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چکیده
محبت از کلیدیترین مفاهیم اخالقی در قرآن کریم و روایات است .هدف این پژوهش بررسی ارادی
یا غیر ارادی بودن محبتورزی پس از فراهم شدن مقدمات و مراحل محبلت در اانلان اسلت .ایلن
منئله از دیرباز مورد توجه اادیشمندان و ُحکما بوده و بیشلرر محبلت را در ایلن مرحلله غیلرارادی
داانرهااد .این تحقیق با روش توصیفی ل تحلیللی و بلا اسلرفاده از دادههلای کرابخاالهای و شلواهد و
مؤیداتی از قرآن و حدیث قصد دارد ارادی و اخریاری بودن محبت را اثبات کند .از جمله این شواهد
اسرعمال ماده محبت در باب اسرفعال در قرآن است؛ این باب چون معنای طلب را به مفهوم ریشه فع
میافزاید باعث میشود اوعی معنای ترجیح در معنای محبت ایجاد شود .مؤید دیگر آیات و روایلاتی
است که محبتهایی منفی و منهی را اام برده و مومنین را از آاها پرهیز میدهد که اشان از وجود اوعی
اخریار و اراده در محبت بوده و شاهدی بر هدایت پذیر بودن محبت از دیدگاه آیات و روایات اسلت.
تبیین ارادی یا غیرارادی بودن محبت به عنوان یکی از هیجااات اخالقی در حوزه فرااخالق میتواالد
به منائ مطرح در این حوزه یاری کند.
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ی محبت محبت در قرآن.
محبت اخریاری
کلیدواژهها:

للللللللللللللللللللللللللللللللل

 دااشجوی دکرری کالم امامیه دااشگاه قرآن و حدیث قم)ensiehkashani2002@gmail.com( .
 اسرادیار پژوهشکده کالم دااشگاه قرآن و حدیث قم.
 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم.

(تاریخ دریافت00/90/41 :؛ تاریخ پذیرش )00/44/72

 .1بیان مسئله

مفهومِ محبت در قرآن کریم  09بار تکرار شده است( .در 59آیه و  99سلوره) ایلن تکثلر
اشان از اهمیت این مفهوم در اظام معرفتشناخری قرآن دارد؛ اهمیری که سلبب شلده در
علوم گوااگون اسالمی ایز این مفهوم مورد توجه قرار گیرد؛ به ویلژه زملاای کله بلداایم
مفهوم محبت و کارکردهای آن در سراوشت اانان اقش عمدهای بر عهده گرفرله اسلت.
بررسی مفهومی و عناصر پیوسره به مفهوم محبت از جمله اراده و اخریلار اانلان ایلز در
اظام اانان شناسی اسالمی اهمیت دارد .لذا تحقیقاتی حول مفهلوم محبلت در قلرآن بله
اگارش درآمده ااد لیکن جایگاه اخریار اانان در آاها چندان ملورد توجله قلرار اگرفرله
همچنانکه اگاه تطبیقی میان آراء اادیشمندان اسالمی با یافرلههلای قرآالی و روایلی ایلز
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کمرر مورد توجه بوده است .از آاجایی که با بررسی مفاهیم موجود در قرآن میتوان اظام
های اخالقی و اانان شناخری قرآن بنیاد را به سامان رسااد این تحقیق بله اثبلات اقلش
اراده در محبت ااناای روی آورده است.
محبت از مفاهیم کلیدی در آیات و روایات است و برخی از روایات دین و ایمان
را چیزی جز حب و بغض امیدااند .از این روایات اریجه میشود کله محبلت گلوهر
دین است و ایمان بدون حب و بغض قابلیت وقوع ادارد .در مفهوم شناسی محبت در
آیات و روایات میتوان زوایای گوااگوای را به بحث گذاشت .ازجمله بررسلی مولفله
ها عوام

فرآیند و مراح تحقق محبت در اانان است کله هریلک بحلث مفصل و

مهمی را به خود اخرصاص میدهند و در کالم اادیشمندان منلمان به ویژه دااشمندان
علم اخالق ایز به این موارد توجه شده است .اما یکی از منائ مهم و چلالش برااگیلز

در شناخت محبت منئله اخریاری یا غیر اخریاری بودن محبت ااناای است .آیا پس از
آاکه مقدمات و مراح محبت در اانان فراهم گردید در محبت ورزیلدن بله محبلوب
غیرارادی عم میکند؟ یا اینکه با وجود تمامی مقدمات و مولفه های محبلت اانلان
هنوز میتوااد محبت ورزیدن به محبوب را اخریار کند یلا اکنلد؟ بیشلرر اادیشلمندان
اسالمی در رشره های گوااگون فلنفه کالم عرفان و به ویژه اخالق محبت را در ایلن
مرحله غیراخریاری میدااند اما به اظر میرسد آیات و روایات جایگلاه ویلژهای بلرای
اراده و اخریار در محبت قائلند .به همین دلی این پژوهش در اظر دارد تا جایگلاه اراده
و اخریار در محبت را اثبات کند.
با وجودی که آثار زیادی به موضوع محبت پرداخرلهاالد و مفهلوم و عوامل و االواع

أراده اانان در محبت ایز پرداخرهااد اما منبع منرقلی که به تبیین «اراده اانان در محبلت
از دید اادیشمندان اخالق» بپردازد یافت اشد پژوهش فعلی با توجه به دیلدگاه آیلات و
روایات به تبیین جایگاه أراده اانان در محبت پرداخره است.
 .2معنای لغوی محبت

منابع لغوی مااند بنیاری دیگر از واژگان در معنای محبلت ایلز دچلار اخلرالفاالد املا
میتوان چند معنا را در کرابهای لغت بیشرر در مفهوم محبت مشاهده کرد :یکی از ایلن
معاای اقیض بغض است( .فراهیدى  .94/9 :4190ذی واژه محبت)
ابن فارس ماده حاء و باء را دارای سه اص معنایی داانره است« :حبة» به معنای دااه.
لزوم و ثبات و کوتاهی .وی افزوده است که «حبة القلب» از معنای حبة به معنلای دااله و
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حب و محبت از لزوم گرفره شده؛ بنابراین«احبه» به معنلای «لزمله» اسلت(.ابن فلارس
76 /7 :4191؛ ذی واژه محبت) ازهری میگوید َحبة القلب به معنای ثملره قللب اسلت.
همچنین حبلة القللب رس سلیاهی داخل قللب اسلت و ایلز بله سلویدای قللب گفرله
میشود(.ازهرى )5 /1 :4174
ت فالاا» به معنی«أصبت حبة قلبه» است
راغب میاویند گفره شده که در اص « َحبَبْ ُ
ت فالاا» یعنلی دللم
یعنی در مرکز دلش جاى گرفرم و قلبش را شیفره خود کردم و « َأ ْحبَبْ ُ
را جاى محبرش قرار دادم و میگوید که محبت اراده کردن چیزی اسلت کله آن را خیلر
میداای یا میپنداری( .راغب  ).749 :4147ابوهالل عنکری ایلز محبلت را بلا تفلاوت
جزئی به معنای اراده میدااد( .عنکرى )441 :4199 .مصطفوی اص واحدی در ریشله
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«حب» در اظر گرفره که آن وداد و میل شلدید اسلت و مقابل آن بغلض و تنفلر قلرار
میگیرد(.مصطفوى  ).420 /7 :4199بنابراین اقیض بغلض ثملره قللب وسلل قللب
مالزمت اراده وداد و می شدید معاای ای هنرند که کرابهای لغت برای معنای محبت
در اظر گرفره ااد.
 .3مفهوم محبت از نظر اندیشمندان اخالق

محبت حقیقری است که برای هیچ کس قاب ااکار اینلت و در طلول تلاریخ و در ادیلان
مخرلف دااشمندان قب و بعد از اسالم به بررسی این موضوع پرداخرلهاالد در اینجلا بله
طور خالصه دیدگاه اادیشمندان اخالق درباره مفهوم محبت بیان میشود.
ارسطو معرقد است که دوسری یکی از فضای اانلاای اسلت یلا دسلت کلم ارتبلا
ازدیک با فضیلت دارد و از ضروریات زادگی است زیرا هلیچکلس حرلی اگلر از همله

مواهب بهرهمند باشد امیخواهلد بلدون دوسلت زالدگی کنلد( .ارسلطو )704 :4959
ارسطو مفهوم محبت را تعریف اکرده است اما به تبیین زوایای مخرلف محبت و عوام
آن میپردازد( .ارسطو)706 :4959.
کندی میگوید که محبت خواسلت افلس اسلت و چیلزی اسلت کله بلا آن ایلروی
برقراری اجرماع به اهایت میرسد و محبت حالت افس انبت به چیزی است کله بله آن
جذب شده است و علت اجرماع اشیاء است( .جهامی )464 :7997
فارابی میگوید که اجزاء مدینه بعضی با بعضی الفت میگیراد و با محبت با یکلدیگر
ارتبا داراد(.فارابی  )29 :4961او ایز مااند ارسطو مفهوم محبت را تعریف امیکند اما
ااواع آن را بیان میکند.

میدااند که بدون درک و شناخت محقق امیشود (غزاللی  )729 /1 :4179تعریفلی کله
فیض کاشاای و اراقیین و صاحب ریاض النالکین از محبت بیان میکنند ایز برگرفرله از
اظر غزالی است( .فیضکاشاای  5 /5 :4959اراقلی احملد  290 :4926و249؛ اراقلی
محمد مهدی 795 /7 :4926؛ کبیر مدای )499/ :4190
غزالی محبت را می طبع به چیزلذت بخش میدااد از اظر او محبلت میل طبیعلت
اانان است و در تعریف او از محبت به گرایش طبیعی اانان توجه شده است.
خواجه اصیر الدین طوسی میگوید مردم در بقای شخص و اوع به کمک اوع خلود
محراج ااد و هیچ کس به تنهایی به کمال املیرسلد اشلریاق بله تلفلف محبلت اسلت.
(طوسی 715 :4961ل 799و  )795سخنان خواجه اصیر را ابلن منلکویه قبل از او ایلز
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دااشمندان اخالق از جمله امام محمد غزالی حب را می طبع به شلیء للذت بخلش
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بیان کردهاست (منکویه779 :4176 .؛ مصطفیمنرقمی 454 :4904لل  )791و هلر دو از
اظرات ارسطو بهرهبردهااد( .ارسطو )701 :4959 .ارسطو و کناای که از خلل فکلری او
بهره بردهااد (مااند کندی فارابی ابنمنکویه و خواجه اصیر) اانان را موجلودی ملدای
بالطبع داانره و محبت را عام تفلیف و اجرماع اانان میدااند.
فخر رازی ادعا کرده که اکثر مرکلمین محبت را اوعی از ااواع اراده داانرهاالد (فخلر
رازى  429/1 :4179و  )426با ایلن وصلف کله در آن حلذفی صلورت گرفرله اسلت.
(طوسی  .بیتا67 /7 :؛ علم الهدى  )791 /4 :4005آاان میگویند محبت به معنلای اراده
کردن منافع محبوب است؛ یعنی آاان اعرقاد داراد که محبلت بله معنلای اراده اسلت .بله
همین دلی شیخ طوسی میگوید «زید را دوست دارم» به معنای این است کله منلافع یلا
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مدح او را اراده میکنم؛ «منافع یا مدح» از معنای محبت حذف شلده و اراده بلاقی ماالده
است(.طوسی .بیتا )67 /7 :در دیدگاه مرکلمان محبت فقل شام مؤلفه اراده اسلت املا
از اظر این اوشرارمحبت چندین مؤلفه دارد و اراده یکی از مؤلفههای محبت اسلت؛ للذا
این مقاله فقل به بیان اقش اراده در محبت توجه داشره و به تبیین دیگر مؤلفههای محبت
اپرداخره است.
 .4مفهومشناسی اراده

اراده مصدر باب «اراد» است .بیشرر لغت دااان آن را مررادف «مشیت» میدااند ماانلد ابلن
سیده که آن را همان مشیت داانره مشیری که میتوااد محبت باشد یا اباشد( .ابن سلیده
 )174 /0 :4174جوهری ایز مشیت را معنای اراده داانره اما معنای «طلب» را ایلز بله آن
افزوده است (جوهری  .)125 /4 :4926فیومی ایلز هملین معنلا را در مفهلوم اراده بیلان

کرده و معنای اراده را طلب کردن و برگزیدن داانره است (فیومی  .)719 :4141املا ابلو
هالل عنکری میان اراده و مشلیت تفلاوتی جزئلی در اظلر گرفرله ملیگویلد :اراده در
مواردی است که از لحاظ وقت فاصلله ای اباشلد املا مشلیت بلا فاصلله هملراه اسلت.
(عنکرى  )442 :4199همچنین ابوهالل میان اراده و اخریار تفاوت قائ شلده و اخریلار
را در مورد اارخاب بهررین شیء یا یکی از دو امر داانره املا در اراده وجلود یلک املر را
کافی به شمار آورده است( .همان)445 :
آاچه در بررسی معنای اراده اهمیت دارد این است که اراده در مقابل اضلطرار غیلر
ضروری و غیر اخریاری قرار میگیرد چه دو امر موجود در کار باشد که اانلان یکلی را
اخریار کند یا فقل اراده یک امر ممکن باشد ایلن اوشلرار قصلد دارد اثبلات کنلد کله از

داشره باشند یا معاای آن دو تفاوتی جزئی داشره باشد.
 .5جایگاه اراده در محبت از دیدگاه اندیشمندان اخالق

گر چه میتلوان بله طلور مفصل دیلدگاه دااشلمندان عللوم اانلاای را در اخریلاری یلا
غیراخریاری بودن محبت بررسی کرد اما در این اوشرار به صورت بنیار مجمل دیلدگاه
برخی از آاان را در این موضوع بیان میکنیم تا تفاوت اظریه محبت از دیدگاه دااشمندان
منلمان با دیدگاه آیات و روایات مشخص شود .برخی از دااشمندان بعد از بیلان مفهلوم
محبت جایگاه اراده در محبت را به اجمال بیان کردهااد و بیشرر آاان ایز به طلور ضلمنی
محبت را غیرارادی داانرهااد.
امام محمد غزالی به روشنی به اقش اراده اانان در محبت امیپردازاد .غزالی پلن
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سبب برای محبت بیان کرده و آاها را طبیعی میدااد (غزالی 797 /1 :4179ل  .)796بلا
وجودی که غزالی پن عام طبیعی برای محبت بیان میکند اما از سخنان او برمیآیلد
که او اراده را در محبت مؤثر میدااد .غزالی همنشینی و بلرادری در دیلن را اخریلاری
میدااد چون به آن ثواب تعلق میگیرد و به آن ترغیب شده است و همنشینی را اریجه
محبت میدااد( .همان )419/7 :لذا به اظر میرسد که محبری که منشف همنشلینی بلرای
خداست را ایز اخریاری میدااد .غزالی میگوید اگر کنی را بله سلبب اطاعلت خلدا و
محبوبیت ازد خداواد دوست داشری و او عصیان کرد باید بله او بغلض داشلره باشلی
زیرا او عصیان کرده و ازد خداواد مبغوض است( .همان )411 :این سخن ایلز بیلااگر
اخریار در محبت از دید غزالینت.
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مال احمد اراقی بعد از بیان ده سبب برای محبت (اراقی  999 :4926ل  )990اکثلر
اقنام محبت را فطری و طبیعی میدااد و میگوید هر که در محبتورزی ااقص باشد
فطرتش فاسد است( .اراقی  )249 :4926از اظرایشان ایز عوام محبت موجب محبت
طبیعی و اه اخریاری میشود .از اظر مالاحملد اراقلی جایگلاه اراده اانلان در محبلت
ااچیز است.
به طور کلی دااشمندان علم اخالق غالباً محبت را امری اضطراری به شمار میآورالد
که با معرفت و شناخت محبوب برای محب خواه الاخواه محقلق ملیشلود .بنلیاری از
بزرگان علم اخالق به ضروری بودن محبت در اانان پس از ادراک تصریح کرده ااد .بله
طور امواه فیض کاشاای محبت را ضروری داانره است( .فیض کاشلاای )72 /5 :4959
و میگوید که هر چیلزی کله در ادراک آن للذت و راحلت اسلت از اظلر ادراک کننلده

محبوب است در این صورت هر چیز لذت بخشی الزد کنلی کله از آن للذت ملیبلرد
محبوب است(.همان)45 :
برخی از دااشمندان اخالق برای اثبات ضروری بودن محبت به برخلی روایلات ایلز
ِ
ب َم ْن یَنْف َُع َها َو بُغ ِ
ُوب َعلَی ُح ِ
ْض َم ْن َأ َضلر
اسرشهاد کرده ااد از جمله روایت «ُجبِلَت الْ ُقل ُ
ب ِ َها» (ابن بابویه  )954 /1 :4149را بیانکننده ضلروری بلودن محبلت بله احنلانکننلده
داانرهااد( .غزالی 16 /41 :4179؛ فیض کاشاای )44 /5 :4959
بر اساس این سخن امام صادق 7قلب اانان بر حب کنی که به او افع میرسلااد و
بغض کنی که به او ضرر وارد میکند اسروار گشره است و این بله معنلای غیراخریلاری
بودن محبت اینت .تعبیر جبلت اگرچه اوعی ارتبا ازدیک را میرسااد اما تنها الوعی

به منافع بود از تعبیر جبلت اسرفاده امیکرد .اینکه قلوب بر این محبت اسروار گشلره االد
به معنای آن است که قلوب انبت به این موارد گرایش یا میل شلدید دارالد و ایلن بله
معنای اضطراری بودن اینت .عالوه بر این آیات و روایاتی که در اخریاری بودن محبلت
صراحت داراد به عنوان معارض این برداشت را از درجه اعربار ساقل میکنند.
در بررسی آیات و روایات به دلی وجود اهی و عقاب در محبت و هلدایت پلذیری
محبت اشان داده میشود که اانان بر اساس اموری دروای و افناای و معرفت به أملور
مخرلف با اراده خود به آاها محبت میورزد و این اادرسری دیدگاه جبری بلودن محبلت
در اانان را اشان میدهد.

نقش اراده انسان در محبت از منظر اخالق اسالمی

گرایش را اثبات میکند .اگر روایت در صدد بیان اضطراری بودن محبت در اانان انبت
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 .6نقش أراده انسان در محبت از دیدگاه قرآن و روایات

آیات و روایات به صراحت محبت را امری ارادی میدااند سله شلاهد از آیلات و بلرای
اشان دادن ارادی بودن محبت قابلیت اسرشهاد دارد که درسری اسردالل بر آن هلا را بایلد
بررسی کنیم و همااگواه که اشان خواهیم داد این شواهد و قلرآئن بلا غیلر ارادی بلودن
محبت ااسازگاراد.
قرینه اول :کاربرد حب در باب استفعال

الداْیا َعلَی ْاْل ِخ َر ِة﴾ ...همااهلا کله
در قرآن کریم چهار بار آیه «﴿ال ِذی َن ی ْنرَ ِحبُّونَ ال َْحیا َة ُّ
زادگی دایا را بر آخرت ترجیح میدهند» تکلرار شلده اسلت( .توبله 79/احل 492/
ابراهیم 9/و فصلت )42/به اظر راغب ینرحبون در این آیات به معنای تلرجیح دادن و
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برگزیدن (دایا بر آخرت) است و در اثر تعدى با حرف جر «عللی» معنلاى اخریلار بله
« ْاسرَ َحبُّوا» اشراب شده است (راغب  .)749 :4147بنابراین حلب در بلاب اسلرفعال و
همراه با «علی» به معنای برگزیدن به کار رفره اما آیا این اکره به معنای آن است کله در
محبت معنای اخریار لحاظ شده است؟ یا اینکه افزوده شلدن معنلای اخریلار بله دلیل
ویژگی باب اسرفعال است؟ به عبارت دیگر وقری محبت به باب اسرفعال بلرود معنلای
برگزیدن میگیرد ولی چنین چیزی هرگز به معنای آن اینت که محبت املری ارادی و
اخریاری است .با این اشکال این سوال مطرح میشود که قرآن برای بیان معنای اخریلار
کردن و برگزیدن چلرا از ملاده حلب در بلاب اسلرفعال اسلرفاده کلرده در حلالی کله
میتواانت از افعال دیگری اظیر اتخاذ اراده و اارخاب برای این منظور اسلرفاده کنلد.
این احرمال وجود دارد که قرآن برای بیان وجود اوعی عالقه و میل در ایلن افلراد در

برگزیدن زادگی دایوی از ماده حب اسرفاده کرده باشد .به این معنا کله ایلن افلراد بله
دلی اسرداللی عقالای زادگی دایا را ترجیح اداده ااد بلکه به عللت عالقله ای کله بله
زادگی دایا داشره ااد آن را اارخاب کرده ااد .در این صورت باید ی ْنلرَ ِحبُّونَ در آیله را
برگزیدن به دلی محبت معنا کرد .از آاجا که ویژگی معنایی باب اسلرفعال طللب ملاده
فع است بنابراین باید اسرحب را به معنای طلب محبت معنلا کلرد .یعنلی ایلن افلراد
محبت زادگی دایوی را طلب میکنند .این طلب در انبت با آخرت با حلرف «عللی»
افضلیت یافره؛ یعنی این افراد از میان دایا و آخرت طلب محبت زادگی دایا را میکنند.
بدین ترتیب باید تفکید کنیم که در واژه ی ْنرَ ِحبُّونَ دو جهت معنلایی وجلود دارد یکلی
معنای ماده فع (محبت) است و دیگری معنای اضافی است که از ثالثی مزید و بلاب

انبت میان دایا و آخرت و حرف جر علی معنای اخریار به خود گرفره است .از این رو
باید اعرراف کنیم که معنای اخریار در ماده محبت اشراب اشده اما باب اسرفعال اخریلار
را بر معنای محبت افزوده است .اریجه چندان تفاوتی امیکنلد آاچله مهلم اسلت ایلن
است که قرآن در محبت اوعی اخریار را وارد میدااد.
قرینه دوم :وعده عذاب بر محبت ناصواب

قرآن در موارد مرعددی محبت ااصواب را منرحق عقاب و مشمول عذاب داانره است.
در حالی که زماای میتوان امری را منرحق عقلاب داانلت کله آن را از افعلال اخریلاری
اانان به شمار آوریم و محال بودن عذاب خداواد برای امری که در اخریار اانان اینلت
مورد اتفاق مرکلمان شیعه است(.طوسی  )901 :4199در صورتی که فعلی جوارحی یلا
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اسرفعال بر آن افزوده شده است و این همان طلب را در بر میگیرد که با اضلافه شلدن
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جوااحی اخریاری اباشد اسرحقاق عذاب بر آن از جاالب خداوالد قبلیح خواهلد بلود و
خداواد فع قبیح ااجام امیدهد و ااجام ادادن امور قبلیح از سلوی خداوالد ایلز ملورد
اتفاق مرکلمان است( .فاض مقداد  )769 :4199از جمله مواردی که قرآن برای محبلت
وعده عذاب داده است امواه زیر است.
ِ ِ
ِ
الداْیا َو ْاْل ِخ َر ِة
ذاب َألی ٌم ف ِی ُّ
﴿ ِإن الذی َن یُحبُّونَ َأنْ تَشی َع الْفاحشَ ُة فی الذی َن َآمنُوا ل َُه ْم َع ٌ
اّلل یَ ْعل َُم َو َأاْرُ ْم ال تَ ْعل َُمونَ ﴾؛ آاان که دوست میداراد که در میان اه ایمان کار منکرى
َو ه ُ
را اشاعه و شهرت دهند آاها را در دایا و آخرت عذاب دردااك خواهد بود و خدا میداالد
و شما امیدااید (اور.)40/
بنابر تصریح این آیه کناای که شیوع فحشا در میان مؤمنان را دوست میداراد در دایا
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و آخرت گرفرار عذاب میشواد و در صورتی این وعده عذاب بر امری جلوااحی اظیلر
محبت جایز است که ما آن را عملی اخریاری بداایم در غیر این صورت وعده عذاب بلر
آاچه که در اخریار اانان اینت بر خداواد قبیح خواهد بود .مفنران برای رهلایی از ایلن
محذور مجبور شده ااد محبت را از معنای اصلی خود خارج کننلد و در معنلای مجلازی
تفنیر کنند .از جمله تفنیر مجمع البیان آن را فاش ساخرن و اظهار زاا و قبایح معنا کرده
است( .طبرسی  )795 /2 :4927و شیخ طوسلی واژه «یحبلون» را بله معنلای «یلؤثرون»
داانره و معنای عبارت را اظهار أفعال قبیح داانره است( .طوسی بیتا )140 /2 :اما بایلد
تفکید کنیم که تفنیر یحبون به معنای دیگری جز محبت در حقیقت قبلول کلردن الوعی
مجاز در آیه است که این ایز ایاز به قرینه صارفه دارد کله چنلین قرینله ای در آیله دیلده
امیشود یا دست کم این دسره از مفنران چنین قرینه ای برای معنای مجازی خود بیلان

اکرده ااد و آیه ایز قرینه مرنی ارائه امیدهد .به هملین جهلت عالمله طباطبلایی هملا ن
معنای محبت را در آیه حفظ کرده است و تفنیر یحبون به معنای دیگری جلز محبلت را
صحیح امیدااد( .طباطبایی )09 /49 :4147
به این ترتیب باید بپذیریم که دوست داشرن شیوع فحشا در میان مومنان خود گناهی
بزرس است که وعده عذاب در دایا و آخرت به آن داده شده است و ایلن علذاب اله بله
جهت ااجام فع جوارحی مث اظهار فحشاست بلکه منرنب به حب عم اسلت و ایلن
تنها با اخریاری بودن محبت سازگاری خواهد داشت.
آیه دیگری که به صراحت محبری که در راسرای محبلت خداوالد اباشلد را مشلمول
عذاب داانره آیه  71سوره توبه است« :بگو اگر پدران و فرزادان و برادران و همنلران و

منکنهایی که بدان عالقمندید در اظر شما محبوبتر است از خدا و رسلول او و جهلاد
در راه او پس منرظر باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد».
اگر محبت را امری اخریاری به شمار ایاوریم چگواه میتوان در مقاینله محبلت بله
خداواد و رسول و جهاد در راه خدا را بر محبت به خویشاوادان و املوال برتلری داد؟ و
چگواه آیه محبوبتر بودن امور دایلوی را ملذموم داانلره و حرلی محبلان آن را فاسلق
خطاب کرده است؟ پاسخ به این پرسشها اوعی سردرگمی برای مفنلران بله بلار آورده
است؛ به گواه ای که مفنران به جهت آاکه محبت را امری اخریاری به شلمار املیآورده
ااد مجبور به دخ و تصرف در معنای محبت در این آیات شده ااد و بلدون بیلان قرینله
معنای دیگری را برای محبت در اظر گرفره ااد .برخی از مفنران معنای محبت را به آثلر
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قوم و خویش شما و اموالی که بدست آوردهاید و تجارتی که از کنلاد آن ملیهراسلید و
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یعنی اخریار اارخاب و اراده تغییر داده ااد .تفنیر ارشلاداالذهان و تبیلان و مجملعالبیلان
چنین اظری داراد( .سبزوارى 4140ق ).شیخ طوسی معرقد است که « َأحب ِإلَیکُم مِن ه ِ
اّلل
ْ ْ َ
َ
َو َر ُسول ِ ِه» یعنی برگزیدهتر ازد جانهای شما و ازدیکتر به قلبهایرلان باشلد و محبلت
اراده خاصی انبت به شیء است پس کنی که جهاد را دوسلت دارد ااجلام آن را اراده
میکند( .طوسی بیتا)406 /9 :
البره شیخ طوسی توضیح اداده است که با چه قرینه ای محبت به خداواد در این آیله
به معنای اراده کردن شکر و عبادت خداواد است و یا محبت پیامبر به معنای اراده کلردن
اجالل و تعظیم پیامبر است و چنین معنایی چگواه در مقاب محبلت بله خویشلاوادان و
اموال قرار میگیرد .همچنین شیخ طوسی در این تفنیر چهار مفهوم محبت ایثار اراده و
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تقرب را هم معنا گرفره است و دلی و قرینه آن را ایز ذکر اکرده است .سایر تفاسلیر ایلز
گرفرار چنین مشکلی در تفنیر محبت در این آیه شده االد .مجملع البیلان مجبلور شلده
کلمات افوس قلوب و طاعت را در تقدیر بگیرد تلا برواالد معنلای ایثلار و تقلرب را در
محبت جع کندَ « :أحب ِإلَیکُم» أی آثر فلی افوسلکم و أقلرب إللی قللوبکم «مِلن ه ِ
اّلل َو
ْ ْ
َ
َ
َر ُسول ِ ِه» أی من طاعة هاّلل و طاعة رسوله « َأ َحب ِإلَیْکُ ْم» به معنای برگزیده الزد جلانهلای
شما و ازدیکتر به قللبهلای شلما و «مِلن ه ِ
اّلل َو َر ُسلول ِ ِه» یعنلی از اطاعلت خداوالد و
َ
رسولش( .طبرسی ) 76 /9 :4927
برخی از تفاسیر معاای جداگااهای برای دو محبری در این آیه آمده در اظر گرفره االد.
برای مثال تفنیر من وحی القلرآن محبلت در املور ملادی را فلرض و محبلت در ملورد
خداواد و رسول را اراده معنلا کلرده اسلت( .فضل هاّلل  )69 /44 :4140تفنلیر مراغلی

محبت در مورد امور دایوی را فضیلت دادن و محبت در ملورد خلدا و رسلول را هملان
محبت معنا کرده است( .مراغی بیتا ) 54 /49 :عجیلب تلر آاکله تفنلیر بیلان المعلاای
محبت را در این آیه به اعرقاد و اولویت معنا کرده است( .آلغازى )146 /6 :4957
این پراکندگی و اخرالف اظر در تفنیر محبت در آیات عمدتاً به دلی دو منفله پدید
آمده است .یکی این که محبت که امری دروای است چگواه میتوااد مرصف بله عقلاب
شود و دیگر اینکه امور دروای اظیر محبت اخریاری شمرده امیشلواد تلا ملورد ملذمت
قرار گیراد .به همین جهت هر کدام از مفنران از ظن خودش به تغییر در مفهوم محبلت
اقدام کرده است.
اما در تفیید آیات روایات ایز به اخریاری بلودن معنلای محبلت تفکیلد کلردهاالد .در

دوست داشرن دشمنان خداواد به محشور شدن با آالان و قلرار گلرفرن در ردیلف آالان
خواهد ااجامید« :بپرهیز از محبت کردن به دشمنان خدا یلا اینکله محبرلت را بلرای غیلر
اولیاء خدا خالص کنی زیرا هرکنی با افرادی که آاها را دوست دارد محشور ملیشلود»
(.تمیمی آمدى )29 :4149
در صورت ضروری بودن محبت پرهیلز دادن از محبلت دشلمنان خداوالد در ایلن
روایت بدون وجه خواهد بود و امر یا اهلی از کلاری زملاای ممکلن اسلت کله قابلیلت
بازداشرن داشره باشد در غیر این صورت تکلیف به ما ال یطاق خواهد بود کله آن ایلز بلر
خداواد قبیح شمرده شده است .افزون بر این فراز «ف َِإن من َأحب قَوماً ح ِ
ش َر َم َع ُهل ْم» ایلز
ْ ُ
َ ْ َ
دلی دیگری بر اخریاری بودن محبت است؛ زیرا عقاب ایز در صورتی صحیح اسلت کله
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روایری از امیرالمؤمنین 7محبت به دشمنان خداواد اهی شده و به صراحت بیان شده که
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امکان تخلف وجود داشره باشد وگراه عقاب فردی که امکان خودداری برای وی وجلود
اداشره و ضرورتاً به دشمنان خدا محبت ورزیده است برای خداواد قبیح داانره میشود
و عق و عقال چنین عقابی را مذموم میشماراد .به این ترتیب محبت از دیدگاه آیلات و
روایات امری اخریاری است؛ به این معنا که اانان میتوااد مرعللق آن را اارخلاب کنلد و
حری این امکان وجود دارد که مرعلق محبت را تغییر دهد؛ یعنی همااگواه که تا مدتی بله
شخصی محبت میورزیده به دلی توجه به آثار و ارای چنین محبرلی آن را تغییلر داده و
تبدی به بغض کند یا حالت خنثی داشره باشد .روایت دیگری که در آن برخلی از االواع
محبت مذموم شمرده شده ااد ایز شاهد بر ارادی بودن محبت است.امام صادق ع از قلول
پیامبر ص میفرمایند :اول چیزی که خداواد به آن معصیت شد شش چیز بلود محبلت
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دایا محبت ریاست محبت طعام محبت خواب محبت راحری و محبت زالان( .برقلی
)709 /4 :4924
این روایت ایز اشاره تام به اخریاری بودن محبت دارد این روایت محبت به این امور
ششگااه را معصیت خوااده و یا آن را عام معصیت بله شلمار آورده اسلت .در هلر دو
صورت محبت در این روایت به امور یادشده مذموم داانره شده و زماای میتلوان ایلن
محبت را مذموم داانت که اوعی اخریار در آن ثابت باشد وگراه مذمت اانان به چیلزی
که در اخریارش اینت از سوی شارع قبیح خواهد بود .بنابراین در معناشناسی محبت در
این روایت باید بر این اکره تفکید کنیم که یا مراد از محبت در این دسره از روایات تمای
افس یا طبع اینت و یا اگر هنت این تمای خارج از اراده اینلت .بلا توجله بله اینکله
برخی از مرعلقات محبت در این روایت از ایازهای مادی جنلماای یلا علاطفی شلمرده

میشواد؛ اظیر طعام خواب راحری و همنلران بایلد گفلت معنلای محبلت در روایلت
چیزی فراتر از یک تمای طبعی است .زیرا تمای طبع به این امور امیتواالد بله خلودی
خود مذموم باشد بلکه باید در معنای محبت در روایت تجدید اظر کرد.
قرینه سوم :هدایتپذیر بودن محبت

دسره دیگری از روایات بر هدایت پذیری محبت اشاره داراد کله ایلن خلود بله معنلای
وجود اوعی اراده و اخریار در محبت ااناای است .هدایت پذیری بودن محبلت بله ایلن
معناست که بر اساس دیدگاه قرآن و روایات میتوان محبت را سمت و سو بخشید و بله
سوی مصادیق و افرادی جهت داد که برای محب ثمربخش باشد و از افراد یا مصلادیقی
که برای اانان اثری ادارد برگرفت .روایت زیر به هدایت پذیر بودن محبت اشاره دارد.
امام صادق 7میفرمایند :محبری در ارتبا با خداواد و رسولش است و محبری در
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خدا و رسول خداواد است و دسره دوم محبری را شام میشود که بلرای دایاسلت .هلر
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ارتبا با دایاست محبری که در ارتبا با خلدا و رسلولش اسلت پلس پاداشلش بلر
خداست و محبری که در ارتبا بلا دایاسلت ارزشلی الدارد( .کلینلی 472 /7 :4192؛
برقی )769 /4 :4924
روایت باال محبت را به دو دسره تقنیم کرده است .دسره اول محبری است کله بلرای

محبری که برای خدا و رسول خدا باشد پاداش دارد و هلر محبرلی کله بلرای دایلا باشلد
پاداشی اخواهد داشت .اکره ای که باید به آن توجه دهیم معنای فی در این روایت است.
فی که غالباً معنای ظرفیت دارد در این روایت از معنلای اصلطالحی ظرفیلت برخلوردار

اینت یعنی معنای قرار گرفرن مظروف در ظرف به گواه ای که ظرف مظلروف را در بلر
بگیرد در این روایت صحیح اینت .فی در روایت باال درحقیقت بیان کننده اوعی انبت
میان محبت و خداواد و رسول و یا دایاست .یعنی هر محبرلی کله در انلبت بلا خلدا و
رسول خدا باشد محبت با ارزش و پاداش است اما محبری که در انبت با دایا باشد بدون
ارزش خواهد بود .البره این روایت تصریحی در منفی بودن چنین حبی حلب در انلبت
با دایا ادارد و صرفاً آن را بدون ارزش میدااد اه آاکه آن را منرحق عقاب اشلان دهلد.
این بیان همچنین اشان میدهد که محبت را میتوان هدایت کرد .در انبت قلرار گلرفرن
محبت با خداواد و پیامبر همچنین به معنای محبت خدا و رسلول اینلت بلکله بله ایلن
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معناست که اگر محبت به امور مخرلف دایوی یا اخروی در منیر خدا و پیلامبر هلدایت
شود دارای ارزش و پاداش خواهد بود اما اگر در منیر دایا قرار بگیرد بی ارزش ااگاشره
میشود .با افزودن این مقدمه که هدایت کردن امور دروای به سمت یک موضوع خلاص
تنها در مورد اموری امکان دارد که تحت اخریار اانان هنرند؛ امور دروای غیلر اخریلاری
اظیر لذت و درد قابلیت هدایت به سمت موضوع خاص را اداراد بنلابراین محبلت اله
تنها امری اخریاری است بلکه قابلیت سمت و سوگیری ایز دارد .یعنی اانلان ملیتواالد
محبت را به قصد و سمت خاصی یا موضوع خاصی هدایت کند .این قابلیت کله اانلان
میتوااد به امور مخرلف با اراده خود محبت بورزد و ایز اینکه اانلان ملیتواالد آن را در
جهت خاصی هدایت کند همه اشان از اادرست بودن دیلدگاه جبلری یلا قنلری بلودن
محبت در اانان دارد.

 .7تأثیر ارادی بودن محبت در حوزه اخالق

یکی از مباحث مطرح در فرااخالق هیجااات اخالقی است که یکی از هیجااات اخالقی
عاطفه و محبت است .دیدگاه رای در فرااخالق هیجااات اخالقی را غیر ارادی میدااد.
از طرفی بنیاری از هیجااات اخالقی مااند ترس و خجالت محبت به بعضی أملور و ...
را محکوم میکنند .حال این سؤال مطرح میشود که اگلر هیجاالات اخالقلی و از جملله
محبت اموری غیر ارادی و خارج از اخریار اانان هنرند چگواه ارزیابی شده و ملذموم
تلقی شده و لذا محکوم میشواد .به عنوان امواه ابن منکویه محبت اانان را به محبلت
مذموم و محمود تقنیم کرده و برخی از أاواع محبلت اانلان را ملذموم ملیداالد( .ابلن
منکویه  )779 :4176بررسی اقش أراده اانان در هیجااات اخالقی و از جملله محبلت

اکره دیگر این که محبت در فلنفه اخالق ازمهمتلرین فضلای محنلوب ملیشلود.
ارسطو معرقد است که دوسری یکی از فضای ااناای است یا دست کم ارتبا ازدیک بلا
فضیلت دارد (ارسطو  )704 :4959از اظر ارسلطو فضلیلت ملکله ای اسلت کله اریجله
اارخللاب ارادی اانللان اسللت( .مصللطفیمنرقملی  )451 :4904اادیشللمندان منلللمان و
منیحی مث ابنمنکویه و توماس آکوئیناس ایز محبت را مهمترین فضلیلت ملیداانلد.
(مصطفیمنرقمی و خزائی  )406 :4909از طرفی هلر محبرلی فعل اخالقلی محنلوب
امیشود و محبری که در اثر غریزه و طبیعت اانان باشد فع اخالقلی اینلت(.مطهری
 )19 :4965لذا با تبیین ارادی یا غیر ارادی بودن محبت میتوان به ارزیابی آن بله عنلوان
فضیلت یا عدم فضیلت اخالقی پرداخت.
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به ح این منفله کمک خواهد کرد.
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 .8نتیجهگیری

بنیاری از دااشمندان در حوزه های گوااگون علمی محبت را امری غیر اخریاری قلملداد
کرده ااد؛ به گواه ای که غیر اخریاری بودن محبت اظریه غالب در مفهوم محبت در اظلر
گرفره میشود و به عنوان اظریه پذیرفره شده شیوع یافره است .اما بلا ارائله شلواهدی از
آیات قرآن و روایات میتوان اظریه اخریاری بودن محبت را دیدگاه ملورد قبلول قلرآن و
حدیث داانت .امور اخریاری دارای ویژگی هایی هنرند که وجود یا عدم آن ها در یلک
فع یا حالت و یا اافعال اشان دهنده اخریاری یا غیراخریلاری بلودن آن فعل یلا حاللت
است .از جمله این ویژگی ها هدایت پذیری تعلق گرفرن مدح و ذم یا عقلاب و پلاداش
بر یک فع یا عکس العم است .با توجه به اینکه در آیات و روایات ویژگی های املور
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اخریاری به محبت تعلق گرفره است بایلد محبلت را بلا وجلود اینکله املری دروالی و
جوااحی به شمار میرود امری اخریاری به شلمار آوریلم .محبلت هلم امکلان هلدایت
پذیری دارد و هم در آیات و روایات به محبت مملدوح و محبلت ملذموم تقنلیم شلده
است .همچنین قرآن با اسرعمال واژه حب در صیغه هایی که اوعی طلب در معنای آن هلا
اهفره معنای اخریار را در محبت اشراب کرده اسلت .همچنلین اسلرعمال حلب در افعل
تفضی ایز خود شاهد دیگری بر وجود اخریار و اراده در محبت ااناای است .تفضی در
مقاینه دو گواه محبت اشان از آن دارد که مفهوم محبت مفهومی بنیل و قنری اینلت
و میتوان میان دو گواه از محبت یکی را بر دیگری ترجیح داد .ترجیح میلان دو املر بله
واسطه اراده و اخریار در اانان صورت میگیرد و این اشاندهنده آن اسلت کله مصلادیق
محبت در اانان اخریاریااد .اریجه کاربردی اخریاری بودن محبت این اسلت کله اانلان

باید بفهمد که چه چیزی ارزش محبتورزی دارد و چه چیلزی الدارد و ملالک محبلت
کردن چینت و چه چیزی مبدأ محبت است و محبت به او اصالت دارد و للذا مرعلقلات
محبت را ارزشیابی کند و به چیزی که شاینره محبتورزی است محبت بورزد و محبت
او در منیر این محبت اصی باشد .اانان بلا هلدایت الهلی و توجله بله عوامل محبلت
درمییابد که فقل خداواد شاینره محبت است لذا فقل به او و ایز به افلراد و چیزهلایی
که محبت به آاها در منیر محبت خداواد باشد باید محبت ورزید و هرکنی که بله مبلدأ
محبت ازدیکتر باشد شریفتر است و محبلت بله او شلرافت بیشلرری دارد و محبلت
اانان به او باید بیشرر از محبت به سلایر چیزهلا باشلد للذا پیلامبر اسلالم ص و اماملان
معصوم که ازدیکترین افراد به خداواد هنرند بعد از خداواد شاینرهترین افلراد بلرای

داراد لذا محبت یک امر تشکیکی و دارای مراتب است که با توجله بله ارزش محبلوب
رتبهبندی میشود .اریجه دیگر این بحث این است که میتوان از بعضلی از محبلتهلای
ااروا جلوگیری کرد و با جلوگیری از بعضی از مقدمات محبت(مااند ااس و ارتبا و)...
از تحقق آن پیشگیری امود و با شناخت فرآیند تحقق محبت یک کنررل اخالقی در ایلن
زمینه ایجاد کرد.
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حیدری تهران خوارزمی.
 )4199( _____________ .79تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل بیروت :دار
األضواء.
ه
عبداّلل ( )4199الفروق فی اللغة بیروت :دار االفاق الجدیدة.
 .74عنکرى حنن بن
 .77علم الهدى علی بن حنین ( )4005أمالی محقق  /مصحح :ابراهیم محمد ابوالفض  .قاهره:
دار الفکر العربی.
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 .79غزالی ابی حامد محمد بن محمد ( )4179احیاء علوم الدین تصحیح :صدقی محمد جمی
عطار .بیروت :دارالفکر.
 .71فارابی محمد بن محمد ( )4961فصول منتزعة تهران :مکربة الزهراء.
 .79فاض مقداد ( )4199ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین قم اارشارات کرابخااه آیت هاّلل
مرعشی.
 .76فخر رازى محمد بن عمر( )4179التفسیر الكبیر بیروت :دار إحیاء الرراث العربی.
 .72فراهیدى خلی بن أحمد ( )4190العین قم :اشر هجرت.
 .75فیومی احمد بن محمد ( )4141المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی قم:
موسنه دار الهجرة.
سال اهم ل شماره اول ل پیاپی  40ل پاییز و زمنران 4900
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 .70کبیر مدای سید علیخان بن احمد ( )4190ریاض السالكین فی شرح صحیفة سید
الساجدین قم :دفرر اارشارات اسالمی.
 .99فیضکاشاای مالمحنن ( )4959المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء قم :جامعه مدرسین.
 .94کلینی محمد بن یعقوب بن اسحاق ( )4192کافی تحقیق و تصحی ِح علی اکبر غفارى و
محمد آخوادى چاپ چهارم تهران :دارالکرب اإلسالمیة.
 .97منکویه ابی علی احمد بن محمد بن یعقوب ( )4176تهذیب االخالق و تطهیر األعراق
محقق عماد الهاللی بیجا :منشورات طلیعه النور.
 .99مصطفوى حنن ( )4199التحقیق فی کلمات القرآن الكریم بیروت قاهره لندن :دار
الکرب العلمیة مرکز اشر آثار عالمه مصطفوی.

 .91مصطفیمنرقمی فروزان (« )4904تبیین نظری محبت و دوستی در اندیشه اخالقی ابن
مسكویه» اشریه پژوهشهای فلنفی کالمی .پیاپی  94صفحات 454ل .791
 .99مصطفیمنرقمی فروزان و زهرا خزاعی (« )4904محبت فضیلت برتر در اندیشه اخالقی
توماس آکوئیناس» اشریه اخالق .شماره .406 – 424 9
 .96مطهری مرتضی ( )4965فلسفه اخالق صدرا.
 .92اراقی احمد ( )4926معراج السعاده قم :حوزه علمیه اسالمی.
 .95اراقی محمد مهدی ( )4926جامع السعادات قم :دارالرفنیر.
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