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  پيوند روحاني و ازدواج عرفاني
  1پور كبر افراسيابا دكتر علي

  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهوازئعضو هي

  : مقالهچكيده
هاي اجتماعي در عرفان، پيوند معنوي و ازدواج عرفاني است كه طرحي جديد  يكي از جنبه

اي مناسب  در عرفان، ازدواج آزمايشي الهي و زمينه. آيد براي زندگي خانوادگي به شمار مي
 عشق ،عارف.  رضايت خداوند در خدمت به افراد خانواده استبراي خودسازي و كسب

داند و بر اساس قانون محبت و ايثار  اي الزم براي رسيدن به عشق الهي مي زميني را زمينه
 معنوي دست يافته كه فرزنداني سعادتمند را ةي به نوعي رابطععالوه بر پايبندي بر احكام شر

هايي مستند از زندگي خانوادگي عارفانه ارائه گرديده تا  مونهدر اين مقاله ن. اند نيز تربيت كرده
با . اي جالب براي روابط خانوادگي دارد اثبات شود كه عرفان به ازدواج اصالت داده و نظريه

  .توان بر بسياري از مشكالت خانوادگي در جوامع امروز فايق آمد اين الگو مي

  :ها كليد واژه
  .عشق و محبت، شريعت، تفاهم و ايثارازدواج عرفاني، قانون زوجيت، 

                                                            

1-ali412003@yahoo.com  
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  پيشگفتار
ازدواج و زناشويي يكي از اركان زندگي اجتماعي و مبنايي براي تشكيل خانواده است كه 

 در حالي كه در عرفان اين ، جنسي، فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتهبةهمواره از جن
ران و براي رسيدن به وحدت معنوي و اي جديد، براي تعالي و تكامل همس پيوند با نظريه

گردد كه به مراتب از لذت جنسي برتر و  اي از عشق الهي و ازدواجي بين ارواح مطرح مي جلوه
امروزه كه آمار طالق و اختالفات .  ثمربخش در اصالح فرد و جامعه استيداراي نتايج

ي صورت گرفته با شكست هايي كه با انگيزه مادي و جنس خانوادگي بسيار باال رفته و ازدواج
 ازدواج ة عرفان دربارةآمدي آنها روشن گرديده است، الزم است كه نظريرمواجه گرديده و ناكا

هاي ظاهري و مادي جلوگيري نمود  در دستور كار قرار گيرد تا بتوان از عواقب ناگوار ازدواج
  . و براي استحكام خانواده به ديدگاه عرفان روي آورد

اند، اين است كه در اين معنويت،  يي كه بر عرفان و تصوف روا داشتهيكي از انتقادها
ترين ازدواج   در حالي كه كامل! گيري و انزوا توصيه شده است ازدواج نفي گرديده و به گوشه

اند و اگر در برخي از  معنوي در بين عارفان رايج بوده و باالترين مقام را براي زن قائل شده
وصيه شده كه به تمرين و رياضت و دوري از ازدواج بپردازد، متون عرفاني به سالك ت

نشيني، فقط  هايي براي خودسازي و تربيت بوده و مانند چله هايي موقتي و برنامه روش
 ها براي همة اند كه اين توصيه وده اما ناآشنايان گمان نم.اي خاص در سلوك بوده است مرحله
ترين ازدواج و زندگي مشترك  و صوفيان بزرگ سالمعارفان . باشد هاي زندگي افراد مي دوران

بلكه در . اند كه جانشين آنها باشند اند كه اغلب لياقت داشته  و فرزنداني تربيت كرده را داشته
عرفان و تصوف ازدواجي  معنوي و روحي پيشنهاد گرديده كه بسياري از مشكالت فردي و 

  .سازد اجتماعي امروز را در جهان بر طرف مي
هاي زميني  مكتب جمال، هدف عشق الهي است اما آن جمال ملكوتي در همين زيباييدر 

ها  توان آن جمال ازلي را مشاهده نمود و با همين نردبان ها مي تجلي نموده و در اين زيبايي
چرا كه زيبايي را . توان به سوي حق رهنمون شد و از عشق زميني به عشق الهي رسيد مي
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دانند و جمال و عشق  و خلقت و پيدايش موجودات را تجلي حق ميدانند  سرچشمه عشق مي
  :مغربي گفته. اند را بهترين وسيله براي تقرب به خداوند دانسته

  
 بينم مي»او«همه خوبان درصورت كه من
  

 1بينم تو مپندار كه من روي نكو مي  
  

اي از عشق به   همسري اصالت داده و عشق به زن و همسر را جلوهةاز طرفي عرفان به رابط
 معنوي و را با همسران خود داشته و به جنبةحق دانسته و عارفان بزرگ بهترين صميميت 

اند و چنان به اين   دوم قرار دادهمي را در مرتبة جنسي و جسةروحي اصالت داده و جنب
چنان كه . اند اي از فاعليت و خالقيت نيز دانسته اند كه زن را جلوه وصلت روحي پرداخته

  :وي گفتهمول
  

 پرتو حق است، آن معشوق نيست
  

 2مخلوق نيست؟اگوئي آن است خالق  
  

اين «مرد الهي و فرزند معنوي نياز به مادر و همسري دارد كه در زن جستجو شده است، 
برتري زن، كه مظهر جمال و لطف خداست و آن دلربايي و حسن از آثار جمال لم يزلي است 

هاي روحاني و نه جسماني اوست،  كند، برخاسته از ويژگي ميگري  كه در آن مظهر لطف، جلوه
آفريند و شوق ديدار لقاي  محبت ميو به زباني ديگر زن آفريننده است، چون در مرد عشق 

انگيزد و او را عاشق و واله پروردگار و خواهان رسيدن به معشوق الهي  خداوند را برمي
فرزند «يا » فرزند معنوي« زادن ست كه موجبكند، اين زن آفريننده، يا آفرينندگي زن ا مي
 ماجراي 3.شود، پس هستي زن، مظهر آفرينندگي خداوند است در مرد روحاني مي» هوتيال

  . جمال زن استحكايتي از همين عروج مرد به واسطةنعان صشيخ 
 شود و چون مراتبي در سير و اهللا مي كه موجب قرب الي  معنوي و به دليل آنةازدواج از جنب

 عبادات به شمار آمده و ةييد اسالم قرار گرفته و حتي از جملأسلوك عرفاني است مورد ت
ما بني في االسالم احب الي «: روايت داريم. ترين نهاد در نزد خداوند دانسته شده است محبوب

                                                            

  .381 ديوان مغربي، ص -1
  .28 مثنوي معنوي، ص -2
  .164، ص 2ها، ج   عرفان پلي ميان فرهنگ-3
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تر  نييعني هيچ بنايي دوست داشت. 2»اهللا و اعزّ من التزويج بناء احب الي« و يا 1»اهللا من التزويج
ي غيرعرفاني نموده و اين روايات و آيات را اغلب تفسير. از زناشويي در نزد خداوند نيست

اند، در حالي كه اگر با ديدگاهي عرفاني   توجه نمودهآنها اجتماعي و خانوادگي در تنها به جنبة
 تاكنون در آثار موجود به. اي سلوكي و كمالي خواهد داد به ازدواج جنبه. نگريسته شود

هاي اقتصادي  زناشويي و ازدواج از جهت رفع نيازهاي جنسي، ايجاد محبت و آرامش و جنبه
مواردي كه .  عرفاني آن غفلت شده استاند و از جنبة ز گناه اشاره نمودهو اجتماعي و دوري ا

شود، در حالي كه در  اند به امور ظاهري و حيواني و سودآوري مادي محدود مي ذكر كرده
تواند با همسر خود به سير و سلوكي معنوي بپردازد و يكديگر را  ني، هر كس ميديدگاه عرفا

  . انسان كامل ياري دهندةمرتبرسيدن به تا 
شود كه ازدواج را به  هاي فراواني از اين ديدگاه ديده مي  نمونه،در زندگي مشترك عارفان

اند و  ديده ي ميهاي عرفاني و سير و سلوك عمل عنوان فرصتي مناسب جهت اجراي آموزه
 نزديك شدن به انسان كامل را به ا براي اجراي رفتارهاي كمال بخش وزيباترين تمرين ر

فرزند . توان مشاهده نمود چنين سلوكي را در زندگي عالمه طباطبايي مي. اند نمايش نهاده
كردند  ار مي با مادرم بسيار احترام آميز و دوستانه بود، همواره طوري رفتنرفتارشا«: عالمه گفته

ما هرگز بگو مگو و اختالفي ميان آن دو نديديم، به . كه گويي مشتاق ديدار ايشان هستند
 .قدري نسبت به هم مهربان و فداكار و با گذشت بودند كه گويي هرگز با هم اختالفي ندارند

 همةكرد و  پدرم هرگز از رفتار خوب خود ذكري نمي.  واقعاً مانند دو دوست بودندآنها
او به راستي در . داد و در عين حال، مادرم نيز زن استثنايي بود ها را به مادرم نسبت مي وبيخ

 چنين 3».ها و كمبودهاي زندگي شكيبا و براي پدرم احترام فراواني قائل بود تحمل سختي
نياز به ايماني معنوي و .  مادي زندگي مشترك قابل تفسير نيستجنبةرفتارهايي هرگز در 

  .ني داردعشقي عرفا

                                                            

  .3، ص 14 وسائل الشيعه، ج -1
  .222، ص 100 بحار االنوار، ج -2
  .208 موفقيت جوانان در انتخاب همسر، ص -3
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  عشق الهي
ترين اصل در عرفان و تصوف اين است كه موجود حقيقي خداست و ديگر موجودات  مهم
باشد و ديگر پيوندها براي قرب الي اهللا ارزش  هاي او هستند و عشق حقيقي به حق مي جلوه
 و در در ازدواج عرفاني نيز عارف تنها بايد خدا را دوست بدارد و ديگران را هم براي او. دارند

نمايد و زندگي  اي مستحكم براي زناشويي معنوي ايجاد مي عشق الهي پايه. جهت او بخواهد
اي به نام معرفت دارد كه  عشق الهي پايه. دهد ض گردبادهاي مادي قرار نميرمشترك را در مع

منظور دوست داشتن «: ابن عربي گفته. ستوني ديگر براي استحكام زندگي مشترك است
ند هم ذات خويش را دوست دارد و هم ما را به عنوان اعياني كه در ذات خداو. خداست

خداوند . و هم براي خودمان دوست دارد) ذات(ما را براي خودش . حضرتش پنهان هستيم
من گنجي پنهان بودم، دوست «حديث قدسي معروف . مند است توسط ما شناخته شود عالقه

خداوند راه سعادت . كند اين نوع از عشق را بيان مي، »داشتم شناخته شوم، لذا جهان را آفريدم
عالوه بر اين، خداوند از . را به ما نشان داد، اين نيز گواه آن است كه ما را براي ما دوست دارد

شود نيز  محبتي كه از سوي ما نسبت به او ابراز مي. عشق خود به ما هم لطف فرموده است
  1».ها خداست  عشقهمة ةرچشمبا اين وصف اصل و س. عشق الهي نام دارد

در مورد . عشق و دوستي نسبت به همسر و فرزندان هم بايد در اصل عشق به خدا باشد
كرد و  دست دخترك درد مي. گويند فضيل دختري خردسال داشت مي«فضيل عياض آمده كه 
به . ست پدراخيلي خوب : دخترم حالت چطور است؟ او پاسخ داد: روزي پدر از او پرسيد

 سوگند كه اگر پروردگار بزرگ، بخش كوچكي از تن مرا مورد آزمايش قرار داده، بخش خدا
دخترم دستت را به : فضيل گفت. بزرگ آن را سالم نگاه داشته است، براي همين شكرگزارم

پدر تو را به : آنگاه دختر گفت. دختر دستش را بدو نمود و او دست دختر را بوسيد. من بنما
: دختر شگفت زده گفت! به خدا قسم البته: كه آيا مرا دوست داري؟ گفتدهم  خدا سوگند مي

پروردگارا دختركي : پس تو جز خدا كسي ديگر را هم دوست داري؟ فضيل گريان شد و گفت
سوگند به بزرگي تو كه جز ! كند كه كسي ديگر را جز تو دوست دارم خردسال مرا شماتت مي

                                                            

  .131 ابن عربي؛ ص -1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


18  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

ت براي آن است كه عشق و دوستي حقيقي تنها بايد به  اين حكاي1.ام تو كسي را دوست نداشته
هاي ديگر تا آنجا كه در راه خدا و براي رضايت الهي  خدا اختصاص داشته باشد و دوستي

دهد و   الهي ميجنبة به ازدواج و زناشويي ،باشد نيكو و ارزشمند است و اين ديدگاه
  .كند مل معنوي انسان معرفي ميهاي مادي را ندارد و همسر را براي تكا هاي ازدواج آسيب

گيرد كه قداستي نيز   الهي را در نظر نميجنبةهاي مادي همين  خانواده در غرب و جامعه
دهند و از اساس بنايي پست و لرزان   الهي نميجنبةيعني به آن . شوند براي ازدواج قائل نمي

طن است كه از اصول هاي پيوند معنوي عبور از مظاهر به سوي با يكي از ويژگي. سازند مي
توان از ظاهر هستي به سوي باطن عبور  آيد و با نيروي عشق مي اساسي عرفان به شمار مي

نمود و بهترين جايگاه براي اين سفر معنوي، عشق همسران است كه خانواده را به كانوني 
  .كند براي سير و سلوك معنوي تبديل مي

جيد و روايات اسالمي گرفته شده و در دين اين ديدگاه عرفاني نسبت به ازدواج از قرآن م
 كه تاكنون از آن غفلت گرديده استسازي و سلوك عرفاني   انسانجنبةاسالم ازدواج داراي 

 خود را بخواند و روزه ماه رمضان را بگيرد و گانة زني كه نماز پنج « :يات آمدهدر روا. است
را بشناسد، پس ) ع(د و حق عليحج خانه پرورگارش را به جا آورد و شوهرش را اطاعت كن
ترين شرط در   به همين دليل مهم2».از هر دري از درهاي بهشت كه بخواهد داخل خواهد شد

اند و به همين دليل در اسالم حق انتخاب همسر به  ازدواج را ايمان و اعتقاد به معنويت خوانده
: اند وره نساء گفته س19مفسراني چون سيد قطب در تفسير آيه . زن و مرد داده شده است

اسالم زن را در همسرگزيني آزاد گذارده است، حال آن زن باكره باشد يا ثيبه، مطلقه باشد يا «
كند كه   ابن عباس نقل مي3».در هر حال از حق انتخاب همسر برخوردار است. شوهر مرده

 مجبور آمد و گفت، پدرش او را به ازدواجي ناخواسته) ص(دختري باكره نزد پيامبر اكرم
  4».اختيار را به دختر داد) ص(پيامبر اكرم. نموده است

                                                            

  .14، ص 1 االوليا، ج ة، تذكر276ت تصوف، ص ؛ تصوف و ادبيا192، ص 1الحيوان الكبري، ج ة حيا-1
  .113، ص 1 وسايل الشيعه، ج -2
  .286، ص 2ظالل القرآن، ج   في-3
  .603، ص 1 سنن ابن ماجه، ج -4
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 ازدواج اشاره شده و اغلب به تكامل  مادي و جنسيجنبةدر آيات و روايات كمتر به 
 همواره با و عشق و معرفت همراه است  دو مقولةهمسران در سير الي اهللا توجه گرديده كه با

ه در برخي از احاديث حضرت آدم، حوا را از تا آنجا ك. رضايت و خواست الهي همراه است
دهد كه اين پيوند بايد الهي باشد و از  كند و به اين مطلب توجه مي خداوند خواستگاري مي

در حديثي . شود دهد كه از خداوند خواسته مي تر نشان مي طرف ديگر زن را به خداوند نزديك
پس رضايتت به اين . كنم  خواستگاري ميرا از تو) حوا( پروردگارا، او  :پس آدم گفت«: آمده

رضايت من اين است كه تو معالم دين را به او : امر چگونه است؟ خداي عزّوجل فرمود
. خواهي وظيفه من باشد اگر مي.  خداوندا، اين امر از جانب تو بر من است :پس گفت. بياموزي

 كه در اين 1». در آوردماين امر بر تو است و او را به تزويج تو: پس خداي عزّوجل فرمود
روايات هدف از ازدواج را كمال معنوي، كسب معرفت و سير الي اهللا معرفي نموده و زن را 

 مرد را ارتقاء سلوك معنوي در ةترين وظيف دهد كه اصلي اي الهي براي مرد نشان مي هديه
خود را حفظ  نيمي از دين ،كه در روايات آمده كه شخص با ازدواج اين. ازدواج دانسته است

 حكايت از اين حقيقت دارد كه زناشويي هدفي 2دارد، كند و يا دو سوم دين خود را نگه مي مي
بسيار باالتر از امور جنسي و مادي دارد و اگر با عشق الهي همراه باشد، انسان را به سر منزل 

  .رساند مقصود مي
بات للطيبين و الطيبون والطي«: تأكيدي كه قرآن كريم بر پاكي در ازدواج دارد و گفته

 نبايد در طهارت و پاكي جسماني محدود گردد، بلكه مقصود عشقي پاك و خلوص 3»للطيبات
چنان كه اين رابطه را دو طرفه و با تكيه بر هر دو طرف مطرح . باطني در سير الي اهللا است

يد عشق الهي ترد بي. نموده تا نشان دهد كه زن و مرد به طور مساوي در اين كمال نقش دارند
، حضرت )ع(و حضرت فاطمه) ع(و خديجه، امام علي) ص(و پيوند معنوي بين پيامبر اكرم

و رباب ) ع(يوسف و زليخا، حضرت ابراهيم و هاجر، حضرت سليمان و بلقيس، امام حسين
برقرار بوده و اين ازدواج روحاني در سير آنها به سوي خدا نقشي اساسي داشته كه در قرآن و 

                                                            

  .4، ص 5 من اليحضره الفقيه، ج -1
  .448، ص 2 لمعه دمشقيه، ج -2
  .26 سوره نور، آيه -3
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صبرم «: در فراق همسر خود گفته) ع(هنگامي كه حضرت علي. بر آن تكيه شده استروايات 
ام اندوه و شب بيداري است، تا آنكه  كم شده و توان خويشتنداري برايم نمانده، كار هميشگي

 جنبة حكايت از عشقي الهي و كمال مشترك معنوي دارد كه در 1».در دار آخرت با تو باشم
  .گنجد يجنسي و مادي ازدواج نم

 يعني كساني كه ايمان دارند، 2»الذين آمنوا اشد حباً هللا«: كه قرآن كريم فرموده اين
ترين  شديدترين عشق را به خداوند دارند، باالترين مرتبه عشق را الهي معرفي كرده و پاك

 آن بايد در ازدواج عرفاني و پيوند ترين جلوة ه چنان عشقي و بلكه مهمنردبان براي رسيدن ب
  :اند كه گفته چنان. عنوي پيدا شودم

  
 بالعشق ايجاد كل الناس ان سألوا

  
 3ن والديهم اجابا ان هما عشقاع  

  
 مردمان با عشق است و چنانچه از پدر و مادرشان، از آن همةت ق و خليعني آفرينش

ترديد عشق همسران در طول تاريخ  بي. اند بپرسند، پاسخ خواهند داد كه هر دو عاشق بوده
ترين جلوه عشق الهي بوده كه بيشترين كمال را در زندگي مادي و معنوي براي  ريت بزرگبش

  .بشريت به ارمغان آورده است

  قانون زوجيت
اي وسيع از  خداوند در سراسر هستي، قانوني عمومي برقرار نموده كه در گستره

 توجه گرديده  مادي آنجنبةشود و تاكنون به  ها ديده مي  كهشانهمةترين ذرات تا  كوچك
  :به گفته مولوي.  معنوي عرفاني آن غفلت شده استجنبةاست و از 

  
 حكمت حق در قضا و در قدر

  
 كرد ما را عاشقان همدگر  

  
 اجزاي جهان زآن حكم پيش جمله

  
 وعاشقان جفت خويش جفت جفت  

  
                                                            

  .202البالغه، خطبه   نهج-1
  .166 سوره بقره، آيه -2
  .23 قصيده عشقيه در حقيقت عشق الهي، ص -3
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 هرجزوي ز عالم جفت خواه هست
  

 راست همچون كهربا با برگ كاه  
  

 ر ماده به نربهر آن ميل است د
  

 1ــــــرار همدگــتا بود تكميل ك  
  

در حقيقت خداوند، پيوند روحاني و ازدواج عرفاني را تنها براي تكامل معنوي زن و مرد 
توان دريافت كه قاعده عشق و محبت  قرار نداده، بلكه در سراسر هستي از قانون زوجيت مي

 در آورده و موجودات را به هم پيوند اي عام از عشق الهي است كه هستي را به حركت جلوه
گويند، بلكه پيوندي كه در ظاهر مادي و در عمق و  نه چنان كه ماده گرايان مي. داده است

عرفان نيز چيزي جز سفر از صورت به سوي معني نيست و به همين دليل . باطن، معنوي است
لي اهللا است و عرفان در چنين چرا كه عبور از ظاهر سير ا» المعني هواهللا«اند كه  عارفان گفته

  .شود سفري خالصه مي
در عرفان و تصوف از مراتب ظاهري اين زوجيت عبور نموده و به سوي مراتب معنوي به 

روزي پيش رابعه بودم و سخن  شبانه: نقل است كه حسن بصري گفت«چنان كه . اند پيش رفته
مردم و نه به خاطر او گذشت گفتم، چنان كه نه بر خاطر من گذشت كه  طريقت و حقيقت مي

 فاطمه ة دربار2».آخراالمر چون برخاستم خود را مفلسي ديدم و او را مخلصي. كه زن است
احمد «: ّ علي، همسر احمد بن خضرويه و مصاحبت او با بايزيد بسطامي نيز آمده معروف به ام

فاطمه نقاب از روي . دچون پيش بايزيد آمدن. فاطمه با وي برفت. را قصد زيارت بايزيد افتاد
گفت، احمد از آن متغير شد و غيرتي بر دلش مستولي  برداشت، و با بايزيد، گستاخ سخن مي

كه تو  از آن: كني؟ فاطمه گفت اي فاطمه، اين چه گستاخي است كه با بايزيد مي: گفت. گشت
 و دليل بر رسم از توبه هوي رسم و از او به خدا مي. طريقت مني و او محرم نممحرم طبيعت 

نياز است و تو به من محتاجي و پيوسته بايزيد با  اين سخن آن است كه او از صحبت با من بي

                                                            

  .88 مثنوي معنوي، ص -1
   .78 االولياء، ص ة تذكر-2
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 معنوي از قانون زوجيت جنبةدهد كه در عرفان بر   اين حكايت نشان مي1».فاطمه گستاخ بودي
  .شده و عرفان بر ازدواجي كه باعث عروج معنوي باشد استوار بوده است تكيه مي

ان به مقام زن احترام قائل بوده و عزيزه خاتون كه دختر ضياءالدين حاتمي از در عرف
الدين حسين، چهار بار به سفر حجاز و   قرن ششم بود، همراه با همسرش استاد جماليعرفا

همين زن پس از . نشين بودند هايي كه زنان خانه زيارت خانه خدا رفته است، آن هم در قرن
زني «:  مقام شيخه قرار گرفت و پدرش در مالقات با او گفته استوفات پدرش جانشين او در

آمد كه عمل او، مقابل عمل هزار مرد نيكوكار باشد و فرداي قيامت، حق تعالي هزار مرد را به 
 صدها نمونه در احترام به مقام زن و همسر و زوجيت مانند آن قابل 2».طاعت بركت او بيامرزد

 بهترين شاگرد خود را در بين عارفان اين بوده كه هر شيخ رايج هاي يكي از رسم. مطالعه است
قانون . اند كرده و زنان به مقامات بااليي در سير و سلوك رسيده به عنوان داماد انتخاب مي

  .زوجيت در هستي بر اساس قانون محبت استوار گرديده است

  قانون محبت
قيت و سعادت در زندگي در ازدواج عرفاني، قانون محبت حكمفرماست كه رمز موف

شناسي عرفاني گرفته شده كه خداوند هستي را بر مبناي  اين قانون از هستي. مشترك است
هاي آسماني از محبت خداوند نسبت به موجودات   كتابهمةمحبت و دوستي آفريده و در 

ه مائد(» يحبهم و يحبونه«در قرآن . حتي دين را به معناي محبت آورده است. سخن رفته است
ا هل االيمان الّ« و 3»أالحبين الّالد هل«: نقل گرديده كه) ع(م صادقاز اما. باشد معروف مي) 45

شناسد،  نمايد، خدا را نمي كسي كه محبت نمي«: در مسيحيت  و كتاب مقدس آمده. 4»الحب
چون كه من «:  در دين يهود آمده5».زيرا خدا محبت است و محبت خدا به ما ظاهر شده است

هاي او رفتار  فرمايم كه يهوه خداي خود را دوست بداري و در طريق وز تو را امر ميامر
                                                            

  .349 همان، ص -1
  .80 در شبستان عرفان، ص -2
  .125، ص 2 اصول كافي، ج -3
  .25، ص 27 بحار االنوار، ج -4
  .9 رساله اول يوحناي رسول، باب چهارم، آيه -5
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 در قرآن مجيد بارها از محبت دو طرفه بين خداوند و انسان و بلكه موجودات سخن 1».نمايي
در ايران باستان از مهرپرستي تا دين زرتشت اصالت با محبت است و . به ميان آمده است
در عرفان نيز محبت امري ازلي و قانوني كلي . باشد سپندان مظهر محبت ميآرميتي يكي از امشا

  :آيد در هستي به شمار مي
  

 نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود
  

 2زمان انداخت اين  نه  محبت  طرح  زمانه   
  

 درس دوستي و محبت و مهرورزي به جاست كه تمامي دفترهاي عارفانه، يكسره از اين«
 همةدر حقيقت اعتقاد به عرفان مالزم با محبت به خدا و ديگران و بلكه به . ديگران است

 دردها استفاده همةموجودات هستي، شناخته شده و همواره از داروي محبت و دوستي براي 
 زندگي مشترك از اصول اساسي به شمار آمده و ضامن سعادت ة اين محبت در حوز3».اند كرده

كند،  كسي كه در راه خدا محبت پيدا مي«: آمده) ع(امام صادقدر روايتي از . و بهروزي است
گونه محبت قرار گرفته، محبوب و  دوستدار خداست و شخصي كه در اين مورد طرف اين

اين محبت  4».شود، زيرا محبتي كه در اين ميان جريان پيدا كند، در راه خداست حبيب خدا مي
  .اج عرفاني جلوه عشق الهي استرسد كه در ازدو  كمال خود به عشق ميةدر مرحل

از ديدگاه عرفاني، محبت و عشق بهترين فرصت و نعمت الهي براي رسيدن به خداوند 
است و از اين ديدگاه، ازدواج راهي براي چشيدن محبت الهي است و خداوند با اين محبت 

نيازهاي . دآور گرداند و استعدادهاي معنوي و دروني او را به فعليت درمي انسان را خالص مي
گردد چرا كه شخص  ن ميجنسي اگر در مسير معنوي و ازدواج قرار گيرد باعث شكوفايي انسا

هاي  رساند و اگر در جهت حيواني و خواهش  عشق زميني به عشق آسماني ميرا از مرتبة
به همين دليل زناشويي قداست . سازد نفساني قرار گيرد، انسان را در دنيا و آخرت هالك مي

  .اند بد و در اديان و عرفان محبت بين همسران را از محبت الهي دانستهيا مي
                                                            

 .16، سطر  سفر تثنيه، باب نوزده-1
   .195 ديوان حافظ، ص -2
  .268 زيبايي پرستي در عرفان اسالمي، ص -3
  .441، ص 97، باب ةيع مصباح الشر-4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


24  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

هاي ديني و عرفاني مربوط به ازدواج و قوانين آن است، امام   آموزه اي از بخش عمده
ترين آثار   قشيريه از كهنةدر كتاب رسال.  آن قوانين، محبت استهمةترين اصل در  مهم

تر از خود كه  يكي ارتباط با بزرگ. ه تقسيم نموده استعرفاني، روابط انساني را به سه دست
 خود و با همسر كه ديگري رابطه با هم درجة. حمت باشدبايد بر اساس وفاداري و شفقت و ر

تر كه بايد با محبت و دستگيري  بايد با محبت و ايثار و جوانمردي بوده و سوم رابطه با كوچك
و چون صحبت كني با آن «: گويد  با شخص است ميكه برابر  همسر و آنةدربار. و ياري باشد

چه او كند آن را تأويلي نيكو كردن و  هاي او ناديده بايد كرد و آن كس كه برابر تو باشد، عيب
 باالترين مرتبه در قانون محبت اين است كه با 1».اگر تأويلي نيابي خويشتن را مالمت كردن

دهم صحبت كرد، چون امردي با ابراهيم  « :اند  عيب نگر، ننگرند كه عارفان چنين بودهةديد
من اندر تو هيچ عيب : بيني به من گوي؟ گفت اگر عيبي مي: مفارقت خواستند كرد، گفت

بينم، هر چه از تو ديدم همه نيكو  بينم، زيرا كه من تو را به چشم دوستي و شفقت مي نمي
سازد و  اگر   را متحول ميها  يعني محبت رابطه2».از عيب خويش كسي ديگر را پرس. ديدم

  .گردد اين روش در خانواده اجرا گردد باعث تحول و شكوفايي در روابط خانوادگي مي
 كمبودهاي زندگي قابل تحمل باشند و عارفان به همةگردد كه  قانون محبت باعث مي

واج  تا از زندگي معنوي و ازد،اند اند كه حتي از ثروت و رفاه زندگي گذشته اي رسيده مرتبه
خواست زناشويي عرفاني   زني كه مينمونه آن ماجرايي است دربارة. شندعرفاني برخوردار با

: روزي زني دنيادار بر او گذشت و گفت. ابو شعيب براثي، كوخي داشت«. داشته باشد
. هر چه داشت رها كرد و زن ابوشعيب شد. و من تو را خدمت كنم! خواهم شويم شوي مي

شوم، مگر  داخل نمي: خ كرد، چشمش به يك قطعه چرم افتاد و گفتچون آهنگ ورود به كو
امروز : گويد گويد؟ زمين فرزند آدمي را مي شنوي چه مي آيا نمي. كه آن تكه را بيرون ببري اين

. اي نخواهم گذاشت بين من و تو چيزي است و تو فردا در شكم مني و بين خودم و تو پرده
هاي دراز كنار هم بودند و  داخل شد و سال. داخل شو: فتتكه را برداشت و دور انداخت و گ

مردي كه زن : شيخ گفت. در همين تنگجاي، خداي را پرستيدند، تا هر دو در همين حال مردند
                                                            

  .503 رساله قشيريه، ص -1
  .504 همان، ص -2
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اش باشد و آنها را به اميد خدا رها كند، بلكه بايد تيماردار  يا فرزند دارد، نبايد سربار خانواده
  1».كه آنها را همانند خود سازد رد، يا اينآنها شود و ضرورياتشان را برآو

هاي محبت در زندگي زناشويي مودت و دوستي  به همين دليل در عرفان، يكي از ميوه
راض از آزار دوست عا: يكي از مشايخ گفته است«. خالصانه و دوري از آزار يكديگر است
  2».مرادف بقا و تداوم مودت و دوستي است

حبت است و در پيوند معنوي در باالترين مرتبه، دوستي و محبت ترين مراتب م ها پايين اين
 آخرين مرتبه ةنمون. نمايد انجامد و همسران را به وجودي واحد تبديل مي به وحدت مي

اين مجنون بني عامر است، هرگاه از ليلي از او بپرسيد «: گويد شبلي مي.  شبلي استهاي گفته
شود تا اينكه فقط ليلي و يادش را نگاه دارد و هر   پنهان مي با ليلي از ليلي،ام من ليلي: گويد مي

هيهات، مهر . تواند ادعاي محبت كند پس چگونه كسي مي. ريزد چه را كه جز اوست دور مي
هاي  او چه سان راست آيد وقتي كه هيچ چيز را براي او كناري ننهاده و هيچ يك از صفت

يكي در آب . دو دلدار به دريايي روان شدند: شبلي گفت. بشري خود را فراموش ننموده است
 ديگري تن به دريا زد و بر دل دريا رفت تا او را برآورد، غواصان نيز به دريا .افتاد و غرق شد

من در دريا افتادم تو چرا خود را به : اولي به دوست گفت. ريختند، هر دو را سالم بركشيدند
  3».و افتادي پنداشتم كه خودم افتادم تو من نيز نبودم، وقتي ت بي: دريا زدي؟ گفت

اند كه همسر خود را عاشقانه دوست  انون محبت چنان پيش رفتهقبسياري از عارفان در 
: اند گفته. خواست يكي از آنها شمس تبريزي است كه همسرش كيميا را با عشق مي. اند داشته

رن سوم حكيم ترمذي  يكي از عارفان بزرگ ق4».ورزيد شمس عميقاً به اين كيميا عشق مي«
چگونه «در خاطرات خود آورده كه . اي از ازدواج عرفاني بوده است است كه داراي نمونه

پرداخت و اين زن قادر بود او را در مسير  ها و مكاشفات خود با او، به گفتگو مي  خوابةدربار
 همةپارسا اين زن . صحيح راهنمايي كند و تعبيري درست از آن مكاشفات به او ارائه نمايد

                                                            

  .236 اللمع في التصوف، ص -1
  .244 همان، ص -2
  .388 همان، ص -3
  .40 شكوه شمس، ص -4
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توان نمادگرايي   تحرير درآورد و به خوبي ميؤياهاي شوهر خود را به رشتةمكاشفات و ر
توضيح داده بود كه ظاهراً فرشته به آن زن زاهد . بسيار زيبا و پر احساسي در آنها مشاهده كرد

  1».اند خصوصي از معنويت رسيدهندازه، به سطح باو و شوهرش هر دو به يك ا
. القضات همداني و همسرش است هاي ازدواج عرفاني، مربوط به عين  نمونهيكي ديگر از
است، ) ص(هر كه خدا را دوست دارد، البد باشد كه رسول او را كه محمد«: چنان كه نوشته

دوست دارد؛ و شيخ خود را دوست دارد و عمر خود را دوست دارد از بهر طاعت، نان و آب 
 دارد كه بقاي نسل منقطع نشود، عاشقان  زنان را دوستدوست دارد كه سبب بقاي او باشد و

اهللا  عارفان قرن چهاردهم با حاج ميرزا حبيباز بي عالم    بي2».خط و فعل معشوق دوست دارد
اي زيبا  خراساني ازدواج نمود و اين دو عارف به پيوند معنوي رسيده و ميرزا حبيب قصيده

  : همسرش سروده كه مطلع آن اين استةدربار
  

 است من درسراي مست  بتي  زلف  شكسته
  

 او باغ دلگشاي من است  دلكش  روي  كه  
  

كرد،  بي عالم هر روز بر سجاده نماز صفحاتي از مثنوي معنوي را به آهستگي تالوت مي بي
گرفت و شعري  ديد، مثنوي را گشوده، فالي مي هرگاه نيز كه همسرش را غمگين مي

ام ايمن همسر شيخ ابو علي رودباري است كه اين زن و شوهر    يكي ديگر عزيزه3».خواند مي
چگونه مايل نباشم : گفت يكي از ياران گفته كه عزيزه زن ابو علي مي«ه و دبه پيوند معنوي رسي

باشد و چگونه تو را  چه نزد توست، در حالي كه بازگشتم به سوي تو مي در به دست آوردن آن
 تو نيكويي نديدم؟ و چگونه به تو اشتياق نداشته باشم، در دوست ندارم، در حالي كه به جز از

 قزداري و بكتاش عاشق و عارف بودند و  رابعة4».حالي كه تو مرا به خود مشتاق ساختي
سوزاند، با جسم  عشقي كه درونم را مي«: رابعه به بكتاش گفته. اي از پيوند معنوي داشتند نمونه

                                                            

  .51 زن در عرفان و تصوف اسالمي، ص -1
  .140 تمهيدات، ص -2
  .168، ادبيات معاصر دري افغانستان، ص 38 مقدمه ديوان حبيب خراساني، ص -3
  .14، زنان عارف، ص 301، ص 4 ج صفة الصفوة، -4
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عشق من خدايي . هاي پست و شهواني نيست ب هوسخاكي سر و كار ندارد و جان من در طل
  1».اي بيش نيستي است و تو واسطه

  ازدواج شرعي و عرفاني
 استوار گرديده و قوانين شرع زمينة شريعت، طريقت و حقيقت ةعرفان بر اساس سه مرتب

به همين ترتيب در ازدواج عرفاني نيز رعايت . الزم و ضروري براي رسيدن به حقيقت است
در جمله، نكاح «: ترين متن عرفاني آمده چنان كه در كهن. آيد از اصول به شمار ميشريعت 

و سنت مر آن را كه حق  مباح است بر مردان و زنان، و فريضه بر آن كه از حرام نتواند پرهيزد
منه موافقه باشد، تا بدو انس زوايد بهترين از پس اسالم، زني مؤفوايد و . عيان بتوان گزارد

ها   وحشتهمةمن، و اندر دين به صحبت وي قوتي باشد و اندر دنيامؤانستي؛ كه ؤ مگيرد مرد
 و به .الشيطان مع الواحد: گفت) ص(ها اندر محبت و رسول  راحتهمة. در تنهايي است

 .آرايد حقيقت مرد يا زن كه تنها بود؛ قرين وي شيطان بود؛ كه شهوت را اندر پيش دل وي مي
مت و امان، چون زناشويي نيست، اگر مجانست و مؤانست و و هيچ صحبت اندر حكم حر

پس درويش را بايد . موافقت باشد، و هيچ عقوبت و مشغولي چندان نه، چون نه جنس باشد
در . هاي تجريد و تزويج اندر پيش دل صورت كند كه نخست اندر كار خود تأمل كند و آفت

گر پروردن شهوتي در دل و در تن يكي ترك سنتي از سنن، و دي: جمله تجريد دو آفت است
  2».و خطر افتادن اندر حرامي
دهد كه عرفان هرگز با انزواطلبي و مجرد بودن، موافق نبوده و بر  اين مطلب نشان مي

خالف گفته مخالفان، از ابتدا از پيوند معنوي حمايت كرده است و در عمل نيز عارفان همواره 
البته در ازدواج عرفاني . اند ا در اين باره ارائه دادهازدواج نموده و بهترين الگو و نظريه ر

مواردي وجود دارد كه زن و شوهر از امور مادي و جسماني فاصله گرفته و در ازدواج به 
  .اند كه نشان دهنده الگوهاي پيوند معنوي در عرفان است اي خالص و معنوي اكتفا كرده رابطه

                                                            

  .59، ص 1 االولياء، ج ةتذكر. 627 نفحات االنس، ص -1
  .531 كشف المحجوب، ص -2
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به ديهي رسيدم به قصد زيارت بزرگي كه : آيد كه گفت از ابراهيم خواص مي« آن ةنمون
 ةكه معبد اولياء بود، و اندر دو زاوي اي ديدم پاكيزه، چنان چون به خانه وي رفتم، خانه. آنجا بود

 ةآن خانه دو محراب ساخته و در يك محراب پيري نشسته و اندر ديگر يك پيرزني پاكيز
. سه روز آنجا ببودم. من شادي نمودندبه آمدن . روشن، و هر دو ضعيف گشته از عبادت بسيار
 از يك جانب  :اين عفيفه ترا كه باشد؟ گفت: چون بازخواستم گشت، پرسيدم از آن پير كه

! وار ديدمتان اندر صحبت ن سه روز سخت بيگانهياندر ا: گفتم. دختر عم و از ديگر جانب عيال
بدان كه ما به :  گفت.علت آن پرسيدم. آري، شصت و پنج سال است تا چنان است: گفت

داد، كه دوستي ما مر يكديگر را معلوم  كودكي عاشق يكديگر بوديم و پدر وي او را به من نمي
. پدر من عم وي بود، او را به من داد. مدتي رنج آن بكشيدم تا پدرش را وفات آمد. گشته بود

چه نعمت كرده داني كه خداي تعالي بر ما : چون شب اول اتفاق مالقات شد، وي مرا گفت
هاي ناخوب فارغ گردانيد؟  هاي ما را از بند و آفت است كه ما را به يكديگر رسانيده و دل

پس ما امشب خود را از هواي نفس بازداريم و مراد خود را در زير پاي : گفت. بلي: گفتم
ديگر شب همان . صواب آيد: گفتم. ، شكر اين نعمت را.آوريم و مر خداوند را عبادت كنيم

دو شب از براي تو شكر بگزارديم، امشب از براي من نيز عبادت : شب ديگر من گفتم. گفت
 عمر همةايم به حكم مالمست، و  كنون شصت و پنج سال برآمد كه ما يكديگر را نديده. كنيم

  1».گذاريم اندر شكر نعمت مي
در متون وجود دارد كه » سعت« پيوند معنوي و ازدواج عرفاني، علمي به نام ةدر حوز

عرفاني آمده است و براي ناآشنايان به خوبي تفسير نشده و اگر برخي از مشايخ به شاگردان 
اند كه از ازدواج دوري نمايند، به معناي آن نيست كه عرفان با ازدواج مخالف  خود توصيه كرده

 ممنوع  تربيت و در مدتي كوتاه چيزهايي را براي شاگردانة در دورخبوده، بلكه برخي از مشاي
نشيني، براي كوتاه   آموزشي و خودسازي داشته و مانند چلهجنبةاند كه فقط  يا توصيه كرده

  .اند مدت بوده و ناآشنايان آن را دستوري هميشگي گرفته

                                                            

  .532 همان، ص -1
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وبت و شروع در آن، عزهاي راسخ، در ايثار نكاح بر  در علم«:  علم سعت آمده استةدربار
انند؛ و آن علمي است كه بدان معلوم شود كه علمي مخصوص است كه آن را علم سعت خو

نفس را در چه وقت، بر مالزمت حدود و حقوق، اقناع فرمايند و در كدام زمان، او را در تناول 
حظوظ و مجال اتساع دهند و مراد از حقوق، ضرورات نفس است كه قوام بنده و حفظ حيات 

 تعليمي و آموزشي به جنبةر عرفاني از  در اين آثا1».بدان منوط بود و بي آن بقاي نفس، ممتنع
 ازدواج بحث نموده و فوايد و مضرات آن را براي سير  و سلوك معنوي بررسي ةخوبي دربار

  .اند نموده و با نگاهي جديد به آن پرداخته
اما ادب متأهل آن است كه در اختيار زن، نظر بر «: اند كه  نگاه عرفاني به تأهل آوردهةدربار

 نه بر دنيا، و با او معاشرت به معروف كند و معاشرت به معروف چنان بود كه در دين او دارد،
  اين مطلب نشان 2».رعايت حقوق او اهمال نكند و بر محافظت حدود شرعش الزام فرمايد

دهد كه ديدگاه عرفاني هيچ مغايرتي با قوانين شرع ندارد و آنها همواره در چهارچوب  مي
 جنبة معنوي و عرفاني ازدواج را بر جنبةاند و   خود پرداختهةريدستورات شرعي به بيان نظ

  .اند مادي و جنسي آن ترجيح داده
در ازدواج عرفاني، رسيدگي به امور خانواده بخشي از سلوك و راهي براي خودسازي و 

)  ق725-636( شيخ نظام الدين اولياء ةدربار. اجراي فرامين الهي در نظر گرفته شده است
شود،  هاي خانوادگي را كه به ناگزير، موجب اشتغال به امور دنيوي مي شيخ مسئوليت«: اند گفته

 قليلي ةداند كه عد نگرد، چون او خود نيك مي  تصويب ميةداند و به آنها به ديد ارزشمند مي
ليكن مخالف آنان است كه زايد از كفافشان پول و .  باشندخالصقادرند كه كامالً زهادي 

كنند اهل دنيا  كساني كه براي عايله خود امكانات زندگي را فراهم مي. كنند ينقدينه جمع م
هاي خانوادگي خود  ها و مسئوليت  تحمل سختي3».نيستند، اگر چه ظاهراً چنين به نظر بيايد

  .سازد آزموني براي خودسازي و رنجي شيرين است و انسان را تربيت مي

                                                            

  .180، ص ةي مصباح الهدا-1
  .182ان، ص  هم-2
  .201، ص 1 تاريخ تصوف در هند، ج -3
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ها را نموده و در فرهنگ  ترين فداكاري زرگعارفان بزرگ در آزمايش زندگي خانوادگي ب
هاي گذشته چنان  اند كه در قرن بشري الگويي عجيب در عشق صادقانه به همسر را ارائه داده

در رساله . دهد آور است و براي انسان امروزي راهي جديد نشان مي هايي حيرت فداكاري
به خانه شوهر آيد، وي را آبله مردي زني خواست، پيش از آن كه زن «: اي آمده قشيريه نمونه

پس از . مرا چشم درد آمد: برآمد و يك چشم وي به خلل شد، مرد نيز چون آن بشنيد، گفت
نابينا شدم، آن زن به خانه وي آوردند و بيست سال با آن زن بود، آنگاه زن بمرد، مرد : آن گفت

بودم تا آن از من خويشتن نابينا ساخته : اين چه حاليست؟ گفت: گفتند. چشم باز كرد
ها تنها با ديدگاه   اين فداكاري1». جوانمردان سبقت كرديهمةتو بر : گفتند. اندوهگين نشود
يكي از زنان . اند ها نيز بردباري عجيب نشان داده در برابر شكست. پذير است عرفاني امكان

هاي نيكو  و جامهعارفه به نام بركه كه تاجر بود و ورشكست گرديد به جاي اندوه، با شادماني 
الم و اميدوارم كه خداوند خير مرا خواسته است كه حخوش«: گويد آيد و مي و زيبا به خانه مي

  2».مرا مبتال ساخت و ياد كرد و جانم را پاكيزه ساخت
عارفان بزرگ، فقر و زندگي ساده را خود انتخاب نموده و آن را بهترين خوشبختي در 

 ثروت خود را در راه خدا داده و ةبسياري از آنها هم. دكردن زندگي خانوادگي قلمداد مي
متوفي ( خضرويه همسر احمدبن خضرويه بلخي ةفاطم. كردند سعادت را مادي تعريف نمي

 3. ثروت خود را براي فقرا خرج كردهمة) ق240
اين خاتون عاشق .  خاتون بسيار صاحب جمال بود كه دختر اوريا نام داشتدر قونيه«

خاتون مال فراوان داشت، باغ و زمين و دار و ندار . ، ترك خان و مان گفتعارف چلبي شد
  4».خود را در راه چلبي در باخت

عرفان، ازدواج را پلي براي عبور از زندگي مادي به زندگي معنوي و نردباني براي عبور از 
ي را كند و چنين تعريفي از زادواج، زندگي خانوادگ عشق زميني به عشق الهي ارزيابي مي

                                                            

  .361 رساله قشيريه، ص -1
  .92 زنان صوفي، ص -2
  .620 نفحات االنس، ص -3
  .133 مولويه پس از موالنا، ص -4
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بسياري از عارفان با ازدواج به انقالب روحي . رساند سازد و جامعه را به تكامل مي متحول مي
هاي جديدي  هاي ازدواج عرفاني همين است كه شخصيت اند و يكي از ويژگي و تحول رسيده

 عصر ةكه صاحب كرامت گرديد و رابع)  ق1049متوفي (ساخته است، بي بي جمال خاتون 
در زمان حيات همسرش، جذبه و «با ازدواج عرفاني دچار تحول روحي شد و خوانده شده، 

رسيد و با دعاي وي  گويند هر كس حاجتي داشت، خدمت او مي. محبت الهي بر او غلبه كرد
  1».شد حاجتش برآورده مي

)  ق1212متوفي (با نور عليشاه اصفهاني )  ق1213متوفي (بي جان حياتي كرماني  خانم بي
هاي شوهرش  اين زن به شاعري شيرين سخن تبديل شد و با تشويق. فاني نمودازدواج عر

در ابتداي ديوان اشعارش آورده كه چگونه شوهرش او را به نويسندگي . اديبي بزرگ گرديد
مگر : فرمايد جناب نور مي. ام نه مرد قلم و نه اهل خامه: آورد كه حياتي عذر مي«فراخوانده، 

ديوان شعر .  محبت و صدق و عرفان مرديةان است و تو هم در دايرنداني كه عاشقي كار مرد
  :از جمله. او ده هزار بيت دارد

  
 خنجر كين را بر تنم آن هردم چه كشي

  
 خون چند كني جسم حزين را به آغشته  

  
 شد آهوي چين در خم زلف تو دل من

  
 مكش از تيرستم آهوي چين را در خون  

  
  آيي احزان چه شود گر شبيدر كلبة

  
 از وصل خودت شاد كني جان غمين را  

  
 مشكين گهر نظم مرا قدر كه باشد

  
 از خون جگر پرورش اين در ثمين را  

  
 شد خاك نشين بر سر كوي تو حياتي

  
 2باري بنواز از كرم اين خاك نشين را  

  
خرقه بر «. الدين شد و خرقه گرفت  شيخ حسامليفةدر قرن نهم هجري، شاه سيدو كه خ

ورزيد و به او گفت كه بر آن است تا درويش   نزد دختري رفت كه زماني به او عشق ميتن،

                                                            

  .129 االولياء، ص ةسکين؛ 428، ص 2 االصفياء، ج ةنخزي؛ 242 االولياء، ص ةقحدي -1
  .248، ص 4 االدب، ج ريحانة المعارف زن ايراني، ذيل بي بي جان حياتي؛ ةي؛ دايرساز، ذيل حيات  دانشنامه زنان فرهنگ-2
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 1».آن دختر هم كه هواي همسري او را در سر داشت، زندگي اهل فقر را در پيش گرفت. شود
اي از ازدواج عرفاني و  ي در سير و سلوك رسيدند كه نمونهبام حيان سلميه با همسرش به مرات

تر و  هرگز نه مرد و نه زني را نديدم قوي: ابو خلده گويد. ه كمك هم شدندتكامل همسران ب
ايستاد، گويي  در مسجد محل به نماز مي. داري و نماز از ام حيان سلميه شكيباتر در شب زنده

  2».داد و راست حركت ميمانند درخت خرمايي بود كه باد او را به چپ 
زاده از عارفان و شاعران   با مالعبداهللا حلي عارفه و شاعر قرن سيزده هجريحزينه خاتون

بيشتر اوقاتش را در . تحصيالت خود را تكميل كرد«ازدواج نمود و در نزد شوهرش 
 محيط خانواده 3».گذراند آموزشگاهي كه براي سوادآموزي دختران و پسران داير كرده بود، مي

ند و براي جامعه تأثير مثبت را به دليل تفاهم معنوي به مكاني براي آموزش علم تبديل كرد
شناسيم كه هنگامي كه با ازدواج عرفاني آشنا گرديدند،   تا آنجا كه بسياري از زنان را مي،داشتند

ابن جوزي در شرح احوال خانم حسنه عابده . ديگر حاضر نشدند به ازدواج عادي تن دهند
كند كه او را به   ازدواج ميگويد با مردي شوهر كن و او در پاسخ مي: آورده كه زني به او گفت

  4.معنويت و عرفان فراخواند و گر نه ازدواج نخواهد كرد
اند  كه عرفان و تصوف با ازدواج مخالف بوده و انزوا و دوري از خانواده و  مخالفان گفته

توان در ميان بزرگان  اند، در حالي كه بهترين زندگي خانوادگي را مي جامعه را تشويق كرده
اند و الگوي جالبي براي  هاي موفقي داشته  كرد و بلكه عارفان بزرگ نه تنها ازدواجعرفان پيدا

بسياري از «: اند چنان كه نوشته. اند اند، كه برخي فرزندان فراوان هم داشته ازدواج ارائه داده
-440(ابو سعيد ابوالخير . اند عرفاي بزرگ مسلمان زندگي خانوادگي شاد و سعادتمندي داشته

. بيش از چهل فرزند داشت)  ق441-536(زن و فرزند داشت و شيخ احمد جام )  ق357
بسياري چون . اش شدند فرزنداني داشت كه سبب نشر طريقه)  ق471-561(عبدالقادر گيالني 

                                                            

  .322، ص 1؛ تاريخ تصوف در هند، ج 179 اخباراالخيار، ص -1
  .16؛ زنان عارف، ص 25، ص 4، ج ة الصفوصفة -2
  .275، ص 1ساز، ج   دانشنامه زنان فرهنگ-3
  .26، ص 4، ج ة الصفوصفة -4
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و شاه )  ق650-735(الدين اردبيلي  ، شيخ صفي) بزرگان طريقت مولويههمةو (مولوي 
  1».و فرزندان داشتندنيز زن )  ق730-834(اهللا ولي  نعمت

هاي موفق و معنوي ادامه داشته  اين مطلب از ابتداي پيدايش عرفان اسالمي تاكنون ازدواج
 فرزندان عارفان بوده است و ةاي از ترويج و تبليغ در راه سير و سلوك بر عهد و بخش عمده

ندان بسيار تا آنجا كه برخي فرز. اند هايي به تكامل معنوي رسيده زنان در چنين خانواده
هفتاد و «اهللا كه خليفه و قطب بود،  اهللا فرزند شاه برهان الدين خليل الدين محب حبيب. اند داشته

سه فرزند ذكور و اناث داشت و چهل و يك نفر آنها در جواني وفات نمود، هفده پسر و 
الدين و شاه  پانزده دختر به كمال رسيدند و از جمله پسران او شاهزاده عبداهللا و شاهزاده صفي

ظهيرالدين علي از ملك دكن به يزد آمدند و در بقعه تفت به ارشاد مشغول بودند و اوالد آنها 
  2».اند گاهي در يزد و تفت و گاهي در كرمان و ماهان بوده

 كاشي از عارفان، شاعران و خوشنويسان قرن سيزدهم هجري با ميرزا نصراهللا كاشي ةخديج
  :دادهاي هنري اين زن به شكوفايي رسيد و از اشعار عرفاني اوستازدواج عرفاني نمود و استع

  
 اي جان بدر آ از تن، باالتر از امكان شو

  
 گنجددر وهم بشر آن شو نمي چيزي كه  

  
 از موسي و طورش، تا چند سخن گويي

  
 3ان، رو موسي عمران شودطورتجلي  دل  

  

.  تاتار بودة ابتدا كافر و از طايفبي زهره، صوفي قرن دهم هجري با ازدواج متحول شد و بي
با خواجه ادهم از مشايخ اويسيه ازدواج نمود و مسلمان شد با همسرش به روم رفت و 

  4.حكايات فراواني از كرامات او و عشق اين زن و شوهر به هم موجود است
. اند اي عاشقانه با همسرش داشته و همواره با هم بوده رابطه) ق187متوفي (فضيل عياض 

بعد از توبه، چون فضيل به در خانه رسيد، آواز داد، اهل خانه گفتند كه آواز او «: عطار نوشته
                                                            

  .4، ص  آشنايان ره عشق-1
  .99، ص 3 طرائق الحقائق، ج -2
  .1248، ص 3 الشعراء، ج حديقة -3
  .466 بغراخاني، ص ة تذكر-4
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بر كجاست؟ : گفتند. ام بلي زخمي خورده: فضيل گفت. بگشته است، مگر زخمي خورده است
اي زن من قصد خانه خدا دارم، اگر خواهي تا پاي تو : پس در آمد، زن را گفت. بر جان: گفت

پس برفتند تا . من هرگز از تو جدا نروم  و هر جا كه تو باشي با تو باشم: زن گفت. مگشاده كن
  1».به مكه رسيدندو حق تعالي راه برايشان آسان گردانيد

  تفاهم و ايثار متقابل
در ازدواج عرفاني آنچه اصالت دارد، پيوند معنوي است و اين عشق الهي آنقدر قدرتمند 

اين پيوند چنان .  و گذشت و ايثار تا پاي جان منجر شده استبوده كه به تفاهمي دو طرفه
بسياري از . اند هاي عصر را بر هم زده و فراتر از زمانه خود رفتار كرده ارزشمند بوده كه سنت

هاي معنوي جايي براي  اند كه ارزش زنان به خواستگاري مردان رفته و نشان داده
زنان عارفه كه دختر شاه شجاع كرماني بود به يكي از . هاي زمانه نگذاشته است نظري تنگ

يابد  من بوده و هنگامي كه مردي عارف ميج با شاهزادگان به دنبال عارفي مؤجاي ازدوا
شاه شجاع را دختري بود، ملوك روزگار از براي فرزندان خود « .گذارد ها را زير پا مي سنت

  .د اما او با عارفي فقير ازدواج كر2».كردند خواستگاري مي
كه زن يا مرد داراي نقص  اين خواستگاري از مردان گاهي با ايثار نيز همراه بوده و با اين

حميده . اند اند، با هم ازدواج نموده و بسيار سعادتمند شده عضو يا عيوب ظاهري هم بوده
و دخترش فاطمه كه هر دو از عالمان و عارفان و محدثان عصر ) ق1130-1066(رويدشتي 
 شاميه ةرابع.  اجتماعي  عصر خود ازدواج كردندةتر از مرتب من و بسيار پايينؤداني مبودند با مر

متوفي (از عارفان و شاعران بزرگ به خواستگاري احمدابن ابي الحواري ) ق229متوفي (
 اين زن 3.اش هزينه نمود  ثروت خود را در راه عقيدههمةاز مشايخ عصر خود رفت و ) ق230

به شام رفتم و بر احمدبن ابي الحواري در مسجد «: گويد ي سقطي ميبه مقامي رسيد كه سر

                                                            

  .76، ص 1 االولياء، ج ة تذكر-1
  .378 همان، ص -2
   .35 طبقات االولياء، ص -3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 35  /پيوند روحاني و ازدواج عرفاني 

من پند نيكو ندارم، اما به منزل : گفت. مرا مختصر پندي ده: بر او سالم كردم و گفتم. وارد شدم
  1».من برو در آنجا كسي است كه  موعظت نيكو كند

ري قطب عالي از بي علميه از صوفيان قرن دهم هجري كه زني زيبا بود به خواستگا بي
اي بزرگوار، مرا به خدمت : پيش وي رفت و عرض حال كرد و گفت«. عارفان عصر رفت

تو در كمال حسن و من در غايت ! جميلهاي : آن بزرگوار گفت.  به عقد نكاحخود قبول كن،
 پس از ازدواج اين زن به كماالت عجيب 2»....قبح، و تو در اوج جواني و من در نهايت پيري

 همةكند و  از ابوشعيب براثي نقل شده كه زني ثروتمند از او خواستگاري مي. رسد  ميمعنوي
كنند و در   ازدواج مي آنها.نمايد ثروت خود را در راه سير و سلوك و در راه خدا هزينه مي

هاي دراز در كنار هم بودند و در همين تنگجاي خداي را  سال«كوخي فقيرانه زندگي كرده و 
  3». هر دو در همين حال مردندپرستيدند، تا

رن ششم هجري كه همسر اتابك فارس بود و از مشاوران همسر در قزاهده خاتون عارفه 
بناهاي گوناگوني بنياد نهاد، از جمله مدرسه زاهده كه در «آمد،  امور سياسي هم به شمار مي

رش را پس از مرگ همسرش با جسارت تمام جسد شواه. فارس و كرمان و يزد شهرت يافت
سپس قبه و بارگاه با شكوهي بر آرامگاه . از اصفهان به شيراز برد و در آنجا به خاك سپرد

پس از مرگ پيكرش را در كنار مزار همسرش . نواز و نيكوكار بود او زني مردم. اتابك بنا كرد
  4».آرامگاه وي زيارتگاه عمومي و محل رفت و آمد نيازمندان شد. به خاك سپردند
هاي سعادت خانوادگي و تفاهم مشترك در ازدواج عرفاني، تربيت و پرورش  ونهيكي از نم

  .ها تبديل شدند ترين شخصيت فرزنداني خوب بود كه در عصر خود به بزرگ
متوفي ( تربيت مادري عارفه و مستجاب الدعوه به نام عايشه نيشابوري ام احمد از ثمرة

هاي  هاي خود از آموزه ان سلمي در نوشتهرسد و ابو عبدالرحم به مقامات عالي مي) ق346
. آيد ها كليدهاي خوشبختي در زندگي زناشويي به شمار مي اين گفته. كند چنين مادري ياد مي

                                                            

  .216، ص 2 طرائق الحقائق، ج-1
  .471 بغراخاني، ص ة تذكر-2
  .236 اللمع في التصوف، ص -3
  .382؛ بزرگان شيراز، ص 467گزيده، ص  تاريخ -4
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به چيز فاني شاد : مادرم مرا گفت: گفت از ام احمد دختر عايشه شنيدم كه مي: سلمي گويد«
كه از چشم او   شاد باش و از اينبه خداي بزرگ. تابي مكن مشو و بر آنچه گذرنده است، بي

در ظاهر و باطن مالزم ادب باش، هر كه : مادرم مرا گفت: باز ام احمد گويد. تابي كن بيفتي، بي
ادبي كند، در باطن تنبيه  بيند و هر كه در باطن بي ادبي كند، به ظاهر سزاي بد مي در ظاهر بي

هر كه صانع را . عرفتش به آقاي اوستاي را، به علت كمي م هر كه پست شمارد بنده. شود مي
  1».دارد دوست دارد، صنعت او را دوست مي

 داشته 3 يا چهار فرزند2ي نخستين اسالمي سه فرزنداز عرفا)  ق187متوفي (فضيل عياض 
است و يكي از آنها علي بوده، كه به مقامات بااليي در سير و سلوك رسيده بود و تحت تربيت 

علي در «: ابن خلكان نوشته. ق مشهور گرديده استش راه محبت و عچنان پدري به مقام شهيد
هاي قديمي   كساني است كه در عشق خداوند شهيد شدند و ذكرشان در بخشي از كتابةزمر

روزي مقرئي خوش «: عطار نوشته. اند نوشته) ق183( شهادت او را در سال 4».آمده است
پسر من بريد تا برخواند و گفت  او را پيش آمد و آيتي برخواند، گفت) فضيل(خواني پيش او 

هار تا آيتي بر نخواني كه صفت دوزخ و قيامت بود كه او را طاقت آن نبود، اتفاقاً مقري زين
اند و   دختران او نيز سعادتمند شده5».اي بزد و جان بداد  برخواند، در حال نعرهعة القارةسور

  . موجود است آنهاحكاياتي از
پسر او سعدالدين محمد به . داني عارف و دانشمند تربيت كرده استابن عربي هم فرزن

گفته است، وي را ديوان شعر  سماع و اخذ حديث پرداخته و شاعر صوفي بوده و شعر نيكو مي
.  صالحيه دمشق مرده استةدر مدرس)  ق667(پسر دوم او عمادالدين در سال . مشهوري است

                                                            

  .904، ص 2؛ اعالم النساء، ج 102،ص 4، ج صفة الصفوة -1
  .193، ص 2الحقائق، ج   طرائق-2
  .287تصوف و ادبيات تصوف، ص  -3
  .49، ص 4وفيات االعيان، ج  -4
  .85، ص 1 االولياء، ج ةتذكر -5
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فوليت به مقام كشف و الهام نايل؛ و به مسائل شرعي دختري به نام زينب داشته كه از اوان ط
  1.عارف بوده است

يكي از فرزندان عرفان كه در دامان مادري پارسا به دنيا آمده و همواره خود را مديون اين 
 عشق به مادرش در كودكي است، كه دربارة) ق161-234 (ديد، بايزيد بسطامي مادر مي

به جوي رفتم و آب . در كوزه و در سبوي آب نبود. شبي مادر از من آب خواست«: گويد مي
چون از خواب درآمد، . داشتم كوزه بر دست مي. شبي سرد بود. مادر درخواب شده بود. آوردم

چرا از : گفت. آگاه شد و مرا دعا كرد كه ديد، همچنان كوزه در دست من، فسرده شده بودم
كه پدرش زرتشتي   با اين2».اضر نباشمترسيدم كه تو بيدار شوي و من ح: دست ننهادي؟ گفتم

چنان با تقوا بود كه تا چهل شب پس از ازدواج «: اند كه بود و بعدها به اسالم گرويد، اما گفته
 ةاز نوعروسش كناره گرفت، تا يقين حاصل كند كه اثري از غذايي كه قبالً، زماني كه در خان

اند كه متواضع،  يزيد را ام الغريبه گفتهدر باما.  بدنش باقي نمانده باشدبرده، در پدري به سر مي
گرفته و  او مرتب روزه مي. با حيا، در قيد خوف و رجا، پرهيزگار و پارسا توصيف شده است

 مادر ةاز اقوال بسياري كه دربار. ها به راز و نياز با پروردگار خويش مشغول بوده است شب
تر بوده و هموست كه در  رش نزديكتوان دريافت كه او به ماد بايزيد در دست است، مي

آن كار را كه : نقل است كه گفت. زندگي معنوي بايزيد نقش بسيار مهمي ايفا كرده است
  3».بازپسين كارها دانستم، پيش از همه بود و آن رضاي مادرم بود

 دختر خود را به عقد وي درآورد و نخوانيم كه روزبها الدين كبري مي  زندگي نجمةدربار
 همچنين دربارة. ان از بزرگان شدند اين فرزند4. او در مصر صاحب دو پسر شدكبري از

پوشد  آمده در مولتان به دست موالنا زكرياي مولتاني خرقه مي) ق688متوفي (فخرالدين عراقي 
گيرد و از او عارف بزرگ قرن يازدهم هجري  نام داشته به زني مي» بي نور بي«و دختر او را كه 

النساء معروف به نادره بيگم دختر سلطان پرويز   با دختر عموي خود كريم ق،1024در سال 
                                                            

  .10ص الدين ابن عربي، چهره برجسته عرفان اسالمي،  ييمح -1
  .164ااولياء، ص  ةتذكر -2
  .39آشنايان ره عشق، ص  -3
  .11آداب الصوفيه، ص  -4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


38  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

آيد كه هر يك به مقامات مادي و معنوي  كند و از اين همسر شش فرزند به دنيا مي ازدواج مي
پس عرفان و تصوف نه تنها با ازدواج مخالفتي نداشته، كه الگويي جديد و . اند وااليي رسيده

  .زناشويي ارائه داده استاز  زندگي پس جالب براي خوشبختي در
 از مقامات واالي عرفاني  آنهاهمةهاي صوفيه كه هفت دختر داشت و  يكي از خانواده

 موالنا محمد شهيد هدايت اند، خانوادة  در جامعة خود داشتهبرخوردار بودند و تأثير فراواني
ر قرن سيزدهم هجري اين صوفي شاگرد عبدالصمد همداني بود و د. ي استوه بنانعلي ك

  :اند  نوشته آنهادربارةزيست و از او هفت دختر بجا مانده كه  مي
از آن جناب اوالد ذكوري به ظهور نرسيد وليكن بنات صالحات عارفات بماند كه اسامي و «
شود؛ صبيه بزرگ مرحوم شهيد، نامش زينب  اي از حاالت هر يك به ترتيب نوشته مي شمه

صبيه دوم مرحوم شهيد، سكينه . ر به عقد آقا سيد محمد صالح درآمدبيگم بعد از شهادت پد
از بطن آن مخدره دختر و . بيگم به حباله نكاح ميرزا يوسف كرماني اخگر تخلص درآمد

پسري به ظهور رسيد كه آن صبيه عيال مرحوم ميرزا عيسي وزير تهران گرديد، علويه ايست 
ش حاجي ميرزا سيد هدايت كه عارفي است سالك ايست محترمه با برادر خوي مقدسه و عارفه

 ةصبي...  سيم شهيد حاجيه فاطمه بيگمصبية. ي است ناسك متوطن تهران استو متهجد
  :ايست كه گويي اين بيت متنبي در وصف او گفته كوچك حوا بيگم عارفه

  
 الشمس عيب السم وال التأنيث

  
 وال التــذكير فخر للهالل  

  
  1»....هايي از آن عارفه باقي است  ق روي نمود و يادگاري1290وفات آن مخدره در سال 

دهد كه  در نتيجه عرفان و تصوف الگويي جديد براي ازدواج و پيوند معنوي ارائه مي
چنين پيوندي داراي . خواند ها را به سعادت و خوشبختي در دنيا و آخرت فرا مي خانواده
 بسياري از مشكالت خانوادگي را در جوامع هايي است چون تفاهم و ايثار متقابل كه ويژگي

ن، معنويت اسازد و چون بر پايه عشق و محبت الهي استوار گرديده به همسر امروز برطرف مي
سازد و فرزنداني خود  اين پيوند عرفاني استعدادهاي همسران را شكوفا مي. بخشد و كمال مي

  .سازد ساخته تربيت مي
                                                            

   .237، ص 3 طرائق الحقائق، ج -1
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