واکاوی نقش حمبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث
با رویکردی بر نظرات آیت اهلل جوادی آملی
نیا

سیدمحمدرضا حسینی
فاطمه افراسیابی

چکیده
عبودیت به معنای اظهار آخرین درجه خضوع در برابر معبود است و اهمیت آن ناظر به ارتباط بـدون
واسطه ارزشهای اخالقی در تعامل بنده با خداست و تأکید بر آن به جهت پیونـد ارزشـهای اخالقـی
اسالم با رابطه انسان با خداوند ضرورت دارد.این مسئله معلول عوامل فروانـی ،از جملـه محبـت بـه
خداوند است .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش محبت به خدا بر عبودیت بـه رو

توصـیفی-

تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای – نرم افزاری و استناد به آیات قرآن و روایات معصومان :و
همچنین با تأکید بر نظرات آیت هلال جوادی آملی به ایـن نتـایج دسـت یافتـه اسـت کـه محبـت بـه
خداوند ،جز با خالی کردن دل از محبت غیر حق ،دسـت یـافتنی نیسـت و بـه عنـوان نقطـه شـروع
میتواند منشأ تحرک در انسان باشد ،تحرکی که سبک زندگی را در جهت مسیر الهی قرار میدهـد و
فرد را به هدفی که خداوند برای خلقتش منظور کرده؛ اعلیترین درجه عبودیت میرسـاند .در پرتـو
این فضیلت دستاوردهایی چون رسـیدن بـه هـدف عـالی خلقـت ،اخـالص ،شـکر گـزاری ،نفـی
معبودهای غیر حق ،اطاعت محض و واگااشتن همه امور به خداوند حاصل میشود.
کلیدواژهها :محبت ،محبت به خدا ،عبودیت ،عبادت ،آیت هلال جوادی آملی.
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 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه ایالم.
مقاله علمی پژوهشی (تاریخ دریافت۱۴۳۳/۳۵/۱۴ :؛ تاریخ پایر

.)۱۴۳۳/۱۳/۳۹

مقدمه

پایه و اساس عبودیت در فرهنگ اسالم محبت است که در قرآن از آن به « ُحب» یاد شده
است .خداوند متعال در آیه ۱۶۷سوره بقره یکی از امتیازات ویژه هر فرد مـومن را «أشـد
أشد ُحبلاً هلل» 1از این رو محبت به خداوند در فرهنگ
الحب» بودن میداند« :والاین آمنوا ُّ
اسالم و معارف اهل بیت :از جایگاه بسیار با ارزشی برخوردار بوده و بـا آمـوزههـای
خود ،شکل متعالی از اخالق را به تصویر کشیده است .یکـی از عرصـههـای مهـم علـم
اخالق ،بر اساس ارتباط با خداوند ،عبودیت یا اخالق بندگی (الهـی) اسـت .تأکیـد بـر
رابطه انسان با خداوند ،از آن جهت ارزشمند است که همه ارز های اخالقـی در نظـام
اخالقی اسالم ،به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با خداوند متعال پیوند خورده انـد .ارز
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

عبودیت ناظر به ارتباط بدون واسطه ارزشهای اخالقی در تعامل بنده با خداست ،که بـه

در انتخاب معبود واقعی ،دچار گمراهی شـده اسـت ،دارای اهمیـت دو چنـدان اسـت.

۶

الجن َو ْاال َنس ِإ َّال ل ِیَ ْعبُ ُدون»2؛ هـدف
خداوند متعال در آیه  ۷۶سوره ذاریات « َو َما َخلَق ُ
ْت َّ

طور غیر مستقیم همگی برآمده از روح عبودیت و بندگی در برابر خدای متعال است .در
حقیقت همه رفتارهای انسان در همه عرصههای زندگی ،فـردی و اجتمـاعی برآمـده از
تمرین بندگی و تعمیق عبودیت است .از این رو پرداختن به نقش محبت به خداوند بـر
عبودیت در زندگی امروزه که بشریت به علت اشتغال به امور ظاهری و خطای در تطبیق

از خلقت انس و جن را عبادت میداند ،عبودیتی که ثمره عبادت و محبـت بـه خداونـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آنان که ایمان آوردهاند ،محبت و عشقشان به خدا بیشتر و قوىتر است.
 .2و جن و انس را جز براى اینکه مرا بپرستند نیافریدیم

است .آیت هلال جوادی آملی معتقدند :البته نه به این معنا که کمال فقط در عبـادت باشـد؛
بلکه فقط عبادت خدا هدف است ،تـا غیـر او را نپرسـتند (جـوادی آملـی۱۰۷۹ ،الـف:
 )۰۶۷/۷و توجه خود را از معبودهای دیگر بپوشـانند و در تمـام مشـکالت و مصـایب
زندگی ،فقط به خدا پناه ببرند .اما کسی که معرفت پیدا کند و از بین تمام معبودها ،معبود

با بریدن از عالیق دنیوی و غیر الهی ،محبت آنها را نیز از دل بیـرون مـیکنـد و بـا تمـام
وجود فقط به خداوند عشق میورزد (فیض کاشانی )۷۹/۹ :۱۰۵۷-۱۰۵۰ ،پس میتـوان
گفت عبودیتی که در نتیجه محبت به خدا حاصل میشود ،منجـر بـه کامـل تـرین نـوع
عبادت میشود .بدون شک پیمودن این مسیر منجر به کسب قابلیت ها و دسـتاوردهایی
چون :اخالص ،شکر گزاری ،نفی معبودهای غیر حق و ...خواهد شد.
پیشینه

 .1معناشناسی عبودیت در قرآن؛ از آقای اصغر هادی ،آموزههای قرآنی ،پائیز و زمستان
 ،۱۰۷۱شماره  ،۱۶علمی -پژوهشی؛ به معناشناسی واژه عبودیت در قرآن در چهار گام
میپردازد و با ارائه تعریف معناشناسانه عبودیت و تبیین جهان بینی آن از دیدگاه قرآن ،به
مقایسه مفهوم عبودیت در قرآن با مفهوم عبودیت در پیش از اسالم ،روایات و
مصطلحات دانشمندان اسالمی میپردازد.
 .۱عبودیت و بندگی در آیات؛ از آقای عبدالکریم عابدینی ،مطالعات تفسـیری ،پـائیز
 ،۱۰۹۷شماره۰؛ با معرفی عبادت به عنوان هدف آفرینش انسان و بعثت پیامبران الهی ،آن
را تنها راه رشد و کمال انسان میداند و در ادامه به معرفی برخی از آثار و برکات عبـادت

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

حقیقی را برگزیند ،به واسطه این شناخت قوی ،معرفت خدا بر دلش گستر

مییابـد و

۵

چون :تقوا ،آرامش ،آزادگی ،دستیابی به مقام یقین ،درامان ماندن از وسوسههای شیطان و
تجلی ثمراتش به صورت ملکات فاضله اخالقی میپردازد.
 .۰جلوههایی دیگر از محبت به خداوند ()۱؛ از آقای محمدتقی مصباح یزدی ،مجله
معرفت ،فروردین  ،۱۰۷۱شماره ،۱۹۴علمی -ترویجی؛ با بحث از محبت بـه خداونـد و
آثار و لوازم آن ،معتقد است که دوسـتان خداونـد در مشـکالت زنـدگی در جسـتجوی
محبوب حقیقی و کسب رضایت او هستند ،آه و ناله آنها گاه ناشی از گرفتـاری و گـاهی
ناشی از شادمانی بندگان خال

از شوق دیدار محبوب است.

در پژوهشهای صورت گرفته ،به معناشناسی عبودیت در قرآن و مقایسه مفهوم آن با
دوران قبل از اسالم ،یا معرفی عبادت و ارائه آثار و برکات آن در آیات قرآن و روایـات و
یا جلوههایی از محبت به خدا را به طور کلی و مستقل مطرح میکنند ،اما در مورد نقـش
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۹

محبت به خداوند در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با تاکید بر نظـر دانشـمندان بـزر
علم اخالق مانند :آیت هلال جوادی آملی تاکنون پژوهش مشابه و مستقلی صورت نگرفته
است.
 .2مفاهیم
محبّت

محبت از ریشه « ُحب» متضاد بغض و در لغت به معنای :مهر ،دوستی ،مـودت ،دوسـت
داشتن (ابن منظور۱۷۹/۱ :۱۴۱۴ ،؛ فیومی۱۱۵/۱ :۱۴۱۴ ،؛ ابـن سـیره ،بـی تـا)۷۴۱/۱ :؛
ب» و «حبـه» بـه معنـای دانـه
عشق و دلدادگی (جوهری« )۱۳۷/۱ :۱۴۳۴ ،حب» از « َحبَ َ
گرفته شده است؛ چون محبوب در تخم و دانه مرکزی قلب محب رخنه میکند که از آن
به سودای دل یاد میشـود (جـوادی آملـی۷۹/۵ :۱۰۷۴ ،؛ همـان )۱۶۹/۹ :۱۰۹۹ ،اصـل

واحدی در ریشه (حب) به معنای :وداد و میل شدید است (مصطفوی )۱۵۰/۱ :۱۴۰۳ ،و
محب و محبوب ،که نوعی جـاب شـدن
در اصطالح نیز به معنای :ارتباط وجودی بین
ل
آگاهانه و ویژه بین انسان و کمال اوسـت (طباطبـایی )۱۱۴/۱ :۱۰۵۴ ،محبـت خواسـتن
نفس است و چیزی است که با آن نیروی برقراری اجتماع به نهایت مـیرسـد و حالـت

 )۱۶۱ :۱۳۳۱میل طبع به شیم لات بخش که بدون درک و شناخت محقـق نمـی شـود
(غزالی )۱۵۰/۴ :۱۴۱۰ ،بنابراین محبت به معنای :مهر ،دوستی ،مودت ،ود و میل شـدید
و در مقابل «بغض» قرار دارد.
عبودیت

از ریشه «عبد» و در لغت به معنای :فروتنی و خاکساری (ابـن منظـور ،همـان )۱۵۱/۰:؛
اظهار تالل (راغب اصفهانی )۷۴۱ :۱۰۹۵،اطاعت و فرمـانبرداری (فیروزآبـادی:۱۴۱۱ ،
 )۷۱۶/۱خضوع و تالل (جوهری ،همـان  )۱۷۵/۱ :تـالل بـا تقـدیس (قرشـی: ۱۰۳۵ ،
 )۱۷۵/۴و در اصطالح به دو شکل عبودیت عامه؛ یعنی خضوع و انفصال وجودی همـه
عالم در برابر مبدأ وجود و عبودیت خاصه؛ یعنی خضوع و انقیاد در صـراط هـدایت بـه
سوی توحید است( .طباطبایی )۶۱۵/۱ :۱۰۵۴ ،اظهـار آخـرین درجـه خضـوع در برابـر
معبود است (مکارم شیرازی )۷۷۰/۴ :۱۰۹۱ ،و در این تحقیق معنای اصالحی عبودیـت؛
عبودیت خاصه مد نظر میباشد.
.1اقسام محبت به خداوند

محبت به خدا به عنوان برترین اقسام محبت ،در بین بندگان خداوند ،فقـط شـامل اهـل
معرفت میشود .این نوع از محبت در حقیقت ثمره برداشته شدن موانع غفلـت از قلـب

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

نفس به چیزی است که به آن جاب شده است و علت اجتمـاع اشـیام اسـت (جهـامی،

۷

آدمی و فراهم شدن زمینه نزدیکی به خداوند است .بزرگان اخالق این نوع محبت را بـه
سه شکل :فطری ،اکتسابی و موهبتی قابل دستیابی میدانند (نراقی)۷۵۳-۷۷۳ :۱۰۹۶،
الف) محبت فطری

ِ
ِ
الناس َعل ََیها1؛ (روم » )۰۳ /خداشناسـی ،دیـن و
طرت هلال التی فَطَ َر َ
با استناد به آیه «ف َ
آئین که سرچشمه محبت به خداست ،به طور کلی و در تمام ابعاد یک امر فطری است و
محبت به خداوند به صورت خال

در درون جان آدمی وجود دارد ،هر چند بسیاری از

مردم بر اثر عدم رشد کافی قادر به درک این واقعیت نباشند.
پیروى کردن از دین به آنچه «فطرت خدا» ما را بـه آن راهنمـایی مـیکنـد ،شـناخته
میشود؛ زیرا خداوند موجودات را به نحوى آفریده و ترکیب و صورت بندى نموده کـه
حی و قیوم و قدیم و یگانهاى که به هیچ چیز شبیه نبوده و
بر وجود صانعی توانا و دانا و ل
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۳

چیزى همانند او نیست ،داللت دارد( .طبرسی ،بی تا )۱۱۶/۱۷ :در حقیقت تمامی انـواع
مخلوقات به سوى سعادت خود و آن هدفی که ایدهآل آنهاست هدایت فطرى شدهانـد و
طورى خلق شده و به جهازى مجهز گشتهاند که بـا آن غایـت و هـدف مناسـب اسـت
(طباطبایی )۱۶۵/۱۶ :۱۰۵۴،پروردگار در نیروى ادراکی روح بشر خداشناسی را به طـور

نهفته نهاده است (حسینی همـدانی )۴۱۷/۱۱ :۱۴۳۴ ،و از نخستین روزى کـه انسـان
قدم به عالم هستی میگاارد ایـن نـور الهـی در درون جـان او شـعلهور اسـت.
(مکارم شیرازی )۷۰۰/۰ :۱۰۹۱ ،یعنی :دین از لحاظ عقیده ،قانون و اخالق با فطرت
و مصالح مردم همخوانی دارد و خداوند حکمی را براى بندگانش وضع نکرده است کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برسرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است با .

با مصلحت فرد یا جامعه متفاوت باشد (مغنیه)۱۰۶/۶ :۱۰۵۹ ،
از جمله روایاتی هم که به فطری بودن خداجویی انسان تصریح دارد ،روایت مشهور
ی
ِ
طـر ِه یُهودانَـ ُه َو یُنَصـرانَ ُه َو
نبوی 6است که میفرمایند« :کُـ ُّ
ل مولـود یُول ُ
َـد َعلـی الف َ
جسانَ ُه (مجلسی ،همان ،ج ،۰ص)۱۹۱؛ هر مولودی بر فطرت (توحید) زاده میشود و
یُ َم ل
حضرت علی 7نیز در خطبه اول نهج البالغه میفرمایند« :فَبَ َع َ ِ ِ
ـر إلَـی ِهم
ث فیهم َو َواتَ َ
ِ
ِِ ِ
طرت ِ ِه ( ...دشتی ،۱۰۵۷،ص)۹۰؛ خداوند پیامبران را پی در پـی
ُ
أنبیائه ،لیَ
ستأدوهم میثاقَ ف َ
در میان مردم و برای هدایت آنان مبعوث کرد تا وفـاداری بـه پیمـان فطـرت را از آنـان
بازجویند ».بنابراین هیچ دلی نیست که از لمعه محبت در آن نوری نباشد و از نشئه آن در
او شوری نباشد .پس بیشترین قسم محبت ،از نوع فطری و طبیعـی اسـت و بـه اختیـار
آدمی نیست ،لاا نیاز به کسب و تحصیل ندارد مانند :محبـت علـت و معلـول و محبـت
صانع و مصنوع( .نراقی )۷۵۳ :۱۰۹۶،بنابراین همه اشیام و پدیـدههـای عـالم همـراه بـا
تسبیح گویی پروردگار به او محبت تکـوینی دارنـد (جـوادی آملـی )۰۳۵/۹ :۱۰۹۹ ،در
حقیقت فطرت حق پویی و حق شناسی و حق خواهی ،نحـوه هسـتی و هویـت انسـان
است و هیچ انسانی بدون چنین فطرتی خلق نشده و نمی شـود (جـوادی آملـی:۱۰۹۴ ،
 )۷۷یعنی همان طور که اصل دین محبوب انسان است ،خداوند سبحان نیز که اعتقاد بـه
توحید او در رأس دین است ،محبوب انسان است و هر چه ذاتـاً محبـوب انسـان باشـد
فطرت نیز به او گرایش دارد (جوادی آملی۱۰۷۹ ،د )۱۹ :بنابراین طبق آیـات قـرآن (۰۳
روم ۶۱- ۶۳ ،یس و ۱۵۱أعراف) و روایات وارده هسته اولیه محبت به حق در روح نوع
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۱۱

انسان ،به شکل فطری و تکوینی به ودیعه نهاده شـده اسـت و هـر انسـانی خواسـته یـا
ناخواسته از این محبت الهی بی بهره نبوده و جرعه ای از آن را چشـیده اسـت .آیـت هلال
جوادی آملی معتقدند که اصل وجود خدا فطری انسان است ،اما عده ای در پاسخ به نیاز
فطرت خویش ،بتهایی از سنگ و چوب میتراشند و آن را شریک خدا قرار میدهند و
آنها را عبادت میکنند و از آنها حاجت میخواهند ،در نتیجه اگر هم بـه بـتهـای خـود
بسنده نکنند ،خدا را در ردیف سایر بت ها قرار میدهند و برای او وجـودی نظیـر آلهـه
خود معتقد میشوند.
ب) محبت اکتسابی

دستیابی به محبت خداوند و درک فضیلت این رابطه بر مبنای اختیار هر یک از افـراد
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

نهاد شده است؛ زیرا انسانها با تبعیت از دستورات پیـامبران و معصـومان :مـیتواننـد

معرفت نیز بر مواظبت بر طاعات و عبادت و ابتهال به درگاه خداوند و پی بردن به وجود
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خداوند از طریق مصنوعات وابسته است ،که تحصیل این محبت و معرفـت بـرای همـه

محبت به خدا را به شکل عملی اثبات کنند و از برنامه مکتب توحیدی پیروی کنند و بـه
موازات آن به مقامی از مقامهای انسانیت و فضایل نائل آیند .برخـی از دانشـمندان علـم
اخالق معتقدند که :تحصیل محبت به اختیار و کسب نادر است مانند :محبت به احسـان
و انعام ،که به معرفت خدا و تقویـت آن و مسـل لط سـاختن آن بـر خزانـه دل و تحصـیل

کس مقدور است و نرسیدن بعضی افهام بـه آن بـه جهـت کوتـاهی در تفک لـر و تـدبلر و
اشتغال به شهوات دنیا و لاات نفسانیه اسـت (نراقـی )۷۷۳-۷۷۱ :۱۰۹۶ ،لـاا ایـن نـوع
محبت بر اساس اختیار آدمی کسب میشود ،یعنی هر کس باید بتواند با مهـار نفـس بـر

قوای علمی و عملی خود چیره شود؛ در استدالل ،حس و خیال و وهم را تحـت سـیطره
ی عقل نظری دربیاورد و در عمل نیز قوای شهوت و غضب را مهار و تحت نفوذ عقـل
عملی درآورد تا زمینه دستیابی به محبت الهی برایش فراهم شود و بتواند از آثار و برکات
آن در زندگی بهره مند شود.

خداوند متعال عقل موهبتی را به عنوان عطیه ای برای شناخت حق از باطل به انسـان
اعطام میکند ،همان عطیه ای که انسان را از سایر موجودات متمایز میکند .برخـورداری
انسان از عقل موهبتی و معرفت قلبی ،او را از حالت تحیر خارج میکند ،اگـر چـه بهـره
انسانها از این موهبت عالی یکسان نیست ،لاا هر کس با استفاده از همان بهره ای کـه از
عقل برده است ،قادر است سعادت خویش را بازشناسد و در حقیقت ظرفیت الزم برای
دوستی با خالق را پیدا کند .بنابراین عنایت حق تعالی شامل حال آنها میشود و قلبشان را
لبریز از محبت خویش مینماید .محبت موهبتی به خداوند در اصل ثمره عقل موهبتی و
عنایت ویژه خداوند متعال است .در کالم بزرگان علم اخالق ،هیچ لات و محبتی نیست
که از ثمره نعمت او نباشد و هیچ احسانی نیست که از خوان احسان و عطیله او نباشد این
الطاف و کرامات الهیه مخصوص بندگان محبوب خداست (نراقی ،همان :ص)۷۵۱
آیت هلال جوادی آملی معتقدند که :محبت به ذات اقدس الهی ،هرگز در دسترس همه
محبان نیست؛ زیرا انسان تا محبوب حق نباشد ،محب حـق نخواهـد شـد .کسـانی ذاتـاً
محبوب و بالتبع محب ذات حقند که هیچ دنس و خبثی در مبادی طبیعی و مثالی و عقلی
وجود آنان راه نیافته باشد ،بنابراین ذاتشان متعلق محبت الهی قرار میگیرد و بدون هـیچ
تردیدی مصداق تام این نزاهت و طهارت ،انسانهای کامل و امامان معصـوم :هسـتند.
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ج) محبت موهبتی
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(جوادی آملی )۱۱۱/۵ :۱۰۷۴ ،بنابراین عنایت ویژه خداوند منحصر به کسانی است کـه
در طریق معرفت به درجه کمال رسیده اند .در نهایت اینکه محبت ریشه بسیاری از عمل
ها و عکس العملهای انسان به شمار میرود و اگر این محبت نسبت به خداونـد باشـد
زندگی و همه چیز او را در مسیر و جهت خدایی قرار میدهد.
 .3نقش محبت به خداوند در عبودیت

محبت به خداوند نقطه شروع تحولی عظیم در درون انسان میباشـد کـه مبـدأ تحمـل،
قدرت ،شهامت و جسارت فوق العاده ای است و او را برای هر گونه خطر پایری مهیـا
میکند .بدون تردید این نوع دلبستگی عامل به وجود آمدن قابلیتها و منشأ هر گونه تحول
در درون انسان میباشد.محبت ورزیدن به خداوند و محبوب او شدن در این دنیـا ،کـار
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳
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چندان آسانی به نظر نمی رسد ،اما خداوند متعال از سر لطف و مرحمت خود وسایلی را
در اختیار انسان قرار داده است تا بتواند از طریق آنها محبت خود را بـه خداونـد اثبـات
کند .از جمله این وسایل تبعیت از خداوند و معصومان :است.
ِ
ال ،فَـأت لبَ ُعون ِی1؛ (آل عمـران »)۰۱/از ایـن رو
لاا با استناد به آیه «قُل إن کُنتُم تُحبُـونَ َ َ
محبت به خداوند به معنای خواستن او در مقام اطاعت و با اطاعت است (طبرسی ،بی تا:
 )۰۵/۴در حقیقت ،هر ادعایی در عمل اثبات میشود؛ از ایـن رو پیـروى از پیـامبر6

نشانهى عشـق بـه خداسـت ،پـس الزمـه دوسـت داشـتن خداونـد ،پیـروی از سـنت
رسول 6است (رضایی اصـفهانی )۹۱/۰: ۱۰۹۵ ،دوسـتداری و پیـروی بـا یکـدیگر
دادوستد دارند ،کمینه محبت دستمایه پیروی اسـت و کمینـه پیـروی نیـز مایـه فزونـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اگر خدا را دوست دارید ،پس مرا پیروى کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.

مهرورزی است و این هماهنگی ناگسستنی پشتوانه روایاتی اسـت کـه همـه دیـن را بـا
الحب (کافی»)۵۷/۹ :۱۴۳۵،
لدین َإال ُ
محبت برابر میدانند «هل ا ُ
اگر به کسی مهر بورزی ،ولی اوصافش را نداشـته باشـی ،بـا او نیسـتی؛ دوسـتداری
بدون پیروی نیست ،بلکه فقط احساس و آرزوست و همراهی دنیایی و آخرتی را در پی

(جوادی آملی )۱۱۱/۵ :۱۰۷۴ ،چون امتثال دستورات الهی ،فرآورده محبت از یک سـو و
کاشف آن از سوی دیگر و بستر افزایش آن از سوی سـوم اسـت ،بنـابراین بـدون شـک
عنصر محوری دین ،مهرورزی است و از آنجا که نصب و ن

امام معصوم :به دست

پیامبر 6و به فرمان خداست ،پیروی از پیامبر از مودت خاندان او جداشدنی نیسـت؛
زیرا آن حضرت همه را به دوستی و والیت پایری آنان فراخوانده است (جوادی آملی و
صفایی )۱۳۱/۵ :۱۰۷۴ ،آیت هلال جوادی آملی معتقدند که :انسان برای پیمودن راه محبت
راهنما میخواهد و رسالت پیامبر 6به عنوان راهنمای بشریت این است که به مـردم
بگوید که اگر دوستدار خدائید از من پیروی کنیـد تـا محبـوب شـوید (جـوادی آملـی،
 )۰۷/۱۴:۱۰۹۷بنابراین اگر کسی بخواهد محبوب خدا شود ،باید نخست محب او شـود
و محب راستین کسی است که در همه کارها حبیب هلال را اسوه خویش قرار دهد ،یعنـی
انسان در پرتو عنایت ویژه خداوند با پیروی از حبیب هلال از مرحله محب بودن به مرحله
محبوب شدن میرسد .چنین انسانی قهراً در محور محبت الهی عبادت میکند ،نه خوفـاً
من النار یا شوقاً إلی الجنه( .جوادی آملی ،همان )۷۱/۱۰ :لاا خداوند برای هر کسـی بـه
اندازه معرفت او محبوب حقیقی است (جوادی آملی ،همان )۷۶ :ایشان معتقدند کـه بـر
اساس نظم طبیعی عبد سالک نخست باید محب خدا شود ،سـپس محبـوب او .مومنـان
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ندارد ،بنابراین با وجود محبت ،انسان به میل محبوب رفتار میکند ،نـه رضـای خـویش
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راستین به خداوند ،به اندازه معرفت عقلی و قلبی شان خدا را دوسـت دارنـد و قلبشـان
ال لِر ُج ی
ه
ـل مِـن
لبریز از محبت خداست؛ زیرا با تمسک به آیه  ۴سوره احزاب «ما َج َعـل ل ُ َ

قَلبَ ِ
ین فِی َجوف ِ ِه1؛ (احزاب »)۴ /به همین دلیل یـاوران دیـن الهـی ،فقـط خـدا را طلـب
میکنند و قلبشان از محبت الهی لبریز است.
ِ
ِ ِ
ِ
ب إلیـه مـن
أح َّ
پیامبر 6میفرماید« :ال یُوم ُن عبد حتی اکون إلیه من نَفسه َو أهلی َ

ِ
ب إلیه مِن ع ِ َترتی َو ذاتِی أحب إالیه مِن ذاته (مجلسی ،همان)۱۱۱/۱۵ :؛
أح َّ
أهله و ع َترتی َ
ایمان کسی کامل نمی شود ،مگر اینکه مرا بیش از خودم و عترتم را بیشتر از خانواده ا
النبـی
ال أحب النبی و َمن أحـب
دوست بدارد »...امام علی 7نیز میفرمایندَ « :من
ل
أحب هل َ
ل
ِ
أحبنَا َو من أحبنا أحب شیعتنا و نحـن َو شـیعتنا مِـن طینَـ حه ِ
الجنَـه
واح َ
َحـن فـی َ
ـد حه َو ن ُ
َُ
ُ
َّ َ ُ
ُّ
ُ َ
(مجلسی ،همان)۱۷۹/۰۷ :؛ هر کس خدا را دوست بدارد ،نبی 6را دوسـت داشـته و
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳
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هر کس نبی 6را دوست بدارد ،ما را دوست داشته و هر کـس مـا را دوسـت بـدارد
شیعیان ما را دوست داشته ،ما و شیعیان ما از یک سرشت واحدیم در حالی که در بهشت
هستیم.
بنابراین از محبت انسان به خداوند در آیات ( ۷۴مائده۰۱ ،و  ۰۰آل عمران ۱۶۷ ،بقره
و ۱۴توبه) به عنوان امری ارزشمند یاد شده است ،که هم امری ممکن و شـدنی اسـت و
هم تحصیل آن بسیار ضروری است .تکامل این نوع محبت در این است که به تدریج دل
از هرچه غیر خداست کنده شود و محبت فقط به خداوند تعلق بگیرد ،که همـان معنـای
عبودیت و آخرین درجه خضوع در برابر معبود است؛ زیرا طبـق نظـر آیـت هلال جـوادی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1خدا براى هیچ مردى در درونش دو قلب قرار نداده.

آملی اگر دل از دوستی به خداوند لبریز نباشد ،محبت غیـر خـدا جـای خـالی آن را پـر
میکند و مهر ورزیهای التقاطی و اختالطی انسان را دچار شرک در محبت میکند که با
مهرورزی خالصانه به خدا سازگار نیست.بنابراین رسیدن به مقـام عبودیـت بـا افـزایش
معرفت و محبت الهی و فهم عمیق کماالت بی نهایت خداوند قابل دستیابی اسـت ،کـه

همگی عامل تحرک و حیات انسان هستند ،لاا در این قسمت به معرفـی برخـی از آنهـا
پرداخته میشود.
الف) دستیابی به هدف عالی خلقت

از آنجا که عبودیت ثمره عبادت اسـت و مقدمـه عبودیـت نیـز محبـت و ارادت بـه
خداوند متعال است ،پرداختن به آن به عنوان یکی از مهمترین سواالت مطرح شده بـرای
همه انسانها در مورد هدف خلقت ضرورت دارد .لاا خداوند متعـال مـیفرمایـدَ « :و َمـا

الجن َو ْاال َنس ِإ َّال ل ِیَ ْعبُ ُدون( 1ذاریات »)۷۶/از این رو هـدف از خلقـت انـس و
َخلَق ُ
ْت َّ
جن را عبادت میدانند .برخی از مفسران معتقدند که خداوند بـا دادن قـدرت ،وسـیله و
برداشتن موانع از سر راه مکل لفان به آنان دسـتور داده کـه او را پرسـتش کننـد (طبرسـی،
همان )۰۰۱/۱۰ :و اگر براى عبادت غرضی از قبیل معرفت در کار باشد ،معرفتـی کـه از
راه عبادت و خلوص در آن حاصل میشود حقیقت غرض أقصی و باالتر است و عبادت
غرض متوسط است (طباطبایی ،همان )۷۹۳/۱۹ :بنابراین هدف اصلی از خلقت و اعـزام
رسول به سوی اجتماع بشری ،کنار نهادن خودخواهی ،احساس مسئولیت ،پی بـردن بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1و جن و انس را جز براى اینکه مرا بپرستند نیافریدیم.

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

عالوه بر یاری انسان در این مسیر ،منجر به بروز دستاوردهایی در این زمینه میشود کـه

۱۵

نعمتهای خداوند و قیام به آنها در مقام عبودیت است .پس انسان بایـد طبـق اعتقـاد بـه
اصول توحید و ارکان آن ،به وظایف الهی ملتزم گردد و شعار خود را ایمان و انقیاد قـرار
دهد و رابطه خود را با آفریدگار محکم نماید و به فضائل انسانی نائل گردد ،تـا شایسـته
رحمت و فضل پروردگار شود (حسینی همـدانی ،همـان )۴۹۳/۱۷ :عبودیـت کامـل آن
است که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال مطلق نیندیشد ،جز در راه او گام بر نـدارد
و هر چه غیر اوست فرامو

کند ،حتی خویشتن را! و این است هدف نهـائی آفـرینش

بشر که خدا براى وصول به آن میدان آزمایشی فراهم ساخته و علم و آگـاهی بـه انسـان
داده ،که در نهایت غرق شدن در اقیانوس «رحمـت» اوسـت( .مکـارم شـیرازی:۱۰۹۱ ،
)۷۷۰/۴
اما به این معنا نیست که کمـال انسـان فقـط در عبـادت اسـت و در معرفـت ،علـم،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳
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حکمت ،اختراع و ابتکار او نیست ،بلکه میگوید :فقط عبادت خدا هدف است ،که غیـر
او را نپرستند (جوادی آملی )۶۷ :۱۰۹۵ ،چون اگر هدف خلقت را در عبـادت و بنـدگی
محصور کنیم ،ممکن است در برخی از افراد نا آشنا با حقیقت اسالم ،این پندار باطل بـه
وجود آید که اسالم مظهر بردگی و اومانیسم مظهر آزادی است (همـان ۱۰۷۹ ،ب)۱۷۹ :
لاا وقتی هدف موحد شدن است ،سایر کارها وسیله خواهـد بـود (همـان ۱۰۷۹ ،الـف:
 )۱۰۵عبادت هدف و غایت خلقت است ،اما هدف متوسط؛ زیرا هدف نهایی این اسـت
که انسان از پل عبادت به مقصد یقین برسد و عصاره سـالها عبـادت را در ظـرف یقـین
ک َحتلی یأتیَک الیَقین؛ حجر :آیه  »۷۷بنابراین اگـر
بریزد و آرام و قرار پیدا کند« َو أعبُد َرب ل َ
کسی به آن رسید به هدف عبادت و در نتیجه هدف عالی خلقت رسیده اسـت (جـوادی
آملی)۷۴/۵ :۱۰۷۴ ،

آیت هلال جوادی آملی معتقدند که :هدف عقالی عالم از کاری که میکنند ،رسیدن به
کمالی است که فاقد آن هستند ،اما در مورد خداوند حکیم ،حکمتش اقتضا میکند (آیات
۱۱۷مومنون و ۱۶انبیام) که لغو و بیهودگی در کار نباشد ،از طرفی خدای سـبحان کمـال
مطلق و غنی محض است؛ کمالی وجود ندارد که فاقد آن باشد و بخواهد با فعلی بـه آن

گفت :به دنبال هدفی است؛ زیرا غنی محض است و نه میتـوان گفـت :در کـار

بـی

هدف است؛ چون حکیم است .بنابراین مطلق هدف در کار خداوند منتفـی نیسـت ،امـا
هدف خارج از ذات خدا و تامین کننده نیاز ذات در افعال الهـی وجـود نـدارد .بنـابراین
هدفهای عقال نی که در کارهای خدا مشاهده میشود ،هدف فعل اوست نه هدف فاعل.
پس به عبودیت رسیدن انس و جن و عبادت آنها هدف خلقت است نه خالق؛ هدفی که
به خود مخلوقات برگردد و مایه کمال آنها باشد .لاا هدف خداوند این اسـت کـه خلـق
فقط عبد خدا باشد و این هدف ،همان امری اسـت کـه صـاحب غـرض بـه وسـیله آن
استکمال میکند و حاجت بندگان را برمی آورد .بنابراین اگر مخلوقی به مرحله عبودیت
رسید ،کار خدا نیز به هدف رسیده است ،البته اگر هم نرسد ذات اقـدس خـدا ضـرر یـا
نفعی نمی بیند؛ زیرا چنین فرضی درباره ذاتی که خـود هـدف محـض اسـت نادرسـت
است .از طرفی چون خلقت لحظه به لحظه است ،عبودیت نیز که غایـت خلقـت اسـت
باید لحظه به لحظه باشد و یکبار کفایت نمی کند .بنابراین آفرینش انسـان و جـن فقـط
برای عبادت است و اگر آنها کار غیر عبادی انجام دهند ،در آن زمان از هدف خلقت دور
شده اند ،پس باید تمام کارهای انسان محب صبغه عبادی داشته باشد و حتی مباح را هم
را در راستای خدمت اجتماعی و احسان و ایثار قرار دهد و فقط در این صورت است که

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

برسد؛ چون غنای محض و کمال مطلق با فقر و نیاز جمع نمی شود .بنابراین نه میتـوان

۱۷

انسان محب میتواند به هدف واالی خلقت خود برسد.
ب) اخالص

از مهمترین ثمرات محبت به خداوند ،رسیدن به درجه اخالص در عبودیت و بندگی
ـع هلال
است .خداوند متعال در معرفی بندگان ویژه خود میفرمایدَ « :و ال لای ِ َن َال یَ ُ
ـدعونَ َم َ
إلهاً آخر( 1فرقان »)۶۹/خداوند شرك در عبادت را از بندگان رحمان نفی میکند و شـرك
َ
در عبادت این است که کسی هم خدا را عبادت کند و هم غیر خدا را ،اشاره به این است
که هر چند مشرکان تنها غیر خدا را میپرستند ،ولی پرستش شده واقعی آنان نیز بـه هـر
حال خداست ،چون پرستش خدا مسالهاى است فطرى ،چیزى که هست مشرکین راه را
گم کردهاند ،پس ،توجه به سوى غیر خدا توجه به خدا و غیر خدا اسـت ،هـر چنـد کـه
نامی از خدا به میان نیاورند( .طباطبایی ،همان )۰۰۰/۱۷ :از جمله خصوصیات اهل ایمان
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آن است که در باره ساحت پروردگار چه صفات ذات واجب و چه در باره صفات فعـل
و آثار او شریك قرار نداده و در هیچ یك از مراحل خلقت و یا تدبیر پارهاى از امور نظام
جهان مخلوق را شریك پروردگار نپنداشته و بر حسب عقیده و عمـل و بـه تمـام معنـا
ساحت کبریائی را مدح گفته و «وحده ال شـریك لـه» را معرفـی مـینماینـد( .حسـینی
همدانی ،همان )۴۷۵/۱۱ :بنابراین بهترین بندگان خدا ،کسانی هستند که با وجـود خـدا،
غیر خدا را نمی پرستند.
ی
ِ
ِ
ـع هلال
امام صادق 7میفرمایند« :ما َ
ال َعلی َعبد أج َّل من أن ال یَکونُ فی قَلبِـه َم َ
أنع َم هل ُ
غ َُیره (مجلسی ،همان۱۱۱/۵۳ :و)۱۴۷؛ خداوند به بنده نعمتی باالتر از این کـه در قلـبش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1و آنان هستند که با خداى یکتا کسی را شریك نمیخوانند.

غیر از خدا شخ دیگری را وارد نسازد ،نداده است .همچنین امام باقر 7مـیفرماینـد:
ن الخلق کُلَّهم إلیـه فَحینئ ِ ی
ِ ِ
ِ
ـا یَقُـو ُل هـاا
َ
بادت ِ ِه َحتی یَنقَط ِ َع َع ِ َ
الع ُ
بد عابداً هلل َح َق ع َ
«ال یَکونَ َ
خال ِ ح لِی فَیَقبَلُ ُه بِک ََرم ِ ِه (مجلسی ،همان)۱۱۱/۶۵ :؛ هرگز بنده عابد حقیقی و بنده واقعی
نمی گردد ،مگر آن که از تمام مخلوقات قطع نظر کرده ،تنها چشم به خدا داشته باشد که

میپایرد» .در حقیقت قطع امید کردن بنده از مخلوقات به سوی خداوند ،همـان معنـای
اصطالحی «توکل» است (طریحی)۴۷۴/۷ : ۱۰۵۷ ،
در عبودیت ،هیچ چیز با منفعت تر از ترک منفعت خویشتن نیست؛ به ایـن معنـا کـه
انسان با خود

قرار بگاارد که در هر معامله و مجازاتی که میان او و خلق اتفاق بیافتد و

خویشتن را در آن معامله صاحب بهره ای بیند ،آن بهره را ترک کند؛ چون با دوری از آن،
ثمره خیری نصیبش خواهد شد (طوسی ،بی تا )۱۵۰ :لاا عبد باید اقامه در مقام عبودیت
را غنیمت بشمارد و با تمام توان جزم خود را متصل به کل و فرع خود را متصل به اصـل
و نق

خود را متصل به کمال و ضعف خود را متصل به قوت و قدرت و ظلمت خـود

را متصل به نور ربوبیت نماید و دیده توجه و التفات خود را از غیر معبود بپوشـاند و بـه
واسطه این سعی جمیل در طریق عبودیت ،اجـر جزیـل و ثـواب و خیـر جلیـل بـرد و
مستغنی از مدح گردد (میرزا بابایی شیرازی ،همان )۴۴۳ :بنابراین بندگانی که پیمودن راه
زندگی را با عبودیت هم آهنگ ساخته اند ،میتوانند به وسـیله نـور عبـادت ،خـود را از
راههای باریک و تاریک زندگی عبور داده به شاهراه سعادت و کمال برسانند و بعداً هـم
راه را گم نکنند (محمدی شاهرودی )۷۱ :۱۰۹۱ ،هر اندازه معرفت به معبـود و علـم بـه
کیفیت عبادت بیشتر باشد ،انگیزه پرستش خال

بیشتر شده و عبادت مقبول تـر اسـت؛

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

در این صورت خداوند میفرمایند :این تنها برای من اسـت ،در نتیجـه بـه کـرمش آن را

۱۱

زیرا اصل عبادت امری اجتناب ناپایر است و انکار آن غیر ممکن است ،حتـی ملحـدان
نیز برای رفع نیاز ،خود را به جایی که آن را منشأ قدرت میدانند ،مرتبط میسازند و این
ناشی از خطای آنان در تطبیق است؛ زیرا اگر کسی این نکته را ادراک کند که تنهـا غنـی
محض میتواند تکیه گاه رفع حاجت گردد ،فقط به خدا رجوع میکند و موحد میشـود
(جوادی آملی ۱۰۷۹ ،الف )۰۶۷/۷ :بنابراین یکتا شناس همه اعمال خود را به نیت تقرب
به خدا و از این جهت که متعلق امر و اراده اوست و نیز به کیفیتی که او خواسـته انجـام
میدهد و بی تردید عملی که از جهت نظام غایی به قصد لقای او انجـام شـود و مطـابق
خواست او باشد به شرک مبتال نمی شود (جوادی آملی)۰۵۳/۷ :۱۰۷۹ ،
آیت هلال جوادی آملی معتقدند که اگر کسی از ادراک این واقعیت عـاجز بمانـد ،غیـر
خدا را غنی و قادر میپندارد و به او پناه میبرد و عرض نیاز میکند ،که همراه با مسـتقل
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۱

انگاری وی عبادت او محسوب میشود ،خواه رجوع کننده محتاج وثنی باشد یا دهـری
باشد و یا مادی به حساب آید .بنابراین همه انسانها اهل عبادت اند ،امـا مهمتـرین چیـز
توحید است؛ یعنی بریدن از پرستش غیرخداست .عبادت خداوند و نفی شرک ،افزون بر
مقام قصیده و نظر در مقام عمل نیز جریان دارد؛ یعنی موحد واقعی و خال

و ناب ،هم

در مرحله ذات موحد است و هم در مرحله خالقیت و هـم در مرتبـه ربوبیـت و تـدبیر
عملی .بنابراین محب خداوند با اختصاص دادن تمام توجه و تمرکز خود به خدا ،خـود
را از هر گونه شرک و دوگانه پرستی دور میسازد ،معبودان دیگری را نمـی خوانـد ،بـه
قصد ریا کاری انجام نمی دهد و از هیچ آفریده ای در جهت مخالفت با آفریدگار فرمـان
نمی برد؛ زیرا توحید سراسر قلب و زنـدگی فـردی و اجتمـاعی او را روشـن سـاخته و
تیرگی شرک از فکر و روح او برای همیشه رخت بر بسته است.

ج) واگذاشتن همه امور به خداوند

انسان محب با تبعیت از اوامر الهی و معصومان :و به ثمـره معرفـت بـه محبـوب
حقیقی فقط خداوند را عامل موثر در جهان خلقت میداند ،بنابراین عالمانـه و عاشـقانه
مالکیت خداوند بر همه امور انسان را به رسمیت شناخته و هیچ کس را در آن سهیم نمی

کردن اسباب آن ،تأثیر آنها را منوط و مشروط به خواست و قدرت خداوند میداند.
امام رضا 7در پاسخ به پرسش از حقیقت عبودیت میفرمایند :حقیقت بندگی در سه
چیز است« :اول این که بنده در آنچه خدا به او عطا فرموده است برای خـود مـالکیتی در
نظر نگیرد؛ زیرا بندگان واقعی خدا مالک چیزی نیستند و مال را متعلق به خدا میدانند و
آن را هر جا که خدا فرمان داده به مصرف میرسانند؛ دوم :بنده برای خود تدبیر و چـاره
ل بـه آن فرمـان
اندیشی نکند؛ سوم :تمام اشتغالش به چیزهایی باشد که خداوند عزوجـ ل
داده یا از آنها باز داشته است ،که این درجه نخستین پرهیزگاران است (طبرسـی:۱۰۹۷ ،
 )۷۶۰عبد واقعی آن است که فی ذاته از خود تهی و ممتلی از کرامت و رحمت و عنایت
بد َو ما فی یَ ِد ِه لِمواله» (میرزا بابایی شـیرازی،
الع ُ
معبود خود باشد ،چنان که وارد استَ « :
بی تا )۴۴۳/۱ :در حقیقت از مهمترین نشانههای عبودیت واگااشتن همه امور به خداوند
و دست کشیدن از همه کارهاسـت (سـلمی ،بـی تـا )۰۶۹ :همچنـین از آداب و اصـول
عبودیت فروتنی در برابر معبود و نیازمندی به او و تـرس از او و امیـدواری بـه اوسـت
(دیلمی )۰۶۹/۱۴۱۱:حقیقت بهره ی بنده از الوهیت حق تعالی همان تـأثر اوسـت ،کـه
حقیقت عبودیت و بندگی را کامل میگرداند (ملکی تبریزی ،بی تا )۰۶ :اگر این تسلیم و
انقیاد به روح سرایت کند و معرفت افعال و اوامر الهی شدت یابـد ،بنـده از نفـاق خـالی

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

داند .لاا در برابر سنتهای الهی تسلیم است و برای رسیدن به هر هدفی عالوه بـر فـراهم

۱۰

شده و ایمان به جمیع اعضا و جوارح او سرایت میکند و همه را به کار خود وا داشته و
مطیع میشوند ،لاا دقیقه ای از اطاعت و عبودیت کوتاهی نمی کنند (بحرالعلـوم:۱۴۱۶ ،
)۷۱
بنابراین آن کسی که مراحل ابتدایی و متوسط را پشت سـر بگـاارد ،مـیتوانـد وارد
مرحله عالیتر شود؛ یعنی خواص از بندگان خدا که در مسیر عبادت و عبودیت به مرتبـه
ای میرسند که بر بسیاری از امور والیت مییابند ،مراتب ُملک و ملکوت را پشـت سـر
نهاده و به افق والیت میرسند که این مقام نیازمند همت و هجرت است (جوادی آملی،
 )۱۷۷-۱۷۹/۱۶ :۱۰۷۵بنابراین پایر

والیت خداوند و سپردن همه امور به او ،نتیجـه

ارزشمند محبت به خدا و از ثمرات عبودیت است ،که عامل ایجاد امنیت خاطر ،آرامـش
درونی ،افزایش حسن ظن و امیدواری به وعدههـای الهـی اسـت .طبـق نظـر آیـت هلال
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۴

جوادی آملی هر انسانی که خود را بنده محب خدا میداند در خواستههایش جز به مـوال
و مالک حقیقی خود توجه ندارد و فقط او را وکیل خود میداند .بنابراین نگـاه عبـد بـه
عبودیت خویش و توجه به اینکه عبد است و باید عبـادت کنـد ،هرگـز بـا غفلـت او از
وظایف ویژه جمع نمی شود .پس هر انسانی اگر خود را عبد میدانـد ،بایـد بپـایرد کـه
موالیش هر گونه تصرفی در او داشته باشد و امر ونهی او را بپایرد؛ زیرا یقـین دارد کـه
خداوند خیر و صالح او را بهتر از خود او میداند و همواره خیر خواه اوست.
د) نفی معبودهای غیر حق

کسی که به مقام عبودیت دست یافته ،در حقیقت به واسطه محبت تـام بـه خداونـد،
فقط او را الیق فروتنی و اطاعت میداند و با ترسیم عبودیت فقط به درگاه خداوند اظهار
حاجت میکند و در نهایت فقط او را شایسته پرستش میداند.خداوند متعال میفرماینـد:

ی
ِ
ال و اجتَنِبُوا الطـاغوت1؛ همانـا در هـر لامتـی
« َو لَقد بَ َعثنا فی کل َّأمه رسوال ،أن اعبدو هل َ

پیامبرى برانگیختیم تا بـه مـردم بگویـد :خـدا را بپرسـتید و از طـاغوت دورى
جویید (نحل »)۰۶/در حقیقت خداوند از سنلت جاریـه خـود خبـر مـیدهـد و
منظور از «طاغوت» :هر کسی یا چیزى است که انسان را از حق تعالی دور کند.
تمسک به سنت ،سیره و رو

تربیتی پیـامبران و فرسـتادگان الهـی ،عـالوه بـر

اثبات محبت خود به خالق ،با دوری جستن از طاغوتهای زمان خـود ،از هرچـه
که غیر حق است چشم میپوشد؛ زیرا رسیدن بـه مقـام عبودیـت و در نهایـت
پرستش خداوند ،فقط با اجتناب از طاغوت امکان پایر است.
یدخل ََها ُحبلـی َو
مت َعلَی القُلوب أن ُ
خداوند متعال به حضرت داوود فرمود« :إنی َح َر ُ
ب غیری (ابن ابی الحدید)۹۳/۱۱ :۱۴۳۴ ،؛ همانا بر قلبها حرام کردم که محبت مـن و
ُح ل
محبت به غیر مرا با هم داشته باشند» پیامبر 6میفرمایند« :الع ِ ُ ِ
ضـر
لم بأنَ المخلوقَ ال یَ ُّ
الخ ِ
سوی هلال و لَم
ألح ید
بد کال ِ َ
الع ُ
الیأس م ِ َن َ
عمل َ
لق فإذا کانَ َ
َ
ک لم یَ َ
و ال یَمنَع و استعما ُل َ
یرج َو لَم ی َخف ِسوی هال َو لَم یطمع فِی ی ِ
ـو التَ َوکُـل» (طبرسـی،
َ ل
َ
َ ُ
ـوی هلال ،فهـاا ُه َ
أحد س َ
َ َ
َ
۱۴۱ :۱۰۹۷؛ صدوق)۱۶۱ :۱۴۳۰ ،؛ مجلسی)۱۳/ ۵۴ :۱۴۳۰،؛ علم داشـتن بـه ایـن کـه
مخلوقی ضرر نمی زند و منفعت نمی رساند و چیزی نمی دهد و از چیزی منع نمی کند
و اظهار یأس از مردم است؛ پس زمانی که بنده این گونه بود ،برای غیر خدا عمـل نمـی
کند و از آنها امید و ترس ندارد و به غیر خداوند به کسی طمع نمی ورزد؛ پس این توکل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1و همانا در هر امتی پیامبرى فرستادیم که [اعالم کند که] خدا را بپرستید و از [پرستش] طاغوت بپرهیزید.

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

(جعفری )۱۰۵/۶ :۱۰۵۶ ،بنابراین محـب خداونـد بـا تبعیـت از اوامـر الهـی و

۱۷

است» و نیز میفرمایند« :هیچ کس از شما مومن نیست ،تا این که دوستی خـدا و رسـول
در دل او غالب بر دوستی ماسوای آنها باشد» (فیض کاشانی)۴/۹ :۱۰۹۰ ،
عبـاده
لیخرج
حضرت علی 7نیز میفرمایند« :قال هلال تعالی بعث محمد 6بالحق
َ
ُ
طاعه عباده إلـی طاعت ِ ِ
ِ
ود ِ
من عِبادت عباد ِه إلی عبادته و من عه ِ
ـه و
عباد ِه إلی عهوده و من
ُُ
ل
من والیه ِ
عباد ِه إلی والیت ِ ِه (کافی ،هماا)683 ،،؛ خداوناد ممماد 6را با حا
مبعوث کردتا بندگانش را از پرستش بندگا ،ب پرستش خاود و از بیعاب بنادگا ،با
بیعب خود و از فرمانبری بندگا ،ب فرمانبری خود و از والیب و دوستی بندگانش با
والیب خود درآورد» امام حسین 7نیاز مایفرمایناد« :خداونادا تاویی کا خانا د
دوستانب را از غیر خود پرداختی و آ ،را از اغیاار بیگانا خاا ی سااختی تاا با
دوسااتی تااو در آنبااا نباوااد و رو ب ا غیاار تااو نیاورنااد و ب ا
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۶

از

ااز تااو را ن ناسااند»

الدنیا َس َما َو
(مبلسی )223/98 :7681،امام صادق 7میفرمایند« :إذا تخلی
المومن من ُ
ُ
ب هلال َفلَم یَشتَغِل بِغَی ِره (حرعاملی)76/73 :7611،؛ وقتی ماومن از دنیاا
َو َج َد
َ
حالو ُه ُح ِّ
کناره گرفب ،ترقی کرده و ویرینی ممبب خدا را مییابد ،ذا دیگر ب غیر خدا اوتغا
پیدا نمی کند» و در ایی دیگر نیز همین تعریا

را بارای زهاد م ار مایکنناد و

ی
ِ
میفرمایند« :الز َ ِ
شیم یَشغِلَک عن
ُک کُ ِّل
رامه م ِ َن النار و َه ُو تَرک َ
فتاح ُ
هد م ُ
ُ
باب اآلخره َو البَ ُ

ال تعالی مِن غَی ِر تأس ی
هِ
إعجاب فی تَرکِها( ...مبلسی ،هماا673/10 :،؛
ف َعلی فوت ِ َها َو ال
ل
ح
َ ُّ
هاوم گیالنی)761/7 : 7681 ،؛ زهد کلید دروازه آخارت و براتاب از آتاش اساب و
ترک هر چیز ک تو را از خدا و یاد او باز دارد ،بدو ،آ ،ک بار آنها از دساتب رفتا
تاس

خوری یا نسبب ب ترک آ ،مغرور ووی و »...در حقیقب ای ا ،معتقدند ک اگر

انسا ،تارک هرچیزی باود ،ک او را از ح تعا ی م غو کند؛ زهد پی

کارده اساب

و از خدا غافل نیسب.
عبودیت در واقع دست برداشتن است از هر چه خاطر به او متعلـق باشـد و صـرف
کردن همه در راه خداست .رسیدن به این مرتبه علیا میسر نمی شود مگر بـه منـع کـردن
نفس از خواهش ها و مکروهات .کلید ترک خواهشهای نفسـانی و حمـل او بـر مکـاره

به احتیاج خود در جمیع امور به خداوند و احتیاج به او را در کل مهمـات نصـب العـین
خود کردن و از غیر او قطع نظرنمودن است (هاشم گیالنی ،همان )۶۳۰/۱ :الزمه دستور
خداوند به عبادت و نهی از پرستش غیر خدا ،آگاهی به همه اصـول و فـروع کلـی دیـن
است؛ زیرا امتثال این نهی و پرهیز از شرک در مقام ذات و مقام عمل بدون آشنایی با امور
الزم در اعتقاد و عمل ،تحقق نمی یابد (جوادی آملی۱۰۷۹ ،الف  »)۰۶۷/۷:بنابراین الزمه
عبودیت « هلال» کفر به طاغوت است ،که در سایه معرفت به خداونـد و محبـت بـه او بـه
سهولت حاصل میشود (صدفی)۱ :۱۰۷۹ ،
طبق نظر عالمه طباطبایی در یک نتیجه گیری کلی از عبادت میتوان گفت :اوالً هیج
موجود ممکنی شایسته عبادت نیست؛ زیـرا خـود محتـاج و مملـوک اسـت و شایسـته
الوهیت و پرستش در برابر خدا را ندارد ثانیاً :عقل حکم میکند کـه انسـان سـاده و بـی
غرض چیزی را به عنوان إله و معبود بداند که دفع ضرر و جلب نفع کند ،ثالثاً :خداونـد
تنها موجودی است که شنوا و جوابگوی هر سائل و دانا به هر حاجتی اسـت و همتـایی
ندارد ،پس فقط باید او را عبادت کرد (نوری و دیگران )۱۴۹ :۱۰۷۴ ،لاا در جهان بینـی
عبودیت در قرآن ،فقط « هلال» معبود است که توحید او از مهم ترین واژههـایی اسـت کـه
جهان بینی توحیدی محور قرآن را متصور میسازد (هادی )۷۱ :۱۰۷۱ ،ذات اقـدس إلـه

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

برابر است با ترک راحت و اختیار نمودن عزلت ،که آن میسر نمی شود مگر به راه بـردن

۱۵

همواره برای انسان دو امر را بازگو میکند -۱ :انسان میتوانـد در فضـای بـاز و مطلـق
حرکت کند و از دیدگاههای وسیع برخوردار باشد و همه جا در سـایه عنایـت خداونـد
حضور داشته باشد -۱انسان هرگز ظرف بندگی و حفاظ عبودیـت را رهـا نکنـد؛ زیـرا
خارج شدن از قید عبودیت همان و هالکت همان! (جوادی آملی)۱۱۷ :۱۰۹۵ ،
آیت هلال جوادی آملی معتقدند که :برای رسیدن به عبودیت محض بایـد بـا دشـمنان
اصلی این راه ،یعنی شیطان و هوای نفس مبارزه کرد؛ زیرا شیطان از بیرون حمله میکند
و هوای نفس از درون و هوای نفس دشمن خانه زادی است کـه از نهـاد و درون اقـدام
کرده و به منزله ابزاری است برای عمل کردن دشمن بیرونی و بدون دستیاری او دشـمن
بیرونی کاره ای نیست.بنابراین محب ناب با تمسک به آیات قرآن (۰فرقان و ۴۷یـونس)
میفهمد که همه معبودهای غیر الهی بی اثرند و برای جلب نفع یا دفع ضرر از خود توانا
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۹

نیستند ،چه رسد به اینکه بخواهند حاجات ما را برآورده کنند ،پس اگر معبودی فاقد این
خصوصیات باشد؛ نه پرستش او سودآور است و نه ترک عبادت وی زیانی را به همـراه
خواهد داشت ،چنین کاری بیهوده است ،خواه آن موجود انسان باشد یا غیر انسان ،خواه
عاقل باشد یا غیر عاقل .لاا فقط خدای واحد قهـار را مظهـر حـق دانسـته و فقـط او را
دوست میدارد و خداوند نیز همه کارها را با مجرای فیض در آئینـه خلیفـه حـق انجـام
میدهد ،که در این صورت هم توسل معنای خاص خود را مییابد و هم توحید ناب.
و) شکر گزاری

شکر به معنای یادآوری ،تصور نعمت و اظهار آن است .از آنجا که محب خداوند بـر
اساس معرفت الهی ،خداوند را به عنوان تنها منعم حقیقی میشناسد ،لاا همواره در مقام
بازگو کردن احسان خداوند و سپاس گزاری از موالی خود برمی آید .خداوند متعـال در

ِ ِ
إیاه تَعبُدون»
آیه  ۱۵۱بقره در این زمینه میفرمایدَ « :واشکُروا هلل إن کُنتُم ُ

1

عبادت نیز نوع مخصوصی از شکر است که با خضوع خاصـی تـوأم اسـت و عل لـت
اینکه کسی غیر از خدا استحقاق عبادت را ندارد این است کـه اصـول نعمـتهـا را کـه
حیات و قدرت و شهوت و انواع منافع دیگر میباشند تنها او به انسان عنایت کرده است

خداوند با تاکید بر شکرگزاری میخواهد بر مسئله توحید داللت بیشترى داشته
باشد (طباطبایی ،همان )۶۴۷/۱ :شکر در مقابل نعمت و حلیت براى اهل ایمـان
است ،که اگر راست میگویند خداوند ولی نعمت و مخصوص به عبادت است
و به این جهت فقط او را پرستش می نماینـد ،بایـد او را بـه زبـان و بـا صـرف
نعمتهای الهی برای آنچه که خلق شده است او را شکر بنمایند؛ زیـرا عبـادت
تمام نمی شود مگر به شکر (ثقفی تهرانی )۱۱۱/۱ :۱۰۷۹ ،در حقیقت خداوند تنها
به عدم سوم استفاده از این نعمتها قناعت نمیکنـد ،بلکـه ُحسـن اسـتفاده را نیـز شـرط
میشمرد .در حقیقت از مردم عادى تنها انتظار میرود که گناه نکنند ولی از افراد با ایمان
انتظار دارد که این نعمتها را در بهتـرین راه مصـرف کننـد (مکـارم شـیرازی و دیگـران،
 )۷۹۱/۱ :۱۰۵۱بنابراین شکر به معنای روبرو شدن با نعمتهای الهی بـه وسـیله نیـت،
گفتار و عمل است که در حقیقت نشانه شناخت نعمت و منعم واقعی است و منجـر بـه
ایجاد حالت خضوع در برابر منعم حقیقی و أخا تصـمیم در بـه کـارگیری نعمـتهـای
آشکار و پنهان خداوند در جهت خیر رسانی به تمام بندگان است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1و خدا را سپاس گزارید ،اگر فقط او را میپرستید.

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

و جز او هیچکس قدرت اعطام آنهـا را نـدارد( .طبرسـی ،همـان )۱۶۷/۱ :در حقیقـت

۱۷

ن َو ِ
روایت شده است از پیغمبر 6که خداوند میفرماید« :إنی َو ِ
الج ِ
االنس فِی نَبَـا

أرزقُ َو یَشک ُُر َغیرى (ثقفی تهرانی ،همان)۱۱۱/۱ :؛ حکایـت
َعظ ِیم ی أخل َُق َو یَعبُ ُد َغیرى َو ُ
من و جن و انس شنیدنی است من خلق میکنم غیر مرا پرستش میکنند من رزق میدهم
غیر مرا شکر میکنند .امام صادق 7میفرماید« :لو کانَ ع ِ ِ
ِ
باد ُه
َ
ند هلال تَعالی عباده تَعبُ ُد ب ِ َها ع َ
ل ی
حال َألطل ََق لَفظَ ُه فِی ِهم مِن َج ِ
الخ ِ
لق ب ِ ِه َما َفل لَما لَم
المخل ِ ُصون َ
میع َ
أفضل م ِ َن الشُ ک ِر علی کُ َ
ُ
ِ
أفض ُل مِنها َخصها مِن بین الع ِ
ل مِن عِبادی الشَّ ـکور
یَکُن َ
بادات َو َخ َّ اربابَها فقالَ « :و قلی ح
ل َ

(مجلسی ،همان)۷۱/۵۵ :؛ اگر نزد خدای متعال عبادتی از عبادتهایی که بندگان مخل
به آن عبادت میکنند بهتر و باالتر از شکر بود ،البته اسمی از آن برده و بندگان خود را بـه
آن عبادت مخصوص امر میفرمود ،ولی چون عبادتی بهتر و مطلـوب تـر از آن نبـود ،از
این لحاظ این عبادت را انتخاب کرده و از میان بندگان خود تنهـا اشخاصـی را انتخـاب
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کرده و نام آنان را میبرد که شاکر هستند و فرمود« :و کـم اسـت در میـان بنـدگان مـن،
اشخاصی که شاکر هستند» همچنین میفرماید« :شکر الن ِ ِ ِ
مـام
ـاب المحـا ِرمِ َو تَ ُ
عمـه اجتنَ ُ
َ
ُ
الشُ کر قو ُل الرجل :الحمد ِ ه ِ
ل ِ
رب العالَمین (کلینی ،همان۷۷/۱ :؛ مجلسی ،همان)۴۳/۶۹ :؛
َ ُ ل
َ ُ
الحمـدل رب
شکر نعمت ،پرهیز از تمام محرمـات و همـه شـکر گفتـار مـرد اسـت« :
هل
العالمین»
شکر منعم بر متنعم واجب است؛ زیرا شکر گزاری خداوند که ولی نعمـت هاسـت،
الزم عبادت ،بلکه خود نحوی از عبادت است ،چنان که عبادت خدا را میتوان مصـداق
کامل شکر او دانست .عبادت برای غیر خدا روا نیست ،پس کسی که در عبادت صادق و
موحد است و فقط او را میپرستد ،باید در شکر نیز موحد باشد و فقط شاکر او باشد تـا
توحید عبادی هماهنگ باشد( .جوادی آملی)۶۱۳/۱۰۹۷:۹-۱۰۹۵،

بنابراین منظور از شکر نعمتهای خداوند ،صـرف کـردن نعمـت در راه درسـت آن
است؛ گویا خداوند متعال به دنبال تفهیم این مطلب است که عـالوه بـر شـکر مـنعم بـه
هدف خلقت نعمت هم توجه شود؛ زیرا مصرف کردن نعمت در همان مسیری که خالق
دستور داده ،شکر آن نعمت است؛ در حقیقت عبادت ،بندگی کامل و محبت به حضـرت

الزم عبادت شکر کردن است ،هر چند خود شکر الهی نحـوی از عبـادت اسـت ،همـان
طور که عبادت خدا را میتوان مصداق کامل شکر او دانست و چون عبادت برای غیر او
روا نیست ،لاا این گونه از شکر عبادی نیز برای غیر او سـزا نخواهـد بـود و اگـر شـکر
مخلوق وظیفه متنعم قرار داده شده ،بازگشت چنین شکری به اطاعـت از خداسـت کـه
دستور سپاسگزاری از منعمان بشری را صادر کرده است و اطاعت از خدا نشـانه اثبـات
محبت و ارادت به خداست .بنابراین شکر هر عابدی در قلمرو عبادت خاص همان عابد
قرار دارد؛ یا هراسناکانه است یا سوداگرانه یا خالصانه ،دوستانه ،آزادانـه و کریمانـه .لـاا
شکر هر نعمتی مناسب با آن نعمت است ،چنان که رضـای الهـی در برابـر هـر شـکر و
طاعتی مناسب همان خواهد بود.
هـ) اطاعت محض از حق

کسی که به واسطه التزام به اوامر الهی و معصومان :به فضیلت محبت بـه خداونـد
دست یافته است ،عالوه بر خضوع مطلق در برابر خداوند و رسیدن بـه مقـام عبودیـت،
فقط او را شایسته اطاعـت محـض و فرمـانبرداری مـیدانـد؛ یعنـی در مقـام طاعـت و
سرسپردگی به غیر حق برنمی آید.
ِ
ت الْعِب ِ
امام صادق 7نیز میفرمایند« :لَیس ِ
اع ُة
الرک َ
ُوع َو ِإن ََّما ه َی طَ َ
الس ُج َ
َ َ
اد ُة ه َی ُّ
َْ
ود َو َال ُّ

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

حق با تحقق این شکر واقعی تحقق پیدا میکند .آیت هلال جوادی آملی نیـز معتقدنـد کـه

۰۱

اع م ْخلُوقاً ف ِی مع ِ
ِ
ـد ُه (قمای)33/2 :7636،؛ پرساتش و
صیَ ِة ال َْخال ِ ِق َفق َْد َعبَ َ
َْ
الر َجالَ ،م ْن َأطَ َ َ
ِّ
عبادت را در رکوع و سبود نمی دانند ،بلک پرستش هما ،اطاعاب اساب ،هار کا
مخلوقی را در نافرمانی و معصیب خدا اطاعب کند ،او را پرستش کرده اسب» و نیز ب
روایب سعد ابن ابی خل از ای ا ،ک میفرمایندَ « :عل َ ِ ِ
ـک
َفس َ
خـر َج لن ن َ
َیک بالجد َو ال تَ ُ
مِن حد التقصیر فِی عِب ِ ِ
ِ
ادت ِ ِه (ابن فهاد حلای،
ال تَعالی َال یَعبُ ُد َح َق عبَ َ
اده هلال َو َ
َ َ
َ ل َ
طاعتُ ُه فَإنَ هل َ
بی تا)696 :؛ همی

کووا باش و خود را از تقصیر در عبادت و طاعب خداوند خارج

ندا،؛ زیرا هرگز نمی توا ،خداوند متعا را آ ،گون ک سزاوار اسب ،عباادت کارد»)
عبـدال مـا
عنوا ،بصری از امام صادق 7در مورد عبودیب سوا میکند کا « :یـا ابـا
هل
العبید ال
حقیقه العبودیت؟ قال ثالثه اشیام :أن ال یری العبد لنفسه فیما خوله هلال ملکاِ ،ألن
َ
یَکونُ ل َُهم ملک یرون المال هلال یضعونه حیـث أمـرهم هلال( ....مبلسای ،هماا)221/7 :،
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حدیث عنوا ،بصری وارد اسب ک عبودیب مستلزم تسلیم مما

و اطاعاب صار

اسب و تا وقتی ک انسا ،ب تمام معنی کلم خود را تسلیم نکند و اراده و اختیار خود
را طب اراده و اختیار خدا نگرداند ،وارد مرحل عبودیب نخواهند ود؛ یعنای یکای از
ثمرات عبودیتی ک نتیب ممباب با خداساب اطاعاب صار

از خداوناد متعاا و

سرتسلیم فرود آورد ،در برابر مقدرات ا هی اسب.
پس اگر کسی چیزی را دوست بدارد ،زیاد یاد آن را میکند و هرگز از آن ملول نمـی
شود و محبوب را در جمیع اوامر و نواهی طاعت دارد (کاشانی ،بی تا )۴۳۷ :در حقیقت
انسان در مقام اطاعت با انجام فرائض و نوافل ،به والم محبت و نصرت نائل مـیشـود و
چون خدا و هر چه با خداست حق است ،والیت خدا به معنای محبـت و نصـرت حـق
خواهد بود و چون محبت و نصرت خداوند حق است ،هم در دنیا و هـم بعـد از مـر

حقانیتش شکوفاست (جوادی آملی)۰۷ : ۱۰۹۷ ،
آیت هلال جوادی آملی معتقدند که :عبودیت و اطاعت مخلوقـات از یکـدیگر مقبـول
عقل و عرف است ،اما عبودیت و اطاعت بین خالق و خلق کـاملتر از همـه انـواع آن در
جوامع بشری است؛ چون کسی که اصل وجود و سایر امکانـات مـادی و معنـوی را بـه

دارد .لاا اصل عبودیت و اطاعت در مقابل قدرت برتر ،امری قابل قبول و پسندیده است
که ریشه در استحقاق اقتدار معبود مطاع دارد .قانون نظام تکوین که موجب مقبولیت این
اطاعت میگردد ،این است که همواره ضعیف در مقابل قوی خضوع و تـالل دارد ،البتـه
این امر ویژه انسان نیست ،بلکه در سایر موجودات نیز ساری و جـاری اسـت .بنـابراین
عبادت و عبودیت ،به معنای اظهار تالل و اطاعت پایری محض عبد در برابر موالست.
این اظهار تالل به صورتهای گوناگونی ظهور و بروز میکند که اعمال جوارحی نظیـر
نماز ،روزه و امثال آن که در اصطالح عبادت نام دارند یکی از آنهاست .البته ایـن اعمـال
برای عبودیت حالت نمادین دارند و ترسیم کننده مملوکیـت و وسـیله ای بـرای اظهـار
حاجت در برابر مالک معبود است .بنابراین عبادت الزمه عبودیت و عبد بودن است ،امـا
عبد محض و مطیع محض خدا بودن ،مقامی باالتر از عابد بـودن اسـت؛ زیـرا چـه بسـا
افرادی که عبادتشان ناشی از عادت است ،نه عبودیت ،پس هر عابدی عبد نیست ،ولـی
هر عبدی عابد است .بنابراین انسان موحد از غیر خدا ،همواره در طول اطاعت خداست،
نه در عرض آن .پس اطاعت از پیغمبر 6یا امامان معصوم :یا اطاعت از والـدین را
همواره در طول اطاعت از خدا میداند .اگر چنین احساسی در کسی بـه واسـطه محبـت
پیدا شد ،ریشه استکبار که خروج از رسم عبودیت اسـت در او مـیخشـکد و بـه خـود
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انسان بخشیده ،نه تنها مالکیتش قویتر و شدیدتر است ،بلکه مالکیتی تکـوینی و حقیقـی

۰۰

اجازه نمی دهد در مقابل موال و مالک خویش انانیت داشته باشد؛ چون انانیت و استکبار
با عبودیت قابل جمع نیست.
نتیجهگیری

آیت هلال جوادی آملی معتقدند که هر فردی عابد است و معبودی دارد ،که این معبـود
را بر اساس معرفت خود انتخاب میکند ،لاا تنها این معبود را مـوثر در امـور ،بـی نیـاز
کننده و قابل اتکا مییابد و به آن محبت میورزد .مادامی که شخ
را موثر در امور میداند ،به او محبت تام دارد و تمام تال

همچنان این معبـود

خود را در اطاعـت و کسـب

رضایت او به کار میگیرد ،اما از آنجا که هدف خلقت رسیدن به توحید است و عبـادات
نیز ،تج لسم عبودیت و وسیله ای برای رسیدن به این هدف هسـتند پـس اگـر کسـی در
انتخاب معبود واقعی دچار خطای در تطبیق شود ،هرگز نمی تواند به توحید برسد.
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هدف خداوند از خلقت این است که خلق لحظه به لحظه عابـد خـدا باشـد؛ چـون
عبادت الزمه عبد بودن و عبودیت است ،اما عبد محض بودن باالتر از عابد بودن اسـت؛
زیرا اگر اعمال ما فقط ما را عابد کند و عبـد نکنـد و نتوانـد مـا را بـه عبودیـت برسـاند
سودمند نخواهد بود .از این رو اعمال صادر شده از محب خداوند ،باید او را به عبودیت
برساند ،تا بداند در هر زمان وظیفه ا

در مقابل خداونـد چیسـت .بنـابراین همـه آثـار

محبت به خداوند مانند :بریدن از غیر حـق ،اطاعـت محـض ،شـکر واقعـی ،اخـالص،
واگااری امور به خدا و دستیابی به هـدف آفـرینش فقـط در عبودیـت محـض متجلـی
میشوند.

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱نهج البالغه.

 ،۱۴۱۶ ،______________ .۴الخصال (ترجمه :کمره ای ،محمدباقر) ،قم ،نشر کتابچی
 .۷ابن سیره ،علی بن اسماعیل ،بی تا ،المحکم و المحیط االعظم( ،محقق :هنداوی،
عبدالحمید) ،بیروت ،انتشارات محمدعلی بیضون.
 .۶ابن فارس ،احمد ،۱۴۳۴ ،معجم مقائیس اللغه (محقق :هارون ،عبدالسالم محمد) ،قم،
مکتب اعالم اسالمی.
 .۵ابن فهد حلی ،احمدبن محمد ،بی تا ،آیین بندگی و نیایش (ترجمه :غفاری ساروی،
حسین) ،بی جا ،بنیاد معارف اسالمی.
 .۹ابن منظور ،محمدبن مکرم ،۱۴۱۴،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر.
 .۷انصاریان ،حسین ،۱۰۹۰ ،ترجمه قرآن ،قم ،انتشارات اسوه.
 .۱۳بحرالعلوم ،محمدمهدی بن مرتضی ،۱۴۱۶ ،رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
(شرح :حسینی طهرانی ،محمدحسین) ،بی جا ،بی نا.
 .۱۱ثقفی تهرانی ،محمد ،۱۰۷۹ ،روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ،تهران ،نشر برهان ،چاپ۱ :
 .۱۱جعفرى ،یعقوب ،۱۰۵۶ ،تفسیر کوثر ،قم ،موسسه انتشارات هجرت.
عبدال ،۱۰۹۵ ،مبادی اخالق در قرآن ،قم ،نشر اسرام.
 .۱۰جوادی آملی،
هل
 ،۱۰۹۷- ۱۰۹۵ ،___________ .۱۴تفسیر تسنیم ،قم ،نشراسرام.

 ،۱۰۹۷ ،___________ .۱۷والیت علوی در قرآن ،قم ،نشر اسرام.
 ،۱۰۹۷ ،__________ .۱۶وحی و نبوت در قرآن (محقق :زمانی قمشه ای ،علی) ،قم،
نشراسرام.
 ،۱۰۷۴ ،__________ .۱۵حکمت عبادات ،قم ،نشراسرام.
 ،۱۰۷۵ ،__________ .۱۹هدایت در قرآن (تفسیر موضوعی) ،قم ،نشر اسرام.
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 .۰إبن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبه هلال ،۱۴۳۴،شرح نهج البالغه ،قم ،مکتبه آیت هلال
مرعشی نجفی

۰۷

 ،۱۰۷۴ ،__________ .۱۷ادب فنای مقربان ،قم ،نشراسرام.
 ۱۰۷۹ ،__________ .۱۳الف ،تفسیر تسنیم ،قم ،نشراسرام.
۱۰۷۹ ،__________ .۱۱ب ،جامعه در قرآن (تفسیر موضوعی) ،قم ،نشراسرام.
۱۰۷۹ ،__________ .۱۱ج ،مراحل اخالق در قرآن ،قم ،نشراسرام.
۱۰۷۹ ،__________ .۱۰د ،فطرت در آئینه قرآن ،فصلنامه علمی انسان پژوهی دینی،
محالتی،

۱۰

عبدال و محمد ،۱۰۷۴،ادب فنای مقربان ،قم ،نشر اسرام.
 .۱۴جوادی آملی و صفایی،
هل
 .۱۷جوهری فارابی ،ابونصر اسماعیل بن حماد ،۱۴۳۴،تاج اللغه وصحاح العربیه (محقق:
عطار ،عبدالغفور) ،بیروت ،دارالعلم مالیین.
 .۱۶جهامی ،جیرار ،)۱۳۳۱( ،موسوعه مصطلحات الکندی و فارابی ،لبنان ،مکتبه ناشرون
 .۱۵حسینی همدانی ،محمد باقر ،۱۴۳۴ ،انوار درخشان در تفسیر قرآن ،تهران ،انتشارات لطفی.
 .۱۹حر عاملی ،حسن ،۱۰۵۴ ،وسائل الشیعه ،موسسه آل البیت ،:قم ،إلحیام التراث.

 .۱۷خلیلی ،محمدحسین ،۱۴۰۱،مقام محبت الهی از منظر حکمت و عرفان نظری ،قم،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۶

نشرالمصطفی.
 .۰۳دشتی ،محمد ،۱۰۵۷ ،ترجمه نهج البالغه ،قم ،ناشر مشهور.
 .۰۱دیلمی ،حسن ابن ابی الحسن ،۱۴۱۱ ،ارشادالقلوب ،بی جا ،انتشارات رضی.
 .۰۱راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،۱۰۹۵ ،مفردات الفاظ قرآن کریم ،قم ،انتشارات نوید
اسالم.
 .۰۰سلمی ،محمدبن حسین ،بی تا ،مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی ،بی جا ،بی نا.
 .۰۴صدفی ،زهرا ،۱۰۷۹ ،عبودیت بنیاد سبک زندگی از نگاه قرآن کریم ،کنفرانس بین المللی
علوم انسانی ،اجتماعی و سبک زندگی ،سایت سیویلیکا،

۷۱۴۴۴۷

 .۰۷ابن بابویه ،محمدبن علی ،۱۴۳۰ ،معانی االخبار ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .۰۶طباطبایی ،محمدحسین ،۱۰۵۴ ،تفسیر المیزان ،قم ،انتشارات اسالمی.
 .۰۵طبرسی ،علی بن حسن بن فضل ،۱۰۹۷ ،مشکاه االنوار فی غرراالخبار ،کتابخانه حیدریه و
ناشران دیگر ،بی جا ،بی نا.
 .۰۹طبرسی ،فضل بن حسن ،بی تا ،تفسیر مجمع البیان ،تهران ،نشرفراهانی.

 .۰۷طریحی ،فخرالدین (حسینی اشکوری ،احمد) ،۱۰۵۷ ،مجمع البحرین ،تهران ،مکتب
المرتضویه.
 .۴۳عابدینی ،عبدالکریم ،۱۰۹۷ ،عبودیت و بندگی در آیات ،مطالعات تفسیری ،شماره ۰
 .۴۱غزالی ،ابو حامد محمدبن محمد ،)۱۴۱۰( ،احیاء علوم الدین( ،تصحیح :صدفی
محمدجلیل عطار) ،بیروت ،دارالفکر.
 .۴۰فیض کاشانی ،محمدبن شاه مرتضی ،۱۰۵۷-۱۰۵۰ ،راه روشن (ترجمه محجه البیضام فی
تهایب الحیام ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 .۴۴ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،۱۰۹۰ ،محجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ،قم،
انتشارات جامعه مدرسین.
 .۴۷فیومی ،احمدبن محمدبن علی ،۱۴۱۴،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم،
دارالهجره.
 .۴۶قرشی بنابی ،علی اکبر ،۱۰۳۵ ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب اسالمیه.
 .۴۵قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،۱۰۶۶،قم ،دار الکتاب.
 .۴۹کاشانی ،محمودبن علی عزالدین ،بی تا ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،بی جا ،موسسه
نشر هما.
عبدال انصاری ،بی
 .۴۷کاشی ،عبدالرزاق بن جالل الدین ،بی تا ،شرح منازل السائرین خواجه
هل
جا ،بی نا.
 .۷۳کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقوب ،۱۴۳۵،اصول کافی ،بی جا ،اسالمیه.
 .۷۱مجلسی ،محمدباقر ،۱۰۹۵ ،بحاراالنوارالجامعه لدرراالخبار االئمه االطهار ،تهران،
اسالمیه.
 .۷۱محمدی شاهرودی ،عبدالعلی ،۱۰۹۱ ،آداب سفر در فرهنگ نیایش ،تهران ،بی نا.
 .۷۰مصطفوی ،حسن ،)۱۴۰۳( ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بیروت ،دارالکتب علمیه،
نشرمصطفوی
 .۷۴مغنیه ،محمدجواد ،۱۰۵۹ ،ترجمه تفسیر کاشف ،قم ،بوستان کتاب.
 .۷۷مکارم شیرازى ،ناصر ،۱۰۹۱ ،برگزیده تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ۱۰ :

ال جوادی آملی
واکاوی نقش محبت به خدا در عبودیت از نگاه قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات آیت ه ل

 .۴۱فیروزآبادی ،محمدبن یعقوب ،۱۴۱۱ ،قاموس المحیط ،بیروت ،دارالحیام تراث عربی.

۰۵

 .۷۶ملکی تبریزی ،جوادبن شفیع ،بی تا ،اسرار الصلوه (مترجم:رجب زاده ،رضا) ،بی جا ،نشر
پیام آزادی.
 .۷۵موسوی همدانی ،ابوالحسن ،۱۰۶۴ ،ترجمه بحاراالنوار عالمه مجلسی ،دانشگاه الزهرا،
تهران ،انتشارات کتابخانه مسجد ولی عصر.
 .۷۹میرزا بابایی شیرازی ،ابوالقاسم بن عبدالنبی ،بی تا ،مناهج انوار المعرفه فی شرح مصباح
الشریعه و مفتاح الحقیقه (محقق :باقری ،محمدجعفر) ،بی جا ،بی نا.
 .۷۷نراقی ،مال احمد ،۱۰۹۶،معراج السعاده ،تهران ،انتشارات حلم.
 .۶۳نصیرالدین طوسی ،محمدبن محمد ،بی تا ،اخالق ناصری ،تهران ،علمیه اسالمیه.
 .۶۱نوری و دیگران ،ابراهیم ،۱۰۷۴ ،عبادت از دیدگاه فخر رازی و عالمه طباطبایی ،دو
فصلنامه دانشگاه قم ،سال اول ،شماره دوم.
 .۶۱هادی ،اصغر ،۱۰۷۱ ،عبودیت در قرآن ،آموزههای قرآنی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی،
شماره .۱۶
 .۶۰هاشمی گیالنی ،عبدالرزاق بن محمد ،۱۰۹۵ ،ترجمه مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه ،بی
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۹

جا ،پیام حق ،چاپ.۴

