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تبیین چرایی بایستههای محبّت در قرآن بر اساس نفسشناسی مالصدرا

تاريخ تأييد99/8/99 :

تاريخ دريافت99/3/62 :

حسن معلمی *

*

سميّه سادات مالباشی **

*

بخشی از اوصافی که خداوند درباره مؤمنان در قرآن بیان داشته ،ناظر به محبّت
و والی

اس

و به طور صریح بیان میکند که ایمان به خدا با محبّ

به دشتم

خدا قابل جمع نیس  .در آیات متعددی مؤمنان از دوستی با اهل کتاب ،مشرکان
و کفّار نهی شدهاند .در ای نوشتار پس از تبیی ارتباط ایمان و محبّ
چرایی تعارض آنها با محبّ

بته ختدا،

غیرمؤمنان از منظتر نفتسشناستی مالصتدرا تبیتی

میگردد .مالصدرا در برخی آثار خود به ایمان و آثار آن پرداخته و در مواضتعی
دیگر مباحث هستیشناختی محبّ
کمک تبیی نق
و محبّ

را به میان آورده است  .در ایت پتووه

قلب به عنوان مرتبهای از وجود انسان که محل شناخ  ،ایمان

اس  ،نحوه تأثیر و تأثّر ایمان و محبّ

بایستههای محب

بتا

از یکدیگر را برای تبیی چرایی

در قرآن بررسی میکنیم .از آنجا که نفس انسان امری مجرد و

بسیط اس  ،موط امیال او از شناخ های او منقطع نیس  .محبّت هتا و امیتال
* دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
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** دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم
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انسان شناخ های او را تح
مؤم را از ادراک حقیق

تأثیر قرارمیدهد ،تا آنجا که میتواند چشم بصتیر

ناتوان کرده ،او را به کفر بکشاند.

واژگان کلیدی :ایمان ،محبّ  ،مالصدرا ،قرآن ،حکم

متعالیه.

مقدمه

در طول فرایند شکلگیری و تکامل فلستفۀ استالمی همتواره نتوعی تعامتل بتی
اندیشۀ اسالمی و هستیشناسی فلسفی وجود داشته اس  .ای تعامل در حکمت
متعالیه به اوج خود میرسد .صدرالمتألهی مسیری را در اندیشه و استتدالل طتی
می کند که بدون آنکه فلسفه او را به کالم یا دفتا عقالنتی از دیت مشتابه کنتد،
نتایجی همسو و هماهنگ با آموزههای اسالمی داشته باشد و او از ایت منظتر بته
تفسیر قرآن و شرح منابع حدیثی می پردازد؛ راهی که هرچنتد بته پایتان نرستید،
فرجام پیمودن صحیح حکم

متعالیه را نشان داد.

بیشک ایمان یکی از کلیدیتری مفاهیم در آموزههای قرآنی است  .خداونتد
از طریق وحی معارفی به بشر ارائه میدهد و از او میخواهد بته ایت معتار

و

حقایق ایمان بیاورد و در مرتبۀ بعد نشانههایی برای اهل ایمان بیان میکند ،معرفی
آثار ایمان درواقع سنجهای اس

که میزان تحقق ایمان در فرد را نشان میدهد .از

جمله آثار ایمان که در قرآن به آن پرداخته شده ،محب
برتر ،محب

به مؤمنتان و در درجتات

به پیامبر و خداوند است  .در مقابتل در متوارد متعتددی مؤمنتان از

دوستی با افرادی خارج از جامعه اسالمی اعم از مشرک ،کافر و اهل کتتاب نهتی
شدهاند و گاه برای ای پرهیز از محب

آنها دالیلی نیز بیان شده اس  .در برختی

آیات نوعی تعارض میان ایمان به خدا و محب

دشمنان او بیان شده اس  .آنچته
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در ای نوشتتار در صتدد آن هستتیم ،تبیتی چرایتی ایت بایستتههتا بتر استا
نفسشناسی مالصدراس  .تجرد و بساط
و جایگاه مراتب شناخ

نفس ،تأثیر معرف

بر ایمان و محب

(عقلی ،وهمی ،حسی و خیالی) بر ایمان و محب  ،ما را

به ارتباطی وثیق و محکم بی ایمان و محبّ

میرساند.

بدی منظور ابتدا به طور خالصه به بیتان دیتدگاه مالصتدرا دربتاره ایمتان و
محبّ

میپردازیم ،سپس به قلب به عنوان مرتبهای از وجود انسان که محل ایمان
اس  ،پرداخته میشود ،سپس بایستههای محبّ

و محبّ

در ادامه بر اسا

در قرآن ذکر میشود و

نفسشناسی مالصدرا به تبیی چرایی ای بایستهها میپردازیم.

در تفاسیر موضوعی به طور مستقل به موضو بایستتههتای محبت

در قترآن

پرداخته نشده اس  .تأثیر امیال بر رفتار و تکرار نهیهای قرآن دربتاره محبت
والی

غیرمؤمنان پووهشگر را بر آن داشت

و

بته طتور مستتقل بته ایت موضتو

بپردازد .صدرالمتألهی نیز در آثار خود به طور صریح و مستقل به ای موضتو و
حتی به رابطه ایمان و محب

نپرداخته اس  .نگارنده تالشکرده اس

از آرای مالصدرا تبیینی برای بایستههای محب

در قرآن استخراج نماید .استتفاده

از آرای فلسفی برای تبیی تعامل میان معرفت  ،محبت
اس

که کمتر به آن اشاره شده و در ای پووه

با استتفاده

و ایمتان نیتز از مبتاحثی

به طور خاص بته آن پرداختته

میشود.
ایمان از دیدگاه مالصدرا

صدرالمتألهی در تبیی معنای ایمان به تفسیر الکشا استناد میکنتد و بته نقتل از او
میگوید :ایمان بر اسا

لغ

از ام گرفتته شتده؛ آمَنتهُ یعنتی صَتدَّقهُ .گتویی آنچته

تصدیق میشود از تکذیب و مخالف

در امان اس

(مالصدرا6611 ،الف .)542 /6 :در
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جای دیگری معنای دیگری برای ایمان بیان میکند و میگوید :ایمان یعنتی تصتدیقی
که در قیام

موجب در امان قرارگترفت متیشتود (مالصددرا6611 ،ب .)411 /6 :در

جای دیگر معنای ایمان را تصدیق ضروریات دی متیدانتد و متیافزایتد :ایمتان
که آن را بر قلب هر یک از بندگان

نوری از انوار خداس

که بخواهتد ،افاضته

میکند .با ای نور ،بنده اشیا را آنچنانکه هس  ،میبیند و ای همان چیزی اس
که نزد حکما گاه حکم
ملکهای اس

نظری خوانده میشود و مقصود آنان از حکم

نظتری

که به واسطه آن ،انسان بر حاضرکردن معلومات حقّه ،بدون نیاز به

تکلّف و کسب جدید ،هر گاه که بخواهد ،قدرت مییابد .گتاهی نیتز مقصتود از
حکم

نظری کمال عقل نظری یا قوّه نظریه اس

و گاهی به معنای عقل بالفعل

و گاه به معنای عقل بسیط اجمالی بهکار میرود (همان.)411 /6 :
با ای بیان ،مالصدرا ایمان را در حیطۀ نظتر محتدود متیکنتد و در صتورت
تحقّق واقعی ،آن را بر حکم

نظری با تعریفی که حکما ارائه میدهنتد ،منطبتق

میداند .از نظر او ،همان طور که خیر حقیقی یعنی ایمان ،غای
کمالدهنده به نفس اس  ،آنچه موصو
عقل نظری اس

علتوم حقیقتی و

خیر حقیقی یعنی ایمان قرار متیگیترد،

و عقل عملی و سایر قتوای علمتی و عملتی در ختدم

عقتل

نظریاند (همان.)454 /6 :
پس حوزه گرای

و رفتار خارج از اصل ایمتان و درحقیقت

بتروز و پیامتد

ایمان به شمارمیروند .ایمان تصدیق و اعتقاد قلبی اس ؛ چتون خداونتد متعتال
میفرماید« :مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ اآلخِرِ»( ،بقره )15 :سپس به ای کالم خود «وَ عَمِلَ
صالِحاً» (بقره )15 :را عطف میکند و میدانیم که عطف بر مغایرت دالل

میکنتد

و هر کس ای عطف را بر تأکید یا جداکردن یکتی از ارکتان ایمتان یعنتی عمتل
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صالح حملکند ،بدون دلیل ظاهر آیه را ترککرده اس  ،هر جا چیزی ذکر شتود،
سپس آنچه تح

آن قرارمیگیرد ،ذکرشود ،حمل بر توسّع و مجاز میشود؛ مثل:

«فيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ» (الرحمن )16 :که نخل و انار که دو گونه از میتوهانتد،
بر فاکهه که بر عموم میوهها اطالق میشود ،عطتف شتده است  .نیتز ماننتد آیته
«وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيينَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهيمَ وَ مُوسى وَ عيسَىى ابْىنِ
مَرْیمَ» (احزاب )7 :که نام برخی از انبیا پس از کلمه «نبیی » آمده و اگتر در چنتی
مواردی بر مجاز حملنشود ،ناچار باید بگوییم آنچته بعتد ذکرشتده در امتر اول
داخل نبوده اس  .پس هر کس عمل به ارکان را در ایمتان معتبتر بدانتد ،گتویی
معتقد بوده که از لوازم غالبی ایمان ،انجام دادن عمل صتالح است

یتا از ایمتان،

ایمان ظاهری را اراده کرده اس  .در ای صورت در تمامی چنتی متواردی بایتد
ایمان را بر معنای مجازی آن یعنی ایمان ظاهری حملکند .چنی افرادی هر کس
ادعای ایمان کند ،ولی عبادات را ترک کند ،از زمره مؤمنان نمیدانند؛ در حالی که
ایمان حقیقی ممک اس

بدون عمل محقق شود .مالصتدرا بترای تحقتق ایمتان

حقیقی بدون عمل مثالی ارائه میدهد که برای رساندن مقصود او رسا نیست ؛ او
کسی را مثال میزند که بصیرت یافته و قلب
مانآوردن
همزمان با ای 

به نتور عرفتان روشت شتده ،امتا

در راه خدا شهید شده ،چنتی فتردی حقیقتتا نتزد ختدا

مؤم محسوب می شود ،بدون اینکه اعمال دینی را انجتام داده باشتد (مالصددرا،

6611ب.)422 /6 :
با وجود اینکه مالصدرا ایمان را تنها از سنخ معرف
تالزم میان ایمان به خدا و محب
اسا

میداند ،بارها به پیوند و

به او تأکید دارد ،تا آنجا که درجات ایمان را بر

محبّ یا محبوب خدا بودن توصیف میکند .بر ای اسا

ایمان سه مرتبه
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دارد :مرتبه عوام که به خاطر ایمان به غیب به طمأنینته قلبتی رستیدهانتد ،مرتبته
خواص که محبان خداوند هستند و مرتبته اخصتی کته محبتوبهتای حضترت
حقاند ،از نظر او هر یک از ای مراتب ،علتم و عمتل مخصتوص بته ختود دارد
(مالصدرا6611 ،الف.)676 /7 :
محبّت از دیدگاه مالصدرا

از دیدگاه مالصدرا «حبّ تعلّق خاصی اس
جمیل از آن جه

از سوی موجود دارای شعور ،به امر

که جمیل اس ؛ به گونهای که محب وقتی محبوب را مییابد،

از جداشتتدن از او اابتتا دارد و وقتتتی از او دور استت  ،میتتل بتته وصتتال او دارد»
(مالصدرا.)626 /7 :6616 ،
دخیل دانستهاند:

عالمه طباطبایی پنج مؤلفه را در تعریف محبّ

 .1نوعی تعلّق و وابستگی بی محتبّ و محبتوب است  ،چته اضتافه متشتابه
االطرا

چه مختلف االطرا .

 .2فر بر شعور و منوط به نوعی آگاهی اس .
 .8حتما زیبایی در حب دخیل اس ؛ اگر تعلّق به موجود دیگر ناشتی از جمتال
متعلَّق نباشد ،محبّ
 .8در محبّ

نیس

مثل وابستگی موجود نیازمند به موجود غنیتر از خود.

میل به دوام قرب و اتصال هس .

 .8در صورت وجود فاصله بی محبّ و محبوب ،لزوما میل به وصل هست .
(همان :پاورقی)

در زبان و بیان صدرالمتألهی عشق متراد
میگوید« :لفظ عشق بنا بر عر
حیوانات رخ میدهد؛ اما در عر

محبّ

عام تعلّق خاصّی اس
خاص ،مراد

است ؛ همچنتانکته ختود
که بی مذکّر و مؤنّتث از

یا شبه مراد

بتا حتبّ است »
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(همان )626 /7 :و در جای دیگر در بیان معنای عشتق متیگویتد 1:معنتای عشتق
ابتهاج با تصور حضور چیزی اس

(مالصدرا .)626 :6624 ،امام خمینی(ره) درباره
کته در هاضتمۀ کستانا کته بته

عشق میفرمایند« :چون لفظ عشتق لفظتا است

اصطالحات عرفا آشنا نیستند به تحلیل نمارود ،آنها از شنیدن لفظ عشق وحش
ماکنند؛ لذا باید از آن به حب تعبیر نمود که به ذه مأنو تر اس  ،گرچه حب
هم به معناى عشتق است » (موسدو خمیندی .)646 /5 :6666 ،امتا شتوق« 2طلتب
بهکمالرساندن آن تصور لذتبخ

و بهج آفری و حرک

برای تمامکتردن آن

ابتهاج اس » (همان) .مراتب حضور صورت متفاوت است ؛ تمثلتل خیتالی مرتبته
ضعیفی از حضور و تمثلل حسّی مرتبه قویتری از آن و شهود اشراقی کاملتتری
ادراکات اس  .هر کس به امری رغبت
چیزهایی دس

و شتوق دارد .بترای رستیدن بته آن ،بته

مییابد و چیزهایی را از دس

میدهد .هر مشتتاقی از آن جهت

که مشتاق اس  ،خود جزئی از مشتاقٌالیته است  .مثتل اینکته انستان تشتنه اول
سیراب شدن را تصور میکند ،با ای تصور مرتبۀ ضتعیفی از آن بترای

حاصتل

میگردد که موجب میشود آن را به نحو اتتمّ طلتبکنتد؛ پتس هماننتد شتخ
که مشتاق سیراب شتدن است

و آن را طلتب متیکنتد .در

سیراب شدهای اس

نتیجه هر طالبی جز چیزی را که تمامکننده حقیقت

باشتد ،طلتب

نمی کند .شوق ،همراه نوعی نرسیدن ،نق
متعالیتر از شوائب اس
سنخی

و کمال ذات

و قصور اس ؛ امتا عشتق ،مقتد

و

(مالصدرا .)625 :6624 ،ای تبیی از عشق ،هم به وجتود

میان محبّ و محبوب اشاره دارد ،هم به اینکه محبّ ،هرگز بته صتورت

امر قلبی صر

باقی نمیماند و به عمل و طلب منجرمیشود.

مالصدرا غرض نهایی از وجود عشق مجازی در سرش

انستان و محبّت

او
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به شمائل ظاهری و عالقه او بته زیبتا کتردن متواد و اجستام را بیتدارکردن او از
خواب غفل
اس

و جهال

میداند .ای مرتبه از عشق به منزلۀ تمرینی بترای انستان

تا از امور جسمانی خارج و به محاس روحانی و فضتایل عقالنتی و انتوار
گوهر و شراف

الهی نایل شود و به شناخ

موجودات هدای

گردد ،زیرا همتۀ

محاس و فضایلی که در ظاهر اجرام و ابدان دیده میشود ،رنتگهتا ،خطتوط و
نقوشی هستند که از ربّالنو و مالئکه مدبّر آنهتا حکایت
 .)76 /5 :6616به ای ترتیب تنها آن نو محبّ
که ویوگی عبور از حقیق

متیکننتد (مالصددرا،

بی انسانها شراف

انسانی اس

به مجاز را داشته باشد .سم وسوی ای نو محبّت

سیر از عالم مادّی به عالم ملکوت و مالئکه اس .
چون خداوند عی علم و خیر و طلب اس  ،از ایت جهت
اس

عاشتق و محتب

و از آنجا که عی خیر و محض حُست و بهتاا است  ،عتی معشتوقی

مطلوبی

اس  .البته از آنجا که محبت

حبیب ،محبوب و محبت

از اوصتا

و

حقیقیتۀ ذاتاالضتافه است ،

الزم دارد و متالک محبت  ،ادراک کمتال در محبتوب

اس  .اگر کمال محبوب ضعیف باشد یا مُدرِک کمال ضعیف باشد ،حب و عشق
ضعیفتر خواهد بود و اگر مُدرَک قوى و شتدید باشتد و کمتال محبتوب کامتل
باشد و ادراک قوى و مؤکد گردد ،حب قوى و اشدّ میشود.
پس قوت ادراک در قوت حب دخیل اس

و اگتر کمتال محبتوب قتوى باشتد،

حب قوت ماگیرد؛ اگر عاشق قوىالوجود شدیدالکمال باشد ،عشق به کمال شتدید
ماشود .به همی دلیل اس
اولیاا اللّه به میزان درجۀ معرف
)646 /5 :6666؛ از ای روس

که در مورد محب

به خداوند عالم ،اختتال درجتات

و ادراک آنها به حضرت حق ماباشد (امام خمیندی،
که «وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ»( .بقره)612 :
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موطن ایمان و محبّتبودن قلب از دیدگاه مالصدرا

در آیات قرآن (مجادله55 :؛ حجرات )64 :و عبارات مالصدرا (مالصدرا6611 ،الدف:

 )665 /6موط و محل ایمان ،قلب دانسته شتده؛ 8از ستوی دیگتر همتواره قلتب
مرتبهای از وجود انسان دانسته شده که موط و محل امیال 8و محب
اس  .برای اینکه به تحلیل کاملتری از رابطۀ ایمان و محبّ

دس

(حدید)57 :

پیدا کنیم ،بته

تبیی معنا و جایگاه قلب از دیدگاه مالصدرا میپتردازیم .برختی صتاحبنظتران
معتقدند «منظور از قلب در قرآن خاستتگاه ادراک و اندیشته ،یعنتی همتان نفتس
انسان اس » (جواد آملی6666 ،الف .)422 /2 :به نظر نگارنده از آنجتا کته بارهتا
قلب به ضمایر اضافه شده و عباراتی مانند «قلبی» (بقدره« ،)512 :قلبتکَ» (شدور::

« ،)54قلبه» (احزاب« ،)65 :قلبها» (قصص )62 :و ...در قرآن به کتار رفتته و اضتافه
شیا به خودش معنا ندارد ،باید بپذیریم نوعی دوگانگی بتی مضتا

(قلتب) و

مضا الیه (نفس) وجود دارد و قلب مرتبه یا بُعدی از مراتب و ابعاد نفس است
که مرکز تعقّل ،ادراک و تمایل اس

و نه خود نفس.

ای مرتبه از نفس انسان از آن رو «قلب» نامیده متیشتود کته مرتبتا در حتال
رویگرداندن به سم

امور مختلف و انتقال از معلومی بته معلتوم دیگتر است .

وجه دیگر به اعتبار توجه ای مرتبه از وجود انسان به عقل صر
قلب انسان دارای دو وجه اس  :وجهی به عالم ملکوت اس

و حس است .

و وجهی بته عتالم

حس .خواطری که بر قلب وارد میشون د و او را بر افعال و حرکات برمیانگیزنتد یتا
از جنبۀ عالیه برانگیخته میشوند و به خیر دعوت میکنند یا از جنبۀ سافله برانگیختته
میشوند و انسان را به شرّ و غفل

فرا میخواننتد (مالصددرا .)664 /1 :6616 ،منشتأ

تبدلهای مکرر در قلب غلبه همی دو وجه اس  .مالصتدرا قلتب انستان را بته
میدان جنگی تشبیه میکند که در آن مدام جنود عقل و جنود جهتل بته یکتدیگر
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یورش میبرند؛ گاهی جنود عقل غالب میشتود ،گتاهی جنتود جهتل .در نتیجتۀ
تکرار ای حمالت پیاپی یا فرد با اندیشۀ صحیح و عمتل صتالح جنتود عقتل را
غالب میکند و بهتدریج به مرتبۀ نفس مطمئنه نزدیک میشود یتا بتر اثتر عقایتد
باطل و معصی

جنود جهل را قوت میبخشد .در ای صورت قلب او جوالنگتاه

جنود جهل میشود و مصداق آیه «أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ» (فرقان )46 :میگردد.
ای تعقیب و گریز در معرکه روحانی نفس برقرار اس

تا یکتی از دو لشتکر بتر

اسا

آنچه در قضا و قدر الهی جاری شتده ،بتر دیگتری غلبته کنتد و خداونتد

مملک

قلب را برای یکی از ای دو فتح کند؛ امتا مستتقر نمتیشتود (مالصددرا،

6611الف.)566-562 /2 :
کسیکه در باط  ،رسول قلبی یا واردی از واردات حقّ که به واسطه آن قلتب
زنده میشود ،نداشته باشد ،کالم رسول خارجی را نمیشنود؛ آنچنانکه خداونتد
متعال فرمود« :إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرینَ» (نمد::

 )62و نیز «لِينْذِرَ مَنْ كانَ حَياً» (یس.)72 :
پس قلب به نوری که از جانب حق برآن وارد شده زنده اس

و به واسطۀ ای

نور ،کالم رسول خارجی را میشنود ،میفهمد و میپتذیرد .پتس سترّ قلتب کته
پذیرنده فیض نور واردشده از جانب حقّ اس  ،رسولی اس

بی حقّ و عبد کته

اسرار و معانی را از نور حقّ میگیرد و به قوای داخلی ،خارجی و در مرحله بعد
به سایر مسلمانان میرساند.
هر انسانی با آنچه در نفس و طبع
مالقات میکند ،بلکه جز ای نیس

هس  ،بتا امتور عتالم غیتب و شتهادت

که هر قوّهای که چیزی را ادراک میکند و به

آن میرسد ،با آنچه در خود دارد ،ادراک میکنتد .پتس وهتم موهومتات را درک
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میکند و عقل که جوهری مفارق اس  ،حقایق مجترّد از حجتابهتای متادی را
درک میکند .پس انسان با هر قوّهای بلکه در هر نشئهای در او و بترای او نتوعی
ادراک هس

که برخی از آنچه را در آن نشئه اس  ،ادراک میکند .به همی دلیل

برخی از حکما گفتهاند« :العقل نور اللّه و الیهتدی الی النور الّا النور» صورت جزئی
جز در آینۀ جزئی ظهور پیدا نمیکند .پس نفس مرآت عقل اس
شبیه آینه اجسام نیس

و مرآت عقتل،

و مرآتی که خدا را نشان میدهد ،شبیه مرآتی که غیر خدا

را نشان میدهد ،نیس  .آیه «وَ مَنْ لَمْ یجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ» (نور )42 :به
همی مطلب اشاره دارد.
از جانب خدا نوری بر قلب مؤم مجاهد فی سبیل اهلل افاضه متیشتود .ایت
نور از عالم ملکوت میآید و پس از استکمال نفس مؤم با علوم رسمی و آداب
شرعی در مراتب حس ،خیال ،وهم و عقل او قرار میگیرد .مرتبۀ ای نتور فتوق
ادراک عموم افراد اس

و از سنخ نور نبوّت و والی

اس  .با ایت نتور احکتام

نبوی پذیرفته و اسرار الهی فهمیده میشود و بهرۀ وافری از علوم ربتانی حاصتل
میشود .پس با رسول داخلی و مبلّغ غیبی یعنی عقلِ کمالیافته ،رسول خارجی و
مبلّغ عینی پیروی میشود .به بیان دیگر مجاهده در راه خدا موجتب کمتالیتافت
عقل میشود و استکمال عقل موجب تصدیق پیامبر در مراتتب برتتری از ایمتان
میگردد .در مقابل کسی که واردات الهتی در قلتب

نباشتد و نصتیبی از نتور او

نداشته باشد ،زبان پیامبری را که از جانب حقّ به سوی مردم آمتده نمتیفهمتد و
نوری که با اوس

و کتابی را کته بته او نتازل شتده ،درک نمتیکنتد (مالصددرا،

6611الف« .)566-564 /7 :کسا که خدا نورى براى او قرار نداده ،هیچ نورى براى
او نیس » 8.چون دشم گاهی درونی اس

و زمانی بیرونی .به جنگیدن با هر دو

تبیین چرایی بایستههای محبّت در قرآن بر اساس نفسشناسی مالصدرا

88
دشم جهاد گفتهاند .ای

درحقیق

توسعه در معنای «عدوّ» اس ؛ زیترا دشتم

بیرونی با تهاجم به آب و خاک و آسیب رساندن به بدن ،آدمی را به کفر و ارتتداد
میکشاند و جهاد در ای میدان به معنای ایستتادگی در برابتر او و متانعشتدن از
تهاجم و تعدّی اوس ؛ اما دشم درونی بته عقیتده ،اختالق و اوصتا
انسان تهاجم میکند و او را به معصی
معنای مقاوم

نفستانی

فرا میخواند و جهتاد در ایت میتدان بته

در برابر نفس امّاره و زیرپاگذاشت دعوت اوس

(جدواد آملدی،

6662ب.)642-641 /1 :
قلب مرتبه ای از بُعد مجرد انسان اس

که نه تنها تمایالت ویوه انستانی در

آن شکل میگیرد ،فهم و تعقل عمیق نیز مربوط به همی مرتبه از وجود انسان
اس  .از همی رو در قترآن کتافران و منافقتان بته نداشتت قلبتی دارای تفقته
توصیف شدهاند (اعراف )672 :و در مرتبهای باالتر ،مخاطب تذکرات قرآن تنها
کسانی دانسته شده اند که دارای قلب باشند یا اهل تسلیم و متابعت

در مقابتل

حق باشند (ق . )67 :قلب همواره در معرض دگرگونی و تحول اس ؛ از ای رو
تکرار افعال ،امیتال انستان را تغییتر متیدهتد (بقدره 74 :و  )552و امیتال او بتر
انتخابهای

اثرگذار اس ؛ همچنانکه شناخ

و معرف

نیز بر عمل و امیتال

تأثیرگذار اس  .با ای بیان میتوان به ایت نتیجته رستید کته ایجتاد ،حفتظ و
استکمال ایمان در گرو مراقب
اس

از قلب در برابر آلودگی و تیرگی (زیغ و ری )

(آل عمران7 :؛ مطففین . )64 :بخشی از ای مراقب

نبایدهایی اس

که در قرآن برای محب

و )...بیان شده اس .

در گرو رعای

بایدها و

و معانی قریب به آن (مودت ،والیت
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بایستههای محبّت در قرآن

وقتی سخ از اوامر و نواهی شریع
می آید ،عموما ذه ها به سم

به طور عام و قرآن به طور خاص بته میتان
میشود؛ آیاتی که نسب

آیاتاالحکام معطو

به

کاربرد آنها در زندگی روزمره و حیطه وسیع کاربرد ،چندان هم پرشتمار نیستتند.
اما کمتر به ای نکته پرداخته شده که درباره محبّ

و مدیری

امیال چند آیته در

قرآن میتوان یاف  .با جستجو در آیات قرآن ،بالغ بر هفتاد آیه به نحوی یا دارای
امر و نهیهایی درباره محبّ

اس

یا نتوعی از محبّت

و والیت

را ممتدوح یتا

مذموم میشمارد و به نوعی جمالت خبری قابل حمل بر انشا هستند.
برخی از آیاتی که بایستههای محبّ

را در قالب فعل نهی بیان میکنند ،بتدون

نام بردن از گروه خاصی مثل یهود و نصارا ،منافقان ،مشرکان یا کافران ،بته طتور
عتتام مؤمنتتان را از دوستتتی صتتمیمی و نزدیتتک بتتا غیرخودشتتان نهتتی متتیکنتتد:
«اى کسانا که ایمان آوردهاید ،محرم اسرارى از غیر خود انتخاب نکنیتد ،آنهتا از
هر گونه شرّ و فسادى درباره شما کوتاها نماکنند ،آنها دوست
رنج و زحم

دارنتد شتما در

باشتید ،دشتمنا از دهتان [و کتالم]شتان آشکارشتده و آنچته در

دلهایشان پنهان مادارند ،از آن مهمتر اس » 8.اما در آیات دیگر گتاه مؤمنتان از
ولیگرفت منافقان نهی شدهاند« :چرا درباره منافقان دو دسته شدهاید ،پس از آنها
دوستانا انتخاب نکنیتد ،مگتر اینکته در راه ختدا هجترت نماینتد 8»...و گتاه از
ولیگرفت کافران« :اى کسانا که ایمان آوردهاید ،غیر از مؤمنان ،کافران را ولا و
تکیهگاه خود قرار ندهید» 3،یهود و نصارا« :اى کسانا که ایمان آوردهاید ،یهتود و
نصارا را ولا انتخاب نکنید ،آنها اولیاى یکدیگرند و کسانا از شتما کته بتا آنتان
دوستاکنند ،از آنها هستند ،خداوند جمعیت

ستتمکار را هتدای

نمتاکنتد» 8و

مسخرهکنندگان دی  ،خواه ای مسخرهکنندگان از اهل کتتاب باشتند یتا از کفتار:
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«اى کسانا که ایمتان آورده ایتد ،افترادى کته آیتی شتما را بته استتهزا و بتازى
ماگیرند -از اهل کتاب و مشرکان -ولاّ خود انتخاب نکنید و از ختدا بپرهیزیتد
اگر ایمان دارید» 19.در برخی آیات مؤمنان از اینکه پدران و برادران خود را ولتیّ
و دوس

خود بگیرند ،نهی شدهاند و ای در صورتی اس

کته آنتان کفتر را بتر

ایمان ترجیح داده و آن را دوس تر داشته باشند« :اى کسانا که ایمان آوردهایتد،
هرگاه پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دهند ،آنها را ولتاّ [و یتار و
11

یاور و تکیهگاه] خود قرار ندهید.»...

اما آیهای نیافتیم که مؤمنان را به محب

به کسی امر کند؛ تنها در وصف

نسب

مؤمنان آمده که با یکدیگر برادرند ،بی آنها رحم
را نسب

حاکم اس

و بیشتری محب

به خدا دارند؛ همچنی خداوند به پیامبر امر کرده که اجر رستال

را مودت ذیالقربی قرار دهد .ای نوعی تحریض درباره مودت به اهل بی
بدون اینکه امر مستقیم درباره محب
رسال

ختود
اس

به کسی داشته باشد« .پس مودتا کته اجتر

فرض شده ،چیزى ماوراى خود رسال

و دعوت دینتا و بقتا و دوام آن

نیس » (عالمه طباطبایی.)14 /66 :6622 ،
به نظر نگارنده نبود امر به محب
و درونی و حاصل شناخ
وجود سنخی

در قرآن از آن روس

و ادراک زیبایی و کمال نسب

به محبوب و ناشتی از

بی محبّ و محبوب اس ؛ از ایت رو امتر بته محبت

صورتی که شرایط تحقق محب
اس  .از همی روس

کستی در

حاصل نشده باشد ،امری لغتو و غیتر حکیمانته

که در بررسی بایستههتای محبت

نهیهای قرآن پرداختیم .البته ممک اس
امری درونی اس

که محب

امری قلبی

ای پرس

در قترآن بتهخصتوصِ

رخ بنماید که اگتر محبت

که امر درباره تحقق آن مفید نیس  ،چگونه نهیهای متعتددی
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درباره محب

در قرآن وجود دارد .پاسخ ای پرس
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در ذیل عنتوان بعتد مطترح

خواهد شد.
دستهای دیگر از آیات که بایستههتای محبّت

را بیتان متیکننتد ،بته صتورت

جمالت خبریاند« :هیچ قوما را که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند ،نمایابا
که با دشمنان خدا و رسول

دوستاکنند ،هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یتا

خویشاوندانشان باشند» 12.شاید بتوان ای آیه را صریحتری و جامعتری آیته در
موضو مدیری

میل و مودّت دانس ؛ چراکه به صورت یک قاعتدۀ کلّتی بیتان

میکند که قومی را نمییابی که به خدا و حیات پس از مرگ ایمان داشته باشند و
با ای حال نسب

به دشمنان خدا و رسول

اهل محبّ

و متودّت باشتند ،حتتی

اگر پدر ،فرزند ،برادر یا خاندانشان باشند .ایت موضتو همچنتی بیتانگر حفتظ
جایگاه و مراتب طولی مودّت اس  .مالک حبّ باید خداوند و رضای

و اطاع

از او باشد و روابط خویشاوندی ،اگر در مقابل مسیر بندگی و رضای

الهی باشد،

نباید در قلب جایگاهی داشته باشد؛ گرچه اصل احستان بترای نزدیکتان و حتتی
عموم بشری  ،منوط به اعتقادات و عملکردهای آنها نیس ؛ اما محبّ

که راهدادن

کسی در باالتری مراتب وجودی انسان یعنی قلب اوس  ،دایرهای بسیار تنگتتر
از احسان و دستگیری از دیگران دارد.
در آیۀ «بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفۀ شما و امتوالا
که به دس آوردهاید و تجارتا که از کساد شدن

ماترسید و خانههایا کته بته

آن عالقه دارید ،در نظرتان از خداوند و پیتامبرش و جهتاد در راه او محبتوبتتر
اس  ،در انتظار باشید که خداوند عذاب
نافرمانبردار را هدای

را بر شما نازلکند و خداوند جمعیت

نماکند» 18و آیۀ «بعضا از مردم معبودهایا غیر از خداوند

تبیین چرایی بایستههای محبّت در قرآن بر اساس نفسشناسی مالصدرا
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براى خود انتخاب ماکنند و آنها را همچون خدا دوس
دارند ،عشقشان به خدا [از عشق مشرکان نسب

دارند؛ امتا آنهتا کته ایمتان

به معبودهایشان] شتدیدتر است

و

آنها که ستمکردند [و معبتودى غیرختدا برگزیدنتد] هنگتاما کته عتذاب (الهتا) را
مشاهده کنند ،خواهند دانس

که تمامِ قدرت ،از آنِ خداس

و خدا داراى مجازات

شدید اس » 18با لسان تهدید و وعده عذاب با کسانی که چیزهایی را محبوبتتر از
خدا میدارند ،سخ گفته اس  .با اینکه نهی مستقیم در آیه نیس
لح افراد را از محبوبتر داشت چیزی یا کسی نسب
در برخی از آیاتی که در ای بخ

اما به شدیدتری

به خداوند باز میدارد.

به آن استناد شتد ،ماننتد دو آیتۀ اخیتر ،از

ریشه «حُب» یا «وُدّ» استفاده شده؛ اما در بسیاری از آیات ریشته «ولتی» بته کتار
رفته اس  .از آنجا که والیت
والی

دارای معتانی متعتددی است  ،الزم است

معنتای

در ای آیات بررسی شود .عالمه طباطبتایی ذیتل آیته  81ستوره مائتده

بهتفصیل به ای موضو پرداخته و معنای محبّ
مراد از والی  ،همان محبّ  ،اتحاد و مودّت است

18

را ترجیح دادهاند .از نظر ایشتان
نته والیت ا هتمستوگندبودن؛

چون معنا ندارد خداوند بفرماید با یهتود و نصتارا هتمستوگند نشتوید کته آنهتا
همسوگند یکدیگرند .مگر همسوگندبودن آنها با یکدیگر مزاحم و منافی آن اس
که مسلمی هم با آنها همسوگند شوند؟ پس آن والیتی که بی نصارا و یهودیتان
وحدت به وجود میآورد و آنها را به یکدیگر پیوند متیدهتد ،والیت
تعصّ تب قتتومی و یتتا پیونتتدهای متتذهبی و دینتتی اس ت

نتته والی ت

محبّت

و

بتته معنتتای

همسوگندبودن .همچنی عبارت «وَ مَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِىنْهُمْ» (مائدده )26 :بیتان
میکند آن معیاری که باعث میشود اولیا و دوستان یک گروه از آن گروه شتمرده
شوند ،محبّ

و مودّت اس ؛ یعنی همان عاملی کته اجتمتا متفترق آنهتا را بته
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جمعی
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تبدیل میکند و بی ارواح آنها پیوستگی ایجاد میکند .مؤید دیگر اینکته

در آیه اول سوره ممتحنه میفرماید« :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّكُمْ
أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيهِمْ بِالْمَوَدَّةِ »...در صدر آیه مؤمنان را از والی

کافران نهی میکند و

در ادامه میفرماید با مودت آنها را مالقات میکنید .ای قرینۀ روشتنی است
اینکه والی

به معنای محبّ

بتر

و مودت به کار رفته اس  .همچنی در آیۀ «ال یتَّخِذِ

الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرینَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ فی شَىیءٍ
إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللَّهِ الْمَصيرُ» (آلعمران )56 :مؤمنتان
را از والی

کافران نهیکرده؛ در حالی که در زمان نزول آیه بتی رستول ختدا از

یک سو و یهود ،نصارا و مشرکان از سوی دیگر معاهدهها و قراردادهتایی برقترار
بود (طباطبایی.)166-122 /2 :6622 ،
وجه دیگری که درباره معنای والی
تصر

اس

هس  ،معنای صتاحب امتر و اولتی بته

که در آیه  88سوره مائده آمده اس  .ای وجه چنان بعیتد است

و

صاحب امر و اختیاربودن غیرمؤمنان بر مؤمنان چنان قبیح و مطرود بوده که هتیچ
یک از مفسران چنی احتمالی را بیان نکردهاند و عالمه طباطبتایی هتم در صتدد
نفی چنی احتمالی برنیامدهاند.
اینجا سؤالی اساسی رخ مینماید که چترا مؤمنتان بتا ایت شتدّت از محبّت
ورزیدن به اهل کتاب و کفّار نهی شدهاند؛ یعنی همان مؤمنانی که در احستان بته
غیرمسلمان نه تنها منع نشدهاند ،بلکته تشتویق هتم متیشتوند؛ امتا هشتدار داده
میشوند که مبادا محبّ
اسا

ایشان را در قلب ختود قترار دهیتد .در گفتتار بعتد ،بتر

مبانی مالصدرا -البته بدون اینکه خود او به ای موضو پرداخته باشد -به

تبیی ای نهیهای الهی میپردازیم.

تبیین چرایی بایستههای محبّت در قرآن بر اساس نفسشناسی مالصدرا
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تبیین چرایی بایستههای محبّت در قرآن از منظر حکمت متعالیه

بایدها و نبایدهایی که در قرآن درباره محبّ

آمتده ،بتا دالیلتی همتراه

و والیت

اس ؛ از جمله اینکه هر کس با غیر مؤمنان رابطه والی

برقرار کنتد از

و محبّ

آنان اس ؛ همچنی اینکه آنان خیرخواه مؤمنان نیستند ،دشتمنی از زبتانهایشتان
هویداس

و عداوتی که در دل پنهان میدارند بیشتر اس  .اما با استفاده از نفتس

شناسی مالصدرا و توجه به شئون و مراتب و احوال نفس میتوان تبیینی عقلی و
انسانشناختی از حکم
ایمان و محبّ

ای نهیهای الهی بیانداش

و به درک بهتری از رابطته

پی برد.

الف) نخستی چرایی که باید به آن پرداخته شود ،اصل نهتی قترآن از محبت
غیرمؤمنان اس  .از آنجا که محب
نهی نسب

امری قلبی و تاحدودی غیرارادی اس  ،امر و

به آن مفید و حکیمانه به نظر نمیآید و چنانکه پی تر اشاره شد ،در
داشتته باشتید؛ امتا بارهتا از

قرآن به مؤمنان امر نشده که چه کستانی را دوست

دوستی گروههایی نهی شدهاند .پاسخی که میتوان برای ایت پرست
دارای چند جه

ارائتهکترد،

اس  :اول اینکته در بیشتتر آیتات متورد نظتر وا ه «اتختاذ» و

مشتقات آن وجود دارد و ای مشعر ای معناس
انتخاب و اتخاذ دوس

کته وقتتی مؤمنتان در جایگتاه

و ولی هستند ،از غیر خود کسی را انتخاب نکنند؛ یعنتی

تا آنجا که عمل ارادی «اتخاذ ولی» انجام میشود ،از غیرمؤمنان دوس
همراز برنگزینند .جه

دوم اینکه چون همه مؤمنتان از جهت

صمیمی و

مرتبته معرفت

و

ایمان یکسان نیستند ،خداوند کستانی را کته در مراتتب پتایی ایمتان هستتند ،از
دوستی غیر مؤمنان نهی میکند؛ از ای رو ادعا متیشتود مخاطتب ایت نهتیهتا
افرادی با درجات نازله ایماناند؛ چراکه تحقق حقیق
بیان میدارد ،جز با محب

ایمان ،چنانکه قرآن ختود

خداوند و مؤمنان سازگار نیس ؛ یعنی معرف

و ایمان
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ای افراد به مرتبهای نرسیده که قلبشان محب
ذائقه اهل ایمان و محب

191
غیر مؤم را نطلبتد و ذائقته آنهتا

الهی نشده اس  .همی افرادی که در گامهای نخستی

دینداری هستند ،بیشتر در معرض تزلزل و آسیبپذیری از معاشرت محب آمیز با
غیر مؤمناناند .درواقع قرآن با ای نهیها از مؤمنان متیخواهتد بتا اراده و بترای
کسب قرب و رضای

الهی بر میل خود برای دوستی با غیر مؤمنان غلبهکننتد تتا

ایمان خود را از تزلزل و زوال حفظ نمایند.
ب) از جمله آثار تبعی و قهری محب  ،تمایل به مشابه

به محبتوب است ؛

حال اگر صفاتی که بر عقل غلبه می کند صفات شیطانی باشد ،مبتد آن یتا ذاتتی
اس

یا اکتسابی .از طریق معاشرت با اشرار و پذیرفت دی کفار ،شیطان بر قلب

غلبه میکند و به همجنس خود از احزاب شیطان میتل متیکنتد و از حتزباهلل و
اولیای او رویگردان میشود .همی امیال در جوارح و اعمال او جاری میشود و
حیات و سبک زندگی او را به غیر مؤمنان مشابه میکند .ای مشتابه
سبب دورشدن او از رحم

در رفتتار،

الهی میگردد؛ در حالی کته اگتر صتفات مَلتک بتر

انسان غلبه کند ،به حزباهلل میل پیدا میکند و به سم

اغوای شیطان و فریبهتا

و تسویلهای نفس اماره متمایل نمیشود و طاع

الهتی از او ظتاهر متیشتود و

همی اعمال ،سبب قترب او بته ختدا و رستیدن

الهتی متیشتود

بته رضتای

(مالصدرا6611 ،الف .)545 /2 :ای طاعات و معاصی از خزائ غیب به عالم شتهادت،
به واسطۀ خزانۀ قلب ظاهر می شود؛ چون خزانۀ قلب از خزائ ملکوت اس .
ج) محبّ

خواه به حق باشد یا به باطل ،به دلیل لوازم محب

از جمله انس به

محبوب بر ذائقه باطنی انسان اثرگذار اس ؛ از ای رو گاه امری که موجب لتذّت
فراوان معنوی متی شتود ،حاضتر است ؛ ولتی انستان بته دلیتل غفلت

از آن یتا

تبیین چرایی بایستههای محبّت در قرآن بر اساس نفسشناسی مالصدرا
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مشغول بودن به غیر آن احسا
خوشِ اطراف

لذّت نمیکنتد،؛ مثتل متفکّتری کته از صتداهای

غافل میشود یا آفتی مثل بیمار مزاج

را تغییر داده و طبعی کته

باید از آن امر لذّت ببرد ،از حال اولیهاش خارج شده و درنتیجه لتذّت و زیبتایی
آن را احسا

نمیکند .گاه نیز انس طوالنی موجب سازگاری بی طبتع انستان و

امر خارجی میشود .در ای صورت ممک اس
به طبع اولیه اش ناخوشایند باشد .مصاحب

نسب

انسان از چیزی لتذّت ببترد کته
با غیر مؤم ذائقه انستان را از

طبع فطرت توحیدی به چندگانگی و تکثّر میکشاند« .گاه نیز درکنکردن لذّت به
دلیل ضعف قوّۀ مدرکه اس ؛ مثل چشمی که ضعیف شتده و از کمتتری نتوری
میشود .اگرچه ای میزان نور برای طبع سلیم موافتق طبتع و لذیتذ است »

اذی

(مالصدرا .)622 :6624 ،به همی صورت قلب انسان با انس به باطل ،از دیدن حقّ
و عملکردن بر اسا

آن لذّت نمیبرد و تمایل درونی او به باطل قوی میشود و

عمل مخالف رضای

حق تعالی در ذائقۀ او شیری و خوشایند میشود؛ از همی

رو ذائقۀ حاکم بر سبک زنتدگی او از ذائقتۀ اهتل ایمتان فاصتله متیگیترد .ایت
خاصی

نور باطنی اس

که از فطرت انسان ،پرتوافشان میشود و اگر منبع الهتی

آن یعنی فطرت ،زنده به گور نشود و غبار آلودگیها و تیرگی هواهای نفسانی آن
را نپوشاند ،همواره پرفروغ خواهد بود؛ ولی اگر در پش
و انسان گنه کار ،حقیق

ظلم ا گناه پنهانگتردد

خود را نبیند ،از آن رو که نوری نتدارد ،ختود را گتم و

پس از مدتی خویشت را بهکلّی فراموش میکند (جواد آملی.)664 :6666 ،
د) وجود انسان امری مجرد ،بسیط و تجزیهناپذیر اس ؛ از ای رو نمتیتوانتد
جزئی از آن به سمتی مایل و جزا دیگر در خال
همان حقیق

جه

او باشد .قلتب ،لتبّ یتا

باطنی انسان موط ایمان اوس  .اگر محبّتی در خال

مسیر معبود
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در او وارد شود یا بر اسا
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قوت ایمان از مرتبه محبوببودن ساقط متیشتود یتا

اگر ایمان ضعیف باشد ،محبوب غیر الهتی قلتب انستان را بته ختود اختصتاص
میدهد و ایمان در قلب ضعیف شده و به فسق و عدم رعای
عمل منجر میشود و سرانجام ایمان از قلب رخ
فرد دارای قلبی اس

سن های الهی در

برمیبندد .در ای صورت ابتدا

که تعقّل نمیکند و به حقیق

پش

متیکنتد و در مراتتب

شدیدا بُعدا از حقّ ،دیگر فرد فاقد درجه قلب میشود .وقتی فاقد قلب شد ،دیگتر
توان ادراک حق را از دست
ناسازگاری با محب

متی دهتد و دیگتر نته تنهتا محبت

غیر مؤم از قلب او رخ

به دلیل زیغ قلب و محرومشدن از معرف

ختدا بته دلیتل

برمیبندد ،بلکه ایمان خود را نیز

از دست

متیدهتد« .دو راهنمتای در

طول هم برای انسان وجود دارد :علم و محبّ  .اولی خدا را به انسان مینمایاند و
دومی انسان را به خدا میرساند .اگر مؤمنی ،هم عالم بود و هم دوس
ایمان و علم و محبّ
نه تنها دوس

خدا ،ای

او را به خدا نزدیک میکند؛ اما اگر به جایگاهی رسید کته

خدا بود که خدا هم دوس

او بود ،چنی انستانی را خداونتد بته

خود میرساند .راه ای سعادت بزرگ آن اس

که انسان ،محبّ ختدا باشتد و از

ولی خدا در همه حال تبعیّ کند تا پس از نزدیک شدن به خدا ،محبوب خداونتد
گردد» (جواد آملی .)664 :6666 ،با مدیری نکردن امیال و تبدیلکتردن قلتب بته
خانه اغیار ،انسان نه تنها راه محب

خدا که راه معرف

و در نتیجه ایمان بته او را

نیز بر خود مسدود میکند.
ه) آیاتی که به صورت کلّی و بدون استثنا بیان میکند که هیچ قوما را که بته
خدا و روز رستاخیز ایمتان دارنتد نمتایتابا کته بتا دشتمنان ختدا و رستول
دوستاکنند ،هرچند نزدیکتری خویشاوندانشان باشتند ،بته ایت صتورت قابتل
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تبیی اس

اس

که ایمان ناشی از شناخ

و کسی کته حقیقتتا ختدا را شتناخته

باشد و تسلیم در برابر او را در قلب خود جای داده باشتد ،زیبتایی و کمتالی در
دشم خدا نمیبینید و محال اس

چنی افرادی را دوس

داشته باشد .فطرت و

عقل استکمالشده با ایمان ،قطعا بر گرای های غریزی و طبیعی غلبه میکنتد؛ از
ای رو در قلبی که محل شناخ

خدا و جمال و جالل اوس  ،جایی بترای غیتر

نیس  ،حتی اگر آن غیر ،نزدیکتری روابط خونی و نستبی را بتا انستان داشتته
باشد.
و) تا چیزی برای انسان دوست داشتتنی نباشتد ،در قلتب او راه نمتییابتد و
شایسته پرست

شناخته نمیشود و متقابال اگر چیزی محبوب انسان شد ،محتور

میل و عمل او واقع میشود .پتس درواقتع معبتود همتان محبتوب است ؛ یعنتی
نمی شود چیزی معبود انسان قرار گیرد که محبوب او نباشد .بدون حب ،عبتادت
معنا ندارد .ای مطلب را میتوان از عبارت حضرت ابراهیم هنگام مشاهده غروب
ستاره دریاف  .ایشان وقتی ستاره را دید ،فرمود« :هذا ربی» .وقتی ستتاره غتروب
کرد ،فرمود« :ال احب اآلفلی » (انعام .)17 :با اینکه سخ از برگزیدن چیزی بترای
پرست

بود ،ایشان محب

را به میان آورد؛ گویی استداللی در ایت میتان مخفتی

شده« :م چیزی را میپرستم که دوس

بدارم ،اما م افتولکننتدگان را دوست

ندارم .در نتیجه م افولکنندگان را نمیپرستم».
اگر مؤم  ،فردی خارج از جرگه مسلمانان را محبوب خود قرار دهد ،نشانگر
آن اس

که ایمان به چیزی را ابراز میکند که محبوب او نیس

و بر مبادی میتل

او اثر نگذاشته اس  .عالوه بر اینکه ای اتّخاذ ولیّ خبر از نبود یا ضعف ایمان او
میدهد و موجب میشود آن محبوب ،امیال و باورهایی را در فرد ایجادکند که در
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وهلۀ اول نظام ارزشی فرد را دچار دوگانگی میکند و در وهلۀ دوم ذائقۀ او را از
تبعی

از حق میگرداند و کفری که مبغتوض خداست  ،در نظترش زیبتا جلتوه

میدهد .البته میزان تبعی  ،تابع شدّت محبّ

و میزان تأثیرپذیری از غیر بته

اس

قدرت عقلی و معرفتی فرد بستگی دارد.
ز) آنچنان که در بخ

ایمان از دیدگاه مالصدرا بیان شد ،پتایی تتری مرتبته

ایمان همراه با اعتقاد به غیب اس ؛ خدا ،مالئکه ،وحی و قیام
متعلقات ایماناند ،با ادراکات حسی قابتل شتناخ

که از مهمتتری

نیستتند؛ پتس الزمته ایمتان،

فراتررفت انسان از مرتبه ادراکات حسی و به تبَع آن ادراکات خیتالی است ؛ امتا
افرادی که در مراتب پایینی از ادراک عقلی هستند و عقل نظری آنها قوت الزم را
نیافته ،با معاشرت با غیرمؤمنان ادراکات حسی ،خیالی و وهمی آنها بتر عقلشتان
غلبه میکند؛ از ای رو جتذابی هتای دنیتایی و حتتی جتذابی هتای اخالقتی و
اجتماعی غیرمؤمنان آنها را شیفته خود میگردانتد و آنهتا را بته ایت بتاور غلتط
میرساند که برای ساخت حیات مطلتوب ضترورتی در تبعیت
چنی افرادی به دلیل محروم بودن از بیّنه و فرقان تشخی

از دیت نیست .

حق از باطل ،شیفته ظاهر

جذاب افراد و جوامع غیراسالمی میشوند ،غافل از اینکه حتی اعمال بهظاهر خیر و
اخالقی آنان نیز سرابی اس

که چون آخرت سراغ آن بروند ،چیزی از آن نمییابنتد

(نور )56 :و همه چون خاکستری بربادرفته اس

(فرقان .)56 :انس و معاشترت بتا

غیتتر مؤمنتتان بتترای چنتتی افتترادی ،زمینتته خودبتتاختگی فکتتری و اعتقتتادی و
ازدس دادن باورهای دینی اس ؛ چون چنی افرادی در مراتب شناخ

بتی

از

هر چیز متأثر از محسوسات و مخیالت خوی اند و قدرت تحلیل عقلتی الزم را
ندارند و به زبان قرآن فاقد لبّاند.
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ح) به گفته مالصدرا قلب هرگتز معطّتل نیست

(مالصددرا6611 ،ب.)462 /6 :

شاید بتوان ای عبارت مالصدرا را کلیدیتری عبارت در لزوم متدیری
محبّ

میتل و

دانس  .قلب هرگز معطّل نیس ؛ یعنی در هر حال چیزی را برای تعقّل و

ق و حقیقتی نبتود ،بته اصتنام
تعلّق مییابد و به آن می پتردازد .اگتر محبتوب حت ّ
خودساخته یا دیگرساخته مشغول می شود و بدتری متعَلَّق قلب کسی است
دشم محبوب حقیقی باشد .چنی محبّتی امیال و احوال نفس را به سم

کته
باطتل

سوق می دهد و کار انستان را بته تقابتل بتا حتق متیکشتاند .بته طتور خالصته
میتوانگف

قلب انسان همواره بته چیتزی متمایتل است

و جتز راه حتقّ و راه

طاغوت ،راه سومی برای انسان متصور نیس  .به همی دلیل اگر انسان بتر امیتال
قلبی خود مراقب

نکند و محبوبی غیر خدا و مخالف رضای او در دل جای دهد،

در آرا و اندیشه و در عمل و کن

نیز مشابه و همدل غیرمؤمنان خواهدشد.

جمعبندی

انسان دارای سه مرتبۀ رفتار ،صتفات (امیتال) و افکتار است  .ایت سته ستاح
وجودی انسان همواره یکدیگر را تح

تأثیر قرار میدهند .محب

در حیطه امیال

و ایمان در حیطه شناخ های انسان قرار دارد .تمام مقامتات دیت نیتز بته دلیتل
مطابق

با فطرت انسان از معار  ،احوال و اعمال تشکیل شتده است ؛ معتار

اصلاند که احوال را به وجود می آورند و احوال ،اعمال را به همراه دارند؛ از ای
رو اگر شناخ

به خدا تحقق یابد ،رفتار و امیال انسان نیز توحیتدی متیشتود و

اگر رفتار یا امیال انسان از حیطه رضای
میکند و شناخ

حقّ ختارج شتد ،شتناخ

او را متتأثر

توحیدی فرد را از او میستاند .در ای صورت انسانی که زمانی

خداباور بود ،بر اثر محبّ

به غیر مؤمنان ،در امیال و رفتار مشتابه و هماهنتگ بتا
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رفتهرفته او را به جرگه کفر میکشاند.

که از صفات و احوال نفس مجترد انستانانتد ،همتواره تتأثیر

متقابلی بر هم دارند .نهی قرآن خطاب به مؤمنان در دوس داشت و صمیمیشدن
با غیر مؤمنان از آن روس

که چنی محبّتی از درجۀ ایمان فرد و تقیّتد عملتی او

به شر میکاهد .در مقابل دوس داشت محبوب خدا یعنی مؤمنان و اولیای الهی
عبادتی قلبی اس

که هم رضای

خداوند ،قرب به او و شدّتیافت ایمتان را بته

همراه دارد و هم انسان را در میدان امیال با رضای

معبودش همذائقه و همسلیقه

میکند .چنی محبّتی بر مبادی میل انسان اثر میگذارد و صتفات و افعتال متورد
رضای

معبود را برای عبد لذیذ و دوس داشتنی میگرداند .پتس هتم متدیری

امیال بر شدت ایمان که امری تشکیکپذیر اس  ،اثر متیگتذارد و هتم وجتود و
شدت ایمان موجب ایجاد و شدت محب

نسب

به خداوند ،اوامتر او و بنتدگان

محبوب او میشود .در ای صورت دینداری برای فرد یک تحمیل بیرونی یا یتک
مهارکننده دس

و پاگیر نیس  ،بلکه پیمودن مسیر زندگی با محبوب و بته نحتو

مطلوب برای اوس .
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نوشتها:
پی 


 .1اعلم ان العشق معناه االبتهاج بتصور حضرت ذات ما.
 .2استدعاء اکمال هذا التصور و الحرکه الی تتمیم هذا االبتهاج.
ّ
 .3االيمان الحقیقي نور فائض من الله علی القلب ،به ينكشف أحوال المبدإ و أسرار المعاد.
 .4اطمینان (بقره ،)062 :زيغ (آل عمران ،)7-8 :الفت (آل عمران ،)321 :اطمیناان (آل عماران )306 :و
ّ
ِغل (حشر.)32 :
َّ
ور (نور.)02 :
 .5و من لم يجع ِل الله له نورا فما له ِمن ن ٍ
َّ
َّ
واه ِهم
 .6يا أيها الذين آمنوا ال تت ِخذوا ِبطانة ِمن د ِونكم ال يألونكم خباال ودوا ما ع ِنتم قد بد ِت البغضاء ِمن أف ِ
َّ
يات ِإن کنتم تع ِقلون (آل عمران.)338 :
و ماا تخفي صدورهم أ کبر قد بینا لكم اْل ِ
َّ
َّ
َّ
هاجروا في سبیل الل ِه ( ...نساء.)88-88 :
 .7فما لكم ِفي الم ِ
نافقین ِفئتی ِن ...فال تت ِخذوا ِمنهم أو ِلیاء حتي ي ِ
ِ
َّ
َّ
ون المؤ ِمنین ( ...نساء.)300 :
 .8يا أيها الذين آمنوا ال تت ِخذوا ال ِ
كافرين أو ِلیاء ِمن د ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
 .9يا أيها الذين آمنوا ال ت َّت ِخذوا الیهود و َّالنصارى أو ِلیاء بعضهم أو ِلیاء بعض و من يتولهم ِمنكم ف ِإنه ِمنهم ِإن
ٍ
َّ
َّ
الله ال يه ِدي القوم الظ ِالمین (مائده.)13 :
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 .10يا أيها الذين آمنوا ال ت َّت ِخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و ل ِعبا ِمن الذين أوتوا ال ِكتاب ِمن قب ِلكم و الكفار
َّ
َّ
أو ِلیاء و اتقوا الله ِإن کنتم مؤ ِمنین (مائده.)17 :
َّ
مان( ...توبه.)01 :
 .11يا أيها الذين آمنوا ال ت َّت ِخذوا آباءکم و ِإخوانكم أو ِلیاء ِإ ِن
استحبوا الكفر علي الي ِ
َّ
َّ
 .12ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِبالل ِه و الی ِوم اْل ِخ ِر يوادون من ح َّاد اللاه و رساوله و لاو کاانوا آبااءهم أو أبنااءهم أو
ِإخوانههم أو عشیرتهم( ...مجادله.)00 :

 .13قل ِإن کان آباؤکم و أبناؤکم و ِإخوانكم و أزواجكام و عشایرتكم و أماوال اقترفتموهاا و ِتجاارت تخشاون
َّ
َّ
َّ
هاد في سبی ِل ِه فتر َّبصوا ح َّتي ياأ ِتي اللاه ِباأم ِر ِه و
ساکن ترضونها أحب ِإلیكم ِمن الل ِه و رس ِول ِه و ِج ٍ
کسادها و م ِ
َّ
فاسقین (توبه.)00 :
الله ال يه ِدي القوم ال ِ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
ون الل ِه أندادا ي ِحبونهم کح ِّب الل ِه و الذين آمنوا أشد ح ًّبا ِلل ِه و لو يري الذين
اس من ي َّت ِخذ ِمن د
 .14و ِمن َّالن
ِ
ِ
َّ َّ
َّ َّ َّ
ذاب (بقره.)361 :
ظلموا ِإذ ير َّون العذاب أن القوت ِلل ِه جمیعا و أن الله شديد الع ِ
 .15يا أيها الذين آمنوا ال ت َّت ِخذوا الیهود و َّالنصاري أو ِلیاء بعضهم أو ِلیاء بعض( ...مائده.)13 :
ٍ
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