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  چکیده

از منابع معتبر روایی شیعه و اهل سنت است که پیروان این دو مذهب در بسـیاري از  صحیح بخاري و  اصول کافی

آن ذکـر   دربـارۀ روایـاتی   ،هاي مهمی که در این دو کتـاب  ند. از آموزهکن استناد می آناصول و فروع دین اسالم به 

و  اصـول کـافی  بررسـی تطبیقـی    منظـور  بـه ، محبت است. نوشتار حاضر ابوابی به آن اختصاص داده شدهشده و 

  حب و مشتقات آن در این دو کتاب پرداخته است. محبت، به تحلیل محتواي واژۀ وضوعدر م صحیح بخاري

بـا مفـاهیم    اصـول کـافی  در دهد حـب   نشان می تحلیل محتواي روایاتشده از  ها و موضوعات استخراج واژه

هاي معنـایی   ارتباطی وثیق دارد و داراي الیه بیت  اهلکلیدي عقل، ایمان، دین، صفات خدا، اطاعت، تقوا، معرفت و 

 و حب مـذموم  نوعان و مؤمنان ها و هم و حب انسان بیت  اهلمعبود و عبد، حب رسول خدا و  ددي چون حبمتع

صحیح دارد. اما در اشاره  ،عجز و غوایت است دنیا که جهالت وافی به دوري از حب . و بیشتر حجم روایات کاست

پردازد که حـب میـان    میهاي معنایی حب  حب تنها با ایمان و بِر ارتباط دارد و بیشتر حجم روایات به الیه بخاري

  نشده است. بیت  اهلاي به حب  رهااما اش شود؛ شامل میها را  حب به رسول خدا و انسان عبد و معبود،

  .بخاري صحیحتطبیقی، حب، روایات، محتوا،   ، تحلیلکافی  اصول :ها هکلیدواژ
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  مقدمه. 1

امکـان تجزیـه و    ،یشناس زبانزبان و ۀ با توجه به رشد و پیشرفت نظریات جدید در حوز

یکی از ایـن   .است و دقیق ممکناساس متدهاي علمی بر  بیتهاي اهل  تحلیل آموزه

با چیـنش و در کنـار    آنست که در د و دقیق علمی، روش تحلیل محتواهاي کارآم روش

توان دیدگاهشان را  یک موضوع می دربارۀ بیتهم قرار دادن کلمات و جم�ت اهل 

توان با این روش از لحاظ کمی نیز بـه   در عین حال که می ؛آن موضوع بیان داشت دربارۀ

در  ،رسید. روش تحلیل محتوا چه از لحاظ کیفی و چـه از بعـد کمـی   نتایج قابل توجهی 

هـا و مبـانی نظـري و اعتقـاد      حدیثی حائز اهمیت است؛ زیرا این روش دیدگاه تحقیقات

دهد. از جمله مباحثی که بررسی تطبیقی آن بین  را در یک موضوع نشان می اهل بیت

خـوبی نشـان    هـاي فـریقین را بـه    اهتواند مهم باشد و دیدگ اهل سنت و شیعه میۀ دو فرق

اي مهم است که فیلسوفان ما سعادت و شـقاوت   اندازه محبت است. محبت به بحث ،دهد

  )345ص، ش1377سهروردي، (.کنند نفس را بر اساس محبت تفسیر می

و روایـات   اطهـار  ها و معـارفی اسـت کـه در کـ�م ائمـۀ      محبت از جمله آموزه

 بیـت و با توجه به حب الهی و حب اهل خورد  چشم میبا الفاظ متعدد به  ،پیامبر

دارد  این سؤال ذهن مخاطب را به خود مشغول مـی  ،که شیعیان سخت به آن اعتقاد دارند

آیا شیعه و اهـل سـنت    ؟که حب در منابع اهل سنت به چه مواردي اختصاص یافته است

هـاي ک�مـی و    با توجـه بـه تفـاوت    ؟ ودر موضوع محبت و حب دیدگاهی مشابه دارند

به هاي متفاوتی دارند؟  گیري نیز جهتروایات مربوط به حب ا آیعقیدتی این دو مذهب، 

اصـول  و  صـحیح بخـاري  همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تطبیقی روایـات  

است تا تفاوت و شباهت مفهوم محبـت و کـارایی ایـن واژه را در ایـن دو جـامع       کافی

تـر بـا تکیـه بـر روش تحلیـل       بنابراین براي رسیدن به نتایج دقیـق  ؛روایی به دست آورد

حب تمرکز یافته و سایر مترادفات محبت را به پژوهشی دیگـر موکـول    روي مادۀ محتوا،

 بـر  حـاکم  منطـق  بـه  کلـی  نگـاهی  بـا  که است آن مقاله این رویکرد حقیقت . دردکن می

 یـک  يبازسـاز  بـه  هـا،  آن يمحتوا تحلیل و معصومانروایات  از مانده باقی ۀمجموع

در رابطه با حب و محبـت و جایگـاه آن در    روایات  نگاه از يتصویرپرداز کامل و سامانۀ

اسـت و   »حب« بپردازد. از آن جهت که تحقیق روي واژۀ منابع روایی شیعه و اهل تسنن
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اي  مـتن عربـی روایـت ذکـر و ترجمـه     ابل فهم و ساده است، سعی شـده  ها نیز ق متن آن

    بهتر تبیین و تشریح شوند.احادیث، مفهومی نیز در کنار روایت گاهی بیان شود تا 

  تحقیق . پیشینۀ1ـ1

ـ  نامه بررسی کتب، مقا�ت و پایان محبـت نوشـته شـده اسـت نشـان      ۀ هایی که در زمین

 ،اند  اخ�قی و احساسی به آن نگاه کردهۀ اي از زاوی عرفان و عدهۀ دهد برخی از زاوی می

حب و مشـتقات آن در روایـات نشـده    ۀ اما با روش تحلیل محتوا هیچ پژوهشی بر واژ

این مقاله است در برخی مقـا�ت  است. روش تحلیل محتوا که روش بررسی حب در 

رهاوردهاي اسـتفاده از تحلیـل محتـواي    «اي با عنوان  مقاله .خوبی تشریح شده است به

یـل  کـارگیري روش تحل  مسئلۀ بـه  )،1396، شکرانی و همکاران»(کمی در فهم احادیث

 اند. پژوهش حاضر با تکیه بر این مقاله و دیگر کتبـی  دهمحتوا در فهم حدیث را بیان کر

اند به بررسی تطبیقـی حـب در دو منبـع روایـی      دهکه روش تحلیل محتوا را تشریح کر

حاضر بـا   مقالۀگفت: ها باید  در بیان تمایز اساسی این مقاله با سایر پژوهش پردازد. می

ها و اط�عاتی که در منابع از روش تحلیل محتوا ارائه شده است، عم�ً بـه   تکیه بر داده

پرداختـه  سنت   حب در متون روایی شیعه و اهل سازي روش تحلیل محتوا بر واژۀ پیاده

 حب و مصادیق آن را از نگاه روایات اهل تسنن و ۀمعنایی واژ تا مفهوم، کاربرد و دایرۀ

حب در متون شیعه و اهـل تسـنن    ۀمسئلد تا به نقاط اشتراك و افتراق ه بررسی کنشیع

  ي سابق انجام نگرفته است.ها یک از پژوهش کاري که در هیچدست یابد. 

  روش تحقیق . 2ـ2

نظـر   ،ویـژه علـوم اجتمـاعی و سیاسـی     علوم انسانی بهۀ هایی که در حوز یکی از روش

زیـرا نتـایج    ؛ست، روش تحلیل محتودهخود جلب کر اندیشمندان و پژوهشگران را به

  برخوردار است. فراوانیآمده در این روش از اعتبار  دست به

تفسیر و  منظور بهروش تحلیل محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی، اصولی و کمی «

عبارت است از قرار دادن اجزاي یـک   ،و تفکر بنیادي تحلیل محتوا .تحلیل محتوا است

هـا برحسـب واحـدهایی کـه انتخـاب       هـا و ماننـد آن   جم�ت، پارگرافکلمات، (متن

  )29، ص3ج ،1375 باردن،(»اند. دهشوند) در مقو�تی از پیش تعیین ش می

شـود کـه هریـک از عبـارات و جمـ�ت       در روش تحلیل محتوا جداولی تعیین می
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مـورد   واژگـان  تمرکـز و کلیـد   ۀو نقط ،گیري احادیث را از حیث موضوع اصلی، جهت

به همـین منظـور ابتـدا     ؛دهد تا بتوان از لحاظ کمی نیز به نتایجی رسید بررسی قرار می

 صـحیح  اصول کـافی از و  ،حب یا مشتقاتش به کار رفتهۀ ها واژ احادیثی که در آن همۀ

 ،تمرکـز احادیـث مشـخص    ۀها و نقط گیري استخراج و موضوع اصلی و جهت بخاري

لیل محتواي کیفی روي تح ،تحلیل تکیۀ آنگاه در مقاله از لحاظ کیفی تحلیل شده است.

توانـد   زیرا روش تحلیل محتوا با رویکـرد کمـی و بسامدشـماري واژگـان نمـی      ؛است

ی نیز گو باشد هرچند در اصل بحث به مواردي کم سؤا�ت اصلی بحث حاضر را پاسخ

  اشاره شده است.

 مشتقات آن در روایات کافی  حب و شناسی مفهوم. 2

ي شیعه بسـیار کـاربرد   ها حب از واژگان اساسی و کلیدي است که در روایات و آموزه

یکـی از   عنـوان  بـه  اصول کافیاساس دین یاد شده است.  عنوان بهداشته و گاهی از آن 

و مشـتقات آن اشـاره    واژۀ حـب دارد که بـه   زیادي برترین منابع روایی شیعه، روایات

و بایـد  استعمال شده  اصول کافیمرتبه در  118و مشتقات آن حدود  1حبۀ کلم .دارد

با چه واژگانی مـرتبط و داراي چـه    اصول کافیدر  واژۀ حبدر یک تحلیل محتوا دید 

  ي معنایی است.ها �یه

  ارتباط حب و عقل در بافت زبانی روایات. 1ـ2

که نظـر مخاطـب را بـه خـود     اي  اولین نکته، اصول کافیروایات حب در در استخراج 

عق�نی است و  کام�ً اي همسئلد این موضوع است که از نگاه روایات حب کن جلب می

زیرا منشأ  ؛اي احساسی دانست همسئلگیرد و نباید آن را تنها  در چارچوب عقل قرار می

   ـ    و  ض د ه        ْ ـ  ال ح ب   «در روایتی حب از جنود عقل دانسـته شـده اسـت:    و حب عقل است 

علماي ما محبـت را از شـئون عقـل عملـی      لذا )22، ص1ق، ج1407  کلینی،(».  ْ  ْ ال ب غ ض 

   )333، ص2، ج1381لی، جوادي آم(.دانند می

  ارتباط حب و قدرت خداوند در بافت زبانی روایات. 2ـ2

 :قدرت خداوند در وجود انسان استاي از  حب نشانه ،بیتهاي اهل  از منظر آموزه

ـ  ُ ْ     ـ َ     ن ف س ک ؟ ن ش وء ك  و ل م تک ن ، و ک ب ر ك          ی   ه  ف     ُ       ْ    ْ     َ  َاح ت ج ب  ع ن ک  م ن  أر اك  ق د ر ت   ف  ی َ     َل ک  و  ک ی و «  َ      ُـ ُ     ْ َ 

     َ  ُ     ِ َ     ـ   َـ       َـ     َ ـ   ُ  ـ     ـ ْ     ـ   ـ             ب ع د  ص غ ر ك ، و ق و ت ک  ب ع د  ض ع ف ک ، و ض ع ف ک  ب ع د  ق و ت ک ، و س ق م ک  ب ع د  ص ح ت ک ،                 
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ـ ِ     و ص ح ت ک  ب ع د  س ق م ک ، و رض اك  ب ع د  غ ض ب ک ، و    َ َ        َ       ْ        َ       غ ض ب  ـ  ِ َـ       ْ َـ    ـ     ر ض اك ، و ح ز ن ک  ب ع د             ـ  ک  ب ع د    َ َ

کلینـی،  (»  ْ َـ    ـ    ـ    ب غ ض ک  ب ع د  ح ب ک        َ َ  ْ         َ َ     ـ      ـ    ـ  ْ   ـ        ف ر ح ک ، وف ر ح ک  ب ع د  ح ز ن ک ، و ح ب ک  ب ع د  ب غ ض ک ، و        

را در وجـود    قـدرتش   که  آن  است  دهیگرد  از تو پنهان  بر تو! چگونه  يوا؛ )75، ص1ق، ج1407

از   را پــس  تا ی، و بزرگــ ينبــود  کــه از آن  را پــس  خلقتــت؟!  اســت  داده  تــو نشــان  بــه  خــودت

از   را پــس  ، و مرضــتتــت     از قو   را پــس  ، و ضــعفت ضــعفتاز   را پــس            ، و قو تــت تا یکــوچک

  نی، و خشـمگ  شـدنت   نیاز خشمگ  را پس  تتی، و رضا از مرضت  را پس  تا ی، و س�مت تا یس�مت

از   را پــس  تا ی، و خوشــحال ت یاز خوشــحال  را پــس  ، و انــدوهت تتیاز رضــا  را پــس  شــدنت

  . از محبتت  را پس  ، و عداوتت از عداوتت  را پس  تت، و محب اندوهت

  حب در بافت زبانی روایات ایمان وارتباط دین، . 3ـ2

نُ إِلَّا الْحب یهلِ الدو: «حب دانسته شده است ،در اهمیت حب همین بس که تمام دین

بِعونى فَـاتَّ  اهللاقَالَ إِنْ کُنْتُم تُحبـونَ  بِکُم ونَه فى قُلُویزمانَ ویکُم الْإِیبب إِلَتَعالَى ح اهللاقَالَ 

  )45 ، ص1، جهمان(.»هِمیجرَ إِلَها حبونَ منْیقَالَ و اهللاحبِبکُم ی

تواند باشد. موضـوع اصـلی ایـن     از نگاه این روایت دین چیزي به غیر از حب نمی

روایت به این حب است. ۀ روي واژگیري و نقطۀ تمرکز آن  دین است که جهتروایت 

یمـان را بـراي انسـان محبـوب و     داند کـه خداونـد ا   دین را چیزي جز حب نمی سبب

انـد:   داشتنی قرار داده است؛ بنابراین در روایاتی دیگر ایمان را همان حب دانسته دوست

  مانُ إِلَّـا الْحـب  یالْإِ هلِمانِ هو فَقَالَ وینَ الْإِمضِ أَالْبغْو  عنِ الْحبِ اهللا ت أَبا عبدسأَلْ«

وغْضالبته مراد از حب به معناي ایمان حبی است که براي خدا باشد:  »الْب»ثَـقُ  ونْ أَولَک

ـ أَول یوتَوال اهللا یوالْبغْض ف اهللا یف  مانِ الْحبیعرَى الْإِ  ».اهللامـنْ أَعـداء    يالتَّبـرِّ و اهللااء ی

   )126 ، ص2، جهمان(

محبـت   اشت ایمان نقش مهمی در تبیین واژۀتوان بیان د با توجه به این روایات می

کند؛ زیرا همنشینی ایمان با حب در بافت زبانی روایـات و آیـات قـرآن نشـان      ایفا می

توانند به شناخت کاملی از صفات الهـی برسـند    در درجات برتر می دهد تنها مؤمنان می

  و در نتیجه محبت خداي را به همراه داشته باشند.

محبـت، ایمـان و عقـل در روایـات      اي که واژۀ همنشینی و رابطه بنابراین بر اساس

شـود و   توان گفت: ایمان انسان مؤمن با آگاهی از حقایق دین تقویت می فوق دارند می
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خـود سـبب ایجـاد حبـی شـدیدتر       ،معرفت و عق�نیت اسـت  چنین ایمانی که بر پایۀ

   )114صم، 2009رمضان البواطی، (.شود می

  گیري حب در بافت زبانی روایات . جهت4ـ2

جهتـی   ،دین و اصل ایمان دانسـته شـده اسـت    همۀ ،هاي دینی شیعه حب که در آموزه

انسان را به سـعادت و خوشـبختی    ،براي آن تعیین شده که اگر در آن جهت واقع شود

ء انْ اَنـْتُم  اَ� اُخْبِرُکُم بِشَى«باشد:  داشته رساند. جهت حب در انسان باید جهتی الهی می

لصـوم  بلـى، قـالَ: اَ   ا:الْمغْرِبِ؟ قالومشْرِقُ منَ طانُ منْـکُم کَما تَباعد الْیفَعلْتُموه تَباعد الشَّ

  )158 ، ص4ق، ج1407کلینی، (». اهللالْحب فى صدقَإلُ تَـکْسرُ ظَهرَه والسود وجهه وی

اگر حب در جهت رضایت الهی قرار گیرد، شیطان را از انسان  ،از نگاه روایت فوق

زند. زمانی که حب در جهـت رضـایت    دور ساخته و سعادت ابدي را براي او رقم می

الهی است نیات و اعمال و همه حرکات انسان هماهنگ با رضایت الهی است که ایـن  

ه نشـدن  داز بـرآور  موسـی حضـرت  رساند. در روایتی  ه انسان را به قرب میمسئل

نماید در شگفت اسـت و   حاجت انسانی که به سجده رفته و در برابر خداوند زاري می

ساختم. در پاسـخ خداونـد    برآورده می اگر حاجت او به دست من بود حتماًفرماید:  می

 جهت حب من قرار نگیـرد ولـو از سـجدۀ   فرماید: تا زمانی که محبت و حب او در  می

ـ لَو کَانَت حاجتُک بِ «پاسخ او را نخواهم داد:  ،طو�نی گردنش قطع گردد ـ  يدی تُها یلَقَضَ

تَحـوّلَ  ی  حتَّـى   نْقَطع عنُقُه ما قَبِلْتُـه ی  حتَّى  ا موسى لَو سجدیه یإِلَ  وجلَّعزَّ  اهللالَک فَأَوحى 

ّبا أُحإِلَى م ّا أَکْرَهم135، ص8ج ، همان(.« ع(  

رسـاند و او را محبـوب الهـی     از نگاه این روایت چیزي که انسان را به سعادت می

حب  بیتبغض به خاطر اوست. در فرهنگ اهل دهد حب به خاطر خدا و  قرار می

، 8ج ، همـان (».الْحـب أَفْضَـلُ مـنَ الْخَـوف    «انسان بـا خداسـت:   ۀ اساس و محور رابط

  )135ص

هـاي روایـی اسـاس     داند نه خوف. از نگاه آمـوزه  اساس رابطه را حب می ،روایت 

را  ها دارد که باید آني معنایی متعددي ها اما این محبت �یه ؛محبت است پایۀهستی بر 

معنایی را در هستی می توان براي محبت  ۀدر نظر داشت. از نگاه روایات شیعی سه �ی

  در نظر داشت.
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  معنایی اول: حب بین خدا و انسان ۀ. الی1ـ4ـ2

داند که در آفرینش به انسان مـؤمن عطـا کـرده اسـت:      فی میخداوند محبت را از لطای

»فَالْحب  نَإلُ یطنؤْمیالْملَ اهللاأَلْقَى  ینَ الَّتیعى طالنَّوو تَهبحا مرِیهینَإلُ الْکَافـنْ   ینَ الَّذا عنَ نَـأَو

   )45 ، ص2، جهمان(»رٍیکُلِّ خَ

و آنچه سبب  ، خداوند متعال است.پس آغازگر محبت بین عبد و معبود در آفرینش

ـ إنَّ اهللاَ جم«شود معرفت به کمال و زیبـایی اوسـت:    محبت خداوند در دل آدمی می لٌ ی

  )438، ص6ج همان،(».حب الجمالیو

تمرکز حب الهی در دل انسان معرفت و شناخت است. به همین علت هـم   پس نقطۀ

به تمامی معارف دینـی   ،بزرگان ما معتقدند محب خداوند کسی است که از جهت علمی

هی ایمـان داشـته و از جهـت عملـی     و اصول اعتقادي با براهین روشن قدسی و مبادي ال

او متجلـی گشـته و در تمـام اجـزاي      که صـفتی از صـفات خداونـد بـر    اي باشد  گونه به

 ،1383، يرازیشـ  نیصـدرالد (.وجودش ساري شده و قوا و مشاعرش تابع او شده باشـد 

   )232، ص1ج

 ؛وقتی انسانی محـب خداونـد شـد    ،شود عبد و معبود به این خ�صه نمی ۀرابطاما 

محبوب خدا نیز خواهد بود و محبوب خدا کسی اسـت کـه علـم و عمـل در او      قطعاً

اطاعت، معرفت و تقواي الهـی   پس )158، ص7ج ،1361 ،همو(.شیء واحد شده باشد

ـ مهم علَجلَّ و أَکْـرَ عزَّو اهللاأَحب الْعباد إِلَى «د: کن است که فرد را محبوب خداوند می ه ی

و مأَتْقَاههتبِطَاع ملُهم124، ص2ج ق، 1407کلینی، (».أَع(   

کسی است که اطاعت و تقواي الهی داشـته   ترین انسان محبوب ،هاي شیعه در آموزه

 ۀدکنندیتشـد  و العمل عکس و عمل صورت به را اطاعت و محبت قرآن کریم نیز باشد.

 است نهاده ها انسانۀ هم وجود در خداوند که الهى محبت با روند نیا. داند مى گریکدی

  )7: حجرات.»(نَه فى قُلُوبِکُمیمانَ وزیکُم الْإیحبب إِلَ اهللاولکنَّ « :شود مى شروع

محبت خداوند به انسان را به ثـواب دادن، مـدح کـردن و تجلیـل      متکلمان معمو�ً

، 3ج تـا،  طوسی، بـی  ؛17، ص7ج ،ق1420رازي، (اند دهکرها از طرف خداوند تفسیر  آن

محبت خدا به انسان به همان معناي حقیقی  است: اما م�صدرا معتقد )4913، م557ص

  )156ص، 1354، يرازیش نیصدرالد(.محبت یعنی ابتهاج به شیء موافق است
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بـه عبـارتی    .ده اسـت نت نهاده و حب را به انسان عطا کرخداوند متعال بر انسان م

 هاي معنایی اما این محبت �یه )328ص ،تا عطار، بی(حب از موهبت و فضل حق است

که مصداق برتر آن از نگـاه روایـات    استمحبت بین عبد و معبود  اول آن �یۀدارد که 

 بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده اسـت:       امـام بـاقر   است که در مناظرۀ امام علی

»ینَّ الرّای�عط ً�یإلَ غَدا رج بو اهللاح سولَهیَ ور هبکَرّارا غ اهللاح سولُهی، � رَ فَرّارٍیُور رجِع

  )351ص،  8ج ق،1407، کلینی(».هیدیُ على  اهللافتَح یحتّى 

    و اهل بیتانسان حب  معنایی دوم: . الیۀ1ـ4ـ2

ومـنْ عـرَف   «: است که در جهت حب الهی اسـت  بیتل حب اه، محبت دوم �یۀ

قَّنَا ونَا فَقَحبأَح بأَح اهللاد و كارالَىتَب128، ص8ج ، همان(» .تَع(   

با حب اهللا همنشین شـده اسـت. ایـن همنشـینی در      بیت  در روایت، حب اهل

 امـا نکتـۀ   ،در راستاي محبت خداسـت  بیت  اهلدهد محبت  بافت روایت نشان می

و ایـن  دگار مقدم کـرده  ررا بر حب پرو بیت  اهلحب  ،مهم این جاست که روایت

 بیـت   از اهـل بدان معناست که براي پرورش محبت پروردگار در وجود عبد بایـد  

برتـرین راهنمـا   تواننـد   ند و میا مظهر اسماء اهللا بر زمین بیتپیروي کرد؛ زیرا اهل 

  براي آدمی باشند.

همـان حـب خداونـد اسـت کـه بـه        بیتاهل حب و معرفت  ،تااز نگاه روای

عزّ ذکـره مـنّ علینـا بـان عرّفنـا       اهللانّ «شیعیان و پیروان راستین اختصاص یافته است: 

 بالرسالإل، ثم اختصنا بحـبکم اهـل البیـت    ده، ثم منّ علینا بان اقررنا بمحمتوحید

  )129، ص8ج ، همان(».نتبرّا من عدوکمنتولّاکم و

خداوند متعال حب من و اهل بیتم را در قلب م�ئک  :فرمایند نیز می رسول خدا

ها قرار داده است و در زمین نیز شیعیان ما این حب در قلبشان تا روز قیامت  در آسمان

ـ  یتیأَهلُ بأَما أَنْصاره فَأَنَا و «به ودیعه سپرده شده است:  ش یو  ـلَ بوا أَهبتُنَا فَـأَحـ یع یت  و

رِیشا أُسلَم فَإِنَّه مهارأَنْص و متَهنْ یبِ يعالد اءمیإِلَى السنبیا فَنَس رَئبیج  اءـملِ السأَهلُ ع ل

 عدتَواهللاس بیح  بح و  لِ بیأَهیت ش یوف هِمتیع دو مهنْدع وکَإلِ فَهلَائـإلٌ إِلَـى   یقُلُوبِ الْمع

عزَّ و جـلَّ   اهللاإِلَى أَهلِ الْأَرضِ فَاستَودع  یإِلَى أَهلِ الْأَرضِ فَنَسبن یامإلِ ثُم هبطَ بِیومِ الْقی

بیح  بح و  لِ بیأَهیت ش یوف هِمتیع نؤْمیقُلُوبِ م أُمیت تنُو أُمؤْمی یفَمدفَظُونَ وـ یح تیع 
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یف لِ بیأَهیإِلَى  یتمِ الْقإلِیو46، ص2ج ، همان(».ام(   

مـؤمن اسـت کـه عبـد حقیقـی و برگزیـدۀ        از آن جهت محبوب قلب معصوم

در ذات خـود،   رسد. اهـل بیـت   او به خلق می واسطۀ خداوند است و فیض الهی به

نمایانند و ارائـه   تنها راه حق را می طریق به سوي او هستند. آنان نهو موضوعیت ندارند 

رسانند  ی مییگیرند و به منزل و مقصود نها کنند بلکه دست مشتاقان را نیز می طریق می

ان کُنـتُم تُحبـونَ اهللاَ   « :بخشند. در قرآن کریم آمده است و ایصال به مطلوب را تحقق می

  )31 آل عمران:(».هللافَاتَبِعونی یحبِبکُم ا

 َ  ِ ْ      َ  ِ أ س اس  ال إ س ل ام  «دانسته شده است:  بیتحب اهل  ،در روایتی دیگر اساس اس�م

ز این موضوع سخن روایتی دیگر فراتر ا )46، ص2ج ق، 1407کلینی، (». ت ی  ْ   َ  َ   َ  ح ب ن ا أ ه ل  ال ب 

، 1ج ، همـان (».کُفْرٌبغْضُنَا مانٌ ویحبنَا إِ«را ایمان دانسته است:  بیتگفته و حب اهل 

زیاد بن اسود یکـی از اصـحاب امـام     .دشو ایمانی که سبب نجات انسان می؛ )188ص

ن خود احساس وحشـت نمـوده و بـه    گویی دوستانه با امام از گناهاو در گفت باقر

د من در برخی مواقع از گناهانم وحشت نموده ولی با یـاد حـب   کن عرض می حضرت

نجات  را مایۀ بیتاین سخن او را تأیید و حب اهل  شما امید نجات دارم. امام

اد إِنِّى أُلم بِالذُّنُوبِ حتَّى إِذَا ظَنَنْـت أَنِّـى   یقَالَ لَه عنْد ذَلک زِو«دانند:  و آرامش انسان می

بح ذَکَرْت لَکْته قَداةَ والنَّج توفَرَج و کُمنِّى فَقَالَ أَبلَّى عفَرٍتَجعج ولِ الدنُ إِلَّـا  یه

 اهللاقَـالَ إِنْ کُنْـتُم تُحبـونَ    نَه فـى قُلُـوبِکُم و  یمانَ وزیکُم الْإِیبب إِلَتَعالَى ح اهللالْحب قَالَ 

ـ فَقَالَ  یهِم إِنَّ رجلًا أَتَى النَّبِیجرَ إِلَها حبونَ منْیقَالَ و اهللاحبِبکُم یبِعونى فَاتَّ  اهللاا رسـولَ  ی

أَنْـت مـع مـنْ     اهللالَا أَصوم فَقَالَ لَه رسـولُ  نَ وینَ ولَا أُصلِّى وأُحب الصوامیأُحب الْمصلِّ

غُونَ وا تَبقَالَ مو تبا اکْتَسم لَکو تببا تُرِأَحنَ یمإلٌ مکَانَ فَزْع ا لَوا إِنَّهونَ أَمد فَزِع اءمالس

  )426، ص1ج ، همان(».نَایفَزِعتُم إِلَنَا ویقَومٍ إِلَى مأْمنهِم وفَزِعنَا إِلَى نَبِ کُلُّ

زیـرا   ؛اي ظریف توجه دارد و آن محشور شدن انسان با محبوبش است روایت به نکته

حب بـه کـار   ۀ واژگذارد. از میان مواردي که  به هر حال محبوب اثر خود را در انسان می

که درصد بـا�یی  اختصاص یافته  بیتاژه به حب اهل حدود بیست مرتبه این و رفته،

آمـده اسـت:    صـریحاً  بیتیات نام برخی از اشخاص عاشق اهل است. در برخی روا

» ی یزَلِ الْکَلْبِیفَلَمبِ اهللانُ یدبِح  ذَا الْبیآلِ هاتتَّى مح 374، ص1ج ، همان(».ت(  



 1398پاییز و زمستان م، ودو ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   396

که حتـی اسـاس اسـ�م و ایمـان      بیتحب اهل با توجه به این میزان توجه به 

اي را به خود مشغول کنـد کـه ایـن     دانسته شده است شاید این سؤال ذهن هر خواننده

قلبی و دوستی کـافی اسـت یـا ایـن حـب      ۀ یا تنها همان رابطآحب به چه معناست و 

  همراه با عمل و لوازمی باید باشد؟

دهد که اساس حب اهل  ه را نشان میمسئلبا جابر به خوبی این  باقرسخن امام 

یکْتَفـی  قَالَ لی یـا جـابِرُ أَ   عنْ جابِرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ«بر تقوا و طاعت است:  بیت

تیلَ الْبنَا أَهبقُولَ بِحأَنْ ی علَ التَّشَینِ انْتَحم تُنَا اهللافَویعا شنِ اتَّقَی  ماهللاإِلَّا م و ـهأَطَاع.« 

  )2، ص2ج ، همان(

بسیار تند و صریح بر این نکته تأکید دارند که بدون تقواي الهی و اطاعـت   امام

 فاصـلۀ  ویـژه تقـواي درون،   یابد. تقوا به معنا و مفهومی نمی خداوند حب اهل بیت

 جانـب  بـه  عشـق  نموده و هاي دروغین و دنیوي و مادي دور انسان را از اغیار و حب

ن مـا بـر ایـن    ابزرگـ  د.قرب الهی فـراهم شـو  ۀ زمین تا یاري رسانده را محب محبوب،

اي میان معرفت و اطاعت است. محبت از سویی معلول معرفـت   محبت واسطه ،ندباور

آیـد چنـان کـه     معرفت به دست نمیبدون  ،از طرفی علت طاعت؛ زیرا محبت و .است

 )42، ص14، ج1381جوادي آملی، (.دشو نمیاطاعت بدون محبت حاصل 

و�یتشـان دانسـته شـده     و معرفت ، حب اهل بیت»حسنه«یی دیگر ها در آموزه

را نشـان   بیت گونه روایات نیز همراهی و معیت معرفت و محبت اهل است که این

ـ إلِ وحبنَا أَهلَ الْبینَإلُ معرِفَإلُ الْولَاالْحس«دهند:  می ـ ت وی لَا یالسالْو ـ ئَإلُ إِنْکَـار بغْضُـنَا أَهـلَ   إلِ وی

یالْب128، ص2ج ق، 1407کلینی، (».ت(  

 حب پس از معرفت قرار گرفته است به همین سبب هم یکـی ۀ واژ ،در این روایت

 ذکریـه ۀ رسـال  در همـدانی  علی سیدمیر اند.  گفته معرفت را محبت تحصیل هاي راه از

 از حقیقـی  محبت و شود ظاهر صمدیت حضرت داروخانه از محبت ریاقت«: گوید می

ـ  مگـر  نگشاید کمال معرفت ریاض ابواب و کند تولد کامل معرفت  و صـافی  فکـر ه ب

  )30ص، 1364، ریاض(.»دنیاوي شواغل از پاك دل مگر نیاید فکر صفاي

 لَکنَّ اهللاَ یضَـاعف و«د: اند حسنات انسان را چند برابر کنتو از سویی همین حب می

   )197، ص4ج ق، 1407کلینی، (».لَهم الحسنات بحبنا
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ها با امام اتصال معنـوي و روحـی برقـرار     اي است که دل گونه به بیتحب اهل 

لَأُحبک فَأَطْرَقَ ثُم رفَـع   اهللاو یإِنِّ«توان در این روایت زیبا دید:  ه را میمسئلد. این کن می

 قْتدفَقَالَ ص هأْسیرف ا لَکمع کلْ قَلْبا بِشْرٍ سـ  یقَلْبِ یا أَب نلَمأَع فَقَد کبنْ حـ  یم  یقَلْبِ

ا لمیع یف 679، ص2ج ، همان(». قَلْبِک(   

قلـب مـن شـهادت    « :فرماینـد  بن یسع می در عبارتی زیبا به مسعدة امام صادق

دانـی و   دوست داري و تو هم اگر به قلب خـود رجـوع نمـایی مـی     که تو مرا دهد می

یـا عـدم    . و در روایتی دیگر معیـار مشـارکت  »ی فهمید که ما تو را دوست داریمخواه

ان «ه اسـت:  ددانسـته شـ   بیـت مشارکت شیطان در نطفۀ انسانی حب و بغض اهل 

عـرف  یء یشـ  يفبأنزل الرجل قلت: ینزل کما یالرجل و قعدیقعد کما یء فیجیطان یالش

  )506، ص5ج ، همان(».: بحبنا وبغضناذلک؟ قال

تـرین حـب و اسـاس اسـ�م و ایمـان       بزرگ ه که حب اهل بیتمسئلالبته این 

 نباید مانع وحدت و ارتباط اهل سنت با شیعیان و معتقدان به حب اهل بیت ،است

خـود را بـا اهـل    شود. در روایات بر این موضوع تأکید شده که شما ارتباطات انسـانی  

وجـود دارد و آنـان از ایـن     هرچند در قلب شما حب اهل بیت ؛سنت داشته باشید

السّرِّ لَم  یف وفَاطمإلَ ینْفَعکُم حبّ علی خَالطُوا النَّاس فَإِنَّه إِنْ لَم«حب عاري هستند: 

   )139، ص8ج ، همان(».إلیالْعلَان ینْفَعکُم فی

  معنایی سوم: حب انسان و انسان . الیۀ3ـ4ـ2

هـاي   در �یـه  که حبشان همان حـب الهـی اسـت،    ا و اهل بیتدپس از حب به خ

ها و هم  در حب به انسانهاست.  دارد که حب به انسان د�یه سومی وجو معنایی حب،

خواهـد   از شیعیان می در روایاتشود.  هایی در روایات شیعه دیده می نوعان نیز اولویت

ها را مورد تفقد و محبت خـود   حب داشته و آنهستند سکین به مسلمانانی که منسبت 

ـ   م وعلَیکُم بِحب الْمساکینِ الْمسلمینَ، فَإِنَّه منْ حقَّرَه«قرار دهند:  د زلَّ تَکَبـرَ علَـیهِم فَقَ

أَمرَنـی ربـی بِحـب :    اهللاقَـد قَـالَ أَبونَـا رسـولُ     لَه حاقرٌ ماقـت. و  اهللا، واهللاعنْ دینِ 

منْهینَ مملسینِ، الْماکس43، ص8ج ، همان(».الْم(   

هـا را دوسـت    م مسلمانان مسکین است که دیگران آنسلَّحق م ،هاي شیعه در آموزه

 اهللاعلَموا أَنَّ منْ حقَّرَ أَحداً منَ الْمسلمینَ أَلْقَى و«ها مهر و محبت بورزند:  داشته و به آن
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و نْهم قْتالْم هلَیقَرَةَ،عحالْم و ،النَّاس قُتَهمتَّى یقْتاً. فَاتَّقُوا  اهللاحم أَشَد اهللالَه    کُمانـی إِخْـوف

بِحبهِم، فَمنْ لَم  أَمرَ رسولَه اهللاإِنَّ م حقّاً أَنْ تُحبوهم. فَالْمسلمینَ الْمساکینِ، فَإِنَّ لَهم علَیکُ

ورسولَه ومات علَى ذَلـک   اهللامنْ عصى ورسولَه، و اهللاحبه فَقَد عصى بِ اهللایحب منْ أَمرَ 

و اتنَ الْغَاوِینَمم و44، ص8ج ، همان(».ه(   

یـا عیسـی! تَـزَینْ بالـدینِ     «نیز داده شده است:  به عیسی مسیح دستور قب�ًاین 

   )506، ص5ج ، همان(».حب المساکینِو

این است که این حب باید براي  ،آنچه در رعایت حب به مسکین باید رعایت شود

  علَـى حبـه   اهللالَو أَنَّ رجلًا أَحب رجلًا للَّه لَأَثَابـه  «اي دیگر:  خداوند متعال باشد نه انگیزه

   )25، ص7ج ، همان(».منْ أَهلِ النَّار اهللاعلْمِ  یإِنْ کَانَ الْمحبوب فاه ویإِ

هاي مـادي   اما اگر انگیزه ؛تنها در این صورت است که این حب داراي پاداش است

ـ «اي نخواهـد داشـت:    باشد نتیجـه  و دنیوي در پس این حب ـ   کُـونُ حـب  ید قَ اهللا یف 

و هولسروبح  نْ یفیالدا کَانَ فاهللا یا فَم وولسلَى رع هابفَثَو اهللاه وا کَانَ فنْ یمیا فَلَیالد س

  )130، ص2ج ، همان(».ء یبِشَ

ـ  ،ها و معارف شیعه در آموزه حب اهل بیتبته لا را رقـم   از حـب  دیگـري  ۀ�ی

است. هـر انسـان عاشـق     ن به اهل بیتکه آن حب میان دوستداران و مؤمنا زند می

اختصـاص   بیـت نیز به مؤمنـان و دوسـتداران اهـل    بش پرتویی از ح بیتاهل 

حب األبرار لألبرار ثـواب   «که در روایت به این موضوع اشاره شده است:  چنان ؛یابد می

  )644، ص2ج ، همان(».لألبرار فضیلإل لألبرار حب الفجارلألبرار، و

این حـب بـین مؤمنـان بـه      ارائه شده، اصول کافیجالب است در گزارشاتی که در 

ـ لَّم عقیلٌ فَقَالَ یا أَبـا ثم تَکَ«: خوبی در ک�مشان مشهود است ت تَعلَـم أَنَّـا نُحبـک    ذَر أَنْ

نَاوبتُح أَنَّک لَمنُ نَعدر این روایت عقیل هنگام تبعیـد ابـوذر    )212، ص8ج ، همان(».نَح

  نماید. به این موضوع اشاره می

منْ زار أَخَاه فی بیته قَـالَ  «دهد  این حب خود را در دیدار و زیارت مؤمنان نشان می

 ».لَـک الْجنَّـإلَ بِحبـک إِیـاه    قَـد أَوجبـت   عزَّوجلَّ لَه أَنْت ضَیفی وزائرِي علَی قرَاك و اهللا

   )215، ص2ج ق، 1407کلینی، (

یـا  « در دیدار برادر مؤمن خوردن طعام از سفره میزبان نشان حـب و ع�قـه اسـت:   
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   )279، ص6ج ، همان(».عیسی إنه یقال اعتبر حب الرجل بأکله من طعام أخیه

 :فرمایـد  خداوند متعال میاي از حب و دوستی است که  دعا براي برادر مؤمن نشانه

به خاطر دوستی مؤمنی که براي او دعا کردي آنچه را براي او خواستی به تو هـم عطـا   

ت ما سأَلْت بِحبک یقَد أُعطسأَلْت ولَک مـِثْلَا ما ـزُ الْجـَبار ویالْعـَزِ اهللاـَقـُولُ ی و«کنم:  می

   )544، ص2ج ، همان(».اهیإِ

تـرین اعمـال    دن مؤمن از دوسـت داشـتنی  شادمان کر رسول گرامی اس�م از نگاه

، 3ج ، همـان (».إِدخَـالُ السـرُورِ علَـى الْمـؤْمنینَ     عزَّوجـلَّ  اهللاب الْأَعمالِ إِلَى إِنَّ أَح « است:

  )272ص

ها را ویژگـی خلقـت قلـب انسـانی      شاید بتوان علت حب به دیگر مؤمنان و انسان

است که نیکان را دوست  اي گونه خلقت قلب به .که در روایتی اشاره شده استدانست 

جبِلَت القُلوب علی حب من أحسنَ إلَیها، وبغـضِ مـن   « ورزد: دارد و به بدان بغض می

  )159، ص8ج ، همان(».أساء إلَیها

  معنایی چهارم: حب مذموم . الیۀ4ـ4ـ2

در فرهنـگ و معـارف شـیعه دارد، نـوعی از حـب      با تمام ارزش و بار مثبتی که حـب  

گناهان است و بیشتر حجم روایـات   ند و سرچشمۀوجود دارد که بسیار مذموم و ناپس

در عنوان و تعبیر کلـی،   اصول کافی به این نوع از حب اختصاص یافته است. این حب

 اعلـم ان کـل  «مفاسد و خطاها دانسته شده اسـت:  ۀ همۀ است که منشأ و ریشحب دنی

   )136، ص2ج ، همان(».فتنإل بدؤها حب الدنیا

ـ «فرمایند:  می یا در روایتی دیگر امام ، 2ج ، همـان (»إل.حب الدنیا رأس کل خطیئ

  )318ص

ـ إلُ ابنِ آدم حیمعص یهالْحسد و«ت گرفته است: البته این حب خود از حسد نشئ ثُ ی

 بفَتَشَع فَقَتَلَه أَخَاه دسح کنْ ذَلمبح  بحو اءنْ  النِّسیالدبحا و  إلِ والرِّئَاسحـإلِ    بالرَّاح

بحو  بحالْکَلَامِ و  و لُوـ  الْع ـنَّ فنَ کُلُّهعتَمالٍ فَاجصخ عبرْنَ سةِ فَصـبِ  یالثَّرْوح   ا ینْالـد

ا بلَاغٌ یاءانِ دنْیدنْا یالدنْئَإلٍ ویا رأْس کُلِّ خَطینْالد  ذَلک حبالْعلَماء بعد معرِفَإلِ اء ویفَقَالَ الْأَنْبِ

نْوونَإلٌیدلْع132، ص2ج  همان،(».ا م(  

 :انـد  ها هستند که سبب معصیت و نافرمانی خدا شده تنها این حب ،در روایتی دیگر
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ـ بِه ست: حب الدنْیا وحب الرِّئَاسـإلِ وحـب الطَّعـامِ و    اهللاإِنَّ أَولَ ما عصی  « ح  ـاءالنِّس ب

مِ والنَّو بحإلِوالرَّاح ب289، ص2ج ، همان(».ح(  

اي خطرناك اسـت کـه    اندازه حب دنیا به گردد. نوعی به حب دنیا برمی همه به ها این

رفض فـا «رساند:  انسان را کور و کر نموده و به ه�کت می به تعبیر سخن امام علی

� الرقاب فتدارك ما بقی من عمـرك و  یذلالدنیا فإن حب الدنیا یعمى ویـصم ویبکم و

و چنـین   )137، ص2ج ، همان(».تقل غداً أو بعد غد فإنما هـلک من کان قبلک بإقامتهم

، 2ج همـان،  (».ایمنْ أَحب الدنْ اهللاما أَحب  اهللاو«انسان کور و کري محبوب الهی نیست: 

هـا بـه ایـن حـب مبـت� و بـه تعبیـر         جاست که اغلب انسـان نکتۀ مهم نیز این )137ص

رٍ منَ النَّاسِ حتَّـى کَـأَنَّ   یا قَد غَلَب علَى کَثیالدنْ  أَرى حب یما ل«بیمارند:  معصومین

ف تونْ یالْمالد هذلَى غَیهیا عو بکُت مرِهقَّ فیکَأَنَّ الْح هذ135، ص8ج ، همان(».ه(  

رسد که تصور مرگ را بـراي خـود    حب دنیاست که انسان به جایی می همین غلبۀ

اري بیند. شدت و گستردگی این بیمـ  کند و همیشه این موضوع را براي دیگران می نمی

زیـاد اسـت کـه خداونـد متعـال در سـخنی بـا         اي انـدازه  که اغلب بدان مبت� هستند به

بر تـو غلبـه    اي تو را به حال خودت واگذارم حب دنیا فرماید: اگر لحظه می موسی

ـ  جلَّ بِه موسىعزَّو اهللانَاجى «د: خواهد کر ا رکُـونَ  ینْا موسـى لَـا تَـرْکَنْ إِلَـى الـد     ی

میالظَّالنَ وا أَباً رنِ اتَّخَذَهکُونَ ماً وـ یأُم ب ا موسى لَو وکَلْتُک إِلَى نَفْسک لتَنْظُرَ لَها إِذاً لَغَلَ

ـ رِ أَهلَـه و اسـتَبِقْهم إِلَ  یالْخَ یا موسى نَافس فیزهرَتُها ا ویالدنْ  ک حبیعلَ ـ فَـإِنَّ الْخَ  هی رَ ی

و همنْکَاسنَ الدم یاتْرُكنَى عالْغ ا بِکا مو نْهیلَا تَنْظُرْ عوکَلٍ إِلَـى   نُکما وفْتُونٍ بِهإِلَى کُلِّ م

و هنَفْسبا حؤُهدتْنَإلٍ بأَنَّ کُلَّ ف لَمنْ  اع136، ص2ج ، همان.«) ایالد(   

گیـري آن بـر دو    با خدا بر محور حب دنیاست کـه جهـت   اصل نجواي موسی

 حب دنیا نشـود  داند تا فریفتۀ خداوند متعال خود را حامی انسان می موضوع است: او�ً

و نقطۀ تمرکز روي نحوۀ رفتـار   هاست فتنه و از سویی حب دنیا منشأ و سرچشمۀ همۀ

مـذموم بـودن ایـن حـب بـدان      را محل رکون و ماندن قرار داد.  ست که نباید آنبا دنیا

مشغَلإل عن حب الدنیا وا�موال فتنإل و إنّ«دارد:  جهت است که انسان را از آخرت باز می

چون حـب کـودك    زیرا این حب در لسان اهل بیت )320، ص5ج ، همان(».اآلخرة

اي توان جدا بودن و دل کندن از مادر را نـدارد در فـراق    به مادر است که کودك لحظه
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لأُمـه   یالصـبِ   قَالَ کَحبِ ایللدنْ  ف کَانَ حبکُمیکَ«خندد:  د و در کنار مادر میگری مادر می

   )383، ص2ج ، همان(».حزِنَّانَا ویإِذَا أَدبرَت عنَّا بکَنَا فَرِحنَا وسرِرنَا ویقْبلَت علَإِذَا أَ

 اهللاو«کتمان حق از جمله پیامدهاي حب دنیا دانسته شده اسـت:   ،یا در برخی روایات

   )212، ص8ج ، همان(».الْحب لَهاالرُّکُونُ إِلَى الدنْیا و ما منَع النَّاس أَنْ یقُولُوا الْحقَّ إِلَّا

دهـد حـب    ، ک�م عمار با ابوذر زمان تبعید ابوذر به ربذه است که نشان مـی روایت

حقیقـت  تواند بسیار خطرناك بـوده و سـبب کتمـان حـق و      دنیا در مسائل سیاسی می

گردد. و عمار از این موضوع ناراحت است که در برابر تبعید ابوذر و عمـل ناشایسـت   

ه را تنها حـب  مسئلنماید و وي علت این  عثمان با ابوذر کسی اعتراض و مخالفتی نمی

ـ  هاي خود به اصـحاب نوشـته   که در یکی از نامه داند. از منظر امام علی دنیا می د، ان

تـوان ایـن حـب را در خـود      دن نور عقل است کـه مـی  روشن کرتنها با تقواي الهی و 

 َ    ْ  َ   ِ َّـ   ل ا ال غ ن ى إ ل ا    ُ   ر ه  و ی ْ    َر ج ى غ ی َ  ل ا  ُ   ت ه  و ی ِ َ ْ     ُّ  َ   َ  ْ    ب ت ق و ى م ن  ل ا ت ح ل  م ع ص  ی َ ْ ن ف س    ک  و ی ُ  أ وص «خاموش نمود: 

 ُـ   ـ    ن ه  م ع         َ  ا ف ب د ی َ     ِ  ْ  أ ه ل  الـد ن       ُ ْ      ْر ف ع  ع ق ل ه  ع ن  و  ي     ِ َ  ِو ش ب ع  و ر و  ي   َّ    َّ  َ ِج ل  و ع ز  و ق و  اهللا  ِ   َّ َ  م ن  ات ق ى   ِ   َ ِ َّب ه  ف إ ن 

 ».ای    ْ  الـد ن     َ    ْ    ِن اه  م ن  ح ب ی ُ   ْ     َ   َ      ِ ْ َ    َ ِ  َ َ ْ َ َ  ِ َ ن  ال آخ ر ة  ف أ ط ف أ  ب ض و ء  ق ل ب ه  م ا أ ب ص ر ت  ع ی     ُ ْ  ع ق ل ه  م ع ا       ْ َ ا و ق ل ب ه  و ی َ     ِ  ْأ ه ل  الد ن 

  )137، ص2ج ، همان(

البته در روایات حب دنیا مصادیق متعددي دارد که به آن اشاره شده اسـت یکـی از   

ن اشاه شـده  آاین موارد حب مال و شرافت و نامداري است که در روایات متعددي به 

غـنم قـد فارقهـا رعاؤهـا،      یان فـ یقول: ما ذئبـان ضـار  ی سمعت أبا عبد اهللا«است: 

ـ      یآخرها بأفسد ف یأولها واآلخر ف یأحدهما ف ن یـ د یهـا مـن حـب المـال والشـرف ف

   )315، ص2ج ، همان(».المسلم

اي  لـه گَ فرماید اگر تصـور  د و میکن اي استفاده می دهنده روایت از تشبیه بسیار تکان

بدون چوپان را داشته باشید کـه دو گـرگ در اول و آخـر گلـه ایسـتاده باشـند هنـوز        

حب مال و ریاست داشته باشـد ایـن دو از هـر    تر از موردي نیست که انسان  خطرناك

گاه در قلب  اي براي نابود کردن دین انسان مؤمن بدتر هستند. و این دو حب هیچ درنده

ـ الش      ِ َّ   إ ن  ح ب «گیرد:  انسان راهب و خائف قرار نمی ـ  ک ون ان  ف     ی   ِّ ْ ِ  َـ     الـذ ک ر  ل ا     َ   ر ف  و    َّ   ِ  ْـ ِ  ق ل ب     ی ُ  َـ َ 

  )47، ص8ج ، همان(».  ْ َ    َّ      ِال خ ائ ف  الر اه ب 

زنـد و   شهوت نیز از دیگر مواردي است که عذاب الهی را براي انسان رقم میحب 
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 َـ  َ   ق ال :   «در روایتی طو�نی گزارشی از عذاب الهی براي حب شهوت گزارش شده است: 

 َ ـ   ِ  أ ص ح اب      َ  َ َ َ    ٌ      ْ ان  ف أ ت اه ا ر ج ل  م ن  ی َ  ُ  َ  ُ     َق ال  ل ه ا أ م  ق ی     ٌ َ َ  ٌ ام ر أ ة  ص د ق    َن ی ِ   ْ   ْ ر  ال م ؤ م ن ی  َ  ِ  ز م ن  أ م  ی َ  َ   ک ان ت  ف 

 َ     َ  َ َ  ً  َ       َـ  ٌ  أ ر اك  م ه ت م إل  ف ق ال ت  م و ل اة     ی        َ  َ  َ َ  ً  َ       َ َ  َ  َ   ه ا ق ال  ف ر آه ا م ه ت م إل  ف ق ال  ل ه ا م ا ل ی َ    َّ  َف س ل م  ع ل   َن ی ِ   ْ   ْ ر  ال م ؤ م ن ی َ أ م 

 ِ َّ   ْ َ   إ ن  ال أ ر ض    َ َ ْ  ُ ْ   َ َ  َف أ خ ب ر ت ه  ف ق ال   َن ی ِ   ْ   ْ ر  ال م ؤ م ن ی ِ  َ  َ   َ    ْ َ ن  ف د خ ل ت  ع ل ى أ م ی     َ ْ     ْ َ  َ َ    ُ ْ َ  َّ َد ف ن ت ه ا ف ن ب ذ ت ه ا ال أ ر ض  م ر ت  ی ل 

 ُـ   َـ  َ  َ ـ   ِ َّـ   َـ       ث م  ق ال  أ م ا إ ن ه  ل و             اهللا َ  ِ   ِّ  ُ  َ  ُ َ  ْ َ   َّ ِ    َ    َ  ِ ف م ا ل ه ا إ ل ا أ ن  ت ک ون  ت ع ذ ب  ب ع ذ اب   ی   َّ   َ الن ص ر ان  ي   ه ود ی َ َ ْ  ُ   ْل ت ق ب ل  ال 

ـ   َّ َ َ    ِ  َ   َ   َـ  َ  َ َ َ ع ل ى ق ب ر ه ا ل ق ر ت  ق ال  ف أ ت    ی ُ  ْ ُ َ  ٍ     ٍ    ِ  َ  ْ   ٌ  ْ ُ   َ أ خ ذ ت  ت ر ب إل  م ن  ق ب ر  ر ج ل  م س ل م  ف أ ل ق  ـ   ُ    َت  أ م  ق ی  َ َ ْ  ُ ْ ـ   ف أ خ ب ر ت ه ا     َ ان  ی

  ْ    ْ َ  َ   َّ َ َ    ِ  َ   َ ـ   ـ   َ  َـ  ُ    ـ      ع ل ى ق ب ر ه ا ف ق ر ت  ف س أ ل ت  ع ن ه ا م ا ک ان ت  ح ال ه ا          ی َ َ َ ُ    ُ ْ  ْ ُ َ  ٍ     ٍ    ِ  َ  ْ   ً ف أ خ ذ وا ت ر ب إل  م ن  ق ب ر  ر ج ل  م س ل م  ف أ ل ق 

ـ  ل لر ج ال  ل ا ت ز ال  ق د  و ل د ت  ف أ ل ق ت  و ل د ه ا ف         ْ   َ  ِد ة  ال ح ب ی َ َ  ُ    َ  َ  َ  ف ق ال وا ک ان ت  ش د       َـ    َ ْ َ َ    َ    َ  ُ  َ َ   َ  ِ   ِّ   انهمـ (».   َّ ُّـ  ِ الت ن ور    ی ،

در این روایت علت عذاب و خطاي آن زن که فرزنـدان خـود را در آتـش     )8، ص8ج 

   توان آن را حب شهوت نامید. است که به تعبیري می »حب الرجال« ،انداخت می

امـا در   ،منفـور و ناپسـند اسـت    آیدحب دنیا به هر شکل و رنگی که در قلب وارد 

اي  گونـه  است که صـاحب بـدعت بـه   رد و آن این اي ظریف وجود دا مورد بدعت نکته

 َ   أ ب ى   اهللا         ُ قال: ر س ول   «پذیرد:  او را نمی ۀد که خداوند توبکن قلبش حب بدعت پیدا می

 ».  ْ َ   ِ ْ ُ   َ   َّ ِ  َ  َ    َ  ـ     ـ   ف  ذ ل ک  ق ال  إ ن ه  ق د  أ ش ر ب  ق ل ب ه  ح ب ه ا    ی َک  و  اهللا      َ ا ر س ول  ی َ ل  ی ِ  إل  ق    َّ   ِ  ِ   ِ ْ   ِ    ل ص اح ب  ال ب د ع إل  ب الت و ب  اهللا

  )55، ص1ج ، همان(

اطراء و ثنا را  حب فخر، امام علی ،هاي حکومتی صاحبان منصب و مقام دربارۀ

مصـادیق   هایی که از هاي با� امکان دارد به چنین حب دهند که انسان در پست تذکر می

 ،تـرین حـب را در والـی    بدترین و سـخیف  د. امام علیحب دنیا هستند، مبت� شو

 َـ َّ  ِ ِـ    ظ ن  ب ه م      ی ِ َّ       ْ   ِ  َ  ْ         َ  َ  ْ  ِ    َّـ  ِ  َ ْ  إ ن  م ن  أ س خ ف  ح ا�ت  ال و ل اة  ع ن د  ص ال ح  الن اس  أ ن     «دانند:  می حب فخر و ثنا

ـ ِّ ُ  ظ ن ک م    ی ُ  َ    َ  ک ون  ج ال  ف ی َ   ِ َ    َ ْ ق د  ک ر ه ت  أ ن   َ   ِ   ْ    َ     ُ أ م ر ه م  ع ل ى ال ک ب ر  و    َ وض ع ی  ْ َ ْ ِ  ال ف خ ر  و     ح ب  ـ أ ن     َ  ُ ـ   أ ح ب     ی َ ِّ

  )383، ص8ج ، همان(».    َ َّ        اس ت م اع  الث ن اء   ْ ِ ْ َ    ال إ ط ر اء  و 

إِذَا « آورد: دوري از دنیا حب اهللا را بـه ارمغـان مـی    ،البته در فرهنگ و روایات شیعه

ا کَأَنَّه قَد خُولطَ ینْکَانَ عنْد أَهلِ الدو اهللا  جد حلَاوةَ حبِا سما و ویتَخَلَّى الْمؤْمنُ منَ الدنْ

بِوةُ حلَاوح ما خَالَطَ الْقَواهللا  إِنَّم  لُوا بِغَیفَلَمیشْتَغ131، ص2ج ، همان(».رِه(  

اي مطـرح   همسـئل  ،با توجه به حجم زیاد روایات در مذمت حب دنیا و مصـادیق آن 

یک از اقسام حب به دنیـا و   توجه به منفور بودن این حب، هیچ شود مبنی بر اینکه با می
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دهنـد. در   را گزارش مـی ن آکه برخی روایات خ�ف  درحالی ،امور دنیوي جایز نیست

خورنـد:   گوشت بـازو را دوسـت داشـتند و از آن مـی     روایتی بیان شده است پیامبر

لسـائرِ أَعضَـاء     حب الذِّراع أَکْثَرَ منْ حبـه ی اهللالم کَانَ رسولُ  اهللاعبد  یقُلْت لأَبِ«

تـه  یذُرمـنْ   یته فَسمى لکُلِّ نَبِیاء منْ ذُریقَرَّب قُرْباناً عنِ الْأَنْبِ لأَنَّ آدم الشَّاةِ فَقَالَ

ضْواً وضْواً عولِ عرَسى لماهللاس  َکَان نْ ثَمفَم اعیالذِّرا وهبیشْتَهِیحا وایههمان(».فَضِّلُه ،

اما دقـت در مـتن روایـت ایـن      ،دهد این روایت حب طعام را نشان می )131، ص2ج 

اك نیست بلکـه دلیلـی   خورد که حب طعام به خاطر شهوت شکم و کن نکته را بیان می

اسـت کـه بـازو     براي انبیـاء  معنوي بر آن وجود دارد و آن قربانی حضرت آدم

  د.قربانی کر گوسفند را به نیت پیامبر اس�م

مادي اگر جهـت معنـوي و الهـی    هاي عادي در مسائل  حب انسان ،در روایتی دیگر

به خرما، خرما را  پیامبر ۀدلیل ع�ق که فردي به است؛ چنانقابل پذیرش  ،داشته باشد

رسـولِ    اً لحـبِ یـ رَى الرَّجـلَ تَمرِ یـ حب أَنْ ی نِیبنُ الْحس یکَانَ عل«دوست داشت: 

  )410، ص6ج ، همان(».التَّمرَ اهللا

بلکـه   ،تنها پسندیده است فرزند با معیارها و حدود خود نه حب ،یا در روایتی دیگر

زیرا براي رشد عاطفی  ؛دهد از مواردي است که انسان را مشمول رحمت الهی قرار می

، همـان (».رحم العبد لشدةِ حبه لولَـده یلَ  اهللانَّ « :و اجتماعی کودك بسیار ضروري است

   )226، ص6ج 

ـ   و« :نیز تصریح به حب فرزندانشان شده است در سخن ائمه  یلَو کَـانَ الْـأَمرُ إِلَ

ف لْتُهعیلَج الْقَاسنیمِ اب بحیإِ  یلأْفَترو لَ یاهیع351، ص1ج ، همان(».ه(  

است که  انتخاب امام بلکه بر حب فرزند نیست ۀمسئلتمرکز روایت بر ۀ البته نقط

نیز داراي حـب   گیرد ولی نشان از آن دارد که ائمه به دستور و فرمان الهی صورت می

اند، از سویی دیگر، ع�قه به فرزند یک میـل   گفته اند و خود از آن سخن می به فرزند بوده

را در   فطري است که خداوند در وجود بشر به ودیعه گذاشـت و اگـر پسـندیده نبـود آن    

  داد، آنچه مهم است عدم تعارض حبشان با فرامین الهی است. ار نمیوجود انسان قر

هـاي   هاي مادي تنها به جهت الهی و نیت انسان است کـه حـب   گونه حب البته این

 ؛نوعی آزار اسـت  ،روند هرچند حب دنیا در هر مصداقی از آن اي به شمار می پسندیده
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اسـت هرچنـد ایـن حـب      زیرا در روایتی نقل شده غیرت زنان نسبت به مـردان حـب  

 ».المرأة تغار على الرجل تؤذیه، قال: ذلک من الحـب «تواند آزاري براي مردان باشد:  می

  )506، ص5ج ، همان(

تـوان بـر    هایی است که مـی  یکی از نشانه هاي صالح حب انسان ،یا در روایتی دیگر

کُـونَ ولَـدك   ینـک إِ�َّ أَنْ  یدو�َ تَأْتَمنْ ولَـدك علَـى   « :دکرها اعتماد  اساس آن به انسان

 ثْلَکیمحالاَلص ب43، ص8ج ، همان(».نَیح(  

د مگر آنکه فرزنـد  کس حتی فرزند خود اعتماد کر س این روایت نباید به هیچبر اسا

تـرین مصـداق حـب     نیز حب صالحین در قلب و جان او وجود داشـته باشـد و کامـل   

است که اگر انسانی این حب را بدون شناخت و معرفـت   بیتحب اهل  ،صالحین

عرِف ما أَنْـتُم  یما حبکُم وینَّ الرَّجلَ لَإِ«د: شو داشته باشد باز هم مشمول رحمت الهی می

ـ علَعرِف ما أَنْتُم یما بغضُکُم وینَّ الرَّجلَ لَإِو  الْجنَّإلَ بِحبکُم اهللادخلُه یه فَیعلَ  اهللادخلُـه  یه فَی

النَّار کُمغْض127، ص2ج ، همان(».بِب(  

 بیـت شود حـب اهـل    البته این روایت در تناقض با روایاتی نیست که گفته می

عه ین از شامراد به این اشخاص مستضعفتقوا و اطاعت کارساز است بلکه  تنها در سایۀ

ـ انتم علما «ن صورت مقصود از ین است و در ااا مخالفیو  عه ید و معـارف شـ  یـ عقا »هی

عه یا گناهـان و معاصـی شـ   یـ ورع و  ،اتقو »هیما انتم عل«است و ممکن است مقصود از 

از ایـن   ،دست یابند بیتتوانند به معرفت اهل  نی که نمیشد. به عبارتی مستضعفابا

  قانون مستثنا بوده و حبشان در نجاتشان اثرگذار است.

 وم یا محبوب بـودن آن تنهـا در سـایۀ   مذم بیتهاي اهل  بنابراین حب در آموزه

  گیري آن است که جهتی الهی داشته باشد.  جهت

  حب در روایات صحیح بخاري  شناسی مفهوم. 3

صـحیح  در روایات  شده است. فادهاست روایت 22حب تنها در ۀ واژ صحیح بخاريدر 

ایی مختلفـی  ي معنـ ها نیز ارتباط حب با برخی واژگان و کلمات سبب شده �یه بخاري

  شود. پرداخته می ها د که در ذیل به آناز کلمه حب ایجاد کن

  . ارتباط حب خدا با مخلوقات و اعمال در بافت زبانی روایات1ـ3

تمایـل و جـذب دو چیـز بـه یکـدیگر و       ،صحیح بخـاري بیشترین کاربرد این ماده در 
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پررنگ اسـت   صحیح بخاريي معنایی محبت در ها . به عبارتی �یهدوستی کردن است

هفت اي دارد.  و عبد به خدا اهمیت ویژه ،که از آن میان جریان محبت پروردگار به عبد

هـا حـب    گوید که محبوب خداوند است و خدا به آن روایت از آن از اموري سخن می

ردي است کـه در روایـات بـه آن اشـاره شـده      دگان از موانحب خداوند به ب ورزد. می

ـ إنَّ اهللاَ إذَا أَحبّ عبدا نـادي جِبر «آمده است:  روایتی از رسول خدا است. در ا یـ لَ، ی

ـ أهـلِ السّـماء:    یلُ فیجِبر ينَادیل، فَیحبّه جِبریأُحبّ فُ�نًا فَأحبه، فَ یل إنّیجِبر ا أهـلَ  ی

ـ   یحبّه أهلُ السّماء ثُمّ یفُ�نًا فَأحبّوه، فَحبّ یالسّماء إنَّ اهللاَ  لَـه القَبـولُ ف األرض یوضَع.« 

  ) 3209 ح ،3ج ق،1407، بخاري(

روي حب خداوند نسبت به برخی بندگان است کـه اگـر ایـن    ۀ تمرکز روایت نقط 

د. در روایتـی  شـو  آن انسان محبوب اهل آسمان و زمین مـی  ،حب به انسانی تعلق گیرد

أَحب  اهللامنْ أَحب لقَاء «به تصویر کشیده شده است: انسان و خدا  ۀسوی، حب دوردیگ

لقَاءه، قالت عائشإل أو بعض أزواجه: إنا لنکره الموت،  اهللاکَرِه  اهللالقَاءه ومنْ کَرِه لقَاء  اهللا

ء یس شـ یوکرامته، فلـ س ذاك ولکنَّ المؤمن إذا حضره الموت بشِّر برضوان اهللا یقال: ل

ه مما أمامه، فأحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءه، وإن الکافر إذا حضر بشِّـر بعـذاب   یأحب إل

، 4، جهمـان (».ه مما أمامه، فکره لقاء اهللا وکره اهللا لقـاءه یء أکره إلیس شیاهللا وعقوبته، فل

او را پس اگر انسانی دیـدار خـدا را دوسـت دارد خـدا نیـز دیـدار        ) 4274 ، ح584ص

روي حب دوسویه است که انسان باید دیدار الهـی را  ۀ تمرکز روایت دوست دارد. نقط

  دوست دارد تا محبوب واقع شود.

ترین عمل نـزد خداونـد واجبـات الهـی      که محبوب ،در روایتی بسیار زیبا بیان شده

خداوند نماید  رود و اع�م دوستی می اما زمانی که بنده با نوافل به سوي خدا می ،است

 ،در این دوستی مهم است و روایـت بـر آن تمرکـز دارد    چهاما آن ،دارد او را دوست می

من عادي لـی ولیـا فَقَـد آذَنتُـه     «ثمراتی است که محبوب شدن انسان در نزد خدا دارد: 

عبـدي   بِالحربِ. وما تَقَرَّب إلَی عبدي بِشَیء أحب إلَی مما افتَرَضـت علَیـه. ومـا یـزالُ    

یتَقَرَّب إلَی بِالنَّوافلِ حتّی احبه، فَإِذا أحببتُه کنت سمعه الَّذي یسـمع بِـه، وبصـرَه الَّـذي     

یبصرُ بِه، ویده الَّتی یبطش بِهـا، ورِجلَـه الَّتـی یمشـی بِهـا، وإن سـأَلَنی لَاعطینَّـه، ولَـئنِ         

محبـت   به یکـی از ثمـرات  روایت  )6137، ح2385، ص5، جهمان(».استَعاذَنی لَاعیذَنَّه
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میان انسان  محبت بر انسان است. برخ�ف رابطۀ تکوینی ۀخداوند اشاره دارد و آن ثمر

اي شـود   تواند منشأ مقامات عالی حبی بین انسان و خداي سبحان می ، رابطۀو غیر خدا

تعبیر شده است؛ در واقع که در تعابیر روایی از آن به مقامات تکوینی یا خداگونه شدن 

اهللا  تآیـ  شـود.  خداوند در مقام فعل مجاري ادراکی و تحریکی انسان محبوب خود می

اگر کسی محبوب خدا شـد، آثـار   «فرمایند:  جوادي آملی نیز به این موضوع اشاره و می

جوادي (.»سازد اي سبحان محبوب خود را رها نمیدکند؛ زیرا خ خدایی در او ظهور می

   )86ص، 1395آملی، 

: عملی دانسته شده اسـت کـه دوام داشـته باشـد     ،ترین عمل محبوب ،در روایتی دیگر

، 326، ص10، جق1424ابن حجر عسق�نی، (»أَدومها وإِنْ قَلَّ اهللاوأَنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى «

    گیري روایت بر دوام و کیفیت است نه بر کمیت عمل. در اینجا جهت )5652ح

 ۀهمـ  اند که خدا بیش از توبه و ستودن را از مواردي دانسته روایتی دیگر پیامبردر 

ر منـه،  یـ رة سـعد؟! واهللا ألنـا أغ  یأتعجبون من غ«این دو عمل را دوست دارد:  ،موجودات

رة اهللا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطـن، و� أحـد أحـب    ی، ومن أجل غیر منیواهللا أغ

ه المدحـإل  ین، و� أحد أحب إلین والمنذریومن أجل ذلک بعث المبشره العذر من اهللا، یإل

  ) 7416 ، ح567، ص7ق، ج1407، بخاري(».من اهللا، ومن أجل ذلک وعد اهللا الجنإل

ده و ها معرفی کر مصداق اتم حب بین خدا و محبوب را به انسان در روایتی پیامبر

ورسولُه، کرّارا غَیرَ فَـرّارٍ،   اهللاورسولَه، ویحبه  اهللالُاعطینَّ الرّایإلَ غَدا رج�ً یحب «فرماید:  می

 تّى یفتَحح اهللا� یرجِع یهلى یدنقطـۀ در این روایـت  )20ص، 4ج ق، 1407، بخاري(».ع ، 

محبـوب  محـب و   عنـوان  به گیري روایت در معرفی امام علی تمرکز روایت و جهت

دهـد کـه معیـت محبـوب و      اي ظریف را نشـان مـی   روایت نکته است. خدا و رسول

هـا هـم او را دوسـت     را دوسـت دارد و آن  خدا و پیـامبر  ،مام علیا .محب است

کـه در روایتـی دیگـر ایـن      چنـان  .باشـند  بنابراین محبوب و محب جدانشدنی مـی  .دارند

ا رسول اهللا قـال  یمتى الساعإل  یأن رج� سأل النب «صراحت بیان شده است:  موضوع به

ـ    یما أعددت لها قال ما أعددت لها من کث أحـب اهللا   یر صـ�ة و� صـوم و� صـدقإل ولکن

   )6171، ح573، ص10، جق1424ابن حجر عسق�نی، (».أحببت من مع أنت  ورسوله قال

مظهـر محبـت    رسـول خـدا   این معیت محب و محبوب بدان سـبب اسـت کـه   
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کنـد و   بر باطن شخص تابع سرایت می خداست، محبت به خدا از باطن رسول خدا

  )96، ص3ج ،1361  امین،(.خدا را دوست دارد ،او نیز همانند پیامبر

تسـعإل وتسـعون اسـما مائـإل إ�       «ب خداوند به وتر تعلق گرفته است: ح ،در روایتی

، 7ق، ج1407 ،بخـاري (».حـب الـوتر  یحفظها أحد إ� دخل الجنإل وهـو وتـر   یواحدا � 

ایتـی  رویگانگی خدا و توحید اسـت. در   ۀمسئلروي  ۀ تمرکز روایتقطنالبته  ) 6047 ح

عطسه از مواردي است که خدا آن را دوست دارد بنابراین حمد الهی پـس از آن   ،دیگر

  )125، ص7ق، ج1407، بخاري(».کره التثاؤبیحب العطاس ویإنَّ اهللاَ «مستحب است: 

  و ایمان در بافت زبانی روایات. ارتباط حب 2ـ3

معنایی دیگري از حب را کـه حـب    ۀو �ی اند ایمان و حب همنشین شده ،در روایاتی هم

ایمـان را در سـه    درك شـیرینیِ  . پیـامبر ست ایجاد نموده استها رسول خدا و انسان

ورسولُه أَحب إِلَیه ممـا   اهللاثَلَاثٌ منْ کُنَّ فیه وجد حلَاوةَ الْإِیمانِ أَنْ یکُونَ «دانند:  ه میمسئل

نْ یقْـذَف  سواهما وأَنْ یحب الْمرْء لَا یحبه إِلَّا للَّه وأَنْ یکْرَه أَنْ یعود فی الْکُفْرِ کَمـا یکْـرَه أَ  

اما این درك  ،تمرکز روایت بر چشیدن شیرینی ایمان است )12، ص1، جهمان(».فی النَّارِ

برایشان شیرین است که خـدا و  تنها کسانی ایمان  ؛چشیدن با حب ارتباط مستقیم دارد و

هـا نسـبت    باشند و از سویی حب و دوستی آن را بیش از هر چیز دوست داشته رسولش

حب بایـد   د کهکن گیري حب را مشخص می ن تنها براي خدا باشد. روایت جهتابه دیگر

 پیـامبر  ،در روایتی شبیه به این روایت گیرد.اشخاص تعلق ه در جهت الهی باشد ولو ب

رسول  ،صورتی که حتی فرد دانند البته به می معیار اکمال ایمان را دوستی و حب پیامبر

د عمـر بـن   یوهو أخذ ب یکنا مع النب«شته باشد: را بیش از جان خود دوست دا خدا

� : ی، فقال النبـ یمن کل شئ إ� نفس یارسول اهللا، ألنت أحب إلـیالخطاب، فقال له عمر: 

هللا ألنـت  ک من نفسـک، فقـال عمـر، فإنـه اآلن وا    یده، حتى أکون أحب الیب ینفس يوالذ

   )6632، ح128، ص7، جهمان(».ا عمریأآلن  یالنب، فقال یمن نفس یأحب إل

پسندد بـراي   چه براي خود میکسی معرفی شده که آن انسان مؤمن ،ایتی دیگردر رو

لَا یؤْمنُ أَحدکُم حتَّـى یحـبّ لأَخیـه مـا یحـبّ      «اش هم دوست داشته باشد:  دینیبرادر 

هنَفْس13، ح14، ص1، جهمان(».ل(  

 گیري روایـت اسـت کـه نشـانۀ     و جهت تمرکز روایت ، حب انصار نقطۀدر دو مورد
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ـ آ«یمان را حب به انصار دانسته اسـت:  ا ـ األَنْصـارِ، وآ مـانِ حـب   یإلُ ا�ی إلُ النِّفَـاقِ بغْـض   ی

و این حبی است که با حب خداوند تبارك و تعالی برابري  )12، ص1، جهمان(».األَنْصارِ

حـبهم إِلَّـا   یاألَنْصار �َ «ها را دوست داشته باشد خدا را دوست دارد:  کس آنکند و هر می

 َ�نٌ، وؤْمیم هبأَح مهبنْ أَحقٌ، فَمنَافإِلَّا م مضُهغاهللاب غَضَهأَب مغَضَهنْ أَبم5، جهمـان (».اهللا، و ،

 اما �یۀ ،معنایی اول، حب خدا و بندگان است پس در روایات اهل سنت نیز �یۀ )32ص

ـ  دوم حب رسول خدا معنـایی سـومی بـراي حـب اسـت کـه بـین         ۀو پس از آن �ی

  راستا با حب خداوند باشد. و هم باید الهی نیزاین حب جهت است و ه انسان

  . ارتباط حب و بر در بافت زبانی روایات3ـ3

همنشین شده است و اصـحاب   روایتر نیز در بِ ۀحب ع�وه بر همنشینی با ایمان، با واژ

بـراي محبـوب خداونـد شـدن بایـد      گرفتنـد   از این همنشینی نتیجـه مـی   رسول خدا

در روایتی این عمـل ابوطلحـه    .ترین اموال خود را در راه خدا صدقه دهند داشتنی دوست

) قَـام  ى تُنْفقُوا مما تُحبونَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّ(إلُیا أُنْزِلَت هذه الْآقَالَ أَنَس فَلَم«بیان شده است: 

لَـنْ تَنَـالُوا الْبِـرَّ    (قُـولُ یتَبارك وتَعالَى  اهللاإِنَّ  اهللاا رسولَ یفَقَالَ  اهللاأَبو طَلْحإلَ إِلَى رسولِ 

وذُخْرَهـا  رُحاء وإِنَّها صدقَإلٌ للَّه أَرجو بِرَّها یب یإِلَ ی) وإِنَّ أَحب أَموالى تُنْفقُوا مما تُحبونَحتَّ

 نْدا  اهللاعهولَ یفَضَعساهللاا ر یح اكولُ  اهللاثُ أَرساهللاقَالَ فَقَالَ ر      ابِـحـالٌ رم ـکـخٍ ذَلب

نَ فَقَالَ أَبو طَلْحإلَ أَفْعـلُ  یالْأَقْرَبِ یأَرى أَنْ تَجعلَها ف یذَلک مالٌ رابِح وقَد سمعت ما قُلْت وإِنِّ

  )1461، ح1، جهمان(».عمه یأَقَارِبِه وبن یفَقَسمها أَبو طَلْحإلَ ف اهللاا رسولَ ی

  در بافت زبانی روایات . حب شخصی رسول خدا4ـ3

سـت  که پیامبر خود دواست  پیامبر شخصی حب ،دیگرۀ مسئل ،وایات اهل سنتردر 

ایسـتادند کـه    اي به نمـاز و عبـادت مـی    اندازه به دارند بنده شاکر خداوند باشند. پیامبر

گونـه خـود را    گوید چرا این و می کند زمانی که عائشه اعتراض می .کرد ورم می نپاهایشا

  )1830، ص4، جهمان(».شَکُورا  عبدا أَکُونَ  أَفَ�َ أُحبّ أَنْ« فرمایند: دهید، ایشان می آزار می

 بیشترین حـب را پیـامبر   دارندبه اشخاص، روایات د�لت  حب پیامبر دربارۀ

 در روایتـی پیـامبر   .دو روایت مطرح شده است اند و این موضوع در به عائشه داشته

دختـرم آیـا کسـی کـه مـن او را دوسـت دارم،        :فرمایند می حتی به حضرت زهرا

وکَانَ المسـلمونَ قَـد علمـوا حـب رسـولِ      «دوست نداري؟ و مراد ایشان عائشه است: 
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   )156، ص3، جهمان(»نَ ما أُحب؟یإلُ أَ�َ تُحبیا بنَیعائشَإلَ.  اهللا

به عائشه، جمـال و حسـن    و در روایتی دیگر به صراحت دلیل حب رسول خدا

نَ مـا  یإلُ أَ�َ تُحبیا بنَیعائشَإلَ.  اهللاوکَانَ المسلمونَ قَد علموا حب رسولِ «عائشه است: 

  )156، ص3، جهمان(»أُحب؟

أُحـد جبـلٌ   «به افراد کوه احد مطـرح شـده اسـت:     در روایتی دیگر حب پیامبر 

اي  به عده دهد حب پیامبر و این روایت نشان می )56، ص3، جهمان(».حبنَا ونُحبهی

را دوست دارند. البته در یـک   افراد این منطقه نیز پیامبر طرفه است که دقیقاًحب دو

ممکن اسـت  انگیز مطرح شده که حب یک فرد به دیگري  اي شگفت همسئلروایت هم 

گاهی یک نفر عاشق است و معشـوق   ،به عبارتی ؛به او باشد برخ�ف احساس دیگري

ـ غا عباس، أَ�َ تَعجب منْ حب می«عاشق بیزار است:  از ـ رَةَ، ومـنْ بغْـضِ برِ  یـ ث برِی رَةَ ی

غ38، ص7، جهمان(».ثًایم(  

    در بافت زبانی روایات . حب مذموم5ـ3

روایت هم حب دنیا بیان شده است و در مذمت این حب تنها بیان شـده انسـان    در دو

ـ  ینِ: فیاثْنَتَ یرِ شَابا فیزَالُ قَلْب الکَبِی�َ «گردد:  در پیري حب مال او زیاد می نْ حالـد ا یب

در مذمت حب دنیا تنها بـه   صحیح بخاريدر  )90و  89، ص8، جهمان(».وطُولِ األَملِ

  حب مال در پیري اشاره شده است.

  با تکیه بر وجوه اشتراك و افتراق بررسی تطبیقی صحیح بخاري و اصول کافی. 4

حـب از   ،هاي شیعه آموزهدهد در  نشان می اصول کافیحب در ۀ بررسی و کنکاش واژ

یـت ایـن   روا 118دین، اخ�ق و عرفان اسـت کـه در   ۀ مقو�ت مهم و بنیادین در حوز

انـد و   دین دانسته حب را هل بیتروایات ا شده است. کلمه یا مشتقات آن استفاده

توان از حب تصوري غیر از این داشت و در برخی روایـات حـب همـان     معتقدند نمی

ایمان و دین مبتنی بر عقـل هسـتند و    ،ست و چون در فرهنگ شیعهایمان دانسته شده ا

حب نیز از جنـود عقـل بـه شـمار      ،شود ایمان کسی پذیرفته نمی ،بدون شناخت عقلی

ت خداونـد و دال بـر توحیـد اسـت؛     هاي قـدر  ف آفرینش و از نشانهیآید که از لطا می

  حب به نمایش گذاشته است.  وسیلۀ ود انسان بهاي که خداوند قدرتش را در وج گونه به

 عبد و معبود است کـه اسـاس تکـوین،    حب تنها همان حب بین ،در معارف شیعه
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 تحصـیل  هـاي  راه از معرفت است. به همین سـبب هـم یکـی    رشد و تعالی آن بر پایۀ

سـبب   معرفت است گرایش و انجذاب و میل سنخ از محبت اند، گفته معرفت را محبت

 ژرفاي و ضمیر در حب این گویا، ذکرش به زبان و شده محبوب سوي به دل انجذاب

 را گناه باطن زشتى انسان که مادام معرفت، داشتن با شده است. استوار و کرده نفوذ دل

 بـه  او نیقی و معرفت درجۀ به گناه، از او دورى مراتب و کند مى دورى آن از کند درك

 چۀیدر ت،یمعص و گناه زشتى شناساندن لۀیوس به معرفت. دارد بستگى گناهان بارى انیز

 و دیگشـا  مـى  انسان درون در را معبود به عشق ت،ینها در و خداشناسى و خودشناسى

 محبـت  حاصـل  کـه  اسـت،  مـان یا عنىی درون، در الهى عۀیود همان به دنیرس آن، جۀینت

تـوان محبـت و    نمـی  ،اگر امري بدون معرفت باشـد  ،از نگاه علماي علم اخ�ق .باشد مى

 و معرفـت  معلول سو، کی از محبت )604ص، 1387نراقی، (.کراهت براي آن تصور کرد

 محبـت  ،شـود  شـتر یب الهى دستورات از اطاعت هرچه .است طاعت علت گر،ید سوى از

شود، و به همین سبب است که در روایات شـیعه حـب    مى شتریب ها انسان درون زین الهى

نجات انسان و سعادت ابـدي او را رقـم زنـد.     زمینۀتواند  بدون اطاعت معنا ندارد و نمی

 و )165: بقـره (»نَ آمنُوا أَشَد حبا للَّـه یالَّذ« فرماید: آن نیز به این موضوع اشاره دارد و میقر

  .ابدی مى ادامه کمال و مانیا درجات نیتربر به ها انسان دنیرس تا روند نیا

تنهـا حـب حقیقـی کـه      متعددي دارد وهایی معنایی  حب �یه ،هاي شیعه در آموزه

ی که در حب الهـی فنـا   های اما انسان ،ب اهللا استآدمی است حمحور سعادت و نجات 

تواند در رسیدن انسـان بـه رسـتگاري مـؤثر      حبشان می ،ندا شده و مصداق انسان کامل

زیـرا اینـان   د؛ ل و ترقـی را طـی کـر   و چه بسا بدون این حب نتوان مدارج کمـا  ،باشد

ها اساس دین و اس�م دانسته شده اسـت   فیض الهی به خلق هستند که حب آن واسطۀ

البته این حب نیز چون با حب الهی  .توان به نجات امید داشت و با داشتن این حب می

بـیش از بیسـت    اصول کـافی در  است.معرفت و م�زم اطاعت و تقوۀ یکی است بر پای

آرامش و نجـات اسـت و    حبی که مایۀ؛ اند پرداخته حب اهل بیت ۀمسئلروایت به 

  هم اشاره شده است. بیتبرخی روایات به اسامی محبان اهل گاه در 

حـب بـه هـم نـوع و      اطهار و حب ائمۀ بیتحب الهی سبب حب به اهل 

حـب بـه مسـاکین     ،نـوع  د که برترین حب بـه هـم  کن زنده می آدمیانسان را در وجود 
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  به آن اشاره شده است.یات متعددي مسلمانان است که در روا

جهت حب است کـه در حـب اهـل     ،و معارف شیعه اهمیت دارد ها چه در آموزهآن

بـدون آن   و گیري الهی وجود داشـته باشـد   نوعان باید این جهت و حب به هم بیت

سـعادت ابـدي انسـان     جا که حب الهی مایـۀ توان امید به رستگاري داشت و از آن نمی

زنـد.   دن هم شقاوت ابدي را براي انسـان رقـم مـی   خ�ف حب الهی حرکت کر ،است

ـ کن روایات از آن به حب دنیا تعبیر مـی  ،درحبی که در برابر حب الهی قرار دا کـه از   ،دن

ی تـر از دو گرگـ   نگاه روایات شیعه این حب براي دین و ایمان انسان مسلمان خطرناك

شـاید ایـن تشـبیه زیبـا     اي بدون چوپان ایسـتاده باشـند.    است که در ابتدا و انتهاي گله

زیـرا   ؛گذارد اي از ایمان و دین را براي فرد باقی نمی خواهد نشان دهد حب دنیا ذره می

دیق متعـددي چـون حـب    ااین نوع از حب که مصـ  شود. ور می سو به آن حمله از همه

 دگاه در وجـو د هرگیر ر میاطرا و ثنا را در ب ، حب فخر،شهوت، حب مال، حب بدعت

ـ  زمینه را براي سقوط فراهم میانسان را از اهللا دور نموده و  ،اندآدمی ریشه دو د و از کن

هـاي شـیعه نامیـده شـده اسـت. راه       همین روست که این حب رأس الخطایا در آموزه

  دن نور عقل است که روایت بر آن تأکید دارد.رفت از حب دنیا نیز روشن کر برون

روایـت   22 ،به کـار رفتـه باشـد    حب در آنۀ روایاتی که واژ صحیح بخاريدر اما 

است. در برخی روایات بین ایمان و حب ارتباط برقرار شده است. از نگاه روایت تنهـا  

را دوست داشـته باشـند طعـم شـیرین ایمـان را       کسانی که خدا و رسول گرامی اس�م

کمال ایمان است. البته اگر انسان  رو حب پیامب چشند. و در روایتی دیگر دوستی می

ه را که براي خود دوست دارد براي دیگران هم دوست داشته باشـد فـردي مـؤمن    آنچ

 هـا نشـانۀ   هاي برتري هستند که حـب بـه آن   انسان ،انصار است. از نگاه رسول خدا

  ایمان و دوستی با خداست. 

اما تعداد هفت روایت به محب بودن خدا اشاره دارد که خدا برخی اعمال یا برخی 

دارد. در روایتی به این موضوع اشاره شـده اسـت کـه اگـر انسـانی      ها را دوست  انسان

ها و زمـین هـم خواهـد شـد. از نگـاه       محبوب اهل آسمان محبوب خداوند باشد قطعاً

در ایـن   .شـود کـه محـب خداونـد باشـد      انسانی محبوب خدا مـی  ،روایات اهل تسنن

صورت است که خدا دیدار او را دوست دارد همان گونه که او مشتاق دیـدار خداونـد   
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شـود. البتـه    نجام نوافل به قرب الهی نزدیک و محبوب حـق مـی  اانسان با  متعال است.

یتی اثر تکـوینی حـب بـر انسـان کـه همـان       محبوب خدا شدن ثمراتی دارد که در روا

   خداگونه شدن است، بیان شده است.

امـا معیـار خداونـد در     ؛ترین اعمال نزد خداوند اسـت  انجام واجبات دینی از محبوب

توبه و ستایش کـردن از اعمـال محبـوب     ،در روایتی دیگر .کیفیت است نه کمیت ،اعمال

خداوند دانسته شده است. خداونـد متعـال عطسـه را هـم دوسـت دارد بنـابراین گفـتن        

ـ  پـس از آن را سـفارش مـی    الحمدهللا خداونـد محـب    در میـان صـفات خـود نیـز     د.کن

  ) است.توحید(وتر

محبوب الهی هستند و مصداق اتـم و   هایی که به این اعمال پایبند باشند قطعاً انسان

اصـول  دانسته شـده اسـت کـه در     اکمل این اشخاص در صحیح بخاري امام علی

و  صحیح بخـاري رکات توان از مشت إل را میینیز این روایت امده است. حدیث الرا کافی

  در باب حب دانست. اصول کافی

به میان آمـده   نایشان سخ شخصی و حب مدر برخی روایات هم از پیامبر اس�

بنابراین با نماز  .اند شاکر بودن را دوست داشته است. در یک روایت بیان شده پیامبر

دیگر سو برخی اي شاکر باشند. از  انداختند تا بنده خود را به زحمت می ،و عبادت زیاد

تـوان   آورد که از این نمونه مـی  به اشخاص سخن به میان می روایات از حب پیامبر

  د.به عائشه و افراد کوه احد اشاره کر به حب پیامبر

در  را بـه خـود اختصـاص داده،    اصول کـافی اما حب دنیا که بیشتر حجم روایات  

  .روایت مورد مذمت واقع شده است تنها در دو صحیح بخاري

دهـد در   خـوبی نشـان مـی    به صحیح بخاريو  اصول کافیبررسی تطبیقی حب در 

کـه بـا اصـول دیـن در      حب موضوعی ک�می، دینی و اخ�قی اسـت  ،هاي شیعه آموزه

به مبانی حب و ارتبـاط آن بـا اسـاس دیـن      صحیح بخاريکه در  رحالید ،ارتباط است

هـاي   وزه. در آمـ شـده اسـت   پرداختههاي معنایی حب  کمتر اشاره شده و بیشتر به �یه

از دیگـر   ،حب از یک سو با عقل پیوند دارد و از جنود عقل اسـت  ،اصول کافیروایی 

که همراه با معرفت و شناخت  البته به شرطی .و ایمان دانسته شده استسو اساس دین 

تنها بین ایمان و حب رابطه برقرار شده اسـت و محبـت را    صحیح بخارياما در  باشد؛
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  اند. مان ایمان دانستهه

حب داراي جهت است و جهت حب بایـد الهـی باشـد تـا      اصول کافیدر روایات 

 ،سعادت را براي بشر رقم زند. اگر انسان این نوع از حب را در وجود خود داشته باشد

هاي کامل  محبوب خداوند خواهد شد. حب زمانی که به سمت اهللا است حب به انسان

حـب اهـل    اصول کـافی بیست روایت در از از همین روي بیش  ،شود را نیز شامل می

گـذر   ه کمال و حب الهی بـدون اي که رسیدن ب گونه اند؛ به را به تصویر کشیده بیت

 ،اصول کافیدر  حب اهل بیتاز محا�ت دانسته شده است.  ب اهل بیتاز ح

بـه آن   صحیح بخـاري حبی که حتی یک مرتبه هم در  ؛اساس اس�م دانسته شده است

اشـاره   البته در برخی روایات تنها به حب رسـول گرامـی اسـ�م    ،اشاره نشده است

ها و موجودات هـم بـراي    اگر حب به دیگر انسان ،هاي شیعه شده است. از منظر آموزه

ممدوح و پسندیده است و حتی از حقوق هـم گـاهی    خدا و در جهت الهی باشد قطعاً

کین مسلمان، حـب بـه شایسـتگان و فرزنـد کـه از      رود. مانند حب به مسا به شمار می

بیشـتر مصـادیق ایـن حـب      صحیح بخـاري اما در  ؛و پسندیده است هاي ممدوح حب

  اند مانند حب به انصار یا به عائشه.  معرفی شده

تـرین   تعداد زیادي از آن به حب دنیا اشاره دارد کـه خطرنـاك   ،اصول کافیروایات 

 .دکنـ  ب و خطرات آن براي انسان را ترسـیم مـی  و تصویر کاملی از این ح ،حب است

 روایت به این موضوع اشاره شده است. تنها در دو صحیح بخاريکه در  درحالی

  نتیجه. 5

از موضوعات و مباحث مهم است که در قرآن کریم و روایـات بـه آن پرداختـه     »محبت«

موضـوع را  ه ایـن  مسـئل حب نگاهی دیگر دارند کـه همـین    ۀمسئلشده است. شیعیان به 

از ایـن   اصول کافیو  صحیح بخارينماید و بررسی تطبیقی حب در  اي ک�می می گونه به

روایاتی را که در این  همۀجهت حائز اهمیت است. نوشتار حاضر با روش تحلیل محتوا 

ده اسـت.  ها وجـود داشـته اسـتخراج و بررسـی کـر      در آن واژۀ حبدو منبع مهم روایی 

یی برخـوردار اسـت کـه ایـن     وا�دهد حب در شیعه از جایگاه  واکاوي روایات نشان می

وجـود   اصول کافیروایت در  118حدود  .ه تنها از تعداد روایات هم قابل فهم استمسئل

 صحیح بخـاري روایت  22که تنها در  درحالی است،شده  ۀ حب در آن استفادهدارد که ماد
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ایـن نسـبت    ،نیـز بررسـی شـود    حبواژۀ اگر مترادفات  قطعاً .این ماده به کار رفته است

، تنها حب اهللا که زاییـدۀ معرفـت و   دهد. در معارف شیعه تر خود را نشان می بسیار واضح

سـعادت حقیقـی    اصالت دارد و این حب است که زمینـۀ آن اطاعت است اعتبار و  نتیجۀ

یـرد کـه   گ حب اهللا در برابر حب دنیا قرار مـی  ،هاي شیعه د. در آموزهکن انسان را فراهم می

یکی در جهـت اهللا و دیگـري در    ،عکس یکدیگر است جهت حرکت این دو حب کام�ً

دیگري اطاعت طاغوت  که نتیجۀ یکی اطاعت اهللا و نتیجۀ ،کند مقابل اهللا حرکت می نقطۀ

هاي کامل قرار دارد کـه   انسان عنوان به بیت، حب اهل خواهد بود. در طول حب الهی

بنـابراین   به قرب الهی رسید. توان نمی بدون حب اهل بیتی شیعه از نگاه متون روای

هاي شیعه با مفاهیم عقـل، قـدرت خـدا، دیـن، ایمـان، تقـوا و اطاعـت و         حب در آموزه

ي معنـایی متعـددي اسـت کـه از حـب      ها هاي کامل ارتباط وثیق دارد و شامل �یه انسان

هـاي   حب انسـان  و حب به هم نوع و خدا و عبد شروع و به حب اهل بیت دوسویۀ

فته شـود حـب   عقل است که اگر به کار گر کافی اصولدر  واژۀ حبکلیدرسد.  مؤمن می

کنـد و اگـر نـور عقـل      ایت مـی دراستا با حب الهی اسـت هـ   را در جهت صحیح که هم

ـ  ،شماري دارد حب دنیا را که مصادیق متعدد و بی ،خاموش شود راي انسـان بـه ارمغـان    ب

  د.کن می میانسان را حت آورده و سقوط

اي  گونه نشده به حث زیربنایی و اصولی محبت بیانامب صحیح بخارياما در روایات 

بنـابراین   شـمار دیـد.   توان در روایـاتی انگشـت   ر را میکه تنها ارتباط حب با ایمان و بِ

هـاي   و صفات خدا کـه در آمـوزه   بیتگانی چون عقل، اطاعت، تقوا، اهل کلیدواژ

چـه  جایگاهی ندارند و آن صحیح بخاريهاي  در آموزه ،وثیق دارندشیعه با حب ارتباط 

عبد و معبـود مطـرح    ، حب دوسویۀاول هاي معنایی حب است. در �یۀ مهم است �یه

معنـایی،   یکدیگر بیان شده است. در این �یـۀ ها به  بعدي حب انسان شود و در �یۀ می

تبـاط خـود بـا خـدا     بسیار پررنگ است کـه ایشـان در ار   حب شخصی رسول خدا

هاي دیگر بیشـترین حـب را    اند و در ارتباط با انسان صفت شاکر بودن را دوست داشته

و حـب انصـار را    نـد ا البته انصار و اهل احد را نیـز دوسـت داشـته    ؛اند داشته عایشهبه 

  اند. اي از ایمان دانسته نشانه

آن را گـزارش   وجود دارد که مرحوم کلینی نیـز دقیقـاً   صحیح بخاريوایت در ر یک
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 شناسی تطبیقی و تحلیلی حب در روایات کافی و صحیح بخاري به... مفهوم

 که مصداق اتم حب بین عبـد و معبـود را امـام علـی     است إلیالرا حدیث و آن کرده،

خالی اسـت   اصول کافیوجود دارد که جاي آن در  صحیح بخارياما روایتی در  ،داند می

دهـد   و نشـان مـی   داردنی حب بین خدا و بنـده اشـاره   که به اثر تکویاست روایتی و آن 

  شود. خداوند متعال در مقام فعل مجاري ادراکی و تحریکی انسان محبوب خود می

  ها نوشت پی

آمـده اسـت:    لسان العـرب . در  است» یحب حبّ«فعل مضاعف  در لغت مصدر میمی از ریشۀ . حب1

جـوهري و ابـن    )حـب  واژۀ ق، ذیـل 1408(ابن منظـور،  .»محبت اسمی براي حب و ضد بغض است«

 اسـت  خواستنی  چیزي سوي به نفس کشش و دوستی نیز و ثبات و محبت لزوم«این باورند:  فارس بر

فـارس،   حـب؛ ابـن  ق، ذیـل واژۀ  1404،  جـوهري »(.شـده اسـت   اخذ ثبات و لزوم همان از معنا این و

محبت را بـه معنـاي خواسـتن و تمایـل داشـتن بـه چیـزي         مفرداتصاحب  )حب ۀواژ ذیل  ،ق1404

    )44، ص1، ج1388اصفهانی،  راغبداند.( می

انـد.   یکی از مباحـث مهـم علـم اخـ�ق داشـته      عنوان بهصاحب نظران علم اخ�ق نیز توجه به محبت، 

کـه چنـین    اي گونـه  و سبب اشتراك در فضیلت دانسته بهمدینه  يمحبت را موجب ائت�ف اجزا«فارابی 

امام غزالـی نیـز در سـخنانش،     )70م، ص1949فارابی، »(.و افعال سازگار است محبتی با اشتراك در آرا

محورها و مسائلی مانند حقیقت، محبت و دوستی، دشواري شناختن محبت، اسباب محبـت و جایگـاه   

، 1378، مـو ه؛ 292، ص4تـا، ج  (غزالی، بـی .معرفت در شناخت محبت را مورد بررسی قرار داده است

متعلق به عالم جمـال اسـت و بـه    «داند که  عزالدین کاشانی نیز محبت را میلی باطنی می )569، ص2ج

برخـی حـب را انفعـال    « )404، ص1367(کاشـانی،  .»دو نوع محبت خاص و عام قابـل تقسـیم اسـت   

طالقـانی،  .»(یابد دانند که چون تکوین شد و ثبات یافت، فعلیت می نفسانی و آگاهانه از تأثیر مطلوب می

حبـت  توجه به این موضـوع اسـت کـه م    ،چه در تعریف حب قابل ذکر استاما آن )83، ص5، ج1362

� یعبر عن الشیء إ� بمـا هـو أرق   «گویند:  کردنی، بنابراین برخی می کردنی است نه تعریف امري درك

  )63م، ص1998(سلمی، ».منه و� شیء أرق من المحبإل فبم یعبر عنها

  منابع

 .آن کریمقر .1

محمـد عبدالسـ�م   ح یصـح ، تشرح صحیح البخـاري   فتح الباريابن حجر عسق�نی، احمد بن علی،  .2

 .ق1424، هشاهین، بیروت، لبنان: دارالکتب العلمی

 ق.1404، ه، بیروت: مؤسسإل الرسال2المحسن سلطان، چ، تحقیق زهیر عبدمجمل اللغإل، احمد، ابن فارس .3

 ق.1408احیاء التراث،  ، بیروت: دار1، چلسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم،  .4

 .1361، تهران: نهضت زنان مسلمان، مخزن العرفان در تفسیر قرآننصرت، سیده امین،  .5

 .1375مهین آشتیانی و همکاران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  ، ترجمۀتحلیل محتواباردن، لورنس،  .6



 1398پاییز و زمستان م، ودو ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   416

  .ق1407، بیروت: دارالقلم، 1، چيح بخاریصحل ابو عبداهللا، یاسماع، محمد بن يبخار .7

 .1381اسراء،  نشر : مرکز قم ،1چ ، کریم نقرآ تفسیر تسنیمآملی، عبداهللا،  جوادي .8

  .1395اسراء،  نشر : مرکز ، قمحکمت عبادات، ـــــــ  .9

 .  ق1404، بیروت: دارالعلم للم�یین، الصحاحجوهري، اسماعیل بن حماد،  .10

التـراث العربـی،    اءیـ اح دار: روتیب ،بیالغ حیمفات ریتفس عمر، بن محمد ابوعبداهللا نیفخرالد ،يراز .11

 ق.1420

  .1388، قم: مرتضوي، مفردات الفاظ قرآناصفهانی، حسین بن محمد،  راغب .12

 .2009، دمشق: دارالفکر، الحب فی القرآنرمضان البواطی، محمد سعید،  .13

 تحقیقـات  آبـاد: مرکـز   سـ�م  ، اوي از رساله شش با همدانی علی سید آثار و احوال محمد، ریاض، .14

  .1364پاکستان،  ایران و فارسی

 .1998، تحقیق احمد الشرباصی، قاهره: کتاب الشعب، هالطبقات الصوفیسلمی، ابوعبدالرحمن،  .15

 .1377سید جعفر سجادي، تهران: دانشگاه تهران،  ترجمۀ ،حکمإل ا�شراقالدین،  سهرودي، شهاب .16

، »رهاوردهـاي اسـتفاده از تحلیـل محتـواي کمـی در فهـم احادیـث       «شکرانی، رضـا و همکـاران،    .17

 .57ـ27، ص1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 46، دورۀ هاي قرآن و حدیث پژوهش

 تهران: ،یانیآشت نیالد ج�ل دیس کوشش به ،المعاد و المبدأم، یابراه بن محمد ،يرازیش نیصدرالد .18

 .1354ایران،  ۀفلسف انجمن

و تحقیقـات   مطالعـات  ۀمؤسسـ   :تهـران  ،يخواجو محمد حی، تصحشرح اصول کافی ، ــــــــــ .19

 .1383فرهنگی، 

 .1361قم: بیدار،  ،يخواجو محمد کوشش به ،میالکر القرآن ریالتفس ، ــــــــــ .20

 .1362، تهران: شرکت سهامی انتشار، 4، چپرتویی از قرآنطالقانی، سید محمود،  .21

اء التـراث  یاح دار  :روتیب ،یعامل ریقص احمد قیتحق ،القرآن ریتفس یف انیالتب محمدحسن، ،یطوس .22

 تا. العربی، بی

 تا. محمد ادیب جادر، دمشق: دارالمکتبی، بی ، تحقیقتذکرة ا�ولیاءعطار، محمد بن ابراهیم،  .23

 تا. الکبري، بی إلالتجاری ، مصر: مکتبإلاحیاء العلوم و بذیله المغنی عن حمل ا�سفارغزالی، ابوحامد،  .24

 .1378، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، کیمیاي سعادت، ـــــ  .25

 .1949 نا، : بی، به کوشش عثمان امین، قاهرهاخصاء العلومفارابی، ابونصر محمد،  .26

 .1367: هما، الدین همایی، تهران ، تصحیح ج�لإلو مفتاح الکرام مصباح الهدایإلکاشانی، عزالدین،  .27

 ق.1407، تهران: دارالکتب ا�س�م، الکافیکلینی، شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب،  .28

  .1387دانش،  آیین انتشارات  :، قمةالسعاد معراجم�احمد،  نراقی، .29


