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  عاطفه با ایمان ۀرابط
   haghani@qabas.netاستادیار، مطالعات اسالمی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی / ابوالحسن حقانی

  12/12/1392ـ پذیرش: 15/2/1392دریافت: 

  يدهكچ
هـاي  جملـه مؤلفـه  هاي مختلفی اسـت. از گیري آن مرهون شرایط و مؤلفهلکه شکداري ایمان است دینبنیادین  ۀهست
شـناختی  روانتـوان در متـون دینـی و نیـز از نگـاه      میرا  این مؤلفهه کدهندة ایمان بعد گرایشی عاطفی آن است یلکتش

شـناختی اسـت. در ایـن    هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش عاطفه در ایمان از دیدگاه متـون دینـی و روان   رد.کبررسی 
ن عاطفـه و  میـا اي : چـه رابطـه  اسـت نظر مد پرسشه از روش تحلیل اسنادي استفاده شده است، پاسخ به چند کتحقیق 

توانـد در تقویـت   ایمان و تقویت آن نقش داشته باشد؟ آیا ایمان نیز می مدنآ تواند در پدیدایمان وجود دارد؟ آیا عاطفه می
سـویه دارد. از  اي دوه عاطفه با ایمان رابطـه ک(آیات و روایات) نشان داد  ها از تحلیل متون دینییافته ثرگذار باشد؟اعاطفه 

سـوي دیگـر ایمـان بـه      ازو و تقویـت ایمـان نقـش دارد،     مدنآ عاطفه با مصادیقی مانند محبت و خشیت در پدید ییسو
اسـاس  ه محبت انسان به خداوند در پرتـو شـناخت ابتـدایی و بـر    کنتیجه آن بخشد.و به آن ثبات می ددهمیعاطفه جهت 
طـور متقابـل ایمـان نیـز بـه      بـه  .گرددو با افزایش شناخت، ایمان نیز تقویت می گیردل میکمال مطلق شکحب ذات به 

  بخشند.سویه عاطفه و ایمان تأثیر و تأثر متقابل خود را تداوم میدو یارتباط دهد و دربت انسان جهت میمح

  ایمان، عاطفه، هیجان، محبت، رابطه. ها:کلیدواژه
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  لهئبيان مس
محـوري   ۀتوجه قرار گرفته و به نوعی جنب کانونویژه اسالم ادیان به ۀه در همکتوجهی  درخورموضوع 

داري، ایمـان بـه خداسـت. دیـن     در بسیاري از موضوعات دینی دارد، ایمـان اسـت و نقطـه آغـاز دیـن     
ده تـا  کره خداوند براي انسان نازل کهایی است ه مشتمل بر باورها و ارزشکهاست اي از آموزهمجموعه
ه زیسـتن را  امل و سعادت دنیا و آخرت جهت دهـد و چگونـ  کهاي وجودي انسان را در مسیر تساحت

  .)6- 5، ص 1ج ، 1384 (مصباح، به او بیاموزد
ه انسـان  کـ گیري ایمان و عوامل مؤثر بر آن، از مباحث مهمی است لکبحث دربارة چگونگی ش

ن اسـت تصـور   کـ دهد. در نگاه اولیه ممامل و سعادت دنیا و آخرت قرار میکرا در مسیر صحیح ت
یعنـی  ري و تعقلی و استدالل و مانند آن وابسته اسـت؛  کهاي فه ایمان تنها به جنبهکرایج آن باشد 

نار عامل شـناختی، عوامـل مختلـف    که در کاین در حالی است هاي شناختی و منطقی. همان جنبه
گـذار باشـند   توانند در پذیرش دین اثرنها متأثر هستند، میٱه ابعاد مختلف وجود آدمی از کدیگري 

). این موضـوع  305-243، ص7، ج1388یمی و دیگران، ک(حنها، عواطف انسانی است آی از که یک
شناسی مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی در قالـب مصـادیق هیجـان انجـام شـده اسـت       در روان

  ).1378زاده، (قاسم
؛ 1362(الهیجـی،  انـد لمان به آن پرداختهکه متکالمی بوده است کایمان گاهی از بعد  ةتحقیقات دربار

ـ  ۀگاه از جنبق) و 1426سبحانی،  )، و زمـانی نیـز در   1384زاده، و حسـین  1378 (سـعادت،  ودهفلسفی ب
 طباطبـائی  امـه علّ المیزان فی تفسیر القـرآن تاب کتوان به ه میکهاي تفسیري انجام شده است قالب بحث

  رد.  ک) اشاره 1363(
 هکـ یی انجام گرفتـه  هاپژوهش ،شناسی دینن عاطفه و ایمان با عنوان روانمیاارتباط  ةهمچنین دربار

  .از این جمله است ام جیمزیلیو، نوشتۀ تنوع تجارب دینیتاب ک
شناسایی مفهـوم عاطفـه    ،شناسایی مفهوم ایمان از دیدگاه اسالمی: ند ازاتحقیق حاضر عبارتاهداف 

تحلیلـی   ۀتوصـیفی، جنبـ   ۀدر این پژوهش، عالوه بر جنبـ  این دو. ۀشناسی و بررسی رابطاز دیدگاه روان
تالش شده است تـا بـا اسـتفاده از منـابع متعـدد،       ،ايتابخانهک ةگیري از شیوضمن بهرهنظر بوده و نیز مد
دهـی بـه اطالعـات،    آوري اطالعـات الزم، ضـمن سـازمان   جامع به دست آید و پس از جمـع  یاطالعات

  بررسی و تحلیل صورت گیرد.
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  ۷۹ رابطة عاطفه با ايمان

  ايمان
  ايمان در لغت

ایـن تکـرار   و  )1384(روحانی،  رار شدهکتمرتبه  900حدود ریم کقرآن ه در ک ،ایمان و مشتقات آن ةاژو
ه برخی از آنها مشتمل بـر  ک، داراي معانی متعددي است مفهوم استاین قرآن به ویژة اهتمام دهندة نشان

ون، کآیـد: تصـدیق، سـ   این معـانی بـه دسـت مـی     ،لمات اهل لغتکبندي عناصر عاطفی است. از جمع
ه به نوعی مشـتمل بـر عناصـر    کن گرویدن، انقیاد و اطمینا ردن،کوثوق، امان دادن، اقرار آرامش، خضوع، 

 .)ق1405، منظورابن؛ 1362 ،طریحی؛ ق1402 ،(االزهرياست عاطفی 

  ايمان در اصطالح

لمـان مسـیحی دو دیـدگاه    کهاي گوناگونی مطرح است. در میان متدر تفسیر و توجیه ایمان، نظریه
  وجود دارد:

 ینـاس ئوکآ تومـاس اندیشمندانی چون طبق آن، به ایمان است و  کالسیکه نگاه کاي دیدگاه گزاره .1
 هـاي وحیـانی و قبـول قلبـی آنهاسـت     ه ایمـان تصـدیق گـزاره   کـ بر این باورنـد   ویلیام جیمزو  الکپاس

مبود شـواهد صـدق   ک) و آن را نوعی پاسخ ارادي انسان براي جبران 61 ، ص1387ی، ک(ساجدي و مش
ه از نگـاه  کـ ) دیدگاه مـدرن  2؛ )6 ، ص1386(آذربایجانی،  دانندمربوط به ایمان می ةمتعلق ایمان و گزار

نـوعی   نیزصورت ایمان ه در اینکتجلی خدا عبارت است از وحی بر پایۀ آن، و  دریگمیاي فاصله گزاره
یـد  کعـاطفی دیـن تأ  بـر نگـرش شـهودي و     شـالیرماخر و افرادي چـون   استل کاعتماد، اطمینان و تو

  .)62 ، ص1387ی، کند (ساجدي و مشورزمی
هـایی  ضمن پژوهش )The Principles of Psychology( شناسیاصول روانتاب کا تدوین ب ویلیام جیمز

 دارد،شـناختی  رواني ردکـ ویه رکـ ) The Varieties of Religious Experience» (انواع تجربه دینـی «با عنوان 
تـر دیـن   منبـع ژرف  ،احسـاس  هکـ نیز معتقد اسـت  هایی در زمینۀ دین و ایمان داشته است. وي نوآوري

  ).6- 3 ، صتا، بیجیمز( عواطف است نه عقل ۀدین از مقول است و اصالً
. براسـاس  اسـت  گـوردن آلپـورت  انـد  ایمان تحقیقاتی انجـام داده  ۀه در زمینکشناسانی از دیگر روان

ه بـه  کـ  ،تنهـا مـاهیتی عقالنـی دارد   ه نهکند کاي از زندگی براي فرد ارائه میداري، فلسفهدینوي،  ۀنظری
آیـد  دسـت مـی  هاین سه نظر ب ۀمقایس از ).1377(واتسن،  ننده استکانیز ارض لحاظ احساسی و هیجانی

هـر دو  بـر   آلپـورت ه کرا عقالنی  ۀعاطفی آن را در نظر گرفت و هم جنب ۀایمان، هم باید جنببارة ه درک
  رده است.کید کجنبه تأ
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دقیق آن از طریـق  ف یررغم روشن بودن، تعبهه کاست ی م انتزاعیمفاه جزومان یااصطالحی فهوم م
 ایـن مقولـه  مراتب  و هاها، آثار و نشانهریم به ویژگیکدر قرآن  سبحانو خداوند  ستپذیر نیانکالفاظ ام

  ند.کافران و مؤمنان یاد میکن دو گروه میاخط جدایی  منزلۀپرداخته است و از آن به
 کـه چنـان  ؛عبارت است از تصـدیق قلبـی یـا عقـدالقلب    از ایمان، اندیشمندان شیعه  ةتعریف برگزید

نـد،  کدانـد، تصـدیق   سی به خداوند و به آنچه خداوند معرفت آن را الزم مـی کگوید اگر می مرتضیسید
ه کـ  کـرد بایـد توجـه    ).541- 536 ، صق1411لهـدي،  ا(علـم  مؤمن است و نیازي به اقرار زبانی نیست

نـدارد،  اي ویـژه ه ایمان جنس و فصـل  کآنجاو معینی دارد و از ویژهتعریف حقیقی نیاز به جنس و فصل 
شـده بـه نـوعی تعریـف بـه      هئـ تعریف حقیقی داشته باشـیم و تعـاریف ارا   شه برایکنباید انتظار داشت 

ایـن   شت عمل یا اقرار به زبان داخل در تعریف ایمان بیان شده، معنـای در روایا اگرراي نمونه، . بندالوازم
اسـت.  انجـام گرفتـه   تعریف بـه لـوازم    گونه موارد،ایندر ه ک، بلاسته عمل یا اقرار جزو ایمان کنیست 

ـ از دنیا آوردن د و یا پس از ایمان نکاگر فردي ایمان آورد و به آن عمل ن : آیاعلت نیز روشن است ، ودرب
تـوان  ند، آیا میک، نتوانست اقرار آوردن پس از ایماناگر همچنین  ه است؟ه او مؤمن نبودکتوان گفت می

  ه او مؤمن نیست؟کگفت 
امـه  علّمیـل و خواسـت.    .2و  ،شـناخت . 1اساس تعریف برگزیده، بر دو پایه استوار اسـت:  ایمان بر

زیـرا   ؛انسان بداند و درك کند که خدا حق اسـت  این نیست که تنهاایمان به خدا ه کفرماید می طباطبایی
و «: سـازد یبـا اسـتکبار و انکـار هـم مـ     دانسـتن  مجرد دانستن و درك کردن مالزم با ایمان نیست، بلکه 

ا وعلُـوا   ظُلْمـ مها أَنفُسقَنَتْهتَیاسا وواْ بهدحانکـار کردنـد،    یظلـم و سرکشـ   يآن را از رو ؛)14 :(نمـل » ج
). از سـوي دیگـر اگـر شـناخت     353، ص11ج، 1363ی، ئ(طباطبـا  ن داشتند!یقیکه در دل به آن یحالدر

 خطاب به فرعـون فرمـود:   ه حضرت موسیک گونههمان ؛شودباشد ولی میل نباشد، ایمان حاصل نمی
دانـی ایـن آیـات را جـز     تـو مـی  ( ؛)102 :(اسـراء » لَقَد علمت ما أَنزَلَ هؤُلَاء إِلَّا رب السماوات و الْأَرض«

ه ایمـان نیـاورده بـود    کـ ولـی فرعـون بـا این   ؛ )نفرسـتاده  ]هابراي روشنی دل[ ها و زمینپروردگار آسمان
و تنهـا   )خدایی جز خودم براي شما سراغ نـدارم (؛ )38 :(قصص» ما علمت لَکُم منْ إِلَه غَیرِي« گفت:می

رَ  ءامنت أَنَّ« هنگام غرق شدن گفت: نُـواْ إِسـب بِه نَتامي ءإِلَّا الَّذ لَا إِله هایمـان آوردم کـه    )90:(یـونس » یلَئ
). از 309، ص 1381، (مصـباح  اند، وجود نـدارد اسرائیل به او ایمان آوردههیچ معبودي، جز کسی که بنی

 حضـرت موسـی   امـا  ،»مـا علمـت  «کرد که ه هرچند خود فرعون ادعا میکشود این آیات فهمبده می
بنابراین انکار او نه به دلیل عدم شـناخت، بلکـه بـه جهـت نبـود میـل و اراده        ».لقد علمت ...«فرمود: می
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  ۸۱ رابطة عاطفه با ايمان

گاه حالـت التـزام   شد، آنباد و میل و خواست هم وه شناخت حاصل شکزمانی  لذا صورت گرفته است.
  نیم.کمی ادعنوان عقد القلب یا تصدیق قلبی ی اه از آن بکگیرد به آن صورت می

 ۀآن دو رابطـ  میـان  ۀه البته رابطـ کاست  »اسالم«، غیر از بحثه اصطالح ایمان مورد ک کردباید توجه 
تـوان  توان گفت هر مؤمنی مسلمان نیز هست، ولی نمـی ه میکبدین معنا  ؛عموم و خصوص مطلق است

نیـز   ز روایت امام صادقاند. این موضوع اه برخی از مسلمانان مؤمنکهر مسلمانی را مؤمن دانست، بل
ی یکُـونَ      الْعبد مسلماً قَبلَ أَنْ یکُونَ مؤْمنـاً ولَـا   قَد یکُونُ«فرماید: ه میکد شوروشن می یکُـونُ مؤْمنـاً حتـَّ

توانـد مـؤمن   ه مؤمن باشد، مسلمان اسـت و نمـی  کاز آن پیشبنده  ؛)27، ص2ج ، 1372لینی، ک(» مسلما
ه متعلقـاتش خداونـد،   کـ منظور از ایمان، ایمانی است  البته در اینجامسلمان باشد.  آنه قبل ازکباشد تا این

  ه باشد.کاهللا، غیب و مالئرسول خدا، معاد، ماانزل

  هاي ايمانمؤلفه

ه کـ رسـد  ه حقیقـت بسـیطی دارد، بـه نظـر مـی     کـ  مردیکعقد قلبی تعریف شد و بیان به ه ایمان کآنجااز
شـناختی  اعـم از  هـایی  د. از سوي دیگر، برخی براي ایمان مؤلفـه برشمر ،هاییایمان مؤلفهتوان براي نمی

  مؤلفه داراي دو معناست: البته). 1377اویانی، ک( اندبیان کرده طفی و رفتارياع
و جزئـی از ماهیـت   اسـت  ه داخـل در ماهیـت شـیء    که داراي جنس و فصل باشد ک. تعریف منطقی 1

  ؛اي ندارده در این صورت ایمان هیچ مؤلفهکدهد یل میکشیء را تش
ه در عـرف از آن بـه لـوازم تعریـف     کشود می نیزه شامل اسباب قریبه و لوازم قریبه کتر . اصطالح عام2

قرآنی نیـز بـراي ایـن     يهایی دانست و شواهدتوان ایمان را داراي مؤلفهصورت می در این .نندکمی
  :کنیماي از آنها اشاره میهه به نمونکاند ردهکها بیان مؤلفه

  شناختيهاي مؤلفه. ۱

انکـار کردنـد،    یظلـم و سرکشـ   يآن را از رو؛ )14 :(نمـل » وجحدواْ بها واستَیقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْما و علُوا«
ـ ه ایمان واقعیتی متفاوت کشود گرچه از این آیه استفاده می. ن داشتند!یقیکه در دل به آن یحالدر ا علـم  ب

منزلـۀ  تـوان بـه  و یقین است، براي رسیدن به ایمان و تحقق آن، علم و آگاهی ضروري است و از آن مـی 
  د.کرهاي ایمان یاد ی از مؤلفهکی

 عاطفيهاي مؤلفه. ۲

»نْهم بِرُوحٍ مهأَیدانَ والْإِیم ی قُلُوبِهِمف کَتَب کلَئنـد کـه [خداونـد] ایمـان را در     ااینـان ؛ )22 :مجادلـه (» أُو
  .است از نزد خویش نیرومند گردانیدهی و ایشان را به روح ]پایدار ساخته[ هاشان نوشتهدل

۸۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

)؛ 165(بقره: » النَّاسِ من یتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا یحبونهم کَحب اللَّه والَّذینَ ءامنُواْ أَشَد حبا لِّلَّه ومنَ«
کننـد و آنهـا را همچـون خـدا دوسـت      یخود انتخاب مـ  ير از خداوند برایغ ییمردم، معبودهابرخی از 

  .دتر استیمان دارند، عشقشان به خدا (از مشرکان نسبت به معبودهاشان) شدیاما آنها که ا ،دارندیم
  ه با محبت و عاطفه همراه است. کتصدیق قلبی است  ،هاي ایمانترین مؤلفهاز مهمبنابراین 

  . رفتاري۳

» برِ وینُواْ بِالصتَعاسلَووهـاي  از صبر و نماز یاري جویید (و با اسـتقامت و مهـار هـوس   ؛ )45: (بقره» ةالص
 .درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید

مؤمنـان   ايخداونـد بـر  ه کـ هاي ایمان، مؤلفه رفتاري است. بسـیاري از وظـایفی   ی دیگر از مؤلفهکی
ـ کـ تعیین فرموده، وظایف رفتـاري اسـت    خواسـتن از نمـاز و صـبر، خـوردن از      کمـ ک ،نمونـه  رايه ب

قیـام بـه قسـط از وظـایف      و گـذاري و اذیـت  منـت  بـا ردن صدقات کیزه، باطل نکهاي طیب و پاروزي
  ).1377اویانی، ک( دنآیمیشمار رفتاري به

  عاطفه
موضوع عاطفه اسـت. پیچیـدگی ایـن موضـوع      ،شناسیاي پیچیده در رواناندازهل مهم و تا ئی از مساکی

هـاي رفتـار   ی از جنبـه ک. عواطف، یاستشناسی هیجان در روان ةبه دلیل درآمیختگی مصادیق آن با واژ
ه دنیـا  کـ همین عواطف است  انسان از طریق شود.معنا میبی ه بدون آن، زندگی بشر تقریباًکانسان است 

  ).48، ص 1380آبادي، (لطف یابدمیو سرشار از احساسات در ااز معن را پر
او دارد  یمهـم در زنـدگ   اریبس یقشه نکانسان دانست  تیشخص يهااز مؤلفه یکتوان یرا می هعاطف

ل کاو را شـ  یو اجتماع يعواطف اوست و رفتار فرداز  رتأثممراحل رشد، همۀ انسان در  یزندگحتی و 
  اوست. یانسان وابسته به سالمت عاطف يو رفتار یسالمت روان. همچنین دهدیم

 ؛نـد کاهمیت موضـوع را دوچنـدان مـی   این، ه کسازهاي ایمان شمرده شده است ی از زمینهکعاطفه ی
ه تسـلیم  کـ و بر این باور اسـت   ددانمیدل و جان و  ت ایمان را تسلیم قلبقحقی شهید مطهري کهچنان

 ).29، ص1ج، 1374(مطهري،  د، ایمان نیستزبان اگر با قلب همراه نباش
نیـز در   ویلیـام جیمـز  رد. یگمی را دربرهاي انسان ه بسیاري از حالتکعاطفه مفهوم عامی است  ةواژ

در برخـی آثـار، عاطفـه را بـا     یی از سـو وي رده اسـت.  کجوار آن را تبیین هم گانآثار خود عاطفه و واژ
تجارب دینی هسـتند   ۀه عواطف داراي ریشکزند و از سوي دیگر، بر این باور است احساسات پیوند می

  .)72ص تا، شهاب، بی( دیگر دانستکتوان این دو را معادل یو نمی
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  ۸۳ رابطة عاطفه با ايمان

عریـف  عاطفه وجود نـدارد. ت  ةي دربارریابسهاي ه تعریفکد ندهگرفته نشان میهاي صورتبررسی
شـناختی عاطفـه،   ه ضـمن تبیـین ماهیـت روان   کـ  است) Magda Arnold( مگدا آرنولدبرگزیده، مربوط به 

احساس تمایـل یـا تنفـر نسـبت بـه      را نوعی  عاطفهرده است. وي کارتباط آن را با دیگر ابعاد نیز روشن 
آدمـی   بـراي عیت ه آیا این موقکموقعیت است  کاحساس مسبوق به برداشت از یه این کداند میچیزي 
هـاي مثبـت و منفـی نسـبت بـه اشـیا یـا        انواع عاطفه ۀاین تعریف، هم .(همان) باراست یا زیان سودمند

ارتباط انسان بـا افـراد    ،رو خاستگاه عواطفاینگیرد. ازمی براشخاص و حتی موضوعات ایمان را نیز در
  .دنشومند میه به نوعی از تعامل با آنها بهرهکو موضوعاتی است 

  شناخت و عاطفه
 انسـان  معرفـت  و شـناخت  قدر هر. است آوردن عواطفدستترین عنصر براي بهمهم كادرا و معرفت
ه کـ کنـد  اظهـار مـی  لیپـر  کـه  گذارد. چنـان می فزونی به نیز رو عواطف یابد، افزایش موضوعی به نسبت

اندیشیم. همۀ گیرند که میمیگونه شکل احساس، ناشی از تفکر انسان است. احساسات و عواطف ما آن
توان احساس آلود، نمیآلود و خشماحساسات منفی و مثبت، نتیجۀ مستقیم افکارند. بدون داشتن افکار غم

توان احسـاس افسـردگی کـرد    گونه که بدون داشتن افکار افسرده، نمیغم و یا احساس خشم کرد؛ همان
خـوبی نمایـان   بـه » ـ عاطفی یا شناخت درمانی نیعقال«). این مطلب در نظریۀ 12، ص1377 ،ارلسونک(

، ص 1383جورج و کریستیانی، ( ندهاي افرادار، عقاید و سازهکه هیجانات و احساسات ناشی از افکاست 
و آبـادي  شـفیع انـد ( ر غیرمنطقـی و غیرعقالنـی  کاضطراب و اختالالت عاطفی نیز نتیجۀ طرز تف ) و128

آشوبد، بلکه تصوري کـه  انسان به وسیلۀ عوامل مستقیم بیرونی برنمیرو این). از122، ص 1385 ناصري،
شود. به همین دلیل، براي درمان و تغییر هیجانات و عواطف او از اشیا دارد، موجب نگرانی و اضطراب می

  ).115منفی فرد، باید به اصالح تفکرات غیرمنطقی بیمار روي آورد (همان، ص 

  ايمان گيري و تقويتلكنقش عاطفه در ش
عامل عاطفه است. رشد و هدایت صـحیح عواطـف   ، گیري ایمان یا تقویت آنلکی از عوامل براي شکی

ه وي را بـه حرکـت درآورد. بـه همـین جهـت،      کـ  اسـت نیروي محرکی براي نظام ارادي انسان  ۀمنزلبه
  د.نگذارثر میار قلب آدمی به کد نآیشمار میترین عناصر شخصیت بهعواطف از مهم

جایگـاه و   منزلـۀ عبارت دیگر، قلب بـه ه قلب نام دارد و بهکایمان با ساحتی از انسان در ارتباط است 
انُ  یستَقیم لَا«فرماید: می علییرالمؤمنین ام کهچنان ؛قرارگاه ایمان است ه     إِیمـ قَلْبـ یمتَق ی یسـ د حتـَّ بـع «

۸۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

سـاحت معرفتـی و    کیـ ک. امروزه تف»استواري قلب اوستاستواري ایمان بنده به « ؛)176البالغه، خ (نهج
ار و باورهـاي  کـ اف ۀتوجه قرار گرفته است. ساحت معرفتـی بـا مجموعـ   بسیار کانون  ،دیگرکعاطفی از ی
. در ایـن  در ارتبـاط اسـت   با تـأثرات و انفعـاالت آدمـی    ساحت عواطف هکحالیدر ،ار داردکانسان سرو

حاالتی مانند ترس، غم، شادي، امیـد،   روست کهروبهو مانند آن  هاها و ناخوشیساحت، آدمی با خوشی
  .)18 ص، تابی، شهابگیرند (مورد بررسی قرار در این ساحت محبت، عشق، نفرت، دوستی و دشمنی 

انـد؛ یعنـی در   ساحات عاطفی ارادي به تأثیرپذیري ساحت عقیدتی ازمعتقد  ویلیام جیمزبرخی مانند 
داننـد،  نـد و آن را بـراي ارزیـابی باورهـاي دینـی الزم مـی      ایـل عینی ارزش قاه براي شواهد کعین حال 

  ).1387(شهاب،  دانندثرگذار میادر این زمینه بسیار  نیزعواطف و احساسات را 
وي  .طبیعـت عـاطفی را الزم مـی دانـد     ،براي دریافت حقـایق دینـی  ) نیز J. Edwards( ادواردز

 ،گذارنـد افی راه را بـراي عواطـف بـاز مـی    کفقدان شواهد ه براي جبران کران کبرخالف برخی متف
یعنـی بـدون   ؛ ه حضور عواطف متناسب بـراي دریافـت درسـت شـواهد الزم اسـت     کمعتقد است 

درسـتی  قوت شواهد موجود بر ایـن امـور بـه    ،مندي از عواطف متناسب با امور معنوي و الهیبهره
 .)381، ص 1384، شهاب( نخواهد شد كادرا

هـا  ولوژیسـت کارتباط عاطفه و هیجان با شناخت و تـأثیر آن بـر ایمـان، از دیـدگاه نوروسای    بررسی 
)neuropsycholosit  کنـاري یـا لیمبیـ   ک) نیز درخور توجه است، گرچه اعتبار آن قابل تأمل است. دسـتگاه 
)limbic system بر عهـده  ار مسئولیت عواطف و رفتار جنسی را کخودطور نیمهه بهک) بخشی از مغز است

ضـبط اطالعـات   دار عهـده ه در حقیقت کت ) اسpapez ciruitمدار پاپز ( کی از اجزاي مهم لیمبیکدارد. ی
 ز عـاطفی که مرکناري ک. این مدار در جهت دریافت اطالعات و ضبط آن باید از مسیر دستگاه استمغز 

تـا   ،گـذارد آدمـی تـأثیر مـی   ها بر شـناخت  طور طبیعی عواطف و هیجاند و بهبگذرـ هیجانی مغز است 
مسیر ضبط حسی و عاطفی با هم هماهنگ هستند، حـوادث در حافظـه شـناختی نیـز بـا       چونه کجایی

  ).89- 85 ، ص1378(معظمی،  دشوحالت عاطفی گزینش و ضبط می
هـا بـراي   ی از بهتـرین راه کـ ریم آن را یکـ ه قـرآن  کـ عاطفه در زندگی آدمی به قـدري اهمیـت دارد   

نـد، هـیچ   امحبـت محـروم  مسـیر  ه از پیمودن کداند و افرادي هاي فطري انسان میخواسته گویی بهپاسخ
ایـن اسـت    پرسش بنیـادین ). 237- 233، ص12ج ،1363(جوادي آملی،  برندسودي از زندگی خود نمی

 د.شوه عاطفه چگونه سبب ایجاد ایمان و یا تقویت آن میک
گیـرد.  ل مـی کغریزه است، ش کیمنزلۀ ه بهکذات،  ها و رفتارهاي انسانی براساس حببیشتر گرایش

بردن از سایر چیزها به جهت ارتباطی اسـت   بردن از خویش است و لذت به تعبیر دیگر، اصالت با لذت
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  ۸۵ رابطة عاطفه با ايمان

دارد، هـر آنچـه   ه خود را دوست مـی ک). حال این انسان 91، ص 1381(مصباح،  ندکه با انسان پیدا میک
د، بـه  ومنـد شـ  به فرد یـا چیـزي عالقـه   وي دارد. همچنین اگر ست میدونیز  را متعلق این دوستی است

داشـتنی باشـد، بـه همـان انـدازه      یا فرد دوست ءه آن شیکو هر قدر  ،شودمند میمتعلقات آن نیز عالقه
ه کـ را دارد، فـرد یـا افـرادي    مال خـود را دوسـت مـی   کهر کس ه کشود. نتیجه آنمحبت نیز شدیدتر می

  دارد. دوست نیز اندمالکداراي 
مال وجود او نیز از جانب خداوند اسـت و  که کداند مال مطلق است، و آدمی میکه خداوند کآنجااز

، 1383اشـفی،  ک( گیـرد تعلق می نیزاز خود هیچ ندارد، لذا دوستی این شخص به خداوند و ایمان به وي 
 معطوف اسـت، نشانی از وجود خدا دارد نیز آنچه ه به هر کتنها به خود خداوند، نهاین دوستی  .)75 ص

 نیم.کبه عقدالقلب یا تصدیق قلبی تعبیر میاز آن ه کو این همان ایمانی است 
ه خداونـد موجـودي   کـ شود ی ایجاد میهنگامه این ارتباط عاطفی با خداوند کتوجه اینۀ درخور تکن

گـاه  آن .بت نیز بیشتر خواهـد شـد  ه معرفت بیشتر باشد، محکمال است و هرقدر که داراي کدانسته شود 
ترین ابعـاد روح انسـان، دو بعـد    ه اصلیکچرا ؛دهدترتیب اثر می ،توجه بیشتر به محبوب خودشخص با 

ی از کـ مالیـه الهـی را ی  کتوان شناخت صفات ند. بنابراین میاشناخت و معرفت، و احساسات و عواطف
از هـر جهـت کـه     سـبحان ونـد  خدافرماید می یئامه طباطباعلّدانست.  سبحاناسباب محبت به خداوند 

 شذات اسـت نـه عـاریتی و کمـال    الـ هستی او ب زیرا ؛حساب کنیم، اهلیت آن را دارد که دوستش بداریم
متناهی و محدود است، و متناهی وجودش متعلـق اسـت بـه     يکه هر کمال دیگرحالیمتناهی است، درنا
خداي تعالی خـالق ماسـت و بـر مـا     همچنین  .ین بروداین حبی است ذاتی که محال است از ب .متناهینا

به همـین جهـت او    .، هم از نظر عدد و هم از نظر زمانندامتناهیناهایی که نعمت اهم ب کند، آنانعام می
ـ  گونهداریم، همانرا دوست می ی، ئ(طباطبـا  داریـم خـاطر انعـامش دوسـت مـی    ه که هر منعم دیگر را، ب

  ).411، ص 1ج، 1363
آدمی  شوند کهمطلق، علم و قدرت سبب می ينیازبیمالی خداوند، مانند رحمت واسعه و کصفات 

. سـت ، رحمانیت و رحیمیـت او سبحانصفات خداوند دیگر د. از شوبه سوي صاحب آن صفت جذب 
چـه بنـدگان   هسـتند؛  اوج محبت خداونـد بـه بنـدگانش     ةدهند، نشاناندکه به هم نزدیکاین دو صفت 

بندگان و رحیمیت او براي بندگان خـاص و صـالح    همۀه رحمانیت او براي کچرا؛ الحصالح و چه غیرص
هـاي  در مطلـع قریـب بـه اتفـاق سـوره      »اهللا« ۀاز لفظ جالل پس. آوردن رحمن و رحیم بالفاصله ستاو

  اهمیت آنها و تقدم بر سایر صفات الهی است. دهندةنشان ،قرآن

۸۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ه کـ ند. زیبایی علم از آن جهـت  کن به عالم ابراز محبت ه انساکد شوب میموجهمچنین زیبایی علم 
نهایـت خداونـد فـرد بصـیر را بـه سـوي خـود        بخش است. علم بـی داشتنی و لذتمال است، دوستک

او بـه همـه چیـز    ؛ )29 :(بقـره » ء علـیم وهو بِکُـلِّ شَـی  « گیرد.شاند و محبت خدا در دل او جاي میکمی
ند، چنان لذت سرشـار و  کهاي زیبایی علم خداوندي را پیدا جلوه كیق دره توفکسی کبنابراین  داناست.

نـد.  کهاي مادي دنیایی مقایسه نمـی گنجد و آن را با لذته در وصف نمیکدهد نهایتی به او دست میبی
شـاند. البتـه   که هر فرد سلیمی را به سوي قدرت حقیقی مـی کهاي محبت است ی از جاذبهکقدرت نیز ی

د براي رسـیدن بـه   شوب میموجهاي اعتباري و مجازي براي بسیاري از افراد جاذبه دارد و وجود قدرت
 از آنه کـ . قـدرت حقیقـی   بهره گیرندنند و از قدرت اعتباري او کاهداف خود به صاحب قدرت محبت 

هـاي  فتنی نیست و لـذا انسـان  رگاه از بین، هیچاست ناو به دنبال آن براي پیامبران و معصوم ،خداوند
ننـد. ایـن   ک، در وجودش محبتی به او پیـدا مـی  آورندبه دست میه از خداوند کبصیر و فهیم، با شناختی 

مـال  کهـاي  ی از مصـداق کـ دوست است و قدرت نیـز ی مالکه کمحبت نیز ناشی از فطرت انسان است 
  خداوند بر همه چیز تواناست. ؛)20: (بقره» رء قَدیکُلِّ شَیی إِنَّ اللَّه عل« است:

بسـزا   یتواند تـأثیرات ه میکی از حاالت نفسانی انسان است که عاطفه یکروشن شد  از آنچه گذشت،
ه ایمـان  کـ د؛ چـرا دارمهم را  ینقش سبحانویژه در ارتباط با خداوند ر ایمان و باورها بگذارد. این تأثیر بهب
ات، احساسـات و  کـ انون ادراکـ عنوان  منزلۀه بهکار قلب است و قلب همان روح و نفس انسانی است ک

گیـرد، دوسـتی و   ز عواطـف انسـان اسـت، تصـمیم مـی     کاندیشد، مرند، میکمی كدره کاست عواطف 
 .)125، ص 7ج، 1374 ،(مطهـري اسـت  هاي انسـانی  صفات عالی و ویژگی ۀند و منشأ همکدشمنی می

بستگی بنده به خداوند، در ایجاد و تقویـت ایمـان نقـش    عاطفی است، با ایجاد دل يه محبت امرکاآنجاز
وجـود دارد،   آنهـا  ه نیروي جذب و انجذاب درکربایی ه به آهن و آهنکدارد. این ارتباط به حدي است 

امـا در میـان    ست،اشعور ه نیروي جذب و انجذاب در آنها طبیعی و بیکبا این تفاوت  ؛تشبیه شده است
 نـد که دل را به جهت آن نیرو به سوي خود جـذب مـی  کآگاهانه وجود دارد  يشعور، امرموجودات ذي

المحبـه میـل   « :رده اسـت کـ بیان  اصالح مازندرانیملّ). شبیه همین معنا را 359، ص 1، ج 1377(مصباح، 
ه بـا  کـ محبت میل قلب است به سوي چیزي  ؛)253، ص 1 ق، ج1421(مازندرانی، » القلب الی ما یالئمه

  :ت داردته ضرورکدر اینجا بیان چند ن آن مالیمت داشته باشد.
ه کـ مال وجود دارد کهاي فراوانی مانند میل به دانستن، علم و آگاهی، لذت و در وجود انسان میل .1

دیگـري در فطـرت   دهـد. میـل   هایی را انجام میها، فعالیتن میلایاساس برشخص ند و افطري گیهم
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  ۸۷ رابطة عاطفه با ايمان

انجـذاب و پیوسـتن    ها مانند دانستن تفاوت دارد و آن میل به جـذب و میل دیگره با کانسان وجود دارد 
سی عالقـه دارد و  که به چیز یا کیابد ی است. به تعبیر دیگر، هر فردي در درون خود میکوجودي و ادرا

ایـن  تـرین تجلـی   شاند. روشـن کد میمغناطیس قوي به سوي خو کگویی روان او را مانند یاین عالقه، 
در بـاالترین   عالقـه ). این 31- 23، ص 1380ه در مادر وجود دارد (مصباح، کمحبت فطري است عالقه، 

د. خداونـد  شـو ب پیشـتاز بـودن محبـت خداونـد مـی     موجه کوجود دارد  سبحاندر خداوند خود حد 
ه کـ درستی بهانسان،  يا؛ )6 :(انشقاق» هیربک کَدحا فَملَاق ینُ إِنَّک کاَدح إِلاها الْانسییأَ«فرماید: می سبحان

ت انسـان بـه سـوي    کـ . حرکرد ی، و او را مالقات خواهیدر تالش یسخته پروردگار خود بي تو به سو
  ؛صحیح باشد در مسیربودن  اختیاري عالوهه کخداوند زمانی ارزشمند است 

بـرد؛ ضـمن   د، فرد لذت بیشتري از رسیدن به آن مـی . هر قدر محبت نسبت به چیزي شدیدتر باش2
 ۀفلسـف بزرگـان  از دیـدگاه  مال لذت بستگی به مرتبۀ مطلوبیـت و ارزش وجـودي محبـوب دارد.    که کآن

 تـر ، و ادراك زیبـا قـوي  ترو هر قدر زیبایی شـدید یابد تحقق میوقتی زیبایی ادراك شود، لذت  ،اسالمی
رو چون خداوند زیباي مطلق اسـت و  ایناز .خواهد بود ترو قوي رتشدید نیزباشد، به همان اندازه لذت 
 ، ص1360متألهین، ال(صدر کند، بیشترین ابتهاج و سرور را دارداکمل درك می ذات خود را به نحو اتم و

امل و خالص شود، در این صورت، محبت انسـان بـه   که ایمان مؤمن کباالترین مرتبه زمانی است  .)152
چه محبت انسان به خداوند افزون گردد، ایمان بیش از محبت به غیر او خواهد بود، و هرخداوند سبحان 

  فرماید:گونه میارتباط میان محبت و ایمان را این تر خواهد شد. امام صادقاملکتر و نیز خالص
ه وأُمه وولْده وأَهله وماله ومنَ النَّاسِ ینَفْسه وأَبه منْ یکُونَ اللَّه أَحب إِلی یمانَ بِاللَّه حتَّیلَا یمحض رجلٌ الْإِ«

ـ یافته نیست، مگر آنامل و پاالیشکایمان فرد به خداوند  ؛)13، ص67ج، 1362(مجلسی، » کُلِّهِم ه خـدا  ک
تـر و  امـوالش و تمـامی مـردم محبـوب     ،اشدر نظر او از خودش، پدرش، مادرش، فرزندانش، خـانواده 

  شد.تر باداشتنیدوست
ضـابطه. دوسـتی و   بـی قاعـده و  یو بـ ی نه احساسـ ه برخاسته از ایمان باشد، ک. محبتی ارزشمند است 3

ن انسـان  بـاط که بـر  بیش نیست احساسی باشد، منطق ناساس و براز احساس برخیزد فقط که  ايدشمنی
درك، و  یبغض عقلـی ناشـی از نـوع   کشد؛ اما حب و د و او را به هر طرف که بخواهد میشوط میلمس

 انسان دیگري است که مورد عالقه واقع شده اسـت خود و یا از عالقه به سرنوشت  برخاستهدر حقیقت 
  .)261، ص 3ج، 1374 ،(مطهري

ه اساس دیـن را حـب و بغـض    کنقل شده است  ناروایات فراوانی با عبارات مختلف از معصوم
یحب علَـی الـدینِ ولَـم یـبغض علَـی الـدینِ        لَم منْ کُلُ«فرماید: می صادق امامراي نمونه اند. بدانسته

۸۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ینَ لَهامـام   .ه حب و بغضش بر اساس دین نباشـد، دیـن نـدارد   کهر  ؛)127، ص2ج، 1372لینی، ک( »فَلَاد
همـان  دیـن   ؛)238، ص66ج، 1362(مجلسـی،   »والْحب هو الدینُ هو الْحب الدینُ« اید:فرممینیز  باقر

؟ آیـا حـب و بغـض از ایمـان اسـت     ه کـ شد پرسیده  ز امام صادقا .محبت است و محبت همان دین
  حضرت فرمود:

ی قُلُـوبِکُم وکَـرَّه      :یۀاالهذه  تال (همان) ثم» بغضالو بحال الیمان إاال هل« فـ ینَـهزالْإِیمانَ و إِلَیکُم ببح
ون إِلَیکُمدالرَّاش مه کیانَ أُولئصالْع وقَ والْفُسآیا ایمان جز حـب و بغـض چیـز    «؛ ) 7:(حجرات» الْکُفْرَ و

ساخت و آن ی داشتنخداوند ایمان را در نزد شما دوست«گاه این آیه را تالوت فرمود: آن .»دیگري است؟
  .»یافتگانناخوشایندتان داشت ایشانند راه رای هاي شما بیاراست، و کفر و بدکرداري و نافرمانرا در دل

  ند:کمنزلۀ ستون دین معرفی میه آن را بهکدهندة اساس محبت در دین است نیز نشان الم امیرالمؤمنینک
»إِنَ ثُم لَامذَا الْإِسینُ هد ي اللَّهالَّذ فَاهأَصو هینلَی عع هطَنَعاصو هنَفْسل طَفَاهاص   ه مـائعد أَقَام و هخَلْق یرَهخ

ه آن را براي خـود برگزیـد،   کهمانا این اسالم، دین خداوندي است  ؛)198البالغه، خ (نهجب علَی محبته
هـایش را بـر   سـتون  و و با دیدة عنایت پروراند، و بهترین آفریدگان خود را مخصوص ابالغ آن قـرار داد 

  محبت خویش استوار ساخت.
 مبتنـی بـر  هـاي سـازندگی فـردي و اجتمـاعی انسـان      تـرین پایـه  ه اصـلی کـ دهد الم نشان میکین ا

ه از جـنس  کـ  اسـت ینه کسـ  ةه بیشتر متأثر از ایمان است، واژکاصطالح دیگري  داشتن خداست.دوست
ینه در مقابل خوف و خشیت قرار گرفته است. خداوند در قـرآن فرمـوده   کباشد. آرامش و سعواطف می

آنـان کـه ایمـان    ؛ )28 :(رعـد » بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنِ الْقُلُـوب  تَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذکْرِ اللَّه أَالالَّذینَ ءامنُواْ و« است:
در این آیـه اشـاره    ها تنها به یاد خدا آرام گیرد.هاشان به یاد خدا آرام یابد. آگاه باشید که دلآوردند و دل

اطمینـان،  از مقصـود  آرامـش دل.   وجـب م ،است و یـاد خداونـد   سبحانیاد خداي  ،ایمان ۀه الزمکشده 
 ،تـرس از آینـده  ماننـد  ؛ عـواملی  سـازد که بیشتر مـردم را نگـران مـی   ت آرامش در برابر عوامل مادي اس

د و سـتن یهاي خـویش نگـران ن  مسئولیتر افراد باایمان در براب. خودباختگی و یدنیاپرست ،مرگ ،هدفیبی
اما نگرانـی سـازنده کـه     ؛کننده استهاي ویراننگرانی ،نداردود جان وآن تنها چیزي که در ،ه دیگر تعبیرب

ـ   در، داردمیکارهاي مثبت زندگی وا در برابر خدا و خلق وه انسان را به انجام وظیف  ؛هسـت  انوجـود آن
جـز ایـن نیسـت    ؛ )2: (انفال» ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلُوبهمإِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ إِذَا « فرماید:خداوند می کهچنان

  .ترسان گردد] از عظمت یا عقوبت[هاشان دل ،اند که چون خدا یاد شودیکه مؤمنان کسان
تواند آرامـش و ژرفـاي آن   غلطان اقیانوس نمی ه امواج خروشان وک گونهگوید همانمی ویلیام جیمز

هـاي سـطحی و موقـت زنـدگی،     ه دگرگـونی کـ ریشان سازد، شایسته است را برهم زند و امنیت آن را پ
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ه انسان متدین واقعـی، تسـلیم   کبه خداوند ایمان دارد، بر هم نزند؛ چرا ه عمیقاًکآرامش درونی انسانی را 
ل ئمقابلـه بـا مسـا    ةنـد و همـواره آمـاد   کشود و تـوازن شخصـیت خـویش را حفـظ مـی     اضطراب نمی

 .)168تا، ص ، بی(جیمز آوردالً روزگار برایش پیش میه احتماکناخوشایندي است 
نـد و بـه   کهایشان آرامـش ایجـاد مـی   ه در دلک، این است دارده خداوند به مؤمنان کجمله الطافی از

ـ   هاي مؤمنـان بـی  ینه بر دلکنزول س فرستد.فرو می ینهکس انتعبیر قرآن، بر آن ه کـ  انحسـاب نیسـت. آن
نـد.  کشـان مـی  کمک نیـز نند، خـدا  کدستورات خدا عمل که به ند اهتصمیم گرفتو صادقانه ایمان آوردند، 

ـ    آرامـش دارنـد؛ نـه     انوقتی عوامل ظاهري اقتضاي اضطراب، نگرانی، تردید، دودلی و تـرس دارنـد، آن
  ).7، ص 1383(مصباح،  نندکه پایداري کاي؛ تصمیم قطعی دارند براي ایننه واهمه هست و ترسی

فطـرت آدمـی    پایۀري بر که ایده و فکی هنگامشده است.  دانستهرتبط با ایمان م در قرآن این حالت
ه کـ اسـت  نفع حقیقی اساس انجام دهد بر خواهدانسان میآنچه با در نظر داشتن اینکه نیز ، و مبتنی باشد

شـخص  خـاطر  بـه سـکونت و آرامـش    چنـین فعـالیتی  کـه  طبیعی است داشته باشد، نقش در سعادتش 
 چینـد کـه در هنگـام انجـام عمـل بـدون هـیچ       آن را طوري میاز اجراي برنامه،  پیشه کچراد؛ انجاممی

ینه را همـان  کسـ  ،انفـال  ةدوم از سـور  ۀنیز در ذیل آیـ  امام صادق اضطراب و تزلزلی آن را انجام دهد.
  ).15، ص2ج، 1372لینی، ک(» ینۀ هو الْایمانکاَلْس« :است ردهکایمان تفسیر 

این احسـاس را داشـته   وقتی تا  كودکه این رابطه چگونه است؟ کمطرح است  پرسشدر اینجا این 
زیـرا خـود را بـه     ؛نخواهد بـود  شه مادر در خانه حضور دارد، احساس تنهایی و ناامنی در وجودکباشد 

د. ایـن  وشنگرانی و اضطراب می فقدانداند و احساس وجود پناهگاه، سبب ملجأ و پناهگاهی وابسته می
هاي مـالی، اجتمـاعی و ماننـد    شود. پشتوانهترها نیز مشاهده میهاي بزرگمهم در رفتارها و احساسامر 

شـخص ثروتمنـد قـرار     کامل مالی یکه فردي مورد حمایت کهنگامیآن، براي افراد بسیار اهمیت دارد. 
مـین موضـوع در ارتبـاط بـا     ارهاي مالی بزرگ بزنـد. ه که دست به اقدام کدهد ت میئدارد، به خود جر

مطلوبی در شخص وجود نداشته باشد و در مقابل بـراي   . حال اگر احساسنیز مطرح استرفاه  و امنیت
  برد.سر میه ه در حالت نگرانی و اضطراب بکخود نوعی پناهگاه نبیند، طبیعی است 

به موجودي بـا قـدرت   ه خود را وابسته کس کهر ه کد وشمیته روشن کبا توجه به این مقدمه، این ن
در برابـر  که ، طبیعی است برگزیندپناهگاه خود منزلۀ نامتناهی و سراسر محبت و مهربانی بداند، و او را به

یم و مهربـان اسـت.   کـ ه خداوند عـالم، قـادر، ح  کچرا ؛نباشدنداشته حوادث روزگار نگرانی و اضطراب 
 نمونـه  رايد. بندهر صفات خداوند را نشان میه علم، مهربانی، قدرت و دیگکد نآیات فراوانی وجود دار

  :فرمایدخداوند می

۹۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ذلُّ منْ تَشاء بِیدك قُلِ اللَّهم مالک الْملْک تُؤْتی الْملْک منْ تَشاء وتَنْزِع الْملْک ممنْ تَشاء وتُعزُّ منْ تَشاء وتُ«
، به هر که ی]فرمانروایی [بگو: بار خدایا، اي خداوند پادشاه)؛ 26عمران: آل» (ء قَدیرٌکُلِّ شَیی الْخَیرُ إِنَّک عل

و ارجمنـدي  ی بزرگی هر که را خواه ی؛ستانیمبازی پادشاهی و از هر که خواهی دهیمی پادشاهی خواه
  ها همه به دست توست، که تو بر همه چیز توانایی.نیکیی. کنیخوار می ر که را خواههی و هدیم

  گيرينتيجه
 كنفـس نسـبت بـه آنچـه در     ۀناحیـ  اي ازه عبارت است از پذیرش ویژهکنیست، بل كادرا صرف ،ایمان

 گـردد ه بر آن مترتب است، تسـلیم مـی  کشده و آثاري كه قلب در برابر امور ادراکبدین معنا  ؛رده استک
ه کـ آنجـا زا .ه اسـت ه عقد قلبی یا تصدیق قلب تعریف شـد کو این همان تعریف برگزیده از ایمان است 

قرارگاه ایمان قلب است، با قلب ارتباط دارد و تا قلب بـه روي حقیقتـی گشـوده نشـود، ایمـان حاصـل       
و در ایـن زمینـه شـواهد و     یابـد رو ایمان بدون جریان عاطفی ماننـد حـب تحقـق نمـی    اینشود. ازنمی

تـوان بـه   ایمـان مـی   مـدن آ پدیـد در تبیین نقش عاطفه در  تر مورد توجه قرار گرفته است.مؤیدات پیش
ه نیاز انسان اعـم از مـادي و غیرمـادي    کگیرد . عاطفه به موضوعی تعلق می1 رد:کاشاره  یهایفرضپیش

یابـد؛  ند، نسبت به آن تعلـق مـی  که چه حقیقتی نیاز او را برآورده میک . اگر انسان بداند2؛ ندکرا برآورده 
تـوان  مـی ه کـ آنجـا . از4؛ حب و نسبت به نقص داراي بغض استمال داراي کذاته نسبت به . انسان فی3
اسـاس حـب ذات، بـه آن    بـر شـخص   ،ردکخداوند یافت و نسبت به آن شناخت پیدا  مال مطلق را درک

 آورد.ایمان می
حـب   منزلـۀ با عاطفه بـه  مدن،آ . ایمان پس از پدید1 ه:کتوان نتیجه گرفت مطالب، میاین با توجه به 

مشـخص ماننـد   ي داراي آثار ،. تعامل این دو2؛ متقابل دارد ۀرابط ،شدید نسبت به خداوند منديعالقه و
 ینه است.کخشیت و س
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  ۹۱ رابطة عاطفه با ايمان

  منابع
  ، بیروت، داراحیاء التراث العربی.اللغۀق، تهذیب 1402االزهري، احمد، 

 ، قم، ادب الحوزه.لسان العربق، 1405 محمدبن مکرم، منظور،ابن

 ده حوزه و دانشگاه.ک، قم، پژوهششناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزروان، 1386آذربایجانی، مسعود، 

 ، قم، اسراء.تفسیر موضوعی قرآن مجید، 1363جوادي آملی، عبداهللا، 

  ، ترجمۀ رضا فالحی و محسن حاجیلو، تهران، رشد.ها و کاربردمشاوره، نظریه، 1383جورج و کریستیانی، 
 ر.کقم، دارالف ، ترجمه مهدي قائنی،دین و روانتا، ، بیلیامی، وجیمز

، قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام     شناسی و مبانی معرفت دینیدرآمدي بر معرفت، 1384زاده، محمد، حسین
  ،خمینی

  ، قم، دلیل ما.ة، الحیا1388یمی، محمدرضا و دیگران، کح
  تهران، سروش.، نزاع میان دین و فلسفه، 1378سعادت، رضا، 

  ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.هاي مشاوره و روان درمانینظریه، 1383آبادي عبداهللا و ناصري غالمرضا، شفیع
هـاي  پـژوهش ، »هاي عاطفی و عقالنی ایمان وباور دینی از دیدگاه ویلیـام جیمـز  ششک«، 1387شهاب، محمدهادي، 

  .58- 41، ص38، ش المیکفلسفی 
  ، قم، دانشگاه قم.احساسات، عواطف و اراده در ایمان دینینقش تا، بی ،ـــــ

  ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.المیزان فی تفسیر القرآن، 1363طباطبائی، سیدمحمدحسین، 
  ،قم، اسالمی نی،یداحمد حسیق سی، تحقالمکعلم الی ف هریالذخ ق،1411 ،مرتضی الهدي، سیدشریفعلم

 ، تهران، فرهنگان.هاي بالینی و اجتماعیو عاطفه و جنبه شناخت، 1378اهللا، زاده، حبیبقاسم

  .البرز ، تهران،شهال ارژنگ و يریارمغان جزا، ترجمه داریپا یشادمان، 1377، چاردیر ،ارلسونک
 تاب.ک، قم، بوستان آیین مهرورزي، 1383اشفی، محمدرضا، ک

  .132- 118، ص16، ش حوزه و دانشگاه، »شناسی اجتماعیجایگاه مفهومی ایمان در روان«، 1377اویانی، محمد، ک
  ، تهران، اسوه.افیکاصول ، 1372محمدبن یعقوب،  لینی،ک

 ، مصحح صادق الریجانی آملی، تهران، الزهراء.سرمایۀ ایمان، 1362الهیجی، عبدالرزاق، 

 ، تهران، سازمان ملی جوانان.ف و هویت نوجوانان و جوانانعواط، 1380آبادي، حسین، لطف

  .میۀتب االسالکهران، دارالت، بحار االنوار، 1362مجلسی، محمدباقر، 
 .قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، معارف قرآن، 1377، تقیمصباح، محمد

 .خمینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام به سوي خودسازي، 1381 ،ـــــ

۹۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  ، تهران، سازمان تبلغات اسالمی.آموزش عقاید، 1384، ـــــ
  .، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینینیازهاي مدیریت اسالمیپیش، 1383، ـــــ

  ، قم، صدرا.مجموعه آثار، 1374مطهري، مرتضی، 
  .مت، تهران، سولوژيکمقدمات نورسای، 1378معظمی، داود، 

 االمام الصادق. سسۀ، قم، مؤالسنۀ تاب وکفر فی الکاالیمان و الق، جعفر، 1416سبحانی، 

هـاي  ، مشـهد، بنیـاد پـژوهش   لمـات قـرآن  کمعجم االحصایی اللفاظ القرآن، فرهنگ آمـاري  ، 1384روحانی، محمود، 
  اسالمی.

  ، تهران، مرتضوي.البحرینمجمع، 1362طریحی، فخرالدین بن محمد، 
  ،قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، دین در نگاهی نوین،1387ی، کلفضل و مهدي مشابوا ،ساجدي

 ، ص8ش ، مجلـه قبسـات  ار حقیقی، ک، ترجمۀ پونه بنا»شناسی دین در جوامع مسلمینروان«، 1377واتسن، پل، جی، 
52 -71  

  ، بیروت دار احیاء التراث العربی.  افیکشرح اصول ق، 1421مازندرانی، محمدصالح، 
  مت و فلسفه.ک، تهران، انجمن حاسرار اآلیات، 1360صدرالمتألهین،
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