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 مقدمه
محبتدر معني عشق و دوست داشتن، همواره به عنوان اساس كمال معنوي بر آن تأكيد 

محبت در نهاد آدمي سرشته . همچنين غذاي روح انسان وآرامش دهندة اوست. مي شود
محبت در مورد انسان تا جايي است كه ةجذب.شده و تمام تار و پود او رادربرگرفته است

االنسان عبيد «: تواند انسان را به سرحدّ بندگي برساند، چنان كه گفته اند مي
 ).69: 7، ج1384خوانساري، (»االحسان

تقريباً همة كتاب هاي لغت عربي و فارسي، عشق را نهايت محبت يا افراط درمحبت 
... در قرآن كريم به جاي اين واژه، واژه هاي ديگري نظير، محبت، ود و. تعريف كرده اند

ومنَ النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللّه أَنداداً يحبونَهم «: ، خداوند در آيه اي فرمايدآمده است
 ا لِّلّهبح نُواْ أَشَدينَ آمالَّذو اللّه ب165/بقره(»  ...كَح.( 

نه » كنند بعضي از مردم معبودهايي غيرخدا را براي خود انتخاب مي«: گويد نخست مي
آن چنان به آنها عشق مي ورزند كه گويي «ها را معبود خود انتخاب كرده اند بلكه  فقط بت

اماكساني كه به خدا ايمان آورده اند عشق «. )يحبونَهم كَحب اللّه(» به خدا عشق مي ورزند
). والَّذينَ آمنُواْ أَشَد حبا لِّلّه(» و عالقة بيشتري به او دارند

كي از ه ي  ك–دم مي زدند » محبت«تاقرن پنجم هجري قمري، صوفيه، بيشتر از «
و از قرن پنجم به بعد، عشق در عرفان و آثار منظوم و منثور –مقامات ده گانه تصوف است 

). 282: 1379سجادي (» ...عرفاني وارد شد
محنت به معني رنج، بال و سختي هايي كه عارفان آن را به معني تحمل مصايب 

ومشكالت واز لوازم سلوك مي دانند، سختي هايي را گويند كه عاشق در راه رسيدن به 
. مطلوب و معشوق خويش آنها را متحمل مي شود

انسان همواره در عرصة زندگي با ناماليمات و بحران هاي روحي رو به رو بوده و پيوسته 
شوق ادامة حيات، او را برآن داشته است تا در مسير زندگي و در رويارويي با موانع از 

راهنمايي هاي انديشمندان جامعة بشري براي دستيابي به آرامش و رهايي از درد و رنج 
. بهره بگيرد

درد و رنج در نگاه عارفان موجب مي شود كه انسان تسليم وضعيت موجود نشود و در 
پرتو بهره گيري از امكانات، موقعيت موجود را بشكند و از آن فراتر رود و در برابر مسايل و 
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پديده اي است كه زمينة بازسازي » درد«. اوضاع حاكم بر جهان موضعي منطقي اتخاذ كند

شخصيت و انديشة انسان را فراهم مي كند و موجب پويايي و طراوت در زندگي او مي 
 :گردد

درد هــــر شــاخ ملـولي خَو كند   درد داروي كهـن را نـــو كنـــد
كو ملولي آن طرف كه درد خاست؟   كيميــاي نــوكننـده، دردهـاست

دردجــو، و دردجـــو، و درد، درد   مــزن تو از ملــولي آه سرد! هين
) 194: 6، ج1379مولوي، (

-5/الشرح( إنَّ مع العسرِ يسراً. فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرًا: در قرآن كريم خداوند مي فرمايد... «
در قرآن كريم كمتر . پس باهر سختي آساني است و با هر سختي البتّه آساني است: )6

ذكر گرديده، اين بيانگر توجه و عنايت خداوند » أنَّ«مطلبي دو مرتبه آن هم با حرف تأكيد 
با هر سختي آساني هست، نه اينكه پس : در آية فوق خداوند مي فرمايد. به آن مطلب است

. از سختي آساني است، گويا آساني در درون سختي نهان است
خداوند با لحني عطوفت آميز خاطر پيامبر را كه گويي آزرده گشته » الشرح«در سورة 

بود تسلّي مي دهد و به او آرامش مي بخشد كه چگونه خداوند بار سنگين مشكالت را از 
با هر رنج و : ها را به آساني مبدل كرده است سپس مي فرمايد دوشش برداشته، دشواري

پس اگر فراغت يافتي مجدداً خود را به زحمت بينداز و تالشت را از . سختي آساني هست
در واقع خداوند به اين نكته اشاره مي كند كه سختي ها و گرفتاري ها مقدمة كمال . سرگير

ها  ها و سختي و پيشرفت انسان است و باعث نيرو گرفتن او مي شود و از اين جهت مصيبت
.  براي تكامل بيشتر ضرورت دارند

محبت در قرآن و روايات و ديدگاه عرفا 
محبت به معناي دوست داشتن و مهرورزي و دراصطالح عرفان عملي، به سرور و لذّتي 

اين كشش دروني، . كه ناشي از جذب شدن به كمال وجمال حقيقي باشد، تعبير شده است
در مرتبة بعد شوق خوانده . قابل شدت و ضعف است كه در مرتبة ضعيف، همان ارادت است

اگرمحبت و مهرورزي، به شدت برسد . شده است و در مرتبة قوي تر به آن محبت گفته اند
. به آن عشق مي گويند
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به . قرآن كريم در موارد بسياري تصريح دارد كه محبت به خداوند امكان پذير است
دليل وجود آيات و روايات فراوان در اين باره، درميان مسلمانان كسي نيست كه اصل 

ليكن دربارة كيفيت محبت تفسيرها و تأويل هاي متفاوتي وجود . را انكار كند» محبت«
. دارد

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد منْكُم عنْ دينه فَسوف «: خداوند در قرآن كريم مي فرمايد
ونَهبحي و مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْت؛ يعني هم خداوندآنها را دوست دارد و هم )54/مائده(» ...ي

اين مطلب به خوبي رابطة دو طرفة محبت را بين خداوند و . آنها خداوند را دوست دارند
. بندگان نشان مي دهد

اين گونه . عالمة طباطبايي نيز ارتباط بين انسان و خداوند را رابطه اي دو سويه مي داند
كه محبت انسان به خدا را از سرِ نيازِ انسان به خدا مي داند، به اين معنا كه در واقع، در 

عالم هيچ بي نيازي چون خداوند وجود ندارد وتمام موجودات ومخلوقات نيازمند به او 
وي در اين باره . پس در واقع، تنها محبوب انسان و محبوب حقيقي او خداوند است. هستند

خداي سبحان از هرجهت كه حساب كنيم، اهليت آن را دارد كه دوستش «: مي گويد
بداريم؛ براي اين كه هستي او به ذات خودش است، نه عاريتي و كمال او نامتناهي است در 

حالي كه هركمال ديگر متناهي ومحدود است ومتناهي وجودش متعلّق است به نامتناهي 
). 621: 1، ج1379طباطبايي، (» واين حبي است كه محال است از بين برود

از . عالمة طباطبايي معتقد است كه محبت خدابه انسان به معناي حقيقي است
نظرايشان محبت رابطهاي دو سويه است وآن گونه كه انسان به خداوند محبت دارد، خداوند 

هرگونه ارتباطي كه انسان با خداوند برقراركند، پاسخي متقابل . هم به انسان محبت دارد
رادريافت خواهد كرد؛ به عنوان مثال، رابطة دعا پاسخِ استجابت دعا را به همراه دارد و رابطة 

. محبت پاسخ محبت
به راستي بندگان شايسته، ذات اقدس الهي كه منبع همة كماالت است را رها نمي 

. كنند، چرا كه هرميل ومحبتي دربرابر عشق الهي درنظرشان بي ارزش و ناچيز است
محبت نسبت به «باالترين مقام انسان و » محبت«درميان عرفا نيزمشهور است كه 

انساني كه همواره به دنبال هستي وكمال . مهم ترين عامل رشدوتكامل انسان است» خداوند
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واقعي مي گردد به همين علّت آن كس كه هستي وكمالش ازهمه برتر است را از همه كس 
. داند تر وسزاوارتر مي به عشق ورزيدن شايسته

براي هر موجودي كمالي است مخصوص به ... «: مالصدرا در تأييد اين مطلب مي گويد
او و عشق و شوقي است درطلب او كه باالخره او راپس ازجدايي از محبوب حقيقي به آن 

). 674: 1، ج1390مالصدرا، (» ...محبوب و معشوق حقيقي مي رساند
...» اهللاُ قُل ان كنتم تُحبون اهللاَ فاتّبعوني يحببكم«: اي ديگر آمده است و درآيه

). 31/عمران آل(
دراين آيه محبت تنها يك ميل وعالقة قبلي نيست، بلكه بايد آثار آن درعمل انسان 

منعكس شده باشد، كسي كه مدعي حب پروردگاراست، نخستين نشانة آن اين است كه از 
مكارم شيرازي، (» ...ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني«پيامبر وفرستادگان او، پيروي كند 

). 387: 2، ج1373
» محبوب«درحقيقت يكي ازنشانه هاي محبت واقعي اين است كه انسان را به سوي 

دهد و  پيوندمي» محبوب«را با » محب«بنابراين محبت راستين . كشاند وخواستههاي اومي
. گام بردارد» محبوب«تالش مي كند درمسيرخواسته هاي » محب«

همان طور كه پيش تر بيان شد، عشق ومحبت انسان به چيزي به خاطر اين است كه 
كمالي در آن يافته است، و هيچ گاه انسان به موجودي كه هيچ نقطة قوتي در آن نيست 

عالقه مند نمي شود وبه آن عشق نمي ورزد؛ عشق ومحبت انسان به خدا نيز به خاطر اين 
انسان مؤمن همة كمال ها وجمال ها را . است كه خداوند منبع و منشأ همة كماالت است

عشق ومحبت مؤمنان براساس . درخداوند مي بيند لذا بيشترين عشق را به او ابراز مي دارد
. شايستگي و لياقت معشوق است و هرگز به سردي و خاموشي نمي گرايد

كسي كه : ما احب اهللا من عصاه: نقل شده كه فرمود )ع(در معاني االخبار از امام صادق «
: سپس اين شعرمعروف را قرائت فرمود. »گناه مي كند، خداوند را دوست نمي دارد

تعصي اال لـــه و انت تـــظهر حبـــــه  هــــذا لعمــرك فــي الفعـــال بديع 
 لـوكـــان حبـــك صـــادقـــاً الطعته  ان المحب لمـــــــن يــــحب مطيع

معصيت پروردگار مي كني، با اين حال اظهار محبت اومي نمايي؟ به جانم سوگند اين 
زيرا كسي كه . اگر محبت توصادقانه بود، اطاعت فرمان او مي كردي! كار عجيبي است

 ).386: همان(» ديگري را دوست مي دارد، از فرمان او پيروي مي كند
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آل (» اهللاُ و يغفر لَكُم ذُنوبكم و اهللا غَفور رحيم يحببكم... «: خداوند در ادامه مي فرمايد
اگر محبت خدا داشتيد و آثار آن در عمل و : ، قرآن در اين جمله مي گويد)31/عمران

دارد و به دنبال اين دوستي؛ گناهان  زندگي شما آشكار شد خداوند هم شما را دوست مي
. كند بخشد و شما را مشمول رحمت خودش مي شما را مي

درآية فوق دليل محبت متقابل خداوند به روشني بيان شده است، زيرا او وجودي است 
از هر نظر كامل و بي پايان و به هر موجودي كه درمسيرتكامل گام بردارد براثر سنخيت 

نمي » محبت يك طرفه«پيوند محبت خواهدداشت، درضمن به روشني تصريح شده كه 
تواند وجود داشته باشد، زيرا هر محبتي، دارندة آن را دعوت مي كند كه عمالً در راه 

نيز به او » محبوب«هاي واقعي محبوب، گام بردارد و در چنين حالتي به طور قطع،  خواسته
. عالقه پيدا مي كند

» هل الدين اال الحب؛ آيا دين جز محبت است: نقل شده كه فرمود )ع(ازامام صادق «
).  387: 2، ج1373مكارم شيرازي، (

منظور ازاين آيات و روايات اين است كه روح وحقيقت دين همان ايمان و عشق به 
خداست، ايمان ومحبتي كه شعاع آن، تمام وجود انسان را روشن مي كند به گونه اي كه از 

. فرامين الهي پيروي مي كند
محنت در قرآن و روايات و ديدگاه عرفا 

معموالًهرچيزي كه انسان به آن عالقه مند است و نسبت به آن ابراز محبت مي كند 
. مطلوب اوست و براي رسيدن به آن مطلوب سختي ها و رنج هايي را بايد بپذيرد

). 5-6/الشرح(إنَّ مع العسرِ يسراً * فَإنَّ مع العسرِ يسراً : در قرآن كريم آمده است
و أعلَم أنَّ مع العسرِ يسراً، و إنَّ مع الصبرِ النَّصر، و أنَّ الفَرَج «: در حديثي نيز آمده است

بدان با سختي ها، آساني است، با صبر، پيروزي، و با غم و اندوه، خوشحالي و : مع الكَربِ
زني شكايت همسرش : و درحديثي از اميرمؤمنان علي عليه السالم مي خوانيم.گشايش است

را نزد آن حضرت برد كه او چيزي بر من انفاق نمي كند، درحالي كه همسرش واقعاً 
از اينكه همسر او را به زندان بيفكند خود داري كرد، و در جواب  )ع(تنگدست بود، علي 

، 1373مكارم شيرازي، (» إنَّ مع العسرِ يسراً و او را به صبر و شكيبايي دعوت كرد: فرمود
). 148: 27ج
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مسلماً ما انسان را : )4/بلد( » كَبد لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في«: و خداوند جاي ديگري فرمود
. در رنج آفريديم

اين آيه گوياي نقش مهم رنج ها ومشقّت ها در ساخته شدن انسان و تكامل اوست و اال 
اگرجز اين بود، خداوندي كه سرچشمة رأفت و رحمت است وسعادت وخير بندة خود را 

. خواهد، او را قرين رنج و زحمت نمي كرد مي
كَبد به گفتة طبرسي در مجمع البيان در اصل، به معني شدت است، و لذا هنگامي كه «

به  )بر وزن حسد(ولي به گفتة راغب درمفردات كبد » شير غليظ شود تَكَبد اللَّبنُ مي گويند
انسان مي شود وسپس، به هرگونه مشقّت و  )جگر سياه(معني دردي است كه عارض كبد 

). 22-23: 27، ج1373مكارم شيرازي، (» رنج اطالق شده است
به راستي انسان ازآغاز زندگي، حتي لحظه اي كه نطفة او در قرارگاه رحم واقع مي شود، 

مراحل زيادي از مشكالت ودرد و رنج ها را طي مي كند تا متولد شود، و بعد از تولد در 
دوران كودكي، نوجواني، وسپس جواني، و ازهمه مشكل تر درايام پيري، با انواع مشقّت ها و 

. رنج ها مواجه است، و اصوالً طبيعت زندگي دنيوي اين گونه است
دراين . آري خداوند همواره بندگان خود را مي آزمايد، تا شايستگان بازشناخته شوند

راستا براي تربيت و پرورش انسان ها مصايب و مشكالت را قرار داده است، كه در نهايت 
كساني كه به خوبي از دستورهاي الهي پيروي مي كنند وسختي ها ودشواري ها را به جان 

ء منَ الْخَوف و  و لَنَبلُونَّكُم بِشَي«: خرند به رحمت و معرفت الهي رهنمون مي گردند مي
والبتّه شما رابه سختي هايي چون ترس وگرسنگي و نقصان : )155- 156/بقره(»  ...الْجوعِ

اموال ونفوس و آفات زراعت بيازماييم و بشارت ومژدة آسايش از آن سختي ها، صابران 
آنان كه چون به حادثة سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پيشه گرفته، گويند ما . راست

. به فرمان خدا آمده ايم و باز به سوي او رجوع خواهيم كرد
: در واقع مصايب و بالها وسيله اي هستند براي آزمايش انسان

). 186/آل عمران(» ... أَموالكُم و أَنْفُسكُم لَتُبلَونَّ في«
مصيبت ها، كليدهاي اجرند » المصائب مفَاتيح األَجر«مي فرمايند  )ع(امام حسن 

). 775: 2، ج1386رحمتي شهرضا، (
نگاهي به زندگي انبياء واولياء اهللا نيزنشان مي دهد، زندگي اين بزرگواران نيز با انواع 

و اگر افرادي را مي بينيم كه بظاهر درد و رنجي . ناماليمات و درد و رنج ها قرين بوده است
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ندارند وقتي به جستجو در زندگي آنها مي پردازيم به عمق درد و رنج هاي آنان پي مي 
: بريم و به تعبير شاعر

خاصان حق هميشه بليت كشيده انـد هـم بـيشتر عنـايت و هم بــيشتر عنا 
 )467: 1374سعدي، (

اي انسان : )6/انشقاق(» ...يا أَيها الْإِنْسانُ إِنَّك كادح«: خداوند درجايي ديگر مي فرمايد
البتّه با هر رنج و مشقّت در راه طاعت و عبادت حق بكوش كه عاقبت به حضور پروردگار 

. روي خود مي
تالش و كوششي است كه با رنج و ناراحتي توأم باشد تا در جسم » كدح«در آية مذكور 

. و جان اثر كامل بگذارد، و آن را به خراش نيز معني كرده اند
اين آيه اشاره به يك اصل اساسي درحيات همة انسان هاست، كه همواره زندگي «

آميخته با زحمت و رنج و تعب است، حتي اگر هدف رسيدن به متاع دنيا باشد، تا چه رسد 
به اين هدف كه آخرت و سعادت جاويدان و قرب پروردگار باشد، اين طبيعت زندگي دنيا 

است، حتي افرادي كه در نهايت رفاه زندگي مي كنند آنها نيز از رنج و زحمت و درد بر كنار 
). 300: 26، ج 1373مكارم شيرازي، (» نيستند

با توجه به اينكه مخاطب اين آيه همة انسان ها مي باشند، بيانگر اين واقعيت است كه 
طبيعت زندگي اين جهان در هيچ سطحي خالي از مشكالت، ناراحتي ها، و رنج و مشقّت 
نيست، خواه اين مشكالت از نوع جسماني و بدني باشد، ويا از نوع روحي و فكري، در هر 

. حال هيچ كس از رنج و مشكل فارغ نيست
الراحة لم تخلق في «: مي خوانيم )ع(در حديث بسيار پرمعنايي از امام علي بن الحسين 

الدنيا و ال الهل الدنيا، انما خلقت الراحة في الجنة و الهل الجنة، و التعب و النصب خلقا في 
الدنيا، و الهل الدنيا، و ما اعطي احد منها جفنة اال اعطي من الحرص مثليها، و من اصاب من 

الدنيا اكثر، كان فيها اشد فقراً النه يفتقر الي الناس في حفظ امواله، و تفتقرالي كل آلة من 
راحتي وآسايش در دنيا وبراي اهل دنيا وجود !:آالت الدنيا، فليس في غني الدنيا الراحة

رنج و تعب در دنيا آفريده ! ندارد، راحتي و آسايش تنها در بهشت است، و براي اهل بهشت
هركسي پيمانه اي از آن به دست مي آورد دو  )به همين دليل(شده، و براي اهل دنيا، و 

زيرا محتاج ! برابرآن حرص نصيب او مي شود، وكساني كه ازدنيا بيشتردارند فقيرترند
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ديگران درحفظ اموال خويشند، و به وسايل وادوات زيادي براي حفظ آن نيازمندند، بنابراين 
). 305:همان(» در ثروت دنيا راحتي نيز وجود ندارد

: در ذيل اين حديث فرمود )ع(سپس امام 
هرگز دوستان خدا در : كال ما تعب اولياء اهللا في الدنيا للدنيا، بل تعبوا في الدنيا لالخرة«

» دنيا به خاطر دنيا رنج و تعب نمي كشند، بلكه رنج و تعب آنها در دنيا براي آخرت است
). 304-305: همان(

براي دل سپردن به آن محبوب بسيار مهم است كه » شناخت دقيق«درانتخاب محبوب، 
همانا معرفت دروني انسان به هستي را نشان مي دهد وبا رسيدن به معرفتي كامل 

در . ازمحبوب، عشق و محبت به يار فزوني مي يابد و در سراسر وجود عاشق رخنه مي كند
من طَلَبني، وجدني و من وجدني، عرَفني،ومن «: حديث قدسي است كه خداوند مي فرمايد

 ،ن قَتَلتُهمو،قَتَلتُه ،شَقُتهن عمو شَقتُهشَقني، عن عشَقَني و مني، عن اَحبني و مرَفني، اَحبع
يتُهفاَنا د ،يتُهلَي دن عو م يتُهلي دآن كس كه مراطلب كند، مرا مي يابد و آن كس كه :فَع

مرا يافت، من را مي شناسد و آن كس كه مرا شناخت، من را دوست مي دارد و آن كس كه 
مرا دوست داشت، به من عشق مي ورزد و آن كس كه به من عشق ورزيد، من نيز به او 

عشق مي ورزم و آن كس كه به او عشق ورزيدم، او را مي كشم و آن كس را كه من بكشم، 
خون بهاي او بر من واجب است و آن كس كه خون بهايش بر من واجب شد، پس خود من 

 ). 369: 1386 86فيض كاشاني،(»خون بهاي او هستم
موالنا نيز دربارةانتخاب  عشق و معشوق حقيقي كه همواره در وجود ماندگار و باقي 

: است مي فرمايد
هـر دمي بـــاشـد زغنـچه تـــازه تــر  ـده در روان و در بـــــــصرــعشق زنـ

كز شـراب جـــان فـزايت سـاقي است  عشق آن زنـده گـزيـــن، كو باقي است 
يــافتنــد از عشق او كـــاروكيـــــــا  عشق آن بگزيـن  كه جملـة انبيــــــا

 )105: 1، ج1379مولوي، (
يعني، هر كه . »من احب اهللا فصب البالء عليه«: در حديثي مي فرمايد )ع(حضرت علي 

سبحانه و - دعوي دوستي خدا كند و به دست ارادت حلقه در محبت او زند يا هركه حق 
خلعت محبوبيت بر او پوشاند، باران بال از ابر محنت و عناء بر فرق او ريزان و شادي - تعالي 
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: 67مجلسي،ج (»البالء للوالء كالذهب للنهب«: و بهجت و راحت از وي گريزان گردد كه
239 .(

: موالنا جالل الدين محمد بلخي در تأييد اين مطلب فرمايد
دوست همچون زر، بال چون آتـش است  زر خالص در دل آتــش خوش است 

) 1461: 2،ج1379مولوي،(
بنابراين چنين برمي آيد كه بال، متوجه اهل واليت و محنت متعلّق به دار باب محبت 

هرجا كه بناي محبت نهاده اند دري از محنت بروي گشاده اند وهركه را خداوند . است
 )ص(دوست دارد، او را به بال مبتال و ممتحن سازد و مؤيد اين قول حديث حضرت رسول 

). 238: 1386فيض كاشاني، (»ان اهللا اذا احب قوما ابتالهم«: است آن جا كه فرموده
دوست دارد، لشكر بال و اندوه برايشان بگمارد - تعالي- به درستي كه هركه را حق 

. ومقرر است كه محنت به اندازة محبت و بال به مقدار وال نازل شود
هركه در راه دوستي حق از همة رهروان در پيش بود هر آينه مشقّت و بليت او از همه 

و ازحضرت سيد . هر كه را ذوق محبت بيشتر، سينه اش از شوق محنت ريش تر. بيش بود
كدام طايفه سخت ترند از روي بال، يعني » اي الناس اشد البالء«كاينات سؤال كردند كه 

كدام گروه از آدميان سخت تر و دلسوزتر ومحنت بركدام زمره از اصناف ايشان صعب تر 
يعني بالي پيامبران كه ملهم حريم رسالت و محرم حريم جاللتند » االنبياء«: است؟ فرمود

ازهمه سخت تراست وآنهايي كه شبيه اند بر اين جماعت، و برهمين قياس هركه به درگاه 
. قرب، اقرب باشد، بال وعناي او اشد واصعب باشد

هركـــه دراين بـــزم مقرب تراست  جـــام بـــال بيشتــرش مـي دهند 
وان كـــه زدلبــرنظـــرخاص يافت  داغ عنـــابــرجگــــرش مـي نهند 

بال، نه شربت شيرين است كه به اطفال طريقت دهند، بلكه قدح زهرمالل است كه بر 
 ).25:همان ( )بالغان راه نهند

 محبت متقابل انسان وخدا 
قرآن . محبت نسبت به خداوند از جمله مباحث شيرين و لطيف در تعاليم اسالمي است

كريم در موارد بسياري تصريح دارد كه محبت نسبت به خداوند امكان پذير است؛ به طور 
؛ يعني هم خداوند آنها )54/مائده(» يحبهم ويحبونه«: مثال،خداونددرقرآن كريم مي فرمايد
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اين مطلب به خوبي وجود رابطة دو طرفة . را دوست دارد و هم آنها خداوند را دوست دارند
محبت انسان نسبت به خداوند سه بار در . محبت را بين خداوند و بندگان نشان مي دهد

. قرآن بيان شده است
يكي از موضوع هاي اساسي كه بخش هاي مهمي از آثارصوفيه را به خود اختصاص داده، 

بدان كه محبت «: محبتانسان و خدا در تقابل با يكديگراست هجويري در اين باره مي گويد
را درست است و كتاب و - تعالي –مر بنده را و محبت بنده مر خداوند - تعالي - خداوند 

؛ اما كيفيت و مصاديق )446: 1389هجويري، (» سنت بدين ناطق و امت بر اين مجتمع
محبت بندگان نسبت به خدا و محبت خدا نسبت به بندگان محل نزاع و اختالف متكلّمان و 

.  متصوفه است
محبت نوعي اراده و طلب است و چون اراده و طلب شيئي به «: متكلّمان معتقدند كه

منظور به دست آوردن آن است، محبت الهي از اين مقوله نمي تواند باشد؛ زيرا اگر محبت از 
جانب خدا باشد، بندگان او در دست قدرت او هستند و به طلب و ارادة او نيازي نيست و 

اگر محبت از جانب بندگان باشد محال است زيرا خداوند از اراده و طلب مخلوق برتر است و 
بنابراين محبت بندگان نسبت به خداوند را محبت . تصرف حادث در قديم امكان پذير نيست

طاعت، خدمت، ثواب و احسان او دانسته اند و محبت خداوند نسبت به بندگان را ارادة خير 
). 2668-9: 2، ج1380مصاحب، (» وطلب طاعت و رحمت كردن بر بندگان شمرده اند

امام محمد غزالي در بحثي مفصل و زيبا در معني محبت و اسباب حدوث آن داليل و 
محبت و عشق متوجه كمال است « : به نظر وي. اشكاالت مخالفان را از بن فرو ريخته است

از هر نوع كه باشد وچون كمال مطلق، خاص حضرت حق است بنابراين او از هر چيز به 
). 835-838: 1354غزالي، : ك.ر(» معشوقيت سزاوارتر است

محبت در نظر اهل تصوف از احوال «: نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه
است و نخستين مرحلة فناست؛ زيرا هر چه محبت به محبوب بيشتر شود انقطاع ازغير 
محبوب و پرداخت به آن بيشتر مي شود تا برسد به باالترين مرحلة يعني مرحله اي كه 

محب به كلي از خود بيخود و فارغ مي شود كه همان مرحلة فناست؛ اما محبت خداوند به 
انسان از نظر اهل عرفان به جهت جمال است؛ زيرا هر زيبايي مشاهدة جمال خود را دوست 

دارد وچون اين عالم، مظهر جمال حق است و به منزلة آيينه اي است براي تجلّي جمال 
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حق، مشاهدة خداوند، مظاهر جمال و زيبايي خود را در اين دنيا همان محبت اوست به 
) 235: 1384ابن عربي ، (»بندگانش

در ميان عرفا، . در ميان متفكران اسالمي، نظرات مختلفي دربارة محبت بيان شده است
مشهور اين است كه محبت باالترين مقام انسان و محبت نسبت به خدا مهم ترين عامل 

طبق اين نظر، نه تنها محبت نسبت به خداوند امري واقعي است، . رشد و تكامل انسان است
بلكه در واقع، درعالم فقط يك محبت وجود دارد و آن هم مخصوص خداوند است، محبت 

به خدا اصل تمام محبت هاست و هرگونه محبتي در اصل محبت به خداست، چرا كه 
او در هر محبوبي براي هر محبي ظاهر است و در وجود «: غيرتش غير در جهان نگذاشت

... جز محبت نمي باشد؛ پس تمام عالم محب و محبوب اند و تمام آنها به وي باز مي گردد و
هيچ كس غيرخالقش را دوست نمي دارد، زيرا سبب حب جمال است و آن مخصوص 

). 238: 114، باب همان(» خداست
محبت دراين عالم «: دراين عالم هركس عاشق هرچيزي باشد، درواقع، عاشق خداست

رشته اي است كه يك سوي آن به تعداد مخلوقات است وطرف ديگر آن فقط يكي است 
همچنين به عقيدة برخي ديگر از عرفا، محبت در مورد خداي تعالي اصل . وآن خداوند است

). 83: 1362عبادي، (» است و محبت در مورد خلق، فرع برآن است
: موالنا مي فرمايد

عاشقي گرزين سروگر زان سر است     عاقبت ما را بدان سر رهبر است 
) 10: 1،ج 1379مولوي،(

اما گروهي از متكلّمين . بابيان فوق، موضع عرفا دراين باره به خوبي مشخص مي شود
محبت كه : بعضي گفته اند... «: وجود دارند كه به كلّي منكرمحبت نسبت به خدا مي شوند

وصفي شهواني است، تنها به ماديات و جسمانيات تعلّق مي گيرد و به طور حقيقت، به 
اگر در پاره اي آيات و روايات، اين كلمه، دربارة خدا به كار . خداي سبحان تعلّق نمي گيرد

). 612: 1379طباطبايي، (» رفته است بايد بگوييم منظور از محبت به خدا اطاعت اوست
غزالي محبت انسان نسبت به خداوند را قبول دارد و استعمال آن را در مورد خداوند 

وي براي اثبات محبت نسبت به خدا اول به بيان داليل شرعي از . استعمال حقيقي مي داند
. آيات و روايات مي پردازد و سپس امكان وجود محبت به امور غير مادي را تبيين مي كند
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اما در خصوص اينكه آيا به طور خاص، انسان به خداوند محبت دارد يا خير؟ با بيان اسباب 
. محبت وتحقق آن اسباب در مورد خداوند به اين مطلب پرداخته است

اول دوست «:غزالي اسباب دوستي را پنج مورد مي شمارد كه به طور خالصه عبارتند از
داشتن آدمي نفس خود و بقاي نفس خود را؛ دوم دوست داشتن كسي كه به انسان احسان 

كند؛ سوم، دوست داشتن كسي كه اهل احسان باشد،اگرچه به انسان احسان نكرده 
باشد؛چهارم، دوست داشتن چيزي كه در ذات خودخوب باشد، چه از نظر ظاهري و چه از 

» نظر باطني و در آخر، دوست داشتن كسي كه مناسبت و سنخيتي با انسان داشته باشد
، پس از اين، غزالي به بيان اين مطلب مي پردازد كه هريك از )519: 4، ج1377غزالي، (

اين اسباب در مورد خداوند هم صدق مي كنند و در اصل، صدق حقيقي اين اسباب آن 
. است كه در مورد خداوند باشد

غزالي در بيان اينكه مستحق دوستي فقط خداست، در توضيح سبب اول، به خلقت 
انسان و ادامة حيات او اشاره مي كند كه در واقع، متكي به خداست و مهم ترين عامل بقاي 

. پس اگر كسي به اين امر معرفت داشته باشد، خدا بايد نزد او محبوب باشد. انسان خداست
اما در سبب دوم و سوم، دليل او اين است كه باالترين احسان كننده، به مفهوم عام، و 

باالترين احسان كننده به انسان خداست و معرفت به اين امر خدا را نزد انسان محبوب مي 
در واقع، تنها احسان كننده به انسان خداست و اگر احسان كنندة ديگري جز خداوند . سازد

حسن از مردمان متصور نيست «: غزالي مي گويد! براي انسان متصور باشد، از سر جهل است
»  .مگرمجاز و محسن جز خداي نيست

در حقيقت، جمال و خوبي مطلق خداوند «: در مورد سبب چهارم هم غزالي مي گويد
زيبايي خدا زيبايي باطني است نه ظاهري و اين جمال چيزي است كه درك آن فقط . است

»  مخصوص اصحاب قلوب است
: و در مورد سبب پنجم، كه وجود سنخيت است، غزالي آن را در دو قسمت بيان مي كند

كه هم در خداوند و هم در انسان وجود دارد ... يكي صفات خير، مانند علم، احسان، لطف و 
وديگري وجود مناسبت هايي همچون خليفة الهي وخلق انسان به صورت خداوند، كه اينها 

-529: 4، ج1377غزالي، :ك.ر(باعث ايجاد نوعي سنخيت ميان انسان و خداوند شده است
520 .(
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رستگاري حقيقي درعروج به سوي نورالهي وعالم نور محض است؛ عروجي كه انسان در طي 
: آن به اصل ماورايي خود باز مي گردد

ما به پــر مي پريـــم سـوي فــلك زان كه عـرشي است اصل جـوهر ما 
 )155: 1، ج1378مولوي، (

سفر به سوي نور، مختص رندان بالكش و رهروان چاالك است و مسير سلوك طريقي 
است طوالني و طاقت فرسا؛ ولي عزم گام نهادن در مسير سلوك نتيجة توفيق و موهبت 

ما شما را آرزومند گردانيديم و بي آرام كرديم و به «: الهي است؛ قول حق تعالي است كه
). 85: 1354غزالي،(» نزديك خويش آورديم

:  موالنا نيز مي فرمايد
تـانخوانيـــم نـداني تـــوره واگشتـن كه ره از دعوت ما گردد برعقـل پديد 

 )143: 2، ج1378مولوي، (
درد شوق و طلب «:در واقع اگر در عرفان اولين گام طلب است دليلش اين است كه

» سالك، زمينة بهره مندي از توفيق حق و قدم نهادن در طريق رهايي را مهيا مي كند
، وبي قراري جان سالك براي گريز از خانة دلگير آب و گل و )369: 3، ج1380سهروردي، (

 .عروج به سوي جهان جان ودل، در نهايت، درِ رحمت را به روي او مي گشايد
الشوق، حامل الذوات «: سهروردي شوق را عامل اساسي در رسيدن به نوراالنوار مي داند

؛ به اعتقاد مولوي نيز، درد رهبر وهدايت گر انسان )224: 2همان،ج(» ...الدراكه الي نوراالنوار
به سوي مقصد مطلوب است ودر نهايت اين درد شوق و محبت وعشق است كه انسان را به 

: سوي كمال واقعي پيش مي برد
از حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم       يا رب چه سعادت ها كه زين سفرم آمد 

 )57: 2، ج1378مولوي، (
محبت چون به غايت رسد، آن راعشق خوانند؛ العشق محبة «: عشق، محبت مفرط است

وشاهراه طلب حق، محبت و عشق است كه راه دان  )286: 3، ج1380سهروردي، (» مفرطه
 :اين راه نهان است؛ راهي از جسم به جان

عقل گويد شش جهت حد است وبيرون راه نيست 
 عشق گويـد راه هست و رفته ام من بارها

 )86: 1، ج1378مولوي، (
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عشق، با قدرت وفاعليت، درهاي آسمان را به سوي سالك مي گشايد و روح را پروبال داده، 
 :به معراج مي برد

جـسم خاك از عشـق بر افــالك شد كوه، در رقص آمـد و چــاالك شد 
 )96: 1، ج1379مولوي، (

جمال حضرت حق را از ديده «درمسيرسلوك حجاب هايي در مقابل سالك است كه؛ 
 ).268: 1371نجم الدين رازي، (» ...محجوب مي كند

: محبت وعشق در وجود انسان كيمياگري مي كند و صفات مذموم نفس اماره را كه
دشمني است دوست روي و حيلت ومكر او را نهايت نيست ودفع شرّ او كردن و او را مقهور «

هرچند صفات مذموم نفس . ، ازميان مي برد)173: همان(» گردانيدن، مهم ترين كارهاست
اماره با رياضت و مجاهدت تا حدي مقهور مي شود، ولي محبت وعشق، مؤثرترين عامل 

آنگاه نفس از امارگي به مقام مطمئن مي . درتطهير درون، صفاي ضمير وتصفية دل است
هرگاه نفس قاهر بدن شود، قواي ظاهر وباطن مطيع اوگردند، او را قرب به عالم «: رسد

» خويش بيشتر باشد وبه استكمال نزديك تر باشد و او را نفس مطمئنه وكلمة طيبه خوانند
). 373: 3، ج1380سهروردي، (

و . )28/رعد(» اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«در اين هنگام نفس، رنگ دل مي گيرد، 
هرگاه نفس، رنگ دل گيرد، دل نيز رنگ روح مي گيرد وچون نفس به مدد عشق، رنگ دل 

: و روح به خود بگيرد، آنگاه درهاي آسمان به روي او گشوده مي شود و عروج مي كند
به خـود واگـرد اي دل زان كــه از دل          ره پنهـان به دلبــــر مي تـوان كــرد 
جهــان شـش جهت را گر دري نيست          چـودردل آمـدي در مي تــوان كـــرد 

 )71 :2،ج1378مولوي، (
و اينگونه است كه عشق جانان، جان را به قرب خويش مي كشاند و آنگاه جان در 

عشق، فاني مي شود و چون جان در عشق، فاني شد، حقيقت وجود وذات پاك صاف خويش 
 :را مييابد و ازخود فاني و به دوست باقي مي شود

صـورت و معني تو شوم چـون رسي  محو شــود صـورت مـن در لــــقا 
 )156: 1همان، ج(
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 لزوم رنج و محنت
محنت يا درد و رنج از جمله موضوع هايي است كه همواره از سوي مكاتب مختلف ديني 
و فكري كه دغدغة انسان شناسانه داشته اند، به آن توجه كرده اند، و ماهيت، علل پيدايش 

در كنار اين مكاتب، . و پيامد هاي آن را بر روان جامعة انساني مورد بررسي قرار داده اند
كه انسان و چالش هاي دروني او با خويشتن، طبيعت و جامعه از مهم ترين - ادبيات 

نيز به اين موضوع توجه نموده و بي گمان در طول تاريخ، آثار - موضوع هاي آن است 
مشهور ادبي، شكوفايي، عمق، اوج و بالندگي خود را در پيوندي محكم و استوار با انسان و 

 .دغدغه ها و رنج هاي او تجربه كرده است
در نزد سالكان يعني ابتالء وامتحان دوستان به انواع بالها . مصيبت، آفت، امتحان: بالء«

بالء لباس اولياء است و غذاي . كه هر چند بال بر بنده قوت پيدا كند، قربت زياده شود
 ).199: 1378سجادي،(» انبياء

سخت ترين بالها ويژة انيباء و سپس اولياء و سپس «: فرمودند )ص(حضرت رسول 
شبلي خطاب به خداوند . افضل و افضل است و ما جمع پيامبران را دشوارترين بالهاست

. )همان(» همه تو را به خاطر نعمت هايت دوست دارند و من به خاطر بالهايت: گفت
اصوال حكمت مدبر هستي بر اين قرار گرفته است كه بر سر راه هر آنچه كه انسان و 

آدمي زاده به آن عشق مي ورزد و ميلي براي رسيدن به آن دارد، گونه اي از سختي و 
محنت وجود داشته باشد، شايد بدان دليل كه ارزش حقيقي هر چيزي زماني بيشتر 
 .مشخص خواهد شد كه انسان در راه رسيدن به آن چيز، سختي و محنت كشيده باشد

باباطاهر در دوبيتي هايش به كرّات به اين موضوع اذعان دارد؛ 
محبت آتشي در جــانم افــــــروخت  كه تا دامـــــان محشــر بايدم سوخت 
عجب پيـراهنـي بهرم بـــــــريـــدي  كه خياط اجــــــل مي بايدش دوخت 

 )18: 1384باباطاهر، (
 دلـي دارم خــــريـــــــــــدار محبت كـــــز او گـــرم است بــــازار محبت
لباسـي دوختـم برقـــــــــــامت دل  زپـــــود محنت و تــــــــــار محبت 

 )14: همان(
درابيات مذكور مشخص مي گردد كه باباطاهر ساية همزمان محبت و محنت را برتار 

. وپود جان و دل مي بينيد
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بسياري از عرفا معتقدند از زمانيكه انسان با خداوند پيمان بست و در جواب الست بربكم 
پروردگار، پاسخ بلي داد در واقع قبول بارمحنت و رنجي بود كه بايد با بستن اين ميثاق، 

: فطرت در راه معبود بر دوش بكشد چنانچه خواجه فرمود
مقام عيش ميسر نمي شود بي رنج     بلي به حكم بلي بسته اند عهد الست 

) 17 :1377حافظ،(
در جايي ديگر خواجه عشق را درياي بيكراني مي داند كه ساحلي براي آن قابل تصور 

. نيست و تنها چاره اي كه براي عاشق مي ماند غرق شدن در اين درياي بي انتهاست
بحري است بحر عشق كه هيچش كناره نيست    آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست 

) 49: همان(
خواجه عبداهللا انصاري عشق را دردي مي داند كه هرگز بهبودي براي آن قابل تصور 

بادردمندي به درد . اين درد مرا صواب است. دردي است مرا كه بهي مباد! الهي«نيست
خورسند، كسي را چه حساب است؟ الهي، قصه اين است كه اين بيچارة درد زده را چه 

). 200: 1378سجادي، (» جواب است
مقصود ازبال ومحنت عاشق آن است كه تا وجودش به كلّي دركانون محبت به آتش 

اي درويش هرچه هست «: شوق گداخته نشود، نام هستي از دفتر وجودش پاك نمي شود
المحبة ال تزيد . - به بال بكاهد وبه نعما بيفزايد، مگرعشق كه به بال بيفزايد وبه نعما بكاهد

اما عشق چون آتش است وهيزم تن وجان ودل، تا هيزم برآتش - بالبرِّ وال ينقُص بالجفا 
).  691: 1364فراهي هروي، (» ننهد شعلة وي استعال نيابد وحرارت وي نيفزايد

اگر ازجهت . بال ومصيبتي كه از دوري ازحق ناشي شود وخذالن محض است: درد   «
زهري باشد آميخته، نعمتي : انصاري گويد. قرب به حق باشد، موجب تطهيراز معاصي است

 ).382: 1378سجادي، (» ...هم درد است وهم دارو وهم شادي وهم زاري. باشد دربال آويخته
) 4/البلد(»  كَبد لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في«   از زمان سخن رفتن از درد در آيات قرآن كريم 

در انس . عرفا، فيلسوفان و شاعران به گونه هاي متفاوتي آن را مورد توجه قرار داده اند
بدان كه چون مرد را درد اين بگيرد و همت اين كار برخيزد و به خواست «: التايبين آمده

داري اين حديث بيرون آيد، از سرِ درد و محبت و آتش شوق، به طلب مطلوب خويش 
درد به عنوان مرحله اي از طلب در كاشف االسرار چنين آمده . )81: 1368جام، (» برخيزد
در حق بنده اي از بندگان خود عنايتي باشد، به - سبحانه و تعالي- چون خداوند را «: است
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صفت ارادت محبت بر دل وي تجلّي كند، پس بنده را ارادت محبت او در جنباند و درد 
). 13: 1358اسفرايني، (» طلب آن حضرت در دل وي پديد آيد

مرا از تو دردي باديد آمده است، ! اي خدا«: عين القضات در تمهيدات اين گونه مي آورد
عين القضات، (» و از تو دردي دارم كه تا خداوندي تو بر جاي باشد، اين درد برجاي باشد

اما شايد بهترين و مهم ترين مفهوم درد و عشق در رسالة عشق سهروردي . )134: 1386
شيخ اشراق در داستان معروف حسن و حزن و عشق مي آورد كه حزن و . مطرح شده باشد

اندوه و سختي همواره با عشق همراه است و اين دو در همسايگي يكديگرند و آن گاه كه 
» عشق دست در گردن حزن مي آورد و قصد حسن مي كند«: حسن به مملكت آدم مي آيد

، و اين امر اشاره اي است به جستجوي عشق در جهان به )270: 3، ج1380سهروردي، (
: سهروردي در اين باره مي گويد. جذبة دردي كه از سوي حق گريبان مرد راه را مي گيرد

و اگر وقتي نشان كسي يابد كه مستحق ... وصول به حسن ممكن نشود االّ به واسطة عشق «
آن سعادت بود، حزن را بفرستد كه وكيلِ در است تا خانه پاك كند وكسي را در خانه 

). 285: همان(» نگذارد
» عالج نامردن دل«: خواجه عبداهللا انصاري از داروخانة دردي سخن گفته كه

). 138: 1372خواجه عبداهللا، (.است
درد در زبان اين طايفه «: شفيعي كدكني، دربارة درد در نظام فكري عارفان، مي نويسد

استعداد تأثر از امور ذوقي و روحاني است و عبارت است از قابليت اشتعال ذاتي در برابر 
جرقه هاي كشفي و شهودي؛ همان چيزي كه مي تواند انگيزة كارهاي اساسي در سلوك به 

). 427: 1387شفيعي كدكني، (» حساب آيد
 توأماني محبت و محنت 

معموالً هرچيزي كه انسان به آن عالقه مند است و نسبت به آن ابراز محبت مي كند 
ارزش و . مطلوب اوست و براي رسيدن به آن مطلوب سختي ها و مشكالتي را بايد بپذيرد

منزلت هر چيزي زماني بيشتر مي شود كه انسان براي رسيدن به آن سختي ها و رنج هايي 
را متحمل شده باشد و اين سختي ها و محنت ها در بيشتر اوقات نقش سازنده و 

يعني اينكه انسان را از خواب غفلت بيدار مي كنند و به او مي آموزند . بيداركننده اي دارند
اصوالً محب براي اينكه در كار عشق . كه در زندگي چگونه مراحل و مدارج كمال را طي كند
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ها  كند و صبر و پايداري در مقابل آن محنت پخته شود هرگونه محنت و زحمتي را تقبل مي

.  را وسيله اي براي صعود و نزديك شدن به محبوب و مطلوب خويش مي پندارد
: چنانكه خواجه فرمود

منم كه ديده به ديدار دوست كردم بـاز چــه شكر گــويمت اي كارساز بنده نواز 
نيــازمند بال گــو رخ از غبار مـشــوي كه كيميــاي مــرادست خاك كوي نياز 
زمشكالت طريقت عنــان متاب اي دل كـه مــرد راه نينديشــد از نشيب و فراز 
طهارت ارنه به خون جگر كند عـــاشق بـه قول مفتي عشقش درست نيست نماز 

) 172: 1377حافظ،(
نيز معتقد بودند محنت ها و سختي ها از محبت الهي سرچشمه مي  )ص(پيامبر اكرم 

گيرد و نقل است كه وقتي به خانة يكي از مسلمانان دعوت شدند وقتي وارد منزل او شدند 
. مرغي را ديدند كه برباالي ديوار تخم گذاشته وتخم آن به ميخي بند شده و نيفتاده است

آيا تعجب كرديد؟ قسم به خدايي كه : صاحب خانه گفت. در شگفت شدند )ص(رسول اكرم 
تا اين  )ص(رسول اكرم ! شما را به پيامبري برانگيخت، هرگز آسيبي به من نرسيده است

كسي كه هرگز : جمله را شنيدند برخاستند و در خانة آن مرد غذا ميل نكردند و فرمودند
بنابراين اگر درست به بال . )562: 1371غزالي، (مصيبتي نديده مورد لطف خداوند نيست 

سختي ها . نگريسته شود، پي مي بريم كه سختي ها و بالها نقش تربيتي و بيدارگري دارند
انسان هاي خفته و بي تحرك را بيدار و هوشيار مي سازد و عزم و ارادة ايشان را بر مي 

. انگيزد و در واقع سختي ها انسان را آبداده مي كنند و به او مقاومت و استقامت مي بخشند
خاصيت زندگي دنيا اين است كه با سختي ها همراه است و در اين بين هر چه بر مقاومت 
انسان افزوده شود، بر تكامل او افزون مي گردد و رفته رفته نبوغ و استعداد هاي نهفتة او 

.  شكوفاتر مي گردد و اين بيانگر لطف و عنايت الهي است
: مولوي در بيان اين معنا مي گويد

گــندمي را زيــــر خــاك انـــداختند پـــس زخـاكش خوشـه هــا برساختند 
بــار ديگــر كــــوفتندش زآسيــــــا قـــيـمتش افزون ونان شـد جـــان فزا 
بــاز نـــان را زيـــر دندان كــــوفتند گــشت عــقل و جـان و فـهمِ هوشمند 

 )237-238: 1، ج1379مولوي، (



 93)74-97 ()آيات قرآن، روايات و آراي عرفا(همنشيني محبت و محنت  با رويكردي به 
 

 

، خداوند به )7/طالق(» سيجعل اهللا بعد عسرا يسرا... «: درآيه اي ديگرخداوند مي فرمايد
اين آيه براي توجه دادن به كساني است كه . زودي بعد از هر سختي آساني قرار مي دهد

ظرفيت شان اندك است و وقتي با سختي و گرفتاري مواجه مي شوند نااميد مي گردند 
حتي به دعاوتوسل به اولياي خدا ودرخواست . وخيال مي كنند همه چيز تمام شده است

مؤمن نبايد در برابر . ازخداوند نيز روي نمي آورند وهمة درها را به روي خود بسته مي بينند
گرفتاري ها خود را ببازد، بلكه بايد آرامش خود را حفظ كند و بداند كه از پس هر سختي 

آساني است وخداوند متعال چنين مقدر نكرده كه بنده اش هميشه با سختي رو به رو گردد 
بلكه اگر خداوند سختي قرار داده، به دنبال آن . و زندگي اش همواره با سختي بگذرد

. آسايش و راحتي نيز قرار مي دهد و بايد در انتظار آن نيز بود
. بنابراين روشن است كه  انسان جوياي محبت ناگزير از پذيرش محنت است

محنت بالي امتحان است و بر دل و جان است، نعمت «: شيخ عبداهللا انصاري گويد
محبت با عطا بياميزد به بال بياويزد و محبت گوهر است و صدف بال و صرف بهانه و گوهر 
عطا و محبت گل است و بال خار وي كدام طالب است كه نيست افگار وي؟ هر كه را گل 

. محبت و محنت قرينه اند محنت ومحبت ديرينه اند... پسند آيد از خارش كي گزند آيد
. كيمياي محبت رايگان نيست هرچند بالست به جان گران نيست

» گـــر بر سر من خـار بـــال بــاراني  بــــاران تــو را دوخته ام بــارانـي
 )355-356: 1372خواجه عبداهللا،  (

در حقيقت محبت ومحنت با وجود معني متفاوت هميشه هم خانه و در كنار يكديگرند 
مسكين ابن . محبت در بكوفت، محنت جواب داد اي من غالم آنك از آن خود فرا آب داد«

آدم كه از ظلومي وجهولي باري كه اهل دوجهان از آن بگريختند او در آن آويخت و محنت 
) 45: 1371نجم الدين رازي،(»جاوداني اختيار كرد و شادي هر دو جهاني در باخت

خواجه (»عشق با محنت قرين است و عاشق را يك بال در پيش و صد در كمين است«
بنابراين تنها كسي مي تواند محبت و عشق به معبود را انتخاب كند . )647 :1372،عبداهللا

هاي دنيوي چشم بپوشد و با همة وجود خود را براي سختي هاي راه  كه بتواند از نعمت
: آماده سازد همچنان كه حافظ فرمود

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست  عاشقي شيوه رندان بالكش باشد 
) 106: 1377حافظ،(    



 »عرفانيات در ادب فارسي«فصل نامة علمي پژوهشي 94
 

 :نيز مي فرمايد
ناصحم گفت كه جــز غم چه هنر دارد عشق برو اي خــواجة عاقل هنري بــهتر از اين 

) 269:همان(                                                                    
نتيجه گيري 

مطالبي كه گفته شد ما را به اين نتيجه مي رساند كه محبت و محنت از مهمترين 
هايي است كه در قرآن بيان شده و اگر چه به طور صريح محبت و محنت در آيات  موضوع

كنار هم مطرح نشده ولي از تفاسير و كالم ائمه و عرفاي بزرگ مي توان دريافت كه هر كجا 
سخن از محبت و عشق است محنت ورنج خود را آشكارتر از محبت نمايان مي سازد در 

. واقع امتحان محبت آميخته به انواع بال و سختي است
اگر گياه با آب رشد مي كند اگرجسم انسان با خوردن پرورش مي يابد، محبت و عشق با 

. رنج و محنت است كه آبياري شده، پرورش مي يابد
در جاي جاي آيات قرآن كريم سخن ازمحبت خدا نسبت به انسان و بندگاني كه با 
. خلوص نيت خدا را دوست مي دارند و به ديدار خداوند مي انديشند، مطرح شده است

همچنين بارها خداوند از اينكه انسان به وسيله محنت ها و رنج ها آزمايش مي شود سخن 
با نگاهي به روايت پي مي بريم كه بزرگان دين نيز محبت به خدا را آميخته به . گفته است

نظر عرفا نيز اين است كه تحمل رنج و درد صداقت انسان را در عشق . محنت مي دانستند
. مورد تأييد قرار مي دهد

 بنابراين مي توان گفت درد ورنج الزمه محبت و عشق است عاشق تا درد و رنج فراق را 
تحمل نكند، چگونه به وصال معشوق خواهد رسيد اين درد و رنج انسان را وارسته و پاك 

مي سازد و آنگونه از خود تهي مي سازد كه جز معشوق چيز باقي نمي ماندو كشته شدن در 
راه معبود چيزي جز فاني شدن از خود نيست و براي رسيدن به اين فنا عاشق ناچار بايد 

 درد و رنج فراواني را برخود هموار سازد
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