
 

 
 

 ینیدر نصوص د« عشق» ۀکاربرد واژ

2یرکب یحیی ،1*افزایتهحوود هدا
 

 دانشگاه تهراى یفاراب یسفلسفه و کالم پرد یدکتر یدانشجو. 1

 دانشگاه تهراى یفاراب یسپرد یاردانش. 2

 (3/3/94 :پذ٤زػخ ٤؛ تبر1/2/94بفت: ٤خ در٤)تبر 

 دهیچك

ا٘د. ٔدّب٢  َ٘ز داؽتٝ در ٘قٛؿ د٣ٙ٤ ثب ٤ىد٤ٍز اختالف« ّؾك»اس د٤زثبس ثزخ٣ ا٘د٤ؾٕٙداٖ ٔغّٕبٖ ثز عز وبرثزد ٚاص٠ 

اس وبرثزد ا٤ٗ ٚاصٜ در ثبة ٔتّْمبت ٔمدط، ٕٞچٖٛ خدا، پ٥بٔجز ٚ أبٔبٖ، آٖ اعت وٝ ٔفْٟٛ ا٤ٗ ٚاصٜ  وٙٙدٌبٖ اف٣ّ ِٔٙ

فزفبً ثب أٛر ٔبد٢ ٚ ٘فغب٣٘ تٙبعت دارد ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ در ٘قٛؿ د٣ٙ٤ اس آٖ اعتفبدٜ ٘ؾدٜ ٚ در ثزخ٣ احبد٤ج ٥٘زش  

ب٣ٞ ٤ب ثٝ لقزد ترز٤زت ؽزز٤ْت ٔیٕزد٢، آٖ را در     ٔفْٟٛ آٖ ٔذٔت ؽدٜ اعت؛ ٥ِىٗ فالعفٝ ٚ ٔتقٛفٝ اس ر٢ٚ ٘بآٌ

ٚ « ّؾزك »در ٔمبثُ، ثزخ٣ اُٞ تیم٥ك ثزٝ اّتجزبر ْٔٙزب٢ ِ ز٢ٛ ٚاص٠      ا٘د.لبِت َ٘ٓ ٚ ٘خز در ٥ٔبٖ ٔغّٕب٘بٖ تز٤ٚذ وزدٜ

ْ   خٛد٢ ا٘د وٝ ثٝاالمبفٝ ٕٞچٖٛ حت ٚ ث ل دا٘غتٝ  ثزخ٣ احبد٤ج، آٖ را اس اعٕب٢ دائٓ ا٘زد ٚ ٘زٝ   خٛد، ٘زٝ ٔؾزَٕٛ  

رٚ، در ٘قٛؿ د٣ٙ٤ ٥٘ش ؽبٞد٤ٓ وٝ در ٞزز   ؽٛد. اسا٤ٗؾَٕٛ ٔدح، ثّىٝ حُغٗ ٚ لجح آٟ٘ب ثٝ اّتجبر ٔتّْمؾبٖ تج٥٥ٗ ٣ٔٔ

٘ٛؽتبر پ٥ؼ رٚ درفدد تم٤ٛت د٤زدٌبٜ   دٚ ْٔٙب اعتْٕبَ ٌزد٤دٜ ٚ اس لنب در ثبة أٛر ٕٔدٚح ث٥ؾتز ثٝ وبر رفتٝ اعت.

 بفتٝ اعت:اخ٥ز ثٛدٜ، ا٤ٗ غب٤ت در چٟبر ٌبْ  ٤ُ عبٔبٖ ٤

 اِف( ر٤ؾٝ ٚ ْٔٙب٢ ِ ٢ٛ ٚاص٠ ّؾك

 در ثبة ٔتّْمبت د٣ٙ٤ « ّؾك»ة( ٘مُ ٚ ؽزح احبد٤خ٣ ُٔخجت اعتْٕبَ 

 ٌٛ٘ٝ احبد٤ج ٞب٢ ٘بدرعت اس ا٤ٗد( ٘مُ احبد٤ج ٘بٍز ثٝ ٔذٔت ّؾك ٚ تی٥ُّ ثزداؽت

 ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ درثبر٠ ٔتّْمبت ٚاص٠ ّؾك د( ثزرع٣ ٚ تی٥ُّ ٟ٘ب٣٤ د٤دٌبٜ

   یدیواژگاى کل

 .افَٛ وبف٣، ؽ٥خ احغبئ٣، ّالٔٝ ٔزّغ٣، ٔتّْك ّؾك، ٔؾتمبت ٚاص٠ ّؾك
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 مقدمه

ٚ رٛاس وبرثزد ا٤ٗ ٚاصٜ در « ّؾك»ٞب ٥ٔبٖ ا٘د٤ؾٕٙداٖ ٔغّٕبٖ، ثیج اس ٔفْٟٛ ٤ى٣ اس ٘شاُ

ٞب پزرً٘ ٘جٛدٜ ٚ فزفبً در  ٞب ٚ ٔىبٖ ثبة أٛر ٔمدط اعت. ٌزچٝ ا٤ٗ ثیج در ١ٕٞ سٔبٖ

اس ع٢ٛ ٘بلداٖ ٔىبتت ّزفب٣٘ ٚ ٔتقٛفٝ، دعزتب٤ٚش٢ ثززا٢ تج٥ز٥ٗ ث٥ٍزب٣ٍ٘      ٞبثزخ٣ ثُزٞٝ

ٞب٢ والٔز٣ ٚ ّزفزب٣٘،    ٌزفتٝ اعت، ٥ِىٗ در ثزخ٣ وتبةٞب٢ د٣ٙ٤ لزار ٣ٔا٤ؾبٖ اس آٔٛسٜ

ٝ  -لدر٢ ٔجغٛه ثٝ آٖ تٛرٝ ؽدٜ اعت. أزٚسٜ ٥٘ش ثزخ٣ ّبِٕبٖ د٤ٙز٣  ٤ٚزضٜ ٌزٚٞز٣ اس    ثز

س٘ٙزد ٚ آٖ را اثزشار٢ ثززا٢ ٘مزد     ٝ ا٤ٗ ثیج دأٗ ٔز٣ ٌبٜ ٚ ث٥ٍبٜ ث -پ٥زٚاٖ ٔىتت تفى٥ه

 دٞٙد.  ٔتقٛفٝ، ّزفب ٚ حت٣ فالعفٝ لزار ٣ٔ

ٌٛ٘ٝ ٘مدٞب ٚرٝ ا٤ٗ ٥ٞچ ّزفب٣٘ ٚ ٔدافْبٖ ا٤ؾبٖ، ثٝ -در ٔمبثُ، ٔتٛغ٥ّّٗ در آحبر حى٣ٕ

ٌزز٢، رٕزٛد فىزز٢،    ٌفتزٝ را ثزٝ ٍزبٞزث٣ٙ٥، اخجزبر٢     تبثٙد ٚ غبِجبً ٔٙتمداٖ پز٥ؼ را ثز٣ٕ٘

دٞٙزد ٚ وٕتزز ثزٝ دال٤زُ     تٕبد٢ ثٝ ّبرفبٖ ا٣ِٟ ٚ ّدْ تأُّٔ در آحبر ا٤ؾبٖ ٘غزجت ٔز٣  اّ ث٣

 آٚر٘د.پغٙد ر٢ٚ ٣ٔرٚؽٗ ٚ ٔیىٕٝ

ٞزب،   ث٥ٙ٥ٓ در غبِت ٘ٛؽتٝ ٞب٢ ىزف٥ٗ ا٤ٗ ٔٙبسّٝ، ٣ٔاعبط، ثب ا٘دو٣ تأُّٔ در اعتدالَ ثزا٤ٗ

ٙٙزدٌبٖ ثزب دال٤زُ ٚاٞز٣ ٚ     ودرعت٣ تمز٤ز ٘ؾدٜ ٚ در پ٣ آٖ ٔزبدِٝ ٔیُ ٘شاُ در ا٤ٗ ٔغئّٝ ثٝ

وٛؽٙد؛ حبَ آ٘ىٝ اُٞ دلت ٚ ا٘قبف، ثزٝ  ٞب٢ م٥ْف در ىز٤ك اثيبَ َ٘ز١٤ رل٥ت ٣ٔتی٥ُّ

ٞزب ٚ حزذف َ٘ز٤ز١ رل٥زت ٔززبة       ٤زه اس ا٤زٗ د٤زدٌبٜ    فزف چ٥ٙٗ آرا٣٤، ثٝ پذ٤زػ ٥ٞچ

 ٚر.  ا٘د ٚ ثٝ ِیب٣ٍ در رُٟ ٚ تْقت، غٛىٝ ؽٛ٘د؛ چٛ ٣٤ٌٛ ٞز ٌزٜٚ اس ح٥خ٣ ُٔیك ٣ٕ٘

 مسئلةطزح 

ٚ ٔؾتمبت آٖ « ّؾك»دا٥٘ٓ در لزآٖ ٔٛرٛد ٚ ٥٘ش اد١٥ّ ٔأحٛرٜ، ٥ٞچ احز٢ اس وبرثزد ٚاص٠ ٣ٔ

ؽٛد. ا٤ٗ ٚال٥ْت، ثزخ٣ ّبِٕبٖ د٣ٙ٤ را ثٝ ا٤ٗ ا٘د٤ؾٝ رٕٞٙزٖٛ عزبختٝ وزٝ ا٤زٗ     د٤دٜ ٣ٕ٘

ىٛر ٔيّك پ٥زأٖٛ أٛر ٢ْٛٙٔ ٚ ٔتّْمبت٣ ٕٞچٖٛ خدا ٚ ْٔقٛٔبٖ وزبرثزد ٘زدارد؛    ٚاصٜ ثٝ



  471  ینیدر نصوص د« عشق» ۀکاربرد واژ 

تٛاٖ اٚ را ثٝ اعٕب٣٤ ٥َ٘ز ّبؽك ٤ب ِیبً ثیج تٛل٥ف٥ّت اعٕب ٣ٕ٘ در ثبة خداٚ٘د ثٝ خبفٝ

ٚ ّبِٕبٖ ؽ٣ْ٥ لززٖٚ   ث٥ت ٌذار٢ وزد. ثٝ ٌٕبٖ ا٤ؾبٖ، افیبة خبؿ اُْٞٔؾٛق ٘بْ

وزد٘د، ٥ِىٗ ثب ٍٟزٛر ٔتقزٛفٝ ٚ    ٚ ٔؾتمبت آٖ پز٥ٞش ٣ٔ« ّؾك»ا٥ِٚٝ ٥٘ش، اس اعتْٕبَ ٚاص٠ 

 ٞب٢ آ٘بٖ در آحزبر فّغزف٣، ا٘زدن   رٛأِ ؽ٣ْ٥ ٚ تج٥٥ٗ ثزخ٣ ا٘د٤ؾٝؽ٥ُٛ افىبر ا٤ؾبٖ در 

ٞب٢ ؽ٣ْ٥ ٚ حت٣ ثْن٣ ّبِٕبٖ ٔتٕب٤زُ ثزٝ آرا٢   ا٘دن ا٤ٗ حغبع٥ت اس ٥ٔبٖ ثزخ٣ ٌزٜٚ

ٔتقٛفٝ رخت ثزثغت ٚ وبرثزد آٖ در ثبة أٛر ٔذٞج٣، خبفٝ در آحبر ؽبّزاٖ ٟ٘بد٤ٙٝ ؽزد  

 (.207ق، ؿ1420)احغبئ٣، 

در أٛر ٢ْٛٙٔ، ثٝ دٚ ٌززٜٚ ّزبْ ٚ   « ّؾك»ٖ ٤ب ٔربِفبٖ وبرثزد ٚاص٠ رفتٝ، ٔبْ٘ب ٞٓ ر٢ٚ

ا٘د: ٔبْ٘بٖ ّبْ، ٔتّّْك ّؾزك را فززف أزٛر ٔزبد٢ّ، ح٥زٛا٣٘ ٚ ٘فغزب٣٘        خبؿ لبثُ تمغ٥ٓ

دا٘ٙد؛ أب ٔبْ٘بٖ خبؿ فزفبً وزبرثزد  اٍ٘بر٘د ٚ آٖ را اس چبرچٛة أٛر ٢ْٛٙٔ خبرد ٣ٔ ٣ٔ

ٙٙد ٚ ثب اعزتْٕبَ آٖ در د٤ٍزز أزٛر ْٔٙز٢ٛ ٔرزبِفت٣      وآٖ را در ثبة اعٕب٢ ا٣ِٟ ٘ف٣ ٣ٔ

 ٘دار٘د؛ ٔخُ ّؾك ثٝ پ٥بٔجز، أبٔبٖ، ّجبدات ٚ ... .

اس آٖ عٛ، ثغ٥بر٢ اس اُٞ َ٘ز ز خبفٝ ا٘د٤ؾٕٙداٖ ٔتٛغُّ در ٘قزٛؿ د٤ٙز٣ ز اعبعزبً      

را ىز٤م٣ ٘بدرعت ٚ ثیخ٣ فزفبً ِفَز٣ ٚ ٘بٔف٥زد   « ّؾك»ٌٛ٘ٝ ٔٛارٟٝ ثب ٚاصٜ ٚ ٔفْٟٛ ا٤ٗ

 -٤ٌٛٙد: اسآ٘زبوٝ ّؾك ثٝ ْٔٙب٢ ٔیجت ٔفزه اعت، ٔفْٟٛ ا٤زٗ ٚاصٜ اٍ٘بر٘د. ا٤ؾبٖ ٣ٔ٣ٔ

در لزآٖ ٚ ٥٘ش رٚا٤بت، خبفٝ اد١٥ّ ٔأحٛرٜ فزاٚاٖ ثٝ وبر رفتٝ اعزت. افزشٖٚ    -ٚ ٘ٝ خٛد آٖ

  ٖ در ثزبة أزٛر ٕٔزدٚح،     ثز آ٘ىٝ خٛد ا٤ٗ ٚاصٜ ٥٘ش در ْٔدٚد٢ اس احبد٤زج ْٔقزٛٔب

)ّبؽزك ٚ   آٖأبٔزبٖ، ّجزبدات ٚ حتز٣ اىزالق ٔؾزتمبت٣ اس       ٕٞچٖٛ ٔیجت ا٣ِٟ، دٚعزت٣ 

   ؽٛد.ْٔؾٛق( ثز خداٚ٘د ٔؾبٞدٜ ٣ٔ

 ا٘د:  در أٛر ٢ْٛٙٔ ٥٘ش خٛد ثز دٚ لغٓ« ّؾك»در ٔزُٕٛ ٔٛافمبٖ وبرثزد ٚاص٠ 

ز ٔٛافمبٖ ّبْ وٝ ثب تمغ٥ٓ ّؾك ثٝ حم٥م٣ ٚ ٔزبس٢، اعتْٕبَ ّؾزك را در ٕٞز١ أزٛر    

دا٘ٙد ٚ خداٚ٘د را ثزٝ اعزٕب٣٤ ٥َ٘زز ّبؽزك ٚ ْٔؾزٛق      ا٣ِٟ رب٤ش ٣ٔ ٢ْٛٙٔ، حت٣ اعٕب٢

 وٙٙد.ٌذار٢ ٣ٔ ٘بْ
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ز ٔٛافمبٖ خبؿ وٝ در وٙبر پذ٤زػ تمغ٥ٓ ّؾك ثٝ حم٥مز٣ ٚ ٔززبس٢ ٚ رزٛاس آٖ در    

ٌذار٢ خدا را ثز پب١٤ ٔؾتمبت ّؾك دا٘ٙد ٚ ٘بْثبة أٛر ٢ْٛٙٔ، اعٕب٢ ا٣ِٟ را تٛل٥ف٣ ٣ٔ

 .اٍ٘بر٘دخالف احت٥به ٣ٔ

ٌٖٛ، در ٟ٘ب٤ت درثبر٠ رٛاس ا٤ٙه ا٤ٗ پزعؼ ٔيزح اعت وٝ: ثب ٚرٛد ا٤ٗ دّب٢ٚ ٌٛ٘ٝ

تٛاٖ ٌفت؟ ثٝ د٤ٍز عرٗ، ٔغئ١ّ تیم٥ك در ا٤ٗ اعتْٕبَ ٚاص٠ ّؾك در أٛر ٢ْٛٙٔ چٝ ٣ٔ

در ثبة « ّؾك»تٛاٖ در خقٛؿ رٛاس ٤ب ّدْ رٛاس ٚاص٠  پضٚٞؼ ثٝ لزار  ٤ُ اعت: آ٤ب ٣ٔ

 ٣ْ فبدر وزد؟ٔتّْمبت ٔذٞج٣، حىٓ لي

ٖ ٍ٘بر٘دٜ در راعتب٢ پبعخ دٞز٣ ثزٝ ثزخز٣ آرا٢ پزاوٙزدٜ،     ٣٤ٌٛ ثٝ ا٤ٗ پزعؼ ٚ عزبٔب

   دٞد:ٔيبِت خٛد را ثٝ تزت٥ت در چٟبر ٌبْ  ٤ُ ارائٝ ٣ٔ

 دا٘بٖاس َٔٙز ِ ت« ّؾك»اِف( ث٥بٖ ر٤ؾٝ ٚ ْٔٙب٢ ِ ٢ٛ ٚاص٠ 

اٜ ثزب ارربّزبت   در ىز٤ك ٕٔدٚح، ٕٞز« ّؾك»ة( ٘مُ ٚ ؽزح احبد٤خ٣ ُٔخجت اعتْٕبَ 

 ٔف٥د

د( ٘مُ احبد٤ج ٘بٍز ثٝ ٔذٔت ّؾك ٚ تی٥ُّ ثزداؽت ٘بدرعت ثزخ٣ ّبِٕبٖ د٤ٙز٣ اس  

 ٌٛ٘ٝ احبد٤جا٤ٗ

 ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ درثبر٠ ٔتّْمبت ٚاص٠ ّؾك. د( ثزرع٣ ٚ تی٥ُّ ٟ٘ب٣٤ د٤دٌبٜ

 الف( معنبی لغوی عشق

ثزٌزفتزٝ اس ٘زبْ   « ّؾزك »ٔیممبٖ حٛس٠ ِ بت ٚ افيالحبت ٣ّّٕ ثز ا٤ٗ ثبٚر٘زد وزٝ ٚاص٠   

٥ٌب٣ٞ ثٝ ٘بْ َّؾَمٝ اعت. ٤ٚض٣ٌ ا٤ٗ ٥ٌبٜ آٖ اعت وٝ ٞز ٌبٜ ثز ت١ٙ درخت٣ پ٥چزد، آة آٖ  

ٞب٢ درخت ٚ ر٤شػ آٖ ؽٛد ٚ عزا٘زبْ درخت ٥٘زش خؾزه   را ثرٛرد ٚ عجت سرد٢ ثزي

ؽزٛد.  ٌزدد؛ حبَ آ٘ىٝ در ىَٛ ا٤ٗ فزا٤ٙد، ٥ٞچ اس عجش٢ ٚ خز٣ٔ ٥ٌبٜ ّؾزمٝ وبعزتٝ ٕ٘ز٣   

عزبسد،   وٙد ٚ تٗ ٢ٚ را ر٘زٛر ٚ م٥ْف ٣ٔمبً ثب ؽرـ ّبؽك چ٥ٙٗ ُّٕ ٣ّٔؾك ٥٘ش دل٥

؛ 1181، ؿ2ْ، د1996ٔب٘زد )تٟزب٢ٛ٘،   ٌٛ٘ٝ فدٔبت ٔقزٖٛ ٔز٣  ٣ِٚ خٛد ْٔؾٛق اس ا٤ٗ
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ا٘د: ُ٘ٛ خبف٣ اس ٥ٌزبٜ ِزجالة را   (. ثزخ٣ ٔیممبٖ ٥٘ش ٌفت1258ٝ، ؿ2، د1373عزّبد٢، 

ٖ كّؾز »خٛا٘ٙزد ٚ در فبرعز٣   « ّؾمٝ»در سثبٖ ّزث٣  ، 3، د1375)خّزف تجز٤زش٢،   « پ٥چزب

 (.1375ؿ

تٛاٖ ّؾك را ٔیجت ٔفزه ٤ب تّْك ؽد٤د لّت ثٝ ؽ٣ء ٤ب ؽرقز٣ خزبؿ   ثٙبثزا٤ٗ، ٣ٔ

ٔیجزت،  »٤ٛ٘غزد:  وٝ ٔیمك ىٛع٣ در اٚاخز ؽزح ٕ٘و ٞؾزتٓ اؽزبرات ٔز٣    دا٘غت؛ چٙبٖ

  (.360، ؿ3، د1375)ىٛع٣، « ؽٛدٍٞٙب٣ٔ وٝ اس حد خٛد فش٣٘ٚ ٤بثد، ّؾك ٘ب٥ٔدٜ ٣ٔ

ؽزٛد؛   اس لنب، خٛارٝ در ادأٝ ثزا٢ ّؾك ٥٘ش ٕٞچٖٛ ٔیجت، ا٘ٛاُ ٚ ٔزاتت لبئزُ ٔز٣  

تزٛاٖ ٔتّْمزبت آٖ را ترقز٥ـ سد. ثزٝ د٤ٍزز      ثٙبثزا٤ٗ، ثب اعتٙبد ثٝ ْٔٙب٢ ِ ٢ٛ ّؾك ٣ٕ٘

ثٝ حغت ْٔٙب٢ ِ ٢ٛ در خقٛؿ أزٛر ٕٔزدٚح ٚ ٔزذْٔٛ، الثؾززه     « ّؾك»عرٗ، ٚاص٠ 

 رٟبت ٔٙیقز ٕ٘ٛد.تٛاٖ آٖ را در ٤ى٣ اس اعت ٚ ٣ٕ٘

 ا٤ٙه ثب٤د د٤د در ٘قٛؿ د٣ٙ٤، ا٤ٗ ٚاصٜ در چٝ أٛر٢ ثٝ خدٔت ٌزفتٝ ؽدٜ اعت. 

  در امور ممدوح« عشق»ة( احبدیث مُثبت استعمبل 

در ثزبة أزٛر ْٔٙز٢ٛ، ّزدْ حنزٛر ا٤زٗ ٚاصٜ در       « ّؾزك »ٌفت٥ٓ وٝ ّٕدٜ د٥ُِ ٔربِفزبٖ  

د١٥ّ ٔأحٛرٜ فی٥ح اعت، در ثبة ٘قٛؿ د٣ٙ٤ اعت. ا٤ٗ ٔدّب ٌزچٝ درثبر٠ لزآٖ ٚ حت٣ ا

رعد؛ چٝ ا٤زٗ ٚاصٜ در ثزخز٣   ٔيّك احبد٤ج، ثبٚر٢ ٘بدرعت ٚ ث٥ٍب٘ٝ اس تیم٥ك ثٝ َ٘ز ٣ٔ

 درثبر٠ أٛر ٕٔدٚح ثٝ وبر رفتٝ اعت.  رٚا٤بت ْٔقٛٔبٖ

رالٓ ا٤ٗ عيٛر، احبد٤ج ٔزثٛىٝ را ثٝ تزت٥ت ا٥ٕٞت ٞزز ٤زه اس ح٥زج عزٙد ٚ وتزت      

 -ٞزب٢ ثزخز٣ ا٘د٤ؾزٕٙداٖ را    ٔٙمَٛ در آٟ٘ب، ٤ىب٤ه ٔيزح ٕ٘ٛدٜ،  ٤ُ ٞز حد٤ج، د٤زدٌبٜ 

 دٞد.  ٔٛرد تأُّٔ لزار ٣ٔ -حت٣ اٌز ثٝ عٛد ٔبْ٘بٖ وبرثزد ٚاص٠ ّؾك در أٛر ٢ْٛٙٔ ثبؽد

ة اِْجبد٠ افَٛ وبف٣ حد٤ج  ٤ُ را ثٝ اعٙبد خٛد اس أبْ ؽ٥خ و٣ٙ٥ّ در ثب حدیث اوّل.

 ٘مُ وزدٜ اعت: فبدق
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أفضل الىّبس مه ػشك الؼجبدِ، فؼبومُب ي أحجُّب ثملجٍ ي ثبششَب ثجسذٌ ي تفشّؽ لُاب، فُاً   

، 2ق، د1407)و٥ّٙز٣،   الٔجبلٓ ػلٓ مب أصجح ماه الاذّوٕب ػلآ ػساش  أی ػلآ ٔساش      

 (.83ؿ

ٔمب٤غٝ ثزب د٤ٍزز رٚا٤زبت٣ وزٝ ٚاص٠ ّؾزك در آٟ٘زب آٔزدٜ،         ا٤ٗ حد٤ج اس ح٥ج عٙد، در

ا٢ دارد؛ س٤زا ٘شد ّبِٕبٖ ؽ٥ْٝ، وتت ارث١ْ حد٤ج )وبف٣، ٔٗ ال٤ینزٜ اِفم٥زٝ،  ا٥ٕٞت ٤ٚضٜ

ٞب٢ حد٤ج، اّتجبر ث٥ؾتز٢ دارد ٚ در ٥ٔبٖ وتت ارثْٝ ٥٘ش  تٟذ٤ت ٚ اعتجقبر( اس د٤ٍز وتبة

د ٚ حت٣ ٌز٣ٞٚ اس ّّٕب ثٝ اّتجبر ٔيّج٣ ٔٙمزَٛ  وبف٣ در ٔمب٤غٝ ثب عٝ احز د٤ٍز، ثزتز٢ دار

 دا٘ٙد.آٖ را وتبث٣ ّبر٢ اس رٚا٤بت ٔزَْٛ ٣ٔ 1اس أبْ ّقز )ّذ(

ٞب٢ غب٥ِب٘ٝ ٤ب تر٣ّّ٥ ثٝ وبف٣، ثزخ٣ اُٞ تیم٥ك ثٙب ثزز ؽزٛاٞد٢،   َ٘ز اس ٍ٘بٜ أب فزف

دٖٚ د٥ِزُ ُٔزتمٗ   راحت٣ ٚ ث ا٘د وٝ ثٝٔٙبثِ و٣ٙ٥ّ را اس ٔٙبثِ دعتِ اَٚ ٚ اف٥ُ ؽ٣ْ٥ ؽٕزدٜ

ق، 1425تززٛاٖ احبد٤ززج ٔٛرززٛد در آٖ را ٔزززدٚد اٍ٘بؽززت )ٕ٘ززبس٢ ؽززبٞزٚد٢،    ٕ٘زز٣

(. ٔزّغ٣ ٥٘ش در ؽزح ٔمد١ٔ و٣ٙ٥ّ ثز وبف٣، درثبر٠ ٥ٔشاٖ ٔمج٥ِٛزت احبد٤زج   140ز139ؿ

ْٔتجز ٘فغٝ در َ٘ز اَٚ ٚ ثدٖٚ ٚرٛد ْٔبرك ثزا٢ آٖ، ف٣ احبد٤ج ا٤ٗ وتبة،٤ٌٛد: آٖ ٣ٔ

ثزب   تْزبرك اٌز ٔیتٛا٢ حد٤خ٣ اس وتبة وبف٣ در ٣ِٚ ، ٙد٢ ٥٘بس ٘داردثزرع٣ عاعت ٚ ثٝ 

مزٚر٢ اعت ٚ حد٤خ٣ وزٝ ٚارزد عزٙد    اعٙبد آٟ٘ب ثزرع٣  ،د٤ٍز٢ ثٛد احبد٤ج حد٤ج ٤ب

 (.22، ؿ1ق، د1404)ٔزّغ٣،  تز٢ ثبؽد، ٔالن ُّٕ خٛاٞد ثٛدل٢ٛ

                                                           

ٞب آٔدٜ اعت وٝ پظ اس اتٕبْ ٍ٘برػ ا٤ٗ ٔزّٕٛٝ، أبْ ّقز )ّذ( در تأ٥٤د احبد٤ج ا٤ٗ وتبة در ثزخ٣ ٘مُ .1

؛ ٥ِىٗ غبِت اُٞ َ٘ز ا٤ٗ ٔيّت را ٘پذ٤زفتٝ ٚ آٖ را فبلد عٙد ٔمجَٛ «، وبفٍ ِؾ٥ْتٙباِىبف٣»ا٘د: ٔزلْٛ فزٔٛدٜ

، 1388؛ ّغىز٢، 470، ؿ21ق، د1408؛ ٘ٛر٢، 20، ؿ1ق، د1404ث٥ؾتز ر.ن: ٔزّغ٣،  ا٘د )ثزا٢ اىاّلُ دا٘غتٝ

 اِٛعبئُ ٔغتدرن٥ٔبٖ، ث٥بِٖ حبر٣ ٘ٛر٢ در ٔمب٤غٝ ثب د٤ٍزاٖ دلت ٚ اتمبٖ ث٥ؾتز٢ دارد. ٢ٚ در  اسا٤ٗ(. 283، ؿ3د

عٙد ٚ ، ٥ٞچ رٚا٤ت وزدٜز خٛد اس ثزخ٣ ٔؾب٤خ ّق  آٖ را بخ٥ُّ لش٣ٙ٤ّّٚٔ وٝ«، وبفٍ ِؾ٥ْتٙباِىبف٣»٤ٌٛد: ّجبرت ٣ٔ

 ز ثشري اخجبر٤بٖ در ّقز خ٤ٛؼ ٚ اس لبئالٖ ثٝ لي٣ْ اِقّدٚر ثٛدٖثبد٢ آاعتز ؛ حت٣ ٔیدّث٘دارد حد٤خ٣ ٔدرن

 (.470، ؿ21ق، د1408٘ٛر٢، وزدٜ اعت )ا٤ٗ عرٗ تقز٤ح  ٔز٥ِْٛتثز  ز وبف٣احبد٤ج 
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 ا٤ٗ لّٓ ٤ٌٛد: در ٔیتٛا٢ ا٤ٗ حد٤ج ؽز٤ف چٙد ٘ىتٝ ٔٛرد َ٘ز اعت:

غت آ٘ىٝ، ٔتّْك ّؾك، ٔيّك ّجبدات ث٥بٖ ؽدٜ، ٘ٝ ّجبدت٣ خبؿ؛ چٝ رٚؽٗ اعزت  ٘ر

تٛاٖ ا٤ٗ اعبط، ٣ٔ وٙد. ثزا٤ٗوٝ اِف ٚ الْ ّجبدت، اِف ٚ الْ رٙظ اعت ٚ افبد٠ ّْٕٛ ٣ٔ

ٚاصٜ را در فٛرت ِشْٚ ثزا٢ ٞز ٤ه اس ّجبدات ثٝ خدٔت ٌزفت؛ ٕٞچٖٛ ّؾك ثزٝ ٕ٘زبس،   

وزٓ   ثٝ س٤برت ٚ... . ثٝ د٤ٍز عرٗ، ا٤زٗ حزد٤ج، دعزت   ّؾك ثٝ رٚسٜ، ّؾك ثٝ دّب، ّؾك 

 رعب٘د.ٔدّب٢ ٔٛافمبٖ خبؿ را ثٝ احجبت ٣ٔ

رٚؽ٣ٙ ث٥بٍ٘ز ْٔٙزب٢ ٚاص٠ ّؾزك اعزت. حزد٤ج      دْٚ ا٤ٙىٝ، تٛم٥یبت ادا١ٔ حد٤ج ثٝ

ٖ ا٘د وٝ ثٝ ّجبدت ّؾك ٤ٌٛ٣ٔد: ثزتز٤ٗ ٔزدْ وغب٣٘اثتدا ٣ٔ ٌزبٜ آحزبر ّؾزك ثزٝ      ٚرس٘زد، آ

ٞد. ث٥بٖ أزبْ اس آٖ حىب٤زت دارد وزٝ ٚلتز٣ ؽرقز٣ ّبؽزك ّجزبدت        دّجبدت را ؽزح ٣ٔ

ٝ    ؽٛد، ٔیجت ّجبدت در لّت ٚ رٛارح اٚ ٍبٞز ٣ٔ ٣ٔ ا٢ ٌزدد ٚ غّج١ ا٤زٗ ٍٟزٛر ثزٝ ٌٛ٘ز

رٚ، ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ِزُ   ا٢ رش ّجبدت خدا ٘دارد. اسا٤ٗاعت وٝ د٤ٍز ٥ٞچ فىز ٚ خ٥بَ ٚ ٔؾ ّٝ

اٌز ثزا٢ ّبثداٖ حنزت حك، ٔزاتت لبئُ  رٚد. ثٝ د٤ٍز عرٗ،اس ثزتز٤ٗ ٔزدْ ثٝ ؽٕبر ٣ٔ

ؽ٤ٛٓ ز وٝ ثٝ ٚالِ ٥٘ش چ٥ٙٗ ٔزاتج٣ ث٥ٗ ا٤ؾبٖ ٚرٛد دارد ز ثزبالتز٤ٗ رتجزٝ، اس آِٖ ّبؽزمبٖ      

ّجبدت اعت ٚ ثزتز اس آٖ د٤ٍز ٔمب٣ٔ ثزا٢ ّبثداٖ ٔتقزّٛر ٥٘غزت. ثزد٤ٗ تزت٥زت، ْٔٙزب٢      

؛ ٤ْٙز٣ دل٥مزبً   «ٔفززه ٔیجزت  »٤ب ثٝ ل٣ِٛ « ٔیجت تبْ»ّؾك در ا٤ٗ حد٤ج ّجبرت اعت اس 

 وٙٙد. ٕٞبٖ چ٥ش٢ وٝ ىزفداراٖ وبرثزد ٚاص٠ ّؾك در أٛر ٢ْٛٙٔ آٖ را ارادٜ ٣ٔ

رغٓ آ٘ىٝ عٙد حد٤ج را فزبرٓ اس ٘مزُ آٖ   اعبط، ّال١ٔ ٔزّغ٣ در ٔزآ٠ اِْمَٛ ثٝ ثزا٤ٗ

      ٖ اِجتزٝ ثزدٖٚ ٞز٥چ     -در وبف٣ ثٙب ثز ٔجب٣٘ ّّزٓ ررزبَ ٚ افزيالحبت را٤زذ ٥ٔزبٖ ٔیزدّحب

ثٝ ْٔٙب٢ ٔیجزت  « ّؾك»٤ٛ٘غد: ؽٕزدٜ اعت،  ٤ُ حد٤ج ٤بدؽدٜ ٣ٔ« ٥فمْ» -تٛم٥ی٣

در ا٤ٗ حد٤ج، حت ٔفزه ثٝ ّجبدت اعت، اس آٖ ح٥زج وزٝ   « أحجّٟب»ٔفزه اعت ٚ ٔزاد اس 

 رٚد.  تْب٣ِ ٚ ٔيّٛة حم٥م٣ ثٝ ؽٕبر ٣ّٔجبدت، ٚع١ّ٥ تمزة ثٝ حك

٤ٌٛزد: ثزخز٣   ادأٝ ٔز٣  رٚد، در٢ٚ ثب آ٘ىٝ خٛد اس ٘مّبداٖ ثزرغتٝ ٔتقٛفٝ ثٝ ؽٕبر ٣ٔ

، ٔف٣ٟٔٛ ٘بٍز «ّؾك»ا٘د وٝ ٔتّّْك ّؾك، أٛر ثبىُ ٚ ٌشاف اعت ٚ ٚاص٠ چ٥ٙٗ تٛٞٓ وزدٜ
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ا٘د وزٝ ا٤زٗ ٚاصٜ را درثزبر٠ ٔیجزت     رٚ، ٘ت٥زٝ ٌزفتٝ ٌٛ٘ٝ أٛر اعت ٚ اسا٤ٗثٝ ٔیجت ثٝ ا٤ٗ

٤ٗ حد٤ج ٔزدّب٢  ا٣ِٟ ٚ ٔتّّْمبت آٖ ٕٞچٖٛ ا٘ج٥ب، ا٥ِٚب ٚ ّجبدات ثٝ وبر ثز٤ٓ؛ حبَ آ٘ىٝ ا

 وٙد.   ا٤ؾبٖ را اثيبَ ٣ٔ

ٚرسد وٝ ثٙب ثز تٛل٥ف٥ّت اعٕب٢ ا٣ِٟ، احٛه آٖ اعزت  اِجتٝ ٔزّغ٣ ثز ا٤ٗ ٘ىتٝ تأو٥د ٣ٔ

درثبر٠ حنززت حزك ثپز٥ٞزش٤ٓ    « ْٔؾٛق»ٚ « ّبؽك»وٝ اس اعترداْ ٔؾتمبت ا٤ٗ ٚاصٜ ٥َ٘ز 

  (.84، ؿ8ق، د1404)ٔزّغ٣، 

 اِرزا٤ذ ٚ اِززائح ٘مُ ؽدٜ اعت: در ثیبراال٘ٛار ثٝ ٘مُ اس  حدیث دوم.

ثِكَشْثٓلَبءٓ فَمَبلَ لَمّٓب مٓاشَّ ثِاٍِ أَصٕابٓبثٍٔٔ يٓ لَاذٕ      مٓشَّ ػٓلِٓ ّ: لَبلَ سٔيِْٓ ػٓهْ أَثِٓ جٓؼٕفَش  ػٓهْ أَثٍِِٕ

 ًُُثٓى اغْشَيٕسٓلَتٕ ػٕٕٓىَبٌٔ ٔٓجٕكِٓ يٓ ٔٓمًُلُ َٓزَا مٔىَبخُ سِكَبثُِِمٕ يٓ َٓزَا مٔلْمَى سِحٓبلُِِمٕ َٓبَٔىَب مٔشَاقُ دِمٓبئُِِمٕ

خَشَجٓ ػٓلِٓ ّ ٔٓسِٕشُ ثِبلىَّبسِ حٓتَّى إِرَا كَبنَ  لَبلَ الْجٓبلِشُ يٓ؛ لَكِ مِهْ تُشْثّٓ  ػٓلَُٕٕٓب تُشَاقُ دِمٓبءٔ الْأَحِجِّّٓ

لُتِالَ  ثِكَشْثٓلَبءٓ ػٓلَى مِٕلَٕٕهِ أَيٕ مِٕل  تَمَذّٓیٓ ثٕٕٓهَ إَٔٔذُِِٔمٕ حٓتَّى َُبفٓ ثِمٓكَبن  ٔٔمَبلُ لَُٓب الْمماذفبن فَمَابلَ   

ٓ فُِٕٓب مِبئَتَب وَجِٓ ّ يٓ مِبئَتَب سِجٕطٍ كُلُُّٔمٕ شُآُذٓاءٓ لَاب ٔٓسٕاجِمُُٔمٕ مٓاهْ     مصبسعٔ ػشّبق   شُُٓذٓاءٔ يٓ مٔىَبخُ سِكَبثً 

 (.295، ؿ41ق، د1403)ٔزّغ٣،  كَبنَ لَجٕلَُٔمٕ يٓ لَب ٔٓلْبٓمُُٔمٕ مٓهْ ثٓؼٕذَٓٔم

در اٚاخزز آٖ اعزت وزٝ اس ٔؾزتمبت ٚاص٠     « ّؾزبق »ؽبٞد ٔيّت در ا٤ٗ حزد٤ج، ٚاص٠  

ا٤ٗ حزد٤ج، اٍٟبرَ٘زٞزب٢ ٔرتّفز٣ ؽزدٜ اعزت وزٝ        ثبؽد؛ ٥ِىٗ در ثبة عٙد٣ٔ« ّؾك»

 رٟبت ٣ٕٟٔ اس آٖ را تی٥ُّ خٛا٥ٞٓ وزد.

ُ  عرٗ را اس ا٤ٙزب ٣ٔ ٤ٚىزٓ ثیزبراال٘ٛار، ؽزبُٔ اثزٛاة      آغبس٤ٓ وٝ احبد٤ج ٔزّّزد چٟز

ْٔزشات »اعت. اس رّٕٝ، ثبث٣ ثب ّٙٛاٖ  ٔتْدد٢ درثبر٠ الغبْ ْٔزشات ا٥ٔزٔإٔٙبٖ ٣ّّ

وٝ ٔؾتُٕ « ت ٚ ّّٕٝ ثبِّ بت ٚ ثالغتٝ ٚ فقبحتٝ فّٛات اهلل ٥ّّٝوالٔٝ ٔٗ ئخجبرٜ ثبِ بئجب

٥ٔبٖ، تْداد ٘ٛسدٜ حد٤ج )احبد٤ج ٞزدٜ  (. اسا360ٗ٤-283حد٤ج اعت )ٕٞبٖ، ؿ 66ثز 

ٌفتٝ اعت؛ أب  تب ع٣ ٚ ؽؼ( اس اِرزا٤ذ ٚ اِززائح ٘مُ ؽدٜ وٝ ٘رغت٥ٗ آٟ٘ب، حد٤ج پ٥ؼ

٤زه اس ٘زٛسدٜ حزد٤ج     ادّب وززدٜ وزٝ ٞز٥چ   ٔقیّح ا٤ٗ ثرؼ اس ثیبراال٘ٛار چبح ث٥زٚت، 
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ٔٙمَٛ اس وتبة ليت راٚ٘د٢ را در ٘غر١ ٔيجُٛ ا٤ٗ احز ٥٘بفتٝ اعت؛ چٝ ٥ٔبٖ ٘غخ خي٣ ٚ 

چبپ٣ ا٤ٗ احز، اختالف فزاٚا٣٘ ٚرٛد دارد ٚ تْداد رٚا٤زبت ٔٛرزٛد در ٘غزخ خيز٣ ثغز٣      

 ، پبٚرل٣(. 295ث٥ؾتز اعت )ٕٞبٖ، ؿ

ٚر٢ٛ ا٤ٗ حد٤ج در ٔٙجزِ افز٣ّ    ثٝ رغت رالٓ ا٤ٗ عيٛر پظ اس رؤ٤ت ا٤ٗ ٔيّت،

آٖ پزداخت. در ا٤ٗ ىز٤ك ٔزم٣ ٔؾرـ ؽد وٝ حد٤ج ٤بدؽزدٜ در اِرززا٤ذ ٚ اِزززا٤ح    

تیت  -اختقبؿ دارد وٝ رٚا٤بت آٖ ثٝ ْٔزشات حنزت ا٥ٔز -چبح لٓ، در ثبة دْٚ

مزُ  ّٙٛاٖ ٤ى٣ اس ْٔزشات ل٣ِٛ آٖ أبْ ُٕٞبْ ٘مُ ٌزد٤دٜ اعت؛ اِّزب ا٤ٙىزٝ عزٝ وّٕزٝ اس ٘    

ٚ در اٚاخز « ٚ ٤مَٛ»ؽٛد: در اٚا٤ُ حد٤ج، ّجبرت ٔزّغ٣ در ا٤ٗ ٘غر١ ٔيجُٛ د٤دٜ ٣ٕ٘

 1«.ّؾبق»آٖ ٚاص٠ 

ُ  « ّؾبق»ؽب٤د ثزخ٣ ثٝ اعتٙبد ا٤ٗ اختالف اٍٟبر وٙٙد وٝ چٖٛ ٚاص٠  ٞزب  در ثزخز٣ ٘مز

٥٘بٔدٜ، پظ اس ثبة احت٥به ثٟتز اعت ا٤ٗ حد٤ج را ثٝ ٘یٛ ّبر٢ اس ا٤ٗ ٚاصٜ ٘مزُ وٙز٥ٓ ٚ   

اّتٕزبد٢ ٚرزٛد ٘زدارد ٚ    ثٝ ٘مُ ٔزّغ٣ ا٥ٕٞت ٘د٥ٞٓ؛ حبَ آ٘ىٝ ٥ٞچ د٣ّ٥ِ ثزا٢ ا٤ٗ ث٣

بق ت٣ رٚا٤بت ثغ٥بر ٔؾٟٛر ٚ ٔٛرد اتّفز ٞب درثبرٜ وّٕبت ثغ٥بر٢ اس احبد٤ج، حاختالف ٘مُ

فزاٚاٖ اعت. ٔزّغز٣ ٥٘زش در ٘مزُ احبد٤زج، فززد ٔزٛرد        -ٕٞچٖٛ حد٤ج حم٥ّٗ -فز٤م٥ٗ

اّتٕبد٢ اعت ٚ ىزفدار فٛف٥ٝ ٥٘ش ٘جٛدٜ تب ثتٛاٖ ثٝ ٢ٚ اتٟبْ سد وٝ خٛد، ا٤زٗ ٚاصٜ را ثزٝ   

وزٝ در   -در ٘غزخ خيّز٣ وتزبة ليزت راٚ٘زد٢     « ّؾزبق »حد٤ج افشٚدٜ اعت. ٍبٞزاً ٚاص٠ 

 ٚرٛد داؽتٝ اعت.  -دعتزط فبحت ثیبراال٘ٛار ٥٘ش ثٛدٜ

                                                           

مٓشَّ ػٓلٌِّٓ ع   لَبلَ مٓب سٔيِْٓ ػٓهْ جٓؼٕفَش ػٓهْ أَثٍِِٕ». در ٘غر١ چبح لٓ، حد٤ج ٔشثٛر ثد٤ٗ فٛرت ٘مُ ؽدٜ اعت: 1

ًُُثٓى لَكِ   سِكَبثُِِمٕ َٓزَا مٔلْمَى سِحٓبلُِِمٕ َٓبَٔىَب مٔشَاقُ دِمٓبئُِِمٕ  ثِكَشْثٓلَبءٓ فَمَبلَ لَمَّب مٓشَّ ثٍِِ أَصٕبٓبثٍٔٔ يٓ لَذِ اغْشَيٕسٓلَتٕ ػٕٕٓىَبٌٔ ٔٓجٕكِٓ َٓزَا مٔىَبخُ

؛ يٓ لَبلَ الْجٓبلِشُمِهْ تُشْ خَشَجٓ ػٓلٌِّٓ ع ٔٓسِٕشُ ثِبلىَّبسِ حٓتَّى إِرَا كَبنَ مِهْ كَشْثٓلَبءٓ ػٓلَى مِٕلَٕٕهِ أَيٕ مِٕل    ثّٓ  ػٓلَُٕٕٓب تُشَاقُ دِمٓبءٔ الْأَحِجَّّ

ٔمٕ شُُٓذٓاءٔ مٔىَبخُ سِكَبة  يٓ مٓصٓبسِعٔ تَمَذَّیٓ ثٕٕٓهَ إَٔٔذُِِٔمٕ حٓتَّى َُبفٓ ثِمٓكَبن  ٔٔمَبلُ لٍَٔ الممزفبن فَمَبلَ لُتِلَ فِ ُٕٓب مِبئَتَب وَجٍِّٓ يٓ مِبئَتَب سِجٕطٍ كُلُُّ

 (.183، ؿ1ق، د1404اِد٤ٗ راٚ٘د٢، )ليت«  شُُٓذٓاءٓ لَبٔٓسٕجِمُُٔمٕ مٓهْ كَبنَ لَجٕلَُٔمٕ يٓ لَبٔٓلْبٓمُُٔمٕ مٓهْ ثٓؼٕذَٓٔمٕ
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ٗ      ٔد٣ّ ثزخ٣ ، 1356ل٤ِٛٛزٝ،  ا٘د وٝ ا٤ٗ حزد٤ج در وتزت رٚا٤ز٣ وبٔزُ اِش٤زبرات )اثز

ٞب ( ٥٘ش ث٥بٖ ؽدٜ اعت ٚ در آٖ ٘م73ُ-72ق، ؿ1407( ٚ تٟذ٤ت )ىٛع٣، 270-269ؿ

ؽٛد ٚ ا٤ٗ خٛد ؽبٞد د٤ٍزز٢ ثزز فمزداٖ آٖ در افزُ حزد٤ج      د٤دٜ ٣ٕ٘« ّؾبق»٥٘ش ٚاص٠ 

ُ (؛ حبَ آ٘ىٝ 140-139، ؿ1385ٞبؽ٣ٕ، اعت )ث٣ٙ ٞزب٢ ٔٛرزٛد    ثٙب ثز تتجِّ ٍ٘بر٘دٜ، ٘مز

تزٛاٖ آٟ٘زب را   ٞب٢ لبثُ تٛر٣ٟ دارد ٚ ٕ٘ز٣  در ا٤ٗ دٚ وتبة ثب حد٤ج ٔٛرد َ٘ز ٔب اختالف

افشٖٚ ثز آ٘ىٝ عّغزّٝ را٤ٚزبٖ آٟ٘زب ٥٘زش ثزب ٤ىزد٤ٍز        1٘مُ د٤ٍز٢ اس ا٤ٗ حد٤ج اٍ٘بؽت.

ىٛر رداٌب٘زٝ   ٤ت ثٝٔتفبٚت اعت ٚ در رب٢ د٤ٍز٢ اس ثیبر ٥٘ش، ٘مُ وبُٔ اِش٤برات ٚ تٟذ

(. پظ ا٤ٟٙزب دٚ  116، ؿ98ق، د1403ّٙٛاٖ حد٤خ٣ ٔغتمُ ث٥بٖ ؽدٜ اعت )ٔزّغ٣،  ٚ ثٝ

رٚ٘د وٝ ٔنٕٖٛ آٟ٘ب ثٝ ٤ىد٤ٍز ٘شد٤زه اعزت، ٘زٝ آ٘ىزٝ ٤زه      حد٤ج ٔغتمُ ثٝ ؽٕبر ٣ٔ

 حد٤ج، ثب دٚ ٘مُ ٔتؾبثٝ ثبؽٙد. فتأُّٔ!

٥ٗ حد٤ج ٘ج٢ٛ  ٤ُ در إِتَّْ در وتبة ؽز٤ف رٚم١ اِٛا٥َّٗ ٚ ثق٥ز٠ حدیث سوم.

 دٜ اعت:ؽ فن٥ّت عّٕبٖ فبرع٣ ٘مُ

إِنَّ الْجٓىََّّ لَأَشًْٓقُ إِلَى سٓلْمٓبنَ مِهْ سٓلْمٓبنَ إِلَى الْجٓىَّاِّ يٓ إِنَّ الْجٓىَّاَّ لَأَػٕشَاكُ لِسٓالْمٓبنَ مِاهْ      »

 (. 282، ؿ2، د1375)فتّبَ ٥٘ؾبثٛر٢، « إلٓ الْجٓىَِّّ  سٓلْمٓبنَ

ؽزٛد؛ اِّزب ا٤ٙىزٝ در    ٌفتٝ د٤دٜ ٣ٔ ثیبراال٘ٛار ثٝ ٘مُ اس وتبة پ٥ؼ ا٤ٗ حد٤ج، ث٥ْٙٝ در

حجت ٌزد٤دٜ اعت وٝ اِجتٝ ثب ع٥بق وزالْ  « ِّز١ّٙ»ّجبرت « ئ٣ِ اِز١ّٙ»ا٘تٟب٢ رٚا٤ت، ثٝ رب٢ 

(. ٔیدث ٘زٛر٢ ٥٘زش آٖ را در ثزبة    341، ؿ22ق، د1403تٙبعت ث٥ؾتز٢ دارد )ٔزّغ٣، 

(. 326ق، ؿ1413ُ ٚ تأ٥٤د وزدٜ اعت )٘زٛر٢،  ٞؾتٓ ٘فظ اِزحٕبٖ ف٣ فنبئُ عّٕبٖ ٘م

ا٘زبْ ٚ ع٥د ح٥در آ٣ّٔ در ربِٔ االعزار فززفبً رّٕز١    ٚ اِجتٝ ٔیمك ىٛع٣ در رعب١ِ آغبس

                                                           
ٞزب٢  اس ثبة ٞؾتبد ٚ ٞؾتٓ، ثٝ تزت٥ت ؽزج٥ٝ ثرزؼ   12ٚ  11ٔتٛا٣ِ . ٌفت٣ٙ اعت در وبُٔ اِش٤برات، دٚ حد٤ج 1

اس ثزبة ث٥غزت ٚ دْٚ ٔزّّزد ؽؾزٓ ثزٝ       7اَٚ ٚ دْٚ حد٤ج ٔٛرد َ٘ز در ثیبراال٘ٛار اعت ٚ در تٟذ٤ت، حد٤ج 

 وبُٔ اِش٤برات اعت، ٣ِٚ ثٝ ِیبً رٚات لدر٢ ثب آٖ تفبٚت دارد. 12ِیبً ٔتٗ، تمز٤جبً ٕٞبٖ حد٤ج 



  419  ینیدر نصوص د« عشق» ۀکاربرد واژ 

ا٘زد ٚ در ٘مزُ ا٤ؾزبٖ ٞز٥چ  وزز٢ اس      آٚردٜ -اِجتٝ ثب ا٘زدو٣ ت ٥٥زز   -اَٚ حد٤ج ٤بدؽدٜ را

 (.26، ؿ1368؛ آ٣ّٔ، 28، ؿ1374)ىٛع٣،  ٥٘1غت« أّؾك»

اس وّٕبت ٔىٙٛ٘زٝ ٚ ٥٘زش در    35ٔالٔیغٗ ف٥ل وبؽب٣٘ در پب٤بٖ و١ّٕ  چهارم.حدیث 

تیت ّٙزٛاٖ حزد٤ج لدعز٣     2اٚاخز ٔمب١ِ چٟبرْ لز٠ّ ا٥ِْٖٛ، حد٤ج  ٤ُ را ثٝ عٙد ٔزعُ

 ٘مُ وزدٜ اعت: 

ىٓ يٓ مٓه َُلَجٓىٓ، يٓجٓذٓوٓ يٓ مٓه يٓجٓذٓوٓ، ػٓشَفَىٓ يٓ مٓه ػٓشَفَىٓ، أحٓجَّىٓ يٓ مٓه أحٓجَّىٓ، ػٓشِامَ 

مٓه ػٓشِمَىٓ، ػٓشِمتٍُٔ يٓ مٓه ػٓشِمتٍُٔ، لَتَلتٍُٔ يٓ مٓه لَتَلتٍُٔ، فَؼٓلَّٓ دٔتٍَ يٓ مٓه ػٓلَآَّ دٔتَاٍ، فَایوّٓ    

 (.63، ؿ1387؛ ٕٞٛ، 84، ؿ1386)ف٥ل وبؽب٣٘،  )فأوأ( دٔتٍَ

ٞب ٚ ٔمبالت ٔتْدد٢ اس ٤ٛ٘غٙدٌبٖ ْٔبفز، ا٤ٗ حد٤ج را رؤ٤ت وزدٜ  ٍ٘بر٘دٜ در وتبة

٣ِٚ اسآ٘زبوٝ تٕبْ ٘بلالٖ ثٝ ٤ى٣ اس دٚ وتبة وّٕبت ٔىٙٛ٘ٝ ٤زب لزز٠ ا٥ِْزٖٛ اررزبُ      اعت،

 3ا٘د، ثیج در ٔٛرد آٟ٘ب ا٥ٕٞت ٘دارد.دادٜ

وزٝ   -عٙت، در اِزبِٔ اِقز ٥ز  اِد٤ٗ ع٥ٛى٣ اس ّّٕب٢ ٔؾٟٛر اُٞرالَ حدیث پنجن.

 ٤زُ ٘مزُ    دردٚ رٚا٤ت ٘ج٢ٛ درثبر٠ ّؾك ٚ فزربْ آٖ  - 4تّر٥ق٣ اس رِٕ اِزٛأِ اعت

 وزدٜ اعت: 

  (.179، ؿ6ْ، د1972)إِٙب٢ٚ،  ه ػٓشِكَ فَؼٓفَّ ثُمَّ َمبتٓ، مبتٓ شُٕذاًمٓ

                                                           
 «.ان الجىّ اشًق الى سلمبن مه سلمبن الى الجىّ» ٤ج در دٚ وتبة ٔذوٛر چ٥ٙٗ اعت:. ٥ّٗ ّجبرت حد1

ا٢ ثٝ عٙد ا٤ٗ حد٤ج ٘ؾدٜ اعت، أب ٔیمك احبد٤ج ا٤زٗ وتزبة، عزٙد آٖ را    ٥ٞچ اؽبرٜ وّٕبت ٔىٙٛ٘ٝ. در ٔتٗ 2

 «.٣ّّ اِغبِه ، ف٣ ث٥بٖ أٛر تزت536، ئثٗ أث٣ رٕٟٛر، ؿإِز٣ّّ»ٕ٘ب٤د: در پبٚرل٣ ثد٤ٗ فٛرت ث٥بٖ ٣ٔ

فز٥ل  لزز٠ّ ا٥ِْزٖٛ   ، ا٤ٗ حد٤ج را اس ٞشار ٚ ٤ه ٘ىتٝاس وتبة  717سادٜ آ٣ّٔ در ٘ىت١ . ثزا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، اعتبد حغ3ٗ

 (.568، ؿ1365ساد٠ آ٣ّٔ،  وٙد )حغٗ٘مُ ٣ٔ

4      ُ عزٙت ٚ چٙزد وتزبة حزد٤ج د٤ٍزز را در       . ع٥ٛى٣ اثتدا ٔزُٕٛ احبد٤زج فزیبح عزتّٝ ٚ ٔغزب٥٘د ّؾزز٠ اٞز

ّٙٛاٖ رِٕ اِزٛأِ ثٝ تزت٥ت رٚات احبد٤ج ٔدّٖٚ ٕ٘ٛد، عپظ خٛد ثزخ٣ احبد٤ج ا٤زٗ ٔزّٕٛزٝ   ا٢ ثب  ٔزّٕٛٝ

را ٌش٤ٙؼ وزد ٚ ٘بْ ربِٔ ف ٥ز ثز آٖ ٟ٘بد. ثز ا٤ٗ وتبة اخ٥ز، ؽزح٣ ثب ّٙٛاٖ ف٥ل اِمد٤ز ٍ٘بؽزتٝ ؽزدٜ وزٝ در    

  وٙد.را اس ا٤ٗ احز ٘مُ ٣ٔ آٖ، احبد٤ج ثٝ تزت٥ت حزٚف تٟز٣ّ ٔزتّت ٌزد٤دٜ اعت. رالٓ ا٤ٗ عيٛر، حد٤ج پٙزٓ
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 )ٕٞبٖ(. مٓه ػٓشِكَ فَكَتَمٓ ي ػٓفَّ فَمبتٓ، فًَُٔٓ شُٕذ

اٍ٘برد؛ ٌزچزٝ افزشٖٚ ثزز    ٍ٘بر٘دٜ دٚ خجز ٤بدؽدٜ را ثٝ د٥ُِ ؽجبٞت فزاٚاٖ، ٤ه حد٤ج ٣ٔ

ا٤ٗ دٚ ٘مُ، در ثبة عّغز١ّ را٤ٚزبٖ آٖ ٥٘زش اخزتالف ٞغزت.       تفبٚت ٔٛرٛد در ثزخ٣ وّٕبت

ؽٛد. ّّٕزب٢  ّجبط ٔٙت٣ٟ ٣ٔخالفٝ آ٘ىٝ، عٙد رٚا٤ت اَٚ، ثٝ ّب٤ؾٝ ٚ عٙد رٚا٤ت اخ٥ز ثٝ اثٗ

لز٥ّٓ ٞزز   اُٞ تغٙٗ در ثبة ٥ٔشاٖ فیت ا٤ٗ دٚ رٚا٤ت، َ٘ز ٚاحد٢ ٘دار٘د. ثزخ٣ ٕٞچٖٛ اثٗ

ٝ    دٚ خجز را اس ٔٛمّٛبت دا٘غتٝ، فزدٚر آٟ٘زب   ا٘زد، ِٚز٣ ٌزٚٞز٣    را اس پ٥زبٔجز ٘زبٕٔىٗ اٍ٘بؽزت

وزٓ عّغز١ّ    حشْ ثٝ تم٤ٛت عٙد ا٤ٗ دٚ حد٤ج پزداختٝ، دعزت ٥ْٔٗ، سروؾ٣ ٚ اثٕٗٞچٖٛ اثٗ

 (.  180، ؿ6ا٘د )ٕٞبٖ، دّجبط را، ر٣ٍّٕ حمٝ ٚ حد٤ج را فی٥ح دا٘غتٝرٚات ٔٙت٣ٟ ثٝ اثٗ

تّّْزك ّؾزك ث٥زبٖ ٘ؾزدٜ،     أب اس ح٥ج ٔیتٛا رٚؽٗ اعت وٝ در ر١ّٕ اَٚ دٚ حد٤ج، ٔ

دا٘غتٝ ؽدٜ اعزت ٚ ا٤زٗ ٔيّزت، اس    « ؽٟبدت»٥ِىٗ در ادأٝ، ٔٛتِ ٕٞزاٜ ثب چ٥ٙٗ ّؾم٣، 

اعبط، ثزخ٣ ّزفب ٚ ٔتقٛفٝ اس ٔیتٛا٢ ا٤زٗ   ٕٔدٚح ثٛدٖ ٔتّّْك ّؾك حىب٤ت دارد. ثزا٤ٗ

ٔالفدرا ٥٘ش ا٤ٗ حد٤ج را در ا٥ِٟبت اخزـ اعزفبر    1ا٘د.حد٤ج در آحبر خ٤ٛؼ ثٟزٜ ٌزفتٝ

 (.174، ؿ7ْ، د1981)ٔالفدرا،  2ث٥بٖ داؽتٝ اعت« ل٥ُ»ثب ّجبرت 

َ  ٔتم٣ ٞٙد٢ اس ٔیدحبٖ پزوبر ٚ ثب ٚق اُٞ حدیث ششن. رٚا٤زت   3عٙت، در وٙش إِّْزب

 :وٙد ٤ُ را تیت ّٙٛاٖ حد٤ج لدع٣ ٘مُ ٣ٔ

                                                           
ؽٛد، ت٥ٟٕدات ٥ّٗ اِمنبت ٕٞدا٣٘ اعت. اِجتٝ وّٕبت ثٝ . اس آحبر ّزفب٣٘ ٔتمدْ وٝ ا٤ٗ حد٤ج در آٖ د٤دٜ 1٣ٔ

مٓه ػٓشِكَ »دارد: ٤ه اس دٚ ٘مُ آٔدٜ در ٔتٗ ٥٘غت. اٚ ا٤ٗ حد٤ج را چ٥ٙٗ ث٥بٖ ٣ٔ وبر رفتٝ در ٘مُ ٢ٚ، ٔيبثك ٥ٞچ

 (.289، ؿ1379؛ عزّبد٢، 22تب، ؿ)ٕٞدا٣٘، ث٣« فَمبت، مبت شُٕذاً ي ػٓفَّ، ثمَّ كَتَمٓ
 «.مه ػشك ي ػفّ ي كتم ي مبت، مبت شُٕذاً»٘مُ فبحت اعفبر چ٥ٙٗ اعت:  .2
فجب ٔزتّت ؽد3ٜ ق ٥ز ع٥ٛى٣ اعت وٝ ٝث تزت٥ت حزٚف ِا ِ ِا زٔب ٚا٤بت ِا ٕبٖ ر ا٘د. ٔتّم٣ ٞٙد٢ . ث٥ؾتز احبد٤ج ا٤ٗ وتبة،ٞ 

٣خٛد در د٤جبچ١ ا ب افشٚدٜدر ا٤ٗ وتبة ّالٜٚ ثز ت٥َٙٓ افُ وتبة»٤ٌٛد: ٤ٗ احزٔ  ْا وٝ در ٞبى ع٥ٛىى، احبد٤خى را ٞٓ ٝث آٟ٘
ردٜ ثٛدِٚى ع٥ٛىى در وتبة ،ٔٙبِث ْٔتجز د٤ٍز ٚرٛد داؽت  (.4، ؿ1ْ، د1985)ٔتّم٣ ٞٙد٢، « ٞبى خٛد ٥٘ٚب

ٔٛرد َ٘ز ٔب اس آحبر ع٥ٛى٣ ٘مُ ؽدٜ ٤ب اس ٍ٘بر٘دٜ ٤ٌٛد: ٔتأعّفب٘ٝ در ٔتٗ وتبة ٔذوٛر ٔؾرـ ٥٘غت حد٤ج 
رش آحبر ع٥ٛى٣ ٘مُ ؽدٜ  رٚد حد٤ج ٤بدؽدٜ اس وتبث٣ ثِٝیبً ٔزعُ ثٛدٖ آٖ، احتٕبَ ٣ٔ رب٢ د٤ٍز٢؛ ٌزچٝ ثٝ

 ٚر٢ٛ فزاٚاٖ در اِزبِٔ اِق ٥ز ا٤ٗ حد٤ج ٤بفت ٘ؾد. ثبؽد، چٝ ثب ٚرٛد رغت
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جؼلت ثغٕتٍ ي لزّتٍ فٓ ركشْ، فیرا جؼلت ثغٕتٍ  إرا كبن الغبلت ػلٓ الؼجذ، االشتغبل ثٓ،

ي لزّتٍ فٓ ركشْ، ػشمىٓ ي ػشمتٍ، فیرا ػشمىٓ ي ػشمتٍ سفؼت البجبة ثٕىٓ ي ثٕىٍ ي 

صّٕشت رلك تغبلجبً ػلٍٕ، الٔسًُ إرا سُب الىبس، اُيلئك كالمُم كاالی انوجٕابء، اُيلئاك    

ًثاًّ أي ػازاثبً، ركاشتُُم فصاشفتٔ     انثطبل حمّبً، اُيلئك الّزٔه إرا أسدتٔ ثأَل انسض ػم

 (.433، ؿ1ْ، د1985)ٔتّم٣ ٞٙد٢،  ػىُم

اعت ٚ اس ح٥ج ٔفْٟٛ، ث٥بٍ٘ز ّؾك ا٣ِٟ ثزٝ ِیزبً   « ٔزعُ»رٚا٤ت فٛق اس ح٥ج عٙد 

ثبؽد؛ ّجد٢ وٝ اؽت بَ ثٝ حك، ثز ربٖ ٢ٚ غّجٝ وززدٜ ٚ  پ٥ؾ٥ٙٝ ٚ آحبر آٖ در ّجد فبِح ٣ٔ

فٛرت ثٙدٜ، ّبؽزك    وز خٛد لزار دادٜ اعت. درا٤ٗ خداٚ٘د ٥٘ش ١ٕٞ تٕٙب ٚ ِذت ّجد را در

ا٢ ثزا٢ ّجد ّبؽزك  ٞب٢ ٤ٚضٜ ٌزدد وٝ ا٤ٗ ّؾك ىزف٣ٙ٥ حٕزٜخدا ٚ خدا ٥٘ش ّبؽك ثٙدٜ ٣ٔ

ثٝ ٕٞزاٜ دارد: رفِ حزت ٥ٔبٖ ّجد ٚ ْٔجٛد، ٔؾبٞد٠ رالَ ٚ رٕزبَ اِٟز٣، ؽزجبٞت ّجزد     

 ؽ٥ُٛ آٖ در ٥ٔبٖ آد٥ٔبٖ. ّبؽك ثٝ ا٘ج٥ب ٚ ا٥ِٚب٢ ا٣ِٟ ٚ ّدْ اثتال ثٝ عٟٛ ٍٞٙبْ 

د٤زدٜ  « ّؾزك »اِمنزبت ٕٞزدا٣٘، دٚ حزد٤ج در ثزبة      در ت٥ٟٕدات ٥ّٗ حدیث هفتن.

ؽٛد. ٤ى٣ حد٤ج پٙزٓ ا٤ٗ ٘ٛؽتبر وٝ آٖ را در اثتدا٢ ت٥ٟٕد ؽؾزٓ آٚردٜ ٚ دٚ د٤ٍزز،    ٣ٔ

 حد٤ج ٘ج٢ٛ  ٤ُ وٝ آٖ را در اٚاعو ا٤ٗ ت٥ٟٕد ٔيزح وزدٜ اعت: 

، فَٕٓمًلُ ػٓجذْ أوتٓ ػبشِمٓ يٓ مٔبِجّٓ يٓ أوب ػبشِاك   ٍٍٕٔ يٓ ػٓشِكَ ػٓلَإرا أحتَّ اللٍّ ػجذاً ػٓشِمَ

، 1379؛ عززّبد٢،  25تزب، ؿ )ٕٞزدا٣٘، ثز٣   لكٓ ي مٔبِتٌّ لكٓ، إن أسٓدتٓ أي لَم تُاشِد 

 .(290ؿ

غبِزت   ٤ه اس وتت رٚا٣٤ در دعتزط ٥٘بفت، أب اسآ٘زبوٝ ٍ٘بر٘دٜ ا٤ٗ حد٤ج را در ٥ٞچ

احبد٤ج ٔٛرٛد در ت٥ٟٕدات ٥ّٗ اِمنبت، اس رّٕٝ حد٤ج د٤ٍز٢ وٝ درثزبر٠ ّؾزك ٘مزُ    

ُ  وزدٜ، دعت رٚد فزبحت  عزٙت رؤ٤زت ؽزدٜ اعزت، احتٕزبَ ٔز٣       وٓ در وتت رٚا٣٤ اٞز

ت٥ٟٕدات ا٤ٗ حد٤ج را ٥٘ش در ٤ى٣ اس وتت رٚا٣٤ د٤دٜ ثبؽد؛ ٥ِىٗ وتبة ٔزثٛىٝ ا٤ٙه در 

  دعتزط ٔب ٥٘غت.
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 ث نبظز به مذمّت عشقج( بزرسی احبدی

ثٙب ثز تتجِ ٍ٘بر٘دٜ، تْداد احبد٤ج ٘بٍز ثٝ ٔذٔت ّؾك، ثغ٣ وٕتز اس احبد٤زج ٔزثزٛه ثزٝ    

تیغ٥ٗ ّؾك ٚ وبرثزد آٖ در أٛر ٢ْٛٙٔ اعت؛ أب عٙد ا٤ٗ احبد٤ج وٝ تْداد آٟ٘ب ثزٝ عزٝ   

وتزت  رعد، اس اّتجبر ث٥ؾتز٢ ثزخٛردار اعت ٚ فبرٓ اس ٘مُ ٤ب ّزدْ ٘مزُ آٟ٘زب در    ٔٛرد ٣ٔ

ؽٛد. ٍ٘بر٘دٜ ا٤زٗ عزٝ حزد٤ج را ثزٝ تزت٥زت      ّبٔٝ، ٣ٍٕٞ در رٛأِ رٚا٣٤ ؽ٥ْٝ د٤دٜ ٣ٔ

ٞب ٚ ٥ٔشاٖ تأو٥د ٔربِفبٖ ّبْ اعتْٕبَ ّؾك در ثبة أٛر ٢ْٛٙٔ ث٥زبٖ  ؽٟزت آٟ٘ب در وتبة

 دارد.٣ٔ

ٝ ٟ٘زذ  ٤109زب   108در ثرؾ٣ اس خيج١  حدیث اول. ٝ   1اِجالغز ا٢ ىزٛال٣٘ ثزب   وزٝ خيجز

 خٛا٥٘ٓ:  اعت، درثبر٠ ٤ى٣ اس اٚفبف ٔزدْ فز٤فت١ د٥٘ب ٣ٔ ٔٛمّٛبت ٔت٣ّٛٙ

ٔٓىْظُشُ ثِؼٕٕٓه  غَٕٕشِ صٓابِٕبّٓ  يٓ ٔٓسٕامٓغٔ ثِاأُرُن      مٓهْ ػٓشِكَ شَٕٕئبً أَػٕشَى ثٓصٓشٌَٔ يٓ أَمٕشَضٓ لَلْجٍٓٔ فًَُٔٓ

ػٓجٕاذ    غَٕٕشِ سٓمِٕؼّٓ  لَذٕ خَشَلَتِ اَلشًَُّٓٓاتٔ ػٓمْلٍَٔ يٓ أَمٓبتَتِ اَلذُّوْٕٓب لَلْجٍٓٔ يٓ يٓلُِٓتٕ ػٓلَُٕٕٓب وَفْسٍٔٔ فَُٔآً 

لَ إِلَُٕٕٓب يٓ حٕٕٓثُمٓب أَلْجٓلَتٕ أَلْجٓلَ ػٓلَُٕٕٓب الَ ٔٓىْضَجِشُ ء  مِىُْٓب حٕٕٓثُمٓب صٓالَتٕ صٓا لَُٓب يٓ لِمٓهْ فِٓ ٔٓذٍِٕٓٔ شَٕٓ

؛ ٕٞزٛ،  321، ؿ1، د1326 )ؽز٤ف اِزم٣، ...مِهَ اَللٍَِّ ثِضَاجِش  يٓ الَ ٔٓتَّؼِظُ مِىٍْٔ ثًِٓاػِظٍ

 (.160ق، ؿ1414

ؽدت ٔذّٔت ؽدٜ اعزت ٚ ؽزب٤د ثزٝ     ثٝ« ّؾك»دٞد رٚؽ٣ٙ ٘ؾبٖ ٣ٔ ٤ج ثٝٔفبد ا٤ٗ حد

وٙزد، پزظ ٞزز    در ع٥بق ٘ىزٜ، افبد٠ ّْٕٛ ٔز٣ « ؽ٣ء»َ٘ز ثزخ٣ چ٥ٙٗ رعد وٝ چٖٛ ٚاص٠ 

٥ٌزد. ثٝ د٤ٍز عرٗ، اثتدا ؽب٤د ثٝ ثزخ٣ ا ٞزبٖ چٙز٥ٗ خيزٛر وٙزد وزٝ       ٔتّّْم٣ را درثز٣ٔ

ٔبد٢ّ ٚ خٛاٜ أٛر ٢ْٛٙٔ ز عزجت وزٛر٢    ٤ٌٛد: ّؾك ثٝ ٞز چ٥ش٢ ز خٛاٜ أٛر  حد٤ج ٣ٔ

ٌززدد؛ أزب در ادأز١     چؾٓ، ٔزك لّت، رؤ٤ت ٘بدرعت چؾٓ ٚ اعتٕبُ ثبىزُ ٌزٛػ ٔز٣   

ؽدٜ وٝ خٛد ث٥بٍ٘ز ٔتّّْمبت ّؾزك در وزالْ حنززت    « د٥٘ب»ٚ « ؽٟٛات»حد٤ج، عرٗ اس 

                                                           

 اعت.  109اِجالغ١ فجی٣ فبِح  ٚ در ٟ٘ذ 108اِجالغ١ ف٥ل االعالْ  . ؽٕبر٠ ا٤ٗ خيجٝ در ٟ٘ذ1
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را اس حزد٤ج داؽزتٝ    اِجتٝ ٘زشد وغز٣ وزٝ آٖ ثزداؽزت    -اعت. ثٙبثزا٤ٗ، اثٟبْ اثتدا٢ حد٤ج

ؽزٛد. ٚاٍٟ٘ز٣، ٘بلزداٖ اعزتْٕبَ     خبرد ٣ٔ« ؽ٣ء»ثزىزف ٚ أٛر ٢ْٛٙٔ اس اىالق  -اعت

ٚرس٘د، ٘ٝ آ٘ىٝ ٔيّك ّؾك را ثزب   ّؾك غبِجبً ثٝ ّدْ تّّْك ا٤ٗ ٚاصٜ ثٝ أٛر ٕٔدٚح تأو٥د ٣ٔ

   ٞز ٔتّّْم٣، حت٣ أٛر ٢ْٛٙٔ ٘ى٥ٞٛدٜ خٛا٘ٙد.

آ٤زد   اِجالغٝ ثٝ دعت ٣ٔ ب٢ ٟ٘ذٞ ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘د وٝ اس ثزخ٣ تیم٥مبت در ثبة اعٙبد خيجٝ

 1عٙت ٘مُ ٘ؾدٜ اعت. وٝ ا٤ٗ خيجٝ در وتت رٚا٣٤ اُٞ

ؽ٥خ فدٚق در ٔزّظ ٘ٛد ٚ پٙزٓ أب٣ِ حد٤ج وٛتب٣ٞ ثٝ اعٙبد خٛد اس  حدیث دوم.

ٗ      أبْ فبدق ّٕزز درثزبر٠   ٘مُ وزدٜ اعت وٝ حنزت در پبعزخ ثزٝ پزعزؼ ٔفنّزُ ثز

 فزٔٛد: « ّؾك»

 (.668، ؿ1376ثبث٤ٛٝ، )ئثٗ فأرالُب اللٍّ حتَّ غٕشٌللًة  خلت مه ركش اللٍّ، 

در فٟٓ ا٤ٗ حد٤ج، اثتدا تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ مزٚرت دارد وٝ ٔفنُّ اس ّؾزك پزعز٥دٜ،   

 ْ ٗ      ٚفزف ّؾّزبق را ث٥زبٖ ٔز٣     ٣ِٚ أزب   دارد، ٘زٝ ْٔٙزب٢ ّؾزك ٤زب ٔتّّْزك آٖ را. اسا٤ز

ٝ   تٛاٖ ثب اعتٙبد ثٝ ا٤ٗ حد٤ج، در ثبة ٔيّك ٔفْٟٛ ّؾك  رٚ، ٣ٕ٘  ا٢ ٤زب ٔتّّْمزبت آٖ ٘ت٥زز

 ٌزفت. 

آٔدٜ ٚ ا٤ٗ اِف ٚ الْ، « اِْؾك»ؽب٤د ا٤ٗ اؽىبَ ٔيزح ؽٛد وٝ در پزعؼ ٔفنُّ تْج٥ز 

وٙد. پظ ٔيّك ّؾك در پزعؼ ٔفنُّ ٔيزح ؽدٜ ٚ اِف ٚ الْ رٙظ ثٛدٜ، افبد٠ ّْٕٛ ٣ٔ

 ىجْبً در پبعخ حنزت ٥٘ش ٔيّك ّؾّبق ٔدّ َ٘ز اعت.

                                                           

 ز ٤ى٣ اس ّّٕب٢ ٔتأخّز اُٞ تغٙٗ در ٞٙدٚعتبٖ ز وتبث٣ ثب ّٙٛاٖ تزر١ٕ اعتٙبد  . أت٥بس ٥ّّربٖ ّزؽ1٣

عّٙت ٤بفتٝ، در آٖ وتبة  ٞب ٚ ث٥ب٘بت ٔٛرٛد در ٟ٘ذ را وٝ در رٛأِ رٚا٣٤ اُٞ ٟ٘ذ اِجالغٝ ٍ٘بؽتٝ ٚ اعٙبد خيجٝ

عٙت  ٞب را در وتت اُْٞٔٙبوٝ ا٤ٗ خيجٝ ٤ٌٛد؛ ثد٤ٗٞب، ٥ٞچ عر٣ٙ ٣ٕ٘ ب در ثبة ثزخ٣ خيجٝث٥بٖ داؽتٝ اعت؛ أّ

 رٚد ٚ در ثبة خيج١ ٣ٔ 106ثٝ عزآ خيج١  ٥٘103بفتٝ اعت. ّزؽ٣ در ا٤ٗ وتبة، پظ اس ث٥بٖ اعٙبد خيج١ 

، 1351اعت )ّزؽ٣،  ٘غر١ ٔٛرٛد ٘شد اٚعت ز ٔيّج٣ ث٥بٖ ٘داؽتٝ 105ٔٛرد َ٘ز در ا٤ٗ ٘ٛؽتبر ز وٝ خيج١ 

 (.59ؿ
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زػ چ٥ٙٗ احتٕب٣ِ اس َٔٙز اُٞ ّّٓ، ت٣ٕٞٛ ثز٥ؼ ٥٘غزت؛   ٍ٘بر٘دٜ در پبعخ ٤ٌٛد: پذ٤

آ٘چٝ ث٥ؼ اس پ٥ؼ ٔیتٕزُ   ٞب اس پ٥بٔجز ٚ أبٔبٖ ْٔقٌْٛٛ٘ٝ پزعؼ س٤زا ْٕٔٛالً در ا٤ٗ

رٚ، ث٥ْد ٥٘غت در ا٤ٗ حزد٤ج، اِزف ٚ    رعد، پزعؼ اس أز٢ خبؿ اعت. اسا٤ٗثٝ َ٘ز ٣ٔ

ْٔٙبوٝ ٔفنُّ اس ٌٛ٘ز١ خبفز٣    د٤ٗال٣ٔ وٝ ثز عز ّؾك آٔدٜ، اِف ٚ الْ ّٟد  ٣ٙٞ ثبؽد؛ ث

ٌٛ٘ٝ ٤ب ٔزٛرد   در ثبة آٖ اس ّؾك ٤ب ٔتّّْمبت خبف٣ اس ّؾك ٚ ... پزعؼ ٕ٘ٛدٜ ٚ أبْ

وزٓ حزد٤ج ٔٛرزٛد در     خبؿ چ٥ٙٗ فزٔٛدٜ ثبؽد. افشٖٚ ثز آ٘ىٝ در ثزخ٣ رٚا٤بت، دعت

وبف٣ ٔالحَٝ ؽد وٝ تّّْك ّؾك ثٝ ثزخ٣ أٛر ٢ْٛٙٔ ٔخُ ّجبدت، أزز٢ ٕٔزدٚح اعزت.    

ٌٛ٘ٝ ٔٛارد، ثٟتز٤ٗ ؽ٥ٜٛ، وٙبر ٞٓ لزار دادٖ احبد٤ج ٚ وؾف ْٔٙب اس ا٤زٗ  ٞزحبَ در ا٤ٗ ثٝ

 رٍٞذر اعت.

دارد وزٝ ثزخز٣ ٔتّّْمزبت    رٚؽ٣ٙ ث٥بٖ ٣ٔ خٛد ا٤ٗ ْٔٙب را ثٝ خٛد٢ آر٢، حد٤ج ٤بدؽدٜ ثٝ

ٝ  ىٛر٢ ّؾك، أٛر٢ ثغ٥بر ٔذْٔٛ ٞغتٙد؛ ثٝ ىزٛر وبٔزُ اس ٤زبد ٚ ٔیجزت      وٝ لّت ا٘غبٖ را ثز

٤ه اس ٔتّّْمبت ٔزذْٔٛ   عبس٘د، أب حت٣ ا٤ٗ را وٝ در ا٤ٙزب، َٔٙٛر وداْنزت حك خب٣ِ ٣ٔح

ٕٞچزٖٛ  ث٥ت تٛاٖ ؽٙبخت ٚ ٔزارْٝ ثٝ د٤ٍز عرٙبٖ اُٞاعت، ثٝ فزف ا٤ٗ حد٤ج ٣ٕ٘

   ( مزٚرت دارد.315، ؿ2ق، د1407)وبف٣، «حتّ الذوٕبسأس كلّ خطٕئّ »

آٔزدٜ   در مٕٗ حد٤خ٣ ىٛال٣٘ ٔٙمَٛ اس حنزت ا٥ٔز در ثیبر اال٘ٛار حدیث سوم.

 اعت:

  (.11، ؿ75ق، د1403)ٔزّغ٣،  الُجشان ػمًثّ الؼشك

ٌفت٣ٙ اعت ّجبرات لجُ ٚ ثْد حد٤ج، در ثبة ٔيبِت د٤ٍز٢ اعت ٚ وٕزه چٙزدا٣٘   

ْ حبَ ع٥بق والْ ٘ؾبٖ ٣ٔ وٙد، أب در٥ّٗثٝ فٟٓ ا٤ٗ رّٕٝ ٣ٕ٘ در ٔمزبْ   دٞد عرٗ أزب

٥ٌز٢ اس ّؾّبق ث٥بٖ ؽدٜ اعت؛ ٍٔز آ٘ىٝ تفغ٥ز٢ ّزفزب٣٘ اس حزد٤ج   ٚ خزدٜٔذّٔت ّؾك 

   ٕ٘ب٤د.ؽٛد وٝ لدر٢ ث٥ْد ٣ٔ
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 بندی احبدیث و تحلیل نهبیی د( جمع

، چٟبر حد٤ج اَٚ اس وتزت ؽز٥ْٝ   «ّؾك»وبرثزد ٚاص٠  وٝ د٤د٤ٓ، اس ٥ٔبٖ رٚا٤بت ُٔخجت چٙبٖ

٘مُ ٌزد٤د ٚ عٝ حد٤ج آخز ثٝ د٥ُِ ّدْ رؤ٤ت در وتت رٚا٣٤ ؽز٥ْٝ، ثزٝ رٛأزِ ْٔتجزز     

عٙت ارربُ دادٜ ؽد؛ س٤زا در ٔغبئ٣ّ ٕٞچٖٛ ٔدح ٚ  ّْ فّغفٝ، ٔزدح ٚ  ّْ   ٔمجَٛ ٘شد اُٞ

ؽ٥ْٝ ٚ ع٣ٙ ٥٘غزت ٚ در ٥ٔزبٖ   تقّٛف، ٔدح ٚ  ّْ ؽْز ٚ ... وٝ ٔیُ ٘شاُ در ٥ٔبٖ فز٤م٥ٗ 

اّتٙزب٣٤  َ٘ز درثبر٠ آٟ٘ب ٚرٛد داؽتٝ اعت، ثز٣  ٞب، ٕٞبرٜ اختالف ّبِٕبٖ ٞز ٤ه اس ا٤ٗ فزلٝ

ثٙد٢ احبد٤ج ٚ تزر٥ح رٚا٤بت خبفٝ ثزز  ثٝ رٚا٤بت ٤ه ٌزٜٚ ٚر٣ٟ ٘دارد؛ ٌزچٝ اس ىجمٝ

ْزٝ ٥٘زش ا٥ٕٞزت    وٝ در ٥ٔبٖ رٚا٤بت خبفٝ، تٛرٝ ثٝ وتت ارث ّبٔٝ ٘جب٤د غفّت ٚرس٤د؛ چٙبٖ

 ا٢ دارد.٤ٚضٜ

ا٢ اس آٟ٘ب، ث٥بٍ٘ز وبرثزد اعبط، ٞفت حد٤ج دعت١ اَٚ، فبرٓ اس مْف عٙد٢ پبرٜ ثزا٤ٗ

وٓ ٍ٘زبٜ ٔبْ٘زبٖ    در أٛر ٢ْٛٙٔ اعت ٚ ثدٖٚ ٥٘بس ثٝ ٥ٞچ تٛم٥ح د٤ٍز، دعت« ّؾك»ٚاص٠ 

   وٙد.عبسد ٚ ٥٘بس ٔٛافمبٖ خبؿ را در د٢ّٛ خ٤ٛؼ ثزآٚردٜ ٣ّٔبْ را ٔردٚػ ٣ٔ

أب ثب ٚرٛد ا٤ٗ رٚا٤بت، ثبس ٞٓ ٌز٣ٞٚ در ىَٛ لزٖٚ ٔتٕبد٢، ثٝ د٥ُِ ّدْ ٚرٛد ا٤ٗ 

ٚاصٜ در لزآٖ وز٤ٓ ٚ لّّت آٖ در احبد٤ج، ٕٞبرٜ ثب وبرثزد ا٤زٗ ٚاصٜ در أزٛر ْٔٙز٢ٛ عززِ     

ا٘د: چٖٛ در ٘قٛؿ د٣ٙ٤ ٚ پ٥زأٖٛ ٔتّّْمزبت ٕٔزدٚح،   عت٥ش داؽتٙد. ثْن٣ اس ا٤ؾبٖ ٌفتٝ

ؽدٜ اعت ٘ٝ ّؾزك ٚ ّبؽزك ٚ   « حج٥ت»ٚ ٔؾتمّبت آٖ ٕٞچٖٛ « حت»اص٠ فزفبً عرٗ اس ٚ

 ْٔؾٛق، ٔب ٥٘ش ثب٤د فزفبً اس ا٤ٗ ٔفْٟٛ ثٟزٜ ٥ٌز٤ٓ. 

ٍ٘بر٘دٜ ٤ٌٛد: ثب ِیبً ٔزُٕٛ رٚا٤بت٣ وٝ در آٟ٘ب ٚاص٠ ّؾك آٔدٜ )دٜ رٚا٤ت( ٚ ٥٘ش ثٝ 

ٌفتزٝ   ب٢ پز٥ؼ ٞب٢ ثزخ٣ اس اُٞ ْٔزفت، ىزح دٚ ٔيّت ثزا٢ دفزِ ا٤زادٞز   پؾتٛا١٘ د٤دٌبٜ

 مزٚرت دارد:

ٔيّت ٤ىٓ. درعت اعت وٝ وبرثزد ا٤ٗ ٚاصٜ ٚ ٔؾتمّبت آٖ در ٘قزٛؿ د٤ٙز٣ فزز٤م٥ٗ    

ثغ٥بر وٓ اعت، ٥ِىٗ ا٤ٗ لّّت، ٘ٝ د٥ُِ ٔدح اعت، ٘ٝ د٥ُِ  ْ؛ چٝ اعبعبً در سثبٖ ّزثز٣ ٚ  

   ٗ ثزٝ  رٚ،  حت٣ اؽْبر ّبؽمب١٘ ا٤ؾبٖ، ٚاص٠ ّؾك ٚ ٔؾتمّبت آٖ رب٤ٍبٜ چٙزدا٣٘ ٘زدارد. اسا٤ز
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تززٛاٖ ٌفززت ٚاص٠ ّؾززك،  فزززف ٘جززٛد ا٤ززٗ ٚاصٜ در لزززآٖ ٚ لّّززت آٖ در احبد٤ززج ٕ٘زز٣ 

خٛد ٕٔدٚح اعت ٤ب ٔذْٔٛ؛ ثّىٝ ثب٤د ٔالحَٝ وزد وٝ در ٕٞزبٖ ٔزٛارد ل٥ّزُ، در     خٛد٢ ثٝ

خقٛؿ چٝ ٔٛمّٛبت٣ ثٝ وبر رفتٝ اعت. در ٥ٔبٖ احبد٤ج دعت١ اَٚ، ؽبٞد ثٛد٤ٓ وزٝ در  

ٚ ... « خداٚ٘د»ٚ در حد٤ج عْٛ، « أبْ حغ٥ٗ»ْ، ، در حد٤ج دٚ«ّجبدت»حد٤ج اَٚ، 

عٛ، تأُّٔ در احبد٤ج دعت١ دْٚ، ث٥بٍ٘ز تّّْزك ّؾزك ثزٝ     ا٘د ٚ اس آٖ ٔتّّْك ّؾك لزار ٌزفتٝ

االمبفٝ اعت وٝ حُغٗ  تٛاٖ ٌفت: ّؾك اس اعٕب٢ دائُٓأٛر ٔذْٔٛ ثٛد. پظ در ٔزُٕٛ ٣ٔ

ؽٛد. ثٝ ث٥بٖ ثزخ٣ اُٞ َٕٛ ٔدح ٚ  ْ ٣ٔٚ لجح آٖ،  ات٣ ٥٘غت ٚ ثٝ اّتجبر ٔتّّْك خٛد ٔؾ

 ْٔزفت: 

٘فغٝ ٚ اس ح٥ج ٔفْٟٛ، ٔؾزَٕٛ ٔزدح ٚ   ٥٘غت وٝ ف٣« ٍّٓ»ٚ « ّدَ»، ٕٞچٖٛ «ّؾك»

اعزت وزٝ ثزٝ اّتجزبر ٔتّّْزك خزٛد       « ث زل »ٚ « حت» ْ ٚالِ ؽٛد؛ ثّىٝ ا٤ٗ ِفٌ ٕٞچٖٛ 

خدا ٤زب ّجزبدات    إِخُ، اٌز ٔتّّْك حت ٚ ّؾك، ا٥ِٚب٥ٌ٢زد. ف٣ٔؾَٕٛ ٔدح ٚ  ْ لزار ٣ٔ

ثبؽد، حت ٚ ّؾك ٕٔدٚح خٛاٞد ثٛد ٚ اٌز ٔتّّْك آٖ، ٞٛاٞب٢ ٘فغب٣٘ ٚ ْٔبفز٣ ثبؽزٙد،   

 (.437، ؿ2تب، دؽٛ٘د )وزثال٣٤، ث٣آٖ دٚ ٥٘ش ٔؾَٕٛ ٔذّٔت ٚالِ ٣ٔ

ا٘زد وزٝ ّّزت ٔربِفزت      ٔيّت دْٚ. ثزخ٣ ثشرٌبٖ ٕٞچٖٛ ٔزّغز٣ اَٚ ٤زبدآٚر ؽزدٜ   

رن فی٥ح اس ا٤ٗ ٔفْٟٛ ٚ ٥٘ش ّزدْ لبث٥ّّزت اعزت؛    ، ّدْ د«ّؾك»ٌز٣ٞٚ اس ّّٕب ثب ٚاص٠ 

چ٥ش٢ رش افزاه در ٔیجت ٥٘غت. حبَ چٍٛ٘ٝ اعت وٝ ثزخ٣ حت را عزپبط  « ّؾك»چٝ 

وٙٙد. ٢ٚ ثز ٥ٕٞٗ اعزبط، ّجزبرت    دار٘د ٚ ّؾك را وٝ اس ٕٞبٖ عٙخ اعت، ٘ىٛٞؼ ٣ٔ٣ٔ

وٙزد؛ أزب ؽز٥خ    ٥ز ٔز٣ را در س٤برت ربْٔٝ، ثٝ ّبؽزمبٖ خداٚ٘زد تفغز   « التّبمّٕه فٓ مبجّّ اللٍّ»

احغبئ٣ پظ اس ٘مُ والْ ٔزّغ٣ اَٚ ثز اٚ خزدٜ ٌزفتٝ وٝ ا٤ٗ عزرٗ، در راعزتب٢ افىزبر    

را، فْزُ ٘فزظ ٚ   « ّؾك»وٙد وٝ اٚ ٌبٜ ٔيّج٣ اس رب٥ِٙٛط ٘مُ ٣ٔ فٛف٥ٝ ادا ؽدٜ اعت. آٖ

ٔٛىٗ آٖ را، دِٔبٓ ٚ لّت ٚ وجد دا٘غتٝ اعت ٚ ا٤ٙىٝ ّؾك، عجت اختالَ ٚ ّدْ تْزبدَ در  

 (.206ق، ؿ1420ٌزدد )احغبئ٣، ٔغبوٗ خٛد ٣ٔ
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احغبئ٣ در ادأٝ ٕٞچ٥ٙٗ ثٝ عر٣ٙ اس غشا٣ِ در ٔمبْ ٤ى٣ اس پ٥ؾززٚاٖ ٔتقزٛفٝ اعزتٙبد    

ؽٛد. ٥ُٔ ٘فظ اعت وٝ در فٛرت افزاه ّؾك خٛا٘دٜ ٣ٔ« حت»وٙد وٝ ثٝ ٔٛرت آٖ، ٣ٔ

تْزب٣ِ  ؾك درثبر٠ حكوٙد وٝ در وتت حد٤ج ؽ٥ْٝ، حد٤خ٣ داَّ ثز اعتْٕبَ ٌّبٜ ادّب ٣ٔ آٖ

عٙت ٚ اس ىز٤ك فٛف٥ٝ ثٝ وتت ؽز٥ْٝ راٜ   د٤دٜ ٘ؾدٜ ٚ ْٔدٚد رٚا٤بت ٔٛرٛد، اس ٔٙبثِ اُٞ

 (.٤207بفتٝ اعت )ٕٞبٖ، ؿ

 ٔیقُّ عرٗ ؽ٥خ آٖ اعت وٝ ٔٛمُٛ ّؾزك را فززف أزٛر ٘فغزب٣٘ ْٔزفز٣ وٙزد؛       

رقٛؿ اىجّزبء  حبَ آ٘ىٝ اّٚالً: عرٗ رب٥ِٙٛط فزفبً اس ح٥ج ىجبثت ٚ ثٙب ثز افيالحبت ٔ

« ٘فزظ »ث٥بٖ ٌزد٤دٜ اعت ٚ ارتجبه چٙزدا٣٘ ثزٝ ٔجبحزج حِىٕز٣ ٚ ا٥ِٟزبت ٘زدارد. حب٥٘زًب،        

 ٖ  وزٝ خزٛد احغزبئ٣ ٥٘زش در ربٞزب٢ د٤ٍزز ثزٝ ا٤زٗ ٔيّزت           افَالحبت ٔتْدّد دارد؛ چٙزب

رٚ، چٝ د٣ّ٥ِ ٚرٛد دارد وٝ ٔزاد غشا٣ِ اس ٘فزظ، دل٥مزبً آٖ چ٥زش٢     اؽبرٜ وزدٜ اعت. اسا٤ٗ

 وٙززد ٚ ٥ٔززبٖ ٘فززظ ٚ رٚح تٕززب٤ش ٤ٚززضٜ ٣ آٖ را در لجززبَ رٚح ارادٜ ٔزز٣ثبؽززد وززٝ احغززبئ

ؽٛد. افشٖٚ ثز آ٘ىٝ عرٗ غشا٣ِ چٝ حز٥ت٣ )ّم٣ّ ٤ب ٘م٣ّ( در ا٤ٗ ثیج ثزا٢ ٔزب   لبئُ ٣ٔ

   دارد.

ا٘ىبر رٚا٤بت، ثزب ث٥ب٘زبت ّّٕز٣ احغزبئ٣ در      ٌٛ٘ٝ ٍ٘بر٘دٜ ٤ٌٛد: ا٤ٗ ُ٘ٛ اعتدالَ ٚ آٖ

وٛؽزد دّزب٢ٚ    د٤ٍز ٔٛامِ ٔتفبٚت اعت؛ چٝ اٚ ٕٞٛارٜ در وتت ٚ رعبئُ ٣ّّٕ خٛد ٣ٔ

خٛد را ثٝ ٞز ٌٛ٘ٝ وٝ ؽدٜ ز حت٣ ثب تأ٤ٚالت ٔتْدد ز ثٝ آ٤بت ٚ رٚا٤بت ٤ب دال٤زُ رٚؽزٗ     

شاِز٣، ىززح ٔزدّب    ّم٣ّ ثزٌزدا٘د؛ حبَ آ٘ىٝ در ا٤ٙزب ثٝ فزف دٚ ٘مزُ اس رزب٥ِٙٛط ٚ غ  

تز آ٘ىٝ ٢ٚ در ٔمبْ ٘مُ حد٤ج ز در ٥ّٗ تغّو ثٝ ّّْٛ ٔزثٛىٝ ٕٞچزٖٛ   ٕ٘ب٤د. ّز٥ت ٣ٔ

دٞد ٚ ١ٕٞ ّٕٞزت خزٛد را در ٔغز٥ز فٟزٓ     ّّٓ رربَ ز چٙداٖ ثٝ اعٙبد حد٤ج ا٥ٕٞت ٣ٕ٘ 

دارد؛ أزب در  حد٤ج ٚ ٤بفتٗ ارتجبه ْٔٙب٣٤ آٖ ثب آ٤بت ٚ رٚا٤بت ٔؾٟٛر د٤ٍز ٔقزٚف ٔز٣ 

وٙزد. ٍزبٞزاً ا٤زٗ ٘زُٛ     را ا٘ىبر ٣ٔ« ّؾك»ٖٚ د٣ّ٥ِ ٔٛرّٝ، احبد٤ج ٔؾتُٕ ثز ٚاص٠ ا٤ٙزب ثد

ٔٛارٟٝ اس ع٢ٛ احغبئ٣، د٣ّ٥ِ رش تأو٥د ث٥ؼ اس ا٘داس٠ ٢ٚ در ٔربِفت ثب اٞزُ تقزٛف ٚ   

 خِّ عالح ا٤ؾبٖ ٘دارد.
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ٔب٘د د٤دٌبٜ ٔربِفبٖ خبؿ ٚ ٔٛافمبٖ ّبْ. ٌفتٝ ؽد آ٘چٝ عجت تٕب٤ش ا٤زٗ دٚ ٌززٜٚ   ٣ٔ

عٛ ثب ٞز ٤ه اس ا٤ؾبٖ ثٛدٜ، ثیزج اعزٕب٢ اِٟز٣ اعزت. ٔربِفزبٖ      ٤ٍز ا٘د٤ؾٕٙداٖ ٞٓاس د

ٌذار٢ خداٚ٘د ثب اعٕب٣٤ ٕٞچٖٛ ّبؽك ٚ ْٔؾٛق رب٤ش ٥٘غت خبؿ ثز ا٤ٗ ثبٚر٘د وٝ ٘بْ

ٚ اس آٖ عٛ ٔٛافمبٖ ّبْ، وبرثزد ا٤ٗ ٚاصٜ ٚ ٔؾتمّبت آٖ را حت٣ در ٔمبْ اىالق ثزز خداٚ٘زد   

ا٤ٗ پزعؼ پ٥ؼ ر٢ٚ ٔبعت وٝ: آ٤زب ثزٝ ٔٛرزت احبد٤زج ٤بدؽزدٜ      اٍ٘بر٘د. ا٤ٙه رب٤ش ٣ٔ

 تٛاٖ ٥ٔبٖ ا٤ٗ دٚ ٌزٜٚ داٚر٢ وزد؟ ٣ٔ

رعد ٔیتٛا٢ احبد٤ج دْٚ، چٟزبرْ، ؽؾزٓ ٚ ٞفزتٓ ز اس ٥ٔزبٖ احبد٤زج       اثتدا ثٝ َ٘ز ٣ٔ

رعب٘د، رٛاس اىزالق  افشٖٚ ثز آ٘ىٝ وبرثزد ّؾك را در أٛر ٕٔدٚح ثٝ احجبت ٣ٔ -دعت١ اَٚ

وٙد. أب عرٗ ثٝ ا٤زٗ  را ٥٘ش ثز ٚارت ٔتْبَ فبدر ٣ٔ« ْٔؾٛق»ٚ « ّبؽك» اعٕب٣٤ ٕٞچٖٛ

ا٢ ٚرٛد دارد وٝ ث٥ؾتز اُٞ َ٘زز آٖ را ٔ فزَٛ   پذ٤زد؛ چٝ در ا٤ٙزب دل٥مٝعبد٣ٌ پب٤بٖ ٣ٕ٘

 ا٘د. ٌذاؽتٝ ٚ فزفبً ثزخ٣ ْٔبفزاٖ تب حدٚد٢ ثداٖ تٛرٝ وزدٜ

دٚ ٌٛ٘ٝ ٔتقزّٛر اعزت، ثّىزٝ آحزبر     اعبعبً وبرثزد ّؾك ٚ ٔؾتمّبت آٖ درثبر٠ خداٚ٘د ثٝ 

ٌذؽتٍبٖ اس دٚ ٍ٘بٜ ثٝ ا٤ٗ ٔغئّٝ حىب٤ت دارد؛ ٞزچٙد در ٔٙيٛلبت ا٤ؾبٖ چ٥ٙٗ تفى٥ىز٣  

ٔؾبٞدٜ ٘ؾٛد. تٛم٥ح ا٤ٙىٝ، ٌبٜ در ٔمبْ ىزح ٔجبحج ٣ّّٕ ٕٞچٖٛ احجبت فزبِ٘ ٚ ث٥زبٖ   

ب ثززا٢  ٞ ففبت ٚ افْبَ آٖ  ات ٔمدّط ٤ب ؽزح ثزخ٣ آ٤بت ٚ رٚا٤بت، ثٝ رُْ ثزخ٣ اعٓ

خداٚ٘د ٥٘بسٔٙد٤ٓ وٝ در ٘قٛؿ د٣ٙ٤ اس آٟ٘ب  وز٢ ٘ؾدٜ اعت. ثزا٢ ٔخبَ، فالعفٝ ٚ حت٣ 

اِٛرٛد را درثبر٠ خداٚ٘د ثزٝ وزبر   تْج٥ز ٚارت -ثٙب ثز افيالحبت خبؿ خ٤ٛؼ -ٔتىّٕبٖ

ر٤ٛٙد؛ حبَ آ٘ىٝ در ٔمزبْ  ثز٘د ٚ در ٔجبحج ٣ّّٕ ثزا٢ ث٥بٖ ٔمبفد خٛد اس آٖ عٛد ٣ٔ٣ٔ

ت خ٣ّ٥ ث٥ْد اعت اس ا٤ٗ تْج٥ز ٤ب أخبَ آٖ ثٟزٜ ٥ٌز٘د؛ ثّىٝ ٥ٕٞٗ اؽربؿ در دّب ٚ ٔٙبرب

ٞب٢ ٚارد در وتبة ٚ عزٙت ٔربىزت    ٔمبْ عرٗ ٌفتٗ ثب حنزت حك، ٢ٚ را ثب ٕٞبٖ اعٓ

 عبس٘د.  ٣ٔ
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 ثٙبثزا٤ٗ، دٚ ٌٛ٘ٝ وبرثزد ٚرٛد دارد:

 ز عرٗ ٌفتٗ درثبر٠ خداٚ٘د ٚ تٛف٥ف ٢ٚ در ىزح ٔجبحج ٣ّّٕ  

 ٗ ثب خداٚ٘د ٍٞٙبْ دّب ٚ ٔٙبربت  ز عرٗ ٌفت

تزٛاٖ در ليْزبت٣ اس عزرٙبٖ فزبحت     ٍ٘بر٘دٜ ٤ٌٛد: ٍبٞزاً پ٥ؾ١ٙ٥ چ٥ٙٗ تفى٥ى٣ را ٣ٔ

ٔزِٕ اِج٥بٖ ٔؾبٞدٜ وزد؛ چٝ ىجزع٣ در چٙد ٔٛمِ اس آٖ تفغ٥ز، ٥ٔبٖ تٛف٥ف خداٚ٘د ٚ 

ؽزٛد  ُ ٔز٣ ٌذار٢ خداٚ٘د ٚ ٔربىت وزدٖ ٢ٚ ثب آٖ ٘بْ تٕب٤ش لبئز حىب٤تٍز٢ اس اٚ، ثب ٘بْ

 (. 317، ؿ5ٚ د 124، ؿ1، د1372)ىجزع٣، 

ا٤ٗ « وبه ومصّ ػلٕك أحسه المصص»ثزا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، اٚ در تفغ٥ز عٛر٠ ٤ٛعف،  ٤ُ وز١ٕ٤ 

تزٛاٖ خداٚ٘زد را لزبؿ    وٙد وٝ: آ٤ب ثٝ ٔٛرزت ا٤زٗ آ٤زٝ اس لززآٖ ٔز٣     پزعؼ را ٔيزح ٣ٔ

ٙفز٣ اعزت؛ س٤ززا در    ٤ٌٛد: پبعخ ا٤ٗ پزعزؼ ٔ ٌٛ( ٘ب٥ٔد؟ عپظ ثدٖٚ ٥ٞچ تأ٣ّّٔ ٣ٔ )لقٝ

رٚد وٝ ع٣ْ در عزٌزْ وززدٖ  عزا ثزا٢ افزاد٢ ثٝ وبر ٣ٌٔٛ ٚ داعتبّٖزف ّبْ ٔزدْ، لقٝ

تزٛاٖ خداٚ٘زد را ّْٔزٓ    ٔزدْ ٚ اح٥ب٘بً وغت ٔب٣ِ اس ا٤ٗ ىز٤ك دار٘د. ثز ٥ٕٞٗ عز٥بق ٕ٘ز٣  

ٖ  »٘ب٥ٔد، ثب آ٘ىٝ در لزآٖ خٛد را ثٝ  ٝ    « ّّّزٓ اِمززآ ٞزحزبَ ثیزج    تٛفز٥ف وززدٜ اعزت. ثز

 2ٚ  1ٌذار٢، أز٢ د٤ٍز.ب٤تٍز٢ ٚ تٛف٥ف ٤ه چ٥ش اعت ٚ ٘بْحى

ٖ     -سادٜاعتبد حغٗ در تٛمز٥ح عزرٗ    -اس ٔٛافمبٖ ّزبْ اعزتْٕبَ ّؾزك ٚ ٔؾزتمبت آ

 ٤ٛ٘غد:٤بدؽدٜ ٣ٔ

 

                                                           
: ٥ٗ ّجبرت ٔزِٕ اِج٥بٖ چ٥ٙٗ اعتّ. 1

«

 (.317، ؿ5، د1372)ىجزع٣،  

، 1360اِج٥بٖ، تّْٕداً حذف ؽدٜ ٤ب عٟٛاً ٔ فَٛ ٔب٘دٜ اعت )ٔتزرٕزبٖ،  . ّز٥ت آ٘ىٝ ا٤ٗ ٔيّت در تزر١ٕ ٔز2ِٕ

 (.158، ؿ12د

 مخصوصة بطريقة تمسك فيمن يستعمل إنما العرف في ألنه ال، فيقال: «قاصّاً؟ سبحانه اهلل يسمى أن يجوز هل فيقال: هذا عن يسأل و

 النساء. في يفتيكم بأنه و القرآن علم بأنه نفسه وصف إن و مفتياً ال و معلماً اليسمى سبحانه أنه كما هذا و



431 4931 بهار، 4، شمارۀ 2، دورۀ پژوهشنامه ثقلین 

ؽٛد، اٌز چٝ خٛدػ را ثٝ خداٚ٘د ثٝ اعٓ ِّّْٔٓ ٚ ُٔفت٣ ٘ب٥ٔدٜ ٣ٕ٘»آ٘ىٝ ىجزع٣ ٌفت: 

د٥ُِ ٌفتبرػ ا٤ٗ ثبؽد وٝ وغ٣ را ٔخالً ثزٝ خزٛث٣    ؽب٤د ث٥بٖ ٚ« َّّّٓ ٚ ٤فت٣ ٚفف فزٔٛد

ٌذار٢ وأّٖ ٤ه ٘یزٛ  ٌذار٢ اٚ ثٝ اعٓ خٛث٣ اعت؛ س٤زا وٝ در ٘بْغ٥ز اس ٘بْ ،ٚفف وزدٖ

ٚال٤ت ؽزه اعت، ثٝ خالف ٚفف وزدٖ ٚ عتٛدٖ. ٔخالً حزك دار٢ وزٝ فزس٘زد وغز٣ را     

ثٍز٣٤ٛ ٘زبْ اٚ حغزٗ    ثغتب٣٤ وٝ ا٘داْ اٚ حغٗ اعت، ٣ِٚ حك ٘دار٢ وٝ ثٝ ّٙٛاٖ تغز٥ٕٝ  

 (.21، ؿ1376ساد٠ آ٣ّٔ، اعت؛ فتدثّز! )حغٗ

 آر٢، اٌز ٔزاد ٔربِفبٖ خزبؿ اس ٥ّٕٛٙٔزت ٚاص٠ ّؾزك ٚ ٔؾزتمّبت آٖ، وزبرثزد آٖ در      

 ِیزبً ادة ٔزِ اِّّزٝ فزی٥ح اعزت؛ ِز٥ىٗ        ثبؽد، ا٤ٗ ادّّب ثٝ« عرٗ ٌفتٗ ثب خداٚ٘د»ٔمبْ 

 ثبؽزد، فزد  « ٌفزتٗ درثزبر٠ خداٚ٘زد    عرٗ»اٌز َٔٙٛر ا٤ؾبٖ، ٔيّك اعتْٕبَ، حت٣ ٍٞٙبْ 

ٚ اِجتٝ وٝ لَٛ سٚر٢ اعت؛ س٤زا ٥ٞچ د٥ُِ ّم٣ّ ٤زب ٘مّز٣ در ا٤زٗ ثزبة ارائزٝ ٘ىززدٜ         ا٘زد 

دار٢ ٕ٘ٛد. ٔنزبف  تٛاٖ چ٥ٙٗ حىٓ دأٙٝثٝ فزف ٤ه حد٤ج داَّ ثز تٛل٥ف٥ّت اعٕب، ٣ٕ٘ 

وبر رفتٝ ثزٛد ٚ  ثز آ٘ىٝ در ثزخ٣ احبد٤ج ٤بدؽدٜ، تْج٥ز ّبؽك ٚ ْٔؾٛق درثبر٠ خداٚ٘د ثٝ 

ثب ّٙب٤ت ثٝ ٔفْٟٛ ّؾك )ٔیجزت ٔفززه(، ٔتززادف آٖ ٥٘زش در آ٤زبت ٚ رٚا٤زبت ٔؾزبٞدٜ        

 ؽٛد. ٣ٔ

ٌذار٢ خداٚ٘د ثٝ ّؾزك ٚ ٔؾزتمّبت آٖ،   اس آٖ عٛ، اٌز ٔمقٛد ٔٛافمبٖ ّبْ اس رٛاس ٘بْ

ثبؽد، ٚرٝ فیّت آٖ رٚؽٗ اعت ٚ ع٥ز٠ غبِزت  « عرٗ ٌفتٗ درثبر٠ خداٚ٘د»فزف ٔمبْ 

ْ   ٝ ٥٘ش ٥ٕٞٗ را ٣ّّٕٔب٢ ؽ٥ْ ٌزذار٢ حتز٣ در ٔمزبْ    ٤ٌٛد؛ أب اٌز ٔمقٛد آ٘زبٖ، ٔيّزك ٘زب

ثبؽد؛ عر٣ٙ در تنبد ثب ادة ِٔ اِّّٝ ٚ ثزٝ تْج٥زز ثزخز٣ ٕٞچزٖٛ     « عرٗ ٌفتٗ ثب خداٚ٘د»

 ا٢ خالف احت٥به اعت.ٔزّغ٣، ا٤دٜ

  گیزینتیجه

ٚ ٔؾزتمبت  « ّؾزك »وٓ دٜ ثزبر ٚاص٠   در ا٤ٗ ٘ٛؽتبر ٔجزٞٗ ٌزد٤د وٝ در وتت فز٤م٥ٗ، دعت

         ٗ   آٖ ثٝ وبر رفتٝ وٝ در ٞفزت ٔزٛرد ثزٝ أزٛر ٕٔزدٚح ٕٞچزٖٛ ّجزبدت، أزبْ حغز٥



  431  ینیدر نصوص د« عشق» ۀکاربرد واژ 

ٚ خداٚ٘د ٔتْبَ تّّْك ٌزفتٝ اعت ٚ د٤ٍز ٔٛارد، اس تّّْك ّؾك ثزٝ أزٛر ٔزذْٔٛ حىب٤زت     

ٝ دارد. ثٙبثزا٤ٗ، پ٥ؾٛا٤بٖ د٣ٙ٤ ٥٘ش ٕٞچٖٛ اٞزُ ِ زت، ّؾزك را اس اعزٕب٢ دائزُٓ      ا٢ االمزبف

٘فغٝ ٔؾَٕٛ ٔدح ٚ ؽٛد ٚ ف٣حُغٗ ٚ لجح آٖ ثٝ اّتجبر ٔتّّْك آٟ٘ب ٔؾرـ ٣ٔدا٘ٙد وٝ  ٣ٔ

  ْ ٥٘غتٙد.

٘ت٥زٝ آ٘ىٝ، وبرثزد ا٤ٗ ٚاصٜ ٚ ٔؾتمبت آٖ در أٛر ٢ْٛٙٔ ٚ ا٣ِٟ ٣ْٙٔ ٘دارد. حتز٣ در  

ثبة تغ١ّ٥ٕ خداٚ٘د ثٝ اعٕب٣٤ ٕٞچٖٛ ّبؽك ٚ ْٔؾٛق در ٔمزبْ ىززح ٔجبحزج ّّٕز٣ ٚ     

خٛرد ٚ ٘ٝ دال٤ُ ّم٣ّ ٔتمٙز٣  ٣ در آ٤بت ٚ رٚا٤بت ثٝ چؾٓ ٣ٔتٛف٥ف٣ ٥٘ش، ٘ٝ ٣ٟ٘ فز٤ی

اس ع٢ٛ ٔبْ٘بٖ ارائٝ ؽدٜ اعت؛ ٥ِىٗ ٍٞٙبْ دّب ٚ ٔٙبربت ٚ ٔربىت لززار دادٖ حنززت   

وٙد اٚ را ثب اعٕب٢ ٔٛرٛد در آ٤بت ٚ رٚا٤بت ٔؾٟٛر ثرزٛا٥٘ٓ،  حك، ادة ِٔ اِّّٝ التنب ٣ٔ

   د١ّ٥ّ ٔأحٛرٜ ثبؽد.ثّىٝ افُ دّب٤ٕبٖ ثزٌزفتٝ اس ٘قٛؿ د٣ٙ٤ ٚ ا
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 چبح چٟبرْ، تٟزاٖ: دار اِىتت اإلعال٥ٔٝ. 

، ثٝ تقی٥ح ّش٤شاِّّٝ ّيزبرد٢،  اِجالغ١ ٟ٘ذ اعتٙبد تزر١ٕػ(، 1351ّزؽ٣، أت٥بس ٥ّّربٖ ) .18

 ٘ب.  چبح دْٚ، تٟزاٖ: ث٣

(، تزرٕٝ ْٔبِٓ إِدرعت٥ٗتزر١ٕ ) ثبسؽٙبع٣ دٚ ٔىتتػ(، 1388ّغىز٢، ع٥د ٔزتن٣ ) .19

 ٚ تیم٥ك اس ٔیٕدرٛاد وز٣ٔ، تٟزاٖ: ٥ٙٔز.

 ، لٓ: رم٣.رٚم١ اِٛا٥َّٗ ٚ ثق٥ز٠ إِت٥َْٗػ(، 1375فتّبَ ٥٘ؾبثٛر٢، ٔیٕدثٗ احٕد ) .20

ٝ  (، 1386ٔزتنز٣ ) ف٥ل وبؽب٣٘، ٔیٕدٔیغٗ ثٗ  .21 ، تیم٥زك ٚ تقزی٥ح اس   وّٕزبت ٔىٙٛ٘ز

 ، چبح دْٚ، لٓ: ٔيجّٛبت د٣ٙ٤. سادٜفبدق حغٗ

ٖ  الز٠ ا٥ِْزٖٛ فز٣   (، 1387.زززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ) .22 ، تیم٥زك ٚ  ّزشّ اِفٙزٛ

 تقی٥ح اس حغٗ لبع٣ٕ، تٟزاٖ: ٔدرع١ ّب٣ِ ؽ٥ٟد ٔيٟز٢.  

ٓ اِرززا٤ذ ٚ اِزززائح  ق(، 1409اهلل )ثٗ ٞج١ اِد٤ٗ راٚ٘د٢، ع٥ْدليت .23 ٔإعّغز١ اإلٔزبْ    :، لز

 .إِٟد٢ )ّذ(

، ارربّزبت اس  ا٘ٛار اِغّزبىْٝ فز٣ ؽززح اِش٤زبر٠ اِزبْٔز١     تب(، وزثال٣٤، رٛاد ثٗ ّجبط )ث٣ .24

 ٔیغٗ اعد٢، لٓ: دار اِید٤ج.

اوجز غفبر٢ ٚ ٔیٕد آخٛ٘د٢، ، ثٝ تقی٥ح ٣ّّاِىبف٣ق(، 1407و٣ٙ٥ّ، ٔیٕد ثٗ ٤ْمٛة ) .25

 چبح چٟبرْ، تٟزاٖ: دار اِىتت اإلعال٥ٔٝ. 

، تیم٥ك اس رمب عزتٛدٜ، تٟززاٖ:   ِج٥بٖ ف٣ تفغ٥ز اِمزآٖٔزِٕ اتزر١ٕ ػ(، 1360ٔتزرٕبٖ ) .26

 فزاٞب٣٘.

َ لزٛاَ ٚ اال وٙزش إِّْزبَ فز٣ عزٙٗ اال    ْ(، 1985اِد٤ٗ )ثٗ حغبْٔتم٣ ٞٙد٢، ٣ّّ .27 ، ثزٝ  فْزب

 تقی٥ح فف٠ٛ اِغّمب ٚ ثىز٢ اِی٥ب٣٘، چبح پٙزٓ، ث٥زٚت: ٔإعّغ١ اِزعب١ِ.  
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ئّٕز١  خجزبر اال ِزبْٔز١ ِزدرر اال  ثیزبر اال٘زٛار ا  ق(، 1403ٔزّغ٣، ٔیٕدثبلز ثٗ ٔیٕدتم٣ ) .28
 ، ثٝ تقی٥ح ر٣ْٕ اس ٔیممبٖ، چبح دْٚ، ث٥زٚت: دار اح٥بء اِتزاث اِْزث٣. ىٟبراال

َ  أززآ٠ اِْمزَٛ فز٣ ؽززح     ق(، 1404زززززززززززززززززززززززززززززززز )  .29 ، ثزٝ  خجزبر اِزّعزٛ

 تقی٥ح ٞبؽٓ رع٣ِٛ ٔیالت٣، چبح دْٚ، تٟزاٖ: دار اِىتت االعال٥ٔٝ. 

، چزبح  رثْز١ عفبر اِْم٥ّز١ اال اِیى١ٕ إِتْب١٥ِ ف٣ االْ(، 1981ٔالفدرا، ٔیٕد ثٗ اثزا٥ٞٓ ) .30

 عْٛ، ث٥زٚت: دار اح٥بء اِتزاث. 

(، چزبح  اِزبِٔ اِقز ٥ز )ؽزح  ف٥ل اِمد٤زْ(، 1972إِٙب٢ٚ، ٔیّٕد إِدّٛ ثْجداِزؤٚف ) .31

 دْٚ، ث٥زٚت: دارإِْزفٝ. 

، اِٟبد١٤ اِزف١ْ٥ ف٣ اّتجبر اِىتت االرثْز١ ا٥ِْٕٙز١  االّالْ ق(، 1425ٕ٘بس٢ ؽبٞزٚد٢، ٣ّّ ) .32

 .٣دفتز ٘ؾز اعالٔ :لٓ

ُ ق(، 1408ثٗ ٔیٕدتم٣ )٘ٛر٢، حغ٥ٗ .33 ، لزٓ: ٔإعّغز١   ٔغتدرن اِٛعبئُ ٚ ٔغتٙجو إِغزبئ

 .آَ اِج٥ت

، تیم٥ك ٚ تقزی٥ح  ٘فظ اِزحٕبٖ ف٣ فنبئُ عّٕبٖق(، 1413زززززززززززززززززززززززززز ) .34

 : پبد ا٘د٤ؾٝ.اس ا٤بد وٕب٣ِ اف٣ّ، لٓ

 ، ٘ؾز اِىتز٥٘ٚى٣ تبر٤خ ٔب.ت٥ٟٕدات تب(،)ث٣ ٥ّٗ اِمنبتٕٞدا٣٘،  .35




