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 Purpose: The current research was conducted with 

the purpose of explaining the place of love for the Ahl 

al-Bayt (AS) in the lifestyle. 

Materials and Methods: This research was 

descriptive and analytical. 

Findings: It is understood from the verses and 

narrations that love for the Ahl al-Bayt (AS) is the 

basis of guidance in the development of the system of 

existence and in the creation and planning of the 

world, the movement of the earth and the sky, in the 

levels of divine grace and also in the legal system, and 

Religion, faith, salvation and salvation of people are 

tied with the love of the Ahl al-Bayt (peace be upon 

them). 
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lifestyle, in all social, cultural, political and economic 

behaviors can be formed by following Ahl al-Bayt 

(A.S.) which is influenced by love for them. 
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 روایات و قرآن در السالم علیه بیت اهل به محبت جایگاه
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 مقدمه
محبت اهل بیت در قوس نزول و صعود واسطه در نظام هستی است. 
آفرینش آسمان ها و زمین، ماه و خورشید، افالک و دریاها نیست 

ه چنان ک« اال فی محبه هوالء»اهل بیت علیهم السالممگر به دوستی 
.از «اال الجلکم و محبتکم»آفرینش آنها نیست مگر برای دوستی آنها

سویی انسان که از جمله این موجودات است هم در قوس نزول و 
هم در قوس صعود سخت وابسته به این محبت است. چرا که در 

کامل است و در قوس قوس نزول هستی او وابسته به محبت انسانِ 
صعود محبت به انسانِ کامل غایت آفرینش او محسوب می شود و 
شاید تعبیر قلب در مورد انسان کامل که در روایات به آن اشاره 
شده است به همین مطلب نظر داشته باشد. زیرا قلب هم در رساندن 
خون به همه اعضای بدن و هم در برگرداندن آن از همه اعضا به 

اصلی را دارد. به عبارت دیگر همان گونه که قلب واسطه خود نقش 
در همه ی فیوضات در قوس نزول و صعود به بدن می باشد، امام 
واسطه در همه ی فیوضات در قوس نزول و صعود  است که به کالبد 
جهان می رسد. آری امام هم واسطه در نزول و هم واسطه در صعود 

 است.
انسان کامل می تواند واسطه در  با توجه به این مطلب، محبت به

دریافت فیض در تمام جهات برای انسان باشد، چه در جهت بینش 
و معرفت و چه در سطح گرایش و رفتار. این محبت از طرفی واسطه 
در درک حقیقت و از طرفی واسطه در رساندن به حقیقت می باشد. 

زمینه با این محبت انسان می تواند مصداق عینی کمال را در همه ی 
( 21احزاب،آیه«)اُسوَةٌ حَسَنَةٌ لَکُم فی رَسولِ اهللِ»ها الگوی خود بیابد.

و این محبت غایت مسیر انسان را مشخص می کند و هر انسانی می 
تواند با مقتدا قرار دادن انسان کامل مسیر زندگی خویش را بسازد. 
این خاصیت حب است که عاشق را شیفته معشوق می کند و عاشق 

 نیست حتی به کاری که موجب سخط معشوق شود بیندیشد. راضی
 

 سئواالت پژوهش
جایگاه محبت به اهل بیت)ع( در نظام هستی در قرآن و  .1

 روایات  کدام است؟ 
تاثیرگذاری محبت به اهل بیت)ع( در سبک زندگی فردی و   .2

 اجتماعی  چگونه است؟
 فرضیه پژوهش

بیت)ع( جایگاه با توجه به آیات و روایات محبت به اهل  .1
ای در نظام تکوین و تشریع داشته و میان آن ها رابطه مستقیم ویژه

  .وجود دارد
تاثیرگذاری محبت به اهل بیت)ع( در سطح زندگی فردی و  .2

 اجتماعی نیز در آیات و روایات از اهمیت خاصی برخوردار است . 
 

 بحث اصلی

 معنای لغوی و اصطالحی محبت
ه: مصدری مأخوذ از تازی و به معنای آمد« محبت»در معنای واژه

 (4«.)دوست داشتن است

                در کتاب العین هم حب به معنای عشق و نقیض تنفرآمده است. 
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

حب: أحببته نقیض أبغضته. و الحب و الحبة بمنزلة الحبیب و » 
 (9«.)الحبیبة

عالمه طباطبایی محبت را تعلّقی وجودی و جذب خاص شعوری بین 
 (6داند.)بین معلول تکامل یافته میعلت و 

 
 اهل بیت

، «آل»به یک معنا هستند. اصل« آل»و « اهل»لغویان اتفاق دارند که
بوده، سپس هاء به همزه تبدیل گشته و در نتیجه، دو همزه « اهل»

متوالی پشت سر هم قرار گرفته و به همین دلیل، همزه دوم به الف 
همسران ، کاربرد خاصّهیثمی می گوید: در  (5تبدیل شده است.)

صود مق و عرفی، اهل بیت پیامبرند پیامبر)ص( مطابق معنای لغوی و
از بیت در اینجا بیت سکنا)محلّ سکونت( است، نه بیت نسب 

به گروهی از خاندان پیامبر)ص(  کاربرد أخصولی در  یانبوّت.
 (15اختصاص دارد که از ویژگی عصمت برخوردارند.)

 
 سبک زندگی 

سبک زندگی عبارت است از الگوی هم گرا )کلیت تامی( یا 
از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع های اجتماعی و  مجموعه کاملی

ا هها که شخص یا گروه بر اساس بخشی از تمایالت و ترجیحدارایی
-)سلیقه(اش و در تعامل با شرایط محیطی خود ایجاد یا انتخاب می

مند از اختصار، سبک زندگی: شیوه یا مجموعه نظامکند. یا به 
 (.12های مرجح است)عملکرد و کنش

سبک زندگی را به ابن صورت تعریف « سازمان بهداشت جهانی»
اصطالح سبک زندگی به شیوه زندگی مردم و بازتابی کامل »کند:می

ها تاکید دارد. بنابراین های اجتماعی، نوع برخورد و فعالیتاز ارزش
کیبی از الگوهای رفتاری و عادات شخصی در سراسر تر

زندگی)فعالیت جسمانی، تغذیه، اعتیاد به الکل و دخانیات و...( است 
 (.9که به دنبال فرایند جامعه پذیری ایجاد شده است)

 نیتکو در نظام واسطه( ع)تیب اهل به حبت
جز محبت خدا  یزیاراده چ نیو ااست  عالم با اراده خداوند شیدایپ

محبت خدا  .باشدی نم ،کامل است ذات که محبت به شیبه ذات خو
است که مظهر آن ی همان محبت به موجود کامل شیبه ذات خو

وجود وابسته به در هرچند ، انسان کامل و انسان کامل است
در سلسله  وبوده خداوند  نهییها آ یژگیتمام صفات و و در ،خداست

محبت به . باشد یموجودات م ریسا جادیواسطه در ا هستی شیدایپ
همه  جادیهستند واسطه در ا)ع( تیمظهر آن اهل بکه انسان کامل 

 نیاز ا رسدی م یجهان هست نیکه به ا یضیموجودات است و هر ف
 .باشد یکانال م

قدرت تصرف در  «والیت تکوینی»از سوی دیگر، انسان کامل با 
کمال روحی و معنوی  همان والیت تکوینیجهان هستی را دارد. 

است که در پرتو عمل به نوامیس الهی و قوانین شرع در درون انسان 
-العاده میای از کارهای خارقگردد و سرچشمه مجموعهپدیدار می

تصرف در جهان و انسان، و آگاهی از ضمایر و قلوب، و  که گردد،
شخص قادر  در پرتو آن  شهادت بر اعمال، از جمله اموری است که

اند که دارای این موهبت افرادیقرآن کریم از  و  می شود ه انجامب
 با نام شهدا یاد کرده است.

از روایات اهل بیت)ع( باالخص حدیث شریف کساء استفاده می 
شود که اساس نظام هستی و خلقت آسمانها و زمین و گردش ماه و 
خورشید و ستارگان وکرات و کهکشان ها  به خاطر اهل بیت)ع( 

به خاطر محبت به آن ذوات مقدسه است.)انی ما خلقت سماء و  
مبنیه و ال ارضا مدحیه و ال قمرا منیرا و الشمسا مضیئه و ال فلکا 

 یدور و البحرا یجری اال الجلکم و محبتکم(.
از این جمالت برداشت می شود، محبت به اهل بیت نه تنها واسطه 

دات است. هدایت موجو هدایت تکوینیدر آفرینش بلکه  واسطه در 
و در فطرت مخلوقات  در متن خلقت ی است کههدایت همان تکوینی

های هدایت تکوینی مانند: عقل، غریزه، نشانه. برخی از وجود دارد
قالَ ربُّنا الَّذی أعطی کلَّ »باشد.می« شعور، عاطفه، و انواع ادراکات

ه گفت: پروردگار ما همان کسی است که ب« »شیءٍ خلقهُ ثمَّ هدی
هر موجودی، آنچه را الزمه آفرینش او بوده داده سپس هدایتش 

را هدایت نموده، راه  موجودی(. خداوند هر 50کرده است.)طه، آیه 
تا آن جا که طفل را به پستان  هشناساند وری از امکانات را به اوبهره

در دهانش را غذا  و مادر و جوجه را به این که از مادرش بخواهد
غیر اختیاری  ( پس هدایت تکوینی خداوند8بریزد راهنمایی کرد.) 

 شود.بوده و شامل همه موجودات می
ما دو نوع »محبت اهل بیت)ع( در زندگی نقش هدایتی دارد. البته  

هدایت داریم: یک هدایتی که ارائه طریق می کند یعنی آدرس می 
محل برسید از این  دهد و می گوید شما اگر می خواهید به فالن

روید و وارد فالن کوچه می شوید و پالک مقصد آن خیابان می
جاست این را ارائه طریق می گویند که کار پیامبران است که راه 
را نشان می دهند. اما گاهی هدایت باالتر از این یعنی ایصال الی 
المطلوب است به عنوان مثال گاهی که می خواهید آدرس به کسی 

گویید بیا سوار ماشین شو تا تو را برسانم نه خیابانی را یبدهید م
رسانید این و فرد را به مقصد می  معرفی می کنید و نه کوچه ای را

 ( 2را ایصال الی المطلوب می گویند ، یعنی رساندن به مقصد . )
آیاتی که شان امام را هدایت به امر  عالمه طباطبایی)ره( در ذیل

 ( می داند،24()سجده ،آیهیَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا مْ أَئِمَّةًوَجَعَلْنَا مِنْهُ)
کند که: مراد از هدایت در اینجا صرف راهنمایی نیست بلکه بیان می

 بیان دیگر افاضة ایمان بر قلب استبه رساندن به هدف مطلوب و 
 ( 6)این قسم هدایت، وظیفة رسول است. و 
 عیتشر نظام در تیب اهل به محبت گاهیجا

 آنها ، تیو هدا ها انسان به یرساندن فرمان اله یعیدر نظام تشر
محبت به . ردیگ یو امامان انجام م امبرانیهمچون پ یافرادتوسط 

 ها انسان اطاعت در تواندمی قسمت نیو امامان معصوم در ا ءایانب
 محبت به اهلبه عبارتی  .کند فاینقش را ا نیبهتر یرهبران اله از
از خواسته  یرویدر پ گاهیجا نمهمتری تواندمی راستا نیدر ا تیب

 . باشد وندخدا یها
شود، یعنی خداوند عالوه ها را شامل میفقط انسان تشریعی هدایت

بر هدایت تکوینی که در فطرت انسان وجود دارد، به وسیله فرستادن 
ذلک »پیامبران و وحی، انسان را مورد هدایت قرار داده است؛

آن کتاب با عظمتی ( »2بقره، آیه «)تابُ ال ریبَ فیهِ هدیً للمتّقینالک
 است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است.
مرحوم طبرسی هدایت تشریعی را به اقسام زیر تقسیم نموده 
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بندی ایشان به اعتبار مراتب اشتراک در خلقت ( شاید تقسیم8است.)
حیث اطاعت پذیری و دریافت پاداش  و درجه قرب به خداوند از

ها اعم از مؤمن و هدایت تشریعی شامل همة انسان الهی بوده است.
ولقد جاءهم مِن » چنان که قرآن کریم می فرماید: شود.کافر می

در حالی که هدایت از سوی ( »23نجم، آیه «)ربّهمُ الهُدی
بلد، آیه «)نوَ هدیناهُ النَّجدی« »ها آمده استپروردگارشان برای آن

 او را به راه خیر و شرّ هدایت کردیم.»( و 10
فرماید: موقعیت اهل بیت من پیامبر در نصیحت خویش به اباذر می

بسان کشتی حضرت نوح و باب حطّة بنی اسرائیل است. یعنی اگر 
های سهمگین از گمراهی مصون خواهد در گرداب موجکسی می

این کشتی بشود و اگر هم گمراه  ای ندارد جز اینکه سواربماند، چاره
شد، باید به خانة اهل بیت پناه ببرد تا از گمراهی نجات یابد و در 

 امنیت کامل به سر ببرد.
می فرمود:)و این هنگا سلیم بن قیس گوید: شنیدم علی علیه السالم می

بود( که مردی نزد آن حضرت آمده بود و به او عرض کرد: کمتر 
ن مؤمن شود چیست؟ و کمتر چیزی که چیزی که بنده به سبب آ

بنده به وسیلة آن کافر گردد چیست؟ و کمتر چیزی که بنده با آن 
گمراه است چیست؟ حضرت به او فرمود: اما کمتر چیزی که بنده 

ست که خدای تبارک و تعالی خودش را به آن ا بدان مؤمن است آن
بنده بشناساند پس )آن بنده( به فرمانبرداری او اقرار کند، و سپس 
پیغمبرش )ص( را به او بشناساند پس به فرمانبرداری او نیز اقرار 
کند، و )هم چنین( امام و حجت خود را در زمین، و گواهش را بر 

فرمانبرداری اعتراف  بهخلق به او معرفی کند، و برای او هم 
من عرض کردم: ای امیر مؤمنان و اگر چه همه  کند،)سلیم گوید(

چیز را به جز آنچه بیان فرمودی نداند؟ فرمود: آری در صورتی که 
هرگاه دستوری به او دهند اطاعت کند، و اگر نهیش کردند نکند. و 

یزی ست که کسی چا سبب آن کافر گردد آنه کمتر چیزی که بنده ب
که خدا از آن نهی کرده است پندارد که جایز است و خدا به آن  را

دستور داده)یعنی بدعتی در دین گذارد(، و این معنی را دین خود کند 
و به آن بماند، و پندارد که خدای را که به آن کار بپندار خویش 
دستور داده پرستش کند،)در حالی که( جز این نیست که شیطان را 

 پرستش کند.
چیزی که بنده به واسطه آن گمراه شود این است که حجت  و کمتر

خدای تعالی و گواهش را بر بندگانش نشناسد)یعنی( آن کس را که 
خدای عزوجلّ دستور به فرمانبرداریش داده، و والیتش را فرض و 

گوید: من عرض کردم: ای امیر مؤمنان می ، سلیم است واجب فرموده
ی ها کسانم توصیف کن، فرمود: آنآنان یعنی حجت و گواهان را برای

ها را قرین خود و پیغمبرش ساخته و هستند که خدای عزوجل آن
اید خدا و رسول و اولیاء امر ای آنان که ایمان آورده»فرموده است: 

 ( 59آیه  ،سوره نساء«)خود را فرمان برید
عرض کردم: ای امیر مؤمنان خدا مرا به فدایت کند برایم واضح 

رتر بیان فرما( فرمود: آنان که رسول خدا)ص( در آخرین کن)و آشکا
فرمود: من  ،اش روزی که خدای عزوجل قبض روحش فرمودخطبه

گذارم که پس از من هرگز گمراه همانا دو چیز در میان شما می
دو چنگ زنید: کتاب خدا، و عترتم که  ننشوید تا مادامی که به آ

ف و آگاه به من سفارش اهل بیت)و خاندان( منند زیرا خدای لطی

کرده که آن دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد 
شوند، مانند این دو )انگشت که با هم برابرند( و دو )انگشت سبابه 

 انگشت و –گویم مانند این دو انگشت خود را به چسباند و نمی
به هم چسباند.)یعنی باهم برابرند و این طور  را وسطی و سبابه

ست( که یکی بر دیگری پیش باشد)و جلو افتد( پس به هر دوی نی
اینها چنگ زنید تا نلغزید و گمراه نشوید، و برایشان جلو نیفتید که 

پیروی از اهل  شود کهاز این مطالب فهمیده می (10گمراه شوید.)
 .را در پی داردنجات و هدایت یافتن از ضاللت و گمراهی  بیت)ع(

وساطت محبت در پیروی از اهل بیت)ع( امر روشنی است. و لذا در 
قرآن اجر رسالت پیامبر)ص(دوستی با اهل بیت)ع( و دوستی با آنها 

قُل ال اسئلُکُم »از این رو می فرماید:  کمال ایمان معرفی شده است
 (23)سورة شوری ، آیة .«علیهِ اجراً االّ المودَّةَ فی القُربَی

 یزندگ سبک در( ع) تیب اهل به محبت ریتاث
حیات انسان در این عالم موهبت الهی است.  او در دار دنیا از غنیمت 
عمر برخوردار است تا بر اساس آموزه های وحیانی قرآن کریم و با 
تاسی به انسان کامل یعنی وجود مقدس پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم 

یات طیبه ای که پروردگار عالم برای او شایسته دانسته السالم به ح
دست پیدا نموده و متناسب با فرامین قرآن و عترت مناسبات فردی 
و اجتماعی خودش را تنظیم کند. به طبع محبت اهل بیت علیهم 
السالم ره توشه ای بی بدیل است که می تواند زندگی حیوانی انسان 

بخشد و بهره وری انسان را از  را در این عالم صبغه و جهت الهی
حیات دنیوی بیشتر کند و شئون زندگی ما را در دنیا معنا بخشد و 
حتی اثر جاودانه در عالم پس از مرگ نیز ایجاد نماید چنان که 

 (1«.)کما تعیشون تموتون»لسان روایت می فرماید: 
 تاثیر محبت به اهل بیت در سبک زندگی فردی 

ل بیت)ع( باید با اقتدا به رسول اکرم)ص( هر کدام از ما محبان اه
بتوانیم شیرینی شناخت و دل نشینی معرفت ناب نبوی و علوی را در 
ذائقه جان های پاکان محبان سرازیر ساخته و بر غنای ارزش های 
الهی بیفزاییم. چنان که  امیر مؤمنان علی)ع( در توصیف شیعیان می 

الن به اوامر الهی، اهل فضایل شیعیان ما عارفان به خدا، عام»فرمایند:
و صفات نیک، گویندگان سخنان صواب و صحیح، دارای غذایی 
اندک و لباس هایی متوسط هستند. کسانی که شیوه آنان تواضع است 
و دارای حلم و بردباری، تهجّد و عبادت در شب ها، اشک ریزان از 
خوف خدا و عفت باطن هستند؛ اینان پاک ترین پیروان من و 

دران عزیز و گرامی من هستند. چقدر دوست دارم آنان را برا
 (.11«)ببینم.

 
 در حوزه معرفت بخشی و اخالق

های تربیتی در حوزه صفات و بیت)ع( از آموزههدف اصلی اهل
رفتارهای اخالقیِ امام ، این است که نمونه بارز اخالق انسان کامل 

از تحقق هدف و اسوه حسنه محاسن و مکارم اخالق، و الگوی عینی 
آفرینش معرفی شود و تالش بشر برای سیر صعودی و دستیابی به 
حیات طیبه، در مسیر سالم و راه درست سیر و سلوک دینی، جهت 

های او را بشناسند و برای یابد، یاران امام به روشنی بتوانند ویژگی
پیروی از امام تمام تالش خود را به کار گیرند و مظهر شمع وجودش 

 (.13هایی از زندگی سالم انسانی باشد.)نیز زندگی آنان، نمونه شوند و
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  297...روایات و قرآن در السالم علیه بیت اهل به محبت جایگاه 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در روایتی پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: در محبت اهل بیت من ده 
خصلت دنیوی و ده خصلت اخروی است که محبین اهل بیت به آن 
راه پیدا می کنند. اولین صفت از ده صفت دنیوی، زهد در دنیاست 

زهد به معنای داشتن و نداشتن «. فِی الدُّنْیَا فَالزُّهْدُ أَمَّا الَّتِی»که فرمود:
نیست و در بیرون انسان شکل نمی گیرد بلکه زهد در ارتباط انسان 
با نعمتها و امکانات شکل می گیرد. از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده 

حُ مِنْ فَأَمَّا الزَّاهِدُ فَقَدْ خَرَجَتِ الْأَحْزَانُ وَ الْأَفْرَا»است که فرمودند:
قَلْبِهِ فَلَا یَفْرَحُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الدُّنْیَا وَ لَا یَأْسَى عَلَى شَیْ ءٍ مِنْهَا فَاتَهُ فَهُوَ 

زاهد کسی است که تمام غصه ها و شادی های دنیا  (10«) مُسْتَرِیحٌ
از قلبش خارج شده است به همین خاطر اگر دنیا به دستش برسد 

دنیا از او فوت شود او را ناراحت  خوشحال نمی شود و اگر چیزی از
نمی کند و او در مقام راحتی و خالص است. زاهد از آمد و شد دنیا 

بنابراین زهد یعنی فراغت و  .فارغ و به امر باالتری مشغول است
بزرگتر شدن از دنیا به گونه ای که در عین حال حضور در دنیا، آمد 

ین کسی به چیز و شد دنیا او را مشغول نکند و دل مشغولی چن
مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْیَا »دیگری است که در زیارت امین اهلل می خوانیم:

علت اینکه محب اهل بیت زاهد می شود این « بِحَمْدِکَ وَ ثَنَائِکَ
است که اگر کسی وارد وادی والیت امام شد و محبت رفیع امام در 

امام  دلش آمد، محبت های کوچک از دل او می روند زیرا محبت
و طبیعتاً این آمد و شد دنیا او را به  .و محبت دنیا جمع نمی شود

خود مشغول نمی کند و زاهد می شود نکته دیگر این که بر پایه 
ت دومین خصلاعتقاداتی که دارد در انجام اعمال صالح بیشتر می شود. 

است.  « وَ الْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ»از خصلت های دنیوی محبّ اهل بیت
حبِّ امام در عین اینکه زاهد است و آمد و شد دنیا تاثیری بر دل م

او نمی گذارد، انگیزه ای باالتر برای عمل کردن دارد. محببین در 
دنیا مشغول به کارند اما این کارشان برای دنیا نیست. محبین بیش از 

در روایتی آمده .همه عمل می کنند و خالص ترین اعمال را دارند
کنندگان خداوند سه دسته اند، باالترین افراد از این  است که عبادت

سه دسته را کسانی ذکر می کند که از روی محبت و شکر عمل می 
(  یعنی محبت عمل می آورد و انسان را به عملی وادار می 10کنند)

 کند که محبوب آن را دوست دارد. 
ین دعاها و حمدهایی وجود دارد ناظر به محب -در زیارت امین اهلل 

 .و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السالم  است
اگر کسی وارد والیت امیرالمؤمنین شد، نفس او نفسی می شود که 
در دعاهایی که در امین اهلل شده به سیزده صفت آن اشاره شده است. 
حمدهایی که در این زیارت ذکر شده و ناظر به نوع ارتباط خداوند 

اظر به اوصاف شیعیان با محبین و محبین با خداوند است. ن
اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِینَ »می گوییم:  -امیرالمؤمنین نیز می باشد

 .است« مُخْبِت»یعنی اگر کسی در مقام شیدایی بود، «. إِلَیْکَ وَالِهَةٌ

مُخْبِت یعنی کسی که تمام عبادات را انجام می دهد اما در عین حال 
خود را بدهکار می داند. محبّ حقیقی کسی است که در محبت 
خود خائف و نگران است که مبادا آنگونه که باید نباشم و این 
رابطه محبت قطع شود. بنابراین اگر کسی به مقام محبت رسید، این 

بر آن، بلکه لطیف ترین اعمال را می محبت نه تنها عمل و حرص 
آورد. هیچ عملی مانند عمل محبین نیست زیرا در آن هیچ طمع و 
خوفی وجود ندارد و عمل بخاطر طمع پاداش و خوف عقاب صورت 

نگرفته بلکه خود محبت و در خواست و طلب محبوب باعث انجام 
ن محبین به جایی می رسند که با تمام وجود و بدو .عمل شده است

هیچ طمعی عبادت می کنند و در عین حال خود را بدهکار می دانند 
لذا محبین مشغول ترین افراد به عمل اند و فارغ و بیکار نیستند. 

است. محبین در دینشان اهل « الورع فی الدین»سومین صفت محبین 
ورع اند. و چهارمین صفت محبین این است که در عبادت و بندگی 

اگر کسی محب ائمه)ع(  .مشتاق آن هستند خداوند رغبت دارند و
شد، اثر آن این است که به بندگی خدا راغب و مایل می شود و 
شیفته آن می شود. صفت پنجم ، توبه پیش از مرگ و صفت ششم 

وَ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ النَّشَاطُ فِی »نشاط در قیام اللیل است که فرمود:
ی اهل محبت شد نه تنها اهل قیام لیل و شب اگر کس«. قِیَامِ اللَّیْلِ

زنده داری می شود بلکه در آن نشاط هم دارد. ممکن است کسی 
که به مقام محبت نرسیده با ریاضت کشیدن اهل قیام لیل باشد چرا 
که اصلِ شب زنده داری مختص به محبین نیست بلکه آن دو دسته 

سانی بهشت و کیعنی کسانی که از روی رغبت به -دیگر از بندگان 
هم به قیام اللیل می  -که از سرِ خوف از جهنم عبادت می کنند

اما محبین که گروه سوم از بندگانند و باالترین درجه را  .رسند
دارند، با سایرین متفاوت اند و تفاوت آنان در نشاط در قیام اللیل 
است. اگر شب بر می خیزند، با نشاط بر می خیزند زیرا می خواهند 

محبوب خود بروند. در حدیثی نورانی آمده است که موسای  سراغ
در کوه  -یعنی ماه ذی القعده و دهه اول ذی الحجه-کلیم چهل شب

هنگامی که برای مناجات  .طور بود و به او وعده دیدار داده بودند
رفت، در این چهل روز نه خورد، نه خوابید، نه آشامید، و عجیب 

شد و علتش این بود که به او وعده  تر اینکه نه گرسنه و نه تشنه
دیدار داده بودند و این وعده دیدار موسای کلیم را بی قرار کرده بود 
و از نشاط آن وعده ای که به او داده بودند طی این چهل روز، خواب 
و خوراک نداشت و تشنه و گرسنه هم نشد. این خاصیت محبت 

اماتی خداوند را اینکه در قرآن می فرماید مالئکه در یک مق .است
تسبیح می کنند و خسته نمی شوند، به همین معناست که طبق روایت 

وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی »رزق آنان همین تسبیح شان است. صفت هفتم:
می باشد. کسی که به مقام محبت رسیده از آنچه در دست « النَّاسِ

 مردم است مأیوس می شود. یک معنای صفت فوق این است که
چون آنچه در دست مردم است با جنس آنچه طلب می کند تناسبی 

پس کسی که به محبت امام رسیده و دنبال امامش می گردد،  .ندارد
چیزی در دست مردم نمی بیند تا به آن طمع داشته باشد زیرا آنچه 
در دست مردم وجود دارد تعلقات دنیایی است و محبّ اهل بیت 

در دست مردم است مأیوس می باشد زاهد از دنیاست پس از آنچه 
چرا که چیزی در دست مردم نمی بیند. معنای دوم فراز فوق این 
است که کسی که در مقام محبت اهل بیت است، به مقام اخالص 
در توحید رسیده است و مقام اخالص در توحید مقامی است که در 

حبین اهل . (10).آن انسان جز از خدای متعال از همه مأیوس است
رجاء باهلل و یأس از ما سوی اهلل هستند. اگر دیدید کسی هنوز به 
دست مردم طمع دارد، معنایش این است که هنوز به مقام محبت راه 

 پیدا نکرده است. 

صفت هشتم کسی که در مقام محبت ائمه)ع( قرار دارد، نسبت به 
هِ وَ نَهْیِهِ وَ الْحِفْظُ لِأَمْرِ اللَّ»امر و نهی محافظت دارد چنان که فرمود:
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یعنی مراقب هستند که امر و نهی الهی به بهترین و «. عَزَّ وَ جَلّ
زیباترین وجه انجام شود. یعنی از سر اشتیاق به امر و نهی الهی عمل 
می کنند. نهمین صفت این که محب اهل بیت)ع( نسبت به دنیا یعنی 

 .محیط والیت ائمه جور بغض پیدا می کند
است که  دنیویِ محبّ اهل بیت)ع( سخاوت آخرین و دهمین صفت

سخاوت یعنی همه چیزش را می دهد و «. وَ الْعَاشِرَةُ السَّخَاءُ»فرمود:
هیچ طمعی هم ندارد. سخی کسی است که از داشته های خود بدون 
هیچ طمعی می گذرد. کسی که سخی است از بخشش رنج نمی برد و 

می بخشد و لذت می برد امکاناتی که خدا به او داده است به آسانی 
سخاوت یعنی در  .که آن را در راه محبوب خود خرج کرده است

نهایت زیبایی و محبت خرج و بخشش کردن و از بخشش خود هم 
 .(10)نگران بودن است که آیا محبوبش می پسندد یا نه.

 
 در حوزه خانواده 

پیروی از سنت اهل بیت)ع( بهترین اثر محبت به آنهاست . که خود 
ا در جنبه های مختلف رفتاری از جمله رفتار با والدین و همسر ر

وحتی تربیت فرزندان نشان می دهد. به عنوان مثال در زمینه احترام 
وَ »به پدر و مادر شخصی می گوید از امام صادق)ع( درباره آیه 

در سوره اسراء سؤال کردم که این احسان چیست؟  «بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً
با آنها خوب  باره تذکر دادند: اول:نکات مهمی را در اینامام)ع( 

مصاحبت کن، احترام آنها را نگه دار، گرم باش، انیس و مونس آنها 
باش، در کنار آنها بنشین و دست آنها را ببوس. دوم: حاجت آنها را 

لِّفَهُمَا وَ أَنْ لَا تُکَ»برآورده کن سپس به  نکته مهمی اشاره فرمودند که:
دانی آنها به خدمت تو وقتی می« یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِأَنْ 

نیاز دارند، صبر نکن تا از تو درخواست کنند و همین مقدار هم آنها 
اُف نگفتن. یعنی اگر تو را آزردند  را به خجالت و سختی نینداز. سوم:

و مادر را از محیط پدر  «وَ ال تَنْهَرْهُما»به آنها اف نگویی. چهارم:
پدر  زندگی خود دور نکن که این کار بسیار ناروایی است، خصوصاً

ر و نگاه تند به پد و مادر سالمند باید در کنار فرزندان باشند. پنجم:
إِلَّا »مادر نکن. چشم خود را به طور خیره به صورت آنها مدوز، 

 وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ» :ششم«. بِرَحْمَهٍ وَ رِقَّهٍ؛ مگر با لطف و با مهربانی
؛ صدای خود «فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَایَدَکَ فَوْقَ أَیْدِیهِمَا وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا

را از صدای آنها باالتر مَبر، دست خود را باالی دست آنها قرار نده 
و در جلوی آنها حرکت مکن. منظور این است که خود را باالتر از 

 (11ن نده.)آنها نشا
 

 در زمینه همسر داری و تربیت فرزند 
د تأکی )ع(ائمه معصومینهمچنین در ارتباط با همسر و محبت به او 

نموده اند و در سیره ی عملی ایشان این امر در موارد متعددی بسیار 
امبر پی بهترین الگو در این زمینه هستند از جمله و به چشم می خورد

کلما ازداد العبد ایمانا ازداد » خدا صلی اهلل علیه و آله می فرمایند:
هر چه ایمان بنده زیاد شود، محبت ]وی[ به زن ها نیز ، حبا للنسآء

. همین دوستدار اهل بیت)ع( دوستدار همسر است «زیاد می شود.
: وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز طور می فرماید

او با مهر نگرد، خداوند به دیده ی رحمت به آن ها نگاه می به 
کل »می فرمایند: نیز در این باره امام صادق علیه السالم (11) د.کن

هر کس بیشتر دوستدار ما)خاندان ، من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا
 «عصمت و طهارت( باشد،به زنها)همسرش( نیز بیشتر دوستی می کند.

(11 .) 
والدین با توجه بت فرزندان به اهل بیت علیهم السالم هم درباره مح

به شرایط معنوی موجود، باید محبت را از مراحل ساده و عاطفی 
در فرزندان ایجاد کنند و در مراحل بعدی با صحبت درباره زندگی 

 تا دهند تعمیق را آن بیشتر، شناخت ایجاد و بیت)ع(و اخالق اهل
تواند فرزند را این محبّت می. گردد فرزند وجود از جزئی محبت

خدا)صلی اهلل علیه و به حقیقت اسالم هدایت کند؛ چنانکه رسول
فرزندانتان را با محبت من و محبت خاندان »فرماید: آله و سلم( می

 (14)«.من و محبت قرآن، تربیت کنید
 تاثیر محبت به اهل بیت در سبک زندگی اجتماعی 

ها را متفاوت خداوند سبحان انساندر قرآن کریم آمده است که 
ها (. این تفاوت14سورة نوح، آیه «)وَقَد خلقَکُم أطواراً»آفریده است: 

-شود، در نتیجه همان طور که انسانباعث نیاز افراد به یکدیگر می

های یک جامعه جهت تداوم زندگی، به یکدیگر نیاز دارند، جوامع 
رتباط احتی  نیازمندند.مختلف نیز برای رشد و تکامل به یکدیگر 

ود شبا بالد دیگر موجب رفع بسیاری از نیازهای علمی و اقتصادی می
های جامعه اسالمی ناگزیر است برای تداوم حیات خود با  جامعهو 

مهمتری چیز در بعد اجتماعی در سیره  (10)دیگر ارتباط داشته باشد.
 زیارت است. بر اساس اتحاد مسلمانانو سبک زندگی اهل بیت)ع( 

جامعه کبیره در مفاتیح الجنان که از قول امام هادی علیه السالم نقل 
هستند و با محبت « وائتلفت الفرقه»شده آن ذوات مقدسه مظهر 

 آنان اتحاد و دوستی و انس و الفت بین مومنان برقرار می شود.  
 

 از نظر فرهنگی 
دارد که  جامعه بشریبسیاری در  فرهنگی وجود اهل بیت)ع( آثار

 است: نها عبارتترین آمهم
قرآن  نیمفسر و مب به عنواناکرم)ص(  امبریپ :گریالف: هدایت 

 ینید تیمقام مرجع خواهدیم یوقتدر حدیث شریف ثقلین ،  میکر
 تیباهل یاز واژه ند،یان نمایبعد از خودشان را ب ییشوایو امامت و پ

 من» :دیفرماینموده و م ریرا به عترت خود تفس استفاده نموده و آن
 کتاب خدا و یک،یگذارمیم یشما دو گوهر گرانبها باق انیدر م

 دییدو تمسک نما نیمن است که اگر به ا تیبعترت و اهل یگرید
دو از هم جدا  نیشد و ا دیهرگز گمراه نخواه د،یوندیپآن ها بو به 

 نیدر ا(10)«.بر من در حوض کوثر واردشوند امتیتا در ق شوندینم
نقش  به تیاهل الب ریو تفس انیبر ب الوهاکرم)ص( ع امبریپ ثیحد
ده ش حیاست تصر دیقرآن مج یتیآنان که به اندازه نقش هدا یتیهدا

 انیدر م تمیبهمانا مثل اهل:»می فرمایند نهیسف ثیحدیا در است.
 و ابدینوح است که هر کس سوارش شود نجات  یشما، مانند کشت

 امبریپ ثیحد نیا در .«گرددیهر کس از آن تخلف کند غرق م
 یها به سوانسان تیرا هدا تیباهل ریخط فیاز وظا یکیاکرم)ص( 

 انیو هالکت ب هایاحسان، سعادت و نجات آنان از گمراه ،یکین
در  تمیبهمانا مثل اهل»فرمود: یگرید ثیدر حد همچنین .کندیم
 غروب یاامت، مانند ستارگان آسمان است که هرگاه ستاره نیا انیم
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  299...روایات و قرآن در السالم علیه بیت اهل به محبت جایگاه 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نیدر ادر واقع ایشان  (11)....«.کندیطلوع م یگریکند ستاره د
 دارند.اشاره  تیباهل یبخش تیو امن یتگریبه نقش هدا ثیداحا

ب: تزکیه اخالق: همه معارف از اهل بیت)ع( است هر چه در این 
بزرگواران برویم و به طور قطع  هر  زمینه بخواهیم باید به سراغ آن

که به جای دیگر برود؛ جایی که از اهل بیت بریده و منقطع باشد، 
در زیارت جامعه کبیره آمده است:  به ضاللت و گمراهی رفته است.

لَنا  ،وَ ما خَصَّنا بِهِ مِنْ وِالیَتِکُمْ طیبا لِخَلْقِنَا وَ طَهارَةً ألِنْفُسِنَا وَ تَزْکِیَةً
و نیز آنچه از والیت شما به ما اختصاص داد، همه ) وَ کفّارَةً لِذُنُوبِنا

اینها را سبب پاکىِ سرشت و اخالق ما و پاکیزگى جان هایمان و 
ه یکى از نشان. قرارداد پاک سازى و رشد ما و جبرانِ گناهانمان

 .هاى حالل زادگى، محبّت اهل بیت)ع( است
 

 از نظر اقتصادی 
بدیهی است که محبت به اهل بیت زمینه اطاعت از آنان را در جنبه 
های مختلف زندگی به ویژه مقوله اقتصاد در خانواده و تامین معاش 
و کسب وکار و مصرف صحیح و درست در زندگی و دوری از 

نظر اسالم، سالمت اقتصادی و پرهیز  از اسراف  تبذیر فراهم می کند.
وَ یَاقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ »از فسادانگیزی در حوزه اقتصادی 

 «بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مُفْسِدِین
و تصحیح روابط اقتصادی جامعه، هم پای مسایل (85 ،آیههود)

فَأَوْفُواْ »اعتقادی و عبادی در صدر برنامه های پیامبران قرار دارد 
الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ 

این .(85،آیهاعراف« )کُنتُم مُّؤْمِنِین مْ إِنلَّکُ خَیرٌ ذَالِکُمْ  بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
امر نمی تواند جز با صرفه جویی و بهینه سازی مصرف همراه باشد؛ 
زیرا اقتصاد در هرحال بستری برای تکامل بشری است و به عنوان 
هدف ابزاری و یا میانی مطرح می باشد که می بایست آدمی با بهترین 

را در جایی قرار دهد  شیوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود
که بتواند رشد و کمال خویش را ادامه دهد. از این رو همان اندازه 
که اسراف و اتراف و تبذیر، زشت و ناپسند است، استفاده نکردن 
درست از نعمت های خداوندی نیز به معنای نادیده گرفتن ابزارهای 

 (.  10.)کمالی است

جامعه است  و امور ا قتصادی ازنظر قرآن، اقتصاد و ثروت مایه قوام 
و  و معیشتی مردم جایگاهی مهم در حد مسایل اعتقادی و عبادی دارد

براین اساس می بایست همگان، از شخص و جامعه و دولت، در مسیر 
اقتصاد سازنده و مثبت حرکت کنند تا فرصت های برابر برای 
. همگان جهت دست یابی به همه ابزارهای رشد و تکامل فراهم آید

بنابراین هرکسی که با مصرف زیاد و اتراف و تبذیر و اسراف بخشی 
از ابزارهای رشدی و کمالی را از میان ببرد، می بایست پاسخ گوی 

 (.10د. )خدا و جامعه انسانی باش
 

 از نظر سیاسی
محبت اهل بیت علیهم السالم در حوزه سیاست نیز محب را به 

ه عملی اهل بیت علیهم سمت الگو پذیری از رفتار سیاسی و سیر
السالم سوق می دهد به عنوان مثال شما حکومت امام علی علیه 

به گواهی تاریخ، ورود علی)ع( به عرصه السالم را در نظر بگیرید، 
سیاست و پذیرش حکومت به مفهوم ریاست طلبی و سلطه جویی 

نبود، بلکه حکومت از این جهت نزد آن حضرت بسیار ناچیز و 
ز عطسه یک بز زکام خورده و یا از لنگه کفشی پست است که ا

تر است؛ زیرا کفشی که نیاز حضرتش را بر طرف ارزشپاره، بی
نماید و مسئولیتی را به همراه نداشته باشد، به مراتب از ریاست و 

 .های بسیاری را به دنبال دارد بهتر و برتر استمقام که مسئولیت
شود که آن فراوان مشاهده میدر گفتارها و نوشتارهای امام علی)ع( 

را حضرت بارها و بارها بر سر حکومت و قدرت کوبیده و آن
 از من نزد( حکومت) این»  فرماید:تحقیر نموده، تا جایی که می

 ترپست باشد، جذامی آدم یک دست در که خوکی استخوان
امام)ع( خطاب به ابن عباس حکومت را از نعلین خود  (.3است)
که با ابزار حکومت بتواند حقّی را کند، مگر اینمیتر معرفی پست

سوگند به خدا این نعلین از »به پا داشته و مانع باطلی شود: 
که حقی را به تر است، مگر آنروایی بر شما نزد من محبوبفرمان

به »و در سخن بلند دیگری فرمود:  (.3) پای دارم یا باطلی را دفع کنم
انسان را به وجود آورد، اگر حضور  خدایى که دانه را شکافت، و

حاضر، و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور نبود، و اگر 
ارگى بنبود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکم

هیچ ستمگر و گرسنگى هیچ مظلومى سکوت ننمایند، افسار شتر 
پیمانه  انداختم، و پایان خالفت را باحکومت را بر کوهانش می

دیدید که ارزش دنیاى شما وقت میکردم، آنخالى اولش سیراب می
 (.3)«نزد من از اخالط دماغ بُز کمتر است

هم کند، آناین تصویری است که علی)ع( از حکومت ترسیم می
زمانی که خود زمامدار جهان اسالم است. البته، تنها ارزشی که 

 ایکه حکومت وسیلهعلی)ع( برای حکومت قائل است، زمانی است 
های الهی و پاسداری از کرامت برای اجرای عدالت، احیای ارزش

 .انسانی باشد
از نظر امام علی)ع(؛ حکومت، آن زمان دارای ارزش است که شخص 

دار به کمک این ابزار سیاسی بتواند، احقاق حقی کرده حاکم و زمام
در طول قرون و یا از باطلی جلوگیری نماید و کرامت انسانی را که 

مندان و ظالمان از بین رفته، به جوامع و اعصار به وسیله قدرت
 ند.انسانی بازگردا

 
 نتیجه گیری 

د داربرای انسان   یاریبسمعنوی السالم( آثار  همی)علتیوجود اهل ب
اخالق و علم و دانش  هیتزک ی،گر تیهدانقش  آن نتری که مهم

 که هر میبه سراغ آن بزرگواران برو دیبا رو  نی. از امی باشدآنان 
است و آدم را به طور قطع  به ضاللت  راههیاز راه آنان ب ریغ راهی 

 یربنایالسالم ز همیعل تیمحبت اهل ب کشاند. یم یو گمراه
و  دیبه توح یاگر کسچرا که  واجب است ضهیو فر ینیواجبات د

اعتقاد باشد  یب تیرسالت و معاد معتقد باشد اما نسبت به وال
از  ریبه حال او نخواهد داشت بلکه غ یاعتقاداتش نه تنها سود

 او ندارد.  یبرا یخسارت ثمره ا
االرض و به عنوان  یف یو خلفا یاله نانیالسالم جانش همیعل تیاهل ب

اهلل  هدیمن : »دیفرما یم میقرآن کر .هستند تیو مرشد بشر یهاد
( 17،آیه)کهف«  مرشدا ایفلن تجد له ول ضللیفهو المهتد و من 

و هر که را  افتهی تیهدا قتیکند به حق تی)هرکس را خدا هدا
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 دایپ یمرشد و راهبر یکس نیچن یاهرگز بر گریگمراه کند د
و اطاعت  تیالسالم باعث تبع همیعل تیمحبت اهل ب نخواهد شد(.

اکرم  غمبریاست که پ یزیهمان چ نیشود. ا یاز دستورات آنها م
و آله به عنوان اجر رسالتش از ما مطالبه کرده  هیاهلل عل یصل

( 42)شوری،آیه «یالقرب یاجرا اال الموده ف هیقل ال اسئلکم عل»است
 یبه خود ما و جامعه بر م یمحبت و مودت نیو بدون شک نفع چن

 .گردد
السالم در سبک  همیعل تیمحبت اهل ب اتیو روا اتیبا توجه به آ

و  یعباد ،یاعتقاد ،یمعرفت و یفکر یها نهیدر زم یفرد یزندگ
 ،یمختلف فرهنگ یها نهیدر زم یاجتماع  یو سبک زندگ یاخالق

 است ...... رگذاریتاثی و اقتصاد یاسیس
بس که معرفت  نیالسالم هم همیعل تیمعرفت اهل ب یدر ارزشمند

 نیب یو ناگسستن قیعم یسبحان منوط به آن است و ارتباط یخدا
:)من دیفرما یالسالم م هیآنها وجود دارد چنان که امام کاظم عل

امام صادق  زین و( 10عرفهم فقد عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل)
 ما خدا شناخته شد لهی: )بنا عرف اهلل( به وسندیفرما یالسالم م هیعل

انس و الفت و محبت به آنان در  تی( اهم15:ص1380)صدوق،
 ستین دهیپوش یبر کس حیصح یمعرفت بخش کسب معارف و نهیزم

از کوثر محبت و  یاست که چشمه نوش نیاما نکته قابل توجه ا
شود که اهل  یم یامور هیاز کل یباعث دور نانآ یمعرفت شناس

 زیباعث تم گریاند و از طرف دکرده یالسالم آن را نه همیعل تیب
 .شودیدادن حق و باطل م
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