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چکیده

این پژوهش در صدد است که با نگرشی فراگیر به کلّ متن قرآن و با ذکر شبک ۀ معنبایی ببه
تحلیل و بازیابی معنای حبّ بپردازد .بررسی معنای حبّ در دستگاه خاصّ قرآنبی ببه دلیبل و ب د
و ه عقیدتی و معرفتی این واژه ،م رد تأکید این پژوهش است .در خص ص بافت قبرآن کبری ،
باید ذکر نم د که این واژه با حفظ معنای لغ ی و اصطالحی با بسیاری از مفاهی دینبی و اخالقبی
ارتکاط پیدا می کند .بر این اساس ،تکیین ارتکاط حبّ با مفاهی

انشین دید نظیر ودّ ،الفت ،والیت

و  ...از دیگر مکاحثی است که به آن پرداخته خ اهد شد .تفاوت کاربرد واژگان متقابل ،مانند شنآن،
قلی با روی رد به دانش معناشناسی و سیر تط ّر این مادّه از فرهنگ دورۀ اهلی تا اندیشههای نبا
قرآنی ،از حیث مفه م و مصداق منجرّ به این نتیجه میگردد که حبّ در قرآن ببا دامنبۀ دوسبتی و
عالقه آغاز میش د و با شفقت و مهربانی ،میل  ...و در نهایت عشق به پایان می رسد؛ لذا این معنا از
مفه م دوران اهلیّت تا عصر اسالم روندی ت املی و سیری صع دی داشبته و از هبت مصبداق و
ابعاد مفه می ،ارزشی تر و وسیع تر گشته است.
واژگان کلیدی :قرآن ،حبّ ،شک ۀ معنایی ،معناشناسی ،واژگان انشین و متقابل.
 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران ،نویسندۀ مسئول
fallahabrahim@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران fateme-ghormani2002@yahoo.com
تاریخ دریافت1397/05/25 :

تاریخ پذیرش1398/07/14 :
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مقدّمه

هدف غایی اخالقیّات ،ایمان و تقرّ

الهی و حرکت در مسیر کمال ب ده و دامنۀ آیات اخالقی،

به قدری گسترده میباشد که هیچ مفه می را بدون شرح و تفصیل و بررسی ابعاد گ ناگ ن آن باقی
نگذارده است .از میان مطل

های اخالقی مطرح در قرآن ،حبّ که با مفاهیمی چ ن عشق ،شفقت،

مهر و دوستی آمیخته ،م ض ع م رد ت ّه این مقاله می باشد .این م ض ع ،از اهب ّ مسبایل زنبدگی
انسان است که در روایات اهل بیت

و سایر منابع دینی به عنب ان یب

ارزش اخالقبی ،مب رد

عنایت ویژه قرار گرفته است .دربارۀ حدود و شرایط حبّ و دوستی ،مخاطکان و مراتبب آن سبخن
بسیار رفته و به عن ان ی امر پسندیده به آن نگریسته و به س ی آن فراخ انده شده است .در آیات
ُْ
ُ
ُ ُ ْ ُ ُّ َ َّ َ َّ
ون الل َهَ َهَّت ِب ُووِ ُح ْح ِب ْهبُ ُم
بسیاری از قرآن به مفه م دوستی و حبّ اشاره گشته است« :قل ِإن كنتم ت ِحب
ِ
َّ
الل َُ ( ...آلعمران« ،)31/بگ « :اگر خدا را دوست دارید ،از من پیروى کنید  »...بررسی ابعباد ایبن
مطل

اخالقی با ت ّه به شک ۀ معنایی آن ،ا تنا

ناپذیر ب ده و کم

شایانی به فه درسبت در

این با می نماید.
بدون ش

ّ حبّ و دوستی ،مهربانی ،شفقت و عشق نقشی مه ّ در خ

زیستن زندگی فردی و

ا تماعی انسان دارد .آنچه در متن و بطن کتا مکین بیش از هر م ض عی ،غنیّ و مؤکّد میباشبد،
زیست اخالقی انسان است ،از این رو ،در هت احیای ارزش های اخالقبی در امعبه ،پبرورش و
تفصیل و بررسی ابعاد حبّ و عشق واقعی در قرآن هم اره م رد تأکید ب ده است.
 -1ادبیّات نظری پژوهش
 :1-1روش پژوهش

این مقاله با عنایت به برخی روش های معناشناسبانه ،و ببا اتّ با ببر تفسبیر المیباان ببا روش
ت صیفی-تحلیلی قصد دارد به بررسی رابطۀ اساسی بحث مطل

اخالقی با حبّ بپردازد .این تفسبیر

به هت امعیّت و نیا نگاه امع به مکاحث شک ۀ معنایی م رد ت ّه قرار گرفته اسبت ،از ایبن رو
پیش از پرداختن به شک ۀ معنایی حبّ ،دانش معناشناسی و برخی از اصطالحات مب رد نیباز آن در
این مقاله به دنکال تکیین ادبیّات نظری پژوهش بررسی میگردد.
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 :2-1پیشینۀ پژوهش

این م ض ع هم اره مدّ نظر اهل تحقیق و پژوهشگران ب ده و پژوهش هبایی فبراوان در قالبب
کتا

و مقاله دربارۀ بررسی ابعاد مفه می واژۀ حبّ ص رت گرفته است که به شماری از این م ارد

اشاره میگردد:
«الحب فی القرآن ال ری » اثر عمر شاکر ال کیسی (1424ق)« ،الحُببّ و البکغف فبی القبرآن
ال ری » ن شتۀ مها ی سف اراهلل (1419ق)« ،محکّت در قرآن» نگاشتۀ محمّداسبماعیل صبالحیزاده
(« ،)1388ینابیع الم دّة لِذَوی القُربی» ن شتۀ الشیخ سلیمان بن ابراهی القندوری (1302ق)« ،الحببّ
فی القرآن ال ری » اثر غازی بن محمّد بن طالل الهاشمی (1437ق)؛ کتا
قرآن مجید» اثر ت شیهی

«مفاهی اخالقی دینی در

ایاوتس تر مۀ فریدون بدره ای ()1387؛ بامع السبعادات اثبر محمّبد

مهدی نراقی ()1387؛ محکّتنامه از خ ا ه عکداهلل انصاری (481ق)؛ مقالۀ محکّت الهی در آینۀ قرآن
و حدیث از زهرا طاهری ()1385؛ مقالۀ بررسی تح ّل معناشناختی واژۀ حبّ در قرآن کری نسبکت
به ادبیّات عصر اهلی اثر شریف عس ری و دیگران)1395( ،؛ مقالۀ عشبق الهبی در منظبر قبرآن
کری از رحمت اهلل شریعتی ()1379؛ مقالۀ بررسی مق له حبّ الهی از دیدگاه قرآن کری اثر حسین
خانی کلقای ()1392؛  ...این گ نه به نظر می رسد که در ح زۀ معناشناسانۀ واژۀ حبّ ،به ط ر امع،
مقاله یا کتابی تدوین نشده است.
 :2-1پرسشهای پژوهش

مه ّ ترین پرسشهایی که در این پژوهش ،مطرح می گردد ،از این قرار است:
 -1شک ۀ معنایی حبّ شامل چه مفاهیمی است و در چه ابعادی مطرح می ش د؟
 -2با چه واژگان انشین تکیین می گردد؟
 -3با چه واژگان متقابل بررسی می گردد؟
 :3-1فرضیّه های پژوهش

 -1شک ۀ معنایی حبّ ،از مفاهیمی چ ن دوستی و عالقه ،مهربانی و شفقت ،عشبق و دلکسبتگی،
امید ،میل ،مهرورزی ،لذّت

یی و تمتّع ،تر یح و برتری ،رفاقت و همنشین تش یل شده اسبت و

در ابعاد دنی ی و معن یّ مطرح می گردد.
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 -2حبّ با واژگان انشین چ ن ودّ ،الفت ،والیت ،خُلّت ،رغب ،صدیق ،حمی  ،أخدان ،اخب ان،
صاحب تکیین گردیده است.
 -3حبّ با واژگان متقابل چ ن بغف ،شنآن ،قلی ،کراهت بررسی می گردد.
 -2دانش معنا شناسی
2

معناشناسی 1اصطالحی فنّی است که به مطالعه معنا اطالق مبیشب د .واژۀ «معنبا» نکبههبایی
گ ناگ ن از زبان را دربر میگیرد و هیچگ نه ا ماعی دربارۀ چیستی «معنا» یا چگب نگی ت صبیف
آن و د ندارد( .پالمر)13 :1381 ،
معناشناسی ساختگرا (همامانی) به مطالعۀ ساختگرایانۀ روابط معنایی در سطح واژه و مبرتکط ببا
عل صرف و نیا در سطح مله؛ یعنی عل نح می پردازد .بر مکنای این مطالعه ،روابط بین واژه هبا،
بازتابندۀ روابط میان پدیدهها در ذهن کاربران آن است .به ط ر خالصبه معناشناسبی سباختگرا ببه
بررسی واژگان همنشین و انشین می پردازد( .مش ر )65 :1357 ،ه چنین بررسی واژگان متقابل
با مفه م حبّ نیا مدّنظر این پژوهش می باشد .با بهره مندی از دانش معناشناسی میتب ان دریافبت
که مادّۀ حبّ در ح زه های گ ناگ ن چه معانیای به خ د گرفته و به ویژه در عصر ناول دارای چه
ابعاد معنایی ب ده است .از این طریق می ت ان بیشتر به فه صحیح و دقیق آیات قبرآن و کشبف
مراد واقعی خداوند دست یافت.
 :1-2همنشینی و جانشینی

منظ ر از همنشینی و انشینی به این معنا است که میان الفاظ ی

زنجیرۀ کالمی دو رابطۀ افقی

و عم دی برقرار است .رابطۀ افقی همان رابطۀ همنشینی بین واژگان در عکارت یبا ملبه اسبت و
منظ ر از انشینی رابطۀ عم دی میباشد .به این معنا که در شک ۀ معنایی ی

واژه ،انشبین هبای

آن کلمه ت انسته است به ص رت عم دی بر واژۀ اصلی ایگاین گردد( .ایاوتس )296 :1378 ،

1- Semantics
2- Meaning
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 :3-2تقابل معنایی
1

اصطالح تقابل معنایی به هنگام بحث دربارۀ مفاهی متقابل یا در اصطالح سنّتی ،معبانی متضبادّ
واژه ها به کار می رود .تقابل معنایی گ نه هایی مختلف را شامل می شب د کبه بایبد از ی بدیگر
بازشناخته ش ند (.صف ی )41 :1379 ،تقابل میان واژگان می ت اند از ن ع تکاین کامل ب ده به نح ی
که هیچ همپ شانی بین دو واژۀ متقابل و د نداشته باشد ،یا مم ن است این تکاین ایبی بب ده و
رابطۀ عم م و خص ص بین آنها برقرار باشد( .نصرتی )11 :1390 ،در ح زۀ تقابل معنایی دو مفه م
عمده و کلیدی در مقابل ی دیگر قرار می گیرند و شناخت مقابل های هبر واژه در روشبن شبدن
معنای آن مؤثّر خ اهد ب د( .همان)298 ،
 -3شبکۀ معنایی حبّ

قرآن کری برای اشاره به مفه م محکّت و دوستی از واژه هبای گ نباگ ن بهبره ببرده اسبت.
نخستین گام در شناسایی شک ۀ معنایی مفاهی قرآنی ،بررسی واژگانی به شمار میآید ،در این مرحله
واژۀ م رد نظر تحلیل لغ ی و اشتقاقی و تفسیری قرار می گردد .در ضمن گذرا و ببه اختصبار ببه
برخی از واژگان انشین خبّ اشاره میگردد و عکارات یاری کنندۀ مفباهی همنشبین واژگبان در
دول الحاقی در ردیف ویژه دستهبندی میش ند .در بازگردان آیات قرآن به زبان فارسی از تر مۀ
محمّدمهدی ف الدوند استفاده شده است.
 :1-3حبّ در لغت و اصطالح

«محکّت» و مشتقّات آن در کتا های لغت و تفسیر ،اخالق و  ...به صب رت هبای گ نباگ ن
تکیین شده است .حبّ به معنای دوست داشتن آمده و در قرآن مجید فعل ثالثى مجبرّد ایبن کلمبه
مطلقاً به کار نرفته است و همه از با افعال (احبّ یحبّ) و اسبتفعال و تفعیبل (اسبتحبّ -حکّبب)
میباشند ،ولى مصدر ثالثى مجرّد آن بارها آمده اسبت( .فراهیبدی1409 ،ق31/3 :؛ قرشبی:1387 ،
 )93/2حبّ نقیف بغف (کینه و دشمنی) است( .ابن منظ ر1414 ،ق289/1 :؛ فراهیبدی ،همبان) و
نیا به معنای اراده کردن و خ استن چیای است که انسان یقین یا گمان به خیبر و خب بی آن دارد.
ولی هر ارادهای محبّ نیست .محکّت بر سه و ه است :محکّت برای لذّت بردن ،مانند محکّت به زن و

1- Semantic Opposition
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طعام ،محکّت برای فایدهداشتن و به خاطر فضیلت و کمال؛ چنان که برخبی دانشبمندان ،دانشبمندان
دیگر را به خاطر عل و دانش آنها ،دوست دارند .محکّت ،ابلغ از اراده است؛ هر محکّتی اراده ،ولبی
هر اراده ای محکّت نیست( ».راغب اصفهانى )214 :1364 ،محکّت به معنای تعلّق و وابستگی خباصّ
دانسته شده است( .طکاطکایی )412-411/1 :1374 ،و حالتی در دل ی

م

د دارای شع ر نسکت به

چیای است که با و د او مالیمت و با تمایالت و خ استههایش تناسکی داشته باشد ،مثبل نیبروی
ذ

در میان م

دات بدون شع ر( .مصکاح یادی )359/1 :1377 ،به نظر میرسد محکّت حقیقتبی

است که هر انسانی آن را در و د خ د به ط ر و دانی حسّ میکند و درمییابد؛ زیرا هبیچ دلبی
خالی از محکّت نیست ،محکّت به فردی ،به خ ردنی ،به ن شیدنی ،به راحتی و آسایش یا نعمبتهبای
دیگر و ...؛ بنابر این ،محکّت ی

ن ع اذبه ،میل و کششی است که در ی

م

د صاحب شبع ر

نسکت به چیای که با و د او مالیمت و با تمایالت و خ استههایش تناسبکی داشبته باشبد ،پدیبد
میآید( .مازندرانی )253/1 :1342 ،پس حبّ در لغت به معنای لاوم و ثکات و نیا دوستی و کشش
نفس به س ی چیای خ استنی میباشد و این معنا از همان لاوم و ثکات اخذ شبده اسبت( .طریحبی،
)29/2 :1375
در عهد اهلیّت ،عشق و حبّ ،غالکاً ببا هرزگبی ،و عیّاشبی و خیانبت متبرادف بب ده اسبت.
(تر انیزاده )37-28 :1382 ،این واژه به به معنای «دوستداشتن» و «مهرورزیدن» به کار رفتبه و
تنها نکۀ دنی ی و نسی داشته است .شاعر آن زمان می گ ید:
َ َ
ََ
ُ ْ ْ
ّ َ ْ َ َ ََْ ُ
ُ
َو ل ْول حب أه ِلک مَّ أتیت
أل َحَّ َب ْیت ِبَّل َول َب َِّء َب ْیت
(ابنمیم ن)85 :1991 ،
«هان ای بیت ،در سرزمین علیاء مرا خانه هایی است که اگر عشق به خاندان ت نک د ،نباد تب
نمی آمدم».
و یا زُهَیر بن ابیسلمی این چنین می سراید:
ُ
َ
َو َص َح ْوت َع ْن َهَّ َب ْود ُحب َد ِاخل
ِ

ْ
ُْ
ُ َ
َو ال ُح ُّب تش ِر ُب َُ َ َؤ َادک َد ُاء

(ابنأبیسلمی)21 :1988 ،

«بعد از اینکه عاشق او گشت  ،باخکر شدم که عشق ه چ ن دردی است که قلکت ببه آن مکبتال
میباشد».
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در عصر رس ل اهلل

 ،به م ازات تغییر در عقیده و معرفت مسلمانان ،تح ّل معنایی در مفه م

حبّ نیا انجام گرفته و معنای آن در مفه م عشق پاک یا ناپاک به زنان ،به عشبق معنب یّ و الهبی
تکدیل گشته است .مانند:
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
ألم تولموا أَِّ وجدَِّ محمدا ِ ِبیهَّ
ْ
َ
َو َّأن َعل ْیههه َِ َِهههل ال ِو َبههه َِّد َم َح َّبههه

َ ُ َ ُ َّ
َ ْ ُ
وسه خهط َِهل أ َّول الُ ُته ِب
كم
ِ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َّ ُ َّ ُ ْ
ُ
ول خیر ِممن خصَ اللَ ِبَّلحب
(اب طالب)27 :1414 ،

«آیا نمی دانید که ما محمّد را پیامکری چ ن م سی یافتی که نام او در کتا های نخستین نقش
بسته است و بندگان نسکت به او محکّت دارند .و هیچ خیری نیست از س ی کسانی که خداوند ایشان
را به دوست داشتن مخص ص گرداند».
در نهایت اینکه «در گفتمان اسالمی ،حبّ یا عشق الهی مجم عهای در ادراکها و دریافتهای
معرفتی را شامل میش د که پی ستگی و مناسکت چندس یه و عمیقی با مکاحث معرفتی دیگر ه چ ن
«درد»« ،س ز و گداز»« ،ترک تعلّقات»« ،اناواطلکی» و «خ ف» دارد؛ در حالی کبه در گفتمبان
اهلی حبّ یا عشق همان عشقورزی به محک به و امثال آن ب ده است( .صیّادانی ،شریف عس ری،
شفائی )134 :1395 ،پس حبّ ی ی از امیال انسان است که نسکت به مطل

ص رت می گیرد و در

مراتب مختلف از حبّ انسان ها به ی دیگر تا حبّ به خداوند تحقّق مییابد( .اببنطبالل الهاشبمی،
)29 :2010
واژگان عشق ،عاشق و معش ق ،حبّ ،محبّ ،محک
میش د .عشق در عرفان از دیدگاه امام محمّد غاالی ،ی

و  ...نظایر اینها در کالم عرفا بسیار دیده
اصل اساسی ببه شبمار مبیآیبد و تمبام

در ات و مقامات عرفان را ،مقدّمۀ عشق و آن را مشروط به معرفت می دانبد .انگیباۀ عشبق را در
حبّ نفس و حبّ به دیگری و عالقۀ به نی ان به ط ر مطلق و محکّت به زیکایی دانسته است .سبپس
نتیجه میگیرد که این انگیاهها در م رد خدا از هر محک بی بیشتر و د دارد ،پس معش ق و معک د
حقیقی ،ذات حضرت حقّ است و بس( .غاالی1406 ،ق)294/2 :
فارابی حبّ و دوستی را سکب ائتالف اعضاى مدینۀ فاضله معرّفى مى نماید .حتّى مى ت ان فرض
را بر این گذاشت که ناد فارابى عل مدنى همان عل دوستى است( .بحرانی و ش ری)159 :1387 ،
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در روایات نیا بحث حبّ و دوستی م رد عنایت اهل بیت

قرار گرفته است .در ضرورت و

عا اترین فرد را کسی می داند که نت اند دوستی اختیار کنبد:
اهمیّت این م ض ع ،امیرمؤمنان
َ
ْ
َ
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ْ
اكت َ
َّب ِاْلخ َو ِان َو أ ْع َج ُز ِم ْن َُ َم ْن ض َّی َع َم ْن ظ ِف َر ِب َِ ِم ْن ُه ْم»« ،نات انترین مبردم
س
َّس من عجز ع ِن ِ ِ
«أعجز الن ِ
کسی است که در دوستیابی نات ان است ،و از او نات ان تر آن که دوستان خ د را از دست بدهد».
در روایتى هر محکّت غیر خبدا را سبکب دشبمنی در قیامبت
(شهیدی )362 :1369 ،امام صادق
ْ
َّ
َ
َ
َّ َ
َ
ُّ ْ
َ َ ُ ُّ َ َّ َ َ ْ
معرّفی می نماید« :أل كل خل ٍ كَِّت َِ الدِ َیَّ َِ غ ْی ِرالل َِ َ ِإِ َهَّ ت ِص ُیر َعد َاوة َح ْو َم ال ِق َی ََّم ِ »« ،آگاه باشید که
هر دوستی در دنیا غیرخدایی باشد ،پس در آخرت تکدیل به دشمنی می شب د( ».مجلسبى1403 ،ق:
َ
ْ ْ
در معیار برگایدن حبّ و دوستی مى فرماید« :أ ْح ِب ِب ِاْلخ َو َان
 )237/66ه چنین امیرمؤمنان على
ْ
َ َْ
َعل قد ِر َّالتق َوى»« ،برادران را به قدر تق ایشان دوسبت ببدار و محکّبت بب رز( ».مجلسبى ،همبان:
َ
َ ُ
ْ ُ
 )187/71و در بیانى دیگر کمال دین را در مق لۀ حبّ معنا مینمایند« :ك َمهَّل الهد ِحن َول َح ُت َنهَّ َو ال َب َهر َاءة
ُ َ
ِم ْن َعدوَِّ»« ،کمال دین ،دوستی ما و دوری از دشمنان ما است( ».مجلسى ،همان)58/27 :
حبّ در اصطالح ،گرایش به س ی چیای لذّت بخش و سازگار با طکع و وابستگی خباصّ میبان
انسان و کمال او و دارای مراتب شدّت و ضعف و در برگیرندۀ ام ر مادّی و معن یّ است .که اگبر
شدّت یابد عشق نامیده میش د( .طکاطکایی )411-410/1 :1374 ،این انفعال نفسبانی تبابع ادراک و
معرفت است و از شناخت زیکاییهای ذاتی محک

یا از احسان وی نشأت میگیرد( .غاالی ،همان:

)314/4
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ ُ
خداوند در قرآن می فرمایدَ « :و م َن َّالن َ ْ َ
ون الل َِ أِدادا ُح ِح ُّبهوِ ُه ْم ك ُحهب الل ِهَ َو ال ِهذ َحن
ِ
ِ
َّس من حت ِخذ ِمن د ِ
َّ
َ َ ُّ
َآم ُنوا أشهد ُحبهَّ ِلل ِهَ ( »...بقبره« ،)165/و برخبى از مبردم ،در براببر خبدا ،هماننبدهایى [ببراى او]
برمىگاینند ،و آن ها را چ ن دوستى خدا ،دوست مىدارند ولى کسانى که ایمان آوردهاند ،به خبدا
محکّت بیشترى دارند  »...عکارت (أَشَدُّ حُکًّا لِلَّهِ) ،بیانگر آن است که محکّت به خدا شدّت و ضبعف
دارد و این محکّت در مؤمنان شدیدتر است تا در مشرکان .این مدح مؤمنان ،مرب ط ببه محکّبت ،آن
ه از هت اثرش ،همان پیروى حقّ میباشد؛ لذا اگر کسى غیر خدا را تنها به خاطر اطاعت خدا و
در راستای امر و نهیاش دوست بدارد ،براى اینکه او را به اطاعت خدا دع ت مىکند -و اصالً ببه
ا دع ت به پیروی خدا کارى ندارد -در چنین م ردى مذمّت دوست داشتن غیر خدا ،مت ّبۀ آن
کس نمی ش د (طکاطکایی)611/1 :1374 ،
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علّامه طکاطکایی معتقد است «حکیب» بر محک

ما و «رفیق» بر همراه و همدم اطالق میگردد،

و اگر دوست را «خلیل» گفته اند ،از آن هت است که آدمى «خلّت»؛ یعنى حا ت خ د را ببه او
مى گ ید ،و آن شخص حا ت وى را برمى آورد (همان )181/18 ،تعلّق میبان محببّ و محکب
باعث کشش محبّ به س ی محک

،

میش د که با رسیدن به او ،نقص وی به کمال تکدیل و نیازهای

مادّی و معن یّاش برطرف میگردد( .همان )158/3 ،و نیا حبّ خدا ببه بنبده را احسبان خباصّ او
دانسته که از صفات فعل الهی است ،و این حبّ دامنۀ رحمت او را بر شخص گسترش میدهبد و او
را به س ی خدا میکشاند و بغف او را دوری رحمت الهی از انسان میداند( .همان )53/17 ،پبس ببا
استناد به آیۀ یادشده حبّ بنده به خدا را حقیقی و متعلَّق حبّ را فراتر از ام ر مبادّی دانسبته اسبت.
منشأ چنین حکّی کمال مطلق ب دن خدا و مشاهدۀ احسان و مال او به شبمار مبیرود( .طکاطکبایی،
همان )411/1 :حبّ به خدا با میاان معرفت به او ارتکاط مستقی دارد؛ یعنی هر چه شناخت انسبان از
خدا بیش تر باشد ،دوستی او نیا عمیق تر خ اهد ب د( .همان )374/1 ،و نیا خداوند حببّ خب د ببه
بنده را در ام ری ه چ ن اعطای ت فیق طاعت و عکادت ،هدایت به دین ،برداشبتن حجبا از قلبب
(طریحی )440/1 :1375 ،و پاداش (زمخشری )464/1 :1399 ،ل ه گر میسازد.
ه چنین در قرآن کلمۀ عشق نیامده است .در زمان ناول ،این کلمه ،تنهبا در خبدمت شبعرا در
مسیر ترویج فسق و فج ر و شه ترانی قرار گرفته ب د؛ چنانکه اشعار شعرای آن زمبان محتب ایی
ا دنیاپرستی و زرق و برق زندگی زودگذر و پست نداشت و نم نۀ بر ستۀ آن معلّقات سکع است.
َّ
َ َ ُّ
در قرآن به ای کلمۀ عشبق «حُببّ» ببه کبار رفتبه اسبتَ ...« :و َّال َ
هذحن َآم ُنهوا أشهد ُحبهَّ ِلل ِهَ »...
(بقره ...« ،)165/ولى کسانى که ایمان آوردهاند ،به خدا محکّت بیش تبرى دارنبد  »...و اسبتفاده از
اسامی تفضیل در کنار واژۀ حبّ این برتری عشق را اثکات می نماید .به این عشق ط فبانی در بعبد
َْ َ ََ
انسانی در آیۀ «قد شهَف َه َُّحبَّ» (ی سف« ،)30/سخت خاطرخ اه او شده است ».اشاره گردیده اسبت.
َْ ََ
َّ
ه چنین در س رۀ عادیات آمدهَ « :و ِإِ َُ ِل ُحب الخ ْی ِر لش ِهدحد» (عادیات« ،)8/و راستى او سخت شبیفتۀ
مال است ».از دیدگاه صاحب المیاان ،بعید نیست مراد از خیر ،تنها نه مال ،بل ه مطلق خیر باشبد ،و
منظ ر از حبّ ،خیر فطرى هر انسانى است ،و به همین هت وقتى زینت و مال دنیبا را خیبر خب د
مىپندارد به ا کار دلش مجذو آن مىش د ،و این شیفتگى یاد خدا را از دلش مبىببرد و در مقبام
َ ُ ُّ َ ْ َ
هون ال َمهَّل ُحبهَّ
ش رگاارى او بر نمىآید( .طکاطکایی )592/20 :1374 ،ه چنین در آیۀ شریفه «و ت ِحب
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َجمَّ» (فجر« ،)20/و مال را دوست دارید ،دوست داشتنى بسیار ».کلمۀ

ّ به معناى بسیار و بارگ

از هر چیا است ،علّت [ت صیف حبّ به آن] این است که مال را ببه مقبدار بسبیار زیباد دوسبت
مىدارید( .طکاطکایی ،همان)474/20 :
در حقیقت حبّ ی

ن ع ارتکاط و دی و اذبۀ خاصّ میان علّت و معلب ل اسبت؛ لبذا مبثالً

دانشج استادش را که علّت باس اد شدنش است ،دوست میدارد و استاد ه شاگرد خ د را که درس
میخ اند .و مه ّتر از همه خداوند که چ ن خالق و رازق و مدبّر ما است ،همبه بایبد ببه او عالقبه
داشته باشی ؛ چنانکه خداوند ه مخل قاتش را دوست میدارد؛ چ ن آنها آفریدههای او هسبتند .و
نیا محکّت دارای شدّت و ضعف و در ی

نظام ط لی است ،نبه عرضبی و خداونبد از هبر هبت

شایسته و بایستۀ محکّت ذاتی و حقیقی و خالص و شدید و دایمی م

دات نسکت به خ د اسبت .و

نیا اساس محکّتها به محکّت خ د؛ یعنی حبّ ذات بر میگبردد و اگبر غیبر خب د را هب دوسبت
میداری  ،برای این هت است که به ما وابسته میباشد؛ ازاینرو خدا که خ د را دوسبت مبیدارد،
مخل قاتش را ه که از آثار او به شمار میرونبد ،دوسبت مبیدارد .و محکّبت اعب ّ از آگاهانبه و
ناآگاهانه است؛ بنابراین هر م

دی بهرهای از عشق و محکّت دارد( ».طکاطکایی ،همان)611/1 :

 -4اقسام حبّ در قرآن

حبّ و دوستی از مفاهی گسترده و به مثابه اصلی که دین بر آن قرار گرفتبه در قبرآن عنب ان
شده است .در آیات مختلف حبّ و دوستی ،شفقت و عشق به عنب ان م ضب عی رایبج و ضبروتی
ا تنا

ناپذیردر زندگی انسان ،مطرح گردیده است .در این قسمت مرور ا مالی بر این دسته بندی

از دوستی ها و محکّت ها در قرآن ص رت می گیرد.
 :1-4حبّ خدا و انسان

ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َّ َ َّ
هون الل َهَ َهَّتب ُووِ
در آیاتی از قرآن دوستداران خدا م رد ستایش قرار گرفته اند« :قل ِإن كنتم ت ِحب
ِ ِ
ُ َّ
ْ َ ُ ُُ ُ
َّ َ ُ
ُح ْح ِب ْبُ ُم الل َُ َو َحَ ِف ْر لُ ْم ذِ َوبُ ْم َو الل َُ غفور َّر ِحیم» (آلعمران« ،)31/بگ « :اگر خدا را دوست داریبد،
از من پیروى کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را ببر شبما بکخشباید ،و خداونبد آمرزنبدۀ
مهربان است ».و بر اساس آم زه های قرآن کری باالترین مراتب دوستی انسان ها ،دوستی مؤمنان
با خدای تعالی است و این دوستی دوس یه میان انسان و خداوند ،فضل و عنایتی خاصّ از س ی خبدا
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َ َ ْ َّ َ
َ
میباشد که به هر کس بخ اهد می بخشدَ َ ...« :س ْوف َحأ ِت الل َُ ِبق ْ ٍوم ُح ِح ُّهب ُه ْم َو ُح ِح ُّبوِ ُهَ ( »...مائبده،)54/
« ...به زودى خدا گروهى [دیگر] را مىآورد که آنان را دوست مىدارد و آنان [نیا] او را دوسبت
دارند  »...مفسّران معتقد هستند محکّت خدا مفه می حقیقی دارد( .طکاطکایی )406/1 :1374 ،که ایبن
ُْ
ْ ُ ُ
ُ ُ َ ُ ُ
َ
محکّت ازدیاد پذیر است .خداوند در قرآن کری می فرماید« :قل ِإ ْن ك ََّن َء َابَّؤك ْم َو أ ْب َنَّؤك ْم َو ِإخ َواُِ ْم َو
َ َ َ َ
ُ ُ َ
َ
َّ
َ ُ
ُ
َْ َ
َ َ
ْ ْ َ
أ ْز َو ُاجُ ْم َو َع ِش َیرتُ ْم َو أ ْم َوال اق َت َرَ ُت ُموهَّ َو ِت َج ََّرة تخش ْو َن ك َس ََّدهَّ َو َم َسَّ ِك ُن ت ْرض ْوِ َهَّ أ َح َّب ِإل ْیُم م َن الل َِ َو
َر ُسهو ِل َِ ( »...ت به« ،)24/بگ « :اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و ام الى که گرد
آوردهاید و تجارتى که از کسادش بیمناک هستید و سراهایى را که خ ش مىدارید ،ناد شما از خدا
و پیامکرش و هاد در راه وى دوستداشتنىتر است  »...در این آیه محکّت خبدا و پیبامکر
پدران و فرزندان و ام ال را از ی

و

سنخ می داند؛ زیرا أحبّ صفت تفضیلی است کبه ببر اشبتراک

اصل معنای حبّ در مفضّل و مفضّل علیه داللت می کند و تنها در کمی و بسیاری با هب اخبتالف
دارند( .طکاطکایی ،همان )406/1 :ه چنین در آیاتی از قرآن افراد مؤمن محک خدا دانسته شده و از
آنان برحسب م رد به دوست داشته شدن از انب خداوند یاد گردیده است ،مانند ...« :إ َّن َّالل ََ ُحح ُّ
هب
ِ
ِ
ْ َ
َّالت َّواب َ
ین َو ُح ِح ُّب ال ُم َتطه ِهر َحن» (بقره...« )222/خداوند ت بهکاران و پاکیاگان را دوسبت مبىدارد ».و
ِ
« ...إ َّن َّالل ََ ُحح ُّب ْال ُم َت َوكل َ
ین» (آلعمران ...« ،)159/خداوند ت کّل کننبدگان را دوسبت مبىدارد ».و
ِ
ِ
ِ
ین» (همان...« ،)76/خداوند پرهیاکاران را دوسبت مبىدارد ».و « ...إ َّن َّاللهََ
«ََ ...إ َّن َّالل ََ ُحح ُّب ْال ُم َّتق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ ْ
َ َّ
َّ
ُّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ح ِحب المح ِس ِهنین» (بقره« ،)195/خدا نی کاران را دوسبت مبی دارد ...« ».و اللهَ ح ِحهب الص ِهَّب ِر حن»
(آلعمران ...« ،)146/و خداوند ش یکایان را دوست دارد ».که این اصناف به فرم دۀ قبرآن متعلّبق

حبّ الهی قرار گرفته اند.
ه چنین در اهمیّت این بحث و پی ند میان ت حید و محکّت الهی و مالزمت رب بیّت و محک بیّبت
در برابر کسانی که ا رام آسمانی را معک د خ د قبرار داده
می ت ان به استدالل حضرت ابراهی
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب دند ،اشاره نم د ،آن ا که می فرمایدَ« :ل َّمَّ َج َّن َعل ْی َِ الل ْیل َرأى ك ْوكبَّ قَّل ههذا َر بهل َلمهَّ أَهل قهَّل ل
ُأح ُّب اآلَل َ
ین» (انعام« ،)76/پس چ ن شب بر او پرده اف ند ،ستارهاى دید گفت« :این پروردگار من
ِِ
ِ
اعتقاد به
است ».و آن گاه چ ن غرو کرد ،گفت« :غرو کنندگان را دوست ندارم ».ابراهی
رب بیّت و خدا ب دن ک کب را به غرو

آن ابطال کرده و فرم ده است :ستاره پبس از غبرو

از

بینندگان پنهان مىش د ،و چیاى که پنهان است چط ر مىت اند کار خ د را که به عقیدۀ آنان تدبیر
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عال ک ن است ،ادامه دهد؟ عالوه بر اینکه پی ند بین ر ّ و مرب
که باعث محکّت مرب

ارتکاطى حقیقى و واقعى اسبت

نسکت به ر ّ خ د مىش د ،و از هت ت ینی آن را مجذو

و تابع ایبن

مىسازد ،و ا رام فل ى داراى چنین ذبهاى نیستند و مال و زیکایى آنها عاریتى و متغیّر است ،و
مجذو

شدن در برابر چنین چیاى معنا ندارد ،و اگر مىبینید مردمى مبادّى در براببر زیکبایىهباى

ناپایدار دنیا ،خ د باخته و شیفتۀ آن مىش ند در حقیقت از ناپایدارى آن غفلت مىورزنبد و در اثبر
سرگرمى و استغراقى که دارند ،به یاد زوال و فناى آنها نمىافتند ،و معق ل نیست کبه پروردگبار
آدمى مانند زیکایىها و تجمّالت ناپایدار دنیا ،در معرض مرگ و حیبات ،ثکب ت و زوال ،طلب ع و
غرو  ،ظه ر و خفا ،پیرى و

انى ،زشتى و زیکایى و امثال این دگرگ نیها واقبع گبردد ،و ایبن

مطلب گر چه مم ن است به نظر بعضىها مطلکى خطابى ،یا بیانى شعرى باشد ،ل ن اگر دقّت کنیبد
خ اهید دید که برهانى قطعى بر مسالۀ ت حید است و دوست نداشتن چیاى با رب بیّبت آن منافبات
دارد؛ زیرا رب بیّت مالزم با محک بیّت است .و چیاى که از نظر نداشتن زیکایى واقعبى و غیبر قاببل
تغییر و زوال نمىت اند محکّت فطرى و غریاى انسان را به خ د لب نماید ،مستحقّ رب بیّت نیسبت.
بنابراین مىت ان گفت که ابراهی

در این کالم خ د به مالزمۀ میبان دوسبت داشبتن و بنبدگى

کردن و یا میان معک د ب دن و محک بیّت اشاره کرده است ،پس رب بیّت مالزم با محک بیّبت اسبت و
«ال أُحِبُّ الْآفِلِینَ»؛ یعنى من چیا متغیّر را ر ّ خ د نمىدان ( .طکاطکایی)250/7 :1374 ،
 :2-4حبّ و دوستی انسان ها به یکدیگر

حبّ و دوستی میان انسان ها در واژگانی چ ن الفت و م دّت و خلّت آمده است .ارتکاط معنایی
این واژگان با واژۀ حبّ در قسمت های بعدی م رد بررسی قرار خ اهد گرفت.
محکّت انسانها به ی دیگر از نعمت های بارگ الهی اسبت کبه قبرآن کبری مؤمنبان را ببه
َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
هوبُ ْم »...
یادآوری آن فرا مبی خ انبد ...« :و اذكهروا ِِومهت الل ِهَ علهیُم ِإذ كنهتم أعهداء َهأل بهین قل ِ
(آل عمران ...« ،)103/و نعمت خدا را بر خ د یاد کنید :آن گاه که دشمنان [ی دیگر] ب دید ،پبس
میان دلهاى شما الفت انداخت  »...و نیا قرآن ایجاد دوستی و الفت میان انسان هبا را ببه ویبژه از
انب اهل ایمان به خدا نسکت داده و می فرماید:
َّ َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َّ
« َع َس الل َُ أ ْن َح ْج َول َب ْی َنُ ْم َو َب ْی َن ال ِذ َحن َع ََّد ْح ُتم منه ْم م َودة ( »...ممتحنه« ،)7/امید است که خدا میان
شما و میان کسانى از آنان که [ایشان را] دشمن داشتید ،دوستى برقرار کند  »...ه چنین در آیۀ « َو
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َُْ ُ َ
ُ ْ َ
َ
ُ
َ ََ َ ُ
ِم ْن َء َاح َِّت َِ أ ْن خل َق لُ ْم م ْن أِف ِسُ ْم أ ْز َواجَّ ل َت ْسُ ُنوا ِإل ْی َهَّ َو َج َول َب ْی َنُ ْم َّم َو َّدة َو َر ْح َم ( »...روم« ،)21/و از
نشانههاى او اینکه از [ن ع] خ دتان همسرانى براى شما آفرید تا به آنهبا آرام گیریبد ،و میانتبان
دوستى و رحمت نهاد  »...همسران را مایۀ آرامش ی دیگر میداند و مب دّت و محکّبت و مهرببانی
میان ایشان را یادآوری می نماید .و نیا دربارۀ الفت و مهربانی بین مؤمنان چنین می فرمایدَ « :و َأ َّل َ
َّ َ َّ
َ
ُُ
َّ
َ َّ ْ َ
َْ َ ُ ُ ْ َ ْ ََْ ْ َ َ
ْ َْ
ض َج ِمیوَّ َّمَّ ألفت َب ْی َن قل ِوب ِه ْم َو ل ُِ َّهن الل َهَ أله َ َب ْی َهن ُه ْم ِإِ ُهَ َع ِزحهز َح ُِهیم»
بین قل ِوب ِهم لو أِفقت مَّ َِ اْلر ِ
(انفال« ،)63/و میان دل هایشان الفت انداخت ،که اگر آنچه در روى زمبین اسبت همبه را خبر
مىکردى ،نمىت انستى میان دل هایشان الفت برقرار کنى ،ولى خدا ب د که میان آنان الفت انداخت،
چرا که او ت اناى ح ی است».
دوستی و الفت بین انسان ها در هنگام قیامت م ض عیّتی نبدارد .قبرآن کبری از مؤمنبان مبی
خ اهد نماز به پا دارند و انفاق کنند ،پیش از آنکه روزی بیاید که در آن هبیچ گ نبه دوسبتی ای
َ ُ َّ َ َ َ
نیستَ « :حَّ َأ ُّح َهَّ َّالذ َحن َء َام ُنوْا َأ ِْف ُقوْا م َّمَّ َر َز ْق َنَّ ُكم م ْن َق ْب َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ
یهَ َو ل خله َو ل شهف ََّع »...
هل أن حهأ ِت َ حهوم ل بیهع َِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(بقره« ،)254/اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از آن چه به شما روزى دادهای  ،انفاق کنیبد ،پبیش از
آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى  »...و هبیچ دوسبت
َ
ُ
صمیمی از حال دوست صمیمی خ د نمی پرسدَ « :و ل ُح ْس َئل َح ِمهیم َح ِمیمهَّ» (معبار « ،)10/و هبیچ
دوست صمیمى از دوست صمیمى [حال] نپرسد ».کلمه حمی به معناى خ یشاوند نادی ى است که
انسان اهتمام به امر او دارد و برایش دلس زى کند ،و این مله اشاره به سختى روز قیامت است ،ببه
ط رى که هر انسانى در آن روز آن قدر مشغ ل به خ یشتن است که به کلّى نادی بان خب د را از
یاد مىبرد ،به گ نهای که هیچ حمیمى از حال حمبی خب د نمبىپرسبد( .م بارم شبیرازی:1374 ،
)21/25
 :3-4حبّ مذموم

حبّ در قرآن ،به ممدوح یا مذم م منقس میگردد .خدای تعالی در قرآن درببارۀ محکّبت هبای
ُ َ َّ ُ
َ
َ ُ
مذم م چنین میفرمایدَ ...« :و َع َس أ ْن ت ِح ُّبوا ش ْیئَّ َو ه َو ش ٌّر لُ ْم ( »...بقره ...« ،)216/و بسا چیباى را
دوست مىدارید و آن براى شما بد است »... ،و نیا از حبّ های مذم م که در قرآن ببه آن اشباره
َّ
َ َ
َّ َ ْ َ
شده ،حبّ و دوستی نسکت به بت ها استَ « :و م َن َّالن َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
ون الل َِ أِدادا ُح ِح ُّبوِ ُه ْم ك ُحب اللَ
ِ
ِ
َّس من حت ِخذ ِمن د ِ
( »...بقره« ،)165/و برخى از مردم ،در برابر خدا ،همانندهایى [براى او] برمبىگایننبد ،و آنهبا را
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چ ن دوستى خدا ،دوست مىدارند  »...و نیا در برخی آیه محکّان ترویج فحشا ،دوستی دنیا و دارایی
َ َّ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ
هون ال َو َِّجله َو
دنی ی به مجازات شدید در دنیا و آخرت (عذا هنّ ) تهدید شده انبد« :كهّل بهل ت ِحب
َت َذ ُر َ
ون اآل ِخ َرة» (قیامه« ،)21-20/ولى نه! [شبما دنیباى] زودگبذر را دوسبت داریبد ،و آخبرت را
ْ َ َ
َ َ َ َْ َ َ َْ َ
وامىگذارید ».و نیا آمده استُ « :ز ح َن ل َّلن ُ ُّ َّ َ َ
یر ال ُمق ْنط َهر ِة ِم َهن
َّس حب الشهو ِ
ات ِمن النس َِّء و الب ِنین و القن َِّط ِ
ِ ِ
َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ُّ ْ
َ
َ
َ
الذه ِب و ال ِفضه ِ و الخیهل المسهوم ِ و اْلِوه َِّم و الحهر ِِ ذ ِلهک متهَّع الحیه َِّة الهدِیَّ ( »...آلعمبران،)14/
ِ
«دوستى خ استنیها[ى گ ناگ ن] از زنان و پسران و ام ال فراوان از زر و سی و اسبهاى نشباندار
و دامها و کشتاار[ها] براى مردم آراسته شده[ ،لی ن] این مله ،مایۀ تمتّع زنبدگى دنیبا اسبت »...
صاحب تفسیر المیاان در ذیل این آیه و در تکیین محکّت مبذم م ،معتقبد اسبت ،مقصب د از حببّ
شه ات ،عالقۀ عادی نیست؛ زیرا اصل عالقه مندی ،امری فطری است ،بل ه مراد دلدادگی و دوستی
شدید دنیا میباشد( .طکاطکایی)106/3 :1374 ،
و نیا در برشمردن ی ی از م ارد محکّت مذم م؛ یعنی دوستی با کافران ،آن را سکب کیفر حتمی
الهی می داند و می فرمایدَ « :ل َح َّتخذ ْال ُم ْؤم ُن َ
ون ْال َََُّر َحن َأ ْول َی ََّء م ْن ُدون ْال ُم ْؤمن َ
ین ( »...آلعمبران،)28/
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
«مؤمنان نکاید کافران را به اى مؤمنان به دوستى بگیرند  »...از دیگر محکّت های مذم م ،حبّ ببه
ْ
َ َ
َُ
استَ « :و قهَّل ِِ ْس َهوة َِه ال َم ِد َحنه ِ ْام َهرأة
نامحرم است .آیۀ ذیل دربارۀ حبّ مذم م زلیخا به ی سف
ْ
َّ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
َ َ
ال َو ِز ِحز ت َر ِاو ُد َ َتَّهَّ َعن ِف ِس َِ قد شَف َهَّ ُحبهَّ ( »...ی سف« ،)30/و [دستهاى از] زنان در شهر گفتند« :زن
عایا از غالم خ د ،کام خ استه و سخت خاطرخ اه او شده است  »...و نیا دربارۀ حبّ ببه گنباه و
َ
َْ
َّ
َْ َ ُ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ َ
ون أ ْن ت ِش َیع الف َِّحش َ ال ِذ َحن َء َام ُنوا ل ُهه ْم َعهذاب
اعمال زشت برای نم نه چنین می گ یدِ « :إن ال ِذحن ح ِحب
ِ
َ
ُّ ْ
أ ِلیم َ الدِ َیَّ َو اآل ِخ َر ِة ( »...ن ر« ،)19/کسانى که دوست دارند که زشت ارى در میان آنان که ایمان
ِ
آوردهاند ،شی ع پیدا کند ،براى آنان در دنیا و آخرت عذابى پر درد خ اهد ب د  »...پبس حببّ در
ص رتی شریف و مقدّس است که به خدا و مؤمنان تعلّق گیرد و به م ب آن خدا و آخرت تر یح
داده ش د.
قرآن کری در م ارد بسیار خطا

به حضرت آدم

 ،اهل ایمان و همبۀ انسبان هبا ،دشبمنی

آش ار شیطان با بشر را یادآور شده ،از این رو ،آنان را از دوستی با شیطان و پیبروی از او برحبذر
َ َ
ُ َّ َ َ َ
می داردَ « :و َمن َحُ ِن الش ْیط َُّن ل َُ ق ِر حنَّ َ َس ََّء ق ِر حنهَّ» (نساء« ،)38/و هر کس شبیطان یبار و همبراه او
باشد ،چه بد همدمی است».
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 -5بررسی واژگان جانشین حبّ

دومین گام در شناخت شک ۀ معنایی حبّ ،بررسی متن قرآن در مفاهی

انشین است .حببّ ببه

هت استعمال فراوان در قرآن و دامنۀ نف ذ گسترده اش در زندگی انسان و دوسبتی او ببه امب ر و
لذایذ دنی ی و معن یّ ،دارای واژگان انشین متعدّد است که کم

بسیار به درک گسترۀ معنبایی

این کلمه در قرآن می نماید .به این منظ ر تمام همنشین های مطرح در واژه حببّ و مشبتقّات آن
استخرا و این نتایج ثکت می گردد .در ادامه همنشین های این نتایج با همان نقبش نحب ی کبه در
مله داشته اند در تمام آیات قرآن م رد ستج قرار میگیرند و انشین ها ت لید می گردند .الزم
به ذکر است که واژگان مطرح دارای باالترین کاربرد آماری نسکت به سایر انشین های واژگبان
حبّ در قرآن ب ده اند .پس از معرّفی واژۀ انشین ابتدا به بحبث لغب ی و کباربرد قرآنبی سبپس
تفسیری آن پرداخته خ اهد شد.
 :1-5ودّ

ودّ (به فتح و ض ّ و کسر اوّل) به معناى دوست داشتن است( .قرشی192/7 :1387 ،؛ ابن منظ ر،
1414ق )454/3 :ودّ نام بتى در زمان حضرت ن ح

ب د و و ه تسمیه آن است که او را دوسبت

میداشتند و یا معتقد ب دند که میان او و خدا دوستى هست( .راغب اصفهانى )860 :1364 ،در نتیجه
ودّ داللت بر محکّت و دوست داشتن دارد( .مصطف ی1430 ،ق )63/13 :ودود از اسمای الهی است و
گاهی خداوند متعال محک

قل

اولیای خ د خ انده شده و گاهی نیا به معنای حبّ او نسبکت ببه

بندگانش به معنای رضایت از ایشان در قرآن مطرح شده است( .طریحبی )159/3 :1375 ،خداونبد
َ
ُ ُ ُ
ْ
خ یش را «ودود» معرّفی مینمایدَ « :و ْاس َتَ ِف ُروا َر َّبُ ْم ث َّم ت ُوبوا ِإل ْی َِ ِإ َّن َر بل َر ِحهیم َو ُدود» (ه د« ،)90/و
از پروردگار خ د آمرزش بخ اهید ،سپس به درگاه او ت به کنیبد کبه پروردگبار مبن مهرببان و
دوستدار [بندگان] است».
این کلمه بر وزن فع ل از اسماى خداوند است و از مادّۀ ودّ اشتقاق یافته و با واژۀ حبّ به یب
معنا است ،از م ارد استعمال این دو کلمه بر مىآید که ودّ ن عی خاصّ از حبّ اسبت کبه آثبار و
پیامدهایى آش ار ،مثل الفت و آمد و شبد و احسبان دارد .و پروردگبار را ودود خ انبده؛ زیبرا او
بندگانش را دوست مىدارد و آثار محکّت خ د را با افاضۀ نعمتهایش بر آنان آش ار میسبازد ،آن
ه چه نعمتهایى که هیچ کس نمىت اند آنها را بشمارد ،پس به این دلیل خداوند متعال نسکت ببه
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انسان ها ودود است( .طکاطکایی )560/10 :1374 ،ه چنین خداوند در قبرآن دربباره محکّبت میبان
َ
ُ
همسران چنین می فرمایدَ ...« :ج َوهل َب ْی َهنُ ْم َّم َهو َّدة َو َر ْح َمه ( »...روم ...« ،)21/و میانتبان دوسبتى و
رحمت نهاد »...
م دّت به معناى محکّتى است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد ،رحمت به معناى نب عى تبأثیر
نفسانى است که از مشاهدۀ محرومیّت محرومى که کمالى را ندارد و محتا به رفع نقص اسبت ،در
دل پدید مىآید و صاحکدل را وادار مىکند تا در صبدد برآیبد او را از محرومیّبت نجبات دهبد و
نقصش را برطرف کند .ی ى از روشنترین ل هگاهها و م ارد خ دنمایى م دّت و رحمت ،امعبۀ
ک چ

خان اده است ،چ ن زن و ش هر در محکّت و م دّت مالزم ی دیگر هستند ،و این دو با هب

و به ویژه زن ،به فرزندان ک چ

تر رح مىکنند ،آنها در او ضعف و عجا مشباهده مبىکننبد و

مىبینند که طفل صغیرشان نمىت اند ح ایج ضرورى زندگى خ د را تأمین نماید ،لبذا آن محکّبت و
م دّت وادارشان میسازد تا در حفظ و حراست و تغذیه ،لکاس ،منال ،و تربیت او ب شبند ،و اگبر
این رحمت نک د ،نسل به کلّى منقطع مىشد و هرگا ن ع بشر دوام نمىیافت .نظیر این م رد ،م دّت
و رحمتى است که در امعۀ بارگ شهرى و در میان افراد امعه مشاهده مىشب د .ی بى از افبراد
وقتى همشهرى خ د را مىبیند ،با او انس مىگیرد و احساس محکّت مىکند و به مس ینان و نات انان
اهل شهرش که نمىت انند ضروریّات زندگى خ د را برآورده کنند ،ترحّ مىنماید .به ط رى که از
سیاق (آیه) برمىآید مراد از م دّت و رحمت در آیه ،همان م دّت و رحمت خان ادگى اسبت ،هبر
ْ
چند که اطالق آیه شامل دومى نیا مىش د( .طکاطکایی ،همان )250/16 :و نیبا مبی فرمایبدَ « :و َّدت
َ َ ْ َْ ْ َ َ
ُّ َ ُ
َّب ل ْو ُح ِضهلوُِ ْم ( »...آلعمران« ،)69/گروهى از اهل کتا آرزو مىکنند کباش
ط َِّئف ِمن أه ِل ال ُِت ِ
شما را گمراه مىکردند« »... ،اینکه اهل کتا دوست دارند مردم را از حقّ به س ى باطل منصرف
و متمایل سازند ،این محکّت و عالقمندیشان به این کار خ د از اح ال درونبى و از رذایبل نفسبانى
ایشان است (و چه رذیلۀ پستی) و گناهى از گناهان و ستمى از ست هاى نفس است ،سبتمى ببدون
حقّ ،و معل م است که هر عمل و عقیده که خالى از حقّ باشد ،محف ضاللت است ،پس عالقهمندی
ایشان به اضالل مؤمنینى که بر صراط حقّ هستند ،عیناً ضاللت خ دشان است ،ضاللتى که خب د ببه
آن ت ّه ندارند( ».طکاطکایی ،همان )401/3 :با ت ّه به معانی ظاهر شده در آیات و بررسی تفاسیر،
معنای دوستی و محکّت از واژۀ م رد نظر در قبرآن قاببل اسبتنکاط اسبت( .فیروزآببادی1415 ،ق:
142

بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

 )344/1اگرچه ودّ با «ل » بیاید متضمّن معنبای «تمنّبی» و «آرزو» اسبت( ».طکاطکبایی ،همبان:
 )97/12مانند آیۀَ ...« :و ُّدوا َل ْو َت ُْ ُف ُر َ
ون ( »...ممتحنه...« ،)2/آرزو دارند که کافر ش ی »...
در پایان این ن ته شایان یادآوری است که م دّت برگرفته از ودود به معنای محکّتی است که به
مرور زمان افاایش یافته می باشد .همچنین محکّت امری قلکی و م ن نی به شمار میرود حال آنکبه
م دّت در رفتار انسان حاصل آمبده (طکاطکبایی )250/16 :1374 ،و مق لبه ای دوطرفبه اسبت ،در
ص رتی که محکّت می ت اند تنها ی

س یه باشد.

 :2-5الفت

الفت برگرفته از «ألف» داللت بر انضمام چیبای ببا چیبا دیگبر دارد( .مصبطف ی1430 ،ق:
 )106/1در حقیقت به معنای « مع شدن» میباشد و به عدد هاار «ألف» میگ یند؛ زیبرا دههبا و
صدها را در خ د مع نم ده است( .راغب اصبفهانى )81 :1364 ،چنبان کبه در قبرآن آمبدهَ « :و
َْ
َْ ُ ْ َ ُ ُ َ
َّ
َ
َل َتج َد َِّ ُه ْم َأ ْح َر َص َّ
َّس َعل َح َیَّ ٍة َو ِم َن ال ِذ َحن أش َركوا َح َو ُّد أ َحده ْم ل ْو ُح َو َّم ُهر أله َ َس َهن ٍ ( »...بقبره« ،)96/و
الن
ِ
ِ
آنان را مسلماً آزمندترین مردم به زندگى ،و [حتّى حریصتر] از کسبانى کبه شبرک مبىورزنبد،
خ اهى یافت .هر ی

از ایشان آرزو دارد که کاش هاار سال عمر کند »...

الفت ی ی از مراحل مقدّماتی برای رسیدن به محکّت است .به نظر می رسد از آثار انس و الفت،
رسیدن به مراحل اوّلیّۀ محکّت است که از امتاا آنها (الفت و محکّت) مراحلی ق یّ تر پدید میآید
که در اعلی در اتش ،از آن به عشق تعکیر می گردد( .ابراهی نژاد)112 :1394 ،
منظ ر از هاار سال ،ط النىترین عمر ،و کلمۀ هاار کنایه از بسبیارى اسبت ،چب ن در عبر
آخرین مراتب عدد از نظر وضع فردى است ،و بیش از آن اس

داگانه ندارد ،بل ه با ت رار (هباار

هاار) و یا ترکیب (ده هاار و صد هاار) تعکیر می ش د( .طکاطکایی )344/1 :1374 ،و نیا محکّبت و
دوستی ،نتیجه و ثمرۀ الفت است نه این که الفت به معنای محکّت باشد .چنانکه خداونبد در قبرآن
َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
ْ
ُ
هوبُ ْم َأ ْص َهب ْح ُتم ِب ِن ْو َم ِت ِهَ ِإخ َواِهَّ »...
می فرماید« :و اذكروا ِِومت الل َِ علهیُم ِإذ كنهتم أعهداء َهأل بهین قل ِ
(آل عمران« ،)103/و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید ،و پراکنده نش ید و نعمت خدا را بر خب د
یاد کنید :آن گاه که دشمنان [ی دیگر] ب دید ،پس میان دل هاى شما الفت انداخت تا ببه لطبف او
برادران ه شدید»...
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قرآن نعمت بارگ اتّحاد و برادرى را یادآوری مینماید و مىگ یبد ،فرامب ش ن نیبد کبه در
گذشته چگ نه با ه دشمن ب دید ،ولى خداوند در پرت اسالم و ایمان دلهاى شما را به هب پی نبد
داد ،و شما دشمنان دیروز ،برادران امروز شدید و دربارۀ نسکت تألیف قل
که خدا در میان دلهاى شما الفت ایجاد کرد و با این تعکیر به ی
شده؛ زیرا اگر به سابقۀ دشمنى و عداوت پیشین اعرا

به مؤمنان اشاره میکند

معجاۀ ا تماعى اسبالم متبذکّر

درست دقّت کنی کبه چگ نبه کینبههباى

ریشهدار در ط ل سالهاى متمادى در دلهاى آنها انکاشته شده ب د ،و چگ نه ی

م ض ع ا یى و

ساده کافى ب د تا آتش نگی خ نین در میان آنان بیفروزد به ویژه با ت ّه به اینکه مردم نبادان و
بىس اد و نیمه وحشى معم الً افرادى لج
کردن ک چ

و انعطافناپذیر هستند ،و به آسانى حاضر ببه فرامب ش

ترین مسایل گذشته نیستند ،در این ص رت ،اهمیّت این معجاۀ بارگ ا تماعى اسالم

آش ار مىش د و ثابت مىگردد که از طرق عادى و معم لى ام انپذیر نک د که در طىّ چند سال از
چنان ملّت پراکنده و کینهت ز و نادان و بى خکر ،ملّتبى واحبد و متّحبد و ببرادر بسبازند( .م بارم
شیرازی)30/3 :1374 ،
و این گ نه است که وحدت و محکّت و نادی ی مؤمنان به ی دیگر نتیجۀ این الفت ب ده اسبت.
َْ
ه چنین در آیه ای دیگر این گ نه بیان مینمایدَ « :و َأ َّل َ َب ْی َن ُق ُلوبه ْم َل ْو َأ َِف ْق َت َ
اْل ْ
ض َج ِمیوَّ َّمهَّ
ر
َ
َّ
م
ِ
ِِ
ِ
َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
هوب ِه ْم ( »...انفال« ،)63/و میان دلهایشان الفت انداخت ،که اگر آنچبه در روى زمبین
ل
ألفت بین ق ِ
است همه را خر مىکردى ،نمىت انستى میان دل هایشان الفبت برقبرار کنبى  »...در آیبۀ « َأ َّله َ
َب ْی َن ُه ْم» الفت به معنای ا تماع و التیام است ،و کلمات إلف و آلف به معناى مأل ف اسبت ،خداونبد
در ضمن ادلّهاى که بر مسألۀ کفایت خ د نسکت به کسى که بر او ت کّل کند ،اقامه کبرده ،بعبد از
مسألۀ تأیید رس ل خدا
تألیف قل

به وسیلۀ مؤمنین این معنا را ایراد کرده که او پیغمکر خ د

را ببا

مؤمنین کفایت کرده ،و این دلیل مطلق و مالک در آن عم مى و شامل همۀ مبؤمنین

است( .طکاطکایی)156/9 :1374 ،
ارتکاط واژۀ حبّ و الفت در این آیه بهتر تکیین می گردد؛ زیرا همنشینی این واژه ببا قلبب در
َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
ین قل ِوب ِه ْم» نشان از احساسی ب دن و ارتکاط با حبّ دارد .چ ن در حبّ ارتکاط و کشبش
آیه «ألفت ب
دوطرف مطرح است و در الفت که به مفه م انضمام چیای با چیای دیگبر مبیباشبد ،نیبا معنبای
دوست داشتن بروز و نم د دارد.
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طکق آیات و تفاسیر مطرح در این واژۀ انشین ،بدون ش

ّ الفت از مقبدّمات حببّ ببه شبمار

میرود و هرگا نتیجۀ آن نمی ت اند باشد .ترکیب حبّ و الفت سکب اتّصال به مراحل عشق گشته و
به این هت ایگاین واژۀ حبّ در قرآن قرار گرفته است.
 :3-5والیت

مادّۀ «ولی» در لغت به معانی مختلف آمده است؛ مانند :قر

و نادی بی ،مالب

و سرپرسبت،

یاری کننده و  ...که ی ی از آنها محکّت و دوستی است به ط ری که دو چیا یا چند چیا به قدری
به همدیگر متّصل باشند که چیای غیر از نسشان در میان نکاشد؛ لذا «والیت» به معنای دوستی در
ایی به کار میرود که دوستی و محکّت محس س و همراه با کم

و یاری باشد .بنابراین والیبت

ن عی خاصّ از محکّت خ اهد ب د( .راغب اصفهانى885 :1364 ،؛ ابن منظ ر1414 ،ق )407/15 :مادّۀ
«ولی» و مشتقّات آن در قرآن کری در م اردی گ ناگ ن به کار برده شده که در برخی م ارد ببه
َ
َّ
َْ َ ُ ْ
معنای دوستی است .خداوند متعال در قرآن کری چنین می فرمایبدَ « :حهَّ أ ُّح َههَّ ال ِهذ َحن َء َام ُنهوا ل ت َّت ِخهذوا
ْ
َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ
ُ
ون ِإل ْی ِه ْم ِبَّل َم َو َّدة ( »...ممتحنه« ،)1/اى کسانى که ایمان آوردهاید ،دشمن من
َعدوى و عدوكم أو ِلیَّء تلق
و دشمن خ دتان را به دوستى برمگیرید [به ط رى] که با آنها اظهار دوستى کنید  »...و نیا در آیه
َّ
َ َ
َ َّ
َّ
َّ َ ْ َ َّ
َّس ِب ِإ ْب َر ِاه َیم لل ِذ َحن ات َب ُو ُوه َو ههذا َّالن ِب ُّهل َو ال ِهذ َحن َآم ُنهوا َو
ای دیگر با همین مفه م آمده استِ « :إن أول الن ِ
َّالل َُ َول ُّل ْال ُم ْؤمن َ
ین» (آلعمران« ،)68/در حقیقت ،نادی ترین مردم به ابراهی  ،همان کسانى هسبتند
ِِ
ِ
که او را پیروى کردهاند ،و [نیا] این پیامکر و کسانى که [به آیین او] ایمان آوردهاند و خدا سبرور
مؤمنان است ».در آیۀ ذیل نیا از این واژه به مفه م محکّبت ودوسبتی اسبتفاده شبده ،آن با کبه
َّ َّ
ََ ْ
َ
َ
میفرماید« :ت َرى ك ِثیرا م ْن ُه ْم َح َت َول ْو َن ال ِذ َحن كف ُهروا ( »...مائده« )80/بسیارى از آنان را مىبینبى کبه ببا
کسانى که کفر ورزیدهاند ،دوستى مىکنند  »...این آیه از قکیل استشهاد و گ اهى خ استن از حبسّ
و و دان است ،به این بیان که اگر قدر دین خ د را مىشناختند از آن دست بر نمىداشتند ،و آن را
لگدک

تجاوزات خ د نمىنم دند ،و در نتیجه متدیّنین به دین خ د را که همه اهل ت حید هستند،

دوست مىداشتند و از آنان که به کفر گراییدهاند ،بیاارى مى ستند( .طکاطکایی)113/6 :1374 ،
به نظر می رسد با ت ّه به دیدگاه لغ ی ن و نیا آیات مرتکط ،واژۀ ولبیّ ،هماننبد حببّ شبامل
مفه م دوست داشتن می باشد؛ امّا در مراتکی باالتر از حبّ قرار میگیرد و از ایگاه حبسّ قلکبی و
عاطفی به عمل ارتقا می یابد.
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بنابراین ی ی از کاربردهای واژۀ والیت در مفه م محکّت است؛ زیرا بن مایۀ والیت بر اطاعبت
محف از ولیّ است و حبّ در این میان نقشی به ساا دارد .طکق نظبر لغ یبانی چب ن راغبب و اببن
منظ ر ،در ص رتی که رابطۀ محکّت بین ولبیّ و انسبان و ب د نداشبته باشبد ،سرپرسبتی او امبری
غیرمم ن است؛ از این رو والیت در انشینی محکّت ایگاهی خاصّ و ن عی ویژه از آن محس
می گردد.
 :4-5خُلّت

«خلل» در لغت به معنای ش اف ،وسط و گشادگی میان دو چیا اسبت( .اببن منظب ر1414 ،ق:
ّ
211/11؛ قرشی )296/2 :1387 ،خله آن اختاللی است که یا به هت عالقۀ بسیار ببه آن و یبا ببه
خاطر نیاز به آن عارض نفس میش د .مادّۀ «خلل» به معنای محکّت نیسبت؛ امّبا تعکیبر دوسبت ببه
ّ
«خالل» و «خله » مم ن است به چند و ه باشد ،یا برای آنکه محکّت قلب را میش افد و در نفس
انسان نف ذ میکند ،مانند تیری که در قلب هدف فرو میرود .یا چ ن نفس احساس نیاز به محکب
مینماید( .راغب اصفهانى )290 :1364 ،نتیجه آن که حبّ و خلّت هردو دارای معنای دوست داشتن
هستند ولی در در های باالتر از حبّ قرار دارد به گ نهای که ایبن دوسبتی در او حبسّ نیازمنبدی
ایجاد نم ده است .یا به این علّت که هر ی

از دو دوست ،دیگری را از اسرارش آگباه مبیکنبد،

پس گ یا در میان قلب او ا دارد .پس خلّت ببه معنبای مب دّت خبالص اسبت( .طکرسبی:1372 ،
ّ
 )177/3و به مفه م دوستى آمده است( .قرشی )296/2 :1387 ،دوستی همبراه ببا خله بایبد تبامّ و
َّ َ َ َّ
خالص باشد و خللی در محکّتش راه نیابد ،چنانکه خداوند در قرآن می فرمایدَ ...« :و اتخذ الل َُ ِإ ْب َر ِاه َیم
َ
خ ِلیّل» (نساء ...« ،)125/و خدا ابراهی را دوست گرفت ».از این واژه در قرآن به معنای دوستی نیا
َ
َ ُ َّ َ َ َ
آمده استَ ...« :ح ْوم ل َب ْیع َِ ِیَ َو ل خل َو ل شف ََّع ( »...بقره ...« ،)254/روزى فرا رسد که در آن نبه
داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى  »...آنچه در این قسمت از آیه آمده تنهبا ببراى بیبان
عظمت ترس و وحشت روز قیامت و سختىهاى آن روز است .پیش از آن روزى که (روز قیامت)
نه تجارتى در آن روز است و نه دوستى؛ زیرا همۀ مردم گناه ار در اثر گناه ،دشمن ی بدیگر ببه
شمار میآیند و برخی گ یند که در آن روز هر کس به ف ر خ د و سرن شتش مىباشد و در اندیشۀ
دیگرى نیست و از این هت دوستى در آن روز نیست و معنای یادشده نظیر این آیۀ کریمه است:
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َْ
اْلخ َّّل ُء َح ْو َمئذ َب ْو ُض ُه ْم ل َب ْوض َع ُد ٌّو إ َّل ْال ُم َّتق َ
ین» (زخرف« ،)67/در آن روز ،یاران -ا پرهیاگباران-
ِ
ٍ
« ِ
ِ
ِ
ِ ٍ

بعضىشان دشمن بعضى دیگر هستند( ».طکرسی ،همان)106/3 :

ه چنین کلمۀ اخلّاء مع خلیل و به معناى دوست است و اگر دوست را خلیل گفتبهانبد ،از آن
هت است که آدمى خلّت؛ یعنى حا ت خ د را به او مىگ ید و آن دوست نیاز وى را برمىآورد.
و ظاهراً مراد از اخلّاء مطلق کسانى به شمار میروند که به ی دیگر محکّت مىکنند ،چه متّقین و اهل
آخرت که دوستیشان با ی دیگر برای خدا است ،نه به خاطر منبافع مبادّى و چبه اهبل دنیبا کبه
َ
دوستىهایشان به منظ ر س دهای مادّى است( .طکاطکایی )181/18 :1374 ،و یا می فرمایدَ « :حَّ َو ْحل َته
َ
َ َ َّ ْ ُ َ َ
ل ْی َت ِنل ل ْم أت ِخذ َّلَِّ خ ِلیّل» (فرقان« ،)28/اى واى ،کاش فالنى را دوست [خ د] نگرفته ب دم».؛ یعنبى
اى کاش فالنى را (که دوست خ د گرفت و با مش رت او کار کردم و سخنانش را شنیدم و تقلیدش
نم دم )،دوست نمىگرفت ( .طکاطکایی ،همان)282/15 :
بنابراین خُلَّت نتیجۀ حبّ میباشد و این مسأله را از نامگذاری حضرت ابراهی

به خلیبل مبی

ت ان دریافت ،چ ن ایشان با محکّت و عشق به پروردگار در امتحانات الهی هم اره به دنکبال کسبب
رضایت خداوند ب ده و به مقام خُلّت دست یافته است .این حبّ شدید از عقیبده ببه عمبل و رفتبار
صادر گشته و به خُلَّت انجامیده است.
 :5-5حمیم

شان آمده است .آ

حمی از مادّۀ «حم » به معنای آ
میگرددّ ،
حمه گ یند و به این اعتکار به عرق انسان و حی ان حمی گفته میش د .حمّام را به هبت
آ

گرمى را که از منکبع خب د خبار

گرم آن و یا چ ن سکب عرق کردن است ،حمّام گفتهاند .علّت نامیدن تب ببه حمّبى مشباهدۀ

حرارت زیاد در بیمار میباشد و یا باعث عرق کردن است .و به خ یشاوند مهربان ،حمی گفتبهانبد
گ یا که در حمایت از قرابت خ د حادّ و داغ میش د( .راغبب اصبفهانى )254 :1364 ،ببه خباطر
حرارت زیاد به تب «حمّی» می گ یند ،به دوست و خ یشاوند نیا «حمی » می گ ینبد ببه اعتکبار
محکّت و عالقۀ شدیدی که نسکت به ه دارند( .طریحی )276/2 :1375 ،و نیا حمی به معناى مطلبق
است( .قرشی )184/2 :1387 ،خداونبد در

مهربان است که در حمایت طرف (مقابل) ،گرم و مح
َ
قرآن می فرمایدَ « :و ل َص ِدحق َح ِمیم» (شعراء« ،)101/و نه دوستى نادی » ه چنین کلمۀ حمی ببه
ٍ
ٍ
معناى خ یشاوندى است که نسکت به آدمى مشفق باشد .و این سخن را اهل دوزخ به عن ان حسرت
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مىگ یند ،حسرت از اینکه نه رفیق دلس زى دارند که ایشان را شفاعت کند و نه دوسبتى کبه ببه
َ َ
دادشان برسد( ».طکاطکایی )408/15 :1374 ،و نیا آمده استَ ...« :و َمَّ ل َّلظَّلم َ
ین ِم ْن َح ِمهیم َو ل ش ِهفیع
ِ ِِ
ٍ
ٍ
َ
ُحط َُّع» (غافر ...« ،)18/براى ستمگران نه یارى است و نه شفاعتگرى که م رد اطاعت باشد ».حمبی
در این آیه به معناى نادی

و خ یشاوند است ،و معناى مله آن اسبت کبه کفّبار خ یشباوند و

نادی ى ندارند که به یارى آنان بپا خیاد و حمیّت قبرابتش ببه هیجبان آیبد( .طکاطکبایی ،همبان:
 )468/17به نظر می رسد این واژه نیا در اعالم نهایت دوستی به طرف مقابل به کار مبیرود و ببه
این ش ل در شک ۀ معنایی واژۀ حبّ قرار می گیرد.
همان گ نه که حمی در لغت به معنای آ

شان به کار رفته است ،در معنبای کباربردی آن

در مفه م حبّ و انشینی آن با این واژه در قرآن کری  ،به معنای عشقی شدید و محکّتی غلیظ معنا
مییابد.
 :6-5أخدان

أخدان مع «خِدن» به معنای دوست خیلی نادی

است که در ام ر ظباهر و بباطن ببا انسبان

باشد( .ابنمنظ ر1414 ،ق139/13 :؛ فراهیدی1409 ،ق )232/4 :و نیا خدن به معنباى رفیبق آمبده
است و بیشتر در م رد کسى استعمال می ش د که از روى شه ت رفیق میگردد( .راغب اصفهانى،
َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
هوره َّن
همان ،277 :طریحی ،همان )242/6 :برای نم نه خداوند در قرآن می فرمایبد ...« :و آتهوهن أج
َ َ ُ َّ َ َ ْ َ
ب َّْل َم ْو ُروف ُم ْح َص َن َ ْ َ ُ َ َ
ات أخهد ٍان ( »...نسباء ...« ،)25/مهرشبان را ببه طب ر
ِ
َّت و ل مت ِخهذ ِ
َّت غیهر مسه ََِّح ٍ
ٍ
ِ
پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار ،و دوستگیران پنهانى نکاشند »...
در این آیه مقص د زنانى هستند که براى خ د رفیقى میگرفتند و با او زنا مبی کردنبد .بعضبىهبا
گفتهاند :مراد از سفاح ،زناى آش ار و از گرفتن رفیق زناى مخفى است؛ چ ن سفاح با اتّخباذ خبدن
مقابل است ،این ق ل قریب به نظر میرسد .در مجمع از ابن عکّاس نقل کبرده کبه عبدّهاى از اهبل
اهلیّت زناى آش ار را حرام میدانستند ولى زناى سرّى را روا مبىشبمردند .خبدا از هبر دو نهبى
فرم ده( .قرشی )232/2 :1387 ،اخدان دو بار در قرآن مجید آمده ی ى آیۀ ف ق که در بباره زنبان
َ َ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
ین غ ْیه َر
هوره َّن ُم ْح ِص ِهن
است و دیگری نیا آیه ای کبه در سب ره مائبده آمبدهِ ...« :إذا ءاتیتمهوهن أج
َ َ
َْ َ
ین َو ل ُم َّت ِخ ِذى أخهد ٍان ( » ...مائده ...« ،)5/زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى
ُم َس ََِّ ِح
که پیش از شما کتا [آسمانى] به آنان داده شده ،به شرط آن که مهرهایشان را به ایشان بدهید ،در
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حالى که خ د پاکدامن باشید نه زناکار و نه آن که زنان را در پنهانى دوست خ د بگیرید  »...نتیجه
آنکه این واژه نیا در قرآن در شک ۀ معنایی حبّ (واژۀ انشین) ای می گیرد ،با این دقّبت کبه
أخدان به ام ر ظاهری و باطنی تعلّق میگیرد و به تظاهرات غیرواقعی اختصاص نمی یابد.
 :7-5إخوان

مع «أخ» از مادّۀ «أخ » به هر کسی که با دیگری مشارکت (و همراهی نادی

) داشته باشد

«أخ» گفته می ش د( .راغب اصفهانى )68 :1364 ،مم ن است مشارکت از هت نسب باشد( ،اببن
َ
ُ
منظ ر1414 ،ق19/14 :؛ فراهیدی1409 ،ق )319/4 :مانند اینکه در قرآن آمده استَ « :و ل َّمَّ َج َّه َزه ْم
َ ُ
َ َّ ُ
َ َ ْ
ِب َج َه َِّز ِه ْم قَّل ائ ُتوِ ِبأخ لُ ْم م ْن أ ِبیُ ْم ( »...ی سف« ،)59/و چ ن آنان را به خب ار و بارشبان مجهّبا
ِ ٍ
کرد ،گفت« :برادر پدرى خ د را ناد من آورید .مگر نمىبینید که من پیمانه را تمام مىده و مبن
ُ ُ ََ ُ ُ
ْ َ ُ ُ ُ ُ
بهترین میابانان  »...و ام ان دارد به خاطر رضاع باشدُ « :حر َمت َعل ْیُ ْم أ َّم َهَّتُ ْم َو َب َنَّتُ ْم َو أخ َهواتُ ْم َو
ُ ْ َ
َ َ ُ ُ
ُ ُ
ُ ْ ُْ
َع َّمَّتُ ْم َو خَّلتُ ْم َو َب َنَّت اْلخ َو َب َنَّت اْلخ ِت ( »...نساء[« ،)23/ن اح اینان] بر شما حرام شده اسبت:
ِ
مادرانتان ،و دخترانتان ،و خ اهرانتان ،و عمّههایتان ،و خاله هایتبان ،و دختبران ببرادر ،و دختبران
َّ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َّ
الش َهیَّط َ
ین ( »...اسبراء...« ،)27/
خ اهر  »...و یا دوستی و غیر آن باشدِ ...« :إن المبذ ِر حن كَِّوا ِإخوان
ِ
چرا که اسراف اران برادران شیطانهایند »... ،معنایش این است که اسبراف م بن؛ زیبرا کبه اگبر
اسراف کنى از مکذّرین -که برادران شیطاناند -خ اهى شد .گ یا و ه ببرادرى مکبذّرین و اسبراف
کنندگان با شیطانها این باشد که اسراف کاران و شیطان از نظر سنخیّت و مالزمت مانند دو ببرادر
مهربان هستند که همیشه با ه هستند ،و ریشه و اصلشان ه ی پدر و مبادر اسبت( .طکاطکبایی،
ْ ُ ْ
َ َّ
 )112/13 :1374و نیا در مشارکت از هت دوستی در قرآن آمبده اسبت ...« :اذك ُهروا ِِ ْو َمهت الل ِهَ
ُُ ُ ََ
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ
ْ
َعل ْیُ ْم ِإذ ك ُنت ْم أ ْعداء َأل َ َب ْی َن قل ِوبُ ْم َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْو َم ِت َِ ِإخ َواَِّ ( »...آلعمران ...« ،)103/نعمت خبدا را
بر خ د یاد کنید :آن گاه که دشمنان [ی دیگر] ب دید ،پس میان دل هاى شما الفت انداخت تبا ببه
لطف او برادران ه شدید  »...اگرچه این واژه به مفه م نسکت خان ادگی آمده است ،ولی به هبت
قرابت قلکی که میان برادران و خ یشاوندان و د دارد ،در ت صیف و تکیین حبّ و پی نبد دوسبتی
میان افراد از این واژه استفاده می گردد.
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بنابراین واژۀ اخ طکق آیات از انشین های واژه حبّ می باشد که بار معنایی محکّتی دوس یه را
در قالب خ د داشته (طکاطکبایی )207/4 :1374 ،ایبن واژه و مشبتقّات آن در کباربردی نسبکی و
ا تماعی و غیر آن با بار معنایی حبّ همراه ب ده است.
 -6بررسی واژگان متقابل حبّ

برای درک و شناخت بهتر مفه م حبّ و دوستی بررسی واژگان متقابل این مفه م گریاناپبذیر
است.
نسکت تقابل به معنای قرار گیری دو مفه م مه ّ و کلیدی در برابر ی دیگر مبی باشبد کبه ببه
ص رت تکاین کامل و یا ایی عن ان می گردد .یافتن مفاهی متقابل حبّ ،نقشی مه ّ در یافتن و ه
اختالفی این واژگان در ارتکاط مفه می با این واژه می گردد.
 :1-6بغض

بغف به معنای کینه و دشمنى (قرشی )206/1 :1387 ،و تنفّر از چیای است کبه مب رد پسبند
انسان نکاشد( .راغب اصفهانى )136 :1364 ،متضادّ حببّ و دوسبتی اسبت( .اببن منظب ر1414 ،ق:
121/7؛ طریحی )197/4 :1375 ،حال آن که حبّ سکب رغکت و ذ

به طرف مقابل مبی گبردد.

(راغب اصفهانى ،همان) بغف در اصطالح نفرت از چیای آزار دهنده و مخالف با طکع است که اگر
فاونی یابد ،بیااری ،عداوت و کینه و دشمنی خ انده میش د( .غاالی1406 ،ق )134/4 :خداونبد در
قرآن از مشتقّات آن تنها از واژۀ بغضاء استفاده نم ده استَ ََ « :أ ْغ َر ْحنَّ َب ْی َن ُه ُم ْال َو َد َاو َة َو ْال َب َْ َضه ََّء إ َله َح ْ
هوم
ِ
ِ
ْ
ال ِق َی ََّم ِ » (مائده..« ،)14/و ما [ه ] تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه اف ندی  »...و این عداوت و
بغضاء که خداى تعالى نام برده اء مل ات راسخۀ امّتهاى مسیحى شبده و در دل آنهبا ثاببت و
پایدار گردیده ،ه چنان که آتش آخرت ه سرن شت حتمى آنان است و از آن مفرّى ندارند ،هبر
چه بخ اهند از ی ی از غ هاى آن رهایی یابند دوباره به آن اندوه برگردانده مىشب ند و ببه ایشبان
َّ
گفته مىش د عذا حریق و س زنده را بچشید( .طکاطکایی ،همان )393/5 :و نیا مبی فرمایبدِ « :إِ َمهَّ
ُ َّ َ َ
ْ
َْ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ُح ِر حد الش ْیط َُّن أ ْن ُح ِوق َع َب ْی َنُ ُم ال َود َاوة َو ال َبَضه ََّء َِهل الخ ْم ِهر َو ال َم ْی ِسهر ( »...مائبده« ،)91/همانبا شبیطان
مىخ اهد با شرا

و قمار ،میان شما دشمنى و کینه ایجاد کند  »...بغف و بغضاء ضدّ محکّت اسبت،

معنای آیه این است که گفته شد این ام ر از عمل شیطان یا ه ر س و ه از عمل او هستند؛ زیرا
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شیطان هیچ غرضى از این اعمال خ د؛ یعنى (تش یق به) خمر و میسر ا ایجاد عداوت و بغضاء بین
شما ندارد ،و به این وسیله به تجاوز از حدود خدا و دشمنى با ی دیگر وادارتان کند ،و در نتیجه ببا
همین شرا

و قمار و انصا

بغضاء را تنها از آثار شرا

و ازالم شما را از ذکر خدا و نماز باز بدارد ،و از آن هت عبداوت و
و قمار دانسته که این اثر در آن دو ظاهرتر است( .طکاطکبایی ،همبان:

)181/6
حاصل آنکه بغف ضدّ حبّ است و در مرحلۀ رفتار با دشمنی همراه میش د و از مرحلبۀ قلکبی
خار می گردد .این مسأله از همنشینی این واژه با عدوات در آیات متعدّد قابل استنتا است .بغف
بدون ش

در مرحلۀ ابتدایی امری کامالً قلکی میباشد و در ش ست عاطفی با طرف مقابل ،تکدیل به

عداوتی می گردد که با هرگ نه محکّت از س ی روبرو ،تقابل می نماید.
 :2-6شنآن

شنآن از ریشۀ «شنأ» به مفه م کینه و دشمنی آمده است( .ابن منظ ر1414 ،ق )101/1 :و حامل
معنای بغف (طریحی ،همان252/1 :؛ راغب اصفهانى ،همان )465 :و بدخلقی و شماتت و ببدگ یی
(فراهیدی1409 ،ق )287/6 :نیا می باشد .شنآن اگر به فتح ن ن خ انده ش د به معناى کینه و اگر به
س ن آن قرائت گردد صفت و به معناى کینهورز خ اهد ب د( .طکرسی )233/3 :1372 ،در قبرآن
نیا این واژه با همین بار معنایی م رد استفاده قرار گرفته و در تقابل با حبّ و دوستی مطبرح شبده
َ
َ َ َّ َ ُ ْ
َ
ُ َ
استَ ...« :و ل َح ْج ِر َم َّنُ ْم ش َنآ ُن ق ْ ٍوم َعل أل ت ْو ِهدلوا ( »...مائده ...« ،)8/و الکتّه نکاید دشمنى گروهى شما
را بر آن دارد که عدالت ن نید  »...آیۀ م رد بحث در مقام شهادت به نباحقّ دادن علیبه کسبى ببه
انگیاۀ بغضى است که شاهد نسکت به مشه د علیه دارد ،تا به این وسیله؛ یعنى با از بین بردن حقّبش
انتقام گرفته و داغ دلى برطرف کرده باشد( .طکاطکایی )385/5 :1374 ،و نیا در س رۀ مکارکۀ ک ثر
َ َ ُ ْ َ
آمده استِ « :إ َّن ش َِِّ َئك ه َو اْلْب َته ُر» (ک ثر« ،)3/دشمنت خ د بىتکار خ اهد بب د ».کلمبۀ شبان ببه
معناى دشمن خشمگین ،و واژۀ أبتر به معناى ا اق ک ر است( .طکاطکایی)640/20 :1374 ،
در نتیجه این واژه در معنای تقابل با مفه م حبّ در قرآن به کار رفته است ،ضمن اینکه طکبق
آیات و تفاسیر ،مرحلۀ کینه و دشمنی در ش ل رفتاری آن غالکاً به ص رت کالمبی مبیباشبد و در
قالب بدزبانی ،شماتت  ،بدگ یی ،انتسا ناصحیح و  ...ظه ر می یابد.
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 :3-6قلی

قلى از مادّۀ قِال به معناى شدّت بغف و عداوت و از مادّۀ قَلْ به معناى پرتا
است .هر دو به ی

کردن نیبا آمبده

معنا باز مىگردند؛ زیرا کسى که انسان او را دشمن میدارد ،گب یى قلبکش را

پرت مىکند و نمىپذیرد( .راغب اصفهانى )683 :1364 ،و به مفه م دشمنی آمده اسبت( .قرشبی،
33/6 :1387؛ فراهیدی1409 ،ق )215/5 :خداوند در س رۀ مکارکۀ ضبحی چنبین مبی فرمایبدَ « :مهَّ
َ
َ َّ َ َ َ
ک َر ُّبك َو َمَّ قل َ » (ضحی[« ،)3/که] پروردگارت ت را وانگذاشته و دشمن نداشته است ».کلمۀ
ودع
قلى  -به کسر قاف -به معناى بغف و یا شدّت بغف است( .طکاطکبایی )522/20 :1374 ،و نیبا در
آیۀَ « :ق ََّل إِ ل َو َمل ُُ ْم م َن ْال َقهَّل َ
ین» (شعراء« ،)168/گفت« :به راستى من دشمن کردار شمای  ».قالین
ِ ِ ِ
ِ
مع قال از مادّۀ قلى (بر وزن حلق و بر وزن شرک) به معناى عداوتی شدید است که در اعماق دل
و ان انسان اثر مىگذارد ،و این تعکیر شدّت نفرت ل ط را نسکت به اعمال آنها روشن مبىسبازد.
(م ارم شیرازی )324/15 :1374 ،مراد از عمل ایشان به ط رى که از سیاق (آیه) بر مىآید همبان
مع شدن مردان با ی دیگر و ترک زنان است ،و کلمۀ قالى به معناى مکغف و دشمن است و لب ط
برای مقابله با تهدید ق م خ د که گفتند :ت را تکعید مىکنی با این سخن ببه آنبان پاسبخ داد :مبن
دشمن عمل شما هست و چ ن به هیچ و ه در مقام پاسخ به تهدید ایشان برنیامد ،این گ نبه تفسبیر
میگردد که :من از تکعید شما هیچ بی ندارم و هیچگاه در ف ر و اندیشۀ آن نیست  ،بل ه همۀ غصّه و
اندوه من در این است که چرا شما چنین هستید ،و عملتان را دشبمن مبىدارم( .طکاطکبایی ،همبان:
)437/15
ن تۀ قابل استنتا از تفاسیر آن است که این واژه بر کینه ای شبدید و عبداوتی غلبیظ اسبت ار
میباشد و می ت اند در تقابل در ات باالی حبّ کاربرد یابد.
 :4-6کراهت

کراهت از ریشۀ کره در تقابل با حبّ و به معنای ناپسند آمده( .طریحی )358/6 :1375 ،و نیبا
به معنای مشقّت و سختی است که انسان به اکراه آن را تحمّل می کنبد( .راغبب اصبفهانى:1364 ،
 )707خداوند عاَّ و لَّ در قرآن از واژگان ال َرْهَ و ال ُرْهَ استفاده نم ده است( .ابن منظ ر1414 ،ق:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
هَّء ك ْرههَّ ( »...نسباء« ،)19/اى
 )535/13از مله در آیۀ« :حَّ أحهَّ ال ِذحن ءامنوا ل ح ِحل لُم أن ت ِرثهوا النس
کسانى که ایمان آوردهاید ،براى شما حالل نیست که زنان را به اکراه ارث برید  »...آیه بیانگر این
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ن ته است که حقّ ندارید آنها را به خاطر طمع در میراث آنان زندان کنید .و نیا برداشت میگردد
که حقّ بد رفتارى با آنها به شما داده نمیش د که مالشان را به شما دهند ،یا مهرشبان را ببه شبما
بکخشند ،یا بمیرند و از آنها ارث بکرید( .طکرسی)78/5 :1372 ،
َ
َ
و نیا می فرماید« :ط ْوعَّ َو ك ْرهَّ» (آلعمران« ،)83/چه به ط ع (و از روی میل باطنی) و چه ببه
کره (با بیمیلی و اکراه) تسلی او هستند ».مراد از ط ع رضایت ایشان به خ استه خدا و دوستی آن
در م رد خ یش است .و مراد از کره این است ام ری که خدا در م رد ایشان خ استه ،نخ اهند و از
آن کراهت داشته باشند ،مانند مرگ و میر ،فقر و بیمارى ،و ا آن( .طکاطکبایی )520/3 :1374 ،و
َ ُ ُ
َ
در مفه م سختی که مادر با کراهت به ناچار تحمّل می کند ،می فرمایدَ ...« :ح َمل ْت َُ أ ُّم َُ ك ْرهَّ َو َوض َو ْت َُ

ُ
ك ْرههَّ ( »...احقاف ...« ،)15/مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیبا آورد
َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ
َ َ ْ ُ َ
ُ
ُ
 »...و نیا در س رۀ بقره آمده است« :ك ِت َب َعل ْیُ ُم ال ِق َتَّل َو ه َو ك ْره لُهم َو َع َسه أ ْن تُ َرههوا ش ْهیئَّ َو ه َهو
َ َ ُ
خ ْیر لُ ْم ( »...بقره« ،)216/بر شما کارزار وا ب شده است ،در حالى که براى شما ناگ ار اسبت .و
بسا چیاى را خ ش نمىدارید و آن براى شما خ

است  »...کلمۀ «کُرْه» به معناى مشبقّتى اسبت

که انسان از درون خ د احساس کند ،حال چه از انب سرشبت او باشبد و یبا از ناحیبهاى دیگبر
مؤمنین با تربیت قرآن بار آمدهاند ،و عرق نژادۀ شفقت و رحمبت ببر تمبامى مخل قبات در آنبان
شدیدتر از دیگران است ،تربیت شدگان قرآن حتّى از آزار ی

م رچه ه پرهیا دارند ،و نسکت به

همۀ خالیق رأفت و مهر دارند ،چنین کسانى الکتّه از نگ و خ نریاى کراهبت دارنبد ،هبر چنبد
دشمنانشان کافر باشند ،بل ه دوست دارند با دشمنان ه به مدارا رفتار کننبد ،و آمیاشبى دوسبتانه
داشته باشند( .طکاطکایی ،همان )247/2 :تقابل معنایی این واژه با حببّ از آیبات ببه روشبنی قاببل
استنتا است .ن تۀ مه ّ این که کراهت با منع و ناپسند دانستن آغاز میگردد و این حسّ کراهبت
فرد را از هر گ نه علقه و محکّت منع می نماید.
در پایان این بخش ،در دول زیر شک ۀ معنایی حبّ در ح زههای مشتقّات ،انشبینی و تقاببل
بررسی و گردآوری شده و برای هری

نم نه ای ذکر گردیده است .در ست ن مرب ط ببه عکبارات

یاری کنندۀ مفه م ،به قسمتی از آیه اشاره که به درک دقیق معنا هدایت می نماید.
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جدول شبکۀ معنایی حبّ در حوزههای مشتقّات ،واژگان جانشین و متقابل و همنشین واژگان
ردیف
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2
3

4
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آیه
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َّ َ َّ
ون الل ََ ََّتب ُووِ
قل إن كنتم تحب
ِ ُ َّ ِ َ ُ ِ ُ ِ
ُح ْحب ْبُ ُم الل َُ َو َح َْف ْر لُ ْم ُذ ُِ َوبُ ْم وَ
ِ
ِ
َّ َ ُ
الل َُ غفور َّر ِحیم
َ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َّ
ون الل َِ
و ِمن الن ِ
َّس من حت ِخذ ِمن د َّ ِ
َ ْ ُ ُّ َ ُ ْ َ
ُ
أِدادا ح ِحبوِهم كحب الل َِ
َ َ ْ َّ َ
َ َس ْوف َحأت الل َُ ِبق ْ ٍوم ُح ِح ُّب ُه ْم َو
ِ
َ
ُح ِح ُّبوَِ/
ُْ
ُ ُ َ ُ ُ
َ
قل ِإ ْن ك ََّن َء َابَّؤك ْم َو أ ْب َنَّؤك ْم َ ...و
َ َ َ َ
َّ
َ ُ
َم َس َِّك ُن ت ْرض ْوِ َهَّ أ َح َّب ِإل ْیُ ْم م َن الل َِ
َّ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ َ
َو َر ُس ِول َِ /كّل بل ت ِحبون الو َِّجل

5

إ َّن َّالل ََ ُحح ُّب َّالت َّواب َ
ین َو ُح ِح ُّب
ِ
ِ
ِ
ْال ُم َت َطهرحن /إ َّن َّالل ََ ُححبُّ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َ َّ
َّ
ُ
ال ُم َت َوك ِلینِ َ /إ َّن الل ََ ُح ِح ُّب المت ِقین/
ْ
َّ
َّ
ِإ َّن الل ََ ُح ِح ُّب ال ُم ْح ِس ِنینَ /و الل َُ ُح ِح ُّب
َّ
الصَّبرحن /إ َّن َّالل ََ ُحح ُّب ْال ُم ْقسط َ
ین
ِ
ِ ِ
ِِ ِ

س ره

مشتق

عکارات یاری

واژه/

حبّ/

کنندۀ مفه م

عکارت

انشین/

(همنشین

متقابل

واژگان)
َ َّ
ََّتب ُووِ
ِ َ ُِ
ْ
َحَ ِف ْر لُ ْم
ُُ ُ
ذِ َوبُ ْم
ُ
َم ْن َح َّت ِخذ ِم ْن
ُ َّ َ ْ
ون الل َِ أِدادا
د ِ

آلعمران31/

یُحْکِکْ ُ ُ

بقره165/

یُحِکُّ نَهُ ْ

مائده54/

یحُِکهُُّ ْ وَ
یُحِکُّ نَه

ت به،24/

أَحَبَّ،

قیامه21-20/

تحُِکُّ نَ

مشتقّات
حبّ
مشتقّات
مشتقّات

َ
ُح ِح ُّبوَِ

مشتقّات

َ
َ ُ
أ َح َّب ِإل ْیُ ْم م َن
َّ
الل َِ َو َر ُسوِل َِ

آلعمران،59/
146 ،76
بقره195/

یحُِبُّ

مشتقّات

مائده42/

6

َق ََّل َل ُأح ُّب اآلَل َ
ین
ِِ
ِ

انعام76/

أُحِبُّ

مشتقّات
حبّ

أ َّلت َّواب َ
ین،
ِ
ْ َ
أل ُم َتطه ِر َحن،
أ ْل ُم َت َوكل َ
ین،
ِ
أ ْل ُم َّتقینَ،
ِ
أ ْل ُم ْحسنینَ،
ِِ
أ َّلصَّبرحنَ،
ِِ
أ ْل ُم ْقس َ
طین
ِ

ت ضیحات

دوستی خدا و انسان
ن هش دوستی
بتها
دوستی خدا و انسان
(معن یّ)
تر یح حبّ دنیا بر
حبّ خدا و
رس ل
اصناف حبّ الهی:
ت ّابین و پاکان،
محسنین ،صابرین،
مقسطین و مت کّلین
و متّقین (معن یّ)
مالزمت رب بیّت و

____

محک بیّت (الهی و
معن یّ)

7

َّ
َّ
َ َ ُّ
َو ال ِذ َحن َآم ُنوا أشد ُحبَّ ِلل َِ

بقره165/

حُکًّا

مشتقّات

َّ
ِلل َِ

8

َْ َ ََ
قد شَف َهَّ ُحبَّ

ی سف30/

حُکًّا

مشتقّات

ُ َ َ
ت َر ِاو ُد َ َتَّهَّ َعن

محکّت شدید ،عشق
الهی
محکّت شدید ،عشق

بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

9
10
11

َْ ََ
َّ
َو ِإِ َُ ِل ُحب الخ ْی ِر لش ِدحد

َ ُ ُّ َ ْ َ
ون ال َمَّل ُحبَّ َجمَّ
و ت ِحب
ََ َ
َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ
ْ
َقَّل ِإِل أحببت حب الخی ِر
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
ِإن ال ِذحن ح ِحبون أن ت ِشیع الف َِّحش

عادیات8/

حبّ

فجر20/

حُکًّا

ص32/

حُبَّ

ن ر19/

یحُِکُّ نَ

مشتقّات
مشتقّات
مشتقّات

َّ ْ
ِف ِس َِ
َْ
ُح ُّب الخ ْی ِر
ََ
لش ِدحد
ُحبَّ َجمَّ
َْ
ُح َّب الخ ْی ِر
____

ْ ُْ َ ْ
ِإ ِن ْاس َت َح ُّبوا الُف َر َعل اْل َحم َِّن/
ْ َ ُّ ْ َ
أ َّل َ
ذحن َح ْس َت ِح ُّبو َن ال َحیَّة الدِیَّ َعل
اآل ِخ َر ِة
َو َأ ْل َق ْی ُت َع َل ْی َ
ک َم َح َّب من

إِسْتَحَکُّ ا

مشتقّات

___

طه39/

َم َح َّب

مشتقّات

14

ِإ َّن َربل َر ِحیم َو ُدود

ه د90/

وَدُودٌ

انشین

___
ْ
َو ْاس َتَ ِف ُروا
ُ ُ ُ
َر َّبُ ْم ث َّم ت ُوبوا
َ
ِإل ْی َِ

15

َ ُ
َج َول َب ْی َنُ ْم َّم َو َّدة َو َر ْح َم

روم21/

َم َو َّدة

انشین

____

16

َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
َّب ل ْو
ودت ط َِّئف ِمن أه ِل ال ُِت ِ
ُحض ُّلوَِ ُُ ْمَ /و ُّدوا َل ْو َت ُْ ُف ُر َ
ون
ِ

12
13

17

18

19

ُُ ُ ََ
َ َ َّ
َأل َ َب ْی َن قل ِوبُ ْم َأ ْص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْو َم ِت َِ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ
ین قل ِوب ِه ْم
ِإخواَِّ /و أل ب
ُ ُ َ
َ َ ُ ْ ُ
ل ت َّت ِخذوا َعدوى َو َعد َّوك ْم أ ْوِل َی ََّء
َ
ْ
ُُْ َ َ
ون ِإل ْی ِهم ِبَّل َم َو َّد ِة /ل َح َّت ِخ ِذ
تلق
ُْْ ُ َ ْ َ َ َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ون
المؤ ِمنون ال ُْ ََِّ ِرحن أوِلیَّء ِمن د ِ
ال ُم ْؤمن َ
ین
ِِ
ْ
َو َّالل َُ َول ُّل ال ُم ْؤم َ
نین
ِ
ِ

ت به23/
ابراهی 3/

مادّی
عالقه و محکّت
شدید مادّی
محکّت شدید ،عشق
مادّی
دوست داشتن و
تمایل یافتن
برتری دادن/
تر یح دادن
محک بیّت
محکّت در بخشایش
گناهان (معن یّ)
محکّت و رحمت
همسران (معن یّ و
مادّی)

آلعمران69/

وَدَّتْ

ممتحنه2/

وَدُّوا

آلعمران103/

َ َ َّ
َأل َ /
َ َّ َ
أل

انفال63/

ممتحنه1/
آلعمران28/
آلعمران68/

دوست داشتن و
انشین

_____

تمایل و آرزو
داشتن (مادّی)

انشین

ََ
َأ ْص َب ْح ُت ْم
ْ
ِب ِن ْو َم ِت َِ ِإخ َواَِّ

أَوْلِیَاءَ

انشین

ُُْ َ َ
ون ِإل ْی ِهم
تلق
ب َّْل َم َودةَّ
ِ

وَلِیُّ

انشین

َ َّ
َّ
لل ِذ َحن ات َب ُو ُوه َو

میل و دوستی و
الفت مؤمنان با
ی دیگر
ن هش تمایل و
دوستی به دشمنان
خداوند (مادّی)
دوستدار ب دن
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َ
هذا َّالن ِب ُّل َو
َّال َ
ذحن َآم ُنوا

20

َّ َّ
ََ ْ
َ َ
ت َرى ك ِثیرا م ْن ُه ْم َح َت َول ْو َن ال ِذ َحن كف ُروا/
َّ َ ُ
َبل الل َُ َم ْول ك ْم/
ْ َِ
ِِ ْو َم ال َم ْول َو ِِ ْو َم َّالن ِص ُیر/
َو ُه َو َول ُّی ُه ْم ب َمَّ َك َُِّوا َح ْو َم ُل َ
ون
ِ ِ

انعام127/

21

َّ َ َ َّ
َ
َو اتخذ الل َُ ِإ ْب َر ِاه َیم خ ِلیّل

نساء125/

22
23
24
25
26
27

28

29

30
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َ
َ ُ َّ َ َ َ
َح ْوم ل َب ْیع َِ ِیَ َو ل خل َو ل شف ََّع
ُ
َأْ َْلخ َّّل ُء َح ْو َمئذ َب ْو ُض ُه ْم ل َب ْ
ض َعد ٌّو
و
ٍِ
ِ
ِ ٍ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ
حَّ وحلت لیت ِنل لم أت ِخذ َّلَِّ خ ِلیّل
َ َ َْ َُ
َو َمَّ ل َّلظَّلم َ
ین ِم ْن َح ِم ٍیم /و ل حسئل
ِ ِِ
َ
َ
ح ِمیم ح ِمیمَّ
ََْ
َ ُ َّ
ذات أخد ٍان/
و ل مت ِخ ِ
َ
َ
َْ
َو ل ُم َّت ِخ ِذى أخد ٍان
ََ
ْ
َأ ْص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْو َم ِت َِ ِإخ َواَِّ
ُ َ َ َ َ َّ
َ
َو ل َح ْج ِر َم َّنُ ْم ش َنآ ُن ق ْ ٍوم َعل أل
َ ُ ْ
ت ْو ِدلوا
إ َّن َشَِّ َئ َك ُه َو ْ َ ْ
اْلب َتر
ِ ِ
ََ َأ ْغ َر ْح َنَّ َب ْی َن ُه ُم ْال َو َد َاو َة َو ْال َب َْ َض ََّء /إ َِّمََّ
ِ
ُ َّ َ َ
ُ ْ َ َ
ُح ِرحد الش ْیط َُّن أ ْن ُح ِوق َع َب ْی َنُ ُم ال َود َاوة
ْ ْ
َو ال َبَ َض ََّء
َمَّ َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َمَّ َقل َ
ُم م َن ْال َقَّل َ
َق ََّل إِ ل َو َمل ُ
ین
ِ ِ ِ
ِ

دوست داشتن/

مائده80/
آلعمران50/
انفال40/

خداوند (الهی)

تمایل داشتن /رو
یَتَ َلَّ ْنَ

انشین

____

کردن /سرپرستی/
مددکاری و
یاریگری
دوستی خالصانۀ

انشین

____

ُ َّ
خل
َ ْ َ َّ
أْل ِخّل ُء
َ
خ ِلیّل

انشین

____

دوستی ،رفاقت

انشین

____

دوستی ،رفاقت

انشین

____

دوستی ،رفاقت

حَمِی ٍ

انشین

____

دوست مهربان

أَخْدانٍ

انشین

_____

رفاقت

آلعمران103/

إِخْ َانًا

انشین

____

اخ ّت و الفت

مائده8/

َ
ش َنآ ُن

ک ثر3/

شَانِئَ َ

مائده91 ،14/

َْ ْ َ
أل َبَض ََّء

ضحی3/

قَلَى/

شعراء168/

الْقَالِینَ

بقره254/
زخرف67/
فرقان28/
غافر18/
معار 10/
نساء25/
مائده5/

خَلِیلًا

الهی

(معن یّ)
دشمنی

متقابل

____

متقابل

___

کینه و دشمنی

متقابل

____

شدّت بغف و کینه

دشمن سرزنشگر

دشمنی

بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

31

َ ُّ َ ُ َ َ ُ ْ
َ
ل َح ِحل لُ ْم أن ت ِرثوا الن َس ََّء ك ْرهَّ/
َ ُ ُ
َ
َ
ط ْوعَّ َو ك ْرهََّ /ح َمل ْت َُ أ ُّم َُ ك ْرهَّ َو
َ ُ
َوض َو ْت َُ ك ْرهَّ

نساء19/

کَرْهًا

آلعمران83/

کُرْهاً

احقاف15/

کُرْهٌ

متقابل

_____

کراهت و بیااری/
ضد شفقت

 -7بررسی داده ها

در قرآن ،حبّ با مفه م دوستی و عشق شدید (63بار) ،مشتقّات آن با مفه م متقابل ( 23بار) ،و
واژگان انشین به ترتیب در ودّ و مشتقّات ( 29بار) ،ألف و مشبتقّات (6ببار) ،ولبیّ و مشبتقّات
َ ّ
(132بار) ،خُلّت و مشتقّات ( 5بار) ،أ ِخهّلء متقابل حبّ ( 1بار) ،حمی ( 7بار) ،أخدان (2بار) ،إخ ان
َْ ْ َ
(13بار) ،شنآن (3بار) ،أل َبَضهَّء ( 2بار) ،قَلی (2بار) ،کره (22بار) ،ت رار شده اسبت .واژۀ انشبین
ولیّ دارای بیشترین بسامد در قرآن به معنای دوستی آمده و بعد از آن ،واژۀ حبّ و اشبتقاقات آن
فاونترین بسامد را به خ د اختصاص داده است.
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نتیجه گیری

از مجم ع مکاحثی که در این تحقیق م رد اهتمام قرار گرفت ،نتایج ذیل حاصل شد:
 -1لغت حبّ به معنای عشق مشروع یا نامشروع در عصر اهلیّت رایج ب ده و ایبن مفهب م ببه
عشق الهی و معن یّ بار معنایی دید یافته است .لغاتی که با اشتقاقات حبّ در قرآن به کبار رفتبه
اند ،با معانی چ ن دوستی و عالقه ،مهربانی و شفقت ،عشق و دلکستگی ،امید ،میل ،مهرورزی ،لبذّت
یی و تمتّع ،تر یح و برتری ،رفاقت و همنشینی تش یل ی

شک ۀ معنبایی را مبی دهنبد .ایبن

محکّت با مهر و تمایل داشتن آغاز میش د و با عشق به محک

که می ت اند انسانی یا الهی باشد ،به

نهایت خ د می رسد .اشتقاقات حبّ از طریق اسامی تفضیل و صفات حبّ ،قابل تشخیص می باشبد.
به نظر می رسد حکّی مذم م است که سکب وابستگی و تمایل به هر امبری گبردد کبه انسبان را از
خداوند دور می نماید .ضمن اینکه محکّت ،الفت و صمیمت مؤمنین ببا ی بدیگر در دایبرۀ حببّ
ممدوح قرار می گیرد .حبّ اولیای الهی نیا در ط ل محکّت پروردگار م رد ت ّه قرار گرفته است؛
 -2واژۀ ولیّ و مشتقّات آن قرابت بسیار با واژۀ حبّ دارد و به هبت فراوانبی ایبن کلمبه در
قرآن ،این ن ته را به ذهن می رساند که پذیرش والیت اهلل و سرپرستی او و اولیبایش زمینبه سباز
حبّ الهی می گردد .ه چنین از آیۀ  76س رۀ انعام می ت ان به مالزمت رب بیّبت و محک بیّبت کبه
امری اعتقادی است و حبّ و ت حید را به ی دیگر گره می زند ،اشاره نم د؛
 -3محکّت و رحمت همسران ،شفقت ،دوست داشتن و تمایل و آرزو داشتن ،میبل و دوسبتی و
الفت مؤمنان با ی دیگر ،ن هش تمایل و دوستی با دشمنان خداوند ،دوستدار خداوند ب دن ،دوستی
خالصانه و رفاقت مهربانانه ،رغکت ،اخ ّت و الفت از مفاهیمی به شبمار مبیرونبد کبه از واژگبان
انشین ،قابل استنکاط است و تقارن معنایی مناسب با حبّ دارند؛
 -4از واژگان متضادّ حبّ نیا می ت ان مفاهی سرزنشگری ،کینه و بغف ،کراهت و بیبااری را
استنکاط نم د که در تقابل معنایی با واژۀ حبّ قرار میگیرند.
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َرزان.

 -8بحراِ  ،،مرتضه  ،ابوالفضهل شهُورى (« ،)1387بررسه زبهَِّ ِسهبت دوسهت و سیَّسهت در اِدحشهۀ
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