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ارتباط عشق و شهادت از منظر صدرالمتألهین

سیّد حسین سجادی
فاطمه عزیزی

1

2

چکیده
هنگامی عشق حقیقی که همان عشق به خدا ،صفات و افعال اوست ،حقیقت نابش را جلوهگر میکندد
که به طمع بهشت و یا ترس از دوزخ نباشد ،بلکه عشق به صرف تصور جمدال و کمدال در حتدرت
خداوندی باشد .از نظر صدرا کمال عشق به خدا این است که تمدا دل بده او تعلدق گیدرد و جدان از
تمایل به تما آنچه جز خدا است ،پاک شود .در این صورت معشوق در جان عاشق نشدیند و او را بده
مقا فنا رسانده و عاشق ،شهید عشق گشته است .نتیجة عشق دوسویه قتل است و کشتة عشدق شدهید
است .کشته شدن در دولت عشق همان زندگی و پایندگی سعادتمندانه است و ایدن فندا عدین بقاسدت
یعنی از هستی پنداری به نیستی رفتن و از نیستی به هستی حقیقی نائل گشتن اسدت .بندابراین شدهید،
آینة تما نمای عشق حقیقی است و در این شهادت یافتن ،سوختن و فانی شدن ،اساس بقاء و حتور
و هستی نهفته است.

واژگان کلیدی :عشق ،صدرالمتألهین ،مالصدرا ،انسان ،شهادت ،حیات معقول.
 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شمال
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشتة فلسفه و حکمت اسالمی -واحد تهران شمال
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مقدمه
از دیدگاه بعتی مکاتب اساس عالم بر مبناى عشق است؛ یعنى از طرفى ،عشق علت ایجاد عالم اسدت
و ذات حترت حق ،آن شاهد حجلة غیب که پیش از آفرینش جهان ،خدود هدم معشدوق بدود و هدم
عاشق ،خواست تا جمال خویش آشکار سازد ،آفرینش را آیینة جمالش گردانید 1.از طرف دیگدر «هدر
موجودى طالب کمال خویش است و کمال وجودى هر معلولى همان مرتب ة وجدودى علدت اوسدت،
پس هر معلولى عاشق علت خویش است و چون باالترین مرتبة هستى ذات حترت حق اسدت ،پدس
معشوق حقیقى سلسلة هستى ،ذات مقدس حترت حق است« 2».همة شاهدان تاریخ و نیز همة انبیای
عظا و اوصیای کرا  ،ما را با ندای «تعالوا» به مقا خود دعوت نمودهاند و راه وصول به تجلیات ذاتی
و اسمائی حق متعال را باز دانستهاند که اگر ما را لیاقت و شایستگی بده آن مقامدات و درجدات واالی
انسانی نبود ،دعوت ما به آن عبث بود و حاشا که سفرای الهی دعوت به گزاف نمایند .پدس ای طالدب
طریق سعادت و ای تشنة آب زالل کوثر انسانی بدان:
خدا گدا گدا کند ،گدا خدا خدا کند

تشنه به سوی آب و خود تشنة تشنه است آب

یعنی اول آب به دنبال تشنه با تشنگی میگردد سپس تشنه ،آب طلب میکند .پس اول خددا بده دنبدال
گدا میگردد که جود و وجود اقتتای فقیر دارد ،بعد گدا خدا خدا میکند».

3

با استناد به آیة کریمة «یُحبّهم وَ یُحبّونه»4میتوان نتیجه گرفت که عشق ،رابطة دوسدویه اسدت کده
در مبدأ ،معاد ،نزول و صعود ،جایگاهی بس بلند دارد و در واقع نتیجة همة اعمال ،عبدادات و مراتدب
سیر و سلوک ،رسیدن به مقا محبّت الهی اسدت .امامدان و عرفدای بدزرا مدا نیدز الگوهدای عشدق و
دلدادگی به خدا و واصالن حریم قدس الهی بودهاند .بنابراین رابطة عاشقانه بدا خددا مقصدود حقیقدی
انسان بوده و یک ضرورت وجودی محسوب میشود« .جهان بر محور عشق به حق میگدردد و هم ة
جذبههای فطری از این عشق زاییده میشوند چرا که زمان بستر جاری عشق است تدا انسدانهدا را در
خود به خدا برساند و حقیقت تمامی آنچه در زمان حدوث مییابد باقی است».

 .1نک .یثربى ،ص.55
 .2صدرالدین شیرازی ،اسفار اربعه ،ص.151
 .3صمدی آملی ،ص.3
 .4مائده.54 /
 .5آوینی ،صص 235و.311
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سریان عمومی عشق
صدرالمتألهین در طلیعة مباحث ،عشق را چنین تعرید

مدیکندد« :خداوندد متعدال در آفدرینش هم ة

موجودات ،از هرگونه هدف و کمالی تعیین و مقرر کرده و در غریزه و ذات او ،انگیزه و شدوقی بدرای
رسیدن به آن درجه از کمال که پایان خط وجود اوست ،قرار داده که نا آن را «عشق» میگذاریم .ایدن
انگیزه ،ذاتی است که در او حرکت به وجود میآورد و همین حرکت است که اگر بده نهایدت طبیعدی
خود برسد ،آن موجود را به کمال و هدف طبیعی خود از آفرینش میرساند 1».و در جایی دیگر ،عشق
را ابتهاج به شیء موافق تعری

میکند اعم از اینکه عقلی باشد یدا حسدی ،حقیقدی باشدد یدا نندی؛ و

معتقد است که در همة موجودات عشق و شوقی نسبت به کمال وجود دارد.

2

سریان عشق در تمامی هستی از آموزههای فلسفی د عرفدانی دیرپدایی اسدت کده در بداور حکدیم
قدسی مشرب شیرازی ،رنگ و آهنگ خاصی پذیرفته است« .در سدفر اول اسدفار در مباحدث عاقدل و
معقول و مواضع دیگر در پرتو بینش اصالت وجودی ،علم را مساوق با وجود میداندد و البتده مداده و
جسم را مناط غیبت میشمرد و علم و حتور را به صورتهای مثالی و عقلی آنها که همدان فعلیدت
آنان است نسبت میدهد و وجود قدرت را هم همین گونه در جمیع موجودات بده شددت و ضدع
اثبات میکند .صدرا از آنجا که عشق را هم صفت وجودی و مساوق با وجود میداند تأکیدد دارد کده
اسناد عشق به مادیات و جسمانیات مسبوق به اثبات و اسناد حیات و شدعور بده آن هاسدت و ایدن را
نکتة بسیار مهمی میداند که فقط خود او و برخی از اهل کش

و شهود از صوفیه به آن مدتفطن شدده

اند و شیخالرئیس از آن غافل بوده است 3».پس حکمت ایمدانی صددرایی همدة هسدتی را یدکپارچده
دارای شعور و حیات میداند و بر این نکته پای میفشارد و معتقد است «اثبات عشق در چیزی بددون
حیات و شعور درونی فقط نا عشق است یعنی استدالل ( استعمال ) لفد بددون محتدوا و همچندین
مسألة خوداگاهی و حیات داشتن تما موجودات هستی که به ذکر و تسبیح و تقدیس مشدوولاندد ،از
نظر قرآن مورد تأیید صریح میداند و به آیات شریفه «و إن مِن شَی إالّ یُسبح بحَمدِه و لکن التَفقَهُدونَ
تَسبیحَهم؛ هیچ موجودی نیست مگر آنکه به ستایش او تسبیحگو است ولدی شدما تسدبیح گفتنشدان را
نمیفهمید» 4و «وَ هلل یسجُد مَا فِی السَمواتِ وَ االرض؛ آنچه در آسدمانهدا و زمدین اسدت ،خداوندد را

 .1صدرالدین شیرازی ،اسفار اربعه ،ص.33
 .2نک .صدرالدین شیرازی ،رساله سه اصل ،ص .131
 .3حسنآبادی ،ص.411
 .4اسراء.44/
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سجده میکنند» 1استناد میکند که وجود حیات و شعور را در همة موجدودات اعدم از مدادی و مجدرد
افاده میکند».

2

«خداوند سبحان برای هر یک از موجودات اعدم از موجدودات عقلدی ،نفسدی ،حسدی و طبیعدی،
کمالی مخصوص مقرر داشت و در نهاد و نهان آنها عشق و اشتیاق به آن کمال و همچنین حرکدت و
تالش جهت تکمیل و تتمیم آن کمال را تمرکز بخشید ،که البته عشدق محدو و مجدرد از اشدتیاق بده
عقول مجرده اختصاص دارد که هم در مقا ذات و هم در مرتبة فعل ،مجردندد و از تمدا جهدات بده
فعلیت رسیدهاند و همة کماالتی را که شایستة دارا بودن آنها هستند ،بالفعل واجدند ،ولدی در غیدر از
مفارقات عقلیه (موجودات ناقص و مستکفی) که از برخی کماالت عاری بوده و استعداد وجدان آنهدا
را دارند؛ یعنی از جهتی بالفعل و از جهتی دیگر بالقوهاند ،هم عشق و هم شوق ،هر دو موجود اسدت.
که این شوق یا ارادی و یا طبیعی است و این تفاوت به دلیل اختالف درجات هرکددا از موجدودات
است .آنگاه این موجودات ،سراسیمه در حرکت و سیرند که این حرکت بهتناسب شوق آن ها متفاوت
میشود ،بدین معنا آنانکه شوق ارادی دارند ،حرکتشان نفسانی و آنانکه شوق طبیعی دارند حرکتشدان
جسمانی است .که حرکت جسمانی به چهارگونه اسدت .1:حرکدت جسدمانی کیفدی کده در مرکبدات
طبیعیه است .2 .حرکت جسمانی کمی که در نبات و حیوان است .3.حرکت جسمانی وضدعی کده در
افالک است .4.حرکت جسمانی أینی ( مکانی ) که در عناصر است.
حقیقت وجود از آن رو که حقیقت است نه اقتتای نقص میکند ،نه متناهی بودن و نه تجدد و ندو
شدن ،زیرا اگر اینرا اقتتا نماید ،واجبالوجود از حیث قوه و قدرت نامتناهی نخواهد بدود .بندابراین
هرچه که معلول چیزی نیست مانند واجب تعالی-اصالً نقصی در وی نیست ،چدون خدالص حقیقدت
وجود خیر است ،پس او بزراترین موجود از جهت بهجت ،سرور و محبّت به ذات خدودش و آنچده
از خیرات – از آن حیث که خیراتاند برای ذاتش الز میآید ،اسدت .و هرچده کده در وی معلولیدت
بیشتر و وسایط بین او و حق محو فراوانتر است ،او ناقصتر اسدت ،و هرچده کده بده حدق متعدال
نزدیکتر است ،او کاملتر و تما تر است .و چون این ثابت شدد ،پدس هدیچ موجدودی از موجدودات
خالی از نصیب و بخشی از محبّت و عشق الهی و عنایت ربانی نمیباشد ،و اگر از این عشق و محبّت

 .1نحل.41 /
 .2جواد خرمیان ،ص.111
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لحظهای خالی بماند ،نابود شده و به هالکت میافتد ،بنابراین هر موجودی عاشق وجود است و طالب
کمال و گریزان از عد و نقص».

1

البته خود صدرا به این مطلب تصریح میکند که عبارتش این است« :و أمّا االشدتیاق و المیدل فانمدا
یحصالن للشیء حال فقدان الکمال ،و لذلک کان العشق ساریاً فی جمیدع الموجدودات و الشدوق غیدر
سار فی الجمیع بل یختص بما یتصور فی حقه الفقد؛ و اما اشتیاق و میل ،پدس ایدن دو بدرای موجدود
درحال فقدان کمال حاصل میشود ،از این رو عشق در تما موجدودات سداری اسدت ولدی شدوق در
تمامی جاری نیست بلکه اختصاص به آنچه که دربارهاش فقدان تصدور مدیشدود ،دارد» و پدس از آن
اینگونه میفرماید« :حیات ،در تما موجودات-بهجهت سریان وجود در آنهدا -سداری اسدت چدون
گفتیم که وجود ،یک حقیقت است و آن عین علم و قدرت و حیات میباشد ،و همدانطدور کده هدیچ
موجودی مطلقاً بدون طبیعت وجود قابل تصور نیست ،همینطور هم موجودی که دارای علدم و فعدل
نباشد قابل تصور نیست ،و هر موجودی که میداند و فعل انجا مدیدهدد هرگونده کده باشدد -دارای
حیات است ،بنابراین در نزد عرفا تما موجودات زنده و حیّاند ،جز آنکده وقتدی اطدالق ندا حیدوان
میشود ،همگان از آن ،چیزی که حس ناهر و حرکت ارادی از مکانی به مکان دیگر دارد مدیفهمندد.
بنابراین ثابت شد هر موجودی خواه بسیط یا مرکب ،دارای حیات ،شعور و ادراک اسدت پدس نداگزیر
دارای عشق و شوق هم هست 2».چراکه صفات وجودی درخور مرتبهای از هستی ،درخور و متناسدب
با همان مرتبه است کما اینکه در الشواهد الربوبیه میگوید« :ان الوجود فدی کدل شدیء ،عدین العلدم و
القدره و سائر الصفات الکمالیه للموجود بما هو موجود ،لکن فدی کدل شدیء بحسدبه؛ وجدود در هدر
چیزی عین علم و قدرت و دیگر صفات کمال برای موجود است از آن جهت که موجود اسدت .ولدی
در هر موجودی بستگی به مرتبة وجودی آن دارد 3».همانطور که گفتیم صدرای حکیم بدر ایدن بداور
است که هستی «یک حقیقت» است که با حف وحدت خود ،دارای کمال و نقص در مراتب گوناگون
است و از سویی دیگر ،بر این اندیشه است که معلول از مراتدب وجدود علدت و برخاسدته از ذات آن
است .در این دیدگاه فلسفی ،پذیرفتنی است که هر موجودی دوسدتدار ذات خدود و نیدز خواهدان بده
کمال رسیدن خویش است و این مهم تنهدا بده برکدت علدت و افاضدة آن امکدان پدذیر اسدت؛ یعندی
همان گونه که معلول در وجود خویش نیازمند علت است ،در بقای خود و وصول به کمداالت برتدر و
منازل باالتر نیز محتاج به همان علت است .اکنون بر این مبانی میافزاید که هر علتی عاشق ذات خدود
 .1صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،صص141و.141
 .2همان.
 .3صدرالدین شیرازی ،الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه ،ص.7
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و کماالت خویش است و از این رهگذر به ناچار دوستدار معلولهای خود و کماالت آنان نیز خواهدد
بود؛ چرا که اینان گسیخته از ذات او نیستند ،بلکه نشسته بر جدان او هسدتند .ایدن مداجرا تدا فراتدرین
مراتب وجود ،یعنی خدای یکتا پیش میرود و از همین جدا ،سدرّ پنهدان ایدن حددیث قدسدی آشدکار
میشود« :کنت کنزاً مخفیاً فأَحبّبتُ أن أعرف فخَلَقتُ الخَلق لِکَی أُعرف؛گنج مخفی بود پدس دوسدت
داشتم که شناخته شو از این رو خلق کرد تا شناخته شو ».

1

اما از سوی دیگر ،تمامی ممکنات نیز دوستدار خود و به طریق اولی ،عاشق علت خویش هسدتند؛
چراکه او برطرف کنندة تمامی نیازهای آنان و به کمال رسانندة آنهاست .همانگونه که معلول ممکدن
در حدوث و وجود نیازمند علت است ،در بقا نیز محتاج اوست ،و این عشق به علت و احسداس نیداز
به او نگهبان هویت اوست و در نهایت ،تمامی هستی براساس این عشق دوسویه رو بده سدوی کمدال
دارند .پس «هر موجود ممکن که ناگزیر در منزلی از منازل وجدود مسدتقر اسدت ،بده آهندگ حرکدت
عمومی در جوهرة خود در تکاپوست و میکوشد خویش را به سرچشمة خیدر و کمدال نزدیدک کندد.
هرکه و هرچه در این سیر پیش رونده به هستی نابتری دسدت یابدد ،شدوق و عشدق او بده حقیقدت
نامیرای حق فزونتر میشود .در این دیدگاه ،تمامی پیکرة آفرینش یعنی جمادات ،نباتات ،حیواندات و
انسانها هریک به گونهای به عبادت مشوولاند .اینان هرکدا به فراخور استعدادها و قابلیتهای نهفتده
در خود ،به سمت مبدأ واال و یگانة بیهمتا صعود میکنند و در این صعود ،به شدور و شدرنگ عشدق
جان خود میآالیند .این عبادت فطری و عشق ذاتی تا رسیدن به واالترین و باالترین مرتبة هسدتی کده
ذات خداوندی است ادامه دارد».

2

صدرالمتألهین در پایان فصل هفتم از کتاب اسفار اینگونه نتیجهگیری کلی میگیرد کده «عشدق در
تما موجودات بر ترتیب وجودشان-ساری است ،پس همانگونه که از هدر وجدود قدویتدری وجدود
ضعی تر پدید میآید تا آنکه منتهی مواد و اجسا موجود میگردد ،همدینطدور از هدر عشدق اسدفلی
عشق اعالیی پدید میآید تا آنکه منتهی به عشق واجبالوجود میشود .پس تما موجودات به حسدب
آنچه از کماالت شایستهای که دارند ،طالب کماالت واجب الوجود به ذات خود هسدتند و در تحصدیل
آن کمال ،تشبه و همانندی بدو پیدا میکنند؛ بندابراین بداری تعدالی غایدت تمدا موجدودات و نهایدت
مراتب آنها است ،پس عشق و شوق ،سبب وجود موجودات بر کماالت خودشان که برایشدان امکدان
پذیر و سبب دوامشان میباشد هست ،و اگر عشق و شوق نبود حدوث عالم جسمانی امکانپذیر نبدود

 . 1محیالدین ابن عربی ،فصوص الحکم ،ص .253
 .2جواد خرمیان ،ص.252
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و در عالم کون و فساد پدید نمیآمد .صدرای شیرازی خدای را در پایان سدپاس مدیگدزارد« :وَ نحدنُ
بحَمد اهلل عَرفنَا ذلک بالبُرهان وَ االیمان جَمیعاً و هذا أمر قَد اختَصَ بنا بفَتل اهلل وَ حسنَ تَوفیقه؛ و مدا
به شکر الهی این مطلب را با برهان و ایمان هر دو دانستیم و این همان چیزی است که به فتل و کر
الهی و توفیق نیک او ،اختصاص به ما پیدا کرده است 1».مالصدرا برای عشق و محبّت ،اقسا  ،شاخهها
و شعبههای بسیاری و به تبع آن معشوقها و محبوبهای فراوانی قائل است که به حسب کثرت اندوا
و اشخاص ،میتواند متکثّر باشد .یکی از انوا محبّت و عشق ،عشق نفوس حیوانی بده نکداو و تمتّدع
جنسی و لذات بهیمی است که مصلحت و حکمتش ،بقای نسل و حف نو است که نهایتاً به اصدالو
نظا و تحقق نقش مقصود از خلقت منتهی میشود .سپس یک اصل کلی و یک قاعددة عمدومی را در
مورد همة مراتب هستی و معشوقات آنها بیان میدارد و میگوید« :هر قدر که مرتبدة وجدودی اشدیاء
عالیتر و راقیتر باشد ،محبوبهای آنها ،خالصتر ،نورانیتر ،لطی تر و نفیستر هستند و این قدانون
و قاعده از اطالق و عمومی هستی شمول برخوردار است و در همة مراتب و درجات وجدود ،صدادق
است .آنچه شاهد این غرض و مؤید این اصل اصیل بوده و ما را بدان آگداهی و تنبّده مدیبخشدد ایدن
است که اعمال و تصرّفاتی که از قوای نفوس نباتی صادر میشود ،از تصرّفاتی که توسط قوة شدهوانی
در نفوس حیوانی صادر میشود ،أدنی و أدون است ،چون که نفس حیوانی از نفس نباتی شدری تدر و
عالیتر است و نفس نباتی ،وضیعتر و خسیستر از نفس حیوانی است .قوة شهوانی در نفوس حیدوانی
عبارت است از مجمو سه قوه در نفوس نباتی؛ یعنی قوة شهوانی در حیوان = قوة توذیه کننده  +قدوة
نمو دهنده  +قوة تولید کننده و فعلی که از این دو صادر مدیشدود نیدز یکدی اسدت ،ولدی در حیدوان
بهصورت لطی تر و درخشندهتر است ،اگرچه معشوق قوة شهوانی در حیوان با معشوق قوای سهگانده
نباتی فرقی نمیکند».

2

عشقهای عالم انسانی
از منظر صدرالمتألهین بهطور کلی عشقهای انسانی به دو قسم تقسیم مدیگردندد:عشدق حقیقدی:
عبارت است از دوستی نسبت به خدا و صفات و افعال او از آن جهت که وابسدته بده اوسدت .عشدق
مجازی :به هر دوستی نسبت به غیر خدا اطالق میشود .مالصدرا در جهت تبیین بیشتر مطلب ،عشدق
مجازی را به عشق نفسانی و عشق حیوانی منقسم میکند و اینطور مینویسد« :مبدأ عشق نفسانی هدم
شکلی نفوس عاشق و معشوق در ذات و جوهر خود است و شدیفتگی و شدگفتی عاشدق نسدبت بده

 .1صدرالدین شیرازی ،اسفار اربعه ،ص.375
 .2صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفار االربعه ،ص.135
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شمایل معشوق میباشد که صادر از نفس اوست .در عشق حیوانی ،مبدأ شهوت جسدمانی و خدواهش
لذات حیوانی است و بیشترین شیدایی و اعجاب عاشق متوجه ناهر معشوق و رنگ و شدکل اعتدای
بدن اوست».

1

اهم عشقهای مجازی
« .1محبّت نفوس حیوانی به نکاو و جفتگیری که حکمت آن بقای نسل و حف نو است.
 . 2محبّت رؤسا نسبت به ریاست و حرص آنهدا در بده دسدت آوردن آن و تدالش در حفظدش کده
گویی بهطور غریزی در طبع و نفس آنها نهاده شده است و حکمت آن طلب برتری نفس بدر قدوای
تحت سیطره آن است.
 . 3محبّت بازرگانان و متموالن برای کسب مال و طمع بدر جمدع و ذخیدرة آن .ایدن نیدز گویدا جدزء
طبیعت و نفوس آنهاست و حکمت آن مصلحت دیگران و کسانی که بعد از آنها میآیند میباشد.
 . 4محبّت علما و حکما بر استخراج علو و گردآوری و نشر کتدب و تحقیدق بدرای کشد

اسدرار و

پیچیدگیهای آن و تعلیم متعلمین و ارائه به انسانهای مستعد است .این هم فطری و ارتکازی است و
حکمت آن احیای نفوس و انگیزش آنها از مرا جهالت و قبر طبیعدت و هوشدیار سداختن انسدان از
خواب غفلت و فراموشی است.
 . 5محبّت صنعتگران در ارائة صنایع و شوق آنان بر تکمیل و تزیین و بهتر ساختن آنهاست .این نیدز
غریزی به نظر میرسد و در آن مصلحت مرد و نظم جامعه نهفته است.
 . 3محبّت نرفا و صاحبان ذوق به زیبا رویان».

2

این دوستیها در بین مرد شیو دارد و حکیمان برای هر کدا حکمتدی ذکدر مدیکنندد .محبّدت بده
زیبارویان که در حالت شدید نا عشق به خود میگیرد ،گاهی به علدت برخدورد بدا مسدائل ارزشدی،
دینی و اخالقی همیشه جای بحث و تأمل بوده و پیرامون آن نقو و ابرا های مختل

صورت گرفته

است .مناط و مالک عشق خوب و پسندیده از عشق بد و ناپسند ،مسلماً متوجه متعلّق و نتدایج و آثدار
مترتب بر آن است .از این رو گفتهاند :شرافت عشق به شرافت معشوق است و نو معشوق نفوس نیز
بستگی به درجة وجودی و شرافت آن نفوس دارد .بنابراین از معشوق ،هم شرافت عشق را مدیتدوان
 .1صدرالدین شیرازی ،اسفار اربعه ،ص.114
 .2صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفار االربعه ،صص.174-134
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شناخت و هم درجة شرافت و مرتبة وجودی عاشق را .مالصددرا در ایدن خصدوص بیدان دلنشدین و
شنیدنی دارد .ایشان میفرماید« :نفوس هر چه شری تر و عالیتر باشند ،دوستیها و رغبتهدای آنهدا
لطی تر ،با صفاتر ،زیباتر و ارزشمندتر است .بنابراین قوای نباتی که عملشان منحصر به توذیه و رشدد
و تولید مثل است ،عشقشان نیز در جلب غذا و رشد و تولید مثل خالصه میشود .نفس حیدوان کده از
نبات واالتر است و از قوای باالتری برخوردار است ،عشقش نسبت به خدوردن و نزدیکدی بدا جدنس
مخال

و تولید مثل به نحو لطی تر و برتر صادر میشود .در گیاه فقط به صورت طبیعی اسدت ولدی

در حیوان همراه با اراده و اختیار و بکارگیری حس و تخیل است .وقتی به قوای حیوانی ،قدوهای بلندد
مرتبه همچون ناطقیت افزوده شود ،افعال او نیز به واسدطة آن قدوه بده صدورت بدارزتر و بدا غایدت و
منفعت بادوا تر و محکمتر و منزلت رفیعتر صادر میگردد .از نفس حیوانی انسان ،افعال و انفعداالتی
چون احساس ،تخیل ،أکل ،جما و نبرد با دشمنان صادر میگردد .اینها مادامیکه تحت تدبیر نفدس
ناطقه قرار نگیرند ،پست و بیارزشند همچنان که افعال اراذلالناس و افدراد دون همتدی کده بیشدتر بده
بهائم شبیهاند تا انسان ،در افق حیوانات مشاهده میشود .این قوا پدس از همجدواری بدا نفدس ناطقده،
ارزش و نورانیت و لطافت مییابد و همان افعال حیوانی با نوعی اتقان و تمامیت و شدرافت و علّدو از
آنها صادر میگردد .إنّ النفوس کلّما کاندت أشدرف و أعلدی کاندت محبوباتهدا و مرغوباتهدا ألطد
أصفی و أزین و أبهی 1».صدرالمتألهین پس از ذکر اقوال مختل

و

در خصوص این عشق ،نظدر خدود را

مبنی بر حکیمانه بودن آن بیان میدارد .بیان نسبتاً مفصلی در یک فصل تحت عنوان «فدی ذکدر عشدق
الظرفا و الفتیان لالوجه الحسان» دارد که در بخشدی از آن چندین آورده اسدت« :اگدر از نظدر دقیدق و
شایسته بنگریم و امور را با توجه به اسباب کلیه و مبادی عالیه و غایدات حکیماندة آن مالحظده کندیم
درمییابیم که اینگونه عشق یعنی التذاذ شدید از زیبایی مهرویان و محبّت مفرط نسبت به کسانی کده
دارای شمایل لطی

و تناسب اندا و حسن ترکیباند ،از جمله عشق به افعال الهی است کده حکمدت

و مصالحی بر آن مترتب است .زیرا که به نحو طبیعی و بدون تکلّ

و تصنّع در نفوس اکثر انسدانهدا

وجود دارد و مسلماً نیکو و پسندیده است مخصوصاً هنگامیکه مقدمة اهداف بلندی قرار گیرد .نفوس
غلیظه و قلبهای سخت و طبیعتهای خشک ،خالی از این نو عشق است2».پس وجدود ایدن عشدق
در انسان از فتایل و محسنات شمرده میشود نه از رذایل و بدیها .مالصدرا دربارة اثر این عشق می
فرماید« :لعمری أن هذا العشق یترک النفس فارغه عن جمیع الهمو الدنیاویه إالّ همّ واحد فمن حیدث
یجعل الهمو هماً واحداً هو اإلشتیاق إلی رؤیه جمال انسانی ،فیه کثیدر مدن آثدار جمدال اهلل و جاللده.

 .1صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،صص135و.133
 .2همان ،ص.172
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حیث أشار بقوله «لقد خلقنا اإلنسان فی أحسن تقویم» و قوله «ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل أحسدن
الخالقین ».سواء کان المراد من الخلق اآلخر الصوره الظاهره الکامله او النفس الناطقه .ألنّ الظاهر عندوان
الباطن ،و الصوره مثال الحقیقه .و البدن بما فیه مطابق للنفس و صفاتها؛ به خویش سوگند! ایدن عشدق،
نفس را از تما اندوهها و ارادهها-جز یک اراده و توجه-آسوده میسازد ،یعندی انددوههدا و ارادههدا را
یک اراده و هدف قرار میدهد و آن ،اشتیاق به مشاهدة جمال انسانی است که در او (جمدال انسدانی)
بسیاری از آثار جمال و جالل الهی میباشد و میتوان گفت که عشق به خوبرویان چیزی جدز اشدتیاق
به رؤیت جمال انسانیت نیست ،لذا خداوند فرمود« :لقد خلقنا اإلنسان فی أحسن تقویم؛ که مدا انسدان
را به بهترین صورت و نظا آفریدیم» 1و نیز میفرمایدد« :ثدم أنشدأناه خلقداً آخدرَ ،فَتَبدارکَ اهللُ أحسدنُ
الخالقین؛ سپس آن را آفرینش تازهای دادیم ،پس بزرا است خدایی که بهترین آفرینندگان است».

2

مراد از خلق آخر(خلقت دیگر) ،خواه صورت ناهر و کامل انسان باشد ،خواه نفس ناطقه ،اشکالی
پیش نمیآید ،چون که ناهر نشان دهنده و عنوان باطن و صدورت  ،پیوس ته مثدال حقیقدت و بداطن
انسان است .به عبارت دیگر ،بدن انسان با تما قوا و حواس و پیچیدگیهایش ،مطابق با نفس ناطقه و
صفات آن است .پس فرقی نمیکند که مراد از خلقت دیگر نفس ناطقه باشد یا صورت ناهری».

3

همچنین صدرالمتألهین در جلد دو اسفار میگوید« :تما فتنهگری و زیباییهای طبیعت نیز در اثر
ارائه و نهور صادق یا کاذبی است که نسبت به آن زیبدایی مطلدق دارد .معشدوق حقیقدی آن جمدال و
جالل نامتناهی است و محبوب مجازی قنطره و پل عشق حقیقی است از جهت ارائهای که نسدبت بده
معشوق حقیقی دارد و به دلیل راهی که به سوی او می نماید ،به مجاز و محدل عبدور بدودن ،متصد
میشود .اتصال و پیوند معشوق مجازی به معشوق حقیقی ،مصحّح مجاز بودن آن اسدت .آدمدی تشدنة
آب است و تصویری که در آینه ،آب را نشان دهد ،محبوب مجازی اوسدت و لدیکن سدراب بده درو
آب مینماید و چون ارائة او دروغین است ،انسان تشدنه هرچده بده طدرف آن مدیرود ،در واقدع ،بده
شورهزار و در نتیجه ،به هالکت خود نزدیکتر میشود .معشوق مجازی ،وجه و چهرة معشوق حقیقی
است و وجه شیء به یک وجه ،همان شیء است و به همین دلیل ،نفدس آدمدی چدون تشدنة محبدوب
مجازی میشود ،به محبوب حقیقی مطلق که مقصود همه و پناهگاه هر موجود زندهای است ،راه بدرده
و چهرة جانش متوجه آن جناب کریمی میشود که منبع همة انوار و معدن همة اسرار است .اگر نهور

 .1تین.4 /
 .2مؤمنون.14/
 .3صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص.174

05

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

جمال الهی در مراتب نازلة وجود تا این اندازه ،طالبان را شیفته میکند ،پس چگونه است جمال مطلدق
ذاتی و نور درخشان الهی که در نهایت عظمت و بزرگی است».
و در جملهای دیگر در ردّ بعتی اقوال میگوید« :أمّا الذین ذهبوا إلی أنّ هدذا العشدق مدن فعدل
البطّالین فارغی الهمم ،فالنّهم الخبره لهم باالُمور الخفیه و االسرار اللطیفه و ال یعرفون من االمور إالّ مدا
تجلّی للحواس و نهر للمشاعر الظاهره و لم یعلموا أنّ اهلل (تعالی) ال یخلق شیئاً فی جبلّده النفدوس إالّ
لحکمه جلیله و غایه عظیمه؛ اما کسانی که قائل اند این عشق از فعل بطاالن و یاوهگویان است ،اینان از
فکر و اندیشه آسودهاند و آگاهی بر امور پنهان و رازهای باریک نداشته و از امور ،جز آنچه را کده بدر
حواس ناهر میشود و بر مشاعر ناهری آشکار میگردد نمیدانند ،و نمدیدانندد کده خداوندد متعدال
چیزی را در نهاد و سرشت نفوس جز برای حکمتی بلند و غایتی بزرا نیافریده است».

1

توصیف عشق نفسانی
«غرض غایی و حکمت نهایی از وجود چنین محبّتی یعنی عشدق نفسدانی در جدانهدای اهدل ذوق و
نرافت ،منحصراً این است که آدمی از خواب غفلت بیدار شده و پردههدای جهالدت را کندار نهدد و از
حالت استعداد به مرحلة فعلیّت برسد؛ یعنی از امور مادی و جسمانی به امور معندوی و نفسدانی ارتقدا
یافته و سپس از امور نفسانی به امور دایمی کلی که همان اشتیاق بده لقداء اهلل و لدذّات آخدرت اسدت،
اقامت گزیند .باید هوشیار بود که تمامی لذتهای مطلوب نفس و همة زیباییهایی که در عالم مداده و
صورت ناهر انسان ،مشاهده میشود ،عالمتی برای زیبداییهدای سدرای بداقی و تمثدالی بدرای صدور
ارزشمند روحانی است ،تا اینکه وقتی انسان به این زیبایی ملکی نظر میکند شور و شدوق بده زیبدایی
ملکوتی در بوستان جانش ،جوانه زند و آنگاه که شاهد مقصود دنیوی را ،در آغوش میگیدرد ،در کُنده
آن با دیدة تدبر و تأمّل ،نظر نماید و با حدّتنظر در عمق آن غور کند ،باشد که آن صدورت مجدرد را
که در منتهای نیکویی است ،از ال به الی صورتهای طبیعی نلمانی استخراج کند ،به گونهای که حتّی
در حالت غیبت و فقدان محبوبهای جرمانی از دیدگان محبّ ،نقش آن صدورت ندورانی روحدانی از
لوو دل و جان غایب نگردد .در حقیقت ،آن صورت روحانی مجرد ،معشوق واقعی باشد و دیگر هیچ.
پس هنگامی که انسان قوت گرفت و به مرتبة عقل تعالی پیدا کرد ،آن صور زیبای منقدوش خیدالی بده
مرتبة باالتر منتقل گردد و به صور کلی دائمی عقلی که با جان عاقدل متحدد بدوده و از توییدر و تویدر،
هجران و فقدان ،بری است ،تبدیل شود».

2
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آنگاه صدرا مثالی در تأیید کال خود ذکر میکند« :انسانی که در برههای از دوران حیداتش ،دل در
گرو محبّت کسی سپرده و بعد از گذشت زمانی ،آتش عشق او به خاموشی گرایید و یا معشوق را گدم
کرده و دچار فراق از محبوبش شده باشد و پس از مدتی مدید محبوبش را در حالی بیابد که آن حسن
و جمال صوری و خوبی ناهری را از دست داده و به طور کلی توییر صورت داده باشدد ،ولدی وقتدی
که به آن محاسن و شکل و خط و رنگ و رسم که از عهد قدیم در خیدالش موجدود اسدت ،نظدر مدی
افکند ،مییابد که از دست برد توییر و تحویل ،مصون مانده و االن آن حسن و جمدال و خدطّ و خدال
تماماً در نفس خودش ،درحالی که از معشوق سلب و اخذ شده ،موجود است .اینجا اسدت کده انسدان
خردمند و فرزانه به فراست در مییابد که در واقع ،معشدوق ،در درون ذاتدش جدای دارد نده ایدن کده
چیزی بیرون از خودش باشد؛ چرا که حسن و جمال و فرّ و شدکوهی کده قدبالً در شدخص معشدوق
مالحظه میکرد ،االن در نزد خودش مرسو و منقوش میبیند که همانند گذشته ثابدت و بداقی اسدت.
حال اگر انسان فرهیخته ،به این مثال متفطّن شود ،چشم دلش باز و دیددة قلدبش گشدوده مدیشدود و
میفهمد که اجسا کثی

و مواد غلی و ابدان متشکّل از گوشت و خون ،شایستة مهدر ورزیددن و دل

نهادن نیستند ،بلکه اساساً این امور هیچ گاه محبوب قلوب آدمی نبوده و نیستند .پس از رسیدن به ایدن
درک و درایت است که آدمی دیگر از رنج و درد و تحمّل مشدقّات و گرفتداریهدایی کده همدواره در
کمین اسیران اجسا و عاشقان ابدان است ،رهدایی مدییابدد و همیشده آن دل بردگدی و طنّدازی را در
کمون جان خودش ناهر و حاضر مییابد و به آن مهر میورزد .به بیانی دیگر ،یعنی اینکه هیچ گاه بده
همّ و غم فراق و هجران از روی محبوب ،جان و تن نمیسپارد و روو و روان خود نمیفرساید؛ زیدرا
که آن جمال قابل تعلّق ،ازخودش جدا نبوده و عاشق و معشوق متّحد میباشند».

1

حقیقت عشق مجازی
حاصل کال حکیم شیراز در تبیین حقیقت عشق مجازی این است :همان گونه که علم دارای دو گونده
معلو است-.1 :معلو بالذات که همان صورتهای علمی موجود در پیشگاه نفدس اسدت-.2 ،معلدو
بالعرض که به موجود خارجی گفته می شدود ،عشدق نیدز برخدوردار از دو قسدم معشدوق اسدت :اول
معشوق بالذات که صورت علمی معشوق در حدریم خلدوت دل و جدان عاشدق اسدت ،دو معشدوق
بالعرض که همان پیکر زیبا و جمال خارجی محبوب اسدت .عشدق زمیندی پدس از اسدتقرار در نفدس
لطی

عاشق با گذشت زمان و توییر و دگرگونی در معشوق خارجی ،همچندان دسدت نخدورده بداقی

میماند ،تا آنجا که با افول معشوق نیز هنوز جان عاشق در همان سوز و ساز ابتدایی شدعله ور اسدت.
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این نکته ،فراهم ساز کال بلند صدراست که در حقیقت ،هر عاشق سودا زده ،دل باختة همان صدورت
معشوق است که در جان خویشتن است .این سیر «مجازی» و سوز زمینی به گونهای اسدت کده تدار و
پود عاشق را از هم میپراکند و آنچنان روو او را پاالیش میکند که دریافت «حقیقت» بر او امکانپذیر
و آسان میشود.
از این رو صدرای بزرا نتیجه میگیرد« :المجاز قنطره الحقیقه» یعنی عشق مجداز گدذرگاه و پدل
عشق حقیقی میباشد .عشق مجازی (نفسانی) و عشق حقیقی در معنا و ذات خدود اخدتالف چنددانی
ندارند .در هر دو معشوق موجودی است برخوردار از کماالت ،نیکیها ،زیباییها و سجایای مطلق کده
شاه نشین چشم و خیال عاشق را پر میکند .عمدة تفاوت متوجه مصداق است که در اولدی ،مصدداقی
که عاشق بهعنوان مطلق پذیرفته است صرف خیال و مجازی از حقیقت میباشد .چرا که موجدودی بدا
آن اوصاف اطالقی و نامحدود در این جهان خاکی یافت نمیشود .در چنین حالت اگر عاشق در پرتدو
عنایت سالک واصل و راه پیمودهای قرار گیرد ،مقدمة بسیار ارزشمندی جهت عبور به حقیقت خواهد
بود .عبور از عشق مجازی به حقیقی را در آثار عهد یونان باستان به ویژه در آثدار افالطدون مدیتدوان
سرا گرفت .لیکن آنچه با تحقیق و تأمل در آثار دانشمندان مسدلمان واضدح مدیشدود آن اسدت کده

پرداختن به محبّت به عنوان راه و طریقه را عرفا و حکما و علمای اخدالق در اسدال از آیدات قدرآن
کریم الها گرفته و سپس در پی تدوین اصول این طریقه و روش برآمدهاند و طبعاً با تأمالت درونی و
تفکر به برخی تقسیمات و ویژگیهای هر یک از اقسا محبّت و احکا آن دست یافتهاند.
گفتنی است که مالصدرا عشق نفسانی را به طور مطلق و بدون قید و شدرط تجدویز نمدیکندد.
شایستگی آن را منوط به وقت و حال افراد میداند .معتقد اسدت کداربرد آن فقدط در اواسدط سدلوک
عرفانی و برای ترقیق نفس و بیداری از خواب غفلت و خروج از بحر شدهوات حیدوانی مفیدد فایدده
است .اما موقعی که نفس با علو الهیه استکمال یافت و صاحب ملکده اتصدال بده عدالم مقددس شدد،
اشتوال به آن شایسته نیست چرا که چنین انسانی به حقیقت واصل شده است و خدروج از حقیقدت و
آن مرتبة عالی به مجاز و مرتبة دانی مورد ذ عقالست« .إذا وقع العبور من القنطره إلی عدالم الحقیقده
فالرجو إلی ما وقع العبور منه تاره اخری یکون قبیحاً معدوداً من الرذائل؛ هنگامی که از عشق مجدازی
به سوی عشق حقیقی عبور کرد پس بازگشت دوباره به عشق مجازی زشت و قبدیح بدوده و از رذائدل
دانسته میشود 1».او بعید نمیداند یکی از عوامل اختالف حکمدا در ایدن خصدوص همدین باشدد کده
وقوف بر آن عشق مجازی یا رجو بعد از وصول به حقیقت پسندیده نیست ،بلکه از رذایل و بدیهدا
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شمرده میشود«.هذا العشق اإلنسانی إذا لم یکن مبدؤه إفراط الشهوه الحیوانیهد بل إستحسدان شدمائل
المعشوق وجوده ترکیبه و إعتدال مزاجه و حسن أخالقه و تناسب حرکاته و أفعاله و غنجده و داللدهدد
معدود من جمله الفتائل و هو یرقق القلب و یزکّی الذهن و ینبّه النفس علی إدراک االمور الشدریفه .و
ألجل ذلک أمر المشایخ مریدیهم فیاإلبتداء بالعشق .و قیل «العشق العفی

اَوْ فدی سدبب فدی تلطید

النفس و تنویر القلب» .و فی األخبار «إن اهلل جمیل یحبّ الجمال» و قیل «مدن عشدق و عد ّ و کدتم و
مات ،مات شهیداً؛ این عشق نفسانی به شخص انسانی ،اگدر مبددأ و اصدل آن افدراط و زیدادهخدواهی
شهوت حیوانی نباشد ،بلکه استحسان و ستایش شمایل معشدوق و خدوبی پیکدر و ترکیدب ،و اعتددال
مزاج و اخالق خوش و متناسب بودن حرکات و افعال و ناز و کرشمة او باشد ،ایدن عشدق از فتدایل
شمرده می شود و دل را نر و ذهن را تیز و نفس را بر ادراک امور شری

آگاه میسازد ،از ایدن روی

است که مشایخ (طریقت) مریدانشان را در آغاز کار دستور به عشق ورزی می دادند و گفتهاند :عشدق
پاک کامل ترین اسباب در نر کردن نفس و تابناک کردن دل است ،و در اخبار آمده است کده خداوندد
زیباست و زیبایی را دوست دارد ،و باز گفتهاند که هرکس عاشق شد و پاکدامنی ورزیدد و عشدقش را
پنهان داشت و مُرد ،شهید مرده است 1».در زبان عرفان محبوب واقعی انسدانهدا در هدر مرتبدهای کده
باشند ،خداست .منتها این حبّ و دوستی محبوب در حبّهای دیگر و محبوبهای دیگدر نداهر مدی
شود .بیان ابنعربی عارف بزرا اسالمی نانر بر این معناست« :ما أحبّ غیر خالقده و لکدن إحتجدب
عنه تحت زینب و سعاد و هند؛ مرد و خالیق چیزی جز خداوند را دوسدت ندارندد ولدی مخلوقداتی
همچون زینب و سعاد و هند حجاب او شدهاند»

2

مالصدرا در الشواهد الربوبیّه تحت عنوان حکمه قرآنیه چنین مدیگویدد« :جمیدع مدرد عبدادت
کننده در مقا تصور موحدند و در مقا تصدیق مشرک .به جهت اینکه آنان منشأ خیر ،مطلدق کمدال و
کمال مطلق را میپرستند و دوست دارند؛ حتی بتپرستان نیز اصنا را به گمان الوهیدت ،عبدادت مدی
کنند و از این جهت با اکثر مسلمانان تفاوتی ندارند و آیة شریفه « و قتدی ربّدک أالّ تعبددوا إالّ ایّداه»
حکم و قتای الهی را میتوان بر قتای تکوینی و فطرت همگانی و دین فطری در همدة موجدودات
حمل کرد 3».و همچنین هدف نهایی عشق و محبّت را رسدانیدن انسدان بده جایگداه حقیقدی خدویش
میداند و این طور بازگو میکند« :و اعلم أنّ الورض االقصی و الحکمه االسنی من وجود العشدق فدی
نفوس الظرفا و محبّتها لحسن االبدان و زینه األشکال إنما هو ألن تتنّبه من نو الوفله و رقده الجهالده و
 .1همان ،ص.174
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ترتاض بهامده و تخرج من القوه إلی الفعل و تترقی من االمور الجسمانیه إلی االمدور النفسدانیه و منهدا
إلی محاسن االمور الدائمه الکلیه و تتشوق إلی لقاء اهلل و لذّات االخره؛ و بدان که هدف بلند و حکمت
عالی از وجود عشق در نفوس نرفا و عشق به آنها به جهت اندا نیکو و چهرة زیبا از آن روی اسدت
که از خواب غفلت و خوابگاه جهالت بیدار شده و مدتی با آن ریاضت و تمرین کرده و از قوه به فعل
خارج شوی و از امور جسمانی به امور نفسانی و از آن به زیباییهای امور دائمی کلی ترقدی نمدایی و
به لقای الهی و لذات آخرت راغب گردی».

1

تقسیم بدیع عشق
جناب صدرالمتألهین در یک تقسیم بدیع و ابتکاری که آن را تقسیم جامع برای عشق مینامندد ،عشدق
را به سه نو اکبر ،اوسط و اصور تقسیم میکند و وجه تسمیة جامع بودن را ایدن مدیداندد کده شدامل
عشق نسبت به همة انوا معشوقات میشود و هیچ معشدوقی از دایدرة شدمول آن بیدرون نیسدت« :إن
العشق الجامع لکل معشوقات األشیاء علی ثالثه أنحاء :األکبر و األوسط و األصور».

2

در چشم انداز عشقشناسی مالصدرا ،عشق و وجود با یکدیگر پیوستگی هستی شناسدانه و مالزمدة
وجودی دارند .یعنی مراتب عشق و وجود با همدیگر تقارن و توازن دارندد .هرچده وجدود کامدلتدر،
عشق نیز عمیقتر و معشوق هم واالتر و متعالیتر و زیبایی هم بیشتر و شددیدتر اسدت .از همدین رو،
عشق اکبر ،اعظم عشقهاست و عاشق و معشوق هر دو در سطح اعالی کمدال و جمدال مسدتقرند .در
مرتبة عشق اکبر ،عاشق ،انسان کامل و معشوق ،ذات باری تعالی است با همة اسماء و صدفات جمالیده
و جاللیهاش« .فالعشق االکبر عشق االله (جل ذکره) و هو الیکون اال للمتألهین الکاملین الدذین حصدل
لهم الفناء الکلی؛ عشق اکبر ،عشق به ذات خداوند است که مختص به انبیاء و اولیاء و عرفای واالمقدا
است که به مرتبة فنای کامل میرسند» و این عشق ،مقدسترین و عالیتدرین و عزیزتدرین محبّدتهدا
است؛ زیرا معشوق ،یعنی ذات و صفات و افعال الهی ،برترین و خالصترین و درخشندهترین است .و
اینان کسانیاند که خداوند به ایشان اشاره کرده و فرموده« :یحبّهم و یحبّونه؛ دوستشان دارد و دوستش
دارند»3چون او در واقع جز نفس خودش را-نه غیر خدودش را-دوسدت نمدیدارد ،بندابراین محدبّ و
محبوب در هر دو جانب یکی هستند.

4

 .1صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص.113
 .2همان ص.113
 .3مائده.54/
 .4نک .صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص .114
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« عشق اوسط ،عشق علما و حکما به تفکر و تأمّل در حقایق موجودات و خلقت آسدمان و زمدین
است .عشق به مظاهر صفات و أسمای خداوند ،بهترین و معقولترین عشق خواهد بدود؛ چدرا کده در
نظا ارزشی دین ،آنچه آیت و عالمت و مظهر و مجالی صفات و أسمای حسنای حق است ،از لحاظ
درجه و رتبة ارزشمندی ،مقا دو را دارا است ،بنابراین ،استحقاق عشق ورزیددن بده مظداهر و آیدات
پس از استحقاق عشق به خود ناهر و صفت و اسم او است« 1».عالم ،مرآتِ جمدال و جدالل و مظهدر
اعظم حق است که به آن «انسان کبیر» هم گفته میشود؛ یعنی هر یک از أسما و صفات باری تعالی بده
نوعی در عالم هستی نهور و بروز یافت و در صورتی از صور ،خودنمایی کرد ،لذا مجموعة عدالم بده
تما و کمال ،مظهر و مجالی أسما و صفات حق به تما و کمال است .این عشق ،مختصِّ به اهل علم
و فتل و حکمت و به تعبیر قرآن «اولوااللباب» است که همیشده در آثدار صدنع خددا اندیشده و فکدر
دارند».

2

مالصدرا عشق اوسط را این گونه تبیین کرده است« :و االوسط عشق العلماء النانرین فی حقدائق
الموجودات المتفکرین دائماً فی خلق السموات و االرض کما فی قوله (تعالی) قیامداً و قعدوداً ...و هدو
عذاب الفرقه و االحتجاب عن رویه اآلثار و جنه االفعال؛ انسانهایی که در مرتبة اوسط از عشق به سدر
میبرند ،کسانی هستند آگاه و دانا که از ناهر به باطن میرسند و حقایق موجدودات را نظدر مدیکنندد،
آنها کسانیاند که دائماً در فکر و ذکرند و عالم را در ناهرش منحصر نمیکنند؛ آنها عالم را پدر رمدز
و راز میبینند ،یعنی برای عالم حقیقتی نهانی و نهایی قائل هستند و بندابراین آن را باطدل و بدیبداطن
نمیدانند و هر لحظه درخواست رهایی از آتش را دارند 3».مالصدرا «در اینجا از «عذاب آتش» تفسدیر
و تأویل قابل توجهی دارد؛ او عذاب را عذاب فرقت و جدایی میداند که حاصل یدک حجداب اسدت.
البته اگر انسان به عشق اکبر نایل و فایز شود ،از عشق اوسط هم بهرهمند است و نسبت بده همده چیدز
عشق میورزد و مذهب و مکتب او صلح کل و محبّت به همة موجودات میشود .به بیان دیگر متعلدق
این عشق ،جمیع مظاهر الهی است که در دو عالم به نحو تا و بالفعدل مسدتقرند :یکدی عدالم کبیدر و
دیگری عالم صویر .انسان کامل همان عالم کبیر و تجلیگاه بالفعل همة أسمای خداوندی است و عالم
بیرونی همان عالم صویر و در مرتبة خود تجلیگاه زیباییها و کماالت الهی است.
آری آن که برای معشوقیت از همه شایستهتر است ،حق تعدالی اسدت و بعدد از او هدم مجموعدة
عالم ،از آن جهت که مظاهر زیباییهای خداوندی است ،برای معشوق بودن شایسته است .همدین جدا
 .1محمدحسین خلیلی ،مبانی فلسفی عشق از منظرابن سینا و مالصدرا ،ص.243
 .2همان ،ص.247
 .3صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص .115
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مالصدرا توضیح داده است که مجموعة عالم به عنوان آنچه مشتمل بر مظاهر صدفات و أسدمای الهدی
است ،دو مصداق دارد :عالم کبیر که همان انسان کامل است و عالم صویر که انسان شخصی و جزئدی
منظور است».

1

پس از عشق به خدا و لقای وی ،و عشق به عالم کبیر و انسان کامل و کلی ،نوبت به عشق اصدور،
یعنی عشق به عالم صویر و انسان ناقص میرسد .به بیدان دیگدر ،انسدان شخصدی و جزئدی ،از لحداظ
استحقاق و معشوقیّت در رتبة سو قرار میگیرد .مالصدرا در پایان این تقسیم بنددی ،عشدق اصدور را
چنین توضیح میدهد« :چون او نیز نمونهای است از تما آنچه در عالم کبیدر مدیباشدد و تمدا عدالم
کتاب جامع الهی و تصنی

ربانی است که کماالت ذاتی و معانی الهی خویش را آشکار کرده اسدت و

کتاب انسان مجموعة مختصری است که در آن آیات کتاب مبدین مدیباشدد ،پدس هدرکس کده در آن
اندیشه و در آیات آن تفکر نماید و معانیش را به دیدة اعتبار بنگرد ،برایش مطالعة کتاب کبیر و آیدات
و معانی و اسرار آن آسان میگردد و چون معانی کتاب کبیر را کامل و استوار ساخت با آنها باال رفتن
و عروج به مطالعة جمال الهی و جالل احددیتش آسدان مدیشدود و در نتیجده تمدا موجدودات را در
کبریای عظمت او درنوردیده و تحت تابش نور و ضیاء او نابود و متمحل مشداهده مدیکندد 2».پدس
انسان ،چکیده ،عصاره و خالصة مجموعة عالم است و همة قوا و مشاعر در این اعجوبه الکون به طرز
شگفتی وجود دارد ،به همین دلیل ،انسان را «عالم صویر» و جهان را «انسان کبیر» مینامندد .در نتیجده،
محبوب ها و معشوقهای همة قوا و مشاعر در انسان هم ،مالقات میکنند و انسدان محدلّ برخدورد و
تالقی همة محبوب ها است.

3

کعبة آمال انبیاء و اولیاء
وقتی صحبت از عمومیت و شمول عشق میشود بالطبع از متعلّق عشق و معشوق آن عشق ،سدخن بده
میان میآید .عشق ،عاشق و معشوق متالز و متتایفند و رابطة عاشقانه بالذات در بین همین مفداهیم
حاکم است .مالصدرا فصلی در این باب دارد که اگر چه معشوقات ،موجودات متفاوتی هسدتند ولدی
معشوق حقیقی یکی است ،چون نیل به کمال ،خیر مطلق و زیبایی ،هدف یکایک موجدودات اسدت و

این حقیقت فطرتاً در قاطبة موجودات وجود دارد .مالصدرا در فصل دو از مقالة سدو کتداب کسدر
اصنا الجاهلیه میگوید« :با این که عدهای از فرورفتگان در عالم اجسداد و چرنددگان در چراگداههدای
 .1سید مهدی امامی جمعه ،صص.157-155
 .2صدرالدین شیرازی ،اسفار اربعه ،ص.254
 .3نک .محمدحسین خلیلی ،ص.254
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چهارپایان ،مانند برخی از منتسبان به علم کال  ،صفت جلیلة عشق و شوق را نسبت به خدای سدبحان
انکار کردهاند؛ ولی انبیاء و اولیاء که از مزبلههای جاهالن فرا رفتهاند آن را کعبة آمال و قبلدة مقاصدد و
اعمال خود قرار دادهاند .تذکر میدهد و ادعا میکند بر اینکه کلمة محبّدت و عشدق در شدریعت سدید
مرسلین در موارد کثیری در آیات و روایات آمده است و حتدی حکمدای متألّده گفتدهاندد کده محبّدت
متسّری در جمیع موجودات ،حتی در جمادات و نباتات است».

1

به نحو کلیتر میتوان گفت« :قاطبه موجودات ،به گونهای ،عاشقان خدای سبحانند و شدائق لقدای
او و رسیدن بدو« 2».این عشق الهی ،طبعاً ،با عشق به مخلوقات او که همگی آینة تجلّی اویند ،همدراه
میشود و باز عشق به مخلوقات ،به نوبة خود ،آدمی را به عشق خالق آنها رهنمون میگردد .از همین
جا در معنویت و روحانیت مالصدرا ،عشق پاک و همراه با پاکدامنی نسبت به جمال انسدانی کده آیندة
زیبایی حق است ،داخل میشود 3».و بدین سان عشق مجازی به عشق حقیقی میپیونددد کده «المجداز
قنطره الحقیقه» عشق چه مستقیم و چه غیرمستقیم در حقیقت تنهدا متوجده اوسدت ،و اوسدت کده بده
حقیقت ،معشوق است؛ و عشق به معنی حقیقی جز به او تعلّق نمیگیرد .باید تأکید کدرد کده موضدو
عشق حقیقی یعنی ذات الهی ،معشوق خود او نیز هست ،عشقی به مراتب قویتر از عشدق مخلوقدات
به او« .إنّ المعشوق الحقیقی لجمیع الموجودات و إن کان شدیئاً واحدداً فدی المدلل و هدو نیدل الخیدر
المطلق و الجمال االکمل ،إالّ إنّ لکلّ واحد من أصناف الموجودات معشوقاً خاصاً قریباً یتوسّل بعشدقه
إلیذلک المعشوق العا ؛ معشوق حقیقی تما موجودات اگر چه در پایدان کدار یدک چیدز اسدت و آن
رسیدن به خیر مطلق و جمال اکمل میباشد ،جز آن که هر دسدته از موجدودات را معشدوق خداص و
نزدیکی است که به واسطة عشق به او بدان معشوق عا دست مییازد».

4

صدرالمتألهین به صورت واضح ،مراد از عشق حقیقی را شدناخت هرچده بیشدتر خداوندد مطدرو
میکند« :و ال قصد بالعشق اال العشق الحقیقی و معرفه اهلل و توحیده؛ هدیچ منظدوری در عشدق نیسدت
مگر در عشق حقیقی که آن شناخت و معرفت حق تعالی و ایمان به یگانگی اوست».
مالصدرا برای اثبات مدّعا مقدماتی را ترتیب میدهد که به اختصار ذکر میکنیم:

 .1صدرالدین شیرازی،کسراصنا الجاهلیه ،ص.175
 .2صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص.141
 .3همان ،ص.173
 .4همان ،ص.135
 .5صدرالدین شیرازی ،مشاعر ،ص.75

50

5

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

. 1وجود ،خیر محو ،مؤثر و لذیذ است و عد  ،شر و کریه و مهروبعنه است.
 .2وجود ،واحدی بسیط است و اختالف درجات به شدت و ضع

و کمال و نقص میباشد.

 .3حقیقت وجود ،مقتتی نقص و تناهی و تحدّد نیست.
 .4هر موجود معلولی ،نصیبی از کمال فائو از واجب و نقصید به حسب حد معلولیت خود د دارد.
 .5واجبالوجود ،وجود محو است و باالترین بهجت و محبّت را به ذات خود دارد.
 .3تما موجودات ،عاشق وجود و طالب کمال و نافر از عد و نقصند.
نتیجة مقدمات این است که همة موجودات عاشق وجود محو یعنی خداوند هستند 1.پس عشدق
حقیقی همان عشق به خداوند متعال است .بیان صدرالمتألهین کامالً با سدخن شدیخالدرئیس در رسدالة
العشق مطابقت دارد .2او میگوید« :خداوند در همة موجودات ،عشق غریزی به ودیعه نهاده اسدت تدا
در تحصیل کمال خود که همان خیر است ،به کار گیرند .همة موجودات عاشدق خیدر مطلقندد و خیدر
مطلق برای همة عاشقان تجلی میکند اما قبول تجلی و اتصال آنان به او متفاوت است .آن چیزی کده
خیر محو است و سبب حصول خیر میشود و معشوق حقیقی موجودات است ،همان علت اولدی
است که معشوق همة اشیاء است 3».معلوالت همة خیر و هستی خود را از علت خدود مدیگیرندد و از
این جهت باالترین معشوق ،خداوند است که آگاهانه یا ناآگاهانه مورد عشقورزی موجودات است.
رفیع ترین مرتبه عشق
پس بنا برآنچه گفته شد ذات حق ،عشق و عاشق و معشوق مطلق است و حق ،علت هسدتی بخدش و
فاعل الهی نسبت به همه ی هستی است ،پس معشوق همه ی هستی هم است .صدرا می گویدد« :ذات
حق برترین مرتبه ی عشق را نسبت به ذات اقدس خود واجد است و دیگر هیچ «فهدو أعظدم األشدیاء
بهجه و محبّه لذاته»؛ چرا که ذات حق ،کل حسن و کمال است و ذات حق بر خودش حاضر و شداهد
است ،پس به شهود ذات خود ،کل کمال و جمال را مشاهده میکند و عشق و ابتهاج هدم چیدزی جدز
ادراک حسن و کمال نیست .بنابراین ،حق در شهود ذات خود ،عشق و ابتهاج اتم و اکمدل را داراسدت
و لذا عالیترین مرتبة عشق و معنای عشق ،در ذات حق تحقق دارد« .کل مدا لدم یکدن معلدوال لشدیء
 .1نک .صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص.141
 .2نک .ابن سینا ،رساله العشق ،ص.377
 .3همان ،ص.313
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کالواجب تعالی ،فال نقص فیه اصال ،لکونه محو حقیقه الخیر و الوجود ،فهو أعظدم االشدیاء بهجده و
محبّه لذاته و ما یلز ذاته من الخیرات من حیث هی خیرات 1».و باز میفرماید« :و العشق عین ذاتده» و
لذا ذات حق ،عین عشق است و عشق عین ذات او است .عشق حق به ذات خود ،مشتمل بر عشدق او
به همة هستی است« :فینطوی فی عشقه لذاته ،عشقه لجمیع األشیاء کما ینطوی فی علمه بذاتده ،علمده
بجمیع األشیاء 2».چرا که ماهیات نهورات عشق هستند ،منتهدا عشدق ذات حدق کده وجدود محدو و
هستی بخش است به اتم وجه است و عشق او به آثار و مخلوقاتش ،پرتو عشق به خود و تابع محبّدت
ذاتی به کمال و حسن اعظم خود است.
عارفان و واصالن عشق حقیقی
حال که عشق خدا به ذات متعالی خویش ،کاملترین و عالیترین عشق حقیقی است بایسدت بگدوییم
که مصادیق و افرادی هستند که میتوانند از عشق حقیقی بهرهمند گردندد .صددرا عشدق بده حتدرت
معبود و شوق به لقاء او را منزلت روحانی و مکانت واالیی میداند که نده تنهدا عامدة مدرد از چندین
عشق و طلبی بیبهرهاند بلکه اکثریت از خواص که خود را صاحب فتل و کمال قلمداد میکنند ،نیدز
از چنین موهبتی بینصیب هستند .او فصلی را به طور مستقل و جداگانه بده ایدن امدر اختصداص داده
است و این عشق اکبر و حقیقی را بادة محبّت الهی که اختصاص به عرفای کامل و اولیای واصل دارد،
نامیده است.
بیان صریح صدرا در اسفار ،جلد هفتم این گونه است« :عشق بدزرا عبدارت از اشدتیاق بده لقدای
الهی و آرزوی رسیدن به عرفان ذات و صفات و افعال او از آن حیث که افعال او است-میباشد ،ایدن
خواست و آرزو ،در غیر عارف یافت نمیشود و حال تمامی مردمان در شوق و خواسدته هایشدان بده
محبوبها و مرغوباتشان با قیاس به حال عارف-،مانند حال کودکان است در لذت بردنشان از بازی بدا
توپ و چون خداوند این عشق را برای عارفان
خلق کرده ،لذا شوقشان به مقدار عشقشان و شهوتشان بده قددر معرفتشدان مدیباشدد و اشدتیاق و
شهوتشان هیچ نسبتی به لذت و شهوات حسی ندارد ،خواه در دنیا باشدد یدا در آخدرت ،بدرای اینکده
لذت آنها به معرفت ،لذتی است که هیچ گاه زوال نمیپدذیرد و مالمدت آن را فدرا نمدیگیدرد ،بلکده
پیوسته به سبب فزونی معرفت و استوراق در آن ،پدی در پدی و دو چنددان مدیشدود ،بدرعکس دیگدر
شهوات ،جز اینکه این عشق در انسان خلق نمیشود مگر پس از آن که بر او نشلتی چند بگدذرد و بده
 .1صدرالدین شیرازی ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ص.141
 .2همان ،ص.157
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حاالتی فراوان تحول و دگرگونی یابد و از مرز حیوانیت به مرز فرشتگی انتقال پیدا نماید .لدذا عارفدان
چون شهوت معرفت و لذت نظر به وجه الهی و مطالعدة جدالل و عظمدت او روزیشدان شدده اسدت،
بنابراین در بهشتی که پهنای آن آسمانها و زمین را فرا میگیرد-و بلکه بیشدتر و فدراختدر-در مطالعدة
جمال حترت الهیاند .چرا که عارف برای سرگر ساختن و آماده کدردن کشدتی نجدات اسدت بدرای
خود و غیر خود ،چون خطر معاد را میداند ،لذا بر غافالن و بیخبران از عذاب الهی ،سوال (در قبدر و
قیامت) ،حساب و کیفر روز رستاخیز و بدی بازگشت-هنگا برطرف شددن پدردههدا و آشدکار شددن
باطنها و پنهانیها و مشخص شدن آنچه در سینهها است و بیرون آمدن هر که در گور است و نداهر
شدن بهشت و نیکوکاران بهشتی و دوزخ و بدکاران دوزخی مدیخنددد ،چندان کده مدرد خردمندد بدر
کودکان و سرگرمیشان به بازی و بازیچه میخندد 1».در واقع چنین درسدت اسدت کده بگدوییم قیداس
متفکران و اندیشوران و فرهیختگان ،با عاشقان کوی حقیقت و شیفتگان وادی معرفدت« ،چدو شدبنمی
است که بر بحر میکشد رقمی».
همچنین صدرالمتألهین در رسالة سه اصل خویش این طور مینویسد« :هرکه بر ادراک حواس کده
مثار غلط و التباس است اعتماد نماید و سیر آخرت را همچو سدیر دنیدا شدمرد و عقدل نداهربینش از
ثقبة اصطرالب تن و این آالت جسمانیت خواهد که در ارتفا آفتاب قیامت بنگدرد و کواکدب حقدایق
ملکوت اعلی را بدان بشمرد ،جز کالل بصر و اضمحالل چشم و گوش و مدالل طبدع و زوال عقدل و
هوش حاصلی نمیاندوزد« :ینقلب الیک البصرُ خاسئاً وَ هو حَسیر؛ چشمانت (در جستجوی خلدل) بده
سوی تو باز میگردد در حالی که خسته و ناتوان است» 2و چه جای حواس که عقدل نیدز تدا بده ندور
عشق منور نگردد راه به مطلوب اصلی نمیبرد و همچنان که حواس از ادراک مددرکات قدوت نظدری
عاجزند ،عقل نظری از ادراک اولیات امور اخروی عاجز است و از این قبیل است معرفت روز قیامدت
که به قدر پنجاه هزار سال دنیاست و سر حشر و رجو جمیع خالیق به پروردگار عالم و حشر ارواو
و اجساد و نشر صحای

و تطایر کتب و معندی صدراط و میدزان و فدرق میانده کتداب و قدرآن و سدرّ

شفاعت و معنی کوثر و انهار اربعه و درخت طوبی و بهشت و دوزخ و طبقات هریک و معنی اعدراف
و نزول مالئکه و شیاطین و حفظه و کرا الکاتبین و سرّ معراج روحانی و جسمانی که مخصوص خاتم
انبیاء است (علیه و علی آله الصلوه) و سایر احوال آخرت و نشأه قبر و هر چه از ایدن مقولده از انبیداء
(علیهمالسال ) نقل کردهاند ،همه از علو مکاشفاتی است که عقل نظری در ادراک آن اعجمی اسدت و

 .1صدرالدین شیرازی ،اسفاراربعه،ص .455
 .2ملک.4/
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جز به نور متابعت وحی سید عربی و اهل بیت نبوت و والیتش (علیه و علیهم السال و الثنداء) ادراک
نمیتوان کرد و اهل حکمت و کال را از آن نصیبی چندان نیست».
ای دوست حدیث عشق دیگرگونست

1

وز گفت و شنید این سخن بیرونست
معلو شود که این حکایت چونست

گدددر دیدة دل بدددازگشایی نفددددسی

پس صدرا عشق به خدا را معلول عرفان حق میداند و نیز میزان این عشق و رغبدت داشدتن و بده
سر بردن با حق را ،به میزان معرفت به ساحت قدس حق میداند .شوق و رغبت اهل معرفت نسبت به
ذات و صفات و افعال حق ،با لذتها و خوشیهای حسی و مادی هیچ گونده تناسدبی نددارد و حتدی
لذات و بهره های حسی و طبعی در سرای جنت هم با لذت معرفت و محبّت به آفریدگار لذایدذ قابدل
قیاس نیست .لذت نوشیدن جا معرفت و سرشاری از بادة محبّت حق جل و جالله ،رزقدی معندوی و
موهبتی روحانی از جانب پروردگار است که از میان هزاران نفر ،یکی الیق و قابل این نعمت ارزشمند
قرار میگیرد که صدرا عرفای کامل و اولیای الهی را از بهرهمندان این نعم میشدمرد .مصدداق اولیدای
الهی در عصر و زمان حاضر ،شهیدان راه حقاند؛ همان کسدانی کده حتدرت علدی (علیدهالسدال ) بدر
جدایی امثال آنها حسرت میخورد؛2زیرا شهدا به طور قطع از عشق حقیقدی برخدوردار مدیگردندد و
جان خود را که هدف مطلق و عامل مطلق هر حرکتى است مبدل به وسیله میسازند تدا وجده الهدی و
تما حقیقت حقه را شهود نمایند.
منظور صدر المتألهین از رباعى زیر همین معنا است:
آنان که ره عشق گزیدند همه

در کوى حقیقت آرمیدند همه

در معرکه دو کون فتح از عشق است

هر چند سپاه او شهیدند همه

معنا و مفهوم شهید و شهادت
در کتب لوت ،برای کلمة شهید چند معنا ثبت شده است مانند «امدین در ارائده شدهادت ،گدواه ،کشدته
در راه خدا» 3و «کسی که از او چیزی پوشیده نیست ».چنان که «شهادت را خبدر دادن بده آنچده دیدده

 .1صدرالدین شیرازی ،رساله سه اصل ،صص53و.57
 .2نک .فیو االسال  ،نهج البالغه ،خطبه121و .112
 .3لویس معلوف ،ص.475
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شود و مجمو آنچه با حس درک کردنی است ،دانستهاند 1».در اصطالو ،این واهه بدر افدرادی اطدالق
میشود که در راه خدمت به دین و دفا از آن جان خود را فدا میکنند 2.دین اسال بر پایدة «شدهادت
دادن» به حقانیت واپسین وحی خداوند از طریق واپسین پیامبرش محمد (صلی اهلل علیده و آلده) بنیداد
شده است ،تا جایی که پرشورترین یا معنادارترین شکل شهادت دادن ،به نفس انسان ی ا روو مربدوط
میشود .بنابراین «شهید یعنی کسی که حق را شهود کدرده ،کشدته شددن او روی اشدتباه و عواطد

و

تحریک احساسات نباشد ،حق و هدف آن را مشاهده کرده و در این راه در خاک و خون غلطیده ،این
کسی است که به قصد قربت ،نه از روی اوهام و آمال شخصی بلک ه از روی آم ال و آرزوه ای
برتر و آن طوری که حق ارزش دارد ،ارزش حق را احراز کرده است و از ایدن جهدت خدودش را
فانی در حق کرده است .این حقیقت فناء است.
گر در ره خدای تو بی پا و سر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود

اگر این جور شد که همهاش فانی در حق شد و خودش را در راه حق و یا برای حق فراموش کدرد
و خود را با شهود حق و برای اقامة حق به کشتن داد ،اسمش شهید است .شهید آن است کده دیدن را
احراز کند ،خدا را بشناسد به آخرت معتقد باشد ،به بقاء معتقدد باشدد .هددف را تشدخیص بدهدد آن
وقت از عالیق رسته میشود .چون حق را مشاهده کرده دیگر باکی از مرا ندارد و مرا برایش آسان
است 3».البته گفتنی است برخی روایات شهادت را از دایرة کشته شدن در حدین جهداد بیدرون بدرده و
پارهای از مراها یا ارزشهای دیگر را نیز در این گستره وارد کردهاند .در صحیح مسدلم آمدده اسدت:
«هر کس شهادت را از خداوند صادقانه بطلبد ،خداوند او را به منزلت و مقا شهدا میرساند ،اگر چده
در بستر بمیرد 4».نیز در کتاب شری
شود ،شهید است».

کافی آمده است« :هر کس در راه دفع نلمی که به او شده ،کشته

5

همچنین گاه خداوند به انسانهایی اجدر شدهید مدیدهدد؛ مانندد «مدردی کده در خانده در خددمت
خانوادهاش باشد،

3

زن غیرتمند و بال دیدهای که صبر پیشه کند» 1،همگی اجر و مقا شهید را دارندد.

 .1انیس و ابراهیم و ،..ص.417
 .2نک .نجفی ،ص17؛ طباطبایی یزدی ،ص.31
 .3طالقانی ،صص41و.47
 .4مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،ص1517؛ مجلسی ،ص.251
 .5کلینی ،ص52؛ طوسی ،تهذیب االحکا  ،ص.137
 .3نک .میرزاحسین نوری ،ص.41
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از سوی دیگر ،در روایت آمده است« :چه بسیار کسانی که سدالو بده آنهدا اصدابت کدرده امدا شدهید
نیستند و چه بسیار کسانی که در بسترشان مردهاند امّا نزد خدا صدیق و شدهیدند 2».بندابراین ،شدهادت
نیز درجات و مراتب مختل

دارد.

محبت و شهادت
همة دنیا و مافیها در مقایسه با عشق الهی و نظر بر وجه اهلل ،در نظر عارف بازیچهای بیش نیسدت،
از این رو ،هر چند که خداوند هر دو جهان را بر عاشق حقیقی خود میبخشد ،امدا او جدز خددا را از
خدا نمیخواهد و برای رسیدن به محبوب ازلی خدود طالدب فندای خویشدتن اسدت ،تدا خداوندد در
وجودش تجلی نماید ،پس نه از مرا میهراسد و نه از آن گریزان است ،و هرگدز امدور دنیدوی او را
دچار تشویش نمیکند؛ چرا که مرا را جانی دیگر ،و نیستی خود را هستی برتری مییابد.
صدرالمتألهین در ذیل این موضو در کتداب مفداتیح الویدب ،در بخدش تعرید

حدال انسدانی در

میعادگاه وصال توضیح میدهد « :قرآن اشتمال بر رحمت ،شادی ،راحتی و خوشی دارد که بده مقصدد
رسیدگان فرمانبردار ،آن را مییابند و سخن تمامی که برای شادیها ،راحتیها ،لذتها و خوشدیهدا
توان گفت ،بهشت است و برتر از آن نگریستن به وجده الهدی ،و همچندین اشدتمال بدر خدواریهدا و
شکنجهها و دوریهایی که محجوبین و پوشیدگان از حق در جهت کوتداهی در پیمدودن راه خددا بده
دلخواه خود و رغبت و میل قلبی دارند در قرآن موجود است و سخن تمامی که برای اندوا گونداگون
شکنجه و دردها توان گفت ،دوزخ است و توان فرساتر از آن ،درد دوری و پوشیدگی از حق است .به
همین جهت خداوند فرموده« :کَلّا إنَّهُم عَن رَبِّهم یَومَئذٍ لَمَحجوبون * ثُمَّ إنَّهم لَصدالُوا الجَحدیم؛ چندین
نیست که میپندارند بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند ،سپس آنها به یقین وارد جهدنم
میشوند» 3و همچنین قرآن اشتمال به بیان مقامات و حاالت هر دو گروه داشدته و تعبیدر از آنهدا بده
حشر و نشر و حساب و میزان و کتاب و صراط و مواق

و سور و حدوض نمدوده اسدت و آنهدا را

نواهری است که در حکم طعا برای خلق است ولی در باطن دارای اسراری بسیار پیچیده اسدت کده
جز اهل اهلل و ویژگان سراپردة او کسی از آن رازها آگاهی ندارد و فالسفه و صاحبان عقدل نظدری ،از
ادراک امور جهان دیگر برکنار و معزولاند و علمای ناهر از اهدل اسدال و اهدل اجتهداد را هدم جدز
تصدیق و قبول اجمالی و اقرار به تما آنچه که در شر وارد شده و شار (صدلی اهلل علیده و آلده) در
 .1همان ،ص.233
 .2عالءالدین متقی هندی ،ص.411
 .3مطففین15/و.13
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این بخش از آن خبر داده است ،بهرهای نیسدت 1».همچندین مدیگویدد« :صداحبان عقدلهدای کامدل و
روندگان به سوی خداوندند که به وسیلة سلوک از نفس و صدفات آن و همچندین از قلدب و صدفات
قلبی عبور کرده و به مقا سرّ رسیده و دانش سرّی معنی قلب ،نفس و حس را درک میکنند زیدرا بده
نور حس دیگر محسوسات و به نور خیال متخیالت و به نور وهم ،موهومات را درک میکنند و چدون
از مقا سرّ عبور کردند و به عالم روو رسیدند به نور روو ،مقا سرّ را درک میکنندد و بداز چدون از
عالم روو گذر کرده و به ساحل دریای حقیقت رسیدند به کمک انوار مشاهدات صفات جمدال ،عدالم
ارواو و هر چه را که پایینتر از عالم ارواو است میشناسند .در این حال چون به جهت غلبة جالل و
عظمت الهی از هستی خود فانی شده و به دریای حقیقت رسیدند به هویت حق تعدالی حقدایق اشدیاء
بر ایشان کش

میگردد و چون در دریای احدیت ذات غرق شده و باقی به بقای او شدند خداوندد را

به خودش شناخته و توحید و تقدیس او را نموده و به او تما اشیاء را میشناسند .سالک در این مقدا
صراط المستقیم والیت را طی و به مقا حقالیقین کامل میرسد در این حال همة حقدایق اشدیاء را بده
حق تعالی میشناسد ،یعنی همه را در جنب وجود حق فانی ،و به بقای او باقی میبیند .چون باقی باهلل
شده چرا که از ملکوت عبور کرده و به عالم جبروت و روحانیت رسیده است 2».و او کسی جز محدبّ
حق تعالی نیست و محبّ حق تعالی کشته و شدهید راه اوسدت 3زیدرا الزمدة شدهادت گدذر از وجدود
خویش برای اتصال به وجود الهی است.
« لقد قیل ثالثه احباب :فحبّ عالقه و حبّ تمالق و حبّ هو القتل و لقد یعّبر عدن معندی الحدبّ
الثالث بالعشق کما قیل هو العشق مشتق من العَشَق؛ دوست داشتن سه گونده اسدت :دوسدتی عالقده و
دوستی چاپلوسی و دوستیای که در آن ،کشته شدن اسدت و از دوسدتی سدو بده عشدق تعبیدر شدده
است 4».همچنین آمده است که در جملة صفتها رحمت است مگر در محبّت که در او هیچ رحمتدی
نیست؛ بکشند و از کشته دیت خواهند« 5.عشق و محبّت نوعی تجلی میان دو تجلی است .و آن تجلی
دائمی است که در آن انقطاعی نیست و عالیترین مقامی است که حق برای بندگان عارف خدود در آن
تجلی می کند .ابتدای آن تجلی ذوق است که هرکسی آن را نچشیده باشد حق را نشناخته اسدت و امدا
آن نو تجلی که به وسیلة آن سیرابی حاصل میشود آن است کده افدرادی سدختی و تنگدی را تحمدل

 .1صدرالدین شیرازی ،ص.215
 .2صدرالدین شیرازی ،اسراراالیات ،ص.174
 .3نک .الوراب ،عشق و عرفان از دیدگاه محیالدین ابن عربی ،ص.112
 .4نیریزی شیرازی ،قصیده العشق ،ص.15
 .5نک .تذکره االولیاء ،ص.744
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کردهاند و نهایت شرب آنان سیرابی و سرشار شدن از محبّت و عشق است اما اهل سعه این سرشداری
و سیرابی را ندارند و کسی که گفت :من از محبّت سیراب شدد در واقدع آن را نشدناخته اسدت زیدرا
عشق و محبّت شرابی است که هیچ گونه سیرابی ندارد».

1

عشق عبارت است از رقص بین هستی و نیستی یا فنا و بقا؛ از هستی بده نیسدتی و از نیسدتی بده
هستی درآمدن است .عاشق باید به تمامی از «خود» خارج و فار باشد و به تمامی باید غرق محبدوب
و معشوق راستین گردد و در این فنا نیز فانی شود .عاشقی بیخویشی و از خود فار گشتن و رضدای
محبوب را اصل قرار دادن است .در راه او جان فشانی کردن است .این است عشدق و عاشدقی کدردن،
فرا زمان و فرا مکان بودن و به جریدة هستی پیوستن است .عشق نه تنها پایا و پویا است بلکده عاشدق
را نیز به همین اعتبار ذاتی پایا و پویا میگرداند .عشق گدوهری ازلدی و عندایتی ابددی اسدت .در نظدر
عارفان این عشق لطیفهای است غیبی که اماندت خداسدت .عشدق ،نخسدتین آفریددة حتدرت حدق و
عالیترین و مقبولترین آن میباشد  .ازلی و کهن بودن عشق به خودی خدود گدواه ناشدناس بدودن آن
است .همین که قدیم است و در یک تجلی از نگاه حترت حق به جمال خدود پدیددار شدده کفایدت
میکند تا ناشناخته باقی بماند؛ این ناشناسی نه تنها از دیرینگی عشق بلکه از فرط عظمت و گستردگی
و اشراف آن نیز میباشد .عشق الهامی است الهی ،برای یافت و دریافت عشق باید به عشق رسید و آن
را هم از آنجا که از اوست بایدد از «او» طلدب کدرد و بدیعنایدت «او» روی جمدال و کمدال بده کدس
نمیگشاید 2.پس عشق یک حقیقت و یک اصل اساسی و عینی است در نهایت وسعت و عظمدت کده
از ذات حق به سراسر هستی سرایت میکند .البته عشق حق در مرحلدة اول بده ذات خدویش اسدت و
چون معلول الز ذات علت است ،پس به تبع ذات ،مورد عشق و عالقه حق قرار میگیدرد .پدس خددا
آفریدگان را دوست می دارد و از این طرف نیز هر موجودی عاشق کمال خدویش اسدت .بندابراین ،در
سلسلة نظا هستی چنانکه در قوس نزول عشق از باال به پایین در جریان است ،از آن جهدت کده هدر
مرتبة پایین اثر مرتبة باالست ،در قوس صعود هم هر مرتبهای از وجود ،عاشق و طالب مرتبه بداالتر از
خویش است چون کمال اوست ،و چون باالترین مرتبه هستی ،ذات حترت حق است پدس معشدوق
حقیقی سلسله هستی ،ذات مقدس اوست .همین عشق به کمال و عشدق بده اصدل خدویش ،انگیدزه و
محرک نیرومند همه ذرات جهان از جمله انسان به سوی حترت حق است.

 .1محیالدین بن عربی ،فصوص الحکم ،صص71و.71
 .2نک .کانم محمدی ،ص.72
 .3نک .صدرالدین شیرازی ،اسفاراربعه ،ص151به بعد.

55

3

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

شهید ،محبّ حق تعالی
آنجا که عاشق از میان برخیزد و معشوق در جان او نشیند عاشدق بده فندا رسدیده و شدهید عشدق
گشته است .نتیجة عشق دوسویه قتل است؛ کشتة عشق شهید اسدت امدا نده یدک کشدتة معمدولی .در
عبهرالعاشقین آمده است« :مَن أحرَقَ بنار العِشق فَهو شَهید؛ کسی که به آتش عشق بسوزد شهید است»
و نیز «مَن عَشَقَ وَ کتَمَ وَ ماتَ فَقد ماتَ شهیداً؛ کسی که عاشق شود و کتمان کدرده و پاکددامنی پیشده
کند و سپس بمیرد ،شهید مرده است» و از طرفی گفتهاند« :مَن ماتَ مِنَ العِشق لَم یَمُتُ اَبَداً؛ کسدی کده
از عشق بمیرد هرگز نمیمیرد» 1طالب شهادت در کال امیرالمؤمنین (علیهالسال ) «الرائح الدی اهلل» ندا
گرفته است؛ یعنی کسی که به سوی خدا بال گشاده و جانب او پرواز میکند و چنان تشدنهای کده آب
میجوید ،مشتاق آرا گرفتن در آغوش خدا است« .مجاهدان شهادت طلب چندان بده سدوی خددا پدر
میکشیدند که تشنگان به جانب آب .بهشت در پرتو آذرخش نیزهها است .امروز خبرها در بوتدههدای
آزمون ارزیابی میشوند و به خدا سوگند که اشتیاق من به جبهة نبرد و رو یا رو شدن با دشمن ،بدیش
از شوقی است که آنان به خانمان خود دارند».

2

مالصدرا و قتل فی سبیل اهلل
صدرالمتألهین در فصل نهم از مقالة دو کتاب کسر اصنا الجاهلیه که بخشی از آن به منظور تبیین
نشانه های دوستان خدا و اوصاف آنان نگارش شده است ،به مدرا دوسدتی اشداره مدیکندد؛ زیدرا راه
وصول به حبیب از این طریق میسر میشدود .همچندین تحمدل درد کشدته شددن در راهدش را شدرط
درستی ادعای آمادگی شهادت به شمار آ ورده اسدت .صددرا دوسدت داشدتن مدرا را مسدتلز دیددار
خداوند از طریق مکاشفه و مشاهده میداند و نتیجة آشکاری میگیرد کده قابدل توجده اسدت« .فمنهدا
محبّه الموت ،الستلزامه لقاءَ الحبیب بطریق الکش

و المشاهده فی دارالسّال  .إذ المحبّه ال یُتصدوّر الّدا

مع شوق اللِّقاء وَ المُشاهدَه .و إذا علِم المُحبّ أن ال یُمکدن المُشداهده و اللّقداءُ الّدا باالرتحدال إلدی دار
البقاء ،و هو ال یُتَصَوَّرُ الّا بالموت .فال بُدّ أن یشتاق إلی الموت و ال یثقُدلَ علیده السدفر عدن وطنده الدی
مُستَقَرَّ محبوبه .و الموتِ مفتاو الفالو و باب الدّخول الی محبوب األرواو .و قد جَعل اهلل محبّه الموت
و تَمنّاه عالمه محبّه اهلل و والیته و شرطاً لِصدق دعواها،حیث قال« :قل یدا ایهاالدذین هدادوا إن زعمدتم
انکم اولیاءُهلل من دون الناس فتمّنوا الموت إن کنتم صادقین» 3و قد جعل اهلل سبحانَه ایتاً ألم القتل فدی
 .1روزبهان بقلی شیرازی ،عبهرالعاشقین ،ص.235
 .2فیو االسال  ،نهج البالغه ،ص.313
 .3جمعه.3/
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سبیل اهلل شرطاً لحقیقه الصدق ،حیث قالوا :انّا نحبّ اهلل ،فجعل القتلَ فدی سدبیل اهلل؛ و طلدبَ الشدهاده
عالمَته ،فقال« :إن اهلل یحبّ الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصدوص»1و قدال« :فدنن تدابوا و
أقاموا الصلوه وَ ءَاتوا الزکوه فنخوانکم فی الدین و نفصل االیات لقو یعلمون» 2و عالمه محبّه االنسدان
الموتَ و مفارقه أسباب الدنیا إعراضُه عن االستیناس بالخلق و تنفرّه عن الشهوات».

3

ایشان در کتاب المظاهر االلهیه نیز بر این نظر است که یکی از دالیلی که میتوان بر بداقی مانددن
نفس پس از مرا ذکر کرد ،این است که اهل بیت رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) نیز عقیده مدذکور
را باور داشتهاند .وی در تبیین مسأله به واقعه کربال و قیا اما حسدین (علیده السدال ) اشداره کدرده و
مینویسد« :به همین جهت در کربال اهل بیت پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) به رضایت و اختیدار کامدل
اجساد خود را به کشتن دادند و راضی به گردن نهادن تحت حکم یزید نشدهاند و در این راه متحمدل
شکنجهها و مصائب فراوان شدند تا اینکه نفوس ایشان از اجساد جدا شد و به سوی ملکوت باال رفت
و آباء طاهرین خود را مالقات کردند .بنابراین فعل این بزرگان و رضایت دادن به مدرا بددان جهدت
است که آنان به این نکته واق

بودهاند که با مرا بدن نابود نمیشدوند ،بلکده بدا مدرا بده مالقدات

پروردگار خویش و آباء طاهرین خود نائل میآیند ،و گرنه هیچ انسان خردمندی شک و تردیدد نددارد
که اگر مرا به معنی تباهی و نابودی مطلق باشد ،هیچ کس پذیرای آن نیست و هر کس فطرتاً گرایش
به جاودانگی دارد و از هر گونه نیستی و انعدا گریزان است .از ایدن رو گدرایش و اشدتیاق پیشدوایان
دینی به سوی مرا که خود نیز مکرراً به آن تصریح داشتهاند بدان دلیل اسدت کده آنهدا مدرا را بده
معنای زوال ندانستهاند بلکه از نظر آنان مرا انتقال از دنیا به آخرت است ،آخرتی کده جایگداه امدن و
آسایش میباشد».

4

مالصدرا بر آن است که بگوید این مسأله خود دلیلی است بر این که نفس انسان جاودانه اسدت و
چون تعلق نفس از این بدن منقطع شود ،نفس باقی میماند و با تلد شددن بددن ،کدار نفدس اصدالو
میپذیرد 5.در واقع مالصدرا این مسأله را همواره بدا بحدث نفدس و جداودانگی آن در آخدرت همدراه
میکند و بر این باور است که «پس از رفتن روو از این عالم آن هم بده نحدو شدهادت کده بدا تحمدل
مشقت و درد و رنج همراه است ،موجب حسن خاتمه و ورود بر خدا و حتدور در حدریم کبریدا در
 .1ص .4/
 .2توبه.11/
 .3صدرالدین شیرازی،کسراصنا الجاهلیه ،صص 153و.154
 .4صدرالدین شیرازی ،المظاهرااللهیه ،ص.37
 .5نک .همان ،ص.33
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زمره مالئکه و نفوس قدسیه ملکوتیه است .وی همچنین تصریح میکند که با فوز به شدهادت و تدرک
این جهان ناپایدار ،چیزی از دست نداده است که بر زوال و نابودی آن حسرت بخورد؛ زیرا امور دنیدا
همگی در معرض زوال است و در وجود آن ها آفات بسیاری اسدت کده هدر د آن هدا را بده زوال و
نابودی می کشاند و غرض از تحصیل آن امور ،تحصیل زاد و توشه برای آخدرت و مناسدبت یدافتن بدا
اهل آخرت است و این مقصود و غرض با فوز به شهادت حاصل شده است».

1

تفسیر صدرالمتألهین از شهیدان
مالصدرا در تفسیر آیة «وَ ال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فِی سَبیل اهلل أمواتاً بَل أحیاءٌ عِنددَ رَبِّهدم یُرزَقدون؛
هرگز گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدند ،مردگانند! بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشدان
روزی داده میشوند» 2مینویسد« :این آیه کشته شدن بدن را که عبارت از رفدتن روو و حالدت مدرا
است اثبات ،و نفی مرا را از ارواو آنان مینماید و خداوند حیات و زندده بدودن آندان را بدا بهتدرین
حاالت در سه وجه ثابت نموده است :نخستین آنها حتور نزد پروردگارشان است و اضدافه رب بده
آنان اشاره شده است به آن که برای هر دستهای از ارواو مقا معلومی است کده از آن تجداوز نتوانندد
کرد ،چون نفرمود نزد خدایند بلکه نزد رب خویشاند چون برای هر کدا مرتبهای است ویدژه کده بده
دست خود بر مبنای عملش ساخته و پیریزی شده است ،چنانکه خداوند میفرماید« :وَ لِکُلٍّ دَرَجداتٌ
مِمّا عَمِلوا وَ ما رَبُّکَ بوافِلٍ عَمّا یَعمَلون؛ و برای هر یک درجات و مراتبی است از آنچه عمل کردندد و
پروردگارت از اعمالی که انجا میدهند ،غافل نیست» 3چون عمل از نیت و عز  ،سرچشمه میگیدرد،
چنانکه فرمود« :قُل کُلٌّ یَعمَلُ عَلی شاکِلَتِه فَرَبُّکُم أعلَمُ بمَن هُوَ أهدی سَبیالً؛ بگو :هرکس طبق روش و
خلق و خوی خود عمل میکند و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است ،بهتدر مدیشناسدد»

4

چون از هر نرفی آنچه در آن است به برون تراود پس هر یک از ما (وجودش) عبارت است از همدان
قصد و نیت او:
ما بقی تو استخوان و ریشهای

ای برادر تو همان اندیشهای

و شخص با آنچه که بر آن زندگی کرده از افکار و آرا میمیرد و بر آنچه که مرده ،محشور و برانگیخته
میگردد .و تحقیق آنچنان که خواهد آمد چنین است که :حاضر بدودن روو در ندزد مقصدود و مدورد
 .1صدرالدین شیرازی ،کسراصنا الجاهلیه ،صص552و.553
 .2آل عمران.131/
 .3انعا .132/
 .4اسراء..14/
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نیت و عز او نه به واسطة پیمودن راه و مسافت است همچنان که حاضر بدودن جسدد بددان بسدتگی
دارد بلکه به واسطة برتری و دوریش از جهت میباشد لذا هرچه را که بخواهد تصور و آنچده را نظدر
دارد ،تعقل مینماید و چون چیزی را تعقل نمود آن چیز در او موجود میگردد .خداوند میفرماید« :وَ
لَکُم فیها ما تَشتَهی أنفُسُکُم وَ لَکُم فیها ما تَدَّعون؛ و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشدت فدراهم
است و هر چه طلب کنید به شما داده میشود» 1یعنی هرچه روو بخواهد در نزدش حاضر اسدت نده
آنکه حاضر نبوده و سپس حاضر می گردد بلکه حاضر بودن آن موجود بودن آن است و تصور نمدودن
آن حاضر بودن آن است و از این جا دانسته میگردد« :فَال تَعلَمُ نَفسٌ مّا اُخفِیَ لَهُم مِن قُرَّه أعیُنٍ جَدزاءً
بما کانوا یَعمَلون؛ هیچ کس نمیداند چه پاداشهای مهمی که مایه روشدنی چشدمهاسدت بدرای آنهدا
نهفته شده ،این پاداش کارهایی است که انجا میدادند» 2و در بهشت نویدد داده شدده ،و آنچده بدرای
بندگان نیکوکار که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر دلی گدذر نکدرده اسدت آمداده شدده
چیست؟ پس تصور حاضر بودن نزد ربّ ،موجب حتور نزد اوست خواه رب االرباب باشد یا ربّ او
و یا معبود و معشوق و مقصود او ،همچنان که تصور صورت زیبا وصل را به سوی آن برمدیانگیدزد و
تصور صورت زشت موجب دوری و فرار از آن در جهان تصور عقلی میگردد و امدا مودایرت یعندی
غیر هم بودن تصور و حتور ،تنها در عالم مادة بدنی است چون وجود ماده نلمدانی غیدر از صدورت
علمی نورانی اوست همچنان که در دلها جایگزین و در افکار ثابت است کده ارواو در بهشدت و یدا
دوزخاند در حالی که ما میگوییم :بهشت و دوزخ در ارواواند .خداوند در حدیث قدسی مدیفرمایدد:
نه زمینم تواند مرا فراگیرد و نه آسمانم بلکه قلب بنده مؤمنم ،فرا جایگداه مدن اسدت و چدون خددای
بهشت و دوزخ را فرا میگیرد چگونه آن دو را فرا نگیرد؟ و همچندین در حددیث قدسدی فرمدود :ای
داوود برای من خانه را خالی نما .من در نزد آن کسانیا که دلشان برای من شکسته باشد .ای ابدراهیم
خانة مرا برای طائفان و معتکفان پاکیزه بدار ،خانهات را از پلیدیهای شیاطین رُفدت و روب نمدوده و
آن را به ورد اخالص در علم و عمل آب پاشی نما تا آنکه محبوبت در آن فرود آید و گرنده وصدال و
رسیدن به او را چشم داشت نداشته باش چون دو چیز ضد هم ،به ویژه غایت نور و غایت نلمت ،بدا
هم جمع نمیگردند .پس حتور در نزد پروردگار اشاره است بدان که روو دارای مکان نیسدت چدون
نزدیکی و قرب آنچه که دارای مکان نیست از امور آمیخته به مکان نتدوان تصدور و درک نمدود بلکده
قرب او عبارت است از تخلق به اخالق او و پذیرش صفات او و نقش پذیری از آنچه که در کتداب او
نگاشته شده که «ال یَمَسُّه اِال المُطَهَّرون؛ جز پاکان نمیتوانند به آن دست یابند» 3و دو آن روزی بدردن
 .1فصلت.31/
 .2سجده.17/
 .3واقعه.71/
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است چون زنده ناچار از روزی خوردن است و روزی ارواو انوار الهی و علو ربانی و اشعه و تدابش
انوار قیومی است که آنها بذر ارواو و نطفههای عقلاند و روزی هر چیزی از جنس همان چیز است.
لذا عقل در مرحلة قوه ،معانی کلدی عقلدی را درک کدرده و در نتیجده عقدل کامدل در مرحلدة فعلیدت
میگردد و همچنان که روزی اجساد به واسطة اجساد و پوستها بده واسدطة پوسدتهدا و موزهدا بده
واسطة موزها میرسد .و سو خوشدلی آنهاست چدون روزی دلخدواه سدبب خدوشدلدی و سدرور
میگردد لذا در آیه از این جهت تأکید شده است یعنی تأکید به خوشدلی و فرو؛ چنانکه مدیفرمایدد:
«وَ ال تَقولوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیل اهلل أمواتٌ بَل أحیاءٌ وَ لکِن ال تَشعُرون؛ و به آنها که در راه خدا کشدته
میشوند ،مرده نگویید بلکه آنان زندهاند ولی شما نمیفهمید» 1این آیه هم همانند آیة پیشین یعنی آیة
«وَ ال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فِی سَبیل اهلل أمواتاً بَل أحیاءٌ عِندَ رَبِّهم یُرزَقون» 2است ،جز آنکه این مجمل و
فشرده ،و آن مفصل و گسترده است و تفسیر «ولی شما در نمییابید» یعنی نمیدانید کده کشدته در راه
خدا زنده است زیرا شما گمان مینمایید که انسان همین کالبد محسوس است که کشته میگدردد ولدی
نمیدانید آن چیزی که به نا روو میباشد باقی و زنده است و در جایگداهی پسدندیده ندزد پادشداهی
مقتدر است .امثال این مفصلها و مقیدها و مرسلها در کتب و دفاتر پیومبدران و دیگدر از کتدابهدای
اولیاء بیشتر از آن است که بتوان به شمار آورد».

3

شهادت و حیات معقول
گفته شده معنای آیة «وَ ال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فِی سَبیل اهلل أمواتاً بَل أحیاءٌ عِندَ رَبِّهدم یُرزَقدون» 4ایدن
است که اوالً شهدا به واسطة نعمتهایی که از فتل الهی به آنان رسیده فرحنداک و مسدرورند و ثانیداً
خواهان این هستند که خوشحالی و سرور خود را با شنیدن خبر سعادت و نیکی حال کسانی که هنوز
به آنان ملحق نشدهاند تکمیل کنند ،آنها مایلند که این بشارت را بشنوند و ترس و اندوهی برای آندان
نیز نمیباشد .و از اینجا به دست میآید آنانکه در راه خدا کشته شده و شربت شهادت نوشیدهاندد از
اوضا و احوال مؤمنینی که بعد از ایشان در دنیا باقی ماندهاند بیخبر نبوده و جریان حال باقیماندگان
به ایشان میرسد و نیز روشن میشود که این مژده و خبر خوش همان پاداش اعمال مدؤمنین اسدت و
آیین پاداش هم این است که ترس و اندوهی بر ایشان نمیباشد و این نمیشود مگدر ایدنکده مدؤمنین
پاداش خود را در همان جا که هستند مشاهده نموده و عیناً بده آن نائدل شدوند زیدرا آن سدرا ،سدرای
 .1بقره.154/
 .2آل عمران.131/
 .3صدرالدین شیرازی ،مفاتیح الویب ،صص..111-114
 .4آل عمران.131/
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مشاهده است نه استدالل ،بنابراین آیة شریفه داللت میکند بر این کده انسدان بعدد از مدرا و قبدل از
قیامت دارای بقاء است.

1

مالصدرا نیز در تفسیر آیة «وَ ال تَحسَبَنَّ الَّدذینَ قُتِلدوا فِدی سَدبیل اهلل أمواتداً بَدل أحیداءٌ عِنددَ رَبِّهدم
یُرزَقون» 2چنین مینویسد« :مقصود از این حیات ،حیات عقلی است کده مخصدوص کدامالن در علدم
است زیرا آنان زندگان حیات عقلیاند و ساکن بهشت ابددی و ندزد پروردگدار خدویش ،روزیخدوار
روزیهای معنوی و انوار عقلیاند و خوشحالی و خرمی و لذت عقلی آنان به حکمت است نه به چیز
دیگری از لذات حسی و خیالی زیرا از حکمت به فتل و رحمتی که خداوند نصیب آنهدا گردانیدده،
تعبیر شده است .مطابق این آیه که حقتعالی فرمود« :یُوتِی الحِکمَهَ مَن یَشاءُ وَ مَن یُوتَ الحِکمَدهَ فَقَدد
أوتِیَ خَیراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إال اُولُوا االلباب؛ خداوند دانش و حکمت را به هرکس که بخواهد مدیدهدد
و به هرکس دانش داده شود ،خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان متدذکر نمدیگردندد» 3و در
سورة جمعه بعد از بیان آموختن کتاب و حکمت میفرماید« :ذلک فَتلُ اهلل یُوتیهِ مَدن یَشداءُ وَ اهللُ ذُو
الفَتل العَظیم؛ این فتل خداست که به هر کس بخواهد میبخشدد و خداوندد صداحب فتدل عظدیم
است»4پس دانسته شد که مقصود از فتل و کرمی که خداوند نصیب آنها کرده بعینده در ایدن دو آیده
آمده است».

5

پس کسى که آرزوى شهادت مینماید ،در حقیقت قدرت به دست آوردن «حیدات معقدول» را دارا
گشته است .یعنى تنها «حیات معقول» است که میتواند حیدات طبیعدى و معمدولى را وسدیلهاى بدراى
وصول به هدفى عالىتر تلقى نموده و به جریان آن پایان دهد« .حیدات معقدول» عبدارت اسدت از ،آن
زندگى پاک از آلودگىها که خود را در یک مجموعة بزرگى بده ندا جهدان هسدتى در مسدیر تکداملى
مىبیند که پایانش منطقة جاذبة الهى است .آدمى با داشتن این «حیات معقول» خود را موجى از مشیت
خداوندى میداند که اگر سر بکشد و در اقیانوس هستى نمودار گردد ،رو به هدف اعال میرود و اگدر
فرود بیاید و کالبد بشکافد ،صداى این شکاف عامل تحرک امواج دیگرى خواهدد بدود کده آنهدا نیدز
جلوههایى از مشیت الهى میباشند .پس پایان دادن به زندگى براى کسانى که موفق به «حیات معقدول»

 .1نک .عالمه محمدحسین طباطبایی ،تفسیرالمیزان ،صص153و.157
 .2آل عمران.131/
 .3بقره.231/
 .4جمعه.4/
 .5صدرالدین شیرازی ،اسراراالیات ،ص.233
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گشتهاند ،بدان جهت که علت اصلى آن از متن «حیات معقول» برخاسته است ،صفتى است براى خدود
حیات ،نه اینکه این گونه پایاندادن به زندگى نوعى از مرا است.
نتیجه گیری
عشق موهبتی الهی است که در نهاد همة موجودات عالم به ودیعه نهاده شده تا از ایدن طریدق بده
کمال وجودی خویش برسند .از آنجایی که کاملترین نمود عشق در وجود انسان اسدت لدذا از طریدق
این گوهر وجودی ،میتواند نفس خود را بشناسد و وجودش را تکامل بخشد و به معرفت حدق نائدل
شود .بنابراین اصل وجود عشق بنا به حکمت الهی در وجود انسان نهاده شده و به فعلیدت رسداندن و
پروراندن این گوهر وجودی در حوزة اختیار انسان است؛ هر چند لط

و عنایت حق را در این حوزه

نباید نادیده گرفت .از آموزههای صدرالمتألهین دانستیم که عشق حقیقی منحصدراً متعلدق بده خداوندد
است و همین عشق نیکوترین نردبان عروج انسان به سوی خداسدت و پلدهپلده عاشدق را بده مالقدات
معشوق حقیقی میکشاند؛ چرا که عشق الهی سعی و کوشش ناتما سدالک را بده کمدال مدیرسداند و
وصال به حق را میسر میگرداند .با نظر به آنچه گذشت چنین بر میآید که نه تنها عشق الهی که همان
عشق حقیقی است ،شایسته و بایسته است بلکه جز آن ،هیچ علقه و عالقة دیگری برای انسان اعتبار و
ارزش ندارد .در نتیجه به این مطلب رسیدیم که نهور و تجلی عشق حقیقی در شهادت روی میدهدد
و تمثیل آن در شهدا است؛ زیرا حیات «عند الرب» نقطة پایانی معراج بشریت است که بده آن جدز بدا
شهادت دست نمیتوان یافت .عاشق حقیقی شهید است و احکا شهید بر او جداری اسدت .شدهید بده
وجه خدا باقی و زنده است زیرا وی عشق ربانی را واجد است ،و این عشق از اوصاف خدا بلکه عین
خود خداست .پس کسانی که مدرک عشق حقیقی هستند همان شدهیدان راه اویندد کده از کثدرات بده
وحدت بیبدیل راه یافتهاند و در سایة قرب حق سکنی گزیدهاند .شهیدانی که با ابتال به عشق حقیقی،
خداوند نیز عاشقشان گشت و خون بهای آنها را نیز خود قرار داد.

45

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

منابع:
قرآن کریم.
نهج البالغه1377،ش ،ترجمة سید نقی فیو االسال  ،انتشارات فیو االسال  ،تهران.
 .1آوینی1311 ، ،ش ،گنجینة آسمانی (گفتار متن فیلمهای روایت فتح) ،نشر ساقی ،تهران.
 .2ابن سینا1335 ، ،ش ،رسائل ابن سینا (رساله العشق) ،ترجمة ضیاءالدین دری ،انتشارات
مرکزی ،تهران.
 .3ابن عربی1455 ، ،ق ،فصوص الحکم ،تعلیقات ابوالعالء عفیفی ،دارالکتاب العربی ،بیروت.
 .4امامی جمعه1315 ، ،ش ،فلسفه هنر در عشق شناسی مالصدرا ،انتشارات فرهنگستان هنر،
تهران.
 .5انیس و ابراهیم و ، 1172 ،...المعجم الوسیط ،داراالحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .3حجاج نیشابوری1375 ، ،ق ،صحیح مسلم ،تحقیق محمد فواد عبدالباقی ،داراالحیاء التراث
العربی ،بیروت.
 .7خرمیان ،ج1314 ،ش ،سه نگره صدرایی ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،تهران.
 .1خلیلی1311 ، ،ش ،مبانی فلسفی عشق از منظر ابن سینا و مالصدرا  ،انتشارات بوستان
کتاب ،قم.
 .1رحیمیان ،س ،بی تا ،کیهان اندیشه ،مقالة عشق حقیقی و عشق مجازی ،شماره  ،37تهران.
 .15شیخ بهایی ، ،بی تا ،کشکول ،تصحیح و تعلیق محمدصادق نصیری ،شرکت طبع و نشر ،قم.
 .11صدر الدین شیرازی1315 ، ،ش ،اسراراآلیات (رازهای آیات قرآن) ،ترجمه و تعلیق محمد
خواجوی ،انتشارات مولی ،تهران.
1371 ، .................................. .12ش ،اسفار اربعه ،ترجمة محمد خواجوی ،انتشارات مولی،
تهران.
 ، .................................. .13بی تا ،الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ،نشر دارالمعارف
االسالمیه ،قم.
1337 ، ................................. .14ش ،رساله سه اصل  ،تصحیح و مقدمه محمد خواجوی،
انتشارات مولی ،تهران.
1335، .................................. .15ش ،الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه  ،با حواشی حاج
مالهادی سبزواری ،تصحیح و تعلیق جالل الدین آشتیانی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.

45

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

1311، .................................. .13ش ،کسر اصنام الجاهلیه  ،تصحیح و تحقیق محسن
جهانگیری ،انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.
 ، ................................... .17بی تا ،مشاعر  ،ترجمه و شرو بدیع الملک میرزاعمادالدوله،
انتشارات مهدوی ،اصفهان.
1371 ، ................................... .11ش ،المظاهراإللهیه فی اسرار العلوم الکمالیه  ،تصحیح و
تحقیق سیدمحمدخامنه ای ،انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.
1333 ، ................................... .11ش ،مفاتیح الغیب  ،ترجمه و تعلیق محمد خواجوی،
انتشارات مولی ،تهران.
 .25صمدی آملی ،د1315 ، .ش  ،ضیافت خانه ی فیض  ،مرکز فرهنگی نجم الدین ،تهران.
 .21طالقانی ، . ،بی تا  ،جهاد و شهادت  ،نشر بی تا ،تهران.
 .22طباطبایی1337 ، . ،ش ،تفسیر المیزان  ،ترجمه محمدرضا صالحی کرمانی ،انتشارات
موسسه مطبوعات دارالعلم ،قم.
 .23طباطبایی یزدی ، . ،بی تا ،العروه الوثقی  ،نشر دفتر تبلیوات اسالمی ،تهران.
 .24طوسی1451 ، . ،ق ،تهذیب االحکام  ،تحقیق سیدحسن موسوی ،دارالصعب و دارالتعارف،
بیروت.
 .25فیروزآبادی ، 1111 ، . ،القاموس المحیط  ،داراالحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .23کلینی رازی ، . ،بی تا ،اصول کافی  ،ترجمه و شرو سیدجواد مصطفوی ،انتشارات مسجد
چهارده معصو (علیهم السال ) ،تهران.
 .27متقی هندی1317 ، . ،ش ،کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال  ،گردآورنده علی
نصیری ،ناشر موسسه فرهنگی و اطال رسانی تبیان ،قم .
 .21مجلسی1453 ، . ،ق ،بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار  ،موسسه الوفاء،
بیروت.
 .21محمدی ،ک1311 ، .ش ،هزاره عشق  ،ناشر نجم کبری ،کرج.
 .35محمود الوراب1315 ، . ،ش ،عشق و عرفان از دیدگاه محی الدین ابن عربی  ،ترجمه
دکتر سیدمحمد رادمنش ،انتشارات جامی ،تهران.
 .31مطهری1371 ، . ،ش ،فطرت  ،انتشارت صدرا ،تهران.
 .32معلوف ،ل1371 ، .ش ،المنجد فی اللغه  ،نشر سپاس ،تهران.
 .33نجفی1337 ، . ،ش ،جواهر الکالم  ،تحقیق عباس قوچانی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
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 .34نوری ،و1317 ، .ش ،مستدرک الوسائل  ،مصحح محمدرضا ضمیری ،ناشر موسسه فرهنگی
و اطال رسانی تبیان ،قم.
 .35نی ریزی شیرازی ،ق1313 ، .ش ،قصیده العشق در حقیقت عشق الهی  ،ترجمه و تعلیق
محمدرضا ذاکر عباسعلی ،سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
 .33واسطی ،ا1343 ، .ش ،تذکره االولیاء  ،به تصحیح دکتر محمد استعالمی ،انتشارت اسالمی،
تهران.
 .37یثربی ،ی1314 ، .ش ،عرفان نظری (تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوف)،
انتشارات بوستان کتاب ،قم.
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