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 چکیده

در آثار عرفانی است. این جریان و تبلور آن هدف این پژوهش معرّفی و تبیین اصول و آراء فرقه حلمانیه، از فرق صوفیه

کند و مورد تأیید آن نیست،  و ادبی قدمتی زیاد دارد، اما از آن جا که این فرقه به تابوهای گفتمان مذهبی تجاوز می

های برجسته آن بسیار پراکنده است و برخالف های آن کمتر معرفی شده است. اصول این فرقه و اندیشهدیدگاه

متیه در کتب نظری عرفانی به صورت منسجم تبیین نشده است. نتایج این پژوهش هایی چون باطنیه، قلندریه و مال فرقه

چنین موافقان و مخالفان این فرقه نیز دهد حلول، شاهدبازی، نظربازی و سماع از اصول فرقه حلمانیه است. همنشان می

 تری ارائه گردد.اند، تا بحث جامعمعرفی شده

 گرایی، شاهدبازیجنسپرستی، همپرستی، صورتواژگان کلیدی: حلمانیه، حلولیه، جمال



 درآمد 

بود و دعوت خود را بررای نخسرتین    االصل ایرانی وی هجری( هستند3)قرن حلمانیه از پیروان ابوحلمان دمشقیۀ فرق 

ی به یکی از مکاتب عرفانی متجلّی شد و در قرن هفتم هجر صورت به ،از همین دوران این فرقهبار در دمشق ظاهر کرد.

بر وی سجده  دیدند میزیبا بودند و هر گاه صورت زیبایی  های صورتقائل به حلول خداوند در  ها . آنکمال خود رسید

کره   گونه بدانرا  تعالی خدایهر که  داشت که چنین اظهار میبود و نیز ابوحلمان عالوه بر حلول، قائل به اباحه .کردند می

 :را که بخواهد بر وی گوارا باشد چه آنرام نباشد و از هیچ کار بازداشته نشود و او باور دارد بشناسد، چیزی بر وی ح

قال عبد القاهر رأیت بعض هؤالء الحلمانیۀ یستدل على جواز حلول االله فى االجساد بقول اهلل تعالى للمالئکۀ فى آدم فرذاا  »

مر المالئکۀ بالسجود آلدم النه کان قد حرل فرى آدم   سویته ونفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین وکان یزعم ان االله انما أ

.(168:1977)بغدادی، ...«وانما حله النه خلقه فى احسن تقویم ولهذا قال ولقد خلقنا اإلنسان فى أحسن تقویم

که در عالم هست جز جلروه و نمرودی از یرق حقیقرت      هایی زیباییۀ بر این باورند که هم مدافعان مکتب حلمانیه

گوید: . مالصدرا میک آن فراتر از حواس ظاهری ماست، نیستبرتر که ادرا
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بسریاری از  رویان، چیزی جز اشتیاق به رؤیت جمال انسانیّت نیست و جمال انسانیّت چیزی است کره   عشق عرفا به خوب»

آثار جمال و جالل خداوندی در آن ظاهر است و ظاهر همواره عنوان باطن است و صورت پیوسته مثرال حقیقرت و مجراز    

(.154: 1363)صدرالمتالهین، « شود حقیقت کشیده می سوی بهای است که  قنطره

 پیشینه تحقیق 

خوریم که برا توجره بره قردمت      پرستی برمی جریان صورتهای صوفیانه، به  تأثیر و تأثّر فرقه به راجعدر سیر تحقیقات  

مجزا به معرفی آن پرداخته نشده و در میان سایر فرق مسکوت مانده است. این  صورت بهوسیعش در آثار عرفانی تاکنون 

 امر شاید به دلیل موجه نبودن اصول آن با باورهای گفتمان مذهبی و آمیخته شدن برا گرایشرات نفسرانی طرفرداران ایرن     

 صورت بهحلمانیه در کتب گوناگون ۀ جدای از خوب و بد بودن یا موجه یا ناموجه بودن آن، فرق هرحال بهجریان است. 

هرای عرفرانی بره معرفری آن      یق مکتب رسمی شناخته شده است که با توجه به اهمیت و بازتاب آن در آثرار و اندیشره  

 پردازیم. می

 علری برن  ترألی    المحجوب کشفاند باید در ابتدا به کتاب  پرداخته مسئلهاین هایی که تا حدودی به  در این میان کتاب 

یق فرقه مستقل نام برده اسرت.   عنوان بهتنها کتاب عرفان نظری است که از این فرقه  عثمان هجویری اشاره کرد. این اثر

پرردازد و   ول و عقایرد آن نمری  با این حال هجویری هم با اینکه این فرقه را به رسمیت شناخته است؛ ولی به معرفی اص

ترألی    .(1380)زیبایی پرستی در عرفان اسرالمی  " دیگری که پیرامون این فرقه است، کتاب . کتاببررد فقط از آن نام می

 پرسرتی  زیبرایی این کتاب، بنا بر ادّعای نویسنده، اولین اثری است کره بره معرفری مکترب     است.  "پور افراسیاب اکبر علی

ادانه بوده است و تنها راه رسیدن به فی این مکتب فاقد نگاهی نقّمعرّ در نویسنده باید خاطرنشان کرد، ولی  پرداخته است.

توان چنین ااعان  می .است و تمام عرفا و بزرگان صوفی را مدافع این مکتب قلمداد کرده دانستهقرب الهی را همین مکتب 

چنین به تأثیر و  هم .کند نمیرا به مخاطب ارائه  جریاناز این  با نظری شخصی به این فرقه نگریسته و تصور درستی داشت،

 " کشد. دیگر کتاب مطرر  در ایرن زمینره،    ها به تصویر می پردازد بلکه تبلور آن را در شخصیت تأثرات تاریخی فرقه نمی

اسراس  خرود را برر    بنردی  تقسریم نویسرنده مرالک   اسرت.   "شمیساتألی  سیروس  (1381)شاهدبازی در ادب فارسی

ثر أثیر و تر أت در این مقاله پرداخته است.مختل  ایران  های دورهو به سیر شاهدبازی در  دادهتاریخ ادبیات قرار  های دوره

 نشده است. ای اشارهحلمانیه از دیگر فرق صوفیه مطر  است که در این کتاب به آن 

اند  پیشینه تحقیق معرفی شده عنوان بهابعی که هدف این مقاله کش  و تبیین و بررسی اصول اساسی این فرقه است و من 

یق فرقه یا مکتبی که دارای اصول و عقاید  عنوان بهو سایر کتبی که در این خصوص وجود دارد، هیچ کدام این گروه را 
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 الی البره اند. وجه تمایز این مقاله با سایر آثار در این وجه است که پژوهش حاضر این اصرول را از   است، در نظر نگرفته

 ی مدوّن تبیین و معرفی کرده است.صورت بهمتون مربوط به این گروه استخراج و 

 

 باستان اساطیر زیبایی در

گردد. از دیرباز رو  آدمی پیوسته خواهان امور مطلوب و  پرستی به اساطیر جهان بازمی سیر تاریخی زیبایی و زیبایی 

های باستان و چه امروزه،  ی از جمله اموری هستند که چه در الههمتعالی بوده است. مفاهیمی چون، قدرت، شهرت، زیبای

پرستی را بیابیم؛ باید گذری  های زیبایی و زیبایی همواره مورد توجه بشریّت بوده است. اگر بخواهیم اولین سرچشمه

خته شده است. به نحوی در فرهنگ بشری ابتدا در یونان باستان به تعری  زیبایی پرداهای باستان بیفکنیم.  مختصر بر الهه

بیش از همه به زیبایی این جهانی توجه گردیده و  . در یوناناند کردهکه زیبایی را در دو نوع زیبایی هنری و معنوی تحلیل 

شهبانوی آسمان، زنی زیبا و  "اهرّ"مثال،  عنوان به تبدیل شده است. پرستی زیباییبرای  هایی عرصهسراسر هستی به 

بخشد؛  ها لذت و شادی می خدایان و انسانۀ خدای عشق و زیبایی در یونان است که به هم "ودیتافر" پاکدامن است.

در ایلیاد، او دختر زئوس و دیون است؛ اما در اشعار متأخّر گفته شده که او از نور سطح دریاها به وجود آمده است. 

 به زیبایی بوده است. ورزی عشقر حال مردی زیبا و جذاب ترسیم شده که همیشه د صورت بهخدای آسمان،  "زئوس"

شناسی ما  های وابسته به آن دوام داشت، ممکن بود هنوز هم زیبایی مرد بر حس زیبایی اگر معیار یونانیان در زیبایی و رغبت

ایش مرد گونه هنر یونانی ست ها در مرد جوانی بود که زیبا و دالور باشد. بدین ها و اسپارتی حاکم باشد. زیبایی مطلوب آتنی

 در شناخت و معرفی پردازان نظریهبزرگترین  (. یکی از223: 1376کامل و انعکاس میدان و رزمش بود )دورانت،

 شناسی، مبحث زیباییو از این منظر  شود میاو آغاز  ، افالطون است. تقسیم زیبایی به محسوس و معقول ازشناسی زیبایی

 گوید: ل شاله به نقل از افالطون میامیفکری خود را مدیون اوست.  های گامنخستین 

ای از مثال زیبایی داشته باشند. خوب مطلق و خیر اکمل نیز، همان جمال محرض   اشیاء وقتی زیبا هستند که نصیب و بهره» 

: 1347)شراله، « یابد ارتقاء می "مثل"دیالکتیق تکامل از عالم تعدّد و تلوّن به عالم معقول و تغییرناپذیر ۀ است. رو  به واسط

7.) 

شناسری هسرتیم.    از زیبرایی  هرایی  نشرانه شاهد  نیز، در فرهنگ باستانی ایران، به ویژه در مهرپرستی و آیین زرتشتی

است.  زیبااوستا به شکل زنی  یشت آباندر  ،عشق و باروریۀ اله ست،آناهیتادر ستایش  یشت آبانبندهای اول تا پانزدهم 

نیرز  ا میترائیسرم،  یر در آیرین مهرر   (. 129: 1385)دادور، است یبایی در یونان عشق و زۀ الهاو همتای ایرانی آفرودیت، 
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بره   "میترا"ه است. تلقی گردید ها زیباییۀ هم ۀکه نور و روشنایی سرچشمه است خاصی وجود داشت شناسی زیبایی

 یبرایی، زاده سواره یا در حال قربانی کردن گاو است، کره از آناهیترا، سرچشرمه پراکی و ز     شکل زن یا مردی زیبا،

زیبا را موصوفی بررای ترن آدمری، یرا     ها  اند. آن بوده پرست جمال . مانویان، یکی از ادیان باستانی ایران، نیزشود می

تنهرا برا روشرنایی درونری      ،کره  روحانی بوده است زیبایی برای مانویان صرفاً ؛شمردند وابسته به جمال مادی، نمی

 .(185: 1372، قابل درک است )ستاری

ناپذیری، قدرت و شکوه بوده است. این توصیفات خراص خداونردان    ر خاکی از دیرباز در آرزوی جاودانگی، آسیببش 

هرا،   است. در تاریخ اساطیر باستان با انواع گوناگون خدایان سر و کار داریم: خدای قردرت، خردای جنرگ، خردای آب    

ماننرد اسرت. ایرن     خردایان، الیزالری و قردرت بری     ها و .... وجه مشترک این خدای باروری، خدای زمین، خدای آسمان

 های بعد به طرق مختل  و در ادیان و مذاهب گوناگون ظهور کرده است. ها از دیرباز با بشر همراه بوده و تا دوره اندیشه

 تأثیر و تأثر حلمانیه از دیگر فرق صوفیه 

تصوف در آغاز، حرکتی رار گرفته چه بوده است. حلمانیه قۀ ساز بروز فرق حال باید دید شرایط تاریخی تصوف که زمینه 

و از قرن سوم به تدریج وارد مسائل سیاسری   تشکیالتی مستقل یافت ولی بعدها برخاسته از زهد و پرهیزگاری دینی بود

. بره  سرخت  هرای  ریاضرت تا به  دهد میر بیشتر اهمیت ر و تدبَدر این سده تصوف به تفکَپیدا کرد. انتقادی  ینشیبشد و 

همرین  . خود قرار داده است الشعاع تحترا  آنعملی ۀ جنبنظری تصوف، ۀ جنبدر این دوره  توان گفت رتی دیگر، میعبا

ها بعد به چشرم   شده است که تبعات آن تا سال بین متصوفه با فقها و متشرعین ساز بروز اختالفاتی زمینهافکار و نظرات 

 خورد. می

 د:دی توان مین اصلی را در خراسان نیمه دوم قرن سوم، چهار جریا

(255 مذهب کرّامیه به پیشوایی محمّد بن کرام )م. 1

(271)م   به پیشوایی حمدون قصار مذهب مالمتیّه. 2

(261مذهب صوفیّه به نمایندگی بایزید بسطامی )م . 3

مذهب اصحاب فتوّت به سرکردگی نو  عیّار نیشابوری )نیمه دوم قرن سوم(. 4

 های دورهتاریخی کهن دارند و هم نتایج و تبعات بسیار مهم در  های ریشهه دوم قرن سوم، هم این چهار جریان نیم

بنردی   حلمانیه را در ایرن تقسریم  ۀ . اگر بخواهیم فرق(24: 1386)شفیعی کدکنی، اند  گرفتهت أاز این چهار جریان نش بعد

أنرا  »و « سربحان مرا اعظرم شرأنی    »لّاج که ادعای های بایزید و ح گیرد. اندیشه جای دهیم، در ایل مذهب صوفیه قرار می
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یق مکترب رسرمی    صورت بهحلولیه است که توسط ابوحلمان دمشقی ۀ سر داده بودند، همان مضامین آشنای فرق« الحق

 درآمد.

 اصول مکتب حلمانیه 

ازی و سماع توان از حلول، شاهدبازی، نظرب ها شکل گرفته است، می حلمانیه بر اساس آنۀ از جمله اصولی که فرق

یاد کرد.

 حلول 

حلول معتقد به وارد شردن رو  خداونرد در صرورت    ۀ رود. نظری های حلول به شمار می حلمانیه از زیرشاخهۀ فرق

 حلولیه دانست.ۀ توان آن را زیر مجموع بشر است و حلمانیه نیز قائل به حلول رو  خداوند در افراد زیباروست؛ پس می

چیزی بر چیزی دیگر است، چنانکه از اشاره به یکری، اشراره بره دیگرری الزم آیرد. در      حلول در لغت به معنی درآمدن 

در تصروف از ایرن    شرود.  مری از ارتباط بین رو  و جسم تعبیر به حلول  چنین هم و فلسفه از ارتباط بین ماده و صورت

 .(863 :1362،دایره المعارف اسالمی) شود میاصطال  برای حلول الهوت در ناسوت استفاده 

ۀ همر این گفتار استوار را که آفریدگار جهان، یکتاسرت را تبراه سرازند.     خواستند میکه  اند فرقهحلولیه روی هم ده 

. (1368:164)مشرکور،  که به حلول خداوند در آدم ابوالبشر و انبیاء و دیگران معتقد بودنرد حلولیره نرام دارنرد     هایی فرقه

پریش   راه غلروّ  طالرب  ابیجست، عبداهلل بن سبا بود که نسبت به علی بن نخستین کسی که به نشر افکار حلولی مبادرت 

حلولیره  ۀ . فرقر (284 :1460،علروی ) ت او شد و گفت رو  خداوند در تن او حلول کرده اسرت گرفت و معتقد به الوهیّ

 ،ذافره، عر غرالت  ،هحالجیر ، مقنعیره ، رزامیره ، خطابیره ، سبائیهۀ توان از: فرق ها می آنۀ های بسیاری دارد از جمل زیرشاخه

توان موارد زیر را  می غالت های فرقهمطر  شدن حلول از سوی رهبران  ترین دالیل از جمله اصلی و ... نام برد. حلمانیه

 برشمرد:

معرفی کنند احتیاج داشتند که ائمه را خدا بدانند اما  پیشوا و رهبربرای اینکه خود را  رهبران این فرقه .1

که پذیرفت  خواهندن ها آناین مطلب در میان مسلمانان خریداری ندارد و نیز پیروان  که دیدند میاز طرف دیگر 

.مورد پذیرش قرار گیرد توانست می تر راحتلذا قول به حلول را مطر  کردند که  ،بشری خدا باشد
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، بره  حد شدکه جزء الهی در علی )ع( حلول کرد و با جسدش متّ گویند میغالت شیعه برخی دیگر از  .2

: 1388، صرفری )داد  مری و گاهی از مغیبرات خبرر    زد میت است که از آن حضرت کارهای شگفت سر علّ این

188).

 دالیل بطالن حلول از دیدگاه اسالمی 

کشند و بر این باورند که این مبانی با  فقها و متشرّعین، اصول مکتب حلولیه را زیر سؤال برده و آن را به چالش می

 کشیم: هایی از این مستندات را به تصویر می بران در تناقض است. در زیر نمونهآیات قرآن و احادیث پیام

ا هیچ یق از باست  الوجود واجبباید آن دو چیز از یق سنخ باشند و خداوند که  چیزی در چیزی دیگر حتماً در حلولِ. 1

.(863 :1374)مصاحب، ندارد تا در آنها حلول کند سنخی همموجودات ممکن 

احتیراج   به محرلّ  و در این هنگام چون حالّ شود می اوند در چیزی حلول کند بدان معناست که آن چیز محلّاگر خد. 2

است و اگر به چیزی احتیاج داشته باشرد  نیاز  بیخدا  که حالیاحتیاج خواهد داشت در  پس خداوند نیز به آن محلّ ؛دارد

 .(138، 1 ج تا. بی ،مظفر) ل پیدا خواهد کردنات تنزّممکّۀ مرحلبه 

بیان بطالن اعتقاد به حلول  در االثنی عشریه فی الرد علی الصوفیه ( در کتاب1104چنین عالمه شیخ حرّ عاملی )م  . هم3

از منظر آیات قرآن موارد زیر را اکر نموده است:

« شریء  لریس کمثلره  »سوره التوحید، فانها داله علی الوحدانیره و عردم القبرول القسرمه و الحلرول و االتحراد        »

ال یحیطرون بره   »( علی تقدیر الحلول و االتحاد یلزم مساواته لالشیاء و مماثلته لالعراض و االجسام  11)شوری:

« ال تدرکره البصرار و هرو یردرک البصرار     »( و علی الق التقدیر یمکن احاطره العلرم بره البتره      110)طه:« علما

« لرن ترانری  »بالبصرر  قولره تعرالی لموسری )ع(:      ( و ال ریب انه علی الرق التقردیر یصریر مردرکاً    103)االنعام:

( و معلوم ان موسی قد رأی بدنه و ابدان العارفین فی زماه من االنبیاء و غیررهم فامرا ان ال یکرون    143)االعراف:

احد منهم قابال لذلق و ال عارفا باهلل أو یکون الحلول و االتحاد باطلین و االول محال قطعا و الق ظاهر بطرالن  

 (.57-63: 1408)الحرالعاملی،« د و هو المطلوب...االعتقا

 شاهدبازی

تعرالی، معردن جمرال     شود و چون حرق  سیما و نیز هر امر زیبا اطالق می شاهد در اصطال  صوفیان بر مرد خوش 

شاهد را که در لغت به معنی گرواه  ۀ پرستان و مدّعیان رؤیت معنی در صورت، کلم اند. جمال است، وی را شاهد خوانده

جا که  اند. از آن دانسته اند؛ به این معنی که او را شاهد صنع خدا می است، در معنای رمزی برای پسر زیباروی به کار برده
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تررین   توان گفت، انسران پرجاابره   عالم خلقت است و او در احسن تقویم خلق شده است لذا میۀ انسان فشرده و چکید

یابی بره عشرق الهری را     و واسطه قرار دادن آن در جمال الهی برای دست شاهد است. این نوع نگاه به انسان و مخلوقات

گیری  پرستان با بهره شود. صورت کنند، شاهدباز گفته می می گویند و به صوفیانی که در این مسیر طی طریق شاهدبازی می

ا که متشرّعین در جهان و توجیه عشق مجازی، وصالی ر "المجاز قنطره الحقیقه"از مضامین خاص عرفانی خود، از قبیل 

طلبند، در همین دنیا خواستارند و در آثار عرفانی خود، از کش  و شرهودها و رؤیرت معشروق حقیقری سرخن       دیگر می

 رانند. می

 شاهدبازی در ادوار تاریخی ایران 

سابقه نداشرته  شاهدبازی بیندازیم باید یادآور شویم، عشق مرد به مرد در ایران باستان ۀ اگر بخواهیم نظری بر پیشین

است. شاهدبازی در نزد اعراب باستان هم مرسوم نبوده است. اما نزد یونانیان کامالً رایج بوده است. شراهدبازی در نرزد   

وسیعی در ایران هم مرسوم شرد   صورت بهترکان هم مرسوم بوده است. بعد از ورود عنصر ترک در تاریخ ایران، این امر 

شاهدبازی در ایران یکی یونانیان و دیگری ترکان هستند. شاهدبازی یونانیان با حفر    های تاریخی جریان از جمله ریشه

ۀ بازی مرأخوا از ترکران جنبر    مثبت و فلسفی در ایران وارد عرفان شد و به عشق الهی و معنوی تفسیر شد؛ امّا بچهۀ جنب

(.16:1381ن یاد شده است )شمیسا،زمینی داشت و با عمل جنسی همراه بود و در اشعار غیرعرفانی ما به وفور از آ

 شاهدبازی نزد اعراب 

و تا یکی دو قرن بعد از اسالم نیز مردرکی   نداشته است ت شاهدبازی وجوددر عرب جاهلیّبنا بر شواهد تاریخی، 

 م) الحبراب  بن والبهمبدع آن و اکر معشوق مذکر در عهد عباسیان در شعر عرب پیدا شد  .نیست خصوص موجوددر این 

 جلروس  رواج یافرت. برا  و  پیردا کررد  این نوع شعر از طریق ابونواس به شعر فارسی راه ، شاعر اهل کوفه است( م 786

 غلمران  بره  تشبیب و مذکر غزل. کرد پیدا تام رواج نیز لواط مکتب دیگر، فنون و علوم تطوّر با همراه العباس، بنی خلفای

 غالمران  از آن پس، دیگر. شد علنی اسالم جهان در بار اولین یبرا مرد به مرد عشق و شد ادب وارد دیلم و ترک و روم

 میردان  و مبرارزه  بررای  را ها آن خریدند و نمی صنعت و حرفه داشتن دست به و بازو نیروی جسمی، سختی اعتبار به را

ۀ همر  خریدند. می صورت خوبی و پا در هنر ران، داشتن فربهی قامت، اعتدال اعتبار به را ها آن بلکه خواستند؛ نمی جنگ

 بود گردان روی زنان از جوان،ۀ خلیف امین .شد بیعت خالفت به امین، اللواطیین، خلیفۀ با که کرد ظهور بیشتر گاه آن ها این

 (.1385برد )عقیلی، می سر و زیبایی رخسار امردان به غلمان حبّ در عمر و
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  از منظر سنت مذهبیشاهدبازی 

 جنس همدین اسالم با رفتار گرایی زنان، مساحقه نام دارد.  لواط و هم جنسگرایی مردان،  جنس همدر سنت فقهی، 

 درتلقی شرده اسرت.   عملی بر خالف فطرت که این رفتار،  دارد یمبازی به شدت مخال  است و دلیل آن را چنین بیان 

به ایرن کرار ترن     و کسی که رود میتمایالت جنسی نسبت به جنس مخال  در انسان از بین ، به تدریج هموسکسوآلیسم

احساسات جنسی مرد و زن هم  که این. با توجه به شود میگرفتار ضع  مفرط جنسی و به اصطال  سرد مزاجی  ،دهد می

کره از دسرت دادن احساسرات     شرود  میآنان، روشن ۀ ویژمؤثر است و هم در روحیات و اخالق  ها آندر ارگانیسم بدن 

 .سازد میوارد  بر جسم و رو  انسان ضربه طبیعی تا چه حدّ

 و احادیث قرآن از منظر شاهدبازی 

اسرت. در قررآن مجیرد در    ماجرای مردگرایی و جماع مردان با یکردیگر   ،که در قرآن نیز یاد شده ،داستان قوم لوط

 :زشت آن ها شده است عملهای اعراف، هود، حجر، انبیا، نمل و عنکبوت اشاره هایی به وضع قوم لوط و  سوره

کار های پلیرد انجرام مری دادنرد، نجرات دادیرم، کره آنران گروهری برد و           ادی که همواره مردمش و او را از آب

 آیا واقعاً شما از روی شهوت، به غیر از زنان به سراغ مردان می روید؟! بلکه شما   (74نافرمانبردار بودند )انبیا: 

و راه تداوم نسرل انسران را   ان می روید آیا واقعاً شما به سراغ مرد   (55)نمل: کنید گروهی هستید که نادانی می

 .(29)عنکبوت:  کنید قطع می

 یی آمده است از جمله:گرا جنس هممسئلۀ احادیث بسیاری در کتب فقهی راجع به 

اگر کسانی را در حال انجام لواط پیدا کردید، هر دو را بکشید لواط زنا است بلکه »پیامبر اکرم )ص( فرمودند:  -

.(547: 1982، الصدق کش و  الحق نهج) «صورت آن است نیتر زشت

، 15ج  ،1374،تفسیر نمونه)« شود، نخواهد رسید بوی بهشت به مشام کسی که مورد هم جنس گرایی واقع می» -

 (.320ص 

خود دور نموده ۀ گانه، لعن فرموده و از رحمت واسع هفت یها خداوند هفت طائفه را در باالتر از آسمان» -

است، هر که عمل قوم  ملعون است، ملعون است، ملعون …ها را سه مرتبه لعن فرموده پس یکى از آن ،است

 (.101، ص 3ج  ،1404 ،تفسیر المأثور المنثور فی الدرّ) «…لوط را انجام دهد

http://islampedia.ir/fa/1390/10/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab/#_edn1
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 «...کنندگان است سنگسار گردد، حق همین لواط اگرسزاوار بود شخصی دو بار رجم و: »فرماید میامام رضا )ع(  -

 .(82 :1408الوسائل،)مستدرک 

لواط، کفر است به آنچه از طرف » شخصی از حضرت امام صادق )ع( درباره لواط سؤال کرد، حضرت فرمود: -

 (.340، ص 20 ج ،1409، الشیعه )وسائل «ل شده استخداوند بر پیامبر ناز

 

 نظربازی

 ،لطیر  شردن احسراس   ۀ ماینزد بعضی از صوفیان قلمداد کرد که نظربازی توان  یکی دیگر از ارکان حلمانیه را می

نران  آۀ عقیدکه به  ،جمال زیبا را ظهور حق یا حلول خدا حلمانیون،. یاد شده استاخالق ۀ تزکیتهذیب و  ،ظرافت رو 

و با این توجیره  « خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد» اند بودهدر شخص زیبا دانسته و بر این باور  ،زیبایی مطلق است

بر هر »آن، رسیدن به پایگاه بلند ۀ نظربازی در معنی پسندیدۀ ترین گون ترین و معمول اند. ساده عرفانی به نظربازی پرداخته

نظربازی با دیردگاه  ۀ های او را در هر چیز و هر جا دیدن. این گون است؛ یعنی خدا و جلوه« ای چه بنگرم تو پدیدار بوده

های آن به خرودی خرود هیچنرد و     یابد. بر طبق این نظریه، هستی و پدیده پیوند می "وحدت شهود"و  "وحدت وجود"

و اهلل ما رأیت شیئا الّا و رأیت اهلل قبله و (  »15 )بقره،« أینما تولّوا فثمّ وجه اهلل»او بودن، ۀ اات و هویّتی ندارند، جز جلو

از نیکو هرر چره صرادر    »(. با این دید عرفانی جهان و هر چه در آن است، زیباست که؛ 55: 1377 )شبستری« بعده و معه

«.گشت، نیکوست

 تنرررگ چشرررمان نظرررر بررره میررروه کننرررد 

 نگرررری ترررو بررره سررریمای شرررخص مررری

 

 مرررررا تماشرررررا کنررررران بسرررررتانیم    

صرررررنع حیررررررانیممرررررا در آثرررررار   

(354 3)کلیات سعدی،    

 ماع و موسیقیس 

سرماع  ها به سماع، موسیقی و رقص صوفیانه است.  بندی و گرایش شدید آنپاییکی دیگر از ارکان اصلی حلمانیه، 

مجلرس انرس اسرت.    و  رقص، نغمه به معنی انه،ا در اصطال  صوفیامّ؛ در لغت از ریشه سمع به معنی شنیدن آمده است

دهرد، کره در آن بره     های سکر و سرمستی، حالتی به ایشان دست می هیجانات و در لحظهۀ عارفان به هنگام غلبصوفیه و 

 تعرالی  خویشی از دیدگاه ایشان، باعرث قررب سرالق بره اات براری      گونه بی پردازند و این کوبی می رقص و چرخ و پای

گرایش فراوان داشت، خصوصاً به دلیل تعلّق خراطری  به سماع  ،باشد. اوحدالدین، یکی از سردمداران مکتب حلمانیه می
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که شمع در دست  ای از امردان در حالی یافت عدّه که به شاهدان و امردان داشت در مجالس سماعی که برای او ترتیب می

نشسرت   چنرین اوحدالردین جمرال مطلرق را در زیبارویران زمینری بره نظراره مری          شردند و ایرن   داشتند، شرکت داده مری 

(194: 1347ی،افالک) 

  رقصرررم ترررا ظرررنّ نبرررری کرررز هنرررری مررری   

 ایننن رقننا مننرا رقننا منندایی مشننمر    

 

رقصررررم یرررا از سررررر اوق و خبرررری مرررری     

رقصرم کرز بهررر چنیرن خروش پسرری می  

(1464)دیوان اوحدالدین،  

 حلمانیه سردمداران 

همردانی، روزبهران بقلری،     توان از احمرد غزالری، عرین القضرات     از جمله موافقان این فرقه، به ترتیب تاریخی، می

 اوحدالدین کرمانی و فخرالدین عراقی نام برد.

 

 ّ(458 -520الی )احمد غز 

ابوحامد محمد بن محمرد   االسالم حجهالی طوسی، برادر کهتر غزّ محمد احمدبنشیخ المشایخ مجدالدین ابوالفتو   

ها  خورد. با این حال برحسب آثار وی و تذکره درباب اعتقادات غزالی نیز سخنان ضدّ و نقیضی به چشم میالی است. غزّ

 توان او را نیز یکی از سردمداران این فرقه به شمار آورد. درباب عقاید وی در خصوص حلول چنین آمده است: می

الغزالی و ان کان قد تاثّر باالشراق فیما مال الیه من القول بعلم الباطن و الدعوه الی التصروف و المجاهردات، و   »

ت کطریق للکش  و الوصول الی المعرفه الیقینه او العلم اللدنی اال انه یحمد له انه حال بین التصروف و  الریاضا

الصوفیه و بین االنحراف فی تیار المذاهب االلحادیه من االتحراد او الحلرول... انره الیلیرق بصراحب الکشر  و       

د الخالص التی تفرق بین العبد و الرّب و تؤکد المشاهده ان یقول بما یتعارض مع العقیده االسالمیه، عقیده التوحی

 (.83: 2009)ابراهیم، « ان الرّب ربّ، و العبد عبد و هذه هی عقیده االمام الغزالی ایضاً

 ( 492-525عین القضات همدانی) 

. ابوالمعالی عبداهلل بن محمد بن علی میانجی همدانی از کبار مشایخ متصوفه در آغاز قرن ششم است القضات عین 

قدر کش  حقرایق و   فضایل و کماالت صوری و معنوی وی از مصنفات وی ظاهر است، آن»گوید:  وی میۀ جامی دربار
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 جا یقشخصیت منصور حلّاج و امام احمد غزالی را (. وی 414: 1333)جامی،« شر  دقایق کرده که کم کسی کرده است

 :گوید میاین طریق ۀ دربارست. این مکتب نشانده اۀ قلّ در او راجا که  تا آندر خود دارد 

مجازی بود، تو او را  که آنای دوست، عاشقان را دین و مذهب، عشق باشد. که دین ایشان، جمال معشوق باشد. » 

جمرال آفتراب تروان کرردن     ۀ مطالعر  آیینره ۀ واسطبه . خوانی. هر که عاشق خدا باشد، جمال لقاءاهلل مذهب او باشد شاهد

 .(96: 1341،القضات عین) «معشوق دیدن محال است، در پرده دیدن ضرورت باشد ینهآی بی، و چون الدوام علی

زیبایی بنا کرده است. شاهد به نرزد او خداونرد اسرت کره     ۀ دیدار و مشاهدۀ فکریش را بر پایۀ عین القضات منظوم

را به خرود دربنرد کررده    های شاهدباز  های مختل  نشان داده و دل شاهد حقیقی است و در بازار هستی خود را به گونه

بیند بره   کند بلکه بین شاهد و صورت حقیقی و مجازی ارتباطی می است. با وجود این، او شاهد مجازی را نیز انکار نمی

این صورت که روی نیکو در عالم مجاز، از طریق تمثّل، از صورت حقیقی امارت دارد و شاهد مجازی بره ایرن طریرق،    

 (.92: 1374د )مایل هروی، کن خبری از جمال حق القاء می

ای عزیز دانی که شاهد ما کیست؟ شر  عشق کبیر و میانه را گوش دار که شاهد و مشهود بیان این هر دو شراهد  »

اما چون عاشق منتهی عشق شود و چرون عشرق   ...عشق را فرقی توان یافتن میان شاهد و مشهود ۀمیانده است. ونم

و مشهود، شاهد. تو این از نمط حلول شماری و این حلول نباشرد،   اشدشاهد، مشهود ب؛ شاهد و مشهود یکی شود

 .(115: 1341، القضات عین)« باشد رنگی یقکمال اتّحاد و 

 ( 522-606روزبهان بقلی) 

ای احروال و سرخنان    ترین صوفی فارس در قرن ششم، روزبهان بقلی، معروف به شیخ شطا  بود کره پراره   پرآوازه

یاهرا و  ؤدارد، در واقع ر به سزایی تدر احوال روحانی او عشق اهمیّکرد.  ویش منعکس میحالج را در طی شطحیات خ

ت. روزبهان نیز مانند بسیاری دیگر از عرفا با ات او نیز ناشی از همین توجه به عشق و مظهر اسحتی مکاشفات و شطحیّ

هرا و رواج   داده و سعی در اثبات این اندیشره  ها را از نظرگاه گفتمان مذهبی موجّه جلوه توجیه و تأویل عرفانی آیات، آن

 آورد: مثال روزبهان در کش  االسرار چنین می عنوان بهآن دارد. 

در آن میران شرکوهی از هماننردی عظریم     کره  به هزار گونه زیبایی ظاهر شرده برود،    ،من او را پس از نیم شب دیدم گویی»

)و له المثل االعلی فی السّموات و االرض « و او عزیز و حکیم است و زمین است ها آسماناو را مثل اعلی در » مشاهده کردم
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(. گویی آن شکوه، شکوه گل سرخ بود و این مثل اسرت و حاشرا کره خداونرد مثرل و      27: 30الحکیم( )قرآن،  زو هو العزی

 .(87، بند بقلیتشبیهی داشته باشد )

 ( 561- 635اوحدالدین کرمانی)

در بغرداد   635سرال زنردگی بسرال     74جرری در کرمران زاده شرد و پرس از     ه 561اوحدالدین کرمرانی در سرال   

. خواهند سایه جمرال الهری را نظراره کننرد     کسانی است که میۀ سرمای، شاهدبازی و نظرپرستی، ویدرگذشت. به اعتقاد 

 (.1347:37)فروزانفر، کرمانی برای اصول اعالم شده از سوی فقها اعتباری قائل نیست

 سرر برراش  سرر و بری   بگرذر ز سرری ترو ای   

 اسررررالمت اگررررر ز عشررررق او دور کنررررد 

 

عشرررق بررررو چررراکر بررراش ۀ در مصرررطب   

منررردیش ز اسرررالم و بررررو کرررافر بررراش   

(991)دیوان،   

به دلیل رفتار و مسلق خاص خویش و البته به دلیل توجه به زیبارویان همواره مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته  وی

ننرگ اهرل طریقرت    ۀ مایر بتدع و ماو را کردند،  میوی را انکار ۀ طریقو  ندیدندپس نمیروش او را عصرانش که  است. هم

، افرراط و شریفتگی او را   طلبری  تنوعشهرت،  کس هیچگفت در تاریخ تصوف در مشرب شاهدبازی  توان می. خواندند می

 الردین  شهاب یجانشینبه  ویانتصاب توان  . یکی دیگر از علل بدبینی معاصرانش نسبت به اوحدالدین را مینداشته است

س ربراط  أگررفتن وی در ر قررار  بغداد، و  الشیوخی شیخالمستنصرباهلل، و احراز مقام  سهروردی از جانب خلیفه عباسی،

: 1379شرد )وفرایی،    جهت رواج طعن و انتفاد مخالفان در حرق او و پیرروانش   ای بهانهو  آویز دانست که دستمرزبانیّه 

367). 

 ( 610-688فخرالدین عراقی) 

بن بزرگمهر بن عبدالغافر جوالقی همدانی مرتخلص بره عراقری، در قریره کمجران، حروالی       ابراهیم شیخ فخرالدّین 

 :فرماید می قعراقی در خصوص مراتب عش. به دنیا آمد  همدان،

حسن خود را بر نظر خود جلوه داد. از روی ناظر و منظوری نام عاشقی و معشوقی پیدا گشرت،   بهر اظهار کمال،»

حضرت وجرود   اهر را بر باطن عرضه نمود، آواز عاشقی برآمد، باطن به ظاهر بیاراست، نام معشوقی آشکار شد؛ظ

« خررود، خرود را برر خررود عرضره کرررد   ۀ امکانیّر ه و درجرات  مطلرق از بررای اظهررار کمراالت، در مراترب وجوبیّرر    

 .(173: 1379برزشابادی،)
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خواندنرد، اضرطرابی در درون شریخ     چون قلنردران غرزل مری   اند که روزی شیخ در جمع عشّاق حاضر بوده،  آورده

پذیر. جمالی کره اگرر    نظیر بود و در دل عاشقان دل مستولی گشت، نظر کرد در میان قلندران، پسری دید که در حسن بی

او بدیدی متحیّر گشتی. بار دیگر شهباز نظر کرد و مرغ دلش در دام عشق افتاد و آترش هروی، خررمن    ۀ نقاش چین طرف

قلش بسوخت. دست در کرد و جامه از تن به در کرد و عمامه از سر فرو گرفت و بدان قلندران داد و این غرزل آغراز   ع

 کرد:

 چرره خرروش باشررد کرره دلرردارم تررو باشرری   

 ز شررررادی در همرررره عررررالم نگررررنجم   

 

 نررردیم و مرررونس و یرررارم ترررو باشررری     

)دیروان  « خوارم تو باشی... اگر یق لحظه غم

(49عراقی،   

 نیهمخالفان حلما 

ها و مذاهب متفاوت و گاه متناقض، همرواره طرفرداران و مخالفرانی برر سرر       در گذر تاریخ، با به وجود آمدن فرقه

بندی به  نمایندگان گفتمان مذهبی، با پای عنوان بهمتشرّعین، اند.  ها با هم به نزاع پرداخته صحت و سقم اصول این مسلق

انرد.   ای مخال  را نادرست دانسته و با آن بره مبرارزه برخاسرته    عقیده اصول شریعت و اصالت آیات و احادیث، هرگونه

در دیرن   هرایی  بردعت بنیانگذاران مکتب تصوف برای رسیدن به اهداف و امیرال خرود    پرستی معتقدند، مخالفان صورت

د را که اساس توحی صوفیان، نهادند و اصول و فروع دین را به بازی گرفتند که هیچ مسلق منسوب به اسالم چنین نکرد.

)اتحاد خالق و مخلروق( و )حلرول خردا در مرشردان( و )تجسرم       تحری  کردند که ای گونهادیان آسمانی است به ۀ هم

 عنروان  بره که در قرآن کرریم   ،( و )ادّعای خدایی از مخلوق( و )رؤیت خدا( و... را جایز شمردند و عبادت خداتعالی حق

بدین  ،ساقط دانسته و بشر را که روحی سرکش دارد سالق، را از مرشد و آفرینش جنّ و انس اکر شده است هدفتنها 

 .(187: 1413بهبهانی،بهانه از قید عبودیّت و اجرای واجبات رها ساختند )

پرستان به مخالفت برخاستند، به این دلیل است که هیچ  آن به شدّت با صورتۀ یکی از دالیلی که فقها وعرفا بر پای

اند بلکه به کلی آن را با اصول شرع در تناقض  اند و نه تنها آن را تجویز نکرده ولیاء چنین رفتاری نداشتهکدام از انبیاء و ا

 علری برن  تروان از   اند مری  اند. از جمله عرفایی که با اصول این مسلق به مخالفت پرداخته دیده و آن را حرام اعالم کرده

نام برد و  محمد غزالی و کاشانی الدین محمود بن علیعزّ ،باخرزیابوالمفاخر یحیی  ،ابوالقاسم قشیریعثمان هجویری، 

 الدین عبادی یاد کرد. جوزی، بهبهانی و قطب زهّاد مخال ، باید از ابوالفرج بنۀ از جمل
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 هجویری 

در آید.  می ر( یق قرن بعد از سراج زیسته و پیرو طریقت صحو و از جنیدیه به شماق 465 معلی بن عثمان هجویری ) 

آنران پرداختره و    هرای  اندیشره فری عارفران و   بره معرّ  آثار صوفیه در زبان فارسی، ترین قدیمی، از المحجوب کش  بکتا

برا نرام    گشراید  مری بحثری   رسرد،  میبه موضوع اجتماع و افتراق  که هنگامی .مختلفی را نیز معرفی کرده است های مکتب

 :نویسد و می پردازد میو در ضمن آن به حلولیه « التفرقهالجمع و  فیالکالم »

: من ندانم که فارس و ابوحلمان که بودند و چه گفتند اما هر که قایرل باشرد بره    گویم می ام الجالبیمن که علی بن عثمان » 

مقالتی به خالف توحید و تحقیق وی را اندر دین هیچ نصیب نباشد... و اما الحلولیه لعنهم اهلل قوله تعالی فمااا بعد الحرق اال  

ا به ابو حلمران  ی بدین طایفه کنند و ایشان را به ضاللت خود با خود یار دارند یکی تولّاز آن دو گروه مطرود که تولّالضالل 

 .(382: 1389،هجویری)« در کتب مشایخ از وی مسطورست هدمشقی کند و از وی روایات آرند به خالف آنک

 

 ابوالقاسم قشیری 

وف را در صحبت احداث و مجالست با کرم سرنّ و سراالن دانسرته     از مشایخ بزرگ قرن پنجم، بزرگترین آفت تص

و سرالکان را از خررد    شرمارد  مری ی از خردا  ری و خذالن و دورخواۀ مایاست. وی به اجماع پیران، نظر در شاهدان را 

ه و در در کتاب خود فصلی پیرامون سخن از صوفیان و نوجوانان باز کردقشیری  دارد. میپنداشتن گناه نظربازی بر حذر 

 آن گفته است:

آفات این طریقه مصاحبت با نوجوانان است و خداوند هر کس را به این برال دچرار سرازد بره اجمراع همره        ترین سختاز »

آیرا   .است که خداوند او را خوار داشته و او را به خود واگذاشته است. آری او را از خویشتن غافل ساخته ای بندهاو  ،مشایخ

 (741: 1384)رضایتی، «را به مخلوق مشغول داشته است؟! شلغیر از این است که د

 محمد غزالی 

الدین است. انتساب او در تصوف به شیخ ابو علی فارمدی است. در اوایل حال در  کنیت وی ابوحامد و لقبش زین

تردریس نظامیره    الملق مالقات کرد، قبول تمام یافت و طوس و نیشابور به تحصیل علوم اشتغال نمود. بعد از آن با نظام

 نظربازی را آفتی برای تصوف دانسته و فقیهانه حکم به حرمت آن داده است.وی  بغداد را بر عهده گرفت.
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گروهی از ایشان بیش از مرقع و سجاده و سرخن طامرات نداننرد... گوینرد عشرق دام حرق اسرت و قروادگی را ظریفری و          »

پیر ما را به فالن کودک نظری بوده است و این نه لرواط اسرت کره     نیکوخویی نام کنند. باشد که عذر خویش را گویند فالن

 (.462، 1 غزالی. ج)« بپوشند ها بیهودههات به هم بازنهند و فضیحتی خویش را به چنین شاهدبازی است! و از این جنس ترّ

 جوزی بن ابوالفرج

در  511ی عرالم حنبلری بره سرال     جوز الدین مشهور به ابن ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ملقب به جمال 

حمرالت شردید بره صروفیان اسرت. در فصرل       ۀ بردارنرد در ترین آثار وی،  یکی از برجسته تلبیس ابلیسبغداد زاده شد. 

 :اشاره دارد گرایی جنس هممصاحبت با نوجوانان به هفت نوع 

اجسامی برگزیده و با صفت  اند که به حلول معتقدند و گویند خداوند از جمله پلیدترین صوفی نمایان آن دسته .1

ها حلول کرده است. ربوبیّت در آن

کنند، لباس متصوفه را پوشیده و قصد فسق دارند. میه به متصوفه کسانی که تظاهر و تشبّ .2

.دانند میکسانی که نظر به روی خوب را مبا   .3

ت نشردنی؛ زیررا طبرایع    جوزی گوید: این حرفی اسر  ابن. دانند میکسانی که نظر بر روی زیبا را من باب عبرت  .4

یکسان است.

دارند. میمعاشرت دارند و خود را از کار زشت نگه  ریش بیگروهی که با پسران  .5

نوجوانان به قصد آموزش زهد و پارسایی روند، بلکه  بازی ندارند و به دنبال نوجوانان نمی قصد سادهگروهی که  .6

آیند. میبه سراغشان 

 گوید: اما صبر نتوانند. وی در باب تحریم شاهدبازی میبازی جایز نیست شاهدبازی و نظر دانند میگروهی که  .7

در آن هریچ اصرل    ها آن، امری است که دعوی کنند میصحبت احداث که آن را بر جواز نظر در وجه حسن حمل »

ر که با نظرر شرهوت د   کنند میت و سیرت صحابه و تابعان مخال  است و اینکه بعضی ادّعا درست ندارد و با سنّ

 (.193: 1368جوزی،  )ابن« و نظر عبرت و اعتبار دارند، محال است نگرند نمیاحداث 

 ابوالمفامر یحیی بامرزی 
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و به نام  اند آلودهرا به فساد  ها رباطو  ها خانقاهکه  تازد میخود بر صوفیان زمانه  اوراداالحبابصوفی قرن هشتم در 

شرّ مجالست با احداث و درآمیختن با امردان را فتح براب   ترین کمخ . شیاند شدهاق به فسق و فجور مشغول شاهد و عشّ

 .(115 :1345،باخرزی) داند می خذالن و بدو حال هجران

 بهبهانی 

بره شردت برر صروفیان و      فضایح الصروفیه اهلل بهبهانی است. وی در کتاب  ترین مخالفان حلمانیه، آیت یکی از سرسخت

مشغول شدن به غیر خدا بازمانردن  ها را به کلی ردّ نموده است. وی معتقد است  رات آنباالخصّ حلولیه و حلمانیه تاخته و نظ

 :و آن دو مذهب حلول و اتّحاد استداند  میفرع  را و باقی اصلرا  دو مذهبتنها مذاهب صوفیه بهبهانی از میان . است

. کند مین حلول ان جمیع عارفخدای تعالی در ما حلول کرده و همچنین در ابدا گویند میمذهب حلولیه، ایشان  .1

و ضررورت   بطالن این مذهب ظاهر است و هر عاقلی را علم قطعی حاصل کند که حلول کننده محتاج اسرت بره محرلّ   

حلول کند در غیر الزم آید که ممکن  تعالی خدایحاکم است به اینکه هر چه محتاج است به غیر، ممکن است؛ پس اگر 

.باشد نه واجب

عارفران یکری   ۀ همر با  تعالی خدایو همچنین  ایم شدهحادیه است. ایشان گویند ما با خدا یکی مذهب اتّ ،دویّم  .2

به آتش و خود را به آهن و انگشرت   کنند می و عقل به بطالن این مذهب نیز قاضی است. این فرقه خدا را تشبیه شود می

قرب به خدا، ۀ واسط، عارف نیز به شوند میآهن و انگشت به سبب مالقات و مصاحبت آتش، آتش  چه چنان: گویند میو 

که ممکنات را به واجب و واجب را به ممکنرات قیراس کرردن معقرول      داند می. هر که از خرد نصیبی دارد شود میخدا 

.(46: 1413 بهبهانی،) و ملحد است دین بیو صاحب این اعتقاد مانند حلولی کافر و  نیست

 گیری نتیجه 

ی از مکاترب عرفرانی متجلّری شردند. ایشران      یکر  صرورت  بره کره  بودنرد   لمان دمشقیحلمانیه از پیروان ابوحۀ فرق

کردنرد. شرعار    دیدند به آن عشق ورزیده و حتی برر آن سرجده مری    زیبایی را که میۀ اند و هر چهر پرستشگر زیبایی بوده

ایرن  انرد.   دانسرته  مری  مذهب ایشان، المجاز قنطره الحقیقه است که معشوق زمینی را پلی برای رسیدن به معشوق حقیقری 

ۀ بر این باورند که هم فرقه نیز مانند سایر مکاتیب از بدو ظهور، مدافعان و مخالفانی داشته است. مدافعان مکتب حلمانیه

که در عالم هست جز جلوه و نمودی از یق حقیقت برتر کره ادراک آن فراترر از حرواس ظراهری ماسرت،       هایی زیبایی

پرستان در ظاهر عرفانی بوده ولی در باطن به انحرافاتی  رّعین بر این باورند، که رفتار صورت. در مقابل، فقها و متشنیست

تعالی بازداشته است و اعمال و رفتار ایشان در تناقض با اصول  ها را از رسیدن به قرب حضرت باری اند که آن میل داشته
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های اساسی ای که ایرن فرقره برر     اصول و ایدئولوژیتوان دریافت که شرع است. با بررسی متون مربوط به این فرقه می 
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