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مواریث حدیثى به عنوان یکى از مهمترین را،های دستیهابى بهه معهارف الههى ،نیازمنهد حفه

آن از فراموشههى و حراسههت از آن در برابههر آسههیبهههایى اسههت کههه ایههن گنجینههه ارزشههمند را تهدیههد

مىکند .راهیابى عبارتهای حدیثنما به مجموعههای روایهى از ،ملهه ایهن آسهیبهاسهت.

یکههى از گههشار،هههایى کههه بههه نظههر مههىرسههد در فضههای تصههوف و عرفههان تولههد یافتههه و بههه تههدری  ،بههه
َ
َ
َ
َ
برخى منابع راهیافته است ،عبارت است از« :من طل َبنى و،دنى ،و من و،دنى عرفنهى ،و مهن
َ
أحبنى َ
عرفنى َّ
تلتهه ،و مهن ا
هقته ا
عشقته ،و مهن عش ا
ا
أحبنى ،و من ّ
تلتهه
عشقنى ،و من عشقنى
دیته فبنا ا
على ا
فعلى ا
دیته ،و من ّ
ّ
دیته» .دغدغه این پژوهش  -که با تکیه بر منهابع کتابخانههای و

بهها روش توصههیفى و تحلیلههى سههامان یافتههه  -ردیههابى ایههن عبههارت در منههابع روایههى و عرفههانى و
بررسى محتوایى آن است .یافتههای ایهن ،سهتار نشهان از آن دارد کهه ایهن گهشار ،در منهابع اولیهه
حدیثى و،ود ندارد و به تدری  ،با تو،ه به سهازگاری بها مشهرب اههل تصهوف و عرفهان ،بهه منهابع

روایههى و عرفههانى را ،پیههدا کههرد ،اسههت .افههزون بههر ایههن ،کههاربرد انههدک واژ ،عشه در روایههات آن هههم
بیشتر در مفهو منفى و برخى ناهمخوانى محتوایى آن با هرآن و سهنت ،پهذیرش آن را بهه عنهوان

روایت ،مورد تردید رار داد ،است.

کلیی ییدواژههی ییا :حه ههدیثانگاشه ههته ،مه ههن طلبنه ههى و ،هههدنى ،عش ههه متقابههههل خ هههدا و بن هههد،،
کشتن محبوب.

 .1استادیار دانشگا ،علو اس مى رضوی (.)Roushan.1344@yahoo.com
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 .2استادیار دانشگا ،علو و معارف رآن کریم (نویسندۀ مسئول) (.)aliarabihadis@yahoo.com

 .3دانشجوی دکترای مدرسى معارف اس مى دانشگا ،فردوسى مشهد(.)boromand1362@yahoo.com

حراست از میراث گرانسنگ حدیثى ،وریفه مسلم همه عالمان دینى است .این رسهالت
مهم دارای ابعاد گونا گونى اسهت کهه یه ابعهد آن ،ته ش بهرای احیهای روایهات اههل بیهت :و
پرهیههش از بههه فراموشههى سههاردن آنهاسههت و بعههد دیگههر آن، ،لههوگیری از ورود برخههى گههشار،هههای

حدیثن ما به منظومه روایى اسهت .تبارشناسهى برخهى از عبهاراتى کهه امهروز ،بهه عنهوان حهدیث

شههناخته مههىشههوند ،نشههان از آن دارد کههه ایههن عبههارات در گههذر زمههان ،بههر احههر برخههى اهمههالههها یهها

اغههراض مههذهبى و فر هههای ،شههکل روایههت بههه خههود گرفتههه و آرا آرا از چنههان شهههرتى برخههوردار
ّ
شههد،انههد کههه تردیههد در اصههالت آنههها ،برابههر بهها تردیههد در مسههلمات اسههت! در سههالهههای اخیههر
کارهای گسترد،ای در این حوز ،شروع شد ،و پژوهشگران نشان داد،اند کهه برخهى از آنچهه بهه

َ
َ
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 .1طرح مسأله

عنوان حدیث شناخته مىشود و گاهى باعث ک پنهداری ،امعهه مهىشهود ،حهدیث نیسهتند،

بلکه بنا به دالیلى ،از ،مله همسویى با مذاز و مشرب برخى ،ر یهانههای فکهری ،بهه تهدری ،

مههورد پههذیرش ههرار گرفتهههانههد .یکههى از گههشار،هههایى کههه تصههور مههىشههود بنهها بههه دالیههل پههیش گفتههه
حدیث تلقى شد ،،عبارت است از:

َّ
َّ
َّ
َّ
وجدین ،و من َّ
ال َّبین َّ
عورفین َّ
أحبوین ،و مون أحبوین عشوقین ،و مون
وجدین عرفین ،و مون
من
قتلته ،و من ُ
عشقته ُ
ُ
ُ
قتلته فعل د ُیته ،و من عل د ُیته فْنا د ُیته؛
عشقته ،و من
عشقین

هر کهس مهرا طلهب کنهد ،مهىیابهد .و ههرکس مهرا بیابهد ،مهىشناسهد .و ههرکس مهرا بشناسهد،
دوسهتم دارد .و ههر کههس مهرا دوسههت بههدارد ،عاشههقم مهىشههود .و هههر کهس عاشههقم شههود ،مههن
عاشههه او مهههىشهههو  .و ههههر کهههس عاشهههقش شهههد  ،او را مهههىکشهههم .و ههههر کهههس را بکشهههم،
خونبهایش بر من است .و هر کس خونبهایش بر من باشد ،من خونبهای او هستم.

از آن،ا کهه ّ
محبهت بهین بنهد ،و خداونهد و یها بهه اصهط ا اههل عرفهان ،رابطهه عاشهقانه بهین

بند ،و پروردگار ،از اصول پذیرفته شد ،عرفهانى اسهت ،طرفهداران ایهن نحلهه فکهری بهرای اسهتوار
کردن این آموز ،عرفانى ،به آیات و روایات مربوط به ّ
محبت خدا استناد کهرد،انهد .همچنهین بها
تو،ه به اینکه ،برخى آموز،های عرفانى و نیش کاربرد برخهى اصهط حات آنهها ،ماننهد :شهراب،
مسههتى ،خههال لههب ،خههم ابههرو ،نظههر بههازی ،رنههدی ،عش ه و  ...مههورد نقههد بسههیاری از عالمههان و

دین داران رار دارد ،چنگ زدن اهل تصوف و عرفان به هر چیشی که بتواند مستند دیدگا،های

آنها هرار گیهرد ،ابهل درک اسهت .بهه نظهر مهىرسهد از آن،ها کهه ایهن عبهارت مشهتمل بهر یکهى از

مهمترین اصط حات عرفانى ،یعنى عش است ،به طور گسهترد،ای در منهابع عرفهانى بازتهاب
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یافته و از طری ادبیات عرفانى ،به فرهنگ عمومى وارد شد ،است.

ایهن ،سهتار در پهى آن اسهت تها ایهن عبههارت مشههور را مهورد بررسهى هرار داد ،،بهه سهؤالهههای

ذیل پاسخ دهد:

پیشینه ورود این عبارت به منابع را تا کدا مقطع تاریخ مىتوان سراغ گرفت؟

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

 .2تبارشناسی

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

روایى و عرفانى دارد.

 .1 -2پیشینه این عبارت در منابع روایی

این عبارت در منابع اولیه حدیث شیعه ،دید ،نمىشود ،اما از رن ششم به بعد ،روایاتى بها

محتوای مشهابه در منهابع روایهى دیهد ،مهىشهود .ابوالفتهوا رازی در تفسهیر روض الجنهان و روح
الجنان فی تفسیرالقرآن ،آن را به عنوان روایهت آورد ،اسهتو امها واژ«،عشه » در آن و،هود نهدارد و

بدین گونه نقل شد ،است:

من دعاین اجبته ،و من ٌْلین اعطیته ،و من اااعین ْکرته ،و من عواین ٌوترته ،و مون
قودین ابقیته ،و من عرفین حیرته ،و من احبین ابتلیته ،و من احببتوه قتلتوه ،و مون قتلتوه
فعل دیته ،و من عل دیته فْنا دیته.

1

در رن هشتم نیش این روایت در تفاسیر شیعه و اهل سنت با عبارتهایى شهبیه بهه یکهدیگر

در الفاش ذیل دید ،مىشود:

من البین فقد وجودین ،و مون وجودین فقود عورفین ،و مون عورفین فقود أحبوین ،و مون أحبوین
فْنا قتلته ،و من أنا قتلته فعل دیته ،و من عل دیته فْنا دیته.
من أحبین قتلته و من قتلته.

3

 .1روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن ،ج ،۱۰ص.۴۷
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 .2تفسیر المحیط األعیم و البحر الخضم ،ج ،۲ص۴۲۹و ج ،۴ص.۲۲۰
 .3تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،ج ،۱ص.۴۸۶

2

2

1

4

3

همههان لف ه ابوالفتههوا رازی  -کههه پههیشتههر ذکههر شههد  -آورد،انههد ،ولههى خبههری از واژ ،عش ه در آن

نیسهت .تفسیر منهج الصادقی از تفاسهیر ادبهى و روایهى شهیعه در هرن دههم ،ذیهل آیهه۱۱۱سهور،
توبه ،این گشار ،را به عنوان حدیث این گونه گشارش مىکند:

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

و رهور تا آن را بول مىکند .وی در ،ای دیگری هم به این حدیث اشار ،مىکنهد .ایهن
6

5

گشار ،در برخى منابع حدیثى متبخر نیش به عنوان حدیث دسهى ،بهدون سند(مرسهل) و البتهه بها

الفاش مختلفى آمد ،است.

َ
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ابوالمحاسههن ،ر،ههانى ،ابههن فهههد حلههى ،شههیخ حرعههاملى و ع مههه مجلسههى نیههش آن را بهها

7

 .2 -2ردیابی در متون عرفانی

عبههارت پههیش گفتههه بهها ت ییراتههى در واژ گههان ،در ر یههب بههه اتفههاز متههون صههوفیه و اهههل عرفههان
د
دید ،مىشود که آن را به عنوان حدیث دسى پنداشتهاند .بر پایه راینى که بعدا بیهان خواههد

شههد ،مههتن فههوز ،همههان «خبههر داود» اسههت کههه اولههین بههار در تفسههیر تسههتری ،نخسههتین تفسههیر
8

عرفههانى مههدون ،آمههد ،اسههت ،ولههى در آن ،هها صههحبتى از کشههتن خداونههد بههه خههاطر عش ه بههه

بند،اش نیست ،بلکه در تفسیر آیه  ۵۴آل عمران این روایت را آورد ،است:

و قد حکی أن اَّلل تعاَل أوحی إَل داود :۷یا داود! من عرفین أرادین ،و من أرادین أحبین ،و
من أحبین البین و من البین وجدین ،و من وجدین حفظین ...

9

این عبارت به گونهها و الفاش مختلف در متون دیگرعرفانى ،البته گاهى همرا ،با اضافاتى
 .1جالء األذهان و جالء األحزان ،ج ،۴ص.۱۳۰
 .2التحصی فی صفات العارفی  ،ص.۲۶
 .3الجواهر السنیة ،ص.۳۲۷

 .4بحار األنوار ،ج ،۹۰ص.۱۶۲

 .5تفسیر منهج الصادقی فی إلزام المخالفی  ،ج ،۴ص.۳۳۲
 .6همان ،ج ،۱ص.۳۳۹

 .7ر.ک :مستدرک الوسائل ،ج ،۱۸ص.۴۱۹

 .8احر ابومحمد سهل بن عبدا تسترى متولد ۲۰۰و متوفاى ۲۸۳ز از عرفاى بزر و بىنظیر در ریاضت است.
 .9تفسیر التستری ،ص.۶۱
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دیههد ،مههىشههود .همههین روایههت در کتههاب بعههدی عرفههانى ،یعنههى رسههائل الجنیههد ،احههر ابههو القاسههم
الجنید بن محمد النهاوندى الب دادى ( ۲۹۸ز) به شکل دیگر آمد ،است:

یووا داود! أخبوور أَووب األرأ و أعلمْووم أین ذا کوور موون ذکوور ین ،و حبی و موون أحبووین ،و أنوویس
موون أنووس  ،و موجووود ملوون الب وینَ ،لموووا إَل مووواحبت ،و ت ووارعوا إَل قوور  ،و نیئوووا
إَل زیار یت ...

1

در گشارش این دو متن  -که دیمىتهرین نصهوص عرفهانى هسهتند  -سهخن از حهب ،هرب و
ذکر هست ،اما سخنى از عش طرفینى بند ،و خدا وکشتن بند ،محبوب الهى توسط خداونهد

و همچنین دیه بودن خدا و،ود ندارد .سخن از کشتن بنهد ،محبهوب خداونهد ،بهرای اولهین بهار
در متن عرفانى علم القلوب آمد ،است .در این متن عرفانى چنین آمد ،است:
2

قد أوحوی اللیوب إَل صواح احلولن الطایوب :یوا داود! مون ذکور ین ذکرتوه ،و مون ْوکر ین أحببتوه ،و
من أحبین قتلته ،و من البین أبلیته ،و من عرفین حیرته ،و من َرب مین أدرکته.

3

البته در اینجا سخنى از عش و دیه نیستو اما برای اولین بار ،عنصهر کشهته شهدن حبیهب

خداوند ،مطرا شد ،است .همین احر در ،ایى دیگر ،این گونه نقل مىکند:

و أوحوووی اَّلل تعووواَل إَل داود :۷یووا داود! أخبووور أَوووب األرأ عووین أین حبیووو ملووون أحبووین ،و
جلوویس موون جال ووین ،و مووؤنس ملوون أنووس بووذکر ب ،و صوواح موون صووحبین ،و مطی و ملوون
أاوواعین ،و اتووار ملوون اختووار ین ،فارفضوووا یووا أَووب الوودنیا مووا أنووا فیووه غرورَووا ،و َلموووا إَل
کرامته ،و مواحبته ،و َمادثته ،و أن وو آنوس بکوم ،و أٌوارع إَل َمبوتکم ،فوإین خلقوت
أحبائ من اینة إبراَمی خلیل ،و َیىی بن زکر یا ،و َممد بن عبد اَّلل صفىی ،ال أعر حب
ِف قل عبد أعلم ذلک یقینا من قلبه إال قتلته لنفىس ،و أحببته حبا ال یتقدمه أحود مون
خلىق ،ذلک بْین أجود ما أجد أقال لآلمر کن فیکان.

4

مهتن اول ههم همههان محتهوای مهتن دو اسههت کهه بهها کمهى ت ییهرات در الفههاش بهدین صههورت

آمد ،است .چون در تما روایاتى که شیخ حر در الجواهر السهنی  ،در بهاب «فیمها ورد فهى شهبن

داود »۷بهها ایههن مضههمون آورد ،اسههت کههه ز یههاد هههم هسههت .غیههر از ایههن روایههت بهها ایههن مضههمون
 .1رسائل الجنید ،ص.۵۴

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

1

3

2

حر از آن نقهل مهىکنهد  -تفهاوتههای دیگهری دارد کهه نشهان مهىدههد بخهشههایى از آن نقهل بهه
مضمون شد ،است .عبارت شیخ حر به این صورت است:

ما أحبین أحد من خلىق عرفت ذلک من قلبه إال أحببته حبا ال یتقدمه أحد من خلىق.

ولى عبارت شهید چنین است:

ً َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
ً َّ ْ َّ َّ ْ
ْ
َّما أ َّح َّبین أ َّحد أ ْع َّل ُم َّذ ِل َّ
ک َّی ِقینا ِم ْن قل ِب ِه ِإال ق ِبل ُت ُه ِل َّنف ِىس َّو أ ْح َّی ْی ُت ُه َّح َّیاإ ال َّی َّتقد ُم ُه أ َّحود
ِ
َّ ْ
ِم ْن خل ِىق.

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

نیامد ،است .متن دو در الجواهر السنی از مسک الفهؤاد نقهل شهد ،اسهتو امها در مسهک
الفؤاد به ،ای « تلته لنفسى»  -که در علم القلهوب بهود  « -بلتهه لنفسهى» آمهد ،اسهت .بهه نظهر
مىرسد عبهارت مسک الفؤاد درسهت اسهتو ز یهرا در کتهب دیگهر عرفهانى و برخهى کتهب روایهى
4
متبخر ،واژ « ،بلته» آمد ،است .افزون بر این ،متن الجواهر السنی بها مسک الفؤاد  -کهه شهیخ

شایان تو،ه است که مصحح و محق کتاب علم القلوب ،در مقدمه ،مىنویسد:

این کتاب با خط نسخ زیبا نوشته شهد ،اسهت ،امها تحریهف و اضهطراب بسهیار دارد و
در مرا بههت از ههوانین زب هان عرب هى د ههت نکههرد ،اسههتو لههذا مهها مجبههور بههودیم بعضههى از
واژگان را اضافه کنیم که معنای آن را حف کند و مجبهور شهدیم بعضهى از کلمهات را
نیش برای تصحیح معانى ت ییر دهیم و یا سب

را اص ا کنیم.

5

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

همین روایت را بدین گونه گشارش کرد ،است:

ً
أوحووی اَّلل إَل داود :۷یووا داود! موون اووالبین قتلتووه ِف َوووای ْوووقا إَل لقووائ .موون أحبووین
أحببته أی أْغفته حت ال صبر له دو ین.

6

در کتهاب االلف المهألوف علهی الهالم المعطهوف ،احهر ابهو الحسهن علهى بهن محمهد دیلمهى
 .1الجواهر السنیة ،ص.۱۶۵
 .2همان ،ص.۱۹۱

 .3مسک الفؤاد ،ص.۱۸

 .4بحار األنوار ،ج ،۶۷ص.۲
 .5علم القلوب ،ص.۳

 .6تسعة کتب فی اصول التصوف و الزهد ،ص.۳۰۲
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( ۴۳۶ز) آمد ،است:
قد قیب یقال اَّلل تعاَل :من البین قتلته ،و من أحبین أبتلیته ،و من َرب مین أحرقته.

1

صاحب مستدرک الوسائل همین روایت را با اضافاتى ،به صورت مرسل ،گشارش مىکند:

َّ
َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
اَّلل َّق َّعاَل قالَّ :م ْن َّد َّع ِاین أ َّج ْب ُت ُهَّ ،و َّم ْن ٌَّوْل ِین أ ْع َّط ْی ُت ُوهَّ ،و َّم ْون أ ْع َّط ِواین ْوک ْر ُق ُهَّ ،و َّم ْون
أن
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّع َّو ِاین ٌَّ َّت ْر ُق ُهَّ ،و َّم ْون ق َّو َّود ِین أ ْبق ْی ُت ُوهَّ ،و َّم ْون َّع َّورف ِین خ َّی ْر ُق ُوهَّ ،و َّم ْون أ َّح َّب ِوین ْاب َّتل ْی ُت ُوهَّ ،و َّم ْون
َّ
َّ
َّ ْ َّ َّ
َّ ْ
َّ ُ 2
َّ َّ َّ
أ ْح َّب ْب ُت ُه ق َّتل ُت ُهَّ ،و َّم ْن ق َّتل ُت ُه ف َّع َّل ِد َّی ُت ُهَّ ،و َّم ْن َّع َّل ِد َّی ُت ُه فْنا ِدیته.

در احیاء العلوم و مکاشفة القلوب ،احر ابوحامد غشالى( ۵۰۵ز) ههم در چنهد ،ها ایهن روایهت

آمد ،،ولى سخنى از عش و تل و دیه نیست.

3

کشف األسرار و عهدة األبهرار میبهدی از نخسهتین تفاسهیری اسهت کهه عبهارت «مهن ّ
احبنهى

تلته و من تلته فبنا دیته» را ذیل آیه  ۵۴سور ،بقر ،،و نیش ذیل آیه  ۲۷سور ،فجر نقل مىکنهد.
4

5

وی ذیل آیه ۱۵۲بقر ،مىنویسد:

(َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ
ْ ْرک ْم)  ...اِلیة  ...رب العاملی گفوت :ال یواال العبود یوذکر ین
قوله تعاَل :فاذْر ونِى أذ

و اذکره حت عشقین و عشقته.

6

او همچنین ،ذیل آیات ابتدایى سور ،نساء ،روایتى را با کاربرد واژ ،عش  ،بدین صورت مىآورد:

ّ
مصههطفى ۹گفههت حکایههة از کردگههار ههدیم ،ههل  ،لههه :اذا علمههت ّأن ال الههب علههى

لب عبدى االشت ال بهى، ،علهت شههو عبهدى فهى مسهبلتى و منا،هاتى ،فهاذا کهان
عبدى کذل عشقنى عبدى ،و عشقته ،فاذا کان عبدى کذل فاراد أن یسهو ّ
عنى
السهو ّ
حلت بینه و بین ّ
عنى ،اولئ

ّ
اولیائى حقا ،اولئ

اْبطال... ،

7

در این تفسیر  -که از کتب اهل سنت است  -بهرای اولهین بهار از«دیهه» سهخن بهه میهان آمهد،

است و از این زمان به بعد ،به متون عرفانى را ،یافته است.
 .1االلف المالوف علی الالم المعطوف ،ص.۹۲
 .2مستدرک الوسائل ،ج ،۱۸ص.۴۱۹

 .3إحیاء علوم الدی  ،ج ،۱۲ص۱۷۸و ج۱۴و ص.۹۱
 .4کشف األسرار و عدة األبرار ،ج ،۱ص.۱۹۸
 .5همان ،ج ،۱۰ص.۴۹۴-۴۹۳
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 .6همان ،ج ،۱ص.۴۱۹
 .7همان ،ج ،۲ص.۴۱۷

روایتنما را در ضمن داستانى عاشقانه عارفانه چنین بیان مىکند که:
من قتلته فْنا دیته.

1

او در کتاب حالة الحقیقه (  ۵۷۸ز) ابتدا روایت را بدین شکل نقل مىکند:

یا داود! أخبر أَب األرأ بْین حبی ملن أحبین ،و جلیس ملون جال وین ،و موؤنس ملون أنوس
 ،و صاح ملن صاحبین ،و مطی ملن أااعین ،و اتار ملن اختار ین...

و در ادامه مىآورد:

یا داود! من البین قتلته ،و من أحبین ابتلیته ،و من َرب مین أحرقته.

که نشان مىدهد اینها ی

2

3

روایتاند که به الفاش متفاوت نقل شد،اند.

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

احمهههد سهههمعانى ،از عارفهههان و صهههوفیان سهههنىمهههذهب ( ۵۳۴ز) در کتهههابش ایهههن گهههشار،

در احر تاج الدین احمد بن محمد بن زید الطوسى ( رن )۶روایت را این گونه نقل کرد ،است:

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

4

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

صورت کاملتر ،بدین شیو ،بیان مىکند:

من عورفین البوین ،و مون البوین وجودین ،و مون وجودین أحبوین ،و مون أحبوین قتلتوه ،و مون
قتلته کانت عل دیته ،و من کانت عل دیته فْنا دیته.

5

در متون پیشگفته ،واژ« ،عش » نیامد ،است.
در آحار متعدد عرفانى ،از اوایل رن هشتم تا رن یازدهم ،این عبارت ،با تفاوتهایى ،دید،
مىشود که در همه آنها از کشتن بند ،محبوب الهى و عهدار بودن خداونهد دیهه او را و ایهنکهه
خود خدا دیه اوست ،سخن رفته استو اما واژ ،عش در آنها به کار نرفتهه اسهت و یها از عشه
6
طرفینى بین خدا و بند ،،سخنى به میان نیامد ،است.
الفتاح ،ص.۲۲۳-۲۲۱

 .1روح األرواح فی شرح أسماء المل
 .2حالة أهل الحقیقة مع اهّٰلل تعالی ،ص.۱۳۶
 .3همان ،ص.۱۳۷

 .4قص یوسف ،ص.۱۸۱

 .5الفوائد الحسان علی األعالم بإشارات أهل اإللهام(تقسیم الخواطر) ،ص.۳۷۰

 .6ر.ک :کاشههف األسهرار ،ج ،۱ص ۶۵و دیگههر آحهار عرفهانى ایههن دور ،کهه بههه علهت محههدودیت واژگهان مقالههه ،از یهادکرد آنههها
خودداری مىشود.
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برای اولین بار ،در هرن یهازدهم ،مه محسهن فهی

کاشهانى ( ۱۰۹۱ز) در کتهاب الحقهائق

فی محاسه االخهالق ،روایهت را بها ذکهر واژ ،عشه و بها اشهار ،بهه عشه دو طرفهه بهین خداونهد و

بند ،،گشارش مىکند:

من البین وجدین ،و مون وجودین عورفین ،و مون عورفین أحبوین و مون أحبوین عشوقین ،و مون
عشقین عشقته ،و من عشقته قتلته ،و من قتلته فعل دیته ،و من عل دیته فْنا دیته.

1

از این زمهان بهه بعهد ،در برخهى متهون عرفهانى ،واژ ،عشه  ،رابطهه عاشهقانه بهین خهدا و بنهد ،و

کشتن بند ،عاش  ،البته با تفاوتههایى در عبهارات ،دیهد ،مهىشهود .در برخهى کتهب عرفهانى
2

معاصر هم با تعابیر مختلفى آمد ،است.

3

در رن دوازدهم ،تفسیر روح البیهان (عرفهانى -سهنى) در تبیهین آیهه صهاص ،بهه ایهن روایهت

اشار ،مىکند:

من أحبین قتلته و من قتلته فانا دیته.

4

در رن سهیشدهم ،تفسیر روح المعانی(عرفهانى  -سهنى) همهین سهاختار واژ گهانى را بهه عنهوان

روایت در ذیل آیه پیشگفته ،آورد ،است .در همین دور ،،تفسیر بوارق القهر فی تفسیر سهورة
الدهر (عرفانى  -شیعى) این گشار ،را به عنوان روایت ،به این صورت گشارش مىکند:
5

قال اَّلل :و إذا عشقین عشقته ،و إذا عشوقته قتلتوه ،و إذا قتلتوه فعول دیتوه ،فوإذا کوان عول

دیته فْنا دیته.

6

در رن چهاردهم ،در تفسیر بیان السعادة فهی مقامهات العبهادة (عرفهانى -شهیعى) ،ذیهل آیهه

 ۱۹۱آل عمران چنین آمد ،است:

إذا کان الغال عل عبدی االْتغال جعلت ِهوه و لذتوه ِف ذکور ب ،و إذا جعلوت ِهوه و
لذتووه ِف ذکوور ب عشووقین عشووقته ،و إذا عشووقته رفعووت احلجوواب بیووین و بینووه ،ال ی ووْو إذا
ٌْی الناس ،أولئک ک مْم ک َ األ نبیاء ،أولئک اإلبدال حقوا ،أولئوک الوذین إذا أردت
 .1الحقائق فی محاس االخالق ،ص.۳۶۶
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 .2مقامههات السههالکی  ،ص۱۵۲و شههرح مثنههوی(نعههیم) ،ص۱۱۹و اسههرار العبههادات و حقیقههة الصههلوة ،ص۲۴۹و شههرح
مثنوی(سبزوارى) ،ج ،۱ص ۴۳و۱۲۳و ص۳۰۷و۳۶۱وج ،۲ص۲۹۰و ج ،۳ص۴۹و ج ،۳ص۱۶۰و ج ،۳ص.۳۲۹
 .3شرح مثنوی شریف(فروزانفر) ،ج ،۲ص.۶۹۶
 .4تفسیر روح البیان ،ج ،۱ص.۲۸۶
 .5روح المعانی فی تفسیر القرآن العییم ،ج ،۱ص.۴۶۸
 .6بوارق القهر فی تفسیر سورة الدهر ،ص.۱۷۸

با این که شیخ حر عاملى در الجواهر السنی  ،تمامى احادیث دسى در کتب روایى شهیعه

را ،مع کرد ،است ،ولى این روایت در آن دید ،نمىشود .البته ایشهان خبهر داود را  -کهه شههید

حهانى در مسک الفؤاد آورد ،بهود  -ذکهر مهىکنهد ،امها ایهن روایهت در منهابع متقهد و،هود نهدارد و
2

شهید حانى آن را به صورت مرسل نقل مىکندو هر چند مضامین آن مورد پذیرش است.

م حظه سیر تحوالت واژگان این گشار ،حدیثنما نشان از شکلگیری تهدریجى ایهن روایهت

در الب کنونى خود دارد.
 .3بررسی محتوایی

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

باَب األرأ عقابة أو عذابا ذکرنم فْم فورفته َم عنم.

1

افزون بر اینکه این گشار ،به صورت مرسل نقل شد ،،و به صورت تهدریجى بهه شهکل مو،هود

درآمد ،است ،برخى واژ،های به کاررفته در آن و نیش سازگاری یا ناسازگاری محتوای آن بها سهایر

منابع دینى شایسته بررسى است.
 .1 -3بررسی ساختار زبانی

با تو،ه با کاربرد واژ« ،عش » در این گشار ،،این سؤال به ذههن مهىآیهد کهه آیها بهه لحهاش ز بهان

شههناختى ،ایههن واژ ،در ز بههان روایههى عصههر معصههومان :رواج داشههته اسههت؟ ا گههر ایههن واژ ،در
سههخنان امامههان ،:اصههحاب امامههان و عالمههان بههه کههار رفتههه اسههت ،در مفهههو پسههندید ،آن
مطههرا شههد ،یهها در مفهههو ناپسههند آن؟ بههرای پاسههخ بههه ایههن پرسههشههها ،شایسههته اسههت پیشههینه
کاربرد این واژ ،مورد بررسى رار گیرد.

 .1 -1 -3کاربست واژه «عشق» در متون حدیثی

واژ« ،عش ه » از واژ گههان پربسههامد در ادبیههات صههوفیان و عارفههان اسههتو امهها در ههرآن نیامههد،

است .البته اگر آن را معادل«حب یا حب شدید» بدانیم ،در آیاتى ،به صهراحت آمهد ،اسهتو

3

اما سخن در خود واژ ،عش است .هرچند این واژ ،در اندک مواردی در روایات به کار رفتهو اما
د
نوعا کاربردی منفى دارد .به رغم آنکه در روایات فراوانى از ّ
محبت متقابهل خداونهد و بنهدگان،

سخن به میان آمد ،است ،اما هیچگا ،پیامبر ۹و اهل بیت :بهرای بیهان رابطهه ّ
محبهتآمیهش
 .1تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة ،ج ،۱ص.۳۲۱
 .2الجواهر السنیة ،ص.۱۹۱
 .3سور ،بقر ،،آیه.۱۶۵
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میان خداوند و بندگان ،از تعبیر عاش و معشوز استفاد ،نکرد،اند و هر ،ها صهحبت از رابطهه
دوستانه به میان آمد ،،از کلمه «حب» و مشتقات آن استفاد ،شد ،است.

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

نمونه اول

در نهج البالغ این واژ ،با نگرشى منفى به کاررفته است .حضهرت علهى ۷در خطبهه ۱۰۹

نهج البالغ  ،پس از نکوهش مرد دنیا پرست و کسانى که به دستورات پیهامبر ۹عمهل نکهرد،

و نمىکنند ،در مذمت عش و عاشقین مىفرماید:

ُُ
َّم ْن َّع ِش َّ َّْ ْی ًئا َّأ ْع َّیش َّب َّو َّر ُه َّو َّأ ْم َّر َّأ َّق ْل َّب ُهَّ ،ف ُ َّو َّی ْن ُظ ُر ب َّع ْوی َّغ ْیور َّص ِوح َّ
یح ٍةَّ ،و َّی ْ و َّ ُ ِبوْذ ٍن
ِ ٍ ِ
َّ َّ ُ ْ َّ َّ
ُ ْ َّ َّ ْ َّ ُ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ْ ُ ُ َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ
ُ
َّ
ْ
ات َّعقل ُه َّو أ َّم َّاق ِت الدنیا قلبه ،و و ت علْا نف ه ف و عبد
غ ْی ِر َّ َِس َّیع ٍة ق ْد خ َّرق ِت الش َّو
َّ
َّ َّ
ُ َّ
ُ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ
َّ ا َّو ِ َِّل ْن ِِف َّی َّد ْی ِه َّ ْ
شء ِم ْ َّنا َّح ْیث َّ ا َّزال ْت َّزال ِإل ْ َّْاَّ ،و َّح ْیث َّ ا أق َّبل ْت أق َّبب َّعل ْ َّْا ال َّی ْن َّز ِج ُور
1
َّ َّ ُ
اَّلل ِب َّز ِاج ٍرَّ ،و ال َّیت ِعظ ِم ْن ُه ِب َّو ِاع ٍظ.
ِم َّن ِ

نمونه دوم

در امالى شیخ صدوز از مفضل بن عمر نقل شد ،که مىگوید:

ْ
هوب َخ َل ْ
از اما صادز ،۷در بار« ،عش » سؤال کرد  ،حضرت فرمهود :ا ال ٌ
هت ِم ْهن ِذک ِهر
َ
َََ َ
2
ا ِ فبذا َها ا ا اح َّب غ ْی ِر.،

همههین روایههت را ع مههه مجلسههى در بههابى تحههت عنههوان «ذ عش ه » آورد ،اسههت .بههه نظههر
3

مههىرسههد آن ههدر عش ه مههورد تنفههر حضههرت صههادز ۷بههود ،کههه حتههى آن حضههرت در ،ههواب

مفضل بن عمهر ،کلمهه عشه را ههم بهه ز بهان نیهاورد،انهد .شهیخ صهدوز ایهن روایهت را در علهل
5
الشرایع ،در بهابى بها عنهوان «علهت عشه باطهل»آورد ،اسهت .گو یها از نظهر وی ،عشه دارای دو
4

گونه صحیح و باطل است.
نمونه سوم

در مجموعه ورا نقل شد ،است که یکى از پن خصلتى کهه از زشهتتهرین خصهال اسهت،
 .1نهج البالغة ،ص.۱۶۰
 .2األمالی ،ص.۶۶۸

 .3بحار األنوار ،ج ،۷۰ص.۱۵۸
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 .4علل الشرائع ،تر،مه ،ص.۲۹۷
 .5علل الشرائع ،ج ،۱ص.۱۴۰

و،ود ندارد.

نمونه چهارم

ّ
از االنوار النعمانی محدث سید ،شائری ،روایتى به صورت «من عش و کتم و عهف غفهر ا
4
له و أدخله ّ
الجنة» نقل شد ،است .این روایت ،افزون بر اینکه در ،وامع اولیه حهدیثى شهیعه
و،ود ندارد ،دارای مفهو مثبتى نیست .در دیگر کتب روایى هم در اندک مواردی که این واژ،

به کار رفته ،دارای مفهومى مذمو است.

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

ْ ْ ا َ َّ
1
الش ْهیخ» کهه بهاز در معنهای مهذمو بهه کهار رفتهه اسهت .همچنهین
عبارت اسهت از« :ال ِعشه ِمهن
ِ
2
َ َ َ ّ َ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
الرئاسههة أحههد ِإال حسههد و ب ههى و ط ههى» کههه مفهههومى منفههى دارد.
نقههل شههد ،اسههت« :م ها ع ِش ه ِ
3
بهها ایههنکههه روایههاتى بهها ایههن مضههمون در سههایر کتههب روایههى و،ههود دارد ،ولههى لف ه عش ه در آن

5

البتههه در انههدک مههواردی در روایههات دیههد ،مههىشههود کههه واژ ،عش ه در مفهههومى مثبههت بههه کههار

رفته است.

نمونه اول

ایهن واژ ،در کتههاب الکههافی تنههها در یه

ّ
روایهت بههه شههکل ممههدوا ،بهرای بیههان شههدت ع ههه

برترین بندگان خدا به عبادت ،به کار رفته است که پیامبر ۹فرمود:

َّ
َّ َّ َّ
َّ ْ
َّ ْ َّ ُ َّ
َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
وادإ ،ف َّعانق َّ واَّ ،و أ َّح َّ َّّبوا ِبقل ِب ِوه َّو َّباْ َّور ََّا ِ َّس َّ ِود ِهَّ ،و َّقفو َّ َ َّ وا،
اس من ع ِش ال ِعب
أفضب الن ِ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ ُ ْ َّ َّ َّ ُ ْ َّ ْ َّ َّ ُ ْ 6
ف ُ َّو ال ُی َّب ِالی َّعل َّما أ ْص َّب َّح ِمن الدنیا عل ع ٍر أَ عل ی ر.

اما این روایت بهه خهاطر و،هود «عمهرو بهن ،میهع» در سهند ضهعیف اسهت .ههر چنهد ع مهه
7

مجلسى این روایت را شاهد بر کاربرد واژ« ،عش » در غیر امور باطله مىداند ،ولى مىگوید:
احوط این است که از این واژ ،و مشتقات آن دربار ،خداوند استفاد ،نشود.

8

 .1مجموعة ورام ،ج ،۲ص.۲۵۱
 .2همان ،ج ،۱ص.۶۵

 .3الکافی ،ج ،۲ص۲۹۸و۲۹۹و تحف العقول ،ص.۴۰۹
 .4منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفالح ،ص.۸۷

 .5مناقب آل أبهی طالهب ،:ج ،۳ص۳۰۹و السهرائر ،ج ،۳ص۱۷۸و کشهف الغمهة ،ج ،۱ص۴۳۵و نههج الحهق و کشهف
الصدق ،ص.۳۱۲
 .6الکافی ،ج ،۲ص.۸۳
 .7رجال النجاشی ،ص۲۸۸و رجال اب داود ،ص۴۸۸و خالصة األقوال ،ص.۲۴۱
 .8مرآة العقول ،ج ،۸ص۸۴و بحار األنوار ،ج ،۶۷ص.۲۵۳
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نمونه دوم

ع مه مجلسى در بحار األنوار ،روایتهى را در بهار ،اخبهار غیبهى امیرمؤمنهان ،۷از الخهرائج و
الجرائح آورد ،است:

َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ۷
ُ ُ َّ
َّ ْ َّ
آلء فقوالَِّ :لوا َّم َّور ِب ِوه أ ْص َّوح ُاب ُه َّو ق ِود اغ َّ ْو َّرق ْوت َّع ْی َّن ُواه َّی ْب ِکوی َّو َّیقوالََّ :وذا
مر ع ِل ِبک ب
َّ
َّ
ْ
َّ
ُ َّ ُ
ُ
اخ ر َّک ْ َّ َّ ُ َّ َّ ْ َّ ُ َّ ُ َّ ُ َّ
ومِئ ْم؛ ُاوا َّ ل ِوك ِم ْون ُق ْ َّب ٍوة َّعل ْ َّْوا ُق َّوراق
اَم ،و َذا ملوىق ِرحوا ِ ِ مَ ،اَنوا موراق ِدم ِ ِ
من ِ ِ ِ
َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
وان ب َّکو ْ َّب َّ َّ َّ َّ ْ
َّ َّ َّ َّ َّ
ِد َّم ُمء ا ِ َّ َّ َّ َّ ْ َّ
وی
آلء عول ِمیل ِ
اس ،حوت إذا ک ِ
الحب ِة! و قال الب ِاقر :۷خ ج ع ِل ی ِ یر ِبالن ِ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ ُ َّ ْ ْ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
أْ
یبَّ ،ققد ََّ َّب ْ َّی أ ْی ِد ِهی ْم َّحت َّاا ِ َِّبک ٍان ُیقال ل ُهِ :املق َّدف ِان .فقال :ق ِتب ِف َّْا مائ َّتا ن ِ ٍب
م
و
ِ
ٍ
َّ َّ َّ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ ُ
اخ ر َّکاب َّو َّم َّوار ُع ُع َّشاق ُْو َّ َّد َّآءَّ .ال َّی ْ وب ُق ُ ْم َّم ْون َّکوانَّ
ِ
ِ
ٍ
و مائتا ٌِب ٍط کل م ْ دآء .و من ِ ٍ
َّ ْ َّ ُ ْ َّ َّ َّ ْ َّ ُ ُ ْ َّ ْ َّ ْ َّ ُ ْ 1
قبل م؛ و ال یلحق م من بعدَم.

در این روایت از مشهتقات عشه اسهتفاد ،شهد ،اسهت در حهالى کهه همهین روایهت در کتهب

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

2

تهذیب االحکام شیخ طوسى ،بدون واژ ،عشاز نقل مىکند.

4

 .2 -1 -3کاربرد واژه عشق در منابع روایی اهل سنت

در میههان ،وامههع اولیهه روایههى اهههل سههنت ،واژ ،عشه و مشههتقاتش فقههط در مسههند احمههد بههن

حنبل و سنن نسائى دید ،مىشود و در هر دو هم در معنای مهذمو بهه کهار رفتهه اسهت .عه و،
5

بر این ،روایتى کهه در مسند ابه حنبهل آمهد ،اسهت ،بهه خهاطر مجههول بهودن راوی از ابهوذر و نیهش

اضطراب سند ،ضعیف است.

6

در منابع متبخر اهل سنت حدیثى با این مضمون «من عش فعف حم مات ،مهات شههیدا»

آمد ،است .متقى هندی این روایت را چنین گشارش مىکند:
من عش فکا و عف مفات فْو ْْید.

7

 .1بحار األنوار ،ج ،۴۱ص.۲۹۵

 .2کامل الزیارات ،ص۲۷۰و تهذیب األحکام ،ج ،۶ص۷۳و الوافی ،ج ،۱۴ص۱۵۲۲و وسائل الشیعة ،ج ،۱۴ص.۵۱۷
 .3الخرائج و الجرائح ،ج ،۱ص.۱۸۳
 .4بحار األنوار ،ج ،۹۸ص.۱۱۶

 .5مسند اإلمام أحمد ب حنبل ،ج ،۳۵ص۳۵۵و سن النسائی ،ج ،۵ص.۲۰۱

128

 .6مسند اإلمام أحمد ب حنبل ،ج ،۳۵ص.۳۵۵
 .7کنز العمال ،ج ،۳ص۳۷۲و ج ،۴ص.۴۱۶

حههدیثشناسههان در وحا ههت راو یههان ایههن روایههت کههه در سههایر منههابع آمههد ،،تردیههد کههرد ،،آن را
2

ضعیف دانستهاند و یا در داللت روایت خدشه کرد،اند.

ابن حبان در در تر،مه سوید بن سعید الحدحانى در سند این روایت مىگوید:
یْیت عن الثقات باملعض ت.

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

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

من عش و کا و عف و صبر غفر اَّلل له و أدخله النة.

1

و بعد از یحیى بن معین نقل مىکند که:
اگر اسب و نیش ،مىداشتم ،با سوید بن سعید پیکار مىکرد .

3

ابوحاتم رازی هم دربار ،او مىگوید:
صدوز است ،ولى بزر ترین عیب او تدلیس است.

4

ابههن عههدی ،بیهق هى ،حهها کم ،ابههن طههاهر و یحیههى بههن معههین ایههن روایههت را انکههار و تکههذیب

کرد،اند .ابن ،وزی این حدیث را در الموضوعات مىآورد و مىگوید:

اما احمد بن سوید بن سعید متروک الحدیث است و نسائى او را حقه نمىدانهد .ایهن
روایت را از طری یعقوب بن عیسى و از طری زبیر بن بکار هم نقهل کهرد،انهد کهه البتهه
آن طرز را هم به خاطر ضعف یعقوب و عبد المل

بن الما،شون در اسانیدش نقهد

کرد،اند .در سند برخى از منقوالت هم احمد بن محمد بن مسروز هسهت کهه ذهبهى
 .1همان ،ج ،۳ص۳۷۳و ج ،۴ص.۴۲۰

 .2شرح نههج البالغهة البه أبهی الحدیهد ،ج ،۲۰ص۲۳۳و طبقهات الصهوفیة ،ص۱۸۶و۲۲۷و مغنهی المحتهاج ،ص۹۷۷و
اإلنصهههاف ،ج ،۲ص۵۰۴و تهههاریخ بغهههداد ،ج ،۲ص۳۳۰و ج ،۵ص۳۶۴و ج ،۶ص۴۸و ج ،۱۱ص۲۹۵و ج ،۱۲ص۴۷۵و

ج ،۱۳ص۱۸۵و تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۴۳ص۱۹۵و ج ،۶۱ص۳۲۸و طبقهات الشهافعیة الکبهری ،ج ،۲ص۲۸۸و الهذیل
علی طبقات الحنابلة ،ص۲۴۱و ربیع األبرار و نصوص األخبار ،ج ،۳ص۴۲۷و التذکرة الحمدونیة ،ج ،۶ص۱۵۶و تهاریخ
اإلسههالم ،ج ،۲۲ص۲۶۵و الههوافی بالوفیههات ،ج ،۳ص۴۹و لسههان المیهزان ،ج ،۱ص۲۹۳و اإلشههارات و التنبیهههات ،ج،۳
ص۳۸۴و إحیاء علوم الدی  ،ج ،۸ص۱۹۰و الحکمهة المتعالیهة فهی األسهفار العقلیهة األربعهة ،ج ،۳ص۱۷۵و المحجهة
البیضاء فی تهذیب األحیاء ،ج ،۵ص.۱۸۵
 .3المجروحی  ،ج ،۱ص.۳۵۲
 .4تلخیص الحبیر ،ج ،۵ص.۲۷۳
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او را از ضعفا دانسته است.

1

صاحب عمد القهاری ،ههم روایهت را بهه خهاطر همهان اشهکاالت فهوز نمهىپهذیرد .م علهى
2

القاری نیش بها اشهار ،بهه همهان اشهکاالت سهندی ایهن روایهت را موضهوع مهىدانهد .ابهن حجهر نیهش
د
د
4
اشار ،به همان نقدهای باال مىکند .ابهن ک یهر نیهش ایهن روایهت را مو وفها و مرفوعها از ابهن عبهاا
3

دانسته و از الکامل ابن عدی نقل مىکند.

5

ابن تیمیه هم در موا فى از کتابش این روایت را مىآورد اما دربار ،آن حدیث مرفوع مىگوید:
َّ َّ َّ ُ ُ َّ
َّو ِف ِیه نظر َّو ال َْی َّتج ِ ََّذا.

6

ابن یم ،وزی مىگوید:

ممکن نیست این ک پیامبر باشدو چرا که شهادت در،ه عالیه نشد خداونهد اسهت.
چگونههه عشههقى کههه شههرک در ّ
محبههت و فههراغ از خداونههد و تملیه روا و لههب و حههب

برای دیگری است ،فرد را به در،ه شهات برساند؟ اگهر اسهناد ایهن حهدیث کالشهمس

باشد ،غلط و وهم است و در حدیثى صهحیح لفه عشه از رسهول گرامهى اسه

۹

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

اصحاب حدیث این روایت را به خاطر ضعف سند انکار کرد،اند.

7

 .3 -2 -3علت عدم کاربرد واژه عشق در روایات

هر چند در بسیاری از کتب ل ت از واژ« ،حب» ،به عنوان معادل «عشه » نها بهرد،انهد ،امها
8
آن را بهه معنهای تجهاوز از حهد در ّ
محبهت و دوسهتى دانسهتهانهد و گهاهى آن را مهرض وسواسهى،

مانند مالیخولیا دانستهاند که انسان را درگیر خودش مىکند .برخى بزرگهان نیهش نگهاهى منفهى
9

 .1فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و اإلفتاء ،ص.۳۶۳-۳۶۰
 .2عمدة القاری ،ج ،۵ص.۱۷۱

 .3األسرار المرفوعة فی األخبار الموضوعة ،ص.۴۷۴-۳۳۹-۷۶
 .4تهذیب التهذیب ،ج ،۴ص.۲۴۱

 .5البدایة و النهایة ،ج ،۱۰ص.۲۴۹

 .6مجموعة الفتاوی ،ج۱۰ص۱۳۳و ج ،۱۴ص۲۰۸و ج ،۱۴ص.۴۶۲
 .7الطب النبوی ،ص.۲۱۳

 .8معجم المقاییس اللغة ،ج ،۴ص۳۲۱و لسان العرب ،ج ،۱۰ص۲۵۱و المصباح المنیر ،ج ،۲ص۴۱۲و مجمهع البحهری ،
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ج ،۵ص۲۱۴و تاج العروا ،ج ،۱۳ص.۳۳۴

 .9کتاب الماء ،ج ،۳ص.۸۹۳

مى کند و از امراض معروف از انواع ماخولیا است که تشویش فکر و رنون به طرف فساد و ترا
است .بنهابراین ،تعبیهر از افهراط در حهب خهدا بهه عشه خهروج از طریه محهاور ،و اصهط حات

امامهان :اسهت و ایههن تعبیهر در ادعیهه و منا،ههاتهها و بیانهات ایشههان بهرای صهفات مههؤمنین،

متقین و ،شء خصائص و فضایل امامان :معههود نیسهت .بنهابراین ،عهد ورود لفه عشه و
مشتقات آن در اسماء تعالى ،همانند ورود لف حب و حبیب در صفات ا کهرمین ،یها دلیهل بهر
عد ،واز استعمال این واژ ،است یا دلیل بر ناپسند بودن استعمال اسهتو چهرا کهه در معنهای

عرفى آن شهوت داخل است.

1

محق سبزواری مىگوید:

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

بههه آن داشههتهانههد .از ارسههطو نقههل شههد ،اسههت کههه عشه حههواا را از ادراک عیههوب محبههوب کههور

هر چند ّ
محبت ،عش  ،شوز ،اراد ،،میل ،ابتهاج و مانند اینها روا معانیشان یکهى
است ،اما در شرع ،لف عش استعمال چندانى نشد ،است.

ایشان راز نیامدن این لف در روایات را چنین مىداند:
هان فراوانههىههها اسههتو در
نبههى بمهها هههو نبههى شههبن او حفه و مراعههات آداب و تنظههیم ،هه ِ

حالى که عش با خرابکاری و تنهایى مشخص مىشود .پس عش  ،همان طهور کهه
در عرف به کار مهىرود ،مفههومش ّ
محبهت افراطهى اسهت و در آن شهىء دیگهری غیهر از
این معتبر نیست .در نتیجه ،به کار نرفته است.

ایشان و،ه دیگر رای نبودن این لف در شریعت را به خاطر رای بودن آن بر زبان اههل ههوا و
هوا بازی مىداندو به گونهای که مشهور در ّ
محبهت شههوانى اسهت .بنهابراین ،در شهریعت بهه
کار نرفته تا چنین توهمى نشود.

2

 .2 -3عرضه بر قرآن و سنت
از معیارهای مهم نقد حدیث ،عرضه آن بر رآن و سنت استوار و پذیرفته شهد ،اسهت .روشهن اسهت
د
که محتوای ایهن روایهت نهه تنهها بها معهارف رآنهى موافه نیسهت ،بلکهه مخهالف آن اسهت .اوال ،در هرآن،
برای رابطه ّ
محبتآمیش بین خدا و بند ،از واژ« ،عش » استفاد ،نشد ،است.
حانیه دها ،در هههیچ آیهههای ،پههاداش ّ
محبههت الهههى ،کشههتن محههب (عاش ه ) معرفههى نشههد ،اسههت .در آیههه
 .1نفس الرحم فی فضائل سلمان ،ص.۳۲۸
 .2شرح االسماء الحسنی ،ص.۴۵۹
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مبارکه آل عمران فقط غفران و رحمت الهى به عنوان آحار ّ
محبت خداوند مطرا شد ،است:

(ُ ْ ْ ُ
ْ ْن ُت ْم ُتی ُب َ
ون ا َلل َه َف َاتب ُعونى ُی ْیب ْب ُك ُم ا َلل ُه َو َی ْغ ِْ ْر َل ُك ْم ُذ ُن َوب ُك ْم َو ا َلل ُه َغ ُْ ٌور َر ٌ
حیم).
قل ِإن
ِ
ِ
ِ

1

د
حالثا ،در هیچ آیهای از شهادت تعبیر به «کشتن بنهد ،عاشه توسهط خداونهد» نشهد ،اسهت،

بلکه از مشتقات « تهل فهى سهبیل ا » اسهتفاد ،شهد ،اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،کشهتن بهه خهدا
نسبت داد ،نشد ،است ،بلکه به دشمنان نسبت داد ،شد ،است و عبارت کشتن فرد توسهط
خداوند ،دربار ،نفرین استفاد ،شد ،است:
2
( ...اتلهم ا .)...

بررسى مجموعهه روایهات نشهان از آن دارد کهه محتهوای ایهن گهشار ،،مهورد تبییهد روایهات معتبهر

نیسههت .انههدک روایههاتى کههه دارای محتههوایى تهها حههدودی همسههان بهها ایههن گههشار ،اسههت ،اعتبههار

چندانى ندارندو به عنوان نمونه ،در روایتى با محتوای مشابه آمد ،است:

َّ
َّ َّ َّ
َّ
ُ ْ َّ ً َّ َّ َّ َّ َّ َّ
اَّلل َّق َّعاَل قوالَّ :م ْون َّد َّع ِواین أ َّج ْب ُت ُوهَّ ،و َّم ْون ٌَّوْل ِین أ ْع َّط ْی ُت ُوهَّ ،و َّم ْون أ ْع َّط ِواین
َّو ِف ِیه ،مرٌ أن
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ َّ
ْک ْر ُق ُهَّ ،و َّم ْن َّع َّو ِواین ٌَّ َّوت ْر ُق ُهَّ ،و َّم ْون ق َّو َّود ِین أ ْبق ْی ُت ُوهَّ ،و َّم ْون َّع َّورف ِین خ َّی ْر ُق ُوهَّ ،و َّم ْون أ َّح َّب ِوین
َّ
َّ
َّ ْ َّ َّ
َّ ْ
َّ
َّ ُ ُ 3
َّ َّ َّ
ْاب َّتل ْی ُت ُهَّ ،و َّم ْن أ ْح َّب ْب ُت ُه ق َّتل ُت ُهَّ ،و َّم ْن ق َّتل ُت ُه ف َّع َّل ِد َّی ُت ُهَّ ،و َّم ْن َّع َّل ِد َّی ُت ُه فْنا ِدیته.

این عبارت هم در بیان مفهو رابطه عهاطفى طرفینهى بهین بنهدگان و خداونهد ،بها گهشار ،مهورد
َ
َ ْ َ َ
َ ََ
بحههث اشههتراک دارد و در ،ملههه پایههانى « َمه ْهن َتل اته اهه ف َعله َّهى ِد َی اته اههَ ،و َمه ْهن َعله َّهى ِد َی اته اهه فبنهها ِد َی اته اهه»

همسههانى کامههل دارد ،امهها تنههها در منههابع روایههى متههبخر ،آن هههم بههه صههورت مرسههل ،گههشارش شههد،

اسهت .همچنهین در مجموعههه اخبهار داود ،در خبههری کهه گفتهه شههد ،اسهاا ایههن گهشار ،اسههت و

ساختى تا حدودی مشابه آن دارد ،آمد ،است:

َّ
َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
َّ
َّ ْ
َّو ِِف أخ َّب ِار َّد ُاو َّدَّ ۷یا َّد ُاو ُد! أ ْب ِلغ أ َْب أ ْر ِِض أ ِین َّح ِبی ُ َّم ْن أ َّح َّب ِینَّ ،و َّج ِل ُیس َّم ْن َّجال َّ ِوین،
ْ
ْ
ُْ
َّ
ْ
اح ِ َِّل ْن َّص َّ
اح َّب ِینَّ ،و ا َّتوار ِ َِّل ِون اخ َّت َّوار ِینَّ ،و ُم ِطیو ِ َِّل ْون
َّو ُمؤ ِنس ِ َِّل ْن آن َّس ِب ِذک ِر یَّ ،و َّص ِ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
ً
َّ ْ َّ َّ ْ
ً َّ
ْ
أ َّا َّاعینَّ ،ما أ َّح َّبین أ َّحود أ ْع َّل ُوم َّذ ِل َّ
وک َّی ِقینوا ِم ْون قل ِب ِوه ِإال ق ِبل ُت ُوه ِل َّنف ِىسوَّ ،و أ ْح َّی ْی ُت ُوه َّح َّیواإ ال
ِ
ِ
َّ َّ
4
َّ َّ
َّی َّت َّق َّد ُم ُه َّأ َّحد ِم ْن َّخ ْلىقَّ ،م ْن َّا َّل َّبین ب ْ َّ
احل ِ َّو َّج َّد ِینَّ ،و َّم ْن َّال َّ غ ْی ِر ی َْل ِی ْد ِین.
ِ ِ
ِ

اما از ،ان ستانى بند ،توسط پروردگار در نتیجه عش و ّ
محبت به او ،خبری نیست.
 .1سور ،آل عمران ،آیه .۳۱

 .2سور ،توبه ،آیه ۳۰و سور ،منافقون ،آیه .۴
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 .3مستدرک الوسائل ،ج ،۱۸ص.۴۱۹
 .4مسک الفؤاد ،ص.۱۷

توسط خداوند است .برای راستىآزمایى این موضوع ،شایسته اسهت پهاداشههای مطهرا شهد،
در روایات برای ّ
محبت الهى را مورد بررسى رار دهیم.
 .3 -3ناهمسانی با آثار ّ
محبت خدا در روایات

در روایات ،هرگا ،سخن از ارهار ّ
محبت خداوند نسهبت بهه بنهد ،مهؤمنى شهد ،،صهحبت از

لط ههف و عن ههایتى ب ههه او ش ههد ،اس ههتو مانن ههد آرس ههتن ب ههه آرام ههش و بردب ههاری ،اله هها ص ههدا ت و
1

راستگویى ،الها رشد و کمال ،اندرز به عبرتها ،نفهرت از مهال و دارایهى ،لهب سهلیم،
3

2

5

4

خویى خوش و معتدل ،نیکویى عبادت ،پاداش فراوان در مقابهل عمهل کهم ،اعطهای خله
6

8

7

حسههن ،دخههول در بهشههت و رضههایت از آو بههه آسههانى ،افتههادن حههب او در دلهههای مؤمنههان،
10

9

11

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

از ایهن گههشار ،چنههین بهر مههىآیههد کهه پههاداش ّ
محبههت (عشه ) بههه خدوانههد ،کشهته شههدن عاشه

اکرا بند ،به گونه ای که نهه چشهمى دیهد ،و نهه گوشهى شهنید ،و نهه بهه لهب کسهى خطهور کهرد،

است ،اعطای ایمان ،دفع ب و اکرا مرد وآبادانى سرزمینها.
13

12

14

البته در روایات ،گاهى بیان شد ،که هر گا ،خداوند بنهد،اى را دوسهت داشهته باشهد ،مهرد ِ
روى زمههین را علیههه او تحر ی ه مههىکنههد تهها در بههار،اش بههدگویى کننههد ،یهها بیههان شههد ،او را دچههار

گرفتاریهها مهىکنهد یها او را بهه ب یهى بهزر دچهار نمایهدو یها او را در به غوطهه ور مهىسهازد تها
15

16

تضرع او را ببیند یها دعهای او را مسهتجاب نمهىکنهدو بهرای ایهن کهه بنهد ،بها خداونهد منا،هات
17

 .1تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص.۲۸۵
 .2همان ،ص.۲۱۷
 .3همان ،ص.۱۸۴
 .4همان ،ص.۴۷۱
 .5همان ،ص.۳۶۷
 .6همان ،ص.۶۷
 .7همان ،ص.۱۹۸
 .8الکافی ،ج ،۲ص.۸۶
 .9اإلختصاص ،ص.۲۲۵
 .10الکافی ،ج ،۲ص.۸۶
 .11معانی األخبار ،ص.۳۸۱
 .12دالئل اإلمامة ،ص.۸۶
 .13مجموعة ورام ،ج ،۱ص.۲۷۱
 .14مصباح الشریعة ،ص.۱۹۲
 .15معانی األخبار ،ص.۳۸۱
 .16الکافی ،ج ،۲ص.۲۵۳
 .17مجموعة ورام ،ج ،۱ص.۴
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کند و از او بخواهدو یا اگر او را دوست بدارد ،به او نظر مىکند .پس و تى به او نظر کرد ،یکهى از
1

سه چیش را به او هدیهه مهىدههد :یها سهر درد و یها تهب و یها چشهم دردو ولهى ایهن روایهات در سهیاز
2

همان روایات ابت و امتحان الهى از بندگان برای افزودن در،ه و پاداش است و این اگر چه بهه
ّ
صورت ب باشد ،عین تفضل و از روى حکمت و صه ا بنهد ،اسهتو لکهن بایهد بنهد ،در مقها
َّ
دعها ،رفهع ب هها را بخواههد .البتههه ا گهر گرفتهار به شهد ،تسههلیم باشهد .آنچهه مسهلم اسهت ،در آحههار
ّ
محبههت الهههى بههه بنههدگان ،صههحبتى از عش ه و تههل و ،ههشای آن بههه صههورت مههذکور در روایههت،
سخنى به میان نیامد ،است.

البته اگر منظور از کشتن خداوند ،پایان یافتن زنهدگى بنهدگان محهب و محبهوب خداونهد بها

شهادت باشد ،ابل پهذیرش اسهتو امها تعبیهر از نیهل بهه شههادت ،بهه کشهتن خهدا بنهد،اش را،
افهزون بههر ایههنکههه در ههرآن و روایهت سههابقه نههدارد ،ا گههر نگههوییم عبهارتى غیههر فصههیح و بلیههغ اسههت،

دستکم سخنى سازگار با فصاحت و ب غت نیست.
نتیجهگیری

 .۱در ،وامع روایى اولیه شیعه و اهل سهنت ،ایهن گهشار ،دیهد ،نمهىشهود و خاسهتگا ،اصهلى

حدیثپنداری آن ،متون عرفانى است.

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

نشد ،است.

 .۳و،هود ایههن گههشار ،بهها عبههارتهههای گونهههگههون در متههون روایههى متهبخر ،نشههان از گههشارش آن بههه

صورت نقل به معنا و پیدایش تدریجى آن در گذر زمان به صورت فعلى دارد.

 .۴در متههون ح ههدیثى و اخ ههى معتبههر در ب ههار ،دلبردگ ههى و دلههدادگى ب ههین بن ههد ،و خداون ههد،

تعبیره ههای گون هههگ ههونى آم ههد ،اس ههت ،ام هها از عشه ه و کش ههتن محب ههوب و دی ههه س ههخنى ب ههه می ههان

نیامد ،است.

د
 .۵واژ ،عشه در روایههات ،افههزون بههر کههاربرد انههدک آن ،نوعهها دارای بههار معنههایى منفههى اسههت و

کشتن خداوند ،ش در مفهو نفرین در رآن و روایات دید ،نمىشود.
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 .1األمالی ،ص.۲۹۶

 .2مکارم األخالق ،ص.۳۵۸

رآن کریم ،تر،مه رضایى.

 -إحیاء علوم الدی  ،بیروت :دار الکتاب العربى ،چا

اول ،بىتا.

 اإلختصاص ،محمد بن محمد مفید ،م :الموتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید ،چااول۱۴۱۳ ،ز.

 اسرار العبادات و حقیقة الصلوة ،اضى سعید مى ،تهران :دانشگا ،تهران ،چا۱۳۳۹ش.

اول،

 األسرار المرفوعة فی األخبار الموضوعة (الموضوعات الکبرى) ،م على القاری ،تحقی :محمد بن لطفى الصباغ ،بیروت :المکتب االس مى ،چا

دو ۱۴۰۶ ،ز.

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

کتابنامه

 -اإلشارات و التنبیهات ،أبو على سینا ،تحقی  :نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن

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

اول۱۳۸۳ ،ش.

 االلف المالوف علی الالم المعطوف ،ابوالحسن على بن محمد دیلمى ،اهر :،مطبعهالمعهد العلمى الفرنسى ل حار الشر یه ،چا اول. ۱۹۶۲ ،
 -األمالی ،محمد بن على ابن بابویه ،بیروت :اعلمى ،چا

پنجم۱۴۰۰ ،ز.

 اإلنصاف ،المرداوی ،تحقی  :محمد حامد الفقى ،بیروت :دار إحیاء التراث العربى ،چادو ۱۴۰۶ ،ز.

 بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،محمد با ر بن محمد تقى مجلسى ،بیروت:دار إحیاء التراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ز.

 البدایة والنهایة ،ابن ک یر ،تحقی  :على شیری ،بیروت :دار إحیاء التراث العربى ،چااول۱۴۰۸ ،ز.

 بوارق القهر فی تفسیر سورة الدهر ،م حبیب ا شر یف کاشانى ،تهران :انتشارات شمسالضحى ،چا

اول۱۳۸۳ ،ش.

 تاج العروا م جواهر القاموا ،محمد مرتضى حسینى زبیدی ،بیروت :دارالفکر ،چااول۱۴۱۴ ،ز.

 تاریخ اإلسالم ،الذهبى ،تحقی  :د .عمر عبد السچا

اول۱۴۰۷ ،ز.

تدمرى ،بیروت :دارالکتاب العربى،
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 تاریخ بغداد ،الخطیب الب دادی ،تحقی  :مصطفى عبد القادر عطا ،بیروت :دارالکتبالعلمیة ،چا

اول۱۴۱۷ ،ز.

 تاریخ مدینة دمشق ،ابن عساکر ،تحقی  :على شیری ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع۱۴۱۵ ،ز.

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

 تحف العقول ع آل الرسول ،۹حسن بن على ابن شعبه حرانى ،م، :امعه مدرسین،چا

دو ۱۴۰۴ ،ز.

عباا و بکر ّ
 التذکرة الحمدونیة ،ابن حمدون ،تحقی  :احسان ّعباا ،بیروت :دار صادر
اول. ۱۹۹۶ ،

للطباعة و النشر ،چا

 -ترجم نهج البالغ  ،حسین انصاریان ،تهران :انتشارات پیا آزادى ،چا

اول۱۳۷۸ ،ش.

 تسعة کتب فی اصول التصوف و الزهد ،ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمى ،بى،ا:اول۱۴۱۴ ،ز.

الناشر للطباعه و النشر و التوزیع و االع ن ،چا

 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،عبد الواحد بن محمد تمیمى آمدى م :دفتر تبلی ات،چا

اول۱۳۶۶ ،ش.

تسترى ،بیروت :منشورات محمدعلى

 تفسیر التستری ،ابومحمد سهل بن عبدابیضون/دارالکتب العلمیة ،چا اول۱۴۲۳ ،ز.

 تفسیر المحیط األعیم ،سید حیدرآملى ،تهران :سازمان چااس مى ،چا

سو ۱۴۲۲ ،ز.

و انتشارات وزارت ارشاد

 تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة ،سلطان محمد گنابادى ،بیروت :مؤسسة اْعلمىللمطبوعات ،چا

دو ۱۴۰۸ ،ز.

 -تفسیر روح البیان ،اسماعیل حقى بروسوى ،بیروت :دارالفکر ،بىتا.

 تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،نظا الدین حسن بن محمد نیشابورى ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چا

اول۱۴۱۶ ،ز.

 تفسیر منهج الصادقی فی الزام المخالفی  ،م فتح ا کاشانى ،تهران :کتابفروشى محمدحسن علمى۱۳۳۶ ،ش.
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 تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،محمد بن حسن شیخ حر عاملى ،م:مؤسسة آل البیت ،:چا

اول۱۴۰۹ ،ز.

 -تلخیص الحبیر ،ابن حجر ،م :دارالفکر ،بىتا.

 تهذیب األحکام ،محمد بهن حسهن طوسهى ،تحقیه  :خرسهان ،تههران :دارالکتهب اإلسه میه،چا

چهار ۱۴۰۷ ،ز.

 تهههذیب التهههذیب ،ابههن حجههر ،بیههروت :دارالفکههر للطباعههة و النشههر و التوز یههع ،چهها۱۴۰۴ز.

اول،

 جالء األذهان و جالء األحزان ،ابهو المحاسهن حسهین بهن حسهن ،ر،هانى ،تههران :انتشهاراتدانشگا ،تهران ،چا

اول.۱۳۷۷ ،

 الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة ،محمد بن حسن شیخ حهر عهاملى ،تههران :انتشهاراتدهقان ،چا

سو ۱۳۸۰،ش.

العلمیة ،چا

اول۱۴۲۵ ،ز.

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

 -تقسیم الخواطر ،روزبهان بقلى شیرازى ،اهر :،داراْلفاز العربیة ،چا

اول۱۴۲۸ ،ز.

 حالههة أهههل الحقیقههة مههع الل ه تعههالی ،احمههد بههن علههى الرفههاعى الکبیههر ،بیههروت :دارالکتههب الحقائق فی محاس االخالق ،م محسن فیدو ۱۴۲۳ ،ز.

کاشانى ،هم :دارالکتهاب االسه مى ،چها

 الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة،صدر الدین محمهد الشهیرازی صهدرالمتبلهین،بیروت :دار إحیاء التراث العربى ،چا

 الخرائج و الجرائح ،سعید بن هبة اچا

اول۱۴۰۹ ،ز.

سو . ۱۹۸۱ ،

طب الهدین راونهدى ،هم :مؤسسهه امها مههدى؟جع؟،

 دالئههل اإلمامههة ،محمههد بههن ،ریههر بههن رسههتم طبههرى آملههى ص ه یر ،ههم :بعثههت ،چهها۱۴۱۳ز.

اول،

 الذیل علی طبقات الحنابلة ،عبد الرحمن بن أحمد الحنبلهى الب هدادی الدمشهقى ،بیهروت:دارالمعرفة ،بىتا.

 ربیههع األبههرار ونصههوص األخبههار ،الشمخشههری ،تحقی ه  :عبههداْمیر مهنهها ،بیههروت :مؤسسههةاْعلمى للمطبوعات ،چا اول۱۴۱۲ ،ز.
ّ
 رجال اب داود ،حسن بن على بن داود حلى ،تهران :انتشارات دانشگا ،تهران۱۳۸۳ ،ز.ّ
 رجال العالمة  -خالصهة األقهوال ،حسهن بهن یوسهف بهن مطههر اسهدى ع مهه حلهى ،نجهفاشرف :منشورات المطبعة الحیدریة ،چا دو ۱۳۸۱ ،ز.
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 رجال النجاشی  -فهرست أسماء مصنفی الشهیعة ،ابهو الحسهن احمهد بهن علهى نجاشهى ،هم:دفتر انتشارات اس مى وابسته به ،امعه مدرسین حوز ،علمیه م۱۴۰۷ ،ز.

 رسائل الجنید ،ابو القاسم الجنید بن محمد النهاوندى الب دادى ،دمش  :دارا رأ للطباعهه والنشر و التوزیع ،چا

اول۱۴۲۵ ،ز.

الفتهاح ،احمهد سهمعانى ،تههران :انتشهارات علمهى و

 روح األرواح فی شهرح أسهماء الملهفرهنگى ،چا دو ۱۳۸۴ ،ش.
 روح المعانی فی تفسیر القهرآن العیهیم ،سهید محمهود آلوسهى ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهه،چا اول۱۴۱۵ ،ز.
 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن ،حسین بن علهى ابوالفتهوا رازى ،مشههد :بنیهادپژوهشهاى اس مى آستان دا رضوى۱۴۰۸ ،ز.
 السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،محمد بهن احمهد ابهن ادر یهس ،هم :دفتهر انتشهارات اسه مىوابسته به ،امعه مدرسین حوز ،علمیه م ،چا دو ۱۴۱۰،ز.
 السن الکبری ،احمد بن على نسائى ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چا اول۱۴۱۱ ،ز. شرح االسماء الحسنی ،م هادى محق سبزوارى ،تههران :انتشهارات دانشهگا ،تههران :چهااول۱۳۷۲ ،ش.
 شرح مثنوی شریف ،بدیع الشمان فروزانفر ،تهران :انتشارات زوار ،چا اول۱۳۶۷ ،ش. شرح مثنهوی ،مه ههادى محقه سهبزوارى ،تههران :سهازمان چها و انتشهارات وزارت ارشهاداس مى ،چا اول۱۳۷۴ ،ش.
 شههرح مثنههوی ،محمههد نعههیم ،تهههران :کتابخانههه مههوز ،و مرکههش اسههناد مجلههس شههوراى اسه مى،چا اول۱۳۸۷ ،ش.
 شرح نهج البالغة الب أبی الحدید ،ابن أبى الحدیهد ،عبهد الحمیهد بهن هبهه ا  ،هم :مکتبهةآیة ا المرعشى النجفى ،چا اول۱۴۰۴ ،ز.
 الطب النبوی ،ابن یم الجوزیة ،تحقی  :عبد ال نهى عبهد الخال /التعهالی الطبیهة :الهدکتورعادل اْزهری /تخری اْحادیث :محمود فرج العقد  ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بىتا.

 طبقات الشافعیة الکبری ،عبد الوهاب بن على السبکى ،تحقیه  :محمهود محمهد الطنهاحى -عبد الفتاا محمد الحلو ،بى،ا :دار إحیاء الکتب العربیة ،بىتا.
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 طبقههات الصههوفیة ،السههلمى ،تحقیه  :نههور الههدین شههریبة ،مصههر :مکتبههة الخههانجى بالقههاهر ومکتبة اله ل بیروت و المکتب العر بى بالکویت ،چا

دو ۱۳۸۹ ،ز.

چا

اول۱۴۲۴ ،ز.

چا

اول۱۴۰۷ ،ز.

 عدة الداعی و نجاح الساعی ،احمد بن محمد ابهن فههد حلهى ،تههران :دارالکتهب اإلسه مى، علل الشرائع /ترجم مسترحمی ،محمد بن على ابن بابو یهه ،ههدایت ا مسهترحمى ،تههران:کتاب فروشى مصطفوى ،چا

ششم۱۳۶۶ ،ز.

 علل الشرائع ،محمد بن على ابن بابویه ،م :کتابفروشى داورى ،چا -علم القلوب ،ابو طالب مکى ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چا

 -عمدة القاری ،العینى ،بیروت :دار إحیاء التراث العربى ،بىتا.

اول۱۳۸۵ ،ش.

اول۱۴۲۴ ،ز.

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

 -طهارة القلوب و الخضهو لعهالم الغیهوب ،عبهدالعزیش درینهى ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهة،

 فتاوی اللجنة الدائمهة للبحهوث العلمیهة واإلفتهاء ،أحمهد بهن عبهد الهرزاز الهدویش ،ر یهاض:المملکة العربیة السعودیة ،بىتا.

 قص یوسف ،تاج الدین احمد بن محمد بن ز یهد الطوسهى ،تههران :شهرکت انتشهارات علمهىفرهنگى ،چا

چهار ۱۳۸۲ ،ش.

 کاشف األسرار ،نورالدین عبد الرحمن اسفراینى ،تهران :مؤسسه مطالعات اس مى دانشگا،م

گیل ،چا

اول۱۳۵۸ ،ز.

 الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحاز کلینى ،تهران :دار الکتهب اإلسه میة ،چها۱۴۰۷ز.

 کامههل الزیههارات، ،عفههر بههن محمههد ابههن ولو یههه ،نجههف اشههرف :دارالمرتضههویة ،چهها۱۳۵۶ز.

چههار ،
اول،

 کتاب الماء ،عبدا بن محمد أزدى ،تهران :مؤسسه مطالعات تاریخ پششکى ،طب اس مىو مکمل  -دانشگا ،علو پششکى ایران ،چا

اول۱۳۸۷ ،ز.

 کشف األسرار و عهدة األبهرار ،ابوالفضهل رشهید الهدین میبهدى ،تههران :انتشهارات امیهر کبیهر،چا

پنجم۱۳۷۱ ،ش.

 کشهف الغمههة فهی معرفههة األئمههة ،علهى بهن عیسهى اربلههى ،تبریهش :بنهى هاشهمى ،چهها۱۳۸۱ز.

اول،

 کنههز العمههال ،المتقهى الهنههدی ،تحقیه  :الشهیخ بکههری حیهانى /تصههحیح و فهرسهة :الشههیخصفو السقا ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۰۹ ،ز.
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 لسان العرب ،محمهد بهن مکهر ابهن منظهور ،بیهروت :دارالفکهر للطباعهة و النشهر و التوز یهع-دارصادر ،چا سو ۱۴۱۴ ،ز.
 -لسان المیزان ،ابن حجر ،بیروت :مؤسسة اْعلمى للمطبوعات ،چا

دو ۱۳۹۰،ز.

 المجروحی  ،ابن حبان ،تحقیه  :محمهود إبهراهیم زایهد ،تحقیه  :محمهود إبهراهیم زایهد ،مکهةالمکرمة :دار الباز للنشر و التوزیع -عباا أحمد الباز ،بىتا.

 -مجمع البحری  ،فخر الدین بن محمد طریحى ،تهران :مرتضوى ،چا

سو ۱۳۷۵ ،ش.

 مجموعة الفتاوی ،ابن تیمیة ،بى،ا :طبعة الشیخ عبد الرحمن بن اسم ،بىتا. -المحجة البیضاء فی تهذیب األحیهاء ،الفهی

الکاشهانى ،تحقیه  :علهى أ کبهر ال فهاری ،هم:

دفتر انتشارات اس مى وابسته به ،امعه مدرسین حوز ،علمیه م ،چا

دو  ،بىتا.

 مجموع ورام ،آداب و اخالق در اسالم /ترجم تنبی الخواطر ،ورا بن أبى فراا ،مسعود بنعیسههى-عطههایى ،محمههد رضهها ،مشهههد :بنیههاد پههژوهشهههاى اسه مى آسههتان ههدا رضههوی،
چا

اول۱۳۶۹ ،ش.

 مههرآة العقههول فههی شههرح أخبههار آل الرسههول ،محمههد بهها ر بههن محمههد تقههى مجلسههى ،تهههران:دارالکتب اإلس میة ،چا

دو ۱۴۰۴ ،ز.

 مسههتدرک الوسههائل و مسههتنبط المسههائل ،حسههین بههن محمههد تقههى نههورى ،ههم :مؤسسههة آلالبیت ،:چا

اول۱۴۰۸ ،ز.

 ُمسک الفؤاد عند فقد األحبة و األوالد ،زین الدین بن على شهید حانى ،م :بصهیرتى ،چهااول ،بىتا.

 مسند اإلمام أحمد ب حنبل ،احمهد بهن محمهد ابهن حنبهل ،بیهروت :مؤسسهة الرسهالة ،چهااول۱۴۱۶ ،ز.

 -مصباح الشریعة، ،عفربن محمد ،۷بیروت :اعلمى ،چا

اول۱۴۰۰ ،ز.

 المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،أحمهد بهن محمهد فیهومى ،هم :مؤسسهه دارالهجر  ،چا

دو ۱۴۱۴ ،ز.

 معانی األخبهار ،محمهد بهن علهى ابهن بابو یهه ،هم :دفتهر انتشهارات اسه مى وابسهته بهه ،امعههمدرسین حوز ،علمیه م ،چا
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اول۱۴۰۳ ،ز.

 -معجم مقاییس اللغة ،أحمد بن فارا ،م :مکتب االع

االس مى ،چا

اول۱۴۰۴ ،ز.

 -مغنی المحتاج ،محمد بن أحمد الشربینى ،بیروت :دار إحیاء التراث العربى۱۳۷۷،ز.

 -مکارم األخالق ،حسن بن فضل طبرسى ،م :شریف رضى ،چا

چهار ۱۴۱۲ ،ز.

 مکاشفة القلوب المقرب إلهی عهالم الغیهوب ،ابوحامهد محمهد غشالهى ،بیهروت :دارالمعرفهة،چا

چهار ۱۴۲۲ ،ز.

 مناقب آل أبی طالب ،:محمد بن على ابن شهر آشوب مازندرانى ،م :ع مهه ،چها۱۳۷۹ز.

اول،

 مناقب األبرار و محاس األخیار فی طبقات الصوفیة ،الحسین بن نصر بن محمد ابن خمیسالموصلى ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چا

اول۱۴۲۷ ،ز.

 منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفالح ،شیخ بهایى/محمهد بهن حسهین بسهطامى/على بهنطیفور ،تهران :حکمت ،چا

َ
َ
بررسی سندی و محتوایی گزاره حدیثانگاشته «من طل َبنی وجدنی و»...

 -مقامات السالکی  ،محمد بن محمد دارابى ،م :نشر مرصاد ،چا

اول۱۴۱۸ ،ز.

ششم۱۳۸۴ ،ش.

 نفس الرحم فهی فضهائل سهلمان ،میهرزا حسهین النهوری الطبرسهى ،تحقیه ، :هواد القیهومىالجش،ای االصفهانى ،بى،ا :مؤسسة اْلفاز ،چا

اول۱۴۱۱ ،ز.

 نهج البالغة(للصبحى صالح) ،محمد بن حسین شریف الرضى ،م :هجهرت ،چها۱۴۱۴ز.

اول،

 نهج الحق و کشف الصهدق ،حسهن بهن یوسهف ع مهه حلهى ،بیهروت :دارالکتهاب اللبنهانى،چا

اول. ۱۹۸۲ ،

 الههوافی بالوفیههات ،الصهفدی ،تحقیه  :أحمههد اْرنههااوط وترکهى مصههطفى ،بیههروت :دار إحیههاءالتراث۱۴۲۰ ،ز.

 الههوافی ،محمههد محسههن بههن شهها ،مرتضههى فههیالمؤمنین على ،۷چا

اول۱۴۰۶ ،ز.

کاشههانى ،اصههفهان :کتابخانههه امهها أمیههر

 «بازمانهد،هههای کتههاب االشههار و العبههار ابوسههعد خرگوشههى در کتههاب علههم القلههوب» ،نصههر اپور،وادی ،مجل معارف ،دور ،۱۵ ،ش ،۳اسفندما۱۳۷۷ ،ش.
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