
 
 

 

 متافیزیک عشق

 در ساحت اندیشه ابن عربی،عطار واحمدغزالی

 *ابراهيم مهرابي

 **يدمحققيعبدالمج

***ه محمدیفرزان
 

 چكیده

اصطالح عشق درعلوم مختلف به كار آمده است . ابن عربي،عشق رااساس عالم و اولين صادر از  

كر اخص صفات،تعريف پذير ويا ذ "رسم"حق معرفي كرده كه تعريف ]حدی[ را نپذيرفته ، هر چند به 

ممکن مي  "چشيدن وتَذَوُّق"است.عطاروغزالي، عشق رابه قدرت فاهمه دست نيافتني دانسته بلکه به

دانند.عشق برای عبرت،عبادت وبرای شهوت،گناه محسوب ميگردد. انواع مختلفي ازقبيل طبيعي]شهواني[، 

آمد است ؛ هرسه، تبار واحدی را دارند به روحاني]معنوی،خيالي[والهي]مجرد[ را داشته كه عشق الهي سر

-نحوی كه عاشق درسيرسلوك معرفتي يا وجودی خويش از مادون شروع كرده و در انتها هرسه را در مي

دراين سير، هرنوع تمايز بين انواع عشق و دوئيت بين عاشق گشته ونوردد و خود نيز با معشوق، يکي 

از معشوق و عشق الهي  "قداست"تمايز و دوئيت، انتقال صفت ريزد. ازپيامدهای اين رفع ومعشوق فرو مي

دار، طي به عاشق و عشق طبيعي است. ظاهراَ، عشق، ظهور و بروز يک نوع معرفت يا هستي است كه هستي

يابي، برآمده معشوق، قوام مي بخشد. اين قوام - به –و  -در -يک فرايند خود وانهادگي، هستي خويش را

باشد. اوج اين سير، همان نطَلَق)محل جريان يافتن( خود، يعني معشوق، مياز رجوع عاشق به مُ

است كه عاشق، صدور فعل، حتي همين عشق، را از خود ندانسته، بلکه عامل و فاعل حقيقي را، "احسان"

شق پندارد. خطا در درك اين نکته لطيف، مزلّه اقدام ومضلّه افهام خواهد بود. وقوع عی او ميمعشوق واراده

 به رؤيت، سمع واحسان بوده كه معطوف عليه هر سه، حُسن وزيبايي معشوق است.

 عشق ، عاشق ، معشوق ، تذوق،ابن عربي، عطار، احمدغزاليواژه های کلیدی: 

_____________________________ 
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 مقدمه

 پیشینه بحث: -الف   

-ختهموضوع عشق، بسي جذّاب بوده،انديشمندان در ادوار مختلف و در كتبي متنوع به آن پردا

اند.عشق ازنظر ابن عربي دركتبي مانند، عشق و عرفان از ديدگاه شيخ اكبر تاليف محمود محمود الغراب؛ 

كتب  عشق صوفيانه، اثرجالل ستاری؛التصوف االسالمي از نادرالبيری نصری و... به بحث كشيده شده است.

دو نوشته شده، مملو از گفتگو در  عطار نيزازجمله الهي نامه ومصيبت نامه وكتاب و مقاالتي كه در شرح آن

باب عشق است.در مجموعه آثار فارسي غزالي نيز ميتوان مطالب فراواني در باب عشق رصدكرد.هر يک از 

هائي برخوردارند كه جای تحليل ونقض و ابرام آنها در اين مقاله نيست.آثار مذكور از ويژگي  

 ضررورت تحقیق -ب

های نوظهور دارند. هرچند در بال شديدی نسبت  به عرفانامروزه بعضي طيف های اجتماعي، اق

برخي از آنها، معنويتي خام و مبتني بر عقالنيت ابزاری و نه منبعي، در قالب اقتراحي ظاهراَ موجّه نيز 

پيشنهاد شده است، اما به نظر نويسندگان اين مقاله، بازتوليد مضامين عرفاني اسالمي و ارائه ی آنها در قالب 

تواند آنان را به طرف عرفان بومي متمايل كرده، از تي ساده و قابل فهم برای تشنگان اينگونه مباحث، ميادبيا

های عرفاني، رهائي دهد. يکي از عناوين مشترك بين عرفان سنتي وعرفان دل بستگي به مجاز گونه

عشق سنتي خروج از  بدعتي،عشق است. اصطالح مشتركي كه بعضاَ معنائي كامالَ ناموافق را دارند. در

 -خود"خويش و پيشکش كردن هستي خود به محبوب طلب مي شود، امّا در عشق شهواني مجازی 

خود را "ودر دومي"خودازميان برداشتن"ق مي گردد. در اولي و تلذّذ انفسيِ يکسويه محقَّ "نهادن -درميان

 ناپذير است.ترديد طلب مي شود. بديهي است فرق بين آنها كامالَ واضح و "در ميان نهادن

نگارندگان اين نوشتار بر آنند تابا نگاهي جديد،درباب  متافيزيک و بالمآل ،هويّت عشق در  

ساحت انديشه ابن عربي، عطار و احمد غزالي تحقيق كنند. باشدكه رهگشای مناسبي باشددرجهت تدارك 

                               پاسخي درخور برای بعضي سواالت موجود.                            

    



 
 

 

 

 عشق چیست:  

برخي براين باورندكه عشق، برآمده از نام گياهي است كه در حوزه ايران و  -معنی لغوی -الف

ای است كه به گرد درختان بزرگ مي های چسبندهمشهور بوده است. اين گياه دارای پنجه "عَشَقَه"عراق به 

ی خود را نثار آن مي نمايد، تا حدّی كه های پروردهی درخت اصلي، شيرهپيچد و بواسطه اتصال به بدنه

 ظاهرا ًخود رابرای او محو و نابود مي كند، هر چند سر انجام اين فداسازی، برای او قوام حاصل مي گردد.

 ،ذيل عشق(2711:)دهخدا

به  "ه"اوستائي است.  باشد كه يک كلمهمي "اَشا يا اَشَه"گروهي ديگر معتقدند، ريشه واژه عشق ، 

مبدل شده است)مثل تبدل  "عين"نيز به  "الف"تطور يافته است؛  "قاف"وسپس در دوره اسالمي به  "ك"

شده است. در ادبيات دوره اشکاني به وفور يافت مي "ك "به  "ه "معکوس ايالم و عيالم(. تبديل 

-اين جهاني اشه،آتش)عشق(مي یمردك و.... در اين نظريه نماينده -خجستک؛ مرده -مثل،خجسته

باشد.عالوه بر اين،مفاهيمي همچون:بهترين راستي، زيبائي)عشق(، درستي، نظم،تقدّس، قانون و آئين ايزدی 

-گرفته شده كه دومين اِمشاسپَند "وَهيشتَه"و  "اشه"اند. ارديبهشت نيز از دو كلمهنيز برای آن ذكر كرده

 11، 2735)هينلز:باشد.زيبائي و زيباترين امشاسپند نيز ميبوده و مظهر  -ناميرندگان مقدس= مالئک

ای است اين امشاسپند، در تصاوير باستاني، تنها فرشته (82، 2، 2711:/پورداوود 83و 17،  2731:/آموزگار

 (17، 2735 :)هينلز شود و حکايتگر عشق، سيطره و تشعشع آن است.ای در اطراف سر او ديده ميكه هاله

منطقي از عشق نشده  حدیظاهراَ تا كنون كسي مدعّي تعريف جامع و مانع و -اصطالحی معنی -ب    

است؛زيرا بسان وجود، جنس و فصلي برای آن متصوّر نيست. شايد اين تعريف ناپذيری عشق از آن روی 

است كه عشق خود اساس عالم است ؛ بنابراين ، عشق را به لوازم، صفات،يا نتايج و غايات آن تعريف 

گانه فوق، فقط نوعي های چهاراند. نيک پيدا است كه تعريف عشق  با توجه به مؤلفهسمي كردهر

 است و نه تعريف. "توصيف"

-دانند، بلکه جنس آن را ذوقي ميابن عربي،عطار وغزالي در اكثر مواقع، عشق را شناختاری نمي     

عشق ذوقي   بنابراين در نظر شيخ اكبر؛(724، 2883،1)ابن عربي:"الحبّ ذوقي والتدری حقيقتة"پندارند.



 
 

 

. درسخني ديگر، او )همان("من ذاق عرف"جای ديگر بيان مي دارد كه:  .اوشودحقيقت آن شناخته نمي،بوده

الحبُّ معقول المعني و ان كان ال يحدُّ، مدركٌ "گويد:مي ،ت[ عشق را معقول دانستهمعني ]ونه تعريف و هويّ

پذير نيست، امّا معني آن عشق، هرچند تعريف(773، 2511،1)همو:."يز التصوربالذوق،غير مجهول ولکن عز

امّا تصور آن بسي صعب و سترگ است،لذا ؛گردد. برای آدمي، مجهول نيستمعقول بوده، به تجربه، درك مي

ن، درك آن برای هر كسي، ميسّر نيست. فالسفه، اين ويژگي را معموالً برای وجود بيان داشته اند. بنابراي

نمايد. او، عشق و محبت را معموالً يکي دانسته، اماّ مساوق وعين وجود دانستن عشق، چندان غريب نمي

گاهي، عشق را افراط در محبّت و يا محبّت افراطي معرّفي كرده است ؛ محبّتي كه سراسر وجود  و اعضاء 

 كند.محبّ را پرمي

 (771)همان، کم ذكرٌما قُدّ لي عضوٌ وال مفصلٌ           اال  و فيه ل

 (.2ترجمه: هيچ عضو و مفصلي از من جدا نشد مگر اينکه در آن ، يادی از تو بود)

همچون اين سه شخصيت، به تعريف ناپذيری حدّی عشق و  ديگر عرفا و انديشمندان نيز،     

 عريف ناپذيرت عشقِ ،نانکه  مهمترين مفهومي كه در غزليات عطار حضور داردچ(. 1)محبّت معترف هستند، 

ديد جان عاشق مي كند، اوست:هتنها قاتلي كه ت است ؛ چرا كه در حقيقت،  

 دل كه اين بشنود حالي از پي شکرانه شد                  خون تو بخواهم  ريختن"عشق آمد و گفت:

(138: 2711)عطار،  

:گويدوجای ديگر مي   

يرت زپای ننشستممن زغ                      دوش عشقت در آمد از در دل   

تا زجام جمت كني پستم                     گفت: بنشين و جام جم در ده     

طفل بودم ز جهل بشکستم                   گفتمش: جام جم به دستم بود     

 

ديگری به از آنت بفرستم                   اگر جام جم شکست ترا   گفت:  



 
 

 

(783)همان:                                                                       

 مولوی نيز در اين باره مي سرايد:

چون به عشق آيم خجل باشم از                    هرچه گويم عشق را شرح و بيان  

 (81: 2711آن)مولوی،

بدو ای الهي در گردد، بلکه يا به صورت لطيفه و بارقهاين عشق به تالش و تکاپو، تحصيل نمي

آفرينش هر موجودی بصورت بالقوّه، درآن به وديعه گذاشته شده ويا در مراحل هستي به وی ارزاني داشته 

(131غ:2782عطار،گوئي كه بال با سرزلف تو قرين بود  گوئي كه قضا با غم عشق تو قران بود). شده است  

است و هر -دخداون-وقتي چنين عشقي در ساحت حقيقت ظهور يابد، متعلقش،محبوب حقيقي 

گاه در ساحت مجاز بروز يابد، معطوف عليه آن، يکي از موجودات عالم است كه حامل حُسن و جمال آن 

محبوب جميل است. درنظر ابن عربي و پيروانش، هردو نوع عشق، ممکن، روا و از قداست مطابق شان 

يک جنس و تباراند؛ ولي هر دو از حيث هويّت، از(178و144،141، 2734)لوئيزون: خود، برخوردار است.

ی حقيقت و ی اعتبار مشابه برخوردار نيستند. به ديگر سخن رابطه آن دو از نوع رابطهاز رتبه و درجه

رقيقت بوده، هر دو ممدوح است؛ امّا اگرعشق مجازی راحقيقي تلقي كنيم البته اين تلقي مذ موم است؛ چرا 

 های بسيار فريبنده خواهد بود.مهلک واز جمله لغزشگاه ایكه جای متعلّق عشق، تعويض شده و اين مغالطه

 ارکان عشق:    

گردد كه اركان عشق، عبارتند از:عاشق،معشوق وعشق.درنگاه اوليه سه عنصر، به ذهن متبادر مي

ی سير،تمايز و دو عشق به عنوان رابطه وعاشق ومعشوق به عنوان دوطرف آن رابطه است. درمراحل اوليه

گردد، آنچه كه ی آن، اعتبار ميی مطلق عشق وازديگرسو،گيرندهگردد؛ ازيک سو، دهندهمي گانگي مشاهده

؛ و -اش بخشايش و دهندگي استعشقي كه فراتر از توضيح باشد و همه-در فرهنگ  غربي به آگاپه

مشهور  -ی اخذ و اعطاء در آن وجود داردمثل عشق زن به مرد يا برعکس،كه رابطه دوسويه -اِروس

ماند. عاشق، ريزد و فقط حقيقت عشق ميدر مراحل پاياني، اين تثليث به هم مي(131، 2731)فعالي:ست؛ا

ی هستي ، عشق بوده و اصل و عين عالم گردند. با اين تفسير، جرقهعين معشوق و آن دو نيز، عين عشق مي

پنداشته و اگر "جميل"ا ترين شرايط رنيز همان است. داشتن چنين نگاهي باعث مي شود تا عاشق، سخت 



 
 

 

:فقط تو را دوست دارم. "اني احبک"در آتش جهنم نيز گرفتارآيد، با زبان حال و تمام وجود، فرياد زند كه: 

چنانکه مالحظه مي كنيم، تعريف ناپذيری عشق و عدم توانايي برآن، محرّز گرديد. ظاهراً تعريف حدی 

به اين مهّم، به توصيف آن دو پرداخته اند. به نظر، ابهامِ عاشق و معشوق نيز،ممکن نبوده و لذا پردازندگان 

 موجوددرعشق به عنوان رابطه،به دو طرف رابطه نيز،سرايت كرده است.

 تعریف)توصیف(محبوب )معشوق(:     

آنان تعريف ناپذيری عشق را به معشوق تسرّی داده و لذا با ذكر صفات و ويژگي های او، سعي دارند      

-ها نبود باز از طريق بازنمائي صفات عشق، مي. اگر اين تصويرسازیيالي از او ارائه كنندتا تصويری خ

ای از توانستيم نقبي به چيستي معشوق بزنيم. اين فرض بر عينيّت عشق و معشوق استوار است. اينک پاره

را كه شکر بر معشوق واجب است؛ چ"نخورده است،معشوق،موجودی پاك،بکر و دست  -بيانات ايشان:

است كه ذهن عاشق آن را  معشوق امری عدمي -(2883،1،713)ابن عربي:."معشوق من هميشه بکر است...

درجهت -برای خود مي سازد.بنابراين،از نظر ابن عربي عشق از متعلّقات اراده است و لذا جز به معدوم 

ز به معدومِ غير موجود، حبّ، تعلّقي خاصّ از تعلّقات اراده است كه ج"تعلّق نمي گيرد. -موجود شدن

عطار نيز معتقداست عشق جز با اشارت تحصيل نگردد ولفظ قادر به  (7)."(771:)همانتعلّق نمي گيرد

 بازنمائي هويت آن نيست.

 سخن عشق جز اشارت نيست      عشق در بند استعارت نيست

عشق ازعالم عبارت نيست   درعبارت همي نگنجدعشق   

                   (        234:غ2782)عطار،

او در بيان عشق به شرح آثار آن بسنده مي كند و معتقد است كه عشق قادر است بيش از هر     

نيروئي،تمركز جان را در ذات ديگری به كار گيرد، حجاب ها و حصارها رادر هم كوبد وسالک را وادار كند 

پر دهد كه مجاهدات ديگر را منکوب كند،  تا راه يک روزه را در دمي طي كند. شاهباز همت را چنان بال و

 (22: 2711ي است نايل گردد.)مجاهد،به ياری سالک بشتابد تا به مقصد ومقصود خود كه قرب حضوراله

است . دردی كه سالک را به چشيدن ساحت توحيد  درد قدسیجانمايه عشق در پارادايم پيشنهادی عطار، 

رارفتن از سطوح شک ويقين و اشکوب ايمان وكفر.مفتخر ميکند. اين نيز ميسر نيست مگر با ف  



 
 

 

 عاشق آن باشد كه چون آتش بود      گرم رو سوزنده و سركش بود

 لحظه ای نه كافری داند نه دين            ذره ای نه شک شناسد نه يقين

(172: 2711)عطار،  

پرداخته است؛ از جمله  احمد غزالي نيز ، عشق را تعريف حدی نکرده بلکه به ذكر صفات و پيامدهای آن

معتقد است كه در عشق دوئيت محو مي گردد و رابطه عاشق و معشوق از جنس رابطه مالک ومملوكي 

واگر تو را اين غلط افتد كه بُوَد كه عاشق، مالک بُوَد و معشوق بنده، تا در وصال او در »نيست. او مي گويد: 

، طوقي بر گردن معشوق نهد و حلقه ی بندگي \كنار عاشق بود، آن غلطي بزرگ است، كه حقيقت عشق

 ( 8: 2711) مجاهد،«.بردارد، كه هرگز معشوق مُلک نتواند بُود

    

 راز تداوم عشق: 

داندو معتقد است كه  های متخيَّل را شأن و مظهری از معشوق حقيقي مي شيخ اكبر، تمام معشوق

ی عاشق، خلق با سريان توجه عاشقانه معشوق حقيقي، ناياب و معشوق مجازی نيز امری عدمي است كه

(به اين مسأله اشاره كرده است،به همين 45)مائده/ "يحبهم و يحبونه"شود.در باور او چون قرآن با آيه  مي

سبب عاشق، طي فرايندِ آفرينشِ خيالي خود، معشوق را با ترميم)جباريت( به سطحي باالتر از وضع موجود 

سازی اه به او دست نمي يازد. همين جريان لبس بعد از لبس، در فربهبرد، امّا هيچگ و مشاهَد،پيش مي

تصوير خيالي معشوق، خود عامل تداوم عشق عاشق به معشوق بوده،شوق ديدار جانان را از رؤيت و 

احساسِ وصل،در دل او تازه مي دارد تا در هر مرحله باز تمنّای رؤيتي برتر و وصلي فراتر داشته باشد. 

يابد كه دل بسندگي به اين باور، عامل باخت در صحنه  س مي كند معشوق را يافته، ميعاشق تا احسا

توقف، بدنبال رهاند، لذا در صيرورتي مستمر و بيتصويرگری است؛ باختي كه معشوق را از كفش مي

2تا بجويم گم شوم گردم نجويم  داند كه:تا كه ميو نيک مي(771)همان:تجربه سطوح مافوق آن است  
 

                                                             
شاهچراغ نوشته شده بود و با رؤيت آن، شب قدر شيفتگي حقير به فلسفه وساحت پرسش وتحير،شکل در محوطه ی صحن  سنگی بر گوریاين شبه بيت بر -1

                                گشتم نجستم/ تا كه جستم گم شدمگرفت وبعداً،مرا ازورود به رشته پزشکي باز داشت. آن زمان چهارده ساله بودم! اصل آن: تاكه مي

        



 
 

 

. حاصل اين فراخواني ، يکي (721و724)همان: خواند عشوق عاشق را به شادی،نشاط، معاشقه و فنا فراميم

رود كه عاشق خود را  . اين توحيد تا بدانجا پيش مي)همان( و يگانه شدن آن دو در غيب و حضور است

رخويش گم شد شود كه سرود:چنان پر شدفضای سينه ازدوست  كه فک بيند و مصداق شعر حافظ مي نمي

 (713، 771حافظ:،غزل)ازضميرم

و فنا اشاره شده است. گويا  به انفسي بودن فرايند خويش وانهادگي فكردر اين بيت نيز با ذكر كلمه     

 توحيد و تکثير، هر دو ازجنس امور انفسي هستند.لذا متافيزيک آن،انفسي و دروني است.

 در باور ابن عربي اامّاند متنوع و متکثر گردد، تو در نظر آنان، مطلوبات و متعلقات عاشق، مي

معشوق همچنان در وحدت حقيقي خود مستغرق است و نسبت معشوق با عاشق و همه متعلّقاتش، يکسان 

ان الحب ال يقبل »و نيز: (1331،1،773)ابن عربي:«فالمحبوب واحد و العين متنوع»گويد: است چنانکه مي

كند. او عاشق را به سويي  شق را به صحو بعد از سکر مبتلي ميمعشوق، عا -(714)همان:«االشتراك 

گويد: اگر از  كشاند كه دوگانگي را نبيند، در اين حالت، سخنِ عاشق غير از گفتار معشوق نيست و مي مي

يگانگي سخن بگويم، منظورم تمام هستي اوست و اگر از خودم سخن بگويم، پس دوگانگي است. اما اين 

كند،  انجامد.در هر حال علم،به دوگانگي حکم مي ف و پيراسته است كه جز به يگانگي نميثنويّت چنان ظري

اين توحيد نگری، حاصل (1،721،،2511.)ابن عربي:جز واحد چيزی وجود ندارد عینهرچند در عالم 

ی درون، قابل توجيه است و كند. ثنويت نگری، صرفاً در حوزهصحوی است كه معشوق به عاشق عطا مي

ی شريف، اشاره كرده كند،به اين نکته رسد ابن عربي با ذكر اينکه، علم به دوگانگي حکم مي نظر مي به

ای است صريح به بنياد نظرگاه ابن عربي يعني، است. اينکه گفته در عالم عين جز واحد چيزی نيست، اشاره

نيست. در واقع عاشق  وحدت شخصي وجود؛نظريه ای كه عالم ماسوی اهلل، صورت اواست و از او ممتاز

                                                                                      نيز،  صورتي از معشوق حق است.

                                                          عطار نيز براين رای استوار است،آنجا كه گفته:     

محودرمحوو فنا اندر فناست              بالستسير راه عشق او كه اك  

كمترين چيزی كه مي زايدبقاست                 گربقاخواهي فناشوكزفنا   

(75:غ2782)عطار،  



 
 

 

                                                                                                                   يا:

ون جَست از قِدَم بركَند گيتي را زهم                       پس نور وحدت زد عَلَم تا ما و من برقي بر

(113افتاده شد)همان:غ  

                                        (117: غعطار مرا حجاب راه است  بااو به سفر نخواهم آمد)همان

 تعریف]توصیف[ عاشق:    

-ژگي های ممتازاو، بسنده مي   ناپذير دانسته، صرفاً به ذكر بعضي از ويعاشق را نيز تعريف آن سه، 

اگر منظور وی، معشوق (754همان:ابن عربي،)عاشق از همه به معشوق نزديکتر است.  -د از جمله:نكن

ترين خيالي باشد،بي ترديد سخني است واضح و صائب؛ چراكه عاشق، خالق معشوق خود است و نزديک

(؛ ولي اگر منظور وی، معشوق حقيقي باشد، بايدگفت، عاشق صرفاً از طريق متخيَّل 5ارد)علقه را با آن د

خود)معلوم بالذات(، بيشترين قرب را با حقيقت آن صورت های خيالي)معلوم بالعرض( دارد. لذا او 

فاصله ترين فرد به معشوق حقيقي نيست؛ با وجود اين، وی از هر آنچه ميان خود و معشوق ضرورتاً نزديک

اندازد، متنفّر بوده ولذا در خروج از عالم و رسيدن به قرب او بسي حريص است. او در اين عطف توجّه، 

فشارد و در عمل كثير خود را، اندك و لطف اندك معشوق رابسيار مي شمارد، براطاعتِ اوامر او پای مي

دارد. هرچه از هر همدمي مقدّم ميانجام آنها شکيبا است. دلي بي قراردارد و همنشيني با معشوق را بر 

ناحيه اوبرسد، چه برسبيل انعطاف )روی كردن(وچه درطريق استنکاف)روی برگرفتن(،همه را زيبا وحَسَن 

قوام عالم به وجود عاشق]حجّت[ است، چون عشق، اساس ايجاد و بقاء عالم است و  -(752)همان: بيند.مي

يابد عاشق،كلمه الهي است كه در قالب انسان كامل ظهور مي()همان آن نيز بي حضور عاشق، ظهوری ندارد.

هرچنددردلهره گرفتار است، امّا سرشار (753)همو: وجامع صفات متضاده و متخلّق به اخالق معشوق است.

-رسد كه به فراسوی حدود سير مياش به آداب، به جايگاهي ميی پايبندیاز لذت و شادی است. با همه

البته پرواضح است كه منظور از گذر، رهاكردن نبوده )همان(. "اوزالحدود بعد حفظهاج"گويد:كند. او مي

طلبد و هرنوع رفتاری از ناحيه بلکه، عدم دلبستگي، دلدادگي وتوقف است.اوحقيقت معشوق حقيقي را مي

پذيرش آنها خرد و در او ولو متضاد، مثل ادبار و اقبال، مهروكين، لطف وقهر، قبض و بسط و...را به جان مي

وی (753)همان: دهد. او سوداگرانه عمل نکرده و در صدد غرض  و عوض نيست.ترديدی به خود راه نمي

گردد كه حتي ابزارهای كند و بس! عاشق در سير دلسپردگي، آن قدر در معشوق غرق ميفقط اورا طلب مي



 
 

 

است. او فقط مي داند كه عشقش را  داند كه به چه كسي دل بستهنهدو در پايان، نميشناختي را نيز وا مي

ريزد. در اين مرحله است كه عاشق اگر موفق به رؤيت وجه حقيقي معشوق به پای موجودی گمنام مي

عاشق، حامل وحي الهي بوده )همان( گردد كه او چقدر با معشوقِ متخيل خود، فاصله دارد.گردد، متوجه مي

-در مقام جمعي بار يافته، عين قرآن و جمعيت مي و از آن روی كه با زبان معشوق سخن مي گويد و

در اين حالت، عاشق، جسمي ندارد بلکه ذوب شده و به آب حيات بخش، استحاله يافته و از )همان( گردد.

 )همان(«فالمحب....من يحيابه كل شيء»باشد.(مي73انبياء/«)من الماء كل شي ءٍحيٌ»مصاديق

 نسبت حبّ و عشق:    

های متفاوتي قائل شده اند. مالصدرا به دو نسبتِ ترادف و ن بين آن دو،رابطهبعضي از انديشمندا

برخي ديگر،صرفاًبه نسبت عموم و ( 258، 1، 2832) مالصدرا: ياعموم و خصوص مطلق قائل است.

ابن (535، 2711ونيز: كاشاني:114، 2744ونيز:آشتياني: 51و 33)ديلمي:بي تا،  خصوص مطلق اعتقاد دارند.

 كند: نظر دوم موافق بوده،برای حبّ،چهارسطح راپيشنهاد مي عربي با

 :(723 ،1، 2511ابن عربي:):هوید:عشق؛ج:وُدّ؛ب:حبّ؛الف

ی هواشود.ای سطحي و ابتدائي است كه دردل محبّ، نسبت به محبوب ايجاد ميعالقه حبّ

مستقر گردد و بصورت  داند؛ هر گاه اين حبّ در قلب فرد،خالص ومصفّا را نيز در بيان عام، حبّ مي

و اگراين مَودّت، تمام اعضای جوارحي و جوانحي فرد را فرا گيرد و حکم جوهر به  وُدّ؛ عادتواره درآيد

داندكه بندی ديگر، حبّ را، دارای سه ساحت مينام دارد؛وی در يک تقسيمعشق  خود بگيرد،

يگر خود از سه اصطالح،حبّ،ودّ و عشق . همچنين دراثر د(752)همان: عبارتنداز:حبّ الهي،روحاني وطبيعي

 .(25،ب2883)همو:بردنام مي

های حبّ باشد و فردآنقدر در مراتب حبّ تواند جامع مراتب و ساحتدرنظر او، هويّت انساني مي

پذيرد. دراين پيش مي رود تا جامع ضدين مي گردد؛ مثل وقتي محبّ حقيقي، وصل و فصل را، هر دو مي

-آن دو بعيد نيست چنانکه در مقام قرآني،آب،كه در مقام حس، آتش را فرو ميمقام،امکان اجتماع 

شود)واذاالبحارسُجّرَت(.وی گرچه خود،سودای وصل راداشته باشد،امّا اگرمحبوب، نشاند،خود،آتش مي



 
 

 

االنسان يجمعها وحده والبهائم تحب وال تجمع الضدين بخالف »فصل را اراده كند، به آن تن مي سپارد:

 حافظ نيز متعرض اين مطلب شده و سروده است: (723، 1الف،2883)همو:« اناالنس

)حافظ: ترك كام خود گرفتم تا بر آيد كام دوست   ميل من سوی وصال وميل او سوی فراق 

                                                                                                         (11،53غزل

ی محبت و وجه آيد كه در نظر شيخ اكبروعطار، عشق، باالترين مرتبههای فوق بر مياز گفته

افراطي آن است،درنظر عطار شدت حب به دردی قدسي مبدل ميشود وبي تابي مهلکي را بر عاشق تحميل 

 كرده كه جز به وصل حق وعزل اختيار، آرام نمي گيرد!

                         اني بيقرارم اوفتاده استندانم تاچه كارم اوفتاده است كه ج

                         همان آتش كه درحالج اوفتاد همان درروزگارم اوفتاده است

(43:غ2782دلم رااختياری مي نبينم  خلل در اختيارم اوفتاده است)عطار،  

فرد را فرا گرفته است  ی اعضایگيرد؛ چراكه همهدر اينجا عشق، رنگي كامالً وجودی به خود مي

رسد هويّت همه موارد فوق ی هستي عاشق، به معشوق معطوف مي گردد. به نظر ميبه نحوی كه همه

يکسان بوده، تفاوت ها در مراتب آنها باشد،درست مثل آنچه در فلسفه، هويّت و مراتب تشکيکي ناميده 

 شود.مي

 نسبت وجود با)محبّت و(عشق:     

بعضي از نوشته های خود به مساوقت وجود و عشق معتقداست. وی اصل واساس نظام ابن عربي در      

 (1،723)الف(،2883)ابن عربي:«.مقامُها شريفٌ و انها اصلُ الوجود»گويد:داند و ميعالم هستي را عشق مي

ی ورزبلکه حيات حقيقي آدمي نيز در گرو عشق (721)همان: نه تنها وجود وعشق به هم در آميخته است

است.گرچه عشق سراسر عالم را فرا گرفته است، اما نوع برتر آن، وجه امتياز انسان از ساير موجودات 

 ( 4است.)

 گونه های عشق:     



 
 

 

اگر مساوقت وجود و عشق را بپذيريم، در پذيرفتن اينکه عشق،حقيقت واحده مشکّکه است ناگزيريم. اين 

ابل تقسيم وتنويع بوده و دارای مصاديق متنوّعي خواهد حقيقت، سريان عام داشته و لذا همچون وجود، ق

فاعلم ان الحب منه الهي »و حبّ را سه گونه دانسته است:  "عشق"بندی كلي، بود. ابن عربي در يک تقسيم

 (1.«)(724)همان:و روحاني و طبيعي وماثم حبٌ غير هذا

 متافیزیک عشق الهی:     

متافيزيکي است از  لذا اين عشق،( 721)همان: داند.يط ميابن عربي،عشق الهي را بر تمام هستي مح

توان اين عشق را،عشق مجرّد ناميد تا با عشق شهواني،متفاوت باشد؛هر چند تبارهردو يکي اين رو كه مي

-بوده ولي به نظر برخي،برای عاشق،در انتهای سير انفسي و تعاشقش با معشوق،دوگانگي و اختالف،فرو مي

، 2734)لويزون: گيرد.زميني نيز رنگ آسماني و قدسي را به خود ميريزد و عشق جنسي 

تمام گيتي، زائيده محبّت مستمر و ثابت الهي است. نسبت اين محبّت و عشق از ناحيه (141و144و71

-كه در سه مرحله -خداوند،با اجزای عالم،نسبت تساوی است،ماورای زمان ومکان بوده ومانند علم الهي

باشد. اين عشق، مبرّی از آغاز و مي -ن هستي و بعد از هستي اشياء،ظهور و جريان داردی:قبل از هستي،حي

به نظر شيخ، اين عشق و محبّتِ بي آغاز و  (715، 2511،1)ابن عربي:انجام است؛ بنابراين، سرمدی است.

ابت الحبّ( نيز خود را به ودود)ث باشد. خداوند،ی صفات ذات الهي مياست كه در زمره  وُدّ انجام، همان

اين  (723)همان:«.والودّ من نعوته، و هو الثابت فيه وبه يسمي الودّ وداً لثبوته في االرض »معرّفي كرده است: 

 يابد، از جمله:های مختلفي ظهور ميعشق الهي برترين نوع عشق بوده و در چهره

 الف:عشق حق نسبت به خلق:    

دارد.اين عشق، لنفسه است وگاهي برای خود دوست ميبه نظر ابن عربي، خداوند،گاهي خلق را 

كند. معرفي مي« حبُّه ايانا لنا»و دومي را « حبُّه ايانا لنفسه»دارد. وی اولي را خلق را برای خلق دوست مي

و  هستی شود؛ پس عشق الهي، بنياد همين عطف توجه عاشقانه الهي، موجب تداوم هستي انسان مي

ای به خود وانهاده شود و در زير بارش آن عشق مشعشع نباشد، در دمي نسان لحظهانسان بوده، اگرامعرفت

 (1.)(713و717)همان:از هستي و معرفت تهي گشته، در كتم عدم محض فرو خواهد رفت

 ب:عشق خلق نسبت به حق:    



 
 

 

ين (، خلق را آفريد. اولين تلذّذ، از منظر ابن عربي، در ا221بقره/«)كن»حق، به خطاب تکويني 

مرحله ظهور مي يابد؛ چراكه در مرحله عماء، انسان شنونده ی سخن حق بوده ،از طريق سماع، به خداوند 

در تداوم تعاشق، ( 711)همان:عشق پيدا كرده است. اين عشق در دو قالب طبيعي و روحاني، جلوه دارد.

تر و و هر لحظه والههرگاه حُسن و جمال جديدی از حقّ بر عاشق جلوه كند، بر شدّت عشقش افزوده 

گردد. همين عشق است كه هستي و معرفت عاشق را تداوم بخشيده، نقش علت مُبقيه را برای او اتر ميشيد

 (3نمايد.)ايفاء مي

 متافیزیک عشق روحانی :      

عشق روحاني، ميانه ی عشق الهي و طبيعي قرار دارد. عاشق در اين ساحت، صاحب دانش و خرد 

يابد، سطوح به تعبيری ديگر عاشق، عشق را نيک در مي( 711)همان:تعبيری خردمندانه دارد.بوده،از عشق، 

شناسد و به حقيقت عاشق و معشوق، التفات مي يابد؛ هر چند اين دريافت و التفات ، و جايگاه آن را مي

وما حقيقهُ  گويد: فعَلِمَ ما هوالحبُ وما معني المحبِاو دراين مقام مي)همان( كامل و مطلق نيست.

-كشد.اگر چنين نکند،به نظر شيخ، فردِ عاشق نميالمحبوب. عاشق دراين ساحت، معشوق را به تصوير مي

دهد بلکه ويژه عالَم پردازی،البته در ساحت طبيعت رخ نميداند كه جانش اسير كيست؟اين صورت 

 گويد:خيال)برزخ(است. چنانکه او مي

 (724، 1)همان: «لبرهانٍ ردٌّ هُت  نفسي و تصويرُفَلِّره،لم تعلم بمن كُوّصَم اُن لَاِ»

اگر معشوقم رابه تصوير نکشم، نمي دانم كه جانم اسير چه كسي است و همين تصوير سازی است كه هر 

كند. به نظراو، وقوع صورت طبيعي دراجساد تخيلي، فقط در روح ممکن اثر ميرنگ و بيبرهاني را بي

 ( 8است.)

ی تصويريابي آن نيز، عبارت ي، عشق روحاني قابل تصوير است و تبار و گونهدر نظر ابن عرب

خواهد بود از تمثل يافتن معشوق در خيال عاشق! عاشق با اين صورت ذهني متناسب با خود، آشنا است و 

گردد. در يک مواجهه دوسويه )ديالکتيکي=دوُئي چَم گوئيکي( و فرايند انفسي، با آن متحد شده و يکي مي

پايان كارِ عاشقي، « انا من اَهوی و من اُهوی انا»شود:اين اتحاد، مصداق همان سخني است كه گفته مي

و هو ان تصير ذات المحبوب عين ذات المحب وذات المحب عين ذات »(718)همان: حذف دوگانگي است

 (23«)المحبوب و...



 
 

 

 متافیزیک عشق طبیعی:     

است، عاشق، معشوق را فقط به خاطرخودش و برآوردن عشق طبيعي بين انسان و حيوان مشترك 

اعلم ان الحب الطبيعي »خواند: طلبد. بنابراين، ابن عربي اين نوع عشق را لنفسه مياميال و آرزوهايش مي

من ذاته اذا قام بالمحب ان ال يحب المحبوب اال لما له فيه من النعيم به واللذه فيحبه لنفسه ال لعين 

.اين عشق جنبه زميني داشته،در هر حيواني ساری و  257،( 2738/ونيز، الغراب:718) همان: «المحبوب

پس، عطش، طلب و تمنای ( 773)همان:جاری است، لذا سطوح اوليه آن، برآمده از يک سائقه غريزی است.

افتاده و اصلي عاشق، اوال جنبه تبعي و ثانوی دارد وثانيا با اتصال روان به روان يا جسم به جسم، از غليان 

 )همان(كند.موقتا فروكش مي

پذيرد،ازتلذذ بصری شروع، به سمعي وارد و اين عشق در همان معشوق يگانه، تنوع و مراتب را مي

گردد؛ يعني قرب عاشق و معشوق ازجنس قرب محسوس و ملموس است.از به تماس واتصال منتهي مي

-عشوق را در سيطره گرفته، جذب مييک سو عاشق در فرايند تعاشق، صولت و شوكت مي يابد و م

نمايد.گويا در دل قوه ی شهويه،غضب نيز بروز كرده،تعاطي جمال و جالل رخ مي نمايد و لذا ميل تسلّط 

شود. از طرف ديگر معشوق نيز در صورت دارا بودن اين نوع عشق، صولت ور ميدروجود عاشق شعله

كند.اين جذب و انجذاب،آن دو را به رده، جذب مييافته و عاشق را كه اين بار دركسوت معشوق جلوه ك

راند؛ زوجيتي كه به صورت طبيعي، در نهايت به خود آستانه زوجيت و ترك انفراد و تفرد، پيش مي

شوند. عمر اين اتحاد انجامد؛ يعني عاشق و معشوق يکتا و يگانه ميبراندازی طرفين و توليد اتحاد ثانوی مي

گردد. گردند و باز فرايند همگرائي و واگرائي تکرار ميی آغازبرميتلذذ، به نقطهكوتاه بوده، طرفين پس از

اين عشق چون جنبه مادی دارد، مستمر، جاودان و يکنواخت نيست و همچون امواج سينوسي، فراز و 

 گذارد، تا آرام آرام وبا فروكاستنِ ابزارهای آن، خود نيز محو گردد؛اصوالفرودی مدام رابه نمايش مي

 نما است.تقاضای جاودانگي،حتي برای عشق، در اين جهان)به معني فاعلي،جهنده( تناقض

 داند:قابل بروز مي ابن عربي اين عشق را به دو صورت،عمومي و بنيادی

عشق عمومي به هيچ صورتِ خاصي، تقيّدندارد، بلکه همچون كهربائي است كه همه اشياء  -الف

 بت به معطوف خود حکم البشرط را دارد.        نمايد.اين عشق نسسبک راجذب مي



 
 

 

ربائي گردد و همچون آهنعشق بنيادی و عنصری به يک صورت خاص ومتعين معطوف مي -ب

اين انحصار بخاطر وجود مناسبت، سنخيّت و هارموني بين ( 773)همان:كند.است كه فقط آهن را جذب مي

اند، مثل: عشق مجنون به ليلي،كثير به قبيل عاشق و معشوق است. عشق های مشهور تاريخي از اين

و.... مبتاليان به اين عشق، در پذيرش خطر و ترك رفتار خردمندانه، ( 255، 2731/ و همو:774)همان:عزه

يابي، بر ترس وترديدی ندارند؛ بدنامي، استيصال و مشقت، حداقل تکليفي است كه در مسير وصل و كام

 كنند.خود هموار مي

اكبر، عشق طبيعي عمومي، همانا عشق عوام است و هدف آن اتحاد در روح حيواني درنظر شيخ 

گردد و معموالً در قالب كامجوئي، است به نحوی كه هريک، موجب آرامش موقّت روح طرف مقابل مي

يابد. اين عشق در تمام اعضاء و مفاصل عاشق و تحريک شهوت و بالمآل در قالب ازدواج و تمتّع ظهور مي

يابد؛ لذا رويت، گفتگو و لمس هر عضوی از طرف ق، همچون جريان وسريان آب در پشم، جريان ميمعشو

فعال ( 1،221/وابن عربي:2731،254) الغراب:تواند نقطه سريان وجريان عشق دوسويه آنها باشد.مقابل، مي

ا به گيرنده منتقل شود تا قوه خيال آدمي فعال گشته وعشقِ دهنده رشدن هريک از اين سه عامل باعث مي

رفتي خيالي ومتعالي فرا بخواند تا سَمت و جهتِ ظهورِ عشق، از درون به  -نمايد، تلذذ طبيعي را به فرا

بيرون منعطف گردد و رنگ انفسي و شبه قدسي را به خود گيرد. اين، برخالف عشق صرفاً طبيعي است كه 

دهد و به دليل فرايند و برنهادِ دوم رخ مي باشد. درساحت حيواني، فقطسَمت آن ازبيرون به درون مي

پذير است.در افزايد،لذا درآنها بسيار خام،گذرا و پاياننداشتن سائقه خيالي، چيزی را بر رابطه عاشقانه نمي

باشد.علت اين فرازمندی،همانا انفسي شدن،انتساب پذير نميانسان اما،چون به حوزه خيال ترفّع يافته،پايان 

ل و قدرت تصويرگری اعجاب انگيز خيال و باز توليد لحظات تعاشق توسط ساحت خيال به خيال منفص

 مي باشد.

 

 

 گیری نتیجه     

ی معرفتي)حس/ خيال معطوف به سه حوزه آنانآيد كه بر مي سه شخصيت مطرح شدههای از گفته

؛ ندی وجودی )دنيا/ برزخ /آخرت(، سه سطح عشق را تفکيک وپيشنهاد كرده اوسه حوزه«( شهود»/ عقل و



 
 

 

ی) بوجهي كه عشق طبيعي در )حس و دنيا(، عشق روحاني در )خيال و برزخ( و عشق مجرد الهي در حوزه

ی فوق د.اعتبارهرنوع عشق به ارزش واعتبار سطوح ششگانهانعقل، شهود و آخرت(، قابل تعبير و تحقق

 ا تعويض معطوف عليه هريک، ناروا و نادرست است.اند،امّبستگي تام دارد. هر سه،روا و صادق

جنبهيمبهم، خيالي و برزخي سمع،  ی ملموس، حسي ومادیِ عشق،، جنبهرؤیت نکته ديگر اين كه،       

آخرتي عشق است. شق سوم، محمل ظهور حقيقت عشق و عشق حقيقي ی شهودی و جنبه احسان و عشق

نياز از تصويرگری خيالي شود ولذا عاشق، بيمعشوق در مواجهه رؤيتي، ديده مي )همان(.باشدمي

شود و لذا عاشق، تصويری مبهم و چه بسا غير مطابق با حقيقت معشوق را است.معشوق در سمع ديده نمي

داند كه آيا اين تصوير همان معشوق مطلوب است، در اشتياقي تمام در چون نميسازد؛ و در خيال خود مي

گردد كه هر لحظه بر بهجت ياخوف ماند و لذا عشقي فرارونده)متعالي(در درونش توليد ميانتظار وصل مي

افزايد؛ بهجت از احتمال وقوع وصل و تطابق اين با آن و خوف،به دليل احتمال عدم تطابق آن مي

ريزی كاخ مصنوع خيالي خويش! عاشق در مقام احسان، اراده را وا مي نهد و خويش را درهستي و وفرو

مارميت اذ رميت و لکن »ی معشوق رهاكرده،تعليق مي پذيرد؛هر وقوعي را به او نسبت داده و مصداق اراده

 گردد.( مي21)انفال/« اهلل رمي

 علل انگیزش عشق:    

های آن، به أ و بهانه تمام هستي بلکه عين آن است،اما تحققِ گونهگرچه در نظر آن سه، عشق منش

آفريني مي وابسته هستند وآن سه، به انفراد يا اجتماع، نقش رؤیت، سمع و احسان عواملي چند از جمله،

چرا كه عاشق پس از رؤيت، كسب و  ترين عامل همانا رؤيت است؛. برترين و ملموس(772)همان،كنند 

كند. دار، تصوير واضحي از معشوق يا يکي از متعلّقات او را به قوّه خيال خود منتقل ميچشيدن لذت دي

افتد و لذا سخت او را مي پسندد، آن گاه انصراف و نسيان يا رخ نمي حُسن او به جان و دلش كارگر مي

س از تلذّذ پدهد يا به ندرت اتّفاق مي افتد.اين جريان در مورد سمع ،كمتر رخ مي دهد؛چرا كه عاشق 

سمعي، تصويری مبهم در ساحت خيال خود از معشوق مي سازد و چه بسا اين تصوير به محض رؤيت 

گردد. لذا معشوق،از فرط عدم تطابق فرو بريزد؛عاشق در اين حادثه،معشوق گريز ونه معشوق پذير مي

معشوق ادامه داشته، سپس گردد.اين تمنّا تا ترميم تصوير مصرّانه تقاضای هجركرده و از وصل گريزان مي

ماند.راز برتری تلذّذ رؤيت نيز همين است.آنچه گفته شددر مورد معشوق غير حق در سودای وصل مي



 
 

 

رواست؛ درمعشوق حق،خبر بر نظر غلبه دارد.گويا عظمت وسترگي عشق در اين حوزه به آن است كه 

ايد. ارزش اين عشق به عاشق خطر كرده،عشق خود را به معشوقي كه هرگزنديده است،معطوف نم

 داند.شيخ،ضريب باالی جذب وانجذاب را دليل ديگربرتری عشق نظر برخبر ميخطرپذيری آن است.

 

ی بسيار است.گوش،عاشق آن اند،اما بين عشق رؤيت وسمع فرق و فاصلهگوش و چشم عاشق

-ميصورتي است كه خيال من آن را به تصوير كشيده است؛ولي چشم به تصوير محسوس عشق 

(در عشقِ خبری و سمعي امکان انصراف و يا عطف توجّه به معشوقي ديگر وجود دارد،ولي در 21ورزد.)

گردد و عزل و انصراف توجّه به ندرت صورت های معشوق ميعشق بصری، عاشق محو تماشای زيبائي

اين است كه  كند وآنابن عربي نکته شريف ديگری نيز در انگيزش عشق مطرح مي( 728)همان:پذيرد.مي

ورزی انسان بواسطه سنخيّت صفاتش باخداوند)دربصير، سميع و محسن بودن(قدرت عشق

در نظر او عامل احسان، چنان موثر است كه نه تنها برانگيزاننده عشق بوده، بلکه موجب ( 773)همان:رادارد.

داند،بلکه آنِ خود نميگردد؛عاشق در مقام احسان،فعل خود را ازتوحيد و اتّحاد عاشق و معشوق نيز مي

پندارد.در كهکشان رؤيت،توجه محاذی؛در كهکشان سمع،توجه خيالي؛ و برآمده از اراده و تمنای معشوق مي

 يابد. در كهکشان احسان، توجه عناييتحقّق مي

گری خيال تداوم تلذّذ رؤيت به بقاء توجّه وابسته است. استمرار تلذّذ سمعي به تداوم تصوير

اندازی و نفي خويش متکي است. معاشقه رؤيت و سمع در قوس و تلذّذ احساني به خود بروابسته است 

نزول و معاشقه احسان در قوس صعود رخ مي دهد. عاشق در قوس صعود در برابر سواالت 

دهد.اين كرشمه استنکاف آن قدر معشوق،سکوت كرده،حتّي اگر پاسخي در خور نيز داشته باشد،پاسخ نمي

(  21مومن/«)لمن الملک اليوم؟»بد تا خودِ معشوق پاسخ را بيان كند. اين امر مصداق آيه كريمه ياادامه مي

همان(.مُلک و حاكميت مطلق برای آن «)هلل الواحد القهار»دهد كه: است كه خداوند خود پاسخ را مي

 تابد.معشوق واحدی است كه غير را بر نمي

 

 غیر:های عشق خداوندبه ها و زمینهگونه     

 يابد كه عبارتند از :عشق خداوند به بنده به دو صورت ظهور مي     



 
 

 

؛عشق امتناني،همان توجه و التفات اوليه خداوند به بنده است ( 771)همان:عشق امتناني يا ابتدائيالف:      

علّق اين عشق به تا توفيق بودن، تبعيّت از نواميس و قوانين الهي،اطاعت از فرامين نبوی و...را داشته باشد. ت

 بنده مشروط به فعل او نبوده، بلکه از سر لطف و امتنان الهي است.

؛اين عشق همچنان كه از نامش پيدا است حاصل تالش انسان در )همان( عشق استحقاقي يا ثانویب:     

رب كند.اولي قها در قالب عمل به مستحبات و واجبات جلوه ميطاعت و تبعيّت از نبي است. اين تالش

 (27آورد.)نوافل و دومي قرب فرائض را فراهم مي

اين گفته نبايد شبهه انفعال از جانب حق را به ذهن متبادر نمايد.در حقيقت،حق به همه موجودات 

نسبت واحدی را دارد و لذا عشق او سراسر عالم را فراگرفته است،اين عين ثابت و تمنّای عبد است كه تا 

ی معشوق وعطااز جانب حق،به قدر مند گردد. طلب از بندهی و جاری بهرهچه اندازه ازاين حقيقت سار

 تمنّای او دائماً برقرار است؛طلب،عين انفعال وتأثّروعطاء،عين فعل وتاثيراست.  

ی صفات عاشق برشمرديم، به نوع صوری آن منحصر به نظر شيخ زيبائي و جمالي كه در زمره

اهری، با عشق خداوند به موجودات و بندگان با ظاهری ناخوشايند و شود. قول به انحصار در زيبائي ظنمي

پذير نخواهد بود؛ لذا بايد قائل به تعميم شده ،به زيبائي در معاشرت،مجالست و زشت در تضاد بوده، توجيه

بااين توسعه و تعميم است كه عشق خداوند به عالم  .(1،753، 1331)ابن عربي: زيبائي معنوی نيز تسری داد

گردد. بنابراين هركس و هر چيز مظهر ظهور يک يا چندصفات قابل دفاع مي -از هرگونه كه باشد-آدم و

گردند.ازاين گردد به گونه ای كه بقيّه صفات زير حاكميّت باهره آن صفت ياصفات،مخفي ميجميله الهي مي

كندكه نازيبائي ز جلوه ميمنظر است كه مثالًحالوت،حرارت وطالقت لسان فردی ظاهراً نازيبا،چنان دلنوا

ماند،چون اين صفت تحت سيطره ظهورجمالِ بياني ولساني صوری او،بر شنونده وبيننده مخفي مي

 .)همان(قرارگرفته وفرصت بروز،ظهوروغلبه ودرانتها مانعيت دراستحقاقِ عطفِ توجه عاشق را ندارد

 

 فواید عشق:    

ی مربوط به بد كه انسانيّت انسان در گرو دو مؤلفهعشق آثار گوناگوني دارد وآن قدر اهميت مي يا

بهره از ،ادراك و چشيدن حقيقت آن. در واقع فرد بيدوم، برخورداری از عشق؛ واولآن دانسته شده است.



 
 

 

ای است كه زندگي ندارد و بشری است كه به سطح انسانيّت، تعالي نيافته عشق و تهي از ادراك آن، زنده

 ايد عشق عبارتند از:است.از جمله آثار و فو

هرگاه انسان مظهر اسم محبّ قرار گيرد، به نظر شيوخ ثالثه،  الف:عینیت یافتن مقام خلیفة اللهی عاشق:    

گردد:اوالًاو به همه يابد. تحقّق اين مقام، عامل اتّصاف عاشق به دو صفت ميمقام خليفه اللهي او عينيت مي

رويکردی -؛ و نيز نگاهي عاشقانه به آنها خواهد داشت-دیرويکردی وجو-ورزدمخلوقات گيتي عشق مي

گردد. اين خالفت در دو . ثانياً آدمي خليفه خدا گشته،امر او همچون اوامر حق، محقّق شدني مي-معرفتي

 (417 ،2731)ابن عربي:ساحت تکوين و تشريع ظهورمي يابد و لذا جنبه اعتباری و مجازی را نيز ندارد.

داند كه محب حقيقي، حامل وحي الهي و جامع اسماءو صفات او دی را آن ميوی،علت اين توانمن

 (753)همان:«هم المُسمّون بِحمَلَةِ القرآن لما كان المحبّون جامعين جميع الصفات»...گويد:است.آنجاكه مي

 شدن: "کلمة اهلل"ب:توسعه و ترفّع وجودی عاشق تا     

-همه حقايق كلي را در بر مي (745)همان:ه،گشت "كلمة اهلل"عاشق حقيقيدر اين مرحله 

. وجود او چنان وسعت مي يابد كه دار تکوين و تشريع در او مجتمع و هماهنگ شده (753)همان:گيرد

گردد.او علّت اين توسعه و ترفّع را آن عاشق دراين مرحله،صاحب مقام جامع و قرآني مي( 752)همان:است.

مي باشد و عاشق در آن بستر،ابتداء به مقام فناء و سپس به مقام داند كه عشق، همچون بستر همواری مي

های هستي عاشق عامل فنای وی و اتّصافش به صفات گردد.استيالی معشوق بر كرانهبقاء بعد ازفناء نائل مي

گردد. دراين سيروانحالل،دوگانگي رخت بر بسته،جز معشوق چيز ديگری ظهور ندارد.لذا تمام معشوق مي

كند. اين خود ني و نوراني زايل شده،خورشيدحقيقت معشوق،بر هستي عاشق،پرتوافشاني ميحجب ظلما

 راز ارجمندی و سعه ی وجودی عاشق است.

در نظر شيخ انسان بر صورت الهي سرشته شده است؛از ج:عشق،انسان را جامع متضادین می گرداند:    

هواالول »عرفي كرده است.آنجا كه فرموده:طرف ديگر خداوند خود را در داشتن صفات متضاد ستوده و م

فمن »گويد:(. پس انسان عاشق نيز، جامع صفات متضاده خواهد بود.او مي7حديد/«)واآلخر و الظاهر والباطن

او در توجيه جامع  (717)همان:«.اوصاف المحبة ان يجمع المحب في حبه الضدين ليصح كونه علي الصورة

گويد: هرگاه عاشق وصل را ومعشوق هجر را بخواهد، وصل و مي ضدين بودن عاشق مثالي مي آور د و

، هجر را ترجيح مي دهد،هر چند در «مايريد المحبوبُ محبوبٌ»هجر در عاشق جمع گشته و بر سبيل 



 
 

 

ماند. در تعبيری رساتر عاشق بر قضای معشوق خود راضي است، هرچند بر مَقضيّ تمنای وصل باقي مي

به اين معني كه عاشق بر اراده معشوق راضي، ولي چه بسا از مراد او ناراضي  )همان(رضايت نداشته باشد.

-است، امّا عدم رضايت، عامل عدم پذيرش نيست؛ چراكه خواست معشوق را برخواست خود ترجيح مي

اند؛چرا كه آنان هميشه خواهان بهرهگويد كه حيوانات از آن بيدهد.شيخ اين را مختص آدمي دانسته، مي

سازی عليه خود را ندارند.در فرهنگ ده،توجهي به خواست محبوب ندارند.در حقيقت توان تصميموصل بو

-شعری نيز ذات عشق جامع ضدين دانسته مي شودوبالتبع، دارنده آن نيز،از اين صفت برخوردار مي

نشاط تورا من زهرشيرين خوانم ای عشق/شراب جام خورشيدی كه جان را/»باشد.اينک يک نمونه از بسيار:

 (231، 2718مشيری:«ازتوغم ازتو،مستي از توست

ابن عربي معتقد است كه عاشق وقتي از انّيّت خود رها شد، در هستي معشوق د:کشف حقیقت انسان:    

ی شوند، لذا عاشق همهها اعم از ظلماني ونوراني فرو افکنده ميذوب مي گردد.در اين ساحت تمام حجاب

كند. قي خويش را كه عين افتقار و مظهريّت است در معشوق مشاهده ميحقايق را ازجمله هويت  حقي

)ابن يابيمنمائي است كه ما خود راميگويد، مظهريّت و مشاهده آن، برآمده ازعشق است و در اين رخاومي

گردد، به نحوی كه از يک دوسويه مي بينيخويشتن . اين تظاهر،موجب حصول يک(2511،1،721عربي:

نشيند واز سوی ديگرعکس آن رخ مي خود را در آئينه انسان كامل محمدی به تماشا مي سو، خداوند،

دهد)همان(. چنين انساني توفيق حضور در ميان خلق وارشاد و هدايت آنان را دارد؛ چراكه او، حبل اهلل 

ه و وجودی، كند)همان(.اين فرد جز با تذوّق و تعاطي عاشقانالمتيني هست كه به خلق خدا، بهره رساني مي

 رسد.به اين مقام نمي

شود تا عاشق بخاطر معشوق، خود را درنظر ابن عربي، عشق باعث ميبخشی شجاعت و دلیری:ه:فزونی    

ی پيامد اقدام خود، خطر را بپذيرد ونتيجه هر اقدامي را بر دوش محاسبه و مالحظهدر مهلکه انداخته، بي

-هد؛ چراكه در عشقِ قرينِ تدبير و تعقل، هيچ خيری نميگيرد. او در اين ريسک، عقل را وا مي ن

رسد، عاشق را گرچه جنس عشق لطيف و ليّن است، اما وقتي به منصّه ظهور مي( 2731،215)الغراب:بيند.

 كند.مملو از عزم و تصميم كرده وی رابرای اقدامات هول انگيز مهيا مي

 عند النوازل ويورثني االقدامَ   يُلَطّفُني لطفاًوظرفاًو رقةً 



 
 

 

آورد و در هنگام واقع شدن در چشيدن عشق لطف،ظرافت و رقّتي وصف ناپذير رابرای من به ارمغان مي

زا! و اين آفرين است و هم قدرت دارد.عشق، هم رقّتهای سترگ را به من ارزاني ميبالها، شجاعت اقدام

 (215)همان:همان جامع صفاتِ متضاده بودنِ عشق است.

بالحب صح وجوب الحق حيث يری  فيناوفيه »هولت در درک وجوب و غنای حق:و: س    

-؛با عشق، وجوب حق از آن روی كه او خود را در ما و ما نيز،خود را در او به نظّاره مي«ولسناعين اشباه

.عاشق از طريق عشق، (724)همان:آيد ودراين دريافت، وجود ما شَبَه و مجازی نيستنشينيم، درست مي

برد؛ از طرف ديگر، انسان ر خويش را يافته و در نتيجه به غنای مطلق معشوق حق پي ميافتقا

را نيز ندارد، بلکه واقعي بوده، مظهر حق تعالي است، لذا از دركِ  عاشق،وجودی مجازی، تبعي وشَبَهي

-ر حاصل نميبرد.اين امبالغير بودنِ وجوبِ وجودِ خويش با سهولت به دركِ وجوبِ بالذاتِ الهي، پي مي

                                شود مگر به واسطه تعاشق)عشق دو سويه(ازجانب انسان)عاشق( و حق)معشوق(.

 

  وآخردعوانا ان الحمد هلل رب العالمين    

 

 یادداشتها

 ابن عربي اختالف اهل علم در تعريف عشق را ناشي از حداقل سه چيز مي داند از جمله : -2

مجهول  -اگر فرض شود-(ذات و ذاتيات عشقباست؛ -و نه توصيف ناپذير-ف ناپذير(عشق تعريالف

واختلف »( خداوند، خود را به عشق توصيف كرده استچنانکه ابن عربي در اين خصوص مي گويد:جاست؛

ثاره و لوازمه و الناس ُ في حدّه فما رايتُ احداً حدَّهُ بالحدّ الذاتي بل ال يُتصوّرُ ذلک. فما حدَّه  اال بنتائجه و آ

.ترجمه: مردم در تعريف عشق (713، 2713)ابن عربي:"ال سيّما و قد اُتُّصف به الجنابُ العزيز و هو اهلل 

ام كه آن را به تعريف حدّی ذاتي،تعريف نمايد، بلکه ]اصوالَ[ قابل تعريف اختالف دارند. من كسي را نديده

ها، آثار و لوازمش؛ ]از سوی ديگر[ چون خداوند عزيز،  گردد مگر به نتيجهباشد. پس عشق تعريف نمينمي

پذيرد. شيخ اكبر، اين خود را به عشق و محبت متصف كرده است ]بلکه عين آن است[؛ بنابراين تعريف نمي

اند را نظر اختصاصي خود قلمداد نکرده بلکه مدّعي است، مجموعه دانشمنداني كه دراين باره داد سخن داده



 
 

 

و اعلم ان االمور علي قسمين، منها ما يحدُّ و منها ما "گويد: اند.وی ميی آن، پای فشردهبرتعريف ناپذير

ترجمه:آگاه باش كه ( 712)همان:."اليحدُّ...و المحبةُ عند العلماء بها، المتکلمين فيها، من االمور التي ال تُحدّ

بت ]عشق[ به نزد دانشمندانِ آگاه امور بر دو قسم است؛برخي تعريف پذير و بعضي تعريف ناپذيرند. ...ومح

پذيرد ی اموری است كه تعريف حدّی را نميدهند، در زمرهبه عشق وكساني كه در باب آن داد سخن مي

ترين آنها دهد كه به نظر، محکم.او دليل ديگری نيز )به عنوان چهارمين دليل تعريف ناپذيری( ارائه مي

مقامها شريفٌ و انها اصل "گويد:وجود مي داند ، آنجا كه مياست؛ وی مقام عشق و محبت را عين و اصل 

. وجود، اعم و بسيط بوده و جنس و فصل را ندارد تا در تعريف حدی آن بکار آيد، (723)همان:"الوجود

محبت نيز كه اصل وجود معرفي شده است،  به طريق اولي، فاقد جنس و فصل بوده و بنابراين تعريف 

اش از جمله ، ذات ، ريشه ، بنياد ، عين و... اينجا، واژه ی اصل به هر يک از معانيحدّی رابرنمي تابد. در

-اخذ كنيم ، تفاوتي ندارد.گرچه درنظر ابن عربي،عشق تعريف پذير نبوده امّا توصيف و تجربه پذير مي

ن قيام و شناسد كه به آترجمه: كسي عشق را مي .(712)همان:"فيعرفها من قامت به ومن كانت صفته"باشد.

باشد، البته اين مي "من ذاق عرف"قوام داشته و جزء صفت او گشته باشد. اين سخن بيان ديگری از 

شناخت از نوع شناخت های مرسوم نبوده بلکه يک نوع وجدان و دريافت دروني است كه رنگ شهودی و 

ی ه ترتيب از حوزهحضوری را دارد. از مجموع بيان ابن عربي مي توان نتيجه گرفت كه وی عشق را ب

ی  فرديت، وصل، وجود وساحت ثبوت، ی، جمعيت، فهم، شناخت و ساحت اثبات به حوزهچهارگانه

منتقل كرده است. در واقع او دراينجا نگاهي انتولوژيک به ماهيت عشق دارد، در حالي كه وی متمايل است، 

حکم او به  وفور يافت مي ا مور را انفسي و سوبژكتيو ببيند ؛ اين رويّه در كتاب فصوص ال

به عنوان نمونه ، وی درفص هارونيه ازكتاب فصوص خود، برترين معبود را  (284، 2738)مهرابي:شود.

وحقّ الهوی انّ الهوی سببُ الهوی و لوال "باشد.عشق ]محبت،هوی[ معرفي كرده است،كه امری قلبي مي

رجمه: سوگند به عشق،كه عشق ، علّت عشق ت (285، 2734)ابن عربي:"الهوی في القلب ما عُبد الهوی 

شد. ظاهراًدر اينجا ، از عشق و خدا با يک است و اگر عشق در قلب نبود ، هر آينه مورد پرستش واقع نمي

 آننهواژه، اسم برده است. عشق به نزد او، خود بنياد بوده و از امور قلبي پنداشته شده است. قلبي بودن، نشا

 حي و شناختاری نيست.است كه از نوع فعل جوار

امّا اين باور، آنان را از ارائه يک تعريف رسمي باز نداشته است و لذا، عشق را به صفات برتر،  -1

 لوازم  و... تعريف كرده اند از جمله :



 
 

 

 -( 411، 2712)قشيری:حقيقت عشق يعني،هستي و قوام تو به محبوب با درآمدن از اوصاف خودت. -

 -( 717)همان:طرف محبوبِ معشوق در دلِ محبّ افتاده مي شود. محبّت تشويشي است كه از

عشق، غليان و  -( 1)ديلمي:بي تا ،عشق،سربازی از سپاهيان خداوند است كه غايت آن درك ناشدني است.

عشق،  -( 1)همان:ظهور حبّ و غايت مقامات آنست وآنها، دو لفظ برای حقيقت معنای واحدی هستند.

حبّ و صفت محبوب است؛ اصل محبّت ، الفت واصل عشق ]محبّت شديد[، حقيقتي نوراني، زينت م

عشق،  - .(753، 2734/ وابن عربي:21)همان:حبّ، مغز و لبّ حيات است  - .(74و 71)همان:معرفت است

محبّت، لطيفه ای غير تعليمي  - .(443، 2712/وقشيری: 25)همان:آن چيزی است كه دل به آن قوام دارد

عشق، بردريدن پرده ها و عيان سازی سرّها  - .(2715،713)عطار:حق و فضل او است است كه از موهبت

عشق،آن چيزی است كه به علّت لطافت به قلب وارد مي شود و موهبتي است  - .(37،  2811)البيری:است

، از جانب محبوب كه شادماني به هنگام ياد او ، استمرار ذكر محبوب، عطش وآرزوی مالقات با او، وسوسه

مندی را در پي دارد و اگر تداوم يابد، دل به بيماری  مركّبي كه عشق نام دارد مبتلي مي دلشوره و درد

، 2745)ابن سينا:عشق، علت وجود همه ی موجودات عالم از جمله انسان است - .(75)ديلمي:بي تا،شود

عشق، نخستين  - .(27، 2731)پورنامداريان:عشق آن است كه به انسان رقّت قلب مي بخشد - . (715

يابد و ی نور هستي است كه از داشتن ماهيّت مبّری است، ازلي و ابدی بوده و به هر صفتي ظهور ميشعله

عشق،آن چيزی است كه عاشق با داشتن آن، افعال، صفات و  - .(51)ديلمي:بي تا، منشاء آن ذات حق است

المحبّة دخول صفات المحبوب علي البد ل  - .(531، 2711)كاشاني:كندذات خود را به محبوب واگذار مي

عشق،  - . )همان(عشق، موهبتي الهي وميلي  باطني به ساحت جمال مطلق است - .)همان(من المحبّ

عشق،آن چيزی است كه  -( 222، 2711)همداني:ها سَروری دارد.ی عقلنوعي ديوانگي است كه بر همه

عشق، عامل زنده بودن و دردمند بودن است  - .(24 ،2715)سهروردی:سازدانسان را از خود فاني مي

عشق، حقيقتي ساری در  - .(2734،285)ابن عربي:عشق، بزرگترين معبود بشراست - .(88)قبلي:

سراسرعالم است كه عامل عطف توجه موجود شعورمند به خدای جميل، از آن روكه جميل است،  مي 

 . (258، 1، 2832)مالصدرا:باشد

شود، تمامي تعاريف فوق از نوع تعريف غير حدّی بوده و وجه مشترك اكثريت آنها، يچنانکه مالحظه م

 سريان عام، شمول، قلبي بودن ، رازگونگي وغيركسبي بودن عشق است.



 
 

 

نکاتي دراين بيان وجود دارد كه نيازمند بازشکافي است از جمله :الف: معشوقي كه طرفِ عشقِ  -3

قيقت، همان تصويری است كه عاشق در ذهن خويش از معشوق گيرد در حيک عاشقِ خاص، قرار مي

حقيقي برای خود مي سازد. امّا از آنجائي كه هر معشوقِ متصوَّر، وجهي از معشوق حقيقي را به همراه دارد، 

پس، حکايتگر آن نيز خواهد بود. انفسي بودن عشق نيز چيزی غير از اين نيست؛ عشق نيز عين معشوق 

بندد، و هر چند بر آمده امری انفسي است. معشوق در جريان صدور عشق، نقش مياست، پس معشوق هم 

گردد. گويا ابن دار و ربّ آن عاشق خاص ميی سير انفسي، خود سکاناز نفسِ عاشق است، امّا، در ادامه

عدمي  و اين يعني تعلّق اراده به امری سازدبلکه آن را مي يابدعربي برآن است كه طالب، مطلوب را نمي

 ولي قابلٌ للوجود.

گردد، امّا باكمي دقّت، معلوم ب : بانگاهي عاميانه، در ابتدا، معدوم بودنِ معشوقِ حقيقي به ذهن متبادر مي

ی هر عاشق، دقيقاً براساس خواست، اراده و شود كه منظور ابن عربي، اين نيست؛ بلکه معشوق ويژهمي

رداخته مي شود و لذا عاشق به معشوق خيالي خود دلباخته تصويرسازی او از معشوق حقيقي، ساخته و پ

كند، لذا در نگاه ابن عربي، گردد. اين ساخت،آني بوده و هر دم بت عيارش به شکلي نو، خودنمائي ميمي

نمايد، چون ايشان نيز بر عدم تکرار در تجلّي سخت معتقد است. در اينجا، معدوم معشوق، بکر و تازه مي

م تحققِ معشوق حقيقي در عين واقع نيست، بلکه منظور وی، فضائي است كه هنوز هيچ بودن، مساوی عد

تصويری از او در ذهن و وجود عاشق نقش نبسته است. نبايد تصور كردكه حقيقتِ معشوقِ حقيقي، موجودِ 

فوير باشد؛ درست شبيه به آنچه بعضي از انديشمندان غربي، همچون خيالي فراا فکنده شده توسط عاشق مي

  (474، 2734)آرمسترانگ:باخ، درباب خدا بيان كرده اند.

پندارد؛ اودر پندار  عاشق به دليل شدّت حبّ، همان تصويرخيالي خود از معشوق را معشوق حقيقي مي

دهد. البته پر واضح است  بين متخيَّل و واقع، تن مي "اين هماني "رود كه به يک خويش، تا بدانجا پيش مي

 "گويد:  دهد. او مي صرفا انفسي و سوبژكتيو بوده و در عالم عين، هيچگاه رخ نمي "مانياينه "كه اين 

پندارد مظهر حقيقت مطلوب و معشوق  عاشق با همه دلبستگي به معشوق حقيقي، گاه به موجودی كه مي

شود كه عاشق سپارد و اين موجود خيالي آنچنان با مطلوب و معشوق حقيقي يگانه مي است، دل مي

  (713، 2883)ابن عربي:"اين همان است."پندارد كه  پرداز مي يالخ



 
 

 

ترين نيز سخني است برسبيل مسامحه، چراكه مخلوقِ خيالي، هيچ گاه از صاحب خيال، حتي قيد نزديک -4

 جدا نيست.

 تواند معاني مختلفي را افاده كند ، از جمله:واژه اصل در جمله باال مي -4

يک چيز، در اين صورت منظور از اصل الوجود، حقيقت وجود است كه الف: اصل به معني حقيقت 

البشرط بوده و با هرقسم، نوع و صفتي مي سازد. با قبول اين تعبير، وجود و عشق، بصورت البشرط، 

حقيقت عشق يعني » اند. اصل به اين مفهوم مورد توجه حالج بوده است آنجاكه گفته است:مساوق

 .(411، 2523)قشيری:«هستي

ب: اصل به معني علت و ريشه يک چيز،در اين صورت عشق و وجود هم سنخ اند؛ در هم سنخي، 

مساوقت، بدون توجه به اماره ها و نشانه ها به دست نمي آيد. اصل در اين مفهوم مورد اعتنای ابوعلي سينا 

 .(714، 2745)ابن سينا:بوده است

های نام گرفته است، مولفه عشقاصلي را داردكه ج: اصل در مقابل فرع، در اينصورت وجود، يک حقيقت 

، 2832)مالصدرا:ديگرِ وجود در مقابل عشق، فرع قلمداد مي شوند. مالصدرا به اين مفهوم توجه داشته است

1 ،258). 

يوناني است. اين البته « آرخه»د : اصل به معني آنچه كه اجزاء حدّی را نداشته،ابسط البسائط و معادل 

باشد. براساس اين تعبير،آندو در تعريف ست. در اين صورت عشق نيز قابل تعريف نميپذير نيتعريف

 اند.كالم آخر اين كه در تدقيق نظر، عشق اساس هستي عالم و آدم است.ناپذيری مالزم يا مساوق

 وعن الحب صدرنا   وعلي الحب جبلنا

 (723، 1، 1331)ابن عربي:وازعشق برآمديم وبر آن سرشته شديم.ترجمه:  

در جای ديگر نيز عشق را سه نوع مي داند:الف:عشق الهي)مجرد(؛ب:عشق -6

 روحاني)خيالي،معنوی(ج:عشق طبيعي)شهواني(           

 والحبُّ منه طبيعيٌ و روحاني   اَحبَبتُ ذاتي حبَ الواحدِ الثاني »

 (717و 724، 1)همان:«الفاظُ نورٍ هدیً في نصِ قرآنٍ  والحبُ منه الهي اتَتکَ بهِ



 
 

 

 ورزی حق به خلق بخاطر خویش:های عشقالف نمونه -7

آفريدن خلق برای عبادت  -1 )همان(آفريدن خلق برای شناخت خداوند.)فخلقتُ الخلقَ لکي اُعرفَ ( -2

خداوند توحيد خود را دوست  -7  )همان(( 41ذاريات/ –خداوند.) وما خلقتُ الجنَ واالنسَ اال ليعبدون 

را كه به زبان قال يا حال، به توحيد حق مشغول باشد، دوست دارد. ازاين رو اورا بر  دارد، پس هرموجودی

خداوند خالق فطرت آدمي است،  -5. (772)همان:فطرت توحيد آفريد تا در مدار مطلوب حق گردش كند

بر فطرت مقتضي تسبيح حق است؛ لذا، هر گاه فردی مطابق نظام فطری و الهي عمل كرده و از درِ مخالفت 

گواهي اعضاء آدمي در  -4. (777)همان:گرددی حق گام برداشته ومعشوق حق مينيايد، بر سبيل اراده

ولذا خداوند آن را دوست  (715)همان:زيرا اين گواهي از مصاديق اطاعت و سجده بر خداوند است. ؛قيامت

 دارد.

 :های عشق حق به خلق به خاطر خلقنمونه -ب

اعطای قدرت تشخيص منافع و مضار دنيوی و  -1های آسماني فرستادن كتابفرستادن رسوالن و فرو  -2

های معطوف به طيِّ ی ارادههای نيل به سعادت از طرف حق و تعبيهپيشنهاد راه -7اخرویِ اعمال و افکار 

و  امر به اطاعت فرامين نبوی و نهي از ارتکاب معصيت -5های نبوی. ی فطری و آموزهها در سائقهاين راه

های عيني و ی نمونهارائه -4معطوف بودن فوايد اين اطاعت يا استنکاف، به عامل يا تارك آن فرامين. 

ها، مثل تواضع آب و سايه، انقياد موجود شکوهمندی مثل طبيعي جهت آگاهي بخشي و متنبّه ساختن انسان

 )همان(خورشيد،ماه و...

قابل تصور است:الف: عشق انسان به  های مختلف عشق، چهار نوع عشقاز تلفيق گونه -8

؛ ب: عشق انسان به خدا ولي  (،1،714، 1331)ابن عربي:دگرپردازانه(–بشرط شيء خداوبخاطراو)عشق

خودپردازانه(؛ ج: عشق انسان به خدا ولي بخاطر خود و خدا)عشق  –بخاطر خود)عشق بشرط شيء 

عشق نوع چهارم با (. 218)همان:و:الغراب:جامع(؛ ه: عشق انسان به خدا بدون قيود فوق )عشق البشرط(

و منا من »گويد:ی انواع ديگرسازگاری دارد ولي نوع سوم، در نظر ابن عربي، برترين مقام را دارد و ميهمه

 «(714)همان:يحبه للمجموع و هو اتم في المحبه النه اتم في المعرفه باهلل و الشهود.



 
 

 

گويد: راه تحصيل اين عشق، معرفت شهودی ، مي( 714)همان:ابن عربي خود را دارای اين عشق دانسته    

. معرفتي كه از يکسو به كوشش انسان و از ديگر سوی، به كشش و جذبه الهي وابسته است. )همان(است

باشد. همين حب و بغض است براين اساس است كه حب وبغض آدمي به هر چيزی، بخاطرخود وخدا مي

ترين وجه دهد. در خالصانهو عبادت مبتني بر ترس يا طمع را شکل ميكه ماهيت عبادت خالص و ناب)له( 

 عبادت، ادب به اوج رسيده، فراسوی ترس و طمع، بروز يافته و توجه عاشق، 

 .(711)همان:گرددفارغ و تهي از رنگ رهبت يا رغبت مي

شد. هر ميای است كه جبرئيل به صورت دحيه كلبي بر پيامبر )ص(ظااين درست به همان شيوه -9

پيامبر)ص( چون علم به تجسد، يعني صورت تخيلي)و نه تجسم كه صورت حسي است(را داشت، فرشته 

 .(713)همان:ديدندشناخت، اما ديگران به دليل ضعف در فهم تجسد، او را نميرا مي

يابد به نحوی كه عاشق، معشوق را برای خود در عشق روحاني، عشق از نوع جامع ظهور مي -01

وهو،ای الحبّ »گردد. خواهد؛ همين جامعيّت است كه منجر به اتّحاد و يگانگي ميرای محبوب خود ميو ب

. اين محبّت و عشق، (711)همان:«الروحاني، الحبّ الجامع في المحبّ ان يحبّ محبوبه لمحبوبه و لنفسه

ز رؤيت مستمر آن، لذت كشد و اباشد. انسان محبوب خود رابه تصوير ميآگاهانه بوده و مختص انسان مي

كند برد. از طرف ديگر، آن تصوير خيالي، فرا آمده از ذهن عاشق بوده فلذا برای او حَسن و زيبا جلوه ميمي

يابد؛ درست ورزد. اين عشق از درون شروع شده و در درون و نفس عاشق نيز تداوم ميو به او عشق مي

گيرد ولي طبيعي، پاياني ندارد.گرچه در درون، شکل مي ی شروع را دارد، اما، بر خالف عشقاست كه نقطه

حکايتگر برون است. اين تعاطي و ديالکتيک درون و برون، همان هويت عاشقانه عاشق است كه در زايشي 

 .(771و 724)همان:آفريند تا خود نيز بماند و باشدپويشي، بصورت مدام مي

   وحٍ،جثماناً بجثمانٍروحاً بر      فغايةالحب في االنسان وصلته   -00

 شَتّانَ مابَينَ عِشقِ العينِ و الخبرِ   الُذُنُ عاشقهٌ و العينُ عاشقه ٌ         ا -01

 والعينُ تَعشِقُ محسوسا من الصُوَرِ           فاالُذُنُ تَعشِقُ ما وَهمي يُصَوِّرُه     

 – 1اتباع الرسول –2كند،عبارتند از: افعال و صفاتي كه زمينه تعلّق اين عشق را به معشوق مهيا مي -03

احسان وشهود  -3دعوت به پاكي  -1شکر  -1صبر  -4توبه   -5انجام نوافل  –7طهارت روح و جسم 



 
 

 

شود تا .اين عوامل باعث مي(753و 711)همان:حُسن وجمال –23جهاد بيروني و دروني  -8دائمي حق 

اند. بديهي است هر چه افعال فوق از جنبه كيفي و خداوند در مقام عاشق، بنده و معشوق خود را ياری رس

 يابد.كمي برتر باشد، عشق الهي به حامل آنها نيز شدت مي
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 ، مصيبت نامه تصحيح : نوراني ، وصال، تهران، زوار2741//    //        ،  

 ، الهي نامه ، تصحيح: فؤاد روحاني، تهران ، زوار  2742//     //      ،  

 ،منطق الطير، تصحيح: فؤاد روحاني، تهران ، زوار  2711//      //     ، 

 تمام احمد مجاهد، انتشارات دانشگاه تهران، مجموعه آثار فارسي،به اه2743غزالي احمد، 

 ظهور(تهران، نجم الهدیهای نوه.ش ،آفتاب و سايه ها،)نگرشي بر جريان2731فعالي، محمد تقي

ه.ش رساله قشيريه،ترجمه ابوعلي حسن ابن احمد عثماني، تصحيح، بديع الزمان 2712قشيری ابوالقاسم، 

 فروزانفر، تهران، علمي و فرهنگي، 

 .هق، بيروت ، دارالخير، الطبعه الثالثه،2523//      ،        

 ه.ش ،شرح سوانح، تهران ، سروش، چ دوم، 2711كاشاني عزالدين محمود، 

 ه.ش ، مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه، تهرانف هما، چ چهارم،2711//                           

حمود شبستری(، ترچمه دكتر مجد الدين كيواني، ه.ش ، فراسوی ايمان و كفر)شيخ م2734لئونارد لويزون

 تهران ، نشر مركز،چ دوم،

 ه.ش ،زيبای جاودانه،)منتخب دوازده دفتر شعر(،تهران، سخن، چ سوم،2718مشيری، فريدون،

 ه.ش، نظريه كفر در انديشه ابن عربي و صدرالمتالهين، رساله دكتری، 2738مهرابي، ابراهيم،



 
 

 

 لتصوف االسالمي، بيروت، دار صادر، .م ،ا2811نادر البيری،نصری

 ه.ش تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، تهران، منوچهری، چ پنجم،2711همداني، عين القضات، 

ه.ش ، شناخت اساطير ايران، ترجمه، آموزگار، ژاله و تفضلي احمد،تهران، نشر چشمه،چ 2735هينلز،جان

 نهم،

 


