نگاه تفسیری آیتاهلل جوادی به مراتب حمبّت اهلی در عامل هستی
علیرضا

حسین

موفّق

محمدهاشمی

ّ

چکیده
مقـدس حـق
آیت هلال جوادی آملی ،بر اساس آیات الهی و در نگاهی متمایز ،محبلت نسبت به ذات ل
را دارای مراتب چهارگانه میداند .این مراتب از مرتبۀ عام موجودات به معنی میل ـ که بدون اراده
و به شکل تکوینی است ـ آغاز میشود و در مرتبۀ بعد که باز عام است ،به شکل ارادی و همراه با
شعور ادامه مییابد .دو مرتبۀ بعد مخت انسان است و با بهرهمندی از گـوهر گـرایش و علـم بـه
محب ـ نه به فی لاحی لت مخلق حق
ذات همراه میشوند .این بهره ،آسیبهایی نیز دارد که به شخ
ل
ـ برمیگردد .مرتبۀ نهایی محبلت ،مخت انسانهایی است که محبلت خود را نه بر اساس نیازهـا و
خواستهها ،بلکه در جهت برترین حبیب حق ،حضرت ختمی مرتبت 6بنا میکنند .این مؤمنان
حب حق را نه در حرف و ا لدعا ،بلکه در سیرۀ عملی خـود نشـان مـیدهنـد ،از عشـق متقابـل
که ل
حضرت حق بهرهمند میشوند؛ عشقی که برترین نعمت متن لعمان بهشـت و بلکـه خـود بهشـت و
برترین مقام بهشتیان است .در این تحقیق ،از روش توسیفی و تحلیلی استفاده شده است.
کلیدواژهها :محبلت ،عشق ،میل ،تسبیح ،محبلت دوسویه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دکتری مدرسی الهیات و استادیار دانشگاه پیام نور)armovafagh@gmail.com( .
 دانشجوی دکتری مدرسی الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت 79/32/31 :تاریخ پذیرش.79/53/41 :

بیان مسأله

قرآن کریم در آیات بسیاری به مقولۀ عشق و محبلت پرداخته است .از تأکیدهایی کـه بـرای
چگونگی عشقورزی مؤمنان به خدا و رسولش به عمـل آمـده و بایسـتههایی کـه در ایـن
موحوع بدان اشاره شده ،تا دوستیهایی که خداوند به بندگانش روا داشته ،همگی ،اجزای
یک رشته هستند که ذکر آنها در قرآن کریم نشان از جایگاه واالی موحوع محبلت اسـت.
آیات زیادی در این باره قابلطرح است که با ریشهها و کلمات مختلف ،عهدهدار طـرح و
تبیین مقولۀ محبلت در قرآن هسـتند کـه احصـای آنهـا ،افقهـای جدیـدی را پـیش روی
مخاطبان کالم حق میگشاید .بر این اساس ،حروری است که برای معرفت بیشتر نسـبت
مفسران قرآن مراجعه شود.
به مقولۀ محبلت ،به آرای اندیشمندان و ل
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از این جهت ،بسیاری از متفکلران بزرگ اسالمی ،مانند ابنسینا ،سدرالمتألهین و شـیخ
اشراق با استفاده از آیات الهی ،دربارۀ رابخـۀ حبلـی بنـدگان و خـدا ،بـه تـدوین و تـألیف
رسالههایی مستقل پرداختهاند.

1

آیت هلال جوادی آملی نیـز هرچنـد در رسـالهای مسـتقل بـه موحـوع محبلـت و عشـق
ندرداختهاند ،در کتابها و رسالههای مختلف به این شوق و محبلت اشاره کردهانـد کـه بـا
اسخیاد دیدگاههای ایشان میتوان گفت آرای ایشان از نوعی جامعیلـت برخـوردار اسـت.
مقالۀ حاحر عهدهدار بررسی مراحل و مراتب محبلت الهی در دیدگاههای تفسـیری ایشـان
است و میتوان گفت تاکنون با این رویکرد به آرای ایشان پرداخته نشـده اسـت .البتـه در
موقع بررسی ،حتلیاالمکان برخی از دیگر تفاسیر ،بـهویژه تفسـیر اسـتاد برجسـتۀ ایشـان،
عالمه طباطبایی ،م لدنظر قرار گرفته و به تناسب بح
ل

به آنها نیز مراجعه شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در این باره میتوان به «رسالۀ العشق» ابنسینا« ،رسالۀ فی حقیۀ العشق» (مونس العشاق) از سهروردی و فصـلی
از کتاب «الحکمۀ المتعالیۀ» با عنوان «سریان معنی العشق فی کل االشیاء» از صدرالمتألهین اشاره کرد.

حضرت استاد به مقولۀ «مراتب» در عرسۀ محبلت الهی تأکید دارنـد .همانگونـه کـه از
وارۀ مراتب نیز مشخ

است ،هر رتبهای از محبت از مرتبۀ پیشین خود قویتر است و به

اهمیلـت بیـان موحـوع مراتـب
لحاظ مصداقی با آن متفاوت است .همچنین دو وجه برای ل
میتوان در نظر گرفت :لاول آنکه با بیان مراتب فوق ،به گسترۀ وسیع و فراگیر محبلت الهی
دوم آنکه فهم این مراتب ،نوعی ترغیب و تشویق مخاطب بـه ادامـۀ راه و
میتوان پی برد .ل
عدم توقلف را به همراه خواهد داشت و اینکه او میتواند با ارتقـای مرتبـۀ حبلـی خـود از
حوابط ارتقا ،باخبر شود و به سوی برترین و زیباترین وجود عالم ،رهسدار شود و با ایـن
رهسداری به سلوکی لذل تبخش روی آورد؛ سلوکی که آدمی را به عالیترین مقام انسانیلت
فهمید که بیان مراتب محبت تنها اشاره به یک تقسیم ساده نیست ،بلکه از قلمـروی پـرده
برمیدارد که محبت خدا در سراسر عالم از آن برخوردار است.
در نوشتار حاحر ،ابتدا به طور خالسـه بـه مفهومشناسـی لرـوی و اسـخالحی حـب
ِ
کیک مراحـل و مراتـب محبلـت ،امـری الزم
پرداخته میشود که این امر برای تشخی تف
است .سدس به مراتب محبلت در سه حوزۀ طبع ،اراده و فخرت پرداخته میشود؛ بعد از آن
به آسیبشناسی فخرت و در نهایت ،به عالیترین مرتبۀ محبلت اشاره خواهد شد.
مفهومشناسی حب

محبلت در فارسی و عربی معنای روشنی دارد .در فارسی با معادلهایی ماننـد دوسـت
داشتن (فرهن

دهخـدا ،وارۀ محبلـت) ،مهربـانی و لخـف (معـین :1099 ،وارۀ محبلـت)،

ود» یـا نتیجـۀ
دوستی (عمید :1077 ،وارۀ محبلت) و ...؛ و در عربـی بـا وارههـایی ماننـد « ل
نقیض آن مانند «برض» معنی شده (ابنمنظـور :1414 ،وارۀ حـب؛ فراهیـدى :1413 ،وارۀ
حب) که به لحاظ وحوح معنـایی ،تفـاوت چنـدانی بـا وارۀ محبلـت ندارنـد؛ از ایـن رو،
میتوان نتیجه گرفت که معنی محبلت ،معنایی بدیهی داشته و معناهایی که دربارۀ آن مخرح

نگاه تفسیری آیت لال جوادی به مراتب محبت الهی در عالم هستی

میرساند و از بیبدیلترین غایت ،بهرهمند میسازد .بـا توجـه بـه مخالـب فـوق میتـوان
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شده است ،بیش از هرچیز ،دوری است و افزون بر معنای درکشده نیست.
ب» و «حبلـ » ،بـه معنـای دانـه
ذکر این نکته الزم است که برخی ریشۀ محبلت را به « َح ل
دانستهاند؛ گویی محبوب ،مانند دانهای است که در قلـب ،نفـوذ و ریشـه دارد و از آن بـه
«سویدای دل» یاد میشود (جوادی آملی.)165/9 :1099 ،
ـت علیــک محبلــۀ
وارۀ «محبلــت» در قــرآن کــریم تنهــا یــک بــار آمــده اســت :وألقیـ ُ
یحـب)
(احب
منی(طه)07/؛ ولی متشتقلات آن  74بار به کار رفته که  64بار از باب افعال
ل
ل
است (استرآبادی .)141/1 :1431 ،معنای محبلت در غالب مواردی که در قرآن کریم آمـده
( 90بار) ،به همان معنای دوست داشتن است و در بقیلۀ موارد در معـانی مختلـف بـه کـار
رفته است.
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در نگاه تفسیری ،برخی محبلت را ارادۀ فرد نسبت به محبوب یا متعللق او ذکر میکننـد
عالمه طباطبایی آن را نوعی رابخۀ ویـژه میـان
(طبرسی)500/1 :1051 ،؛ و برخی نیز مانند ل
محب و محبوب میداننـد کـه بـرای برطـرف کـردن نیازهـای محـب بـه وجـود میآیـد
(طباطبایی)179/0 :1415 ،؛ لاما این رابخۀ به ظاهر عام ،شامل هر حبلی نمیشود و شاهد آن
این است که خداى سبحان در کالم خود هر حبلی را حب نمیشمارد؛ چون حـب ،وقتـی
حب حاکم در عالم وجود ،هماهنـ
واقعی است که با ناموس ل

باشـد ،بـه ایـن معنـی کـه

دوست داشتن واقعی هر چیزی ،مستلزم دوست داشتن همۀ متعللقـات آن اسـت و باعـ
میشود انسان در برابر هرچیزى که از جانب محبوب است ،تسلیم باشد .در مورد دوسـتی
خدا هم همینطور است (همان) .بر این اساس ،نمیتوان به سایر دوستیها «حب» اطـالق
مفسران اسل محبلت را تنها به مسایل شهوانی مربوط دانسته و طـرح
کرد .همچنین برخی ل
آن را تنها به همین سخح محدود کردهاند و آن را به امور الهی ،بیربط میداننـد؛ اگـر هـم
دربارۀ خـدا چنـین تعبیـری مخـرح میشـود ،مقصـود را همـان اطاعـت ،تلقلـی میکننـد
مفسران نیـز ماننـد حضـرت اسـتاد بـا ذکـر
(طباطبایی)436/1 :1415 ،؛ درحالیکه برخی ل

مبرا از شهوت هسـتند و هـم
شواهدی از آیات و روایات ،محبلت را هم برای فرشتگان که ل
برای انسانهای واالیی که ممشای حرکتشان بر اساس حـس و شـهوت حیـوانی نیسـت،
ال محبلت حقیقـی را در همـین
قابلطرح دانسته (جوادی آملی033/9 :1099 ،ـ )031و اس ً
سخح قرار دادهاند .اگر هم برخی در هنگام محبلت ،به امور شهوانی منتقل میشوند ،مسأله،
حقیقت نیست ،بلکه امر مجازی است و کسانی که در این سخح هستند ،به حقیقت محبلت
پی نبردهاند (طباطبایی.)436/1 ،1415 ،
مراتب محبلت

دایرۀ وسیع موجودات عالم را نیز شامل میشود .ایشان با حکمای الهی که قائل به سـاری
و جاری بـودن عشـق و محبلـت در تمـام امـور وجـودی هسـتند (ابنسـینا050 :1433 ،؛
سدرالمتألهین ،)149/5 :1791 ،همعقیده و بر این باور است که همۀ موجـودات ،عشـق و
شوقی ارادی یا طبیعی نسبت بـه خداونـد دارنـد (جـوادی آملـی1 :1096 ،ــ .)073/4در
تبیینهای ایشان ،تنها اشاره به کللیات نیست و به مسائل ،به گونـهای جزئیتـر و در قالـب
آیات اشاره میشود .دو مرتبه از مراتب محبلت به همین دایرۀ وسیع موجودات اشاره دارد:
 .1مرتبۀ میل ذاتی

مفسران نیز به همین
آیت هلال جوادی لاولین درجۀ محبلت را به معنی میل میداند .برخی ل
معنی اشاره کردهاند (طبرسی500/1 :1051 ،؛ طوسـی ،بیتـا .)61/1 :وارۀ «میـل» در زبـان
عرب برای انسان و غیر آن به کار میرود و به معنی روی آوردن به چیـزی یـا رویگـردان
شدن از چیزی است (لسانالعرب ،وارۀ َمیل) .همچنین برخـی ،آن را بـه معنـای منحـرف
حد وسط دانستهاند؛ «مال الحائط» یعنی دیوار کج شـد؛
شدن و کج شدن و خارج شدن از ل
«مال عن الخل ریق» به معنی کنار و به حاشیه رفتن کسـی از راه اسـت (فیـومی :1414 ،وارۀ
میل؛ راغب :1411 ،وارۀ میل).

نگاه تفسیری آیت لال جوادی به مراتب محبت الهی در عالم هستی

مقدس حق ،تنها به انسان محـدود نیسـت و
در نگاه استاد ،محبلت و مهرورزی به ذات ل
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مفهوم میل که در این تحقیق به آن پرداخته شده است ،به همان معنای لاول یعنـی روی
آوردن موجودات و کشش آنها به سوی موجودی دیگـر اسـت .ایـن امـر در بسـیاری از
موجودات و حتی اشیاء هم مخرح است .این درجه حتی شـامل جـذب و انجـذاب میـان
موجودات نیز میشود .بنا بر این معنی ،هر وجودی در عالم به عل ِ
ِ
بخش خود میـل
لت کمال
تحول
دارد .این نوع از محبلت نه به اراده و اختیار فرد ،ربط دارد که در برخی مواقع ،دچار ل
شود ،و نه قراردادی است تا به اخـتالف سـالیق ،دگرگـون شـود ،بلکـه جاذبـهای اسـت
تکوینی و خا

که بین جاذب و مجذوب برقرار است.

البته رابخۀ جذب و مجذوب یادشده ،برای تحقلـق ،بـه شـرایط و ویژگیهـای خـا
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نیازمند است .استاد جوادی در این باره میفرماید :چنین نیست که هر خاکی بـرای معـدن
ِ
خاك دیگر را جذب کند و بهتدریج ،معدن
خا شدن ،آماده باشد یا بر فرض آمادگی هر
طال ،عقیق و مانند آن شود .اگر خاکی بخواهد به معدنی گرانبهـا تبـدیل شـود ،بایـد اوالً
ویژگی معینی داشته باشد و ثانیاً خاكهای مناسب هدف را جذب کند تا طی قرنهـا «لعـل
یمن» (جوادی آملی.)033/9 :1099 ،
گردد در بَ َدخشان یا عقیق اندر َ

ِ
مفسّران بسیاری بنا بر آیات مختلف ،ماننـد آیـۀ َ و لَـ ُه َأسـلَم م ِ
ـماوات َو
الس
ْ َ َ ْ
ـن فـی ا
ِ ِ
ِ
ْاألَ ْر ِ
ین َأشْ َرکُوا
ض طَ ْوعاً َو ک َْرها(آلعمران )10/و آیۀ َ و ْیو َم ن َْحشُ ُر ُه ْم َجمیعاً ثُ ام نَقُو ُل للاذ َ
ِ
ین کُنْتُ ْم تَ ْز ُع ُمون(انعام )44/به صورت صریح یا به طور کنایی بـه ایـن
ین شُ َرکاؤُ ک ُُم الاذ َ
َأ َ
امر اشاره کرده اند (طبرسی919/4 :5094 ،؛ طوسی ،بیتا14/4 :؛ طالقانی451/1 :5014 ،؛
حسینی همدانی411/1 :5232 ،؛ داورپناه .)551/54 :5011 ،البته برخی دیـدااههـا کمـی
متفاوت هستند؛ برای نمونه ،مرحوم طوسی در تفسیر خود ،محبّت به معنـی میـل را بـه
معنی مجازی درست میداند (طوسی ،بیتا)14/4 :؛ اویی محبّت از حقیقتـی برخـوردار
است که با جذب و انجذاب صرف میان دو شیء ،قابـلتبیـین نیسـت .در صـورتی کـه
حضرت استاد بر خالف مرحوم طوسی برای جذب و انجذاب تکوینی ،معنایی فراتـر از

معنای مجازی قائل است که میتوان برای تبیین آن از واژۀ محبّت استفاده کرد .امّـا ایـن
محبّت به معنایی که در انسان هست ،نیست ،بلکه سطح آن حداقلی است.
حـداکثری
حـداقلی و ل
توحیح آنکه ارتباط محبلت و میل در اسخالح عرفا به دو شکل ل
حداقلی ،محبلت به «میل» طبعی اشیاء و انسان و به چیزی اطالق
بیان شده است؛ در معنای ل
میشود که امری غیرارادی است .اشیاء ،حیوانات و حتی انسان در معنی لاول ،بنا به روند و
فرایندی طبعی ،به چیزی متمایل میشوند ،بدون آنکه اراده و قصدی در میان باشد؛ ماننـد
محبلتی که پدر به فرزند خود دارد ،او بیآن که چنین محبلتی را اراده کند ،بـه فرزنـد خـود
حداکثری ،محبلت ،فراتـر از طبعیـت و ذات ،از جـنس «اراده» و
عشق میورزد .در معنای ل
عالقهمند میشود (جوادی آملی.)165/9 :1099 ،
فالسفۀ اسالمی نیز به مخالبی مشابه ،اشاره دارند و به وجود عشق طبعی موجودات بـه
کمال خود که در نهایت به واجبالوجود میرسد ،تأکید میکننـد .ابنسـینا در ایـن زمینـه
میگوید« :هریک از ممکنات به واسخۀ جنبۀ وجودیای که در اوست ،همیشـه شـایق بـه
کماالت و مشتاق به خیرات است .همین اشتیاق ذاتی و ذوق فخـری و جبللـی کـه سـبب
بقای وجود آنها است ،ما آن را عشق مینامیم» (ابنسینا.)190 :1016 ،
شاید در وهله لاول ارزش مرحلۀ میل و به تعبیری محبلت ابتـدایی ،روشـن نباشـد ،امـا
توجه به چنین میل و کششی که هـر موجـود بـه
اهمیلت آن وقتی بارز میشود که بدانیم با ل
ل
مقدس حـق
سمت کمال خود دارد ،گرایشها در نهایت ،به غایت و منتهای کمال که ذات ل
است ،معخوف میشود؛ چون خیری که در موجودات و امور عـالم ،وجـود دارد ،همگـی
نسبیاند؛ اما وجود حقتعالی ،خیر نسبی نیست ،بلکه خیر مخلـق اسـت (جـوادی آملـی،
 .)011/9 :1099اوست که نهتنها هر کمالی را داراست ،بلکه کماالتی که هر ساحبکمالی
دارد ،از آن اوست .به همین دلیل ،تمام وجودها از جمله وجود انسان به طور تکـوینی بـه
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طلب است؛ در این معنا ،فرد تشخی

میدهد که چیزی خیر و خوب است و بعـد بـدان

41

ِ
کماالت عالم ،گرایش دارد .از سـوی دیگـر ،او نـهتنها کمـاالت هـر
سوی آن عللت نهایی
ساحبکمالی را داراست ،هیچ نق

و عدمی در او راه ندارد؛ به تعبیر فالسفه با هیچ شـر

یا عدمی آمیختگی ندارد؛ او نور حقیقی است و با هیچ ظلمتی قرین نیست (رک :جـوادی
آملی1 :1096 ،ـ.)071/4
نکتۀ مهم آنکه چه بسا حتی ارادۀ فردی ،مخالف دستیابی به خیر مخلق باشد ،لامـا ایـن
مسأله باع

نمیشود وجود فرد به طور تکوینی به سوی حق ،میل و گرایش نداشته باشد؛

از این رو ،گفته شده :کافر خودش سجده نمیکند؛ ولی سایهاش (بدنش) سـجده میکنـد.
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قرآن کریم ،تمام موجودات و آنچه در آسمانها و زمین است را سجدهکنندۀ خـدا معرفـی
ِ ِ
ِ
ل یسج ُد م ِ
ـماوات َو ْاألَ ْر ِ
ض طَ ْوعـاً َو ک َْرهـاً َو
الس
میکند ،آنجا که میفرمایدَ  :و هل ْ ُ َ ْ
ـن فـی ا
ظِالل ُُه ْم بِالْر ُُدو َو ْاْلسال(رعد .)17/مرحوم طبرسی با اشاره به بح سایهها بـر ایـن بـاور
است که اگر ملحد و کافر ،اعتقادی ندارد و در برابر حق سجده نمیکنـد ،ایـن قلـب و روح
اوست که چنین اعتقادی دارد و لاال بدن او و شخصیت او به طـور تکـوینی ،سـاجد و عابـد
ذات حق است (طبرسی.)406/6 :1051 ،
محب خداست ،اما نه با اختیار و اراده ،بلکه بـر اسـاس
بنابراین ،ملحد و جهنلم و ...نیز
ل
میل و گرایشی که به طور ناخودآگاه در وجود او هست .بـرای تبیـین دوئیلـت فـوق ،الزم
است بین دو حوزۀ تکوین و اراده ،تفکیک قائل شویم .توحیح آنکه بـدن انسـان و نحـوۀ
تعامالتی که در آن وجود دارد ،ممکن است برخی از تأثیرات را بر ارادۀ انسان بگذارد ،امـا
دخالت عمده ای در تصمیمات وی ندارد .اراده و تصمیم که در رشد و تکامل آدمی نقـش
اسلی را دارند ،به روح آدمی مربوط است و در وعاء و حوزۀ تکوین تحقلـق نمییابنـد؛ از
مقـدس حـق اسـت ،لامـا
این رو ،وحعیت تکوینی تمام انسانها رو به کمال مخلق و ذات ل
ارادۀ آنها ممکن است به سویی دیگر باشد و این رویکرد ارادی در انسان با عنصر اختیار،
محقلق میشود .آیت هلال جوادی با ذکـر ایـن نکتـه و پـذیرش وجـود محبلـت تکـوینی در

موجودات ،به نکتهای دربارۀ انسان اشاره میکنند که محبلت وقتی اسـباب کمـال آدمـی را
فراهم میآورد که آزادانه و از روی اختیار تـأمین شـود ،و لاال اگـر اختیـار نباشـد ،اگرچـه
رویکرد تکوینی ،مثبت و رو به کمال باشد ،مشـکلی حـل نخواهـد شـد (جـوادی آملـی،
.)035/9 :1099
نتیجه آنکه اشیاء و موجودات ،چه زنده و چه غیرزنده ،چه ُمدرک بـه ادراک عقلـی و
چه آنهایی که این توانایی را ندارند ،به طور ناآگاهانه ،به سـورت جـذب و انجـذاب بـه
سوی کمال و عللت خود تمایل و به تعبیری محبلت دارند .این میل در نهایت به ذات حـق،
تامۀ اشیاء است ،منتهی میشود.
به واسخۀ آن که کمال و عللت ل
بعد از بیان محبلت طبعی ،محبلتی دیگر از ظواهر آیات الهی قابلتشخی

است که بـاز

هم عام است و شامل همۀ موجودات میشود .آیاتی که گویی بر تسبیح آگاهانۀ همۀ اشـیاء
و پدیدههای عالم داللت دارند ،شاهد این قسم از محبلت هستند؛ مانند آیۀ وإن مِن شـیء
ِِ ِ
سبیح ُهم(اسراء .)44/آیات دیگری مانند آیـات  1و 10
یسب ُح ب ِ َحمده ولکن التَفقَهونَ تَ َ
إالل َ
سورۀ رعد ،آیۀ  41سورۀ نور و برخی آیات دیگر ،همگی بر تنزیه و تسبیح همۀ موجودات
که گاهی برای تبیین آنها از «ما» یا «من» موسوله اسـتفاده میشـود ،تأکیـد دارنـد .تبیـین
جمعی از آیات ،بر تسبیح و حمد مجموعۀ موجودات داللت دارد .این موجـودات ،شـامل
آنهایی است که عاقلند و دارای درک و شعورند و آنهـایی کـه عقـل و شـعور مصـخلح
انسانی را ندارند ،اما باز این تسبیح از سـوی آنـان بـه سـورت ارادی سـورت میپـذیرد.
آیت هلال جوادی در این باره میفرماید :تسبیح یعنی تنزیـه خـدای سـبحان از هـر نقـ

و

عیبی و چنین مخلبی قخعاً بدون ادراک و شعور و معرفت نخواهد بود؛ و به عبارت دیگـر،
مسبح بـه انـدازۀ خـودش باشـد.
تسبیح وقتی یک حقیقت است که مسبح آگاه به حقیقت ا
ظاهر قرآن کریم یک شعور عمومی را برای جهان آفرینش ثابت میکنـد و بـراهین عقلـی
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 .2مرتبۀ آگاهانه
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نهتنها این را رد نمیکند که تأیید هم میکند (جوادی آملی .)134-179 :1076 ،ایشـان در
جای دیگر میفرمایند :تسبیح بدون شـعور و آگـاهی نخواهـد بـود؛ اگـر یـك موجـودی
بخواهد خدا را تسبیح کند ،یعنی باید بداند که خدای سبحان از هر نق

منـزه و
و عیبـی ل

مبرا است؛ و تسبیح بدون معرفت و آگاهی نخواهد بود؛ چون تسبیح همگانی است ،شعور
ِ
ـْء
و آگاهی هم همگانی خواهد بود .پس إن من شیء إالل و هو یعرف ربله اگر ِ إنْ م ْ
ـن شَ ْ
ِإ اال یُ َسب ُح ب ِ َح ْم ِد ِه باید پذیرفت إن من شیء االل و هو یعرف ربله هیچ چیـزی نیسـت مگـر
اینکه خدا را میشناسد؛ زیرا تسبیح یك وسف آگاهانه اسـت ،یـك کـار آگاهانـه اسـت؛
مسـبحله خـود را درك کنـد (جـوادی آملـی،
مسبح خود را بفهمد؛
ا
چیزی مسبلح است که ا
:1076
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عالمه طباطبایی نیز بر این باور است که حتی آن موقعی که در آیـات از
 .)131ل

«ما» ی موسول ،استفاده شده است ،به دلیل قرائن ،داللت جمعی بر همۀ موجودات عاقل و
غیرعاقل وجود دارد (طباطبایی.)144/17 :1415 ،
نکات بسیاری در ذیل آیات تسبیح وجود دارد؛ مانند معنی تسبیح فراگیر موجـودات و
ارتباط آن با محبلت و چگونگی سدور و پشـتوانۀ ارادۀ تسـبیح و  ...کـه بـه میـزان مجـال
نوشتار بدانها اشاره میشود:
مبرا
الف) ارتباط :همانطور که از معناشناسی و تفاسیر آیات برمیآید ،تسبیح به معنی ل
منزه کردن امری از ناشایستها و امور غیرسزاوار است (فراهیدى :1413 ،وارۀ تسـبیح).
و ل
تسبیح و تحمید ،زمانی سورت میپذیرد که موجود تسبیحشونده در نظـر تسـبیحکننده ،از
مسـبح از عیـوب و
مبرا باشد و به عبارت دیگر ،مسـبح علـم بـه تنزیـه
ا
هر عیب و نقصی ل
نقای

مسبح ،به فرمودۀ
داشته باشد .این علم و معرفت به خیر محض و کمال مخلق بودن ا

شیخ اشراق منشأ و خاستگاه محبلـت بـه وی میشـود (سـهروردی .)196/0 :1051 ،پـس
می توان گفت که تسبیح و ستایش ،در برابر امری محبوب و دلخواه است و هـر دوی ایـن
مفاهیم از لوازم لاولیۀ محبلت هستند .محبلت واقعی در این مرتبه وقتی به وجود میآیـد کـه

مستحق برترین سـتایشها و ثناهـا
مبرا شود و
ل
محبوب در نظر محب ،از عیبها و بدیها ل
شود .هیچ وقت ممکن نیست کسی به چیزی یا کسی واقعاً عشق و محبلت داشته باشد ،لاما
او را از نق

مبرا نداند و لب به ستایش و حمد او نگشاید؛ از این رو ،امکـان
ها و بدیها ل

ندارد شخصی برخی از نقای

را به کسی یا چیزی نسبت دهد ،اما در عین حال ،خـود را

محب واقعی او بداند .در مثنوی معنوی نیز به ایـن موحـوع اشـاره شـده کـه در
عاشق و
ل
حوزۀ عشق ،عیبها و نارساییها دیده نمیشود:
گفت لیلی را خلیفه ،كان تویی

كـز تـو مجنـون شد پریشان و غوی

از دگر خوبان تو افزون نیستی

گفت خامش چون تو مجنون نیستی

استاد جوادی در این زمینه به هماوردی محبلـت و تسـبیح موجـودات تأکیـد دارنـد و
میفرمایند :همۀ اشیاء و پدیدههای عالم همراه بـا تسـبیحگویی پروردگـار ،بـه او محبلتـی
ـو ُئه ْم
تکوینی دارند (جوادی آملی)035/9 :1099 ،؛ و ل
عالمه طباطبایی; نیز ذیل آیـۀ َ د ْع َ
ِ
َك الل ُاهم(یونس )13/لاولین دستاورد محبلان و اولیاء الهـی را محبلـت خـال و
یها ُسبْ َحان َ
ف َ
بدون شائبه به ذات حق میداند که به تنزیه و تسبیح حق بـدل میشـود؛ لـذا قـرآن کـریم
سخن محـوری ایـن محبلـان و اولیـاء الهـی را در بهشـت ،تسـبیح و تنزیـه حـق میدانـد
(طباطبایی.)15/13 :1415 ،
) حقیقی بودن :برخی ساحبنظران بر این باورند که موجودات به لحاظ وجـودی
که دارند و از سوی خدا ناشی شده ،به طور ناخودآگاه ،میل و علقه و ارتبـاطی بـا وجـود
مقدس حق دارند و از همین ارتباط ناخودآگاه ،نوعی تسبیح و زبان حال ،استنباط میشـود
ل
(سدرالمتألهین145/6 :1066 ،؛ فخر رازی049/13 :1413 ،؛ حقلی برسوی ،بیتا)161/7 :؛
عالمـه طباطبـایی ،تسـبیح و تحمیـدی کـه در آیـات
درحالیکه بنا بر نظر بزرگانی ماننـد ل
مختلف ،از سوی موجودات برای خدا مخرح است ،فقط یک زبان حال نیست (طباطبایی،
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(مولوی.)22 :5731 ،
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ال حقیقی است که آگاهانه سـورت میگیـرد .در همـین
 ،)111/1415:10بلکه یک امر کام ً
مفسران نیز به این حقیقی بودن اشاره کردهاند (برای نمونـه ،ر.ک :ابنعاشـور،
باره ،برخی ل
071/1 :1413؛ مکارم شیرازی .)07/11 :1051 ،حضرت استاد حمن بیان این قول ،تسبیح
و تحمید در آیات را تسبیح و تحمیدی حقیقی و حاکی از شعور و ادراکی نسبی میدانـد.
او معتقد است که سه منبع عقل و تجربه و نقل ،بـر شـعور و آگـاهی موجـودات گـواهی
میدهد و دلیل نقلی را همان آیات تسبیح قلمداد میکند (جوادی آملی1 :1096 ،ـ)091/4؛
ِِ ِ
ِ
یح ُه ْم(اسراء.)11/
مانند َ و ِإنْ م ْن شَ ْْء ِإ اال یُ َسب ُح ب ِ َح ْمده َولَک ْن َال تَفْق َُهونَ تَ ْسب ِ َ
نتیجه و خالسه آنکه تسبیح ،با خود نوعی شعور همراه دارد؛ حال به نظر میرسد فهم
محبلت اشیائی که شعور دارند و با آن شعور نسبی به تسبیح حضرت حق میپردازنـد ،دور
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مقـدس حـق
از دسترس نیست .این محبلت از روی معرفت و شعور موجـودات بـه ذات ل
است و به سورت ارادی به آن ذات نثار میشود.
ج) محدود نبودن :مسألۀ شعور نسبی موجودات از نظر استاد ،تنها در موحوع تسـبیح
مخرح نمیشود .بسیاری از مسائل و مؤکلدات قرآنی وجود دارد کـه اگـر بـه ایـن شـعور،
معتقد نباشیم ،قابل تبیین و توجیه نیست؛ برای مثال ،مباحثی همچون شهادت ،شـکایت و
عدهای شـاید
شفاعت اعضا و جوارح یا برخی مکانها در روز قیامت از همین باب است .ل
مـادی خـود چنـین
برخی این امور را نمادین بدانند؛ لاما آیا مجازیم چون سـرفاً بـا عقـل ل
ادراکی نمیکنیم ،شـفاعتها و شـکایتهای تأکیدشـده از سـوی قـرآن کـریم را امـوری
ظاهری و تصنلعی بدانیم .مگر یک کتاب شعر و خیال دربارۀ موجودات اظهـار نظـر کـرده
است که اینگونه دربارۀ آنها سخن گفته میشود؟!
استاد تأکید میکنند که در اینجا سخن دربارۀ حقیقتها است .الزمۀ شکایت و شـفاعت
در محکمۀ عدل خداوند ،احساس ،ادراك و حضور در سحنۀ حادثه است و خانه یا مسجدی
که به عنوان شاهد و ناظر ،در متن حادثه حضـور نداشـته ،معرفـت و ادراکـی نسـبت بـه آن

ندارد ،چگونه میتواند در محکمۀ قیامت به نفع یا حرر کسی شهادت دهـد؛ قیامـت ظـرف
تحمل شهادت،
تحمل شهادت مسبوق باشد و ل
ادای شهادت است و هر ادای شهادتی باید به ل
حضور در سحنۀ حادثه و ادراك و فهم آن را میطلبد؛ اگر در قیامت اعضا و جوارح انسان یا
َ
ال ال ِاذي َأنْخَ َق کُ ال شَ ْْء«خـدا مـا را بـه سـخن درآورده
هر جماد دیگری میگویند أنْخَ قَنَا ا ُ
است»(فصلت ،)11/بدین معنا نیست که خدای سبحان ،هماکنون این مخلب را به ما فهمانـد،
بلکه به این معناست که ما تاکنون آن را میدانستیم ،ولی به اظهار و افشای آن مأذون نبـودیم
و اکنون خداوند به ما اجازۀ افشای آن را داده است .قیامـت ظـرف اذن در اظهـار اسـت ،نـه
ظرف تعلیم یا ادراك ابتدایی اعضا و جوارح (جوادی آملی.)115/7 :1097 ،
جهان اعم از آنهایی که عاقل به نظر میرسند و آنهایی که اینگونه به نظر نمیرسند ،این
است که از نظر قرآن کریم و معارف غنی ادیان توحیـدی ،در همـۀ اجـزای عـالم ،نـوعی
ادراك و شعور وجود دارد؛ هرچنـد در علـوم طبیعـی «ادراك» بـه سـورت عـام ،مخـت ل
جانداران و به سورت خا

خاسی از جانداران مانند انسـان اسـت .بـر ایـن
 ،ویژۀ انواع ل

مفسران تأکید کردهاند؛ برای مثال ،در تفسیر عیاشی ،ذیـل آیـۀ
مسأله روایات و بسیاری از ل
 44و در تفسیر قمی ذیل آیۀ  41سورۀ اسراء ،به روایاتی از امام سادق 7اشاره شده اسـت
که ایشان به ذکر و تسبیح حیوانات اشاره میکند که این ،حـاکی از ادراک و شـعور نسـبی
آنها است (عیاشی174/1 :1093 ،؛ قمی)135/1 :1060 ،؛ یـا دربـارۀ نالـۀ سـتون مسـجد
پیامبر( 6مجلسی )093/15 :1430 ،یا شهادت سن

ریزهها به رسـالت نبـی مکـرم6

(همان )057 :نیز روایاتی وارد شده است که همگـی بـر نـوعی ادراک ،اراده و محبلـت در
آنها داللت دارند.
دوم محبلت ،به تمامی موجـودات عـالم ،تعللـق دارد کـه بنـا بـر
نتیجۀ کلی آنکه مرتبۀ ل
تصریح آیات به طور ارادی ،به تسبیح خدا که نماد عشقورزی و محبلت است ،مشـرولند.

نگاه تفسیری آیت لال جوادی به مراتب محبت الهی در عالم هستی

بدین ترتیب ،پشتوانۀ حقیقی تمام افعال مانند تسبیح ،شهادت ،و نخق که به موجـودات
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چه آنانی که از عقل مصخلح برخوردارند و چه آنان که از این موهبت محرومنـد ،همگـی
شامل این تسبیح و عشقورزی هستند .بنابراین اساس عالم چه به لحاظ تکوین و چـه بـه
لحاظ تشریع ،بر پایۀ محبلت به حق قرار دارد و مسیر تمام عالم از سدر تا ذیل ،بـه سـوی
محبلت او ،پیریزی شده است.
 .3مرتبۀ فطرت انسانی

بر خالف دو مرتبۀ پیش که هم انسان و هم غیرانسان را در بر میگرفت ،این مرتبه تنها
شامل انسان میشود؛ انسانی که خدا او را از دیگران متمایز آفریده و ویژگیهای متفـاوتی
به او عخا کرده است .برخی ویژگیها به لحاظ خلقت ،در انسان وجود دارد کـه در دیگـر
موجودات ،وجود ندارد؛ از جملۀ آنها ،بهرهمندی وی از «فخـرت» انسـانی اسـت کـه بـر
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اساس آن ،آدمی از آفرینش و خلقتی خا

برخوردار است .بزرگان در این باره به نـوعی

بینش و معلومات از یک سو و احسـاس و محبلتـی ویـژه از سـوی دیگـر اشـاره میکننـد
(مصباح یزدی.)16 :1093 ،
انسان در این مرحله با اینکه کماالت محدود و مقخعی را مـیبینـد و ابتـدا بـه چنـین
اموری گرایش دارد ،در ذات خود ـ به طور خودآگاه یا ناخودآگـاه ـ اسـالت را بـه ذات
مقدس حق میدهد و گرایش اسلی او به آن ذات است (جوادی آملـی1097 ،ب)159 :؛ و
ل
از محبوبهای مقخعی و محدود به سوی محبوب و کمال مخلق ،گرایش پیدا میکنـد کـه
همان وجهۀ اسلی فخرت انسان است .فخرت انسان اگر کارایی خود را حفظ کرده باشـد،
به کماالت مختلف ،به طور کامـل دل نمیبنـدد و بعـد از مـدتی از آنهـا خسـته و ملـول
میشود .تنها خدا است که برای انسان هیچ وقت تکراری و ماللآور نخواهد شد و تازگی
و ارزش آن برای قلب او همیشگی و دائمی اسـت .بـه ایـن مسـأله ،در داسـتان حضـرت
ابراهیم 7اشاره شده است .او در این قضیه ،ابتدا گرایش انسـان بـه کمـاالت را در قالـب
محبلت به آفتاب و ماه و ستاره معرفی و به هریك از آنها به عنـوان رب و محبـوب قلبـی

اشاره میکند؛ سدس حمن غروب و تأکید بر افول آنها ،اعالم میکند چیزی که غـروب و
افول میکند ،ارزش محبوبیت ندارد.
حضرت ابراهیم 7در این باره ،به علم و گرایش قلبی خود اشاره میکند که پروردگـار
جهان که منشأ هرگونه خیر و هدایتی است ،آن را در نهان وجودی وی ،تعبیه کرده اسـت.
این علم و گرایش ،به محبوبی به عنوان رب تعللق گرفته که دائمی است و هـیچ زوالـی در
وی راه ندارد (همان )191 :در این قضیه ،انسان اگر بر اساس فخرت خـود حرکـت کنـد،
باید هر محبوبی را کنار بگذارد و وجهۀ قلبی خود را به آن ذاتی معخوف کنـد کـه زوال و
غروب در وی راه ندارد.
کند و به آن پاسخ مثبت دهد و چیزی که بر اثر محـدود بـودنْ محکـوم بـه غیبـت و زوال
است ،نمیتواند رب باشد؛ زیرا دل به سمت او گرایش ندارد و جـانْ مجـذوب او نیسـت
(طباطبایی194/5 :1415 ،؛ جوادی آملی.)156/4 :1096 ،
با این توحیحات ،میتوان ندای فخری انسان را مشتمل بر دو حرکت و کنش دانسـت:
از یك سو ،او به کمال گرایش دارد؛ و از سوی دیگر ،از دیگر کماالتی که نسبت بـه کمـال
مخلق دارای نق

است ،گریزان است .این دو الزم و ملزوم یکدیگرنـد .الزمِ گـرایش بـه

کمال ،همان گریز از نق

است و آن همان سلب نق

ِ
سـلب
و زوال عیب است و غیر از

سلب ،چیز دیگری نیست (جوادی آملی1097 ،ب.)159 :
حاسل آنکه آدمی به عنوان یک موجود متمایز از دیگر موجودات ،اوالً به سوی کمـال
مقدس خدا است ،گرایش دارد؛ و دیگر آنکه از امور زشت و نـاق
مخلق که همان ذات ل
و غیرخدا گریزان است .این گرایش و گریز ،همان محبلت و برـض اسـت کـه بـه خـدا و
غیرحق تعللق میگیرد.

نگاه تفسیری آیت لال جوادی به مراتب محبت الهی در عالم هستی

رب انسان امری است که هر لحظه کشش درونی مربوب را حفظ
بنا بر گواهی فخرت ،ل

47

آسیبپذیری فطرت

در دو بخش گذشته تسبیح خدا بدون هیچگونه آسیب و مشکلی به تحقق میرسد؛ اما
امتیاز مرتبۀ سوم در مقولۀ فخرت انسانی ،آسیبپذیری آن است که به سورت مجـزا بـدان
تام انسان را برای شـهود
تأکید میشود .به نظر حضرت استاد مهمترین حقیقتی که قابلیت ل
حق تأمین میکند ،فخرت الهی انسان است و کسی که چهرۀ ِ
جان خود را آینهوار به سـوی
خدا قرار میدهد ،از فیوض آن بهرهمند خواهد بود و هر انـدازه سـفای ایـن آینـه بیشـتر
ُور السم َاو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض(نور )07/در او گستردهتـر خواهـد بـود (جـوادی
باشد ،تجللی ن ُ ا َ
آملی) 45 :1094 ،؛ و برعکس ،کسانی که سفای ایـن آینـه را کمتـر کننـد ،از نـور آن ذات
متعال بینصیب خواهند بود.
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مقدس ربوبی مسـتند اسـت و آدمـی در
پس جان ملکوتی و روح الهی انسان ،به ذات ل
توجه به غیرخدا ،آدمـی را از
پرتو این استناد فخری ،همواره با خدای خویش ارتباط دارد .ل
مسیر نور و تجللی الهی و راه محبلت به حق ،دور میکند .در آیۀ شریفه ،سـراحتاً بـه لـزوم
فاسله گرفتن محبلان خدا از محبلت به غیرخدا تأکید شده است؛ آنجا که فرموده استَ  :و
یحبـونَهم کَح ِ ِ
اس مـن یت ِخـذُ مِـن د ِ ِ
ِ
مِن النا ِ
ـد ُحبـا
اـذین َآمنُـوا َأشَ ه
َ ْ ا
ـب هلال َو ال َ
ون هلال َأنْـداداً ه ُ ْ ُ
ْ ُ
َ
ِه ِ
ل(بقره .)167/محبلان خدا کسانیاند که سوی دل خود را به سوی یک محبـوب حقیقـی
ل
ِ
ل ِ
ـن قَلْبَـیْ ِن فِـْ
ال ل َر ُجل م ْ
نشانه رفتهاند؛ چون که نه انسان دارای دو قلب استَ  :ما َج َع َ ا ُ
َج ْوف ِ ِه(احزاب )4/و نه در یك دل بیش از یك محبوب میگنجـد (جـوادی آملـی:1091 ،
توجه به غیرخدا ،محبلت فخری انسان را از وی دور میکند؛ چـون محبلـت غیرخـدا،
 .)19ل
سحنۀ دل را از خدا محو میکند و کمکم و گاه بدون آنکـه سـاحبش بفهمـد ،جـایگزین
محبلت خدا میشود.
اما اگر کسی بتوانـد محبلـت بـه خـدا را در قلـب خـویش ،مسـتقر کنـد و در سراسـر
وجودش جز محبلت به او نباشد ،به توحید که غایتالقصوای عرفا است ،دسـت مییابـد.

حب حق میشود.
آن وقت به محبلت محض خدا میرسد و به قول روایات ،قلبش متیلم به ل
نکتۀ مهم این است که اگر قلب کسی به یاد خدا متیم و پُر شـود ،ماسـوای او را فرامـوش
توجه محض به خدا که ذکـر حقیقـی قلـب اسـت ،سـبب
میکند؛ از این رو ،توحید تام و ل
نسیان ماسوا است (جوادی آملی.)713/5 :1099 ،
ُور السـم َاو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض(نـور)07/
ال ن ُ ا َ
حضرت استاد ،نور ربوبی را که بر اساس آیۀ  ا ُ
بر تمام کائنات تجللی یافته ،به آینۀ قلب و فخرت آدمی متعللق میداند .میزان این نور بـرای
انسان نیز به سفای آینۀ قلب است ،نه به فیلاحیلت حق که همیشه مخلق است .ایـن انسـان
است که به فراخور آنکه فخرتش را سالم نگه داشته ،از آن نور محض بهـره میبـرد؛ پـس
دوم آنکه اگر حجـابی بـین موجـودات و ذات
فزونی مییابد (جوادی آملی)45 :1094 ،؛ ل
حق وجود دارد ،فقط از سوی محتجبین است؛ چراکـه او فیلـاض علـیاالطالق اسـت« :ال
سوم آنکه عوامل حجاب ،به حعف و
حجاب اال فی المحجوبین» (ابنسینا)074 :1433 ،؛ ل
قصور و نق

آنان است« :و الحجاب هو القصور و الضعف و النق

» (همان).

خاص دوسویه
حب
ّ
 .4مرتبۀ ّ

قرآن کریم رتبۀ بعدی محبلت را به کسانی نسبت میدهد که تنها به محبلتی درونی اکتفا
نکرده و به طور عملی به محبلت قلبی خـود وفـادار ماندهانـد .ایـن مرتبـه بـه بسـیاری از
مسلمانان اشاره دارد که لادعا و گاه ظاهرشان بیانگر نوعی محبلت به حق است ،اما وقتی در
اعمالشان دقلت میشود ،باالترین محبلتی که برای آنان میتوان در نظر گرفت ،همان مرتبـۀ
ِ
پیشین فخرت است.
پیداست که رمز ارتقای افراد از محبلت فخری ،تبعیت از شـرع و فـرامین الهـی اسـت.
قرآن کریم به این مرتبه ،در قالب آیهای از سورۀ آلعمران اشـاره کـرده اسـت؛ آنجـا کـه
ِ
میفرمایدُ  :ق ْ ِ
ال فَاتاب ِ ُعونِی(آلعمران« )01/ای پیامبر بگو اگر مرا دوست
ل إنْ کُنْتُ ْم تُحبهونَ هل َ

نگاه تفسیری آیت لال جوادی به مراتب محبت الهی در عالم هستی

مقدس در وجـودش
هر قدر سفای آینۀ وجودیاش بیشتر شود ،تجللی حق و نور آن ذات ل
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دارید ،از من پیروی کنید».
آیه بیانگر آن است که برای محبلت نباید تنها به حالـت قلبـی یـا لادعـا یـا دیگـر امـور
توجه کرد .محبلت قلبی دارای نشانه است و مهمترین آنها این است کـه شـخ
ظاهری ل
آن را در قالب اطاعت و پیروی نشان دهد .اگر این نشانه بود ،معلوم اسـت کـه محبلـت در
الیههای عمیق وجود شخ

نفوذ کرده است .در این سورت ،ذات حق نیز محبلت خا

خود را نصیب فرد خواهد کرد و محبلت ،دوسویه خواهد شد.
عالمه طباطبایی کبرای کللی قضیه را که محبلت همیشه همراه است را در محبلان خـدا و
ل
غیرخدا یکسان میداند .فرق مسأله آن است که آن که خدا محبوب اوست ،متـابعتش هـم
منحصر به خداست؛ و آنان که مانند مشرکان ،محبوبشان غیرخدا و بتهایی است که برای
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خود به وجود آوردهاند ،محبت قلبی خود را که باید از ِ
آن خدا باشد ،مصروف محبوبشان،
ل
یعنی غیرخدا میکنند (طباطبایی .)435/1 :1415 ،پس الزمۀ دوست داشتن خدا ،قبول دین
او و اطاعت و تسلیم در برابر اوست (همان.)179/0 :
قرآن کریم در ادامه آیۀ پیشگفته میفرمایـد :اگـر محبلـت داشـتید و از فرسـتادۀ خـدا
یحبِـبْک ُُم
و مرفرت من نیز نصیبتان میشودْ  :

تبعیت و پیروی کردید ،آنگاه محبلت خا
ال َو یرْف ِ ْر لَکم ُذنُوبَکم(آلعمران .)01/قرآن کریم در آیـات دیگـر نیـز بـه ایـن گـروه از
هل ُ
ِْ
ال
مؤمنان اشاره میکند که آنها از محبلت دوسویه میان خـود و خـدا بهرهمندنـد :یـأتی هل ُ
یحبهم َو ِ
ِ
یحبهونَه(مائده .)74/این آیه در وسف کسانی نازل شده که اگر تمام مؤمنان،
بِق َْوم ه ُ ْ
دین خدا را تنها گذارند ،این افراد هرگز دین خدا را رها نمیکنند .آنان کسـانیاند کـه بـه
برترین درجۀ تدیلن و دینداری دست یافتهاند ،هم محبوب خدایند و هـم خـدا ،محبـوب
آنان است (جوادی آملی.)77/10 :1073 ،
چنین محبوبیلتی ،غایتالقصوای مردان خدا است .کدام دستاورد و نعمتـی ،بزرگتـر و
ارزشمندتر از آنکه خالق و محبوب انسان ،خود به محب و دوستدارش مهر بورزد و او را

لوعال ،همۀ بندگانش را مورد مهـر و
مورد محبلت و عشق خود قرار دهد .حضرت حق ج ل
محبلت خود قرار میدهد ،لاما آیۀ پیشگفته ،بـه نـوعی خـا

 ،عشـقورزی میـان خـدا و

بندهاش را متذکلر میشود؛ عشقی که نظیرش در هیچ موجود دیگری نیست و انسـانی کـه
محبلتش با تبعیلت و عمل ممزوج است ،آن را در درونش تجربه میکند.
این محبلت دوطرفه به محض حصول باع میشود تمام آنچه از غیر اسـت ،از وجـود
ِ
ِ
لت االغیـار َعـن ُقل ِ
اك»
ـو َ
ُـوب َأ ِح ابائ ِ َ
نت ال ِاذی َأ َز َ
آدمی پاک شودَ « :أ َ
ـك حتلـی لَـم یحبهـوا س َ
مقـدس حـق آن
(ابنطاووس047 :1065 ،؛ مجلسـی )116/77 :1430 ،و بـه هرچـه ذات ل
عالمه طباطبایی در این بـاره بـه سـفاتی ماننـد تقـوا،
سفات را دوست دارد ،آراسته شود .ل
لوعال از آنها برخوردار خواهد بود.
حضرت حق ج ل
محبلت دوسویه زیباترین حالت را در عالم هستی به وجود میآورد و لـذتبخشترین
مقربان و نزدیكترین مؤمنان الهی داده میشود .این نعمت در آخرت به
نعمتی است که به ل
نام شراب «تسنیم» شهرت دارد؛ شرابی که طبق حدی  ،به طور ناب و خال

 ،مخصو

پیامبر اکرم 6و اهلبیت :است و به سورت امتزاجیافتـه نیـز نصـیب دیگـر بهشـتیان
محمد ویمزج ألسحاب الیمین
محمد وآل ل
میشود« :التسنیم أشرف شراب فی الجنل یشربه ل
ولسائر أهل الجنل » (همان)0/44 :؛ گویی هرکسی توان نوشیدن آن را ندارد و تنهـا برتـرین
مخلوقات عالم ظرفیت بهرهمندی از آن را میتوانند داشته باشند.
قرآن کریم در تعبیر بسیار لخیف خود ،ذات اقدس اله را ساقی ایـن افـراد معرفـی میکنـد،
ورا(انسان .)11/این شراب ارزشمند کـه برتـرین
َاه ْم َربه ُه ْم شَ َرابًا طَ ُه ً
آنجا که میفرمایدَ  :و َسق ُ
نعمت بهشت است ،معرفت و محبلت به آن محبوب ازلی است؛ معرفتی که انسان را به برتـرین
محبلت حق میرساند و با نوشیدن آن ،عاشقان و محبلان آن حضرت ،همۀ عـالم از جملـه تمـام
ممحض به وجود او میشوند (جوادی آملی.)19/1 :1099 ،
بهشت را از یاد میبرند و ل
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عدل ،احسان ،سبر ،ثبات ،توکل و توبه اشاره میکند که شخ

محب در جهت محبلت به
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نتیجهگیری

هر موجودی با هر مرتبۀ وجودی که دارد ،از اشیاء ،تا دیگر موجودات ،از محبلت الهی
نصیبی دارد .تمام موجودات عالم از سدر تا ذیل ،چه آگاهانه و بـا اسـتفاده از شـعور ،بـه
مقدسش عشق می ورزند که در ذیل عناوینی مانند تسبیح بدان اشـاره شـده اسـت؛ و
ذات ل
مقدسش به دلیل کمال مخلق بـودن او بـه
چه ناآگاهانه ،در قالب میل تکوینی عالم به ذات ل
سوم ،هر انسانی بنا بر ذات و فخرت انسـانیاش ،بـه برخـی
وی گرایش دارند .در مرحلۀ ل
ادراکات و گرایشها به سوی ذات حق دست مییابد و به نوعی ،محبلتی فراتـر از محبلـت
محب حق یعنی رسـول گرامـی و
عام موجودات را تجربه میکند .او چنانچه مسیر برترین
ل
حبیب هلال 6را سرلوحۀ زندگی خویش قرار دهد ،به نوعی محبلـت خـا
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کـه محبلتـی

دوسویه است ،دست مییابد؛ محبلتی که از برتـرین نعمـات بهشـتیان اسـت؛ ل
واال موجـب
میشود آسیبهایی به عشق و محبلت لاولیه و فخری وارد آمده ،به مرحلۀ قبل یـا نـازلتر از
آن سقوط کند.
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