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 )ابن عربی زاز ابتدا تا پیش ا(

 
 ٢منش ، رضا الهی١زهرا کلهر
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 چکیده

در متون عرفانی، عشق مجازی محبت شدیدی است که متعلق آن فردی از نوع انسان 
ای که عاشق دارد؛ به گونهاین عشق، تمام توجه عاشق را به معشوق معطوف می. است

پژوهش . ای جز وصال و رضای او نداردبیند و خواسته و ارادهجز معشوق نمی
نهای پیش رو که با توصیف، تحلیل و نقد تدوین شده است، به چیستی عشق اکتابخ

مجازی و چرایی ظهور و تأثیر آن در آثار عارفان مسلمان از ابتدای ظهور تصوف تا 
ق در مراحل مختلف سلوک پردازد؛ آنگاه با بررسی تأثیر ابن عشپیش از ابن عربی می

رسد که بر اساس دیدگاه کارکردگرایانه، عشق مجازی سبب عرفانی به این نتیجه می
لطافت درون و آن نیز عامل ورود به سلوک عرفانی است؛ در اوایل سلوک، عشق 
مجازی آزمونی برای سنجش میزان پایبندی سالک به شریعت است؛ شریعتی که 

ط سلوک، عشق مجازی سبب گذر سالک از کثرات به در اواس. شاهراه طریقت است
برای عارف واصلی که به مقام جمع الجمعی رسیده، عشق مجازی سبب . وحدت است

در نهایت سالک . تعدیل عشق ربانی و آنگاه راه یابی او از مقام فنا به مقام بقاست
ه به لحاظ کند کتواند در هر مرحله از مراحل سلوک عرفانی عشق مجازی را تجربه  می

 .ماهوی و دلیل ظهور متمایز از مقامات مافوق و مادون است
  

 .ی، عشق مجازیعرفان اسالمچرایی و چیستی عشق، سلوک عرفانی، : ها کلید واژه
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 مقدمه  . ١
رو دارای اهمیت بررسی است که ممکن است در مراحل مختلف سلوک  عشق مجازی از آن

عشقی که در ظاهر . بر سالک عارض شودعرفانی و در راه رسیدن به وحدت حقانی 
. مصداق کثرت است، با ماهیت سلوک عرفانی که اقتضای وحدت دارد، در تضاد است

ممکن است سطح معرفتی او چنان نباشد . شودسالک با یک پارادوکس عینی مواجه می
ن بنابرای. که یاریگر وی در حل این تضاد باشد؛ از این رو ممکن است از سیر باز بماند

 بحث از عشق مجازی به آثار ۀپیشین. نیاز به تبیین معرفتی دارد) انساني(عشق مجازي 
از زبان فایدروس به کارکردهای عشق مجازی » ضیافت«وی در . گرددمیافالطون حکیم بر

در منابع . کند وجو می شمرد و اسباب آن را جستمیهای آن را برکند؛ نشانهاشاره می
اثر ابن داوود اصفهانی فقیه » الزهره« مستقل در باب حب انسانی کتاب اسالمی اولین کتاب

نیز حب را به شکل » عطف االلف«در همین قرن دیلمی در . ظاهری مسلک قرن دوم است
در قرن پنجم احمد غزالی اولین اثر مستقل در باب . مطلق مورد بررسی قرار داده است

 مختصری است که به عشق به ۀاو رسال» قسوانح العشا«. آوردمیعشق را به نگارش در
در طول . پردازد که قابل حمل بر دو صورت عشق انسانی و ربانی استصورت مطلق می

روزبهان بقلی شیرازی اولین کتاب مستقل در » عبهر العاشقین«حیات عرفان اسالمی 
ساله در میان آثار معاصران، عشق مجازی موضوع صدها کتاب، ر.  عشق انسانی استۀزمین

در برخی از آثار، نسبت عشق انسانی با عشق ربانی نیز مورد مطالعه .  علمی استۀو مقال
 ـ  حاضر این است که اثری توصیفی ۀقرار گرفته است؛ اما وجه بداعت و امتیاز مجموع

 ابتال به ۀ فلسفبه دنبال یافتن پاسخی برایتحلیلی و در برخی موارد انتقادی است که 
 ظهور آن در آثار عرفای ۀاحل مختلف سلوک عرفانی و نیز فلسفعشق مجازی در مر

 هرمنوتیک ۀبر اساس شیوین پژوهش که ا. مسلمان از ابتدا تا پیش از ابن عربی است
اصولیون شیعی است، بر این فرضیه استوار است که عشق مجازی به سبب کارکردهای 

 . ن بوده است عرفای مسلماۀایجابی آن در عرفان عملی همواره مورد توصی
 
 تعریف لغوی و اصطالحی عشق مجازی  .٢

بسیار دوست «به معنای  »عَشِقَهُ یَعْشَقُهُ عِشْقاً وَ عَشَقاً وَ تَعَشَّقَهُ«عشق مصدر فعل 
الْعِشْقُ فَرْطُ «: نویسدمی» لسان العرب« ابن منظور در].٦٠١، ص٣٠[است »داشتن چیزی

همین معنا . ذشتن از حد دوستی استیعنی عشق در گ ؛]٢٦٣٥، ص١٢[»الحُبِّ
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مرض «نیز آمده است با این تفاوت که صاحب منتهی االرب عشق را » منتهی االرب«در
خلط و ) و این کشش به سبب(کشد داند که محبوب را به سوی خود میوسواسی می

 ].٨٣٧ ص،٤٤[»صورت هست) از(تسلط فکر بر نیک پنداشتن بعض 
به معنای پیمودن است که » جوز«. گرفته شده است» جوز «ۀاسم مکان از ریش» مجاز«

» مجاز«العروس در تاج ].١٩٩ص، ١١[به معنای محل عبور و راه گذر استاسم مکان آن 
معنای دیگر . به معنای راه و طریقی است که از یک سوی آن به سوی دیگر پیموده شود

 ].٣٤ ، ص٢٩[است» غیرحقیقی « مجاز عبارت است آنچهۀواژ
: آید دین ترتیب با ترکیب معنای لغوی عشق و مجازی معانی زیر حاصل میب

النفسه مطمح نظر نیست باید در آن   داشتنی که محل گذر است؛ یعنی فی دوست.١
دوست . ٣. رساندعشق پل است و  به چیز دیگری می. ٢متوقف نشد و از آن گذشت؛ 

 . حقیقی استداشتنی که غیر
یعنی حالتی است که .  است»کیف نفسانی« و »ضعر«عشق در اصطالح فلسفی 

 ،٤٩[در عرفان نیز عشق عرض و در نتیجه از احواالت است . شودعارض بر نفس می
 حَاالً ی سُمِّ فَالحَالُ« :چنین آمده است» عوارف المعارف«در تعریف حال در ]. ١٨ص

 .اندال نامیدهحال را به سبب تغییر و تحولش ح:  یعنی].٥٢٣، ص٣٥[ »لِتَحَوُّلِهِ
 
 عرفان اسالمی  سیر تطور عشق مجازی در .٣

ترین لفظی بود که در انتقال مفاهیم شهوانی به کار عشق، در عصر نزول وحی برجسته
دانان این واژه برای انعکاس این معنا وضع  با آنکه به اذعان لغت]. ٥٤، ص٥٩[ رفتمی

ال این واژه در این معنا، حجت ، اما درآن عصر، کثرت استعم]٢١، ص٢٣[ نشده است
دلیل دیگر . موجه عارفان صدر اسالم برای پرهیز از استعمال آن در توصیف حب الهی بود

 عشق در ۀبدین ترتیب واژ.  عرفا برای این نوع پرهیز، تهی بودن کالم الهی از این کلمه بود
و مشتقات آن به وفور  حب ۀویژه واژ اما دیگر معانی آن به. اقوال و احوال عرفا مهجور شد

سختی  از سوی دیگر به. در کالم خدا، احادیث نبوی، کالم معصومین و اقوال عرفا پیدا بود
توان در این دو قرن ردپایی از توجه به عشق مجازی در اقوال عرفا پیدا کرد تا بتوان می

ویژه  به حب در عرفان اسالمی ۀاز بدو ظهور واژ. وجو کرد  آن جستۀبدان وسیله از فلسف
همواره ] ٩٤، ص٣٣[»ابوالمهاجر عمرو قیسی«یا به قولی ] ٥ ص،٦٢[»رابعه عدویه«در کالم 

متعلق آن معشوق آسمانی خداوند یکتا بود؛ این در حالی است که در کتاب خدا که منبع 
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اصلی ارزیابی عارفان در تشخیص درستی یا نادرستی الهامات و مکاشفاتشان است، عشق 
. ـ به تصویر درآمده بود) ع( آن ـ یوسفۀترین صورت در زیباترین سورمجازی به زیبا

گذرد و هرچه این مکتب به دوران شکوفایی خود نزدیک هرچه از عمر عرفان اسالمی می
  .شود تر میشود، رد پای عشق مجازی هم پررنگمی
 
  عرفان اسالمیۀهای اولی عدم ظهور عشق مجازی در سدهۀفلسف. ٤
 ف زاهدانه ظهور خو. ٤ـ١

، ٣٠؛ ٥، ص٦٢[دانندپژوهان اساس تصوف را در ابتدای پیدایشش، خوف و ورع می عرفان
را اهل خوف شدید و ورع » حسن بصری«االولیا  عطار نیشابوری در تذکره]. ٥٢ـ٥١صص
، ٢٦[پژوهان نیز رسیده است ان و تاریخنگار که به تأیید واقع ]٣٦، ص٦٤[داندمی

ویژه عشق انسانی  بل عشق به مقاۀتوان نقطنفسانی را میاین حالت ]. ١١٣ـ١٠٦صص
البته عشق را . ]٣٥١ـ٣٥٠، صص٣[ه ذات و قوامش سرور و ابتهاج است عشقی کدانست؛

 متمایز  اما درد عشق با خوف عرفانی کامالً،]١٤٦، ص١٧[اندلذت الیم و الم لذیذ دانسته
خوف با . انه تضادی کامل دارددردی که درون خود لذت و سرور دارد با خوف زاهد. است

بنابراین اگر نقش حسن بصری در . قبض عرفانی و عشق با بسط آن رابطه دارد
گیری عرفان اسالمی نادیده گرفته نشود، به دلیل خوف شدید او که جایی برای  شکل

 به طریق اولی جایی برای عشق انسانی باقی نخواهد ،عشق ربانی باقی نگذاشته است
 ضعیفش ۀکوشند عشق انسانی، حتی در مرتبهای خود می برخی در تذکرهچند هر. ماند

. نسبتی که البته واقعیت تاریخی ندارد. را به سرمنشأ تصوف ـ حسن بصری ـ نسبت دهند
کند که حسن بصری بدون حضور االولیای خویش نقل می به عنوان نمونه، عطار در تذکره

روزی  های بسیار و گاه شبانهمعاشرت. رفتمیکرد و باالی منبر نرابعه خطبه آغاز نمی
هایشان به یکدیگر،  های عرفانیشان، نشان دادن کرامتحسن بصری با این پیرزن، مجادله

افتد که با غش به فکر خواستگاری از رابعه میکار را به جایی کشانده بود که این صوفی بی
 ].٧٩ـ٧٨، صص٦٤[شود میعدم قبول وی مواجه

های تاریخی منافات دارد، اما  مطالب فوق از عطار با واقعیت، بیان شدگونه که همان
 آن باشد که بعد از قرون اولیه، عرفا بسیار دوست ۀدهند ممکن است این خود نشان
تأثیر عشق مجازی در پیدایش عرفان اسالمی ردپایی پیدا داشتند برای نشان دادن 

 طریقی برای عشق ربانی گرایانهکه عشق مجازی را با نگاهی کارکردتفکری . کنند
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 شمارد طریقی برای عرفان اسالمی می همین عشق را ـ مجازی ـدانست، در این جا،  می
گونه گفت آسانی بتوان حکم کرد که منشأ عشق ربانی و عرفان یکی است و یا این تا به

 نتری بتوان مانند شیمل و نیکلسوکه عرفان همان عشق است و یا به صورت معتدل
  ].٣٧، ص٤٢؛ ١٣٥، ص٦٣[گفت که عشق رکن رکین عرفان است

گیری عرفان اسالمی  دهد که چون اساس شکل تحلیلی که گذشت نشان میۀنتیج
 به همین دلیل مجالی برای ظهور عشق مجازی در آثار عرفانی ،با خوف زاهدانه بود
 عدم ظهور ۀففلسدر بدو نظر این نتیجه بهترین دلیل تاریخی بر . متقدم نبوده است
به لحاظ . آید دیگری به وجود میۀاما با کمی تحلیل عقلی نتیج. عشق مجازی است

یعنی اجتماع این دو حالت .  تضاد است نه تناقضۀمنطقی نسبت بین خوف و عشق رابط
محلی به نام نفس سالک محال است و این محال نیست که عارفی در  در آن واحد در

 بسیار الهیبلکه از رحمت .  و در زمانی دیگر حال عشقزمانی حالت خوف داشته باشد
بعید است که سالکان راهش را تنها مبتال به خوف گرداند و از عشق خود چیزی هرچند 

شناختی زندگی توأم با خوف سالمت  و از سوی دیگر به لحاظ روان. ضعیف به آنان نچشاند
کند  باشد که خداوند سبحان امر میشاید از همین رو. اندازدروانی انسان را به مخاطره می

 دیگر آن است که در بیشتر موارد عارف ۀنکت]. ٥االعراف، [که او را با خوف و رجا بخوانند
شمرند، اما کنند از این رو او را اهل خوف یا اهل عشق میرا با حالت غالبش توصیف می

های  ارف به اعتبار زمآنکند؛ از این رو نفس عنمی» اثبات شیء نفی ماعدا«باید دانست که 
 عدم ظهور عشق مجازی ۀبنابراین در فلسف. تواند خوف و عشق را تجربه کندمختلف می
این تحلیل ممکن است . توان به دلیلی چون تضاد خوف و عشق تمسک جستدیگر نمی

این گونه اشکال شود که اگر عارفی افزون بر خوف توانسته باشد عشق را نیز تجربه کند، 
شد و چون چنین نشده بایست در اقوال و احوال او منعکس میناچار این تجربه می پس به

 .تواند تضاد آن با خوف باشداست پس علت عدم ظهور عشق می
علل مهم دیگری . در پاسخ به اشکال فوق باید گفت که این دلیل، اعم از مدعاست

یری که از آن دارند، در نوع نگاه به عشق و تفس. اندنیز در این عدم ظهور، نقش داشته
گیری عرفان، تفسیری که از عشق  در عصر شکل. این عدم ظهور تأثیرگذار بوده است

ویژه  های بعدی، بهتر از تفسیر آن در دورهشد، بسیار متفاوتویژه نوع مجازی آن می به
بنابراین کسانی که بر اساس تضاد خوف و عشق، عرفان را به دو . عصر شکوفایی بود

به همین . انداند، گویا از این عوامل غفلت ورزیدهعاشقانه و عابدانه تقسیم کردهبخش 
 .شود های دیگر بررسی میدلیل در مباحث بعدی علت
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 باور به تضاد عشق حقیقی با عشق مجازی  . ٤ـ٢
 اول، تضاد و شکافی عمیق بین ۀویژه مشایخ طبق های اولیه به عرفای سدهۀدر اندیش

 عرفانی که هر که ۀاین اندیش. شودازی با تمام أشکال آن دیده میعشق حقیقی و مج
 را  قرآنۀدهد و گاه برای آن، این آی دل به محبت غیر او نمی،حق را دوست داشته باشد

کم و کاست   بی]٤، األحزاب[» مَا جَعَلَ هللاُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَینِ فِی جَوفِهِ«گیرند که گواه می
 . شود مشاهده میدر تمام آثار عرفانی

 که عشق مجازی در تضادی کامل با عشق حقیقی کردند گمان می نخستینۀصوفی
د که تابنمیزیرا غیرت از صفات عشق است و معشوق حقیقی غیور است و بر؛ است

بازی، محکوم و عین  چنین عشق]. ١١ـ١٠، صص٦٥[عاشقش دل به محبت دیگری دهد
این حکم را . پرد هرگز مرغ عشق انسانی نمیدر والیت عشق ربانی. شرک و کفر است

در داستان ابراهیم ادهم، عشق وی به پسرش .  عرفا کشف کردۀراحتی از سیر توان بهمی
هایی در  چنین داستان. شودها بدو رسیده است، سبب مرگ این پسر می که پس از سال

های  ی از داستآنهای عرفانبرداشت.  عرفای اسالمی کم نیستۀادبیات عرفانی و در سیر
 تنها دلیل نقلی این حکم ظاهری است که عشق ،قرآنی که در بیان زندگانی انبیاست

.  نیست به ضرورت دیگری،انسانی با عشق ربانی در تضاد است و مادام که که یکی باشد
یک حکمت بزرگ الهی ) علیهما السالم(یوسفگداز یعقوب از  به عنوان نمونه جدایی جان

ل این هجران، آتش عشق غریزی و محبت انسانی یوسف در دل بود تا در طو
به سردی گراید تا این پدر در عشق ربانی به توحید ناب عرفانی ) علیهما السالم(یعقوب
نیز ماجرایی با همین حکمت ) علیه السالم(داستان حضرت ابراهیم]. ٦٤٧، ص٤٦[برسد
 نیز بر اساس همین حکمت )علیه السالم(داستان ذبح اسماعیل» شرح تعرف«در . دارد
 ].٥٣، ص٦٠[است
 

 )٧تا ـ ٤قرن( ظهور عشق مجازی در عرفان اسالمی در آثار قرون میانی ۀ فلسفـ٥
  عملی امکان جمع عشق حقیقی و مجازیۀتجرب. ٥ـ١

ای تفسیر شده است که قابل انطباق با هر دو در برخی از آثار عرفانی عشق به گونه
آثار  پرسش اساسی آن است که چرا در این ].١٧، ص٤٩ [صورت انسانی و ربانی است

توان بر اساس همانی برقرار شده است؟ تنها پاسخی که می بین عشق انسانی و ربانی این
را اند افزون بر عشق ربانی عشق انسانی  این است که آنان توانسته،احوال و اقوال عرفا داد
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حقیقت عشق انسانی را عین واقعیت عشق گاه با دقت در احواالت خود،  نیز تجربه کند و آن
اند تا قابل انطباق با هر دو صورت گاه از عشق به طور مطلق سخن گفته آن. ربانی بیابند

گوید عارفان با دقت در احواالت عاشقان اما فرض دیگری که می. انسانی و ربانی آن باشد
اند، دور از ق حکم کردههای عشق ربانی به عینیت این دو عشمجازی و تطبیق آن با نشانه

های  یافتهگوید نه براساس تحلیلزیرا عارف بر اساس مواجید خود سخن می. ذهن است
تواند به یکی بودن احکام عشق پس عارف زمانی می. گونه که کار اهل نظر است دیگران، آن

ین با ا. ربانی و انسانی گواهی دهد که خود توانسته باشد هر دو صورتش را تجربه کند
 .شودهای فهم علل ظهور عشق مجازی در آثار عرفانی پیدا میتوصیف یکی از کلید
 پرسش اصلی آن است ، عشق مجازی داشته باشدۀ تجرببتواند عارف بدین ترتیب اگر

هد و در هر مرتبه چه تأثیری  سلوک عرفانی او رخ  میکه این تجربه در چه مقطعی از
 گذارد؟  میسالکحواالت بر ا

 
 بررسی تأثیر عشق مجازی در مقاطع مختلف سلوک عرفانی . ٥ـ١ـ١

 پیش از سلوک عرفانی.١:  عشق مجازی ممکن است در این سه مقطع رخ بدهدۀتجرب
در هر یک از .  اواخر سلوک عرفانی.٤اواسط سلوک عرفانی . ٣اوایل سلوک عرفانی . ٢

 .شوداین مقاطع تأثیر خاص خود را دارد که در مباحث آتی بررسی می
 
 آن  عشق مجازی پیش از سلوک عرفانی و بررسی کیفیت تأثیر. ٥ـ١ـ١ـ١

 اين ةتجرب. اي دارد تأثير ويژه،عشق مجازي در هر مقطعي از زندگاني عرفاني روي دهد
. عشق به اذعان بزرگان تصوف تأثير شگرفي بر ورود به ساحت قدسي عرفان دارد

 ةهلانعكاس داستان عشق ا. گرددآن مجيد برمي اين تأثير در عرفان اسالمي به قرةپيشين
پژوهان   قرآن مجيد، مفسران و عشقةزيبايي مصر به حضرت يوسف در دوازدهمين سور

جو در احاديث و روايات، فرجام اين عشق نافرجام در قرآن را به و داشت تا با جسترا وا
اني است عشق مجازي سبب عشق رب: اي به تصوير كشند كه حاصلش اين باشدگونه

و يا حداقل عشق انساني سبب ورود به ساحت قدس ] 90ـ89، صص60؛ 159، ص52[
ي ها Ĥنآن ماري شيمل  نيز داستان سليمان و بليقس را هم از داست .عرفاني است

 قرآني هيچ ةند كه چرا اين قصكب مين به شمار آورده است و از اين تعج قرآةعاشقان
 لطيف ةهاي ايراني در ذهن و انديشي از افسانهي را مانند بسيارها آنداستان شاعر
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در پاسخ به خانم شيمل بايد گفت . ]73ـ72، صص42[شاعران ايراني پديد نياورده است
ي در داستان بلقيس و سليمان در قرآن ديده ها Ĥن عاشقةبرخالف عهدين، هيچ جنب

رد و او بدون داويژه آنجايي كه بلقيس هدايايي به سوي سليمان گسيل مي ؛ بهشودنمي
در . دهدنذار و هشدار ميدهد و قاصدانش را ا سبا را پس ميةاي هداياي ملكهيچ عاطفه

 او ة عاشقانة نه جنب، او به تصوير كشيده شده استةقرآن، سخنان حكيمانه و عاقالن
دهد اين ملكه بدون مشورت با بزرگان هيچ كاري را انجام نمي). 44 و 34 و 32 /النمل(
 نه از آن جهت كه ،شودگرست و از اين روست كه مسلمان ميبافراست و تدبيربسيار  و

عاشق سليمان شده، در اثر عشق او هدايت شود؛ برخالف داستان يوسف و زليخا كه در 
  .گراست  هدايت است و در داستان بلقيس عقل هدايتةآنجا عشق ماي

 مشهور است به این بیش از همه» فضیل عیاض «،های اولیهدر احواالت عرفای سده
، ٢٥؛ ٩٠، ص٦٤؛ ٢٩٤، ص٤٧[ که عشق عفیف انسانی را توانسته است تجربه کند

حق .  نصوح وی ندانسته استۀاما کسی این عشق را سبب توب. ]٥٠٥، ص٦١؛ ٣٨٠ص
آن است که عشق، به معنای عام و خاص کلمه، یکی از اسباب انقالب روحی وی دانسته 

خوردگان رحم  سال اهزنی است که به زنان و کودکان ودر احواالت فضیل، وی ر. شود
این عشق به معنای عام کلمه است که در . گیردبضاعتان چیزی به زور نمیکند و از کم می

اما عشق به معنای خاص کلمه نیز در زندگی او وجود دارد؛ . زند زندگانی وی موج می
کند که شبانه به دیدار میاینک فضیل قصد . خواهد به وصالش برسددختری که او می

رود تا مخفیانه خود را به او محبوش بشتابد و هنگامی که از دیوار منزل معشوق باال می
گذارد که برق عشق معشوق زمینی رساند، نوای روحانی کالم الهی چنان در دلش تأثیر می

م که عدالتی است اگر حکم کنی بی. کندهای سوزان عشق آسمانی تبدیل میرا به شعله
شفقت و رحمت او به . تأثیر بوده است عشق در ورود این عارف ربانی به سلوک عرفانی بی

مردم و عشق او به این دختر چنان زنگارهای غفلت را از دل این مرد آسمانی زدوده بود که 
 .پیوندد اولیای الهی میۀ قرآنی منقلب شده و به جرگۀتنها با شنیدن یک آی

طبق گزارش . تر است متأخر رد پای عشق مجازی پررنگشناسی عرفای در سیره
 عارفی نبوده است که عشق مجازی را  ـاثر گازرگاهی عارف قرن نهمـ » مجالس العشاق«

ود به سلوک عرفانی ی این کتاب عامل ورها آندر بسیاری از داست. تجربه نکرده باشد
 کتاب مخدوش هرچند برخی از مستندات این .]٢٥٣ـ٧٢، صص٥٧[ عشق مجازی است

دهد که عرفا به تأثیر عشق  اما این خود نشان می،های آن غیرتاریخی استو گزارش
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 . سرایی کنند مجازی اذعان داشتند و دوست داشتند برای این تأثیر، داستان
الدین  چنانچه نجم. اندپروا پرده از راز عشق انسانی خود برداشتهبرخی از عرفا بی

عشق » فوائح الجمال« در کتاب ـ کبرویه ۀ طریقۀو سرسلسلکبری ـ از اقطاب صوفیه 
از تحلیل سخنان شیخ ]. ١١ـ٩، صص٥٥[داندربانی خود را مدیون عشق مجازی خود می

 ظاهر شق انسانی و عۀآید که وی پس از تجربگونه برمی تراش ـ نجم کبری ـ  این ولی
 از سویی کم خوردن و کم  وماند از خواب و خوراک بازمیشدن آثار این تجربه بر او،

توان نتیجه  با انضمام این دو مقدمه می. شود وی میۀخوابیدن یکی از اسباب مکاشف
ای که برای او رخ داده و او را از محبوب حقیقیش آگاه گرفت که سبب اصلی مکاشفه

 عشق انسانی سبب ریاضات ،به بیانی دیگر.  چیزی جز عشق انسانی نیست،ساخته است
بدین ترتیب . گرددلهامات ربانی میشود و این ریاضات سبب مکاشفات و انفسانی می

 . گرددعشق انسانی سبب ورود به سلوک عرفانی می
توان این گونه برداشت کرد می» عبهر العاشقین«های روزبهان بقلی شیرازی در  از اندیشه

ت عشق شود و آخرین درجاکه طهارت نفسانی و تهذیب باطن سبب عشق انسانی می
بنابراین از نظر روزبهان، عشق مجازی . گرددانسانی منتهی به اولین درجات عشق ربانی می

 ].٣٨، ص٢٠[علت قریب ورود به ساحت عرفانی و طهارت نفس علت بعید آن است
 

 بررسی تأثیر عشق مجازی در اوایل و اواسط سلوک عرفانی . ٥ـ١ـ١ـ٢
با . داندسانی را از اسباب عشق انسانی میگفته شد که روزبهان بقلی شیرازی طهارت نف

به این صورت . شوداین توصیف علت عشق انسانی در اوایل سلوک عرفانی فهمیده می
شود و که سالک در اوایل سلوک عرفانی به تهذیب نفس و طهارت باطنی مشغول می

ی خالف برداشت براین تحلیل ظاهراً. شوداین طهارت، علت اصلی عشق انسانی وی می
در آنجا عشق انسانی سبب سیر و سلوک عرفانی بود و . است که پیش از این گفته شد

با کمی دقت این تناقض . شوددر این جا سیر و سلوک عرفانی سبب عشق انسانی می
اما در اولی جهت .  زیرا در هر دو صورت، علت اصلی، طهارت نفس است،قابل رفع است

 و در دومی مسیر این طهارت در جهت سیر این طهارت در مسیر سیر عرفانی نیست
 . بنابراین تناقضی در کار نیست. عرفانی است

 اما به شکل دقیق، ،شوددر آثار عرفانی پس از سلوک عرفانی عشق انسانی دیده می
 آیا برای اوایل یا .آشکار نیست که این تجربه برای چه هنگام از سلوک عرفانی است
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 سیر ۀ که برخی از عرفا این عشق را در آخرین مرحلاواسط آن است؟ اما از آنجایی
تر یعنی اواسط و های پایینتوان این عشق را برای مرتبه می،اندعرفانی هم تجربه نموده

ای که فرضیه. گذاردپژوهان می ی پیش روی عشقااین خود فرضیه. اوایل نیز ثابت کرد
سالک در هر مرتبه از سلوک . اردگوید به تعداد درجات عرفانی عشق انسانی وجود دمی

کند که متمایز از مقامات باالتر و ما دون خود عرفانی، نوعی از عشق انسانی را تجربه می
عشق انسانی عارف واصل با عشق انسانی سالکی که در اوایل یا اواسط سلوک . است

ا این  ام،کنندبه ظاهر، همه عشق انسانی را تجربه می. عرفانی قرار دارد یکی نیست
 ۀای از مراحل سلوک عرفانی از نظر ماهوی و شدت و حدت با مرحلعشق در هر مرحله

 . پیشین متفاوت است
رسد از بعد عملی، عشق مجازی، در اوایل سلوک عرفانی آزمونی است که در به نظر می

. شریعتی که شاهراه طریقت است. سنجدآن سالک میزان پایبندی خود را به شریعت می
رتیب که اگر در مسیر عشق انسانی توانست طهارت نفسانی خود را آنگونه که شریعت بدین ت

کند و اگر در این   باالتر راه پیدا میۀخواسته است، نگه دارد و خود را آلوده نسازد، به مرحل
 .آزمون با شکست مواجه شد، باید توبه کند تا  سیر عرفانی را از نو آغاز کند

سالک . تر از عشق ربانی است در اوایل سلوک بسیار سختبه هر تقدیر عشق انسانی
 سطح معرفتی او چنان نیست که یاریگر وی در. شودبا یک پارادوکس عینی مواجه می

داند و گناه را با سلوک عرفانی در تضادی کامل وی عشق را گناه می. حل این تضاد باشد
ناامید و سرگردان . خالصی پیدا کندتواند از سوی دیگر از دام این گناه نیز نمی. بیندمی
با . بماندی و سرگردانی از سلوک عرفانی بازامیدشود و ممکن است در اثر همین نامی

بنابراین . تواند از بعد نظری نیز رهزن عشق ربانی باشداین تفسیر، عشق انسانی می
 سالکِ ه، این است کاند عشق انسانی منهاج عشق ربانی است این که عرفا گفتهۀفلسف

عاشق را مجهز به معرفتی کنند که از بعد نظری، عشق انسانی را در تضاد با عشق ربانی 
 عرفانی به طور مطلق و البشرط ۀنه این نکتنبیند و از این طریق از سلوک بازنماند وگر

تواند عاملی باشد که سالک را از در اواسط سلوک عرفانی این عشق می. صادق نیست
 . کشاندوی عالم  وحدت میعالم کثرات به س

 
 تحلیل عشق مجازی عارف واصل .٥ـ١ـ١ـ٣

 عشق مجازی در مسیر سلوک عرفانی به طور عمده دو دیدگاه وجود ۀفلسفنسبت به 
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 اولی تفاوتی بین عشق حقیقی .دیدگاه کارکردگرایانه) ٢دیدگاه وحدت وجودی ) ١ :دارد
داند و در هایی ناروا میر چنین عشق مجاز را هم بۀواژبیند و حتی اطالق و مجازی نمی

 آن ۀهمانی دارد و دومی علت ظهور چنین عشقی را در کارکرد عمد حقیقت دعوی این
اگر دیدگاه کارکردگرایانه را . کندجو میو  جستالهییعنی طریقیّت آن برای عشق 

 عشق مجازی عارف واصل نخواهیم ۀفلسف ظاهراً دیگر هیچ تفسیری برای ،بپذیریم
 جای معناست و اصالًت، زیرا در عارفی که واصل است طریقیت چنین عشقی بییاف

توان با آن عشق انسانی عارف واصل را توجیه بنابراین بهترین مبنایی که می. ظهور ندارد
کند بگوید عشقی جز عشق دیدگاهی که تالش می.  دیدگاه وحدت وجودی است،کرد

 .رحمانی وجود ندارد
 میانه، روزبهان بقلی شیرازی بیش از همه بدین معروف است که ۀاز میان عرفای دور

 قابل ۀنکت]. ٦، ص٢٠[عشق مجازی را در حالی تجربه کرده است که عارفی واصل است 
های  عشق انسانی خود به بیان کارکردۀتأمل آن است که شیخ شطاح در تفسیر فلسف

. اجی برای عشق ربانی استپردازد و این که عشق انسانی طریق و منهعشق انسانی می
توان با دیدگاه کارکردگرایانه اما پیش از این گفته شد که عشق عارف واصل را نمی

پس ناگزیر باید گفت که شیخ شطاح اساساً دیدگاه وحدت وجودی ندارد یا . توجیه کرد
 ۀاند عشق انسانی را با آن تفسیر کند و یا آنکه چون عامتواگر چنین دیدگاهی دارد، نمی

 غامضی چون وحدت وجود داشته باشند و از ۀتوانند از مسئلمردم درک درستی نمی
 صحبت کرد ایشان به ناچار از دیدگاه ها آن ادراک مردم با ۀسویی باید به انداز

 .کارکردگرایانه سود جسته است
ارفی  شرح عبهر العاشقین از ع،شودسبب تشکیک در صحت مطالب باال میآنچه 

 عشق ۀفلسفن شکل با دیدگاه کارکردگرایانه به تبیین  در آن به بهتریگمنام است که
د اگر عارف کند که بگویاین عارف گمنام تالش می. مجازی عارف واصل پرداخته است

 هرگز به مقام ، عشق انسانی را تجربه نکند،الجمعی رسیده است واصلی که به مقام جمع
کننده است که اذن ارشاد و  ن مستالهی چنا زیرا شراب حب ؛ارشاد نخواهد رسید

 عشق انسانی سبب ۀتجرب ،این میان در. دستگیری دیگران را به عارف نخواهد داد
 رب سرمدی را شود تا مستان میهای سوزان عشق ربانی میفروکش شدن شعله
 ].١٩٨همان، ص[ را در ارشاد زیر دستان توانا سازدها هوشیاری بخشد تا آن

توان بر اساس دیدگاه ف گمنام بهترین تفسیری است که میبا آنکه شرح این عار
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خود بهترین پاسخ عرفانی به   عشق انسانی عارف واصل داد وۀفلسفکارکردگرایانه به 
 اما این تبیین تنها برای یک قسم از اقسام عشق ، تعدد زوجات نبی اکرم استۀفلسف

 ازدواج شرعی و ۀزمینمجازی صحیح است؛ یعنی عشق زن و مرد به یکدیگر که در آن 
 ،هایی که چنین وصالی در آن متصور نیستاما از تفسیر سایر عشق. عرفی وجود دارد

توان با آن عشق احمد غزالی و امثال او را  که عشق به به عنوان نمونه نمی. ناتوان است
بنابراین بهترین مبنا در تفسیر عشق مجازی عارف واصل .  توجیه کرد،مذکر است

 . حدت وجودی استدیدگاه و
 

 پیوند عرفان عملی به فلسفه. ٥ـ١ـ٢
عرفان اسالمی از قرون میانه به بعد آثار در ارتباط با دومین سبب ظهور عشق مجازی در 
شناسی  توان از دو بعد محتوایی و روش باید گفت عرفان اسالمی را در عصر ظهورش می

دهد که محتوای عرفان  میواکاوی احوال و اقوال عرفای این عصر نشان. بررسی کرد
ای از یعنی عرفان اسالمی مجموعه. های ارزشی بودنداسالمی در این دوره، گزاره

توانست به مقامات باالتر و در  میها  آنهایی بود که سالک با انجام دادندستورالعمل
ها همین دستور. توان آن را عرفان عملی نامیدماهیتی که می. نهایت به حق نایل گردد

در . شدظاهری ارائه می  دیگر در مشایخ طبقات بعدی با یک تغییررهای دستوۀبه ضمیم
 خود را به هایکردند اقوال خود را مستند سازند، از آن رو دستوراین دوره عرفا سعی می

ن قول خود را به این صورت به پیامبر ؛ همانگونه که محدثارساندند قبل میۀمشایخ دور
آثار این دوره است که بدین  ای از نمونه سلمی»صوفیهطبقات «. ندرساندیا معصومین می

 اول اقوال و الزامات ۀتوان گفت که عرفای طبقبه بیان دیگر می. شکل تدوین یافته است
 بعد اقوال خود را ۀکردند و عرفای طبقخود را به کتاب خدا و سنت نبی اکرم مستند می

 در بیان ها آنیعنی روش . دادندنیز ارجاع میافزون بر این دو منبع به مشایخ پیشین 
شاید این امر به اقتضا و یا تحت تأثیر عصری بود که . حقایق سلوکی بیشتر نقلی بود

ای قائل مردمش عطش فراوانی برای استماع حدیث داشتند و برای آن اهمیت ویژه
ت عرفان طول حیا در  ،این روش که حقایق سلوکی از زبان بزرگان نقل شود. بودند

عرفای قرون بعدی نیز این روش را . شوداسالمی محدود به قرن دوم و سوم نمی
مشایخ . اما به طور نامحسوس تغییری در این روش ایجاد شد، ]١٣[همچنان ادامه دادند

 و الزامات سلوکی هاهای بعدی دوست داشتند که به تحلیل و چرایی دستوردوره
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دادند و در  د که علم ظاهری را با علم باطنی پیوند می فرهیختگانی بودنها آن. بپردازند
هرچند هیچ یک از این دو را برای . دادندعلوم نقلی دل به علوم عقلی نیز می کنار

شروع  به بعد یعنی عصراز قرن چهارم و پنجم . دانستندسلوک عرفانی کافی نمی
. ا این علوم نیز بودشناسی عرفای آشنا ب  تغییر در روشۀ اسالمی، دورۀفلسفشکوفایی 

تردید  بی.]٥٣[کردند برای مشهودات خویش دلیل نیز بیاورندای که عرفا سعی میدوره
 ۀفلسفی برقرار کنیم هرگز نخواهیم توانست به  علّۀاگر نتوانیم بین این دو واقعه رابط

 .شناسی عرفا پی ببریم تغییر در روش
الطیر  حی بن یقظان، رساله. شودنا آغاز مینزدیکی فلسفه به عرفان اسالمی با آثار ابن سی

های کامالً تمثیلی به بیان حقایق   عرفانی اوست که با داستانۀو سالمان و ابسالل سه رسال
ای از عشق نمونه» سالمان و ابسال«شیخ الرئیس در ].  ١٣ـ٧، صص٧[پردازدعرفانی می

این رساله که ]. ٣٦٧، ص٥٦[دکشمجازی غیرعفیف را با زبانی کامالً نمادین به تصویر می
 طوسی در شرح ۀ اصلی آن در دست نیست، به صورت بسیار مختصر در عبارات خواجۀنسخ

در رساله العشق، عشق را برای ذات باری ]. ٣٦٦ـ٣٦٥، صص٤٥[اشارات انعکاس یافته است
ند؛ کتعالی، جواهر عقلی، جواهر بسیط غیرزنده و به طور کلی برای تمام موجودات اثبات می

کند و پرده از پردازد؛ انواع آن را بررسی میمی) انسانی(شناسی عشق مجازی  به ماهیت
وی در نمط نهم اشارات در بیان مقام عارفان چنان بحث ]. ٧٤، ص٨[داردمی آن برۀفلسف
 ]. ٣٦٧ـ٣٥٥، صص٩[ عارفان استۀکند که گویی خود حقیقتاً در زمرمی

این حکیم . رسدالدین سهروردی به کمال می بتأثیر فلسفه بر عرفان با شیخ شها
های رساله. دانداشراقی عقل و برهان را در راه وصول به حقیقت نیازمند عرفان می

 نمادین با زبانی کامالً... و  ،»لغت موران«، »آواز پر جبرئیل«، »عقل سرخ«عرفانی او نظیر 
ع و مشکالت آن طریق  از موانکند؛مخاطب خود را برای یک سفر عرفانی آماده می

گوید و در نهایت چون پیری واصل، ارشاد سالک الی هللا را به عهده سخن می
، »فی حقیقه العشق«یا » مونس العشاق«در  .]٢٣ـ٧، ص٣٧؛ ١٧ـ١، صص٤٠[گیرد می

 وی مانند افالطون ].٨ـ٧، صص٣٨[داند یک پدر میحسن، حزن و عشق را بردارانی از
شیخ اشراق عشق را به  ].٣١٩ ، ص١٥[دهدق نشان میجایگاه حسن را برتر از عش

 آنان ۀکه در این داستان نمایندکوشد معشوقان مجازی را کند که می  تشبیه میمرشدی
بدین جهت کیفیت .  در راه رسیدن به زیبایی و حسن حقیقی راهنمایی کند،زلیخاست

 .کندوصول به عشق حقیقی را برای آنان توصیف می
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. شود و عرفان در آثار سهروردی، عرفان نیز به فلسفه نزدیک می با ادغام فلسفه
 ربط ،به عنوان نمونه. کنندمشایخ صوفیه در آثار خود از اصطالحات فلسفی استفاده می

حادث با قدیم از مسائل غامض فلسفی است که روزبهان بقلی شیرازی در عبهرالعاشقین 
را تنها ربط ) انسانی( وی عشق مجازی .کند که برای آن راه حل عرفانی یابدتالش می

دهد که وی اوالً با مسائلی فلسفی آشنا است این خود نشان می. داندحادث به قدیم می
. های فیلسوفان را نیز با خود داشته است این آشنایی تا حدی بوده که وی دغدغهو ثانیاً

 جوهر و عرض .کنداحمد غزالی نیز در آثار خود از اصطالحات فلسفی استفاده می
د؛ دو گیرهایی از این اصطالحات است که در تبیین ماهیت عشق از آن کمک مینمونه

  ]:٢٠، ص٤٩[بیت زیر گواه این مطلب است
  کردندجوهر و عشق تو  عرضجانم             چون آب و گل مرا مصور کردند 

 ـردندعشـق من و حسن تو برابر ک کردند         تقدیر و قضا قلم چو تر می
. الدین ابن عربی تبلور یافته استاوج نزدیکی عرفان به فلسفه در آثار محی

.  اینک در آثار او مطمح نظر عارف نیز گشت،شناسی که پیشتر کار فیلسوف بود هستی
بود و اینک در آثار او اولین ) عرفان عملی( قوس صعود ۀپیش از او عشق آخرین درج

الدین  پژوهان محی اتفاق کثیری از عرفان ا آنکه بهب]. ٣٢، ص٥١[ قوس نزول استۀمرتب
اما برخی با توجه به کاربرد اصطالحات ، ]١٨٦، ص٥٤[ اصحاب فلسفه نیستۀدر زمر

فلسفی در آثارش و نیز با توسعه دادن در معنای فلسفه، شیخ اکبر را از جمله فیلسوفان 
تبری جسته )  شکاکان(= عارفی که به ظاهر از فیلسوفان ].١٤٦، ص٤٨[اندقرار داده

 . کند برای فهم آثارش مخاطبانش را مجبور به فراگیری فلسفه می،]٣٢، ص١٠ [است
هر آنچه پیشتر گفته شد، تمهیدی برای بیان این مطلب است که با نزدیکی فلسفه به 

شناسی  گویی با ماهیت. شودتر میعرفان و عرفان به فلسفه، ردپای عشق مجازی پررنگ
 آن در عرفان، راه برای ۀها، کارکردها در فلسفه و تجرب بررسی آثار، نشانهعشق مجازی و

عرفا دیگر تضادی بین مجاز و . شودورود چنین عنصری به ساحت قدسی عرفان باز می
ای نایل دیدند و اگر در مسیر سیر عرفانی خود نتوانسته بودند به چنین تجربهحقیقت نمی

ین عنصری بپردازند، اینک به مدد آشنایی با آثار فیلسوفان آیند تا در اثر آن به انکار چن
ای دست حال دیگر عارفانی که خود به چنین تجربه. کنندحداقل آن را دیگر انکار نمی

ها، و شناسی، بیان علل، نشانه یافتند، با مدد اصطالحات فلسفی به سهولت از طریق ماهیت
 .رساندنداری میای یآثار آن، دیگران را در فهم چنین تجربه
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 تمثیلی و نمادین بودن عشق مجازی از عشق حقیقی. ٥ـ١ـ٣
های بارز متون  از ویژگی،اندهایی که در غیر معانی حقیقیشان به کار رفتهانعکاس واژه

کارگیری زبان سمبلیک و نمادین افزون بر  اهل کشف و شهود با به. عرفان اسالمی است
چنین  نمودند تا این تالش می،کردندگرایان پنهان می س حاینکه حقایق عوالم باال را بر

با این توصیف کتمان اسرار عالم باال . دست شرور اهل ظاهر را از دامان خود کوتاه کنند
 مطرود شیخ خود ،لغزیداز الزمات سلوکی بود که اگر پای سالکی در این مورد می

 .]٩ـ٨صص ،٣٩[ماندمیت و چند صباحی از سیر و سلوک بازگش می
بدین ترتیب لزوم کتمان اسرار طریقت از یک سو و لزوم راهنمایی مبتدیان از سوی 

آن داشته که با تکیه بر قراینی که بین خود معهود و بر غیر   اهل سلوک را بر،دیگر
بدین ترتیب . نامفهوم است در بیان مکاشفات به شکل نمادین و رمزگونه سخن بگویند

فت که برخی  ادین و رمزی در بستر عرفان اسالمی شکل گرای از اصطالحات نممجموعه
 عرفا، برخی ۀبا تکیه بر این سیر. گشایی چنین اصطالحاتی بپردازندرا واداشت تا به رمز

 ظهور عشق مجازی در عرفان اسالمی را در  نمادین و تمثیلی بودن زبان عارفان ۀفلسف
 ها آنه عباراتی که مضمون اصلی کنند کگونه حکم می کنند و اینجو میو اسالمی جست

 به عشق ها آن ۀ نمادین بوده و برگشت هم کامالً،عشق عارف به معشوق زمینی است
 در ، عشق مجازی عارفان بودۀدهند با این توصیف ظهور عباراتی که نشان. ربانی است

خال و ابروی معشوقان مجازی جای . شودگردانی، تبدیل به عشق ربانی می رمزۀآیین
ای از اوصاف دهند و لب و لعل یار زمینی کنایه را به جمال جمیل محبوب ازلی میخود

گشایی ن نمونه شیخ محمود شبستری در رمزبه عنوا. شوندفعلی معشوق آسمانی می
 ]: ٩٩ ص،٤١:[نویسد خط و خال معشوق مجازی میخود از عشق مجازی در معنای رخ و 

 مراد از خط جناب کبریایی است      مظهر حسـن خدایی است رخ اینجا        
 که اصل مرکز و دور محیط است     ی خال بسیط است  بر آن رخ نقطه      ...

مراد به رخ مظهر است و «: نویسدالدین علی ترکه می در شرح دو بیت اخیر صائن
مالی رومی نیز در دفتر اول مثنوی ]. ٢٠٤ـ٢٠٣، صص٢[»مراد به خال ذات مطلق است

؛ حکایت عشق پادشاه به کنیزک زیبا  زند به آفرینش یک داستان تمثیلی میخود دست
، ٣٢[ نیز تفسیرها و تأویالت مختلفی در بین شارحان مثنوی داشته است] ٤٠، ص٢٢[

 داستانی از عشق مجازی ، قصص مثنوی استۀ سرسلسلچهبه هر تقدیر آن ].٤٨ـ٤٧صص
دانند که موالنا از طریق آن و نمادین میاست که شارحان باالتفاق آن را داستان رمزین 
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سرایی تنها نبوده  موالنا در این داستان. خواسته سری از اسرار سلوک عرفانی را بگشاید
وفور در آثارش از عشق مجازی به شکل تمثیلی و نمادین بهره برده  عطار نیز به. است
 عشقی است که ای از یک داستاننمونه» منطق الطیر«حکایت شیخ صنعانش در . است

کند تا با زبانی رمزی عطار کوشش می. کندمضامین عالی عرفانی را در خود منعکس می
برداری از داستان یک عشق مجازی، موانع و قواطع سلوک عرفانی را به تصویر  با پرده
داستانی که . گذارد آنجا که عشق پیر پارسایی را به دختر ترسایی به نمایش می؛کشد

داستانی که ]. ١٧٩، ص٥٨[ فاوست اثر گوته داردۀد اندک به اسطورشباهتی هر چن
خیال و واقعیت، عشق و عرفان را چنان به هم تنیده است که مرزی بین اسطوره و عقل 

ناچار بین عشق مجازی و عشق ربانی  با این توصیف باید گفت به. ماندباقی نمی
افزون بر اینکه . ی دیگری پی بردهایی باید باشد که بتوان از لفظ یکی به معنامناسبت

ای تفسیر شده است که قابل انطباق با هر دو در برخی از آثار عرفانی عشق به گونه
بنابراین اگر عارفی نتوانسته باشد عشق مجازی را تجربه . صورت انسانی و ربانی است

ی  پرسش اساسی آن است که از کجا توانسته است به مشابهت عشق انسانی و ربان،کند
رسد این حکم که به نظر می.  عشق ربانی کندۀحکم کند تا از الفاظ عشق مجازی اراد

گوید در هر متن عرفانی که سخن از عشق مجازی است، مراد از آن عشق ربانی است می
ای در کار نباشد  صحیح است نه به صورت مطلق، زیرا اگر قرینهۀجزئی ۀبه شکل موجب

توان  تنها به صورت ظنی می، عشق حقیقی حمل شودتا الفاظ عشق مجازی با آن به
 و اگر گفته شود که قرینه همان صاحب رد که مراد از آن، عشق ربانی استحکم ک

تواند در بیان عشق پس نمی، سخن است و چون این الفاظ از زبان عارفان ربانی است
وانند عشق تپاسخ آن است که پیشتر ثابت شد که عارفان ربانی نیز میمجازی باشد؛ 

شود که تنها احتمال این داده شود  همین امکان تجربه، سبب می.مجازی را تجربه کنند
 . توان حکم قطعی صادر کرددر نتیجه نمی. که مراد متکلم، عشق ربانی است

 عشق ۀتوان گفت اگر عباراتی که دربارزیرا میحکم اخیر نیز قابل مناقشه است؛ 
 ،آید عارفی که باید مرشد باشد الزم می،ق ربانی نباشد قابل تأویل به عش،مجازی است

اند و این میل  شهوت حیوانیۀ زیرا الفاظ عشق مجازی برانگیزانند؛خود رهزنی کند
بزرگترین مانع در سلوک عرفانی است و از سوی دیگر با توجه به اینکه ادبیات عرفانی 

ن چنین الفاظی عشق  اگر مقصود عارف از بیا؛متأخر مشحون از عشق مجازی است
 .آید ماهیت عرفان اسالمی منقلب شده باشد الزم می،ربانی نباشد



 ١٥٧    عرفان اسالمیچیستی و چرایی عشق مجازی در: عشق مجازی

 کلیه گفته شود که مراد از ۀآید که به شکل سالباشکال مذکور، زمانی به وجود می
 این حکم به صورت به نظر می رسد. عشق مجازی در عرفان اسالمی عشق ربانی نیست

جا که از عشق  مقصود عارف هر گونه نیست که یعنی این جزئیه صحیح باشد؛ ۀسالب
، عشق ربانی باشد و از سوی دیگر، زمانی انقالب در ماهیت عرفان گویدمیمجازی سخن 

 با شناخت قطعاً. آید که ماهیت عشق مجازی را نشناخته باشیماسالمی به وجود می
ا ما را وا دارد ماهیت عشق انسانی، دیگر تضادی بین عشق انسانی و ربانی نخواهد بود ت

 . هایی حکم دهیمکه برای رفع آن به تمثیلی یا نمادین بودن چنین عشق
 

 نتیجه
ای از عشق تواند تجربهبراساس تتبع تاریخی، سالک در هر مرحله از سلوک عرفانی می

 آن در هر مرحله از سلوک عرفانی متفاوت و ۀفلسفالبته ماهیت و . مجازی داشته باشد
افزون برآن، اینکه تا پیش از ابن عربی دیدگاه . حل پیشین و پسین استمتغایر از مرا

یعنی عشق مجازی به سبب  ، عشق مجازی کارکردگرایانه استۀفلسفغالب به 
تواند پلی برای رسیدن به عشق حقیقی کارکردهای ایجابی که در عرفان عملی دارد می

ضات سبب شود و این ریا سبب ریاضات نفسانی میعشق مجازی ،بر این اساس. باشد
د؛ بدین ترتیب عشق انسانی سبب ورود گردلهامات ربانی میلطافت درون، مکاشفات و ا

در اوایل سلوک عرفانی، عشق مجازی آزمونی است که در آن . گرددبه سلوک عرفانی می
در . سنجد؛ شریعتی که شاهراه طریقت استسالک میزان پایبندی خود را به شریعت می

تواند عاملی باشد که سالک را از عالم کثرات به سوی وک عرفانی این عشق میاواسط سل
 عشق انسانی برای عارف واصل که به مقام ۀتجربدر این میان . کشاندعالم وحدت می

های سوزان عشق ربانی و سکر الجمعی رسیده است سبب فروکش شدن شعله جمع
. یابد عارف از  مقام فنا به بقا راه شودگونه عشق مجازی سبب میحاصل از آن است؛ این

تواند عشق مجازی عارف واصل را با اغماض از مورد اخیر، دیدگاه کارکردگرایانه نمی
معناست و اصالً جای تبیین کند؛ چرا که طریقیت چنین عشقی برای عارف واصل بی

صل را توجیه توان با آن عشق انسانی عارف وابنابراین بهترین مبنایی که می. ظهور ندارد
از منظر کارکردگرایانه، عشق مجازی ماهیتی ابزارگونه . کرد دیدگاه وحدت وجودی است

دارد و طریقیت این عشق برای عشق ربانی به صورت امکانی است؛ از این نظر چه بسا 
اما از دیدگاه وحدت وجودی که . شوندهای مجازی که به عشق ربانی منتهی نمیعشق
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 عشق انسانی به ۀتجربشود، سالک به محض نفسه لحاظ میعشق مجازی درآن فی 
 . عشق ربانی رسیده است و تنها باید نقص معرفتی خود را کامل کند
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