
 
 
 
 
 
 

  جايگاه محبت الهي از منظر عرفا در ادب فارسي
  مكيه چاوشيان نوش آبادي 
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
  دانش آموخته ي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان
  مدرس دانشگاه پيام نور مركز آران وبيدگل 

  چكيده 
محبت، در لغت، به معني دوستي است، و در اصطالح عارفان، دوست داشتن خداي تعالي است بندگان 

جا گرايش روح است به جانب مبدأ و مصدر خود  خاص خود را و دوست داشتن بندگان ذات حق را. در اين
  ق. يا كوشش بنده براي جوابگويي كشش ح

دهد. و  عرفان، يك نوع روش زندگي است كه محبت خدا و شناخت حقيقت، اركان اصلي آن را تشكيل مي
پرستند و عارفان،  جا عرفان اسالمي مورد بحث است، بايد گفت كه غيرعارفان، خدا را عابدانه مي چون اين

خدمت به خلق را مهم تر  عاشقانه. در حقيقت عرفا، از فرايض كه بگذريم، صفاي دل و محبت به حق و
توان به راه آورد تا با خشونت و  شمارند و عقيده دارند گمراهان و بدان را هم با هدايت و محبت، بهتر مي مي

نفرت. بنابراين عرفان، شعر و ادب پارسي را از ابتذال و زوال نجات داد و محبت و خدمت و عشق به حق و 
در » محبت الهي«شود كه اين اصطالح  د. در اين مقاله كوشش ميحقيقت را به شعر و ادب فارسي هديه كر

  چهار قسمت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد: 
ي محبت آمده است و اسباب دوستي حق و  آيات و اخباري كه درباره – 2اهميت محبت در عرفان  – 1

  ي محبت.  شايخ دربارهگفتار م – 4ي عشق  درجات محبت و شرحي مختصر درباره – 3عالمات محبت 
 كليد واژگان: محبت الهي، عرفان، شعر و ادب فارسي، عشق، معرفت.
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  مقدمه 

  اهميت محبت در عرفان 
از ديدگاه عارف، وجود، خاص خداوند است و عاليمان، بود و وجودي ندارند، بلكه نمودها و پرتوهايي از 
ذات حقّند. بنابراين و از اين نظرگاه، محبت به آنان، محبت به حق است، خاصه پاكدالن و وارستگان كه 

  دلشان مهبط فيوضات غيب و تابشگاه انوار يزداني است. 
ي صفاي دل و كمال طبع است و اختصاصي به عارف ندارد. اما محبت غير عارفان غالباً  شانهالبته محبت، ن

بسته به عوامل خاصي چون غرايز و نفسانيات و رعايت نفع و ضرر و گاه مقتضيات زمان و مكان است. اما 
و از همه نژاد و به محبت عرفا، محبتي است عام، بالشرط، فارغ از قيود و بيرون از مالحظات، به همه كس 

دريغ، چون  هر عقيده و آيين، چون آفتاب همه جا گير و چون باران بيي  هر رنگ و در هر جاي و به دارنده
  نسيم راحت رسان و چون آتش گرمي بخش: 

اميري ترسا به شكار رفته بود در راه دو تن را ديد از اين طايفه كه فرا هم رسيدند و دست در آغوش «
و هم آن جا بنشستند و آنچه داشتند از خوردني پيش نهادند و بخوردند، آن گاه برفتند. امير  يكديگر كردند

ترسا را معامله و الفت ايشان را با يكديگر خوش آمد. يكي از ايشان را طلب كرد و پرسيد كه آن كه بود؟ 
آن امير گفت: پس اين  گفت: ندانم. گفت: تو را چه بود؟ گفت: هيچ چيز ! گفت: از كجا بود؟ گفت: ندانم.

  »الفت چه بود كه شما را با يكديگر بود؟ درويش گفت كه اين ما را طريقت است.
  ) 31: 1366(جامي               

ها را نرم و  نمايد، عاملي كه دل داند كه تاريكي را به روشني بدل مي انسان عارف، محبت را چراغي مي
ها را به شفقت، بيماري را به صحت و قهر را به  و كينهها را به دوستي  كند، دشمني زندگاني را گرم مي

  سازد:  رحمت و گلخن را به گلشن مبدل مي
 از محبت تلخها شيرين شود

  
 از محبت مسها زرين شود 

  
 از محبت دردها صافي شود

  
 از محبت دردها شافي شود 

  
 كنند از محبت شاه بنده مي  كننداز محبت مرده زنده مي
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 شودمحبت سجن گلشن مي از
  

 شود وز محبت خانه روشن مي 
  

 شوداز محبت خار سوسن مي
  

 شود بي محبت موم آهن مي 
  

 شوداز محبت نار نوري مي
  

 شود وز محبت ديو حوري مي 
  

 شوداز محبت سقم صحت مي
  

 شود وز محبت قهر رحمت مي 
  

 ي دانش استاين محبت هم نتيجه
  

 چنين تختي نشست كي گزافه بر 
  

  ) 330، دفتر دوم: 1334(مولوي 
شود كه محبت نه تنها در صفاي دل عارف و بالنتيجه جلب عنايات حق و  با اين مقدمه تا حدي روشن مي

كسب محبت متقابل او مهم است، بلكه در قوام امور حياتي و ايجاد محيط روشن و باصفا و زندگاني شيرين 
سيار است آن جا كه محبت است تيرگي و نفاق و جدايي و اختالف راه ندارد، فريب بشري نيز حايز اهميت ب

يابد. از اين روست كه مذهب  آيد و ناكامي و حسرت و حسد جايي براي خود نمي و دروغ به كار نمي
اي است براي  ي جهانيان در نظر عارف عزيز و محترم، و حيات وسيله عارف، مذهب صلح كل است و همه

ي مظاهر حق و قدر  ن خود و خدا و دوست داشتن او و عشق ورزيدن از روي كمال صفا به همهشناخت
  يكديگر را دانستن؛ چنان كه موالنا در حد اعالي رقّت پرورانده: 

 بيا تا قدر همديگر بدانيم
  

 كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم 
  

 يقين شد1چو مؤمن آينه مؤمن
  

 چرا با آينه ما رو گرانيم 
  

                                                 
.«مستفاد است از حديث  - 1   »المؤمنُ مرآه المؤمنِ
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 كريمان جان فداي دوست كردند

  
 سگي بگذار ما هم مردمانيم 

  
 غرضها تيره دارد دوستي را

  
 غرضها را چرا از دل نرانيم 

  
 گهي خوشدل شوي از من كه ميرم

  
 چرا مرده پرست و خصم جانيم 

  
 چو بعد مرگ خواهي آشتي كرد

  
 همه عمر از غمت در امتحانيم 

  
 كنون پندار مردم آشتي كن

  
 در تسليم ما چون مردگانيمكه 

  
 چو بر گورم بخواهي بوسه دادن

  
 رخم را بوسه ده كاكنون همانيم 

  
  ) 256 -257: 3، ج 1336(مولوي 

ي محبت، در ايامي كه سراسر غرب در ظلمت قرون وسطي فرو رفته بود و شرق به خصوص  طرح مسئله
ها  ها و تباهي رهم دلها و مانع بسياري از نابسامانيايران را خونخواران مغول به خاك و خون كشيده بودند، م

رسيد و به ادبيات مملو از تملّق  بود. و اگر اين محبت مطلق كه عارفان منادي آن بودند به داد مردم ايران نمي
بخشيد، ممكن بود سرنوشت ما و كشور ما امروز جز اين باشد كه هست  و تباهي آن روزگار جاني تازه نمي

  و بال بنياد آن را ببرد.  و سيل يأس
تعبير » عشق«اي كه عرفا از آن به  آنچه گذشت مراحل مقدماتي محبت و حال مبتديان است. آن محبت عاليه

كنند، بسيار برتر و واالتر از اين حد است (محبت الهي). در اين جا محبت گرايش روح است به جانب  مي
معشوق هم كششي بايد تا  مبدأ و مصدر خود يا كوشش بنده براي جوابگويي به كشش حق. چه، از جانب

چاره به جايي برسد. اما اين ايجاد ارتباط بين روح و مبدأ خود (خدا) و به عبارت ديگر بين  كوشش عاشق بي
  عاشق و معشوق، دو شرط مهم دارد كه اول جنسيت و سنخيت است و ديگر درك كامل و معرفت. 



 1263    ات فارسيو ادبي هاي زبانهمايش پژوهشپنجمين  هايمقاله

اني است كه دل گلين ندارند و در اين صورت گويند كه محبت حق نصيب كس ي جنسيت، عارفان مي درباره
شود كه دلشان تاب گيرد و از عشق حق سرشار و از دوريش  محبت خداوند به آنان و كشش او سبب مي

  قرار شود:  بي
اما ندانم كه عاشق كدام است و معشوق كدام، و اين سرّي بزرگ است، زيرا كه امكان دارد كه اول كشش او «

بود آنگاه انجاميدن اين. و اين جا حقايق به عكس گردد و ما تَشاؤنَ الّا اَن يشاءاهللاُ. يحبهم پيش از يحبونَه بود 
  ) 17: 1322(غزالي » خواهم، خود اول او مرا خواسته بود. و را ميبال بد... چندين وقت پنداشتم كه من ا

ي نااهالن متوجه شود و بالعكس. و از اين جاست كه عرفا  اما محبت خدا چگونه ممكن است به دلهاي تيره
. مي   ند: ك و همين مطلب است كه مولوي در جنسيت و سنخيت بيان مي 1گويند انَّ اهللاَ جميلٌ يحب الجمالَ

 او جميل است و محب للجمال
  

 كي جوان نو گزيند پير زال 
  

 خوب، خوبي را كند جذب اين بدان
  

 طيبات للطيبين بر وي بخوان 
  

 در جهان هر چيز چيزي جذب كرد
  

 گرم گرمي را كشيد و سرد سرد 
  

 كشندقسم باطل باطالن را مي
  

 باقيان از باقيان هم سرخوشند 
  

 ناريان را جاذبندناريان مر
  

 نوريان مر نوريان را طالبند 
  

 ي آهن براي پوستهاست آينه
  

 ي سيماي جان سنگي بهاستآينه 
  

 ي جان نيست الّا روي يار آينه
  

 روي آن ياري كه باشد زان ديار 
  

  ) 251-252، دفتر دوم: 1334(مولوي  

                                                 
  . 298، ص 4رك. ذيل احياء العلوم، ج  -  1
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  ***  

 ميل تن در سبزه و آب روان
  

 آمد از آنز آن بود كه اصل او  
  

 ميل جان اندر حيات و در حي است
  

 ز آن كه جان المكان اصل وي است 
  

 ميل جان اندر ترقّي و شرف
  

 ميل تن در كسب و اسباب علف 
  

 ميل و عشق آن شرف هم سوي جان
  

 را بخوان 1زين يحب را و يحبون 
  

 حاصل آن كه هر كه او طالب بود
  

 جان مطلوبش در او راغب بود 
  

  ) 253-254(همان، دفتر سوم:                           
ترديد براي ارتباط و ايجاد محبت الزم بين روح و مبدأ، درك و معرفت نيز شرط است. زيرا عاشق  بي

پذيرد. يعني از توجه علم و ادراك به جمال  ناخودآگاه ممكن است، اما عشق جز با آگاهي صورت نمي
گيرد. و حسن كامل وقتي با ادراك و معرفت كامل مواجه شد،  ه او عشق مايه ميي معرفت ب محبوب و احاطه

  كشد.  يابد و شعله مي عشق نيرو مي
   )153: 1336(عطّار» محال باشد كه كسي حق را شناسد ودوستش ندارد و معرفت بي محبت قدري ندارد.«

و سرمنشأ هر زيبايي ذات اوست. شود  دانيم كه هر جمالي و كمالي به حق منتهي مي از سوي ديگر، مي
بنابراين، عشق و كشش او نيز قوي تر و سوزنده تر از ديگر عشقهاست، بل هر كه جمال را به كمال بخواهد 

گويند عشق و عاشق و معشوق خداست، زيرا علم و  به او عشق خواهد ورزيد و از همين جاست كه مي
مال است و از تجلّي آن جمال ازلي بر علم ازلي، عشق ادراك او باالترين علم و ادراك و جمالش برترين ج

ازلي نمودار گرديده است. پس خداوند، در عين وحدت، به اعتبار علم ازلي عاشق و به اعتبار حسن ازلي 

                                                 
  (مائده).  5از سوره ي  54اشاره است به آيه ي  -  1
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كُنْت كَنْزاً مخْفياً فَاَحببت «اي براي تجلّي پرتوي از آن جمال و حديث قدسي  معشوق است و جهانيان آيينه
  ناظر به آن. و همين موضوع است كه حافظ گفته: » اُعرَف فَخَلَقْت النّاس لكَي اُُعرَف. بِاَن

 در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد
  

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم  
  زد
  

  ) 103: 1374(حافظ 
  اي از جمال خويش بر صاحبدالن بنمايد، از باب محبت و عنايت اوست:  بنابراين اگر حق جلوه

 ي معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد سايه
  

 ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود 
  

  ) 140(همان: 
  نويسد:  ي محبت مي قطب الدين عبادي درباره

محبت خداوند تعالي، رحمت و اقبال و قبول و كرم و لطف است و محبت مؤمنان، طلب رضاي حق و «
ي  متابعت امر شريعت و اعراض از جمله مخلوقات است؛ چنان كه مؤمن در محبت صافي شود از همه

د را به شوايب و دوستي خداوند در دل او ترجيح گيرد بر دوستيهاي هر دو جهان. و چون بنده، خداون
دوست گيرد، خداوند بنده را دوست گيرد و از دوستي حق تعالي مددها به حواس و خواطر و عقل و دل 
 معاً وس لَه رتت گيرد، چنان كه خبر داد: صت هم حكم مولي در ربوبيبنده پيوندد تا حكم بنده در عبودي

  ) 172: 1347(عبادي » بصراً و مؤَيِّداً...
  آورد كه:  ي محبت دارد و چنين مي  انصاري نيز بحثي مستوفي دربارهخواجه عبداهللا

ترديدي نيست كه اين پنج چيز از لوازم محبت است: صفاي دوستي، و هيجان دل براي محبوب و برآمدن و «
آشكار شدنش به سبب دل دادن به محبوب، و پايداري ارادات دل براي او، و از محبوب جدا نشدن و همواره 

حيات و عزيزترين چيزي را كه دارد يعني دل در راه محبوب فدا كردن و همچنين به ي  او بودن، و مادهبا 
ي آهنگها و اراده و كوشش و تالش او در وجود محبوب جمع آمده و به خاطر اوست. با  سبب اين كه همه

ي حلق بر  رترين نقطهكه از دو »ح«اين همه، اين معاني پنجگانه را در دو حرف مناسب گنجانيده است: 
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كه از حروف لبي است و پايان آن است. و شأن محبت و دلبستگي به محبوب، همين است؛  »ب«خيزد و  مي

   1» ابتدايش از اوست و انتهايش بدوست.
  ي محبت آمده است  آيات و اخباري كه درباره

ي خود، آن آيات را  از محبت در قرآن مجيد چند جاي ذكري رفته است و عارفان و صاحب نظران بنابر شيوه
  كنند، كه از آن جمله است آيات ذيل:  تعبير و تفسير و گاه تأويل مي

ق رود، و خود را مصدا گاه اصلي عرفا به شمار مي (مائده) از آياتي است كه تكيه 5ي از سوره 54ي  الف. آيه
يا اَيها الَّذينَ آمنوا «دانند كه خدا فرموده آنان را دوست دارد و آنان نيز دوستدار حقّند؛ بدين عبارت:  قومي مي

هن ديننكُم عم رتَدن يي مأتي وففَس  ونَهبحي م وهبحريِاهللاُ بِقَومٍ يلَي الكافع زَّهنينَ أَعؤملَي المع لَّهنَ اَذ
.ليمع عاهللاُ واس و ءĤشن يم ؤتيِهفَضلُ اهللاِ ي كمٍ ذلئĤَل هنَ لَومخافوالي بيِلِ اهللاِ وي سنَ فدوجاهي «  

اي گروندگان! كساني از شما كه از دينش برگردد، زودا كه خداي گروهي را بياورد كه  معني آيه چنين است:
دارند، گروهي كه گرم دالنند بر مؤمنان و درشتانند بر كافران، در  ت ميدارد و آنانش دوس آنان را دوست مي

كنند و از مالمت سرزنش كننده باك ندارند، آن برتريي است كه خدا به هركه خواهد  راه خداي كارزار مي
  دهد و خداوند فراخ رحمت و داناست.  مي

  (آل عمران) بدين عبارت:  3ي  از سوره 31ي  ب. آيه
  » و يغفرلَكُم ذُنوبكُم و اهللاُ غَفور رحيم. نتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اهللاُقُل ان كُ«

يعني بگو اگر خداي را دوست داريد، پس از من پيروي كنيد تا شما را خدا دوست بدارد و گناهانتان را بر 
  ي مهربان است.  شما ببخشد و خدا آمرزنده

ب خدا شدن باالتر از محب خدا بودن است. كسي كه محبوب خدا شود ديگر كاري از دستش ترديد محبو بي
گذارد و يك سره خدا به او خدمت  شود و دست روي دست مي آيد، مغلوب و مضطرّ مي نسبت به خدا برنمي

  شود.  كند و او غرق در شرم و حيا مي مي
) را آفريد به او نظر محبت افكند و او غرق در خداوند وقتي حبيب و محبوب خود يعني پيامبر اكرم (ص«

هاي عرق، يك پيامبر خلق شد. وقتي پيامبر ما  حيا شد و عرق شرم بر جبينش نشست. از هريك از آن دانه
(ص) محبوب خدا شد و ديد هيچ كاري براي خدا از دستش ساخته نيست محبتش را متوجه خلق كرد و 
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ش گرفت. خدا هم به او فرمود: به مردم بگو اگر خدا را دوست داريد از ي آنها را در آغوش محبت خوي همه
از اين راه انسان محبوب  قُل ان كُنتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اهللا.من پيروي كنيد تا محبوب خدا شويد: 

  ) 122: 1380(طيب » شود. خدا مي
در اين آيه محبت دو جانبه به خوبي نموده شده است، «گويد:  ) مي58ابونصر سراج (اللمع في التصوف، ص 

  » كه هر كه خداي را دوست بدارد خدا نيز او را دوست خواهد داشت.
والَّذينَ آمنوا اَشَد (بقره) است، يعني به عبارت  2ي  از سوره 165ي  ج. استناد ديگر عرفا به قسمتي از آيه

لّهاً لبت و وجود تفاوت در آن ميكه غزالي آن را دل حتمام آيه چنين است:  1داند. يل اثبات محب  
» لّهاً لبح ا اَشَدنوالَّذينَ آم اهللاِ و بم كَحونَهبحونِ اهللاِ اَنداداً ين دذُ متَّخن ينَ النّاسِ مم وا ورَي الَّذينَ ظَلَملَو ي و

هاَنَّ القُو ذابرَونَ العذ يذابِ. االع اَنَّ اهللاَ شَديد ميعاً وج لّهل «  
  دارند و در آن پا برجاترند.  معني قسمت مورد استناد اين است كه مؤمنان خداي را بيشتر دوست مي

  ي محبت است:  (مريم)، ود ميوه 19ي  از سوره 96ي  بر اساس آيه د.
» حاتاللُوا الصمع ا ونونَّ الَّذينَ آماياًسدالرَّحمنُ و ملُ لَهجع «.  

  افكند.  همانا كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند بزودي خداوند محبت آنها را در دلها مي
  اما اخبار و احاديثي كه در مورد محبت محل استناد عرفا است بسيار است كه اهم آنها عبارتست از: 

طف و ستر و مداوا، با شما كرده تفكُّر كنيد تا به محبت الهي دست در آنچه خداوند، از احسان و ل« الف.
: هر آينه انَّ اُولي االَلباب الّذينَ عملوا بِالفكره حتّي ورِثوا منه حب اهللابيابيد، در حديث اولي االلباب فرمود: 

: 1380طيب »(از آن ارث بردند.صاحبان خردهاي ناب فكر خود را به كار انداختند تا اينكه محبت به خدا را 
118 (  
من طَلَبني وجدني و من وجدني عرَفَني اَحبني و من اَحبني فرمايد:  در حديث قدسي است كه خدا مي. «ب

يد لَين عم ته ويد لَين قَتَلته فَعم شَقته قَتَلَته ون عم شَقته وشَقَني عن عم شَقَني وتهعيآن كسي كه ته فَأنَا د :
شناسد و آن كس كه مرا شناخت من را دوست  يابد و آن كس كه مرا يافت من را مي مرا طلب كند مرا مي

ورزد و آن كس كه به من عشق ورزيد من نيز به او  دارد و آن كس كه مرا دوست داشت به من عشق مي مي
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كشم و آن كس را كه من بكشم خونبهاي او بر  را ميورزم و آن كس كه من به او عشق ورزيدم او  عشق مي

  ) 116(همان: » باشم. من واجب است و آن كس كه خونبهايش بر من واجب شد پس خود من خونبهاي او مي
الي اَللّهم ارزقني حبك و حب من اَحبك و حب من يقَرِّبني در دعا رسول صلَوات اهللا عليه گفت كه: . «ج

البارِد نَ الماءم لَيا بل اَحاجعو كبگفت: بار خدايا، مرا روزي كن دوستي خويش و دوستي دوستان ح .
خويش و دوستي آن كه مرا به دوستي تو نزديك گرداند و دوستي خود را بر من دوست تر گردان از آب 

  ) 830: 1319(غزالي » سرد بر تشنه.
من اَحب لقاء اهللاِ تَعالي اَحب اهللاُ لقاءه و من ت واسطه از رسول اكرم نقل شده...: خبري است كه به هف« د.

. هقاءاهللاُ تَعالي ل بحاهللاِ لَم ي قاءب لح157: 1959(قشيري  »لَم ي (  
تعالي السالم به قومي بگذشت زار و ضعيف. گفت شما را چه رسيد؟ گفتند از بيم حق  عيسي عليه«هـ. 

بگداختيم. گفت حق است بر خداي تعالي كه شما را ايمن كند از عذاب. به قومي ديگر بگذشت از ايشان 
زارتر و نزارتر و ضعيف تر. گفت شما را چه رسيده است؟ گفتند آرزوي بهشت ما را بگداخت. گفت حق 

از اين هر دو ضعيف تر  است بر خداي تعالي كه شما را به آرزوي خويش در رساند. به قومي ديگر بگذشت
تافت. گفت شما را چه رسيده است؟ گفتند دوستي خداي تعالي ما را  و نزارتر و روي ايشان چون نور مي

  ) 830: 1319(غزالي » اند.  بگداخت. با ايشان بنشست و گفت شما مقرَّبانيد مرا مجالست شما فرموده
  اسباب دوستي و محبت الهي 

ي دوست داشتن به حد  دن اين اصل است كه از روي حقيقت تنها خدا شايستهمنظور از اين مبحث، نمايان
كمال است. و براي نيل به اين حقيقت، اسباب و لوازمي مورد نياز است كه يكي از اين سبب ها، آن است كه 
 بنده خود را و كمال خود را دوست بدارد. و از ضرورت اين، آن است كه حق تعالي را دوست دارد، زيرا كه

گيرد. ديگر اين كه بنده آن كسي را  هستي وي و هستي كمال و صفات او همه از هستي خدا سرچشمه مي
دوست بدارد كه با وي نيكويي نموده باشد. و بدين سبب، هركه را جز حق تعالي به دوستي گيرد، از جهل و 

اي كه احسان  ر خداوند، به گونهكند مگ شود، زيرا كه هيچ كس با بنده نيكويي نكرده و نمي ناداني او ناشي مي
  و بخشش الهي نسبت به بندگان خويش، قابل شمار و حساب نيست.

  است: » مناسبت«سبب ديگر در دوستي و محبت الهي
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اشارت بدان است و انَّ اهللاَ خَلَقَ  1و آدمي را نيز با حق تعالي مناسبتي خاص است كه قُلِ الرُّوح من اَمرِ ربي«
كند تا وي را دوست گيرم،  ي من به من تقرّب مي اشارت بدان است و اين كه گفت: بنده 2صورتهآدم علي 

چون او را دوست گرفتم سمع وي باشم و بصر و زبان وي باشم و اين كه گفت: مرِضت فَلَم تَعدني يا 
ت فالن بنده بيمار بود موسي، بيمار شدم به عيادت نيامدي، گفت تو خداوند عالمي چگونه بيمار شوي؟ گف

  ) 835 – 838: 1319غزالي »(اگر وي را عيادت كردي مرا عيادت كرده بودي.
  عالمات محبت الهي  

  داند:  هاي محبت به خداست، و غزالي آن را هفت عالمت مي مراد، نشانه 
ارد، مرگ را اول آن كه مرگ را كاره نباشد و رسول صلوات اهللا عليه گفت: هر كه ديدار خداي دوست د«

كاره نباشد... عالمت دوم، آن بود كه محبوب حق تعالي بر محبوب خويش ايثار كند و هر چه داند كه سبب 
قربت وي است نزديك محبوب فرو نگذارد و هر چه سبب بعد وي است از آن دور بود. و اين كسي بود كه 

شه خداي تعالي بر دل وي تازه بود و در ي دل دوست دارد... عالمت سيم، آن كه همي خداي را تعالي به همه
تكلُّف، كه هر كه چيزي دوست دارد ذكر آن بسيار كند، و اگر دوستي تمام بود خود هيچ  آن مولع بود بي

فراموش نكند. عالمت چهارم، آن كه قرآن را كه كالم وي است و رسول وي را و هر چه به وي منسوب 
ي  ي خلق را دوست دارد، كه همه بندگان ويند، بلكه همه هاست دوست دارد. و چون دوستي قوي شد، هم

ي وي است. عالمت پنجم، آن كه بر خلوت و مناجات حريص  موجودات را دوست دارد كه همه آفريده
باشد و آرزومند باشد كه شب درآيد تا زحمت عوايق برخيزد و وي به خلوت با دوست مناجات كند... 

ي بندگان  سان شود و ثقل آن از وي بيفتد. عالمت هفتم، آن كه همهعالمت ششم، آن كه عبادت بر وي آ
مطيع وي را دوست دارد و بر همه رحيم و مشفق بود و هميشه عاصيان را و كافران را دشمن دارد ؛ چنان كه 

  ) 853 – 854: 1319(غزالي .» 3گفت: اَشداء علَي الكُفّارِ رحماء  بينَهم
  )، براي محبت حقّ، عالماتي آورده است از جمله: 406ني (مصباح الهدايه، ص عزّ الدين محمود كاشا

السالم  عالمتي از آن، آن است كه كه در دل او محبت دنيا و آخرت نبود؛ چنان كه حق تعالي به عيسي عليه«
دنيا و اآلخرَه مألتُه حبي و شايد وحي فرستاد كه: يا عيسي انِّي اذا اطَّلَعت علي قَلبِ عبد فَلَم اَجِد فيه حب ال
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كه محبت الهي با شفقت بر خلق در يك دل جمع شود و بعضي را آن شفقت محبت نمايد. و نشان آن 
شفقت است آن بود كه اگر صاحب اين دو وصف را مخير كنند ميان ترك طرفي و ايثار ديگري، طرف خلق 

  » ترك گيرد.
ت دارد آن است كه سه خصلت بدو دهد سخاوتي چون سخاوت دريا و شفقتي عالمت آنكه حق او را دوس«

  )154: 1336(عطّار » چون شفقت آفتاب و تواضعي چون تواضع زمين.
  ي عشق  درجات محبت و شرحي مختصر درباره

ي جان و دل بگذريم و اين عشق  اگر از محبت عارفان كه دوست داشتن حق است با تمام وجود و همه
هاي بشري را نه به حسب حقيقت محبت بل  را كه هم از فيوضات عنايت اوست كنار بگذاريم، محبترباني 

  اند:  به حسب استعداد محب درجاتي نهاده
شود. زيرا قلب  احوال اهل محبت، سه است: حال اول، محبت عامه است كه از احسان خدا به بنده پيدا مي«

  به او احسان كند. انسان مجبول به محبت كسي است كه 
نيازي و جالل و عظمت و علم و  ي نظر قلب است به بي حال دوم، محبت صادقين و متحقّقين كه زاييده

  » هتك االَستارِ و كَشف االَسرارِ.«قدرت خداوند. و وصف اين قسم محبت آن است كه ابوالحسين نوري گفته: 
ي نظر پاك و معرفت كامل آنهاست به اين كه خداوند  حال سوم، محبت صديقين و عارفين است كه نتيجه

دارد. كذلك آنها هم بدون علت، خدا را  بدون علت و سبب و به صرف فضل و رحمت، آنها را دوست مي
دارند؛ چنان كه ابويعقوب سوسي گفته كه تا محب محبت خود را ببيند يعني واقف و عالم به  دوست مي

نيست، و وقتي صحيح است كه جز محبوب چيزي در ميان نماند و علم به  محبت خود باشد محبتش صحيح
محبت فاني شود... و محبت مبني بر معرفت نيز باشد، چنان كه عارف را با آن كه لذت و منفعت و خير همه 

 رسد پس او را محبت كامل مطلق حاصل آيد به مبالغت تر از ديگر محبتها. و معني از كامل مطلق به او مي
لّهاً لبح ا اَشَدنوالَّذينَ آم608 – 609: 1375(رجايي بخارايي » اين جا روشن گردد. 1و (  

  نويسد:  مي» محبت نامه«ي  خواجه عبداهللا انصاري در رساله
ي جمال محبوب بود و همچون نظارگيان پسر يعقوب بود. بايد كه در مقابل  نشان محب آن است كه غرقه«

  چون است و نص يحبون است:  ز خود نبيند و دوست را جز به دوست نبيند. اين محبت بيدوست هستي ا
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 بي بود شما يحبهم من گفتم
  

 هم در يحبون به شما من سفتم 
  

 جز من دگري نبد شنيدي گفتم
  

 »من بودم و من شنيدم و من گفتم. 
  

  )111: 1319(خواجه عبداهللا انصاري  
  عشق 

 گويم عشق را شرح و بيانهرچه
  

 چون به عشق آيم خجل باشم از آن 
  

 گرچه تفسير زبان روشنگر است
  

 تر است  زبان روشنليك عشق بي 
  

 شتافتخود قلم اندر نوشتن مي
  

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت 
  

  ) 9، دفتر اول: 1334(مولوي    
ي عرفان و سرمنشأ كارهاي خطير در عالم و اساس شور و  عشق راز آفرينش و چاشني حيات و خمير مايه

  شوق و وجد و نهايت حال عارف است. 
گيرد، و عشق كه به كمال رسد به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق  محبت چون به كمال رسد عشق نام مي

كشاند و  باشد كه از مواهب حق است هم به حق ميشود، و اگر آن عشق  و عاشق و معشوق منتهي مي
  گيرد.  رساند، و وصال بر دوام، جاي ديدارها و لذّات زودگذر را مي مي

كند  كند يا عالم ديگري در درون خود ايجاد مي عارف وقتي به اين حالت رسيد، در جهاني ديگر زندگي مي
هاي بشري مرده و همه جا را نور و  ها و حقارت كه در آن كين و حسد و خشم و نفاق راه ندارد، خودخواهي

صفا و مهر و وفا پر كرده است. صرف نظر از موضوع عرفان، اين نكته قابل دقت است كه آرزوهاي بشر، 
خاصه بشر متعالي و صاحبدل، با واقعيات زندگاني موازنه ندارد و جهان ماده بسيار حقيرتر و تيرهتر و 

ويي است كه روشندالن و گرم روان از حيات و آفرينش دارند. بنابراين، يا بايد تر از انتظار و آرز ارزش بي
ارزشي جهان تأسف آورد  هدفي حيات و بي ي حسرت نگريست و بر بي همواره آرزوها را در افق دور با ديده
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د در عين ان و رنج برد، و يا جهاني در درون خود ساخت و با آنان كه اين بناي خالي از خلل را بر پا كرده
تواند بسازد و  صفا و گرمي و شادي و بهروزي زيست. اين جهان عظيم و تابناك را فقط عشق و محبت مي

برد و بشر در  برند كه ارادتي بياورند، وگرنه عقل در اين تاريكي راه به جايي نمي سعادت را آن كساني مي
  ماند.  زندان جهان تا پايان حيات محبوس و در رنج مي

 بازاري بديد و تاجري آغاز كردعقل 
 

 عشق ديده زان سوي بازار او بازارها 
  

  ) 86: 1، ج 1336(مولوي  
 به حكم عقل عمل در طريق عشق مكن

  
 كه راه دوركند رهبري كه دانا نيست 

  
  ) 45: 1379(نظيري نيشابوري  

 ي عشقبرتر بود آستانه
  

 از هر چه خرد كند تعقّل 
  

  ) 225(همان:  
ي موجودات به حسب درجه و لياقت آنها معتقدند. پس عشق  حقيقت عرفا به وجود عشق در همهدر 
ورزند و عشق به آفريدگان  ي موجودات در حد خود به حق، عشق و محبت مي اي آسماني است و همه عطيه

عالي به ي عشق حق ت نيز از آن رهگذر است كه پرتو ذات حقّند و مجاز پل حقيقت است، همچنين درباره
ها رفته است كه اثبات عشق حق تعالي به ذات خود و  ذات خود و عاشقيت و معشوقيت خداوند نيز سخن

ي اصلي انبعاث عرفان و جزو مطالبي است كه عرفا در نظم و نثر خود  عاشقيت و معشوقيت خداوند نقطه
رفان ناميد، و از قبيل اين كه حجاب آدمي توان آن را چاشني ع اند و مي ي آن گفته مضامين دالويز بسيار درباره

كه اين مطلب هم از مباني مهم عرفان به  1گردد خود اوست و تا اين حجاب برجاست وصول ممكن نمي
  رود.  شمار مي

  عشق و محبت از نظرگاه دين 

                                                 
  )  181:  1374ست             تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  ( حافظ ميان عاشق و معشوق هيچ حايل ني -  1
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و فنا عشق با اين مفهوم وسيع و عالي، عشقي كه مبدأ آن تزكيه و تهذيب نفس و منتهاي آن وصول به كمال 
در ذات حق است، عشقي كه باالتر از كفر و ايمان و هدفش خير مطلق و پر كردن جهان از نور و صفا و 

  خدمت و گذشت و محبت است، مفهومي است كه عرفا به عالم اسالم تقديم داشته اند. 
ود او زاده قوت گرفت و راسخ شد و دريافت كه خلق نيز مظاهر وج هرگاه عشق و محبت در دل آدمي«

شود از  ورزد و ايماني كه از اين راه در دل او پيدا مي دارد و نسبت به همه عشق مي هستند، همه را دوست مي
  )84: 1376(حلبي » شود. تر مي هاي استداللي و اثباتي بهتر و ثابت ي ايمان همه

و ترس از عقاب درست است كه ملكات فاضله در دين مورد نظر و توصيه است، اما عبادت به اميد ثواب 
  چيز ديگر است و به قدم عشق و شور در راه بندگي پيش رفتن و به فرمان دوست سر نهادن چيز ديگر: 

 ز عشق كم گو با جسميان كه ايشان را
  

 وظيفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقاب 
  

  ) 190: 1، ج 1336(مولوي  
ن مسلمانان اعم از عرب و ايراني، ظاهراً قبل از رواج و گسترش آراي عرفا، عشق به اين معني عالي، بي

هاي وابسته به آن تجاوز  شده است و از حدود روابط بين دو جنس مخالف و تب و تاب شناخته نمي
ها و اخباري كه در اين زمينه موجود است بر درستي اين گفته گواه  كرده و اشعار عربي و فارسي و افسانه نمي

گر است و  در همين روابط نيز غالباً صورت اعالي محبت كمتر جلوهاست. حتي اگر دقّتي به عمل آيد، 
عشقها همه براي رنگي است و معشوقگان نيز بيشتر مملوك زر خريد يا قابل استيالي معشوقند، و با كاالي 

  توان ورزيد.  قابل خريد و فروش، عشق نمي
قرآن مجيد اين كلمه به كار نرفته است كمتر در مĤخذ مربوط وجود دارد و در » عشق«در دين اسالم نيز لفظ 

  و نظاير آن استعمال شده است. » شغف«و در درجات باالتر چون عشق زليخا به يوسف » حب«و 
در اخبار نيز كه بيشتر ناظر به مسائل ديني است بالطبع اين كلمه مقامي شايان ندارد، و حتّي افراد متشرّع 

  اند:  كاري نظير هجويري در قرن پنجم هم از عشق الهي با احتياط و ترديد سخن گفته محافظه
اند، اما از حق تعالي روا  اما اندر عشق، مشايخ را سخن بسيار است: گروهي از آن طايفه آن برحق روا داشته«

نباشد. و گفتند كه عشق صفت منع باشد از محبوب خود و بنده ممنوع است از حق و حق تعالي ممنوع 
فتند كه بر حق تعالي بنده را نيست. پس عشق بنده را بر وي جايز بود و از وي روا نباشد. و باز گروهي گ

عشق روا نباشد؛ از آنچه عشق تجاوز حد بود و خداوند تعالي محدود نيست و باز متأخران گفتند عشق اندر 
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دو جهان درست نيايد الّا بر طلب ادراك ذات، و ذات حق تعالي مدرك نيست، و محبت با صفت درست آيد، 

  ) 401: 1926(هجويري » بايد كه عشق درست نيايد بر وي.
  گويد:  پروايي چنين مي در برابر آن، عطّار با كمال بي

 عشق را دردي ببايد پرده سوز
  

 در، گه پرده دوز گاه جان را پرده 
  

 اي عشق از همه آفاق به ذره
  

 اي درد از همه عشّاق به ذره 
  

 عشق مغز كاينات آمد مدام
  

 دردي تمام ليك نبود عشق بي 
  

 و درد نيست قدسيان را عشق هست
  

 1درد را جز آدمي در خورد نيست  
1  
  

 هر كه را در عشق محكم شد قدم
  

 درگذشت از كفر و از اسالم هم 
  

  )  66-67: 1370(عطّار  
  عبارتي به حضرت صادق (ع) منسوب است كه فرمود:

  ) 24: 1336(همان» عشق جنون الهي است، نه مذموم است و نه محمود.«
  عشق عنايت حق است و حسابش از مذاهب جداست:مولوي عقيده دارد كه 

 عشق جز دولت و عنايت نيست
  

 2جز گشاد دل و هدايت نيست 
  

                                                 
  اما حافظ گويد:  -  1

  در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد               عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد 
  )  103:  1374جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت      عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد (حافظ 

  حافظ نيز گويي ملهم از مولوي است ، آن جا كه مي گويد : - ٢
 زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز              تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشد
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 عشق را بوحنيفه  درس نكرد
  

شافعي را در او روايت  نيست  
  

 ال يجوز و يجوز  تا  اجل است
  

علم عشّاق را نهايت نيست  
  

  )289: 1، ج1336(مولوي                                                                                           
  داند: و حافظ، غم را هنر عشق مي

 ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق
  

 ي عاقل هنري بهتر از اين اي خواجه برو  
  

  )279: 1374(حافظ                                                                                
در اين بيت حافظ، دو نكته قابل توجه و ذكر است: اول اين كه عشق در ديوان حافظ رنگ غم دارد، اولش 

ي عشق براي مولوي اگر ها) ول آسان و مراحلش دشوار است (كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل
  ، سرانجام مشفق و راهنماست:1افروز است و اگر سركش و خوني است عافيت سوز است، دل

 بفزاي خوف عشق نخواهيم ايمني
  

 زيرا ز خوف عشق تو ما سخت ايمنيم 
  

 تا باغ گلستان جمال تو ديده ام
  

 چون سرو سربلند و زبان ور چو سوسنيم 
  

 طريق عشقاي دراي آن كه سست دل شده
  

 در ما  گريز  زود كه  ما  برج  آهنيم 
  

  )50: 4، ج1336(مولوي                                                                                          
  و نيز در غزلي ديگر گويد:

 خيزيد عاشقان كه سوي آسمان رويم
  

 ديديم اين جهان را تا آن جهان رويم 
  

 زين هر دو بگذريم و بدان باغبان رويم  ني كه اين دو باغ اگرچه خوش است و خوب ني

                                                                                                                                               
  )108:  همان(   زاهد ار راه  به رندي نبرد  معذور  است               عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد

  )272، دفتر سوم :  1334( مولوي         عشق از اول چرا خوني بود                تا گريزد آن كه بيروني بود - ١
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 سجده كنان رويم سوي بحر همچو سيل
  

 بر روي بحر زان پس ما كف زنان رويم 
  

 زين كوي تعزيت به عروسي سفر كنيم
  

 زين  روي  زعفران به رخ  ارغوان رويم 
  

 نغزچون طوطيان سبز به پر و به  بال  
  

 شكرستان شويم  و  به شكرستان رويم 
  

 راهي پر از بالست ولي عشق پيشواست
  

 تعليممان دهد كه درو بر چه سان رويم 
  

  ) 52(همان: 
انتها و جايگاه هالك و فناست، ولي دل به عشق دادن  و از قيد عقل رستن هم  اما به نظر حافظ، راه عشق بي

  خوش است:
 كناره نيست راهي است راه عشق كه هيچش

  
 آن جا جز آن كه جان بسپارند چاره نيست 

  
 هر گه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود

  
 در كار خير حاجت هيچ استخاره  نيست 

  
 بيارما را ز منع عقل مترسان و مي

  
 كان شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست 

  
  )50 -51: 1374(حافظ                                                                                        

ي عاقل است در برابر  ي ديگري كه در بيت مورد بحث قابل توجه است، به سخره گرفتن عقل و خواجه نكته
ي آن دو با هم كه همه جا به پيروزي  عشق و عاشق. در حقيقت خوار بودن عقل در برابر عشق و معاوضه

  نظر و بحث غالب گويندگان و نويسندگان خاصه عرفاي صاحب قلم است.عشق منتهي شده، مورد 
  ي محبت گفتار مشايخ درباره

اقوال مشايخ درباره محبت، بسيار است. چون هر يك از نظرگاهي به آن نگريسته و يا از سر حالتي سخن 
  گفته اند:
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  گويد: خواجه عبداهللا انصاري مي
است. ما آدم را از خاك و گل در وجود » عشق«و » محبت«، امانتمراد از  1ي انّي عرَضْت الْاَمانه در آيه«

  آورديم. حكمت 
در آن بود كه تا مهر امانت بر گل دلِ او نهيم، مشتي خاك و دل در وجود آورده و به آتش محبت بسوخت و 

ها سر  ها و كوه ينها و زم گه امانت بر عالم صورت عرض داد. آسمان او را بر بساط انبساط جاي داد. آن
  )20: 1376(مشيري» وازدند، آدم مردانه درآمد و دست پيش كرد.

  نويسد كه: هجويري ضمن مبحث محبت، مي
ي راه حق تعالي است و احوال و مقامات نازلند و اندر هر محل كه طالب اندر آن باشد  محبت اصل و قاعده«

» الي زوال بر آن روا نباشد مادام تا راه موجود بود.زوال بر آن روا باشد الّا در محل محبت و به هيچ ح
  )399: 1926(هجويري 

  )70: 1953(سلّمي » الجِنَّه ال خَطَرَ لَها عند اَهلِ المحبه و اَهلُ المحبه محجوبونَ بِمحبتهِم.«ايضاً: 
  گويد: مستملي بخاري مي

ل است. معني اين آن است كه دل بنده سوي خداوند گرايد و سوي المحبه ميلُ القَلبِ، محبت چسبيدن د«
تكلّف... محبت آن است كه دوست را بر خويشتن برگزيني تا هالك خويش و  چيزي كه خدا راست بي

رضاي دوست نگاه داري و مراد دوست بر مراد خويش مقدم داري تا اگر هر دو كون از تو رود زير يك مراد 
بهر آن كه چون مراد خدا را بر مراد خويش مقدم داري هر چيزي كه از تو فوت گردد دوست روا داري، از 

فايت نيست، از بهر آن كه چون دوست به دست آمد همه به دست آمد اگر چه نداري، و چون دوست از 
  )4-5: 4، ج1328(مستملي بخاري » دست رفت همه از دست رفت اگر چه داري.

: 1319(غزالي » ل كدام فاضل تر ؟ گفت دوستي خداي و رضا بدانچه وي كند.عيسي را پرسيدند كه از اعما«
848  (  

داند كه خدا نيز او را دوست دارد. باطن خود را از صفات ناپسند  دارد و مي عارف خداوند را دوست مي
بر دوزخ  گفت: آتش در بهشت زنيد و آب رابعه مي«كند تا اليق محبت و دوستي او گردد.  نكوهيده پاكيزه مي

  )122: 1376(حلبي» طمع بهشت و ترسِ دوزخ بپرستند. ريزيد تا مردم خدا را براي عشق و بي

                                                 
1 -»ح نْها واَشْفَقْنَ م لْنَها ومحنَ اَنْ ييالْجِبالِ فَأَب ضِ والْأَر و مواتلَي السرَضْنَا الْاَمانَه عنّا عا الْإِنْسانُ الَهم.   )72(احزاب، آيه» إِنَّه كانَ ظَلُوماً جهوالً
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ي شهوات و تمنّاي  ي مرادات بردارد و همه عابد به حقيقت و عامل به صدق آن بود كه به تيغ جهد سرِ همه«

حق شاهد او بود... دلم را به او در محبت حق ناچيز شود، آن دوست دارد كه حق خواهد و آن آرزو كند كه 
ي ملكوت بگشت و باز آمد. گفتم چه آوردي؟ گفت محبت و رضا كه پادشاه اين  آسمان بردند، گرد همه

  )152-159: 1366(عطار » هردو بودند.
عالمت دوستي خداي آن بود كه او را مشغول دارد به كاري كه سعادت وي در آن بود و نگاه دارد از «

را به كار نيايد... سؤال كردند از محبت، گفت: محبت نه از تعليم خلق است كه محبت از مشغوليي كه او 
  »موهبت حق است و از فضل او.

  ) 243-244(همان:                                                                                                           
سلّمي »(داوند، پيروي اوست از حبيب خداي در اخالق و كردار و فرمان و سنَن او.هاي دوستدار خ از نشانه«

1953 :21 (  
با خداي دل خوش داشتن از شدت محبت به اوست، و محبت در دل آتشي است كه هر گونه آاليشي را «

  »سوزاند. مي
  )507(همان:                                                                                                          

اند كه گفت: حقيقت محبت آن است كه همه وجود و هستي خويش را  از ابو عبداللّه قرشي آورده«و نهايتاً 
  )506 -507سهروردي، عوارف المعارف: »(بدان كه دوست داري ببخشي و از توئي تو چيزي بر جاي نماند.

  د:فرماي حافظ نيز چنين مي
 صنعت مكن كه هر كه محبت نه راست باخت

  
 عشقش به روي دل در معني فراز كرد 

  
  )             91: 1374(حافظ 

  نتيجه 
ي صفاي دل و كمال طبع است و اختصاصي به عارف ندارد. اما محبت غير عارفان غالباً بسته به  محبت، نشانه

عوامل خاصي چون غرايز و نفسانيات و رعايت نفع و ضرر و گاه مقتضيات زمان و مكان است. اما محبت 
  عرفا، محبتي است عام، بالشرط، فارغ از قيود و بيرون از مالحظات. 

اي است براي شناختن  ي جهانيان در نظر عارف عزيز و محترم است، و حيات وسيله از اين روست كه همه
ي مظاهر حق. و اين كه محبت  خود و خدا و دوست داشتن او و عشق ورزيدن از روي كمال صفا به همه
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انَّ اهللاَ جميلٌ «ست كه ي نااهالن متوجه شود و بالعكس، عارف معتقد ا خدا چگونه ممكن است به دلهاي تيره
  ». يحب الجمالَ

اي از جمال خويش بر صاحبدالن بنمايد، از باب محبت و عنايت اوست. به بيان ديگر  بنابراين اگر حق جلوه
محبت الهي، رحمت و اقبال و قبول و كرم و لطف است و محبت مؤمنان، طلب رضاي حق و پيروي امر 

  وقات است. شريعت و اعراض از جمله مخل
كوتاه سخن اين كه محبت دو جانبه است، كه هر كه خداي را دوست بدارد خدا نيز او را دوست خواهد 

ي جان و دل و اين عشق رباني هم از  داشت و محبت عارفان، دوست داشتن حق است با تمام وجود و همه
  فيوضات عنايت الهي است. 
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