
 
 
 

   چيستي عشق االهي و كاركرد آن در قوس صعود و نزول 
  عربي از ديدگاه ابن

  

  ∗∗                                   منصوره رحماني∗قاسم كاكايي
  

  چكيده
عربي، عارف بزرگ اسالمي، از اسرار االهي است و  عشق از ديدگاه ابن

منطقي هم قادر به كه قلم تاب نوشتن از عشق را ندارد، حد و تعريف  همچنان
هركس عشق را تعريف كند در واقع آن را . تحليل چيستي عشق نيستند

اي از اين جام نوشيده  تواند عشق را بيابد كه جرعه كسي مي. نشناخته است
كه اصل و اساس هستي و  عربي مقام عشق بس شريف است، چرا نزد ابن. باشد
دار جمال  ترين آينه كاملي تجليات جمال مطلق و گوهر هستي انسان،  انگيزه

روي عالم را عشق كنار زد و او خود  ي مستوري پري پرده. ربوبي، جز عشق نيست
جا كه از جميل جز جمال نخيزد، كل  را در قالب تجليات به نمايش گذاشت و از آن

اول عاشق خود اوست و از سويي معشوق حقيقي . هستي معشوق ذات حق است
در اين مقاله، . اند ي عشق به سوي او روان  جذبهنيز جز او نيست و همگان به

  .برآنيم كه به تفصيل اين مطالب بپردازيم
  .  قوس نزول.5قوس صعود، . 4 حركت حبي، .3عربي،   ابن.2عشق،  .1 :هاي كليدي واژه

  

  بيان مسأله. 1
  چون به عشــق آيم خجل گردم از آن  هرچه گويم عشق را شرح و بيان

  تر است زبان روشــن ليـك عشــق بي  وشنگر استگرچه تفسـير زبان ر
  چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت  شتافت چون قلم اندر نوشتن مي
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گفتن در باب عشق چندان ساده نيست، چراكه عشق چشيدني است نه  هر چند سخن
 نهاد آدمي ي فطرت و مايه شنيدني و گفتني، عجيب است كه همين معناي بلند خمير

اي نيست كه  كه شايد بتوان ادعا كرد كه در هيچ فرهنگ و مذهب و نحله طوري است، به
عالوه  به). 11: ، ص17(اسم و رسم آن يا معني و مصداقش به نحوي جلوه نكرده باشد 

هاي  هاي عمده و بنيادي وجود انسان است كه از طريق آن، حماسه عشق يكي از ساحت
  دوش بر. عظمت و شكوه انسان به عشق و عقل اوست.  شده استانگيزي آفريده شگفت

كه سعادت و  تر آن كشيدن بار سنگين امانت االهي نيز جز به مدد عشق ميسر نيست و مهم
توان از اين امر خطير  رو نمي ازاين). 40:، ص1، ج1(شقاوت انسان در پرتو عشق و عقل است

  .چشم پوشيد
فرسايي شده  ي مطالعاتيِ ديگري، در باب عشقْ قلم هدر عرفان، شايد بيش از هر حوز

. ترين مباني و اصول تصوف است ترين و مهم باشد؛ چراكه عشق و محبت يكي از عالي
اند كه از عرفانِ زاهدانه و خائفانه  آورده ميان  مورخان از نوعي تطور تدريجيِ تصوف سخن به 

شود و سپس  مي كند تبديل  مي بت تأكيد آرام به عرفاني كه بر عشق و مح شده، آرام شروع
تصوف قرن اول و دوم هجري ). 109: ، ص12(گردد گردان مي به تكيه بر علم و معرفت روي

ها و قناعت است و از مباحثي چون عشق و  دنبال زهد، ترك دنيا، رياضت، تحمل سختي به
 و اگر سخني شكل معين و روشن، بحثي در ميان نيست محبت االهي و وحدت وجود، به

از اواخر قرن دوم هجري و اوايل ). 23:، ص2، ج20(شود، چندان پخته نيست هم شنيده مي
، 21(شود اي از قبيل عشق و محبت و فنا و بقا وارد تصوف مي قرن سوم است كه افكار تازه

رابعه نخستين عارفي است كه در عالم عرفان و تصوف اسالمي، از عشق االهي ). 59: ص
فقط تعبيري لفظي و ظاهري از عشق، بلكه معنا و مفهوم  وي نه.  است آورده  ميان  سخن به

پس از او، غزالي گاهي مطالبي چند ). 75: ، ص8(واقعي و كاملِ آن را در عرفان وارد كرد
برادرش احمد غزالي، كه كمتر معروف . راجع به عشق انساني و عشق االهي نگاشته است

 را به عشق اختصاص داده سوانح العشاقاش يعني   فارسياست، قسمت اعظم اثر مختصر
 همداني نقش مهمي در تدوين هعين القضا. ها رساله شد بخش ده ها الهام اين اثر بعد. است
ترين رويكرد در باب عشق، از آنِ احمد سمعاني  اما شايد عميق. شناسي عشق داشت روان
ي وجود نهاد و در  بوري، پا به عرصهچند دهه بعد، شاعر بزرگ ايراني، عطار نيشا. باشد

رغم نويسندگان زيادي كه راجع به عشق  به. آثارش، تمام مضامين عشق را به تصوير كشيد
ترين شيوخ اين سنت به  توان از بزرگ عربي و مولوي را مي اند، ابن االهي و انساني نوشته

ي، عشق را دين و عرب عارف و صوفي بزرگ جهان اسالم، ابن). 111: ، ص12(حساب آورد 
من از مذهب عشق «گزيند كه كوي عشق باشد،  داند و جايي سكني مي ايمان خود مي
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، 4(» ي من است كنم، سپاهيان عشق به هر سو رو كنند، عشق ايمان و عقيده پيروي مي

ي عرفاني او  ي عشق در سراسر انديشه سان جاي شگفتي نيست كه نظريه بدين). 115: ص
دار جمال  ترين آينه ي تجليات جمال مطلق و گوهر هستي انسان، كامل زهساري باشد و انگي

  .ربوبي، در چشم او جز عشق نباشد
بحث از عشق، چنان جايگاه مهمي در نگاه شيخ اكبر يافته كه بخش شايان توجهي از 

ي  هاي شهودات قلبي وي، به شرح و بيان اين هبه گاه ترين جلوه ، يكي از مهمفتوحات مكيه
در اين نوشتار، برآنيم كه به بيان ديدگاه اين عارف وارسته در . ي اختصاص يافته استااله

  .باب حقيقت عشق االهي و جايگاه آن مبادرت ورزيم
  

 چيستي عشق. 2
گذارد كه قادر به درك آن باشد؛  ور گردد، جايي براي عقل باقي نمي عشق وقتي شعله

ي حريق  چيز را طعمه هاي سوزان آن همه هِديگر، عشق همانند آتش است كه شعل عبارت به
). 9: ، ص1، ج1(نمايد و ديگر جز عشق، چيزي وجود ندارد كه از چيستي دم زند خود مي

كند كه عشق را از  گونه معنا مي ي عشق را اين ي خود، واژه نامه كه دهخدا نيز در لغت چنان
اين گياه به دور . گويند نيز مي» لبالب«اند و عشقه گياهي است كه آن را  عشقه گرفته
ريزد، پس از  كند و برگش را مي خورد و رنگ آن را زرد مي پيچد، آب آن را مي درخت مي

عشق نيز در هر قلبي كه . طراوت بماند خشكاند تا خودش شاداب و با مدتي درخت را مي
ور چيز جز محبوب را محو نمايد و آن تن را ضعيف سازد و دل و روح را من وارد شود، همه

عشق آتشي است . ي محبت است و شدت محبت را عشق گويند گرداند؛ عشق آخرين پايه
. كه در دل آدمي افروخته شود و بر اثر افروختگيِ عشق، آنچه جز دوست است سوخته گردد

). 15901 - 15900: ، صص10، ج16(اند عشق دريايي است پر از درد و رنج همچنين گفته
فاني شدن از خويشتن است و درواقع، . از مكتسبات بشريعشقْ موهبتي االهي است، نه 

عشق . لطف و فضل حق تعالي است كه با عبادت بايد در طلب آن، دامن همت به كمر زد
هاي آن متجلي است و نور باطنْ گواه بر وجود آن است  هرچند وراي حد تقرير است، نشانه

  ).205 - 204: ، صص24(
 و متفطن بايد پاسخ از چيستي عشق را بيابيم، عربي ابن عرفان حال كه ما برآنيم در

. دنبال نخواهد داشت  را بهمنطقي پاسخي اشيا هرگز چيستي از پرسش كه باشيم بهوش
 كند مي مطرح را بسياري مباحث وي گرچه كه عشق؛ و داشتن دوست ساحت در خصوص به
 تعريف را آن گاه هيچ د،نشين مي كندوكاو به را عشق شناختي روان و متافيزيكي هاي جنبه و

 دارد، زيرا از كردن عشق، برحذر مي تعريف و حتي ما را از )260: ، ص14( كند نمي منطقي
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شدني  ناشدني، و عشق تعريف شدني و تعريف تعريف: اند عربي، معلومات دوگونه نظر ابن
ختني تواند وجودش را انكار كند، اما ماهيتش شنا كسي كه آن را چشيده باشد نمي. نيست
الدين معتقد است كه هرچند تعاريف مختلفي در باب عشق بيان شده است،  محي. نيست
كس نيست كه حد ذاتي براي آن در نظر بگيرد، چراكه حد ذاتي براي عشق تصورپذير  هيچ

ويژه كه خداوند متعال خود را به آن  نيست و عشق تعريفي جز به آثار و لوازمش ندارد؛ به
ين تعريفي كه در اين باب وجود دارد، تعريفي است كه افراد مختلفي بهتر. وصف كرده است

كه چيستي عشق را از او پرسيدند، نقل شده  از ابوالعباس ابن العريف الصنهاجي، هنگامي
گويي ). 325: ، ص2، ج5(» الغيرة من صفات المحبة و الغيرة تأبي اال الستر فال تحد«: است

 است كه هرچند از اعرف اشيا است، كنه و حقيقت آن عربي، مانند هستي عشق از نظر ابن
  ). 47 - 46: ، صص25(توان به حد منطقي، ذات آن را تحليل كرد  در غايت خفا است و نمي
كند كه عشق تعريف حدي ندارد و حتي بيان حد  عربي تصريح مي در جاي ديگري، ابن

 وي براي شناختن عشق، راه .داند نبردن به حقيقت اين معنا مي منطقي عشق را نشان از پي
يافتن به چيستي عشق ياري  نظر وي، آنچه ما را در راه از. دهد ديگري را پيشنهاد مي

جرعه  نهايت شويم و شراب عشق را جرعه رساند اين است كه خود وارد اين وادي بي مي
تش از توان يافت و حقيق عشق را به علم االذواق مي. ي ما تازه گردد بنوشيم تا جان تشنه

كه  شايد دليل اين. دنبال ندارد شدني به گاه سيراب جنس چشيدن است؛ چشيدني كه هيچ
عربي خود در صدد بيان حد منطقي براي عشق نيست و ديگران را از اين امر باز  ابن
ناپديد و تعريف چيزي جز يافتن حدود  دارد، همين امر باشد كه عشق دريايي است كرانه مي

بنابراين بهتر . متناهي است، ميسر نگردد تن حدود عشق، كه حقيقتي ناحقايق نيست و ياف
  .است كه فقط با بيان آثار و لوازم، به اين معنا نزيك شويم

  مگوي مدان و حديثي است كس رمزي است كس      جامي كشيده دار زبان را كه سرّ عشق
  :گونه است عربي در اين باب اين بيان خود ابن

ارد كه ذاتيات آن به حدش شناخته شود، بلكه با تعريف رسمي عشق تعريف حدي ند«
اي  شود و كسي كه عشق را تعريف كند آن را نشناخته و كسي كه جرعه و لفظي تحديد مي

از عشق نچشد، آن را نشناخته و كسي كه بگويد سيراب شدم آن را نشناخته؛ عشق شراب 
، 2، ج5(»دم و ديگر تشنه  نشدماي نوشي گويند جرعه برخي محجوبين مي. نهايت است بي
  ).111: ص

شود، سيرابي از عشق معنايي ندارد، بلكه  عربي مالحظه مي كه در اين عبارت ابن چنان
در . هركس ادعا كند كه از جام عشق سيراب شده درواقع، از درك حقيقت عشق عاجز است
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رف بزرگ، بايزيد نگنجيدن آن را از زبان عا حد يتناهي بودن عشق و در جاي ديگري، ال
  :نمايد بسطامي، نقل مي

 تشنه چنان و سركشد درياها جمله كه است آن مراد«: گويد مي بسطامي بايزيد اما«
  ).165: ، ص3همان، ج(» زند له له دهان، از آمده بيرون زبانِ با كه باشد

  

  القاب محبت. 3
اي كه  اب چهارگانهعربي، خوب است كه به الق براي فهم بهتر معناي عشق از ديدگاه ابن

  :اند از اين القاب عبارت. گيرد اشاره شود او براي مقام محبت در نظر مي
  هوي. 1. 3

). 14: ، ص4(آمدن محبت در قلب محب در ابتداي پيدايشش را هوي گويند  فرود
آيد و علت ايجاد آن، ديدن يا  ديگر، ميل و گرايشي است كه در قلب به وجود مي عبارت به

گرايشي كه در اثر ديدن محبوبي در قلب به وجود .  احسان و يا هر سه امر استشنيدن يا
دهد، زيرا ممكن است  شنيدن با ديدار، تأثير خود را از دست مي. آيد از بقيه مؤثرتر است مي

بسته با آن صورتي كه به هنگام ديدار ترسيم  صورتي كه در اثر شنيدن، در خيال، نقش 
شود، اما ديدنْ همواره باقي  دست فراموشي سپرده مي حسان به شود مطابق نباشد و ا مي
ي هوي است و هركس به هوي متصف شود به  حيرت الزمه). 337: ، ص2، ج5(ماند مي

 حيرت نيز اتصاف دارد؛ زيرا ازطرفي محب، اتصال و اتحاد با محبوب را خواهان است، از
موافقت با محبوب است در آنچه ي عشق خواستار آن است ديگر، ازجمله آنچه طليعه طرف 
پس محب در دو . خواهد و اگر محبوب هجران را طلب كند، محب نيز بايد چنان كند او مي

  ).14 -13:، صص4(گردد اند و دچار حيرت مي شود، كه هر دو محبوب اوي نقيض گرفتار مي
  حب. 2. 3

ي   جز ارادهكه در دل طوري هاي عوارض، به حب يعني خلوص دل و صفاي آن از تيرگي
كه ميلِ نفس فقط به سبيل االهي متوجه  هنگامي). 323: ، ص2، ج5(محبوب چيزي نماند

هاي  ها و تاريكي كه اين اشتياق از كدورت نحوي هاي ديگر فراموش شوند، به گردد و تمام راه
ناميده » حب«هر راهي جز طريق االهي خالص گردد و عالقه فقط به خداوند تعلق گيرد، 

توان  ها كنار رود و حبي جز حب حق نماند مي كه پرده تبلور اين امر را هنگامي. شود مي
شود و مشركان هم جز خدا  ديد؛ زيرا در آن زمان، مؤمنان حبشان به خداوند بيشتر مي

پنداشتند درواقع، اله  مي» اله«شود آنچه را تاكنون  بينند و برايشان آشكار مي چيزي نمي
ت از آن خداوند است؛ پس محبوبِ خود، يعني الوهيت را در خداوند نبوده، بلكه الوهي

محب ). 337: همان، ص(درنتيجه همگان بيشترين حب را به خدا خواهند داشت . يابند مي
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شود، چراكه الم با احساس و  برد و هيچ اَلَمي به او وارد نمي خود لذت مي» حب«همواره از 
 ). 82: ، ص23(راكي برايش نمانده است ادراك همراه است، اما محب، ديگر اد

  عشق. 3. 3
  خداوند متعال نيز در قران كريم به . استن و محبت داشت عشق همانا افراط در دوست

همچنين . »و الذين آمنوا اشد حباً هللا«: فرمايد اشاره كرده است، آنجا كه مي» اشد حباً«
، يعني عشقي كه زليخا به يوسف »قد شغفها حباً«: آمده است قرآن در ازليخ ي درباره

 را قلب كه است نازكي ي شغاف پوسته. ، قلب او را فراگرفت»شغاف«داشت همانند 
 شدت «به را خود خدا كه است آمده نيز روايت در. دارد قرار ظرف آن درون قلب و فراگرفته

 ات آورد، روي عاشق به داشتن دوست كه اين از عبارت است عشق .كند مي توصيف» حب
 عشقه از عشق مشتق. گيرد دربر را او وجود سراپاي و گردد آميخته او ذرات تمام با كه جا آن
ي  كه گفتيم، عشقه گياهي است كه به دور تنه چنان). 323 - 322: ، صص2، ج5(ت اس

 كه در اين لقب از محبت است. گيرد ها را فرامي طور كامل، آن پيچد و به درختان مي
ي عشق، در  شناسيِ واژه ا ما را به حقيقت عشق نزديك كند و با اصطالحكوشد ت عربي مي ابن

ي  وي عشق را رتبه. جويد دارد و در اين راه، از آيات قرآن نيز مدد مي مي اين راه قدم بر
كه اين محبت با گوشت و پوست عاشق آميخته گردد،  نحوي داند، به نهايي محبت مي

  .ود جاي داده است تمام وجود عاشق را فراگيردي نازكي كه قلب را در خ همچون پوسته
 :گويد عربي در جاي ديگري در باب عشق مي ابن

وقتي محبت انسان را فراگيرد و او را از هر چيزي جز محبوبش باز دارد و اين حقيقت «
هايش جاري گردد و  در تمام اجزاء بدن و قوا و روحش ساري شود و مانند خون در رگ

كه هم جسم او و هم روحش را در  نحوي گيرد، به  بدنش را دربرگوشتش و تمام مفاصل
آغوش كشد و كالمش كالم محبوب شود و جز سخن او نشنود و جز به او ننگرد و در هر 

كه به محض ديدن بگويد اين همان معشوق  صورتي او را ببيند و چيزي را نبيند، مگر اين
  ). 337: همان، ص(» من است، اين حب را عشق گويند

كنند تا تابلوي عشق را براي ما ترسيم  اگر به اين معاني، كه به شيخ اكبر كمك مي
گونه كه خودش تصريح كرده است، فقط از طريق آثار و  يابيم، همان كند، دقت كنيم، مي

  .توان به درك چيستيِ عشق نائل آمد لوازم عشق است كه مي
3 .4 .ود  

ثبات هوي . است» ودود« االهي نيز ي اسمايكي از .ي ثبات محبت است دهنده ود نشان
كه حكم آن صفت از صاحبش  اي باشد  گونه يا حب يا عشق يا هر حالت ديگري را اگر به

، يعني »سيجعل لهم الرحمن وداً«: فرمايد تعالي مي كه حق گويند، چنان» ود«زائل نگردد، 
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). 338 و 323: همان، صص(ها در قلوب بندگان و در نزد خداوند ثابت خواهد بود  محبت آن

تواند آن صفت را  چيز نمي گردد كه هيچ ، صاحب صفت چنان در آن استوار مي»ود«در لقب 
خوشايند، هجران يا وصال، غم يا شادي، همچنان  تغيير دهد و در هر حالتي خوشايند يا نا

 ).86: ، ص23(آن صفت بر او مستولي است 
 

  انواع عشق. 4
بنديِ وي   را در باب حقيقت عشق دانستيم، برآنيم كه تقسيمعربي حال كه ديدگاه ابن

عربي سه نوع عشق  ابن. تر گرديم را از اين معنا ذكر كنيم تا به چيستي عشق االهي نزديك
تفصيل در مقام محبت، در  عشق طبيعي، عشق روحاني و عشق االهي و به: شمرد مي را بر

 .پردازد ها مي اين عشق، به شرح و توضيحِ هريك از فتوحات مكيهكتاب 
ي ابتدايي عشق است، عاشق معشوق را براي خود  در عشق طبيعي، كه مرتبه

خاطر معشوق  در عشق روحاني، عاشق معشوق را هم براي خود و هم به. خواهد مي
. خواهد خواهد و در عشق االهي، عاشق معشوق را نه براي خود، بلكه براي معشوق مي مي

توان به دو گونه عشق مجازي و عشق حقيقي تحويل برد،   جهتي ميگونه عشق را از اين سه
آيد و همان عشق غريزي است، اما  چراكه عشق مجازي از حسن و كمالِ صورت پديد مي

عشق حقيقي عشق االهي است كه چون آذرخشي، هستي فاني و مجازي عاشق را 
عربي از عشق  قع، ابندروا). 138-137:، صص19(دارد  سوزاند و او را به حق باقي مي مي

تجلي «: گويد او در توصيف حاالت قطب، چنين مي. زند مجازي به عشق حقيقي پل مي
هاي محدود نيز عشق  دارد و قطب به زيبايي ورزيدن به حق وامي نكاح قطب را به طلب عشق

ورزد؛ چراكه زيبايي محدود با زيبايي مطلق تناسب و نزديكي دارد و جمال محدود او را  مي
عربي نيز اين گذر از عشق  خود ابن). 127-126: ، صص7(» رساند ه سرمنزل مقصود ميب

كه عشق به نظام دختر مكين  كند و درحالي مجازي و رسيدن به عشق االهي را تجربه مي
ها به توصيف  دارد، بعد وامي) ترجمان االشواق(الدين اصفهاني او را به سرودن اشعار عاشقانه 

بنابراين براي يافتن حقيقت عشق االهي، ). 237: ، ص19(نمايد  قدام مياالهي اين اشعار ا
  :نمايد ي عشق، ضروري مي گانه هاي سه بيان گونه

  عشق طبيعي. 1. 4
ي آن، رسيدن به تمام اغراض و اهداف عاشقْ  وسيله عشق طبيعي عشقي است كه به

مگين سازد و اكثر مردم نمايد يا غ مطلوب است، خواه رسيدن به اين اهداف، محبوب را شاد
خاطر  در اين نوع عشق، عاشقْ محبوب را به ).62: ، ص23 (كنند چنين عشقي را تجربه مي

يابد دوست دارد و اگر مشتاقِ اتحاد با محبوب است، نعمت و منفعتي را  لذتي كه از او مي
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، اين نوع در تمام حيوانات. رسد در نظر دارد نه خود محبوب را كه از سوي محبوب به او مي
. خورد جهت كه حيوان است، اين عشق به چشم مي در انسان هم ازآن. عشق وجود دارد

دست  درواقع، چون قوام وجود حيوان، منوط به منفعتي است كه از موجود ديگري به
محبوب اصيل او همان اتصال به آن موجود خاص . آيد، خواستار اتحاد با آن موجود است مي

عشق طبيعي . اين اتصالْ اتصال محسوس است. باشد وبِ تبعي مياست و آن موجود محب
بردن و فروبردنِ آتش  از طريق لذت. عشق عوام است و غايت آن اتصال در روح حيواني است

از اين . ، كه نهايت آن ازدواج است آميزد شهوت، روح هريك از طرفين با روحِ آن ديگري مي
  . يابد شيء، در كل بدن آدمي سريان ميطريق، اين عشق همانند سريان رنگ در يك 

در عشق طبيعي، ممكن است محبوب هميشه جزء عالم طبيعت نباشد، اما محب 
هميشه از عالم طبيعت است؛ چراكه اين نوع از عشق از ديدن يا شنيدني كه براي محب 

  ).334 و 111: ، صص2، ج5(گردد افتد ناشي مي اتفاق مي
  عشق روحاني. 2. 4

كه حق محبوب ادا شود و قدر وي  نحوي حاني تشبه به محبوب است، بهغايت عشقِ رو
برخالف عشق طبيعي، كه تابع اندازه و مقدار و شكل است، اين عشق وراي . شناخته گردد

ها در  كه اين نسبت اين امور است، زيرا قواي روحاني التفات و توجهي نسبي دارند و هنگامي
كه آن رابطه از جنس ديدن يا   گردد، اعم از ايني ميان محب و محبوب، فراگير رابطه

عربي از نسبت، توجهي است از  منظور ابن. شود شنيدن يا علم باشد، محبت حاصل مي
گردند، به  ها بخشش و عطاست و اگر فيض نرسانند، متألم مي هايي كه شأن آن جانب روح

هريك از . گردند لم ميها گرفتن است و اگر چيزي را اخذ نكنند متأ هايي كه شأن آن روح
اگر چنين محبتي بين عاشق و . برند ها در عشقي كامل به ديگري به سر مي اين روح

دهد، چراكه اين محبت از  معشوق پديد آيد، ديگر محب از هجرانِ محبوبش ناله سر نمي
در اين عشق، محب، ). 111: همان، ص(عالم اجسام و اجساد نيست و عشقي است عارفانه 

 به خاطر خودش و به خاطر محبوب دوست دارد، برخالف عشق طبيعي، كه محبوب را
داند كه حقيقت عشق  در اين نوع از عشق، محب مي. محب فقط خواستار خودش است

در اين ). 332: همان، ص(خواهد  چيست، عاشق كيست، معشوق كيست و معشوق چه مي
 و التفاتي است كه بين نوع از عشق، جسميت نقشي ندارد و اين عشق مبتني بر توجه

  . شود عاشق و معشوق برقرار مي
  عشق االهي. 3. 4

  كه خداوند   چنان،عشقِ بنده به پروردگار و عشق پروردگار به بنده را عشق االهي گويند
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و نهايتش اين است كه عبد خود را مظهر حق ببيند و حق » يحبهم و يحبونه«: فرمايد مي

  ). 111: همان، ص(مظهر عبد شود 
  : تعالي به ما دو گونه است حب حق

أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت «حديث قدسي : ه ايانا لنفسهحب. 1. 3. 4
شدنِ خودش آفريده  داللت براين امر دارد كه خداوند ما را به خاطر شناخته» اليهم فعرفوني
 ديگري بر اين ، گواه»و ما خلقت الجن و اإلنس اال ليعبدون«ي  ي شريفه كه آيه است، چنان

  .مدعاست
خاطر خودمان نيز دوست دارد، زيرا اعمالي را به ما   او ما را به:حبه ايانا لنا. 2. 3. 4

او مصالح دنيا و آخرت . شوند سوي هدايت و سعادت رهنمون مي شناسانده است كه ما را به
  ).16 - 15: ، صص23(را به ما نشان داده است 

ي حب طبيعي و حب روحاني است،  عربي، مجموعه ر ابنحب ما نسبت به پرودگار از نظ
وي . اي معين از علم به حقايقِ امور دارد كه تصور آن مشكل است، چراكه هركس بهره
خاطر خودمان، محبت  محبت ما به او به: دهد محبت ما به خدا را در چهار قسم توضيح مي

يك از   جمع كند و محبتي كه هيچخاطر او، محبتي كه دو محبت قبلي را در خود ما به او به
كس  گويد آن عربي در شرح هريك از اين اقسام، مي ابن. ي گذشته نباشد گانه هاي سه محبت

كس كه از  خاطر خود دوست دارد، آن هايش بشناسد، او را به كه خداوند را از طريق نعمت
 دوست دارد و هركس كه خاطر خود پروردگار راه خبر و شنيدن، او را دريابد، پروردگار را به

 .گفته دوست دارد از طريق شهود، خدا را بشناسد، او را به هردو شكل پيش
برخي : دهد گونه ادامه مي عربي اين گيري اين چهار قسم، ابن ي شكل در بيان نحوه

گيرند و او را از طريق اسباب  كار مي ي مفكره را به تعالي، قوه نفوس ناطقه در معرفت حق
ها را از اين اسباب، به علت  شوند، اما اين قوه آن  لذا ابتدا دوستدار اسباب ميشناسند، مي

يابد كه اين علت موجده اولي است به  كند و نفس مي ها هدايت مي ي آن موجده
هايي كه به او  سبب نعمت جا كه علمي به آن ندارد، عشق به خدا به داشتن؛ اما از آن دوست

كه رسولي از جانب خداوند به سوي بندگان  بندد، تا اين يارزاني داشته در وجودش نقش م
شناسد و به او  شنود، رب خود را مي آيد و عبد از طريق اخباري كه از اين رسول مي مي

گويد، اما نه از روي ترس و طمع، چراكه هنوز به  آورد و پروردگارش را شكر مي ايمان مي
 امور آگاه شد، بين عبادت خدا براي خدا و كه از اين بعد از اين. ثواب و عقاب آگاه نيست

اي از  گيرد كه آميزه كند و عشقي در او شكل مي عبادت او از روي بيم و اميد، جمع مي
اي  كند كه او را بر پذيرد اراده مي پروردگاري كه شريك را نمي. طبيعت و روحانيت است
فهماند كه  ذا به او ميكه جز حق را دوست نداشته باشد؛ ل نحوي خودش خالص گرداند، به
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خاطر  اند و در اين مرتبه، عشق بنده به خداوند نه به تمام اشيا و اسباب تجلي رب جليل
ها، بلكه قسم چهارمِ عشق  خاطر مجموع آن خاطر خداوند است و نه به خودش است نه به

شوند و  بنده به خداست، زيرا در اين مرتبه، محب و محبوب و طالب و مطلوب يكي مي
  ). 74 - 73: ، صص23(چيزي جز تجلي حق وجود ندارد 

دهد  عربي در باب اين چهار قسمِ عشقِ آدمي به خداوند ارائه مي وقتي به تبييني كه ابن
شمرد،  مي فهميم كه درواقع، مراتب مختلف عشق بنده به خدا را بر نيك بنگريم، مي

گردد و نهايت اين مراتب، محب و  تر مي تر و ناب اي خالص كه اين عشق در هر مرتبه درحالي
 . رسند محبوب به يگانگي مي

توان معناي اين سخن او را كه عشق االهي تركيبي از  با تأمل بيشتر در اين باب، مي
عشق طبيعي و روحاني است بهتر درك كرد، چراكه در عشق طبيعيِ انسان به خدا، محبوب 

شقْ خدايي است كه از طريق وحي همان منعم انسان است و در عشق روحاني، متعلق ع
كه اين رؤيت ايماني را كامل گرداند، از  ي صوفيانه پس از آن مشاهده. شود شناخته مي

ي ادراك تجربي صفات االهي ارتقا  اند، نفس را به مرتبه رهگذر صور مخلوقات، كه آثار حق
، خدا را دوست شود و در هر چيز ي مخلوقات مي دهد و نفس جذبِ جمال االهي در آينه مي

 - 304: ، صص9(اي از عشق طبيعي و روحاني است  گيرد كه آميزه دارد و عشقي شكل مي
گانه دارد و عشق او به خدا هم جسماني است و هم  ؛ زيرا نفس انسان طبيعتي دو)305

فهمد كه خدا را نه به نفس خود، بلكه از  روحاني و در نهايت اين عشق االهي، عاشق مي
ي  ي نظريه اين اتحاد عاشق و معشوق در سايه). 253 - 252:، صص19(بيند يطريق خدا م

  . پذير است چيز جز خدا وجود ندارد، امكان عربي، كه بر اساس آن هيچ ابن» وحدت وجود«
  

  جايگاه عشق االهي در هستي. 5
توان بر اساس دو قوس نزول و صعود  عربي را مي ي ابن جايگاه عشق االهي در انديشه

تعالي و  شدن تمام موجودات از ذات حق ن كرد كه عرفا براي توضيح چگونگي ناشيتبيي
عشق حقيقتي ازلي است كه . نمايند همتاي االهي ترسيم مي ها به ذات بي بازگشت نهايي آن

ي احديت، از تعين  عشق در مرتبه. گيرد برمي سه مفهوم عاشق و معشوق و عشق را در
رو تاب مستوري ندارد، عشق از اين مرتبه  جا كه پري ا از آنعاشقي و معشوقي منزه است، ام

با اين نزول، عشق . آيد ي عاشقي و معشوقي پديد مي كند و از نزول آن، دو مرتبه نزول مي
. قوس نزول و قوس صعود: پردازد كه از دو قوس تشكيل شده است اي مي به سير در دايره

گزيدن در مظاهر  زول، هدف عشقْ خانهدر قوس ن. جهت اين دو قوس عكس يكديگر است
از آن تعبير » يحبهم«حق است و اين عشق عشق حق به خلق است، كه در قرآن، با 
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اما در قوس صعود، كه جهت آن . در اين سير، عاشقْ حق و معشوقْ خلق است. شود مي

عكس است، عشق مايل به بازگشتن به مأواي اصلي خويش است و اين عشقِ خلق به حق 
  ). 46: ، ص10(شود  ياد مي» يحبونه«، كه در قرآن، از آن به است

خواهد در موجودات  سو، اشتياق گنج پنهان است كه مي ديگر، عشق از يك عبارت به
ديگر، شور و اشتياق موجودات به خدا  ازسوي. ها آشكار شود ها و براي آن تحقق يابد تا با آن

لوق و عاشق و معشوق است و اين دو يا عشق خدا به خود است، چون خدا خالق و مخ
شدن با   به يگانهحركت، يعني عشق خدا به ظهور در موجودات و گرايش و عشق موجودات

كند كه يكي فيضان پايدارِ وجود و ديگري  اسماء، با دو قوس نزول و صعود تطبيق مي
  ).  401: ، ص22(بازگشت به سوي ربوبيت است 

  عشق در قوس نزول . 1. 5
  هم در يحبــــون شما من سفتم  ما يحبــــهم من گفتمبي بود ش

  من بودم و من شنيدم و من گفتم  چون من دگري نبد شنيدم گفتم
   )خواجه عبداهللا انصاري(

ي هر موجودي عشق االهي است و آفرينشِ عالم چيزي جز حاصل عشق  ريشه
كه در حديث  ؛ چنان)203: ، ص9(نيست حبه ايانا لنا  و ه ايانا لنفسهي خداوند، حب گانه دو

ي آفرينش جهان  السالم علت و انگيزه قدسي معروف در ميان عرفا، آمده است كه داوود عليه
كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن أعرف «: تعالي پرسيد و چنين پاسخ شنيد را از حضرت حق

گونه ذات خواست تا جمال خويش را آشكار سازد و از  و اين» فخلقت الخلق لكي أعرف
عربي خود در تحليل اين  ابن). 48: ، ص25(ي غيب برون آيد تا خلق او را بشناسند  پرده

ي أحببت، وحدت صرف متنزل به كثرت شد و از اين  واسطه به«: گويد حديث معروف مي
حركت، اسماء و صفات ظاهر شدند و منشأ اين حركت غيبي عشق به ذات و اسماء و صفات 

جا كه تار و پود  پس از آن). 139 :، ص7(» حبت بودبود و سبب اين تجلي عشق و م
نظير هستي چيزي  ي نقاش بزرگ عالم از ترسيم اين تابلوي بي آفرينش عشق است و انگيزه

عربي، بس بزرگ خواهد بود و عجيب نيست كه  جز محبت نيست، جايگاه عشق در نگاه ابن
  :عشق را مقامي االهي بداند

ناميده » ودود«لي خود را به آن وصف كرده و خود را تعا عشق مقامي االهي است و حق
جا  خواند، آن السالم در تورات، خود را محب نيز مي كه در خطاب به موسي عليه است؛ چنان

خاطر خودم خلق  خاطر تو آفريدم و تو را به چيز را به همه! اي فرزند آدم«: فرمايد كه مي
 دوست دارم، پس به حقي كه من به كردم، به حقي كه تو به گردن من داري من تو را
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در قرآن و احاديث نيز از حب، بسي سخن رانده شده . »گردن تو دارم تو نيز مرا دوست بدار
  . است و عشق مقام شريفي دارد و اصل وجود است

  و علي الحب جبلنا  عن الحب صدرنا
  و لهذا قـــد قبلنا  فلذا جئنا قصـدنا
سبب، به  همين به. ل ما با محبت سرشته شده استايم و گ ما از محبت به وجود آمده

ايم و در پيشگاه پروردگار، مورد قبول واقع خواهيم  سوي مبدأ و منشأ محبت روان گشته
تنها براي بازگوكردن  شيخ اكبر در جاي ديگري نيز نه). 323-322: ، صص2، ج5(شد

راند، بلكه از  ميكشد و از حركت حبي سخن  ميان مي داستان آفرينش، پاي عشق را به
گاه او، هيچ حركتي بدون عشق و محبت، صورت نخواهد گرفت و هر حركتي در عالم،  نظر

اي غير از عشق است كه باعث  پنداريم انگيزه حتي در برخي موارد كه ما مي. حبي است
  :جا نيز خواهيم يافت شود، رد پاي عشق را در آن حركت مي

لم از عدمي كه در آن ساكن بود به سوي عشق سبب ايجاد عالم است و حركت عا
وجود است و منظور از اين عدم، وجود علمي عالَم در ذات حق سبحانه است، زيرا مقابل 

» كنز مخفي«وجود عيني عالم است و همين وجود علمي است كه در روايت، از آن به 
اين محبت كند و اگر  اين كنز مخفي به حركت حبي، وجود عيني پيدا مي. تعبير شده است

سوي  حركت عالم به). 204 - 203: ، صص7(شد  نبود، عالم به وجود عيني ظاهر نمي
وجود، مشتمل بر حبي است كه خداوند به عالم دارد، چراكه ظهور كماالت ذات و انوار 

تعالي، به وجود عالم است و عالم نيز ظهور كماالت را در وجود عيني  اسماء و صفات حق
هرجهت، حركت از عدم به وجود، حركت حبي است، هم از جانب حق،  پس به. دوست دارد

: ، ص15(شود هم از جانب عالم، و كمالْ محبوب لذاته است و جز به وجود عيني، ظاهر نمي
743 .(  

كه هر حركتي  السالم نيز بر اين عربي در بازگوكردن داستان فرار حضرت موسي عليه ابن
خاطر خوف از  هرچند در ظاهر، فرار حضرت موسي به«: گويد كند و مي حبي است تأكيد مي

» خاطر عشقي بود كه او به نجات از فرعون و عملش داشت جهت قتل قبطي بود، درواقع، به
  ).557: ، ص13(

عربي، هم اصل وجود هستي عشق است و هم اين عشق در تمام هستي  از ديدگاه ابن
شق را نيافت و اگر ما هستي را چون توان به سراغ هستي رفت و اثر ع جريان دارد و نمي
برد و عالم را انسان كبير  كار مي عربي نيز اين تمثيل را به كه خود ابن انسان بدانيم، چنان

هاي عالم جاري است و با گوشت و پوست عالم چنان  داند، عشق همانند خون در رگ مي
  . ماندعجين شده كه اگر عشق را از عالم بگيريم، چيزي از آن باقي نخواهد
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عربي معتقد است كه علم خداوند به عالم همان علم او به خود  در تبيين اين امر، ابن

چيز در حضرات اسماء االهي   صورت پروردگار آفريده شده است و هيچ است و عالم به
روست كه نظام عالم  وكاست در عالم موجود است و ازاين كم كه اثرش بي نيست، مگر اين

كه آدم را به صورت خودش آفريده است و «: فرمايد  خود خداوند ميكه احسن است، چنان
جايي كه عالم  و ازآن. تعالي باطن و عالم ظاهر است گويي حق. انسان مجموع عالم است

  ). 13: ، ص23(» تجليگاه خداوند است، جز جمال االهي در عالم وجود ندارد
ترتيب كه نور به جوهر  نعشق االهي از اسم جميل و نور سرچشمه گرفته است، بدي

ممكنات تابيد، ظلمت و تاريكي را زدود و توسط اين نور، امكان ديدن پديد آمد، آنگاه نام 
پس عالم جمال االهي است و ). 112: ، ص2: ، ج5(جميلْ اين اعيان را متجلي ساخت 

: يدفرما مي) ص(اهللا كه در حديثي، رسول خداوند جميل است و جمال را دوست دارد، چنان
. ورزد و خداوند به عالمي كه در غايت زيبايي است عشق مي» ان اهللا جميل و يحب الجمال«
فهو «: يزل و اليزال، اين عشق ادامه دارد و مدام پروردگار در حال آفرينش زيبايي است  لم

-13: ، صص23(كه او عاشق عالم است، عالم نيز عاشق اوست و همچنان» كل يوم في شأن
  . نه است كه عشق در سراسر هستي جريان داردگو و اين) 14

جا  آنچه بيان شد سريان عشق را در قوس نزول به تصوير كشيد، اما داستان عشق بدين
گونه نفس  شود، چراكه عشق به پروردگار در وجود عالم مفطور است و همان ختم نمي

اعيان ثابته به رحماني به عشق االهي پديدار گشت و حركت حبي مظاهر االهي را از مقام 
تعالي و پيمودن سلوك الي اهللا و قوس  سوي حق اعيان خارج متنزل ساخت، بازگشت به
  . صعود نيز جز به عشق، ميسر نخواهد شد

  عشق االهي در قوس صعود . 2. 5
ي دلم نگاشت، از  از زماني كه دستي از غيب، خطي از عشق و شوق االهي را بر صفحه«

اي نهايت ! پايانش آه آه از دست اين عشق و رنج بي. مآتش اين عشق سوزان، آب شد
  ). 31: ، ص6(» خواهم و بس با اين عشق، تنها تو را مي! گاه من اي آخرين تكيه! ها خواسته

عربي هم اعطاي عشق را موهبتي االهي  كه در اين ابيات، مشهود است، ابن چنان
رود و جز رسيدن به او از   ميداند و هم با اين عشق است كه او در پي معشوق واقعي مي

  .طريق عشق غايتي ندارد
ي عشق است كه عارف از قيد هستي رهايي يافته و به درياي فقر و  ي جاذبه با قوه

، چراكه )327: ، ص21(شود  كند و مستغرق در عالم وصل مي نيستي اتصال پيدا مي
ت جزء به كل دهد كه نسبت آدمي به پروردگارش نسب نشان مي» نفخت فيه من روحي«

است و هر جزئي به كل ميل دارد و هر اصل به فرع خود؛ درواقع، ارتباطي طرفيني برقرار 
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اين عشق است كه صاحبش ). 600: ، ص13(» يحبهم و يحبونه«: كه حق فرمود است، چنان
دهد  ي كمال مطلق قرار مي را با نيروي اشتياقِ به كمال و از راه گرايش به جمال، در جذبه

در مذهب وحدت ). 164: ، ص11(گردد  ي آن، رهسپار كوي حق مي وسيله ف بهو عار
ي اصل  گونه كه عشقْ زاينده توان انتظار داشت، زيرا همان عربي، جز اين را نمي وجودي ابن

اش، يعني  وحدت ذات خالق و مخلوق است، در سير و سلوك عارف به سوي مقصود عالي
  ). 150: ، ص19(گشاست  اين عشق است كه راهوحدت تام و تمام با ذات باري نيز 

عشق، اين موهبت االهي، منشأ جميع احوال عاليه است و احوال مختلف ديگرِ عرفا، از 
چيز مانند  اند و هيچ خوف و رجا و قبض و بسط گرفته تا تسليم و رضا، همه از لوازم عشق

ت و مدار وجود آدمي عشق غايت خلق. تواند عارف را در معرض احوال قرار دهد عشق نمي
رو در  جويد، ازاين روح انسان بازگشت و اتصال به مبدأ و منشأ اصلي خويش را مي. است

پويد و چون منشأ هر كمالي ذات حق است، عجيب نيست كه  طلب حق، راه عشق را مي
عربي، تفاوت حق و خلقْ  جا كه در نظر ابن تر باشد و ازآن عشق االهي از هر محركي قوي

تعالي جذب  ها يكي است، تمام هستي به سوي ذات حق ري است و حقيقت آناعتبا
و 109-108:، صص18(ورزند گردند و به خالقي كه از جنس خودشان است عشق مي مي

120.(  
ترين عاملي كه عرفان و پيمودن سلوك را بر اساس عشق و محبت  درواقع، بزرگ

 است، زيرا با اين انديشه است كه عربي ي وحدت وجود ابن سازد همين انديشه استوار مي
: ، ص21(ورزد  چيز عشق مي داند و به همه عارف خدا را حقيقتي ساري در تمام اشياء مي

گويند و زبانشان به او ناطق  از ديد او، تمام عالم رو به سوي خدا دارند و تسبيح او مي). 326
توانند   از عالم جدا كنند، نميچند كه عرفا بكوشند تا او را است و قلوبشان عاشق اوست و هر

و هرچه بكوشند كه او را عين عالم قرار دهند، از اين امر نيز عاجزند و عقولشان متحير است 
  ). 48: ، ص23(و خداوند عين طريق و غايت راه است 

عربي را با اين سخنش كه در قوس صعود نيز همه رو به  ي وحدت وجود ابن اگر نظريه
ي  ي همان عشقي كه موجودات را از كتم عدم به صحنه  و جاذبهسوي معبود خود دارند

عقيده خواهيم گشت  كشاند، درآميزيم، با او هم ها را سوي معشوقشان مي وجود آورد همان
و اگر دوباره بينديشي هيچ محب و محبوبي جز خداوند عزوجل نيست، چراكه در «كه 

: ، ص2، ج5(»ست، چيزي وجود نداردوجود، جز حضرت االهيه، كه ذات و صفات و افعالش ا
114 .(  
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  گيري نتيجه. 6

داند، بلكه از آثار و  شدني نمي عربي حقيقت عشق را در قالب حد منطقي تعريف ابن
داند و  او در اين راه، پاي استدالل را چوبين مي. برد لوازم عشق، پي به ماهيت عشق مي

گونه عشق را شناسايي  او سه. دهد ي وجودي با عشق و چشيدن آن را پيشنهاد مي مواجهه
اند از عشق طبيعي، عشق روحاني و عشق االهي، كه درواقع، عشق االهي  كند كه عبارت مي

ي اصلي آفرينش  شدن، انگيزه عشق خداوند به شناخته. ي پيشين است اي از دو گونه آميزه
 را بر آن عالم است و اين عشق در كل هستي جريان دارد و همين عشق االهي، موجودات

ي عشق است و  دارد كه به سوي معشوقشان در تكاپو باشند؛ چراكه هر حركتي زاييده مي
اي است كه جمال االهي  درواقع، جهان آينه. شود عشق، هيچ حركتي در عالم شروع نمي بي

تعالي در صورت  كشد، بنابراين عاشق و معشوق دو چيز نيستند، بلكه حق را به تصوير مي
  . ورزد  خود عشق ميمخلوقاتش به
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