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 «و... ىو،َدن ىمن طَلَبن» انگاشتهیثگشار، حد یىو محتوا یسند ىبررس

 
 
 

ن» انگاشتهیثگزاره حد ییمحتوا و یسند یبررس ب  ن یمن طل   «و... یوجد 

 1ضمیر روشن ابراهیم محمد
 2علی عربی آیسک

 3سید محمد برومند

یافت:  یخ در  ۰۲/۰۵/۱۳۹۹تار
یخ پذیرش:   ۱۲/۰۲/۱۴۰۰تار

 چکیده
یهابى بهه معهارف الههى، نیازمنهد حفه  های دستترین را،مواریث حدیثى به عنوان یکى از مهم

کههه ایههن گنجینههه ارزشههمند را تهدیههد  هههایى اسههتآن در برابههر آسههیبز حراسههت ا وشههى وآن از فرام
هاسهت. های روایهى از ،ملهه ایهن آسهیبنما به مجموعههای حدیثکند. راهیابى عبارتمى

گههشار، کههه بههه نظههر مههىیکههى از  بههه  ،و بههه تههدری  رسههد در فضههای تصههوف و عرفههان تولههد یافتههههههایى 
و مهن  ،و من و،َدنى عرَفنهى ،من طَلَبنى و،َدنى» عبارت است از: ،تبرخى منابع راهیافته اس

نى ه ،و من أحّبنى عَشقنى ،عرَفنى أحّبَ هه ،و من عشقنى عشقتا ه  تلتا هه  ،و مهن عشهقتا و مهن  تلتا
ه ه ،فعلّى دیتا ه فبنا دیتا ای و که با تکیه بر منهابع کتابخانهه - دغدغه این پژوهش«. و من علّى دیتا

ردیههابى ایههن عبههارت در منههابع روایههى و عرفههانى و  - تحلیلههى سههامان یافتههه و بهها روش توصههیفى
گهشار، در منهابع اولیهه  های ایهن ،سهتار نشهان از آن داردآن است. یافته بررسى محتوایى کهه ایهن 

با تو،ه به سهازگاری بها مشهرب اههل تصهوف و عرفهان، بهه منهابع  ،حدیثى و،ود ندارد و به تدری 
کههاربرد انههدک واژ، عشهه  در روایههات آن هههم روایههى و عرفههانى را، پ کههرد، اسههت. افههزون بههر ایههن،  یههدا 

بهه عنهوان را بیشتر در مفهو  منفى و برخى ناهمخوانى محتوایى آن با  هرآن و سهنت، پهذیرش آن 
 مورد تردید  رار داد، است. ،روایت

 ،مههههن طلبنههههى و،ههههدنى، عشهههه  متقابههههل خههههدا و بنههههد،انگاشههههته، حههههدیث :هییییاکلیییییدواژه
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ح مسأله. 1  طر
گران سنگ حدیثى، وریفه مسلم همه عالمان دینى است. این رسهالت حراست از میراث 

کهه یه  با  گونى اسهت  گونا و  :احیهای روایهات اههل بیهتبهرای عهد آن، ته ش مهم دارای ابعاد 
ههههای گههشار، هاسههت و بعهههد دیگههر آن، ،لههوگیری از ورود برخهههىپرهیههش از بههه فراموشهههى سههاردن آن

کهه امهروز، بهه عنهوان حهدیث نحدیث ما به منظومه روایى اسهت. تبارشناسهى برخهى از عبهاراتى 
کههه ایههن عبههارات درشههناخته مههى ههها یهها بههر احههر برخههى اهمههال ،گههذر زمههان شههوند، نشههان از آن دارد 

گرفتههه واغههراض مههذهبى و فر ههه آرا  از چنههان شهههرتى برخههوردار  آرا  ای، شههکل روایههت بههه خههود 
کههه تردیههد دشههد، هههای اخیههر مات اسههت! در سههالههها، برابههر بهها تردیههد در مسههلّ ر اصههالت آنانههد 

گسترد، کهه برخهى از آنگران نشان داد،ای در این حوز، شروع شد، و پژوهشکارهای  چهه بهه اند 
ک  شود وعنوان حدیث شناخته مى  ،شهود، حهدیث نیسهتندپنهداری ،امعهه مهىگاهى باعث 

بهه تهدری ،  ،ههای فکهریبا مذاز و مشرب برخى ،ریهاناز ،مله همسویى  ،لىیبلکه بنا به دال
گههشار،گرفتهههر مههورد پههذیرش  ههرا گفتههه  شههود بنهها بههه دالیههل پههیشکههه تصههور مههى هههایىانههد. یکههى از 

 ست از:ا حدیث تلقى شد،، عبارت
ین بَّ ین من الَّ ین ،وجدَّ ین و من وجدَّ ین ،عرفَّ وین و مون عورفَّ وین ،أحب َّ وقین و مون أحب  و مون  ،عشَّ
 ؛ یُتهفْنا د یُتهد و من عل   یُته،د و من عشقُته قتلُته، و من قتلُته فعل  عشقُته،  عشقین

کنهد هر  ،و ههرکس مهرا بشناسهد .شناسهدمهى ،و ههرکس مهرا بیابهد .یابهدمهى ،کهس مهرا طلهب 
مههن  ،و هههر کهس عاشههقم شههود .شههودعاشههقم مهى ،کههس مهرا دوسههت بههداردر و ههه .دوسهتم دارد

کهههس عاشهههقش شهههد  .شهههو عاشههه  او مهههى کهههس را بکشهههم .کشهههماو را مهههى ،و ههههر   ،و ههههر 
 بهای او هستم.من خون ،بهایش بر من باشدو هر کس خون .بهایش بر من استخون

کهه محّبهت بهین بنهد، و خداز آن نهد و یها بهه اصهط ا اههل عرفهان، رابطهه عاشهقانه بهین او،ا 
رای اسهتوار بند، و پروردگار، از اصول پذیرفته شد، عرفهانى اسهت، طرفهداران ایهن نحلهه فکهری به

کهرد، بها همچنهین انهد. کردن این آموز، عرفانى، به آیات و روایات مربوط به محّبت خدا استناد 
کاربرد برخهى اصهط حات آنکه، برخى آموز،تو،ه به این ماننهد: شهراب،  ،ههاهای عرفانى و نیش 

و  مههورد نقههد بسههیاری از عالمههان ... مسههتى، خههال لههب، خههم ابههرو، نظههر بههازی، رنههدی، عشهه  و
که بتواند مستند دیدگا،دین های داران  رار دارد، چنگ زدن اهل تصوف و عرفان به هر چیشی 
گیهرد،  ابهل درک اسهت. بهه نظهر مهىآن کهه ایهن عبهارت مشهتمل بهر یکهى از رسهد از آنها  هرار  ،ها 

گسهترد، ،ترین اصط حات عرفانىمهم ای در منهابع عرفهانى بازتهاب یعنى عش  است، به طور 
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 و از طری  ادبیات عرفانى، به فرهنگ عمومى وارد شد، است.یافته 
هههای الؤایهن ،سهتار در پهى آن اسهت تها ایهن عبههارت مشههور را مهورد بررسهى  هرار داد،، بهه سه

 ذیل پاسخ دهد: 
کدا  مقطع تاریخ مى  گرفت؟ توان سراغ پیشینه ورود این عبارت به منابع را تا 

 هماهنگى دارد؟  :ک مى و واژگانى معصومانآیا به لحاش ساختار زبانى با اسلوب 
 آیا محتوای آن با سایر منابع اس مى سازگاری دارد؟

 تبارشناسی. 2
گهشار، و چگهونگى راهیههابى آن بهه منههابع روایهى، نیهاز بههه بررسهى منههابع  گهاهى از پیشهینه ایههن  آ

 روایى و عرفانى دارد.

وایی1 -2  . پیشینه این عبارت در منابع ر
اما از  رن ششم به بعد، روایاتى بها  ،شودمنابع اولیه حدیث شیعه، دید، نمىدر این عبارت 

روض الجنهان و روح  شهود. ابوالفتهوا رازی در تفسهیرمحتوای مشهابه در منهابع روایهى دیهد، مهى
آن و،هود نهدارد و  در« عشه »امها واژ، وآن را به عنوان روایهت آورد، اسهت، الجنان فی تفسیرالقرآن

 د، است:گونه نقل ش بدین
، و من ٌْلین اعطیته، و من اااعین ْکرته، و من عواین ٌوترته، و مون اجبتهمن دعاین 

ین ابتلیته، و من عرفین حیرته، قودین ابقیته، و مون قتلتوه  و من احببتوه قتلتوه، و من احب 
  1.فعل دیته، و من عل دیته فْنا دیته

هایى شهبیه بهه یکهدیگر ت با عبارتدر  رن هشتم نیش این روایت در تفاسیر شیعه و اهل سن
 شود:ذیل دید، مى در الفاش

وین  وین، و مون أحب  من البین فقد وجودین، و مون وجودین فقود عورفین، و مون عورفین فقود أحب 
 2.فْنا قتلته، و من أنا قتلته فعل  دیته، و من عل  دیته فْنا دیته

  3.من أحبین قتلته و من قتلته
                                                           

 .۴۷ص، ۱۰ج، نان و روح الجنان فی تفسیرالقرآنروض الج .1

 . ۲۲۰ص، ۴و ج۴۲۹ص، ۲ج، تفسیر المحیط األعیم و البحر الخضم .2
 .۴۸۶ص، ۱ج، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان .3
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نیههش آن را بهها  4و ع مههه مجلسههى 3شههیخ حرعههاملى 2حلههى، ابههن فهههد 1ابوالمحاسههن ،ر،ههانى،
آن  ولههى خبههری از واژ، عشهه  درانههد، آورد، -تههر ذکههر شههد کههه پههیش -همههان لفهه  ابوالفتههوا رازی 

سهور، ۱۱۱از تفاسهیر ادبهى و روایهى شهیعه در  هرن دههم، ذیهل آیهه صادقی التفسیر منهج نیسهت. 
گش گونه  گشار، را به عنوان حدیث این   کند:ارش مىتوبه، این 

و  ،و مون عوواین ٌوترته ،و مون ااواعین ْوکرته ،و مون ٌوْلین اعطیتوه ،من دعاین احببتوه
و مون  ،و مون ابتلیتوه قتلتوه ،و مون احببتوه ابتلیتوه ،و مون احبوین احببتوه ،من عرفین خیرته
 .و من عل دیته فانا دیته، قتله فعل دیته

ایهن  6کنهد.هم به این حدیث اشار، مى یدر ،ای دیگروی  5کند.رهور تا  آن را  بول مى و
در برخى منابع حدیثى متبخر نیش به عنوان حدیث  دسهى، بهدون سند)مرسهل( و البتهه بها گشار، 

  7الفاش مختلفى آمد، است.

 متون عرفانی  در. ردیابی 2 -2
گفتههه بهها ت ییراتههى در واژگههان، در  ریههب بههه اتفههاز متههون صههوفیه و اهههل عرفههان  عبههارت پههیش 

که آن را به عنوان حدیث  دسى پنداشتهدید، مى که بعداد شود  د بیهان خواهه اند. بر پایه  راینى 
کههه اولههین بههار در« خبههر داود» همههان ،مههتن فههوزشههد،  نخسههتین تفسههیر  8،تفسههیر تسههتری اسههت 

کشههتن خداونههد بههه خههاطر عشهه  بههه  عرفههانى مههدون، آمههد، اسههت، ولههى در آن ،هها صههحبتى از 
 :آل عمران این روایت را آورد، است ۵۴ آیه بلکه در تفسیر ،اش نیستبند،

من عرفین أرادین، و من أرادین أحبین، و  !: یا داود۷و قد حکی أن اَّلل تعاَل أوحی إَل داود
 9... من أحبین البین و من البین وجدین، و من وجدین حفظین

گونه گاهى همرا، باین عبارت به  ا اضافاتى ها و الفاش مختلف در متون دیگرعرفانى، البته 
                                                           

 .۱۳۰ص، ۴ج، جالء األذهان و جالء األحزان .1
  .۲۶ص، التحصی  فی صفات العارفی  .2
 .۳۲۷ص، الجواهر السنیة .3
  .۱۶۲ص، ۹۰ج، بحار األنوار .4
 .۳۳۲ص، ۴ج، تفسیر منهج الصادقی  فی إلزام المخالفی  .5
 .۳۳۹ص، ۱ج، همان .6
 .۴۱۹ص، ۱۸ج، مستدرک الوسائلک: ر. .7

 نظیر در ریاضت است. ز از عرفاى بزر  و بى ۲۸۳و متوفاى ۲۰۰. احر ابومحمد سهل بن عبدا  تسترى متولد8
 .۶۱ص، یتفسیر التستر .9
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کتههاب بعههدی عرفههانىدیههد، مههى احههر ابههو القاسههم  ،رسههائل الجنیههد یعنههى ،شههود. همههین روایههت در 
 ز( به شکل دیگر آمد، است:۲۹۸ ) الجنید بن محمد النهاوندى الب دادى

ین، و حبیوو  موون أحبووین !یووا داود کوور کوور موون ذ  ، و أنوویسأخبوور أَووب األرأ و أعلمْووم أین ذا

 ین، َلموووا إَل مووواحبت، و ت ووارعوا إَل قوور ، و نیئووواموون أنووس  ، و موجووود ملوون البوو

یت یار  1... إَل ز
گشارش این دو متن   هرب و  ،سهخن از حهب - تهرین نصهوص عرفهانى هسهتندکه  دیمى -در 

اما سخنى از عش  طرفینى بند، و خدا وکشتن بند، محبوب الهى توسط خداونهد  ،ذکر هست
کشتن بنهد، محبهوب خداونهد، بهرای اولهین بهار همچنین دیه بودن خدا و،ود ندارد. سخن  و از 

 در این متن عرفانى چنین آمد، است: 2آمد، است. علم القلوب در متن عرفانى
ین أحببتوه، و  !قد أوحوی اللیوب إَل صواح  احلولن الطایوب: یوا داود وکر ین ذکرتوه، و مونْ  مون ذکور

 3َرب مین أدرکته.، و من البین أبلیته، و من عرفین حیرته، و من قتلته أحبین من
کشهته شهدن حبیهب  والبته در اینجا سخنى از عش  و دیه نیست اما برای اولین بار، عنصهر 

گونه نقل مى .شد، است مطراخداوند،   :دکنهمین احر در ،ایى دیگر، این 
أخبووور أَوووب األرأ عوووین أین حبیووو  ملووون أحبوووین، و ! : یوووا داود۷أوحوووی اَّلل تعووواَل إَل داود و

و مووؤنس ملوون أنووس بووذکرب، و صوواح  موون صووحبین، و مطیوو  ملوون  جلوویس موون جال ووین،
ورَووا، و َلموووا إَل  ین، فارفضوووا یووا أَووب الوودنیا مووا أنووا فیووه غر أاوواعین، و اتووار ملوون اختووار
وتکم، فوإین خلقوت  کرامته، و مواحبته، و َمادثته، و أن وو   آنوس بکوم، و أٌوارع إَل َمب 

یا، و َممد بن عبد اَّلل صفىی، ال أعر  حب أحبائ من اینة إبراَمی خلیل، و َیىی بن زک ر
لنفىس، و أحببته حبا ال یتقدمه أحود مون  ِف قل  عبد أعلم ذلک یقینا من قلبه إال قتلته

کن فیکان.  4خلىق، ذلک بْین أجود ما أجد أقال لآلمر 
کمهى ت ییهرات در الفههاش بهدین صههورت  کهه بهها  مهتن اول ههم همههان محتهوای مهتن دو  اسههت 

که شیخ حر در  آمد، است. فیمها ورد فهى شهبن » در بهاب ،الجواهر السهنی چون در تما  روایاتى 
یههاد هههم هسههت بهها ایههن مضههمون آورد، اسههت« ۷داود غیههر از ایههن روایههت بهها ایههن مضههمون  .کههه ز

                                                           
 .۵۴ص، رسائل الجنید .1
 ز(. ۳۸۶منسوب به محمد بن على بن عطیه حارحى مشهور به ابوطالب مکى) .2
 .۱۹ص، علم القلوب .3
 .۲۶۰ص ،همان .4



ررس
ب

 ی
 یسند

حتوا
و م

 یی
حد

زاره 
گ

ثی
شته

نگا
ا

 «
طَلَبن

من 
 ی

جَدن
و

 ی
 «و...

 

 

 

121 

مسهک  امها در  ونقهل شهد، اسهت 3 مسک  الفهؤاداز  2الجواهر السنی در متن دو   1نیامد، است.
بهه نظهر  .آمهد، اسهت«  بلتهه لنفسهى» - بهود علم القلهوبکه در  -« سى تلته لنف» به ،ای الفؤاد

کتهب روایهى  ودرسهت اسهت ادؤمسک  الفرسد عبهارت مى کتهب دیگهر عرفهانى و برخهى  زیهرا در 
کهه شهیخ  - ادؤمسک  الفبها  الجواهر السنی افزون بر این، متن  4آمد، است.«  بلته» خر، واژ،بمت

کهه نشهان مهىههای تفهاوت - کنهدحر از آن نقهل مهى ههایى از آن نقهل بهه دههد بخهشدیگهری دارد 
 مضمون شد، است. عبارت شیخ حر به این صورت است:

ین مه أحد من خلىق ما أحب  ا ال یتقد   .أحد من خلىق عرفت ذلک من قلبه إال  أحببته حب 
 ولى عبارت شهید چنین است:

ْلبِ  ِقینًا ِمْن قَّ ِلکَّ یَّ ُم ذَّ ْعلَّ
َّ
د  أ حَّ

َّ
یِن أ ب َّ حَّ

َّ
ا أ ود  مَّ حَّ

َّ
ُمُه أ د َّ قَّ تَّ اًإ الَّ یَّ یَّ ْیُتُه حَّ ْحیَّ

َّ
ْفىِس وَّ أ ِبْلُتُه ِلنَّ ِه ِإال َّ قَّ

ْلىِق.  ِمْن خَّ
کتاب  انشای که مصحح و محق    د: سویندر مقدمه، مى ،علم القلوبتو،ه است 

کتاب با خط نسخ زیبا نوشته شهد، اسهت، امها تحریهف و اضهطراب بسهیار دارد و  این 
مهها مجبههور بههودیم بعضههى از  لههذا ود ههت نکههرد، اسههت ىعربههان زبههدر مرا بههت از  ههوانین 

که معن کنیم  کلمهات را اواژگان را اضافه  کند و مجبهور شهدیم بعضهى از  ی آن را حف  
کنیم.   5نیش برای تصحیح معانى ت ییر دهیم و یا سب  را اص ا 

کتهاب متون عرفانِى  ک، ایهن عبهارت را بها ت ییراتهى آورد،علم القلوب پس از  تسهعة تهاب انهد. 
 ز(۴۱۲ ) احهر ابوعبهد الهرحمن محمهد بهن الحسهین السهلمى ،کتب فی اصول التصوف و الزهد

کرد، است:را همین روایت  گشارش  گونه   بدین 
ووین موون اووالبین قتلتووه ِف َوووای ْوووقاً  !یووا داود :۷أوحووی اَّلل إَل داود  إَل لقووائ. موون أحب 

 6أحببته أی أْغفته حت ال صبر له دوین.
 احهر ابهو الحسهن علهى بهن محمهد دیلمهى ،لوف علهی الهالم المعطهوفأاللف المها کتهاب در

                                                           
 .۱۶۵ص، الجواهر السنیة .1
  .۱۹۱ص، همان .2
 .۱۸ص، مسک  الفؤاد .3
 .۲ص، ۶۷ج، بحار األنوار .4
 .۳ص، علم القلوب .5
 .۳۰۲ص، اصول التصوف و الزهدتسعة کتب فی  .6
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 آمد، است: ز(۴۳۶ )
ین و، من البین قتلته قد قیب یقال اَّلل تعاَل:  1و من َرب مین أحرقته. ،أبتلیته من أحب 

 کند:گشارش مى ،به صورت مرسل ،همین روایت را با اضافاتى لئوساال مستدرک صاحب
ن َّ اَّللَّ 

َّ
الَّ  أ اَلَّ قَّ عَّ ْبُتُه  :قَّ جَّ

َّ
ایِن أ عَّ ْن دَّ ْیُتوُه  ،مَّ ْعطَّ

َّ
یِن أ لَّ

َّ
وْ ٌَّ ْن  ْرُقُه  ،وَّ مَّ وکَّ َّْ وایِن  ْعطَّ

َّ
وْن أ وْن  ،وَّ مَّ وَّ مَّ

ْرُقُه  تَّ ٌَّ ایِن  وَّ ْیُتوُه  ،عَّ ْبقَّ
َّ
یِن أ ودَّ وَّ وْن قَّ ْرُقوُه  ،وَّ مَّ ی َّ یِن خَّ فَّ ورَّ وْن عَّ ویِن  ،وَّ مَّ ب َّ حَّ

َّ
وْن أ ْیُتوُه  وَّ مَّ لَّ وْن  ،اْبتَّ وَّ مَّ

ْبُتُه  ْحبَّ
َّ
ْلُتُه أ تَّ ُتُه  ،قَّ لَّ َّ ِدیَّ عَّ ْلُتُه فَّ تَّ ْن قَّ ُته ،وَّ مَّ ا ِدیَّ نَّ

َّ
ْ ُتُه فَّ لَّ َّ ِدیَّ ْن عَّ  2.وَّ مَّ

ز( ههم در چنهد ،ها ایهن روایهت ۵۰۵ احر ابوحامد غشالى) ،القلوبمکاشفة احیاء العلوم و  در
  3ولى سخنى از عش  و  تل و دیه نیست. ،آمد،

 احّبنهى مهن» کهه عبهارت اسهتتین تفاسهیری از نخسهمیبهدی  کشف األسرار و عهدة األبهرار
 5کنهد.سور، فجر نقل مى ۲۷و نیش ذیل آیه  4سور، بقر،، ۵۴یه را ذیل آ« و من  تلته فبنا دیته  تلته

 نویسد:بقر، مى ۱۵۲وی ذیل آیه
ْرُکْم )قوله تعاَل:  ُْ ْذ

َ
ونِى أ ُر ُْ گفوت ... اِلیة ... (َفاْذ ین : رب العاملی  ال یواال العبود یوذکر

 6اذکره حت عشقین و عشقته.و 
 آورد:بدین صورت مى ،روایتى را با کاربرد واژ، عش  ،ذیل آیات ابتدایى سور، نساء ،او همچنین

کردگههار  ههدیم ،ههّل ، لههه ۹مصههطفى اذا علمههت أّن ال الههب علههى : گفههت حکایههة از 
کهان   لب عبدى االشت ال بهى، ،علهت شههو  عبهدى فهى مسهبلتى و منا،هاتى، فهاذا 

کذل کذل  فاراد أن یسهو عّنى عبدى  کان عبدى    عشقنى عبدى، و عشقته، فاذا 
 7... حلت بینه و بین الّسهو عّنى، اولئ  اولیائى حّقا، اولئ  اْبطال،

سهخن بهه میهان آمهد، « دیهه»بهرای اولهین بهار از -کتب اهل سنت است  که از - تفسیردر این 
 ته است.یاف به متون عرفانى را، ،است و از این زمان به بعد

                                                           
 .۹۲ص، االلف المالوف علی الالم المعطوف .1
  .۴۱۹ص، ۱۸ج، مستدرک الوسائل .2
 . ۹۱و ص۱۴و ج۱۷۸ص، ۱۲ج، إحیاء علوم الدی . 3
 .۱۹۸ص، ۱ج، کشف األسرار و عدة األبرار .4
 .۴۹۴-۴۹۳ص، ۱۰ج، همان .5
 .۴۱۹ص، ۱ج، همان .6
 .۴۱۷ص، ۲ج، همان .7
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گههههشار،  ایههههنکتههههابش ( در ز۵۳۴ ) مههههذهباز عارفههههان و صههههوفیان سههههنى ،احمههههد سههههمعانى 
 :که کندنما را در ضمن داستانى عاشقانه عارفانه چنین بیان مىروایت

  1.من قتلته فْنا دیته
کتاباو   کند:ز( ابتدا روایت را بدین شکل نقل مى ۵۷۸ ) الحقیقه ةحال در 

، و جلیس ملون جال وین، و موؤنس ملون أنوس أ بْین حبی  ملن أحبینیا داود! أخبر أَب األر
ین  2... ، و صاح  ملن صاحبین، و مطی  ملن أااعین، و اتار ملن اختار

 :آوردو در ادامه مى
 3.ابتلیته، و من َرب مین أحرقته یا داود! من البین قتلته، و من أحبین

که به اها ی  روایتدهد اینکه نشان مى  اند.متفاوت نقل شد، اشالفند 
 : ( روایت را این گونه نقل کرد، است۶) رن در احر تاج الدین احمد بن محمد بن زید الطوسى

و مهن طلبنهى  ،گفهت: مهن عرفنهى طلبنهى - صهلوات ا  علیهه - پادشا، عالم، داود را
  4.حفظنىو من و،دنى  ،و من  صدنى و،دنى ، صدنى

کتهابدر متن بع ،شبیه به همین عبارت تقسهیم  دی عرفانى، یعنى نیمه اول  هرن هفهتم در 
بهه  ،از عارفهان و صهوفیان سهد، ششهم و هفهتم ،ز(۶۰۶ ) احهر روزبههان بقلهى شهیرازى ،الخهواطر

کامل  کند:بدین شیو، بیان مى ،ترصورت 
و مون  ،و مون أحبوین قتلتوه ،و مون وجودین أحبوین ،و مون البوین وجودین ،من عورفین البوین
کانت عل   کانت عل  دیته فْنا دیته. ،دیته قتلته   5و من 

 نیامد، است.« عش » گفته، واژ،در متون پیش
دید،  ،هایىبا تفاوت ،ل  رن هشتم تا  رن یازدهم، این عبارتیاز اوا ،در آحار متعدد عرفانى

که در همه آنمى کشتن بند، محبوب الهى و عهدار بودن خداونهد دیهه او را و ایهنشود  کهه ها از 
کار نرفتهه اسهت و یها از عشه  اما واژ، عش  در آن وسخن رفته است ،خدا دیه اوستخود  ها به 

  6طرفینى بین خدا و بند،، سخنى به میان نیامد، است.
                                                           

 .۲۲۳-۲۲۱ص، روح األرواح فی شرح أسماء المل  الفتاح .1
 .۱۳۶ص،  تعالیحالة أهل الحقیقة مع اهّٰلل .2
 .۱۳۷ص، همان .3
 .۱۸۱ص، قص  یوسف .4
 .۳۷۰ص، )تقسیم الخواطر(الفوائد الحسان علی األعالم بإشارات أهل اإللهام .5
ههها از یهادکرد آن، کهه بههه علهت محههدودیت واژگهان مقالههه و دیگههر آحهار عرفهانى ایههن دور، ۶۵ص، ۱ج، کاشههف األسههرار ک:ر. .6

 شود.خودداری مى
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کاشهانى ،برای اولین بار کتهاب۱۰۹۱ ) در  هرن یهازدهم، مه  محسهن فهی   الحقهائق  ز( در 
ر، بهه عشه  دو طرفهه بهین خداونهد و بها ذکهر واژ، عشه  و بها اشهاروایهت را  ،فی محاسه  االخهالق

 کند:گشارش مىبند،، 
وین و مون أحبوین عشوقین، و مون  من البین وجدین، و مون وجودین عورفین، و مون عورفین أحب 
 1.عشقین عشقته، و من عشقته قتلته، و من قتلته فعل  دیته، و من عل  دیته فْنا دیته

 ، رابطهه عاشهقانه بهین خهدا و بنهد، و از این زمهان بهه بعهد، در برخهى متهون عرفهانى، واژ، عشه
کتهب عرفهانى  2شهود.دیهد، مهىههایى در عبهارات، کشتن بند، عاش ، البته با تفاوت در برخهى 

 3معاصر هم با تعابیر مختلفى آمد، است.
بهه ایهن روایهت  سهنى( در تبیهین آیهه  صهاص، -)عرفهانى تفسیر روح البیهان ،دوازدهم در  رن
 : کنداشار، مى

 4تلته و من قتلته فانا دیته.من أحبین ق
سهنى( همهین سهاختار واژگهانى را بهه عنهوان  - )عرفهانىتفسیر روح المعانی، سهیشدهم در  رن

بوارق القهر فی تفسیر سهورة  در همین دور،، تفسیر 5گفته، آورد، است.روایت در ذیل آیه پیش
گ - )عرفانى الدهر گشار، را به عنوان روایت، به این صورت    :کندشارش مىشیعى( این 

کوان عول   قال اَّلل: و إذا عشقین عشقته، و إذا عشوقته قتلتوه، و إذا قتلتوه فعول  دیتوه، فوإذا 
  6دیته فْنا دیته.

 ذیهل آیهه ،شهیعى( -)عرفهانى بیان السعادة فهی مقامهات العبهادةتفسیر  در چهاردهم، در  رن
 آل عمران چنین آمد، است: ۱۹۱

کان الغال  عل عبدی االْت وه و إذا  کورب، و إذا جعلوت ِه  توه ِف ذ وه و لذ  غال   جعلت ِه 
کوورب عشووقین عشووقته، و إذا عشووقته رفعووت احلجوواب بیووین و بینووه، ال ی ووْو إذا  تووه ِف ذ لذ 
وذین إذا أردت  وا، أولئوک ال  نبیاء، أولئک اإلبدال حق  ک َ األ ک مْم  اس، أولئک  ٌْی الن 

                                                           
 .۳۶۶ص، الحقائق فی محاس  االخالق .1
شههرح و ۲۴۹ص، اسههرار العبههادات و حقیقههة الصههلوةو ۱۱۹ص، )نعههیم(شههرح مثنههویو ۱۵۲ص، مقامههات السههالکی  .2

 .۳۲۹ص، ۳و ج۱۶۰ص، ۳و ج۴۹ص، ۳و ج۲۹۰ص، ۲وج۳۶۱و۳۰۷و ص۱۲۳و ۴۳ص، ۱ج، )سبزوارى(مثنوی
 .۶۹۶ص، ۲ج، )فروزانفر(شرح مثنوی شریف .3
 .۲۸۶ص، ۱ج، تفسیر روح البیان .4
 .۴۶۸ص، ۱ج، روح المعانی فی تفسیر القرآن العییم .5
 .۱۷۸ص، بوارق القهر فی تفسیر سورة الدهر .6
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  1.م عنمباَب األرأ عقابة أو عذابا ذکرنم فْم فورفته َ
که شیخ حر عاملى در کتب ،الجواهر السنی  با این  شهیعه  روایى تمامى احادیث  دسى در 

کرد، است کهه شههید  -البته ایشهان خبهر داود را  .شودولى این روایت در آن دید، نمى ،را ،مع 
ارد و امها ایهن روایهت در منهابع متقهد  و،هود نهد 2کنهد،ذکهر مهى -بهود آورد،  ادؤمسک  الفحهانى در 

 هر چند مضامین آن مورد پذیرش است. وکندمرسل نقل مىبه صورت شهید حانى آن را 
گشار، حدیث گیری تهدریجى ایهن روایهت نما نشان از شکلم حظه سیر تحوالت واژگان این 

 دارد.کنونى خود  در  الب

  محتوایی. بررسی 3
گشار، به صورت مرسل نقل شد،، و به صور کهافزون بر این ت تهدریجى بهه شهکل مو،هود این 

کاررفته در آن و نیش سازگاری یا ناسازگاری محتوای آن بها سهایر درآمد، است، برخى واژ، های به 
 منابع دینى شایسته بررسى است.

رسی. 1 -3  ساختار زبانی بر
کاربرد واژ، گشار،، این سؤال به ذههن مهى« عش » با تو،ه با  کهه آیها بهه لحهاش زبهان در این  آیهد 

گههر ایهههن واژ، در  ؟رواج داشههته اسهههت :، ایههن واژ، در زبهههان روایههى عصهههر معصههومانشههناختى ا
کههار:سههخنان امامههان ، در مفهههو  پسههندید، آن رفتههه اسههت ، اصههحاب امامههان و عالمههان بههه 

ههها، شایسههته اسههت پیشههینه بههرای پاسههخ بههه ایههن پرسههش مطههرا شههد، یهها در مفهههو  ناپسههند آن؟
گیرد  . کاربرد این واژ، مورد بررسى  رار 

کاربست واژه1 -1 -3  در متون حدیثی« عشق» . 
امهها در  ههرآن نیامههد،  واز واژگههان پربسههامد در ادبیههات صههوفیان و عارفههان اسههت« عشهه » واژ،
گر آن را معادل .است  3وبدانیم، در آیاتى، به صهراحت آمهد، اسهت« حب یا حب شدید»البته ا

کار رفتهاما سخن در خود واژ، عش  است. هرچند این واژ، در اندک م اما  وواردی در روایات به 
بنهدگان، و خداونهد متقابهل که در روایات فراوانى از محّبت به رغم آن کاربردی منفى دارد. نوعاد 

آمیهش بهرای بیهان رابطهه محّبهت :و اهل بیت ۹گا، پیامبراما هیچ ،سخن به میان آمد، است
                                                           

 . ۳۲۱ص، ۱ج، تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة .1
 . ۱۹۱ص، الجواهر السنیة .2
 .۱۶۵آیه، بقر،سور، . 3
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هر ،ها صهحبت از رابطهه  و اندرد،استفاد، نکو معشوز ش  او بندگان، از تعبیر ع میان خداوند
کلمه ،دوستانه به میان آمد،  و مشتقات آن استفاد، شد، است.« حب» از 

کاربرد منفى این واژ، را در روایات مورد بررسى  رار دهیم.شایسته است نمونه  هایى از 
 نمونه اول

 ۱۰۹ در خطبهه ۷کاررفته است. حضهرت علهىه این واژ، با نگرشى منفى ب نهج البالغ در 
که به دستورات پیهامبرنکوهش پس از  ،نهج البالغ  کسانى  عمهل نکهرد،  ۹مرد  دنیا پرست و 

 فرماید:در مذمت عش  و عاشقین مى کنند،و نمى
ِش َّ  ْن عَّ ُه  مَّ ْلبَّ أَّ قَّ ْمرَّ

َّ
ُه وَّ أ رَّ وَّ ْعیشَّ بَّ

َّ
ْیئًا أ ٍة  ،َّْ وِحیحَّ ْیوِر صَّ وْیٍ غَّ ْنُظُر ِبعَّ ُ وَّ یَّ ُذٍن  ،فَّ

ُ
ُ  ِبوْ ْ و َّ وَّ یَّ

یْ  ُه غَّ ْلبَّ ا قَّ ْنیَّ ِت الد ُ اقَّ مَّ
َّ
ُه وَّ أ ْقلَّ اُت عَّ وَّ ِت الش َّ َّ قَّ رَّ ْد خَّ ٍة قَّ یعَّ ِ ْبد   ،ِر َسَّ ُ وَّ عَّ ْفُ ُه فَّ ا نَّ َّ ْْ لَّ ْت عَّ َّ وَّ وَّ  

 ْ ْیِه شَّ دَّ ْن ِِف یَّ ا وَّ ِِلَّ َّ ا َّ َّ ْْ الَّ ِإلَّ ْت زَّ الَّ ا زَّ ْیُث َّ ا حَّ ا الَّ  ،ء  ِمْنَّ َّ ْْ لَّ بَّ عَّ ْقبَّ
َّ
ْت أ لَّ ْقبَّ

َّ
ا أ ْیُث َّ ِجوُر وَّ حَّ ْنزَّ یَّ

اِجرٍ  اِعٍظ  ،ِمنَّ اَّلِل ِبزَّ ِعُظ ِمْنُه ِبوَّ ت َّ  1.وَّ الَّ یَّ

 نمونه دوم
که مى  گوید: در امالى شیخ صدوز از مفضل بن عمر نقل شد، 

کرد « عش »بار، ، در ۷از اما  صادز هوٌب َخَلهْت ِمهْن ِذْکهِر  :حضرت فرمهود ،سؤال  لا  ا
ّبَ َغْیرِ  َذاَ َها ا ا حا

َ
 2.،اِ  َفب

بههه نظههر  3.آورد، اسههت« ذ  عشهه » همههین روایههت را ع مههه مجلسههى در بههابى تحههت عنههوان
کههه حتههى آن حضههرت در ،ههواب  ۷ ههدر عشهه  مههورد تنفههر حضههرت صههادز رسههد آنمههى بههود، 

کلمهه عشه  را ههم بهه زبهان نیهاورد،  علهلشهیخ صهدوز ایهن روایهت را در  4انهد.مفضل بن عمهر، 
گویها از نظهر وی، عشه  دارای دو  5.آورد، اسهت«شه  باطهلعلهت ع» ، در بهابى بها عنهوانالشرایع

 گونه صحیح و باطل است.
 نمونه سوم

کهه از  که یکى از پن  خصلتى   تهرین خصهال اسهت،زشهتدر مجموعه ورا  نقل شد، است 
                                                           

 .۱۶۰ص، نهج البالغة .1
  .۶۶۸ص، األمالی .2
  .۱۵۸ص، ۷۰ج، بحار األنوار .3
 .۲۹۷ص، تر،مه، علل الشرائع .4
  .۱۴۰ص، ۱ج، علل الشرائع .5
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هْیِخ  اْلِعْشه ا »عبارت اسهت از:  همچنهین 1کهار رفتهه اسهت.ه کهه بهاز در معنهای مهذمو  به «ِمهَن الّشَ
 َحَسههَد َو َبَ ههى َو َطَ ههى ا َعِشههَ  َمهه»: نقههل شههد، اسههت

َ
َحههٌد ِإاّل

َ
َئاَسههَة أ  کههه مفهههومى منفههى دارد. 2«الّرِ

کتههب روایههى و،ههود دارد،بهها ایههن  ولههى لفهه  عشهه  در آن 3کههه روایههاتى بهها ایههن مضههمون در سههایر 
 و،ود ندارد.

 نمونه چهارم
کت عش  من» محدث سید ،شائری، روایتى به صورت نعمانی النوار الا از و عهّف غفهر ا   مو 

که در ،وامع اولیه حهدیثى شهیعه افزون بر این ،این روایت 4.نقل شد، است« له و أدخله الجّنة
که این واژ،  کتب روایى هم در اندک مواردی  و،ود ندارد، دارای مفهو  مثبتى نیست. در دیگر 

کار رفته   5دارای مفهومى مذمو  است. ،به 
کههاریههات دیههد، مههىالبتههه در انههدک مههواردی در روا کههه واژ، عشهه  در مفهههومى مثبههت بههه   شههود 

 رفته است.
 نمونه اول
، بهرای بیههان شههّدت ع  ههه بههه شههکل ممههدوا تنههها در یهه  روایهت کههافیال کتههابدر ایهن واژ، 

 فرمود: ۹پیامبرکه کار رفته است ه برترین بندگان خدا به عبادت، ب
ِش َّ  ْن عَّ اِس مَّ ُب الن َّ ْفضَّ

َّ
إَّ  أ وادَّ عَّ  ،اْلِعبَّ وافَّ قَّ َّ وِدِه  ،انَّ ا ِسَّ َّ ََّ ورَّ َّْ ا ْلِبوِه وَّ بَّ وا ِبقَّ َّ ّب َّ حَّ

َّ
وا ،وَّ أ َّ َّ  ََّ و  َّ فَّ  ،وَّ قَّ

لَّ ُیْ ر َْ عَّ
َّ
لَّ ُعْ ٍر أ ا عَّ ْنیَّ حَّ ِمنَّ الد ُ ْصبَّ

َّ
ا أ لَّ مَّ اِلی عَّ ُ وَّ الَّ ُیبَّ  6.فَّ

ههر چنهد ع مهه  7.در سهند ضهعیف اسهت« عمهرو بهن ،میهع» اما این روایت بهه خهاطر و،هود
کاربرد واژ،مجلسى این روای   :گویدولى مى ،دانددر غیر امور باطله مى« عش » ت را شاهد بر 

که از این واژ، و مشتقات آن دربار، خداوند استفاد، نشود.   8احوط این است 
                                                           

  .۲۵۱ص، ۲ج، مجموعة ورام .1
  .۶۵ص، ۱ج، همان .2
 .۴۰۹ص، تحف العقول و۲۹۹و۲۹۸ص، ۲ج، الکافی .3
  .۸۷ص، هاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفالحمن .4
کشهف  نههج الحهق وو ۴۳۵ص، ۱ج، کشهف الغمهة و۱۷۸ص، ۳ج، السهرائر و۳۰۹ص، ۳ج، :مناقب آل أبهی طالهب .5

 .۳۱۲ص، الصدق
  .۸۳ص، ۲ج، الکافی .6
 .۲۴۱ص، خالصة األقوالو ۴۸۸ص، رجال اب  داودو ۲۸۸ص، رجال النجاشی .7
 .۲۵۳ص، ۶۷ج، بحار األنوارو ۸۴ص، ۸ج، مرآة العقول .8
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 نمونه دوم
 الخهرائج و، از ۷منهانؤروایتهى را دربهار، اخبهار غیبهى امیرم ،بحار األنوار ع مه مجلسى در

 آورد، است: الجرائح
ِل   مَّ  وْت عَّ  ۷ر َّ عَّ قَّ ْورَّ وِد اْغ َّ اُبُه وَّ قَّ ْصوحَّ

َّ
ور َّ ِبوِه أ وا مَّ : ِلَّ َّ والَّ قَّ آلءَّ فَّ بَّ  ْ واُه ِبکَّ ْبِکوی ْینَّ ُقواُل وَّ  یَّ ا یَّ وذَّ ََّ  :

ا ُمْلوىقَّ  ذَّ ََّ ْم، وَّ  ِ َِ ا
اُخ ِرکَّ ْم؛ ُاوا َّ  ُمنَّ ومِِئِ اُق ِدمَّ وا ُمورَّ نَّ َُ ا ََّ ْم،  واِ ِ لَّ  ِرحَّ وٍة عَّ بَّ وِك ِموْن ُقْ  والَّ َّ اُق  ْْ ُقورَّ
مُء  ِة اِدمَّ اِقرالِحب َّ الَّ اْلبَّ ِل   ۷! وَّ قَّ جَّ عَّ ِ یرُ  : خَّ َّ وت َّ  یَّ اِس، حَّ ولَّ  ِبالن َّ آلءَّ عَّ بَّ وْ  وانَّ ِبکَّ کَّ ا  وْیِ مِ  إذَّ  یلَّ
ْو مِ 
َّ
ََّ بَّ  یٍب،أ د َّ قَّ   ْیَّ قَّ

َّ
ت َّ  ْیِدهِیْم أ اٍن  حَّ کَّ ا َّ ِِبَّ اُل اَّ : ُقِتبَّ فِ  ُیقَّ الَّ قَّ اِن. فَّ فَّ ْقدَّ ُه: امْلِ الَّ تَّ  َّْ ِب ٍ  امائَّ

 نَّ
تَّ  . الَّ وَّ مائَّ آءَّ دَّ و َّ ُْ اٍق  اِرُع ُعش َّ وَّ اٍب وَّ مَّ اُخ ِرکَّ نَّ آُء. وَّ مَّ دَّ َّ ُْ ُ ْم  ُکل ُ ْبٍط  ٌِ ْ وِبُقُ ْم ا  وانَّ  یَّ کَّ وْن  مَّ

ُ ْم؛ وَّ الَّ  ْبلَّ ُقُ ْم قَّ ْلحَّ ْم  یَّ َُ ْعدَّ ْن بَّ  1.مَّ
کتهب  کهه همهین روایهت در  در این روایت از مشهتقات عشه  اسهتفاد، شهد، اسهت در حهالى 

 -اسهت  بحار األنهوارکه منبع روایت  - 3الخرائج و الجرائححتى در  2متبخر،حدیثى متقد  و 
کلمههه عشههاز آمههد، اسههت. خههود ع مههه مجلسههى هههم ایههن روایههت را از  ،در ،ههایى دیگههر ،بههدون 

  4کند.شیخ طوسى، بدون واژ، عشاز نقل مى االحکامتهذیب 
کاربرد واژه 2 -1 -3  در منابع روایی اهل سنت عشق. 

فقههط در مسههند احمههد بههن  شه روایههى اهههل سههنت، واژ، عشهه  و مشههتقات،وامههع اولیههمیههان در 
عه و،  5کهار رفتهه اسهت.ه معنای مهذمو  به درشود و در هر دو هم حنبل و سنن نسائى دید، مى

کهه در  ،بر این و نیهش ذر وابهراوی از بهه خهاطر مجههول بهودن  ،آمهد، اسهت به  حنبهلامسند روایتى 
 6ضعیف است.سند،  اضطراب

 «من عش  فعف حم مات، مهات شههیدا» تبخر اهل سنت حدیثى با این مضموندر منابع م
 کند:گشارش مى چنینآمد، است. متقى هندی این روایت را 

 7.مفات فْو ْْید عف   من عش  فکا و
                                                           

  .۲۹۵ص، ۴۱ج، بحار األنوار .1
  .۵۱۷ص، ۱۴ج، وسائل الشیعةو ۱۵۲۲ص، ۱۴ج، الوافیو ۷۳ص، ۶ج، تهذیب األحکامو ۲۷۰ص، کامل الزیارات .2
  .۱۸۳ص، ۱ج، الخرائج و الجرائح .3
  .۱۱۶ص، ۹۸ج، بحار األنوار .4
 .۲۰۱ص، ۵ج، سن  النسائیو ۳۵۵ص، ۳۵ج، مسند اإلمام أحمد ب  حنبل .5
 .۳۵۵ص، ۳۵ج، مسند اإلمام أحمد ب  حنبل .6
 .۴۱۶ص، ۴و ج۳۷۲ص، ۳ج، کنز العمال .7
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 1أدخله النة. صبر غفر اَّلل له و و عف   کا و من عش  و
کههه در سههایر منههابع شناسههانحههدیث یههان ایههن روایههت  کههرد،2آمههد،، در وحا ههت راو آن را ، تردیههد 

کرد،ضعیف دانسته  اند.اند و یا در داللت روایت خدشه 
 گوید: مىاین روایت ابن حبان در در تر،مه سوید بن سعید الحدحانى در سند 

  .یْیت عن الثقات باملعض ت
 گوید:و مى

که مانند این خبر واحد را کند کسى  ،تنهاب بایهد از روایهات او ا ،از على بن مسهر نقل 
  .کرد

که: و بعد از یحیى بن معین نقل مى  کند 
گر اسب و نیش، مى   3کرد .با سوید بن سعید پیکار مى ،داشتما

 گوید:مىاو ابوحاتم رازی هم دربار، 
4.ترین عیب او تدلیس استولى بزر  ،صدوز است

 

کمى، بیهقهه ،ابههن عههدی  یبابههن طههاهر و یحیههى بههن معههین ایههن روایههت را انکههار و تکههذ ،حهها
  :گویدآورد و مىمى الموضوعات در را ابن ،وزی این حدیث .اندکرد،

دانهد. ایهن اما  احمد بن سوید بن سعید متروک الحدیث است و نسائى او را حقه نمى
کهه البتهه کهرد، طری  زبیر بن بکار هم نقهلاز  از طری  یعقوب بن عیسى و روایت را انهد 

د المل  بن الما،شون در اسانیدش نقهد عب آن طرز را هم به خاطر ضعف یعقوب و
کهه ذهبهى  اند. در سند برخى از منقوالتکرد، هم احمد بن محمد بن مسروز هسهت 

                                                           
 .۴۲۰ص، ۴و ج۳۷۳ص، ۳ج، همان .1
و ۹۷۷ص، مغنهی المحتهاجو ۲۲۷و۱۸۶ص، طبقهات الصهوفیةو ۲۳۳ص، ۲۰ج، شرح نههج البالغهة البه  أبهی الحدیهد .2

و ۴۷۵ص، ۱۲و ج۲۹۵ص، ۱۱و ج۴۸ص، ۶و ج۳۶۴ص، ۵و ج۳۳۰ص، ۲ج، بغهههداد تهههاریخو ۵۰۴ص، ۲ج، اإلنصهههاف
الهذیل و ۲۸۸ص، ۲ج، طبقهات الشهافعیة الکبهریو ۳۲۸ص، ۶۱و ج۱۹۵ص، ۴۳ج، تاریخ مدینة دمشقو ۱۸۵ص، ۱۳ج

تهاریخ و ۱۵۶ص، ۶ج، التذکرة الحمدونیةو ۴۲۷ص، ۳ج، األخبار نصوص ربیع األبرار وو ۲۴۱ص، علی طبقات الحنابلة
، ۳ج، التنبیهههات اإلشههارات وو ۲۹۳ص، ۱ج، لسههان المیههزانو ۴۹ص، ۳ج، الههوافی بالوفیههاتو ۲۶۵ص، ۲۲ج، اإلسههالم

المحجهة  و۱۷۵ص، ۳ج، الحکمهة المتعالیهة فهی األسهفار العقلیهة األربعهة و۱۹۰ص، ۸ج، الدی  إحیاء علومو ۳۸۴ص
 .۱۸۵ص، ۵ج، البیضاء فی تهذیب األحیاء

 .۳۵۲ص، ۱ج، المجروحی  .3
 .۲۷۳ص، ۵ج، حبیرتلخیص ال .4
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 1.دانسته استضعفا  را از او

م علهى  2پهذیرد.ههم روایهت را بهه خهاطر همهان اشهکاالت فهوز نمهى ،القهاری  صاحب عمد
ابهن حجهر نیهش  3دانهد.را موضهوع مهى القاری نیش بها اشهار، بهه همهان اشهکاالت سهندی ایهن روایهت

ک یهر نیهش ایهن روایهت را مو وفهاد ابه 4.کنداشار، به همان نقدهای باال مى از ابهن عبهاا  و مرفوعهاد  ن 
 5.کندابن عدی نقل مى کاملال دانسته و از

 گوید: آورد اما دربار، آن حدیث مرفوع مىابن تیمیه هم در موا فى از کتابش این روایت را مى
ر  وَّ فِ  وَّ  ظَّ ا. یِه نَّ ذَّ َّ َِ ج ُ  تَّ  َُیْ

  6الَّ
 گوید: ابن  یم ،وزی مى

ک    که شهادت در،ه عالیه نشد خداونهد اسهت.  وباشد پیامبرممکن نیست این  چرا 
کههه شههرک در محّبههت و فههراغ از خداونههد و تملیهه  روا و  لههب و حههب  چگونههه عشههقى 

گهر اسهناد ا ،برای دیگری است کالشهمس فرد را به در،ه شهات برساند؟ ا یهن حهدیث 
گرامهى اسه   ،باشد  ۹غلط و وهم است و در حدیثى صهحیح لفه  عشه  از رسهول 

کهه عشه ، حه ل و حهرا  دارد .و،ود ندارد گرامهى اسه   ،با این  بهه  ۹چگونهه رسهول 
کهرد و عفهت به کتمهان  کهه  کلى بفرمایند هر عاشقى  خهرج داد شههید اسهت؟ ه صورت 

کرد،اصحاب حدیث این روایت را به خاطر ضعف س  7.اندند انکار 

کاربرد واژه عشق در روایات3 -2 -3  . علت عدم 
کتب ل ت از واژ، امها  ،انهدنها  بهرد،« عشه » به عنوان معادل ،«حب» هر چند در بسیاری از 

گهاهى آن را مهرض وسواسهى 8انهدآن را بهه معنهای تجهاوز از حهد در محّبهت و دوسهتى دانسهته  ،و 
که امانند مالیخولیا دانسته برخى بزرگهان نیهش نگهاهى منفهى  9کند.نسان را درگیر خودش مىاند 

                                                           
 .۳۶۳-۳۶۰ص، اإلفتاء فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و .1
 .۱۷۱ص، ۵ج، عمدة القاری .2
 .۴۷۴-۳۳۹-۷۶ص، األسرار المرفوعة فی األخبار الموضوعة .3
 .۲۴۱ص، ۴ج، تهذیب التهذیب .4
 .۲۴۹ص، ۱۰ج، النهایة البدایة و .5
 .۴۶۲ص، ۱۴جو ۲۰۸ص، ۱۴و ج۱۳۳ص۱۰ج، مجموعة الفتاوی .6
 .۲۱۳ص، الطب النبوی .7
، مجمهع البحهری و ۴۱۲ص، ۲ج، المصباح المنیرو ۲۵۱ص، ۱۰ج، لسان العربو ۳۲۱ص، ۴ج، معجم المقاییس اللغة .8

  .۳۳۴ص، ۱۳ج، تاج العرواو ۲۱۴ص، ۵ج
  .۸۹۳ص، ۳ج، کتاب الماء .9



ررس
ب

 ی
 یسند

حتوا
و م

 یی
حد

زاره 
گ

ثی
شته

نگا
ا

 «
طَلَبن

من 
 ی

جَدن
و

 ی
 «و...

 

 

 

131 

کههور  .انههدبههه آن داشههته کههه عشهه  حههواا را از ادراک عیههوب محبههوب  از ارسههطو نقههل شههد، اسههت 
که تشویش فکر و رنون به طرف فساد و ترا مى کند و از امراض معروف از انواع ماخولیا است 

بهه عشه  خهروج از طریه  محهاور، و اصهط حات بنهابراین، تعبیهر از افهراط در حهب خهدا است. 
 ،هها و بیانهات ایشههان بهرای صهفات مههؤمنیناسهت و ایههن تعبیهر در ادعیهه و منا،ههات :امامهان

بنهابراین، عهد  ورود لفه  عشه  و معههود نیسهت.  :ل امامانیمتقین و ،شء خصائص و فضا
کهرم ،مشتقات آن در اسماء تعالى یها دلیهل بهر  ،ینهمانند ورود لف  حب و حبیب در صفات ا

کهه در معنهای  وعد  ،واز استعمال این واژ، است یا دلیل بر ناپسند بودن استعمال اسهت چهرا 
  1عرفى آن شهوت داخل است.

 گوید: محق  سبزواری مى
ها روا معانیشان یکهى ابتهاج و مانند این ،میل ،اراد، ،شوز ،عش  ،هر چند محّبت

  .انى نشد، استلف  عش  استعمال چند ،اما در شرع ،است
 : داندایشان راز نیامدن این لف  در روایات را چنین مى

در  وههها اسههتنبههى بمهها هههو نبههى شههبن او حفهه  و مراعههات آداب و تنظههیم ،هههاِن فراوانههى
که عش  با خراب کهه  ،پس عش  .شودکاری و تنهایى مشخص مىحالى  همان طهور 

دیگهری غیهر از  ءدر آن شهى مفههومش محّبهت افراطهى اسهت و ،رودکار مهىه در عرف ب
 کار نرفته است. ه ب ،در نتیجه .این معتبر نیست

ایشان و،ه دیگر رای  نبودن این لف  در شریعت را به خاطر رای  بودن آن بر زبان اههل ههوا و 
گونه وداندهوا بازی مى که مشهور در محّبهت شههوانى اسهتبه  ه بنهابراین، در شهریعت به .ای 

  2مى نشود.کار نرفته تا چنین توه

 . عرضه بر قرآن و سنت2 -3
از معیارهای مهم نقد حدیث، عرضه آن بر  رآن و سنت استوار و پذیرفته شهد، اسهت. روشهن اسهت 

در  هرآن،  ،اسهت. اوالد  آن بلکهه مخهالف ،که محتوای ایهن روایهت نهه تنهها بها معهارف  رآنهى موافه  نیسهت
 استفاد، نشد، است.« عش » آمیش بین خدا و بند، از واژ،برای رابطه محّبت

در آیههه  .)عاشهه ( معرفههى نشههد، اسههت ای، پههاداش محّبههت الهههى، کشههتن محههبدر هههیچ آیههه ،حانیههاد 
                                                           

 .۳۲۸ص، نفس الرحم  فی فضائل سلمان .1
 .۴۵۹ص ،شرح االسماء الحسنی .2
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 :مبارکه آل عمران فقط غفران و رحمت الهى به عنوان آحار محّبت خداوند مطرا شد، است
ِبُعونى) َه َفات َ وَن الل َ ْنُتْم ُتِیب ُ ُْ ُه  ُیْیِبْبُكُم  ُقْل ِإْن  وٌر َرحیٌم  الل َ ُْ ُه َغ ْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو الل َ ِْ   1.(َو َیْغ

 نشهد، اسهت،« کشتن بنهد، عاشه  توسهط خداونهد»ای از شهادت تعبیر به در هیچ آیه ،حالثاد 
کشهتن بهه خهدا  اسهت.اسهتفاد، شهد، «  تهل فهى سهبیل ا »بلکه از مشتقات  بهه عبهارت دیگهر، 

کشتن فرد توسهط و سبت داد، شد، است بلکه به دشمنان ن ،نسبت داد، نشد، است عبارت 
  خداوند، دربار، نفرین استفاد، شد، است:

  2.(...  اتلهم ا  ...)
گهشار،، مهورد تبییهد روایهات معتبهر  بررسى مجموعهه روایهات نشهان از آن دارد کهه محتهوای ایهن 

گههشار، اسههت، اعت کههه دارای محتههوایى تهها حههدودی همسههان بهها ایههن  بههار نیسههت. انههدک روایههاتى 
 در روایتى با محتوای مشابه آمد، است: ،به عنوان نمونه ندارندو چندانى

ْبُتوُه  جَّ
َّ
وایِن أ عَّ وْن دَّ : مَّ والَّ اَلَّ قَّ عَّ ن َّ اَّللَّ قَّ

َّ
ً  أ ٌَّ ْیُتوُه  ،وَّ ِفیِه، ُمْر ْعطَّ

َّ
یِن أ لَّ

َّ
وْ ٌَّ وْن  وایِن  ،وَّ مَّ ْعطَّ

َّ
وْن أ وَّ مَّ

ْرُقُه  کَّ ْرُقُه  ،َّْ وتَّ ٌَّ وایِن  وَّ ْن عَّ یِن  ،وَّ مَّ ودَّ وَّ وْن قَّ ْیُتوُه  وَّ مَّ ْبقَّ
َّ
ْرُقوُه  ،أ ی َّ یِن خَّ فَّ ورَّ وْن عَّ ویِن  ،وَّ مَّ ب َّ حَّ

َّ
وْن أ وَّ مَّ

ْیُتُه  لَّ ْلُتُه  ،اْبتَّ تَّ ْبُتُه قَّ ْحبَّ
َّ
ْن أ ُتُه  ،وَّ مَّ لَّ َّ ِدیَّ عَّ ْلُتُه فَّ تَّ ْن قَّ ُتُه  ،وَّ مَّ ا ِدیَّ نَّ

َّ
ْ ُتُه فَّ لَّ َّ ِدیَّ ْن عَّ  3.وَّ مَّ

گهشار، مهورد این عبارت هم در بیان مفهو  رابطه عهاطفى طرفینهى بهین بنهدگان و  خداونهد، بها 
ههها » بحههث اشههتراک دارد و در ،ملههه پایههانى ههها َفَعَلههّىَ ِدَیتا ههها  ،َمههْن َ َتْلتا َنهها ِدَیتا

َ
ههها َفب « َو َمههْن َعَلههّىَ ِدَیتا

کامههل دارد، امهها تنههها در منههابع روایههى متههبخر گههشارش شههد،  ،آن هههم بههه صههورت مرسههل ،همسههانى 
گهشار، اسههت و اسهت. همچنهین در مجموعههه اخبهار داود، در خبههری  گفتهه شههد، اسهاا ایههن  کهه 

 ساختى تا حدودی مشابه آن دارد، آمد، است:
اُودَّ  اِر دَّ ْخبَّ

َّ
اُوُد  ۷وَّ ِِف أ ا دَّ یِن  !یَّ ب َّ حَّ

َّ
ْن أ ِبیُ  مَّ ین ِ حَّ

َّ
ْرِِض أ

َّ
بَّ أ َْ

َّ
ْبِلْغ أ

َّ
ویِن  ،أ الَّ َّ ْن جَّ ِلیُس مَّ  ،وَّ جَّ
سَّ ِبِذْکِری ْن آنَّ بَّ  ،وَّ ُمْؤِنس  ِِلَّ احَّ ْن صَّ اِح   ِِلَّ یِن  ،یِن وَّ صَّ وارَّ وِن اْختَّ وار  ِِلَّ تَّ وْن  ،وَّ ُاْ وَّ ُمِطیو   ِِلَّ

یِن  اعَّ اَّ
َّ
ْفىِسو ،أ ِبْلُتوُه ِلنَّ ْلِبوِه ِإال َّ قَّ ِقینوًا ِموْن قَّ ِلوکَّ یَّ وُم ذَّ ْعلَّ

َّ
ود  أ حَّ

َّ
یِن أ ب َّ حَّ

َّ
ا أ واًإ الَّ  ،مَّ یَّ ْیُتوُه حَّ ْحیَّ

َّ
وَّ أ

ْلىِق  د  ِمْن خَّ حَّ
َّ
ُمُه أ د َّ قَّ تَّ ْن  ،یَّ یِن  مَّ بَّ لَّ دَّ  اَّ جَّ ِ وَّ ْدیِن  ،یِن ِباحْلَّ   ِ

ْ یَّ ْیِری َلَّ لَّ َّ غَّ ْن اَّ  4.وَّ مَّ
 اما از ،ان ستانى بند، توسط پروردگار در نتیجه عش  و محّبت به او، خبری نیست. 

                                                           
 .۳۱آیه ، آل عمرانسور،  .1
 .۴ آیه، منافقونسور، و ۳۰آیه ، توبهسور،  .2
 .۴۱۹ص، ۱۸ج، مستدرک الوسائل .3
 .۱۷ص، مسک  الفؤاد. 4
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گههشار، چنههین بهر مههى کهه پههاداش محّبههتاز ایهن  کشهته شههدن عاشهه   آیههد  )عشه ( بههه خدوانههد، 
ههای مطهرا شهد، شآزمایى این موضوع، شایسته اسهت پهاداتوسط خداوند است. برای راستى

 در روایات برای محّبت الهى را مورد بررسى  رار دهیم.

وایات3 -3  . ناهمسانی با آثار محّبت خدا در ر
صهحبت از  ،منى شهد،ؤهرگا، سخن از ارهار محّبت خداوند نسهبت بهه بنهد، مه ،در روایات

و  الهههها  صهههدا ت 1ماننهههد آرسهههتن بهههه آرامهههش و بردبهههاری،لطهههف و عنهههایتى بهههه او شهههد، اسهههتو 
کمال، 2گویى،راست  لهب سهلیم،  5نفهرت از مهال و دارایهى، 4ها،اندرز به عبرت 3الها  رشد و 

کهم، 7نیکویى عبادت، 6خویى خوش و معتدل، اعطهای خله   8پاداش فراوان در مقابهل عمهل 
 11هههای مؤمنههان،افتههادن حههب او در دل 10دخههول در بهشههت و رضههایت از آو بههه آسههانى، 9حسههن،

گونه کرا  بند، به  کهرد، ا کسهى خطهور  گوشهى شهنید، و نهه بهه  لهب  که نهه چشهمى دیهد، و نهه  ای 
کرا  مرد  وآبادانى سرزمین 13اعطای ایمان، 12است،  14ها.دفع ب  و ا

که  گاهى بیان شد،  اى را دوسهت داشهته باشهد، مهردِ  بنهد،خداوند گا،  هرالبته در روایات، 
کننههداش بههدگویکنههد تهها دربههار،روى زمههین را علیههه او تحریهه  مههى ، یهها بیههان شههد، او را دچههار ى 

تها  16سهازدیها او را بهه ب یهى بهزر  دچهار نمایهدو یها او را در به  غوطهه ور مهى 15کنهدهها مهىگرفتاری
کهه بنهد، بها خداونهد منا،هات یها دعهای او را مسهتجاب نمهى 17تضرع او را ببیند کنهدو بهرای ایهن 

                                                           
 .۲۸۵ص، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم .1
 .۲۱۷ص، همان .2
  .۱۸۴ص، همان .3
 .۴۷۱ص، همان .4
 .۳۶۷ص، همان .5
 .۶۷ص، همان .6
 .۱۹۸ص، همان .7
 .۸۶ص، ۲ج، الکافی .8
  .۲۲۵ص، اإلختصاص .9

 .۸۶ص، ۲ج، الکافی .10
  .۳۸۱ص، معانی األخبار .11
  .۸۶ص، دالئل اإلمامة .12
  .۲۷۱ص، ۱ج، مجموعة ورام .13
  .۱۹۲ص، مصباح الشریعة .14
  .۳۸۱ص، معانی األخبار .15
  .۲۵۳ص، ۲ج، الکافی .16
  .۴ص، ۱ج، مجموعة ورام .17
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گر او را دوست بدارد، 1کند و از او بخواهدو کرد .کندر مىبه او نظیا ا یکهى از  ،پس و تى به او نظر 
ولهى ایهن روایهات در سهیاز  2ویها سهر درد و یها تهب و یها چشهم درد :دههدسه چیش را به او هدیهه مهى

گر چه به همان روایات ابت  و امتحان الهى از بندگان برای افزودن در،ه و پاداش است و ه این ا
لکهن بایهد بنهد، در مقها   وا بنهد، اسهتعین تفّضل و از روى حکمت و صه  ،صورت ب  باشد

گهر .رفهع ب هها را بخواههد ،دعها آحههار در  ،م اسهتتسههلیم باشهد. آنچهه مسهلَّ  ،گرفتهار به  شهد البتههه ا
 ،مههذکور در روایههت صههحبتى از عشهه  و  تههل و ،ههشای آن بههه صههورت ،محّبههت الهههى بههه بنههدگان

 سخنى به میان نیامد، است.
کشتن خداوند، پا گر منظور از  یان یافتن زنهدگى بنهدگان محهب و محبهوب خداونهد بها البته ا

کشهتن خهدا بنهد، وشهادت باشد،  ابل پهذیرش اسهت اش را، امها تعبیهر از نیهل بهه شههادت، بهه 
گههر نگههوییم عبهارتى غیههر فصههیح و بلیههغ اسههتافهزون بههر ایههن  ،کههه در  ههرآن و روایهت سههابقه نههدارد، ا

 کم سخنى سازگار با فصاحت و ب غت نیست.دست

 گیرینتیجه

گهشار، دیهد، نمهى .۱ خاسهتگا، اصهلى  و شهوددر ،وامع روایى اولیه شیعه و اهل سهنت، ایهن 
 آن، متون عرفانى است. پنداریحدیث

گههشار، .۲ امهها سههندی بههرای آن ذکههر  ،حههدیث انگاشههته شههد، ،در متههون عرفههانى ،هههر چنههد ایههن 
 نشد، است.

گونهههگههشار، بهها عبههارت و،هود ایههن .۳ گههشارش آن بههه بمتههگههون در متههون روایههى هههای  خر، نشههان از 
گذر زمان به صورت فعلى دارد.  صورت نقل به معنا و پیدایش تدریجى آن در 

بنهههد، و خداونهههد،  در متهههون حهههدیثى و اخ  هههى معتبهههر دربهههار، دلبردگهههى و دلهههدادگى بهههین .۴
گونهههه  کشهههتن محبهههوب و دیهههه سهههخنى بهههه میهههان امههها از عشههه  و ،گهههونى آمهههد، اسهههتتعبیرههههای 

 نیامد، است.
دارای بههار معنههایى منفههى اسههت و  کههاربرد انههدک آن، نوعههاد  افههزون بههر ،روایههات واژ، عشهه  در .۵

 شود.کشتن خداوند ،ش در مفهو  نفرین در  رآن و روایات دید، نمى
                                                           

  .۲۹۶ص، مالیاأل .1
  .۳۵۸ص، مکارم األخالق .2
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 کتابنامه
کریم  .تر،مه رضایى،  رآن 

 تا.اول، بىدار الکتاب العربى، چا   :، بیروتإحیاء علوم الدی  -
الموتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید، چا   :د مفید،  م، محمد بن محماإلختصاص -

 ز.۱۴۱۳اول، 
اول، چا   ،دانشگا، تهران :،  اضى سعید  مى، تهراناسرار العبادات و حقیقة الصلوة -

 ش.۱۳۳۹
)الموضوعات الکبرى(، م  على القاری، تحقی :  األسرار المرفوعة فی األخبار الموضوعة -

 ز.۱۴۰۶دو ، چا   ،المکتب االس مى :تمحمد بن لطفى الصباغ، بیرو
نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن  ، أبو على سینا، تحقی :التنبیهات اإلشارات و -

شرا الشرا للع مة  طب الدین محمد بن محمد أبى ،عفر الرازی،  م: النشر / الطوسى
  ش.۱۳۸۳اول، چا   ،الب غة

مطبعه  :ن على بن محمد دیلمى،  اهر،، ابوالحسااللف المالوف علی الالم المعطوف -
  .۱۹۶۲اول، المعهد العلمى الفرنسى ل حار الشر یه، چا  

  .ز۱۴۰۰پنجم، اعلمى، چا   :بیروت ، محمد بن على ابن بابویه،األمالی -
إحیاء التراث العربى، چا   :، المرداوی، تحقی : محمد حامد الفقى، بیروتاإلنصاف - دار

 ز.۱۴۰۶ دو ،
 :بیروت ،، محمد با ر بن محمد تقى مجلسىالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهاراربحار األنو -

إحیاء التراث العربى، چا    ز.۱۴۰۳دو ، دار
چا   ،دار إحیاء التراث العربى :تحقی : على شیری، بیروت ک یر، ، ابنالبدایة والنهایة -

 ز.۱۴۰۸اول، 
کاشانى، م حبیب ا  شربوارق القهر فی تفسیر سورة الدهر - انتشارات شمس  :تهران ،یف 

  .ش۱۳۸۳اول، الضحى، چا  
دارالفکر، چا   :بیروت، محمد مرتضى حسینى زبیدی ،تاج العروا م  جواهر القاموا -

 ز.۱۴۱۴اول، 
 دارالکتاب العربى، :، الذهبى، تحقی : د. عمر عبد الس   تدمرى، بیروتتاریخ اإلسالم -

 ز.۱۴۰۷اول، چا  
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دارالکتب  :تحقی : مصطفى عبد القادر عطا، بیروت ،طیب الب دادی، الختاریخ بغداد -
  ز.۱۴۱۷اول، العلمیة، چا  

کر، تحقی : على شیری، بیروتتاریخ مدینة دمشق -  النشر و دار الفکر للطباعة و :، ابن عسا
یع،   ز.۱۴۱۵التوز

 :احمد بن محمد ابن فهد حلى،  م ،التحصی  فی صفات العارفی  م  العزلة و الخمول -
 ز.۱۴۰۶دو ، ، چا  ؟جع؟مدرسة اإلما  المهدی

،امعه مدرسین،  :، حسن بن على ابن شعبه حرانى،  م۹تحف العقول ع  آل الرسول -
 ز.۱۴۰۴دو ، چا  

دار صادر  :، ابن حمدون، تحقی : احسان عّباا و بکر عّباا، بیروتالتذکرة الحمدونیة -
  .۱۹۹۶اول، چا   ،النشر للطباعة و

یان، تهرانبالغ ترجم  نهج ال -   ش.۱۳۷۸اول، انتشارات پیا  آزادى، چا   :، حسین انصار
 :،ابى ،، ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمىتسعة کتب فی اصول التصوف و الزهد -

یع و االع ن، چا    .ز۱۴۱۴اول، الناشر للطباعه و النشر و التوز
دفتر تبلی ات،  :میمى آمدى  م، عبد الواحد بن محمد تتصنیف غرر الحکم و درر الکلم -

 ش.۱۳۶۶اول، چا  
منشورات محمدعلى  :، ابومحمد سهل بن عبدا  تسترى، بیروتتفسیر التستری -

 ز.۱۴۲۳اول، بیضون/دارالکتب العلمیة، چا  
انتشارات وزارت ارشاد  سازمان چا  و :، سید حیدرآملى، تهرانتفسیر المحیط األعیم -

 ز.۱۴۲۲ سو ،اس مى، چا  
گنابادى، بیروتفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادةت - مؤسسة اْعلمى  :، سلطان محمد 

  .ز۱۴۰۸دو ، للمطبوعات، چا  
  .تادارالفکر، بى :، اسماعیل حقى بروسوى، بیروتتفسیر روح البیان -
دار  :، نظا  الدین حسن بن محمد نیشابورى، بیروتتفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان -

 ز.۱۴۱۶ اول،العلمیه، چا  الکتب 
کاشانى، تهرانتفسیر منهج الصادقی  فی الزام المخالفی  - کتابفروشى محمد : ، م  فتح ا  

 ش.۱۳۳۶حسن علمى، 
 :، محمد بن حسن شیخ حر عاملى،  متفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة -

 ز. ۱۴۰۹اول، ، چا  :مؤسسة آل البیت
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 ز.۱۴۲۸داراْلفاز العربیة، چا  اول،  :بقلى شیرازى،  اهر، نروزبها ،تقسیم الخواطر -
 تا.، ابن حجر،  م: دارالفکر، بىتلخیص الحبیر -
دارالکتهب اإلسه میه،  :خرسهان، تههران :محمد بهن حسهن طوسهى، تحقیه  ،تهذیب األحکام -

 ز.۱۴۰۷چهار ، چا  
یههعالتو النشههر و دارالفکههر للطباعههة و :، ابههن حجههر، بیههروتتهههذیب التهههذیب - اول، چهها   ،ز

 ز.۱۴۰۴
انتشهارات  :تههران ابهو المحاسهن حسهین بهن حسهن ،ر،هانى، ،جالء األذهان و جالء األحزان -

 .۱۳۷۷اول، چا   ،دانشگا، تهران
انتشهارات  :، محمد بن حسن شیخ حهر عهاملى، تههرانالجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة -

 ش.۱۳۸۰سو ،دهقان، چا  
دارالکتههب  :بیههروت، ، احمههد بههن علههى الرفههاعى الکبیههرتعههالیحالههة أهههل الحقیقههة مههع اللهه   -

 .ز۱۴۲۵اول، العلمیة، چا  
کاشانى ،الحقائق فی محاس  االخالق - دارالکتهاب االسه مى، چها   : هم ،م  محسن فی  

 ز.۱۴۲۳دو ، 
،صدر الدین محمهد الشهیرازی صهدرالمتبلهین، الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة -

إحیاء التراث العربىدا :بیروت   .۱۹۸۱سو ، چا   ،ر
 ،؟جع؟مؤسسهه امها  مههدى :، سعید بن هبة ا   طب الهدین راونهدى،  همالخرائج و الجرائح -

 ز. ۱۴۰۹اول، چا  
اول، بعثههت، چهها   :، محمههد بههن ،ریههر بههن رسههتم طبههرى آملههى صهه یر،  ههمدالئههل اإلمامههة -

 ز.۱۴۱۳
 :بیهروت ،حمد الحنبلهى الب هدادی الدمشهقى، عبد الرحمن بن أالذیل علی طبقات الحنابلة -

 تا.دارالمعرفة، بى
مؤسسههة  :، الشمخشههری، تحقیهه : عبههداْمیر مهنهها، بیههروتربیههع األبههرار ونصههوص األخبههار -

  ز.۱۴۱۲اول، اْعلمى للمطبوعات، چا  
 ز. ۱۳۸۳ ،انتشارات دانشگا، تهران :تهران، ، حسن بن على بن داود حّلىرجال اب  داود -
، حسهن بهن یوسهف بهن مطههر اسهدى ع مهه حّلهى، نجهف خالصهة األقهوال - مةرجال العال -

یة، چا   :اشرف  .ز۱۳۸۱دو ، منشورات المطبعة الحیدر
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 :، ابهو الحسهن احمهد بهن علهى نجاشهى،  همفهرست أسماء مصنفی الشهیعة - رجال النجاشی -
  ز.۱۴۰۷دفتر انتشارات اس مى وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م، 

دارا رأ للطباعهه و  :، ابو القاسم الجنید بن محمد النهاوندى الب دادى، دمش ل الجنیدرسائ -
یع، چا    ز.۱۴۲۵اول، النشر و التوز

انتشهارات علمهى و  :، احمهد سهمعانى، تههرانروح األرواح فی شهرح أسهماء المله  الفتهاح -
 ش.۱۳۸۴دو ، فرهنگى، چا  

دارالکتهب العلمیهه،  :مهود آلوسهى، بیهروت، سهید محروح المعانی فی تفسیر القهرآن العیهیم -
 .ز۱۴۱۵اول، چا  

بنیهاد  :ابوالفتهوا رازى، مشههد ، حسین بن علهىروض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن -
 ز.۱۴۰۸هاى اس مى آستان  دا رضوى، پژوهش

یهس،  همالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی - دفتهر انتشهارات اسه مى  :، محمد بهن احمهد ابهن ادر
 ز.۱۴۱۰دو ،سته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م، چا  واب

 ز.۱۴۱۱اول، دارالکتب العلمیة، چا   :، احمد بن على نسائى، بیروتالسن  الکبری -
انتشهارات دانشهگا، تههران: چها   :، م هادى محق  سبزوارى، تههرانشرح االسماء الحسنی -

 .ش۱۳۷۲اول، 
 ش.۱۳۶۷اول، انتشارات زوار، چا   :ران، بدیع الشمان فروزانفر، تهشرح مثنوی شریف -
سهازمان چها  و انتشهارات وزارت ارشهاد  :مه  ههادى محقه  سهبزوارى، تههران ،شرح مثنهوی -

 ش.۱۳۷۴اول، اس مى، چا  
کتابخانههه مههوز، و مرکههش اسههناد مجلههس شههوراى اسهه مى، : ، محمههد نعههیم، تهههرانشههرح مثنههوی -

 ش.۱۳۸۷اول، چا  
مکتبهة  :، ابن أبى الحدیهد، عبهد الحمیهد بهن هبهه ا ،  همحدیدشرح نهج البالغة الب  أبی ال -

 ز. ۱۴۰۴اول، آیة ا  المرعشى النجفى، چا  
یة، تحقی : عبد ال نهى عبهد الخال /التعهالی  الطبیهة: ،الطب النبوی - الهدکتور  ابن  یم الجوز

 تا. ىدارالکتب العلمیة، ب :محمود فرج العقد ، بیروت تخری  اْحادیث: عادل اْزهری/
 عبد الوهاب بن على السبکى، تحقیه : محمهود محمهد الطنهاحى ،طبقات الشافعیة الکبری -

 تا. بى، دار إحیاء الکتب العربیة :،اعبد الفتاا محمد الحلو، بى -
 مکتبههة الخههانجى بالقههاهر  و: ، السههلمى، تحقیهه : نههور الههدین شههریبة، مصههرطبقههات الصههوفیة -

  ز.۱۳۸۹دو ، بى بالکویت، چا  المکتب العر مکتبة اله ل بیروت و
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ینهى، بیهروت ، عبهدالعزیشطهارة القلوب و الخضهو  لعهالم الغیهوب - دارالکتهب العلمیهة،  :در
 .ز۱۴۲۴اول، چا  

دارالکتهب اإلسه مى،  :، احمد بن محمد ابهن فههد حلهى، تههرانعدة الداعی و نجاح الساعی -
 ز.۱۴۰۷اول، چا  

 :على ابن بابویهه، ههدایت ا  مسهترحمى، تههران، محمد بن ترجم  مسترحمی علل الشرائع/ -
 ز.۱۳۶۶ششم، کتاب فروشى مصطفوى، چا  

ک م ، محمد بن على ابن بابویه،علل الشرائع -  .ش۱۳۸۵اول، تابفروشى داورى، چا  : 
 .ز۱۴۲۴اول، دارالکتب العلمیة، چا   :، ابو طالب مکى، بیروتعلم القلوب -
إحی :، العینى، بیروتعمدة القاری -  تا.اء التراث العربى، بىدار
یهاضفتاوی اللجنة الدائمهة للبحهوث العلمیهة واإلفتهاء -  :، أحمهد بهن عبهد الهرزاز الهدویش، ر

 تا.المملکة العربیة السعودیة، بى
یهد الطوسهى، تههرانقص  یوسف - شهرکت انتشهارات علمهى  :، تاج الدین احمد بن محمد بن ز

 ش.۱۳۸۲چهار ، فرهنگى، چا  
مؤسسه مطالعات اس مى دانشگا،  :تهران لدین عبد الرحمن اسفراینى،، نوراکاشف األسرار -

گیل، چا    ز.۱۳۵۸اول، م  
کلینى، تهرانالکافی - چههار ، دار الکتهب اإلسه میة، چها   :، محمد بن یعقوب بن اسحاز 

 ز.۱۴۰۷
اول، چهها  دارالمرتضههویة،  :، ،عفههر بههن محمههد ابههن  ولویههه، نجههف اشههرفکامههل الزیههارات -

 ز.۱۳۵۶
مؤسسه مطالعات تاریخ پششکى، طب اس مى  :، عبدا  بن محمد أزدى، تهرانب الماءکتا -

 ز.۱۳۸۷اول، دانشگا، علو  پششکى ایران، چا   -و مکمل 
کبیهر،  :، ابوالفضهل رشهید الهدین میبهدى، تههرانکشف األسرار و عهدة األبهرار - انتشهارات امیهر 

 ش.۱۳۷۱پنجم، چا  
اول، بنهى هاشهمى، چهها   :اربلههى، تبریهش بهن عیسهى ، علهىکشهف الغمههة فهی معرفههة األئمههة -

 ز. ۱۳۸۱
فهرسهة: الشههیخ  تصههحیح و ، المتقهى الهنههدی، تحقیه : الشهیخ بکههری حیهانى/کنههز العمههال -

 ز.۱۴۰۹مؤسسة الرسالة،  :صفو  السقا، بیروت
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یهع :، محمهد بهن مکهر  ابهن منظهور، بیهروتلسان العرب - دار -دارالفکهر للطباعهة و النشهر و التوز
 ز.۱۴۱۴سو ،   چا ،صادر

 ز.۱۳۹۰دو ،چا   ،مؤسسة اْعلمى للمطبوعات :، ابن حجر، بیروتلسان المیزان -
، ابن حبان، تحقیه : محمهود إبهراهیم زایهد، تحقیه : محمهود إبهراهیم زایهد، مکهة المجروحی  -

یع دار الباز للنشر و :المکرمة  تا. عباا أحمد الباز، بى -التوز
 ش.۱۳۷۵سو ، مرتضوى، چا   :تهران، د طریحى، فخر الدین بن محممجمع البحری  -
 تا.طبعة الشیخ عبد الرحمن بن  اسم، بى :،ا، ابن تیمیة، بىمجموعة الفتاوی -
کبهر ال فهاری،  همالمحجة البیضاء فی تهذیب األحیهاء -  :، الفهی  الکاشهانى، تحقیه : علهى أ

 تا.و ، بىدفتر انتشارات اس مى وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م، چا   د
ام - ، ورا  بن أبى فراا، مسعود بن آداب و اخالق در اسالم/ ترجم  تنبی  الخواطر، مجموع  ور 

هههاى اسهه مى آسههتان  ههدا رضههوی، عطههایى، محمههد رضهها، مشهههد: بنیههاد پههژوهش-عیسههى
  ش.۱۳۶۹اول، چا  

 :، محمههد بهها ر بههن محمههد تقههى مجلسههى، تهههرانمههرآة العقههول فههی شههرح أخبههار آل الرسههول -
 ز. ۱۴۰۴دو ، الکتب اإلس میة، چا  دار

مؤسسههة آل  : ههم ، حسههین بههن محمههد تقههى نههورى،مسههتدرک الوسههائل و مسههتنبط المسههائل -
 ز.۱۴۰۸اول، ، چا  :البیت

ة و األوالد - بصهیرتى، چها   :زین الدین بن على شهید حانى،  م ،ُمسک   الفؤاد عند فقد األحب 
 تا.اول، بى

مؤسسهة الرسهالة، چها   :د بهن محمهد ابهن حنبهل، بیهروت، احمهمسند اإلمام أحمد ب  حنبل -
 ز. ۱۴۱۶اول، 

 ز.۱۴۰۰اول، اعلمى، چا   :، بیروت۷، ،عفربن محمدمصباح الشریعة -
مؤسسهه دار  :، أحمهد بهن محمهد فیهومى،  همالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی -

 ز.۱۴۱۴دو ، الهجر ، چا  
دفتهر انتشهارات اسه مى وابسهته بهه ،امعهه  : هم ابویهه،، محمهد بهن علهى ابهن بمعانی األخبهار -

 ز.۱۴۰۳اول، مدرسین حوز، علمیه  م، چا  
 ز.۱۴۰۴اول، مکتب االع   االس مى، چا   :أحمد بن فارا،  م ،معجم مقاییس اللغة -
إحیاء التراث العربى، :محمد بن أحمد الشربینى، بیروت ،مغنی المحتاج -  ز.۱۳۷۷دار
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 .ز۱۴۱۸اول، نشر مرصاد، چا   : م ،حمد بن محمد دارابى، ممقامات السالکی  -
 .ز۱۴۱۲چهار ، شریف رضى، چا   :، حسن بن فضل طبرسى،  ممکارم األخالق -
دارالمعرفهة،  :، ابوحامهد محمهد غشالهى، بیهروتمکاشفة القلوب المقرب إلهی عهالم الغیهوب -

 .ز۱۴۲۲چهار ، چا  
اول، ع مهه، چها   :وب مازندرانى،  ممحمد بن على ابن شهر آش ،:مناقب آل أبی طالب -

 ز. ۱۳۷۹
، الحسین بن نصر بن محمد ابن خمیس مناقب األبرار و محاس  األخیار فی طبقات الصوفیة -

 .ز۱۴۲۷اول، دارالکتب العلمیة، چا   :الموصلى، بیروت
، شیخ بهایى/محمهد بهن حسهین بسهطامى/على بهن منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفالح -

 ش. ۱۳۸۴ششم، حکمت، چا   :انطیفور، تهر
، میهرزا حسهین النهوری الطبرسهى، تحقیه : ،هواد القیهومى نفس الرحم  فهی فضهائل سهلمان -

 ز.۱۴۱۱اول، مؤسسة اْلفاز، چا   :،اای االصفهانى، بىالجش،
هجهرت، چها   اول،  :)للصبحى صالح(، محمد بن حسین شریف الرضى،  منهج البالغة -

 ز. ۱۴۱۴
دارالکتهاب اللبنهانى،  :حسهن بهن یوسهف ع مهه حلهى، بیهروت ،لصهدقنهج الحق  و کشف ا -

  .۱۹۸۲اول، چا  
دار إحیههاء  :، الصهفدی، تحقیهه : أحمههد اْرنههااوط وترکهى مصههطفى، بیههروتالههوافی بالوفیههات -

 ز.۱۴۲۰التراث، 
کاشههانىالههوافی - کتابخانههه امهها  أمیههر  :اصههفهان، ، محمههد محسههن بههن شهها، مرتضههى فههی  

 ز.۱۴۰۶ول، ا، چا  ۷المؤمنین على
کتههاب علههم القلههوببازمانهد،» - کتههاب االشههار  و العبههار  ابوسههعد خرگوشههى در  ، نصههر ا  «هههای 

 .ش۱۳۷۷ ، اسفندما،۳، ش۱۵، دور، مجل  معارفپور،وادی، 




