بررسی مقوله حب الهی از دیدگاه قرآن کریم
دکتر حسین خانی کلقای

(((

عش��ق و محبت از موضوعات پرطرفدار و یکی از عناصرتاثیرگذار در س��یر و
سلوک انسان است .این موضوع از دیدگاههای مختلف میتواند بررسی شود تا
حقیقت امر روشن شود و حب حقیقی از عالقات مجازی تشخیص داده شود تا
انس��ان ،در این حرکت پرجاذبه به بیراهه نرود .مفهوم محبت وقتی به خداوند
اضافه میشود ،پیچیدهتر میشود .برخی مفسران ،حب خدا را به معنی شناخت
عظم��ت او و اطاعت از او معن��ی کردهاند ،در حالی علمای��ی چون طباطبایی
معن��ای حقیقی را بر آن مترتب دانس��تهاند .محبت ب��ه دو نوع حبّ غریزی و
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چکیده

فط��ری که در بیش��تر موجودات وجود دارد ،و حب اکتباس��ی که منظور از آن
محبتی است که با حرکت در راه کمال حاصل میشود ،تقسیم میشود .خداوند
در ق��رآن ،محبوبان خود را ب��ا کلمه «یحب» معرفی میکند؛ محبوبان خداوند
عبارتاند از توابین ،مطهرین ،محسنین و  ،...محرومان از محبت الیزال الهی
نیز با کلمه «الیحب» یاد ش��دهاند .اینان کسانی هستند که با دوری از صراط
مس��تقیم ،از رحمت بیانتهای الهی دور میش��وند و با اوصافی چون کافران،
متکبران ،اسرافگران و  ...توصیف میشوند.
کلی��د واژگان :محبت ،حبّ الهی ،محبت در قرآن ،محبوبان خدا ،محرومان
از محبت الهی.

مقدمه
دل س��راپرده محبت اوس��ت

دیـده ،آیینـهدار طلعت اوست

فقر ظــاه��ر مبیـن حـافظ را

س��ینه ،گنجینه محبت اوست
(حافظ)56 :1381 ،
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محبت ،عاطفه ،عشق ،عشقورزی و عالقه یکی از عناصری است که در انتخاب مسیر
زندگی انس��ان و س��یر و سلوک وی و حرکت رو به کمال هر یک از افراد جوامع بشری
نقش به سزایی دارد .در این میان عشق و محبت ،بیشتر اوقات به طور مطلق به عنوان
عنصر و معیار مثبت در انتخاب و روابط انسانها به حساب میآید؛ بدون اینکه عشق و
محبت حقیقی از محبت مجازی تفکیک داده شود .مسلمانان و جوامع اسالمی که منبع
اصلی تغذیه فکریش��ان قرآن کریم است ،بایستی با دقت و تأمل بیشتر ،دیدگاه قرآن
کریم را مورد توجه قرار دهند تا مبادا قدم در وادی گمراهی بگذارند و از حقیقت محبت
الهی که راهی به س��وی سعادت ابدی اس��ت ،دور شوند و خدای نکرده جزو مبغوضان
الهی و محرومان از محبت جوش��ان حضرت حق باش��ند .این مقاله بر آن اس��ت تا به
سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
1ـ حب الهی در قرآن چگونه بیان شده است؟
2ـ ماهیت محبت خدا چیست؟
3ـ محبوبان الهی دارای چه اوصافی هستند و محرومان از حب الهی چه ویژگیهایی دارند؟
در خصوص پیش��ینه پژوهش ،مطالعهای که به طور مستقیم و مستقل حب الهی را مورد
بررسی قرار داده باشد ،یافت نشد ،ولی مقاالتی مرتبط با موضوع این تحقیق تألیف شده
اس��ت از جمله مقالهای با عنوان «محبت از دی��دگاه عالمه طباطبایی و ابوحامد غزالی»
تألیف امیرعباس زمان و امیر آقاجانلو که در فصلنامه اندیش��ه دینی دانش��گاه شیراز چاپ
شده است و مقاله دیگری با عنوان «حرکت حبی در آفرینش و رابطه آن با نفس رحمانی
حق» ،که توسط فاطمه عباسی نگاشته شده و در پژوهشنامه ادیان به چاپ رسیده است.
ویژگی برجسته این پژوهش نسبت به مقالههای یادشده در این است که موضوع محبت
اله��ی را به ط��ور خاص از منظر قرآن کریم بررس��ی نموده و اوص��اف محبوبان الهی و
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محرومان از محبت حضرت حق را از دیدگاه قرآن کریم بیان کرده است.
بحث و بررسی
ابنمنظور در لس��انالعرب ،در مفهوم لغوی «حب» چنین آورده است« :حُبّ ،ضد بغض
اس��ت و حب به معنی ودّ و محبت هست و همچنین «حِبّ» به کسر به معنی محبوب
به کار رفته اس��ت؛ مانند «و کان زید بن حارثه یدعی حِبّ رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله)»؛
زید بن حارثه محبوب رس��ول خدا خوانده میش��ود( ».ابنمنظور )289 ،1 :1414 ،در

اقربالموارد آمده اس��ت« :حَبَّهُ حِبًّا و حُبًّا :ودَّهُ فهو محبوب( ».شرتونی:1373 :1374 ،
 )573در قرآن کریم و ادبیات عرب ،الفاظ و کلمات دیگری هم آمده است که مدلوالت
لغ��وی یا ش��رعی «حبّ» را با خ��ود حمل میکنند و با معنی «ح��ب» ارتباط دارند که
مهمترین آنها عبارتاند از:

1ـ الوُدّ؛ چنانکه میفرماید﴿ :سَیَجَعل لَهُم الرَّحمنُ وُدًّا﴾ (مریم)96/
2ـ الخُ لّة؛ مانند﴿ :وَ اتّخَ َذ ُهّ
الل ابراهِیمَ خَ لیالً﴾ (نساء)125/

5ـ الوج��د :که گاهی به معنای حب به کار میرود ،ولی در قرآن کریم در این معنی به
کار نرفته است( .الکبیسی17 :2001 ،ـ)13
راغب اصفهانی در معنای اصطالحی «حب» مینویس��د« :محبت عبارت اس��ت از اراده
چیزی که آن را خیر میبینی و یا گمان میکنی که خیر باشد و آن به سه صورت است:
الف) مَحبت برای ل ّذت؛ مانند محبت مرد به زن ،که آیه شریف ﴿و یُطعِمُونَ َّ
الطعامَ عَلی
حُبِّهِ مِس��کِینًا﴾ (انس��ان )8/هم به این نوع محبت اش��اره دارد .ب) محبت برای منفعت؛
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3ـ العشق :که لفظی است که از آن به حب شدید تعبیر میشود.
4ـ األلفة؛ مانندَ ﴿ :فألّف بینَ قلوبکم﴾ (آلعمران)103/

مانند محبت و عالقه انس��ان به چیزی که از آن نفع و بهره میبرد که آیه ش��ریف ﴿و
ُأخ��ری تُحبّونها نصرٌ م��ن اهلل و فتح قریب﴾ (صف )13/به آن داللت میکند .ج) محبت

برای فضل و برتری؛ مانند محبت اهل دانش به یکدیگر به خاطر علم( ».راغب اصفهانی:
 )214 :1412تعریفهای دیگری هم از محبت بیان کردهاند که به چند مورد از آن اشاره
میکنیم :جنید گفته است« :المحبّة مَیل القلوب» (دامادی )176 :1979 ،و شیخ کالباذی
قلب مُحبّ بیهیچ تکلفی
آن را چنین شرح کرده است که معنای این سخن ،آن است که ِ
به س��وی خدا و آن چه از خداس��ت ،مایل شود( .دامادی )176 :1979 ،در تعریف دیگر از
محب��ت آوردهاند« :المحبّة إفناء الحياة فی أمر المحبوب»؛ محبت عبارت اس��ت از فنای
زندگی در امر محبوب( .دامادی )176 :1979 ،و نيز گفتهاند« :المحبّة نس��یانُ ما س��وی
اهلل»؛ محبت ،فراموش کردن غیر خداست( .دامادی)176 :1979 ،
برای فهم دقیق معنای محبت الهی ،به داس��تانی که نهاوندی ،ذیل حدیث نبوی «المر ُء
بَ» آوردهاس��ت ،توجه میکنیم« :روايت ش��ده اس��ت كه حضرت عيسی (علیه
مع من أح َ

السالم) با سه نفر برخورد کرد كه بدن آنها نحيف گشته و رنگ رخسارشان پريده بود .به
ایش��ان گفت :شما را چه شده اس��ت که به این حال میبینم؟ جواب دادند :از ترس آتش
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جهنم اینگونه شدهایم .فرمود :بر خداوند حق است که خائف در امان باشد .سپس به سه
نفر دیگر برخورد کرد و دید که اینها از گروه قبلی نحیفتر و پریشان احوالتر هستند .از
ایشان علت را سؤال کرد؛ جواب دادند :به خاطر اشتیاق به بهشت اینگونه شدهایم .فرمود:
بر خداوند حق است که برای شما عطا کند آنچه را بدان امید دارید .بعد از ترک آنها به
سه نفر دیگر برخورد نمود و دید که اینها سخت نحیف گشته و دگرگون شدهاند و چنان
تغییر در رخسارش��ان پیداس��ت که گویی صورت آنها آینههایی از نور است .سؤال کرد:
چگونه به این درجه رس��یدهاید؟ جواب دادند :با حبّ و محبت خداوند .فرمود :ش��ما تا روز
قیامت از مقرّبین خداوند هستید( ».نهاوندی382 ،1 :1429 ،ـ)383
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن

گرچه تفس��یر زبان روشنگرس��ت

لیک عشق بیزبان روشنتر است

چون قلم اندر نوش��تن میشتافت

چونبهعشقآمد،قلمبرخودشکافت

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
(مولوی)9 :1373 ،

ماهیت محبت خداوند

ممکن اس��ت محبت به ارادت تفس��یر ش��ود؛ مانند ﴿فِیهِ ِر ٌ
جال یُحِبّ��ونَ أن یَ َت َط َّهرُوا﴾

(توبه )108/ولی اینچنین نیست؛ چرا که محبت رساتر از ارادت است .هر محبتی ،ارادت
است ،ولی هر ارادتی محبت نیست .راغب اصفهانی با اشاره به آی ه ﴿ َفسَوفَ یَأتِیَ ا ُ
هلل بِقو ٍم
یُحِبُّهُ��م وَ یُحِبّونَه﴾ (مائ��ده )54/میگوید« :محبت خداوند به بنده ،انعام حضرت حق به

اوست و محبت بنده به خداوند ،طلب نزدیکی و تقرب به اوست( ».راغب اصفهانی:1412 ،
 )112زمخش��ری در تفسیر آیه ﴿ َفسَوفَ یَأتِیَ ا ُ
هلل بِقو ٍم یُحِبُّهُم وَ یُحِبّونَه﴾ (مائده،)54/
محبت را چنین تعریف میکند« :محبت بندگان به پروردگارشان ،اطاعت ایشان از حضرت

66

حق و کسب خشنودی حضرت است و اینکه عملی را انجام ندهد که موجب خشم و عذاب
پروردگارشان گردد .محبت خداوند به بندگانش هم عبارت است از اینکه به خاطر اطاعت
و فرمانبرداریشان بهترین پاداش را دهد و از ایشان راضی و خشنود گرداند( ».زمخشری،
633 ،1 :2006ـ ) 634برخی گفتهاند« :دوست داشتن خدا به معنای دوست داشتن کمال
است؛ زیرا او کمال مطلق است و نیز گفتهاند :مراد از حب خدا ،شناخت عظمت ،قدرت و
حکمت اوست( ».مغنیه)458 ،1 :1383 ،
فخ��ر راضی و عالمه طباطبایی این نظریه را که محبت بندگان به پروردگارش��ان همان

اطاعت و فرمانبرداری اس��ت ،رد میکنند .فخر رازی در تفسیر آیه  165سوره بقره ذیل
عبارت ﴿یُحِبّونَهُم َکحُبّ اهللِ﴾ مینویس��د« :در بح��ث از ماهیت محبت بنده به خداوند
متع��ال ،بدان که هی��چ اختالفی میان امت در اطالق این لفظ وج��ود ندارد و آن عبارت
است از اینکه بنده ممکن است به خداوند محبت و عشق بورزد و قرآن در آیاتی مانند ﴿وَ
الّذِینَ آمَنوا أشدُّ حُبًا َ
هلل﴾ (بقره )165/و ﴿یُحِبُّهُم وَ یُحِبّونَه﴾ (مائده )54/به این موضوع
صراحت و داللت دارد .بدان که امّت هر چند در اطالق این لفظ ،اتفاق نظر دارند ،ولی در

آن محال است .پس هر وقت بگوییم« :خدا را دوست دارم و به او عشق میورزم» ،بدین
معنی است که اطاعت و خدمت او را دوست دارم و به آنها عشق میورزم و یا اینکه ثواب
و احسان او را دوست دارم .ولی عرفا عقیده دارند که بنده ممکن است عاشق ذات حضرت
حق گردد و محبت به خدمت او و عشقورزی به پاداش خداوند ،درجه پایینی از این محبت
اس��ت و چنین اس��تدالل نمودهاند که ما در یافتیم که لذت ،ذاتًا محبوب و دوستداشتنی
است و همین طور کمال ذاتًا محبوب و دوستداشتنی هست .اما در خصوص لذت وقتی
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معنای آن اختالف نظر دارند و اکثر متکلمان بر این باورند که محبت ،نوعی از انواع ارادت
است و ارادت تنها به جائزات تعلّق دارد .پس تعلق محبت به ذات خداوند متعال و صفات

به ما گفته شود که چرا آن را به دست میآورید؟ جواب میدهیم :تا به مال و ثروت برسیم،
و در جواب چرا به دنبال مال و ثروت هس��تید؟ میگوییم :تا به وس��یله آن غذا [مایحتاج]
خود را تهیه کنیم ،و اگر سؤال کنند :چرا به دنبال غذا [مایحتاج] هستید؟ جواب میدهیم:
برای به دس��ت آوردن لذت و دفع درد و رنج .باز اگر سؤال کنند :چرا خواستار لذت و دفع
درد و رنج هستید؟ جواب میدهیم :این غیرقابل تعلیل است .در این صورت دور و تسلسل
پیش میآید که محال است .پس باید در نهایت به این نتیجه برسیم که این مطلوب به
ذات است .وقتی این امر ثابت شد ،ما پی میبریم که لذت ذاتًا چیز خواستنی است و درد
و رن��ج ذاتًا دفعکردنی اس��ت .اما در مورد کمال ،ما به انبی��اء و اولیاء ،به مجرد دارا بودن
صفات کمال ،عشق و محبت میورزیم .زمانی که حکایت بعضی پهلوانان مانند رستم و
اسفندیار را میشنویم و بر کیفیت شجاعت آنها پی میبریم ،قلبهایمان به آنها تمایل
پیدا میکند و این میل ممکن اس��ت ما را جهت اقرار به تعظیم آنها وا دارد ،مال زیادی
هم خرج کنیم و گاهی ممکن اس��ت منجر به خطر انداختن جان انس��ان هم بشود .پس
محبوب به ذات بودنِ ل ّذت ،منافاتی ندارد با اینکه کمال هم محبوب به ذات است .هرگاه
این امر اثبات شد ،میگوییم :کسانی که محبت خداوند متعال را بر محبت طاعت او یا بر
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محبت پاداش او حمل میکنند ،کسانی هستند که پی بردهاند که لذت ،ذاتًا محبوب است
و ندانستند که کمال هم ذاتًا محبوب هست .ولی عرفایی که گفتهاند :خداوند متعال ذاتًا
محبوب (فی ذاته و لذاته) است ،کسانی هستند که بر آنها آشکار شده است که کمال ذاتًا
محبوب اس��ت و چون خداوند متعال أکمل الکاملین است و کمال همه چیز از او مستفاد
میشود ،پس ذاتًا محبوب است( ».فخر رازی175 ،2 :2001 ،ـ)176
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین بیان میکند« :در این آیه ،دلیلی است بر اینکه
«حب» حقیقتًا متعلّق به خداوند متعال است؛ بر خالف کسانی که گفتهاند :حبّ و محبت،
صفت ش��هوانی و متعلّق به اجسام و مادیّات است و در حقیقت ،تعلّقی به خداوند سبحان
ندارد و حب در خصوص حضرت حق ،اطاعت و گردن نهادن به اوامر الهی و ترک نواهی
وی آمده اس��ت که در این خصوص به آیات��ی مانند﴿ :قل إن کنتم تحبون اهلل فابتعونی

یحببکم اهلل﴾ (توبه )31/استناد و استدالل نمودهاند .ولی سخن خداوند متعال ﴿أشد حبًا

هلل﴾ داللت میکند بر اینکه حب و محبت حق تعالی شدتپذیر است و در مؤمنان نسبت
به مش��رکان ،شدیدتر اس��ت و اگر منظور از «حب»« ،اطاعت» به صورت مجازی بهکار
رفته باشد ،بایستی معنی این آیه چنین باشد« :و الذین آمنوا أطوع هلل»؛ یعنی کسانی که
ایمان آوردهاند ،مطیعترند .که در این صورت تفضیل نمیتواند صحیح باشد؛ چرا که طاعت
غیر خدا ،پیش خداوند طاعت و فرمانبرداری نیس��ت .پس نتیجه میگیریم که منظور از
حب ،معنای حقیقی آن است ،نه معنای مجازی( ».طباطبایی)405 ،1 :1997 ،
انواع حبّ

با توجه به آنچه بیان شد و با عنایت به معنی «حب» در آیات قرآن کریم ،میتوان حُبّ
را به دو بخش تقسیم نمود:
1ـ ح��ب غریزی :منظور از آن همان محبتی اس��ت که از هنگام تولد با انس��ان همراه
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اس��ت و برای به دس��ت آوردن آن ،به زحمت و تالش نیاز نداریم؛ به عبارت دیگر این
حب ،فطری و غریزی است و نوعی از این عالقه و محبت را در سایر موجودات ازجمله
حیوان��ات مش��اهده میکنیم .این نوع محبت در انس��انها و روابط مختلف آنها وجود
دارد؛ مانن��د :حب ذات ،میل غریزی میان مرد و همس��رش ،یا ح��ب میان فرزند و پدر
و م��ادرش و محبت و عالقه به ثروت و دنیا و  ...قرآن کریم این نوع محبت را بس��یار

دقیق توصیف کرده و از آن به ش��هوت تعبیر نموده اس��تُ ﴿ :زیّن للناس حُبّ الشهوات
من النس��اء و البنین و القناطیر المُقُنطرة منَ ال َذهَب والف ِّضة و الخیل المُس��وَّمة و األنعام

و الحرثِ ذلک متاع الحیوة الدنیا و ا ُ
هلل عنده حُسنُ المَئاب﴾ (آلعمران( )14/الکبیسی،

 )21 :2001ناگفته نماند بعضی از مفسران از جمله عالمه طباطبایی ،داللت این آیه بر
حب غریزی و فطری را رد میکنند(.طباطبایی)91 ،3 :1997 ،
2ـ حب اکتس��ابی :منظور از آن ،حب و محبتی است که انسان به اختیار خود و به منظور
حرک��ت به س��وی کمال ،آن را کس��ب میکند و غایت این ح��ب در هدفی واال متجلی
میگردد و آن هم نیل به محبت خداوند و پیامبر اکرم و اولیای الهی اس��ت .این حب به
مکروهات برای انسان حاصل میشود و موحدانی که از درجات باالی ایمان برخوردارند،
به این مقام معنوی دست پیدا میکنند و به جایی میرسند که حق تعالی ،بنا به مضمون
حدیث قدسی ،گوش و چشم آنها میگردد و در صفات الهی ذوب میشوند.
مراتب محبت

وج��ود اخت�لاف مراتب در متعلقهای مادی امری بدیهی اس��ت .اما مطلب مهم اثبات
متعلق محبت در وجودهای معنوی و به تبع آن ،محبت نس��بت به خدا است .غزالی در
ای��ن موضع ،یک نظری��ه مخالف را هم پیش روی خود دارد :نظر برخی از متکلمین که
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تدریج و با س��یر درجات ایمان و با عمل به فرایض و مس��تحبات و دوری از محرمات و

محبت نسبت به خدا را تأویل کرده و آن را به معنای اطاعت میدانند .غزالی میگوید:
«ب��دان که اکثر متکلم��ان محبت خدا را ان��کار میکنند و به تأوی��ل آن میپردازند و
میگویند« :معنی محبت خدا اطاعت از دس��تورها و فرمانهای اوست؛ واال خدایی که
نه چیزی مانند اوست و نه او به چیزی میماند و با سرشت ما هیچگونه مناسبتی ندارد،
چگونه او را دوس��ت بداریم؟ ما فقط کس��ی را دوس��ت میداریم که از نوع بشر باشد».
مانند این عقیده را در کتابهای متکلمان میتوان جست و جو کرد .برخی از متکلمان
لذت را فقط در لذت حسی میدانستهاند .الزمه این نظر آن است که محبت هم فقط به
امور محسوس تعلق گیرد (البته اگر مبنای محبت را لذت بدانیم)( ».علی زمانی:1389 ،
 )10عالمه حلی در اینباره میگوید« :لذت و الم به عقلی و حس��ی تقس��یم میش��ود.
این مطلب در مقابل کسانی است که لذت و الم عقلی را انکار کردهاند و حق این است
که ما با معارف عقلی متلذذ میشویم و اینها لذات عقلی است( ».علی زمانی:1389 ،
 )10فخر رازی این نظر را متعلق به زکریای رازی دانس��ته و در رد آن دالیلی را اقامه
کرده است( .علی زمانی )10 :1389 ،برای پاسخ به این سؤاالت و اثبات محبت واقعی
نسبت به خدا ،غزالی باید اول محبت به امور معنوی را به طور کلی و سپس محبت به
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خداوند را به طور خاص اثبات نماید .او برای این که متعلق محبت را از س��طح مادیات
باالتر ببرد ،میگوید« :لذتها تابع ادراکاند و ادراک دو نوع است :ادراک ظاهر و ادراک
باطن .ادراک ظاهر آن اس��ت که به وس��یله یکی از حواس پنجگانه ظاهر حاصل ش��ود
و ادراک باطن آن اس��ت که به وس��یله نیرویی لطیف که آن را قلب میگویند ،حاصل
شود( ».علی زمانی )10 :1389 ،در جای دیگر ،به طور مفصل به این مطلب میپردازد
که همانطور که انسان حواس مختلف دارد و ادراکات متعددی را داراست ،به تبع آن،
لذته��ای مختلفی را درک میکند( .علی زمانی )10 :1389 ،غزالی میگوید« :در لذت
پنج حس ظاهر ،بهایم با آدمی شریکاند .پس اگر دوستی بر مدرکات پنج حس مقصود
باش��د ،میتوان گفت ک��ه خداوند نمیتواند متعلق محبت قرار گیرد؛ زیرا حس ش��دنی
نیست .اما اکنون خاصیت آدمی و آن چه را به وسیله آن از حیوانات متمایز میشود ،بر
خواهیم شمرد که آن همان حس ششم است که عبارت از عقل باشد یا نور یا دل و یا
آن چ��ه خواهی از عبارتها( ».علی زمان��ی )10 :1389 ،غزالی تصریح دارد که محبت
نس��بت به امور معنوی قویتر از محبت نسبت به امور مادی است .پس محبت به امور
معنوی مرتبه باالتری را دارد .او میگوید« :بصر باطن قویتر از بصیرت ظاهر اس��ت و
دل قویتر از چش��م ادراک میکند .پس لذت دلها به آن چه ادراک میکنند ،تمامتر و
کاملتر از آن اس��ت که حواس آن را درک میکنند .از آنجا که لذت تابع معرفت است،
پس با توجه به معرفت به امور باطنی ،لذت نسبت به امور باطنی هم وجود دارد و البته
مقام آن باالتر از س��ایر محبتهاس��ت( ».علی زمانی )10 :1389 ،بنابراین غزالی اصل
محبت به امور غیرمادی را اثبات میکند و نش��ان میدهد که محبت هم در امور مادی
در خور تصور است و هم در امور معنوی( .علی زمانی)10 :1389 ،
عالم��ه طباطبایی هم برای اثب��ات محبت به امور غیرمادی ،راهی ش��بیه به غزالی را
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میپیماید؛ بدین معنا که برای اثبات محبت به امور غیرمادی ،به خواس��تگاههای متعدد
آن اش��اره میکند( .علی زمانی )11 :1389 ،پس همانطور که نیازهای انس��ان متعدد
و دارای مراتب اس��ت ،محبوبهای انس��ان هم دارای مراتب میش��وند .از نظر عالمه
طباطبایی ،محبت رابطه وجودی است و از آنجا که وی وجود را امری مشکل میداند،
رابطه وجودی محبت هم باید امری مش��کل و دارای ش��دت و ضعف و مراتب باش��د.
عالم��ه طباطبای��ی میگوید« :معلوم اس��ت که آن رابطه وجودی ک��ه میان علت تامه
با معلولش هس��ت ،با آن رابطه که میان علت ناقصه با معلولش اس��ت ،یکس��ان و در

ی��ک مرتبه نیس��ت .به همین حس��اب ،آن کمالی که به خاط��ر آن ،چیزی محبوب ما
واقع میش��ود ،از جهت ضروری بودن و غیرضروری بودن و نیز از جهت مادی بودن،
مانند تغذیه و غیرمادی بودن ،مانند علم ،یکس��ان نیس��ت ،بلکه ش��دت و ضعف دارد.
(علیزمانی)11 :1389 ،
اسباب افزایش محبت خداوند

سعادتمندترین مردم در آخرت کسی است که محبت او نسبت به خداوند بیشتر و قویتر
ش��ود و بتواند تا ابد بدون اینکه چیزی عی��ش او را منغّص کند و بدون رقیب و مزاحم
و بیخوف از زوال و انقطاع ،پیوس��ته از دیدار او بهرهمند باش��د؛ جز اینکه این نعمت به
انداز ه نیروی محبت داده میش��ود؛ هر قدر محبت زیادتر باش��د ،لذت بیشتر خواهد بود
و بنده این محبت را تنها در دنیا میتواند به دس��ت آورد .مؤمن از اصل محبت به خدا
هرگز جدا نیست؛ چه او از اصل معرفت منفکّ نیست ،اما قوّت محبت و استیالی آن به
طوری که فرد دلباخته (عاشق) خدا شود ،چیزی است که بیشتر مردم از آن تهی هستند.
این عشق و محبت زیاد به خداوند از طریق دو سبب حاصل میشود:
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باش��د .چه بزرگ است نعمت محبتی که پس از اش��تیاق طوالنی بر محبوب خود وارد

1ـ بریدن از عالیق دنیا و بیرون کردن محبت غیر خدا از دل؛ زیرا دل مانند اس��ت که
قلبین
لرجل من
فیالمثل تا از آب خالی نشود ،سرکه در آن نمیگنجد﴿ :و ما جَعَل اهلل ُ ٍ
ِ
فی جوفه﴾ (احزاب )4/کمال دوس��تی در این است که انس��ان ،خداوند را با تمام قلب
خود دوست بدارد و مادام که به چیزی جز او توجه میکند ،گوشهای از دلش به غیر او
مشغول است .خداوند به همین تجرّد و انقطاع اشارهکرده و فرموده است﴿ :قل اهلل ثُم

ذرهم﴾ (انعام )91/و نیز میفرماید﴿ :إنّ الذین قالوا ربنا اهلل ثمّ استقاموا﴾ (فصلت)30/
بلکه این معنای کلمه ال اله إ ّالاهلل اس��ت؛ یعنی هیچ معبودی و محبوبی جز او نیست و
هر چه محبوب است ،معبود است( .فیض کاشانی)58 :1387 ،
2ـ فزونی معرفت و گس��ترش آن :س��بب دوم برای قوت گرفتن محبت خداوند ،قوت
یافتن معرفت او و گس��ترش و چیرگی آن بر دل اس��ت و این امر ،پس از پاکیزه کردن
دل از همه مشغلههای دنیا و عالیق آن تحقق مییابد؛ چه آن به منزله تخم است که
باید پس از پاکیزه کردن زمین از خس و خاشاک ،در آن پاشیده شود و این دومین رکن
محبت اس��ت .درخت معرفت از این تخم میروید و این همان کلمه طیبهای اس��ت که
خداوند بدان مثل زده و فرموده اس��تَ ﴿ :كلِمَ ًة َطيِّبَ ًة َكشَ جَرةٍ َطيِّبَةٍ أَ ْص ُلهَا ثَاب ِ ٌت وَ َفرْعُهَا
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فِي السَّ��مَاء﴾ (ابراهیم )24/و نیز بدان اش��اره کرده و فرموده است﴿ :إلیه یَصعَدُ َ
الکلِمُ
الطیّ��بُ و الع ُ
الصالحُ یَر َفعُه﴾ (فاطر )10/عمل صال��ح برای محبت و معرفت ،مانند
َمل ّ
باربر و خدمتکار اس��ت و همه اعمال نیک در درجۀ اول برای پاکیزه کردن دل از دنیا و

پس از آن برای ادامۀ این پاکیزگی است .بنابراین عمل صالح ،جز برای حصول همین
معرفت خواسته نشده است( .فیض کاشانی)60 :1387 ،
محبوبان الهی

اکنون جای این پرسش است که با این اوصاف از محبت الهی ،چه کار باید انجام دهیم
ک��ه از محبوبان اله��ی قرار گیریم؛ به عبارت دیگر ،راهها و وس��ایلی که ما را به وادی
خشنودی و محبت خداوند متعال رهنمون میسازد ،کداماند؟ خداوند ،در آیات مختلف،
اوصاف محبوبان خود را چنین بیان نموده است:

1ـ بسیار توبهکنندگان (توابین)﴿ :إنَ اهلل يحبَ التوابين﴾ (بقره )222/كسانی كه از خطا

و گناه بازگردند و در پی اصالح آن برآیند ،مشمول محبت الهی میگردند.

2ـ پاكان :راه دوم برای رسيدن به محبت خداوندی ،دوری از گناه و پاک نمودن جسم
رج��ال یحبّون أن يتطهّروا و ا ُ
ٌ
هلل یحبّ
و جان از انواع پلیدیها و زشتیهاس��ت﴿ .فیه
المطهّرین﴾ (توبه  )108کس��انی که راه تزکیه نفس را میپیمایند ،در حقیقت مشمول
محبت حضرت حق قرار گرفتهاند.

3ـ نیکوکاران :قرآن کریم از نیکوکاران در جاهای مختلف و با ذکر صفات مختلف یاد
میکند و در انتهای آیه اعالم میکند که ایشان وارد مقام حب الهی گشتهاند؛ از جمله
صفات نیکوکاران عبارت است از:
الف) انفاق﴿ :و أنفقوا فی س��بیل اهلل و ال ُتلْقوا بأیدیکم إلی التهلکة و أحس��نوا إنّ اهلل
یحبّ المحس��نین﴾ (بقره)195/؛ در راه خداوند انفاق كنيد و با دس��ت خود ،خود را به
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هالک نرسانید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست میدارد.

ب) عفو و بخش��ش﴿ :و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اهلل یُحبّ المحسنین﴾
(آلعمران)134/

ج) پایبن��دی به اصول ک��ه در آیه ﴿وَ مَا کانَ َقولَهُم إلاّ أَن قالوا رَبَّن��ا إغفِر لَ َنا ُذنُوبَ َنا وَ
انصرنَا عَلَی القَو ِم َ
الکفِ ِرین﴾ (آلعمران )147/و آیه
إس��رَا َف َنا فی أم ِرنَا وَ ثَبِّت أقـدامَ َنا وَ ُ

﴿ َف َاتَهُمُ هّ
َاب األخِرَةِ وَ اَ هّلل ُ یُحِبُّ المُحسِنِینَ﴾ (آلعمران)148/
الل ُ ثَوَابَ الدُّنیَا وَ حُسنَ ثَو ِ
به آن اشاره شده است.

الصلِحَتِ جُ َناحٌ فِیمَا َطعِمُوا إ َذا مَا اتَّقَوا
د) ایمان و عمل صالح﴿ :لَیسَ عَلَی الَّذینَ َء امَنوُا وَ عَمِ ُلوا َّ
الصلِحتِ ُثمَّ اتَّقَوا وَّ َءامَ ُنوا ُثمَّ اتَّقَوا وَّ أَحسَ ُنوا وَ اهلل یَحِبُّ المُحسِنِنَ﴾ (مائده)93/
وَ َءامَ ُنوا وَ عَمِ ُلوا َّ

4ـ پرهیزگاران (متقیان) :تقوا از ریش��ه «وقی یقی» به معنی خویش��تنداری است که
مرحله باالتر از ایمان اس��ت و زمانی این مقام حاصل میش��ود که باور انس��ان به حد
باالیی برس��د و عملش زیادتر و دقیقتر گردد و به کس��ی که ای��ن صفات در او یافت
گردد ،م ّتقی گفته میشود .مطابق حدیثی از امیرالمومنین علی(علیه السالم) خود تقوا در سه

الف) تقوای عام :یعنی مراعات واجب ،حرام ،مکروه و مس��تحب؛ یعنی هر کس به این
چهار حکم عمل کند ،به اولین مرحله از تقوا قدم نهاده است.
ب) تقوای خاص :یعنی مراعات واجب ،حرام ،مکروه ،مستحب و شبهه؛ به عبارت دیگر
عمل به این پنج حکم شرعی ،انسان را به تقوای خاص میرساند.
ج) تقوای خاص الخاص :و آن عبارت اس��ت از مراعات واجب ،حرام ،مکروه ،مستحب،
شبهه و مباح؛ یعنی هر کس به این احکام محافظت کند ،به مرحله سوم از تقوا رهنمون
میگردد( .کلینی)88 ،3 :1401 ،
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مرحله انجام میپذیرد و آن مراحل عبارت است از:

ناگفتـه نماند که مخـاطب قرآن کریم برای هـدایت ،اهل تقوا اس��ت؛ زیرا میفرماید:

﴿ذلک الکتاب ال ریب فیه هدیً للمتقین﴾ (بقره )2/و در جای دیگر قرآن از محبوبیت
ّقی فإنّ اهلل یحبُّ
أوفی بعهده و ات ٰ
اهل تقوا سخن به میان میآورد و میگوید﴿ :بلی مَن ٰ

المتقین﴾ (آلعمران)76/

5ـ صاب��ران :مؤمنانی كه قدم به مقام صبر نهاده و به خاطر خداوند و در راه او در برابر
انواع ناماليمتها ،ش��ادیها و عبادات پایداری نمودهاند ،مش��مول محبت حضرت حق
ش��دهاند که میفرماید﴿ :و بشّ ��ر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصیب�� ٌة قالوا إنّا هلل و إنّا
إلیه راجعون﴾ (بقره155/ـ﴿ )156و َک َأیّن مِن نّبیٍّ قاتل معه ربّیّونَ کثیرٌ َفما وَهَنوا لِما
أصابَهُم في سبیل اهللِ و ما ضَ عُفُوا و ما اسْ َتکانوا و اهلل یحبُّ الصابرین﴾ (آلعمران)146/

6ـ توکلکنندگان به خداوند متعال :توکل اولین مرحله از مقام یقین است و انسان در این
مرحله ،خداوند را وکیل خود قرار میدهد .در حدیث آمده اس��ت که از امام باقر (علیه الس�لام)

پرس��یدند« :یقین چیست؟ فرمود :یقین عبارت اس��ت از :توکل به خدا ،تسلیم خدا شدن،
راضی و خش��نود بودن به قضای الهی و واگذاش��تن کار به خدا( ».کلینی)88 ،3 :1401 ،
خداون��د در قرآن کریم حب خود را اظهار میکند به کس��انی که بعد از مش��اوره و تعقل،
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تصمیم جدی به انجام امور میگیرند و بر خداوند توکل میکنند﴿ :فاعفُ فهم و اس َت ْغفِر لهم
و شا ِورْهم في األمر فإذا عَ َزم َْت َفتو َّک ْل علی اهللِ إنّ ا َ
هلل یُحبُّ المتو ّکلین﴾ (آلعمران)160/

7ـ عدالتپیشهگان :مجریان عدالت و دادگران ،گروه دیگری از دوستان و محبوبان الهی
هستند که قرآن کریم در آیات متعدد بیان میدارد﴿ :إنّ ا َ
هلل یُحبُّ المُقسطین﴾ (مائده)42/
8ـ مجاهدان راه خدا :خداوند دوس��ت میدارد کس��انی را که در راه او و برای مبارزه با
دش��منان او تالش و مجاهدت میکنند﴿ :إنّ ا َ
هلل یحبّ الذین یُقاتلون في س��بیله صفًا

کأنّهم بنیانٌ مرص��وص﴾ (صف )4/و در آیه ديگری از ویژگیهای مُحبّان و محبوبان
خود ،مجاهدت در راه خدا را نام میبرد و میفرماید﴿ :يا ايّها الذين آمنوا مَن یَرْتَدَّ م ُ
ِنکمْ

عَنْ دینه َفسَوْفَ یَأتی ا ُ
هلل بقو ٍم یُحبُّهم و یُحبّونه أذلّةٍ علی المُؤمنین أع ّزةٍ علی الکافرین
الئم﴾ (مائده)54/
یجاهدون فی سبیل اهللِ و ال یُخافون لَومة ٍ
محرومان از محبت الهی

در بحث قبلی در خصوص دوس��تان خداوند و کسانی که مشمول محبت الهی شدهاند،
بحث شد که شایسته است ما برای رسیدن به این مقام مقدس ،این راهها را بشناسیم و
در آن قدم برداریم تا با هدایت حضرت حق دچار گمراهی نشویم و محبوب ازلی گردیم.
اما در مقابل محبوبان الهی ،کس��انی قرار دارند که از محبت پروردگار محروم گش��ته و
دچار خسران و گمراهی شدهاند که با شناخت اجمالی از آنها و دوری از ایشان میتوان
از این عذاب بزرگ و طاقتفرس��ا خالصی یافت؛ چنانکه امیرالمؤمنین (علیه الس�لام) در
صبرت علی ن��ارک و کیف أصبر علی فراقک»؛
دع��ای کمیل میفرماید« :الهی هبنی
ُ
خدایا به فرض ،من بر عذاب و آتش جهنم تو صبر و طاقت داش��ته باش��م ،بس چگونه
دوری ت��و را تحمل کن��م؟ قرآن کریم محرومان از حب اله��ی را با عبارت «الیحب»
معرف��ی میکند؛ یعنی در حقیقت حبّ و محبت خویش را از ایش��ان نفی میکند که او
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صفات این محرومان از محبت حضرت حق به اختصار چنین آمده است:
1ـ کافران :هّ
﴿الل الیحبّ الکافرین﴾ (روم)45/

2ـ متکبّران :دس��ته دومی که محبت الهی ایشان را فرانمیگیرد ،متکبّران و سرکشان
هس��تند؛ کس��انی که بر خداوند و بر بندگان خدا ،کبر میورزند﴿ :إنّ ا َ
هلل ال یحبّ من
کان مختا ًال فخُ وراً﴾ (نساء)36/

3ـ خیانتکاران﴿ :إنّ اهلل ال یحبّ الخائنین﴾ (انفال)58/

4ـ اسرافگران :اسراف عبارت است از تجاوز از حد اعتدال در هر کاری که انسان انجام

میدهد .طبق مضامین آیات قرآنی اس��راف میتوان��د در معصیت ،در طعام و در انفاق

باشد﴿ :ال تُسرفوا إنّه ال یحبُّ المسرفین﴾ (انعام)141/

5ـ سرمس��تان :کسانی که به غیر حق و باطل خوشحالی میکنند و سرمست میشوند،
مشمول محبت الهی نیستند .این افراد غرق مادیات میشوند و از محبت الهی بیبهره
میگردند﴿ :إنّ ا َ
هلل ال یحبّ ال َف ِرحین﴾ (قصص)76/

ال یحبّ المفسدین﴾ (مائده)64/

7ـ س��تمگران :س��تم سه نوع اس��ت :الف) س��تم بر خدا﴿ :إنّ الش��رك لَظلمٌ عظِیمٌ﴾
ُ
الس��بیل علی الّذین یظلمون﴾ (شوری )42/ج)
(لقمان )13/ب) س��تم بر مردم﴿ :إنّما

ستم به خودَ ﴿ :فمنهم ظالمٌ لنفسه﴾ (فاطر )32/البته همه اینها در حقیقت ظلم به خود

است و خدا ستمگران را دوست ندارد﴿ :و اهلل ال یحبّ الظالمین﴾ (آلعمران)140/
8ـ متج��اوزان﴿ :إنّ ا َ
هلل ال یح��بُّ المعتدین﴾ (بقره )190/کس��انی ک��ه حدود الهی را

رعای��ت نمیکنند و از حق فاصله میگیرند و در جاده باطل قرار میگیرند ،بیش��ک از
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6ـ فسادکنندگان :فساد عبارت است از خروج از اعتدال و متضاد آن صالح است .فساد
ممکن اس��ت در موضوعات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی و دینی باشد﴿ :وَ ا ُ
هلل

محبت خداوند متعال نیز بیبهره خواهند شد.

نتیجهگیری

از آنچه بیان شد ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد:
1ـ خداون��د ذاتًا محبوب اس��ت و حبّ در قرآن کریم در معن��ی حقیقی آن به کار رفته
است ،نه مجازی.
2ـ اطاعت ،انعام و طلب تقرّب و نزدیکی از ملزومات حب است ،نه معنای مجازی حب.
3ـ محبوبان و محبان الهی کس��انی هس��تند که وارد مقام ایمان شدهاند و در حال طی
درجات و مراحل ایمان میباش��ند و ممکن اس��ت از نظر مقام معن��وی و ایمانی با هم
یکسان نباشند.
4ـ محرومان از محبت الهی کس��انی هستند از صراط مستقیم توحید فاصله گرفته و با
نافرمانی از دس��تورات خداوند متعال به انواع پلیدی و خواری تن دادهاند و در نهایت از
محبت جوشان پروردگار رحیم بیبهره ماندهاند.
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