
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
  
  
  
  
  

  1389 بهار و تابستان، هفتم، شمارۀ چهارم، سال پژوهشنامۀ ادیاننامۀ تخصصیِ  نیمسال     
  
 

  1بینی ابن عربیرابطۀ عشق الهی و ارزش زندگی بر اساس جهان
                                   2زادهسادات کسایی                                                                       مهدیه

mahdieh@kasaeizadeh.com  
  چکیده

د معطوف کرده است و در بحران معنوی یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خو
» معنای زندگی«شناسانه، فلسفی و کالمی قرار دارد، موضوع نامروزی او مورد تحلیل روا

یکی از سه مفهوم مورد نظر از این اصطالح است که همچون سایر » ارزش زندگی«. است
در . گیردقرار میگرا مورد تحلیل فلسفی گرا و فراطبیعتمفاهیم آن در دو دیدگاه طبیعت
شود، رابطه میان ارزش زندگی انسان و گرا محسوب مینگاه خدامحور که فراطبیعت

این نوشتار، رابطۀ . قابل بررسی است» عشق الهی«خداوند در محورهای مختلف از جمله، 
کند و آن را درآثار بین خدا و ارزش زندگی را با اختصاص به این موضوع بررسی می

های این عارف نامی دربارۀ عشق الهی را دیدگاهگیرد تا در پایان، بی پی میعرفانی ابن عر
بر اساس آن دسته از محورهای تحلیل غربی از معنای زندگی که ناظر بر ارزش زندگی 

داند، رابطۀ عاشقانه دار عشق خداوند میابن عربی که آفرینش را وام. است، استخراج کند
کند که سطح اول ارزش زندگی را به عام و خاص مطرح میمیان او و بنده را در دو سطح 

رساند و سطح دوم احساس معناداری زندگی را در تفسیری ارزشی از آن  قوام اثبات می
های مختلفی دارد که آید که عشق جلوههمچنین، در ضمن بررسی به دست می. بخشدمی

معنا بخشی به زندگی، سهم به تواند در  منشأ همۀ آنها خداوند است و هر یک از آنها می
  .سزایی داشته باشد

  
  هاکلید واژه

  گرایی، عشق، منازله، عشق الهیگرایی، فراطبیعتمعنای زندگی، ارزش زندگی، طبیعت
  

                                                           
 .25/6/89:  ؛ تاریخ تصویب17/5/89: تاریخ وصول. 1

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران اسالمیدانشجوی دکتری عرفان. 2
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   ،کنممن از دین عشق پیروی می«
  ».سپاهیان عشق به هر سو رو کنند، عشق، دین و ایمان من است] و[

  ابن عربی
  مقدمه

ای برای عموم ابناء بشر است که حل آن، ادامۀ حیات آنها ، مسئله»زندگیمعنای «پرسش از 
زیرا چنان که هایدگر متذکر شده است، . کندرا توجیه و کیفیت زیستن آنها را تعیین می

ترین دغدغۀ او این   و اساسی1»انسان تنها موجودی است که وجودش برای او مسئله است«
راه رسیدن به مطلوب کدام ] و[رود؟ به سوی کجا میکیست؟ از کجا آمده است؟ «است که 
  .2»است؟

قابل » ارزش زندگی«ای از جمله، مفهوم گانه، در مفاهیم سه»معنای زندگی«موضوع 
-بررسی است که در چارچوب آراء مختلف خدامحور و غیر آن، تفاسیر مختلفی را بر می

نسان در جوامع مدرن، توجه به ارکان و اما بنا بر احوال ذهنی، روانی و اخالقی کنونی ا. تابد
-های زندگی خدامحور و آرائی که در صدد تبیین آن است، نیازی عمومی به نظر میارزش

  .های موجود را جبران کندرود بتواند کاستیرسد که انتظار می
تا زمانی که آدمیان به خدایی «گوید، ژان پل سارتر، اگزیستانسیالیست ملحد فرانسوی می

جهان که . های اخالقی خویش بدانندتوانستند او را خاستگاه آرماننی باور داشتند، میآسما
مخلوق و تحت حاکمیت خدایی پدروار بود، برای آدمی مسکنی مألوف، گرم و صمیمی 

] و... [اما اکنون با ناپدید شدن خداوند از آسمان وضع به کلی دگرگون شده است . ... بود
کند، چیزی جز بنابراین، جهانی که ما را احاطه می. خود ما هستندهای ما مجعوالت آرمان

-ما در جهانی زندگی نمی. این جهان، جهانی مرده است. یک تهیای عظیم روحانی نیست

  3.»تفاوت استها کامال بیاین جهان در مورد این ارزش. های ما باشدکنیم که حامی ارزش

                                                           
 .60، ص1386، 1، سال پنجم، شنامه حکمت، »معنای معنای زندگی«علیزمانی، امیرعباس، :  به نقل از.1

 .همان. 2

 ،1382 ،30-29، ش نقد و نظر، ترجمۀ اعظم پویا،»معنایی معنایی هستدر بی«تی، . استیس، والتر. 3
 .110-109صص
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رزش زندگی، اهمیت به سزایی دارد و در نوشتار به این ترتیب، یافتن رابطۀ میان خدا و ا
به (حاضر که بررسی این رابطه را بر محور عشق محدود کرده است، در آراء ابن عربی 

در دو ) محور استبینی او خدامحور و رویکرد او به زندگی، عشقعنوان عارفی که جهان
سازی و در زمینه» دارابطۀ عاشقانۀ انسان و خ«و » تفسیر ارزشی از معنای زندگی«بخش 
  .  شوددنبال می» عشق الهی و ارزش زندگی«بخش 
  

  تفسیر ارزشی از معنای زندگی . 1
حداقل در » معنای زندگی«های فلسفی، کالمی و روانشناختی از زندگی، اصطالح در تحلیل

شناخت این معنا، . است» ارزش زندگی«رود که یکی از آنها سه مفهوم مختلف به کار می
و مراد از معناداری و معنایابی منسوب به آن است و » زندگی«لزم آشنایی با مفهوم مست

های آن را در بررسی آثار های متنوع موجود، تأمل در مؤلفهبررسی جایگاه آن در میان نظریه
-کسی چون ابن عربی که نظر مستقیمی دربارۀ معنای زندگی ارائه نکرده است، مقدور می

  .سازد
و جایگاه فلسفی آن، در چهار مبحث پیش رو که » ارزش زندگی«طالعۀ از این رو، م

  :شوداست، دنبال می» معنای زندگی«هایی به موضوع دریچه
  

  مسئلۀ معنای زندگی. 1. 1
رسد همۀ کسانی که خواهان زندگی معقول و معنادار هستند، در برابر مجموعه به نظر می

است و با » معنای زندگی«گرو پاسخ به پرسش سؤاالتی قرار دارند که پاسخ به آنها در 
این سؤاالت ناظر بر . رود که بتواند مقصود آنها را تامین کندبینانه انتظار مینگاهی خوش

 بودن آن، چرایی رنج زیستن، غایت زندگی ابزاریمقصود زندگی، ارزش زندگی و ذاتی یا 
 1.است... و 

اولویت دارد، تبیین مفهوم زندگی و ها اما آنچه نسبت به جستجوی پاسخ این پرسش
اگر ما زندگی انسان را امری تک ساحتی، غریزی و «. منظور از معنای منتسب به آن است

                                                           
 .60علیزمانی، ص :  نک.1
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خالی از اراده و شعور و آگاهی و انتخاب در نظر بگیریم و آن را صرفا در سطح زندگی 
- می1.»گرددمعنا میشناختی تنزل دهیم، در این صورت، پرسش از معنای زندگی بیزیست

ای از تجربیات، تفکرات، برنامه ها،  شبکه» زندگی« ، »معنای زندگی«توان گفت در بحث از 
است که به یکدیگر ... ها و ها، روابط اجتماعی، پیش فرضبینیاعمال، خاطرات، پیش

شود و بر اند و با نوعی خودآگاهی که مشتمل بر سرشتی هنجاری است، اداره میوابسته
  2.گیردکند، شکل میحی که فرد برای زندگی خود ترسیم میمبنای طر

همچنین، باید توجه داشت که در طرح پرسش دربارۀ معنای زندگی، الزم است کل 
توان از لحاظ شود؛ زیرا بدون پرسش از هستی، نمی» جهان هستی«زندگی انسان در متن 

ماهیت این عالم که «: پرسیدبه این ترتیب، باید . معنای هستی و حیات انسان پرده برداشت
یابیم، چیست؟ باالتر از همه، آیا ماهیت کنیم و خود را جزئی از آن میما در آن زندگی می

  3؟»تفاوت استشود، مهرآمیز، خصمانه یا بیها مربوط میجا که به ما انسانغایی آن تا آن
برای این که . ستدان) هرمنوتیک(توان آن را مفهومی تاویلیمعناداری چیزی است که می

. چیزی توسط کسی معنادار شود، آن فرد باید آن را به روش خاصی تفسیر و یا تاویل کند
کلمات مربوط به مراسم ازدواج معنادار هستند؛ زیرا به عنوان رد و بدل کردن قول و قرارها 

ی ورزش کردن در باشگاه معنادار است؛ زیرا به جای آن که حرکات فیزیک. شوندتفسیر می
شود که برای بهبود بخشیدن به سالمت قلبی ای دیده میبی هدفی باشد، به عنوان برنامه

عروقی طراحی شده است و دادن یک دسته گل به دست فرد دیگر معنادار است؛ زیرا به 
به » معنا« به همین ترتیب، در هنگام اسناد  4.شودقصد ابراز عالقه و احساسات انجام می

  . رویمها، جمالت و کلمات است، فراتر میولیۀ آن که مستند به واژهزندگی، از معنای ا
  

  

                                                           
 . 63 همان، ص.1

2. Adams, E. M, "The Meaning of Life", International Journal for Philosophy of 
Religion, Vol.51, No.2, Apr., 2002, p.77  

 .92، ص1382سرا، ، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، قصیدهبعد پنجم هیک، جان، .3
4. Cottingham, John, On The Meaning of Life, London, Routledge, 2003, pp.21-

22 
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  تقریرهای معناشناختی از معنای زندگی. 2. 1
گران معنای زندگی، نظریات خود در باب این موضوع را بر مبنای سه اندیشمندان و تحلیل

یت زندگی  ارزش و اهم-2 هدف و غایت زندگی -1: کنندتفسیر متفاوت از آن اظهار می
   فایده و کارکرد زندگی-3

توان جایگاه هر سۀ این مفاهیم و مصادیق آنها را در بحث از معنای زندگی اگرچه می
-برای مثال، اظهار می. گردداثبات کرد، گاه تنها یکی از آنها معادل معنای زندگی لحاظ می

 برای معنادار کردن ]به عبارت دیگر[زندگی برای معناداری باید هدفمند باشد یا «: شود
 1.»زندگی، باید غایات ارزشمند را دنبال کرد

مراد از هدف، امری است که موجود صاحب علم و اراده، در هر یک از کارهای 
ای که در جهان هستی دهد و در یکایک تغییرات عالمانه و عامدانهای که انجام میآگاهانه

ین هدفی در درون خود شخص است و به چن. کند، رسیدن به آن را در نظر داردایجاد می
اما در صورتی که هدف در خارج از وجود . گیردنام می» هدف خودبنیاد«همین جهت، 

اگر بخواهیم به زندگی، هدفی . شودنامیده می» هدف خارجی«چیزی یا کسی باشد، 
اده ای دارای علم و ارخارجی نسبت دهیم، باید قائل به این باشیم که زندگی پدیدآورنده

این هدف، هدف خودبنیاد پدیدآورندۀ زندگی . دارد که آن را برای هدفی پدید آورده است
البته، حتی الهیون که به وجود چنین هدفی باور دارند، . و هدف خارجی خود زندگی است

هدف « از سوی دیگر، در صورتی که مراد از 2.در چیستی آن دچار اختالف نظر هستند
هر شخصی برای زندگی خود قائل است، معنای زندگی، امری ، هدفی باشد که »زندگی

  3.نسبی خواهد بود
. شود، ارزش و اهمیت زندگی استاخذ می» معنای زندگی«معنای دیگری که از عبارت 

» زندگی به منزلۀ یک کل«یا » کل زندگی«از این منظر، سؤال یا بحث معنای زندگی ناظر به 

                                                           
1. Hepburn, R.W., "Questions about the Meaning of Life", Religious Studies, 

Vol.1, No.2, Apr., 1966, p.126. 
 .213-210، صص1385، تهران، نگاه معاصر، مشتاقی و مهجوری ملکیان، مصطفی، .2

 .234 همان، ص.3
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زای زندگی با ارزش و اعتبار آنها در ارتباط با کل است؛ زیرا ارزش و اعتبار مستقل اج
  1.متفاوت است

با تفسیر ارزشی از معنای زندگی، در مواجهه با فرایند زندگی و پس از پرسش از ارزش 
شود که آیا زندگی ارزش ذاتی دارد یا ارزش ابزاری و آیا در اهمیت و زیستن، سؤال می
شود و  کیفیات خاصی است که بر آن عارض میدار امور دیگر و کیفیت یاارزش خود، وام

  یا به خودی خود ارزشمند است؟ 
 اما 2.این عقیده که زندگی دارای ارزش ذاتی است، تنها به افراد مذهبی اختصاص ندارد

 دارای -1: زندگی انسان تنها در صورتی معنادار است که «. تر استتحلیل دینی آن آسان
، سراسر )خداوند(کند  و منظور کسی که آن را هدایت میمقصود  -2ارزش ذاتی باشد و 

بر این ادعا هستند که ) یهودیت، مسیحیت و اسالم(سه دین بزرگ توحیدی . خیر باشد
رضایت از شرط اول با خلقت انسان به صورت و مانند خداوندی که خیر مطلق است، 

ایت از شرط دوم با ترکیب توانند استدالل کنند که رضپیروان این ادیان می. شودتضمین می
انگیزی را که در دهد چگونه خداوند شر دهشتکه نشان می(شناسانه ای رستگاریعقیده

که برای پیشگیری (و عقیدۀ زندگی پس از مرگ ) کندنماید، مغلوب میاین زندگی رخ می
نت ، ضما)ناپذیری در نظر گرفته شده استانگیز بطالناز سر بر آوردن هرگونه شر دهشت

 3.»شودمی

حداقل اهمیت شناسایی ذاتی یا ابزاری بودن ارزش زندگی در این است که بتوانیم 
زیرا به نقل کسی که ارزش ابزاری . ها و اعمال خود در زندگی را دریابیمارزش انتخاب

اگر زندگی ما صرفا دارای ارزشی ابزاری برای موجودی اعلی بود «کند، زندگی را نفی می
ها و اعمال ما به ای مقاصد خود آفریده بود، سخت بود که ببینیم چگونه انتخابکه ما را بر
  4.»توانست در این شرایط، معنای اخالقی اصیلی داشته باشدترین امیالمان میدنبال عمیق

                                                           
 .70 علیزمانی، ص.1

2. Quinn, Philip L., "How Christianity Secures Life’s Meanings", The Meaning of 
Life in the World Religions, Runzo and Martin (eds.), Oxford, One world 
publication, 2000, p.54. 

3. Ibid, p.57. 
4. Cottingham, John, The Spiritual Dimension, New York, Cambridge University 

Press, pp.51-52. 
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رسد جایی تواند در سنجش ارزش زندگی دخیل باشد؛ اما به نظر میعوامل متعددی می
شود، وارد حوزۀ معنایی فایده یا د و زیان آن ارزیابی میکه ارزش زندگی با محاسبۀ سو

شود عموما هر چه موانعی که طبیعت یا دیگران بر سر راه گفته می. ایمکارکرد زندگی شده
چیز تری از زندگی پیش رو نهد، همهانداز ناامیدکنندهتر باشد و چشمدهند، بزرگما قرار می

 1.ن، رابطۀ مستقیمی میان فایده و انتظار نتیجه وجود داردشود و بنابرایتر دیده میفایدهبی
شود، اسطورۀ فایده بودن زندگی از آن استفاده میمثال مشهوری که برای اثبات بی

کند، سیسیفوس چنان که آلبر کامو افسانۀ این زندگی را روایت می. زندگی سیسیفوس است
شود و در  تخته سنگی از دامنۀ کوه میگنهکاری است که به امر خدایان محکوم به باال بردن

به این . گیردهر صعودی، با فرو غلتیدن آن به پایین مواجه شده، این تالش را از سر می
معنا فایده بودن، بیای است که به لحاظ بیترتیب، زندگی او ماالمال از رنج تکرار بیهوده

-ن زندگی را مورد مداقه قرار میریچارد تیلور با افزودن دو مؤلفه امکان معناداری ای. است

های متعددی را بر سر کوه فرض اول او این است که سیسیفوس بتواند تخته سنگ. دهد
تیلور در ارزیابی .  همه تالش استکشاند و از آن معبدی بسازد که وجود آن، مؤید فایدۀ آن

ند توارسد که وجود یک غایت در صورتی میوضعیت توصیف شده به این نتیجه می
متضمن فایدۀ زندگی باشد که دوام داشته باشد؛ اما حتی اگر دوام آن نیز ممکن باشد، 

در فرض دوم، . کندماللت ناشی از این تداوم و یکنواختی آن، این فایده را خنثی می
یابد که ای دست میسیسیفوس مشمول رحم و شفقت خدایان شده، از سوی آنها به غریزه

به این ترتیب، او به نحوی غیر . کنده آن محکوم است را ایجاد میدر او شوق انجام آنچه ب
دهد که عاقالنه و غیر استداللی از وضعیت موجود احساس رضایت دارد و این نشان می
گیرد و از فایدۀ زندگی چیزی جز خود زندگی نیست و معنای زندگی از درون نشأت می

  2.شودبیرون ارزانی نمی
  

                                                           
، 1382، 30-29، ش نقد و نظر، ترجمۀ مصطفی ملکیان، »حقیقت، جعل و معنای زندگی« ویگینز، دیوید، .1

 .51ص 

 .48-44، صص  همان.2
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  ی زندگیجعل و کشف معنا. 3. 1
پیش از مطالعۀ اظهارات مربوط به جعل و کشف معنای زندگی باید توجه داشت که پرسش 

 )2 پرسش از معناداری جهان هستی )1: از معنای زندگی در سه سطح قابل طرح است
   1. پرسش از زندگی خاص یک فرد)3پرسش از زندگی در معنای عام خود 

پردازان معنای زندگی، که به این سه سطح بر اساس دیدگاه گرت تامسون، از نظریه 
آیا «پرسش از معنای زندگی توجه کرده است، دو روش مختلف برای پاسخ به پرسش 

وجود دارد که می تواند مربوط به نتیجۀ عملی روش زندگی ما » زندگی معنادار است؟
  :باشد
 معنادار بودن اما.  زندگی معنادار است و معناداری آن وابسته به نحوۀ زندگی نیست-1

بر مبنای این دیدگاه، زندگی . شودزندگی به خودی خود موجب احساس معناداری نمی
صرف نظر از چگونه زیستن معنادار است و در عمل باید معناداری آن را درک کرد و 

  .پذیرفت
تواند در حقیقت بی معنا باشد؛ اما امکان تغییر آن به زندگی معنادار وجود  زندگی می-2
  .ددار

بر اساس این دو نظریه، این گزارش که کسی به معنای زندگی خود دست یافته است، 
 او چنان -2.  او به کشف معنای زندگی رسیده است-1: تابددو برداشت مختلف را بر می

عملکرد خود در زندگی را تغییر داده است که به معنایی که زندگی وی پیش از این فاقد آن 
معنایی زندگی هر فرد نیز در بر دارندۀ بنابراین، اعالم  بی. ه استبوده است، دست یافت

-معنا و هم به احساس بیتواند به زندگی بیابهامی ناشی از این است که این اِخبار هم می

 2.معنایی زندگی اطالق شود
شمارند، معنای مورد نظر را که کسانی که معنای زندگی را امری ذاتی برای زندگی بر می

دانند و قائل به ی زندگی در مفهوم عام است، وابسته به معناداری ذات عالم هستی میمعنا

                                                           
1. Thomson, Garrett, On the Meaning of Life, Melbourne, Wadsworth, 2003, 

p.10. 
2. Ibid, p.11. 
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توانیم با ما نمی«شود که برای مثال، این نظر چنین تشریح می 1.امکان کشف این معنا هستند
ها را شناسایی کنیم و البته توانیم ارزش آنانتخاب خود، به اشیا ارزش ببخشیم؛ اما می

این یک ارزیابی .  این تشخیص دچار اشتباه شویم و به اشتباه خود پی بریمممکن است در
زیرا شاید چیزی وجود نداشته باشد که بتوان گفت به طور ذاتی . است؛ نه انتخابی اختیاری

-ارزشمند است و هیچ چیز نباشد که در صورتی که پوچ به نظر برسد، بتواند در تصمیم

به همین دلیل، ممکن است که ما . یم، به ما کمک کندگیری برای آن که چگونه زندگی کن
اگر بگوییم در . آرزو کنیم زندگی معنایی داشته باشد؛ اما در حقیقت، این طور نباشد
  2.»ایمصورتی که بخواهیم زندگی معنادار باشد، معنادار خواهد بود، گزاف گفته
 برای زندگی باور در حقیقت، مدافعین دیدگاه کشف معنای زندگی، به معنایی خارجی

و تقریر آنها از معنای زندگی ) که ناشی از ارادۀ الهی به عنوان منشأ غایی ارزش است(دارند 
ای دیگر، معنای زندگی را چنان که به عنوان اما در مقابل، عده. بر اساس این باور است

بیینی که از دانند و تکارکرد انتخابها و الزامات خود از درون شکل می دهند، قابل جعل می
فردریش نیچه تصریح کرده است که . دهند، ناظر بر این تفکر استمعنای زندگی ارائه می

انسان در دنیای پساخداباوری باید ارزش را از درون خود تولید کند و برای او این تنها 
شود؛ یعنی سرانجام انسان در اشیا هیچ منشأ قابل دسترس برای همه ارزشها محسوب می

 جز آنچه خود او تحت عنوان علم، هنر، مذهب، عشق و سربلندی به آن بخشیده چیزی به
این مفهوم معنای زندگی، به عنوان معنای درونی که انسان خالق و تولید . است، نمی یابد

  3.کننده آن است، به وضوح نفوذ زیادی بر فرهنگ دوران تجدد و پسا تجدد داشته است
حداقل به غیر از مذهبیان (ز مردم تحصیلکردۀ غربی شود خیل عظیمی اامروزه گفته می

بنابراین، اگر . معتقدند که زندگی یک پدیده تصادفی تکاملی است) ایاالت متحدۀ آمریکا
کنیم؛ نه های ما معنایی داشته باشد، آن معانی چیزی است که ما به آنها اعطا میزندگی

                                                           
، 1382، 73، ش هامقاالت و بررسی، »معنای زندگی از دیدگاه استیس و هاپ واکر«پویا، اعظم، : نک .1

 .47ص
2. Britton, Karl, Philosophy and the Meaning of life, New York, Cambridge 

University Press, 1969, p.13. 
3. See: Cottingham, 2003, p.12.                                                  
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توانیم چه و اسکار وایلد، ما همگی می از دید نی1.چیزی که آنها از پیش به آن مجهز باشند
همتای خود باشیم و به انتظار این که خود را به شکل بی] زندگی[هنرپیشگانی عالی برای 

بر اساس حکمت متداول مورد نظر، معنای . بدیعی بسازیم، در دستان خود سفالگری شویم
تواند به طرق سازی شده نیست؛ بلکه ساخته شدنی است و هریک از ما میزندگی، پیش

  2.مختلفی آن را بسازد
-معنای درون(توان میان هدف خودبنیاد خود اما به دور از این تفکر پروتاگوراسی، می

به عنوان کسی که این ) زادمعنای برون(کننده و هدف خودبنیاد خالق به عنوان زیست) زاد
 زندگی فردی، وجوی معنایگذارد، تفکیک قائل شد و در جستزیستن را در اختیار می
ای میان معنای عام و فردی توان با اثبات یا فرض رابطه یعنی می3.نظر بر جعل معنا داشت

کشف معنای عام زندگی تاکید و با جعل آن در زندگی فردی موافقت کرد و یا  زندگی، بر
با اثبات یا فرض استقالل معنای زندگی فردی از معنای عام زندگی یا نفی معناداری زندگی 

  .در مفهوم عام، دستیابی به معنای زندگی خود را منحصر در جعل آن دانست
عمومی دربارۀ معنای زندگی  موضوع بسیار مهمی شود که پرسش بر این مبنا، اظهار می

های ای منفی برسیم، مانع جستجوی معنا در زندگیاست؛ زیرا اگر در مورد آن به نتیجه
ه معنایی عمومی برای زندگی وجود داشته باشد، بر مان خواهد شد؛ اما در صورتی کفردی

همچنین، تصویری کلی از  4.مبنای آن زندگی های فردی بامعنایی را تعریف خواهیم کرد
تواند بینش با ارزشی به ما ببخشد که بر اساس آن دریابیم چگونه باید  جهان هستی می

باید زندگی کنیم را در اختیار زیرا ارتباط میان آنچه هستیم و این که چگونه . زندگی کنیم
این یک اصل است که فهم معنای زندگی باید در عمل داللت بر راهی داشته . می گذارد

  5.باشد که ما زندگی خود را به آن هدایت کنیم
  

                                                           
1. Eagleton, Terry, The Meaning of Life, New York, Oxford University, 2007, 

p.53. 
2. Ibid, p.55. 

 .221ملکیان، ص : نک .3
4. Adams, p. 78. 
5. Thomson, p.10. 
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  های مبتنی بر جعل معنای زندگیدیدگاه. 4. 1
های کوشش برای ثبت و ضبط ساختار بنیادی یک زندگی معنادار موجب طرح نظریه

-گرایانه و فراطبیعتتوان آنها را حداقل بر اساس رویکرد طبیعتمتعددی شده است که می

هایی از دار بیان معناداری زندگی نیستند؛ اما تحلیلها عهدهاین نظریه. گرایانه تفکیک کرد
 1.دهندکند، به دست میآنچه زندگی را با معنا می

ن که تنها در صورت ارتباط با قلمرویی صرفاً گرایی دیدگاهی است مبنی بر ایفراطبیعت
گرایی، لزوم این شرط برای طرفداران طبیعت. توان زندگی معناداری داشتروحانی می

که (در حقیقت، ممکن است آنها بپذیرند که خدا و روح . کنندمعناداری زندگی را انکار می
یز همچون عواملی طبیعی ن) گرا استهای فراطبیعتاز شروط معناداری زندگی در دیدگاه

توانند در معناداری زندگی نقش داشته باشند؛ اما با ضرورت آن شمارند، میکه خود بر می
های علمی از منظر آنها معناداری زندگی منوط به زیستن متناسب با یافته. موافق نیستند

   2است
حور محض روح م) 2خدامحور محض ) 1: گرا بر سه دسته هستندهای فراطبیعتنظریه

نظریۀ اول بر اساس محوریت خدا، نظریۀ دوم بر مبنای اعتقاد به . روح محور-خدا) 3
جاودانگی انسان و نظریۀ سوم بر دو محور وجود خدا و اعتقاد به بقای روح شکل گرفته 

  3.است
این نظریه، در صدد . های خدامحور است یکی از مشهورترین نظریه4»نظریۀ هدف الهی«

بخشد و بر مبنای دیدگاه سنتی خدامحور، یک ست که به زندگی معنا میمعرفی چیزی ا
شود حتی اگر گفته می. کندارتباط مناسب با خدا را تحقق بخشیدن به هدف او معرفی می

                                                           
1. Metz, Taddeus, "Recent Work on the Meaning of Life", Ethics, No.112, July 

2002, p.783 
2. Ibid. 
3. Britton, p.21. 
4. God’s Purpose Theories 
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ای قابل قبول دربارۀ تواند نظریهندانیم چگونه هدف الهی را محقق کنیم، این نظریه می
  1.معنای زندگی باشد

نظریۀ دیگری که مدافع نقش عشق الهی در معنا بخشیدن به زندگی است، این نظریه، با 
بخش با چیزهای ، معنا حاصل ارتباطی انسجام»نظریۀ عشق الهی«بر اساس . شودتکمیل می

هر گونه ارتباط با ارزش نامحدود به خودی خود . ارزشمندی است که بیرون خود ما هستند
 ارتباط ما با ارزش نامحدود، با میزان انسجامی که ارزشمند است؛ اما میزان ارزش ناشی از

عشق الهی ذاتاً ارزشمند، نامحدود و به نحو . حاصل آن ارتباط است، متناسب خواهد بود
عشق الهی را به معنای ) اشبه مفهوم دینی(بخش است و عشق بشری حداکثری انسجام

 آن در زندگی، به زندگی معنا هایبنابراین، عشق الهی و جلوه. تاباندواقعی کلمه باز می
  2.بخشدمی) ارزش(

گرا نیز مورد های فراطبیعتگرا و سایر دیدگاههای طبیعتالبته ارزش زندگی در دیدگاه
گیرد؛ اما از آنجا که این نوشتار بر دیدگاهی عرفانی متمرکز است که دو رکن مداقه قرار می

  .شود اشارۀ مقدماتی بسنده میاساسی آن عشق و خدامحوری است، در اینجا به همین
  
   رابطۀ عاشقانۀ انسان و خدا  .2

 و از آنجا که 3شودعشق گوهری است که از نظر بسیاری از عرفا در پی معرفت حاصل می
-این معرفت، در حوزۀ اختصاص آن به خداوند، از منشأ ربوبی و با عنایت الهی در دل می

                                                           
نقد و مهر، ، ترجمۀ محمد سعیدی»تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟آیا هدف خداوند می«متز، تدئوس، . 1

 .155-151، صص1382 ،30-29، ش نظر

 ترجمۀ اعظم پویا، قم، نشر ادیان، معنای زندگی،، »عشق زمینی و معنا در زندگی و دین«رونزو، جوزف، . 2
 .143-142، صص1385

-شود و بدون عشق، معرفت حاصل نمیرسد از نگاه ابن عربی، بدون معرفت، عشق پدیدار نمیبه نظرمی. 3

 اما در عرصۀ عرفان این نظریه هم .)249، ص1374، تهران، نشر مرکز، عشق صوفیانهاری، جالل، ست(گردد 
وجود دارد؛ ولی هیچ معرفتی خالی از ) جنانه(خالی از معرفت ) بهکتی(شک، محبت بی«مطرح است که 

نشگاه ، ترجمۀ سید محمد حسین صالحی، قم، داتفرج در باغ حکمتکاتسینگر، جیمز اس، (» محبت نیست
 .)249، ص1388ادیان و مذاهب، 
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١١٧

اش عامل گردد و عشق ازلی و ابدیعرفی میجوشد، ساقی عشق و معرفت به او، خود او م
از جمله، سخنانی از این دست در اقوال بزرگان عرصۀ . روداین باده نوشی به شمار می

ورزد و عشق ثمرۀ معرفت است؛ زیرا کسی که نشناسد، عشق نمی«عرفان رواج دارد که 
  1.»به ما سابق است بر عشق ما به او] خداوند[عشق 

رویکرد و نظر بر دوام عشق خداوند، ضمن اعالم این که شراب ابن عربی با همین 
ناپذیر خداوند است، آن را واالترین مقام تجلی او برای بندگانی عشق، تجلی دائم و انقطاع

 و در حالی که خود جویای فزونی 2اندکند که به معرفت قلبی او دست یافتهمعرفی می
گوید و این شق و محبت او سپاس می خداوند را برای نیل به مقام ع3معرفت است،

  4.خواندبرخورداری را ناشی از فضل و کرم الهی می
در مکتب جمال، رابطۀ انسان و « و 5شوداو از بزرگان مکتب جمال محسوب می

گرایی و اصالت انسان به اوج خود خداوند عاشقانه است؛ عشقی دوطرفه که در آن، انسان
هایی که در اصالت انسان های غربی و فلسفهتبای که تمامی مکرسد؛ به گونهمی

  6.»رسنداند، در مقابل این دیدگاه، بسیار ابتدایی به نظر میبه وجود آورده) اومانیسم(
ها با داشتن حقوقی اساسی و مساوی در برابر خداوند، از عشق در مکتب جمال، انسان

که (بینی به هستی   جای خوشیابند و بهاو، به عشقی نسبت به همۀ موجودات هستی راه می
رسند که آنها را در مسیر ، به وجودی سرشار از شور محبت می)اوج فلسفۀ غرب است

                                                           
 .35م، ص1957، آلمان، الجاللالجمال و فواتحفوائحالدین کبری، نجم. 1

السایح، احمد عبدالرحیم، (هو التجلی الدائم الذی الینقطع و هو اعلی مقام یتجلی الحق فیه لعباده العارفین . 2
 .)185ق، ص1426، بۀ الثقافۀ الدینیۀمکت، قاهره،  الحکیم الترمذیاسئلۀ ابن عربی علی اجوبۀ

اوراد الدین، ابن عربی، محیی(مرا در درجات معرفت باال ببر !  خداوندایعنی،. ربّ رقنی فی مدارج المعارف. 3
 .)75، ص1389، ترجمۀ محمد خواجوی، تهران، موال، اللیالی و االیام

ما فرطت فی جنب اهللا و ضیعت من حقوق اهللا کل ذلک علی . ...  اهللامحبۀالحمدهللا الذی أجلسنی فی مقام . 4
همۀ اینها در حالی . ...  سپاس پروردگاری را که مرا در مقام محبت الهی نشانیدیعنی،. فذلک الفضل من اهللا

که نه به [است که دربارۀ خداوند کوتاهی و حقوق الهی را تباه کردم؛ پس آن فضل و کرم خداوند بود 
 .)84همان، ص] ( لطف خویش مرا برخوردار کردسبب فرمانبرداری من بلکه به

 .169، ص1380، تهران، طهوری، زیبایی پرستی در عرفان اسالمیپور، علی اکبر، افراسیاب. 5

 .167همان، ص. 6
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شود که زندگی را با معنا و مفهوم برد و موجب میپیش می) مقام قرب الهی(کمال انسانی 
   1.زیبایی در یابند

 از کمال حق عشق، کمالی است که«در چنین رویکردی به خدا، هستی و زندگی، 
 برای آشنایی با ماهیت و کارکرد چنین عشقی در نگاه ابن عربی، ضرورت دارد که 2.»است

های عشق و انواع آن در آثار او مورد شناسایی قرار گیرد و سپس ابتدا مفهوم و ویژگی
  .رابطۀ عاشقانۀ انسان و خدا در راستای کشف نقش آن در زندگی مطالعه شود

  
                     چیستی عشق  . 1. 2

  : گوید می3کند،یاد می» حب«شیخ که به طور عمده از عشق با واژۀ 
که علم ما به ] است[نسبتی ] اما این[خدا منسوب است؛ ] هم به[به انسان و ] هم[عشق، «

آیا . شوداست و حقیقت آن درک نمی) چشیدن(عشق نوعی ذوق . چیستی آن احاطه ندارد
  4.»]که چنین است[د به خدا؛ سوگند به خدا این عجیب نیست؟ سوگن

توان آن ای است که نمیشود که اگرچه عشق لطیفهاز این عبارات او چنین برداشت می
 5.را به طور دقیق تعریف کرد، به وسیلۀ ذوق قابل ادراک است و حقیقت مجهولی نیست

کند، به رج میزیرا در حالی که بر اساس بی حد بودن عشق، آن را از دایرۀ تعریف خا

                                                           
 .168-167همان، صص: نک. 1

 .141، ص 1366، به کوشش هانری کربن و محمد معین، تهران، منوچهری، عبهر العاشقینبقلی شیرازی، . 2

رسد آنچه برد؛ اما صرف نظر از این تخصیص به نظر می عشق را در مقام افراط در محبت به کار میۀاو واژ. 3
ابن : نک(شود  همان عشق در مفهوم عام است که در اینجا به آن توجه میدر نظر دارد محبت ۀاز واژ
 .)323ص ، 2، جالمکیۀالفتوحات عربی، 

   لیس یدری علمنا ما هیبنسبۀ الحب ینسب لالنسان و اهللا      . 4
، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، (    الحب ذوق و ال تدری حقیقته       ألیس ذا عجب و اهللا و اهللا   

 .)320ص

، ترجمۀ سید محمد رادمنش، تهران، جامی، عشق و عرفان از دیدگاه ابن عربیمحمود الغراب، محمود، . 5
 .65، ص1385
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١١٩

داند و البته، همچنان بر نامحدودی این صراحت، شناخت عشق را در گرو چشیدن آن می
  1.ورزدامر چشیدنی تأکید می

داند، در هر یک از آن دو، حکم وی که عقل را دارای دو شأن نظری و پذیرشی می
موقف عقلی کسی که در حال عشق و محبت به « زیرا 2.یابدعشق را متفاوت از دیگری می

کند؛ اما ماند، جز به اندازۀ مقتضای نظر عقلی، از سلطان محبت دریافت نمیخود وفادار می
کسی که در موقف قبول عقل قرار گرفته و نه در جایگاه نظر عقلی، میزان پذیرش او از حق 

  3.»ای است که حق خود را به آن توصیف کرده استبه گونه
در صورتی که شأن نظری عقل مانع از گسترش انوار بنابراین، به عقیدۀ ابن عربی، 

نه تنها از هر حجت و [کند که خورشید عشق نگردد، عشق با تسلط و اقتداری ظهور می
 از این رو، او که خود مقهور سلطان 4.کتمان آن ممکن نیست] تر است، بلکهبرهانی قوی

ن عشق به هر سو رو سپاهیا] و[کنم من از دین عشق پیروی می«: گویدعشق است، می
  5.»کنند، عشق، دین و ایمان من است

  
  انواع عشق. 2. 2

شمارد که هر یک، را برای عشق بر می» هوی«و » عشق«، »ود«، »حب«ابن عربی چهار نام 
 همچنین، از منظر او عشق درجاتی دارد که با عناوین 6.متضمن مفهومی متفاوت است

، عشق »عشق طبیعی«. شوداز هم تفکیک می» یعشق اله«و » عشق روحانی«، »عشق طبیعی«

                                                           
 .111ص، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 1

در اینجا منظور از عقل پذیرشی، عقل با ادراک ذاتی و منظور از عقل نظری، عقل با ( 358همان، ص: نک. 2
 .)ادراک غیر ذاتی است

 .458، ص3، ج1383، تهران، طرح نو، دفتر عقل و آیت عشقابراهیمی دینانی، غالمحسین، . 3

لط آن است؛ بلکه کتمان عشق درست نیست؛ زیرا سلطان کتمان عشق، حجابی دال بر عدم استحکام تس. 4
 .)119 صم،2009، العلمیۀ بیروت، دارالکتب ،الحجبکتابابن عربی، (تر است عشق از هر سلطانی قوی

، ترجمان االشواقالدین، ابن عربی، محیی(أدین بدین الحب أنی توجهت       رکائبه فالحب دینی و ایمانی . 5
 .)57، ص1377، ترجمۀ گل بابا سعیدی، تهران، روزنه، شرح رینولد نیکلسون

 .323ص، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 6
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در این نوع عشق، روح هر یک از عاشق و . عوام و غایت آن، اتحاد در روح حیوانی است
باشد و نهایت آن معشوق، به سبب کامجویی و تحریک شهوت، متعلق به صاحب خود می

ق او و معرفت ، تشبه به معشوق با بر پایی ح»عشق روحانی«اما غایت . در عمل نکاح است
-، عشق خداوند به بنده و عشق بنده به پروردگار خویش می»عشق الهی«به قدرش است و 

 یاد شده و نهایت آن از دو 1»یحبهم و یحبونه«باشد که در قرآن کریم، از آن با عبارات 
بیند و حق نیز به عنوان مظهر او، طرف این است که بنده وجود خود را مظهر حق می

  2.شود که بنده از جهت حدود و مقادیر و اعراض به آن متصف استافی میمتصف به اوص
کوشد؛ کند، در حب روحانی، محب در جهت رضایت محبوب میچنان که شیخ تشریح می

ای ندارد؛ بلکه کند و از خود ارادهاز این حب، برای خود غرض و مقصودی را دنبال نمی
بیعی، محب، محبوب را از آن جهت دوست  اما در حب ط3.ارادۀ او به حکم محبوب است

دارد رسد؛ یعنی محبوب را برای خود دوست میدارد که از جانب او به نعمت و لذتی می
حال، این عشق و . نه برای عین محبوب و عشق به محبوب، تبعی است و اصالت ندارد

 خاصی شود، به صورت طبیعیتواند مانند کهربا نسبت به هرچه به آن جذب میمحبت می
تواند عنصری و بنیادی باشد و تنها به یک تقید نپذیرد و با هر صورتی همراه شود و می

  4.صورت عنصری تعلق یابد
رسد ابن عربی، حب الهی را به لحاظ غرض محب، بر مبنای این توضیحات، به نظر می
که (کند که در حب الهی زیرا چنین تبیین می. داندجمع میان حب طبیعی و روحانی می

، خداوند به ما برای خود و برای ما عشق )گیردعشق خدا به ما و عشق ما به او را در بر می
دوست «: در وجه اول عشق خدا به ما، به استناد اشارات او از جمله این که فرمود. ورزدمی

ها شناساندم؛ تا این که مرا داشتم که شناخته شوم؛ پس خلق کردم خلق را و خود را به آن
ایم تا او را بشناسیم و در وجه دوم، ما در اثر محبت او، اعمالی که ، ما آفریده شده»ختندشنا

                                                           
1 .5 :54. 

 .111ص ، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 2

 .327همان، ص. 3

 .335-334همان، صص. 4
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١٢١

ایم؛ اعمالی که چه بسا موافق میل و مالئم طبع ما نباشد رساند، شناختهما را به سعادت می
   1].تا به این واسطه و بدون شناخت به آن روی آوریم[

ادن غرض به خداوند، به معنای اثبات فقر و در عین حال، باید توجه داشت که نسبت د
هیچ «: کندنیاز او نیست؛ چرا که ابن عربی بر اساس تفکر وحدت وجودی خود تصریح می

محب و محبوبی جز خداوند عز و جل وجود ندارد و در عالم وجود، جز ذات و صفات و 
  2.»افعال حضرت الهیه موجود نیست

 عشق، نسبت میان عشق انسانی و عشق الهی های اساسی در موضوعاما یکی از پرسش
مخلوق برای «: گویداو در این باره می. است) عشق انسان به انسان دیگر و به خداوند(

پس، اگر کسی با عشقی الهی به دیگری عشق ورزد، عشق او، . خداوند مظهر است؛ نه ظاهر
 که خداوند با  منظور از عشق الهی در این گفتار، عشقی است3.»عشق به خداوند است

  4.آفرینش، در وجود مظاهر خویش نهاده است
روزبهان بقلی که دیدگاه او در باب عشق، منطبق بر دیالکتیک عشق ابن عربی است، 

؛ اما معتقد است که چشیدن حالوت عشق 5شماردعشق انسانی را منهاج عشق ربانی بر می
کند؛ فعال خود بر عاشق تجلی میربانی از قدح عشق انسانی زمانی است که خداوند با نور ا

کشاند اما اگر با نور صفات خود ظهور کند، بدون عشق انسانی او را به دامن عشق ربانی می
   7.پوشاند جان او را لباس نوینی از وجد می6و با هر واردی

با وجود این تفاوت رتبه و فرودین بودن عشق انسانی نسبت به عشق الهی، ابن عربی نه 
 عشق انسانی اعتباری ویژه قائل است؛ بلکه عشق عرفانی را ناشی از در هم تنها برای

                                                           
 .327، صالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 1

 .114همان، ص. 2

 .113همان، ص. 3

 »گاه وجود نخواهد یافتگر وجود مخلوق همراه با عشق و محبت تصور نشود، مخلوق هیچا«: ابن عربی. 4
 .)همان(

 .239ستاری، ص: نک. 5

 تجلی الهی بر قلب:  وارد الهی. 6

 .115بقلی شیرازی، ص: نک. 7
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 و در حالی که عشق 1داندآمیختگی عشق جسمانی و حسی با عشق معنوی و روحانی می
) ترجمان االشواقکتاب (الدین اصفهانی او را به سرودن اشعار عاشقانه به نظام، دختر مکین

دیالکتیک عشق انسانی و الهی، به توصیف الهی این اشعار دارد، بعدها بر اساس همین وا می
  2.کنداقدام می

 بلکه 3از نگاه او، نه تنها در عشق انسانی، هر عاشقی در حقیقت، عاشق خداوند است،
، ]ای مقدس از وصال حقبه عنوان جلوه[صورت حسی و جسمانی عشق به جنس مخالف، 

 و 4»تر از نکاح وجود نداردی، وصالی عظیمدر نشئۀ عنصر«: گویدچنان معتبر است که می
 این 5کند، با شرح زیبایی آن،در جایی که عشق روحانی در این صورت طبیعی جلوه می

کند و معتقد است در این حالت، دو بدن به تشبیه می) ال(= انضمام را به انضمام الف و الم 
  6.گرددرسند که کشف نمیرازی می

گشاید، همان است که عشق میان هر عاشق  عشق که خود میترین رموزاما یکی از مهم
داند او عشق را در همۀ مصادیق خود صاحب عزتی می. و معشوقی، مظهر عشق الهی است

که ناشی از نسبت آن با خداوند است و نشانۀ آن را تواضع عاشق و معشوق در برابر 
شق هستند؛ نه مقهور دهد هر دو مقهور عکند که در حقیقت نشان مییکدیگر ذکر می

یکدیگر و یا به عبارت دیگر، هر دو مقهور عزتی هستند که منشأ آن خداوند و یا به عبارت 
  :تر، عشق الهی استدقیق
عشق، به واسطۀ نسبت خود با خداوند و وصف خداوند به آن، به عزت متصف است «

] عشق[ی میان طرفین و در اثر نسبتی که با عزت دارد، در میان خلق سریان یافته و تواضع
. بینی نه عزت معشوقبر جا گذاشته است و به همین دلیل عاشق را مقهور عزت عشق می

                                                           
 .) و به نقل از هانری کربنفتوحات مکیهبا استناد به متن  (237ستاری، ص. 1

نمادگرایی ، »)االشواقترجماننگاهی به الگوی (نمادگرایی در اندیشۀ ابن عربی « نجیب محمود، ذکی،: نک. 2
 .141-99  صص:1387، ترجمۀ داود وفایی، تهران، نشر مرکز، در اندیشۀ ابن عربی

 .)114ص، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، (»  ال محب و ال محبوب إال اهللا«. 3

 .217ص ،1370جا، انتشارات الزهراء، بی، فصوص الحکمابن عربی، محیی الدین، . 4

 .334ص، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، : نک. 5

 .152محمود الغراب، ص. 6
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١٢٣

مقهور قدرت عشق است و با این که ] در حقیقت[پس اگر معشوق، مملوک محب است، 
  1.»عزت عشق است نه عزت معشوق] در اثر[دانیم که این عاشق رام اوست، می

  
   عشق الهی .3. 2

اما در . کندبه آنچه یاد شد ابن عربی هر عشقی را مظهری از عشق الهی محسوب میبنا 
گیرد، به جای جای آثار او، ظهور عشق الهی که مبدأ و منتهای وجود آدم و عالم را در بر می

هایی که دیدگاه او در این توان گفت اصلی ترین گزارهمی. شودطور اختصاصی نیز تبیین می
  :اند ازدهد، عبارتیباره را نشان م

آن را بر ) ص(حرکتی که وجود عالم است، حرکت عشق است و رسول خدا  «-1
گنجی پنهان و ناشناخته بودم که دوست داشتم "اساس این قول الهی تنبیه فرموده است که 

پس حرکت . شد اگر این عشق نبود، عالم در وجود عینی خود ظاهر نمی2".شناخته شوم
 وجود، حرکت عشق موجد عالم است و چون عالم نیز به این که وجود عالم از عدم به

ورزد، پس حرکت از عدم ثبوتی به  کند، عشق میخود را همچون ثبوت خود مشاهده
هم از جانب حق و هم از جانب عالم، حرکت حبّی ] یعنی[، به همۀ وجوه، ]عینی[وجود 
  3.»است
  4.»یافت چیزی هستی میشد و نهاگر عشق نبود، نه چیزی طلب می «-2
ایم، به سوی آن روان ایم، بر عشق سرشته شدههمۀ ما از عشق به صحنۀ وجود آمده «-3

  5.»هستیم و مورد قبول واقع خواهیم شد
است و افراد و ] خداوند[عالم، به تمامی انسانی واحد و معشوق و محبوب  «-4

به دلیل عشق ] به معشوق بودن[اشخاص عالم، اعضای این انسان هستند و توصیف معشوق 
  1.»عاشق اوست که او را معشوق قرار داده است؛ نه چیز دیگر

                                                           
 .113ص ، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 1

 .کنت کنزا مخفیا لم أعرف فاحببت أن أعرف. 2

 .203ص، فصوص الحکمابن عربی، . 3

 .99، صکتاب الحجبابن عربی، . 4

 .323، ص2، جالمکیۀالفتوحات ربی، ابن ع. 5
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شمارد، منشأ آن را رحمت او که با چنین اظهاراتی، هستی عالم را مدیون عشق بر می
داند و به این ترتیب، رحمت را مساوق عشق دانسته، در حالی که رحمت امتنانی حق می

کند، به طور غیر مستقیم، عشق حق را مت وجوبی را مقید تلقی میامتنانی را مطلق و رح
کند که عشق ورزی نماید و در عین حال، تصریح میدارای ظهوری عام و خاص معرفی می

عام الهی در قالب رحمت امتنانی، عشق او به خویش است؛ زیرا جز او وجودی نیست که 
  2.مورد امتنان واقع شود

، جز خداوند وجودی نیست که بتوان »وحدت وجود«دیدگاه به عبارت دیگر، نظر بر 
ای عاشقانه را میان او و خداوند مورد اثبات یا شناسایی قرار داد؛ اما در عین حال، رابطه

ای وثیق از جنس عشق وجود دارد که در این مقام تفصیل، میان حق و تعینات حق رابطه
  . شودرح مییعنی نظر بر کثرت مظاهر وجود یکتای خداوند، مط

این رابطه در خصوص انسان، ظهوری ثانوی نیز دارد که رحمت وجوبی حق است و بر 
ابن عربی که عمل بنده را موجب . شوداساس آن، تبلور مضاعفی از عشق، آشکار می

 با توجه به اشاراتی قرآنی که بیانگر عشق 3داند،استحقاق این نوع از عشق و وجوب آن می
 و با 4است... جویان، صابران، شاکران، نیکوکاران، مجاهدان و ندگان، پاکیخداوند به توبه کن

عشق و محبت من بر دو فردی که در راه من به یکدیگر عشق «ذکر این حدیث قدسی که 
بورزند، در راه من به دیدار یکدیگر روند و در راه من با یکدیگر مجالست و بذل و بخشش 

رحمت (، برخی از عوامل برخورداری از این عشق حق 5»داشته باشند، واجب شده است
   6.شودو نتایج معنوی آن را یادآور می) وجوبی

                                                                                                                                    
 بمحبۀو العالم کله إنسان واحد هو المحبوب و أشخاص العالم أعضاء ذلک اإلنسان و ما وصف المحبوب . 1

 .)260، ص4همان، ج(محبه و إنما جعله محبوبا ال غیر 

 . 153ص، فصوص الحکمابن عربی، . 2

 .151همان، ص. 3

: 5(؛ اهللا یحب المحسنین )146: 3(؛ اهللا یحب الصابرین )222: 2(طهرین ان اهللا یحب التوابین و یحب المت. 4
 ...و ) 4: 61(؛ ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا )93

 .344، ص2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 5

 .342-344همان، صص. 6
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١٢٥

همچنین، بر اساس حدیث قدسی قرب نوافل و فرائض، توجه را به برترین آثار حب 
به استناد این حدیث قدسی، باالترین درجۀ نزدیکی به . کندالهی در حیات انسان جلب می

شود و نوافل حاصل می) واجبات( از عشق او، به واسطۀ فرائض مندیخدا و بهره
شوند کنند، موجب میتر، بنده را از عشق الهی برخوردار میکه در درجۀ پایین) مستحبات(

خواند، اجابت کند و که خداوند، گوش و چشم و زبان و دست او شود؛ آنگاه که خدا را می
  1.خواهد، عطا فرمایدآنگاه که حاجتی می

کند و در اثر ابن عربی با این شرح که در اثر نوافل، بنده به ارادۀ خداوند اراده می
نماید، اولی را متصف شدن خداوند به صفات بنده و فرائض، خداوند به ارادۀ بنده اراده می

 اگرچه تصور این دو وضعیت، بسیار 2.شمارددومی را اتصاف بنده به صفات الهی بر می
های آن، این نتیجه را در بر خواهد داشت که انسان، به عنوان بی مؤلفهدشوار است، ارزیا

مخلوقی ویژه در نظام آفرینشی که بر مبنای عشق بنا نهاده شده است، نه تنها از مبدأ این 
تواند در ارتباطی تنگاتنگ با آن، به نوعی آفرینش عاشقانه دور نیافتاده است؛ بلکه می

گذارد، بلکه عامل جایی برای احساس تنهایی باقی نمییابد که نه تنها وحدت دست 
کند خواهد های عالمی که در آن زندگی میدستیابی وی به ادراکی مشرف بر خود و پدیده

بود و او را به مدد افعالی که به دلیل صبغۀ الهی خود، در هماهنگی کامل با نظام هستی 
حساسی در زندگی و رضایتی از سنخ ترین شرایط اتجلی یافته از خداوند است، در مطلوب

  .رضایت الهی نسبت به امر آفرینش و ادارۀ نظام آن  قرار خواهد داد
در نگاه وی، توحید، زاییدۀ معرفت و افزایندۀ عشق میان بنده و پروردگار است و به 

  :بیان دیگر، معرفت، توحید و عشق دست در گردن یکدیگر دارند

                                                           
ضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَی بِالنَّافِلَۀِ حَتَّى أُحِبهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ ءٍ أَحَب إِلَی مِما افْتَرَ مَا تَقَرَّبَ إِلَی عَبْدٌ بِشَیْ. 1

جَبْتُهُ وَ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَ
 .)352، ص2، ج1365، اإلسالمیۀ، تهران، دارالکتب الکافیکلینى، محمدبن یعقوب، (إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ 

 .24، ص4، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 2
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١٢٦

 توحید او راستین است و کسی که توحید او راستین کسی که معرفت او راستین باشد،«
پس، معرفت برای تو و توحید برای او و عشق پیوندی میان . است، عشق او راستین باشد

  1.»شودتو و او است که به وسیلۀ آن، میان عبد و رب منازله واقع می
حسوس رو ای است که در عالم ممنظور از منازله تنزیل الوهیت و تصعید و تعالی بنده

 با خداوند  و این خود، حاکی از تحرک و پویایی موجود در رابطۀ عاشقانه2به الوهیت دارد
ای که میان انسان و خداوند رسد عشق الهی در مصداق رابطهبنابراین، به نظر می. است

بخشد؛ هویت الهی فرد را تا حد خدایی شدن جوارح و جوانح است، نه تنها معرفت می
د و به این وسیله او را در عظمت ادراکی عمیق و گسترده و در برخورداری از دهارتقا می

زیبایی رفتاری که بر اصل وجود و فطرت خدایی او منطبق است در بهترین وضعیت 
دهد و با ایجاد حرکتی شورانگیز و احساسی و برترین درجۀ رضایت از زیستن قرار می

  . کندا از زندگی او حذف میشورافزا عنصر تکرار و کسالت ناشی از آن ر
  

   عشق الهی و ارزش زندگی                                      .3
 بنای آفرینش عالم و آدم و رکن اصیل ارتباط بنده و پروردگار را عشق ابن عربی که سنگ

کند و نه تنها حرکت از داند، هر نوع حرکت و پویایی انسان را به وسیلۀ آن تفسیر میمی
 دوستی یا ْبر این مبنا که ریشه در خود(دم به وجود، بلکه خاستگاه هر حرکت دیگری را ع

در هنگام تعقیب ) ع(از این رو، حتی وقتی از فرار موسی . داندعشق می) دیگر دوستی دارد
کند و کند، آن را نه به جهت خوف، بلکه به سبب حب به نجات تحلیل می فرعونیان یاد می
  : دهد تا بگویدای قرار میهانهاین موضوع را ب

محجوب ] که سبب حقیقی نیستند[حرکت همیشه حبّی است و ناظر، با اسباب دیگری «
  3.»]دهدو حرکت را به آنها نسبت می[شود می

                                                           
 .345م، ص2007، بیروت، دارالکتب العلمیه، )رسائل ابن عربی( کتاب التجلیاتالدین، ابن عربی، محیی. 1

دهد که که در تلفیق عشق طبیعی و روحانی میان دو انسان، تنزیل الوهیت و تصعید محسوس رخ میچنان . 2
، در عشق الهی میان بنده و خداوند نیز منازله، جز در )254ستاری، ص(خواند ابن عربی آن را منازله می

 . هم آمیختن دو سوی نازل و متعالی رابطۀ عاشقانه تعریفی نخواهد داشت

 .203، صفصوص الحکم بی،ابن عر. 3
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١٢٧

 و حیات معنوی انسان را در گرو 1خواندبا این توصیف، او که حرکت را حیات می
تواند در رسد میق نیز قائل است که به نظر می برای حیات، مبنایی از عش2داند،معرفت می

با تغییر متعلق عشق از خود به ) شناختیزندگی ادراکی نه زیست(مصداق معنوی خود 
-ای شود که با ایجاد پویایی بیشتر، به آن ارزش ویژه میدیگری، سرشار از شور و جاذبه

ا در جایی که او به بر اساس آنچه گفته شد، محور چنین عشقی خداوند است؛ ام. بخشد
نسبت به خدا، به ) شناخت قلبی(گیرد، عنصر معرفت طور مستقیم، متعلق عشق قرار می

زندگی راه یافته است و در این وضعیت که به آثار برتر آن اشاره شد، معناداری زندگی در 
  . یابدپیوند میان حرکت، معرفت و محبت تحقق می

د نوعی حیات است و ارزش آن را عشقی تعیین در حقیقت، حرکت عالم از مبدأ به معا
یعنی ارزش حیات در معنای عام خود، در گروی عشق . کند که عامل آن حرکت استمی

در عین حال، حیات آدمیان، که به ادراک خود از سایر موجودات . خداوند به عالم است
 معرفت به شوند، عالوه بر این ارزش ذاتی، ارزشی دارد که در گرویعالم متمایز می
انگیزد و عشق را در لحظات این معرفت، رحمت وجوبی حق را بر می. خداوند است

  .کندحیات وی جاری می
به بیان دیگر، زندگی انسان بر مبنای عشق خداوند به او، ارزش ذاتی و بر مبنای 

فص «ابن عربی، در . ، ارزش اکتسابی دارد)3که خود عشق آفرین است(معرفتش به خداوند 
 دینی، بر ارزش ذاتی حیات انسان ْ با ذکر چند نکتۀ درونالحکمفصوصاز کتاب » نسییو

  :کندتأکید می
که (پسندد عبادتگاه او  خداوند چنان ارزشی برای زندگی بنده قائل است که نمی-1

  :گیردبه دست کسی بنا شود که این ارزش را نادیده می) شودخانۀ خدا محسوب می
پس چندین مرتبه این کار را انجام داد و هر بار . المقدس را بنا کندیتداوود خواست که ب«

را به خدا برد و خداوند به او ] رویداد[پس شکایت آن . وقتی از آن فارغ گردید، خراب شد
                                                           

 .199، صفصوص الحکمابن عربی، . 1

 .)142همان، ص (الحیاۀ اإللهیۀ الدائمۀو أما اإلحیاء المعنوی بالعلم فتلک . 2

-می) به موجب منازلۀ میان عبد و رب(معرفت به خدا موجب عشق بنده به او و عشق مضاعف او به بنده . 3

 .)345، صب التجلیاتکتا؛ ابن عربی، 185السایح، ص: کن(شود 
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١٢٨

: پس داوود گفت. "شودخانۀ من با دو دستی که خون ریخته است، بنا نمی"وحی کرد که 
اما آیا آنها بندگان . بله": ؟ فرمود"در راه تو نبوده است] یریزخون[آیا این ! ای پروردگار"

غرض از این حکایت، ارج نهادن به این نشئۀ انسانی است که بر پایی آن  ... "من نبودند؟
  1.»باشدسزاوارتر از تخریبش می

کند که اگر او   خداوند حتی برای پرهیز از سلب امکان حیات دشمن دین توصیه می-2
  2.بود، به جای کشتن وی به صلح و دریافت جزیه مبادرت شودمهیای صلح 

اگرچه برای حفظ امنیت [دهد که  خداوند چنان به حفظ حیات انسان اهمیت می-3
دربارۀ قاتل حکم قصاص را صادر فرموده است، فدیه و عفو را نیز در کنار آن ] اجتماعی

  3. قتل است، گرفته نشودتشریع کرده است تا در حد امکان، حتی جان کسی که مرتکب
 خداوند تصمیم حتی یکی از اولیای مقتول مبنی بر بخشش قاتل را نسبت به تصمیم -4

  4.طلبددهد و اجرای آن را میهر تعداد از آنها که خواهان کشته شدن او باشند، ترجیح می
 یافتن شیئی از اشیاء شخصی مقتول در دست کسی را دلیل قطعی) ص( پیامبر اسالم-5

  5.آوردداند و کسی را که او را بکشد، همچون قاتل آن مقتول به شمار میقاتل بودن او نمی
 خداوند در قرآن کریم قصاص را مجاز اعالم فرموده است؛ اما از آن به عنوان -6

شود، دهد؛ زیرا کسی که قصاص او مجاز شمرده میکند و عفو را ترجیح می یاد می6»بدی«
  :باشد، بر صورت خداوند است و از این جهت، زندگی او ارزشمند میبه عنوان یک انسان

؟ پس 7"و جزای هر بدی، یک بدی مانند آن است": فرمایدتعالی می] خداوند[بینی آیا نمی«
 پس هر ".رساندقرار داد؛ یعنی این قتل با این که مشروع است، آزار می» بدی«قصاص را 

                                                           
 .167، صفصوص الحکم ابن عربی،. 1

 .همان. 2

 .همان. 3

 .همان. 4

 .168همان، ص. 5

 سیئۀ. 6

7 .42 :40. 
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بر ] که بخشیده شده است[؛ زیرا وی 1"داوند استکس بخشید و اصالح کرد، اجر او با خ
پس اجر کسی که او را عفو کرد و نکشت، بر کسی است که آن فرد . صورت الهی است

که وی را برای خود آفریده است و جز ) خداوند(بخشیده شده بر صورت او است؛ زیرا او 
پس هر که مراعات . ظهور نکرده است، حق بیشتری دارد» ظاهر«به واسطۀ وجود او، با اسم 

  2.»را کرد، مراعات حق را کرده است) بنده(او 
» ذکر«داند که از آن به عنوان شیخ اکبر درک این ارزش را وابسته به تحولی وجودی می

که اگرچه ریشه در وحدت وجود دارد، (نشینی خداوند با بنده او با تکیه بر هم. کندیاد می
داند و کسی را که تنها زبان او ذکر او می] قلبی[ مشاهدۀ ، ذکر را)گواه عشق او به بنده است

به عبارت دیگر، در دیدگاه او مؤانست وجود آدمی با . کندگوید، ذاکر محسوب نمیمی
نشینی خداوند با او تنها عامل دستیابی به قدر و ارزش ذاتی خداوند و درک وی از هم

  :وجود خویش است
که ذاکر خداوند به ذکری است که از او خواسته شده قدر این نشئۀ انسانی را جز کسی «

نشین، نشین کسی است که ذاکر او است و همتعالی هم] خداوند[همانا . دانداست، نمی
نشین او است، مشاهده نکند، ذاکر نیست و مشهود ذاکر است و هرگاه ذاکر، حق را که هم

-ه تنها به زبان او را ذکر میبنده ساری است نه کسی ک] این[ذکر خداوند در همۀ اجزای 

  3.»گوید
با لحاظ آن که سیر معرفتی، حرکتی حبی است، صاحب هر حرکت معرفتی در حد 
خود از عشق نصیبی دارد؛ یعنی به میزانی که در جستجوی معرفت است، از عشق 

انگیزد که نه تنها اما در عین حال، معرفت به خداوند عشق به او را بر می. برخوردار است
آورد، بلکه گوید و نیاز ادراکی او را بر میرایش آدمی به ادراک حقیقت را پاسخ میگ

کند که به او شور حرکت آگاهانه یعنی شور سراسر زندگی وی را از عشقی سرشار می

                                                           
 .168 ص،فصوص الحکم ابن عربی،. 1

 .همان. 2

 .همان. 3
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رساند که در مدارجی از عشق و معرفت، بخشد و حیاتی را به ظهور میحیات انسانی می
  .یابد کسالت و دل خستگی در آن راه نمینهایت ادامه دارد ورو به بی

های ابن عربی دربارۀ عشق الهی را بر توان دیدگاهبا توجه به مطالب ذکر شده، می
اساس آن دسته از محورهای تحلیل غربی از معنای زندگی، که ناظر بر ارزش زندگی است، 

  :به این صورت از هم تفکیک کرد
زندگی «یا » کل زندگی«عنای زندگی ناظر به  در بحث از ارزش و اهمیت زندگی، م-1

است؛ زیرا ارزش و اعتبار مستقل اجزای زندگی با ارزش و اعتبار آنها در » به منزلۀ یک کل
گوید، پرسش از معنای  همچنین، چنان که گرت تامسون می1.ارتباط با کل متفاوت است

 پرسش از )2ستی  پرسش از معناداری جهان ه)1: زندگی در سه سطح قابل طرح است
   2. پرسش از زندگی خاص یک فرد)3زندگی در معنای عام خود 

در این صورت، در دو سطحی که معنای زندگی به ارزش عالم و ارزش حیات به نحو 
محور ابن عربی از آفرینش و درک خاص او نسبت به شود، تفسیر عشقعام شناخته می

 زندگی در نگاه او  ارزش3 بندۀ خویش است،اعتبار زندگی انسان نزد پروردگاری که عاشق
حرکت عالم از عدم به وجود، حرکت عشق «زیرا اوالً عقیده دارد . رساندرا به اثبات می

است و ] خداوند[عالم، به تمامی، انسانی واحد و معشوق و محبوب « و 4»موجد عالم است
-فصوصکتاب » فص یونسی« و ثانیاً در 5.»افراد و اشخاص عالم، اعضای این انسان هستند

  .کند، از اهمیت حیات انسان دفاع می) بند به آن اشاره شد6که در ( به نحو مبسوطی الحکم
شود که آیا زندگی ارزش ذاتی  پس از پرسش از ارزش زیستن، این سؤال مطرح می-2

نها زندگی انسان ت«: گویدگران غربی معنای زندگی میدارد یا ارزش ابزاری؟ یکی از تحلیل
مقصود و منظور کسی که آن را ) 2 دارای ارزش ذاتی و )1: در صورتی معنادار است که

                                                           
 .70علیزمانی، ص. 1

2. Thomson, p.10. 
 .درکی که حاصل از کشف او در مقام ذکر است. 3

 .203ص ، الحکمفصوصابن عربی، . 4

 بمحبۀو العالم کله إنسان واحد هو المحبوب و أشخاص العالم أعضاء ذلک اإلنسان و ما وصف المحبوب . 5
 .)260، ص4همان، ج(محبه و إنما جعله محبوبا ال غیر 
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سه دین بزرگ توحیدی «: افزاید وی می1.»، سراسر خیر باشد)خداوند(کند  هدایت می
بر این ادعا هستند که رضایت از شرط اول با خلقت انسان ) یهودیت، مسیحیت و اسالم(

  2 .»شود که خیر مطلق است، تضمین میبه صورت و مانند خداوندی

ابن عربی، در آثار خود، توضیحاتی دارد که عالوه بر آنچه با تکیه بر عشق ذکر شد، تأکید 
 خداوند -1: کندبرای مثال، اظهار می. دهداو بر ارزش خدامحور زندگی انسان را نشان می

 صورت خود شکل داده صورت ظاهری انسان را از حقایق عالم و صورت باطنی او را بر
او با صورت حق کامل است؛ آن گونه که آئینه اگرچه در آئینه بودن خود تمام  «-2 3.است

  4 ».رسداست؛ اما تنها با تجلی صورت بیننده به حد کمال می
دار بنا شدن و امتداد همچنین، اشارات او گواه آن است که سراسر خیر بودن این زیستن، وام

ایم، به ایم، بر عشق سرشته شدههمۀ ما از عشق به صحنۀ وجود آمده«: ستآن بر پایۀ عشق ا
  5.»سوی آن روان هستیم و مورد قبول واقع خواهیم شد

 حداقل اهمیت شناسایی ذاتی یا ابزاری بودن ارزش زندگی در این است که بتوانیم -3 
اظر بر سطح سوم از  این بررسی که ن6.ها و اعمال خود در زندگی را دریابیمارزش انتخاب

است، ارزیابی نقش انسان در معنابخشی به زندگی ) زندگی فردی انسان(ارزش زندگی 
  . کندخود را یادآوری می

ناپذیر خداوند است، آن را ابن عربی ضمن اعالم این که شراب عشق، تجلی دائم و انقطاع
 7.اندقلبی او دست یافتهکند که به معرفت واالترین مقام تجلی او برای بندگانی معرفی می

، صبر، شکر، نیکوکاری و مانند توبه، پاکی(او بنده را بر مبنای انجام اعمالی خاص همچنین، 
 این موارد نشان 1.داندخداوند می) رحمت وجوبی(مستحق و مشمول عشق وجوبی ) 8...

                                                           
1. Quinn, p.57. 
2. Ibid. 

  .55 ص،فصوص الحکمابن عربی، . 3
 .151 ، ص3، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 4

 .323، ص2همان، ج. 5

6.  Cottingham, p.51. 

 .)185السایح، ص(هو التجلی الدائم الذی الینقطع و هو اعلی مقام یتجلی الحق فیه لعباده العارفین . 7

 344-342، ص2، جالمکیۀابن عربی، الفتوحات . 8
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محدود ) که در بند پیشین اشاره شد(دهد که او اهمیت زندگی را به ارزش ذاتی آن می
محور زندگی است که با کند و در سطح زندگی فردی، قائل به جعل ارزش عشقنمی

  . شودبرخورداری مضاعف از عشق الهی حاصل می
او که چنین عشقی را دو سویه شناخته است، بر اساس حدیث قدسی قرب نوافل و فرائض 

تقابل حق به او که حاکی از باالترین درجات حب بنده نسبت به خداوند و آثار عشق م(
 به استناد این حدیث 2 .کند، توجه را به برترین آثار آن در حیات انسان جلب می)است

) واجبات(مندی از عشق او، به واسطۀ فرائض قدسی، باالترین درجۀ نزدیکی به خدا و بهره
تر، بنده را از عشق الهی برخوردار که در درجۀ پایین) مستحبات(شود و نوافل حاصل می

شوند که خداوند، گوش و چشم و زبان و دست او شود؛ آنگاه که خدا کنند، موجب مییم
در حقیقت، ابن عربی با . خواهد، عطا فرمایدخواند، اجابت کند و آنگاه که حاجتی میرا می

دهد و این اشاره، ، به اوج نزدیکی عاشقانۀ بنده و خدا در زندگی خدامحور توجه می
  .شود یادآور میزیبایی این زندگی را

به روایت آلبر کامو، افسانۀ سیسیفوس، حاکی از محکومیت او به باال بردن تخته  -4
کند و او که محکوم امر برد، سقوط میهر بار سنگی که باال می. سنگی از دامنۀ کوه است

گیرد و به تکراری بی فایده خدایان در این تالش است، سعی در باال بردن آن را از سر می
ریچارد تیلور، به لحاظ آن که این افسانه داستان زندگی نوع انسان است، در . سپاردتن می
گیرد که اگر او بتواند این تالش را به غایتی چون ساختن یک معبد در قلۀ کوه ختم نظر می

شود غایتی متضمن فایدۀ ای خواهد داشت و سپس یادآور میاش ثمر و فایدهکند، زندگی
آفرینی، فایده را خنثی  تداوم داشته باشد و خود این تداوم، به جهت ماللتزندگی است که

  3.کندمی
تواند موجب مفید بودن زندگی در در این تحلیل، ساختن معبد ارزشی دارد که می) الف

-رسد، در نگاه ابن عربی، که به ارزش نشئۀ انسانی تصریح میبه نظر می. نظر گرفته شود

                                                                                                                                    
 .151، صصوص الحکمفابن عربی، . 1

 .24، ص4، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 2

 .48-44 صص ویگینز،. 3
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کند زیرا اشاره می. قهور ارزش زیستن و ارزش عشق ورزیدن استکند، ارزش یک معبد، م
المقدس را داشت، هر بار بنای ساخته شده فرو ریخت و آنجا که داوود قصد بنای بیت

ام مبادرت کرده من به دست کسی که به قتل بنده) معبد(خداوند به او پیام داد که خانۀ 
 زندگی انسان، شرط الزم برای عبادت خدا  یعنی ارزش قائل شدن برای1.شوداست، بنا نمی

شود و خداوندی که این و ارزشمندی بنای محلی است که برای این کار در نظر گرفته می
ورزد که در صدد حفظ زندگی او شود، چنان به انسان عشق میامر را به داوود متذکر می

  . دشمارمقدم می) عبادت(اش برای خود ورزی بندهاست و آن را بر عشق
تکرار، حاکی از رویداد پیاپی امری یکنواخت است و ماللت و کسالت از آن به این ) ب

در پاسخ به این اشکال که وجود عنصری ارزشمند در فرایند . گرددیکنواختی باز می
کند، باید گفت زندگی، به خودی خود، ماللت زیستن یکنواخت و تکراری را برطرف نمی

ندگی یا یکنواختی غایت آن، ناشی از قربانی کردن همۀ فرایند ماللت ناشی از تکرار در ز
طلب انسان را به توقف زندگی برای یک غایت و یا رسیدن به غایتی است که وجود تحرک

 و 2از منظر ابن عربی، عشق، معرفت و حرکت دست در گردن یکدیگر دارند. خواندفرا می
به نظر او، عشق نه . ناشی از عشق استتوان گفت از دید او ارزش زندگی، به پویایی می

تنها متوقف به حدی نیست که وجود مستمر آن در زندگی، تکرار امری یکنواخت باشد؛ 
  :کندبلکه چنان شورانگیز است که عطش برخورداری از آن را حفظ می

                                                           
 .167، صصوص الحکمف ابن عربی،. 1

و به  )121، ص همانابن عربی،(داند نهایت میابن عربی در حالی که حرکت در مسیر معرفت به خدا را بی. 2
همان، (خواند شمارد، حرکت را حیات میاین وسیله، نگرانی از توقف جبری در آن را منتفی بر می

-را در گرو معرفت به خدا معرفی می) شناختینه حیات زیست(وی و یا به صراحت، حیات معن) 199ص

کند که به معرفت قلبی او و عشق را واالترین مقام تجلی او برای بندگانی معرفی می) 142همان، ص( کند 
السایح، (هو التجلی الدائم الذی الینقطع و هو اعلی مقام یتجلی الحق فیه لعباده العارفین : انددست یافته

 .)185ص
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کسی که برای عشق حدی قائل شد، آن را نشناخته است و کسی که شرابی نچشیده «
آن را نشناخته ] نیز ["از آن سیراب شدم": خته است و کسی که بگویداست، آن را نشنا

 1.»است؛ چرا که عشق، شرابی است که سیرابی از آن وجود ندارد

  
  نتیجه

  :توان اظهار داشتنظر بر بررسی به عمل آمده، می
ارزش نامحدود خداوند و نامحدودی عشق او به مخلوقات، به وجود هر مخلوق 

به ...) از آن رو که به صورت الهی آفریده شده است و (در مورد انسان بخشد که ارزشی می
برای انسان، عشق الهی، عشق خداوند به او و عشق او به خداوند تفسیر . رسداوج خود می

شود که اولی عام و مبنای ارزش ذاتی زندگی او است و دومی، وابسته به نحوۀ زیستن و می
ورزی انسان عمومیت ندارد و معرفت یا عنایتی ا که عشقبه این معن. باشدنگریستن وی می

-محور زندگی قرار میکه فرد را در معرض تجربۀ عشق و برخورداری از درک ارزش عشق

یعنی نوعی از فرایند زندگی او را به تجربۀ عشقی . دهد، به انتخاب و عمل او وابسته است
  .نوان شرط الزم، ارزش ابزاری داردرساند که ارزشمند است و به همین دلیل، خود به عمی

به بیان دیگر، زندگی انسان در نسبت با عشق خداوند به او ارزش ذاتی و در نسبت با 
توان گفت ارزش زندگی که به همین دلیل، می. عشق او به خداوند ارزش ابزاری دارد

بل حاصل از عشق الهی است، در وجه ذاتی خود، قابل کشف و در وجه ابزاری خود، قا
  .جعل است

در عین حال، کشف و جعل این ارزش، از هم جدا نیست و مقوم یکدیگر در مراتب آن 
ای که همواره سطح ارزش نوعی از زندگی را که مبدأ و مقصد و بستر آن دو است؛ به گونه

افزایش عشق افزایندۀ شور حیات است و بالندگی آن، هم در . بخشدعشق است، افزایش می
های از این رو، با ویژگی روحانی خود به انسان. شودسعت، نمایان میعمق و هم در و
تواند در عشق به جنس مخالف، شود که میای مییابد و موجب منازلهدیگر نیز تعلق می

                                                           
 .111ص ، 2، جالمکیۀالفتوحات ابن عربی، . 1
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حتی از جسمانی بودن حیات این جهانی نیز به نفع خود بهره گیرد و وحدتی را به بار 
  .عنی خداوند استبنشاند که مظهر وحدت با سرمنشأ عشق، ی

به هر صورت، اگرچه عشق، به عنوان یک ارزش، معنابخش زندگی است، خود از 
یابد و از همین رو، هرگونه پیوند عاشقانه با خداوند، وجود خداوند هویت و ارزش می

  . خاستگاه تقویت آن و افزودن بر ارزش زندگی است
  

  منابع
 .1383، تهران، طرح نو، عشقدفتر عقل و آیت ابراهیمی دینانی، غالمحسین،  −

، شرح رینولد نیکلسون، ترجمۀ گل بابا سعیدی، تهران، ترجمان االشواقالدین، ابن عربی، محیی −
 .1377روزنه، 

 .1389، ترجمۀ محمد خواجوی، تهران، مولی، اوراد اللیالی و االیامالدین، ابن عربی، محیی −

 .تاار صادر، بی، بیروت، دالمکیۀالفتوحات ابن عربی، محیی الدین،  −

 .1370جا، انتشارات الزهراء، ، بیفصوص الحکمابن عربی، محیی الدین،  −

 .م2007، العلمیۀ دارالکتب، بیروت، )رسائل ابن عربی( کتاب التجلیاتالدین، ابن عربی، محیی −

بیروت،  ، )عنقاء مغرب فی ختم االولیاء و شمس المغرب(الحجب کتابالدین، ابن عربی، محیی −
 .م2009، العلمیۀکتب دارال

 .1382، 29-30، ش نقد و نظر، ترجمۀ اعظم پویا، ، »معنایی معنایی هستدر بی«تی، . استیس، والتر −

 .1380، تهران، طهوری، زیبایی پرستی در عرفان اسالمیپور، علی اکبر، افراسیاب −

 .1366ری، ، به کوشش هانری کربن و محمد معین، تهران، منوچهعبهر العاشقینبقلی شیرازی،  −

 .1382، 73، ش هامقاالت و بررسی، »معنای زندگی از دیدگاه استیس و هاپ واکر«پویا، اعظم،  −

، قم، نشر ، ترجمۀ اعظم پویامعنای زندگی، »عشق زمینی و معنا در زندگی و دین«رونزو، جوزف،  −
 .1385ادیان، 

، مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ، قاهره، یاجوبۀ ابن عربی علی اسئلۀ الحکیم الترمذالسایح، احمد عبدالرحیم،  −
 .ق1426

 .1374، تهران، نشر مرکز، عشق صوفیانهستاری، جالل،  −

 .1386، 1، سال پنجم، شنامۀ حکمت، »معنای معنای زندگی«علیزمانی، امیرعباس،  −

 قرآن کریم −

، ترجمۀ سید محمد حسین صالحی، قم، دانشگاه ادیان و تفرج در باغ حکمتکاتسینگر، جیمز اس،  −
 .1388ذاهب، م

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  
  
  
  

  1389بهار و تابستان ، 7 ، شمارۀ4 ، سالپژوهشنامۀ ادیان /...رابطۀ عشق الهی و ارزش زندگی                                       
 
١٣٦

 .1365، اإلسالمیۀ دارالکتب ،، تهرانالکافیمحمدبن یعقوب، کلینى،  −

-، ترجمۀ محمد سعیدی»تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟آیا هدف خداوند می«متز، تدئوس،  −

 .1382، 30-29، ش نقد و نظرمهر، 

دمنش، تهران، ، ترجمۀ سید محمد راعشق و عرفان از دیدگاه ابن عربیمحمود الغراب، محمود،  −
 .1385جامی، 

 .1385، تهران، نگاه معاصر، مشتاقی و مهجوریملکیان، مصطفی،  −

 .م1957، آلمان، الجاللالجمال و فواتحفوائحالدین کبری، نجم −

، مدکور )االشواقنگاهی به الگوی ترجمان(» نمادگرایی در اندیشۀ ابن عربی«نجیب محمود، ذکی،  −
 .1387، تهران، نشر مرکز، نمادگرایی در اندیشۀ ابن عربیترجمۀ داود وفایی، و دیگران، 

 ،29-30، ش نقد و نظر، ترجمۀ مصطفی ملکیان، »حقیقت، جعل و معنای زندگی«ویگینز، دیوید،  −
 .38-91، صص1382

  .1382سرا، ، ترجمۀ بهزاد سالکی، تهران، قصیدهبعد پنجمهیک، جان،  −
   
− Adams, E. M, "The Meaning of Life", International Journal for 

Philosophy of Religion, Vol.51, No.2, Apr., 2002. 
− Britton, Karl, Philosophy and the Meaning of life, New York, 

Cambridge University Press, 1969. 
− Cottingham, John, On The Meaning of Life, London, Routledge, 2003. 
− Cottingham, John, The Spiritual Dimension, New York, Cambridge 

University Press, 2005. 
− Eagleton, Terry, The Meaning of Life, New York, Oxford University, 

2007. 
− Hepburn, R.W., "Questions about the Meaning of Life", Religious 

Studies, vol.1, No.2, Apr., 1966. 
− Metz, Taddeus, "Recent Work on the Meaning of Life", Ethics, 

No.112, July 2002. 
− Quinn, Philip L., "How Christianity Secures Life’s Meanings", The 

Meaning of Life in the World Religions, Runzo and Martin (eds), 
Oxford, One world publication, 2000. 

− Thomson, Garrett, On The Meaning Of Life, Melbourne, Wadsworth, 
2003. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

