
 

 

 

 

 

 

 

 در اندیشه و سخنان پیر هرات محبّتحضور 
 های خوف و رجاء()در مقابله و مقایسه با مقوله

 1الرحمن فقیهیپوهاند فضل نگارنده:

 چکیده
دگان، بن ةرابط ةونحاست که در  محبّت ةمقولهای مطرح در عرفان اسالمی و آثار عرفانی، یکی از مقوله

، انصاری داهللعبخواجه  ،پیر هرات سخناندر  این آثار ةازجملاهل تحقیق با پروردگار نقش ارزنده دارد.  یژهوبه
هدا در آن  میددان  ةهمکه گویا  شده مطرحمیدان، چنان در صد  محبّتاست. قابل مشاهده  محبّت یژةوتجلِّی 

در قسم  خستین منزلناما این مقوله در منازل، ؛ ترین میدان برشمرده شده استترتیب نهاییبدین اند؛مستغرق
عام به  ةدرجا آن از بهم اولین وادی فنا و هم آخرین منزل دانسته شده که سالک به شمار آمده؛ یعنی احوال 
ی انصار االسالمشیخ یشةاند در پهلوی خوف و رجاء در محبّت ةمقولمعیار حضور شود. سپار میخاص ره ةدرج

ر پیدر  در تفکد  هن سده مقولد  توازن و عدم توازن اید  .شودقابل بحث دانسته می ارزشمند و است که از مسائلی
 االسدالم شدیخ  یشدة اندواکاوی این مقوله در  .است شده ارائهپاسخ  است که در این مقاله بدان، پرسشیهرات

تواندد راه  و می شده امانجبا روش تحقیق تحلیلی  است که این مقاله، از اهداف آن در آثار اوی انصاری و تجلّ
 ند.عارف هموار گردا مندانِیشاندهای پیر هرات و سایر تر مبانی اندیشهرا برای درک بیش

 .رجاء و ، خوفمحبّتانصاری، ادبیات، عرفان، : کلیدی گانِواژه

 مقدمه
 دب عرفدانی از در آثدار ا چندان  هدم  و یاسالم عرفان و تصوفِ ةحوزاست که در ییهاواژهدانشاز  محبّت

 ةزحدو ولده در  مق هرچند خوف و رجداء نیدز در پهلدوی ایدن     مطرح بوده و بسامد باالیی داشته است. یروقتد
سدبت بده آن   ن محبّتنقش  اما گاهی در آثار عرفانی و صوفیانه ؛اندقرار داشتهتی و عرفانی ههای عقیداندیشه

 است. بوده ترو برجسته متبارزتر دو مقوله،

                                                           
 پوهنتون هرات.  فاکولتة ادبیاتِ. استاد 1
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خوف و ربچنان  محبّت، سالک با پروردگار ةرابطعارف، در  ورانِتعدادی از سخن ةعارفان یابراز نظرهادر 
ی با ایدن  ن برخوردارزش جلوه داده است. چنیبلکه بی ،رنگرجاء سیطره افکنده که گاهی آن دو مقوله را کم

ف و بدر خدو   حبّتم ةغلبرسد. گاهی این تر به مشاهده میبیش ،الوجودیوحدت در آثار طیف عارفانِها مقوله
 ردهبدازک جدای   انصار و هماننددانش نیدز   ةخواجگرایی چون محور و نصوصحتی در آثار عارفان شریعت ،رجاء
 است.

یدی  سداله رارد؛ حتدی  دمند و کاربرد باالیی گاه ارزشانصاری جای عبداهللدر آثار پیر هرات خواجه  محبّت

« ب المحبا  با  »اندد. ایدن رسداله مشدتمل بدر      نامیدده « نامهمحبّت»انصار است که آن را  ةخواجمنسوب به 

 محبّدت  ةواژداندش گاه بررسی جایآورده شده است.  بارهیندرا( است که در آن مطالبی 341: 1389 ؛)انصاری
عددم تدوازن    هچ؛ اعتناست قابل بحثِ ،این مقوله با خوف و رجاء در این آثار یِدر آثار پیر هرات و تفاوت ارزش

 یسدو  بده گدرایش   شماری از اهل تحقیق، قابل نقد است وِ در نگاه هاآناز  یهریک این سه مقوله و گرایش
 پردازد.یر هرات میپ یشةانددر  محبّتگاه ق را به همراه دارد. این مقاله به جایمُرجئه، حروریه و تزندُ
ر پهلدوی  به این مقوله د االسالمشیخه توجُّ ةاندازانصار و  ةخواجدر تفکر  محبّتمندی درک معیار ارزش

 ها پاسخ خواهد داد که:خوف و رجاء، هدف این مقاله است. لذا این مقاله به این پرسش
 ت؟داشته اس ییمندیچه قدر بوده و این مقوله در نزد وی چه ارزش محبّتبه  االسالمشیخاعتنای  د
 لبده از آنِ یی قرار داشته و غانصاری در چه موازنه االسالمشیخخوف و رجاء در اندیشه و کالم  ،محبّت د

 کدام است؟
کده   رسدر میوی است، به نظ یشةاندهای گرایی خواجه که از ویژگیمداری و نصوصبا توجه به شریعت

وازن سخنانش، تد  وهای عارفانه پردازیاما وی در نظریه هرچند در نزد وی بسی ارزشمند است؛ محبّت ةمقول
تحلیلدی،   وروش کیفدی   این مقاله بدا  ی را اختیار کرده است.گاه میانمیان این سه مقوله را حفظ کرده و جای

 ت.ایجی در این زمینه اسرا در آثار پیر هرات به بحث گرفته و در پی نت محبّت ةواژدانش

 االسالمشیخ در نگاهِ محبّتچیستی 

شدود، بدرای   یمد نیاز احساس  روینازا در اندیشه و سخن پیر هرات است؛ محبّتاین مقاله،  محور بحثِ
ایی را در معند  ا بدار ید ردد که این واژه چه مفهوم پرداخته آید و معلوم گ محبّتروشنی بهتر مطلب، به چیستی 

 محبّدت » ةکلمد اسدت.   ریشده هدم  «حُدبّ »مادّة با »عربی است که  ةواژ محبّتباشد. ادبیات و عرفان دارا می
و  چیدز کید و مرکدز   ، مغدز یداریو غلبه، لزوم و پا ی، بلندیم صفا و روشنیو مفاه یمعانیک واژه،  عنوانبه

 (.12، 3: 1416 ؛قیمابن) «دینمایو امساک را افاده م یباننگه
اند؛ چه آن را رسیدنی شمردند؛ نده دانسدتنی و   را دشوار دانسته محبّت ةواژدانشتعریف اصطالحی برای 

 شده یتروا االسالمشیخروی از از همین شنید و فهمید؛ کهینااساس باید آن را لمس کرد و دریافت؛ نه بدین
امدا نده از    ؛هرچند از مشروعات اسدت  ؛تفاوت عظیم استمنازل این کوی بر »گفته است:  محبّتکه در مورد 

 ؛)انصداری  «ین مقدام برسدیدن بایدد نده پرسدیدن     بد ؛نه شنیدن ،مسموعات است. این شراب را آشامیدن باید
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نیز تعریف و های پیر هرات است، که از شارحان مهم اندیشهالجوزیه  قیمابنامام  گونهینهمبه  (.341: 1389
تدر از خدودش قابدل تعریدف نیسدت.      با تعریفی واضد   محبّت»را دشوار دانسته گفته است:  محبّتشناساندن 

 محبّدت افزایند؛ بنابراین وجودش تعریف آن است و بده وصدفی کده از خدود     آن نمیجز خفا و جفا برها تعریف
 (.11، 3 :1416 ؛قیم)ابن «نیستآشکارتر باشد، قابل توصیف 

ارائه داشته کده:  ، تعریفی محبّتبرای  السائرینمنازلدر انصاری  االسالمشیخ بازهمدشواری  ینا باوجود

، پیوند دل در میان همت و انس محبّت / الْإِفْرَاد یالْبَذْل وَالْمَنْع علیالهم  واألنس فِنیالْقلب بَقالْمحبَّ  تعلُّ»

مالحظده   (.88: تدا بدی  ؛)انصداری  «اخدالص گی[ همراه با ههای زندشتهاست؛ با بخشیدن و بازداشتن ]همه دا
ایدن   که از جانب اهل تحقیدق  گونههمانرا از منازل ارزشمند تلقی کرده است؛  محبّتشود که پیر هرات، می

از  محبّدت »ش گویدد کده   یخو« القلوبقوت» ةرسالبلندترین مقام دانسته شده است. ابوطالب مکی در  مقوله
 محبّدت ین مقامات عارفان است و آن اختیارشدن بندگان مخلص از جانب اهلل متعال است و بدا همدین   بلندتر

 .(82، 2: 1426 ؛ابوطالب مکی) «است که نهایت فضل بزرگی همراه است
شود، اطالق می« محبوب»و « حبّمُ»میان  ةرابطمعنا بر  همه گستردگیِ ینا باوجود محبّت ةواژکه این

همه م ین امور و مفاهیا با این معنای خاص وجود دارد؛ زیرامتعدّد معانی  آنبدون دلیل نیست و پیوندی میان 
ارادة ، از نگاه دیگر، رساندیرا م یدوستینگاه، صفا و پاکیک از  محبّت ةاژو» به دلیل آنکه؛ ندامحبّتاز لوازم 
رد یگیخود الزم م رب داردواممحبوب را به گونة  یهمراه ، از نگاه دیگر،سازدیمحبوب ثابت م جانببهقلب را 

آوردن بده دسدت   یاش را بدرا عدزم و اراده  سدرانجام، و  خود را به محبوب ببخشدد  یهمه هستحاضر است، و 
در  محبّدت  ةواژرا  یادشدده م یو مفاه یمعان ةاساس همنیدب(. 12، 3: 1416 ؛قیمابنگرداند )یمحبوب جمع م

 ش پرورانده و جمع کرده است.یخو

 در منازل و صد میدان محبّتگاه جای
و صدد میددان از سدایر آثدارش      السدائرین مندازل  انصداری:  االسالمشیخها در دو اثر ذکر منازل و میدان

مبدارک   یدة آبه این  ازجمله ،(88تا: انصاری، بی) یقرآنپیر هرات در اثبات این مقام، به آیات  تر است.برجسته
 اهلل قومی را خواهد آورد کده دوسدت   یزودب / ...حِبُّونَهُیحِبهُمْ وَیاهلل بِقوم یأْتِیفَسَوف »...ک جسته است: تمسُّ

 (.54)مائده:  «شان دارد و دوستش دارند...
یابد، در هردو اثر یادشده هایی که سالک بدان دست مییکی از منازل و یا یکی از میدان عنوانبه محبّت
 ةارائد گاه این مقوله در این دو اثر تفاوتی مشهود است. در صد میدان، بعدد از  اما در مرتبه و جای؛ مطرح است

است شامل دانسته « محبّت»و یکم که میدان ان صدها را در میدباشد، همه میدانمی« بقا»آخرین میدان که 
 ؛)انصداری « اسدت  محبّدت و یکدم میددان   صدد  این صد میدان در میدان دوستی مستغرق.»و بیان داشته که: 

 گفتده ر اهل تحقیق و عرفان نیدز متبدارز شدده و    و آثار سای ، در نگاهمحبّتگاه برتر همین جای(. 333: 1389

آن اسداس هدر    ةاراداهلل و  محبّدت داری بدر  پدای  / ...لِّ بِار  کمَحَبَّ ِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ رَأْسُ  یلصَّبْرُ عَلَا»که  شده

 (.124: 1418 ؛الدنیا)ابن ابی «نیکویی است...
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احوال  در قسم حبّتمگاه دیگر و متفاوت یافته است. در آنجا خواجه، جای السائرینمنازلدر  محبّتذکر 
کده   شدده گفتده ن و در مورد آ ذکرشدهو یکم نخستین باب، یعنی باب شصت عنوانبه است؛باب که دارای ده

مَا   هِ مُقَدّیا فِ یلقا خر منالل ت آ یالمحو وَهِ منَ زِل ینحدر مِنْهَ  علی یالَّتِالفن ء والعقب  یوالمحب  أول أَود»

یی است های فنا و گردنهینخستین وادی از واد محبّت / أغراض ألعواض ه دونوَمَ   الْعَ مَّ  س ق  الْخَ صَّ 

 ن بده سدتون  روان عامه در آشود. این انجامین منزلی است که پیشکه ]سالک[ از آن بر منازل فنا سرازیر می
ریق، بیان به همین ط (؛88: تابی ؛)انصاری« ماندگان استتر از آن مقاصدی برای راهپیوندند و پایینمیخاصه 

 قَا  یوان الطَّرِئِفَ  وعنا سم  الطَّ  یالمحب  هِ»در منازل، ادامه یافته و در توصیف آن آمده کده   محبّتگاه جای

 جا(.)همان «است گاه حضور سالکانرهریقت و گِهدف، عنوان ط ةنشانعبارت از  محبّت د ومعقد النِّسْبَ 

ه بد وانندده را  خاست و ذهدن   یزبرانگپرسش، االسالمشیخدر این دو اثر  محبّتگاه برای تفاوت این جای
هدای  یددان مکه همده   ذکرشدهیکمین میدانی  ومیدان، آخرین و صددر صد محبّتسازد؛ چه خود مشغول می

یدن  امطرح است. پاسدخ   و یکممنزل شصت عنوانبه، السائرینمنازلدر  کهیدرحالریزند؛ دیگر در آن فرو می
بده   کده  آنگداه است؛  درک قابلاشاری  ةونگا و به ، تلمیحًالسائرینمنازلدر  االسالمشیخبیان  یوةشپرسش از 

اشته و در معرفی د« ن ء  الفیأول أَود»را  محبّت، باریکپرداخته است. در آنجا  محبّتگاه و منزلت بیان جای

 ،االسدالم شدیخ اید بیدان  شد است. شتهبیان دا« هِ مُقَدّمَ  الْعَ مَّ  س ق  الْخَ صَّ یفِ یآخر منلل تلق»آن را  ،ادامه

ترین هاییناند که آخرین و میدان، نخستین مراحل اهل سلوکشده در صدهای ارائهرد که میداناشاره بدین دا
و یکمدین جدای   گداه شصدت  در جدای  محبّت، السائرینمنازلاما در ؛ است محبّتمیدان، بعد از طی صد ،هاآن

ان خاص ادی سالکوکه آخرین منزل سالکان عامّه و نخستین که بدین طریق در میان قرار دارد؛ طوری گرفته
 است.

تده  ی یافال تجلّد نیز بسدی وا و سایر اهل تحقیق  االسالمشیخدر نگاه شارحان منازل  محبّت ةمقولارزش 
روح آن  ودت و مغدز  عبدا  واجبات است؛ زیرا قلبِ ترینِ، فرضمحبّت»اهلل، ابراز داشته که رحمه قیمابناست. 
معرفت، خدوف، رجداء و    های، جامع مقاممحبّت»وی باز بیان داشته که  (.131، 1: 1416ابن قیم؛ ) «باشدمی

را شدیرازه و   محبّدت ترتیدب وی  بدین ؛(156 همان:) «باشدمی چهارعنصراراده است؛ یعنی که ترکیبی از این 
ل سدایر اهد   گونده ینهمد بده   اش نقش ارزنده دارد.دهندهروح عبادت دانسته که در پهلوی سایر عناصر شکل

 نیادرا ب محبّترک در شاعمال نیکو دانسته و  ةرا اساس دین و هم محبّت ةمقول، (69تا: بی ؛تیمیهابن) یقتحق
 .اندآوردن عملی برشمردهشریک

 محبّتهای گونه

تقدربب بده    درصددآوردن رضای پروردگار است و سالک اسالمی، به دست در عرفانِسلوک  اصلیِهدف 
 محبّدت چیز دیگری نیست و سایر اندوا    ،ورزیدن با مولی، جز دوستیمحبّتبنابراین مراد از ؛ باشداوتعالی می

مقصدود   تا نو  شده ارائه، محبّتی برای ی بندیانصاری، تقسیم االسالمشیخرو در بیان از همین ارزشی ندارد؛
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سده اسدت:    محبّدت امدا  »و چنین آمدده اسدت:    شده مشخص محبّتآنجا سه نو  سالکان بازشناخته شود. در
 (.342: 1389 ؛)انصاری «است حقیقییمحبّتی خلقی و محبّتاست علتی و یمحبّت

، محبّدت اندوا    داشته کده همدة  ا واض  ساخته و بیان ر محبّتگاه هر نو  در ادامه به تعقیب آن، خیزش
 )همانجا(. «علتی هواست و خلقی قضاست و حقیقی عطاست» محبّتبلکه  روحانی ندارند؛ خیزشِ

، یک نو  آن مقصود نظر سدالکان دانسدته   محبّتگاه هر یک از انوا  بندی و خیزشبرمبنای این تقسیم
، محبّدت از سه ندو   برای سالک که دلیل آنباشد؛ به شود و دو نو  دیگر آن قابل اعتنای اهل سلوک نمیمی
خلقی در آن جانب قصدد کندد و   [ محبّت]که از علت خیزد در نفس نزول کند و نفس را پست کند و  یمحبّت»

 (.همانجا) «حقیقی او را هست کند[ محبّت]تنها 
آن آشدکار اسدت،    علّتی که نتایج منفیِ محبّتبا چنین توضی  و تقسیماتی که ارائه شد، با صرف نظر از 

گردد؛ بده  دل می خلقتی باعث شکستِ محبّتاست که انصار طوری ةخواجدیگر در بیان  محبّتدو نو   یجةنت
حقیقدی،   محبّتِاما ؛ همانجا() «دل فرود آید و دل را نیست کند ت خیزد برکه از خلق محبّتآن »که: دلیل آن

 محبّتآن »گرداند: صل میرا به سرمنزل فنای بقا ود، سالک باعث پاالیش روح است و چون در آن قرار گیر
همدین ندو     (.)همانجا «که از حقیقت خیزد در جان قرار گیرد تا وی را از وی نیست کند و به خود هست کند

معرفت، بده طدور اتفداق،     مت، امامان دین و مشایخِاُ فِلَاست که بین بنده و معبودش برقرار است و سَ محبّت
 .(51تا: بی؛ تیمیهابناند )دانسته محبّتنو   ینتربزرگی را محبّتچنین 

شدود و خداطر بزرگدان    حقیقی آشکار مدی  محبّت، ارزش نو  خاص آن، یعنی محبّتبا چنین تقسیمی از 
فقط به پروردگار اختصاص دارد و بنیداد   محبّت،پیوند داشته است. این نو   ،وادی سلوک به همین نو  خاص
که به اوتعالی است؛ طوری محبّتساختن اهلل، بلکه ویژه محبّتاصل عبادت، »عبادت را شکل داده است؛ زیرا 

بندده   محبّتبنده به او اختصاص یابد؛ یعنی که بنده کسی دیگر را با او دوست نداشته باشد؛ بلکه  محبّتِتمام 
اهلل را به خاطر اوتعالی  ، پیامبران، فرشتگان و دوستانِسالک ةبندچنان که ر او باشد؛ همبه خاط با دیگر چیزها

در  ،صلی اهلل علیه وسدلم است که آن را پیامبر،  محبّتهمین نو  (. 119، 1: 1416 ؛قیمابن) «دارددوست می

 یبلغنا یبا    وحُ کحب ا یمن  بَّوحُ کبَّحُ کأسألُ یإن مّاللهُ»فرمودند: شدند و میدعای خویش خواستار می

و دوستی کسی را که تو را دوست داشته باشد و دوسدتی ]کسدی    خواهمبارالها، از تو دوستی تو را می / کبّحُ

 (.36: 1424 ؛)ختلی «را[ که مرا به محبت تو برساند
کمدال   ةنشدان های آسدمانی،  بندگان به پیامبران و به فرشتگان و کتاب محبّت، که گفته آمد ترتیببدین

پرسدتان، چیزهدایی را همانندد اهلل بده     تبُد  ةمشدرکان محبّت که همانند اهلل در وجود بنده است؛ نه این محبّت
 دوستی برگزیده باشند.

 محبّتمراتب و درجات 
بدرای آن بده    رویدن ازا ؛قرارگرفتده های متفاوت مورد بررسدی  از نگاه محبّترفا، در آثار عرفانی و نگاه عُ

، 3: 1416) ینالسالکدر مدارج  قیمابنو مشخص گردیده است.  شده گرفتهمتفاوت، مراتبی در نظر  یهاروش
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بدا توجده بده     (165 :1418 ؛ابن ابدی العدز  ) یطحاو یدةعقالعز الحنفی در شرح  و به تبع آن ابن ابی (32 -29
را  یدی گانده ده ، مراتبمحبّتو با اعتنا به تفاوت بار معنایی آن در موارد گوناگون، برای  محبّتضعف و شدّت 

، شغف، عشدق، تدیم،   مودّه، غرام، صب ب اند از: عالقه، اراده، گانه به ترتیب، عبارتده . این مراتبِاندکردهذکر 

هر زبان، معنای متفاوت با  گانیِهخود، با توجه به کاربرد واژ مفهومِ ةافاداین مراتب، در ز ا یک. هر خلَّد و تعبُّ

محور و مثبت دارند و برخدی دیگدر،   ، مفهوم معنویتخُلَّ که برخی مثل تعبُّد و رساند؛ طوریدیگر را می ةمرتب

 کنند.چون شَغَف و عشق، مفاهیم مادی و نفسانی را افاده می
ای سده  لده را دار بیند، ایدن مقو اندیش میاز دیدگاه معنویت محبّتانصاری، همچنان که به  االسالمشیخ
 نین پرداخته است:چ( به توضی  هر یک از درجات 90د 89: تابی ؛انصاری) السائرینمنازلبیند و در درجه می
هدا  دارد و بدر مصدیبت  بخش مدی سازد، خدمت را لذتس را قطع میساوِاست که وَیمحبّتنخست،  ةدرج

گدردد  نّت ثابت میآید، با پیروی از سعطایای محبوب پدید می ةمطالع، از محبّت ةدرجبخشد. این تسلیت می
 یابد.چیزی رشد میو با پذیرش نیستی و بی

دارد و روان مدی  گردد، زبان را به ذکدر حدق  اختیار حق بر غیر حق می یزةانگاست که یمحبّتدوم،  ةدرج
امدات  یاضدت بده مق  صفات و نگاه به آیدات و ر  ةمطالعاز  محبّتین نو  بخشد. ال را به شهود حق پیوند مید

 آید.پدید می
 فسدازد و قابدل وصد   کند و اشارت را دقیدق مدی  ی رباینده است که عبارت را قطع میمحبّتسوم،  ةدرج

فتده  اندد کده بده زبدان گ    هدایی محبّدت تدر از آن،  ، محور این امر است و درجات پایینمحبّتنیست. این گونه 
 داند.می شانواجبها اند و عقلشوند، تداعی سرشتمی

سدت:  اته و گفتده  از درجات فندا معرفدی داشد    نکیالسالمدارجدر  قیمابنشاید همین درجه باشد، آنچه را 

فَنَ ءُ إِرَادَةِ الْمُحِبِّ بِّ بِمُرَادِ الْمَحْبُوبِ، وَرَادِ الْمُحِمُتِّحَ دُ ا ُ الْمَحَبَّ ِ یالثَّ لِثَ ُ مِنْ دَرَجَ تِ الْفَنَ ءِ: ...فَغَ الدَّرَجَ ُ »

 (.185، 1: 1416 ؛قیمابن)« بِمُرَادِ الْمَحْبُو یفِ

 وی تمدام ایدن   ر رفته اسدت. مجمل نیز تذکب ةگونبه  االسالمشیخ در سایر سخنانِ محبّتهمین درجات 
ه مسدتی  تی و میاندوستی را سه مقام است: اول راس» درجات را گاهی در سه مقام خالصه کرده و گفته است:

ی هزار اسدت و  منازل دوست» که گفته است: شده نقلچنان از وی هم(. 333: 1389 ؛)انصاری «و آخر نیستی
 اسدت. از  شوادی یکی است. از آگاهی تا آشدنایی صدد هدزار فرسدنگ بدی     ه است، مقام صد است و میدان دَ

: همدان ) «یختده ر درهمدیگر نیکوتر رنگ و هر دانه جز بهانه، هر یک از یکیی صدر است هر دانهپُ دانهیک
 نماید.می ، جلوه کرده و چهره آشکاراالسالمشیخدر آثار  محبّتبدین گونه درجات و مراتب  (.334

 با خوف و رجاء محبّتتوازن 

توجده اسدت؛ چده     و خوف و رجاء در اندیشه و آثار اهل تحقیق از مسائل قابل محبّت ةمقولگاه سه جای
امدا   اند؛کرده توازن خود را در اندیشه و آثار آنان، حفظ د  شرعی همانند داللت نصوصِ د  گاهی این سه مقوله
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 سال هفتم حضور محبت در اندیشه و سخنان پیرِ هرات

 ةمقولد تدر بده دو   بدیش  معموالًهاء، قَسه مقوله به هم خورده است. توجه متشرِّعان و فُ گاهی توازن میان این
امدا در  ؛ خدورد ضعیف به چشم می شانینظرهاها و ابراز در نوشته محبّتخوف و رجاء، تمرکز داشته و ظهور 

 بر خوف و رجاء غلبه یافته و تجلیّ آن مشهود است. محبّت ةجنبآثار صوفیه و اهل عرفان، 
شدرعی وابسدته اسدت و از مددلول آیدات و       است که سخت به نصدوصِ انصاری از عارفانی االسالمشیخ

چنان که غالب اهل عرفدان  هم د اما گاهی در سخنان منسوب به وی؛ ف نورزیده استگاهی تخلباحادیث هیچ
باشد. در یکی از رسائل فارسی او بر خوف و رجاء می محبّت ةغلبگر ترجی  و مطالبی آمده که بیان د  اندچنین
: 1389 ؛)انصاری «زدور است و طالب مولی مسرور استقبی مطالب دنیا رنجور است، طالب عُ»خوانیم که می
حق تعالی دنیا را بیافریدد و بدر قدومی بیاراسدت و     »یا در جای دیگر از وی روایت شده که گفته است:  ،(453

گفت این جای بالست و آخرت را بیافرید و بر قومی بیاراست و گفت این جای عطاست و خدود را بدر قدومی    
ی را دوست، فدای اویدم  بهشت است و یک ماست. یکی را همَّتِ دو گیتی آنِ ،مردانبیاراست و گفت ای جوان

 محبّدت گداه  انصدار، جدای   ةخواجمنسوب به  گونه مطالب منقولِبدین .(489: )همان «اوست همتش ةهمکه 
 گذارد.اش برتر به نمایش مینسبت به خوف و رجاء را در اندیشه

در قلب و ضدمیر اوسدت کده     محبّت یطرةسگر انصاری، بیان االسالمشیخیادشده و امثال آن از  سخنانِ
حقیقت این است که تفکر خواجه مانند سایر اما ؛ اهل عرفان وجود داشته است یی در بینشِچنین غلبه معموالً

امور، در این باب نیز روش متعادل و موافق نصوص را طی کرده است و شواهدی بر این مدعا در دست است. 
 از رسائل فارسی او در تفسیر و ذکر ایمان آمده است: یکی در

و  بیم چنان باید که تو را از معصدیت بداز دارد   ایمان سه وجه است: بیم است و امید است و مهر است.»
امید چنان باید که تو را بر طاعت دارد و مهر چنان باید که در دل تو تخم خدمت کارد. هرکه چنین بود ایمان 

این بیان خواجده و نیدز سدخن     (.414: همان) «ازو ایمان نبود و هرکه جز از این بود در گور ووی ایمان بود؛ 
 و خوف و رجداء  محبّت اند از:بر سه مقام بنا شده که عبارتایمان رساند که از دیدگاه وی، شارحان آثار او می

 آورد.میاست که قوت و نیرومندی به دست و با همین سه مقام  (36، 2: 1416 ؛قیمابن)
 گفتده اسدت:  « سبقت لهم منّا الحسدنی »: یةآدر تفسیر نقل است که از وی ذکر  ةرسالدر  گونهینهمبه 

ندس و وجدد اسدت    میدان اُ و  ریدد را هر است مُو میان تعظیم و مِ ی، میان خوف و رجاست صدیق راسنَآن حُ»
 (.405: 1389 ؛)انصاری «عارف را...

در آن وجدود   محبّتشود که خواجه فقط ایمانی را اعتبار داده است که توازن خوف و رجاء و مالحظه می
در  محبّدت های خوف و رجاء و توان گفت که مقولهمی روینازا و در غیر آن، مورد تأیید او نیست؛داشته باشد 

 است.توازن خود را حفظ کرده و متعادل داشته  یوةشانصاری، مطابق نصوص شرعی،  االسالمشیخ یشةاند
نیز با در مدارج السالکین جوزیه  قیمابن، السائرینمنازلشارح بزرگ  ةنوشتهمین توازن این سه مقوله با 

 ةمنزلد بده ، عَدز  وَجَدل   اهلل  یسو بهقلب در سیر خود »نویسد: است. وی می شده ارائهی تصویر جالب و دلنشین
بنابراین هرگاه سدر و هدر   ؛ دو بال او هستند ةمنزل بهباشد و خوف و رجاء ، سرش میمحبّتیی است که پرنده
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میرد و چدون  تواند و هرگاه سرش قطع شود، پرنده میپرنده سالم باشند، پرنده به نیکی پرواز کرده می دو بالِ
 (.513، 1: 1416) «افتدشکارچی و چنگال هر بازی میهر دو بالش نابود شوند، به دام هر 

تری داشته باشد، از بیش ةغلبدر بنده باید  محبّتخوف و رجاء و  همقولاز این سه  یککدامکه  بارهیندرا
سدلف  » ان داشدته کده  در مدارج السالکین، بید  ،اهللرحمه، قیمابناست.  شدهارائهاهل تحقیق نظریات متفاوتی 

روج از ر هنگدام خد  درجاء غلبه داشته باشدد و  مت، مستحب دانستند، در حالت تندرستی، جناح خوف بر جناح اُ
امدا  ؛ ن استو دیگرا []شاید دارانیسلیمان  ابی ترجی  داشته باشد و این روش ،دنیا، جناح رجاء بر جناح خوف

کده   اسدت؛ یعندی   محبّدت  ةغلبترین احوال، اعتدال میان خوف و رجاء و دیگر بر این نظراند که کاملیی هعد
سدالک   ةکنندد لوصد اهلل متعدال   یی وراننده ةمنزل بهخوف  رجاء بسان رجزخوانی، کبی است،بسان مر محبّت
 .همانجا() «است

رکه هندیق است، زعبادت کند،  محبّتهرکه خدا را تنها با »: اندگفتهبعضی از اهل تحقیق از سلف امت 
ست و اما هرکه امُرجئی  او را تنها با خوف عبادت نماید، حروری است و هرکه او را تنها به رجاء عبادت نماید

 (.11، 3: تابی ؛قیمابناست )ف و رجاء عبادت نماید، مؤمن و خو محبّتاو را با 

 محبّتهای نشانه
در  بّعنی کده محد  ی هایی شده است؛نیز اشاره محبّتها و عالمات انصاری به نشانه االسالمشیخدر آثار 

بدودن در  ، غدرق محبّدت های نشانه ازجملهشود. آشکار می هایی دارد که در وجود وینگاه و دیدگاه وی نشانه
ن اسدت  آ محبّدت  نشان»ها را پرتوی از جمال او بیند و بدو اندیشد. جمال محبوب است؛ یعنی که همه خوبی

مریدد در   ةگاند سده ، تندو   محبّتارادتِ همراه  ةعالم (.342: 1389 ؛)انصاری «جمال محبوب باشد ةغرقکه 
و شدادی و   یدد: آزادی آدر وی سه عالمت پدیدد   ،درَگَکه فرا مراد نَ محبّ»هنگام مشاهده به مراد است؛ زیرا 

ن ات دیگدری تبیدی  ها هستند که در کالم دیگر اهل عرفان نیز با عبدار همین نشانه (.330: همان) «قراریبی
قلدب   ور شنوایی بمحبوب و تکرار آن  سخنِ داشتنِاز دالیل محبت، دوست» :اند. ابوطالب مکی گفته کهشده
ن شادبود ر چیزها،مستلزم آزادی از دیگکالم محبوب و تکرار آن،  داشتنِهمین دوست .(88، 2: 1426) «است
 شدن است.قرارو بی

ر اسدت؛  تت بیشنیرومندتر، محن محبّتهاست و هرچند ، پیوند محبّ با محنتمحبّتهای دیگر از نشانه
رایگدان   حبّدت ماندد. کیمیدای   دیرینده  محبّدت محنت و  ،اندو محنت قرینه محبّت»: شده نقلاز این است که 

ی که محبّتاز  معرفت اساس بوده که اهلِبه همین (.356: همان) «هرچند بالست به جان گران نیست ؛نیست
ی برایش ه بود و کسوفات یافت یزعبدالعز. وقتی فرزند عمر بن اندجستهحق باشد، دوری  محبّتدر مخالفت با 

ی پناه وبه  کند، فتاهلل متعال مخال محبّتدر چیزی با  محبّتمن از اینکه »تعزیت گفت، به پاسخش فرمود: 
 .(102: 1410 ؛الدنیایابابن) «جویم...می

میشدگی بدا   و سدرانجام پیوندد ه   قدراری محبوب، آزادی و شادی و بی ةمشاهدبودن در بدین گونه غرق
 ته باشد.، با خود داشمحبّته باید سالک این طریق و مدعی کدانسته شده  محبّتهای محنت، نشانه
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 محبّتشرایط ثبوت 
؛ است و با ادعای محض سدودی نددارد  های عرفانی در وجود عارف، امری حتمیهر یک از مقوله تحقبق

انصداری،   االسدالم شدیخ منسوب به  خواهد. در آثار و سخنانِبنابراین ادعای هرچیزی دالیل ثبوت خود را می
شدود. در آنجدا امدوری    ثابدت  حق انیدت آن  ارزشی ندارد و برای آن شرایطی در کدار اسدت تدا     ،عایی ادَّمحبّتِ
 دانسته شده است: محبّت گونه مشخص شده و از شرایط ثبوتِبدین

آفدت، موافقدت بایدد    طاقدت، صدحبت بایدد بدی    جود باید بی دوستی را بشاید: ةزآواشانزده چیز بباید تا »
دیده بایدد  تهمت، عداوت، عشق باید بیسالمت، یاری باید بیمالمت، گفت باید بیغرامت، نشست باید بیبی

اشارت، نفدس بایدد بدا صدیانت،     جهالت، خاموشی باید بر عبارت، حکم راست باید بیبا امانت، شناخت باید بی
حالل باید با حالوت، از یار جرم آید از تو غرامت، شب نماز باید روز زیارت، همدت صدافی بایدد دل بدر      ةلقم

 (.371: 1389 ؛)انصاری «هدایت، تا کار به آخر گردد کفایت
اختصاص یابد؛ یعنی تنها موالیش را دوست داشته  حقبهدوستی، این است که تنها محبت و شرط دیگر 

ی که دوستی را یالهی تو»گفته است:  االسالمشیخها به خاطر او باشد. از همین است که باشد و سایر دوستی
اختصاص یافته به  محبّت، همین نو  قیمابنبر اساس رأی  (.386: همان) «که در وقت خشم ببخشایی شایی

 (.132، 2تا: بی ؛قیمابنباشد )ها برتر میمحبّتبر همه انوا   جاودانی دارد و ةثمریابد و دوام میست که وا
، بدرای ایدن اسدت کده باعدث رسدیدن       که از نگاه اهل عرفان مهم شمرده شدده  دین دوستی با بزرگانِ

اگدر یدک کدس را از    »گذار است؛ یعنی تأثیر شانصحبتحق،  دوستانِرا که گردد؛ زی« محبوب»به « محبّ»
 ؛انصداری ) «کس از دوستان او تو را قبدول کدرد بده حدق پیوسدتی      یکو اگر  دوستان او قبول کردی برستی

اگر یک کسی را از دوستان قبدول کدردی، رسدتی و    »انصار روایت است که گفته:  ةخواجباز از  (.389: 1389
 (.421: همان) «قبول کرد پیوستیگر یک کس تو را ا

بندی به فرائض و دوام تقدربب  بودن به عبادت وی در پایحق، مصروف محبّتدیگر از شرایط دوستی و 
گدردد. بدرای اثبدات همدین     به محبوب مدی  تقربب محبّ ةدرجترین به نوافل است. چنین دوامی باعث نهایی

 شده است:گونه نقل بدین االسالمشیخمفهوم، روایتی از 
ار تدن  هد اهلل علیهم اجمعدین، ایدن هرچ  رضوان ،ابوهریره و ابن عباس و انس بن مالک و عایشه»
که رسول گفت کده اهلل گفدت کده: رهدی مدن چنددان        ،اهلل علیه وسلمصلی ،از رسول اندکردهروایت 

چون دوستی بر او نهم، سمع اویم تدا بده مدن     ؛که دوستی بر وی نهم نزدیکی جوید به من به نوافل
شنود، بصر اویم تا به من بیند، زبان اویم تا به من گوید، پای اویم تا به من رود، دست اویم تا به من 

 (.398: همان) «گیرد، دل اویم تا به من داند. پس رهی در میانه بهانه است حق یگانه است
( ایدن  6502: 1422شدده اسدت. در صدحی  البخداری )    این روایت در کتب معتبر حدیث نیز نقل 

إِنَّ اللَّهَ » که فرمودند: شدهیترواچنین  ،علیه وسلم اهللیصل ،حدیث به روایت ابی هریره از رسول اهلل

مِمَّا  افْتَرَْْا ُ    یءٍ أَحَبَّ إِلَیبِشَ یعَبْدِ ی  فَقَدْ آذَنْتُهُ بِ لحَرْبِ، وَمَ  تَقَرَّبَ إِلَیوَلِ یلِ یقَ لَ: مَنْ عَ دَ
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سْامَعُ بِاهِ،   ی ینْ ُ سَمْعَهُ الَّاذِ کأُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ:  یبِ لنَّوَافِلِ حَتَّ یتَقَرَّبُ إِلَی یلَالُ عَبْدِیهِ، وَمَ  یعَلَ

نَّاهُ، وَلَانِنِ   یلَأُعْطِ یبِهَ ، وَإِنْ سَاأَلَنِ  یمْشِی یبْطِشُ بِهَ ، وَرِجْلَهُ الَّتِی یدَهُ الَّتِیبْصِرُ بِهِ، وَی یوَبَصَرَهُ الَّذِ

 «....ذَنَّهُیلَأُعِ یاسْتَعَ ذَنِ

ندگ  اعدالم ج  خداوند فرموده است: هرکه با یکی از دوسدتانم دشدمنی ورزد، مدن بدا او     ینهیهرآ)
م اجویدد. بندده  ب نمدی بر او فرض کردم، به مدن تقدرب   ازآنچهتر ، محبوبچیزییچهام به کنم. بندهمی

فتم، من ه دوستی گرب. وقتی او را گزینمیبرمجوید تا او را به دوستی میهمیشه با نوافل به من تقرب 
گیرد، پدای  ن میا آببیند، دست اویم که نود، بینایی او هستم که با آن میشبا آن میشنوایی اویم که 
و را پنداه  اه جویدد  به من پنا رکنم و اگاز من چیزی بخواهد برایش عطا می رود؛ اگراویم که با آن می

 دهم...(.می
لکه ب ب او آید؛از جان ازآنچهبودن به محبوب است و عدم شکایت تسلیمو محبت، دیگر از شرایط دوستی 

بده بدالی او    کده آن دوستی او بالست، مدن غدالم  »: ؛ خواجه انصار گویدکه از جانب او آید یاستقبال از بالی
 دسدت هدم دعا  رسد که حتی از. این استقبال و کمال تسلیمی به حدی می(392: 1389 ؛)انصاری «مبتالست

؛ زیدرا  لجاج اسدت  در مذهب دوستی دعا»داند. کشد؛ چه او را به احوال خود و به نیازهای خویش آگاه میمی
 (.421: همان) «که او داند که بنده به چه محتاج است

غدرق   باشد. او چنان بستهدلبگذرد و به او  یزچهمه، این است که محبّ از محبّتاز شرایط ثبوت دیگر 
از  ن اسدت کده  سدازد. از همدی  او چیدزی وی را آرام نمدی   حق است که از همه بیگانه شده و جدز یدادِ   محبّت
و  ؛سدوخته جدان   چندد یدک سدوخته دل اسدت و    چندیکالهی محبّ »گوید: که می شده یتروا االسالمشیخ
 منتظدرِ  ؛رکدران و حوّا ب خبر و گاه از آدماز دنیا و آخرت بی ؛ر وجود نازاند ندچیکدر انتظار سوزان و  چندیک

شود که گاهی حتی چنین باعث می یزچهمههمین گذشت از  (.412: همان) «برداشته دست از جان ،دارحاجت
عرفدان  و  هل تحقیقشخصی، پیوند محبت میان خود و مولی را پوشیده نگه دارد. از این است که تعدادی از ا

کتمدان  » :کده  اندفتهگو  ها و شرایط آن دانسته(، کتمان محبت را نیز از نشانه109، 2: 1426 ؛ابوطالب مکی)
 «.های محبت استمحبت به خاطر بزرگداشت محبوب و هیبت و عظمت او از نشانه

ا ر« محبدوب » نیازمندد و  باید خود را« محب»که  ؛ یعنیاستشرط دوستی  نیز نیازمندی کامل به مولی
 (.421: 1389 ؛انصاری) «نیاز استدوستی دانی چرا دراز است؛ زیرا که دوست بی ةقص»بداند.  نیازیب

 گیرینتیجه
ر عرفدان  دهدای ارزشدمند   از مقوله محبّتیابیم که در این مقاله گفته آمد به این نتایج دست می چهازآن

رد؛ امدا وی  اعتندا دا  گاه مهم و قابلانصاری، جای االسالمشیخهای اسالمی است. این مقوله در آثار و اندیشه
 ه است.تر مراعات کردسایر اهل عرفان بیش، با خوف و رجاء را در آثارش نسبت به محبّتتوازن 

انصار، ظاهرًا تدا حددی متفداوت مطدرح      ةیکی از مقامات یا منازل در آثار خواج عنوانبه محبّتگاه جای
آخدرین   عنوانبهآن را  کهیهنگامچه  طرح را برطرف نمود؛ وان این تفاوتِتشده است؛ اما با دیدی عمیق می
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ولدی   ایدن مقولده بدرای مبتددیان بدوده اسدت؛      ترین میدان مطرح کرده است، شاید مقصددش طدرح   و جامع
مبتدیان با گدذار   که از شده مطرحمنزلی  عنوانبهو یکم منازل مطرح شده در منزل شصت محبّت کهیهنگام

 شوند.تر میاز آن وارد منازل خاص
انصار، امری مهم است؛ طوری که بایدد در نظدر گرفتده     ةخواجو خوف و رجاء از دید  محبّتتوازن میان 

تدرین شدارح   ، قدوی قدیم ابدن ؛ چنانچده  شده دادهشود. این توازن از دیدگاه شارحان منازل نیز مورد تأیید قرار 
 زندقه معرفی کرده است. یسوبهمنازل، عدم مراعات این توازن را خطری عظیم دانسته و راهی 

و پیوندد   قدراری آزادی و شدادی و بدی   محبوب، بودن در جمالِد مفهوم: غرقانصار، چن ةخواجاز دیدگاه 
این امور در نگاه سایر اهدل تحقیدق نیدز     اند.های محبت با محبوب برشمرده شدهها، از نشانهمحبّ با محنت

 هدا آناسدت کده بددون    در آثار پیر هرات، برای ثبوت محبت، شرایطی گونهینهمبه ؛ اندقرارگرفتهمورد تأیید 
بدودن بده   تحقق یافتنی نیست. اختصاص محبت به محبوب حقیقی، مصروف بودن به عبادت محبوب، تسلیم

ایدن شدرایط    ینتدر بدزرگ  ةازجملد محبوب در امر تشریعی و تکوینی و سرانجام، نیازمندی کامل به محبدوب  
 اند.دانسته شده
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