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 وقدوه
کی   .  یی  یصیل م نیایس ذکیا شیث  یییت«َدَبیَب »بای  ماّد   گافتی   محّبیتیصیل   یه م  

کی  بخآیبیث   بانخییرد «محّب »عاب ر   یه ییمشث   هز ح   ثبا  ییت     یی ب  م نا  شیتا  
کسیی  کیی  م مییآ م هییا  کییای بییاد  ییییت؛  ییای   م  یی د یییت دیید ک  بییا  یییر  ماهمییت دیید  بیی  

بیی  م نییا  دییّب  .(1/71: 2005؛ فیورهمبییاد   2/26: 1404؛ یبییم فییایس  4/7: 2001)یههییا   
گافتیی  شییث  ییییت )یبییم منرییزی   ؛ 1/289: 1414ن یییک بغییک نیییر یه همیییم  جیی  یشییت ا  

ّب »یبآهال دی فا  د   ی    .(2/32: 1375طوشح    ّد »   «د  م  یییت دیّب  مرید  ییت: «  
کی  ف یط مآیفیق طبیع باشیث )عسیکا   ک  مآیفق طبع   دکمیت باشیث     ّد م   : 1400یییت 

115). 

تیآی  دی یییم همینی  دی منیابع یخاقی    دشآیی ییت. منچی  م  محّبتت وش  یصقاد  
گاه  ب  تآصی   منچی  شباهت بیشتا  دیینث. ب  هادیال   محّبتعافان    توبیت  شافت  

کیی  م هییایباخیی  یه م   یرمشییث    دی یدیمیی  م   محّبییتوشیی  شییا تآصییی  تییآی  دی ت  س هسییتنث 
کاد:  مقاح 

کی  ینسیا  بی   یییلۀ م  یه منکی  غییِا محّبت .1 کیزی  محبیآب  م   یر  یییت  یی ببینیث 
  .(80: 1933شابث )کاباذ    شآد  پس  یر  غیا ی  یی مقلآب نم  م 

کی  ف یط بیای  میاید محّبت .2 )فوشیث مزشیث    ییزهد می  محبیآب  متش  دی قلب ییت 
1427 :273). 

ک  ینسا  با تماح  جآد ب   یر  عاق  دیشیت  باشیث   نفیس   ر ح م  ییت  محّبت .3
کنث   دی پنهیا    مشیکای مآیفیق ی  باشیث   بیا یییم همی   بثینیث    مال خآد یی فثی  ی  

کاد  ییت )هما  محّبتک  دی  کآتاه    .(جا  ی  

کاملایییمشییک ت ّلییق  جییآد    ینجییبیب خییا   محّبییت .4 کننییث  شییا ها یییر    علییت 
کمال شبی  ب  م     کی  میا  م لآل  جآ شا ها یر شبی  ب  م  ییت. بای  همیم یییت 

کمال خیآد یی م  : 1390جیزییم )طباطبیایس   یف ال خآد یی د یت دیرشم   آ  با م  
1/411). 
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ک  دی دل شک مآجآد ذ محّبت .5 کی  بیا  جیآد     داهت  ییت  ش زی نسبت ب   یر  
مشیییث.  پثشیییث م   یشیییت  باشیییثها  ی  تنایییب  د ی  ماشمییت   بیییا تمیییاشا    خآیییییت 

کیی  میییا  یمییات ییییم جییبب     جییآد  محبییآب   محییّب نجییبیب  ماشمتیی  ییییت 
کی   بی   ییر  ت ّلیق م  محّبتدیید؛ بناباییم   ل م  یی بیا میاک   ماشمیتمحیّب گییاد 

شافت  باشث )مصباح یرد     .(1/359: 1383 جآد خآدش در

کی  بیای محّبت .6  بخ  یییت  هیّب  ینسیا    یدسیاس مییل نسیبت بی   ییر  یییت 
 .(23: 1379شها     ی    محمث )

گایش    عاق محّبت .7 کی  م  یی ییاهگای بیا طبیع خیآد     منث  ینسا  ب   ییر  یییت 
منث   ماهمت   ثبا  یه ی صا    شایشط یصل  بی   بینث   دی ییم میل   عاق  م 

 .(40: 1389ر د )ییف     شمای م 

ت وشی  جیامع   میانع دشیآیی یییت    یهبتی  همیۀ بی  عنیآی  شادشیث  ت ییم شک  یه میآیید 
کیاد  یمیا هیا   ا  م ییمینث تا بتآی  ب  ییدتی   ها با شک نگا    ررشکاد نیر بیا  نشث   م  ق یا   
 یییث:  محّبتب   نث مؤّهف  بای  ها   ییم ت وش تآی  با ییاس  م 

 بخی ؛  هیّب  ب( میل ینسا  ب  ییآ  شی   ؛محبآب   محّب یه ( مآیف ت   تنایب 
 .محبآبدی مسیا یییث  ب   محّب نهاشت  ج( یشثای   عاقۀ بس
ک   کلمیۀ  محبآب   محّب تا هنگام   کیارباد  بیای   محّبیتها د  یه جینس بشیا باشینث  

ها خآیهیث    ینسیا اییمها  دی همیا  م نیا  مت یای    م میآل   بیا  یدساس مآجآد بیم م 
همیا  م نیا یی دی یشنجیا  تآی  دقی یام  نم باشث  محّبت خثی  مت ال یما  قت  شک طا   ؛بآد

کنییم  محّبیتخیثی باشیث   محبیآبشا  محّب نیر جای  دینست. یشنک   قت   یی  گآنی  م نیا 
کییی  بیییا شییی     دشگیییا ی صیییا  یههییی  ناییییاهگای نباشیییث  خیییآد جیییا  بوییییی  یییییت. باخییی  بیییا 

گبشیییت  بییی  یییئیییۀ ب  ییی  م یییان  تییی رشل  بیییای   ر    محّبیییتمادریییات  یه جییینس منچییی  
. کنیثیی بویی   محّبتینث. ییم م اه  قصث دیید پس یه طاح ییم م ان   ییتباه ییم د   ید مر

لۀ ییییم م اهیی  همسییت ل  صییزی  نگافتیی  ییییت  یمییا منچیی  بیی  مسیی  پییژ ه   دی ییییم مآ ییآح
یه « مت ابل خثی نث   ینسیا  محّبت یست  »م اهۀ شک  تا باشث  ییم د  مزید ییت:  نردشک
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کبانژید   ییتم  ) ک  بخ  مختصیا  یی بی  م نیا 1391ی   بغیک خیثی یختصیا  دیّب  ( 
 .پادیختی  یییت محّبیتدید    پس یه م  ب  باخی  مسیائل میاتبط دی قیام    یییباب   مآینیع 

  بییی  قلیییم علییی  «هیییا  توبیتییی  م  دی قیییام    د هتدیییّب  تییی مل  دی م نیییا »م اهیییۀ دشگیییا  
ک  ب ث یه بویی  م نا 1392شیو ین    دشگای  ) کلی   بی  مسیائل میاتبط بیا دیّب  (  بی  طیزی 

  پیادیهد. یمیا م اهیۀ دا یا بیی هیا  توبیتی  م  م  دی یدیمی  بی  د هت  م  دی قیام  یشیای  دیشیت 
 دی ییبقۀ خثی   بنث  یختصا  شافت  ییت.   محّبتشنای   مفهآح

 وتقابل خداوند و بنده وحّبتوعنای 
نییث بیی  بنییث     پییس یه م  خثی  محّبییتذیییل ییییم عنییآی   یبتییثی م ییان  ذکییا شییث  بییای  

کیارباد  بنث  ب  خثی نث مقاح م  محّبت شآد. ذییل هیا عنیآی   یبتیثی یمکیا  شیا عیثح یمکیا  
   یپس م ان  مقاح شث  ییتخایج شث  ییت.گادشث  دی م نا  د ی   بویی   محّبت

 خداوند به بنده وحّبت. 1
گو    د ییت محّب ثد  یه قام   خثی نث دی مشا  مت  ه بنیثگا  م افی  شیث  هیایس ی ثیی 

و ْلُهْحِدوِنیَنو>بیای  نمآنی  خیثی نیکآکیایی  یی د ییت دیید:  ؛ییت و َىوُنِحوّبُ  .(195 /)ب یا  <ِؤّ َ
 خثی ب  بنث  ییت.  محّبتنیاهمنث فهم م نا    فهم مشات  یه ییم دیت

ووعن یوِقیق و.1_و1
کی  دی محّبتم نا با  تآی  هم خثی نث ب  بنث  یی نم  محّبت ها  جیآد دیید     ینسیا اییم  

گایش  قلب  دینست کش     ک  ییم مسیتلرح تشیبی  خثی نیث بی  مخلیآ  یییت.  ؛ش ن    ای 
ک  باخ  گویر یه همیم تآهم تشبی  خاهق ب  مخلآ  ییت  خثی نیث بی  بنیثگا  یی دیّب  بای  

ی دیننیث؛  یا   ماشم   متناییب بیا جیال   جبیو   دیق ت یاه  م محّبتیّما    یق ّیت  مسّلم
کی  ن یاشص ینسیا  یی بی   یییقۀ مییل   یهتیبیذ   ینیس ی  بی   محّبتک   دی بشیا  صیفت  یییت 

کمییال بییثل م محبییزب یییاهد؛ دی نتیجیی   یطییا  م  بیی  خثی نییث بییا نرییا بیی  ت ییارش      بیی  
 (.59 :1389گفت  شاشست  نیست )ییف      پی 
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کی  مآیفیق دربای  ینسا  عبای  ییت یه مییل نفیس بی  ییمت  دّب  ب  بیا  دشگا  ییر  
کیی  بیی   ییییقۀ نیییل بیی    سطبییع باشییث   ییییم یه صییفا  نفیی کمییاه  یی   محبییآبنییاقص ییییت 

ک  یه م  هّب  بباد   ییم با خثی محال ییت م  ک  ی  نفس  نثیید   ی  باییث بی   ؛جزشث   ای 
عامیی   .(14/345: 1400یشنکیی  م  نفییس نییاقص باشییث  بلکیی  ذی  یههیی  تییاح ییییت )خییزیس  

گ کی  ل  م هاه  یه یییم مسیطباطبایس با م   _  شیک ییبقیۀ  جیآد  یییتدیّب  گزشیث: یه منجیا 
دی نتیجی   هیا  ییر  ذی   _ ر یبط  جآد  بیو   یه  جآد مآ آح خآد   تنیر   م  نیسیتنث

مثیییای  جیییآد  م  یی نییییر    یی نییییر د ییییت دیید  پیییسمحبیییزبخیییآد یی د ییییت دیید  مت ل یییا  
کیی  خییث یه یشنجییا م لییآح م  د یییت دیید. ی  یییبحا  مخلآقییات  یی د یییت دیید  بیی  شییآد 

ک  ب  ذی  خآدش دیید    م محّبت یبب هیا یی   ها یی د یت دیید بای  یشنک  ین ام  بیا م     
: 1390پبیانییث )طباطبییایس   هییا یی د یییت دیید   ییآ  هییثیشت ی  یی م   کننییث    م  قبییآل میی 

ک  مثِیت جمال خزش .(1/411   یییت  عاشیق یییت   یه ب  عبای  دشگا  خثی نث یه م  ر  
کییی  ذی  ی  میییثیت یییییت بییی  ذی   م شیییآ  یییییت    یییآ  ف یییل خثی نیییث یه ذی  ی   م  ر  

کی  خثی نیث یف یال خیزش  یی  محّبیتجثییس نثیید  م  نیر میزید  خثی نیث یییت. بیثیم م نیا 
هییا یی نیییر د یییت دیید   د یییت دیید    ییآ  مخلآقییات  نتیجییۀ ف ییل د ییات  هسییتنث  م 

 .(102_ 99: 1376   کاشف بنگوشث ب :)

ووع ی وتأونل و.2_1
ها    نییر دی    ینسیا اییمم میآل  محّبیت خثی با محّبتم نایس  اممکم بآد  همننرا ب  

خیثی بی  بنیث   باخی  یی  ت رییل یی دی  محّبیتتا یه  تیا   ملمیآس یییتا  یییئۀ شک م نا  عین 
گافت      ینث: ینست خثی نث ب  بنث  یی ب  شک  یه م ان  ذیل د محّبتپی  

 رِهتوبروبن  و.1_و2_و1

  یایزیا شث  یدمت یههی  بی  ییآ  اباخ  د یت دیشتم بنث  یه یآ  خثی یی ب  م ن
ینث؛ د یییت دیشییتم خییثی ش نیی  غفییای  یههیی    جییای  شییث  فیآ ییا   بنییث  مّت یی  دینسییت 

شیثی    یییم دی بی  ییآ  همی  بیاه  پوریدگای ب  یآ  بنث  مّت     ی اد  یبث    بهشت جار
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ی ۀ یدمت یههی    یفا یۀ  .(1/313: 1373؛ شوش   هیج   43: 1388ییت )عایف   
ن مییت ی  یه م ت یییا  یهآهیییت   هییآیهح صییفت ربزبیییت ی یییت. ها یییر  نییرد خییثی ن مییت 

گافتی  یییت    ؛ییت  خیا باشث شا شا پس یدمت یهه  ب  صزی  باهف ل همی   ییر یی دی بیا 
کیافا (   8/274: 1390نیثیید )طباطبیایس  یختصیا  م   شیا دییی  شی زی   فاقیث  ب  میؤمم   

کیی  خثی نییث شییک  عمییآم  خثی نییث نسییبت بیی  بنییثگا  محسییآب م  محّبییتجییر   شییآد؛  ییای 
َهِتو>ها دیید:  نسبت ب  همیۀ مخلآقیا    ینسیا  محّبت ِْ َر ُکوَو و وَوِسوَعْتو / )یعیای  <ٍهوَشوْ ووّلَ

گافت  ییت )یدمان   ؛ (156  .(52 :1387  یدمتم هم   یر یی فای 

  یع موووثن بوبروبن گ  و.2_و2_و1

یه یییآ  خثی نییث ییییت. بیی  عبییای   ا ن ییاح منییخثی نییث بیی  بنییثگا   بیی  م نییا  یِ  محّبییت
بنگوشیث ) کنیث یبیایه می  ا خیآد یی بی  منی محّبتدشگا  خثی نث با ن مت دید  ب  بنثگا  خآد  

: 1409: همیآ  شیث بی بنگوکنیث ) هیا یی یه ثیآیب باخیزیدیی م  (   شیا م 1/382: 1384  میثن : ب 
گفت   نیییا  .(3/365 کیییایح    محّبیییتینیییث:  کییی   خثی نیییث بییی  بنیییث   عبیییای  یییییت یه ییید  ی

کیاد  ی  بی  بهشیت همیای  بیا ی هییا    پییامبای   بزیگثیشت   یعقا  ثآیب   همچنیم دیخل 
 .(2/478: 1426)ددا   

گن  و.3_و2_و1 و  تنفیقوه  نتووودوریو ز

ث   دی ماشین ی  یی د یت دیشت  باشث  ی  یی هیثیشت م   ک  خثی نث یبحا  بنث هنگام 
بیی  عبییای   .(4/142: 1368کنییث )قمیی  مشییهث    دنیییا   مخییا   بیی  ی  تآفیییق عناشییت م 

کی  خثی نیث نم  خثی نث ب  بنث   م  محّبتدشگا   گستاد  یییت  تآینیث بنیث    نا  عمیق   
گنا    مهآدگ  ببینث؛ دی نتیج   بنثگا   گناهیا  دی خثی محبآبیی دی   نث  یه یفتیاد  دی دیح 

کاشان   بنگوشث ب نث )ی  یما   .(14/348: 1400خزیس  ؛ 8/67: 1376: فیک 

وقلنبوبن گ  و.4_و2_و1  کشفوِج بو ز

ک  بنیثگا  بتآیننیث خثی نیث یی بیا  شیم  کش  دجاب یه قلآب بنثگا  ب  ییم م نایت 
  قییاب تییآی  ببخشییث. همیییم ییید  دل ببیننییث    خثی نییث بنییث  یی بییای  یییییث  بیی  م ییاح  ی 
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کاشیان   413: 1378ا  ی  بی  بنیث  یییت )شیّب  محّبتخثی نسبت ب  بنث    : 1376؛ فییک 
8/67). 

 تقّربوبهوبن  و.5_و2_و1

کیی  دیصییثد ت ییّاب بیی  ی یییت؛  دی ییییم م نییا  خثی نییث م  قییثی د یییتثیی بنییث  خییآد ییییت 
کنیث  کنای م  ها یی ب  بنث   تماح مآینع   پاد  محّبتش ن  دی یی   هنث تا بنث  یی مجب ب خآد 

خیثی  هیا  محّبیتباخی  دی یییئیۀ م نیا   .(31: 1423ییه    بنگوشیث بی :  ب  ی  نردشک شیآد )
کاد  محمیییث  ؛ 2/31: 1375طوشحییی    بنگوشیییث بییی :ینیییث ) پییینج م نیییا  پیشییییم یی هحیییاو 

 .(16: 1384؛ یایفایه  58: 1363شن   صثییهث؛ 402_ 401: 1379شها     ی 

وبن  و.6_و2_و1  رض نتو ز

کیی  خییآد ینث   دینسییت  یه ی   نییث  ی ییاشت خثیابیی  م نیی یی خثی نییث بیی  بنییث  محّبییت باخیی 
کما   دشگا ییت؛ یییم ی یاشت باعیو بخشیدیتیابس یبب  گناهیا  بنیث   آب   د  شیث  

یییییتگای   نییییل بییی  یییی اد  بیییزیگ   نهاشیییت نیییزی یشمیییا     یجیییب شیییث  بهشیییت یییییت 
 (.11/244: 1382)ماهنثیین   

*** 

ک  صادبا  م  شث  نشا  م شادها   دقت دی ت ریل کآشییث   دهث  ینث مصیادیق بیاره  هیا 
ک  یه ن مت  هاگآن   خثی بی  بنیث   محّبتییث  ب  عنآی  م نا   خثی نث ب  بنث  م یآ  یی 

کننث. دال باخ  یه ییم مصیادیق هماننیث یدمیت بیا بنیث   نیاها بی   خیثی بی   محّبیتمقاح 
کشیی  دجییاب یه همییۀ بنییثگا  ی گنییا     یییت    باخیی  همچییآ  تآفیییق هییثیشت  دری  یه 
کی  یییم تاش محّبتقلآب  ناها ب   گفتیم  هیا بیای  یییئیۀ م نیایس  خثی ب  مؤمنا  ییت. نیر 

بیی  بنییث   خثی نییث محّبییتکیی  بیی  مصییادیق ن مییا  یههیی  بیی  بنییثگا    نیییر مثییای  محّبییتیه 
ک  د یت دیشتِم خثیباهگشت دیید  یه م  ر  زییای ب  م نا  متفاهم عافی  م  نیسیت؛  یت 

ک  خثی نث یه م  پات   منّر  ییت. ۀ م   هم  ینف ال نفسان  ییت 
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 بنده نسبت به خدا وحّبت. 2
 مقیاح شیث  یییت.م نیا  د ی ی    تی رشل  هیا د  بنث  نسبت ب  خیثی   محّبتدربای  

خیثی نسیبت بی  بنیث   محّبیتگا   دی یشنجیا نییر دهییل یییئیۀ م نیا  تی رشل   ییر  شیبی  بی  
  م نیا  تی رشل  یتفیا  نریا  جیآد نیثییدبیا  محّبیتگآن  یه   ییمعکس مزید قبل  دی ب  ییت  

 ییت.فتن  بلک  باخ  م ت ثنث م نا  د ی   نیر پبیا

ووعن یوِقیق و.1_و2
کییوشم  یه  . شکیی  یه یییخم یفتیی  ییییت  نییثبنییث  نسییبت بیی  خثی محّبییتدی مشییات  یه قییام  

و ِىو> ییم مشی  یییت:هیا ی  تویم م   مهم َکُحوّبِ ونَیُهْنو ْیوَ  ًد وُنِحّبُ
َ
ِخوُذوِووْنوُدوِ و ِىوأ و ِسوَووْنوَنّتَ َوِووَنو لّنَ

و َشوّ ُ
َ
ِذیَنوآَوُنون وأ

َ
ووَو ّل وُِ   باخی  یه میادح  دی بایبیا خیثی  هماننیثهایس )بیای    ؛(165 /)ب یا  < ولِِلوّبً

کسییان   دیینییث م  هییا یی  ییآ  د یییت  خییثی  د یییت گزشننییث    م  ی ( بییا م  کیی  یشمییا     هیی  
گیا  خیثی   جاشدیّب  تبییم منرهتییم مش  دیصثد  .بیشتا  دیینث محّبتینث  ب  خثی  مرید 

دی یییم مشی   یمثیاه  « أنیثید»کی  م صیآد یه بارینیث ییم  با غیا ی یت. باخ دّب  م  نسبت ب 
ک  م   اب شیم ییم مشی    دشگیا میآیید ینث   ماید یه م  دی ها دی یهآهیت   عباد  قائل بآد   ییت 
دییال  بییا ییییم  .(90   2/89: 1984هییا )یبییم عاشییزی    هییا هسییتنث   نیی  رنیییا  م  دی قییام   بت
ک   ؛دیننث یی بزیگا  هاهِم مادماِ  مزید نرا مش  م  «أنثید»باخ  ماید یه   محّبیت  اییممادمان  
کاد   نثخثی محّبتییم بزیگا     کی  د جمع    شیخص مسیا   دی همیۀ ینیث  ماننیث ینسیان  

باخییییی  نییییییر م  یی یعیییییم یه هیییییا  .(3/157 : 1419یهَّلل   خصآصییییییا  یی د ییییییت دیید )ف یییییل
کیییی  خییییثی بیییی  یطاعییییت ی  یذ  نییییثید   م   نییییثخثی بیییی  جییییری   شییییآنث  یطاعت ییییییت دیننییییث 

 .(1/405 : 1390)طباطبایس  
گفت  ب  ها دال  م  کی  همیا   دیدی یییم مشی   محّبتتآی   یش  گیام نیا  د ی ی  خیآد 

ک  نفس  نرد ی  زیباییت  دیال شیا بیا دشیث   شیا شینیث   شیا دصیآل نف ی  ب  م   یر  ییت 
کای یفت  ق شا مآهآح  محّ َ  ک  ب   یمیزی قابیل رتشیت منحصا ب  میل نفس بی   محّبتییت؛  ای

م صیییآد یه م اشسیییۀ مآجیییآد دی مشییی  نییییر ینکیییای بنییییادیم  .(2/90: 1984نیسیییت )یبیییم عاشیییزی  
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خثی. م ییث شیث  م  بی  دّب  ها با  م دّب  ینکای مسا   بآد ف ط ن    ینثید ییت  محّبت
کییاد  بیی  ینحقییاه ع لیی  صییادبا  م    بییاه شییث   شییم مشییاکا  هماننییث   گییا   نیییر بییای  م
کی  یییباب  خیاهق   مخلیآ  یی دی شیک ییق  قیایی م  محّبیتهیا   ییت؛ م  دهنیث  یمیا منگیا  
َبِتوِلوَنوَتْعُبوُ و>گفت:  ک  یبایهیم؟ع؟   نا  شابنث  طلبنث  م  یی نم  ها م  یی یه بت محّبت

َ
َن أ

وَنْدَهو گفیت: ؛ (42/ )موشم <َعْنَكوَشْیًئ وُعوَواَلوُیْبِصُروَواَلوُنْغِن َو واَل پیثیجا    یای » آ  ب  پیثیش 
کیی  نمیی   همییا  « )پایییت ؟ میی   کنییث بینییث   یه تییآ  یییر  یی دری نمیی  شیینآد   نمیی   یییر  یی 

2/91).   
 صف  شهآین    مت لق بی  جسیمانیا  یییت    بی  خیثی ت لیق  «ّب د»باخ  م ت ثنث 

  یطاعیت یه ی ییت. یمیا مشیۀ محیل بحیو بی  ابی  م نی بی  خیثی مجیاهیم  محّبیتپس  ؛گیاد نم 
گفتۀ م  و>   یشنک  عبای  ها د هت دیید؛   خا   َشوّ ُ

َ
کی   نشیا  م  < ولِِلوِّبووأ  محّبیتدهیث 

کیی  پییبیاد   دی مؤمنییا  شییثشث خییثی شییث     یی   م  کسییان  ییییت  یتخییاذ  «أنییثید»تا یه 
گا م نا  مجاه  یطاعت مزید نرا بآد  م نا ییم م  م  کی  مؤمنیا  بیشیتا خیثی  کننث. ی شث 

 یآ  طاعیت غییا میؤمم نیرد خیثی  ؛یما تف یل دی یشنجا صحی  نیسیت  کننث یی یطاعت م 
 .(1/406 : 1390ییت )طباطبایس  دّب  طاعت نیست  پس م صآد م نا  د ی  

گبشت  م لآح م یه  ک   منچ   تآی  بی  م نیا   بنث  نسبت ب  خثی نث یی م  محّبتشآد 
کاشیییان    بنگوشیییث بییی :د ی ییی    عافییی  م  دینسیییت ) میییّا صیییاه   .(8/82: 1372فییییک 

بنییث  بیی  پوریدگییای  میییل بیی  یییمت خثی نییث  محّبییتگزشییث: م نییا   ماهنییثیین  دی ییییم بییای  م 
ک  د ی ت ییت. منچ  خثی یه م  من ّر  ییت  میل ب  یآ  ی  ب   ییقۀ دس ییت؛ ییت 

کیی  یِ  میییل بییا دییس نیسییت  بلکیی  میییل بییا قلییب  محّبییتشیی ای بیی  جهییت   مکییا  دیید     ییای 
گیافتم مییل قلیب بی  خیثی ممتنیع نیسیت   نا  کی  شیناخت نییر بی  م  ت ّلیق  ییت   ت لیق 

کی   .گیاد م  کی اخیثی بی  یییم م نی محّبیتمنگیا   محّ یق   احباشیث  جیر بیا تب ّییت یه نبی  ی
ک  ی   ییلۀ یییث  ب  ییم  ؛شآد نم   .(11/244: 1382 ییت )ماهنثیین   محّبت ای

کمالمحّبت رششۀ هیا یی  هیا   جمال کمال ۀهمید یت  ییت. مؤمنیا    د یت    جمال    
 محّبیییتدیینیییث. عشیییق    بیشیییتویم عشیییق یی بییی  ی  یبیییایه م ر    یه یییییمبیننیییث   دی خثی نیییث م 
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شاشسیییتگ    هیاقیییت م شیییآ  یییییت   هاگیییر بییی  ییییاد    خامآشییی   مؤمنیییا   بیییا یییییاس
هییا  بیهییآد  ییییت  خیییال   جهییل   ت لیییث   هآس ۀپاشیییّمییا عشییق مشییاکا   بییا  ؛گایشییث نم 

 .(1/253: 1383)قایئت   

وو>بیشییتا بی  ذی  پییات ی یییت:  محّبییتنتیجیۀ یشمییا  بیی  خثی نییث  
َ
و ّل ووِذیَنوَو َشووّ ُ

َ
ووآَوُنوون وأ ووُِ  وّبً

کما   دی خثی نث تنها بی  ی  ؛ یفاید با <لِِلو ررهنیث   غییا  م  محّبیتیشما  ب  دهیل  جآد همۀ 
خثی نث بایششا  بس یرهش یییت   غییا ی  یی  محّبت  غیا یه محّبتکننث   ها نآح  ی  یی یها م 

کس  نم  محّبتشاشست   کماه  یه هم  باتا یییت   بیننث. ب  همیم دهیل  م   ک  هست    
کس ب  عشق ررز  .(1/564: 1374مکیایح شییایه    بنگوشیث بی :شث  ییری ییتا یییت )یه هم  

کی   محّبتدی  یقع  ییم مش  ب  ییبقۀ یشما     میؤمم بیا یییاس  محّبیت یق   یشیای  دیید؛  یای 
  همآیی  دی دال یفریش  یییت. هیا  ی  شیناخت بیشیتا شیآد  محّبتم افت ییت    نیم 

؛ مجییث   119: 1392شیییو ین    دشگییای    بنگوشییث بیی :شابییث ) بیی  خثی نییث یفییریش  م  محّبییت
1388 :25). 

 وع ی وتأونل وو.2_و2

کیی   دیننییث  باخیی   یی دییی  م نییا  د ی یی  م   نییثبنییث  بیی  خثی محّبییتبییا  جییآد یقییآیه  
کننییث.  نییثهمچنییا  یصییایی دیینییث م  یی بیی  م نییایس دشگییا باهگادین م  یی بیی  یییا    بثیم  ت ریییل 

 ینث: کاد  ا  م نتمحّب ها  ییم   ییقۀ مثای   نشان 

  له ووو ولی ی ی عتو زوخ  وی وو.1_و2_و2

گنیا  بی  عنیآی  شکی  یه م یان  تی رشل  یه دیتزیی  یطاعت بنث    محّبیتیهه    پاهیر یه 
کارباد م نیا  د ی ی  دی جایر نبآد  بنث  ب  خثی مقاح شث  ییت؛ دال شا بنا با یعت اد ب  

ک  ک  خیثی  باشث با بنث  دیشت  باشث؛ بنث  محّبتییم  یشنجا    شا ب  یعتبای نتیج    یثا   ی  
کنییث   بییا ینجییاح ی یمییا   تییات محبییزبیی د یییت دیید  باشییث دی همییۀ جآینییب یه یمییا    تب ّیییت 

نآیه   دی پس ب  دیت مرید  ی اشت خثی   دری شیث  یه خشیم   غ یب ی  باشیث. دیال یه 
ک  ی ییث  یطاعت یه ییم ی هییا     بنث  م یهه  ب یم ی یما   نآیه  ب   ییقۀ ی هیا م  جهت 
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 نیر دی دکم یطاعت یه خثییت. 
ُکْنوُتْنو>بنث  ب  خیثی  دی تفسییا یییم مشی  مقیاح شیث  یییت:  محّبتییم م نا بای   ُقوْلوِؤْ و
ِبُعنی  سَ و َىوَفو ّتَ وَرِویٌنووُتِحّبُ َنْغِفوْروَلُکوْنوُذُیوسَبُکْنوَو ُىوَغُفوسٌر بگیآ ؛ (31/ )مل عمیای  <ُنْحِبوْبُکُنو ُىوَو

گناها  شیما یی بیا شیما  کنیث تا خثی د یتتا  بثیید    شث  یه مم پیو    گا خثی یی د یت دیر ی
بنث  ب  خثی دی یییم مشی   یطاعیت  محّبتببخشاشث    خثی نث مموهنث  مهوبا  ییت. ماید یه 

گناهیییا  ذکیییا شیییث  یییییت ) : 1409  میییثن ؛ 36: 1423ییه    بنگوشیییث بییی :یه خثی نیییث   تیییات 
   .(4/142: 1368؛ قم  مشهث   2/254: 1384؛ همآ  3/431

 یه یییآل ی     بنثگا  نسبت ب  خثی نیث   یطاعیت منیادّب   ایمییم مش  ییتباه زیبایس 
کیاحاش  بخشدّب  ک  خثی نیث  پییامبا ی کاد  ییت؛ بثیم صزی   یی میزید     یهه  باقایی 

گیا پوریدگایشیا  یی د ییت م فاماشث ب  بنثگانم ب دهث   م  خقاب قایی م  کی  ی دیینیث  یه  گیآ 
کیی  دی ییییم صییزی  خثی نییث نیییر شییما یی د یییت خآیهییث دیشییت    کننییث  فایییتاد  ی  یطاعییت 

گناهانتا  یی خآیهیث بخشی ش نی  نشیانۀ مهیم  ؛(120: 1392د )شییو ین    دشگیای   آعا   بام  
کییاح محّبیت جییر بیی  ی یمییا یههیی   م  د ییا ییییت     بنییث  بیی  خثی نییث  تب ّیییت یه ییییآل ی

کیاح فاما  نم  بی  منرهیۀ یطاعیت یه خثی نیث یییت.   دهث؛ دی نتیجی   یطاعیت یه پییامبا ی
کییاد  ییییت:  محّبییتیبییم یبییس یهحثشییث نیییر  یی بیی  ییید  یطاعییت خثی نییث یه یییآ  بنییث  م نییا 

ک  عبث ییید  یطاعت خثی دیشیت  باشیث    محّبت  محّبیتعبث نسبت ب  خثی نث ییم ییت 
   .(10/155: 1404یهحثشث   ییم ییید  نیست )یبم یبس  یر  جر

 یپذیرفتنووالنتوغیروخ  و.2_و2_و2

کیی  خییثی بییا   شییت ی  یذنیی  نییثید  باشییث  بییا د یییت  کسیی  غیییا خییثی  پییبیافتم   شییت هییا 
وِذیَنوَهوّیُو وأَنو>: شیآد  ی  یه قام  دشث  م  یید  ییم ت ابل دی مش دیشتم خثی منافا  د

َ
َوُنونْ وَوونوآ و ّل

وِووونکُوَیو ِت ْرَتووّ َ
ْ
ُهْنووْنوَعوونوِدنِنووِهوَفَدووْنَفوَنووأ ٍةوَعَلوو وو ُىوِبَقووْنٍموُنِحووّبُ ِعووّزَ

َ
ووٍةوَعَلوو و ْلُهووْؤِوِنیَنوأ

َ
ِذّل
َ
نَیووُهوأ ُنِحّبُ َو

مٍنوَذلِوو ْلَک ِفِریَنوُنَج ِهُ وَ وِف   ُهوَو ُىوَو ِسوٌعوَفْضُلو ِىوُیْؤِتیِهوَونوَنَشووَكوَسِبیِلو ِىوَواَلوَنَخ ُفسَ وَلْنَوَةواَل
کیی  یشمییا  مرید ؛ (54/ )مائییث  <َعِلوویٌنو کسییان   کییس یه شییما یه دیییم ی   خییآد باگییادد   یشییث  هییا 

گو هیی  بدشگییاد یی میی  بیی  کیی  منییا  یی د یییت میی  ز د  خییثی  دیید   منییا  بنیییرد ی  یی د یییت  مرید 
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کییافای  یییافایهنث. دی یی  خییث کننییث   یه  ی جهییاد م دیینییث. بیشنییا د بییا مؤمنییا   فییو تم  ب د بییا 
ک  بخآیهیث م  یوهن  هی  مامتگا  نم  دهیث     تاینث. ییم ف ل خثییت. م  یی ب  ها 

گشاششگا دینایت.   خثی 

نَیُهووَقْنٍموبِو>دی ییم مش   عبای   ُنِحّبُ ُهْنوَو وِوونُکْنوَعونوِدنِنوِهو>دی م ابل عبای   <ُنِحّبُ  <َوونوَیْرَتوّ َ
گافتیی  ییییت.  کفییا ییییت دی یصییق« ییتییثید»قییایی  فاقیی    اح بیی  م نییا  باهگشییت یه یشمییا  بیی  

کی   گمیا  بانیث  کفا  دشگا باشث شا نباشیث. ممکیم یییت باخی   ک  یشمان  مسبآ  ب   نثیید 
خآیهیث مسیت ل یه مشیۀ پیشییم بی  یییتغنا   م صآد یییم مشی  ییتیثید یصیقاد  یییت   مشی  م 

گو هیی  دشگییا برییادی گو هیی  یه مؤمنییا  بیی   ییییقۀ  هد  یمییا دّقییت دی مشیی  نشییا  یه خییثی یه یشمییا  
گییافتم ییتبییاه م  بییا قبییل دیید؛ مشییا  پیشیییم یه تییآهّ  گفتیی  ییییت؛  هییّ     یهییآد   نصییایی یییخم 

هاییت.  گآنی      میآد  بی  م  محّبیتها ب  جیا  مؤمنیا   دی یثیا ت ل ی  قلبی  همیای  بیا   م 
تسییاهل دی    خییثی خآیهییث بییآد؟ دییال منکیی   همییۀ ییییم تییآهّ  محّبییت نیییم قلبیی  مشییتمل بییا 

صبا  دی داما  ناشی  یه ققیع ر یبیط یجتمیاع  بیا منیا  یییت. پیس یییم  ها   بس  جهاد با م 
کی  بیا تیآهّ امش  متصل ب  قبیل   ییتیثید نییر بی  م نی کفیای داصیل   هغیآ  م  میزید نریا یییت    

کی  خیثی منیا  یی   منیا   .(380_ 5/379 : 1390شآد )طباطبایس   م  دی نتیج   نشیانۀ قیآم  
ک  تآّه  غیا ی  یی نم   ی د یت دیینثخثی ی ک  تیآهّ  ییم ییت  کفیای   همیۀ هیآیهح پبیانث؛  ای   

 خثی منافا  دیید.  محّبتب ث  م   با 

 تعظینووق مو له و.3_و2_و2

ینث؛ بی   یی ب  م نا  ت ریم م اح خثی دی قلب بنث  شیماد   نثبنث  ب  خثی محّبتباخ  
ک   ک  دی قلب بنث  پثشثیی م بنث  نسبت ب  خثی محّبتییم م نا  شآد   بیا    داهت  ییت 

گییافتم بییی  شیییادش  داصیییل  یثییا م   بزیگثیشیییت خثی نیییث   م ییّثح شیییماد  ی یییا  ی    ینیییس 
کی  خثی نیث نیرد ی  دیید )خیزیس   م  گادد؛ زیای بنث  نرد خثی  یبحا  همیا  م یام  یی دیید 

 .(402: 1379شها     ی محمث  ؛ 14/349: 1400
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که ل شتی و.4_و2_و2  قوبهو

کی   محّبتدی ییم م نا   کمیاه   بنث  نسبت ب  خثی نث عبای  ییت یه میل ی  بی  دیت 
کنییث  هییّب  م  کسییب م  ییییت    ییآ   یییر  یه م  یی دیت  بییاد  ی  یه م  تهیی    مشییتا  بیی  

کاشیان    بنییث  د ییتثیی خثی نیث تیا جییایس  .(14/348: 1400؛ خیزیس  354: 1372)فییک 
کمیال خیآد یی دی م   م پی   محّبتدی مسیا ییم  ک  خآییتای ت ّاب ب  خثی نث یییت    ر د 

ک  مایل ییت بیم ی     م  ی  نباشیث   بی  قیاب     دایل   فاصل محبزببینث. ب  ییم م نا 
کمییال مقلییق ییییت  نایییل شییآد   دی یییاشۀ م   بیی  م امییا     کیی  همییا      صییال د یییت  

؛ همییآ  7/141: 1409  مییثن ؛ 31: 1423دیجییات  م نییآ    بییس بییزیگ دیییت شابییث )ییه   
کی  یقت یا  یطاعیت خیثی یی دیید.  محّبتدی  یقع  دی یشنجا  .(1/382: 1384  یر  ییت 

کاشان  دی تبییم ییم مسی بنیث   مییل نفیس ی  بی  شی    محّبیتگزشیث: م نیا   ل  م هفیک 
گآنی  ک  دی م  شافت  ییت  ب   کماه   کی  ی  یی بی  ییآ  منچی  ی  یی بی  ییت ب  خاطا  شی    ی  

کمییال د ی یی  ف ییط بییای   ینگیییرد؛ پییس همان  کنییث  بییا م  نردشییک م  کیی   کیی  بنییث  دینسییت 
کمیاه  بیای  خیآدش شیا غییا خیآدش م  ک  م  یی  دینیث  یه خیثی   بیای   خثییت    ها  یر  

  جیر بیای  خیثی   دی یی  خیثی نخآیهیث بیآد    یییم یقت یا محّبیتخثی   ب  یمت خثیییت  
کیی  ی  یطاعییت خییثی یی  کنییث   بیی  منچیی  ی  یی بیی  خییثی نردشییک م دیید  کنییث یغبییت دیشییت   ییید  

ک   ییل  کس   کنیث )فییک   خثی نیث یییت محّبتی  بای  م افت    باشث   یه ها  پییو   
 .(365: 1423کاشان   

 وحّبتوجه ارتباط دو 
مت ابیل خثی نیث   بنیث   دی یییم قسیمت  بی  ییبقیۀ یییم د   محّبیتب ث یه تبیییم م نیا  

کیی  منشیی    عامییل ییییم ییتبییاه  یسییت    یی   جیی   دیختیی  م پا محّبییت شییآد  بیی  ییییم م نییا 
ک      ییم د  ییبق   جآد دیید.ایمیشتای

  له ووحّبتبن  وبهودووووحّبتوحفنفوبند وو.1

ی  دیشییت    همیآیی  بییا یییییال  یه یبتیثی  خل ییت  خثی نییث بی  بنییثگا  هقیی    تآّجی  ریییژ 



 72وخ  وووبن  ونۀدوسسوۀوحّبتودرور بطو شن سووفهنم

کیاح کیاد  یییت؛  محّبیت   پیامبای    ب  ریژ  پیامبا ی دی ر    یه یییمخیآد یی بی  بنیثگا  یبیایه 
تییویم نشییانۀ صییثیقت دی    مهم ییییآل خییثیبنییث  بیی  خثی نییث  یطاعییت یه  محّبییتجوشییا  

  خثی نیث بنیثگا  یی د ییت نخسیت  دی مادلی  ییا   بثیمم ّاف  شث  ییت.  محّبتیبایه 
ک  پیامبای  یی بای  م   ب ث بنیثگا  باشیث یه پییامبای  تب ّییت کنث؛ دی مادل یییال م    نادیید 

یی د ییت خآیهیث    نیابی  خثی نیث؛   منگیا  خیثی م   نیام محّبیتی  باشیث یه  کننث تا یییم نشیان 
 محّبیتیییت؛ م  شیک نخسیت دی مادلیۀ  محّبیتدی یییم مادلی   غییا یه  محّبیتدیشیت   

ُقوْلوِؤ و>شیآد:   خا . ییم م نا  یه مشۀ ذیل نییر یییتفاد  م محّبتعمآم  ییت   ییم شک 
ِبُعنِی ُکنُتْنوتُو سَ و َىوَف ّتَ َنْغِفوْروَلُکووِحّبُ ویٌنووُنوُذُیوسَبکْووْنوُنْحِبْبُکُنو ُىوَو ِِ وّرَ ؛ (31/ )مل عمیای  <َو ُىوَغُفوسٌر

گناهیا  شیما یی بیا  کنیث تا خثی د یتتا  بثیید    شث  یه مم پیو    گا خثی یی د یت دیر بگآ: ی
 ی نث مموهنث  مهوبا  ییت. شما ببخشاشث    خث

خثی نییث  یییییال پیییامبای   محّبییت  َ د د ییییت   شکیی  یه یقت ییاها   محییّب خثی نییث  
فایییتث   ییییم  م   این  بییای  هییثیشت منییدیید  پیییامبا محّبییتها  ییییت؛  ییآ  خییثی بیی  ینسییا 

خثی نیییث بییی  بنیییث  یییییت. ب یییث یه م   پییییو   بنیییث  یه پییییامبای   نشیییانۀ  محّبیییتی  یه  ماتبییی 
 محّبیتی  دشگیا   عامتی  بیای  صیثیقت دی یبیایه    هیاقیت بیای  ماتبی  محّبیتبیاش ییم پ

ُقوْلوِؤ و>یهه  دی ینتریای عبیث یییت. عبیای   محّبتی  با تا یه  ییت. دی مادلۀ ب ث  ماتب 
سَ و َىو ِبُعنِی ُکنُتْنوُتِحّبُ یّما تکمیل جملیۀ  دهث. ییم یلسل  مایتب یی نشا  م  <ُنْحِبْبُکُنو ُىووَف ّتَ

َنْغِفْروَلُکْنوُذُیسَبُکْنو>وباو<ُنْحِبْبُکُنو ُىو> ک  <َو کنیث  بآد  یقت یا م  محبآب  ب  م  جهت ییت 
کی  د ییت  محبیآب  هیی  ن یص   عیبی  دی محّب ک  دی نرا  کیای   بیاق  نمانیث  بلکی  هیا 

کی یبب دیشتن  باشث  ب  همیم   د یت   محبآبینجاح دهث  دی نرا     خثی نیث  ییت 
کیی  ینجییاح دید   پییادیش م  محبییآببنییث    دهییث؛ زیییای تمییاح یف ییال خییآد یی بییا بهتییویم عملیی  

  مثیل بهتیویم یف یال   ی صیا  خیآدش  محیّب   جمیع ی صا    یخاقی  دی نریا  دبیب
هییا   شکیی  یه م ییان  ممییوهش  ها بیی  نیک  شکیی  یه  جییآ  تبییثیل بییث  اییییم م نیی .شییآد هییاها م 

 .(3/226: 1372گناباد     :بنگوشث بگناها  ییت )

کییاح ی  تنگاتنییس باقییایی شییث     ییبقیی محّبییت  ییییم د  ایییمنیییر   دی ر یشتیی  یه ییییآل ی
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ییآل  یهَّلل  َعییرَّ »ییییت:  ْم  َش   ِکَتاِبییِ  َیییِرْدک  ییآی ِإَهیی  یهَّلِل َتَ ییاَه  ِبَتییْآِقیِا  ب  ییْامِ  َتَحّبَ ام دّبیی َ َجییّلَ َشییا َدَمَلییَة یْه  
ْم ِإَهیی ییْبک  َحّبِ ش  ی  دییاما  فاماشییث:   ؛ خثی نییث عییّر  جییّل م (4/254: 1408)نییزی   «   َخْلِ ییِ  َر

گایم کتاب یهه   ب  خثی یقام   ب   ییقۀ  شث تا با  محّبتثیشت  شیما بیفریشیث    محّبیتبزرز
 کنث.  محبآبشما یی نرد مخلآقات  

گایم محّبیتدی ییم ر یشیت  نشیانۀ  کتیاب یههی  م ّافی  شییبنیث  بی  خثی نیث   ث  ثیشیت 
نماشث   دی م ابل  خثی نیث نییر بیا  خآد ب  خثی نث یی یبایه م  محّبتییت؛ با ییم عمل  بنث  

 نماشث. خآد ب  بنث  یی یبایه م  محّبت  مخلآقا   ایمکاد  ی   محبآب    محّبتیفز د  

 وحّبتور تب وبند وهرودوووولهسلد.و2

ک   هما  دیجیا  دییی  هیم  بیآبمح محّبت  مایتب متفا ت  دیید  محّب  محّبتطزی 
خثی نیث بی  عمیآح بنیثگا   بی  م نیا  یدمیت  مغفیا    تجّلی  بیا  محّبت؛ یتمختلف  ی

کی  خثی نیث نسیبت بی  بنیثگا  خاّصی  دیید محّبتف ال   مشا  ییت    یها ب   ییقۀ  م    
کی  بیا صیفا  جمیاه  بیا م  هیا یی بیا نیزی  شیآد   تیارشک  صیفا  م  هیا متجّلی  م  ییم ییت 

خییّص خییآی  بنییثگان  نیییر بیی  یخثی نییث بیی   محّبییت؛ کنییث بییا طییا  م ش صییفا  خییآد
هییا بییا ینییآیی  جییآد د ی یی    هییا بییا جییببا    پآشییانث  هلمییت در   م  مخصییآ  دیشییتم م 

ییزهینث   هاییت م   کنیث   هامنچی  دی قلیب م  ییت؛ پس با مت  جاهی  بیا منیا  تجلی  م 
گییآش    شییم    میی  ه خآدشییا  پییاتهییا یی ی  تابییث   م  منگییا  بییا نییزی جمییال بیی  منییا  م  کنییث   

کی  دی دیثشو مشیهزی ممیث  ی ؛(2/259: 1409  مثن گیاد ) زبانشا  یی م  فیإذی »ییت:  نا  
کنت   بصیا  یهیب  یبصیا بی    شیث  یهتی  ییبق  بهیا   یجلی    بی   شسیمع  یهب   یم    أدببت  

گییآش ی   قتیی  ی  یی د ییی؛ «أعقیتیی  یهتیی  شمشیی  بهییا إ  دعییان  أجبتیی    إ  ییی هن  ت بییثییح  
کی  بیا م  م  م  کی  بیا م  م  شآح  شیآد    کی  بیا م   ییا  م ی   شینآد  دییت شینآد   شیم ی  
گا مای بخآینث یجابت  م ر د ک  با م  یی  م ی   پا  کنیث  بی  ی   . ی گا یه میم دیخآیییت  کنم   ی
   .(32: 1404)یهآیه    دهم م 

ی  یی د یت دیشت  باشیم  ی   ک  بنث  گزشث: همان  دثشو یخیا م تبییم شی  بهایس دی 
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    گیییادینم کنم    بییی  عیییاهم قیییثس منصیییا  مییی  نیییس   قیییاب خیییآد جیییبب مییی ییی بییی  محیییل 
نییآیی جبییو   متماکییر یکنم    دآیییی  یی بییا جییا   یش یی دی ییییایی ملکییآ  غییا  میی  ینثششیی 

گآشییت   خییآن  بییا  پییس دی ییییم هنگییاح قییثم  دی م ییاح قییاب ثابییت م  ؛ممییاشن م  شییآد    
کنییث    شییآد   یه خییآد فایمییآش م  شییآد  تییا یشنکیی  یه نفییس خییآد غافییل م  ممیختیی  م  ّبییتمح

گآش    شیم ی  م  غیای یه نراش محآ م ی : 1415شیآح )بهیائ    شآنث  تا یشنک  مم ب  منرهۀ 
416). 

شیآد:  بنث  ب  خثی نث نیر دییی  مایتب  ییت؛ ییم مقلب یه مشۀ ذیل ییتفاد  م  محّبت
یَ  ًد ونُوَوِوَنو لنَّو>

َ
ِخُذوِونوُدوِ و ِىوأ و ِسوَونوَنّتَ َکُحَبّ نَیُهْنو ِذیَنووِحّبُ

َ
ووآَوُنون  ِىوَو ّل َشوّ ُ

َ
ووأ وُِ / )ب یا  < ولِِلوّبً

هییا یی  ییآ   گزشننییث    م    باخیی  یه مییادح  دی بایبییا خییثی  هماننییثهایس ببییای  ی د بییا م ؛ (165
کی  یشمیا   دیینیث د یت  خیثی  د ییت م  کسیان   بیشیتا   محّبیتینیث  بی  خیثی  مرید   هی  

 دیینث. 
و>یه عبای   َشّ ُ

َ
ِذیَنوَه َوُننْ وأ

َ
ووَو ّل کی   ییتفاد  م  < ولِِلوبًّوُِ بنیث  نسیبت بی  یمیزی  محّبیتشیآد 

ی   تنهیا باشیث بی  خثی نیث  محّبیتپبیاد  یّما شیثشثتویم دیجیۀ  مختل   شّث        م 
ثی نث بی  خیآد  خیآد نییر دییی  مایتبی  یییت   بنث  ب  خ محّبتت ّلق بگیاد. عا   با ییم  

ت یآی  بیشیتا  دی پیی    ی  نیر بیشتا شث  محّبتها    م افت بنث  ب  خثی یفریش  شابث  
 کنث. م فایهم خثی یی  محّبتگیاد. همیم ت آی همینۀ یشجاد هافیت با تا  یه  م 

کنن ۀوو.3 و  وحّبتخ  وآغ ز

گزیس ی  یهیآ  یه  محّبتشو ح  کی  دی دل منیدّبی خآیهیث ها م  ینسیا  خثییت    ا   یی 
کننیث ) گیانی    بنگوشیث بی :ب   دش   نهیاد  یییت  دفیح  َهو و>مشیۀ  .(34: 1391یم یان   ّیُ

َ
َنو وأ

وِوْنکُو ِذیَنوآَوُنن وَوْنوَیْرَتّ َ
َ
ِت  ّل

ْ
نَیوُهو...وْنوَعْنوِدنِنِهوَفَدوْنَفوَنوأ ُنِحّبُ ُهْنوَو  ؛(54/ )مائیث  < ُىوِبَقوْنٍموُنِحوّبُ

کسییان » کییس یه شییما یه دیییم  ک  یشمییا  مرید  ی   گو هیی    خییآد باگییادد  بیی یشییث  هییا  ز د  خییثی 
کیی  منییا  یی د یییت میی  بدشگییاد یی میی  بیی  شییو ح ...« دیید   منییا  بنیییرد ی  یی د یییت دیینییث  مرید 

کیی  دی عبییای   ؛شیی ای دییدخثی نییث یِ یییآ  یه  محّبییت نَیووُهو> ای ُنِحّبُ ُهْنوَو  خییثی محّبییت <ُنِحووّبُ
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خثییت؛ ش ن  یبتثی خثی نیث یآ  یه  محّبتنسبت ب  بنث  م ثح شث    ییم بیانگا شو ح 
شیآنث؛  ب  خآییت   عناشت خثی نث  د ییتثیی خثی نیث م    نایی د یت دیید   یپس م   نام

کی  بنیثگا  بی   محّبتدی نتیج   منش   بنثگا  نسبت ب  خثی نث  خیآد خثی نیث یییت؛  ای
کیی  د یییتثیی د ییا  دییق م خآییییت   عناشییت خثی نییث  شییآنث. بیی  عبییای  دشگییا   ییییت 

  م ییاع  یه طییا  خییثی نسییبت بیی  بنییثگا  محّبتییبنییثگا  نسییبت بیی  خثی نییث نیییر  محّبییت
 .(120: 1392شیو ین    دشگای    ؛51: 1387یدمان    بنگوشث ب :ییت )

 نتیجه
قیۀ قلبی  ش نی  مییل   عا    بنیثگا ایمییشج  محّبتخثی نث ب  بنث  ب  م نا   محّبت

ی   ییآ  ین ییاح  شییآد. بیی  همیییم دهیییل  دینشییمنثی  م  یی بیی  ت ریییل بییاد    م ییان  دینسییت  نم 
کشیی  دجییاب یه قلییآب م  کاد   خییثی بییا بنییثگا    ینییث. منییا   هییا   ی ییاشت یه منییا  یی یییئیی  

یی بی  یعتبیای مثییایش  محّبییتینث بیای  پاهیییر یه فیاض جسیمانّیت بییای  خثی نیث  یییم  کآشییث 
کنن بنث  بی  خثی نیث  دشیآیی  تیا یییم ینیثیه  نیسیت    باخی  م  یی بی   محّبتث. یما دی م نا 

کلم  کش  قلب  دینست   م نا  د ی    دال  باخی  نییر م  با ییم ینث.  ش ن  هما  میل   
ی   نپیبیافتم   شیت غییا خیثی  ت رییم  یطاعیت یه خیثی   ی هییا یی ب  ت ریل باد    بی  م یان  

گافت  م ییاح یههیی    یشییتیا  کمییال  گییا   محّبییتینییث. ییییم د   بیی   یه  جییآه  بییا هییم مییاتبط   
گآن  ایتیییب دییی  مهیییا   ؛ هیییا د   م ینث  مشیییاب  بنیییث  محفیییآ  بییی  د   محّبیییتهسیییتنث  گآنیییا

  خییثی   بنییث   همییآیی  ایییمممیییر   محّبییت یههیی  ییییت   دی نهاشییت یشنکیی  دی ییبقییۀ محّبییت
 یی دیید. محّبتخثی نث نخستیم   بیشتویم 

 بعمنا

   تاجمۀ محمث مهث  فآ د نث.قرآن وجید .1
  مکتبیییة مشیییة یهَّلل یهماعشییی  شکککرح نهکککج البالغککک یهحثشیییث  عبیییث یهحمییییث بیییم هبیییة یهَّلل   یبیییم یبس .2

  .1404یهنجف   قم  

 ح.1984  یهثیی یهتآنسیة هلنشا  تآنس  التحریر والتنویریبم عاشزی  محمث طاها   .3
غ یبم فایس  یدمث   .4   .1404ْلعاح یْلیام   قم    مکتب یوعجن وقاییس اللّ
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شییع_ دیی صییادی  لسککان العککرب    محمییث بییم مکییاحیبییم منرییزی .5   دیی یهفکییا هلقباعییة  یهنشییا  یهتزز
  .1414بیو    

غ یهها   محّمث بم یدمث   .6  ح.2001  دیی إدیا  یهتایث یه وبس  بیو    تهذیب اللّ

یّ نتایج األفوار القدسکّی  فکی بیکان وعکینصای   هکوشا بم محّمث   .7   تح ییق انی شکرح الرسکال  القشکیر
  .1428عبثیهآییث محمثعل   دیی یهکتب یه لمّیة  بیو    

  .1404  مؤیسة یْلماح یهمهث ؟ع؟  قم  الهؤونیهآیه   دسیم بم ی یث   .8

  .1415  مؤیسة یهنشا یْلیام   قم  األربعون حدیثابهائ   محمث بم دسیم   .9
  .1426ی یهفکا هلقباعة  یهنشا  یهتززشع  بیو      دیسراح الطالبینددا   یدمث زشن    .11

  .1423  مکتبة یآلدیب  قاها   ج اهر التصّ فییه   شحیس بم م اذ   .11

ککی آن در سککیرۀ نبککوی و اقکک ا  و احکک ا  عارفککان وحّبککتییف یی   علیی    .12   نشییا در قککرآن و حککدیت و تجلّ
 ش.1389یدشا   قم  

کککرین یابی ، دوسککتی و دوسککتوحّبککتیدمییان   دّجییت یهَّلل   .13   جام ییة یه ییام  از نگککاه آیککات قککرآن 
 ش.1387یهکوشم  قم  

گیان   ی ا   .14  ش.1391  صحیفۀ م افت  قم  در اسالم وحّبتیم ان  

 ش.1384  بهمم میی  قم  وحّبتک ثر یایفایه  فوشث    .15

ینتشیایی  هجیا   قیم   ۀ  تاجمیۀ محّمثی یا جّبیایی   مؤیسیاألخکالقشّبا  ییث عبثیهَّلل    .16
 ش.1378

 ش.1373  دفتا نشا دید  تهای   تفسیر شریا الهیجی هیج   محّمث بم عل   شوش   .17

فصککلناوۀ   «هییا  توبیتیی  م   دییّب دی قییام    د هییت تیی مل  دی م نییا »شیییو ین    دشگییای    .18
 .134_ 113ش   1392  18  شپژوهش در وساجل تعلین و تربیت اسالوی

 ش.1363ییا  تهای     و وفاهین اجتهاعی آن وحّبتی ا    صثییهثشن   عل  .19
  مؤیسة یْلعلمی  هلمقبآعیا   بییو    الهیزان فی تفسیر القرآنطباطبایس  محمثدسیم   .21

1390.  

 ش.1375  مات آ   تهای   وجهع البحرینطوشح   فخا یهثیم بم محمث    .21

 ش.1388  یبط یهنب   قم  در قرآندّب  عایف   دیر د  .22

  .1400یی یآلفا  یهجثشث   بیو      دالفروق فی اللغ عسکا   دسم بم عبثیهَّلل   .23

  .1427  دیی یهکتب یه لمّیة  بیو    اؤلوام الجنید سّید الطاجفتینفوشث مزشث   یدمث   .24
تون وحی القرآنف ل یهَّلل  محمث دسیم   .25   .1419  بیو      دیی یهما

 ح.2005  مؤیسة یهایاهة  بیو    القاو س الهحیطفیوره مباد   محّمث بم ش  آب   .26

ک .27   مؤیسیة یهنشیا الهحّجک  البیضکاف فکی تهکذیب اؤلحیکاف   مات ی  محمث بیم شیا  اشان   فیک 
 ش.1376یْلیام   قم  
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  تصییییحی  محسییییم ع یییییل  دیی یهکتییییاب الحقککککاجق فککککی وحاسککککن األخککککالقییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی     .28
  .1423یْلیام   قم  

یکککدۀ راه روشکککنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی     .29 هیییا  یییییام    (  بنییییاد پژ ه الهحّجککک  البیضکککاف)تاجمیییۀ  گز
 ش.1372مشهث  

 ش.1383هایس یه قام   تهای      ماکر فاهنگ  دیستفسیر نورقایئت   محسم    .31

  ییاهما   یا    ینتشیایی  کنز الدقاجق وبحر الغراجبقم  مشهث   محّمث بم محّمثی ا    .31
 ش.1368ای   رهیی  فاهنس   ییشاد ییام   ته

 ش.1376قم  قم   ۀ  دفتا ینتشایی  ییام  دزه  علمّی آجین وهرورزیکاشف   محّمثی ا   .32
 ح.1933یهس اد   مصا   مقب ة  التصّ ف لهذهب التعرفیبایهیم   بم محّمث کاباذ   .33

  مؤیسییییة یْلعلمیییی  بیککککان السککککعادة فککککی وقاوککککات العبککککادةشییییا    گنابییییاد   یییییلقا  علیییی  .34
  .1408هلمقبآعا   بیو    

رشا ی    یهَّلل دشیمت   خان  تاجمۀ ی ا  العبادة وقاوات فی السعادة بیان  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  .35
 ش.1372نزی  تهای    پیاح دینشگا    ینتشایی   ا  ماکر

 ش.1382یْلیام   تهای    یهمکتبة  الوافی شرحیدمث   بم صاه  محّمث ماهنثیین   .36

  تاجمۀ دسم یییام   دیی یهحیثشو  دوستی در قرآن و حدیتمحّمث   شها    محمث  ی  .37
 ش.1379قم  

  مؤیسییة مل الطککراز األو  والونککاز لهککا علیککه وککن لغکک  العککرب الهعککو   خییا  بییم یدمییث مییثن   عل  .38
 ش.1384یهبیت؟مهع؟ ْلدیا  یهتایث  مشهث  

  تح ییق محسیم رحیف  سید الساجدین رل ات اهلل علیهریاض السالوین فی شرح ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی    .39
  .1409   قم  دسین  یمین   مؤیسة یهنشا یْلیام

 پژ هشی    ممزهشی  ۀمؤیسی ینتشیایی    ماکیرقکرآن در اخکالقمحّمیثت     ییرد   مصیباح .41

 ش.1383خمین ؟ق؟  قم   یماح

 ش.1374تهای    یْلیامّیة  دیی یهکتب  نه نه تفسیر    همکایی  ناصا شیایه   مکایح .41

یهبییت؟مهع؟   مل مؤیسیة  الهسکاجل ووسکتنبط ال سکاجل وسکتدرک محّمیثت    بیم دسییم نیزی   .42
   .1408قم  

   تح یق یبایهیم میانج  البالغ  نهج شرح فی البراع  ونهاح یهَّلل  دبیبمیوهی  خزیس هاشم   .43

  .1400یْلیامّیة  تهای    مکتبة

یدسیا    مجتبی  د  رره   تاجمیۀ  سنت اهل یدگاهد خدا از به ورزیدن عشق هاه   مجث   .44
 ش.1388تهای   

 


