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 چکیده:
نظران و  صاحب   نیدر ب  یفراوان  يبا چالشها  شهیکه هم  یمهم  اریدو موضوع بس  هدف و زمینه:

عرفاست. با توجه    دگاهیروبرو بوده است، رابطۀ عقل و عشق از د  یعرفان   يپژوهشها  ةمحققان حوز
دو، انسان   نیاز ا  کیاست، کدام   يخداداد  يرو یدو ن  نیا  ةکه دربار  یمختلف  اتیو نظر   فیبه تعار

عارفِ    نکه یدارند؟ ا  يبرتر  گری کدیبه  نسبت  ریمس  نی در ا  ایرسانند. آیم   یاله  يرا به سعادت و لقا
  یط  يرا برا  قلع  يشابوریعطار ن  ایداند و  یم   نیرا چوب  ونیاستدالل  يپا  يهمچون مولو   يشاعر

  گر یکنند، و از طرف دیشمارد و غالباً عرفا عقل را ذم م یم   ریبش  یخداوند، طفل  ریدر مس  قیطر
از گوهر  نیهم نام عشق سخن   يعرفا  را مرکبیم   يپردازبه  برا  یکنند و آن  به   دنیرس   يتوانا 

  سازد. یم  ياست که ضرورت بحث در باب آن را ضرور یدانند، موضوعاتیخداوند م 
-یلیتحل -یفیتوص قیبه طر ي واهکتابخان گزدآوري اطالعات  پژوهش با روش نیاروش مطالعه: 

است.    یقیتطب شده  عقل  نگاشته  دربارة  عرفا  نظر  به  ابتدا  موضوع،  تحلیلی  پردازش  بخش  در 
 پرداخته شده و در بخش بعدي نظر ایشان را دربارة عشق تحلیل و بررسی شده است.

با دقت   المحجوبکشفعرفانی نیز در این باره بحث مفصل شده است.    در متون منثور  ها:یافته
و   است  پرداخته  رابطه  این  در  عرفا  اختالفی  نظریات  به  تمامتر  قشیریههرچه  از    رسالۀ  فصلی 
الدین رازي، بهاء ولد و کتابش را به این موضوع اختصاص داده است. البته کسانی همچون نجم

  اند. انه در این باب نگاشتهاي جداگسهروردي هرکدام رساله
است که عرفا تنها   یمراتب مختلف   ياست که عقل دارا  نیبر ا  سندگانینو  ةدیعق  گیري:نتیجه

  دانند و یطلب است، در تقابل با عشق م ت یرا که عاف  شیاندنگر و معاشیآن جنبه از عقل جزئ
پیشرفت سالک را فراهم آورد،  جنبۀ روحانی عقل که میتواند با عقل فعال در ارتباط باشد و زمینۀ  

 هیچگونه تعارضی با عشق ندارد، بلکه با مرکب عشق هماهنگ و همسو است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Two very important issues that have always 
faced many challenges among experts and researchers in the field of mystical 
research, is the relationship between reason and love from the perspective of 
mystics. According to the different definitions and theories about these two 
God-given forces, which of the two leads man to divine bliss and encounter? 
Are they superior to each other in this direction? That a mystic poet like Rumi 
considers the feet of reasoners as wood, or that Attar Neyshabouri considers 
reason to be a child of the path in the path of God, and often mystics blame the 
intellect, and on the other hand, the same mystics speak of a gem called love 
and call it They know that they are capable of reaching God, these are the issues 
that make it necessary to discuss them. 
METHODOLOGY: This research has been written by library information 
retrieval method and descriptive-analytical-comparative. In the analytical 
processing section of the subject, first the mystics' views on reason are 
discussed and in the next section their views on love are analyzed and 
examined. 
FINDINGS: This has been discussed in detail in mystical prose texts. Kashfat al-
Mahjoub has dealt with the mystics' differing theories in this regard as carefully 
as possible, and Qushayriyah's treatise has devoted a chapter of his book to this 
subject. Of course, people like Najmuddin Razi, Bah به'u'll ولh, and Suhrawardi 
have each written separate treatises on the subject. 
CONCLUSION: The authors believe that the intellect has different levels that 
mystics consider only that part of the partial and subsistence intellect which is 
sanity, as opposed to love and the spiritual aspect of the intellect that can be 
related to the active intellect and the background of progress. Provided by the 
seeker, it has no conflict with love, but is in harmony with the compound of 
love. 
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 مقدمه 
 ی عرفان  ي پژوهشها   ةنظران و محققان حوزصاحب  نیدر ب  ی فراوان  ي با چالشها  شهی که هم  یمهم  اریدو موضوع بس

ذکر میشود. عقل دو واژه    نیاز ا  ي مختصر   فیتعرعرفاست. ابتدا    دگاهیروبرو بوده است، رابطۀ عقل و عشق از د
ازحیث لغوي «خرد و دانش و دریافت یا دریافت صفات اشیاء از حسن و قبح و کمال و نقصان و خیر و شر، یا علم 

«هوش، شعور   به معناي   وبه مطلق امور بسبب قولی که ممیز قبیح از حسن است» (لغتنامه، دهخدا: ذیل واژه)  
واژهفرهن (   فهم»  ،یذات ذیل  معین:  لغت،  است.گ  شده  آورده  معن  نیز  عشق  )  دوست  «ازی  به  درگذشتن    ، ی حد 
مفرط،   ی) و «به حد افراط دوست داشتن، دوست لغتنامه، دهخدا: ذیل واژه(   »ی دلشدگ  ،یمهربان  فتن،یش  ،یفتگ یش

مختلف    ي دو واژه در فرهنگها  نیا  ي که برا  ی) آمده است. البته معانفرهنگ لغت، معین: ذیل واژه(   محبت تام»
فراوان و مفصل است که در   اریآمده است، بس  و...  اللغات، آنندراج  اثیاألرب، غ  یاقرب الموارد، منتهاز جمله    یعرب

  رد.دا ددو واژه کاربر نیا یاصطالح يمعنا شتریو ب ستیمد نظر ن نجایا
 ۀ شی داند که ابتدا ریعشقه م  اهیکلمه را برگرفته از گ  نیا  ۀشیقرن ششم، ر  ي از عرفا  ،ي سهرورد  نیالدشهاب  خیش

شده است، او را آنچنان تحت   نشیکه همنش   یدر اطراف درخت  دنیچیکند، سپس با پیمحکم م  نیخودش را در زم
اند، شود. «عشق را از عشقه گرفتهی ماند و خشک میمن  یدرخت باق  ي در رگها   ی اتیح  چی ه  تیگذارد تا در نهای فشار م

سخت کند پس سر برآورد و خود را در  ین ی در زم خی درخت، اول ب نیدر دیآ دیاست که در باغ پد یاه یو عشقه گ
درخت نماند    انیو چنانش در شکنجه کند که نم در م  ردیرود تا جمله درخت را فراگیو همچنان م   چدیپ یدرخت م

م  ۀبواسط  هو هر غذا ک به درخت  تاراج میآب و هوا  به  آنگاه که  یرسد  تا  ( برد  عقل سرخ، درخت خشک شود» 
 ).88  ص :انیپورنامدار

محبت است، و محبت   ۀاند عشق آخر مرتب است. و گفته  زی و تحمل همه چ  ز ینزد اهل سلوك بذل همه چ  عشق«
است که در دل   یاند آتشاند عشق عبارت است از افراط محبت و شدت آن. و گفتهعشق است. و گفته  ۀاول درج

 .) 1012  ص :ي (موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، تهانو بوب است، بسوزاند»افروخته شود تا هر جز مح
بنظر   نی شده است؛ «چنی محبت استفاه م  ۀآن از کلم  ي کمتر بکار بره شده و بجا  هیواژه در قرون اول  نیا  البته

عشق و وجود مشتقات آن در قرآن و   ۀبه کلم محبت نسبت  ۀکلم  شتریتنها بسبب تداول ب  زیپره  نیرسد که ایم
 ت یعشق بوده است که رعا  ۀبا کلم  اسیدر ق  محبت  ۀتر کلممیمال  یآن بار عاطف  گرینبوده، بلکه علت د  ثیحد
  : انیپورنامدار دیدار با سیمرغ،  (   کرده است»یممکن م  شتریرا ب  یاحتمال   ي از خطرها  زیو گر  ي و امکان تبرّ  اطیاحت
 . ) 21 ص

نفس ناطقه. عقل   ي است برا  ي ااند قوه آن شناخته شود. و گفته  ۀلیکه حق و باطل بوس  است در دل   ي نور  عقل«
. در این پژوهش سعی  ) 133  ص  :یجرجانالتعریفات،  (   توان درك کرد»یرا م  ایاش  قیآن حقا  ۀلیاست که بوس  ي زیچ

 شده به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود:
 ا. عقل چیست و عشق کدام است؟ 

 مذموم است و عشق ممدوح؟. چرا عقل 2
 . آیا عقل و عشقی که در متون عرفانی دربارة آنها بحث شده است، با هم تعارض دارند و چگونه؟3
 . تطور تاریخی مفهوم عقل و عشق و تقابل آنها چگونه است؟4
 . با توجه به سخنان عرفا، نظر ایشان دربارة این دو قوّة انسانی، براي طی مراتب عرفانی چیست؟ 5
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 ضرورت و سابقۀ پژوهش
دو، انسان را به   نیاز ا  ک یاست، کدام   ي خداداد   ي رویدو ن  نیا  ةکه دربار  یمختلف   اتیو نظر  ف یبا توجه به تعار

 يهمچون مولو   ي عارفِ شاعر  نکهیدارند؟ ا  ي برتر  گریکدینسبت به    ریمس  نیدر ا  ایرسانند. آیم  یاله   ي سعادت و لقا
چوب  ونیاستدالل   ي پا و  یم  نیرا  ن  ایداند  برا  ي شابوریعطار  را  مس  ق یطر  ی ط  ي عقل  طفل  ریدر   ر یبش   یخداوند، 
کنند ی م  ي پردازبه نام عشق سخن  ي عرفا از گوهر  نیهم  گری کنند، و از طرف د یشمارد و غالباً عرفا عقل را ذم میم

را مرکب برا  یو آن  باب آن را ضرور   یدانند، موضوعاتیبه خداوند م  دنیرس  ي توانا   ياست که ضرورت بحث در 
و   یخی نگاه تار  کیدارد که در    ي نگاشته شده است، هنوز جا  ی کتب  یها و حتباره مقاله  نی. گرچه در ادسازیم

 آن نشان داده شود. و تحول  ير یگشکل  انیگردد و جر دهیموضوع کاو نیا ي ندیفرا
اند و برخی از آنها به یکی از موضوعات بتنهایی پراخته  دربارة موضوع عقل و عشق کتابهایی نوشته شده است، که

با یکدیگر مقایسه کرده را  آنها  بین  تعارض  تقابل و  که بطور    یکتاب و مقاالت  ةدربار  اند.برخی هر دو موضوع و 
 ف، هاموابرآ  امینـبنیاز    یـلها  شقـعتوان به  ینمونه م  ي عشق از منظر عرفا نگاشته شده است برا  ةمستقل دربار

 یعرب  بن ا  هیدگااز د  ناـعرفو    شقـع  ،ی ـحلب  صغراعلیاز    عشق  سخن  ،صیقالنی  نکریمیا  علیاز    بمکت  سهدر    عشق
 انه یعشق صوفدر کتاب    زین  ي اشاره کرد. جالل ستار   یانیب  یقل یاز عل  یعشق عرفان  نطقماز محمود محمود الغراب و  

  ی و عرفان انهیموضوع بپردازد، اما ازآنجاکه موضوع کتاب تنها عشق صوف نیمختلف ا ي ها کرده است به جنبه  یسع
اند، میتوان به کتاب  از جمله کتابهایی که به رابطۀ عقل و عشق پرداختهاند.  است به تعارض آن با عقل نپرداخته

ي نمونه انتخاب از دکتر غالمحسین دینانی اشاره کرد. البته برخی کتابهایی که ایشان برادفتر عقل و آیت عشق  
اند، همچون شاهنامۀ اند، جزو ادب عرفانی محسوب نمیشوند و بیشتر به جنبۀ عقالنی در این کتب توجه داشتهکرده

عقل و عشق فردوسی و کتب ناصرخسرو. کتاب دیگري که بصورت موردي به پژوهش در این باره پرداخته است،  
 ف یشده است، با تعر  میصفحه تنظ  98کتاب که در    نیاي است؛   نگاشتۀ سها بهنوي و نصیر   در منظر ابوحامد غزالی

دو واژه از منظر قرآن، فالسفه،   نیا  یاصطالح  فیکند. سپس با تعریدو واژة عقل و عشق مطلبش را آغاز م  ي لغو
پردازد. یدربارة عقل و عشق م  یغزال  ي آرا  یبه بررس  تیدر نها  شانیکند. ایم  نییتب  ی متکلمان و عرفا، موضوع را بخوب

فالسفه باشد و در   ي کتبش بطور کامل متأثر از آرا یدر برخ يباعث شده و اتشیدر طول ح یآثار غزال  یپراکندگ 
همچون متصوفه جلوه   نی مشکاة األنوار و معراج السالکهمچون    ي باشد و در آثار  کتریبه اشاعره نزد  گرید  یبرخ

  ازین ز یبه نام عشق ن ي گر یبر عقل به بال دعالوه یلکوت اعلعروج به م ي دانشمند بزرگ، انسان برا نیکند. از نظر ا
 دارد.

در زمینۀ مقاالت نیز پژوهشهایی بصورت موردي انجام شده است که به بررسی رابطۀ عقل و عشق در اثر یا آثار 
ۀ یک فرد پرداخته است. براي نمونه میتوان به مقالۀ «عقل و عشق در بیان افالطون حکیم و مالي روم» نوشت

دربارة عقل و عشق پرداخته شده   ي افالطون و مولو  ي آرا  یقیتطب  یمقاله به بررس  نیدر ا  طوبی کرمانی اشاره کرد.
از عشق که با    ي نموده است. در بخش اول به آن جنبه از تصور مولو  میمقاله را به دو بخش تقس  سندهیاست. نو

 ن یب است: مصلحت  بیترت  نیدو دانشمند بد  نیا  ي مشابهتها در آرا  نیدارد، پرداخته است. ا  یافالطون همخوان  ي آرا
عالم. در    نیاز اصول تکو  یکیاز اصول اتحاد و فنا، عشق بعنوان    یکی عشق بعنوان    ،ییباینبودن عشق، عشق به ز

رسد که با توجه به دو کتاب یم جهینت نی دربارة نظر حکما و عرفا دربارة عشق، به ا ي ابا آوردن مقدمه ي بخش بعد
دوش ارجمند دارد، اما هم  یعشق مقام  یونانی  میحک  نیافالطون است، از نظر ا  فاتیکه از تأل   یمهمانو    فدروس

به   دنیرس  ي برا  یمختلف کوشش و سلوك آدم  ي بهتر، عشق و حکمت مکمّل هم و دو رو  یانیحکمت است و به ب 
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یی» عنوان مقالۀ دیگري است که روا  یقرآن   کرد یبا روي  عقل و عشق در معرفت شهود  یشناسنسب«  .قتندیحق
 نیرا بعنوان بهتر   ي اند معرفت شهوددهی مقاله کوش   نیدر ا  سندگانینواند.  نسب با همکارانش آن را نگاشتهرستمی

راستا   نیدارد. در هم  زایانسان به دو ابزار عقل و عشق ن  ي به معرفت شهود  دنی رس  ي کنند. برا  ینوع شناخت معرف
از رسال  سندگانینو ابن  ،ي راز   نیالدنجم  عقل و عشق  ۀمقاله  فراوان   ي ها هبهر  ي و سهرورد  ي مولو   ،یعرب سخنان 

اما   ست، ی ن  سریعقل م  قیازطر  ي دارد و راه معرفت شهود  ی رگیکتب، عشق بر عقل چ  نیاند. گرچه براساس ابرده
ا  ت یسخن عرفا حکا  ي معتقدند فحوا  سندگانینو ابزار بودن عشق در  ابراهیمی و منصور    است.  ریمس  نی از  نادر 

» بیان میکنند که از نظر  موالنا  یسنجش و سازش نقل، عقل و عشق در هرم معرفتاي با عنوان «پناه در مقالهنیک
هندسمولوي   د  یشکل  برهان  ي دارا  ی نیمعرفت  قرآن،  از:  عبارتند  که  است  ضلع  عش  سه  و  نظر (عقل)  به  ق. 

که قادر   ایانب  ي هادربرابر آموزه  دیداند و عقل بایاضالع مسلط م  گریضلع قرآن را بر د   ي مولوۀ  مقال  نیا  سندگانینو
. اوردیب مانیبوده و به همۀ آنها ا می تسل يواخر یباشد، مثل مسائل مربوط به معاد و مراحل زندگیبه درك آنها نم

همچنانکه مشاهده میشود هیچکدام از پژوهشها    پردازند.یگانه ماضالع سه  نی ا   یمقدمه به بررس  نیبعد از ا   شانیا
اند. با توجه به مهم بودن موضوع عقل و سیر تاریخی این موضوع را در متون منثور عرفانی فارسی بررسی نکرده

ن باره، بسیار مهم و ضروري است. نظران و مؤلفان متون عرفانی در ایعشق در زمینۀ مسائل عرفانی، بررسی صاحب
ازآنجاکه تعداد آثار منثور عرفانی از قرن اول تا هفت بسیار زیاد است و در یک مقال، آنهمه نمیگنجد، سعی شده 

 تا امهات متون عرفانی در این زمینه بررسی و تحلیل گردد.
 

 بحث و بررسی 
 پردازش تحلیلی موضوع 

 عقل
دار عرفان  هیدانند و عرفا که داعیموجودات م نیفتریشوند، عقل را شر یسوب ممح یکه سردمدار علوم عقل ،فالسفه

 دن ی رس   ي شمارند و درعوض برایعرفان، محدود و ناتوان م  ریمس  یط  ي هستند، عقل را برا  یو ذوق  یو علوم کشف
عقل شکسته شده و    ت یشود که جذابیبالفعل م  یخدا وقت  ی قیکنند. «عشق حقیم  شنهادیبه حق، مرکب عشق را پ

ویلیام چیتیک به کدام جنبه از    ).441  ص   :کیتیچ  ،یابن عرب  دگاهیمعرفت از د   یعرفان  قی(طر  »دیانفصال فائق آ
عقل اشاره دارد، که با شکستن آن، عشق حقیقی به خدا بالفعل میشود؟ در ادامه به تحلیل نظر عرفا در بین کتب 

 عرفانی دربارة عقل میپردازیم. 
 
 شیریه (ابوالقاسم قشیري) رسالۀ ق-
است که در  ي قرن پنجم هجر ۀاز اکابر علما و کّتاب و شعرا و متصوف بن هوازن...میاالسالم ابوالقاسم عبدالکرنیز«
). او از 12-11  صص  :مقدمۀ رسالۀ قشیریه، فروزانفر(  است»  دهیاستوا متولد گرد  یۀق در ناح  386االول سال  عیرب

 ه یری کتاب دارد. رسالۀ قش   گروه، نیمسائل تصوف و هم در نقل قول سخنان ا ان یاست که هم در ب  یانیجمله صوف
و    حیضمن توض   ي کرده است. و  یموضوعات مختلفِ تصوف از توبه و مجاهده گرفته تا احکام و آداب سفر را بررس

 ياز عرفا  یفراوان  ي ه فراخور موضوع، نقل کرده است. او نقل قولهانامدار را ب  انیمسائل، اقوال مختلف صوف  نیا  نیتب
گوید خرد را دلیلها است و حکمت دانند. «ابوطیّب مراغى همىیراه م  لیرا راهنما و دل  قلنامدار آورده است که ع

کند تا  یر م). عقل اشتباهات وهم را آشکا90  ص  :رسالۀ قشیریه(   راه نماید و حکمت اشاره کند»  را اشاره...، عقل
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به خالف   یک  دیفرانما  لیدل  عقلاست،    نیچن  دیهرچه وهم گو  دیگو  ي رودبار  ی. «ابوعلندازدیانسان را به خطا ن
 . ) 95 : ص(همان ست»ا آن
کند. او مکان عقل را    افت یرا در  یتواند اسرار الهیشود و نمیمعتقد است با انجام گناهان چشم عقل کور م  ي ریقش

السّالم وحى کرد که قوم خویش را بترسان و بیم کن از د علیهوداند. «و خداوند سبحانه و تعالى به داویدر دل م
). 229  : ص(همان  عقل آن دل، از من محجوب بود»  بود،خوردن شهوات دنیا که دلها که در شهوت دنیا بسته  

منحرف شود.    زیوگرنه چه بسا که عقل از راه راست ن  ردیگی ا در نظر مر  میتنها عقل سل  ي شود وی چنانکه مشاهده م
کرده است، مد نظر دارد. «گفتم   دایپ  یروحان  یمعان  افتیدر  یستگیرا که شا  میمطالبش همان عقل سل  نیاو در ا
خداى»     طاعت چیست؟ گفت بازایستادن از معصیتها و حریص بودن بر    تو باد، عقل  ي فدا   اللّه! پدر و مادرم  ل یا رسو
 . ) 539 : ص(همان

تواند آن را وصف کند. «و عقل یعرفا معتقد است عقل از شناخت خدواند عاجز است و نم  گریمثل د  ي ر یقش  البته
اندر وهم صورت نبندد   ها...دهینماند از آفر زیچ  چ یاست که با ه  زیچ  کی)؛ «ذات او  516  : ص(همان  »ابدیاو را درن

به   د،یرسد در توح  تی که عقل عقال چون به نها  دیوگ  دی). «و هم جن22  : ص(همان  نتوان کرد»  ریو به عقل تقد 
از    یکیمثال    ي شود؛ برای عقل قائل نم  ي برا  یگاهیجا  زین  ی). او در حاالت عرفان541  : صادا کند» (همان  رتیح

 د یآیبکار م   ینه حس  گریمرحله د  نیمعتقد است در ا   ي ر ی«محو» قرار گرفتن است که قشۀ  در مرتب  یحاالت عرفان
 : ص (همان  کند. «چون غلبه محو را بود، نه علم بود و نه فهم بود و نه عقل بود و نه حس بود»ی م  عقلت   یو نه عقل

روح و عقل و جسم قائل است، روزة عقل  ي کند که سه نوع روزه برایرا نقل م  انیاز صوف  یکیقول    سندهی). نو102
بود به مخالفت   به کوتاهى امل، و روزه عقل  بود داند. «روزه بر سه گونه باشد، روزه روح  ینفس م  ي الفت با هوارا مخ

 يعارف، زکات عقل را دراز   رانیاز پ  گرید  یکی).  75  : ص(همان  هوا و روزه نفس بود بازایستادن از طعام و محارمها»
  ).271 : ص(همان اندوه بود» ي ززکات است و زکات عقل درا ي زیداند. «بر هر چیاندوه م

 
 المجوب (هجویري) کشف-
 ی و نوجوان  یعارف بزرگ «احتماالً در اواخر قرن چهارم در شهر غزنه چشم به جهان گشوده است و دوران کودک  نیا

 خی پدرش ش  تینظر و ترب  ریگذارنده و ز  زگاریمحترم و پره  ي اخانوداه  انیم  -از محالت غزنه-  ریرا در جالب و هجو
  ه یدیاز مسلک جن  قتیطر   در). «5ص    ژوکوفسکی:  ،المحجوبمقدمۀ کشف(   است»  افتهیت  ئنش  یعل  یعثمان بن اب

: (همان  داد»یم  حیکودکان است، ترج  چۀی دانست و آن را بر سکر که بازیکرد و صحو را فناگاه مردان میم  ي رویپ
شود، یکه سخن از کرامات عرفا م  یتازه است. هنگامکند که به نظر  یرا مطرح م  یدربارة عقل مسائل  ي ). و6  ص

داند. «بدانک چون حجّت عقل ثابت شد بر  یرا عقل م  نیاز دروغ  یواقعکرامات    صیاز ابزار سنجش و تشخ  یکی
). 290  ص  :المحجوبکشف(  صحّت کرامات و دلیل بر ثبوت آن قایم شد، باید تا دلیل کتابى نیز ترا معلوم گردد» 

نشان از ارزش عقل   نیفهمد و ایاست که صحت و سقم کرامات را م  یمنابع  واعتقاد دارد عقل جز  ي ریهجو  نیبنابرا
شمارد تا هر ی در کنار عقل معتبر م زیاز کتاب و سنت را ن  لیداند و دلینم یدارد، هرچند که آن را کاف  ي در نظر و

تواند استدالل  یداند که میم  یجشسن  ي عقل را ابزار   ي سه با کمک هم سره را از ناسره مشخص کنند. در واقع و
از بدعت و خطر محفوظ گردان  یک   یکند و نظر دهد. «بحمداهللا تعال تا بدان نظر و    دیخداوند ما را  و عقل داد 

 . ) 339 : ص(همان »میاستدالل کرد
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معرفت به عقل است.   یکند. از نظر گروهیم  یمختلف دربارة عقل و نسبت آن را با معرفت بررس  ي اقوال گروهها   ي و
نینظر باطل م  نیاو ا اما کافرند و کودکان  زیداند، چراکه کفار  اما مؤمن محسوب   یکه عقل  یعقل دارند،  ندارند، 

این قول به دیوانگانى که اندر دار اسالمند که حکمشان   ت«و جز عاقل را بدو معرفت روا نباشد و باطلس  شوند.یم
بودى ایشان را چون   شان حکم ایمان بود، اگر معرفت به عقل ماشند و حکحکم معرفت و به کودکانى که عاقل نب

). او عقل را علت معرفت 343  : ص(همان  است حکم کفر»  نیست حکم معرفت نبودى و کافران را که عقل  عقل
اقل بودى معرفت را علّت بودى بایستى تا هر که ع  عارف بود. «اگر عقل  ،یطور بود، هر عاقلنیداند، چراکه اگر اینم

). اهل سنت و جماعت معتقدند که عقل، «علت» معرفت جا(همان  عقالن جاهالن بودندى»عارف بودى و همه بى
نظر موافق است. «به نزدیک اهل   نیبا ا  ي ریخداوند است. هجو  یقی«سبب» است، چراکه علت حق  بلکه  ست،ین

کى علّت آن جز محض عنایت و لطف   و رؤیت آیت سبب معرفت است، نه علّت آن؛   سنّت و جماعت صحّت عقل
 . ) جا(همان مشیّت خداوند نیست عمّت نعماؤ.»

تواند ی که نم  یعقل  نیدارد. بنابرایخودش زنده نگه م  زیجان زنده کرد و جان را ن  ۀلیو آن را بوس  دی تن را آفر  خداوند
 ی و حوالت زندگان   دیافریتن را ب  -یتعال-  تواند دل را زنده کند. «پس خداوندی تن را زنده نگه دارد، چگونه م  یحت

را قدرت زنده کردن تن   تیآن به خود کرد. پس چون عقل و را یدگانو حوالت زن دیافریآن به جان کرد و دل را ب
احترام قائل    یسنجش  ي عقل در حد ابزار  ي برا  ي ری). هجو344  : ص(همان  نباشد، محال باشد که دل را زنده کند»

 يو   ي برا  یگاهیشود، جایم  یعرفان  قیکه سخن معرفت و طر  یداند، اما هنگامیم  آن را محفوظ  گاهیشود و جایم
سخنش را در   ي از ابوالحسن نور  یداند. او با آوردن سخنیو نظر خداوند م  تی کار را موکول به عنا  نیو ا  ندیبیمن

لِأداءِ   طلبُیُسِواهُ، اِنّما العلمُ  اهللاِ    یعَل  لَیاهللا عنه: ال دل  یرض  د، یگو  ي کند. «و ابولحسن نوریذهن مخاطب محکمتر م
 ). 345  : ص(همان  خدمت را طلبند، نه صحت معرفت را»  ي خود، علم ادا  معرفتبه    ستیدلها ن  لیالخِدمه. جز او دل

 
 ، کنوز الحکمه (شیخ احمد جام) نیانس التائب-

 یی و سنا  یهمدان  تلقضاانی ع  ،ی قرن پنج و ششم است. او معاصر غزال  ي از عرفا  لیملقب به ژنده پ   یاحمد جام نامق
فتوح    ن،یسراج السائر  ن،ی انس التائببوده،    یاند. از آثارش که همه به پارسنسبت داده  ي به و  یبود و کرامات  ي غزنو

 .میپردازیم دارد که در ادامه به آن ي د یدربارة عقل مطالب مف ي اند. ورا نام برده القلوب و مفتاح النجاة
از   ي ر یگبدون بهره  ي کار  چیاست و ه   ي مخلوقِ و  نیارزشمند از جانب خداوند و اول  یجام عقل موهبت  خینظر ش  از

  چ یعقل ه   یهمه دانشهاست و ب  ۀیعقل است و عقل ما  زهایرسد. «بدان که اول همۀ چ یعقل به هدف درست نم
). چنانکه 19  : صنیاست» (انس التائب  اجترا به علم حاجت است و علم را به عقل ح  زهای. همه چدیایکار راست ن

معرفت   نیبه علم محتاج است و علم به عقل محتاج. عقل، مشاور و همنش   ي زیکرده است هر چ  انیب  لیژنده پ  خیش
معرفت   است...هییکویبند نیمعرفت است و پا  میرسد. «عقل هم شکل و ندینم  ییاست و معرفت بدون عقل، به جا

داند که اگر بر انسان مسلط  یم  یی). او عقل را همچون فرمانروا21  : ص(همان  نکند.»  یبندِ عقل بس مقامیپا  یب
شود، از دسترس یکه به شخص م   زیرا ن  یدارد، الهاماتیمحفوظ م  ی نفسان  ي فرد را از هواها  نکهیباشد، عالوه بر ا

. «هرکه را عقل امیر است و هوا اسیر، آن فرشته که ندیخودش به بار نش ي دارد تا در جایو نفس به دور م طانیش
). 17  ص  :کنوزالحکمه(  ارد»یکخواهد می رد به زمین الهام و کشت و باغ و بوستان، و هرچه م یب ملهم است آب م

زّ و جلّ برد. «پس گفت: یا محمّد! به درستى که خداى عیباال م  شتریعقل را ب  گاهیجا  یتیجام با آوردن روا  خیش
اختیار کن از آن هرچه خواهى. پس گفت رسول اللّه (ص): آن سه هدیه چیست؟   ه؛مرا به تو فرستاد به سه هدی
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اللّه (ص) «عقلجبرئیل گفت: آن «عقل است. پس رسول  و «شرم»  است،  «ایمان»  و  اختیار کرد؛ پس »،  را   «
پس گفت ایمان مر شرم را که: تو برو! که به درستى   را.  «شرم» گفت مر ایمان را که به درستى که اختیار کرد عقل

خواهى ییک چشم زخم. پس حیا مر ایمان را گفت که: تو م  که خداوند من مرا فرموده است که تو جدا مباش از عقل
که باشى بازو؟ ایمان گفت آرى. پس حیا فرا ایمان گفت: به درستى که آفریدگار من مرا امر کرده است که: تو از  

به   ي ). البته و 159  ص  :همانجدا مباش یک چشم زخم. پس هر سه جمع آمدند در دل پیغمبر (ص)» (   ایمان
برخوردار باشد، اما از آن استفاده نکند و خودش را    ي نعمت خداداد  نیاز ا  یکند که اگر کس یاشاره م  زینکته ن  نیا

 اید یبو چیزى است؛ امّا به حقیقت ممستوجب عقاب و خذالن خواهد بود. «عقل نیک  ندازد،یهوا و هوس ب  ریدر مس
بال و محنت دو جهان فرا بام وى نهاد؛ زیراکه هیچ دیوانه     دانست که هرکه خداى عزّوجلّ او را عاقل آفرید، نردوان

 . ) 52 : ص(همان و معتوه ناعاقل در دوزخ نشود، و به هیچ سؤال معاتب و معاقب نیستند»
شود، او را در  یم  یکه سخن از عوالم عرفان  یمرتبه و منزلت را قائل است، هنگام  نیعقل ا  ي برا  نکهیجام با ا  خیش
 يرا برا  ریمس   نیا  ت»یداند که با نور «هدایرا از آن «معرفت» م   یداند و فرماندهینم  شیب  ي ساالرسپه  ریمس  نیا

یت راه نتوان برد؛ و علم جز به علم معرفت، و نور هدا  ین«در ا  درست حرکت کند.  ریسازد تا در مسیعقل روشن م
طریق     طریق بیرون شود به جز در گمراهى نیفتد. امّا هرکه را در این  هرکه نه بر طریق معرفت و نور هدایت، بدین

امیر است، و «نور هدایت» دلیل است، و «علم» سر شحنه است، و «عقل تواند  یساالر است، م» سپه«معرفت» 
 ، امّا اگر  این چهار چیز  باز و یار نیست، آن به که گرد این طریق نگردد» در رود، و جستجوى این بکند  طریقینبد

 ). 94 : ص(همان
 
 کتاب المعارف (بهاءولد) -
  ن ی الدتفکر جالل   یاصل  ي هاحال از سرچشمهنیدارد و درع  یکه دربارة عقل و عشق مطالب فراوان  ییاز کتابها  یکی

عقل در مراتب مختلف   گاهیکتاب به جا  نیدر ا  ي است. پدر مولو  بهاءولد  معارفگردد، کتاب  یمحسوب م   ي مولو
همه عالم ازین راه و   ي عقال  «عقل  نبرده است.  ییو عرفان ب  ریعالم از مس  ي معتقد است عقل عقال   ي پردازد. ویم

  ست ی ن  شیب  یالیکند، خیعقل هرچه فکر م  ر،یمس  نی). در ا7  ص  :1بهاءولد، جمعارف،  (   ازین عالم ما بویى نبردند»
. «درین ردیگ یزند و از روح مدد میدست و پا م  میعظ  ي ایدر  ن یاست که در ا  یهم همچون هالل ماه   ال یو همان خ

: (همان  یرند از عالم روح»یگ ا و مدد میهزنند با دستها و پایینم که موج میب چون هالل روشن م  عالم همه خیال عقل
 ياعقل را همچون فرشته   او.  مطلب را ادا کرده است  حق  گرید  ي در ارزش و مرتبت عقل در جا ي ). البته و 22  ص

. هر زدیاست، به مقابله برخ  یدرون  طانیبرابر نفس که همان شدرداند که خداوند به انسان عطا کرده است تا  یم
شود، سعادتمند خواهد شد. «اکنون بدانک در آدم و آدمى هم ملکى مرکّب شده   روزیکس که عقلش بر نفسش پ

و آن نفس است و شیطان در نفس خویشتن متمرّدست مگر   ستو هم شیطانى مرکّب شده ا  است و آن عقلست 
همان فرشته است و این نفس همان شیطانست... اگر   بر سبیل ندرت منقاد شود که اسلم شیطانى؛ مگر این عقل

شود   غلوب عقلرو را اسیر کند و چون مغالب آید نفس لولى باش لوندشکل هر جانشین یاوه  الدّین عقلشجاع
 ی اند و ازدواجخانه جمع شده  کیاست در    یو عقل  ی). «نفس81  : ص(همان  و مقامش بهشت گردد»  دآزادش کن

 .) 94 : ص2عقل! به فرمان نفس مشو و داروش مده تا هالك شود» (همان، ج ي ا شان؛ یا انیهست م 
عقل»   لی«جبرئیهی کند و آن را بصورت اضافۀ تشبیم  هی تشب  لیعقل را به حضرت جبرئ  ي در موارد متعدد  بهاءولد

اند چنانک جبرئیل عقلت هر روز در مصلحتى و در تدبیریست آورد. «در لوح محفوظ تنت مدّت عمر ترا ثبت کردهیم
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چه روى دهد مرا آن اندیشه از تدبیر و مصلحت   صلحتویى بیندیشم که این کار چه مصلحت دارد و این میگاینکه م
ود که اللّه همه کار ترا و مدت عمر  یرخود م  ۀست که جبرئیل عقلت به نزد لوح حافظا  تو و آن آن  است در   عقل

اندیشد مصلحتى را یعنى این ترا بر لوح او ثبت کرده است و هر روز همان قدر که جبرئیل عقلت را حاجت آید مى
که پدید  قدرآید و چه روى نماید آنلوح حافظه که از هر مصلحتى چه پدید ه چشم درنهاده باشد ب لتجبرئیل عق

برد، ی عقل بکار م  ي که بهاءولد برا  یهی تشب  نی). از ا165  : ص1(همان، ج  عالم تن تو برساند»ه  آمد آن فرمان را ب 
است که مسئول    یمقرب اله  ۀاز چهار فرشت  یکی  لیبرد. جبرئ  یعارف پ   نیتوان به عظمت و منزلت عقل در نزد ایم

از   زین   میعقل سل  نیکند، بنابرایمنتقل نم  یو اله   حی جز مطالب صح  ي زیبوده است و او چ  امرانیبه پ   یاله  یوح
خواند.  ی را به راه باطل نم ي و چگاهیدهد و هیاست که راه درست را به فرد نشان م لیبهاءولد همچون جبرئ دگاهید
عقل   ي برا  زیخورد، آوردن صفت تمیبچشم م  اریموضوع که در کتاب معارف بس   نیدربارة ا  گرید  ي هااز نشانه  یکی
درست از غلط   صی دهد که بهاءولد قدرت تشخیآوردن است که باز نشان م  گری کدیآن دو را با واو عطف در کنار    ای

، 172نمونه ر. ك معارف، ص  ي (برا  دکنیعقل تکرار م  ةعقل قائل است و آن را بطور ناخودگاه در کنار واژ  ي برا
  ).270 : ص(همان »ستیو بد یکین انیم زیو....). «عقل از بهر تم265، 230، 228

دهندة راه خوب از بد  زییداند، چراکه نفس با وجود عقل که تمیروح در مقابل نفس م  ي برا  ینعمت عقل را حجت  او
عقل با او همراه کردند، تا او را حجت بود بر نفس   آمد، گوهر  ي «روح چو از عالم علو  به خطا رود.  دینبا  گریاست، د
و    بایز   فاتیتوص  نی). او با تمام ا284  : ص(همان  ببرد»  دحقها ثابت کند و نفس را ملزم کند و با خو  ي و به و

عظمت با  برا  یمنزلت  م  ي که  قائل  هنگام یعقل  مس  یشود،  و  عرفان  از  م  ریکه سخن  برایراه عشق   يو  ي شود، 
بود، که تصرّف عقل خود در    یچنان مستول  ي بر و  ي خداوند  ی. «عارف آن کس است که بزرگندیبینم  یگاهیجا

 : ص(همان  اوست»  وانۀی اوست و عقل د  مانهیاست که روح پ  یشراب  ست،ین  یعقل  ایکار انب.  ..اردین   اهللا  یاوامر و نواه
347.( 

 
 عوارف المعارف (سهروردي) -
در   ،ي اعالم الهدو    حیرشف النصاو    المعارف  عوارفمحمد) صاحب  (ابوحفص عمربن  ي  سهرورد  نیشهاب الد  خی ش«

 يعرفا  نیو بزرگتر  نیاز معروفتر  یکیوفات کرده است. او    632در سهرورد زنجان متولد شده و در سنۀ    539رجب  
 .) 437 ص  :یتصوف در اسالم، غن خی(تار بشمار است» رانیا

آن در بدن   گاهیمسائل مختلف تصوف، به موضوع عقل و جا  یدر کنار بررس  در کتاب عوارف المعارف   ي سهرورد
قانون    کیعقل بر    دنیاز ند  یناش   ،ینظران را دربارة مکان عقل در بدن آدماختالف صاحب  ي پرداخته است. و  یآدم

در دل است و آنگاه که محرّك افعال بد   گاهش ی کند، جایم  قیخوب تشو  ي داند. آنجا که عقل به کارهایو منش م
اند دل است و اختالف ایشان بدان اند محلّ عقل دماغ است، بعضى گفتهاست، مکانش در دماغ است. «بعضى گفته

ینند. وقتى او را بینند که محرّض کارهاى نیک است و وقتى وى میبسبب است که عقل را بر یک نسق و قانون ن
بد است. و دل و دماغ نسبتى دارند بدین هر دو صفت؛ چون او را محرّض طاعت   هاى کارینند که مقوّى  یبرا م

-عوارف(   بینند، گویند مسکن او دل است. و چون او را مقوّى عصیان و عقوق بینند، گویند مسکن او دماغ است»
زبان روح    عقل  هک«بباید دانست    داندیعقل را مفسر و زبان روح م  یکاشان  نی). او همچون عزالد 174  ص  :المعارف

هر که علم ندارد، عقل   ندیگویقول را قبول ندارد که م  نیا   ي ). سهرورد175  : ص(همان  است و ترجمان بصیرت»
اند عقل از جمله علوم است، هر کس داند. «بعضى گفتهیبه علم م  دنیشناخت و رس  ي برا  ي ندارد، بلکه عقل را ابزار
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). او در ادامه ضمن 176 : ص(همان  است. و این قول ضعیف است»  اقلعکه از علم خالى باشد، او را نگویند مردى  
رسد، توجه و اطاعت یم  ي که به و  یکند که عقل اگر به انوار روحیم  انیعقل ترجمان روح است، ب  نکهیبر ا  دیتأک

 ن اعمل کند، راهش به خطاست. «عقل چیزى است که بد  یکند، به راه راست رفته است و اگر مخالف اوامر و نواه 
سد، شکل علوم در او پیدا شود یرادراك علوم کنند. بر این تقریر، عقل لسان روح باشد. فیضى از روح به نور عقل م

بار کژ بار مستقیم باشد و مدبّر اوامر باشد و یک[بر مثال لوح، که شکل مکتوب در او پیدا شود] و این عقل، یک
 . داندیتر از روح منییمرتبۀ عقل را پا ي سهرورد نیبرا). بنا 176 : ص(همان شود و مایل نفس و مناهى شود»

عرفان و ادراك درجۀ عارفان و محبوبانِ    ریشود، آن را در مسیعقل قائل م  ي که برا  ییبا تمام ارزشها  ي و  البته
، ادراك مقام محبوبان شمرد. «بباید دانست که به عقلیم  دیعالم شهادت مف  ي داند و تنها برا یحضرت حق ناتوان م

است بر عالم شهادت، و راه نتواند برد به حضرت عزّت الّا   لموکّ   و احوال ایشان نتوان کرد. از بهر آنکه عقل  خاص
  تیبه مجرّد وجود، و زهره ندارد که گرد شهود گردد. ب

 ). 94 : ص(همان خود زشت بود که عقل ما در تو رسد»  که توئى عقل کجا در تو رسد  آنجا
 
 ي) راز ن یالدنجمادالعباد (رسالۀ عقل و عشق، مرص -
نگاشته   یو عرب  یبه فارس  یمسائل عرفان  ۀنیدر زم  یقرن هفتم است که آثار فراوان  ي از عرفا  ي راز   نیالدنجم  خیش

 يد یاست. او دربارة عقل مطالب تازه و جد  یماهرانه و ادب  یسندگ ینو  ،ي برجستۀ آثار و  ي هایژگ یاز و  یکیاست.  
 .میپردازیآنها مکند که در ادامه به یمطرح م

راه، محدود و   نیشوند و او را در ایعقل قائل نم  ي برا  یگاهیجا  ،یوسلوك عرفانریس  ریاکثر عرفا در مس  نکهیا  با
داند. او معتقد است که یسالک را برخوردار بودن از صفت عقل م  ي هایژگیاز و  یکی  نیالدنجم  خیدانند، شیناتوان م

 ي صفت در و  ستیب  دی مرشدش عمل کند، با  ي بتواند به فرمانها  نکهیا  ي تعلقات را کنار نهاد، برا  نکه یسالک بعد از ا
 رود. یم  شیپ  خ یآن حرکاتش حساب شده و به فرمان ش  لۀیداند که سالک بوسی صفت را عقل م  نی باشد. او شانزدهم

و فرمان و   خیش   ي خالف رضابر    یکه به تصرّف عقل حرکات او مضبوط باشد، تا حرکت  دی«شانزدهم عقل است، با
ن  روش ازو در وجود  او در ب262-261  صص  :مرصادالعباد( »  دیایاو،  با  یطیشرا  انی).  احراز مقام   ي برا  د یکه فرد 

  دینى عقل  است، باید که با عقل   داند. «سیم عقلیشرط را عقل م  نیدر تصوف داشته باشد، سوم  ) ي(مراد ی  خیش
 .) 125 ص :همان(  تواند نمود.» امدارد، تا در تربیت مرید به شرایط شیخوخیت قی معاش دنیاوى به کمال 

کند. «تا قالب ینم  داینور عقل را پ  رشیپذ  یستگی به کمال نرسند، دل که محل عقل است، شا  یقالب و نفس آدم   تا
 که مظهر نور عقل  و معدن ایمان و نظرگاه حقّ است شایستگى آن نگیرد  و نفس به کمال نرسند دل که محلّ عقل

  ی است که در دل هر کس   یو اله  ارزشمند  ي عقل عنصر   ي ). از نظر و 92  : ص(همان  و ایمان و نظر حق گردد»
داند یاز صفات روح م   یکیداند. او عقل را  یمحل عقل را در دل م   ي است که راز   نیجالب توجه ا  ۀ کند. نکتینزول نم

بخشد تا دل یم  رسد، و صفت روح دل را حیات و علم و عقل یکند. «فیض روح به دل به صفت میکه در دل نزول م
اى، آن خانه از فیضان نور آفتاب منور نور آفتاب که صفت اوست فیضان کند در خانه  همچنانکود،  یشمدرك آن م

 کی). او در  98  : ص(همان   شود، و در خانه نورى ظاهر گردد، خانه موصوف شود به صفت آفتاب در نورانیّت»
را دارا  ي بند میتقس ای(بطن) م   شش طور  ي دل  به  فؤاد، حب  بیترت  نیداند که  القلب، هاست: صدر، قلب، شغاف، 
است   «و طور دوم را از دل قلب خوانند، و آن محلّ نور عقل   داند.یقلب م  یعنیعقل را در طور دوم    گاهی. او جا دایسو
  ).101 : ص(همان «فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها» که



 203/  قرن هفتم انیاز آغاز تا پا یفارس یعقل و عشق در متون نثر عرفان یو بررس لیتحل

 

که   ياداند، بگونهیمعتقد است و آنها را برتر و واالتر از عقل م  زین  ي گرید  ي از عقل به قوا   ریبه غ  نیالدنجم  خیش
 آالتى دیگرست انسان را هزار باره از عقل   رسد و آنها دل، روح و سر هستند. «وراى عقلیدست عقل به آنها نم

نتوان  ادراك این آالت نتوان کرد و آن را پرورش به عقل به عقل شریفتر، چون دل حقیقى و سر و روح و خفى، و 
  رشیکند که پادشاه آن دل است و وز یم  ه یتشب   ي بدن انسان را به کشور  نیالدنجم  خی). ش103  : ص(همان  داد»

بر در دل   را به بوّابى  است. «سلطان عشق را به شحنگى فرودارند، و وزیر عقل  ي اعقل است و عشق همچون داروغه
است دل را، چنانک دل را از عقلى کامل ناگزیر است، تا   ). «وزیر پادشاه را به مثابت عقل106  : ص(همان  »نشانند

به مشاورت او در ممالک بدن تصرّف کند و مصالح کلى و جزوى بدین رعایت کند، پادشاه را از وزیرى عالم عادل 
با او مشاورت کند، و جملگى ارکان دولت و    عمومدر خصوص و  ناگزیرست، که در جمله احوال    منصف متمیّز...

نوّاب حضرت و عامه رعیّت را مراجعت با او بود... چون وزیر چنین بود پادشاه به فراغت و رفاهیت به جهانگیرى و  
اید دارى و احکام وزارت قیام بو آداب سلطنت است مشغول تواند بود، و الّا پادشاه را چون به جهان  طیآنچ شرا
 . ) 224 : ص(همان  جهانگیرى و شرائط و ناموس سلطنت بازماند، و احوال مملکت و رعیّت مختلّ شود» ازنمود، 

ناتوان م  ي و   البته از شناخت ذات و صفات خداوند  را  هرچه که عقل دربارة ذات و صفات   دی گویداند و میعقل 
فت ذات و صفات بارى جلّ جالله مشورت باید  (عقل) در معر  خدواند از آنها منزه است. «با او  د،یحضرت حق بگو

کرد، و هرچه ادراك او بدان رسد و فهم او دریابد از ذات و صفات بارى جل جالله، بدانک حضرت عزّت از آن منزّه  
اوقات صفاتِ جالل،    ی). گاه 29  : ص(همان  است و به خالف آن است که عقل ادراك کنه ذات و صفات او کند»

دو ضد از نظر عقل   نیشود و جمع بیجمع م  یکیل صفت خداوند که نور است چگونه با تارمطلق است، حا  یکیتار
عالم عرفان وجود دارد. «انوار صفات جمال مشرق است نه محرق، و انوار صفات   رکه د  یمحال است، در صورت

تِ جالل، ظلمانىِ ادراك این معانى نکند، بلکه گاه بود که نور صفا  جالل محرق است نه مشرق، و هر فهم و عقل
 .) 153 : ص(همان »«الجمع بین الضدّین» محال شناسد  چگونه فهم کند نور ظلمانى، که عقل صِرف بود، و عقل

ما به کمک    ندیگوی باشد و آنها که م  می تسل  عت،یشر  یدربرابر اوامر و نواه  دیمعتقد است که عقل با  نیالدنجم  خیش
و ضاللت گرفتار خواهند شد. «چون ما   ی در گمراه  م،یندار  ي از یو به شرع ن  میپردازی اخالق م  ب یعقلمان به تهذ

چه حاجت باشد؟ شیطان ایشان را ازین مزلّه به دوزخ  نبیاحاصل کنیم ما را به شرع و ا تهذیب اخالق به نظر عقل 
گر کسى هزار سال به برد، نور ایمان حقیقى نداشتند، تا بازبینند که از حجاب طبع به طبع بیرون نتوان آمد. که ا 

خویش نفس را ریاضت فرماید، تا در نفس هزار گونه صفا و بینایى و روشنایى پدید آید، و بعضى حجب   نظر عقل 
بشرى برخیزد؛ این جمله تقویت حجاب طبع دهد، و کدورت و نابینایى حقیقى زیادت کند، زیراکه چون   صفات

دانست که در کدورت و نابینایى است؛ اکنون که قدرت اثر صفا  یپیش ازین صفا و بینایى نداشت طالب آن بود، و م
فروماند، و آن پندار حجابى معظمتر از جمله   لبو بینایى در نفس بازیافت، پندارد صفا و بینایى حقیقى است از ط

 .) 185  : ص(همان حجب شود، و در نابینایى حقیقى بیفزاید»
 
 (نسفی)الحقایق، حقایق التنزیل انسان الکامل، کشف-
در    یزبان پارس   سانینثرنو  نیدستتررهیعارفان و از چ  نیاز بزرگتر  یکی  ،یخوارزم  یمحمد نسف  نیزالدیعز  خی ش«

 ییمتعدد و گرانبها  ي ). او کتابها399  ص  :یحلب  ،یعرفان  ي ها قه یبوده است» (احوال عارفان و طر  ي هفتم هجر   ةسد
 ان یب  ق،یزبدة الحقا  الکامل،آثار اشاره کرد. االنسان    نیتوان به اینگاشته است که از جمله م  یمسائل عرفان  نۀیدر زم
در آثار و    یبه بعد فلسفه و کالم و مباحث عقل  ي ششم هجر   ةو... . ازآنجاکه «از اواخر سد  قیکشف الحقا  ل،یالتنز
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عارف در مباحث گوناگون   کی  یالت فلسفشاهد تأم  زین  ی)، در آثار نسف401  : ص(همان  افت»ینفوذ    هیمؤلّفات صوف
کند یاحساس م  ي نداشته باشد با خواندن آثار و  یاطالع  یکس از حال و روزگار نسفرکه هیبطور  م،ی هست  ي اعتقاد
 مانه، یحک  ینه نگاه  انه،یصوف  یبا زبان  شتر ی که ب  ي و  اتینظر   یبوده است. در ادامه به برخ  لسوفیف  کی  ي که و

 .میپردازی عقل نگاشته شده است، م دربارة
) لیجبرئ  (=  داند، چراکه عقل سبب علمیبرابر م  یمقرّب اله  ۀعقل را با چهار فرشت   بایز  ي ریدر تعب  ینسف  نیزالدیعز 

در    ، یعقل با فهم مطلب  نی) و همچنلی(اسراف  کندی) است و انسان را از باد غرور و غفلت، آگاه ملیکائی(مي  و روز
سبب علم تو    رایاست، ز  لیش! بدان که عقل است که جبرئیدرو  ي ). «الیعزرائ  (=  واقع روح آن را قبض کرده است

که رایاست، ز   لیکه سبب رزق تو عقل است و عقل است که اسراف  رایاست، ز  لیکائیعقل است و عقل است که م
گرداند  یزنده م  یو معان  قیتو را به حقا   گری نفخۀ د  کیو به    راندیفروم  ال ینفخه تو را از غرور و خ  کیعقل است که به  

را چنان که   ي زیکه عقل است که قابض ارواح است، از جهت آنکه هر وقت چرایاست، ز  لیو عقل است که عزرائ
 .) 95 ص : ینسفانسان کامل، » ( يرا قبض کرد  زیجان آن چ ،یاست دانست زیآن چ
شمرد. ی بر م  ریخدا در عالم کب   فهیداند و انسانِ متصف به صفتِ عقل را خلیعقل م  ر یخدا را در عالم صغ  فۀیخل   ینسف

 ر ی! در عالم صغشیدرو  ي کننده است. «ا زیارزشمند و متما  ر، یو کب   ریعقل در هر دو عالم صغ   ي به هر حال از نظر و
  د یگویدر ادامه م  ي ). و186  ص  :همان» ( است  ي خدا  فۀیلانسان عاقل خ  ریاست و در عالم کب  ي خدا  فۀیعقل خل

. «چون عقل به خالفت  یکند که خودت و صفات و افعالت را بشناس تا مرا بشناسیکه خداوند به عقل خطاب م
»  ی عقل، خود را بشناس و صفات و افعال خود را بدان تا مرا و صفات و افعال مرا بشناس   ي بنشست، خطاب آمد که ا

غررالحکم، «مَن عَرَفَ نفسَه فقد عرف ربَّه» (   :ندیفرمای(ع) است که می  سخن حضرت عل  ادآوریسخن    نی). اجان(هما
 .) 558 ص آمدي:

«بدان که طعام و شراب   است.  ییایو دن  ي ماد   ي غذاها  نیجسم، هم  ي عقل، دانستن و آموختن است و غذا  ي غذا
بود. چنانکه لذت و    زیمناسب حال آن چباشد که   ي زیدر چ  زیباشد، و لذت و راحت هر چ  زیسزاوار آن چ  زیهر چ

انسان کامل، است» (  یبدن ي ذاها راحت عقل در دانستن و آموختن علم و حکمت است و لذت و راحت جسم در غ
فهمد و انسانها همچون مرغها هستند یاست که زبان مرغان را م  مانی). عقل همچون حضرت سل191  ص  :ینسف

در   ي داند و جمله با وی است، زبان مرغان م مانی«عقل که سل کنند.یم مرا فه  گریکدیعقل زبان   نیکه بواسطۀ هم
 يباشد. ا یسبب در لذت و راحت م  نیو به ا   ابدییرا در همه درم  خدا سخنانند، زبان همه را فهم کند و حکمت  

زبان همه را فهم کند و و حکمت   در سخنند...  مانیسل  نیند، جمله به ا یاز افراد موجودات مرغ  ي ! هر فردشیدرو
است که علم بدون عقل قابل    نیا  میخوریبه آن برم   نجایکه در ا  ي ا). نکته192-191  : صص(همان  »ابدیهمه را در

«عقل عقال   که  دیگویم  زیاحمد جام ن  خیچنانکه ش   د،یآیبدست نم  یدر کار نباشد، علم  یو تا عقل  ستی ن  لیتحص
 .) 48 ص :کنوزالحکمه(   تاره نور از آفتاب گیرند، علم نور از عقل گیرد»چون ماه است، همچنانکه ماه و س

موضوعات رواج داشت.   نیبودند و بحث در ا   یمطالب فلسف  ریدر قرن ششم، عرفا تحت تأث  میطورکه اشاره کردهمان
صادر شده است و   ی تعالي پردازد. عقل اول از ذات بار ی م  شانی ا  ي بکرّات به نقل آرا  انسان کاملدر کتاب    زین  ینسف

سلسله مراتب تا عقل دهم و نفس نهم و فلک   نیاز عقل اول، عقل دوم و نفس اول و فلک اول صادر شده است و ا
گویند که از ذات بارى تعالى و تقدّس یک جوهر بیش صادر نشد و نام ینهم همچنان ادامه دارد. «اهل حکمت م

قابل تجزى و تقسیم نیست. پس از بارى تعالى که احد    جوهرى بسیط است و  اول است. و عقل  آن جوهر عقل 
اول صادر شدند، از جهت آنکه    اول است. باقى آبا و امّهات از عقل   حقیقى است احد حقیقى صادر شد، و آن عقل 
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علّت  و نظر به  اول که احد حقیقى است، به اضافات و اعتبارات کثرت پیدا آمد، یعنى نظر به ذات عقل  درین عقل
اوّل سه اعتبار پیدا آمد، و به هر اعتبارى   عقل  ر، و نظر به رابطه که میان علّت و معلول است، به این سه نظر دلعق

شد، تا ی اوّل چیزى صادر شد، عقلى و نفسى و فلکى. همچنین از هر عقلى عقلى و نفسى و فلکى صادر م  از عقل
 ). 126 ص  :التائبینانس(  دند»و نه نفس و نه فلک پیدا آم اوّل نه عقل بعد از عقل

 
 عشق 

 رسالۀ قشیریه -
مکتب، سخنانش   نیکرده است و با نقل قول از بزرگان ا  یتصوف را بررس  یمسائل و مبان  هیریدر رسالۀ قش  ي ریقش

 زین  یرا مستند نموده است. او باب چهل نهم کتابش را به موضوع محبت اختصاص داده است. در آنجا بحث مفصل
شود،   شتر یرا که از حد خودش ب  یمحبت   ي. وندکیآنها م   ي عشق و رابطۀ آن با محبت و تشابهات و تفاوتها  ةدربار

رسالۀ (   کند. «عشق آن بود که در محبت از حد درگذرد.»یم  نقل  ي رودبار  یقول را از ابوعل   نینامد و ای عشق م
 . ) 582 ص :قشیریه

. «حق دینمایم  نیگزیکند و آن را با عبارت محبت جایبنده و خداوند را عشق بنامد، احتراز م  نیرابطۀ ب  نکه یاز ا  او
وستى خلق همه به یک تعالى را وصف نکنند بدانکه از حدّ درگذرد، پس [او را] به عشق وصف نکنند و اگر جمله د

[در محبّت حق تعالى و    که بنده از حدّ درگذشت   ویندنرسد، پس نگ  شخص دهند، به استحقاق قدر حق سبحانه
]، پس نشاید وصف کردن حق تعالى را وصف نکنند به عشق و بنده را نیز در صفت او تعالى وصف نکنند به عشق

 .) 582 : ص(همان وجه روا نباشد»هیچ  حق به عشق بنده را و نه بنده را به عشق حق، به
هر   ي داند که ممکن است برا یم   ي کند، بلکه آن را عنصریعشق را تنها در ارتباط بنده با خداوند محدود نم  ي ریقش
و دل باختن   یقیبلکه عاشق شدن حق  ست،یالبته منظور او از عشق، هوس ن  د؛یایب  شیپ  گرید  ي به فردنسبت  ي فرد

مضمون که عشِق بدون   نیبا ا  یتیعاشق با خواندن ب  یکند که جوانینقل م  نهیزم  نیرا در ا  یتیکامل است. او حکا 
کند. «گویند روز عیدى جوانى بیرون آمد و مردمان یپرت م  نییخودش را از بام به پا  ست،یدر آن ن  ي ر یمرگ، خ

  . شعرگفتایستاده، وى این بیت همى
 بال موت ال خیر فى عشق  ا فلیمت هکذامات عشق من

عاشق   ي است که فرد  بیترت  نیبه ا  زین  گر ید  یتی). حکا588  : ص(همان  بیفکند و بمرد.»  خویشتن از بامى بزرگ  و
کند. فرد عاشق تا  یفراق را نظاره م  نیا  گرشیکند و چشم دیم  هیچشمش گر  کیرود.  یوداع با معشوقش م  ي برا

کرده باشد. «حکایت کنند که یکى از هند   اتش بندد تا مجازیرا که نگاه کرده بود، م   یچشمهشتاد و چهار سال آن  
شد، این به وداع او بیرون رفت، یک چشم او بر فراق آن دوست بگریست و  یکس به سفر مبه کسى عاشق شد، آن

 ست وى نگریست» عقوبتش کرد بدان که برهم نهاد که چرا در فراق دو   یک چشم نگریست هشتاد و چهار سال 
 ). جا(همان

 
 المحجوب کشف-

 ن یمستقل به موضوع عشق پرداخته است. همچنانکه روش او در ا   یدر فصل  المحجوبکشفدر کتاب    ي ریهجو
بحث  نیکند. ایم  نیتبب یآنها، موضوع را بخوب قیدق یمختلف و بررس  ي هاگروه اتیبا آوردن نظر ي کتاب است، و 

 يری . هجوریخ  ایتوان بکار برد  یعشق را دربارة رابطۀ خداوند با بندگانش م  ریتعب  ایعرفا بوده است که آ  نیب  شهیهم
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ند. «اندر عشق مشایخ را سخن بسیارست؛ گروهى از آن طایفه آن بر حقّ یکمطلب بحثش را شروع م  نیا  انیبا ب
منع باشد از محبوب خود و بنده ممنوعست از اند، امّا از حقّ تعالى روا نباشد و گفتند کى عشق صفت  روا داشته

ممنوع نیست؛ پس عشق بنده را بر وى جائز بود و از وى روا نباشد و باز گروهى گفتند که بر حقّ   تعالىحقّ و حقّ  
  صص   :المحجوبکشف(   تعالى بنده را عشق روا نباشد، از آنچ عشق تجاوز حدّ بود و خداوند تعالى محدود نیست» 

کند که ینقل م  یو از قول گروه  کندیعشق و محبت وجود دارد، اشاره م  نیکه ب  یفیه تفاوت ظرب  ي ). و400-401
ادراك   نیکه ایشود، چرا الزمۀ آن، ادارك کامل ذات حق است، درصورتیبصورت کامل محقق نم  چگاهیعشق ه

فتند عشق اندر دو جهان گدهد. «متاخّران  یدهد، چرا که ذات حق نامحدود است؛ اما محبت رخ میرخ نم  چگاهیه
ذات و ذات حقّ تعالى مدرك نیست؛ و محبّت با صفت درست آید باید که عشق   كدرست نیاید الّا بر طلب ادرا

 ز ی عشق ن  د،یتوان دیو ازآنجاکه خداوند را نم  ونددیپیبه وقوع نم  دنیعشق جز با د  .) جا (همان  درست نیاید بر وى»
جز به معاینه   قاست امکان بوجود آمدنش هست. «و نیز گویند که عش  یدنی شود و محبت که شنینم  ریپذامکان

صورت نگیرد و محبّت به سمع روا باشد، چون آن نظرى بود بر حقّ روا نباشد که اندر دنیا کس وى را نبیند، چون  
این خبرى بود. هر یک دعوى کردند که اندر خطاب همه یکسانند پس حقّ تعالى به ذات مدرك و محسوس نیست  

 ). جا(همان محسن و مکرم اولیا را محبّت درست آید» ل تا خلق را با وى عشق درست آید و به صفات و افعا
 
 التائبین، کنوز الحکمه انس-
عرفا  احمد  خیش از  که  تأل  ي جام  و  است  زم  یفاتی قرن ششم  عرفان  نۀیدر  اخالق  یمسائل  در    یو  از    یک یدارد، 

اختصاص داده است.  یباب مستقل را به موضوع عشق و عاشق  کینام دارد،  نی التائبانسکه  شی کتابها نیمعروفتر
بر    دیگو  یکه کس  دیو شا  ست؟ی کو عاشق    ست؟ی پرسند که عشق چی است «م  نیوسوم کتاب چن یموضوع باب س

عشق    نکهیبخش به موضوع عشق و عاشق و ا  نیدر ا  خیش  د، یآیباب برم  نی. چنانکه از عنوان ا؟»ین  ایحق عاشقم  
را به موضوع   فاتشیتأل   نیفصل مستقل از مهمتر  کی  خیکه ش   نیهم  نه، پرداخته است.  ایبر خداوند مجاز است  

است. او ابتدا راه عشق را از راه   ي موضوع در نزد و  نیو منزلت ا  تیاهمة  دهندعشق اختصاص داده است، نشان
 يز ی بر چ  ای  یبر غالم  ای  یبر زن  ي داند که مردیم   نیچن  یعشق و عاشق  یکس  «اگر:  دیگویکند و میشهوت جدا م

 » مان یبه ا  هتر باشد از آنککیبه کفر نزد  یعشق و عاشق  نیچن  نیا  د؛یکه شهوت او خواهد، عاشق شود، البته که نشا
 .) 209  ص :التائبینانس( 

که   دیکلمه فراوان استفاده شده است. «اگر گو  نیاز ا  ثیاست، اما در احاد  امدهیچندکه در قرآن کلمۀ «عشق» نهر
اما در اخبار صح  میگو  ست،یاسم عشق در قرآن ن است اسم عشق و   اریبس  حیکه روا باشد که در قرآن نباشد، 

  یوَ لِذّتهُ ف  مَهیجَعَلتُ نَع  یب  اإلشتغاُل  ي عَبد  ی: اِذا کانَ الغالِبُ عَلیاهللا  تبارك و تَعال  قوُلیَقاَل رسول اهللا    ...یعاشق
اولئکَ البُدالء حقّاً. اولئک کالمُهم   نِهِ؛یع  نَیمِثاالً کانَّ ب  نُهُیو ب   ینیبَ  مایوَ عَشِقته و َ رَفَعتُ الحِجاب ف  ی؛ عَشِقَن يذِکر

من محبت   ةکه چون غالب گردد بر بند  دیگوی م  ي باشد که رسول گفت که خدا  نیخبر چن  ی...پارس اءیکالمِ األنب
تا او عاشق من گردد و من  ش؛ی کنم لذت و نعمت او را در ذکر خو زیخود را به من، من ن یِمن، مشغول کند همگ

 . ) 210 : ص(همان .»..میچشم او شیکه من در پ ییمن و اوست، گو نیکه ب ییعاشق او. و برارم همۀ حجابها
به    ایکند  یآن را خشک م  ای  دیکه درآ  یداند که بر گرد هر درختیعشقه م   اهیز گکلمه را برگرفته ا  نیا  ۀشیر  او

و    دیکه از کجا برآ  ندیاست که کس نب  یاهیآن گ  ..اند.آورد. «بدان که عشق را از عشقه گرفتهیشکل خودش درم 
درخت را خشک    ا. ی..دهیگردان  شیرا به صفت خو  ختباشد و در  دهیکه بر سر درخت رس  نندی. آن وقت بدیبرآ  یک
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  اه یگ  نیاند و عشقه اعشقه گرفته  نینباشد. عشق را از ا   یخال  ي نهد که هرگز از داغ و  ي بر و  شی داغ خو  ایکند و  
 .) 212 : صبگرداند» (همان شیاو را از صفت خو زد،یاست که بر هرچه آو

کند، که هرچند ثروتمند هستند، اما یم   ه یرا به ثروتمندان تشب  شانیداند و ایعاشقان را برابر نم  ۀجام مرتب  خیش
ثروتشان بس بر دو  یاست. «مثل عشق و عاشق  اریتفاوت  بود که  توانگران است. کس  اسم   ستیچون مثل  درم 

  توانگر تا به  کینگر تا از  ی ند، اما میکی. در نام  رددا  ي ... و کس بود که بر صد هزار گوهر اسم توانگراودی  ي توانگر
با حق   ی). در دوست جا(همان   تفاوت است»  اریبس   یتا عاشق  ی ند. از عاشقنیچند فرق است. عاشقان هم چن  ي گرید

دت، دوم مهر، سوم شوق، چهارم خلّت و پنجم محبت. ااست. اول ار  نیچن  بیوجود دارد که به ترت  یمراتب مختلف
دارد و همچون همان افراد    ي شتری او ارزش بکند، درجۀ عشقِ  یط  تیمنازل را که با موفق  نیکدام از اهرحال فرد  

است.   ي بر چند رو  یحق سبحانه و تعال  یهزار گوهر. «دوست   ی ده درم ثروت دارند و بعض  یثروتمند است که برخ
باز کند و  ي درجه پا نیآن گاه آن ارادت مهر گردد، و آن مهر عشق گردد. کس باشد که در ا د،ی آ دایپ یاول اردات

باشد، و   افتهی  ي درم اسم توانگر  ستیباشد که بر دو  ي تا به در مرگ. و آن عشق همچون توانگر دیایاز آنجا فراتر ن
 د، یآ  دایگردد و آنجا عشق پ  تیوال  ي و کس بود که شوق و د،یآ  دایشوق گردد و آنجا عشق پ  ي کس بود که مهر و
 دایمحبت گردد و آنجا عشق پ  ي و کس بود که خلّت و  د،یآ  دایخلّت گردد و آنجا عشق پ  ي ت ویو کس بود که وال

 .) جا(همان گردد» شانیکرده آمد، همه بر مقدار عقل ا ادیهر پنج که  نی. و ادیآ
هرچه   نیکند که بتواند در عقل تصرف کند، بنابرایم  دایتحقق پ  یاحمد جام معتقد است که عشق در صورت  خیش

شوند. «هرکه را عقل اندکتر باشد، یبزرگ کمتر عاشق م  ي شود. چنانکه عقالیعقل کمتر باشد، فرد زودتر عاشق م
 يدر عقل او تصرف نکند، و تا محبت و مرد    یدوست  ات  باشد...  ي فراخورد عقل و  ي زودتر عاشق گردد، اما عشق و

). «چون عقل کمال دارد، محبت در آن تصرف نتواند کرد، و آن را از جا(همان  بر عقل زور نکند، مرد عاشق نشود»
 : ص (همان  را که عقل تمامتر باشد، عشق کمتر باشد»  ینتواند جنباند. از آن است که علما و فقها و کسان   ي جا

 ن یکامل بود و عشق ا  ي عقل و  را یاسالم در مقام محبت بود، نه عشق. ز  امبریکه پ  است  لیدل  نی). به هم213
را نداشت که در آن تصرف کند. «رسول را محبّت به کمال بود، نه عشق. از آن بود که عقل او کامل بود.    ییتوانا

را که   یدر ادامه کس  ي و   البته).  214  : ص(همان  »ی او را نگه داشت  ویعقل کامل بندِ او گشت  ،یقرار گشت   یچون ب
 شمارد. «رسول را کمالِ یحال در کماِل عقل باشد، از درجۀ عاشق باالتر م   نیباشد و در ع   دهیبه درجۀ محبت رس

از درجۀ   ادت یعقل بود، از آن بود که محبت او عشق نگشت که عقل او را لنگر گشته بود. محبت با کماِل عقل ز
 . ) 216 : ص(همان عشق باشد»

 م یبحر عظ  نیتواند وارد اینم  یندارد. هرکس  ي او کرانه  ستی ن  دایداند که عمقش پیم  یی ایعشق را همچون در  ي و
 ين نرسد، و قعرآ  ۀاست که کس به کران  میعظ  ییایر آن را ندارد. «عشق درشنا کردن د  ي ارای  يشود و هر شناگر 

در آنجا   ینتواند خورد، و هر ملّاح  یاز آن شربت  سدارد که هرک  یو آب  رد،ینگ  ي در قعر آن جا  ي زیدارد که هرچ
). 218 : ص(همان نتواند کرد» یبر نتواند آورد، و هر جانور در آنجا زندگان از او درّ ینتواند راند، و هر غوّاص یکشت

 ، شوند  ختهیبا آتشِ عشق آم  دیکباب شدن با   ي معبود هستند که برا  شگاهیدر پ  یانیسالکان راه حق همچون قربان
قربان است و   عز و جل مثَل  ي کنند. «مَثَل دوستان خداینم  دایشدن در راه معشوق را پ  یقربان  یستگ یشا  رنهوگ

همه   نیملوك نتوان برد. همچن  شیپ ،ینکن انیباشد، تا به آتش بر کویمثَل عشق چون آتش است؛ اگرچه قربان ن
اند، خوان ملوك نکرده  انیهرچه به آتش عشق بر  کنیاست و به کارد مجاهدت قربان کرده اند و ل  زیعز  زانیدل عز
 ).جا » (هماندیرا نشا
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 المعارف کتاب-

عشق   ةدربار  ي قرن ششم و هفتم که در کتاب معارف، مطالب ارزشمند  ي از عرفا  ،يمولو  ندیالبهاءولد، پدر جالل 
  چ ی ترك تعلق کرده باشد و ه  زیداند که از همه چیرا عاشق م  یکس  ي و منزلت آن نگاشته شده است. و  هایژگیو و
از عشق   ي د و عبادت و طاعت را نمونۀ بارزدانیو محبت را عشق م یدوست تی خودش نخواهد. او غا ي را برا ي زیچ

است و غایت دوستى است هرچه کم از آنست آن را محبّت و    «پرستش و عبادت نهایت عشق  شمارد.یبه خداوند م
). 30  : ص، جمعارف بهاءولد(  »ترا ثابت کنم  نم تا همه عشقیکاندك گویند اى اللّه من همه را از خود محو م  عشق

داند. «اکنون من مر دوستى اللّه را باشم تا همه یا باعث نظم در کارها و موزون شدن افعالش ماو عشق به اهللا ر
 گرانی). او به د33  : ص(همان  شود»یآید، همه حرکات من موزون ماللّه مى  حرکات من پسندیده شود؛ چون عشق

«مر دوستى اللّه را باش تا همه   شود.  دهیسندکند تا با خداوند دوست شوند، تا حرکاتشان موزون و پیم  هیتوص  زین
 .) 105  : ص(همان آمد و محبّت آمد حرکات تو موزون شود» چون عشق، حرکات تو پسندیده شود

دارد. «این همه   ي تری قو  یۀباشد، بن  ي شتریداند و هرکه در او عشق بیرا عشق م  یمقصود تمام صُور هست  بهاءولد
و رغبت و محبّت آمد، پس مقصود از صور احسان اللّه آن گرمى   صور در هر دو جهان مر بنده را آن گرمى و عشق

است و محبّت است و مزه است و   گرمیست و عشق  آنو رغبت و محبّت دادن آمد از اللّه و وجود بنده    و عشق
 . ) 68 : ص(همان ر»یت، وجود او قوبیشتر هرکه را آن مزه و رغبت و محبّت و عشق

و رغبت از او اطاعت   ل یداند که با کمال میبدنش را عاشق اهللا م  ي عارفانه تمام اجزا  یو با نگاه  فیلط  یانیدر ب  او
 : ص (همان  اللّه همه فرمان بردارید به طوع و رغبت»  اید و از عشقکنند. «اى اجزاى من همه عاشق زار اللّهیم

داند. «باطن یاز عشق کوه طور به اهللا م  ی (ع)، ناشی  وسدن کوه طور را در داستان حضرت مش  ی). او متالش111
عاشق   زیحال اگر باطن انسان ن  دیگوی). و م140  : ص(همان  پاره شد»پاره  کوه طور چو از اللّه واقف شد، از عشق

فان تمام وجودش در معشوق  نیز سره  یاهللا شود،  تو  باطن  واله شود» خواهد شد. «اگر  و  واقف شود  بنگرد   سره 
داند و معتقد است که هزاران یبهره از عشق می کند، بیعشق سؤال م  یو چگونگ  تیفیرا که از ک  ی). او کسجا(همان

خبر است. پس ىآنست که از رسوایى ب  ندارد. «عشق  ییاز رسوا  ي اشهیاند. انسان عاشق اندراه سر داده  نیدر ا  ایانب
چیست    کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ. اگر گویند که عشق  کار نیست و هیچ رنجش نیستاست که هیچ بى  علم اللّه عشق

سرها درباختند. هرکه چگونگى   و یا بر چه چیزست، گویم بدانک چندین هزار انبیا علیهم السالم تن خود در عشق
 » دو محبّت، هرگز آن مزه نیابد که میان عاشق و معشوق بو  ث کند از عشقمزه شود. هرکه بح، بىطلبد از عشق

 . ) 144 : ص(همان
و هرکه در   دینمایعاشق را زرد م  ي کند و رویمعشوق را سرخ م   ي که رو   بیترت  نیداند، به ایم  ه یعشق را دوسو  او

رخسارة    افروز بود. عشقدر دل نتواند راه داد. «معشوق رخساره  ي گریعشق د  چی دل عشق اهللا را داشته باشد، ه
اسم و مسمّى هر دو یکى است؛ یعنى چو اسم اللّه را   ازکند. بیکند و رخسارة عاشق را زرد می معشوق را سرخ م

للّه  را دیدم که چگونه است پس غیر محبّت ا  ینى اللّه را دیده باشى اکنون چون من یگانگى محبّت را و عشقمیب
 . ) 173 : ص(همان  »(اللّه) اندیشه کار دیگر و از آن کسى دیگر در دل نیارم و عشق

 عوارف المعارف -
آثار   ن یگذاشته است. از جملۀ ا  ي از خودش بجا  یفراوان  فاتیقرن ششم و هفتم است، تأل  ي که از عرفا  ي،سهرورد

التق  دهیو عق  ي اعالم الهدتوان به  یم ال  ،یاهل  القلوب  و کشف    هی مانیال  حیلۀ المحبوب، رشف النصامواص  یجذب 
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نگاشته   یمسائل عرفان  ۀنیدر زم  ي اشاره کرد. کتاب عوارف سهرورد  فتوّت نامه و عوارف المعارف  ه،یونانیال   حیالفضا
  ة از واژ  میکتاب بطور مستق  نیو مشتمل بر شصت و سه باب است. در ا  هیکتاب از امهات متون صوف  نیشده است. ا

مترجم آن است.   ي هاداده است، افزوده  يواژه را در خودش جا  ن یدر کتاب ا  ی اتیعشق استفاده نشده است و اگر اب
 ن ی رابطۀ ب   ي عرفا کلمه عشق برا  دهیکند، چراکه طبق عقی عشق از کلمه محبت استفاده م  ةواژ  ي بجا  ي دسهرور

 ب ی حب نی ارتباط ب ي برا  ي محبت واژة بهتر ۀ) کلمحِبّونَهیو  حبّهم ی(  قرآن یۀو بر طبق آ  ستیخدا و بنده مناسب ن
 .) 401-400 صص :المحجوبکشفو محبوب است ( 

و   ردی گ یم  ي جا  یدل  نیرها گردد و خالص شود، محبت خداوند در چن  ییایدن  اتیدل از تعلقات و مشغول   هرگاه
و    دیپرواز نما  تیضرت احدکند تا بسمت حیم  ي روح را قو  ، یمحبت اله  نیشود. ایمحبت احساس م  نیا  ینیریش

«هر آن دلى که مجرّد شود از   گردد.یشامل حالش م  یگرفت، جذبات الطاف اله  ي جا  تیچون در قرب مقام احد
شواغل این عالمى، حالوت محبّت پاك صافى بیابد و محبّت صافى، قوّت روح دهد، تا قرب حضرت احدیّت بیابد، 

در   ي شود، سهرورد ی). چنانکه مشاهده م13  عوارف المعارف: ص(   »چون قرب یافت، مدد جذبات الطاف غیبى بیابد
 نیقوت روح در ا ۀی(عشق) را ما  کند، بلکه مرکب محبتیبه عقل نم  ي ااشاره  ونهگچیسالک و خداوند ه نیرابطۀ ب

 ی بلکه آن قلوب  رد،یگینم   ي جا  ی(عشق) در هر دل  محبت  زیانگ گوهر شگفت  نیداند و البته معتقد است که ا یم   ریمس
 .شوندیاش مستهیبرکنار هستند، شا ییایدن نیو تعلقات ا یکه از اشتغاالت نفسان

بلکه خود حضرت حق   ست، ین  ی اکتساب  ي محبت امر   نی(عشق) است. ا  رساند، محبتیچه انسان را به قرب حق مآن
خواهد داشت. «دلّال محبت    یدر پ  زین  ین یقرب آن چن  ،ین یچننیا  ي دهد و عطایم  ي آن را در قلوب خواص جا

 . ) 17 : ص(همان خاص، او را به قربت خاص رساند»
آمــده ــت  مســ ــت  الســ از  و  ـت ــاق   انــدعشــ

ـمـیـم  یـم نــد  ـپ و  وشـــنــد  ـن  یـن  وشـــنــدـیـن
 

آمده  الست  بادة  ز   اند سرمست 
م  شانیکا الست  آمدهیز   اندپرست 

 جا)همان(                                               
است. سالکان حضرت دوست درمقابل محبوبشان،    یدر مقابل محبوب دارد، سراسر عشق و دلدادگ  بیکه حب   یحاالت

بر زانو م به قرب م  شانیا  ي ناینهند و طور سیسر  از آنجا  زانوست.  نیهمان  راز و  با حضرت معشوق    از یرسند و 
است، که چون سر بر زانو    شانیا  ي زانوها  شان،یا  ي نایرا بندگانند که خاصّانند، که طور س  یتعال  ي کنند. «خدایم

 :واسطۀ حجاب به زبان حال مترنّم باشند یب ند،یدر مناجات آ یقیو با دوست حق ابندینهند، در محل قرب راه 
ـــب شـ فــاق  اـت ز  ــم  ود   یدوشـ ـب داده  ــت   دســ

ـب ع  ـط ـن ر  ودـیـب ــدـب  ي ـخ نــانــک  ین ـچ م  ـت ــاـخ  ب
قــد ــاز  مـیعشــــق  ســ ــه  ــال ن آواز  و  رب  ـط  ـم
کــا ــرار  ـغ  نــاتـئاسـ ـحـجوب  ـم ــتـیکــه   رتســ

جـمـلــه  ود  ـب و  ود  ـب و  ــت  هســ رچــه  ـه  بــل 
 

بود   نزاده  شب،  چنان  زمانه  مادر   کز 
مج  بود   ادهیپ  ک یشهم    شیپ  دیعرش 

ب بود   الهیپ  ي خودیاز  باده  مهر  از   و 
پ بود  شیدر  گشاده  تعّزز  نقاب   من 

من    واربنده تعزّز  درگه   بود  ستادهی ابر 
 )61 : صهمان(                                        

آوازخوان،   ي تا مقدار  رندیگی روند. آنها اجازه میم   ي و  دنیبه د  یشود، جمعیوارد بغداد م  ي که ذوالنون مصر   یهنگام 
محبت به حضرت کند، سراسر از عشق و  یم  ي فرد بر زبان جار  نیرا که ا  ي دهد. اشعاریاجازه م  خیآواز بخواند. ش

 ی حالت در دل  نیشده است. ا  یکی  ي با و  ایکه گو  شود،یم  ی . آنچنان سالک در وجود حضرت حق فاندیگویحق م
که از فراق محبوبش شکسته شده و همچنان مضطر   ی. دلدیآیمضطر شده است، بوجود م  و  و شکسته  نیکه غمگ 
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کند یم   یمحبت حضرت حق تجل  تیمراجعت کند. درنها  که به همان بارگاهنیندارد مگر ا  ي اچاره  چ ی مانده است. او ه
ا برا  یدل  ن یچننیو  النّون مصرى اند که سلطان. «آوردهدیربایخودش م  ي را  بغداد رفت،   -رحمه-  العابدین ذو  به 

قول بر گفت   جمعى به دیدن وى رفتند با قوّال. و اجازت خواستند که قوّال قولى بگوید، اجازت داد و قوّال این
 قول: 

 فکیف به اذا احتنکا  /صغیر هواك عذّبنى
 هوى قد کان مشترکا  /و انت جمعت فى قلبى

 اذا ضحک الخلىّ بکى/  ترثى لمکتئب اما
 :به پارسى گفته است قطعه -رحمه- الدّیناین ابیات شیخ تاج معنى

ــحرگهى ــق  سـ ــاهِ عشـ ــهنشـ ه شـ د   ـک ار دـه  ـب
جــب ـب  ـع ر  اـگ ــد  بــاشــ آنـیـن ــد  ــاشــ ب رار   ـق

ــت یســ ـل عــاـم وا  ـم ـه بــاز  ــاـک پ و  پــاك  ن  ـی ـن  ـچ
کــارد  هــر غــم  نــهــال  دل  چــمــن  در   آنــکــه 
و ون  ـچ ـخ دردهــاى  دهــدت  م  صـــــن ود آن   آـل

 دهدم خوش که چون ســگت بکشــم   بشــارتى
ــه ــدان   ب ب ــراز  ــرف ســ و  ــار  ی ــم  غ دار  ــال   ف

ــاد ب ــادى  ب ــداى  ف ــدس  ــق م ــان  ج ــزار   ه
 

ب  دهدیبه  قرار  من  جان  با   قرارى 
سوداى و  عشوه  به  دل  دهد   که  نگار   آن 

ناله و  خرد  زر  و  زور  دهد که  زار   هاى 
دهد  بار  کارهاش  کزین  مدار   عجب 
دهد هزار  یکى  جاى  به  نه  اگر   منال، 
دهد انتظار  هم  اینم  بر  آنکه   عجبتر 
دهد  غمگسار  که  غم  هر  آید   مبارك 
دهد  یار  دیار  نسیم  و  زلف  بوى   که 

 ) 93-92 : صصهمان(                               
چراکه عقل در عالم   ست،یعقل قابل درك ن  ي معتقد است که حال عارفان و محبوبان حضرت حق، برا  ي ردسهرو

. «و بباید دانست:  دینما  ي ندارد تا بتواند در آن باره اظهارنظر  یگاهیجا  بیشهادت صاحب نظر است و در عالم غ
آنکه عقل موکّل است بر عالم شهادت. و بهر    زکه به عقل، ادراك مقام محبوبان خاص و احوال ایشان نتوان کرد. ا

 :راه نتواند برد به حضرت عزّت الّا به مجرّد وجود، و زهره ندارد که گرد شهود گردد، بیت
جــا ــد  آـن رســ و  ـت در  جــا  ـک قــل  ـع ى  وـئ ـت  کــه 

ــد ــن ــوی ازو   گ ــر  ــرت ب کســــى  ــر  ه ــاى  ــن  ث
 

رسد   تو  در  ما  عقل  که  بود  زشت   خود 
که آنى  از  برتر  رسد  تو  تو  در   » ثنا 

 )94 : صهمان(                                        
را تنها با   یاله ریمس ن یشود و ایقائل نم  یوسلوك عرفانریعقل در س  ي برا یگاهیعرفا، جا گریهمچون د ي سهرورد

 .داندیم سر ی مرکب عشق م
 
 رسالۀ عقل و عشق، مرصاد العباد-
 ۀ و مرتب   گاهیدربارة جا  یش مباحث مفصل یاست که در آثار عرفان  ي قرن هفتم هجر   ي از عرفا  ي راز  نیالدنجم  خیش

گوهر عشق توسط خداوند در روز الست در نهاد آدم قرار داده   ب،یعارف اد  نی عشق و محبت آورده است. از نظر ا
دلها ابتدا به   ن یتخم عشق در زمرا با خودش دارد. «  رگوه  ن یا  ا،یدن  نید به اوانسان قبل از ور  نیشده است، بنابرا

 . ) 6 مرصادالعباد: ص( «الستُ بِربّکُم» انداختند» خطاب ي دستکار
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ــق  مــا عشـ ـمى  و  ـــیر  ـخوردـیم   شـ ـهم  ــا  ب  ـتو 
مـا  نى کـه  ــت  اســ این  جـاى  چـه  غلطم   نى 
 

عشق  کردیم  با  خو  طفولیت  در   تو 
عشق پروردیم   با  بهم  ازل  در   تو 

 )24 : صهمان(                                     
معتقد است ابتدا خداوند به انسان محبتش را نشان داده است و   ي دهندة آن است که رازمطلب نشان  نیا  البته

ابتدا سخن از محبت خداوند به    حبّونه»یو    حبّهمی«  ۀ یدر آ  ز یسپس انسان محبت نموده است. چنانکه در قرآن ن
کس زهره سابق نبودى بر «یحبونه» هیچ  «یحبهم»شوند. «اگر  ی م  يست و بعد از آن بندگان عاشِق وبندگانش ا

باز شد» انبساط «یحبهم»  از  این رشته  ب24  : ص(همان  نداشتى که الف محبت زدى. سر  البته  و   نی).  عاشق 
 دوگانگى نیست. «به حقیقت میان عاشق و معشوق بیگانگى و ستین یدوگانگ ای یگانگ یمعشوق ب
 جامه تویى و بن جامه ما  سر /نیست تو مایى ما تو  بیگانگیى

فتنه این حدیث از اشارت «فاحببت ان اعرف»    ۀرا تار «یحبّهم» آمد و پود «یحبّونه». سررشت  عشق  ۀجام  بلک
 . ) 27 : ص(همان برخاست و لیکن، سامان سخن گفتن با لبها نیست»

رود و هرگاه که عقل وارد یم   ي که عشق بساطش را پهن کند، عقل به کنارعشق و عقل نزاع است. هر جا    نیب
خواهد که دربارة معشوقش صحبت کند، اما نور حضرت معشوق  یخزد. عشق میم  ي اشود، عشق به گوشه  دانیم

و مخالفت است، هرگز با یکدیگر   ازعتسوزاند. «میان محبت و عقل منیکند و عبارت و عقل را می م  یتجل   ي الحظه
 : ازند، بهر منزل که محبت رخت اندازد عقل خانه پردازد، هرکجا عقل خانه گیرد، محبت کرانه گیرد. شعرنس

ــق غــارت  عشـــ عــقــل  کــرد  و   آمــد 
ــرك عشــــق  ت اســــت  ــى  ــم ــج ــى  ع  دان

آرد  خــواســـــتیــمــ عــبــارت  در   کــه 
ــور ــه  نـــ ــانـــ زبـــ او  زد رخ   اى 

 

بشارت   این  بر  بجان  تو  دل   اى 
غارت  نیست  عجیب  ترك   کز 
استعارت به  او  رخ   وصف 
عبارت» هم  بسوخت  عقل   هم 

 .) 34 : ص(همان                                     
اند، شده دهیآفر ي ااند، آنها بگونهبهرهیاست که فرشتگان از عشق ب نیدر ا انیمالئکه با آدم یاصل ي از تفاوتها یکی

نهاده شده است   عتیاما در اسنان عشق به ود  ست،ین  ي که خداوند را پرستش کنند و در وجود آنها از عشق خبر
دهد از سر عشق به یپرستش را انجام م  نیاگر ا  نیبنابرا  ست،خداوند، مختار ا  دنینپرست  ای  دنی پرست   نیو انسان ب

تَْعلَمُونَ». شما چه دانید گفت: «إِنِّی أَعْلَمُ ما ال  یخدواند است. «الطاف الوهیّت و حکمت ربوبیّت بسرّ مالیکه فروم
 که ما را با این مشتى خاك از ازل تا ابد چه کارها در پیش است؟

 کارى است که تا ابد مرا در پیش است / است که از ازل مرا در سر بود عشقى
 نشین حظایر قدسید، از گرمروان خرابات زاهدان صومعهنبوده است. شما خشک  که شما را سروکار با عشق  معذورید

 . ) 40 : ص(همان چه خبر دارید، سالمتیان را از ذوق حالوت مالمتیان چه چاشنى؟»  عشق
عشق بر انسان   قیراه ازطر  نیبلکه ا  ابد،یرا در  یتواند اسرار الهینم  یحال هر عقل آلوده به هوا و هوس  نیع  در

هواست   ةادراك هر عقل که آلود  قیال  یمعان   نیاست، و ا  اریرا اسرار بس  انینوایپرده ب  نیا  ریشود. «در زی گشاده م
بزرگ است از اسرار مکنون غیب که جز دیده اهل غیب بر   ى نباشد، و بیشتر خلق طامات پندارند، و هریک را سرّ

 اند زبان الالن هم مادر الالن داند. بیتآن نیفتد، که گفته
 )18 : صان» (همصدباره زیادت به عدم باز شدم/  آواز شدمتو هم با غم عشق تا
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 گیري نتیجه
عقل داراي مراتب مختلفی است که از نظر عرفا، تنها آن جنبه از عقل که به امور جزئی و دنیایی توجه میکند و  

اندیش است، براي رساندن سالک به معبود، ناقص و ضعیف است و بلکه از نظر برخی از ایشان، این جنبه از  معاش
هاي تکاملی عقل که مراتبی همچون اي روحانی و سلوکی است. اما جنبههعقل مانع از پیشرفت سالک در عقبه

عقل هیوالنی، عقل بالفعل، عقل بالملکه و عقل بالمستفاد و عقل قدسی را طی میکند و در نهایت با عقل دهم یا  
به وصال،  فعال اتصال پیدا میکند، هیچگونه تعارضی با مرکب عشق ندارند، بلکه همسو با آن، براي رساندن سالک 

یاري مینماید. منتها اصطالحاتی همچون عقل هیوالنی، بالفعل و... که در حکمت مشاء و اشراق مطرح میشود، در  
زبان عرفا با این اصطالحات مطرح نشده است، بلکه این مراتب عقل، مورد تحسین و تمجید ایشان قرار گرفته است 

ه مرتبۀ مرادي و شیخی محسوب میگردد. براي نمونه  و حتی در مواردي جزو شرایط اصلی سلوك یا رسیدن ب
شرط   نیدر تصوف داشته باشد، سوم  ) ي (مرادی  خیاحراز مقام ش  ي برا  دیکه فرد با  یطیشرا  انیدر بالدین رازي  نجم

داند، چراکه عقل سبب یبرابر م  یعقل را با چهار فرشته مقرّب اله  بایز  ي ر یدر تعب  ینسف  نیزالدیعزو    داندیرا عقل م
عقل با    نی) و همچنلی (اسراف  کندی) است و انسان را از باد غرور و غفلت، آگاه ملیکائی(مي  ) و روزلیجبرئ  (=  علم

موارد مختلف دیگري نیز که در متن مقاله به آنها   ).لیعزرائ  (=  در واقع روح آن را قبض کرده است  ،یفهم مطلب
هاي روحانی و متعالی عقل اشاره دارند، اند، همه به جنبهپرداخته شده است و عرفا به تمجید و تکریم عقل پرداخته

طلب دنیوي. بنابراین عرفا هیچگونه تعارض و تقابلی بین این جنبه از عقل با مرکب  اندیش و عافیتنه عقل معاش
 عشق نمیبینند و هر دو را براي رسیدن سالک به وصال الهی مهم و ضروري میشمارند. 

 
 نویسندگان  مشارکت

  دانـشگاه مازندران انـسانی  علوم  و  ادبیات دانـشکده  در  مـصوب  فارـسی ادبیات و زبان  دکتراي  دوره رـساله از مقاله این
تخراج ده اـس ت ـش تی  .  اـس ن پور آالـش ین حـس اله این راهنماییآقاي دکتر حـس ته عهده بر  را رـس حیح  و داـش در تـص

  و  هاداده  گردآوري  در رـساله  این  پژوهـشگر عنوان به ـسلمان رحیمی  آقاي .  اندمقاله و کمک در نگارش نقش داـشته
آقاي دکتر علی اکبر باقري خلیلی و آقاي دکتر . و دـستیابی به نتیجه تحقیق ایفاي نقش کردند نهایی متن  تنظیم

ــیاوش حق ــاور  نقش ،در نگارش آن  کمک  با نیز جوسـ ــتند. پژوهش این  انمشـ  تحلیل  نهایت  در  را برعهده داشـ
 .است بوده  پژوهشگر چهار هر  مشارکت و تالش حاصل مقاله  محتواي 

 
 قدردانی  و تشکر

که در انجام این تحقیق از نظرات آنها بهره بردم،   مازندرانهاي تمام استادان محترم دانشگاه  بدین وسیله از حمایت
هایم را در نگارش این مقاله بکار بردم، کمال  و همچنین سالها از محضرشان کسب فیض کردم و ماحصل آموخته

 تشکر و قدردانی را دارم.
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 
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 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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