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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 alMahjoub 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 'بهu'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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هدف و زمینه :دو موضوع بسیار مهمی كه همیشه با چالشهای فراوانی در بین صاحبنظران و
محققان حوزۀ پژوهشهای عرفانی روبرو بوده است ،رابطۀ عقل و عشق از دیدگاه عرفاست .با
توجه به تعاریف و نظریات مختلفی كه دربارۀ این دو نیروی خدادادی است ،كدامیک از این دو،
انسان را به سعادت و لقای الهی میرسانند .آیا در این مسیر نسبتبه یکدیگر برتری دارند؟ اینکه
عارفِ شاعری همچون مولوی پای استداللیون را چوبین میداند و یا عطار نیشابوری عقل را برای
طی طریق در مسیر خداوند ،طفلی بشیر میشمارد و غالباً عرفا عقل را ذم میکنند ،و از طرف
دیگر همین عرفا از گوهری به نام عشق سخنپردازی میکنند و آن را مركبی توانا برای رسیدن
به خداوند میدانند ،موضوعاتی است كه ضرورت بحث در باب آن را ضروری میسازد.
روش مطالعه :این پژوه

با روش گزدآوری اطالعات كتابخانهای و به طریق توصیفی-

تحلیلی-تطبیقی نگاشته شده است .در بخ پردازش تحلیلی موضوع ،ابتدا به نظر عرفا دربارۀ
عقل پرداخته شده و در بخ بعدی نظر ایشان را دربارۀ عشق تحلیل و بررسی شده است.
یافتهها :در متون منثور عرفانی نیز در این باره بحث مفصل شده است .كشفالمحجوب با دقت
هرچه تمامتر به نظریات اختالفی عرفا در این رابطه پرداخته است و رسالۀ قشیریه فصلی از
كتاب را به این موضوع اختصاص داده است .البته كسانی همچون نجمالدین رازی ،بهاء ولد و
سهروردی هركدام رسالهای جداگانه در این باب نگاشتهاند.
نتیجهگیری :عقیدۀ نویسندگان بر این است كه عقل دارای مراتب مختلفی است كه عرفا تنها
آن جنبه از عقل جزئینگر و معاشاندی را كه عافیتطلب است ،در تقابل با عشق میدانند و
جنبۀ روحانی عقل كه میتواند با عقل فعال در ارتباط باشد و زمینۀ پیشرفت سالک را فراهم
آورد ،هیچگونه تعارضی با عشق ندارد ،بلکه با مركب عشق هماهنگ و همسو است.
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مقدمه
دو موضوع بسیار مهمی كه همیشه با چالشهای فراوانی در بین صاحبنظران و محققان حوزۀ پژوهشهای عرفانی
روبرو بوده است ،رابطۀ عقل و عشق از دیدگاه عرفاست .ابتدا تعریف مختصری از این دو واژه ذكر میشود .عقل
ازحیث لغوی « خرد و دان و دریافت یا دریافت صفات اشیاء از حسن و قبح و كمال و نقصان و خیر و شر ،یا
علم به مطلق امور بسبب قولی كه ممیز قبیح از حسن است» (لغتنامه ،دهخدا :ذیل واژه) و به معنای «هوش،
شعور ذاتی ،فهم» (فرهنگ لغت ،معین :ذیل واژه) آورده شده است .عشق نیز به معنی «از حد درگذشتن
دوستی ،شیفتگی ،شیفتن ،مهربانی ،دلشدگی» (لغتنامه ،دهخدا :ذیل واژه) و «به حد افراط دوست داشتن،
دوستی مفرط ،محبت تام» (فرهنگ لغت ،معین :ذیل واژه) آمده است .البته معانی كه برای این دو واژه در
فرهنگهای مختلف عربی از جمله اقرب الموارد ،منتهی األرب ،غیاث اللغات ،آنندراج و ...آمده است ،بسیار فراوان
و مفصل است كه در اینجا مد نظر نیست و بیشتر معنای اصطالحی این دو واژه كاربرد دارد.
شیخ شهابالدین سهروردی ،از عرفای قرن ششم ،ریشۀ این كلمه را برگرفته از گیاه عشقه میداند كه ابتدا ریشۀ
خودش را در زمین محکم میکند ،سرس با پیچیدن در اطراف درختی كه همنشین شده است ،او را آنچنان
تحت فشار میگذارد تا در نهایت هیچ حیاتی در رگهای درخت باقی نمیماند و خشک میشود« .عشق را از عشقه
گرفتهاند ،و عشقه گیاهی است كه در باغ پدید آید درین درخت ،اول بیخ در زمینی سخت كند پس سر برآورد و
خود را در درخت میریچد و همچنان میرود تا جمله درخت را فراگیرد و چنان در شکنجه كند كه نم در میان
درخت نماند و هر غذا كه بواسطۀ آب و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد تا آنگاه كه درخت خشک شود»
(عقل سرخ ،پورنامداریان :ص .)88
«عشق نزد اهل سلوک بذل همه چیز و تحمل همه چیز است .و گفتهاند عشق آخر مرتبۀ محبت است ،و محبت
اول درجۀ عشق است .و گفتهاند عشق عبارت است از افراط محبت و شدت آن .و گفتهاند آتشی است كه در دل
افروخته شود تا هر جز محبوب است ،بسوزاند» (موسوعه كشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،تهانوی :ص .)1012
البته این واژه در قرون اولیه كمتر بکار بره شده و بجای آن از كلمۀ محبت استفاه میشده است؛ «چنین بنظر
میرسد كه این پرهیز تنها بسبب تداول بیشتر كلمۀ محبت نسبتبه كلمۀ عشق و وجود مشتقات آن در قرآن و
حدیث نبوده ،بلکه علت دیگر آن بار عاطفی مالیمتر كلمۀ محبت در قیاس با كلمۀ عشق بوده است كه رعایت
احتیاط و امکان تبرّی و گریز از خطرهای احتمالی را بیشتر ممکن میکرده است» (دیدار با سیمرغ ،پورنامداریان:
ص .)21
«عقل نوری است در دل كه حق و باطل بوسیلۀ آن شناخته شود .و گفتهاند قوهای است برای نفس ناطقه .عقل
چیزی است كه بوسیلۀ آن حقایق اشیا را میتوان درک كرد» (التعریفات ،جرجانی :ص  .)133در این پژوه
سعی شده به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود:
ا .عقل چیست و عشق كدام است؟
 .2چرا عقل مذموم است و عشق ممدوح؟
 .3آیا عقل و عشقی كه در متون عرفانی دربارۀ آنها بحث شده است ،با هم تعارض دارند و چگونه؟
 .4تطور تاریخی مفهوم عقل و عشق و تقابل آنها چگونه است؟
 .5با توجه به سخنان عرفا ،نظر ایشان دربارۀ این دو قوّۀ انسانی ،برای طی مراتب عرفانی چیست؟
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ضرورت و سابقۀ پژوهش
با توجه به تعاریف و نظریات مختلفی كه دربارۀ این دو نیروی خدادادی است ،كدامیک از این دو ،انسان را به
سعادت و لقای الهی میرسانند .آیا در این مسیر نسبت به یکدیگر برتری دارند؟ اینکه عارفِ شاعری همچون
مولوی پای استداللیون را چوبین میداند و یا عطار نیشابوری عقل را برای طی طریق در مسیر خداوند ،طفلی
بشیر میشمارد و غالباً عرفا عقل را ذم میکنند ،و از طرف دیگر همین عرفا از گوهری به نام عشق سخنپردازی
میکنند و آن را مركبی توانا برای رسیدن به خداوند میدانند ،موضوعاتی است كه ضرورت بحث در باب آن را
ضروری میسازد .گرچه در این باره مقالهها و حتی كتبی نگاشته شده است ،هنوز جای دارد كه در یک نگاه
تاریخی و فرایندی این موضوع كاویده گردد و جریان شکلگیری و تحول آن نشان داده شود.
دربارۀ موضوع عقل و عشق كتابهایی نوشته شده است ،كه برخی از آنها به یکی از موضوعات بتنهایی پراختهاند و
برخی هر دو م وضوع و تقابل و تعارض بین آنها را با یکدیگر مقایسه كردهاند .دربارۀ كتاب و مقاالتی كه بطور
مستقل دربارۀ عشق از منظر عرفا نگاشته شده است برای نمونه میتوان به عهشق الههی از بنیهامین آبراهاموف،
عشق در سه مکتب از علی كریمیان صیقالنی ،سخن عشق از علیاصغر حلبهی ،عهشق و عرفهان از دیدگاه ابن
عربی از محمود محمود الغراب و منطق عشق عرفانی از علیقلی بیانی اشاره كرد .جالل ستاری نیز در كتاب عشق
صوفیانه سعی كرده است به جنبههای مختلف این موضوع برردازد ،اما ازآنجاكه موضوع كتاب تنها عشق صوفیانه
و عرفانی است به تعارض آن با عقل نررداختهاند .از جمله كتابهایی كه به رابطۀ عقل و عشق پرداختهاند ،میتوان
به كتاب دفتر عقل و آیت عشق از دكتر غالمحسین دینانی اشاره كرد .البته برخی كتابهایی كه ایشان برای نمونه
انتخاب كرده اند ،جزو ادب عرفانی محسوب نمیشوند و بیشتر به جنبۀ عقالنی در این كتب توجه داشتهاند،
همچون شاهنامۀ فردوسی و كتب ناصرخسرو .كتاب دیگری كه بصورت موردی به پژوه در این باره پرداخته
است ،عقل و عشق در منظر ابوحامد غزالی نگاشتۀ سها بهنوی و نصیری است؛ این كتاب كه در  98صفحه
تنظیم شده است ،با تعریف لغوی دو واژۀ عقل و عشق مطلب را آغاز میکند .سرس با تعریف اصطالحی این دو
واژه از منظر قرآن ،فالسفه ،متکلمان و عرفا ،موضوع را بخوبی تبیین میکند .ایشان در نهایت به بررسی آرای
غزالی دربارۀ عقل و عشق میرردازد .پراكندگی آثار غزالی در طول حیات باعث شده وی در برخی كتب بطور
كامل متأثر از آرای فالسفه باشد و در برخی دیگر به اشاعره نزدیکتر باشد و در آثاری همچون مشکاۀ األنوار و
معراج السالکین همچون متصوفه جلوه كند .از نظر این دانشمند بزرگ ،انسان برای عروج به ملکوت اعلی عالوهبر
عقل به بال دیگری به نام عشق نیز نیاز دارد.
در زمینۀ مقاالت نیز پژوهشهایی بصورت موردی انجام شده است كه به بررسی رابطۀ عقل و عشق در اثر یا آثار
یک فرد پرداخته است .برای نمونه میتوان به مقالۀ «عقل و عشق در بیان افالطون حکیم و مالی روم» نوشتۀ
طوبی كرمانی اشاره كرد .در این مقاله به بررسی تطبیقی آرای افالطون و مولوی دربارۀ عقل و عشق پرداخته
شده است .نویسنده مقاله را به دو بخ تقسیم نموده است .در بخ اول به آن جنبه از تصور مولوی از عشق
كه با آرای افالطون همخوانی دارد ،پرداخته است .این مشابهتها در آرای این دو دانشمند بدین ترتیب است:
مصلحتبین نبودن عشق ،عشق به زیبایی ،عشق بعنوان یکی از اصول اتحاد و فنا ،عشق بعنوان یکی از اصول
تکوین عالم .در بخ بعدی با آوردن مقدمهای دربارۀ نظر حکما و عرفا دربارۀ عشق ،به این نتیجه میرسد كه با
توجه به دو كتاب فدروس و مهمانی كه از تألیفات افالطون است ،از نظر این حکیم یونانی عشق مقامی ارجمند
دارد ،اما همدوش حکمت است و به بیانی بهتر ،عشق و حکمت مکمّل هم و دو روی مختلف كوش و سلوک
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آدمی برای رسیدن به حقیقتند« .نسبشناسی عقل و عشق در معرفت شهودی با رویکرد قرآنی روایی» عنوان
مقالۀ دیگری است كه رستمینسب با همکاران آن را نگاشتهاند .نویسندگان در این مقاله كوشیدهاند معرفت
شهودی را بعنوان بهترین نوع شناخت معرفی كنند .برای رسیدن به معرفت شهودی انسان به دو ابزار عقل و
عشق نیاز دارد .در همین راستا نویسندگان مقاله از رسالۀ عقل و عشق نجمالدین رازی ،سخنان ابنعربی ،مولوی
و سهروردی بهرههای فراوان بردهاند .گرچه براساس این كتب ،عشق بر عقل چیرگی دارد و راه معرفت شهودی
ازطریق عقل میسر نیست ،اما نویسندگان معتقدند فحوای سخن عرفا حکایت از ابزار بودن عشق در این مسیر
است .نادر ابراهیمی و منصور نیکپناه در مقالهای با عنوان «سنج و سازش نقل ،عقل و عشق در هرم معرفتی
موالنا» بیان میکنند كه از نظر مولوی شکل هندسی معرفت دینی دارای سه ضلع است كه عبارتند از :قرآن،
برهان (عقل) و عشق .به نظر نویسندگان این مقالۀ مولوی ضلع قرآن را بر دیگر اضالع مسلط میداند و عقل باید
دربرابر آموزههای انبیا كه قادر به درک آنها نمیباشد ،مثل مسائل مربوط به معاد و مراحل زندگی اخروی تسلیم
بوده و به همۀ آنها ایمان بیاورد .ایشان بعد از این مقدمه به بررسی این اضالع سهگانه میرردازند .همچنانکه
مشاهده میشود هیچکدام از پژوهشها سیر تاریخی این موضوع را در متون منثور عرفانی فارسی بررسی نکردهاند.
با توجه به مهم بودن موضوع عقل و عشق در زمینۀ مسائل عرفانی ،بررسی صاحبنظران و مؤلفان متون عرفانی
در این باره ،بسیار مهم و ضروری است .ازآنجاكه 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
فالسفه ،كه سردمدار علوم عقلی محسوب میشوند ،عقل را شریفترین موجودات میدانند و عرفا كه داعیهدار
عرفان و علوم كشفی و ذوقی هستند ،عقل را برای طی مسیر عرفان ،محدود و ناتوان میشمارند و درعوض برای
رسیدن به حق ،مركب عشق را پیشنهاد میکنند« .عشق حقیقی خدا وقتی بالفعل میشود كه جذابیت عقل
شکسته شده و انفصال فائق آید» (طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن عربی ،چیتیک :ص  .)441ویلیام چیتیک
به كدام جنبه از عقل اشاره دارد ،كه با شکستن آن ،عشق حقیقی به خدا بالفعل میشود؟ در ادامه به تحلیل نظر
عرفا در بین كتب عرفانی دربارۀ عقل میرردازیم.
رسالۀ قشیریه (ابوالقاسم قشیری)«زیناالسالم ابوالقاسم عبدالکریمبن هوازن ...از اكابر علما و كتّاب و شعرا و متصوفۀ قرن پنجم هجری است كه در
ربیعاالول سال  386ق در ناحیۀ استوا متولد گردیده است» (مقدمۀ رسالۀ قشیریه ،فروزانفر :صص  .)12-11او از
جمله صوفیانی است كه هم در بیان مسائل تصوف و هم در نقل قول سخنان این گروه ،كتاب دارد .رسالۀ قشیریه
موضوعات مختلفِ تصوف از توبه و مجاهده گرفته تا احکام و آداب سفر را بررسی كرده است .وی ضمن توضیح و
تبین این مسائل ،اقوال مختلف صوفیان نامدار را به فراخور موضوع ،نقل كرده است .او نقل قولهای فراوانی از
عرفای نامدار آورده است كه عقل را راهنما و دلیل راه میدانند« .ابوطیّب مراغى همىگوید خرد را دلیلها است و
حکمت را اشاره ،...عقل راه نماید و حکمت اشاره كند» (رسالۀ قشیریه :ص  .)90عقل اشتباهات وهم را آشکار
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میکند تا انسان را به خطا نیندازد« .ابوعلی رودباری گوید هرچه وهم گوید چنین است ،عقل دلیل فرانماید كی
به خالف آن است» (همان :ص .)95
قشیری معتقد است با انجام گناهان چشم عقل كور میشود و نمیتواند اسرار الهی را دریافت كند .او مکان عقل را
در دل میداند« .و خداوند سبحانه و تعالى به داوود علیه السّالم وحى كرد كه قوم خوی را بترسان و بیم كن از
خوردن شهوات دنیا كه دلها كه در شهوت دنیا بسته بود ،عقل آن دل ،از من محجوب بود» (همان :ص .)229
چنانکه مشاهده میشود وی تنها عقل سلیم را در نظر میگیرد وگرنه چه بسا كه عقل از راه راست نیز منحرف
شود .او در این مطالب همان عقل سلیم را كه شایستگی دریافت معانی روحانی پیدا كرده است ،مد نظر دارد.
«گفتم یا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد ،عقل چیست؟ گفت بازایستادن از معصیتها و حریص بودن بر
طاعت خداى» (همان :ص .)539
البته قشیری مثل دیگر عرفا معتقد است عقل از شناخت خدواند عاجز است و نمیتواند آن را وصف كند« .و عقل
او را درنیابد» (همان :ص )516؛ «ذات او یک چیز است كه با هیچ چیز نماند از آفریدهها ...اندر وهم صورت
نبندد و به عقل تقدیر نتوان كرد» (همان :ص « .)22و هم جنید گوید كه عقل عقال چون به نهایت رسد در
توحید ،به حیرت ادا كند» (همان :ص  .)541او در حاالت عرفانی نیز جایگاهی برای عقل قائل نمیشود؛ برای
مثال یکی از حاالت عرفانی در مرتبۀ «محو» قرار گرفتن است كه قشیری معتقد است در این مرحله دیگر نه
حسی بکار میآید و نه عقلی تعقل میکند « .چون غلبه محو را بود ،نه علم بود و نه فهم بود و نه عقل بود و نه
حس بود» (همان :ص  .)102نویسنده قول یکی از صوفیان را نقل میکند كه سه نوع روزه برای روح و عقل و
جسم قائل است ،روزۀ عقل را مخالفت با هوای نفس میداند« .روزه بر سه گونه باشد ،روزه روح بود به كوتاهى
امل ،و روزه عقل بود به مخالفت هوا و روزه نفس بود بازایستادن از طعام و محارمها» (همان :ص  .)75یکی دیگر
از پیران عارف ،زكات عقل را درازی اندوه میداند« .بر هر چیزی زكات است و زكات عقل درازی اندوه بود»
(همان :ص .)271
كشفالمجوب (هجویری)این عارف بزرگ « احتماالً در اواخر قرن چهارم در شهر غزنه چشم به جهان گشوده است و دوران كودكی و
نوجوانی را در جالب و هجویر -از محالت غزنه -میان خانوداهای محترم و پرهیزگار گذارنده و زیر نظر و تربیت
پدرش شیخ عثمان بن ابی علی نشئت یافته است» (مقدمۀ كشفالمحجوب ،ژوكوفسکی :ص « .)5در طریقت از
مسلک جنیدیه پیروی میکرد و صحو را فناگاه مردان میدانست و آن را بر سکر كه بازیچۀ كودكان است ،ترجیح
میداد» (همان :ص  .)6وی دربارۀ عقل مسائلی را مطرح میکند كه به نظر تازه است .هنگامی كه سخن از كرامات
عرفا میشود ،یکی از ابزار سنج و تشخیص كرامات واقعی از دروغین را عقل میداند« .بدانک چون حجّت عقل
ثابت شد بر صحّت كرامات و دلیل بر ثبوت آن قایم شد ،باید تا دلیل كتابى نیز ترا معلوم گردد» (كشف-
المحجوب :ص  .)290بنابراین هجویری اعتقاد دارد عقل جزو منابعی است كه صحت و سقم كرامات را میفهمد و
این نشان از ارزش عقل در نظر وی دارد ،هرچند كه آن را كافی نمیداند و دلیل از كتاب و سنت را نیز در كنار
عقل معتبر می شمارد تا هر سه با كمک هم سره را از ناسره مشخص كنند .در واقع وی عقل را ابزاری سنجشی
میداند كه میتواند استدالل كند و نظر دهد« .بحمداهلل تعالی كی خداوند ما را از بدعت و خطر محفوظ گردانید و
عقل داد تا بدان نظر و استدالل كردیم» (همان :ص .)339
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وی اقوال گروههای مختلف دربارۀ عقل و نسبت آن را با معرفت بررسی میکند .از نظر گروهی معرفت به عقل
است .او این نظر باطل میداند ،چراكه كفار نیز عقل دارند ،اما كافرند و كودكانی كه عقلی ندارند ،اما مؤمن
محسوب میشوند« .و جز عاقل را بدو معرفت روا نباشد و باطلست این قول به دیوانگانى كه اندر دار اسالمند كه
حکمشان حکم معرفت و به كودكانى كه عاقل نباشند و حکمشان حکم ایمان بود ،اگر معرفت به عقل بودى
ایشان را چون عقل نیست حکم معرفت نبودى و كافران را كه عقل است حکم كفر» (همان :ص  .)343او عقل را
علت معرفت نمیداند ،چراكه اگر اینطور بود ،هر عاقلی ،عارف بود« .اگر عقل معرفت را علّت بودى بایستى تا هر
كه عاقل بودى عارف بودى و همه بىعقالن جاهالن بودندى» (همانجا) .اهل سنت و جماعت معتقدند كه عقل،
«علت» معرفت نیست ،بلکه «سبب» است ،چراكه علت حقیقی خداوند است .هجویری با این نظر موافق است.
«به نزدیک اهل سنّت و جماعت صحّت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت است ،نه علّت آن؛ كى علّت آن جز
محض عنایت و لطف مشیّت خداوند نیست عمّت نعماؤ( ».همانجا).
خداوند تن را آفرید و آن را بوسیلۀ جان زنده كرد و جان را نیز خودش زنده نگه میدارد .بنابراین عقلی كه
نمیتواند حتی تن را زنده نگه دارد ،چگونه میتواند دل را زنده كند« .پس خداوند -تعالی -تن را بیافرید و حوالت
زندگانی آن به جان كرد و دل را بیافرید و حوالت زندگانی آن به خود كرد .پس چون عقل و رایت را قدرت زنده
كردن تن نباشد ،محال باشد كه دل را زنده كند» (همان :ص  .)344هجویری برای عقل در حد ابزاری سنجشی
احترام قائل میشود و جایگاه آن را محفوظ میداند ،اما هنگامی كه سخن معرفت و طریق عرفانی میشود،
جایگاهی برای وی نمیبیند و این كار را موكول به عنایت و نظر خداوند میداند .او با آوردن سخنی از ابوالحسن
نوری سخن را در ذهن مخاطب محکمتر میکند« .و ابولحسن نوری گوید ،رضی اهلل عنه :ال دلیلَ عَلی اهللِ سِواهُ،
اِنّما العلمُ یُطلبُ لِأداءِ الخِدمه .جز او دلیل دلها نیست به معرفت خود ،علم ادای خدمت را طلبند ،نه صحت
معرفت را» (همان :ص .)345
انس التائبین ،كنوز الحکمه (شیخ احمد جام)احمد جام نامقی ملقب به ژنده پیل از عرفای قرن پنج و ششم است .او معاصر غزالی ،عینالقضات همدانی و
سنایی غزنوی بود و كراماتی به وی نسبت دادهاند .از آثارش كه همه به پارسی بوده ،انس التائبین ،سراج
السائرین ،فتوح القلوب و مفتاح النجاۀ را نام بردهاند .وی دربارۀ عقل مطالب مفیدی دارد كه در ادامه به آن
میرردازیم.
از نظر شیخ جام عقل موهبتی ارزشمند از جانب خداوند و اولین مخلوقِ وی است و هیچ كاری بدون بهرهگیری
از عقل به هدف درست نمیرسد« .بدان كه اول همۀ چیزها عقل است و عقل مایۀ همه دانشهاست و بی عقل
هیچ كار راست نیاید .همه چیزها را به علم حاجت است و علم را به عقل حاجت است» (انس التائبین :ص .)19
چنانکه شیخ ژنده پیل بیان كرده است هر چیزی به علم محتاج است و علم به عقل محتاج .عقل ،مشاور و
همنشین معرفت است و معرفت بدون عقل ،به جایی نمیرسد« .عقل هم شکل و ندیم معرفت است و پایبند
نیکوییهاست ...معرفت بی پایبندِ عقل بس مقامی نکند( ».همان :ص  .)21او عقل را همچون فرمانروایی میداند
كه اگر بر انسان مسلط باشد ،عالوه بر اینکه فرد را از هواهای نفسانی محفوظ میدارد ،الهاماتی را نیز كه به
شخص میشود ،از دسترس شیطان و نفس به دور میدارد تا در جای خودش به بار نشیند« .هركه را عقل امیر
است و هوا اسیر ،آن فرشته كه ملهم است آب میب رد به زمین الهام و كشت و باغ و بوستان ،و هرچه میخواهد
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میکارد» (كنوزالحکمه :ص  .)17شیخ جام با آوردن روایتی جایگاه عقل را بیشتر باال میبرد« .پس گفت :یا محمّد!
به درستى كه خداى عزّ و جلّ مرا به تو فرستاد به سه هدیه؛ اختیار كن از آن هرچه خواهى .پس گفت رسول
اللّه (ص) :آن سه هدیه چیست؟ جبرئیل گفت :آن «عقل» ،و «ایمان» است ،و «شرم» است .پس رسول اللّه
(ص) «عقل» را اختیار كرد؛ پس «شرم» گفت مر ایمان را كه به درستى كه اختیار كرد عقل را .پس گفت ایمان
مر شرم را كه :تو برو! كه به درستى كه خداوند من مرا فرموده است كه تو جدا مباش از عقل یک چشم زخم.
پس حیا مر ایمان را گفت كه :تو میخواهى كه باشى بازو؟ ایمان گفت آرى .پس حیا فرا ایمان گفت :به درستى
كه آفریدگار من مرا امر كرده است كه :تو از ایمان جدا مباش یک چشم زخم .پس هر سه جمع آمدند در دل
پیغمبر (ص)» (همان :ص  .)159البته وی به این نکته نیز اشاره میکند كه اگر كسی از این نعمت خدادادی
برخوردار باشد ،اما از آن استفاده نکند و خودش را در مسیر هوا و هوس بیندازد ،مستوجب عقاب و خذالن
خواهد بود« .عقل نیکو چیزى است؛ امّا به حقیقت میباید دانست كه هركه خداى عزّوجلّ او را عاقل آفرید،
نردوان بال و محنت دو جهان فرا بام وى نهاد؛ زیراكه هیچ دیوانه و معتوه ناعاقل در دوزخ نشود ،و به هیچ سؤال
معاتب و معاقب نیستند» (همان :ص .)52
شیخ جام با اینکه برای عقل این مرتبه و منزلت را قائل است ،هنگامی كه سخن از عوالم عرفانی میشود ،او را در
این مسیر سرهساالری بی نمیداند و فرماندهی را از آن «معرفت» میداند كه با نور «هدایت» این مسیر را برای
عقل روشن میسازد تا در مسیر درست حركت كند« .در این علم جز به علم معرفت ،و نور هدایت راه نتوان برد؛ و
هركه نه بر طریق معرفت و نور هدایت ،بدین طریق بیرون شود به جز در گمراهى نیفتد .امّا هركه را در این
طریق «معرفت» امیر است ،و «نور هدایت» دلیل است ،و «علم» سر شحنه است ،و «عقل» سرهساالر است،
میتواند بدینطریق در رود ،و جستجوى این بکند ،امّا اگر این چهار چیز باز و یار نیست ،آن به كه گرد این
طریق نگردد» (همان :ص .)94
كتاب المعارف (بهاءولد)یکی از كتابهایی كه دربارۀ عقل و عشق مطالب فراوانی دارد و درعینحال از سرچشمههای اصلی تفکر جاللالدین
مولوی محسوب میگردد ،كتاب معارف بهاءولد است .پدر مولوی در این كتاب به جایگاه عقل در مراتب مختلف
میرردازد .وی معتقد است عقل عقالی عالم از مسیر عرفان بویی نبرده است« .عقل عقالی همه عالم ازین راه و
ازین عالم ما بویى نبردند» (معارف ،بهاءولد ،ج :1ص  .)7در این مسیر ،عقل هرچه فکر میکند ،خیالی بی
نیست و همان خیال هم همچون هالل ماهی است كه در این دریای عظیم دست و پا میزند و از روح مدد
میگیرد« .درین عالم همه خیال عقل چون هالل روشن میبینم كه موج میزنند با دستها و پایها و مدد میگیرند از
عالم روح» (همان :ص  .)22البته وی در ارزش و مرتبت عقل در جای دیگر حق مطلب را ادا كرده است .او عقل
را همچون فرشتهای میداند كه خداوند به انسان عطا كرده است تا دربرابر نفس كه همان شیطان درونی است ،به
مقابله برخیزد .هر كس كه عقل بر نفس پیروز شود ،سعادتمند خواهد شد« .اكنون بدانک در آدم و آدمى هم
ملکى مركّب شده است و آن عقلست و هم شیطانى مركّب شده است و آن نفس است و شیطان در نفس
خویشتن متمرّدست مگر بر سبیل ندرت منقاد شود كه اسلم شیطانى؛ مگر این عقل همان فرشته است و این
نفس همان شیطانست ...اگر شجاعالدّین عقل غالب آید نفس لولى باش لوندشکل هر جانشین یاوهرو را اسیر كند
و چون مغلوب عقل شود آزادش كند و مقام بهشت گردد» (همان :ص « .)81نفسی و عقلی است در یک خانه
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جمع شدهاند و ازدواجی هست میان ایشان؛ ای عقل! به فرمان نفس مشو و داروش مده تا هالک شود» (همان،
ج :2ص .)94
بهاءولد در موارد متعددی عقل را به حضرت جبرئیل تشبیه میکند و آن را بصورت اضافۀ تشبیهی«جبرئیل عقل»
میآورد« .در لوح محفوظ تنت مدّت عمر ترا ثبت كردهاند چنانک جبرئیل عقلت هر روز در مصلحتى و در
تدبیریست اینکه میگویى بیندیشم كه این كار چه مصلحت دارد و این مصلحت چه روى دهد مرا آن اندیشه از
تدبیر و مصلحت عقل است در تو و آن آن است كه جبرئیل عقلت به نزد لوح حافظۀ خود میرود كه اللّه همه كار
ترا و مدت عمر ترا بر لوح او ثبت كرده است و هر روز همان قدر كه جبرئیل عقلت را حاجت آید مىاندیشد
مصلحتى را یعنى این جبرئیل عقلت چشم درنهاده باشد به لوح حافظه كه از هر مصلحتى چه پدید آید و چه
روى نماید آنقدر كه پدید آمد آن فرمان را به عالم تن تو برساند» (همان ،ج :1ص  .)165از این تشبیهی كه
بهاءولد برای عقل بکار میبرد ،میتوان به عظمت و منزلت عقل در نزد این عارف پی برد .جبرئیل یکی از چهار
فرشتۀ مقرب الهی است كه مسئول وحی الهی به پیامران بوده است و او چیزی جز مطالب صحیح و الهی منتقل
نمیکند ،بنابراین عقل سلیم نیز از دیدگاه بهاءولد همچون جبرئیل است كه راه درست را به فرد نشان میدهد و
هیچگاه وی را به راه باطل نمیخواند .یکی از نشانههای دیگر دربارۀ این موضوع كه در كتاب معارف بسیار بچشم
میخورد ،آوردن صفت تمیز برای عقل یا آن دو را با واو عطف در كنار یکدیگر آوردن است كه باز نشان میدهد كه
بهاءولد قدرت تشخیص درست از غلط برای عقل قائل است و آن را بطور ناخودگاه در كنار واژۀ عقل تکرار میکند
(برای نمونه ر .ک معارف ،ص265 ،230 ،228 ،172و« .)....عقل از بهر تمیز میان نیکی و بدیست» (همان :ص
.)270
او نعمت عقل را حجتی برای روح در مقابل نفس میداند ،چراكه نفس با وجود عقل كه تمییزدهندۀ راه خوب از
بد است ،دیگر نباید به خطا رود« .روح چو از عالم علوی آمد ،گوهر عقل با او همراه كردند ،تا او را حجت بود بر
نفس و به وی حقها ثابت كند و نفس را ملزم كند و با خود ببرد» (همان :ص  .)284او با تمام این توصیفات زیبا
و منزلت با عظمتی كه برای عقل قائل میشود ،هنگامی كه سخن از عرفان و مسیر راه عشق میشود ،برای وی
جایگاهی نمیبیند« .عارف آن كس است كه بزرگی خداوندی بر وی چنان مستولی بود ،كه تصرّف عقل خود در
اوامر و نواهی اهلل نیارد ...كار انبیا عقلی نیست ،شرابی است كه روح پیمانه اوست و عقل دیوانۀ اوست» (همان:
ص .)347
عوارف المعارف (سهروردی)«شیخ شهاب الدین سهروردی (ابوحفص عمربن محمد) صاحب عوارف المعارف و رشف النصایح و اعالم الهدی،
در رجب  539در سهرورد زنجان متولد شده و در سنۀ  632وفات كرده است .او یکی از معروفترین و بزرگترین
عرفای ایران بشمار است» (تاریخ تصوف در اسالم ،غنی :ص .)437
سهروردی در كتاب عوارف المعارف در كنار بررسی مسائل مختلف تصوف ،به موضوع عقل و جایگاه آن در بدن
آدمی پرداخته است .وی اختالف صاحبنظران را دربارۀ مکان عقل در بدن آدمی ،ناشی از ندیدن عقل بر یک
قانون و من میداند .آنجا كه عقل به كارهای خوب تشویق میکند ،جایگاه در دل است و آنگاه كه محرّک
افعال بد است ،مکان در دماغ است« .بعضى گفتهاند محلّ عقل دماغ است ،بعضى گفتهاند دل است و اختالف
ایشان بدان سبب است كه عقل را بر یک نسق و قانون نمیبینند .وقتى او را بینند كه محرّض كارهاى نیک است
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و وقتى وى را میبینند كه مقوّى كارهاى بد است .و دل و دماغ نسبتى دارند بدین هر دو صفت؛ چون او را
محرّض طاعت بینند ،گویند مسکن او دل است .و چون او را مقوّى عصیان و عقوق بینند ،گویند مسکن او دماغ
است» (عوارفالمعارف :ص  .)174او همچون عزالدین كاشانی عقل را مفسر و زبان روح میداند «بباید دانست كه
عقل زبان روح است و ترجمان بصیرت» (همان :ص  .)175سهروردی این قول را قبول ندارد كه میگویند هر كه
علم ندارد ،عقل ندارد ،بلکه عقل را ابزاری برای شناخت و رسیدن به علم میداند« .بعضى گفتهاند عقل از جمله
علوم است ،هر كس كه از علم خالى باشد ،او را نگویند مردى عاقل است .و این قول ضعیف است» (همان :ص
 .)176او در ادامه ضمن تأكید بر اینکه عقل ترجمان روح است ،بیان میکند كه عقل اگر به انوار روحی كه به وی
می رسد ،توجه و اطاعت كند ،به راه راست رفته است و اگر مخالف اوامر و نواهی عمل كند ،راه به خطاست.
«عقل چیزى است كه بدان ادراک علوم كنند .بر این تقریر ،عقل لسان روح باشد .فیضى از روح به نور عقل
میر سد ،شکل علوم در او پیدا شود [بر مثال لوح ،كه شکل مکتوب در او پیدا شود] و این عقل ،یکبار مستقیم
باشد و مدبّر اوامر باشد و یکبار كژ شود و مایل نفس و مناهى شود» (همان :ص  .)176بنابراین سهروردی مرتبۀ
عقل را پایینتر از روح میداند.
البته وی با تمام ارزشهایی كه برای عقل قائل میشود ،آن را در مسیر عرفان و ادراک درجۀ عارفان و محبوبانِ
حضرت حق ناتوان میداند و تنها برای عالم شهادت مفید میشمرد« .بباید دانست كه به عقل ،ادراک مقام
محبوبان خاص و احوال ایشان نتوان كرد .از بهر آنکه عقل موكّل است بر عالم شهادت ،و راه نتواند برد به حضرت
عزّت الّا به مجرّد وجود ،و زهره ندارد كه گرد شهود گردد .بیت
آنجا كه توئى عقل كجا در تو رسد خود زشت بود كه عقل ما در تو رسد» (همان :ص .)94
 رسالۀ عقل و عشق ،مرصادالعباد (نجمالدین رازی)شیخ نجمالدین رازی از عرفای قرن هفتم است كه آثار فراوانی در زمینۀ مسائل عرفانی به فارسی و عربی نگاشته
است .یکی از ویژگیهای برجستۀ آثار وی ،نویسندگی ماهرانه و ادبی است .او دربارۀ عقل مطالب تازه و جدیدی
مطرح میکند كه در ادامه به آنها میرردازیم.
با اینکه اكثر عرفا در مسیر سیروسلوک عرفانی ،جایگاهی برای عقل قائل نمیشوند و او را در این راه ،محدود و
ناتوان میدانند ،شیخ نجمالدین یکی از ویژگیهای سالک را برخوردار بودن از صفت عقل میداند .او معتقد است كه
سالک بعد از اینکه تعلقات را كنار نهاد ،برای اینکه بتواند به فرمانهای مرشدش عمل كند ،باید بیست صفت در
وی باشد .او شانزدهمین صفت را عقل میداند كه سالک بوسیلۀ آن حركات حساب شده و به فرمان شیخ پی
میرود« .شانزدهم عقل است ،باید كه به تصرّف عقل حركات او مضبوط باشد ،تا حركتی بر خالف رضای شیخ و
فرمان و روش او ،ازو در وجود نیاید» (مرصادالعباد :صص  .)262-261او در بیان شرایطی كه فرد باید برای احراز
مقام شیخی (مرادی) در تصوف داشته باشد ،سومین شرط را عقل میداند« .سیم عقل است ،باید كه با عقل دینى
عقل معاش دنیاوى به كمال دارد ،تا در تربیت مرید به شرایط شیخوخیت قیام تواند نمود( ».همان :ص .)125
تا قالب و نفس آدمی به كمال نرسند ،دل كه محل عقل است ،شایستگی پذیرش نور عقل را پیدا نمیکند« .تا
قالب و نفس به كمال نرسند دل كه محلّ عقل و معدن ایمان و نظرگاه حقّ است شایستگى آن نگیرد كه مظهر
نور عقل و ایمان و نظر حق گردد» (همان :ص  .)92از نظر وی عقل عنصری ارزشمند و الهی است كه در دل هر
كسی نزول نمیکند .نکتۀ جالب توجه این است كه رازی محل عقل را در دل میداند .او عقل را یکی از صفات روح
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میداند كه در دل نزول میکند« .فیض روح به دل به صفت می رسد ،و صفت روح دل را حیات و علم و عقل
میبخشد تا دل مدرک آن میشود ،همچنانک نور آفتاب كه صفت اوست فیضان كند در خانهاى ،آن خانه از
فیضان نور آفتاب منور شود ،و در خانه نورى ظاهر گردد ،خانه موصوف شود به صفت آفتاب در نورانیّت» (همان:
ص  .)98او در یک تقسیمبندی دل را دارای ش طور (بطن) میداند كه به این ترتیب است :صدر ،قلب ،شغاف،
فؤاد ،حبهالقلب ،سویدا .او جایگاه عقل را در طور دوم یعنی قلب میداند« .و طور دوم را از دل قلب خوانند ،و آن
محلّ نور عقل است كه «فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها» (همان :ص .)101
شیخ نجمالدین به غیر از عقل به قوای دیگری نیز معتقد است و آنها را برتر و واالتر از عقل میداند ،بگونهای كه
دست عقل به آنها نمیرسد و آنها دل ،روح و سر هستند« .وراى عقل آالتى دیگرست انسان را هزار باره از عقل
شریفتر ،چون دل حقیقى و سر و روح و خفى ،و به عقل ادراک این آالت نتوان كرد و آن را پرورش به عقل نتوان
داد» (همان :ص  .)103شیخ نجمالدین بدن انسان را به كشوری تشبیه میکند كه پادشاه آن دل است و وزیرش
عقل است و عشق همچون داروغهای است« .سلطان عشق را به شحنگى فرودارند ،و وزیر عقل را به بوّابى بر در
دل نشانند» (همان :ص « .)106وزیر پادشاه را به مثابت عقل است دل را ،چنانک دل را از عقلى كامل ناگزیر
است ،تا به مشاورت او در ممالک بدن تصرّف كند و مصالح كلى و جزوى بدین رعایت كند ،پادشاه را از وزیرى
عالم عادل منصف متمیّز ...ناگزیرست ،كه در جمله احوال در خصوص و عموم با او مشاورت كند ،و جملگى اركان
دولت و نوّاب حضرت و عامه رعیّت را مراجعت با او بود ...چون وزیر چنین بود پادشاه به فراغت و رفاهیت به
جهانگیرى و آنچ شرایط و آداب سلطنت است مشغول تواند بود ،و الّا پادشاه را چون به جهاندارى و احکام
وزارت قیام باید نمود ،از جهانگیرى و شرائط و ناموس سلطنت بازماند ،و احوال مملکت و رعیّت مختلّ شود»
(همان :ص .)224
البته وی عقل را از شناخت ذات و صفات خداوند ناتوان میداند و میگوید هرچه كه عقل دربارۀ ذات و صفات
حضرت حق بگوید ،خدواند از آنها منزه است« .با او (عقل) در معرفت ذات و صفات بارى جلّ جالله مشورت باید
كرد ،و هرچه ادراک او بدان رسد و فهم او دریابد از ذات و صفات بارى جل جالله ،بدانک حضرت عزّت از آن
منزّه است و به خالف آن است كه عقل ادراک كنه ذات و صفات او كند» (همان :ص  .)29گاهی اوقات صفاتِ
جالل ،تاریکی مطلق است ،حال صفت خداوند كه نور است چگونه با تاریکی جمع میشود و جمع بین دو ضد از
نظر عقل محال است ،در صورتی كه در عالم عرفان وجود دارد« .انوار صفات جمال مشرق است نه محرق ،و انوار
صفات جالل محرق است نه مشرق ،و هر فهم و عقل ادراک این معانى نکند ،بلکه گاه بود كه نور صفاتِ جالل،
ظلمانىِ صِرف بود ،و عقل چگونه فهم كند نور ظلمانى ،كه عقل «الجمع بین الضدّین» محال شناسد» (همان :ص
.)153
شیخ نجمالدین معتقد است كه عقل باید دربرابر اوامر و نواهی شریعت ،تسلیم باشد و آنها كه میگویند ما به
كمک عقلمان به تهذیب اخالق میرردازیم و به شرع نیازی نداریم ،در گمراهی و ضاللت گرفتار خواهند شد.
«چون ما تهذیب اخالق به نظر عقل حاصل كنیم ما را به شرع و انبیا چه حاجت باشد؟ شیطان ایشان را ازین
مزلّه به دوزخ برد ،نور ایمان حقیقى نداشتند ،تا بازبینند كه از حجاب طبع به طبع بیرون نتوان آمد .كه اگر
كسى هزار سال به نظر عقل خوی نفس را ریاضت فرماید ،تا در نفس هزار گونه صفا و بینایى و روشنایى پدید
آید ،و بعضى حجب صفات بشرى برخیزد؛ این جمله تقویت حجاب طبع دهد ،و كدورت و نابینایى حقیقى زیادت
كند ،زیراكه چون پی ازین صفا و بینایى نداشت طالب آن بود ،و میدانست كه در كدورت و نابینایى است؛
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اكنون كه قدرت اثر صفا و بینایى در نفس بازیافت ،پندارد صفا و بینایى حقیقى است از طلب فروماند ،و آن پندار
حجابى معظمتر از جمله حجب شود ،و در نابینایى حقیقى بیفزاید» (همان :ص .)185
انسان الکامل ،كشفالحقایق ،حقایق التنزیل (نسفی)«شیخ عزیزالدین محمد نسفی خوارزمی ،یکی از بزرگترین عارفان و از چیرهدستترین نثرنویسان زبان پارسی در
سدۀ هفتم هجری بوده است» (احوال عارفان و طریقههای عرفانی ،حلبی :ص  .)399او كتابهای متعدد و
گرانبهایی در زمینۀ مسائل عرفانی نگاشته است كه از جمله میتوان به این آثار اشاره كرد .االنسان الکامل ،زبدۀ
الحقایق ،بیان التنزیل ،كشف الحقایق و . ...ازآنجاكه «از اواخر سدۀ ششم هجری به بعد فلسفه و كالم و مباحث
عقلی در آثار و مؤلّفات صوفیه نفوذ یافت» (همان :ص  ،)401در آثار نسفی نیز شاهد تأمالت فلسفی یک عارف
در مباحث گوناگون اعتقادی هستیم ،بطوریکه هركس از حال و روزگار نسفی اطالعی نداشته باشد با خواندن آثار
وی احساس میکند كه وی یک فیلسوف بوده است .در ادامه به برخی نظریات وی كه بیشتر با زبانی صوفیانه ،نه
نگاهی حکیمانه ،دربارۀ عقل نگاشته شده است ،میرردازیم.
عزیزالدین نسفی در تعبیری زیبا عقل را با چهار فرشتۀ مقرّب الهی برابر میداند ،چراكه عقل سبب علم (=
جبرئیل) و روزی (میکائیل) است و انسان را از باد غرور و غفلت ،آگاه میکند (اسرافیل) و همچنین عقل با فهم
مطلبی ،در واقع روح آن را قبض كرده است (= عزرائیل)« .ای دروی ! بدان كه عقل است كه جبرئیل است ،زیرا
سبب علم تو عقل است و عقل است كه میکائیل است ،زیرا كه سبب رزق تو عقل است و عقل است كه اسرافیل
است ،زیراكه عقل است كه به یک نفخه تو را از غرور و خیال فرومیراند و به یک نفخۀ دیگر تو را به حقایق و
معانی زنده میگرداند و عقل است كه عزرائیل است ،زیراكه عقل است كه قابض ارواح است ،از جهت آنکه هر وقت
چیزی را چنان كه آن چیز است دانستی ،جان آن چیز را قبض كردی» (انسان كامل ،نسفی :ص .)95
نسفی خلیفۀ خدا را در عالم صغیر عقل میداند و انسانِ متصف به صفتِ عقل را خلیفه خدا در عالم كبیر بر
میشمرد .به هر حال از نظر وی عقل در هر دو عالم صغیر و كبیر ،ارزشمند و متمایزكننده است« .ای دروی ! در
عالم صغیر عقل خلیفۀ خدای است و در عالم كبیر انسان عاقل خلیفۀ خدای است» (همان :ص  .)186وی در
ادامه میگوید كه خداوند به عقل خطاب می کند كه خودت و صفات و افعالت را بشناس تا مرا بشناسی« .چون
عقل به خالفت بنشست ،خطاب آمد كه ای عقل ،خود را بشناس و صفات و افعال خود را بدان تا مرا و صفات و
افعال مرا بشناسی» (همانجا) .این سخن یادآور سخن حضرت علی (ع) است كه میفرمایند« :مَن عَرَفَ نفسَه فقد
عرف ربَّه» (غررالحکم ،آمدی :ص .)558
غذای عقل ،دانستن و آموختن است و غذای جسم ،همین غذاهای مادی و دنیایی است« .بدان كه طعام و شراب
هر چیز سزاوار آن چیز باشد ،و لذت و راحت هر چیز در چیزی باشد كه مناسب حال آن چیز بود .چنانکه لذت و
راحت عقل در دانستن و آموختن علم و حکمت است و لذت و راحت جسم در غذاهای بدنی است» (انسان كامل،
نسفی :ص  .)191عقل همچون حضرت سلیمان است كه زبان مرغان را میفهمد و انسانها همچون مرغها هستند
كه بواسطۀ همین عقل زبان یکدیگر را فهم میکنند« .عقل كه سلیمان است ،زبان مرغان میداند و جمله با وی در
سخنانند ،زبان همه را فهم كند و حکمت خدا را در همه درمییابد و به این سبب در لذت و راحت میباشد .ای
دروی ! هر فردی از افراد موجودات مرغیند ،جمله به این سلیمان در سخنند ...زبان همه را فهم كند و و حکمت
همه را دریابد» (همان :صص  .)192-191نکتهای كه در اینجا به آن برمیخوریم این است كه علم بدون عقل
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قابل تحصیل نیست و تا عقلی در كار نباشد ،علمی بدست نمیآید ،چنانکه شیخ احمد جام نیز میگوید كه «عقل
عقال چون ماه است ،همچنانکه ماه و ستاره نور از آفتاب گیرند ،علم نور از عقل گیرد» (كنوزالحکمه :ص .)48
همانطوركه اشاره كردیم در قرن ششم ،عرفا تحت تأثیر مطالب فلسفی بودند و بحث در این موضوعات رواج
داشت .نسفی نیز در كتاب انسان كامل بکرّات به نقل آرای ایشان میرردازد .عقل اول از ذات باریتعالی صادر
شده است و از عقل اول ،عقل دوم و نفس اول و فلک اول صادر شده است و این سلسله مراتب تا عقل دهم و
نفس نهم و فلک نهم همچنان ادامه دارد« .اهل حکمت می گویند كه از ذات بارى تعالى و تقدّس یک جوهر بی
صادر نشد و نام آن جوهر عقل اول است .و عقل جوهرى بسیط است و قابل تجزى و تقسیم نیست .پس از بارى
تعالى كه احد حقیقى است احد حقیقى صادر شد ،و آن عقل اول است .باقى آبا و امّهات از عقل اول صادر شدند،
از جهت آنکه درین عقل اول كه احد حقیقى است ،به اضافات و اعتبارات كثرت پیدا آمد ،یعنى نظر به ذات عقل
و نظر به علّت عقل  ،و نظر به رابطه كه میان علّت و معلول است ،به این سه نظر در عقل اوّل سه اعتبار پیدا آمد،
و به هر اعتبارى از عقل اوّل چیزى صادر شد ،عقلى و نفسى و فلکى .همچنین از هر عقلى عقلى و نفسى و فلکى
صادر میشد ،تا بعد از عقل اوّل نه عقل و نه نفس و نه فلک پیدا آمدند» (انسالتائبین :ص .)126
عشق
رسالۀ قشیریهقشیری در رسالۀ قشیریه مسائل و مبانی تصوف را بررسی كرده است و با نقل قول از بزرگان این مکتب،
سخنان را مستند نموده است .او باب چهل نهم كتاب را به موضوع محبت اختصاص داده است .در آنجا بحث
مفصلی نیز دربارۀ عشق و رابطۀ آن با محبت و تشابهات و تفاوتهای آنها میکند .وی محبتی را كه از حد خودش
بیشتر شود ،عشق مینامد و این قول را از ابوعلی رودباری نقل میکند« .عشق آن بود كه در محبت از حد
درگذرد( ».رسالۀ قشیریه :ص .)582
او از اینکه رابطۀ بین بنده و خداوند را عشق بنامد ،احتراز میکند و آن را با عبارت محبت جایگزین مینماید.
« حق تعالى را وصف نکنند بدانکه از حدّ درگذرد ،پس [او را] به عشق وصف نکنند و اگر جمله دوستى خلق همه
به یک شخص دهند ،به استحقاق قدر حق سبحانه نرسد ،پس نگویند كه بنده از حدّ درگذشت [در محبّت حق
تعالى و حق تعالى را وصف نکنند به عشق و بنده را نیز در صفت او تعالى وصف نکنند به عشق] ،پس نشاید
وصف كردن حق به عشق بنده را و نه بنده را به عشق حق ،به هیچ وجه روا نباشد» (همان :ص .)582
قشیری عشق را تنها در ارتباط بنده با خداوند محدود نمیکند ،بلکه آن را عنصری میداند كه ممکن است برای
هر فردی نسبتبه فردی دیگر پی بیاید؛ البته منظور او از عشق ،هوس نیست ،بلکه عاشق شدن حقیقی و دل
باختن كامل است .او حکایتی را در این زمینه نقل میکند كه جوانی عاشق با خواندن بیتی با این مضمون كه
عشقِ بدون مرگ ،خیری در آن نیست ،خودش را از بام به پایین پرت میکند« .گویند روز عیدى جوانى بیرون
آمد و مردمان ایستاده ،وى این بیت همىگفت .شعر
من مات عشقا فلیمت هکذا ال خیر فى عشق بال موت
و خویشتن از بامى بزرگ بیفکند و بمرد( ».همان :ص  .)588حکایتی دیگر نیز به این ترتیب است كه فردی
عاشق برای وداع با معشوق میرود .یک چشم گریه میکند و چشم دیگرش این فراق را نظاره میکند .فرد
عاشق تا هشتاد و چهار سال آن چشمی را كه نگاه كرده بود ،میبندد تا مجازات كرده باشد« .حکایت كنند كه
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یکى از هند به كسى عاشق شد ،آنكس به سفر میشد ،این به وداع او بیرون رفت ،یک چشم او بر فراق آن
دوست بگریست و یک چشم نگریست هشتاد و چهار سال عقوبت كرد بدان كه برهم نهاد كه چرا در فراق
دوست وى نگریست» (همانجا).
كشفالمحجوبهجویری در كتاب كشفالمحجوب در فصلی مستقل به موضوع عشق پرداخته است .همچنانکه روش او در این
كتاب است ،وی با آوردن نظریات گروههای مختلف و بررسی دقیق آنها ،موضوع را بخوبی تببین میکند .این بحث
همیشه بین عرفا بوده است كه آیا تعبیر عشق را دربارۀ رابطۀ خداوند با بندگان میتوان بکار برد یا خیر.
هجویری با بیان این مطلب بحث را شروع میکند« .اندر عشق مشایخ را سخن بسیارست؛ گروهى از آن طایفه
آن بر حقّ روا داشته اند ،امّا از حقّ تعالى روا نباشد و گفتند كى عشق صفت منع باشد از محبوب خود و بنده
ممنوعست از حقّ و حقّ تعالى ممنوع نیست؛ پس عشق بنده را بر وى جائز بود و از وى روا نباشد و باز گروهى
گفتند كه بر حقّ تعالى بنده را عشق روا نباشد ،از آنچ عشق تجاوز حدّ بود و خداوند تعالى محدود نیست»
(كشفالمحجوب :صص  .)401-400وی به تفاوت ظریفی كه بین عشق و محبت وجود دارد ،اشاره میکند و از
قول گروهی نقل میکند كه عشق هیچگاه بصورت كامل محقق نمیشود ،چرا الزمۀ آن ،ادارک كامل ذات حق
است ،درصورتیکه این ادراک هیچگاه رخ نمی دهد ،چرا كه ذات حق نامحدود است؛ اما محبت رخ میدهد.
«متاخّران گفتند عشق اندر دو جهان درست نیاید الّا بر طلب ادراک ذات و ذات حقّ تعالى مدرک نیست؛ و
محبّت با صفت درست آید باید كه عشق درست نیاید بر وى» (همانجا) .عشق جز با دیدن به وقوع نمیریوندد و
ازآنجاكه خداوند را نمیتوان دید ،عشق نیز امکانپذیر نمیشود و محبت كه شنیدنی است امکان بوجود آمدن
هست« .و نیز گویند كه عشق جز به معاینه صورت نگیرد و محبّت به سمع روا باشد ،چون آن نظرى بود بر حقّ
روا نباشد كه اندر دنیا كس وى را نبیند  ،چون این خبرى بود .هر یک دعوى كردند كه اندر خطاب همه یکسانند
پس حقّ تعالى به ذات مدرک و محسوس نیست تا خلق را با وى عشق درست آید و به صفات و افعال محسن و
مکرم اولیا را محبّت درست آید» (همانجا).
انسالتائبین ،كنوز الحکمهشیخ احمد جام كه از عرفای قرن ششم است و تألیفاتی در زمینۀ مسائل عرفانی و اخالقی دارد ،در یکی از
معروفترین كتابهای كه انسالتائبین نام دارد ،یک باب مستقل را به موضوع عشق و عاشقی اختصاص داده است.
موضوع باب سیوسوم كتاب چنین است «میررسند كه عشق چیست؟ و عاشق كیست؟ و شاید كه كسی گوید بر
حق عاشقم یا نی؟» .چنانکه از عنوان این باب برمیآید ،شیخ در این بخ به موضوع عشق و عاشق و اینکه
عشق بر خداوند مجاز است یا نه ،پرداخته است .همین كه شیخ یک فصل مستقل از مهمترین تألیفات را به
موضوع عشق اختصاص داده است ،نشاندهندۀ اهمیت و منزلت این موضوع در نزد وی است .او ابتدا راه عشق را
از راه شهوت جدا میکند و میگوید« :اگر كسی عشق و عاشقی چنین میداند كه مردی بر زنی یا بر غالمی یا بر
چیزی كه شهوت او خواهد ،عاشق شود ،البته كه نشاید؛ این چنین عشق و عاشقی به كفر نزدیکتر باشد از آنکه
به ایمان» (انسالتائبین :ص .)209
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هرچندكه در قرآن كلمۀ «عشق» نیامده است ،اما در احادیث از این كلمه فراوان استفاده شده است« .اگر گوید
كه اسم عشق در قرآن نیست ،گویم كه روا باشد كه در قرآن نباشد ،اما در اخبار صحیح بسیار است اسم عشق و
عاشقی ...قالَ رسول اهلل یَقولُ اهلل تبارک و تَعالی :اِذا كانَ الغالِبُ عَلی عَبدی اإلشتغالُ بی جَعَلتُ نَعیمَه وَ لِذّتهُ فی
ذِكری؛ عَشِقَنی وَ عَشِقته و َ رَفَعتُ الحِجاب فیما بَینی و بینُهُ مِثاالً كانَّ بینَ عینِهِ؛ اولئکَ البُدالء حقّاً .اولئک
كالمُهم كالمِ األنبیاء...پارسی خبر چنین باشد كه رسول گفت كه خدای میگوید كه چون غالب گردد بر بندۀ من
محبت من ،مشغول كند همگیِ خود را به من ،من نیز كنم لذت و نعمت او را در ذكر خوی ؛ تا او عاشق من
گردد و من عاشق او .و برارم همۀ حجابهایی كه بین من و اوست ،گویی كه من در پی چشم اویم( »...همان:
ص .)210
او ریشۀ این كلمه را برگرفته از گیاه عشقه میداند كه بر گرد هر درختی كه درآید یا آن را خشک میکند یا به
شکل خودش درمیآورد« .بدان كه عشق را از عشقه گرفتهاند ...آن گیاهی است كه كس نبیند كه از كجا برآید و
كی برآید .آن وقت بینند كه بر سر درخت رسیده باشد و درخت را به صفت خوی گردانیده ...یا درخت را
خشک كند و یا داغ خوی بر وی نهد كه هرگز از داغ وی خالی نباشد .عشق را از این عشقه گرفتهاند و عشقه
این گیاه است كه بر هرچه آویزد ،او را از صفت خوی بگرداند» (همان :ص .)212
شیخ جام مرتبۀ عاشقان را برابر نمیداند و ایشان را به ثروتمندان تشبیه میکند ،كه هرچند ثروتمند هستند ،اما
تفاوت ثروتشان بسیار است« .مثل عشق و عاشقی چون مثل توانگران است .كس بود كه بر دویست درم اسم
توانگری یاود ...و كس بود كه بر صد هزار گوهر اسم توانگری دارد .در نام یکیند ،اما مینگر تا از یک توانگر تا به
دیگری چند فرق است .عاشقان هم چنینند .از عاشقی تا عاشقی بسیار تفاوت است» (همانجا) .در دوستی با حق
مراتب مختلفی وجود دارد كه به ترتیب چنین است .اول ارادت ،دوم مهر ،سوم شوق ،چهارم خلّت و پنجم
محبت .حال فرد هركدام از این منازل را كه با موفقیت طی كند ،درجۀ عشقِ او ارزش بیشتری دارد و همچون
همان افراد ثروتمند است كه برخی ده درم ثروت دارند و بعضی هزار گوهر« .دوستی حق سبحانه و تعالی بر چند
روی است .اول ارداتی پیدا آید ،آن گاه آن ارادت مهر گردد ،و آن مهر عشق گردد .كس باشد كه در این درجه
پای باز كند و از آنجا فراتر نیاید تا به در مرگ .و آن عشق همچون توانگری باشد كه بر دویست درم اسم
توانگری یافته باشد ،و كس بود كه مهر وی شوق گردد و آنجا عشق پیدا آید ،و كس بود كه شوق وی والیت
گردد و آنجا عشق پیدا آید ،و كس بود كه والیت وی خلّت گردد و آنجا عشق پیدا آید ،و كس بود كه خلّت وی
محبت گردد و آنجا عشق پیدا آید .و این هر پنج كه یاد كرده آمد ،همه بر مقدار عقل ایشان گردد» (همانجا).
شیخ احمد جام معتقد است كه عشق در صورتی تحقق پیدا میکند كه بتواند در عقل تصرف كند ،بنابراین هرچه
عقل كمتر باشد ،فرد زودتر عاشق میشود .چنانکه عقالی بزرگ كمتر عاشق میشوند« .هركه را عقل اندكتر باشد،
زودتر عاشق گردد ،اما عشق وی فراخورد عقل وی باشد ...تا دوستی مرد در عقل او تصرف نکند ،و تا محبت وی
بر عقل زور نکند ،مرد عاشق نشود» (همانجا)« .چون عقل كمال دارد ،محبت در آن تصرف نتواند كرد ،و آن را از
جای نتواند جنباند .از آن است كه علما و فقها و كسانی را كه عقل تمامتر باشد ،عشق كمتر باشد» (همان :ص
 .)213به همین دلیل است كه پیامبر اسالم در مقام محبت بود ،نه عشق .زیرا عقل وی كامل بود و عشق این
توانایی را نداشت كه در آن تصرف كند « .رسول را محبّت به كمال بود ،نه عشق .از آن بود كه عقل او كامل بود.
چون بی قرار گشتی ،عقل كامل بندِ او گشتیو او را نگه داشتی» (همان :ص  .)214البته وی در ادامه كسی را كه
به درجۀ محبت رسیده باشد و در عین حال در كمالِ عقل باشد ،از درجۀ عاشق باالتر میشمارد« .رسول را كمالِ

 / 208سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ بهمن  ،1400دوره  ،14شماره پیاپی  ،69صص 193-215

عقل بود ،از آن بود كه محبت او عشق نگشت كه عقل او را لنگر گشته بود .محبت با كمالِ عقل زیادت از درجۀ
عشق باشد» (همان :ص .)216
وی عشق را همچون دریایی میداند كه عمق پیدا نیست و كرانهای ندارد .هركسی نمیتواند وارد این بحر عظیم
شود و هر شناگری یارای شنا كردن در آن را ندارد« .عشق دریایی عظیم است كه كس به كرانۀ آن نرسد ،و
قعری دارد كه هرچیزی در قعر آن جای نگیرد ،و آبی دارد كه هركس از آن شربتی نتواند خورد ،و هر ملّاحی در
آنجا كشتی نتواند راند ،و هر غوّاصی از او درّ بر نتواند آورد ،و هر جانور در آنجا زندگانی نتواند كرد» (همان :ص
 .)218سالکان راه حق همچون قربانیانی در پیشگاه معبود هستند كه برای كباب شدن باید با آت ِ عشق آمیخته
شوند ،وگرنه شایستگی قربانی شدن در راه معشوق را پیدا نمیکنند« .مَثَل دوستان خدای عز و جل مثَل قربان
است و مثَل عشق چون آت است؛ اگرچه قربان نیکو باشد ،تا به آت بریان نکنی ،پی ملوک نتوان برد.
همچنین همه دل عزیزان عزیز است و به كارد مجاهدت قربان كرده اند و لیکن هرچه به آت عشق بریان
نکردهاند ،خوان ملوک را نشاید» (همانجا).
كتابالمعارفبهاءولد ،پدر جاللالدین مولوی ،از عرفای قرن ششم و هفتم كه در كتاب معارف ،مطالب ارزشمندی دربارۀ عشق
و ویژگیها و منزلت آن نگاشته شده است .وی كسی را عاشق میداند كه از همه چیز ترک تعلق كرده باشد و هیچ
چیزی را برای خودش نخواهد .او غایت دوستی و محبت را عشق میداند و عبادت و طاعت را نمونۀ بارزی از
عشق به خداوند میشمارد« .پرست و عبادت نهایت عشق است و غایت دوستى است هرچه كم از آنست آن را
محبّت و عشق اندک گویند اى اللّه من همه را از خود محو میکنم تا همه عشق ترا ثابت كنم» (معارف بهاءولد،
ج :ص  .)30او عشق به اهلل را باعث نظم در كارها و موزون شدن افعال میداند« .اكنون من مر دوستى اللّه را
باشم تا همه حركات من پسندیده شود؛ چون عشق اللّه مىآید ،همه حركات من موزون میشود» (همان :ص
 .)33او به دیگران نیز توصیه می کند تا با خداوند دوست شوند ،تا حركاتشان موزون و پسندیده شود« .مر دوستى
اللّه را باش تا همه حركات تو پسندیده شود ،چون عشق آمد و محبّت آمد حركات تو موزون شود» (همان :ص
.)105
بهاءولد مقصود تمام صُور هستی را عشق میداند و هركه در او عشق بیشتری باشد ،بنیۀ قویتری دارد« .این همه
صور در هر دو جهان مر بنده را آن گرمى و عشق و رغبت و محبّت آمد ،پس مقصود از صور احسان اللّه آن
گرمى و عشق و رغبت و محبّت دادن آمد از اللّه و وجود بنده آن گرمیست و عشق است و محبّت است و مزه
است و هركه را آن مزه و رغبت و محبّت و عشق بیشتر ،وجود او قویتر» (همان :ص .)68
او در بیانی لطیف و با نگاهی عارفانه تمام اجزای بدن را عاشق اهلل میداند كه با كمال میل و رغبت از او اطاعت
میکنند« .اى اجزاى من همه عاشق زار اللّهاید و از عشق اللّه همه فرمان بردارید به طوع و رغبت» (همان :ص
 .)111او متالشی شدن كوه طور را در داستان حضرت موسی (ع) ،ناشی از عشق كوه طور به اهلل میداند« .باطن
كوه طور چو از اللّه واقف شد ،از عشق پارهپاره شد» (همان :ص  .)140و میگوید حال اگر باطن انسان نیز عاشق
اهلل شود ،تمام وجودش در معشوق فانی خواهد شد« .اگر باطن تو نیز سرهسره بنگرد واقف شود و واله شود»
(همانجا) .او كسی را كه از كیفیت و چگونگی عشق سؤال میکند ،بیبهره از عشق میداند و معتقد است كه هزاران
انبیا در این راه سر دادهاند .انسان عاشق اندیشهای از رسوایی ندارد« .عشق آنست كه از رسوایى بىخبر است.
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پس علم اللّه عشق است كه هیچ بىكار نیست و هیچ رنج نیست كُلَّ یَوْم هُوَ فِی شَأْن .اگر گویند كه عشق
چیست و یا بر چه چیزست ،گویم بدانک چندین هزار انبیا علیهم السالم تن خود در عشق سرها درباختند .هركه
چگونگى طلبد از عشق ،بىمزه شود .هركه بحث كند از عشق و محبّت ،هرگز آن مزه نیابد كه میان عاشق و
معشوق بود» (همان :ص .)144
او عشق را دوسویه میداند ،به این ترتیب كه روی معشوق را سرخ میکند و روی عاشق را زرد مینماید و هركه در
دل عشق اهلل را داشته باشد ،هیچ عشق دیگری در دل نتواند راه داد« .معشوق رخسارهافروز بود .عشق رخسارۀ
معشوق را سرخ میکند و رخسارۀ عاشق را زرد میکند .باز اسم و مسمّى هر دو یکى است؛ یعنى چو اسم اللّه را
میبینى اللّه را دیده باشى اكنون چون من یگانگى محبّت را و عشق را دیدم كه چگونه است پس غیر محبّت اللّه
و عشق (اللّه) اندیشه كار دیگر و از آن كسى دیگر در دل نیارم» (همان :ص .)173
عوارف المعارفسهروردی ،كه از عرفای قرن ششم و هفتم است ،تألیفات فراوانی از خودش بجای گذاشته است .از جملۀ این آثار
میتوان به اعالم الهدی و عقیده اهل التقی ،جذب القلوب الی مواصلۀ المحبوب ،رشف النصایح الیمانیه و كشف
الفضایح الیونانیه ،فتوّت نامه و عوارف المعارف اشاره كرد .كتاب عوارف سهروردی در زمینۀ مسائل عرفانی نگاشته
شده است .این كتاب از امهات متون صوفیه و مشتمل بر شصت و سه باب است .در این كتاب بطور مستقیم از
واژۀ عشق استفاده نشده است و اگر ابیاتی در كتاب این واژه را در خودش جای داده است ،افزودههای مترجم آن
است .سهروردی بجای واژۀ عشق از كلمه محبت استفاده میکند ،چراكه طبق عقیده عرفا كلمه عشق برای رابطۀ
بین خدا و بنده مناسب نیست و بر طبق آیۀ قرآن (یحبّهم و یحِبّونَه) كلمۀ محبت واژۀ بهتری برای ارتباط بین
حبیب و محبوب است (كشفالمحجوب :صص .)401-400
هرگاه دل از تعلقات و مشغولیات دنیایی رها گردد و خالص شود ،محبت خداوند در چنین دلی جای میگیرد و
شیرینی این محبت احساس میشود .این محبت الهی ،روح را قوی میکند تا بسمت حضرت احدیت پرواز نماید و
چون در قرب مقام احدیت جای گرفت ،جذبات الطاف الهی شامل حال میگردد« .هر آن دلى كه مجرّد شود از
شواغل این عالمى ،حالوت محبّت پاک صافى بیابد و محبّت صافى ،قوّت روح دهد ،تا قرب حضرت احدیّت بیابد،
چون قرب یافت ،مدد جذبات الطاف غیبى بیابد» (عوارف المعارف :ص  .)13چنانکه مشاهده میشود ،سهروردی
در رابطۀ بین سالک و خداوند هیچگونه اشارهای به عقل نمیکند ،بلکه مركب محبت (عشق) را مایۀ قوت روح در
این مسیر میداند و البته معتقد است كه این گوهر شگفتانگیز محبت (عشق) در هر دلی جای نمیگیرد ،بلکه آن
قلوبی كه از اشتغاالت نفسانی و تعلقات این دنیایی بركنار هستند ،شایستهاش میشوند.
آنچه انسان را به قرب حق میرساند ،محبت (عشق) است .این محبت امری اكتسابی نیست ،بلکه خود حضرت
حق آن را در قلوب خواص جای میدهد و عطای اینچنینی ،قرب آن چنینی نیز در پی خواهد داشت« .دلّال
محبت خاص ،او را به قربت خاص رساند» (همان :ص .)17
آمدهاند
الست
بادۀ
ز
سرمست
عشهههاق تهههو از السهههت مسهههت آمهههدهانهههد
كایشان ز الست میپرست آمدهاند
مهههی مینوشههههند و پنههههد مهههی ننیوشههههند
(همانجا)
حاالتی كه حبیب در مقابل محبوب دارد ،سراسر عشق و دلدادگی است .سالکان حضرت دوست درمقابل
محبوبشان ،سر بر زانو مینهند و طور سینای ایشان همان زانوست .از آنجا به قرب میرسند و با حضرت معشوق
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راز و نیاز میکنند« .خدای تعالی را بندگانند كه خاصّانند ،كه طور سینای ایشان ،زانوهای ایشان است ،كه چون
سر بر زانو نهند ،در محل قرب راه یابند و با دوست حقیقی در مناجات آیند ،بی واسطۀ حجاب به زبان حال
مترنّم باشند:
كز مادر زمانه چنان شب ،نزاده بود
دوشهههم ز اتفهههاق شهههبی دسهههت داده بهههود
شهم یک پیاده بود
عرش مجید پی
بههر نطههع بیخههودی نههدبی بههاختم چنانههک
از بیخودی پیاله و از مهر باده بود
عشهههق قهههدیم مطهههرب و آواز نالهههه سهههاز
من نقاب تعزّز گشاده بود
در پی
اسهههرار كائنهههات كهههه محجهههوب غیرتسهههت
بندهوار بر درگه تعزّز من ایستاده بود
بهههل هرچهههه هسهههت و بهههود و بهههود جملهههه
(همان :ص )61
هنگامی كه ذوالنون مصری وارد بغداد میشود ،جمعی به دیدن وی میروند .آنها اجازه میگیرند تا مقداری
آوازخوان ،آواز بخواند .شیخ اجازه میدهد .اشعاری را كه این فرد بر زبان جاری میکند ،سراسر از عشق و محبت
به حضرت حق میگوید .آنچنان سالک در وجود حضرت حق فانی میشود ،كه گویا با وی یکی شده است .این
حالت در دلی كه غمگین و شکسته و مضطر شده است ،بوجود میآید .دلی كه از فراق محبوب شکسته شده و
همچنان مضطر مانده است .او هیچ چارهای ندارد مگر اینکه به همان بارگاه مراجعت كند .درنهایت محبت
حضرت حق تجلی میکند و اینچنین دلی را برای خودش میرباید« .آوردهاند كه سلطانالعابدین ذو النّون مصرى
رحمه -به بغداد رفت ،جمعى به دیدن وى رفتند با قوّال .و اجازت خواستند كه قوّال قولى بگوید ،اجازت داد وقوّال این قول بر گفت قول:
صغیر هواک عذّبنى /فکیف به اذا احتنکا
و انت جمعت فى قلبى /هوى قد كان مشتركا
اما ترثى لمکتئب  /اذا ضحک الخلىّ بکى
معنى این ابیات شیخ تاجالدّین -رحمه -به پارسى گفته است قطعه:
به بیقرارى با جان من قرار دهد
سههحرگهى كههه شهنشههاهِ عشههق بههار دهههد
كه دل به عشوه و سوداى آن نگار دهد
عجههههب نباشههههد اگههههر بیقههههرار باشههههد آن
كه زور و زر خرد و نالههاى زار دهد
معاملیسهههت چنهههین پهههاک و پاكبهههاز ههههوا
عجب مدار كزین كارهاش بار دهد
ههههر آنکهههه در چمهههن دل نههههال غهههم كهههارد
منال ،اگر نه به جاى یکى هزار دهد
چههو آن صههنم دهههدت دردهههاى خههونآلههود
عجبتر آنکه بر اینم هم انتظار دهد
بشارتى دهدم خهوش كهه چهون سهگت بکشهم
مبارک آید هر غم كه غمگسار دهد
بهههه فهههال دار غهههم یهههار و سهههرفراز بهههدان
كه بوى زلف و نسیم دیار یار دهد
ههههزار جهههان مقهههدس فهههداى بهههادى بهههاد
(همان :صص )93-92
سهروردی معتقد است كه حال عارفان و محبوبان حضرت حق ،برای عقل قابل درک نیست ،چراكه عقل در عالم
شهادت صاحب نظر است و در عالم غیب جایگاهی ندارد تا بتواند در آن باره اظهارنظری نماید« .و بباید دانست:
كه به عقل ،ادراک مقام محبوبان خاص و احوال ایشان نتوان كرد .از بهر آنکه عقل موكّل است بر عالم شهادت .و
راه نتواند برد به حضرت عزّت الّا به مجرّد وجود ،و زهره ندارد كه گرد شهود گردد ،بیت:
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آنجهها كههه تههوئى عقههل كجهها در تههو رسههد
گوینههههد ثنههههاى هههههر كسههههى برتههههر ازو

خود زشت بود كه عقل ما در تو رسد
تو برتر از آنى كه ثنا در تو رسد»
(همان :ص )94

سهروردی همچون دیگر عرفا ،جایگاهی برای عقل در سیروسلوک عرفانی قائل نمیشود و این مسیر الهی را تنها
با مركب عشق میسر میداند.
رسالۀ عقل و عشق ،مرصاد العبادشیخ نجمالدین رازی از عرفای قرن هفتم هجری است كه در آثار عرفانی مباحث مفصلی دربارۀ جایگاه و مرتبۀ
عشق و محبت آورده است .از نظر این عارف ادیب ،گوهر عشق توسط خداوند در روز الست در نهاد آدم قرار داده
شده است ،بنابراین انسان قبل از ورود به این دنیا ،این گوهر را با خودش دارد« .تخم عشق در زمین دلها ابتدا به
دستکاری خطاب «الستُ بِربّکُم» انداختند» (مرصادالعباد :ص .)6
با عشق تو در طفولیت خو كردیم
مهها شههیر و مههى عشههق تههو بهها هههم خههوردیم
با عشق تو در ازل بهم پروردیم
نههى نههى غلطههم چههه جههاى ایههن اسههت كههه مهها
(همان :ص )24
البته این مطلب نشاندهندۀ آن است كه رازی معتقد است ابتدا خداوند به انسان محبت را نشان داده است و
سرس انسان محبت نموده است .چنانکه در قرآن نیز در آیۀ «یحبّهم و یحبّونه» ابتدا سخن از محبت خداوند به
بندگان است و بعد از آن بندگان عاشقِ وی میشوند« .اگر «یحبهم» سابق نبودى بر «یحبونه» هیچكس زهره
نداشتى كه الف محبت زدى .سر این رشته از انبساط «یحبهم» باز شد» (همان :ص  .)24البته بین عاشق و
معشوق بیگانگی یا دوگانگی نیست« .به حقیقت میان عاشق و معشوق بیگانگى و دوگانگى نیست
بیگانگیى نیست تو مایى ما تو  /سر جامه تویى و بن جامه ما
بلک جامۀ عشق را تار «یحبّهم» آمد و پود «یحبّونه» .سررشتۀ فتنه این حدیث از اشارت «فاحببت ان اعرف»
برخاست و لیکن ،سامان سخن گفتن با لبها نیست» (همان :ص .)27
بین عشق و عقل نزاع است .هر جا كه عشق بساط را پهن كند ،عقل به كناری میرود و هرگاه كه عقل وارد
میدان شود ،عشق به گوشهای میخزد .عشق میخواهد كه دربارۀ معشوق صحبت كند ،اما نور حضرت معشوق
لحظهای تجلی میکند و عبارت و عقل را میسوزاند« .میان محبت و عقل منازعت و مخالفت است ،هرگز با
یکدیگر نسازند ،بهر منزل كه محبت رخت اندازد عقل خانه پردازد ،هركجا عقل خانه گیرد ،محبت كرانه گیرد.
شعر:
اى دل تو بجان بر این بشارت
عشههههق آمههههد و كههههرد عقههههل غههههارت
غارت
نیست
عجیب
ترک
كز
تههههرک عجمههههى اسههههت عشههههق دانههههى
استعارت
به
او
رخ
وصف
میخواسهههههههت كهههههههه در عبهههههههارت آرد
عبارت»
هم
بسوخت
عقل
هم
نههههههههههههههور رخ او زبانهههههههههههههههاى زد
(همان :ص .)34
یکی از تفاوتهای اصلی مالئکه با آدمیان در این است كه فرشتگان از عشق بیبهرهاند ،آنها بگونهای آفریده
شده اند ،كه خداوند را پرست كنند و در وجود آنها از عشق خبری نیست ،اما در اسنان عشق به ودیعت نهاده
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شده است و انسان بین پرستیدن یا نررستیدن خداوند ،مختار است ،بنابراین اگر این پرست را انجام میدهد از
سر عشق به خدواند است« .الطاف الوهیّت و حکمت ربوبیّت بسرّ مالیکه فرومیگفت« :إِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ».
شما چه دانید كه ما را با این مشتى خاک از ازل تا ابد چه كارها در پی است؟
عشقى است كه از ازل مرا در سر بود /كارى است كه تا ابد مرا در پی است
معذورید كه شما را سروكار با عشق نبوده است .شما خشکزاهدان صومعهنشین حظایر قدسید ،از گرمروان
خرابات عشق چه خبر دارید ،سالمتیان را از ذوق حالوت مالمتیان چه چاشنى؟» (همان :ص .)40
در عین حال هر عقل آلوده به هوا و هوسی نمیتواند اسرار الهی را دریابد ،بلکه این راه ازطریق عشق بر انسان
گشاده میشود« .در زیر این پرده بینوایان را اسرار بسیار است ،و این معانی الیق ادراک هر عقل كه آلودۀ هواست
نباشد ،و بیشتر خلق طامات پندارند ،و هریک را سرّى بزرگ است از اسرار مکنون غیب كه جز دیده اهل غیب بر
آن نیفتد ،كه گفتهاند زبان الالن هم مادر الالن داند .بیت
تا با غم عشق تو همآواز شدم  /صدباره زیادت به عدم باز شدم» (همان :ص )18
نتیجهگیری
عقل دارای مراتب مختلفی است كه از نظر عرفا ،تنها آن جنبه از عقل كه به امور جزئی و دنیایی توجه میکند و
معاشاندی است ،برای رساندن سالک به معبود ،ناقص و ضعیف است و بلکه از نظر برخی از ایشان ،این جنبه از
عقل مانع از پیشرفت سالک در عقبههای روحانی و سلوكی است .اما جنبههای تکاملی عقل كه مراتبی همچون
عقل هیوالنی ،عقل بالفعل ،عقل بالملکه و عقل بالمستفاد و عقل قدسی را طی میکند و در نهایت با عقل دهم یا
فعال اتصال پیدا میکند ،هیچگونه تعارضی با مركب عشق ندارند ،بلکه همسو با آن ،برای رساندن سالک به وصال،
یاری مینماید .منتها اصطالحاتی همچون عقل هیوالنی ،بالفعل و ...كه 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 و حتی در مواردی جزو شرایط اصلی سلوک یا رسیدن به مرتبۀ مرادی و شیخی محسوب میگردد .برای
نمونه نجمالدین رازی در بیان شرایطی كه فرد باید برای احراز مقام شیخی (مرادی) در تصوف داشته باشد،
سومین شرط را عقل میداند و عزیزالدین نسفی در تعبیری زیبا عقل را با چهار فرشته مقرّب الهی برابر میداند،
چراكه عقل سبب علم (= جبرئیل) و روزی (میکائیل) است و انسان را از باد غرور و غفلت ،آگاه میکند (اسرافیل)
و همچنین عقل با فهم مطلبی ،در واقع روح آن را قبض كرده است (= عزرائیل) .موارد مختلف دیگری نیز كه در
متن مقاله به آنها پرداخته شده است و عرفا به تمجید و تکریم عقل پرداختهاند ،همه به جنبههای روحانی و
متعالی عقل اشاره دارند ،نه عقل معاشاندی و عافیتطلب دنیوی .بنابراین عرفا هیچگونه تعارض و تقابلی بین
این جنبه از عقل با مركب عشق نمیبینند و هر دو را برا ی رسیدن سالک به وصال الهی مهم و ضروری
میشمارند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مازندران
استخراج شده است .آقای دكتر حسین حسن پور آالشتی راهنمایی این رساله را بر عههده داشهته و در تصهحیح
مقاله و كمک در نگارش نق

داشتهاند .آقای سلمان رحیمی به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری دادهها و
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 آقای دكتر علی اكبر باقری خلیلی و آقای دكتر.كردند
 در نهایهت تحلیهل.را برعههده داشهتند

تنظیم متن نهایی و دستیابی به نتیجه تحقیق ایفای نق

مشاوران ایهن پهژوه

 نق،سیاوش حق جو نیز با كمک در نگارش آن

.محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از حمایتهای تمام استادان محترم دانشگاه مازندران كه در انجام این تحقیق از نظرات آنها بهره
، و همچنین سالها از محضرشان كسب فیض كردم و ماحصل آموختههایم را در نگارش این مقاله بکار بردم،بردم
.كمال تشکر و قدردانی را دارم
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق. و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است
 مسئولیت گزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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