
 

 

 

  

   و ثمرات معرفتيعربي ابن» معشوق معدوم«شناسي  تيهس
  و سلوكي آن

  
  ∗∗                     حسن ابراهيمي∗احمد مرجاني

  
 چكيده

 هيافت معشوق معدوم همت به طرح ر، وجود با تفّطن به اصل وحدتعربي ابن
نگاه اوالً : رويكرد عمده به معشوق دارد بر اصل وحدت وجود، دووي بنا. گمارد مي

 ثانياً معشوق ازلي كه در مقام ؛نگاهي ابژكتيو و وجودي است او به معشوق
دوام و «از ويژگي  نامكرّر اسمايي ي، نامعلوم است، از حيث تجلياتالغيوب غيب

 ،برخوردار بوده و لذا مالزم با چيزي است كه هنوز به وجود نگراييده» استمرار
 . اشدب  مي]مضاف[» معدوم«

 تحليلي، در ي ه بحث به شيوي  سعي شده است تا عالوه بر ارائه،در اين جستار
 اقسام تجّليات معشوق معدوم تحت تعريف عشق حقيقي به ، نخستي هوهل

 عرفان ي همعشوق ازلي بيان شود و سپس تأثيرات اين رهيافت بديع در حوز
فهم لذا . مورد عنايت قرار گيرد نظري، بر تتبعات معرفتي و سلوكي انسان عاشق

واند ت  ميي معرفتي و سلوكي معشوق معدوم در نسبت با خويشها ظرفيت
تبع آن، رشد و تحول روزافزون انسان سالك و   و به تغيير نگرشي ژرفي هزمين

 .عاشق را در زندگي اين جهاني تا ابديت فراهم دارد

ام اَنَا يا مق .4 ؛دوام و استمرار .3 ؛معشوق معدوم .2 ؛وحدت وجود .1 :يكليدي ها واژه
   .تحول معرفتي و سلوكي .5 ؛من
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  مقدمه. 1
و » وحدت وجود«حور قرار دادن  نخست، با مي هدر وهل 1 با رويكردي ابژكتيوعربي بنا

 ازلي و 3تعالي در فرآيند حركت حبي از تجليات نامتناهي حق، 2»حديث َكنز مخفي«بر بنا
شدن و  تي كه خواهان شناخته حب به ذا؛وردآ  ميميان عشق به ذات خويش سخن به

  .)310: ، ص2 ج،4( شدن و محبوبيت است پرستيده
يا انحاء ظهورات  ( از پنج كينونت، در توجيه نقش حب در تجليات حقّ متعالعربي ابن

. وردآ  ميميان  سخن به)اند همتعال بوده و بدون تكييف و تشبي  جالل حقي هحقّ كه شايست
سخن از ،ترتيب عرش، سماء، ارض و در نهايت  به،تب بعد عماء و در مرااولين كينونت 

. ودش  مي موجودات را به حسب مراتبي كه دارند، شاملي هكينونت عامي است كه هم
تعالي در مجالي صور  خيال محقق يا مطلق، حق،تعبيري  كينونت در عماء و بهي هواسط به

 4»ول و اآلخر والظاهر و الباطنهو اال «ي هكه در آي  چنان؛رددگ  مي موجودات ظاهري ههم
و يد الهي و يا » ُكن«وي ظهور تمام موجودات در عماء و خيال مطلق را به . آمده است

و نه فقط اسم  ( به حكم االهيتالرّحمن نفس انتشاء عماء را به ،اند و در اين مياند  مييدين
  .هدد  مي نسبت)بودن رحمان

 و نقش آن در تحقّق عماء، موضوع حب رّحمنال نفس با بحث عربي ابنجاست كه  از اين
 اسناد َنفَس به ي  زيرا وي درباره،وردآ  ميميان الهي را در آفرينش و خلق موجودات به

 و بدين 5ويدج  مي خداوند تمسكي تعالي به جواز شرعي و ورود آن از سوي شرع درباره حق
يد خواهان چنين كينونتي در كه چرا خداوند با شد مبني بر اينك  مي بحثي را پيش،بهانه
وجو  جست اين خواست را در حب ي  ريشهعربي ابن.  كه مستلزم َنفَس استباشد عماء
مند است و َنَفس نيز حركتي شوقي نسبت   حب از حركت در محب بهره،از نظر وي. ندك مي

  6.)همان(  حركتي كه در آن لذت نيز هست؛به محبوب و متعلق حب است
 ابتدا دامن اسماء و )با تنزّل از مقام اطالق به تقييد( اين حب ازلي ي هالوصف جاذبمع
مظهر اسماء حق بوده و ويژگي  اعيان ثابت. يردگ  ميو سپس گريبان اعيان ثابته را صفات
ند كه ا  اساساً اين اعيان معدوماتي.)43 و 30: صص  ،8( العين بودن است معدوم شان اصلي

 آنان را پيوسته به هستي انند اما محبت اوم  ميدر عدم باقيآنان . اند محبوب حضرت حق
 در سير نزولي آفرينش، نخستين جلوه و صورت ، بدين ترتيب.)66: ، ص11( وردآ مي

  .يردگ  مي تعّلقهاعيان ثابتبه  ،معشوق معدوم
كه  (در نسبت با اعيان ثابته» معشوق معدوم«اما اگر در سير نزولي آفرينش، 

 گفت در سير صعودي و استكمالي انسان، اين حضرت دايب ابد،ي  مي معنا)اند العين معدوم
 ي كه از آن تعبير به حركت دو سويه(خيال است كه با حركت و اّتصال دائم و مستمر 
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 مجال و مظهر معاني و تصاوير موجود در عوالم ملك و ملكوت )شود تنزيلي و استعاليي مي

 ي  از جانب حضرت خيال، گسترهي اتصال دايم و مستمرمدد چنين  عاشق بهحالْ. گردد مي
 اقسامش، ي بنابراين معشوق در همه. ابدي  مي و نامكرّري از تجليات معشوق را درنهايت بي

كه تداوم و جا آن چيزي است كه عاشق بدان دست يافته، و از آن» تداوم و استمرارِ«همواره 
ند، لذا مالزم با چيزي است كه ك  نميد برتن وجوي استمرار هيچگاه پايان نپذيرفته و جامه

  .)332  و327: ، صص2:  ج،4( اشدب  مي7»معدوم«هنوز به وجود نگراييده و 
ويژه معشوق   براي هر معشوقي بهعربي ابن كه ،»معشوق معدوم«در بادي امر، تركيب 

 عشق و هم در نسبت با مباني (مايدن  ميازلي اصطالح كرده است، در صورت و معنا متناقض
 ،وي در باب حب و عشق اما با دقت در سخنان )هم در رابطه با اصول معرفت و شناخت

عبارتي،  به. همانا معناي نسبي آن است» معدوم« ود كه منظور وي ازش  ميچنين مستفاد
 از معدوم، معدوم مضاف است و نه عربي ابنمنظور معدوم است و  معشوق نسبت به عاشق

  .)27: ، ص18 و 327: ، ص2: ج، 4( معدوم مطلق
ش ا نزد مشاهدين ، و بالّتبع ديگر اقسام معشوق،معشوق ازليخصوص كه در توضيح اين

 تجليات مدام و مستمر او ،يعني عاشقاني كه در حضرت خيال، متمايل و متوجه حقّ شده(
صفت ثبات در تجليات و صفت استمرار در : با دو صفت سروكار داريم) نندك  ميرا مشاهده

جويند چيزي جز   نخست، اذهان عاشقان در نسبت با معشوق ميي آنچه در وهله. تجليات
حب و عشق  عربي ابنتمايل به معشوقي موجود، مشهود و ثابت در انواع تجليات نيست، اما 

اند و د  ميمتعلق» معدوم غيرموجود« به فقط آن را ،اي از انواع تعلقات اراده دانسته را گونه
  .گذارد هاي ديگر فرقي نمي  ميان معشوق ازلي و معشوق، حيثالبته از اين

اصالت و وجود  ارد كه مرادش از تعلق عشق به معدومد  مي تصريح،، خودعربي ابن
او وجه معشوقي را از .  چنين سخني نادان استي  زيرا گوينده،بخشيدن به عدم نيست

در نظر وي، . ندك  ميتبيين تعلق عشق به معدوم را ، از اين راه،شخص معشوق جدا كرده
ه معانقه، نكاح، مجالست و يا مت  ميمطابق شأن معشوق، حبؤانست با او و نه واند متوج

يرند گ  ميبودن، متعلق عشق قرار الوقت  و اين شؤون از حيث معدوم فيشخص معشوق باشد
 كه اندد  مينيكي  خود بهعربي ابن. ند كه محبِّ خود شخص استك  ميولي عاشق گمان

 تعلق ،ها ند و با حصول آنپذير نكاح و مجالست و مانند آن در معشوق زميني اموري حصول
 اما وي حصول اين امور را به معناي حصول متعلق عشق ،ازدب  ميعشق به معدوم رنگ

 اين شؤون است و دوام و استمرار »دوام و استمرار« متعلق عشق ، بلكه از نظر وي،داند نمي
 ،روي ازاين. ندك  نمينظر نامتناهي است؛ لذا هيچگاه تحقق پيدا د و از اينمدت معيني ندار

وي براي تأكيد ديدگاه خود به . متعلق حب هنگام وصل موجود نيست ،تعبير وي به
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  آن را در بحث عشق و حب بسيار نيكو، اشاره كرده8»يحبهم و يحبونه« ي كريمه

عل مستقبل استفاده ويش از ضمير غائب و ف زيرا خداي سبحان در اين سخن خ،ماردش مي
تواند باشد و هر غائبي  رو است كه متعلق حب به جز غائب و معدوم نمي آنكرده و اين از

   .)327: ، ص2 : ج،4( معدوم اضافي است
 مطابق شأن او ،ارد متعلق عشق در هر معشوقيد  مي تصريحعربي ابنكه  خالصه اين
يرد گ  مي مورد توجه عاشق و موضوع عشق او قرار»ستمراردوام و ا«از حيث  چيزي است كه

 محب به محبوب هيچگاه پايان ي و تداوم و استمرار صفتي است كه در نسبت با تعّلق اراده
ند، لذا معشوق همواره مالزم با چيزي است كه هنوز به ك  نمي وجود برتني  جامه،نپذيرفته

 بر عربي ابنتأكيد . ودش  مي لحاظ]مضاف [»معدوم« و نزد عاشقان،  استوجود نگراييده
شأن معشوق به خوبي تفاوت ميان معشوق ازلي و زميني را روشن مي كند، معشوق ازلي از 
حيث تجليات نامتناهي و مستمر خويش كه پاياني براي آن متصور نيست و نيز از حيث 

واند موضوع ت  ميوصال و ُشرب مدام در عاشق واصل كه قابل تحقق نيست، به نحو مضاعف
   .وصف معشوق معدوم قرار گيرد

ي ها ظرفيت اصلي اين جستار، تأمل در اقسام تجّليات معشوق معدوم و ي مسأله
. شناسانه و سلوكي انسان عاشق است شناسانه آن در جهت تتبعات معرفتهستي

 ميل ذاتي انسان سالك به جمال و كمال توان چنين اذعان داشت كه  مي،ديگر عبارت به
ي ها ظرفيت و اشراف انسان عاشق بر با معشوق معدوم از سويي در رابطه نهايت بي

 رشد و تحول معرفتي و ي  آن در نسبت با خويش از سوي ديگر، زمينهي شناسانه هستي
  .آورد سلوكي او را تا ابديت فناء فراهم مي

  : مود چند پرسش تحليل و بيان نوان در ضمنْت  مي اصلي اين پژوهش راي مسأله
 ي  چه رابطهعربي ابن و حركت حبي ازلي حضرت حقّ در عرفان 9 اصل وحدت وجود-

  معناداري با رهيافت معشوق معدوم وي دارد؟
  ند؟ا  اقسام تجّليات معشوق معدوم يا مصاديق آن كدام-
رشد و تحول معرفتي و روند سي معشوق معدوم چه تأثيرات مثبتي بر شنا هستي -

  گذارد؟  ميسلوكي انسان عاشق
 در فرآيند ،انسان عاشق چه نسبتي با معشوق معدوم داشته» اَنَا يا من« مقام -
   ورزي به آن، چه ثمراتي براي او خواهد داشت؟ عشق

همچنين ضرورت و  (عربي ابن آثار ي هاي اوليه  پس از بررسي اين پژوهشي فرضيه
گي دوام و استمرار معشوق  آن است كه انسان با نظر به ويژ)رهيافت وي اهميت بيان

معدوم و عشق حقيقي، خود را در مواجهه با تجليات نامتناهي و نامكرر صفات حضرت حق 
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ميل  انسان با معشوق ازلي، نظر به »اَنَا يا منِ«ديده، لذا مشاكله و سنخيت جوهري مقام 

جوه گوناگون ارد تا وي با اشراف بر ود  مياي را فراهم ، فرصت و زمينهنهايت بيانسان به 
ي معرفتي و سلوكي آن در نسبت با خويش، ها ظرفيتتجّليات هستي معشوق معدوم و فهم 

تبع آن، رشد و تحول روزافزون در زندگي اين جهاني تا ابديت  به تغيير نگرشي ژرف، و به
  . توفيق يابد

درستي به طرح رهيافت معشوق معدوم   به، بر مبناي وحدت وجودعربي ابناگرچه 
 كه بايد  چنان،آيدكه از مجموعه مباحث ايشان در فتوحات برمي ادرت ورزيده است، چنانمب

اين .  وافي را نجسته استي ي معرفتي و سلوكي رهيافت فوق بهرهها ظرفيتاز حداكثر 
نظري و عملي رهيافت معشوق معدوم درصدد رفع اين نقيصه برآمده  جستار با طرح ثمرات

  . است
 

  ش پژوهي هپيشين. 2
 »بود نابود«اگر چه در تاريخ تفكر عرفاني، بزرگاني چون احمد غزالي ماهيت عشق را 

 تعبير كرده است، 10»درياي عدم«الدين مولوي از آن به و بعدها جالل) 8: ، ص17( دانسته
معشوق « با تمهيد مباني عميق معرفتي در مكتب عرفاني خويش، به طرح رهيافت عربي ابن

  .، به صورت جامعي همت گماشته استفتوحات مكيهر كتاب خصوص د به» معدوم
 ي  درباره روشن شد،باره ضمن بررسي در ميان جستارهاي محققين معاصر در اين

و نيز اقسام تجّليات آن بر اساس اصول عرفان » معشوق معدوم«توضيح اصل رهيافت 
الحب و المحبه  اگرچه محمود محمود الغراب در. ت تحقيق مستوفايي نشده اسعربي ابن

نظريه عشق  ،عشق صوفيانهجالل ستاري در  ،عربي وارث انبياء ابنويليام چيتيك در ، االلهيه
، 1507المعارف بزرگ اسالمي، شماره ، دانشنامه بزرگ اسالمي مركز دائرهعربي ابن
شناسي معشوق  اين نوشتار عالوه بر طرح هستي. اند اختصار به اين موضوع پرداخته به

ها و ثمرات معرفتي و سلوكي اين رهيافت در رابطه با انسان  وم، در حد توان به ظرفيتمعد
 آغاز بذل توجه اهل تحقيق به ي توان نقطه اين جستار را مي. سالك عاشق پرداخته است

  . فلسفه و عرفان دانستي ورزي در حوزهموضوع راهبردي عشق
  

  سي عشق و معشوق حقيقيشنا هستي. 3
 است توضيحي هر ضروريمعشوق، » در َكتم عدم بودن «ي  بحث دربارهي ئهقبل از ارا

 و از آن تعبير به است كه حضرت پروردگار ، مصداق عشق حقيقيي چند به اختصار درباره
  .شود، عرضه داريم غايت آمال عارفين مي
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از و هيچ موجودي غير ) محبوبيه الكمال ذاتيه(گيرد   محبت به كمال تعلق ميجاكه ازآن

 هيچ موجودي حقيقتاً ،الكمال است  كه كلّ، لذا غير از حق،خدا، حقيقتاً داراي كمال نيست
 .محبوب نيست

 وجودي و كشش ي مند از عشق حقيقي است، داراي نوعي رابطه بنابراين انساني كه بهره
اين هدف نهايي كه عبارت از همان غايت كمال . اشدب  مياش ذاتي به سوي هدف نهايي

لذا در عشق . اوست، معنايي جز اّتصاف به صفات حقّ و خداگونه شدن نداردوجودي 
  .يردگ  ميحقيقي، اين كشش ذاتي سراسر وجود وي را در بر

دانسته يا (اي از آن رابطه و كشش ذاتي را بارقه حال اگر انسانِ گرفتار تعّلقات نفساني
 ، دل از معشوق حقيقي َكندهدر اصل چيز ديگري غير كمال مطلق نمايد، ي هزينه )ندانسته

در عشق مجازي، انسان به .  بسنده نموده است،و به سايه يا ظلّ آن، يعني عشق مجازي
رود كه از  ندد، ولي اميد آن ميب  مي دل)ياب و نقدند  آسان،كه در بادي نظر(اهداف متوسط 

بين، در  يناما اگر درا. ق، پرِ پرواز گشايداين قنطره و پل مجاز، به سوي حقيقت عش
ظلّ و حقيقت   و ظلّ و نازله را همان ذيفريط شدهانگاشتن مجاز، دچار افراط و ت واسطه

كسراب «اش  تلقي كند و يا در آن متوقف شود، دچار وهم و خيال شده، لذا ميل و كشش
 وجود لذا انساني كه 11.گردد  مي»ِبقيعه يحسبه الّظمئانُ ماء حتّي اذا جاءه لَم يجده َشيئاً

 .ودش  مياش متوّقف و محتبس در چيزي غير حقّ شود، دچار عشق وهمي و كاذب عاشقانه

 »ثمرات معرفتي و سلوكي متأثر از شأن انسان عاشق« تحت عنوان ،هاي آتي در بحث
ترين است،  چنين اشاره شده است كه انسان مؤدب به عشق حقيقي، در عين حال كه عاشق

 دارد يمند از ادب حضور است، سعي بليغ ذا چنين انساني كه بهرهل. باشد ترين هم مي عاقل
او در وادي عشق و . تا از اعتدال تمام و كمال در عقايد و رفتار و گفتار برخوردار باشد

  . واند مَثل اعال باشدت  ميدادگي، در تشبه به رب و تخّلق به اسماء و اخالق اهللا دل
  

  شناسي معشوق معدوم هستي. 4
، 1:  ج،5( ذات پروردگار است  وحدت وجود، در دار هستي، يگانه مصداق وجودبربنا

. و اوست كه بنا بر حركت حبي، مصداق اتم عشق و عاشقي و معشوقي است) 27: ص
اي از عشق را در سرشتش به وديعه  مايه  دستن هر آنچه كه نسبتي با وجود داردبنابراي
  .)883: ، ص2:  ج،1( پروراند ر مي سوداي عاشقي و معشوقي را در س،داشته

لذا انسان . است  سراسر در سيالن و جريان و تجليات نامتناهي و نامكرّر وجود،از طرفي
حيث نخست مربوط به : ه شودواند با چنين حقيقت دائم و مستمرّي مواجت  مياز دو حيث

جز ي چيزشود  ي عايد ميدآنچه از چنين رويكر. است»  مفهومي و ذهنيي همواجه«
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اما حيث ديگر مربوط به . رسيدن به وجهي ايستا، ثابت و محدود از تظاهرات هستي نيست

:  در كالم نوراني حضرت حق آمده كه،با احديت كثرت است»  مستمر و دائميي همواجه«
»ليمع عواس إنَّ الَلّه الَلّه هجو ّلوا َفثَمَنما ُتوشريفه، وسعت  ي بر مضمون آيه لذا بنا12»فَأَي

 است و رخ دلدار در هر تجلّي و در هر سمت و سويي، نهايت بيتجليات حقّ به وسعت 
  . ندك  مينمايي صورت بديعي جلوه به

 نخست، معشوق در حد يك تصوير و تصور مفهومي و ذهني ي هالوصف، بنابر مواجه مع
  و پايان شيء انتزاعالظاهر همچون تعينات ماهوي از نفاد، حد ابد كه عليي  ميتقليل

 اقسام طبيعي، ي ، با چنين رويكردي، معشوق و تجّليات آن در همهديگر عبارت به. ودش مي
اين رويكرد . ودش  ميمحسوب» حيثيت تقييدي نفادي« مصداق اصطالح روحاني و الهي، به

  حقيقت آن مباينتو غير ماهوي بودن»  معشوقبودندر َكتم عدم «بالصراحه با موضوع 
كلَّ يومٍ هو في «  كه متوجه ذات متجلّي حقّ در كسوت، دومي بر مواجههاما بنا. دارد
بر آن، ذات مطلق در كه بنا (بر وجود انبساطي و سعي خويشبنا ، اوالً معشوقاست 13»شأنٍ

حيثيت تقييدي « از ) شئون تعينات، حضور و وجود داردحاقّ و حقيقت تمام اسماء و
، مستمر و دائمي ظهور و ي نامكرّر است و ثانياً معشوق همواره در مجال برخوردار14»شأني

  .اندم  ميباقي» در َكتم عدم« همواره ، لذا در نسبت با احواالت عاشق،بروز داشته
، وجود عين وحدت بوده و يك حقيقت بيش نيست، اما از طرفي، وجود عربي ابناز نظر 

در وجه اطالق ناظر به حق است و در وجه تقييد، وجود . داراي دو وجه اطالق و تقييد است
، خواست تا كمال جالء و استجالء  استبوده» َكنز مخفي« خداوند جاكه ازآن. ناظر به خلق

 از مقام اطالق به تقييد تنزّل يافت و ،يابد، لذا اين عشق به خويشتن با حركت حبي ازلي
و عالم ) عالم(قد انسان كبير  نما و تمام  تمامي ترتيب صورتي به غايت جميل را در آينهبدين
  .)37:ص،1 ج،5(كه مقصود اصلي از ايجاد عالم بوده است، تجلّي بخشيد،)انسان كامل(صغير

 عشق خالق به مخلوق است، براي ،از سويي: ابدي  مي حب الهي دو وجهبنابراين
 كه در ،ه حق است جمال مخلوق، و از سوي ديگر، عشق خلق بي  خود در آينهي مشاهده

. واقع انعكاس عشق خدا به مخلوق، يا شوق خدا به تجّلي و شناخت خود در مخلوق است
  .)249: ، ص14(  يك محبوب حقيقي دارد و آن خداستفقط عشق بنابراين

 وحدت وجود، اگر چنانچه ي بر آموزه عشق خلق به حقّ متعال چيست؟ بنااما معني
است كه ردد، همان گ  ميجودات براي ما قابل شناختدر مجالي و مظاهر مو خداوندي كه

ي اگر ممكن نيست بتوان كسي را  و از طرفودش  مي ظاهردر هر معشوق با نگاه عاشق
وان ت  مي دوست داشت، چگونه،كه معشوق حقيقي است، تصور و تجسم ذات حق در او بي
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مورد ) در اعتقاديا خداي مخلوق  (15را در خصوص خداي متجلّي» معشوق معدوم«رهيافت 

  پذيرش قرار دارد؟
 حق متجلّي و ي كه اولي درباره  اشاره نمود بايد به دو ويژگي،در پاسخ به اين سؤال

  .)270:ص ،3 ج،4(است) ، انسان حيوانيعربي ابنتعبير  يا به( انسان مستكمل ي دومي درباره
ي است و ثانياً تجّلي اين ويژگي اصلي حقّ متجّلي اين است كه اوالً داراي صفات نامتناه

 و )345: ، ص2 ج،5( اشدب  ميصورت تكرارناپذير و اليتناهي صفات در عوالم امر و خلق به
كه چنين انساني  طوري ابد، بهي  مياما ويژگي انسان مستكمل در نسبت همين صفات معنا

بوب متجلّي در اعيان بوده و مح كه ،سوي صفات نامتناهي حضرت حق در استكمال به
ي »بقا«و يا » وقوع« يا »موجوديت«اند، همواره داراي شوق طلب و تعّلق اراده به  وي
ورزي به اقسام  است كه در فرآيند عشق» و استمراردوام «هاست و اين همان ويژگي  آن

گاه به وجود نگرائيده و هيچ) يعني در مواجهه با احديت كثرت(اي  معشوق در هر مرتبه
  .اندم  مي»معدوم«همواره 
صورت  ند، بهك  ميبيانگري حضرت حق را مطرح  وقتي صور و مصاديق خودعربي ابن

ها   كه در بحث آتي به آن،مبسوطي به وجوه گوناگون تجليات معشوق معدوم اشاره دارد
  .ايم پرداخته

  

  عربي ابناقسام تجليات معشوق معدوم در نزد . 5
: نويسد ود انگاشتن محبوب چنين مي اشتباه عرفيِ موجي  دربارهعربي ابندر آغاز، 

 كه مردم تصور نخست اين.  عشق صورت بگيردي اشتباهات بسياري ممكن است در زمينه«
 امري وجودي است، اما محبوب در واقع، براي هميشه معدوم باقي نند محبوبك مي
 دانايان به ي باره آگاهي ندارند مگر آنان كه در زمره اين كه اغلب عشّاق در اند، در حاليم مي

  .)337: ، ص17 ج،3( حقايق باشند
  زيرمصاديقشامل ، 16عربي ابننزد   در»معدوم بودن معشوق«با نگاه توسعي،  اصوالً

  :ودش مي
 كه ،»وجود منبسط«يا » به حقّ مخلوق«يا  »حقّ متجّلي«معشوق الهي در مقام . 1

ور وجود حقّ از فرط ظهور در اما ن. در كسوت اسماء و صفات، نورالسموات و االرض است
كه اگر انسان به محض  ماند، چنان لحاظ دوام اتصال، مختفي و معدوم مي خفاء مانده و به

ها  شنيد و يا اگر خورشيد غروب نداشت، وي اساساً متوجه آن تولّد، صدايي ممتد را مي
  17.شد نمي

  .)تر آمد پيشتوضيحش ( اند العين  كه معدوم اعيان ثابتهي  معشوق در رتبه.2
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، »من حيث هي هي«يا همان حقيقت نفس » اََنا يا من«معشوق انساني در مقام . 3
 معدوم ،كس نبوده  بدل ذات نامتناهي حضرت حق است، لذا معروف هيچي  نسخهجاكه ازآن

  .ودش  ميلحاظ) مضاف(
 ورزي انسان را  فرآيند عشقعربي ابن :بودن بودن معشوق به حكم مجهول معدوم. 4

 سوي حجاب غيب معرفي ترين دقايق استشراف نفوس بر اشياء از آن  پنهاني منزله به
 و در كه  چه كسي هستيي داني سرگشته لذا حالش برايت نامعلوم است و نمي... ندك مي

توان تحت  به اين مصداق مي )324: ، ص2 ج،4! (حيران شده و علت سرگشتگي چيست
  .دموهبت غيبي عشق اشاره نمو عنوان
معشوق مجهول كه ميل به (اين «: ويسدن  ميعربي ابن :اشتغال به حب از متعلقش. 5

 و آن تر از اين حب حب است  و پايينز در محبت استترين چي لطيف)  ذكر شد4در مورد 
كه مجنون سرگرم  آمد در حالي) مجنون( ليلي نزد قيس .اشتغال به حب است از متعلقش

ذارد و يخ از حرارت دلش گ  ميرفت و بر قلبشگ  مي يخ راي و قطعهليلي ليلي گفتن بود 
ات   بر او سالم كرد و بگفت من مطلوبت هستم، من گمشده،ليلي در آن حال. دش  ميآب

مجنون بدو نگريست ... ام م و من روشني چشمت هستم، من ليليهستم و من محبوبت هست
زي ترين چي  اين لطيف.»غول داشته استچون حب تو مرا از تو مش! از من دور شو«: و گفت

ما از لطف گفتيم   و در محبت بسيار دقيق است، ولي در آنچه كهاست كه ممكن است
  .)325: همان، ص( تر است پائين

 ميان به» تجّليات معشوق معدوم« از اقسام  وقتي سخنعربي ابن ،كه آمد بنابراين چنان
 اين عربي ابن. مايدن  مي بر ويژگي دوام و استمرارها را مترّتب  موارد، آني ورد، در همهآ مي

 در حب طبيعي و حب روحاني كه ،نوع اشتغال به دوام و استمرار را تحت فعاليت خيال
هد، مكانيسمي كه از د  ميتوضيح» منازله« با مكانيسم ،نجامدا  ميبرآيندشان به حب الهي

كه  طوري ارد، بهد  مي صورت فراهم تنزيل حقايق روحاني غيبي را به عالمي طرفي زمينه
 ي  و از طرف ديگر، زمينهودش  ميدار براي ما معني) حقّ متجلّي(داوند شدن خ محبوب واقع

كه بتوان آن را مجال و  طوري  به؛ودش  ميتصعيد و اعتالي صورت حسي و طبيعي را موجب
  .)578: ، ص2 جهمان،( مظهر الوهيت تلقي نمود

شان   مواردي است كه در َكتم عدم بودنمصاديق معشوق معدومترين  از جمله مهم
يا حقّ  »ذات ازلي حقّ در مقام حقّ متجلّي«هاست، مثل  مرتبط با رتبه و شأن وجودي آن

انسان «ذات  و همچنين اند العين  كه معدوم»اعيان ثابته«به يا وجود منبسط و ديگر،  مخلوق
 ثمرات ، در بحث آتي18. با وجود مطلق دارد جوهريي كه مشاكله »در مقام اََنا و من

هيم، يكي در جانب د  ميمعرفتي و سلوكي را مرتبط با دو مقام و شأن مطمح نظر قرار
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اند، و ديگري در جانب م  مي كه همواره در َكتم عدم باقي،معشوق الهي يا حقّ متجّلي

  .اشدب مي حضرت حقّ متجلّي اَنَا يا من، مَثل اعال و صورت تام ي  كه در مرتبه،سالك عاشق
  

  »معشوق معدوم«ثمرات معرفتي و سلوكي متأّثر از شأن . 6
   آيد او به قيد زمان، مكان، حال و مقام خاص در نمي. 1. 6

 معشوق ازلي داراي تجّليات نامكرّر اسمائي، تحت حركت حبي تكميلي است، جاكه ازآن
 برخوردار بوده، لذا به قيد و محدوديت نسبت به احواالت انسان از ويژگي دوام و استمرار

 و از حضور او فرازماني و فرامكاني است بلكه ،آيد هيچ زمان و هيچ مكان خاصي در نمي
حكم حيثيت تقييدي شأني، در هر زمان و در هر مكاني حضورش اتم بوده، اما در  رو، به اين

  .اندم  ميعين حال، معدوم باقي
آغوش چنين محبوبي در هر زمان و مكاني به روي محبانش وان گفت ت  ميبا اين وصف،

وجود و حضور محبوب ازلي چنان نيست كه در اين جايگاه . گشوده و قرين گشايش است
 وجودي معشوق به حكم معدوميت، در دل هر زمان ي احاطه. باشد و در جايگاه ديگر نباشد

 هر انسان عاشقي ا را در نسبت بكام آن زمان و مكان در عين حال، اح،و مكاني حاضر بوده
  .پذيرد مي

   او پذيراي احوال و مقامات متضاد است.2. 6
دست آورده، بلكه به  الوصلي است كه به ورزي، نه حال  مطلوب عاشق در عشقجاكه ازآن

بنابراين عاشق در پي شوق طلب و آرزوي . دوام و استمرار آن است جهت تجّليات اسمائي،
 وي در مواجهه با تجّليات مستمر ،رو وز به وجود نگرائيده، از اينبقاي چيزي است كه هن
برخوردار از  تعبيري،  و بهبض و بسط، هجر و وصل، قرب و بعدمعشوق، دچار احساس ق

  .رددگ  مي مّتضاد)ظاهر به(احواالت و مقامات 
نحو  طور كه مقتضاي هويت مطلقه، مجمع اضداد بودن است و تمام كثرات را به همان

  باطن، هم اول است و هم آخر لذا هم ظاهر است و هم،)175: ، ص2( اندماجي واجد است
و همچنين واجد ديگر صفات متقابل از قبيل لطف و قهر، باسط و قابض، هادي و ضالّ، نافع 

 حاالت ي وان چنين نتيجه گرفت كه عاشقِ معشوق ازلي در همهت  ميلذا. اشدب  مي...و ضار و
اگر عاشق دچار . اش متنعم است بل، در محضر او حاضر و از خوان كريمانهمّتضاد و متقا

احواالتي از قبيل غم يا شادي، گشايش يا سختي، آسايش يا رنج، كفر يا دين، دوستي يا 
ود، گزير و گريزي از در آغوش ش  مي...دشمني، فقر يا غناء، قهر يا آشتي، جنگ يا صلح و

  19.حضرت محبوب بودن ندارد
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  هر عشقي عشق به ساحت اوست. 3. 6

ها را متوجه محبوب ازلي   عشقي معدوم بودن معشوق به حكم دوام و استمرار، همه
براز محبت ا كريم، يكي از صفات اهل ايمان قرآني حال اگر چنانچه به فرموده. نموده است

برخي از مردم ] در مقابل[و «) 323: ، ص2 ج،4(» اشد حباً لّله«: شديد به خداوند است
ها را چون دوستي  زينند، و آنگ  ميبر] براي او[در برابر حضرت حقّ، همانندهايي ] ندانسته[

اما متوجه اين معنا نيستند كه در عرض عشق به حقّ، اساساً عشق « 20.دارند  دوست ميخدا
جود و تجّلي و سرايت  وحدت وي الوصف، بر اساس نظريه  مع21.و معشوقي وجود ندارد

 همان شوق خدا به تجلّي در مخلوق است داوند در كائنات، عشق حقّ به خلقمحبت خ
 و از سوي ديگر، عشق خلق به حقّ، همان  خود در صورت مرآتي خلقي براي مشاهده

بنابراين . بازتاب عشق خدا به مخلوق يا شوق حقّ به تجلّي و رؤيت خود در خلق است
  .ها منظور و محبوبي جز يگانه جهانيان نداشته و نخواهد داشتورزي عشقي همه

  آيد او به تمّلك و تمّتع انحصاري كسي در نمي. 4. 6
معشوق ازلي به حكم استمرار و در َكتم عدم بودن، تحت تمّلك و تمّتع انحصاري 

 محدوديت و تعّلق و ي طور كه حضرتش بر كنار از صبغه همان. آيد كس در نمي هيچ
ن و مذهب و  و در كمند هيچ آئيعشق او نيز در قيد و بند هيچ شخصتگي است، لذا وابس

عشق به او عين آزادي از هر رنگ و تعّلق است جز رنگ و . شود اي گرفتار نمي حزب و دسته
  22.»صبغه اهللاِ و من أحسن من اهللا صبغه«: فرمايد  چنان كه حضرتش در قرآن مي؛تعّلق او

  ات گوناگون براي محبينتجّلي اقتضائ. 5 .6
 معشوق ازلي به حكم تجلّي احاطيِ نامكرر و مستمر، برخوردار از حيثيت ،كه آمد چنان

متناسب با   شئون حقّ متعال،قول خواجه نصير الدين طوسي لذا به. تقييدي شأني است
، محبوب از سوي محب» رحمت«تصور . هدد  ميتصورات محبين، اقتضائاتي را برايشان بروز

» هيبت«طور تصور  همين. ند كه شأني از شئون محبوب استك  ميرا» رجاء«اقتضاء 
شوق« اقتضاء »عدم وصول و در راه بودن«تصور . ندك  مي»خشيت« اقتضاء محبوب« 

افراط در انس و كمالِ  «تصور. ندك  مي»انس« اقتضاء »استقرار وصول«تصور . ندك مي
 »توّكل« اقتضاء محبوب» تماد و اطمينان به عنايتاع «.ندك  مي»انبساط« اقتضاء »استقرار

. ندك  مي»رضا«اقتضاء  ودش  ميهر آنچه از محبوب عطا» خير پنداشتنِ«تصور . ندك مي
  .)71: ، ص16( ندك  مي»تسليم«در برابر كمال محبوب، اقتضاء » قصور و عجز خود«تصور 

  د نك  ميناپذير بيني پيشعشق به او، رخدادها را . 6. 6
لذا . معشوق معدوم از حيث تجليات نامتناهي اسمايي و به حكم استمرار، ذو وجوه است

اساس   و ارزيابي آن بربيني پيش ،ديگر عبارت به.  استناپذير بيني پيشو اتفاقات آن  هارخداد
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 ايمان و تسليم به ي فقط در حوزه معادالت و مناسبات دنيايي ممكن نيست، لذا رخدادها

در ) ع( داستان مأموريت حضرت ابراهيم. يردگ  ميزاي او، رنگ توجيه به خود عشقِ حيرت
خارج از هرگونه قواعد استحساني و يا اخالقي است و با عقل ) ع( ذبح فرزندش اسماعيل

بر آن، عبد كه بنا ،)ع(و حضرت موسي 23 و نيز داستان عبدصالحباشد  نميپذير حسابگر فهم
 كارهايش خارج از قواعد ، در عين حال، علم لدنّي داشته،دهصالح مطيع امر و نهي خدا بو

در اين داستان، عبد . ودش  مي فهم)الظاهر حتي معارض با آن و علي(معمول عقلي واخالقي 
ها بعد پدرش را خواهد كشت، از بين  كه اگر زنده بماند، سال دليل آن صالح كودكي را به

حضرت موسي در اين .  قبل از جنايت است قصاص اين موضوع،لحاظ اخالقي به. برد مي
واضح است كه در هر  24.ندك  ميتابد و به او اعتراض  كار عبد صالح را برنمي،آزمايش الهي

پروا و در كمال طمأنينه و آرامش، دل در   بي، هم حضرت ابراهيم و هم عبد صالحدو داستان
  . دلدار دارندي  خواستهيگرو

  

  »انسان عاشق« ثر از شأنثمرات معرفتي و سلوكي متأ. 7
 پردازد  حاالت سلوكي ميي  و به تجربهاستعاشق هميشه در راه . 1 .7

اشد و خلقتش ب مي »من حيث هي هي «ي  كه همان مرتبه،»اََنا و من«عاشق در مقام 
طور مداوم و مستمر  به ،نهايت در وجودش نهاده شده كه بذر بي چه اين، به صورت اهللا است

 حاالت ي اند و در مسير تجربهم  مياو هميشه عاشق. ندك  مي كمال، سيرتنهاي بيسوي  به
 كه دل در مقصود و مقصدي ندارد، ،در سلوك برخالف روش و متُد علمي. سلوكي است

. سالك پيشاپيش بايد سوداي مقصود و قطع از تعّلقات نفسي و وصل محبوبي داشته باشد
 طي منازل و مراحل راه و گذشتن از حاالت و لذا او همواره بنه و توشه راه را به قصد

ت پير و دليل هاي مسير، تحت عناي او بايد به فراز و نشيب. اردد  ميرسيدن به مقامات مهيا
بركت حضور مستدام، از   سينه صفا يابد و بهصاف و صافيِ  دلي ينه واقف باشد تا آ،راه

 نظر عزل  كه از پيمودن راه انسانيبنابراين. ها رسد جهان معني به محضر جانش فيض
گويي از حيز و جايگاه انساني و الهي  ود،ش  مياند و يا باز داشتهم  ميند و يا از راه بازك مي

  .چشد و رؤيت و جذبه و فناء و بقاء باهللا را نمي  طعم قرب و زلفي،خويش ساقط شده
 عشق فرصتي ناياب و تكرارناپذير است. 2 .7

اش  ورزي، هر آن و لحظه الوصلش در عشق ام و استمرار حالانسان عاشق با نظر به دو
 در ،رو از اين. برايش دمي اولين و آخرين است لذا هر دمِ وجودي عشق. ناياب و نامكرر است

بخش و  ساز، دم دم خصوص محبوب الهي، همواره دم غنيمت، مواجهه با هر محبوبي، به
. هدن  ميآميز خويش را قدر دار و عبرت هاي جهت ها و هم غم او هم خوشي. پرور است دم
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 ها و تلف شدن عمر شدن لحظه بنابراين عاشق مخَلص گاه خود را در خطر عظيمِ تباه

 و گاه به توفيق دريافت آنات ودش  مييند، لذا حال قبض و حزني عارفانه بر وي مستوليب مي
انگيز  ، چه آنات حزنالوصف، براي سالك  مع25.رددگ  ميهاي قلب نائلمحبت با تمام دريچه

همچنين او به اين .  هدايايي ناياب از خزائن محبت محبوب استبخش و چه لحظات فرح
كسي و هر چيزي ارزش  نكته متفّطن است كه در اين فرصت و لحظات استثنائي عمر، هر

  .ورزي ندارد عشق
  زيباترين است عاشقيي جلوه هر. 3 .7

 ي به حكم استمرار براي عاشق سالكشوقهاي عاشقي و حسن معوقتي تجّلي جلوه
 بار براي هميشه منقّش گاه هر آنچه در قاب چشم و خيال و دل، يك ناياب و نامكررند، آن

اين جلوه به هر . مايدن  مي آفرينشي ترين جلوهنظير و لذا زيبا بديل، بي ود، نقشي بيش مي
حكومت و تجّليات اسمائي، در كمند لحظات عمر عاشق، و به يمن  شكل و شمايلي كه باشد

   26.مثال و زيباست اي بي لطيفه
   عشق ما ناچيز، اما گرانقدر استي حصه. 4 .7

 است، سالك وادي عشق به ذات »همه از اويي« و » اويي همه«اين نگاه، كه نگاه 
و فقط  اي  جوهري با صورت محبوب و برخورداري از جرعهي را، نظر به مشاكله نهايت بي

سالك در . ندك  ميز قُلزُم و اقيانوس هستي او، به دو صفت مّتضاد مّتصف ااي جرعه
حال، فقيري ثروتمند و داراست، ضعيفي مقتدر و تواناست، ذليلي زالل و شفّاف است،  همه

خائفي با رجاء و اميدوار است، خاضعي سرفرازست، خاشعي با عزّت است، غالمي محتشم 
ر است، جاهلي داناست، عاشقي معشوق است، و لذا است، مذنبي مطهر است، غافلي هشيا

من عبادي : ندك  ميجويد كه حضرتش او را چنين وصف قدر به محبوب ازلي تقرّب مي آن
ها از من باخبرند،  اين ...ها را دوست دارم ها مرا دوست دارند و من هم آن  كه آن،دارم عبيد
  )،18(ومش  ميها باخبر كه من از آن همچنان

 قراري است خودي و بي ترين بي ناب عشق. 5 .7

 حقيقت ذات خود، جز قامت خود يار ي ورزي، انسان عاشق در آينه وقتي در بازار عشق
گاه ظهور هر خودي عين  گر نيست، آن  رخ او را نظارهي  جز جلوه،را مشاهده نكرده

 .ري را نداردچيز ديگ در اين صورت، عاشق جز پرواي محبوب، پرواي هيچ. خودي است بي
 واپر خود و بيعشقِ بي.  تعلق، وابستگي و ضعف استي انيم كه پروا داشتن نشانهد مي

در  خود عاشق بي. بال است و لذا آزادترين حديث دلباختگي و عاشقي در محضر اوست سبك
قرارترين است، لذا قرار وي در قراري  مواجهه با حقيقت ناب هستي معشوق، همچنين بي
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ترين  او خود و قرار خود را در ناب. محبوب يا همان خوديت حقيقي خود دارداست كه با 

   .جويد مي قراري است خودي و بي كه قرين بي لحظات وصل محبوبي
 اعتنايي است اعتنا حتي به بي بي عشق. 6 .7

 سالك عاشق در .)304: ، ص9(» صوفي آن بود كه نبود«: شيخ ابوالحسن خرقاني گويد
يرد كه به هستي و بود خود گ  مي در منزلي از منازل راه قرار،نَا يا منِ خويششأن و مقام اَ

 آن است كه به چنين ود و اما مقام باالترْش  مياعتنا در محضر آن محتشم عشق، بي
ود، چه ش  ميمعنا كه بود و نبود عاشق برايش بي طوري ردد، بهگ  مياعتنا اعتنايي نيز بي بي
. ردد و بسگ  ميصحن و سراي حضور جانان  و قلب و جانو زبانكه همه گوش و چشم  اين

   : كه مزين به اين اشارت عارفانه استاند هاي آويخت در سرادق منزل وجود عاشق پرده
 فافتحـوالـعين يـا اولـي االلبـاب طلـع العشـق مـن وراي حجاب

  ....پر شــد از آفتــاب عـالمتاب همـــه آفــاق از تجلـّــي عشــق
   بعد از آن اين حديث را درياب شنــاس پيـدا كــن عشـق معنـي

ـّـار كه جهان صورتست و معني يار   )، ترجيع بند ششم12(ليـس فـــي الـدار غيـــره دي
   عاقلِ متحير استعاشق. 7 .7

 ممكن است دچار تحير و ،عاشق سالك در هر مرحله و مقامي از كشف و شهود
م است مجهز به جهاز ادراكي متناسب با آن مرحله و مقام شده تا سرگشتگي شود، لذا الز

جزئي   در طي مقامات سلوك، عقلِجاكه ازآن. مگر به او حالت طمأنينه و سكينه دست دهد
 يا توان دسترسي به ،طور مستقل از ادراك برخي امور و حقايق ناتوان بوده تنهايي و به به

ه موازات سير در هر مرحله و منزل عرفاني و معارف كشفي و شهودي را ندارد، اما ب
 ادراكي ديگري وجود دارد كه از آن به ي قوه] جزئي[ وراي طور عقل ي  مرحلهاصطالح به

. ودش  ميتعبير] ها  و رذيلتها ها، ثنويت مقدس و منزّه از كثرت[ قلبي و يا عقلِ قدسي ي قوه
در قوس صعود، هر مرتبه اشرف از وان براي عقل نيز مراتبي قائل شد كه ت  ميبنابراين

رب زِدني «: فرمود از خداوند دو چيز را توأماً درخواست مي) ص (پيامبر اكرم. ديگري است
ترين   عاشق شهود و حيرانيي در مرحله ، حضرتش همبنابراين 27»رب زِدني علماً« و »تحيراً

عقل به  شگي، عشق بيپي در وادي عاشق. ترين  عاقل فهم و ادراكي بود و هم در مرتبه
به تعلقات مسموم و تكثّرات واهي و  عشق شد، و عقل بيك  ميجنون و ناهنجاري و گمراهي

 .دربدري

  ترين است عاشق در پي بهترين و محبوب. 8 .7
ورزي و حسن محبوبي  هاي عشق عاشقي كه به نابي، نامكرري و نايابي آنات و لحظه

اين خواست . ترين است بهترين و محبوب در پي ،رسيده، در مسير سلوك عاشقانه
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عاشق را در مسير مستمرِ عشق و طلب و ترقّي تا رسيدن به محضر  خواه طلب و جمال كمال

   .هدد  ميبهترين محبوب قرار
  

  گيري نتيجه. 8
  التزام به عرفان عملي يا سير و سلوك در حاالت و مقامات بدون اشراف به ملزومات آن 

 رهزنِ ،تنها ثمرات چنداني نخواهد داشت، بلكه در مواقعي تي، نههاي عميق معرف و رهيافت
 سخن از وحدت وجود ،عربي با چنين رويكردي بن الدين محي. حقيقت سلوك نيز خواهد شد

. وردآ  ميميان و تجّليات نامتناهي و نامكرر حضرت حقّ، تحت حركت حبي ازلي به
و هيچ موجودي غير از ) الكمال ذاتيهمحبوبيه (يرد گ  مي محبت به كمال تعلقجاكه ازآن

 غير از حقّ كه ،)حكم وحدت شخصي و احاطي وجود به(خدا حقيقتاً داراي كمال نيست 
 تجلّي اتم و اكمل  حضرتشبنابراين. الكمال است هيچ موجودي حقيقتاً محبوب نيست كلّ

يعي، طب  اقسام عشقي  تجّليات حبي در همهي عشق و عاشقي و معشوقي است و همه
  . ودش  ميتعالي منتهي الجمال حقّ حب منظوري و محبوبي واحد يعني وجه به،روحاني و الهي

الدوام حضرت حقّ تحت حركت حبي، به كشف  بر تجّليات علي در ادامه، بناعربي ابن
 اقسام ي  و تسرّي آن به همه،»دوام و استمرار«بارزترين ويژگي معشوق ازلي، يعني ويژگي 

 انسان عاشق نسبت به ي ورزي از ناحيه آنچه در فرآيند عشق. ودش  مينائلورزي  عشق
 عقد تعلق و دلبستگي، ي در لحظهاين واقعيت است كه عاشق  يردگ  ميمعشوق صورت

. سازد كه تا آن لحظه، حاضر و موجود نبوده است موجود و حاضر مي چيزي را در معشوق
 يعني ؛دست آورده  است كه عاشق بهنه آن چيزي  مطلوب و مقصود اصليجاكه ازآن
يعني شوق طلب و تعّلق اراده   و دوام و استمرارآن است» دوام و استمرار«ل، بلكه الوص حال
] مضاف[»معدوم«چيزي كه هنوز به وجود نگرائيده و » بقاي«يا » وقوع«يا » موجوديت«به 

  .است
 ي ورد، در همهآ  مينميا به» تجّليات معشوق معدوم« از اقسام  وقتي سخنعربي ابن

ترين مصاديق  از جمله مهم. مايدن  ميها را مترّتب بر ويژگي دوام و استمرار موارد، آن
شان مرتبط با رتبه و شأن وجودي  مواردي است كه در َكتم عدم بودن معشوق معدوم

 كه »اعيان ثابته«و نيز » به حقّ متجلّي يا مخلوق«ازلي حقّ در مقام ذات هاست، مثل  آن
 جوهري با وجود ي  كه مشاكله،»اََنا و من«ذات انسان در مقام اند، همچنين  العين معدوم

در اين جستار، ثمرات معرفتي و سلوكي مرتبط با دو مقام و شأن مطمح نظر . مطلق دارد
 يكي در جانب معشوق الهي يا حقّ متجلّي و ديگري در جانب سالك ؛قرار گرفته است

   28.اشدب  مياَنَا يا من، مَثل اعال و صورت تام حضرت حقّ ي  كه در مرتبه،عاشق
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 ورزي و در َكتم عدم ماندن معشوق  نسبت به فرآيند عشقعربي ابناين رهيافت جامع 

 آنات و لحظات و ي نوع نگاه و رويكرد ما را نسبت به جامعيت عشق به خداوند در همه
 و با اقتضائات گوناگون براي محبين وسعتناپذير،  بيني پيشاحوال و مقامات گاه مّتضاد و 

 وجودي او در مقام اَنَا و من، ثمرات معرفتي ي از سويي شأن انسان عاشق و رتبه. خشدب مي
حكم ويژگي دوام و استمرار مترّتب بر  كه به طوري  به؛اردد  ميو سلوكي را برايش حاصل

شقانه، همواره قرين در راه بودن  عاي ابد كه تجربهي  مياحواالت وي، به اين واقعيت تفّطن
 خطير ي سالك در اين تجربه. دائم، تكرارناپذيري، نايابي، زيباترين و گرانقدرترين است

او تمام . اعتنايي گردد اعتناء حتي به بي قرار و بي خود و بي  بايد عاقلِ متحير، بي،ورزي عشق
، آن به آن به سوي بخش حب الهيق اشراق و استفاضه از اشعات گرماوجودش به شو

  .شدك  مي خير و زيبايي َقدنهايت بي
  

  هايادداشت
  .است شناسي عرفاني بر مبناي وحدت وجود در اين نوشتار، نگاه ابژكتيو به معناي اولويت هستي. 1
كنت كَنزا مخفيا فاحببت ان « : نقل است)ص ( اين حديث قدسي از پيامبر اكرم،در كتب عرفاء. 2

عرفاء و صوفيه با استناد به حديث كنز، علت فاعلي و غايي جهان » لخلق لكي اُعرفاُعرف، فخلقت ا
بيان علت فاعلي بنا بر حركت » فاحببت ان اُعرف«لذا . انندد  ميهستي را عشق حق به ذات خويش

: عربي به اين حديث در ابن .اشدب  ميبيان عّلت غايي خلقت جهانيان» لكي اُعرف«حبي ازلي است و 
 ، 232 ،310، 322، 329، 331، 399، 2/515، 4: ( و در)6، 61 ،66 ،303 ،2/326و  203 /5،1(

  .اشاره نموده است) 3/267 و 112
حركت كه  توضيح اين.  فيض ازلي استي هحركت حبي حركتي تكميلي و مبتني بر تجلّي و افاض. 3

تكميلي، حبي هم از سوي خالق است و هم از سوي مخلوق؛ حركت حبي از سوي خالق با رويكرد 
 فيض وجود و تجلّي عشق در خاليق است و حركت حبي از سوي مخلوقات با ي هايجادي و افاض

  .است دائمي از منبع فيض ازلي ي هرويكرد استكمالي و استفاض
  3: حديد. 4
اين حركت شوقي و يا نفس را كه مبدأ ظهور حق در عماء و سپس مراتب ديگر است در  عربي ابن. 5

رو اين كينونت را عماء ناميد كه عماء  ه عماء باز جسته و بر آن است كه شرع از آنشرع و وجه تسمي
بخارهاي مولد ابر در نظر وي نََفس عناصر در اثر . ودش  ميبه معناي ابري است كه از بخارها تشكيل

ت لذا شرع با اين التفات، يعني توجه به نََفس كه نوعي حرك. ها وجود دارد حراراتي است كه در آن
  .شوقي قلمدادش كرد، كينونت نخست حق يا همان الظاهر و خيال مطلق را عماء ناميد

 پر واضح ،ويدگ  ميعربي در اين بحث از نقش حب در ظهور و كينونت در عماء سخن اگرچه ابن. 6
ها و ظهورات حقّ نيز بر همين معيار و بر اساس حب ازلي  است كه بنابر مباني وي، ديگر كينونت

  .پذير است تبيين
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 مراحل و ي هوجود و تجليات مستمر معشوق ازلي در هم  وحدتي هعربي با تفّطن به نظري ابن. 7

 ي هارد؛ هرچند نظريد  مي آن از منظر مشاهدينش اذعان»در كَتم عدم ماندن«مراتب وجودي، به 
ود آن رأي  وحدت شهود و مواجهه با معشوق در كليت ثابت و مشهي هرقيب وي مثالً با طرح نظري

با دقت نظر  عربي ارائه داده و  كه ابن،الذكر هد، اما بنا به داليل فوقد  ميبه ظاهر معقولي را ارائه
هاي مبنايي   وحدت شهود قادر به توضيح و تبييني موجه و سازگار با گزارهي هفلسفي و عقلي، نظري

بت به اقسام عشق و معشوق خصوص در نسبت با صفت دوام و استمرار تجليات حقّ متعال در نس به
  .باشد نمي

  54: مائده. 8
الظاهر نخستين بار از سوي  كار نرفته و علي عربي به اصطالح وحدت وجود توسط شخص ابن. 9

خصوص، توسط سعيد   و به نفحات الهيهومفتاح الغيب در ) الدين پسر سببي محي(صدرالدين قونوي 
 منتهي المداركفارض، موسوم به  ي ابنتائيه كبرادر شرحش بر ) قرن هشتم هجري(الدين فرغاني 

  .كار رفته است به
    )226، دفتر سوم، بخش21( جا قدم در شكسته عقل را آن/ پس چه باشد عشق درياي عدم. 10
و كساني كه كافر شدند اعمالشان چون سرابي در بياباني هموار است كه تشنه آن را « -39: نور. 11

  »...يابد  آن را چيزي نمي، رسدپندارد، تا چون بدان آب مي
                                                  115: بقره .12
  29: الرحمن. 13
  .)172: ، ص23: ( اقسام حيثيت تقييدي رجوع شود بهي هدربار. 14
، 2:  ج،5( واند معبود و معشوق آدميان واقع گرددت  ميحقّ متجلّي برخالف حقّ في حد ذاته،. 15
، اصل  ، نفس الرّحمن  منبسط، ظاهر الحقّ، وجود عام  كه حقّ مخلوق به  متجلّى حقّ .)345: ص

گاهى به . نيز ناميده شده است  و حقّ وجودى جوهر، فلك حيات، فلك محيط معقول، هباء، و عماء
اى  وجود مطلق اطالق شده و در نتيجه باعث اشتباه عده حقّ به اين معنى هم مانند حقّ فى ذاته،

 مظاهر، مرادف با خلق و ي همجالى و ظاهر در هم حقّ در اين مقام، متجلّى در جميع .گشته است
: و »عين الكون حقّ« :مّتصف به اوصاف آن، بلكه عين كون و عين اشياست و عباراتى از قبيل

   .)276 و 275: ، صص10. (و امثال آن ناظر به آن هستند »سبحان من أظهر االشياء و هو عينها«
صراحت اشاره   به5، 4، 2ايم، به موارد  ن بحث آورده از مصاديقي كه در اي،فتوحاتعربي در  ابن. 16

  .)2: ، ج4( دارد
 صفر مرزي وجود، او را متوجه تاريكي ي هلذا خداوند در قوس نزول، با قرار دادن آدمي در نقط. 17

او را به ارزش و ادراك نور  هاي دنيوي و ظلمت عالم شهادت مطلقه و ماده نمود تا تضادها و درگيري
ت حق در قوس صعود واقف سازند و بدين ترتيب، راز و رمز سير الي اهللا و فناء في اهللا متجلّي حضر

  .ناپذير يابد گرفتن در جوار حقّ و آرام گرفتن در قرب پروردگار برايش معنا و لذتي وصف و منزل
 در ،ر بديعيطو به  از اين مقام،اشد كه در اين جستارب  ميعربي مقام من يا اََنا از لوازم افكار ابن. 18

   .جهت تبيين ثمرات معرفتي و سلوكي انسان سالك استفاده شده است
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و ال ... اللهم عظم سلطانك «اين فراز از دعاي شريف كميل است كه  زبان حال چنين انساني. 19

  :  مثنوي مولوي استي ه عاشقاني ه اين سرودي هو نيز زمزم» يمكن الفرار من حكومتك
  بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد  فش به جدعاشقم بر قهر و بر لط

  )84، دفتر اول، بخش21(
  165: بقره. 20
، دفتر اول، 21(» عاشقي گر زين سر و گر زان سرست، عاقبت ما را بدان سر رهبر است«. 21

دو نوع دوستي است كه در دل مؤمن با «: فرمايد مي) ع(براي مثال، حضرت زينب كبري) 6بخش
ود، حب اهللا و حب االوالد، اما چون والدين از مهرورزي نسبت به فرزندان ش ديگر جمع نمي يك

بايد خالص براي خدا  ودش  ميناگزيرند، نام بروز اين احساسات شفقت است، ولي آنچه حب ناميده
  .)215 :، ص21(» باشد
                         138: بقره .22
  )1/26، 7.(به تعبير روايات، همان حضرت خضر است. 23
  .ه مباركه كهف رجوع شودبه آيات سور. 24
 و سوز محبتت سراسر »اَخذَت لوعه محبتك بمجامعِ قلوبهم«): ع(  امام سجادي هبه فرمود. 25
 بهجتي عاشقانه يافته و مصداق چنين عنايتيلذا حال بسط و،)150ص،91ج،18(گرفتهشان را فرا دل
  .)همان(خرامند  شهود ميو زارهاي قرب  سبزهو در»في رياضِ القربِ و المكاشفه يرتَعون«:وندش مي
از تمرّد (صحنه پر شكوه عاشورا را با تمام تالطمش ) س( خاطرِ زيبا بين و عاشق زينب كبري. 26
الظالمين و تعرّض مغضوبين به ساحت منير ولي خدا و تا ايثار جان و فداكاري بالكشان وادي  قوم

 كه به زبان طعن ،ذا حضرتش در مقابل جسارت ابن زيادل. يندب  مي در كمال زيبايي)عشق و معرفت
ديدي بر كار خدا را با برادرت چگونه ديدي؟ ؛ »كيف راَيت صنع اهللاِ باخيك«: و زخم زبان، عرض كرد

خواست كأنّه بگويد اين شكست شكستي است كه خداي متعال بر شما تحميل   مي،سر شما چه آورد؟
حسب ظاهر اسير بود و با اين كيفيت  كه به با اين) س( زينب كبري. ه استكرده شما را خوار و ذليل كرد

العاده  جواب فوق...) زياد مسلط و قاهر و غالب هست ولي ظاهر ابن وارد مجلس ابن زياد شده است و به
جز ] هاي پر از شور و شوق و آشوب در اين صحنه[ من ؛»ما رأيت اال جميال«: عجيبي دادند و فرمودند

  .)160: ، ص15( هاي آفرينش چيزي نديدم اترين صحنهزيب
  114: طه. 27
 سنخ ي ه وافي دربارندادن يكي توضيح: عربي وارد است  دو نقد جدي بر ابنخصوصدر اين . 28

 اقسام تجليات آن و ي همعشوق و اكتفاء نمودن به بيان اجمالي دربار) مضاف يا مطلق( معدوميت
 من يا اََنا در رابطه با موضوع ي هتبه و شأن وجودي ذات انسان در مرتببرداري از رديگري عدم بهره

عبارتي،  عربي و به ابن وان همچنين تصريحي بر اين دو نقيصه در كالمت  مياين جستار را. ورزي عشق
  .بيان تفصيليِ لوازم افكار وي دانست
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