
 

 

 1 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 مراتب عاطفه و عواطف از ديدگاه اسالم

یم یگو می لیعواطف اوّبه آن سطح نازل عواطف که اصطالحاً  .است بندیانسان قابل سطح در عواطف

 او زندگی اجتماعی ر اند هسمت هم کشیده شد به انها به اقتضای نیازهایش. انساندت دارخصوصیّچهار 

برای بشر لذا و، شکل فردی قابل پاسخگویی نبود احتیاجاتی که در افراد وجود داشت به .اندپایه نهاده

و الفت  و لی نوعی انسکم این عواطف اوّ کم ا بعدامّ ؛رفت سمت همنوعانش به نیازها الزاماًآن رفع 

در بین  اتر و پیوند انسجام اجتماعی رمحکم ای جامعه رایجاد کرد که شیرازه آنهامتقابل بین محبّت 

ت به محبّمثل   ،ربه همدیگ مادر و پدر ت فرزندان ومحبّ مثلی عواطف. اعضای جامعه قوی کرد

 گویند.  می لیعواطف اوّبه اینها  اصطالحاَکه  همنوعان و خویشاوندان

لی حالت طبیعی و فطری که عواطف اوّاست  ل اینت اوّیّصخصو ند.ت دارچهار خصوصیّعواطف اوّلی 

ی مادرها به هیعنی هم ؛دحالت اختیاری و انتخابی ندار و دشکل قهری در همه وجود دار به د ودار

ت در عواطف دومین خصوصیّ .ندمند هن عالقابه خویشاوندانش ها انسان یهمه. مندند عالقهشان  بچّه

مادر این یعنی  ؛دحالت احساسی و انفعالی دار ؛که مبتنی بر یك منطق و ارزش نیست ن استلی ایاوّ

 تنم یپاره! چکار کنم گوید یمادر م ده هرزه باشهم بچّ هچ لذا هر ؛چه باشد دوست دارد هر اش را هبچّ

یك حالت  صرفاًو  عاطفه نخوابیده یعنی منطقی پشت این دوست داشتن و ش دارم.تدوس است؛

 یدر رویارویی با منافع و غرایز شخص ،لیاین عواطف اوّ کهی سوم این. نکتهی استاحساسی و انفعال

لی عواطف اوّ که به اعتبار برادر بودن برادر ودکه اید  دیده مثالً ؛ستگذراد و قدرت پایداری کمی دار
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؛ دکننگذاری میسرمایه  ت اقتصادیالیّفعّ در یك ،دبه هم دارن ای عالقه ت ومحبّ واست  برقرار آنهابین 

 ودشی شخصی سبب میاین منافع مادّ ،دیآپیش میآنها  بین  اختالف حسابیکه چهار صباح بعد  امّا

شکایت دیگر علیه همو بروند دادگاه  ؛ بهپنجه به صورت هم بکشند و برود لی کنارعواطف اوّ آنکه 

قدرت پایداری زیادی  در برابر منافع و غرایز لیاوّ یعنی عواطفد! ندازنیزندان ببه همدیگر را  ؛دکنن

امّا  ،ی استمعنی دیگرخواه که گرچه عاطفه بهاست  ت هم اینچهارمین خصوصیّ گذراست. د؛ندار

زمین خورد و  اش چهار سالهیا سه  یهیعنی این مادری که بچّ ؛تهی از خودخواهی نیست طور کامل به

ی خودش هدیگری که بچّ یچهار سالهیا ی سه هر شد، اگر بچّمتأثّقدر  این ،ش زخم شدیدست و پا

غمگین  طور این انسانمیرد شد؟ یا وقتی فالن فامیل میر میقدر متأثّ همین خورد می زمین ،نبود

 ،فامیلمان مرده بود اینو سال  هم سنّ انسانی، اگر دریزاشك می د ودهگریبان چاك می ود،ش می

 قدر این شود می یضی دنیا تعرّگوشه مان در یكبه یك هموطن مثالً یا اگر شدیم؟ر میقدر متأثّ ناهم

ر قدر ما را متأثّ همینشود ض همین تعرّ دکه هموطن ما نباش دیگریفرد  اگر به یم،وشر میمتأثّ

چرا این  !بود اوی هبچّ چونقدر متأثّر شده،  د چرا این مادر اینده ن میاپس این نش !خیر ؟دنک می

 پشت این دیگرخواهی خوابیده ییك منیّتدر واقع . چون خویشاوند او بودد؟ ر شثّقدر متأّ این شخص

  ی به خودخواهی.خواهی آلوده دیگر ؛است از دیگرخواهی و خودخواهیای یعنی آمیزه؛ است

کم  ، کمکندت انسانی او رشد و شخصیّ دبستر یك تربیت صحیح قرار گیر دراگر این انسان  حال

 الً. اوّت استلی متفاوت با عواطف اوّهر چهار خصوصیّ درعواطف ثانوی  .دکن ظهور می او عواطف ثانوی

قهراً و جبراً  ردیگ ؛دتدبیری و اختیاری دارعواطف ثانوی حالت ولی  ؛لی طبیعی و قهری بودعواطف اوّ

 ؛عواطف ثانوی مبتنی بر منطق است ؛ ولیلی احساسی و انفعالی بودعواطف اوّ .ددر انسان وجود ندار

چون وید گمی د.عالقه داربه او  این نسبت موجود استهایی که در طرف مقابل  خاطر ارزش هیعنی ب

واقع پشت این دوست داشتن منطقی   ؛ درش دارمتدوس صادقی است و باگذشت، انسان بسیار پاك

قدرت پایداری زیادی در برابر منافع  اینکه سوم یخواهانه است. نکته ارزش این عاطفه خوابیده است و
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تنها از خواب و راحت  نه کنندکه به دیگری پیدا می تأثیر عشقی ها تحتلذا انسان دارد؛ غرایز شخصی و

 اندر راه معشوقشجانشان را د و پوشنن هم چشم میای از جانشحتّ گذرند، می نایشهای مادّتلذّ و

نشان در برابر منافع و غرایز شخصی ا ماندگاری و پایداری باالیی رعواطف ثانوی  ند. پسدهمی

 ؛هاستخواهی طور کامل تهی از خود هکه عواطف ثانوی باست  ت اینو چهارمین خصوصیّ .دهد می

، پاکی و خاطر صداقت هب د!دوست دار دای که با خودش داشته باشاز هر رابطه نظر صرف ایعنی طرف ر

خاطر هم  همین  و به دداردوست می رااو  ،هایی که در او هستفضیلت خاطر آن واقع به در شجاعتش! 

و نید اخوکتاب می كی اآلنیعنی شما  د؛شناسمرز زمان و مکان نمی هست که عواطف ثانوی اصالً

 ای که کار انسانی خیلی برجسته کرده زندگی می شخصیکشور دیگر،  كی درسال قبل پانصد بینید  می

نه از  ،هستید با همنظر زمانی  که نه از  حالی  در ؛یدوشمند می هبه او عالق جا از همین است، انجام داده

به ، وجود داردهایی که در طرف مقابل خاطر نفس ارزش هب ،ای با او نداریدگونه رابطه هیچ نظر مکانی.

ت به خدا و محبّ ،دکن در بستر یك تربیت معنوی و دینی ظهور اگر عواطف ثانویحال  .یدمند هعالق او

این شخص  جوددر و های دیگر راتی محبّهمه ت خداو محبّشود  میکانون عواطف ثانوی خدا 

و کنار خدا در  شد، دیگر چیزی را مستقالًت الهی در قلبش ایجاد که محبّ . انسانیکند رنگ میکم

 .  دداردوست نمیعرض خدا  هم

است  یکی از آثار عشق این مثالً ؛دبزرگی دار معنوی بسیار یهاسازندگیو آثار  به خدا تمحبّو  عشق

تأثیر  تحت و شما کسی را دوست دارید وقتی آورد. می معشوق دررنگ  و به شکل اکه عاشق ر

 یتانرفتارها و تاناتخصوصیّ یهمهتان و لباس پوشیدنتان، کم حرف زدن ید، کماهگرفتتش قرار شخصیّ

کسی که . خب حاال آوردعشق، عاشق را به رنگ معشوق درمیشود.  میاو  به شبیه ؛ودشهم مثل او می

 .دیآ به رنگ خدا درمیشود؟  این چه میعشق الهی در قلبش جا گرفت،  ،سمت خدا رفت عشقش به
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َغَة اهللِ  فرمود:قرآن  َغة  َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِ   ِصبـْ  رنگ خدایی و چه رنگی نیکوتر از رنگ خدایی. یعنی 1 ِصبـْ

 .ودش اهلل میمتّصف به صفاتو اهلل متخلّق به اخالق ؛دگیررنگ خدایی می ،عشق اینتأثیر  تحت انسان

انسان ك ی ودشمی هم وا ،است وّفُعَاگر خدا باگذشت و ؛ کریمشود  می هم وا ،است خدا کریم راگ

های الهی در یعنی فضیلت یك انسان صادق. شود هم می وا ،است اگر خدا صدق محض؛ باگذشت

 ؛دارد سلوك عرفانی  و  سیر ای در ر بسیار ارزشمند و سازندهآثا]عشق[  کند.بازتاب پیدا می واوجود 

به کمال  که انسان رااست  همین عشق الهیسلوك عرفانی  و ك سیرموتور محرّدانید که  چون می

 در عشق الهی نیست؛ های موجودات نسبی استکه در عشق نقاط ضعفی عالوه . بهاندرسنهایی می

دارد؛ های منفی هم جنبهیك ، وجود داردعشق به موجودات نسبی  در هاییارزش هکدر عین اینچون 

رابطه با  ینی درباز واقعهای منفی عشق به موجودات نسبی، محروم کردن عاشق یکی از جنبه مثالً

 2  َو ُيِصمُّ   يـُْعِمیِء  ِللشَّیْ   ُحبُّكَ  :اید شنیده حدیث باشد احتماالً شده واین عبارت را که نقل  .ق استمعشو

جز خوبی در او  دگذارنمی ر. یعنی دیگدکنکر می کور و اودر برابر را عشق به یك چیز تو  ت ومحبّ

غیر از خوبی لیلی  به مجنون نشینی یدیده برهای او را بشنوی. گفت: اگر ببینی و جز خوبی

 ست که در کنارا موجودیآن که موجود نسبی  حالی در د.بینجز خوبی در لیلی نمی !نبینی

های معشوق را انسان نقیصه دگذاروقتی عشق نمی بنابراین. ددار وجودشنقایصی هم در  امتیازاتش،

 د واز معشوق داشته باش یتصویر کامل اندتونمیکند و دیگر  میینی محروم ب از واقعانسان را  د،ببین

در عشق به  امّا ؛در عشق به موجودات نسبی وجود داردد. خب این ببینا های معشوق رعیب و هانقص

ندارد که  ا خدا بدیامّ ؛ستخدا ز دیدن بدی درعشق به خدا هم مانع ا خدا چنین ایرادی وجود ندارد.

خوبی  ولذا اگر کسی در خدا جز ؛است نیکویی مطلقخدا  است؛ خدا خیر محض !ببیند دکسی بخواه

که در خدا جز است  ت هم همینچون واقعیّ ؛بینانه است نگاه کردن به خدا نگاه واقع طور این ،ندید
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که است  ست اینا که معنای بلندتری ؛ َو ُيِصمُّ   يـُْعِمیِء  ِللشَّیْ   ُحبُّكَ از یك معنای دیگر  .دخوبی وجود ندار

معشوقی  کالسدر این ن یعنی اگر من اآل !ی انسان جز معشوق را ببیندحتّود از اینکه شعشق مانع می

شق چون اگر ع .بینم ؛ غیر او را نمیحواسم سراغ اوستدائماً  ؛بینمدیگران را نمی داشته باشم اصالً

خیلی صفت  ارابطه با عاشقان خد درو این . ببیند راکه انسان غیر معشوق  شود میمانع قوی باشد 

غیر خدا  !یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند ؛بینندچون عاشقان خدا جز خدا نمی ؛استای برجسته

نسبی قابل  موجوداتهایی که در عشق به  نقص یك از هیچ لذا الغیر. بینند وخدا را میبینند؛  را نمی

ت به خدای محبّو عشق این  از طرفی بازتابر نیست. در عشق به خدای متعال قابل تصوّ ر استتصوّ

ی مخلوقات خدا را به تبع همه حاال ،داشتخدا را دوست می . اوّلگردد برمی سمت مخلوقات متعال، به

 !که همه عالم از اوست بر همه عالمعاشقم  . گفت:دکن می ت تبعی پیدامحبّیعنی  د؛دارخدا دوست می

همه  ؛او هستند های دست محبوبچون همه ساخته چرا؟ .ددارهمه را دوست می حاالکه است  این

های محبوب را هم دوست جلوه چون خود محبوب را دوست دارد،. های محبوب او هستندجلوه

ا امّ  که گرچه همه را دوست دارد،است  ظریفی وجود دارد و آن این ینکتههم منتها اینجا  ؛دارد می

هم یکسان  ها باا این جلوهامّ ؛هستندش های محبوبهمه جلوهد. دارمیزان دوست نمی  همه را به یك

همه را یك اندازه دوست لذا  ؛ترهای ناقصجلوه برخیو تری هستند های کاملجلوهبرخی  .نیستند

یك و پستال نیم تنه  یك کارت و سه در چهاریك عکس  حاالو ، معشوقی دارد کهکسی مثل دارد.  نمی

شبیه  که کامالًشده تراشیده  خیلی زیبای ی هممجسّو یك  معشوقآن قد از  عکس بزرگ تمام

ا همه را امّ هستند؛ های معشوقشجلوه همهچون  ؛ی اینها را دوست داردهمهدارد. هم ش است معشوق

ترجیح  ، قطعاًبدهدیکی از اینها را از دست شود وقت مجبور  یعنی اگر یك ؛دداریك اندازه دوست نمی

کسی خدا حاال اگر  را. قد مه یا عکس تمامرا از دست بدهد تا این مجسّ سه در چهارعکس  آن ددهمی

ا امّ ؛های خدا هستندی مخلوقات جلوهچون همه ؛دوست دارد ی مخلوقات راهمه د،داررا دوست می

اسماء الهی  گاه بیشتری از صفات و ها جلوههرچه وجود انسان. داردنمی همه را به یك میزان دوست
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گر شده باشد، اینها را چه اخالق الهی بیشتر در اینها جلوه ره دارد.باشد، آنها را بیشتر دوست می

دارد. این هم همه را به یك اندازه دوست نمیو  همه را دوست داردهم لذا  دارد.بیشتر دوست می

ْخو َأْحِبِب  :نداست که فرمود منسوب به امیرالمؤمنین عبارت هم ی  همه 3 ىٰ التـَّْقو َقْدِر   ىٰ َعل  انَ اْْلِ

 برخوردار ای که از تقوابه اندازهبلکه  !ا نه به یك اندازه و میزانامّ ؛برادران دینیت را دوست بدار

، آنها را است و اسماء الهی گاه بیشتری از صفاتوجودشان جلوه و هستند ترقییعنی هرچه متّ ؛هستند

 بیشتر دوست بدار. 

 شاید این حدیث را .ر استغیرقابل تصوّ اصالً د؛دار باالییو  واالت در متون دینی ما منزلت بسیار محبّ

اسالم و در دین آمد و از حضرت سؤال کرد که آیا در  خدمت امام باقر شخصی که شنیده باشید

 پاسخ دادند به او بحضرت با تعجّشده که نقل  طور این ؟دجایگاهی دارد؟ ت هم وجود دارعشق و محبّ

يُن ِإَّلَّ اْلُحبُّ  :فرمودند و ينُ  ؟!ستات دین چیزی غیر از عشق و محبّ آیا اصالً َهِل الدِّ َو   ُهَو اْلُحبُّ   الدِّ

يُن  ا دو چیز هاین اصالً ن است؛ت هم همان دیعشق و محبّو ، تدین همان عشق و محبّ 4اْلُحبُّ ُهَو الدِّ

 ؛ت نیستمحبّ عشق و دین چیزی جز اصالً !نهوجود دارد یا آیا پرسی می جدا از هم نیستند که تو

 در کنتدبّدر آن اگر انسان  خیلی حرف عمیقی است! ،ت هم چیزی جز دین نیست. اینعشق و محبّ

و دیگری یکی باورها  ،چیزاز دو است ای چون دین مجموعه! آوردهای قشنگی به دست میخیلی نکته

ی  حوزههم و یکی  ی اعتقادات و باورهاسری حوزه  یك واقع است. در دین همین کلّ ؛هادستورالعمل

ی باورها آیا در حوزه مثالً ؛دوی اینها جز عشق چیزی نیستند  هر خب .است ها و احکام دستورالعمل

ی دالیل فلسفی اثبات اگر کسی همه مثالً! خیر است؟ باور !خیر است؟ اسم شناخت عقالنی ایمان

ماتریالیست  انسانممکن است فالن  !مؤمن به خداست؟ خیر اینرا قشنگ بلد باشد،  وجود خدا
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خوبی  هی اسالمی را هم بفلسفه، اسالمی تحصیل کند یفلسفه یرشته و در دیمستشرق به ایران بیا

های دانشگاهدر  ،ی اسالمی بنویسدفی فلسفهرّچند جلد کتاب به زبان کشور خودش در مع یاد بگیرد،

ا خودش باور قلبی به خدا نداشته شناسی این بحث را درس بدهد، امّکرسی اسالمدر خودشان هم 

ب قل درجایگاه ایمان  ست!پیوند قلبی با خداچیست؟ پس شناخت عقالنی ایمان نیست. ایمان  !باشد

جای چیست؟  جای و دل؛ هثبت شد آنهاهای ایمان در دل 5  اْْليمانَ   قـُُلوِبِهمُ   فی  َكَتبَ  :دفرمو است.

یا اگر کسی یقین داشته  است.به خد ایمان، ت و پیوند قلبی به خدامحبّ وعشق  ق است!ت و عشمحبّ

ها و ه از یهودیبه یك عدّ قرآن راجع ؟است مؤمن این ،ی خداستفرستاده پیامبر اسالم باشد

ُفُسُهمْ  ها فرمود:مسیحی َقَنْتها أَنـْ کردند در حالی که در درون را انکار می پیغمبر 6  َجَحُدوا ِبها َو اْستَـیـْ

 7 َكما يـَْعرُِفوَن أَْبناَءُهمْ    يـَْعرُِفونَهُ  یا فرمود: !ل استهمان موعود تورات و انجی اینخودشان یقین داشتند که 

همان  دانستند که پیامبر اسالمروشنی میشناختند به همین طور که پسر خودشان را می همان

 ایمان به پیغمبرپس  اینها ایمان نداشتند. امّا! تورات و انجیل گفته شده درموعودی است که 

 است. پیوند قلبی برقرار کردن با پیغمبرو دل سپردن  ؛نیست شناخت عقالنی پیغمبر

همان سه ) را غصب کردند هئمّا قّح کهکسانی  آن طور است. هم همین امامت و ایمان به والیت

برای  پیغمبر وقتی شدهنقل که طور  آن ؟!نبودند همراه پیامبر لوداعاةحجّ در مگر (خلیفه

جا بیعت نکردند؟  همین ابوبکر و عمر و عثمان همانمگر  بیعت گرفتند، لوداعاةحجّ درمنین ؤامیرالم

 یُّ َلَك يا َعلِ  8[َبخ   َبخ  ] َبْخ َبخْ  گفت: به حضرت علی و عمر آمد بیعت کرد! اندها نقل کردهیخود سنّ
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مردان و  یموالی من و موالی همه !تبریك ای علی تبریك، 9 ُكلِّ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنةٍ   ىٰ َمْول وَ   یَ َمْوَّل  َأْصَبْحتَ 

 اینها گفت. پس برای این تبریکی بود که عمر در روز عید غدیر به حضرت علی من شدی.ؤزنان م

عنوان جانشین  به ط پیغمبرتوسّ از جانب خدا مثل روز روشن بود که حضرت علی

ا آیا اینها مؤمن به والیت بودند؟ پس ایمان به والیت هم شناخت عقلی امّ ؛فی شدمعرّ اهلل رسول

خیلی ی باورها حوزه خداست. لذا در ولیّ به وعشق به امامت  ؛است پیوند قلبی با امامچیست؟  .نیست

ی احکام هم  در حوزها امّ و .اولیاء خدا و به خدا محبّت ؛نیست تکه دین چیزی جز محبّاست  روشن

چیزی جز رفتارهای یك انسان عاشق  داحکام دین را هم اگر نگاه کنی یعنی ؛همین استماجرا 

نه آن کشش حیوانی و غریزی. یك  !منتها عشق عاشق را پیدا کنید، آدم. یعنی شما یك دبینی نمی

که قبل و بعد از عشق در اینها  را التیحوّ، تعاشق همدیگر هستند را پیدا کنید دختر و پسری که واقعاً

ی دردانه نازك نارنجی و عزیزتا دیروز این آقا پسری که  مثالً که چقدر است! ببینید افتدفاق میاتّ

اگر سر ساعت فالن  ،خوردکرد و نمیقهر می ساالد نبودو اگر سر سفره فالن جور غذا  خانه بود،

تشکش  طوری بود، باید آن دکوراسیون اتاق خوابش حتماً ،کردی بداخالقی میشد کلّش دیر مییغذا

باید در لباس پوشیدن  حتماً دیرتر نشود،که  خوابیدباید می سر فالن ساعت حتماً ،خوشخواب بود باید

سرش را باید  را از فالن فروشگاه بخرد، حتماً شو آرایش کردن کت و شلوارش را از فالن مغازه و کفش

 اآلن است! عاشق شده حاالات را داشت که این مختصّکسی برود فالن آرایشگاه آرایش کند، همین 

 ؛به فکر خورد و خوراکش نیست اصالً فرددیگر این ! در وجودش ایجاد کردتحوّلی عشق چه که  دببینی

خوابش دیگر  یا مثالً !یستنبه فکر خوردن  نگذارند اصالًاگر هم خورد، ش بگذارند مییاگر چیزی جلو

 گفت: راه پیدا کند. او گذارد خواب به چشمعشق نمی اصالً ؛آن همه شرایط ندارد

 گوینددد بخددواب تددا بدده خددوابش بینددی   
 

 اسدت مدرا  خبران چه جدای خدواب    ای بی 
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مهم نیست که چه  اصالًدارد؛  ی خیلی سادهیك قیافه اکنون الت بود،که دنبال تجمّی کساین  یا مثالً

رفته  در فکر فرو دبینیمی دکنیمی رهایشتا  ؛عوض شده کامالً ؛است گونهسرش چو  پوشدلباسی می

صحبت  هبه چ  زند راجعمیشود و حرف تا زبانش باز می! معشوق به کند؟می دارد فکر ه. به چاست

کند  لین چیزی که به آن فکر میآید اوّپول گیرش می مقداری تامحبوبش. های کند؟ از خوبیمی

نگاه  وشود رد میکه خیابان  یهابخرد. از جلوی ویترین مغازهمحبوبش ؟ یك کادو برای ستچی

گوید این لباس فروشی است، می لباسی کند. این مغازهچیز را از منظر معشوقش نگاه می همه ،کند می

گوید این کفش به پای معشوق می فروشی است، کفش یبه تن معشوق من چه زیباست! آن یکی مغازه

ش یشود کجا باید پیداتا بیکار می !ایجاد شده او های عشق است که درآید! اینها حالتمن چقدر می

زند. اینها آثار آن دائم آنجا پرسه می و ست داردرا دو آنجای همحلّاصالً ؛ معشوقش یکرد؟ سر کوچه

بند  و قید قدر در مؤمن این فردیك  ببینیدعین احکام دین است! خب اینها  ؟درست است؛ عشق است

در ماه رمضان غذا مثالً مؤمن  اندازد.از خوراك می او را عشق گاهی اوقات اصالً ؛خورد و خوراك نیست

هم قع موا ی ه. در بقیّاست از خورد و خوراك افتادهو  از خوردن انداخته او راعشق  اصالً ؛خوردنمی

آید. ببینید مؤمن خواب شب به چشمش نمی شخصخیلی اهل تشریفات و غذا خوردن نیست. یك 

 ؛کنیمبازی می را عاشق انساننقش یك  کنیم و میتمرین  داریمه ما البتّ !شویدبیدار می سحرها اآلن

شب بیدار و در دل  من سحرخیز استؤم، شودشب بیدار می نصف انسان امّا. هنوز عاشق نیستیم

کند؟ یا فکر می هکند به چمی من وقتی فکرؤگیرد. یا معشق خواب شب را از چشمش می ؛شود می

گوید.  تحمید و تهلیل خدا را می تسبیح و ؛کندهای خدا را میدارد ذکر خوبی کندوقتی زبانش کار می

 ل خمسیعنی اوّ ؛ی محبوب؟ هدیهستکند چی لین چیزی که فکر میبه اوّ ،آیدگیرش میوقتی پولی 

 رفته است؛ عمرهو  حجّو  زیارت به شود کجا باید پیدایش کرد؟دهد. وقتی بیکار میآن را می و زکات

 ؛احکام دین هم چیزی جز عشق نیستپس  بوسد.در و دیوار آنجا را می؛ چرخدی معشوق میدور خانه
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، ]آن را تمرین عشق در وجود ما نیست هنوز که لایمنتها او ؛رفتارهای یك عاشق استواقع  در

  کنیم.[ می

گوید که اصل وراثت. اصل سرایت می دیگریاصل سرایت است و  ییک ؛شناسی دو اصل داریم در روان

گوید وراثت می شود. اصلکند و ظاهر میسرایت می اوهای درونی و روانی انسان در رفتارهای حالت

ل اگر اوّ بنابراین گذارد.به ارث می اوهای روحی را در درون شود، حالترفتارهای انسان وقتی تکرار می

با  چون ؛همین است خاطر هاین احکام را انجام بده بکه ند اهگفت و به او راه که انسان عاشق نیست

ه ایجاد بعد که روحیّ .شودانسان ایجاد میی عشق الهی در درون هتکرار این رفتارهای عاشقانه روحیّ

ت در دین است محبّ شود. این منزلته این رفتارها را سبب میآن روحیّ وقت طبق اصل سرایتشد، آن

يُن ِإَّلَّ اْلُحبُّ  که فرمود:  ؟ت استدین چیزی غیر از عشق و محبّ آیا اصالً 11َهِل الدِّ

 مْ َحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل مُ اَلل ٰ 
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