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  چکيده

 آن عبـارت  یاللفظـ  شـزح  ي. معنایدانستن نه است ییافتن است، تعریف غیرقابل عشق، قتیمسلمان حق عارفان دگاهید از

 اسـت  یقـ یحق عشق ،آن مرتبه نیانسان دارد. باالتر يوجودگوناگون شه در ابعاد یعشق ر أمحبت مفرطه و منش :ست ازا

. ي اسـت مجـاز بـا انـواع مختلـف آن، عشـق     اهللا  ياوست. عشق به ماسـو  صفات و اسماء و خداوند به عشقشامل  که

 ینفسـان  مالئمـت  ریشۀ آن و مختص انسان است که است یعشق ی،نفسان است. عشق یوانیو ح ینفسان ،ن آنهایتر مهم

 باشـد  نداشـته  تیوانیح بهیر و شائبه اگر ،عشق نیا. است یانسان يجمالگرا فطرت يمقتضا و است معشوق و عاشق نیب

ف وجـود  یـ ن عشق پـاك و عف ید اأییبر ت ییها نشانه ی،ات اسالمیدر روا .باشد قتیحق يسو به یتواند پل یم ،بماند پاك و

انسـان دارد.   یوانیـ و ح یشه در بعد جسـمان یر جان شهوت است ویه ،ستیعشق ن قتاًیحق ی،وانیشهوانی و ح  دارد. عشق

 البتـه  شود. می اش تکاملی حرکت در وي گیري زمینموجب است و   انسان وجودي يها ارزش برنده بین از و ار فناپذیریبس

ـ تأ به ،آمد گرفتار آن در ناخواسته انسان و نبود ياریاخت اگر هم عشق نیهم به ابتال ـ د دیی  عفـت  و کتمـان  شـرط  بـه  نی

  .آورد یم فراهم را انسان نجات موجبات

  ی.نفسان عشق ،یوانیح عشق ،ییبایز ،یقیحق عشق ،يمجاز عشق: ها واژه کلید
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  مقدمه

انـد و حسـن    دهیـ عق نسبت به کمال مطلق و خالق عالم همه بـاهم هـم   یقیدر عشق حق ،عارفان مسلمان

ن . ایـ است يد همگان است. آنچه در باب عشق مورد نزاع بوده، عشق مجازییآن مورد تأ یو فاعل یفعل

ن یـ عارفان به دنبال داشته است و ا ریعارفان و غنیز ن اهل عرفان و یرا ب يادیرباز اختالفات زیاز د عشق،

ـ  يزیوابحـث را دسـت  ایـن  مخالفـان عرفـان،    یق شده است که برخیعم قدري بهاختالفات  راي بسـتن  ب

ـ انـد و در ا  نسـبت بـه عارفـان قـرار داده     يگـر  یو الابال يباز جنسهرگونه اتهامی همچون هم  ،انیـ ن می

ورتـر سـاخته    را شـعله  ين اختالف فکـر یاز گفتار عارفان، آتش ا یافراد هرزه و الابال یسوءاستفاده برخ

 ،نـدارد  ییکـه بـا عرفـان آشـنا     یرسـد کـه انسـان    یم ين اتهامات و افتراها به حدیا ،اوقات یاست. گاه

ابتـدا  پـژوهش،  ن یشود. در ا یخته مین علم و اهل آن برانگینسبت به اخواسته حس نفرت و انزجار او ان

ن یـی تب یروشن در حد وسع به یبا ارائه مستندات و مبان ي،را در مورد عشق مجاز ینظر اهل عرفان اسالم

را منصـفانه  قضـاوت   ، و زمینـۀ ن و شرع مقدس عرضه نمـوده ید يدگاه را به ترازوین دیگاه ا آن ،نموده

پاسـخ   ،را مطرح نموده یسؤاالت ،ن مهمیدن به ایرس يم. برایآور میفراهم  اجمال  به قت یطالبان حق يبرا

  گیریم: پی می ها راآن

دگاه عارفـان مسـلمان   یـ عشـق از د  یمبـان  کـدام اسـت؟   يانواع عشق مجاز ست؟یچ يمجاز  عشق

در مـورد عشـق    یعرفان اسالما نظر اهل یآ د عارفان است؟ییمورد تأ ي،کدام نوع از عشق مجاز ؟کدامند

 دارد؟ ین و شرع مقدس همخوانیبا د ي،مجاز

  يف عشق مجازيتعر

ن یـ عارفـان بـر ا   ،قت عشـق ین حقیی. در تبکرد د عشق را معنای، بايعشق مجاز يروشن شدن معنا يبرا

ـ   عـرّف یحد للحب ال« د:یگو یم یعرب ابنگونه که  همان .است ینشدن فیتعراین واژه باورند که   یبـه ذات

شربا ما عرفه و من قـال   ذقهیلم  الحب ما عرفه و من ر. فمن حدیغ ال هیاللفظ و ۀیالرسمحد بالحدود یلکن  و

ـ تعر اتینتوان به ذات راعشق ؛ )111، ص ق1418، یعرب (ابن »يمنه فالحب شرب بالر تیرو  ،نمـود  فی

 ازکـه   یکسـ  ونشـناخته   را آن ،کند فیتعر راکس عشق  هر .است یلفظ و یرسم صرفاً فاتیبلکه تعر

ـ بگوکـه   یکسـ  و افتهین را آن ،باشد دهینچش يا جرعه ،جام آن آن را  ،شـدم  رابیآن جـام سـ   ازمـن   :دی

  .نکند رابیرا س یاست که کس یکه عشق شراب چرا ؛نشناخته است
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بمـاهو وجـود    ،ن است کـه عشـق از اوصـاف وجـود    یامعناي  به ي،ریناپذ فین تعریان عارفان از ایب

تبع در همـه مراتـب وجـود، عشـق      به ،جهیاست. درنت يات وجود در عشق جاریخصوص ، لذا همۀاست

، یافتنیـ هماننـد وجـود    ،ف اسـت. عشـق  یـ رقابـل تعر یو غ یکیتشـک  ،همانند وجـود  ،هم هست. عشق

اللفـظ اسـت    از باب شـرح  ،کند از آن ارائه  یفیتعر یاگر هم کس .ان نداردیت بیو قابل یدنیچش ی،وجدان

  د.یایقت عشق به وصف نیحق االّ و

  عشـق از عشـقه گرفتـه    :اند گفته  شناسان گونه که لغت د گفت: آنیعشق، با یاللفظ ان شرحیدر مورد ب

و بـا احاطـه    چـد یپ یمکه به دور درخت و شاخه چنان  است چکیپه یاه شبیگ ینوععشقه شده است و 

عشـق را بـه محبـت     .)14024 ص ،1377 دهخـدا،   (شـود   یمـ آن  يو زرد یخشکموجب  ،کامل بر آن

ـ انـد. ازا  ر نمودهیتفس يزیمفرط به چ لیمفرط، شوق و م یدوستش از اندازه، یخارج از حد و ب بـه   رو، نی

تمام وجود عاشق را عشـق فراگرفـت،    یچون وقت ؛اند که در عمل همانند عشقه است عشق گفته ،عشق

ـ   یم یدر معشوق فان ،گانه شدهیازخود ب شـود کـه نظـام     یمبـتال مـ   یشود و به چنان درد و آتـش هجران

ـ کنـد کـه عشـقه بـا درخـت. از د      ین درد با او همـان مـ  یا .پاشد یمفرو او از هم  یجسم دگاه عارفـان  ی

ر یـ و در غ »یقـ یعشـق حق «به آن  ،صفات او باشد ن خداوند و اسماء وین مهر آتشیاگر متعلق ا ،مسلمان

  ند.یگو »يعشق مجاز«به آن  ،ن صورتیا

انسان بـه   ادیزار یبس ۀعالققالب است که در  ی، عشقپژوهشن یدر ا »يعشق مجاز«از  مرادبنابراین، 

خـواب   .شـود  یخود خارج م یعیاز وضع طب عاشق رسد که یم يا مرتبهو به ابد ی یگر ظهور مید یانسان

ـ یل نسبت بهکه مجنون  یگردد. حالت یو خوراك از او سلب و تمام توجه او منحصر به معشوق خود م  یل

هـا را در وجـود    یو خوب لیفضا ،کماالتهمۀ د که یآ یوجود مه در عاشق ب یحالت ،ن عشقیدر ا  .داشت

کند. از همـه   ي معشوقجان خود را فدا یو حت یزندگهمۀ حاضر است عاشق  .ندیب یممنحصر معشوق 

کنـد و خـود را در    یجـاد مـ  یخـاص در وجـود خـود ا    ییگرما ،معشوق یالیبرد و با صورت خ یز میچ

  برد. یز لذت میگداختن ن نیگدازد و از ا یسوزش آن گرما م

  يانواع عشق مجاز

 اند که عشق مجازي یک نـوع بیشـتر نیسـت و آن عبـارت     در مورد انواع عشق مجازي، برخی بر این عقیده

عاشق و معشوق انسـان   که در آن هایی اند: عشق است از: همان عشقی که ریشه در شهوت دارد. ایشان قائل

است، همگی شهوانی هستند. این گروه، بیشترین منتقدان عرفان هستند. برخـی دیگـر معتقدنـد کـه عشـق      

  دارند. مجازي خود انواع مختلف دارد؛ و برخی از آنها در غریزه و برخی نیز در نفس انسانی او ریشه 
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یی زهـا یمنشأ عشق چه چاینکه خت و عشق را شنا ، باید ریشۀن دو گروهیا يبهتر مدعا یبررس يبرا

  ر است.یپذ بهتر امکانزمینه ن یدر ا ينه داوریزم ،. با شناخت منشأ عشقاست

  يشناخت انسان يمبان

 ي. او بـه اقتضـا  یو بعـد ملکـوت   یوانیبعد ح :دارد يدوبعد یتیشخصخود،  دلیل ماهیت خاص انسان به

از یـ جاد احساس نیبا ا ،خود يخود بهز ین غرایا .ز برخوردار استیغرامجموعه ک یاز  ی خود،وانیبعد ح

محبـت   یبـه نـوع   ،مـوارد  یش در برخـ ین گـرا یشـوند. همـ   یها م، موجب گرایش به متعلقات آندر او

  از عشق نسبت به آن شود. يا درجه يریگ ساز شکل نهیممکن است زمهم  یگاه .انجامد یم

ـ از داراي مراتـب و   یهمگ ،زین غرایاست که اروشن البته   ؛سـتند یت برخـوردار ن یـ زان اهمیـ م  کی

از ابعـاد   ياریکـه سـطوح بسـ   ، طره و غلبه داشتن و نکاح و...یدن، سیل به خوردن، آشامیممانند  يزیغرا

 يبـه اقتضـا   .اوسـت  یو الهـ  یعد ملکوتب ی،ت انسانیگر شخصیبعد د دهد. یرا پوشش م يبشر یزندگ

شـود. انسـان بـه     یمـ  هـا آناز بـه متعلقـات   یـ دارد که موجب احساس ن یشات خاصیانسان گرا ،ن بعدیا

بـدان   ،آنچـه را کـه کمـال بدانـد     جوست و هـر  قتیجو و حق کمال ،گرا کمال ی خود،بعد ملکوتُ ياقتضا

و  یجسـمان گونـاگون   يهـا  شیگـرا از  يا پـس انسـان مجموعـه    خواهد. یمخود  يده و آن را برایگرو

  برد. یمبهره  هاآنش از یخو يوجود يازهایسامان دادن به ن ياست که برا یروحان

هـا احسـاس   که انسان در وجود خود نسبت به آناست  يازیک جمله، نیها در  شین گرایالبته منشأ ا

ـ ا یو جسـمان  يسازد. در امور مـاد  یمجذوب م يامر يسو انسان را به ،ازین نیکند. ا یم ن امـر روشـن   ی

ـ  ی یدر خود مـ  یاز به خوردنیاحساس ن ،در بدن یگرسنگاحساس دلیل به  ،مثالً .است ـ ا یابـد و در پ ن ی

  .یجسم يازهاینطور سایر   نیهم .ش داردیها گرا یبه خوردن ،ازین

 روسـت. نکتـۀ   ازهـا روبـه  ین نیاز ا يا با مجموعه ،گذارد یموجود  هر انسان از زمانی که پا به عرصۀ

 يازیـ اسـت کـه هـر چـه ن     یعیطب .ازهاستین نیا نانوشتۀبندي ناخواسته و  رتبه ،نجایدر ا یمهم و اساس

ـ ی ؛نسبت به متعلق آن خواهـد داشـت   يشتریش و محبت بیتر باشد، او گرا یتر و اساس او مهم يبرا  یعن

رنـد؛ هـر   یهـرم قـرار گ   رأسها در  تیاولوم که یریرا در نظر بگ یهرم ،او يازهاین يبند رتبه ياگر ما برا

ـ ا نزدیهرم و  رأسدر  ،برخوردار باشد يالف از ارزش و رتبه باالتر مثالً یاز خاصیمقدار ن ک آن قـرار  ی

  شتر خواهد بود.یتبع نسبت به آن ب ش و محبت هم بهیزان گرایلذا م .ردیگ یم

ـ   ،ستیکسان نی ها انسان ، در همۀازهاین يبند رتبه کهنیگر ایق دیدق نکتۀ ـ نها یبلکه ممکن اسـت ب ت ی

ـ   یکـه مـ   ،انسـان  يوجـود  چه رتبـۀ   ن است که هریر ایناپذ امر انکار کیتنوع داشته باشد. اما  ن یتوانـد ب
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تـر   ازهـا متفـاوت  ین هـرم ن یـ نش ایباالتر باشد چ ،نوسان داشته باشد ین مراتب امکانیتر نییپان و یباالتر

ـ باشد کـه ن  يا کمالش در رتبه نمونه اگر انسانی مرتبۀ  عنوان  به ه عکسخواهد بود و ب و  از بـه خـوردن  ی

لعـاب و تنـوع متعلـق     ،، به رنـگ ین شخصیچن قهراً ،از باشدین نیتر ین و اساسیتر او مهم يدن برایآشام

ـ ن ،ازهـا ین يبنـد  که در رتبـه  یکس نسبت بهارزش قائل است تا شتر یآن ب دن در یاز بـه خـوردن و آشـام   ی

  ت قرار دارد.یدن به معنویازها و بعد از طهارت روح و رسیچندم ن يها رتبه

تـوان گفـت: اوالً، چیـنش ایـن      یمـ انـد،   طورکلی، در جدول نیازها، که خود زاییده شخصیت انسانی به

نیازها، نمایانگر مرتبۀ وجودي او خواهد بود و ثانیاً، نیازهایی کـه در جـدول از جایگـاه بـاالتري برخـوردار      

اینکه این نیاز خاص تـا بـه چـه    کند. همچنین در رابطه با  باشند، میزان عالقه و محبت او را به آنها معین می

چه این رتبـه وجـودي بـاال رود،     یابد باید گفت: این بستگی به مرتبۀ وجودي انسان دارد؛ هر زمانی ادامه می

شود. انسان در دوران کودکی، بـه اقتضـاي مرتبـه     یمباال و پایین  آنهاجدول نیازها دچار تغییر شده و ارزش 

شود که عشق او و همه چیز او، مادر و آغوش گـرم او و   یماي چیده  وجودي خود، هرم نیازهایش به گونه

تبـع،   شـود و بـه   یمرود، این هرم دستخوش تغییراتی  یمکم که رتبۀ وجودي او باالتر  جان اوست. کم شیرة 

کـه در دوران نوجـوانی، وقتـی عالیـق      اي گونه شود، به یمگرایشات و عالیق او نیز دچار دگرگونی متنابهی 

نگـرد کـه عشـق مـا در      یمـ کند، با نگاهی از روي استهزاء درونی بـه آن   یمخود را در دوران کودکی مرور 

چه انسان در مدارج انسانیت بـاالتر رود، نیازهـا و    طور هر اي بوده است. همین دوران کودکی، چه امور بیهوه

کننـد. البتـه بـا ارتقـاء، بـه مـرور         یمـ او نیز جاي خود را در جدول نیازها با هم عوض  عالیق و معشوقات

  کند. یماموري متعالی و نیازهاي روحانی و جدید توجه او را به خود جلب 

ـ فرما یدارد. مـ  یدنیو شن نیدلنش انیب ،خصوص نیا در صدرالمتألهین إنّ النفـوس کلّمـا کانـت    «د: ی

 ،ص ،1981 ،صـدرالمتألهین (ی، وأبهـ  نیو أز یتها و مرغوباتها ألطف و أصفکانت محبوبا یأشرف و أعل

بـاتر و  یصـفاتر، ز  ، بـا تر فیها لطآن يها و رغبت ها یباشند، دوست تر یو عال تر فیچه شر نفوس هر ؛)165

   .ارزشمندتر است

و راز  سـازد، عاشق را برطرف  يازهایاز ن يازین معشوق، چه نید اید دیدر باب عشق با ،نکهیجه اینت

بـه  دلیـل  ن ین معشوق را صرفاً به ایشه دارد. اگر ایراو  يازهایدر کدام بعد انسان و ن ییدایو ش یفتگیش

اسـت و   یوانیـ ن عشـق ح یاست که اروشن  ؛سازد یمرا برآورده م یجسم یاز شهوانیدارم که نیجان خر

شـه داشـت،   یر یروحـ  يها شیاز گرا یشیو گرا يازیدر ن ییداین شیاست. اما اگر ا یفاقد ارزش انسان

لقـب داد و آن را ارزشـمند    یعشق انسـان  ،ن عشقیتوان به ا یم ی،خواه بایو ز ییجو همچون حس کمال

۴۶      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

 دو هـر  معمـوالً  چـون  ؛دارد یوانیـ ح عشـق  با یکیبار اریبس مرز ی،نفسان رفت که عشقید پذیدانست. با

 ،اول عشـق . ردیـ گ یمـ  تئنشـ  يبشر جنبه دو از منتها. ونددیپ یم وقوع انسان به دو نیب که است یکشش

ـ  نفـس  يمقتضـا  ی،دومـ  و اسـت  قلـب  رقـت  و روح يصـفا  نفـس،  لطافت يمقتضا از  یناشـ  و ارهام

 انیـ رو بـا یز به عشق خصوصحکما در  اختالف عللاز  یکید ی. شااست یجنسو  یشهوان يها شیگرا

  باشد. یوانیح شهوتو  ینفسان عشق نیب يظاهر تشابه هماناز  یناش ،آن ذمو  مدحو 

بشـر   ياز در مراتـب وجـود  یـ آن ن ي ریشه دارد و ارزش آن را هم، رتبـۀ بشر يازهایپس عشق در ن

خـود او آن را نـدارد    ،اوالًاست که  یانسان به کمال یعشق دلبستگ :توان گفت یمرو،  ازاینکند.  ین میمع

 ،شـود  یمـ انـدازه    از  شیب یدچار اعجاب و شگفت ،ازمند است و در مواجهه با آنیبه شدت به آن نثانیاً و 

  شود. یمند و محو وجود معشوق یب ینمگر خود را یکه د يا گونه به

ـ فیتوان در ک یمد را یشد يازمندین نیالبته وجه ا  يوجـود او جسـت؛ او بـه اقتضـا    چگـونگی  ت و ی

ـ  يتعلق تام به وجـود  ،اش یالربط نیو ع یوجود امکان ـ نها یب   خمینـی  از کـالم امـام   يا ت دارد. نکتـه ی

ـ نها یت در او بینها یعشق به کمال ب ،است یعالم هست آید و آن اینکه انسان چون عصارة دست می به ت ی

  را به دنبال دارد. جویی اینچنین نیازي ن کمالیاست و خود ا

بـه دو نـوع    ی،کل يبند میک تقسیرا هم در  يعشق مجاز ،انسان يتبع دو بعد وجود توان به یپس م

  .باور هستند نیاهل عرفان بر ا و همۀ نیلهأالمت صدرگونه که  . آننمود میتقس یو انسان یوانیح

ـ  نقسـم ی یالثـان و  يمجـاز  یإلو  ذکره مرّ یقیحق یال نقسمی یاإلنسان العشق إن اعلم و ـ و  ینفسـان  یال  یإل

 إعجابـه أکثـر   کـون ی الجـوهر. و  یف المعشوق لنفس العاشق نفس مشاکلۀ مبدؤه کونی یالنفسان. و یوانیح

ـ وانیح شهوة مبدؤه کونی يالذ هو یوانیالح . ونفسه عن صادرةألنها آثار  المعشوق بشمائل  لـذة  طلـب و  ۀی

ـ بدنألنهـا امـور    أعضـائه  طیتخالو  لونه  و خلقتهو  المعشوق بصورة العاشق إعجابأکثر  کونی و ۀیمیبه   ( .هی

ـ یو عشق حق شود یم میتقس يمجاز و یقیحق به دو قسم یانسانعشق بدان ؛ )383 ،ص ،1375طوسى،   یق

ـ و ح ینفسـان  به دو دسـته خود  ،ي. عشق مجازشود یم ریمحبت به خداوند و صفات و افعال او تفس  یوانی

از همگن شدن نفس عاشق و معشوق در جـوهر کـه    :عبارت است ی،نفسان ي. عشق مجازشود یمنقسم م

 توجـه عاشـق بـه    ،قـت یو در حق .شود یکه از نفس صادر م معشوق استل یعاشق به شما اعجاب شتریب

اسـت.   یوانیح و طلب لذت یشهوت بدن اش شهیر ،یوانیح يو صفات نفس است. اما عشق مجاز لطافت

معشـوق اسـت کـه     ياعضـا  شتر اعجاب و مفتون شدن عاشق به ظاهر، رنگ و شـکل یب ،ن صورتیا در

  روند. یار مشم به یات جسمیجزء امور و مقتض یهمگ

ـ اسـت کـه ا   یروحـ  تین نفوس و سـنخ یمالئمت ب ی،انسان يها شه عشقیر یالبته گاه و  یـی ن همگرای

  شود. یم استفاده  تیب اهل از يمتعدد اتیروا از ،ن نفوسیت بیسنخ
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 مجنَّـدةٌ  جنـود  القُلـوب  إنّ« :فرمودنـد  فشان نقل است کهیان عمر شریپا يایدر وصا  نارالمؤمنیم از .1

ـ غَ مـن  الرّجـلَ  أَحببتُم فَإذا البغضِ یف یه کَذلک و بِها یتَتَناج و بِالمودّةِ تَتَالحظُ  منـه  سـبقَ  رٍیـ خَ رِی

ـ  منه سبقَ سوء رِیغَ من الرّجلَ أَبغَضتُم إذا و فَارجوه کُمیإلَ  ص ق،1403 ،ی(مجلسـ  »فَاحـذَروه  کُمیإلَ

ـ  هـر  کـه  هسـتند  دسـته  دسـته  و شده صف صف ییلشکرهاها  دل؛ )163  را خـود  دسـتگان  هـم  کی

 پـس  شناسـند،  یداده و م صیتشخ را گریکدی یدرون ينجوا و بغض و اشاره و حب با و شناسند یم

ـ ام يو بـه  دیداشـت  دوسـت  باشد نموده یاحسان شما به آنکه بدون را يمرد اگر  اگـر  و دیباشـ  دواری

  .دیزیبپره او از بود، شما مبغوض ،باشدکرده  يبد شما به آنکه بدون يمرد

  :کردم عرض صادق امام نقل شده که به یرفیص ریسداز  .2

 مثْـلَ  لـی  وجدتُه کلَّمتُه فَإِذَا شَدیداً حباً فَأُحبه ذَلک یومه قَبلَ مضَی فیما یرَنی لَم و أَره لَم الرَّجلَ لَأَلْقَی إِنِّی

 إِذَا الْـأَبرَارِ  قُلُـوبِ  ائْتلَـاف  إِنَّ سـدیرُ  یا صدقْت لَه. َقَالَ: أَجِد الَّذي مثْلَ لی یجِد أَنَّه یخْبِرُنی و لَه علَیه أَنَا ما

 قُلُـوبِ  ائْتلَـاف  بعـد  إِنَّ و الْأَنْهارِ میاه علَی السماء قَطْرِ اخْتلَاط کسرْعۀِ بِأَلْسنَتهِم التَّودد یظْهِرُوا لَم إِنْ و الْتَقَوا

 واحـد  مـذْود  علَی اعتلَافُها طَالَ إِنْ و التَّعاطُف منَ الْبهائمِ کبعد بِأَلْسنَتهِم التَّودد أَظْهرُوا إِنْ و الْتَقَوا إِذَا الْفُجارِ

ـ د را او من نه حال به تا که کنم یم برخورد یشخص به یگاه؛ )411 ،، صق1414 ،یطوس(  او نـه  و ام دهی

ـ  خود به نسبت را او ،کنم یم صحبت به شروع او با که گاه آن و کنم یم محبت احساس داًیشد  گونـه  نیهم

ـ  مـن  به نسبت که دارد یم اظهار زین او و ابم،ی یم  :فرمودنـد  پاسـخ  در حضـرت  .دارد را احسـاس  نیهم

 بـه  ماننـد  کننـد  یم دارید هم با که یهنگام ،کوکارانین يها دل یهمبستگ و لیتما .ریسد يا است درست

 خـود  محبت گونه چیه  به ،کوکارانین نیا گرچه .نهرهاست آب در باران قطرات گشتن مخلوط و وستنیپ هم

 بـه  گرچـه  ،کننـد  یم دارید هم با که یهنگام گریکدی از بدکاران قلوب يدور و. ندیننما ابراز زین زبان با را

 در هـم  بـا ها  مدت گرچه عطوفت، و الفت و انس از است انیچهارپا يدور مانند ،کنند محبت ابراز ظاهر

  باشند. دهیچر چراگاه کی

  :است شده تیروا صادق امام از .3

 السـماء  فـی  الـرُّوح  کانَـت  اخْتَلَـف، فَـإِذَا   منْها تَنَاکرَ ما و ائْتَلَف منْها تَعارف فَما مجنَّدةٌ جنُود الْأَرواح إِنَّ

 فـی  تَباغَضَـت  السماء فی تَباغَضَت إِذَا و الْأَرضِ فی تَعارفَت السماء فی تَعارفَت فَإِذَا تَباغَضَت؛ و تَعارفَت

 شـده  يبنـد  صـف  و گشته يبند طبقه یلشکرهای چونها  روح)؛ 31 ص ،58ج  ،ق1403، یمجلس( الْأَرض

 آن در آنـان کـه   رند ویگ یم الفت نجایا در اند، داشته انس و یآشنای هم با ثاقیم عالم در آنان که. باشند یم

ـ  جـدا  و گرفته فاصله گریکدی از زین نجایا اند، بوده گانهیب و ناآشنا هم با عالم آسـمان  ارواح در  .شـوند  یم

  ا نسبت به هم نفرت و بغض دارند.یهستند،  مأنوسا با هم آشنا و یملکوت)، (

ـ   ینیو تکـو  یک وحـدت سـنخ  یدست، از  نیا از يگریت دیات و رواین روایا ن ارواح پـرده  یموجـود ب

شـه  یکه خـود ر است  یامور مختلف ،عشق منشأ. پس است ن دو انسانیحب و عشق ب منشأدارد که  یبرم

۴۸      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

 ی،ز جسـم یـ و غرا یـی گرا و کمـال  یبـاخواه ی، زیروح و مسانخت مماثلت انسان دارد. يدر ابعاد وجود

را  آن ،شـود  یز منتهـ یـ و غرا یکـه عشـق بـه بعـد جسـم      يدر موارد .هستند عشق در انسان منشأهمه 

ـ « ،اگر متعلق عشق کمال بما هـو کمـال باشـد    ،صورت نیر ایو در غ »یمیبه« و اگـر کمـاالت    »یعقالن

 ،انسان منتسب باشـد  يباگرایو به حس ز يظاهر يها ییبایزو چنانچه  »یروحان« ،باشد يو معنو یروح

  شود. یمده ینام »یعشق نفسان«

  يوانيعشق ح يکل ينف

 یمـ یهمه عارفان مسلمان باالجماع، عشـق به اینکه آنچه مسلم است  ي،ن انواع مختلف عشق مجازیدر ب

ن یـ شمارند. متعلـق ا  یممذموم و ناپسند  یطورکل هب  - انسان دارد یوانیشه در بعد حیکه ر - را  یوانیو ح

ـ فرع ا ،محبوب در آن يرضا .اوست یوانیالت حیو تما یعد جسمانمربوط به ب ،عشق  یـی گرا ن لـذت ی

 ،کنـد و بـاالخره   یاستفاده مـ  يرغم مخالفت او، از هر ابزار یعل ،دن به معشوقیرس يد است. لذا برایشد

  کند. یاست و با وصال شعله آن فروکش م یجنس يها لذت يفایاز آن است ییغرض نها

  :سدینو ین عشق میدر مورد ا نیالسائر منازلشرح  در یکاشان مرحوم
 تحصـیل  فی بالسعی للنفس عبادة و بعض الصور، شمائل استحسان فی الفکر تسلیط من ناشٍ وسواس فإنّه

 يباشـمار یاز مسـلط بـودن فکـر در ز    یوسوسه ناش ین عشق نوعیا؛ )569 ، صق1470ی (کاشان لذّاتها

  آن. يها ل لذتیق تحصیعبادت نفس است از طر یقت نوعیصور است و در حق یبرخ

مـذموم اسـت و از    عقالً ین تعشقیچن ،واسطه تعشق، آتش شهوتش برافروخته گردد هب یلذا چنانچه کس

 یوانیـ شتعال شـهوت ح ن ایچون عشق اکثر مردم همراه با ا ؛هم حرام است یو ذوق عرفان یلحاظ شرع

ن عشـق  یـ سـاز ا  نـه یرا از هر آنچه زم ها انسانساز مبتال شدن به فجور است، شارع مقدس  نهیاست که زم

ـ اند. ا اهل عرفان هم آن را مذموم شمرده .نموده است یه نهیمثل نگاه به اجنب ،است  یفـ  ،ن نـوع عشـق  ی

نکه چنانچـه  یک فرض و آن هم ایدر فقط  .ده استیحد نفسه مذموم و تعشق به آن از جانب همه نکوه

آن را اظهـار نکنـد و در    ،اوالًکه  یصورت در ،گرفتار شد ین عشقیدر دام چن ینخواسته و به هر علت یکس

تقـوا   ،سوزد یکه در آتش م ین حالیدر ع یعنی ؛دیشه نمایدر رابطه با آن عفت پ ،اًیثانکتمان آن بکوشد و 

ـ یت ثواب شهیخداوند طبق روا .دین عشق صبر نمایشه کند و بر رنج ایپ . مـن  کنـد   یمـ  ید را به او ارزان

ر یـ ن امر بـه تعب یالبته ا .)1988ص  ،1385 ،يشهر يرمحمدي دا (یق و کتم و عف ثم مات مات شهشَع

صیبت شبیه است کـه در صـورت   ن عشق به میکه ا چرا ؛ستین عشق نیمجوز تعشق به ا ،يد مطهریشه
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شـود   ین نمیمجوز ا ،ها ثوابن یا یول .کند یم یبت ارزانیخداوند اجر فراوان به صاحب مص ،آنصبر بر 

  د.یجاد نمایا یبتیگران مصیا دیخود و  يکه انسان برا

ـ بتوانـد قهرمانانـه و بـا عفـت از ا     یکه به آن اشاره شد، اگـر کسـ   ي،نظر از اجر اخرو البته صرف ن ی

ـ ار زیبسـ  ،بدل شود یقیبه عشق حق ین کسیچنن اینکه عشق امکا ،دیایرون بیسربلند ب یامتحان عشق اد ی

ات یـ هـم کـه در روا   يانکـار  شتر اسـت. یر و سلوك و تقرب به خدا بینه وارد شدن او در سیاست و زم

  ن نوع از عشق انصراف داشته باشد.یممکن است به هم ،وجود دارد یاسالم

  ينفسان يعشق مجاز

اسـت   يریثأسر آن هم ت .ن نوع عشق بوده استیمرادشان ا ،اند نموده يه به عشق مجازیکه توص یعارفان

و  شـه یهم چون عاشـق  که د استیسر مف فیتلط جهت در آن از ،ن نوع عشقیف سر دارد. ایکه در تلط

، يخشـنود  و خشـم  و بـت یغ و حضـور  سکنات، و حرکات در را معشوق و ارادة احوال و حال در همه

  است. معشوق اقوال و افعال متوجه یدائم طور بهفکرش  .دهد یم قرار توجه مورد

خـواه و   متعلق این عشق، زیبایی ظاهري و کماالت جسـمانی معشـوق اسـت ریشـه در حـس زیبـایی      

آمیـزد و تمییـز آن    یدرمـ گراي روح انسانی دارد. البته این عشق، در بسیاري موارد، با عشـق حیـوانی    جمال

  با امتزاج با شهوت آتش آن دو چندان شود. بعداًباشد، ولی  اكگیري پ بسا از بدو شکل ممکن است. چه غیر

  :دیگو یم نایس ابن

 اسـت  قیشـا  ییزهـا یچ به شهیهمخود  یذات لطافتو  یروحانو  يتجرد جنبۀ بهنظر  یانسان ناطقۀ نفوس

 مـذوقات و  مـوزون  مسـموعات  بـه  کـه گونه  همان. همتاست یبمنظر  یخوبکتا و در یو بها  حسندر  که

و  انتخـاب  حسـن در  یگاه ناطقه نفسبا  مجاورت واسطۀ به یوانیح نفس. است لیمتما آنر یو نظا مطبوع

  .)386ص  ،ق1400 ،نایس ابن( کند یم اقتدا 		او به دهیپسند يزهایچ طلب

در آن دخالـت   یوانیـ ت و طبـع ح یـ وانیباشد و ح یبر نفس انسان یقتاً و صد در صد مبتنیحق یاگر عشق

  د:یگو یم صدرالمتألهینکو است. یده و نیپسند اریبس ،نداشته باشد

 مالحظه آن حکیمانه غایاتو  عالیه مباديو  کلیه اسباب به توجهو امور را با  بنگریم شایستهو  دقیق از نظر اگر

 کـه  کسـانی  به نسبت مفرط محبتو  رویان هام زیباییالتذاذ شدید از  یعنی عشق گونه این که یابیم درمی کنیم،

 آنبـر   مصالحیو  حکمت که است الهی افعال ازجمله اند. ترکیب حسنو  اندام  تناسبو  لطیف شمایل داراي

وجود دارد و مسلماً نیکو و  ها انساناکثر  نفوس در تصنعو  تکلف بدونو  طبیعی نحو به کهزیرا  است؛ مترتب

  ).172ص  ، 1981 ،المتالهین (صدرقرار گیرد  بلندي اهداف مقدمه که هنگامیمخصوصاً  است پسندیده

۵۰      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

بـه   نایابـن سـ   ،تبـع  داند و بـه  ینمبر ظاهر صرف  یمبتن صرفاًن عشق را یا ،گرید ين در جایشان همچنیا

  پردازد. یم »الظاهر عنوان الباطن«بنام  يا ان قاعدهیب

 ماتشـتاقه  االجسـام  عالم فی یوجد ال و بل  البدن من شیء  ال و اللحم  ال و العظمهو  لیس الحقیقۀ فی المحبوبأنّ 

و  محبـوب  کـه  است آن علت	؛)179ص  ،همان( العالم غیر هذا فی موجودة  روحانیۀ صورة تهواه بل و النفس

 ،باشـد  نفـس  اشـتیاق مورد  کهچیزي  جسمانیت در عالمو  نیست بدنو  استخوانو  گوشت واقعدر  معشوق

  .است موجود دیگري عالم در که است معنوي روحانی، صورت 		او محبوب بلکه ،وجود ندارد

  ست:ا نیا ،ن قاعده داردیاز ا نایس ابنکه  یانیب

: فرمـود  کـه  کنـد  می نقل  را از پیامبر اکرمحدیثی از یکدیگرند.  حاکیو  هم بر مبتنیها  انسان باطن و ظاهر

از آن نتیجـه  و  بجوییـد  زیبارویـان را نـزد   هایتـان  خواستهو  ؛ یعنی حوائج»الوجوه حسانعند  الحوائجاطلبوا «

 و اعتـدال بـر   داللـت  ظـاهري  ترکیب حسنو  اعتدالو سیرت است  حسن نتیجه صورت گیرد که حسن می

نیکو در فـرد پدیـد    باطنینیکو،  شمایلو  آفریند زیبا می صورت که زیباست باطن. دارد باطنی ترکیب نیکویی

امـا   .دانـد  مـی  خـوبی  يهـا  رو را معمـوالً انسـان   خوش يها انسانغالبیه)، ( یهجزئبه نحو موجبه او  آورد. می

 ینهـا امـا ا  ،شـوند  مـی  یافـت خـو   زشـت  زیبارويو نیز  صفت نیک روي زشت يها انسان گاهی پذیرد که می

در اثـر   بلکـه  ،انـد  نبـوده  ذاتـی  صـورت  قـبح  داراي، شمایل حسن داراي ، چهرهزشت يها انسان .استثناست

و  مشـرب  حسـن  اینکـه و یـا   است عارضی بلکه نیست، ذاتیاصلی و  آنان زشتیاند.  شده اینگونه عوارضی

نیـز   سـیرت  زشـت  زیبـاروي . متقابالً افراد است بوده بانیکان اختالطو  اکتسابو  عادتاثر  در آنان معاشرت

بـا   همنشـینی شاید طبع و یا در  عوارضی واسطۀ به - عامل خارجی ممکن است معلول هم این کهوجود دارند 

  .)388ص  ق،1400،سینا ابن( است شدهآنها  ثانوي عادتو  گذاردهتأثیر سوء  آناندر  شد کهبا - بدان

و  یگردد که متعلـق آن کمـاالت روحـ    یم بر یو عقالن یالجمله به عشق روحان ین عشق فیا ،انین بیبا ا

  است. يمعنو

  يکارکرد عشق نفسان

گونه که گذشت، غالباً عشق نفسانی را ممدوح دانسته، آن را در راستاي سـلوك عرفـانی مفیـد     عارفان همان

تواند از آثار عشـق مجـازي    ، تلطیف سر، میالمتألهین صدرو  سینا ابنگونه که در کالم  کنند. همان ارزیابی می

  :نویسد می نفسانی فوائد محبت توضیح زپس ا ،السائرین منازل شرح در کاشانی عبدالرزاق الدین کمالباشد. 

 همـاً  الهمـوم  یجعـل  فإنّه الحقیقی؛ للعشق اإلعداد و السرّ تلطیف فی سبب أقوى العفیف العشق کان لهذا و

 امتثـال  و طاعتـه  فی المشقّۀ و التَّعب یسهِّل و المحبوب خدمۀ تُلذّذ و تفرّقه، و الخاطر توزع یقطع و واحداً

ـ    ؛)569، ص ، 1407 ،یکاشان( الشهوة سلطان غلبۀ من المنبعث العشق بخالف أمره؛ ن فوائـد  یبـه خـاطر هم

ـ یعشق حق يانسان برا يساز ف سر و آمادهین سبب در تلطیتر يف قویاست که عشق عف ـ اسـت. ا  یق ن ی
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هـا و   یگـر وابسـتگ  یکند و د یل میک هم و تعلق تبدیعشق همم و تعلقات متشتت و پراکنده انسان را به 

هـا   یو سـخت  کند یبخش م او لذت يکند و خدمت به محبوب را برا یش خاطرها را قطع میلقات و تشوتع

  .یخالف عشق شهوانرسازد؛ ب یر اطاعت از او آسان میها را در مس و مشقت

 غـرق  یوانیـ ح شـهوات  يایـ در در و رفته فرو غفلت خواب در که است یکسان مختص ،دهین فایالبته ا

ـ دن هموم از ی،نفسان فیعف عشق نیا با که اند گشته  آنهـا  نفـس  و رنـد یگ فاصـله  يمـاد  حـواس  و يوی

ـ  انـد،  افتـه ی قـدس  عـالم  بـه  توجـه  و ،نموده عبور درجه نیا از که یکسان اما. ابدی  لطافت  یعشـق  نیچن

 کـه  نـد ینما يبشـر  فیلط اخالق ای محسوس جمال به عشق مشغول را خود دینبا و است مضر شانیبرا

  .)175، ص 1981ن،یاست (صدرالمتاله مادون عوالم به قدس عالم از تنزّل ،قتیحق در

نکتۀ مهمی که عارفان بر آن تأکید دارند، گذار از عشق مجازي، به حقیقـی اسـت. اصـالً ارزش ایـن     

 وسـیلۀ  پـل،  و قنطره که خدا به خدا برساند؛ چرا عشق، ارزشی ابزاري است مانند پلی باید انسان را از غیر

رو، چنانچـه ایـن    رسـاند. ازایـن   نمـی  نفعـی  آن از پس و است سیر هنگام در فقط آن ایدةف و بوده عبور

جاي مجاز و معبر به مقر و محـل اسـتقرار تبـدیل شـود، مـذموم و       تعشق خود موضوعیت پیدا کند و به

نکوهیده خواهد بود. برخی هم آن را به وزان شمشیر چوبینی که کـودك بـراي تمـرین رزم از آن بهـره     

  ).73، ص1366دانند (کرمانی،  منزلۀ تمرینی براي ورود در کارزار عشق حقیقی می رد، بهب می

البته در بین عارفان جریان دیگري هم بوده است که با نگاه به جمال ظاهري و در آینۀ آن، جمال مطلق را 

اي  رفانی جداگانـه شود که خود، مکتب ع پرستی و شاهد بازي تعبیر می نشستند و از آن به جمال به نظاره می

رغم اینکه عارفان این بحث را هم در  کنند. علی از این مکتب حمایت می روزبهان بقلیو  غزالیاست و امثال 

  معنایی که ما بیان کردیم نیست.  کنند، ولی چون این معنا، عشق مجازي به عشق مجازي مطرح می

  ن و شرعيدگاه ديعشق از د

 ي،ل در موضوع عشـق مجـاز  یلفه دخمؤ دو یو بررس معصومان حضراتات یبه روا یاجمال یبا نگاه

  ک شد.ین در موضوع عشق نزدیدگاه دیبه د يحدود توان تا یم ییبایعشق و ز یعنی

در عشـق   آنـان  چند مـورد  ،ن موارد استعمالین ای. از باندك دارداستعمال  ی،نیکلمه عشق در متون د

استعمال شده اسـت کـه    یانسان يدود در عشق مجازمحمورد نیز چند  .است یو روحان ی، عقالنیقیحق

  ان شده است.یو ذم آن ب یالبته در مقام نف ،آن هم

 چنـین نقـل کـرده اسـت:     از پیـامبر  امـام صـادق  نمونۀ عشق حقیقی از روایات، روایتی است که 

فعانقها و احبها بقبله و باشرها بجسده و تفرغ لها فهو الیبـالی علـی مـا اصـبح      العبادهالناس من عشق  افضل«

۵۲      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

 ابتـدا  ،مازنـدرانی  مالصـالح روایت  این شرح ). در83 ق، ص1407 کلینی،( »الدنیا علی عسرام علی یسر من

 اسـت  جنـون  و نوعی مالیخولیا عشق گویند: می کسانی را که گاه گفتار آن عشق را تبیین نموده، لغوي معناي

 اتـم  و کلمـات  اعظـم  را آن شـود کـه   الهی متـذکر مـی   کتب و عارفان را در فیلسوفان گفتار را نقل نموده و

 اسـت.  تعـارض  مـدعا  دو ایـن  میـان  کـه  آیـد  نظـر  بـه  اسـت  نویسد: ممکن سپس می. اند دانسته سعادات

 ممـدوح  آنچـه  و اسـت  حیوانی و شهوانی جسمانی عشق است، مذموم آنچه زیرا نیست؛ چنین که حالی در

 از عشـق  امـا  یابد، فنا و زوال وصال مجرد به اول، نوع از عشق. است نفسانی و انسانی روحانی عشق است

  .)250 ص ،8 ج  ،1382 مازندرانی،( یابد می تعالی و مانده باقی حال همه در و همواره دوم نوع

 مـرض  العشـق «: فرمود یم که است شده نقل ریام حضرت است که از یتیروا يعشق مجاز نمونۀ

 یپاداشـ  نـه  کـه  است یمرض عشق ؛)260 ص ،20  ج ،1341 الحدید، بیا (ابن »عوض ال و اجر هیف سیل

 اللَّـه  ذکْرِ منْ خَلَت قُلُوب قَالَ الْعشْقِ عنِ اللَّه عبد أَبا سأَلْت«آمده است:  يگریت دیدر روا  ی.عوض نه ،دارد

حضـرت   ،ال کـردم ؤعشق سـ  دربارة از امام صادق ؛)669 ص ،1376 ،صدوق( »غَیرِه حب اللَّه فَأَذَاقَها

خـودش را بـه آنهـا چشـانده      ریلذا خداوند محبت غ ،بوده است یاد خدا خالیکه از  ییها فرمودند: قلب

  :است استفاده قابل نکته سه ،تیروا نیا است. از

: فرمـود  صـادق  امـام  رو، نیا از. دارد قرار یهال ریغ به عشق برابر در خداوند محبت ای یهال عشق. 1

 میتقسـ  ،نیبنـابرا . ندینشـ  یمـ  آن يجا يگرید عشق و محبت باشد، شده یخال خدا محبت از یدل یوقت

  .است استفاده قابل تیروا نیا از ،نادرست ای درست عشق به میتقس ای یقیحق ریغ و یقیحق به عشق

  .شود یم ادی محبت به آن از گاه که است یقلب يامر عشق. 2

 خداونـد  بـه  نسـبت  محبـت  و یقیحق عشقمقابل  در .مذموم خداوند ریغ محبت و يمجاز عشق. 3

  .است ممدوح

ـ  و یات مختلفایدر رو ،مترادف آن يها با واژه ؛عشق يقت و معنایاما حق  يهـا  ن انسـان یحسن آن ب

اء یـ ه به حب و مودت به اولیاز توص .ه شده استیموارد به آن توصبسیاري ان شده است و در یمختلف ب

نخیت بـه آنهـا اشـاره    که در بحث سـ  ییها و نمونه یمانیتا پدر و مادر و فرزندان و دوستان ا ،ن گرفتهید

ممکن اسـت   ،ن عالقهیالبته وجه ا .ها دارد ن انسانیب یقلب داللت بر ممدوح بودن عالقۀ شد. اینها همگی

کننـده در حـق    برخی مـوارد از بـاب محبـت بـه نیکـی      ن،یاء دیولکمال ا ،موارد یدر برخ :متفاوت باشد

  باشد. یت خاص روحیممکن است سنخ ،موارد هم یهمچون پدر و مادر و در برخ ،انسان
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اي  الجمله ممدوح اسـت. البتـه عالقـه    آنچه مهم است این است که وجود عالقۀ قلبی بین دو انسان، فی

قدس اسالم، به زیبایی و زیبا بـودن تأکیـد زیـادي شـده اسـت.      که مربوط به جنبۀ انسانی اوست. در دین م

خـدا زیباسـت و زیبـایی را دوسـت     » الجمـال  ان اهللا جمیل و یحب«که در متون دینی آمده است:  اي گونه به

  شویم.   هاي دینی، جایگاه حسن و زیبایی و ارزش آن را در دین متوجه می نگاهی به آموزه دارد و با نیم

کـه  دست آید  به ینفسان یانسان يها ن و شرع نسبت به عشقیدگاه دیاز د یینما  دوراز آنچه گذشت، 

  د است.  أییممدوح و مورد ت یمیز بهیاز شهوت و خلوص از غرا یالجمله به شرط پاک یف یعشق نفسان

  يريجه گينت

د یآن از هـم شـا   يز ظـاهر یه هسـتند و تمـا  یهـم شـب  ه ب در مورد و متعلق کامالً یو نفسان یوانیعشق ح

ا در عبـادات  یـ ه آن بـه اخـالص و ر  ید تشـب یشـا  .آن است أزه و منشیز انگیتنها مالك تما .ناممکن باشد

ـ منتهـا ن  ،ه به هـم اسـت  یز در ظاهر شبیهمه چ ،و خالص ییایکه در عبادت ر چرا ؛مورد نباشد یب هـا   تی

  اند. ار متفاوتیبس

است، معموالً در عشق نفسانی و شهوانی همـۀ وجـود   ها در نفس، بسیار مشکل و دشوار  تفکیک انگیزه

صدد استیفاي حظ خود از آن زیبایی است. لذا این عرصه بسیار خطرنـاك اسـت و    انسان به تمام مراتب، در

رو، توصـیه   سوز شهوتش خاموش باشد. ازایـن  تنها بر کسی گذار از این وادي ممکن است که آتش خانمان

اعی است که در آن احتمال نابودي بسیار زیاد اسـت و امیـد سـالمت بسـیار     به تعشق، امر به سقوط از ارتف

کم. لذا مقتضاي دستورات دینی این است که هرجا احتمال سقوط هرچند اندك باشـد، اجـازة ورود در آن   

گونه که در نگاه به اجنبیه در شرع، به صرف احتمال مفسده ممنوع اسـت.   شود. همان وادي به عبد داده نمی

نفسه در فرض عفت و خلوص از شـائبه   حد شق در عین حالی که حسن ذاتی دارد و ممکن است فیاین ع

اهللا باشد، ولی وجود ایـن منفعـت احتمـالی مجـوز ورود بـه ایـن عشـق         ریبه مسیر نزدیکی براي عشق الی

باشـد،  فرماید: منافعی ممکن است در میسر و شـراب   که خداوند در مورد میسر و شراب می شود. چنان نمی

 قُـلْ  الْمیسرِ و الْخَمرِ عنِ یسئَلُونَک«ولی مفسده آن بیشتر از منفعت آن است. لذا میسر و شراب حرام است. 
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