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بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری
منیژه آغاز ،1تهمینه پارسایی
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چكیده
اصول کافی و صحیح بخاری از منابع معتبر روایی شیعه و اهل سنت است که پیروان این دو مذهب در
بسیاری از اصول و فروع دین اسالم ،به این دو کتاب استناد میکنند .از آموزههای مهمی که در این دو
کتاب ،روایاتی دربارة آن ذکرشده و ابوابی به آن اختصاص دادهشده ،محبت است .این پژوهش به
تحلیل محتوای واژة حب و مشتقات آن در این دو کتاب پرداخته است .واژهها و موضوعات استخراج
شده از تحلیل محتوای روایات ،نشان میدهد حب در اصول کافی با مفاهیم کلیدی عقل ،دین ،صفات
خدا ،اطاعت ،تقوا ،معرفت و اهل بیت ارتباطی وثیق دارد و دارای الیههای معنایی متعددی چون حب
معبود و عبد ،حب رسول خدا و اهلبیت و حب انسانها وهم نوعان و مؤمنان و حب مذموم است.
بیشتر حجم روایات مربوط به حب در کتاب کافی ،به دوری از حب دنیا که جهالت و عجز و غوایت
است اشاره دارد؛ اما در صحیح بخاری حب ،تنها با ایمان و بِر ارتباط دارد و بیشتر حجم روایات به
الیههای معنایی حب میپردازد که حب میان عبد و معبود ،حب به رسول خدا و انسانها را شامل
میشود ،اما اشارهای به حب اهل بیت نشده است.
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مقدمه
یکی از روشهای کارآمد علمی ،روش تحلیل محتواست که در آن با چینش جمالت اهل بیت
علیهم السالم دربارة موضوعی میتوان دیدگاهشان را در آن مورد بیان داشت .ازجمله مباحثی
که بررسی آن بین اهل تسنن و شیعه حائز اهمیت است ،مبحث محبت است .محبت ازجمله
معارفی است که در کالم ائمه اطهار علیهم السالم و روایات پیامبر صلیاهلل علیه وآله ،با الفاظ
متعدد به چشم میخورد و با توجه به حب الهی و حب اهل بیت ،این سؤال در ذهن مخاطب
خطور میکند که حب ،در منابع اهل سنت به چه مواردی اختصاص یافته است؟ آیا شیعه و
سنی در موضوع «حب» دیدگاهی مشابه دارند؟ آیا روایات مربوط به حب ،بین اهل سنت و
اهل شیعه جهتگیری های متفاوتی دارد؟
بنابراین در این مقاله ،روی ماده حب تمرکز یافته و با نگاهی کلی به منطق حاکم بر
مجموعه روایات معصومین و تحلیل محتوای آنها ،به بازسازی یک سامانه کامل از نگاه روایات
در رابطه با حب و جایگاه آن در منابع روایی شیعه و سنی پرداخته و روایت ،با درنظرگرفتن
اعتبار راوی ،ازنظر صحت وسقم بررسی و تبیین میشود .احادیث مطرح شده در این مقاله از
حیث موضوع اصلی ،جهتگیری و نقطه تمرکز مورد بررسی قرارگرفته و ازلحاظ کیفی تا حد
امکان تحلیل شده است.
در بعضی از روایات در کنار واژة حب ،واژه بغض بهکار رفته ،در بعضی واژة دین و گاه
واژة ایمان بکار رفته است که درواقع ،این روایات در مقام بیان عینیت حب و بغض و دین و
ایمان است؛ زیرا دوستی هر چیزی مالزم است با دشمن داشتن ضد آن .الزمه دوستی خدا،
ایمان و محبت به پیامبرو اهل بیت اوست و هر محبتی که پیوند با آنها داشته باشد محبت
واقعی است .آنچه در این روایات اهمیت دارد ،جهت حب است که باید جهتگیری الهی
داشته و بدون آن امیدی به رستگاری نیست .نقش واالی چنین حبی در تربیت انسان
انکارناپذیر است زیرا حب الهی در همه شئون زندگی ازجمله شخصیت ،رفتار و خلق و خوی
انسان تأثیرات بسیار دارد.
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است و تصویر کاملی از این حب و خطرات آن برای انسان را ترسیم میکند درحالیکه در
صحیح بخاری تنها در دو روایت به این موضوع پرداخته شده است.
در این مقاله به انواع دیگری از حب ،مثل حب به مساکین ،حب به انصار هم اشاره شده و
مورد بررسی قرارگرفته است .ازآنجهت که این پژوهش روی واژه «حب» متمرکز است سعی
شده متن عربی روایات ذکر و ترجمة آنها نیز بیان شود تا احادیث ،بهتر تبیین و تشریح شود.
پیشینۀ پژوهش
با بررسیهای به عملآمده در کتب و مقاالتی که در زمینة محبت نوشته شده است به این نتیجه
رسیدیم که عدهای به این واژه از زاویه عرفان ،عدهای از زاویه اخالقی و احساسی وعده قلیلی
هم با روش تحلیل محتوا در روایات به واژه حب پرداختهاند .این مقاله نیز با روش تحلیل
محتوا بر واژه حب و مشتقات آن در روایات به نگارش درآمده و به بررسی حب در دو منبع
مهم روایی اهل تشیع و اهل تسنن میپردازد .این مقاله دایره معنایی واژة حب و مصادیق آن را
از نگاه روایات اهل تسنن و شیعه بررسی نموده و به اعتبارسنجی احادیث در این دو کتاب
میپردازد.
روش پژوهش
روش این پژوهش به شیوة توصیفی و تحلیل محتوا و بهرهمندی از منابع کتابخانهای انجام
گرفته است که به بررسی ماهیت و محتوای احادیث میپردازد.
روش تحلیل محتوا عبارت است از قراردادن اجزای یک متن (کلمات ،جمالت و
پاراگرافها برحسب واحدهایی که انتخاب میشوند) در مقوالتی از پیش تعیین شدهاند .در
این روش ،احادیث ازنظر موضوع اصلی ،جهتگیری و نقطه تمرکز مورد بررسی قرار می
گیرد.
احادیثی را که در آنها واژه حب یا مشتقاتش بکار رفته ،از اصول کافی و صحیح بخاری
استخراج و به تحلیل محتوای کیفی آنها میپردازیم.
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در اصول کافی تعداد زیادی روایت به حب دنیا اشاره دارد که خطرناکترین نوع حب
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روش کلینی و بخاری در بیان اسناد احادیث کافی و صحیح
قبل ازآنکه به بررسی روایات حب و مشتقات آن در کتاب کافی و بخاری بپردازیم به صورت
اجمال ،روش کلینی و بخاری در بیان اسناد احادیث در این دو کتاب را بررسی میکنیم.
کلینی در بیان اسناد احادیث کافی ،به این موارد توجه ویژه نموده :تعریف رجال سند،
استفاده از طرق متعدد در نقل یک روایت ،نقل از رجال متعدد یک طبقه سند ،اختصار سند و
احاله آن به اسناد سابق ،نقل حدیث از غیر معصوم برای اتمام فایده ،اضمار ،ارسال ،تعلیق،
وقف و ...از اموری است که در کتاب کافی به چشم میخورد (حسین فقیهی.)54 :0354 ،
بخاری برای انتخاب حدیث صحیح ،معیاری داشته که به «شرط بخاری» معروف شد .بر
طبق این شرط ،او حدیثی را صحیح میداند که محدثان بزرگ نسبت به وثاقت فرد فرد سلسله
راویان آن تا یک صحابی مشهور ،اتفاق نظر داشته و سند آن متصل و غیرمقطوع باشد که البته
در بسیاری از احادیث بخاری این شرط رعایت نشده است (ابن حجرعسقالنی.)4:0424 ،
مقایسه راویان احادیث در دو کتاب کافی و صحیح بخاری
در کتاب کافی روایات مربوط به حب ،در بخش دوم کتاب (فروع کافی) باب ایمان و کفر
گنجانده شده که از  005روایت 89 ،روایت از امام صادق علیهالسالم 05 ،روایت از پیامبر اکرم
صلواتاهلل علیه 04 ،روایت از امیرالمؤمنین علیهالسالم 03 ،روایت از امام باقر علیهالسالم4 ،
روایت از امام رضا علیهالسالم 2 ،روایت از امام سجاد علیهالسالم 2 ،روایت از امام حسن
عسکری علیهالسالم 2 ،روایت از امام سجاد علیهالسالم 2 ،روایت از امام حسین علیهالسالم0 ،
روایت از امام جواد علیهالسالم و سه روایت از حضرت موسی علیه السالم نقل شده است.
در کتاب صحیح بخاری  22روایت در مورد حب ،مطرحشده که بهصورت پراکنده در
کتاب آمده و تمام این احادیث از پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله نقل گردیده و راویان آن هم
اغلب یا عایشه یا ابوهریره است.
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حب از واژگان اساسی و کلیدی است که در روایات و آموزههای شیعه بسیار کاربرد داشته و
گاهی از آن به عنوان اساس دین یاد شده است .اصول کافی به عنوان یکی از برترین منابع
روایی شیعه ،روایات زیادی دارد که به واژه حب و مشتقات آن میپردازد.
کلمة حب و مشتقات آن حدود  005مرتبه در اصول کافی استعمال شده و باید در یک
تحلیل محتوا بررسی شود که حب در اصول کافی با چه واژگانی مرتبط و چه معنایی دارد .در
این کتاب اولین نکتهای که نظر مخاطب را جلب میکند این است که از نگاه روایات ،حب
مسئلهای کامالً عقالنی است و در چارچوب عقل قرار میگیرد و محبوب و مذموم بودن آن،
تنها در سایه جهتگیری آن است که اگر جهتی الهی داشته باشد ممدوح است و اگر خالف آن
جهت باشد مذموم .اینک به بررسی حب و واژگان مرتبط به آن در بافت زبانی روایات کافی
میپردازیم.
ارتباط حب و قدرت خداوند در بافت زبانی روایات
از منظر آموزههای اهل بیت علیهمالسالم ،حب نشانهای از قدرت خداوند در وجود انسان
است .روایتی از امام صادق علیهالسالم نقل شده که فرمودند« :وَقَدْ سَاَلَهُ ابْنُ اَبی العَوجاء:
ب عَنکَ مَنْ أراکَ قُدرَتَهُ فی
وَکَیفَ احْتَجَبَ عَنْهُم وَاَرسَلَ اِلَ ْی ِهمُ الرُّسُلَ؟ وَیلَکَ وَکَیفَ احْتَجَ َ
نَفْسِکَ؟ نُشوءَکَ وَلَمْ تَکُنْ وَکِبَ َرکَ بَعدَ صِغَرِکَ وَقُوَّتَکَ بَعدَ ضَعفِک وَضَعفَکَ بَعدَ قُوَّتِک
وَسُقمَکَ بَعدَ صِحَّتِک وَصِحَّتَک بَعدَ سُقمِک وَرِضاکَ بَعدَ غَضَبِک وَغَضَبَک بَعدَ رِضاک وَحُزنَکَ
حبَّکَ بَعدَ بُغضِکَ َوبُغضَکَ بَعدَ حُبِّک ( ...کلینی ،ج،0
حکَ بَعدَ حُزنِک وَ ُ
بَعدَ فَرَحِک وَفَرَ َ
.)48:0394
شناسنامه حدیث :راوی :محمد بن علی ماجیلویه ،محمد بن ابی القاسم ،محمد بن علی
کوفی  ...محدث :کلینی حدیث متواتر (حدیث متواتر حدیثی است که شمار راویان آن در هر
طبقه زمانی به حدی است که احتمال جعل حدیث تقریباً غیرممکن است).
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مفهومشناسی حب و مشتقات آن در روایات کافی
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آیات مرتبط به این روایت :بقره ،211/ذاریات20/
ترجمه :امام صادق علیه السالم در پاسخ ابن ابی العوجاء که پرسید :چرا خدا خود را از مردم
در پرده داشت و آنگاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمود:
وای بر تو! چگونه از تو پنهان گردیده است آن که قدرتش را در وجود خودت به تو
نشان داده است؟ خلقتت را پسازآنکه نبودی و بزرگیات را پس از کوچکیت ،قوتت را پس
از ضعفت وضعفت را پس ازقوتت ،مرضت را پس از سالمتیت و سالمتیت را پس از مرضت،
رضایتت را پ س از خشمت و خشمت را پس ازخوشحالیت وخوشحالیت را پس از اندوهت،
محبتت را پس از عداوتت و عداوتت را پس از محبتت به تو نشان داد.
ابن ابی العوجاء میگوید که حضرت پیوسته مظاهر قدرت خدا را که در وجود من است
ومن نمیتوانم منکرشان شوم برایم برمیشمرد نا جایی که خیال کردم بهزودی خداوند میان
من واو ظاهر خواهد شد.
ابن ابی العوجاع از زنادیق بوده و امام صادق علیه السالم بارها با او در رابطه با وجود خدا
به مباحثه پرداختند.
امام رضا علیه السالم نیز در پاسخ به پرسش زندیقی از علت در پرده بودن خدا فرمود :در
پرده بودن او از خلق به علت کثرت گناهان ایشان است (شیخ صدوق.)282 :0394 ،
ارتباط دین ،ایمان و حب در بافت زبانی روایات
در اهمیت حب همین بس که تمام دین ،حب دانسته شده است .امام باقر علیه السالم در این
رابطه میفرمایند« :وَهَلِ الدّینُ اِلَّا الْحُبُّ؟ و سپس قسمتهایی از آیات قرآن را تالوت نمودند:
هلل فَاتَّبِعونی یُحبِبْکُ ُم
هلل تَعالی حَ َّببَ اِلَیکُمُ االیمانَ وَزَیَّنَ ُه فی قُلوبِکُم وَقالَ اِنْ کُنْتُم ُتحِبّونَ ا َ
قالَ ا ُ
اهللُ وَقالَ یُحِبّونَ مَنْ هاجَرَاِلَیْهِ ْم( »1کلینی ،ج.)48:0394 ،0
 .1و آیا دین ،چیزی جزمحبت است؟ فرمودند :خداوند متعال ایمان را محبوب شما قرار داد وآن را در دلهای
شما زینت بخشید و فرمود :اگرخدا را دوست میدارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و فرمود:
کسانی که هجرت کردند به سوی آنها را دوست دارند.
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سند آن توسط راویان عادل و امامی در تمام طبقات به معصوم متصل باشد).
از نگاه این روایت ،دین چیزی بهغیراز حب نمیتواند باشد .موضوع اصلی این روایت ،
دین است که جهت گیری و نقطه تمرکز آن روی واژه حب است .علت اینکه این روایت ،دین
را چیزی جز حب نمیداند این است که خداوند ایمان را برای انسان محبوب و دوستداشتنی
قرارداده است.
در روایتی دیگر از فضیل بن یسار نقل شده که امام صادق علیهالسالم ایمان را همان حب
معرفی کردهاند« :سَألتُ عن أبی عَبدِاهلل علیه السالم عَن الحُبِّ وَالبُغضِ :قالَ مَنْ اَحَبَّ لِل ِه
وأبغَضَ لِلهِ وأعطی لِلهِ فَهُوَمِمَّنْ َکمَلَ ایمانُ ُه( »1کلینی ،ج.)024:0394 ،2
شناسنامه حدیث :راوی :فضیل بن یسار ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح.
شرح حدیث :با توجه به این روایات میتوان بیان داشت ایمان نقش مهمی در تبیین واژة
محبت ایفا میکند زیرا همنشینی ایمان با حب در بافت زبانی روایات و آیات قرآن نشان
میدهد تنها مؤمنان در درجات برتر میتوانند به شناخت کاملی از صفات الهی رسیده و
درنتیجه محبت خدا را به همراه داشته باشند .بنابراین بر اساس همنشینی و رابطهای که واژه
محبت ،ایمان و عقل در روایات فوق دارند میتوان گفت که ایمان انسان مؤمن با آگاهی از
حقایق دین تقویت میشود و مطمئنترین دست آویز ایمان ،حب در راه خدا و بغض در راه
اوست.
غزالی در شرح این حدیث به این نکته اشاره میکند که میتوان نتیجه گرفت الزم است
انسان دشمنانی داشته باشد که درراه خدا به آنان بغض ورزد و دوستانی که درراه خدا آنان را
دوست بدارد (غزالی ،ج.)044 :2
در قرآن نیز به این نکته صراحتاً اشارهشده است«:قُلْ اِنْ کُ ْنتُم تُحِبّونَ اهللَ فَاتَّبِعونی یُحْبِبْکُمُ
اهللُ (آیه  / 30آلعمران).
 .1سؤال کردم از اباعبداهلل در مورد حب و بغض ،ایشان فرمودند :هرکس برای خدا دوست بدارد و برای خدا
دشمن بدارد و برای خدا عطا کند پس او از کسانی است که ایمانش کامل شد.
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شناسنامه حدیث :راوی :فضیل بن یسار ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح (حدیثی است که
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این آیه نهتنها دوستی پیامبر را شرط دوستی خدا میداند ،بلکه پیروی از آن حضرت را
مالک صدق دوستی خداوند معرفی میکند.
جهتگیری حب در بافت زبانی روایات
در آموزههای دینی شیعه ،برای حب جهتی تعیینشده که اگر در آن جهت واقع شود انسان را
به سعادت و خوشبختی میرساند .جهت حب در انسان باید جهتی الهی داشته باشد .پیامبر
اکرم صلیاهلل علیه وآله میفرمایند«:أَال اُخبِرُکُم بِشَیءٍ اِنْ أنتُم فَعَلْتُموهُ تَباعَدَ الشَّیْطانُ مِنْکُم کَما
هلل
جهَهُ وَالصَّدَقَةُ تَکسرُ ظَهرَ ُه وَالحُبُّ فی ا ِ
تَباعَدَ المَشْرِقُ مِنَ المَغرِبِ؟ قالوا :ألصّومُ یُسَوِّدُ وَ ْ
وَالمُوازِرَةُ عَلَی العَمَلِ الصّالِحِ یَقطَعُ دابِرَ ُه( »1کلینی ،ج .)085:0394 ،4
شناسنامه حدیث :راوی :علی بن ابراهیم ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح
شرح روایت :از نگاه مجلسی ،اگر حب در جهت رضایت الهی قرار گیرد ،شیطان را از
انسان دورساخته وریشه او را قطع میکند و سعادت ابدی را برای انسان رقم میزند .زمانی که
حب درجهت رضایت الهی است نیات و اعمال و همه حرکات انسان هماهنگ با رضایت
خداست که این مسئله انسان را به قرب الهی میرساند (مجلسی ،ج.)854 :0354 ،0
در روایتی حضرت موسی از برآورده نشدن حاجت انسانی که به سجده رفته و در برابر
خدا زاری میکند در شگفت است و علت آن را از خدا سؤال میکند .خداوند در پاسخ
میفرماید :تا زمانی که محبت و حب او در جهت حب من قرارنگیرد پاسخ او را نخواهم داد.
جتُکَ بِیَدی لَقَضَیْتُها َلکَ فَأَوحَی اهلل عَ َّزوَجَلَّ اِلَیهِ یاموسَی لَوسَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعُ عُنُقُ ُه
« لَوکانَتْ حا َ
ما قَبِلتُهُ حَتَّی َیتَحَوَّلَ عَمّا أکْ َرهُ اِلَی ما اُحِبُّ( »2.کلینی ،ج .)038:0394 ،5

 .0آیا شمارا از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید شیطان از شما دور میشود چندان که مشرق از مغرب
دوراست؟ عرض کردند چرا فرمودند :روزه روی شیطان را سیاه میکند ،صدقه پشت او را میشکند ،دوست
داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک ریشه او را میکند.
( .2خداوند به موسی فرمود) اگرچندان سجده کند که گردنش بشکند خواهشش را نپذیرم مگر اینکه از آنچه من
ناخوش دارم دست کشیده به آنچه من دوست دارم روی آورد.
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خیرات الهی و معنوی به سمت او سرازیر میشود .اما کسی که دچار گناه است ولو مکرر
درحال دعا هم باشد نمیگذارد رحمت الهی او را فرا گیرد.
این روایت ،اساس رابطه را حب میداند نه خوف .از نگاه آموزههای روایی ،اساس هستی
بر پایه محبت است اما این محبت الیه های معنایی متعددی دارد که باید آنها را در نظر داشت.
از نگاه روایات شیعه سه الیه معنایی را میتوان برای محبت در نظر گرفت.
حب بین خدا وانسان
خداوند محبت را از لطایفی میداند که در آفرینش به انسان عطا کرده است .امام صادق
ن
ن الَّتی أَلقَی اهلل َعلَیها َمحَبَّتَهُ وَالنَّوَی طینَة الکافِری َ
علیهالسالم میفرمایند« :فَالْحَبُّ طینَةُ المُومِنی َ
الَّذینَ نَأوْا عَنْ کُلِّ خَیر( »1.کلینی ،ج.)48:0394 ،2
شناسنامه حدیث :راوی :علی بن محمد ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح.
شرح روایت :در اینجا مقصود از دانه (حَبّ) طینت مومنین است که خدا محبت خود را بر
آنها القا نمود و مقصود از هسته (نَوَی) طینت کافر است که از هر خیری دور گشتند .پس
آغازگرمحبت بین عبد و معبود درآفرینش ،خداوند است وآنچه سبب محبت خدا در دل آدمی
میشود معرفت به کمال وزیبایی اوست.
این روایت مطابقت دارد باآیه ( /98انعام) آنجا که خداوند میفرماید« :اِنَّ اهللَ فالِقُ الحَبِّ
وَالنَّوی»
براین اساس ،مؤمن کسی است که بهواسطه محبت خدا استعدادهای نهفته در وجود خود
را بالفعل نموده است درحالیکه این استعدادها در کافر بالقوة بوده و فاقد روح انسانی است.
حضرت آیتاهلل جوادی آملی میفرماید :در اینکه خداوند مثالً متوکالن را دوست دارد،
این دوست داشتن در حقیقت به دلیل توکلی است که محبوب خداست و متوکل هم بهواسطه
 .1دانه ،سرشت مومن است که خدا دوستی خودرا درآن افکنده وهسته ،سرشت کافراست که ازهرخیری به دور
است.
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شرح حدیث :مهمترین نکته در روایت ،این است که اگر انسان از گناه پرهیز کند ،آن وقت

  021فصلنامه شاهد اندیشه

 دوره جدید ،شماره ( 2پیاپی  ،)4پاییز و زمستان 0411

توکلی که دارد محبوب خدا قرار می گیرد .اگر چنین شد و خدا نسبت به انسانی محبت داشت
همه نظام آفرینش به او مهر میورزند چراکه همه آنها تابع اراده الهی هستند .این مقام از
برجستهترین مقامهای انسانی است .خداوند محبوب کسی باشد مهم نیست ،مهم این است که
انسان محبوب خدا شود( .جوادی آملی ،0355 ،ج .)284 :02
مصداق برتر این الیه از حب ،حدیث مشهور «رأیت» است که از پیامبر اکرم صلیاهلل علیه
وآله در خصوص رشادت امیرالمؤمنین بیان شده که به بخشی از آن اشاره میکنیم« :لَأعْطِیَنَّ
الرَّایَةَ غَداً رَجُلًا یُحِبُّ اهللَ وَرَسولَهُ وَیُحِبُّهُ اهللُ وَرَسولُهُ کَرّارًا غَیرَ فَرّارٍ الیَرجِعُ حَتَّی یَفْتَحَ اهللُ عَلَی
یَدَیهِ( »1کلینی ،ج .)380:0394 ،5
شناسنامه حدیث :حدیث رأیت ،موضوع :افضلیت امیرالمؤمنین بر سایر صحابه ،به نقل از
پیامبر اکرم ،راویان :ابورافع ،عمربن خطاب ،عایشه ،انس بن مالک ،جابربن عبداهلل انصاری،
عبداهلل بن عباس(اعتبارسند :متواتر).
شرح روایت :این روایت به غیر از منابع شیعه که به تواتر بیان شده در برخی منابع اهل
سنت نیز با کمی تفاوت نقل شده است .این روایت در صحیح بخاری به صورت ناقص و تنها
بخشی از آن نقلشده که بر اساس نقل بخاری ،وقایع قبل از آن مشخص نیست.
بر اساس عقیده غالب اهل سنت و تمام شیعیان ،این روایت بر فضیلت علی بن ابی طالب
اشاره دارد اما اهل سنت این فضیلت را در امامت امیرالمؤمنین نمیپذیرد.
معتزله معتقدند که خدا نه دوست میدارد و نه دوست داشته میشود .به نظر آنان متعلق هر
حبی ،امری مادی است و از اینرو ،نمیتوان حب انسان را به خدا در معنای حقیقی آن
تصورکرد .آنان نصوص موجود درباره حب میان بنده وخدا را تأویل میکنند و عقیده دارند
مقصود از حب بندگان به خدا ،دوست داشتن طاعت وعبادت او و فزونی اعمال نیک برای

 .0فردا این پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست
دارند .خیبر را به دست او میگشاید ،او هرگز نمیگریزد و تا پیروز نشود برنمیگردد.

بررسی واژه حب در اصول کافی 020  ...

به آنان و اراده این امور ازسوی خداست (غزالی ،ج.)303 ،4
حب انسان و اهلبیت
الیه دوم محبت ،حب اهلبیت علیهمالسالم است که درجهت حب الهیست« :مَن عَرَفَ حَقَّنا
وأحَبَّنا فَقَدْ أَحَبَّ اهلل تَبارَکَ وَتَعالَی( »1کلینی ،ج.)025 :0394 ،5
شرح روایت :در این روایت که از امام صادق علیهالسالم نقل شده ،حب اهل بیت با حب
خدا همنشین شده است .این همنشینی نشان میدهد محبت اهل بیت در راستای محبت
خداست .نکته مهم اینجاست که روایت ،حب اهل بیت را مقدم بر حب پروردگارکرده واین
بدان معناست که برای پرورش محبت پروردگار در وجود عبد باید ازاهل بیت پیروی کرد زیرا
اهل بیت مظهراسماءاهلل بر زمین هستند .با دقت در عبارت «فَقَد َاحَبَّ اهلل» متوجه می شویم
تأکید نیز به کاررفته ،یعنی اینچنین شخصی قطعا خداوند را دوست میدارد.
در روایتی دیگر از پیامبر اکرم حب اهل بیت ،اساس اسالم دانسته شده است« :لِکُلِّ أساسُ
ت( 2کلینی ،ج.)45:0394 ،2
االِسالمِ حُبُّنا أهلَ الْبَی ِ
در روایتی از امام باقر علیهالسالم فراتراز این موضوع بیان نموده و حب اهل بیت را ایمان
دانسته است« :حُبُّنا ایمانٌ وَ بُغْضُنا کُفرٌ» (کلینی ،ج.)055:0394 ،0
در روایتی دیگر از امام باقر علیهالسالم اساس حب اهل بیت ،تقوا و اطاعت معرفی شده و
تأکید دارند که بدون تقوای الهی و اطاعت خدا ،حب اهل بیت معنا و مفهومی ندارد« :عَن
جابِرعَن أَبی جَعفَر قالَ لی یا جابِر أیَکْتَفی مَنِ انْتَحَلَ التَّشَیُّعَ أنْ یَقولَ بِحُبِّنا أهلَ البَیتِ؟ َفوَاهلل ما
شیعَتُنا اِلَّا مَنِ اتَّقَی اهلل وأطاعَ ُه( »3کلینی ،ج.)2:0394 ،2
شناسنامه حدیث :راوی :ابوعلی اشعری ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح.
 .0هرکس حق ما را بشناسد و ما را دوست بدارد پس به راستی که خداوند تبارک وتعالی را دوست داشته است.
 .2هرچیزی را پایه و اساسی است و اساس اسالم حب و دوستی نسبت به ما اهل بیت است.
 .3آیا کسی که خودش رابه شیعه نسبت میدهد همین مقدار که اظهاردوستی با ما اهل بیت را کند ،برایش کافی
است؟ به خدا قسم شیعه ما نیست ،مگر کسی که تقوای خداپیشه کند و فرمانبردار او باشد.
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رسیدن به ثواب است ومنظور از حب خدا به بندگان ،احسان او به ایشان ،مدح واعطای ثواب
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محبت و مودت اهل بیت پیامبر زمینهساز برخورداری انسان از آمرزش و لطف الهی است،
همچنانکه خداوند میفرماید« :قُل ال أَسئلکُم عَلَیْهِ أَجرًا اِلَّا ال َموَدَّةِ فِی القُربَی وَمَنْ یَقتَرِف حَسَنَة
نَزِد لَهُ فیها حَسَنًا اِنَّ اهللَ غَفورٌشَکور( »1سوره شورا ،آیه )23باتوجه به اینکه جمله «اناهلل
غفورشکور» پس از موضوع محبت اهل بیت علیهمالسالم ذکرشده ،مطلب مزبور را میتوان
برداشت کرد (طباطبایی ،0351 ،ج .)89 :05
حب انسان و انسان
پس از حب به خدا و اهل بیت که حبشان همان حب الهی است ،حب انسانها به یکدیگر نیز
مطرح است و در حب به انسانها و همنوعان ،اولویتهایی در روایات شیعه دیده میشود .امام
صادق علیهالسالم میفرمایند« :عَلَیکُم بِحُبِّ المَساکینِ المُسلِمینَ فَاِ َّنهُ مَن حَقَّرَهُم وَتَکَبَّرَ عَلَیهِم
فَقَدْ زَلَّ عَن دینِ اهللِ وَاهلل لَهُ حاقَةٌ ماقِتٌ وَقَد قالَ أبونا رَسول اهلل أمَرَنی رَبّی بِحُبِّ المَساکین
اَلمُسلِمینَ مِنهُم( »2.کلینی ،ج .)43:0394 ،5
شناسنامه حدیث :راوی :اسماعیل بن جابر ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح
در آموزههای شیعه حق مسلم مسلمانان مسکین است که دیگران آن ها را دوست داشته و
به آنها مهرومحبت بورزند .آنچه در باب حب به مسکین باید رعایت شود این است که این
حب باید در راستای رضای خدا باشد نه انگیزهای دیگر.

 .0بگو :من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمیکنم جز دوست داشتن نزدیکانم (اهل بیتم) .وهرکه کار
نیکو انجام دهد ما نیز بر نیکوییش بیفزاییم که خدا بسیارآمرزنده و پذیرنده شکر بندگان است.
 .2مسکینان مسلمان را دوست بدارید که هرکس آنان را حقیر شمارد و برآنان فخر بفروشد از دین خدا لغزیده
است و خدا او را حقیر میکند و دشمنش میدارد .پیامبرخدا فرمود :پروردگارم به من امرکرد تا مسکینان مسلمان
را دوست بدارم.
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با تمام ارزشی که حب در شیعه دارد ،نوعی از محبت وجود دارد که بسیار مذموم و ناپسند
بوده و بیشتر حجم روایات اصول کافی به این نوع از حب اختصاص یافته است .این حب در
ل
تعبیر امام صادق علیهالسالم ،حب دنیاست که منشأ مفاسد و خطاها دانسته شدهِ « :اعْلَمْ اِنَّ کُ َّ
حبُّ الدُّنیا( »1کلینی ،ج .)035 :0394 ،2
فِتنَةٍ بَدَوُها ُ
یا در روایتی دیگر پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله میفرمایند« :حُبُّ الدُّنیا رَأسُ کُلِّ خَطیئة»2
(همان.)305:0394،
حب دنیا بهاندازهای خطرناک است که امام صادق علیهالسالم میفرمایند :دیگر دوستدار
دنیا محبوب الهی نیست« .وَاهللُ ما َاحَبَّ اهللَ مَنْ َاحَبَّ الدُّنیا( »3کلینی ،ج .)034:0394 ،2
شناسنامه حدیث :راوی :حفص بن غیاث ،محدث :کلینی ،حدیث صحیح
شرح روایت :نکته مهمی که باید متذکر شد این است که مذموم یا محبوب بودن حب ،تنها
در سایه جهتگیری آن است که حتم ًا باید جهت الهی داشته باشد .درنتیجه بهطور مطلق
نمیتوان گفت که دنیا منفوراست .زیرا دنیا راه رسیدن به بهشت و جوار الهی است .آنچه
مذموم است آن دنیایی است که انسان را از کسب کماالت و تحصیل آخرت بازدارد و او را به
هالکت اندازد و گرنه وسیله رسیدن به سعادت ،همین دنیاست (بحاراالنوار ،ج .)53:0308 ،41
حضرت علی علیهالسالم میفرمایند« :دنیا چه سرای نیکویی است و چه جایگاه خوبی
است برای کسی که آن را خانه همیشگی خود نداند و چه جایگاه خوبی است برای کسی که
آن را وطن خود قرارندهد» (نهجالبالغه ،خطبه .)325
مفهوم شناسی حب در روایات صحیح بخاری
در صحیح بخاری واژة حب تنها در  22روایت استفاده شده است.
 .1بدان که بذر هرگمراهی و فتنهای را دنیا دوستی افشانده است.
 .2دنیا دوستی سرچشمه هرگناهی است.
 .3به خدا قسم کسی که دنیارا دوست دارد خدارا دوست ندارد (دنیادوستی با خدا دوستی جمع نمیشود).
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حب مذموم
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در صحیح بخاری به مباحث زیربنایی حب توجهی نشده ،هیچ اشارهای به اهمیت حب
اهلبیت نداشته ودر مورد حب مذموم فقط دو روایت مطرح نموده که آن هم مذموم بودن
حب دنیا را در زمان پیری بیان میکند.
در روایات صحیح بخاری نیز مانند روایات کافی ارتباط حب با برخی واژگان و کلمات،
سبب شده که الیههای معنایی مختلفی از کلمه حب ایجاد کند که در ذیل به آنها میپردازیم.
ارتباط حب خدا با مخلوقات دریافت زبانی روایات
بیشترین کاربرد این واژه در صحیح بخاری ،تمایل و جذب دو چیز به یکدیگر و دوستی
کردن است .به عبارتی ،الیههای معنایی محبت در صحیح بخاری پررنگ است که از آن میان،
جریان محبت پروردگار به عبد و عبد به خدا اهمیت ویژهای دارد.
هفت روایت از آن ،از اموری سخن میگوید که محبوب خداوند است و خدا به آنها
حب میورزد .حب خداوند به بندگان از مواردی است که در روایات به آن اشاره شده است.
جبْریلُ ثُمَّ یُنادی فی
ب عَبداً َدعَا ِ
در روایتی از رسول خدا آمده است« :اِنَّ اهللَ تَعالَی اِذا َاحَ َّ
السَّماءِ فَیَقولُ :اِنَّ اهللَ یُحِبُّ فُالناً فَاَحِبّوهَُ ،فیُحِبُّهُ اَهلُ السَّماءِ ،ثُمَّ یوضَعُ لَهُ القَبولُ فی االَرضِ»1
(بخاری ،ج.)3219:0393 ،3
شناسنامه حدیث :راوی :ابوهریره ،محدث :بخاری ،حدیث صحیح
شرح حدیث :این حدیث در تمام کتب معتبر اهل سنت به ویژه در صحیح مسلم و بخاری
بیان شده و متفقالقول این روایت را صحیح میدانند .نقطة تمرکز روایت روی حب خداوند
نسبت به برخی بندگان است که اگر این حب به انسانی تعلق بگیرد آن انسان محبوب اهل
آسمان و زمین میشود .این از نشانههای محبت خداست که این بنده نزد مردم مورد قبول

 .0هرگاه خدا بندهای را دوست بدارد جبرئیل را فرا میخواند و میگوید :من فالنی را دوست دارم تو نیز او را
دوست بدار .پس جبرئیل او را دوست میدارد ،سپس در میان اهل آسمان ندا میدهد و میگوید :خدا فالنی را
دوست دارد شما هم دوستش بدارید پس اهل آسمان نیز او را دوست میدارند وآنگاه محبوب اهل زمین هم
میگردند.
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شخص بیزار میشوند و آنگاه نفرت او در زمین منتشرشده ومنفور اهل زمین میگردد.
درروایتی دیگر ،حب دوسویه انسان و خدا به تصویر کشیده شده ازعایشه نقل شده که
پیامبر اکرم فرمودند« :مَنْ أحَبَّ لِقاءَاهللِ أحَبَّ اهللُ لِقاءَهُ وَمَنْ کَرِهَ لِقاءَاهللِ کَرِهَ اهللُ لِقا َء ُه( »1بخاری،
ج .)854:0393 ،4
پس اگر انسانی دیدار خدا را دوست دارد خدا نیز دیدار او را دوست دارد .نقطه تمرکز
روایت ،روی حب دوسویه است که انسان باید دیدارالهی را دوست بدارد تا محبوب واقع
شود.
در روایتی بسیار زیبا بیان شده که محبوبترین عمل نزد خداوند واجبات الهی است
بخصوص زمانی که بنده با نوافل بهسوی خدا می رود و اعالم دوستی مینماید و خدا نیز او را
دوست می دارد .اما آنچه در این دوستی مهم است و روایت بر آن تمرکز دارد ثمراتی است که
با محبوب شدن انسان در نزد خدا ایجاد میشود .در این روایت پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله
حبَّ
هلل قالَ :مَن عادَی لی وَلیًّا فَقَدآذَنْتُهُ بِالْحَربِ ،وَما تَ َقرَّبَ اِلَیَّ عَبْدی بِشَیءٍ اَ َ
میفرمایند« :اِنَّ ا َ
حبَبْتُهُ کُ ْنتُ سَمْعَهُ
حتَّی ُاحِبَّهُ ،فَاِذا اَ ْ
ضتُ عَلَیهِ ،وَما یَزالُ عَبدی یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالنَّوافِلِ َ
اِلَیَّ مِمّا افْتَرَ ْ
صرُ بِهَِ ،ویَدَهُ الَّتی یَبْطِشُ بِها ،وَ ِرجْ َلهُ الَّتی یَمشی بِها ،وَاِنْ َساَلَنی
الَّذی یَسْمَعُ بِهِ ،وَبَصَرَ ُه الَّذی یُبْ ِ
لَاَعْطیَنَّهُ وَلَئنِ اسْتَعادَنی لَاعیذن ُه( 2بخاری ،ج )2358:0393 ،8
شناسنامه حدیث :راوی :ابوهریره ،محدث :بخاری ،حدیث قدسی

 .1هرکس دوستدار دیدار خدا باشد خدا نیز او را دوست دارد و هرکس مالقات خدا را دوست نداشته باشد،
خدا نیز مالقاتش را دوست ندارد.
 .2خدا میفرماید :هرکس با دوستان من دشمنی کند من با او اعالن جنگ مینمایم و بندهام با چیزی به من
نزدیک نمیشود که نزد من محبوبتر از کارهایی باشد که براو واجب کردم که با انجام نوافل به من تقرب
میجوید تا اینکه محبوب من قرارمیگیرد وچون موردمحبت من قرارگرفت من گوش او میشوم که باآن
میشنود ،چشم او میشوم که باآن میبیند ،دست او میشوم که با آن میگیرد و پای او میشوم که با آن راه
میرود و اگر از من طلب کند حتما به او عطا میکنم واگر پناه بخواهد حتما او را پناه میدهم.
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قرارگرفته و محبوب آنها میشود و چون خدا بندهای را دشمن بدارد اهل آسمان نیز از آن
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بررسی روایت :این حدیث به «قرب نوافل» معروف است که از احادیث قدسی ا ست و در
منابع معتبر شیعه و سنی نقل شده است .در منابع شیعه این حدیث را «ابان بن تغلب» بهعنوان
حدیث قدسی از امام باقر علیهالسالم نقل نموده است.
شرح روایت :این روایت به یکی ازثمرات محبت خداوند اشاره دارد وآن ثمره تکوینی
محبت بر انسان است .برخالف رابطه انسان وغیرخدا ،رابطه حبی بین انسان وخدای سبحان
میتواندمنشأ مقامات عالیه ای شود که در تعابیر روایی از آن به مقامات تکوینی یا خداگونه
شدن تعبیر شده است .درواقع خداوند در مقام فعل ،مجاری ادراکی وتحریکی انسان محبوب
خود میشود.
آیتاهلل جوادی آملی نیز به این موضوع اشاره کرده و میفرمایند« :اگرکسی محبوب خدا
شد ،آثار خدایی در او ظهور میکند ،زیرا خدای سبحان محبوب خود را رها نمیسازد» (آملی،
 ،0350ج .)5 :0
در روایتی دیگر ،پیامبر اکرم صلیاهلل علیه وآله مصداق اتم حب بین خدا و محبوب را به
انسانها معرفی کرده که نقطه تمرکز و جهتگیری روایت در معرفی امیرالمؤمنین است (که
البته روایت به صورت تقطیع شده در این کتاب بیان گردیده است).
این روایت معروف است به حدیث «رأیت» که در روایات اصول کافی به آن اشاره شد.
در روایتی ازپیامبرصلیاهلل علیه وآله ،حب خداوند به وتر تعلق گرفته است« :لِلهِ تِسعَ ٌة
ب الوِترَ( »1.بخاری ،0393 ،ج
ل الجَنَّةَ وَهُ َو وِترٌ،یُحِ ُّ
وَتِسعونَ اِسمًا ،مِئَةً اِلّا واحِدًا،مَنْ أحصاها دَخَ َ
.)5144 :4
شناسنامه حدیث :راوی :ابوهریره ،محدث :بخاری ،حدیث موثق
(حدیثی که به رغم برخورداری از اتصال سند به معصوم از راویان اهل سنت یا شیعه
غیرامامی نقل شده باشد موثق خواهد بود)

 .1خدا  99اسم دارد ،صد منهای یک ،هیچکس آنها را حفظ نمیکند (ازبرنمیکند) مگر اینکه وارد بهشت میشود
و خدا فرد است وعدد فرد را دوست دارد.
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و ایشان هم از پیامبر صلیاهلل علیه وآله واردشده است (به همین دلیل چون سند این حدیث به
معصوم قطعیت دارد ولی اینجا از زبان راوی اهل سنت بیان شده و حدیث موثق به شمار
میرود).
شیخ صدوق میگوید منظور از «احصاء» شمارش کردن آنها نیست ،بلکه به این معناست
که انسان به آنها احاطه پیداکرده و معانی این صفات را درک کند (شیخ صدوق.)098:0394 ،
نقطه تمرکز این روایت روی مسئله یگانگی خدا و توحید است (خدا واحد و یگانه است
و فرد بودن در اعمال و عبادات را دوست دارد).
آیات مرتبط به این روایت :سوره اعراف ،051/سوره اسراء ،001/سوره طه ،5/سوره
حشر.24/
ارتباط حب وایمان در یافت زبانی روایات
در روایاتی هم ایمان و حب همنشین شدهاند .پیامبر در این روایت ،درک شیرینی ایمان را
حبَّ اِلَی ِه مِمّا
ن کُنَّ فی ِه وَجَدَحَالوَة االیما ِن اَنْ یَکونَ اهلل وَرَسولُهُ اَ َ
در سه مسئله میدانند« :ثَالثٌ مَ ْ
سِواهُما وَاَنْ یُحِبُّ المَرءَ ال یُحِبُّهُ اِلّا لِلهِ وَاَنْ یَکرَهَ اَنْ یَعودَ فِی الکُفرِ کَما یَکرَهُ اَنْ یُقْذَفَ فِی
النّارِ( »0.بخاری ،0393 ،ج.)02 :0
شرح و بررسی روایت :تمرکز روایت برچشیدن شیرینی ایمان است ،اما این درک و
چشیدن با حب ارتباط مستقیم دارد ،تنها کسانی ایمان برایشان شیرین است که خدا و رسولش
را بیش ازهرچیز دوست داشته باشند و از سویی حب و دوستی آنها نسبت به دیگران تنها
برای خدا باشد .پیامبر اکرم در این روایت میفرمایند« :اگر در کسی سه خصلت باشد ،حالوت
و شیرینی ایمان را درک میکند .اول اینکه خدا و رسولش را از همه چیز بیشتردوست داشته
باشد »...درذیل این روایت آمده وقتی که خلیفه دوم این فرمایش حضرت را شنید عرض کرد
 .1سه چیز در هرکس باشد شیرینی ایمان را چشیده است :آنکه خدا و پیامبرش را از همه دوستتر بدارد،
دیگرآنکه کسی را برای خدا دوست بدارد و سوم آنکه ازبازگشت به کفر بیزار باشد چنانکه افتادن درآتش را
دوست ندارد.
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بررسی و شرح حدیث :در منابع شیعه نیز این معنا از طریق امامان و به نقل از امیرالمؤمنین
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یا رسول اهلل من شما را به جز خودم ،از هر چیزی بیشتردوست دارم .پیامبر فرمودند :نه بلکه
باید من را از خودت نیز بیشتردوست داشته باشی تا مومن به حساب آیی .با این فرمایش پیامبر
اکرم و اقرارخلیفه دوم ،مشخص میشود که تا آن لحظه ،خلیفه دوم ایمان واقعی نداشته است.
شرح مفردات( :وجد حالوةَ االیمان) :یعنی سینهاش برای ایمان گشایش مییابد و از انجام
طاعت و تحمل مشقات در راه دین لذت میبرد.
(الیحبه االهلل) :یعنی محبتش به خاطر غرض دنیوی نیست ،بلکه به خاطر خدا دوست
میدارد.
آیه مرتبط به این روایت« :اِنَّما وَلیُّکُمُ اهللُ وَرَسولُهُ وَالَّذینَ آمَنوا الّذینَ یُقیمونَ الصَّالةَ وَیُؤتونَ
الزَّکاةَ وَهُم راکِعونَ( »1...مائده.)88،85/
شناسنامه حدیث :راوی :انس بن مالک ،محدث :بخاری ،حدیث صحیح
در روایتی دیگر از پیامبراکرم ،انسان مومن کسی معرفی شده که آنچه برای خود میپسندد
برای برادر دینیاش هم دوست داشته باشد« :ال یُؤمِنُ اَحَدُکُمْ حَتَّی ُیحِبُّ لِاَخیهِ مایُحِبُّ لِنَفْسِ ِه»2
(بخاری ،0393 ،ج .)04 :0
در دومورد ،حب انصارنقطه تمرکز و جهتگیری روایت است از پیامبراکرم نقل شده که
ایشان نشانه ایمان را حب به انصاردانسته است« :آیَةُ االیمانِ حُبُّ االنصارِ وَآیَةُ النِّفاقِ بُغْضُ
االَنْصارِ( »3.بخاری ،0393 ،ج.)02 :0
دوست داشتن دوستان خدا بخشی از ایمان است و نشانهای از تشویق برای دوست داشتن
سرپرستان رحمان ،به رسمیت شناختن فضل آنها و هشدار ازنفرت ودشمنی آنهاست.
حب شخصی رسول خدا دربافت زبانی روایات

 .1سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند ،همانا که نماز را برپا میدارند و در
حال رکوع زکات میدهند.
 .2ایمان هیچ یک از شما کامل نمیشود تا هنگامی که آنچه را برای خود می پسندد برای برادر مسلمانش نیز
بپسندد.
 .3نشانه ایمان ،محبت به انصار است و نشانه نفاق بیزاری از انصار است.
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دارند بنده شاکر خداوند باشند .پیامبر به اندازهای به نماز و عبادت میایستادند که پاهایشان
ورم میکرد .زمانی که عایشه اعتراض میکند و میگوید چرا اینگونه خود را آزار میدهید،
حبُّ اَنْ اَکونَ عَبْدًا شَکورًا؟( »1بخاری ،0393 ،ج.)0531 :4
ایشان میفرمایند« :اَفَال اُ ِ
شناسنامه حدیث :راوی :عایشه ،مغیرة بن شعبه ،محدث :بخاری ،حدیث صحیح
(متفقالقول در کتب معتبر اهل سنت)
دربارة حب پیامبر به اشخاص ،حدیث عجیبی را بخاری مطرح کرده است .ایشان میگوید
که بیشترین حب را پیامبر به عایشه داشتهاند که این موضوع در دو روایت مطرح شده است.
در روایتی پیامبر ،حتی به حضرت زهرا میفرمایند :دخترم آیا کسی که من دوست دارم،
دوست نداری؟ (که مراد ایشان ،عایشه است) «وَکانَ المُسلِمونَ قَدْ َعلِموا حُبَّ رَسولِ اهلل عائشَةَ.
حبُّ؟( »2بخاری ،0393 ،ج .)085 :3
یا بُنَیَّتی اَال تُحِبّینَ ما اُ ِ
ظاهر روایت بیانگر بغض محدث به اهلبیت پیغمبروباال بردن مقام عایشه است.
شناسنامه حدیث :راوی :مغیرة بن شعبه ،محدث :بخاری ،حدیث ضعیف (به اصطالح اهل
سنت حدیثی است که صحیح وحسن نباشد).
این حدیث داللت بر این مسئله دارد که پیامبر بین همسرانشان رعایت عدالت نمیکردند و
عایشه را به جهت محبتی که به او داشتند بر آنان مقدم میداشتند .که این امر خالف دستور
الهی و سیره پیامبراست به همین دلیل جزء احادیث ضعیف به شمار میآید.
حب مذموم در بافت زبانی روایات
دردو روایت هم حب دنیا مطرح شده است که فقط مذمت آن در زمان پیری است که حب آن
به سراغ انسان میآید .روایتشده از ابوهریره که رسول اکرم میفرمایند« :ال یَزالُ قَلبُ
الکَبیرِشابًّا فِی ا ْثنَیْنِ :فی حُبِّ الدُّنیا وَطولِ االَمَلِ» (بخاری ،0393 ،ج .)59 :5
 .1آیا من دوست ندارم بنده ای سپاس گزار باشم؟
 .2و مسلمانان محبت رسول خدا به عایشه را شناخته بودند .دخترم آیا آنچه رامن دوست دارم دوست نداری؟
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در روایات اهل سنت ،حب دیگری مطرحشده که آن ،حب شخصی پیامبر است .ایشان دوست
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ترجمه :پیغمبر میفرمایند :پیوسته قلب بزرگسال در دو مورد جوان باقی میماند :دوست
داشتن دنیا و آرزوی طوالنی.
شناسنامه حدیث :راوی :ابوهریره ،محدث :بخاری ،حدیث صحیح
بحث و نتیجهگیری
احادیث کتاب کافی با بیش از  05هزارحدیث ،ضمن اینکه از احادیث صحیح بخاری بیشتر
است ،ازلحاظ اعتبار متن و سند هم جایگاه برتری را به خود اختصاص داده است و از
متقنترین کتاب حدیثی تاریخ شیعه به شمار میآید.
«محبت» ازموضوعات ومباحث مهم است که در قرآن کریم و روایات به آن پرداخته شده
است واکاوی روایات نشان می دهد حب درشیعه از جایگاه واالیی برخوردار است که این
مسئله تنها ازتعداد روایات هم قابل فهم است .حدود  005روایت در اصول کافی وجود دارد
که واژه حب در آن استفاده شده ،درحالیکه تنها  22روایت در صحیح بخاری از این واژه
استفاده شده است .آنچه درآموزهها و معارف شیعه اهمیت دارد جهت حب است که حب اهل
بیت و حب به هم نوعان باید جهتگیری الهی داشته باشد و بدون آن نمیتوان امید به
رستگاری داشت .در آموزههای شیعه ،حب موضوعی کالمی ،دینی واخالقی است که با اصول
دین در ارتباط است درحالی که در صحیح بخاری به مبانی حب وارتباط آن با اساس دین
کمتر اشاره شده است وفقط بین ایمان و حب رابطه برقرارشده و محبت را همان ایمان دانسته
ال
اند .در اصول کافی حب اهلل در برابر حب دنیا قرارمی گیرد که حرکت این دو حب کام ً
عکس یکدیگر است ،یکی در جهت اهلل و دیگری در نقطه مقابل اهلل حرکت میکند که نتیجه
یکی اطاعت اهلل ودیگری اطاعت طاغوت خواهد بود .در طول حب الهی ،حب اهل بیت
بهعنوان انسانهای کامل قراردارند که از نگاه متن روایی شیعه بدون حب اهل بیت نمیتوان به
قرب الهی رسید؛ اما درروایات صحیح بخاری مباحث زیربنایی واصولی محبت بیان نشده به
گونهای که تنها ارتباط حب با ایمان وبِرّ را میتوان در روایات انگشتشماری دید و فقط دو
روایت در حب دنیا وذم آن بیان شده است .فقط یک روایت در صحیح بخاری وجود دارد که
مصداق اتم حب بین عبد و معبود را امیرالمؤمنین میداند؛ اما همانطور که گفته شد این
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گزارش نموده و آن حدیث رأیت است؛ اما روایتی نیز در صحیح بخاری وجود دارد که جای
آن در اصول کافی بسیارخالیست وآن روایتی است که به اثرتکوینی حب بین خدا و بنده اشاره
دارد و نشان میدهد خداوند متعال در مقام فعل ،مجاری ادارکی و تحریکی انسان محبوب
خود میشود.
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روایت هم بهصورت ناقص و تقطیع شده بیان گردیده ،ولی مرحوم کلینی ،دقیق و کامل آن را
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