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 پیشگفتار

دغدغه خاطري است که پیرامون عشـق و عاشـقی   نوشتاري که پیش رو دارید، نتیجه چند سال 

در ذهن بنده، سوال ایجاد نموده بود. ابتداي امر نیز ساده تر از آن می نمود کـه هسـت ولـی در کـار     

  عشق و عاشقی که افتادیم مشکلها خود را عیان نمودند.

ما این نوشتار را در پـنج قسـمت تبیـین کـردیم. و بـه تفـاوت و وجـوه مختلـف حـب و عشـق           

پرداختیم. تا به این نتیجه برسیم که عشق لفظی نیست که بتوانیم در همه جا استفاده نمـاییم. بلکـه   

اي مغشوش است کـه در هنگـام اسـتفاده نیـز، ایـن ابهـام را منتقـل مـی نمایـد و سـبب ایجـاد             واژه

  هاي فکري می گردد. تالطم

  دازیم. و در لغـت و اصـطالح  لهذا خود را ملزم دیدیم که بـه کنکـاش پیرامـون ایـن دو واژه بپـر     

  و اشعار عرب، و اشعار عرفانی بخصوص آثـار ابـن عربـی، حـافظ و شبسـتري تامـل و تفکـر نمـاییم.          

  ها جواب مناسبی باشد. اي برسیم که بتواند براي این دغدغه و با بررسی آیات و روایات به نتیجه

  است:اما اهم نکاتی که در این نوشتار مواجه خواهید شد بدین قرار 

  واژه عشق در زمان جاهلیت، بار معنایی منفی داشته است. .1

  واژه عشق در قرآن کریم نیامده است. .2

  واژه عشق یکبار در نهج البالغه و آن هم به صورت مذموم استفاده شده است. .3

  عرفا تا قرن پنجم از به کار بردن این واژه امتناع می ورزیده اند. .4

  اند. این واژه در قرون بعدي استفاده کرده شعرا و عرفا براي معانی چندوجهی از .5

توصیه به عشق در قرآن و روایات وجود ندارد. بلکه مواردي هم که از عشق عفیف نام بـرده   .6

می شود. براي زمانی است که به اشتباه و خطا، فردي در این ورطه گرفتار شده باشد. و اگر بتواند بـه  

 شت.گناه آلوده نشود ثواب عشق عفیف را خواهد دا
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  مقدمـه

اي که در این رساله با آن مواجه هستیم، بررسـی حـب و عشـق و تـاثیر اسـتفاده       مسئله

  باشد. اینکـه عـوارض اسـتفاده     واژه، براي شوق و شیفتگی و عالقه و کشش میان دو جنس می

  توانـد در کارکردهـاي اجتمـاعی آن بـر جـاي نهـد        از هر کدام از این واژگان چه تـاثیري مـی  

  اند. اي را براي این مسئله به تصویر کشیده دینی و آثار ادبی و عرفانی چه پیشینه و مبانی

خـوریم کـه مـا را بـه ضـرورت       اي از این دست برمی هر از چندگاهی در جامعه به مسئله

  توانـد   نماید. که چگونه ترویج و اشـاعه واژه و مفهـوم عشـق مـی     واکاوي این مسئله ترغیب می

نجر شود. و چرا اصال باید در جامعه این گفتمان غالب آید که همه چیـز  ها م به افزایش دغدغه

  را بخواهیم رنگ و بوي عشق زنیم؟

زمان دانشجویی و در دوره کارشناسی، وقتی که در ترم دوم مشغول به تحصیل بودم، در 

 65کالس ادبیات عمومی، استادمان که اتفاقـا یـک خـانم جـوان بودنـد، در حضـور بـیش از        

اي  خواهم در طول این دو واحد، اشعار عاشـقانه  اي را ارائه دادند و گفتند که می دانشجو، جزوه

  ام برایتـان بخـوانم و پیرامــون آن صـحبت کــنم     تــدوین و تصـنیف نمــوده  را کـه گـردآوري و  

و تا پایان ترم با این اشعار عاشقانه کالس را سپري کنیم تا براي شـما خسـته کننـده نباشـد.     

ــتاد بلنــد شــد.            ــه صــداي اس ــه نشــده بــود ک ــوز ده دقیق ــالس، هن ــروع ک ــس از ش   پ

ها پرداخت. حقیر که دانشـجوي بزرگتـر کـالس بـودم و بقیـه       و به اعتراض به یکی از دانشجو

سال سن داشتند، گفتم استاد چه شده که خاطر شما آزرده گشته اسـت؟ گفـت:    25حداکثر 

آقاي اسالمیان من از اول که درس را شروع کرده ام، این دانشجو (اشاره به پسر که در ردیـف  



 
 

 3  مقدمه/.......

اش گذاشته و به من خیره شده است تا با این  بود) دستش را زیر چانهاول کالس نشسته 

  کار تمرکز من را به هم بزند.

  اي افتاد. به طـوري کـه اسـتاد نتوانسـت کـالس      با این اتفاق کالس به هم خورد و ولوله

اید شـاید   را جمع کند. گرچه من آنجا قضیه را توجیه کردم و گفتم که شما زود قضاوت کرده 

ایـد و شـاید حواسـش     هاي شعري شده است که شما برایشـان خوانـده   ق در تصویرسازياو غر

  جاي دیگر بوده است و ...

هـاي مختلـف    اما بعدا این انگیزه در من قوت گرفت که چرا به این میزان به تصویر سازي

از عشق پرداخته شود. و چه ضرورتی وجود دارد که ما عشق را اکسیر جامعه معرفـی کنـیم و   

عین حال مفاسدي را که اشاعه این واژه در جامعـه داشـته اسـت نادیـده بگیـریم؟ بعـدها        در

اي واژه عشـق   عالمت سوالی که در ذهنم شکل گرفت این بود که چرا براي هر کشش و عالقه

انـد مـا  نیـز در     اراده کـرده  LOVEهـا از   رود و دقیقا همان معنایی را که انگلیسـی  به کار می

ایم. و وقتی وارد فرهنگ گفتاري و نوشتاري ما شده است، با دیگر آثـار   ردهمعناي عشق ذکر ک

تلفیق شده و با دیگر مفـاهیم خلـط مبحـث شـده و تلفیقـی صـورت گرفتـه کـه ثمـره ایـن           

نشینی واژگانی، به مقدس شدن بار معناي این لفظ انجامیده است. و نتیجه آن در جامعـه   هم

اي  اي کـه از آغـاز و در سـیر تـاریخی خـود واژه      کـه واژه به این شکل ظهور و بروز یافته است 

منفی و داراي معنایی نامتناسب و متکی به معناي شـهوانی بـوده اسـت در یـک سـیر زمـانی       

اي از تقدس به خود گرفته است، که شائبه مشابهت به عشق عرفـان هـاي نوظهـور را در     هاله

پرسـتند و عشـق را    نند و حتی میدا کند که شهوت را اصل و اساس عشق می ذهن متبادر می

  پندارند. مقدس می

لهذا بر آن شدیم که در این رساله به بررسی این واژه و بیـان وجـه تمـایز آن بـا واژگـان      

دیگر بخصوص حب  بپردازیم و از دیدگاه آیات و روایات به بررسی خوب بودن و یا بـد بـودن   
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آثار عرفانی بخصوص ابن عربی، حـافظ  عشق نگاهی داشته باشیم و از جنبه آثار ادبی عرب، و 

  و شبستري این مسئله را تجزیه و تحلیل نماییم.

  در انتهاي این رساله نیز، برخی از مسـائل کـارکردي و جـانبی ایـن قضـیه کـه سـواالت        

  باشد را نیز بررسی نمـوده و از ماهیـت عشـق، عشـق حقیقـی      و ابهامات متداول در جامعه می

  و ازدواج، عشــق و شــهوت، تــرویج و اشــاعه عشــق ســخن و مجــازي، اوصــاف عشــق، عشــق  

  گفته ایم.

گرچه زحمات زیادي براي نگارش این نوشتار صورت گرفته اسـت، امـا قطعـا پیچیـدگی     

  کنـد  هاي بیشـتر را اجتنـاب ناپـذیر مـی     این مسئله و جوانب ریز و درشت آن ضرورت بررسی

به بزرگواري خود ببخشایند و بـر مـا   هاي این نوشتار را  و امیدواریم که اهل فن و دقت ضعف 

  مند شدن این تحقیق دریغ نورزند.  منت نهند و از بیان ایرادات آن براي بهتر شدن و فایده

در پایان از اساتید بزرگوار گروه زبان و ادبیات عـرب دانشـگاه آزاد واحـد کاشـمر علـی        

و اسـتاد مشـاور   دکتر سید محمدباقرحسـینی  جناب آقاي الخصوص استاد راهنماي بنـده  

  به خاطر راهنمایی هاي ارزشمندشان بسیار سپاسگزارم. جناب آقاي دکتر حسینجانزاده
  

  حسن اسالمیان کوپایی دکتر                                                                    

  یاسیدرس دانشکده حقوق و علوم سم
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  مقدمه

از آنجا که هدف ما تبیین حب و عشق در گفتمان اسالمی است ، ضروري است که قبـل  

از هر چیز ، عشق و حب  را از نظر لغوي و اصطالحی مورد مطالعه و کنکاش قرار دهـیم و بـا   

استفاده این دو واژه در روایت و احادیث اسالمی و  عرضه آنها به قـرآن   بررسی و تحلیل موارد 

، ریشه اصلی هر دو واژه  را بشناسیم و با روشن نمودن  جنبه ثبـوت و تغییـر ایـن دو ، عیـار     

  مقبولیت آن را در اذهان مخاطبین آشکار سازیم.

راتی بـراي آن قائـل   زنند چه تعریفی از آن دارند و چه ثمکسانی که مدام از عشق دم می

  دانند.هستند که چنین، بی محابا این کلمه را مقدس می

مـان  اي کوتـاه، داغـی بـر سـینه     اي از زمان آتش به جانمـان بیفتـد و دوره   اینکه در برهه

سنگینی کند و از فراق بنالیم و در وصال هم، دست بر گردن یکدیگر بیفکنیم و پس از سـالها  

  اي از کـار بشـریت   وژیک ایـام گذشـته خیـره شـویم، چـه گـره      ها بر این حـس نوسـتال   و دهه

  ها متصور است.اي بر این خلسهکند و چه ثمرهباز می

  تا تعریفمان از عشق مشخص نباشد و زوایاي گوناگونی که بـر آن، در اذهـان وجـود دارد   

م که اگر توانیم کورمال کورمال، و با چوبین خواندن عقل، آن را نپذیری را نشناسیم چگونه می 

اي همـه   توانند خود را بر حق نشان دهند که البته عـده  هاي دنیا می اینگونه باشد بیشتر آیین

بر همین باورند که همه آنها براي هر کسی که آن را پذیرفته است خـوب اسـت و بـه عقیـده     

  دانند و بـه جـرم عشـق، رانـده      خودشان، صلح کل هستند. همانها که شیطان را هم عاشق می

یزید را تطهیـر   درگاه الهی. و به خاطر عشق شیطان، براي او ارج و احترام قائلند. اینها حتیاز 

  کنند که البد براي اعمالش دالیلی داشته است. می

  اي دانسـتن عشـق، آن    ها بـه خصـوص در قـرن اخیـر بـا اسـطوره       بگذریم که اغلب آیین

هـاي   دانند. از عشق مسیحیت تا لیبـرال  را مالك همه اعمال و افکار و اوهام و خیال انسان می
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هـاي زودگـذر و آتشـین کـه در آن بـدن دچـار گُـر         امروز دنیاي غرب که عشق را در هیجـان 

اي هندویان که زن را به جرم عشقِ داشته یا نداشته بـه شـوهر،    گرفتگی شود تا دنیاي افسانه

  شـود تعریفـی    اندازند تا آتش عشق بر جانشان روشنی افکنـد؛ و ایـن مـی    ته میدر آتش گداخ

کننـد و هنـدویان را بـه عنـوان      از عشق که حتی گروهی از مردم خودمان به آن مباهـات مـی  

خواهند مرگشـان هـم    کنند که چه زن و شوهر عاشقی که می الگوي نسل جوانمان معرفی می

خواهنـد   هـا مـی   و گروهی از دلسوزان که بـراي خـانواده   با هم باشند و در آتش عشق بسوزند.

  کنند. الگوسازي کنند آنها را به عنوان نمونه واقعی زوج عاشق معرفی می

  اینجاســت کــه ناچــاریم از کنکــاش معنــاي دقیــق کلمــه حــب و عشــق و مقــدار الــزام  

  لغـوي و بایـد بـدانیم کـه وقتـی بـه دنبـال تعریـف معنـاي          به آن در سطح گسـتره زنـدگی.  

  رویــم بایــد حــدود و ثغــور مملکــت عشــق را احصــا کنــیم  و اصــطالحی حــب و عشــق مــی 

  تا آن را در دنیاي واقعی مان به کار بندیم. 

ینکه تکلیفمان را مشخص نماییم و بگوییم احتیاج به تعریف دقیـق نـدارد و امکـان    یا ا و

  نکـه بـدانیم قسـمتی    مرزبندي براي عشق وجود ندارد و عشق بر همه چیز حاکم است و یـا ای 

  از عشق، دنیوي است و از نظر روحی یا جسمی ملموس است و در نتیجه قابـل تعریـف اسـت   

  هـاي چنـد گانـه و عـالم آخـرت       و قسمتی از آن معنوي است و وابسـته بـه زمـین و آسـمان     

و یا در ارتباط با ذات حضرت باري تعالی است که طبیعتا براي افراد مادي قابل تبیین دقیـق  

واهد بود و فقط کسانی توانایی درك آن را خواهند داشت که خود نیز حاضر در آن فضـاي  نخ

ــاز بمــانیم، مــی   ــار  معنــوي و الهــی شــده باشــند. البتــه اگــر هــم از تعریــف آن ب   تــوان از آث

و اوصاف آن به مراحل و تنوع و کیفیات مختلف حب و عشق پی برد و هر یک را جداگانـه بـه   

  قضاوت نشست. 
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  عشق فیتعر ل اول:فص

  آن  چـد یپ یاست به نام لـبالب، چـون بـر درختـ     یاهیعشق از عشقه گرفته شده و آن گ

 ياما عشق معنـو  کند، یدرخت جسم صاحبش را، خُشک و زردرو م يرا بخشکاند. عشق صور

. عشق در لغـت افـراط   راندیعاشق را خشک سازد و او را از خود بم ياعتبار یدرخت هست خیب

  )33دکتر جواد نوربخش ، در خرابات، ص ( اند. کرده یداشتن و محبت تام معندر دوست 

   یطـوالن  يهـا  بحث ازمندیاست و ن یسخت اریکار بس» عشق«کلمه  قیدق فیاگر چه تعر

 ایـ » عشـق «کـه   ییزهـا یچ یاز راه بررسـ  توان یگوناگون آن را م يها است، اما جنبه قیو دق

 يقـو  اریاحسـاس مثبـت (وشـکل بسـ     کیـ کرد. عشق بـه عنـوان    حیتشر »ستندین«عاشقانه 

ـ  ایـ تنفـر (  بـل معمـوالً درنقطـه مقا  ») دوست داشـتن «    ردیـ گ یمحـض) قـرار مـ    یاحساسـ  یب

شـکل خـالص و محـض رابطـه      کیـ کمرنگ باشد و  یجنس لیکه درآن عامل م یو در صورت

رابطـه   کیـ کـه   یاست؛ عشق در صـورت  اسیرا متضمن باشد، با کلمه شهوت قابل ق کیرمانت

در مقابـل   داردوجود  يادیز کیرمانت يها کند که درآن زمزمه فیافراد را توص گریفرد ود نیب

بـر وجـود رابطـه    » عشـق « هـا  فیاز تعر یبا وجود آنکه در برخ رد؛یگ یو رفاقت قرار م یدوست

 ا،یـ ن یپروانـه تقـ  -زاده نیمحمد رضا عابد (دارد. دیخاص تأک يها دو نفر در بافت نیدوستانه ب

  )22، ص یروابط انسان فیفرهنگنامه لغات و تعار
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دونفر داللت دارد. عشـق   نیبه وجود رابطه دوستانه ب شتریعام خود ب يدر معنا »عشق«

عشـق   نیـ ا یگـاه  یاسـت کـه حتـ    ءیش ایشخص  کیدادن به  تیتوجه و اهم یمعموالً نوع

وجـود در مـورد مفهـوم عشـق نظـرات       نیـ ). با ایفتگی(مفهوم خودش شود یمحدود به خود م

 یمفهوم انتزاعـ  کیهم آن را  يا . عدهکنند یم یرا نف عشقوجود  يا وجود دارد. عده یمتفاوت

قـرون   یها و در واقـع اختـراع آن را طـ    واژه به زبان انسان نیا» ورود« خیو تار دانند یم دیجد

  عشـق   نـه یموجـود در زم  یباسـتان  نهینظر با گنج نیکه ا دانند یپس از آن م یاندک ای یوسط

 یمفهوم انتزاعـ  کیکه عشق وجود دارد و  ندیگو یهم م يگریدر تضاد است. عده د يو شاعر

اسـت.   کیـ زیو متاف يمعنـو  یتـ یکـرد و در واقـع کم   فیآن را تعر توان یاما نم ست،یصرف ن

حب « ای »يخود يمرزها«سپردن  هیشناسان اعتقاد دارند که عشق عمل به عار از روان یبرخ

 یآن در زنـدگ  يهـا  وهجلـ  قیـ دارنـد عشـق را از طر   یهم سع يا است. عده گرانیبه د» نفس

  )روابط عاشقانه ، مقدمه یروانشناس ،يمحمد نور (.ندینما فیتعر يامروز

 یهمگـان  يمعنا کیبه  یابیکشورها و اقوام مختلف امکان دست انیم یفرهنگ يها تفاوت

کلمه عشق ممکن است  فیاست. در توص ناممکن ساخته باًیدرمورد کلمه عشق را تقر ریو فراگ

مؤسسه، عشق به جسـم (بـدن)، عشـق بـه      ایقانون  کیعشق به  ده،یعق اینفس  کیعشق به 

 ایـ پول، عشق به آموختن، عشق به قدرت، عشق به شـهوت، و   هعشق به غذا، عشق ب عت،یطب

مختلـف درجـه    يزهـا یافراد و چ يباشد و افراد مختلف برا در نظر گرید میعشق به انواع مفاه

اسـت کـه تجربـه کـردن آن      یانتزاعـ  ی. عشق مفهومدهند یرا بروز م یدوست داشتن متفاوت

بـودن آن معمـوالً    یعشـق و انتزاعـ   فهومم یدگیچیاست. به علت پ فشیتر از توص ساده اریبس

 يهـا  المثـل  کلمـه ضـرب   نیو درمورد ا شود یخالصه م یذهن يها شهیبحث درمورد آن به کل

گرفتـه تـا آواز    »کنـد  یمـ  ریعشق همه جا را تسـخ « یعنی لیرژیوجود دارد، از گفته و يادیز

 کیـ برتراند راسل عشق را ». عشق است يدار اجیکه به آن احت يزیهمه چ« یعنی تلزیگروه ب
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کلمـات   ،ياسترآباد يمحمد کوثر( قرار دارد. یکه در برابر ارزش نسب داند یم» ارزش مطلق«

  )قصار برتراند راسل، فصل عشق و هنر

  انواع عشق از دیدگاه ملل  ـ

(و بــه خصــوص  هیــاول انیحی) توســط مســAgape( یرانــیاصــطالح ح - یرانــیح عشــق

و شرط و دوست داشـتن   دیق یب رشیاشاره به پذ ياست) برا یونانیکلمه  نیا شهیر ان،یونانی

  .ردیگ یو نه احساسات شکل م مینوع از عشق بر اساس تصم نیاست. ا فرد اطالق شده کی

هـا و   در مورد خانم یرفتار مودبانه و موقرانه که در اواخر قرون وسط ینوع -با وقار  عشق

  .رفت یعاشقان آنها به کار م

تـوان مفهـوم عشـق را     ی(مـ  اتیعشق نادرست با هدف کسب ماد ینوع - نیدروغ عشق

  نوع، قائل نشد) نیا يبرا

  فرد کینسبت به  یجنس لیم -) eros( یجنس عشق

  به آنها یعشق به افراد خانواده و مهربان -به خانواده  عشق

  شود یبر اساس انتخاب فرد که محدود به ازدواج نم یرابطه جنس -آزاد  عشق

 یعنـ ی رود یمشـروط بـه کـار مـ     یعشـق احساسـ   يبـه معنـا   دیدر عهد جد - یفتگیش

  »دوستت دارم چون...«

 ایـ سـرکوب   ایـ وجود نـدارد   یکه درآن رابطه جنس کیرابطه نزد کی – یافالطون عشق

  است. محدود شده

. ستین »نیراست«الزم وجود ندارد و  یکه در آن پختگ يا رابطه عاشقانه - يظاهر عشق

معمـوالً کمتـر    یدارد که عشق در دوران جوان دیاست و تأک یمنف ییبار معنا يکلمه دارا نیا

  است. یو واقع نیراست

  مذهب ایتعهد و دوست داشتن خدا  -به مذهب  عشق
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  است یجنس لیو م تیمیاز صم یبیکه ترک يا ـ عالقه کیرومانت عشق

خاص. دوسـت داشـتن فـرد فقـط بـه       زهیانگ ایو شرط  دیعشق بدون ق - نیراست عشق

  و شرط اشاره دارد. دیق یبه عشق ب نی. همچندشیعقا ایخاطر خود و نه رفتارها 

  است طرفه کیکه  يا مهر عاطفه -طرفه  کی عشق

  نفس. يبه ارضا لیعاطفه بر اساس شهوت و تما - شهوت

 ردیـ گ یتماس مـ  يبار با فرد نیاول يکه فرد برا يا که در لحظه یعشق - يا لحظه عشق

 love at first“ است وبه  شده ادی اتیعشق به مراتب در داستانها و ادب نی. از ادیآ یبه وجود م

sight  ”.معروف است  

 يبرمبنـا  يگـر یبـا ارزش د  زیـ چ ایو گذشتن از جان  يفداکار - يمستلزم فداکار عشق

  )جلد دوم-لگاردیه یروانشناس نهیزم (عشق.

 دنیبه معشـوق رسـ   جانیو سرشار از شور و ه یداستان يبه عشق ها  - يریاساط عشق

  ندیگویم يریعشق اساط

  ـ تقسیمات عشق

 يعاشـق معشـوق را از بـرا    یدر عشق طبعـ  - یو عشق اله یو عشق روحان یطبع عشق

معشوق خواهـد.   يخود و هم از برا يعاشق معشوق را هم از برا یخود خواهد. در عشق روحان

دکتـر جـواد   ( .خواهـد  یمعشـوق مـ   يخـود بلکـه بـرا    يعاشق معشوق را نه برا یدر عشق اله

  )اهللا نوربخش، شرح لمعات، شاه نعمت

و ماننـد آن   شـود  یمـ  دایپ ياز حسن صور يعشق مجاز - يو عشق مجاز یقیحق عشق

 فیـ و تلط دیعشق از تصع نی. اماند ینم ینسل باق يجز بقا یعشق حاصل نیاست. از ا داریناپا

است کـه از طـرف    يا و جذبه ضیف ،یعشق اله ای یقی. اما عشق حقشود یم دایپ یجنس یلیم
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در خرابـات، دکتـر جـواد نـوربخش، چـاپ       (.دیـ آ یفرود م قمعشوق مطلق، بر دل عاشق صاد

  )33ص  1384تهران  لداقلم،یچهارم، انتشارات 

  یعرفان عشقـ 

که بواسطه  یکیزیعشق ف -فاقد منطق  - ییبایعشق به ز - یعشق شهوان ):eros( اروس

همـان عشـق در   - گـردد  یم انینما یکیزیابراز آن بطور ف ایو  یجسمان يها و کشش تیجذاب

  .کند یبا شدت آغاز شده و بسرعت فروکش م -نگاه اول 

 - باشـد  یمـ  یمتعلق بـه دوران نوجـوان   شتریعشق ب نیا - یعشق تفنن ):ludus( لودوس

کثـرت گـرا نسـبت بـه      - باشـد  یعشـق مـ   يلودوس ابراز ظاهر -زودگذر  کیرمانت يها عشق

رابطـه دراز مـدت   - گرداند یبه اصطالح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازم - یعشق کیشر

  .رسد یبنظر م دیبع

کـه   یعشـق - باشـد  یمشترك م وندیبر پ یکه مبتن یعشق -عشق برادرانه  ):philo( لویف

  .باشد یبه منافع مشترك م یابیبوده و هدف آن دست يوحدت و همکار هیبر پا

ـ     -عشـق دوسـتانه    ):storge( استورگ   نسـبت بـه منـافع     یوابسـته بـه احتـرام و نگران

 -و متعهـد  مانهیصـم  - باشـد  یمـ  انیـ نما شـتر یب یو همدم ینیعشق همنش نیدر ا -متقابل 

  فقدان شهوت. -و بادوام  داریپا -رابطه دراز مدت است 

موضـوع   نیـ اسـت کـه نگـران ا    يمختص افـراد  نیا - یعشق منطق ):pragma( پراگما

فرزندانشـان خواهنـد شـد؟     يبـرا  یمـادر خـوب   ایپدر  ندهیفرد مقابلشان در آ ایکه آ باشند یم

بـه اصـول منطـق و خردگـرا      بندیپا - باشد یمشترك م يبر منافع و دورنما یکه مبتن یعشق

  اهداف و منافع مشترك. يبرا یهمبستگ - باشد یم
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 دیشـد  یفتگیش - زیانحصارطلب، وابسته و حسادت برانگ - یعشق افراط ):mania( ایمان

 توانـد  یو مـ  ماند یمانند وسوسه م -از رابطه  تیعدم رضا-اغلب فاقد عزت نفس  -به معشوق 

  عشق وسواس گونه. -عشق دردسر ساز  -منجر گردد  یو افراط زیبه احساسات مبالغه آم

 لیـ دوستانه (تما عشق نوع-عشق فداکارانه و از خودگذشته - یعشق اله ):agape( پیاگ

  عشق گرانقدر -بدون چشمداشت)  گرانید يبرا يانجام دادن کار

 ادیـ جنون(تمام لحظـات بـه   -یوانگید-عشق ها  نیاز با ارزشتر یبیترک ):saghar(ساغر

بـه خـاطر    یخودکشـ  یبـه هرکـار زدن(حتـ    دست-و کابوس شبانه یخواب یب-معشوق بودن)

  معشوق).

  اسـت، چندانکـه بـدون     یعرفان و تصـوف اسـالم   نیادیاز مسائل بن عشق عرفانی: عشق

اسـت کـه    ی. البته عشق ار مقوالتستیقابل فهم ن هیدر نظر گرفتن آن، عرفان و حکمت متعال

از مصـدر   عشـق  اسـت.  یدگیخفـا و پوشـ   تیـ اش در غا است و کنـه  سریبه ذات، نام فشیتعر

   چـد یپ یبـر تنـه درخـت مـ     رایز ندیعشَقه گو چکیپ اهیوالتصاق) است. به گ دنیعشق(=چسب

عارض شود  یحالت عشق است که بر هر دل لیتمث نی. واکند یرود و آن را خشک م یو باال م

  ،يمعنـو  يمثنـو  یعشق:شـرح موضـوع   ناگریم ،یزمان میکر (.کند یاو را محو م یعیاحوال طب

  )432صفحه 

  عشق درکالم افالطونـ 

  .کند یاست و فاصله آنها را پر م انیها و خدا :عشق، واسطه انساندیافالطون گو

  است. ي:عشق در همه کائنات جاردیگومی  او 

) افتیمجموعه آثار افالطون (رسـاله ضـ   (دهنده همه جهان است. وندی: عشق پهمو گوید

  )462ص 

  هیآن با نظر صوف سهیو مقا ها یعشق در نزد غرب
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که موجب محبـت انسـان    شود یم یتلق یمعموالً به عنوان کشش انیدر ذهن غرب عشق«

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه همنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

 ها ی. از نظر غربباشد یم قتیحق يآن باعث جلب افراد انسان به سو یو در نوع عال گردد یاو م

 اریبسـ  هیصـوف  يبـرا  ینحـوه تلقـ   نیـ که چگونه دوست داشته باشد. امـا ا  اموزدیب دیعاشق با

. در تصـوف  یاسـت الهـ   يا بلکه جذبه ست،یاز جمله عواطف ن یصوف ي. عشق برااست ییابتدا

اسـت کـه از جانـب حـق متوجـه       یمنظور کششـ  دیآ یم انیبه م یصحبت از عشق اله یوقت

نـه بـر کوشـش عاشـق بلکـه بـر        دیـ تأک نیبنابرا کشاند؛ یرا به حق م یو صوف شود یم یصوف

اسـت   یلیاست و ماننـد سـ   یکه: عشق آمدن ندا گفته هیصوف لیدل نیکشش حق است. به هم

جـواد نـوربخش، در   (در رسد و او را با خود ببـرد.   لیس نیمنتظر است تا ا یخروشان، و صوف

  )1384قلم، تهران  لدایخرابات، مبحث عشق، چاپ چهارم، انتشارات 

  :يبه قول مولو

  اند عشق دل بنهاده يبرقضا    اند تند افتاده لیدر س عاشقان         

  

   



 
 

 15  بخش اول: تعریف حب و عشق/.......

  

  

  

  

  

  یعلم يها دگاهیدفصل دوم: 

انـد.   کـرده  انیمطالب را راجع به مفهوم عشق ب نیشتریب نیدو مقوله فلسفه ود خیطول تار در

اسـت. امـروزه علـوم     در مـورد عشـق بـه وفـور اظهـار نظـر کـرده        یدرقرن گذشته روانشناسـ 

   یشناسـ  سـت یعلـم اعصـاب و ز   ،یمـردم شناسـ   ،یتکـامل  یشناس ستیز ،یتکامل یشناس روان

 يانــد. در مــدلها را مطــرح کــرده يادیــز يهــا عشــق و عملکــرد آن بحــث تیــدر مــورد ماه

موجـود در پسـتانداران هماننـد     زهیـ غر کیعشق به عنوان  ت،یمربوط به جنس یشناس ستیز

قلمداد  یو فرهنگ یاجتماع يا دهیعشق را پد یاست. روانشناس مطرح شده یو تشنگ یگرسنگ

کرد و عشق را شـامل   مطرحعشق را  یرگ روانشناس معروف، مدل مثلث. رابرت اشتنبکند یم

 یزندگ اتیرازها و جزئ تیمیتعهد و شهوت. افراد در مرحله صم ت،یمیسه عنصر دانست: صم

 کیـ عشـق رومانت  ای یمعموالً در دوست تیمی. صمکنند یبازگو م گریکدی يخود را برا یشخص

 نیسـوم  یرابطـه جنسـ   ایـ . تعهد انتظار تداوم رابطه عاشقانه تا ابد است. شـهوت  کند یبروز م

 رییـ تغ یمـدل را انـدک   نیـ ا می توان . شود یپارامتر محسوب م نیقالب عشق است که مهمتر

هنـر عشـق    (کـرد.  يبند میتقس کیو شهوت رومانت یداد و شهوت را به دو جزء شهوت نفسان

 مهی، ضـم 1387شـکار، تهـران، نشـر طـاووس فرهنـگ، چـاپ دوم       ریم ترایترجمه م دن،یورز

  )مترجم
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  ـ عشق از دیگاه علم شیمی

عنصـر   يتعـداد  دهـد،  یکه فرد عشق خود را بـروز مـ   یبر اساس شواهد علم اعصاب درهنگام

عبارتنـد از: تستسـترون، اسـتروژن،     ییایمیمـواد شـ   نی. اشوند یدر مغز فرد فعال م ییایمیش

 یرابطـه جنسـ   ي. درهنگام برقرارنیو وازوپرس نیتوس یاکس ن،یسروتون ن،ینفرینورف ن،یدوپام

. معمـوالً  کنـد  یمـ  دایـ پ شیتستسـترون و اسـتروژن در مغـز افـزا     زانیم یاحساسات شهوان ای

دارنـد.   يدر مرحله جذب نظر فرد مقابل حضور پررنـگ تـر   نیو سروتون نینفرینورف ن،یدوپام

ارتباط دارنـد. در دسـامبر    يبه روابط پردوام و قو نیسو وازوپر نیتوس یاوکس رسد یبه نظر م

بار عاشق  نیاول يفرد برا یمتوجه شدند که وقت ایپاو نشگاهدر دا ییایتالی، دانشمندان ا2005

 ابدی یم شیافزا شود یعامل رشد عصب شناخته م NGFکه به عنوان  یمولکول زانیم شود، یم

سـطح  . «گـردد  یمولکول به حالـت اول بـر مـ    نیمقدار ا نیطرف نیارتباط ب کسالیاما پس از 

NGF دبو شتریب اریکه عاشق بودند بس يدر افراد )P<0٫001 ] (  227به طور متوسـطPg/ml 

ارتبـاط   چیکه ه ياند و افراد را تجربه کرده یکه رابطه دراز مدت يمقدار در مورد افراد نیو ا] 

 انیـ م نیبـود. همچنـ  ] 149pg/ml], [123(10)pg/mlبرابـر [  بیـ اند به ترت نداشته يا عاشقانه

ــم ــتگ   NGF زانی ــقانه همبس ــه عاش ــدت رابط ــ یو ش ــت (  يدار یمعن ــود داش  r=0٫34وج

,p=0٫007 .(هیدرغلظت بق NT12مورد که فـرد بعـد از    39مشاهده نشد. در  یتفاوت چیها ه 

شـان   یروانـ  تیخودشـان وضـع   دهیماه هنوز رابطه عاشقانه را حفظ کرده بود اما به عق 24تا 

ـ  بـاً یبـود و تقر  افتـه یکاهش  NGFتفاوت کرده بود سطح  یینسبت به زمان آشنا سـطح   ربراب

NGF .ترجمـه   سـون، ی. کالیدکتر جـورج سـ   ،یحاالت روان یشناس ستیز (»گروه کنترل بود

  )1383وطن، چاپ دوم نهییتهران، نشر آ ،ياحد حامد



 
 

 17  بخش اول: تعریف حب و عشق/.......

  ـ عشق از دیگاه فرهنگ ها

وجـود دارد و   یمختلف تشـابهات  يها فرهنگ نیآن در ب تیعشق و ماه فیدر مورد تعر اگرچه

هـا   که در همه انسـان  دانند یشفقت و شهوت م ،يتعهد، دلسوز یها عشق را نوع اغلب فرهنگ

مثال در هنـد کـه معمـوالً     يهم وجود دارد. برا یها اختالفات فرهنگ نیا انیوجود دارد، اما م

اعتقاد برآن اسـت کـه عشـق ضـرورت      ردیگ یصورت م یشده و سنت فیتعر والازدواج طبق ر

در فرهنـگ غـرب    کـه یدرحال د؛یـ آ یو عشق پس از ازدواج به وجود م ستیازدواج ن يبرا هیاول

   خـورد،  یبچشـم مـ   يادیـ عشـق واژگـان ز   دهیپد انیب يبرا رانیعشق الزمه ازدواج است. در ا

 یدر گاثاها بارهـا از مهـر و دوسـت    . درمتون اوستا وستا دور وجود داشته ياز زمانها یکه برخ

ماننـد   یهـم وجـود دارد. واژگـان    انهیم یمانده از زبان پارس يرفته و درمتون بجا انیسخن م

 یو دلدادگ يشکایو ا یفتگی. مهر و عشق و آغاشه و شخورد یبچشم م یآغاشه در اشعار رودک

  . رود یمـ  ایـ کاررفتـه   عشق به دهیپد يبرا نیمز رانیهستند که در ا یهمه از واژگان ییدایو ش

   یکرمـان  يو خواجـو  يگنجـو  یاشـعار نظـام   ایـ شـاهنامه   يها از داستان یدر اشعار هم بخش

  عاشـقانه پرداختـه    يداسـتانها  انیـ و... بـه ب  يرازیش یو اهل یبافق یو وحش یو جام یوقیو ع

اند ماننـد   کارکرده هیصوفجدا از اوصاف  یعشق در حالت تیماه یشعرا هم به بررس ياریو بس

عاشقانه و سوزناك دارنـد   یکه هم غزل و هم رباع یو رودک امیو باباطاهر و خ يحافظ و سعد

بـه   دنیهم که راه رسـ  هیصوف اتیاند. در ادب عشق پرداخته يو کارآمد تیماه یو هم به بررس

به خدا  یتذا ياه عالقه ایاز دن ییجذب در راه خدا و جدا يو محبت است برا یخدا و حق پاک

 یکه بدان عشق عرفان دندیرس یاز جذب در راه حق م یو به حالت پروردند یرا در درون خود م

کـه معشـوق خـود را خـدا      انـد  دهییمـورد عشـق سـرا    نیدر همـ  يشماریو اشعار ب گفتند یم

دسته شاعران هسـتند.   نیاز ا يغزنو ییو سنا ریالخ یاب دیو عطار و ابوسع ي. مولودانستند یم

عاشـقانه   يهـا  در وصف ممدوحان خود از عبارات و مثـل  يدربار ياز شاعران مدح گو يا پاره
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دسـت   نیـ هـم از  یسـتان یس یو فرخـ  يو عسـجد  يو عنصـر  ياند. انور استفاده نموده يادیز

و کارشناسـان، مؤسسـه چـاپ و     سـندگان یگـروه نو  ،یدر ادب پارس نیمضام(شاعران هستند.

  )1388ت اقبال، چاپ دهمانتشارا

  ـ عشق از دیدگاه مذاهب

بود (مشـرکان   عتیطب يروهایبه ن يو عباد يا از تعهد جاذبه یبیترک هیاول انیدر اد عشق

مانند خداونـد،   یواحد و انتزاع اءیاش يجذبه به سو نیا دتریجد انی). بعدها در ادییچند خدا

 دگاهیـ بـه د  نـه یزم نیـ سـوم در ا  دگاهیـ ). دییکرد (تک خدا دایو دولت سوق پ سا،یقانون، کل

ـ   کنـد  یاست و ادعا م عروفوحدت وجود م  دهیکـه پرسـت   و آن پرسـتد  یآنکـه مـ   نیهمـواره ب

  زمـان خـود    یاسـت کـه مـا بـر اسـاس آن در طـ       یقتـ یتفاوت وجود ندارد. عشق حق شود یم

  .میکن یم ریتفس يمنزو يبه صورت موجود حیرا ناصح

  ـ عشق از دیدگاه اسالم

  است: آورده نیچن 21 هآی روم هدر سور قرآن

تـا در کنـار آنهـا     د،یشما آفر ياز جنس خودتان برا یهمسران نکهیخداوند ا يها از نشانه و

   یمردمـ  ي[نعمـت] بـرا   نیـ در ا يو رحمـت قـرار داد، آر   یدوسـت  انتانیو در م د،یابیآرامش 

  است. ییها قطعاً نشانه شندیاند یکه م

دختـر و پسـر (بـدون قصـد ازدواج) گنـاه       انیعشق م انیب عه،یمراجع ش دگاهیاساس د بر

ـ  انیدر م گریمشکالت د جادیاست، چرا که ترس افتادن به گناه و ا  يخواسـتگار  کنیاست، ول

، 779استفتاء، س  ،يا خامنه اهللا تی؛ آ5و  1س  ،یستانیاللّه س تیآ (ندارد. یازدواج مانع يبرا

ــ؛ آ1661، س 2االحکــام، ج  جــامع ،یصــاف اهللا تیــ؛ آ651و  640   مکــارم، اســتفتاءات، اهللا تی

  ).1075و  1049، س 2ج  
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   حبـت نباشـد، داشـتنِ صـرف م    انیـ در م ،یاز بروز گناه و فساد جنسـ  یکه نگران یتا وقت

  ندارد. یاشکال یو عشقِ قلب

هرگـز  » تـو را دوسـت دارم  « دیاگر مرد به زن خود بگو«اسالم است که:  امبریپ ثیاحاد از

 عهیالش لیوسا (»ماند یم یو همواره در خاطر او باق شود یکالم از دل و ذهن زن خارج نم نیا

  ).14جلد  10 ص – عاملی حر –

نسبت به همه موجـودات   یعشق و دوست دینقل شده که با عهیکه از امامان ش یثیاحاد در

و هـم   دیدیرسـ  یاگر شما سوار بر اسب خود به چشمه و رود آب یتا آنجا که حت دیداشته باش

  .دیو بعد خود آب بنوش دیینما رابیرا س وانیح دیابتدا با دیتشنه بود وانیشما و هم ح

  ـ عشق از دیدگاه مسیحیت

 ییاست کـه معنـا   از اعمال و رفتارها نام برده شده يا از عشق به عنوان مجموعه لیانج در

انسـان اسـت کـه انسـان بـر       ياز رفتارهـا  يا دارد. عشق مجموعـه  یاز ارتباط احساس تر عیوس

 یبه افراد سفارش شده که عالوه بـر معشـوق خـود و حتـ     لی. در انجکند یاساس آنها عمل م

ــدوستانشــان دشــمن خــود را ن  ــند. در انج  زی ــته باش ــدوســت داش ــاز ا لی ــال  نی   عشــق فع

  آمده است: انیسخن به م 13: 4–8 انیدر قرنت

 بالـد،  یهرگـز بـه خـود نمـ     کند، یصبور است، عشق مهربان است. هرگز حسادت نم عشق

 يخطاهـا  شـود،  ینمـ  نیخشـمگ  یبـه سـادگ   ست،یو خودخواه ن ستی. گستاخ نستیمغرور ن

بلکـه دوسـت دار    بـرد  یلـذت نمـ   طانیبـا شـ   ی. عشق از همدمسپارد یرا به خاطر نم گرانید

اسـت و   دواریـ اعتمـاد دارد، همـواره ام   گـران ید هاست. همواره حافظ است، همواره بـ  قتیحق

  .خورد یاست. عشق هرگز شکست نم ندهیهمواره پا

  از دیدگاه ابن عربی عشقـ 

  .   است  ، گوناگون عشق  فیدرباره تعر  اتی: نظردیگو یم  یعرب  ابن
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، امـا بـا    اسـت  ریو تصورناپذ  ستین  شود، ممکن  شناخته  بدان  که  یذات  فیتعر  چیه  عشق از

  .  و بس  نیکرد، هم  فیرا تعر  آن  توان یم  یو لفظ  یحدود رسم

و   دهیرا ننوشـ   آن  کـه   و هـر کـس    اسـت   را نشـناخته   کند، آن  فیرا تعر  عشق  که  کس هر

  .   است  را نشناخته  باشد، عشق  دهینچش

  .  است  را نشناخته  ، آن شدم  رابیس  از عشق  من دیبگو  که  کس  آن

 ۀ،یـ المک  ، الفتوحات352، ص2محمد، ج ، یعرب  ابن( . است  شدن  رابیس یب ِ دنینوش ، عشق

  ). ق1293،  بوالق

اکثر تحلیلگران حقیقت عشق را تعریف ناپذیر دانسته اند زیرا نمی توان براي آن جـنس و  

  بنابراین به شکل منطقی قابل تعریف نمی دانند.فصلی تعیین کرد. 

داند  ابن عربی حب را ذوقی می» الحب ذَوقی و ال تَدري حقیقَتُه. من ذاقَ عرَف«ابن عربی: 

و معتقد است به حقیقت آن نمی توان دست یافت مگر براي کسی که خـودش آن را چشـیده   

پرداخـت و بـر مبنـاي ذوق و دریافـت      توان بـه توصـیف آن   باشد. و چون ذوقی است فقط می

شخصی از آن سخن گفت. بنابراین پاسخ افراد به سوال درباره چیستی محبت مختلف خواهـد  

  گردد. بود و این اختالف به مراتب درك و دریافت سوال کننده بر می

هـ): جواب متفاوت عرفا، به دلیل تفاوت سائلین و اخـتالف   291ابوالحسن دیلمی (متوفی 

  )7باشد. (ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ص  فهم آنان می درجات

بندار بن الحسین: محبت سربازي از سپاهیان خداوند اسـت کـه غایـت آن درك ناشـدنی     

  )45است. (ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ص 

داند ولی معتقد است عشـق و   دیلمی با اینکه عشق را غلیان حب و غایت مفامات حب می

(ابوالحسـن علـی بـن    » هما اسمان لمعنی واحد«اي یک معناي واحد است: محبت دو لفظ بر

  )17محمد دیلمی، ص 
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کند که: محبت چیزي است که  نقل می» ابوطالب مکی«، از قول »عطف االلف«دیلمی در 

  گیـرد   شود و این لطافت از جانب محبوب به او تعلـق مـی   به علت لطافت معنا در قلب وارد می

شود سه معنا دارد که عبارت است از: اسـتمرار   ز محبت در قلب آشکار میو اولین نسبتی که ا

  یاد محبوب، آرزوي مالقات معبود و شادمانی به هنگام یاد او.

  گـردد کـه عبارتنـد از: وسوسـه، کـه سـوختن        از این حالت، حاالت دیگري نیز ظـاهر مـی  

و بـا دیـدار محبـوب     شود و دردمندي محب را در پی دارد و در اثر هجران محبوب حاصل می

سازد و به بیماري  یابد و اگر این حالت در قلب دوام یابد، رفته رفته روح را متالم می تسلی می

  )34کند. (ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ص  مرکبی که نام آن عشق است، گرفتار می

ق، شـود و عاشـ   کند که: به شمشیر، عشق گفتـه مـی   دیلمی از قول نَضر بن شُمیل نقل می

کند که شمشـیر. (ابوالحسـن    شود؛ زیرا حب و عشق با عاشق همان کاري می عاشق نامیده می

  )18علی بن محمد دیلمی،ص 

آورد که: عشق از عشَقَ گرفته شده و عشق قله و بـاالترین نقطـه    او سپس از قول جنید می

  ه محبـت کوه است. بدین ترتیب، اگر گفته شود فالنی عاشق شده است، منظور ایـن اسـت کـ   

  )18او زیاد شده و به حداکثر رسیده است. (ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ص  

هـ.ق) معتقد است که محبت از تعلیم خلق نیست بلکـه   200(متوفی » معروف کرخی«اما 

  )328اولیاء، ص  ةاز موهبت حق است و از فضل اوست. (عطار نیشابوري، تذکر

گوید: حقیقت محبت، یعنی هستی و قوام  می هـ.ق) 309حسین بن منصور حالج (متوفی 

  )562تو به محبوب، با درآمدن از اوصاف خودت. (ابوالقاسم قشیري، ص 

محب دوست دارد » فَانَّ المحب، یحب ما یحب محبوبه و لَم یفعل«ابن عربی معتقد است: 

، ص 2، جابـن عربـی  (پسندد و انجام نمـی دهـد (جـز خواسـته او را)      آن چرا که محبوبش می

323(  
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  دانـد کـه منـزه از ماهیـت     حسین بن منصور حالج، عشق را نخستین شعله نور وجود مـی 

آید و به هـر صـفتی    و انّیت است و به ذات خویش ملتهب و فروزان است و به هر رنگی در می 

ابـدي  گیرند و سرچشمه این حقیقت ازلی و  کند و صفات از پرتو نور او فروغ می ظهور پیدا می

  )46داند. (ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ص  را ذات الهی می

  دانــد کــه طبیعتــی تابنــاك دارد اي نــورانی مــی ابــوحفص انســان عاشــق را داراي قریحــه

ــانه  ــب       و نش ــت قل ــه او رقّ ــت و ب ــهود اس ــوبی مش ــه خ ــز ب ــات او نی ــق در حرک ــاي عش   ه

  )13بخشد. (پورنامداریان، ص  می 

شمرد و معتقـد   ـ.ق) عشق را علت وجود همه موجودات بر میه 428شیخ الرئیس (متوفی 

است موهبتی است که اختصاص به انسان ندارد و همه موجودات به نحوي از آن برخوردارنـد.  

  )375(ابن سینا، الرسائل، ص 

هـ.ق) معتقد است که محبت قابل توصیف نیست و هر کـس در ایـن بـاره     380کالباذي (

یا تاثیرات آن یا افعال محبـان پرداختـه اسـت. (بخـاري، شـرح       سخن گفته، به وصف ویژگیها

  )349تعرف، ص 

  افتـد.   در رساله قشیریه محبت به تشویشی توصیف شده که از طرف محبوب در دلهـا مـی  

  )323(ابوالقاسم قشیري، ص 

دانـد. (ابوالقاسـم    هـ.ق) افراط میل را سبب ایجاد محبت مـی  297جنید بغدادي (متوفی، 

) و درباره محبت گفته است: المحبۀ دخولُ صفات المحبوبِ علی البدلِ مـن  323ص  قشیري،

  )406المحب (عزالدین کاشانی، ص 

اي اتحادي است که محب را با محبوب متحـد   کاشانی معتقد است: حقیقت محبت، رابطه

انـد  خو اي است از جذبات محبوب که محب را به سوي خویش فـرا مـی   سازد. جذبه و یگانه می

سـازد. پـس    کشاند از وجود محب چیزي محو و نابود می اي که او را به خود می به مقدار جذبه
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اي اسـت مسـتقیم کـه اول بـراي او از وجـود محـب        میان جذبه محبوب و فناي محب رابطـه 

  ربایـد و ذاتـی   کند، سـپس ذات او را بـه قبضـه قـدرت خـویش از او مـی       صفاتش را قبض می

  دارد.  ه صفات خویش را دارد بدو ارزانی میکه شایستگی اتصاف ب 

واژه علی البدل را به جاي علی المحب برگزیـده  » جنید«وي معتقد است که به این دلیل 

است تا اشارت به این حقیقت کند: تا آنگاه که محب به مرحله فنا راه نیابـد، قابلیـت پـذیرش    

لُ عطایـاه  «اوصاف محبوب را نخواهـد داشـت؛ زیـرا     التَحمـ   طایـاهلّـا معزالـدین کاشـانی،    »ا)  

  )406ص 

داند و آن را میل باطن به عالم جمال  محبت را موهبتی صرفا الهی می »عزالدین کاشانی«

  )404خواند. (عزالدین کاشانی، ص  می

هـــ.ق) کــه عشــق را مــاخوذ از عشــقه  587(متــوفی  »شــیخ شــهاب الــدین ســهروردي«

انسـان را کـه درختـی     ،) معتقـد اسـت کـه عشـق    15داند(سهروردي، مونس العشـاق، ص   می

  سازد. مانند گیاه عشقه از خود فانی می ،مستقیم القامه است و ریشه در ملکوت دارد

امـا   .خوانـد  هـ.ق) نیـز عشـق را نـوعی دیـوانگی مـی      525(متوفی  »عین القضاة همدانی«

داننـد کـه    خـود مـی  برتري دارد. او معتقد است که محرمان عشق ها  دیوانگی که بر همه عقل

  عشق چه حالتی است و نامردان و مخنثان را از عشق جز ماللی و مالمتـی نباشـد. از دیـدگاه   

  او غیـر عاشـق    .خلعت عشـق را بـه هـر کسـی ندهنـد      او هر کسی الیق عشق ورزي نیست و 

ـ    قگوید: هـر کـه عاشـ    داند و می را خودخواه و خودبین می ر کـین باشـد   نیسـت خـودبین و پ  

دریغا همه جهان و جهانیـان  «کند  ) و آرزو می111اي بود.(عین القضات همدانی، ص و خود ر

  )99(عین القضات همدانی، ص » کاشکی عاشق بودندي، تا همه زنده و با درد بودندي

داند  هـ.ق) نیز انسانیت انسان را در گرو عشق ورزي او می 618(متوفی  »نیشابوري عطار«

  )41او را آدمی نمی توان خواند: (عطار نیشابوري، ص  و معتقد است در غیر این صورت
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  کسی کو نیست عاشق آدمی نیست      که او را با چنان همدم دمی نیست

هــ.ق) نیـز عشـق و محبـت را دو کلمـه متـرادف        1050(متـوفی   »صدر الدین شیرازي«

ري گوید در عرف خاص، عشق با حب مترادف اسـت و آن متعلـق فـرد ذي شـعو     داند و می می

  است به جمیل من حیث هو جمیل، اگـر چـه در عـرف عـام تعلـق خاصـی اسـت. وي عشـق        

داند و به نظـر او هـیچ موجـودي نیسـت کـه از پرتـو        را حقیقتی ساري در کلیه موجودات می

  )149 - 148، ص7عشق بی بهره باشد. (مالصدرا، ج 

فرمایند: انسان مفطور عشق است و در فطـرت   می ةامام خمینی (ره) در کتاب آداب الصلو

تمامی موجودات حب ذاتی و عشق جبلّی ابداع و ایداع فرموده است. (امـام خمینـی (ره)، ص   

لوال ذلک الحب، لَما یظهـرُ  «فرمایند:  ) و در کتاب مصباح الهدایۀ الی الخالفۀ و الوالیۀ می288

موات ...    موجود من الموجودات و ال یصلُ اَح ـت السـفانّ بالعشـقِ قام لی کَمالٍ منَ الکَماالتا د

) به اعتقاد امام رحمۀ اهللا علیـه، اگـر ایـن حـب ذاتـی نبـود هـیچ        71، ص امام خمینی(ره)(»

موجودي از موجودات عالم پا به عرصه ظهور نمـی گذاشـت و هـیچ چیـز بـه هـیچ کمـالی از        

  کنند که آسمانها نیز بر پایه عشق استوارند. تصریح میکماالت نمی رسید و، به بیان دیگر، 

واژه عشق قبل از اسالم معناي خوب نداشـته اسـت و متـرادف بـا معنـاي حـب اسـتفاده        

شده است. به همین جهت زاهدان قرون اولیه از کاربرد آن در رابطه با خدا پرهیـز داشـته    نمی

شد  ر بوده و بیشتر در جایی استفاده میجزو نواد مختلف اند و استفاده این کلمه در این قرون

  که متکلم قصد ایجاد زمینه براي استفاده این کلمه درباره ارتباط خدا و بنده را داشـته اسـت.  

  شده است.   و با شک و تردید این مسئله مطرح می 

و دلیل استفاده نشدن کلمه عشق در قرون اولیه در افواه مسلمانان، به دو دلیـل مهـم بـر    

  گشت. می
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دادنـد از همـان    چون کلمه حب و مشتقات آن در قرآن ذکر شده بود اینان ترجیح می -1

  .لفظ استفاده کنند

شده است بـراي اجتنـاب از هـر     چون غالبا کلمه عشق، در مفاهیم شهوانی استفاده می -2

  گونه احتمالی از کاربرد این کلمه دوري جسته اند.

ربـاره اخـتالف در اسـتعمال ایـن کلمـه      د »عطـف االلـف  «در کتـاب   »ابوالحسن دیلمی«

گوید: این اختالف و نزاع سابقه طوالنی دارد و تا نیمه قرن سون هجري مسئله قابـل تامـل    می

  بوده است.

کنند. وي  دانند و بعضی انکار می اي از شیوخ کاربرد آن را جایز می گوید: عده می »دیلمی«

اي دیگر را در ردیـف افـرادي قـرار     و عده ابویزید بسطامی، ابوالقاسم جنید، حسین بن منصور

  نویسـد  داننـد و در ادامـه مـی    دهد که استعمال کلمه عشق را در رابطه بـا خـدا جـایز مـی     می

  کرد ولی بعـد از آنکـه بـه اثـري      تا مدتی کاربرد عشق را انکار می »ابو عبداهللا بن خفیف«که  

  ن را جایز شمرد.دست یافت از انکار دست برداشت و آ »ابوالقاسم جنید«از 

بعضی از افراد هم که حدیث قدسی را دلیلی بر جواز استعمال دانسته اند. گویا چون یقین 

 »عبدالواحد بن زید بصـري «به این مطلب نداشته اند از استعمال آن خودداري کرده اند. مثل 

مبنـاي   اي مناسب در اشاره به محبت الهی بـر هـ.ق) که این کلمه را واژه 177متکلم (متوفی 

کند که کـاربرد کلمـه عشـق در     پذیرد و عجب این است که با آنکه ثابت می حدیث قدسی می

دهد که واژه عشق را بـه کـار نبـرد.    رابطه با خدا بی اشکال است اما در کتاب خود ترجیح می

  )5(ابوالحسن دیلمی، ص 

ظـر اکثریـت   کرده اسـت مقهـور ن   و جالب است که دیلمی هم که خود از این واژه دفاع می

چون کلمه محبت مشهورتر است و همه بر کاربرد آن اتفاق نظر دارند مـا  «گوید: شود و میمی
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گزینیم زیرا استعمال لفظ رایج بر لفظ نـادر  نیز به دلیل شهرت و کاربرد رایج آن، این را بر می

  )7(ابوالحسن دیلمی، ص » ارجح است.

اي گـذرا از کنـار   مه عشق نشده اند و یا با اشارهاکثر افراد در قرون اولیه یا اصال متذکر کل

) فقط ابوالقاسم قشیري در بحث از محبـت در رسـاله   7آن گذشته اند. (ابوالحسن دیلمی، ص 

کند، آن هم بـه ایـن قصـد    قشیریه، ضمن نقل سخنی از ابوعلی دقّاق به کلمه عشق اشاره می

  )561 -560که آن را رد کند. (ابوالقاسم قشیري، صص 

در کتاب طبقات الصوفیۀ خواجه عبداهللا انصاري با آنکه کلمه محبت ضمن اقوال متصـوفه  

  به طور مکرر آمده است، اما از کلمه عشق نشـانی نیسـت. در منـازل السـائرین وي نیـز بـابی       

  به محبت اختصاص دارد، ولی از کاربرد واژه عشق اجتناب شده است.

  حبـت میـان انسـان و خداونـد مسـاله جنجـالی       بدین ترتیب، همواره بیان رابطه عشق و م

  و غوغابرانگیزي بوده، که علما و متکمان و فالسفه و حتـی خـود عرفـا را بـه چـالش کشـانده       

  و روي در روي یکدیگر قرار داده است.

کنیم و تفصیل نزاع میان استفاده کردن کلمه عشق میان بنده ما به همین مقدار اکتفا می

کنیم. و تنها خواستیم بدانیم که استفاده این کلمـه بـا ایـن    موکول می و خدا را به وقتی دیگر

رود در طول تاریخ نبوده است و کم کم بـه ایـن نقطـه    بار معنایی مقدسی که امروز به کار می

کننـد   مستند و دست آویز افـرادي کـه آن را توجیـه و تقـدیس مـی     رسیده ایم. که مهمترین 

کـه آن را در فصـل دوم کـه پیرامـون      باشـد  قدسی مـی  شود حدیثروایاتی است که گفته می

باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد. عالوه بـر آن، خیلـی   می »حب و عشق در قرآن و روایات«

اند و بار معنایی مقدس و مثبتی را بـر آن تزریـق کـرده انـد،     از افرادي هم که از عشق دم زده

دهد کـه بـه عشـق دنیـوي تـوجهی      شان میاند و زندگیشان نمتاثر از حدیث کنز مخفی بوده
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اي بـه دسـت دنیـا    اند. اما جمالت آنها که کلمه عشق در آن به کـار رفتـه اسـت بهانـه    نداشته

  پرستان داده است تا در فضاي نفاق آلود به مطامع خود دست یابند. 

واژه چگونـه افـراد    نیـ بـا ا  يکه عشق و بـاز  میکن یامروزه هم در جوامع معاصر مالحظه م

 کیـ و  نـد یب یرا با قلب خود مـ  بایز يا چهره ابانیکشانده است. امروز در خ یوان را به تباهج

 نـد یب یرا م يگرید يبارویز ،ی. چند ماه بعد از ازدواج و زندگشود یاو م فتهیدل نه صد دل ش

انتخاب اول او چشم بسته بـود. لـذا آن را بـه هـم      کند یو فکر م کند یبر قرار م ارتباطو با او 

است. حتما بـاز   اریدست بس يکه دست باال یو از آنجائ کند یرا دنبال م يو مورد بعد زند یم

بدون نظارت عقل است که انسان را بـه   یعنیعشق  نیاز آن مشاهده خواهد شد. و ا باتریهم ز

 هـا  ییبـا یدنبـال ز  کنند یم تیاز عشق تبعکه  يافراد رای. زدهد یم شیگرا شهوتهوا و  يواد

مانده که حـدود دوازده هـزار    يبرجا یوانیشناسند. آثار از ابونواس د ینم يحد و مرز روند یم

اشعار او را به چند باب چـون   ،یو مصر چاپ شده است. بعض روتیشعر دارد، و بارها در ب تیب

کـرده انـد.    میالمدح، الرثا، الهجا، الوصف، الطرد، الزهد و العتاب تقسـ  لغزل،الخمر، المجنون، ا

  )  303، ص1946 روت،ی(دکتر عمر فروخ، ب

اسـت. واز عشـق گرفتـه شـده      یدر عربـ  لیـ از کلمات دخ میکرد انیعشق در ابتداب شهیر

خشـک   عیو سـر  رود یو بـاال مـ   چدیپ یو دور درخت م کند یرشد م عیاست تلخ و سر یاهیگ

   شـود  یتنـاول کنـد مجنـون مـ     یآنقدر تلخ است که اگر کسـ  اهیگ نیا زدیر یو فرو م شود یم

مرتبه به اوج خـود   کیدر دوست داشتن،  یثباتیب یعنی قکه عش میشو یاز اصل آن متوجه م

  .ستیبرد که سرانجام عشق چ یپ توان یو زائل نمودن عقل است. و از آثار ابونواس م دنیرس
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  بخش دوم: 

 حب و عشق در قرآن و روایات
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  مقدمه

شـعرا و عرفـا، الزم    دگاهید یحب و عشق از جوانب مختلف، و بررس تیماه یقبل از بررس

آن بـه دسـت    تیـ مقبول اریـ تا ع میبپرداز اتیو روا اتیانواع حب و عشق در آ یاست به بررس

  حب و عشق   رای. زدیآ

  مـذاهب   ینـ یتـام و تمـام بـه جهـان ب     یمختلـف دارد و بسـتگ   فیمکاتب مختلف تعار در

حـب و عشـق در گفتمـان     نیـی که مـا بـه دنبـال تب    ییو مکاتب و فرَق گوناگون دارد. از آنجا

 میکنکاش شود تـا بتـوان   ات،یحب و عشق در قرآن و روا یاست مبان يضرور م،یهست یاسالم

و بـه   مییایـ و در گرداب افکار و اوهـام باطـل گرفتـار ن    میبپرداز اشعرا و عرف دگاهید یبه بررس

  .میسرمنزل مقصود برس

مختلـف،   يهـا  دگاهیـ مطروحـه در د  فیاز تعـار  یکیعشق و انتخاب  يمعنا فیاز تعر فارغ

 يکـرد کـه هـر کـدام دارا     میتقس توان یبه چهار قسمت م میکرعشق را در قرآن  وانواع حب 

  خود به آن پرداخته خواهد شد. يکه در جا باشد یمتناسب با خود م ماتیتقس
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  انواع حب در قرآن و روایاتفصل اول : 
  

  محبت خدا به بندگانـ 

مطـرح اسـت پاسـخ    اي که در اینجا بپردازیم الزم است به شبههفصل قبل از اینکه به این 

  کنند که خدا همـه را دوسـت دارد   داده شود و آن اشتباه در تطبیق است که بعضی مطرح می

کنند بـه ارحـم الـرحمین     کنند و استناد می و در اینجا فقط به مهربان بودن خداوند اشاره می

وست بودن خداوند متعال. اما معناي ارحم الرحمین بودن خداوند این نیست که خدا همه را د

دارد. معناي ارحم الرحمین بودن و معناي رحمان و رحیم بودن خداوند، مهربان بودن اوسـت.  

و فرق است بین مهربان بودن و محب بودن. که خداوند به صراحت در آیـاتش بـه آن تصـریح    

برد که چه کسانی را دوسـت نـدارم. حـال     کرده است که من بعضی را دوست ندارم. و اسم می

  گویند: خدا همه را دوست دارد. شـما هـم همـه    ی دچار مغلطه شده اند و میچه شده که بعض

را دوست داشته باش. و جاي تعجب است که چگونه از ارحم الرحمین بودن خداونـد، معنـاي    

  دوست داشتنی را که در تعاریف مسیحیت قابل تعریف است برداشت کرده اند؟

مهربانی ناشی از دوست داشـتن او نسـبت   توان به کسی مهربانی کرد اما این  در نتیجه می

  به آن فرد نیست بلکه اقتضاء مهربانی اوست که جز این نمی تواند باشد.
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با این مقدمه، الزم است به بررسی این موضوع بپـردازیم کـه خـدا چـه کسـانی را دوسـت       

این  آید؟ چه کار کنیم که خدا ما را دوست داشته باشد؟ و آثار دارد؟ و از چه کسانی بدش می

  دوست داشتن چیست؟

  محبوبان و مبغوضانـ 

باشـد: گروهـی مبغـوض خداونـد هسـتند. و گروهـی        رابطه انسان با خدا به چند شکل می

 محبوب او. اما حب خداوند گاه عمومی است. گاه مخصوص.

 مبغوض خدا -1

 »دارد کنندگان را دوست نمى خدا تعدى« )190بقره/( »إِنَّ اللّه ال یحب الْمعتَدینَ«

 »دارد خداوند، ستمکاران را دوست نمى) «57(آل عمران/» و اللّه ال یحب الظّالمینَ«

خداونـد، هـیچ انسـانِ ناسـپاسِ گنهکـارى را      ) «276(بقره/ »و اللّه ال یحب کُلَّ کَفّارٍ أَثیمٍ«

 »دارد دوست نمى

»ــبحال ی ینَ إِنَّ اللّــهکننــدگان مغــرور را دوســت  خداونــد شــادى) «76(قصــص/ »الْفَــرِح

 »دارد نمى

 »دارد خداوند مسرفان را دوست نمى) «31(اعراف/ »إِنَّه ال یحب الْمسرِفینَ«

»منْ ظُللِ إِال منَ الْقَوم وءرَ بِالسهالْج اللّه بحخداوند دوست ندارد کسى 148(نساء/ »ال ی (

 با سخنان خود، بدیها (ى دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد

  خاص محبوب –محبوب خدا: محبوب عام  -2

 عام -الف

 »دارد. خداوند، نیکوکاران را دوست مى) «195(بقره/ »إِنَّ اللّه یحب الْمحسنینَ«

  نشـانند، اهـل عفـو     کنند خشم خـود را فـرو مـی    محسنین در تنگنا و گشادگی انفاق می«

 »و اطاعت خداوند هستند.
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 »خدا عادالن را دوست دارد) «42(مائده/ »إِنَّ اللّه یحب الْمقْسطینَ«

کنندگان را دوسـت   خداوند، توبه) «222(بقره/ »إِنَّ اللّه یحب التَّوابِینَ و یحب الْمتَطَهرِینَ«

 »دارد، و پاکان را (نیز) دوست دارد

 »خداوند پاکیزگان را دوست دارد) «108(توبه/ »و اللّه یحب الْمطَّهرِینَ«

  »خداوند پرهیزگاران را دوست دارد) «4(توبه/ »إِنَّ اللّه یحب الْمتَّقینَ«

» بحی إِنَّ اللّه  ـوصرْصنْیـانٌ مب ما کَأَنَّهفص هبِیلی سلُونَ فقاتینَ یخداونـد  ) «4(صـف/  »الَّذ

  »اند کنند گویى بنیانى آهنین دارد که در راه او پیکار مى کسانى را دوست مى

   حب خدا در روایاتـ 

ه در آوریـم کـ   در روایات هم به مصادیقی از حب خداوند اشاره شده است که نمونه وار می

شود که محبوب خداست که نتیجه آن محبوب شـدن   بعضی از این روایات به اعمالی اشاره می

 ن اعمال است.آعامل به 

(کـافی،   »إِنَّ اللَّه یحب کُلَّ قَلْبٍ حزِینٍ و یحب کُلَّ عبـد شَـکُورٍ  « قَالَ علی بنُ الْحسینِ(ع):

  )99، ص2ج

دانـد و شـاکر اسـت کـه خـدا       آنچه در دنیا است. همه را از او میعبدي که شکور است به 

هـاي   آثارش را در اختیار او قرار داده و به برگ گلی قانع است که دلخوشـی محـب بـه نشـانه    

اوست. ولی دلش پر از حزن است. قلبی حزین که انـدوهناك دوري از خداسـت و امیـدوار بـه     

 وصال او. خداوند چنین عبدي را دوست دارد.

  ثالثۀ، یحبهم اللّه عزّوجـلّ: رجـلٌ قـام مـن اللّیـل یتلـو کتـاب اللّـه،         « قال رسول اللّه(ص):

و رجلٌ تصدق بیمینه یخفیها عن شماله، و رجـلٌ کـان فـی سـریۀ فـانهزم أصـحابه فاسـتقبل        

.43256(کنز،  »العدو(. 
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ه(ص):   » کَـالمِ ، وقلَّـه المنـامِ ، وقلّـه الطَّعـامِ     اللّـه ُ : قلَّـه ال   حبّهـا یثَالثَـه   « قَالَ رسولُ اللـَّ

 .)121، ص2ورام، ج (مجموعه

ه ،          « قال رسول اللّـه(ص):  لخَلقـ و التَّواضُـع ، ّـهبحق یـامالق : ّهـا اللّـه ُ سـبحانَهبحثالثـۀٌ ی  

. هبادسانُ إلى ع121، ص2ورام، ج (مجموعه  » و اإلح( 

أَحب االعمالِ إِلَی اللَّه عزَّ و جلَّ إِدخَالُ السـرُورِ علَـی الْمـومنِ إِشْـباع      منْ« قَالَ الصادقُ(ع):

هنید قَضَاء أَو هتکُرْب یستَنْف أَو هتعو192، ص2(کافی، ج »ج( 

ومنِ  ما عبِد اللَّه بِشَیء أَحب إِلَی اللَّه منْ « قَالَ الْباقرُ(ع): لَـی الْمـرُورِ عخَالِ السکـافی،   »إِد)

 )188، ص2ج

قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ أَهانَ لی ولیاً فَقَد أَرصد لمحاربتی و مـا تَقَـرَّب   «قَالَ رسولُ اللَّه(ص):

هلَیع ا افْتَرَضْتمم إِلَی بأَح ءبِشَی دبع 352، ص2افی، ج(ک »إِلَی( 

رِ الْحسـینِ     « قَالَ الصادقُ(ع): ةُ قَبــارزِی الِ إِلَـی اللَّـهماالع بنْ أَح(ع) (کامـل الزیـارات،    »م

 )146ص

، 2(کـافی، ج  »أَحب االعمالِ إِلَی اللَّه عزَّ و جلَّ فـی االرضِ الـدعاء  « قَالَ أَمیرُ الْمومنینَ(ع):

 )467ص

 خاص -ب

أالَ و إنَّ أحب المؤمنینَ إلى اللّه ِ : من أعانَ المؤمنَ الفَقیرَ من الفَقـرِ فـی   « قَالَ الصادقُ(ع):

  )376العقول، ص (تحف »دنْیاه و معاشه ، و من أعانَ و نَفع و دفع المکْروه عنِ المؤمنینَ .

ین مومنین نزد خدا کسانی هسـتند کـه   آگاه باشید که محبوبتر«امام صادق (ع) فرمودند: 

مومن فقیري را کمک کنند در دنیا و زندگی اش و کسـی کـه یـاري رسـاند و نفـع رسـاند و       

 »مکروهی را از مومنین برطرف نماید.
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الـذین  أَحب عباد اللَّه إِلَی اللَّه تَعالَی أَنْفَعهم لعباده و أقـومهم بحقـه   « قَالَ رسولُ اللَّه(ص):

 )49العقول،ص (تحف» یحبب إلیهم المعروف وفعاله

یا أباذر یقول اهللا تعالی إنَّ أحب العباد إلَـی المتَحـابونَ مـن أجلـی ،     « قَالَ رسولُ اللَّه(ص):

ألَرضِ عقوبـۀً  المتَعلِّقَۀُ قُلوبهم بِالمسـاجِد ، والمسـتَغفرونَ بِاألَسـحارِ ، اُولئـک إذا أردت بِأَهـلِ ا     

 )369، ص80، جمجلسی( » ذَکَرتُهم فَصرَفت العقوبۀَ عنهم

أَحب الْعباد إِلَی اللَّه عزَّ و جلَّ رجـلٌ صـدوقٌ فـی حدیثـه محـافظٌ علَـی       « قَالَ الصادقُ(ع):

 اءأَد عم هلَیع اللَّه ا افْتَرَضم و هالتانَۀِص242، صشیخ مفید( »االم(  

محبوبترین بندگان نزد خداونـد عزوجـل، فـردي اسـت کـه در      «امام صادق (ع) فرمودند: 

هاي الهـی محافظـت کنـد بـه همـراه محافظـت        سخنش راست گفتار باشد و بر نماز و فریضه

 »کردن از امانت دیگران.

إذا أخـذت حبیبـه   أي رب أي خلقـک أحـب إلیـک؟ قـال: مـن      «فی مناجات موسی (ع) 

 )85الفؤاد، ص (مسکن »سالمنی

یا أَباذَر أَحبکُم إِلَی اللَّه جلَّ ثَنَاوه أَکْثَرُکُم ذکْراً لَه و أَکْرَمکُم عنْد اللَّـه  « قَالَ رسولُ اللَّه(ص):

لَه 467االخالق، ص (مکارم »أَتْقَاکُم( 

باد اللَّه إِنَّ منْ أَحب عباد اللَّه إِلَیه عبـداً أَعانَـه اللَّـه علَـی نَفْسـه      ع« قَالَ أَمیرُ الْمومنینَ(ع):

ی قَلْبِهي فدالْه احبصرَ مفَزَه فالْخَو بلْبتَج زْنَ ورَ الْحتَشْع87البالغه، خطبه (نهج »فَاس( 

الوسـائل،   (مسـتدرك  »أَنْفَعهم للنَّـاسِ « اسِ إِلَی اللَّه قَالَ:سئلَ رسولُ اللَّه (ص) منْ أَحب النَّ

 )390، ص12ج

ه و أَدخَـلَ     « قَالَ رسولُ اللَّه( ص): الْخَلْقُ عیالُ اللَّه فَأَحب الْخَلْقِ إِلَی اللَّه منْ نَفَـع عیـالَ اللـَّ

 )164، ص2(کافی، ج »علَی أَهلِ بیت سرُوراً
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قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ: الْخَلْقُ عیالی فَأَحبهم إِلَی أَلْطَفُهم بِهِم و أَسـعاهم فـی   « الَ الصادقُ(ع):قَ

جِهِمائو199، ص2(کافی، ج »ح{  

ه ِ ، ونَصح الُمۀِ أحب المؤمنَینَ إلَى اللّه ِ من نَصب نَفسه فی طاعۀِ اللّ « قَالَ رسولُ اللَّه(ص):

  )213،ص2ورام،ج (مجموعه » نَبِیه ، وتَفَکَّرَ فی عیوبِه ، وأبصرَ وعقَلَ وعملَ

  راه محبوب شدن نزد خداوندـ 

چه کنیم که خدا دوستمان داشته باشـد؟ همـان طـور کـه بیـان شـد در آیـات و روایـات         

آنها صـفاتی بـود کـه دلیـل حـب و بغـض       محبوبان و مبغوضان خداوند نام برده شدند. که در 

خداوند بود. طبیعتا تالش براي رسیدن به صفاتی که در محبوبان الهی نام بـرده شـد و دوري   

تواند مـا را در ایـن مسـیر کمـک      از صفاتی که در میان صفات مبغوضان الهی نام برده شد می

  نماید.

وره مبارکه آل عمران اسـت  س 31اما مهمترین راهنماي ما براي رسیدن به این هدف، آیه 

داریـد، از مـن    اگر خدا را دوست مـى «فرماید که به مردم بگو:  که خطاب به پیامبر رحمت می

پیروى کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربـان  

 »است.

بکُم اللّه و یغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم و اللّـه غَفُـور رحـیم[آل    قُلْ إِنْ کُنْتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعونی یحبِ

  ]31عمران/

خداوند صریحا مهمترین عامل دوست داشتن خود را تبعیت مردم از دسـتورات پیـامبرش   

  داند. می

  آثار محبوب شدن نزد خداوند:ـ 

  از کجا بفهمیم که خدا ما را دوست دارد؟

  خدا کسی را که دوست دارد چه کارهایی برایش می کند؟   »اذا احب اهللا عبداً«
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  ، به ذهنش می اندازد که عبادت کند، مـثالً پـاي شـیر ایسـتاده، خـدا     »اَلهمه الطّاعه« -1

او را دوست دارد و می گوید: تو که پاي شیر هستی، آب هم مصرف می شود، صورتت را هـم   

  ت را بشـویی، خـوب قصـد وضـو کـن،      که می خواهی بشوري، خوب تو که می خـواهی صـورت  

به او الهام می کند تو که آب را می خواهی بریزي، خوب نیت وضو کـن، مـی شـود بـا وضـو،      

  یعنی خدا چیزي به ذهنش می اندازد که عبـادت کنـد. تـو کـه پـول مـی خـواهی بینـدازي         

  در صندوق، چرا براي سالمتی خودت، براي سالمتی همه مسلمانها.

کسی که خدا او را دوست دارد، خـدا او را آدم قـانعی مـی کنـد، بلنـد      » ناعهه القملزَاَ« -2

  کند، می گوید: همین که هست بس است.پروازي نمی

  ، کسی که خدا دوستش دارد او را در دین فقیهش می کند.»فَقَّهه فی الدین« -3

مـن بـا   «، کسی که خدا دوستش دارد یک نفس آرامی به او می دهـد،  »قواه بِالیقین« -4

  ، دلش آرام است، حاال هیجانی نیست. »دلی آرام و نفسی مطمئن

5- »رقلب سالم به او می دهد، کینه در او نیست. قلب سلیم، قلبی اسـت  » ه قلباً سلیماقَز

  ها را ...  که، نخواسته باشد فتنه

، یادش می دهد کـه رشـدش در   »هشدر هملهخلقاً قویما قلباً سلیما اَ«سلیم چیست؟  قلب

ــا     ــیم، ام ــژوهش مــی کن ــه هــم پ ــیم، در کتابخان ــا تحقیــق مــی کن   چیســت؟ بســیاري از م

در این پژوهش هیچ رشدي نیست، ما کارهایمان باید پیام داشته باشد. اگر درس مـی خـوانی   

خواننـد کـه ایـن     هـایی در دانشـگاه درس مـی    بعضی رشته این درس به چه دردي می خورد؟

رشته به درد این جوان نمی خورد، می گوید حاال این جا قبول شـده ام مـی روم مـی خـوانم،     

مدرك که دارد. حاال اگر مدرك سگ شناسی هم بود، تو باید بـروي لیسـانس سـگ شناسـی     

  ست یا نه؟ نیـاز خـودت هسـت    بگیري؟ آخه ببین این رشته به ذوقت به فکرت، نیاز جامعه ه

  یا نه؟ مشکلی حل می کنی یا مشکل حل نمی کنی.
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  کسی که خدا دوستش دارد به ذهنش می انـدازد کـه بنـدگی خـدا را بکنـد، بـه ذهـنش        

  بـا پـول    ،بـا پـول ربـا   کـه  می اندازد که همین که دارد قناعت کند، وام نگیرد، گدایی نکنـد،  

، بعـد آنوقـت، در بـدهی اش    کنـد را شـیک   اش پشت خانـه  د تاوام از این و آن قرض می کن

مجموعـه  نـرم افـزار   ( .، و به انسانیت خود، خفّـت داضطراب است، یعنی به جماد، جال می ده

  آثار، قرائتی)

 حب به خدا ـ 

ـ ح اشد انوآم والذینَ«فرماید:  خدا از ما توقع حب کامل و اشد را دارد و می بیعنـی  »: لـه ا ل

  ها تحت الشعاع این حب قرار دارند.دیگر در آن تاثیر ندارد. و همه حبهاي حب

خدا چون غیور است حب به غیر را تاب ندارد و کسانی را کـه ادعـاي محبـت او را دارنـد     

ان کنـتم  « :فرمایـد دهد تا گفته خود را به اثبات برسـانند. آیـه شـریفه مـی    مورد ابتال قرار می

گویـد اگـر راسـت    ن استفاده شده اسـت کـه مـی   آدر این آیه شریفه از » یتُحبونَ اهللاَ فَاتّبِعون

گویید که خدا را دوست دارید پس ... . و در اینجاست که انسان باید محبت خود را به خدا  می

دهد کـه ادعـاي حـب    به نمایش بگذارد. و ملزومات حب را رعایت کند. زیرا این آیه نشان می

تـا  «و » تـا «متّصـل بـه   » اگـر » «ان کنتم تُحبونَ اهللاَ فَاتّبِعونی«کافی نیست و ملزوماتی دارد. 

و اگر دوست داشتنتان ». تا موقعی که اینچنین است دوستش دارم«نیست که بگویید » زمانی

گویـد  اش تبعیت است. جالب اسـت کـه خداونـد نمـی    مشروط نیست و حب کامل است الزمه

مبر کنید. الزمه تبعیـت از پیـامبر دوسـت داشـتن     گوید تبعیت از پیاتبعیت از خدا کنید. می

خواهد ما رسولش را دوست داشته باشیم و به اعمـالی هـم کـه محبـوب     پیامبر است. خدا می

  اوست عمل کنیم.
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  عوامل ازدیاد حب الهی* 

اما چه عواملی در ازدیاد حب الهی تاثیر دارد و چه کار بکنیم که عالقه مان به خدا تقویت 

 در ذره ذره لحظات زندگیمان درك کنیم؟شود و خدا را 

نهایـت   شناخت خدا و غیرخدا: بدانیم عظمت و بزرگی، مهربانی و قدرت و کماالت بـی  -1

  باشند. او را و این که غیر او ضعیف و ناتوان می

کنی. و اگـر خـدا را بشناسـی و بـه خـدا      خدا را به همان اندازه که بشناسی عالقه پیدا می

و رابطه خودت و خدا را درست کنی، خدا رابطـه تـو بـا دیگـران را اصـالح      عالقه داشته باشی 

  خواهد کرد.

اي پفک و چند هزار تومان را بدهی، پفک را محبت فرع معرفت است. مثال اگر به یک بچه

 کند.کند. اما پول را درك نمیانتخاب خواهد کرد. چون پفک را درك می

د: محبت مـرا در دل مـردم قـرار بـده. حضـرت      ها: خداوند به موسی(ع)فرمو یاد نعمت -2

  )484(أمالی طوسی، ص» اذکر لهم نعمائی علیهم«سؤال کرد چگونه؟ خداوند فرمود: 

ذکـر خلقـی نعمـایی و احسـن     «فرمایـد:  خداوند در حدیث قدسی خطاب به داود نبی می

الیهم و حببنی الیهم فانه ال یحبلّون ان اَا منَحس لیهما«  

مـد شـروع کـن    آداود نعمتهاي من را براي خلق بشمار. اگر یکـی بـه سـراغت     فرماید:می

فرمایـد شـما حتـی اگـر بخواهیـد       طوري که قـرآن کـریم مـی    .نعمتهاي من را براي او بشمار

و محبت آنها را به سمت مـن جلـب    نعمتهاي مرا بشمارید نخواهید توانست چه برسد به شکر.

مثل پدرو مادرهایی کـه   بندند. و بر نعمتهاي من میاین مردم بعضی وقتها چشمهاشون ر کن.

کَنند ولی این بچه نمی فهمد و توقعـات بسـیار بـاالتري     دارند براي سعادت این بچه جون می

ورزنـد کـه   مردم به کسی عشـق مـی   چرا؟؟ چون مردم این مدلی هستند. فرماید بعد می دارد.

 به انسان محبت کند. بهشان محبت کند. بنابراین از شرایط محبوب اینست که
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ها را نمی بیننـد و خـالق آن را احسـاس     خداوند در قرآن کریم براي افرادي که این نعمت

آیـا بـراى او دو چشـم    « ]8-9فرماید: أَلَم نَجعلْ لَه عینَینِ و لساناً و شَفَتَینِ[بلد/ نمی کنند می

  »قرار ندادیم و یک زبان و دو لب؟

) و جعلْنا نَومکُم سـباتاً  8) و خَلَقْناکُم أَزواجاً (7) و الْجِبالَ أَوتاداً (6أَرض مهاداً (أَلَم نَجعلِ الْ

) و 12) و بنَینـا فَـوقَکُم سـبعاً شـداداً (    11) و جعلْنَا النَّهار معاشاً (10) و جعلْنَا اللَّیلَ لباساً (9(

) و 15) لنُخْرِج بِه حبا و نَباتـاً ( 14) و أَنْزَلْنا منَ الْمعصرات ماء ثَجاجاً (13( جعلْنا سراجاً وهاجاً

  )نبا سوره – 16جنَّات أَلْفافاً ( 

) و شما را 7ها را میخهاى زمین؟! ( ) و کوه6آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! (

) و شـب را پوششـى   9) و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم، (8بصورت زوجها آفریدیم! (

) و بر فراز شما هفت (آسـمان)  11اى براى زندگى و معاش! ( ) و روز را وسیله10(براى شما)، (

زا آبـى   ) و از ابرهاى باران13بخش آفریدیم! ( ) و چراغى روشن و حرارت12م بنا کردیم! (محک

ــازل کــردیم، ( ــراوان ن ــانیم، ( 14ف ــاه بســیار بروی ــه و گی ــا بوســیله آن دان ــایى 15) ت   ) و باغه

  )16پردرخت! (

مـه  هـا، عفوهـا، امـدادها ه    ها، وعده دارد. پاداش بدانیم که او هم ما را بیشتر دوست می -3

غَفَّـار الـذُّنُوبِ،   «گویاي این حقیقت است و بعضی از اسامی خداوند گویاي این مسـئله اسـت:   

ونی أَسـتَجِب   «فرمایـد:  خداونـد در قـرآن کـریم مـی    ». ستَّار الْعیوبِ، غیاثُ الْمسـتَغیثینَ  عـاد

دگان ابراز کند. اما، مـا از  ] او گاه به دنبال بهانه است تا محبت خود را به بن60غافر، آیه»[لَکم

کنیم. او گاه براي اینکه صـداي بنـده محبـوبش را بیشـتر      دادن این بهانه هم به خدا دریغ می

ي محبـوبش را زود نمـی دهـد ولـی      بشنود و به راز و نیاز او گوش فـرا دهـد . خواسـته بنـده    

پسندد  آن را که میدهد تا صدایش را نشنود. اما  اي را که دوستش ندارد زود می خواسته بنده
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دهد تا بیشتر به خدا روي بیاورد و بیشتر او را بخواند. آن کـه در ایـن    ها قرارش می در سختی

 دهند. بزم مقرب تر است جام بال بیشترش می

نیاز: در سوره نمل به این نیاز اشاره شـده اسـت. جـایی کـه هـیچ کـس، تـوان یـاري          -4

توانـد یـاري رسـان باشـد. أَمـنْ       خداوند است که میکنند  رساندن ندارد، و همه ابراز عجز می

وءالس فکْشی و عاهضْطَرَّ إِذا دالْم جِیبکنـد و   کسى که دعاى مضطرّ را اجابت مى« )62نمل/( ی

  »سازد گرفتارى را برطرف مى

 نشانه محبان خدا* 

اد گرفتنـد  اند یعنی فقـط یـ   ها حب به خدا را مثل دوست داشتن سیب زمینی کرده بعضی

کنـیم   تو خیلی خوب و مهربونی.امـا وقتـی نگـاه مـی     .داریم تکه بگویند که خدا خیلی دوست

تو کـه اینقـدر قشـنگ نوشـتی کـه خـدایا        بینیم از تکلیف و آثار عشق چیزي وجود ندارد. می

اصال اثـري از   ت موجود است؟ا این عشق و دوست داشتن چقدر در زندگی دارم و .... تدوست

دارم اما نفـرت نسـبت بـه دشـمنان خـدا در ایـن        تخدایا خیلی دوست گوید نیست. مینفرت 

کتابها دیده نمی شود. خداي به این مهربونی نسبت به اینهمـه ظلـم، غضـب و قهـاریتش بـه      

  »هلِ الدین الّا الحب والبغض«جوش نمیاد؟ لذا امام صادق فرمودند: 

دارم!! اگـر   تعاشق هم وایساده کـه دوسـت   معشوق در حال کتک خوردن است. آقاي مثال

دوسـتت دارم و هـیچ کـاري هـم      ییگویی این یارو رو بزن بره. نه اینکه مـدام بگـو   راست می

ي غربـی نسـبت بـه    بزرگترین مانع دوست داشتن امروز مردم ما این کتابهاي عاشـقانه  .ینکن

هـا و   من در تنهـایی  خداوند است. تماما هم جمالت قشنگ و خوب که خدایا تو خیلی خوبی.

نصـف   اي آقـا امیرالمـومنین ر  خوانم. در حقیقت، مناجات مسـجد کوفـه   در خلوتهایم تو را می

اما بعـدش  ». انت الرّازِقُ و اَنَا المرزوق«خواهد. مثال کرده. و جاهایی که هیچ تکلیفی از ما نمی

فقـط   .یمهدا ما امتحان نمیخدای ویدگمی». انت السلطان و انا الممتحن«آید بگوید که را نمی
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اش هم این است که آقا دلـت پـاك باشـد. تـو فقـط      گوییم دوستت داریم. اصطالح عوامانهمی

عاشق خدا باش. خدا که به اعمال تو نیازي ندارد. تو به محض وصل شدن از عبادات سـاقطی.  

  در حالی که بین محب و محبوب باید مناسبتی باشد. 

  نشانه محبان خدا

  ها چیست؟ هایی دارند. این نشانه ها و نشانه دوستان خدا عالمتاما 

بـه   بخـش سـوم و چهـارم از ایـن    فصـل  ها با حب و بغض خدا (در  تنظیم حب و بغض -1

بررسی آن خواهیم پرداخت که الزمه حب خدا، حب به محبوب خدا و بغض نسـبت بـه انـداد    

  است.)

  دوستی همراه با اطاعت و عمل -2

گویـاي ایـن اسـت کـه عشـق و      » آمنُوا و عملُوا الصالحات«فرماید:  که می تمام آیات الهی

    .خواهد محبت به خدا و رسول و اهل بیت علیهم السالم عمل هم می

تـوان گنـاه کـرد     شود. چگونه می انسان نسبت به کوچکترین ناراحتی محبوبش ناراحت می

زمـه ناراحـت نشـدن او تبعیـت از     در حالی که حرکات کوچک ما هم تحت نظارت خداست. ال

  کند. اوست. و ترك کارهایی که موجبات ناراحتی او را فراهم می

اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت اسـت کـه انسـان بـه حضـرت حـق دارد،       

  همچنانکه امام صادق علیه السالم فرمود:

   لَعمرى فى الْفعالِ بدیعتَعصى الْاله و انْت تُظْهِرُ حبه             هذا            

            طیعم بحنْ یمل بانَّ الُمح               تَهقاً لَاطَعصاد کبکانَ ح لَو   

خدا را نافرمانى کنى و اظهار دوستى او کنى؟! به جان خودم این رفتارى شگفت است. اگر 

ستدار، مطیع کسى است که او را دوست کردى زیرا که دو ات راستین بود اطاعتش مى دوستى

  )259، ص: 16 آثار استاد شهید مطهرى، ج (مجموعه  »دارد.
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چون اگر انسانی دل نبندد صفات را نمی گیرد. لذا  .اطاعت و همسویی است ،از عالئم حب

دهـد بـه    رد و فقط حرکات ظاهري عبادي انجـام مـی  یاگر صفات الهی در انسان شکل نمی گ

ید شک کرد. همچنانکه در روایتی اشاره شده است که مومنین را به زیادي دوست داشتنش با

  صالتشان نشناسید بلکه به امانتداریشان بیازمایید.

مومن به خاطر دلبستگی که به خدا دارد به سمت گناه نمی رود چون گناه یعنـی تـرجیح   

خـورده اسـت    و کسی که دلش به خدا گـره  ؛عامدانه و عالمانه هواي نفس بر خواست محبوب

جایی براي دل بستن به هواخواهی ندارد که بخواهد گناه را بر خواست محبوب تـرجیح دهـد.   

و اگر خطا و گناهی هم از او سر زده یا قبل از حب الهی بوده و یا اینکـه در آن شـرط عمـد و    

آنها  از گناهان قبلی او و از گناهانی که علم و عمد در ،علم نبوده است که خدا به خاطر حبش

  کند. تاثیر نداشته چشم پوشی می

 دهد:  خداوند در سوره آل عمران به این نکته توجه می

ـ    « حر غَفُـور اللّـه و کُمذُنُـوب رْ لَکُمغْفی و اللّه کُمبِبحی یونفَاتَّبِع ونَ اللّهبتُح قُلْ إِنْ کُنْتُمیم «

دارید، از من پیروى کنید! تـا خـدا (نیـز) شـما را      اگر خدا را دوست مى«] بگو: 31[آل عمران/

  دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است.

 »دعوي محبت کسی کـه بینـه نداشـته باشـد پذیرفتـه نیسـت.      «فرماید:  حضرت امام می

سـی  فرمایند ک لذا امام می .»مومن امتحن اهللا قلبه باالیمان« )576 ، ص(کتاب اربعین حدیث

کند باید بینه داشته باشد. باید بتواند ثابت کنـد. و خـدا امتحـان     که دعوي دوست داشتن می

اي  گوید که خدارو دوست داریـم کـه فایـده    وقتی انسانی اطاعت نمی کند و فقط می .کند می

گوید اگر کسی دعوي محبت کند و دروغ بگوید و همسو نشود و اطاعت نکند و  ندارد. خدا می

کنـد کـه مـن خیلـی      شوم و این آقا فکر مـی  متنفر می او رعایت نکند من از الش رحرام و حال

  !!!دوسش دارم
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ي  خوانیم که برخی از مردم که به در خانـه  در روایتی نقل به مضمون از امام صادق(ع) می

فرماید اینقدر بهش بدین که بره گمشه. اصـال دیگـه   اش میروند خداوند به مالئکهخداوند می

 ش!خوام ببینمنمی 

  نترسیدن از مرگ -3

 .شود ترسد زیرا مهمان محبوب می از مرگ نمی

وت إِنْ  « ا الْمـنَّوونِ النّاسِ فَتَمنْ دم لّهل یاءلأَو أَنَّکُم تُممعوا إِنْ زینَ هادا الَّذهقُلْ یا أَی  کُنْـتُم

کنید که (فقط) شما دوسـتان   گر گمان مىاى یهودیان! ا«بگو: ) 6، آیه جمعه(سوره » صادقینَ

گوییـد (تـا بـه لقـاى محبوبتـان       خدائید نه سایر مردم، پس آرزوى مرگ کنید اگر راست مـى 

و به همین علت است که مومنین باکی از شهادت ندارند. زیرا به تعبیر امـام راحـل:   » برسید)!

د اي قـوم کـه علـی مـیلش بـه      بدانی و« :فرماید امیرالمومنین می» شهدا عند ربهم یرزقونند.«

  ».مرگ بسیار شدیدتر از میل کودك گرسنه و تشنه به پستان مادر است

مرگ را وصال و  برد شود لذت می محب واقعی میل به مرگ دارد.وقتی به مرگ نزدیک می

  داند. می

  مرگ اگر مرد است گو نزد من آي

  تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

  او به من عمري ببخشد جاودان

  عوض دلقی ستاند رنگ رنگدر 

ي خـودش و بـا خـانواده و    از لوازم دوست داشتن میل به وصال است. انسانی که بـا خانـه  

دوستان و رفقاي خودش و با شهر و محل خودش آنقدر خو گرفته کـه سـخت اسـت از اینهـا     

  تواند دعوي حب الهی را فریاد کند؟ جدا شود چگونه می

  راز و نیاز و خلوت با محبوب -4
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کسی که محبت خدا در دلش نشسته است. میل به خلوت با خدا دارد. حتی اگر در میـان  

جمع است. دلش جاي دیگري است. و نمی تواند به لهو و لعب بپردازد. مدام دلش حزین یـار  

است و مشتاق زمانی براي خلوت با او. که فرمود: رها کن کسانی کـه دینشـان لهـو و لعـب و     

 )70دنیاست.( انعام، مرامشان خوشگذرانی در 

  رَانَ کَـذَبمنَ عا ابی رَانَ (ع) أَنْ قَالَ لَهمنَ عی بوسم بِه ی اللَّها نَاجیمقُ(ع):کَانَ فادقَالَ الص

یبِه[أمالی صـدوق،  منْ زعم أَنَّه یحبنی فَإِذَا جنَّه اللَّیلُ نَام عنِّی أَلَیس کُلُّ محب یحب خَلْوةَ حبِ

  [356ص

امام صادق (ع): هنگامی که خداوند به موسـی بـن عمـران فرمـود: اي پسـر عمـران دروغ       

کند که مرا دوست دارد و هنگامی که تاریکی شـب را فـرا گرفـت     گوید کسی که گمان می می

مگر نه این خواب یاد مرا از او پوشاند. و مقداري از خواب خود را به راز و نیاز با من نپرداخت، 

 دارد؟است که هر محبی خلوت با حبیبش را دوست می

قَالَ رسولُ اللَّه( ص):إنّ موسی ناجی ربه بالواد المقدس فقال یا رب إنی قـد أخلصـت لـک    

فَـاخْلَع   "المحبۀ منی و غسلت قلبی عمن سواك وکان شـدید الحـب الهلـه فقـال اهللا تعـالی     

کلَیلک من قلبک إن کانت محبتک لـی خالصـۀ و قلبـک مـن     ) أي انزع حب أه12-(طه "نَع

  )459، ص2کمال الدین، ج( المیل إلی من سواي مغسوال

پیامبر فرمود: همانا موسی نجوا کرد با پروردگارش در وادي مقـدس. و گفـت اي پرودگـار    

من، بدرستی که من محبتم را براي تو خالص کردم و قلبم را از غیـر تـو شسـتم. در حالیکـه     

سبت به اهلش محبت شدیدي داشت، خطاب آمد نعلینت را بکن. ایـن کنایـه از ایـن    موسی ن

بود که حب خانواده ات را از قلبت بیرون کن اگر محبت خالص نسبت به من داري و قلبـت را  

  از تمایل پیدا کردن به غیر من بشوي.
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هنمـون  پیامبر اکرم در روایتی به اهمیت ذکر الهی براي کسی که مشتاق خداونـد اسـت ر  

  فرماید:شود و میمی

» عالمۀ حـب اهللا حـب ذکـر اهللا و عالمـۀ بغـض اهللا بغـض ذکـر اهللا       « قَالَ رسولُ اللَّه(ص):

نشانه دوستی خداوند دوست داشتن یاد و ذکر خداست و نشانه بغض  )128االخبار، ص جامع(

  خداوند، دوست نداشتن ذکر خداوند است.

  حب به محبوب خداـ 

دهد کـه اینهـا را    کند و دستور می عده از محبوبها و معشوقها را معرفی میقرآن کریم یک 

    :فرمایندحضرت امام خمینی(ره) در شعرشان اینطور می.باید دوست داشته باشی

  هر که بینم خریدار توست

  من خریدار خریدار توام

ـ  بک و حباللهم الرزقنی ح«فرمایند: رسول خدا می ـ  م ن احبـک و حقربنـی الـی   مـا ی  ب

84، ص 84، ج مجلسی( »کبِّح(  

  خدایا روزي من کن

  حب خودت را -1

  حب آنکه تو را دوست دارد -2

  .کندو حب آنچه مرا به تو نزدیک می -3

ایـن   بدر ،پس چه اشـکال دارد مـا   .کند رویم ما را به خدا نزدیک می ما وقتی به حرم می

چون ما را به دو تا مرقد  ؟ندالحرمین را دوست دارن بین اخیاب مردمحرم را ببوسیم. مثال چرا 

رسـاند.  مـی (ع) و عبـاس   (ع) ؟ چون ما را به حسینمچرا این مرقدها رو دوست دار رساند. می

  دوست داري؟ چون خدا رو دوست دارم. اچرا این دو ر

  .ي انسانی که ولی خداست مستحب است در روایت داریم بوسیدن درِ خانه
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  :گویدی زیباست میشعر باباطاهر خیل

  خوشا آنان که سوداي تو دیدند

  که سر پیوسته در پاي تو دیدند

  به دل بینُم تمناي کسانی

  تمناي تو دیدند ،که اندر دل

 حب به پیامبر و اهل بیت*

گفت اگر تو با این فهم و هـوش   معروف است که یکى از شاگردان بوعلى سینا به استاد مى

گروند، و بوعلى سکوت کـرد. تـا در سـفرى در     مردم به تو مىخارق العاده مدعى نبوت شوى، 

فصل زمستان که باهم بودند، سحرگاه بوعلى از خواب بیدار شد و شاگرد را بیدار کرد و گفت: 

چه بـوعلى اصـرار    ام، قدرى آب بیاور. شاگرد تعلّل کرد و شروع کرد به عذر تراشیدن. هر تشنه

رد بستر گـرم را تـرك کنـد. در همـین وقـت فریـاد       کرد، شاگرد حاضر نشد در آن زمستان س

اللَّه اکْبرُ، اشْهد انْ ال اله الَّـا اللَّـه، اشْـهد انَّ محمـداً رسـولُ      «مؤذن از باالى مأذنه بلند شد که 

اللَّه.«  

بوعلى فرصت را مناسب دید که جواب شاگرد را بدهد. گفت: تو که مدعى بودى اگـر مـن   

کنم مردم ایمان خواهند آورد، اکنون ببین فرمـان حضـورى مـن بـه تـو کـه       ادعاى پیغمبرى 

اى بستر گرم را  اى آنقدر نفوذ ندارد که لحظه اى و از درس من بهره برده سالها شاگرد من بوده

ترك کنى و آبى به من بدهى، اما این مـرد مـؤذن پـس از چهارصـد سـال فرمـان پیغمبـر را        

شده و رفته بر روى این بلندى و به وحدانیت خـدا و رسـالت   اطاعت کرده، از بستر گرم خارج 

آثار استاد شـهید مطهـرى،    دهد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!. (مجموعه  او گواهى مى

  )217، ص: 16 ج

  گوید: ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه مى
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گرفت و  جاى مىشنید مگر اینکه محبت او در دلش  کسى سخن او (رسول اکرم) را نمى« 

(شیفتگان و دلباختگـان)  » صباة«شد. لهذا قریش مسلمانان را در دوران مکه  متمایل به او مى

بیم آن اسـت کـه   » دینِ محمد  نَخاف انْ یصبو الْولید بنُ الْمغیرَةِ الى«گفتند:  نامیدند و مى مى

با الْولید و هو ریحانَۀُ قَرَیشٍ لَتَصبونَّ قَرَیش و لَئنْ ص«به دین محمد بدهد.   ولیدبن المغیرة دل

دل بدهد، تمـام قـریش بـدو دل خواهنـد      -که گل سرسبد قریش است -و اگر ولید» بِاجمعها

فرزندان خـویش را  ». سخنانش جادوست، بیش از شراب مست کننده است«گفتند:  سپرد. مى

ــى   ــى م ــا او نه ــتن ب ــاد  از نشس ــه مب ــد ک ــا    کردن ــود، آنه ــراى خ ــه گی ــخنان و قیاف ــا س   ا ب

نشست و بـا آواز بلنـد قـرآن     را جذب نماید. هرگاه پیغمبر در کنار کعبه در حجر اسماعیل مى

  کردنـد   کرد، انگشتهاى خـویش را در گوشـهاى خـویش فـرو مـى      خواند و یا خدا را یاد مى مى

هـاى   وب او گردنـد. جامـه  که نشنوند، مبادا تحت تأثیر جادوى سخنان او قرار گیرنـد و مجـذ  

پوشاندند که سیماى جذاب او آنهـا را نگیـرد.    کشیدند و چهره خویش را مى خویش بر سر مى

اش و چشـیدن حـالوت    لهذا اکثر مردم به مجـرد شـنیدن سـخنش و دیـدن قیافـه و منظـره      

و سـیره   574/ ص 3(شرح ابن ابى الحدید، چاپ بیـروت، ج  » الفاظش به اسالم ایمان آوردند.

  )94/ ص 2بن هشام، ج ا

  از جمله حقایق تاریخى اسـالم کـه موجـب اعجـاب هـر بیننـده و محقـق انسـان شـناس         

و جامعه شناس است، انقالبى است که اسالم در عـرب جـاهلى بـه وجـود آورد. روى حسـاب       

اى احتیاج به گذشت زمـان   عادى و با ابزار آموزشها و پرورشهاى معمولى، اصالح چنین جامعه

منقرض گردد و از نـو نسـلى جدیـد پـى ریـزى       ،ارد تا نسل کهنه و مأنوس با رذایلد يبسیار

هاى آتش ریشه سوز مفاسـد   ها و کششها نباید غافل بود که همچون زبانه شود، اما از اثر جذبه

  )277، ص: 16 مطهرى، جمرتضی است. (شهید 
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بناى اصلى آن محبـت  از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر 

است. از زمان شخص نبى اکرم که این مذهب پایه گذارى شده است زمزمه محبت و دوسـتى  

جـالل الـدین   » (على و شیعتُه هـم الْفـائزونَ  «بوده است. آنجا که در سخن رسول اکرم جمله 

بینـیم   گرد على مى شنویم، گروهى را در سوره بینه) را مى 7الدر المنثور در ذیل آیه سیوطی، 

باشند. از این رو تشیع مذهب شیفتگى است. تولّـاى آن   که شیفته او و گرم او و مجذوب او مى

حضرت مکتب دلدادگی و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تـاریخ تشـیع   

  با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است.

سـاخت و آنهـا را    همان کسى است که در عین اینکه بر افرادى حد الهـى جـارى مـى   على 

برید، باز هم از او رو برنمـى   زد و احیاناً طبق مقررات شرعى دست یکى از آنها را مى تازیانه مى

  فرماید: شد. او خود مى تافتند و از محبتشان چیزى کاسته نمى

»نِ بِسؤْمالْم شومخَی تضَرَب لىلَوفى هذا عنْیا        یالـد تبـبص لَـو غَضَـنى، وضَنى مـا ابغبانْ ی

لسـانِ النَّبِـى     علـى   انْ یحبنى ما أَحبنى، و ذلک انَّه قُضى فَانْقَضـى   بِجماتها علَى الْمنافقِ على

الی نٌ وؤْمم ضُکغبالی لىقالَ: یا ع انَّه ىقٌالْامنافم کب42(نهج البالغه، حکمت » ح(  

اگر با این شمشیرم بینى مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنى نخواهـد کـرد   

و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا 

: یا على! مؤمن تو را دشمن نـدارد  و بر زبان پیغمبر امى جارى گشته که گفتقضاست که این 

  دارد. و منافق تو را دوست نمى

  على مقیـاس و میزانـى اسـت بـراى سـنجش فطرتهـا و سرشـتها. آن کـه فطرتـى سـالم           

رنجد ولو اینکه شمشیرش بـر او فـرود آیـد، و آن کـه فطرتـى       و سرشتى پاك دارد از وى نمى

احسانش کند، چون على جز تجسم حقیقت چیزى مند نگردد ولو اینکه  آلوده دارد به او عالقه

  نیست.
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مردى است از دوستان امیرالمؤمنین، بافضیلت و با ایمان. متأسـفانه از وى لغزشـى انجـام    

گرفت و بایست حد بر وى جارى گردد. امیرالمؤمنین پنجه راستش را بریـد. آن را بـه دسـت    

  ، خـارجى آشـوبگر، خواسـت    رفـت. ابـن الکَـواء    چکیـد و او مـى   چپ گرفت. قطرات خـون مـى  

  اى تـرحم آمیـز جلـو رفـت      از این جریان به نفع حزب خود و علیه على استفاده کند. با قیافـه 

  برید؟ گفت: چه کسی و گفت: دستت را

نُ   « بـ لـىنینَ عؤْملَى النّاسِ بِالْماو لینَ وجالْغُرِّ الُمح دقائ ینَ ویصالْو دیمینى سی ابـى  قَطَع

نَ الْجهـالِ، معطـى       ... السابِقُ الى  طالبٍ، امام الْهدى مـ منْـتَقطالِ، الْمالْاب مصادالنَّعیمِ، م نّاتج

... ىفو جاححج ،کِّىم شُجاع ،دادقُ بِالسالنّاط و 40، ج مجلسی( » الزَّکاةِ ... الْهادى الَى الرَّشاد ،

  )282و  281صص 

تـرین مـردم    ام را برید سید جانشینان پیامبران، پیشواى سفیدرویان قیامت، ذى حق پنجه

نسبت به مؤمنان، على بن ابى طالب، امام هدایت ... پیشتاز بهشتهاى نعمت، مبـارز شـجاعان،   

انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکـات ... رهبـر راه رشـد و کمـال، گوینـده گفتـار       

  ، شجاع مکّى و بزرگوار با وفا.راستین و صواب

گـویى؟! گفـت: چـرا     بـرد و اینچنـین ثنـایش مـى     ابن الکواء گفت: واى بر تو! دستت را مى

  اش با گوشت و خـونم درآمیختـه اسـت؟! بـه خـدا سـوگند        ثنایش نگویم و حال اینکه دوستى

  )41 -40صص شهید مطهري، که نبرید دستم را جز به حقى که خداوند قرار داده است. (

  از پیغمبر نیز راجع به محبت و دوستى على روایات بسیارى رسیده است:

  و فرمود: (ع) کند که پیغمبر خطاب کرد به على . ابن اثیر نقل مى1

یا على! خداوند تو را به چیزهایى زینت داد که پیش بندگان او زینتـى از آنهـا محبـوبتر    « 

مند شوى و نه آن از  که نه تو از دنیا چیزى بهرهنیست: کناره گیرى از دنیا؛ آنچنان قرارت داد 

تو. به تو بخشید دوستى مساکین را؛ آنان به امامت تو خشنودند و تو نیز به پیروى آنان از تـو.  
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  ات راسـتین باشـد، و واى بـر کسـى      خوشا به حال کسى که تو را دوست بـدارد و در دوسـتى  

  )23ص  ،4، ج اثیر ابن» (که با تو دشمنى کند و علیه تو دروغ گوید.

دوسـتى علـى ایمـان اسـت و دشـمنى وى      «کند که پیغمبر فرمـود:   . سیوطى روایت مى2

  )156ص  ،6(سیوطى، ج » نفاق.

آیا راهنمایى کنم شما «کند که پیغمبر خطاب به انصار کرد و فرمود:  . ابونعیم روایت مى3

شـوید؟ گفتنـد: آرى یـا رسـول     هرگز گمراه ن  را به چیزى که اگر بدان چنگ بزنید، بعد از من

دوستش بدارید به دوستى من و احترامش کنید به احترام من، که  اللَّه! فرمود: این، على است.

) 63ص  ،1، ج ابـو نعـیم  » (خداوند به وسیله جبرئیل فرمانم داد که این را براى شـما بگـویم.  

باشـد   از نود روایت مـی در کتب معتبر اهل سنت متجاوز . روایات در این باب بسیار زیاد است

همه در موضوع دوستى و محبت امیرالمؤمنین است. در کتـب شـیعه نیـز روایـات بسـیار       که

  بحـاراالنوار، چـاپ جدیـد، بـابى در حـب       39زیادى وارد شده است و مرحـوم مجلسـى در ج   

 و بیست و سه روایت نقل کرده است و بغض امیرالمؤمنین منعقد کرده است و در آن باب صد

  اند کـه در آن روایـات نگـاه بـه چهـره علـى        و نیز اهل سنت روایاتى از پیغمبر اکرم نقل کرده

  و سخن فضایل على، عبادت شمرده شده است:

  کند که گفت: . محب طبرى از عایشه روایت مى1

بیـنم کـه بـه     کرد. گفتم: پدر جان! تو را مـى  پدرم را دیدم به صورت على بسیار نگاه مى« 

نگرى. گفت: دخترك! از پیغمبر خدا شنیدم که گفـت: نگـاه بـه چهـره      یار مىصورت على بس

  )219ص ، 2، ج محب الدین طبري» (على عبادت است.

  بهتـرین بـرادران مـن علـى اسـت     «کند که پیغمبر گفت:  . ابن حجر از عایشه روایت مى2

، جر هیثمیابن ح» (و بهترین عموهاى من حمزه است، و یاد على و سخن از او عبادت است. 

  )74ص 
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على محبوبترین افراد بود در پیشگاه خدا و پیغمبـر، و قهـراً بهتـرین محبوبهاست.(شـهید     

  )281، ص: 16 مطهرى، ج

ه   یـو پیغمبـر  37اش خواسـت (ابـراهیم/    همین عالقه و محبت است که ابراهیم بـراى ذر (

نـان کـه از روایـات    ) و آنچ23/  خاتم نیز به دستور خداوند براى خویشانش طلب کرد (شـورى 

  آید، روح و جوهر دین غیر از محبت چیزى نیست. برمى

در محضر امام باقر علیه السالم بودم. مسافرى از خراسان که آن راه «گوید:  برَید عجلى مى

دور را پیاده طى کرده بود به حضور امام شرفیاب شد. پاهایش را که از کفش درآورد شـکافته  

. گفت: به خدا سوگند من را نیاورد از آنجا که آمدم مگر دوستى شما شده و ترك برداشته بود

اهل البیت. امام فرمود: به خدا قسم اگر سنگى ما را دوست بدارد، خداوند آن را با ما محشـور  

شیخ عباس »(آیا دین چیزى غیر از دوستى است؟» و هلِ الدینُ الَّا الْحب«کند و قرین گرداند 

  »)حب«، ماده 201ص ، 1، ج قمی

مردى به امام صادق علیه السالم گفت: مـا فرزنـدانمان را بـه نـام شـما و پـدرانتان اسـم         

و هلِ الدینُ الَّـا  «گذاریم. آیا این کار، ما را سودى دارد؟ حضرت فرمودند: آرى به خدا قسم  مى

بمگر دین چیزى غیر از دوستى است؟ سپس بـه آیـه شـریفه:    » الْح» انْ کُنْـتُم    ونَ اللَّـه بـتُح

اللَّه کُمبِبح259، ص 16 آثار استاد شهید مطهرى، ج استشهاد فرمود. (مجموعه » فَاتَّبِعونى ی(  

صعصعۀ بن صوحان عبدى یکى از دلباختگان على بود؛ از کسانى بود کـه در آن دل شـب   

ردنـد و بـدنش   در مراسم دفن على با عده معدودى شرکت کرد. پس از آنکه حضرت را دفن ک

را خاك پوشانید، صعصعه یک دست خویش را بر قلبش نهاد و با دسـت دیگـر خـاك بـر سـر      

ات نیرومنـد و جهـادت    مرگ گوارایت باد! که مولـدت پـاك بـود و شـکیبایى    «پاشید و گفت: 

ات نازل گشتى و او تـو   ات دست یافتى و تجارتت سودمند گشت. بر آفریننده بزرگ. بر اندیشه

پذیرفت و مالئکش به گردت درآمدند. در همسایگى پیغمبـر جـایگزین گشـتى و     را با خوشى
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رسیدى و از کاسه لبریـزش    خداوند تو را در قرب خویش جاى داد و به درجه برادرت مصطفى

  آشامیدى.

خواهیم که از تو پیروى کنیم و به روشهایت عمـل کنـیم، دوسـتانت را دوسـت      از خدا مى

  بداریم و در جرگه دوستانت محشور گردیم. بداریم و دشمنانت را دشمن

دریافتى آنچه را دیگران درنیافتند و رسیدى به آنچه دیگران نرسیدند. در پیشگاه بـرادرت  

  پیغمبر جهاد کردى و به دین خدا آنچنانکه شایسته بود قیام کردى تا سنتها را بر پـا داشـتى   

  بر تو باد بهترین درودها!.و آشوبها را اصالح نمودى و اسالم و ایمان منظم گشت. 

به وسیله تو پشت مؤمنان محکم شد و راهها روشـن گشـت و سـنتها بپـا ایسـتاد. احـدى       

فضایل و سجایاى تو را در خود جمع نکـرد. نـداى پیغمبـر را جـواب گفتـى. بـه اجـابتش بـر         

اش شـتافتى و بـا جـان خـویش حفظـش کـردى. بـا شمشـیر          دیگران پیشى گرفتى. به یارى

در مراحل ترس و وحشت حمله بردى و پشت ستمگران را شکستى. بنیانهـاى شـرك   ذوالفقار 

و پستى را در هم فرو ریختى و گمراهان را در خاك و خون کشـیدى. پـس گوارایـت بـاد اى     

  امیرمؤمنان!.

  نزدیکترین مردم بودى به پیغمبر. اول کسى بودى که به اسـالم گرویـدى. از یقـین لبریـز     

] و نصیبت از خیر بیشتر بـود. خداونـد مـا را از اجـر      ه فداکارتر [بودىو در دل محکم و از هم

ات کلیـد خیـر    مصیبتت محروم نکند و پس از تو ما را خوار نگرداند. به خدا سوگند که زندگى

بود و قفل شر، و مرگت کلید هر شرى است و قفل هر خیرى. اگر مردم از تو پذیرفتـه بودنـد،   

  »بارید اما آنان دنیا را بر آخرت برگزیدند. ایشان مىنعمتها بر  از آسمان و زمین

آرى، دنیا را برگزیدند و در مقابل عدل و عدم انعطاف على تاب نیاوردنـد و عاقبـت دسـت    

  در آمد و على را شهید کرد.ب جمودها و رکودها از آستین مردمى
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  والء و محبـت  على علیه السالم در داشتن دوستان و محبانِ سر از پا نشـناخته کـه در راه   

انگیز آنها  هاى شگفت و جالب و حیرت دار رفتند، بى نظیر است. تاریخچه او سر دادند و بر سر

  صفحات تاریخ اسالم را مفتخر سـاخته اسـت. دسـت جنایـت ناپاکـانى از قبیـل زیـادبن ابیـه         

ن بـه  و پسرش عبیداللَّه و حجاج بن یوسف و متوکل و در رأس همه اینها معاویۀ بن ابى سـفیا 

، 16 آثـار اسـتاد شـهید مطهـرى، ج     رفق آلوده است. (مجموعه هاى انسانیت تا م خون این زبده

  )286ص: 

ابن سکّیت؛ از علما و بزرگان ادب عرب است و هنوز هـم در ردیـف صـاحب نظـران زبـان      

شود. این مرد در دوران خالفـت متوکـل عباسـى     عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده مى

زیسته (در حدود دویست سال بعد از شهادت على). در دستگاه متوکل متهم بود که شیعه  مى

و برجسته بود، متوکل او را به عنوان معلم فرزندانش انتخاب کـرد.   است اما چون بسیار فاضل

هاى متوکل به حضورش آمدند و ابن سکّیت هم حاضر بود و ظاهراً در آن روز  یک روز که بچه

امتحانى هم از آنها به عمل آمده بود و خـوب از عهـده برآمـده بودنـد، متوکـل ضـمن اظهـار        

که شنیده بود تمایل بـه   -ر] سابقه ذهنى که از او داشترضایت از ابن سکّیت و شاید [به خاط

  از ابن سکّیت پرسید: ایـن دو تـا (دو فرزنـدش) پـیش تـو محبوبترنـد یـا حسـن          -تشیع دارد

  و حسین فرزندان على؟ ابن سکّیت از این جملـه و از ایـن مقایسـه سـخت برآشـفت. خـونش       

یده اسـت کـه فرزنـدان خـود را بـا      به جوش آمد. با خود گفت کار این مرد مغرور به جایى رس

ام. در  کند! این تقصیر من است که تعلیم آنهـا را بـر عهـده گرفتـه     حسن و حسین مقایسه مى

مراتب از این دو تـا و از پدرشـان نـزد مـن       جواب متوکل گفت: به خدا قسم قنبر غالم على به

  گردنش درآورند. محبوبتر است. متوکل فى المجلس دستور داد زبان ابن سکّیت را از پشت

اختیـار جـان خـود را در راه مهـر      شناسد که بى تاریخ، افراد سر از پا نشناخته زیادى را مى

  )234، ص 16 آثار استاد شهید مطهرى، ج اند. (مجموعه  على فدا کرده
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 نتـان در مجلس حاکم وقت بود که اون حاکم گفت: شنیدم شما بـه یارا (ع) آقا امام صادق 

دوست دارنـد.   اشما ر ودشتونند. با دو سه جمله معلوم میگفتید تقیه کنند. ولی اینها که نمی

امام صادق(ع) فرمود: به خاطر شدت محبتشونه. باید بگن حرفشونو. (هنر و حماسـه، علیرضـا   

  پناهیان)

ـ  م وکُمن سـالَ مل لمانی س«خوانیم: در زیارت عاشورا می حرب ـ ل م ن حـارکم بو و ـ لـی ل ن م

ها را بـا حـب بـه اهـل     دهد که دوستی و بغض این فراز از زیارت عاشورا به ما یاد می». مواالکُ

و با کسـی کـه بـا ایـن      ،بیت باید تنظیم کرد و با کسی که با این خاندان دوست است دوست

خاندان دشمن است دشمن باشیم. زیرا عاشورا روز جدایی و روز فرقـان اسـت و حسـین مـرز     

دلدادگی خـود را   ،ق و باطل را روشن کرد و اینچنین است که محبان حسین در سراسر دنیاح

  کشـند و در طـول تـاریخ بـراي زیـارت آن حضـرت از دسـت و پـا و جانشـان نیـز            به رخ مـی 

گذشته اند و در این سالها اربعین حسینی را به روز نمایش دلدادگی خود مبدل ساخته اند. تا 

  که منتظر منتقم خون حسین هستند.  با صداي رسا بگویند

اي دارند. امام زمان علیه السالم گویا  منتقمی که خود محبوب عالمیان است و جایگاه ویژه

هم همـین طـور   دیگر بیش از امامان دیگر ما مامور به دلبري هستند، نه در این دنیا، در دنیا 

خواهد بود. نه به خاطر این کثرت خواهد بود. نه به خاطر غیبت، بعد از حضورشون هم همین 

هاي مومن به والیـت کمتـر از ایـن    هایی که جمعیتجمعیت، با رعایت تناسب نسبت به زمان

ها رو این  بودند، باز اکثریت با اوست به این معنا که اگر ما در زندگی عادي روزمره رزق بعضی

هـا   ش بـده، بـه بعضـی   هـا صـداي خـو    دیده باشیم که پول، خدا بیشتر بهشون بده، به بعضـی 

محبوبیت بیشتر بده، در بین امامان ما بنا بر این است که به امام زمان علیه السالم محبوبیـت  

  بیشتري داده بشود.
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امام زمان علیه السالم در بهشت و رضوان الهی طاووس اهل الجنـه نامیـده شـدند، یعنـی     

ت زیبـارو تـر از همـه    بهشتیان که همه خوش آب و رونق هسـتند، اولیـاي خـدا کـه در بهشـ     

ــا در میــان همــه ــدگان زیبــا بگیــریم، امــام    هســتند. ام   ي اولیــاي خــدا کــه اگــر بســان پرن

  زمـان علیــه السـالم طــاووس اهـل بهشــت اسـت. تــو بهشـت هــم ایـن داســتان ادامـه پیــدا        

  خواهد کرد ...

ام کسی از اصحاب امام حسن عسکري علیه السالم، از نوادر کسانی بود که به محضر آقا ام

ن بود. بعد از اینکه این دیـدار  ازمان رسید، در سن خردسالی، شاید حضرت چهار یا پنج سالش

خـدمت امـام    امطلبـی ر  کپیدا کرد، برگشت یـ  ان حاصل شد و توفیق این زیارت رابراي ایش

شـما ارادت   .حسن عسکري علیه السالم عرضه داشت گفت: آقا مـن خـدمت شـما ارادت دارم   

مت پدر بزرگوار شما هم ارادت داشتم و محبت من و خلـوص محبـت مـن    نید. خدامید امن ر

نسبت به شما اهل بیت براي شما آشکاره، اما آقا من بعد از دیدن مهدي شما، عالقه بیشـتري  

ــت بـــدي           ــعله ور شـــده عالمـ ــه شـ ــقی کـ ــن آتـــش عشـ ــردم. ایـ ــدا کـ ــه او پیـ   بـ

ـ لُّکُ«، در وجود من نباشه؟ خوب چون ما معتقدیم ائمه هـدي علـیهم السـالم    ه ـ  م نـور دواح .«  

  از نظر حجیت داشتن کالمشون براي ما و مقام نورانی شـون تفـاوتی بینشـون قائـل نیسـتیم.      

این عالقه قلبی که افزایش پیدا کرده بود رو پرسش کرد. امام حسـن عسـکري علیـه السـالم     

  فرموده باشـند کـه مـا اهـل بیـت خودمـون هـم همـین طـور هسـتیم. خـوب بناسـت امـام              

  ان علیه السالم دلبري بیشتري بکنند.زم

  در روایات هست در آستانه ظهـور یـا بعـد از ظهـور، هـر دو نـوع روایـت هسـت، محبـت          

  هـا فـراوان تـرین محبتـی اسـت      امام زمان علیـه السـالم و ذکـر او بـا حـالوت بـر سـر زبـان        

هـم   . بعد از ظهور حضرت، مـردم یـک کلمـه بـه    ودش ها و جامعه بشري یافت می که در جان 

خیـزي نـام و یـاد و ذکـر      نشـینی و بـر مـی    میگن که آقا فرمودند ... همه جا و هر کجا که می
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حضرت هست. قبل از ظهور حضرت همه جا نام و یاد و ذکر حضرت هست. آتشـی کـه در دل   

زیـز علـی ان   ع«: ذاکران حضرت هست، در دعاي ندبه در فرازهاییش، زبان حالش بیـان شـده  

  ، مردمـان بـه یـاد تـو نباشـند.      که در جایی است براي من سخت... »  ابکیک و یخذلک الوري

، متبـرك  دم باشـ متـرنّ لبشـان  نم تحمل کنم. باید همه به ذکر تو اتو تو رو رها کنند. من نمی

  با نواي گرم صدا زدن تو ...  ودن باید مدام نوازش بششاو گوش .ناوجودش دباش

کسـی غافـل از آن حضـرت     دمهدویت که ببینـ این قابل تحمل نیست براي یک مومن به 

. در واقـع دعـاي ندبـه یـک     دي اهل عالم معرفی کن به همه اد یار دلبر خودش رهاست. میخوا

دهد که حـب   مرام نامه است براي اهل مهدویت و عالقه مندان به وجود حضرت ... و نشان می

ـ    در یک قسـمتی از د  به امام زمان نمی تواند یک محبت پنهان باشد.    د:عـاي ندبـه صـدا میزن

 »هرا در ایـن  آیا کسی هسـت کمـک بکنـه مـن    » ن معین فاطیل معه العویل و البکاء ... ل م 

  نم ادامه بدم. (عصر بیان معنوي، علیرضا پناهیان)اتو تنهایی نمی رگریه کردن؟ من دیگ

  دوست داشتن دیگران*

دارد و این صـفت الهـی در    مومنین دیگران را دوست دارند. زیرا خداوند بندگان را دوست

-کنند که گـویی هـزار سـال اسـت شـما را مـی      آنها تجلی کرده است. چنان با شما رفتار می

کننـد. کـه البتـه شـرط     شناسند و از همه بیشتر شما را دوست دارند و بـه شـما محبـت مـی    

داشتن صالحیت براي آن شخص است که مغبوض خداوند نباشد و معاند  ،ضروري این مسئله

  »انّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم«شد که در زیارت عاشورا فرمود: نبا

اما مهمترین فایده دوست داشتن دیگران و حب به مردم براي خودمـان اسـت. کـه سـبب     

شود آرامش روانی بیشتري داشته باشیم و کمتر دچار گناه شویم. زیرا کسی که دیگـران را   می

شود. اما کسی که دیگران را دوست دارد دیگر تعدد میدوست نداشته باشد، مرتکب گناهان م
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کنـد و همـه چیـز را    شود و مثل کاتالیزور عمل مـی مرتکب غیبت و دروغ و دیگر گناهان نمی

  کند.اي درست مییک دفعه

در آیه ذیل حب انصار به مهاجرانی را ستوده است که زحمت مهاجرت از مکه به مدینـه را  

و در ایـن راه امـوال خودشـان را از دسـت داده بودنـد تـا پیـامبر        بر خود هموار کـرده بودنـد   

 اسالم(ص) را یاري کنند.

ورِهدونَ فی صجِدال ی و هِمرَ إِلَینْ هاجونَ مبحی هِملنْ قَبالْإیمانَ م و ارؤُا الدوالَّذینَ تَب و * م

م  حاجۀً مما أُوتُوا و یؤْثرُونَ على أَنْفُ هـ کفَأُولئ هنَفْس وقَ شُحنْ یم ۀٌ وخَصاص کانَ بِهِم لَو و هِمس

(یعنی قبل از به دسـت آمـدن غنـایم جنـگ بـا بنـی        الْمفْلحونَ؛ و کسانی از انصار که از قبل

نضیر) مهاجران مکه را جاي دادند و به پیامبر اسالم(ص) ایمان آوردند و در دل خود نیازي به 

م جنگ با بنی نضیر احساس نکردند و مهاجران را بر خود در تقسیم غنایم ترجیح دادند، غنای

سـوره  ( با این که خود به آن نیاز شدید داشتند. هر که طمع خود را نگه دارد، رسـتگار اسـت.  

  )9، آیه حشر

کنند و آنها را دوست ندارنـد. در   اما مبغوضین خداوند کسانی هستند که به مردم ستم می

گوید که کسی را که من دوست ندارم فقط به خدایی من ظلم نمی کند. بلکه  قع خداوند میوا

دارد و مردم را دوسـت نـدارد. معتـدین، مفسـدان، کـافران، ظالمـان،        به مردم نیز ستم روا می

مختال فخور، خوان اثیم، مسرفان، مستکبران، شادي کنندگان مغرور، آشـکار کننـدگان بـدي    

  دارند. مبغوضین الهی هستند که مردم را دوست ندارند و ستم روا می هاي دیگران، جزو

  چرا باید دیگران را دوست داشت؟*

 .ها غرض خلقت خداوند هستند دمآبراي این که این  

چـون اگـر دل او را   . دوست داشتن دیگران براي روابط عاطفی کـه اطـراف او هسـت    

 .بشکنی اطرافیان او را نیز ناراحت کرده اي
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خط قرمز مـن   .زرده ايآچون خود او خودش را دوست دارد و اگر او را بیازاري او را  

 در صحبت کردن با او این است که او ناراحت نشود. 

 فهمد . ارزشهاي یک انسان = این که شعور دارد فهم دارد بعضی مسائل را می 

ست دارد کـه  مانعی که در جهت دوست داشتن دیگران وجود دارد این است که خود را دو

خر عمر یک آشود دیگران را دوست نداشته باشد. بیرون کردن خود خواهی از دل تا  باعث می

ن رها نمی شود. کسی که نـوع دوسـت نباشـد یـا در     آعمل مداوم است و هیچ موقع انسان از 

 کند و یا خیانت. (نفاق و منافق، علیرضا پناهیان) حق مردم خطا می

است. همانگونه که باید مردم را دوست داشته باشـیم، عالقـه    اما حب میان مردم دو طرفه

  داریم که مردم نیز ما را دوست بدارند. اما آیا مردم همه را دوست دارند؟

  راههاي جلب محبت دیگران: چه کنیم که محبوب بشویم؟ *

  تواضع نسبت به مردم   -1

  بذل و بخشش و هدیه   -2

  انصاف در برخورد با مردم   -3

صاف ازعوامل محبوبیت هست. مثال در ماشین نشسـته ایـد، یـک طـرف ماشـین      انصاف: ان

آفتاب است، حاال در تابستان آفتاب اذیت می کنـد، بگوییـد: آقـا ببخشـید، شـما تـو آفتـاب        

نشستید حاال ما جایمان را عوض کنیم، باالخره هر دو مسافریم، حاال شما جایتان یک خـورده  

ا می نشینم. ما آدمهایی را داریم زوار امـام رضـا(علیه   سخت است، من نیم ساعت در جاي شم

السالم) هستند، یک جو انصاف ندارند، می روند سر قبر امام رضا(علیه السالم)، در مسجد می 

نشینند، مثل اینکه ارث پدرش است، سه ساعت می نشیند و بلند نمی شود، می گـوئیم: آقـا   

ند، آنها هم می خواهند در این مکان دو رکعت ها هم دل دار جان این جا مکان کم است، باقی

نماز بخوانند، نخیر من جاي خودم است، آخر کسی که به زوار امام رضا رحم نمی کند چطـور  
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می خواهد خدا به او رحم کند؟ حدیث داریم روز قیامت افرادي در جهنّم جیغ می زنند، خدا 

حـم کـردي؟ تـو بـه زوار امـام      یعنی تو به یـک گنجشـک ر  » هل ترحمت عصفورا«می گوید: 

  رضا(علیه السالم) رحم نمی کنی، چطور می خواهی خدا به تو رحم کند؟ انصاف ندارند

  :فرماید اخالق: افراد خوش اخالق محبوب می شوند. قرآن مى -4

ینُ فَاذَا الَّذى بسأَح ىبِالَّتى ه فَعئَۀُ ادیلَا الس نَۀُ وستَوِى الْحال تَس و   ةٌ کَأنَّـهـداوع نَهیب و نَک

) نیک و بد یکسان نیست. با اخالق نکوتر دفع شر کن که آنگاه آن کـه  34ولى حمیم (فصلت/ 

  .بین تو و او دشمنى است گویا دوستى خویشاوند است

  به احسان توان کرد و وحشى به قید  اى پسر کآدمیزاده صید          ببخش      

  که نتوان بریدن به تیغ این کمند (بوستان سعدي)  عدو را به الطاف گردن ببند                  

بی اعتنایی به مال مردم؛ یعنی چی؟ یعنی زهد. زهـد باعـث محبوبیـت اسـت، کـاري       -5

نداشته باشید به مال مردم، آخه گاهی وقتها می رسد به یک ماشین... ولش کن ماشـین دارد  

شوند به فرش کسی، مثالً می رود به یک مهمانی، فرش را بلنـد مـی کنـد    که دارد، خیره می 

که ببیند دستبافت است یا ماشینی؟ همچین حساس می شود روي زندگی مردم. یک ساعت 

  می بیند، بیا ببینم چیه؟ چند خریدي؟ ول کن دیگر. 

اي  عقده -3حسود است.  -2ندید بدید است.  -1گویند: وقتی به زندگی مردم ور رفتی می

، فردا هم که ساعتش ياست. یا می گویند جاسوس، یا می گویند حسود، یا می گویند عقده ا

گم شد می گوید: فالنی چشمم زد. بی اعتنایی. دنیا مثل سایه است، اگر به سایه پشت کنـی  

  رود. او هم می يکه سایه را بگیر يآید، اما اگر برگردیو بروي، سایه دنبالت م

کـه در بـازار محبـوب     یهـای  ، تمام ایـن يشو ، محبوب مییدهی عمل کنیقول موفا؛  -6

  هستند، کسانی هستند که چکشـان برگشـت نخـورده، یعنـی روزي کـه رفتنـد بانـک، پـول         
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سه شنبه پول، سه شـنبه پـول. آنهـایی کـه چکشـان معتبـر اسـت         يدر بانک بوده، قول داد

  محبوب هستند.

خ   زنند، قدّ دهانش حرف میکه می یحرف کسانی که» الحدیث بمایعرفون« -7 مـ ّزند و قد

  زند.مردم حرف می

اند که اگـر  دوري از رفتار متکبرانه: در حدیث دستور به متکبر نبودن هست ولی نگفته -8

خواهید محبوب باشید باید علم باشد، براي اینکه ما خیلی آدمها داریم کـه باسـوادند ولـی    می

خواهـد کـه    است، باسواد اسـت دلـش مـی    یخاطر اینکه باسواد لوس هیچ محبوبیت ندارند، به

گوید: مردم حـق ندارنـد بـه افـراد      می ش را بکنند، یک آیه در قرآن داریمي اهمه مردم نوکر

حتّی پیغمبر هم حق ندارد، پیغمبر به خاطر اینکه مقام » ما کان لنبی«بگویند نوکر من باش، 

نوکر من باشید، بنده مـن  » کونوا عباداً لی«ه مردم بگوید: نبوت و حکمت دارد حق ندارد که ب

باشید، یعنی پیغمبر هم حق ندارد بگوید: بیا، آب بده مـن بخـورم، بلـه شـما احتـرام بگیـري       

اخـدم  : «در حـدیث داریـم کـه   خوب است، اما او حق ندارد به مردم بگوید برده مـن باشـید،   

به برادرت خـدمت کـن، نگـو مگـر مـن      هاي دوستت را جفت کن، نسبت  یعنی کفش» اخاك

هاي او را هم واکس بـزن، یـا کمکـش     نوکرش هستم، خدمت کن، واکس می زنی خوب کفش

، یعنی اگر او گفت بیا کمک من کن، استخدمک، اگر او خواست تـو  »فان استخدمک«کن، اما 

اگـر او   زیر بار نرو، یعنـی خـودت داوطلبانـه کمکـش بکـن، امـا      » فال«را به خدمت در بیاورد 

  خواست تو را به خدمت وادار کند، یعنی اگر خواست از تو نوکري بکشد، قبول نکن.  

حدیث داریم: نامرد است آن مردي که مهمان به خانه ببرد و بعد بـه مهمـان بگویـد: کـار     

، آب حـوض  ي، بیا ببینیم، ظرفها را هم بشويبکن، جفا کرده کسی که، مثالً شما مهمان کرد

  ینجا را هم جارو کن، سر این شلنگ را بگیر، بابا مگر من نوکر تو هستم؟  را هم بکشیم، ا
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إِنَّ الَّـذینَ آمنُـوا وعملُـوا الصـالحات     «دینداري عامل محبت اسـت، قـرآن مـی گویـد:      -9

  .، اصل محبت هم دست خدا است)96، آیهمریم(سوره سیجعلُ لَهم الرَّحمانُ ودا 

شـوند،  شان این رقمی باشد عزیز مـی کنند که اگر خانه کنند آنهایی که فکر مییاشتباه م

دهند، شما با تغییر خانه و ماشین مردم فحش می شان، ماشینشان،شان، قالی خانهفرش خانه

خواهیـد عزیـز   دهنـد، اگـر مـی   در دلشان فحش می یشنوي، منتهشوي، فحش میعزیز نمی

  است. شوید راهش دینداري است، تواضع

  وام گرفتن در صورت ضرورت و سعی بر قرض نکردن و وام نگرفتن -10

آورد، کار به مـال مـردم نداشـته باشـی، مـردم دوسـتت دارنـد.        بذل و بخشش محبت می

کسانی را مردم در بازار دوست دارند که نسیه نکند، چون نگوید: که حاال کـه از او نسـیه دارم   

عزیـز   یخـواه ، اگر مـی يشوام هم از این بگیرم، ذلیل میخوب یک وام هم از او بگیرم، یک و

گویند عاریه، براي این اسـت کـه   بشوي کار به مال مردم نداشته باش. علت اینکه به قرض می

  کنیم، عزّتمان به فـالن فـرش   عار است؟ چون در گرفتنش آدم باید خجالت بکشد، ما فکر می

کنـیم کـه بـراي رسـیدن بـه آن، بـه       مجبور میو فالن ماشین و فالن خانه است و خودمان را 

  دهیم. (مجموعه آثار، قرائتی)هزاران قرض و وام تن می

دوست داشتن مردم، جزو الزمه آدمیت هر فردي است. و کسی که فاقـد ایـن خصوصـیت    

-اي رسـیده باشد باید عالمت سوال بزرگی را در مقابل دیدگان خود قرار دهد. آیا ما به مرحله

  پرجمعیت ترین شهر دنیاست. اننیم با افتخار بگوییم: قلبمایم که بتوا

  عشق انداد یا معشوق سرابی ـ

یعنـی تـوهم اینکـه    » نـد «یعنی اشتباه گرفتن. » ند«یعنی مشابه. » ند«انداد یعنی چی؟ 

کنی و فکر یعنی سراب. یعنی شما در جاده داري حرکت می» ند«بینی. شما درست داري می

  بینی آب نبوده.روي میرسی اما جلوتر که میب میکنی که به آمی
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  » و منَ النَّاسِ من یتَّخـذُ مـن دونِ اهللا اَنـداداً یحبـونَهم کَحـب اهللا     «فرماید: قرآن کریم می

  .) 165بقره، آیه (سوره 

ها و سرابها را جوري دوسـت دارنـد کـه گـویی     بعضی از مردم هستند که یک سري مشابه

اینطوري دوست دارند. عشقت را به سمتی ببر که به جهنم نروي. چشم بـه هـم بزنـی    خدا را 

بینیـد کـه نـه    شود، یک دفعه میکند. مدام روي هم جمع میبینی که دست و پا کار نمیمی

 توانید دل بکنید.توانید بکنید حتی نمیتنها جبران نمی

تعالی در بزرگترین گناه کبیره کـه  خداوند غیور است و تاب غیر را ندارد. خداوند تبارك و 

حتی در جایی خداوند فرموده کـه مـن    .من خیلی بعید است که اگر توبه نکنی ببخشم :گفته

یعنـی تحمـل اینکـه     بخشم. این گناه شرك است. شرك یعنی شریک گرفتن.این گناه را نمی

  یکی کنارش باشد را ندارد.

فرمودنـد: خداونـد تبـارك و تعـالی صـفات      راجع به زن و مرد از امام سوال کردند و امـام  

خودش را بین زن و مرد به جنسیت تقسیم کرده است. مـن جملـه خداونـد شـریک نخـواهی      

خودش و معشوق بودن خودش را به زن اهدا کرده است. لذا اگر شوهري براي زنش بزرگترین 

  د نمـی توانـد   تواند او را ببخشد اما اگـر بـرایش شـریک ایجـاد کنـ     جنایتها را مرتکب شود می

  او را ببخشد. بعد فرمودند که این صفت حسـادت زن صـفت شـریک نخـواهی خداونـد اسـت       

  که به زن اهدا کرده است. 

فرماید که حضـرت سـلیمان بـه    امام صادق (ع) داستانی را درباره حضرت سلیمان نقل می

رخـت کنـار   هـاي د  زبان حیوانات آشنا بود یک روز دو تا گنجشک داشتند روي یکی از شاخه

ي حضرت سلیمان که مشرف بود به تراسی که حضرت ایستاده بود ایـن گنجشـک نـر و     خانه

-نر داشت ناز مـی گنجشک کردند. گنجشک ماده تو قهر بود و ماده داشتند با هم صحبت می

کنم. بعد گفت  کشید که تورو خدا برگرد. بعد به گنجشک ماده گفت تو هر کاري بگی من می
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گیرم و پـرت   ر االن امر کنی همین االن با نوکم این سلیمان رو با قبه اش میبه جون خودم اگ

ي زمین. سلیمان بـه اینجـا کـه رسـید بهـش گفـت چـرا اینقـدر خـالی           کنم اونطرف کره می

ي زمین!؟  تونی با نوکت تخت و تاج من رو بگیري پرت کنی اونطرف کره بندي.گفت تو می می

عاشقی الف زدن اشکالی نداره. بعد گفت آقا حاال کـه شـما   گفت: آقا اینقدر سخت نگیرید تو 

گذاره. سـلیمان رو کـرد بـه    تشریف آوردید و شنیدید بابا هر چی میگیم حاج خانم محل نمی

گنجشک ماده و گفت چیه بابا؟ مشکلت چیه؟؟ گفت: این میگه عاشق منه اما شنیدم بـا یـک   

گوید که عاشق من است چرا چشـمش  می اي سرو سر داره. و اگر راست ي دیگه گنجشک ماده

گـویم کـه ایـن    دنبال یک نفر دیگر است!؟؟ حضرت گفتند که نه من با علم نبوتم به شما مـی 

بعد که این صحبت تموم شـد   عاشق شماست و انشااهللا با هم خوش باشید و این کارارو نکنید.

  .ماده به قول پیامبر اعتماد کرد و رفتند سر خونه و زندگیشون

ي گنجشک مـاده   گریست از باب این جمله گویند که سلیمان یک چله گرفت و میمی بعد

 !!!که: اگر این عاشق من است چرا چشمش دنبال غیر است

ـ ا نساال و نَّجِال لقتما خَ«انداد یعنی همین. چرا چشمش دنبال انداد است.  » عبـدون یا للّ

رود؟ چرا عمـري  چرا به راه دیگري میاگر خلقش کردم که آدم شود و خودش هم قبول دارد 

کنـد. اغلـبِ عمـر دارد دنبـال     که به او دادم لحظات بسیار بسیار کمی از آن را صرف من مـی 

  رود.هاي دیگر میارباب

  آقا اباعبداهللا فرمودند: 

ن وجـدك، لَقـد خـاب مـن رضَـی دونَـک بـدال        « ا الَّذي فَقَد مـم ن فَقَدك، وم دجماذا و «

  )226، ص95، ج جلسیم(

الهی تو که هستی که اغیار را از قلوب دوستانت ازاله کردي تا غیـر تـو را دوسـت نداشـته     

ي دنیا مال او باشد ولی تو را نداشته باشد و تـو را گـم کـرده باشـد چـه       باشند. کسی که همه
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خواهد  میعالم هستی دنبال چه ي  پیدا کرده است. اما اگر کسی به تو برسد تو مسلط به همه

  بگردد.

اگر قلبت براي خدا باشد یعنی جایگاه خدا در قلب تو باشد پـس خـدا در قلـب توسـت و     

وقتی خدا در قلب توست مرکز قدرت عالم نزد توست بنابراین تو دیگر الزم نیست که به عالَم 

ـ « :روایت داریـم کـه   !!کنند که بهشون نگاه کنیالتماس کنی بلکه عالَم به تو التماس می ن م

  »هلَ اهللاُ له کانَل کانَ

گوید که من مال تو هستم. کسی که دلش را در اختیار خداوند قرار بدهد خداوند به او می

گوید کـه مـن بـا تمـام قـدرت و اختیـاراتم در       کند خداوند میکسی که براي خدا زندگی می

  اختیار تو هستم.

  انواع انداد ـ 

  حب نفس -1 

 مال دنیا -2 

 جنسیمیل و شهوت  -3 

 اهل کفر و شرك -4 

  :اولین نوع انداد

  حب نفس*

کنـد کـه خـدا را دوسـت دارد امـا شـخص       حب نفس به این معناست که شخص فکر مـی 

آید، چون خودت در میانی، و خودت براي خـودت  وقتی حب نفس می خودش را دوست دارد.

  مهمی، نمیتوانی حب خدا را درك کنی.

  نیستمیان عاشق و معشوق هیچ حایل :حافظ

 تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز
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زنـد خـودش را در    میل به دوام و میل به بقاست که زور می ،مهمترین مشخصه حب نفس

دانسـتند   که اولیاء خدا اینگونه نبودند و مرگ را وصال به محبوب مـی  دنیا نگه دارد. در حالی

فرماینـد:  ه. و یا خانم حضـرت زهـرا مـی   الکعب بر و زتفرماید: فُ (ع) میچنانکه امیرالمومنین 

»عفاتی.جل فی و«  

حریص هستند به مانـدن در دنیـا. چنانکـه     ندولی مشخص است افرادي که حب نفس دار

گویید آرزوي مرگ کنید. ولی آنهـا  فرماید: اگر راست میخداوند در جواب ادعاي قوم یهود می

رگز آرزوي مـرگ نخواهنـد کـرد. آنـان نـه      اند هبه خاطر اعمال بدي که پیش از خود فرستاده

ترین مـردم، حتـی حـریص تـر از مشـرکان بـر       کنند بلکه آنها را حریصتنها آرزوي مرگ نمی

  زندگی (این دنیا و اندوختن ثروت) خواهی یافت.

»جِتَلَودحرَم اَنّهالناسِ ص علی حیوة و 96 ، آیه(سوره بقره» کواشرَاَ ذینَالَّ نَم(  

دانـد، سرسـخت    و جالب است که خداوند یهود را که حریص ترین مردم به زنده ماندن می

  برد.  کند و پس از آن نیز از مشرکان نام می ترین دشمن نسبت به مومنان معرفی می

  )82، آیه مائدهسوره لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا (

مند بودن حب نفس بـا دشـمنی ورزیـدن بـه اهـل ایمـان را       خداوند در این دو آیه، رابطه 

  دهد. نشان می

  مال دنیا*

ـ ح المـالَ حبـون  و تُ«فرماید:  کند و می خداوند شدت مال دوستی بعضی افراد را ذکر می اًب 

جخورید. (سـوره فجـر، آیـه     دارید. و میراث ضعیفان را یکجا می و مال را بسیار دوست می »ام

20(  

دنیا آنقدر قابلیت دارد که براي افراد معمولی  .ي مال دنیا هستند فریفتهکسانی که سخت 

 کند. انسان با دنیا برخورد می ،یعنی مشابه خدا و چشمهاي دنیا بین جزو انداد شود براي خدا.
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ست که به لحاظ اینکه عشق بـه دنیـا در فطـرت مـن و تـو      ا فرقش هم این منتها فرقی دارد.

 اهـر ر بعـد م  نـدازه. ا در دل جـا مـی   اآرام آرام مهر خودش ر است، نیست و این عشق اکتسابی

شود که چشمش کور شود و گوشهایش کر شـود   کند و این عشق سبب می تبدیل به عشق می

ـ و حقایق عالَ را بـه جـاي دنیـا     ونـد راحتـی خدا ه م خلقت را درك نکند و به جایی برسد که ب

  .بفروشد

عظیم و موقعیت دنیا در قلبش کبیر باشد آن را به امام علی (ع): کسی که دنیا در نظرش 

 ،(غـررالحکم و دررالکلـم   شـود.  ي بعد ندیم و عبد دنیـا مـی   جاي خدا برمی گزیند و در مرحله

  )2514حدیث 

برد. ندیم یعنی همدم و مونس. بعـد   یعنی دنیا معشوق خودش رو به سمت ندیم بودن می

هاي کاذبی اسـت کـه انسـان را     دنیا از اون معشوق شود به عبد دنیا. که جلوتر رفت تبدیل می

یعنـی   د،کنـ  عبد خـودش مـی   ادنیا تو ر وید کهگ تا عبد خودش نکند رها نمی کند. وقتی می

  اون هست که به تو دستور میده. .یهنی به دنیا دستور بدااینکه تو نمی تو

ه چیـز غافـل   دنیا مظاهري دارد که انسان را از همـ  دنیا فقط اسکناس و چک پول نیست.

حتی آنقدر حب دنیا و حب مال قویسـت کـه انسـان را از سـایر شـهوات و عشـقهاي        کند. می

به شـهوترانی هـم نمـی     که شود ش میا یعنی طرف آنقدر درگیر کاسبی کند. مجازي دور می

رسد و تازه خیلی هم ادعا دارد که ما اینقدر سرمون به کـارمون مشـغوله کـه از ایـن مسـخره      

یـا اینکـه    افتـاده خیلـی هولنـاکتر.    ریک دام دیگـ  در سول بازیها خوشمون نمیاد.بازیها و سو

بـه طـوري    .مقام و مقام پرستیه که به خیلی از شهوات نمی رسـد  بینی طرف آنقدر درگیر می

ما از  .کار ما نیست میگه این جنگولک بازیها و ... .اندد که نرسیدنش رو براي خودش فضل می

گـذاره   بعد روایت هم کنـارش مـی   جنازمون به خونه برمی گرده.. شب سرکاریم 11صبح تا  6

کنه که این کـاري کـه داره اون رو در حـب     بعد فکر می که پیامبر فرمود کار فالن فالن فالن.
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وقتـی   .فقط و فقط کاري فضیلت است که بـراي خـدا باشـد    !!کند فضیلت است دنیا غرق می

دیـن بـه مـا اجـازه نـداده کـه تمـام         اي خدا نیست داري عمـرت رو هـدر میـدي.   این کار بر

 اگناهـانی ر  ود ومیـر  ريطرف سمت چیزهاي دیگ بعد از این زندگیمون رو براي کار بگذاریم.

 کنـه.  نهایت چهار تا شـهوترانی مـی   .که اون شهوترانه هیچوقت مرتکب نمیشه شود مرتکب می

شود کـه بایسـتی یـک     مرتکب می ابا مقامش خیانتهایی ر ،با علمش ،اما این شخص با زبانش

  قرن شهوترانها همه جمع بشوند و بتوانند خیانتها را مرتکب شوند.

ـ  مـاال و  عمزة الذي جملُ زةمیل لکل هو« :کنه که وقتی قرآن کریم توصیه می عدواي »: ةد

  .یعنی حب نفسشمارند. این مال  کنند و می بر کسانی که مالی رو جمع می

-گوید واي. حتما یک چیز مهمی است. خدا که به همین راحتـی واي نمـی  خدا وقتی می

شـود خـداي ایـن    آید. اینجا دنیـا مـی  شود که خدا از این کار خیلی بدش میگوید. معلوم می

  شخص.

  »کال بل تحبون عاجلۀ: «20ي  ي قیامت آیه در سوره 

الزم دارد چشم دنیاخواه است. یعنی کسی کـه  مسیر رفتن به سمت دنیا اولین چیزي که 

  پـذیرد دنبـال نقـد   ش در دنیا برسـد. اصـال قسـطی را نمـی    یها کند به تمام خواستهسعی می

کند که دنیا را پشت سـر   گذارد احساس می گردد. به طوري که وقتی دنیا را پشت سر میمی 

چشم به ایـن آیـه ربـط پیـدا      گذارد. کسی که پایان دنیا برایش پایان لذت بردن است. این می

خواهـد بـه آن برسـد و حتـی     خواهد و همه را هم در دنیا میکه همه چیز را زود می .کندمی

  خواهد ببیند. هاي الهی را هم در این دنیا میپاداش

کند که دنیـا را بـه جـاي    بنابراین در قسمت دوم از انداد، قرآن کریم کسانی را معرفی می

گیرند کسـانی هسـتند کـه در    ل از کسانی که دنیا را به جاي خدا میگیرند و یک مدخدا می

  کنند. رسیدن به مادیات و معنویات عجله می
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انسان به قدري باید دنبال مال دنیا باشد که واقعا الزم دارد وگرنه اگر بیشتر از آن بخواهد 

  کند. اش میسراغ دنیا برود دنیا بیچاره

مظاهر دنیا که براي ملت لذت بخش اسـت بـراي تـو     خواهی محب خدا بشوي بایداگر می

گیري نـزد  کنی، آنجایی که تو قرار و آرام میعادي باشد. آن جایی که تو احساس سیري نمی

  گیري.خداست. تو با خداست که آرام می

  میل و شهوت جنسی*

 فرماید این میل آنقدر بها دارد که اگـر شـما بـه ایـن میـل بهـا بدهیـد بـه        قرآن کریم می

کند. یعنی یک آدمی که خلیفۀ اهللا و جانشین خداسـت و   ي تمام دنیا شما را گرفتار می اندازه

قرار است که بر روي زمین کارهاي الهی انجام دهد. آدمی کـه بـه فکـرش، بـه جسـمش، بـه       

تواند دردهایی را دوا کنـد،  ي زمین محتاجند. آدمی که میلبخندش، میلیونها نفر بر روي کره

خـدایی و فسـاد او را نجـات بدهـد و بیـرون      تواند دست یک نفر را بگیرد و از بییآدمی که م

ــور           ــرایش ثــواب منظ ــرده ب ــردم را زنــده ک ــویی تمــام م ــاورد ماننــد کســی کــه گ   بی

تواند بـراي  شود. انسانی که با چرخاندن زبانش و خارج کردن چند حرف از بین لبانش میمی 

  فهمـد کـی صـبح شـد     کنـد کـه نمـی   رش میخودش درجاتی کسب کند، چنان شهوت درگی

خـورد و  و کی شب؟؟ و دائم هم تشنه است. مثل کسـی کـه استسـقا گرفتـه و دائـم آب مـی      

کشاند. قرآن کریم یـک گزینـه بـراي ایـن      شود و به دنبال خودش میاش برطرف نمیتشنگی

ی شخص کنار گذاشته است. گفته است آقا مراقب باش.اگر به سمتش بـروي دیگـر حـد یقفـ    

  .شويندارد و همینطور باید بچرخی و هیچ وقت هم سیراب نمی

-سی سالت بشه چهل سالت بشه پنجاه سالت بشه، این شهوت دست از سرت برنمـی 

گویند نه بابا فالنی سنی ازش گذشته. در حالی که شـهوتران شـهوترانه.   ها میدارد. بعضی

ي مرگ شـهوت رو  اشد تا لحظهپایان براي خودش در نظر نگرفته. لذا نود سالش هم که ب
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گوید هدف از این قضیه ارضاء است. در حالی که ایـن ارضـاء   کشونه. بعد میبا خودش می

  کند.شود اصال ول نمیموقتیه. باز دوباره شروع می

بپرهیزید از شهوات که چون شهوات به جوشش درآید حکمتهـا   :فرمایدامام کاظم (ع) می

  .سوزدمی

حب الشَّهوات منَ النِّساء والبنـینَ والقَنـاطیرِ المقَنطَـرَةِ مـنَ الـذَّهبِ والفضَّـۀِ       زینَ للنّاسِ «

ــاب  ســنُ المه حنــداهللا عنیا ویــوةِ الــدالح تــاعــرث ذلــک ماالَنعــام والحۀِ ومــو سوالخَیــلِ الم «  

  )14(آل عمران، 

و همیانهـایی از طـال و نقـره و اسـبان      مردم را آرایش حب شهوانی، میل به زنها و فرزندان

دار نیکو و چهارپایان و مزارع در نظر زیبا و دلفریب است. لیکن اینها متاع زندگانی فـانی  نشان

  !و دنیوي است و نزد خدا است منزل بازگشت ابدي

  اهل کفر و شرك* 

  را پیـدا  فرماید: هیچ قومی را که ایمـان بـه خـدا و معـاد دارنـد       خداوند در قرآن کریم می

  هر چند پدران یا فرزنـدان یـا بـرادران     نمی کنی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند.

  .و خویشاوندانشان باشند

ـ قوما یومنون باهللا والیوم االخـر یـواد   دجِال تَ« ون م ن حـاداهللا و ر    هم سـوله و لـو کـانوا ابـاء  

  )22 آیه مجادله،سوره » (تهمشیرَهم او عخوانَهم او ابناءاو اَ

  ي قلبی بین تو و دشمنان دین باعث کم شدن ارتباط قلبـی تـو بـین خـدا      گونه مراوده هر

  ي مسلمان در دلش بغض شرك دارد. شود. یعنی بچه شیعه و خودت می

ـ  اَ بحایاك ان تُ«حضرت امیرالمومنین (ع):  ن عداءاهللا لو تسبیح ودك لغیر اولیاءاهللا فـان م

  )  4015حدیث  ،غررالحکم»(همعحشر م قوماً بحاَ
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  بپرهیز از اینکه عشق دشمنان خدا را در دلت داشته باشـی. چـرا کـه وقتـی عشـق اینهـا      

  کند. را در دل داشتی خداوند تبارك و تعالی در حشر تو را با اینها محشور می 

  »هعاهللا م رهشَح یئاًشَ حبن اَم« :فرمایدامام صادق (ع) می

  کنـد، تـو رو  یک شیء را دوست داشته باشی، خدا تو را با اون شیء محشور مـی اگر حتی 

  میـزان.   در آورنـد  بندنـد و بـا هـم مـی     با همون چیزي کـه دوسـت داري در روز قیامـت مـی     

حاال هر چی بگی که بابا ما این را فقط دوستش داشتیم. دوستش داشتی باید بـا هـم باشـید،    

  کنیم.اعمالشون رو با هم حساب می
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  عشق در قرآن و روایاتحب و  واژه فصل دوم:
  

  بررسی واژه حب در قرآن ـ 

  ]165[بقره: آنها را دوست می دارند چون دوست داشتن خدا» یحبهم کحب اهللا«

  مشتقات حب در قرآن* 

مونَهبحبِ  -  یا ( -حب3ح  (مورد-  هبوا  -حبتُح–  بح- ) َونبمورد )  7تُح–   کُمبِـبحی– 

 مونَهبتُح-  ونَکُمبحونَ ( –یبحمورد)  5ی–   ـاؤُهبأَح-   مهـبحی-  ونَـهبحی  -   ـبوا  –أُحبـتَحاس  

 –حبـب   –حب  -  أَحببت -أَحببت  –محبۀً  –یستَحبونَ  - أَحب -اَحب  –أَحب  –مورد)  3( 

  باشد) مورد آن به صورت ال یحب می 24مورد که  41یحب ( -  لحبِ -  حبه -تُحبونَها 

  واژه 88تعداد واژگان از ریشه حب: 

  آیه 79اي از ریشه حب در آن وجود دارد:  تعداد آیاتی که کلمه

افعـال (اَحـب    کلمه مطلقا به کار نرفته است و همـه از بـاب  در قرآن مجید فعل ثالثى این 

بتَحو یا از باب استفعال و تفعیل (اَس (بحاستعمال شده است ولى مصدر ثالثـى آن   ی (ببح

 چنانکه نقل شد بارها آمده است.

  ع اسـتعمال شـای   در اقرب الموارد گوید: استعمال شایع آن از باب افعال است. قـرآن کـریم  

  ]  195]، [ بقره:56را اختیار کرده است مثل [قصص:
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  مورد از استعمال حب در قرآن کریم در وزن استفعال بوده اسـت. در اقـرب، اسـتحباب     4

  »  استَحبه: اَحبه» را به معنى دوست داشتن گفته و معناى طلب در آن نیست

یعنى: خواست » ء تَحب الشَّىاس«است  ولى به عقیده طبرسى و راغب، طلب در آن ملحوظ

  )  23آن را دوست بدارد (توبه:

اشراب شده است. یعنى: » استَحبوا« معناى اختیار به» على«به نظر راغب در اثر تعدى به 

   . ایمان اختیار کردند بر خود ولى مگیرید پدران و برادران خود را اگر کفر را بر

گذشته و  ه فقط در چهار محل از قرآن آمده یکى آیهمخفى نماند فعل استفعال از این ماد

)؛ استعمال استفعال در ایـن محلهـا    3)، (ابراهیم: 17)، (فصلت:107اند (نحل: بقیه به قرار ذیل

مقابل ایمان، و دنیا در مقابل آخرت، و ضاللت در مقابل  براى آنست که دوست داشتن کفر در

طلبـد و بـر    انسان آن را بر خالف فطرت خود مىفطرى نیست. بلکه  هدایت، یک چیز عادى و

  )32-31کند. (ص: مى خود تحمیل

  آیات *

مونَهبحأَنْداداً ی ونِ اللَّهنْ دذُ متَّخنْ ینَ النَّاسِ مم بِ  وکَح    و لَّـها لبح نُوا أَشَدالَّذینَ آم و اللَّه

 )165 -یرَونَ الْعذاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جمیعاً و أَنَّ اللَّه شَدید الْعذابِ (بقره لَو یرَى الَّذینَ ظَلَموا إِذْ 

کننـد؛ و آنهـا را همچـون     بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى

 دارند. اما آنها کـه ایمـان دارنـد، عشقشـان بـه خـدا، (از مشـرکان نسـبت بـه          خدا دوست مى

  معبودهاشان،) شدیدتر است.  

و آنها که ستم کردند، (و معبـودى غیـر خـدا برگزیدنـد،) هنگـامى کـه عـذاب (الهـى) را         

مشاهده کنند، خواهند دانست که تمامِ قدرت، از آنِ خداسـت؛ و خـدا داراى مجـازات شـدید     

 )165هراسند.) ( است؛ (نه معبودهاى خیالى که از آنها مى
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ولُّوا وجوهکُم قبلَ الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ و لکنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللَّه و الْیـومِ الْـآخرِ   لَیس الْبِرَّ أَنْ تُ

و الْمسـاکینَ و ابـنَ     و الْیتامى  ذَوِي الْقُرْبى  حبه  و الْمالئکَۀِ و الْکتابِ و النَّبِیینَ و آتَى الْمالَ على

یلِ و السائلینَ و فی الرِّقابِ و أَقام الصالةَ و آتَـى الزَّکـاةَ و الْموفُـونَ بِعهـدهم إِذا عاهـدوا و      السب

        ــم ه ــک أُولئ قُوا وــد ــذینَ ص ــک الَّ ــأْسِ أُولئ ــینَ الْب ــرَّاء و ح ــاء و الضَّ ــی الْبأْس ــابِرینَ ف الص  

  )177الْمتَّقُونَ (بقره 

نیکى، (تنها) این نیست که (به هنگام نماز،) روىِ خود را بـه سـوى مشـرق و (یـا) مغـرب      

کنید؛ (و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغییر آن باشد؛ و همـه وقـت خـود را مصـروف آن     

سازید؛) بلکه نیکى (و نیکوکار) کسى است که به خدا، و روز رسـتاخیز، و فرشـتگان، و کتـاب    

اى کـه بـه آن دارد، بـه     امبران، ایمان آورده؛ و مـال (خـود) را، بـا همـه عالقـه     (آسمانى)، و پی

کنـد؛ نمـاز    خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق مى

  بـه هنگـامى    -پردازد؛ و (همچنـین) کسـانى کـه بـه عهـد خـود       دارد و زکات را مى را برپا مى

  کنند؛ و در برابر محرومیتها و بیماریهـا و در میـدان جنـگ، اسـتقامت      مىوفا  -که عهد بستند

گوینـد؛ و (گفتارشـان بـا اعتقادشـان      دهند؛ اینها کسانى هسـتند کـه راسـت مـى     به خرج مى

  )177هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزکاران! (

وا    رَهوا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکُم و عسىأَنْ تَکْ  کُتب علَیکُم الْقتالُ و هو کُرْه لَکُم و عسى بـأَنْ تُح

  بقره) 216شَیئاً و هو شَرٌّ لَکُم و اللَّه یعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ (

  جهاد در راه خدا، بر شما مقرّر شد؛ در حالى که برایتان ناخوشایند است. چـه بسـا چیـزى    

که خیرِ شما در آن است. و یا چیزى را دوست داشته باشـید،   را خوش نداشته باشید، حال آن

  )216دانید. ( داند، و شما نمى حال آنکه شرِّ شما در آن است. و خدا مى
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بلنَّاسِ حنَ لیضَّـۀِ        زالْف بِ ونَ الـذَّه قَنْطَـرَةِ مـالْقَنـاطیرِ الْم نینَ والْب و نَ النِّساءم واتالشَّه  

الْخَی ـآبِ (  ونُ الْم سـح هنْدع اللَّه نْیا ویاةِ الدالْح تاعم کذل رْثالْح الْأَنْعامِ و ۀِ وموسآل  14لِ الْم

  عمران)

  محبت امور مادى، از زنـان و فرزنـدان و امـوال هنگفـت از طـال و نقـره و اسـبهاى ممتـاز         

است؛ (تـا در پرتـو آن، آزمـایش و تربیـت     و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده 

شوند؛ ولى) اینها (در صورتى که هدف نهایى آدمى را تشکیل دهنـد،) سـرمایه زنـدگى پسـت     

  )14(مادى) است؛ و سرانجام نیک (و زندگىِ واال و جاویدان)، نزد خداست. (

ه غَفُـور رحـیم (آل    اللَّ  یحبِبکُم  اللَّه فَاتَّبِعونی  قُلْ إِنْ کُنْتُم تُحبونَ ه و یغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم و اللـَّ

  )31عمران 

  دارید، از من پیروى کنید! تا خدا (نیز) شـما را دوسـت بـدارد؛     اگر خدا را دوست مى«بگو: 

  )31» (و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است.

مقُوا متَّى تُنْفونَلَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حبا تُح     ـنْ شَـیقُـوا مما تُنْف و     ) لـیمع بِـه ه آل  92ء فَـإِنَّ اللـَّ

  عمران)

داریـد، (در راه خـدا)    رسید مگر اینکه از آنچه دوست مى هرگز به (حقیقت) نیکوکارى نمى

  )92کنید، خداوند از آن آگاه است. ( انفاق کنید؛ و آنچه انفاق مى

بتُح أُوالء ها أَنْتُممونَه  ونَکُمبحال ی ا    وإِذا خَلَـو نَّا وقالُوا آم إِذا لَقُوکُم و تابِ کُلِّهنُونَ بِالْکتُؤْم و

  )119عضُّوا علَیکُم الْأَناملَ منَ الْغَیظ قُلْ موتُوا بِغَیظکُم إِنَّ اللَّه علیم بِذات الصدورِ (آل عمران 

دارید؛ اما آنها شما را دوست ندارند! در حالى کـه   که آنها را دوست مى شما کسانى هستید

شما به همه کتابهاى آسمانى ایمان دارید (و آنها به کتاب آسمانى شما ایمان ندارند). هنگامى 

امـا هنگـامى کـه تنهـا     » ایـم!  ایمـان آورده «گویند:  کنند، (به دروغ) مى که شما را مالقات مى



 
 

 75  روایات/.......بخش دوم: حب و عشق در قرآن و 

بـا همـین   «گزنـد! بگـو:    خشم بر شما، سر انگشتان خود را بـه دنـدان مـى    شوند، از شدت مى

  )119» (ها آگاه است. خشمى که دارید بمیرید! خدا از (اسرار) درون سینه

   رِ وـی الْـأَمف تُمعتَناز و لْتُمتَّى إِذا فَشح هبِإِذْن مونَهسإِذْ تَح هدعو اللَّه قَکُمدص لَقَد وع  تُمـیص

رَفَکُم عـنْهم        منْ بعد ما أَراکُم ما تُحبونَ صـ رَةَ ثُـمالْـآخ ریـدنْ یم نْکُمم نْیا والد ریدنْ یم نْکُمم

  )152لیبتَلیکُم و لَقَد عفا عنْکُم و اللَّه ذُو فَضْلٍ علَى الْمؤْمنینَ (آل عمران 

را به شما، (در باره پیروزى بر دشمن در احـد،) تحقـق بخشـید؛ در آن    خداوند، وعده خود 

رساندید؛ (و این پیـروزى ادامـه    هنگام (که در آغاز جنگ،) دشمنان را به فرمان او، به قتل مى

  داشت) تا اینکه سست شدید؛ و (بر سر رهاکردن سنگرها،) در کـار خـود بـه نـزاع پرداختیـد؛      

داشتید (از غلبه بـر دشـمن) بـه شـما نشـان داد، نافرمـانى        مى و بعد از آن که آنچه را دوست

  کردید. بعضى از شما، خواهـان دنیـا بودنـد؛ و بعضـى خواهـان آخـرت. سـپس خداونـد شـما          

  را از آنان منصرف ساخت؛ (و پیروزى شـما بـه شکسـت انجامیـد؛) تـا شـما را آزمـایش کنـد.         

  )152و بخشش دارد. (و او شما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل 

أَنْ یحمدوا بِما لَم یفْعلُوا فَال تَحسـبنَّهم بِمفـازةٍ     ال تَحسبنَّ الَّذینَ یفْرَحونَ بِما أَتَوا و یحبونَ

  )188منَ الْعذابِ و لَهم عذاب أَلیم (آل عمران،

شوند، و دوست دارنـد در برابـر کـار     مىگمان مبر آنها که از اعمال (زشت) خود خوشحال 

اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب (الهى) برکنارند! (بلکه) براى آنها،  (نیکى) که انجام نداده

  )188عذاب دردناکى است! (

نُوبِکُم بـلْ أَنْـتُم بشَـرٌ    قُلْ فَلم یعـذِّبکُم بِـذُ    نَحنُ أَبناء اللَّه و أَحباؤُه  و قالَت الْیهود و النَّصارى

 مـا ونَهیما ب ضِ والْأَر و ماواتالس لْکم لَّهل و شاءنْ یم ذِّبعی و شاءنْ یمرُ لغْفنْ خَلَقَ یمم   ـهإِلَی

  )18الْمصیرُ (مانده 
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پـس چـرا   « بگـو: » ما، فرزندان خدا و دوستان (خاص) او هسـتیم. «یهود و نصارى گفتند: 

کند؟! بلکه شـما هـم بشـرى هسـتید از مخلوقـاتى کـه        شما را در برابر گناهانتان مجازات مى

بخشـد؛ و هـر کـس را بخواهـد (و مسـتحق       آفریده؛ هر کس را بخواهد (و شایسته بداند)، مـى 

  کند؛ و حکومت آسمانها و زمین و آنچـه در میـان آنهاسـت، از آن اوسـت؛      بداند)، مجازات مى

  )18» (ت همه موجودات، به سوى اوست.و بازگش

  مهـبحمٍ یبِقَـو ی اللَّهأْتی فوفَس هنْ دینع نْکُمم رْتَدنْ ینُوا ما الَّذینَ آمهیا أَی   ونَـهبحی لَّـۀٍ    وأَذ

 یخافُونَ لَومۀَ الئمٍ ذلـک فَضْـلُ   سبیلِ اللَّه و ال  علَى الْمؤْمنینَ أَعزَّةٍ علَى الْکافرینَ یجاهدونَ فی

  )54اللَّه یؤْتیه منْ یشاء و اللَّه واسع علیم (مانده 

اید! هر کس از شـما، از آیـین خـود بـازگردد، (بـه خـدا زیـانى         اى کسانى که ایمان آورده

و را دوست دارنـد،  آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) ا رساند؛ خداوند جمعیتى را مى نمى

در برابر مؤمنان متواضع، و در برابـر کـافران سرسـخت و نیرومندنـد؛ آنهـا در راه خـدا جهـاد        

کنند، و از سرزنش هیچ مالمتگرى هراسى ندارند. ایـن، فضـل خداسـت کـه بـه هـر کـس         مى

  )54دهد؛ و (فضل) خدا وسیع، و خداوند داناست. ( بخواهد (و شایسته ببیند) مى

ا جأىفَلَملُ راللَّی هلَینَّ ع  با أَفَلَ قالَ ال أُحی فَلَمبکَباً قالَ هذا رلینَ ( انعام   کَو76الْآف  (  

ایـن خـداى مـن    «اى مشاهده کرد، گفـت:   هنگامى که (تاریکى) شب او را پوشانید، ستاره

  )76» (کنندگان را دوست ندارم! غروب«اما هنگامى که غروب کرد، گفت: » است؟

النَّاصحینَ   فَتَولَّى عنْهم و قالَ یا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُکُم رِسالَۀَ ربی و نَصحت لَکُم و لکنْ ال تُحبونَ

  )79(اعراف 

اى قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابالغ کـردم،  «(صالح) از آنها روى برتافت؛ و گفت: 

  )79» (م، ولى (چه کنم که) شما خیرخواهان را دوست ندارید!و شرط خیرخواهى را انجام داد
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و مـنْ  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا آباءکُم و إِخْوانَکُم أَولیاء إِنِ استَحبوا الْکُفْرَ علَى الْإیمـانِ  

  توبه) 23یتَولَّهم منْکُم فَأُولئک هم الظَّالمونَ (

اید! هر گاه پدران و برادران شما، کفر را بر ایمان ترجیح دهنـد،   انى که ایمان آوردهاى کس

گاه) خود قرار ندهید! و کسانى از شما که آنان را ولى خود قرار  آنها را ولى (و یار و یاور و تکیه

  )23دهند، ستمگرند! (

زواجکُم و عشیرَتُکُم و أَموالٌ اقْتَرَفْتُموها و تجـارةٌ  قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُم و أَبناؤُکُم و إِخْوانُکُم و أَ

بنَها أَحنُ تَرْضَوساکم ها ونَ کَسادفـی    تَخْشَو جِهـاد و هولسر و نَ اللَّهم کُموا     إِلَی صـفَتَرَب هـبیلس

  توبه) 24قَوم الْفاسقینَ (حتَّى یأْتی اللَّه بِأَمرِه و اللَّه ال یهدي الْ

اگر پدران و فرزندان و بـرادران و همسـران و طایفـه شـما، و امـوالى کـه بـه دسـت         «بگو: 

هـایى کـه بـه آن عالقـه داریـد، در       ترسید، و خانـه  اید، و تجارتى که از کساد شدنش مى آورده

شـید کـه خداونـد    نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظـار با 

  )24کند! ( عذابش را بر شما نازل کند؛ و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمى

قُّ أَنْ تَقُـوم فیـه فیـه رِجـالٌ          ال تَقُم فیه أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى مٍ أَحــولِ ینْ أَو مـ

  )108الْمطَّهرینَ (توبه   یحبأَنْ یتَطَهرُوا و اللَّه   یحبونَ

هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست! آن مسجدى که از روز نخسـت بـر پایـه تقـوا بنـا      

تر است کـه در آن (بـه عبـادت) بایسـتى؛ در آن، مردانـى هسـتند کـه دوسـت          شده، شایسته

  )108دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را دوست دارد! ( مى

ــالُو ــب إِذْ ق أَح ــوه ــف و أَخُ وســى  ا لَی ــی    إِل ــا لَف ــبۀٌ إِنَّ أَبان صــنُ ع نَح ــا و ــا منَّ ــاللٍ   أَبین   ضَ

  )8مبینٍ (یوسف 

] نزد پـدر، از مـا محبوبترنـد؛ در     یوسف و برادرش [بنیامین«هنگامى که (برادران) گفتند: 

  )8ارى است! (حالى که ما گروه نیرومندى هستیم! مسلّماً پدر ما، در گمراهى آشک
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  و قالَ نسوةٌ فی الْمدینَۀِ امرَأَت الْعزیزِ تُراوِد فَتاها عنْ نَفْسه قَد شَـغَفَها حبـا إِنَّـا لَنَراهـا فـی     

  یوسف) 30ضَاللٍ مبینٍ (

همسـر عزیـز، جـوانش    «(این جریان در شهر منعکس شد؛) گروهى از زنان شـهر گفتنـد:   

کند! عشق این جوان، در اعماق قلبش نفوذ کـرده، مـا او را    دعوت مى] را بسوى خود  [غالمش

  )30» (بینیم! در گمراهى آشکارى مى

بنُ أَحجالس بونَنی  قالَ رعدا یمم أَکُـنْ     إِلَی هِنَّ وإِلَـی بنَّ أَصهدنِّی کَیع رِفإِالَّ تَص و هإِلَی

  یوسف) 33منَ الْجاهلینَ (

پروردگارا! زندان نـزد مـن محبـوبتر اسـت از آنچـه اینهـا مـرا بسـوى آن         «وسف) گفت: (ی

  خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من بـاز نگردانـى، بسـوى آنـان متمایـل خـواهم شـد         مى

  )33» (و از جاهالن خواهم بود!

ونَ عنْ سبیلِ اللَّه و یبغُونَها عوجـاً أُولئـک   الْحیاةَ الدنْیا علَى الْآخرَةِ و یصد  الَّذینَ یستَحبونَ

  )3ضَاللٍ بعید (ابراهیم   فی

  دارنـد؛   دهند؛ و (مردم را) از راه خدا بـاز مـى   همانها که زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح مى

  )3خواهند راه حق را منحرف سازند؛ آنها در گمراهى دورى هستند! ( و مى

 مبِأَنَّه کرینَ (ذلالْکاف مي الْقَودهال ی أَنَّ اللَّه رَةِ ولَى الْآخنْیا عیاةَ الدوا الْحبتَحنحل )107اس  

این به خاطر آن است که زندگى دنیا (و پست را) بر آخرت ترجیح دادند؛ و خداونـد افـراد   

  )107کند. ( ایمان (لجوج) را هدایت نمى بى

ی التَّابف فیهلـی   أَنِ اقْذ وـدع أْخُـذْهلِ یاحبِالس مالْی هلْقفَلْی می الْیف فیهفَاقْذ و    وت لَـه وـدع و  

  )39 -(طه   عینی  َ أَلْقَیت علَیک محبۀً منِّی و لتُصنَع على
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ـ     «که:  ه سـاحل  او را در صندوقى بیفکن، و آن صندوق را به دریـا بینـداز، تـا دریـا آن را ب

  و مـن محبتـى از خـودم بـر تـو افکنـدم،      » افکند؛ و دشـمن مـن و دشـمن او، آن را برگیـرد!    

  )39] من، ساخته شوى (و پرورش یابى)! ( تا در برابر دیدگان [علم 

  الْـآخرَةِ  أَنْ تَشیع الْفاحشَۀُ فی الَّذینَ آمنُوا لَهم عـذاب أَلـیم فـی الـدنْیا و       إِنَّ الَّذینَ یحبونَ

  )19-و اللَّه یعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ (نور 

کسانى که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عـذاب دردنـاکى بـراى    

  )19دانید! ( داند و شما نمى آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند مى

 و نْکُمأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مال ی ـی الْقُرْبـى  وؤْتُوا أُولۀِ أَنْ یعهـاجِرینَ فـی     السالْم سـاکینَ والْم و  

  )22 -أَنْ یغْفرَ اللَّه لَکُم و اللَّه غَفُور رحیم (نور   سبیلِ اللَّه و لْیعفُوا و لْیصفَحوا أَ ال تُحبونَ

گى هستند نباید سوگند یـاد کننـد   آنها که از میان شما داراى برترى (مالى) و وسعت زند

که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند؛ آنها بایـد عفـو   

  داریـد خداونـد شـما را ببخشـد؟! و خداونـد آمرزنـده        کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوسـت نمـى  

  )22و مهربان است! (

تببنْ أَحدي مال تَه نَّ  إِنَّکلک تَدینَ ( وهبِالْم لَمأَع وه و شاءنْ یدي مهی قصص )56اللَّه  

توانى کسى را که دوست دارى هدایت کنى؛ ولى خداوند هر کس را بخواهد هدایت  تو نمى

  )56کند؛ و او به هدایت یافتگان آگاهتر است! ( مى

تببفَقالَ إِنِّی أَح  بی  حبکْرِ رنْ ذرِ عجابِ (ص  الْخَیبِالْح تتَّى تَوار32 -ح(  

خـواهم از آنهـا در جهـاد     من این اسبان را بخاطر پروردگـارم دوسـت دارم (و مـى   «گفت: 

  )32کرد) تا از دیدگانش پنهان شدند. ( ، او هم چنان به آنها نگاه مى»استفاده کنم

فَأَخَذَتْهم صاعقَۀُ الْعذابِ الْهونِ بِما کـانُوا    هدىعلَى الْ  و أَما ثَمود فَهدیناهم فَاستَحبوا الْعمى

  )17 -یکْسبونَ (فصلت 
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اما ثمود را هدایت کردیم، ولى آنها نابینایى را بر هدایت ترجیح دادنـد؛ بـه همـین جهـت     

  )17دادند آنها را فروگرفت! ( به خاطر اعمالى که انجام مى -آن عذاب خوارکننده-صاعقه 

 فیو کُمطیعی لَو ولَ اللَّهسر وا أَنَّ فیکُملَماع    ـببح نَّ اللَّـهلک و تُّمنرِ لَعنَ الْأَمکَثیرٍ م    کُمإِلَـی

نَ قُلُـوبِکُم و کَـرَّه إِلَـیکُم الْکُفْـرَ و الْفُسـوقَ و الْعصـیانَ أُولئـک هـم الرَّاشـدو           الْإیمانَ و زینَه فی

  )7 -(حجرات 

  و بدانید رسول خدا در میان شماست؛ هر گاه در بسـیارى از کارهـا از شـما اطاعـت کنـد،      

به مشقّت خواهید افتاد؛ ولى خداونـد ایمـان را محبـوب شـما قـرار داده و آن را در دلهایتـان       

اى زینت بخشیده، و (به عکس) کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است؛ کسانى کـه دار 

  )7این صفاتند هدایت یافتگانند! (

صـدورِهم    منْ هاجرَ إِلَیهِم و ال یجِـدونَ فـی    و الَّذینَ تَبوؤُا الدار و الْإیمانَ منْ قَبلهِم یحبونَ

م  أَنْفُسهِم و لَو کانَ بِهِم خَصاصۀٌ و منْ   حاجۀً مما أُوتُوا و یؤْثرُونَ على هـ کفَأُولئ هنَفْس وقَ شُحی

  )9الْمفْلحونَ (حشر 

] و در سراى ایمان پـیش از مهـاجران    و براى کسانى است که در این سرا [سرزمین مدینه

دارند، و در دل خود نیـازى   مسکن گزیدند و کسانى را که به سویشان هجرت کنند دوست مى

دارنـد هـر چنـد     نند و آنها را بر خود مقـدم مـى  ک به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمى

انـد   خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانى که از بخل و حرص نفس خـویش بـاز داشـته شـده    

  )9رستگارانند! (

  )13تُحبونَها نَصرٌ منَ اللَّه و فَتْح قَریب و بشِّرِ الْمؤْمنینَ (صف   و أُخْرى

بخشد، و آن یارى خداونـد و پیـروزى    ست دارید به شما مىو (نعمت) دیگرى که آن را دو

  )13نزدیکاست؛ و مؤمنان را بشارت ده (به این پیروزى بزرگ)! (

  قیامۀ) 20الْعاجِلَۀَ (  کَالَّ بلْ تُحبونَ
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دانیـد)؛ بلکـه شـما دنیـاى      پندارید (و دالیل معاد را کـافى نمـى   چنین نیست که شما مى

  )20قید و شرط را)! ( هوسرانى بى زودگذر را دوست دارید (و

  )8 -مسکیناً و یتیماً و أَسیراً (انسان   حبه  و یطْعمونَ الطَّعام على

» اسـیر «و » یتـیم «و » مسـکین «و غذاى (خود) را با اینکه به آن عالقه (و نیاز) دارند، بـه  

  )8دهند! ( مى

  )27 -رونَ وراءهم یوماً ثَقیالً (انسان الْعاجِلَۀَ و یذَ  إِنَّ هؤُالء یحبونَ

آنها زندگى زودگذر دنیا را دوست دارند، در حالى که روز سختى را پشـت سـر خـود رهـا     

  )27کنند! ( مى

  )20 -الْمالَ حبا جما (فجر   و تُحبونَ

  )20! (شوید) و مال و ثروت را بسیار دوست دارید (و بخاطر آن گناهان زیادى مرتکب مى

  )8 –الْخَیرِ لَشَدید (عادیات   و إِنَّه لحبِ

  )8و او عالقه شدید به مال دارد! (

:بحآیات داراي واژه الی  

  بقره) 190الْمعتَدینَ (  سبیلِ اللَّه الَّذینَ یقاتلُونَکُم و ال تَعتَدوا إِنَّ اللَّه ال یحب  و قاتلُوا فی

جنگند، نبرد کنید! و از حد تجاوز نکنیـد، کـه خـدا     کسانى که با شما مى و در راه خدا، با

  )190دارد! ( کنندگان را دوست نمى تعدى

ه ال یحـب      و إِذا تَولَّى سعى رْثَ و النَّسـلَ و اللـَّ الْحـ کلهی فیها و دفْسیضِ لی الْأَرف    الْفَسـاد

  )205(بقره 

  شـوند)،   گرداننـد (و از نـزد تـو خـارج مـى      ه) هنگامى که روى برمى(نشانه آن، این است ک

سـازند؛ (بـا اینکـه     کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود مـى  در راه فساد در زمین، کوشش مى

  )205دارد. ( دانند) خدا فساد را دوست نمى مى
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بحال ی اللَّه و قاتدرْبِی الصی الرِّبا و قُ اللَّهحم276کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ (بقره   ی(  

دهد! و خداوند، هیچ انسـانِ ناسـپاسِ    کند؛ و صدقات را افزایش مى خداوند، ربا را نابود مى

  )276دارد. ( گنهکارى را دوست نمى

بحال ی ا فَإِنَّ اللَّهلَّوولَ فَإِنْ تَوالرَّس و وا اللَّهرینَ (آل عمران   قُلْ أَطیع32الْکاف(  

از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید! و اگر سرپیچى کنید، خداوند کافران را دوسـت  «بگو: 

  )32» (دارد. نمى

   ــب حال ی ــه ــورهم و اللَّ أُج فِّیهِمــو فَی حاتــال ــوا الص ــوا و عملُ ــذینَ آمنُ ــا الَّ أَم مینَ   وــال   الظَّ

  )57(آل عمران 

، و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پـاداش آنـان را بطـور کامـل     اما آنها که ایمان آوردند

  )57» (دارد. خواهد داد؛ و خداوند، ستمکاران را دوست نمى

   لَمعـیل نَ النَّـاسِ وـینُداوِلُها ب امالْأَی لْکت و ثْلُهم قَرْح مالْقَو سم فَقَد قَرْح کُمسسمإِنْ ی  اللَّـه 

  آل عمران) 140الظَّالمینَ (  آمنُوا و یتَّخذَ منْکُم شُهداء و اللَّه ال یحب الَّذینَ

  اى وارد شـد)، بـه آن جمعیـت نیـز      اگر (در میدان احد،) به شما جراحتى رسـید (و ضـربه  

  (در میدان بدر)، جراحتى هماننـد آن وارد گردیـد. و مـا ایـن روزهـا (ى پیـروزى و شکسـت)        

) تا خدا، افرادى را کـه ایمـان   -و این خاصیت زندگى دنیاست -گردانیم؛ ( ن مردم مىرا در میا

  اند، بداند (و شناخته شوند)؛ و خداوند از میـان شـما، شـاهدانى بگیـرد. و خـدا ظالمـان        آورده

  )140دارد. ( را دوست نمى

  و الْمسـاکینِ    و الْیتـامى   إِحساناً و بِذي الْقُرْبـى و اعبدوا اللَّه و ال تُشْرِکُوا بِه شَیئاً و بِالْوالدینِ 

و الْجارِ الْجنُبِ و الصاحبِ بِالْجنْبِ و ابنِ السبیلِ و ما ملَکَت أَیمانُکُم إِنَّ اللَّـه    و الْجارِ ذي الْقُرْبى

بحخْتاالً فَخُوراً (نساء   ال ینْ کانَ م36 -م(  
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پرستید! و هیچ چیز را همتاى او قـرار ندهیـد! و بـه پـدر و مـادر، نیکـى کنیـد؛        و خدا را ب

  همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیـک، و همسـایه دور، و دوسـت    

و همنشین، و واماندگان در سفر، و بردگانى که مالک آنها هستید؛ زیرا خداونـد، کسـى را کـه    

  )36دارد. ( زند،) دوست نمى از اداى حقوق دیگران سرباز مى متکبر و فخر فروش است، (و

بحال ی إِنَّ اللَّه مهخْتانُونَ أَنْفُسنِ الَّذینَ یلْ عال تُجاد اناً أَثیماً (نساء   ونْ کانَ خَو107م(  

  پیشـه گنهکـار    و از آنها که به خود خیانت کردند، دفاع مکن! زیـرا خداونـد، افـراد خیانـت    

  )107ا دوست ندارد. (ر

بحلیماً (  ال یمیعاً عس کانَ اللَّه و منْ ظُللِ إِالَّ منَ الْقَوم وءرَ بِالسهالْج نساء) 148اللَّه  

خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود، بدیها (ى دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کـس  

  )148داناست. (که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و 

ف  و قالَت الْیهود ید اللَّه مغْلُولَۀٌ غُلَّت أَیدیهِم و لُعنُوا بِما قالُوا بلْ یداه مبسوطَتانِ ینْفـقُ کَ  یـ

ـ        ینـا بأَلْقَی کُفْـراً و طُغْیانـاً و ـکبنْ ر مـ ـکما أُنْزِلَ إِلَی منْهنَّ کَثیراً مزیدلَی و شاءةَ  یـداوالْع منَه  

یومِ الْقیامۀِ کُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحرْبِ أَطْفَأَها اللَّه و یسعونَ فی الْأَرضِ فَسـاداً و اللَّـه     و الْبغْضاء إِلى

بحدینَ (  ال یفْسمانده) 64الْم  

سـته بـاد! و بخـاطر ایـن     دستهایشان ب» دست خدا (با زنجیر) بسته است.«و یهود گفتند: 

سخن، از رحمت (الهى) دور شوند! بلکـه هـر دو دسـت (قـدرت) او، گشـاده اسـت؛ هـر گونـه         

بخشد! ولى این آیات، که از طرف پروردگارت بر تو نازل شـده، بـر طغیـان و کفـر      بخواهد، مى

. هـر زمـان   افزاید. و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنى افکندیم بسیارى از آنها مى

کننـد؛   آتش جنگى افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت؛ و براى فساد در زمین، تالش مى

  )64و خداوند، مفسدان را دوست ندارد. (
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بحال ی وا إِنَّ اللَّهتَدال تَع و لَکُم لَّ اللَّهما أَح باتوا طَیرِّمنُوا ال تُحا الَّذینَ آمهـ   یا أَی دینَ الْمعتَ

  )87(مانده 

اید! چیزهاى پاکیزه را که خداوند براى شما حالل کـرده اسـت،    اى کسانى که ایمان آورده

  )87دارد. ( حرام نکنید! و از حد، تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمى

  و الزَّرع مخْتَلفـاً أُکُلُـه و الزَّیتُـونَ     و هو الَّذي أَنْشَأَ جنَّات معرُوشات و غَیرَ معرُوشات و النَّخْلَ

ال تُس و هصادح موی قَّهآتُوا ح رَ وإِذا أَثْم رِهنْ ثَمکُلُوا م تَشابِهرَ مغَی تَشابِهاً وانَ مالرُّم ال  و رِفُوا إِنَّـه

بحرِفینَ (انعام   یس141الْم(  

ها قرار دارد]، و باغهاى غیر  هایى که درختانش روى داربستاوست که باغهاى معروش [باغ

  معـروش [باغهــایى کـه نیــاز بـه داربســت نــدارد] را آفریـد؛ همچنــین نخـل و انــواع زراعــت      

را، که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند؛ و (نیز) درخت زیتون و انار را، که از جهتـى بـا هـم    

  اختمان ظاهریشان شـبیه یکـدیگر اسـت، در حـالى     شبیه، و از جهتى تفاوت دارند؛ (برگ و س

  نشـیند، بخوریـد!    باشد.) از میوه آن، به هنگامى که به ثمـر مـى   که طعم میوه آنها متفاوت مى

ــد مســرفان را دوســت   ــد! و اســراف نکنیــد، کــه خداون ــه هنگــام درو، بپردازی   و حــقّ آن را ب

  )141ندارد! ( 

رِفینَ    کُلِّ مسجِد و کُلُوا و اشْرَبوا و ال تُسرِفُوا إِنَّه ال یحب آدم خُذُوا زینَتَکُم عنْد  یا بنی سـالْم

  )31(اعراف 

اى فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خـود برداریـد! و (از نعمتهـاى    

  )31( دارد! الهى) بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمى

بحال ی ۀً إِنَّهخُفْی تَضَرُّعاً و کُمبوا رعتَدینَ (  ادعاعراف) 55الْم  

پروردگار خود را (آشکارا) از روى تضرّع، و در پنهانى، بخوانید! (و از تجاوز، دسـت برداریـد   

  )55دارد! ( که) او متجاوزان را دوست نمى
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  )58الْخائنینَ (انفال   سواء إِنَّ اللَّه ال یحب  فَانْبِذْ إِلَیهِم على و إِما تَخافَنَّ منْ قَومٍ خیانَۀً

هایى،) از خیانـت گروهـى بـیم داشـته باشـى (کـه عهـد خـود را          و هر گاه (با ظهور نشانه

شکسته، حمله غافلگیرانه کنند)، بطور عادالنه به آنها اعالم کن که پیمانشان لغو شـده اسـت؛   

  )58دارد! ( خائنان را دوست نمى زیرا خداوند،

بحال ی نُونَ إِنَّهلعما ی رُّونَ وسما ی لَمعی أَنَّ اللَّه رَمتَکْبِرینَ (نحل   ال جس23الْم(  

  سازند با خبـر اسـت؛ او مسـتکبران     دارند و آنچه آشکار مى قطعاً خداوند از آنچه پنهان مى

  )23دارد! ( را دوست نمى

  )38 -کُلَّ خَوانٍ کَفُورٍ (حج   لَّه یدافع عنِ الَّذینَ آمنُوا إِنَّ اللَّه ال یحبإِنَّ ال

  کنـد؛ خداونـد هـیچ خیانتکـار ناسپاسـى       انـد دفـاع مـى    خداوند از کسانى که ایمان آورده

  )38را دوست ندارد! (

ناه منَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مفاتحه لَتَنُوأُ بِالْعصـبۀِ  علَیهِم و آتَی  فَبغى  إِنَّ قارونَ کانَ منْ قَومِ موسى

بحال ی إِنَّ اللَّه ال تَفْرَح همقَو ةِ إِذْ قالَ لَهی الْقُوقصص) 76الْفَرِحینَ (  أُول  

قارون از قوم موسى بود، اما بر آنان ستم کرد؛ ما آن قـدر از گنجهـا بـه او داده بـودیم کـه      

دهاى آن براى یک گروه زورمند مشکل بود! (به خاطر آورید) هنگامى را کـه قـومش   حمل کلی

کننـدگان مغـرور را دوسـت     این همه شادى مغرورانه مکن، کـه خداونـد شـادى   «به او گفتند: 

  )76دارد! ( نمى

نْ کَمـا أَحسـنَ اللَّـه     و ابتَغِ فیما آتاك اللَّه الدار الْآخرَةَ و ال تَنْس نَصیبک منَ الدنْیا و أَ سـح

بحال ی ضِ إِنَّ اللَّهی الْأَرف غِ الْفَسادال تَب و کدینَ (قصص   إِلَیفْس77الْم(  

  ات را از دنیـا فرامـوش مکـن؛     و در آنچه خدا به تو داده، سـراى آخـرت را بطلـب؛ و بهـره    

زمین در جستجوى فساد مبـاش،   گونه که خدا به تو نیکى کرده نیکى کن؛ و هرگز در و همان

  )77که خدا مفسدان را دوست ندارد! (
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بحال ی إِنَّه هنْ فَضْلم حاتاللُوا الصمع نُوا والَّذینَ آم زِيجیرینَ (  لروم )45الْکاف  

  انـد،   این براى آن است که خداوند کسانى را کـه ایمـان آورده و اعمـال صـالح انجـام داده     

  )45دارد! ( پاداش دهد؛ او کافران را دوست نمىاز فضلش 

   ـبحال ی ه کُـلَّ مخْتـالٍ فَخُـورٍ      و ال تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و ال تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحـاً إِنَّ اللـَّ

  )18(لقمان 

اعتنایى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو کـه خداونـد هـیچ     (پسرم!) با بى

  )18تکبر مغرورى را دوست ندارد. (م

          ـبحال ی ه ه إِنـَّ نْ عفـا و أَصـلَح فَـأَجرُه علَـى اللـَّ ثْلُهـا فَمـئَۀٌ مـیئَۀٍ سیس زاءج مینَ    والظَّـال

  شوري)40(

کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصالح کند، پاداش او بـا خداسـت؛   

  )40دوست ندارد! (خداوند ظالمان را 

فَقـاتلُوا    و إِنْ طائفَتانِ منَ الْمؤْمنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بینَهما فَإِنْ بغَت إِحداهما علَى الْـأُخْرى 

ه یحـب  أَمرِ اللَّه فَإِنْ فاءت فَأَصلحوا بینَهما بِالْعدلِ و أَقْسـطُ   ء إِلى حتَّى تَفی  تَبغی  الَّتی   وا إِنَّ اللـَّ

  حجرات) 9الْمقْسطینَ (

و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهید؛ و اگر یکـى  

از آن دو بر دیگرى تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هر گـاه  

ر میان آن دو به عـدالت صـلح برقـرار سـازید؛ و عـدالت      بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد)، د

  )9دارد. ( پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست مى

ــى  ــوا عل ال تَأْســی ــب     لکَ حال ی ــه ــاکُم و اللَّ ــا آت ــوا بِم ال تَفْرَح و ــاتَکُم ــا ف ــالٍ    م ــلَّ مخْت   کُ

  )23فَخُورٍ (حدید 
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اید تأسف نخورید، و به آنچه بـه شـما داده    از دست دادهاین بخاطر آن است که براى آنچه 

  )23است دلبسته و شادمان نباشید؛ و خداوند هیچ متکبر فخرفروشى را دوست ندارد! (

بحآیات داراي واژه ی  

ـ    و أَنْفقُوا فی الْمحسـنینَ    ه یحـب سبیلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِ و أَحسـنُوا إِنَّ اللَّ

  بقره) 195(

و در راه خدا، انفاق کنید! و (با ترك انفاق،) خود را به دست خود، بـه هالکـت نیفکنیـد! و    

  )195دارد. ( نیکى کنید! که خداوند، نیکوکاران را دوست مى

الْمحـیضِ و ال تَقْرَبـوهنَّ حتَّـى    و یسئَلُونَک عنِ الْمحیضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّسـاء فـی   

  ـبحی ه رینَ    التَّـوابینَ و یحـب    یطْهرْنَ فَإِذا تَطَهرْنَ فَأْتُوهنَّ منْ حیثُ أَمرَکُم اللَّه إِنَّ اللـَّ تَطَهـالْم

  بقره) 222(

  ت؛ از ایـن رو اى اسـ  چیز زیانبـار و آلـوده  «کنند، بگو:  و از تو، درباره خون حیض سؤال مى

گیرى کنید! و با آنها نزدیکى ننماید، تا پاك شوند! و هنگامى  در حالت قاعدگى، از آنان کناره 

که پاك شدند، از طریقـى کـه خـدا بـه شـما فرمـان داده، بـا آنهـا آمیـزش کنیـد! خداونـد،            

  )222کنندگان را دوست دارد، و پاکان را (نیز) دوست دارد. ( توبه

  آل عمران) 76الْمتَّقینَ (  فَإِنَّ اللَّه یحب  بِعهده و اتَّقى  منْ أَوفى  بلى

آرى، کسى که به پیمان خـود وفـا کنـد و پرهیزگـارى پیشـه نمایـد، (خـدا او را دوسـت         

  )76دارد؛ زیرا) خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. ( مى

 و الضَّرَّاء و رَّاءی السقُونَ فنْفالَّذینَ ی      ـبحی ه نِ النَّـاسِ و اللـَّ الْعـافینَ عـ ظَ ومینَ الْغَـیالْکاظ  

  )134الْمحسنینَ (آل عمران 

  برنـد؛   کننـد؛ و خشـم خـود را فـرو مـى      همانها کـه در تـوانگرى و تنگدسـتى، انفـاق مـى     

  )134گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. ( و از خطاى مردم درمى
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سبیلِ اللَّه و ما ضَعفُوا و مـا    ی قاتَلَ معه رِبیونَ کَثیرٌ فَما وهنُوا لما أَصابهم فیو کَأَینْ منْ نَبِ

بحی اللَّه تَکانُوا وابِرینَ (  اسآل عمران) 146الص  

چه بسیار پیامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند! آنهـا هـیچ گـاه در    

رسید، سست و نـاتوان نشـدند (و تـن بـه تسـلیم ندادنـد)؛ و        نچه در راه خدا به آنان مىبرابر آ

  )146کنندگان را دوست دارد. ( خداوند استقامت

بحی اللَّه رَةِ ونَ ثَوابِ الْآخسح نْیا والد ثَواب اللَّه منینَ (آل عمران   فَآتاهسح148الْم(  

ن جهـان، و پـاداش نیـک آن جهـان را بـه آنهـا داد؛ و خداونـد        از این رو خداوند پاداش ای

  )148دارد. ( نیکوکاران را دوست مى

  مـنْهع ففَـاع کلونْ حا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مفَظ کُنْت لَو و ملَه نْتل نَ اللَّهۀٍ ممحفَبِما ر  و

ه یحـب       استَغْفرْ لَهم و شـاوِرهم فـی الْـأَ    ه إِنَّ اللـَّ لْ علَـى اللـَّ   الْمتَـوکِّلینَ   مرِ فَـإِذا عزَمـت فَتَوکـَّ

  آل عمران) 159( 

] نرم (و مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل  به (برکت) رحمت الهى، در برابر آنان [مردم

لـب! و در  شدند. پس آنهـا را بـبخش و بـراى آنهـا آمـرزش بط      بودى، از اطراف تو، پراکنده مى

کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامى که تصمیم گرفتى، (قاطع باش! و) بر خـدا توکـل کـن!    

  )159زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد. (

وا حنَس و هعواضنْ مع مرِّفُونَ الْکَلحۀً ییقاس مهلْنا قُلُوبعج و منَّاهلَع ممیثاقَه هِمـا  فَبِما نَقْضظ

  خائنَۀٍ منْهم إِالَّ قَلیالً منْهم فَاعف عنْهم و اصفَح إِنَّ اللَّه یحـب   مما ذُکِّرُوا بِه و ال تَزالُ تَطَّلع على

  )13الْمحسنینَ (مانده 

شکنى، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلهاى آنـان را سـخت و    ولى بخاطر پیمان

کننـد؛ و بخشـى از آنچـه را بـه آنهـا       نمودیم؛ سخنان (خدا) را از موردش تحریف مـى  سنگین

شوى، مگـر عـده    گوشزد شده بود، فراموش کردند؛ و هر زمان، از خیانتى (تازه) از آنها آگاه مى
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دارد!  کمى از آنان؛ ولى از آنها درگذر و صرف نظر کن، که خداونـد نیکوکـاران را دوسـت مـى    

)13(  

نَ للْکَذبِ أَکَّالُونَ للسحت فَإِنْ جاؤُك فَـاحکُم بیـنَهم أَو أَعـرِض عـنْهم و إِنْ تُعـرِض      سماعو

         ـبحی ه   الْمقْسـطینَ    عنْهم فَلَـنْ یضُـرُّوك شَـیئاً و إِنْ حکَمـت فَـاحکُم بیـنَهم بِالْقسـط إِنَّ اللـَّ

  مانده) 42(

  دهنـد تـا آن را تکـذیب کننـد؛ مـال حـرام فـراوان         به سـخنان تـو گـوش مـى    آنها بسیار 

مى خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داورى کن، یا (اگر صالح دانستى) آنهـا را بـه   

رسانند؛ و اگر میـان آنهـا    حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنى، به تو هیچ زیانى نمى

  )42اورى کن، که خدا عادالن را دوست دارد! (داورى کنى، با عدالت د

وا إِذا مـا اتَّقَـوا و آمنُـوا و عملُـوا        مـفیمـا طَع ناحج حاتاللُوا الصمع نُوا ولَى الَّذینَ آمع سلَی

بحی اللَّه نُوا وسأَح ا واتَّقَو نُوا ثُمآم ا واتَّقَو ثُم حاتالالص  حنینَ (مانده الْم93س(  

انـد نیسـت؛    اند، گناهى در آنچه خورده بر کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده

شـوند؛) اگـر تقـوا پیشـه      (و نسبت به نوشیدن شراب، قبل از نزول حکم تحریم، مجازات نمـى 

ورند؛ سپس کنند، و ایمان بیاورند، و اعمال صالح انجام دهند؛ سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آ

  )93دارد. ( تقوا پیشه کنند و نیکى نمایند. و خداوند، نیکوکاران را دوست مى

    مـداً فَـأَتأَح کُملَـیرُوا عظـاهی لَم ئاً وشَی وکُمنْقُصی لَم شْرِکینَ ثُمنَ الْمم تُمدوا إِالَّ الَّذینَ عاه

  )4 -الْمتَّقینَ (توبه   اللَّه یحب مدتهِم إِنَّ  إِلَیهِم عهدهم إِلى

مگر کسانى از مشرکان که با آنها عهـد بسـتید، و چیـزى از آن را در حـقّ شـما فروگـذار       

نکردند، و احدى را بر ضد شـما تقویـت ننمودنـد؛ پیمـان آنهـا را تـا پایـان مدتشـان محتـرم          

  )4بشمرید؛ زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد! (
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ی فـرامِ    کَیالْح ـجِدسالْم نْـدع تُمدإِالَّ الَّذینَ عاه هولسر نْدع و اللَّه نْدع دهشْرِکینَ علْمکُونُ ل

بحی إِنَّ اللَّه موا لَهتَقیمفَاس وا لَکُمتَقاما استَّقینَ (توبه   فَم7الْم(  

هد بـود (در حـالى کـه آنهـا همـواره      چگونه براى مشرکان پیمانى نزد خدا و رسول او خوا

  آماده شکستن پیمانشان هستند)؟! مگر کسانى که نزد مسجد الحرام بـا آنـان پیمـان بسـتید؛     

(و پیمان خود را محترم شمردند؛) تا زمانى که در برابر شما وفادار باشند، شـما نیـز وفـادارى    

  )7کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد! (

 اللَّه وبحرینَ (توبه   یطَّه108الْم(  

  )108و خداوند پاکیزگان را دوست دارد! (

       غْتَـبال ی وا و سـسال تَج و الظَّـنِّ إِثْـم ـضعنَ الظَّـنِّ إِنَّ بوا کَثیراً مبتَننُوا اجا الَّذینَ آمهیا أَی

بحضاً أَ یعب ضُکُمعأْکُلَ   بأَنْ ی کُمدأَح  حـیمر ابتَو إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه و وهتُمتاً فَکَرِهیم أَخیه ملَح

  حجرات) 12(

اید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضى از گمانها گنـاه   اى کسانى که ایمان آورده

  نکنـد،  است؛ و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید؛ و هـیچ یـک از شـما دیگـرى را غیبـت      

  آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مـرده خـود را بخـورد؟! (بـه یقـین) همـه شـما        

  )12پذیر و مهربان است! ( از این امر کراهت دارید؛ تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه

نْ دیـارِکُم أَنْ تَبـرُّوهم و    ال ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ لَم یقاتلُوکُم فی الدینِ و لَم یخْرِجوکُ مـ م

بحی إِنَّ اللَّه هِمطُوا إِلَیطینَ (ممتحنه   تُقْسقْس8الْم(  

خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شـما پیکـار   

  پیشـگان   عـدالت کنـد؛ چـرا کـه خداونـد      نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهـى نمـى  

  )8را دوست دارد. (

بحی لُونَ فی  إِنَّ اللَّهقاتالَّذینَ ی  ) وصرْصنْیانٌ مب ما کَأَنَّهفص هبیلصف )4س  
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  )4اند! ( کنند گویى بنایى آهنین دارد که در راه او پیکار مى خداوند کسانى را دوست مى

  طرفین حب در قرآن کریم:* 

  گیـرد.   باشد که قائدتا یک محبوب و یـک محـب را دربـر مـی     حب یک مفهوم طرفینی می

  شود: باشد که ذکر می در قرآن مفهوم حب داراي طرفینی می

    مؤمنان به نسبت یا حق حضرت به نسبت مومنان عمیق محبت و دوستى. 1

نوا الَّذینَ وام اً اشَدبح لّهترند سخت خدا دوستى در اند آورده ایمان که آنان) 165/ بقره( ل.  

ؤُا الَّذینَ ووتَب ارالد نْ الْایمانَ وم هِملونَ قَببحنْ یرَ مهاج هِمالَی جِـدونَ  ال وفـى  ی  مـدورِهص 

ۀٌ  بِهِم کانَ لَو و انْفُسهِم  على یؤْثرونَ و اوتوا مما حاجۀً از پـیش  کـه  آنـان  و) 9/ حشـر ( خَصاصـ 

) مسـلمانان  معنـوى  و روحـى  خانه( ایمان در و) مسلمانان خانه دارالهجرة،( خانه در مهاجران،

 از خودشـان  دل در و دارنـد  دوسـت  آینـد  مـى  ایشان سوى به که را مهاجرانى شده، جایگزین

 دارنـد،  مـى  مقـدم  خـویش  بر را آنها و کنند نمى ناراحتى احساس است شده داده آنها به آنچه

  .باشند بوده نیازمند خود هرچند

  مؤمنان به نسبت حق حضرت دوستى. 2

 و کننـدگان  توبـه  دارد دوسـت  خدا) 222/ بقره( الْمتَطَهرینَ یحب و التَّوابینَ یحب اللَّه انَّ

  .را پاکیزگان

  براي بررسی این مورد به آیاتی که با واژه یحب هستند مراجعه شود.

  مـؤمنین  بـه  نسـبت  حـق  حضـرت  دوسـتى : متبـادل  محبتهـاى  و دوطرفى دوستیهاى. 3

  :را یکدیگر مؤمنین دوستى و حق حضرت به نسبت مؤمنان دوستى و 

 بگـو ) 31/ عمـران  آل(  ذُنـوبکُم  لَکُم یغْفرْ و اللَّه یحبِبکُم فَاتَّبِعونى اللَّه تُحبونَ کُنْتُم انْ قُلْ

 برایتـان  را گناهانتـان  و بـدارد  دوسـتتان  خـدا  تا کنید پیروى من از را، خدا دارید دوست اگر

  .ببخشاید
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فوى فَسأْتی مٍ اللَّهبِقَو مهبحی و ونَهبحدوستشـان  کـه  را قـومى  بیـاورد  خـدا ) 54/ مائده ( ی 

  .دارند دوست را او آنها و دارد

  :یکدیگر به نسبت مؤمنان محبت. 4

 ایمـان  کـه  آنـان ) 96/ مـریم ( وداً الـرَّحمنُ  لَهـم  سیجعلُ الصالحات عملُوا و امنوا الَّذینَ انَّ

  .دهد مى قرار دوستى برایشان بخشایشگر خداوند اند، داده انجام ها شایسته و اند آورده

لَ وعج نَکُمیةً بدوم ۀً ومحمهـر  و داد قرار دوستى همسرانتان با شما میان در) 21/ روم( ر 

  .افکند

  آیات عرفانی حب* 

  کنند: اي که عرفا در اظهار و اثبات حب الهی به آن استناد می سه آیه

   ونَـهبحی و مهـبحمٍ یبِقَـو ی اللَّهأْتی فوفَس هنْ دینع نْکُمم رْتَدنْ ینُوا ما الَّذینَ آمهلَّـۀٍ  یا أَیأَذ 

سبیلِ اللَّه و ال یخافُونَ لَومۀَ الئمٍ ذلـک فَضْـلُ     أَعزَّةٍ علَى الْکافرینَ یجاهدونَ فیعلَى الْمؤْمنینَ 

  )54اللَّه یؤْتیه منْ یشاء و اللَّه واسع علیم (مانده، 

اید! هر کس از شـما، از آیـین خـود بـازگردد، (بـه خـدا زیـانى         اى کسانى که ایمان آورده

آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارنـد،   د؛ خداوند جمعیتى را مىرسان نمى

در برابر مؤمنان متواضع، و در برابـر کـافران سرسـخت و نیرومندنـد؛ آنهـا در راه خـدا جهـاد        

کنند، و از سرزنش هیچ مالمتگرى هراسى ندارند. ایـن، فضـل خداسـت کـه بـه هـر کـس         مى

 دهد؛ و (فضل) خدا وسیع، و خداوند داناست. یند) مىبخواهد (و شایسته بب

ه غَفُـور رحـیم         قُلْ إِنْ کُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعونی رْ لَکُـم ذُنُـوبکُم و اللـَّ غْفـی و اللَّـه کُمبِبحی  

  )  31(آل عمران، 

  ) شـما را دوسـت بـدارد؛    دارید، از من پیروى کنید! تا خدا (نیز اگر خدا را دوست مى«بگو: 

  »و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است.
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ـ   بح نُوا أَشَـدالَّذینَ آم و اللَّه بکَح مونَهبحأَنْداداً ی ونِ اللَّهنْ دذُ متَّخنْ ینَ النَّاسِ مم و  لَّـها ل  

 )165عذاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جمیعاً و أَنَّ اللَّه شَدید الْعذابِ (بقره، و لَو یرَى الَّذینَ ظَلَموا إِذْ یرَونَ الْ

کننـد؛ و آنهـا را همچـون     بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى

دارند. اما آنها کـه ایمـان دارنـد، عشقشـان بـه خـدا، (از مشـرکان نسـبت بـه           خدا دوست مى

شدیدتر است. و آنها که ستم کردند، (و معبودى غیر خدا برگزیدنـد،) هنگـامى    معبودهاشان،)

که عذاب (الهى) را مشاهده کنند، خواهند دانسـت کـه تمـامِ قـدرت، از آنِ خداسـت؛ و خـدا       

 هراسند.) داراى مجازات شدید است؛ (نه معبودهاى خیالى که از آنها مى

  عشق در قرآن کریمـ 

  از واژه عشق به هیچ عنوان استفاده نشده است.   در میان آیات قرآن کریم،

شـود.  در قرآن کریم هیچ توصیه و تشویقی به عشق و عاشقی و عشق ورزي مشاهده نمـی 

کند. که نشـان از ایـن دارد کـه ایـن ورطـه،      حتی قرائنی وجود دارد که خالف آن را ثابت می

  محل آزمایش است و باید با تدبیر از آن عبور کرد.

دهد و آن را برخواسـته   سوره یوسف، عشق زلیخا به یوسف را مورد نقد قرار می خداوند در

  )  30(سوره یوسف آیه » تُرَاوِد فَتَاها عن نَّفْسه قَد شَغَفَها حبا«خواند. از شهوت و حب نفس می

در اینجا از واژه شغاف استفاده شده اسـت کـه واژه دقیقـی بـراي بیـان ایـن حـال زلیخـا         

زن عزیز از غالم خود، کام خواسته و سـخت  «اى از] زنان در شهر گفتند:  و [دسته« شد. با می

  » خاطرخواه او شده است

  کسی با شک و یقین.   شود و تصرف ذهن هر تصرف قلب هرکسی با حب و بغض انجام می

، "شـغاف "، صدر سینه، الیه دوم "صدر"کلمه داریم.  4 ،در قرآن به جاي کلمه فارسی دل

گـوییم   گوید حب یوسف، شغاف او را ربود. به فارسـی مـی   در مورد زلیخا می» شغفها حباقد «
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هـا   ، که انگلیسی»دل«یعنی براي یک کلمه فارسی  "فؤاد"و چهارم  "قلب"دلش را برد. سوم 

  کند. واژه بیان می Heart «4 «گویند  به آن می

درتان است. آنجایی که موسـی  الیه است. فرح و حزن شما به ص دل انسان، مثل پیاز چهار

باز. و ضـیق صـدر بـه    گوییم دل می به شرح صدر در فارسی» صدري  لی اشرَح  رب «فرماید: می

  تنگ، آن صدر ماست. فارسی یعنی دل

  باشد.یعنی قلب و فواد هم براي مرحله ایمان و ایقان می ،الیه سوم و چهارم

عبـور کـرد و وارد دلـش شـد و دلـش را       یعنی از پوسته سـخت قلـبش  » باها حفَغَد شَقَ«

تسخیر کرد. قرآن هیچ تشویقی به اینکه دل زلیخا تسخیر شد نـدارد و لزومـا تسـخیر شـدن     

گوید با اینکه دل زلیخا با مهر یوسف تسخیر شـد امـا ایـن    داند. و میقلب را هم صادقانه نمی

 است.  بوده» تراود فتها عن نفسه«ها صادقانه نبوده و ناشی از دل رفتن

هاي دیگـر   شود این است که اگر هر کدام از این چهار الیه با الیهآنچه از آیات برداشت می

تطابق نداشته باشد باید در صداقت و تعهد آن شک کرد. همچنانکه در داستان زلیخا و یوسف 

چنین بود. البته الزم به ذکر است که الیه سوم و الیه چهارم مختص مومنین است. و دیگـران  

مشـکل تطبیـق    ،شـوند کـه اینهـا از اصـل    به دلیل عدم ایمان وارد مرحله سوم و چهارم نمـی 

  »اشد حبا هللا«فرماید: مرحله دوم را با دیگر مراحل دارند. آنجا که خداوند می

آورد و اهمیت ایمان در روابط دو طرفه را خاطر نشان قرآن براي این تطبیق مثالی هم می

  فرماید: کند و می می

واْ  والَ تَنکحواْ الْمشْرِکَات حتَّى یؤْمنَّ وألَمۀٌ مؤْمنَۀٌ خَیرٌ من مشْرِکَۀٍ ولَو أَعجبـتْکُم والَ تُ « حـنک

کُمبجأَع لَوو شْرِكن مرٌ منٌ خَیؤْمم دبلَعنُواْ وؤْمتَّى یینَ حرِکشخداوند در این دو آیـه هـم  » الْم 

به زنان و هم به مردان به صورت جداگانه اهمیت ایمـان را در روابـط دو طـرف خـاطر نشـان      

گوید حتی اگر موجب اعجاب و خوشایند شما هم باشند باز هم جایز نیسـت بـر    کند و می می
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هـاي اعجـاب گونـه را     شما نکاح با آنها. و به صورت مصداقی ترجیح ایمان بر دوسـت داشـتن  

فرماید: و با زنان مشرك ازدواج نکنید تا وقتى که ایمـان بیاورنـد و البتـه     دهد. و می نشان می

] او شما را مفتون سـازد، و بـه مـردان     کنیز با ایمان از زن مشرك بهتر است هر چند [زیبایى

ى با ایمان از مرد مشرك بهتر است هـر   اند زن مدهید که تحقیقا برده مشرك تا ایمان نیاورده

  و از او خوشتان بیاید. ب کندچند توجه شما را جل

در این آیه از کلمه اعجاب استفاده شده است که به معنـاي ایـن اسـت کـه از او خوشـش      

آمده و عالقه مند شده است. عالقه مندي همراه با اعجاب و حس تحسین. و خـدا بـه راحتـی    

صـلی  دانـد و اولویـت ا   در روابط دو طرفه تکلیف را مشخص کرده اسـت و ایمـان را برتـر مـی    

  کند در مقابل اعجاب و دوست داشتن. معرفی می

دانـد و آن را یـک نـوع     قرآن کریم هدف از ازدواج را رسیدن به آرامش و سکینه قلبی مـی 

شود و زمینه ساز ایـن سـکینه،    کند که سبب سکونت و آرامش زوجین می جعل الهی بیان می

  باشد. باشد که جعل الهی می مودت و رحمت بین زوجین می

ومنْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجا لتَسکُنُوا إِلَیها وجعـلَ  «... فرماید:  ن کریم میقرآ

هاي او این است که بـراي شـما از جـنس شـما،      نشانه و از«)، 21(روم، » بینَکُم مودةً ورحمۀً...

  ».و بین شما و ایشان، مودت و رحمت قرار داد گیرید ها آرام همسرانی قرار داده تا بدان

 (در روایت آمده است که روزي فردي نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: یـا رسـول اهللا(ص  

هـا   آن انـد، هنگـامی کـه بـین     کنم، مرد و زنی که هرگز یکدیگر را ندیده و نشناخته تعجب می

دارند  می چنان یکدیگر را دوستکنند،  آید و یک روز با یکدیگر صحبت می مناکحتی پدید می

از سـوي   تر از آن وجود نـدارد. رسـول خـدا (ص) فرمـود: ایـن امـر       اي عظیم که گویی دوستی

فرمـود   ي اخیر را بـه عنـوان استشـهاد بـر ایـن معنـی ذکـر        گاه آیه  خداوند متعال است و آن

  )234، ص15تا: ج (خزاعی نیشابوري، بی
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 (نـک. قربـانی   .ي فوق نقـل شـده اسـت    آیه شریفه در بسیاري از تفاسیر، این روایت ذیل

  )254، ص5: ج1374الهیجی، 

زوال  جا که هر ناقصی مشتاق کمال و هر محتاجی مایـل بـه   از آن«در المیزان آمده است: 

کنـد و چـون    حاجت و فقر خویش است، یکی از دو جنس به سوي جنس دیگـر حرکـت مـی   

 وتی است که در هر یک از دو طرف به ودیعهشود و این همان رغبت و شه رسید آرام می بدان

ي مودت نیز به معناي محبتی است که اثـرش در مقـام عمـل ظـاهر      شده است. کلمه گذاشته

در نتیجه نسبت مودت به محبت، همانند نسبت خضوع به خشـوع اسـت... رحمـت     شود و می

ع نقص است، در نفسانی است که نسبت به محرومی که کمال ندارد و محتاج به رف نوعی تأثیر

که در مقام امداد برآید و فـرد محـروم    کند به این آید و صاحب رحمت را وادار می می دل پدید

، 17محمدحســین طباطبــایی، ج » (از محرومیــت نجــات داده و نقصــش را مرتفــع ســازد را

  )521ص

خاستگاه این آرامش، جعل الهی است که به واسطه ایجاد مـودت و رحمـت بـین زوجـین     

باشد. کـه الزمـه رسـیدن     شود. یعنی الزمه آرامش، مودت و رحمت بین زوجین می حاصل می

باشد. و بـه همـین جهـت ایمـان، تـرجیح بـر        به مودت و رحمت حداکثري، ایمان طرفین می

  اعجاب دارد.

  عشق در روایات ـ

  بررسی وجود واژه عشق در روایات *

در کتـب مختلـف بـه چنـد روایـت      با اینکه در قرآن از واژه عشق استفاده نشده است. امـا  

  خوریم که در هر دو جنبه حب الهی و حب دو طرفه مطرح شده اند. برمی

اند و بعضی از روایـات نیـز بـه مسـئله     در زمینه عشق، بعضی روایات به مذمت آن پرداخته

  پردازیم.اند که در جاي خود به بررسی آن میکتمان آن پرداخته
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افت شده است که چندان سند متقن و مناسبی ندارنـد و  در جنبه حب الهی چهار روایت ی

رسد از میان کتب صوفیه به دیگر کتابها نفوذ کـرده باشـد و تحـت عنـوان حـدیث      به نظر می

شود و به فراخور هر کدام به نقـد   قدسی مطرح شده باشد. در اینجا هر چهار روایت مطرح می

  پردازیم. آن می

ی و من وجدنی عرَفَنی و من عرَفَنـی اَحبنـی و مـن اَحبنـی     من طَلَبنی وجدن«روایت اول: 

عشَقَنی و من عشَقَنی عشَقتُه و من عشَقتُه قَتلتُه و من قَتَلتُه فَعلَی دیتُه و من علَی دیتُـه فَاَنَـا   

  »دیتُه

ناسد و هر که مرا بشناسد، ش هر که مرا بیابد، مرا می هر کس مرا طلب کند، مرا می یابد و

شود و هر که عاشقم بشـود، عاشـقش    دوست بدارد، عاشقم می مرا دوست دارد و هر کسی مرا

کشم و هر کس را بکشم دیه او بر مـن اسـت و    بشم او را می شوم و هر کس را که عاشقش می

  .من دیه او هستم کسی که دیه او بر من باشد پس

هاي مطرح در مباحـث عرفـانی و تصـوف اسـت.      از روایت با توجه به اینکه این روایت یکی

رسـیم و آن نداشـتن    کنیم. و به مشکل اصلی در آن مـی  بررسی سند این حدیث را مطرح می

سند دست اول و متقن و نزدیـک بـه زمـان معصـومین اسـت. و طبیعـی اسـت کـه کتابهـاي          

ند منشـعب از تفکـرات و   توا هاي اخیر، حتی اگر از نویسندگان مهم و بزرگی هم باشد می سده

(ایـن حـدیث را ابوالحسـن     دهند. هاي اهل تصوف باشد که بسیار بر این قضیه مانور می نوشته

کنـد کـه عبدالواحـد زیـد نیـز متـذکر آن شـده         دیلمی بـه نقـل از حسـن بصـري ذکـر مـی      

  )22پورنامداریان، ص )(است

 .شیعه یافت نشده است هاي روایی این کالم به عنوان حدیث در هیچ یک از مجموعه -1
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 سـنن  سنن ابوداوود، جامع ترمذي، مسلم، در منابع اهل سنت (صحیح بخاري، صحیح -2

موطا مالک) حدیثی با این مضمون یافت نشده است. بر مبناي کتـاب   سنن ابن ماجه، نسایی،

 تالیف درویش جویدي)" احادیث قدسی"

 این کالم را" کلمات مکنونه "(قرن یازدهم) در کتاب خود به نام کاشانی مال محسن فیض

  .قدسی ذکر کرده است به عنوان حدیث بدون سند

بـدون   "البحـر الخضـم   تفسیر محیط االعظم و"(قرن هشتم) در کتاب  حیدربن علی آملی

 »و من قتلته فانا دیته«اي به قسمت انتهایی کالم با اندکی تفاوت کرده است  فقط اشاره سند

» مـنهج القـوي  «و مولف (بازنویس) معاصر در پاورقی کتاب جهت ارائه منبع اشاره بـه کتـاب   

قـرن  ("  الشیخ یوسف بن زهدي بن احمد القونـوى المولـوي الرومـی    "نموده که نویسنده اش

  .سیزدهم) است که این هم سند محسوب نمی شود

بـه نقـل از    نـوري طبرسـی   محـدث  از "مستنبط المسـائل  سائل ومستدرك الو"در کتاب 

 :مشابهی ذکر شده است (قرن ششم) روایت" تفسیر ابی الفتوح رازي "کتاب

،یهف الَى قَالَ وتَع لًا أَنَّ اللَّهرْسنْ    :م مـ و تُـهبی أَجـانعنْ دم   تُـهطَیی أَعأَلَن ی    سـطَـاننْ أَع مـ و

تَرْتُهی سانصنْ عم و ـی    شَکَرْتُهنبـنْ أَحم و رْتُـهی خَیرَفَننْ عم و تُهقَیی أَبندنْ قَصم و   و تُـهتَلَیاب

لَیفَع نْ قَتَلْتُهم و قَتَلْتُه تُهببنْ أَحفَأَنَا  م تُهید لَینْ عم و تُهیدتُهید . 

طور مرسل که همانا خداي تعالی گفت: کسی کـه مـرا    و در آن است (تفسیر ابوالفتوح) به

کنم و کسی که به مـن اعطـاء    من بخواهد به او اعطا می کنم و کسی که از بخواند اجابتش می

پوشـانم و کسـی کـه مـرا قصـد کنـد        عصیانم کند بر او می کنم و کسی که کند او را شکر می

کنم و کسـی کـه مـن را دوسـت داشـته      بشناسد اختیارش می دارم و کسی که مرا یباقیش م

کشـم و کسـی کـه او را     را دوست داشته باشـم او را مـی   کنم و کسی که او باشد مبتالیش می

 .دیه او بر من باشد پس من دیه او هستم بکشم پس دیه او بر من است و کسی که
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...مـن   "نشده است بـه عـالوه اینکـه عبـارت     برایش ذکر  این روایت مرسل است و سندي

 .ندارد هم در آن وجود "عشقنی عشقته ...

شـرح  "نام  (قرن سیزدهم) در کتاب خود به "اريمال هادي سبزو" مثل متاخرین اي ازعده

 " و "الخصـائص الزینبیـه  "(قرن چهاردهم) در کتـاب   سید نورالدین جزائري ،" اسماء حسنی

بـدون   "خطبـۀ الزهـراء   اللمعۀ البیضاء فی شـرح  " (قرن چهاردهم) در کتاب "تبریزي انصاري

  .انداین کالم را به عنوان حدیث قدسی ذکر کرده سند،

اهللا عبداً عشَقَه و عشَقَ علَیه فَیقُـولُ عبـدي اَنـت    اذَا اَحب «روایت دوم: پیامبر اسالم(ص): 

  »عاشقی و محبی، و اَنا عاشقٌ لَک و محب لَک ان اردت او لم تُرِد

کنـد   ورزد و او را عاشق خود می اي را دوست بدارد به او عشق می هنگامی که خداوند بنده

ار منی و مـن هـم عاشـق و دوسـتدار تـو      گوید: بنده من، تو عاشق و دوستد و خطاب به او می

  هستم چه بخواهی و چه نخواهی.

هـر معصـوم    فحـواي زبـانی  فحواي این روایت مطابق با روایات صادره از معصومین نیست. 

توان تشخیص داد که هر روایت از کدام معصوم بیان شـده اسـت.    مشخص است و تا حدي می

 ،ین مشابهتی ندارد. و حتی آخـر ایـن روایـت   اما این روایت با فحواي صادره از کلمات معصوم

جمله متداول عشق هاي شهوانی را به کار برده است که من عاشقت هستم چه بخواهی و چـه  

بـرد. در حـالی کـه اسـامی      نخواهی. عالوه بر اینکه در اینجا لقب عاشق را براي خدا به کار می

خدا توقیفی است و هر نامی را براي خدا نمی توان بـه کـار بـرد. و ایـن نـام حتـی در دعـاي        

  شمارد نیامده است. هزار و یک نام باریتعالی را بر می جوشن کبیر که

برتـرین مـردم کسـی    » اَفضَلُ النّاسِ من عشَق العبادة فَعانَقَها و اَحبها بِقلبـه «روایت سوم: 

، ج (شیخ کلینیاست که به عبادت عشق بورزد و آن را در آغوش کشد و به دل دوست بدارد. 

  )131، ص 3
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إذا کانَ الغالب علَى العبد االشـتغالَ  «یقولُ اللّه ُ عزَّ و جلّ:  (ص): اللّه ِروایت چهارم: رسولُ 

قتُه،  فإذا جعلت بغیتَه و لَذَّتَه جعلت بغیتَه و لَذَّتَه فی ذکري، بی شـقَنی و عشکري عفـإذا   فی ذ

جابالح فَعتر قتُهشقَنی و عشع ینَهینی و بها ،فیما بسهو إذا سال ی ،لَیهتَغالُبا ع ذلک رتیو ص 

النّاس«  

و لذّت او را در یاد خودم قرار دهم و  هرگاه اشتغالِ به من بر جان بنده غالب آید، خواهش

و چـون   .دهم عاشق من گردد و من نیـز عاشـق او   چون خواهش و لذّتش را در یاد خودم قرار

و آن [مشاهده جالل و جمال خـود] را بـر    را باال زنم و او عاشق یکدیگر شدیم پرده میان خود

طورى که وقتى مردم دچار سهو و اشتباه مـى شـوند، او دسـتخوش     جان او مسلّط گردانم، به

  ) 415، ص 7، جلد محمد محمدي ري شهريسهو نمى شود. (

  دیگر روایات عشق:

  :روایات عشق به دو نکته مهم اشاره دارد

کند. ولی همین روایات، در دل خود عدم توصـیه   ان عشق توصیه میبعضی از آنان به کتم

 ونـد، یک ابتالیی است که براي این فرد پـیش آمـده و خدا   ،به عشق را دارد. و گویا این عشق

  دهد. ن را نشان میآراه برون رفت از 

کنـد کـه قلـوبی کـه از      روایات دیگر هم، به انحرافی که در این عشق وجود دارد اشاره می

چشاند که این افراد دچار بیمـاري قلبـی    ر خدا خالی باشد، خداوند مهر دیگران را به او میذک

دهند و چشمشـان نمـی بینـد آنچـه بایـد       شوند و تشخیصان را در مهر و حب از دست می می

  کند. شوند. و میل به شهوترانی عقلشان را زایل می دیده شود و دچار خطاي در تشخیص می

، ص 108(نهج البالغـه، خطبـه   » عشقَ شَیئاً اَغشَی بصرَه و اَمرَض قَلبه من«امام علی(ع): 

330(  
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فقال علیه السالم: ... و معشَیئا اَق شَشَن عـ ى ب مـرَ ره و اَصقَ ض  ـ لبـه فهـو ی ـ بِ رُنظُ یـرِ غَ ینع 

صحیحه و یسمعلیهـا   ولهتن غیر سمیعه قد خرقت الشهوات عقله و امانت الدنیا قلبه و ذُباُ ع

اقیل علیها ال  نفسه فهو عبد لها و لمن فى یده شىء منها حیثما زالت زال الیها و حیثما اقبلت

  )159ینزجر من اهللا یزاجر و ال یتعظ منه بواعظ ... . (

فرمودند: هر که عاشق چیزى شد بر چشمش پرده مى افکند و دلش را بیمار مـى   حضرت

گونه مـى نگـرد و بـا گـوش ناشـنوا مـى شـنود میـل بـه          این صورت او با چشم بیمار سازد در

عقلش را از کار انداخته و عالقه بـه دنیـا دلـش را مىرانـده ؛ خـود را شـیفته دنیـا         شهوترانى

 و چون بنده اى ذلیل تسلیم دنیا و دنیاداران گشته، گام در جاى پاى دنیـا و شـهوات   ساخته

 گوش نموده و نه به پنـدهاى او توجـه   نهاده و با آن حرکت مى کند نه به هشدارهاى خداوند

  .خواهد کرد

عن المفضل بن عمر قال: سالت ابا عبداهللا جعفر بن محمد الصادق علیه السالم عن العشق، 

 باب صد و هجده) ابن بابویه،فقال: قلوب خلت من ذکر اهللا فاذاقها اهللاُ حب غیره. (

جعفر بـن محمـد الصـادق علیـه     از مفضل بن عمر نقل است که گفت از حضرت ابا عبداهللا 

السالم از عشق پرسیدم؟ حضرت فرمودند: هر قلبی که از ذکر خدا خالی باشد پس حق تعالی 

  چشاند !! محبت غیر خودش را به آن می
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  عشقمشکالت  شیوه مدیریت*

 »مفَ قَشَن عثم مات عف هیداًشَ مات «  

  » هیدو هو شَ ف فماتو ع متَو کَ قَشَن عم« و 

  » اللّه له و ادخله الجنه رَفَغَ رَبف و صع م وتَکَ و قَشَن عم« و 

  ».ما المجاهد الشهید فی سبیل اللّه باعظم اجراً ممن قدر فعف « و 

شود که وجه تمـایز   در این روایات به عشق عفیف اشاره میکند و شروطی براي آن قائل می

  هوسناك.شود براي هوس عشقناك و عشق  می

  هوس عشقناك *

داند که هوس اسـت. اکثـرا    نامد، می در هوس عشقناك، فرد هوسران که خود را عاشق می

نامد تـا از تقدسـی کـه واژه عشـق در      خود را عاشق می ،دانند. به دروغ این مورد را مذموم می

جامعه پیدا کرده است استفاده کنند و به هوس خود برسند. در این نوع از عشق!!، هـیچ ایثـار   

و از خودگذشتگی که در عشق و محبت باید شاهد باشیم وجود ندارد و خودخـواهی و منیـت   

  دن به مطامع و منافع شخصی است.در اوج خود قرار دارد و هدف از ارتباط، تنها رسی

  عشق هوسناك (رمانتیک)*

کنند در این گروه جـاي دارنـد و    رسند و اظهار عشق می بیشتر افرادي که به سن بلوغ می

معموال دقت ندارد که هوس است و شهوت محوریت اساسی دارد. و زیبایی طرف مقابـل مهـم   

او گذشته و کمتر نگـاه ناپـاك   کمی از است. که البته به دلیل اینکه دلش ناپاك نیست و سن 

بنـدد و او را   که یک رابطه احساسی توانسـته برقـرار کنـد دل مـی     فرديداشته است به اولین 

نیست و دیگران لزوما او را زیبا نمی بیننـد   زیبا و یا زیباترینداند که معموال هم  زیباترین می

یبایی و ظاهر اهمیت دارد اگـر طـرف   . در این ارتباط چون زشود دیده میولی به چشم او زیبا 

شود. در عشق هوسناك،  اي شود که ظاهرش نابود شود، ارتباط گسسته می مقابل دچار حادثه
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تا وقتی که با منافع اساسی شخص در تضاد نباشد، ایثار اندك وجود دارد. امـا اگـر بـا منـافع     

خود را تبدیل به عشـق   مهم و شخصی در تضاد قرار گیرد با دو دو تا چهار تا، عشق هوسناك

تواند پس از اندکی کنترل و مقـداري   دهد. با یک مانع، می ها را تغییر می کند و سوژه دیگر می

تواند ناشـی   دهد. البته ناراحتی می ناراحتی از دست دادن این سوژه، به راحتی تغییر سوژه می

د. زیـرا در ایـن عشـق نیـز     از این باشد که چرا نمی تواند هر دو سوژه را در اختیار داشته باشـ 

 ،هـا  باشد. اما میزان خودخـواهی  خودخواهی وجود دارد. و هدف از وصال، محوریت خودش می

باشد و شاید فرد به آن آگاهی نداشته باشد. برخالف قسمت قبل که بـه صـورت    ناخودآگاه می

ع چنـدانی  باشد و فرد اطال ها، ناخودآگاه می در عشق هوسناك، خودخواهی ؛باشد خودآگاه می

  از چند و چون آن ندارد.

  کند: هاي هوسناك را چنین توصیف می مولوي عشق

  عشقهایى کز پى رنگى بود             عشق نبود عاقبت ننگى بود (مثنوي معنوي)

  عشق عفیف (حب شدید)*

محوریت ارتباط، با شهوت نیست گرچه شهوتی که مطابق با حیـا باشـد و نافرمـانی الهـی     

  منافاتی ندارد.نشود با آن 

، افرادي هستند که از چاه هـوس عشـقناك و   »من عشَق فعف مات شهیدا«مصداق روایت 

از چاله عشق هوسناك رسته اند و به نردبان عفت و تقوا دست یافته اند تا توانستند به آسمان 

 شهادت اذن یابند. اینان کسانی هستند که چه در این دنیا به وصال محبوبشان برسـند و چـه  

نرسند به محبوب حقیقی دست یافتـه انـد و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه توانسـتند از محبـوب          

زمینیشان چشم بپوشند و خدا را در نظر بگیرند. تا منتظر اذن او بمانند که خدا چه در تقدیر 

  دارد. وصال با یار و یا فراق از یار. که هر چه او خواهد همان را خواهان است.
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  تپاداش عشق عفیف: شهاد*

شهادت اجر مجاهد است. و عفاف در راه عشق، جهاد اکبر است کـه شـهادت اجـر چنـین     

  باشد. مجاهدي می

  شرایط عشق پاك*

  الف: کتمان عشق

  ب: عفاف

  ج: صبر

  » من عشق و کتم و عف و صبر غفر اللّه له و ادخله الجنه«

ط رسیدن بـه  ي طوسی در نمط نهم (مقامات العارفین) یکی از شرای شیخ الرئیس و خواجه

اند ـ یعنی عفت را در مسئله عشـق و ترقـی بـه کمـاالت دخیـل        کمال را عشق عفیف دانسته

  اند دانسته

اي خواهد بود براي ترقـی   اگر عفاف را در این احادیث مخصوص عشق مجازي بدانیم، پله 

یـن  یابی به عشق حقیقی الهی، کتمان و عفاف و صبر هر سه از شرایط عشق است و اگر ا و راه

  شرایط در عشق حیوانی و نفسانی رعایت شود صعود به قلّه عشق حقیقی آسان خواهد بود. 

ترین مقامات معنوي اسـت کـه بـه عاشـق عفیـف و کتـوم و        مقام شهادت که یکی از عالی

شود. کتمان و پوشیده داشتن سرّ عشق و اندوه آن نیز از توجه عرفا و فالسـفه  صبور اعطاء می

  .بدور نبوده است

  )165، ص 121، ص 73،ص »دیوان اشعار(« امام در کتمان عشق چنین فرموده: است:

         غم عشق تو به جان است و نگویم به کسی

  نیسـت غـمخواري غـــمزه بادیه این در که
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  راز دل را نتـــــــــوانم بــه کســی بگشــایـم 

  که در این دیــــر مغان راز نگهداري نیست

  که جــــز دوست نداند دیگرسرّ عشق است 

  گفتــار اندر  وي هجـــــــران غـم نگنجد می

  راز بیهــــوشی و مسـتی و خراباتی عشــق

  خبــریم بی راهبــــــران از که گـفت نتـوان

شوند آن را با دوسـت   نوجوانان و جوانان یکی از اشتباهاتشان این است که وقتی عاشق می

گذارند و او نیز چون این زمینه را دارد و بـراي او عشـق جـذاب     میو همکالسی خود در میان 

کند. بدون اینکـه معایـب و دالیـل     کند و او را در این راه تشویق می است. هم ذات پنداري می

کنـد کـه    آن را بداند. و آثار آن را درك کند. رفیقش نیز این عشق را در همه جـا اعـالن مـی   

شود. گـویی   شدن سبب افزایش احساس عشق در او می فالنی عاشق شده است و همین علنی

شـود   پل پشت سر خود را خراب کرده است و راه برگشتی ندارد و منحصر در راه پیش رو مـی 

  شود. که همین سبب افزایش اشتباه می

  آنچه در مـــدت هجر تو کشیـدم هیـهات

  در یکی نامه محال است که تحریـر کنم (حافظ)

  من عشَـقَ و کَـتَم   «مستمعی آتش را شعله ور کند  ،در کار نباشد» کتم«احتمال دارد اگر 

فع و«  

خـودم   توانم گویم نمی شد. اینکه می قدرت استعفاف نداشتم امر به من نمی ،من انسان اگر

ـ  .دهـم  را نگه دارم که دروغ است. ضعف نشان مـی  نگـه دارم نگـه    ا اگـر بخـواهم خـودم را   والّ

  )  84) ـ جلسه 234(انصاریان: درس تفسیر نهج البالغه (خطبه  .مدار می
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 عنایت خدا را» یلفّن فی کفن رحمۀ و یغسل بماء « میرد  وقتی که می» عف، و مات  و« 

  ببینید این اجر کسی که در میدان جهاد اکبر پیروز از آب درآمده است. 

 حتـی عشـقهاي   سـت کـه  ا ناي که باید تذکر داده شود و مورد توجه قـرار گیـرد ایـ    نکته

تـوأم گـردد.    که بـا تقـوا و عفـاف    شهوانی ممکن است سودمند واقع گردد و آن هنگامی است

طرف دیگر، سوز و گـدازها   طرف و پاکی و عفاف از یعنی در زمینه فراق و دست نارسی از یک

رفـا در  آورد. ع و سودمندي به بـار مـی   شود آثار نیک بر روح وارد می ئی کهها و فشار و سختی

 تبدیل به عشق حقیقـی یعنـی عشـق بـه ذات     گویند عشق مجازي زمینه است که می همین

من عشق و کتم و عـف و مـات   «کنند:  که روایت می گردد و در همین زمینه است احدیت می

کتمان کند و عفاف بورزد و در همان حال بمیرد، شهید مرده  مات شهیدا؛ آنکه عاشق گردد و

  ». است

را نباید فراموش کرد که این نوع عشق با همه فوائـدي کـه در شـرائط خـاص      هاما این نکت

 خطرنـاك. از ایـن نظـر ماننـد     آورد قابل توصیه نیست، وادیـی اسـت بـس    به وجود می احیانا

کنـد، مکمـل و    مصیبت است که اگر بر کسی وارد شود و او با نیروي صبر و رضا با آن مقابلـه 

مصـیبت قابـل توصـیه     نمایـد، امـا   پخته و مکدر را مصفی مـی را  پاك کننده نفس است، خام

تربیتی، مصیبت براي خود خلق کنـد، و   نمی تواند به خاطر استفاده از این عامل نیست. کسی

  .نماید یا براي دیگري به این بهانه مصیبت ایجاد

وزنـه   گوید: رنج براي اشخاص واجد انـرژي چـون   در اینجا سخنی با ارزش دارد. می سلرا

  بیشـتر   بینـد جهـدي بـراي سـعادت     گرانبهائی است. کسی که خود را کـامال سـعادتمند مـی   

را رنـج بـدهیم تـا بـه راه      اي باشد که دیگـران  کنم این امر بتواند بهانهکند. اما گمان نمینمی

شـکند. در ایـن مـورد     انسان را درهم مـی  را غالبا نتیجه معکوس بخشد ومفیدي قدم نهند، زی
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، ص زناشوئی و اخـالق (آید.  که در سر راه ما پیش می کنیم بهتر است خود را تسلیم تصادفات

134(  

اشـاره شـده و    دانیم در تعلیمات اسالمی به آثار و فوائـد مصـائب و بالیـا زیـاد    چنانکه می

اجازه داده نشده است که بـه   کسی اي از لطف خدا معرفی شده است، اما به هیچ وجه بهنشانه

وجود آورد. به عالوه، تفاوتی میـان عشـق و    به مصیبتی براي خود و یا براي دیگران ،این بهانه

هر جـا پـا گذاشـت     .هر عامل دیگري ضد عقل است مصیبت هست، و آن اینکه عشق بیش از

عرفانی به عنوان کند. اینست که عقل و عشق در ادبیات  معزول می عقل را از مسند حکومتش

 به نیـروي  گردند. رقابت فیلسوفان با عرفا که آنان به نیروي عقل، و اینان معرفی می دو رقیب

همـواره در ایـن    گیرد. در ادبیـات عرفـانی   عشق اتکا و اعتماد دارند از همین جا سرچشمه می

  :گویدمی سعدي. شده است میدان رقابت، عقل محکوم و مغلوب شناخته

  کنند نیکخواهـانم نصـیحـت می

  خشت بر دریا زدن بی حاصل است

  شوق را بر صبر قوت غالب است

  عقل را بر عشق دعوي باطل است

زنـد   گوید: قیاس کردم، تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر می دیگري می

 :مولـوي  قـول  و به گیرد یروئی که تا این حد قدرتمند است و زمام اختیار را از کف میرقمی ن

راسـل:   کشـد و بـه قـول    آدمی را همچون پر کاهی در کف تندبادي به این سـو و آن سـو مـی   

   تواند قابل توصیه باشد؟ چگونه میچیزي است که تمایل به آنارشی دارد، 

مطلـب   یک مطلب است و قابل تجویز و توصیه بـودن  ،به هر حال، احیانا آثار مفید داشتن

برخـی از حکمـاء    شود که ایراد و اعتراض برخـی متشـرعین بـر    دیگر است. از اینجا معلوم می

کـه ایـن بحـث را در الهیـات      (اسـفار  سفر سـوم  صدرالمتاهلین و رساله عشق ،بوعلی) اسالمی
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ند که ا زیرا آن طبقه خیال کرده .اند ناوارد است اند و آثار و فوائد آن را بیان کرده مطرح کرده

آنکـه   که این مطلب قابل تجویز و توصیه هم هسـت، و حـال   آن دسته از حکما اینست عقیده

آورد، بـدون اینکـه آنـرا     مفیدي است که در شرائط تقوا و عفاف به بار می نظر آنها تنها به آثار

  )57-54 صصمرتضی مطهري، ( .تجویز و توصیه بدانند، درست مانند مصائب و بالیا قابل

  توحیدي چافی:محمد 

  بگذار این دلدادگی پنهان بماند

  کوثر بماند،آیه ي قرآن بماند

  کار طبیبان نیست درمان دل خلق

  این دردها باید که بی درمان بماند

  گیرم که عاشق تر ز فرهادي دل من

  این عشق باید تا ابد پنهان بماند

  صـبر و ثبـات  «باشد، با » غیر عاقالنه«یا » ناممکن«، »غیر مشروع«اگر ازدواج با معشوق، 

 توان از آن گذر کرد و به مطالب عالی و متعالی باالتر از عشق و معشـوق  می »و کتمان عشق 

  :دست یافت. در روایات آمده است

). هر کس عاشق شود 74ص شهید مطهري،» (من عشق و کتم و عف و مات مات شهیداً«

  .مرده استعشق خود را کتمان کند و در آن حال بمیرد، شهید  و

شهید  رساند که فرد عاشق کتوم و عفیف، مقام تحلیل این حدیث، ما را به این واقعیت می

مـردم   چون شهیدي است که در بین را دارد و اگر در تمام مدت عمر خود در عشق بسوزد، هم

  .خورد رود، ولی روحش در نزد خداوند روزي می خیزد و راه می نشیند، بر می می

 هایی که در قرآن و روایات بـراي شـهید برشـمرده شـده اسـت،      ات و ویژگیتوجه به مقام

 ي حقیقی است و نیز فرد عاشق که با کتمان و عفاف، عشق خود دهد که شهید زنده نشان می
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زنـده   که بسیاري از مردم، مردگـانی  را پاك و مطهر نگه داشته است، زنده دل است و در حالی

روزي  ي حیـاتش از دسـتان رزاق خداونـد    در لحظه لحظـه  اي است که نمایند، عاشق زنده می

  هـایی اسـت    رسـد، روزي  اي کـه بـه عاشـق کتـوم و عفیـف مـی       هاي معنوي خورد و روزي می

 شود که هر شود. مسلم است که باور چنین حقایقی سبب می نازل می» عنداللهی«از مقام  که

 فیـف وجـود دارد؛ مقـام چنـین    کسی آرزو کند که به مقامی نایل آید که در عشق مکتوم و ع

باشـد،   رود؛ اگر بمیرد، اجـر شـهید را دارد و اگـر زنـده     فردي از شهداي معمولی نیز باالتر می

مقـام   توانـد بـا ارتزاقـی کـه از     چون شهیدي است که راه عمل براي وي بسته نیست و می هم

 د.بیفزای ودشود، روز به روز بر مقامات، حسنات و درجات خ عنداللهی براي وي حاصل می

نـدهیم،   البته این سخنان به این معنا نیست که عشق را نشانی براي شناسایی همسر قرار

شود و بـه   می براي انتخاب همسر، راهنماي خوبی قلمداد» کاشفیت«بلکه گاهی عشق از باب 

شـرعی بـراي    تعبیر دیگر، عشق گاهی سنگ نشانی براي ازدواج است؛ ولی اگر دالیل عقلـی و 

بسـیار   توانـد غنـایمی   کتمان و عفاف در برابر عشق مـی صبر و با معشوق جمع نباشد،  ازدواج

، 27(کتـاب زنـان، شـماره     .معشـوق، نصـیب شـخص عاشـق بنمایـد      باالتر از وصال ظـاهري 

  )249ص

  بررسی عشق و حب در نهج البالغه -

شـده  در نهج البالغه فقط یک بار کلمه عشق آمده اسـت و بارهـا از کلمـه حـب اسـتفاده      

است. اما عشق با بار معنایی بسیار منفی به کار برده شده است. ولی حـب در دو بـار معنـایی    

  مثبت و منفی به کار رفته است.

أَعشَى بصرَه، و أَمرَض قَلْبه، فَهو ینْظُرُ بِعین غَیرِ صحیحۀ، و یسمع بِأُذُن  عشقَ شَیئاًو منْ 

قَد خَرَقَت الشَّهوات عقلَه، و اَماتَت الدنیا قَلبه، و ولهت علَیها نَفسه، فَهو عبد لَهـا، و   غَیرِ سمیعۀ،

نَ اهللا    نزَجِـرُ مـا؛ ال یلَیهلَ علَت اَقبیثُما اَقبح ا، ولَیهالَ االَت زیثُما زا، حنهم شَیء یهدن فی یمل
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ۀَ. کَیـف    بِزاجِرٍ، و ال جعـلَـا ر قالَۀَ ویثُ ال ارّةِ، حلَی الغینَ عاخوذرَي المی وه و ،ظبِواع نهظُ متَّعی 

نَزَل بِهِم ما کانوا یجهلُونَ، و جاءهم من فراقِ الدنیا ما کانوا یامنون، و قَدموا من اآلخرة علی مـا  

وفوصدونَ، فَغَیرُ مما نَزَلَ بِهِم. کانوا یوع  

کند و قلبش را بیمـار کـرده، بـا چشـمی      هر کس به چیزي عشق ناروا ورزد، نابینایش می

هاي نفس پرده عقلـش را دریـده، دوسـتی     شنود. خواهش نگرد، و با گوشی بیمار می بیمار می

دنیا دلش را میرانده است، شیفته بی اختیار دنیا و بـرده آن اسـت و بـرده کسـانی اسـت کـه       

یزي از دنیا در دست دارند. دنیا به هر طرف برگردد او نیز برمیگـردد، و هـر چـه هشـدارش     چ

اي شنوایی ندارد، با اینکه گرفتـار آمـدگان دنیـا را     دهند از خدا نمی ترسد. از هیچ پند دهنده

بیند، که آنهـا بالهـایی را کـه     نگردکه راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند. می می

پنداشـتند از آنهـا جـدا     ر آن را نداشتند بر سرشان فرود آمد، و دنیایی را که جاویدان میانتظا

شده و به آنچه در آخرت وعده داده شده بودند خواهند رسید، و آنچه بر آنان فرود آید، وصـف  

  ناشدنی است.

گوید. ولی جالب این است که مترجم محتـرم نهـج البالغـه بـه      این خطبه آثار عشق را می

آورد. و این نشان دهنده این اسـت کـه بـه     رسد، قید ناروا را براي عشق می ین قسمت که میا

قدري براي این کلمه تقدس قائل شده اند که اگر بر خالف این تقدس حرفـی زده شـود بایـد    

قید بخورد. وگرنه در نگاه اول، حتما عشق کلمه پاك و خوبی است. و اگر غیر ایـن بـود. بایـد    

رسد. با توجه به سابقه ناهنجار این کلمه خالف ایـن مسـئله    ر حالیکه به نظر میقید بخورد. د

احتیاج به قید دارد. و در نگاه اول باید در کاربرد این کلمـه و شـنیدن ایـن کلمـه بـا شـک و       

تردید نگریست. جالب اینجاست که در همان خطبه، دوست داشتن مثبت با کلمه حـب آمـده   

رُ    دوست داشتن اهل بیت از حب استفاده می است. و در این خطبه، براي نتَظـنـا یکند. و محب

  الرّحمۀ: و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند.



 
 

 111  روایات/.......بخش دوم: حب و عشق در قرآن و 

، براي حب فرشتگان به خداونـد از کلمـه عشـق اسـتفاده نمـی      91حضرت امیر در خطبه 

بهتـرین  رود. در میـان مـذهبیون مـا     کند. در حالیکه توصیفاتی که براي فرشتگان به کار مـی 

دانند اما  هاي بسیار ضعیف تر از آن را عاشق واقعی می آید. و نمونه نمونه عاشقی به حساب می

  فرماید: خواند و در وصف شیدایی آنها می حضرت امیر، فرشتگان را محب می

اشتغال به عبادت پروردگار، فرشتگان را از دیگر کارها باز داشته، و حقیقـت ایمـان میـان    

ق، پیوند الزم ایجاد کرد. نعمت یقین آنها را شیداي حق گردانید، که بـه غیـر   آنها و معرفت ح

اي ندارند. شیرینی معرفت خدا را چشیده و از جام محبـت پروردگـار سـیراب     خدا هیچ عالقه

شدند. ترس و خوف الهی در ژرفاي جان فرشـتگان، راه یافتـه و از فراوانـی عبـادت قامتشـان      

، از زاري و گریه شان نکاسـته اسـت. مقـام واالي فرشـتگان، از     خمیده و شوق و رغبت فراوان

ي  خشوع و فروتنی آنان کم نکرد، و غرور و خـودبینی دامنگیرشـان نگردیـد، تـا اعمـال نیکـو      

گذشته را شماره کنند و سهمی از بزرگی و و بزرگواري، براي خود تصور نمایند. گذشت زمـان  

و از شوق و رغبتشان نکاسـته تـا از پروردگـار خـویش      آنان را از انجام وظایف پیاپی نرنجانده،

هاي طوالنی، خسته نشده، و اشتغال به غیر خدا آنها را تحـت تسـلط    ناامید گردند. از مناجات

  خود در نیاورده است، و از فریاد استغاثه و زاري آنها فروکش نکرده است.
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  مقدمه 

و بررسی دیـدگاه شـعرا و عرفـا، الزم اسـت بـه       عشق و حب در ادب عرب قبل از بررسی 

وزن واژه نسـبت و  بپـردازیم تـا    ادوار مختلف تاریخ ادبیات عرب بررسی انواع حب و عشق در 

  .هاي حب و عشق را در دوره هاي مختلف به دست آوریم

  تاریخ ادبیات عرب شامل سه دوره کلی می باشد : 

  الف:تصویر عشق و حب در ادب جاهلیت

  ممالیک -ادب عباسی عشق و حب در  ریتصوب: 

  ادب معاصر عشق و حب در  ریتصوج: 

در هر یک از این دوران ها به اقتضاي زمانه و حکومتها ، مفهوم حـب و عشـق دسـتخوش    

تغییرات گوناگون شده است که در این بخش سعی داریم بـا بررسـی نگـاه شـعراي هـر عصـر       

نسبت به مفاهیم حب و عشق تصویري کلی از مفهوم عشـق و حـب در ادب عـرب بـه دسـت      

  آوریم.  
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  عشق و حب در ادب عرب تصویر فصل اول: 

دوران جاهلی با موضوعات وصف، مدح، رثاء، هجا، فخر، غـزل، خمـر، زهـد و حکمـت کـه      

مولود زندگی شاعر و احوال طبیعی و اجتماعی او بود شروع شـد. مشـهورترین شـاعران عصـر     

جاهلی امرؤالقیس، زهیر بن ابی سـلمی، نابغـه الـذبیانی و عنتـره بـود. شـاعر بـدوي دوسـت         

اش را پر کرده بـود. زیـرا از آسـایش خیـال      سرود و غزل سراسر زندگی ت پس غزل میداش می

یافت. و نیز بـدان   اش در هر کوچ و اقامت به زندگی معشوق او پیوند می مند بود و زندگی بهره

سبب که سخت عفیف بود و در عین حـال بـر او آزمنـد. چـون قـوم بـه جـائی رحـل اقامـت          

شد و چون داعیـۀ فـراق پدیـد آمـد دلتنـگ و       فتنش شادمان میافکند از دیدار و سخن گ می

پرداخت  کرد. در شعر به توصیفش می گردید هر چیز خاطره دلدار را در او زنده می دردمند می

گفت. غزل جاهلی بر دو گونه است: بدوي و حضـري. غـزل بـدوي     و از اشتیاق به او سخن می

غزل حضري یعنی غزلی که ساکنان شـهرها یـا   منحصر در یک زن است و پر از اندوه و درد. و 

اند. این گونه غزل مادي و گاه اباحی اسـت.   کسانی که نظیر آنها هستند چون توانگران، سروده

 پـردازد و گـاه از شـادخواریها و    در ضمن آن شاعر با محبوب و معشوق خویش به گفتگـو مـی  

ي قصـائد خـویش کـه در     گوید. همچنین شاعران غـزل را مقدمـه   عشقبازیهاي خود سخن می

انـد از مشـهورترین غزلسـرایان بـدوي عنتـره اسـت و از        موضوعات گونـاگون اسـت قـرار داده   

  )42مشهورترین غزلسرایان حضري امرؤالقیس. (عبدالحمید آیتی، ص
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ساختمان قصیده از قسمتهاي جداگانه تشـکیل شـده. شـاعر بـدوي چـون قصـد سـرودن        

ست سخن از ایستادن بر اطالل و آثار خانۀ محبوب هیچ تکلفی نخ شعري در موضوعی کند بی

آن  در ابیاتی گاه طوالنی و گاه کوتاه به یـاد  آورد و  کند و خاطرات گذشته را به یاد می سر می

پردازد، معشوق یا زن اوست که دیـدن    کند آن محبوب که به ذکر خاطرات او می  ایام تغنی می

پـردازد بـه     خانـه مـی   است. گاه آنقدر که بـه آثـار   در ذهنش زنده کرده را آن اطالل خاطرة او

آثـار خانـۀ معشـوق قصـد رحیـل       پردازد. شاعر جاهلی پس از گریسـتن بـر    ساکنان خانه نمی

رفیقش که به نیروي او بیابانهاي خشک  اش آن بهترین انیس و کند. اکنون به توصیف ناقه  می

به وحـوش صـحرا    کند و  وصف می قوتش را پردازد. سرعت و  پیماید، می  بی آب و گیاه را می و

سر راهـش   و آنچه بر پیماید  راهی که با آن می وصف ناقه و بسا آنچنان در کند و  تشبیهش می

رسد و قصیده بـه مـدح    برد. آنگاه به پایان راهش می از یاد می شود که خود را آید غرقه می می

شاعر به این اهداف در بسـیاري مـوارد   کشد ولی انتقال  ممدوح یا دعوت به قتال یا اعتذار می

  )44ناگهانی است. (عبدالحمید آیتی، ص

قلب است. ایـن تعبیـرات گـاه     آنکه منبعث از عقل باشد از پیش از اما تعبیرات نیز ساده و

گویندة  تنها تکرار لفظ که باز گیرند و خود میه گرایند که جنبه عامیانه ب چنان به سادگی می

دسـت   حـدودي یـک   به موسیقی شعر لحنی درد آلود در عین حال تا نالۀ محزون شاعر است

  داده است. 

 وتُکعیکُلَ ایدیوک                یفَلَم تُجِبن بنیجی فیب فارالق لَدالب  

  النُّفوسِ لها مزار ناتیخلَاك ذَم،                  ضَن بیکُلَ ای یأجِبن 

  ذَم،              لَقَد فُجِعت بِفارِسها نزار!.  خَالك بیکُلَ ای یأَجِبن 

مرا پاسخ ندادي چگونه سرزمینهاي بی آب وگیاه به من پاسـخ   تو اي کلیب. ندایت دادم و

  دهند؟ می
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انـد. اي کلیـب    مرا اي کلیب ستوده حصال پاسخ ده. مردم عزیز الوجـود در خـاك آرمیـده   

شعر مهلهـل صـبغۀ    وارش دردمندشده است. نیز درستوده خصال مرا پاسخ ده که نزار براي س

هـم در اسـلوب    این جنبۀ حماسی را او خشم و کین فراوان توان یافت و قهرمانی و مردانگی و

  )50دارد. (عبدالحمید آیتی، ص تعبیر خویش ابراز می هم در و

توانـد از سـادگی و رقتـی کـه خـاص       نیز نمی بدین معنی که شعر خشماگین و حماسی او

آوردن کالم پرصالبت عـاجز اسـت یـا بگـوئیم مهلهـل       اوست آزاد شود به عبارت دیگر از شعر

رقیق با آن تکرارهـاي معهـود خـود     همۀ تهدید و ارعاب خود را در قالب اوزان و الفاظی نرم و

گوید. امـا تعبیـراتش    پردازد و از گرفتن انتقام خون او سخن می ریزد و به وصف مقتول می می

کند. در این حال  پاید سقوط می توان دیري نمی توان است ولی این قدرت و رت وگاه پر از قد

مالیمتی که هرگز مناسب با کارهاي قهرمـانی شـاعر نیسـت     موسیقی شعر او به همان نرمی و

خشم و کـین خـود باشـد     تواند اوزان و قوالبی که مناسب با گراید. به طور کلی مهلهل نمی می

نرمی بر شعرش غلبه دارد. چنانکه در ابیـات زیـر کـه جنبـۀ      یمت وهمواره مال انتخاب کند و

  تهدید دارد گوید:

  ثُکلَا بانَیالغَداةَ، شَ قَ،یأو أذ                باًیذَهب الصلح أو ترُدوا کُلَ 

  هونأً و ذُلّا!.  ةأو تَنالَ العدا                 باًیذَهب الصلح أو ترُدوا کُلَ 

چشـانم   میان برخاست. یا کلیب را باز گردانید یا فردا شیبانیان را جام مصیبت می صلح از

ذلت خواهند افتاد. آري  باز گردانید یا دشمنان به خواري و صلح از میان برخاست، یا کلیب را

اي کـه از زنـدگی سراسـر لـذتجوئی و نوشـخواري بـارور        مهلهل شاعري عاطفی اسـت عاطفـه  

شـود   الم خویش خشمناك می یز رنجی بدو رسیده. این است که چون از رنج وگاه ن گردیده و

   )51گوید. (عبدالحمیدآیتی، ص مالیمت سخن می باز هم با همان زبان رقت و
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  امرؤالقیسـ 

میان خویش  زاده شد. دوران کودکی را در میالدي در نجد 500حدود سال امرؤالقیس در

الابـالیگري افتـاد. آنگـاه بـه      به لذتجوئی عیاشـی و  د وسر آوره زادگان ب تبار خود چون شه و

عشقها و حوادث عاشقانه خـود   وها  گذرانی جوئیها و خوش درآن لذت سرودن شعر پرداخت و

از  نهـاد. پـدر او را   این توصیفها پاي از حـد مقـام خـویش بیـرون مـی      در کرد و را توصیف می

دانسـتند ولـی طبـع     شـهزادگان مـی   شاهان وشأن   زیرا شاعري را دون .سرودن شعر منع کرد

گروهی از رندان الابـالی   جوانی پدر را ترك گفت و ردن ننهاد. بناچار درگفیاض او بدین منع 

رفتنـد.   از حیی بـه حیـی مـی    همراه او از آبی به آبی و طیء و بکربن وائل گردش را گرفتند و

  )56(عبدالحمید آیتی، ص

هایی که از پادشاهان کنده بـه ارث بـرده    زره دخترش و امرؤالقیس با جمعی از حمیریان و

طـیء بـا    رفـت. در  نزد امیـري بـه نـزد امیـري مـی      از بودآواره دیار گردید. از حیی به حیی و

 .ي فـراوان دیـد  هـا  ایام سـرگردانی سـختی   به زودي طالقش گفت. در جندب ازدواج کرد و ام

دزدان بیابان سر راهـش را گرفتنـد،    یک وبارها صعال حتی به خواري و گدائی نیز تن در داد و

اي بنویسـد   شام نامه تا به تیماء افتاد. از سموأل خواست تا به حارث ابوشمر پادشاه غسانی در

از او یـاري خواهـد.    رود و رشاید وسیلۀ سفرش را به قسطنطنیه فراهم کنـد. بـه دربـار قیصـ    

بـه او سـپرد و خـود نـزد      راو دختـر خـود   هـا   زره سموأل اجابـت کـرد. امـرؤالقیس سـالح و    

  )57یوستنیانوس قیصر روم به قسطنطنیه رفت. (عبدالحمید آیتی،  ص

آن روز بـا عنیـزه    بـود کـه در  » روز دارة جلجل«انگیزة امرؤالقیس در سرودن این قصیده 

بـود. عنیـزه بـا جمعـی از      امـرؤالقیس سـخت عاشـق او    رو شد و دختر عمویش شرحبیل روبه

براي او و دوشیزگان همـراهش ذبـح    آمده بود. امرؤالقیس ناقۀ خود را دختران به سیر و گشت

ایـن   آن پس بود که او معلقۀ خود را که حاوي چند قطعه است سـرود. امـرؤالقیس در   کرد. از
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اي خاطرات خود را پیش از قتل پدرش نقـل   پاره پردازد و قصیده نخست به شرح آن واقعه می

  سفر به بالد مختلف است.  به عنیزه وحرص او به شکار وکند. این قصیده مولود عشق او  می

  این معلقه داراي سه بخش اساسی است:

 گریستن او.   یاد ایام وصال و آثار خانۀ محبوب و توقف شاعر بر اطالل و

 وصف ماجراهاي عاشقانۀ خود مخصوصا در روز دارة جلجل.  

 ،وصف وادي گرگها ،ف شبخانمانی دیده است چون وص بی وصف آنچه به هنگام آوارگی و

 .وصف برق و وصف سیل ،شکار وصف اسب و

دهد کـه همـۀ    ولی وجود مقداري اشعار منحول در دیوان امرؤالقیس به ما اجازة آن را نمی

اند چنانکه بعضی از خاورشناسان یا دکتر طه حسین معتقدنـد، از   آنچه را که به او نسبت داده

زبان او بایـد زبـان یمنـی     رؤالقیس از مردم یمن است وگوید ام او ندانیم. دکتر طه حسین می

نیز مدعی است که  حال آنکه شعري که به او منسوب است به زبان قریش است و بوده باشد و

هـاي   نیـز سـرودن قصـه    تر از امرؤالقیس اسـت و  وصف عشرت با دوشیزگان فرزدق را شایسته

 نحصر به او است. امـا هـیچ یـک از   م عاشقانه فنی است که عمربن ابی ربیعه موجد آن است و

زبـان نجـد    پـرورش یافتـه و   نجـد زاده شـده و   اي نیست. زیرا امرؤالقیس در این دالئل را پایه

  )59عدنانی است. (عبدالحمیدآیتی، ص

آنچـه را در   کنـد و  شدید االنفعال است. آنچه را احساس میو امرؤالقیس را روحی عاطفی 

ر شعر خویش نه حیا و نه اعتقادات دینی، او براي آن شـعر  اي د دل نهان دارد بی هیچ مضایقه

گوید که ارائه هنري کـرده باشـد، بلکـه شـعرش فیضـان قلـب اوسـت کـه گـاه همچـون            نمی

سـازد، و گـاه    نـاخوش او را مـنعکس مـی    اي به آرامی جاري است و خاطرات خـوش و  چشمه

اي است از تخت فـرو   زادهاین حال فوران روح شهریار  در همچون سیلی خروشان روان است و

ي مجزائی است در قالب قصیده که وزن و قافیه به آنها  این رو است که شعر او قطعه از ،افتاده
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هم پیوند یابنـد تصـویري از زنـدگی او هسـتند. شـعر امـرؤالقیس        بخشد و چون با وحدت می

ک روح کـین یـ   خشـم و  حکایت انسانی است به مالهی افتـاده، خـاطرات یـک انسـان آواره و    

اي از نغمـات موسـیقی دربـار     الـم نغمـه   هاي حـزن و  متن این صحنه سرکش. عالوه بر آن در

  زند.  شاهان موج می

زیـر   امرؤالقیس پیش از مرگ پدر فرزند طبیعـت سـرزمین خـود بـود، سـرزمینی کـه در      

اثر آنچه از کتـاب طبیعـت خوانـده بـود در ذهـنش جاودانـه        ه جوانی رسیده بود وبآسمانش 

 صـید و  بود. بهري از زنـدگی او بـه کـوچ از کنـار غـدیري بـه کنـار غـدیري دیگـر در          گشته

بـود و بخشـی    آن ایام بخشی از شعرش بیـان عشـق او   غزل گذشت بنابراین در شرابخواري و

  وصف طبیعت. 

اما غزل او که بیان کنندة عشق اوست شیوه خاصی دارد که بعـدها مـورد تقلیـد شـاعران     

آنچـه میـان او و    این شـیوه شـاعر بـه ذکـر حـوادث عاشـقانۀ خـود در        رپس از او واقع شد. د

پردازد بدین گونه که شاعر به ناگاه بر سر معشوق  معشوقش(عنیزه یا فاطمه) گذشته است می

از  کند. امرؤالقیس مبتکـر ایـن سـبک اسـت و     مالمتش می »گرانه عشوه« او با لحنی آید و می

همراه بـا   و گفتگو حکایت و اي است از توصیف و . آمیزهآگاهی او از روحیات زنان حکایت دارد

ــا بهــره گیــري و فجــور کــه شــاعر بــدان شــناخته بــوده اســت.   خــاطراتی متنــوع آمیختــه ب

  )60(عبدالحمیدآیتی، ص

خاکساري، غـرور و لطافـت را یکجـا بـه      امید، خواري و نیاز، عتاب و و غزل امرؤالقیس راز

  همراه دارد چنانکه گوید:

 مأفاطرمص عتقد أزم لُّلِ             و ان کنتعد هذا التَّدهالً بل یمیفَأجم  

  فعلِیالقَلب  يرـــــو أنَّک مهما تَأم             یأنَّ حبک قاتل یأغرَّك منِّ 
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شوي راه بهتري پیش گیر. آیـا   من جدا اگر خواهی از گریها را بگذار و اي فاطمه این عشوه

 در تو دل را به هرچه فرمان دهی چنان کنـد؟  اي که عشق تو هالك جان من است و شتهپندا

بیابان پـس از یـک    آوارگی در کوه و نشاط اندوه نهفته است اندوهی که از این لهو و هزیر پرد

اندوهی که  شاهی، در اعماق قلبش نشسته است. و سایه دربار زندگی لبریز از خوشگذرانی در

 بایـد چـون کسـی زنـدگی و     حقیقت ناشی شده، که عشق پایدار نتوانـد بـود و  از دریافت این 

اشـک گـرمش    در نشاط کند که به یقین دریافته که عمر گل کوتاه است. پـس غـزل خـود را   

  دهد تا شاید حسرت درون را تسکینی باشد.  شستشو می

  الدخولِ فَحوملِ نَیب يوبِسقط اللِّ     و منزِلِ              بٍیحب يقفانَبک من ذکرَ   

  ۀٌ                      و هل عند رسمٍ دارِسٍ من معولِـــــعبرَةٌ مهراق یِیو إنَّ شفا 

منـزل او در ریگسـتان    سـر  اي درنگ کنید تا من به یاد یار سفر کـرده و  همسفران، لحظه

میان دخول حومل بگریم. داروي درد من اشکهاي سوزان مـن اسـت امـا بـر بازمانـدة خرگـاه       

  بخشد.  ویران دلدار گریستن، کدام درد را آرام می

گراید، تصویر گویائی است از زندگی در آوارگـی و جابـه    اما آنجا که شعرش به طبیعت می

س گرفتن او با وحوش در بیابانها، یا آنگاه کـه بـر پشـت    جا شدن شاعر از مکانی به مکانی و ان

که سگان تیزپا پیشاپیش او دوانند همچون صاعقه  نشیند و به سرعت برق در حالی اسبش می

تازد، در روزي ابراگین که در غرش رعد و درخشـش آذرخـش بـاران فـرو      به گله گورخران می

گـذرد آنگـاه همـۀ ایـن      از سـیلها مـی   آید و یه دشتها فرود مب رود و ریزد، از کوهها باال می می

  )61آیتی، ص سپارد. (عبدالحمید در شعرش به ودیعت می حوادث را

آنچه موجب این ابداع شده این است که او شاعري اسـت زائیـدة فطـرت چـون تصـویرگر      

تعبیر استفاده  آمیزي و رنگ بیان برخوردار به فراوانی از تصویر و ماهري است از ملکۀ تمثیل و
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را  کثرت مشـاهدات و دقـت مالحظـاتش او    احساس نیرومند و در واقع ذوق سرشار و .کند می

  همتا ساخته است.   این هنر بی در

قوام تصویر « گوید: باید گفت که چنانکه دکتر سید نوفل می مورد ویژگیهاي توصیف او در

دیگـر صـداقت.    ،گیـرد  رنگها را می آن مواد و یکی عشق به طبیعت که از او بر چند پایه است:

تصنع در الفـاظ   از تکلف و را مبالغه و اغراق مبري است. سه دیگر بساطت که سخن او پس، از

دارد و چهارم ایجاز، یعنی در توصیف او حشو و زواید نیست و پـنجم دقـت    و معانی مصون می

است پـس خیـال شـاعر    خارج نداشته باشند عاري  تخیالتی که مصداق در یعنی توصیف او از

کشـد و   بر مناظر مألوف. او یک یا دو خط مـی  خیالی است واقعی و استوار بر مبناي حقیقت و

تفاصـیل آن بـه عبـارت     نماید که گوئی به حد کمال است، با همۀ جزئیـات و  تصویر چنان می

  کند که از تفصیل رساتر است: اي که می دیگر اشاره

قَد اَغتَد الطَّ يو رُیو قَ یف ردنجها                بِمکُناتیود ه ابدلِـــکَیاالَو  

 کَاَنَّ عالذ ونَی زعنَا الجلأرح نا                 وبائولَ خحشِ حلَم  يالوثَقَّبِی  

نشستم  هنوز پرندگان در آشیان غنوده بودند که من بر اسب کوه پیکر و وحشی شکنم می

جهازهـاي اشـتران مـا چونـان      هـا و  رفـتم. چشـمان وحشـیان گرداگـرد خیمـه      میبه شکار  و

) یا گله گاوان وحشی را 64هاي سیاه و سفید(جزع) ناسفته بودند. (عبدالحمید آیتی، ص مهره

  کند: اند اینگونه زنده و رنگین توصیف می برابر او پدید آمده در

             هعاجکَأنَّ ن ربن لنَا سذَار    فَعيع وارٍ فذَ یدم لَاءملِی  

 لِ بفَصرنَ کَالجِزعِ المیفَأدبیبِج             نَهد ف معش یمخوِلِ رَةِیالعم  

اي از ماده گاوان وحشی با دمهـاي بلنـد و موهـاي انبـوه چـون       ناگاه در مقابل ما دستهه ب

دوشیزگانی که بر گرد آن سنگ مقدس طواف کنند، نمودار شد. و هنوز گامی بر نگرفته چون 
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هاي گردنبند کودکی بزرگزاده که بگسلد و بر روي زمـین پراکنـده گـردد روي بـه گریـز       مهره

  شود: ند. و در این بیت حیات با تمام جنبش و تحرکش احساس مینهادند و پراکنده شد

الس طَّهخرٍ حص ودلمعأً                       کَجدبِرٍ مقبِلٍ مفر مکرٍ ملِ لُیمن عم  

کرد و در ایـن حـال    آورد، پشت می نشست روي می تاخت، پس می در یک لحظه پیش می

 ل از فراز به نشیب پرتـاب کنـد. ایـن حیـاتی کـه شـاعر در      ماند که سی اي عظیم می به صخره

بخشـد   پردازیهاي خویش بدان رنگ و نیرو مـی  دمد و گاه با گفتگوها و قصه موضوعات خود می

به قلـب طبیعـت    تأمل از قلب شاعر اي از حزن و تأمل پوشیده است و این حزن و گاه در پرده

ه انعکاس فلسـفه و افکـار اوسـت پـس در     شود. در طبیعت فلسفه و افکاري است ک منتقل می

  شود: طبیعت جوي از حزن یا شبحی است هولناك که مورث حزن و هراس می

  یبتَلیبِأنواعِ الهمومِ ل ـــیعلَ         سدولَه            یکَموجِ البحرِ أرخَ لٍیو لَ

  لِـو أردف أعجازاً ونَاء بکَلکَ       ه             ـــــبصلبِ یفَقُلت لَه لما تَمطَّ 

  بصبحٍ و ما االصباح منک بأمثَلِ                     ـیألَا انجل لُیالطَّو لُیاللَّ هایأال أ 

کشـید   سر من فرو دمان که دامن قیرگون خود بر چه شبهائی چون امواج دریا سهمناك و

اش از حـد بگذشـت و آغـاز و انجـامش را      درازيو خواست در عشقم بیازماید و هنگـامی کـه   

هـاي بامـدادي را نخـواهی     اي عظیم پدید آمد فریاد زدم: اي شـب دیرنـده، آیـا دریچـه     فاصله

  )65چند پرتو بامدادي از تیرگی شامگاهی خوشتر نیست. (عبدالحمید آیتی، ص گشود، هر

  عمروبن کلثوم ـ 

  الها عمرُو بنُ کُلثومقصیده ق  اَلهی بنی تَغلبٍ عن جلّ اَمرهم

بنی تغلب را قصیده اي که عمرو بن کلثوم سروده از هر کار بزرگی باز داشـته اسـت (حنـا    

  )121ص  1377 -تهران طوس -تاریخ االدب العربی–الفاخوري 
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اینهـا ابیـاتی    فخر اسـت و  بیت چهل وهشتم آن یکسره در معلقۀ عمروبن کلثوم از آغاز تا

اي در  در حضور عمروبن هند خوانده است. این قسمت بـا مقدمـه  است که در مجلس حکمیت 

یابـد.   بـا فخـر و تهدیـد پایـان مـی      شـود و  خطاب به معشوق آغـاز مـی   و معشوق و  وصف می

) روح سرکش شاعر چون سیلی دمـان جوشـیده اسـت و هرچـه در     89(عبدالحمید آیتی، ص

لفـظ از آن بـه گـوش     خیـال و  پس طنین هیجان عاطفـه و فکـر و   ،درون داشته برون ریخته

بن کلثوم سرور قوم خود بود بـه سـروري    مورد هیجان عاطفی باید گفت که عمرو رسد. در می

بالید و تالشش آن بود که همواره این سروري و برتري را پیروزمنـد   اش می خود و برتري قبیله

کند. در  را رعایت نمی گیرد و مراتب احترام آنجا که آستان پادشاه را به چیزي نمی نگهدارد. تا

شود آنگاه کلمات با رنگ و  کند و عقل منقاد عاطفه می عقل طغیان می اینجاست که عاطفه بر

گیرد در چنین حـالی   کند. زمامش را می گردند. آري عاطفه بر عقل طغیان می زنگ جاري می

چ منطقـی  نهد و دیگر به هی شود فکر از سر حد حقیقت پاي بیرون می نظام فکري گسسته می

پایان و چـون خیـال    نهد جز به نظام عاطفۀ سرکش ومنطق غرور و خودپسندي بی گردن نمی

  ) 90به هیجان آید زبان شاعر به غلو و اغراق حماسی گشوده شود. (عبدالحمید آیتی، ص

  ابو امامه زیاد بن معاویۀ الذبیانیـ 

غ و برتري درآن به نابغه شـهرت  ابو امامه زیاد بن معاویۀ الذبیانی به خاطر فراوانی شعر نبو

ایـم جـز داسـتان عشـق او بـا       یافت. در متون روایات از زندگی او چیزي که به کار آید نیافتـه 

این  اش، که با آنکه نایغه از جمال و مهابت برخوردار بود در ایام جوانی دختري به نام ماویه در

از آن خـود کـرد.    اویـه را عشق پیـروز نشـد زیـرا حـاتم طـائی بـه رقابـت بـا او برخاسـت و م         

  )95، ص1378(عبدالحمید آیتی، 

  شاملُ بیالمرء و الشَّ یتَصاب فیو استَجهلَتک المنازلُ             و ک يدعاك الهو
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عشق تو را فرا خواند و گمراهت ساخت. مردي که پیري بر او چیـره شـده چگونـه عشـق     «

  ) 97، ص1378(عبدالحمید آیتی، ». ورزي کند.

مـثال بـه هنگـامی کـه وصـف شـکار را        .وصف نابغه همواره مطابق با مقتضاي حـال اسـت  

پـردازد فخامـت    شود و چون به وصف ملوك می سراید در سخنش غرابت جاهلی آشکار می می

و چـون   دهد پردازد سخنش را آب و رنگی دیگر می شهرنشینی و چون به توصیف طبیعت می

گردد. (عبدالحمید آیتی،  کسوت لطف و جمال عرضه می گوید بیانش نرم و در از زن سخن می

  )108، ص1378

  

  زهیر بن ابی سلمی ـ

  و تَلقَح کشافاً ، ثم َّ تُنتَج فتُتئم  فَتَعرککُم عرك  الرَّحی بثقالها 

وقتی آسیاب جنگ به چرخش در آید آدمیان به مثابه  به دانـه هـایی هسـتند کـه میـان       

  آبسـتن شـود  سنگ زیرین و زبرین خرد می شوند . جنگ اهریمنی است که هـر سـال دوبـار    

  )153 ص 1377 -طوس تهران  -یاالدب العرب خیتار – ي(حنا الفاخورید و توامان زا 

  بشامه دائـی پـدرش کـه مـردي حکـیم و دور انـدیش      زهیر بن ابی سلمی در کنف تربیت 

متخلق به اخالق او شد. زهیر پایداري در گفتار و کردار را چـه   و خردمند بود پرورش یافت و 

داشت. همچنین ستایشگر بردباري و مسالمت و حق بـود.   چه در دیگران دوست می در خود و

خـور حیـات    مـل ناپسـندي کـه در   با هرع کرد و گفت و عادالنه قضاوت می حکیمانه اندرز می

کـه شـیوه    تهـذیب اخـالق را   کرد. او همواره جانـب عقـل و عفـت و    اجتماعی نبود مبارزه می

مالهـی   ها و جوئی طرفه جانب لذت که امرؤالقیس و گرفت، همچنان فاضالن قوم عرب بود می

  عقـل  را گرفته بودند پـس بـه حـق بایـد او را شـاعر خردمنـد نامیـد زیـرا او مـرد عقـل بـود           

  را در زندگی و شعر خود مقامی بس رفیع قرار داده بود.  
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گوئیم مرادمان این نیست که زهیر به دنبال معـانی عمیـق    وقتی سخن از زهیر و عقل می 

توانـد در آفـاق گسـتردة معـارف      رود یا آنچنان فرهنگ وسیعی دارد که مـی  و افکار دقیق می

ه در سلسله افکارش نظم قیاسی برقرار است بشري بال بگشاید یا چنان مردي منطقی است ک

تواند به طریق عملی عمیق از مقدمات استنتاج نتایج منطقی کنـد، بلکـه مـراد از اینکـه      و می

  زهیر در افکار و اقوال و اعمال خود بر عقل متکی است همان عقل سـادة نزدیـک بـه فطـرت     

گویـد.   دانند نمی شناسند و می میو ماده است بنابراین زهیر چیزي جز آنچه مردم دیگر آن را 

او نتازند تـا بـه فسـادش کشـند. او دسـتخوش       این عقل باعث آن شده که هواهاي نفسانی بر

شود تا از طریق مستقیم پاي بیرون نهد. ایـن عقـل راهنمـاي اوسـت      امیال سرکش خود نمی

 هدفی کـه در به  کند و گزیند داوري می روشهایی که بر می راه و در است و سرچشمۀ سخن او

گردد، بر همـه قـواي او سـیطره دارد و خیـال و عاطفـه را بـر مسـیر         پیش دارد رهنمایش می

  دارد.  را به کار می خواهد آن دو دارد، چنانکه به هر اندازه که می قوانینشان روان می

کوشد که شعرش سودمند افتد او خواهان هنر صرفا به خـاطر هنـر نیسـت و نیـز      زهیر می

نهـد   فقط براي آنکه شعري گفته باشد شعري بگوید از این رو مته به خشخاش میخواهد  نمی

  پـیش از سـرودن مـوادش     دهـد. و  نمایـد و صـیقلش مـی    و هر بیت را همواره دسـتکاري مـی  

  »حولیـات «دهـد. بعضـی از    کند و براي این کار رنج فراوان بـه خـود مـی    را در ذهن آماده می

ئدي که یـک سال(حول=سـال) در نظـم آن وقـت گذرانیـده،      اند یعنی قصا را به او نسبت داده

  آنگاه به تهذیبش کوشیده و سپس به خبرگانش عرضه داشته است. 

به بیان خود، شیوة خطابی دهـد او وقتـی    کوشد حقایق را به افهام نزدیک کند و زهیر می

حقایق لباسی آن  پردازد، پیش از خیال به عقل خود متکی است. آنگاه تا بر به بیان حقایق می

جوید هر چند آنها  تر شوند و مادي و مملوس گردند از خیال خود مدد می بپوشد که محسوس

  حقایقی معنوي باشند. البته ایـن کـار نـه چنـان اسـت کـه در آن عاطفـه را شـدت و خیـال         



 
 

 

 /.............عشق عرفانی                        126 

ایـن رو   را وسعت باشد. زهیر در تعبیر خود بیشتر بر اسلوب خطابی اقنـاعی متکـی اسـت از    

  گزینـد. در معلقـۀ خـود آنجـا      اي جدلی برمـی  آراید و گاه شیوه با دالیل و حجج میکالمش را 

نسـل   هاي وحشت انگیز آن و تاثیرات آن بـر  خواهد زشتی جنگ را بیان دارد، از صحنه که می

) اسـلوب زهیـر در مـدایح او همـان اسـلوب      115گوید. (عبدالحمید آیتی، ص زرع سخن می و

پردازي خالی نیست. شاعر قصیدة خود را بـه ذکـر دیـار     داستانسنتی قدیم است که از نوعی 

  کنـد  پردازد و رهواري و هوشـیاري آن را وصـف مـی    کند، سپس گاه به اسبش می یار آغاز می

گویـد و از یـک روز شـکار حکایـت      گـذاري سـخن مـی    یا از قدرت و مهارت غالمش در نیـزه  

  کند.  می

هیر چه آنها کـه در آغـاز مـدایح خـود آورده     جوید. غزل ز آنگاه به مدح ممدوح تخلص می

 .چه به طور انفراد از هیجانات عاطفی عاري است. زیرا غزل او مولود عقل است نـه احساسـات  

براي رعایت سـنت شـعري بـه سـرودن آن دسـت       پندارد که او به اکراه و بنابراین خواننده می

خواهد کوشش و دقت خـود   نمیچنانکه گوئی شاعر  .ابیات غزل غالبا اندك است .یازیده است

در آن غزلهـا عشــق مــرد پاکـدامنی اســت کـه بــه حلیــۀ     را زیـاد صــرف آن کنـد و عشــق او  

  خویشتنداري و وقار متحلی است.  

آنجا نیز عقل حکمرواست و  حتی هجاي او چنانکه عادت اوست از سخافت عاري است. در

پرداخته با مخالفان خـود   مقصد شاعر اصالح اخالق و تربیت روحی کسی است که به هجایش

کنند.  پردازد آنان نیز براي برائت ساحت خویش اقامۀ دلیل می به نحوي منطقی به مجادله می

  چنانکه در هجاي آل حصن این بیت او شهرت یافته:

  اَو نفار او جالء نٌیمیو انَّ الحقَّ مقطَعه ثالثٌ            

». یـا حکمیـت نـزد شـیوخ قبیلـه یـا انکشـاف امـر.        شود: قسـم   حق به سه چیز ثابت می«

  )117(عبدالحمید آیتی، ص
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  دراز  شیرینش شناخت ایـن عمـر   با همه تلخ و زهیر بیش از هشتاد سال زیست. زندگی را

  و این تجارب وسـیع و اهتمـامی کـه بـه اصـالح امـور قبیلگـی داشـت آن آراء حکمـت آمیـز           

مولود فتوت و تجارب شخصی و هیجانات عـاطفی   را به او ارزانی داشته بود. اگر حکمت طرفه

حکمت زهیر از عمر دراز و تجارب شخصی و جهانی دور از هیجانـات عواطـف و اهـواء     ،او بود

 آنچـه بـر   پایۀ عقل استوار بود. همواره چشم بر احوال مردم دوخته بود و از گرفت و بر مایه می

گرفـت. (عبدالحمیـد    درسهاي نیکو مـی گذشت براي وصول به سعادت زندگی جاهلی  آنها می

  )118آیتی، ص

  عنترهـ 

این عنترة داستان سیاهی است در نهایت سیاهی و به قول عیبجویانش سخت ناخراشیده  

طلبـی اسـت کـه     اما قهرمانی است پیروز جنگ عصاي ناتوانان است و شمشیر مظلومـان. جـاه  

  کند.  براي نیل به مجد و عظمت جاوید همه چیز خود را بذل می

از سوي دیگر عنتره، قهرمان یک عشق پاك و عاري از آلودگی هواست. او براي رسیدن به 

عبله دختر عمش به کارهاي عظیم و خطیر دست یازید و در طلبش تالش فـراوان کـرد ولـی    

همواره میان او و معشوق موانع صعب بود زیرا عمـویش مالـک و پسـرعمش عمـرو و رقیـبش      

تـرحم.   تـوز و بـی   ت اهـل تعصـب و غیـرت بودنـد و رقیبـانی کینـه      بن زیاد همگی سخ عمارة

پردازان براي آنکه به رنگ و رونق داستان خود بیفزاینـد نبردهـا و درگیریهـاي بسـیار      داستان

روز  هر این مضمار شود و او نیز در بار نیاز قبیلۀ عبس به پهلوان خود بیشتر می اند. هر ساخته

هـاي بیشـتري را    آورد و تن تري فرود می دشمن ضربات کوبنده کند و بر اي می هنر نمائی تازه

  )126سازد. (عبدالحمید آیتی، ص جان می بی

ذکـر درد جانکـاه فـراق و امثـال ایـن مسـائل آغـاز         معلقه با وصف اطالل دیار معشـوق و  

پردازد. در همۀ اینها سـخنش سـهل و لطیـف اسـت. سـپس       شود، آنگاه به وصف عبله می می
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ایـن وصـف، دوش بـه     به عبلـه خواهـد رسـانید و در    اي که او را کند، ناقه وصف میرا  اش ناقه

رود و کالمش رنـگ شـدت و صـالبت بـه      اند پیش می دوش همۀ شاعرانی که وصف ناقه کرده

دیگر  گیرد بار آورد. چون وصف ناقه پایان می به یاد می گیرد تا جائی که شعر طرفه را خود می

اینجـا   مگر دوستی او را جلـب کنـد در   پردازد تا ه ذکر محامد خود میب گردد و به عبله باز می

قصـیدة معلقـۀ عنتـره    « حسـین   گردد. به قول طه عین انسجام سخن رقیق و سهل می نیز در

 هاي گوناگون موسیقی کـه میانشـان اخـتالف فـراوان اسـت ولـی در       اي است از نغمه مجموعه

است، گـاه آشـکار و گـاه چنـان پنهـان کـه       سرتاسر آن یک نغمه است که همچنان محسوس 

آن اسـتوار اسـت سـخن شـاعر      گوش قادر به شنیدنش نیست و این نغمه که ارکان قصیده بر

(عبدالحمیـد آیتـی،   ». قلـبش حاضـر اسـت    خاطرة او کـه همـواره در   یاد و است با محبوب و

  )128ص

  رداها خافی شَهباء باسلۀٍ                    بۀٍیلَبستُها بکت بۀٍیو کَت

  زیــرا راویــان  .همــه جعلیــات شــده شــگفتی نیســت اگــر اشــعار عنتــره دســتخوش ایــن

  پردازانی که به اخبار این قهرمان عبسی دلبسـتگی یافتـه بودنـد و بـه شخصـیت عـالی       و قصه

ورزیدند و دلیریها و قهرمانیهایش را در میان ملتی که تشـنۀ ایـن داسـتانها بـود،      او عشق می 

  دادند، بس فراوان بودند.  نشر می

  عصري چون عصر جـاهلی کمتـر دیـده شـده اسـت.      عنتره از شخصیتهاي بزرگی است در

یـک  او را یک سلسله صفات و سجایاي پسندیده بود که در شـعرش کـه بیشـتر بـه صـورت       

کوشـد تـا سـیاهی پوسـت خـود را کـه باعـث         کند و گوئی می اعترافنامۀ ساده است تجلی می

که همـه آرزوي حیـات    تحقیرش شده بود با این صفات و سجایاي درخشان بپوشاند و عبله را

شد:  رو خواهد اوست خشنود سازد. هرکس معلقه او را مطالعه کند به آشکار با این خصال روبه
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یابیم که تا این حد پاي بند ایـن   ل برجستۀ اوست یعنی هیچ شاعري را نمیعفت یکی از خصا

  رود مگر آنکه شوهرش نیز حضور داشته باشد: خصلت باشد، چنانکه به دیدار هیچ زنی نمی

  ال أغشها شِیالج یو اذا غَزا ف              لهایعند حل یفتاةَ الح یأغشَ

کنم و چون شوهرش همراه سپاه به جنگ رود بـا او   بانوي عشیره را نزد شوهرش دیدار می

  دیدار نکنم. 

  بندد: وچون زن همسایۀ خود را بیند چشم فرو می

  مأواها یجارت يواری یحت         یجارت یما بدت ل یو أغُض طَرف

اش  زن همسـایه را خیمـه   نهم تا شود چشم برهم می چون زن همسایه در مقابلم آشکار می

پنهان سازد. و اینها از آن روست که عنتره زمـام نفـس خـود را بـه دسـت دارد و از پـی هـوا        

  )129رود. (عبدالحمید آیتی، ص نمی

  ماجِد             ال اُتبِع النَّفس اللَّجوج هواها قۀِیامرُؤٌ سمح الخل یانّ

  کنم.  اهاي نفس لجوج نمیمن مردي نرمخوي و خوش خلقم و پیروي ازهو

اي بـاز   عنتره رسوخ یافته که او را از ارتکاب هر عمـل پسـت و فرومایـه    این عفت چنان در

  کند: که براي گرفتن سهم خود از غنایم تالش نمی دارد تا آنجا می

  یاهلۀً بما لم تعلَمـــابنۀَ مالک              ان کنت ج ای لَیهلّا سألت الخَ

یالوق خبِرك ن شَهِدغنَمِ یالوغ یأغش              یأنّن عۀَیمالم ندع فو أع  

  پرسی؟ ات نمی سوارکاران قبیله دلیري من آگاه نیستی چرا از اي دختر مالک اگر از 

تو خواهند گفت که من در جنـگ چنـان بلنـد    ه اند ب آنان که در کارزارهاي من حاضر بوده

  پردازم.  همتم که به غنایم نمی

  سفره لئیمی بنشیند.  کسی چیزي بخواهد یا بر داند که از او خود را برتر از آن می

  المأکَلِ میأنالَ به کر یو أظَلُّه               حت يالطَّو یعل تیولَقَد أبِ
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خوراکی کریمانه دست یـابم.   بر کنم تا می برگرسنگی صبر خوابم و شب هنگام گرسنه می 

بـه مخالفـت    حال آنکه دیگـران بـه آسـانی بـا او     آن است که به کس بدي کند و نیز برتر از و

  او ستمی نرفته باشد: این بدان سبب است که بردبار است اما تا هنگامی که بر خیزند و برمی

  اذا لم أظلَمِ یسهلٌ مخالَقت                یبما علمت فانَّن یعل یأثن

تو مرا بستاي که به خلق و خوي من آگاهی و میدانی تا هنگامی که به من ستمی نشده و 

  اند مردي خوش محضر و خوشخویم.   تباه نساخته حقم را

  باسلٌ            مرٌّ مذاقَتُه کَطَعمِ العلقَمِ یفاذا ظلمت فانَّ ظُلم

  سـتمی شـود سـتمکاري مـن نیـز شـدید و تلـخ چـون حنظـل اسـت.            ولی اگـر بـه مـن   

شناسد و چون به جنگ رود بـه اسـارت زنـان بـدون مهـر دسـت        آري او حقوق دیگران را می

  رباید، مگر اینکه دو برابر آنچه از آنها ربوده به آنها باز پس دهد.  یازد و مال کسی را نمی نمی

 داند چه وقت باید مال خـود را در  اوست. او میکرم از سجایاي  عنتره کریم النفس است و

آبـروي خـویش    کند تـا  مستی مال خویش فدا می در و بزم شراب عشرت و لهو صرف کند. در

دسـتی گشـاده بـه     او مـالی طلـب کنـد بـا دل و     به گاه هوشیاري چـون کسـی از   دارد و نگه

  )130اش برخیزد. (عبدالحمید آیتی، ص یاري

  کلَمِیوافرٌ لم  یو عرض ،یالــم    ک             ــــمستَهل یفاذا شَرِبت فانَّن

  یو تَکَرُّم یا علمت شَمائلــو کم                   ياذا صحوت فما اُقَصرُ عن نَد و

کنم و آبرویم برجاست و از عیب مصون. و تو به  چون به باده گساري نشینم مالم را فدا می

  خصال و بزرگواري من آگاهی که چون از مستی به هوش آیم از بخشش باز نایستم. 

عنتره عالوه بر شرف و کرامت سـوارکاري دلیـر اسـت. دلیـري ذاتـی و سـوارکاري حالـت        

 قـدم نهـادن در   -چنانکه گوئی شفاي روح اوسـت  -سازد میآنچه خوشدلش  است و طبیعی او

  مخاطرات است. 
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  عنتَرَ أقدمِ کیالفَوارس: و لَیو أبرَأ سقمها           ق ینفس یولقد شف

درد را از  بخشید و رنـج و  زدند عنتره حمله کن، جان مرا شفا می نعرة سواران که فریاد می

  کرد.  من دور می

  اي است: واره آمادة هر حادثهپشت اسبش هم بر و

  رِحالۀِ سابحٍ                   نَهد تَعاوره الکُماةُ مکَلَّمِ یاذ ال أزالُ عل

آن زخـم   سـو بـر   هـر  ام آنگـاه کـه پهلوانـان از    پیوسته بر پشت یکران تیزتک خود نشسته

  رود: بی هیچ بیمی به پیشباز مرگ می زنند. و می

  و أنقض أنقضاض االجدلِ هایتَقَحماً                 ف اجیأقتَحم الهِ هی... فَعل

روم و چـون مرغـی شـکاري دلیـران را شـکار       نشینم و به ورطۀ جنـگ فـرو مـی    بر آن می

  )131کنم. (عبدالحمید آیتی، ص می

  رت پنداشـتند و بـا آنکـه سـری     اش مـی  عنتره همواره قرین تألم بود زیرا برده نبـود و بـرده  

او رشـک   گرفتند و در عین اینکه بـر  و سیرتی تابناك داشت. سیاهی پوستش را بر او عیب می

کردند. سخاوتمند و بخشنده بود ولی تهـی دسـت. در عشـق او هـیچ      اش می بردند مسخره می

تمـام طـول    اش بـود. ایـن الـم و رنـج در     عفت از خصوصـیات مهـرورزي   شائبۀ نفسانی نبود و

بخشـید و بـر    اش شـکل مـی   بـه اندیشـه   گذاشت و عفتش تأثیر می بود بر زندگانیش همراه او

در  آراسـت و  بخشید و قلبش را بـه عواطـف لطیـف مـی     افزود، حیاتش را صفا می ابتکارش می

  پیراسـت  از خشـونت مـی   الفـاظش را  کـرد و  نرمی عطـا مـی   زبانش را افتاد و سخنش مؤثر می

  داشت.  به کالم او موسیقی خوش آهنگی ارزانی می و 

ورزید و این صدق  اش و در احساسش صدق می اش، در خیالش در عاطفه عنتره در اندیشه

هـیچ ریـا و ظـاهر سـازي و نیرنـگ بیـان        رنگی فطري و ساده دارد. حاالت درونی خود را بـی 

خواهـد   گوید که گوئی در برابرش ایستاده با هر کس که مـی  کند. با عبله آنچنان سخن می می
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گویـد حتـی بـا     درون خویش آگاه کنـد تـا دردش را احسـاس کنـد، سـخن مـی       او را از حال

خواهد از بار انـدوه و آالم خـود بکاهـد همچنانکـه      عیبجویان و حاسدانش او در همه حال می

ها پدید آمـده راز گویـد.    گردنه ها و کوشد با معشوق که اکنون از او دور شده و میانشان قله می

اش  با گرایشها و خواستهاي شرافتمندانه ،ي اندوهبارشها با آه ،شهاي لطیف روح عنتره با نغمه

اي  سراسر شعرش متجلی اسـت. شـعر او نغمـه    درعین بساطت با شور و حرارت خاص خود در

است که تألم و اندوه نوع بشر را در هر زمان و هر مکـانی دربـر دارد شـعر او شـعري انسـانی،      

  آورد و در هـر قلبــی  روحـی را بــه جنـبش مــی   جاویـد و شـدید التــأثیر اسـت کــه اوتـار هــر    

  گشاید.  را می 

یـابیم غـزل    از انواع شعر غنائی صادقانه و آمیخته به صفا که در نزد این شاعر عبسـی مـی  

ورزد و به جـز او بـه هـیچ     اي که به عبله عشق می است. غزل عنتره از قلب مشتاق و سرگشته

  عشق پاك آگاه است: تراود عبله نیز به این پردازد می کس دیگر نمی

  منَ النِّساء سواها دیولَئن سألت بذاك عبله خَبرَت                أن ال أُر

خـواهم. عنتـره    عبله بپرسی به تو خواهد گفت که من زنی جز او را نمـی  این باره از اگر در

اش برخیـزد   این راه هرچه دارد بدهد، جان نثار جانان کند و این عشق به یـاري  خواهد در می

  آید دوري جوید.   تا از هر چه معشوق را ناخوش می

  و أکُف عما ساها نُهایو أع                    مۀٍیاما دعت لعظ بهایو اُج

خیزم و از آنچـه فرامـوش    اش برمی دوستش دارم هرگاه از من کاري بزرگ خواهد به یاري

  )133کند چشم پوشی کنم. (عبدالحمید آیتی، ص

آئینـۀ دل او   چنـد همـواره در   عشق عنتره عشقی دردناك است، زیرا چهـرة محبـوب هـر   

این درد و الم آمیخته با یأس و حرمـان رنگـی    او دور است. و متجلی است، او خود فرسنگها از

اي از  خواهـد ذره  خود فرو پوشیده است و شـعر او کـه نمـی    در است که سرتاسر غزل عنتره را
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شود. اندوه بـه زبـان شـوق سـخن      جادة عفاف قدم بیرون نهد، یکباره آه سرد و اشک گرم می

اسـالیب اسـتفهام، تلهـف،     تراکیب و الفاظ و این شوق همواره آشکار است حتی در گوید و می

  نداء: تعجب و

  غَد! یو اطُولَ شَوقِ المستهامِ ال               »يالِّلوالِّلقاء غداً بمنعرَجِ «قالوا: 

گفتند: روز دیدار فرداست در آن پیچیدگی ریگستان، دریغا که اشتیاق عاشق تا فـردا چـه   

  دراز خواهد کشید. 

  شود: و گاه شوق به آتشی سوزان بدل می

  الطُّلولِ محت نُقوش المبرَد نَیاذا رددتها                        ب یو تخالُ اَنفاس                        

  هاي سوهان محو شود.   گرمی آن آژده میان اطالل خانۀ او آه سوزان برآورم از چون در

  اندوه گاه به زبان شکوي و تظلم گویاست: و

  قَفرٍ عنِ االنسِ نازحِ یأُحبه                 فأصبحت ف بٍیعن حب یو قد أبعدون         

دارم دور کردند و من به بیابانی دور از آدمی افتـادم. و بسـا    مرا از محبوبی که دوستش می

  درد: شود و پردة راز عاشق را برمی که عشق به اشکی ریزان بدل می

  یالقلب و الدمع فاضح یف يالجو یلناصحِ               و أخف نُیلیأُعاتب دهراً ال  

کـنم. عشـق را در دل پنهـان     شود سرزنش می روزگار را که با سخن هیچ ناصحی نرم نمی

  کند.  دارم ولی اشکم مرا رسوا می می

دور است. غزل او نگاهی  تحلیالت عمیق روانی یا اوج گرفتن در عالم ارواح به غزل عنتره از

کنـد، اشـکی اسـت در     ست که عبله را در میان اطالل و آثار باقی مانده از قبیله جستجو مـی ا

شوند تا در جاي دیگر افراشته شوند. محبـوب غالبـا    هایی که به زودي سرنگون می برابر خیمه

پسندند. و به جاي سرمه جادو در چشمانش  بره آهو یا چیزي شبیه به آن است که بدویان می

دانـد کـه ایـن     گدازد و نمی است. غزل عنتره در هر حال زبان روحی است که میمکان گزیده 
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  کنـد   دهـد و نالـه مـی    گداختن را با چه زبانی تعبیر کند. از این رو چون کودکان فریاد سر می

  )134کشد. (عبدالحمید آیتی، ص آه می و

تهاي بـه صـور   سـوز عشـق خـویش را    کنـد و  عین آنکه به آالم خـود تغنـی مـی    عنتره در

 حاسـدان را بربنـدد و   زبان عیبجویـان و  کوشد تا سوي دیگر می دارد ولی از گون بیان می گونه

بـر او   رنگ سـیاهش را  ندهد و شاید به سخن بدخواهان گوش فرا چشم عبله جلوه کند، تا در

نبـرد   یش درهـا  هاي جنگ به خصـوص مردانگـی   صحنه این رو از رشادتهاي خود در نگیرد. از

جاي مباهات به خویشـاوندان   ،شاید مباهات به این هنرها دهد تا داد سخن می غبراء داحس و

  سازد: را پر

  و السماك االَعزَلِ ایفَوقَ الثُّر                  یفهمت دیعدد العب یان کنت ف

  زَلِــاالَج دیالبالقَرابۀِ و العد                    ینلت العل يو مهنَّد یبذابل و

سماك اعزل اسـت. (عبدالحمیـد    هرچند در شمار بردگانم ولی همت من فراز ستارة ثریا و

  )135آیتی، ص

ام نـه بـه خویشـاوندي و عطـاي      ام به این مقام بلنـد رسـیده   هندي  تیغ ام و به نیروي نیزه

  )135بسیار. (ص

  اعشیـ 

  مقتَادهاباَدماء فی حبل     فقُلنا لَه : هذه هاتها 

  و لیست بعدل اندادها  فقالَ: تَزیدوننَی تسعه  

  تُسکننُا بعد اَرعادنا    فقام فصب لَنا قَهوه

او را گفتیم این مشک شراب را به ما ده  ، در عوضش شتر سفید کـه مهـارش را آن غـالم    

  در دست دارد

  گفت اگر نه تاي دیگر بر آن بیافزایید بهاي چونان شرابی نخواهد شد.
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(حنـا  آنگاه برخاست و براي ما شرابی ریخت که پـس از لرزشـش مـا را آرامشـی بخشـید      

  )184 ص 1377 -طوس تهران  -یاالدب العرب خیتار – يالفاخور

بـه خـوبی لمـس     شـیفتگی را  عشـق و  احسـاس و  ي اعشی صدق عاطفـه و ها ما در وصف

همچنـین تـاثیر سـفرهاي    شدت بخشیده اسـت.   این امور است که تاثیر شعرش را کنیم و می

اشارات به حوادث تـاریخی اسـت    نام شهرها و ناخوش و هاي خوش و خاطره فراوان او که پر از

  بسیار است.  در شعر او

اعشی شاعر نیرومندي است که هم از فرهنگ عربی بهـره گرفتـه و هـم از شـیوه زنـدگی      

 تعبیـر از  کوشد در است. میشده  تفکر او ایرانیان. نیز سفرهاي متعدد او موجب غناي خیال و

را صادق جلوه دهد. اگر دیدن اطالل معشـوق   احساس و عاطفۀ خود صادق باشد یا الاقل خود

او چیره شـود غـزل    چون عشق بر گوید. و انگیزد در وصف آن متکلفانه چیزي نمی را بر نمی او

مـات و پنـد زبـان    کند وبه زهـد وطا  به یکسو می چون به آستانۀ پیري رسد هوا را سراید. و می

  )141گشاید. (عبدالحمید آیتی، ص می

  لبیدـ 

  بِمنّی، تأبد غَولُها فَرِجامها    عفَت الدیار محلُّها فَمقامها 

  )185 ص 1377 -طوس تهران  -یاالدب العرب خیتار – ي(حنا الفاخور

صـمیمیت و  تـاثیر آنهـا. هنـرش در صـداقت و      شاعري است بـدوي دور از شـهرها و  لبید 

توان اسـت   تمام شعرش متجلی است. لبید شاعري پر سادگی آمیخته با خشونت اوست که در

به خوبی و زیبائی آنچه بدان  گیرد. زیرا او همواره  و توانائی او از صداقت و صمیمیتش مایه می

کند تصـویري   خود حکایت می بینیم که چون از این رو می ورزد سخت ایمان دارد، از عشق می

مـرد   دهد درست با واقع مطابق است. مثال به هنگام صلح مرد لهو و لذت و که از خود ارائه می

چـون سـال عمـرش بـاال      کرم و سخاوت است. و به هنگام جنگ سـختکوش و دلیـر اسـت و   
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ذکـر محـال    از وصـف دقیـق اسـت و    گرایـد. لبیـد در   موعظه و وقار می گیرد به حکمت و می

بدین هنـر مشـهور. نیـز     متروك سخت قویدست است و ي خالی وها وصف خانه گریزان. او در

بـه   رانـدش یـا   فضـا مـی   وصف حاالت ناقه استاد است. ناقه را گاه به پاره ابري کـه بـاد در   در

گاوي وحشی کـه سـگان شـکاري      دود یا به پی او می یارش از تازد و گورخري که به شتاب می

شـود تشـبیه    ایسـتد و پیـروز مـی    آنها به مقابله میبا  گردد و باز می کنند آنگاه او تعقیبش می

بـه خـاطر آنکـه آمیختـه بـه حکمـت        هاي لبید نیز سخت پرسوز و گداز است و کند مرثیه می

  )142گذارند. (عبدالحمید آیتی، ص دل خواننده اثري عمیق می هستند در

  خنساء ـ 

به آن گرفتار آمـد   تمام قلبش احساس کرده است. بالئی که با زنی است که درد راخنساء 

اي که به برادر داشـت بـرادري کـه در زنـدگی بهتـرین تکیـه        بالئی بزرگ بود به بزرگی عالقه

تمام وجود دلبسته آن خصـائل   اي که داشت و خنساء با گاهش بود ونیز به خاطر صفات یگانه

قـبلش   از سجایا بود. مرگ برادران به ویژه صخر از چشمانش چشمۀ خون جـاري سـاخت و   و

  )145محبت نامید. (عبدالحمید آیتی، ص شعري سوزناك که باید آن را شعر عاطفه و

کشاند و از روح ملتهب  جاي که خواهد می به هر عاطفه است که اندیشه را شعر خنساء در

 -را بـه سـرودن مرثیـه    کند او همۀ قدرت شاعري خـود  بخشد و فعالش می شاعر حرکتش می

را بـه   متوجه ساخت. گهگاه هـم کـه قـوم خـود     -ي پردازدبدون آنکه به دیگر موضوعات شعر

گرفتن انتقام تحریض کرده و برانگیخته، این تحـریض و انگیـزش چیـزي جـز فریـاد و فغـان       

محدودة مراثی بیرون نیست. ازین روست که افکـار او را ترتیـب    گوید از نیست یعنی آنچه می

پش او که گـاه بـه غـم    ت یاد دل پرخاصی نیست بلکه تصویري است از احوال نفس متالم و فر

اي است از خصائل انسانی بی همتاي صـخر و   گاه خاطره هیجان و گاه به شورش و گراید و می
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 .پایانی نیست فریادها را ها و این ناله کند و اي را تعقیب نمی فلسفه چون فکر و آنها و تأسف بر

  گردد.  که موجب ماللت خاطر می نجاآتکرار مکررات فراوان است تا  درشعر او

 بسته است ولی شاعر تصـویرهاي خـود   حدودي پاي خیال را شعر خنساء عاطفه، تا در اگر

حد خـود   چند گاه از شعر خنساء هر روئی بخشیده است. مبالغه در به نیروي مبالغه رنگ و را

بـه بـرادرانش    صـادقانۀ او  کند چیزي است توجیه شدنی، زیرا از محبت بی پایـان و  تجاوز می

هر عیب و نقص. این غلـو   مسلما چنین محبوبی موجود بی همانندي است عاري از تراود و می

 اسـتعمارها و  صـیغه مبالغـه و   کـه از  چنـان  .بـرد آشـکار اسـت    الفاظی هم که به کـار مـی   در

 آورد و خصائل بلند انسانی را از پـی هـم مـی    جوید. و صفات و هاي قوي، فراوان بهره می کنایه

  آورد که باید موسیقی اعجاب و محبتش نامید: آهنگی پدید می

  اَلمجد حلَّتُه و الجود علَّتُه              والصدقُ حوزتُه ان قرنُه هابا

  لها بابا یخَطَّاب محفلۀٍ فَرَّاج مظلمۀٍ             ان هاب معضلۀً اَت

چیزي خواهنـد عـذر نیـاورد و راسـتی      و چون از او اي است بر اندام او مجد و بزرگی جامه

  ناحیه اقتدار اوست اگر قرینش بیمناك باشد. 

در مجالس همه خطابها از اوست به فریاد دادخواهان رسد و اگر از مشکلی بهراسد بـرایش  

  جوید.   دري می

اسلوب خنساء نیز اسلوبی عاطفی است خطاب به چشمها و تحریض آنها به اشـک ریخـتن   

شـمردن صـفات    بر پیش رو دارد. و در او را دست رفته که اینک شبحی از برادر از تگو باو گف

 .ساده اسـت  فراوان است. سخن او سهل و سرتاسر شعر او زمان جنگ در در زمان صلح و در او

هیجانی است که تصنع و تکلف را تحمل نتواند کرد. (عبدالحمیـد آیتـی،    زیرا سخن عاطفۀ پر

  )146ص
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  حطیئهـ 

زن و  بـا  ،مـردم  گویند برعکس معـاملتش بـا   ملیکه ازدواج کرد. می به نام ام  زنی باحطیئه 

ایـن   رفت. از مردي همانند او انتظارش نمی رفتار بود. چیزي که از نیک فرزند خود خوشخو و

گـوئیم جـز عکـس     که آنچه آن را در حطیئـه خباثـت نفـس مـی     شود امر، به خوبی آشکار می

  ثمرش چیز دیگري نبوده است.  بی پرتالش و ر زندگی سخت وبراب در العمل او

 از ولی اسالمش چندان استوار نبـود و  اواخر زندگی پیامبراسالم به اسالم گروید حطیئه در

آمـد   روز به رنگی درمی تا پایان عمر مردي سست ایمان بود که هر زبان به قلبش راه نیافت. او

طعـن دیگـران بـاز     از آزار و قوت به هجو گویـا بـود و  همچنان زبانش براي به دست آوردن  و

  افکندند.  گاه به زندانش می دادند و امان مانند گاه مالی به او می او در تا از ایستاد. و نمی

بـر مـاده    را گفت تا او وفات کرد. گویند چون مرگش فرا رسید 679حدود سال حطیئه در

چنـین   ن بزرگوار نباید در رختخـواب بمیرنـد و  زیرا مردا بمیرد بگردانند تا خري سوار کنند و

  گفت: او می رسید. و آوردند تا مرگش در می بردند و می بر ماده خري نشاندند و کردند، او را

  هیو هجا المرَ هیهجا بن               هیال اَحد االم من حطَ

  هیفُرَ یلُومه مات عل من

اش بـر   از فرومایگی فرزندان وزن خود را هجو کرد و .نیست حطیئه تر از کس فرومایه  هیچ

  پشت ماده خري مرد. 

 اول در تصرف راویان فراوان قرار گرفته اسـت. بـار   دیوانی است که مورد دخل و حطیئه را

مصـر چـاپ    در 1905الیپزیک و بـه سـال   در 1893سال قسطنطنیه سپس در در 1890سال

  )149فخر تغزل است. (عبدالحمید آیتی، ص وهجو  شده است. دیوان او حاوي مدح و

  تبلّغ رس الحب غیرٌ المکذّب          ألحم الواشون للشرّ بیننا  اذا
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 در مـا  کردند و شر را خباثت را وارد ما کردند یا سخن چینی می و هرگاه سخن چینان شر

  شد.  کردند عشق من نسبت به او ثابت و استوارتر وارد می

جـاهلی   أفرام البستانی در جلد اول المجانی الحدیثه واضح است که شـاعر در شعر فوق از 

هم مناظره داشتند در این بیت شعر از واژه حب استفاده کـرده   بنام علقمه و امروالقیس که با

معناي ثابت و استوار آورده و مجـددا بـا کلمـه غیرالمکـذّب تاکیـد کـرده       ه و قبل از آن رس ب

پس حب یعنی دوست داشتن ثابت و اسـتوار و بـا اسـتمرار     .راستیمعناي ه یعنی غیر دروغ ب

  )181أفرام البستانی، ص بدون کذب و دروغ است. (فؤاد
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  تصویر عشق و حب در ادب عباسی و دوره ممالیکفصل دوم: 

ملل غیر مسلمان که برده فروشان آنها را بـه زور   بیشتر خدمه، بردگان زرخریدي بودند از 

بعضی  ،از این بردگان .جنگ اسیر شده بودند مانشان جدا کرده بودند یا درو  خان از شهرها و

 آراسـتند و  چـون زنانشـان مـی    پوشـانیدند و  هـاي زیبـا مـی    جامـه  آنهـا  پسرانی بودند کـه بـر  

نـوع   .سـرودند  هاي عاشـقانه مـی   شاعرانی چون ابونواس برایشان غزل کردند و خوشبویشان می

لبـاس   آنها بر تراشیدند و می ران جوانی بودند بس زیبا که مویشان رادخت ،این بردگان دیگر از

  ) 271پوشانیدند. (عبدالحمید آیتی، ص پسرانه می

  شعر در دوره عباسیـ 

از صحراي خشک و بـی آب   شعر از آرامش و سکوت بادیه به غوغاي شهرها قدم گذاشت و

از وقار بادیه نشـینی بـه مالهـی     در باغها و بستانها رخت کشید. و وگیاه به قصرهایی محصور

شهرنشینی افتاد. و از مجالس ادب و سیاست کارش به محافل غناء کشیده شد و ایـن تحـول   

افکار و اسالیب و اوزان آن اثـر گذاشـت. امـا اغـراض و      در اغراض و موضوعات و فنون معانی و

همـه مقـاومتی کـه     هـاي نـوین بـا    طرفداران شیوه .آن انقالبی آشکار پدید آمد فنون شعر، در

دادنـد امـا ایـن     ادامه مـی  دادند، راه خود را هاي قدیم در برابر آنها به خرج می طرفداران شیوه

جوهري نبود. یعنی چنان پیشـرفت   این انقالبشان انقالبی اساسی و حرکتشان حرکتی قاطع و

ثال آنها که ام نمایشنامه و اي مثل حماسه و چشمگیري نداشت که بتوانند در شعر عناصر تازه
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عرب سابقه نداشت خلق کنند. پس اکثر فنون شـعر عربـی همچنـان بسـته در      تا آن زمان در

در مـوارد انـدك پـاي     انواع غنائی خـود جـز   از قیود تقلید یا چیزي نزدیک به آن باقی ماند و

کـه   میان رفـت شـعر سیاسـی بـود     بیرون ننهاد. از اغراض شعري قدیم، آنچه ضعیف شد یا از

بقایـایی هـم    آنجا و اگر اینجا کس بدان نمی پرداخت و یازي به آن احساس نمی شد ودیگر ن

 عـرب بـود   عباسـیان و شـعوبیه و   ي میـان شـیعه و  هـا  موضـوع آن عصـبیت   ،آن مانده بـود  از

 همچنان کـه شـعر فخـر و    .رونق افتاد همچنین به سبب اشاعه فساد، غزل عذري (عفیفانه) از

  . حماسه هم روي در تراجع نهاد

خواسـت   اما موضوعات دیگري در شعر پدید آمد، از آن جمله است شـعر فلسـفی کـه مـی    

از مـاده بـه جانـب روح سـوق      نیز شعر صوفیان که غـزل را  نظري تحلیلی بنگرد و با جهان را

شـعرتعلیمی   شـانید. و ک مـی  صفات او کماالت و تامل در خدا و به فضاي روحانیات و داد و می

بـراي منظـوم سـاختن     و اهـل دانـش آن را   این عصـر بـود   نفوذ عقل درمظاهر  که مظهري از

بدان آسانتر سازند. کتاب کلیلـه   مراجعه ذهن را علوم به کار گرفته بودند که حفظ و بعضی از

حکایـات   دمنه به نظم درآمد و قصائدي در فقه و امثال آن پرداخته شد و باید نظم قصص و و

نیز شعر تهکمی یعنی سخریه و هزل یا طنـز چـون اشـعار     وملحق ساخت.  را به اینگونه اشعار

صریع الدالء. دیگر از این اغراض نو پدید ترسل به شعر بـود. در ایـن    ابن سکره و ابن حجاج و

اي از ابواب شعر استقالل یافت چون زهدیات کـه بـا ابوالعتاهیـه گرایشـی فلسـفی و       دوره پاره

اي پیدا  شکار که با ظهور ابونواس استقالل تازهنیز شعر شراب و وصف  وجودي مستقل یافت و

  ) 278کرد. (عبدالحمیدآیتی، ص

اي اسـت از نوشـخواري و    غزل، غزل بشار نیز چنین اسـت حـاوي مضـامین و معـانی تـازه     

خوش آهنگ. غزل او صادقترین  جامه نوین حضري در الفاظی زیبا، آسان و لذتجوئی، همه در
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اي که از زندگی عناصر غیر عرب  یعنی دوره .پرستی استصورت این دوره اباحیگري و تجمل 

  گشته است.   متاثر شده و از لطایف فنون و هنرهاي آنان برخوردار

الزم به ذکر است که بشار براي عشق معنی درستی نمی شناسد. او جز همان لذات سیري 

زیبـائی   ناپذیر چیز دیگري را در نیافته است. اگـر نابینـائی اش موجـب آن شـده کـه معنـی      

رادرنیابد امانیروي احساسش چند برابر شده است. وهمین امر غـزلش را دردایـره محسوسـات    

محصورساخته است. وجز ندرتاآنهم بر سبیل تقلید از این دایره گام بیرون نمی نهد. کم اتفـاق  

هاي روانی زن نیز بپردازد. آگاهی او از توان هنري اش عیوب جسمانی اش  افتدکه به جنبه می

پوشـانید   اي بر آن عیوب می ساخت یعنی از نوآوریهاي فنی همواره پرده را در نظرش ناچیز می

هاي یکتا بیافریند. بـدین معنـی کـه توانسـت میـان دقـت در        از این روتوانست درغزل، نمونه

هـاي   تصویر مناظر شهوانی ورازونیازهـاي عاشـقانه وتوصـیف واقعگرایانـه وبـی پـرده ازصـحنه       

باعبارات وتراکیبی خوش آهنگ وطـرب افـزاي در اسـلوبی زیبـا، جمـع آورد.       لذتجوئی همراه

گفتنـد   چنانکه اهل ذوق وحال رادر برابر تاثیر غزل او یاراي مقاومت نیست، از این جهـت مـی  

 غـزل او  در به فساد کشیدن دختران جوان زمانش نقش مهمی داشته است. زیرا که غزل بشار

هـاي شـیطانی مـردم آن زمـان بـود.       اي ازخـواهش  یر زنـده نمودار گویاي محیط اباحی و تصو

گفتند که بشاراز روي عمداین غزلها راساخته تا در اعماق نفـوس دختـران نفـوذ کنـد ودر      می

 دستخوش فساد سازد.  حافظه شان جایگزین گردد وزندگی عفیفانه شان را

  تیالزَّ یتَصب الخلَّ ف            تیربابۀُ ربۀُ الب

  حسنُ الصوت کیعشرُ دجاجات         ود لَها

ریزد، ده مرغ دارد ویک خـروس خـوش    ربابه بانوي خانه است سرکه را در روغن زیتون می

 )  100و78، ص1936، )(مارون عبود(الرئس)بیروت 290و289آواز. (ص
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کـه  اشعار شاعران: از موضوع فوق اینطور استنباط نمودیم کـه شـاعران بـراي این    عشق در

کردند زیـرا هـم اشـعار آنهـا      هاي خود را تسخیر نمایند ازابزارعشق استعمال می قلوب محبوبه

اشـعار آنهـا    کـرد. و  احساسات مخاطبین مالعبت می هم با عواطف و طرفدار بیشتري داشت و

  داد.  اختصاص می خریدار بیشتري را به خود

 بشارـ 

زیرا نابینـائی اش، چنانکـه معلـوم اسـت،     بشار نمی تواند به مناطق خیال صرف قدم نهد، 

ي انتباه وآگاهی او محسوسـات   موجب تقویت دیگر حواس او شده است تا آنجا که تنها وسیله

آنچه حـس   از و ورزد به انواع عطرها عشق می دهد و هستند. مثال او بوها را خوب تشخیص می

گذارنـد. بشـار    اثري دیگر می اوگیرد. و اصوات در ذهن  کند نیک بهره می المسه به او اعطا می

دهـد از ایـن رو    خواهد به او صورت و رنگـی دیگـر   کند، می از طریق حس ادراك می هر چه را

. در اینجـا بشـار   یابد که بینایان بدان دست نمـی یابنـد   ي دست میا غالبا به مضامین ومعانی

   گوید: چنانکه می،  تبعات عشق و عواقب سوء آن را تلمیحاً ذکر می کند

نیدعش یف یزَهبدةَ مع بم فـــــحهخ هایرٌ               قُلوبفَۀٌ قَلبــــمیال  

عوا قلب فقلتنِیفبالقلبِ البالع               یو ما اختار و ارتض ید بِ بصرُیذوالح  

  منَ القَلبِع االذنانِ الّا ــوال تسم             يوــموضعِ اله یف نانِیتُبصرُ الع فما

کننـد. گفـتم دل    از عشق عبده منع مـی  دل من هماهنگ نیست مرا گروهی که دلشان با

 نگـرد  گذارید که عاشق به دل مـی  بدان خشنود شده است وا مرا با آنچه خود برگزیده است و

غیـاث  راه دل. ( نه با چشم. در مقام عشق دیدگان نمی بینند و گوشـها نمـی شـنوند مگـر از    

  ) چاپ خیام 133ص–الدین خانه میر کتاب حبیب السیر 

 هـا و  میکـده  و رواج بـازار هـا   جـوئی  و لذتها  ي آزادي ي عباسی چنانکه گفتیم دوره دوره

حرمـت   ي حلیـت و  جدال درباره گفتگو و ها بود. مردم غرق در باده گساري بودند و عشرتکده
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جدالها بپیچند براي خـود فتـوا    در این گفتگوها و آن باال گرفته بود. اما بعضی ازشعرا بی آنکه

  کردنـد. همـراه بـا شـراب      ولع خویش به شراب حکایت می آشکارا از به حلیت آن داده بودند و

سرایی بانگ نوشانوش باده خواران  در هر کاخ و کنیزگان خوبروي، غنانیز سخت شایع شد و و

   عـالوه بـر اینهـا عشـقبازي بـا پسـران نیـز متـداول گردیـد          .آمیخت هم می آواز مغنیان در با

  ) 297سرودند. (عبدالحمیدآیتی، ص و شاعران در این باره بی پرده غزل می

  بودنـد  بسـیار  بصره در آن زمان تنها مرکـز علـم نبـود، اصـحاب لهـو ولعـب نیـز در آنجـا        

 ار داشت. ابونواس خودمیان جوانان شیوع بسی هرزگی در باري و و محافلی داشتند. بی بند و 

ایـن راه قـدم نهـاد. بخصـوص      که در تازه جوانی بیش نبود او هنوز ي این محافل بود و شیفته

  ي عشـرتجویان زمـان بـود،     دیگر به نام والبه بـن الحبابکـه خـود در زمـره     برخوردش با شاعر

ــدین راه ســوق داد. والبــه از هوشــمندي و را بیشــتر او   ت شــد شــگف در ي او ذوق شــاعرانه ب

  همـت گماشـت. والبـه همچنـان همـدم       تعلیم او به تربیت و را همراه خود به کوفه برد و او و

  گردانیـد   الابـالیگري همتـاي خـود    هرزگـی و  بـاري و  بـی بنـد و   در را دمسازش بـود تـا او   و

  )298ي خراباتیان سپرد. (عبدالحمیدآیتی، ص و دسته به دار و

  ابونواسـ 

 لَذاتی و کُنت سبــیـلَ    فَتـــیتلکم اَقل من لَذه ح  

  ربِ المدامه باالکبـرــو شُ      ر ـطَربت الی الصنج و المزه

  رــَذت بِحورا من المنکـو خُ      و اَلقَیت عنّی ثیاب الهـدي

  و اَمشی علی القَصف فی مئزر               و اَقبلت اسحب ذیل المجون

  من نوجوانی بودم که هرگز در برابر لذتی نگفته ام که مرا بساینها لذتهاي من هستند و 

به چنگ و عود به طرب آمدم و به نوشیدن باده در ساغر گران و جامه هدایت از خـود دور  

کردم و در دریاي منکرات غرقه شدم و در حالی که دامن نوشخواري و عیاشی بـر زمـین مـی    
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ـ  خیتـار  – يالفـاخور (حنـا   کشیدم آمدم و پوشیده در لهو لذت رفـتم.   تهـران   -یاالدب العرب

  )396و 395 ص 1377 -طوس

 ساخت که بزم شـراب و  اماکنی سپري می در -مخصوصا در بغداد- ابونواس زندگی خود را

اي  اي به میکده هم پیالگان از میکده شاهدش مهیا باشد. همواره در میان گروهی از همدمان و

بود. با آن که مـال فـراوان    سرود و سماع ساز باده نوشی وآنجا سرگرم  در رفت و گاه روزها می

ورزید. زیرا آن درآمد سـترگ پاسـخ آن همـه     می افتاد همواره در طلبش حرص به دستش می

  تبـذیر او را نمـی داد. در جـوانی دل بـه زنـی بسـت بـه نـام جنـان. در شـعر خـود            اسراف و

بسـت   به هر صاحب جمالی دل می او از او فراوان یاد کرده است. ولی جنان تنها دلدار او نبود 

نـاتوان   و الغر و سرتاسر زندگی اش چیزي جزاین نبود، تا آنگاه که نیرویش روبه نقصان نهاد و

  ) 300گردید. (عبدالحمیدآیتی، ص

کـه   بالیگري در پیش گرفته بـود الا باري و و روشی که در بی بند غزل، مزاج ابونواس و اما

گـداز عاشـقانه نمـی گذاشـت. بنـابراین       و چیزي جز لذات آنی نمی طلبید، جایی براي سـوز 

ساختگی اسـت. بـا    اگر غزلی سروده متصنع و .نیامده است ي عشاق در در زمره ابونواس هرگز

 رین آنهـا ارزش فنی شگرفی برخوردارند، هـر چنـد حتـی در بهتـ     گاه از هاي او این همه غزل

درخور توجه است آوردن نـوع   تکلف مشهود است. ولی آنچه در غزلسرایی او فریب و نشانی از

اي  ي تـازه  پدیـده  ادب عربی نوظهور است، زیرا مولـود  غزل است که تا حدودي در جدیدي از

دختـران   ي عباسی بروزکرده بود. این پدیده تازه، تغنی به عشق پسـران یـا   جامعه است که در

   آراسـتند  مـی  ونه است. این پسران یا غالمان جوانان مخنثی بودنـد کـه سـخت خـود را    پسرگ

 به هیئت پسران درمی آوردنـد  را هرزه که خود دخترانی بودند دختران پسرگونه (غالمیات) و

کردنـد. ابونـواس    کارهاي ظریف مـی  و جستند موسیقی شرکت می و شعر مجالس ادب و در و

گفـت. ولـی ایـن غزلهـا، از وصـف       غالبا برایشـان غـزل مـی    داشت و میدوست  ها را این قیافه
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بی عفتی تواءم بودنـد. امـا    اباحه و غالبا با سوء ادب و درنمی گذشت و هاي ظاهري آنها جنبه

گیرنـد.   شـوق بیشـتري مایـه مـی     شور و حرکت و حیات و ي شاهد پسران، از غزلهاي اودرباره

ان گفـت کـه   تـو  می این رو تصویر کم نظیرند. از هنگ وآ اینگونه غزلهاي او از جهت تکنیک و

مشهورترین اعالم ایـن فـن اسـت.     ابونواس از پایه گذاران غزل مذکر در ادبیات عرب و خود از

ولی در واقع این اشتهاري شرم آور است، زیرا اغلب اشعار او، در این موضوعات، آنچنـان پـر از   

اخالقی است که قدرت هنري شاعر با همه علـو  انحرافات جنسی و وصف منکرات و بیماریهاي 

  قباحت آن پـرده کشـد. تردیـد نمـی تـوان داشـت       اعتالیی که دارد نمی تواند بر شناعت و و

لذتجوي در پیش گرفته بـود، بـه قـول احمـد حسـن       که روشی که این شاعر عشرت طلب و 

ایـن   ، ابونـواس در خمریـات  لکه ننگی است در تاریخ عرب. اما الزیات، جنایتی است بر ادب و

هیچ همتائی ندارد. شراب واقعا عروس اوست. در اینجاست که نبوغ او در نـوآوري   شعر باب از

زعـیم بـاده گسـاران     دهد. او متاخر قرار می برتر از همه شاعران متقدم و را او کند و جلی میت

است همچنانکه زعیم خمریه سرایان. ابونواس وصف شراب را در ادبیات عربی به عنـوان یکـی   

  از ابواب شعر، استقالل بخشید. ابونواس شراب را دوست دارد، چنان کـه عابـدي معبـود خـود     

 آن است که بر درگاهش پیشانی بر خـاك سـود   را. معبودي که درخور یا عاشقی معشوق خود

از کـس بـاك نداشـت. نـه تنهـا شـراب خـود         ي نواهی دین را در راهش مباح شمرد و همه و

مسـتحق اکـرام.    ي آنهایی هم که گردش را گرفته انـد کریمنـد و   موجود بزرگواري است، همه

به آن شخصیت انسانی بخشیده است این معشوق امروزي نیسـت،   شراب معشوق اوست. شاعر

ورزد. شـراب   به هر چه به نحوي وابسـته بـه اوسـت عشـق مـی      او ازلی است. ابونواس به خاطر

وجود او را تسخیر کرده، بلکه جزئی از ذات او گردیده است که زندگی بدون او نـاخوش اسـت   

  تمـام جـوارحش    مانـد. شـراب قلـبش و    تهی مـی  مفهوم خود معنی و نباشد زندگی از او واگر
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 تلـخ  وها  بختی ي شور ئی. زیرا داروي همهپر کرده. در روي این زمین جز او تمنا حواسش را و

  )  309و308ص1378ست. (عبدالحمیدآیتی، تهران، ها کامی

گردد کـه   به عاشق و معشوق این طور استنباط می ،ابونواس عشق را به شراب تشبیه کرده

رود. عاشق  بین می کند وجود دارد و سپس از را مست می دوست داشتن شراب تا زمانی که او

عشق  ،از آن کند وجود دارد و با وجود جمالی برتر را شیفته جمال خود می هم تا اومعشوق  و

علت آن فاصله گرفتن از  ها تداوم ندارد. بلکه منقطع است. و این حالت گردد. و قبلی امحاء می

  عقل است یعنی جوهري که در انسان وجود دارد. 

  ابوالعتاهیه ـ

  داننـد   قبیلـه عنـزه مـی    . بعضـی او را عـرب و از  اختالف دارنـد  مورخان در اصل و منشا او

گویند که او از موالی قبیله عنزه بود. به نظر من قول دوم ارجح اسـت ابوالعتاهیـه    و بعضی می

  بـا هـرزه گـان     در کوفه پرورش یافت به لهو و خـود آرایـی و عیاشـی سـخت مشـتاق بـود. و      

  در سـرش افتـاد   هواي دربار خلفاچون شعرش رنگ و رونقی یافت  .و الابالیان همدم و همدل

  ه) بـه بغـداد آمـد   169-159م، /785-775کوفه راهی بغداد شد. در زمان خالفت مهدي( از و 

  گلســتان  رفیـق گرمابـه و   ي مقربـان خلیفـه درآمـد، چنانکــه همنشـین خلـوت و      زمـره  در و 

مهـدي کنیـزي   صالت فراوان دریافت کرد. در قصـر   پرداخت و قصائد مدایح او در و گردید او

برایش غزلها ساخت. ولـی زاریهـاي آن عاشـق     بود زیبا، بنام عتبه. ابوالعتاهیه دل بدو بست و

  خـود آرایـی   نوامیدي سبب شد که از لهو و دلباخته، جز بر نفرت دلدار نیفزود. این شکست و

  بـه تحصـیل کـالم روي آورد    و نـاچیز انگـارد   حطام دنیوي را مطامع و عیاشی دل برکند و و 

مسلکی گرایش  زهاد بنگرد. از آن پس هر چند گاه به مذهب و جبریه و در مقاالت شیعه و و 

  زهـد گرویـد. امـا میـل مفـرط      بـه عبـادت و   -چه در گفتار وچه در کردار-یافت، آخراالمر می

  رفـت   قصـري بـه قصـري مـی     او به مال همچنان گریبانگیرش بود. براي دست یافتن به آن از 
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اي  راتبه هارون الرشید او را مقرب درگاه خود ساخت و کشید. تا آستانی سر میآستانی به  از و

شـد،   بزرگان دربار نصـیبش مـی   و جوایزي که از او از صالت و درهم، غیر پنجاه هزار به مقدار

 بـا وجـود   و برایش معین کرد. الزم به ذکر است که ابوالعتاهیه خود را به برامکه نزدیک نکـرد 

سخاوتی که آنان بدان اشـتهار داشـتند، از ایشـان هـیچ      کرم و یافته بود و شهرتی که در شهر

  ) 317اي نگرفت. (عبدالحمیدآیتی، ص بهره

اولین روزهایی که به بغـداد   غزل ابوالعتاهیه بیشتر وقف زنی است به نام عتبه که شاعر در

غـزل گفتـه باشـد،     دیگر نمی بینیم که به نام زن دیگري هم ي او گردید. و آمده بود، دلباخته

 سعدي شکایت به موالي خـود  غزلی که در کوفه براي کنیزکی موسوم به سعدي سرود، و مگر

عشق او به عتبـه، عشـقی    تازیانه بزنند و چنین کردند. اما برد او نیز فرمان داد تا شاعر را صد

تبـه غالبـا بـه    بـراي ع  معشوق. غزلهاي او ناز نیاز عاشق و نفرت و صادقانه بود، همراه با رنج و

عشق بی سـرانجام او   سوز درون و از آمده و ي او آغاز قصائد مدحیه تغزل در صورت تشبیب و

بـرخالف غزلهـاي    و جفاي معشوق حاصلی به بار نیـاورده اسـت، حکایـت دارد    که جز ستم و

غزل ابوالعتاهیه شرح یـک   .پرده دري عاري است فجور و بی عفتی و هرزگی و مرسوم زمان از

  عشق دردناك الهی است: 

  الّا الرُّوح و البدنُ النِّضو بقَیفلم               یو قُوت یو عظم یجِسم ياَذاب الهو

بدنی الغـر هـیچ نمانـده     من جز جانی و از بگداخت و نیروي مرا استخوان و عشق جسم و

  است.  

ولی گـاه نیـز    غزلهاي خود بر معانی معروف قدیم توجه داردابوالعتاهیه هر چند در بیشتر 

  اي زده است:   از لحاظ وزن و اختیار بحور خوش آهنگ دست به ابتکارات تازه

  یرت من اَلَمِ التَّصابــص           یحت کید طَرِبت الـــولق

ـــــجِیل دیالجنا           ر سذا دیـــاح ن ثم هبابیابیالص  
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اي هستم که همنشین من چـون نـزدیکم شـود،     چنان به تو مشتاقم که از رنج عشق بگونه

  ).  319-318(عبدالحمیدآیتی، صص. شنود بوي عشق از جامه ام می

یکی  یکی دوستی به دل، یعنی دوستی که در دل نهان دارند و دوستی بر دو گونه است: و

به دل بر دوستی بـه دسـت برتـري دارد.     دوستی دوستی به دست یعنی به یاري ومساعدت و

غدر را تا سـرحد کفـر    بی وفائی و گوید و دوستی کاذب سخن می دوستی خالصانه و سپس از

رجیح نهـد، چنانکـه مطوقـه    تـ برد. حتی معتقد است که آدمی باید دوست را بـر خـود    باال می

دوست، با دشـمن  چنین کرد. دیگر از نشانه هاي دوستی این است که آدمی با دوست دوست، 

اهمیـت آن   شود، به ضرورت عقـل و  آدمی مربوط می وست دشمن باشد. اما در آنچه به خودد

نه بـه شـجاعت    در زندگی تاکید شده است. حتی عقل را بر شجاعت فضیلت نهاده، زیرا کارها

گـردد. (عبدالحمیـدآیتی،    حیلت بـر شـجاعت پیـروز مـی     و یند که به عقل و راي به صالح می

  )  341ص

  ابوتمام ـ

ي عاشـقانه نیسـتند، بلکـه او در غزلهـاي      نالـه  آه و غزلهاي ابوتمام همه شرح سوز درون و

 نومیـدي بـر   و غیرت و آرزو حاالت عشق و آنچه از اعجاب و زیبایی از خود تصویرهاي کوتاه و

آن  ي پسران اسـت، از  دهد. با آنکه غزلهاي ابوتمام اغلب درباره شود، به دست می او عا رض می

هرزگیهاي شاعران عیاش پیش از او مبري است. کسی که به دیوان ابوتمـام سـر    بی آزرمیها و

دهـد تـا    بکشد درخواهد یافت که شاعر در وصف عواطف دوستانه، قدرت بیشـتري نشـان مـی   

گوینـد براعتـی    وصف عواطف عاشقانه. از این رو در آنگونه اشعار که ناقدان عرب اخوانیات مـی 

با آزمندي در پی یـافتن دوسـتان مشـفق بـود،      یرا او به دوستی ایمان داشت وشگرف دارد. ز

  تقدیم چنین دوستانی کرده است:  پس صادقانه ترین اشعار خود را

  ه             و جهِلت کان الحلم رد جوابِهــــبانسانٍ اذا اَغضبتُ یمن ل«  
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  رت من آدابِهــالقه، و سکـاَخ      المدامِ شَرِبت من         یاذا طرِبت ال و

و  تراهلح یصغییدــــلث معو بس               ادرـــبقَلبه و لعلَّه يه به«  

نادانی نمودم پاسخش  آورد انسانی راکه چون خشمگینش کردم و به چه کسی نزد من می

از آداب او سرمسـت   نوشـیدم و  ي اخالق او چون به شراب مشتاق شدم از باده بردباري بود؟ و

همـه از آن   دهد ولـی شـاید بـیش از    گوش به سخن گوش می بینمش که به دل و گشتم. می

در  که در غم دوسـتان غمگـین و   آنجا رساند تا تا سرحد ایثار می آگاه باشد. ابوتمام دوستی را

 راه خـوش  در را در شادمانی خـود شـریک نکـرده باشـند او     شادمانیشان شادمان است. اگر او

اي اسـت   ورزد. در اخوانیات او گاه اشارت گونـه  شان حتی از جان خویش هم دریغ نمی بختی

قطعاتی است دلپذیر بیانگر درد فراق یاران و انـدوه بـی پایـان از     به جنبه هاي روانی محب و

 هاي خالی ایشان. از شیواترین ابیات او در این باب این دو بیت است:   دیدن خانه

  االولِ بِیما الحب اال للحب          يشئت منَ الهو ثُیك حنقل فواد

  زِلِـــاَبداً الولِ من نُهیو حن         ــیالفت الَفُهیاالرضِ  یمنزِلٍ ف کم

دل خود را به هر که خواهی بسپار، هیچ عشقی چـون عشـق نخسـتین معشـوق نیسـت.       

هایی بسـیاري سـکونت گزینـد ولـی همـواره اشـتیاقش بـه         جوان، در روي این زمین در خانه

در غزلها و اخوانیاتش نیسـت. او گـاه    نخستین خانه است. این عواطف دوستانه او تنها منحصر

ي خـویش را   ممدوح را دوست داشته باشـد محبـت صـادقانه    در مدایح خود هنگامی که واقعا

   دهد: با این بیت پایان می یکی از مدایح خود را سازد. مثال آشکار می

وه رتولو قد ل يکتبتیو شوقاً                   ا،طراً ف کس تابِ یلکُنتالک  

  سطري از نامه باشم. توانستم نوشتم، ولی آنچنان به تو مشتاقم که دوست دارم اگر می

سرزنش آنهـا   یا عتاب و دوستان وخویشاوندان یا هجاء آنها و حتی این محبت گاه در رثاء

) شـعر وصـفی ابوتمـام بـه دو قسـمت کلـی       364-363صصشود. (عبدالحمیدآیتی،  دیده می
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گوییم که طبیعت  وصف میدانهاي نبرد. در مورد نخستین می وصف طبیعت و شود: تقسیم می

ورزید و آن عشق بـر سراسـر قلـبش مسـتولی      مورد توجه او بود. ابوتمام بدان عشق میسخت 

شده بود. در واقع طبیعت قسمت اعظم وصفیات او را به خـود اختصـاص داده اسـت. ابوتمـام     

بـه وصـف آن تغنـی     بـرد و  هاي آن لذت می ي جلوه ي مظاهر طبیعت بود، از همه مفتون همه

گوناگونی از باغها، گلها، بهار، باران و برق بر جاي نهاده  هاي زیبا وکرد. در دیوان خود تابلو می

جسـتجو در   یکـی دقـت مالحظـه و    ابوتمام را در وصف طبیعت چند ویژگی است: است. شعر

بیناست، هیچ چیز از میـدان دیـد او    ي تیز بین و پنهانی ترین دقایق موصوفات. شاعر را دیده

 ). 365گی غفلت نمی ورزد. (عبدالحمیدآیتی، صرن برون نمی افتد و از هیچ شکل و

وشیده تا بـه  ک می یابیم که ایشان از هوش سرشاري برخوردار بوده و از اشعار ابوتمام در می

این گرایش مرهون وضع تعقل و تفکر زمـان   حقیقت هر چیزي را دریابد و عمق معانی برسد و

  خود بود.

  بحتريـ 

عاشق، چون هجـران، سـفر و رنـج دوري و پیـري      بحتري در غزلهاي خود در بیان حاالت

گردد) داد سـخن داده، همچنـین در توصـیف رویـاي      رخان می (که موجب دوري گزیدن زیبا

انـد.   عاشق و آمدن معشوق به خواب او چنان قویدست اسـت کـه او را شـاعر رویـا لقـب داده     

 گوید:    بحتري در این باب از خود ابداعاتی شگرف نشان داده است. چنانکه می

  اذا آب الظالم تاَوبا الٌیــــخَ                 باــــنیلزَ يسری نفکیاَجدك ما 

  هبوب نَسمِ الرَّوضِ تجلبه الصبا               يالکَر جلبهیالشّام  یمن اَعال يسر

  و اال قُلت: اَهلَا و مرحبا ه،یـــۀً                الـبابــــهت صـاال ول یزارنما  و

گـردد.   چون تاریکی باز می و آید را که هر شبانگاه خیال زینب به سر وقتت میو چیست ت 

کشاند، همانند نسیم گلستان کـه بـاد صـبا بـا خـود       هاي شام می آن خیال را خواب از بلندي
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  خـوش آمـدي   گـویم:  کـنم و مـی   آید از شدت عشق زاري می هر بار که به دیدارم می آورد. می

  اي واقعـه  در اکثـر غزلهـاي خـود    ورزد و صفا آوردي. بحتري در تکرار این رویاها اسراف می و 

شـیرین آورده اسـت، کـالم او صـورت      که هر چند مضامینی شیوا و کند، تا آنجا از آن یاد می 

کنـیم کـه    این قسمت مالحظه مـی  ) در380است. (عبدالحمیدآیتی، صتصنع به خود گرفته 

  کند.  دوري زیبا رویان بیان می مربوط به فراق و بحتري هم حاالت عاشق را

  ابن الرومیـ 

آشـکار   یعنی شهوت سـیري ناپذیرشـاعر را   ي دیگر شخصیت او ابن الرومی نیز جنبه غزل

چیزي نمی شناسد و براي همین تمتعـات  سازد. او در زندگی جز تمتعات محسوس مادي  می

کند. در غزل ابن الرومی اگر چه نبض  گاه عربده می دهد و ي سوزناك سر می است که گاه ناله

پد، همچنان پر از تقالید قدماست. او از زیبایی جز مظاهر خارجی ت یک زندگی شهوت آلود می

گیـرد.   معمول قدما را به کار مـی تشبیهات  ها و در توصیف آن همان استعاره آن را نمی بیند و

کند. موضـوعات غـزل او زنـان     جانش را تسخیر کرده حکایت می گاهی نیز از عشقی که دل و

را بـه ســبک پســران   هـا (یعنــی دخترانــی کـه خــود   غالمیــه غالمـان و  خواننـده و نوازنــده و 

کـرده  هاي محسـوس را نیـز داخـل     است. در غزل خود وصف آواز خوش و تصویر آراستند) می

مضـامین   است. غزل ابن الرومی اگـر چـه از معـانی لطیـف خـالی نیسـت ولـی بیشـتر آن را        

  آغشته به هرزگی پر کرده است.  شهوتناك و

 وصف در شعر ابن الرومی:  

برابر هر یک  که در پر جهش او ي سر شار و عاطفه زیبایی، و عشق ابن الرومی به زندگی و

بیـدار   نیز خیال نیرومند او، مسلح به چشمی تیـز بـین و   آمد، و از مظاهر آن دو به هیجان می

وصف یکـی   و به جانب وصف سوق داد را براي نگریستن در آن دو، در دقیقترین حاالتشان، او

  ) 397از عناصر مهم شعر او گردید. (عبدالحمید آیتی، ص
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ایـن   هرزگی گرایش پیدا کرده اسـت و  از دیدگاه ابن الرومی هم عشق بیشتر به شهوت و 

 خود دال بر عدم احاطه عقل بر دوست داشتن است. 

میـا ن متقـدمان کسـی را     در اي است و عشق ابن الرومی به طبیعت در نوع خود چیز تازه

دل انگیـز   اي که چیزهاي زیبـا و  همانند او نمی شناسیم. ابن الرومی به طبیعت به چشم موزه

طرب آرد و خیـال را بـه اعجـاب وادارد،    روح را به  در آن چیده باشند تا چشم را خوش آید و

شـمارد. طبیعـت، بـراي     نمی نگرد. او حیات طبیعت را با حیات انسان به یکدیگر متصـل مـی  

مسخر فرمان اوست. اما در طبیعـت چیزهـائی اسـت خـارج از      خدمت به انسان آفریده شده و

  ی دارد. هجو آن وام او را به تحقیر و انگیزد و این سنت که نفرت شاعر را بر می

اما طبیعت غایت مقصود اوست طبیعت دوست محبـوبی اسـت کـه شـاعر از مردمـی کـه       

برد و شـوق خـود    کشانند، بدو پناه می او را به شوربختی می همواره از آزارشان بیمناك است و

  کنـد.   آن تقسـیم مـی   با شادي اش را غم و دارد و ارزانی می به زیبایی و زندگی و عشق را بدو

تعلمیـات  -کند. (عباس محمـود عقـاد   فراوان عواطف آن را بر حسب عواطف خود تحلیل می و

  )  398)(ص1942وتعقیبات، مجله الرساله، 

ي خـود او هسـتند    آفریند موجوداتی غریبه نیستند، آیینه این اشخاصی که ابن الرومی می

سازند. عواطف خود  خاطرات شاعر را منعکس می امیال و وها  عشق وها  و شاديها  که همه غم

دارد. فرقـی میـان بهـار     فیض حیات خویش بـر آنهـا ارزانـی مـی     از دهد و را به آنها عاریه می

ي طبیعـت یـاد تمتعـات خـود اوسـت کـه       هـا  زیبائیر د طبیعت و جوانی خود نمی شناسد یا

زندگی شان به هم پیوسته است. وصف طبیعت را با وصف نفس خود در آمیخته است. از ایـن  

زیبـایی بشـري تفـاوتی قائـل      ستاید میان زیبـایی او و  قتی عاشقانه زیبایی طبیعت را میو رو

هاي شعر غنائی عاطفی  توان از زیباترین نمونه نیست. بنابراین اشعار او را در وصف طبیعت می

  ) 400به شمار آورد. (عبد الحمید آیتی، ص
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هـاي هنـري در    اشعار او از جنبـه ها دارد. این گونه  ابن الرومی در عشق گرایش به زیبایی 

  چنان که در وصف مرد دراز قامت ابلهی گوید:   .خور تحسین است و در عین حال خنده ناك

  اال و هو مصلوب حسنُی سیطولٌ و عرض بال عقلٍ و ال اَدبٍ                         فل

بـر سـردار (عبدالحمیـدآیتی،    درازا و پهنا، بدون علم وادب، به هیچ کاري نیاید جـز آنکـه   

 خواند.  هاي بدون احاطه عقل را بی فایده می زیبایی ) در این شعر401ص

  عشق به زندگی در دل ابن الرومی به حـدي اسـت کـه بـه مقـام پرسـتش رسـیده اسـت         

  شـمارد،   کنـد یـا حـالل مـی     نظر او جانشین دین است زندگی است که حرام مـی  زندگی در و

کند و باید امرش را اطاعت کرد، هر چند که بـا قـوانین دینـی مغـایرت داشـته باشـد.        امر می

  چنانکه گوید: 

محلّلَاً                    ل و قد کان الشَّباب شَربتحرّما یم ما کان الکتاب الراح  

نوشیدم و جوانی شراب را براي من حالل کرده است هر چنـد کتـاب حـرام کـرده اسـت.      

  ) 403(عبدالحمید آیتی، ص

کند و این با عقل سـازگار نیسـت و تنـاول     ابن الرومی در اینجا حتی دین را فداي دنیا می

ارد هـوس د  داند هر چند کتاب حرام دانسته باشد. زیرا او گرایش به هوي و شراب را حالل می

  گزیند.   کدام را بر می گوید و کاري به این ندارد که عقل چه می و

  جاحظـ 

اهـل دوزخـش خوانـده     در دین او اختالف کرده اند. بعضی بدو نسبت بد دینی داده اند. و

  ایـن امـر از تمـام آثـار او آشـکار اسـت        بـود و  اند. اما حقیقت این است که او مردي دیـن دار 

کـرد، مـومن    حکمت خداوند از مخلوق به خالق سیر می قدرت وعظمت واو همواره براي بیان 

نه از آن گروه که بی آنکه عقـل را در امـور    نه از قشریان سختگیر و به اسالم است. نه زندیق و

بـر عقـل تکیـه     نهند. جاحظ پیرو مذهب اعتزال بـود و  حاکم گردانند به احکام دین گردن می
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شـناخت. در میـان    راهنماي خود مـی  ادیث عقل را راهبر ونظر به اح داشت ودر تفسیر شرع و

خلـق   فرق معتزله فرقه خاصی بود به نام جاحظیه که در چند مورد چون نفی صفات از خدا و

ي معـارف ضـروري    قرآن با معتزله همراه بودندو در بعضی امور دیگر چون قول به اینکـه همـه  

و بـه   و اراده بندگان در اعمال عدم باشـد  در هیچ یک از ما بندگان خدا اراده نیست هستند و

اي که متعلق به عقل است غیـر میـل    اما اراده و دارد خود دور سهو از و کند دانا باشد آنچه می

که اهل آتـش در عـذاب آتـش مخلـد      گفتند نیز می نفس بدان چیز است راه دیگر رفته اند. و

کند بی آنکه کسـی   خود جذب می به آتش اهل خود را گیرند و نیستند، بلکه طبیعت آتش می

در امـور دیـن نیـز     کنـد. و  داخل آن گردد. جاحظ در تفسیر و تاویل قرآن از غریب پرهیز مـی 

اي که با عقل تطبیق نمی کنـد توجـه    به هر مسئله برد و روش علم را به کار می همان شیوه و

(عبدالحمیـدآیتی،  برهـان هـیچ نمـی خواهـد.      اي از قضایا جـز علـت و   در هر قضیه و دهد می

 )415ص

  دانـیم مالئکـه عقـل دارنـد      انگیزد همان طورکـه مـی   جاحظ فردي است که عقل را بر می

  حیوان عقل ندارد ولی شـهوت دارد. در صـورتی کـه انسـان هـم عقـل دارد        و و شهوت ندارند

کنتـرل   هم شهوت، پس انسانی که داراي معرفت و بصیرت است بـا کمـک عقـل شـهوت را     و

 گردد.   به همین جهت است که انسان اشرف مخلوقات معرفی می وکند.  می

گوید اگر چشم چیزي به تو نمود تـا عقـل    خواند و می جاحظ عقل را به مدد حواس فرا می

حکمی ظاهر که از جانب حواس اسـت   آنرا تایید نکرده است مپذیر. زیرا امور را دو حکم است:

است. اما در هر حال جـاحظ شـاگرد نظـام     عقل حجت حکمی باطن که زائیده عقل است و و

کسی است که بـه تجربـه اتکـا     شمارد و نظام کسی است که شک را اساس تحقیق می است و

گیـرد جـاحظ نیـز شـک را، راه وصـول بـه        در جستجوي حقایق منطق را به کار می و کند می

اصحاب آن آزمند  فی وافزاید. او به نقد اقوال خرا داند. او بر شک نقد علمی را نیز می یقین می
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از جمله ارسطو را مورد انتقاد قرار داده است. راجع بـه ارسـطو    اقوال گروهی از علما و است. و

آزمـایش متکـی نیسـت. امـا جـاحظ       سـماع و  معتقد است که او در تحقیق خود به مشاهده و

  د. خواهد به حقیقت راهی بجوی پردازد هدفش مجرد نقد نیست، بلکه می وقتی به نقد می

علـم   شـود. امـا   او آشکار مـی » الحیوان« این بود ارزش علمی کارهاي جاحظ آن چنانکه از

  هـا عـارض شـده اسـت.      جاحظ را نیز همانند دیگر علماي سلف بسـیاري از اوهـام و گمراهـی   

  بـر تعمـیم    جاحظ روح تقسـیم بنـدي و ترتیـب نیسـت. همچنـین توانـایی یـک عـالم را         در

استنباط قوانین کلی ندارد و از پدید آوردن مقیاسهاي علمی عاجز است. (عبدالحمید آیتی،  و

  )  426ص

  ي خوبی اشاره کرده است که اگر چشم تو یعنی دلـت متوجـه چیـزي شـد     جاحظ به نکته

  تا عقل آن را تائید نکرد. نپذیر پس این حب است زیبا دوست داشتن بـا نظـارت عقـل اسـت     

کند لکن عقل آن را تائیـد نمـی کنـد عشـق      دل قبول می بیند و چشم می هر چیزي را که و 

  ثباتی ندارد.  سرانجام خوبی ندارد مدت آن کوتاه و است و

در فلسفه مذاهبی تازه پدیـد آمـد و مسـائل     در میان دانشمندان تفکر فلسفی نشر یافت و

  نوینی مطرح شد. 

است میان قرآن و فلسـفه را وفـق دهـد.    خو مثال فارابی معلم ثانی فلسفه بعد از ارسطو می

نیز تمایل به نوعی دائرة المعارف نویسی آشکار شد یعنی کاري راکه جـاحظ آغـاز کـرده بـود     

گسترش دادند. نیز شعر به فلسفه گرایید و در مطـاوي آن   اخوان الصفا در رسائل خود بسط و

  ان ایـن مقاصـد، نـرمش   فالسفه شایع گردید و اکنون زبان عربـی هـم بـراي بیـ     صوفیه و آراء

  انعطاف بیشتري یافته بود.  و 

مغـرب یکسـان شـمار ادیـان،      اوضاع ادبی نیز درخور توجه است. در مشرق و در این عصر

  روبه فـزون نهـاد. کتابـت و شـعر چونـان آرایشـی خواسـتاران فـراوان داشـتند. حـال اهلیـت            
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ابـو فـراس    لطیـب، المتنبـی و  آن را داشته باشند یا نه. در مشرق اسالمی شـاعرانی چـون ابوا  

ابـن الفـارض ظهـور     شاگردش مهیار الـدیلمی و  الحمدانی و ابوالعالءالمعري و شریف الرضی و

  همـدانی و خـوارزمی    و مـولفین کسـانی چـون ابـن العمیـد وصـابی و       در میان ادباء و کردند

ید بود و به جمود ابوالفرج االصفهانی نام آور شدند. اما این شکوفایی را به تقلید گرایشی شد و

  خشکی ممتاز. قرایح اندك اندك بسته شد و شعر با همـان سـبک و سـیرت معهودخـویش      و

چرخید وگویی تمام درها به آفاق نوین هنري بر رویش مسدود شده بود.  در خاطر شاعران می

اندیشـه   سرقات شعري کـه بیـانگر فقـر ذوق و    مضامین قدیم شایع شد و تکرار همان معانی و

تضمین علمی رایج گردید. تنهـا از اهـل قلـم انـدکی      رواج گرفت. در کتابت هم اقتباس وبود 

امان ماندند که از آن میان برخی به تجدید بعضی از ابواب شـعر کـه    بودند که از این آفات در

ایـن   جامعه بیشتر از ابواب دیگر خواهان آن بود، چون شعر فلسفی و صـوفیانه روي آوردنـد و  

 فلسفه گردید. نیـز بـه سـبب شـیوع جنگهـا شـعر فخـري و        واج بیشتر تصوف وخود از علل ر

حماسی از رواجی شایان بر خوردار بود. آشفتگی اجتماعی سـبب شـد کـه شـاعران زبـان بـه       

شکایت بگشایند از ایـن رو ابیـاتی مسـتقل یـا در ضـمن قصـاید در نکـوهش دهـر (روزگـار)          

جاحظ در اینجا رابطـه   )433بدالحمیدآیتی، صخوانند. (ع می »دهریات«ها را  سرودند. آن می

  عقل با قلب و کنترل شهوت را بر اساس عقل تبیین می کند.

  متنبیـ 

  ي مهـم   توانیم در دیوان متنبـی بـه اعتبـار بـروز شخصـیت او در شـعرش، چهـار دوره        می

  را تشخیص بدهیم: 

شـعر فتـوت اسـت.     یکی ایامی که هنوز به سیف الدوله نپیوسته بود. شعر او در ایـن ایـام  

همواره براي دست یافتن بـه آن دو   عظمت پرورش یافته و و فتوت جوانی که با عشق به مجد

شناسـد   اي مـی  توان خود کوشیده است. در این ایام شعر را به عنوان وسیله با تکیه بر قدرت و
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 شـق و تـراود، ع  توان به پایمردي آن به اهداف خود رسید. شعرش از روحی شعله ور می که می

افکند. خشـم خـود را در شـیپور     حدي در آن طنین می اقدام بی هیچ رویه و و غرور سبکی و

  نـاتوان نیسـت. پیروآرائـی اسـت کـه از علویـان        دمد، درد مند است ولـی نومیـد و   شورش می

ایـن دوره   قرمطیان به عاریت گرفته، آرائی که ترجیع بند آن خونریزي است. شعر متنبی در و

  گویـد   فرمـانروائی سـخن مـی    غلبـه و  سـروري و  آن از مجـد و  هدیـد. شـاعر در  ت فخر است و

دانـد.   شمارد و خویشتن را در سروري از همه سروران سزاوارتر می و مطامع رفیع خود را بر می

  رسد:   حتی از اوزان او فریاد چکاچاك شمشیرها به گوش می

  القتال ومی نِیمنشورةَ الضَّفرَ                 يتُر یالتَحسنُ الوفرَةُ حت

  الـالسب یمن کلّ واف علُّهایدةً                  ــمعتَقلٍ صع یفَتَ یعل

اي  افشان شود، برسر مردي که نیـزه  انبوه موي سر نیکو نیست مگر آنگاه که در روز نبرد«

عشـق   و» سـازد.  اي ستبر پی در پی سیراب میآن را از خون مردانی با سبیله به دست دارد و

  غره بودن بر خود در ابیات او طنین انداز است:  به ماجراجویی و

  للشَّاء و النَّعمِ يخَوف الرَّد اضیح           ینفسِ و اتّرک ای يالرَّد اضیح يرِد

    »واگذار.اشتران  بیم از مرگ را براي گوسفندان و اي نفس به آبشخور مرگ داخل شو و«

    خروشد که: فرمانروایان می مردم روزگار و گاه چون تندري به نکوهش روزگار و و

  منَ الهم أخالهم من الفطَنِ خلویالزَّمنِ                          يراض لدــأفاضلَ النَّاسِ أغ

حتدلهم                      م شنا نَظَمتالخَ     قَوماً و ان ع ناثنِ لِیقصائداً من اصوالح  

جاجِ قواف تَحتض هایالعرةٌ                           اذا تُنوشُدنَ لم ــــممأذُنِ یف دخُلنَی  

مردم برتر هدفهاي خدنگ روزگارند. آن کـس از انـدوه تهـی اسـت کـه از زیرکـی تهـی        «

اگـر عمـري باشـد برایشـان      و نبوده انـد ي مدح من  قومی را مدح کرده ام که شایسته »باشد.

هایش چون اسـبان مسـابقه    قافیه قصائدي که ابیاتشان اسبان نر و ماده باشند خواهم سرود. و
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هائی کـه چـون خوانـده شـوند در گوشـها جـاي        قافیه زیر گرد پنهان باشند. نه از آن ابیات و

افکند تبدیل  پنجه در میکندي به عزمی سرکش که با روزگار  بدین گونه سستی و و» گیرند.

    شود: می

  مهجۀٌ تَقبلُ الظُّلما یو ال صحبتن            یساعۀٌ ال تُعزُّن یفال عبرَت ب

در سـینه ام   هرگـز  نبوده باشـم. و  آن ساعت عزیز ساعتی بر من نگذشته است که من در«

  »دلی نبوده که پذیراي ستم بوده باشد.

داراي صبغه انسانیت است، یعنی حاصل چیزي است کـه شـاعر   اشعار متنبی در این دوره 

شـدت حاصـل    تأمل در ذات خود در ساعات تلخکـامی و و  آالم نفسانی خود از تحلیل نفس و

ي مصـاحبتش بـا بـدر ابـن      این تحلیل به نوع خاصی در شعرهایی که در فاصـله  کرده است. و

شـاعر در ایـن ایـام بـه تفسـیر دل      سروده است آشـکار اسـت.    پیوستنش به ابوالعشائر عمار و

 کند.  نظرات خود را استنباط می از آن آراء و و پردازد خود می به کاوش در وجود خویش و

آن گاه که نزد سیف الدوله  ،شود که در حلب اما دورة دوم ازشعر متنبی شامل اشعاري می

شـیرین روزگـار    تلخ وپشت سر نهاده بود و  بوده است سروده. شاعر در این ایام سی سالگی را

مردم را تا اعماق قلبشان آزموده بود. در این دوره شعر او شعر کسی است کـه   و را چشیده بود

خواسته رسیده است، هر چنـد از شـر حسـودان نرسـته.      به آنچه می در کار خود پیروز شده و

 هاي او را ستهخوا متنبی این اشعار را در دربار امیري که در نظر اونمایندة قومیت عرب است و

نماید، سروده است. پس شـعر او   صعود به قلل تعالی ارضاء می ي و قهرمانی وردر شیوة سوارکا

از منزلتـی بـه منزلتـی دیگـر نقـل       جهاد است. شعري است که قلـب آدمـی را   شعر قومیت و

وتنـگ میـدان بـه احسـاس شخصـی کـه در        کند، یعنی از منزلت احساس شخصی منفرد می

امید بدان بسته که سیف الدوله قـدرت را   خورد است و با سیاست در بر کند و جامعه نفوذ می

  به عرب باز گرداند. 
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  پـد، لبریـز   ت کنیم که به فـرح و اهتـزاز مـی    قلب شاعر را لمس می ،ما در اشعار این دورة او

ي دشـمنان بسـیار    حسـد، در حلقـه   و رقابـت و  از دیگر سو به انـواع کیـد   از اطمینان است و

کشـد. در اینجـا    کند تا آنجا که کار به جدائی نهـائی مـی   ر و هر بار امیر از او اعراض میمحصو

نومیدي نهـان.   حسرت و نزاعی است در درون شاعر، کشمکشی است میان شادمانی سر شار و

المـی را کـه در آن جـاي     هر شـادمانی و  این امر او را واداشته تا به درون خود رجوع کند و و

غالب ابیـات بریـزد یعنـی گـاه بـه       آنها را در ها مستغرق شود و و در آن برگیرد دارد به تمامی

گـاه نـواي زیبـاترین شـعر      شعري غنائی که الحق صافی ترین شعر غنائی است تغنـی کنـد و  

تـرین اشـعارحکیمانه    که با بلیـغ - زمانی چنان کلمات حکمت آمیزي را و سر دهد حماسی را

سـاعات کـه در نشـاط غوطـه ور و از      د. مـثال در یکـی از  بـه سـلک نظـم درآور    -زند پهلو می

  سراید:   مفاخرات قومی سر مست است در مدح سیف الدوله می

  و الکَف و القَلبا فیۀٍ                    کفاها فکانَ السـملم یاذا الدولۀُ استَکفَت به ف

تُهاب یسو ه وف الهِندفک ی                   ددائیـــحذا ک فزارِــــاانت نربا ۀًیع  

  چون دولت در دفع مشکلی از او یاري خواهد بـه یـاریش برخیـزد، بـه شمشـیر و دسـت       «

ترسند اما چگونه است شمشـیر عربـی    دل. مردم از شمشیر هندي که آهنی بیش نیست می و

  گشاید: زبان میو در یکی از ساعات رنج به فخر  »نزاري؟

  من بِه صمم یاتـــو اَسمعت کَلم             یـــاَدب یال ینَظرَ االعم ياَنا الذ

  والرُّمح و القرطاس و القَلَم فیوالس              ــیتَعرفُن داءیو الب لُیوالل لُیاَلخَ

  من آنم که نابینا در ادب من نظر کند و آن که ناشنوا است سخن مـرا بشـنود. اسـب    «

ي سـوم در شـعر    اما دوره »شناسند نیز شمشیر و نیزه و کاغذ و قلم. و شب و بیابان مرا می

  متنبی اشعاري است که در مصر بعـد از تـرك سـیف الدولـه و محـیط عربـی مـاب دربـار        

رفـت کـه از آنـان     اندوهی بسیار بـه سـتایش قـومی مـی     با خشم و او سروده است. شاعر 
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و شـماتت   سـرزنش اعـداء   کراهت داشت و تنها بدان خاطر که مالی فـرا چنـگ آرد تـا از   

رزوهاي خویش دست یابد اشعار این دوره او تا حـد زیـادي   آاي از  حسودان برهد و به پاره

ه که هنوز بـه آینـده طمـع    ي روحی است درماند در واقع عصاره .بیانگر آالم روحانی اوست

ي گذشته را به فراموشی سپرده باشد. زبان او زبان کسی است کـه  ها بسته بی آنکه خواري

اینک اندکی به نرمی گراییده و به هنر سیاست میل کـرده اسـت.    روزگارش درهم کوفته و

ک از این رو سخن او در این سالهاي لبریز از معانی جاویدان انسـانی اسـت کـه از درون یـ    

قلب مجروح و روح مغموم تراویده است. نیز در این دوره ابوالطیب دسـت بـه یـک ابتکـار     

جدیدي زده است و توانمندي خویش آشکار ساخته و آن پرداختن قصائدي است که بایـد  

از مبتکرانه ترین و ماهرانه ترین شـعر طنـزي بـه شـمارش آورد. مصـر بـه متنبـی حزنـی         

ا سرحد فلسفه ارتقاء داده است بیاموخت همچنان کـه بـه   طوالنی و عمیق و تاملی که او ر

  ید: ااو آموخت که چگونه هجوهاي گزنده و در عین حال ماندنی و پند آمیز بسر

  من توهمِ . . . عتادهیدقَ ما ــو ص   ونُه                 ـاء فعلُ المرء ساءت ظُنـاذا س

  کف منعمِ مِــــهیکف ف منُیو اَ   وجه محسنِ               يالور یوجه ف فاَحسنُ

  السفُنُ یبما ال تشته احیالرّ يتجر                هــــدرکُیالمرء  ــیتَمنّیکلُّ ما  ما

شود. و همان اوهامی را که بـدان   چون مردي عملش بد باشد به مردم هم بد گمان می -«

ي نیکوکـار اسـت،    ها در میان مردم چهره زیباترین چهره -شمارد.  راست میخود گرفته است، 

نه چنین است که آدمی هـر روز کـه آرزوئـی کنـد     -ها، دست بخشنده.  و خجسته ترین دست

   »ها خواستگار آن نیستند. وزد که کشتی بدان رسد، گاه باد به سویی می

که از مصر بیرون آمده و راهـی عـراق    ي چهارم و آخرین دوره اشعار او ایامی است اما دوره

و ایران شده است. متنبی در این دوره همانند چراغی است که پیش از خاموش شـدن، کوتـاه   

ي آرزوهایش چشم پوشیده، یا از تحقق آنها نومید شده اسـت،   کشد. گویی از همه اي می شعله
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چه شایان ذکر اسـت ایـن    به نرمش و مدارایش در افزوده از آن اوج پندار فرود آمده است. آن

اي کـه در او شـناخته نبـوده اسـت بـه توصـیف آن        است که به طبیعت روي آورده و به شیوه

آورده. مـثال در توصـیف انبـوه     -در فـارس -از آن جمله وصفی است که از شعب بوان .پرداخته

  گوید:  درختانش می

  انِـــتَفرُّ منَ البن راًیانـدن                 یابیث یالشَّرقُ منها ف ــیو اَلق

  ال اَوانِـنَ بـاَشربۀٍ و قَفــب   منــــــه              کیال رُیثمرٌ تُش لها

  یالفَوان يدیاَ یف یِالحل لَیـا              صلـاَمواه تَصلُّ بها حصاهــــ و

ریخـت   مـی ي مـن   هـاي طـال بـر جامـه     تابیـد سـکه   ها می پرتوآفتاب که از البالي شاخه«

 ،هـایی اسـت کـه از درون پوسـت     گریختنـد. در آنجـا میـوه    هایی که به هنگام گرفتن می سکه

 آبهایی است که چون بر کنند. و پاي ایستاده اند به تو تعارف می بر شرابهائی را که بدون ساغر

ي زنـان   خیـزد چـون صـداي دسـتبندها     شـود، از آن صـدایی بـر مـی     ها جـاري مـی   سنگریزه

  )446تا  442صصعبدالحمید آیتی، »( خوبروي.

ي بـازي بـا    در اشعارشـان بـه وسـیله    شود که شـعراء  از اشعار متنبی این طوراستنباط می

کنند قلوب آنها را تسخیر نمایند و اشعارشان طالب زیـادي داشـته    احساسات مردم، سعی می

مالیـم  باشد لذا با مطرح کردن عشق استفاده از وسایل تشـبیه جهـت جلـب توجـه صـداهاي      

  کنند.  ها را به صداي دستبندهاي زنان زیباروي تشبیه می ریزش آب از روي سنگریزه

غزل در دیوان متنبی فراوان نیست. به راستی دلی که همـواره در طلـب علـو مقـام اسـت      

ي قدرت و قوت است چگونـه بـه همنشـینی بـا      تواند به غزل بپردازد یا آنکه شیفته چگونه می

فرضأ هواي زنی در دل او پدید آید باید از زنـان بـدوي باشـد کـه از هـر      شود.  زنان راضی می

اي کـه پـرورش گـر ذوق او     از دیدن او به یاد بادیه افتد بادیـه  تصنع و ظاهرسازي به دورند تا

  بوده است. 
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ي قدیم در آغاز  هاي او بیشتر به شیوه غزل .احساس اندك است و شور در غزل متنبی کأل

 قدرت شاعري نیکو برخـوردار اسـت و   که ابوالطیب از نیروي بیان و از آنجا آید. ولی قصائد می

اي حال و هواهاي عشق که غالبأ هیچ دلی خالی از آن نیست آگاه است غزلش خالی از  از پاره

در آن  .گزیند زیباییهایی نیست. متنبی گاه غزل را چارچوبی براي بیان آالم روحی خود بر می

خوریم که عاطفه را رنگی تند و تأثیري صـادقانه اسـت. در غـزل متنبـی     میان به ابیاتی برمی 

آمیزد. معشوق او تن بـه عشـق او    کند این است که شاعر زن را با جنگ می آنچه جلب نظر می

کند که براي دست یافتن به او در گرداب نبردي سـخت   دهد و او خود را چنان تصور می نمی

ي جمـالش   پندارد کـه فریفتـه   اي می را چون معشوقه و سهمناك درافتاده است گاه نیز جنگ

  شده است چنانکه در این ابیات در وصف خود گوید:  

  اَجسامهنَّ عن الصقلِ  یه            و بالحسنِ فــعن مرهفات ضِیبالبِ یمحب کن

  یو اَطرافُها رسل ییاها أحباــــجن            یأنّن رَیو بالسمرِ عن سحرِ القَناء غ 

  من عاشقی هستم که چون سخن از سـپیدرویان گـویم مـرادم شمشـیرهاي تیـز اسـت.      «

چون از زیبایی اندامشان سخن گویم مرادم شمشـیرهاي صـیقل خـورده اسـت. و چـون از       و 

ي آن  هاي خدنگ است اما نه خود نیـزه بلکـه آنچـه بـه وسـیله      قامت خدنگ گویم مرادم نیزه

 (یعنی معالی) که دوستان منند و قاصدان من بـه سـوي آنهـا سـنانهاي نیـزه     شود  حاصل می

  »است.

ي آنها شعاعی از شخصـیت   این بود بیشتر فنون و اغراض شعر در دیوان متنبی که در همه

و نبوغ شاعر و اسباب شهرتش تافته است اما آنچه از عوامل جاودانه شدن اوست شعر حکمـت  

مبرزتـري دارد. (عبدالحمیـد آیتـی،     وضـوعات شـعریش جـاي   میان دیگر م آمیز اوست که در

  )  458ص
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گـویم یعنـی شمشـیر تیـز      کند که وقتی سخن از زیبارویان می شاعر خودش را توجیه می

  .گویم منظورم شمشیرهاي صیقل خورده است نها میآاست و وقتی سخن از اندام 

ي از چیـز دیگـر بـه     یـز ي چ ) اگر عشق به وسیله1شود که  از این کالم چنین استنباط می

بینـیم   ن تشبیه نمود آیا ثبات دارد یا نه ما مـی آباید به شی اول نگاه کرد که به  یدآ وجود می

هـم عشـق    گردد پس بـاز  ي شمشیر به زودي در اثر کوبیدن بر ترائب دشمن فوئول می که لبه

خـود بـه زیبارویـان و    ) چون شاعر با نگـاه  2اوأل هواي نفس بوده و ثانیأ دوام و استمرار ندارد. 

هاي شهوانی آن را تشبیه به شمشیرش نموده است تا  نها به خاطر هواي نفس و گرایشآاندام 

  دلش را تسکین دهد. 

  انسجما: يو الدمع الذ یو ضعف جسم             ــــیسقَم يلما رأ ،یالَ لــو شادن ق  

 »من خد معکد من           خَصر ،يأَخذت من طَرف ،يو جسمک قمکقُما يالذ یو سس«  

 ي اشـک را از  گلگونه دید، به من گفت: اشک ریزان مرا غزال من چون بیماري و ناتوانی و«

» از چشـمان مـن وام کـرده اي    بیماریـت را  الغـري جسـمت را از میـان مـن و     ي من و چهره

  )479(عبدالحمید آیتی، ص

پردازد و معتقد اسـت   هاي معشوق و شمارش صفات می وصف زیبایی ابوفراس در اشعارش

  ي معشـوق شـده اسـت    معشوق هرگز به نیاز عاشـق پاسـخ نمـی گویـد و دل عاشـق بازیچـه      

کنیم که هر آنچه هست در عاشق اسـت و عالئـم آن فقـط     در اشعار ابوفراس هم استنباط می 

  شود.   در چشم اشک بار و قلب مهجور خالصه می

عشق را به شمشیر تشبیه نموده و از آنجا که شمشیر با کوبیدن بر کتائب ر اشعار دمتنبی 

  دشمن موجب کندي آن می گردد ، لذا بی ثباتی و عدم اسـتمرار عشـق را تبیـین مـی کنـد      

  و چنین استنباط می شود که عشق سریع آمده و سریع هم از بین می رود.
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  شریف رضیـ  

ورزد و  گیرد و از اعماق قلب او که صـادقانه عشـق مـی    غزل شریف رضی از روح او مایه می

تـراود. عشـق او نـزاع میـان عقـل و قلـب و مبـارزه میـان غـرور منزلـت، و            ریزد می اشک می

شود ولی نه آنسان که به خالعـت و هرزگـی    خاکساري عشق است. احساس بر غرور پیروز می

عشق عذریها و همرنگ عشق دلباختگان بدوي. عشق او در نگـاهی  کشد، بلکه عشقی از زمره 

  ي شهوات گام نمی نهد:  ماند و هرگز به حیطه محصور می

   بیرق بِیرٌ             و صونک من دون الرَّقـــزاج ۀِیمن دونِ التَّق یعفاف

  روبـو العاشقون ضُ ينظر يسو   اهللاُ حاجۀٌ             علمی یعشقت و مال 

  پاکدامنی من غیر از پرهیزگاري، مانع من است و پارسایی تو غیر از نگهبان نگهبان تو. «

  »داند که جز به نگاهی نیاز ندارم، آري عاشقان گونه گون اند. من عاشق شده ام و خدا می

  نگاهی که گاه با دیده است و گاه با دل: 

  عنها الطُّلولُ تلفَّت القلب                      تیفمذ خَفَ ینیو تلفَّتت ع 

نگریسـت و از آنگـاه کـه آثـار خانـه اش از میـان رفتـه اسـت دل در او          چشم در او مـی « 

  »نگرد می

گـدازد و هـم دیـده را. آتشـی اسـت افروختـه در دل سرکشـی اسـت          عشق هم دل را می

  کند:  تعبیر می »درد«جوشان از دیده، بسا که شریف از عشق به 

  بیاال التَّعلُّلَ بالدموع طب                کنیداء طلبت له االساةَ فلم  

در شـعر  » دردي است که طبیبان را به عالجش فرا خوانده ام و طبیبی جز سرشک نبود.«

شود: او را به حیوانات بادیـه   ي شاعران پیشین تعبیر می شریف رضی از معشوق به همان شیوه

دارد از همـه   اي شوق آمیز خود را با باد یا با کاروانها به سویش روانه میکند، دورده تشبیه می

آورد مخصوصـأ سـاعات درد انگیـز وداع     گیرد و خاطرات گذشته را به یادش می سراغ او را می



 
 

 

 /.............عشق عرفانی                        166 

هـا را بـا انـدوهی آشـکار و      ي ایـن  که هیچ گاه از خـاطر ملتهـبش زدوده نمـی شـود. او همـه     

ي که اکنون زندگی شهري آن را صیقل داده و ابتکاري دلپـذیر  اي بدو اي سیال و لهجه عاطفه

کند در عباراتی همه نرمی و شیرینی که آهنگ و سالستش  در وصف اندوه و اشتیاق، بیان می

  ) 493سازد. (عبد الحمید آیتی، ص هر کس را مسحور خود می

ولـی نمـی   فهمد که عشق با آنچه که مد نظر اوست تفـاوت دارد   شریف رضی در اینجا می

تواند ابراز کند و عشق او نزاع بین عقل و قلب و مبارزه با غرور و منزلت و خاکساري اسـت در  

ي شهوات گام نمی نهد یعنی عشق بـه   شود که عشق من هرگز به حیطه اشعار خود متذکر می

خودي خود هواي نفس و گرایش به شهوت است است زیرا قلـب خیلـی از چیزهـا را دوسـت     

نمی پسندد و شریف رضی یک گام برداشته و عشق خود را تحت عنـوان عشـق    دارد که عقل

ي  باشد و عقل روي آن نظارت دارد و هرگز به حیطـه  دارد که همان (حب) می عذري بیان می

  شهوات گرایش پیدا نمی کند. 

  ابو العالء معريـ 

میبینیم که شـعرش  کند از این رو  ابو العالء به هنگام مدح از ثمرات عقل خود استفاده می

اي تصـاویر   ید که از شعر جز وزن و قافیـه و پـاره  آ به صورت یک بحث علمی یا اخالقی در می

  اي ندارد. چنانکه گوید: بهره

  لُ اتّفاقِ فتاء السنِّ و الکبرِ ـــا                   مثـو الکبرُ و الحمد ضدانِ اتّفاقُهم

 تَزا یجنیین تن دیان طالَ غالَ ال لُیاقُضِ ذا                   و اللــهذا مرِ ومصبالق  

  تکبر و ستایش دو ضداند که اتفاق آنها چون اتفاق جوانی و پیري است.  «

از فزونی این یک نقصان آن یک حاصل شود، که شب چون روي در درازي نهد، روز کوتـاه  

  ) 504(عبدالحمید آیتی، ص »گردد.
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ز آنجایی که نابینا بود حافظه اش افزایش یافته و از ثمرات عقل اسـتفاده  ابو العالء معري ا

گرفت شعرهاي او بیشتر علمی و اخالقی بوده است و اشـعاري   کرد و چون از عقل بهره می می

که شاعر از عقل بی بهره است بیشتر با عواطف و احساسات ارتباط دارد و همان عشـق اسـت   

  نه حب. 

قامی ارجمند قائل بود و در این باب از متفکـران زمـان خـود پیـروي     ابوالعالء براي عقل م

  نماید:  و یگانه پیامبري است که به حقیقت راه می کرد. در نظر او عقل یکتا پیشوا می

  صبحه و المساء  یف راًیعقلِ مش  ال                يکذب النّاس ال امام سو 

  یلٍ نبـــاساَلنَه فکلُّ عقـــلٍ                 فــالغرُّ ان خُصصت بعق هایاَ 

هیچ پیشوایی جز عقل نیست. اوست که هر صبح و شام مـردم را   گویند: مردم دروغ می-«

اي فریب خورده، اگر تو را با عقل الفتی هست، از او بپرس که هـر عقلـی خـود    -نماید.  راه می

  » پیامبري است.

هر چیزي حکم قرار دهـد ولـی بـه هنگـام عمـل کـار بـر او         خواهد عقل را در ابوالعالء می

ي عمیق و دانش استواري را که راه به کار بردن ایـن حکـم را نشـان دهـد      آشوبد و فلسفه می

گوید عقل پیامبر است در جایی دیگر معتقد است که  ندارد زیرا در عین حال که در جایی می

  آدمی حقیقت را نمی بیند: 

  اَن أظنَّ و أحدسا ياجتهاد یو انّما                    اَقص نَ،یقیفال  نُیقیأما ال

)509(عبدالحمید آیتی، ص    

اما یقین پس از یقین خبري نیست. نهایت کوشش من ایـن اسـت کـه بـه حـد گمـان و       «

  »  حدس برسم.

یابـد لـذا اگـر عقـل      پندارد که به حقیقت راه می ابو العالء معري عقل را پیامبر دروغی می

  شود.   کند که همان عشق نامیده می زائل شود انسان گرایش به هوا و هوس و شهوات پیدا می
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  معري را با زنان نظري بس ناخوش است. زن در نظر او مصدر هر شري است، زن بـی وفـا   

  رسـد. زن دام گمراهـی اسـت     ي لـذات خـود بـه هالکـت مـی      و فریب کـار اسـت و در ورطـه   

معتقد اسـت کـه زن بایـد حجـاب      ءبازد. ابو العال و شرف خود را میو هر که از پی او رود آبرو 

  داشته باشد و حق تحصیل علم ندارد و اگر دارد با شرایطی دشوار.  

  گویــد کــه هــواي نفــس و نــادانی و فریــب   دانــد، و مــی ابــو العــالء جامعــه را فاســد مــی

و ریا بر آن سیطره دارد. او صاحبان قدرت را جز مشتی طماع به شمار نمـی آورد. اکنـون کـه    

ن هـم اعتـزال و   آمانـد   دمی تنهـا یـک راه مـی   آافراد و جامعه همه در فساد غوطه ورند براي 

ابو العـالء معـري زن را مصـدر هـر شـر       )511تکمیل فضائل نفسانی. ( عبدالحمید آیتی، ص 

ها باشد و معتقد است کـه زن بایـد حجـاب داشـته باشـد       واند دام براي انسانت داند که می می

در  همان طوري که مقام معظم رهبري در همایش حجاب فرمودند زن و مرد یکسـان اسـت و  

تواند مشارکت نماید اما اگر زن احساس مسئولیت کند در قبال تربیت فرزنـدان   جامعه زن می

  در جامعه کنارگیري کنـد آن کـار معطـل نمـی مانـد      ي اصلی اوست و از مشارکت که وظیفه

ي زنـدگی او یعنـی فرزنـدان نیکـو ارزش      دهند لکن محصول و ثمره ن را انجام میآو دیگران  

  نیت است هـم بـراي خودشـان خـوب     وبیشتري دارد. و حجاب زنان محدودیت نیست یک مص

ان را عشـق گذاشـته انـد    و هوس که اسم  ي لذات و هوا و هم جامعه را از غرق شدن در ورطه

  ن هسـتیم و یلـه  آهـا را کـه روز بـه روز شـاهد      دهد و هم موجبات فروپاشی خانواده نجات می

دربـر   نها بدون پدر و مادر در جامعه که خطرات و عثرات بسـی وافـر را  آو رها شدن فرزندان  

وده و کنتـرل  در اینجا ابوعال رابطه عشق و عقل را تبیین نمـ گردد.  خواهد داشت را باعث نمی

عقل بر قلب را از موفقیت هاي خودش ابراز می کند و فساد جامعه را در عصر خویش مربـوط  

  به عدم کنترل عقل بر قلب می داند.  
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  ابن فارضـ 

ابو حفض عمـر بـن السـعدي معـروف بـه ابـن الفـارض، اصـل او از حمـاة بـود. بـه سـال             

 در قاهره متولد شد و در کنف حمایت پدر و مادر به عفـاف و صـیانت و زهـد    ـه576م/2811

ي تاریخ کبیر)  پرورش یافت و به تحصیل فقه شافعی پرداخت و از این عساکر (غیر از نویسنده

ورد. سالی چند از مـردم روي در پوشـیده و بـه عبـادت     آحدیث آموخت آنگاه به تصوف روي 

ه مکانی در کوه المقطم معروف به وادي المستضـعفین جـایی   وتأمل و تجرد گذرانید. نخست ب

  کردند برگزید و پـس از چنـدي بـه نـزد پـدر بازگشـت        مد و شد میآکه اهل تجرد به مکانی 

  و مالزم او شد. 

چون پدر وفات یافت زندگی صوفیانه از سرگرفت و به سیر و سلوك پرداخـت، ولـی هـیچ    

کشف و شهودي نائل نشد. قصد مکه کرد و پانزده سال فتوحی در کار او پدید نیامد و به هیچ 

  مجاور حرم شد. در این سالها مواهب روحانی اش کمال یافت و شعرش نضج پذیرفت. 

ن ایام ایوبیان به آچون به مصر بازگشت همانند صلحا و ابرار مورد استقبال قرار گرفت. در 

دادند، بنابراین تصوف هـم   گشایش مدارس و انگیزش روح دینی در مردم جدي بلیغ نشان می

  ي همت خود سـاخته بـود مـورد توجـه قـرار گرفـت، مـردم گـردش          که پرورش روح را وجهه

  گوینـد الملـک الکامـل    را گرفتند و از هر طبقه که بودند به اکرامش کوشیدند تا آنجا کـه مـی  

  شد.  مجلس او در جامع الزهر حاضر می در 

ي کـوه المقطـم بـه     هـ در قاهره وفات کرد و در دامنه 632م /  1234ابن الفارض به سال 

هر منظـر   خاك سپرده شد. ابن الفارض روحی بغایت حساس داشت، چونان ابریشم چنگ که

ن شـدید بـود کـه بـه     این اهتـزاز چنـا   ورد. وآ زیبا خواه اشکال باشد یا اصوات به اهتزازش می

شد. از این رو نگریستن در جلوه و جمال طبیعت و انس با وحوش را دوسـت   جذبه منتهی می

  داشت: می
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  یاذ منَ االنسِ وحشَت یالفَال                  و بالوحشِ اُنس یسکونٌ ال یبعد اَوطان یفَل

ودش انـس گرفتـه   جام، و با ون پس که وطن را ترك گفته ام در بیابان سکنی گزیده آاز «

به زهد و ریاضت مشتاق بود و تا بر نفس سرکش غلبه یابـد روزهـا    »ام که از آدمیان گریزانم.

االدب  خیتـار  (حنـا الفـاخوري  هـا نگهداشـته بـود.     داشت. گویند در تامل و روزه چلـه  روزه می

  )704ص  1377توس -تهران  -یالعرب

داشت، گشـاده رو و نیکوکـار    مردم را دوست می همچنین به طعام دنیا دلبستگی نداشت،

  بود. 

یـن  ووجـود خـردي اش از مشـهورترین دوا    آثار: از ابن الفارض دیوانی بر جاي مانده که بـا 

هاي متفاوت اسـت. بعضـی بـه     ن نوشته اند، ولی شارحان را شیوهآعرب است. شروح بسیار بر 

د عشق ابن الفـارض زمینـی و مـادي    گوین شرح و بیان ظاهر شعرش بسنده کرده اند، زیرا می

ن آهـاي بـاطنی    است و غزل او همانند غزل ابونواس و دیگر غزلسرایان است. و بعضی به جنبه

پرداخته اند و کوشیده اند تا به اسرار درون آن شاعر رسته از قیود مادي پی ببرند از این رو با 

  دیدي صوفیانه آن را تفسیر کرده اند. 

با تکیه بـر معـانی ظـاهري، دیـوان او را شـرح کـرده، شـیخ حسـن         مشهورترین کسی که 

ي آن شرح شیخ عبد  و مشهورترین شرح صوفیانه م) 1615ه ( 1024البورینی متوفی به سال 

م) است. رشید ابن غالب میـان ایـن دو شـرح     1730ه ( 1143الغنی النابلسی متوفی به سال 

ر دیوان ابن الفارض قطعاتی از مناسب غناء جمع کرده و کتاب او بارها به چاپ رسیده است. د

نهـا قصـائد   آکه گویی شاعر آنها را براي تغنی کردن به آنهـا بـه نظـم آورده. امـا مشـهورترین      

  ي او دو قصیده است: صوفیانه
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  اي با این مطلع: یکی خمریه

  الکَرم خلَقَیمدامۀً                سکرنا بها من قَبلِ اَن  بِیذکرِ الحب یشَرِبنا عل 

  »فریده شود.آنکه تاك آاي نوشیدیم و بدان مست گشتیم، پیش از  به یاد محبوب باده« 

ن را چنـین وصـف نمـوده    آن به شراب وحدت الهی و مستی روحانی تغنی کرده و آکه در 

  است:

 و ال جسم و روح ،و ال نار واً                و نورو ال ه و لُطف و ال ماء فاءص  

  »نه هوا، نور است نه آتش، روح است نه جسم. صفاء است نه آب، لطافت است«

کنـد، مردگـان را زنـده     مسـت شـادمانی مـی    زدایـد، آدمـی را   این شراب اندوه از دل مـی 

و سپس عشق خـود را بـه ایـن     کند اخالق را تهذیب می و بخشد را شفا می سازد، بیماریها می

که روحش با آن در آمیخته چنان آمیزشی که جـدایی از آن میسـر    دارد ي صافی بیان می باده

  نگردد. 

  العظم یو ان بل یاَبداً تبق یمع                 یمنها نَشوةٌ قبل نشاَت يو عند 

من خواهد بـود   این مستی همواره با و من پیش از در وجود آمدنم مست آن باده بودم. و«

اي اسـت معـروف بـه التائیـۀ الکبـري یـا نظـم         تائیه قصیدة دیگر و »اگر چه استخوانم بپوسد.

چون راه روحـانی آدمـی را در حرکـت بـه سـوي خـدا        بیت است و 760السلوك. این قصیده 

ي دیگـر   ن را تائیۀ الکبري خوانده اند که با قصیدهآگشاید آن را نظم السلوك نامیده اند. و  می

  او که هم در قافیه تاء است با این مطلع:  

  هبت نیحبذا ذاك الشذاح ایــــف                 یصبا الجت یم بالصبا قلبنع

  شود: اشتباه نشود. تائیه الکبري با این مطلع آغاز می

  من عنِ الحسنِ جلَّت  ایمح یو کأس                 یالحب راحۀُ مقلَت ایحم یسقَتن 
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اي اسـت   شاعر در این قصیده همه تجارب صوفیانه خود را آورده است. تائیه نغمه

ن مبـارزه  آاي اسـت کـه در    مـده باشـد و صـحنه   آاز نغمات روح، روحی که به وجـد  

 نفـس  همـان  کـه –که بـر شـر    نآشر مجسم شده است. در این نبرد  و مستمر خیر

 جمـال  یعنـی  مطلـق  جمـال ي  مشـاهده  به گردد، پیروز -است نفسانی هواي و اماره

  گردد.  کند فائز می می تجلی آدمی و طبیعت در زیبایی مظهر هر در که الهی

ن شـروح و تعلیقـات   آي اعجـاب نگریسـته انـد و بـر      صوفیه و علما به این قصیده به دیده

  ي شارحان آن یکی سعید الدین فرغانی است و دیگر کاشانی.  بسیار نوشته اند. از جمله

  و عشق:ابن الفارض 

ابن الفارض شاعر عشـق اسـت. او را سـلطان العاشـقین خوانـده انـد و عشـق او از قمـاش         

ي کمـاالت   ها و منبع همـه  ي زیبایی هاي فرودین مادي نیست. معشوق او آفریدگار همه عشق

است ابن الفارض را در عشق مذهبی خاص است بدین معنی که عاشـق در برابـر عشـق الهـی     

زیرا مرگ در آن عین زندگی اسـت و نـابودي در آن    شود ن فانی میآتسلیم محض است و در 

  عین نعمت و سعادت:

  و الّا فالغرام له اَهلُ داًیفمت              به شَه داًیسع ایفان شئت اَن تح 

اگر خواهی که در سعادت زنده بمانی شهید راه عشق شو، و گر نه عشـق را خـود، اهلـی    «

  »در راه عشق فدا شوند) است. (کسانی هستند که

ي عاریت حیات از تـن بیفکنـد.    ن عشق واال جامهآدمی در پی آخواهد که  ابن الفارض می

و ایـن  » آغازش بیماري و پایـانش کشـته شـدن   «او پنهان نمی دارد که راه عشق راهی است 

ي معشوق و ذوبان عاشق است در حقیقت معشـوق. امـا او خـود بـی      کشته شدن تالشی اراده

  اس قدم در این راه پر خون نهاده است: هر

  کلِّ جارحۀِ نَصلُ یلحاظها               فانَّ لَها ف لُیقت یو قد علموا اَنّ 
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ي نگاه او هسـتم و او را در هـر عضـوي پیکـانی      دانستند که من کشته همه می«

که معشوق او بی همتاسـت، عشـق او را    عشق او را همانندي نیست همچنان »است.

  که معشوق اورا قبل و بعدي نیست.  قبل و بعدي نیست، همچنان

  بخشد حتی جان را: عشق او عشقی ایثارگر است می

  مالی سوي روحی و باذل نفسه فی حب من یهواه لیس بمسرف 

  »مرا جز جانی نیست و آنکه جان خود را در راه محبوب ایثار کند، اسراف کار نباشد.«

ر کرده و از آن راه که به شور بختـی و عـذابش افکنـده،    عشق سراسر وجود عاشق را مسخ

  خوشبختی و لذتش ارزانی داشته:

  لکم عدلُ يالهو یقضیبما  یو جورکم         عل يعذب لَد بکمیو تغذ

کند عـین عـدالت    آزار شما براي من گوارا است. و جور شما بر من بدانچه عشق حکم می«

  »است.

فن و قدرت شاعري: ابن الفارض شاعري است که آتش عشـق در وجـود او شـعله زده، تـا     

کوشد این عشق را به بیان تعبیر کند و از انچـه   آنجا که به سرحد بیخودي رسیده است. او می

گذرد پرده بر گیرد. اما گویی کوزه تنگ اوزان و قوافی را توان سرکشـیدن   در درون جانش می

بینیم که قصـائد   ست و الفاظ از تصویر حقیقت آن قاصرند. از این رو گاه میآن دریاي دمان نی

ن بـدیعی  آکنـد و تـا مگـر لفـظ      سازد و تعمدا لفظی یا معنائی را تکرار می خود را طوالنی می

پویـد از کلمـات مصـغر را     آورد و در این شیوه طریق مبالغـت مـی   چون جناس و طباق رو می

  برد:  د. به انواع صنایع همچنانکه از حروف ندا، فراوان سود میتوبرداشتن بار معنی حاصل آی

  البطحاء یساکن ایبها  ایالبطحاء هل من عودةٍ                اَح یساکن ای

و در » اي ساکنان بطحاء، آیا بازگشتی هست که بدان زنـده بمـانم، اي سـاکنان بطحـاء.    «

  زند: اندوه و حسرت فریاد می
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  بِلقاء یمودت لَیضاع الزَّمانُ ولم اَفُز                منکم اُه یو الَهفت 

  .» نشدم کامیاب شما دیدار به -من دوستان اي–افسوس بر من، عمر به پایان آمد و من «

  نیز شعر او از استفهام، تعجب، قسم، امر، نهی، و امثال آن آکنده است:   

 ح ح اتکمیو ماً و ف اتکمیومر             یقَساتکمیح رِیبِغَ يع فلم اَحل  

ابـن  » خورم و در عمر خود جز به جان شـما سـوگند نخـورده ام.    به جان شما سوگند می«

الفارض جانب رعایت لغت و اعراب را سخت فرو گذاشته جز معانی عشق و اشـتعال عـواطفش   

ود و ایـن امـر یـا بـه     ش پیچیدگی می هیچ چیز برایش مطرح نیست گاه کالمش دچار اغالق و

ي اوست یا گرفتار شدنش به دام صـناعت. ابـن الفـارض از موسـیقی      سبب معانی اشارت گونه

کرده و آن را بر او تـار روح   شعري جز در مواردي نادر غافل نیست. او خود به شعرش تفنی می

. خیـزد  هـاي شـیرین اسـت کـه از اوزان نـرم بـر مـی        نواخته از این رو هر چه هست نغمـه  می

هـایی کـه انعکـاس     هماهنگی الفاظ و حروف و تکرار آهنگین بعضی از کلمات همراه بـا قافیـه  

  ي آن عشق درون است بر این موسیقی شور و حال دیگر بخشیده است.  نغمه

 الس اُتَّئد  رِیخَفِّف نم              يادـــح ایوســـا يائقٌ بفوادــا اَنت  

 ف بالدارِیق و حسا        یرالد عها فعساها اَن تُج     االربس بیو نادیع . . !  

  اي آهسته بران و درنگ کن.   واز به حدا بلند کردهآاي انکه -

  بري.  که این دل من است که با خود می

  ها درود گوي و او را ندا ده شاید پاسخی گوید: ها بایست و بدان ویرانی ن خانهآدر کنار -

  اي صـادق و معـانی   ن که ابن الفارض شاعري است با روحی واال و عاطفـه آي کالم  خالصه

و مضامینی سیال، موسیقی شعري را با عذوبت سخن در آمیخته است هـر چنـد شـعرش بـه      

سبب افراط در صناعت (چیزي که در زمان او سخت رواج داشت) دچار ثقل و غموض گردیده 

  )  521-516است. (عبدالحمید آیتی، ص
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ها پرداختـه و از   ي عشق و به تمیز آن با دیگر عشق ابن الفارض عارف صوفی است که واژه

رسید و از خلق کناره گیـري و عـزل    نموده است به خدا می هایی که رویت می جمال و زیبایی

ر سـ گرفت تا به حقیقت برسد در صورتی که پیـامر اکـرم (ص) هنگـامی کـه عایشـه از هم      می

رایش کرده اي؟ گفت همسرم را رها کـرده و عزلـت پیشـه    آسوال کرد چرا  عثمان بن مظعون

مد و صدا زد مـردم راه خـدا از میـان خلـق     آکرده تا به عرفان برسد پیامبر با عجله به مسجد 

برم هر کـس ایـن گونـه     و از طیبات بهره میهمسر دارم گذرد و من که پیامبر شما هستم  می

  .باشد از ما نیستن

  لفارض سرشار از حب است لکن راه را کمی دور کرده است مانند این بیت:اشعار ابن ا 

  الکَرم خلَقَیمدامۀً                سکرنا بها من قَبلِ اَن  بِیذکرِ الحب یشَرِبنا عل

کند به عرفان که شـراب را مـن    که یک معناي ظاهري دارد که شاعر از شراب توصیف می

از این که درخت انگور را بکارند و انگور بدهد و شراب درست کنند به یاد حبیبم نوشیدم قبل 

و مست شدم در معناي حقیقی: در چهار ماهگی قبل از این که من به دنیا پا نهـم روح الهـی   

تـوس  -تهران  -یاالدب العرب خیتار يي خدا شدم. (حنا الفاخور در من دمیده شد و من شیفته

  ) 705ص  1377

  ابوبکر الصنوبريـ 

ي سیف الدوله به کـار   ابوبکر محمد بن احمد الصنوبري در انطاکیه متولد شد. در کتابخانه

  گرفـت   ورزیـد و از آن الهـام مـی    پرداخت. او دوستدار سیر وگشت بود به طبیعـت عشـق مـی   

سرود. صنوبري چنان در وصف طبیعت نام آور شد که برخـی از   هاي آن را به شعر می زیبایی و

ت عرب او را نخستین شاعر طبیعت دانسته انـد. صـنوبري اگـر هـم نخسـتین      ناقدان در ادبیا

شاعر طبیعت نباشد، در این باب اشعار زیبایی از او بر جـاي مانـده اسـت. از آن جملـه اسـت      

  ابونواس مشهور است. صنوبري طبیعت را با همـه فعالیـت   »خمریات« او که مانند »روضیات«
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گی دمیده اسـت. چنانکـه طبیعـت در شـعر او هماننـد      در آن زند و حرکت آن تصویر کرده و 

یـا بـه    ورزنـد  جوامع انسانی مرکب از مجتمعاتی است که جماعات آن به یکـدیگر حسـد مـی   

هاسـت. شـاعر نیـز     گرایش تباین نظرات و آراء و خیزند یا میانشان برخورد عقاید و رقابت برمی

  و در هـر حـال عشـق بـزرگ خـود      گـردد   همراه طبیعت به هر کجا که او مایل شود، مایل می

  )522آیتی، ص کند. (عبدالحمید او می سان که ظاهر شود نثار را به هر

  بهاءالدین زهیرـ 

بهاءالدین زهیر شاعر عشق است. اسلوب او به رقت وعذوبت و سهولت ممتاز است شـعرش  

توریـه روي   طباق و اي از صنایع بدیع چون جناس و از آرایش و تصنع عاري است. گاه به پاره

هـاي عامیانـه    گرایـد کـه در شـعر خـود بـه فراوانـی، واژه       گاه چنان به سهولت مـی  آورد. و می

  )524تازه مایل است. (عبدالحمیدآیتی، ص آورد. او بیشتر به اوزان کوتاه و می

  سیرةعنترهـ 

شامل زندگی عنتره، مشهورترین قهرمانان عصر جاهلی است. شیفتگی اعـراب جـاهلی بـه    

  فداکاري موجب پدید آمدن یک رشـته داسـتانها    ات عالیه چون شهامت، وفاداري وبرخی صف

هـا، عنتـره فرزنـد کنیـزي      و ماجراهاي خیالی در پیرامون زندگی او شده است. در این داستان

سـپس عاشـق دختـر     رسـد و  ي جوانی می به دورهها  و جنگها  سیاه است که در جو قهرمانی

  هـا   با افکندن خویش به یک سلسله مهالـک و تحمـل سـختی   کوشد  شود و می عمش عبله می

ي  ي عنتره پر داخته سجایاي پسندیده، او را از خود خشنود سازد، قصه و نشان دادن اخالق و

از جایی به جاي دیگـر منتقـل    ي دیگر و اي به دوره گروهی از داستان پردازها است که از دوره

پراکنده را یک جا گرد آورد. مشهور آن است کـه   شده تا چنان مقدر شده که کسی این اجزاء

ي فـاطمی   چهارم هجري یوسف بن اسماعیل المصري به خواست خلیفه-در قرن دهم میالدي

  )آن را گرد آورده است. 996-975باهللا( العزیز
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دهنـد   )نسبت مـی 824و بعضی به ابوعبیده( )831بعضی هم جمع آوري آن را به اصمعی (

بن الصائغ از رجال قرن دوازدهم میالدي است و گویا او بـوده کـه آن را   و نیز گویند مولف آن ا

 بدین صورت که امروز در دست ما است شکل بخشیده اسـت. از داسـتان عنتـره سـه روایـت:     

ها است و روایت شامی و روایت عراقی که با روایـت شـامی    روایت حجازي که طوالنی ترین آن

وحـدت   است. داسـتان عنتـره از وحـدت تـألیفی و     به دست ما رسیده اختالف چندانی ندارد

کنـد:   گرهی خالی است. در آن چهار عنصر است که کشش و جاذبیت داسـتان را تـأمین مـی   

نسب. حرکت داستان کنـد   رنگ عنتره، عشق عنتره، ستایش از قهرمانی و ستایش از حسب و

  اسـتان سـهل   آمیـزد. اسـلوب د   حـوادث طفیلـی بـدان مـی     و سنگین است و همواره وقـایع و 

مسجع و بینابین سطور به مناسبت ابیاتی آمده است. تعابیر رکیـک و اشـعار منحـول در آن     و

سـوارکاري   فراوان است. اما اشخاص داستان، مهمترینشان عنتره است کـه مظهـر قهرمـانی و   

هـا را بـر او آسـان     ي دشـواري  این عشق همـه  عشق گرد آمده است و است. در او سوارکاري و

اي است. عفیف است، سر به هر کـس فـرود    سجایاي پسندیده خصال و ست. عنتره راساخته ا

یاري مظلومان است. اما در قصـه جاهـایی اسـت کـه عنتـره از ایـن        نمی آورد، طرفدار عدل و

ها بس اندك  کند، هر چند این صحنه عربده می و خورد شراب می فضاي اخالقی بیرون آمده و

  سازد، بیرون.   که عنتره را محبوب همگان می از مجراي عادي داستان و اند

اي از کمـاالت   هالـه ر عظیم تر شـده اسـت و د   ي تاریخی عظیم و در داستان عنتره، عنتره

انسانی جاي گرفته مرد مردان وگرد گردان است، در عین حال شاعري یکتاسـت. سـیاهی اش   

کنند. اما او قهرمانی است  میبه نهایت است و عیبجویانش به غایت. که در خشونت با او بیداد 

ي ناتوانان و شمشیر مظلومان است. براي آن که نام بلندش جاویدان بمانـد   پیروزمند، دستواره

ي  به جـد ایسـتاده اسـت. در ورطـه     بخشد. عشقش به عبله شدید ودر طلب او هر چه دارد می

آزمند وپـدر   و رود، دشمنان سخت بی رحم فرو می -خاطر معشوق ه ب - هولناك ترین مهالک
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ي  حـوادث بـی پایـان و قبیلـه     ها از حد بـه در و  عبله به هیچ روي از امتناع باز نمی آید. نبرد

ــمن       ــی دش ــد و بین ــرت کن ــع مض ــدو دف ــا ب ــد ت ــخت نیازمن ــود س ــان خ ــه قهرم ــبس ب   ع

  را به خاك مالد.  

  خضوع خـود بـا اخـالص. هـر چنـد       عفیف است. در عشق و اما عبله مظهر یک زن امین و

  گویی خالی نیست. امـا شـیبوب بـرادر او مـردي اسـت امـین، حکـیم        ف خودپسندي و گزااز 

صـادق   به هنگام بروز خطـر او را راهنمـایی   و کند که همواره عنتره را به راه راست هدایت می

خـاور   در صـحنه حاضـر اسـت. گلـدزیهر     است. در هر جا که بدو نیازي افتد براي یاري بـرادر 

کند. داستان عنتره در جهـان   تشبیه می »دن کیشوت«شناس او را به سانچوپانسا در داستان 

ـ    ه عربی رواج بسیار یافته است. خاور شناسان هم به تحقیق در پیرامون آن پرداخته انـد، یـا ب

ــی آن را     ــد. برخ ــرده ان ــه ک ــزاء آن را ترجم ــی از اج ــا بعض ــل ی ــور کام ــاد« ط ــرب ایلی    »ع

  عنی همانطور که ایلیاد تصویري است از جاهلیت یونان عنتره هـم صـورتی اسـت    خوانده اند. ی

خوي آنها. هر دو داستان از نظر عشق قهرمانـان آن   خلق و ها و از زندگی اعراب بدوي و جنگ

هاي پرندگان، بزرگداشت زیبارویان و تشبیه لشـگر   هاي سپاه به دسته تشبیه دسته به جنگ و

امثال اینهـا بـه هـم شـبیه      تشبیه اسب به باد و ها به آذرخش و شمشیرتشبیه  به امواج دریا و

از حیـث تصـویر    بلیغتر و اند. اما از نظر فنی میانشان اختالف بسیار است. ایلیاد از حیث انشاء

واالتر و از حیث تألیف نیکوتر است و آن سراسر شعر است ولـی داسـتان عنتـره نثـري اسـت      

  )533و532ی، صآمیخته به شعر. (عبدالحمیدآیت

میـل   شـود و  فداکاري خارج می از آنجایی که عنتره گاهی از فضایل اخالق مثل وفاداري و

قلـب   را تحت شعاع قرارداده و گاهی زیبارویانی او و کشد عربده می نماید و به شرب شراب می

اشـعارش  کنایه در  استعاره و به خاطر آنها از ابزارهاي تشبیه و و نمایند می خود وي را تسخیر

گیریم که هر شخصـی   اینطور نتیجه می و کند. تا نظر محبوب خود را جلب نماید استعمال می
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لـذا   هـوس اسـت و   کند این تابع هـوي و  را به خود جلب می عالم او در برهه از زمان چیزي از

ثبـات   گیریم که عشق ایشان به هر چیزي یـک مـدت محـدودي را در بـر گرفتـه و      نتیجه می

  حتی براي رسیدن به محبوب خود از هر گونه گزافگویی فرو گذار نبوده است.  ونداشته است 

هاي درخشان ادب است در این دوره هنرهـاي دیگـري چـون     ي عباسی یکی از دوره دوره 

موسیقی رشد کردند. چون عباسیان زمام ملک را به دسـت گرفتنـد، کوشـیدند تـا      معماري و

از این رو بـه سـاختن قصـرهاي     دشاهان ایران سازندجالل همتاي پا خود را از حیث شوکت و

  زیبا و بناهاي رفیع رغبت فراوان نشان دادند. از مشهورترین قصرهاي آنهـا قصـر سـامرا اسـت     

بناي آن مالی  و قصر الهارونی والجوسق والجعفري که المتوکل در که به امر معتصم بنا گردید

  ها و حوضـها ترتیـب دادنـد     معتضد. همچنین برکهفراوان بذل کرد و نیز قصر اثیر، از بناهاي ال

هاي آن درختان را بـه انـواع جـواهر     نقره غرس کردند و شاخه و و بر کنار آنها درختانی از طال

ها بر پاي داشتند چنانکـه المقتـدر    آن مجسمه گرداگرد بیاراستند و به پرندگان زینت دادند و

  چنین کرده بود. 

کتابهائی هم در موسیقی ترجمه کرد. از ایـن پـس ایـن     عرب در ضمن کتابهاي علمی -1

  اي بود از الحان عـرب و یونـان و هنـد    علم صاحب قوائدي استوار گردید. موسیقی عربی آمیزه

تالیفات عرب در ایـن   کتابها و و آالت تازه اختراع گردید و ایران. آهنگهاي نوین ساخته شد و 

پـس از آن   مغنیان، اسحاق ابـن ابـراهیم الموصـلی و   اي واال رسید. از مشهورترین  فن به درجه

اي  هـائی کـرد و طریقـه    ابراهیم بن المهدي برادر هارون الرشیداند. ابراهیم در موسیقی نوآوري

نام گرفته » القدیمه الطریقۀ« در برابر موسیقی اسحاق معروف شد »الغناءالحدیث«که به  آورد

از عبیداهللا  »االداب الرفیعه«نوشته شد یکی کتاب ئی که در این هنر ها بود. از مهمترین کتاب

مخترع قانون بود. ابو الفرج اصفهانی بسـیاري   از فارابی که خود» الموسیقی«بن طاهر و کتاب 

از قواعد این هنر و اخبار آن هنرمندان را در کتاب اغـانی آورده اسـت. نیـز در عصـر عباسـی      
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هستند و از پیشرفت و ترقی فرهنگ و تمدن کاشی کاري که هنوز هم آثارشان باقی  نقاشی و

 )  566-565صصاین دوره حکایتها دارند، رواج یافت. (عبدالحمید آیتی، 

که  دارد هاي عربی اظهار می شود در خصوص واژه او یاد می فارابی که خود مخترع قانون از

  جلـس   ممکن نیست که دو لفظ یک معنـا داشـته باشـد و    اي در عربی یک معنا دارد هر کلمه

کند همـانطوري کـه در مقدمـه     قعد در ظاهر معناي نشستن دارد ولی نوع نشستن فرق می و

لـذا از بیـان    قعد نشستن از حالت خوابیده اسـت و  بیان شد جلس نشستن از حالت ایستاده و

دهـد و   حب هم در ظاهر معناي دوست داشتن مـی  شود که عشق و ایشان اینطور استنباط می

در صورتی که حـب   .ست در قلب و بطور موقتی بدون نظارت عقل استعشق دوست داشتن ا

 دوست داشتن است که در قلب و با اثبات و همراه با نظارت عقل است. 

  رَّاءــــالقلب س هایو التُفارِقُ ف   اء          ــــأرضِ أندلسٍ تلتذُّ نَعم یف 

  صنعاء یِالوش یو کلُّ روضٍ بها ف             اـتُهیال تُبهِج االَبصار رو فیو ک 

  اءـزُّ روضتُها و الدر حصبــا            والخــأنهارها فضَّۀٌ و المسک تُربتُه 

شادمانی از دل آدمی دور نمی  در سرزمین اندلس زندگی خوش و لذت بخشی است و

 ي بـرازان صـنعاء   دکـه  شود. چگونه دیده از دیدنش شادمان نشود که هر باغی از آن چون

اسـت.   مرغزارش حریر و ریگهایش مرواریـد  است. جویبارانش نقره است و خاکش مشک و

  زیست پرداخت.  ي سرزمینی که در آن میها هر شاعري به توصیف زیبائی

  ابن زیدونـ 

ابولحسن بن نزار و نـاهض بـن ادریـس وصـافان      ي قرطبه بود وها ابن زیدون شاعر زیبائی

ابـن   ي اشـبیلیه و  ي غرناطه بود و ابـن سـفرالمرینی شـیفته    مطرف فریفته و دندي آش بو دره

 ي عـذراء و سـر قسـطه وبرجـه وجبـل طـارق و       الزقاق ستایشگر بلنسیه. برخـی صـورتگر دره  

آن بودند. جمال جویبارانی که در میان باغها روان بود.  ي میورقه وطلیطله وشلب و غیر جزیره
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باغهـا، شـعر اندلسـی را غنـا      وهـا   گردشـگاه  بـود وصـف آنهـا و    شاعران را مفتون خود ساخته

  بخشیده است. ابن خفا جه در وصف رودي گوید:

  ثل السم طِّفتَعالزَّهرُ ــوارِ کأَنَّـــمو                  هیفُهم کنجرُّ ســماء  

  راءــبردة خض یف من فضَّۀٍ      اً مفرَغاً           ــظُنَّ قُرص یقد رقَّ حت 

  اءــبمقلَۀٍ زرق حفیدب ــه ا                ـو غدت تحف به الغصونُ کأنّه 

  الرَّقطاء ۀیـــکالح اًـیدراً                  متلوــمتح هـیو الماء أسرَع جر 

  الماء نِیلُج یعل لیذهب االص             يتَعبثُ بالغصون و قد جر حیوالرّ 

هایی کـه گـردش را گرفتـه     گوئی با شکوفه ماند و گردد به دستبندي می وقتی که می

اي است عـاري   زالل است آنسان که پنداري قرص نقره اند کهکشان آسمان است. صاف و

هایی هستند  هائی که گردش را گرفته اند همانند مژه از نقش، بر روي دیبائی سبز. شاخه

شتابناك به پایین جاري است. در حـالی کـه چـون مـاري بـا       بر گرد چشمانی سبز. آب

ي  طالي شامگاهی بر نقـره  کند و ها بازي می پیچد. باد با شاخه خالهاي سفید به خود می

  )577-576صصآب، روان است. (عبدالحمیدآیتی، 

در هـر دوره بـا توجـه بـه محـیط       شـود کـه شـعراء    ي اندلس اینطور استنباط مـی  از دوره

خواستند اشعار آنها خریـدار   زیرا می کردند هاي آن در اشعارشان توصیف می یباییخودشان و ز

هـاي چشـمان زیبـاي     طالب داشته باشد و نظر مخاطبین را به خود جلـب کنـد لـذا از واژه    و

احساسـات دیگـران    غیره به منظورتحریک عواطـف و  و دستبند زیبارویان، گردنبندهاي آنها و

  دادند.  یبه خرج م نهایت ابتکار را
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لذا در اشعار زیر توجه کنید چگونه شاعر با مهارت خاص نسبت به عشق و ابـراز آن اقـدام   

  به سرودن شعر نموده است:

  التَّنَفُّسِ یک ذکــــرجسٍ          و تَعبقُ عن مسـثوبِ نَ یو مصفرَّةٍ تختالُ ف

   یۀَ السقمِ مکتســـلونُ محب حلَّه           و ــــمحبوبٍ و قُوةُ قَلب حیلها ر 

  أنفاس مونسِ بِیالطِّ یارةٌ         و أنفاسها فــــمستع یفصفرَتها من صفرَت 

  مصفَرِّ من التِّبر أملَسِ  ـــِجسم یرٌ            علـو کان لها ثوب من الزَّغبِ أغب 

  دسِـحاکت لها االوراقُ أثواب سنشبابها            و بِیالقض یفلما استتمت ف 

  ددتأبغ يدیم اجعله یباللطفها         لناءـــاجتجلس یحانَتیا ریوسطَ م  

  سِـالکف حرُّ التَّنفُّ یأذبلَها فــــذکره        فـــرت بها من ال أبوح بــذک 

خیـزد.   از آن برمـی  بوي خوش مشک خرامد و ي نرگس به تکبر می اي که در جامه زردگونه

رنگش رنگ عاشقی بیمـار اسـت. زردي اش را از روي    رسید و از آن بوي محبوب به مشام می

اي به رنگ خـاك از کرکهـا    من به عاریت گرفته و نفس خوشبویش را از نفس یار دلنواز. جامه

ي ا ي درخـت جامـه  ها بر پیکر نرم طالئی خود دارد. چون بر شاخه به حد جوانی رسید و برگ

حریر بر او بافت. من به آرامی دستم را دراز کردم تا بچینمش و آن را به جـاي گـل در میـان    

ــامش را آشــکار نمــی کــنم. در آن حــال    مجلــس بگــذارم. از او بــه یــاد کســی افتــادم کــه ن

  )578-577ص صآیتی،  از آتش آه من در دستم پژمرده شد. (عبدالحمید 

هـاي انـدلس را از    . موشحات همـه زیبـائی  موشحات وصف طبیعت از همه بیشتر است در

  مـا پـیش از ایـن در ایـن بـاب سـخن        شهر و گل تـا پرنـده در خـود مـنعکس سـاخته انـد و      

  يهـا  زیبـائی  عاشـق  کـه  اسـت  معشوقی مثابه به موشحات اصحاب عرف در طبیعت –گفتیم 

کند. شـاعر موشـح گـوي بـه طبیعـت       از اشتیاق خود به دیدار او حکایت می ستاید و می را او 
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  گویـد و سـخن   با شـاعر سـخن مـی    بخشد. طبیعت او داراي عاطفه و احساس است و جان می

  شنود. ابن خطیب گوید:  او را می 

  هیــــبأخ لٍیال کلُّ خلـوخَ     یوالحص یفاذا الماء تَناج

   یکتسیما  ظهیمن غَ یکتسیبرِما          وراًیتُبصرُ الورد غَ 

  فَرَسِ یع باُذنــالسم سرقُیفهما         باًیاآلس لب يو تَر 

گویند و هـر دوسـتی بـا دوسـت      چون آب و سنگریزه چونان دو دوست در خلوت راز می«

اس بینی که از غیرت و دلتنگی رنگش سرخ شـده امـا یـ    اي آرمیده، گلی را می خود در گوشه

نیز ابن زمرك سـپیده دم و بـرق وبـاران را     »عاقل آهسته به سخنانشان گوش فرا داشته است

  چنین وصف کرده است:

  فالشُّهب من غارةِ الصباح        تُرعد خَوفاً و تخفقُ  

   قُــطلیجِماح          أعنَّۀَ البرقِ  یف لِیوأدهم الل 

  شرَقُی ثیبأدمعِ الغَ        احیالرّ یملتق یواالفق ف 

سازد  لرزند و شب سرکش عنان برق را رها می ها به هنگام هجوم بامدادان از بیم می شهاب

درخشـد. گـاه یکـی از ماهـا      کنند به رنگ باران مـی  و افق در آنجا که بادها به هم برخورد می

بـریم ولـی    رقیق آن لـذت مـی   شویم و از تصاویر لطیف و شنویم و سرخوش می موشحی را می

در واقـع اگـر    .مکـرر هـیچ نمـی بینـیم    و کنیم جز یک موضوع عـادي   چون در آن تعمیق می

خیال و موسیقی الفاظ نباشد موشحات را هیچ ارزش هنري نیسـت. موشـح پـردازان     تصاویر و

دچار آورند که شعرشان  اي می شوند یا تعبیرات بیمار گونه گاه چنان در صنایع لفظی غرق می

افکار هستی، زیرا شـاعر در فکـر آن اسـت     شود و تو بیهوده در پی ارتباط معانی و غموض می

بـس   که یک سلسله تصویرها را کنار هم بچیند که با نغمات موسیقی هماهنگ باشد. همین و

ها ضعیف و رکیک اند  هایشان مورد بررسی قرار دهیم غالبا واژه چون موشحات را از جهت واژه
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ن هم تعجبی نیست زیرا اندلسیها از اعراب ناب نبوده اند و در یک محـیط نـاب عربـی    و در ای

طلبد و چه بسـا ایـن    ها غنا الفاظی نرم و دور از تعقید می هم زندگی نکرده اند. گذشته از این

  پیروي از ذوق عوام سوق داده است.  گرایش آنان را به خروج از قواعدي لغوي و

کننـد و بـراي آن کـه سـخافت      ل محسنات لفظی افـراط مـی  اصحاب موشحات در استعما

تشبیه و استعاره و کنایـه   آورند. شعرشان لبریز از مجاز و معانی را بپوشانند، به صنایع روي می

هـا بـه    رود چون هدف اصلی هماهنگی با ساز اسـت خوانـدن آن   است. اما اوزانی که به کار می

  )586-585ص صد آیتی، صورت عادي در گوش خوش نمی آید. (عبدالحمی

ابن زیدون خـود را بـه ابـوالحزم جهـور بـن محمـد بـن جهـور نزدیـک کـرد و از او لقـب            

ذوالوزارتین گرفت. یکی از مهمترین حوادث زندگی او عشق او به والده بود. در شعر خود از او 

ورزیـد. میـان دو عاشـق رقابتهـا      گرفت. ابن عبـدوس وزیـر نیـز بـه والده عشـق مـی       الهام می

برخاست. ابن عبدوس از او نزد ملک سعایت کرد تا به زندانش افکنـد. ابـن زیـدون در زنـدان     

هاي بسیار نوشت تا مگر ابن جهور را بر سر لطف آورد و چـون راه بـه    قصائد بسیار گفت و نامه

ــرد       ــد بمـ ــن محمـ ــور بـ ــزم جهـ ــو الحـ ــون ابـ ــت. چـ ــدان بگریخـ ــرد از زنـ ــایی نبـ   جـ

 ت ابن زیدون بازگشـت و ابوالولیـد اورا مکانـت داد. ولـی او    و پسرش ابوالولید به جاي او نشس

گشـت. بـه    هاي اندلس سرگردان مـی  همواره از حسودان و دشمنان بیمناك بود. ناچار در شهر

المعتضد امیر اشبیلیه پیوست و او وزارت خویش بدو داد. چـون المعتمـد پسـر المعتضـد بـه      

بیر او بر قرطبه دست یافت. ابـن زیـدون   پادشاهی رسید شاعر را مقرب خویش ساخت و به تد

همراه او به قرطبه رفت. امیر آنجا را پایتخت خویش گردانیـد. چـون در اشـبیلیه علیـه یهـود      

  شورش برپا شد، دشمنان ابن زیدون نزد المعتمد سعایت کردند تا او را بـه اشـبیلیه بفرسـتد.    

مت تمام به خاکش سـپردند.  با حش و بدین طریق دورش ساختند. در آنجا مرگش فرا رسید و

  )  601-600ص(عبدالحمید آیتی، ص
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عشق شاعر به پادشاه هم به خاطر تکسب و دریافت صله بوده است و همین که رقیب پیدا 

کنند دیگـري را تخریـب کننـد پـس      آرمانهاي یکسان دارند سعی میو کند و هر دو هدف  می

ـ   عشق گاهی به زیبارویان است و گاهی به مال و ه منـافع دنیـوي اسـت کـه پایـدار      رسـیدن ب

همـه   یعنی(حـب)  اگر انسان همه چیز را به خاطر خدا دوست بدارد نیست و استمرار ندارد. و

 از میـل بـه عشـق و    کنـد. و  شود و دوست داشتن آن ثبات پیـدا مـی   در نگاهش زیبا می چیز

هنگـامی   کرد عباسی را مدح می سال یکی از خلفاء30یابد. شاعري  منزوي شدن مصونیت می

در وصـف   سال خلیفه را مدح کردي نمی خواهی رثاء30که خلیفه از دنیا رفت همه گفتند تو 

آمـاده کـرده ام ولـی منتظـرم ببیـنم چـه کسـی         ایشان بگویی، در پاسخ جواب داد آري رثاء

دوست داشتن به خاطر تکسـب   خواهد پولش را بدهد تا انجام وظیفه کنم. لذا این عشق و می

حتی بعد از رحلت پادشاه هم هـدف خـودش    حب و صله است نه به خاطر خدا و اخذ پول و و

  دارد.  را کسب صله اعالم می
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  و حب در ادب دوره معاصر تصویر عشقفصل سوم: 

صفی الدین عبد العزیز ابن سرایا در حله نزدیک کوفه متولد شد. به الملک المنصـور نجـم   

پیوست. سپس به مصر رفت و سلطان الناصـر بـن قـالوون را    الدین غازي االرتقی امیر ماردین 

  مدح گفت و در بغداد بدرود حیات گفت.

صفی الدین بحق از چهره هاي درخشان شعر عربی در این دوره است و او نخستین کسـی  

 1377تـوس  -تهران  -یاالدب العرب خیتار است که قصیده بدیعیه ساخته است (حنا الفاخوري

    )866ص 

گـوارا   هاي نامأنوس گریزان است دوست دارد که شعرش سهل و از آوردن واژه صفی الدین

  باشد. چنانکه خود گوید:

  سیاالَلفاظ مغناط ذُیو لذ          دیانَّما هذه القلوب حد

  )624عبدالحمیدآیتی، ص»(این دلها همانند آهن اند والفاظ خوشگوار چون مغناطیس«

طوري کـه صـفی الـدین    ن هما .بوي دیگري به خود گرفت ي معاصر عشق رنگ و در دوره

ي معاصـر   ها را تشبیه به آهن کرده است. یک حـال جمـود در اشـعار دوره    بیت مذکور دل در

 مسـاجد و  و تقافه پدید آمد علوم و ي معاصر بیشتر گرایش به ادب و ایجاد شده است. در دوره

  مدارس در شهرهاي بزرگ تأسیس شد.  
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مبـارزه بـا    ي میهن دوستی و قومیـت و  ش ملت تأثیري بسزا داشت روحیهروزنامه در پرور

سیستمهاي اجتمـاعی   تمدن غرب و عشق به آزادي خواهی را در مردم بیدار کرد و و استبداد

میـان   ي آن خـط ارتبـاطی بـود    اختراعات آن سامان را به مشرق آورد. زبان ساده سیاسی و و

ي  ساختن هر دو تأثیر کرد. اسـالیب نویسـندگی و دامنـه   فصیح که در متعادل  زبان عامیانه و

تنظـیم افکـار    الفاظ عربی وسعت گرفت. مطبوعات مدرسه سیاري بودند کـه تهـذیب عـوام و   

خواص و انگیزش همتها و اصالح قلمهاي فاسد را به عهـده گرفتـه بودنـد. (عبدالحمیـدآیتی،     

  )653ص

سستی در شعر کـامال   اط آثار ضعف وپیش از نهضت و در آغاز آن تحت تأثیر عوامل انحط

سستی در شعر آشکارتر از نثر بود. زیـرا اسـاس    توان گفت که این ضعف و آشکار بود. حتی می

از آن تهی شده بود و یـک مشـت بازیهـاي     شعر زیبایی هنري است که متأسفانه در این عصر

ي  بود. چون سـپیده عملیات حسابی که عدمشان به از وجود بود، جاي آن را پر کرده  لفظی و

نهضت دمیدن گرفت و شرق چشمانش را مالیـد و موضـع قهقهرایـی خـود را یافـت و در اثـر       

هاي نوینی آشنا گردید کوشید تا شعر را بـه   ي غربی با زیبایی آشنایی با معارف غرب و اندیشه

کـه   شعر در این سـیر ارتقـایی مراحلـی را طـی کـرد      دهد سطحی که در خور آن است ارتقاء

  پردازیم.   می -طوراجماله ب–نک به بیان آن ای

  ي سنتگرایی مرحلهـ 

ي بیداري اسـت.   مراحل نهضت شعر، مرحله ي اول از مرحله بیداري): و ي رستاخیز (مرحله

اسـالیب قـدیم شـعر     تخیالت و موضوعات و ي حرکت شعر به سوي افکار و این مرحله، مرحله

دیگـر   یکی سنتگرایی آمیخته بـه انحطـاط و   شود: بخش تقسیم می عربی است که خود به دو

  نوآوري.  
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سنتگرایی آمیخته به انحطاط، نهضت در آغاز حرکتی بود به سوي تحصیل علـم. بـدین    -

شعر به همان انـدازه راه ترقـی پیمـود     و معارف روي آوردند معنی که مردم به تحصیل علوم و

کـه هنـوز    شد شاعرانی جاري می بر قلم توانست پیوندي میان انحطاط و نهضت باشد و که می

 ي عربیت در آنان بدان حد نبـود کـه از رکالـت و    ملکه با اسالیب غربی آشنایی نیافته بودند و

خواستند بـه سـنن شـعري پـیش از انحطـاط بـاز        ضعف بیان در امان بمانند. این شاعران می

عوامانـه و رکاکـت در   ولی آثار انحطاط در کارهایشان نمایان بود، شعرشان پر از الفـاظ   گردند

در لبنـان و   )1851)و پطـرس کرامـه (  1828تعبیر بود. از جمله این شـاعرانند. نقـوالالترك (  

 در مصـر و  )1853علـی الـدرویش (   و )1834شیخ حسن العطار ( و )1815اسماعیل الخشاب(

 و به مناسـبات مختلـف در   بودند امراء در سوریه. اینان اغلب شاعر )1841شیخ امین الجندي(

سـاختند. یـا    اي یا مسجدي مـاده تـاریخ مـی    یا براي خانه پرداختند شعر می رثاء تهنیت یا در

  کارشان منحصر شده بود به نظم اخوانیات آن هم بی هیچ ابتکاري. 

  مرحله بازگشت به سبک عباسیـ 

و وسـائل   ي قرن نوزدهم رو به ارتقـا نهـاد   عمرانی در نیمه چون اوضاع و احوال اجتماعی و

زبان عربی را نیک آموختند به راز سـیر قهقهرائـی خـود     ادبا و تحقیق افزون گردید آموزش و

 مواضع ضعف را شناختند. از سوي دیگر دواوین شـاعران پیشـین منتشـر شـد و     و آگاه شدند

ي عباسی آگاهی یافتند عزم خـود   شاعران تازه کار بر شعر نوابغ متقدم مخصوصا شاعران دوره

از آن و بریدن از شعر زمان یا قریب به زمان جزم کردند و در پی دقت در تعبیـر  را براي تقلید 

  عزارت در معانی، وصفاي روح شعري و استواري قالـب بـر آمدنـد، هـر چنـد      و متانت لغوي و

هاي عصر انحطاط چون تخمیس و تشطیر و ماده تاریخ سازي و بازیهـاي   بازمانده اي از از پاره 

  ند کامال رهایی یابند. پرداختن این شاعران به تقلیـد قـدما شخصـیت   نحوي نتوانست بدیعی و

ابتکار را در شعرشان نقصان داد. هر یک، یک یا چند شاعر از شاعران قدیم را سرمشق قـرار   و 
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  کـه آنهـا متعلـق    نمـی اندیشـیدند   کردنـد و  اغراض آنان را مشق میو اسالیب و معانی و داده 

بوده اند. بنابراین شعر این گروه از زندگی و اجتماعشان فاصله محیطی دیگر  و به زمانی دیگر 

بر نهضـتی واقعـی    مشکالت مردم جز اندك نشانی نبود. و مسائل و در آن از نیازها و داشت و

  که نتیجه آن شعر انسانی باشد، داللت نمی کرد. 

خ ) و شـی 1871تـوان از شـیخ ناصـیف الیـازجی(     از شاعرانی که چنین نقشی داشـتند مـی  

ــف االســیر(  ) در لبنــان و محمــود ســامی   1891) و شــیخ ابــراهیم االحــدب(  1890یوس

  ) در مصر، نام برد. 1904البارودي(

  نهضت واقعی)  (یا مرحله نوآوريـ 

معـارف   فرزندان مشرق زمین از سرچشـمه ادبیـات و   غرب رابطه برقرار شد و میان شرق و

   بنـدهاي کهـن گرفتـاربود    و در قیـد کـه   از اینکه شرق همچنان و مغرب زمین سیراب شدند

ي زمـان   که ادبیـات بایـد آیینـه    دریافتند همچنان روي در گذشته داشت فریاد برآوردند. و و

زنگ محیطش را داشته باشد. در این مرحله سه مکتب پدید آمـد. مکتـب    رنگ و و خود باشد

  مکتب اهل ابداع.  مخصرمین، مکتب افراط کاران و

خواسـتند   کتب آنهائی که به نوآوري گـرایش داشـتند ولـی مـی    مکتب مخصرمین: یعنی م

   ادبیـات نـوین نمـی توانـد     دیدند اینان می اساس ادبیات قدیم استوار باشد کارشان بر بنیان و

  با قدیم بریده است بر پاي بایسـتد. بلکـه بایـد از اغـراض     در حالی که تمام پیوندهاي خود را

کرد، کـه هـم    زبان متین ادا ي عربی فصیح و و اسالیب غربی استفاده کرد ولی آن را به شیوه 

زمان هماهنگ باشـد. اصـحاب ایـن مکتـب چنـین       هم با محیط و رنگ عربیت داشته باشد و

کردند، با حفظ سیاق عربیت قصد استفاده از اسالیب غـرب را داشـتند. امـا ایـن نوجـوئی       می

میدان ماند. اینان شعر را براي آن نمی سرودند که از فلسفه یا عقیـده  تنگ  همچنان ضعیف و

انقالبی ایجاد نماینـد.   یا عشق به طبیعت تعبیر کنند، یا مذهب نوینی در ادب را نشر دهند و
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بـدون وحـدت یـا هـدف      هایی سروده شده بـود و  که به مناسبت شعرشان اغلب چیزهایی بود

  آوردند.  مشترکی، قصائدي در دیوانی گرد می

اوایـل قـرن بیسـتم از عبـداهللا البسـتانی       نمایندگان این مکتب در اواخر قرن نـوزدهم و  از

ــوقی   )1930( ــد ش ــراهیم( 1932احم ــافظ اب ــافی ( 1932ح ــروف الرص ــل 1945)، مع )خلی

هـاي   اي که در این مرحله شده پیدایش نمایشـنامه  بریم. از اقدامات تازه نام می )1949مطران(

  هاي خلیل الیازجی و احمد شوقی.   نمایشنامه دمنظوم است، مانن

بعد از آن مخصوصا بعد جنگ جهـانی اول   مکتب افراط کاران: در کنار مکتب مخضرمین و

نفـوذ   و ها شدید بـود  با آمریکائی که برخورد و ارتباطش با غرب یا مکتب دیگري به وجود آمد

ربـی شـان قـوي تـر، اینـان فکـر       فرهنگ غیر عربی شان از فرهنگ ع اجانب بر آنها نیرومند و

گرفتند. و از عجایب آنکه آنقدر کـه روي   خیال خود را از شاعران غرب به عاریت می احساس و

هاي غربی را براي تصویر حیـات   ی نداشتند. شیوهتبا ادبیات عربی الف در ادبیات غربی داشتند

سـوریه در اثـر    لبنـان و دانستند. به سبب آالمی که بر ملـت   داخلی ذاتی و واقعی مناسبتر می

حوادث جنگ جهانی اول چیـره شـده بـود ایـن مکتـب رنـگ        و 1908شکست قانون اساسی 

به نوع خاصی از رمانتیسـم فرانسـوي بـه تقلیـد پرداخـت. و بعضـی        رمانتیک به خود گرفت و

آمد اشعارشان ترجمه قطعـاتی از اشـعار فرنگـی     آنچنان در این راه افراط کردند که به نظر می

  اي ناموفق.  هم ترجمه آن است

کردنـد و مـردم را بـه     اصحاب این مکتب دوري گزیدن از اسالیب قدیم عربی را تبلیغ مـی 

نمودنـد.   زندگی غربـی آنچنـان کـه هسـت و ادبیـات غربـی آنچنـان کـه هسـت دعـوت مـی           

  و بسـیاري  خواستند شورشی همه جانبه بر هـر چـه رنـگ ادب قـدیم دارد بـه راه اندازنـد       می

  عادات شرقی را به نـابودي کشـند. ادب اینـان از محیطشـان از احسـاس ملتشـان       از رسوم و 

 .ي آنها در تعبیر از فکر و احساس براي مردم نامانوس و شیوه به دور بود 
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  ). وطـن ایـن ادبیـات   1931از نمایندگان مبرز این مکتـب اسـت: جبـران خلیـل جبـران (     

زیسـتند.   غرب، مناطقی بود کـه مهـاجران عـرب مـی     خارج از آن در به وضع عجیبی لبنان و 

کوشـش بـراي پدیـد     خیـال و  این ادبیات درخشندگی اسلوب، موسیقی لفظی، امتـداد  امتیاز

هر چند ایـن سـنن مقـدس هـم      -شورش علیه سنن بود دعوت به آزادي و آوردن شعر آزاد و

  د. از جهت تعبیر بی رنگ بو اما اثر از جهت ساختار ضعیف و -بوده باشند

گرایش به رمانتیک پس از چندي از بین رفـت و گـرایش دیگـري کـه بایـد آن را عکـس       

  ادب مصــنوع عربــی خوانــد بــه وجــود آمــد. مــراد العمــل در برابــر ســبک آبکــی رمانتیــک و

  اي بـراي اداء   اسـت. اصـحاب ایـن مکتـب شـعر را وسـیله       ما از آن مکتب سمبولیسم (رمزي) 

و ره آوردهـاي   به رموز و تعبیرات غامض پنـاه بردنـد   رفتند وتعبیر از زندگی جدید به کار گ و

فرهنگ نوین، چون افکار و امور مجرده را وارد شعر کردند، و از الفاظ روشـن و خـوش آهنـگ    

فرم آنقدر اسراف کردنـد کـه در اشـتباهات لغـوي      هاي سهل و استفاده نمودند و در طلب واژه

  عوام فرو کشیدند.  شعر را تا سرحد گفتار عجیبی در افتادند و

از نمایندگان این مکتب: بشر فارس اسـت. در اینجـا بایـد اضـافه کنـیم کـه ایـن ادبیـات         

بـود.   مـردد  سمبولیک از قطعات زیبا بی بهره نبـود. ولـی بـه طـورکلی ادبیـاتی سـرگردان و      

و اینگونه شعر هم  مخصوصا کسانی بدان دست یازیده بودند که از ملکه شاعري بی بهره بودند

  گوید:  سخافت در غلطید. عقاد چه نیک می همراه شاعرانشان به پرتگاه سقوط و

سمبولیسم براي بیان دقایق و اسرار ضروري است ولی این سمبولیسم کارش از ضـرورت  «

به ضرر کشید. تا آنجا که شعارش دراین خالصه شد:رمز، وغمـوص بـراي غمـوص و بـازي بـا      

  » کلمات براي بازي با کلمات.

ي  ي ضد ونقیض مکتب سومی هم پاي بـه حیطـه   ها هل ابداع: در کنار این گرایشمکتب ا

را از قیـد فسـاد    آن سـوق بدهـد. و   قصدش آن بود که شعر را به راه صحیح خود عمل نهاد و
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وقـار برهانـد.    تقلید عمیق از قدما وخـروج از حـدود متانـت و    چاپلوسی مدح و تملق و غزل و

  ي انسـانیت بـه ادب نگریسـتند.    از ناحیـه  عر همت گماشتند وهاي اجتماعی ش اینان به جنبه

الیـاس ابوشـبکه وفـوزي     امین نخلـه و  صالح لبابیدي و یوسف غضوب و از راهیان این راهند: 

  احمدزکی ابوشادي. علی محمود طه و المعلوف و

  عمـر ابوریشـه   این مکتب گامهاي بلندي برداشت، آنگـاه کـه سـعیدعقل وصـالح لبکـی و     

قـدرت شـاعري    شخصـیت بـارز و   چند تن دیگر از ارباب تفکـر نیرومنـد و   معلوف ورشدي  و 

براي عنصر  و ي مظاهر وجودش سوق دادند ظهور کردند. اینان شعر را به جانب انسان در همه

  اندیشه در شعرشان جاي وسیعی قرار دادند. 

اي زشـت   یوهدر اینجا نیازي به گفتن نیست که بعضی از شاعران این مکاتب مختلف به شـ 

تباهی پرداختند کاري که از آن نوابغ نامدار بس بعیـد   و به نشر فساد و ناپسند در غلطیدند و

  نمود.  می

توانیم بگـوئیم کـه شـعر در آغـاز بـه       فنون آن نظر افکنیم می چون به موضوعات شعري و

سپس تمدن امثال آن باقی بود.  و رثاء همان حال و وضعی که در اعصار کهن داشت از مدح و

ي مـردم مشـرق    عالقـه  احوال اجتماعی شعر سیاسی را پدید آورد شعري که بیانگر شـوق و  و

  شـعري کـه آالم   شعر اجتمـاعی را  زمین به استقالل وآزادي از هر گونه ستم و استعمار بود، و

مـثال بـه آزادي زنـان و پـرورش کودکـان یـا پـرده         و کـرد  بیان مـی  را ي اجتماعها و بیماري 

توجـه بـه مظلومـان و سـرکوب      از مـیهن پرسـتی و   کرد، و ن از مضرات قمار دعوت میبرداشت

ــی   ــخن م ــراوان س ــدگان ف ــت، و ش ــعرتمثیلی و گف ــوالنی    ش ــتانی ط ــه داس ــی را ک   قصص

  فلسفی.   هاي اجتماعی و با گرایش احیانا؛ داشت و را بیان می 

  زیردریـائی  چـون قطـار و   گاه شعر متعرض بعضی از موضـوعات تـازه و اختراعـات جدیـد    

همـان اوزان   گردید. از لحاظ قالـب شـعري بیشـتر شـعرا     امثال می برق و بالون و هواپیما و و 
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دادنـد. و برخـی    بیشتر به بحر خفیف و قصـیر عالقـه نشـان مـی     و کردند رعایت می معمول را

سـرودند بـدون رعایـت     کردند و قصائدي می مخصوصا متجددین از موشحات اندلس تقلید می

اي  ي جداگانـه  هـائی کـه هـر یـک قافیـه      واحد در سراسر آن. بلکـه آن را بـه قطعـه    یک قافیه

اینـان نـوآوران افراطـی     یا شعر منثـور سـرودند و   کردند بعضی نیز شعر آزاد داشتندتقسیم می

  بودند. 

مـا در اینجـا نیـازي نمـی      با آن آشـنا شـد و   این بود مراحل مهمی که شعر نهضت جدید

در گرفتـه بـود سـخن     جدید این عهد میان طرفداران قدیم و ي که دربینیم که از نزاع شدید

گذارند باید به ادبیات  کنیم که آنها که قدم در راه نوآوري می گوئیم ولی به این نکته اشاره می

نـه در   -ادب غربـی  در صفاي زبان آگـاه باشـند و   قدیم عربی از حیث فنون و اسالیب تعبیر و

معـانی   صور و لعه کرده باشند. کافی نیست که به چند عنوان ومطا حقیقتا -پیوسته ظاهر آن

ادب  اي از فلسفه و امـور اجتمـاعی و   اکتفا کنند. بر شاعران واجب است که براي خود پشتوانه

هـاي جدیـد، در تمـام     وردهآآن باشد و هـم از فـر   فراهم سازند، چنانکه هم از میراث قدیم در

  تواننـد  نیکو بدانند. در این صورت است که می بان عربی رانواحی اندیشه. آنگاه براي بیان آن ز

  هـدایاي ارجمنـدي از جاودانـه اشـعار خـود       و آن چنانکه باید به سرزمین خود خدمت کننـد 

ي این کوشـش در آثـار برخـی آشـکار اسـت. (عبدالحمیـد        اکنون ثمره را بدو تقدیم نمایند. و

  )  663-659صآیتی، ص

این عهد توفیق الحکیم، محمود تیمور و  مصر در داستانهاي بلند درمشاهیر نویسندگان  از

  طه حسین هستند. 

جمـع کثیـري از نویسـندگان بـدان      ي بالد عربی با فـن داسـتان نویسـی آشـنایند و     همه

  اي پلیسـی هسـتند    لبریـز از عواطـف. پـاره    اي از این داستانها عشـقی هسـتند و   مشغول. پاره

پر از مواعظ و نصایح. آنچـه باعـث تاسـف اسـت. ایـن       قی هستند واي اخال پر از حوادث پاره و
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است که بعضی از نویسندگان داستانهاي کم ارزشی که موجب گرایش مـردم بـه امـور پسـت     

  چون ارتکاب انواع جـرائم و راه ارتکـاب آنهـا     هاي پلید زندگی انسانی را شود و جنبه مادي می

نویسـند. شایسـته آن اسـت کـه ایـن       هـا، مـی  هاي پست حیوانی و از ایـن قبیـل چیز   عشق و

  نویســندگان بــراي ملــت و کشـــور خــود از عوامــل ســـازندگی باشــند نــه ویرانگـــري.        

  )668(عبدالحمیدآیتی، ص

تدوین داستانهاي عاشقانه سـعی در گـرایش عواطـف     نویسندگان در این دوره با تصنیف و

  داشـتند کـه هنـوز هـم    ارتقـاء تمـایالت حیـوانی را     نسل جـوان بـه سـوي هـواي نفسـانی و     

  ها طول خواهد کشید تا این افکار اصالح شود.  خورد سال آثار آن در جامعه به چشم می 

  ناصیف الیازجی ـ 

مستقل که شاعر آنها را جهـت تغنـی    غزل صریح و غزل ناصیف الیازجی بر دو قسم است:

غیر آن قرار داده هاي سنتی که در آغاز قصائد مدیحه و  به صفات محبوب سروده است و تغزل

هـاي   است. نوع اول بخش نخست دیوان او را دربر دارد و از آن میان دو قصیده را باید از نمونه

عفـاف مشـحونند،    تـدوین و  ها از لطافت و سادگی و زیباي شعر غنائی به شمار آورد. این غزل

  یکی از آنها گوید:   ولی اوصاف همچنان اوصاف سنتی است. در

 ن غُنجِ عینیمک            عناكم ن لُطفو يدیاَ     اَم میاَوقَعت قَلب ياله  بأشراك  

  الصب تَرعاك نَیأنَّ ع یه                لم تعلمـــالخزام بِ یالنَّقا تَرع یف ۀًیظَب ای 

  والك ــو اهللاِ ل يالهو يدریما کان               یهواك فت یفداك، لقد اَضن یروح 

 بخد ردیوم کد ضابیفقد أراقَت دم             ــیأم هذا خ حرِ عـــنیبالساك...  

اي «است یا لطافت سیرتت که دستهاي عشق، دل مرا بـه دام افکنـده،    چشمان تو ناز از«

هاي وحشی هستی نمـی دانـی کـه دیـدگان      هاي ریگ که اکنون سرگرم چریدن گل غزال تپه

جوانی را از پاي افکنده که اگـر تـو نبـودي     نگرد. جانم فدایت، اکنون عشق تو می عاشق در تو
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به خدا سوگند، هرگز عشق را نمی شناخت. آن گلگونه که به رخساره داري گل سرخ است یـا  

موشحات او ملحـق بـه   » خون من. آري خون من است که چشمان تو به جادویی ریخته است.

  این نوع از غزل اوست.  

هاي منظـوم   ع دوم از غزل او، چنانکه گفتیم، تغزلهایی است که در آغاز مدایح یا نامهاما نو

یاران خود سروده، آورده است. این تغزلها مجموعه سـاده و سـهل و از    که براي برخی از ادبا و

همانهایی است کـه در تغزلهـاي متقـدمین     عذوبت بهره ورند، اگر چه اوصاف در آنها لطافت و

   دیده بودیم.

  گوید: اي که براي نائب ابراهیم پاشا سروده است چنین می آغاز مدیحه یازجی در

  هیدی یف یأنَّ روح یمـلعل              هیار براحتَــــأخاف اذا أش

  قُیونَظ خف ندفوادــع هقلَتَـــالَنَّ س         يرَتن مم هیواده  ...  

  هیعل یطاوِعنیال  ــــیو قلب           یقلبلِّ ـــسلوه من ک دیاُر 

دانم که جـان مـن در دسـتهاي     ترسم زیرا می کند می هنگامی که به دستهایش اشاره می«

  اوست.  

افتد زیرا سیاهی چشمانش بـه اعمـاق دلـم پیوسـته      پش میتنگرد دلم به  چون در من می

در ایـن کـار از مـن فرمـان نمـی      است. بر آن سرم که یـادش را از دل بـه در کـنم، امـا دلـم      

). در اینجا شاعر جهـت تحریـک احساسـات جـوان از     676-675صص ،آیتی عبدالحمید»(برد.

تسخیر خود نمایـد و آن را در احساسـات خـود     ابزارهاي عشق استفاده نموده تا قلب جوان را

  سازد.   غوطه ور نماید و به جاي هدایت آن به کماالت انسانی به خلق وخوي حیوانی متمایل

  باروديـ 

فخـر   تغزل و جلد حاوي همان موضوعات سنتی چون مدح و بارودي را دیوانی است در دو

امور سیاسی و اوصاف و انتقادات اجتماعی. نیـز چهـار    بعضی موضوعات جدید، در حماسه و و
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هـایی از شـعر عصـر     کـه در آن برگزیـده   »مختـارات البـارودي  «ي شعري موسوم بـه   مجموعه

  گرد آورده است.  عباسی را 

اي نداشت جز آنکه به تقلید از شعري برخیزد که طبعش بدان پـرورش یافتـه    بارودي چاره

ي آن پر شده بود. از اینرو او در اسـالیب و معـانی بـه راه قـدما     ها خیالش از زیبایی حافظه و و

به یاد یار سفر  ایستد و دمن می ي آنها. او نیز بر اطالل و در اغراض و هدفها بر سیره رفت و می

بـاران و بـرق    ي محبوب و هاي رمل و حیوانات صحرا و آثار خانه تپه از نجد و گرید و کرده می

کند. تعابیرش نشانی از تعـابیر قدماسـت    گوید وزن را به گاو وحشی و آهو تشبیه می سخن می

ا همـراه بـا   و همان محسنات کالمی را برمی گزیند که آنها برمی گزیدند. ولی تقلید او از قـدم 

  قدرت نمایی در شعر و به سوي هدفی سودمند است. تـا آنجـا کـه اشـعار سـنتی او از اشـعار      

او به شیوه نوین مفیدتر افتاده است. زیرا او به شاعران معاصر خود این یقین را ارزانی داشـت   

  ان لغـت و اسـالیب   »در و جـاهلیین اقتـدا کـرد    توان به شاعران عباسی و مخضـرمین و  که می

شاعران معاصر او به چنـین اعتمـاد   » رقابت نمود. بعد از آن رکود ادبی عصر با آنان همسري و

  هـاي بعـد آنـان را بـه اسـتقالل       به نفسی نیاز داشتند و همین اعتماد به نفس بود که در دوره

  از قیود تقلید رهایی بخشید. بـارودي خـود از نخسـتین کسـانی بـود کـه دریافـت         راه نمود و

اي بر عهده دارد و تقلید از قدما در تمام شئون واجب نیسـت.   برابر زمان وظیفه درکه شعرش 

  و اگر از موضوعاتی که در آنها راه تقلید را پیموده است صرف نظر کنـیم در دیـوان او اغـراض   

ــی    و  ــراوان مـ ــاري فـ ــالیب ابتکـ ــوین و اسـ ــوعات نـ ــارودي   موضـ ــیت بـ ــیم. شخصـ   بینـ

ي  روحیـه  او شـعر او پدیـدار اسـت. چـه آنگـاه کـه بـر       در تمام مراحل متعدد زنـدگی اش در  

چه آنگاه که بـه نوشـخواري    و زهد گرائید سپاهیگري غلبه داشت و چه آنگاه که به نومیدي و

جوئی و بی بندوباري افتاده بود. از این رو در میان اشعار او گاه نعره سردار سخت دلـی   ولذت

  گوید:   شنویم که می د میو گیرودار نبر را در میان صداي برخورد سالحها
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  وارحـــس یوترهبها الجِنانُ وه    ا         ــالقَط حاربهایاَرضٍ  یو أصبحت ف 

  وائحــالن جتهایه یالثَّکال احیص          یـغسقِ الدج یبها االَصداء ف حیتص 

  وارحــالصافنات القَ هایتَل ام،یق   و مشاتُنا          ،ينُصب العد اــــمدافعن 

  در سرزمینی افتادم که قطا نیز در آن سرگردان شود، و غوالن از آن بیمناك گردند. «

رسید، چون فریاد زنی داغ دیده کـه نوحـه    به گوش می در آنجا در تاریکی شب فریادهایی

ایستاده بـود در   گرانش برانگیخته باشد. توپهاي ما به دشمن نشانه رفته بود و پیاده نظام بر پا

  »کنار آنها سواران تیزتک ما.

  شنویم:   ي باغی دالویز می را از گوشه ي او وگاه صداي مستانه

  الغَداةِ  نِیجب یعل هایواسقن      ات      ـــــو ه میند ایأس ــأدرِ الک

  ذَباتــالع یف ورِیرونقِ الفَجرِ            و سجع الطُّ یالغناء ف یشاقَ سمع 

  سیراب کن.    به من ده، در این چاشتگاه مرا از می اي ندیم جام به گردش آور و«

  »نغمه پرندگان بر شاخسارها مشتاق است. طراوت صبحگاهی به آواي ساز و گوشم در

کنـد   پوشیده نماند که بارودي همچنین بر تصویر زمان خود زمانی که در آن زنـدگی مـی  

در مدایح او بعضی حوادث تـاریخی آمـده اسـت. در وصـفهایش     توانی شگرف دارد. همچنانکه 

در اشعار اجتماعی اش از جنبش قـوم عـرب در جنگهـا و     هاي صنعتی و نشانه هایی از پدیده

  ها و نیز وضع اخالقی آن قوم سخن رفته است.  انقالب

تانی در مطاوي قصائد و قطعات او ابیاتی در وصف قوه برق، لکوموتیوها، زنـدانها آثـار باسـ   

اي است کـه در ادب گشـوده شـده کـه      این باب تازه مناظر جنگی فراوان توان یافت. و مصر و

ارزش خود را از نگرش فردي شاعر و نوع آن پدیده و تشـبیهاتی منتـزع از عـین حقیقـت بـه      

اشعار تحریض کننده اش آمال ملت و عطش  هاي خود و دست آورده است. بارودي در حماسه

ایـن   کنـد و  مسـاوات بیـان مـی    عشق و عالقـه اش را بـه عـدالت و شـوري و     را به آزادي و او
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او بود کـه بـاب ایـن     موضوعات در میان اشعار معاصران هموطنش تا آن زمان سابقه نداشت و

شـوقی و دیگـر مـیهن     مباحث را در شعر گشود و راهگشاي شاعرانی چـون حـافظ ابـراهیم و   

  پرستان شد. 

تماعی است به صورت طنز و هجا در آن عیوب جامعـه را بـه   بارودي مبتکر نوعی انتقاد اج

نمایـد. اینگونـه    کند و سپس به اصالح آن عیوب دعوت می صورتی زنده و توجه انگیز بیان می

آورند کـه معایـب    به یاد می انتقادات او برخی از شعراي بزرگ جهان چون شکسپیر و مولیر را

کردنـد.   داستان با طنزهـاي خـود مجسـم مـی    هاي  نوع بشر را در یک یا چند تن از شخصیت

بارودي مفتون جمال طبیعت بود. هر خطی از خطوط آن برایش مصـدر الهـام بـود. آنچـه در     

هاي بارودي تازگی دارد استقالل آنهاست. بدین معنی که از آغاز تا انجام قصـیده جـز    توصیف

هـاي   یکـی از پدیـده  اي  وصف آن موضوع، وصف موضوع دیگري نیامده است. او در هر قصـیده 

  هم چیزي است کـه او بـا چشـم خـود آن را مشـاهده کـرده اسـت        سراید و آن طبیعت را می

اي لغزشها خـالی   فردي تحت تأثیر آن قرار گرفته است هر چند از پاره و به صورت شخصی و 

نیست. زیباترین وصفهاي بارودي آنهاست که موضوع آن شبهاي طوفانی و بـارانی، سـتارگان،   

  ها وپرندگان است.   ر دهکدهمناظ

فضیلت امرؤالقیس در تمهیـد  «گوید که  ي بارودي، به عنوان شاعر نهضت، می زیات درباره

و  شعر بود و آن را به صورت قصیده در آورد. و فضیلت بشار در این بود کـه شـعر را ترقـی داد   

  ولـی بـارودي    »نیکو ساخت و فضیلت بارودي در این است که به شعر زندگی دوباره بخشـید. 

هـاي   پشی که در زیر خرابـه تآنها را به آن حیات پر  را بیدار کرد و را این فضیلت بس که افکار

زبان عربی همچنان پنهان مانده بود سوق داد. در مصر، او نخسـتین کسـی بـود کـه شـعرش      

زنـده  چون آرزویی در قرایح ادبا درخشید و رکود ادبی را به حرکت بدل کرد و از ادبیات برانگی

ي کامـل کـه از آن نـام بـردیم زیبـایی       ي کاملی در برابر چشم مردم قرار داد. این نمونه نمونه
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ابتکارات رائع و تصاویر مبتکرانه به دست نیـاورده اسـت.    خود را از عمق معانی و بعد تحلیل و

  گـرفتن معـانی و اغـراض از زمـان،      بلکه آنچه از زیبائی حاصل کرده به خاطر دو چیـز اسـت:  

عروبت اسالیب. این موفقیت مولود موادي است که شاعر  ي کهن بیان و قالب استوار از شیوه و

احسـاس فیـاض و ذوق پـرورش     از شعر واال و صحیح قدیم در خاطر اندوختـه و نیـز شـعور و   

  )  684تا  682صصجمال شعري. (عبدالحمید آیتی،  ي او در پرتو یافته

  اسماعیل صبريـ 

  سـه   هـایی کوتـاه در دو یـا    او راسـت قطعـه   وگزیـده گـوي بـود    اسماعیل صبري کم گوي

مـرگ.   سیاسـت و  حـوادث و  دوسـتی و  شش بیت و بعضی قصائد طوالنی در باب عشـق، و  تا

اسماعیل صبري را در شعر ذوقی سرشار بود عـالوه بـر آن احساسـی لطیـف و بیـانی دالویـز       

رهـایش اشـعاري بـود کـه در     گفـت. سرمشـق کا   ي پیشینیان شعر می داشت. در آغاز به شیوه

شد. ولی سفرش به فرانسه و آگـاهی او از ادبیـات    چاپ می »روضۀالمدارس المصریه«ي  مجله

بیگانه در او نیک مؤثر افتاد و چون بازگشت چونان زنبوري که از گلستان به کنـدو بـاز گـردد    

را بـه   هنر غرب را به همراه داشت. اسـماعیل صـبري هـیچ گـاه شـعر      شهد عطر آگین ادب و

اي نپذیرفت شعر انعکاس صداي جان او بود. در سنین باالتر در شعرش  عنوان صناعت و حرفه

  شکوفایی خاصی پدید آمد. الفاظش در عین سهولت پر بار از معانی و مضامین و خیـال بودنـد  

  چنانکه گوید:  

  یقرأ این من یفتح الکتاب و       عبر کلها اللیالی ولکن

موسـیقی  » بخوانـد.  است، ولی کجاست آنکه این کتـاب را بگشـاید و  ي شبها عبرت  همه«

دهند.  شعرش روان و طرب انگیز است، بسیاري از خوانندگان اشعار او را بر دیگران ترجیح می

  زیرا شعر او از لطافت و مالیمت مشحون است. صبري شـاعر ذوق اسـت، شـاعر قـوت نیسـت.      

  آنها ابداعات فراوان دارد.  در بسیاري از قطعات خود سخت موفق بوده در
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  ه) 1351-1278م/ 1932-1871حافظ ابراهیم (ـ 

زندگی: محمد حافظ بن ابراهیم فهمی در دیروط، در مصر متولد شد. مـادرش تـرك بـود    

یش هـا  ي مهندسی داشت. در کودکی پدر را از دست داد و تحت سرپرستی دایی پدرش پیشه

متوسطه را در قاهره به پایـان آورد مـدتی در طنطـا     و ي ابتدایی در قاهره پرورش یافت. دوره

کـرد سـپس بـه مدرسـه نظـام رفـت و بـه         گفت و مطالعه مـی  سکونت گزید. در آنجا شعر می

ي افسري رسید. در حمله ارتش مصر به سودان او را نیز به سودان فرستادند. در سـودان   درجه

کارش به دادگاه کشید. بـه اخـراج از   زندگی بر او تلخ شد پس با گروهی از افسران قیام کرد و 

از آن پس با شعرا و ادبا دمساز گردیـد. در ایـن سـالها     به مصر بازگشت و و ارتش محکوم شد

به 1911 ها چید. در سال ادب او خوشه از خرمن علم و بود که با شیخ محمد عبده آشنا شد و

سـامان   ی اش سـر و ریاست بخش ادبی دارالکتب المصریه برگزیده شـد. در ایـن شـغل زنـدگ    

  دیـده از جهـان فـرو بسـت. حـافظ ابـراهیم مـردي نیکخـو و مهربـان          1932 گرفت. در سال 

  شـوخ طبـع   در دوستی امین و فریادرس بـود. در عـین شـوربختی و تلخکـامی نکتـه گـو و       و

را به فراگرفتن معلومات بسـیار یـاري    ي نیرومندش او گشاده رو بود. هوش سرشار و حافظه و 

  ند. نموده بود

  نیـز قسـمتهایی   »لیـالی سـطیح  «در نثـر کتـابی اسـت موسـوم بـه       آثار: حافظ ابراهیم را

را به عربی ترجمه کرده است. همچنین بـا همکـاري خلیـل مطـران      از بینوایان ویکتور هوگو 

ترجمه کرده است. دیـوان شـعر او    را leray beaulienاثر » اي از اقتصاد سیاسی خالصه«کتاب 

  هـاي اقتصـادي   چـاپ رسـیده. او عـالوه بـر اغـراض سـنتی شـعر در زمینـه        در سه جلـد بـه   

  و سیاسی نیز قصائد فراوانی دارد.  

  حافظ ابراهیم شاعر عاطفه است، شاعر اجتماع است و شاعر موسیقی است.  
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نومیدي را بـه   گوییم، زیرا با احساس لطیف خود آالم و انواع خواري و او را شاعر عاطفه می

یش از دلتنگـی اش از  هـا  از وصـف آرزوهـا و رنـج    را دریافتـه، و شـعرخود   تجربه شخصی خود

ي  از شرح کید و حیلـه  حسرتش بر آن خوشبختی و مقامی که از دست داده بود از خشمش و

از آالم دیگـران   مردم پر کرده است. حافظ ابراهیم چنان نبود که تنها رنج خود را حس کند و

  مظلومـان و شـیون دردمنـدان     ش با آنها شریک بود. فریـاد غافل بماند. او در تمام مصائب ملت

  ي توان گفت حد و مرز اقلیمی و موانع قـومی و دینـی از شـمول عاطفـه     شنید. حتی می را می

  ي زار انسـانهاي رنـج کشـیده    گرفـت و نالـه   دربر می ي نوع بشر را ي او همه او نکاست. عاطفه 

  . از دورترین نقاط عالم در شعرش انعکاس داشت 

حافظ ابراهیم شاعر جامعه بود او در مسائل اجتماعی از آثار خارجی چیـزي نخوانـده بـود.    

ي مـردم   هر چه دریافته بود به تجربه شخصی و مالحظات مستقیم خود در اثر آمیزش با توده

و همدمی با پیشوایان فکر بخصوص امام محمد عبـده دریافتـه بـود. و همچنـین گـرایش بـه       

ي دینی او بودکه او را بـه میـدان مبـارزه در راه     حس میهن دوستی و عاطفههاي مردم و  توده

ارتقاء وشکوفایی ملت خود کشانید. شاعر ما هر چند از میدانهاي جنگ به دور بوده است ولـی  

در پیرامـون   میدانهاي گسترده تري رزمیده است. او به گذشته بازگشـت و  با سالح شعرش در

در نفـوس   به نیروي آنها رغبت بـه مبـارزه را   هایی ساخت و مهزندگی عمرو علی و غیره منظو

بر قوم خود بانگ زد تا در برابر بیماري تفرقـه   به زمان حال پرداخت و قوم عرب باز گردانید. و

و دخالت اجانب در مصالح ملت بایستند و آنها را به تهذیب اخـالق و تعمـیم بـرادري وتعلـیم     

کرد. قدم در راه شـیخ محمـد    و کارهاي عمرانی دعوت میي معارف و فرهنگ  جوانان و اشاعه

به آینـده   هاي راستین فداکاري و اخالص تمام را اقتباس کرد و از زندگی او نمونه عبده نهاد و

روشـن بـه پرتـو     پش و حماسـی و تبه آمال ملت مصر و جهان عرب با زبانی پر  انداخت و نظر

هـا را بـر    اعتقاد راسخ تغنی کرد. براي میهن خـود صـورتی جـذاب سـاخت کـه همـت       امید و
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آورد. صدایش در صداي بارودي و شوقی افتاد و بحق در خور  انگیخت و دلها را به شوق می می

گردید. ولی این نکته نیز گفتنی است کـه نعمـت و راحتـی کـه در آخـرین       »شاعر نیل«لقب 

  ي شـعر او فـرو کاسـت    ان رسـید از جوشـش حماسـه گونـه    منصبش در دارالکتب المصریه بد

  و شعرش دستخوش سستی گردید.  

حافظ ابراهیم شاعر موسیقی است. تاریخ براي ما از تأثیر شگرفی کـه خوانـدن شـعر او در    

هایی را ضبط کرده است. مسلم است که معاصـرانش نمـی توانسـته     مستمعانش داشت صحنه

عر او از این تأثیر به دور بـوده باشـند. امـا اکنـون کـه تـاریخ       ي ش اند به هنگام قضاوت در باره

انیم بـا آسـودگی بـه آثـار او نظـري نقادانـه       تـو  می حافظ و معاصرانش را در هم نوردیده است

  ي مضـمون خـالی از زیبـایی اسـت      بیفکنیم. ناقدان متفق اند که شعر حافظ ابراهیم از جنبـه 

  مانـد ایـن اسـت کـه بگـوییم جمـال شـعر         اقی میو الهام خیال در آن اندك است پس آنچه ب

موسیقی الفـاظ اوسـت. در بـاب عاطفـه بـیش از ایـن سـخن گفتـیم امـا           او در قوت عاطفه و

  نتیجـه فـرهنگش نیسـت. بخشـی      موسیقی در شعر حافظ چیـزي جـز انعکـاس شخصـیت و    

هاي از زندگی او در شوربختی و بینـوایی گذشـته بـود روح محـزون او ریشـه آرزوهـا و امیـد       

  دل او جاي برخورد و کشمکش عواطف متنـاقص و چشـمانش بـراي بینـوائی      خشکیده بود و

  گریست.   همه بشریت می بدبختی ملتش و وطنش و و

  در قضـایا بـه دقـت     او مرد قلق و اضطراب بود از این رو هیچ کاري را به پایان نمی آورد و

در درون خود پـی صـید معـانی فـرو      گزید و نمی نگریست در شعر ساده ترین قالبها را بر می

  سـاخت معـارف    از طنین الفاظ مـی  نمی رفت و درصدد خلق تصاویر نبود پس کالم خود را پر

کـه لفـظ را بـر معنـی      معلوماتش را عمقی نبود شاگرد آن گروه از شاعران عصر عباسی بود و

ات و سرمشـقهاي  نهادند. قدرت حافظه و کثرت مطالعات او برایش از الفاظ و ترکیب ترجیح می
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او از آن میان هر چـه را بـا موسـیقی کالمـش مناسـب       اي فراهم ساخته بود و اسالف گنجینه

  )688و687و686 صصیافت برمی گزید. (عبدالحمید آیتی،  می

  شوقیـ 

هایش به نشان تصویر آن فقیـد بسـنده نمـی کنـد بلکـه بیشـتر بـه         شوقی در اغلب مرثیه

پـردازد. مراثـی او اغلـب منسـوجی از زنـدگی       گرفته اسـت مـی   فرا چارچوبی که اطراف آن را

پـود آن حـوادث سیاسـی و     هاي آشـکار زنـدگی آن فقیـد و    اي از جنبه هستند که تار آن پاره

افتد که شـوقی   اجتماعی است که گاه از اهمیتی چندان هم برخوردار نیستند. و بسا اتفاق می

از موضـوع خـارج گشـته بـه اغـراض       د. وکنـ  سراید فراموش مـی  کسی را که برایش مرثیه می

  .کند سیاسی یا اجتماعی پردازد کاري که در مدح هم می دیگري چون امور

اي  گوید. مثال در مطلع مرثیه شوقی مخصوصا در آغاز مراثی خود فراوان از مرگ سخن می

  بود.  دهد که او دریغاگویش می که براي دوست شاعرش حافظ ابراهیم سروده ترجیح می

  منصف الموتی من االحیاء  یا        قد کنت اوثر آن تقول رثائی                  

 همـه شـهرت و   دهد کـه از آن  پرسد یا به آنان خبر می آخرت را می یا از آنان خبر مرگ و

بـه کارهـاي    خواهـد کـه از قبرهـا برخیزنـد و     آوازه پس از مرگ هیچ باقی نمانده است. یا می

  کند: موسیقیدان سید درویش به او خطاب می در رثاء پیشین پردازند. چنانکه

  ناج الشهداء اشرح الحب و و           ایها الدرویش قم بث الجوي 

  تنطق ماتشاء  بالذي تهوي، و              ارهــــاضرب العود تفه اوت

بـا شـهیدان راز    بیـان کـن و   عشـق را  از درد اشتیاق سخن بگـوي و  اي درویش برخیز و«

گـویی حکایـت    تـو مـی   خـواهی و  بگذار تا تارهاي او از هرچه تو می نگ در عود زن وگوي. چ

  ) 696(عبدالحمیدآیتی، ص» کنند.
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آن را در کنـار واژه شـهیدان بیـان کـرده      این ابیات از واژه حب استفاده نموده و شوقی در

  فرمایـد:   مقصود وي همان حب در قرآن اسـت کـه قـرآن مـی     رسد که قصد و است به نظر می

»لذا دوست داشتن با » عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل أحیاء

  ثبات و دائمی مد نظر ایشان بوده است.  

  شوقی در اوان جوانی بود که به فرانسه رفت محیطی که زین پـیش آن را نمـی شـناخت.   

هـاي نـوین    شـیوه  شد و زن بدون حجاب در شئون مختلف زندگی اجتماعی ظاهر می در آنجا 

خواسـت از ایـن دنیـاي     تر و سینما نمایان بود. شـوقی مـی  اي تها زندگی در همه جا در سالن

که در مدح توفیـق از آنجـا    اي را ي غزل اقتباس کند. قصیده جدید سبک جدیدي براي عرضه

  فریبند.  د که چگونه زنان را به زبان میروان داشت با این بیت آغاز کر

  الثناء غرُّهنَّی یخدعوها بقولهم حسناء           والغوان

 دقیق بیان نموده اسـت کـه:   در مقدمه این غزل ظریف تراژدي عشق را در ایجازي بلیغ و 

ي  نگاهی و لبخندي پس سالمی و حرفی پس وعده« نظرة فابتسامۀ فسالم فکالم فموعد فلقاء

اطرافیان امیر به هنگام چاپ آن در روزنامه رسـمی صـالح در آن دیدنـد    » دیداري و دیداري.

که با چنین ابیاتی تغزل را حذف کنند و مدح را منتشر نمایند امـا شـیخ عبـدالکریم سـلمان     

لی نه ایـن منتشـر شـد و نـه آن     گفت کاش مدح را حذف کنند و تغزل را منتشر نمایند. و می

ــود       ــه بــ ــرت گرفتــ ــه عبــ ــن حادثــ ــت از ایــ ــر بازگشــ ــه مصــ ــوقی بــ ــون شــ   چــ

  دانست که شاعر دربار را شایسته نیست که هر چه بر زبانش آید بگوید: و می

  يحادثۀَ الغرامِ وقار حیو أب          یسالمت ونِیما کنت اُسلم للع 

به حوادث عشقی ارزانی نمـی   خود را وقار و را تسلیم چشمها نمی کنم، من سالمت خود«

  » دارم.
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بـه همـان سـبک شـاعران      شوقی از آن پس کوشش در تقلید غزل غربیان را ترك گفت و

  ي اینان دیگر رجال درباري را آزار نمی داد.  قدیم بسنده کرد و غزل به شیوه

ي  رو قصـیده از ایـن   خواست با شاعران بزرگ عرب معارضه کنـد  از این گذشته شوقی می

  با این مطلع:   ابن زیدون را

  ودع الصبرَ محب ودعک                ذائع من سرّه ما استودعک

  این مطلع جواب گفت: اي با با قصیده

  اَرجعک ومی امِیأحسنُ اال  معک             یالمضن یردت الرُّوح عل

  گفت: خود جاي داد وغزل  مانند عنتره آالت نبرد را در و

  ناًیالقدود طَع فیفلکَم رجعت من االسنَّۀِ سالماً             و صدرت عن ه

  هـا تندرسـت بـاز گشـته ام امـا از بـاال بلنـدان باریـک میـان          چه بسا از آسـیب سـرنیزه  «

  ». زخم خورده ام 

  و به امروالقیس در گفتگوهاي عاشقانه تشبیه جست.  

شاعر در تبعیدگاه بر بسـتر آالم روانـی خـویش افتـاد چـون ایـام        گشت و روزگار گشت و

محنت به سر آمد و به مصر بازگشت آنچه نخستین بار به سالمش آمد خـاطرات دور گذشـته   

بود. پس بار دیگر هواي نوآوري در سرش افتاد اما دیگر از سختگیري دربـار بیمـی بـه دل راه    

اي از قطعـات   یا پـاره  »جنگل بولونی« و »پاریس« این ایام بود که قصائدي چون نمی داد. در

مصـرع  «ي  مـنم.) را در نمایشـنامه   آنتونیـو  هسـتم و  هاي خود را چون (من آنتونیو نمایشنامه

کسـانی کـه    بودلر از او تقلیدي بود از موسه و ورلن و به نظم در آورد. اینگونه اشعار» کلئوپاترا

  گـوییم   شاعر در فرانسـه بـا ادبشـان آشـنا شـده بـود. در ارزیـابی اینگونـه اشـعار شـوقی مـی           

که او در تقلید قدما به خاطر تکلفی که در آن است موفق نبـوده اسـت او در بیـان ماجراهـاي     

 غزل جنگی شـعر  عشقی و صدق عاطفه به پایه عمر بن ابی ربیعه و امروالقیس نمی رسد و در
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در تقلیـد از شـاعران معاصـر مغـرب زمـین پیـروزي        با شعر عنتره همسان نتوان گفت و او را

شود با همه اینهـا   درخشد و زود خاموش می هائی که می چندانی کسب نکرده است مگر جرقه

دهـد آن هـم گـاه گـاه دچـار       هاي خارجی معشوق استادي بـه خـرج مـی    تنها در وصف جنبه

ر توصیف عواطف نفسانی نظرش سطحی است و از تحلیل گردد و د لغزشهاي ذوقی و ادبی می

  به دور است چنانکه گوید: 

لنا الهو قولُی فتصلو و :یال  يلعلَّ الذ                ياُناسعرف  بالحیعرِف   

الهوفقلت فواهللاِ الاَدر ي: لقد ذُقت               ذُقتُه یک يالهو يثمی ففوص  

براي ما توصیف کنی، شاید آنکه عشق را نشناخته  گویند کاش عشق را میمردمی به من «

  است بشناسدش. 

با این همه بخدا سوگند نمـی دانـم کـه عشـق را      می گویم: من عشق را بارها چشیده ام و

  » چگونه توصیف کنم.

 در این کار فاقد ابتکار است، امـا شـعر او   تواند زیبایی درون را وصف کند و اگر شوقی نمی

مخصوصا غزلهایش از موسیقی سحر انگیزي خالی نیست. ایـن غزلهـا را وقتـی موسـیقیدانان     

شهرت فراوانی به دست آوردند و ابیـات قصـائدي از او    بزرگی چون محمد عبدالوهاب خواندند

از هـر مجلـس و محفلـی بـه      هر چند از ارزش فراوانی هم بهره نداشت زبانزد همگان گشت و

  )699و698(عبدالحمیدآیتی، صرسید.  گوش می

کنـد بیـت بـاال را     بـاري را مشـاهده مـی    محیط بی بند و رود و شوقی وقتی به فرانسه می

مقصود ایشان این بوده که چگونه زنان خـود را در اختیـار مـردان شـهوتران قـرار       سراید و می

کننـد و لـذا    هایی عاطفی و احساسی مجذوب خود مـی  دهند و مردان چگونه زنان را با واژه می

کنـد   پس از بازگشت از فرانسه به مصر چه خوب حرف دل خود را در بیت بعدي منعکس مـی 
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را بـه   و متانـت خـود   نگاهم نمی کـنم و وقـار   مغلوب چشمها و (عقل) را که من سالمت خود

  سازد معامله نمی کنم.  آنچه که عشق حادث می

گذشـته اش را دوسـت    داشـت  اما در میدان سیاست: شـوقی مـیهن خـود را دوسـت مـی     

داشـت پـس سیاسـتش را تأییـد      دوست می داشت و آثارش را زنده ساخت. زمان حالش را می

خواسـت آن را آنگونـه بسـازد کـه بهتـر از آن       داشت پـس مـی   نمود و آینده اش را دوست می

ي  خواهد شعر خـود را وسـیله   آورد و می کشوري نباشد. از این رو به مسائل اجتماعی روي می

  ي کار.  ي زنان و درباره گوید و درباره ح برخی مفاسد آن گرداند. در تربیت سخن میاصال

در نظر شاعر که آن رکن اساسی است که بناي استقالل و ترقـی بـر آن قـرار دارد،     تربیت:

  پاشد: عقلی ملت بدون آن از هم می ي عنصري است که حیات ادبی و بلکه به مثابه

  بال طب و ال آسٍ ضِیو ال أدبٍ             تَرك المرتَرك النُّفوسِ بال علمٍ 

  »پرستار. ادب، رها کردن بیمار است بدون طبیب و وا گذاشتن مردم بدون علم و«

علم فروغی است که نباید کسی را از پرتو آن محروم داشت. گنج مشاعی اسـت کـه هـیچ    

فراگرفتن آن ظلمی اسـت کـه   کس نباید آن را به خود اختصاص دهد. محروم داشتن زنان از 

  هم به وطن.   گیرد و هم به فرزندانشان و هم به آنان در می

  والـــع الرِّجالُ جهالۀً و خمـــرض           ۀیأم یو اذا النِّساء نَشأنَ ف 

چون زنان در بی سوادي پرورش یابند، مردان از پستان نادانی و گمنـامی شـیر خواهنـد    «

  »نوشید.

م چونان رسالت آسمانی است، آموزگاري شریفترین کارها و سـودمندترین آنهـا   رسالت معل

  به حال ملتهاست.  

  أنفساً و عقوال ینشیو  یبنی            يأعلمت أشرَف أو أجلَّ من الذ
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کنـد،   سـازد و بـارور مـی    خردها را می آیا کسی را شریفتر و بزرگوارتر از کسی که جانها و«

  »  شناسی؟ می

چون در روزگار او روشهاي تعلیم از روح زمان به دور بـود شـاعر بـر آن روشـهاي کهنـه      و 

  نماید.  شود گوشزد می دشواري آن را که موجب فرار دانش آموز از تحصیل می تازد و می

اي که به نشر مبادي اخالق و اجتماعی داشت از آغـاز   شوقی به خاطر تحبیب علم و عالقه

چند نوع دعا براي بامـداد و بـه    یاري براي کودکان پدید آورد. مثالکار شاعري خویش آثار بس

اي برایشان سرود کـه همگـی از جهـت وزن و     هنگام خواب و انواع سرودهاي میهنی و مدرسه

آهنگ ممتازند. همچنین در آغاز کار خود بیش از پنجاه حکایت کوتاه و بلند بـراي   مضمون و

حکایات شوقی چنـدان ابتکـاري بـه خـرج نـداده بلکـه        کودکان به نظم آورد. در برخی از این

مضامین آنها را از مشاهیر این فن چون ایزوپ و فیدر و صاحب کلیله و دمنه و الفونتن گرفتـه  

است. ارزش اخالقی و اجتماعی این حکایات قابل انکار نیست. هدف آنهـا همـان هـدف شـعر     

صـداقت و اندیشـیدن در    حفظ وفـا و  تعلیمی است، چون تشویق به فضائل و فعالیت در کار و

  کارها پیش از انجام آنها و نکوهش رذائل مخصوصا حیله گري، تنبلی و سهل انگاري. 

حکایات شوقی از جهت ادبی خالی از ضعفهائی نیستند و بعضی نیز چون حکایت زیر زیبا 

  عمیق اند: و

  الرِّفاقُ لفَقده و ترحموا یفبک         یالدج یف نۀیسقطَ الحمار من السف

  موجۀٌ تتقدم  ۀِــنیو السفــنح   ار أتت بِه       ـــاذا طلع النه ـــیحت

  مــهضیه النه الـــم أبتلعـل  سالماً،           ی: خذوه کما أتانالتـــق  

در تاریکی شب خر از کشتی به دریا افتاد، دوستانش از فقدان او گریسـتند و بـرایش دل   «

  سوزانیدند. 

  آورد،   آمد آن را می چون بامداد بر آمد موجی که به سوي کشتی می
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  »موج گفت سالم از من بگیریدش. آن را نبلعیدم، زیرا غذائی است هضم ناشدنی.

بـه   مسـئله آزادي زنـان در مصـر آغـاز شـده بـود و      زیست که  اما زن، شوقی در زمانی می

 یافت. شوقی سرودن شعر اخالقی را رها کـرد  کوشش قاسم امین پیشواي نهضت گسترش می

و  و به یاري این حرکت جدید برخاست و ضرورت تعلـیم زن سـپس بحـث در مسـائل ازدواج    

  حجاب را مطرح نمود. 

 زاد باشـند و هـیچ گونـه خریـد و    گفت که دوشیزگان باید در انتخـاب همسـر آ   شوقی می

پسر صورت نگیـرد. از چیزهـایی کـه شـوقی سـخت بـا آن        ي دختر و فروختنی میان خانواده

  مخالف بود ازدواج مردان مسن با دختران جوان بود: 

  باالَبکارِ بِیزواج الش یحت لٍ           ــمحلَّ ریلَ کلَّ غــالمالُ حلَّ

  نارِیالصبا و اُحسنُ بالد عیا             بِــزوجت تلک الفتاةُ و انَّم ما

  گشاید، حتی مشکل زناشویی پیرمردان را با دوشیزگان.   پول هر مشکل ناگشودنی را می«

پـول معاملـه شـده     زیبائی بـا  این دوشیزگان شوي نکرده اند. جز این نیست که کودکی و

  »است.

کرد ولـی چنـدان بـدان دلبسـته      ي خود رعایت می میان افراد خانوادهشوقی حجاب را در 

خود ضرورت آن را تأکید کرده بود به خـاطر رعایـت    »صداح«ي  قصیده نبود. اگر روزگاري در

رسوم درباري بود اما هنگامی که از آن رسوم خویشتن را نجات بخشید در نقـص آن قصـیده،   

  قصائد دیگري پرداخت:

  ریطی یالحجالِ مت رُیطَ          ریاالَس یقل للرِّجالِ: طغ

  ریالحر هیزَّ ساقَـــو ح          دیدــالح هیجناح یاَوه

  »کند؟ ها چه وقت پرواز می ي حجله به مردان بگوي که اسیر طغیان کرد، پرنده«

  »آهن بالهایش را ناتوان کرده، و ابریشم ساقهایش را بریده است.«
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  شوقی در بسیاري از قصائد خود ضرورت کشف حجاب را تأکیدکرده است: 

  اهللا نَفس عِیحجابٍ            أتحجب عن صن یال نَیفَقُل للجانح

  و ال الدمقس رُیالحر یغنیفال               یاالَدب الغوان سترِیلم  اذا

  کشد؟   ي حجاب می کسی آفرینش خدا را در پرده آیا به طرفداران حجاب بگوي:«

  »دیبا، کاري ساخته نیست. اگر ادب زیبا رخان را مستور ندارد، از حریر و

ي اجتمـاع بـدون حجـاب     ي واقعی او این است که زن حق دارد بـر صـحنه   بنابراین عقیده

  حصار.  ظاهر شود. پس اگر زن در حصار تربیت صحیح نباشد حجاب براي او زندان است نه 

 خـود ابـراز داشـته او    »النحـل  مملکـۀ «ي  را در قصـیده  در باب کـار شـوقی عقایـد خـود    

  خواند. کار در راه پیشرفت و عمران کشور.   هموطنان خود را به کار فرا می

  ها: نمایشنامه

ي منظـوم بـود.    شوقی از آن زمان که در فرانسه بود به فکر پدیـد آوردن چنـد نمایشـنامه   

را سرود اما از آن خشنود نبود. این بود که از نمایشـنامه   »علی بک الکبیر« نخست نمایشنامه

بـا   ي اقطار عربی به عنوان امیر الشـعراء  نویسی به کارهاي دیگر ادبی پرداخت و چون در همه

کنـد. از ایـن رو در چهـار     او بیعت کردند کوشید فضاي خالی نمایشنامه را در ادب عربـی پـر  

ما در این کتـاب بـه آثـار تئـاتري او      و ها پرداخت ه تألیف نمایشنامهسال پایانی عمر خویش ب

  افکنیم:  نظري اجمالی می

  )1929نمایشنامه مرگ کلئوپاترا(

حدود سالهاي سی ام قبل از مـیالد اتفـاق افتـاده و     در اسکندریه در وقایع این نمایشنامه

ولـی روم از ایـن عشـق     ملکـه مصـر   موضوع آن عشق انتونیوس سردار رومی است به کلئوپاترا

بـر مملکـت مصـر مسـتولی      خیـزد و  با انتونیوس به نبـرد بـر مـی    ناخشنود است این است که

  شود.   می
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  نمایشنامه منظوم کلئوپاترا چهار پرده دارد از این قرار: 

  ي اول: پرده

کلئوپاترا آنچه را که در میان مردم شـایع شـده کـه     »در اطاق کار ملکه«ي نخست  صحنه

از نبرد دریائی اکثیوم که میان او و انتونیوس از یک سو و اکتـاویوس سـردار رومـی از     سپاه او

کند. واقـع ایـن اسـت کـه او بـه       دیگر سو در گرفته بود، پیروزمند باز گشته است، تکذیب می

سپاه خود را باز پس کشیده تا دو سپاه رومی یکدیگر را نابود کننـد   محبوب خود ترفند زده و

     ها سیادت یابد: او بر دریا و

  لت عن البحر لم یسد فیه غیري                  زا تبینت أن روما اذا و

ي دریا بر افتد، بر دریاها کسی جز من سروري نخواهـد   دریافته ام که چون روم از صحنه«

  »یافت.

خـود در حضـور انـوبیس     ي دوم، ملکه میان حابی رئیس دربار خود وهیالنـه کنیـز   صحنه

شـود و خبـر پیـروزي خـود را در نبـرد       بندد سپس انتونیوس داخل مـی  ازدواج میکاهن عقد 

گوید که چگونه به نیروي عشق ملکه سپاه دشمن را درهم شکسـته اسـت. پـس     می دهد و می

اي را صـادر   خواهد مهمانی بزرگی بر پا کند، کلئوپاترا فرمان برگزاري چنـین سـور شـاهانه    می

  باکی به دل راه دهد.  کند، بی آنکه از خشم سردار می

  بزم سور) (در ي دوم پرده

اي کـه   شود ولی سـرداران سـپاه از کنایـه    مهمانی با حضور کلئوپاترا و انتونیوس برگزار می

کم کـم نشـان تمـرد علیـه کسـی کـه بـه خـاطر          گردند و ملکه به روم زده است ناخشنود می

شـود از ملکـه اجـازه     مـی  گردد. چون سردار مست کند ظاهر می عشقش به وطنش خیانت می

 سـازد و  و ملکه او را در کار خود دلیر مـی  مار کردن دشمن باز گردد خواهد که جهت تار و می

 کند.  به جنگ ترغیبش می
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 یابد: این پرده بدین بیت خاتمه می

 نَسرُ طر             عد ظافراً اَو ال تَعد ایسر،  ثُیل ای

 »گردي، یا باز نمی گردي. پیروز باز می کن. یا اي هژبر روانه شو، اي کرکس پرواز«

 ي سوم(معبد اسکندریه) مرگ سردار پرده

خواهـد در   انتونیوس از جنگ گریخته است زیرا سپاهیانش بر او شوریده انـد. اکنـون مـی   

دهـد. در ایـن    ي درختی در کنار معبد دمی بیاسـاید. غالمـش اوروس او را دلـداري مـی     سایه

کـه از شـدت انـدوه     دهـد  به دروغ خبر انتحـار کلئوپـاترا را بـه او مـی    هنگام اولمپوس طبیب 

شکست او خود را هالك ساخته است. انتونیوس از روم به خاطر خیانتی که بـه آن کـرده و از   

طلبد. سپس از غـالم خـود    کلئوپاترا به سبب تهمت بی وفایی که به او زده است بخشایش می

انتونیوس هـم بعـد از او    کشد و زند و خود را می باز می خواهد که او را بکشد ولی غالم سر می

خواهد که هر گاه تخت او را در خطـر   آید و از کاهن می کند. آنگاه ملکه به معبد می انتحار می

کشـد ولـی زیبـایی را تبـاه نمـی سـازد        سقوط دید ماري زهر آگین از آن گونه که زهرش می

به حیات خود پایان دهد. در این هنگام کـه آن دو  تا  درون سبدي پر از انجیر براي او بفرستد

گذرنـد. آنتونیـوس را زخـم     گویند سه تن از سربازان رومی از نزدیک معبد می با هم سخن می

و دو تـن جسـد او را بـه     شود تا خبر به اکتاویوس ببرد بینند یکی به شتاب دور می خورده می

اي بـه هـوش    گریـد. آنتونیـوس لحظـه    ار مـی برند آنجا که کلئوپاترا بـر او زار ز  درون معبد می

دهـد. پـس    سپس در آغوش کلئوپاترا جان می گردد بر مکر اولمپوس طبیب آگاه می آید و می

 و کنـد  زنـد بـا او وداع مـی    بـر سـر او بوسـه مـی     یابد آید و آن سردار را مرده می می اکتاویوس

 »دهم آنتونیوس بدرود. ندا می وبوسم که برگ غار بر آن بوسه زده بود،  آنجا را می« گوید: می

 ي خاص ملکه )مرگ کلئوپاترا: ي چهارم(غرفه پرده
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گوید کـه   کند و به کنیز خاص خود می نیاز می ملکه با آنتونیوس که اینک مرده است راز و

به روم ببرد. در این هنگام حابی بـا   را زینت غنایم خود سازد و خواهد او چگونه اکتاویوس می

با گلهـایش   داند که تخت شاهی در خطر است با قصر خود و ود ملکه میش می سبد انجیر وارد

نوازد. و پس از آنکه با پسرش قیصـرون   کند. ایاس نوازنده او برایش سرود مرگ را می وداع می

مـار او را   کنـد  ي خود نزدیک می به سینه گیرد و کند مار را می دو کنیز خاص خود وداع می و

میرد. هیالنه نیز چنین  او نیز می کند و شرمیون کنیز او نیز چنین می کشد. زند و می نیش می

با پادزهري کـه بـا خـود دارد از مـرگش      رسد و کند ولی پیش از آنکه بمیرد کاهن سر می می

آینـد مـار    برد. سپس اکتـاویوس و المپـوس مـی    به طبه می و گیرد رهاند. حابی او را بر می می

کنـد و خـارج    کشد. اکتاویوس بـا جسـد کلئوپـاترا وداع مـی     میزند و  المپوس را نیز نیش می

 کند.  ماند که با خشم روم و رومیان را تهدید می شود تنها انوبیس می می

 قد فتحتم بها لرومۀَ قَبرَا      قَسماً ما فتحتُم مصرَ لکن

 »خورم شما مصر را نگشودید بلکه در مصر براي رومیان گوري کندید. سوگند می«

 این نمایشنامه:اشخاص 

ي یک ملکـه کلئوپـاترا    ي یک زن و چهره ي متمایز دارد چهره کلئوپاترا، در اینجا دو چهره

ي نخستین زنی است عاشق پیشه و غرق در شهوت. و خود بدین اقرار دارد که غوطه  در چهره

تـا   کنـد  لذات جسمانی زندگی او را پر کرده است. آنچه او را در این راه مـدد مـی   ور شدن در

دامهاي خود را بهتر بگسترد زیبایی خیره کننده و جاودانی اوسـت او بـه زیبـایی خـود نیـک      

خواهد چنان بمیرد که به زیبایی او آسیبی نرسـد و سـحر چشـمان او     دلبسته است. حتی می

باطل نشود. او به انتونیوس وفادار است تا آنگاه که این عشق با سیاسـت مصـر تنـاقض نیابـد.     

ي  اي بـزرگ تأسـیس کـرده و هـر روز در مطالعـه      ه مطالعه عالقمند است کتابخانـه کلئوپاترا ب

برد. از اینهـا گذشـته زن خانـه اسـت فرزنـدانش را دوسـت        کتابهاي آن االم خود را از یاد می
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کند و در نمازهاي خود آنان را از یـاد نمـی بـرد. در     دارد و براي خوشبختی شان تالش می می

نی دیگر هم هستند خادمان، خدمتکاران، کاهن، و دیگران که همـه از  قصر جز فرزندان او کسا

شوند. اما کلئوپـاترا بـه عنـوان یـک ملکـه زنـی اسـت         لطف ومحبت او به نحوي بهره مند می

 گوید:  کند و می هوشمند که خود را به افعی تشبیه می

ل      قُصورٍ یاَفع یعانق یهلُمالتاللِ یاَفع یبها شوقٌ ا 

 »گردن افعی کاخها کن کسی که مشتاق افعی کوهساران است. دست در بیا ونزدیک «

ي مردم بدگمان باشـد. امـا    به همه این هوشمندي سبب شده که کارها را تا پایان بنگرد و

 برد.  ي هوشمندي خود را در راه سیاست مصر به کار می او همه

یف روم و تقویــت اي اســت در تضــع انتونیــوس محبــوب اوســت ولــی از آن روکــه وســیله

 ي مصر.   سیطره

در فداکردن زیبائی  کند و میهنش مخیر شود میهنش را اختیار می اما اگر روزي میان او و

 خود هم راه آن تردید نمی ورزد.  

کما ح ییاَموتصرٍ تالجمالِ      لعرشِ م عرش واَبذُلُ دونه 

 کنم.  زندگی و مرگ من از آن تخت پادشاهی مصر. و بر آستان آن تخت، جمال را فدا می

ویـژه  ه جرأت و ب در خور است چون عزت نفس و در کلئوپاترا صفاتی است که پادشاهان را

ضعف در گذشته پیش از اینکه بـا کلئوپـاترا آشـنا     اي است از قوت و بردباري. آنتونیوس آمیزه

آن  بود ولی از آن پس که به دام آن زن افتاده آن نیرومندي بـه نـاتوانی و   شود مردي نیرومند

دلیري به ترس تبدیل شده. کلئوپاترا دوبار او را فریـب داده ولـی نقصـانی در عشـقش پدیـد      

به روم خیانـت کـرده اسـت از جنـگ گریختـه اسـت و در پایـان         راه او نیامده است. حتی در

 کند:  بهترین تصویرگر خود است. آنگاه که به آن زن خطاب می زندگی، خود

  جفناك یفت فقادنــضَع یالــم      قدت الجحافلَ و البوارج قادراً
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 تَحت لواء الحب مات ،يالهو یف      رب بهــرِ الحــلم تظفَ لٌــبط 

در مـن هـیچ نـاتوانی پدیـد نیامـد، اینـک        .لشکرها و ناوها را رهبري کردم ،با نیرومندي«

 کشد.   چشمان تو مرا به هر جا که خواهد می

 زیر پرچم عشق جان سپرد.   پهلوانی که جنگ بر او نشد، در عشق، در

خواهد و با ابیاتی پر شـور بـا    و آمرزش می طلبد از وطنش پوزش می آید و ولی به خود می

 کند.  آن وداع می

 أواه منک و آه ما أقساك      لفتاك يروما حنانَک و اغفر

 » طلبم بر فرزند خود ببخشاي. آه از تو آه چه سخت دل هستی. اي روم بخشایش ترا می

بخشنده. پس از مرگ انتونیوس از خطـایش درمـی    اکتاویوس، سردار رومی است شجاع و

 ناسد.  ش می و قدر او را گذرد

دشـمن   اع ماران و انواع زهرها. مـیهن پرسـت و  انوبیس، کاهن پرهیزگاري است آشنا با انو

 روم. دوستدار کلئوپاترا، اما نه بیشتر از مصر.  

ي همان چاکران مقربی است که اگر نعمت از آنها باز گیرند زبان به طعن ولی  حابی، نمونه

 شود.   گشایند و چون نعمت باز آید شکایت شان به شکر بدل می نعمت می

و کلئوپـاترا محبـت    دارند ان کلئوپاترا که او را فراوان دوست میهیالنه وشرمیون، خدمتکار

 گوید.   آن دو را با لطف و مهربانی خویش پاسخ می

اولمپوس، طبیبی رومی در خدمت ملکه که چـون خیانـت انتونیـوس را دیـد خبـر مـرگ       

 کلئوپاترا را به او داد و سبب انتحارش شد. 

دارند او نیـز   دو خدمت کار کلئوپاترا دوست میاوروس، غالم انتونیوس که همانقدر که آن 

 دارد.  انتونیوس را سرور خود را دوست می
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گوئیم که کاملترین نمایشـنامه شـوقی اسـت کـه اگـر از       ي ارزش این نمایشنامه می درباره

 اي خطاهاي آن بگذریم از جهت هنري و فنی در آن موفق بوده است.  پاره

کلئوپاترا رنگ محلی آن است. داستان همه در یـک محـیط   هاي مثبت نمایشنامه  از جنبه

ي آن چون پرورش مـار و کثـرت تشـبیه بـه آن و     ها ي ویژگی افتد با همه قدیم مصر اتفاق می

هـاي   ي کف بینی و امثال آنها. دیگر از جنبـه  نقش کاهنان و خبر دادن آنها از آینده به وسیله

هاي داستان خـود نشـان    سجایاي شخصیت مثبت آن قدرتی است که شوقی در بیان اخالق و

در چنته داشـته بیـرون ریختـه اسـت بعضـی       داده است به قول معروف هر چه از ابداع و هنر

  هـاي گونـاگون تصـویر کـرده کـه شخصـیت       گویند شوقی به قـدري کلئوپـاترا را از زاویـه    می

سراسر داستان واحـد   اي از ابهام افتاده است ولی نه، شخصیت کلئوپاترا همواره در او در پرده 

  ي حـس وطـن پرسـتی اوسـت.     ي عشق خویش است در حالی که عشقش بنـده  بنده است او

جهت شعر کلئوپاتراي شوقی را در میان دیگر آثار نمایشی او نظیري نیست در سراسر ایـن   از 

و آن  »انتونیـو مـن   و من انتونیو«ي منظوم قطعاتی است زبانزد همگان چون قطعه  نمایشنامه

و. . . شوقی هر پـرده  » زنبقی در گلدان«ي  طلبد، و قطعه ه که آنتونیو از روم بخشایش میقطع

 ماند.  دهد که مدتها اثر آن در ذهن باقی می از نمایش خود را با بیتی خاتمه می

نمایشنامه کلئوپاترا خالی از معایبی هم نیست از جمله آوردن برخی حوادث که با موضـوع  

ي اول و عشـق حـابی    ندارد. چون عشق زنون پیر به کلئوپاترا در صحنه ي چندانی اصلی رابطه

گردنـد، ماننـد    شوند ولی موجب کند شدن حرکت نمایش می وهیالنه، یا به موضوع مربوط می

  اي در کـار نمـایش نـدارد.     ي دوم و ترتیب آن مهمانی و باده گساري کـه چنـدان فایـده    پرده

تري ضعیف اند چـون گفتگـوي حـابی وهیالنـه در بـاب      ها که از حیث کار تئا یا بعضی صحنه

 عشق در حالی که جسد ملکه در مقابلشان افتاده است. 
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 ) 1931ي مجنون لیلی( نمایشنامه

 افتـد. شـاعر   حجاز در عهد دولت بنی امیه اتفاق می داستان این نمایشنامه در بادیه نجد و

خالصه آنکه قیس عاشق دختر عموي خود کتاب اغانی گرفته است.  موضوع داستان خود را از

کنـد. ولـی از آنجـا کـه عـرب از تـزویج        او را از پدرش مهدي خواستگاري مـی  شود و لیلی می

دختران خود به مردي که به عشق آنها سرود سر داده پرهیز دارند و غزلهاي قیس براي لیلـی  

ه مردي از بنـی ثقیـف. موسـوم    بر سر زبانها افتاده است پیشنهاد ازدواج را نمی پذیرد و او را ب

افکند. دیري نمی گـذرد کـه قـیس مجنـون و      دهد و میان این دو عاشق جدائی می به ورد می

 میرند.   شود و هر دو می لیلی بیمار می

 ي مجنون لیلی پنج پرده است: غمنامه

 (در حی بنی عامر) ي اول پرده

رود  خن از عشـق قـیس مـی   در شبی که افراد خاندان، در مهتاب به گفتگو نشسته انـد سـ  

کند ولی به خاطر رعایت سنن عرب به همسري با او راضـی   لیلی نیز از عشق خود حکایت می

شـود قـیس بـه طلـب      نیست زیرا قیس او را بر سر زبانها انداخته است چون جمع پراکنده می

بیخـود  و قـیس چنـان    پردازنـد  نیاز می و مدتی به راز و دهد آید. لیلی به او آتش می آتش می

افتـد در ایـن    زمـین مـی   و او آگاه نمی شود بیهوش بر گیرد آستینش در می شده که آتش در

 کند:   راند و رسوایش می زند و می رسد و قیس را می حال مهدي فرا می

 نارا؟ تیجئت تُشعلُ الب ياَم تُر     امضِ جِئت تطلب ناراً سیامضِ قَ

 »اي آتش در خانه زنی؟ اي یا آمده آمدهبرو، قیس برو، تو به طلب آتش «
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 هااز نزدیکی بنی عامر عامر)آوارگی مجنون:   ي دوم (راه قافله پرده

زیرا مهدي شکایتش را به سلطان بـرده و سـلطان خـونش را حـالل      شود مجنون آواره می

 د وآور غذایی را که مادرش پخته بـراي او مـی   شمرده است. در این هنگام کنیزي به نام بلهاء

بـر آن اوراد خوانـده تـا داروي     آن گوسفندي است که جادوگران قلبش را بیـرون آورده انـد و  

 جنون قیس باشد: 

 القلب من ال له قلب يداوی فیوک      بها یداوونَنیوشاةٍ بال قَلبٍ 

 »کنند، چگونه بی دلی، این دل را درمان نماید؟ مرا با گوسفندي بی دل درمان می«

عشـق   خواننـد  شوند یکدسته در آوازهائی که می دو دسته از کودکان ظاهر می در این حال

اندازد سـپس بـا آنـان     کنند. قیس برایشان سنگ می ستایند و یک دسته نکوهش می او را می

افتد. در این حال ابن عوف که بـراي جمـع زکـات آمـده      کند و بیهوش بر زمین می آشتی می

به هوشش آورد ولی بـی فایـده اسـت. دو قافلـه از پـی هـم       کوشد تا  گذرد و می است بر او می

شنود مردي از قافلـه   آورد. تا آوازي می گذرند بانگ و فریاد اهل قافله نیز او را به هوش نمی می

بینـد کـه بـه او     خیزد. ابن عوف را در کنار خـود مـی   به ناگاه برمی خواند به نام لیلی غزلی می

 خواهد پرواز کند.  و و لیلی سخن بگوید. قیس از شادي میدهد که با مهدي در باب ا وعده می

 رانند.  ي سوم(صحرائی در جوار بنی عامر) ابن عوف را می پرده

شـود   آیند. چون مجنون به دیـار نزدیـک مـی    ابن عوف و قیس به جانب حی بنی عامر می

تانش او را کشند تا خونش را بریزند ولی دوس افتد. مردان حی شمشیر می بیهوش بر زمین می

ي مجنون با ابـن   درباره و گیرد کشند. مهدي نیز جلو مردان حی را می به پشت درخت بان می

کـه قـیس در    آورد آیند ولـی منـازل بـه یادشـان مـی      گوید و همه به رقت می عوف سخن می

تازنـد تنهـا بشـر بـه فریـاد او       غزلهاي خود لیلی را رسوا کرده است. بار دیگر قوم بر قیس می

گویـد از   فهماند که منازل در عشق لیلی رقیب قـیس اسـت و آنچـه مـی     سد و به آنها میر می
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 آینـد و کـار زد وخـورد بشـر و     حسد مایه گرفته است. باز مردان حی با قیس بر سر مهـر مـی  

شوند و جز ابن عـوف و مهـدي    یابد مردان از پی آنان روان می منازل در پشت صحنه پایان می

گـذارد.   کند و او را در اختیار همسـر آزاد مـی   پدر لیلی را احضار می کس در صحنه نمی ماند.

ثقفـی کـه در همـان نزدیکـی بـه       ولی لیلی به خاطر رعایـت سـنن قـومی بـه ازدواج بـا ورد     

گردد، مهدي تـا آن سـوي درخـت     دهد. میانجی نومید باز می خواستگاري او آمده بود رضا می

 ماند در حالی که از کرده پشیمان شده است.  کند. لیلی تنها می بان با او همراهی می

 ي چهارم: پرده

نهد ناگاه خود را  ي اول، مجنون سر به بیابان می این پرده داراي دو صحنه است. در صحنه

بیند. در آنجا با شیطان خود که قبال به وجود او ایمان نداشـت بـر خـورد     در دهکده جنها می

ـ  کند. جنها مقدمش را گرامـی مـی   می ي شـوهر لیلـی راه    او را بـه بنـی ثقیـف، قبیلـه     د ودارن

کند. در صحنه دوم مجنـون لیلـی را در حـی     نمایند لیلی در آنجا با شوي خود زندگی می می

با شوهر خود چـون خـواهر و بـرادر زنـدگی      بیند که هنوز بدو دل بسته است و بنی ثقیف می

زند و مجنون خشـمناك   ی سر باز میکند ولی لیل کنند. مجنون، لیلی را به فرار ترغیب می می

 نهد.  و لیلی اندوه خود را با کنیز خود عفراء سپس با ورد در میان می گردد باز می

   ي عشق.  دو کشته ي پنجم(گورستان بنی عامر) پرده

لیلی از شدت اندوه مرده است و اکنون گور اوست و در کنار گور او خیـل عـزاداران چـون    

مغنی و ابن سـعید شـاعر بـا رفـیقش امبـه و مـردي از بنـی عـامر          غریض گردند مردم باز می

گردند، سپس قـیس و   و باز می خواند آیند. غریض سرود وادي مرگ در مقابل قبر لیلی می می

دهد. قـیس بیهـوش بـر     بیند و ناگهان خبر وفات لیلی را به او می آیند. بشر آنها را می زیاد می

آید. در این بـین شـیطان او    نغمه خوان به هوش می یان واي بعد گر افتد و لحظه قبر لیلی می

دهد. اما شیطان او را تسلی  شود. قیس به او که سبب این همه ماجرا شده دشنام می ظاهر می
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سـازد. در   لیلی را جاودانه می زیرا اوست که نام او و خواهد که او پی غریض برود دهد و می می

دهـد.   سراید و قیس را تسلی مـی  براي لیلی مرثیه می شود. این حال ابن ذریح شاعر آشکار می

خواند و پاسخ ایـن نـدا چیـزي جـز      لیلی را می شنود که نام او و قیس از جانب قبر صدائی می

 مرگ نیست. 

اشخاص نمایشنامه: عبارتند از قیس که عاشق دلباختـه اسـت و کـار عشـقش بـه جنـون       

بینـیم زیـرا هـر گـاه در صـحنه ظـاهر        ي این عشـق را نمـی   کشیده ولی در نمایشنامه چهره

افتد. گویی شوقی با این عمل خواسته است ضعف تحلیـل روانـی    شود بیهوش بر زمین می می

و به هـوش آمـدنها پوشـیده دارد. کمتـرین     ها  و بیهوشیها  ها و آه اي از نعره خویش را در پرده

شـود،   آشکار می داردعیب این کار این است که عشق به صورتی که در طبیعت بشري سابقه ن

 از این رو آالم مجنون آنقدرها که شوقی انتظار دارد مؤثر نمی افتد. 

او دختـري اسـت بـدوي، در بنـد سـنن قبیلگـی.        .اما لیلی: صورتی است با خطوط آشکار

کند یا نزدیک اسـت کـه فرامـوش     گاه عشق را فراموش می. عاشقی است به عشق خود پایبند

کند. یا نزدیـک اسـت کـه فرامـوش      فراموش می گزیند و گاه سنن را کند. آنگاه که همسر می

هر حال او در این نمایشنامه تنها کسی است که فـدا   کند در کند. آنگاه که با قیس خلوت می

اي است دور انـدیش و عاقـل و مـورد اعتمـاد مـثال پـدرش        شود. افزون بر اینها او دوشیزه می

و شوهرش چنان به وفاي او اعتماد دارد که از مالقاتش گذارد  انتخاب همسر را به عهده او می

 با قیس باکی ندارد. 

مهدي، سروري است متعصب و غیور حتی از اینکه قیس در وصف دختـرش غـزل سـروده    

دل کـه چـون    دارد. ولـی پیـري اسـت نـازك     برد و خونش را مباح مـی  به سلطان شکایت می

ورد حتی از بنـی عـامر کـه قصـد قتـل او را      آ افتد بر او رحمت می مجنون بیهوش بر زمین می

خواهد که به مدارا رفتار کنند. نیز پدري است مهربان نمی خواهد دختر خـود را بـه    دارند می
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اگر مـن   گوید همسري مردي که دوستش ندارد مجبور کند. پدري است که هر آدم خوبی می

 کردم.  هم جاي او بودم همین کار را می

دارد و چونـان بـرادري بـا او     که عشق لیلی را به قیس محترم میورد، مردي است بزرگوار 

 کند.  زندگی می

 حسود.  دهد مردي هوشیار است و منازل، همواره خار راه قیس است. او را آزار می

اي است از یک دوست با وفا که مجنون را در تلخترین ساعات زندگی اش تنهـا   زیاد، نمونه

گـوییم   ماند تا دشمنانش را از او براند. در ارزیابی غمنامه مـی  میحتی شبها بیدار  نمی گذارد

 معایبی.  محاسنی دارد و

در مورد نخست شک نیست که شوقی در این اثر تئاتري خود نیز چون کلئوپاترا از جهـت  

شـد   آنکه توانسته است بدان رنگ محلی بدهد موفق بوده است. او بادیه، زندگی بادیـه آمـد و  

و بسیاري عقاید و آراء عـرب را چـون پنـاه بـردن بـه       کند عات آن را تصویر میقوافل و اجتما

پیشگویان و اذان گفتن در گوش از هوش رفته و اعتراف بـه جـن و برخـی رسـوم چـون کـف       

اي اخالقیـات، چـون عشـق     زدن، وارونه پوشـیدن جامـه بـراي داللـت بـر گمگشـتگی و پـاره       

ک به تقالید و سنن تا آنجا که علیه کسـی کـه   عذري(یعنی عشق خالی از شوائب امیال)، تمس

در سراسـر  . . .  ي دخترشان غزل گفته شکایت به سلطان برند. تا خونش را مباح سـازد  درباره

 آن آورده است. 

دهند چه خوب بیان کرده آنجـا کـه    شوقی حالت مردمی را که به سرعت تغییر عقیده می

شوراند و پـس از چنـد دقیقـه کـه      علیه قیس میبیان کرده آنجا که منازل مردان بنی عامر را 

 ایستند.  گوید از تصمیم خود باز می بشر برایشان سخن می

اما معایب آن نیز گفتنی است. آنجا که شخص تـازه وارد ناشـناس را بـه دیگـران معرفـی      

ي مهمـی را کـه بـه    هـا  کنند که البته این یک عادت غربی است همچنین شـاعر موفقیـت   می
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اي کـه بشـر    تواند از آنها نیکو بهره برداري کند نمی شناسد مثال صـحنه  و می افتد دستش می

نتیجـه   پندارد به وفات لیلی آگاه است، حادثه سـرد و  دهد در حالی که می قیس را تسلیت می

است. زیرا مقدمات الزم براي آن مهیا نشده است. تحلیـل روانـی هـم در آن ضـعیف      کم تأثیر

خواهـد ایـن خـأل را بـا      کنـد. شـوقی مـی    ازدواج با قیس را رد میاي که لیلی  است جز صحنه

 خورد با اسلحه یا مبارزات بیرون صحنه پر کند.  مبارزات محسوس چون زد و

اینها که بر شمردیم نسـبت بـه معایـب آن از جهـت تکنیـک نمایشـنامه نویسـی و بنـاي         

شدن حرکت داستان  بسیاري از اشخاص وجودشان زائد است بلکه در کند داستان اندك است

ي رفتن قیس به شهر اجنـه   ها تماما، چون صحنه اي از صحنه دارند و چنین است پاره اثر سوء

هـاي   غیر آن از صحنه و.  هاي گریه و زاري بر قبر لیلی و مرثیه گوئی شاعر و مغنی. . و صحنه

ي  ان پـرده زائد که نمی گذارند گره به سرعت باز شود. مخصوصا پس از آنکـه همگـان در پایـ   

کنـد تنهـا بـراي     ي دیگر اضافه می بینند، باز هم شوقی دو پرده سوم موضوع را پایان یافته می

رود. در  اي بـدان سـو مـی    اینکه آن دو دلداده را به سرنوشـتی بکشـاند کـه هـر موجـود زنـده      

چربد. در سراسر آن جـز   ي نمایشی اش می ي غنائی آن بر جنبه نمایشنامه مجنون لیلی جنبه

هـا در آن انـدك    ریستن و حسرت خوردن و زاري کردن هیچ نیسـت و بـر خـورد شخصـیت    گ

ي منظـومی بـا آن اشـعار زیبـا و موسـیقی دلپـذیر بـراي         است. خالصه آنکه چنین نمایشنامه

 ي تئاتر.   خواندن لذت بخش تر است تا ظهور آن بر صحنه

 :1931قمبیز (کمبوجیه)نمایشنامه 

افتد. در قرن ششم پیش از میالد. داستان آنکه کمبوجیه  ق میداستان در مصر و ایران اتفا

کند و دختر از شوي کـردن   شهریار ایران نفریت دختر آمازیس فرعون مصر را خواستگاري می

کند که ممکن است  زند. اما نتیتاس دختر فرعون پیشین احساس می در بالد غربت سر باز می

باشد. از این رو به نام نفریت بـه همسـري بـا     این سرپیچی براي مصر خطرهائی در پی داشته
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کند  دهد. یکی از سرداران یونانی به نام فانیس که در لشکر مصر خدمت می کمبوجیه رضا می

تازد همه جا را  سازد. کمبوجیه به مصر می آید و کمبوجیه را از این خدعه آگاه می به ایران می

دیوانـه وار   ،کـه نفریـت خودکشـی کـرده    شـود   کند ولی آگاه می غارت می کشد و به آتش می

وبساماتیک فرعون جدید و فانیس خائن و یکی از سرداران خود را کـه او را   شود خشمگین می

آورد. پـس اشـباحی    کشد و آپیس معبود مصـریان را بـه قتـل مـی     کند می به مداوا دعوت می

عـزاي ملکـه و   و مصـریان را در   کشـد  خـود را مـی   او گـردد. و  او ظـاهر مـی   هولناك در نظـر 

 سازد.  سردار سپاهشان رها می پادشاهشان و ایرانیان را در ماتم پادشاه و

گوییم که آن نیز از محاسن و معایبی خالی نیست از  ي کمبوجیه می در ارزیابی نمایشنامه

ي دیگـر رنـگ    جمله محاسن آن اینکه شاعر در ایـن نمایشـنامه هـم چـون آن دو نمایشـنامه     

شـود. عناصـر    ي اشرافیت و نوشـخواري اش ظـاهر مـی    ست. مصر با همهمحلی را حفظ کرده ا

در افکـار و عقایـد    بیگانه بر زندگی مصر غلبه یافته مخصوصا یونانیـان در امـر لشـکر کشـی و    

  ویژه تقدیس گاوآپیس نفوذ فراوان یافته اند از سـوي دیگـر قـدرت نظـامی ایـران      ه مصریان ب

شان چون آتش پرستی نشان داده شده است. همچنین عقاید دینی  و استبداد پادشاهانشان و

 پشیمانی اش به خوبی تصویر شده است.  جنون و کمبوجیه در عین دلیري و وحشیگري و

اما معایب آن باید گفت که در نمایشنامه حوادث خارج از موضوع یـا حـوادثی کـه ارتبـاط     

ي هـا  ر است همچنـین شخصـیت  بسیا اندازد استواري با آن ندارند و سیر وقایع را به تأخیر می

  (نفریـت، تاسـو معشـوق او و معشـوق سـابق نتیتـاس)        مهمی است که کار قابل ذکري ندارند

مـثال نتیتـاس بـه خـاطر نجـات کشـورش        .هایی که داراي وحدت اخالقی نیستند و شخصیت

  کند که از آن جهـت بـدین کـار تـن داده کـه تاسـو       کند ولی در ایران اعتراف می فداکاري می

    .او جدا شده بوده است. و تاسو عاشق مقام است نه زیبارویان از 
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آورد. نفریـت دختـري خودخـواه و راحـت      زیرا هر جا مال و مقام باشد بدان سـو روي مـی  

اي به مخاطره نیفتد. ولی هـر دو   آورد. تا لحظه ي بالها را بر سر مصر و مردمش می طلب، همه

   شـوند، بـی آنکـه سـبب آن     از قهرمانان ملی تبدیل میاینها در پایان نمایشنامه به دو قهرمان 

را بدانیم. در این اثر حوادثی است که در سیر داستان پرورش نمـی یابنـد و یکبـاره در جـایی     

شـود و پـرده    ي داسـتان گشـوده مـی    شوند. از اینها گذشته در پایان پرده دوم عقده آشکار می

یزي اسـت کـه در آخـر پـرده دوم معلـوم      ي حواشی چ سوم با آن همه طول و تفصیل به مثابه

  شده است.  

  )1932علی بک الکبیر (نمایشنامه 

افتـد.   م اتفاق مـی 1770حوادث این نمایشنامه در فسطاط و صالحیه و عکا در حدود سال 

کنـد و اگـر    مـی  هـا شـورش   عثمـانی  بـر  – ممالک از یکی–موضوع آن این است که علی بک 

بخشـید. ایـن    خیانت دامادش محمد ابوذهب و غالمش مرادبک نبـود بـه مصـر اسـتقالل مـی     

ن عشـق  آیک موضـوع ادبـی هـم هسـت و      نمایشنامه عالوه بر موضوع تاریخی آن مشتمل بر

این دو موضوع اندك با هم -مرادبک است به زن علی بک بدون آنکه بداند خواهر خود اوست، 

ت تـا بـر   هاس ا غنایی به داستان بخشند، بلکه بیشتر جزء ترفند نمایشنامه نویسآیند ت گرد می

 خصـوص  بـه  زنـان  اوضـاع  ضـعفهایش  همـه  بـا  بـک  علی تراژدي در –حوادث قصه بیفزایند 

  حیط پر حیله و نیرنگ حکومت ممالیک نیکو نموده است. م و استبداد

  ) 1932ي اسپانیا ) ( امیرة االندلس (شاهزادهنمایشنامه 

گذرد. زمان آن قـرن   اي است به نثر که حوادث آن در اندلس و مغرب اقصی می نمایشنامه

یازدهم میالدي است. شوقی در قسمتی از این نمایشنامه وضع معتمدین عباد امیر اشبیلیه را 

ندان خود بـه اغمـات تبعیـد شـد.     ي خا دهد که چگونه کار او دیگرگون شد و با همه نشان می

قسمت دوم یک واقعه عشقی است. بدین معنی که بثینه دختر معتمدین عبـاد کـه در لبـاس    
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شـود بـه    آشـنا مـی   غالمان به جوانی موسوم به حسون بن ابی الحسن، تـاجر بـزرگ اشـبیلیه   

هر است یابد که آن جوان قاتل برادرش ظا بندد. بثینه در ضمن گفتگو درمی دوستی او دل می

یابد که او دختر  افتد و جوان درمی افتد، در این هنگام کاله از سرش می و بیهوش بر زمین می

شوند، بثینه بـه دسـت    شود. چون معتمدین بن عباد و خاندانش تبعید می است و عاشق او می

خـرد ولـی دختـر     گردد. ابوالحسن او را بري پسرش حسـون مـی   یکی از مردم مغرب اسیر می

آینـد و او رضـایت    ن پدر خود تن به زناشوئی نمی دهد. آنگاه به تبعیدگاه معتمد مـی بدون اذ

  دهد.  می

هـاي شـوقی اسـت. نـه در آن گرهـی هسـت. و نـه         رین نمایشـنامه ت این نمایشگاه منحط

تسلسل داستانی، اکثر حوادث آن داخل در موضـوع شـده انـد، حتـی دو موضـوع اصـلی هـم        

هـائی   خط مشخصی ندارند، هر چـه هسـت مجموعـه صـحنه    طفیلی یکدیگرند. شخصیتها هم 

 .لغزیده است است بدون ارتباط استوار و تطور روانی طبیعی. شوقی در اینگونه کارهایش بارها

هاسـت شـعر سـحرانگیز اوسـت و بـس از امتیـازات        و سـقوط هـا   آنچه عذرخواه همـه لغـزش  

جع و صـناعت کـه پـیش از ایـن     ن از سآي امیرة االندلس نثر روان آن است که در  نمایشنامه

  عادت او بود خبري نیست. 

  عنترهنمایشنامه 

  ي عنتره است. عنتـره دختـر عـم خـود عبلـه       هاي منظوم شوقی نمایشنامه آخرین تراژدي

  دارد. اما آنچـه مـانع ایـن ازدواج اسـت ایـن اسـت        دارد عبله هم او را دوست می را دوست می

ي هـا  پدر هم او را به فرزندي قبول نـدارد. ولـی دلیـري   اي است سیاه که حتی  که عنتره بنده

  دامـادي  بـه  عمـویش  ولـی  کنـد،  اعتـراف  -اجبارا–شود که پدر به فرزندي او  عنتره سبب می

دهد. به هنگامی که عبله در راه خود بـه   می صخرالعامري به را خود دختر و دهد نمی رضا او 

کنـد   گرفته اند به ناگاه عنتره حملـه مـی  ي بنی عامر روان است و سواران گردش  جانب قبیله
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  بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی 

ي عـبس را بـه    رباید، و دختري از قبیله دهد و عبله را می کشد و بعضی را به هزیمت می را می

فرستد، و چون عبله لباس خود را بـر او پوشـیده،    نام ناجیه که عاشق صخر است نزد صخر می

محبـوب خـود و    آشکار شود، عنتـره بـا  خواهد حقیقت  تا می پندارد که عبله است. و صخر می

 کنند.  ناجیه با محبوب ازدواج می

هجـوم، و چکاچـاك    ي جنـگ، حملـه و   در این نمایشنامه گرایش حماسی غلبه دارد. نعره

پسـندند و ایـن    اندازد. پایان داستان هم چنان است که اغلـب مـی   سالحها در گوش طنین می

مطالب هم در ضمن ماجرا آمده است که رنگ را نمی رساند. برخی  چیزي جز ضعف نویسنده

کننـد.   عنتره اعراب را بـه وحـدت دعـوت مـی     زداید، مثل اینکه عبله و محلی را از داستان می

بینـیم و شـوقی در سراسـر آن     منتهی در این اثر شوقی نشان بیشتري از تحلیالت روانـی مـی  

بیشـتري ایجـاد کنـد کمتـر بـه       کمتر از موضوع خارج شده و بـراي آنکـه در خواننـده تـأثیر    

 موضوعاتی که خارج از سیاق داستان است پرداخته است. 

 الست هدي(هدي خانم)

کمدي منظومی است که شوقی در خلـق آن موفـق بـوده و چـون موضـوع آن را از تـاریخ       

کنـد   بوده است. او پیرزن توانگر خسیسی را تصور می نگرفته است از آزادي بیشتري برخوردار

اي که مـردم را بـه طـرف او جلـب      داند تنها وسیله ل دنیا سخت حریص است زیرا میکه به ما

بس. هدي با اینکه سنی از او گذشته دوست دارد جوان جلوه کند. از نه  کند همین است و می

و تحقیر  اندازد بیند و به نحوي هر یک را دست می مرد که به خواستگاري او آمده اند سان می

این نمایشنامه از نظر اخالقی ضعیف اسـت زیـرا شـوقی کـه همـواره در راه       کند. به نظر ما می

 ي مهمی مثل ازدواج را به ریشخند کشـد و  اصالح اخالق جامعه سعی داشته، نمی باید مسئله

 یا به جاي احترام به مال مردم براي ربودن آن نقشه بکشد. 
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 نمایشنامه شوقی و

گیرد امـا آنچنـان کـه بایـد از آنهـا بهـره        یخ میهاي خود را از تار شوقی موضوع نمایشنامه

برداري نمی کند. بدین معنی که بسیاري امور زائد و خرافات و مطالب گمراه کننـده را در آن  

هاي خود تنها به همان موضوع تاریخی بسنده نمی کنـد،   نماید. شوقی در نمایشنامه داخل می

موضـوع اخیـر داسـتان را از روال خـود     بسا که این  شود و بلکه نقشی هم براي عشق قائل می

گره داستان  برد. زیرا که میان این دو موضوع چنان پیوستگی نیست که در نتیجه و بیرون می

  کوشد حـوادث تـاریخی را حفـظ کنـد، روح تـاریخ      هم وحدت داشته باشند. شوقی با آنکه می

  کنـد   سـود معرفـی مـی   را حفظ نمی کند، مثال مالک، پدر عبله را، مردي لئـیم، فرومایـه و ح   

دانیم که اعراب چنین کسانی را به ریاسـت قبیلـه    ما می از سادات عرب است و در حالی که او

 برنمی گزیدند. 

کننـد و حـال آنکـه اعـراب جـاهلی داراي       یا عنتره و عبله اعراب را به وحدت دعـوت مـی  

 در خیال وحدت تمام قبایل نبودند.  و عصبیت قبیلگی بودند

هاي خود از افراد طفیلی فـراوان   در نمایشنامه عمل را به بازي گرفته است وشوقی وحدت 

هـا   دیگـر رمانتیسـت   مکان به راه شکسپیر و آورده است و از حیث عدم رعایت وحدت زمان و

رفته است. اما تسلسل حوادث کال در آنها نابسامان است زیرا در ضمن آن حوادث بی اهمیـت  

آید که قـبال بـراي آنهـا     یا یک سلسله حوادث ناگهانی پیش می آورد. و تا حدودي بی ربط می

اي که بشـر ناگهـان خبـر مـرگ لیلـی را بـه قـیس         اي نشده است. مانند صحنه تمهید مقدمه

کـه آمـال خـواهر اوسـت در      دهد اي که مصطفی الیسبرجی به مراد خبر می دهد. یا صحنه می

 را بشناسد. بدون آنکه او  حالی که قصد ازدواج با او را دارد

  این آشفتگی در سیاق نمایشنامه تنها بدان سبب است که علـت تطـور حـوادث روحیـات    

ي شوقی  اندیشند به اراده کنند و می و عواطف خود اشخاص نمایشنامه نیست بلکه هر چه می 
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افتـد   هایش خود را کنار بکشد. بسیار اتفـاق مـی   کلی از نمایشنامهه است و شوقی نمی تواند ب

یا شعار خـاص خـود یعنـی     کند زند موعظه می هایش حرف می زبان اشخاص نمایشنامهکه به 

بی ثباتند. اگر  گذارد. اشخاص شوقی غالبا سرگردان و ملی را در دهان آنها می وحدت قومی و

موفق شده از آن روست که با شخصـیت خـود او تناسـبی داشـته انـد       آنها در تصویر بعضی از

موفق شده کـه میـان آنهـا قرابتـی روحـی اسـت.        عبله از آن رو و طور که تصویر عنتره همان

تـا آنجـا    کم عمق اند ي شوقی غالبا یک بعدي وها یعنی آن دو نیز چون او شاعرند. شخصیت

 که دو شخصیت که داراي یک وضع مشابه هستند چون عبله و قیس فرق چندانی با یکـدیگر 

ي آنها محـو   ند که حتی خطوط اصلی چهرهگرای چنان به سادگی میها  گاه شخصیت ندارند. و

نفریت. و در این شگفتی نیست ما بدان هنگام که در باره غزل او بحـث   شود. مانند تاسو و می

کردیم گفتیم که شـوقی نمـی توانـد عواطـف انسـانی را عمیقـا تصـویر کنـد. او عاشـقان،           می

را تصویر کرده اسـت در   اینهاحسودان، نیکان، مکاران، دلیران، بزدالن، وطن پرستان، و امثال 

یی هم کسب کرده است ولـی نتوانسـته اسـت درون آنهـا را     ها برخی از تابلوهاي خود موفقیت

و یک  هایش محدودند ي او در نمایشنامهها به نمایش بگذارد. از این رو شخصیت و کاوش کند

 بعدي. 

است که انکـار پـذیر    اي هاي شوقی در ادب عربی فصل تازه نمایشنامه از حیث قالب و فرم:

بـا   و در خدمت نمایشـنامه در آورد و  نیست. او نخستین کسی است که توسن شعر را رام کرد

براي هر معنی اوزان و قوافی مناسب به آن را  بحور شعري برحسب مقتضاي حال بازي کرد. و

بـا   وکـه شـایان آن بـود     اي اختیـار کـرد   قافیـه  برگزید و براي بیان هر حالت عاطفی وزنـی و 

بـه وقـت خشـم     لطافـت رقیـق ولطیـف و    شد به هنگام رقت و حوادث دگرگون می اشخاص و

ي واحـد گـام    گردید. این رهایی از قید اسـارت وزن واحـد و قافیـه    خشن می وشدت سخت و

 اي در ادب عربی بود.  بزرگی در راه به ثمر رساندن شعر نمایشنامه
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گز از آن رهایی نیافت به نمایشـنامه آورد.  شوقی میراث نیم قرن شعر غنائی خود را که هر

هاي خود قصائد و قطعات غنائی فراوان آورده و همین در مسـیر کـار او تـأثیري     در نمایشنامه

ناخوش داشته است. چون شوقی خود را از یک سو در پیش راندن موضـوع نمایشـنامه نـاتوان    

یق آنها آگاه بود تماشـاگران  و از سوي دیگر به ضعف خود در کاوش نفوس و تصویر دق دید می

  هاي عظیم چـون کاخهـا   کرد. بدین طریق که در برابرشان صحنه را به نحو دیگري سرگرم می

هـاي اعـراب و راههـاي قوافـل یـا       هـاي پهنـاور چـون خیمـه     و خیل و حشم ملوك یا صحنه 

و جشـنها،  هـا   هـاي موسـیقی و رقـص و مهمـانی     سـرعت چـون صـحنه    هاي حرکـت و  صحنه

افکند که دیگـر بـه نقـائص هنـري و تکنیکـی آن       . و چنان تماشاگر را به حیرت میگسترد می

هاي خود از گفتگوها کاسته و به غنـا افـزوده اسـت بنـابراین      نمی پردازد. شوقی در نمایشنامه

 هاي او جاي مناسبی یافته اند.  قصائد غنائی در نمایشنامه

هـاي شـوقی ممکـن     گفت که نمایشنامه توان به طور خالصه در ارزیابی آثار نمایشی او می

است تاریخ منظوم، غنا، حماسه، سینما یا هر چیز دیگر جز نمایشنامه باشند و این نظر اسـت  

 گویـد:  طاها حسین در ارزیابی کارهـاي او مـی   ي او داده است. و که استاد ادوارد حنین درباره

  ي را نمـایش نمـی دهـد.    کند ولـی چیـز   خواند و طرب ساز می هایش می شوقی در نمایشنامه

و نمایشنامه نویسی چیزي نیست کـه یکبـاره شخصـی در     زیرا این کار بی مقدمه امکان ندارد

روح است. هر چند مـردم بـه    هاي او کم دارد پایان عمرش بدان هجوم بیاورد. آنچه نمایشنامه

ریم از جهت هاي هنري که بگذ خاطر طرب و غنایشان آنها را دوست داشته باشند. اما از جنبه

اي از پسـندیده تـرین خصـال     زیرا گنجینه. اخالقی کارهاي تئاتري شوقی ارزشی فراوان دارند

تحـریض بـه فضـائل اجتمـاعی از      آدمی هستند چون بردباري و عزت نفس شجاعت و عفت و

  قبیل میهن دوستی و استقالل خـواهی و یـاري مظلومـان و قیـام علیـه بردگـی و خـودداري        

 شوند.  از اعمالی که به عواقب نامطلوب منجر می
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با این همه شوقی همواره پدر نمایشنامه منظوم عربی است زیرا او نخستین کسی بود کـه  

 در خدمت تئاتر جدید در آورد.   شعر را از بندهاي گرانش آزاد کرد و

شعر از هـیچ   بی مانند است. مواهب او در عالم شوقی را منزلتی واالست، او شاعري نابغه و

یک از شاعران جهان کمتر نیست. ولی دریغا به سبب آنکه از قیود کهن خود را رهـا نسـاخته   

نتوانست استفاده کند. از آشکارترین مظاهر نبوغ او خیـال گسـترده    ن مواهبیي ا بود. از همه

ا در گاه جهانی معـانی را جهـانی حرکـت وحبـات ر     بود. او و تصویرگري مبتکرانه او آزاد بال و

گسترد. امـا چنانکـه بایـد بـه تهـذیب ایـن نبـوغ         ي خود می یک کلمه در برابر چشم خواننده

گـاه دچـار لغزشـهائی لغـوي و      نپرداخت و آن را با فرهنگی عمیق استوار نسـاخت. از ایـن رو  

شـاعر همـه جهـان نیسـت شـاعر مشـرق        گوییم که شوقی اگر شعري شده است. در پایان می

بـه سـوي ارزشـهاي جاودانـه      ترین ارکان نهضتی است که شعر عربـی را او از بزرگ زمین است

  ، )726-710صصد آیتی، یسوق داده است. (عبدالحم

  خلیل مطرانـ 

  سالهاي اوج فعالیت او در اشـعار عاشـقانه اسـت کـه در کتـاب     1903و1897سالهاي میان 

شود. مطران در این کتـاب سرگذشـت عشـق خـود را آورده      خالصه می »حکایت عاشقین«او  

 است.  

ي اوج اشتهار اوست. مطران از عالم روزنامه نگاري بـه عـالم    ي سوم از زندگی او دوره دوره

پرداخت. در این راه گـاه سـودي    اقتصاد قدم نهاد. ولی در ایام فراغت همچنان به کار شعر می

  ي دارایـی خـود را از دسـت داد    به ناگـاه همـه   1912تا در سال کرد  و گاهی زیانی می برد می

جان شاعر بود. اگر نه قدرت تفکـر و نگـرش عمیـق او در امـور      ي بزرگی بر دل و این ضربه و 

پناه برد و سـالی  » المصرالجدیده« بود یأس از پایش درآورده بود. مطران به شهرعین الشمس
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(شیر  »االسدالباکی« او ي مشهور به سر برد و قصیدهچند دست به گریبان غم و اندوه در آنجا 

 گریان) حاصل آن ایام اوست که در آن به شرح حال تباه خود پرداخته است.  

پس از این واقعه به عنوان منشی معاونت جمعیت کشاورزي سلطنتی منصوب شـد و ایـن   

 شغل جدید در زندگی او گشایشی پدیدآورد.

ي شـعري   ی به شکسپیر پیدا کرده بود. او اولین حماسهمطران در این سالها گرایش عجیب

ي نـرون را سـرود ولـی مراعـات اوضـاع و       ي خود درباره ي جاودانه ادب عربی یعنی قصیده در

از نظـر   گـوئیم و  احوال او را به ساختن قصائدي بسیار از آن قبیل که آن را شعر مناسبتها مـی 

ن در تمام زندگی اش نسبت به مردم و نسبت فنی ارزش چندانی ندارد وادار کرد. خلیل مطرا

که باید از او قدردانی کرد. بیسـت و چهـارم    ورزید. جامعه هم آنچنان به کارهایش اخالص می

  ي خـدیو عبـاس حلمـی دوم    بـه اشـاره   »االهلیـه  الجامعۀ المصـریۀ «در  1913نیسان (آوریل)

یل او مجلسی عظـیم  براي تجل »سرکیس«ي  و تحت توجه او به کوشش سرکیس مدیر مجله 

که جهان عرب تا آن زمان بـه خـود دیـده     و آن بزرگترین مجلس جشن ادبی بود بر پا کردند

سـال   نهـم آذار (مـارس)   بیسـت و  در بود. حکومت مصر به ایـن جشـن بـزرگ اکتفـا نکـرد و     

مجلس جشن دیگري ترتیب داده شد که رجال دول عربـی و جمعـی از ادبـا و علمـاي     1947

 علو مقام او اقرار داشتند شرکت کرده بودند.  برتري وعرب که به 

 خواندند. » العربیه االقطار شاعر« و سپس» شاعرالقطرین«ن مجالس بود که او را یدر ا

صاحب احساسـی   خلیل مطران را شخصیتی یکتا بود. مردي عصبی مزاج، سریع االنفعال و

 بود. به عبـارت دیگـر عقلـش بـر    لطیف بود. ولی از سوي دیگر خردمند و بر نفس خود مسلط 

چربید. نفسی مطمئن و متعادل داشت از هر انحرافی به دور بـود از حـد خـود     احساساتش می

مذهبی نداشـت. در   یا تجاوز نمی کرد. با آنکه داراي اعتقادات شدید دینی بود تعصب دینی و

 دخواه کـس بـود  داشت و زمام خشم خود را به دست داشت. نه ب مهر وکین خود اندازه نگه می
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اي از دوستانش چون ابراهیم سلیم النجـار کـه سـالها بـا او      کرد. پاره نه از کسی بدگویی می و

 732صصـ که بحق براي او هماننـدي نشـناخته انـد. (عبدالحمیـدآیتی،      گویند زیسته اند می

 )733و

ي خلیـل مطـران شـنیدیم ایشـان کتـاب حکایـت        همانطور که از مطالب نقل شده درباره

لکـن   کنـد  ذکـر مـی   سرگذشت عشق خود را قین را تألیف نموده و در اشعار عاشقانه خودعاش

  کنـد   وي در اشـعارش احساسـی عمـل مـی     گـردد  ایشـان اسـتنباط مـی    که از اشعار همانطور

دوست داشتن بدون نظـارت عقـل اسـت. ولـی خلیـل       ،و از آنجایی که قبال ذکر کردیم عشق

مسلط بوده است.  رد. و انسانی خردمند و بر نفس خودک مطران عقلش بر احساساتش غلبه می

 عثراتی دور بماند.  و همین باعث شده بود تا از هر انحراف و

است. نخستین چیزي که در شعر مطران در برابـر تـو آشـکار     خلیل مطران شاعري دورنگر

 شود وجدان اوست، آن وجدانی که در جوي از لطف و محبت غوطه ور است و چون زاللـی  می

فغـان رعشـه    گونه انحرافی و عاري از هر فریـاد و  صافی در مجراي آرامش و توازون دور از هر

لطافت آفریده شده و قلب اوست که هـیچ غـل    آور روان است. آن روح شاعر است که از صفا و

غشی نمی شناسد و عشق او است در نفس عطر آگینش عتابی است که سـخن در آن ذوب   و

ي آن عشق است، رنجی است کـه در بوتـه جسـم گداختـه      که فرستنده اي است شود، نامه می

  گویـد،  شده، اشکی است که به خون دل گشته، همه طبیعت است کـه بـا روح شـاعر راز مـی    

ظلمتـی   لرزد، تـا  از یک شکوفه تا خورشیدي که روي در غروب دارد، تا بادبانی که در باد می 

و جز اینها هـر چـه    سراید در دور دست نغمه میزند، تا گنجشکی که  که ماه به آن لبخند می

  هاي مهر خود را بر روي او گشوده است.  دریچه روح شاعر با آن هم آغوش است و
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 اگر بخواهیم شعر درون نگر خلیل را نیـک بفهمـیم بایـد همـراه او در دو موضـع ایسـتاد:      

 موضع الم.  موضع عشق و

کنـد. گـام بـه گـام همـراه خلیـل        زي مـی اما عشق در زندگی وجدانی او نقش مهمی را با

  و عناصر خود را در نفـس او و بیـرون از نفـس    آموزد معانی خود را یک یک به او می و آید می

بیند و دلی است که از پی دیـدار، عاشـق    این عشق چشمی است که می کند. منشأ او حل می 

 »القلب امام قاضـی الغـرام   العین و«به نام  ي یکتائی است شود. خلیل را از این باب قصیده می

آشـفتگی بـدل    (چشم و دل در برابر قاضی عشق). اما نگاه دیري نمی کشد که به شـیفتگی و 

 شود:   می

  اًــا أن أراك و ال نَجمـوال شمس الّ    یال سرور و ال من یاُحبک حتّ

کبحق  اُحرینک سلَهر بم    الحقَ الًیج دما یواالل ساًیواستشهِدو ق 

دوستت دارم تا بدانجا که نه شادمانی باشد نه آرزو، نه خورشید و نـه سـتاره، مگـر آنکـه     «

 تورا ببینم. 

دارم، تا آنجا که عشق پیام آوران خود را انکار کند، جمیـل را وقـیس را وآنـان     دوستت می

 » که پیش از این شهید عشق گشته اند.

 ناشدنی:شیفتگی عطشی است خاموش  و

  االوام رویظماء فلم  یعل      کاَنّا شُعلتان اذا اعتنقنا

 التعانُقُ و اللِّزام نایشفیف       نار بنارٍ یما ان تَنطف و

چونان دو شعله آتش بودیم آنگاه که یکدیگر را در آغـوش کشـیدیم. عطشـناك عطشـی     «

 سیراب نشدنی. 

 »ما را تسکین خواهد داد. هماغوشی نیز اگر آتش آتش را خاموش کند همبري و

 شود: از این روست که عشق به رنجی جانگداز بدل می و
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  القلبِ نار مثلُها تَلذَع الجسما یوف      القلب وقدها لذَعیالجسمِ نار  یفَف

در دل آتشی است کـه شـعله اش    زند، و در تن آتشی است که شراره اش به دل نیش می«

 »  سوزاند. تن را می

 دارد: کشد دوستش می بار این الم را میو آنکه 

 أحب شقاء برَحیوالحب لم       يالور یحاشاك بل کُتب الشقاء عل

دور از تو، که شـوربختی بـر همـه مـردم مقـرر گشـته و عشـق همـواره محبـوب تـرین           «

 » ست.ها شوربختی

 ي آن است.   ي طبیعت سراینده هائی است که همه عشق در نزد خلیل نغمه

  رُیو زف يمن الهو          نٌیالهواء حن یوف

  دوریالمروجِ  یعل          ثٌیحد مِیللنس و

  ... رُیعنها العب هیروی           رٌـــفک ولالزاهرِ

 در هوا شور و فریاد عشق است که طنین افکنده. «

 کند.  گذرد، زمزمه عشق ساز می و نسیم آنگاه که بر باغها می

 » کنند. و گلها در اندیشه عشقند، با عطر خویش آن را حکایت می

از هـر انحرافـی بـه دور. زیـرا      عشق او از حد معقول در نمی گذرد، عشقی عفیفانه است و

و بدان رنـگ   انحراف قاتل عشق واقعی است. او بر هر کس که بخواهد عشق را به ابتذال کشد

معشـوق قهرمـانی کننـد. او از     هـد کـه عاشـق و   خوا گیرد. مـی  شهوانی حیوانی زند. خشم می

ي واالئـی کـه    کنـد تـا عشـق را بـدان درجـه      هاي قهرمانی عاشقانه آنقدر حکایـت مـی   افسانه

عوامـل بسـیار    خواهد تمکین بخشد. اما آالم که شیره جان مطران را کشـیده بـود، علـل و    می

از خـان ومـان و    داشت، چون ظلم و سرکشی حکـام و سـختگیري آنهـا بـر آزادگـان و دوري     

نه شعرش را بفهمند و زیانهاي بزرگی که بـه   زیستن در جایی که نه آزادگی اش را بشناسد و
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امراض و مصائب گوناگونی که بر خود او چیره شده بـود   و مال و دوستان و یاران او رسیده بود

و عشـقی کـه در درونـش شـعله      کـرد  و آگاهی اش از درد و رنجی که نـوع بشـر تحمـل مـی    

ي اینها دست به دست هم داده بودند تـا   همه کشید و او را توان آزاد ساختنش نبود همه و می

 پش و لبریز از عاطفه گردد. تدر عین حال پر  شعر او دردآلود و

ــوت عزیــزین « و »المســاء« چــون ي او تجلــی دارد ایــن آالم بیشــتر در قصــیده      »م

ي رنجـی   دردناك اوست و دومـی ثمـره   ي نخست حاصل بیماري اما قصیده». االسدالباکی« و

 ي زیانهاي مادي او.  شده و سومی نتیجه است که بر قلب او وارد

  خلیــل مطــران شــاعر تــاریخ و اجتمــاع اســت. در کنــار شــعر وجــدانی او اشــعار تــاریخی 

بینیم. اینگونه اشعار نیز از زیبایی و شکوهمندي و حسـن وصـف و تحلیـل     و اجتماعی هم می

 انی او وجود دارد بر خوردار است. که در شعر وجد

مقتـل  « و »فی ظل تمثال رعمسیس« و »نیرون«ي  از مشهورترین این قصائد است قصیده

 )736و735و734صص(عبدالحمیدآیتی، ». فتاه الجبل االسود« و »بزرجمهر

  کـه خلیـل مطـران هـم     گـردد  در اشعار خلیل مطران واژه حب آمده و لـذا اسـتنباط مـی   

چه بوده است نشانگر این اسـت   ناي اشعارش و اینکه عقلش به احساسات او هربا توجه به مع 

  ي انحـراف و عثـرات    و زمینه باشد و عقل بر آن نظارت دارد که دوست داشتن مد نظر وي می

کنـد   برد. در صورتی که عشق دوست داشتنی است که زمینه انحراف را ایجاد می را از بین می

 نماید.  می و احساسات جوانان را تحریک

  و عشـقی عفیفانـه اسـت زیـرا انحـراف       لذا عشق خلیل مطران از حد معقول نمی گـذرد  و

 گردد.  با حب جمع نمی شود در صورتی که انحراف با عشق جمع می

خواست از این باب به مردم سرزمین  و می معلم پطرس البستانی از مصلحین اجتماعی بود

  هـا   داد. گـاه بـا تـألیف لغتنامـه     خود خدمت کند و این خدمت را به طرق گوناگون انجـام مـی  
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  ي علمـی و کـار   هـا  اي جهت گسترش معارف و گاه بـا پیوسـتنش بـه جمعیـت     و کتب مدرسه

ز همه مورد توجه او بـود  ها ولی آنچه بیش ا و فعالیت در آنها و زمانی با تدریس و ایراد خطابه

 زن و وجوب تعلیم او بود. 

گوید: او نخستین کسی است کـه در سـوریه    ي پطرس البستانی می جرجی نقوالباز، درباره

از منبر خطابه به یاري زن برخاست. بلکه او نخستین مصلحی است در سوریه کـه بـه وجـوب    

ي  خترانـه بـه شـیوه   داشـت یـک مدرسـه د    تعلیم و تهذیب زنان همت گماشـت. دوسـت مـی   

خـود   تأسیس کند ولی روزگار با او یاري ننمود. معلم پطرس البستانی آراء »المدرسۀالوطنیه«

در بـاب وجـوب    1849چهاردهم کانون اول (دسامبر) سال  اي که در را در باب زنان در خطابه

و فضـیلت   تعلیم زن ایراد کرد گرد آورده است. او معتقد است که زنان باید خود را بـه دانـش  

ي طبیعت زن  بتوانند به کارهاي اجتماعی قیام کنند. بستانی این ضرورت را نتیجه بیارایند تا

داند. نخست موضـع کسـانی    ي کار اجتماعی او می نیز نتیجه که موجودي است زنده و ناطق و

 در ردیـف  کنـد و آن را  دهد و دالئلشان را ذکـر مـی   توضیح می را که این رأي را نمی پسندند

کننـد شـاهدي اسـت بـر قلـت       آورد. زیرا آنچه را که آنان به عنوان دلیـل اقامـه مـی    اوهام می

  توانـد زن یـا اجتمـاع    پندارند که جهل حصاري است که مـی  تعمقشان در حقیقت امر. آنها می

را از فساد حفظ کند و حال آنکه جهل جز نابودي حاصلی ندارد. آنگاه وضع زنان را در میـان   

گیرد که وضع آنها با وضع بهائم چندان تفاوتی  کند و نتیجه می وحشی بررسی می امم وثنی و

و همین امر دلیل واپس گرایی و توحش آنهاست و حال آنکه براي زنان در بالد اروپـائی   ندارد

دهـد   حقوقی تعیین شده است. سپس بستانی وضع زنان را در بالد عربی مورد تفحص قرار می

یان توحش و تمدن و همین امر دلیل بر ایـن اسـت کـه بـالد عربـی      گوید چیزي است م می و

روند. بستانی سپس به بیـان دالئـل خـود در     و انحطاط اجتماعی می همچنان به سوي قهقراء

از مهمترین این دالئل این است که زن آفریده نشـده تـا در جهـان بـه      پردازد وجوب زنان می
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در خانه بـراي تفـریح خـاطر مـرد نگهـداري       ي زینتی منزله بتی پرستش شود یا چون وسیله

گردد یا آنکه اوقات خود را به بطالت و پر حرفی و هذیان گـویی بگذرانـد یـا همـه عمـر را در      

بلکه خداوند او را براي پرورش نـوع بشـر آفریـده    . جاروب کشی و تنظیم خانه سپري سازد. . 

اتی اسـت کـه بتوانـد در پرتـو آن     به معـارف و معلومـ   او براي انجام این وظیفه نیازمند است و

ویژه آنکه زنان طبعـا بـراي معرفـت    ه اي تربیت کند. ب دست پروردگان خود را به نحو شایسته

  و حافظـه و قابلیـت    آفریده شده اند یعنی اگـر در قـواي عقالنـی و ذوقـی آنهـا چـون تمییـز       

ین قوا را عبـث و بـدون   یابیم که خداوند ا شر و امثال آنها بنگریم درمی تعلیم و میل به خیر و

 غایتی به آنها ارزانی نداشته است.   هدف و

اما موادي که زن باید بیاموزد عبارتند از چیزهایی که در قیام به وظایفش به آنها نیازمنـد  

  است چون امور دینی و خواندن و نوشتن و علم تربیـت فرزنـد و خانـه داري از قبیـل خـدمت      

 ري بیمار و جغرافیا و تاریخ و حساب. پرستا و آشپزي و نظافت و خیاطی و

شـود   مهذب می و یابد فوائد تعلیم زن بسیار است. از جمله آنکه قواي عقلی او گسترش می

یابـد و سـلوك و برخـوردش نیکـو      عواطف ادبی او قوام می گردد و اراده و و ضمیرش بیدار می

شـود. چـون زن تعلـیم     گردد و مهربانتر و نرمتر و مالیمتر مـی  شود و رقت قلبش فزون می می

ي بهتـرین سرمشـق    کند و او به منزلـه  یافته باشد نواقصی را که در شوهرش هست تکمیل می

  از جمله آنکـه جهـل، ذوق و عقیـدت     براي فرزندانش خواهد شد. مضار جهل زنان بسیار است

کشاند و محبت طبیعی را حتی نسـبت بـه فرزنـدانش از او سـلب      و آداب را در او به فساد می

 کند.  می

هاي او روانی و گزینش اسالیب سهل  ي نوشتهها ي توانائی است. از ویژگی بستانی نویسنده

یان او گرد آید به آثار او شـکوه  و ساده است. چون این بیان ساده با قدرت احتجاج و روشنی ب

 بخشد.  و جالل خاصی می
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براي آن است که آن معنی  برد اي را به کار می پی معانی است و اگر واژه او در آثار خود در

  هـاي پطـرس بسـتانی در عـین سـادگی از رکاکـت        را با دقت و روشـنی بیـان نمایـد. نوشـته    

د کـه پطـرس البسـتانی یکـی از بزرگتـرین      و عوامانگی به دور است. از آنچه گفتیم روشن شـ 

در عصر خود زعیم جنبش ادبی در سوریه بـود.  « ارکان نهضت است و او به قول جرجی زیدان

ي علمی و هم از جهت تأسیس جراید و مجالت، هم از جهـت  ها هم از جهت تأسیس جمعیت

 )742الی740، ص1378(عبدالحمیدآیتی، تهران، » ادب. علم و نوشتن کتابهائی در لغت و

و لـذا فسـاد،    دانـد  در گرو تقویت قواي عقلـی زنـان مـی    پطرس البستانی اصالح جامعه را

انحراف و بازي با احساسات و عواطف نشأت گرفتـه از جهـل اسـت یعنـی عشـق کـه دوسـت        

وقتی حیا زیاد شـد   یابد باشد. اگر عقل زیاد شود حیا افزایش می داشتن بدون نظارت عقل می

  یعنـی حـب جـاي عشـق      گـردد  و دوسـت داشـتن حقیقـی مـی     یابد ش میبی بندوباري کاه

 گیرد.   را می

گیرنـد لکـن    از هم سـبقت مـی   متأسفانه در جوامع امروزي علم آموزي ترویج پیدا کرده و

علم بصورت مدرك گرایی جلوه کرده و حتی طالب هم که در دروس خود بدون چشم داشـت  

   ساختن مـدرك معـادل شـده انـد     یک سطوح وبه کالس کردند عالقمند به مدرك تحصیل می

یازند. لذا علم اگر بـه   شد امروزه با عشق به آن دست می و علم که با حب به آن تقرب پیدا می

لـذا   کاهـد و  این صورت باشد تأثیر گذاري آن کاهش و بجاي تقویت عقـل از عظمـت آن مـی   

د و بـار علمـی مراکـز علمـی     دانشجویان در جامعه بیشتر به بی بندوباري گرایش پیدا کرده ان

کاهش یافتـه اسـت. و لـذا در اثـر عـدم برنامـه ریـزي         هاي مرف طور آزاد و خانوادهه ب خصوصا

بـه   صحیح در جامعه در خصوص آموزش، دانشجویان را به سوي مدرك گرائـی و مدرسـین را  

تکسب در تدریس گرایش داده است و درصد کمتري از آنها با در نظـر گـرفتن حـب، اهـداف     

 کنند.  ارزشمند خود را دنبال می
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مراکز آموزش در خصوص جوانان به دانشگاهها براي خود درودکان باز کـرده انـد و بخـش    

بلعند. فقط ثقافـه و فرهنـگ غلـط را جـایگزین ثقافـه و فرهنـگ        زیادي از درآمد مردم را می

 کنند.  صواب جامعه می

  معرفـت ولـی عشـق فقـط محبـت تـوأم       -2محبـت  -1بـال دارد.   و از آنجایی که حـب دو 

اشـتیاق بـه    لذا گرایش علمی بدون معرفت فقـط بـا شـوق و    ت.با احساسات است بدون معرف

دانشگاه و اخذ مدرك نه تنها تأثیر گذاري نخواهـد داشـت بلکـه در برخـی مـوارد تـأثیر        ورود

روزه در جوامـع مختلـف آثـار آن    پذیري از فرهنگ غلط و تهاجم فرهنگی خواهد داشت که ام

  خورد.   به چشم می

 فارس الشدیاق احمدـ 

باید که زنان از خودکامگی مـردان نجـات    گفت: ي خانواده می درباره فارس الشدیاق: احمد

زن در  بار جهل پدر و مادر و قلت آگاهی آنان در تربیتشان آزاد شوند. اما راطفال از زی یابند و

آفریدگان خداوند است. از این رو اهتمام به بهبود حال و آگاه ساختنش از نظر شدیاق برترین 

ي زنـان از زبـان    افتد واجب است. شدیاق مطالب خود را دربـاره  علوم و آنچه او را سودمند می

 کند.  غرب نقل می فاریاق و زوجه اش به هنگام گفتگوي آن دو پیرامون وضع زنان در شرق و

او در مرحلـه نخسـت    .هـم غربـی   و هم علیه مظاهر شرقی اسـت و اما انتقادات اجتماعی ا

خواهـد کـه در شـرق     و می بیند که علم و علم آموزي در کشورهاي بیگانه چه رواجی دارد می

ي  افکنـد. او در روزنامـه   نیز چنین باشدآنگاه به جهلی که بر کشورش خیمه زده است نظر می

کند و مردمش را در جریـان اکتشـافات    تشر میي علمی غرب را من خود اخبار تازه »الجوائب«

گذارد. به این هم اکتفا نمی کند راه و روش دست یافتن به ایـن اکتشـافات را بیـان     جدید می

هاي خود هـر چـه را کـه در     نماید. در سفرنامه گرفتن آنها ترغیب می مردم را به فرا کند و می

  از آنهـا آگـاهی یابنـد. او تـاریخ      کنـد تـا مـردم    تـاب تمـام نقـل مـی     غرب دیده است با آب و
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و به وصف خصوصیات جسمانی و روانـی و مواهـب طبیعـی     آورد جغرافیاي بالد بیگانه را می و

  دهـد تـا افـراد ملـت او نیـز آنهـا        بدیهایشان داد سخن مـی  در بیان خوبیها و پردازد و آنها می

کـه  هـا   ورزنـد. ایـن بـدي    شـان اجتنـاب  ها از بدي شان سرمشق گیرند وها از خوبی را بدانند و

دارد عبارتند از رفتار خشکی که غربیان نسبت به هم دارنـد   بر حذر می شدیاق مردم را از آنها

شان را چنین ها خوبی و عدم توجه به غربا و فرو رفتن در خود و دوري از صفا و دوستی. . . اما

  دن، عـدم تفـاخر بـه اثـاث     هاي خیر، به داد ستمدیدگان رسـی  شمارد: انفاق اموال در راه بر می

هـا و نشـر    ، اهتمامشان به مدارس و بنیـاد کـردن چاپخانـه   ها و لباس، توجهشان به بیمارستان

کتب و کشیدن راهها و اصالح آنها و زیبا ساختن شهرها و آگاهی شان از سیاسـت کشورشـان   

 و کشورهاي دیگر. 

را منتشـر   »الجوائـب «که سیاست از اموري بود که شدیاق بدان اشتغال داشت و در مدتی 

نمود با آن دست بـه گریبـان بـود. کـار سیاسـی سـبب اشـتهار و نفـوذ وسـیع او گردیـد.            می

  )746آیتی، ص (عبدالحمید

 ه) 1326-1282م/ 1908-1865قاسم امین ( ـ 

قاسم امین اصال کرد بود. در مصر متولد شـد و در مـدارس مصـر درس خوانـد. سـپس در      

ه مصر بازگشت عهده دار مناصـب قضـائی شـد و تـا مستشـاري      پاریس حقوق آموخت. چون ب

تا پایان عمر در این منصب باقی بود. قاسم امین مسـائل جامعـه    دیوان استیناف مصر فرا رفت

شناخت. از این رو به اصالح آنها اقدام نمود. از مسـائلی کـه در ایـن عهـد سـرآغاز       خود را می

ود. بعضی از متفکرین معتقد بودنـد کـه زن   ي مسائل بود مسئله حجاب و کشف حجاب ب همه

خـود را   باید آزاد شود و در کارها با مردان شریک باشد ولی اینان جرأت آن نداشتند کـه آراء 

به آشکارا بیان کنند زیرا اعتقاد به وجوب حجاب در نفوس مردم نیک استوار بود. تا آنگاه کـه  

بندها و میـان   وم است و بسته در قید وقاسم امین ظهور کرد. دید که زن مسلمان از علم محر
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او و کارهاي اجتماعی مانعی عظیم تا آنجا که حتی وظیفه تربیتی خود را هم نمی تواند انجام 

دهد. و دید که این ناآگاهی مقام اجتماعی او را پایین آورده زیـرا میـان طـرز تفکـر او و طـرز      

و در ایـن   اي آزادي زنـان را سـر داد  اي بزرگ افتاده است. این بود که ند تفکر شوهرش فاصله

و در آن به وجوب تعلـیم زن و کشـف حجـاب دعـوت      »تحریرالمرأه«باب کتابی نوشت به نام 

گروهی علیه او. کتـاب او   ،کرد. مردم در برابر عقاید قاسم امین دو دسته شدند گروهی بر له او

خود باز نیامد، و کتاب دیگـري  ي  و صداي بسیار بر پا کرد. ولی او از اندیشه در بالد عربی سر

ي خـود دالیـل    در رد آراء مخالفان خود نوشت و براي اثبـات عقیـده  » المرأه الجدیده«به نام 

 آرایـد. نثـرش روان و   هاي خود را همواره بـا دالئـل بسـیار مـی     اي آورد. قاسم امین نوشته تازه

ن نمـی نهــد.  ي اعتـدال پـاي بیـرو    سـبکش زیباسـت زیـرا هیچگــاه از جـاده     روشـن اسـت و  

 ) 753 - 752صصآیتی،  (عبدالحمید

شود جهـل زن را برطـرف    علمی زن می رسد قاسم امین معتقد بوده که با ارتقاء به نظر می

  خاطر جهل زنان است.  ه و بیشتر انحراف و فساد جامعه ب کرد

 مصطفی لطفی منفلوطیـ 

هـا و   روزنامـه مصطفی لطفی منفلوطی با فرهنگ ملـل دیگـر آشـنایی داشـت و چـون در      

و چه در موضوعات فاصله گرفت و  مجالت به نویسندگی پرداخت از اسالیب قدما چه در انشاء

یا از تأمالت خود حاصل نمود. از ایـن   عواطف خود را یا از نیازهاي جامعه اقتباس کرد افکار و

   وقـایع دردنـاك زنـدگی الهـام گرفتـه منـاظر عشـق        بینیم در موضوعاتی که از روست که می

نومیدي و مرگ و هر فاجعه و داستان غم آلودي را که بحرانهـاي اخالقـی ایجـاد     بدبختی و و

هـاي عشـق    صـحنه  و نماید. منفلوطی به ادبیات فرانسـوي توجـه نمـود    کرده است ترسیم می

شرافتمندانه و قهرمانیهاي انسانی و سرکشیهاي واال را به عربی ترجمه نمـود. در داسـتانهایی   
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ه هدف اجتماعی را از نظر دور نداشته در آنها تصرف کـرده تـا بتوانـد یکـی از     که ترجمه کرد

 نیازهاي جامعه را بیان کند. 

از جهت تکنیک داستان نویسی، منفلوطی در فرهنگ محدود خود آن عناصري را که او به 

هـایی کـه هـر     عنوان یک داستان نویس معرفی کنـد فـراوان نـدارد. داسـتانهاي او از ویژگـی     

  آیـد   یی پـیش مـی  هـا  موقعیـت  انی در ادب امروز باید داشته باشد عاري اسـت. چـه بسـا   داست

  مـوجز   آنها نتایج مهم عـاطفی بگیـرد و حـال آنکـه بـا چنـد عبـارت خنـک و         تواند از و او می

توصیف بدبختی به صـورت مـادي آن    گذرد. اما در بیان خبرهاي کوتاه و ساختگی از آن می و

 بس.  شخصی و رقت قلب اوست و این ثمره تجارب و دهد استادي به خرج می

گوییم در ادبیات جهانی بعضـی از نویسـندگان شهرتشـان بـه      در باب اسلوب منفلوطی می

و هـم در اعصـار بعـد،     شوند عمق تفکر وجودت معانی است اینان هم در عصر خود نام آور می

شهرتشـان   محـدود و تأثیرشـان   بعضی اهمیتشان تنها در سـبک نگـارش آنهاسـت از ایـن رو    

عارضی و تألیفاتشان متعلق به ملت خودشان است که چون به زبان دیگـري نقـل شـود ارزش    

و منفلوطی از این دسته نویسندگان است. اسلوبی را که برگزیده بـود   دهد خود را از دست می

 برد. ن سرحد ارزشهاي جاویدان انسانی فرا تعظیم و تقدیر معاصران را برانگیخت ولی او را تا

  شک نیست که منفلوطی اسلوب خود را در نثر دوره عباسـی یافـت. او زیبـایی نثـر خـود      

 ابن مقفع و موسیقی کالم عبدالحمید و روانی نثر جاحظ اقتباس کرده بـود  را از عبارات مطرد

مواقع تحریض و تشبیهات و صـوري را کـه از صـمیم     آنگاه حوادث غم انگیز، لحن خطابی در

نوشت.  و جمادي گرفته بود بدان در افزود. منفلوطی با قلب و عقیدت خود میطبیعت انسانی 

اي از دلـش را   ي رقیق اوست. در هر یک از عبارات او پاره عاطفه او مشحون از روحیات و انشاء

به ودیعت نهاده، دلی لبریز از اخالص، دلی سراسر عشق به وطنش به اجتماعش و به دیـنش.  

هاي او را با وجود برخی لغزشها در خواننده اثري عمیق اسـت و علیـه    از این روست که نوشته
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کنند، برهانی قاطع. نثر منفلوطی مـدتها سـر مشـق     کسانی که نثر عربی را به جمود متهم می

در نویسندگی بـاب نـوینی    خواستند در شمار نویسندگان در آیند. آري، او جوانانی بود که می

 )768گشود. (عبدالحمیدآیتی، ص 

در بعضی از کالسها واژه عشق از حـب   گیرد و جاي هم قرار می ز این واژه عشق و حب درا

 اشد. ب میها  گیرد که انحرافات جامعه از همین بیان اشتباه واژه سبقت می

  یک اثر منظوم از آثار هـومر شـاعر یونـانی اسـت در حـدود شـانزده هـزار بیـت،         » ایلیاد«

بردي میهنی. خالصـه آنکـه پـاریس پسـر پریـام پادشـاه       ي ن حادثه سرود، در 24و منقسم به 

رود. منالس را زن زیبایی است به نـام هلـن کـه     تروانزد منالس پادشاه اسپارت به مهمانی می

برد. منالس با مردم میهنش  فریبد و همراه خود به کشورش می پاریس عاشق اوست و او را می

میان آگاممنون سـردار یونـانی و اخیلـوس    کنند. آنگاه  جنگ تروا را آغاز می خشمگین شده و

و ملـت خـود    گیرد آید. اخیلوس از جنگ کناره می که از سپهساالران اوست اختالفی پیش می

هـاي فـراوان    هـا و مصـیبت   چـون یونـان دچـار محنـت     نماید. و ي شکست رها می را در عرصه

رسـد.   قتـل مـی   فرستد کـه بـه   اخیلوس دوست صمیمی خود، پاتروکل را به نبرد می شوند می

و شهر تـروا را پـس از ده سـال نبـرد      شکند اخیلوس به انتقام دوستش سپاه تروا را در هم می

گشاید. در ضمن بسیاري از حوادث فرعی از طرز معیشت مردم و اوضاع شـهرها و رسـوم و    می

 در آورده را بـه صـورت دایرةالمعـارف زمـان خـود      »ایلیـاد « صنایع و علوم را آورده و عادات و

ي  ي میهن دوستی و تعالیم همه جانبـه  عاطفه ارزش ادبی و جهت شیوایی و از »ایلیاد«است. 

تواند عنوان شـعر جاویـدان جهـان را بـه خـود گیـرد. سـلیمان         انسانی، به حدي است که می

البستانی از این همه مزایا غافل نبوده و آن را به صورت منظوم، بـا اوزان و قـوافی مختلـف در    

ــت دقــت   ــه    نهای   را نخســتین بــار،  »ایلیــاد«ي  و امانــت ترجمــه کــرده اســت. او ترجم

اما دیري نپاییـد کـه کوشـید تـا آگـاهی       آغاز کرد آن به زبانهاي اروپائی هاي جدید از ترجمه 
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 برآید. بستانی در نظم »ایلیاد«ي  ي ترجمه اي برساند که از عهده خود را از زبان یونانی به پایه

ي او از نظر ادبـی یکـی از آثـار گرانبهـاي      موشحات تقلید کرده. ترجمهاز سرایندگان  »ایلیاد«

 گاهی از تعقید و آشفتگی خالی نیست.  ادب عربی است، هر چند گاه

سلیمان البستانی براي آنکه ترجمه اش همگان را سود افتد به شرح مشـکالت آن اقـدامی   

  افیـائی و سـنن جنگـی    به واجب کرده است. این شرح شـامل معـانی پیچیـده و نامهـاي جغر    

و اخالقی و اساطیر و عقاید دینی یونانیان در باب خدایان است. همچنین بستانی ادب یونـانی  

  را با ادب عربی از حیث معانی و طرق تعبیر مقایسه کرده و بسیاري از عادات و رسـوم یونـانی   

ــوادر دو ملــت را آورده و  ــی و اســاطیر و ن   ظــر کــرده در مســائل اجتمــاعی و فلســفی ن و عرب

 »ایلیاد«ي  و اینهاست که بر ارزش این مقدمه افزوده است. بستانی در مقدمه و شرح و ترجمه

  دارد اطالعـات وسـیع   ناقدان ممتاز می نشان داده که الحق ناقدي تواناست. آنچه او را از دیگر

 )773آیتی، ص دذوق سرشار اوست. (عبدالحمی قدرت کنجکاوي و و 

(الرابطـه   گـروه  حداد، ویلیام کتنسفلیس، رشـید ایـوب ونـدره حـداد    عریضه، عبدالمسیح 

  و الحـاد و تـالش    بیماري سل زندگی انباشته از کفـر 1931را تشکیل دادند. در سال  القلمیه)

  تـو اي جبـران عشـقت     کـرد:  جبران به خود خطـاب مـی  -را پایان داد از پی امیال جسمانی او

اي زیـرا تـو از ایـن     ان به بیماري حرف مبتلـی شـده  مذبح شهوتت فدا کردي. تو اي جبر بر را

اي از سـخن   خواهی آن را حلـه  اي و اکنون می همه ضعف بشري که در تو حلول کرده شرمنده

   ي رنگارنگ بپوشانی. سـخن زیبـا، زشـتی را تـا حـد زیبـائی فـرا نمـی بـرد         ها شادمانی زیبا و

همـان خداونـد اسـت نبایـد شـهوات       اي که عشق به ناتوانی رنگ توانائی نمی زند. اگر گفته و

(عبدالحمید آیتی، » و لذات حیوانی را ناموس حیات بشمارد. جسمانی را به به خدائی برگزیند

 )  775ص
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 گوید اگر عشـق خداونـد   می دهد و این مبحث جبران خلیل جبران جواب خودش را می در

وجـه شـده کـه    کنیم در اصل ایشان مت است پس چرا عشق را شهوات جسمانی هم خطاب می

عشق و حب درسـت اسـت کـه معنـاي دوسـت       نباید این دو واژه را در جاي یکدیگر بکار برد

باشد و عقالنی، با ثبات و استمرار  دهد ولی این حب است که همان (حب الهی) می داشتن می

احساسـات   تحریـک عواطـف و   دارد ولیکن آن دوست داشتن و تمایل به شـهوات جسـمانی و  

تی و مقطعی است و ثبات ندارد و از طرفی عقالنی نیست. در دوره معاصـر  عشق است که موق

بخـاطر اینکـه اشـعار آنهـا      ،شـود بخصـوص شـعراء    واژه عشق زیاد در جوامع زبانزد مردم مـی 

  نماینـد،و احساسـات جوانـان     احساسی و خریدار بیشتر داشته باشد از واژه عشق اسـتفاده مـی  

  متر دخیل است انحرافـات و مفاسـد کثـرت پیـدا کـرده      را تحریک و چون در این واژه عقل ک

و آمار طالق در بین افرادي که ازدواج کرده اند در مدت کمتر از دو سال زیاد شده است زیـرا  

معیـار   و کنـد  ینـد بـا آن ازدواج مـی   ب می شخصی عاشق که عشق خود را در زیبایی زیبارویان

 فرمایـد:  کند و امام صـادق(ع) مـی   بیان میاصلی قرآن که همان حب است و هم کفو بودن را 

اخالق معیار اصلی است. و خداوند قسم خورده اگـر کسـی معیـارش غیـر از اینهـا       -2دین -1

کند و از آنجـایی کـه دسـت بـاالي دسـت       کنداین موعظه را رها می باشد امیدش را ناامید می

زنـد   چیز را به هم میبسیار است و زیبارویانی دیگر هم هستند به محض مشاهده مجدد همه 

  مقدمه   –منیه المرید -(شهید ثانی تا با دیگري ازدواج کند. 
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  بخش چهارم:
  

حب و عشق در ادب عرفان با گرایش به آثار ابن 

 عربی، حافظ، شبستري
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  مقدمه

ابـن عربـی، حـافظ و     دگاهید ی، و بررسدر ادب عرفان حب و عشق  تیماه یقبل از بررس

با بررسی آثار به جاي مانده از این اشخاص ، به طـرز تفکـر ، دیـدگاه و    ، الزم است شبستري 

ایده هاي ایشان درباره موضوع عشق و حب پی برده و بـه مقایسـه تطبیقـی آنهـا بـا یکـدیگر       

  بپردازیم

با توجه به حجم آثار و اظهار نظر ها در مبحث حب و عشق ، کفه تـرازو بـه سـمت محـی     

الدین عربی سنگین شده است و دیدگاه سایرین تحت الشعاع و یا برگرفته از نظـر وي دربـاره   

  حب و عشق می باشد.
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  فصل اول: حب و عشق از دیدگاه ابن عربی

  آشنایی با ابن عربی ـ

 بن علی بن محمد بن العربی الطـائی الحـاتمی   ابوعبداهللا محی الدین محمدنام ابن عربی، 

  می باشد.  از نوادگان حاتم طائیاست و 

  واقـع شـده اسـت.     شهر مرسیه در جنوب شـرقی انـدلس   اوت) در 7رمضان ( 27 تولد وي

  فان شده بود. او زندگانی خود را پیش هـ .ق وارد طریقت عر 580و به تصریح خودش در سال 

  ).185، ص 1و ج  425، ص 2، ج ابن عربیت می نامد. (یزمان جاهل از ورود به طریقت،

ـ  «در غـرب بـه    شـتر یب یکرده اند. ول یاو را ابوعبداهللا معرف هیکن   و در شـرق   »یابـن العرب

 ،يعنوان معروف و لقب مشـهور و  یاست، ول اریاست. القاب او بس افتهیشهرت  »یابن عرب«به 

  است.» اکبر خیش«عنوان 

به نام و معروف عصر خـود بـوده    ياو در اصالت و نجابت، علم و زهد از خانواده ها خاندان

بخشنده سرشناس عرب بوده است. او از نوادگـان عبـداهللا بـن     ،ییحاتم طا يو ياند. جد اعال

  است.» بن حاتم يعد«القدر  لیجل یحاتم، برادر صحاب

عمـر   نینخسـت  يشد و پس از گذراندن سال ها يسپر هیدر مرس یابن عرب یکودک دوران

همـراه بـا خـانواده اش بـه شـهر       يهجـر  568در سـال   ،یخود، در زادگاهش در هشت سالگ

سال در آنجا ، ماندگار شـد. دروس   یو تا س افتیاندلس در آن زمان انتقال  تختیپا ه،یلیاشب



 
 

 بخش چهارم: حب و عشق در ادب عرفان با گرایش به آثار ابن عربی، حافظ، شبستري  249 

 هیـ اول تیو ترب میتعل ب،یترت نی. بدافتی یو ادب ینیکامل د تیکرد و ترب لیتحصرا  یمقدمات

رفت، نخست، قرآن را را  یبه شمار م یکه در آن زمان از مراکز بزرگ علم ه،یلیاو در شهر اشب

و سپس در محضر استادان و مدرسان ماهر به کسـب ادب،اخـذ    اموختیهفتگانه ب يقرائت ها

  علوم و معارف زمانش، همت گماشت. يارشته ها و شاخه ه ریسا يریو فراگ ثیحد

  درآداب يبـه زود  ،يو دراثـر هـوش و اسـتعداد فطـر     یربـان  تیـ و عنا یاز برکت الهـ  يو

  .دیهمگان گرد يو معارف عصرش، سرآمد اقران و انگشت نما 

وقـت خـود را بـه تفکـر،      شـتر یعرفان وارد نشده بـود، ب  قیکه هنوز به طر یزمان یعرب ابن

باصفا و خرم، بـا خـدم    يو در سبزه زارها و شکارگاه ها دیگذران یدل م يسرودن شعر، تماشا

  پرداخت. یو شکار م دیو حشم، به ص

جهـان   يفراسـو  يتپنده و در جسـت وجـو   یدل يدارا یاز همان آغاز نوجوان نیالد ییمح

عرفـان جـو داشـت.     يا شـه یو اند جـان یپره یو عواطف یبیغ قیتشنه حقا یبود و روح يماد

 یزد و حـاالت و مکاشـفات   یدر درونـش سـرم   یعرفان نشیب يهارهکذر، جوانه نیچنانکه درا

ـ   يشـد. سـرانجام بـرا    یم گرانید یداد که سبب شگفت یدست م شیبرا در دوران  یابـن عرب

آمـد،   لیـ رخ داد و او بـه مقـام کشـف و شـهود نا     يمعنو یپدر، تحول اتیو در زمان ح یجوان

ه) 595(م  یرشد قرطبـ  دابنیر،ابوالولیکب لسوفی. شهرتش به گوش فافتیمقام اشتهار  نیدرا

  داد  يرو ،یخیمالقـات مهـم تـار    نیعالقه مند شد و ا نیالد یی. ابن رشد به مالقات محدیرس

راه عقل و برهـان   رویو پ ندهینما ،یکیبوده است:  یراه و روش ندهیدو رجل هرکدام، نما نیو ا

قرن اسـت کـه افکـار اهـل      نی. ابن رشد، چندانیکشف و ع قیطر فتهیو ش ندهینما ،يگریو د

  هم قرنهاسـت کـه انظـار اهـل کشـف      یاستدالل و برهان را، به خود مشغول داشته و ابن عرب

 قـت، یطر روانیعارفان و پ ریمانند سا یرا به خود مجذوب کرده است. شاهکار ابن عرب انیو ع 

  روزگـار را بـه نمـاز     وسـته یبوده و پ رونیخود اوست که از صورت معمول و متعارف ب یزندگان
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مراتـب   درآنهاآمده، که  یم لینا زین یگذرانده و به مشاهدات یامیاول ارتیو ذکر و مشاهده و ز

  شده است. یبراو آشکار م بیعالم غ

 هیـ کنفس وتز بیو عبادت و تهذ اضتیجداً به مجاهدت و ر ،یاله قیپس از ورود به طر او

 یروح همت گماشت و به کسب معارف عارفان و به مطالعه آثـار آنـان پرداخـت و بـه فتوحـات     

ـ     یعـارف  ،يرا مشاهده کرد و بـه زود  یو مبشرات عیآمد، وقا لینا  ،یبلنـدآوازه گشـت. ابـن عرب

زش و اجتهـاد  و تفکر و تأمل در آفاق و انفس، در مراحـل سـلوك و آمـو    يمعنو ریعالوه بر س

 ارتیـ از آنان به قصـد ز  یمالقات کرد. برخ ياریو سالکان و عارفان بس خیخود، با مشا یعرفان

عرفان از جمله احوال و مقامات و آداب مربـوط بـه    لیشده بودند. او در مسا هیلیوارد اشب ،يو

  مجادله ومعارضه پرداخت. اناًیبه گفت وگو و مباحثه و اح خیو سلوك با آن مشا ریس

از اهالی مسـکوك ازدواج   مریم بنت محمد بن عبدونبا زنی به نام  هـ . ق 598او در سال 

واقـع شـد کـه او را در     ربیع الثـانی  28در روز و سالگی در دمشق  78وفات او در سن  میکند

  دفن کردند.دامنه جبل قاسیون 

  ادبیـات، حـدیث  نامدار بـه آمـوختن قرائـات هفتگانـه،      در اشبیلیه، ابن عربی نزد استادان

 خـود  آثار تدریس ي پرداخت و تنی چند از استادان به وي اجازه و دیگر دانشهاي زمان خود 

 .دادند را

خود بهره  ابن عربی در مراحل سلوك و آموزش و اجتهاد عرفانی خود از شیوخ نامدار عصر

در جاهـاي   این شـیوخ را  گرفته و زمانی را در خدمت آنان گذرانده است. وي احوال و مقامات

 فـی  القـدس  روح ي رسـاله  خـود  ي کنـد و نیـز در دو نوشـته    پراکنده از فتوحات وصف مـی 

کنـد. در رسـاله    خود را با آنان تصویر می روابط و ایشان اوصاف الفاخرة الدرة و النفس محاسبۀ

 برد است، نام می ایشان دیدار کرده با که شیوخی از تن 54 از القدس روح
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  بـرده.   ظاهراً در شـهر ملطیـه در آنـاتولی بـه سـر مـی       ق، ابن عربی616- 612در سالهاي 

کرد و تا پایان عمر در آنجا اقامت گزید و جز  م، ابن عربی عزم سفر به دمشق1223ق/620در 

 بنیـادي  کتـاب  دوم ي را ترك نکرد. وي در این شهر نسـخه  براي سفري کوتاه به حلب، آنجا

  د، بـو  کـرده  آغـاز  مکـه  در م1203/ق599 در را آن اول ینسـخه  نوشـتن  کـه  را فتوحات خود

نیـز   ). کتاب مهم دیگر ابن عربی فصوص الحکـم 4/553رسانید (ابن عربی،  ق به پایان636در 

 .در همان شهر دمشق نوشته شده بود

بـه   دوران زندگانی ابن عربی در دمشق، دوران شـکوفایی و آفـرینش فکـري و روحـی وي    

  رود.  شمار می

پرداخت تا سـرانجام در   اضتیو عبادت و ر فیو تصن فیعمر به کار تأل انیتا پا او همچنان

نـوامبر   16ق. برابـر بـا   638االخر سال  عیو هشتم ماه رب ستیدر شب جمعه ب یسالگ78سن 

 هیـ رفـت. جسـد او درقر   ایـ از دن روانشیـ وپ شـان یخو انیـ م. در شهر دمشق، در م1240سال 

عارفان و ارادتمندان  ارتگاهیز زیدفن شد و آرامگاه او هم اکنون ن ونیدردامنه کوه قاس هیصالح

  درقسمت شمال شهر دمشق واقع و مشـرف برشـهر اسـت. معـروف اسـت       ونیاوست. کوه قاس

  کوه است. نیکه غار اصحاب کهف درا

و از نوادر اعصار است، کـه بـدون شـک     یتبار انسان يها یاز شگفت یبه راست نیالد ییمح

 فـات یو تعداد تأل دیدانش، وسعت اطالعات،کثرت اسات یدر فزون یکس یعرفان اسالم خیدرتار

  رسد. ینم يو هیو ما هیبه پا

  آثار ابن عربی ـ

ابن عربی به راستی از پرمایه ترین وپرکارترین نویسندگان است و هیچ یک از نویسـندگان  

  جهان اسالم، از قبیل کندي، ابـن سـینا و غزالـی درکثـرت تـألیف و تصـنیف بـا وي برابـري         

نمی کنند. موضوع اصلی رساالت وي، عرفان و حاالت و واردات و تجـارب قلبـی اوسـت، ولـی     
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علوم دینی اعم از حدیث، تفسیر، سیره، فقه و نیز علومی از قبیـل کیمیـا   درعین حال، تمامی 

 .وجفر و نجوم و حساب جمل و همچنین شعر را، دربرمی گیرد

او با خلق آثار بسیاري، بنیاد یک نظام فکري کامل و شـاملی را براسـاس تجـارب عرفـانی     

ست. دریـک کـالم بایـد    استوار ساخت. که هنوز هم محور بینش هاي عرفانی درجهان اسالم ا

  .گفت، که عرفان نظري با آثار وي نظم و کمال نهایی خود را، به دست آورده است

 290هــ . ق از   632او طی اجازه روایت کتبش به الملـک المظفـر ایـوبی در سـال      خود 

  ابـن العربـی،    اما عثمان یحیی نویسنده تـاریخ و طبقـه بنـدي آثـار    . نوشته خود نام برده است

در اینجا به بعضی از کتبی که از وي به چاپ رسیده عنوان اثر را آورده است.  800ش از نام بی

  :شود است اشاره می

معروفترین اثر تفصیلی ابن عربی، الفتوحات المکیۀ و مهمتـرین اثـر مجمـل او را فصـوص     

الحکم دانسته اند. از خصوصیات آثار ابن عربی در آمیختن نظم و نثر، به خصوص، در فتوحات 

  کنـد.   است و این درآمیختگی کار فهم و درك مطلب و توالی منطقـی مباحـث را دشـوار مـی    

نی تمثیلی و سخت آمیخته با اشاره و کنایه است و دریافت این اشـارات  زبان او در فصوص زبا

کند. (سخن عشق،  و کنایات و ارجاعات در حوزه عرفان کار را از فهم فتوحات نیز دشوارتر می

  فاطمه طباطبایی)

  دیگر آثار ابن عربی عبارتند از:

  . االحادیث القدسیه1

  ل طریق اهللا من الشروطکتاب االمر المحکم المربوط فیما یلزم اه -2

  الدوائر . انشاء3

  . تاج الرسائل و منهاج الوسائل4
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  . تحفۀ السالکین5

  التجلیات االلهیۀ -6

  . تحفۀ السفرة الی حضرة البدوة7

  فی اصالح المملکۀ االنسانیۀ . التدبیرات االلهیۀ8

  األفالك (یا) لطائف االسرار . تنزل االمالك من عالم األرواح إلی عالم9

  . التنزالت اللیلیۀ فی أحکام اإللهیۀ10

  التنزالت الموصلیۀ فی أسرار الطهارات و الصلوات و األیام األصلیۀ .11

  توجهات الحروف .12

  . دیوان شیخ االکبر (یا) الدیوان الکبیر13

  الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن . رحمۀ من14

  . رسالۀ فی معرفۀ النفس و الروح15

  محاسبۀ النفس القدس فی . روح16

  . شرح کلیات الصوفیۀ و الرد علی ابن تیمیه17

کـه   عربـی  فتوحات المکیۀ فی معرفۀ االسرار المالکیۀ و الملکیۀ (مهم ترین کتاب ابن .18

راه القا و الهـام و فـرود آوردن    علم الهی دانشی است که خداوند ازگوید:  خودش درباره آن می

  او در ایــن کتــاب از آن بهــره گرفتــه اســت. آموزانــد وروح االمــین در دل انســان آن را مــی 

  )456، ص 3، ج ابن عربی(

  . فصوص الحکم و خصوص الکلم،19

  دیدگاه اندیشمندان درباره ابن عربیـ 

ـ   سندگانیاغلب مورخان و نو را درجرگـه   يو عه،یوشـ  یاعـم از سـن   ،یشرح حال ابـن عرب

را از  يو ه،یامام عهیاز بزرگان ش یبعض ان،یم نیاهل سنت و جماعت قرار داده اند. درا يعلما
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 يو ه،یلیاسـماع  عهیپنداشته اند. ش عهیاز اهل سنت، او را ش يمتعصب دانسته و عده ا انیسن

 عهیاز بزرگـان وسرشناسـان شـ    یو از حجج خود به شمار آورده اند. بعضـ  نستهدا یلیرا اسماع

 يرار کرده اند. قائالن به اثناعشـر بودنش اص يپنداشته، دراثنا عشر عهیرا ش يز،وین هیاثناعشر

ادعا و ادله وشواهد مطـرح شـده    ن،یهستند. پس از ا ياثناعشر عهیبزرگ ش يبودنش، از علما

  .ردیگ یقرار م یبررس داز جانب آن بزرگان مور

ج  ان،یـ االع اتی(وفدیـ آ یبرم نیالد ییآنچه از عبارات ابن خلکان مورخ معاصر مح برطبق

  )  11، ص 7

نکرده، بلکـه خـود بـا اسـتناد بـه       يرویاز ائمه اربعه سنت پ کی چیاز ه یفقه لیو درمسا

چهـره درخشـان    ،یابن عربـ  نیالد ییمح پرداخته است.( یکتاب، سنت و اجماع به اجتهاد م

  )492ص  ،یعرفان اسالم

 چگـاه یه ،ی: ابـن عربـ  سدینو یم زوتسویپروفسور ا یشناس و عرفان پژوه نامدار ژاپن اسالم

کـه   یعرفـان -یاش دردوره بلـوغ عقلـ   یامـا آراء فلسـف   امد،یدرن عیتش نییبه آ یبه گونه رسم

بـا روح اسـالم    ریچشـمگ  يشگفت آور او در عالم مثال اسـت، بـه نحـو    یحاصل تجارب کشف

ترجمـه دکتـر    زوتسـو، یکوایه یتوس ،یابن عرب شهیو اند ی. (زندگستسازگار ا یعیو ش یرانیا

  )72 نیفرورد ،یفرهنگ هانیک ،یهمت ونیهما

کـه ابـن    دیـ د میخـواه  م،یژرف بنگر ي: اگر با نظرسدینو یم یبیکامل الش یمصطف دکتر

دکتر  ع،یالتصوف و التش نیالصلۀ ب گرفته است.( عهیتفکر خود را از، ش یاز مبان ياریبس یعرب

  )376ص  ،یبیکامل الش یمصطف

 يمبـاد  یاز جهـت اشـتمالش بربعضـ    »هیـ فتوحات مک:«سدینو یاز محققان معاصر م یکی

 نیاز مباحث مذکور درا یهم دربعض عهیعارف ش کیاگر  یقابل مالحظه است و به قول عه،یش
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 ینوشته اسـت تفـاوت   نهیزم نیدرا خیبا آنچه ش دیشا سد،یبنو يزیخواست چ یم میکتاب عظ

  به نقل از کربن) 120و  119صص  ران،ی. (دنباله جست و جو در تصوف اافتی ینم

 دیـ با یکربن معتقد بـود کـه هـر عـارف     ي: هانرسدینو یم یانیآشت نیالد دجاللیس استاد

(ع) بـه   یاسـت و علـ   تیـ درکلمـات اهـل ب   تیـ و اساس وال هیکه پا نیا لیباشد، به دل عهیش

عتـرت کـه عامـه و خاصـه ازخـاتم       ثیاست. و مطابق احاد اءیواالل اءیمحققان، سراالنب حیتصر

بـر   امت،یاز اعصار، تا ظهور ق ياز اقطاب وجود درهر عصر یکینقل کرده اند،  اءیواالول اءیاالنب

انـد و خـاتم    هیـ مطلقـه محمد  ایـ خاصه  تیو خاتم وال تیمقام ختم يتجدد افراد، دارا لیسب

 امـت یسـاعت وق  طیوجود او، از شرا ات،یروا حیموعود(ع) است، که به تصر يمهد تیکمال وال

، خالفـت  »االرض قسطاً و عدال... مألی...  فهیاهللا خل ان«مرتب  یحضرت ختم حیاست وبه تصر

دربـاره   ینکـات  السـالم بالواسـطه اسـت.(    همیعلـ  يائمه هد گریو د یمانند خالفت مقام ختم

  )  32، ص 17شماره مسلسل  شه،یاند هانیک هیفلسفه و عرفان، نشر

 یکه معتقدند ابن عرب عهیبزرگ ش شمندانیاز عالمان و اند یکه: برخ نیقابل توجه انکته 

 -اسـت  هیـ امام دهیاز مطالب او، خالف عق ياریدانند ظاهر بس یکه م نیبا ا -بوده است عهیش

 هیـ : چـون در شـام تق  دیـ گو یمـ  ينوراهللا شوشـتر  یقاض«دانند، از جمله  یم هیعلت آن را تق

اکبـر مجبـور بـوده اسـت کـه       خیرا نداشت، لهذا ش عیجرأت دم زدن از تش یبود و کس دیشد

  )322روح مجرد، ص  .»(دینما ریعامه س قیو در کتب خود بر طر دیخود را کتمان نما يوال

: سـد ینو یمـ  یاول) در پاسخ به انتقاد مالمحمد طاهر قم ی(مجلس یمجلس یتق مالمحمد

عبـاس بـر    یبنـ  يبـود کـه خلفـا    یچـون زمـان   ،يدیشد هیدر مصر، تق نیالد ییدر زمان مح

اگر شما  یزمان نی. در چندندیرا به قتل رسان عهیاز صد هزار ش ادهیغلبه نمودند و ز هیلیاسماع

جماعـت را مقتـدا    نیـ ا چکسی. قطع نظر از آن که، همیکرد یم هیتق نیا زا ادهیز م،یو ما بود

 يشـوا یمقتـدا و پ » الحکمۀ ضالۀ المـؤمن «دانند  یرا خوب م شانیدانند. سخنان خوب ا ینم
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از فتوحات  عی) آثار تش66ص  ح،یاصول فصوص التوض دانند.( یرا م يخواص و عوام، ائمه هد

 ثیو حـد  عه،یمـذهب شـ   قـت یحقفرموده بـر   حاتیتصر ریاو ظاهر است و در رساله انشاءالدوا

 یمعن نیعشر گفته، و شرح ا یرا شرح کرده و مذهب حق را مذهب ائمه اثن »یستفترق امت«

 یکـه اسـام   دمیـ کرده است و شرح مکاشفات خود کرده که در عالم مکاشـفه د  رهیدر چند دا

 هیـ ققدس، مکتوب بـود. و اگـر بـه واسـطه ت     ریاز حضا کیالسالم بر هر  همیعل نیائمه معصوم

  .ستیکرده باشد، دور ن ایمدح اشق

  کـردن   يرویـ (ع) و پیبـردن نـام علـ    ،يقمـر  يصدر اسالم تا قرون هشتم و نهم هجـر  از

) نیـ (خـارج از د  ی(ع) را رافضیخاندان عل انیعیشده و ش یجرم محسوب م ،ياز خاندان علو

  السـالم   هیـ مـوال عل  روانیـ مناسـب بـود، کـه پ    يا هیرو هیتق ،يزمانه ا نیشمردند. در چن یم

 ،ياریـ بهروز صـاحب اخت  ،يبه خاندان علو هیارادت و اعتقاد صوف ساخت.( یدور م بیرا از آس

  )174، ص 51شماره  شه،یاند هانیک

السالم، باطناً از اصـحاب   همیمعاصر ائمه عل هی: صوفسدینو یسها م یمنوچهر صدوق استاد

 ز،یـ و به متن واقع ن هیبوده است از تق یآنان، ناش يآن بزرگواران بوده اند و عدم انتساب ظاهر

 ی(ع)، منـوچهر صـدوق   تیبا ائمه آل الب هیصوف ينسبت سلسله ها احتمال موجود است.( نیا

  )11، ص 49شماره  شه،یاند هانیسها، ک

  بود. اصـوال در صـدر اول    کینزد عیبه تش اریبس نیالد یی: محدیفرما یم ییطباطبا عالمه

  داشـت، و غالبـاً بزرگـان از علمـا و عرفـا       يگـر یصـورت د  عیمسـأله تشـ   ن،یشیپ يو زمان ها

کردنـد،   یم یکردند، و سع یم هیناچار از نقطه نظر ضرورت تق یبوده اند ول عهیش قتیدر حق

  نگـردد در خـود حفـظ کننـد.      یخارج يکه مصادم با مزاحمت ها يطوررا به  قتیکه آن حق

 ه،یـ داشتند و از اشاعه اش مگر به رمز و اشـاره و کنا  یخود را نگه م یو لذا با کتمان، به شکل

  )263ص  ،ییعالمه طباطبا ادنامهیمهر تابان،  کردند.( یم يخوددار
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ـ   رامونیگوناگون در پ يها ي: داورسدینو یم یآمل ياهللا جواد تیآ از صـاحبان   یابـن عرب

است که در نوشـتار   یفقط مدح و قدح ای ينزد عده ا يو تبر یتول اریمذاهب فراوان است. مع

طـرح فـروع    تیفیآن گروه، فقط ک شیمدح و ذم پ زانیکه م نیشود، چه ا یم دهید سندهینو

 لیطرح مسا تیفیهمانا ک ار،یمع نیمهمتر ،ياست. اما نزد عده ا یفرع ییو استنباط رأ یفقه

کرد که دور از فهـم تـوده مـردم     يزیر یپ يتوان طور یاست، چون آنها را م يو اعتقاد یاصل

ها از نظر  يدر داور دیعصر خفقان و عصر اختناق را، هرگز نبا رایمصون باشد، ز هیبوده و از بق

در مکتـب ابـن    یاسـالم  لیمسـا  نیتـر  یاساس یبررس ق،یعم ارین معیدور داشت. باتوجه به ا

 قیدق ياهل تسنن مطرح نشده، بلکه بر مبنا يآنها بر مبنا چکدامیدهد که ه ینشان م یعرب

  .)صی، با تلخ82ص  ،یآمل ياهللا جواد تیآ د،یتوح يآوا شده است.( يگذار هیپا هیامام

 یامر خود سـن  يبدون شک در ابتدا ،یعرب نیالد یی: محسدینو یم یتهران ینیحس عالمه

. مدرسـه  افتهینشو و نما  ن،ییآ یو خاندان سن یو شهر سن یدر حکومت سن رایمذهب بوده، ز

جلد کتاب  کی یمملو از کتب عامه بوده، حت ش،یبوده و کتابخانه و کتاب ها یو مکتبش، سن

  قـدم زد   یو تعـال  ریچون روز بـه روز در راه سـ   یشده است. ول ینم افتیدر تمام شهر،  عهیش

   قیکم کـم بالشـهود و الوجـدان حقـا     ست،ینگر عتیانصاف و قلب پاك، به جهان شر دهیو با د

 انیعیش نییو از فدو نیموحد نیو از مخلص دیرا در یجاهل تیو پرده تعصب و حم افتیرا در

 يو ابـراز بغـض و عـداوت بـا خلفـا      عهیاسـم شـ   ۀاالمر،ی(ع) شد. غانیرالمؤمنیدر محبت به ام

 یم ادآوری سوگمندانه)صیبا تلخ 333روح مجرد، ص  او در آن زمان، محال بود.( يغاصب برا

 هیـ در اندلس، مفسر و شاعر و دانشمند بلندپا عهیش يچهره ها نیاز برجسته تر یکیکه  میشو

   دیبـه قتـل رسـ    ،يگـر  عهیبود و به اتهـام شـ   یق) است که هم عصر ابن عرب658» (ابن ابار«

اسـالم در غـرب،    مانـده اسـت.(   يبر جـا  یاثر علم ازدهی ،ياو را آتش زدند. از و يو کتاب ها

  )282ص  ،یآل عل نیدکتر نورالد
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ابـن  «تـوان از آن جملـه بـه     یمـ  زیـ داشـته اسـت و ن   ارینمونه ها بسـ  نیاندلس ازا خیتار

انـدلس اشـاره کـرد کـه بـه دسـت        عهیشـاعر شـ   نیو بلندنام تـر  نیق) مشهورتر362(»یهان

  )  286ص  ،یآل عل نی. (اسالم در غرب، دکتر نورالددیمخالفانش به قتل رس

 یکـ یق) 524مرت (بـود کـه دربـاره ابـن تـو      يبه قدر یاز آن مهمتر، شدت خفقان مذهب

انـدلس   کـرد.(  یاظهار نمـ  يزیچ یبود، ول عهیگفته اند درباطن ش نیموحد نیسالط هازسلسل

  )164ص  ،یتیآ میدر اروپا، دکتر محمد ابراه نیحکومت مسلم ای

ـ    نیـ پـس از ا » روضـات «صاحب  ،يمحمدباقر خوانسار رزایم    یبـه بزرگـ   یکـه ازابـن عرب

کند و او را از جمله اعاظم و ارکان عرفا و اربـاب مکاشـفه و صـفا و ازبزرگـان      یم ادیو احترام 

 عهیشـ  ياز علمـا  يعـده ا  فـه، یطا نیا ریبرخالف سا«نگارد:  یم نیشمارد، چن یم فهیطا نیا

  .)صی، با تلخ51، ص 8روضات الجنات، ج  قائل شده اند.)( یابن عرب عیبه تش هیامام

ـ    » مناقـب «شارح  یخلخال يموسو دصالحیس    يعـده ا  گـران، یو د یمنسـوب بـه ابـن عرب

  ينـوراهللا شوشـتر   یو قاضـ  يمحمـد اخبـار   رزایم ،ییبها خیاز جمله ش عهیبزرگ ش ياز علما

و محـدث   یقمـ  دیسـع  ی) قاضـ یاول (محمـدتق  یمجلس ،یکاشان ضیف ،یابن فهد حل زیو ن 

  )94شرح مناقب، ص  قائل شده اند.( یربابن ع عیبرد که به تش یرا نام م يریجزا

 خیو مذهب شـ  نیتحت عنوان د ق،یاز آراء و انظار ارباب تحق یبرخ »ۀاالممیهدا« درکتاب

کتاب نقل نشده اند. عالقه منـدان را بـه مطالعـه     نیدرا شیاکبر آمده است. نظر به عدم گنجا

  رضـانژاد،  نیفصـوص الحکـم، غالمحسـ    ریـ شرح کب ایاالمم  ۀی. (هدامیده یآن فصل ارجاع م

  مقدمه.)   13-25ص  

رو  نیـ از ا م،یافتیـ  یآگاه ن،یباره، از مقاالت و استدالالت سه عالم نخست نیاز آنجا که درا

ـ   نیالـد  یـی . (محمیپـرداز  یمـ  لشانیدال یبه اختصار، به نقل اقوال و برخ   بـه نقـل    یابـن عرب

  )36 ثیشرح حد انیدر پا ییبها خیش نیاز اربع
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 لیـ قا زیـ ن يو عیکرده، به تش تیرا مدح و حما یعالم بزرگ که ابن عرب نی: اییبها خیش 

را بـه   »هیـ فتوحـات مک «خـود، عبـارات    نیکتـاب اربعـ   36 ثیبوده است، چنان که شرح حد

 ،یابن عرب نیالد ییمح خیعارف کامل، ش خیسخن ش«خالصه کرده و نوشته است: ریصورت ز

 366. او دربـاب  دیـ نما یمـ  کوین اریاست، بس مقام آورده نیدرا »هیفتوحات مک«که در کتاب 

و از فرزندان فاطمه سالم  امبریاست از عترت پ يا فهیکتاب مذکور نوشته است: خداوند را خل

(ع)اسـت. مـردم در مکـه،    یبـن عل  نیو جدش حس امبریشود. همنام پ یکه ظاهر م هایاهللا عل

ـ امبریـ پ هیکنند. درخلق (به فـتح خـاء) شـب    یم عتشیرکن و مقام، ب نیب   در خُلـق   ی(ص) ول

. پـس  اننـد یکوف ،يمردمان در زمان ظهـور و  نیتر از اوست. خوشبخت تر نیی(به ضم خاء) پا

   یو خـراج از کفـار ذمـ    هیـ کند.جز یمـ  ینـه سـال زنـدگ    ایهفت  ایازظهور و حکومتش، پنج 

 نیزمـ  يرا، از رو گونخواند و مذاهب گونـا  یخدا م يبه سو ریدارد. مردمان را با شمش یم بر

   یخـالص. دشـمنانش، مقلـدان اهـل اجتهادنـد. هنگـام       نیـ مانـد مگـر د   یاندازد و نمـ  یبرم

کنـد، پـس بـه اکـراه بـه       یگفته اند، حکم مـ  انشانیشوایاو بر خالف آنچه که پ نندیب یکه م

از خواصشـان بـه وجـود     شی. عامه مسلمانان بندینما یاطاعتش م رش،یواسطه ترس از شمش

   یالهـ  فیـ را از راه کشـف و شـهود و بـه تعر    يو ق،یارفـان اهـل حقـا   گردنـد. ع  یم دشا ،يو

اش  ياریـ و بـه   رنـد یپذ ی. مردمان خداشناس، دعوتش را مندینما یم عتشیشناسند و ب یم

را  يدهند ولکن خداونـد و  یبه دستش نباشد، فقها به قتلش فتوا م ریشتابند و اگر شمش یم

 رش،یبـه چشمداشـت کـرم و خـوف از شمشـ      شـان یلـذا، ا  ،سازد یو کرم آشکار م ریبا شمش

  ندارنـد و خالفـش را دردل پنهـان     مـان یکـه بـه آن ا   یدرحـال  نـد، ینما یحکمش را قبول مـ 

  را گمـراه  يکنـد، و  یحکـم مـ   انشـان یشوایکـه بـرخالف حکـم پ    نندیب یدارند و چون م یم

  گشـته   يآنـان معتقدنـد کـه اهـل اجتهـاد منقطـع شـده، زمـان آن سـپر          رایـ پندارند، ز یم 

را بـه وجـود    ياحـد  شـان، یا انیشواینمانده و خداوند پس از پ یباق يمجتهد گریو درعالم، د
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 یرا به حکم شرع يادعا کند که خداوند و یرا درجه اجتهاد باشد و اگر کس يآورد که و ینم

  )484ص  ،یابن عرب نیالد ییمح .»(دینما یم الیو فاسدالخ وانهیآشنا ساخته، نزد آنان د

را برابـر بـا    یعربـ  نیـ ا عیوجه داللت عبارات مذکور بر تشـ  ن،یالد ییمح» مناقب« شارح

  داند: یم ریاز جهات ز ییبها خیاستنباط ش

 نیا یعنی» شود یاست که ظاهر م يا فهیخداوند را خل«که، در آغاز عبارت گفت: نیا اول

اهـل   دهیـ ف بـا عق مخـال  نیـ کند و ا یظهور م ن،یاکنون زنده و موجود است و بعداز ا فه،یخل

اگرچه اهل تسنن هم به ظهور  رایاست، ز هیعشر یاثن عهیش دهیسنت و جماعت و موافق با عق

  است. هیامام عهیش صیزنده دانستن آن حضرت، از خصا ی(عج) قائلند، وليمهد

هـم بـا    نیـ و ا »انندیکوف ،يمردمان در زمان ظهور و نیبخت تر کین«که، گفت:  نیا دوم

موعـود(ع)،   يسازگار است، که معتقدند آفتاب امامت قائم آل محمد(ص) مهد انیعیش دهیعق

  شـود و پـس    یبـه کوفـه وارد مـ    ماًیمستق ف،ی. از آن مکان شردینما یاز مکه معظمه طلوع م

  فرستد. یبالد لشکر م گریبه د ان،یوفک عتیاز تصرف کوفه و ب

(ع) را بـرخالف  يکه، چون احکـام حضـرت مهـد    نیکه، فقها را سرزنش کرد به ا نیا سوم

   رایـ پردازنـد؛ ز  یبـه مخالفـت مـ    يپندارنـد و بـا و   یگمراهش مـ  ابند،ی یمذاهب ائمه خود م

 نیـ شده است. مسـلماً ا  يو زمان اجتهاد سپر افتهی انیدارند که اهل اجتهاد پا دهیکه آنان عق

 نهـا یا رایـ است؛ ز شانیاهل تسنن و محصور و مخصوص به ا يفقها هسرزنش و نکوهش، متوج

 سیـ مالک بن انس، محمدبن ادر فه،یپس از درگذشت ائمه اربعه (ابوحن ندیگو یهستند که م

کـه   ییو فتـوا  یبسـته شـده اسـت و هـر حکمـ      یاحمدبن حنبل) طرق اجتهاد به کل ،یشافع

  (ع)يکــام مهــد  آنــان، صــادر گــرددد و مــردود اســت و لــذا، چــون اح       يبــرخالف رأ

  پردازند. یبه مخالفت و خصومتش م نندیب یآن ائمه م يرا بر خالف آرا 
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» فتوحات«عبارت  نیحداد، کراراً ا دهاشمیس ری: عارف کبدیگو یم یتهران ینیحس عالمه

آوردنـد.   یمـ  خ،یشـ  تیبر صحت طو لیفقراتش را دل کیکایخواندند و از  یرا م 366در باب 

 عیبر تشـ  لیدل عه،یاز اعالم ش ياریرا، بس نیالد ییمح خیعبارت ش نی: ادیافزا یسپس م يو

صـص   یطهران نیمحمد حس دیروح مجرد، س (است. عهیمعتقدات ش نیع رایگرفته اند، ز يو

استنباط او درباره مسـح پـا در وضـو     ،یابن عرب عیبر تش ییبها خیش گرید لیدل )305و  304

 ن،یالعـارف  خیشـ «خود آورده و گفتـه اسـت:    »نیاربع«چهارم کتاب  ثیاست، که در شرح حد

مـذکور قـدس سـره    » واو« »یفتوحـات مکـ  «در جـزو ثالـث کتـاب     ،یعرب نیالد ییمح خیش

ـ  کمیدیـ و ا وجوهکموضو قدس سره فاغسلوا  هیارجلکم [ در آ   المرافـق وامسـحوا برؤسـکم     یال

  اسـت: قرائـت بـه فـتح الم     نیحمل کرده و عبارت او چنـ » مع«[ را بر  نیالکعب یو ارجلکم ال

و کسر الم در ارجلکم از جهت احتمال عطف آن است بر ممسوح و مغسـول، چـه، عطـف بـر      

است که قرائت  نیافتح، و مذهب من  یکسر است و عطف بر مغسول، مقتض یممسوح، مقتض

  مـع اسـت    یدادگـاه بـه معنـ    نیبرد، چرا که مثل ا ینم رونیفتح الم، آن را از ممسوح بودن ب

  و اراده» و عمـراً  دیـ قـام ز : «ییگـو  یکنـد، چنانچـه مـ    یمع اسم را منصوب م یواو به معن و

بـه   لیـ که قا یکس لیبا عمر. پس حجت و دل دیبرخاست ز یعنی» مع عمرو«از آن  یکن یم 

بـه   لیـ اسـت بـا قا   کیاست. چرا که در قرائت به فتح الم، شر شیدر پ هیآ نیاست، در ا حمس

و قابل به شستن در قرائت به کسر الم با او در حمل در وجـه   ح،یشستن در حمل بر وجه صح

  )363( طبع نجم الدوله) ، ص  ییبها خیکشکول ش (.»ستین کیشر حیصح

ـ   عیهم در اثبـات تشـ   دیشه یقاض نی. اينوراهللا شوشتر یقاض   اسـت.   دهیکوشـ  یابـن عرب

نوربخش نقل کرده است کـه:   دمحمدیاو؛ از س هیخود درباره بق »نیمجالس المؤمن«در کتاب 

 يمملکـت او جـا   رایـ (ع) معـذور اسـت؛ ز  یمرتضـ  یمحبت علـ  يدر اخفا نیالد ییمح خیش«

 ه،یـ را داشـتند. دربـاره معاو   يبودند که قصد قتـل و  اریبس نرا، دشمنا خیمتعصبان بوده و ش
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  به وفق همـان اعتقـاد کـه اهـل شـام داشـتند و بـه همـان عبـارات و القـاب            هیام یو بن دیزی

 نیدفع مضـرت، چنـ   يباشد و برا منیا شانیبرده اند، سخن گفته تا از شر ا ینام م شانیکه ا

  )، مجلس ششم.281، ص 2ج  ن،یمجالس المؤمن (»است. زیاظهار کردن جا

  کنـد کـه دالت بـر شـدت محبـت      ینقـل مـ   یاز ابن عرب یاتیگفتار، اب نیپس از نقل ا او

  داند. یم یابن عرب عیبر تش لیعصمت و طهارت دارد و آن را، دل تیبه اهل ب يو ارادت و 

  است : نیمنقول ا اتیاب

  لۀیآل طه وس یوالئ تیرأ

  یالقرب یورثنیرغم اهل البعد  یعل

  يالهد یطلب المبعوث اجراً عل فما

  یالقرب یاال المودة ف غهیبتبل

 لهیخـود را بـه آل طـه، وسـ     يدور هستند، من وال تیرغم نظر آنها که از وال ی: علترجمه

درخواست نکرد مگـر مـودت    يکردن مردم، مزد تیدر برابر هدا امبریپ رایقرار دادم. ز یکینزد

  خود. يالقربا يبه ذو یو دوست

 یـی مح خیکـالم شـ  : «سـد ینو یم ينوراهللا شوشتر یبه نقل از قاض یطهران ینیحس عالمه

 یائمـه اثنـ   تیکه سابقاً مذکور شد، در اعتقاد او به امامت و وصـا  یدر فتوحات بر وجه نیالد

از کتـاب   یاسـت و در عنـوان فـص هـارون     حیصـر  همیبشر صلوات اهللا عل دیعشر نسبت به س

بـه   مـان یمنزلت فرموده و در رساله مشـهوده خـود، ذکـر ا    ثیدبه ح قیدق ییمایا» فصوص«

که از جمله  ریبه وجوب اعتقاد امور واقعه در روز غد فینموده و اشارات لط یامامت خلفا را ط

حجـۀ و   ی(ع) است فرموده تا آنجا که گفته است: و وقف فنیرالمؤمنیخالفت حضرت ام نیتع

ــه، فخطــب و       یعلــ هیــداع ــر مــن أتباع ــن حض ــرکــل م ــوف و حــذر و وعــد    ذک   و خ
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روح  »(رسـول اهللا فقـال اللهـم اشـهد.     ایلغت ثم قال: هل بلغت؟ فقالوا: ب -أن قال یال -و أوعد

  )196، ص 2ج  ،ی، به نقل از روضات الجنات، طبع سنگ311مجرد، ص 

 یابن عرب عیهم، در اثبات تش يمحدث اخبار نی. ايشابورین ياسترآباد نیمحمد ام رزایم

موافـق بـا    فشیکه ظـاهر تصـان   نیاو، از ا میو تکر میخود پس از تعظ »ریرجال کب«در کتاب 

 یمـ  یزنـدگ  یاست، معذورش داشته است که بالد اهل تسنن و در زمان سخت انیمذهب سن

سازگار دانست،  هیامام عهیرا، که با مذهب ش یاز عبارات ابن عرب یضبع نیکرده است و همچن

  کرده است. يگردآور »زیالعلم العز یف زییالتم زانیم«به نام  یدر کتاب

اسـت،   لیـ که او به آنها اسـتدالل و استشـهاد کـرده، عبـارت ذ     يو شواهد لیجمله دال از

الفلـک الثـامن و التاسـع     نیان بـ «) در فتوحاتش آورده اسـت:  57، ص 8(روضات الجنات، ج 

 یـی متضاد درباره مح يهایداور عشر...( یو االئمۀاالثن یمثال النب یعشر برجاً عل یقصراً له اثن

 یآمده است: جز خداوند، شـارع  »هیفتوحات مک« گرید يدر جا زی). و ن138ص  ،یعرب نیالد

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیک الْکتاب بِالْحقِّ لـتَحکُم بـینَ النَّـاسِ بِمـا      «(ص) فرمود: امبری. خداوند به پستین

اللَّه بـه   ،یمـردم حکـم کنـ    انیتا م میتو فرستاد ي) ما قرآن را برا105 هی(سوره نساء، آ أَراك

را در  يبلکـه خداونـد و   ،يا دهیـ ، و نگفت به آنچه خودت د»است اندهیوند به تو نماآنچه خدا

یـا  «را بر خود حرام کرده بود، عتاب کـرد و گفـت:    يسوگند، امر بهو حفصه که  شهیعا هیقض

 امبر،یـ پ ي): ا1 هیآ ،میمرْضات أَزواجِک (سوره تحر  أَیها النَّبِی لم تُحرِّم ما أَحلَّ اللَّه لَک تَبتَغی

تـو حـالل کـرده     يآنچه را کـه خداونـد بـرا    یکن یزنانت، بر خود حرام م يخشنود يچرا برا

 يخطـا بـود تـا چـه رسـد بـه رأ       ازبود که معصوم و مصون  امبریتازه درخصوص پ نیا» است.

  از صواب است.   شیب ش،یو احتمال خطا ستیکه معصوم ن یکس

خـود کـه مسـتنبط از کتـاب و سـنت و اجمـاع        يخداوند را براسـاس رأ  نید ستین زیجا

  کـنم و خداونـد    یو از آن متابعـت نمـ   سـتم ین لیـ من بـه آن قا  اس،یقرار داد. و اما ق ست،ین
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، بـاب  3ج  ه،ی.(فتوحات مکمیاخذ کن يزیچ امبرش،یقول پ ریبر ما واجب نکرده است که از غ

  )304-307روح مجرد، ص  زیو ن 488ص  ،یابن عرب نیالد یینقل از مح 69، ص 318

عامـه،   انیـ در م: «سـد ینو یم ،يشابوریمحدث ن لیاز نقل دل شیپ یتهران ینیحس عالمه

 نیـ ا زیحداد ن دهاشمیشود... حضرت آقا حاج س ینم افتیعمل نکند،  اسیکه ابداً به ق یکس

 هیـ فال اقول به و ال اقلـد ف  اسی: و اما القدیگو ینمودند که م یم دیرا تمج نیالد ییجمله مح

 یو بـه طـور کلـ    کسرهیدهم و  ینم يپس من بر طبق آن رأ اس،ی: و اما قیعنیجملۀ واحدة، 

  )304ص  روح مجرد »(کنم. ینم دیمسأله، تقل نیدر ا

  بـاب   کیـ بخصـوص طـالب را بـه مطالعـه      زیـ مـا خواننـدگان عز  : «سدینو یسپس م يو

و مکتب  عهیطبق آراء ش يدیمف اریمطالب بس رایز. میکن ی) دعوت مهیفتوحات مک318(باب 

  )پاورقی 306ص روح مجرد».(دارد يدر عدم صحت عمل به رأ يجعفر

 نیچنـ  نیـ ا ن،یالد ییمح عیبر تش يشابوریمحدث ن گرید لیدل گر،ید يهمو در جا زین و

منزلت و در فتوحـات   ثیبه حد یدر فص هارون نیالد ییاشاره کرده است مح«کند:  یم انیب

ــاب  ــه اســت: م ــم قصــر  نیگفت ــک هشــتم و نه ــال   يفل ــر مث ــرج دارد، ب ــه دوازده ب   اســت، ک

  )347ص  روح مجرد .»(همیصلوات اهللا عل شر(ص) و ائمه اثناع غمبراکرمیوجود پ

ـ   عیوجه داللت عبارت مذکور بر تش درباره مناقـب گفتـه شـده اسـت:     «شـارح   ،یابـن عرب

 لیـ را در برابـر کتـاب و سـنت و اجمـاع، دل     اسیق ه،یاحکام شرع ياهل تسنن در افتا يفقها

ـ    یآن را واجد دانسته اند؛ درصورت يمستقل پنداشته و عمل به مقتضا  نیـ بـا ا  یکـه ابـن عرب

  : دیـ گو یمـ  عهیشـ  يموافـق نظـر فقهـا    زیـ سنت و جماعـت و ن  يفقها دهیعبارت برخالف عق

ـ  قیـ روا بود بـه طر  یکس يخود، برا ياگر عمل نمودن به رأ روا بـود، کـه او،    ینبـ  يبـرا  یاول

 ،یتعـال  يکـه خـدا   یاز زلت و خطا معصوم بود، درصورت فشیشر يمنزلت عصمت داشت و رأ

، عتـاب  »لم تحرم ما احـل اهللا لـک   یالنب هایا ای«خود با خطاب:  يرا به جهت متابعت رأ يو
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نخواهـد   زیجا ياحد ياست برا لیلبدون د يکه درواقع رأ اسیمتابعت ق ن،یفرمود. پس بنابرا

 یـی شـرح مناقـب مح   489ص  ،یچهره برجسـته عرفـان اسـالم    یابن عرب نیالد ییمح بود.(

  )306، به نقل از روح مجرد، ص 12و  30صص  ن،یالد

ـ   دیـ افزا یسپس مـ  ،یابن عرب نیالد ییکتاب مح مؤلف   از ارادتمنـدان   ی: اگرچـه ابـن عرب

 ينسبت به آن بزرگـواران ادا  يریعصمت و طهارت بوده و در موارد کث تیو دوستداران اهل ب

ـ        یاحترام و اظهار محبت و ارادت کـرده و سـخنان     شیهـم بـر زبـان آورده اسـت کـه کـم و ب

اما طبق ظاهر گفته ها و نوشـته   د؛ینما یسازگار م ياثناعشر عهیش ژهیبه و عهیبا معتقدات ش 

اسـت.   یاسـت، او سـن   يو افکـار و  دیـ سند عقا نیرترکتاب فتوحاتش که استوا ژهیبه و شیها

  و در فـروع، خـود    دیـ جو یاسـتمداد مـ   انیـ مجتهد که در اصـول، از کشـف و ع   یسن ت،ینها

  .دینما ینم دیتقل ت،کدام ائمه اهل سن چیپردازد و از ه یبه اجتهاد م

 یکـه او را مـالک   یبرخالف نوشته نبهـان : «سدینو یم یابن عرب یدرباره مذهب فقه سپس

 کی چیاز ه یفقه لیاو در مسا د،یآ یکند و برطبق آنچه از عبارات ابن خلکان برم یقلمداد م

 نیالـد  یینکرده؛ بلکه خود به اجتهاد پرداخته است. (مح يرویاز ائمه اربعه سنت و جماعت پ

، 12و  30صـص   ن،یالد ییشرح مناقب مح 489ص  ،یچهره برجسته عرفان اسالم یابن عرب

بـوده   هیـ در تق یلیاو به دال عتقدنداز علما م ی) البته برخ490-489به نقل از روح مجرد، ص 

  .است

هـاي اندیشـمندان    نوشـته  هاي چند گانه اي درباره شخصیت عرفانی ابـن عربـی در   داوري

  شود:  هایی از آنها اشاره می که به نمونه وجود دارد

تکامـل پیـدا کـرد. در هـر      آغاز پیدایش، قرن بـه قـرن   عرفان اسالمی، از«شهید مطهري: 

عرفان تکامل بخشـیده و بـر سـرمایه     قرنی، چنان که اشاره شد، عرفاي بزرگی نمایان شده، به

قرن هفتم به دست محیی الدین عربـی، جهـش    اش افزودند. این تکامل، تدریجی بود ولی در
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  رفـان را وارد مرحلـه جدیـدي کـرد     رسید. محیـی الـدین، ع   پیدا کرده و به نهایت کمال خود

عرفان؛ یعنی بخش علمی، نظري و فلسفی آن، به وسیله محیـی   که سابقه نداشت. بخش دوم

شد. عرفاي پس از او عموما ریزه خوار سفره او هستند. محیی الـدین عـالوه    الدین پایه گذاري

اسـت   . انسـانی این که عرفان را وارد مرحله جدیدي کـرد، یکـی از اعاجیـب روزگـار اسـت      بر

ولـی کامـل؛    هاي متضادي در باره اش شده است. برخـی او را  شگفت و به همین دلیل، عقیده

  گـاهی ممیـت الـدین     .قطب االقطاب، می خوانند و بعضی دیگر تا حد کفر، تنزلش می دهند

نابغه بزرگ اسالمی، براي  و گاهی ماحی الدینش می خوانند، صدرالمتألهین، فیلسوف بزرگ و

او از ابوعلی سینا و فارابی، بسی عظـیم تـر    نهایت احترام قائل است؛ محیی الدین، در دیدهاو 

  )  ، صدرا، بی تا114، ص 2مرتضی مطهري، آشنایی با علوم اسالمی، ج «( می باشد

 فرموده است: نه پیش از او و نه پس از او کسـی بـه پایـۀ او   یانی دیگر ب شهید مطهري در

  نرسیده است.  

در یک مجموعه گسترده، از جملـه   بیان نکات منفی محیی الدین و گردآوري آنهابرخی با 

هاي نابجاي وي درباره خداوند و صفات  داوري هاي نادرست بیان شده از سوي وي و نیز خواب

هاي غیر دینی فراوانـی   و از وي چهره اي منفی، با گرایش او، محیی الدین را به چالش کشیده

این گروه آن چنان در ایـن راه زیـاده روي کـرده اندکـه حتـی در نقـل        اند. به نمایش گذارده

اود الهـامی،  (د شهید مطهري درباره محیی الدین، امانت داري را زیـر پـا گذاشـته انـد     کلمات

 )1379هاي متضاد درباره محیی الدین، مکتب اسالم، قم  داوري

  بـه سـتایش    نیـز تنهـا  در میان دو رویکرد میانه نخست و زیاده روي در نکوهش، گروهـی  

بعد) بود که به وجود قطـب   به 1358در این تفحصات و تجسمات (از سال «... او پرداخته اند: 

اکبر، محیی الدین ابن عربـی اندلسـی    دیگر عرفان شرق که سر از غرب بدر آورده؛ یعنی شیخ

  وض عظمـت آثـار ایـن هیـوالي عـالم امکـان و غمـ        پی بردم، لکن هیبت قهار و قلم سـحار و 
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در حیرت افکند و در شناخت ایـن عـالم    که مرا به شش و شمول آراء و عقاید او به حدي بود

  ر.ا. نیکلسن، یادداشت هایی درباب فصـوص الحکـم ابـن عربـی،     ( کرد عالم گیر، عاجز و زبونم

  )1363، چاپ دانشگاه تهران، 12با مقدمه و ترجمه اوانس اوانسیان، ص 

  الـدین از کـاملین اسـت،    است: محیـی  دانسته و گفته را شیعه اهللا قاضی طباطبایی وي آیت

است؛ و مطالبی کـه منـاقض    اي فراوان است که او شیعه بوده ادلّه او شواهد و» فتوحات«و در  

   نیامـده  او از بـاالتر  عرفـانی  معـارف  در کسـی  اسـت  بسـیار  است سنّت اهل یمسلّمه با اصول

 نخواهد آمد.  و

  کتـب   بـا مراجعـه بـه    کـه  انـد  پیـرو مـذهب شـافعی دانسـته     در عین حـال برخـی وي را  

  بـوده، بلکـه    تـوان فهمیـد کـه نـه تنهـا او سـنی       هاي خود ابن عربی بـه راحتـی مـی    و نوشته

نویسـد کسـی کـه     مـی  است، تا حدي کـه در کتـاب خـود    از مخالفین سر سخت شیعیان بوده

  اسـت. همچنـین در مطالـب    رسـیده  بیند به مقام باالي عرفانی شیعیان را به صورت خوك می

 .شود می او تمجید و تعریف از خلفا بسیار زیاد دیده 

آن را بـر روي   مه نوشت، و سپس تمـام اوراق مکرّرا در مکّه » فتوحات«الدین کتاب  محیی

اي اگـر   باران، مطالب باطله باریدنواسطه ه سقف کعبه پهن کرد و گذاشت یک سال بماند تا ب

مشخّص شود. پس از یـک سـال باریـدن     ود و محو گردد، و حقّ از باطلدر آن است شسته ش

گسترده را جمع نمود مشاهده کـرد کـه حتّـی یـک      که اوراق بارانهاي پیاپی و متناوب، وقتی

  دیگر از علما نیز وي را بجهت مناقـب اثنـی عشـر منسـوب      کلمه هم از آن شسته نشد. برخی

 بیتم علیهم السالم است، دوستدار اهلهارده معصوصلوات کبیره بر چ به ابن عربی که در آن

 .اند دانسته

اسـالمی   عرفـان » این عربی عالم بزرگ اسـالمی « به گفته دکتر جهانگیري نویسنده کتاب

دنیا وي بود. اما عرفـان   پیش از وي بیشتر عرفان عملی و نوعی زهد و بی اعتنایی به زندگانی
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گـذار عرفـان    است. او به راستی بنیان اصطالح عشقابن عربی عرفان نظري و عرفان حب و به 

 عشـق و وحـدت وجـود اسـت. یعنـی کـه مـدار        نظري در اسالم است و اصل االصول عرفانش

   او حقیقتــی و وجــودي نیســت هســتی بخــش و حقیقــت هســتی حــق تعــالی اســت و جــز

وي همچون  وجود در آثار عارفان پیش از هایی از وحدت البته رگه». لیس فی الدار غیره دیار«

  شـود ولـی آنهـا اکثـراً وحـدت شـهودي بودنـد        دیده می ابوسعید ابی الخیر و حالج و دیگران

رسد، کـه جـز خـدا     شهودي در نهایت مسیرش به جایی می نه وحدت وجودي. عارف وحدت 

ولی نهایت نظـر و سـپهر عـارف    » به جایی که به جز خدا نبیند رسد آدمی«بیند.  چیزي نمی

  »الموجود االاهللا«که جز خدا اصالً وجودي و موجودي نیست.  استوحدت وجودي این 

  حب و عشق در آثار ابن عربیـ 

  گویـد: مـن هـیچ کـس را ندیـدم       دانـد و مـی   ابن عربی محبت را تعریف ناشـدنی مـی   -1

که از محبت تعریف ذاتی ارائه کند، زیرا چنین تعریفی بـراي محبـت متصـور نیسـت و فقـط      

نتایج و لوازم آن سخن گفت. به این دلیل که امـور قابـل فهـم دو گونـه انـد:      توان از آثار و  می

برخی تعریف شدنی و برخی تعریف ناشدنی، و محبت از امور تعریف ناشدنی است. (ابن عربی، 

  )321-320، ص 2ج

گویـد: مقامهـا شـریف و انّهـا اصـلُ       داند و می ابن عربی محبت را اصل نظام هستی می -2

  )318عربی، ص  الوجود (ابن

داند اما هرگز آن را مجهول و ناشناختنی  گرچه ابن عربی، محبت را تعریف ناشدنی می -3

شـمرد کـه ادراك آن بـه نـدرت      نمی پندارد بلکه آن را حقیقتی چشیدنی و معقول مجرد می

غَیـرُ  الحب معقـولُ المعنـی و ان کـانَ ال یحـد مـدرك بالـذّوقِ       «شود.  براي اهلش حاصل می

  )330، ص 2(ابن عربی، ج» مجهولٍ ولکن عزیز التصور
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نقـل  » ابوالعبـاس الصـنهاجی  «دانـد و از   ابن عربی، غیرت را عامل استتار محبـت مـی   -4

  عشـق غیـور اسـت    » الغیرة من صفات المحبۀ، و الغیرة تابی اال السـتر فـال تُحـد   «کند که:  می

  )321، ص 2ریف نمی پذیرد. (ابن عربی، جو الزمه غیرت ستر است؛ از این رو، محبت تع

عشق مصدر و مبدا خلقت و کائنات است و عشق ورزي خواسته فطري انسـان اسـت و    -5

محبتی دو سویه میان موجودات و حضرت حق وجود دارد. و تمـام کائنـات از نعمـت محبـت     

  برخوردارند، لکن ممکن است متعلق حب خود را نشناسند.

  وعلی الحب جبِلنا             و عن الحب صدرنا

  فَلذا جِئناه قَصــدا                و لهذا قَد قبلنا 

  )328، ص 2(ابن عربی، ج

  انواع حب: طبیعی، الهی، روحانی -6

) 315، ص 2ابن عربی معتقد است: محبت روحانی و الهی پایان ناپذیر است. (ابن عربی، ج

بندگان خویش است و محبت انسان مومن نیز به خدا نه تنهـا  از این رو، خداوند همواره محب 

»  آمنُواْ أَشَد حبا لِّلّـه  نَیوالَّذ «فرماید:  شود؛ زیرا خداوند می پایان نمی پذیرد، بلکه شدیدتر می

  )165(سوره بقره، آیه 

شناسـند   میابن عربی معتقد است در روز قیامت، مشرکان نیز محبوب حقیقی خود را  -7

بیننـد، در   شوند. مشـرکان چـون محبوبهـاي خیـالی خـود را در قیامـت مـی        و محب خدا می

 «یابند که نه تنها آنها قادر به برطرف کردن نیازشان نیستند که باید از آنها تبري بجویند.  می

گویند اي کاش بار دیگر بـراي مـا    می) و 166(بقره، آیه »  إِذْ تَبرَّأَ الَّذینَ اتُّبِعوا منَ الَّذینَ اتَّبعوا

جستیم. پس محبت آنها به خـداهاي خودسـاخته زائـل     مجالی بود تا ما نیز از آنان بیزاري می

  )331، ص 2گیرد. (ابن عربی، ج شود و همه به محبوب حقیقی تعلق می می
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ت همه انسانها پیش از قدم نهادن به این عالم محب بوده اند و مـومن و در عـالم آخـر    -8

کشد. (ابن عربـی،   اي را به بیراهه می نیز محبند و مومن. فقط در عالم وسط، شرك ورزي عده

  )331، ص 2ج

گوید منزلت مقام حب چنان مرا شگفت  رویارویی ابن عربی با حب در عالم معنا: او می -9

ا دانم. تمـام عمـرم ر   زده و تحت تاثیر خود کرد که تا دم مرگ خودم را مدیون عظمت آن می

  به عشقِ عشق گذراندم و هرگز نگفتم که از زالل این شراب سیراب شده ام.

  و لَما رایت الحب یعظم قَـــدره                 وما لی به حتّی الممات یدانِ

  تَعشَّقت حب الحب دهري ولَم اَقُل                کَفانی الّذي قَ نلت منه کَفانی 

  )317، ص 2عربی، ج (ابن 

10- عشق، ود ،چهار لقب محبت: هوي، حب  

گویـد:   ) و مـی 318، ص 2شـمرد. (ابـن عربـی، ج    ابن عربی براي محبت چهار لقب بر مـی 

) هـر کـدام   330، ص 2ابن عربی، ج»(فلکلّ لقبٍ حال فیه ما هو عین اآلخَر فلنبین ذلک کلّه«

شـود. در واقـع، محبـت     ت آنهـا از یکـدیگر مـی   هایی دارند که موجب تفاو از این القاب ویژگی

  گیرد. حقیقت جامعی است که همه این القاب را دربر می

  لقب اول: هوي -11

ابن عربی، هوي را نهایت دلبستگی و تعلق خـاطر محـب بـه محبـوب و فنـاي اراده او در      

رادة فـی  و هو اسـتفراغ اال «گیرد.  داند که از همان آغاز همه وجود محب را فرا می محبوب می

  )318، ص 2(ابن عربی، ج» المحبوب

فمـن ذلـک   «شـوند:   داند که هر دو در ساحت حب مطرح می شیخ، هوي را بر دو گونه می

بما فی الحیقال علی نوعین و ه 318، ص 2ابن عربی، ج»(الهوي و(  
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داند که از عالم غیب بـه عـالم شـهادت تنـزل      الف) هوایی که آن را سقوط و نزول حب می

) 53نجم، آیـه  »(والنّجم اذا هوي«فته و در قلب انسان جاي گرفته است وي در اینجا به آیه یا

جوید. ب)هوایی که جز با تبعیت و پیروي از احکام شریعت به دست نمی آید. شیخ  استناد می

فَاحکم بینَ النّـاس بـالحقّ و   «فرماید:  جویدکه می به قول خداوند به جناب داود(ع) تمسک می

  )331-330، ص 2) (ابن عربی، ج26سوره ص، آیه »(تَّبعِ الهويال تَ

12- لقب دوم: حب  

گوید: هو خُلوصه الی القلب و صفاؤه عن کدورات العوارضِ فال غـرض لـه و ال    ابن عربی می

) حب، پاك دلـی و پیراسـتگی قلـب از تیرگیهـاي     318، ص 2ابن عربی، ج»(ارادة مع محبوبه

اي است که بر طبق آن محب جـز وجـود    بارت دیگر، محبت ناب و پیراستهعوارض است. به ع

محبوب، هدف و خواسته دیگري ندارد. حب، محبت خـالص و نـاب اسـت کـه از سـایر راههـا       

برد و از کدورت شرك رهـا   گیرد و از دیگران می شود و تنها به مسیر الهی تعلق می منقطع می

  به نور حق و پیراستن آن از غیر خداست. شود. اثر حب، صفا و آراستگی دل می

  لقب سوم: عشق -13

داند و به عنـوان محبـت مفـرط و فراگیـر اسـم       ابن عربی، عشق را سومین لقب محبت می

جوید. چنین عاشقی هـر چـه    ) استناد می165(سوره بقره، آیه » اشد حبا هللا«برد. و به آیه  می

  محبوب اوست.بیند  شنود از محبوب است و هر چه می می

و العشق الثقاف الحب علی المحب حتّی خالَط جمیـع  «نویسد:  ابن عربی در تعریف آن می

) عشـق،  318، ص 2(ابـن عربـی، ج  » اَجزائه، واشتملَ علیه اشتمالَ الصماء مشتق من العشـقۀ 

با همه وجود گیرد. او  فراگیري محبت بر عاشق است، آنچنانکه تمام اجزاء وجود او را در بر می

شود و این فراگیري از نوع شمول و در آمیختگی است که سخت دردمندانه اسـت و   عاشق می

سـتاند، دردي اسـت کـه، در     افتد و حیاتش را می همچون پیچکی است که به جان درخت می
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عین فریاد، گنگ است و گوش شنوایی ندارد. این عاشق، دردمندي است که نالـه اش را نمـی   

  صدایی براي فریاد برآوردن ندارد.شنوند و یا 

اي دارد که در حبۀ القلـب   از منظر شیخ، عشق، همه معانی حب را داراست؛ اما صفات ویژه

کنـد.   ) و وجود انسان را به طور کامل قبضه مـی 332-331، ص 2کند. (ابن عربی، ج ظهور می

  کند. و او را از هر چیز به جز محبوب، فارغ و غافل می

کند کـه   ی براي تبیین عشق و محبت فراگیر به دو داستان عاشقانه اشاره میابن عرب -14

ریزد نام محبوبش، یوسف، بر زمـین   یکی رگ زدن زلیخاست که با خونی که از او بر زمین می

بندد و دیگر داستان حالج که وقتـی او را کشـتند از خـون او اهللا اهللا بـر روي زمـین       نقش می

  ته است که عضو و مفصلی از من جدا نشد که یادآور تو نباشد.نقش بست. به همین دلیل گف

  ما قُد لی عضو و ال مفصلٌ         الّا و فیه لَکُم ذکرُ

  )331، ص 2(ابن عربی، ج

15- دلقب چهارم: و  

ود صفت ودود از اسماء خداوند و از جمله اوصافی است که هرگز منقطع نمـی شـود و آن   

اي که اگر کسی متصـف بـه آن صـفت     ماندگاري حب یا عشق یا هوي است به گونهپایداري و 

شود هیچ تغییري در محبتش پیدا نمی شود و در حالت نشاط و غم حـال او یکسـان اسـت و    

  )318، ص 2جور خشم و جفاي محبوب در محبت او تاثیر نمی گذارد. (ابن عربی، ج

  لطیف (حب الحب)مراتب عشق و محبت: الطف (عشق بی نام)،  -16

الف: عشق الطف: عشقی که با همه جگر خراشی معشوقی نامعین و بی نام دارد که چنـان  

شـود و او   او را شیفته و بی قرار نموده است که در عالم کشف بـر چنـین عاشـقی تجلـی مـی     

کند، متعلق عشق اوست ولی نمی داند به چـه کسـی    بیند که گمان می وجودي را متجسد می

، حتی عامل ایجاد این عشق را نیز نمـی شناسـد. اینجاسـت کـه گـاه در قـبض       دلبسته است
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، ص 2یابد و علت حزن و شادي خود را نمی یابد. (ابن عربی، ج رود و گاه بسط و نشاط می می

) و علت اصلی این عشق، حب ازلی است که پیش درآمد عالم آفرینش بوده اسـت و آیـه   319

  »یا ایها الناس اَنتم الفُقراء الی اهللا«سوره فاطر به آن اشارت دارد:  15

  و ال نَظرت عینی الی حسن وجههــا               و ال سمعت اُذُناي قَطُّ لَها ذکرا

  الی اَن تَراءي البرقُ من جانب الحمی               فَنَعمنی یوماً و عذَّبنی دهـــرا

گوید کـه نـه رخ زیبـاي او را     به محبوبی سخن میابن عربی از عشق شدید و اعجاب انگیز 

دیده و نه خبري از وصف آن شنیده است، ولی درخشـش نـوري از سـرزمین محبـوب او را از     

  افکنده است. ساخته و گاه او را به هجران و فراق می نعمت عشق بهره مند می

  الَ الاَدريــهـذا الذي ق والادرِ من   علقــت بِمن اَهــواه من حیثُ الادري              

ت خَواطفی حالی و حار رتق    ري                ـفَقَد حو فی امريـو فی الحیرات تد حار  

  ه ســــرّيــفبینا انا من بعد عشــرینَ حجـــــۀً                 اَترجم عــن حب یعانق

  ــدريـوال ادرِ م هـذا الذي ضَمه ص               ه  ــو لَم ادر من اهــوي و ال اعرف اسم

  ا                  کَمثلِ سحــــاب اللیل اسفرَ عن بدرِـالی ان بدا لی وجهـــها من نقــابه

  ذه                   بنیـــۀ عین القـلب بنت اَخی الصدرـفقلــت لهـــم من هذه قیــلَ ه

 ــرتفَکباصللی لیلۀِ القــدرِــاجـــالالٌ لهــا و لها                    فلیلــی بهــا اربی ع   

  )320، ص 2(ابن عربی، ج

  پس از گذشت بیسـت سـال توانسـته ام پـرده از چنـین عشـقی کـه در دل مـن نشسـته         

  بمو گریبانگیرم شده بود بردارم، و هم اکنون نیز نمی دانم عاشق کیسـتم، حتـی نـام محبـو     

گیـرد،   بـر مـی   -که مثل ابر شب تار است –را نیز نمی دانم؛ ولی آنگاه که از چهره اش نقابی  

پرسـم: ایـن    یبنم و از محرمـان انـس خـود مـی     می -که درخشان تر از ماه است  –چهره او را 

گویند: این زاییـده دیـده    کیست که اینچنین مرا دیوانه خود ساخته است؟ و آنان در پاسخ می
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ستایم و شبهاي من با دیدار او بهتـر از شـب    توست؛ و من چنین محبوبی را به بزرگی میدل 

  شود. قدر می

  اي که خرد مـرا پریشـان کـرد     در شهر شام کشش شگفت انگیزي در من پیدا شد به گونه

و من عاشقی شدم که نمی دانستم معشوقم کیست؟ آیا آفریدگار من اسـت یـا انسـانی ماننـد     

اي مانند خود  م به کسی که از او خبري نشنیده بودم. براستی که هرگز شیفتهخودم. دل باخت

را ندیده ام که نداند معشوقش کیست. براي یافتن عاشقی چون خود به همه شهرهاي خـدا از  

دیدم که هر عاشقی به معشوقی معـین دلبسـته بـود و ماننـد      شرق تا غرب سفر کردم؛ اما می

رود. بـه هـر حـال، مـن از چنـین عشـقی، کـه         حبوب خود میسایه و صاحب سایه به دنبال م

دهنـد. مـن بـه     اي دارم که همه عشاق، مشتاقانه، بـه آن گـوش مـی    گرفتارش شده ام، سروده

  خداي خود روي آوردم و از او مدد خواسـتم کـه بـر نـاتوانی و سرگشـتگی مـن رحمـت آورد.       

  اي فـرو رفتـه در دریـاي نـادانی      در این هنگام منادي عشق از درون جانم به صدا در آمد کـه  

و جهالت به سخنان من گوش فرا ده و راز حکمت مرا دریاب. سپس محبوبم را بـه رمـز بیـان    

  )320، ص 2کرد. (ابن عربی، ج

  عشق لطیف (حب الحب):  -ب 

نامـد و آن را پـایین تـر از مرتبـه پـیش       ابن عربی این مرتبه را عشق ورزي بـه عشـق مـی   

  بیند و عاشق از متعلقـات عشـق فـارغ اسـت      ه، خود عشق را معشوق میداند. در این مرحل می

برد که از خدا خواسـت   اندیشد. او از عارفی به نام ابوالعباس العریبی نام می و به خود عشق می

و کان شیخنا ابوالعبـاس العریبـی، یسـال اهللا اَن یرزقَـه     «تا هنر عشق ورزیدن را به او بیاموزد. 

  »لحبشهوةَ الحب ال ا
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انجامد و به همـان نسـبت کـه     این نوع از محبت، سرانجام، به یگانگی عاشق و معشوق می

شود معشوق آن نیز خواهد شد. چنانکـه ابـن عربـی در شـعري      انسان عاشقِ چنین عشقی می

  فهمیدید. دانستید و عشق محبوب ماست اگر می گوید: من محبوب عشقم اگر می می

  تَعلَموا                 والهوي محبوبنا لَو تَفهموااَنا محبوب الهوي لَو 

  )316، ص 2(ابن عربی، ج

  ابن عربی چند چیز را به عنوان اوصاف عشق و محبت برمی شمرد: -17

الف: غیرت آوري: شیخ غیرت را از اوصاف محبـت برمـی شـمرد و از غیـرت الهـی سـخن       

پرسـتش نمـی کنـد مگـر بـه گمـان       گوید و معتقد است همانگونه که هـیچکس کسـی را    می

گیرد، غیرت در محبت نیز نمی گذارد که  الوهیت و همواره خداست که مورد پرستش قرار می

  )322، ص 2دیگري جز خدا محبوب واقع شود. (ابن عربی، ج

  گوید: حافظ نیز درباره غیرت محبت می

  بر دهن عام افتادغیرت عشق زبان همه خاصان ببرید                   کز کجا سرّ غمش 

  کند: عطار نیز در دیوان خود به این غیرت اشاره می

  خواستم تا پیش جانان پیشکش جان آورم         

  پیش دستی کرد عشق و جانم اندر بر بسوخت

  نیست از خشک و ترم در دست جز خاکستري     

  کآتش غیرت درآمد خشک و تر یکسر بسوخت

محبتی محب را نسبت به هر چه غیـر از محبـوب کـر و کـور     ب: خیره سازي (یعمی و یصم): هر 

  کند. می

ثواك فی قَلبی فَاینَ تَغیبم فی فمی        و کرُكینی و ذفی ع خَیالُک  

  )321ص ، 2ابن عربی، ج( 
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  چهره ات در چشم و نامت بر زبان و جایت در دل است پس کجا از من غائب توانی شد؟

  پ: تجسد خیال محبوب:

گفت، و من سخنان  اي برایم متجسد ساخت که با من سخن می محبوبم را به گونه محبت،

داد. این صورت مجسد محبـوب، چنـان مـرا     فهمیدم و او نیز به سخنان من گوش می او را می

ایستاد به مـن   نشستم در کنار من می کرد که هر وقت بر سر سفره طعام می سیر و خرسند می

یا دیدن من لذت بخش تر از خـوراك نیسـت و مـن دسـت از طعـام      گفت آ کرد و می نگاه می

شدم و خـوراك   کشیدم و دیگر احساس گرسنگی هم نمی کرد، بلکه روز به روز فربه تر می می

من دیدار محبوب شده بود و نزدیکانم متعجب بودند که چگونه به رغم غـذا نخـوردن هـر روز    

وب خیالی سپري کردم. محبوب پیوسته جلوي شوم و من روزگاري را با دیدار محب فربه تر می

  چشمان من بود.

توانـد   شود که محبت قدرت خالقیـت دارد و محـب مـی    سپس شیخ متذکر این مطلب می

دانـد   ) و سپس خود را از کسانی می321، ص 2صورت محبوب خود را بیافریند (ابن عربی، ج

(ابـن عربـی،   » ید الطُّولی بین المحبـین ولنا فی هذا النّعت ال«که در اینباره ید طوالئی دارند: 

  )332، ص 2ج

از منظر او چنین محبی همواره با خیال محبوب مانوس است و با او پیوندي دارد کـه ایـن   

و هو االتصال به فـی خَیالـه   «پیوند لطیف تر از اتصالی است که در عالم محسوس وجود دارد: 

  »فــی عینــه فــی الوجــود الخــارج     فَیشــاهده متصــالً بــه اتصــالَ لطــف الطــف منــه      

  )332، ص 2(ابن عربی، ج 

رود در حالی که  روزي لیلی به سراغ مجنون می«پردازد:  و آنگاه به قصه لیلی و مجنون می

او، لیلی گویان، تکه برفی بر روي سینه اش نهاده تا قدري آتش عشقش التیام یابد. لیلی بر او 

محبوب و مطلوب تـوام، بـه کنـارت آمـده ام، مـن آن      گوید آرام باش، من  کند و می سالم می
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خواهد کـه او را   کسی هستم که در جستجوي اویی، من نور چشمان توام. ولی مجنون از او می

گوید که عشق تو مرا از خودت بازداشـته   ترك کند و تنهایش بگذارد و به طور صریح به او می

  )320، ص 2(ابن عربی، جاست. 

ن از آن من، و در جان من، و در کنار من اسـت پـس چـرا بگـویم     گوید: محبوب م لهذا می

  آنچه را که بر من رفته و به من گذشته است؟

  فحبیبی منِّی و فی و عندي            فَلماذا اَقولُ مابِی و و مابِی؟

  )332، ص 2(ابن عربی، ج

  ت: زمینه سازي براي معرفت به حق

  ث:مقهور سازي عقل:

گیرد و از تقیـد و عقـال بـودن     شود و تحت فرمانروایی او نیز قرار می عقل مقهور عشق می

گـردد. چنـین محبـی مظهـر حکمـت و علـم        شود و با پرتو و درخشش او نـورانی مـی   رها می

  » کـان بِعقلـه حکیمـاً و بِحکمتـه علیمـاً     «شود، با حکمتش علیم است و با عقلـش حکـیم.    می

دارد و امـور مربـوط بـه     محبوبش را عالمانـه وآگاهانـه دوسـت مـی     )327، ص 2(ابن عربی، ج

سازد. تکیه گاه چنین محبی عقل و علم است.  محبت را، از روي حکمت، مدون و قانونمند می

شناســد،  چنـین عاشـقی بـه خـوبی معنـاي محبـت را درمـی یابـد، محـب و محبـوب را مـی           

  )327، ص 2بن عربی، ج(اشناسد.  هاي محب را از محبوب باز می خواسته

  ج:حیرت آوري

  گشاید؛ امـا از آنجـا کـه تکثـر و تعـدد شـعاع،       حیرت افقهاي جدیدي را به روي محب می

سازد، چنین محبی در عین آگـاهی   شناساند و هم حیرت را افزون می هم مرکزیت را بهتر می 

  ود را غـرق  بیند و وحدت را در کثـرات متجلـی. خـ    افت. کثرات را در وحدت می به حیرت می

کند. از این رو، یکی از تعابیر قرآنی که شیخ براي محبت  در نعمات و جلَوات محبوب حس می
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است و آن را بـه معنـاي پریشـانی و پراکنـدگی خـاطر محـب       » بثَّ«به کار گرفته است کلمه 

  پردازد: هاي این سرگشتگی می کند. و به تبیین جلوه نسبت به محبوب معنا می

د که محبوبش نزد همه کس زیباست و دیگران نیز او را به همان چشم کـه  پندار محب می

و من ضَاللته فی حبه انّه یتخیل فـی کـلّ شَـخص اَنَّ محبوبـه حسـنٌ      «بینند:  بیند، می او می

بحهذا الم راهنه مثلَ ما یري م333، ص 2(ابن عربی، ج» عنده و انّه ی(  

  انجامد، حیران است که کـدام   محب در شناخت و انتخاب راههایی که به وصل محبوب می

ر فـی الوجـوه التـی     «راه را برگزیند تا به محبوب خویش برسد:  انّه یتحیـ حبن ضَاللۀِ المم و

» کـذا یري انه یحصلُ محبوبه منها فیقول: اَفعلُ کذا لنَصلَ بِهذا الفعل الـی محبـوبی او کـذا و    

  )333، ص 2(ابن عربی، ج

  چ: اشتراك ناپذیري

گویـد: اگـر    شیخ معتقد است محبت اشتراك ناپذیر است: اما در مورد انقسـام محبـت مـی   

توانـد   ذات محب، واحد باشد محبت انقسام پذیر نیست؛ اما اگر محب مرکب باشد محبت مـی 

محبوبها متکثرند، امـا حقیقـت    به وجوه مختلف و به امور متفاوت تعلق گیرد. اما به رغم اینکه

محبت واحد است. شیخ در اینجا گریزي به حقیقـت وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت      

گوید ممکن است محبوب واحد در موجودات متعددي ظهور کند و محـب همـه    زند. و می می

  اینها را به خاطر محبوب واحد دوست بدارد: عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.

حب الهی: از منظر ابن عربی دامنه محبت الهی چنان گسترده است کـه وجـود را بـا     -18

همه عظمت و ابعادش در برمیگیرد و او همواره، چه پیش از خلقت و چه پس از آن، عـالم بـه   

، ص 2(ابـن عربـی، ج   محب آنان نیز خواهد بود. -چه در دنیا و چه در عقبی–موجودات است 

گوید: اگـر   ست که آغاز و انجام ندارد و زوال ناپذیر است چنانکه میو محبت او محبتی ا )324

و  )325، ص 2(ابن عربی، جمحبت پایان دارد آن پایان کجاست، نقطه پایانی محبت چیست؟ 
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راز اینکه خدا، خود را ودود خوانده است نیـز همـین اسـت. او بـا ایـن تعبیـر از دوام محبـت        

نُعوتـه و هـو الثابـت فیـه و بـه سـمی الـود وداً لثُبوتـه فـی          و الود من «دهد:  خویش خبر می

البته کیفیت حب الهی به آفریدگان قابـل درك و دریافـت    )318، ص 2(ابن عربی، ج»االَرض

  )330-315، ص 2(ابن عربی، ج ماند. شدنی نیست و همواره مجهول می

نا و حبنـا اهللا ایضـاً قـد یطلَـقُ علیـه اَنَّـه       انواع حب الهی: فالحب االلهی هو حب اهللاِ لَ -19

لهی323، ص 2(ابن عربی، ج» ا(  

  باشد. الف: محبت حق به خلق: این نوع از محبت به دو صورت می

دارد که در این صـورت محبـتش را    حبه ایانا لنفسه: خدا خلق را براي خود دوست می -1

دارد و خوش دارد که از زبـان انسـانها بـه     می خوانند. خداوند توحید خود را دوست لنفسه می

به همین جهت انسان موحـد را دوسـت دارد؛    )331، ص 2(ابن عربی، جیگانگی ستوده شود. 

زیرا امر مطلوب و دلخواه حضرت حق را ظهور بخشیده است و این همان محبت حق به خلـق  

این توحیـد را از کثـرات   دارد،  لنفسه است. جالب اینکه اگر چه خدا توحید خود را دوست می

  )331، ص 2(ابن عربی، ج»فهو و ان اَحب واحداً فاحبه من کثیرین«طلبد:  می

  استنادها:

 رَفونیالیهم فَع الخلقَ فتعرَّفت فخلقت اَن اُعرف اَحببت 

  ،دون(ذاریاتعبالّا لی الجنَّ واالنس ما خلقتهدف از خلقت معبود واقـع شـدن   56و :(

 خدا

  ،ه (االسراءح بِحمدسبلّا یا ن شیءن ما همه موجودات به تسبیح و سـتایش او  44و :(

مشغولند بی آنکه براي آنان سخت و دشوار باشد یا اینکـه اجـر و پاداشـی بطلبنـد. زیـرا ایـن       

 )325-323، ص 2، جابن عربی(تسبیح فطري و ذاتی آنهاست. 

 شهادت به اعمال آدمی در روز قیامت سجده اعضا و جوارح انسان در برابر خدا و  



 
 

 

 /.............عشق عرفانی                        280 

دارد. و ابـن عربـی، ارس    ب: محبت خلق به حق: آفریدگان را به خاطر خودشان دوست می

  رسل وانزال کتب و معرفت به مصالح دنیا و آخرت و ارائه راههاي سعادت و فرمـان بـه طاعـت    

  ،2(ابـن عربـی، ج   دانـد.  و ترك معصیت را گواه محبت وي نسبت به ما و به سود خود مـا مـی  

  )324ص  

) اسـت.  117در نگاه شیخ، انسان در مرحله عما، شنونده کالم خداوند، یعنی کُـن ( بقـره،   

گردد و عالم آفرینش نیز با همین کلمـه محقـق    پس محبت ما به خدا از طریق سماع آغاز می

، ص 2(ابـن عربـی، ج   شود و چون کالم خدا نامتناهی است، حقیقت ما نیـز پایـان نـدارد.    می

بر اساس همین حقیقت، محبت مـا بـه خداونـد در دو چهـره حـب روحـانی و محبـت         )326

کند و ما خداوند را به هر دو صورت دوست داریم. پس در نگاه محیی الـدین   طبیعی ظهور می

  چهار گونه محبت براي انسان متصور است:

  خدا را به خاطر خدا دوست داشتن؛ -1 

  خاطر خود دوست داشتن؛خدا را به  -2 

  خدا را به خاطر خود و خدا خواستن -3 

  هاي مذکور مهرورزي به حق بدون انگیزه -4 

اي با شهود و معرفـت شـهودي    آید و عده محبتی که از راه معرفتهاي اخباري به وجود می

ام باشد. اما اگر منشا محبت مـا احسـان و انعـ    شوند ویژه نوع اول می به چنین محبتی نایل می

(ابن خداوند باشد نوع دوم خواهد بود. اما محبت در نـوع سـوم محبـت تـام و تمـامتري اسـت      

که درك آن بسیار دشوار است و فهم آن ویژه بندگان خاص خداسـت و   )325، ص 2عربی، ج

  )325، ص 2(ابن عربی، جداند شیخ خود را در زمره آنان می

: اگر محبت نه بـه خـاطر او نـه بـه     گوید شیخ در مورد نوع چهارم طرح سوال میکند و می

داریم و بی آنکه به پاسخ این پرسش بپـردازد   خاطر ماست، پس خدا را به چه دلیل دوست می
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داند و آن این است که آیا عشق به خـدا   این نوع محبت را از جهت دیگري نیز قابل تقسیم می

ند به ما ارزانی داشـته (بِـه)   به واسطه محبتی است که ما خود به وجود آورده ایم (بِنا) یا خداو

  یا هر دو (بِه و بِنا) و یا هیچ کدام (ال بشیء مما ذکرناه)؟

اي است میان دو محبـت الهـی و طبیعـی. در ایـن مرتبـه محـب        حب روحانی: مرتبه -20

ورزد و تفسیري حکیمانـه از محبـت    متصف به علم و عقل است. به محبوبش عالمانه عشق می

تکیه گاه حب او عقل و علم است، یعنی محبـت را بـه خـوبی     )327، ص 2(ابن عربی، ج دارد.

، 2(ابن عربی، جکند، به حقیقت محب و محبوب آگاه است.  شناسد، جایگاه آن را درك می می

  اي اسـت کـه گـویی نفـس هـر یـک        اتحاد محب و محبوب در این محبت به گونـه  )327ص 

  )166، ص 2(ابن عربی، ج گردد. شود و به آن زنده می در دیگري دمیده می

تواند از چنین محبتی برخوردار شود؛ زیـرا   از منظر شیخ، انسان تنها موجودي است که می

فقط او جامع حقایق عالم و صور الهیه است و جناب اقدس الهی نسـبت و مناسـبت دارد و از   

  جسـمش خـاکی   )330، ص 2(ابـن عربـی، ج  ) تکـون یافتـه اسـت.    40نحل، آیه »(کُن«کالم 

و جانش افالکی است روحش با عالم تجرّد و جسمش با عالم طبیعت مرتبط است و ذاتـا، بـه    

  )330، ص 2(ابن عربی، ج سبب سنخیت، به هر دو عالم گرایش دارد.

شـود؛ چنـین محبتـی     این محبت جامع و فراگیر است و فقـط انسـان متصـف بـه آن مـی     

گویـد:   ابـن عربـی مـی    )315، ص 2(ابن عربـی، ج شود؛  موجوب عشق ورزي انسان با خدا می

توان دریافت مگر عشق به خداوندي که همتـا نـدارد؛ همـه عشـقها را      سرآغاز هر عشقی را می

  آغازي هست و انجامی نیست مگر عشق طبیعی مان دو انسان که انجام پذیر است.

  فَکُلُّ حب لَه بدء یحقّقه               علمی سوي حب رب ما لَه ثان

الطبع و اثنان و بهایۀ غیرُ حن          لیس لَه و بدء لَه بکُلُّ ح  

  )315، ص 2(ابن عربی، ج
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  شـود و میـان انسـان     حب طبیعی: این حب به دو قسم طبیعی و عنصري تقسیم مـی  -21

  و حیوان مشترك است.

از منظر شیخ، بیشتر محبتهاي انسانها از این نوع است و چون هدف در این گونـه محبـت   

نامد. محیی الدین معتقد است این گونه محبت  امیال و اغراض شخصی است، آن را لنفسه می

اي او را بـه   در هر حیوانی ساري است و اگر چه معنی دوام و قوام زندگی را نمی فهمد، غریـزه 

(ابن عربی، خواند و در انسان نیز این محبت جنبه حیوانی دارد.  خود فرا می پیوند با همجنس

  )329، ص 2ج

  فَغایۀُ الحب فی االنسانِ وصلته         روحاً بِروحٍ و جثماناً بِجثمانِ

  )330، ص 2(ابن عربی، ج

نهایت چنین محبتی در انسان، رسیدن جانی به جانی و جسمی بـه جسـم دیگـر اسـت و     

کند، محب او را به حکم تبعیت و نه اصـالت   چون این پیوند در موجودي معین تحقق پیدا می

هاي گوناگون  در نگاه شیخ محبت طبیعی در چهره )330، ص 2(ابن عربی، جدارد.  دوست می

ماند که همه اشیاء سـبک را جـذب    و به کهربایی می )330، ص 2(ابن عربی، جنماید ظهور می

  کند. می

حب عنصري: تمایز حب عنصري با حب طبیعی در این است که صور تجلی عشق در  -22

ماند که هر شیء  محبت طبیعی متفاوت است و منحصر در یک چهره نیست و به کهربایی می

اي خـاص ظهـور    د و در چهـره سبکی را جذب میکند، اما حـب عنصـري وحـدت صـورت دار    

ماند که تنها آهـن   کند و منشاء آن مناسبت میان محب و محبوب است و به آهن ربایی می می

کند. همچون عشق مجنون به لیلی و وامـق بـه عـذرا و قـیس بـه لُبنـی و دیگـر         را جذب می

  )330، ص 2(ابن عربی، جاسالمی.  –عشقهاي ماندگار در ادب ایرانی 
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عشـق   -اسـباب محبـت خـدا بـه خلـق ب      -هاي عشـق آفـرین: الـف    گیزهاسباب و ان -23

  هاي انسان آفرینی

  اسباب محبت خدا به خلق:   -24

هـاي بنـده بـر طاعـت اسـت. حـب        الف: محبت ابتدایی یا حب االمتنان: سبب توانمنـدي 

اي است کـه از جانـب    همان عنایت نخستین و توفیق اولیه )336، ص 2(ابن عربی، جاالمتنان

  گیرد تا در مقام طاعت و تبعیت از پیامبر (ص) درآیند. د به برخی از بندگان تعلق میخداون

  ب: محبت ثانوي یـا اسـتحقاقی: محبتـی کـه ثمـره طاعـت و تبعیـت از پیـامبران اسـت          

  ایـن محبـت   )336، ص 2(ابـن عربـی، ج  شـود.   و صالحیت حـب حـق تعـالی را موجـب مـی     

قـرب فـرائض (عمـل     -2قرب نوافل (عمل به مستحبات)  -1از دو طریق حاصل شدنی است:  

  به واجبات)

فرماید: ما تَقَرَّب الی عبدي بشَئ احب الی من اداء ما افتَرَضُـه علیـه و ال    حدیث قدسی می

راً و یـداً و مؤیِـداً   یزالُ عبدي یتقرَّب الی بالنَّوافل حتّی اُحبه فاذا احببتُه کنت ل صـه سمعاً و ب «

بنده من به من تقرب نمی جوید به چیزي که براي من محبـوبتر از   )336، ص 2(ابن عربی، ج

جوید تـا بـدان    اداي فرایض باشد و همواره بنده من با به جاي آوردن نوافل به من نزدیکی می

  دسـت و پشـتیبان   مرتبه کـه دوسـتش بـدارم و آنگـاه کـه محـب او شـدم گـوش و چشـم و         

  شوم. او می 

بـریم و بـراي تفصـیل آن بـه      هاي محبت ثانوي: در اینجا فقط به اختصـار نـام مـی    ویژگی

  دهیم. ارجاع می 345تا  315فتوحات مکیه جلد دوم صفحات 

  کارهاي خوب و پسندیده (خیرات و نوافل) -الف

  پیروي از پیامبر( اتّباع الرسول) -ب

  )پشیمانی از گناه (توبه -پ
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  پاکی و پاکسازي -ت

  شکیبایی (صبر) -ث

  سپاسگذاري (شکر) -ج

  نیکوکاري (احسان) -چ

  مبارزه در راه خدا (جهاد) -ح

  زیبایی (حسن و جمال) -خ

عشق آفرینیهاي انسان: شیخ سه مورد، دیدن، شنیدن و مورد نیکی قرار گـرفتن را از   -25

برد که هر کدام، به تنهایی یا با هم، زمینـه سـاز حصـول ایـن      هاي ظهور محبت نام می انگیزه

هاي ظهور محبت را محدود بـه   البته ایشان، انگیزه )331، ص 2(ابن عربی، جمحبت الهی اند. 

  )318، ص 2(ابن عربی، ج نمی داند. این سه مورد

  )331، ص 2(ابن عربی، ج داند. در میان این عوامل دیدن را توانمندتر از بقیه می

  سراید: دهد. و اینچنین می گهگاه شیخ، خبر را بر نظر ترجیح می

  حبی لغَیرِك موقوف علی النَّظر        الّا هواك فَمبناه علَی الخَبرِ

  )318، ص 2(ابن عربی، ج

محبت من به غیر تو به دیدار وابسته اسـت. فقـط در عشـق توسـت کـه بـه خبـر بسـنده         

  کنم. می

  و ما رآها بصري   حقیقَتی همت بِها         

  قتیلَ ذاك الحور    ا لَغدا            ــولَو راه      

  )319، ص 2(ابن عربی، ج

ي آن  ه چشـم او را ندیـده ام و اگـر روزي ببیـنمش کشـته     دلم در گرو عشق اوست، ولی ب

  سیه چشم خواهم شد.
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  و اهللاِ ما هیمنی            جمالُ ذاك الخفر

  فَانَّ مبنی کَلَّفی             بِحبها من خَبري

  )319، ص 2(ابن عربی، ج

اسـاس دلبسـتگی   به خدا سوگند زیبایی آن صنم روي مرا شیفته خود نکرده است، بلکـه  

  من از خبرهایی است که از او آورده اند.

ابن عربی میان عشقی که حاصل رویت است با عشقی که محصول خبر است تفاوت قایـل  

  گوید: است و می

  االُذُنُ عاشقَۀٌ والعینُ عاشقَۀٌ      شَتَّان ما بین عشقِ العینِ والخَبر

  والعین تَعشقُ محسوساً منَ الصورفاالذنُ تَعشقُ ما وهمی یصوره      

  )319، ص 2(ابن عربی، ج

گوش و چشم هر دو عاشقند و چقدر فرق است میان عشقی که از راه خبر و عشقی کـه از  

راه دیدار حاصل شود. گوش شیفته آن چیزي است که پندار من به تصویر کشیده است؛ ولـی  

  شود. هاي محسوس فریفته می چشم به چهره

گوید نظر و خبر در مورد او یکسان است و  داند و می حی الدین خودش را متفاوت میاما م

  گوید: می

  الّا هوي زینَبٍ فانّه عجب        قَد استوي فیه حظُّ السمع والبصرِ

  )319، ص 2(ابن عربی، ج

  شگفت انگیز عشق زینب است که شنیدنش عین دیدن است.

  فواید عشق و محبت: -26

و جـامع همـه حقـایق     )354، ص 2(ابن عربی، ج کند. محبت، انسان را کلمۀ اهللا می -الف

  )340، ص 2(ابن عربی، ج شود. کلی و جزئی می
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  نمایاند. جایگاه حقیقی انسان را به او می -ب

بخشد: در نگاه شیخ، محبان، حامالن وحی الهـی   مقام خلیفۀ اللهی انسان را ظهور می -پ

و آن خالفتی کـه خداونـد بـه     )340، ص 2(ابن عربی، جفات حضرت حقندو جامع اسماء و ص

انسان ارزانی داشته است، خالفت اعتباري نیست. (ابن عربی، فصوص الحکم، فص آدمی) بلکه 

  انسان تکوینا و تشریعا خلیفه خدا در زمین است.

اسـت:   پوشاند: خداوند خود را به صفات متضاد ستوده جامه ضدین بر قامت عاشق می -ت

). و تنهـا انسـان محـب متصـف بـه صـفات       3هو االولُ و اآلخرُ و الظّاهرُ و الباطن(حدیـد، آیـه   

شود. یعنی، محب خواهان وصل اسـت و محبـوب هجـر را طالـب اسـت و چنـین        محبوب می

ي  ي محبوب را که همان هجر است بـا خواسـته   کند و خواسته محبی به ناچار جمع اضداد می

کند و به موجب ما یریـد المحبـوب محبـوب، هجـر را بـر وصـل        ت جمع میخود که وصل اس

دهد و این حالت شبیه به راضی بودن به قضاي الهی بـا وجـود نارضـایی از مقضـی      ترجیح می

  )323، ص 2(ابن عربی، جاست. 

از منظر شیخ این خصوصیت خاص انسـان، بـه ویـژه انسـان عاشـق اسـت وگرنـه حیـوان         

  )323، ص 2(ابن عربی، جهاي محبوبش بیگانه.  خواسته خواستار وصل است و با

  کند درك وجوب حضرت حق را آسان می -ث
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  خواجه حافظ شیرازيفصل دوم: 

  آشنایی با حافظـ 

الغیـب از   الدین محمد حافظ ملقب به خواجـه حـافظ شـیرازي و مشـهور بـه لسـان       شمس

ستارگان آسمان علم و ادب ایران زمین اسـت  ترین  مشهورترین شعراي تاریخ ایران و از تابناك

که تا نام ایران زنده و پابرجاست نام وي نیز جاودان خواهد بود. بـا وجـود شـهرت واالي ایـن     

مایه در خصوص دوران زندگی حافظ به ویژه زمان به دنیا آمدن او اطالعات دقیقـی   شاعر گران

اي تاریخی و بـا اسـتناد بـه برخـی     ه تر حافظ شناسان براساس نشانه در دست نیست. اما بیش

ي  انـد. دربـاره   تر دانسته محتمل 729تا  715هاي  هاي حافظ، تولد او را در یکی از سال سروده

هـاي چنـدانی در دسـت نیسـت. اگرچـه بعضـی        ي حـافظ نیـز آگـاهی    پـدر، مـادر و خـانواده   

  ز اهـالی کوهپایـه  ا» بهاءالدین محمد«و پدرش را » الدین شیخ غیاث«نویسان جد او را   تذکره

کـرد و در روزگـار حکومـت اتابکـان      اند که پدرش  بازرگانی می اصفهان دانسته و چنین نوشته

ي  انـد کـه در  محلـه    سلغري از اصفهان به شیراز آمد و یا مادرش را از اهالی کـازرون دانسـته  

  شیراز، مسکن داشته است.» دروازه کازرون«

ب و مدرسه روي آورد و پس از سپري نمودن علوم الدین از دوران طفولیت به مکت شمس  

و معلومات معمول زمان خویش به محضر علما و فضالي زادگاهش شتافت و از این بزرگان بـه  

  ها گرفت. الدین عبداهللا بهره ویژه قوام
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خواجه در دوران جوانی بر تمام علوم مذهبی و ادبـی روزگـار خـود تسـلط یافـت و هنـوز       

را سپري ننموده بود که به یکی از مشاهیر علم و ادب دیار خود بـدل  ي دوم زندگی خود  دهه

گشت. وي در این دوره عالوه بر اندوخته عمیق علمی و ادبی خود قرآن را نیز کامـل از حفـظ   

خوانـد و از ایـن    هاي مختلف از بر می داشت و این کتاب آسمانی را با صداي خوش و با روایت

مایـه مصـادف بـود بـا افـول       دوران جوانی این شـاعر گـران   روي تخلص حافظ را بر خود نهاد.

سلسله محلی اتابکان سلغري فارس و ایـن ایـاالت مهـم بـه تصـرف خانـدان اینجـو، از عمـال         

ایلخانان مغول، درآمده بود. حافظ که در همان دوره به شهرت واالیی دست یافتـه بـود مـورد    

یافتن به دربار آنان به مقـامی بـزرگ نـزد    توجه و عنایت امراي اینجو قرار گرفت و پس از راه 

الدین ابواسحاق حاکم فارس دست یافت. دوره حکومت شاه ابواسـحاق اینجـو    شاه شیخ جمال

دوسـت در دوره حکمرانـی خـود کـه از      توأم با عدالت و انصاف بود و این امیر دانشمند و ادب

از و آسایش و امنیـت مـردم   هـ.ق به طول انجامید در عمرانی و آبادانی شیر 754تا  742سال 

مند بود و در  این ایالت به ویژه شیراز کوشید. حافظ نیز از مرحمت و لطف امیر ابواسحاق بهره

اشعار خود با ستودن وي بـا القـابی همچـون (جمـال چهـره اسـالم) و (سـپهر علـم و حیـاء)          

ح و صـفا امیـر   شناسی خود را نسبت به این امیر نیکوکار بیان داشت. پس از این دوره صل حق

هـ.ق بر امیر اسحاق چیره گشـت و پـس از    754مبارزالدین مؤسس سلسله آل مظفر در سال 

گیـري را   آنکه او را در میدان شهر شیراز به قتل رساند حکومتی مبتنی بر ظلم و سم و سـخت 

در سراسر ایالت فارس حکمفرما ساخت. امیر مبارزالدین شاهی تندخوي و متعصب و سـتمگر  

به ویژه در امور دینی و مذهبی بر مردم خشونت بسیاري جاري نمود. در دوره حکومـت  بود و 

ها و مواهب طبیعی خود محروم شدند و امیـر خـود را مسـلمانی     وي مردم از بسیاري از آزادي

گونـه اعمـال بـا     داد که در صدد جاري سـاختن احکـام اسـالمی اسـت. ایـن      متعصب جلوه می

گونـه اعمـال بـا مخالفـت و      اجه گشت و وي بـا تـاختن بـر ایـن    مخالفت و نارضایتی حافظ مو
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گونـه اعمـال آن را ریاکارانـه و ناشـی از      نارضایتی حافظ مواجه گشت و وي با تاختن بـر ایـن  

اندیشی و تعصب مذهبی قشري امیر مبارزالدین دانست. سلطنت امیر مبارزالدین مدت  خشک

تن از پسران او شاه محمود و شاه شجاع که هـ.ق دو  759زیادي به طول نیانجامید و در سال 

اي فراهم آورده و پدر را دستگیر کردنـد و بـر    از خشونت بسیار امیر به تنگ آمده بودند توطئه

عصـر بـا حـافظ     چشمان او میل کشیدند. شاه شجاع و شاه منصور از دیگر امراي آل مظفر هم

ر شیراز و توجه به بـازار شـعر و   اندیشی د بودند و به سبب از بین بردن مظاهر تعصب و خشک

شاعري مورد توجه حافظ قرار گرفتند. این دو امیر نیز به نوبه خود احترام فراوانی بـه خواجـه   

اي نیز از ادبیات و علوم داشتند شاعر بلندآوازه دیـار خـویش را    گذاشتند و از آنجا که بهره می

آوازه ایران همزمان بـود بـا حملـه    مورد حمایت خاص خود قرار دادند. اواخر زندگی شاعر بلند

هـاي فراوانـی کـه در     رحم و خـونریز پـس از جنایـات و خـونریزي     امیر تیمور و این پادشاه بی

اصفهان انجام داد و از هفتاد هزار سر بریده مردمان شوریده بخت آن دیار چند منـاره سـاخت   

حافظ بـا تیمـور نیـز اگـر      انگیز خواجه رو به سوي شیراز نهاد. داستان مالقات تاریخی و عبرت

هـ.ق و تقریبا یک سال پـیش از مـرگ شـاعر     790صحت و اعتبار داشته باشد ظاهراً در سال 

هاي شیراز به روي مؤسـس   نامدار صورت گرفته است. بر اساس این داستان پس از آنکه دروازه

بـه نـزد خـود    سلسله تیموریان گشوده شد امیر تیمور، قاصدي را به نزد حافظ فرسـتاد و او را  

خواند و گفت: من اکثر ربع مسکون را با این شمشیر مسخر ساختم و هزاران والیـت را ویـران   

گاه به یـک   کردم تا سمرقند و بخارا را که وطن مألوف و تختگاه من است آبادان سازم و تو آن

ی. رسـان  خال هندوي ترك شیرازي سمرقند و بخاراي ما را در یکی از ابیات خود به فروش می

گویـد: اي سـلطان    گویند خواجه زیرکانه در جواب وي به فقر و نداري خود اشاره کـرده و مـی  

طبعانـه مـورد پسـند     ام. این پاسخ زیبا و شوخ عالم از این بخشندگی است که بدین روز افتاده

  دهد.  گردد و او را مورد عنایت خود قرار می تیمور واقع می
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هــ.ق   792یا  791ت صورت گرفت و وي در سال مرگ خواجه یک سال پس از این مالقا

اي زیبا و باصفا بود و حافظ عالقه زیادي به آن داشت بـه خـاك    در گلگشت مصلی که منطقه

سپرده شد و از آن پس آن محل به حافظیه مشـهور گشـت. نقـل شـده اسـت کـه در هنگـام        

  او بـه مـی و مطـرب    تشییع جنازه خواجه شیراز گروهی از متعصبان که اشعار شاعر و اشارات 

دانستند مانع دفن حکیم به آیـین مسـلمانان شـدند.     و ساقی را گواهی بر شرك و کفر وي می

اي که بین دوستداران شاعر و مخالفان او در گرفت، سرانجام قرار شد تا تفـألی بـه    در مشاجره

ر ایـن بیـت   دیوان خواجه زده و داوري را به اشعار او واگذارند. پس از بـاز کـردن دیـوان اشـعا    

  شاهد آمد:  

  رود به بهشت قدم دریغ مدار از جنازه حافظ          که گرچه غرق گناه است می

تر عمر خود را در شیراز گذراند و بر خالف سعدي به جز یـک سـفر کوتـاه بـه      حافظ بیش

یزد و یک مسافرت نیمه تمام به بندر هرمز همـواره در شـیراز بـود و از صـفا و زیبـایی شـهر       

بـرد. وي در دوران   آبـاد لـذت مـی    ش و اماکن تفریحی آن همچون گلگشت و آب رکـن محبوب

زندگی خود به شهرت عظیمی در سرتاسر ایران دست یافت و اشعار او به منـاطقی دوردسـت   

  همچون هند نیز راه یافت. نقل شده است کـه وي مـورد احتـرام فـراوان سـالطین آل جالیـر      

رار داشت و سالطینی همچون سلطان احمد بـن شـیخ   و پادشاهان بهمنی دکن هندوستان ق 

اویس بن حسن جالیـري (ایلکـانی) و محمـود شـاه بهمنـی دکنـی بـا احتـرام زیـاد او را بـه           

هاي خود دعوت کردند. حافظ تنها دعوت محمود شاه بهمنـی را پـذیرفت و عـازم آن     پایتخت

ر گرفت و خواجـه کـه   سرزمین شد ولی چون به بندر هرمز رسید و سوار کشتی شد طوفانی د

در خشکی آشوب و طوفان حوادث گوناگونی را دیده بود نخواست خود را گرفتار آشـوب دریـا   

  نیز سازد. از این رو از مسافرت پشیمان شد.
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هـاي   شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه او به سبب غزل سرایی و سرایش غزل

توسط حافظ به اوج فصـاحت و بالغـت و مالحـت     بسیار زیباست. غزل به ویژه نوع عارفانه آن

گـر   رسید و او جداي از شیرینی و سادگی و ایجاز، روح صفا و صمیمیت را در ابیات خود جلوه

ساخت. خواجه شیراز در غزلیات خود تمامی منویات قلبی خویش نظیر عشـق بـه حقیقـت و    

ا در مقابـل اخـتالف و   رویی و وحدت و وصال جانان و از سوي دیگر خشـم و تنفـر خـود ر    یک

هاي قشري بیان کرده است. در غزلیات زیباي حافظ کـه از همـه    نفاق، ریا و تزویر و ستیزگی

شود کلمات و تعبیـرات خاصـی وجـود دارد و خواجـه کـه       حیث اوج غزل فارسی محسوب می

خود مبتکر این سبک است از آن طریق مقصود خود را بیان داشته اسـت. کلمـات و عبـاراتی    

ون طامات، خرابات، مغان، مغبچه، خرقه، سالوس، پیر، هاتف، پیـر مغـان، گرانـان، رطـل     همچ

گـر   انـد کـه هـر یـک بیـان      گران، زنار، صومعه، زاهد، شاهد، طلسمات، شراب و ... از این گونـه 

قریحه عالی و روح لطیف و طبع گویا و فکر دقیق و ذوق عارفانه و عرفان عاشـقانه وي اسـت.   

نیـاز یـاد کـرده کـه بـا همـه        باخته و بی ش اغلب از خود به عنوان رندي پاكخواجه در اشعار

اعتناست. وي از ریا و تزویـر زاهـدان    هشیاري و دانایی به آداب و رسوم و مقررات اجتماعی بی

ورزند  درونی در رنج و اضطراب است و حتی صوفیان ریایی را که به طریقت حافظ انتساب می

  کنـد  کننـد سـخت سـرزنش مـی     پوشـی و قلنـدري تظـاهر مـی     ژندهولی اهل ظاهر بوده و در 

  سازد. و در اشعار خود دام حیله و تزویر این ظاهرپرستان را پاره می 

تـرین کتـب ادبـی جهـان اسـت.       ها زبان ترجمه شده و در زمره معـروف  دیوان حافظ به ده

ران و سـایر  ساالنه چندین سمینار در ارتباط با بررسـی شخصـیت ایـن شـاعر برجسـته در ایـ      

  هـاي جاودانـه ادب    شود و سـازمان یونسـکو وي را یکـی از ذخیـره     کشورهاي جهان برگزار می

  در جهان دانسته است. میعادگاه حافظیـه در شـیراز زیارتگـه رنـدان جهـان اسـت و بسـیاري       



 
 

 

 /.............عشق عرفانی                        292 

  دوستان از سراسر جهان با حضور در این مکان پر رمز و راز بر عمـق معرفـت و دانـش    از ادب 

  ورزند.   ین میاو تحس 

هـاي مـذهبی و ادبـی دوره خـویش همچـون کشـاف        ترین کتاب خواجه در جوانی سنگین

زمخشري در تفسیر، مصباح مطرزي در نحو، طوالع االنوار من مطالع االنظار قاضی بیضاوي در 

الدین رازي در منطق و مفتاح العلوم سکاکی در ادبیات را بـه طـور    حکمت، شرح مطالع قطب

  ه کرده بود. (سایت حافظ شناسی)کامل مطالع

یکی از خصوصیات منحصر به فرد حافظ، ایهامی است که در شخصیت حـافظ وجـود دارد   

و شناخت ما از حافظ، شناخت دقیقی نمی تواند باشد. زیرا اشعار وي سرشار از چنـدپهلویی و  

تفـاوتی  ایهام آمیز بودن است. اشعاري که از منظرهـاي گونـاگون مفـاهیم و برداشـت هـاي م     

اي از ایهـام   شود که افکار شاعر این دیوان در هالـه  شود. این ایهام منجر به این می دریافت می

  براي مخاطبان باقی بماند و هر کسی از ظن خود یار او شود.

 گویم فاش نظربازم و می عاشق و رند و

  هنر آراسته ام تا بدانی که به چندین

باشـد کـه    دهنده نبوغ وي در صـنعت شـعر مـی    و البته این هنرمندي سرشار حافظ نشان

چنان وصف یار را با ایهام و کنایه و تلمیح و تشبیه به هم آمیخته است کـه  ». احسنها اکذبها«

هاي وي نظـرات   مانیم. حافظ پژوه ترین ادیبان نیز درباره اندیشه ما از مقصود اصلی وي باز می

گـانگی در معنـا باشـد کـه سـبب ایـن همـه        متفاوت و متناقضی دارند. و شاید این ابهام و دو

شهرت و نام و آوازه شده باشد. او صاحب اشعاري است رمز آلود و پـر ابهـام و ایهـام. و شـاید     

اسرار درونی و رازهاي مگوي این شاعر بزرگ، آینه و بازخوردي است از رازها و اسـرار درونـی   

  . ولی وقتی ضـمیر پنهـان خـود    هر انسانی که به دنبال کمال است ولی از بیان آن عاجز است
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تواند هـم درد   بیند، گویا به یک یار قدیمی رسیده است که با او می را در آینه اشعار حافظ می

  و هم راز باشد تا آرامش گمگشته خود را در آن بازیابد.

یکی از مهمترین موضوعات رمز آلود در اشعار حافظ، عشق است. عشق در اشعار حافظ، بر 

شخصیت وي افزوده است. و سبب ایجاد نظریات متناقض و متفاوت درباره وي هاي  پیچیدگی

شده است. این که عشق او زمینی بوده است یا آسمانی. و چـه ابعـادي از زنـدگی او را تحـت     

ي  تاثیر قرار داده است. عشق او خاکی است یا عرشی؟ از جنس خاك است یا نـوري بـر پهنـه   

  افالك.

عرفان عملی و سیر و سلوك و تهـذیب نفـس، چـه در عرفـان      حافظ در عرفان نیز، چه در

مقـام ممتـازي    –چه مکتب عاشقانه عرفاي ایرانی، چه مکتب ابن عربـی   –فلسفه آمیز نظري 

سـخنان  «دارد. توصیفات و تلمیحات عرفانی او در ادب فارسی کم نظیر است. و به قول جامی 

ت که هیچ کس را آن اتفاق نیفتـاده ...  وي چنان بر مشرب این طایفه (=صوفیه) واقع شده اس

  ).614(عبدالرحمن جامی، ص » هیچ دیوانی به از دیوان حافظ نیست اگر مرد صوفی باشد.

نگرش و روش عرفانی حافظ مخصوص به خود و تکروانه اسـت. حـافظ نهادهـاي صـوفیانه     

  و شـطح  رسمی چون خرقه و خانقاه و پیر و پیروي و سلوك رسمی و ادعاي کشف و کرامـات  

هـا   انـدازد. و خرقـه خـود را رهـن میکـده      و طامات را نمی پذیرد؛ سهل است آنها را دست می

اي معاوضـه کنـد. و همـواره در     گذارد و آرزومند است که خرقه و سـجاده را بـا جـام بـاده     می

وسوسه سوزان به آتش کشیدن خرقه خود و خرقه سالوس مـدعیان اسـت. پیـر میکـده را در     

  گیرد و بـه جـاي خانقـاه و صـومعه، بـه دیـر مغـان        ي پیر مغان، مرشد خود میا جامه اسطوره

آورد. و رند را کـه در ادبیـات    که هیات اسطوره شده میخانه است روي می –یا خرابات مغان  

فارسی پیش از او نام و نوائی ندارد، و بلکه نامش ننگین است، بـه مقـام انسـان کامـل و ولـی      

  رساند. می
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فظ نیز قابل اعتناي جدي است. حـافظ خـود مـنش اخالقـی نیرومنـدي      فلسفه اخالق حا

دارد. نه اخالق زهد و ترس و تعصب، بلکه اخالق عارفانه، آزادمنشانه و رندانـه. اخـالق حـافظ    

اخالق ازادگی است، اخالق وارستگی از ریا و خرص و دروغ و دغل. حافظ سالها پیروي مذهب 

اد حرص را به زندان کرده است. روح بی باك حافظ مانند رندان کرده و به فتواي خرد ام الفس

نمی شناسد. شادمانگی و شاد کنندگی شعر حافظ، مانند آفتـاب  » حزن«و » خوف«اولیاء اهللا 

  هـاي خشـکه مقدسـانه و زهـد فروشـانه      تابد. حافظ که تاب نصیحت از در و دیوار دیوانش می

تش آماج طعن و طنز خویش ساخته است، خـود  را ندارد، و واعظ و ناصح را در بسیاري از ابیا 

اي از واالترین پندهاي حکمت آمیز و عبـرت آمـوز اخالقـی کـه فلسـفه زنـدگی او را        مجموعه

  )29، ص 1دهد براي ما به ارمغان آورده است. (بهاءالدین خرمشاهی، ج  تشکیل می

  حب و عشق در اشعار حافظـ 

ات همـدیگر،یا گـاه متـداخل بـا یکـدیگر      در دیوان حافظ سه نوع عشق یا معشوق در مواز

عشـق و معشـوق    -3زمینـی  –عشـق انسـانی    -2اجتمـاعی  -عشق ادبـی -1شود:  مالحظه می

  )1168، ص 2عرفانی (بهاءالدین خرمشاهی، ج 

عبدالحسین زرین کوب از کسانی است که معتقد است حافظ هم معشـوق زمینـی داشـته    

  اي بـوده  بـوده اسـت و عشـق زمـین پلـه     است و هم عشقی عرفانی آتش بـر جـانش انداختـه    

  تا او را به مالقات خدا برد:  

 از کـه  او صـداي  گـذرد،  عاشـق عـارف مـی   ایـن   خاموشـی  از که هاي دراز اگر بعد از قرن«

کند از آن روسـت   منعکس می هنوز تمام بزرگی و عظمت انسانیت را آید، رمیب رندان ي کوچه

بـدون   نـد. ک می ي او تمام انسانیت را خالصه اندیشهعشقی که در  که پیام او پیام عشق است،

اسـت   هاي فکري حافظ است و از این طریـق  ي غنایی از مهم ترین جنبه تردید عشق و تجربه

حافظ در طـول زنـدگی خـود در بسـیاري از جاهـا       یابد. که سایر افکار او با یکدیگر ارتباط می
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 صـوفیه  از بعضـی  بـراي  عشق انسـانی هـم  به عالوه  صوفیه قرار گرفته است، تحت تاثیر افکار

اسـت   دهشـ  مـی  تلقی ي لذت از جمال غیبی بوده است و وسیلهالهی  عشق به وصولي  مقدمه

کرده بـراي درك جمـال غیبـی. از     وي را آماده میو  داده می جال را صوفی ذوق اي که گونه به

 ایـن  بـه  و داده اند می اهمیت -انسانی الهی و  - عشق نوع دو هر به که صاحبدالن این رو بود

 وشـد ک می غالباً نیز حافظ .عشقی يها تجربه و عشق از است آکنده صوفیه است که ادب دلیل

  :ق الهی استعش مثل هم انسانی عشق که کند مطمئن را ما تا

  است رهبر سر بدان را ما عاقبت         عاشقی گر زین سر و گر زان سر است 

 چنانکـه  ،نـدارد  تفاوتی هیچ است صوفیان آنچه در خانقاهآنچه در خرابات رندان هست با  

هر دو جلوه گاه معشوق است و از ایـن جاسـت کـه عشـق انسـانی بـراي       نیز  کنشت و مسجد

 حـال منظـور   عـین  در و نماید که به عشق الهی راه می رسد حافظ نیز همچون پلی به نظر می

ي رنـدان، دکتـر    کوچـه ». (الهـی اسـت  برتـر   معنـوي و  عشـق  رسـیدن بـه   همان آن اصلی از

  )عبدالحسین زرین کوب

  اجتماعی-عشق ادبی* 

این نوع عشق و معشوق در اکثریت غزلهاي عاشقانه حافظ حضور دارد. در ایـن نـوع شـعر    

که صورتا تفاوتی با شعرهاي عاشـقانه جنسـی و عاشـقانه عرفـانی نـدارد، اگـر باریـک شـویم         

آید که معشوق چندانکه باید جاذبه جمال و غنج و دالل و حتی حضـور و وضـوح نـدارد.     برمی

وق یا غایب است یا بدون چهره و چشم و ابروست. فاقـد جسـمانیت و   ها، معش در این عاشقانه

فحواي جنسی است و حتی فاقد جنس است و غالبا نمی توان فهمید مذکر است یـا مونـث، و   

در بیشتر موارد معشوق شاعر نیست. بلکه ممدوح اوست و در ایـن مـوارد هـم معلـوم نیسـت      

ــر     ــرم از پی ــردي محت ــا م ــت ی ــاري اس ــوي درب ــدوح دنی ــت ... مم ــدین  » ان طریق ــاء ال   (به

  )59خرمشاهی، ص 
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  اجتماعی حافظ: –مطلع بعضی از غزلهاي عاشقانه ادبی 

  رواق منظر چشم من آشیانه تست -

  اي بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره -

  گفتم اي سلطان خوبان رحم کن بر این غریب -

  خیال روي تو در هر طریق همره ماست-

  دوستدارم امید عاطفتی از جناب -

  صبا اگر گذري افتدت به کشور دوست -

  مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست -

  دیوان حافظ

  زمینی –عشق انسانی *

گروهی بر این باورند که حافظ شاعري با تمایالت زمینی بوده است و عشق او نیز مجـازي  

هوسـناك   است و برگرفته از اوهام و آرزوهـایی اسـت کـه از خواهشـهاي نفسـانی و آرزوهـاي      

دانند که بـراي کـامروا شـدن، بیشـتر وقـت       باشد. او را شاعري بوالهوس و دمدمی مزاج می می

بـرده اسـت. اینـان     خود را در دربار شاهانی همچون شیخ ابواسحاق و شاه شجاع بـه سـر مـی   

برآنند که نباید حافظ را از تمایالت نفسانی مبرا دانست و معتقدند که لزومی ندارد که اشـعار  

فظ را تاویل کنیم و باید به حـرف حـافظ ایمـان داشـته باشـیم و اشـعارش را اعترافـی بـر         حا

چگونگی زیستن او بدانیم. نه اینکه کلمات و اشعار او را به مباحث دیگر مـرتبط کنـیم. او بـه    

دنبال تمایالت و لذات درونی خود بوده است و به دنبال زیبارویان بوده است و معشوق او نیـز  

باشد عبارتند  هایی که نشان دهنده عشق هوسناك او می نی بوده است. بعضی واژهمعشوق زمی

. ایـن  زنخدان،خنجر مژگان و آتش رخ ي زلف،هالل ابرو،چاه گل عارض،بنفشهاز: نرگس چشم، 

افراد براي اثبات نظریات خود مبنی بر مجازي بودن عشق حافظ به برخی از غزلها و ابیـات او  
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گویند کـه   باشند. و می آورند و مخالف تفسیر و تاویل آنها می شاهد مثال میکنند و  استناد می

آید همان منظور نظر حافظ بـوده اسـت. مثـل     همان معتی که در نگاه اول به نظر خواننده می

  ابیات ذیل:

  شکنان صف همه صف شکند مژگان به که               خسرو شیرین دهنان شاه شمشاد قدان، -

  مپرس که ام برگزیده دلبري                          جهان و آخر کار گشته ام در -

  توان آن را به وضوح دید.  هاي حافظ می در بیشتر غزل

  زمینی حافظ: –مطلع بعضی از غزلهاي عاشقانه انسانی 

  اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را  -

 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را -

 کشد بند نقابت اي شاهد قدسی که -

 خمی که ابروي شوخ تو در کمان انداخت -

 ساقیا آمدن عید مبارك بادت -

 زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست -

 خدا چو صورت ابروي دلگشاي تو بست -

 تا سر زلف تو در نسیم افتادست -

 حال دل با تو گفتنم هوست -

 گل در بر و می در کف و معشوق به کامست -

 سیه چرده که شیرینی عالم با اوستآن  -

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست -

 کس نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست -

 حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت -
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 شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد -

 دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد -

 ها بر انگیزد اگر روم ز پی اش فتنه -

  وشست خلوت اگر یار یار من باشدخ -

  مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد -

  سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند-

  مجمع خوبی و لطفست عذار چو مهش -

  اي دل ریش مرا با لب تو حق نمک -

  عاشق روي جوانی خوش و نوخواسته ام -

  به مژگان سیه کردي هزاران رخنه در دینم -

  قدان خسرو شیرین دهنانشاه شمشاد  -

  تاب بنفشه می دهد طره مشکساي تو -

  اي که با سلسله زلف دراز آمده اي -

  هزار جهد بکردم که یار من باشی -

  دیوان حافظ

  عشق عرفانی* 

هاي مختلفی تشکیل شده است که با بیـان هـر یـک از آنـان،      عشق عرفانی حافظ از گزاره

  افظ بیان خواهد شد.حتی االمکان سه مصداق نیز از اشعار ح

  یک) سلسله جنبان عشق، حسن الهی است:

  در ازل پرتو حسنت ز تجـــــلی دم زد           عشق پیدا شد و آتش به همـــــه عالم زد -

  کنند اي دیگر به عشق از غیب سر بر می کشد         زمره حسن بی پایان او چندانکه عاشق می -
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  افشان کنیم         کاینهمه نقش عجب در گردش پرگار داشتخیز تا بر کلک آن نقاش جان  -

  دو) معشوق عرفانی (عنقا) شکار نمی شود:

  چو راي عشق زدي با تو گفتم اي بلبل         مکن که آن گل خندان براي خویشتنست -

  ت دام راــا همیشه باد به دستســکانج       ار کس نشود دام باز چین    ـعنقا شک -

  انهــــد ست آشیـــا را بلنــه عنقـک         ه     ــــرغی دگر نــاین دام بر مبرو  -

  سه) کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست:

  منزلگه آن مه عاشق کش عیار کجاست         اي نسیم سحر آرامگــه یار کجـــاست        -

  ـن خبر ندارم یا او نشان نداردبا هیچکس نشانی زان دلستان ندیــدم                یا مـــ -

  این قدر هست که بانگ جرسی می آید  کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست             -

  چهار) یار کامل و کمال مطلق است هر قصوري که هست از ماست:

  اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد    گناه بخت پریشان و دست کوته ماست -

  هیهات   چهاست در سر این قطره محال اندیش خیال حوصله بحر می پزد -

  هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست     ورنه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست -

  پنج) معشوق عرفانی صاحب اختیار مطلق است:

  سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار                         در گردشند برحسب اختیار دوست -

  مستوري و مستی نه به دست من و تست          انچه سلطان ازل گفت بکن آن کردمنقش  -

  گویم گویم                          که من دلشده این ره نه به خود می بارها گفته ام و بار دگر می -

  گویم در پس آینه طوطی صفتم داشته اند                      آنچه استاد ازل گفت بگو می -

  ) یار(خداوند) از عشق ما مستغنی است:شش

  به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زیبا را          ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست      -

  ردـــچه سودافسونگري اي دل که در دلبر نمی گی   سخن در احتیاج ما و استغناي معشوقست          -
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  اطه چه با حسن خداداد کندــــر مشــــفک             گوهر پاك تو از مدحت ما مستغنیست  -

  هفت) معشوق عرفانی هم اهل ناز و جفاست:

  چو یار ناز نماید شما نیاز کنید         میان عاشق و معشوق فرق بسیارست            -

  با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل       کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست -

  زلف چون کمندش اي دل مپیچ کانجا         سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت در -

  هشت) در عین حال معشوق عرفانی مشفق است:

  عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد            اي خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست -

  را دوا بکند طبیب عشق مسیحا دمست و مشفق لیک        چو درد در تو نبیند که -

  عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش              که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند -

  نه) عشق عرفانی دو سویه است، یار نیز به عاشقان نظر دارد:

  عشق آن لولی سرمست خریدار منست             بنده طالع خویشم که در این قحط وفا    -

  ه شد              ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بودسایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چ -

  عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد           اي خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست -

  ده) معشوق عیانست، براي مشاهده با شهود او باید پاك و قابل بود:

  می بیند از آن بسته نقابستاغیار ه         گذرد بر تو ولیکن        معشوق عیان می -

  هر دیده جاي جلوه آن ماه پاره نیست      او را به چشم پاك توان دید چون هالل     -

  ر از آینه پاك اندازـــر رخ او نظــب         چشم آلوده نظر از رخ جانان دورست       -

  یازده) عشق قدیمست:

  انه طرح محبت نه این زمان انداختنبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود           زم -

  سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر       -

  هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
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  جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت                جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند -

  الهی و عهد الست است:دوازده) عشق موقوف به عنایت ازلی و هدایت و حوالت 

  بده تا دهمت آگهی از سر قضا             که به روي که شدم عاشق و از بوي که مست می -

  مقام عیش میسر نمی شود بی رنج              بلــــــــی به حکم بال بسته اند عهد الست -

  هدایت باشد زاهد از راه به رندي نبرد معذورست          عشق کـــــاریست که موقوف -

  سیزده) آفرینش طفیل عشق است:

  بینم جهان فانی و باقی فداي شاهد و ساقی             که سلطانی عالم را طفیل عشق می -

  ارادتــی بنمـــا تا سعــــــادتی ببري  ري            ــــطفیل هستی عشقند آدمی و پ -

  ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی         عاشق شو ار نه روزي کار جهان سرآید      -

  چهارده) عشق امانت الهی است، امانتی خاص انسان نه فرشتگان:

  آسمان بار امانت نتوانست کشید                قرعه کار به نام من دیــــــوانه زدند -

  عاشقان زمره ارباب امانت باشند                  الجرم چشم گهربار همانست که بود -

  حقا کزین غمان برسد مژده امان                گر سالکی به عهد امـــانت وفــــا کند -

  پانزده) عشق عرفانی قرین غیرت و توحیدست:  

  چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم  نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست        -

  مهر لب او بر در این خانه نهادیم  در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را         -

  دیو چو بیرون رود فرشته درآید خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد            -

  شانزده) عشق تضمین ندارد، توکل باید داشت:

  هر کسی برحسب فکر گمانی دارد      در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز       -

  ست         راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدشتکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری -

  که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند     تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار      -
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  هفده) عشق مستلزم معرفت است:

  اهل نظر معامله با آشنا کننــــد  بی معرفت مباش که در من یزید عشق            -

  نرسد            که در آن آینه صاحب نظران حیرانندوصل خورشید به شب پره اعمی  -

  تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي           گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش -

  گردد: یابد و مقبول می هجده) عبادت، با عشق است که معنی می

  ت کردخوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد         به آب دیده و خون جگر طهـــار -

  طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق            به قول مفتی عشقش درست نیست نماز -

  رد             که خـــــاك میکده عشق را زیارت کردــثواب روزه و حج قبول آنکس ب -

  آید: نوزده) عشق در دل شکسته فرود می

  که با شکستگی ارزد به صد هزار درست    بکن معامله وین دل شکسته بخر               -

  اي بر دل ریشم فکن اي گنج روان         که من این خانه به سوداي تو ویران کردم سایه -

  خرابتر ز دل من غم تو جاي نیافت              که ســـاخت در دل تنگم قرارگاه نزول -

  بیست) عاشقِ عارف غم پرست است:

  زیز              اتحادیست که در عهد قدیم افتادستــیار ع حافظ گمشده را با غمت اي -

  ادمــهر دم آید غمی از نو به مبارکب  ي عشق          ه به گوش در میخانهـتا شدم حلق -

  رام             اگر از جور غم عشق تو دادي طلبیمــــت بر دل ما باد حـــلذت داغ غم -

  هم کوشش:بیست و یک) در عشق هم کشش شرط است 

  جناب عشق بلندست همتی حافظ                 که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند -

  در اي دل که توانی بکوشــــگرچه وصالش نه به کوشش دهند                   آن ق -

  رو نباشی کی راهبر شويــاي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي            تا راه -

  طیر و خطرناك است)بیست و دو) عشق خ
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  اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها                       که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها -

  ندانستم که این دریاچه موج خونفشان دارد  شدم گفتم که بردم گوهر مقصود      چو عاشق می -

  اول قدم آنست که مجنون باشیدر ره منزل لیلی که خطرهاست به جان            شرط  -

  بیست و سه) راه عشق، غریب و بیکران و بی نهایت است:

  که چرخ هشتمش هفتم زمینست    عجب علمیست علم هیئت عشق                     -

  اي برون آي اي کوکب هدایت  در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود             از گوشه -

  دست دادن              از ساروان فروکش کاین ره کران ندارد سر منزل فراغت نتوان ز -

بیست و چهار) در عشق باید افتادگی و تسلیم داشت، پاکباز و بال کشید و از جان گذشت 

  و رضا به داده داد:

  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد             دلبر که در کف او مومست سنگ خارا -

  ان                 باشد که مرغ وصل کند قصد دام ماـــه اشکی همی فشــحافظ ز دیده دان -

  ا                  نا امید از در رحمت مشو اي باده پرستــر مور اینجــــکمر کوه کمست از کم -

  بیست و پنج) عاشق عارف بی تعلق است، و دامگه دنیا زندان اوست:

  ز هـــــر چه رنگ تعلق پذیر آزادست            غالم همت آنم که زیر چرخ کبود          -

  پیاله گیـــــر که عمــر عزیز بی بدلست  جریده رو که گذرگاه عافیت تنگست                  -

  عاشق دردي کش اندر بند مال و جاه نیست  حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست        -

  با فرو نمی آید:بیست و شش) عاشق عارف سرش به دنیا و عق

  ها که در سر ماست تبارك اهللا ازین فتنه   د          ـــا و عقبی فرو نمی آیــــــسرم به دنی -

  من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق          چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست -

  ر دو عالم آزادستر عشق تو از هــــگداي کوي تو از هشت خلد مستغنیست              اسی -

  بیست و هفت) عاشقِ عارف اهل حور و قصور نیست، و همچنان هوا خواه یارست:
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  که سر کوي تو از کون و مکان ما را بس خدا را به بهشتم مفرست          از در خویش  -

  ال تو اگر با دگري پردازمـــــــصحبت خور نخواهم که بود عین قصور           با خی -

  واي سر کوي تو برفت از یادمــــطوبی و دلجوئی حور و لب حوض          به هسایه  -

  بیست و هشت) در عشق باید جلوه شناس و اشارت دان بود:

  ر ز لذت شرب مدام ماـــــاي بی خب      ده ایم        ـــــــما در پیاله عکس رخ یار دی -

  ها هست بسی محرم اسرار کجاست کتهآن کس است اهل بشارت که اشارت داند           ن -

  ا خبر از جلوه ذاتم دادندــــال           که در آنجـــبعد از این روي من و آینه وصف جم -

  بیست و نه) عشق جنون الهی است و با عقل ناسازگارست:

  عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوشست     عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما -

  ام من دیوانه زدندــــرعه کار به نـــق      د       ــــــــانت نتوانست کشیــــان بار امآسم -

  خواست کز آن شعله چراغ افروزد              برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد عقل می -

  شرط اول قدم آنست که مجنون باشی   در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان             -

  عشق با زهد و ریا و صنعت جمع نمی شود: سی)

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم            خرقـه از سـر بـه در آورد و بـه شـکرانه       -

  بسوخت

  عشق کاریست که موقوف هدایت باشد     زاهد ار راه به رندي نبرد معذورست         -

  که ما بر دل دیوانه نهادیم در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش               این داغ -

  سی ویک) عشق همعنان با رندي است:

  مرا به رندي و عشق آن فضول عیب کند         که اعتراض بر اسرار علم غیب کند -

  ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست                 عاشقی شیوه رندان بالکش باشد -

  آن بود که جز ره این شیوه نسپریم روز نخست چون دم رندي زدیم و عشق       شرط -
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  سی و دو) عاشقِ عارف مالمتی است و مالمت دیگران در او بی اثر است:

  هر سر موي مرا با تو هزاران کارست          ما کجائیم و مالمتگر بیکار کجاست -

  به رغم مدعیانی که منع عشق کنند         جمال چهره تو حجت موجه ماست -

  ر منع من کنند از عشق            من آن کنم که خداوندگار فرمایدجهانیان همه گ -

  سی و سه) عشق عرفانی فراتر از تعصب و تفرقه مذاهب است:

  رق نیست             هر جا که هست پرتو روي حبیب هستـــــدر عشق خانقاه و خرابات ف -

  ال ندارم خدا گواه منستز این خیـــج       غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست      -

  روي تو سازمــــد               محراب و کمانچه ز دو ابـــــدر مسجد و میخانه خیالت اگر آی -

  سی و چهار) عشق عرفانی بدون دستگیري و صحبت پیر ممکن نیست:

  شود از پرتو ان قلب سیاه               کیمیائیست که در صحبت درویشانست آنچه زر می -

  پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت        در هیچ سري نیست که سري ز خدا نیست گر -

  ري سرآمديــــوي دلیـــادلی بجـــخامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق          دری -

  سی و پنج) حجاب عاشق همانا خود و خودي اوست:

  در این راه بی حجاب رودخوشا کسی که         حجاب راه توئی حافظ از میان برخیز          -

  میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست               تو خود حجاب خود حافظ از میان برخیز -

  وشا دمی که از این چهره پرده برفکنمـخ    م            ـــشود غبار تن حجاب چهره جان می -

  سی و شش: عشق وراي تقریر و بیانست، و زبان عاشقان را بسته اند:

  ی                   که درس عشق در دفتر نباشدــــدرس مائـــبشوي اوراق اگر هم -

  رید                  کز کجا سر غمش در دهن عام افتادـــغیرت عشق زبان همه خاصان بب -

  قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز              وراي حد تقریرست شرح آرزومندي -

  بهره گی از عشق شقاوت است:سی و هفت) بی 
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  هر آن کسی که در این جمع نیست زنده به عشق          بر او نمرده به فتواي من نماز کنید -

  تیره آن دل که در او شمع محبت نبود     ق     ــرد گریه عشــــــخیره آن دیده که آبش نب -

  عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بودساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق              هر که  -

  سی و هشت) سرانجام عشق آخرین و بهترین فریادرس و مایه سعادت و رحمت است:

  ارده روایتـــــقرآن زبر بخوانی در چ عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ          -

  سرانجام افتادزیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت               کانکه شد کشته او نیک  -

 م دوام ماــــثبتست بر جــــریده عال  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق            -

با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در زندگی و اشعار خواجه شیراز ، برآینـد کلـی   

بیـان  این است که سراسر ابیات و عشق حافظ ، عشق حقیقی بوده ، ولی براي فهم عامه براي 

آنها از قالب و الفاظ عشق مجازي کمک گرفته اسـت و بـه همـین دلیـل اشـعار وي همیشـه       

 فصیح و بلیغ و زنده است.
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  حب و عشق در عرفان با گرایش به آثار شبستريفصل سوم: 

شیخ محمود شبستري عـارف و شـاعري بـزرگ، از اهـالی شبسـتر بـود کـه در سـفرهاي         

ترین اساتید عرفان کسب فیض کرد و خیلی سریع به شـهرت دسـت   فراوانش از محضر بزرگ 

یافت و با مشاهیر و بزرگان عصر خود مراوده  و مکاتبه داشت. امـا خیلـی زود و در جـوانی در    

  سالگی درگذشت. 33سن 

اي  گلشن راز، اثر جاودان او، که بیش از دیگر آثار او به شهرت دست یافته اسـت، منظومـه  

هفده پرسش منظوم امیر سید حسـین   ه شیخ محمود آن را در پاسخ به، کبیت 993است در 

  .حسینی هروي، صوفی معروف آن عصر، سروده است

شبستري، وحدت وجودي است. و آثار او مملو است از توضیح ایـن مطلـب. وي وقتـی بـه     

حـب  ها را گرایشـی از   داند و همه عالقه رسد، آن را برگرفته از این مسئله می عشق هم که می

داند. که هزاران مجنون، در ایـن دریـا در تالطمنـد تـا بـه       به خدا و منشوري از حب الهی می

  ساحل آرامش دست یابند و خدا را درك کنند.

  )36چو دریایی است وحدت لیک پر خون           کز او خیزد هزاران موج مجنون (شبستري، ص 

خواند که خلق وقتـی   تمام عالئق میاو هیچ کسی را الیق، عشق نمی داند. و خدا را محور 

ها شده اند. و از خداونـد   کنند سرگرم این جلوه هاي جمال او را در این جهان مشاهده می جلوه

ها در جهـان بـه وجـود     ي ذات حق تعالی نباشد این شیفتگی غافل گشته اند. اما اگر این جلوه
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تواند باشد. که شیطان با تزیین  ها نمی ها و جذبه نخواهد آمد که شهوت یاراي این همه انرژي

شهوات براي انسانها، و درآمیختن و حق و باطل، انسانها را از حق، بازداشته است. و مردم کـم  

شوند و باید خود را از این دام شیطان رهایی یابند و به خود خداوند  کم متوجه این مسئله می

  توجه نمایند.

  نه آن حسن است تنها گویی آن چیستدرونِ حسنِ روي نیکوان چیست              

  اید دلربــــایی            که شرکت نیست کس را در خـــــداییـــنی جز از حق می

  نمــــاید ـاید                که حق گه گه ز بــــاطل میــــکجا شهوت دل مردم ربـ

  د کارِ شیطان  ــــاطل آمـــق اندر بــــحق اندر کسوت حق بین و حق دان           ح

  )43(شبستري، ص 

داند. که سبب جـدایی انسـان از خـدا     شبستري، وصالهاي ظاهري دنیوي را عین فراق می

ورزد، در دامـی افتـاده اسـت کـه      شود. و به همان اندازه که انسان به فرد دیگري عشق می می

باشد.  رت میگوید که هر چیزي داراي معنی و صو شود از خداوند فاصله بگیرد. و می سبب می

و ظاهر هر چیزي لزوما حقیقت آن نیست. و چه بسا، وصالی که در ظاهر، وصال است. اما ایـن  

  شود. نماید و سبب فراق از محبوب حقیقی می اشتباهی است که فرد می

  ولیکن چون گذشت این طور دنیا                 بقــــــاي کل بود در دار عقبا

  دو عــالم دارد از معنـی و صورت      رت           که هر چیزي که بینی بالضرو

  است» عنداهللا باق«وصال اولین عین فــــــراق است                مر آن دیگر ز 

  نماید عین آخر   در اول می          مظاهر چون فتد بر وفق ظاهر              

  )46(شبستري، ص 

  ند که انوار حق بر آنان تجلی کـرده اسـت  هاي دنیوي، گروهی هست اما در مقابل این عشق

بینند. اینان مست و واله و شیداي حضرت احـدیت گشـته انـد و از     و خدا را در همه حال می 
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سایند. و بـا اینکـه    جام می الست نوشیده اند. و در حیرت و حیرانی، سر بر خاك آستان او می

سر زنـد کـه گرفتـار فـراق محبـوب       باشند مدام نگرانند که مبادا کاري از آنها در وصال او می

  شوند. آنان شکسته دالنی هستند که دلشان از این دغدغه دلخون گشته است.

  الیـــــببینی بی جهـــت حق را تع      د انوار حق بر تو تجلـــــی          ـــــکن

  تــــــــوها کنی  م زنی تــــو                ندانــم تا چه مستیـــدو عالم را همه بر ه

  چیست صافی گشتن از خویش» طهورا«     چه بود بینـــــدیش         » سقاهم ربهم«

  ی شوقـــی ذوق              زهی حیرت زهی دولت زهــــزهی شربت زهی لذت زه

  مــــــی مطلق و درویش باشیـــغن    خوشا آن دم که ما بی خویش باشیم          

  ت و حیران بر سر خاكــــــفتاده مس     نه دین نه عقل نه تقـــوي نه ادراك        

  ه در آن خلوت نگنجدــــــــکه بیگان       بهشت و حور و خُلد آنجا چه سنجد        

  دانم تا چه خواهد شد پس از ويــــن        وردن از آن می     ــچو رویت دیدم و خ

  از این اندیشه دل خون گشت باري              خماري            پی هر مستی ئی باشد

  )47(شبستري، ص 

دهد که اگر عشق مجازي، صحیح نیست، پس چرا عرفا و بزرگـان   او به این سوال پاسخ می

از کلمات مجازي مثل چشم و لب و زلف و خط و خال و شراب و شمع و شاهد و بت و زنـار و  

  دهد که: ودش به این مطلب توجه می... استفاده کرده اند؟ خ

  چه خواهد مرد معنی زآن عبــــارت             که دارد سوي چشم و لب اشــارت

  چه جـوید از سر زلف و خط و خـال               کسی کاندر مقامات است و احوال

  شراب و شمع و شاهد را چه معنی است          خراباتی شدن آخر چه دعوي است

  بت و زنار و ترسایی در این کـــــوي            همه کفر است. ورنه چیست؟ بر گـوي 

  )6(شبستري، ص 
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خواهند که سوء استفاده کنند  کنند و یا می و به آنان که این الفاظ را نادرست برداشت می

و  گوید که باید به مغز سخن محقق پی برد و به ظاهر الفاظ بسـنده نکـرد   کند. و می عتاب می

  باید دید که منظور عارف از گفتن این کلمات چه بوده است.

  گویی؟ گزاف این جمله گفتند             که در وي بیخِ تحقیقی نهفتند چه می

  از کی بود کار              مدان گفتارشان را جز مغز اسرار ـــق را مجـــــــمحق

  )6(شبستري، ص 

دهـد. و بـه    د. و به التقاط حقیقت و مجاز توجه مـی تاز هاي مجازي می او بار دیگر به عشق

کنـد. و مخاطـب را    هاي بیرونی انتقاد می سوء برداشت از مجاز در کالم به مجاز دانستن عشق

اي جـز بیـان مطالـب عمیـق      خواند. زیرا آنها چـاره  به هوشیار بودن در فهم ابیات عرفا فرا می

خواسـتند   ته و بـه قـدر فهـم مخاطـب مـی     عرفانی به این شکل نداشتند. و به صـورت سربسـ  

  ها را تنزیه کرد. مقداري از آنچه درك کرده بودند را انتقال دهند. و باید این تشبیه

  مجازي نیست احوال حقیـــــقت                   نه هـــر کس یابد اسرار طــریقت

  ا که تصدیقگزاف اي دوست ناید ز اهل تحقیق                 مر این را کشف باید ی

  بگفتم وضـــــع الفـــاظ و معانی                    تو را سربسته، گر خواهی بــدانی

  نظر کن در معانی سوي غـــــایت                  لوازم را یکـــایک کن رعـــــایت

  کن هـــا تنـــزیه می کن                   ز دیگــر وجه به وجه خاص از آن تشبیه می

  چو شد این قاعده یکسر مقــــرر                   نمــــایم زآن مثــــالی چند دیگر 

  )50(شبستري، ص 

کند و دوباره به شکلی ظریفتـر و تفصـیلی تـر ایـن      او سپس دوباره این سوال را مطرح می

  دهد تا ابهامی در این کلمات شاعرانه باقی نماند ها را توضیح می مجاز گویی
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  سوال

  خواهد اهل معنی زآن عبارت چه

  که سوي چشم و لب دارد اشارت

  چه جوید از سر زلف و خط و خال

  کسی که اندر مقامات است و احوال

  جواب

ــان اســت   ــالم عی ــه در ع ــزي ک ــر آن چی ــت       ه ــان اسـ ــاب آن جهـ ــی ز آفتـ ــو عکسـ   چـ

ــه جــاي خــویش نیکوســت      جهان چون زلف و خط و خال و ابروست ــزي ب ــر چی ــه ه   ک

ــی گــه   ــت      جمــال و گــه جــالل اســت   تجل ــال اســ ــانی را مثــ ــف آن معــ   رخ و زلــ

ــت    ــر اس ــف و قه ــالی لط ــق تع ــفات ح ــت     ص ــر اســ ــان را زآن دو بهــ ــف بتــ   رخ و زلــ

ــموع   ــاظ مس ــن الف ــد ای ــوس آم ــو محس ــوع     چ ــوس اســـت موضـ ــر محسـ   نخســـت از بهـ

  )49(شبستري، ص  

نامد که دلها از پی او حیرانند و دستها به دامان او آویخته گشته  او خداوند را دلبر دلها می

است. و اولیا از هر سو شیفته او گشته اند و هر کسی، با توجه به جایگاهی که در آن قرار دارد 

از این دلدادگی خویش، سرود مستی سر داده اسـت. و اینگونـه اسـت کـه احـواالت عرفـا در       

عه نشر پیدا کرده است. اما هر کدام به شکلی متفاوت. یکی از باب وحدت وجـود و اینکـه   جام

همه ممکنات تا او نخواهد به وجود نمی آید و وجـود بالضـروره وابسـته بـه او اسـت و اگـر او       

نخواهد دیگر وجودي نخواهد داشت. و آنکه این را فهم کـرده اسـت. نـداي انـاالحق سـر داده      

  است.  

ــی  ــده او پـ ــی شـ ــه از پـ ــا جملـ   گرفتــــــه دســــــت دلهــــــا دامــــــن وي    ش و دلهـ



 
 

 

 /.............عشق عرفانی                        312 

ــیش  ــاز از پـــس و پـ ــا بـ ــن ره اولیـ ــویش     در ایـ ــزل خـــ ــد از منـــ ــانی داده انـــ   نشـــ

ــف      ــتند واق   ســــخن گفتنـــــد در معـــــروف و عـــــارف     بــه حــد خــویش چــون گش

ــی از بحــر وحــدت گفــت انــا الحــق        یکـــــی از قـــــرب و بعـــــد و ســـــیر زورق     یک

  )4(شبستري، ص  

هر کسی که حق را شناخت، و رو به سوي محبوب کرد، بـر حسـب جایگـاهی کـه در آن      

قرار داشت و بر وفق منزلی که در آن آشیان گزیده بود، از ایـن حقیقـت سـخن گفتـه اسـت.      

یکی از دیدگاه فلسفی به این مطلب نگریسته است. دیگري در علم کالم، شیدایی خـود را بـه   

ري، نگرشی خیال پردازانه و صـورت وار، همچـون بـوم نقاشـی     نمایش گذارده است. و آن دیگ

داشته است تا بتواند این حقایق هفت بطن را به تصویر بکشاند و قدري از این شـهد الهـی بـه    

خالیق بچشاند. اما همان قدر که ایـن تشـبیهات مقـرّب ذهـن هسـت و در رسـاندن مطالـب        

گویـد   زیرا آن چیزي که از آن سـخن مـی  تواند کمک کند. به همان میزان نیز مبعد است.  می

این نیست. گرچه تشبیهی از آن است. به همین دلیل است که افهام خالیق در مشکلی فتـاده  

است که زلف و خال و خط و شراب و شمع و شاهد و بت و زنّار را به چه تعبیر کند. کـه ایـن   

این بزرگـان. کـه بـه ایـن     خواستند بگویند  عرفا را با این امور نبودش هیچ ربطی! پس چه می

اضطرار افتاده اند که به این زبان سخن گویند. به همـین جهـت اسـت کـه شبسـتري تاکیـد       

ضرورت «کند که کسی که در این معنی حیران است و نمی داند که چه هست این معانی.  می

  »باشدش دانستن آن

  نشـــــــانی داد از خشـــــــکی و ســـــــاحل    یکــــی را علــــم ظــــاهر بــــود حاصــــل

ــی گـــوهر   ــد     بـــرآورد و هـــدف شـــد  یکـ   یکــــی بگذاشــــت آن نــــزد صــــدف شــ

ــاز     یکی در جزو و کل گفت این سخن باز ــدث آغــ ــدیم و محــ ــرد از قــ   یکــــی کــ
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ــرد    ــان ک ــط بی ــال و خ ــف و خ ــی از زل ــرد       یک ــان کـ ــاهد را عیـ ــمع و شـ ــراب و شـ   شـ

ــدار  ــت و پنـ ــتی خـــود گفـ ــار      یکـــی از هسـ ــت و زنّــ ــت گشــ ــتغرق بــ ــی مســ   یکــ

  در افهـــــام خالیـــــق مشـــــکل افتـــــاد       افتـــادســـخنها چـــون بـــه وفـــق منـــزل 

ــت   ــی اسـ ــن معنـ ــدر ایـ ــو انـ ــی کـ ــتن آن     کسـ ــرورت باشــــدش دانســ   حیــــران ضــ

  )4(شبستري، ص  

داند. که چرا خداوند به نوح گفت که در برابر دیدگان من، کشـتی   او خرد را در شگفت می

نجـات را طـی   را بساز. و چه سري بوده است که در برابر نگاه خداونـد نـوح مراحـل صـعود و     

  نماید. می

  چرا گفت » ولتصنَع علی عینیی«خرد دارد از این صد گونه اشگُفت             که 

  )51(شبستري، ص 

آنان به استناد این آیه، که براي بیان منظور الهی از چشم استفاده گردیده است، هـر یـک   

جانـان گفتـه انـد. کـه زلـف      از الهامات خداوند را با یک تشبیهی بیان کرده اند. گـاه از زلـف   

آورد که  گوید و به یاد می نماید. گاه از قد یار می پرچینش، با هر پیچشی مجانین را واله تر می

خوانـد کـه    باید کتمان سر کند و سر زلف یار، او را به فرو پوشاندن گفتـار و سـکوت فـرا مـی    

  خموش باش.

مسلسل وار در پی او کشـانده اسـت.   هاي روي یار است که دلها را پی در پی و  و این تاللو

گوید. و این پـیچ و تـاب زلـف اوسـت کـه هـر دم        که هر کس به زبانی و بیانی از او سخن می

گردد. و هر کسی از ظـن   شود و بر دیگري عیان می اي مستور می حقایقی از اسرار الهی بر عده

مایـد. و همگـان   ن شـود و دیگـري را بـه نـافهمی از درك یـار مـتهم مـی        خود یار محبوب می

  هاي درك ناقص خود از حضرت حق هستند. بازیچه
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ــت  ــی     حـــدیث زلـــف جانـــان بـــس دراز اسـ ــه م ــت    چ ــاي راز اس ــآن ج ــی از او ک   پرس

ــرچین  ــن حـــدیث زلـــف پـ   مجنبانیــــــــد زنجیــــــــر مجــــــــانین      مپـــرس از مـ

ــخن دوش    ــتم سـ ــتی گفـ ــدش راسـ ــا فــــرو پــــوش     ز قـ   ســــر زلفــــش مــــرا گفتــ

ــت غالـــب     ــر راســـتی زو گشـ ــژي بـ   او در پـــــــیچش آمـــــــد راه طائـــــــب وز    کـ

ــل    ــته مسلســ ــا از او گشــ ــه دلهــ   همــــــه جانهــــــا از او بــــــوده مقَلقَــــــل    همــ

ــر ســـو     ــزاران دل ز هـ ــد هـ ــق صـ ــه او       معلـ ــرون از حلقـــ ــک دل بـــ ــد یـــ   نشـــ

ــد     گــــر او زلفــــین مشــــکین برفشــــاند    ــافر نمانـــ ــالم در یکـــــی کـــ   بـــــه عـــ

ــته ســــاکن    ــومن     وگــــر بگــــذاردش پیوســ ــان یــــک نفــــس مــ ــد در جهــ   نمانــ

ــو ــی چــ ــه مــ ــر او دام فتنــ   بـــه شـــوخی بـــاز کـــرد از تـــن ســــر او         شــــد چنبــ

ــود     ــم ب ــه غ ــش چ ــد زلف ــده ش ــر ببری   کــه گـــر شـــب کــم شـــد انـــدر روز افـــزود      اگ

ــل ره زد  ــاروانِ عقـــ ــر کـــ ــو او بـــ   بــــه دســــت خویشــــتن بــــر وي گــــره زد    چـــ

ــه آرام   گهــــی بــــام آورد گــــاهی کنــــد شــــام          نیابـــــد زلـــــف او یـــــک لحظـــ

ــه       روز و شب کردز روي و زلف خود صد  ــی بازیچــ ــرد   بســ ــب کــ ــاي بوالعجــ   هــ

 

ــد مخمــــــر ــر      گــــــل آدم در آن دم شــــ ــف معطـــ ــوي آن زلـــ ــه دادش بـــ   کـــ

)51(شبستري، ص   

شـود. و شـیوه شـیدایی سـر      شـود. والـه مـی    و اینکه دل، ما از چرخش زلف او دلخون می

  شود. یار نصیب میرود و حظَی از دیدار  گیرد. از آن روست که پرده از اسرار کنار می می

ــانی   ــش نشــــ ــا دارد از زلفــــ ــانی        دل مــــ ــردد زمـ ــی گـ ــاکن نمـ ــود سـ ــه خـ   کـ
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ــه    ــر گرفتـ ــار از سـ ــه کـ ــر لحظـ ــه     از او هـ ــتن دل برگرفتـــــ ــان خویشـــــ   ز جـــــ

ــش       از آن گــــردد دل از زلفــــش مشــــوش   ــر آتــ ــی دارد بــ ــش دلــ ــه از رویــ   کــ

  )52(شبستري، ص  

کنـد. هـر کـدام معنـایی      مـی گوید که این اعضاي بدن که ذکـر   شبستري، به صراحت می

هـاي زمینـی نیسـت. رخ،     معنوي و عرفانی در خود دارد و به هیچ وجه منظور و مرادش عشق

  ي کبریـایی خداونـد اسـت کـه اغیـار      در اشعار او مظهر حسن خداوندیست. خط، نشان جلـوه 

دهند که بیرون از این رخ هیچ خوبرویی وجود ندارد. و هر چـه   دارد.و نشان می را دور نگه می 

  اي اسـت شکسـته    جمال است در این صورت خالصه گشته است و هر چه غیر آن باشد. آینـه 

و چرکین از انعکاس رخ حضرت احدیت. که ساده اندیشان دل به این آینه بسـته انـد و از یـار    

  هـایش نشـانی از کثـرت اسـت      اي است که هر کدام از شکسته گی د. و این آینهغفلت کرده ان

که در تمام وجود خود محتاج وجودي است واجب الوجود. و همـه در پیـدایش و تـداوم خـود     

  شود کثرت در عین وحدت. احتیاج ضروري به او دارند. و این می

  اســــتمــــراد از خــــط جنــــاب کبریــــایی     رخ اینجــا مظهــر حســن خــدایی اســت    

ــویی    ــدر نکـ ــید انـ ــی کشـ ــش خطـ ــوبرویی      رخـ ــرون خــ ــت بیــ ــا نیســ ــه از مــ   کــ

ــوان    خــــط آمــــد ســــبزه زار عــــالم جــــان    از آن کردنـــــــد نـــــــامش دار حیـــــ

ــن    ــب کــ ــش روز شــ ــاریکی زلفــ   ز خطـــش چشـــمه حیـــوان طلـــب کـــن        ز تــ

ــانی  ــی نشـــ ــام بـــ ــر وار از مقـــ ــدگانی     خضـــ ــون خطـــــش آب زنـــ ــور چـــ   بخـــ

ــک    ــی ش ــو ب ــی ت ــش بین ــر روي و خط ــک      اگ ــدت یکایـــ ــرت از وحـــ ــدانی کثـــ   بـــ

  )52(شبستري، ص  
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گذرد و اگر غیر ایـن باشـد نمـی     شبستري، معتقد است که راه عرفان از شریعت و تقوا می

توان به درجات عرفان دست یافت. زیرا با تقوا است که فرد جـواز حضـور در محضـر حضـرت     

شراب مستی نوش نمایـد. کـه بـا     تواند به زیارت روي یار نایل آید و از یابد و می احدیت را می

شود تـا بـا دیـدن     شود و شمع روشنایی روشن می تقواست که روشنایی براي انسان حاصل می

  روي یار مست رخ یار شود.
  

ــار   ــر بـ ــردد دگـ ــد و ورع گـ ــس از زهـ   شـــــراب و شـــــمع و شـــــاهد را طلبکـــــار    پـ

  )53(شبستري، ص  

ــورتی       شراب و شـمع و شـاهد عـین معنـی اسـت      ــر صـ ــه در هـ ــت کـ ــی اسـ   او را تجلـ

ــان    ــور عرفـ ــکر و نـ ــمع سـ ــراب و شـ   ببــین شـــاهد کـــه از کـــس نیســـت پنهـــان     شـ

ــباح  ــروغ نــــــور ارواح       شـــراب اینجـــا زجاجـــه، شـــمع مصـ ــاهد فــــ ــود شــــ   بــــ

ــرر شـــد     ــی شـ ــر دل موسـ ــاهد بـ   شـــرابش آتـــش و شـــمعش شـــجر شـــد         ز شـ

  )54(شبستري، ص  

شـیدایی، تنهـا بـراي حضـرت     نماید که مستی و  شبستري، باز به این حقیقت رهنمون می

یابد. و راه آن، وارهاندن انسان از شر خودپرستی است. تـا بـا مسـتی     احدیت است که معنا می

روي یار، فقط یار را ببیند و خود را نبیند. و باید این شیدایی را از خداوند درخواست نمود تـا  

  د.خداوند سقاي او باشد و از جام وجه باقی، او را سیراب و مست نمای

ــت   ــري اس ــور اَس ــام و ن ــراب و شــمع ج ــت     ش ــري اسـ ــات کبـ ــان آیـ ــاهد همـ   ولـــی شـ

ــانی    ــش زمـ ــودي درکـ ــی خـ ــرابِ بـ   مگــــر از دســــت خــــود یــــابی امــــانی        شـ

ــا ز خویشـــت وارهانـــد     ــور مـــی تـ ــاند       بخـ ــا رســـ ــا دریـــ ــره بـــ ــود قطـــ   وجـــ
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ــت       شرابی خور که جامش روي یار است ــوار اسـ ــاده خـ ــت بـ ــم مسـ ــه چشـ   پیالـ

ــی    ــب بـ ــرابی را طلـ ــام شـ ــاغر و جـ ــام       سـ ــاقی آشــ ــوار و ســ ــاده خــ ــراب بــ   شــ

ــاقی  ــه بــ ــام وجــ ــور ز جــ   او را اســـــت ســـــاقی» ســـــقاهم ربهـــــم«    شــــرابی خــ

  )54(شبستري، ص  
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  بخش پنجم: 

  ماهیت عشق
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  مقدمه

شـعرا و عرفـا، الزم    دگاهید یحب و عشق از جوانب مختلف، و بررس تیماه یقبل از بررس

  .میانواع حب و عشق بپردازماهوي  یاست به بررس

  از لحاظ ماهیتی به طور کلی در شش دسته قرار می گیردحب و عشق 

  الف: عشق حقیقی و مجازي

  ب: عشق در مکاتب نوظهور

  ج: عشق و ازدواج

  د: اوصاف عشق

  و: تعدد عشاق

  ز: عشق و شهوت  

در این بخش با بررسی ماهیت انواع عشق و حب و تقابل دیـدگاه هـا بـا یکـدیگر ، جمـع      

  بندي کلی از ماهیت عشق و حب به دست خواهیم آورد.

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 /.............عشق عرفانی                        320 

  

  

  

  

  

  فصل اول: عشق حقیقی و مجازي

شـود، بلکـه چنانچـه     با عشق مجازى دیده نمـى  در کلمات عرفا و فالسفه عموماً مخالفتى

ى  امـا عـده   کننـد.  مالحظه شد آن را قنطره و پلى براى رسیدن به معشوق حقیقى مطرح مـى 

بسیارى از دانشمندان اسالمى در این باره اظهار نظرى نکرده و یا به صورت قطعى در این باره 

  و متکلمین در ایـن بـاره نظـر مخـالف دارنـد      اى از فقها  لکن عده اند. نفیاً و اثباتاً سخنى نگفته

و عشق مجازى را یک انحراف نسبت به عشق حقیقى و سـبب دور شـدن از معنویـات و خـدا     

کننـد. و یـا    اند، مطرح مى ها را به عنوان بدعتى که متصوفه گذاشته دانند، و این گونه عشق مى

و عالقـه بـه معنویـات، جـایز     ي محبـت خداونـد    ي عشق را درباره این که اصالً استعمال کلمه

شـمارند. چنانچـه    پسندند، بلکه قبیح مـى  ي معشوق را بر خداوند نمى دانند، و اطالق واژه نمى

ى آنهـا ندارنـد و آن آثـار     اى به طور کلى نظر خوبى در مورد متصوفه و شعرهاى عاشـقانه  عده

سید یحیـى یثربـى،   (. دانند منظوم را ناشى از تمایالت جنسى و یا شکست در عشق مادى مى

  ).351ص 

  انـد. البتـه عرفـا     علماي اسالم در مورد عشق مجازى اکثراً اظهار نظر قطعى نکردهبنابراین 

اى از فقها و متکلمین شدیداً با عشـق   و صوفیان عموماً طرفدار عشق مجازى هستند، ولى عده

ــه انحــراف     ــى، بلک ــوعى انحــراف از عشــق حقیق ــرده و آن را ن ــت ک ــازى مخالف ــن مج از دی
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داننـد و کلّـاً آثـار منظـوم      را بر خدا صحیح نمى "معشوق"ي  شمارند. و اصوالً اطالق واژه برمى

  دانند. هاى مادى مى صوفیان در مورد عشق را ناشى از تمایالت جنسى یا شکست در عشق

کنـد بـا    اما بعضی از علما هم که خدابین هستند و همه چیز براي آنها ظهور الهی پیدا می

شـوند و گمـان    ه گرفتار عشق مجازي نیستند اما در تحلیل آن، بـا ایـن عینـک وارد مـی    اینک

کنند که اگر کسی عاشق غیر خدا شد، حتما پس از وصول متوجه ضعف او خواهـد شـد و    می

به خود خواهد خندید و به خدا خواهد رسید. در حالیکه با این نگاه خوشبینانه نمی شـود بـه   

ثابه آن است که در مقابل گناه نیز ما این حرف را بزنیم گرچه مـا آن  قضایا نگریست. این به م

اي هم نمی شود گرفت. که هر کـه گنـاه کـرد     را به طور کامل رد نمی کنیم. اما چنین نتیجه

  شود. کند و خدایی می شود و توبه می متوجه بی خاصیتی گناه می

رار پذیرفتـه انـد. امـا در نحـوه     بیشتر اندیشمندان، لفظ عشق را یا به اختیار و یا بـه اضـط  

داننـد و برخـی   استفاده از آن اختالف دارند. بعضی لفظ عشق را فقط در بین انسانها جایز می

اند. اما برخی هم معتقدند که اگر چه براي خـدا و  هم براي انسان و هم براي خدا مجاز شمرده

ماهیـت عشـق نگریسـته شـود،      توان از لفظ عشق استفاده کرد. اما اگر به هم براي انسانها می

شـود در حقیقـت    هایی که ابراز می عشق فقط در برابر خداوند امکان وقوعی دارد. و بقیه عالقه

عشق نیست. بلکه ایجاد یک علقه عاطفی است و یا اینکه شوق و میل و کششی است که بـین  

وصـال قاتـل    رود. و آید. اما بعد از وصال به سمت دلـزده شـدن پـیش مـی     دو نفر به وجود می

خندد که چرا نسـبت بـه آن چیـز    عشق است. و حتی گاهی انسان به سبک سري خود نیز می

  بی ارزش عالقه مند بوده است.

دانند که معتقدند عشق حقیقـی، فقـط    همچون شهید مطهري، که عشق را کلمه پاکی می

شـوق و میـل    ها، اساسا عشق نیستند بلکه اینها در واقـع مختص به خداوند است و سایر عشق

که شوق، میل به چیزى است کـه انسـان    دانند را در این میو فرق بین عشق و شوق هستند. 
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آن را ندارد و در طلب آن است، ولى وقتى به آن رسید پس از مدتى از دیدار و وصالش دلـزده  

اما عشق آن است که چـه قبـل از وصـول، و چـه      ها است. شود و این خصوصیت تمام شوق مى

شـود، بلکـه هـر دم مـیلش بیشـتر شـده و        ن نه تنها از وصـولش سـیر و دلـزده نمـى    پس از آ

خاموشى و مردگى ندارد. این عشق مختص بـه ذات اقـدس اهللا اسـت و االّ هـر چـه غیـر از او       

یابـد کـه آن چیـز اصـالً ارزش آن انـدازه       وقتى انسان به وصالش رسید، پس از مـدتى در مـى  

خندد کـه چـرا ایـن     سرى خود مى انسان به نادانى و سبکمحبت را نداشته است، بلکه گاهى 

در ایـن بـاره نـک: مطهـرى، مرتضـى،      ت. (مند بوده اس ارزش عالقه اندازه نسبت به آن چیز بى

  )ي حمد، انتشارات صدرا تفسیر سوره

هـا بـه سـرعت     این گونـه عشـق   هاي مجازي معتقد است:البته استاد مطهري درباره عشق

رود قابل اعتماد و توصیه نیست. فضـیلت کـش اسـت. تنهـا بـا کمـک        آید و به سرعت می می

، ص 16، ج . (شهید مطهريبرد عفاف، تقوا و تسلیم نشدن در برابر آن است که آدمی سود می

251.(  

در واقع نظر شهید مطهري همان است که ما قائل به آن هستیم. که عشق مجازي را جایز 

ان توصیه کـرد و تشـویق نمـود. زیـرا عشـق مجـازي       نمی دانیم و معتقدیم حتی نمی توان بد

محل ابتالیی است که رهایی از آن بسیار سخت است و سبب دوري از حقیقـت اسـت. و اگـر    

فردي هم بتواند با کمک عفاف و تقوا از آن رهایی یابد سبب جواز آن نمی شود که هر ابتالي 

یی یابد سبب رسـیدن بـه حقیقـت    به گناهی را هم اگر انسان بتواند با کمک عفاف و تقوا رها

  است و بدیهی است که به این بهانه نمی توان به جواز ابتال به فضاي گنه آلود حکم نمود.

اما مهمترین عاملی هم که باعث شده است این تقسیم بندي شـکل گیـرد. و عشـق را بـه     

» الحقیقـه المجاز قنطرة الـی  «گوید:  حقیقی و مجازي تقسیم کنند، مثَل معروفی است که می

مجاز پلی به سوي حقیقت است. و این مثل به قدري کاري و تاثیر گـذار شـده اسـت کـه هـر      
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کنـیم.  اي مخالف آن باشد بر نمی تابند. گرچه ما این سخن را رد نمـی  گونه سخنی را که ذره

 اما در همه جا هم آن را موثر نمی دانیم. و البته مهمترین مشکلی که با این مثَـل داریـم ایـن   

است که این مثل مهمترین مالك ما، براي تفکر پیرامون اطراف عشق باشد. گرچه امکان دارد 

در بعضی امور صحیح باشد. اما اگر شما تاثیر گذارترین و صحیح ترین جمالت را هم بـیش از  

آن چه منظور گوینده بوده اسـت و در غیـر جـاي خـود اسـتفاده کنیـد معنـاي بـاطلی از آن         

د. بر فرض این مثَل در عشق هم کاربرد داشته باشد و قبول کنیم که عشق برداشت خواهد ش

مجازي پلی براي رسیدن به عشق حقیقی خداوند خواهد بود. آیا تجربـه شخصـی ایـن عشـق     

مجازي، و دل بستن دو نفر، براي مصداق شدن این مثَل ضروري است؟ آیا نمی توان این مثَل 

باشـند   و استعاره شاعرانه و از وقایع داستانی کـه مجـاز مـی    را براي جایی دانست که از تشبیه

  براي انتقال ذهنی و رسیدن به حقیقت استفاده کرد؟ که در واقع نتیجه کارکرد ذخـایر ادبـی  

باشند که مجـاز پلـی بـه سـوي      باشند و همه آنها مصداق این مثَل می و فرهنگی کشور ما می 

تقیم اموري که در این اشعار و داستانها آمده اسـت  حقیقت است. تا مخاطب نیاز به تجربه مس

  نباشد.

کنیم؟ و البته این مباحث در  کنیم و سواالتی را مطرح می ابتدا عشق مجازي را بررسی می

صورتی است که ما فرض را بر قبول عشق حقیقی گذاشـته باشـیم و تسـامحا ایـن تعریـف را      

مسئله در کتب عرفانی و تصوف دیـده شـده   قبول کنیم! زیرا ما پیرنگ و بستري که براي این 

است را نمی پسندیم و قائلیم باید چشمها را شست و به مسئله حب و عشق از زوایاي بهتـري  

نگریست تا به نتایج مطلوبتري رسید و گرفتار مغلطه و اوهـام نشـویم. کـه در جـاي خـود بـه       

  تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

، گذشتن از پـل مجـاز اسـت؟ آن چنانکـه در کلمـات عـین       آیا تنها راه رسیدن به حقیقت

اى دان، بر دامن نهاده. چه دانى که دام  اى عزیز، جمال لیلى، دانه«القضاة همدانی آمده است: 
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چیست؟ صیاد ازل چون خواست که از نهاد مجنون، مرکبى سازد از آنِ عشـق خـود، کـه او را    

د، که آن کـه بـه تابشـى از آن هـالك شـدى      استعداد آن نبود که به دام جمال عشق ازل افت

بفرمودند تا عشق لیلى را، یک چندى از نهادى مرکبى ساختند، تا پخته عشق لیلى شـود، آن  

  )96عین القضاه همدانى، ص » (گاه بار کشیدن عشق اهللا را قبول توان کرد

   جاز پلی به سوي حقیقت است یعنی چه؟ آیا تنها راه رسـیدن بـه حقیقـت، مجـاز  اینکه م

است؟ یعنی اگر پسري، عشق دختري را تجربه نکرده باشد امکان رسیدن به عشق حقیقـی را  

نخواهد داشت؟ و یا اگر تجربه کرده باشد و سپس عشقش پس از گـذر زمـان فـروکش کـرده     

باشد، آیا این پل او را به حقیقت خواهد رساند. اگـر لزومـا بـه حقیقـت نمـی رسـاند. در چـه        

تواند به عشق حقیقی منجر شود؟ اگر پـس   شود و عشق مجازي می ق میصورتی این امر محق

از عشق مجازي به عشق حقیقی نرسید، آیا باید به عشق مجازي دچار شود تا از این پل عبـور  

کند و به عشق حقیقی برسد و یا نه. دیگر نیاز نیست. و اینکـه یکبـار عشـق مجـازي را درك     

  کند کافی است. 

گویند، هزاران مدل و نـوع دارد. بازیگوشـانه،    ه عشق مجازي که میسوال دیگر این است ک

رسد، عشقی که به وصال نمی رسد و با فـراق همـراه اسـت،     رمانتیک، عشقی که به وصال می

عشق شهوانی، عشق متعهدانه، عشق خودخواهانه و .... که بسیار بسیار حالـت و مـدل خواهـد    

دنیا بتوان براي آن تنوع فرض کرد. زیرا روحیـات  هاي  داشت و شاید به تعداد عشاق و معشوق

و اخالق و صفات اخالقی انسانها متعدد است و نحوه عاشق شدن و وصالشان و چگونگی رفتار 

متقابلشان نیز متعدد است که سبب تنوع در عشق شده است. آیا عشق با این همـه تنـوع کـه    

بعضی از آنها پلی است لغزان که به ذکر گردید، همه آنها پلی به سوي حقیقت است؟ یا اینکه 

کند؟ کدام عشق پلی بـه سـوي    هاي عمیق سرنگون می جاي رساندن به حقیقت، به سوي دره
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حقیقت است. و چه شرایطی دارد. آیا نمـی تـوان آن شـرایط را دارا بـود و بـدون عاشـقی بـه        

  حقیقت رسید.

بلکه آمـدنی اسـت. کـه     عالوه بر اینکه ما معتقدیم که عشق خواستنی و آموختنی نیست.

چون آموختنی نیست و آمدنی است، بعضی این را، پیراهن عثمان کرده اند، و نشـانه و دلیلـی   

تـوانیم بـه جـوانی کـه      براي حقانیت و قداست عشق دانسته اند. بـا ایـن اوصـاف چگونـه مـی     

ق قـرار  هـاي عشـ   خواهد به گناه و شبه گناه، نیفتد توصیه کنیم که خود را در جهت زمینه می

بده تا عشق سراغت بیاید. و بعد که عاشق شدي، مدتی وقتت را در دوري از حق بگـذران، تـا   

بفهمی که این عشق مجازي، الکی و دروغین است و عشـق حقیقـی خداسـت. تـا بتـوانی بـه       

مقامات برسی. بفهمی که جز خدا هیچ کسی لیاقت عشق را ندارد و نمی توانـد داشـته باشـد.    

را دور دهان طفلک معصوم بچرخانیم؟ چـرا چنـد سـالی را دور از جسـتجوي      خوب. چرا لقمه

خدا باشیم تا با اما و اگر و شاید، بعدا متوجه شویم که این عشق مجازي به درد نمی خـورد و  

بعد به عشق حقیقی برسیم. آیا مگر نمی بینیم که چه بسیار عشاق مجازي که عشقشان آنهـا  

هـا آلـوده تـر     ها و گنـاه  یاري که بعد از عشق مجازي به انواع جرمرا از خدا دورتر کرد. چه بس

توانند انتظار داشته باشند که ما چشممان را به کثرت عشاق دور از حقیقـت   شدند. چگونه می

هاي اندکی که پس از عشق مجازي به عشق حقیقی دسـت یافتـه انـد     ببندیم و فقط به نمونه

جه منطقی گرفت که چون عشق حقیقی بعد از عشـق  دل خوش باشیم. و حتما نمی توان نتی

هـاي نقضـی کـه در     مجازي بوده است. پس این لزوما نتیجه آن است! زیرا چـه بسـیار نمونـه   

اطرافمان هستند که دلیل تام بودن و حتی دلیل جزئی بودن و مقدمـه بـودن عشـق مجـازي     

یل تام عشق حقیقـی رفـت   کنند. پس باید به دنبال دل براي عشق حقیقی را نقض و ابطال می

  باشد. که بدانیم چه چیزي دلیل حقیقی براي محب می
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خواهد به عشق حقیقی برسد، اگر عشـق   با توجه به اینکه عشق آمدنی است، کسی که می

مجازي سراغش نیامد، و گفت که من به دنبال عشق مجازي رفتم و عاشق نشدم ولی خـدا را  

خـواهم عبـد باشـم،     خدایی زندگی کنم. آیا من که مـی خواهم  باور دارم و دوستش دارم و می

چون عشق مجازي را تجربه نکرده ام، از عشق به خدا محروم خواهم بود؟ براي ایـن فـرد چـه    

جوابی خواهیم داشت؟ آیا همه محبان درگاه خداوند عشق مجازي را تجربه کرده بودنـد. چـه   

همه شهیدي که در طـول تـاریخ از جانشـان    تعداد از آنها از این پل استفاده کرده اند؟ آیا این 

گذشته اند، تنها به این دلیل که عشق مجازي به سراغشـان نیامـده اسـت، عشـق حقیقـی را      

ي گویند حد اعالي عشـق، گذشـتن از جـان و همـه     درك نکرده اند؟ مگر نه این است که می

داشـته هـر    ها است. مگر نه این است که جـان آدمـی، عزیزتـرین و مهمتـرین     دوست داشتنی

فردي است. آیا این حدود سیصد هزار شهیدي که از مهمترین داشته شان گذشته انـد تـا بـه    

دیدار روي محبوب نایل آیند و پشت پا به پل مجاز زده اند. به حقیقت نرسیده اند؟ این بـراي  

شما پذیرفتنی است که کسی که به سراغ خواهش نفسانی و خواهش دلش رفته است و چـون  

  تواند از ایـن پـل اسـتفاده کنـد      رد به محبوبی برسد، حال چه برسد و چه نرسد، میدوست دا

و امکان رسیدن به حقیقت را دارد اما کسی که از ایـن راه حاضـر نیسـت بـرود هـیچ امکـانی       

  نخواهد داشت؟؟؟

  مشکالت عشق مجازي:

 مسئله مهمی که در اینجا الزم است بدان توجـه شـود، مشـکالتی اسـت کـه بـراي عشـق       

مجازي متصور است که در قبول مثل پیش گفته که عرفا و به خصوص تصـوف بـدان اسـتناد    

  کند: کنند سوال ایجاد می می

اهمیت ابزارها براي رسیدن بـه عشـق مجـازي: در عشـق مجـازي، یکـی از مهمتـرین         -1

  مسائل، فقدان و یا داشتن ابزار است. در حالیکه در عشق حقیقی به ابزار خاصی نیـاز نیسـت.   
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توانند به خداوند برسند و به معارف حقیقی الهی دست یابند و محـب   و همه انسانها بالقوه می

باشند. شما براي اینکه حب خداوند را در دل داشـته باشـی هـیچ اهمیتـی     و محبوب خداوند 

هاي ظاهري و ثروت و قدرت و ... چگونـه باشـد.    ندارد که قد و سن و فرهنگ و زبان و زیبایی

بلکه همه انسانها این ظرفیت را دارند که در راه حق قرار گیرند. اما در عشق مجـازي شـما بـا    

ها وابسـته بـه    بر ارتباطات قلبی، قسمتی مهمی از عشق ورزي مشکلی مواجه هستی که عالوه

اي  باشد. به همین دلیل ممکن اسـت یـک عـده    مسائل فیزیکی و ظاهري عاشق و معشوق می

هیچوقت به عشق مجازي نرسند. به دلیل ضعفی که در ابزارشان وجود دارد. و حتی به دلیـل  

  هایی که ممکن است داشته باشند معلولیت

آیند، بـر فـرض    ور در عشق مجازي: همه افرادي که به عشق مجازي گرفتار میوجود د -2

هم که به گناه گرفتار نشوند، آرام آرام دور چهار پنج گزینـه در چـرخش هسـتند. و ایـن بـه      

دلیل این است که سنت خداوند بر این است که انسان به هر کسی دل ببندد خداوند امیـدش  

مید شدن از معشوق و دلبسته به این معنـی نیسـت کـه لزومـا آن     کند. اما این ناا را ناامید می

ها و ضعف  فرد به خدا برسد. بلکه در اکثر موارد، و به همان دلیلی که فرد به خاطر ضعف اراده

رود و ایـن چرخـه    ها گرفتار عشق شده بود، به همان دلیل دلش به سـمتی دیگـر مـی    اندیشه

دارد. بعد والدینش را دوست دارد. بعد یواش یـواش  شود. اول خودش را دوست  مدام تکرار می

جنس مخالفش را دوست دارد. بعد که داراي فرزند شد، فرزندش را دوست دارد، بعد نـوه اش  

گذرد  چرخد و عمر می را دوست دارد، بعد دوباره خودش را دوست دارد. و این چرخه مدام می

داشـتیم فاصـله    ه قبلتر دوسـتش مـی  و مدام به خاطر فردي که دوستش داریم از فرد قبلی ک

گیریم. اما خبري از رسیدن به حقیقت نیست. بلکه در این سراب همچنانکه روز اول فاصله  می

  داشتیم باز هم از حقیقت فاصله داریم. البته این خوشبینانه ترین حالـت عشـق مجـازي بـود.     
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ق مجازي گرفتار آمده انـد  توان مصادقی را هم که افراد به تنوع طلبی و شهوترانی در عش و می

  توان اعتماد کرد؟ نیز اشاره کرد تا ببینیم چه میزان به این پل فرضی می

هاي دینی ما دارد. به جز اینکـه عرفـا    جایگاه این مثَل: این مثل چه جایگاهی در بنیان -3

ح کنند. که البته در حیطه آموزش و القاي مفاهیم صحی و به خصوص متصوفه بدان استناد می

توان حقیقت را تقریب به ذهن نمود. اما به صـورت مصـداقی و عملکـردي     است. و با مجاز می

مانـد کـه    هم به همین معناست و یا اینکه دور کردن راه است و رهزن حقیقت. مثل ایـن مـی  

جناب حافظ در بیان مستی الهی از لفظ شراب و ساغر و می اسـتفاده کنـد و مـا هـم از ایـن      

استفاده کرده اند حکم کنیم به استفاده از می و روي بیاوریم به باده انگـور.  مجازي که ایشان 

  که از مجاز مستی انگور به حقیقت معارف الهی برسیم. آیا این قابل قبول است.  

ضرورت عشق مجازي: چه ضرورتی دارد که ما مانعی به اسم مجاز را جلوي پاي عشـق   -4

ریم کـه فعـال بـه آن مشـغول باشـند. و از اصـل چشـم        حقیقی بگذاریم و همه را به بازي بگی

بپوشند و به حاشیه بپردازند و پس از اینکـه سـالیانی از عمرشـان گذشـت تـازه بـه یادشـان        

توانند بیندیشند و هر چه سوز و گداز و دغدغـه وصـل و فـراق     بیاوریم که به حب خدا هم می

تباهی عمر بوده است کـه تنـوري از   که سالهاي جوانیشان را بابت آن به هدر داده بودند همه 

آن گرم نشده است و باید وجودشان را با تنور عشق حقیقی گرم کنند. لهذا بایـد بـه مـدعیان    

عشق مجازي گفت که این سالهاي تباه شده جوانانی را که به جاي عشـق حقیقـی بـه سـمت     

  نسـاالن  کند. مگر عشق حقیقـی بـراي میا   دهید را چه کسی جبران می عشق مجازي سوق می

  و پیران است. آیا نمی شود نوجوان و جـوان تـازه رس نیـز خـدا را چنـان بـاور داشـته باشـد         

هـا سـرگرم شـود     که از عمرش را و جانش را وقف خداوند کند؟ و بدون اینکـه بـه ایـن بـازي    

  خداوند را دوست بدارد؟
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عشـق  تعیین خطوط مرزي بین شهوت و عشق مجازي: اینکه شهوت به چه میـزان در   -5

هایی که بیرون  هایی که در باب شهوتها داریم و ممنوعیت مجازي موثر است. و با وجود مذمت

خواهیم عشق مجازي را با هدف رسیدن به عشق  خورد چگونه می از کادر خانواده به چشم می

ها تاثیر گذار نیست و تنها خاصیت زیبایی طلبی انسانها تاثیر  حقیقی ترویج دهیم. اگر شهوت

روند. و چرا عشق به همجـنس حتـی    است. چرا اکثریت عشاق به سراغ جنس مخالف می گذار

شـود. و آن را تمامـا شـهوترانی     در ممالک غیر متدین نیز امري خـالف طبیعـت دانسـته مـی    

دانند. عالوه بر آن چرا این حس زیبایی طلبی به سمت دیگر مخلوقات خداوند جلب نشده  می

  است.  

آورنـد. و چـرا خداونـد     هـا از عشـق زن سـخن بـه میـان مـی       قچه شده است که همه عش

نَ النِّسـاء  «فرماید:  می مـ الشَّهوات بلنّاسِ حنَ لیخداونـد بـه   14(سـوره آل عمـران، آیـه   » ز (

صراحت از تزیین دوست داشتن شهوت از زنان که توسط شـیطان ایجـاد شـده، سـخن گفتـه      

کننـد کـه چنـین     گوید فکر می یخته است. و میاست که دوست داشتن را با شهوات به هم آم

چیزي مطلوب است. زیرا این مسئله، مورد ابتالي آنان است و براي آنان تزیین شده اسـت تـا   

خواهند یا انداد را. (موضوع انداد در فصل انداد از  بخـش دوم   نشان دهند که آیا خداوند را می

  به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است)

یم این مثل به همه: اما حرف ما این است که اگر هم این سخن را (المجـاز  ضرورت تعم -6

قنطرة الی الحقیقه) در برخی از مواقع بپذیریم. چـه ضـرورتی وجـود دارد کـه آن را بـه همـه       

  توان به معنـاي ابـتالي الهـی بـراي بنـدگان ترجمـه کـرد         پیشنهاد کنیم. بله این حرف را می

تواند با عفاف و تقوا از این پل  مایشی مثل عشق مجازي شد میو گفت که اگر کسی گرفتار آز

دهـد   عبور کند. و به حقیقت برسد. در اینجا عفاف و تقوا است که انسان را از این پل عبور می
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  اي عمیـق   دارد و یـا مـا را بـه دره    وگرنه عشـق مجـاز تـا ابـد مـا را یـا در ایـن پـل نگـه مـی          

  لغزاند. فرو می

  الی از وصول به عشق حقیقی از نردبان عشق مجاز، شاهد مثگوهر شاد 

کـرد   ینمـ  تیـ بود که با اخالص مسجد گوهرشاد را بنا کرد و اصأل بـه کـارگران اذ   یاو زن

 وانـات یو دستور داده بود ح کرد یداشت و به کارگران دو برابر مزد عطا م يادیصبر و تحمل ز

   یدر حال کار اب و علوفـه قـرار دهنـد کـه اصـال گرسـنگ       واناتینکنند و از سر راه ح تیرا اذ

  رفـت   شـان یبـود بـه درب منـزل ا    مـار یاز کارگران او ب یکیروز  کیاحساس نکنند  یو تشنگ

گفتند کـه پسـرمان عاشـق شـما شـده       شانیا ي خانواده دیگرد ایو علت عدم حضورش را جو

و خطـاب بـه آنهـا فرمـود بـه      که شوهر داشت اصال از کوره در نرفت  یاست گوهرشاد در حال

روز نماز بخواند تا مـن بعـد از ان از شـوهرم     هلو در محراب مسجد چ دیایکه ب دییبگو شانیا

چهـار روز   ایـ پس از سه  ندیگو یازدواج کنم م شانیو بعد از سه ماه و ده روز با ا رمیطالق بگ

گـوهر   يچـرا بـرا   خـوانم  یخود خدا م يخواندن نماز در محراب و درك لذت آن گفت من برا

دوسـت   یعنـ ی یبه حـب الهـ   دیگردشاد من دگر عاشق خود خدا هستم. و لذا عشق او مبدل 

  شد. لیو با ثبات و بدون هوا تبد یو همراه با هوا به دوست داشتن دائم یداشتن موقت
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  فصل دوم: عشق و مکاتب نوظهور
  

در  و عشق مرکب حرکت خدا بوددیروز اگر در مکاتب عرفانی، مقصد هر سالک رسیدن به 

  هـا  آدمـی را از هـراس   امروز خـدا، عشـق، هسـتی، عرفـان و ... ابـزاري هسـتند تـا         این مسیر؛

هـاي نوظهـور، گرچـه گـاهی ریشـه در       ایـن عرفـان   .هاي عصـر مدرنیتـه برهاننـد    تنگی و دل 

سـم و تفکـرات   ادیان الهی دارند اما شدیداً متوجـه سکوالری  هاي دینی قدیم و حتی در اندیشه

ها عشق، هر چند آرمانی الهـی و راه رسـیدن    هستند. در این نگرش» محوري  انسان«مبنی بر 

بشرسـت.   ي شود، اما در واقع تالشی براي پر کـردن خـأل روزهـاي تیـره     خداوند معرفی می به

مبلّغین این مکاتب پائولوکوئیلو، از جمله سردمداران و  بودا، اشو، داالیی الما، ساي بابا، رام ا...،

نوظهورند. اینان پیامبران عصر حاضرند که عشق را به جاي ایمان نشانده انـد و دشـمن دیـن    

هـاي هنـدي قـرار     ي مبلّغـین عرفـان   ایـن افـراد در دسـته    باشـند. برخـی از   باوري انسانها می

وظهـور  با اصول اعتقادي، فلسفی و فرهنگی غرب منطبقند. در مکاتـب ن  گیرند، اما در واقع می

غربی که به نام عرفان، ابراز وجود کرده اند، گرچه صحبت از خدا و توجه به اوست اما در واقع 

  خدا هم یک ابزار است.

گشـوده   ست که راهی تازه اوشو که یکی از مشهورترین مدعیان عرفان معاصر است، مدعی

مراقبه به آنـان   وو به کمک شرق و غرب گمراه آمده است! تا زندگی معنوي را با تلفیق عشق 

ي ایـن لـذت،    حال بـا نظـاره   گوید جسم خود را غرق لذت کنید و در همان نشان دهد. او می
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ها بـه کـار    ي تمدن و فرزانگان تاریخ در همه مند نمایید. او ادبیاتی که عارفان روح خود را بهره

ه مفهومی دیگر بـه  ماوراء و هستی را بیان کنند، در یک دستگا اند تا ارتباط روح انسان، گرفته

  کنـد.   هاي معنوي و لذّات روحانی را در اطفـاء شـهوت محـدود مـی     تمام شادي گیرد و کار می

بشـر   آمیزد و ایـن ترکیـب را بـراي تـأمین معنویـت      اش را با مراقبه می از نوع جنسی او عشق

  )  186، ص 1386کند. (مظاهري سیف،  پیشنهاد می

   "یـک فنجـان چـاي   "شـق دارد؛ از جملـه کتـاب    هاي مستقلی نیز در زمینـه ع  کتاباشو 

عشق فی نفسه زیباست و هدفی ندارد، اما تأثیري شـگرف  «که مجموعه اشعار عاشقانه اوست. 

اگـر از تـو    .دارد، لذت بخش است و سرمستی خاص خود را دارد. عشق قابـل توجیـه نیسـت   

 .»قـص زنـدگی سـت   توانی بگویی نمی دانم. عشق، ر بپرسند که چرا عاشق شده اي؟ تنها می

  ).58اشو، ص (

توان ارتباط عشق، سـکس و رسـیدن بـه کمـال را بـه خـوبی        می هاي کوئیلو هم در نوشته

هاي آثار او عرفان و اشراق است. پائولو پیرو مکتب عشـق اسـت. او کـه     ویژگی مشاهده کرد. از

تشـبیه   سـالکانی هـایش زنـان فاحشـه بـه      کند، در نوشـته  را از عارفان معاصر معرفی می خود

ــی ــیش      مـ ــال را در پـ ــه، راه کمـ ــک دوره مراقبـ ــدن یـ ــس از گذرانـ ــه پـ ــوند کـ  شـ

   (Cinetmag.com).گیرند می

عرفـان مسـیحیت، سـاحري و افکـار مـارکس       ي عرفانی او ممزوجی از هاي اولیه مایه دست

در عصر حاضر است تحت تأثیر افرادي چـون خیـام،    است. پائولو که از مشهورین ادبیات غرب

  .گیرد هاي خود الهام می هاي آنان در نوشته گرفته و از نگرش لوي، لوئیس بورخس نیز قرارمو

بهـره باشـم طبـل     اگر به زبان تمامی آدمیان و فرشـتگان سـخن گـویم.... و از عشـق بـی     «

گـویی بـر خـوردار     دانی و پـیش  تهی و سنج پرهیاهویی بیش نیستیم، اگر از کرامت غیب میان

را تمام مسخر کنم و در ایمان چنان راسـخ و   دانشهان را دریابم و قلمرو باشم و همه اسرار ج
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بهره باشم، کسی نیستم. اگر همه دارایی  ها را به رفتار آورم و از عشق بی نیرومند باشم که کوه

  بهـره باشـم    م و جسم خـویش را بـه آتـش بسـپارم و از عشـق بـی      خویش به مستمندان بخش

مرا هیچ سود نخواهد بخشید.عشق بردبار و مهربان است عشق از حسد برکنار است عشق الف 

آید و اندیشه  زند عشق اطوار ناپسند ندارد عشق به اندك چیزي در خشم نمی خودستایی نمی

حقیقت و راستی شاد و خرم است همـه چیـز    عدالتی خشنود نیست اما با کند و از بی شر نمی

کنـد و بـه همـه چیـز امیـدوار اسـت و هیچگـاه از پـاي          کند همه چیز را باور می را تحمل می

هـا در   شـوند و دانـش   ها همه قطـع مـی   خورند و زبان ها همه شکست می افتد اما پیشگوي نمی

ت و آنچـه جزیـی اسـت    شوند و دانش ما جزیی است و نبوت ما جزیی اس غبار زمان پنهان می

ماند ایمان و امید و عشق است و از این هر سه، عشق را برترین مقام  روي در فنا دارد انچه می

  )عطیه برتر، کوئیلو پائولو» (.است
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  فصل سوم: عشق و ازدواج
  

چشـم و دل  هاي مبتنی بر عشق را تهدید میکند، این است که عشق  از خطراتی که ازدواج

عشق شیئاً أعشی بصره  من«فرماید:  طالب (ع) می ابی ابن عاشق را بر عیوب معشوق ببندد. علی

عشق دوست داشته باشـد،   چیزي را در حد )، هر کس107البالغه، خطبه  (نهج» و أمرض قلبه

پوشـاند، بلکـه حتـی عیـب را      می شود. عشق نه تنها عیب را چشمش نابینا و دلش مریض می

   .دهد حسن جلوه می

 :وحشی بافقی

ــه ــر در کاسـ ــین اگـ ــمم نشـ ــی       یي چشـ ــی نبینـ ـــی لیلـ ـــز از خوبـ ــه جـ   بـ

حسـن   کند و یـک ذره  زیبا میجا را  یکی از آثار عشق این است که هر جا پرتو افکند، آن«

کـه   دهد. عشق مانند علم نیسـت  را خورشید، بلکه سیاهی را سفیدي و ظلمت را نور جلوه می

و  ي خـارجی  ي داخلی و نفسانی عشق بیشتر از جنبـه  صد درصد تابع معلوم باشد، بلکه جنبه

 داد وعینی آن است و میزان عشق تابع میزان حسن نیست؛ بلکـه بیشـتر تـابع میـزان اسـتع     

 در حقیقت عاشق داراي مایه و ماده و آتش زیر خاکستر است که دنبـال  ي عاشق است و مایه

 کنـد و تـوافقی دسـت    گردد و همین که احیاناً بـه موضـوعی برخـورد مـی     بهانه و موضوع می

دلیـل   بـی  انـد عشـق   دهد (و هنوز رمز این توافق کامالً به دست نیامده و لذا بعضـی گفتـه   می
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نـه بـه آن    سـازد  ي توانایی خودش حسن می کند و به اندازه ي داخلی تجلی می هاست)، آن قو

  )46مطهري، صشهید » (اندازه که محبوب است

  بنابراین در ازدواج با محوریـت عشـق، عیـب را در ابتـدا نمـی بینـد و چـه بسـا عیبهـاي         

  شـود   مـی هـا   پندارد و پس از وصال و سرد شدن آتش عشق، تازه متوجه عیـب  او را حسن می 

کند و چون محوریـت عشـق از روي خودخـواهی بـوده، در اینجـا هـم بـا همـان          و تعجب می

  نهد.  خودخواهی پیشین، او را به کناري می

خواهـد برسـد؛    ها، چون از سر خودخواهی است و دوست دارد به هر چـه مـی   عشق بعضی

اسـت؛ دیگـر   وقتی هم که رسید، چون به خواسته اش رسـیده و خودخـواهی اش ارضـا شـده     

پذیرد واینجاست که جمله امثـال نـاپلئون بناپـارت معنـا      اي ندارد و عشقش پایان می خواسته

  »ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.«کند که  پیدا می

اندازه که  که ازدواج به همان کند، با توجه به این فردي که صرفاً با تکیه بر عشق ازدواج می

ناگهان با حقـایق   هاي عینی و خارجی نیز هست، ، داراي واقعیتهاي عاطفی است داراي جنبه

ي  ارضـاي غریـزه   هاي عشـق در اثـر گذشـت زمـان یـا در اثـر       شود. اگر شعله سختی روبرو می

بردباري و گذشـت   جنسی یا اتحاد روحی فروکش کند، عاشق و معشوق باید از ظرفیت صبر و

نـامطلوبی نظیـر    هـاي  هـا بـه حالـت    اقعیـت باالیی برخوردار باشند تا در برابـر واضـح شـدن و   

در حـین عشـق    سرخوردگی و افسردگی یا عدم ارضاي روحی، خشونت و... دچار نشـوند؛ لـذا  

  عشـق، موقـت    باید با پدیده ازدواج با احتیاط و احتساب جمیـع جوانـب، برخـورد کـرد. اگـر     

شـود.   حاصل مـی  وانیي مبتنی بر آن، مشکالت بسیار فرا و مادي باشد، در ازدواج غیر عاقالنه

دستی ظریف به خـود   لرزد و از لمس جوانی که از دیدن رویی زیبا و مویی مجعد به خود می«

هـا بـه سـرعت     عشـق  گونـه  پیچد، باید بداند جز جریان مادي حیوانی در کار نیست و ایـن  می

کـش اسـت و    فضـیلت  رود و قابل اعتماد و توصیه نیست و خطرنـاك و  آید و به سرعت می می
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مطهـري،  (شـهید  » دبر نها با کمک عفاف و تسلیم نشدن در برابر آن است که آدمی سود میت

  )52ص

  کنـد  هاي عشق محور، برخالف ازدواجی است کـه اسـالم توصـیه بـه آن مـی      و این ازدواج

  گوید همسـرت حتمـا ایـراد دارد و یـا در آینـده دچـار مشـکل خواهـد بـود و تـو بایـد            و می 

  براي او رحمت باشی و با مهربانی به رفع مشکالت او و به کاستن از آالم او بپردازي. 

  داند که بـراي  سوره روم مودة و رحمت را جعل الهی در ازدواج می 21لهذا، خداوند در آیه 

  توان بدان دست یافت. هایی است که فقط با تفکر می آن نشانه 

ـ « محر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم ۀً إِنَّ و

  »ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  فی

نس خودتان همسـرانى آفریـد تـا در    هاى او این است که براى شما از ج و از جمله نشانه«

کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشـر را تـداوم بخشـد.    

هایى است بر این که تـدبیر امـور    به یقین در آنچه یاد شد، براى مردمى که مى اندیشند نشانه

  ».ها در اختیار خداوند است انسان

هاي ذهنی را به آرامـش   نماید که از تالطم انسانها معرفی میخداوند ازدواج را مایه آرامش 

فرماید که مـودة و رحمـت    گشاید. و می رساند و عرصه جدیدي از زندگی را براي انسان می می

اي از آیات خداوند اسـت بـراي افـرادي کـه متفکـر       را در بین زوجین قرار داد. و این امر نشانه

  باشند. و به ظواهر اکتفا نکنند.

  ي واضح مودت و رحمت، در جایی است که یکی از دو طرف دچار عیـب و یـا نقـص     ونهنم

ــاتوا ــا مــودت و رحمــت بــه او مهربــانی کنــد   نیو یــا ن   هــاي دوران پیــري شــود و دیگــري، ب

  هاي او بکوشد. و با از خودگذشتگی و ایثار به رفع ناتوانی
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ی است کـه در زوجـین بـه    یکی از مهمتري فواید این سبک زندگی، ایجاد آرامش و امنیت

هاي آینده نباشند کـه اگـر روزي پیـر شـدند و اگـر       ها و نگرانی آید که دچار استرس وجود می

روزي دچار تصادف و یا بیماري شدند، همچون جنس یکبار مصرف دور انداختـه نمـی شـوند    

هاي همسر محل بروز بیشتري پیدا خواهد کـرد. و ایـن حـس آرامـش و امنیـت       بلکه مهربانی

  انجامد. شود که به گرم شدن کانون خانواده می خانوادگی، سبب ایجاد الفتی می
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  عشق اوصاف چهارم: فصل

 درك قابـل  آن آثـار  آیـا  کرد تعریف تواننمی را هوسرانانه غیر و واقعی عشق و حب اگر

 بـه  کـه  اسـت  چگونـه  پس ،برد پی تواننمی اگر و ؟برد پی آن به توانیم آن آثار از و است

 چگونـه  اسـت  خوب و است مقدس عشق اگر گویند.نمی دیگري به و گویندمی عاشق یکی

 قابـل  عشـق  گـوییم مـی  اینکـه  بـا  کنـیم.  باور هستند عاشق گویندمی که را کسانی ادعاي

 و برشـمرد  عاشـق  غیـر  بـا  عاشـق  تمایز وجه عنوان به توانمی را آن آثار آیا نیست. تعریف

 نصـفه  عشـق  کسـی  اگـر  که کرد شک عشقش به باید نبود او در آثار این کسی اگر بگوییم

ــه ــذیرفت را اشنیم ــه پ ــان ب ــدازه هم ــفه ان ــه نص ــودنش نیم ــق ب ــد در اشت ــد. خواه    آم

   داد. خواهد نشان را خود ،هاهوس و هاخودخواهی و
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  عشق در وحدت  ـ

 در اینکـه  مگـر  شـود.  زیـادي  تعـداد  عاشـق  توانـد  نمی انسان است. طلب وحدت عشق

   یوسـف  پیـراهن  یعقـوب  وقتـی  مـثال  باشـد.  معشـوق  یک آثار اینکه یا و باشد. هم راستاي

 چـون  پیـراهن  پیـراهن.  یـک  و نیست یعقوب معشوق یوسف یک دارد، دوست و ویدب می را

 کـه  آنـم  زا خـرم  جهان به« گوید می که شعر این و است. یعقوب معشوق ،است یوسف مال

 ایـن  بـه  اشاره شاعر اینجا ».اوست از عالم همه که عالم همه بر عاشقم اوست از خرم جهان

 هوسـرانی  روي از و مستقال اینکه نه دارم. عالقه آن به است خداوند اثر جهان چون که دارد

 همـه  بـا  اسـت،  خداونـد  اثـر  اینهـا  همه چون و باشم. آورده روي معشوق در طلبی تنوع به

  باشم. داشته ورزي عشق و کنم ازدواج دنیا زنهاي

 فـرد  کـه  اسـت  جـایی  در آن و دهـد  مـی  نشان را خود هم دیگر جاي ،عشق در وحدت

 یـا  و باشـد  الهـی  فـرامین  مخـالف  که بورزد عشق فردي به ولی کند می خدادوستی ادعاي

 میکند اقتضا عشق در وحدت که باشد حق حضرت خواسته مخالف هایشخواسته از بعضی

 شاید که نیست. الهی حب راستاي در که باشد معشوقی خواست بر ترجیح خداوند واستخ

  دانست. »لله حبا اَشد« يآیه از برداشتی بتوان را مطلب این

  عشق بر معشوق بودن ارجح ـ 

 عشق ما که بود این معشوق رضایت اگر و است؟ چیزي هچ معشوق رضایت ببینیم باید

ـ  تمـایز  وجـه  ،نکتـه  این که .کنیممی فراموش ،کنیم فراموش ار ناخودم  بـا  صـادق  اقعشّ

 بـه  ،عشـق  برهان به و است کرده غلبه آنان بر اماره نفس که است هوسرانانی و خودخواهان

 دارم دوسـت  را او مـن  چون که است این دلیلشان و پردازند می معشوق روي بر پاشی اسید

 خواهم نمی آید نمی در من تملک به اگر و باشد. داشته رابطه او با دیگري فرد خواهم نمی
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 خـاطر  بـه  انـد.  شـده  معشـوق  ضد که هایی ترانه است بسیار هچ و باشد. هم دیگري فرد با

   دهند. ترجیح عشق بر را معشوقشان اند نتوانسته که شرط همین

  نام اثر -  

 بـه  و پسندد می او که گوید می سخن اي گونه به و است زبانش لقلقه محبوبش، یاد مدام

  آید. خوش را او که کند می عمل اي گونه

ــه    ؟ایـن  چیسـت  بیدل مجنون اي :گفت ــاري نامـ ــر انگـ ــت بهـ ــن کیسـ   ؟ایـ

ــت ــق :گف ــام مش ــی ن ــی لیل ــنم م ــاطر    ک ــود خـ ــلی را خـ ــی تسـ ــنممـ   کـ

ــر نیســت میســر چــون ــق    او کــام مــن ب ــازي عشـ ــی بـ ــنم مـ ــا کـ ــام بـ   او نـ

  تمرکز ایجاد - 

 تشـویقش  یـا  بخنـدد  او بـه  هـم  نفر هزاران اگر یعنی کند. می تمرکز ایجاد واقعی عشق

 ولـی  بدهنـد  فحـش  او به همه اگر و گوید می چه او که است معشوق دنبال به تنها او کنند

 تمـام  انسـان  و آورد. مـی  تمرکـز  عشـق  چـون  اسـت.  راضی هم او باشد، راضی او از معشوق

 محیطهـاي  در مـردم  از برخـی  چـرا  کنـد.  جـذب  را معشـوق  رضایت که هست این فکرش

 برخـی  چرا ندارند. عشق در تمرکزي چون شوند می جماعت همرنگ و آورند می کم مخالف

 جماعت همرنگ :گویند می عاشقان و »شو جماعت همرنگ رسوا نشوي خواهی« گویند:می

- می رسوا که وقتی اتفاقا و دندار شیبرا فرقی و ددار تمرکز اینکه براي شوي. رسوا ولو نشو

 کـه  ویـد گمی مجنون شناسند.می لیلی داشتن دوست به ار من همه که ندکمی کیف شود

 مجنـون  کـه  بگوینـد  بگـذار  خب .است مجنون فالنی که شناسندمی ار من ناخیاب در همه

  .است
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  معشوق آثار و لوازم به دلبستگی ـ 

 از عـالم  همـه  که عالم همه بر عاشقم        اوست از خرم جهان که آنم از خرم جهان به

  اوست

 مـثال  کند.می عشق و دلبستگی احساس معشوق، لوازم به نسبت واقعی عشق در انسان

 بـین  نخلهـاي  عاشـق  بوسـد.  مـی  ار حسـین  امـام  ضریح بوسد. می ار کعبه ي خانه بینی می

  ...و حرمت کبوترهاي قربون .است الحرمین

  است فتهر لیلی کوي گاهگاهی سگ این گفت    چرا؟ گفتندش خلق مجنون بوسید سگ پاي

 کـه  چقـدر  هـر  و جلو برو نیاتو می اگر کنید. لمس که داریم زیارتیمون دستورات در ما

  ببوس و کن لمس برس. قبر به برو میشه باز ضریح در اگر و شو نزدیک ضریح به نیاتو می

 که هستند کسانی شهدا هاي خانواده از خیلی دهد. می آرامش دارد. برکات معشوق آثار

 احسـاس  اسـت  هنـوز  کـه  هنـوز  گذشـته  سـال  بیست که هایشان بچه از مانده جا به آثار با

  کنند.می محبت

  خودگذشتگی از -  

تواند به لوازم عشق و عاشقی پایبند باشد. زیرا عشق واقعی شـهوترانی  انسان خودخواه نمی

دهد. و این لوازم عشـق، آثـاري    و خودخواهی را برنمی تابد و با ایثار است که خود را نشان می

دارد که اگر عاشق کسی باشی و صبح تا شب به معشوق بگویی دوستت دارم، ولی عشق خـود  

  قی آن را نخواهـد پـذیرفت. و یکدفعـه معشـوق بـه اینجـا       را در عمل نشان ندهد، هیچ معشـو 

حاال بفرمایید کـه ایـن دوسـت داشـتن      کافی است. .ببخشید«گوید:  رسد که به عاشق میمی

مـا فقـط   ، اگر شما بگویی که نه دیگه این یعنی لوازم عشق. »هایی برایت دارد؟ شما چه هزینه

ت یـ مـن بیسـت و پـنج تـا کتـاب برا      هیخـوا مـی اگر  از لحاظ نظري در خدمت شما هستیم.
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اگـر انسـان فقـط     خواهم که تو لوازم عشق را به من نشان بدهی.من می .نه گوید: می بنویسم.

الف کرده استع اخودش ر ،مشغول کند اعد نظري خودش ردر ب!  

آوریم. چون به زندگی مادي عادت کرده ایـم   عد مادي میدر ب ابعضی از ماها لوازم عشق ر

تی به مسـئله عشـق و عاشـقی کـه الزمـه اش از خودگذشـتگی اسـت (نـه از مـال          و حتی وق

گویـد:   کنـیم. مـثال مـی    گذشتگی) به جاي اینکه از روحمان هزینه کنیم از پولمان هزینه مـی 

 د.طرف مقابـل، دهـ مـی  اوقتـی ماشـین ر   ».ش خریـدم ییک ماشین برا .ثابت کردم اعشقم ر«

ظر این است که ببیند در لواي این ماشـین  روحش منت شود نه روحش.جسمش خوشحال می

نسـته  اتا تواست شخص چقدر مایه گذاشته  شود. چه مهري دارد تزریق می هست؟ چیزي چی

سوییچ رو گذاشـتم  « وید:گرسه می یا نه پولش زیاد بوده از راه می برایش بخرد؟ ااین ماشین ر

ایـن مسـئله در جوامـع، میـزان     نمونـه واضـح    »بده ننت!« وید:کنه میگ اونم پرت می ».دم در

کند که باید با پول عشقش را  اهمیت دادن به مقدار باالي مهریه است که پسر بیچاره فکر می

آیـد. تـا بـه     نشان دهد و اگر قبول نکند حتما عشقش مشکلی دارد و بین دو راهی گرفتار می

  سال تولد دختر رضایت دهد.

در جامعه ما و جوامع دینی اگر به عاشق بگویند که تو مهـر و عشـق داري امـا بـه خـاطر      

آید اما در جوامع غربـی کـه بـی حیـایی در امـور       شهوتت معشوق را دوست داري او بدش می

گویـد کـه    کند و می شود نه تنها بدش نمی آید بلکه تایید هم می جنسی امري عادي تلقی می

معنا ندارد. اما بدون عاطفه هم نمی شود و آدمیـزاد مهربـانی هـم     اصال عشق بدون شهوت که

دانند و به همین دلیل است کـه   خواهد. آنها عشق بدون شهوت را تقریبا امري به محال می می

خواهند عشق بدون تاثیر شهوت را، و عشق رویایی را به نمایش گذارند عشاق به هم  وقتی می

توانـد سـوز و گـداز را     ت با شهوت. و تنها فراق است که مینباید برسند. زیرا وصال مساوي اس

نشان دهد. در حالیکه طبق تعریف قرآن و عرفان شیعی، سوز و گداز عشـق واقعـی بـا وصـال     
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شود زیرا بار مسئولیت و خیرخواهی عاشق براي معشوق، ملجایی بـراي نشـان دادن    بیشتر می

که مبادا در حق معشـوق کوتـاهی کـرده    کند و اینجاست که عاشق مدام نگران است  پیدا می

باشد. زیرا عاشق مدام به دنبال این است که عشق خود را ثابت کند و براي ثبوت این مسـئله  

احتیاج به دلیل است و به قول امام: دعوي کسی که بینه نداشته باشد پذیرفته نیست. و بایـد  

  )576ص  ،کتاب اربعین حدیثبتواند ثابت کند. (امام خمینی، 

که به ایـن   هستم باید دلیل بیاورياشق خواهی بگویی که محبت دارم و ع عنی وقتی میی

ق هستم. لذا معشوق حق دارد که بگوید جناب آقاي عاشـق کـه ادعـاي عشـق     دالیل من عاش

نـه مـن   د، ,نه بیـان محبـت آمیـز دار   دنه پول میده ایشون عاشق چی چی من هست؟؟ دارد،

ایـن فقـط میگـه کـه مـن       کند و نه فالن....! و پیگیري مینه کارهاي من ر برایش مهم هستم,

  ه.بدون بینه که نمیش عاشقتم.

تـورو خـدا    گیـرد کـه   تماس مـی ولی  است دور لذا در زندگی دینی اگر کسی از محبوبش

ي بهتـري   در حالی که این آقا رفته اونجا کار کند و پول در بیاورد تا براي این خانـه  ببخشیدا!

بـه خـدا   . رو خدا ببخشید گرفتار بـودم  کند که تو زند عذرخواهی می می بخرد ولی وقتی زنگ

این عذرخواهی بابـت احسـاس گنـاه     ببخشید نتونستم زنگ بزنم و...دائم در حال عذرخواهیه.

خوام بـه   کنند که ببخشید معذرت می به خاطر دوري از معشوق است. عذرخواهی می ،معشوق

  .که بابا من دنبال کار تو هستخدا نتونستم و یک کلمه هم نمی گوید 

هاي عشق اثـر خـودش    هاي خودخواهانه، که پس از مدتی که لفاظی در حالی که در عشق

زنـد کـه    دهد. معشوق زنگ می دهد، و رنگ زندگی واقعیت خودش را نشان می را از دست می

کدام گوري هستی؟؟ عاشق خودخواه هم که دارم مسافرکشی میکنم براي تو که کارد بخـوره  

واقعی بود و خودخواهی در آن نقش نداشت معشوق نگران زنـگ  به اون شکمت!! اما اگر عشق 
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گویـد   کند و مـی  زند که کجا هستی؟ نگرانت شدم. و عاشق از جان گذشته، عذرخواهی می می

  آیم. و حتی یک کلمه نمی گوید که دنبال کار تو هستم.   که ببخشید االن می

بربسـته اسـت و ایثـار    و به همین دلیل است که در جوامع غرب که محبت و عاطفه رخت 

معنایی ندارد و خودخواهی تمام عرصه جامعه را به تسخیر درآورده است و افراد بـراي جبـران   

ها پناه آورده اند. مفهوم عشق شـرقی، یـک مفهـوم دسـت      ها و گربه کمبود محبتشان به سگ

ن پذیرنـد امـا خودشـا    شود. و تنها در صورتی که دیگران چنـین باشـند مـی    نیافتنی فرض می

حاضر نیستند عاشق باشند و شهوتشان را و خودشان را در پاي عشق قربانی کنند. زیرا الزمـه  

  عشق ایثار است.

یعنی عاشق موضعش موضـع نیـاز و معشـوق موضـعش     . آخر ناز در عشق و آخر نیاز در ما

است. و این ناز و نیاز، خودش را در مقدار مهري است که بـا از خودگذشـتگی بـروز     موضع ناز

  کند. کند. و عاشق با قلب خودش به سمت معشوق به سمت معشوق روانه می یدا میپ

متري نیست که من آقا بیسـت و هشـت متـر یـا      این محتویات جرم و جسم و کیلو ندارد.

در  .»خیلـی « ویـد: چقدر من رو دوست داري؟میگ ویدگمثال طرف می .مشش هزار کیلو عاشق

 »یک کم و دو تا و بی نهایـت دوسـت دارم  « گیرد.یحالی که خیلی به دوست داشتن تعلق نم

عشـق تـام    کنـد.  عشـق را محـدود مـی    ،عـدد  به دوست داشتن عدد تعلق نمی گیرد. نداریم.

دوسـت دارم بـه ایـن     »خیلـی «گویی که من تو را وقتی مثال به یک کسی می نامحدود است.

دوست داشته باشـم و   »لیخیلی خی«معناست که احتمال دارد یک نفر دیگر بیاید و من او را 

خیلـی  «یعنی احتمال دارد یک نفر دیگر بیاید که من او را  »خیلی خیلی«وقتی به اون میگه 

  .شود محدود کردن عشق این می دوست داشته باشم!» خیلی خیلی
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  فصل پنجم: تعداد عشاق

ضـروري  با توجه به مطالب پیش گفته و تبیین اوصاف عشق، شرایط زیر براي عشق واقعی 

  است.

  عشق در وحدت 

  عشق بر معشوق بودن ارجح 

  تمرکز ایجاد 

  نام اثر 

  معشوق آثار و لوازم به دلبستگی 

  خودگذشتگی از 

با توجه به اوصاف باال، که براي عشق مطرح گردید، باید به این سـوال پاسـخ داد کـه چـه     

توانـد ایـن    تعداد عاشق واقعی در ایران و حتی در جهان وجود دارد؟ و مهمترین عاملی که می

اگر آثار و اوصاف پـیش گفتـه را قبـول کنـیم. یـک سـوال       اوصاف را به وجود بیاورد چیست؟ 

 ببینیـد  بگردیـد  عـالم  در هم این است که تعداد عاشقان چند نفر است؟ شود و آنمطرح می

 یـک  هـر  از هسـت؟؟  نفـر  یـک  تـا  هـزار  صد هر از چندتاست؟ مجازي عاشقان تعداد حتی

 میلیـون  یـک  جهـان  کـل  در ؟؟ددار عاشـق  تا هزار ما مملکت کل هست؟؟ نفر یک میلیون

 همـین  در نـداریم.  خـدا  بـه  هبنـد  عشـق  و حقیقی عشق به کاري اصال ؟؟ددار وجود عاشق
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 اوصـاف  این اگر باشد. داشته را اوصاف این که داریم واقعی عاشق تا چند زمینی، هايعشق

 از باشـیم.  دور خـدا  از کـه  قـدري  بـه  کـه  شـویم می نکته این متوجه تازه بپذیریم را آثار و

 و لنگـد مـی  هـم  زمینیمان هايعشق حتی و شویممی دور هم زمینی هايعشق در صداقت

 خـدا  از کـه  جـوامعی  در چـرا  کند.می نمایان را خود عشق نام به هاشهوت و هاخودخواهی

 مردمـانش  و گرفـت  خبر توانمی واقعی عشق از کمتر زندمی موج آن در شهوات و دورترند

 آنجـا  در مگر شوند.می خانگی حیوانات آغوش هم و برندمی رنج جامعه در محبت فقدان از

 کـه  دهـد مـی  نشـان  ایـن  نیست. هم عشق چرا پس نیست. خودخواهی مگر نیست. شهوت

 از و ایثـار  در بایـد  را عشـق  و بیافرینـد.  عشـق  توانـد نمـی  شـهوت  و زمینـی  عشقبازیهاي

  .مانیزمین هايعشق براي حتی کرد. جستجو خداجویی و خودگذشتگی

هـا دم از آن  بـریم بـا عشـقی کـه آن     به این دلیل که دوست داشتنی که مـا از آن نـام مـی   

داننـد.   شود: اراده. آنجا عشق را به معناي دلباختن می زنند در یک مولفه با هم متفاوت می می

یعنی کسی که نمی تواند دلش را کنترل کند. و هر چه اراده ضعیفتر باشد و کنترل بـر نفـس   

ر روز کنـد و هـ   و دل کمتر باشد، شما دلباخته تر خواهی بود. که هر روز دل به سمتی رو مـی 

خواهد. و این در جهان غرب عیب نیست. که تو نتوانی خودت را کنتـرل کنـی. و    چیزي را می

نامند. اما، تفاوت ما در این است که در مفـاهیم   این ضعف اراده را، به نام دلباختن و عشق می

کند بپرهیزید و در تربیت  دینی توصیه اکید شده است که از هر چیزي که اراده را تضعیف می

فرزند هم حتی به شدت از شرطی بار آوردن فرزند انذار شده است. به دلیل اینکه این مسـئله  

شود. پس چگونه است که ما مدعی هستیم که صـفاتی کـه بـراي     سبب تضعیف اراده بچه می

شود؟ زیرا انسانی کـه بـا اراده قـوي     عشق واقعی بیان شد در فرهنگی شیعی بیشتر متبلور می

هاي نفسانی خودش اهمیت ندهد بهتر  اه کردن خودش را بگیرد. به خواستهتواند جلوي گن می

ي خـودش بـود. و در    تواند معشوقش را بر عشقش ترجیح دهد. زیرا عشق همـان خواسـته   می
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باشد. و ایـن بـه جـز اراده امکـان پـذیر نیسـت. در        عشق واقعی معشوق مهمتر از خواستن می

خواهـد   واقعی خودش را نشان نمی دهد. و چون میعشق واقعی اگر اراده نباشد اوصاف عشق 

  خواهد برسد و این باید به خاطر الزامی است که نفـس مهـار شـخص     باید به آن چیزي که می

  توانــد شخصــی اي بــر آن نــدارد. چگونــه مــی را در اختیــار گرفتــه اســت و دیگــر هــیچ اراده

ق را، و شـادي  از خودگذشتگی کند در حالیکـه خواسـت دلـش چیـز دیگـري اسـت. معشـو        

معشوق را بر خودش و بر شادي خودش ترجیح دهد. چگونه ممکن است؟ مگر نـه ایـن اسـت    

توانـد   تـر مـی  کند. و دلـی کـه زالل شـد راحـت     که ایمان به خدا، همه دل را صاف و زالل می

  تواند از خودگذشـتگی کنـد بـراي محبـوبش و بـراي خـانواده اش.        تر میمحبت کند و راحت

نماید کـه دخترانتـان را بـه انسـان مـومن شـوهر        ست که امام معصوم توصیه میو بی دلیل نی

دهید. و زمانی خواهد آمد که دختران در سواالت قبل از ازدواج خواهند پرسـید کـه ایـن آقـا     

اي از محبت آمده است؟ چقدر حاضر است  پسري که براي خواستگاري آمده است با چه توشه

تواند یک عمـر   ه نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد چگونه میاز خودش بگذرد. این آقا پسري ک

از خودش بگذرد و به من محبت کند. او که در مقابل خداوند نتوانسته است خودش را راضـی  

توانـد یـک عمـر روحیـه از     کند بـه اطاعـت. و از خـود گذشـتن، چگونـه در مقابـل مـن مـی        

بلکه دخترانی که شاید خیلی هـم   خودگذشتگی داشته باشد؟ این را نه فقط دختران مذهبی،

  مذهبی نباشند، خواهند پرسید. دخترانی که به دنبال محبتند.

اینک و بعد از بیان اوصاف عشق واقعی و بررسی مسئله عشاق، سوال دیگري هم به وجـود  

آید که با توجه به اوصاف پیش گفته، آیا صحیح است که لفظ عشـق را بـراي ایـن حـاالت      می

اینکه این کلمه یاراي کشیدن این بار معنایی را ندارد؟ و به دلیل مسـامحه در   اطالق کرد و یا

  بیان، این کلمه استفاده گردیده است. اما در حقیقـت بایـد بـه دنبـال لفـظ واقعـی، کـه مهـر         

  تواند این معانی را برسـاند اسـتفاده کـرد.     و محبتی را که در دین به آن اشاره شده است و می
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شود، باید مراقب باشیم که ذهنیتی را که بـه واسـطه القـاي    ق استفاده میو اگر هم کلمه عش

هاي غرب و آثاري که از تصوف و مفـاهیم غیردینـی اشـباع شـده اسـت بـر ایـن کلمـه         رسانه

  تحمیل شده است ما را گرفتار مفاهیمی نکند که مخالف مهر و محبت الهی است.
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  فصل ششم: عشق و شهوت
  

  تواند در نقشـی کـه از عشـق و رابطـه میـان       نقش شهوت و نگاه متفاوت به این مسئله می

تواند تاثیر گذار باشد. هم در به وجود آمدن این رابطـه و هـم    آید بسیار می دو نفر به وجود می

  در نوع و شیوه رفتار دو نفر در ادامه این رابطه و یا اتمام این رابطه.

م جایگاه شهوت در گذشته و حال چگونه بوده است. در جوامع لهذا ضروري است که بدانی

و مذاهب مختلف چگونه بوده است. و پس از آن به این مسئله پاسخ دهیم که تاثیر شهوت بـا  

  جایگاهی که در هر جامعه و زمان داشته است در روابط عاشقانه دو نفر چگونه بوده است؟

ت کلـی مـردود و سـبب زوال و سـقوط     اسالم برخالف بعضی جوامع که شهوت را به صـور 

داننـد و   دانند و برخالف بعضی از جوامع که شهوت را موتور محرکه رشد انسـان مـی   انسان می

نمایند و حتی نماد آلت جنسی زنانه و مردانـه را بـه عنـوان سـمبل      به شدت به آن توصیه می

ز افراط و تفـریط ایـن دو   نماید که ا پرستند، اسالم نظر متفاوتی را بیان می پیشرفت جامعه می

  دارد. گروه برحذر می

در جامعه غربی، رهبانیت مسیحی، با استناد به عدم ازدواج حضرت مریم، و با اسـتناد بـه   

کردنـد. تـا اینکـه پـس از قـرون       تجرد عیسی مسیح، به دوري از ازدواج و شهوت توصـیه مـی  

ها به مخالفـت بـا نظـر کلیسـا      وسطی که بر علیه کلیسا شوریدند، همانگونه که در همه عرصه

مسئله نیز، تفریط گذشته، جاي خودش را به افراط داد و افـرادي علمـدار   برخواستند. در این 
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هاي فروخورده نشود و طبق  رها کردن لجام افسار گسیخته شهوت شدند تا جامعه دچار عقده

خواست خود روابطشان را تنظیم کنند. بنابراین روابطشان نیز صورت جدیدي به خود گرفتـه  

این و عشق نام نهادند که دقیقا تقابل جامعه جدید غرب بـا  و حتی روزي را به عنوان روز ولنت

  شد. و شهوت به عامل کلیدي در روابط عاشقانه غربی مبدل گشت. کلیسا محسوب می

عالوه بر اینکه با رواج فرد گرایی و موج جدید فمینیستی نقش زن در مسئله شـهوت هـم   

حیاي بیشتري که وجود داشـت،  متفاوت گشت. زیرا در قدیم به دلیل انفعال زن در شهوت و 

چندان شهوت زن امکان بروز در جامعه را نداشـت و نهایتـا در روابـط خـانگی امکـان تعریـف       

هـا متـاثر از    یافت. اما همیشه مخفی بود. اما در جهان معاصر، بـه دلیـل اینکـه فمینیسـت     می

را ایفـا کنـد    گویند که زن در شهوت رانی باید نقش ملکه فضاي گفتمان غرب و لیبرالیسم می

  و مداخله مستقیم داشته باشد و فردگرایی خود را حفـظ کنـد. لهـذا شـهوت دو طرفـه شـده      

و لهذا شهوت به موضوع گفتگو حتی در عشق هم تبدیل شده است. که در جوامع غیر دینـی   

  دانند و امري پذیرفته شده است و یکـی از انـواع عشـق     علنا آن را عامل مستقیم در عشق می

دانند که شهوت تنها عامل عشق است و از آن به تعابیر گونـاگون و بسـته    شهوانی میرا عشق 

کنند. مثل عشق بازیگوشانه، شـهوانی، تفریحـی، رمانتیـک، مثلثـی،      به شرایط متفاوت یاد می

  مربعی و ... 

اي  هاي غرب هیچ رابطـه عاشـقانه   و به حدي در این مسئله افراط گشته است که در رسانه

ي سکس باشد امکان وقوع نخواهد داشت.  وجود زن و صحنه هاي جنسی و ز زیباییکه خالی ا

و لذا توجه به مسائل شهوانی و تمرکز به کشش موجود در زن و مرد نسـبت بـه هـم و ارضـاء     

شود و حتی در نگاه عرفانی غربی، آن را سبب  این جذبه، به منزله آزادي از هر قیدي تلقی می

  کنند.  مینزدیکی به خداوند بیان 
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این لذت جویی و فردگرایی، و لذت طلبی نسبت به زند در جـاي جـاي ایـن فرهنـگ بـه      

داننـد کـه بـر اسـاس      خورد. و شهوت را به عنوان اصلی تشکیک ناپذیر در عشق مـی  چشم می

جاذبه جسمانی بوده و ویژگی آن اشتیاق شدید به خود فاش سازي سریع و صمیمیت جنسی 

  هـاي بـدن معشـوق و لطافـت پوسـت       جنسی و توجه به برجستگی که تمتعات شهوانی .است

هاي مختلفی بر ایـن رابطـه نهـاده     باشد که نام و اعضاي وي، جزو اصلی این روابط عاشقانه می

دانند. گاه عشق  نامند که رسما روابطشان را براي این رابطه می اند. گاه آن را عشق جنسی می

کنند، جایگاه خاصـی بـراي زیبـایی     وع عشق را تجربه میافرادي که این ننامند و  رمانتیک می

اند و به دنبال تجربه لذت بصري و لمسی هستند کـه   ظاهري و فیزیکی طرف مقابل خود قائل

  کننـد و میـل زیـادي بـه داشـتن رابطـه       از ظاهر و بدن معشوق یا معشوقه خـود کسـب مـی   

این نوع رابطه عشقی، عمـدتا افـراد   در نامند و  گاه عشق بازیگوشانه می با معشوق خود دارند. 

به دنبال کسب تجارب متعدد جنسی هستند و تعهد برایشان معنایی ندارد. این عشق ناپایدار 

  براي آنها نوعی تفنن و لذت زودگذر است.

باشد، نداشـتن   هایی که به نحوي شهوت در آن عامل مهمی می مهمترین مشکل این عشق

  تعهد براي تمام زندگی است. زیرا فردگرایی عامل مقدمه بودن این شهوت براي عشـق اسـت.   

  و به همین دلیل وقتی براي این عاشق و معشـوق مشـکلی پـیش آیـد هـیچ تعهـدي نسـبت        

اي تعجب نیست که عشق شهوانی عمر کوتاهی داشته باشـد  به هم ندارند. و به همین دلیل ج

شود،  و عمدتا چند ماه بیشتر طول نکشد و در این نوع عشق، زمانی که آتش عشق کم سو می

  کنـد و عشـاق سـابق، افـرادي شـکاك، ناراضـی        ها، تظاهر پیدا می به تدریج تضادها و تعارض

کنند. که در جامعه غربـی بـراي ایـن     می هاي متعددي پیدا و ناامید شده و با یکدیگر درگیري

ها، و براي اینکه بنیان خانواده به خاطر فرزندان از هم نپاشد، پارادایم دیگري تعریـف   درگیري

کرده اند که برخی افراد به آن باور پیدا کرده اند و اینکه مسئله خـانواده را از روابـط عاشـقانه    
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هـا بـه    گراید. هر کدام از زوج به خاموشی میکنند. و پس از آنکه شعله عشقشان  خود جدا می

دهند که روابط خـارج از خـانواده داشـته باشـند و ابـایی هـم از معرفـی آن         خودشان حق می

ندارند. و براي خود یک محیط رسمی که خانواده و یک محیط غیر رسمی که روابط عاشـقانه  

  نمایند. بیرون از کادر خانواده باشد تعریف می

  دیدگاه اسالمـ 

با توجه به مطالب پیش گفته در این نوشتار، به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه عشـق در نگـاه       

اسالم مردود است و اگر فردي گرفتار عشق شود باید خودش را متهم کند به اینکه در کنترل 

شهوت خود کوتاهی کرده است. و توصیه اسالم این است که با عفت و صـبر و کتمـان از ایـن    

باشد کـه تـالش و عفـاف     و از نگاه اسالم، این امتحان، امتحانی سخت می امتحان رهایی یابد.

باشد که پاداش شهادت براي آن در  عاشق براي رهایی از این عشق به قدري داراي اهمیت می

  نظر گرفته شده است.

از طرفی هم باید توجه داشت که اسالم، شهوت را رد نمی کند. و حتی آن را بد نمی داند 

شمارد که باید در جاي خودش از آن استفاده کرد که سبب پیشـرفت افـراد    ی میو نعمتی اله

شود نه اینکه به عامل افول افراد و به عامل انحطاط جامعه تبـدیل شـود. و از دیـدگاه اسـالم     

تواند از این نعمت الهی براي روابـط صـمیمانه    فردي که، شهوتش را کنترل میکند، بیشتر می

شود. و فـرد مـومن اتفاقـا     ا شهوت، هر چقدر متمرکزتر باشد بیشتر میاطرافش بهره ببرد. زیر

توانـد لـذت ببـرد. و سـبب گرمـی       داراي شهوت بیشتري خواهد بود. و از شهوتش بیشتر مـی 

شود. اما فردي که هیچ کنترلی براي شهوت ندارد. لـذت کمتـري از شـهوتش     خانواده اش می

د گذرانید. لهذا اسالم، شهوت را فقط در محـیط  خواهد بود و فقط به تنوع طلبی روزگار خواه

دانـد. و   ي جنسی بیرون خانواده را مردود و مـذموم مـی   داند. و هرگونه رابطه خانواده مجاز می

باشد. چون شهوت سنگ بنـاي   اي متعهدتر می به همین جهت است که خانواده دینی، خانواده
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لکه خانواده، مکان بروز ایـن نعمـت الهـی    به وجود آمدن خانواده و روابط دو نفر نبوده است. ب

بوده است. اما عامل به وجود آمدن خانواده نبوده است. و همان گونـه کـه گفتـه شـد اسـالم،      

دانـد. کـه اگـر یکـی از آنهـا دچـار مشـکل شـوند          طرفین خانواده را ود و رحمت براي هم می

با از خودگذشتگی خودش را دیگري حق ندارد بدون دلیل به این رابطه خاتمه دهد. بلکه باید 

متمرکز در رابطه با همسرش نماید. براي همین است که شکل تعریـف از عشـق، مـا را بـه دو     

رساند. طبق تعریف غربی، که فردگرایی و شـهوت اصـالت    نتیجه متفاوت در روابط عاشقانه می

ینـی، از  دارد. ما هیچ گاه رابطـه عاشـقانه را نمـی تـوانیم تجربـه کنـیم. امـا طبـق تعریـف د         

خودگذشـتگی مهمتـرین اصــل در عشـق و دوســت داشـتن اســت، ازدواج و محـیط خــانواده      

مهمترین جایگاه را در روابط عاطفی دارد. زیرا هر چقدر فرد دینـی تـر و متعهـدتر بـه آیـین      

  تواند همسرش را دوست داشته باشد. اسالم باشد بیشتر می
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  نتیجه

نوشتار اخذ کرد این است کـه عشـق قابـل توصـیه     اي که می شود از این  مهمترین نتیجه

نیست. و ترویج و گسترش این معنا مطابق با آموزه هاي اسالم نیست. همچنانکه این لفـظ در  

قرآن کریم نیامده است. و در نهج البالغه نیز فقط یکبار استعمال شده اسـت کـه بـا معنـایی     

اي کـه در قـرآن    اهیم عاشـقانه مذموم استعمال شده است. عالوه بر اینکه تمـام قصـص و مفـ   

استعمال شده است مورد مذمت قرار گرفته است. و در ازدواج نیز خداوند به ود و رحمت بـین  

زوجین تاکید می نماید نه بر عشق دو طرف. و اصال عشـق جـزو معیارهـاي ازدواج در اسـالم     

  ذکر نمی شود.

ف اسـتعمال مـی شـود،    در اکثر مواردي هم که در جامعه ایـن واژه بـین دو جـنس مخـال    

مفاهیم پس زمینه آن تطابق و التزامی با مفاهیم دینی ندارند. و بلکه مطابق با سـبک زنـدگی   

  غربی و یا شرقی می باشد.

بنابراین با توجه به آیات و روایات به این نتیجه می رسیم که عشـق قابـل توصـیه نیسـت.     

معرفی کرد. و اگر کسـی هـم زمینـه    عشق را نمی توان به عنوان یک برنامه زندگی به جوانان 

هاي عشق را کنترل نکرد و با نگاه شبهه ناك و با رفتارهاي شبهه ناك گرفتار عشق شد و دل 

به کسی باخت، دستور دین این است که نباید به عشقش پر و بال دهد. بلکه برعکس. دیـن او  

ه دام عشـق، بـه گنـاه    را به کتمان تشویق می کند و به صبر و عفاف دستور می دهد تا بواسط

آلوده نگردد. بلکه خودش را مالمت کند که چرا مواظب دروازه هـاي دلـش نبـوده اسـت کـه      

چشم و گوش بسته دلباخته دیگري شده است؟ و خودش را به جهـادي عظـیم فرابخوانـد تـا     

ه شاید به مدد الهی بتواند از این دام برهد. که اگر موفق به این امر شـود. خداونـد بـه او وعـد    
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بهشت می دهد. و اجر او را پاداش مجاهد الی اهللا و شهید راه حق معرفی می کنـد. تـا نشـان    

  دهد که چه ورطه متالطمی است و گرداب موجش چه انسانهایی را به هالکت افکنده است.

  در واقع تمام سخن در این است که جامعـه دو راه بیشـتر نـدارد. یـا هـدفش الهـی اسـت       

و می رود و یا نفسانی. لهذا براي همین است که هر چـه را کـه از ایـن    و همه راهها به سوي ا 

  هدف الهـی بـازدارد؛ از نظـر دیـن مـذموم اسـت. زیـرا هنگامـه آزمـایش کـه موعـد انتخـاب             

  فرا می رسد، اگر تمام همت آدمی، در مسیر الهی نباشد، به ورطه نفسانیات گرفتـار مـی آیـد.   

اید اشد حبا هللا. و مومنان چنینند که تمام دوسـت  و به همین جهت است که خداوند می فرم 

داشتنی هایشان در سایه محبت خداوند است و اگر تعارضی پیش بیایـد همـه را فـداي حـب     

  شدیدتر می نمایند. اما آنانکه دلباخته اي غیر از خدا هستند چگونه می تواننـد بـین معشـوق    

  لویت را به ایمـان مـی دهـد. و ایمـان    و خداوند انتخاب کنند؟ و براي همین است که اسالم او

  را از معیارهاي ازدواج معرفی مـی کنـد و عشـق و شـیفتگی را معیـار صـحیحی نمـی دانـد         

، کنیز مومن را بهتر از زن آزاد می داند حتی اگـر آن زن آزاد انسـان   221و در سوره بقره آیه 

  را دچار شیفتگی و اعجاب کرده باشد.

د. بلکه صالحیت آن، براي زنـدگی صـحیح را زیـر سـوال     کن اسالم وجود عشق را نفی نمی

ها باید مطابق با آنچـه باشـد    برد و آن را مخالف زندگی خدامحور می داند که تمام گرایش می

  که او می خواهد نه آنچه مطابق با خواسته نفس باشد.

  لهذا بهتر است از واژه حب و دوست داشتن به جاي عشـق اسـتفاده شـود. زیـرا بـا توجـه      

به گفتمانی که ایجاد شده و عشق تبدیل به کلمه مقدسی در جامعه شده اسـت. بهتـر اسـت     

براي شکست این هیمنه در جامعه از الفاظ جایگزین استفاده کـرد تـا تفکیکـی بـین دوسـت      
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  داشتن هاي خوب و دوست داشتن هاي بد ایجاد شود. و البته مـا اصـراري بـر عـدم اسـتفاده     

شیوه استفاده از آن و مبهم بودن آن و تقدس مآبی آن را کـه در درون   از این واژه نداریم. اما 

  خـود مفـاهیم غربـی را بـه دوش بکشـد نمـی پسـندیم. و معتقـدیم بایـد بـه سـمتی بــرویم            

که در شیوه استفاده از آن روشی را برگزید که نسبت به مفاهیم درونی آن عالمت سـوالی بـه   

یزان با اسالم تطابق دارد؟ و چه چیـزي بـه عنـوان    وجود بیاید که این عشق یعنی چه و چه م

  جایگزین آن در زندگی مشترك وجود دارد که بتواند گرمابخش زندگی باشد؟
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 پناهیان، علیرضا، نرم افزار هنر و حماسه -18

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی،      دیدار با سیمرغ،  تقی، پورنامداریان، -19

1382 

 1363تفسیر المیزان، طباطبایی، محمدحسین،  -20

 .614جامی، عبدالرحمن، نفحات االنس، ص  -21

 1902جرجی زیدان، تاریخ التمدن االسالمی، قاهره،  -22

 فظحافظ، دیوان حا -23

 خرمشاهی، بهاءالدین، حافظ نامه -24

 خرمشاهی، بهاءالدین، ذهن و زبان حافظ -25

 ،)رهموسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی(      آداب الصلوة،  روح اهللا، ،)ره(خمینی -26

1373 

 ،)رهموسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی(  ، دیوان اشعار امام روح اهللا، ،)ره(خمینی -27

1379 

موسسه تنظیم و نشر آثـار  ، الهدایه الی الخالفۀ و الوالیه مصباح روح اهللا، ،)ره(خمینی -28

 1372 ،)رهامام خمینی(

 ابوالحسن، عطف االلف المالوف علی الالم المعطوفدیلمی،  -29

 زرین کوب، عبدالحسین، کوچه رندان -30

 سعدي، کلیات، -31

 الدر المنثورسیوطی، جالل الدین،  -32

 جمع الجوامعسیوطی، جالل الدین،  -33

 شبستري، گلشن راز -34
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 1945شوقی ضیف، الفن و مذاهبه فی الشعر العربی، قاهره،  -35

 الفؤاد مسکنشهید ثانی،  -36

 شیخ صدوق، کمال الدین -37

 شیخ طوسی، امالی -38

 االختصاصشیخ مفید،  -39

 1388طباطبایی، فاطمه، سخن عشق، پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی،  -40

 طبرسی، رضی الدین، مکارم االخالق -41

 1933قاهره، طه حسین، االدب الجاهلی،  -42

  1372هما، کاشانی، مصباح الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ،  ،عزالدین -43

 عطار نیشابوري، اسرار نامه -44

 عطار نیشابوري، تذکرة االولیا -45

 1949عمر الدسوقی، النابغۀ الذبیانی، قاهره،  -46

 ، تهرانعین القضات همدانی، تمهیدات -47

 1938فواد البستانی، الشعر الجاهلی، بیروت،  -48

 مجموعه آثار، نرم افزار قرائتی، محسن -49

قشیري، ابوالقاسم، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن عثمـانی، علمـی و فرهنگـی،     -50

1361 

 اسوه، قمسفینۀ البحار، قمی، شیخ عباس،  -51

  کلینی رازي، محمد بن یعقوب، اصول کافی -52

 1946مارون عبود، الرووس، بیروت،  -53

 العمالکنزمتقی هندي، علی بن حسام،   -54
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 1362بحاراالنوار، دارالکتب االسالمیه، مجلسی،  -55

 ، دارالکتب االسالمیهالریاض النضرةمحب الدین طبري،  -56

 1408قم،  مؤسسه آل البیت الحیاء التراث،، الوسائل مستدركمحدث نوري،  -57

 االخبار جامعمحمد بن حیدر شعیري،  -58

  1375دارالحدیث، قم میزان الحکمه، محمدي ري شهري،  -59

 ، صدرا2ج  با علوم اسالمی، مطهري، مرتضی، آشنایی -60

 مطهري، مرتضی، جاذبه و دافعه امام علی(ع) -61

 1374مرتضی، مجموعه آثار، صدرا،  مطهري، -62

 مطهرى، مرتضى ، تفسیر سوره ي حمد، صدرا -63

 1376مکارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، تهران،  -64

احیـاء التـراث    دار الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ، صدرالدین، ، مالصدرا -65

 م 1981 العربی،

 )ورام مجموعه( تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر، ورام بن ابی فراس مالکی اشتري -66

 1379داوري هاي متضاد درباره محیی الدین، مکتب اسالم،  داود، الهامی، -67

دفتـر تبلیغـات اسـالمى حـوزه ي علمیـه ي قـم،       یثربی، سیدیحیی، فلسفه عرفـان،   -68

1374 

  .11، ص 7ج  ان،یاالع اتیوف -69

  .492ص  ،یچهره درخشان عرفان اسالم ،یابن عرب نیالد ییمح  -70

 هـان یک ،یهمت ونیترجمه دکتر هما زوتسو،یکوایه یتوس ،یابن عرب شهیو اند یزندگ -71

  .72 نیفرورد ،یفرهنگ
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نقـل از کتـاب    376ص  ،یبیکامـل الشـ   یدکتـر مصـطف   ع،یالتصوف و التش نیالصلۀ ب -72

  .31ص  ،يمحمد داماد دیالمسائل، مقدمه دکتر س

  به نقل از کربن. 120و  119صص  ران،یدنباله جست و جو در تصوف ا -73

  .32، ص 17شماره مسلسل  شه،یاند هانیک هیدرباره فلسفه و عرفان، نشر یکاتن -74

  .322روح مجرد، ص  -75

  .66ص  ح،یاصول فصوص التوض -76

شـماره   شه،یندا هانیک ،ياریبهروز صاحب اخت ،يبه خاندان علو هیارادت و اعتقاد صوف -77

  .174، ص 51

 شـه، یاند هانیسها، ک ی(ع)، منوچهر صدوق تیبا ائمه آل الب هیصوف ينسبت سلسله ها -78

  .11، ص 49شماره 

  .263ص  ،ییعالمه طباطبا ادنامهیمهر تابان،  -79

  .صی، با تلخ82ص  ،یآمل ياهللا جواد تیآ د،یتوح يآوا -80

  .282ص  ،یآل عل نیاسالم در غرب، دکتر نورالد -81

  .164ص  ،یتیآ میدر اروپا، دکتر محمد ابراه نیحکومت مسلم ایندلس ا -82

  .صی، با تلخ51، ص 8روضات الجنات، ج  -83

  .94شرح مناقب، ص  -84

  مقدمه. 13-25رضانژاد، ص  نیفصوص الحکم، غالمحس ریشرح کب ایاالمم  ۀیهدا -85

  .36 ثیشرح حد انیدر پا ییبها خیش نیبه نقل از اربع یابن عرب نیالد ییمح -86

ر.ك: روح مجرد،  زی، و ن484ص  ،یابن عرب نیالد یی، مح157ص  ،ییبها خیش نیاربع -87

  .301ص 
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 یطهرانـ  نیمحمـد حسـ   دیص و ر.ك: روح مجرد، سـ  ،یعرب نیالد ییشرح مناقب مح -88

 ی، ط مکتبه. مصـطف  142-145، صص 2و الجواهر، ج  تیواقی، به نقل از ال305و  304صص 

  .یالباب

   111ص  ،يترجمه خاتون آباد ن،یاربع -89

  .363( طبع نجم الدوله) ، ص  ییبها خیکشکول ش -90

  ، مجلس ششم.281، ص 2ج  ن،یمجالس المؤمن -91

   57، ص 8روضات الجنات، ج  -92

  مقدمه. 14االمم، ص  ۀیهدا -93

  .138ص  ،یعرب نیالد ییمتضاد درباره مح يهایداور -94

    488ص  ،یابن عرب نیالد یینقل از مح 69، ص 318، باب 3ج  ه،یفتوحات مک -95

 یـی شـرح مناقـب مح   489ص  ،یچهره برجسته عرفـان اسـالم   یابن عرب نیالد ییمح -96

  12و  30صص  ن،یالد

شـابک:   1384تهـران   لداقلم،یخرابات، دکتر جواد نوربخش، چاپ چهارم، انتشارات  در -97

  33 ص ،964–5746–27–6

تهـران،   ا،ین یپروانه تق-زاده نیمحمد رضا عابد ،یروابط انسان فیلغات و تعار فرهنگنامه -98

  22، ص 1377گلستانه، چاپ چهارمنشر 

  نی، نشر نو1385و همکاران، تهران،  يروابط عاشقانه ، محمد نور یروانشناس -99

 ن،یتهـران، نشـر نـو    ،ياسـترآباد  يقصار برتراند راسل، به کوشش محمد کـوثر  کلمات -100

  ، فصل هفتم:عشق و هنر1380

محمد  ،یو اجتماع یعلم می:عشق، مفاه|نیهمچن|جلد دوم.-لگاردیه یروانشناس نهیزم -101

  ، انتشارات آستان1384تهران،  ،ياحمد یعل
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به کوشـش دکتـر جـواد نـوربخش، انتشـارات خانقـاه        ،یاهللا ول لمعات، شاه نعمت شرح -102

  1354/3/24–330: ی، شماره کتابخانه مل1354تهران  ،یالله نعمت

  432 ٔصفحه ینشر ن-يمعنو يمثنو یعشق:شرح موضوع ناگریم ،یزمان میکر -103

  462) ص افتیآثار افالطون (رساله ض مجموعه -104

شـکار، تهـران، نشـر طـاووس فرهنـگ، چـاپ        ریـ م تـرا یترجمـه م  دن،یـ عشق ورز هنر -105

  مترجم مهی، ضم1387دوم

تهـران،   ،يترجمه احـد حامـد   سون،ی. کالیدکتر جورج س ،یحاالت روان یشناس ستیز - 106

  1383وطن، چاپ دوم نهیینشر آ

ــه س تیــآ -107 ؛ 651و  640، 779اســتفتاء، س  ،يا خامنــه اهللا تیــ؛ آ5و  1س  ،یســتانیاللّ

و  1049، س 2مکـارم، اسـتفتاءات، ج    اهللا تیـ ؛ آ1661، س 2االحکام، ج  جامع ،یصاف اهللا تیآ

1075.  

  .14 جلد 10 ص – عاملی حر – عهیالش لیوسا -108

 . ق1293،  بوالق ۀ،یالمک  ، الفتوحات352، ص2محمد، ج ، یعرب  ابن -109
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