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 چكيده
ه اىت ويـژّند آنها از اهميد انسان و پيوجوت در وّ ايمان و محـب&لهشناخت دو مقو

ى،سبب دستيابى نظر&ن بر اين كه از جنبهسى اين مسئله افزودار است.بررخوربر
لى در تحوثرفانى شده،نقش مؤآنى و عر قر&هاژم اين دو وى از مفهوبه فهم عميق تر

&ت از جنبـهّنى ايمان و مـحـبشد و تعالى او ايفا مى كنـد.فـزونى آدمـى و در ردرو
ش و در گستر(ع) اطهار&ّهو أئم(ص) ماكرات پيامبرت از دستورّاند در تبعيعملى مى تو

ا سامان بخشيده واكندگى ها رپرسانده،ى رند به ما يارقات خداوت به مخلوّمحب
ام ببخشد.چگى و دودمان يكپارجوبه هستى و

دن اين دو وى بوجه به فطرت» با تـوّند ايمان و محبان «پيو حاضر تحت عنو&مقاله
د آدمى است،بهجـواكى و عاطفى والت ادركز تحـواتصال هر دو در قلب كه مـر

كت در سير و سلوّسى تأثير اين دو بريكديگر و تقدم يا تاخر ايـمـان و مـحـببرر
داخته است.پر
فان اسالمى.ت،قلب،عرّآن كريم،ايمان،محب:قره هاى كليدىاژ و
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 مقدمه
ده است.اهميتجه بود توسته مورفاى مسلمان پيوت در ميان عرّت ايمان و محبّ ماهي

ت و معناى مقابـل آن دو،ّى ايمان و محبچيز به سبب نقش محـوراين مسأله بيش از هـر
د ايمان بهليه در موره اوّفيفانى است.اعتقاد صوآنى و عريعنى:كفر و بغض در مفاهيم قر

ل،تصديقا قون فضيل عياض و بشر حافى ايمان رهى هم چوگرود:دو دسته تقسيم مى شو
ل وا قوى ايمان رن مصرالنواهيم أدهم و ذون ابرهى ديگر هم چوو عمل دانسته اند و گرو

.١دهfاندفى كرتصديق معر
ن آنّا مبيار زبانى رم آن و اقرازا از لوا تصديق قلبى و عمل رهى كه ايمان ر گرو&نظريه

 و بر٢فى مى كندا جايگاه ايمان معرآن كريم كه «قلـب» رمى دانند،با استناد به آياتى از قر
/١٣عـد،؛الـر٥/٤١؛المـائـدة،٧٧و٤٩/١٤ات،؛الـحـجـر١٦/١٠٦(النـحـل،د دن آن تـأكـيـد دارى بوفـطـر

 مطابقت مى كند.)٢٨/١٠؛القصص،٢٨
ه و دانه اى است كه درّبَى است و حى فطرد انسان امرجوت در وّى ديگر،محب از سو

ايش حقيقى اش گر&شد مى نمايد.ذات الهى انسان به آفرينندهده و رانه زمين قلب او جوز
د داشتهجوفت است،و ايمان و معر&ى كه نتيجه باالترّى،حب فطرّبُد و در كنار اين حدار

فه است تـااهى دو طرت و همـرّمن مى كند.اين محـبا از آن مؤتا حدى كه معيت الـهـى ر
ى نسبت به حق تعالىت بيش ترّمنان محبب حقيقى:«مـؤ محبو&دهموهfاى كه بنا به فرانداز

فت به كمال مطلـق،جـمـال ايمان و معـر&هت شديد،ميـوّ اين محـب.)٢/١٦٥ة ،(البقـرند» دار
ندىاين پيوب مطلق است.بنابرت مطلق و ساير اسماء و صفات محبومطلق،علم و قدر

فتى نباشد،بذر معر فطرّحبى كه اگرد به طورد دارجوت وّف و عميق بين ايمان و محبژر
د.فانه منتهى نمى شو عار&ده و در نتيجه به عبادت عاشقانهشد نكرر

نداند پيـود آدمى مى توجو وِعد يا ساحـتُد كه كدام بح مى شوسش مطـرن اين پراكنو
ا عاملآن كريم قلب رجه به آيات قرفان مسلمان با توعارت باشد ؟ ّ بين ايمان و محب&دهنده

ىه اى داشته و از آن با تعابـيـرفان اسالمى جايـگـاه ويـژند مى دانند.قلـب در عـراين پيـو
شن:معدن ايمان،محل نور عقل،محل رؤيت،بيـت حـق،مـشـعـر الـهـى،عـرهمچـو

٢الهى،… ياد شده است.

د.داخته مى شوت پرّند بين ايمان و محب در اين مقاله  به جايگاه قلب و تأثير آن در پيو
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ّرم و تأخّفته است،تقدار گرفاى اسالمى قرفيه و عرجه صود توى كه مور ديگر& مسأله
د:ان به دو دسته تقسيم كره مى توا در اين بارات آنان رت است كه نظرّايمان و محب

م بر ايمان مى دانند .ّا مقدت رّ كسانى كه محب& ال�:نظريه
ت مى دانند .ّم بر محبّا مقد كسانى كه ايمان ر& ب:نظريه

ار داده اند؛اماد قر  خو&ا مبناى نظريهه داليل خاصى داشته و آن رگروكدام از اين دو هر
ا در اينت است؛زير با اين دو نظر متفاو(ع)مينآن كريم و معصوسد كه نگاه قربه نظر مى ر

م وّفى شده و تقدغ حقيقى معرگاه سيمرج به باراى عرومن برت دو بال مؤّجا،ايمان و محب
اى آنها نمى باشد .ى بررّتأخ

فانى انجام شده ون و تفاسير عرآن كريم و متـو قر&ه مطالعات اين مقاله در حوز& دامنه
صيفى ـ تحليلى است . تو&نه تحقيق به گو&هشيو

م ايمان و محبتآمدى بر مفهودر
ت در لغت و اصطـالحّم ايمان و محـبم است كه معنا و مفهـو در نخستين گـام،الز

د.ار گيرسى قرد بررفا موره و عرّفيصو
:ايمان در لغت

ففتن خـوامش نفس و از بيـن ر» به معنـاى آرْمنَى آن «ا لغـو&جه به ريشـهايمان با تـو
.پس بر اين اساس٤دانيدن و بگرويدن آمـده اسـت.هم چنين به معناى ايمـن گـر٣است

ن او ازاب در دروس و اضطرنه ترگوايش به محبوبش هر گر&اسطهومن كسى است كه به مؤ
سيده است .ت كامل رّامش خاطر و امنيفته و به آربين ر

:ّمفاى متقدفيه و عرايمان در اصطالح صو
فتآنى در اصطالح أهل معر قر&هاژسى اين وى ايمان به بررپس از آشنايى با معناى لغو

د .داخته مى شوفان پرو عر
د:مى شوى تقسيم ّد ايمان به دو دسته كلم در مورّفاى متقده و عرّفياعتقاد صو

ن فضيل عياض،بشرل و تصديق و عمل مى دانند؛هم چوا قوهى كه ايمان ر:گرولاو
ل و تصديق دانسته اند و «عمل»ا فقط قوهى كه ايمان ر:گرومب.دوّن مححافى و سمنو

نالنواهيم ادهـم،ذون ابرفته اند،كسانى هم چـو آن نپذيـر&مهء و الزط و جزان شرا به عنـور
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٥ث محاسبى،جنيد بغدادى و شقيق بلخى بر اين اعتقادند.ى،حارمصر

شمن بايد ابتدا در گفتارل و تصديق است .مؤك دو تعري� باال همان قوجه مشتر و
ى كند و سپس مقابل ايمان است دور&ك كه نقطهمعتقد به خداى يگانه باشد و از كفر و شر

ط به قلب است تا زبان .ا تصديق نمايد .تصديق بيش تر مربوآن ر
ده اند:تبه بيان كراى تصديق چهار مران اسالمى برمتفكر

.ايمان٣م است ـ..تصديق به علم قطعى ـ با عمل صالح ملز٢.ايمان به تقليد.١
٦.ايمان به كمال.٤به غيب .

ان اسالمى استفا و متفكرفيه،عرآن كريم كه آبشخور اصلى صـوه به قرّج البته با تو
/٧اف،(االعره: ّ؛ تفق)٢٢/٤٦(الحج،ل:ّا كار قلب،تعقان به قلب نسبت داد زيرا مى توتصديق ر

/٤٧(مـــحـــمـــد،؛ تـــدبـــر:)٦٣/٣ن،؛ الـــمـــنـــافـــقـــو٧٨و١٢٧ /٩؛الـــتـــوبـــه،١٧/٤٦اء،؛االســـر١٧٩

/٨؛االنـفـال،٢٨/١٠(الـقـصـص،نـد: تـبـاط بـا خـداوكـز ار؛مـر)٦٤/١١(الـتـغـابـن،؛هـدايـت:)٢٤

؛آل٢٨/ ١٣عـد،؛الـر٢/٢٦٠ه،(البقـر و اطمـيـنـان:)٢٢/٤٦(الحـج،ت:بصـيـر؛)١٤ /١٨؛الكـهـ�،١١

 است.)٥/١١٣ و المائدة،٨/١٠؛االنفال،٣/١٢٦ان،عمر
 :ت در لغتّمحب

» است .در تعري� آن دانه هاى گندم، جو و بذر گياهانََّبت «حّ محب&  كلمه&ريشه
ب چهار چوِ » دانسته اند و آن نـامُّبذ از «حا مأخـو.هم چنين آن ر٧ايى آمده اسـتصحر

ّانند كه مـحـب خوُّبا به آن سبـب ح رُّبآن نهنـد و ح آب بر&هباشد در هم ساخته كـه كـوز
ش آنان نباشد از آن كه كارى گرِا تحمل كند و آن بر وست راحت،بال و جفاى دونج،رر
٨د.وُب

ا دانه رَّبَت «حبب» است و اگر يكـى از مـعـانـى حّ محـب&ف اصلى كلـمـهپس حـرو
اهم شدهشد آن فرايط رد و بايد شرمين دل پيدا مى شوت دانه اى است كه در زّبدانيم،محب

ن شكافته شده،مين،آب و نور مناسبى باشد تا اين دانه از دروبايد زد.تا سبز و بارور شو
د .آورح الهى است سر برف  آسمان كه نماد روايش كند و به طررويش و ز

:فافيه و عرمحبت در اصطالح صو
ليـنت مى داننـد .او اوّا بنيان گذار محـبق ـ ر١٣٥ابعه عدويـه ـ د.فيه،ربيشتر صـو

ىده است .ود نموارف اسالمى وّا در تصو الهى سخن گفته و آن رّكسى است كه از حب
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ارده و در هجده هزآمده است و به ابد گذر كرل درت از ازّت گفته است:محبّ محب&هدربار
٩سيد.ى در نكشد تا آخر به حق را نيافته است كه يك شربت از وعالم كسى ر

انا نمى تود انسان است و هيچ كس رجوى در وى فطرت امرّاساس اين بيان،محب بر
مانى كه با عبادت و اطاعتت زّشيده باشد،اين محبعه اى از آن ننون اين كه جريافت بدو

امشدانه و ابدى آرد به درياى جاوجوات و اتصال قطر&مايهدد سراه گرفانه همر عار&عاشقانه
ترين انسان تبديل مى كند.«افضل الناس من عشق العبادة فعانقها وا به برى ردد و ومى گر

ددن آن اندازد و دست به گردم كسى است كه به عبادت عشق بورزترين مرها بقلبه؛ برّأحب
١٠د».ست بدارا با قلبش دوو آن ر

ادن طاعت فر،دست به گـرّـبُ ق ـ مى گويد: ح٢٨٣ى ـ ده تستـرّسهل بن عبـدالـل
١١دن. د و از مخالفت جدا بودن بوكر

د الهى،فر&ادهابر ارن اطاعت كامل و همه جانبه و تسليم محض در برت بدوّپس محب
د به كسى تشبيه مى كندد ندارجو الهى در دلش وّبُا كه حد.كسى رب حق نمىfسازا محبور

ند باشد كهستدار خداواهد كه دوكه از اعمالش فقط باد حاصل آن است و از انسان مى خو
ى دور شدن از عذاب الهى است:ستدار اين دو&نتيجه

د حاصلش حق نباشد در دلش              از عمل جز باد نبوّآن كه حب         
١٠ى تو از عذابش بر كنارستـدار             تا شوا دو         باش اى بنـده خدا ر

ّهفيى مانند ساير صو البته بيان عطار هم به معناى نفى عبادت و اطاعت نيست بلكه و
ب الهىحمت و قرسيدن به رى از عذاب و را عامل دورفانه رفا عبادت عاشقانه و عارو عر

فت،عبادتىن معرن اطاعت و اطاعت بـدوت بدوّت و محبّن محبمى داند .عبادت بـدو
ن است .ابليس گو

ّت ايمان و محب+ابطهر
د.ابتـداداخته مى شوتباط آن دو پـرت و ايمان بـه ارّه هاى محـباژ پس از آشنايى بـا و

د.سى مى شوفاى اسالمى  برره و عرّفي و سپس نظر صو(ع)مينآن و معصوديدگاه قر
ت به اوّند و محبتباطى عميق بين ايمان به خـداوار(ع) مينآن كريم و معصو از نظر قر

اضح ترينند اسـت.وت به خداوّسد ابتدا و انتهاى ايمان مـحـبد و به نظر مـى رد دارجوو
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ËÓ�«]cs¹Ó:«&دليل در اين باب آيه¬ ÓMÔ√ «uÓýÓb^Š Ô³ÒÎ� UK]t«است .)٢/١٦٥ه، (البقر 
د.بعضىداخته مى شودى است به بيان آن پرارت در چه موّ حال اين كه اين شدت محب

ع است:ضوت در سه موّت محبّرين معتقدند اين شدّاز مفس
شند .ق العاده مىfكوا عبادت مى كنند و در ستايش او فوبا كمال اخالص او ر.١
ى عبادت مى كنند وارى سپاس گزند و از روست دارى علم و يقين دوا از رواو ر.٢

ند شديدتر است .ند،پس محبت آنان نسبت به خداوارم او اميدوَرَحمت و كبه ر
ند است و اوص خداوتر فقط مخصومى دانند كه صفات عالى تر و اسماء نيكـو.٣

١١د.ى است كه مثل و مانند ندارحكيم و خبير

&ده است از اعمال مخلصانهه كرمنان اشارآن كريم كه به صفات مؤ آيات زيادى از قر
 نماز و&ده داده است.اقامها به ايشان مژكنار اين اعمال بهشت برين رده و درآنان نيز ياد كر

ىند،دورل به خداوّكفاى به عهد،توابر دشمنان،قيام به قسط،وكات،آمادگى در بردادن ز
هى،روزاردن،سپـاس گـزان،توبـه كـرد و ديگـرسانـدن بـه خـواب،قمـار و زيـان راز شـر

هاى ناپسند ونده از كارهاى پسنديده،باز دارنده به كارا داردن،وع و سجده نموكوى،ردار
اظبـت بـرتنـى در نـمـاز،مـوى ميـل،فـروات خدا،صـدقـه دادن از روى از مـقـررپاسـدار

ى ديگر از آن جمله اند.ت و صفات نيكوده ها،يقين به آخردانى از بيهوى گرها،رونماز
/٢٣ن،منو،المؤ٧٩ /٩؛التوبة،١٢ و ٢٠  / ٦؛االنعام،٩٣و١١و٥/٢٣؛المائدة،١٣٦ و٤/٧٧؛النساء،٢/٢٧٧ة،(البقر

دمى اهلا مرى است زيرد ورزى خرند از رومنان به خداوت مؤّ البته محب)٣ /٢٧؛النمل،٩و٤و٣
 و به يقين در يافته)٣٠/٥٦م،(الرو…» ËÓ�Ó‰UÓ�« ]cs¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚFKÚrÓË ÓL¹ù«Ó ÊUعلم و دانش هستند:«

انه مىّا محبند است او رات و كماالت ذات پاك خـداو خير&ن منشأ و منبع همهاند كه چو
د قلبى» است .د عقالنى» و«شهوتشان ناشى از«شهوّستايند و محب

د.انه منتهى مىfشوّد به شناخت محباه شود انسان اگر با ايمان همـرجوى وعقل فطر
)٥٤ /٥(المائـدة،» ¹Ô×?³N̂ÔrÚË Ó¹Ô×³?^½uÓtت الهى اسـت:«ّ محب&هه و ثمرت » ميـوّه بر آن «محـبعالو

ت او نااميدّحمت و محبده و از را آشكار و پنهان عبادت كرب حقيقى رايشان يگانه محبو
تى آشكار بينمنان .در اينجا تفاوان مى دانند نه مؤصيات كافرا از خصوا آن رند زيرنمى شو

د .من و كافر مشاهده مى شوت مؤّمحب
هاا رتر مى ديدند آن رستيدند،مدتى پس از آن اگر بتى نيكوا مى پرقتى بتى ران وكافر
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منان عقلى است نه تقلـيـدى و ازستى مـؤداختند.اما دوه مى پـرده و به ستايش بت تـازكر
١٢اى نفس.ى دليل است و نه هورو

ش عميق تر است ودگارتش نسبت به پرورّدمندتر باشد محبمن خرپس هر چقدر مؤ
فان است .م عراز از لوّبُايد پس حفت او مى افزت بر معرّاين محب
ندسنى» فقـط از آن خـداوُسيده اند كه « اسمـاء حى يقين به اين نكتـه رمنـان از رومؤ

انده و عالى ترين صفاتا خوانند به همان نام هاى نيكو او را مى خوقتى او راست .پس و
.پس عبادت)٧/١٨٠اف،(االعر» ËÓ�K]tÝ_« ÚLÓ¡UÔ�« Ú×Ô+ÚMÓ, vÓœUÚŽÔÁuÔÐ NÓUا به او اختصاص مى دهند «ر

فانه همت عـارّان نيست .اين محـبشان قابل مقايسه با عبادت و نيايـش كـافـراز و نيازو ر
١٣سيده نعمت بدانند.ند با آنان رف خداوا كه از طرد باليى رچنين سبب مى شو

اند به عالى ترين اهداف آفرينـشمايش الهى مى تـواه آزه رمن در كور از نظر آنان مـؤ
دن نقمـت هـا ومايش چه بسا از دست دادن نعمـت هـا و بـه دسـت آوردست يابد ايـن آز

حيم و كريم است،آنـان نـعـمـت هـا،ند رن خـداوحال چومصيبت ها بـاشـد.امـا بـه هـر
دا به خوى ها رنج ها و بى مهـرند دانسته و سختى هـا و را از خداوتfها و لط� هـا رّمحب

ا در دل هامنان رند محبت مؤنسبت داده و يك نعمت الهى مى دانند .از ديگر سو خداو

Ê]�« ]cs¹Ó≈مى دهد «ار ب آفريدگان قرا محبوار داده و آنان رقر¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó UÝ ÓOÓ−ÚFÓqÔ

�ÓNÔrÔd�« ]ŠÚLÓsÔË ÔœÒÎ««…،نه بر اعماق دل و جان ديگرد گوََتت وّستى و محباين دو) ١٩/٩٦ (مريم
ند .ست دارا دومنان رفته و ايشان مؤانسان ها جاى گر

فيان صدرد و صود دارجوت وّتباطى عميق بين ايمان و محـب ار(ع)ميـن از نظر معصو
ند،من به خـداوشان اظهار داشته اند و معتقدند كـه هـر مـؤا به خوبى در آثـاراسالم اين ر

 در حديثى(ص)م.پيامبر اكر١٤ ايمانش است&هتش به اندازّند است؛اما محبستدار خداودو
د عطاست نـدارد و كسى كه دوست بدارا به كسى كـه دوند دنيا رده اند:«همانا خـداوموفر

تباطى تنگاتنگ.پس ار١٥د» ست بدارا عطا نمى كند مگر به كسى كه دومىfكند، اما ايمان ر
(ع)عا حديث امام صادقّاى اين مدد و بهترين دليل بـرد دارجوت الهى وّبين ايمان و محـب

ند درست داشتن خداو دو&اسطه.و اين ايمان به و١٦…»ّـبُاست كه «هل االيمان اال الح
ت تحمل باليا و مصايبست است كه قدرت به دوّد و همين محبمن ايجاد مى شوقلب مؤ


�Ó�UÔ{ ô «uÓOÚdÓ≈ ½]≈ U�Ó— vÓÐÒMÓد.«انى مى دارا به انسان ارزر UÔMÚIÓK³ÔÊu «؛«گفتند:باكى)٢٦/٥٠اء،(الشعر 
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ا ازت هر چيز ديگر رّد مى آوريم».همين ايمان،محبدگار خوى پرورى به سونيست ما رو
د .ظ نگه مى دارا در قلب او محفوده و امانت الهى ايمان رن نمومن بيرودل مؤ

ّتك ايمان و محبقلب جايگاه مشتر
تباطى عمـيـق وت ارّند و محـبسيديم كه بين ايـمـان بـه خـداوتا اينجا به اين نـكـتـه ر

تباطك اين ار مشتر&د كه جايگاه و نقطهح مى شوال مطرد.حال اين سؤد دارجوناگسستنى و
ار نمايد ؟ند بر قرى پيواند بين اين دو امر فطردى آدمى مى توجوعد وُچيست ؟ كدامين ب

آن كريم جايگاه ايمان قلب است وتباط «قلب» است.از نظر قركز اين اربى شك مر
د و قلب فقط با ايمان بهب حق تعالى نمى سازا محبومـن رد،مؤد قلب نشوارايمانى كه و

/٥؛ المـائـدة،٧٧ و١٤ /٤٩ات،؛الـحـجـر١٦٥ و٨٨ /٢ة،(البـقـرامش دسـت مـى يـابـد.نـد بـه آرخـداو

.)٢٨/١٠؛القصص،١٦/١٠٦؛النحل،١٣/٢٨عد،؛الر٤١
ستنگاه ايمان،قلب اسـت وع آيات مذكور اين نكته به دست مى آيـد كـه ر از مجمو


ËÓ√ÓÊ]K�« ]t?Óمـن اسـت «ند بـا مـؤاهى خـداو اين ايمـان هـمـر&همهم تـريـن ثـمـر Ól?Ó�« ÚLÔR?Ú
M?s?O«
ا درال است.در اينجا،ابتدا جايگاه قلب ر احو&ت در همهّاهى و معياين همر) ٨/١٩(االنفال،

 (الحج،ل:ّت و تعقآن كريم قلب جايگاه بصيرمى دهيم.در قرار سى قرد بررآن كريم مورقر

/٩؛التوبه،٣ /٦٣ن،؛ المنافقو١٧/٤٦اء،؛االسر٧/١٧٩اف،(االعرـه:ّ؛تفق)٤٧/٢٤(محمدر:ّ؛تدب)٢٢/٤٦

؛آل١٣/٢٨عـد،؛الر٢/٢٦٠ة،(البـقـر؛اطمينـان:)١١(التغـابـن،/)؛هدايـت:١٨/٥٧؛الكهـ�،٧٨و ١٢٧

ا طبيعى فعليت هاى فر& و در يك كالم جايگاه همه)٥١١٣؛المائدة،٨/١٠،االنفال،٣/١٢٦ان،عمر
 هستى و از همه مهم تر بـه&حيد قلبى به همـهد انسان است.ما انسان ها از طريـق تـوجوو

ستى داشته اديان و مذاهب سر دو&سيم .در اين مقام است كه با همه هستى مى ر&چشمهسر
انيم .ا در دل مى پرورت آنان رّو محب

شمن،عرشتى و احساسى انسان نيست بلكه قلب مؤكز گوآن كريم فقط مر قلب در قر
اهانه است كه گمرّف انديشى يا همان تفقدهاى آن،ژركرحمان است .از مهم ترين كارر

»�ÓN?ÔrÚ� ÔKÔ»uÏ¹ ô ÓHÚI?ÓNÔÊuÓÐ NÓUا دريافت كننـد «انند با آن حقايـق رند كه نمى تـوقلب هايـى دار
ف قلبـىش ژركيه و تطهير قلب به نگر تهذيب،تز&اسطه.اما أهل حق به و)١٧٩ /٧اف،(االعر

�ÓNÔrÚ� ÔKÔ»u?Ï¹ ÓFÚIKÔÊuÓل نيز به قلب نسبت داده شده اسـت «ّه بر آن تعقدست يافته اند.عـالو
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ÐNÓU «،٢٢/٤٦(الحج(.
است(ع) ميـنآن كريم و احاديث معصـوفان اسالمى نيز كه آبشخور اصلـى قـر در عر

فت الهى است .اصطالحاتى ماننـد:د و دريك كالم محل معـره اى دارقلب جايگاه ويژ
كبجاجه،  كومعدن ايمان،محل نور عقل،محل رؤيت،مشعر الهى،مكان علم و نور،ز

ِم،بيتّ شاهى،گلشن خر&دهاپرسرِار حق،شمع ار،محل اسرن اسرش الهى،مخزى،عرّدر
ده اند.اى آن بيان نموا بريات صفات الهى و…رّب،مظهر تجلر

١٨ نور الهى دل است& شاهى دل است                    آيينه&دها پر          شمع سر

ل به مقامات،تنها ازصواستين و وفت مطمئن و دانش رفا معتقدند معر هم چنين عر
دن اغيار از قلب به دست مىfآيد.ن كردگى ها و بيروائب و آلودانيدن قلب از شواه پاك گرر

ار دادهfاند؛ا در مقابل عقل قرفانى اين است كه قلب رگ ترين اشتباهات ادبيات عراز بزر
ا منطق گريز ناميدند.فا رد كه عرپيامد آن اين بو

سش است كه منظور ايشان از عقل،كدام عقل است؟ مگر عـقـلحال جاى اين پـر
هبت الهى ديگر سر جدال داشته باشد؟ا انسان بايد با موهبت الهى نيست؛پس چرمو

ع تقسيم مى كند:ا به دو نوف عقل ردر پاسخ بايد گفت:عار
هم و ظن است .فتار وئى يا تحصيلى كه گر.عقل جز١ 

هبتى الهى است .عقل تعبير مى كند كه موِهبتى كه از آن به عقل .عقل كلى يا مو٢
ى مى گويد:لومو

ـر ز مـاهُد پ عقل آفـاق دارِها كنــد يـكسـر سـياه     عـقل         عقـل دفتر
١٩طنا وانـك در ظلمات شد او رظن    زهم است وئى آفتش وعقل جز         

ى،…اهى،حساب گرد خوفته و غرور،خوار گرهم قر پس عقل جزيى تحت تأثير و
ك و شعور انسانهبت الهى،درى قدسى و مواز نتايج آن است.اما عقل كلى همان نيرو

سه و استادس و مدرد و نياز به درلياء الهى پيدا مى شوع عقل بيشتر در بين اواست .اين نو
 به عقل ايمانى تعبير مى كنند .كه جايگاه آن قلب است .ًالنداشته و از آن معمو

تـراتب برا به مرن؛ عقل انـسـان رّ إلى علييُّقـىالعقل رمايـد:« مى فر(ع)ت علـىحضر
٢١ساند».ديت مى ر عبو&تبهت يا باالترين مرّعز

ى است كه بـا آنعقل همان چيـزد:«موسيدند عقل چيسـت ؟ فـرپر(ع) از امام صادق
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ديت و بندگى تحقق مى يابد».عبو
ب است تبديـلّ تقرِاتبند كه عالى تريـن مـر خداوِا به عبد عاقالنه،انسـان رِستـشپر

دن است،عبد خدا بو(ص)دّت محمند،حضرگ ترين افتخار حبيب خـداومىfنمايد و بزر
سالتديت باالتر از مقام ركه هر مسلمانى در نماز به آن شهادت مى دهد.اين مقام عبـو

ه است؛امـاّرو تفقّل،تفـكّت،تعـقّك ايمان،محـبايشان است.پس قلب جايگاه مـشـتـر
د .اعمال وا به دنبال دارحى انسان رده و هالكت رود نبراهى به مقصـوستش جاهالنه رپر

ع عبادات است .ى ها از اين نوسى أشعرج در صدر اسالم و عبادات أبو موارعبادات خو
ا قلب دانسته و مثـلآن كريم،جايگاه ايمان رفيه متقدم نيز با تأسى بـه قـرفا و صو عر

ه مندقع از آب و خاك و نور بهرا به موا مانند دانه اى دانسته اند كه اگر آن رايمان در قلب ر
ش يافتـه ومند شده كه شاخه هايش تكثير شده و ريشه اش گسترختى تنودى دركنى به زو

اقبت از آنه اى تميز و نيكو مى دهد و اگر در مرد و ميوساقه اش به آسمان سر بر مى آور
د.دى خشك شده و در آتش افكنده مى شوسد به زوشيد نمى رن به خورتاهى كنى چوكو

دش زياد و نيكى هادد،كش� و شهوى گرد و با علم الهى آبيارد قلبى شواراگر نور ايمان و
ى ازاجبـات و دورت از انجام ونيز به زياد شدن آن كمك مى نمايد .اين نيكـى هـا عـبـار

د نـظـر اوده و مـورنـد بـاال بـرا بـه سـمـت خـداوى رمـات اسـت.ايـن نـيـكـى هـا،ومـحـر
تبهد خداى بلند مردانند.اين اعمال نور است كه ريشه اش در قلب و شاخه هايش نزمىfگر

فتسد و با نور معـردد نور آن به ريشه مى رند شعله ور گراست.اگر شاخه با نگاه خـداو
دايد.ا مىfزاهش ها و عالقه ها ى نفسانى رنگار خوده و زكيه كـرا تزآميخته شده و قلب ر

ختـى در آندد كه سق� نداشتـه و در خانه اى مى گـر&لـهدد به منزج گـرا از قلب خارهـواگر
مانىش مى دهد.زا گسترمند و شاخه هايش را تنوشيد ساقه اش رخشش خورفته كه درگرارقر

ايش يافته و اعمالد،علم به اسماو صفات الهى افـزفت در قلب جاى مى گيركه اين معر
د.ابستگى ها مى شونيكو باعث قطع و

اىده به حدى كه جايى برانى نموا نورفت و نور عمل به قلب آن رد الحاق نور معرورو
٢٢س نفس نمى ماند.ا و هوظلمت هو

اند با علـم و بتوًالنه اى تربيت نمايد كه اوا به گواهد سالـك رفان اسالمى مى خو عر
ا به انجام اين شناخت در قلبش تأثير گذاشـتـه و او رًسد و ثانيااقعى برفـت ودانش به معر
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اهنمايىاه هدايت است راط مستقيم كه همان راعمال صالح هدايت كند و در نهايت به صر
د .شو

ت است از:د كه مهم ترين آن عبارداراتى در براين ايمان ثمر
.)٢/١٨٦ة،(البقرشد سيدن به رر.١
.)٨/١٩ (االنفال،منينند با مومعيت خداو.٢
.)٩٥/٦(التين،ى از پاداش بى منت الهىدارخوربر.٣
.)١٦٥ /٢ة،(البقرت   نسبت به حق تعالىّشديدترين محب.٤
.)٣/١٢٦ان،؛آل عمر٢/٢٦٠ة،؛البقر٤٨/٤(الفتح،منامش دل مؤآر.٥
.)٢٨/١٠؛ القصص،١٨/١٤(الكه�،ندسط خداوار شدن دل ها تواستو.٦
/٢٦اء،؛الشعر٨٨ / ١٥ (الحجر،منيناى مؤ بر(ص)اضع پيامبرده شدن بال محبت و توگستر.٧

١٢٥(.
.)٣٣/٤٣اب،؛االحز٦٥/١١(الطالق،شنايى ى روفتن از تاريكى ها به سون ربيرو.٨
/٣٣اب،؛االحـز٢٣/٤٤ن،مـنـو(الـمــؤحـمـت و بـخـشـايـش الــهــى. ى از رداربـر خـور.٩

١٠.)٤٥/٣٠؛الجاثيه،٤٧
ضى و السمائى و لكن يسعنـى قـلـبسعنى أرَدى انسـان «اليجوفيت وايش ظـرافز.

من ».بدى المؤَع
/٣٥؛ فاطر،٧١ و٣٣/٣٥اب،(االحزگ ى بزرستگارسيدن به رده شدن بدى ها و ردو. ز١١ 

.)٦١/١٢؛الص�،٢٩/٧ت، ؛العنكبو٨٥/١١ج،؛البرو٥٩/٩؛الحشر،٤٨/٢٩؛الفتح،٩ / ٤٠؛غافر،٧
من پاسبانى دل كند وت الهى است.اگر مؤّ بر اين اساس قلب جايگاه ايمان و محب

اد دور نمايد در نتيجه بذر ايمانى در آن مى رويد كـه شـخـص را از خوت غير حـق رّمحب
انمن مى كند.چه بسا در قدم بعدى بتو مؤِا از آنت حق رّده و محبب حق تعالى كرمحبو

شنايى حقيقتى يكتا هستند كه دل به آنها رو&ها گفت كه ايمان و محبت دو چهراين سخن ر
ند.قم مى زاى سالك را بريافته و با آن حياتى الهى ر

كت در سير و سلوّر ايمان و محبّم يا تأخّتقد
ك عبد به سمتد كه در سير و سلوسى مى شو در آخرين بخش اين مقاله اين نكته برر



١٨٢    قرآن از نگاه ديگر سال بيست و دوم

آن كريـم وفا،سپس نظر قـرفيه و عرت ؟ ابتدا ديدگاه صـوّم است يا محـبّب،ايمان مقـدر
د.ار مى گيرسى قرد بررمور(ع)مينمعصو
:فافيه و عر.ديدگاه صو١

ات رّى محب ـ و عطار نيشابور٣ن  ـ قرّن محبن سمنوفا هم چوه و عرّفيبعضى از صو
ا اصل و اساس ساير امور مى دانـد وت رّ،محبّن محبم بر ايمان دانسته اند.سمنـوّمقد

ال و مقامات همه به نسبت باو احواه است به خداى، ر&ت اصل و قاعـدهّمى گويد:محب
فتم بر معرّا مقدت رّادى هاى هفت گانه،عشق و محب.عطار نيز در و٢٣ى اندت بازّمحب
م بر ساير امور دانسته است .ّا مقدت و عشق رّى محبده است.پس وحيد آورو تو

تّم بر مـحـبّا مقـد ق ـ ايمـان ر٦١٨ى ـ دن نجم الديـن كـبـرهى ديگر هـم چـو گـرو
ج انسان به سمت خداى تعالىت دو بال عروّى معتقد است ايمان و محبدانستهfاند.البته و

تّم مى داند و محبّت مقدّا بر محبفت رش كلى،ايمان و معرب الهى هستند اما در نگرو قر
ةة ثمـرّتى مى گويد:… المحبد .در عبـارفت به شمار مى آور ايمان و معر&ه و نتيجـها ثمرر

٢٤ف ال يحب …. من اليعرّفة ألنالمعر

:(ع)مينآن كريم و معصو.ديدگاه قر٢ 
د انسـانجـوى وت از امـور فـطـرّايمان و مـحـب(ع) مـيـنآن كريم و مـعـصـواز نظـر قـر

 اما اين)٢/١٦٥ة ،(البقـرند.ند دارى نسبت بـه خـداوت شديدترّمنان محـبچه مـؤهستند.گـر
ا بـا آنار داده و قلب رى در قلب انسـان قـرت فطرا به صـورند است كه بذر ايـمـان رخداو

ند خـطـاب بـه حـبـيـبه بر آن خـداو عـالو)٤٩/٧ات،(الحـجـرده اسـت .زيورو زيـنـت نـمـو
آن.در قر)٣/٣١ان،(آل عمرفى مى كند.معر(ص)مى پيامبر اكرا در پيروند رستى خداود،دوخو

 صالح آمده است . ايمان قلبى كه همانِاه با عمل ايمان همـر&د،كلمهاركريم،در اكثر مو
اىا برش رده و تمام اعمـال و اذكـارجه حق نمـو حاالت متـو&ا در همهمـن ريقين است مـو

فتن به ناكجـان عمل، رن ايمان و ايمان بـدوت بدوّضاى حق انجام مى دهد .پس محـبر
آباد است .

ق انگيز كمالىكت شو.پس ايمان حر٢٥ستى نمى داندا غير از دوايمان ر(ع) امام صادق
ت وّمحب الهى نيست كه مبنى برِه به درياست و هيچ آييـنل قطرصواى وى انسان برو فطر

ت الهى شديدتـر وّفت به ذات حق بيشتر باشد مـحـبستش نباشد.هر چه ايمان و مـعـرپر



٨٨شمار�  ١٨٣      پيوند ايمان و محبت در...

ات رّد .پس بذر ايمان و محبت به ايمان بيشتر منتهى مى شوّد .اين محبكامل تر مى شو
ار داده است و انسان با سعـى وى در قلب هر انسانـى قـرت فطـر متعال به صـورِنـدخداو

شيـد وده و به سمت آسمان و خـورا باور نمواند ايـن دو رد و امداد الهى مى تـوتالش خو
د.ان باال ببربار

ىنتيجه گير 
دن و همچنيـنا در دل پرورى رقات وت خدا و مخلـوّند و محـب ميان ايمان به خـداو

تباط قلب آدمى استكز اين ارد.مرد دارجوتباطى تنگاتنگ واقع شدن،ارند وب خداومحبو
د.ا تنها او به عهده دارش حق تعالى رت پذيرّفيكه ظر

ى بر يكديگـرّرم و تأخّد آدمى هستند؛لذا تقدجوى در وى فطـرت،امورّايمان و محب
فان اصيل اسالمى نه تنهاآن كريم و عرى است.در قرم ديگرم و ملزونداشته و هر كدام الز

سيدن انسان بـهاى راهب الهى بـرد بلكه هر دو از مـود ندارجوتناقضى بين عقل و قـلـب و
ب الهى هستند.د در سير قراتب و مقاصد متناسب با خومر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٢٥ /ى» ب «هجوير.كش� المحجو١
.٢٢٥ /ى» فانى اسالمى «جهانگير عر&جسته بر&ه.إبن عربى چهر٢
.٩١ /دات .المفر٣
.٥٣٨ /نى» .كتاب المصادر «زوز٤
.٤٢١ /ى» ب «هجوير.كش� المحجو٥
.٨ /سى» اف «نصير الدين طوصاف األشر.او٦
.١٠٥ /دات .المفر٧
.٤٤٧ /ب .كش� المحجو٨
.٧٨ /.پندنامه «عطار» ٩

.٢٢٥ / ٧٠ار،.بحار األنو١٠
.٥٥٩ /ى» ه «قشيرّ قشري&ساله.ر١١
.٥٤ /.پندنامه «عطار» ١٢
.٥٤ / ١٣لياء،ة االو.تذكر١٣
.١٥٢ / ٢.مجمع البيان،١٤
.٢٢٧ / ٢آن،ض الجنان فى تفسير القر.رو١٥

.٧٠ / ١.حقايق التفسير «سلمى»،١٦
.٨٣ / ٢ب «مكى»،ت القلو.قو١٧
.٢٤٠ / ٦٥ار،.بحار األنو١٨
.٤٠٨ / ٣جم»،ل كافى «متر.اصو١٩
.٢٢٥ /ى» فانى «جهانگير عر&جسته بر&ه.إبن عربى چهر٢٠
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.١٥٥٨ بيت /.همان ٢٣
.٤٣٣ / ٢.غرر الحكم «آمدى»،٢٤
 .١٠٣ /مذى» .األمثال من الكتاب و السنة «تر٢٥
.٥٠٤ /لياء «عطار» ة األو.تذكر٢٦
 به٣٩ / ٣اهيمى دينانى»،.دفتر عقل و آيت عشق «ابر٢٧

.٣٥ /اتح الجالل ائح الجمال و فونقل از: فو
.٧١ / ٢ى»،ازح رالفتوض الجنان «أبو.رو٢٨


