
 

 
 
 

 

  آمىلىت اهللا جوادي آىها شهي و اند در آرا حمبتاخالق
  1يد محمدرضا حجازىس

  ده يچک 
ــانى نــايى در عرصــهمحبــت و عــشق از عناصــر كليــدى و يسرب هــاى معرفتــى، اخالقــى و عرف

توانــد بخـشى اصــلى از هـاى يادشــده، مـى سـاحتٴ آن در همــهٴاز ايـن رو پــژوهش درشـاره. اسـت
  .مباحث يسربنايى يا ريشنايى شمرده شود

هــاى مختلــف   عميــق و تنگاتنــگ آن بــا بخــشٴ اخــالق و رابطــهٴجايگـاه محبــت در عرصــه
شـود پيونـدى ناگسـستنى ميـان اخـالق و عرفـان از يـک سـو، و  اخالق و عرفان عملى، باعث مـى

تنيـدگى تـا جـايى اسـت كـه  عمـق ايـن درهـم. اخالق و محبت و عـشق از ديگـر سـو، پديـد آيـد
گيـرى يـک نظـام اخالقـى مبتنـى بـر محبـت، منتهـى شـده  محبت و عشق به شـكوفايى و شـكل

شـود، از  خوانـده مـى» اخـالق محبـت«اين نظـام اخالقـى مبتنـى بـر محبـت و عـشق كـه . است
دانـد؛ و  مـرتبط مـى) محبـت خـدا(يک جهت، مبانى كالمى و فلـسفى خـود را بـا عنـصر محبـت 

از جهـت ديگـر، در پرتـو اصــل محبـت و عـشق، بـه مــسائل فرعـى و موضـوعات متنـوع اخالقــى 
   .پردازد مى

 جـوادى آملـى، اهللاهـاى اسـتاد فرزانـه، آيـتدر اين پژوهش بر آنيم كه با تكيـه بـر آرا و انديـشه
دهــى هـا را در شاخـصه را بررسـى و احـصا نمـوده، جايگــاه آن» اخـالق محبــت«اصـول و مبـانى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . در حوزه مطالعات اسالمىپژوهشگر  . ١
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 اخالقـى ٴشـده هـاى رايـج و تعريـفمنـد اخالقـى در مقايـسه بـا سـاير نظـامبه يک سـاختار نظـام
ــاى  و ديگــر نظــام» اخــالق محبــت«در نهايــت شاخــصه مبنــايى بــراى تمــايز . ترســيم كــنيم ه

 .ه دست خواهيم داداخالقى، ب
ـــانى، در چهـــار گـــروه كلـــى  ـــى«اهـــم ايـــن اصـــول و مب ـــناختى و معرفـــت معرفت ، »ش

 .گيرند قرار مى» شناختى عملى و غايت«، و »شناختى انسان«، »مبدأشناختى«
 

واژه يد ا  كل  اخالق محبت، اخالق و محبت به خـدا، محبـت و عـشق در اخـالق، محبـت :ه
 .و عشق در عرفان عملى
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  مقدمه

  »محبتاخالق « يستيچ
دشـوار ده و يـچي چنـدان پ،صورت مجـزا ه ب»محبت« و »اخالق« مفهوم دو ٴارهش درشاوك
گونه كـه   اخالق موضوع بررسى فلسفى بوده است؛ همانٴمفهوم اخالق در فلسفه .نمايدنمى

 دين، به خـىضى موضـوع ٴمفهوم محبت و مباحث مربوط به آن نيز در عرفان، اخالق و فلسفه
 .سى قرار گرفته استبحث و برر
سـرآغاز مباحـث توانـد  مـى ،»محبـتاخـالق  «دي مفهوم جدٴعرضهن دو و يب اياما ترك

هاى متنوع و گاه متعارض تأثيرگذار باشد و در عين حال، محل تضارب آرا و انديشهده و يچيپ
آن در قالب يک نظـام اخالقـى مـستقل در محافـل  و تبيين» اخالق محبت«. 1نيز قرار گيرد

 . ً اخالقى، موضوعى بديع، ابتكارى و نسبتا جديد استيجهاى را  نظاميرى و در برابر ساعلم
ــاره ــاختار پ ــاه آن در س ــى و جايگ ــشق االه ــت و ع ــخن از محب ــام  س ــسائل و احك اى م

ــكل ــأثير آن بـر ش ــسيارى از فـضا اخالقـى، و همچـنين ت ــالق ( اخالقـى يــلگيـرى ب در اخ
ــضيلت ــشه) ف ــواره در اندي ــرى و دهم ــاى نظ ــتورالعمله ــى و عرفــانى س ــاى اخالق ه

 همچـنين در ديگـر اديـان االهـى، بـه 2.نظر، محل توجه بـوده اسـت  انديشمندان صاحب
ــان يـژهو ــول و ارك ــى از اص ــوان يك ــه عن ــشق ب ــت و ع ــث محب ــواره بح ــسيحيت، هم  در م

 3. اخالقى، مطرح بوده استيلها و فضا در تبيين نظامتأثيرگذار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :توان يافت، از جمله می» اخالق محبت«هاى انگليسى ديگری برای اصطالح معادل. ١
 Ethics of Love , Morality  of Love, Love-based Ethics, Love-based Morality . 

 .محبت در المحجة البيضاء؛ و مبحث  عشق و محبت در نمط نهم اشاراتمبحث: ک.راى نمونه رب . ٢
 اخالق ٴجايگاه محبت االهى در فلسفهسيدمحمدرضا حجازى، : ک.تر در اين زمينه، ر براى تفصيل بيش . ٣

 .، فصل دوماسالم و مسيحيت
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به مثابه يک نظام منسجم و مـستقل اخالقـى و » ق محبتاخال«اما با اين همه، سخن از 
مقصود از آن، نظامى اخالقى اسـت كـه . هرگز مطرح نبوده است آيد،به معنايى كه در پى مى

اصول، مبانى، مسائل و احكام اخالقى خىصش را بر مبناى رفيع و مستحكم عـشق و محبـت 
اى كه اين گردد؛ به گونه بازمى ع و متعالى رفيٴ به آن قلهيت،االهى بنيان نهاده است و يا در نها

هـاى اخالقـى  اصول و مبانى بتواند شاخصه و معيارى براى متمايز ساختن آن از ديگـر نظـام
 تايصخى چنـدانى، ٴتوان امرى بديع و نو تلقى كرد كه پيشينه اى را مى چنين نظام اخالقى. باشد

 .توان يافت براى آن نمى
ميق به تعامل اخالق و محبت، عرفان و اخـالق، و رابطـه  هدف اين تحقيق، پرداختن ع

ها با يكديگر نيست؛ بلكه احصا، بررسى و تبيين مبانى تأثيرگـذار در سـاختار يـک نظـام   آن
بـر اسـاس آرا و  اخالقى مبتنى بر محبت و عـشق و يـا برخاسـته از محبـت و عـشق االهـى،

درآمد يـا  توان پيشاين امر را مى. تهاى عالم فرزانه حضرت آيت اهللا جوادى آملى اسانديشه
 .  اخالق دينى دانستٴدر عرصه» اخالق محبت«اصلى موضوعى براى 
ا متـأثر از آن را يـ» اخـالق محبـت«محبت و عـشق در  مؤثر بر عنصر ىاهم اصول و مبان

 :  كردىبند دستهى كلٴهتوان در چهار مجموع ىم
 ى؛م اخالق نظاىشناخت و معرفت ى معرفتىعنصر محبت در مبان

 ى؛ نظام اخالقىشناخت عنصر محبت و عشق در مبانى مبدأ
 ى؛نظام اخالقى شناخت انسان ىعنصر محبت در مبان

 ى؛ نظام اخالقىشناخت عنصر محبت در مبانى عملى و غايت
 .ى نظام اخالقىشناخت و معرفت ى معرفتىعنصر محبت در مبان

 و كنـد مىت ي تبعى معرفتنظام ى نوع ازى در اصول و احكام و مسائل خود،هر نظام اخالق
ج بـه دسـت ، نتـاين رويـاز ا. خاص، مبتنى است ى معرفتى و مبادىشناخت  اصول معرفتبر

  اصـول و بـه آنى، به نوعى، آن نظام اخالقى و عملى نظرىهاآمده در مسائل، فروع و شاخه
 ىهـا، گـزارهىک نظـام اخالقـيـ ىقي تصدى، اگر در مبادمثالً .گردد  مى بازى معرفتىمباد
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 بـر ى مبتنـى باشد، احكام و مسائل اخالقـىاالمرات نفسيانگر واقعير و بيپذ اثباتى،اخالق
تـوان ى مـ،هاكدام از آن احكام و محمول  هرى و براكند حكايت مى ىقيز امور حقا ى،آن مباد

م ک نظـايـ ىقي و تـصدى تـصورى مبـاددر مقابل، اگـر. عينى و واقعى در نظر گرفتبازاء  ما
چـنين  بـر ىمبتنـ ى، مسائل و احكـام اخالقـناپذير باشداثباتو  اى اعتبارىبه گونه ى،اخالق

 . باشدىني و عىقيانگر امور حقيتواند بى، هرگز نماى ىاصول معرفتمبادى 
 معرفتى، درجات متفاوت اين وسعت و ٴبنابراين، نوع معرفت انسان، وسعت و ضيق دايره

دهى معرفت اخالقى هـر يرگذار در تحصيل معرفت، در شكلضيق، و همچنين ابزارهاى تأث
از اين رو، اگر ابزارها و منابع شـناختى . ًمستقيما تأثير عميقى خواهد گذارد اى،  اخالقى نظام

انسان را به نحوى به ركن ركين محبت االهى رشط دهيم، و ميان عشق به خدا در مقام منشأ و 
 نظام اخالقـى، نـوعى پيونـد برقـرار ٴيگاه خميرمايه معارف، و معرفت انسان در جاٴسرچشمه

اى شـكل محـور بـه گونـه معرفتى و اصول نظام اخالقى محبتٴكنيم، در اين صورت، شاكله
بر اساس اين اصل و مبنا، نوع معرفتـى كـه . ناميد» اخالق محبت«توان آن را گيرد كه مىمى

 معرفت انسان با اصـل ٴچنين رابطهگيرد و هممحور قرار مىيسربناى يک نظام اخالقى محبت
شـود و در  محبت االهى و ميزان تأثير و تأثر اين دو از يكديگر در اين نظام اخالقى، تبيين مـى

 .هاى اخالقى باشدو تمايز آن از ديگر نظام» اخالق محبت«تواند معيارى براى نهايت، مى
-نيم و نوع معرفتـى كـه مـىكوشيم برقرارى اين رابطه را بررسى ك  اين بخش، مىٴدر ادامه

 . تمايز و يسربناى اخالق محبت تلقى گردد، تبيين نماييمٴتواند معيار، شاخصه
  ر و تأثر محبت و معرفتیتأث

 وجود اى تنگاتنگ رابطه ى، معرفتىمحبت و مبانميان محور،  محبتىک نظام اخالقيدر 
 و در رندر و تأثر دايگر تأثيكدي بر ،ک از دو عنصر محبت و معرفتيگر، هر يبه عبارت د. دارد

 محبـت مـثالً. گـرددظـاهر مـى آنر و تأثر در احكام و مسائل مترتب بر ين تأثي اٴثمرهجه، ينت
و يا بر آن ابد يى مى تجل، عملٴ كه در حيطه باشدىساز امورنهيتواند زمىبرخاسته از معرفت م
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تـوان گفـت ىن مـينـابراب. ت از محبـوبيـاطاعـت و تبعامور تأثير بگذارد؛ امورى همچون 
 از و اسـت معرفت معلول ىسىص از محبت: اطاعت و معرفت انيم است ىا واسطه محبت،«

 بـدون ،اطاعـت كـه چنـان آيد؛ىنم دست به معرفت ىب ،محبت رايس طاعت؛ ّعلت ،ىطرف
ن اساس، هر اندازه معرفـت ي بر ا).٤٢ص ،١٤ج جوادى آملى، تسنيم( گرددىمحبت حاصل نم

. گردد ر و مقام حبى برترى نصيب عارف مىتى متعالى، محبتترى داشته باشد شبي رشد ىآدم
مراتب واالترى از طاعـت و تبعيـت  به ، عروج داشته باشدى، عارف واله در مراتب حبهر قدر

 .گرددىاب مي شرفگى،ت و بندي عبودى و به بارگاه متعاليابد دست مى

  ده معرفتییمحبت زا
 نـسان،ا«. قـرار دارد ، آنىنش اصول و مباني ساختار و چٴحوه، در معرفت و نتمحب ٴيصشه

 ايـ ء ىشـ در است، كمال همان كه را خود مطلوب اگر ،رو نيا از است؛ طلب كمال ىموجود
 شود، كينزد آن به كندىم تالش و رديگىم جا دلش در آن، به عالقه و تمحب ند،يبب ىشخص

 گـر،يد ىسـو از و معرفـت معلول سو كي از ت،محب ب،يترت نيبد. گرداند آن هيشب را خودو 
 تـرشيـب تمحبـ باشـد، ترشيب معرفت و ادراك هرچه پس است؛ كامل برابر در اديانق تعل

، ٢مقربـان، ج فنـاى جـوادى آملـى، ادب( »دارد دنبال به را ىتر افزون ِاطاعت جه،ينت در و شود  ىم
 ّمعرفت محب و ؛محبوب در كمال وجود: است وابسته زيچ دو به تمحب«ن يابرانب). ٣٣١ص

 حيصـ هـاج الفؤاد ىف المعرفة اءيض ىّتجل إذا«: است شده نقل صادق امام از. آن به نسبت
 .وزد ىم تمحب مينس بتابد، دل بر معرفت نور اگر؛ »]٤، صاول باب عه،يالشر مصباح [ّالمحبة

 ).٣٣١، ص٢مقربان، ج  فناى ادب(
 دسـت ىقي برخاسته از معرفت حقِ به محبت،اگر انسان در مراحل كمالى اخالق و عرفان

ت و يـ اخـالق و عرفـان بـه سـرمنزل عبودى را در مراحل عملىتواند وى م محبتنيابد، اي
، نـوع زايـى آور و عبادت  اطاعتن محبتي به چنىابي دستى براالبته.  رهنمون گردد،اطاعت

 محبت ن،يراست معرفت«: ديفرماىمزمينه ن ياستاد فرزانه در ا.  از معرفت الزم استىاژهرض
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 هر كه چنان .ستين محبت محصول ىعبادت هر ىول ؛است عبادت عامل محبت، و ؛آورد ىم
 عبـادت علـت ،گرفت قرار عبادت و معرفت نيب محبت ىوقت آورد؛ ىنم محبت زين ىمعرفت
 عنـوان به كه است ىمخصوص معرفت عالمت زين و ؛است محبت محصول كه است ىخاص
 آن و اوسـت خاصـه عبـادت نهيزم كه ىّمحبت آن... دارد ىبسزائ سهم بتمح شيدايپ عامل
 »اسـت او جالل و جمال ىاسام ٴهمه با خدا معرفت ،است محبت شيدايپ عامل كه ىمعرفت

 ).١٥٤البالغه، ص نهج در عملى و نظرى جوادى آملى، حكمت (

 بـه ىبخـشاسـتقد ٴتواند در نظر گرفته شـود مـسأله ديگرى كه در همين مرحله مىٴنكته
هـا و حتـى توصـيفات  نواهى، گزاره،اوامر. است» معرفت حبى«ى مبتنى بر  اخالقىهاگزاره

چون بر مبناى  يابد،  دهد ـ قداست مىرا شكل مى» معرفت اخالقى«اخالقى ـ كه در مجموع 
اين . متعالى محبت و عشق به خداوند مبتنى گشته و از يک منشأ قدسى سرچشمه گرفته است

 .تواند در ابعاد مختلف يک نظام منسجم اخالقى، آثار چشمگيرى داشته باشدى مىرضژگ
  ى نظام اخالقشناسىروش

ل و ي اصـى معرفتـىهـاروشاسـتفاده از  همـواره بـر ى،ک نظام اخالقـي ىساختار ارزش
از : رديـگ قـرار  مورد توجهى،عمل ٴدر دو گسترهست يباىن اصالت ميا.  استى مبتن،دار شهيص

ن بـه ثبـوت ياديـ از معـارف بنىاها در مجموعـه ا روشياستحكام و اصالت آن روش سو  کي
از . ىق برهان و اسـتدالل عقلـي و خواه از طرى، و ضرورىهي خواه به صورت بد؛ده باشديرس
 بر آن ى آن نظام ارزشى و معرفتى و آثار عملفروعافتن يگر، استحكام و اصالت ترتب ي دىسو

 ى مبتنى،ک نظام اخالقيگر، اگر يبه عبارت د.  محک خورده باشدى به درست،نياديمعارف بن
 بـراىشـده در آن  هاى به كار گرفتهست روشيباى باشد، مآنا برخاسته از يبر محبت و عشق 

واه بـه صـورت بنيـادين و يسربنـايى و خـواه بـه خـ  ىل هرگونه معرفت و شهود عرفانيتحص
 و محبـت، ديصافـت ش را از ساحت عـشققت خىصي اصالت و حقصورت ريشنايى و عملى ـ

براى نمونه به برخى . شناختى خود را مديون همان محبت و عشق بداندكند؛ و هرگونه كارايى روش
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 .كنيم بخش، اشاره مىساز و آگاهىهاى محبتى معرفتهاى برگرفته از بنياناز اين روش
  ش راه محبت یمای از راهنما و پىرویپ: الف

ا مشاهدات ي و ىن عقليآمده از براهبر ى و شهودى معرفتىهابرداشت از ىخالف برخ بر
-ى مـ،گـرددى انسان حاصل مـى كه بر اساس محبت و جذبه براىمعرفت و شهود ،ىنفسان

گونـه معرفـت و  نيـا. ردياء صورت پـذياولظ قايان و ارشاد رسوالن و ايت هاديست با هدايبا
بـه دسـت نخواهـد ) ى و ظـاهرى صـورًرفاو نه ص (ى و واقعىقي هرگز به صورت حق،محبت

ر و ين مـسي و اطاعت در اىبندگ.  و اطاعتى بندگ،تير هدايمودن مسيق پي از طرمگر ،آمد
 همـان ٴسرچـشمه خود ،ني و ااست؛ن جذبه و انجذاب ي خود ع،ن مقصودي به اىابي دستىبرا

 گـامبنـابراين . حبت و اشتياق االهى است برخاسته از مىاالمر  و شهود نفسىقيمعرفت حق
كمـاالت اخالقـى و درجـات عرفـانى،  كـسب ىروسلوک و تالش بـراير سي در مسبرداشتن

 راه مودنيپ ىبرا انسان«: دنىصس ىمباره  درايناستاد فرزانه . ل و راهنماستيازمند دلي نهمگى
 اگـر كـه دبگىصـ مـردم بـه دارد رسالت Ｂاكرم امبريپ رو  نيا از خواهد؛ مى راهنما ،محبت
بنـابراين ). ٣٦، ص١٤ همو، تسنيم، ج( دشىص او محبوب تا ديكن ىرويپ من از د،ييخدا ردوستدا

پيروى و تبعيت از محبوب نه تنها شرط نايـل آمـدن بـه مقـام محبىضيـت اسـت، كـه شـرط 
 . يابى به اصل محبت و جذبه نيز هست دست

  ق فهم قرآنیمحبت خدا، طر: ب

 بـر ى مبتنـىن در نظام اخالقـياديمعرفت بن كسب براى ىهات االيفهم قرآن و ارجاع به آ
در دست آمده  ه بىهاتواند در مجموعه معرفتمى است كه ى از منابع مستحكمىكيمحبت، 

ن منبع و يترن و مهميترلآيات قرآن، اصي. ساز باشدگذار و بلكه بنيانري تأث،ک نظام منسجمي
اسـت؛ ايـن منبـع تنهـا در  ىقي و حقى و شهود عرفانىهگونه معرفت اال  به هرىابي دستروش
 ٴترين چـشمهن و جوشانيترىاديبنبلكه ، رود كار مى به ى و مسائل اخالقى معارف و مبانٴحوزه
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ز يـ نىنـيمعـارف دهـاى در تمامى حـوزه ىه و االىنيگونه معرفت د  هرى براىزالل معرفت
ن عرفـان يـ ا جوشـانٴهى و دستيابى بـه چـشمهن معارف االيدن به فهم اي رسىبرا. باشد  مى
 ىريـفراگبراى ت يل قابلي تحصىگونه كه برا همانوجود دارد؛ ى گوناگونىها، روشىقيحق
 . نياز استز ي نىاژهط رضو دستيابى به حقيقت آن، به شرايآن 

گونه كه   همان، بودهق فهم قرآن، راه محبت خداين طريتر مهم«دگاه حضرت استاد، يدر د
ن اختـصاص، آن يّسر ا.  استىرفت و شهود، طهارت و پاك به آن معىابين شرط دستيتر مهم

. گذرد  نيز مى محبتىكند، از مجرا ىر طهارت عبور مي كه از مسىطور است كه قرآن، همان
بهـره اسـت، از  ى سبحان بى كه از محبت خداىفهمد و نه انسان ى قرآن را منه انسان غيرطاهر

ل يتحل زيد و جز دوستانش نگىص ىش سخن م با دوستانكند؛ يسرا خداى متعال استفاده مىآن 
مند از كالم خدا و كـافران محـروم از آن، همانـا در محـور   نسبت به مؤمنان بهرهىه االىوح

باشـد؛  ىز حق و باطل محـال مـي و جمع هر دو محبت و ن؛ باطل استىّمحبت حق و دوست
هق﴿ زا هو  ذا  فإ مغه  د ي ف طل  با ل لى ا ع حق  بال ذف  نق كه رفع هر دو هم  ن چنا؛)١٨/انبياء( ﴾بل 

؛ ممتنع خواهد  د ل﴿بو ال الضال إ  ّ حق د ال بع ذا  ما ز دو مركز ي انسان نى و برا)٣٢/يونس( ﴾ّف
ما جعل ﴿نيست تا يكى جاى محبت حق و ديگرى جاى محبت باطل باشد؛ شه و اراده ياند

فه فى جو ين  ب ل ق من  رجل  ل   ).٢٥٥، ص١، جسرچشمه انديشههمو، (» )٤/ احزاب( ﴾ٍاهللاّ 
كند تا هم دليلى باشد بر اصل تأثيرگذارى ى اشاره مىيدر ادامه به برخى شواهد قرآنى و رواايشان 

ًمحبت در فهم كالم االهى و هم بر وجود درجات در آن محبت كه طبعا درجات در فهم را نيز در پى 
نى يحببكم اهللاّ﴿: خواهد داشت بعو ّ ت فا بون اهللاّ  ح ت تم  ن ك إن  ه  كى كس؛)٣١/عمران آل( ﴾...قل 

بـه آن عمـل رد و يپـذ ىشنود و آن را م ىب او مي سبحان است، سخن او را از حبىدوست خدا
ّن إال الحـبيهـل الـد«: ديـفرما ى مＡادشده حضرت امام صادقي ٴهكند و به استناد آي مى ّ« 

 او را از محبـوب او ىست، وحـيـ كه دوست خداوند نىو كس؛ )٣٢٧، ص ١ن، جير نورالثقليتفس(
زان يـ اسـت، مىهـض كـالم االي فٴه كه واسطＢامبر اكرميپ. كند ىن عمل نمابد و به آي ىنم
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كـه  ب شـد؛ چنـانيـ تأد،يىمحبت است؛ چون آن حضرت بر اساس محبـت بـه ادب خـدا
ّجل أدب نبّ اهللاّ عزوإن:  فرمودحضرت امام صادق : فقال ،)٣٨٩همان، ص ( ّ محبتهىه عليّ

يم﴿ عظ لق  لى خ لع ك  ّ ن امبر ي را از پىهها پاك گردد، كالم اال  قذارت كه ازىكس. )٤/قلم ( ﴾ٍو ا
. ﴿زگان است؛ يرا خدا دوست پاكشنود؛ يس ى مＢّمطهر . ّفيه رجال يحبون أن يتطهروا و اهللاّ . ّ

ين ر مطه ل حب ا ّي هاى باطل ميسور  ّاز محبتن مقام، بدون گذشت يل به اي و ن؛)١٠٨/تىضه(﴾ ّّ
ب﴿ باشد نمى ح ت ما  م نفقوا  ت تى  ر ح ب ل لوا ا ا ن ت ّلن  ّ و آنان كه گرفتار محبت ؛)٩٢/ عمران آل(﴾ ونّ
آل﴿ د، از فهم كالم خدا محرومندنباطل رون ا ذ ـ ت ـة و  ل لعاج ـون ا ب ح ت بل  ةّكالّ  ر ـ ﴾ خ

ما﴿؛ )٢١ـ٢٠/قيامه( با ج ل ح ما ل بون ا ح ت ًو  ًّ ّ ُ ه لحب الخير لشديد﴿؛ )٢٠/فجر(﴾ ّ ّ ن إ ﴾ ّو 
من دون اهللاّ أندادا يحبونهم﴿؛ )٨/عاديات( ذ  خ ت ي من  ناس  ل من ا  .)١٦٥/بقره(﴾ ّ كحب اهللاًّو 

ّ محبت باطـل اسـت؛ ، هماناىه االىح وحيادشده، تنها مانع ادراك صحي موارد ٴهدر هم
ّ استمحبت ، يسرا اساس دين و  )١٩٨نهج البالغه، خطبه ( »ّو أقام دعائمه على محبته... «حق

 آن بـه ٴه دل از دوستى باطل، تجليـٴه سازگار نيست و بدون تخلي،ّمحبت باطل با محبت حق
 ىا  پـرده،ّرا محبـت باطـلّسر نخواهد بود؛ يسي مىه االىافت وحمحبت حق و سپس به ديص

 .رديگ ىد عقل را مياست كه جلو د

ق يـز طريـدن كالم كمال محـض اسـت و تنهـا راه آن نيچون راه تكامل انسان، همانا شن
 ٴهُصـل كـه اسـو لـذا سـالكان وا؛ّ طريق آن نيز توحيد در محبت استّمحبت حق است و تنها

ّو قلبى بحبك مت ...«: ندگىص ىن مي خود چنىها شيايان وصولند، در نيگر راهيد  ىدعا[» ًمايََ
ّى أسألك أن تمأل قلبى حبا لك... «؛]ليكم ًأللهم إن إلهى فاجعلنـا  «؛]ى ابوحمزه ثمالىدعا[» ّّ

ّممن اصطفيته لقربك و واليتك و أخلصتَه لودك و محبتك ّ ْ َو هيمت قل... ِْ َو فرغت فؤاده ... به إلرادتكَ ّ
 ).٢٥٨، ص١، ج انديشههسرچشمهمو، (] ّ مناجات المحبين،صحيفه سجاديه[» ...ّلحبك

هى، پيمودن طريق محبت تنها راه رسيدن به محتواى كالم االبر اساس اين آيات و روايات، 
 حق خواهد خداست و رهزن آن نيز دوستى دنياست و مراتب فهم كالم خدا به نسبت درجات محبت

 .باشد  دنيا مى بههى به نسبت مراتب دلباختگىبود و دركات حجاب و محروميت از ادراك وحى اال
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 ى برخـسـخنن موضـوع، بـه يـ اازش د برداشت خىصيي تأايشان در، عالوه بر اين شواهد
 :فرمايداستناد كرده، مى  متألهمانيحك

 فـرق ،ّن محب و محبـوبيچون ب و ؛ّ محبت حق استىه االى از وحىور  تنها مدار بهره 
، فقـط از كتـاب خـدا خدا نگشتهّ كه فقط محب خداست و هنوز محبوب ىكس فراوان است،

ل آمد، نه تنهـا از ي نايت محبىضٴ كه به درجهى كساماشود؛ نه از كالم آن حضرت؛  ىمند م بهره
جـه، مراتـب يدر نت. ض خواهد شديز مستفيكند، بلكه از كالم حق ن ى استفاده مىهكتاب اال

 .... باشد سير قرآن به درجات محبت مىتف

.﴿ش قرار داد؛ ن كالم خىصيب خود را مبي سبحان، حبىلذا خدا . ا إليك الذكر . ن ل ز ن أ و 
يهم ل إ ل  ز ن ما  ناس  ل ل ين  ب ت  آن ىم، نه تنها احكام فرعُ و اين معلم اول و اولين معل)٤٤/ نحل(﴾ ّل

ـم و معـارف غ رمود،ان فيب) ريقول و فعل و تقر(را به صورت سنّت  ف ي و لطـاىبـيِبلكـه حكَ
ان قـه متخليـب و تزكيُ و سـنن تهـذىهان االيروسلوك راهي و آداب سىن عقلي و براهىشهود

ن ييتـب...  وىديـ توحىهـا  و خطبـهى رمـزىهـا ه و مناجاتيز به صورت ادعي آن را نيىخدا
 و ؛ از آنىه برخـ نـ، بيان همه مضامين قرآن استＢامبر اكرميرا سفارت پفرموده است؛ يس

 ىد و از همـان راه، وحـيـنما ىم مـيـب خـدا را تحكيت با حبكسى از يك راه، پيوند محب هر
  .دينما ىافت م را ديصىهاال

مـا العلـم «: Ｂقال النبى: شود ى معارف قرآن در سه رشته خالصه مىّچون اصول كل ّ إن
 بـاب ،١ ج كافى، اصول(»  فضلّثالثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنّة قائمة و ما خالهن فهو

ِ آن كون ا ب،گانه  سهىها ن راهي از همىكيمودن ي با پىهر كس ؛)١ ح ،٣٢ ص و فـضله، العلم صفة
همان بعد فسر قرآن از د و مينما ىّجامع و انسان كامل كه مظهر حب تام است، ارتباط برقرار م

 او همان است كه به ٴانى بهره مربوط به محور محبت خود خواهد شد و هر انس،خاص و علم رضژه
 ).٢٥٩، ص ١انديشه، ج جوادى آملى، سرچشمه(» ...توشه تحصيل نموده  عنوان ره

اى از محبـت شود كه خود نيـز بهـرهنتيجه اين كه روشى در معرفت حبى به كار گرفته مى
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ى،  شـوقٴ حبـى و جذبـهٴگيرى، انسجام و تأثيرگذارى خود را از طريق علقهداشته باشد و شكل
 .كندديصافت مى

  سلوك و جذبه: ج
لوک عملى سوري سشهودى و عرفانى، از معرفت ىمند بهرهى براهان روشيتر از مهمىكي

ک يـر رتبـه و درجـه بـه د ،گـرددمعرفتى كه از اين دو راه حاصل مـى.  استى شوقٴو يا جذبه
 اى كه باشند،ر هر درجه اما دباشند؛ىک مرتبه نميز در ي نىرگذاريزان تأثي و در منيستاندازه 

 . كامالً قابل مشاهده است محبت در كسب آن معرفت تأثير و ىوند حبيپ
 ىا و مرتبـهى عملـهاىو تفاوت) سلوک و جذبه(ساز  در تبيين اين دو روش معرفتاستاد 

 فقط كه مرتبه آن در و ؛مجذيشند ،بودنشان محبوب ٴاندازه به ىهاال انبياى«: ديفرماىمآن دو 
 بـر ،اسـت جذبـه و سـلوك از ىقـيتلف آنـان ريس لذا سالكند؛ نشدند، محبوب هنوز و دمحبن

 يـاانبً قهرا بود؛ خواهد محض مجذوب لذا و است خالص محبوب كه Ｂامبراكرميپ خالف
 ريتفـس ىولـ باشـد؛ ىمـ سـلوك و جذبـه از ىمعجـون آنان ريتفس اند، ىهاال كالم مفسران كه

 دل گـوش ت،محبـ قيطر طى كه جهت آن از...  .است محض ٴجذبه ناب ريتفس Ｂامبريپ
 كنـت لو و ...«: ديفرما ىم نيصدرالمتأله مرحوم ؛سازد ىم آشنا محبوب سروش به را محب

 ممـن لكنـت ةيـاإلله ّالمحبـة و ةيـالباطن الجذبـة و قىيالحق العشق عالم فى باطنى ذاسمع
  ).٣١ ص ،٧ ج اسفار، ( »أطواره شاهدي و أسماؤه سمعي

 اسـاس مبـانى نظـرى نظـام جه گرفت كـه بـرين نتيچنتوان  استاد، مىان ين بيابر اساس 
را بـا  تكمـاالكـسب ر يسـالک مـسو عـارف سلوک در مراحل اوليـه، ن يا ،اخالق محبت

كنـد؛ امـا در مراحـل سازد و راه را براى پيمايش او هموار مـى اى از معارف آشنا مىمجموعه
گردد ـ انجذاب باطنى و عـشق حقيقـى، وى را بـه باالتر ـ كه به شوق و محبت، تحصيل مى

گاه وى به شهود اسـما  كند؛ آن رساند؛ و از كوثر حبى سيراب مى  حقيقى معرفت مىٴسرچشمه
 . گرددشود و در نهايت، به معدن عظمت متصل مى و اطوار مشغول مى
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 ي نظام اخالقيشناخت مبدأيعنصر محبت و عشق در مبان
 اعتقاد و معرفت بـه مبـدأ ٴر معيارشخشى به اخالق محبت، حوزه تأثيرگذار دٴدومين حوزه

 به آن، و همچـنين بررسـى جايگـاه محبـت و طوبپرداختن به مبدأ و مسائل مر. هستى است
بـه شـمار  محبتاخالق اصول مبنائى از تواند  مى از دو جهت عشق در مبحث مبدأشناسى،

 اصل معرفت به مبـدأ و تحـصيل گيرىتأثيرگذارى عنصر محبت در شكل از جهت )١ (:آيد
 آورده از محبـت و  دست نقش داشتن نوع معرفت به از نظر )٢ (ودرجات متعالى آن معرفت؛ 

. عشق، در شناخت و دستيابى به مراتب عالى كمال انسانى در سيروسلوک اخالقى ـ عرفانى
در صـورتى . باشـد اين مراتب همان قرب و نزديكى حبى و معرفتى، به خير و كمال مطلق مى

ترديـد معرفـت بـه  ها پيگيرى كنيم، بىكه مبحث اخالق محبت را در هر يک از اين ساحت
بخـشى بـه آن نظـام اخالقـى، تواند در شـاكله مبدأ و باور داشتن به يک حقيقت متعالى، مى

تـر ايـن تأثيرگـذارى، مباحـث مربـوط بـه اصـل براى تبيين بيـش. نقشى بنيادين ايفا نمايد
 .گيريم مىا در عنارضن ذيل پىمبدأشناختى ر

  اثبات خداىبرهان محبت برا

بـه  ،هيـ و حكمـت متعالى اولٴ دين و هم در فلسفهٴكالم و فلسفهن اثبات خدا هم در يبراه
 برهـان دارد، ى قرآنـٴتـر صـبغه براهينى كه بيش از ىكي. ان شده استي بهاى گوناگونىشكل

ق حكمـت يـتلف«از اى نمونـهر استاد فرزانه،  بنا بر نظ. متعال استداى اثبات خىمحبت برا
 اثبـات ىآن حضرت برا.  مالحظه كردＡليم خليتوان در استدالل ابراه ى را مى و عملىنظر

ّك رب و مدبر در جهان، موجود نيش از ين مطلب كه بيا  برهـان را از ،)ىد رشـىضيـتوح(ست يّ
دهد كه  ىقرار م» محبت«را  ىد رشىضيل توحي و حد وسط برهان و دل،كند ىراه محبت مطرح م

أحب ﴿ ،چه طلوع و غروب دارد، محبوب نيست است كه محبوب باشد و آنىّرب من كس ّال ُ
ين ل ف آل ا بحث ي صرف ٴهفرضيخدا را با وجود ا يرا انبجا سخن از محبوب است؛ يس ني در ا﴾؛ا

محبـوب، و ّت، و رب را به عنـوان يد را همراه با تربي بلكه توح؛كنندى اثبات نم، خشكىنظر
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 ى است كه انسان بـر وىرب كس. كنندىان مي مردم بى برام به وجود خدا را همراه با ايمانعل
كالت خـود ل مـشى اسـتعانت جىصـد، او را ولـى و حـالّه كند و از ويد و به او تكياعتماد نما

رام  آ،ى بـا وى دهد و به دوسـتىاد او را در دل جاي ؛ از وى شاكر باشد،دي دى اگر نعمت؛بداند
... ت، استعانت، توكل ويار محبت، واليها مع نيا. جاد كندي اى او كشش معنوى و برا؛رديگ

 ).٦٧، صتوحيد در قرآنهمو، ( 1»صحيح است» اهللا«كه تنها نسبت به است 
ّ محبـت اسـت Ａليـاساس استدالل حضرت خل«تقرير استدالل به اين شكل است كه 

ّ ت بـه ، يعنى چون محب»فل را دوست ندارممن آ «ٴهجمل.  وسط برهان قرار گرفته استكه حد
ِنباشد، الزم آن، مقطعى  ى باشد و زمانى است، اگر محبوب گاهىاز فطري رافع ن،مبدأ كمال

 دائم هرگز بدون محبت نيست، يسـرا فطـرت پيوسـته ِ كه فطرتى در حال؛بودن محبت است
مـى، محبـوب ت دائحبـ و م؛ اسـتىز دائمـيـت او ن كمال مطلق است، از اين رو محبٴهتشن

ا يـ و محبوب بر اثر زوال اگر رابطه بين محب. ه محبوب غايب ن،طلبد حاضر و هميشگى مى
 كه كشش به كمال مطلق و ى در حال؛غيبت محبوب گسيخته شود، ديگر محبتى وجود ندارد

 ).١٨٢، ص تفسير انسان به انسانهمو، (» كران، فطرى و ذاتى انسان است  بى كمالىدوست
در تـبيين ) ره( در جاى ديگر، با بيانى روشن و مستند به ديدگاه عالمـه طباطبـايىايشان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتجاج حـضرت «: كنند قياس اقترانى بيان میصورت دو   تقرير برهان را بهتوحيد در قرآنايشان در كتاب . ١
ّيكى به صورت شكل اول و ديگرى به :  به صورت فنى و منطقى داراى دو قياس اقترانى استＡابراهيم

و هيـچ آفلـى ): ّفلما أفل(ستاره و ماه و خورشيد، آفلند، : ّقياس اول عبارت است از. صورت شكل دوم
ّإنى الأحب االفلين«: محبوب نيست ُ قيـاس . س هيچ يك از ستاره و ماه و خورشيد، محبوب نيـست؛ پ»ّ

اجرام مزبور، محبوب نيستند؛ و خدا كسى است كه محبوب باشد؛ پس اجرام مزبور : دوم عبارت است از
رضژگى و خصوصيت براى برهان محبت ذكـر مـی وی آن» .خدا نيستند خـالى بـودن از .١: كنـد گاه پنج 

جامعيـت . ٤مفيـد يقيـن منطقـى؛ . ٣برهان شـهودى و عقلـى؛ حاوى . ٢پيچيدگى فنى و اصطالحى؛ 
 ). ٩٦ـ ٧٨، ص توحيد در قرآن: ک.ر (درآميخته شدن معرفت با محبت. ٥برهان محبت؛ و 
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 اسـت ىتـيواقع و دلربـا است ىقتيحق ت،يرشىض«: گىصد  مى)١٨٤، ص ٧  ج،طباطبايى(مطلب 
 و ؛اپىصـ او سـمت بـه ىو دل ىپـا و اسـت مجذوب او ىسو به مربوب ِقلب چشم كه ريدلپذ

 انـسان رب توانـد ىمـ ىزيچ ن،يبنابرا شود؛ىنم جدا نانسا جان از ىخداخواه محبت هرگز
 ىزيـچ و ؛دهـد مثبـت پاسخ آن به و كند حفظ را مربوب ىدرون كشش نيا لحظه هر كه باشد

 سمت به دل رايس باشد؛ رب تواندىنم است، زوال و بتيغ به محكوم بودن، محدود اثر بر كه
 ).٢٤٨  ـ٢٤٢الفطرة، ص و نهمو، االنسا(» ستين او مجذوب جان، و ندارد شيگرا او

 اذكار محبوب ٴايشان در تبيين درجات متعالى توحيد در محبت، به حديث نبوى در زمينه
تـر بـودن  ّسر محبوبتواند اين كالم متعالى باشد كه  آورد آن مىحق تعالى اشاره نموده كه ره

ت اشتمال آنامرى،  ّ  :باشد  مىديبر توح به اعتبار شد
ه قال: Ｂ اهللاذر عن رسول عن أبى« ّ :  اهللا مـا اصـطفاه اهللا لمالئكتـهىّأحب الكالم إلـ: ان

 .)١١٣، ص ١تفسير الدر المنثور، ج ( )بحمده أو سبحان اهللا و(بحمده  ّسبحان رشى و
 ى ولـ؛ محبوب اسـت،ى كمال محض است و هر كمال،ًال، ذات اقدس خداونداو: اشاره
 كه بـه آن كمـال ى معارف و مآثر هستٴه، همًثانيا.  محبوب ذاتى است،ى و نامتناهىكمال ذات

ًثالثـا، محبىضيـت . تى برخوردار اسـت به آن محبت ذاىت منته از محب،شود ى مى منتهىذات
ح و يًرابعـا، تـسب. گـرددى آن مـآثر برمـىب درجـات وجـودمراتبى دارد كه ترتب آنها به ترت

ل، يـ اسـت كـه تهلىهاالد يخته با توحي آم، فرشتگان انتخاب كردى كه خداوند براىديتحم
ّن، سـر يبنـابرا. محبـوب اسـت،  اشتمال آن بر توحيدٴهى به اندازدار آن است و هر ذكرعهده

ت اشتمال آن،تر بودن دو ذكر مزبور محبوب ّ د خواهـد بـود كـه اصـل يها بر توح  به اعتبار شد
 ).١٥٩، ص٣، جتسنيم  همو،( »االصول است

 :يابيمنكات دست اين م به يتوانى م،هان محبترها از برين تقري اٴبا دقت در مجموعه
م ك كه است  به نام محبت و عشق ىاجاذبه بسيار فعال و پرٴ داراى قوهً و فطرتاً انسان ذاتا:ي

 .داشته باشداى تواند نقش برجسته مى ،شه و اعتقادي اندٴها، حتى عرصه از عرصهىاريدر بس
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وم ن يتـرىاذبه به سـمت كمـال و در متعـال، جىن تجليترىذبه در عالاج اين نيروى پر:د
 .داردىب ابراز مينقص و ع ىنمونه، كمال مطلق و ب

وم  ىن عـشق انـساني همواره متعلق ا،ليبد ى خداوند متعال به عنوان كمال مطلق و ب:س
 در گرچـه ؛ اسـتى آن كمال مطلق و محبوب سرمدىداي همواره شً و فطرتاً انسان ذاتا،بوده

 .شودى آن دچار خطا مىطباق مصداق در ان، مواردىاريبس
ارم ه  محبت ٴاگر عيب و نقص داشته باشد، خود به خود و بدون نياز به دليل، از محدوده :چ

 .گيرد تواند متعلق عشق انسانى قرار فطرى انسانى خارج گشته، به صورت حقيقى نمى
م نج و به تقريرى  اثبات خداوند متعال و به رضژه رشىضيت سبحانى از طريق برهان محبت :پ

. بـه دنبـال داشـته باشـد» اخالق محبـت«تواند نتايجى براى مبحث مبانى  كه بيان شد، مى
ِكه با اثبات رشىضيت االهى از راه علقه محبتى، انسان محب، مبناى اعتقـادى خـود را بـر   اين ُ

كند كه خود منشأ دستيابى به يک منبـع فيـاض و متعـالى  گذارى مىُاساس معرفت حبى پايه
توانـد انـسان عاشـق را تـا  اى مـى چنين جذبـه. است اى جذبه و سلوک عرفانى و اخالقىبر

سرمنزل قرب به كمال مطلق و تحصيل مقامات عالى عرفانى و كمـاالت متعـالى اخالقـى 
تواند راه سيروسلوک را تا دستيابى بـه  در ساحت سلوک و عمل نيز اين امر مى. رهنمون گردد

ـ هموار سازد رفيع كمال متعالى ـ ٴقله آنچه . ُكه همان محب و محبوب ذات اقدس االه شدن است 
نتايج . بيان شد، تنها يكى از نتايج معرفتى و اعتقادى برگرفته از محبت و عشق به خداوند است

  .شودها به اجمال اشاره مى اى از آن ديگرى نيز بر اين شيدايى مترتب است كه به پاره
  ىهاال محبت ىنیتکو اثر

 محبـت ٴ بر خالف رابطه.است آن بر انسان ىن اثر تكىص، خداوند متعالمحبت  ديگرٴثمره
توانـد منـشأ مقامـات  مـى ، سـبحانىن انـسان و خـداي بى حبٴميان انسان و غير خدا، رابطه

ــى اىعـالى ــابير رواي ــود كـه در تع ــىص« از آن بـه ش ــات تك ــىصنى«، »ىنمقام ــ» واليـت تك ا ي
 محبـوب ،خدا احكام تابع«: نىصسد زمينه مىن ياستاد در ا. ر شده استي تعب»شدن خداگونه«
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 بـار بـه ىنتكـىص اثـر محبـوب در اسـت، ىعـاطف اوصاف از كه بشر در ىدوست. شود ىم ىو
 محب اذن به ىو كه كند ىم ىنتكىص مقام صاحب را محبوب ،ىهاال ىدوست كنيل آورد؛ ىنم

 بـا را گـرانيد مقـدور درسـت ىكارهـا كه چنان نيست؛ گرانيد مقدور كه كند ىم ىكار خود
 خداونـد اذن به كه است ىنتكىص تيوال همان ،ىژگرض نيا و كند ىم بيع و نقص از انتيص
 .كند ىم ظهور او محبوب در

 آمـده قانيفر يىروا جوامع در كه كند ىم حيتشر نوافل قرب معروف ثيحد را قتيحق نيا
 ،فـرائض قرب اثر است، آمده معروف ثيحد در كه باشد همان نوافل قرب اثر ىوقت 1.است

 ىاسـما ٴمرتبـه در نـه و ذات مقـام در نـه (فعل مقام در خداوند ىگاه: بود خواهد آن از برتر
 كامـل انـسان ى،زمـان و ؛شـود ىمـ خـود محبـوب انـسان ىكـيتحر و ىادراك ىمجار) ذات

) ذات ىاسـما نـه و ذات نـه (فعـل ٴمرتبـه در خداونـد ىكـيتحر و ىادراك ىمجار محبوب،
ُاذن و اهللا ُنيـَع بـا نوافل قرب در» ... َبصره و َسمعه كنت «تفاوت و ؛گردد ىم اهللايـ و اهللا ُ ُ ... د

 صـرف نـه اسـت؛ مقام صاحب ىهاال محبوب نيبنابرا .است نيهم فرائض قرب در شدن
ِطرف َ  ).٤٧ ، ص١٤ همو، تسنيم، ج( »باشد نداشته ىنتكىص رهاورد كه تىضيمحب مفهوم ٴاضافه َ

ُ انسان محب نه تنها بر پيمـودن مـسير 2رى از واليت تكىصنى و خداگونه شدن،با برخوردا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٠، ص١، جكنز العمال؛ و ٣٥٢، ص٢، جالكافى: ک.براى نمونه ر. ١
يم از تعبير خداگونه شـدن كـه در استاد در تبيين صحيح واليت تكىصنی و ترسيم آن به دور از تشبيه و تجس .٢

ايـن اصـل كـه انـسان «: اند؛ مثالًاى از اين متون را تفسير و تبيين نمودهمتون اديان ابراهيمى نيز آمده، پاره
از اين لحـاظ، .  وجود انسانى استٴشبيه خدا آفريده شده است، اساس تعليمات دانشمندان يهود درشاره

ترين نقطـه در كـار آفـرينش  دهد كه عالى ت دارد؛ و خود نشان مى مخلوقات جهان، فضيلٴانسان بر همه
، فصل سـوم، انـسان، ترجمـه از مـتن تلمود(انسان محبوب است؛ يسرا شبيه خدا آفريده شده است . است

ـنين )٨٧انگليسى، امير فريدون گرگانى، ص ؛ و در االهيات مسيحى كتاب مقدس وضع اولى انـسان را چ
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تواند  كماالت اخالقى و عرفانى توانمند و پرانگيزه خواهد شد، كه اين مقام تكىصنى، خود مى
 . يک كمال متعالى اخالقى و عرفانى براى وى محسوب گردد

  ىد محبتی و توحىدیمحبت توح
ُ حبى، كه اثرى ديگر از محبت و عشق ٴودن محبوب در علقهمحبت توحيدى يعنى يگانه ب

تر، انـسان سـالک در مـسير به بيان روشن. شود ُاالهى است كه براى انسان محب حاصل مى
كنـد و در حقيقـت، مقـصود او در  حب االهى، مقام تماميت و كماليت در حب را طلب مـى
در پرتو يگانگى محبوب، ميـسر ها سيروسلوک حبى، دستيابى به حب اتم و اكمل است كه تن

يسرا آن محبوب واحد است كه بساطت تام و تمامى حسن و كمال را به نحو اتم و اكمل . شود مى
چون راه تكامل انسان، همانا شنيدن كالم كمال محض «: نىصسد ايشان براى اثبات اين نكته مى. دارد

يز توحيد در محبت است، لذا سالكان است و تنها راه آن نيز طريق محبت حق است و تنها طريق آن ن
ًو قلبى بحبك متيما ...«: گىصند هاى خود چنين مى ُواصل كه اسوه ديگر راهيان وصولند، در نيايش َّ َ« 

ّى أسألك أن تمأل قلبى حبا لك... «؛]دعاى كميل[ ًأللهم إن إلهى فاجعلنا «؛ ]دعاى ابوحمزه ثمالى [»ّّ
ْممن اصطفيته لقربك و واليتك و أخلص ّتَه لودك و محبتكْ ّ َو هيمت قلبه إلرادتك... ِ َو فرغت فؤاده ... َ ّ

 ).٢٥٨، ص١، ج  انديشههسرچشمهمو، ( ]ّ مناجات المحبين:صحيفه سجاديه[»...ّلحبك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ًاز نظر ىصان عبرى، ظاهرا تفاوت يسادى بين صورت و شبيه . »خدا و شبيه خدابه صورت «: دارد بيان مى
هايى پيدا كنيم، ولى بايد بفهميم مقصود  بودن وجود ندارد و نبايد كوشش نماييم كه ميان اين دو، تفاوت

كه، تعبير به آفرينش انسان به صورت خدا  خالصه آن. )١٥٠ ـ ١٤٥، ص االهيات مسيحى(. اصلى چيست
عمـده، توجيـه آن . ِشبيه خدا در اصول تعليمى يهود و در مبادى و منابع تعليم دينى ترسا، رايج اسـتو 

ّاست، تا معرفت االهى از گزند هر گونه تجسيم، و آسيب هر سنخ تشبيه، و آفت هر گونه حلول و اتحاد 
راج تحريـف و همچنان از تـا» سبحان«و » پاكى«با موجود ممكن، مصون بماند و همان وصف تابناك 

 . )٥٢١ ـ ٥١٩، ص ٣ج ، تسنيم: ک.ر (.»توهم ناروا، در جاى اصلى خود قرار گيرد
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 آن بـه ٴاى اسـت كـه سرچـشمهاين محبت توحيدى، از يک سو برگرفته از سرمنشأ يگانـه
ديگر، نشانگر حقيقـت محبـت خداونـد  و از سوى 1گردد؛االطالق باز مىمنبع فياض على

 وقـف ى،اصـل تمحبـ«: كننـد ياد مـى» محبت اصلى«متعال به ذات خود است كه از آن به 
 بـه آن از كـه اسـت شخـىص ذات بـه خـدا حـب آن و ؛اسـت ىاصـل محبوب و لياص محب

 زا ميُمـتَ دل و پروراننـد ىمـ سـر در را او ىدوست ى،و بندگان 2.شود ىم ادي »ةياألصل المحبة«
 تـام مظاهر ّحب كنيل ؛]ليكم ىدعا[ ً»مايمت ّبحبك ىقلب و«: كنند ىم مسئلت را ىو محبت

 كه چنان است؛ بالذات محبوب آن ّمحبت به لين راه نيتر كينزد ،Ｄنيطاهر عترت ىعني او،
 كـه ت محب.است شده نتدرض و ميتنظ محبوب محض، همان دستور به Ｄتيب اهل ىدوست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. آفرينـدصورت حقيقى و تأثيرگذار نقش مى  حبى، هم در سير نزول و هم در سير صعود، بهٴمحبت و جذبه. ١
ـيددر سير نزول و مرجعيت آن، محبت االهى در نظام مبدئى با همان تقريرى كه بيان شد، .  به اثبـات رس

اى اسـت كـه در جذبـه و االطالق و سرمنشأ يگانـهچنين گفته شد كه حب االهى يک منبع فياض على
 حبـى در نظـام ٴاز طرف ديگر، در سير صعود و مآليـت جذبـه. گردد حب، به همان محبت اصلى باز می

ـتاد در ايـنبي. نمايد نزول را كامل مىٴاى است كه اين حلقهشده غايى نيز حقيقت ثابت ـنين  ان اس بـاره چ
ـيا بـا عنـوان : كشش حبى در نظام غايى«: است و » هـادى«ظهور خداى سبحان در بعد نظـام غـايى اش

ِاين هدايت، نه به اين معناست كه خداوند هادى، هر موجودى را از پـشت سـر بـه سـوى . است» قائد«
چنـان كـه . كـشاند  به جلو مـىّدهد، بلكه به اين معناست كه با كشش و محبت همه را هدف سوق مى

ّ متحرك را ٴبلكه قافله. هادى به اين معنا هم نيست كه خود او، حركت كند و قافله را به همراه خىصش ببرد
برد و  كند و اين شوق به كمال است كه موجودات را به سوى هدف پيش مى با عشق و شوق، به هدف، رهبرى مى

ّيعنى خداوند با محبت، بدون حركت موجب تحرك . آفريند مىكه خود حركت كند، حركت  محبوب بدون اين
كند به همين جهت، گفته  ها را تأمين مى شود و تنها با كشش حبى، حركت آن موجودات به سوى هدف مى

 .)١١٢ ص، قرآن توحيد درهمو، : ک.ر (شود، نه با قسر و جبر شود جهان با مهر و عالقه اداره مى مى
 .٥٥، موالنا عبدالرزاق كاشانى، صطالحات الصوفيهاص: ک.در اين باره ر. ٢
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ّ و الـشعر مـن ّأدق «ِمـوارد نيتـر روشـن از اسـت، محبوب و ّمحب نيب ميمستق صراط  َأحـد
 حـب قيطر مودنيپ و تر كبايص مو از كاذب، از صادق ّحب صيتشخ رايس است؛ »فيالس من

  ).١٧، ص١القواعد، ج تمهيد همو، تحرير( »است دشوارتر ،ريشمش زيت ٴَلبه ىط از صادق
   محبت مشرکانه،محبت موحدانه

ت در يـ موارد اظهار عبودى و در برخاوش به يگراى از او، روي پ،بوباز انسان به محياصل ن
 .پذيرفته شـده اسـت شناختى ختى و روانشنا انسانى، فلسفى،مباحث كالمدر  ش،شگاهيپ

و بـه جـاى  رود مـى بـه خطـا  در انتخاب مصداق محبوب خود انسانىن كه گاهيا مهم ٴنكته
 گزيند؛ ورا برمى و مشركانه موهوم، ى مجازىور، امقدرتمنداز و ين برگزيدن حقيقت مطلق، بى

 .دكن ى مكانه رو به محبت مشر، بازماندهىقي با محبوب حقىوند محبتي از پنتيجه،در 
 : گىصدمى بقره، ٴ سوره١٦٥ ٴدر تفسير آيه، زمينهن ياستاد در ا
َو من﴿ َّخذ َمن ِالنّاس ِ ُيت ُيحبونَهمً أندادا اهللاِِّ دون ِمن ِ ُّ ِّكحب ِ ُ َو الذين هللاِّا َ ُّ َآمنوا َّ ًحبا َأشد ّ ُ ِِّ  هللا

و ل ى َو  ن َير ي لذ َا وا َّ َظلم َيرون إذ َ َالعذاب َ َّالقوةَ َّأن َ ًجميعا هللاِِّ ُ ُ اهللاَّ َّو أن َ  ﴾َالعذاب َشديد
  .)١٦٥/ بقره(

 و شود ازين ىب كه كند ىنف را ازين اصل تواند ىم نه چون و ؛ازمندين است ىموجود انسان
 است ىزيچ اي ىكس به محبت از ريناگز ،برآورد را شخىص ىازهاين مورد تواند ىم خود نه
 و ؛است ىدرون ىشيگرا ٴنتيجه ى،رونيب ىرويپ هر كه اساس نيا بر و ؛كند رفع را او ازين كه
 طبق او ىدرون شيگرا هرگز كه ،انسان مانند مختار، و متفكر موجود در ىدرون شيگرا هر

 ىهـاال ىتقـوا و فجـور الهام و ىفطر نشيب استناد به بلكه ست،ين محض ٴغريزه اي طبع
  .اوست ىفكر نشيب حاصل ،نباشد حاصل علم به علم است ممكن هرچند است،

 ِصـرف گـاه«: كنـددر پى اين مقدمه، ايشان به اثر محبت يعنى همان اطاعت، اشاره مى
 محبت نيا اثر بر گاه آن ده،وريس مهر او به انسان تاشود  مى سبب شخص، در ىكمال ٴمشاهده

خاذ از مقصود نيبنابرا كند؛ اطاعت او از ّ  ِمحبت از دهييزا ِاطاعت زين مشركان ىسو از انداد ات
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بـه محبـوب ) موحـد يـا مـشرک(ميزان معرفـت هـر انـسانى  ».هاست آن نشيب از برخاسته
 ىزنـدگ ،محبـت بـدون كـس چيـه«بنـابراين . خىصش، تابعى اسـت از ميـزان عقالنيـت او

 در و ازيـن رافـع تنهـا ،ىنقلـ و ىعقلـ برهـان اساس بر عاقل انسان كه تفاوت نيا با كند؛ نمى
 و اسـتفاده عـدم سـبب به كه رعاقليغ اما داند؛ ىم سبحان ىخدا را خود محبوب تنها جهينت

 بـه اسـت، عـاجز او بودن حاجت ٴبرآورنده و ىتعال ىخدا وحدت ادراك از ن،يبراه از استنتاج
  ».سپارد ىم سر ها آن مانند و رهبان احبار، صنام،ا ىعني گانه،يب

 :شـود مـى روشـن ، بر شرکىد با محبت مبتني تفاوت محبت برخاسته از توحبا اين بيان
 خدا كه دارند  ىم دوست گونه  آن را ها آن و دارند را عقال نيتر   مهم كار ّتوقع ها بت از مشركان«
 به ،خداست مخصوص كه را ىمحبت و ورزند ىم مهر ها آن به خداگونه ىعني دارند؛ دوست را

ّ در ها بت به آنان محبت كنيل دارند؛ ها آن  رايسـ ست،يـن خـدا بـه ىهـاال ىاياول تمحب حد
ت ّ  گريد ىسو از محب ٴدوستانه شناخت عمق به و سو  كي از محبوب عظمت به محبت، شد
 مشركان، ّمحبت ىاه   زهيانگ و ؛محكم موحدان، محبت ىمباد و ىمبان ،رو   نيهم از و ؛است

 اسـاس بر نه ،كنندىم عبادت ،طمع و خوف ىرو از را ها بت مشركان. است موهوم و سست
 ىهـا محبت ريسا همچون ّحب نيا بپرستند، زين ّمحبت ىرو از اگر و عقلى؛ محبت و تحري
 شهيـاند و اند   دهينرس ىعقل بلوغ به رايس صادق؛ و ىعقل نه است، كاذب و يىايدن ىطمع آنان

 ).٢٦٧، ص٨همو، تسنيم، ج ( »عقل حد در نه است؛ اليخ و موه حد در آنان نشيب و

 حقيقى بـراى تمييـز محبـت موحدانـه از محبـت ٴتوان به معيار و شاخصه با اين بيان، مى
خيـزد كـه در هر دو مورد، كشش حبى از نوع گرايش و معرفتى برمـى. مشركانه، دست يافت

 ارتباط و علقـه حبـى بيـن ٴ موحدانه متعلق حب و نحوهمحب به محبوب دارد، اما در محبت
تـر اسـت؛ در محب و محبوب، حقيقى و عينى است؛ و در نتيجه، ايـن نـوع محبـت شـديد

 حبـى بيـن ٴكه متعلق محبت در محبت مشركانه، امورى اعتبارى و موهوم است و علقهحالى
 . محب و محبوب نيز سست و گسستنى خواهد بود
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  ر محض استی خاستى که محبوب خداوند
ًانسان فطرتا به خير محض و كمال مطلـق گـرايش دارد، امـا در تعييـن مـصداق آن، در 

 خداونـد از رهـايخ تمـام و اسـت ريخ خواهان ىبشر فطرت«. كند بسيارى از موارد، خطا مى
 بـه خـواه حقنـد؛ خواهـان همگـان پس است؛ اقدس ذات آن از زين ها ىهست تمام چه است؛
ـ ٢٦٨، ص ١ ج السالكين، يصاض[ نه خواه باشند، دل سپرده مال و جاه و جمال و حسن به ظاهر
 ).١٨٤، ص٤انديشه، ج همو، سرچشمه(» ]٢٦٩

پس متعلق حقيقى حب آدمى، همان خير محض و كمال مطلق است كـه خداونـد تنهـا 
اگر انسان به معرفتى درست نسبت به آن دست يابد،كمال مطلق را متعلق . مصداق آن است

 .گرددبه حب واقعى آن نايل مى گزيند و قعى محبت خىصش برمىوا
 ي نظام اخالقيشناخت انسانيعنصر محبت در مبان

 از مباحـث وجود او، ٴو شناخت ابعاد پيچيده ى اخالقىها گاه انسان در نظاميسخن از جا
 نش انـسان وي همچـون آفـرىان، موضـوعاتين ميدر ا. ديآى به حساب مو بسيار مهم مبنايى

 ختىشـناانـساناز موضـوعات  ... انـسان و ى و برونـى درونىقوا ،فطرتت يهدف آن، ماه
توانـد در  شناسـى مـىاز ايـن رو، مباحـث انـسان. ديـآشمار مى به ىک نظام اخالقي مبنايى

اخـالق «محـور يـا همـان معيارشخشى به هر نظام اخالقى، از جمله نظـام اخالقـى محبـت
 . ، بسيار تأثيرگذار باشد»محبت
بـه ، دينـى ى اخالقـىهار نظامي، همانند سامحورمحبت ىگاه انسان در نظام اخالقيجا
قـرب و حـب يعنـى همـان   ـ انسان نهايى كمالى،ن نظام اخالقي كه در ااست ى متعالقدرى

 ،ابديبه آن دست تواند  مىک مخلوق يكه اى به شمار آمده ترين درجهى نه تنها متعالى ـهاال
ّحب تحرك تيغا«كه بل  و اوسـت بيـحب كـه است ىكامل انسان شيدايپ ز همانايخداوند ن ىُ

م ِان﴿: است تمحب ٴهندسه ميترس خدا بيحب رسالت تُ ن ُ بون ك ح ُ َت ّ جم ِ نى ا بعو َّ ت ِفا ُيحببكُم َ ِ 
 ايـن ٴبر اين اسـاس، در ادامـه .)١٧، ص ١القواعـد، ج  تمهيد همو، تحرير( )٣١/عمران آل(﴾ اهللا
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 آفرينش انسان و ٴشناختى بحث يعنى نحوه موضوعات مهم و تأثيرگذار مبناى انساناى از بخش، به پاره
 .پردايسم هدف آن، ماهيت فطرت، و قواى درونى و برونى انسان، به اختصار مى

  ى و فطرىنش شهودیب
 فطـرى او را ٴاولين پرسش در اين زمينه، آن اسـت كـه آيـا مـا حقيقـت انـسان و جانمايـه

 تايصـک و ٴدانيم يا برخوردار از يک طبيعت و جانمايه نورانيت و حيات مىبرخوردار از آگاهى،
اى االهـى خاصيت؟ به عبارت ديگر، بر اساس آيات قرآن، آيا فطرت آدمى علقـهمرده و بى

هـاى معرفتـى و شـناختى را بـه دارد و از منشئيت رشىضى سرچشمه گرفتـه اسـت و جانمايـه
 انعـام ٴستاد، در اين باره، ذيـل آيـات مبـارک سـورهباشد؟ ا صورت شهودى و فطرى دارا مى

ما﴿ است واقع ،بحث مورد هيآ در آنچه: ميفرمايد ل  ّرشى هذا قالً كوكبا رأى الليل عليهّ جن ّف
ّأحب ال قال أفل ّفلما  يهدنى لم لئن قال أفل ّفلما ّرشى هذا قالً بازغا القمر رأى ّفلما االفلين ُ
نن ّرشى م من ّألكو لقو ل ا ّالضا .ينّ .  احتجاج ىول ،است تمحب ،عنوان). ٧٧ـ ٧٦/انعام(﴾ .

 نيـا ،نمـودن روشـن ىبـرا و است آن ىاياح و فطرت نييتب بلكه ست؛ين ىعقل ليتعل ،مزبور
ِمحبـت و دارد وجـود ىدوسـت مطلـق و ىخواه حق فطرت ،انسان در كه است قتيحق  كمـال ّ

 زيـن ىو جان شده، هيتعب او جان در صرف ىبها ،اقياشت و محض جمالبه  عالقه و نامحدود
 .است آگاه تيواقع كي

 كـشش و شيگـرا هـم دارد، محـض كمال به نسبت ىشهود نشيب هم ،انسان ن،يبنابرا
 ٴهمـه در كه است ىخداخواه و ىنيخداب فطرت همان نيا. صرف جمال آن به نسبت آگاهانه

ر﴿: رايس ؛هست ها انسان ناس فط ل يها ا ل  از عصرها ىدگرگون و ختايص تحول با و )٣٠/روم( ﴾ع
يل ال﴿ چون رود؛ ىنم نيب د ب لق ت خ  و برخوردار خاص ىروشن و وضوح از و ،)٣٠/روم( ﴾اهللا ل

 .است مند  بهره،مخصوص قداست از
 كي ،ميكر قرآن در حضرت، آن پرستش و خداوند به نسبت انسان ىشهود نشيب ن،يبنابرا

 اسـت؛ ريپـذفطرت دين همان نيا و آيد به شمار مى ريناپذ  زوال ىدرون كشش و ىفطر ّمحبت
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ين هـل «:است نيد زين تمحب و ستين ىگريد زيچ ،تمحب جز نيد رايس ّ ... ّالحـبّ إال الـد
ين ّ ّو الحب ّالحب هو الد ين هو ُ ّ  را مـانيا ميكـر قرآن لذا ؛)١٧١، ص ١٦ ج الشيعه، وسائل( »الد

بب اهللا ّلكن و﴿: داند ىم ها دل محبوب يكم ّح ل  ؛)٧/حجرات( ﴾قلىضكم ىف يسنه و اإليمان إ
 مـانيا ىسـو بـه هـا دل ىعنـي شمارد؛   ىم قلوبِ مكروه است، مانيا خالف بر را چه هر رايس

 كيـ ز،يـگر نيـا و شيگـرا آن. اسـت زانيـگر اسـت، مانيا خالف بر آنچه از و دارد شيگرا
ه و﴿: است ىهمگان و ىنهان تيواقع ر يكم ّك ل ر إ لكف ق و ا لفسو يان و ا  هم أولئك العص

راش ل  را خـود كـشش اسـت، كـرده حفـظ را شخىص فطرت كه ىانسان ).٧/حجرات(﴾دونا
ت با نموده، سبحان مخصوص خداوند ّ ين و﴿: كند ىم ىپاسدار را شيگرا آن شد ذ ل نوا ّا م  ا

ّ د ا أش ب ًح ّ ّ در ىآدم عتيطب اگر و )١٦٥/بقره( ﴾هللا ُ  ريـغ ىسو به ىشيگرا ىوانيح اي ىنبات حد
اس يسن﴿ دارد؛ خدا نّ ل ّ ّحب ل لش ساء من هواتا نّ ل ين و ا ن ب ل ر و ا ي ط نا لق مقنطرة ا ل  ﴾ا

 ّمعرفى يسانبار را امور اين ّمحبت شده، نازل فطرت احياى براى كه آسمانى وحى ،)١٤/عمران آل(
 ).١٨١، ص٤انديشه، ج همو، سرچشمه(داند  مى االهى سخط موجب را آن تداوم و كند مى

  نش انسانیهدف از آفر
ر محبت و عشق االهى، پرداختن به هدف خلقـت انـسان از در يک نظام اخالقى مبتنى ب

موضوعات يسربنايى است؛ به رضژه زمـانى كـه ديصـابيم هـدف از خلقـت انـسان، ارتبـاطى 
ناگسستنى با محبت و عشق االهى دارد و در نظام غـايى، ايـن جذبـه و انجـذاب اسـت كـه 

تكاملى انسان براى دستيابى بـه ًنهايتا به آفرينش انسان منتهى گشته است و به دنبال آن، سير 
 . گردد متعالى، آغاز مىٴآن جذبه

شـناختى نظـام   استدالل بر آن در سـاختار انـسانٴاستاد در مقام تبيين اين حقيقت و اقامه
 ى،وحـ لسان در محبت ريتفس ىها بحث ليلتح«: نىصسد اخالقى مبتنى بر محبت، چنين مى

 ىعباد شيگرا نيهمچن و ىشهود نشيب كي او گارپرورد و انسان نيب كه دهد    ىم جهينت نيچن
 دييتأ در. شد خواهد شكوفا ى،زمان و پژمرده ى،گاه كه است فطرت همان نيا و ؛است برقرار



 ت اهللا جوادى آملىھاى آی اخالق محبت در آرا و اندیشھ

 
١١٩

 عبـادت و ىخداونـد معرفت را انسان نشيآفر هدف ميكر قرآن كه گفت توان    ىم مطلب نيا
لقت ما و﴿ :داندىم حضرتش جن خ نس و ّال إل ال ا دون ّإ ب يع  انسان چون. )٥٦/ايصاتذ(﴾ ل

 ؛ىاعتبـار نـه باشـد، ىخـارج تيواقع كي ديبا زين او يىغا ّعلت است، ىخارج قتيحق كي
 كيـ ،ىهـاال خـضوع و اديـانق و پرسـتش و معرفـت اصـل و عبادت و عرفان مقام ن،يبنابرا
 ىاعتبـار نعنـارض و احكـام بـا همراه او ىعمل ىهابرنامه از ىبرخ. بود خواهد ىنيع تيواقع

 اعمـال و اسـت ىنـيع ىهـا تيـواقع مراحل از ىو ىدرون اديانق و اخالق و دهيعق ّاما ت،اس
 او يىغـا علـت و معلـول نيـب چون .شد خواهد ىواقع ملكات شيدايپ باعث زين او ىخارج
 چـون و ؛باشـد محقـق ىاژهرضـ رشط او نشيآفر هدف و تيانسان نيب ديبا است، برقرار رابطه
 كيـ توانـدىنم ها آن نيب رابط ،ىنيع قتيحق كي زين او تيغا و است ىواقع واحد كي ،انسان
 چـون رشـط و ؛باشـد ىنتكـىص امر كي ديباً حتما بلكه باشد؛ ىقرارداد ونديپ و ىاعتبار عنوان
 نيـست، مربـوط از جدا ،يىغا علت خواه و ىفاعل علت خواه او، علت و معلول نيب ىنتكىص
 او يىغـا علت با معلول ىنتكىص ونديپ پس دارد، تعل به رشطً ذاتا كه است معلول نيع بلكه

 كي معلول اگر و ؛است مرتبط خود يىنها هدف باً ذاتا كه است معلول خود ٴژهرض وجود همان
 .بود خواهد علت ىعلم حضور و شهود نيع او رشط باشد، آگاه و ّمجرد وجود

 رشـط ،فهـد نيـا بـا اوسـت، پرسـتش و خداونـد شـناخت او هدف كه انسان ن،يبنابرا
 او ىهست ٴنحوه ىعني دارد؛ ىحضور رشط ،عبادت و عرفان كامل ٴمرحله با ىعني دارد؛ ىشهود

 خـود بلكـه اوسـت، سرشت هم كه او ىهست خاص ٴنحوه نيا و است حق ىرايپذ و حق ىنايب
 ،پرسـتش و نشيـب ىعـال سـمت بـه كـه اسـت ىشيـگرا و شهود نازل ٴدرجه اوست، سرشت

 .)١٨٢همان، ص(» است مجذوب

امرى است  خداوندـ  پرستش و در نتيجه، هدف خلقت انسان و غايت او ـ يعنى همان شناخت
 اين مراتب كامل انسان با. متعالى كه با يک واقعيت عينى و برخوردار از كمال مطلق، مرتبط است

 شهودى و حضورى، پيوند حبى ميان ٴاين علقه. حضورى و شهودى دارد عبوديت، رشط معرفت و
 .بخشد مى كمال مطلق را برقرار ساخته، به آن انسجام و استحكامانسان و
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  دفع و جذب عیرف ٴقله
 بينش و گـرايش و همچـنين جـذب و ٴ عقلى سرشت آدمى درشارهٴاستاد در ترسيم هندسه

) ىنظـر عقـل (نشيـب كمـك بـا اسـت؛ »شيگـرا «و »نشيب «ىدارا انسان«: فرمايددفع مى
 .كنـد ىمـ اجـرا و ىعملـ را شيهـا آموختـه) ىعملـ عقـل( شيگرا از استمداد با و فهمد ىم
. اسـت ىعملـ عقل ونؤش از ،آن رينظا و ايص زين و آن مانند و اخالص ت،ين اراده، ،»محبت«

 او دفـع و جـذب ىرويـن شود، روزيپ ،است ىعمل عقل ونؤش از كه »اكبر جهاد «در انسان اگر
ــد خواهـد ليتعـد ــهوت اسـارت از و ؛ش ــ ىگرفتـار و غـضب و ش ــركش دفـع و ذبج  و س
 .افتي خواهد يىرها ،ختهيگس لگام

 و ؛شـوند ىدا مـيـپ عـداوت و محبـت و ،كراهـت و ارادت نخـست ل،يتعـد نيا از پس
 ىبـرا نيبنـابرا .كنـد مـى جلـوه »ىّتبر «و »ىّتول «و شوند ىم فيتلط جناح، دو هر سرانجام،

 از و اسـت اهـانيگ و اداتجمـ در كـه ىدفع و جذب از ديبا »ىّتبر «و »ىّتول «مقام به دنيرس
 در كـه ىعـداوت و محبـت كراهـت، ارادت، از و ،است وانيح و انسان در كه ىغضب و شهوت

 جـذب اسـت؛ دفع و جذب ٴّقله همان ،ىّتبر و ىّتول. افتي نجات است، متعارف ىها انسان
 .است آورده بر سر عتيطب رونيب از و است ىعيفراطب ىكمال كه كامل است ىدفع و

 بـر او ىدشـمن و ىدوست و انزجار و عالقه شود، ّمسلط امور نيا بر ىعمل عقل با ىكس اگر
 ىبـرا انـسان پـس... بـود؛ خواهد او ريغ از »ىّتبر «و ىخداوند اقدس ذات به »ىّتول «اساس

ـل ما﴿ اساس بر دانش و است محتاج نشيب و دانش ىعني ىنظر عقل به راه نيا مودنيپ َجع َ َ 
خم رجل ا ٍل ُ َ ل ِمن ِ ينَق ِب فه فى َ ِجو  مستقل دستگاه دو دفع، و جذب كه دگىص ىم )٤/احزاب(﴾َ

 را ىعملـ عقـل و هستند ىعمل عقل نام به برتر ىروين كي پوشش در قوه دو نيا بلكه ستند،ين
 ).٥١ـ٤٩ص ،١٤ همو، تسنيم، ج(»  ...كند ىم ىفكر ىرهبر ى،نظر عقل زين

ه در مسير حبى قدم نهـاده و راه كمـال  فرد سالک به سلوک عرفانى كٴبا اين بيان، شاكله
شود و دو نيروى جذبى و دفعى او در پيمايش مـسير  پيمايد، به وضوح ترسيم مىاخالقى را مى

 .يابدمحبت كه در فطرت او تعبيه شده، به روشنى تبيين مى
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 مهم در سخن ايشان، وجود مراتب هم در اصل محبت و عـشق، و هـم در حقيقـت ٴنكته
را  يسـ؛ّهمانند مراتب محبان، همسان نيستچون درجات محبىضان، «: ستجذبه و سلوک ا

 همنـد تـا ىكسان باشند و نـه انـواع جذبـه مـساويّنه اقسام سلوك برابر همند تا محبان خدا 
اننـد  محبىضان را همٴهمدار است و سير ّذا قرآن كه محبت ل؛ همتاى هم باشند،محبىضان خدا

 را كـه هـم ىهـ االىايدار انبيان ديجر د،ينما ىان ميك بي  هرٴهّشرح حال محبان با حفظ مرتب
 سبحان با ى با خدا،دند و هم مزه محبوب شدن را به آنان چشاندنديّطعم محبت حق را چش

هـا را   آن،ّن محب و محبـوبيان به راز و رمز بيد كه آشناينما ىف ذكر ميار ظري بسىزهايتما
 .)٢٥٩، ص١، ج انديشههسرچشمهمو، ( »دانند مى

   محبت و اخالصٴرابطهسر 
اى در فطرت انسان است كه از مباحث مهم مربـوط بـه  سر نهفته، محبت و اخالصٴرابطه

-ايشان در تبيين اين سر، با استناد به حديث نبوى، مـى. آيدشناختى به شمار مى  مبانى انسان

 سـألت«: قـال هو؟ ما اإلخالص عن Ｂىالنب سألت: قال مان،يال بن فةيحذ عن«: فرمايد
 قلـب استودعته ىّسر من ٌّسر هو: فقال ذلك، عن العزة ّرب سألت: قال ذلك، عن Ａليجبر
  .]٤٠٩، ص ٢ـ  ١ج  ،البيان مجمع[»عبادى من أحببته من

ه ر  ىامن حرم ّسر،. است ّسر برسد، بطون و بيغ به ،گذشته ْظهور و شهادت از آنچه :اشا
 از اخـالص،. ستيـن ىراهـ آن به را ىنطايش و ىنفسان خاطراتگانى همچون گانيب كه است
 قلب در اى   عهيود را ّسر نيا خداوند. گنجد   ىنم خدا بيحب قلب در جز كه است ىهاال اسرار

 چـون و ؛نباشـد او محبوب اما ،باشد خدا ّمحب ىكس است ممكن. گذارد   ىم خود محبوب
 راه اخـالص ٴلـهمرح بـه ،رو  نيـا از .نيـست ّسر آن حافظ و نيام ،دهينرس تيمحبىض مقام به
 از پـس ىكـي را ها آن ديبا كه دارد ىمراحل و مقاطع م،يمستق صراط ،كه نيا حيتوض .ابدي ىنم
 دار دامنـه ىواد واردرد، گـذ مـى طمـع و خوف ٴمحدوده و منطقه از كه ىكس. گذراند ىگريد

 كـه »ودنب خدا ّمحب «ٴمرحله از تا ديمايبپ را ىمراحل ديبا زين ىواد نيا در او. شود   ىم محبت
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 اسـت ـ انـسان يىنهـا كمـال و فخـر كـهـ  »بودن خدا محبوب« ٴمرحله به ،است راه از ىمين
 رسول كه يىنها ٴرحلهم آن به ىكس هرگز و ى داردشمار ىب درجات ،شدن محبوب البته. برسد
 .رسد ىنم ،شد لينا بدان Ｂاكرم

 در ،كـرده عبـادت »نّـةالج ىإلـً شـوقا «ايـ »النّار منً خوفا «را سبحان ىخدا كه ىسالكان
عون﴿  وكنند ىم عبادت و كار ،طمع و خوف ٴمحدوده د فا َّرشهم ي  ،)١٦/سجده(﴾ ًو طمعا ًخو

 دوزخ از را ها آن سبحان خداى كه دانند مى خدا دوستان. گذاشت نخواهند قدم محبت، وادى در
 .كنندنمى تعباد معلوم، عطاى اين براى را خدا آنان ليكن رساند؛ مى بهشت به و رهاند مى

 ، كـهكـرد حركـتＢاكـرم رسول ىعني ،»اهللا بيحب «ىپ در ديبا شدن »اهللا بيحب« ىبرا
تم إن﴿ ن بون ك ح جم ّت نى ا بعو ّ ت بكم فا ب ح  خدا محبوب كه گاه آن انسان .)١/عمران آل(﴾ اهللا ِي

 مورد كه ىزيچ و ؛ستين او ٴعالقه مورد ،است رينفادپذ كه ىزيچ چون است؛ شيآسا در ،شد
 سـالك( محبـوب در )ّمحـب( خـدا لطف آثار ،حال نيا در. ستين ريپذ   زوال ،اوست ٴعالقه
 .كند ىم ظهور )واصل

 خدا محبوب كسى تا رو اين  از .است اخالص سرزمين محبت، وادى يادشده، روايت اساس بر
 داراى اخالص نيز دارد، درجاتى شدن محبوب كه گونه همان. ندارد سهمى تام، ِاخالص از نشود،

 مرتبه به بودن »ِمخلص «ٴمرحله از كه   اين براى سالك نيز دار   دامنه وادى اين در. است جاتىدر
 از و )٢٤/يوسف(﴾ َالمخلصين عبادنا من﴿ جزو تا بپيمايد را بايد مراحلى برسد، بودن »َمخلص«

  .]٧ بند ،٨٧ خطبه ،البالغه نهج[ »فاستخلصه هللا أخلص قد «كه شود كسانى

 ميحر به ،آن مانند و ىطانيش وساوس رو    نيا از .هستند محض امن در) فتح به (َمخلصان
 و مـصون روز آن در احـضار از شـد، خواهنـد احـضار همگان كه امتيق در و ؛ندارد راه آنان
هم﴿ : كه فرمودند ا منزه ّ ن رون فإ حض م ْل ال ُ د ّإ ا ب ين اهللا ع لص خ م  ).١٢٨ و ١٢٧/ّصافات(﴾ َال

ر ذكّ  بـه نـاب واقعيـت بـه آن رسـيدن و خيـال بنـد و موهـ قيـد از نظرى عقل رهايى :ت
 ٴتزكيـه بـا همـراه اگـر ولـى اسـت؛ مـستبعد روح، تهذيب بدون سبحان، خداى ٴدرشاره رضژه
 در خداونـد كـه برسـد مقـامى بـه نوافـل قـرب پرتـو و فـرائض قـرب ّظـل در و باشد نفس



 ت اهللا جوادى آملىھاى آی اخالق محبت در آرا و اندیشھ

 
١٢٣

همـو، ( »اسـت مـستقرب كـامالً كنـد، تـأمين را او تحريكـى و ادراكـى مجـارى فعـل؛ مقام
 ).٢٦٨ـ٢٦٥، ٧، جتسنيم 

  محبت الشعاع تحت عقل
 نظـر ٴهاى انسان چه در عرصه ها و برداشت جايگاه عقل آدمى در انتظام بخشيدن به بينش

محـور، عقـل  اما در نظام اخالقى محبت. بديل است و چه در ساحت عمل، بسيار رفيع و بى
 محبـت و ٴالـشعاع علقـهسد كه تحترهاى عقالنى به جايى مى ها و بينش  آدمى در برداشت

به عبارت ديگر، در مواردى كه انسان، طريق محبت و عشق را بپيمايد و به . شود  عشق واقع مىٴجذبه
زند كه از رسوم  مدهوشى رسيده، امورى از او سر مىٴجذبه و انجذاب حقيقى دست يابد، به مرحله

  .ر به درک آن نخواهد بودفرزانگى و خردمندى متعارف خارج است و عقل عادى، قاد
 مـشهود نـورش كـه اسـت آن ،عقـل سـوم تحـااليكى از «: گىصد استاد در اين باره مى

 و گرفتـه قـرار خـود فـوق برابـر در چـون بلكه شده، واقع مخسوف كه آن ىبرا نه اما ست،ين
 ّمحبـت الـشعاع تحـت عقـل: شـود ىم گفته كه است همان نيا و است؛ دهيگرد او مدهوش

 و خداونـد اقـدس ذات ّمحبـت مجذوب انسان، ىوقت كه معنا نيبد .شده است عواق صادق
 و ؛ستيـن مـشهود او از ،متعارف ىخردمند و ىفرزانگ رسوم گريد ،شود او محبوب و بيحب
 نثـار و عاشـقانه ثـاريا رينظ ندارد؛ را آن ادراك قدرت ى،عاد عقل كه زند ىسرم او از يىزهايچ

» ...شـد واقـع Ａىعلـ بن نيحس حضرت دانيشه ساالر از كه ىا بانهيحب ٴتضحيه و عارفانه
 ).٥١٤، ص٤همان، ج(

 ي نظام اخالقيشناخت تي و غايعمل يعنصر محبت در مبان
هاى االهـى، بـه هاى رايج مبتنى بر متون و ايده غايت نظام. هر نظام اخالقى غايتى دارد

هاى  به عبارت ديگر، جنبه.گرددرضژه نظام اخالقى اسالم، در قالب اخالق عملى ترسيم مى
، و )هـا عرفـان نظـرى و در برخـى عرصـه(هاى اخالقى يسر عنوان اخالق نظـرى   نظرى نظام

هاى عملى يعنى غايات و اهدافى كه سالک در مقام عمل در پى نيـل بـه آن اسـت، بـه   جنبه
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 بـه يک نظام اخالقى كه هم به حسن فعلى و هـم. گرددعنوان اخالق عملى تبيين و ارائه مى
حسن فاعلى نظر دارد، بايد مبانى خود را به صورت شفاف تبيين كند؛ تا از يک سـو، سـالک 
اخالقى را در دستيابى به غايات موردنظر يارى نمايد؛ و از سوى ديگر، براى تمايزبخشى ميان 

 .هاى اخالقى، توجيه معقولى به دست دهد و ديگر نظام) در ساحت عمل و نتيجه(خود 
 در ابتداى اين تحقيـق و در بخـش دوم بـدان اشـاره رفـت، هـم در مبـانى گونه كه  همان

شناختى آن، بـراى محبـت االهـى و هم در مبانى غايت »اخالق محبت« نظام شناختى  مبدأ
 . شود جايگاه رضژه و تأثيرگذارى در نظر گرفته مى

  تیمحبت و اطاعت و تبع
بر اساس آيات و روايات، محبت واقعى، در عمل، انسان را به اطاعت و تبعيت از محبوب 

 دوستى ،دوستى منهاى اطاعت« اهميت اين رابطه، به حدى است كه بنا بر نظر استاد، 1.دارد وامى
چگونه ممكن است محبت باشد و .  عالى اراده استٴه چون محبت مرحل؛نيست؛ بلكه تمنّى است

 ).٢٤٨ ، صحكمت عباداتهمو، ( 2» نه به رضاى محبوب،يل خود عمل كندانسان به م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از يک سو، محبت واقعـى محـب را بـه .  محبت و اطاعت، دو گونه تجلى داردٴ قابل ذكر است كه رابطه.١
 ايـن ٴ محبىضيت برسد و در نتيجـهٴكشاند؛ و از سوی ديگر، هرگاه محب به مرحله اطاعت از محبوب مى

در اين زمينه، ايـشان . گيرد سبحان گردد، مطاع نظام آفرينش قرار مى حبى، محبوب خداوندٴرابطه و جذبه
ممكن نيست انسانى محبوب خدا شود و نظام آفرينش از او اطاعت نكنـد؛ چـون كـسى كـه «: گىصد مى

 حق است، ٴ خداوند ندارد؛ و چون سراسر عالم، مطيع خواستهٴاى جز خواسته محبوب خداست، خواسته
اگـر كـسى . محبوب حق همواره پيـروز اسـت.  محبوب حق خواهد بودٴاستهپس سراسر عالم مطيع خو

» گـذارد كند؛ يسرا خداى سبحان، محبوب خود را رها نمى محبوب خدا شد، آثار خدايى در او ظهور مى
 ).٨٦، ص حكمت عباداتهمو، (

 ٴ سـوره٣١ ٴ، ذيـل آيـه٣٠٤، ص ١تفـسير صـافى، ج (مرحـوم فيـض  در تبيين اين ديدگاه، استاد به كالم ٢
تنهـا راه «: كننـد ارجاع داده و آن را تقريرى مناسب براى اين مطلب دانسته است و تأكيـد مـی) عمران آل
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ا عمران و ب آلٴ سوره٣١  شريفٴميان محبت و اطاعت، در ذيل آيهوند ين پييتببراى  ايشان
 :فرمايدمى استناد به آيات و روايات مربوط،

ول تم إن ُقل﴿ :ا ن بون ك ح ُ جم ّت نى ا بعو ّ ت  َغفور اهللا و ُذنىضكم َلكُم ِيغفر و اخم ُيحببكم  فا
يم  و خواهد ىم را طاعت و محبت بندگان از خداوند ،مهيكر ٴآيه نيا  در)٣١/آل عمران( ﴾َرح
 ىنـواز بنـده از ىمصداق متقابل، مانيپ نيا و ؛شناساند ىم دو آن اجر را خود مغفرت و محبت

 امبريـپ رو  نيـا از .خواهـد مـى راهنمـا ،محبت راه مودنيپ ىبرا  انسان.است سبحان ىخدا
 او محبوب تا ديكن ىرويپ من از د،ييخدا دوستدار اگر كه دبگىص مردم به دارد رسالت Ｂ اكرم
 ٴثمـره چـون و كنـد ىم عطا ىآدم به را آن نواز بنده ىخدا كه است ىكمال ،ى خدادوست.دشىص

 دارد، قـرار خدا ىنواز بنده دو نيب انسان ىخدادوست خداست، نزد عبد تيمحبىض ه،يعط نيا
  .خداست ٴتىضه دو انيم انسان تىضه كه چنان

وم  خـالف بـر ىعنـي اوسـت؛ بندگان و ىتعال خداوند حضرت مشترك رابط »محبت«: د
 ُمحـب ىمتعال ىخدا هم و ،او محبوب خداوند و باشد ُمحب تواند ىم عبد هم ،ىبرخ پندار
 .ّرب ٴرضژه مغفرت، و است عبد مختص طاعت،. ىو محبوب عبد و است

وم  هر كه رسد ىم ىمقام به و شود ىم خدا محبوبＢامبريپ از ىرويپ اثر بر خدا بمح :س
 بـا و بـرد سـر بـه رجا و خوف انيم ديبا خداوند دوستدار .كند ىم نثار خدا راه در دارد، آنچه
 .برنبنـدد رخـت االهى محبت تا كند، محافظت آن از و ىاريآب را ىدوست خود، صالح عمل

 ،مرحلـه نيـا بـه د،يشد حق محب راه، مودنيپ با ىوقت كه دهد ىم فرمان بندگان به خداوند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ّتحصيل محبت خدا چنانكه ياد شد، پيروى حبيب خداست و دعوى دوستى بدون شـهادت اطاعـت از 
 پيونـد بـا حبيـب اگر مفسرى طريـق محبـت را پيمـود و در پرتـو... محبوب خدا، مسموع نخواهد بود؛ 

 خود از باطن نبوت كه همان واليت است، سهمى برده و قرآن در ٴگاه به نىضه خداوند، جامع قرآن شد؛ آن
 ).٢٦٣، ص ١، ج  انديشهٴسرچشمه همو، (» جان او جايگزين شده است
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 و گـردد شـما دوسـتدار زيـن خداوند تا د،گمايص ّهمت ميمستق صراط ىط بر و دينكن بسنده
 .دشىص او محبوب

ارم ه ّمحـب ىمعنـا بـه بيـحب (خدا بيحب نخست را انسان خدا بيحب از ىروي پ:چ  و) ُِ
 كـه جهـت آن از Ｂخـدا رسـول مبـارك  وجود.دكن ىم محبوب ىمعنا به بيحب سرانجام،

 حـضرت آن ىعملـ و ىعلمـ ٴسـيره چون و است محبت اميابالغ پ رسالتش است، اهللا بيحب
  .دهد ىم درس را محبت خود تام به است، سالكان ىعمل و ىعلم اسوه 

م نج  معرفت معلول ىسىص از محبت: اطاعت و معرفت انيم است ىا واسطه محبت، :پ
 اطاعـت كـه چنان آيد؛ نمى دست به معرفت ىب ،محبت رايس طاعت؛ تعل ،ىطرف از و است
 Ｂخـدا رسول مبارك وجود و گرفته قرار ميتعل محور محبت اساس، نيهم بر .محبت بدون

 . است شده مردم ىراهنما و ّمعلم خداست، بيحب كه
م ش  در خـدا بيـحب ىرويپ ىوقت و ورزد ىنم انيعص خود محبوب ٴدرشاره هرگز محب :ش

 ىبردار فرمان. شود ىم محقق جوانب ٴهمه در زين بودن خدا محب رد،يگ صورت جوانب ٴمهه
 محبـت، ليـتكم راه تنهـا و نـاقص؛ محبت ناقص، اطاعت و ديزا ىم كامل محبت كامل،
 .است ىرويپ همان

م ت ف  بـه وعـده عـدم فرض برً اوال ،است استوار »محبت «انيبن بر شان ىبندگ كه  آنان:ه
 كه فرمود Ａرمؤمنانيام حضرت كه چنان كنند، ىم اطاعت خدا از هم دوزخ هب ديوع و بهشت

 شيهـا نعمت از ىقدردان ىبرا بود واجب داد، ىنم عذاب ٴوعده گنهكاران به خداوند هم اگر
 نهـج[» لنعمـهً شـكرا ىعـصيّأال جـبي لكـان تهيمعص ىعل اهللا توعدي لم لو«: نشود ىنافرمان
 بـود، شـرع حكـم اگر رايس شرع؛ نه است عقل حكم رت،ضرو نيا و؛ ]٢٩٠ حكمـت ،البالغه

 ىفـ« ن،يراسـت ِمحبـان بغض و حب كه جا آن ازً ايثان .داشت ىپ در را عذاب و جهنم ،آن ترك
 و بغـض زيـن و ؛حد از شيب احسان و افراط سبب ى،كس به آنان ىمند عالقه است، »هللا« و »اهللا

 وصـف در Ａرمؤمنانيام حضرت. شد دنخواه تيمعص و طيتفر ٴمايه ى،كس به آنان ىدشمن
 ،١٩٣ ٴخطبـه همـان،[» حبي منيف أثمي ال و بغضي من ىعل فيحيال«: ديفرما ىم تقوا اهل
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  كـه فرمـوددارنـد شيسـتا توقـع ،نـداده انجـام كـار ىازا در نه ندارند؛ توقعً ثالثا .]٢٣ بند
بن﴿ حس َ َّالت َ ين َ ذ ل َا َيفرحون َّ َو يحبون أتَوا ِبما َ ّ َّهم َفال َيفعلوا َلم ِبما َيحمدوا أن ِ ُتَحسبن َ ٍبمفازة َ َ َ ِ 

َمن ذاب ِ لع ِا لهم َ ُو  ذاب َ يم َع ل ى قدردان انتظار ،داده انجام كار برابر در نه و )١٨٨/ عمران آل(﴾ أ
ما﴿: دارند چنان كه فرمود َّ ن م إ مكُ طع ُ ُن ِلوجه ِ حم َِ ريدُ ا ُ ن ًجزاء ِمنكُم ال كورا َ ُ  )٩/ انسان( .﴾و الش

 ).٥٤ـ٣٥، ص١٤تسنيم، ججوادى آملى، (

م ت ش  از سالكان هستند ىاريبس. د محبوب خدا شود، تا بتواند بهره ببرديعبد سالك با :ه
بعون: (ستند، قرآن فرموديّكه محب خدا هستند، اما محبوب خدا ن ّ ّإن كنـتم تحبـون اهللاّ فـات  ىْ

كند و وصـول  ىا مب خدي انسان را حب،ب خدا رفتني به دنبال حب)٣١/ عمران آل() ْحببكم اهللاّي
 ).٨٧، صواليت در قرآن  همو،(  مقام واليت استٴ طليعه، اين مرتبهبه

توان گفت كه هر گونه قدم نهـادن در مـسير محبـت خـدا بايـد از طريـق   در مجموع مى
كـه جان سخن ايـن. اطاعت از محبوب حقيقى و پيروى از حبيب و محبوب او، صورت پذيرد

 راه كماالت اخالقى، آن است كه به مقام محبـت ٴپىصندهمقصد و مقصود هر سالک عارف و 
 محبىضيت حضرت حق تعالى راه يابد و محبـوب ٴگاه به مرتبه ُعروج نمايد و محب شود؛ و آن

البته محبتى مقبول است كه به اطاعت حضرت حق منتهى شـود؛ و محبـىضيتى مـورد . گردد
 .نظر است كه از عبوديت محبوب حقيقى برخاسته باشد

   جد و جهد در عبادتٴنهی زم،تمحب
انسان تا زمانى كه عاشق محبوب مطلق نگشته اسـت، از پـر كـشيدن بـه مقـام تـشريف 

اما هرگـاه بـه . پردازدشده مى  تكليف، به انجام وظايف خواستهٴًبازمانده، نهايتا در محدوده
. گردد مى تكليف باالتر رفته، به مقام تشريف نايلٴمحضر محبت، شرفياب شود، از محدوده

 .  حق، محو گرددٴاين زمانى است كه واله و شيداى محبوب مطلق شده، در اراده
مندند   بهرهاالهى از عقل يىمراتب واالدر پيشگاه آنان كه از بينشى االهى برخوردارند و از 

 و محبـت ى ظاهر، به آن حالوت ملكوتىها ىنيري شىو در وراشته  درگذىّ حسىها از لذتو 
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د از آن بـه يـد؛ بلكـه بايـف ناميـتـوان تكل ىرا نمـامين االهـى فرفته باشند، اي دست االهى
  1.ن شرافت را جشن گرفتي ورود به اٴه ياد كرد و لحظ»فيتشر«

در انسانى كه به ذوق تأله دست نيافته، «: فرمايد استاد در تبيين مقام تكليف و تشريف مى
ّ تكلينها  و در نتيجه، نه محو ؛ماند ىف باز مير تشردن تا مدايرسد و از پركش ىف ميت، به حد
 االهـى ى نجـواىنيري و شىورز آنان كه لذت عشق .ِشود و نه واله محبوب مطلق ى حق مٴهاراد

ن ي و بـد؛شگاه خـدا دارنـديـّف، سخن از مشرف بودن خود بـه پياند، فراتر از تكل دهيرا چش
شتابند، بلكه فرح و نـشاط  ىا مف به درگاه خديفه و رفع تكلي عمل به وظىجهت، نه تنها برا

ّ معرفـت و تألـه و ٴهّرو كـه اوج قلـ  ايـن سوى اوسـت؛ از و شتافتن به ىآور ىن رويز در ايآنان ن
س خاتمىعني خدا، ٴهبرترين جلو ّ شـد، بـه  ى مـىهر زمان دچار خستگ Ｂاءياألنب  وجود مقد

ّجعلت قـرة  «:يافت شن مىمعبود، چشم خىصش را رواز به درگاه ينمود و با راز و ن ىنماز رو م
كـرد و  ىّتابانه مؤذن را خطـاب مـ ىو گاه ب] ١٩٣ ، ص٧٩ ج،  االنـواربحار[»ّ الصلوةى فىنيع

ْأرحنا  «:راحتمان كن و اذان بگو: فرمود مى ات يـن است كـه در پرتـو حيچن]. همان [»ا بالليِ
ّمتألهانه، همواره لذت حضور، ب ات يـن حيـ بـه ا كهىرا كسان حاصل است؛ يس،رنج هجران ىّ

ال المصلين الذين هم على صالتهم دائمون﴿ :ًاند، دائما در ذكر و نمازند افتهي  باراالهى ِإ ّ ّ ّ ﴾
رد و از وظـايف خـود غافـل دا ىاد خدا بـازنمي آنان را از ىدادوستد  چي و ه؛)٢٣ـ٢٢/معارج(

ال﴿ :سازد نمى ٌ و  ة ر جا ت يهم  له ُ الت ل  َرجا ذكر اهللا و إقام الصالة ِ عن  يع  َب ﴾ ّ و إيتاء الزكاةّ
ــ؛)٣٧/نـور( ـشتيان، نمون ـورد به ـز در م ـه ج ـران ك ـشيدن درد هج ـشيدن لـذت حـضور، بـدون ك ـن اسـت چ  ٴه و اي

ـژ ـى، حـقٴهديگرى ندارد و در دنيا نيز تنها براى اولياى رض ـور م ـى  ظه ـان م ـام آن ـه ك ـه را ب ّكنـد و لـذت تأل ـشاند ّ  ... چ
ــت، ايــنمح ).٢٨ـــ ٢٧ ، صحيــات حقيقــى انــسان در قــرآنهمـو، ( چــنين در تمــامى ابعــاد و اركــان نظــام اخالقــى  ب

 .دهد مىمحور تجلى يافته است و مبانى معرفتى، شهودى و عملى آن را تحت تأثير قرار محبت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٨ـ ٢٠٧، ص حيات حقيقى انسان در قرآن: ک. برای مطالعه ديدگاه تفصيلى استاد ر . ١
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  جهينت و خالصه
 :هاى اخالقى، عبارتند از محور در مقايسه با ساير نظام هاى نظام اخالقى محبتمبانى و شاخصه

اسـت و در هـر دو  برخاسته از محبـت ،محور  اخالقى محبتو مبانى معرفتى نظاماصول 
 .دينماى مىروي پى محبتىارهاي از معى و روشبعد محتوايى

ارزش انـسان بـه مقـدار محبـت . كنـدىدا نمي، محبت پنيابد معرفت ىزيانسان تا به چ
 .ودش ى با محبىضش محشور مىاوست و هر كس

. دارد صـرف جمـالبـه  آگاهانه ىشيگرا همو  محض كمال بهى شهود نشيب هم انسان
 .وجود دارد انسانها ٴهمه در كه است ىخداخواه و ىنيخداب فطرت همان نيا

ر و تـأثر ين تأثي اٴثمره ،گر داشتهيكدي بر متقابلر ي تأث،ک از دو عنصر محبت و معرفتيهر 
ز ، محبـت برخاسـته امـثالً. گـرددظـاهر مـى ،ن دوي مترتب بر اىدر احكام و مسائل اخالق

 ى عمـل تجلـٴيطـهها ـ باشد كه در ح آن تأثيرگذار برا ي و  امورى ـساز ينهتواند زم مى ،معرفت
 .ت از محبوبير اطاعت و تبعيد نظنابيىم

 كـه شـود مى ىخاص عبادت علت ،گرفت  قرار،اطاعت و معرفت ميان محبتزمانى كه 
 عامـل انعنـو بـه كـه خواهد بـود ىمخصوص معرفت عالمت زين و ؛است محبت محصول

 كـه ىمعرفت آن و است خاص عبادت ٴزمينه كه ىبتمح آن. دارد ىبسزائ سهم ،محبت شيدايپ
 .است او جالل و جمال ىاسام ٴهمه با خدا معرفت شود،  مىمحبت شيدايپ عامل

د در محبـت و محبـت بـه يـ توحىعنـي، ىديـ توحى بودن مبناى بودن و ديشعدىدووجه
ار ي بـسى،ن نظـام اخالقـي اى مبدأشناختى، در مبان)ىدي و محبت توحىد محبتيتوح(د يتوح

 . برجسته است
ک يـ ىعنـي.  داردى محبتٴ، شاكله خودى،ن نوع نظام اخالقي اواقعى و مقصد نهايىكمال 
رهسپار  ىع محبتي رفٴسوى آن قلههمواره به محبت،  به اخالق ى و متخلق واقعىقيسالک حق

ل بـه يـو نا. گـردد متعـال ى خداىقيب حقابد و هم محبوي دست االهىاست تا هم به حب 
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 ى و سـلوک عرفـانىر تكامـل اخالقـي در سـ مقـصود نهـايى وى را كمال واقع شيدايىنيهم
 .داندىش مخىص

 است و تنها راه آن نيز طريق  كالم كمال محض و فهميدندنيراه تكامل انسان، همانا شن
 .ت استو تنها طريق آن نيز توحيد در محبت حق است محب

 رشـط ،هـدف نيـا بـا  و اواوسـت پرسـتش و خداونـد شـناختاز آفرينش انسان،  هدف
 او ىهـست خاص ٴنحوه نيا .است حق ىرايپذ و حق ىنايب او ىهست ٴنحوه ىعني دارد؛ ىشهود

 بـه كـه اسـت شيگرا و شهود از ىنازل ٴدرجه اوست، سرشت خود بلكه اوست، سرشت هم كه
 .شود مى مجذوب ،پرستش و نشيب ىعال سمت

همـان ( ترين روش براى نيل به آن هـدف اخالقـىلين و اصيتر ، مهمىن نظام اخالقير اد
آن  بـر محبـت و برخاسـته از ى است كه خود مبتنـى كسب معرفت شهود)االهى و شيدايىو

و از سرچشمه زالل و جوشان محبـت اتكا دارد  ىبر محبت رحمان،  و اصول و روش آناست؛
 .شده استگرفته  براالهى 

 ِاخـالص از ،نـشود خدا محبوب ىكس تا رو  نيا از .است اخالص نيسرزم ،محبت ىواد
 درجـات ىدارا هـم اخـالص ،دارد ىدرجـات شدن محبوب كه گونه همان. ندارد ىسهم تام

 »َمخلص «مرتبه به بودن »ِمخلص «ٴمرحله از ،داردامنه ىواد نيا در سالك كه نيا ىبرا. است
 .دياميبپ را ىد مراحليبا ،برسد بودن

 راه كماالت اخالقى، آن اسـت كـه بـه ٴ مقصد و مقصود هر سالک مسير عرفان و پىصنده
يت حضرت حـق تعـالى بـار  محبىضٴگاه به مرتبه ُمقام محبت عروج نموده، محب شود؛ و آن

البته محبتى در نظر است كه به اطاعت منتهى شود؛ و محبىضيتى در نظر . يابد و محبوب گردد
 . برخيزداست كه از عبوديت

منتهاى سير و سلوک عارفانـه و جذبـه و انجـذاب عاشـقانه، دسـت يايسـدن بـه رؤيـت 
در ايـن واالهـى و سرمـستى، عقـل عـادى و . محبوب و واله شدن در سراى معـشوق اسـت

 و عارفانـه نثـار و عاشـقانه ثاريا پرانجذاب اين مقام همان ٴميوه. ابتدايى راهى نخواهد داشت
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ين غايـت تكامـل اخالقـى و سيروسـلوک تـر ين و متعالىتر  كه كاملى استا بانهيحب هيتضح
 .ى كامل و اولياى االهى به ظهور رسيده استها عرفانى است؛ كه در انسان

؛ بـه دن اسـتيدن و نوشـي چـشىدر پـ دن،يدن و شني، فراتر از فهمُ و محبفتهي شِانسان 
ف، از يـ فراتـر از تكله،انـسان والـ. االهـى ى نجواىنيري و شىورز لذت عشقدنبال چشيدن 

ف يـفه و رفع تكلي عمل به وظى نه تنها براد وگىص مىشگاه خدا سخن يّمشرف بودن خود به پ
 . محبوب است ىز در شتافتن به سويناو شتابد، كه فرح و نشاط  ىبه درگاه خدا م

ن يي تـب»اخالق محبت« ى مبنايىها ىژگها، رضها و شاخصهن شاكلهيبا تأمل و دقت در ا
 .ديآى به دست مى اخالقىهاگر نظاميز آن با ديا وجوه متماي و وجه و شود مى
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