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  و ابوحامد غزاليطباطباييمحبت از ديدگاه عالمه 
  

  ∗∗                                 امير آقاجانلو   ∗زماني اميرعباس عليدكتر 
  

  چكيده
 و ابوحامد غزالي طباطبايي به بررسي محبت از نگاه عالمه ،در اين نوشتار
 محبت از منشأ علت و:  ازاند عبارتت اصلي تحقيق سؤاال .پرداخته شده است

نگاه اين دو انديشمند چيست؟ محبت انسان نسبت به خدا بر چه اساسي است؟ 
؟ كرد تفسير توان ميچگونه را آيا خداوند به انسان محبت دارد؟ اين محبت 

 كه عالمه رسد مي به اين نتيجه ، دو دانشمندينگارنده پس از بررسي آرا
 محبت لذت منشأ ، ولي از نظر غزالي،داند مي محبت را نياز انسان منشأطباطبايي 

ترين محبوب  هر دو محبت انسان به خدا را ممكن دانسته و خداوند را كامل. است
غزالي .  خداوند نيز به انسان محبت دارد، از نظر هر دو،در نهايت. دانند ميانسان 

  آن اما عالمه اين محبت را به معناي حقيقيكند، مي تأويل ،نستهاآن را مجازي د
   . داند مي

  عالمه طباطبايي. 3    ابوحامدغزالي. 2   محبت خدا به انسان. 1 :يهاي كليد واژه
  

  مقدمه. 1
 در طـول   .كند  ميمحبت از جمله مباحثي است كه هر عارف و عامي را به خود مجذوب               

محبـت   .  اسـت  هاي آدمـي بـوده      دغدغه ترين  مهم عشق و محبت يكي از       ،هاي متمادي  قرن
و   و تمـام تـار     ته شده  آدمي سرش   محبت در نهاد   .ستاو دهنده به   و آرامش  انانسغذاي روح   

برآمـده از    انـسان را      ي   تا جايي كه حتـي برخـي وجـه تـسميه           ،پود او را در بر گرفته است      
 انـسان را    تواند  مي محبت در مورد انسان تا جايي است كه          ي  جذبه 1.اند گيري او دانسته   انس
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ي او بـراي    هـا  هـا و تـالش     بنده و سرسپرده محبوب خود است و تمام حركـت          ،انسان عاشق 

بـر    محبت و وجود او آميختـه بـا آن اسـت و              ي  آدمي سرسپرده  .جلب رضاي محبوب است   
 عاشـقانه و گفتارهـاي عارفانـه      تادبيـا ي     سابقه ها    دليل بر قرن   ترين  مهم،  خالف نظر سارتر  

  2. چيز ديگردادگي و شيدايي است نه همين دل
  بـر آن   گذشـته  ، عرفـا و انديـشمندان     تأكيدنقش واالي محبت در تربيت نفس آدمي و         

 را  محبـت گـاه   كـه بـه طـوري   ،كنـد  مي نمايان  را به خوبي اين مبحث ضرورت پرداختن به    
مولـوي در جـايي      .گذارنـد  نـام مـي   ردمندي دل    دليل د   آن را     و گاه  دانند  ميطبيب دردها   

  :گويد مي
  هاي ما اي طبيب جمله علت    شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

  افالطون و جالينوس ما اي تو    اــوس مــامـ ن ووتـــاي دواي نخ
  )6: ، ص19(

  :گويد ميو همو در جاي ديگر 
   دلينيست بيماري چو بيمار      عاشقي پيداست از زاري دل 

   ب اسرار خداستطرالسعشق ا      ها جداست علت  زاشقععلت 
  )10: همان، ص(

به طور كلـي  در جاي خود صحيح است و      ،نمايد  اگرچه متناقض مي   ، دو بيان مولوي   اين
تا جايي كه حتـي      ،كه بحث محبت بحثي پر اهميت در حيات انساني است         رساند    مياين را   

   :زند قلم از بيان كردن آن سرباز مي
  چون به عشق آمد قلم برخود شكافت       شتافت  ندر نوشتن ميچون قلم ا

   )همان(
 تـا  و ناپذير در تـاريخ حيـات آدمـي اسـت      انگيز عشق و محبت داستاني پايان       دل ي  قصه

 تماميت انـسان را     توان  مي ، در واقع  . مودت نيز با او زنده خواهد بود       و انس   ،انسان زنده است  
بر پرورش روح   در   اهميت محبت    ،بي ترديد . )176 :ص ،10( در عشق و محبت خالصه كرد     

بي ي   موجود تواند  مي محبت   يم كه متعلق     شو مدعي  نيست و از آن باالتر اگر      دهپوشيكسي  
  انـسان  اياي ديگـر را بـر      ايـن خـود پنجـره     اشـد،   نهايت و كمالي اليتناهي مانند خداونـد ب       

 و ارتبـاط بـا عـالم غيـب        اتصال  ،   كمال مطلق است    كه ،وندكه محبت به خدا   ، چرا گشايد مي
ن زندگي انسان تأثيرگذار خواهـد  ؤ در تمامي شوي كه  اتصال از نوع بسيار وثيق     آن هم است،  

بـه تحليـل و      ،و تالش فـراوان    تأملردي پوشيده نيست كه بايد با       اما بر هيچ صاحب خ     .بود
ر و از هـيچ تالشـي د   داد پرداخـت، سـره از ناسـره را تـشخيص     بررسي اين مقوله از محبت   

سـؤال اصـلي ايـن اسـت كـه عامـل ايجـاد محبـت                 .شناخت محبوب واقعي كوتاهي نورزيد    
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5
آيـا  كه  و اين اهي و غير مادي محبت داشت يا خير؟     نت به موجودي الي   توان  ميو آيا    يست؟چ

  سويه است يا دو سويه؟ اي يك محبت رابطه
 بسيار دوري   ي  نهپيشي  بحث از   اين  دريافت كه  توان  مي ،ر بش ي  با نگاهي به تاريخ انديشه    

دارد  مـي  خويش را دوست    ،اقع آدمي در و   ،ارسطو تصريح دارد كه در دوستي      .برخوردار است 
 انـسان   ،از نگـاه او    .داند  مي حب ذات  و دليل دوستي را      منشأارسطو  . )397 : ص ،1: ج ،18(

 .همواره به دنبال خير براي خود است و اگر چيزي را هم دوست بدارد به همين دليل اسـت                  
بخشد بـه   آوري پول است خودخواه است و كسي هم كه پول را مي    كه به دنبال جمع    يانسان

پرسـت و     پـس پـول    . اسـت   بـراي خـود    تـر  اين دليل است كه به دنبال كـسب خيـر بـزرگ           
  .كنند كننده هر دو از سر خودخواهي اين كار را مي انفاق

سـت   ا به دنبال اين،هد منفي اين خودخواهي را در عشق بكاي كه جنبه ارسطو براي اين 
 روابط يك انسان بـا      گويد به باور ارسطو،     ميكاپلستون   .تر كند   را گسترده  »خود«كه مفهوم   

 مفهوم ،به عبارت ديگر . دوم استزيرا رفيق يك خود ، خودش است بااو رفقايش عين روابط
در آن  كـه  ، در برگيـرد  هـم  ي كـه دوسـتان را  ي تا جـا دادط و توسعه    بس توان  را مي » خود«

شـود    مـي  خـود مـا      چـون آنِ   هـم شكست ايشان   موفقيت يا   بختي يا بدبختي و       نيكصورت،  
  .داند مي ارسطو محبت را نوعي خودخواهي و خوددوستي ،به هر حال. )397 :ص، همان(

 ، افالطون از قول سـقراط     .گزيند  را براي محبت برمي    يو افالطون مبناي ديگر   اما استاد ا  
و دوم  كـه دوسـتي معلـول نيـاز آدمـي اسـت              اين يكي   :كند  مي بياندو مبنا را براي محبت      

ها به دور     وجودش بسته به خود است و از نيازمندي        ،ترين صورت آن   دوستي در عالي  كه   اين
 نبايد به دنبـال علتـي بـراي دوسـتي           ،و در واقع    يعني دوستي في نفسه محترم است      .است
دوستي را از سر فايده دانسته و ، دوستي ي لهارسجايي از  در ،افالطون از قول سقراط .باشيم

 ،7( ت نخواهد داشت  كس كسي را كه از او بهره نبرد دوس          گفت هيچ  توان  مي اصوالً :گويد  مي
مـا گرامـي اسـت در        خاطر چيز ديگري نـزد    ه  چه ب  آن :گويد  مياما در جاي ديگر      .)70 :ص
م شود و بـه خـاطر چيـز         خود آن چيز خت   ه   واقعي آن است كه ب     محبت.  گرامي نيست  ،واقع

 غرض  ،محبت خود بدان   ست كه از   ا  آن ،چه بدان محبت واقعي داريم     پس آن . ديگري نباشد 
اين حرف  بر   ، رساله ي  البته سقراط در ادامه   . )19 :ص ،همان( و منظوري نداريم جز خود آن     

 ست،نخـ  كه به نظر     گزيند   را برمي  بياني   ،مهماني ي اله در رس  چنين هم. كند  ميخود خدشه   
  .)266 :، صهمان ( استتر  نزديك،يعني مبناي نيازمندي

  بـوده  ي داراي طرفداران و مخالفـان     ، زمان گذراين نظريات در    هر يك از    خواهيم ديد كه    
 از ديـدگاه عالمـه       را مسألهب اين   م كه برخي از جوان    يبه دنبال آن هست    ،اين مقاله  در .است

 محبـت  منـشأ ابتدا بـه بررسـي علـت و        .دهيمغزالي مورد بررسي قرار      و ابوحامد    طباطبايي
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 اثبات آن ي  ادله خداوند را مورد بررسي قرار داده،  پردازيم و سپس امكان محبت در مورد       مي

 محبـت خداونـد بـه انـسان از ديـدگاه ايـن دو               ي   به بررسي نحوه   ، در انتها  .كنيم  ميرا بيان   
  .خواهيم پرداختدانشمند 

  
   غزالياهاز ديدگ محبت منشأتعريف و . 2

 همـان تمايـل انـسان بـه          محبـت  ، او ي  به عقيـده   .داند  ميغزالي محبت را نوعي رغبت      
زهايي است كه رغبت انسان به سمت چي   محبت از ديدگاه غزالي ميل و      . است چيزهاي لذيذ 

 معنـي غيـر     و ليس للمحبة   «:گويد  ميغزالي  . با طبع او موافقت دارند    برد و    ها لذت مي   از آن 
 نـدارد مگـر ميـل بـه       ييعني محبـت معنـاي    ؛  )39 :ص،  2: ج ،13( د الموافق ذيالميل الي الل  

گونـه    همين مطلب را اين    ، ديگر يچنين در جاي   هم .سمت چيز لذيذي كه موافق طبع است      
و اگـر  ، گوينـد  داشتني را محبت مي ميل و رغبت انسان به چيزهاي دوست   كه كند  مي بيان  

  .)240:ص ،16( شود مي عشق ناميده ،رغبت زياد باشد
 محبـوب و    بخـش باشـد،    بدان كه هرچـه لـذت      :گويد  مي غزالي   . لذت است   محبت منشأ
كه محبت تابعي از لـذت        گفت توان  مي ،با اين بيان  . )240 :ص ،همان( داشتني است  دوست

، زيـرا لـذت متوقـف بـر ادارك اسـت          است،  است و واضح است كه لذت هم تابعي از معرفت           
بريم و چيـزي كـه        از آن لذت مي    است،يزي موافق طبع ما     چدرك كنيم كه    يعني وقتي ما    

جـا كـه      آن ،غزالي به اين مطلب تـصريح دارد      . گردد  مي محبوب ما    ،بخش باشد  براي ما لذت  
شود آن است كه دوستي صورت نبندد مگر پـس از           نسته  چه بايد به تحقيق دا     آن« :گويد  مي

 بـه بيـان     .)511 :ص ،14(» اردشناسد دوسـت نـد    ن آدمي تا چيزي را      ،چه ك،امعرفت و ادر  
 اگر  .اند   محبت ي  دهنده  عناصر تشكيل  ترين  مهم گفت وجود انسان و ادراك او        توان  مي ،ديگر

البته اين شناخت و  . محبتي شكل نخواهد گرفت،انسان نباشد و يا اگر معرفتي نداشته باشد
ـ       ادراك ئقيدي همراه باشد و آن موافقت ش      ك بايد با    اادر   يعنـي   ؛سان اسـت  شده با طبـع ان

 با طبع هم بـراي محبـت         بلكه مطابقت آن   ،ب محبت نيست   موج  به تنهايي  ادارك و معرفت  
  .الزم است

 ، در واقـع   ، كه با توجـه بـه تعريـف او از محبـت            شمارد  برمي اسبابي   ،غزالي براي محبت  
ه  كه لذت از ديدگا    يادآور شد البته بايد   . شوند  مي كه سبب فراهم آمدن لذت       هستنداسبابي  
اسباب محبت از ديـدگاه   . اعم از لذت مادي و معنوي است كه توضيح آن خواهد آمد            ،غزالي

 ، نفس خود دارد و به تبع آن  ي انسان ميل به بقاي     يعن ؛دوستي ذات ،  اول : از اند  عبارتغزالي  
كـه بـا    ،  احسان،  دوم .ورزد نيز محبت مي  ... ، يعني مال و همسر و خانواده و       به متعلقات خود  
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 ،دوستي نيكوكـار  ،   و سوم  .»االنسان عبيد االحسان  « :اند  زيرا گفته  ،سان سازگار است  طبع  ان  

   . به تبع احسان است،كه اين هم در واقع
ـ گرد  محبت به همان دليل اول بـاز مـي  داليل دوم و سوم  بايد گفت    گـرايش  كـه  ، چرادن

 غزالـي هـم بـه    خود. گيرد ريشه ميهمه از بقاي ذات ، احسان و به تبع آن نيكوكار   به  آدمي  
   .)832 :ص ،2: ج ،15( اين مطلب تصريح دارد

موارد قبلي بـاالتر      محبت به نيكي است و اين مرتبه از محبت از          سبب چهارم از اسباب،   
بـراي ذات خـوبي     آن را    بلكـه    ،خواهـد  جا انسان محبت را براي خود نمـي         زيرا در اين   ،است

 ؛)همـان ( مناسـبت ميـان طبـايع      زست ا  ا سبب پنجم از اسباب محبت عبارت     . دوست دارد 
 امـا   .يعني گاهي سبب محبت وجود يك شباهت و مناسبت ميـان دو طـرف محبـت اسـت                 

ست كه چه نوع مـشابهت و سـنخيتي اسـت كـه ايجـاد                ا  اين آيد  ميجا پيش    سؤالي كه اين  
 چرا پيروان يك شغل هميشه به هم ، اگر سخنيت دليل بر محبت است مثالً؟كند ميمحبت 

 جمله  اين از . تر از سايرين است    ها بيش  ند و بلكه دشمني و حسادت در ميان آن        محبت ندار 
 اين سنخيت را    ي   و  درك اين مناسبت و نحوه       گذارد  آن را مبهم مي    مواردي است كه غزالي   

 كـودك را    كـه   چنـان  اين مناسبت گاه بود كه ظاهر بـود،        :گويد  مي او   .كند  ميروشن ن كامالً  
  ).833 :ص ،همان(ود كه پوشيده بود انس به كودك بود و گاه ب

اند و هـر     دهنده ها لذت  پس اين سبب   :گويد  مي غزالي   .ها همه از اسباب محبت است      اين
 لذيذ كه هست محبوب است و هر خوبي و جمال كه هست ادراك آن از لذتي خالي نباشـد                  

  .)515 :ص ،4: ج ،14(
  

   محبت از ديدگاه عالمه طباطباييمنشأتعريف و . 3
، 3: ج ،11( اي ميـان دو چيـز      ست از علقه و رابطه     ا  حب عبارت  ،طباطباييظر عالمه   از ن 

ت تعلق و ارتباطي     محب .داند  مينوعي تعلق و ارتباط      را   ، محبت طباطباييعالمه  . )248 :ص
 به بررسي   ،عالمه در نگاهي دقيق و موشكافانه      .شود  مي و محبوب برقرار     است كه بين محب   

ها و محبت    ا و خوراكي   و از راه تحليل محبت نسبت به غذ        پردازد  ميانسان به محيط    محبت  
 به برطرف ماست كه به دليل ميل اعضاي ، كه در واقعكند مي ثابت ،نسبت به عمل زناشويي

 جـنس مخـالف    بـه غـذا و       ،و دوست داشتن فعاليت خود    كردن نياز خود و عالقه به فعاليت        
اگر فعاليـت ايـن   « :گويد مي دستگاه گوارش     كار عالمه پس از توضيح    . و اشتياق دارد   محبت

را دوسـت   نيز طعـام   ما قطعاً،بدن در استكمال خود حاجتي به طعام نداشت   دستگاه نبود و  
 ، به غذا نيـست     حب ما  ،به غذا در حقيقت   پس حب    .شد داشتيم و طعام محبوب ما نمي      نمي

 اگـر مـا از غـذا        .)618 :ص ،1: ج ،11(» ش به فعاليت خودش اسـت     بلكه حب دستگاه گوار   
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 البتـه ايـن     بـرد؛   مـي  انسان است كه از آن لذت        ي   اين دستگاه گوارش و ذائقه     بريم،  ميلذت  

 ميان ،مه اين است كه در واقعماحصل بيان عال .شود ميلذت به تبع آن به انسان هم منتقل 
 ،قـع  بلكه در وا   ، اما غذا محبوب ما نيست     بريم،  مي ما از غذا لذت      . تفاوت است  لذت و محبت  

  .محبوب دستگاه گوارش ما است
 تـر  بـاال واضـح   سـخن  ، و عامـل محبـت  منشأ ي ه ديدگاه عالمه دربارجا با بررسي  اين در

 يـك سـوي     ، در واقـع   .آيـد   مـي  محبت به دليل ايجاد كمال به وجود         ،از نظر عالمه   .شود  مي
سوي  كه به    شود  مياعث   ب  محب  در ميل به استكمال  .  ديگر كمال  محبت نقص است و سوي    

جـويي   خواهي و كمـال     كمال ي   همين رابطه  )محبت( رابطه  آن تعلق و   .ركت كند  ح محبوب
 اي با كار مخصوص بـه خـود،        كار هر قوه كمال اوست و هر قوه        :گويد  ميعالمه   .انسان است 

جاست كـه معنـا و مفهـوم     اين .آورد حاجت طبيعي خود را برمي     ده،نقص خود را جبران نمو    
 جاه و   ،چون انسان با هر يك از مال       .شود  ميب علم براي ما روشن      اه و ح  حب ج  حب مال و  

  .)619 :ص ،1:ج ،11(ها را دوست دارد  و به همين جهت آن كند مياستكمال  علم،
 .دنانرسـ  مي كه او را به كمال       شود  ميهايي   چيز  دوستدار ،پس انسان به دليل نقص خود     

ب و محبـوب و يـا بـه         ودي بـين محـ    ست از تعلق و ارتباط وج      ا حب عبارت  :گويد  ميعالمه  
و چـون   ؛ معلول مستكمل يا شبيه به آنوشبيه به آن اب بين علت مكمل و يا   انجذ ،عبارتي

داريم تا آن را وسيله و ابزار كار خود           لذا ما افعال خود را دوست مي       ،حب عبارت از اين است    
  .)620 :ص ،1:ج ،همان( كنيم

اي محبـت بـا هـم       ن دو متفكـر در تعريـف مبنـ         كه نظر اي   شود  مي معلوم   ،شواهدبا اين   
 اما  ،داند  ميك مطابق طبع    ا غزالي مبناي محبت را لذت و ادر       ،ديديم كه  چنان .متفاوت است 

  .بيند ص و نياز و ميل به استكمال ميالمه طباطبايي محبت را به دليل نقع
بـا توجـه     رسد  مي اما به نظر     ،عالمه طباطبايي بحث مستقلي را در اسباب محبت ندارند        

مـورد   ،دنمو بيان كه غزالي    ،چهارم از اسباب محبت    بسب ، محبت منشأبه مبناي ايشان در     
 صرف نيكو يـا زيبـا      ،زيرا اگر تنها عامل محبت برطرف شدن نقص است        ،  قبول عالمه نباشد  

ـ انـسان    گفـت كـه محبـت        تـوان   مي  البته .واقع گردد  انسان   محبوب دتوان  مي ن بودن اشيا  ه ب
از انسان  ي   نقص ي  طرف كننده   بر امر خوب يا زيبا   يي از آن جهت است كه آن         و نيكو  ييزيبا

 از آن جهـت      يا زيبايي  پس در اين صورت هم آن خوبي       .است) چه در حال و چه در آينده      (
   . محبوب استكند ميكه نقصي را برطرف 
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   از نگاه غزاليانواع و مراتب محبت. 4
 اگر از جهت اسـباب نگـاه        مثالً؛  بندي كرد  سيم تق توان  ميهاي مختلف    محبت را از جنبه   

است تقسيم  جا مورد نظر     چه در اين   اما آن  بيان كرديم،     كه شود  ميكنيم انواع محبت همان     
يعنـي چـه موجـوداتي      ؛   وجودي و ارزشي آن است     بندي  تقسيممحبت از حيث متعلق آن و       

دنـد كـه محبـت داراي       غزالي و عالمه طباطبـايي معتق      علق محبت واقع شوند؟   ند مت توان  مي
  .تب مختلف است و انواع گوناگون داردامر

يم عـشق   تـوان   ميكه آيا ما فقط به موجودات مادي        است  اين بحث همواره متداول بوده      
 به چيـزي كـه      توان  ميآيا    هم امكان دارد؟   تطبيعي  كه محبت به امور ماوار     بورزيم و يا اين   

يـك بـاالتر      ارزش كـدام   ، صـورت امكـان    و در   است عشق ورزيـد؟    نيدناش  غير مادي و رؤيت   
  است؟

  معتقـد اسـت      ،مبناي خـود در امـر محبـت        با توجه به     ،غزالي در پاسخ به اين سؤاالت     
 هـاي او نيـز مختلـف خواهـد شـد؛            محبـوب  ،ي مختلـف دارد   هـا   لـذت ر كه انسان    همان طو 

  .اشندب ي انسان هم داراي مراتب ميها محبوبي انسان مراتب دارند ها لذتطور كه  همان
 اثبـات   امـا مطلـب مهـم   .هاي مادي امري بـديهي اسـت   وجود اختالف مراتب در متعلق    

غزالـي در ايـن      . محبت نسبت به خدا است     ،متعلق محبت در وجودهاي معنوي و به تبع آن        
برخي از متكلمين كـه محبـت        نظر   : مخالف را هم پيش روي خود دارد       ي   يك نظريه  ،موضع

بـدان كـه     :گويـد   مـي غزالي   .دانند  مي آن را به معناي اطاعت        كرده و  تأويلنسبت به خدا را     
معني محبت  :گويند  آن پرداخته و ميتأويلكنند و به  اكثر متكلمين محبت خدا را انكار مي   

 بـه  كه نه چيزي مانند اوست و نه او ال خدايي   اهاي اوست و     خدا اطاعت از دستورها و فرمان     
ما فقـط    چگونه او را دوست بداريم؟     مناسبتي ندارد، گونه   ماند و با سرشت ما هيچ      چيزي مي 

   .)240 :ص ،16( داريم كه از نوع بشر باشد كسي را دوست مي
 برخـي از متكلمـين      .كردجو  و   جست توان  ميي متكلمين   ها  كتابدر  را   اين عقيده    مانند

 است كه محبت هم فقـط بـه         آن اين نظر    ي  الزمه. اند دانسته لذت را فقط در لذت حسي مي      
بـاره   ايـن  عالمه حلـي در    ).البته اگر مبناي محبت را لذت بدانيم      ( امور محسوس تعلق گيرد   

اين مطلب در مقابل كساني است كـه        . شود  ميلذت و الم به عقلي و حسي تقسيم          :گويد  مي
 و شـويم  مـي  ملتـذ  اند و حق اين است كه ما با معـارف عقلـي         لذت و الم عقلي را انكار كرده      

فخر رازي اين نظر را متعلق به زكرياي رازي دانسته          . )358 :ص ،8(  است ها لذات عقلي   اين
   .)513 :ص ،1: ج ،17( و در رد آن داليلي را اقامه كرده است

ت به  براي پاسخ به اين سؤاالت و اثبات محبت واقعي نسبت به خدا غزالي بايد اول محب               
 براي  او .ر خاص اثبات نمايد    را به طو   به خداوند  محبت   و سپس   امور معنوي را به طور كلي       
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ك او ادرانـد   ها تـابع ادراك   لذت:گويد ميكه متعلق محبت را از سطح ماديات باالتر ببرد         اين

 يكـي از    ي  ادراك ظـاهر آن اسـت كـه بـه وسـيله            .ادراك ظاهر و ادراك باطن    : دو نوع است  
ويـي لطيـف    نيري ادراك باطن آن است كه به وسـيله   ظاهر حاصل شود و  ي  گانه حواس پنج 

  .)240 :ص ،16(  حاصل شودگويند ميكه آن را قلب 
 كـه انـسان حـواس       طور  همان كه   پردازد  مي به طور مفصل به اين مطلب        ،در جاي ديگر  

 .كنـد  مـي ا درك ي مختلفي رها لذت ، به تبع آن،سترااف دارد و ادراكات متعددي را د مختل
پـس اگـر دوسـتي بـر      .نـد ا شـريك  بهايم با آدمـي  ،در لذت پنج حس ظاهر     :گويد  ميغزالي  

 ، متعلق محبت قرار گيردتواند مينند  گفت كه خداوتوان ميس مقصود باشد مدركات پنج ح
متمـايز   آن از حيوانات     ي  چه به وسيله    اما اكنون خاصيت آدمي و آن      . نيست شدني  زيرا حس 

نور يـا  كه عبارت از عقل باشد يا       است  را بر خواهيم شمرد كه آن همان حس ششم          شود    مي
  .)512 :ص ،4: ج ،14( ها چه خواهي از عبارت  يا آندل و

تـر از محبـت نـسبت بـه امـور             محبت نسبت به امور معنوي قوي      غزالي تصريح دارد كه   
 بـاطن  بـصر  :گويـد  مـي او  . بـاالتري را دارد ي   پس محبت به امور معنوي مرتبـه       .مادي است 

چـه   ها به آن   پس لذت دل   .كند  ميك  ا از چشم ادر   تر  قويو دل   تر از بصيرت ظاهر است       قوي
 :ص ،همـان (كننـد     مـي كه حـواس آن را درك       تر از آن است      تر و كامل   كنند تمام  ميادراك  

 لـذت   ،جا كه لذت تابع معرفت است پس با توجه بـه معرفـت بـه امـور بـاطني                    از آن  .)512
بنـابراين   .اسـت ه نسبت به امور باطني هم وجود دارد و البته مقام آن باالتر از سـاير محبـت     

 محبـت هـم در   دهـد كـه       و نشان مي   كند  مياثبات  غزالي اصل محبت به امور غير مادي را         
  . تصور است و هم در امور معنويدر خورامور مادي 

  
   عالمه طباطباييرمراتب محبت از منظ .5

عالمه طباطبايي هم براي اثبات محبت به امـور غيـر مـادي راهـي شـبيه بـه غزالـي را                      
هاي متعـدد آن      به خواستگاه  ،بدين معنا كه براي اثبات محبت به امور غير مادي          ،دپيمان مي

ي هـا   محبـوب  ،طور كه نيازهاي انسان متعدد و داراي مراتب است          پس همان  .كند  مياشاره  
  .شوند ميانسان هم داراي مراتب 

 جا  و از آن   )620 :ص ،1: ج ،11( اي وجودي است    محبت رابطه  ، طباطبايي از نظر عالمه  
 وجودي محبت هم بايـد امـري        ي   رابطه ،داند  مياطبايي وجود را امري مشكك      كه عالمه طب  

 كه آن   معلوم است  :گويد  مي عالمه طباطبايي    .مشكك و داراي شدت و ضعف و مراتب باشد        
رابطه كه ميـان علـت ناقـصه بـا     با آن ش هست    وجودي كه ميان علت تامه با معلول       ي  رابطه

 ،طر آن آن كمالي كه بـه خـا  ، به همين حساب .تر يك مرتبه نيس   معلولش است يكسان و د    
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 نيـز از جهـت       و از جهت ضروري بودن و غير ضروري بـودن         شود  ميچيزي محبوب ما واقع     

 يكسان نيست بلكه شـدت و ضـعف         ، مانند علم  ، و غير مادي بودن    ،مانند تغذي  مادي بودن، 
  .)620 :ص ،1: ج ،11( دارد

   ديگري كه عالمه براي اثبات اين نوع از محبت بيان كـرده             روش ،عالوه بر استدالل فوق   
  دليل محبـت بـر     ،مه از نظر عال   ،طور كه گفتيم   همان. ه انواع نيازهاي انسان است    ا از ر  ستا

  انـسان بـه دليـل    .)247 :ص ،3: ج ،همـان (  از جانب محبوب اسـت طرف شدن نقص محب 
بـا توجـه بـه ايـن      .ورزد  محبـت مـي  هايي كه نياز او را بر طرف كنند     به كمال  ،داشتن نقص 

 از طـرف ديگـر بـا         و كه انسان عالوه بر نيازهاي مادي نيازهاي معنوي هم دارد          اينو  مطلب  
ي غير مـادي هـم      ها  محبوبكه محبت امري مقول به تشكيك است پس انسان           توجه به اين  

گيـرد   يت تنها به امور مادي تعلق مـ       گفت محب  بطالن آن سخن كه مي     ، با اين حساب   .دارد
  .شود ميروشن 

  

  محبت نسبت به خدا. 6
  قرآن . و لطيف در تعاليم اسالمي است      محبت نسبت به خداوند از جمله مباحث شيرين       

 ،بـه طـور مثـال   پذير اسـت؛       در موارد بسياري تصريح دارد كه محبت به خداوند امكان          كريم
هـا را دوسـت دارد و        ناونـد آ  يعني هم خد  ؛  )54/مائده(»يحبهم  و يحبونّه   «: فرمايد قرآن مي 

 محبـت را  ي ي دو طرفـه   اين مطلب به خوبي وجود رابطـه .ها خداوند را دوست دارند  هم آن 
 بيـان محبت انسان نسبت به خداوند سه بـار در قـرآن        .دهد بين خداوند و بندگان نشان مي     

صـل  ادر ميان مـسلمانان     كسي   ، در اين باره   به دليل وجود آيات و روايات فراوان      . استشده  
كـه   ت اين محبت است و ايـن       بلكه بحث بر سر كيفي     ،كند  مين  انكار  را  خدا محبت نسبت به  

  . كردتأويلها را  يا بايد آن آيا اين آيات به معناي واقعي است
 ،در ميـان عرفـا     . اسـت   مختلفي در اين باره بيان شده       نظرات ، متفكران اسالمي   ميان در

مـل   عاتـرين  مهـم  محبت نسبت بـه خـدا   سان ومحبت باالترين مقام اناين است كه مشهور  
 ،تنها محبت نسبت به خداوند امري واقعي است  نه، طبق اين نظر   . رشد و تكامل انسان است    

 .رد و آن هـم مخـصوص بـه خداونـد اسـت       در عالم فقط يك محبت وجـود دا        ، در واقع  بلكه
اسـت،   بـه خد    محبـت   در اصـل    هر گونـه محبتـي      و ،هاست  اصل تمام محبت   محبت به خدا  

  .شتا غيرتش غير در جهان نگذ چراكه
 ظاهر است و در    او در هر محبوبي براي هر محبي       :گويد  ميالدين عربي در اين باره       محي

هـا بـه وي بـاز        انـد و تمـام آن      پس تمام عالم محـب و محبـوب       ؛  باشد وجود جز محبت نمي   
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 مـال اسـت و آن      ج  زيرا سبب حـب    ،دارد  ميهيچ كس غير خالقش را دوست ن      ... گردد و    مي

  .)238 :ص ،114 باب ،2( مخصوص خداست
 محبت در اين عالم     . عاشق خداست  ، در واقع  ،در اين عالم هركس عاشق هر چيزي باشد       

 آن فقط يكي اسـت و       و طرف ديگر  اي است كه يك سوي آن به تعداد مخلوقات است            رشته
 محبـت در مـورد خـداي تعـالي          ، برخي ديگر از عرفا    ي  چنين به عقيده   هم .آن خداوند است  

  .)83 :ص ،12( است فرع بر آن ،اصل است و محبت در مورد خلق
 در ، بيان شدكه چنان  اما.شود مي موضع عرفا در اين باره به خوبي مشخص      ،با بيان فوق  

 .شـوند  مـي  وجود دارند كه به كلي منكر محبت نسبت بـه خـدا       ، گروهي از متكلمين     مقابل
، محبت كه وصـفي شـهواني اسـت        :اند بعضي گفته ....  :گويد  ميين باره   عالمه طباطبايي در ا   

 بـه خـداي سـبحان تعلـق         ،طـور حقيقـت    گيـرد و بـه     تنها به ماديات و جسمانيات تعلق مي      
بايـد بگـوييم   اسـت  كـار رفتـه   ه   اين كلمه در خدا ب     ،اي آيات و روايات     اگر در پاره   .گيرد نمي

  .)612 :ص ،1: ج ،11( محبت به خدا اطاعت اوست منظور از
غزالي و عالمه طباطبايي به اتفاق محبت در مورد خداوند را قبول دارند و اسـتعمال آن                 

 نسبت بـه خـدا اول    محبت  اثباتايغزالي بر .دانند ميرا در مورد خداوند استعمال حقيقي       
ود محبت بـه امـور غيـر         امكان وج   و سپس  پردازد  ميبه بيان داليل شرعي از آيات و روايات         

خداوند محبت دارد يا    كه آيا به طور خاص انسان به         اما در مورد اين    .كند  ميرا تبيين   مادي  
 پرداخته   اين مطلب   به   مورد خداوند  ق آن اسباب در   خير غزالي با بيان اسباب محبت و تحق       

  .است
دوست  ،اول:  از اند  عبارت كه به طور خالصه      شمرد  مينج مورد   غزالي اسباب دوستي را پ    

 دوم دوست داشتن كسي كه به انسان احسان         ؛را  نفس خود  يدمي نفس خود و بقا    داشتن آ 
 ؛ نكرده باشـد    احسان به انسان  اگرچه   ،ن باشد  دوست داشتن كسي كه اهل احسا      ، سوم ؛كند

نظر ظاهري و چـه از نظـر          چه از  ،خوب باشد  خود   داشتن چيزي كه در ذات       دوست   چهارم
پـس از    .يتي با انسان داشته باشد     سنخ ت و اسب دوست داشتن كسي كه من     ،باطني و در آخر   

  كه هريك از اين اسباب در مورد خداوند هم صـدق        پردازد  مي  بيان اين مطلب    غزالي به  ،اين
 ،4: ج ،14( حقيقي اين اسباب آن است كه در مورد خداوند باشد          صدق   ، و در اصل   كنند  مي
  .)519 :ص

 بـه خلقـت     ،مـورد سـبب اول      در ،كه مستحق دوستي فقط خداسـت      غزالي در بيان اين   
 عامـل  تـرين  مهـم  متكي بـه خداسـت و        ، كه در واقع   كند  اشاره مي  حيات او    ي  انسان و ادامه  

 خدا بايد نزد او محبـوب     ، پس اگر كسي به اين امر معرفت داشته باشد         . انسان خداست  يبقا
  .)520 :ص ،همان( باشد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 محبت از ديدگاه عالمه طباطبايي و ابوحامد غزالي

  

13
 و  ، به مفهـوم عـام     ،كننده انكه باالترين احس   است    اين او دليل   ،اما در سبب دوم و سوم     

خـدا را نـزد انـسان محبـوب       به انسان خداست و معرفت به ايـن امـرْ        كننده  احسانباالترين  
 ديگـري جـز     ي  دهكننـ  و اگر احـسان    به انسان خداست     كننده  احسان تنها   ،در واقع . سازد  مي

ن متـصور   سن از مردما  ح :گويد  مي غزالي   !از سرجهل است  ،  صور باشد خداوند براي انسان مت   
  .)521 :ص ،4: ج ،14(  و محسن جز خداي نيستمجاز مگر ،نيست

 ين امر را القا    ا ، خداوند است كه در دل محسن      :گويد  مي غزالي   ، امر  اين در بيان علت      
 اين امر باعث شده بزرگ جلوه داده ود احسان را در دل او     يكرده كه به احسان بپردازد و فوا      

  .)835 :ص ،4: ج ،15( ي بخششي داشته باشدكه شخصي نيكوكار به كساست 
ال و خوبي مطلـق خداونـد        جم ، در حقيقت  گويد  ميمورد سبب چهارم هم غزالي       در    

ط  زيبايي خدا زيبايي باطني است نه ظاهري و اين جمال چيزي است كه درك آن فق                .است
  .)524 :ص ،4: ج ،14( مخصوص اصحاب قلوب است

دوستي خداونـد    :گويد  مياو   .پردازد  مي تشبيهي    بيان  به ،غزالي براي بيان جمال باطني    
مريدان به خاطر سـه      .مانند دوستي مريدان است نسبت به مراد خود       باطني  به دليل جمال    

قدرت ـ  2؛   و پيامبران  ها  كتابفرشتگان و    علم او به خداي،   ـ  1:  مراد را دوست دارند    ،خصلت
با ـ پاكي ايشان از رذايل و خبايث  ـ 3 ؛دگانها و اصالح بن  خود از بديفسايشان به اصالح ن

 ،همـان ( كمل وجـود دارد   نحو اعلي و أ    تمام اين سه خصلت در مورد خداوند به          ،اين حساب 
  .)527 :ص

 :كند ميدر دو قسمت بيان    غزالي آن را     ،خيت است ن كه وجود س   ،پنجمو در مورد سبب     
خداونـد و هـم در انـسان وجـود           كه هم در     ،...لطف و    احسان،  مانند علم،  ،يكي صفات خير  

 ، و خلق انسان بـه صـورت خداونـد         االهي خليفه   چون  همهايي   دارد و ديگري وجود مناسبت    
  .)529 :ص ،همان( يت ميان انسان و خداوند شده استنخاد نوعي سها باعث ايج كه اين
مـورد صـفات      نـوعي تمثيـل و تـشبيه در        ، انديشه  اين كه در پس  بايد يادآوري كرد        

 امـا   . مخالف سرسخت آن است    ،زالي در جاهاي ديگر    غ  كه  وجود دارد  االهياني و صفات    انس
 اشـاره  ،ارد مختلفـي غزالي در مو. پردازد مي به اثبات مدعاي خود     ،جا طبق اين نظريه    در اين 

 نـوعي   ،به طور ضمني  جا    اما در اين   ، صفات خداوند و ماسوا شباهتي نيست       كه ميان  كند  مي
 ي  همـه  :گويد  مي غزالي   . و صفات بشري را پذيرفته است      االهيم صفات   اشتراك ميان مفاهي  

 به يك معنا نباشد     اطالق آن بر ايشان اصالً    ،  ها چون بر حق تعالي و بر غير او اطالق شود           نام
 و مخلوق را به يـك وجـه         خالق هاست، ترين نام   عام ،تا به حدي كه نام وجود كه در اشتراك        

  .)567 :ص ،همان( تر استها ظاهر ناميگر و اين تباعد در دشامل نيست 
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 و صـفات بـشري      االهـي  كه غزالي در مفهـوم صـفات         كند  مياين مطلب به خوبي ثابت      

جا كـه اسـباب محبـت را      آن،مالحظه شد كه طور همان اما ؛پذيرد گونه اشتراكي را نمي    هيچ
 كـه   چنان ،شود  يم به عكس اين نظريه ملتزم       ،شمرد به طور ناخودآگاه    در مورد خداوند برمي   

 ، كه غزالي وجود صفاتي را براي خداونـد        شود  مي به خوبي مشاهده     ،در سبب چهارم و پنجم    
  پرسـش پـيش   ايـن  ،جـا  در اين .كند ميات و حاالت انساني اثبات از طريق تشبيه آن به صف 

اگـر  .  بـشري اسـت   بـاطني هاي  است محبت به زيباييشدني  اثبات  از مثال  چه  آن آيد كه   مي
 هـم  االهي كه جمال    شود  مي از كجا دانسته     ، مباين با صفات بشري باشد      كامالً االهيصفات  
ت سـؤاال قـدرت هـم ايـن        و در مورد علـم    گيرد؟ ست كه محبوب انسان قرار مي      ا اي به گونه 

  .مطرح است
 به اين معنـا كـه   ،داند ميعالمه طباطبايي هم محبت به خدا را از سر نياز انسان به خدا     

نيازي جز خداوند وجود ندارد و تمام موجودات و مخلوقات نيازمند            عالم هيچ بي   در   ،در واقع 
  . خداوند استنها محبوب انسان و محبوب حقيقي ت، پس در واقع.به او هستند

اهليـت آن را   ،اي سبحان از هر جهت كه حساب كنيم خد:گويد ميعالمه در اين باره     
او ي و كمـال      نـه عـاريت    ،ذات خودش است   هاو ب ه هستي   ك  براي اين  ؛دارد كه دوستش بداريم   

و متنـاهي وجـودش    متنـاهي و محـدود اسـت    كمال ديگـرْ  كه هر     در حالي  ،متناهي است نا
 :ص ،1: ج ،11( متناهي و اين حبي است ذاتي كه محال است از بين بـرود        نامتعلق است به    

621(.  
عنـايي  ايـن معنـا م    نظر عالمه بر اين است كه        ،ر مفهوم شناسي معناي محبت به خدا      د

 يعني وقتي لفـظ محبـت را در مـورد خداونـد بـه كـار                 ؛اريحقيقي است نه مجازي و استع     
 .كنيم مي استفاده  ديگر كه وقتي اين لفظ را در مواردشود مي همان معنا از آن اراده بريم مي

 .طور كه اشـاره شـد داراي شـدت و ضـعف اسـت              پس محبت مشترك معنوي است و همان      
هـر   و   دانـد   مي ي كه آن را امري وجود     آيد  ميمبناي عالمه در محبت بر        از لباين مط دليل  

عالمـه  ،  اي از قرآن مجيـد     آيه چنين از تفسير ايشان در     پذير است و هم    امر وجودي تشكيك  
اَحـب الـيكم مـن    ...  اَبناءكم  وقل ان كان آباؤكم  « شريفه   ي   آيه :گويد  ميدر اثبات اين مدعا     

تر از خـدا و       در دل شما محبوب   ... يعني بگو اگر پدران و فرزندان و        ؛  )24/توبه(»اهللا و رسوله  
 محبت در خـدا حقيقـت اسـت نـه           ي  كه استعمال كلمه   داللت دارد بر اين   رسول او هستند،    

 متعلق به پدران و فرزندان و امـوال         و حب  )ص( متعلق به رسول خدا    كه حب  براي اين جاز؛  م
 دانيم كه  اند و اين را همه مي      خ محبت دانسته  سناز يك    را   يهآ در   شدهبرده   و ساير منافع نام   

 هـر دو در اصـلِ      فـضل عليـه،   كـه مفـضل و م     رود    ميبه كار   ل تفضيل در جايي      افع ي  صيغه
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يكي از آن دو از اصل معنا بيـشتر         اين است كه    چيزي كه هست    . معناي كلمه شريك باشند   

  .)612 :ص ،1: ج ،11( باشد  داشته كمتريو ديگر
   

   از ديدگاه غزاليمحبت خدا به انسان .7
اي دو سـويه   رابطـه را  محبـت بـين انـسان و خـدا       ي  جا كه تعاليم اسـالمي رابطـه       از آن 

 ،هـا   انديشمندان اسالمي هـم بـه تبـع ايـن آمـوزه            )54/مائده()يحبونهم و يحبونه  ( دانند  مي
سان نسبت بـه خـدا      طور كه ان    يعني همان  ؛اند  قلمداد كرده   و دوسويه  محبت را امري متقابل   

جـا هـم نظريـات و        ايـن   اما در  .خداوند هم نسبت به انسان داراي محبت است       ،  محبت دارد 
  .تفسيرها از محبت خدا به انسان مختلف است

بـدان   :گويد ميداراي محبت است  كه قرآن تصريح دارد كه خداوند غزالي با توجه به اين    
پـس چـاره نباشـد از        ،دارد متظـاهر اسـت    ند بنده را دوست     كه خداو  كه شواهد قرآن بر اين    

  .)566 :ص،1: ج ،14(داشتن معني آن 
ي مجـازي از محبـت را   ي معنـا زالي معتقد است كه بايـد   غ ، اين نوع محبت   ياما در معنا  

 ،ك موافـق طبـع    ا كه ميل نفس است بـه سـمت ادر         ، زيرا معناي حقيقي محبت    ،اراده كنيم 
ر مورد خدا و وجود ايـن نـوع محبـت بـراي             نه د ست كه در مورد انسان تحقق دارد        چيزي ا 

 كه  دارداالهي صفات ي مسألهدر مورد اين مطلب ريشه در اعتقاد غزالي  .خداوند نقص است
ين يـ اي ديگـر تب    مورد خداوند به گونـه      غزالي محبت را هم در     ، به تبع آن   .دتر بيان ش   پيش
 عبـارت اسـت از      ، زبـان  ر وضع و اين محبتي كه سخن ما در آن است د          :گويد  مي او   .كند  مي

 بـه   زيرا آن نفس ناقص است كه     ،اين جز در نفس ناقص صورت نبندد       به موافق و     ميل نفس 
  .)567 :ص، همان(  و اين بر حق تعالي محال استيابد مي و لذت رسد ميموافق خود 

 از منظر باطني    ،در نظر اول  :  تبيين محبت خداوند به انسان دو بيان دارد        ي  بارهغزالي در 
 تأويـل  محبت خـدا بـه انـسان را          ، بنابر نظر خود   ، پرداخته و در نظر دوم     مسألهعنوي به   و م 

 ، معتقد است كه معناي محبت خداوند به بندگان در حقيقت،غزالي در بيان اول .كرده است
 چيـزي جـز ذات و افعـال او          ،هـستي   در چراكه ،ستبت او نسبت به ذات و افعال خود ا        مح

 محبـت او    پـس ،  جا كه خداوند در كمال و جمال قديم اسـت          ز آن طور ا  وجود ندارد و همين   
 به  ،او دوست ندارد مگر نفس خود را       :گويد  ميغزالي  . حادث نه   ،مييهم قديم است و هم دا     

اگـر خداونـد تنهـا      . )568 :ص ،4: ج ،14(  جز او نيست      ،اين معنا كه كل اوست و در وجود       
چـه را كـه       پـس او هـر آن      ، دوست دارد  وجودي است كه موجود است و اگر او نفس خود را          

  .جود است دوست داردمو
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 و  دانـد   مـي هـا     محبت خدا بـه مؤمنـان را بـه معنـاي هـدايت آن              ، غزالي ،بيان ديگر  در

و رجـوع معنـا      آن موول است     ،بر بندگان وارد است   چه از الفاظ در دوستي او        و آن  :گويد  مي
  .)568 :ص ،4: ج ،14 (و را ببيندل بنده بردارد تا به دل ابدان است كه حجاب از د

  

   از ديدگاه عالمه طباطباييمحبت خدا به انسان .8
عالمه طباطبايي معتقد است كه محبت خدا به انسان به معناي حقيقي است و احتيـاج                

 كـه انـسان بـه    طـور  همـان  اي دو طرفـه اسـت و   محبت رابطهاز نظر ايشان،     . ندارد تأويلبه  
 هرگونـه ارتبـاطي كـه       ،كلـي  به طور . هم به انسان محبت دارد    ند   خداو ،خداوند محبت دارد  

 ي   رابطـه  ، مثال  به عنوان  ؛تقابل را دريافت خواهد كرد     پاسخي م  ،انسان با خداوند برقرار كند    
 البته بايد توجـه داشـت   . محبت پاسخ محبتي رابطه دعا پاسخ استجابت را به همراه دارد و     

  .محتاج استو وجود شرايط خاص خود ها به دقت نظر  كه فهم و وجود اين پاسخ
 از   پاسـخ آن    اطاعت كنـد و تعـاليم او را انجـام دهـد،            از پيامبر  انسان    اگر ،از نظر عالمه  

از جمله شواهدي كـه عالمـه بـراي ايـن مطلـب ارائـه               .  به انسان است   جانب خداوند محبت  
.  اسـت )165/رهبقـ (»بكم اهللا ني يحبـ  قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعو      «ي   شريفه ي  آيهدهد   مي

ر را اطاعت كنند    بدارند بايد پيام    داللت بر اين دارد كه اگر مؤمنان خدا را دوست مي           آيهاين  
يعني شرط محبت االهي نسبت به انـسان انجـام           .ها را دوست داشته باشد     تا خداوند هم آن   

 و ياالهـ  و اجابت درخواست االهياطاعت از خداوند يعني پذيرش اوامر     . فرامين االهي است  
   .پذيرش هدايت او

 مبنـاي عالمـه در      ست كه با توجـه بـه       ا به آن توجه شود اين    جا بايد    اي كه در اين    نكته
 توجيـه   تـوان   ميمحبت خدا به انسان را چگونه       هاي گوناگون،     محبت منشأ و سر  مورد ريشه 

دليـل همـين     بـه    ؛ غني مطلق است   چراكه ، است كه خداوند نيازي به غير ندارد       ضحوا .كرد
اي بـرعكس را بـه    رابطـه  تـوان  مـي  حال چگونه    .ست كه خداوند محبوب هر محبي است      اغن

  تصوير كشيد؟
اي ايجـاد    كه بين دو كـس رابطـه       آيد  مي محبت وقتي به وجود      ،از نظر عالمه طباطبايي   

كـه نيـازي از نيازهـاي ديگـري را         يا ايـن   اي از ديگري برآورده سازد و      شود كه يكي خواسته   
نيـاز   برآوردن خواسته همواره همراه بـا تـأمين          ،ها  گفت كه در مورد انسان     بايد .برطرف كند 

 امـا   ،شـد اي داشـته با     تصور است كـه او خواسـته       در خور  اين امر    ، اما در مورد خداوند    ،است
خداوند به مؤمنان امر  .كند مي صدق االهي هاي رمانمورد تمام ف در اين .نيازي نداشته باشد

جا كه    از آن  .ان ندارد  او نيازي به نماز بندگ     ،اما به تصديق عقل و نقل      ،كرده كه نماز بخوانيد   
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دهد  گاه رخ مي  محبت او نسبت به خلق آن،ني بالذات است و نيازمند كسي نيستخداوند غ

  .آورده سازدهاي او را بر  از خواستهاي كه انسان خواسته
 دارد، زيـرا وجـود      از طرف ديگر، از آنجا كه خداوند غني بالذات است، حـب بـذات هـم               

خـداي سـبحان بـدين      : گويد  عالمه طباطبايي مي  . كمال و غنا مساوي با ايجاد محبت است       
دارد و اگـر خلـق خـود را دوسـت             دارد، خلق خود را دوست مي       جهت كه خود را دوست مي     

پذيرنـد و بـاز اگـر خلـق خـود را دوسـت                هاي او را مي     دارد، بدين جهت است كه نعمت       مي
در ). 621: ، ص1:، ج 1380طباطبايي،. (پذيرند   جهت است كه هدايت او را مي       دارد، بدان   مي

اول اينكه خداوند چـون     :  كند  اين عبارت، عالمه دو تبيين از محبت خدا به بندگان ذكر مي           
حب به ذات دارد، حب به افعال و صفات هم دارد و از آنجا كه انـسان فعـل خداونـد اسـت،                       

دوم اينكه خداوند به مردم محبت دارد، زيرا آنهـا دسـتورات        بيان  . پس به او هم محبت دارد     
  .پذيرند او را مي

 هـر   لزومـاً   بايـد گفـت    ، درخواسـتي بـدون نيـاز باشـد        شـود   مـي كه چطور    در مورد اين  
 در  خواهـد،   مي هنگامي كه طبيبي از بيمار خود انجام كاري را           .درخواستي از سر نياز نيست    

نهايـت    و خير بي   االهيفيض  . اجابت است خود بيمار است     نيازمند   ، آن كه   در اين بين   ،واقع
 انـسان را بـه       پس ،او اقتضاي اين را دارد كه محبوب خود را به سر حد كمال ممكن برساند              

 ، پيـدا كنـد و در هـستي        االهـي  قـرب    ،گذر عمل بـه آن     خوانده كه از ره   انجام دستوراتي فرا  
  .جايگاه خود را ارتقا بخشد

 در مراتـب    ،مري وجودي و مقول بـه تـشكيك اسـت          كه محبت ا   جا  از آن  ،از طرف ديگر  
 و هرچه انسان در نظام عالم رو به         شود  مي ي موجود تر  قوي اين رابطه به نحو      ،ي وجود باالي

 موجب  االهيهاي    اجابت خواسته  .شود  ميتر    هم نسبت به او وثيق     االهي محبت   ،تعالي باشد 
  .شود ميتعالي انسان و تقويت اين رابطه 

  

  بررسي و تحليل .9
  دارند كه محبت بايـد دليلـي داشـته باشـد و    تأكيدهم غزالي   و  ه طباطبايي    هم عالم  .1
 بـه خـاطر     .سـازد   مـي وجودات مختلف را محبوب انـسان       ماست كه   آن چيزي    محبت   دليل

ل است ي اين نظر در مقابل نظري است كه قا        .شود  ميوجود آن است كه انسان عاشق چيزي        
 كه از سقراط نقـل      طور  همان(  را دوست داشته باشد    ئين هيچ دليلي شي    بدو تواند  ميانسان  

نماياند كه عالمـه مـالك محبـت را     جا خود را مي  در ايننظرفتراق اين دو   ا ي  اما نقطه . )شد
 تعريف غزالـي از لـذت       ، كه بيان شد   طور  همانو  شمرد   برمي و غزالي آن را لذت       داند  مينياز  

 و محبـت را معرفـت       ي   الزمـه  جا بايد بيان كرد كه غزالي      ينا .ك ماليم طبع است   اهمان ادر 
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 بر معرفـت بـه    غزاليتأكيد مشاهده شد كه همواره ، و در ميان اسباب محبت    داند  ميادراك  
 ديگـر   ، نيـاز باشـد    اما در صورتي كه مـالك     . است و تا معرفتي نباشد محبتي نيست      اسباب  

 بـه همـين دليـل    دهـد  سوق مي آوردن آن   رب  انسان را به   عرفت نيست و خود نياز    نيازي به م  
 دنبال   به ، در واقع  رود، يعني   است كه گاهي انسان در انتخاب متعلق محبت خود به خطا مي           

بـا   نياز حقيقـي او فقـط   چراكه ،يافتن آن محبوب واقعي است كه نيازهاي او را برطرف كند    
 پيـدا نكـرده   معرفـت    كه به محبـوب واقعـي       اما به دليل اين    ،شود  ميمحبوب واقعي برآورده    

 محبت واقعي او به آن محبـوب حقيقـي          ، با اين حال   . رود  ديگر مي   به سمت چيزهاي   است،
 ايجاد محبـت و اسـباب آن        ي   بحث در نحوه   ،جا  است كه در اين    ياد شايان. هنوز وجود دارد  

 ،اما طبق نظر عالمـه ، گيرد  صورت نمي محبت بدون معرفت  ، نظر غزالي  براساسيعني   ،است
 بـه طـور     ؛طرفداران ديگري هم دارد   اين نظر   . كرد فرض   توان  نيز مي بدون معرفت   را  ت  محب
الدين در   محيچنين   به اين نظر گرايش دارد و هم       سقراط هم    ،طور كه بيان شد     همان ،مثال

 نيـاز بـه     ،پس در فطرت و نهاد هر انـساني        :گويد  مي او .كند  مي بيان    همين نظر را   ،فتوحات
 ،114: بـاب  ،2(، ولي آگاهي به آن ندارد آن مستند باشد و او اهللا است     موجودي است كه به     

   .)228 :ص
 عاشـق خـدا   ،الـدين كـه تمـام عـالم را در واقـع           آن نظـر محـي     ي  اين سخن به ضميمه   

 .كنـد   مـي  تقويـت   نظـر مـا را     ،ديـد  هاي ديگر را خطايي در متعلـق مـي         دانست و محبت   مي
كنند كه بين لـذت و حـب تفـاوت وجـود           يان مي طور ضمني ب    چنين عالمه طباطبايي به     هم

بريم، يعني غذا محبوب  ي دستگاه گوارش لذت مي دارد با اين توضيح كه ما از غذا به واسطه    
  . و اين محبوب در واقع براي دستگاه گوارش محبوب است. ي انسان است باواسطه

 .ا وجـود دارد   ه ها و شباهت   در مورد محبت انسان نسبت به خداوند هم همين تفاوت         ـ  2
 امـا از نظـر عالمـه        ؛ انسان بايد به خداوند معرفت پيدا كند تـا محـب او شـود              ،از نظر غزالي  

 البته مغفول نماند كـه    . تنها محبوب انسان خداست    ، حتي اگر معرفتي هم نباشد     ،طباطبايي
 كما  ،ياد حب را قبول دارند    دعالمه طباطبايي وجود معرفت نسبت به خدا و اهميت آن در از           

 وجـود  جـا در اصـلِ     اما سخن در اين    ،آيد  ميكه از نظر ايشان در مورد شناخت خداوند بر         اين
  . نه مراتب آن،محبت است

 چراكـه  ،كند  مي تأويلت خدا نسبت به انسان را        غزالي محب  ، كه بيان شد   طور  همان ـ  3
ت قبول  ت به مخلوقا   نسب  بايد لذت را نيز در مورد خداوند       ،ادر صورت اثبات محبت براي خد     

ها و رفع   محبت خدا نسبت به انسان را به معناي هدايت انسان     غزالي ،و به همين خاطر    كند
  .ملحوظ نظر داشتها   قلب آنحجاب از
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 ،اقعي خـود اسـت     معناي حقيقي و و     محبت خداوند به انسان به همان      ،اما از نظر عالمه   

 پـس   ،ي را در او متصور شد      نياز توان  مي ن  و  خداوند غني بالذات است     چون با اين تفاوت كه   
 در صـورتي كـه نيـازي         شـود   محب تواند  ميؤال پاسخ داد كه چگونه خداوند        اين س  بايد به   

 كـه بـر آورده شـدن نيـاز و بـرآورده شـدن           گويـد   مـي عالمـه پاسـخ      .براي او متصور نيست   
در مـورد    با اين تفاوت كه برآورده شدن درخواست         ،كند  مي ايجاد محبت    ، هر دو  ،درخواست

خواسـت  ر يعني د،اي ديگر است  به گونه، اما در مورد خداوند، همواره همراه نياز است  ،نسانا
پذيرد و آن را به انجـام       بپس اگر انسان درخواست خدا را        .است داشتن او    خدواند بدون نياز  

حبـت خداونـد     باعث ايجاد م   االهي پذيرش هدايت    ، و در نتيجه   شود  مي محبوب خدا    ،رساند
  .گردد  مينسبت به انسان

  

  گيري نتيجه. 10
  : نتيجه گرفتتوان مي موارد ذيل را ،چه گذشت از آن

 محبـت را    منشأ ولي غزالي    ، نياز انسان است   ، محبت از ديدگاه عالمه طباطبايي     منشأ .1
  . به اين معنا كه فقط چيزي براي انسان محبوب است كه موجب لذت او باشد،داند ميلذت 
تـرين   به خدا را امـري حقيقـي دانـسته و خـدا را كامـل              هر دو متفكر محبت نسبت      . 2

  .شمرند محبوب انسان برمي
ت را  غزالـي ايـن محبـ     . اسـت  ناپذير انكار ،محبت خدا به انسان به دليل تصريح قرآن        .3
 نـسبت بـه     االهي محبت   ، اما از نظر عالمه    ،كند  ميز آن اراده     كرده و معنايي مجازي ا     تأويل

  .انسان معنايي حقيقي دارد
  

  ها يادداشت
انسان به اين اسم خوانده شده، زيرا خلقتي دارد كه آن خلقت جز بـا               : گويد  راغب در مفردات مي    -1

 ).70: ، ص1، ج4 و نيز 5: ك.ر(گيرد  گيري بعضي با بعض ديگر قوام نمي انس
بـه  سارتر بر اين عقيده است كه تمام ادبيات عاشقانه در طول تاريخ، ناشي از نياز جنسي انـسان                    -2

در واقع، ادبيات عاشقانه عاملي براي مخفي كردن و روپوش گذاشـتن بـراي آن اسـت                 . يكديگر است 
 ).157: ، ص5: ك. ر(
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