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سالمت معنوي

سال اول مشاره 3
دفترسالمت جمعيت،خانواده ومدارس-اداره سالمت معنوي

ا هلی نام تو ما را جواز ،مهر تو ما را جهاز ،شناخت تو ما را امان ،لطف تو ما را عیان.
اهلی فرمودی کرمیم امید بر آن متام است و چون گفتی رحیمم نومیدی برما حرام است.

جایگاه محبت درسالمت معنوي

معناي محبت
دلی دارم خریدار محبت

کزو گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل

ز تار محنت و پود محبت
باباطاهر

محبت در لغت ،به معنای دوست داشتن و عالقه مندی آمده است و در اصطالح عرفان عملی ،به سرور و لذتی که ناشی از جذب شدن به کمال و جمال حقیقی
باشد ،تعبیر شده است .این کشش درونی ،قابل شدت و ضعف است که در مرتبه ضعیف ،همان ارادت است .در مرتبه بعد ،شوق خوانده و در مرتبه قوی تر به آن
محبت گفته اند .اگر محبّت و عالقه مندی ،به شدت برسد به آن ،عشق گویند.
وجود نوعی کشش در ميان موجودات
یکی از قوانین عمومی خلقت ،قانون جذب و دفع است .از بزرگ ترین تا کوچک ترین اجزای عالم ،دارای نیروی جاذبه هستند.
ارتباط مغناطیسی و آهن ،ارتباط بدن موجودات با جذب غذای الزم ،تمایل موجودات به رهایی از نقص و سپس جذب به مرتبه کمالی خود ،همه نشان از نیرویی
عظیم است که موجب تحرک و کشش میان عناصر خلقت می شود .بنابر یافته های علمی هیچ ذره ای از ذرات جهان هستی از دایره حکومت جاذبه عمومی خارج
نیست .فقدان و نبودن این نیرو فروپاشی همه اجزای هستی را در پی خواهد داشت و وجود آن هویت و تعالی بخش حیات موجودات است.
ابوعلی سینا در رساله ای پیرامون عشق می نویسد :هر یک از موجودات به واسطه جنبه وجودی که در اوست ،همیشه شایق به کماالت و خیرات است و از بدی ها
گریزان .این اشتیاق ذاتی و ذوق فطری که سبب بقای موجودات عالم است ،عشق نام دارد.
طبایع جز کشش کاري ندانند

حکيمان این کشش را عشق خوانند

گر اندیشه کنی از راه بينش

به عشق است ایستاده آفرینش
مولوي

فیلسوفان پس از اثبات وجود و بقای عالم به واسطه عشق ،این نیرو را سبب حرکت تکاملی جهان از نقص به کمال دانسته اند .آن چنان که در نظریه حرکت
جوهری مالصدرا ،جهان یکپارچه در شور و غوغا برای رسیدن به مراتب باالتر هستی در تکاپوی خستگی ناپذیر است.
تا مهر رخت بر همه ذرات بتابيد

ذرات جهان را به تک و پوي تو دیدیم

در ظاهر و باطن به مجاز و به حقيقت

خلق دو جهان را همه رو سوي تو دیدیم
مولوي
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علل سه گانه محبت ورزي انسان
اساس فعالیت های انسان حب اوست به خود و هر آنچه می تواند برایش لذت آور و تعالی بخش باشد .علت های سه گانه کشش قلبی انسان به مهر و محبت
عبارتند از:

 . 1لذت :این احساس ،از اصلی ترین عوامل ایجادکننده دوستی و محبت است که شامل لذت های جسمانی ،مثل عالقه به چهره ای زیبا و لذت
های غیرجسمانی ،مانند عالقه مندی به مطالعه در موضوعی خاص می شود.
 . 2منفعت :انسان موجودی است با نیازهای مادی و معنوی که می کوشد بنابر مصلحت حیاتش ،به آنچه در آن خیر و محبتی بر رفع نیازهایش
احساس می کند جذب شود ،محبتی که به خاطر سودخواهی و رفع نیازها شکل می گیرد.
 . 3سنخیت :بیشتر دوستی ها به دلیل سنخیت در ابعاد جسمی ،روانی و معنوی بین انسان هاست .تشابه در انگیزه ها ،رفتارها ،گرایش ها ،نگرش ها،
فضیلت ها و ...مهم ترین عامل پیوند و محبت میان افراد است.
مولوی در مثنوی به ا نسی که بین دو حیوان با ظاهری متفاوت و فقط به واسطه شباهت در یک خصوصیت ایجاد شده ،اشاره کرده است:
آن حکيمی گفت دیدم هم تکی

در بيابان زاغ را با لک لکی

در عجب ماندم بجستم حالشان

تا چه قدر مشترک یابم نشان

چون شدم نزدیک و من حيران و دنگ

خود بدیدم هر دو تا بودند لنگ
مولوي

دوست داشتن خوبی ها و ارزش ها نیز به دلیل سنخیتی است که روح و فطرت پاک آدمی با آنها دارد.

جایگاه محبت در عرفان
نیروی محبت در مکتب های گوناگون عرفانی از جمله عرفان اسالمی ،جایگاه بلندی دارد .بسیاری از اهل عرفان و سیر و سلوک به جای پویش
عقل و استدالل ،راه محبت و ارادت را پیشنهاد می کنند.
به راستی چرا به عنصر محبت و دوستی همواره به عنوان اساس کما ل معنوی تأکید می شود؟ شاید به دلیل قدرتی است که محبت و عشق در
تحول آفرینی دارد .محبت رقت قلب ،تلطیف احساسات ،فروتنی ،بیداری و استعدادهای ذاتی مثبت ،تقویت اراده ،رشد ادراک و احساس و زایل
شدن ضعف و زبونی و کینه و کدورت را در پی دارد .بیزاری و رهایی از رذایل نفس ،از لوازم سیر و سلوک است.
هر که را جامه ز عشقی چاک شد

او ز حرص و عيب کلی پاک شد

شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

اي طبيب جمله علت هاي ما

اي دواي نخوت و ناموس ما

اي تو افالطون و جالينوس ما

جسم خاک از عشق بر افالک شد

کوه در رقص آمد و چاالک شد
مولوي
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عشق و محبت پاک و الهی ،عاملی مهم در رشد شخصيت و مبارزه با محدویت هاي نابه جا در فکر و عمل و نيز ارتقاي معنویت و عرفان روح است
و مهر و محبتی جز این ،پی آمدهاي ناخوشایندي چون :وابستگی هاي شدید عاطفی ،همرنگی و الگوگيري منفی را به دنبال خواهد داشت.
«و الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ؛ کسانی که ایمان آورده اند ،در دوستی خدا سخت ترند»( .بقره)165 :
عشق به فضایل و زیبایی هاي اخالقی ،از ایمان و اطاعت خداوندي جدا نيست .امام جعفر صادق عليه السالم می فرماید« :هَلِ الدّینُ اِلّا الحُبُّ؛ آیا
دین ،غير از دوستی و محبت است؟» شدت و ضعف اطاعت و پرستش پروردگار ،به نسبت عشقی است که انسان به او دارد .از امام صادق عليه
السالم نيز نقل است:
خدا را نافرمانی کنی و اظهار دوستی نمایی؟! به جان خودم که این رفتاري شگفت است .اگر دوستی ات راستين بود ،اطاعتش می کردي؛ زیرا که
دوستدار مطيع ،کسی است که او را دوست دارد.
اطاعت عاشقانه خداوند ،محبت زیاد معشوق را نيز موجب می شود .قرآن کریم از دوستی خدا در حق مؤمنان بسيار سخن گفته است« :خداوند،
پاکيزگان ،نيکوکاران ،عدالت پيشه گان و توبه کنندگان را دوست دارد».

محبت راستين و دروغين
محبت دو گونه است :محبت صادق و محبت کاذب .محبت صادق ،آن است که انسان دلداده کمالی حقیقی شود ،مانند :محبت به ارزش ها و عشق به
خداوند .چنین محبتی دو طرفه است ،چرا که روشنایی وجود محبوب ،طرف مقابل را جذب می کند .محبت کاذب ،آن است که انسان نقص را کمال پندارد
و به زیبایی بی اساس و دروغین گرایش یابد ،مانند دل بستن به اموری که ناپایدارند و با تعالی روح مغایرت دارند که دل بستگی به مال ،حب دنیا و شهرت
و مقام ،لذت های جنسی و ...از این جمله اند.
نظامی گنجوی در پایان داستان لیلی و مجنون می گوید:
لیلی در اواخر عمر بیمار شد و طراوتش از بین رفت .او به مادرش وصیت کرد :پیام مرا به مجنون برسان و به او بگو اگر خواستی محبوبی برگزینی ،دوستی
مانند من مگیر که با یک تب ،همه طراوتش را از دست بدهد و با یک بیماری ،همه نشاط او فرو بنشیند ،دوستی را انتخاب کن که زوال پذیر نباشد.
هر صورت دلکش که ترا روي نمود

خواهد فلکش ز دور چشم تو ربود

رو دل به کسی نه که در اطوار وجود

بودست هميشه با تو خواهد بود
عمر خيام

جایگاه محبت درسالمت معنوي

در انتخاب محبوب ،شناخت دقیق آن برای دل سپردنی واقعی بسیار مهم است که همانا معرفت درونی انسان به هستی را نشان می دهد و با رسیدن به
معرفتی کامل از محبوب ،عشق و محبت به یار فزونی می یابد و در سراسر وجود فرد رخنه می کند .در حدیث قدسی است که خداوند می فرماید:
ن
مَنْ طَلَبَنی ،وَجَدَنی وَ مَنْ وَجَدَن ی ،عَرَفَنی وَ مَنْ عَرَفَنی ،اَحَبَنی وَ مَنْ اَحَبَنی ،عَشَقَنی وَ مَنْ عَشَقَنی ،عَشَقْتُهُ وَ مَنْ عَشَقْتُهُ ،قَتَلْتُهُ وَ مَنْ قَتَلْتُهُ ،فَعَلَیَ دِیَ ُتهُ ،وَ مَ ْ
عَلَیَ دِیَتُهَُ ،فاَنا ِدیَتُهُ.
آن کس که مرا طلب کند ،مرا می یابد و آن کس که مرا یافت ،من را می شناسد و آن کس که مرا شناخت ،من را دوست می دارد و آن کس که مرا دوست
داشت ،به من عشق می ورزد و آن کس که به من عشق ورزید ،من نیز به او عشق می ورزم و آن کس که من به او عشق ورزیدم ،او را می کشم و آن کس را
که من بکشم ،خون بهای او بر من واجب اس ت و آن کس که خون بهایش بر من واجب شد ،پس خود من خون بهای او هستم.
عشق هایی کز پی رنگی بود

عشق نبود عاقبت ننگی بود

زانکه عشق مردگان پاینده نيست

چونکه مرده سوي ما آینده نيست

عشق زنده در روان و در بصر

هر دو می باشد ز غنچه تازه تر

عشق آن زنده گزین کو باقی است

وز شراب جانفزایت ساقی است

عشق آن بگزین که جمله انبيا

یافتند از عشق او کار و کيا
موالنا
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نقش محبت به اهل بيت عليهم السالم در سير و سلوک
محبتتت ،فتترد مُحتتب را بتته همستتانی بتتا محبتتوب ستتوب متتی دهتتد .محبتتت دلتتدار ،دل از کتت دلتتدادگ متتی ربایتتد و او را بتته انگیتتزگ
وصتتل زنتتدگ متتی دارد ،حتتال آنکتته از بتتذل جتتان نیتتز نگتتران نیستتت .پتتس آدمتتی را آن تته شایستتته مهتتر و ع قتته استتت و کمتتالی
دارد ،معرفتی باید تا جز به حقیقت و ارزش برتر جذبی نباشد.
اهتتل بیتتت علتتیهم الستت م شایستتته تتترین مخلوقتتار بتترای عشتتق ورزی و محبوبیتنتتدن زیتترا کامتتل تتترین انستتان هتتا و مجمتت نیکتتی
ها و فضایل اخ قی اند.
احادیتتث بستتیاری از اهتتل تستتنن و شتتیعه بتتر ارزشتتمندی حتتب اهتتل بیتتت علتتیهم الستت م برجتتای استتت .از جملتته« :حتتب اهتتل بیتتت
علتتیهم الستت م حتتب ختتدا و رستتول خداستتت»« ،هتترکس بتتا محبتتت اهتتل بیتتت علتتیهم الستت م بمیتترد ،شتتهید متتردگ استتت»« ،حتتب
اهل بیت علیهم الس م  ،برترین عبادر است».
بتتا توجتته بتته مشتتابهت و همستتانی کتته میتتان محتتب و محبتتوب ایجتتاد متتی شتتود ،زیبتتاترین نشتتانه دوستتتی بتتا اهتتل بیتتت علتتیهم
الس م هم شکلی و هم رنگی با این بزرگواران است.
محبتتت ورزی آدمتتی بتته پروردگتتارش ،آن گتتاگ از روی صتتدب و وفاستتت کتته بتته آن تته و آن کتتس کتته ختتدا دوستتتدار اوستتت ،عشتتق
بتتورزد .در ایتتن میتتان ،محبتتت و ع قتته خداونتتد بتته اهتتل بیتتت علتتیهم الستت م  ،همتتوارگ در طتتول تتتاری متتورد ات تتاب شتتیعه و ستتنی
بودگ و هست« :پروردگارا! از تو می طلبم ،محبت خود را و آن ه را دوست داری».
گر در سرت هواي وصال است حافظا!
.

باید که خاک درگه اهل نظر شوي

