدرالصدور به مخالفت با این طرح
میپردازد .نادر در همان مجلس دستور به کشتن وی میدهد و همانجا وی را خفه
میکنند .در جلسة دیگری بعد از جلسة مذکور که ایض ًا بحث از همان طرح بوده
است ،مرحوم سیّد عبداللـه فرزند سید نورالدین فرزند سیّد نعمةاللـه جزائری هم
در حضور نادر بوده است و اتّفاق ًا با این طرح بنای مخالفت میگذارد .نادر رو به
وی کرده و میگوید :مگر جریان صدرالصدور به گوش تو نرسیده که جرأت به
مخالفت کردهای؟! سیّد مشارإلیه خطاب به او نموده میگوید :من صدرالصدور
نیستم؛ اگر قصد سوئی نسبت به من داشته باشی به زمین دستور میدهم تو را ببلعد!
با شنیدن این جمله نادرشاه خائف شده و از سوء قصد به سیّد امتناع میکند و
این مسأله موجب میگردد که طرح تقریب منتفی شود ».پایان کالم آيةاللـه شبیری
زنجانی مدّ ظلهالعالی .
یازدریا نیز این جریان از معظّ مله نقل شده و این جمله نیز آمده است که:
درکتاب جرعها 
«میگفتند که سیّد عبداللـه بر جدّ ش ترجیح داشت و او را شیخ بهایی عصر
2
میگفتند».
باری هر چند ذکر سطور فوق از غرض اصلی این کتاب خارج بود ،امّا از آنجا که قدر آن
 .1تحفةالعالم ،ص  111و.112
 .2جرعهایازدریا ،ج  ،2ص .327

مرحوم در نزد اکثرین مجهول میباشد و در غالب کتب تراجم متداول علیرغم تصریح به جاللت
شأن و عل ّو مرتبة وی از ذکر احواالت وی اثری ندیدیم؛ از باب أدای حقّ علم و فقاهت ،و عرفان
و معنویت به این مختصر اقدام شد؛ باشد که سببی شود تا صاحب همّتی به نشر و طبع مؤل ّفات
ارزشمند آن بزرگوار مبادرت نماید.
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ملزینالعابدین گلپایگانی رضواناللـهعلیه
ضمیمة  :2شخصیت آیةاللـه ّ

ملزینالعابدین گلپایگانی قدّ سسرّه از فقهای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم
مرحوم آخوند ّ
و معاصر مرحوم شیخ انصاری رحمةاللـهعلیه میباشد .مرحوم حاج شیخ آقابزرگ طهرانی از وی
ملحبیباللـه شریف
به «مِن أعاظم رجال الدین و أکابر فقهاء الطائفة» 1تعبیر میفرماید و مرحوم ّ
کاشانی وی را به عنوان «أعلم الفقهاء علی اليقين ،رئيس الملّة و الدين ،أورع المتورّعين» معرّفی
میکند.
نقل است که بعد از وفات شیخ انصاری عدّ های از أکابر شاگردان وی از جمله میرزای
شیرازی و حاج سیّد حسین ترک در نامهای از وی درخواست نمودند که از گلپایگان به نجف
اشرف باز گردد تا از علوم و افکار او استفاده کنند؛ امّا وی کهولت سن و عدم مساعدت حال بر
2
بحث و تدریس را عذر آورده و از اجابت این درخواست امتناع ورزید.
نکتة درسآموز از سیرة علمی مرحوم آخوند ،رویکرد منصفانه و به تعبیر دقیقتر عالمانة 
وی در مسائل نظری است  .بررسی عبارات وی در همین مسألة  عشق و قاعدة  «المجاز قنطرة
الحقيقة» حاکی از دقّت نظر و روحیة علمی اوست.
ايشان از جمله بزرگاني است که عمیق ًا از معارف بلند عرفای باللـه تأثیر پذیرفتهاند ،با اين
وجود به واسطة حريّت علمي گاه در تعریض به مطالب عرفا و فالسفه در این باب عبارات تندی
هم دارد ،امّا سیاق عبارات وی نشان میدهد که صرف ًا در مقام نقد علمی و ارائة حقّ مطلب است.
یکی از شواهد این مدّ عا عدم تعرّض ایشان به اشخاص و عدم تصریح به عناوین و اسم
آنهاست .در نقطة مقابل ،این دو ویژگی (نقد علمی و عدم تخریب شخصیتها) در آثار مخالفین
حکمت و عرفان بسان کبریت أحمر و د ّر نایاب است .در همین مسألة عشق چه بسا بتوان گفت
در تمام نقدهایی که از سوی مخالفین در دست است ،یک مورد نقد و اشکال برخاسته از تأمّل و
تعصب و عجله یافت نمیشود .آنچه هست استبعاد ،انکار و حمل حکایات و اقوال
دقّت ،و بدور از ّ
(أعمّ از حقیقی و جعلی!) بر سخیفترین وجوه آنهاست.

 .1طبقاتأعالمالشيعة ،الکرامالبررة ،ج ،2ص.587
 .2رک أنوارالوالية ،ص  4و.5
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ضمیمة  :3نمونههایی از تبدیل عشق مجازی به عشق حقیقی

 .1داستان مرحوم آيةالحق امامقلی نخجوانی رضواناللـهعلیه
علمه آيةاللـه حسینی طهرانی قدّ سسرّه به نقل از استاد خود مرحوم آيةاللـه هاتف قوچانی
ّ
در شرح آغاز سیروسلوک عارف بزرگ آيةالحق حاج امامقلی (محمّدقلی) نخجوانی (استاد مرحوم
حاج سیّد حسین قاضی پدر مرحوم حاج میرزا علی قاضی) آوردهاند:
«شخصی به نام حاج محمّدقلی نخجوانی عاشق یک پسر ارمنی شده و چنان
دلباخته و عاشق گردیده بود که روز و شب نداشت و در خیابانها واله و حیران
حرکت مینمود .روزی در حال حرکت از پشت سر دستی به شانة او خورد که
کسی به او گفت :راهی که تو میروی اشتباه است .یکباره بیهوش 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 مکّ ه حرکت نمود
و چهار سال تمام در آنجا ماند .روزها و شبها به راز و دعا مشغول بود شاید از
صورت یار و چهرة او نقاب برداشته گردد»...
علمه در حاشیه مرقوم فرمودهاند:
حضرت ّ
[علمه] طباطبائی مدّ ظلّه این
حضرت مستطاب آقای حاج میرزا محمّدحسین ّ
داستان را عین ًا 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
1
بیرون و عازم مکّ ه گردید».
 .2داستان شیخ فخرالدین عراقی
میرزا لعلبیگ لعلی بدخشی در ثمراتالقدس در احواالت شیخ فخرالدین عراقی مینویسد:
«وی در همدان قبل از آنکه به خدمت شیخ بهاءالدین زکریّا قدّ ساللـهتعالیسرّه
بپیوندد به درس علم ظاهری اشتغال مینموده 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 درسگفتن مشغول بود که جماعتی از قلندران که ایشان را جوالقیان نیز
گویند ،با جوانی سادهروی 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
 .1مکتوبات خطّ ی(لوح فشرده) ،جنگ  ،10ص .145
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به در رفت و آتش عشق از کانون ننگ و ناموس وی شعله برزد و همگی اسباب
صبر و شکیباییاش را بسوخت.
چند گاهی آن طایفه در آن مدرسه بسر بردند و وی در آن مدّ ت مجلسهای عالی
و محفلهای از تکلّف تسلّف خالی بر آراستی و انواع اطعمه حاضر ساختی.
...شبی بیآنکه وی را اطالعی بخشند ،بار سفر برمیبندند و راه خویش برمیگیرند
و رو به جانبی مینهند و میروند  .خدمت وی بعد از دمیدن صبح صادق ،به
ِ
شوق دریافت و ذوق دیدار آن جوان ،به درسگاه خود میآید .چون نیک مالحظه
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مینماید ،اثری از آن طایفه نمیبیند .در تفحّ ص و تجسّ س میگردد ،معلوم میشود
که قدم در سفر نهادهاند .وی را چون عنان صبر و سکون و زمام اختیار و قرار از
دست رفته بود ،ترک تعلیم و تعلّم نموده ،آنچه داشته همه را به باد حادثات داده،
قدم بر ایشان مینهد .و به وی آن جوان ساده راهبری نموده ،وی سرگشته وحیران
به آن جماعت مخذول میرسد .آن قوم چون وی را با خود میبینند و بیقرار و
بیآرامی وی را مشاهده میکنند ،میگویند :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 مینهد و
مدتی عالم را به این وسیله سیر مینماید .تا به ملتان میرسید و یکسر به خانقاه
خدمت شیخاالسالمی شیخ بهاءالدین زکریّا قدّ سسرّه درمیآیند .و وی را مالزمت
میکنند و چندگاهی آرام میگیرند.
چون شیخ را نظر به شیخ فخرالدین عراقی میافتد ،به نور باطن احوال وی را معلوم
مینماید ،امّا چیزی نمیفرماید .بعد از چندگاه که قلندران بیآنکه از خدمت شیخ
مرخّ ص گردیده مسافر میشوند و شیخ علیالصباح از برای نماز به مسجد خانقاه
تشریف میآرد و اثری از آن جماعت نمیبیند .اما توجّ ه میفرماید ناگاه در راهی
که قلندران میرفتند بادی و غباری عجیب پیدا میگردد .آن قلندران را از یکدیگر
جدا میافکند و به هر جانبی پراکنده میسازد.
شیخ فخرالدین سرگشته و حیران از آن جماعت و محبوب خود جدا افتاده ،به در
مدرسة شیخ میآید و در آنجا آرام میگیرد .شیخ به نور کرامت درمییابد .خادمی
را میفرماید که بیرون رو و درویشی در پیش در خانقاه ایستاده وی را اندرون آر .
خادم بیرون آمد و تفحّ ص وی نموده به درون میآرد .شیخ را چون نظر بر وی
میافتد برمیخیزد و وی را در کنار میگیرد و سینة خود را به سینة وی میمالید .

در حال نقش خیال آن قلندر بچه از دلش زایل میشود .و انوار از هر طرف بر وی
ظاهرشدن میگیرد 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
1
لقب کردند .وی بزرگ شد ،جامع علوم ظاهری و باطنی گردید».
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 .1ثمراتالقدس ،ص  709ـ ( 712با اندکی تلخیص).

ضمیمۀ  :4کالم تفسیر بیانالسعادة در باب عشق مجازی

ملسلطان محمّد گنابادی معروف به
از آنجا که صاحب تفسیر ارزشمند بيانالسعادة جناب ّ
سلطانعلیشاه ،در قسمتی از تفسیر خود در قالب عباراتی روان و بدون پرداختن به نقد و ایراد و
مطالب حاشیهای به بیان منظم و شیوای این مقوله پرداختهاست ،نقل عبارات ایشان در اینجا عالوه
بر نکات مفیدی که در خود دارد میتواند به عنوان خالصهای از نکات مهمّ بخش اوّل کتاب نیز
1
مورد استفاده قرار گیرد.
ایشان در تفسیر سورة یوسف به مناسبت در فصلی تحت عنوان «بیان العشق و مراتبها و
الحب» پس از توضیح اینکه عشق از لوازم و مقارنات وجود است ،و بر حسب مراتب وجود
ّ
مراتب
مراتب پیدا میکند ،مینویسد:
«...و لمّا كان عالم الطبع مكتنف ًا باألعدام موصوف ًا بالتضا ّد و التعاند ملفوف ًا بالغيبة و
الحس و الخيال العشق و المحبّة لكونهما مسبو َقين
ّ
الفقدان ،بحيث اليدرك منه أهل
بالعلم و الحيوة و اليدركون منه حيو ًة و ال شعوراً ،ماسمّوا ميل الطبائع إلى أحيازها
و ال عشقها لحفظ موادّها و صورها و ال ميل النبات في حركاتها و ال ميل الحيوان
في إرادتها عشق ًا .بل فرّقوا بين مراتب الطّ لبات فسمّوا طلب األجرام الثّقال و الخفاف
ألحيازها عند الخروج عنها مي ً
ال ،و عشق الجماد لبقاء صورته حفظ ًا ،و عشق النّبات
للنم ّو و توليد المثل تنمي ًة و توليداً ،و طلبه للغذاء جذب ًا ،و عشق الحيوان للغذاء و
حب
السّ فاد شهوةً ،و عشقها ألوالدها من حيث إن ّه يشبه أنس اإلنسان حبّ ًا ،و سمّوا ّ
اإلنسان من حيث إن ّه إنسان باعتبار مراتبه من الشدّ ة و الضعف و باعتبار متعلَّقه
الحب و العشق و الشوق .فسمّوا أوّل مراتبه مي ً
ال ،و إذا اشتدّ
ّ
بالميل و الشهوة و
بحيث يتمالك معه شهو ًة و حبّ ًا؛ و أشدّ مراتبه بحيث اليتمالك معه عشق ًا إذا كان
الحب للمحبوب الموجود؛ و إذا كان للمحبوب المفقود يسمّى شوق ًا .و قد يطلق كلّ
ّ

 .1بر صاحبنظران منصف پوشــیده نیســت که نقل مطلبی از یک شخص دلیل بر تأیید همهجانبة شخصیت ،مبانی و
ملســلطان محمد گنابادی ،امری مشکل و
مســلک وی نخواهد بود .باید گفت قضاوت در مورد بُعد معنوی و باطنی ّ
محلّ تضارب آراء و نظرات ـ حتی از جانب موافقین عرفان و تصوّف ـ اســت .لیکن از این مسأله گذشته ،شخصیت
علمی و فنّی وی و تســلّط او به علوم رســمی حوزوی جای شــبهه و انکار نمیباشــد .انصاف این است که تفسیر
بيانالســعادة وی تفسیری بسیار ســودمند ،و حاوی نکات و دقایق فراوان و مشتمل بر حلّ 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
خاص وی
ّ
نظر ریشه در دسیسة مخالفین وی دارد .تصریح مرحوم آيةاللـــه حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی شاگرد
ـ آنهم در شــرایطی که به علت اختالفات شــدیدی که بعدا ً 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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الحب على المعنى األعمّ و على مراتب عشق الحيوان و النبات حقيق ًة
ّ
على كلّ  ،و
أو على سبيل المشاكلة .و يسمّى عشق اإلنسان من حيث نفسه الحيوانيّة بالهوى و
شك أنّ الهوى
الحب على جملة المراتب فيكون أعمّ من الكلّ  .و ال ّ
ّ
الشّ هوة ،و يطلق
الحب و الشوق الغير الشّ ديد من لوازم وجود اإلنسان و اليمكن
ّ
و الشهوة و الميل و

بقاء الشخص و ال بقاء النوع و ال عمارة الدنيا و اآلخرة ّإل بها فهي من الكماالت
المترتّبة عليها غايات و مصالح عديدة .
و أمّا العشق و الشوق اللّذان اليتمالك معهما اإلنسان و اليكونان ّإل متع ّل َقين بصور
ِ
الحسان و قد يتعلّقان بأصوات القِيان و تناسب األلحان ،فقد اختلف كلمات أصحاب

البيان و أرباب الذوق و الوجدان في أنـّهما من الخصائل أم من الرّذائل؟
فقال أكثر العقالء :إنّ العشق رذيلة مستلزمة لرذائل كثيرة و أوصاف مذمومة مثل
البطالة في الدنيا و القلق و الدهشة و سهر اللّيالي و اصفرار اللون و اغورار العين و
خروج الحركات عن ميزان العقل ـ و لذا قيل :إن ّه جنون إلهيّ أو مرض سوداويّ
و جنون حيوانيّ ـ و عدمِ االنتزاع بالنصح و الردع بل اشتداده به ،كما قال المولوي:
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س ــخت ت ــر ش ــد بن ــد م ــن از پن ــد ت ــو
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و عدمِ الخوف من التّخويف بالحبس و القتل كما قال أيض ًا:

ن
تشـــنة  زارم بخـــون خويشـــت 
     پ ــاى كوب ــان ج ــان ب ــر افش ــانم ب ــر او

ت ــو مك ــن تهدي ــدم از كش ــتن ك ــه م ــن
گـــر بريـــزد خـــون مـــن آن دوســـت رو
و الوحشةِ من أبناء النوع و طلب العزلة و الخلوة عنهم و جعلِ الهموم مقصور ًة على
لقاء المعشوق نافرا ً عن كلّ شغل سواه و لو في ترك العبادات و األعمال المعاديّة
كما قال أيض ًا:

عشـــق نبـــود هـــرزه ســـودائى بـــود
  هــر چــه جز معشــوق باقى جمله ســوخت

غيـــر معشـــوق ار تماشـــائى بـــود
عشــق آن شــعله اســت كــه چــون برفروخت   
و اقتضائِه في بعض األحيان للفجور و اشتداد الشهوة الحيوانيّة بحيث اليتمالك عنه
و يدخل فيما منعه الشّ ارع .و هذا كلّه من الرذائل و المناهي الشرعيّة التحريميّة أو
التنزيهيّة .و قال بعض أهل النظر و جملة العرفاء و الصوفيّة :إن ّه من حيث هو من
الفضائل النفسانيّة و إن صار بالنسبة إلى من غلب عليه البهيميّة رذيل ًة بالعرض ،و
األخس.
ّ
بالنسبة إلى من هو مشغول باللـه صارف ًا عن األشرف إلى
و تحقيق الحقّ في ذلك أن نقول :شرافة األوصاف إمّا بشرافة مباديها أو محال ّها أو

للصور
بشرافة لوازمها أو متعلّقاتها أو غاياتها؛ و الكلّ مجموعة في عشق اإلنسان ّ
ٍ
بعارض الينافي االقتضاء
الحسان و ألحان القيان .و تخلُّف البعض في بعض األحيان
الذاتيّ لو لميعارضه عارض .فإنّ مبدؤ ه القريب لطافة النفس و دقّة اإلدراك و
رقّة القلب؛ و لذا ترى النفوس الغليظة و القلوب الجافية منه خالي ًة كاألكراد ال ّذين
اليعرفون منه ّإل السّ فاد .و مبدؤه البعيد هو اللـه بتوسّ ط المبادی العالية بإعداد
اإلبصار أو السّ ماع و استحسان شمائل المعشوق ،فإنّ عشق كلّ عاشق ظلّ و معلول
لعشق األوّل تعالى؛ ال كمعلوليّة األوصاف القهريّة له تعالى فإن ّها معلولة له بالعرض أو
بتوسّ ط المبادی القهريّة ،فإنّ كمال الوجود من حيث هو وجود ينتهی إلى الوجوب
شك في شرافة ذلك كلّه .
و محلّ تحقيقه الحكمة العالية .و ال ّ
و محلّه النّفس اإلنسانيّة ال ّتی هي الصراط المستقيم إلى كلّ خير و هي الجسر
الممدود بين الجنّة و النّار و هي الكتاب ال ّذی كتبه الرّحمن بيده .
ُ
جعل الهموم ه ّم ًا واحدا ً و كفى العشق فض ً
ال أن يجعل الهموم ه ّم ًا
و من لوازمه
واحدا ً و قد قال المولوي قدّ سسرّه:
عق ــل ت ــو قس ــمت ش ــده ب ــر ص ــد مه ــم
جمـــع بايـــد كـــرد اجـــزا را بـــه عشـــق

بـــر هـــزاران آرزو و طـــمّ و ر ّم
تــا شــوى خوش چون ســمرقند و دمشــق

ه ــر ك ــه را جام ــه ز عش ــقى چ ــاك ش ــد
شــاد بــاش اى عشــق خــوش ســوداى مــا
اى  دواى  نخـــوت و نامـــوس مـــا

او ز ح ــرص و عي ــب كل ــى پ ــاك ش ــد
واى طبيـــب جملـــه علّتهـــاى مـــا
اى تـــو افالطـــون و جالينـــوس مـــا

خونبهـــاى مـــن جمـــال ذو الجـــال

خونبه ــاى خ ــود خ ــورم كس ــب ح ــال

و طهار ُة النّفس عن جملة الرّذائل كما قال أيض ًا:

فإن ّه اليبقى للعاشق المفتون دواعي الغضب و ال الشهوة .و لذا قيل :العشق يحرق
الشهوة ،ال أن ّه يوقدها .و ما يُرى من هيجان الشّ هوة في بعض فإن ّما هي لبقاء النّفس
البهيميّة و غلبتها على النفس اإلنسانيّة ،أو لسعة النّفس اإلنسانيّة و أخذ البهيميّة من
حظ البهيميّة من العشق هو قضاء الشّ هوة .و منها رقّة
العشق حظَّ ها ،و قد علمت أنّ ّ
القرب
القلب في كلّ حال و التّواضع لكلّ أحد و السيّما المنسوب إلى المعشوق ،و
ُ
عف و كتم و مات
من عالم المجرّدات و التّشبّه بالمالئكة .و لذلك ورد :من عشق و ّ
مات شهيداً .و قد قال المولوي بلسانه:
و منها الزّهدُ الحقيقيّ في الدنيا بال تكلّف و ال تعب في االتصاف به:
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عاشـــقان را بـــا ســـر و ســـامان چـــه كار

ب ــا زن و فرزن ــد و خ ــان و م ــان چ ــه كار

عاشـــقان را هـــر زمانـــي مردنيســـت
او دو صـــد جـــان دارد از نـــور هـــدى 

ت
مــردن عشّ ــاق خــود يـك نــوع نيسـ 
و ان دو صـــد را ميكنـــد هـــر دم فـــدا

و الرّغب ُة في اآلخرة و طلب الخالص من سجن الدنيا:

238

ومتعلّقه بحسب الظّ اهر هو األوجه الحسان بإعداد اإلبصار أو السّ ماع و نغم األلحان
بإعداد السّ ماع فقط ـ و قد يکون تعلّق العشق باألوجه الحسان بإعداد غلبة الشّ هوة
الصورة ثابت بالکتاب و السنّة و العقل و الفطرة،
مع النّظر أو السّ ماع ـ و شرف حسن ّ
الصور الحسان و غيرها ليس بإنسان .
و المنکر له خارج عن الکلّ و من اليُميّز بين ّ
و دقيق النّظر يقتضي أن يکون متعلّق العشق أمرا ً غيبيّ ًا متجلّي ًا على العاشق من مرآة
الصورة و بهاؤها دلي ً
ال على ازدياد حسن
جمال المعشوق ،و لمّا کان ازدياد حسن ّ
السيرة و صفاء النفس و کان ازدياد صفاء النفس موجب ًا الشتداد تجلّي ذلک األمر
الغيبي؛ فکلّما کانت الصورة أحسن کان تجلّي األمر الغيبيّ أشدّ و بحسب اشتداده
يشتدّ العشق .و ممّا يدلّ على أنّ متعلّق العشق هو األمر الغيبيّ ال الحسن البشريّ
فقط ،أن ّه لو کان المعشوق أمرا ً جسمانيّ ًا النطفى حرارة شوقه و انسلى من حرقة
فرقته عند الوصول إلى معشوقه ،و الحال أنّ العاشق إذا وصل إلى المعشوق و حصل
له االتصال الجسمانيّ ازداد حرقته و اشتدّ لوعته؛ کما قیل

اُعانقهـــا و النّفـــس بعـــد مشـــوقة
و ألثـــم فاهـــا کـــي یـــزول حرارتـــي

إلیهـــا فهـــل بعـــد العنـــاق تدانـــي
فیـــزداد مـــا یبقـــی مـــن الهیجـــان

آنچ ــه معشوقس ــت ص ــورت نيس ــت آن
آنچ ــه ب ــر ص ــورت ت ــو عاش ــق گش ــتهای
صورتــش برجاســت اين زشــتى ز چيســت
آنچه محســوس اســت اگر معشــوقه اســت
چـــون وفـــا آن عشـــق افـــزون ميكنـــد

خــواه عشــق ايــن جهــان خــواه آن جهــا ن
چــون بــرون شــد جــان چرايش هشــتهای
ت
عاشــقا وا بيــن كــه معشــوق تــو كيسـ 
ت
ـس هسـ 
عاشــق اســتى هــر كــه او را حـ ّ
 كـــى وفـــا صـــورت دگرگـــون ميكنـــد

و أن ّه لو حصل للعاشق اتّصال ملكوتيّ بالمعشوق لتسلّى عن صورته الجسمانيّة،
كما نقل عن المجنون العامريّ أن ّه وقفت على رأسه ليلى العامريّة فقالت :يا مجنون!
أنا ليالك .فلم يلتفت إليها و قال :لي منك ما يغنيني .و قد قال المولوي قدّ سسرّه
برهان ًا على هذا المطلب:

و غايته قد علم أن ّها التجرّد من مقتضيات الشهوة و الغضب و من أدناس الدنيا و
التعلّق باآلخرة ،بل باللـه و ال شرف أشرف منها .

ف ُعلم أنّ المحبّة الشديدة لألوجه الحسان من الخصائل الشريفة .و قد يعرضها ما
بالصور المالح أو السّ ماع؛ فإنّ هذا
تصير بسببه مذموم ًة كتعشّ ق المقرّبين و افتتانهم ّ
العشق من أوصاف األواسط و أصحاب اليمين و هو سيّئة بالنّسبة إلى المقرّبين.
و قد نقل عن بعض الكمّلين من المشايخ افتتانهم بالسّ ماع أو األوجه الحسان .و
مثل تعشّ ق من اشتدّ بتعشّ قه نار الشّ هوة ـ سواء كان نفسه البهيميّة غالب ًة على نفسه
اإلنسانيّة أو مغلوب ًة ـ فإن ّه بسبب اشتداد الشّ هوة و اقتضاء الفجور يصير مذموم ًا عق ً
ال
و ذوق ًا و حرام ًا شرع ًا .و لمّا كان عشق أكثر الخلق مورث ًا الشتعال نار الشّ هوة و مؤدّي ًا
بهم إلى الفجور ورد النّهي عن النّظر إلى األمارد و التّشبّب باألجانبة و ذ ّم أهل الذّ وق
ذلك كما قال المولوي:
عشـــقهائى كـــز پـــى رنگـــى بـــود

عشـــق نبـــود عاقبـــت ننگـــى بـــود

و اليوجد آثار العشق الممدوح في ذلك ،بل هو من توابع الشّ ره المذموم».
***
ترجمة بخشی از فقرات ...:امّا عشق و شوقى كه انسان را از خود بیخود نموده
و از اختیار بیرون میآورد ،وجز به صورتهاى زيبا و نيكو ،و گاهى نیز به صداهاى 
سرودخوانان و آوازهای موزون تعلّق نمیگیرد ،در مورد اين عشق كلمات اصحاب
بيان و ارباب ذوق و وجدان مختلف است كه آیا از خصلتهاى خوب است يا از
رذائل؟
بيشتر عقال را عقيده بر آن است كه عشق رذيلت است و مستلزم رذيلتهائى زياد
و اوصافی مذموم ،مانند بطالت و بيكارى در دنيا و اضطراب و ترس و بيدارى شبها
و زردى رنگ و گود رفتن چشمها و خروج حركات از ميزان عقل .و لذا گفته شده
كه عشق جنونی إلهى يا مرضی سوداوى و جنونی حيوانى است.
و نيز از آثار بد عشق آن است كه صاحب عشق از نصيحت و نهی دیگران پند
نمىگيرد ،بلكه چه بسا در اثر نهی ،حال وی اشتداد پيدا مىكند ،چنانچه مولوى 
گفته:
1

س ــختتر ش ــد بن ــد م ــن از پن ــد ت ــو

  عشـــق را نشـــناخت دانشـــمند تـــو

و از ترساندن به حبس و كشتن نمىترسد چنانکه وى گفته است:
ت ــو مك ــن تهدي ــدم از كش ــتن ك ــه م ــن
 .1بيانالسعادة ،ج ،2ص .356 -353

ن
تشـــنۀ زارم بـــه خـــون خويشـــت 
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گــر بريــزد خــون مــن آن دوســت رو

پ ــاى كوب ــان ج ــان برافش ــانم ب ــر او

و نیز از آثار سوء عشق این است که عاشق با همنوعان خود بیگانه است ،و
مىخواهد گوشهگيرى و خلوت اختيار كند .تمام همّش را مقصور بر لقاى معشوق
نموده و از هر كارى جز لقاء او نفرت دارد ،اگر چه موجب ترك عبادات و اعمال
اخروی باشد .چنانچه مولوى گفته:
غيـــر معشـــوق ار تماشـــائى بـــود  
عشــق آن شــعله اســت كو چــون برفروخت
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عشـــق نبـــود هـــرزه ســـودائى بـــود
هــر چــه جز معشــوق باقى جمله ســوخت

و نيز اين مرحله از عشق در بعضى موارد مقتضى فسق و فجور و اشتداد شهوت
حيوانى است به نحوى كه انسان اختیار خویش را از دست داده و مبادرت به امری
میکند كه شارع از آن منع و نهى كرده است.
اينان مىگويند همة اينها كه ذكر شد از رذائل و مناهى است كه شرع تحريم كرده
و یا مکروه شمرده است.
امّا بعضى از اهل نظر و همة عرفا و صوفيه گفتهاند كه خود عشق فی حدّ نفسه
از فضيلتهاى نفسانى است .اگر چه نسبت به كسى که بهيميّت بر او غلبه كرده
بالعرض تبدیل به رذیله میگردد؛ و همچنین نسبت به كسى كه مشغول به خداست
موجب رویگردانی از موجود عالیتر به پستتر میگردد.
و تحقيق حقّ در اينباره اين است كه بگوييم :شرافت اوصاف بهواسطة یکی از
این موارد است :شرافت مبادی آنها؛ شرافت جایگاههایی که در آن تحقّق مییابند؛
شرافت لوازمشان؛ شرافت آنچه بدان تعلّق میگیرند و شرافت غایات آنها .و همة 
اينها در عشق انسان نسبت به صورتهاى زيبا و آوازهای خوانندگان جمع شده
است؛ و تخلّف بعضى از اوصاف در بعضى مواقع به سبب امری عرضى منافاتى با
اقتضاء ذاتى ندارد ،چه عشق ذات ًا مقتضى همة اين اوصاف است اگر امر عارضى با
آن معارضه نكند.
امّا مبدأ قريب عشق ،لطافت نفس و ظرافت ادراك و رقّت قلب است؛ و لذا مىبينى 
كه نفوس غليظ و محكم و دلهاى خشك ،از محبّت و عشق خالى است مانند أکراد
كه از عشق جز جماع چيزى نمىدانند.
و مبدأ بعيد عشق ،خداوند متعال است بهتوسّ ط مبادى عاليه ،بدينگونه كه خداوند
ديدن یا شنيدن و نيكو شمردن شمايل معشوق را آماده و مهيّا مىسازد ،چه عشق
هر عاشقى سايه و معلول عشق خداوند است ،ولى نه مثل معلوليّت اوصاف قهريّه

نسبت به خداى متعال كه آن اوصاف معلول او هستند بالعرض يا به توسّ ط مبادى 
قهريّه .زيرا كه كمال وجود از آن جهت كه وجود است منتهى به وجوب مىشود ،و
محلّ تحقيق اين مطلب ،حكمت متعاليه است .و به هر حال شکّ ی نیست که مبادی
عشق شریف است .
امّا جایگاه تحقّق عشق ،نفس انسانى است كه صراط مستقيم به سوى هر خير است
و پلى است كه بين جنّت و نار كشيده شده ،و همان كتابى است كه رحمان به
دست خود نوشته است .
و از لوازم عشق تبدیلنمودن همة همّوغمها به يك همّ است ،و در فضل عشق
همين بس كه همة هموم را همّ واحد قرار مىدهد .همچنانكه مولوى قدّ سسرّه
گفته است:
عق ــل ت ــو قس ــمت ش ــده ب ــر ص ــد مه ــمّ
جمـــع بايـــد كـــرد اجـــزا را بـــه عشـــق

بـــر هـــزاران آرزو و طـــمّ و ر ّم
تــا شــوى خوش چون ســمرقند و دمشــق

و نيز از لوازم عشق پاك شدن نفس از همة رذيلتها و بديها است ،چنانکه همو
در اينباره گفته است:
ه ــر ك ــه را جام ــه ز عش ــقی چ ــاك ش ــد
ش ــاد ب ــاش اىعش ــق خوشس ــوداى م ــا
اى  دواى  نخـــوت و نامـــوس مـــا

او ز ح ــرص و عي ــب ك ّل ــى پ ــاك ش ــد
و اى طبيـــب جملـــه علّتهـــاى مـــا
اى تـــو افالطـــون و جالينـــوس مـــا

چه عاشق مفتون و ديوانه را انگيزههاى غضب و شهوت باقى نمىماند ،و لذا گفته
شده که عشق شهوت را مىسوزاند ،نه اين كه آن را مىافروزد و دامن مىزند .و
اين كه در بعضى موارد هيجان شهوت ديده مىشود علّت آن یا بقاى نفس بهيمى 
و غلبة آن بر نفس انسانى است ،و يا سعه و گستردگى نفس انسانى است و اين
كه بهيميّت نيز سهم خود را از عشق مىگيرد؛ و دانستى كه سهم بهيميّت از عشق
عبارت از قضاء شهوت و برآوردهساختن اين حاجت است.
و نيز از لوازم عشق رقّت قلب است در هر حال ،و تواضع نسبت به هر كس
مخصوص ًا به كسى كه منسوب به معشوق باشد .و از لوازم عشق نزديكى به عالم
مجردّات و تشبّه به مالئكه است .و لذاست که وارد شده :هر كس عاشق شود و
عفّت ورزد و كتمان نمايد و مرگ او فرا رسد شهيد مرده است .مولوى به زبان
عاشق گفته:
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عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
خونبهـــاى مـــن جمـــال ذو الجـــال

خونبه ــاى خ ــود خ ــورم كس ــب ح ــال

و از لوازم عشق ،زهد حقيقى در دنيا است كه بدون هیچ تکلّف و سختی برای
عاشق حاصل میشود.
عاشـــقان را بـــا ســـر و ســـامان چـــه كار

بـــا زن و فرزنـــد و خا نومـــان چـــه كار

و نيز از لوازم عشق رغبت به آخرت و طلب خالصى از زندان دنياست.
عاشـــقان را هـــر زمانـــى مردنـــى اســـت
او دو صـــد جـــان دارد از نـــور هـــدى 
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ت
م ــردن عشّ ــاق خ ــود ي ــك ن ــوع نيســ 
و آن دو صـــد را مىكنـــد هـــر دم فـــدا

و امّا متعلَّق عشق ،برحسب ظاهر صورتهاى زيبا است به واسطة ديدن يا شنيدن و
نغمههاى ألحان است به واسطة شنيدن فقط .البته گاهى هم تعلّق عشق به صورتهاى 
زيبا به سبب غلبه كردن شهوت با نگاه كردن يا شنيدن صورت میپذیرد.
شرافت زيبايى صورت با كتاب و سنّت و عقل و فطرت ثابت شده است ،و كسى 
كه منكر آن باشد از دائرة امور مذکوره خارج شدهاست ،و در واقع كسى كه بين
صورت زيبا و غير آن تميز ندهد اص ً
ال انسان نيست.
امّا آنچه نظر دقيق اقتضا مىكند این است كه متعلَّق عشق امری غيبى باشد كه بر
عاشق از آينة جمال معشوق متجلّى گشتهاست؛ و از آنجا که زيباتربودن صورت و
طراوت آن ،دليل بر افزونی حسن سيرت و صفاى نفس است ،و از طرفى ازدياد
صفاى نفس موجب اشتداد تجلّى آن امر غيبى مىشود؛ لذا هر اندازه كه صورت
زيباتر باشد تجلّى آن امر غيبى شديدتر مىگردد ،و بر حسب اشتداد آن ،عشق نيز
شدّ ت مىيابد.
و از چيزهايى كه داللت مىكند بر اين كه متعلّق عشق آن امر غيبى است ،نه صرف
زيبايى بشرى؛ اين است كه اگر معشوق يك امر جسمانى بود بايد وقتى كه عاشق به
وصال او میرسيد ،آتش شوقش خاموش گردیده و سوزش فراقش تسلّی مییافت؛
در حالى كه برعکس وقتی که عاشق به معشوق مىرسد و اتّصال جسمانى براى او
حاصل مىشود ،حرارت او فزونىيافته و ناآرامىاش شدّ ت مىيابد ،چنانچه گفته
شده:
اُعانقهـــا و النّفـــس بعـــد مشـــوقة
و ألثـــم فاهـــا كـــي يـــزول حرارتـــي

ي
إليهـــا فهـــل بعـــد العنـــاق تدانـــ 
فيـــزداد مـــا يبقـــى مـــن الهيجـــان

و نيز دليل بر غيبىبودن عشق اين كه وقتى براى عاشق اتّصال ملكوتى به معشوق
حاصل مىشود ،نسبت به صورت جسمانى او سرد و بىنياز مىشود .چنانچه از

مجنون عامرى نقل شده كه ليلى عامریّه بر سر او ايستاد و گفت :اى مجنون من
ليالى توام .مجنون به او توجّ هى نكرد ،و گفت :من از تو چيزى دارم كه مرا بىنياز
مىكند .و مولوى در مقام برهان بر اين مطلب گفته است:
آنچــه معشــوق اســت صــورت نيســت آن
آنچ ــه ب ــر ص ــورت ت ــو عاش ــق گش ــتهاى 
صورتــش برجاســت اين زشــتى ز چيســت
آنچه محســوس اســت اگر معشــوقه اســت
چـــون وفـــا آن عشـــق افـــزون مىكنـــد

خــواه عشــق ايــن جهــان خــواه آن جهــا ن
چــون بــرون شــد جــان چرايش هشــتهاى
ت
عاش ــقا وابي ــن ك ــه معش ــوق ت ــو كيس ـ 
ت
ـس هسـ 
  عاشــق اســتى هــر كــه او را حـ ّ
 كـــى وفـــا صـــورت دگرگـــون مىكنـــد

و امّا غايت عشق؛ دانسته شد كه تجرّد از مقتضيات شهوت و غضب و از پليديهاى 
دنيا و تعلّق به آخرت ،بلكه به خداست؛ و هيچ غایتی شريفتر از آن نيست.
محصل کالم آنکه محبّت شديد به زیبارويان از خصلتهاى شريفه است .البته گاهى 
ّ
چيزى عارض مىشود كه به سبب آن مذموم و ناپسند مىشود ،مانند عشقورزى 
مقرّبين و مفتونشدن آنها به صورتهاى مليح يا به سماع؛ چه اینکه اين عشق از
اوصاف متوسّ طین و اصحاب يمين است و نسبت به مقرّبين سيّئه محسوب مىشود .
البتّه از بعضى از بزرگان و كاملین از مشايخ نقل شده كه آنها به سماع و صورتهاى 
زيبا مفتون گردیدهاند.
و همچنین مانند عشقورزى كسى كه با عشقورزى آتش شهوتش اشتداد پيدا كند
ـ خواه نفس بهيمى او غالب بر نفس انسانىاش باشد يا مغلوب ـ چه اینكه عشق
به سبب اشتداد شهوت و اقتضاء فسق و فجور از نظر عقل و ذوق ناپسند ،و از نظر
شرع حرام میگردد.
و چون عشق بيشتر مردم موجب اشتعال آتش شهوت گشته و منج ّر به فجور و گناه
مىشود از نگاه كردن به أمردان و عشقورزیدن به زنان نامحرم نهى وارد شده ،و
اهل ذوق آن را ناپسند دانستهاند .چنانکه مولوى گفته است:
عشـــقهايى كـــز پـــى رنگـــى بـــود

عشـــق نبـــود عاقبـــت ننگـــى بـــود

در اين نوع عشق آثار عشق ممدوح يافت نمىشود ،بلكه از توابع حرص و آز
است كه مذموم است.
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ضمیمة  :5نامة حضرت ّ
سره دربارة
علمه آیةاللـه حسینی طهرانی قدّ س ّ
تهمت تجویز لواط به ّ
ملصدرا
بسم اللـه الرحمن الرحیم

جناب محترم آقای ...زیدتوفیقه
بعد از سالم و إکرام؛ نامهای به نشانی و نام سرکار رسید که در آن مرقوم داشتهاید که
ملصدرا در جلد هفتم از چاپ جدید
شخص معمّمی که از فرقة شیخیّه بودهاست گفته است کهّ :
أسفار در فصلی بهنام عشق مجازی به طرفداری از لواط با بچگان مطالبی نگاشته ،و در آنجا از این
امر دفاع کردهاست .و از حقیر واقعیّت این إخبار را خواسته بودید!
عرض میشود :این خبر دروغ محض است؛ و افتراء و اتّهامی است که قابل آمرزش
نیست؛ و در موقف عرصات باید جواب دهند .فخر فالسفة اسالم مرحوم صدرالمتأل ّهین که اصوالً
مبنای فلسفة خود را با مشاهدات عرفانی و وجدانی ،و تطبیق کامل با شرع و شریعت حضرت
محمّدی پایهریزی کردهاست؛ و خود در سیروسلوک خود همین راه را طیّ کرده و هفتبار پیاده به
مکّ ة معظّ مه مشرّف شده ،و در سفر آخر در راه رحلت کردهاست؛ و در اقامتگاه خود در قهستان
قم هر وقت به مطلب دشواری دچار میشده است ،برای حلّ علمی آن به قم میآمده و در کنار
قبر حضرت معصومه سالماللـهعلیها متوسّ ل میشده است تا در همانجا برای او آن مشکلة علمی
حلّ میگردیده است؛ را بجهت فرار از فلسفة عمیق و حکمت متعالیة او که زندهکنندة جانها و
رشد دهندة افکار به مبانی حقیقت و آبشخوار شریعت است ،به چنین افتراهائی متّهمنمودن گناه
غیر قابل غفران است.
ملصدرا رضواناللـهعلیه 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 مدل ّل ساخته است .و در فصل  17به
اثبات رسانیده است که گرچه معشوق حقیقی برای جمیع موجودات ،همان خیر مطلق و جمال
أکمل یعنی ذات حضرت واجب الوجود استّ ،ال آنکه هر یک از أصناف موجودات معشوق
خاصّ ی دارد که بهواسطة  تعشّ ق با او ،راه به سوی عشق ذات ذوالجالل پیدا میکند؛ و جمیع
معشوقان عالم حجاب و پرده برای لقاء و وصول خدا هستند.
و در فصل  18مدل ّل ساخته است که در عالم وجود هر مرتبة مادون ،نسبت به مرتبة مافوق
عشق میورزد؛ و برای وصول به آن مرتبه بهواسطة قوّة شوقی که دارد در حرکت آمده و سیر
تکاملی خود را انجام میدهد .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 مینماید ،و به اثبات میرساند
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ٌ
یحب
ُّ
جمیل و
که :جمال در عالم وجود ،یک اسمی از أسماء خداوند است و بر اساس «إنّ  اللـه
الجمال» و گرایش به جمال و حسان الوجوه ،جزء غریزة فطری برای پیمودن سیر تکامل و وصول
َ
به منبع الجمال و الکمال است ،و بر همین اساس از رسول اکرم صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم وارد شده
الو ُجوه»؛ و نیز از رسول اکرم وارد شده است که مقرّر داشته
یر ِعندَ ِح َسان ُ
است که« :اط ُلبُوا الخَ َ
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بودند :کسانی که از قبل طوائف و أقوام به عنوان نمایندگی و پیغام به حضورش مشرّف میشوند
دارای دو خاصّ ه باشند :یکی نامشان خوب باشد؛ و دیگر آنکه زیباچهره و نیکوروی باشند.
ملصدرا پس از بحث طویل اثبات میکند 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 میدهد ...
محصل مطلب و خالصهای بود که عرض شد .آنگاه دشمنان حکمت اسالم تحریف
ّ
این
و تصحیف نموده ،و با آن عبارتی که نمونة  آن را آوردید ذکر میکنند  .اینست کتاب أسفار
صدرالمتأل ّهین 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 فع ً
ال تمام اوقات شبانهروزی من صرف
نوشتن دورة علوم و معارف اسالم میشود .و إنشاءاللـهتعالی با انتشار آن دوره به تمامه و کماله
تمام این گونه اشکاالت رفع میگردد .و چون این اتّهامی به حکیم عظیم القدر اسالم بود؛ لذا به
جواب آن مبادرت شد.
والسالمعلیکمورحمةاللـهوبرکاته
مشهد مقدّ س
سیّد مح ّمدحسین الحسینی الطهرانی
1
 10شوّال 1405

 .1پایگاه علوم و معارف اسالم ،مکتوبات خطی ،نامه ها.

ضمیمۀ  :6حسن استعمال مادّة «عشق» دربارة خداوند متعال و أولیاء وی

برخی از مخالفین عرفان استعمال مادّة «عشق» را دربارة خداوند متعال و أولیاء وی مذموم
دانسته و از همین رو اشعار عرفانی متداول را مخالف مذاق شارع شمردهاند .این گروه معموالً به
دو دلیل در این باب تمسّ ک کردهاند:
دلیل اوّل :مادّة «عشق» در آیات و روایات دربارة عشق ممدوح به کار نرفته است ،چرا
که شهوت در معنای عرفی آن أخذ شده است 1و به همین جهت باید از استعمال آن در امور
غیرشهوانی احتراز جست.
پاسخ :گرچه عشق در روایات در عشق مذموم نیز استعمال شده ،ولی در موارد ممدوح نیز
به کار رفته است؛ مانند:
 .1عن رسول  اللـ ه صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم:
أحبَّها ب ِ َقلب ِ ِه و َ
َ
«أفض ُل الن ِ
باش َرها ب ِ َج َس ِده ِ و تَ َفرَّ َغ لَها َف ُه َو
ّاس َمن َع ِشقَ العِباد َة فعان َ َقها و َ
2
اليُبالي َع َلى ما أصبَ َح مِن الدّ نيا َع َلى ُعس ٍر أم َع َلى يُسرٍ».
علمه مجلسی در ذیل این روایت میفرماید:
ّ
ب و االسم «العِشق» و هو اإلفراط في المحبة أي أحبّها حبّ ًا
«بيانَ :ع ِشقَ من باب تَعِ َ
مفرط ًا من حيث كونه وسيل ًة إلى القرب الذي هو المطلوب الحقيقي .و رب ّما يتوهّم
أنّ العشق مخصوص بمحبّة ا ُالمور الباطلة فاليُستعمل في حبّه سبحانه و ما يتعلّق
3
به؛ و هذا يد ّل على خالفه».
 .2عن رسول  اللـه صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم:
َ
ألعشقُ ل ِ َسلمانَ مِن
الجنّ َة
الجنّ َة
الجنّةِ و إنّ َ
ألشو ُق إلَى َسلمانَ مِن َسلمانَ إلَى َ
«إنّ َ
َ
4
الجنَّة».
َسلمانَ إلى َ
 .3از حضرت أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم در وصف کربالی معلّی و حضرت سيّدالشهداء
عليهالسالم و اصحابشان روايت شده:
5
لح ُق ُهم َمن بَعدَ ُهم».
« َمصارِ ُع ُعشّ ا ٍق ُش َهدا َء اليَسب ِ ُق ُهم َمن كانَ َقب َل ُهم َو اليَ َ
 .4در روایت معروف به «نثرالدّ رر» از حضرت امام صادق علیهالسالم روایت شدهاست:
 .1رک نفسالرحمن ،ص.354-352
 .2الکافي ،ج ،2ص ،83ح.3

 .3بحاراألنوار ،ج ،67ص.253

 .4روضةالواعظين ،ج ،2ص282؛ بحاراألنوار ،ج ،22ص.341
 .5بحاراألنوار ،ج ،41ص.295
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ين زَو ِجها ال ُمواف ِ ِق لَها َعن ث َ ِ
الث ِخصال: ...و إظها ُر
وجةِ فيما بَين َها و ب َ َ
«و ال ِغنَى بِالزَّ َ
ِ 1
شق ل َ ُه ب ِ ِ
الح َسنَةِ لَها في َعينه».
العِ ِ
الخالبَةِ و ال َهيئَةِ َ
 .5در  فقهالرضا علیهالسّ الم آمده است:
«و اع َلم أنّ النّسا َء َشتَّی ف ِمن ُه َّن الغَنی َم ُة والغَرا َم ُة و هي ال ُمتَحبِّب ُة ل َزو ِجها و العا ِش َق ُة ل َ ُه
2

منهن»...
َّ
و
 .6در حدیث قدسی آمده است:
لت
لت ِهمَّ تَ ُه و لَذَّ تَ ُه في ذِكريَ ،فإذا َج َع ُ
بدي االشتِغا َل بي َج َع ُ
ب َع َلى َع َ
«إذا كانَ الغال ِ ُ
عت ِ
جاب فيما بَيني َو بَينَ ُه ،ال یَ ْسهو
ِه ّمتَ ُه و لَذّ تَ ُه في ذِكري َع ِش َقني و َع ِشقتُ ُه َو َر َف ُ
الح َ
ك األبطا ُل َح ّق ًا ،اُولَئ ِ َ
ك َكال ُم ُهم َكال ُم األنبياءِ ،اُولَئ ِ َ
ّاس؛ اُولَئ ِ َ
ك ال ّذين إذا
إذا َسها الن ُ
ِ
دت بِأهلِ
االرض ُعقوب َ ًة أو َعذاب ًا َذ َكرتُ ُهم فيها َف َص َرفتُ ُه بِهِم َعن ُه ْم».
أ َر ُ
 .7و نیز در حدیث قدسی آمده است:
أحبَّني َع ِش َقني،
أحبَّني و َمن َ
« َمن َط َلبَني َو َجدَ ني ،و َمن َو َجدَ ني َع َر َفني ،و َمن َع َر َفني َ
و َمن َع ِش َقني َع ِش ْقتُه ،و َمن َع ِش ْقتُه َقتَلتُه ،و َمن َقتَلتُه َف َع َل َّي دِیَتُ ُه ،و َمن َع َل َّي دِیَتُ ُه
4
َفأن َا دِیَتُ ُه».
3
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 .8در مصباحالشريعة روایت شده است:
وق َف َکبِّر َعلی ن َف ِس َ
لت َمیدانَ الشَّ ِ
میع
« َفإذا َدخَ َ
ک و ُمرادِ َک م ِ َن الدُّ نیا و َودِّع َج َ
ِ َ 5
ِ
ألوفات و اجزِم َعن ِس َوی َمعشوقک».
ال َم
6
روایات دیگری نیز در باب عشق ممدوح در بخش دوّم کتاب گذشت.
دلیل دوّم :در آیات قرآن و جوامع روائی هیچگاه عشق به خداوند نسبت داده نشده و
خطاب به او «یا عاشق» و «یا معشوق» گفته نشده است ،و چون در بهکاربردن معانی مربوط به
الحسنی شرط ادب این است که بر الفاظی که در شرع و
«قدس مقام ربوبیّت و الوهیّت» مثل اسماء ُ
حب به خدا به «عشق»
لسان شارع مقدّ س و کتاب و سنّت آمده اقتصار شود ،از این جهت تعبیر از ّ
 .1تحفالعقول ،ص323؛ بحاراألنوار ،ج237 ،75؛ عشــق در این روایت مســلّم ًا ممدوح اســت و به اطالقش عشق
غیرشهوانی را نیز شامل میشود.
 .2الفقهالمنسوبلإلمامالرضا علیهالسالم ،ص 234؛ بحاراألنوار ،ج  ،100ص .234
 .3عوارفالمعارف ،ص54؛ و رک الرسالةالقشيريّة ،ص.335
 .4قرةالعیون ،ص366؛ الکلماتالمکنونة ،ص.80

 .5مصباحالشريعة ،ص 447؛ بحاراألنوار ،ج  ،67ص .24
 .6رک فصل «عشق عفیف در روایات اهل سنت» ،ص.99

و از خدا به «معشوق» و از بنده به «عاشق» خالف این ادب است .همانطور که خواجة طوسی
در اطالق اسمائی غیر از اسماءالحسنی بر ذات اقدس حق جلّاسمه اظهارنظر فرموده و آن را منع
1
کرده است.
علمه مجلسی نیز در ادامة عبارت سابق میفرماید:
ّ
«و إن كان األحوط عدم إطالق األسماء المشتقّة منه على اللـه تعالى بل الفعل
المشتقّ منه أيض ًا بنا ًء على التوقيف».
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 میرود 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 کام ً
ال طبیعی
حب شدید و نظیر آن که در روایات آمده است در معادل فارسی از عشق
است که به جای تعبیر ّ
استفاده شود.
امّا 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 نمیشده ،در عصر کنونی منقول گشته است و لذا اطالق اسنادی آن دربارة 
2
خداوند جائز است .آری اطالق اسمی آن شاید مطابق احتیاط نباشد.
در أدعیة معصومین علیهمالسّ الم بسیار است الفاظی که استعمال مادّة آن به شکل اسمی بر
ك ُمنَى ن َفسي و إل َ َ
خداوند مأثور نیست ولی اسناد آن بیمانع است؛ مانند آنکه میگوئیم :و َوص ُل َ
يك
ك َولَهي و إلَى َه َ
َشوقي و في َم َح َّبت ِ َ
واك َصبابَتي؛ 3درعینحال «موصول» و «مشوق إلیه» و «مهویّ » و

«مصبوب إلیه» میتواند از أسماء إلهی نباشد .
محقّق سبزواری در اینباره میفرماید:
شئت َف َسمِّ ه ،كالمحبّة و المشيّة و نحوهما و إن لمنُطلق َ
بعضها عليه
«قولنا :أو ما
َ

 .1بیانات حضرت آيةاللـه حاج شیخ لطفاللـه صافی گلپایگانی ،مجلة نورالصادق علیهالسالم ،ش  ،12ص  9ـ 11؛ و
رک شرح الزيارةالجامعةالکبيرة للشیخ أحمد األحسائي ،ج ،1ص ،216ذیل فقرة «التامّین في محبّةاللـه».
 .2اطالق 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 میباشد.
 .3بحاراألنوار ،ج ،91ص.148
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تسمي ًة بحسب التّوقيف الشّ رعيّ لكن يجوز إسنادا ً كما هو مشروح في علم الكالم،
و أمّا لفظ العشق فهو كلفظ المحبّة في المعنى.
ق
شـــام در معنـــى نباشـــد جـــز دمشـــ 
ـب و عش ــق
نيس ــت فرق ــى در مي ــان ح ـ ّ
و في ُكتب الحكماء و العرفاء متداول .و في القدسيَ :من َع ِش َقنی َع ِشقتُ ُه ـ الحديث.

ّإل أنّ النّبيّ بما هو نبيّ ٍ
آت باآلداب لميداوله حراس ًة للنظام».
آری ،اگر کلمهای معادل با عشق (به معنای محبّت بسیار شدید) در زبان عربی یافت شود
که کثرت استعمال آن مخلّ به فصاحت نباشد ،مسلّم ًا استعمال آن در زبان عربی بلکه فارسی بهتر
از لفظ عشق است ،زیرا تشبّه به الفاظ قرآن و سنّت و نزدیکتر شدن به آن ـ گرچه واجب نیست
ـ مسلّم ًا امری راجح و مطلوب است ،ولی سخن در یافتن چنین کلمهای است.
مرحوم حضرت آيةالحق و العرفان حاج میرزا علی قاضی أفاضاللـهعلینامنبرکاتعلومه
بیانی بسیار شیرین در این باب دارند 2و از جمله به این حدیث شریف تمسّ ک میفرمایند:
عن أحمد بن محمد بن أبينصر ،قال :قلت ألبيالحسن الرضا عليهالسّ الم :إنَّ الحسن
بنمحبوب الزَّ رّا َد أتانا َع َ
نك برِسالةٍ .قال:
ِ
ِ
3
السد».».
َ
«صدَ َق .التَ ُقلِ الزَّ رّا َد بل ُقلِ السَّ رّا َد ،إنّ اللـه تعالى يقولَ :
«و َقدِّ ْر فی َّ ْ
(احمد بن محمد بن أبینصر میگوید :به امام رضا علیهالسّ الم عرض کردم :حسن
بن محبوب زرّاد نامهای به نزد ما آورده است و ادّعا میکند که نامه از جانب
شماست  .حضرت فرمودند :راست گفتهاست و سپس فرمودند :نگو زرّاد ،بگو
سرّاد .چرا که خداوند متعال میفرماید :و قدِّ ر فی السّ رد).
توضیح آنکه :در زبان عربی «سرّاد» و «زرّاد» هر دو به معنای «زرهباف» هستند .حضرت
میفرمایند :در انتخاب الفاظی که نظیر آن در قرآن آمده نگاه کن که قرآن کدامیک را به کار برده
و از همان تبعیّت کن.
همین نکته در الفاظ متداول درألسنة 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 أصالةالصحّ ه و قاعدة 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 میگرفتند مسلّم ًا راجح بود؛ ولی اکنون که این
1
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 .1معادشناسی ،ج ،3ص  209و 210به نقل از حاشیه بر شرحمنظومه ،ص.180
 .2رک شرح دعایسمات ،ص 60و.61

 .3اختيارمعرفةالرجال ،ص585؛ و نظیر این روایت در قرباإلسناد ،ص 364نیز آمده است .

1

کلمات به صورت اصطالح درآمده است چارهای از استعمال آن نیست.
حب شدید در عربی و فارسی تقریب ًا معادل عشق است ولی استعمال آن در
تعابیری چون ّ
اشعار خصوص ًا با تکرار ،مخلّ به فصاحت شعر و نیز مخلّ به آثار فصاحت چون شعلهور نمودن
آتش محبّت در قلب خواننده و انس با شعر است .به عنوان مثال در این شعر:
ـن مشــعو ٍق ألحبــابٍ و عشّ ـ ِ
ـاق
تجلّی حسـ ُ

ِ
إطـــاق
بتنزیـــ ٍه و تشـــبی ٍه و تقییـــ ٍد و

حب شدید استفاده کنیم باید به جای مصراع اوّل بگوئیم:
اگر به جای مادّة عشق بخواهیم از ّ
«تجلّی حسن محبوب حبّ ًا شدیدا ً لمن یحبّه قلی ً
ال و من یحبّه کثیراً» که این تعبیر تمام لطافت شعر
را از بین میبرد.
باری ،زیبائی لفظی کلمة عشق و داشتن مشتقات فعلی و اسمی گوناگون سبب شده است
که به طور طبیعی در ادبیات شعری از آن بسیار استفاده شود.
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 .1عجیب اســت که عدّ های در تمام بحثهای فقهی و اصولی و کالمی خود از الفاظی اســتفاده میکنند که در شــرع
مقدّ س و لسان قرآنکریم و أهل بیت علیهمالسّ الم مرسوم نبوده و گاه مذمّت نیز شده است ،با اینکه میتوانند از الفاظ
دیگری اســتفاده کنند؛ ولی وقتی به اصطالحات عرفانی میرسند فورا ً زبان به اعتراض میگشایند و به دنبال استعمال
قرآنی و روائی آن میگردند .مگر عرفان و حکمت با فقه و اصول و کالم چه تفاوتی دارد که جعل اصطالح در لسان
فقها و اصولیان و متکلّمان جائز است و در لسان عرفا ممنوع میباشد؟!

ضمیمة  :7تأثیر ایمان و عشق نفسانی به زنان در فلسفة احکام اجتماعی
مرد و زن

یکی از نکاتی که در بررسی فلسفة روابط اجتماعی مرد و زن در اسالم معموالً مورد غفلت
قرار میگیرد و در پاسخ به شبهات این بحث تأثیر مهمّی دارد ،توجّ ه به عشق نفسانی و مالزمة 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 میشمرد ،ولی به زن اجازة تعدّ د ازدواج نمیدهد؟
غض بصر شده؟ در صورتی که اگر در جامعه با قوانینی
یا چرا در اسالم امر به حجاب یا ّ
غض بصر نخواهد بود و شاهد آن این است
ساده شهوت مردان إطفاء شود ،نیازی به حجاب و ّ
که در بالد کفر مردان به راحتی به زنان نظر میکنند و هیچ تحریک شهوتی نیز در ارتباطات عادی
صورت نمیگیرد.
در پاسخ باید توجّ ه کرد که دستورات اسالم مجموعهای به هم پیوسته است که مجموع
آنها به شرط اجتماع ضامن رساندن جامعه به کمال است نه اینکه دستوراتی ازهمگیسخته و
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 سیستمهائی کوچکتر تشکیل شده است 1.یکی از ارکان این
2
مجموعه آن است که این دستورات برای اشخاصی که تحت تربیت ایمانی قرار گرفتهاند جعل شده
و خصوصیات روحی مؤمن با غیر وی متفاوت است.
از جملة این تفاوتها میتوان بدین مسأله اشاره کرد که مؤمن در زندگی ایمانی هر چه
ایمانش بیشتر شود ،لطافت نفس وی بیشتر میگردد و تمایل نفسانیش به زنان افزایش مییابد و
برای تحصیل تعادل روحی و آرامش در مسیر حرکت إلیاللـه 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 سایة حال تواضع روز افزونش نسبت به شوهر ،هر روز بیشتر
به وی دل میدهد و تکیهاش به او افزایش مییابد و از دیگر مردان احتراز میجوید؛ ولی بالعکس
مرد مؤمن در اثر اتّساعیافتن نفس و لطافت پیدانمودن توان مدیریّت عیاالت بیشتر و نیاز به ارتباط
افزونتری خواهد داشت .از این رو یکی از ابعاد تعدّ د زوجات در اسالم محبّت نفسانی مرد به زنان
حب شهوانی و إطفاء شهوت خالصه نمود که از ابعاد
است و بسیار خطاست که تمام آن را در ّ
 .1در این زمینه میتوانید به کتاب نگرشسیســتمیبهدین تألیف جناب حجةاإلسالموالمسلمین حاج شیخ عبدالحمید
واسطی مراجعه کنید .این کتاب توسط انتشارات مؤسسۀ مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم به طبع رسیده است.
 .2رک الميزان ،ج ،6ص 224ـ .226
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مشترک میان مرد و زن است.
به همین منوال تحریم نظر به أجنبیّات در میان مؤمنان از جهاتی ضروریتر از جوامع غیر
حب نساء در نفس مؤمن افزایش مییابد و
حب جمال و ّ
ایمانی است؛ زیرا در اثر شدّ ت ایمان ّ
به خاطر لطافت نفسش به مجرّد دیدن یک چهرة زیبا که برخاسته از نفسی لطیف است متحوّل
میشود .ولی نفوس مبتال به معاصی و آلوده از چنین لطافتی خالی میباشند و با دیدن دهها جمال و
زیبائی هیچ تکانی نمیخورند؛ کما اینکه نفس لطیف با شنیدن یک آواز نیکو گاه زیر و رو میشود
ولی نفوس آلوده با گوشدادن ساعتها موسیقی یا غنا هیچ تأثیر نمیپذیرد.
پس مؤمنین گرچه در اثر نور تقوا و ایمان از شهوت بیشتر در امانند و خود را در این بُعد
بیشتر میتوانند کنترل نمایند ،ولی از بعد عشق نفسانی به مراتب بیشتر در معرض خطر میباشند و
این امر اقتضا دارد که بیشتر به چشمپوشی از زنان بپردازند و به حسب قرائن این مسأله در کیفیّت
تشریع حکم خالی از تأثیر نمیباشد.
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ضمیمة  :8تفسیر «ریبه» و نسبت آن با تلذّ ذ

شک به همراه خوف است.
«رِیبه» در اصل لغت به معنای تردید و اضطراب نفس ،شک یا ّ
امّا در اصطالح فقه ،برای آن معانی مختلفی ذکر شده که به سه مورد آن اشاره میشود:
 .1مایخطر بالبال من المفاسد (آنچه که از مفاسد و نیّات سوء به واسطة نظر در ذهن خطور
میکند)؛ مثل اینکه انسان در نگاه به أجنبیّه تقبیل وی را در نظر آورد ،هر چند که نظر وی با تلذّ ذ
شهوانی همراه نباشد .مثال بارز پیدایش چنین حالتی در اشخاصی است که دچار مرض یا ضعف
2
جنسی هستند و شهوت آنها تحریک نمیشود.
 .2خوف الوقوع في الحرام (خوف واقعشدن در گناه) .باید توجّ ه نمود گناه و حرام دائرة 
وسیعی دارد که مرتبة ادنای آن یکبار دیگرنگاهکردن به نامحرم با قصد لذّ ت شهوانی است و مرتبة 
اعالی آن زنا میباشد.
 .3خوف الفتنة و الفساد و الوقوع في موضع التهمة( 3خوف ایجاد فتنه و مبتالشدن به
سوءظن و تهمت).
باید توجّ ه داشت اکثر قریب به اتفاق فقهاء ریبه را به معنای دوم یعنی خوف وقوع در حرام
میدانند 4.و مرحوم شیخ انصاری بعد از اشاره به سه احتمال در تفسیر ریبه ،میفرمایند نظر به ریبه
5
به هر یک از معانی مذکوره باشد ،حرام است.
کلمة «فتنه» نیز در عبارات رایج فقها ،به معنای «وقوع در حرام» به کار میرود ،و لذا «خوف
6
فتنه» عبارة اخرای همان «ریبه» میباشد.
امّا نسبت میان ریبه و تلذّ ذ عموم من وجه است؛ زیرا گاهی شخص با تلذّ ذ شهوانی به
دیگری نظر میکند ،ولی مطمئن است که قدرت بر هیچ حرام دیگری غیر از این نظر ندارد؛ و
گاهی بدون تلذّ ذ نظر میکند ،ولی میترسد به حرام دچار شود که ادنا مراتب آن به فتوای مشهور
نظر به تلذّ ذ است.
1

 .1رک أقربالموارد ،مادة «ر ی ب»؛ معجم مقاییساللغة ،ج  ،2ص.463
 .2این تفسیر توسط مرحوم فاضل هندی در کشفاللثام ،ج ،7ص 23ارائه شده است.
 .3رک مستندالشيعة ،ج  ،16ص  60و.61

 .4رک مســالکاألفهام ،ج  ،7ص 44؛ جواهرالکالم ،ج  ،29ص70؛ العروةالوثقی ،ج  ،5ص  ،493م 27؛ کتاب نکاح،
ج ،1ص .234

 .5کتابالنکاح للشیخ األنصاري ،ص .55
 .6رک مسالکاألفهام ،ج  ،7ص  ،44و جواهرالکالم ،ج  ،29ص .70
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ضمیمة  :9علل نشر علنی اسرار و معارف در عصر اخیر

منظور از س ّر هر چیزی است که آشکارشدن آن برای گوینده یا شنونده مضر باشد ،و افشاء
س ّر به حسب مراتب ضرری که برای مخاطب یا متکلم دارد گاه مکروه و گاه حرام میباشد.
با توجّ ه به این نکته روشن میشود که س ّر مفهومی نسبی است و چه بسا بیان مطلبی برای
کسی یا در دورهای ـ به حسب سطح معرفتی شخص ـ نافع و نیکو بوده و بیان همان مطلب برای
دیگری یا در دورهای دیگر مضر و ناپسند باشد.
از دیرباز حکما بر این اعتقاد بودهاند که مسائل علم حکمت س ّر است و تدریس آن برای
نااهالن جائز نیست.
در روایات مبارکات نیز به این امر اشاره شده است؛ چنانکه از حضرت عیسی
علینبیناوآلهوعلیهالسالم روایت است که:
الجهّا َل ب ِ ِ
الحكمةِ َفتَظلِموها و التَمنَعوها أه َلها َفتَظلِمو ُه ْم( 1».با جاهالن از
«الت َُح ِّدثُوا ُ
حکمت سخن نگوئید که در حق حکمت ظلمت نمودهاید و حکمت را از اهلش
منع ننمائید که به ایشان ظلم کردهاید).
2
افالطون و شیخالرئیس ابنسینا و دیگر حکما در این باب کلماتی ارزشمند و مشهور دارند
و از این رو از تألیف و ترویج کتب حکمی یا برقراری دروس عمومی به شدت احتراز مینمودند.
طبیعی است که هرچه مباحث فلسفی عمیقتر گردد ،شرائط تحصیل آن نیز سختتر شده
و کتمان آن از نااهالن نیز ضروریتر میگردد و چون حکمت متعالیه و عرفان به مراتب از حکمت
مشاء عمیقتر 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 ابنسینا را از فهم دقیق حقائق وجودی اشتغال
3
وی به امور دنیا قبل از تکمیل مراتب تهذیب نفس میداند.
وی بر همین اساس یکی از شرائط تحصیل این علم را تزکیة نفس دانسته و در آغاز أسفار
وصیت میکند که:
«فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتاب بتزكية نفسك عن هواها ف َقد أف َل َح َمن َزكَّاها
خاب َمن َدسَّ اها .و استحكم أ ّوالً أساس المعرفة و الحكمة ،ثمّ ارق ذراها و ّإل
َو َقد
َ
 .1الکافي ،ج ،1ص42؛ البته باید توجه داشــت که حکمت در لســان روایات اعم از حکمت به معنای «هستیشناسی»
و «إلهیات» است.
 .2رک دائرةالمعارفبزرگاسالمی،ج  ،9مدخل «افالطون» ،ص 565؛ اإلشاراتوالتنبیهات ،ص.161
 .3الحکمةالمتعالية ،ج ،9ص.109
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كنت ممّن أتىاللـه بُنيان َ ُه ْم مِن ال َقوا ِع ِد َفخَ ّر َع َليهِ ُم السَّ ُ
قف إذ أتاها».
و نیز در بیان شرائط تحصیل این حکمت میفرماید:
«فإنّ لقبول الحكمة و نور المعرفة شروط ًا و أسباب ًا كانشراح الصدر و سالمة الفطرة
و حسن الخلق و جودة الرأي و حدّ ة الذهن و سرعة الفهم مع ذوق كشفيّ  .و يجب
مع ذلك كلّه أن يكون في القلب المعنوي نور من اللـه يوقد به دائم ًا كالقنديل و
هو المرشد إلى الحكمة كما يكون المصباح مرشدا ً إلى ما في البيت .و من لميكن
فيه هذه ا ُالمور فض ً
ال عن النور فاليتعب نفسه في طلب الحكمة؛ و من كان له فهم
1

و إدراك و لميكن له حدس كشفيّ و ال في قلبه نور يسعى بين أيديهم و بأيمانهم
فاليتمّ له الحكمة أيض ًا و إن سدّ د من أطرافها شيئ ًا و أحكم من مقدّ ماتها شطرا ً َو َمن
ٍ 2
لَميَج َعلِ اللـه لَه نُورا ً َفما لَه مِن نُور».
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و دربارة کسانی که در اثر کثرت شک و شبهه به حال سوفسطائیان در آمدهاند میفرماید:
«و إن كان من القسم الثالث فعالجه بحلّ شكوكه و أن يؤمر بمطالعة الهندسيّات و
الحسابيّات أ ّوالً ،ثمّ بإحكام قوانين المنطق ثاني ًا ،ثمّ بانتقاله إلى مبادي الطبيعيات و
منها على التدريج إلى ما فوق الطبيعة؛ و بعد الجميع يخوض في اإللهيّات الصرفة.
و حرام على أكثر الناس أن يشرعوا في كسب هذه العلوم الغامضة ،ألنّ أهليّة
3
إدراكها في غاية الندرة و نهاية الشذوذ و التوفيق لها من عنداللـه العزيز الحكيم.»
ملصدرا به همین جهت این علوم را به نوعی س ّر به حساب
حکمای صدرائی نیز پس از ّ
آورده و از نشر عمومی آن منع مینمودند.
فیض کاشانی برخی از آثار خود را با بیان روایاتی در ضرورت تقیه و کتمان اسرار آغاز
نموده 4و در وصف دستهای از آثار خود بر لزوم کتمان آن از عامّه تاکید مینماید و در پایان فهرست
خودنوشتش میگوید:
«فهذا فهرست مصنّفاتي و مؤلفاتي إلى اآلن و هي سنة تسع و ثمانين و ألف من
الهجرة النبويّة و يقرب من مائة .و هي متفاوتة في الجودة و اإلحكام و حسن البيان
على حسب تدرّجي في االرتقاء في الكمال و الخروج من ظلمات الجهل إلى نور
 .1همان ،ج ،1ص.12
 .2همان ،ج ،6ص 7؛ و رک ج ،9ص.119
 .3همان ،ج.446 ،3

 .4رک اللئالي (مطبوع در رسایلفیضکاشــانی ،ج  ،)3ص 11؛ شــرحصدر (مطبوع در همان ،ج  ،)1ص 16؛ الوافي،
ج ،1ص10ـ.12

العلم و العرفان .و المختار منها لكلّ قوم عدد و ليس الكلّ لكلّ أحد ،إذ فيها ما
الينتفع به ّإل الفا ّذ الشا ّذ اللبيب كلّ اللبيب و ليس لآلخرين فيه نصيب ،فاليطمع فيه
ً 1
من ليس له أه ً
ال و اليتعب نفسه في تحصيله فإن ّه ليس سهال».

ملعلی نوری رضواناللـهعلیه بزرگترین شارح و مدرس حکمت متعالیه
حکیم متأله آخوند ّ
در قرن سیزدهم است که به برکت عمر طوالنی و روابط حسنه با علما و فقهای عصر خود در
طول شش تا هفت دهه با تربیت بیش از هزار شاگرد 2باعث گردید حکمت متعالیه از زوایای
خمول خارج شده و به متن حوزههای علمیه منتقل شود .وی با فقیه بزرگ آن عصر میرزای قمی
رحمةاللـهعليه ،روابطی نیکو و دوستی دیرینهای داشت و مراسالت گوناگونی میانشان رد و بدل
شده است 3.میرزا در یکی از نامههای خود به این حکیم متشرّع تقاضا نموده که دربارة قاعدة بسیط
الحقیقه توضیحاتی بدهد .آخوند نوری در ضمن جواب مینگارد:
«و لکنّي لست اُجسّ ر کلّ الجسارة في اإلشارة إلى شيء يسير أنذر من بطونها ،و
الحجة
لست أطمئنّ کلّ االطمئنان في الرخصة من صاحب الشريعة و من جانب
ّ
4
عجّ لاللـهفرجه و عليهالسالم؛ فإنً العبارة قاصرة و ظواهر األلفاظ متبادرة».
و نیز مرحوم آيةاللـه شعرانی قدّ سسرّه ذیل حدیث شریف عبدالعزیز قراطیسی از امام
صادق علیهالسالم (که در متن کتاب گذشت) بعد از بیان وصایای افالطون و ابنسینا آوردهاند:
«و ممّا جرّبنا في العلوم و جرينا عليه في تدريس العقليات منذ سنين ،االحتراز من
تعليم الفلسفة اإللهية لمن لميرتض ذهنه بالرياضيات كالهندسة و الهيئة .و النتكلّم
في العقليات مع من اليعرفها ،فإنّ الخاطر يتبلبل و يتشوّش عند سماع البرهان و
يتردّد بين قبول البرهان و متابعة أوهامه المرتكزة الراسخة في قلبه منذ حداثته الى
5
أن كمل .و مِن أحسن ما يؤثر في إقامة الذهن البراهين الرياضية».
و نیز از رهبر فقید انقالب قدّ سسرّه نقل شده است که در ماجرای اعتراض مرحوم آيةاللـه
علمه طباطبائی فرمودهاند:
بروجردی به تدریس أسفار توسط ّ
«فلسفه در طول تاریخ خود قاچاق بوده و باید آن را به صورت قاچاق خواند؛ به
خصوص در حوزههای علمیه؛ اینقدر زیاد و برای همه کس درس نگویید و اجازه
 .1فهرستهایخودنوشتفیضکاشانی ،ص.108
 .2رک مکتبفلسفیاصفهان ،ص.159
 .3به عنوان نمونه رک قصصالعلماء ،ص .152

 .4الرقيمةالنورية فيقاعدةبسيطالحقيقة (مطبوع در دفتر ششم میراثحوزةاصفهان) ،ص.104
 .5شرحاُصو لالکافي ،ج ،8ص.136
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ندهید همه بیایند و بنشینند .مگر همة اینها اهل هستند؟ کسانی که شایستگی برای
خواندن فلسفه دارند ،به طوری که منحرف نشوند ،کم هستند .
 ...وقتی من در صحن حضرت معصومه سالماللـهعلیها حکمت درس میگفتم،
حجرهای را انتخاب کرده بودم که حدود هفده نفر جا داشت .عمدا ً چنان جایی
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را انتخاب کرده بودم که بیشتر نیایند  .به آنهایی که میآمدند و افراد خاص و
شناختهشدهای هم بودند میگفتم ،درس مرا بنویسید و بیاورید .اگر دیدم فهمیدهاید،
اجازه میدهم بیایید وگرنه شما نباید فلسفه بخوانید چون مطالب را درک نمیکنید
و باعث زحمت خواهید شد ،هم زحمت خودتان و هم زحمت من؛ چون خواهید
1
گفت که ما پیش فالنی فلسفه خواندهایم!»
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 سخنرانیها و ...تا حد وسیعی از طریقة سابقین در کتمان این
علوم عدول نمودهاند.
وجه این مسأله میتواند این امور باشد:
اوّل :چنانکه گذشت سرّبودن مسائل نسبی است و در عصر اخیر در اثر عمومی شدن
تحصیل علم و رشد سطح علم و دانش ،بسیاری از مسائلی که سابق ًا فقط قابل فهم برای خواص
بود ،برای همگان قابل استفاده گشته است و لذا وجهی برای کتمان آن باقی نمانده است.
دوّم :پیچیدگی برخی از مباحث فلسفی ناشی از پیچیدگی بیان فالسفه است .هر چه این
مباحث بیشتر باز گردد و ابهامات و ظرائف آن آشکار شود فهم آن برای افراد بیشتری ممکن
علمه طباطبائی و نهضت فلسفی و عرفانی ایشان و شاگردان در
میگردد .در اثر تالشهای پیگیر ّ
چند دهة اخیر ،بسیاری از مباحث سادهنویسی گشته و افراد بسیاری میتوانند از آن بهره ببرند.
سوّ م :یکی از خاصیتهای مهم فلسفه ،دفاع از آموزههای صحیح دین مقدّ س است و هرچه
شبهات در جامعه بیشتر شود نیاز به فلسفه بیشتر میگردد .در دورة اخیر به علّت رواج بیش از حدّ
شبهات در سطح جامعه و خصوص ًا در دانشگاهها عمومی شدن الیههائی از مباحث فلسفی ضرورتی
غیرقابلانکار گشته است و اگرچه عمومی شدن این مباحث مسلّم ًا آفاتی نیز دارد ،ولی منافع آن در
برابر آفاتش قابل مقایسه نیست.
به همین منوال رواج عرفانهای کاذب ضرورت ترویج عرفان ناب شیعی را دو چندان
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 تحصیلکردگان جامعه نبود.
 .1سلسلةمویدوست؛ خاطرات دوران تدریس امام خمینی(ره) ،ص.99

علمه طباطبائی در جریان تعطیلی درس أسفار به مرحوم آيةاللـهالعظمی
بر همین اساس ّ
بروجردی قدسسرّهما چنین پیام دادهاند:
«به آقاى بروجردى از طرف من پيغام ببريد كه اين درسهاى متعارف و رسمى را
مانند فقه و اصول ،ما هم خواندهايم؛ و از عهدة تدريس و تشكيل حوزههاى درسى 
آن برخواهيم آمد و از ديگران كمبودى نداريم.
طلب بر اساس
من كه از تبريز به قم آمدهام فقط و فقط براى  تصحيح عقائد ّ
حقّ  ،و مبارزه با عقائد باطلة ما ّديّين و غيرهم مىباشد .در آن زمان كه حضرت
طلب و قاطبة 
آيةاللـه با چند نفر خُ في ًة به درس مرحوم جهانگيرخان مىرفتندّ ،
مردم بحمداللـه مؤمن و داراى عقيدة پاك بودند؛ و نيازى به تشكيل حوزههاى 
علنى أسفار نبود؛ ولى امروزه هر طلبهاى كه وارد دروازة قم مىشود با چند چمدان
(جامهدان) پر از شبهات و اشكاالت وارد مىشود!
طلب رسيد؛ و آنها را براى مبارزه با ماترياليستها و ما ّديّين
و امروزه بايد به درد ّ
بر اساس صحيح آماده كرد ،و فلسفة حقّة اسالميّه را بدانها آموخت؛ و ما تدريس
أسفار را ترك نمىكنيم.
ولى در عين حال من آيةاللـه را حاكم شرع مىدانم؛ اگر حكم كنند بر ترك أسفار
1
مسأله صورت ديگرى به خود خواهد گرفت».
اهمیت این موضوع به حدّ ی است که رهبر فرزانه و بصیر انقالب اسالمی حضرت
آيةاللـه خامنهای دا ّمظ ّلهالعالی در عین تجلیلی که از شخصیّت مرحوم آيةاللـهالعظمی بروجردی
رضواناللـهعلیه مینمایند ،از این جریان به تلخی یاد نموده و نتیجۀ آن را خسارتبار میدانند:
«در گذشته در حوزۀ قم با فلسفه و وجود مرحوم آقای طباطبائی مخالفت میشد .
میدانید درس أسفار ایشان به دستور تعطیل گردید و ایشان مجبور شد شفاء
تدریس کند .در دورۀ اخیر ،قم مرکز حوزۀ فلسفی ما بودهاست؛ آقای طباطبائی
هم انسان کام ً
ال متشرّع ،مواظب ،دائمالذکر ،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
نزد ،اینطور مورد تهاجم قرار گرفت .نتیجه چیست؟ نتیجه این است که امروز
سطح تفکّ رات و معرفت فلسفی ما در جامعه و بین علمای دین محدود است .با
بود ِن استادی مثل آقای طباطبائی ،جا داشت امروز تعداد زیادی استاد درجه یک از
 .1مهرتابان ،ص 105و.106
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تالمذۀ ایشان در قم و دیگر شهرستانها داشته باشیم.
آقای طباطبائی فرد فعّالی بود؛ بنابراین جریان فلسفیای که به وسیلۀ ایشان
پایهگذاری شد باید به شکل وسیعی گسترش پیدا میکرد ،که نکرده است .البتّه ما
همان وقت مقلّد آقای بروجردی بودیم و اآلن هم با چشم تجلیل و تعظیم به ایشان

نگاه میکنیم؛ امّا باالخره هرچه بود ،نتیجهاش 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
1
به کار و تالش احتیاج دارد».
چهارم :یکی از وظائف منتظران در عصر غیبت ایجاد زمینة ظهور باهر النور حضرت بقية
اللـه األعظم عجّ لاللـهفرجهالشريف است .مسلّم ًا یکی از برنامههای آن حضرت در عصر حضور تبیین
معارف عمیق قرآن است؛ معارفی که تا آن عصر در بوتة خفا بودهاست.

برای زمینهسازی 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 متأل ّه آمدهاست ـ نداشته باشند کجا میتوانند
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در عصر حضور آن حضرت به استماع علوم بلند آن حضرت که صدها بار برتر و عالیتر از مأثورات
حکماست داشته باشند .حرکت دادن جامعة اسالمی به سوی توحید حقیقی و معارف إلهی از مهمترین
وظائف این عصر میباشد.

 .1بیانات در دیدار گروهی از فضالی حوزۀ علمیه قم.1382 /10 /29 ،

ملمحمدطاهر قمّی و آقا محمّدعلی کرمانشاهی
ضمیمة  :10شخصیت ّ

خاص
ّ
همانطور که اشاره شد نهضت مقابله و تهاجم نسبت به عرفان وحکمت به شکل
خود ،با ظهور أخباریه شکل گرفت .اولین عالمی که رسم ًا به حکمت وعرفان تاخت ،و فالسفه
و عرفا را به طور مطلق مورد هجمه قرار داد و صراحت ًا رمی به کفر و بیدینی و نصب آنها نمود،
ملمحمّدطاهر قمّی أخباری متوفّای  1098ق است 1.وی بدون تفکیک بین نحلهها ،مکاتب و
ّ
شخصیّتهای مختلف منتسب به فلسفه و عرفان ،اگر نگوئیم همه ،عمدة آنها را أتباع حالّج و
بایزید معرفی میکند و کافر و مخالف أهل بیت میداند  .و دراینباره کتابهای متعدّ دی تألیف
نموده است که معروفترین آنها تحفةاألخيار است .مطالعة شرح حال وآثار او نشان میدهد که
وی شخصیّتی افراطی و نامتعادل بوده و با مخالفین خود در هر زمینهای حتّی در ابحاث فقهی ،به
شدیدترین وجهی برخورد مینموده است.
آيةاللـه سیّد حسن صدر قدّ سسرّه در قسمتی از شرححال وی مینویسد:
أجلء علماء ذلک العصر ،و
«کان في عصر الشاه السلطان سليمان الصفوي و من ّ
المعروفین بطول الباع و کثرة االطالع؛ غیر أن ّه أخباريّ صلب من شیعة صاحب
الفوائدالمدنیّة ،الیملک لسانه عن التعریض بالمجتهدین و شدّ ة اللـهجة على
ا ُالصولیّین .و کان إذا اعتقد شیئ ًا بالغ فیه ،بل رب ّما کفّر َمن لمیقل به مع أن ّه من
فروع الدین النظریّة ،کصالة الجمعة في زمن الغَیبة ،فإن ّه لمّا اعتقد وجوبها العیني
کفّر من جوّز ترکها في زمن الغَیبة .کما أن ّه کفّر من قال بالمکاشفات العرفانیّة لشدّ ه
نکیره على الصوفیّة ،و حتّى رمى جماع ًة من علماء الدین و أرکان المذهب بالتصوّف
شک
المکفّر على أبلغ وجه و أشنع بیان التأخذه في ذلک لومة الئم ،بل کفّر من ّ
في کفرهم.
و کذلک رأيته يکفّر الحکماء و الفالسفة حتّى المتأل ّهين اإلسالميّين المتأخّ رين
منهم ،و يرميهم بکلّ عظيمة حتّى المشارکين له في االخباريّة ،اليرقب فيهم إّال ً و
ال ذ ّمةً ،یم ّر على وجهه في العبائر ،ویکفّر بکلّ ما یوهم خالف عقیدته في ا ُالصول
أو الفروع مطلق ًا».
مرحوم صدر سپس طبق روحیة تقوی و ِسلمی که از ایشان در کتاب تکمله مشهود است

از باب حمل بر صحّ ت در توجیه امور مذکور مینویسد:

 .1قبل از وی نیز آثاری در نقد تصوّف به دیگران نســبت داده شــده که هویّت موارد قابل اعتنا مجهول اســت (مانند
رسالة المطاعنالمجرميّة از محقّق کرکی؛ رک صفویهدرعرصةدین،فرهنگوسیاست ،ج  ،2ص  520ـ )522؛ و مواردی
هم که ماهیت آنها مشخص است از افراد معتنابه یا به سبک نقد مطلق نمیباشد.

263

عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
«لکن کلّ ذلک منه عن شدّ ة تصلّبه في الدين ،ال عن غرض دنيويّ  ،بل يراه من
1
أعظم الجهاد في الدين».
ملمح ّمدطاهر قمی که تحت
علمه مجلسی اوّل و ّ
مجموعه مکاتبات انتقادی فیما بین ّ
عنوان اصو لفصو لالتوضیح به دست رسیده است ،یکی از شواهد گویای رویّة نامتعادل مرحوم
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ملمح ّمدطاهر
ملمح ّمدطاهر است  .مرحوم مجلسی در این مکاتبات سعی نموده است که به ّ
ّ
گوشزد کند که باید بین عرفای حقّ و متصوّفة باطل تفکیک قائل شد و حساب صوفیّة أهل سنت
را از أمثال بایزید ،عطّ ار ،موالنا و ...جدا نمود .عالوه بر این ،وی در جایجای این مکتوبات اشاره
2
ملمح ّمدطاهر نیز نموده است.
به نقاط ضعف روشی ،روحی و اخالقی مرحوم ّ
و امّا آقا محمّدعلی بهبهانی ،گرچه أخباری نیست و از مجتهدین و اصولیّین مبرّز عصر
ملمح ّمدطاهر قمی در
خود محسوب میشود ،لیکن باید گفت وی در کتاب خیراتیّه تابع محض ّ
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 مجلّد اوّل 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 ،عمدة 
مطالب خیراتیّه از تحفةاألخيار اخذ شده است .علّت تألیف کتاب خیراتیّه توسّ ط آقا مح ّمدعلی
و روش تند و غیرعلمی که وی در این کتاب پیش گرفته است ،در حوصلة این مقام نمیگنجد،
لیکن اجماالً این نکته را متذکّر میشویم که آن مرحوم در هنگام تألیف این کتاب که در اواخر
حیات وی صورت گرفته در اثر لجاجت و نزاع شدید با برخی از صوفیّه عصر خود و ظلم به آنها
که نهاي ًة به ریختهشدن خون آنها نیز منجر گردید ـ دچار دگرگونیهای شدید روحی بوده و مشی
وی کام ً
ال تغییر کرده و از جادّة عدالت و تقوا خارج شدهاست .لذاست که میبینیم در این کتاب به
خیانتهائی دست زده و تحریفها و دروغهائی ـ یقین ًا عمدی ـ از قلمش جاری شده که پرداختن
3
به همة آنها خود کتابی مستقل میطلبد.
 .1تکملة أملاآلمل ،ج  ،5ص  436و437؛ نیز صاحب روضات تعابیری از معاصرین وی نقل میکند که عجیب و در
شناخت شخصیت او قابل تأمّل است (رک روضاتالجنّات ،ج  ،4ص  143ـ .)146
 .2از نکات قابل توجّ ه در کلمات مجلســی در رســالة مزبور ،اصرار بر تشــیّع بزرگانی چــون مولوی ،محییالدین،
ملعبدالرزّاق کاشــانی و غیره است .مطالعة این مجموعة ارزشمند که نشــان از بلندای مقام علمی و معرفتی مرحوم
ّ
مجلســی داشته و حاوی نکات فراوانی در باب معارف است ،به همة طالبان حقیقت توصیه میشود .این اثر ،اخیرا ً به
همت واالی محقّق ارجمند ،اســتاد رســول جعفریان در جلد دوم از مجموعة صفویهدرعرصةدین،فرهنگوسیاست ـ
پس از بحثی در صحّ ت انتساب آن به مجلسی اوّل ـ به طبع رسیدهاست .
 .3از جملة آنها تهمت تجویز لواط به مرحوم صدرالمتأل ّهین و تهمت شــهوترانی به شیخ شبستری و افترا به خواجه
عبداللـــه انصاری در انتساب عشق مجازی به حضرت امام صادق علیهالسالم است که در متن کتاب بدانها پرداخته و
بیاساس بودن آنها را ثابت نموده ایم.

به عنوان مثال در حالی که وی در خیراتیّه ـ به تبع تحفةاألخيار ـ کرارا ً مولوی را کافر
معرفی میکند و عباراتی از اشعار وی را شاهد میآورد ،در مقامعالفضل که آن را در زمان اعتدال و
تقوا تألیف نموده است ،پس از ذکر مجموعهای از همان ابیات وی مینویسد:
«قاصر گوید که :چنانکه آیات و روایات محکم و متشابه دارند ،همچنین علما و
بزرگان شیعیان و سنیّان محکم و متشابه دارند؛ و حا ِل مولوی از جمله متشابهات و
1
کالمش قابل تأویالت هست.»...
همانطور که مالحظه میکنید ،وی در اینجا به صراحت اعالم میکند که قضاوت قطعی در
مورد مولوی نمیتوان نمود؛ و أین هذا من ذاک؟!
البته غرض از این نقل ،این نیست که وی را صرف نظر از کتاب خیراتیّه ،موافق یا بیطرف
نسبت به عرفا و فالسفه معرّفی کنیم ،چرا که وی مسلّم ًا دید خوبی نسبت به آنها نداشته و در  
مواضع مکرّر از مقامع نیز به نقد و تخطئة آنها میپردازد .غرض اثبات این مدّ عاست که شخصیّتی
چون آقا محمّدعلی بهبهانی هم اگر به نقد و تخطئة فلسفه و عرفان به این نحو مطلق و همهجانبه
میپردازد ،تحت تأثیر عوامل خارجی و به تبع أخبارییّن است .مجتهدین و فقهای شیعه در طول
تاریخ نقدهایی به صوفیّه و حکما داشتهاند ،امّا نه بر مبنای حکم به مباینت کامل عقل و شهود از
وحی ،و فساد و کفر همة اهل عرفان و حکمت.

 .1مقامعالفضل ،ج  ،1ص .454
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ضمیمة  :11مالقات حضرت أمیرالمؤمنین با سفّانه دختر حاتم
1

در اینجا ابتدا متن کامل این حدیث را نقل مینمائیم:
قال أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم:
«یا سبحانَ اللـه! ما أز َهدَ کثیرا ً مِن الن ِ
بت لِرجلٍ یأتی ِه أخوه المؤم ِ ُن
ّاس في الخیرِ! َع ِج ُ
َفس ُه لِلخَ ی ِر أه ً
ال! َف َواللـه لَو ُکنّا ال ن َرجو َجنّ ًة و ال ثَواب ًا و ال ن َ
َخشی
في حاجةٍ فالیَ َرى ن َ
ِ
َّجاح».
ب َمکارِ َم
األخالق َفإن ّها تَدُ ُّل على ُسبُل الن ِ
نارا ً و ال ِعقاب ًا لَکانَ یَنبغي لَنا أن ن َط ُل َ
َفقـا َم إلَیـ ِه َر ٌ
عت َهذا مِن َرسـو ِلاللــه صلّیاللــه
أسـ ِم َ
جـلَ ،فقا َل  :یا أمیرالمؤمنین! َ
علیه وآلهوسـلّم؟ قا َل :
فت) جاری ًة َحمّا َء َحوّا َء
عت ( َو َق ُ
یر مِن ُه؛ لَمّا أتانا َسبایا َط ٍّي َو َق ُ
«ن َ َعم ،و ما ُه َو خَ ٌ
ِ
األنف ُمعت ِدل َة القامةِ َردما َء ( َد ْرماء) َ
ین خَ دَ ل ََّج َة السا َقینِ
ل َ ْعسا َء لَمیا َء َعیطا َء شمّا َء
الکعبَ َ
صرتَینِ ضام ِ َر َة َ
لت:
بت بِها و ُق ُ
أعج ُ
لَفّا َء ال َف ِخ َذینِ خَ َ
شحینِ ؛ فلمّا َرأیتُها َ
الک َ
میص َة الخَ َ
ت
ألط ُلبَ َّن إلى َرسو ِل اللـه صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم أن یَج َع َلها في َفیئي .فلمّا تَک َّل َم ْ
أیت أن تُخَ ل َّي َعنّي،
َسیت َجمالَها لِما َر ُ
ن ُ
صاحتها .فقالَت« :یا محمّد! إن َر َ
أیت مِن َف َ
الض َ
یف
ک العاني و یَقرِي َّ
ب ،فإن ّي ابنَ ُة ُسرَّ ة ِ َقومي؛ کانَ أبي یَ ُف ُّ
و ال تُش ِم َ
ت بي ال َع َر ُ
ِ
طالب
کروب و یُطعِ ُم الطَّ عا َم و یُفشيالسَّ ال َم و ما َر َّد
و یُشب ِ ُع الجائ ِ َع و یُ َفرِّ ُج َعن ال َم
َ
حاجةٍ َعنها َق ُّط؛ أنا ابنَ ُة حاتَ ِم َط ٍّي».
َ
فقا َل النَّبيُّ صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم:
«ه ِذه ِ ِ
َ
ص َف ُة المؤمنِ ؛ لَو کانَ
ب
أبوک إسالمیّ ًا ت ََرحَّ منا َع َلی ِه .خَ لُّوا َعنها فإنّ أباها کانَ یُ ِح ُّ
ِ
ِ
األخالق».
ب َمکارِ َم
األخالق ،واللـ ُه ُسبحان َ ُهوتَعالَى یُ ِح ُّ
َمکارِ َم
ِ
األخالق؟ قال « :ن َ َعم یا أبابُر َدةَ! و
ب َمکارِ َم
فقا َم أبوبُر َد َة فقا َل  :یا رسو َل اللـه! ت ُِح ُّ
أحدٌ ّإل ب ِ ُحسنِ الخُ ِ
لق».».
الج َّن َة َ
الیَدخُ ُل َ
صاحب تیسیرالمطالب در ذیل حدیث میگوید:
الح َوی من الحیاة في اللون ،و من هذا
قال عليّ بن مهدي« :حمّاء أي سمراء ،و کذا َ
قیل المرأة آدم حوّاء .و ال َل َمى و ال َل َعس سوادان مستحسن [کذا] في الشفة ،قال ذوالرّمة:

و فـــي الل ِ
ِ
َب
ثـــات و فـــي أنيابِهـــا َشـــن ُ

ـــس
لَمیـــا ُء فـــي َشـــ َفتَیها ُحـــوَّ ٌة ل َ َع ٌ
و الردماء :التي قد خفي العظم في ساقها و غمض من کثرة اللحم .و الخَ دَ لَّجة :ممتلئة

 .1نظر 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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عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
اللف و هو اجتماع اللحم على الفخذ .و العيطاء الطويلة
الساقين سمن ًا .و اللفّاء من ّ
العنق .والشّ ماء من الشمم في األنف ،و هو تَطامِي ال َق َصبة و ارتفاع األرن َبة .و قوله:
«ضامرة الکشحين» الکشح و الخَ صر واحد .و قولها« :سرّة قومي» أي خالصهم و
«يفک العاني» أي يطلق األسير».
ّ
کذلک صميمهم .و قولها:
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این حدیث که آثار صدق از قسمتهایی از متن آن هویدا است ،به دو طریق که هر دو به
جناب کمیل بن زیاد نخعی منتهی میشود ،از أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم نقل شده است.
اوّل :حافظ أبوطالب یحیی بن الحسین الهارونی العلوی متوفّای  424ق از أئمّة زیدیّه در
أمالی خویش موسوم به تیسیرالمطالب؛ و نیز أبیالفرج اصفهانی متوفّای حدود  360ق در أغانی،
هر یک با إسناد خود عن حسن بن الربیع الکوفي(أغانی :سلیمان بن الربیع) عن عبدالحمید بن
رجمي عن زکریّا بن عبداللـه بن زید (أغانی :یزید) عن أبیه عن کمیل بن زیاد النخعي این
صالح البُ ُ
1
حدیث را نقل مینمایند.
دوّم :حافظ أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی الشافعی متوفّای  458ق در دالئلالنبوّة و
شعب اإلیمان با إسناد خود عن ضرار بن ُص َرد عن عاصم بن ُح َمید عن أبيحمزة الثمالي عن
عبدالرحمن بن ُجندب عن کمیل بن زیاد النخعي نقل میکند .و حافظ ابن عساکر دمشقی نیز از
2
بیهقی روایت کرده است.
عالوه بر اینکه این دو سند کام ً
ال مجزّا و از دو مجرای متفاوت ـ یکی از طریق زیدیّه و
دیگری از اهل سنّت ـ روایت شده و این احتمال صحّ ت صدور آن را باال میبرد؛ سند دوم که
مربوط به اهل سنّت است ،هر چند از طرف خود آنها مورد طعن واقع شده 3،لیکن از نظر مبانی
رجالی شیعه قابل اعتنا میباشد و چون احتمال جعل چنین حدیثی از هر یک از این دو سلسله
روات عاد ًة ممتنع است ،بعید نیست نسبت به اصل صدور این حدیث ادعای وثوق گردد.
همچنین خاتم المحدّ ثین میرزا حسین نوری این حدیث را از طبقات 4سیّد علیخان مدنی
نقل نموده  و مرحوم شیخ محمّدباقر محمودی در مستدرک نهجالبالغة ،باب القصار المسندة من
کلم أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم آن را آورده و منابع متعدّ دی برای آن ذکر نموده و صدور آن را تقریب
5
کردهاست.
 .1تیسیرالمطالب (طبع أعلمی) ،ص 328؛ (طبع مکتبة الحياة) ،ص 256؛ األغاني ،ج  ،17ص .363
 .2دالئلالنبوّة ،ج  ،5ص 341؛ تاریخ دمشق الکبیر ،ج  ،12ص .171
 .3رک کنزالعمّال ،ج  ،3ص 664؛ البدايةوالنهاية ،ج  ،5ص .68
 .4الدرجاتالرفيعة ،ص .355

 .5مستدرکالوسائل ،ج  ،11ص  193و194؛ نهجالسعادةفيمستدرکنهجالبالغة ،ج  ،9ص  602ـ .604

در نقلهای دیگری نیز که از زبان سفّانه دختر حاتم طائی است آمده که حضرت
أمیرالمؤمنین علیهالسّ الم در خدمت حضرت رسولاللـه صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم این زن را دیدهاند
1
و به وی سفارش فرمودهاند که از حضرت رسولاللـه آزادی خود را تقاضا کند.
با توجّ ه به اینکه این زن در آن زمان مسلمان نبوده و اسیری بوده که باید به عنوان کنیز
تقسیم میشده ،نظر با تأمّل و دقّت برای انتخابنمودن وی شرع ًا جائز بوده است و لذا از این جهت
به این حدیث جای اعتراضی نیست.
و نیز از آنجا که مقام بالغت گاه جهت جلب توجّ ه مستمع اقتضاء مینماید که خطیب
به بیان اموری که جلب توجّ ه میکند بپردازد ،بیان این صفات دربارة وی لغو نیست و نمیتوان
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 بودهاست؛ زیرا:
ا ّوالً 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 ذریّة او ـ الاقل در
کتبی چون أغانی ـ ثبت میشد.
ثانی ًا سفّانه به نقلی فرزند بزرگ حاتم بوده 3و حاتم به نقلی در حدود سال هشتم میالد
رسول گرامی اسالم صلّیاللـه علیهوآلهوسلّم وفات کرده است 4،و در زمان رحلتش سفّانه و َعدیّ
فرزند کوچکتر وی ،برای خود مستقل بودهاند 5.و بنابراین سفّانه 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 گفتهاند 6سفّانه مث ً
ال متولد
( 595بیست و پنج سال قبل از هجرت) بوده و در سال هشتم هجرت حدود سی چهل سال داشته
 .1رک الســيرةالنبويّة البنهشــام ،ج  ،4ص  225و .226این نقل از جهاتی با نقل ســابق متفاوت است ولی نافی آن
نمیباشد.
 .2اإلصابة ،ج ،8ص180؛ اُسدالغابة ،ج ،6ص143؛ األغاني ،ج  ،17ص .363
 .3األغاني ،ج  ،17ص .363

 .4المنتظم ،ج ،2ص285؛ األعالم ،ج ،2ص.151
 .5رک األغاني ،ج ،17ص 366به بعد.

 .6رک فرهنگاعالمسخن ،ج ،1ص583؛ دانشنامةجهاناسالم ،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 مولیالموالی علیهالسالم) است طبیعی است.
تنها نکتهای که در حدیث به چشم میخورد آنست که در تعدادی از منابع ادعا شده که
عدی بن حاتم از معمّرین بوده و در سال  68هجری که از دنیا رفته است  120سال داشته است؛
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یعنی  52سال قبل از هجرت به دنیا آمده است و چون گفتهاند که سفّانه از وی بزرگتر بوده است
باید وی در سال هشت هجری بیش از شصت سال داشته باشد که با مضامین حدیث سازگار نیست.
لیکن مستندی واضح برای سنّ  120سالۀ عدیّ وجود ندارد و در نقلهای مختلف داستان
سفّانه ،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 میدانسته که از دست رفته است و حضرت رسول برای
ارسال او به نزد برادرش افرادی از ثقات را انتخاب نمودند و...
با توجّ ه به قرائن این داستان و نیز برخی قرائن دیگر در زندگی عدیّ  بن حاتم بعید نیست
1
ادّعا شود که وی اگرچه از معمّرین بوده ولی سنّش در هنگام رحلت ـ چنانکه برخی گفتهاند ـ
حدود صد سال یا کمتر بوده است.
به هر حال دلیلی بر ر ّد حدیث وجود ندارد .و البته بر اساس آن حکم شرعی نیز ثابت
نمیشود؛ گرچه محدّ ث خبیر حاجی نوری آن را در مستدرک نقل نموده است.
با توجه به مطالبی که در کتاب گذشت سرعت و شدّ ت محبّت حضرت أمیرالمؤمنین
حب جمال و محبّت نفسانی است  ـ بر فرض صحّ ت
علیهالسالم به وی که محصول دو مقولۀ ّ
2
حدیث ـ نه فقط نقصی بر آن حضرت نیست ،بلکه از لوازم کمال ایمان است.
جای تعجّ ب است از کسانی که با وجود چنین روایاتی در میراث حدیثی أهل بیت
علیهمالسالم ـ با چنین اوصافی از جهات ظاهری یک زن اسیر ـ زبان اعتراض به محییالدین عربی
میگشایند که در میان حدود چهل صفت از مدائح نظام فقط سه صفت آن را در مدح ظاهر وی
آورده و گفته« :عذرا طفيلة هیفاء» (دوشیزه ،کمسال (یا نازک بدن) و باریک اندام).

 .1رک األعالم ،ج  ،3ص 220؛ به نظر میرسد قرائن صدق این داستان آن قدر فراوان است که میتوان آن را شاهدی
بر صحّ ت نظر کســانی دانســت که وفات حاتم را در  605دانستهاند و نیز نقدی بر نقل مشهور که رحلت عدیّ را در
 120سالگی گزارش کردهاند.
 .2و 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 شــمردهاند (رک الصحیحمنسیرةاإلمامعليعلیهالسالم ،ج  ،6ص  )112نیز
باقی نمیماند.

در متن کتاب گذشت که برخی از مراجع بزرگوار شیعه به جواز نظر به أجنبیّه همراه با تلذّ ذ
غیرشهوانی فتوا داده بودند و گویا از برخی عبارات استفاده میشد که تلذّ ذی که در کالم فقهای
گذشته موضوع حرمت است ،نیز به معنای تلذّ ذ شهوانی میباشد .برای اینکه از مباحث گذشته
سوء استفاده نشده و تأییدی برای روش غلط برخی از صوفیه در نظربازی محسوب نشود ،جا دارد
نکاتی دربارة حکم نظر به زنان و أمردان بیان گردد.
مدّ عای این رساله به اختصار چنین است:
 .1تلذّ ذ در کالم قدما منحصر در شهوانی نیست.
 .2اصل نظر به وجه و کفّین أجنبیّه ذات ًا جائز است.
 .3هرگونه نگاه متمرکز و باتأمّل به وجه و کفّین أجنبیّه حرام است ،چه با تلذّ ذ شهوانی و
چه غیر آن.
 .4تفکیک میان تلذّ ذ شهوانی و غیر آن در نظر به محارم و أمردان مفید است و نظر بدیشان
با تلذّ ذ غیرشهوانی جائز میباشد (بر خالف نظر به أجنبیّات که مطلق ًا حرام میباشد).
 .5حرمت نظر باتأمّل اطالق داشته و شامل نظر به کافره و متهتّکه و نظر به عکس و فیلم
نیز میشود.
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« .1تلذّ ذ» در کالم قدما
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ظاهر عباراتی که از  مرحوم آيةاللـه حکیم نقل نمودیم این بود که محل بحث فقه در باب
احکام نظر موارد تلذّ ذ شهوانی بوده و مراد فقها از تلذّ ذ نیز همین بودهاست 1،ولی این سخن صحیح
به نظر نمیرسد .ظاهر عبارات فقها نشان میدهد که ایشان هرگونه تلذّ ذ حاصل از نگاه را ممنوع
و حرام میدانستهاند و گويا اين امر در بين ايشان ارسال مسلّم ميشده است؛ به حدّ ی كه نميتوان
به راحتي از آن عبور نموده و فتوا به خالف آن داد.
گذشته از اينكه كلمات اصحاب از چنين تفصيلي خالي است ،گاه تصریح به عدم تفصيل
نیز نمودهاند .مانند:
 .1صاحب جواهر در مسألة نظر ُمماثل به مماثل (مرد به مرد یا زن به زن) بعد از نقل
روایتی در این مورد از عبارات فقها استظهار نمودهاند که هیچ تفاوتی میان انواع تلذّ ذ وجود ندارد
و مینویسند:
«بل منه يُعلم کإطالق المصنّف و غيره في المقام و غيره ،عدم الفرق في التلذّ ذ
2
المحرّم بين کونه لهيجان مادّة الجماع و بين غيره و لو من حيث إنـّه ولد حسن».
 .2فاضل نراقی نیز که از حکماء بزرگ و اخالقیون محسوب میشود و به تفاوت نظر
شهوانی و نفسانی متفطّ ن بوده است ـ چنانچه در بخش اوّل کتاب اشاره کردیم ـ بعد از اینکه
میفرماید أکثر قائلین به جواز نظر به أجنبیّه ،عدم ریبه و تلذّ ذ را قید کردهاند و ...در توضيح إطالق
تلذّ ذ حرام مينويسد:
الكف أو غيرهما و سواء کان إلی المحارم أو غیرهنّ
ّ
«سواء كان النظر إلى الوجه أو
3
أو کان سبب ًا للتهیّج و داعی ًا إلی الفساد».
ملمحمّدتقی مجلسیاوّل رضواناللـهعلیه در جواب یکی از سؤاالتی که کلبعلی
 .3مرحوم ّ
بروجردی از ایشان نموده است ،میفرماید:
«...در حدیث است که نظرکردن تیری است از تیرهای زهر آلودة شیطان و هر که
از جهت رضای إلهی ترک کند ،حق تعالی ایمانی تازه به او عطا کند که لذّ ت او
را بیابد.
و آنچه شیخ بهاءالدین محمّد (شیخ بهائی) فرمودند در جواب سؤالی که از او کردم
که نظرکردن از روی لذّ ت ،بی ریبه چون است؟ فرمودند :التلذّ ذ هو الرّيبة؛ و به
 .1رک فصل «تفصیل متأخرین در حکم نظر به أجنبیّه» از همین کتاب ،ص 104؛ مستمسک ،ج  ،14ص .30
 .2جواهرالکالم ،ج  ،29ص .71
 .3مستندالشيعة ،ج  ،16ص .63

جایی رسانیدند که اگر دو مرد پیر باشند ،و یکی خوشصورت 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 ریشداری که ریشش بلند باشد ،بد نیست و ساده و
مزل ّف را نظر نکردن أولی است .و آدمی حال خود را بهتر میداند و هر بالیی که
بر سر او میآید از دیدن اینها میآید .و بوسیدن اطفال دو سه ساله ضرر ندارد ،و
1
همچنین فرزند خود ،و مؤمنان ریشدار ،بر پیشانی نه بر لب؛ واللـه یعلم».
همانطور که مالحظه میشود پاسخ مرحوم شیخ بهایی قدّ سسرّه و عبارات مرحوم مجلسی
حاکی از آن است که دایرة لذّ ت محرّم در نزد قدمای شیعه ،منحصر در لذائذ شهوانی نبوده است؛
چرا که لذّ تی که یک پیرمرد از پیرمرد دیگر میبرد ،علیالقاعده لذّ ت شهوانی نخواهد بود!
علمه مجلسی خود در جای دیگری عباراتی دارند که ایض ًا مؤیّد همین است که قدمای
ّ
شیعه ـ و لو اجماالً ـ تنبّه به تفاوت لذّ تهای شهوانی و نفسانی داشتهاند و معذلک حکم به حرمت
حخطب ةمتّقین در توضیح این فرمایش حضرت در وصف متقّین
مطلق تلذّ ذ مینمودهاند .ایشان در شر 
که « َغ ّضوا أبصارهم عمّا حرّم اللـه علیهم» مینویسد:
«چنیناند که نظر نمیکنند به زنان نامحرم هرچند خویش و قوم ایشان باشند ،مثل
دخت ِر عمو و عمّه و خالو و خاله ،و زنان مردم هر چند ز ِن برادر و ز ِن برادرزاده یا
زن خواهرزاده باشد ،هر چند به نظرِ شهوت نظر نکنند ،خصوص ًا به موی ایشان
و سینه و سایر اعضا ،غیر رو و دستها و س ِر پاها باشد تا ساق .و همچنین نظر
ِ
خوف شهوت باشد و محظوظ باشند از
نمیکنند به پسران ساده و مزل ّف هرگاه
2
نظرکردن به ایشان.»...

 .1کتابالمسئوالت (مطبوع در دفتر سوّم میراثاسالمیایران) ،ص .700
 .2شــرح خطبةمتقین ،ص 58و59؛ از عبارات فوق نکتة قابل توجه دیگری نیز استفاده میشود ،و آن تطوّر علم فقه و
تفاوت نهچندانکم دیدگاه فقهای جدید و قدیم در برخی از مسائل فقهی است .
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 .2جواز اصل نظر به وجه و کفّین

شکی نیست که فرهنگ و سنّت اسالمی برای متدیّنین ترک نظر به أجنبیّه در غیرضرورت
هم مِن ِسهامِ إبلیس» مرجع عملی اهل تقوا و ورع است .لیکن در اینجا
َّظر َس ٌ
است و اصل کلّی «الن ُ
سخن در دائرة حکم الزامی و محدودة حرمت و إباحه است.
گرچه در کلمات جمعی از قدما و متأخّ رین سخن از حرمت مطلق نظر به وجه و کفّین
أجنبیّه آمده است؛ ولی از روایات خاصّ ة باب نظر و نیز تتبّع در روایات ابواب دیگر و تاریخ و
سیره میتوان به جواز اصل نظر اطمینان نمود .در اینجا نگاهی اجمالی به این موارد خواهیم داشت.

خاصه بر جواز نظر
ّ
 .2·1ادل ّة
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برخی از روایات خاصّ ه که داللت بر جواز نظر مینماید ،عبارتند از:
لت ألبيالحسن علیهالسّ الم:
 .1صحیحة عليّ بنسويد :قا َل ُ :ق ُ
الج ِمي َلةَِ ،فيُ ِ
أس
لى بِالن ََّظ ِر إلَى ال َمرأة ِ َ
عجبُنِي الن ََّظ ُر إلَي َهاَ .فقا َل لي« :يا َعليّ ! الب َ َ
إن ّي ُمبتَ ً
1
دق ،و إي َ
محقُ البَ َر َك َة و يُهل ِ ُ
فاللـ ُه مِن ن ِ َّيت ِ َ
الص َ
إذا َع َر َ
ين».
ك ِّ
ك الدّ َ
ّاك و الزِّ نا؛ َفإن ّ ُه يَ َ
 .2مرسلة َمر َوك بن ُعبَید عن بعض أصحابنا َعن أبيعبداللـه علیهالسّ الم :قا َل :
«الوج ُه َو َ
الكفّا ِن
ُق ُ
حرم ًا؟ قا َلَ :
لت ل َ ُهَ :ما يَ ِحلُّ لِلرَّ ُجلِ أن يَ َرى مِن ال َمرأة ِ إذا لَميَ ُكن َم َ
ِ 2
و ال َقدَ مان».
عت أباعبداللـه علیهالسّ الم يَقو ُل :
َ .3عن عليّ بن إسماعيل َعن أبيبصير قا َلَ :س ِم ُ
«إذا مات ِ
مات
حر ٌم يَ ُصبّونَ الما َء َع َليها َصبّ ًا و َر ُج ٌل َ
َت ال َمرأ ُة َم َع َقومٍ ل َ َ
يس لَها فيهِ ْم َم َ
بن ال َما َء َع َلي ِه َصبّ ًاَ .فقا َل أبو َعب ِداللـه
أبوحني َف َة :يَ ْصبُ َ
حر ٌم؛ َفقا َل َ
َم َع ن ِ َ
سوة ٍ ل َ َ
يس فيهِ َّن ل َ ُه َم َ
سن مِن ُه ما كانَ يَ ِحلُّ ل َ ُه َّن أن يَ ُ
نظرنَ مِن ُه إلَي ِه و ُه َو
علیهالسّ الم« :بَل يَ ِحلُّ ل َ ُه َّن أن يَ ْم َس َ
غن ال َم ِ
وض َع ال ّذي اليَ ِحلُّ ل َ ُه َّن الن ََّظ ُر إلَي ِه و ال َمسُّ ُه و ُه َو َحيٌّ َصبَبْ َن الما َء
َحيٌّ َفإذا ب َ َل َ
ً 3
َع َلي ِه َصبّا».
 .4عليّ بن إبراهيم في تفسيره :و في رواية أبيالجارودِ َعن أبيجعفر علیهالسّ الم في
 .1وسائلالشيعة ،ج ،20ص ،308ح.3
 .2همان ،ص،201ح.2

لت ألبيعبداللـه عليهالسّ الم:
ّ
 .3همان ،ج ،2ص ،526ح10؛ و في صحيحة
المفضل بن عمرُ :ق ُ
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هر َكفَّي َها( ».همان ،ص  ،522ح.)1
َوج ُه َها ثُمّ يُ َ
غس ُل ظ ُ

قولهَ :و َل ُي ْبدي َن ِزينَت َُه َّن إِ َّل َما َظ َه َر ِمن َْها:1
ِّیاب و ُ
ضاب َ
الك ُ
ف و السِّ وا ُر .و الزّينَ ُة ث َ ٌ
الث :زينَ ٌة
الک ِّ
حل و الخات َُم و ِخ ُ
« َفهِ َي الث ُ
ّوج؛ َفأمّا زينَ ُة الن ِ
لِلن ِ
حرمِ و زينَ ٌة لِلز ِ
حرمِ
ّاس َف َقد َذ َكرنا ُه و أمّا زينَ ُة ال َم َ
ّاس و زينَ ٌة لِل َم َ
َف َم ِ
ج و ما دون َ ُه و الخَ لخا ُل َو ما أس َف َل مِن ُه َو أمّا زينَ ُة
وض ُع القِال َدة ِ َفما َفو َقها َو الدُّ م ُل ِ
2
الج َسدُ ُكلُّه».
الز ِ
ّوج َف َ
 .5روایة علي بن جعفر قال :
َسألتُ ُه َعنِ الرّجلِ ما يَص ُل ُح ل َ ُه أن يَ ُ
«الوج ُه،
نظ َر إلَي ِه مِن ال َمرأة ِ ال ّتي الت َِحلُّ ل َ ُه؟ قا َلَ :
ِ3
َ
ف ،و َم ِ
وض ُع السِّ وار».
والك ُّ
 .6أبوداود و ابنمردويه و البيهقي عن عائشة:
ياب
إنّ أسما َء ب ِ َ
نت أبىبكر َدخَ َلت َع َلى النّبيّ صلىاللـهعليه[وآله]وسلّم و َع َليها ث ِ ٌ
ض َعنها و قا َل « :يا أسما ُء! إنّ ال َمرأ َة إذا ب َ َلغ ِ
رِ ٌ
َت ال َم َ
أعر َ
حيض لَميَص ُلح أن يُ َرى
قاقَ ،ف َ
َ 4
مِنها ّإل هذا ».و أشا َر إلَى وجهِ ِه و كفّه.
 .7أبوداود في مراسيله عن قتادة :إنّ النبيّ صلىاللـهعليه[وآله]وسلّم قال :
5
فصل».
«إنّ الجاري َة إذا حاضَ ت لَميَص ُلح أن يُ َرى مِنها ّإل وج ُهها و يَداها إلَى ال َم َ

 .2·2ادلّۀ نشانگر ارتکاز بر جواز نظر

تتّبع در روایات نشان میدهد که جواز نظر در شرائط عادی فیالجمله از مسلّمات میان
محط سؤاالت ایشان از حکم فقهی نظر،
ّ
اصحاب معصومین علیهمالصلوةوالسّ الم بوده است و
متمرکز بر نظر به شعر و بدن میباشد ،بهگونهای که جواز نظر به وجه محتاج سؤال نبودهاست.
در روایات تحریم نیز تأکید بر حرمت نظر به شعر و بدن است در حالیکه اگر نظر به وجه
نیز حرام بود مسلّم ًا باید بیان میشد؛ و نیز در تاریخ ،نظر به زنان و شناختن آنها امری عادی تلقّی
میشده و در مواردی که کسی نظری عادی به نامحرم نموده از أهل بیت علیهمالسّ الم منعی گزارش

 .1قسمتی از آیۀ  31از سورۀ  :24النور.
 .2مستدركالوسائل ،ج ،14ص .275

 .3قرباإلســناد (از مســائلعليبنجعفر) ،ص227؛ و رک الکافي ،ج ،5ص ،521ح 2؛ اســتدالل به این روایت بنا بر
این اســت که مــراد از «ممّن التحلّ له» به قرینة جواب «من الیحلّ النظر إلیها» باشــد ،نه «مــن یحرم نکاحها» (رک
ریاضالمسائل ،ج ،11ص.)50
 .4الدرّالمنثور ،ج ،5ص.42
 .5همان.
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نشده است 1.این ارتکاز و سیره آن قدر قوی است که حکم را از ادل ّة خاصّ ه نیز مستغنی مینماید.
برخی از اين روايات چنين است:
 .1موث ّقة السکوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسّ الم قا َل :
ِ ِ ِ 3
أس أن يَ ُ
نظ َر إلَى َشع ِر ا ُ ِّم ِه أو اُخت ِ ِه أو بنته».
«ال ب َ َ
 .2صحيحة محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسّ الم فيما َكتَبَ ُه إلَي ِه مِن َج ِ
واب َمسائِل ِ ِه:
حج ِ
اج و إلَى َغي ِر ِه َّن مِن النّساءِ لِما في ِه
وبات بِاألز َو ِ
«و ُحرِّ َم الن ََظ ُر إلَى ُشعورِ النّساءِ ال َم ُ
جم ُل
مِن ت ِ
َهييج الرّجا ِل و ما يَدْ عو إلَي ِه الت ُ
َّهييج مِن ال َفسادِ و الدُّ خو ِل فيما اليَ ِحلُّ و اليَ ُ
و َك َ
ذلك ما أشبَ َه الشُّ عور».
الصدوق في عقاباألعمال عن أبيهريرة َعن رسولاللـه صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم
ّ .3
قال :
« َمنِ اطَّ َل َع في ب َ ِ
امرأة ٍ أو َشيءٍ مِن َج َس ِدها
يت جارِه ِ َفن ََظ َر إلَى َعورة ِ َر ُجلٍ أو َشع ِر َ
ِ
ورات النِّساءِ
ّذين كانوا يَ َّتبَّعونَ َع
قين ال َ
كانَ َح ّق ًا َع َلى اللـه أن يُد ِخ َل ُه النّا َر َم َع ال ُمنَاف ِ َ
4

5
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في الدُّ نيا».
ن الرّضا عليهالسالم َقال :
 .4صحيحة أحمد بن محمّد بن أبينصر ع 
َسألتُ ُه َعن الرَّ جلِ يَ ِحلُّ ل َ ُه أن يَ ُ
ِ
امرأت ِه؟ َفقا َل « :الّ ،إل أن تَكونَ
نظ َر إلَى َشع ِر
أخت َ
6
مِن ال َقوا ِعد».
 .5موث ّقة السکوني عن أبيعبداللـ ه عليهالسّ الم قا َل  :قا َل َر ُسو ُلاللـه صلّىاللـهعليهوآله:
7
«ال ُحر َم َة لِنِساءِ أهلِ الذِّ َّمةِ أن يُ َ
نظ َر إلَى ُشعورِ ِه َّن و أيديهِ َّن».
 .6رواية قرباإلسناد َعن عليبن أبيطالب عليهالسّ الم قال :
8
أس بِالن ََّظ ِر إلَى ُر ُء ِ
وس نِساءِ أهلِ الذِّ مَّة».
«ال ب َ َ
 .1به عنوان نمونه رک ریاضالمسائل ،ج ،11ص52؛ وسائلالشيعة ،ج ،20ص  ،106ح4؛ ص ،215ح.3
 .2دربارة اهمیت مراجعه به ارتکازات در این مسائل در ادامه توضیح داده شده است.
 .3همان  ،ص ،193ح .7
 .4همان ،ح.12
 .5همان ،ص.194
 .6همان ،ص.199
 .7همان ،ص.205

 .8همان ،ص ،205ح2؛ و نظیر آن :موث ّقة َعبّاد بن ُص ٍ
عت أبا َعب ِداللـه علیهالسالم يَقو ُل:
هيب قالَ :س ِم ُ
ِ
ِ
أس بِالنّظ ِر إلَى ُر ِ
وأهلِ
لوج ألن ّ ُهم إذا ن ُهوا اليَنتَهون».(همان،
ع
ال
و
د
وا
السَّ
األعراب
ءوس أهلِ تِها َم َة و
ُ ِ
«ال ب َ َ
ص.)206

 .7صحيحة أبيحمزة الثّمالي عن أبيجعفر عليهالسّ الم قال :
رح في َمكا ٍن
َسألتُ ُه َعن ال َمرأة ِ ال ُمسل ِ َمةِ يُصيبُها البَالء َ
سر و إمّا ُج ٌ
فيج َس ِدها إمّا َك ٌ
اليَص ُل ُح الن ََّظ ُر إلَي ِه يَ ُكونُ الر ُّج ُل أر َفقَ بِعِال ِج ِه مِن النّساءِ أيَص ُل ُح ل َ ُه الن ََّظ ُر إلَي َها؟ قا َل :
1
«إذا ُ
اضطرَّ ت إلَي ِه َفليُعال ِ ْجها إن َشا َءت».

ی بن جعفر عليهماالسّ الم قال :
 .8صحيحة عليبنجعفر في کتابه َعن أخيه موس 
رح في َف ِخ ِذها أو بَطن ِ َها أو َع ُض ِدها َهل يَص ُل ُح لِلر ُّجلِ
َسألتُ ُه َعنِ ال َمرأة ِ يَكونُ بِها ُ
الج ُ
2
أن يَ ُ
نظ َر إلَي ِه يُعال ِ ُجه؟ قا َل « :ال».

نکتهایدر اهمیّت ارتکازات در استنباط حکم فقهی

چون در اینجا و برخی مسائل آینده در این رساله به ارتکازات روات تمسّ ک شده ارائة 
توضیحی درباره اهمّیت ارتکازات مفید به نظر میرسد.
مسائل شرعی به دو دسته تقسیم میشود :مسائل کثیراالبتالء و مسائل قلیلاالبتالء.
مسائل دستة اول خود از جهتی به دو قسم تقسیم میشوند؛ زیرا این مسائل یا حکمی ساده
دارند که عموم مردم به راحتی میفهمند و یا از نوعی پیچیدگی برخوردارند.
مسائل پیچیده  یا به گونهای بوده که مصلحت تدریج در تبلیغ احکام اقتضاء مینموده
که در دورههای پس از عصر تشریع ابالغ شوند و یا توسّ ط شخص رسول گرامی  اسالم
صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم ابالغ گردیدهاست .هر یک از این مسائل خصوصیاتی دارند که توجّ ه به آن
در استنباط مفید است .برخی از خصوصیات مسائل کثیراالبتالء و غیرپیچیده که محلّ بحث ماست
چنین است:
اوّل :بسیاری از این مسائل در عصر اوّل در خالل آیات قرآ نکریم ابالغ شده و حضرت
رسولاللـه صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم با تفسیر آیات کریمة قرآن آن را برای مردم تبیین فرمودهاند و لذا
عنایت به آیة ناظر به آن مسأله بسیار مهمّ است و میتواند قرینهای منفصل برای فهم روایاتی باشد
که بعدا ً وارد شدهاست و به همین جهت ظهور آن بر روایات در موارد بسیاری باید مقدّ م گردد.
دوّم :از آنجا که جریان نقل حدیث و تدوین آن در میان شیعه تا عصر صادقین علیهماالسالم
رونق چندانی نداشته و روایات نقلشده در عصرهای بعدی تابع سؤاالت و استفتاءات آن دوره
 .1همان ،ص ،233ح.1

 .2همان ،ص ،233ح3؛ و در مقابل آن آمدهاستَ :
قال عليّ بن َجعفر:
ِ
ِ
رح َهل يَص ُل ُح لِلمرأة ِ أن ت ُ
َنظ َر إلي ِه و تُداويَ ُه؟ قا َل :
الج
ه
ت
ُ ُ
و َســألتُه َعن الر ُّجلِ يَكونُ بِبَطنِ َف ِخ ِذه ِ أو أليَ
أس( ».همان ،ص ،233ح.)4
«إذا لَميَ ُكن َعو َر ًة َفال ب َ َ
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بوده است؛ و چون مسائل کثیراالبتالء ساده در عصر رسول خدا صلّیاللـهعلیهوآلهوسلّم ابالغ شده
و به صورت فرهنگ عمومی در آمدهاست ،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.
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از آثار این مسأله آن است که در اینگونه مسائل نمیتوان نبودن روایت یا روایات عدیده را
شاهد بر نبودن حکم شمرد .مث ً
ال نمیتوان گفت :چون حکم وجوب حجاب یا حرمت نظر به أجنبیّة 
یا جواز نظر به وجه و کفّین در روایات متعدّ د و صحیحه وارد نشده ،پس باطل است؛ همچنین
نمیتوان گفت :اگر واقع ًا چنین حکمی وجود داشت چون مبتالبه بوده باید سؤاالت فراوانی دربارة 
1
آن پرسیده شده و روایات زیادی نقل میگشت.
آری ،در مسائل کثیراالبتالء مستحدث در عصر أئمّه علیهمالسالم میتوان از نبودن روایات
فراوان استدالل بر عدم تحریم نمود .
سوّ م :در این دست از مسائل استفاده از ارتکازات بسیار ضروری است؛ زیرا به طور طبیعی
در عصر أئمّه علیهمالسّ الم به صورت مسلّمات درآمده است .مراجعه به ارتکازات این حسن را
دارد که معموالً ارتکازی که از دل روایات استفاده میشود ،محتاج احراز وثوق به راوی و به جهت
صدور نیست .چون این قضایا به صورت ناخودآگاه در اذهان وجود دارد و به ندرت تصوّر میشود
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 سریعتر حاصل میشود .

 .1با توجّ ه به این نکته روشن میشود که استدالل مذکور در این فرمایش قابل دفاع نمیباشد« :و األظهر جواز النظر إلى
الوجه و الكفّين من األجنبيّات بال تلذّ ذ و ريبة ،لما م ّر من العسر و الحرج و عموم البلوى المقتضي لوضوح المنع لو كان؛
و ليس ّإل ما يدلّ بالخصوص على الجواز( ».جامعالمسائل مرحوم حضرت آيةاللـه بهجت قدّ سسرّه ،ج ،3ص.)515
و نیز روشــن میشــود که استدالل بر حجیّت خبر واحد اطمینانی بدین نحو که گفته شود :اگر خبر واحد حجّ ت نبود
با وجود سیرة عقالئیّه بر حجّ یت آن باید روایات متعدّ د در ردع آن وارد میشد؛ صحیح نیست زیرا بر فرض که سیرة 
عقالئیه شامل خبر واحد غیراطمینانی نیز باشد ،مستدلّ باید اوّل اثبات کند که احتراز از اخبار غیراطمینانی ـ به واسطة 
آیات قرآنی ـ در صدر اوّل به عنوان یک فرهنگ شــائع میان مسلمانان در نیامده است و گرنه ردع آن محتاج روایات
کثیره در عصر صادقین علیهماالسالم و بعد از آن نخواهد بود.

 .3حرمت نظر باتأمّل به وجه و کفّین و بدن پوشیده

به نظر میرسد هرگونه نظر متمرکز و همراه با تأمّل و بررسی به أجنبیّه که از آن در لسان
روایات به «النظر بتأمّل» یا «ملؤ العین» یا «إیالج النظر» و امثال آن تعبیر میشود و میتوان آن را به
«تماشاکردن» (در مقابل نگاهکردن) یا «نگاهخریداری» تفسیر کرد ،در شریعت حرام باشد .در اینجا
صرف ًا اشارهای گذرا به ادل ّه و شواهد این امر میکنیم.

غض النّظر
 .3·1دلیل اوّل :آیة ّ

ِ
ِ
وج ُه ْم َذلِ َك َأ ْز َكى َل ُ ْم إِنَّ ال َلـ َه
از کریمة شریفةُ :قل لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ي َف ُظوا ُف ُر َ
ني َي ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َصـ ِٰره ْم َو َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َخبِ ٌري بِ َم َي ْصنَ ُع َ
وج ُه َّن  1میتوان حرمت هر
ي َف ْظ َن ُف ُر َ
ون * َو ُقل ل ْل ُم ْؤمنَات َي ْغ ُض ْض َن م ْن َأ ْب َصـ ِٰره َّن َو َ ْ
غض را استفاده نمود .
نظر بدون ّ
غض النظر در زبان عربی به معنای پائینانداختنِ نگاه و خیره نظرنکردن،
غض البصر یا ّ
ّ
غض الصوت به معنای پائینآوردن صداست .و
در مقابل «إحداق» و «ترکیز النظر» است؛ چنانکه ّ
با غمض العین که به معنای بستن چشم و ترک نظر است متفاوت میباشد .لذا عرب در توصیف
غض النظر توصیف میکند که حاکی از نظر غیرمستم ّر و محجوبانه است.
حالت حیا ،شخص را به ّ
غض البصر اعمّ از ترک مطلق نظر یا نظر گذرا و غیرمتمرکز بوده 2،و داللتی بر
بنابراین ّ
«و
ضرورت ترک نظر ندارد خصوص ًا که با «مِن» تبعیضیّه استعمال شده است؛ مانند کریمۀ شریفۀَ :
ا ْغ ُض ْض ِمن َص ْوتِ َك» 3که مسلّم ًا داللت بر سکوت مطلق ندارد .
و نیز اگر فرض کنیم که آیة شریفه مجمل است ،با توجّ ه به مسلّم بودن جواز اصل نظر به
أجنبیّه باید آن را حمل بر حرمت نظر متمرکز و دقیق نمود و به هر حال استفادة حرمت مطلق نظر
4
از آن وجهی ندارد.
 .1آیات  30و  31از سورة  :24النور.

 .2با تأمّل در متون کتب لغت مانند :لســانالعرب ،المصباحالمنیر ،معجم مقاییساللغة ،المفردات این نکته قابل استفاده
است .ونیز رک الفرقانفيتفسيرالقرآنبالقرآن ،ج ،21ص  107و108؛ قاموسقرآن ،ج ،5ص106؛ التفسيرالقرآنيللقرآن،
ج ،9ص .1263

 .3قسمتی از آیة  ،19از سورة  :31لقمان.
غض النظر را بر معنای مجازی حمل نموده و به َصرف نظر نمودن از أجنبیّات و ترک استمتاعات
 .4برخی از بزرگان ّ
جنسی تفســیر کردهاند (رک مبانيالعروة (مطبوع در موسوعةاإلمامالخوئي ،ج ،)32ص25ـ  .)27این 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
ض نظره عن کتابه ،أي ترکه و ل میُرده» .عالوه بر این حذف و تقدیر «عن» و مجرورش به حسب قرینه
است مانندَ « :غ َّ
غض بصر یا نظر است (رک بحاراألنوار،
مناسبتی با آمدن «مِن» تبعیضیه ندارد .روایاتی نیز که در ذیل آیه آمده ناظر به ّ
ج ،66ص26و76؛ ج ،101ص.)42
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«غض» مقارن با «مِن» تبعیضیّه امر شده ـ خصوص ًا با قرائنی که
ّ
از اینکه در آیة شریفه به
پس از این خواهد آمد ـ میتوان استفاده نمود که موضوع حرمت «نظر متمرکز همراه با تأمّل» است
1
که مقدّ مة تهییج شهوت است ،نه مطلق نظر متمرکز.
و از إطالق 2و تعلیل این آیة شریفه میتوان حرمت نگاه متمرکز و دقیق مردان به زنان

و زنان به مردان 3را اعمّ از مسلمان و کافر و ح ّر و مملوک 4و اعمّ از وجه و کفّین و اعضاء بدن
استفاده نمود 5که وسیلة حفظ فرج 6و ایجاد عفّت و پاکدامنی در جامعه میباشد.

 .3·2دلیل دوّم :ارتکاز بر حرمت نظر متمرکز و باتأمّل
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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 میشود .سؤاالت و جوابها درباره جواز نگاهکردن به صورت زنی که
میخواهند با وی ازدواج نمایند و نیز دربارة نگاهکردن به بدن او از روی لباس ،نشان میدهد ارتکازا ً
نگاه متعارف در خواستگاری در حالت عادی جائز نبوده است.
اکنون سؤال این است که نظر به وجه و به بدن (از روی لباس) در خواستگاری چه
خصوصیتی دارد که حرمت آن در غیر خواستگاری مسلّم بوده است؟ روشن است که این نظر ،نظر
غضالبصر ،یعنی نگاه متمرکز و همراه با تأمّل و دقّت در زوایای صورت و بدن و به تعبیری
بدون ّ
نگاه خریداری است که این نوع نگاه خاص در حال ازدواج تجویز شدهاست و قرائن روایات نیز
 .1بدیهی اســت که مداومت و تکرار نظر متمرکز عاد ًة به تأمّل و بررســی چهره و اندام طرف مقابل منجر میشود و
لذا حرام خواهد بود.
 .2آنچه در بعضی از تفاسیر آمده که متعلّق محذوف آیه «ما ح ّرم 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 مینماید .
به قرینۀ مقام متعّلق 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 میکند.
 .3در ریاضالمسائل ،ج  ،11ص  53میفرماید:
«و تتّحد المرأة مع الرجل ،فتُمنَع في محلّ المنع و ال في غيره إجماع ًا».
 .4دربارة اطالق این حکم در فصل پنجم همین رساله بحث شده است.
 .5گرچه ـ با توجّ ه به ادل ّة دیگر ـ مطلق نظر به بدن زن مســلمان حرام اســت ،ولی از این آیة شریفه فقط حرمت نظر
غض استفاده میشود.
بدون ّ
 .6حفظ 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 نمودهاســت 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 ،66ص26و.)76

این امر را تأیید مینماید؛ مانند:
 .1صحيحة هشام و حفص و حمّاد :عن أبيعبداللـه عليهالسالم قال :
1
أس ب ِأنَ ُ
ينظ َر إلَى َوجهِها َو َم ِ
عاص ِمها إذا أرا َد أن يَتَ َزو ََّجها».
«ال ب َ َ
 .2صحيحة حسن بن السريّ  :قلت ألبيعبداللـه عليهالسّ الم:
َّج ال َمرأ َة يَتَأ َّم ُلها و يَ ُ
الر ُ
نظ ُر إِلَى خَ لقِها و إلَى َوجهِها .قال« :ن َ َعم ،ال
ّجل يُريدُ أن يَتَ َزو َ
2
ّجل إلَى ال َمرأة ِ إذا أرا َد أن يَتَ َزو َّجها؛ يَ ُ
أس أن يَ ُ
نظ َر الر ُ
نظ ُر إلَى خَ لقِها و إلَى َوجهِها».
بَ َ
 .3عن النّبيّ صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم:
3
أس أن يَتأم ََّل َمحا ِس َن َوجهِها».
«إذا َط َر َحاللـه في َق ِ
امرأة ٍ َفال ب َ َ
لب ام ِرءٍ ِخطبَ َة َ
نکتهای که در فهم این روایات مفید است اینکه در زبان فارسی از سه کلمه دیدن ،نگاه
کردن و تماشاکردن برای بیان مراتب مشاهده استفاده میشود؛ ولی در عربیِ عصر نصوص فقط دو
تعبیر «رؤية» و «نظر» متداول بودهاست و نظر به هر دو معنای «نگاهکردن» و «تماشاکردن» استعمال
میشده و تشخیص مراد از آن محتاج قرائن است.
نظر جائز به وجه و کفّین مطلق نگاهکردن است و نظری که ارتکازا ً حرام بوده ـ به قرینة 
ادل ّه جواز ـ تقریب ًا همان تماشاکردن و بررسی چهرة أجنبیّه است 4،و این اجمال و اشتراک لفظی یا
معنوی موجب سوءتفاهم در فهم نصوص گشته است؛ عدّ های روایات باب ِخطبه را دالّ بر حرمت
5
مطلق نظر پنداشته و با وجود مس ّلمبودن اصل جوازِ نظر فتوا به حرمت مطلق دادهاند.
این اختالف و انحراف حکم در تاریخ فقه نیز خود نشانة آن است که موضوع حرمت نظر
ایهام و ابهام داشته و عنوانی شفاف چون «نظر با شهوت» یا «نظر با تلذّ ذ» نبوده است ،که اگر چنین
بود در چنین مسألة کثیراالبتالء و مشهوری نباید چنین اختالف و انحرافی پیش میآمد.

 .1وسائلالشيعة ،ج ،20ص ،88ح.2
 .2همان ،ح.3

 .3کتابالخالف ،ج ،4ص 248و249؛ و نیز رک وسائلالشــيعة ،ج ،20ص88ـ ،90ح  10 ،9و 11؛ مستدرکالوسائل،
ج ،14ص 193و ،194ح 1و.4
 .4گاه ادّعا میشود نظر در خواستگاری همواره همراه تلذّ ذ یا قصد آن است ،ولی این سخن صحیح نیست .گذشته از
آنکه از این قید در ادل ّه اثری نیســت و در برخی جواز نظر در خواســتگاری مقیّد به عدم تلذّ ذ شده (وسائلالشيعة ،ج
 ،20ص ،88ح )5خارج ًا هیچ تالزم عادی میان این دو نیست که موجب انصراف این روایات گردد.

 .5رک موسوعةاإلمامالخوئي ،ج ،32ص48؛ دقّت به این اشتراک لفظی میتواند 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 دوّم باشد.
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 .3·3دلیل سوّ م :ادل ّة نهی از نظر باتأمّل و ملؤالعین و مکرّر
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در مجموعهای از ادل ّة ناهیه ،حرمت بر «نظر با تأمّل 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
بودهاست؛ مانند:
 .1عن النبيّ صلّىاللـهعلیهوآل هوسلّم:
َ
امرأة ٍ ِ
ت َعينَها مِن َغي ِر زَو ِجها أو َغي ِر
ذات بَعلٍ َمل ْ
«اشتَدَّ َغ َض ُ
باللـه عزّوجلّ َع َلى َ
1
حرمٍ مِنها».
ذي َم َ
 .2و عنه صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم:
الح ُلم و الت َ
َمل َعينَها مِن ُه و ال
مرأة ٍ أن تُد ِخ َل بَيتَها َمن َقد ب َ َلغَ ُ َ
«يا َح ْوال ُء! اليَ ِحلُّ ِل َ
2
َعينَ ُه مِن َها».
 .3در شأن نزول آیة شریفۀ سورۀ نور از حضرت امام باقر علیهالسالم روایت شده
است:
َّعن خَ َ
لف آذانِهِ َّن ـ
ٌّ
«استَقبَ َل
امرأ ًة بِال َمدينَةِـ َو كانَ النِّسا ُء يَتَ َقن َ
شاب م ِ َن األنصارِ َ
َفن ََظ َر إلَيها و هي ُمقب ِ َل ٌة َف َلمّا جازَت ن ََظ َر إلَيها و َدخَ َل في زُقا ٍق َقد َسمّا ُه بِبَني ُفال ٍن
ظم في الحائ ِ ِ
َف َج َع َل يَ ُ
نظ ُر خَ ل َفها و اعتَ َر َ
ُجاج ٌة َف َشقَّ َوج َه ُه َف َلمّا
ط أو ز َ
ض َوج َه ُه َع ٌ
َم َض ِ
ت ال َمرأ ُة ن ََظ َر َفإ َذا الدِّ ما ُء ت ُ
َسيل َع َلى ثَوب ِ ِه َو َصدرِه ِ َف َقا َل :واللـه آلتِيَ َّن َرسو َلاللـه
صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم َو ُالخب ِ َرنَّ ُهَ .فأتا ُه َف َلمّا َرآ ُه َرسو ُلاللـه صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم
برئ ِ ُ
ني َي ُغ ُّضوا ِم ْن
يل علیهالسّ الم ب ِ َه ِذه ِ اآليَةُِ :قل لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
قا َلَ :ما َه َذا؟ َفأخبَ َر ُهَ ،ف َهبَ َط َج َ
ِ
َ 3
وج ُه ْم َذلِ َك َأ ْز َكى َل ُ ْم إِنَّ ال َلـ َه َخبِ ٌري بِ َم َي ْصنَ ُعون».
ي َف ُظوا ُف ُر َ
َأ ْب َصـ ِٰره ْم َو َ ْ
 .4در مستدرک از فقهالرضا عليهالسالم روايت نموده است:
«إنَّ َرسو َل اللـه صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم أر َد َ
بن زَي ٍد فِي َمص َع ِده ِ إلَى
ف اُسا َم َة َ
َع َر ٍ
ف ال َف َ
أفاض أر َد َ
َ
بن ال َعب ِ
تى َح َس َن اللِمَّ ةَِ .فاستَقبَ َل َرسو َل
فات َف َلمّا
ضل َ
ّاس و كانَ َف ً
خت ل َ ُه أج َم ُل ما يَكونُ مِن النِّساءِ
اللـه صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم أعرابيٌّ و ِعندَ ُه ا ُ ٌ
ضل يَ ُ
نظ ُر إلَى ا ُ ِ
َّبي صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم و َج َع َل ال َف ُ
خت
َف َج َع َل األعرابيُّ يَسأ ُل الن َّ
األعرابي و َج َع َل َرسو ُل اللـه صلىاللـهعليهوآلهوسلّم يَدَ ُه َع َلى َوج ِه ال َفضلِ يَستُ ُر ُه
ِّ
ب ن ََظ َر مِن الجان ِ ِ
مِن الن ََّظ ِر َفإذا ُه َو َستَ َر ُه مِن الجان ِ ِ
ب اآلخَ رِ؛ َحتَّى إذا َف َر َغ َرسو ُلاللـه
 .1بحاراألنوار ،ج ،73ص.366
 .2مستدركالوسائل ،ج ،14ص ، 289ح.4
 .3وسائلالشيعة ،ج ،20ص.192

حاجةِ
ت إلَي ِه و أخَ َذ ب ِ َمن ِكب ِ ِه ثُمَّ قا َل« :أما
ِّ
صلّىاللـهعليهوآلهوسلّم مِن
األعرابي التَ َف َ
َ
ف لِسان َ ُه
ف َر ُج ٌل فيهِ َّن ب َ َص َر ُه و اليَ ُك ُّ
علومات اليَ ُك ُّ
عدودات و ال َم
مت أن ّها األيّا ُم ال َم
ُ
ُ
َعل ِ َ
1
باللـه ل َ ُه م ِ َ
ثل َح ِّج قابِل.»».
و يَدَ ُه ّإل َكتَ َ
2
روایاتی نیز که در نهی از نگاه دوّم و سوّم وارد شدهاست ،مؤیّد همین است که نوعی
خاص از نگاه موضوع حرمت است که گاهی از آن به نظر دوّم یا سوّم تعبیر شده که موجب
3
آشکاری محاسن زن میباشد.

 .3·4دلیل چهارم :حرمت مقدّ مات نوعی تهییج شهوت

از مجموعهای از روایات استفاده میشود نه فقط آنچه بالفعل مقارن با تهییج است بلکه
هرچیزی که به حسب نوع موجب تهییج شهوت و فساد و فحشاء شود ،حرام است .و مسلّم ًا
تجویز تماشاکردن چهرة زنان أجنبیّه بدون شهوت با قصد تلذّ ذ و بدون قصد ،بالمآل موجب تهییج
و رواج فساد میشود.
مانند مکاتبة شریفة حضرت امام رضا علیهالسالم با محمّد بن سنان که به سند صحیح نقل
شدهاست:
ِ
حجوبات ب ِ
األزواج و إلَى َغي ِر ِهنّ مِن النِّساءِ ،لِما
«و ُحرِّ َم الن ََّظ ُر إلَى ُشعورِ النِّساءِ ال َم
ِ
َّهييج إلَي ِه مِن ال َفسادِ و الدُّ خو ِل فيما اليَ ِحلُّ و
في ِه مِن ت ِ
َهييج الرِّ جا ِل و ما يَد ُعو الت ُ
4
الیُح َمدُ ».
7
6
5
و مانند نهی از خضوع بالقول و از ضرب األرجل على األرض و از استعمال عطر و کشف

 .1مستدرکالوسائل ،ج ،14ص ،269ح7؛ و نیز رک المجازاتالنبويّة ،ص129و130؛ بحاراألنوار ،ج ،76ص.65
 .2وسائلالشيعة ،ج ،20ص192ـ ،195ح 8 ،6 ،ـ  13 ،11ـ 15و17؛ و الدّ رالمنثور ،ج ،5ص.40
 .3از ســیاق این روایات میتوان حدس زد که عدد دو یا سه در حرمت موضوعیت نداشته و ارشاد به کیفیّت خاصی
از نظر میباشد.
 .4عيونأخبارالرضا عليهالســام ،ج ،2ص195؛ وسائلالشــيعة ،ج ،20ص193؛ خارج ًا میدانیم که نظر به شعر أجنبیّه
مالزم با تهییج شهوت نیست و لذا مراد از «لما فیه من تهییج الرجال» تهییج نوعی است .
 .5آیة  32از سورة  :33األحزاب.
 .6آیة  12از سورة  :60الممتحنة.

 .7وسائلالشيعة ،ج ،20ص160ـ .162
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حجاب در نزد خُ صیّ  1و دعوت زنان به طعام 2و مفاکهه 3و مصافحه 4و خلوت با أجنبیّه 5و در بغل
نشاندن دختران ششساله و بیشتر 6که همگی از اسباب نوعیّة قریبه یا متوسّ طة تهییج شهوت میباشد.

نکتهای دربارة مکاتبه
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شایستة تذکر است که غرض ما جمع قرائن و استفادة حکم از مجموع ادل ّه است ،نه تمسّ ک
به تعلیل  مکاتبة شریفة حضرت ثامنالحجج علیهالسالم؛ زیرا اینگونه تعلیلها نه موجب تعمیماند
و نه موجب تخصیص.
توضیح آنکه :تعلیل گاهی در مقام اثبات و کشف حکم است که باید بیانگر حکمی کلّی
باشد تا شرط کبرای شکل اوّل را احراز نموده و کاشف از حکم صغری باشد؛ مانند آنکه در پاسخ
از سؤال حکم فقّاع گفته شود فقّاع حرام است چون مسکر است .در اینجا چون سؤال از حکم است
مخصص نیز باشد.
ّ
تعلیل باید کاشف از حکم باشد و لذا معمّم است و گاه میتواند
ولی گاهی تعلیل در مقام ثبوت و بیانگر علّت تشریع و جعل است .وقتی سائل حکم را
میداند و به جهت اطالع از عقالنیّت حکم ،علّت آن را میپرسد ـ مانند مکاتبة محمّد بن سنان با
حضرت امام رضا علیهالسالم ـ هیچ ضروتی ندارد که علت مساوی با حکم باشد .غرض در این
دست روایات که به روایات «عللالشرائع» موسومند غالب ًا بیان تقریبی عقالنیّت احکام در حدّ ذهن
و فهم مخاطبین است که نشان دهد احکام برخاسته از مصالح و مفاسد بوده و رغبت مکلّفین را به
انجام آن افزایش دهد.
تتبّع این روایات و فضای صدور آن نشان میدهد که این تعلیلها که گاهی هم «حکمت»
خوانده میشوند ،نه عل ِ
مخصص باشد) و نه علت تامّه است (تا معمّم
ّ
ّت تمام فروض حکم است (تا
التخصص» قابل دفاع نیست .بسیاری
ّ
باشد) و لذا آنچه گاهی گفته میشود که «الحکمة تعمّم و
از موارد حکمتهای احکام در حقیقت مقتضی یا جزءالمقتضی حکم است که عدمالمانع یا سائر
اجزاء مقتضی آن ـ به تناسب مقام ـ بیان نشده است و چه بسا در موارد دیگری همان حکمت
محقّق شود ولی حکم مزبور از آن تبعیّت ننماید .آری گاهی از مناسبات حکم و موضوع میتوان
 .1همان ،ص225ـ .228
 .2همان ،ص.234
 .3همان ،ص.198
 .4همان ،ص207ـ .209
 .5همان ،ج ،28ص.145
 .6همان ،ج ،20ص.229

علّیت تامّه و معمّم بودن آن را فهمید.
بنا بر مجموع آنچه گذشت ،نمیتوان گفت تماشاکردن چهرة زنان و دختران مسلمان یا
غیرمسلمان با قصد تلذّ ذ غیرشهوانی جائز میباشد و تفکیک میان تلذّ ذ شهوانی و غیر آن که از
عرفان وارد اخالق و سپس وارد فقه گردیده ،بدین کیفیت در حکم فقهی صحیح نمیباشد .آری
این تفکیک در مواردی میتواند ثمرة فقهی داشته باشد.
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 .4ثمرة فقهی تفکیک لذّ ت شهوانی و غیرشهوانی
 .4·1ثمرة اوّل :تلذّ ذ بدون قصد در نظر به أجنبیّه
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در تلذّ ذی که به طوراختیاری از نظر حالل (غیر متمرکز و دقیق) به چهرة زنان زیبارو
حاصل میشود ،میتوان میان لذّ ت شهوانی و غیر آن تفکیک کرد .یعنی اگر کسی بطور عادی و
غض نظر به زنان نظر میکرد و از همین نظرها تلذّ ذ غیرشهوانی میبرد فعل وی حالل است.
با ّ
صحيحة علي ّ بن سويد طبق تفسير صحيح آن ناظر به همين مسأله است:
الجميلةِ
ِ
ّظر
ُ
بتلی بالنّظر إلی ال َمرأة ِ َ
فيعجبُنِي الن ُ
قلت ألبيالحسن عليهالسّ الم« :إن ّي ُم ً
الص َ
البأس إذا َع َر َ
دق؛ و إیّاک و الزِّ نا فإنـّه
فاللـه مِن نِیّتِک ّ
إليها ».فقال « :يا َعليّ !
َ
1
محقُ البَ َرک َة و یُهل ِ ُ
ین».
ک الدّ َ
یَ َ
این روایت صریح است در اینکه تلذّ ذ غیرشهوانی غیراختیاری هیچ منعی ندارد .و با تفکیک
میان این دو لذّ ت در تفسیر این روایت مشکلی نبوده و روایت محتاج تأویل نمیباشد .
فقهاء عظام این روایت صحیحه را به طرق مختلفی تأویل نمودهاند که خالف ظاهر است؛
مانند آنکه کلمة «نظر» را در آن بر نظر اتّفاقی و غیرعمدی 2یا بر نظر اضطراری به جهت عالج و
4
مانند آن حمل کردهاند 3.برخی نیز خواستهاند در سند روایت تشکیک کنند.
تذکّر این نکته ضروری است که نباید نظر را در روایت اعمّ از نظر شهوانی و نفسانی 5یا
اعمّ از تلذّ ذ با قصد و بیقصد 6شمرد؛ زیرا تعبیر فیُعجبنیالنّظر إلیها فقط داللت بر حصول لذّ ت
دارد ،نه تحریک شهوت 7و ظاهر آن نیز حصول لذّ ت بدون قصد است ،چنانکه عبارت إذا عرف
 .1همان ص  ،308ح .3

 .2جواهرالکالم ،ج  ،29ص 79؛ موسوعةاإلمامالخوئي ،ج  ،32ص 43؛ مرحوم آيةاللـه خویی بعد از ذکر توجيه فوق
میفرمايند:
فالبــد من ر ّد علمها إلی أهلها ،ألن ّها دال ّة علی جواز النّظر إلیها حتی مع قصده التلذّ ذ من األوّل
ّ
«و ّإل
ي النظر إلیها» و هو ممّا الیمکن االلتزام به و لمیقل به أحدٌ منّا».
کما یظهر من قوله «فیعجبن 
ولی با آنچه گذشت معلوم میشود که روایت بدون تأویل قابل پذیرش است.
 .3مستمسک العروةالوثقی ،ج  ،13ص .31
 .4مدارکالعروة ،ج  ،12ص .488

 .5رک کتابالنکاح للشيخ األنصاري ،ص .53

 .6موسوعةاإلمامالخوئي ،ج  ،32ص .43

 .7برخی معاصرین نظر همراه با تلذذ شهوانی را نیز به استناد این روایت جائز شمردهاند و حرمت را محدود به موارد
ریبه نمودهاند ،ولی این استفاده صحیح نیست؛ زیرا چنانکه سابق ًا گذشت لذّ ت شهوانی در نظر به زیبارویان ،نوعی از
لذّ ت نیســت؛ بلکه لذّ ت مقرون به تحریک شــهوت است که امری زائد بر لذّ ت در آن وجود دارد که در روایت از آن

اللـه من نیّتک الصدق نیز همین ظهور را تأیید مینماید.

 .4·2ثمرة دوّم :تلذّ ذ در نظر به محارم و همجنس

در نظر به محارم و پسران جوان نیز که ذات ًا نظر به ایشان حرام نیست تفکیک میان تلذّ ذ
شهوانی و غیرشهوانی ضروری است و جواز نظر به فرزندان (پسر و دختر) و تلذّ ذ غیرشهوانی
از جمال و لطافت آنها ـ باقصد و بیقصد ـ بدون ریبه ،جای تأمّل ندارد گرچه در مظانّ شهوت
احتیاط در ترک آن است.
بنابراین آنچه در کلمات بزرگان معاصر آمده که نظر به محارم و أمردان را نیز با مطلق تلذّ ذ
تحریم نمودهاند 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 آيةاللـه منتظری مراعات شده است .ایشان نظر به أجنبیّه را به
قصد هرگونه تلذّ ذی حرام دانسته ،امّا نظر مرد به همجنس خود را (که نظر به أمردان از مصادیق آن
است) مقیّد کردهاند به عدم قصد تلذّ ذ شهوانی .متن عبارت ایشان چنین است:
«مسألة  :2620نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم ،چه با قصد لذّ ت و چه بدون آن
حرام است .و نگاه کردن به صورت و دستها نیز اگر به قصد لذّ ت باشد یا بترسد
که به حرام بیفتد حرام است ،بلکه نگاه کردن بدون قصد لذت و ترس نیز خالی
از اشکال نیست .
مسألة  :2625مرد و زنی که با یکدیگر محرمند ،اگر قصد لذّ ت شهوانی نداشته
باشند ،میتوانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
مسألة  :2626مرد نباید با قصد لذّ ت شهوانی به بدن مرد دیگر نگاه کند .نگاه کردن
سخنی به میان نیامده و لذا نمیتوان به ترک استفصال تمسّ ک نمود؛ عالوه بر آن ،چهبسا جاللت شأن راوی نیز احتمال
تحریک شهوانی را منتفی میکند .جاللت شأن علی بن سوید را از مکاتبة حضرت موسیبنجعفر علیهماالسالم با وی،
و ســؤاالت وی دربارة توکّل و عجب میتوان حدس زد (رک بحاراألنوار ،ج ،75ص 329ـ332؛ وسائلالشــيعة ،ج،9
ص431؛ ج ،15ص213؛ ج ،1ص.)100
نظر به قصد تلذّ ذ شــهوانی در غیر زوجه و کنیز حرام اســت ولی از برخی روایات میتوان حدس زد علم به حصول
لذّ ت شهوانی (لذّ ت مقرون به تهییج شهوت) بدون قصد آن در موارد خاصّ ی که اصل نظر مجوّز دارد موجب حرمت
نیســت (رک همان ،ج ،18ص ،273ح ،)2ولی به هر حال حکم به حلیّت آن ـ خصوص ًا برای کســی که دائم ًا مبتال به
تحریک شهوت باشد ـ مشکل بوده و از این روایت استفاده نمیشود.
 .1در واقع در مســأله افراط و تفریطی پیش آمده ،از یک ســو برخی هرگونه نظر با تلذّ ذ را تحریم نمودهاند ـ چه به
أجنبیّه و چه به غیر آن ـ و از ســوئی برخی که متفطّ ن به حلّیت نظر با تلذّ ذ غیرشــهوانی به محارم و أمردان شدهاند،
تلذّ ذ را حتّی دربارة أجنبیّه مقیّد به شهوانی کردهاند ،کما اینکه از برخی معاصرین گذشت.
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زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّ ت شهوانی حرام است».
حکمت و اعتبار نیز تفاوت حکم أجنبیّه و أمردان را تأیید مینماید؛ زیرا بین خود أجنبیّات
و أمردان فرقی اساسی وجود دارد؛ جنس زن ذات ًا محل انجذاب و کشش است ،و مرد فطر ًة به وی
متمایل است .و بر اساس همین رابطة 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 نقطة مقابل ارتباط
همجنس با همجنس مخالف فطرت است و در جامعة ایمانی کسی به آن متمایل نمیباشد ،و لذا
باب آن در شریعت به طور کل منسدّ گشته است.
به همین جهت نگاه نفسانی به زنان أجنبيّه هر چند فینفسه قبحی ندارد ،لیکن چون مشتمل
بر مفسدة 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 مقدّ س باب آن را به طور کل حتّی برای افرادی
که به حسب شخص در معرض خطر نیستند ،سدّ نماید .امّا در رابطة با أمردان چنین اقتضایی وجود
2
نداشته ،و تبع ًا لزومی به منع آن نیست.
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 .1توضیحالمسائل ،آيةاللـه منتظری ،ص  468و.469

 .2این مطلب منافاتی ندارد با آنچه روایت شدهاست از حضرت رسولاللـه صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم که فرمودند« :إيّا ُكم
أشــد مِن فِتنَةِ ال َعذا َرى في خُ دورِ ِهنّ ( ».وسائلالشــيعة ،ج ،20ص )340زیرا
المر َد َفإنّ فِتنَتَ ُهم ُّ
و أوال َد األغنیاء و الملو ِك ُ
این روایات یا ناظر به مقایسة أمردان زینتشدهای که در معرض دیدند با دختران پنهان میباشد که در واقع مربوط به
حالت پس از تشریع حکم حجاب است؛ و یا ناظر به شدّ ت فتنه به حسب اثر آن است که یکی منجر به لواط و دیگری
منجر به نکاح حالل یا زنا میشود ،و ّال مسلّم است که جاذبة دختران جوان بیش از پسران میباشد.

 .5اطالق حرمت نظر باتأمّل نسبت به کافره و متهتّکه و عکس و فیلم

ني َي ُغ ُّضوا
ابنادریس در سرائر 1و ّ
علمه در مختلف 2به إطالق آیة شریفۀُ :قل لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ِم ْن َأ ْب َصـ ِٰر ِه ْم تمسّ ک نموده و نظر به زنان کافره را نیز حرام شمردهاند .ولی بسیاری از فقها ـ
خصوص ًا متأخّ رین ـ إطالق آیه را مقیّد به برخی روایات شمرده و به جواز نظر به زنان کافره

و متهتکّ ه ـ بدون ریبه و تلذّ ذ ـ حکم نمودهاند؛ و بر اساس همین فتوا امروزه پخشنمودن و
تماشانمودن انواع فیلمها و برنامههای تلویزیونی با حضور زنان بیحجاب یا بدحجاب امری
شائع گردیده است.
مخصصی برای آیه وجود ندارد،
ّ
به نظر میرسد این فتوا قابل دفاع نیست و هیچ دلیل
به دو دلیل:
دلیل اوّل :لسان روایاتی که آن را مقیّد آیه دانستهاند ،نفی حرمت از زنان ذ ّمیّه و دیگر
زنانی است که اگر از بیحجابی نهی گردند ،دست از عمل خویش برنمیدارند؛ همچون:
 .1معتبرة السکوني :قال رسولاللـه صلّىاللـهعلیهوآلهوسلّم:
3
«ال ُحر َم َة لِنِساءِ أهلِ الذّ َّمةِ أن يُ َ
نظ َر إلَى شعورِ ِه َّن و أيديهِ َّن».
عت أبا َعبداللـه علیهالسّ الم يَقو ُل:
 .2موث ّقة َعبّاد بن ُصهیبَ :س ِم ُ
ِ
ي مِن أهلِ
األعراب و أهلِ البَواد 
أس بِالن ََّظ ِر إلَى ُشعورِ نِساءِ أهلِ تِها َم َة و
«ال ب َ َ
أس
هين اليَنتَ َ
وج ألن ّ ُهنّ إذا ن ُ َ
الذّ َّمةِ و ال ُع ُل ِ
هين ».قال« :و المجنون ُة ال َمغلوب َ ُة ال ب َ َ
4
بِالن َّظ ِر إلَى َشعرِها و َج َس ِدها ما لَميَتَ َعمَّ د َذلِك».
مخصص آیة کریمه و دیگر عمومات
ّ
تأمّل در این روایات مقتضی آن است که این ادل ّه
 5نیستند؛ زیرا حرمت نظر به أجنبیّه در شرع مقدّ س از دو حکمت ناشی می شود که هریک
اقتضای حکمی را دارد:
 .1حفظ ناظر (مردان) از وقوع در تهییج شهوت؛ شارع مقدّ س بدین جهت مردان را از
نظر با تأمّل و متمرکز به زنان نهی فرموده است.
 .2حفظ حرمت منظو ٌرإلیها (زنان) از نگاه مردان؛ شارع مقدّ س برای گروهی از زنان

 .1السرائر ،ج ،2ص.610

 .2مختلفالشيعة ،ح ،7ص.93

 .3وسائلالشيعة ،ج ،20ص.205
 .4مناليحضرهالفقيه ،ج ،3ص 469و.470
 .5همچون مکاتبة شریفة حضرت امام رضا علیهالسالم به محمّد بن سنان که پیش از این گذشت.
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حرمت اجتماعی خاصّ ی را قرار داده که به مقتضای آن باید در مصونیّت کامل قرار گرفته و بیش از
پیش از دیدگان أجانب و تعرّض آنها محفوظ باشند.
این حکم مختص زنان مسلمان حرّة عفیفه است .زنان ح ّرهای که به شرف اسالم مشرّفند و
به کرامت عفّت خود را از دیدگان أجانب محفوظ میدارند ،دارای حرمتی میباشند که به مقتضای
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آن کسی حق اطّالع یافتن از زینتهای 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 اوّل مقتضی حرمت نظر دقیق به هر زنی است و حکمت دوّم مقتضی حرمت مطلق
نظر به غیر وجه و کفّین در باب گروه خاصّ ی از زنان.
با توجّ ه به این نکته روشن میشود این روایات اص ً
ال در مقام تخصیص آیة شریفه نیست
و عموم « َی ُغ ُّضوا ِم ْن َأ ْب َصـ ِٰر ِه َمُ ...ه َو َأ ْزکَی َلک ُْم» در همه جا به قوّت خود باقی است که مربوط به
حیثیّت ناظر است .این روایات در ناحیة منظو ٌرإلیها تصرّف نموده و حکم به جواز نظر ساده به غیر
از وجه و کفّین در زنان کافره و متهتّکه مینماید 1و لذا در روایت وارد است:
أس بِالن َّظ ِر إلَى ُر ُء ِ
وس نِساءِ أهلِالذِّ َّمةِ .وقال  :يَن ِز ُل ال ُمسلِمونَ  َع َلى أهلِ الذِّ َّمةِ في
«ال ب َ َ
ِ ِ ِ 2
أسفار ِهم و حاجاتِهِم َو اليَن ِز ُل ال ُمسل ِ ُم َع َلى ال ُمسل ِ ِم ّإل بإذنه».
تفکیک میان دو حیثیّت حکم نظر از نکات بسیار مهم این باب است که در دیگر فروع نیز
به کار میآید و با تأمّل در دلیل دوّم روشنتر میگردد.
دلیل دوّم :گویا از مسلّمات میان اصحاب أئمّه و فقهای شیعه این است که حجاب بر کنیزان
واجب نیست و نظر به مو و دست و پای ایشان به مقدار متعارفی که نمیپوشانند جائز است .این
مسأله آن قدر مسلّم بوده که حتّی در روایات ،محلّ بحث و سؤال نیز قرار نگرفته است و فقط
3
روات گاهی از وجوب حجاب بر أ ّم ولد پرسیدهاند.
برخی فقهای شیعه نیز جواز نظر به کفّار را به این وجه تعلیل نمودهاند که زنان کافره کنیزان

مصب این روایات همة اعضای بدن نیســت و لذا نظر ســاده به اعضائی که نظر ساده بدان نوع ًا موجب تهییج
ّ
 .1البته
شهوت است با این روایات مباح نمیگردد.
 .2وسائلالشيعة ،ج ،20ص .206

 .3همان ،ص  ،207ح1؛ و ص ،226ح.5

2

امام میباشند 1.و این نشان میدهد جواز نظر به کنیزان امری مسلّم و مفروغ عنه بوده است.
از اینجا معلوم میشود در جامعة اسالمی آن عصر تردّد زنان بیحجاب در فضای جامعه
امری عادی تلقّی میشده و کنیزان نیز در منازل به صورت سربرهنه مشغول خدمت بودهاند و از
واردین پذیرائی مینمودهاند و این امر در مرأی و منظر معصومین علیهمالسّ الم بوده است.
از این مسأله میتوان فهمید که :روش اسالم برای مقابله با مفاسد اجتماعی تمرکز بر
مسأله حجاب نبوده است .حجاب وسیلة حفظ ز ِن باحجاب است .زنان محجّ به با پوشاندن خود،
هرچه بیشتر خویش را از مطمح نظر أجانب حفظ مینمایند.
امّا راه حفظ مردان از تحریکات شهوانی و ایجاد آرامش روحی و تزکیه در میان ایشان
غض بصر میشمارد که با تعبیر «أَ ْز َکی ل َ ُک ْم» اشاره به تأثیر آن در تزکیة 
چیست؟ آیة کریمه راه آن را ّ
غض بصر میفرماید .
مردان مینماید و در مقابل زنان را نیز امر به ّ
بنابراین روایاتی که از حرمت نداشتن برخی از زنان سخن میگوید به هیچ وجه نمیتواند
آیة شریفه را تخصیص بزند چون مستلزم نقض غرض است.
س ّر مسأله این است که اگر دلیل عام یا مطلق به گونهای 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 .امّا اگر مصلحت به مجموع افراد بما هم مجموع
(اعمّ از مجموع به دقت عقلی یا با تسامح) 3قائم بود ،نمیتوان آن را تخصیص زد .حکم وجوب
غض بصر ،نسبت به ناظر (مردان) قابل تخصیص است ،ولی نسبت به منظو ٌرإلیها قابل تخصیص
ّ
غض بصر را نسبت به زنان حرّة مسلمة عفیفه واجب فرماید
نیست .اگر بنا باشد شارع مقدّ س ّ
تهييج
«ه َو َأ ْزکَی َلک ُْم» یا «لِما في ِه مِن
ولی نسبت به أمه و کافره و متهتکّ ه تخصیص بزند هیچگاه اثر ُ
ِ
َّهييج مِن الفسادِ و الدُّ خو ِل فيما الي ِّحلُّ و اليَج ُم ُل» حاصل نخواهد شد.
الرِّ جا ِل و ما يَد ُعو إلَی ِه الت ُ
برای فساد یک جامعه کافی است که جمعی از زنان آن جامعه بدون حجاب در عرصة 

 .1شرائعاإلسالم ،ج ،2ص.213

 .2صاحب کفایه بر این مسأله ادعای شهرت نمودهاست (کفايةاألحکام ،ج ،2ص .)84مرحوم آيةاللـه خوئی میفرمایند:
«العمدة في االســتدالل هو التمسّ ك بالسيرة القطعية ،و عدم الخالف بين األعالم في خصوص الوجه
و اليدين ،فإن ّهنّ في عهدهم عليهمالسالم كنّ  يخدمن في المجالس ،و من الواضح أنّ الزم ذلك وقوع
نظر الرجال عليهنّ من دون أن يصدر في ذلك أيّ ردع منهم عليهمالسالم».
(موسوعةاإلمامالخوئي ،ج ،32ص.)22
 .3این تعمیم برای این است که جواز نظر با تأمّل به محارم گویا از مسائل إجماعی محسوب میشود 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 تزکیة نفس هیچ اثری
نخواهد داشت؛ گرچه فوائد آن برای منظو ٌرإلیها به نحو شخصی محفوظ میباشد .
مخصص إطالق آیه باشد و ّإل لزم بطالن حکمة
ّ
پس حرمت نداشتن زنان مذکوره نمیتواند
الحکم و لغويّة الدليل المطلق من أصله.
از آنچه گذشت میتوان 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 مدرکة وی میباشد و گاه مربوط
3
به حیثیّت شیء منظو ٌرإلیه و نسبت مکانی وی با ناظر و در معرض وی قرارگرفتن.
در حرمت نظر از حیث اول ـ برخالف نظر برخی ـ 4هیچ تفاوتی میان دیدن شخص
«یغضوا من أبصارهم»
ّ
خارجی بدون آلت یا با دوربین یا در آینه یا در فیلم نیست و در هر حال امر
و «یغضضن من أبصارهنّ » و مالک اجتناب از مقتضیات تهییج شهوت پا برجاست و لذا جائی برای
2
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 .1حجاب بر کنیز واجب نیســت و بر متهتکّ ه واجب اســت و باید وی را از بیحجابی نهی کرد و در اهل ذمّه محل
اختالف میباشد.
 .2از مؤیّدات این مسأله آنست که با وجود مسلّم بودن جواز نظر به وجه و دست و سر و ساق و گردن کنیزان ،باز هم
فقها دربارة جواز نظر به وجه و محاسن کنیزی که قصد خریدن آن را دارند ،بحث نمودهاند و روایاتی نیز در این باب
وارد شــده است که نشــان میدهد نوع نظر جائر بالذّ ات با نظر هنگام خرید متفاوت است و نداشتن حرمت از طرف
منظو ٌر إلیها ،مجوّز هر گونه نظری از طرف ناظر نیســت (رک وسائلالشيعة ،ج  ،18ص 273و274؛ شرائعاإلسالم ،ج
 ،2ص 51؛ مسالکاألفهام ،ج  ،3ص 381؛ جواهرالکالم ،ج  24ص 168و.)169
گاه توهّم میرود موث ّقة زرع ة بنمحمّد دالّ بر جواز نظر مستم ّر به کنيزان است:
ٌ
رجل بالمدينة و کان له جارية نفيســة فوقعــت في قلب رجل و أعجب
عــن زرعة بن محمّد :کان
بها؛ فشکا ذلک إلى أبيعبداللـــهعليهالسالم .قال« :تَ َعرَّض لِرؤیتِها و ُکلَّما رأیتَها ف ُقل :أسأ ُلاللـ َه مِن
َفضلِه( »...الکافي ،ج  ،5ص  ،559ح .)15
ولی حق این است که این موث ّقه ناظر به رؤیت است ـ نه نظر ـ و حضرت وی را امر نمودهاند که در محلّ تردّد وی
خود را قرار دهد و هنگامی که به طور طبیعی وی را میبیند دعا نماید.
 .3اخذ عنوان نظر و رؤیت در ادل ّة رؤیت هالل و رؤیت جدران از این باب است؛ یعنی عنوان رؤیت به مالک أماریّت
و کاشفیّت از جایگاه و مکان منظو ٌرإلیه در موضوع اخذ شدهاست ،و لذا به هیچ وجه رؤیت با آلت نمیتواند موضوع
حکم را محقّق کند و تنقیح مناط نیز ممکن نیست .چنانکه از دعای رؤیت هالل در صحیفه استفاده میشود که خداوند
ماه و جایگاه آن در فضا ـ نه صرف رؤیت آن ـ را مالک و حکمت دخول شهر و واقعیّتی تکوینی قرار دادهاست:
فتاح َشــه ٍر حادِ ٍ
ب ما َدب ََّر في أمرِك! َو َ
ف ما َصن ََع في َشــأنِك! َج َع َل َ
ألط َ
ث ألمر
«ســبحان ُه َما َ
أعج َ
ك مِ َ
ُ
حادِ ٍ
ث( ».الصحیفةالسجادیّة ،دعای چهلوسوم).
 .4رک مستندالشيعة ،ج  ،16ص .60

تأمّل در حرمت تماشاکردن زنان ـ با همه أصناف ـ در رسانههای گروهی وجود ندارد؛ چنانکه
پخش انواع فیلمهای مشتمل بر زنان کافره و متهتکّ ه چون موجب ترویج فساد و قراردادن آنها در
معرض تماشای دیگران است مسلّم ًا حرام میباشد.
امّا نگاه عادی و گذرا به عکس زن أجنبیّة مسلمان و عفیف اگر مورد هتک حرمت او باشد،
مانند زنی که شناخته شده است یا ممکن است شناخته شود ـ گرچه در منطوق ادل ّه از حیث منظور
داخل نیست ـ ولی به تنقیح مناط حرام میباشد و درغیر این صورت دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.
در پایان اشاره به این نکته مفید است که اجراء حکم حجاب و نهی از منکر در برابر آن
غض نظر و فرهنگ ازدواج همه با هم
اگر چه واجب است ولی این حکم همراه با حکم وجوب ّ
ضامن سالمت جامعه است و آزاد گذاشتن نگاه ـ گرچه قانون حجاب و ازدواج اجرا شود ـ ضامن
غض بصر را برای حفظ مردان
سالمت نخواهد بود .از ادل ّه چنین میتوان فهمید که شارع از سوئی ّ
از تهییج شهوت جعل فرموده ،و از سوئی برای زنان حرّه که مسؤول تشکیل خانواده و تربیت
فرزندان میباشند حجاب را واجب کرده تا بنیاد خانواده استوارتر شود .امّا کنیزان که در جامعه از
ارکان سازندة خانواده محسوب نمیشوند و جنبة مالیّت در آنان أقوی است و دائم ًا دست به دست
می چرخند و از فرزندان خود جدا میشوند ،محتاج به چنین حفظ و حراستی نبودهاند .و نیز زنان
کافره و متهتکّ ه که بنای بر حفظ خود ندارند ،شارع نیز ایشان را بیاحترام تلقّی فرموده و دیگران
مأمور به چشمبستن از محاسن ایشان نیستند.
بنابراین تا فرهنگ نظر به أجنبیّه در جامعة اسالمی اصالح نشود ،معضل مفاسد اجتماعی
حلّ نخواهد شد و فتوا به جواز تماشاکردن زنان کافره و ...خواهی نخواهی فسادی را که میبینیم
به بار خواهد آورد.
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القرآن الکریم
نهج البالغة ،محمد بن الحسین الشریف الرضی ،قم ،دارالهجرة ،چاپ اوّل 1414 ،ق
الصحيفة السجّ اديّة ،قم ،الهادی1376 ،
***
1. 1االختصاص ،الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری ،قم ،مؤسّ سة النشر اإلسالمی،
الطبعةالخامسة1416 ،ق
علمه مصطفوی ،الطبعة
2. 2اختیار معرفة الرجال ،الشیخ الطوسی ،طهران ،مرکز نشر آثار ّ
الرابعة1424،ق
3. 3األخالق ،السیّد عبداللـه الشبّر ،قم ،مکتبة العزیزی1416 ،ق
العلمة الحسن  بن یوسف الحلی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة
4. 4إرشاد األذهانّ ،
االولی1410،ق
5. 5االستبصار ،شیخالطائفة محمّد بن الحسن الطوسی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمية ،الطبعة
االولی1390 ،ق
6. 6اُسد الغابة ،عزّالدین بن األثیر أبوالحسن الجزری ،بیروت ،دارالفکر1409 ،ق
7. 7اسماء ُحسنی ،آيةاللـه محمّد شجاعی ،تهران ،سروش ،چاپ سوم 1388 ،ش
8. 8اإلصابة في تمییز الصحابة ،احمد بن علی بن حجر العسقالنی ،بیروت ،دارالکتب العلميّة،
الطبعة االولی1415 ،ق
9. 9إصباحالشيعة ،قطبالدین الکیدری ،قم ،اإلمام الصادق ،الطبعة االولی1416 ،ق
10. 10األعالم ،خیرالدّ ین الزرکلی ،بیروت ،دارالعلم للمالیین ،الطبعة الثامنة1989 ،م
11. 11األغانی ،أبوالفرج األصبهانی ،بیروت ،جمّال ،بیتا
12. 12االغتباط بمعالجة ابن  الخیّاط (مع کشف ما یر ّد به  علی الفصوص ألبیالفتح المکّ ی)،
مجدالدین الفیروزآبادی ،بیروت ،دارالکتب العلمية ،الطبعةاالولی1429 ،ق
13. 13أفالطون فی اإلسالم ،عبدالرحمن بدوی ،بیجا ،داراألندلس1980 ،م
14. 14إقبال األعمال ،رضیالدین علی بن موسی بن طاووس ،قم ،دارالحجة ،الطبعة االولی1418 ،ق
15. 15أقرب الموارد ،سعید الخوری الشرتونی ،طهران ،دارا ُالسوة ،الطبعة االولی1416 ،ق
16. 16أمالی شیخ صدوق ،با مقدّ مه و ترجمة آيةاللـه کمرهای ،تهران ،کتابچی ،چاپ پنجم1370 ،
17. 17األمالی ،شیخالطائفة محمّد بن الحسن الطوسی ،قم ،دارالثقافة ،الطبعة االولی1414 ،ق
18. 18األنوار النعمانيّة ،السيّد نعمةاللـه الجزائری ،تبریز ،شرکت چاپ ،بیتا
ملزینالعابدین الگپایگانی ،بیجا ،بینا1409 ،ق
19. 19أنوار الوالية ،آيةاللـه ّ
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20. 20إیضاح الفوائد ،فخرالمحقّقین الحلی ،بیجا ،اسماعیلیان ،الطبعة االولی1389 ،ق
21. 21إیقاظ النائمین ،صدرالدین محمّد الشیرازی ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،چاپ اول،
1386
العلمة المولی محمدباقر المجلسی ،بیروت ،مؤسسة الوفاء ،الطبعة الثانية،
22. 22بحار األنوارّ ،
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1403ق
23. 23البحوث الهامّة فی المکاسب المحرمّة ،آيةاللـه السیّد محسن الخرّازی ،قم ،در راه  حق،
الطبعةاالولی1423 ،ق
24. 24البداية و النهاية ،أبوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی ،بیروت ،دارالفکر1407 ،ق
25. 25برخی از فیلسوفان معاصر اسالم در حوزة علمیّه ،محمد فنائی اشکوری ،قم ،مجمع عالی 
حکمت اسالمی ،چاپ اول1389 ،
26. 26بیان السعادة فی مقامات العبادة ،الحاج سلطان محمد الجنابذی ،بیروت ،األعلمی ،الطبعة
الثانية1408 ،ق
27. 27پاسخ به نقدهایی بر صراط مستقیم ،حاج شیخ محمّدحسن وکیلی ،بیجا ،بینا ،بیتا
28. 28تاریخ بغداد ،الحافظ أبوبکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی ،بیروت ،دارالکتاب العربی،
بیتا
29. 29تاریخ تذکرههای فارسی ،احمد گلچین معانی ،تهران ،دانشگاه تهران1350 ،
30. 30تاریخ دمشق الکبیر ،أبوالقاسم علی بن الحسن المعروف بابنعساکر ،بیروت ،دارإحیاء
التراث ،الطبعة االولی1421 ،ق
31. 31تاریخ شفاهی انقالب اسالمی (تاریخ  حوزه  علمیه  قم) ،غالمرضا کرباسچی ،تهران ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول1380 ،
32. 32تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،خلیل الجر و حنّا الفاخوری ،تهران ،سازمان انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی ایران ،چاپ دوم1358 ،
33. 33تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،سعید نفیسی ،بیجا ،کتابفروشی فروغی1344 ،
34. 34تاسوعات ،أفلوطین ،بیروت ،مکتبة لبنان ناشرون ،جاپ اول1997 ،م
35. 35تحریفهای تفکیکان (دفتر اوّل) ،حاج شیخ محمّدحسن وکیلی ،بیجا ،بینا ،بیتا  
36. 36تحف العقول ،الحسن  بن  علی بن  شعبة الحرّانی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة
الخامسة1417 ،ق
37. 37تحفةاألخیار ،مولی محمّدطاهر قمی ،قم ،کتابفروشی طباطبائی1393 ،ق
38. 38تحفةالعالم ،میر عبداللطیفخان شوشتری ،تهران ،کتابخانه طهوری ،چاپ اول1363 ،
39. 39التحف ة السنية فی شرح النخبةالمحسنية ،السيّد عبداللـه الجزائری ،به تصحیح سید علیرضا

ریحان مدرّس ،ایران ،چاپ اول ،بیتا
40. 40التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،حسن المصطفوی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی1368 ،
العلمة الحسن بن یوسف الحلی ،بیجا ،المکتبة المرتضويّة ،بیتا
41. 41تذکرة الفقهاءّ ،
42. 42تذکرة ریاض الشعراء ،علیقلی واله داغستانی ،تهران ،اساطیر ،چاپ اول1384 ،
43. 43تذکرة ریاض العارفین ،رضاقلیخان هدایت ،بیجا ،کتابفروشی محمودی1344 ،
44. 44تفسیر العیّاشی ،ابوالنضر محمّد بن مسعود العیّاشی ،تهران ،المکتبةالعلميّةاإلسالميّة ،بیتا
45. 45تفسیر سورة حمد ،امام خمینی ،تهران ،مؤسّ سة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ پنجم،
1378
46. 46تفسیر کنز الدقائق ،المیرزا محمّد المشهدی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة االولی،
1410ق
47. 47التفسير القرآني للقرآن ،خطیب عبدالکریم ،بیجا ،بینا ،بیتا
48. 48تکلمة أمل اآلمل ،السیّد حسن الصدر ،بیروت ،دارالمؤ ّرخ العربی ،الطبعة االولی1429  ،ق
49. 49توضیح  المسائل  مراجع ،تهیه و تنظیم سیّد محمّدحسن بنیهاشمی ،قم ،اسالمی ،چاپ 
هشتم1383 ،
50. 50توضیح المسائل ،آيةاللـهالعظمی سیّد محسن حکیم ،بیجا ،علمی ،بیتا
51. 51توضیح المسائل ،آيةاللـهالعظمی منتظری ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی1362 ،
52. 52تهذیب األحکام ،شيخالطائفة محمد بن الحسن الطوسی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمية ،الطبعة
الرابعة1407 ،ق
53. 53تیسیر المطالب فی أمالی اإلمام أبیطالب ،السیّد یحیی بن الحسین العلوی ،بیروت ،األعلمی،
الطبعة االولی1395 ،ق
54. 54تیسیر المطالب فيأمالی السیّد أبیطالب ،القاضی المسوّری ،بیروت ،دارمکتبة الحياة ،بیتا
55. 55ثمرات القدس من شجرات ا ُالنس ،میرزا لعلبیگ لعلیبدخشی ،تهران ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ اول1376 ،
56. 56جامع السعادات ،المولی محمّدمهدی النراقی ،بیروت ،األعلمی ،بیتا
57. 57جامع المسائل ،آيةاللـهالعظمی محمّدتقی بهجت ،دفتر حضرت آيةاللـه بهجت ،قم1426 ،ق
58. 58جامع المقاصد ،الشیخ علی بن الحسین الکرکی ،قم ،آلالبیت ،الطبعة االولی1408 ،ق
59. 59جرعهای از دریا ،آيةاللـه حاج سیّد موسی شبیری زنجانی ،قم ،مؤسسة کتابشناسی شیعه،
چاپ اوّل1390 ،
60. 60جمال آفتاب و آفتاب هر نظر ،حاج شیخ علی سعادتپرور ،تهران ،احیاء کتاب ،چاپ
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پنجم1385 ،
61. 61جنّة المأوی ،آيةاللـه الشیخ محمّدحسین آل کاشفالغطاء ،قم ،أنوار الهدی ،الطبعة الثانية،
1426ق
ملصدرا ،تمهید مصطفی فیضی کاشانی ،تهران ،اطالعات ،چاپ اول1388 ،
62. 62جنگ ّ
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63. 63جواهر الکالم ،الشیخ محمّدحسن النجفی ،تهران ،اسالمیه ،بیتا
64. 64چهل حدیث ،امامخمینی ،تهران ،مؤسسة تنظیم و نشرآثار امام خمینی ،چاپ بیستم1378 ،
65. 65حافظ شیرین سخن ،محمّد معین ،تهران ،معین ،چاپ اوّل1369 ،
66. 66الحدائق الناضرة ،الشیخ یوسف البحرانی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،بیتا
67. 67حدیث پارسایی ،رضا مظفری ،قم ،مشهور ،چاپ اول1378 ،
68. 68الحقائق فی محاسن األخالق ،الفیض الکاشانی ،بیجا ،دارالکتاب اإلسالمی ،الطبعة الثانية،
1423ق
69. 69الحکمةالمتعالية فی األسفار األربعة العقلية ،صدرالدین محمّد الشیرازی ،تهران ،بنیاد حکمت
اسالمی صدرا ،چاپ اول1382 ،
70. 70الحکمة المتعالية فی األسفار األربعة العقلية ،صدرالدین محمّد الشیرازی ،بیروت ،إحیاء
التراث العربی ،الطبعة الثالثة1981 ،م
علمه حائری سمنانی ،بیجا ،شرکت سهامی 
71. 71حکمت بوعلیسینا ،آيةاللـه شیخ محمّدصالح ّ
چاپ1335 ،
72. 72حیات  حافظ و تفألهای آن ،روحی دستغیب شیرازی ،مطبعة  شرکت چاپ ،چاپ دوم،
1317
علمه وحید بهبهانی ،بیجا ،موسسة 
73. 73خیراتیّه در ابطال طریقة صوفیّه ،آقا محمّدعلی بن ّ
علمه مجدّ د وحید بهبهانی ،بیتا
ّ
74. 74دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران ،مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،چاپ اول1379 ،
75. 75دانشنامة ادب فارسی ،به سرپرستی حسن انوشه ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
چاپ دوّم1381 ،
76. 76الد ّر المنثور ،جاللالدین سیوطی ،کتابخانة آيةاللـه مرعشی نجفی ،قم1404 ،ق
77. 77در محضر الهوتیان ،محمّدعلی مجاهدی ،تهران ،الهوت ،چاپ ششم1382 ،
78. 78الدرجات الرفيعة ،السیّد علیخان المدنی الشیرازی ،قم ،بصیرتی1397 ،ق
79. 79دالئل النبوّة ،أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی ،بيروت ،دارالکتب العلميّة ،الطبعة االولی،
1405ق

80. 80دمع السجوم ،حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ،بیجا ،ذویالقربی ،چاپ اول1378 ،
81. 81ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی ،به اهتمام رسول جعفریان ،اصفهان ،مرکز تحقیقات
امام أمیرالمؤمنین ،چاپ اول1371 ،
82. 82دیوان ابنالفارض (مع جالء الغامض بقلم امین الخوری) ،بیروت ،المطبعة األدبية ،الطبعة
الرابعة1904 ،م
83. 83دیوان امام ،سرودههای حضرت امام خمینی ،بیجا ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
چاپ اول1372 ،
ملهادی سبزواری ،به ضمیمة  شرح  حال مؤل ّف به قلم مرتضی مدرسی 
84. 84دیوان حاج ّ
چهاردهی ،بیجا ،کتابفروشی محمودی ،بیتا
85. 85دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی ،به سعی و اهتمام علی حبیب ،تهران ،کتابفروشی زوّار،
چاپ چهارم1361 ،
86. 86دیوان حافظ ،به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی ،بیجا ،لقمان ،بیتا
87. 87دیوان غزلیات حافظ ،به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ،تهران ،صفیعلیشاه ،چاپ
چهلوهشتم1388 ،
88. 88دیوان محمّد شیرین مغربی ،به تصحیح و اهتمام لئونارد لوئیزان ،تهران ،مؤسّ سه مطالعات
اسالمی ،چاپ اوّل1372 ،
علمه شیخ محمدحسین غروی اصفهانی ،تهران ،آفاق ،چاپ اول1380 ،
89. 89دیوان مفتقرّ ،
90. 90دیوان وحشی بافقی ،ویراستة حسین نخعی ،بیجا ،امیرکبیر ،چاپ دوّم1343 ،
91. 91دیوان هاتف اصفهانی ،با مقدّ مة میرزا عباسخان اقبال ،بیجا ،مطبعة ارمغان1319 ،
92. 92ذخائر األعالق ،محییالدین بن عربی ،بیروت ،مؤسسة االنتشار العربی ،الطبعة االولی2006 ،م
العلمة الشیخ آقابزرگ الطهرانی ،بیروت ،داراألضواء ،الطبعة
93. 93الذريعة إلی تصانیف الشيعةّ ،
الثالثة1403 ،ق
94. 94راز دل (شرحی بر گلشن راز شیخ محمود شبستری) ،تدوین و بازنویسی آيةاللـه علی
سعادتپرور ،تهران ،احیاء کتاب ،چاپ دوم1385 ،
95. 95الرسالة القشيرية ،أبوالقاسم القشیری ،قم ،بیدار ،الطبعة االولی1374 ،
علمه سیّد مهدی الطباطبائی النجفی ،مشهد ،نور
96. 96رسالة سیروسلوک منسوب به بحرالعلومّ ،
ملکوت قرآن ،طبع پنجم1420 ،ق
علمه
علمه آيةاللـه حاج سیّد محمدحسین حسینی طهرانی ،مشهدّ ،
97. 97رسالة  لبّاللبابّ ،
طباطبائی ،طبع پانزدهم1429 ،ق
98. 98رسائل ابنسینا ،شیخالرئیس ابنسینا ،قم ،بیدار1400 ،ق
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خلن الوفاء ،إخوان الصفاء ،قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمی1405 ،ق
99. 99رسائل إخوان الصفاء و ّ
100100رسائل الشجرة اإللهيّة ،شمسالدین الشهرزوری ،تهران ،مؤسسة  حکمت و فلسفة  ایران،
چاپ اول1385 ،
101101رسایل فیض کاشانی ،محمّد بن شاهمرتضی فیض کاشانی ،تهران ،مدرسة  عالی  شهید
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مطهری (کنگرة فیض کاشانی) ،چاپ اوّل1387 ،
علمه طباطبائی،
علمه آيةاللـه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ،مشهدّ ،
102102روح مجرّدّ ،
طبع ششم1421 ،
103103روضات الجنّات ،میرزا محمّدباقر خوانساری ،قم ،اسماعیلیان1391 ،ق
104104الروضةالبهيّة ،الشهید زینالدین بن علی العاملی ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی ،الطبعة االولی .
1424ق
105105روضةالواعظین ،محمّد بن الحسن النیسابوری ،قم ،منشورات الرضی ،بیتا
106106ریاض المسائل ،السیّد علی الطباطبائی ،قم ،آلالبیت ،الطبعة االولی1418 ،ق
107107زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی حاج میرزا مهدی مدرسآشتیانی ،تهیه و تدوین
سهلعلی مددی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،چاپ دوّم1389 ،
108108السرائر ،محمّد بن إدریس الحلّی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة الرابعة1417 ،ق
109109سلسلة موی دوست ،به کوشش مجتبی فراهانی ،تهران ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امامخمینی،
چاپ اوّل1383 ،
110110سیاحت شرق ،آيةاللـه آقانجفی قوچانی ،تهران ،حدیث ،چاپ چهارم1376 ،
111111السیرة النبويّة ،ابن هشام ،مصر ،مطبعة مصطفی البابی الحلبی1355 ،ق
112112سیمای فرزانگان ،رضا مختاری ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ نهم1375 ،
113113شرایع اإلسالم ،المحقق نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی ،قم ،اسماعيليان ،الطبعة الثانية،
1408ق
114114شرح اُصول الکافی ،المولی محمّدصالح المازندرانی ،بیروت ،دارإحیاء التراث ،الطبعة
االولی1421 ،ق
115115شرح اإلشارات و التنبیهات ،الخواجةنصیرالدین الطوسی ،قم ،نشر البالغة ،چاپ اول1375 ،
116116شرح الزيارةالجامعة الکبيرة ،الشیخ احمد بن زینالدین األحسائی ،کرمان ،چاپخانه سعادت،
بیتا
ملمحمّدتقی مجلسی ،تهران ،اساطیر ،چاپ دوم1386 ،
علمه آخوند ّ
117117شرح خطبة متّقینّ ،
118118شرح دعای سمات ،آيةاللـه سیّد علی قاضی طباطبائی ،تهران ،شمسالشموس ،چاپ اول،
1384

119119شرح عرفانی غزلهای حافظ ،ابوالحسن عبدالرحمان ختمی الهوری ،تهران ،قطره ،چاپ
ششم1387 ،
ملهادی سبزواری ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ دوّم،
120120شرح مثنوی ،حاج ّ
1383
121121شرح منازل السائرین ،کمالالدین عبدالرزّاق الکاشانی ،قم ،بیدار ،الطبعة الثالثة1470 ،ق
122122شرح مناقب ابنعربی ،سید صالح موسوی خلخالی ،قم ،مطبوعات دینی ،چاپ دوم1386 ،
123123شرحی اإلشارات ،فخرالدین الرازی و نصیرالدین الطوسی ،قم ،مکتبة آيةاللـه المرعشی،
1404ق
العلمة السید جعفر مرتضی العاملی ،بیروت،
124124الصحیح  من  سيرۀ اإلمام علی علیهالسالمّ ،
المرکز اإلسالمی للدراسات ،الطبعة الثالثة1431 ،ق
125125صدرای زمان (یادنامة سیّد جاللالدین آشتیانی) ،گروه مؤل ّفان ،مشهد ،دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی ،چاپ اوّل1384،
126126صراط مستقیم ،حاج شیخ محمدحسن وکیلی ،بیجا ،مؤلف ،چاپ اول1429 ،ق
127127صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،رسول جعفریان ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
چاپ دوّم1389 ،
128128طبقات أعال م الشيعة (الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة) ،الشیخ آقابزرگ الطهرانی ،بیروت،
دارالکتاب العربی ،الطبعة االولی1975 ،م
129129طبقات أعالم الشيعة (الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة) الشیخ آقابزرگ الطهرانی،
مشهد ،دارالمرتضی ،الطبعة الثانية1404 ،ق
130130طبقات أعالم الشيعة (نقباء البشر فی القرن الرابععشر) ،الشیخ آقابزرگ الطهرانی ،مشهد،
دارالمرتضی ،الطبعة الثانية1404 ،ق
131131عارف و صوفی چه میگویند؟ ،حاج میرزا جواد تهرانی ،مشهد ،چاپخانه خراسان ،چاپ
دوم1346 ،
132132عرفان حافظ ،استاد مرتضی مطهری ،تهران ،صدرا ،چاپ بیستویکم1383 ،
133133العروةالوثقی (مع تعلیقات عدّ ة من الفقهاء العظام) ،السیّد محمدکاظم الطباطبائی الیزدی ،قم،
مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة الثانية1424 ،ق
134134علل الشرایع ،أبوجعفر الصدوق ،بیجا ،دارالحجة ،الطبعة االولی1416 ،ق
135135عوارف المعارف ،شهابالدین  أبوحفص عمر بن محمّد السهرودی ،بیروت ،دارالکتب
العلمية ،الطبعةاالولی1420،ق
136136عیون أخبار الرضا علیهالسالم ،أبوجعفر الصدوق ،تهران ،صدوق ،چاپ اول1373 ،
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ن زهرة الحلبی ،قم ،اإلمام الصادق ،الطبعة االولی1417 ،ق
137137غنية النزوع ،السيد حمز ة بنعلیب 
138138الفتوحات المکيّة ،محییالدین بن علی الطائی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی ،الطبعة
االولی1418 ،ق
139139الفتوحات المکيّة ،محییالدین بن عربی ،بیروت ،دارصادر ،بیتا
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140140الفردوس بمأثور الخطاب ،شیرویه بن شهردار الدیلمی ،بیروت ،دارالکتب العلميّة ،الطبعة
االولی1406 ،ق
141141الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن ،محمّد صادقی تهرانی ،قم ،فرهنگ اسالمی1365 ،
142142فرهنگ اعالم سخن ،حسن انوری و دیگران ،تهران ،سخن1387 ،
143143فقه القرآن ،قطبالدین الراوندی ،قم ،مکتبة آيةاللـه النجفی المرعشی ،الطبعة الثانية1405 ،ق
144144فقه اللغة و س ّر العربيّة ،أبیمنصور الثعالبی ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،الطبعة الرابعة1420 ،ق
145145الفقه المنسوب لإلمام الرضا علیهالسالم ،تحقیق مؤسسة آلالبیت ،بیروت ،آلالبیت ،الطبعة
الثانية1431 ،ق
146146فهرستهای خودنوشت فیض کاشانی ،محمّد بن شاهمرتضی فیض کاشانی ،مشهد ،بنیاد
پژوهشهای اسالمی ،چاپ اوّل1377 ،
147147قاموس قرآن ،سید علیاکبر قرشی ،تهران ،دارالکتب االسالميّة1371 ،
148148قرب اإلسناد ،الشیخ أبوالعباس عبداللـه الحمیری ،قم ،آلالبیت ،الطبعة االولی1413 ،ق
149149قرّةالعیون فی أع ّز الفنون ،فیض کاشانی ،قم ،دارالکتب االسالمی ،چاپ دوّم1423 ،ق
150150قصص العلماء ،میرزا محمّد تنکابنی ،تهران ،علمیّه اسالمیه ،چاپ دوم1364 ،
العلمة حسن بن یوسف الحلی ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة االولی،
151151قواعد األحکامّ ،
1419ق
152152الکافی ،ثقةاإلسالم محمد بن یعقوب الکلینی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمية ،الطبعة السادسة،
1375
153153کتاب الخالف ،محمّد بن الحسن الطوسی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اوّل1407 ،ق
154154کتاب المکاسب ،الشیخ مرتضی األنصاری ،قم ،المؤتمر العالمی للشیخ األنصاری ،الطبعة
االولی1419  ،ق
155155کتاب المؤمن ،حسین بن سعید األهوازی ،قم ،مدرسة اإلمام المهدی (عج) ،چاپ اول،
1404ق
156156کتاب النکاح ،الشیخ مرتضی األنصاری ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی ،الطبعة الثالثة1426 ،ق
157157کتاب عقل( ،درسگفتارهای دکتر سیّد محمّد بنیهاشمی) ،تحریر امیر مسعود جهانبین،
تهران ،نبأ ،چاپ اول1385 ،

158158کتاب نکاح ،تقریرات درس آيةاللـه شبیری زنجانی ،قم ،رایپرداز ،بیتا
159159کسر أصنام الجاهلية ،صدرالدین محمد الشیرازی ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،چاپ
اول1381 ،
160160کشف الظنون ،مصطفی بن عبداللـه حاجیخليفة ،بغداد ،مکتبة المثنی ،بیتا
161161کشف الغطاء عن وجوه مراسم االهتداء ،المولی محمّدحسن القزوینی ،بیروت ،دارالحوراء،
الطبعة االولی1428 ،ق
162162کشف اللثام ،الفاضل الهندی ،قم ،االسالمی ،الطبعة االولی1420 ،ق
163163الکشکول ،الشیخ بهاءالدین العاملی ،بیروت ،األعلمی ،الطبعة السادسة1403 ،ق
164164کفاية األحکام ،محمّدباقرسبزواری ،اصفهان ،انتشارات مهدوی ،چاپاوّل ،بیتا
165165الکلمات المکنونة ،فیض کاشانی ،قم ،مطبوعات دینی ،چاپ اوّل1386 ،
166166کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی ،با مقدّ مة سعید نفیسی ،تهران ،چکامه1361 ،
167167کلیّات عراقی ،شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی ،بیجا ،کتابخانه سنائی ،چاپ چهارم ،بیتا
 علمه فیض کاشانی ،با تصحیح و مقدّ مه مصطفی فیضی ،تهران ،اسوه ،چاپ دوّم،
168168کلیّات ّ
1381
169169کنز العمّال ،علی المتّقی  بن حسامالدین الهندی ،بیروت ،مکتبة الثرات  اإلسالمی ،الطبعة
االولی1397 ،ق
170170گنابادیه؛ تاریخ و عقاید ،علی حسنبیگی ،قم ،سبط النبی ،چاپ اول1385 ،
ملحسین کاشفی ،تهران ،اساطیر ،چاپ سوّم1386 ،
171171لبّ لباب مثنوی ،موالنا ّ
172172لسان العرب ،ابن منظور ،بیروت ،إحیاء التراث العربی ،الطبعة الثالثة1429 ،ق
173173لسان الغیب (دیوان حافظ شیرازی) ،با مقدمه و تصحیح پژمان بختیاری ،تهران ،امیرکبیر،
چاپ یازدهم1378 ،
174174لوامع صاحبقرانی ،مح ّمدتقی بن مقصودعلی مجلسی ،قم ،اسماعیلیان1414 ،ق
علمه طباطبائی،
علمه آيةاللـه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ،مشهدّ ،
175175اللـهشناسیّ ،
طبع سوّم1423 ،ق
176176المبسوط ،شیخالطائفة محمد بن الحسن الطوسی ،بیجا ،المکتبة المرتضوية ،تهران1387 ،ق
177177متأل ّه قرآنی ،محمّدعلی رحیمیان فردوسی ،قم ،دلیل ما ،چاپ اوّل1382 ،
ملصدرا ،به کوشش مصطفی فیضی ،قم ،کتابخانه آيةاللـه مرعشی ،چاپ اول1376 ،
178178مثنوی ّ
179179المجازات النبويّة ،محمّد بن الحسین الشریف الرضّ ی ،قم ،دارالحدیث ،الطبعةاالولی1422،ق
180180مجالس المؤمنین ،قاضی نوراللـه شوشتری ،تهران ،اسالمیه1365 ،
181181مجالس العشّ اق ،کمالالدین حسین گازرگاهی ،تهران ،زرین ،چاپ اول1375 ،
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182182مجمع البحرین ،الشیخ فخرالدین الطریحی ،تهران ،مرتضوی ،چاپ سوم1375 ،
183183مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،الشیخ أبیعلی الفضل بن الحسن الطبرسی ،تهران ،اسالمیه،
الطبعةالرابعة1390 ،ق
184184مجموعه آثار ،استاد شهید مرتضی مطهری ،تهران ،صدرا ،بیتا
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185185مجموعه آثار شیخ محمود شبستری ،به اهتمام صمد موحد ،تهران ،کتابخانه طهوری ،چاپ
دوم1371 ،
186186مجموعه آثار فخرالدین عراقی ،به تصحیح دکتر نسرین محتشم ،تهران ،زوّار ،چاپ اوّل،
1372
187187مجموعه مقاالت«»2؛ عرفان و فلسفة اسالمی ،محسن جهانگیری ،تهران ،حکمت ،چاپ
اول1390 ،
188188المحجّ ة البیضاء ،المولی محسن الفیض الکاشانی ،قم ،اسالمی ،بیتا
189189محییالدین ابن عربی ،محسن جهانگیری ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ ششم1390 ،
العلمة الحلّی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی،
190190مختلف الشيعة ،ابومنصور الحسن بن يوسف ّ
الطبعةاالولی1418 ،ق
191191مدارک العروة ،الشیخ علیپناه االشتهاردی ،طهران ،دارا ُالسوة ،الطبعة االولی1417 ،ق
192192مرآة العقول ،المولی محمدباقر المجلسی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمية ،الطبع ة الخامسة1385 ،
193193مسالک األفهام ،الشهید زینالدین بن علی العاملی ،قم ،المعارف اإلسالمية ،الطبعة الثالثة،
1425ق
194194مستدرک الوسائل ،المیرزا حسین النوری ،بیروت ،آل البیت ،الطبعة االولی1429 ،ق
195195مستمسک العروة الوثقی ،آيةاللـه السید محسن الحکیم ،النجف األشرف ،مطبعة اآلداب،
الطبعة الثالثة1389 ،ق
196196مستند الشيعة ،المولی احمد النراقی ،قم ،آلالبیت ،الطبعة االولی1419 ،ق
العلمة المجدّ د الوحید البهبهانی،
علمه محمّدباقر وحید بهبهانی ،قم ،موسّ سة ّ
197197مصابیح الظالمّ ،
الطبعة االولی1424،ق
198198مصباحالشريعۀ ،منسوب به امام جعفر صادق ،ترجمه و شرح حسن مصطفوی ،بیجا ،قلم،
چاپ اول1363 ،
199199مصباحالفقاهة ،المیرزا مح ّمدعلی التوحیدی ،قم ،انصاریان ،الطبعة الرابعة1417 ،ق
200200المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،احمد بن محمّد فیّومی ،قم ،دارالهجرة ،چاپ دوّم،
1414ق
علمه طباطبائی،
علمه آيةاللـه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ،مشهدّ ،
201201معادشناسیّ ،

طبع ششم1421 ،ق
202202معجم مقاييساللغة ،احمدبن فارس بن زکریا ،قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمی1404 ،ق
ملاحمد نراقی ،قم ،هجرت ،چاپ نهم1382 ،
203203معراجالسعادة ،حاج ّ
204204مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشنراز ،شمسالدین الهیجی ،تهران ،زوّار ،چاپ هشتم1388 ،
205205مفاتیح الشرایع ،المولی محسن الفیض الکاشانی ،قم ،مجمع الذخائر اإلسالمية1401 ،ق
206206مفاخر اسالم ،علی دوانی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ چهارم1379 ،
207207المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی ،بیجا ،دفتر نشر کتاب1404 ،ق
208208مقامات السالکین ،محمّد بن محّ مد دارابی ،قم ،مرصاد ،چاپ اول1418 ،ق
العلمة المجدّ د الوحید البهبهانی،
209209مقامع  الفضل ،آقا مح ّمدعلی کرمانشاهی ،قم ،مؤسّ سة ّ
الطبعة االولی1421 ،ق
210210مکاتیب الرسول ،الشیخ علی األحمدی المیانجی ،طهران ،دارالحدیث ،الطبعة االولی1419 ،ق
211211مکتب فلسفی اصفهان ،سیّد محمّد علی مدرّس مطلق ،تهران ،متن ،چاپ اوّل1389 ،
علمه آيةاللـه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ،مشهد،
212212مکتوبات خطی(لوح فشرده)ّ ،
مؤسسة ترجمه و نشر دورة علوم و معارف اسالم
213213من الیحضره الفقیه ،محمّد بن علی بن بابویه الصدوق ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
دوّم1413 ،ق
علمه ،چاپ اوّل1379 ،ق
214214مناقب آل أبیطالب ،محمّد بن علی بن شهر آشوب ،قمّ ،
215215مناقب العارفین ،شمسالدین احمد األفالکی العارفی ،تهران ،دنیای کتاب ،چاپسوم1375 ،
216216المنتظم فی تاریخ ا ُالمم و الملوک ،أبوالفرج ابن الجوزی ،بیروت ،دارالکتب العلمية ،الطبعة
االولی1412 ،ق
217217منشور روحانیت؛ پیام تاریخی و مهم امام خمینی خطاب به روحانیّت سراسرکشور ،تهران،
توهشتم1387 ،
مؤسّ سة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ بیس 
218218منهاج الصالحین ،فتاوی آيةاللـهالعظمی الخوئی ،قم ،مدينة العلم ،الطبعة الثامنةوالعشرون،
1410ق
219219منهاج الصالحین ،فتاوی آيةاللـهالعظمی السیستانی ،قم ،مکتب آيةاللـه السیستانی ،الطبعة
االولی1416 ،ق
220220موسوعة اإلمام الخوئی ،قم ،مؤسسةإحیاء آثار اإلمام الخوئی ،بیتا
221221المهذّ ب ،القاضی ابن البراج ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی1406 ،ق
علمه طباطبائی،
علمه آيةاللـه حاج سیّد محمدحسین حسینیطهرانی ،مشهدّ ،
222222مهر تابانّ ،
طبع سوم1418 ،ق
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عشق مجازی رد آینه شریعت ،حکمت و معرفت
223223میراث اسالمی ایران (دفتر سوم) ،قم ،کتابخانة آیتاللـه مرعشی1374 ،
224224میراث  حوزة  اصفهان (دفتر پنجم) ،به اهتمام محمّدجواد نورمحمّدی ،اصفهان ،مرکز
تحقیقات رایانهای حوزة علمیه اصفهان ،چاپ اول1387 ،
225225میراث حوزة  اصفهان (دفترششم) ،به اهتمام محمّدجواد نورمحمّدی ،اصفهان ،مرکز
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تحقیقات رایانهای حوزة علمیه اصفهان ،چاپ اوّل1389 ،
العلمة السیّد محمدحسین الطباطبائی ،تهران ،دارالکتب اإلسالميّة،
226226المیزان فی تفسیر القرآنّ ،
چاپ پنجم1372 ،
علمه حسن حسنزاده آملی ،قم ،الف .الم .میم ،چاپ سوّم1389 ،
227227نامهها برنامههاّ ،
228228نفحات ا ُالنس ،نورالدین عبدالرحمان جامی ،تهران ،اطالعات ،چاپ سوم1375 ،
229229نفس الرحمن فی فضائل سلمان ،المیرزا حسین النوری الطبرسی ،قم ،پاد اندیشه ،الطبعة
االولی1413 ،ق
230230نفس المهموم ،الحاج الشیخ عباس القمی ،قم ،بصیرتی1405 ،ق
علمه طباطبائی ،طبع
231231نور مجرّد ،آيةاللـه حاج سیّد محمّدصادق حسینی طهرانی ،مشهدّ ،
اوّل1433 ،ق
علمه آيةاللـه حاج  سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ،مشهد ،نور
232232نور ملکوت قرآنّ ،
ملکوت قرآن ،طبع دوم1421 ،ق
233233النهاية و نکتها ،شيخالطائفة محمد بن الحسن الطوسی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،بیتا
234234نهاية المرام ،السیّد محمّد العاملی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،الطبعة الثانية1420 ،ق
235235نهج السعادة فیمستدرک نهج البالغة ،الشیخ محمّدباقر المحمودی ،طهران ،وزارة الثقافة و
اإلرشاد اإلسالمی ،الطبعة االولی1422 ،ق
236236نهضت فلسفی امام خمینی ،علیاکبر ضیائی ،تهران ،عروج ،چاپ اول1381 ،
237237الوافی ،محمدمحسن بن شاهمرتضى فيض كاشانى ،اصفهان، كتابخانه امام أميرالمؤمنين على 
علیهالسالم ،الطبعة االولی1406 ،ق
238238وسائل الشيعة ،الشیخ محمد بن الحسن الح ّر العاملی ،بیروت ،آلالبیت ،الطبعة الثالثة1429 ،ق
239239یافتههای وحیانی در تضاد با بافتههای یونانی ،سید عباس روحبخش ،بیجا ،بینا ،بیتا

