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  مقدمه  ي
، بازتاباننده زبان و وردهاي ادبی و الهیاتیآدست :سخنی متعارف خواهد بود اگر بگوییماین 

زمان هستند و از این جهت، پیدایش انواع متون ادبی یا اعتقادي با مضامین مشخّص و 
به تعبیر دیگر با  ؛هاي آن است هاي بیان متمایز، زاییده زمان با همه شرایط و ویژگی شیوه

ل ـبه همین دلی .هاي فرازمانی، گویاي خصوصیات عصر خود نیز هستند حفظ تمام جنبه
ک فرهنگ تا فرهنگ ـر و از یـا دوره دیگـک دوره تـی از یـوردهاي اینچنینآت که دستـاس

ر ـه در بستـی کـال آن متونـمث يارکنند؛ ب دن دیگر تفاوت میـدیگر و از یک تمدن تا تم
اند، واجد شرایط خاصی هستند که با متون  اندیشه و اجتماع عبري ـ یهودي پدید آمده

کدام برتاباننده  و هر استنا یا سریانی ـ عیسوي یا عربی ـ اسالمی متمایز پارسی ـ مزدیس
شناختی محیط و عصر »زبان ـ معنا«بخشی از گستره فرهنگی و تعامالت چندسویه 

هاي خاصی از  گیري خود می باشند؛ به همین دلیل نیز هنگامی که به بررسی جنبه شکل
یم آن را مجرّد و جدا از شرایط و ساختارهاي محیطی توان نظر می افکنیم، نمی» زبان ـ معنا«

  و اجتماعی نقد و تحلیل کنیم.   
راحتی  که به -هایی در عالَم اسالم نیز این امر مصداق عینی و کامل دارد و دگرگونی

قابل شناسایی هستند ـ در قرآن کریم، ادبیات و هنر نواحی مختلف اسالمی تجلّی دارند؛ 
اش داشته است،  عصر جاهلی از جهان پیرامون و ساختارهاي اجتماعیتصوراتی که انسان 

قطعاً با مسلمانی معتقد در صدر اسالم و ادوار بعد، متفاوت است و باید در بستر و 
  موقعیت خاص خودش تحلیل شود.

ترین منابع  به عنوان مهم -جاهلی عصرخیالی که در زبان شعراي  روـا و صـاژهـایم
اي فراوانی با ـه اوتـود دارد، تفـی ـ وجـر جاهلـدگی و مناسبات عصـنشناخت ما از ز
معناشناختی مسلمانان صدر اسالم دارد و هر یک از عصرهاي بعدي نیز  -ساختارهاي زبان

تحوالت شگرف اعتقادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و... قبل و بعد  همین طور.
جا گذاشت و زبان و  هاي آن اعصار بر ذهنیت انسانشک تأثیرات فراوانی بر  از اسالم بی

  ها داد. گفتار ایشان را رنگ خاص و متمایز نسبت به سایر دوره
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دارد که با دقت نظر بیشتري، تحوالت 	ناگزیر پژوهشگران را بر آن می چنین شرایطی
هاي مختلف را بررسی کنند و چه بسا زاویه دید خود را نسبت به  معناشناختی دوره

ها را براي  تر از شرایط و موقعیت اي وسیع مجموعه ،هاي فردي گسترش داده	حدودیتم
التتحلیل و بررسی کنند تا در نتیجه بتوانند نظريشناسی معنا و شناسی زبان درك تحو 

  تر ابراز نمایند.تر به واقع و پذیرفتنیتر، نزدیکجامع
تواند به یکی از  می )Meaning(معنا در مباحث معناشناسی غالباً اعتقاد بر آن است که 

) اطالق Function» (کارکرد«) یا Value» (ارزش«)، Purpose» (هدف«سه مفهوم 
 ؛تر است	تر و شامل	آید که تلقّی اول از معنا، شایع می	تر چنان بر	شود؛ اما با توجهی دقیق

ارزش نیز  روشن و معین باشد، کارکرد و» هدف از چیزي«یا » هدف چیزي«چراکه وقتی 
  .)24ص ،1389(دیانی،  شود به تبع آن متصور می

ویژگی هاي زبانی و فرازبانی منحصر به فرد گفتمان قرآنی، اساس ساختارهاي قرآنی را 
هاي قرآنی از رهگذر تأثیرات نحوي، معنایی  رساختهاي سازگانی ب جنبه .دهند تشکیل می

. وقتی که ما قصد داریم، )232ص ،1390وف، ؤ(عبدالرَّ دهند و عروضی، خود را نشان می
ها را در قرآن کریم بررسی کنیم، ناگزیر باید از یک سو به بافتار  تغییرات معناشناختی واژه

ویژه آن واژه در فرهنگ غالب زبان ـ زمان (در این مقاله، فرهنگ عربیِ جاهلی ـ صدر 
ر ساختار قرآن کریم، گرفته د	هاي صورت اسالم) توجه کنیم و از سوي دیگر به نوآوري

هایی هستند که در پس ویژگی  آن دسته از واژه دقت نماییم؛ منظور از تغییرات معناشناختی،
روند؛  هاي خاص فکري ـ اعتقادي نیز به کار می لغوي، براي بیان تعابیر خاص از چارچوب

   .. .و.» شرك«، »جهاد«، »کفر«، »ایمان«، »صالة«، »دین«، »حب«هایی همچون  واژه
» تعریف« همقولفراتر از » معنا«شود که درك ما از 	این توجه و دقت دو سویه سبب می

نیز معطوف گردد؛ به سخن » کارکرد«و » ارزش«، »هدف«هاي 	حقیقت به عرصه باشد و در
اي منطقاً 	رود به شیوه	متن رخدادي تعاملی است و انتظار میدیگر غالباً اتّفاق نظر داریم که 

 ،1390، همان( تر معنایی ارائه شود	شناختی و از همه مهم شناختی، سبک	نی زبانیع ،منسجم
(توالی ساختاري ـ معنایی) » زنجیرمندي«توان موضوع  در این حالت است که می .)261ص
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شناختی است که به برساخت متون،  را درباره متن تعریف کرد؛ زنجیرمندي، سازوکاري زبان  ي
. با دقت در )255ص ،(همان پردازد معنایی میان متون میمتنیت آنها و شبکه روابط 

  شود:  تحوالت معنایی واژگان، از جمله واژگان قرآنی، چهار ویژگی مهم دیده می
صرفاً بازتاب عینی جهان خارج نیست، » معنا«یعنی  بودن معنا: اندازي	چشم .1

ی از دهی به جهان است؛ به بیان دیگر معنا تعبیر خاص اي از شکل بلکه شیوه
انداز خاصی به جهان یا حاصل پردازشی  رو معنا چشم جهان است؛ ازاین
	).52، ص1390نیا،  هاي بیرونی است (قائمی خاص از موقعیت

بر این ویژگی مهم داللت دارد که معنا  پذیربودن معنا: پویا و انعطاف .2
و  کنند	هاي گوناگون به جهان پیدا می دهی	تغییرپذیر است؛ زیرا معانی از شکل

هاي جدید در محیط پیرامون، سبب انطباق و  ها تغییرات و برداشتتجربه
	).53گردند (همان، ص تغییر معنا به نسبت زمان و شرایط می

ساخته » زبان«که با » معنایی«یعنی  بودن معنا:	دایرةالمعارفی و غیرمستقل .3
 شود، مستقلّ از سایر معارف پیرامونی نیست و حالتی مستقل و جدا از	می

)؛ به همین دلیل نیز معتقدیم آنچه 11، ص1348ذهنیت بشر ندارد (اختیار، 
کرد، بنا به دریافت خاص او  درك می» حب«انسان عرب عصر جاهلی از واژه 

اش بود و قطعاً ژرفابخشیدن اسالم و قرآن به این معارف،  از معارف پیرامونی
	ه است.تأثیرگذار بود» حب«در تحول و تعمیق معناشناختی 

شود. به  یعنی معنا در ضمن کاربرد تعیین می بودن معنا: تجربی و کاربردي .4
همین دلیل نیز براي درك معناي واژه باید کاربرد واژه در بستر خاص زبانی ـ 

رو یک معناي مشخص 	این		)؛ از23، ص1385زمانی بررسی شود (خَلَف مراد، 
می کاربردها باشد و همه آنها را تحت دهنده تما تواند الزاماً نشان	و ثابت نمی

	پوشش قرار دهد. 
به عنوان امري بسیط بررسی نشود؛ یعنی پذیرفته » معنا«شود 	هاي فوق سبب می ویژگی

فقط  2را دارد و در زمان » ب«فقط معناي  1در زمان » الف«نیست که مثالً گفته شود واژه 
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، قابل تأکید نیز باشد؛ اما عمالً را. این منحصرسازي شاید با برخی شواهد» ج«معناي 
نخواهد بود. این مسئله سبب شده  2و  1در دو زمان » الف«هاي واژه  برتاباننده تمام ویژگی

 بروگمان) و G. Lakoff( جورج لیکافشناسان همچون  است برخی از زبان
)Bergmann (معناي مرکزي«سخن بگویند که از یک » شبکه شعاعی معنا«) از «Core 

meaning) و شبکهاي از معناهاي مختلف و نوظهور به مثابه شعاع	یافته، یعنی  هاي توسعه
	Radial» (شبکه شعاعی« network؛ 75، ص1390نیا،  ) تشکیل شده است (قائمی(

را در نظر گرفت و » داشتن دوست«توان معناي مرکزي  می» حب«که در مورد واژه  چنان
، »داشتن عالقه«، »داشتن امید«، »بستن دل«، »ورزیدن عشق«شبکه شعاعی مختلفی نظیر 

  در اطراف آن ترسیم کرد.» جویی لذّت«و » مهرورزیدن«
  شبکه شعاعی معنا

  
  شبکه شعاعی                          

  معناي مرکزي
  

  
	

بشبکه شعاعی معناي ح  
             (بشبکه شُعاعی ح)  

  عالقه/ عشق/ دلبستگی/ امید/         
  ..یی/ تمتّع و.میل/ مهرورزي/ لذّت جو      

  

   (بمعناي مرکزي ح) دوستی/ دوست داشتن  
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است. » تغییر معنا«عالوه بر موارد فوق نکته دیگري که باید مدنظر قرار داد، موضوع   ي
است. این پذیري معن هاي معنا، پویایی و انعطاف که ذکر شد، یکی از ویژگی طور همان

. تغییر معنا 1در سطح واژه رخ دهد: » تغییر معنا«شود دو نوع  پویایی سبب می
هاي مختلف  . تغییر معناي واژه در ترکیب2اي از زمان؛  تدریجی و در طول دوره طور به

و نوع دوم » تغییر معناي در زمانی«زبانی در یک دوره یا زمان خاص. نوع اول تغییر معنا را 
  ).310، ص1390نیا، 	نامند (قائمی می» عناي همزمانیتغییر م«را 

در لغت به معناي دوستی، محبت و عشق (معین،  -به ضم حاء و باء مشدد -حب
به ضم میم و کسر حاء و تشدید  -»محب«) آمده است. اسم فاعل آن 1337، ص1، ج1371

تحول و ). 238، ص8، ج1381دارنده و عاشق آمده است (گوهرین،  در معناي دوست -باء
تغییر معناي «توان  تغییر معنایی واژه حب را در فاصله زمانی بین جاهلیت و صدر اسالم می

پذیري  انعطاف«دانست؛ چـراکه واژه حـب و مشتقّات آن با توجه به اصـل » در زمانی
نا ) در فاصله زمانی مذکور، از سطح مادي و بسیط معflexibility	Semantic» (معنایی

ترین شکل  اي که در ادب جاهلی در عالی به سطوح معنوي و ژرف تحول یافته است؛ واژه
بیان، برتاباننده احساسات فردي یک شاعر، عاشق، دالور و... بود، در اثر تحوالت عمیق 

تر و واالتري که حتی  اجتماعی، اعتقادي و فرهنگی صدر اسالم توانست به سطوح عالی
عاطفی میان خالق و مخلوق نیز بود، صعود نماید. از این منظر براي کننده ارتباط  منعکس

درك این تحول عمیق، آگاهی از کم و کیف محیط اجتماعی و فرهنگی جامعه جاهلی و 
  صدر اسالم کامالً ضروري است.

کریم نسبت به گفتمان عصر جاهلی، دچار تحول  قرآن درواژه حب  ییداللت معنا
(=  از نزول یشواژه مزبور در فرهنگ پ ییداللت معناه است؛ معناشناختی واضحی شد

ها یا قبیله و ملزومات  ها و محبوبه نسبت به دلداده» عشق و دلدادگی«در  عصر جاهلی)
، نخست آنکه معناي عشق و بیانِ اما در متن قرآن شد؛ یخالصه مزندگی صحرانشینی 

متناسب نبود؛ به همین دلیل، چنان  (ص)ارتباطات بین زن و مرد، با هدف رسالت پیامبر
طی  ،حب یی واژهحوزه معنا معنایی نیز از آن در قرآن کریم استفاده نشده است؛ دوم اینکه
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را  و...» بودنیازمندن« ،»ایثارکردن«، »دادن یحترج« همچون ی دیگريو معان یافتبسط زمان 
  نیز تحت پوشش قرار داد.

شناسی را نیز دربر  معرفت -عمده اعتقادياز آنجا که موضوع حب، یکی از وجوه 
از نخستین قرون اسالمی، » حب در اسالم«و » حب در قرآن کریم«گیرد، بحث درباره  می

باره تدوین  این که آثاري مستقل در مدنظر محدثان، مفسران و اهل تحقیق بوده است؛ چنان
به آن پرداخته شده است؛ از  شده است یا اینکه در ضمن آثار تفسیري، اخالقی و اعتقادي

 اي(متوف يخواجه عبداهللا انصاراثر  نامه محبتتوان به آثار ذیل اشاره کرد:  آن جمله می
روزبهان  یفتأل ینالعاشق عبهر، ق)520 اي(متوفّ یطوس یاحمد غزّالاثر  سوانح، ق)481

، ق)751 ايفّ(متو یهجوز یمق ابن یفتأل ینالمحب روضه، ق)606 اي(متوفّ یرازيش یبقل
 یمالقرآن الکر یف الحب، ق)1288 اي(متوفّ يخان نور یرضا قل یرزاماثر  ینالمحب ریاض

، جاراهللا یوسفمها نوشته  یمالقرآن الکر یو البغض ف الحب، یسیعمر شاکر الکباثر 
 یلمحمداسماعنوشته  در قرآن محبت، يشهر يمحمد رنوشته  ۀالکتاب و السن یف المحبۀ
 الحب، يالقندور یمبن ابراه یمانسل یخالشنوشته  یالقُرب يوذَل ةالمود ینابیع، زاده یصالح

الدکتور نوشته  القرآن یف الحب، یبن محمد بن طالل الهاشم يغازاثر  یمالقرآن الکر یف
 یتمؤسسۀ آل الب نوشته مجموعۀ العلماء یمالقرآن الکر یف الحب، یفمحمود بن الشر

  .  ...و »باألردن
با تمام این آثار و تحقیقات درخشان، باید توجه داشت که حب در قرآن کریم واجد 
شرایط خاصی است که نسبت به ادوار قبل از ظهور اسالم (= عصر جاهلی) تحول 

دهد. بر این پایه مقاله حاضر با درك این ضرورت و از  معناشناختی مشخّصی را نشان می
اختی حب در دو دوره جاهلیت و صدر اسالم پرداخته شده آنجا که کمتر به تحول معناشن

است، نگـارنده احسـاس نیـاز به طرح موضوع و واکاوي جوانب مختلف آن را حس نمود 
  تألیف شده است. -اختصار البته بنا به -و مقاله حاضر در پاسخ به این نیاز

  هاي بارز جامعه و فرهنگ جاهلی . ویژگی1
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ها  ها و قبیله پیش از اسالم بر روابط ابتدایی خویشاوندي، طایفهسازمان سیاسی عربستان   ي
شد. پیش از عصر اسالم،  استوار بود؛ هر قبیله به نام یک نیاي مشترك فرضی خوانده می

عربستان به صورت یک واحد سیاسی جز در تعبیرات مبهم یونانیان در جاي دیگر نیامده 
» ساراسن«نامیدند و کلمه  می» اراکنويس«است. یونانیان همه مردم شبه جزیره را 

)Saracens ون«از کلمه » ساراکنُوي«) از آن مایه گرفته است و ظاهراً خود کلمهشَرقی «
  ).200، ص4، ج1371عربی گرفته شده است (دورانت، 

اي توأم با زد و خورد بود و به همین جهت  طورکلی زندگی اعراب جاهلی، زندگی به
باك،  اي هماهنگ ساخته بود؛ جنگجویی بی چنین زندگانیعرب جاهلی خود را با 

کردن و  کمین بود؛ یعنی» فاتک«تیراندازي ماهر و سواري چاالك بود، هرچند عموماً 
اختصار).  به 10ـ8، ص1385داد (فیاض،  کُشتن را بر مواجهه رو در رو ترجیح می ناگهان

ن او گوي سبقت را از زنان دیگر عربِ جاهلی عمیقاً باور داشت که در عرصه زیبایی، زنا
گون بدوي، از نوعی زیبایی طبیعی برخوردار بودند که شعراي بسیاري اند؛ زنان گندم ربوده

پایید و شرایط سخت زندگی  ساخت؛ اما این زیبایی چندان نمی را به وصف آنها متمایل می
گردید. در  رحال میبست یا شکسته و رنجو می زودي رخت بر آورد و به بیابانی را تاب نمی

وظیفه زن چیزي جز زادن و پروردن  -حتی در ادوار اُموي به بعد -اجتماع اعراب جاهلی
خواست  مردان جنگجو نبود؛ غالباً او یکی از زنان متعدد مرد جاهلی بود و مرد هر وقت می

ش خیال بخ هاي او همچنان الهام توانست او را از سر خود باز کند؛ با این وجود زیبایی می
هاي متعدد و  شاعران و یکی از موضوعات مهم شعر ایشان بود. مناسبات ازدواج به صورت

گاه نامتعارفی وجود داشت؛ از جمله استبضاع، مخادنه، بدل، شغار و رهط که اندکی بعد با 
  )1(شدت مقابله شد. با برخی از انواع آن به (ص)بعثت پیامبر

خوردند و درباره  فراد در لذت و عشرت غوطه میدر عهد پیش از اسالم بسیاري از ا
پرداختند. عشق و حب، غالباً با هرزگی،  هاي مغایر با عفّت و پاکدامنی می زنان به تغزّل

عیاشی، خیانت و تصرّف جنسی زنان مترادف بود و چه بسا برخی از اَبطال و شُعرا، زنـا 
زاده،  دانستند (ترجانی برتري می با زنـانِ شوهـردار را یکـی از مفـاخـر خود و سبب
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غارتگري و شجاعت اعراب جاهلی و بی باکی و مهارت آنان در ). 37ـ  28، ص1382
خوبی واضح است؛ اما سخنی از ملّیت و  گونه اشعار به سوارکاري و دستبرد به قبایل از این

روي دیده هاي بزرگ نژادي در این اشعار به هیچ  وصول به آمال و اغراض ملّی و آرمان
شود و اساساً زندگی جاهلی با مفاهیم واالي اجتماعی و مراد و غرض عام همراهی  نمی

راحتی در آن صورت  ها به ها و پلیدي نداشت؛ به همین دلیل نیز بسیاري از تبهکاري
). نظیر همین نوع تلقی و 18-17، ص1384گرفت و چه بسا امري مقبول نیز بود (صفا،  می

قرار داشت، » حب«را نیز در آنچه براي اعراب جاهلی در مفهوم برداشت از زندگی 
عشق و حب، همراه با هرزگی و عیاشی و  کنیم؛ چراکه بیشتر اعراب جاهلی به مالحظه می

که قبالً نیز ذکر شد، برخی از اَبطال و شُعرا، زنا با زنان  طور خیانت و... توجه داشتند. همان
  دانستند. د و سبب برتري میشوهردار را یکی از مفاخر خو

  در ادبیات و فرهنگ جاهلی» حب«. معناي 2
و مشتقّات آن » حب«در ادبیات و فرهنگ عرب، پیش از نزول قرآن (= عصر جاهلی) واژه 

اي که جنبه  رفت؛ البته دوستی و عالقه به کار می» مهرورزیدن«و » داشتن دوست«به معناي 
ها یا در نهایت، قبیله و وابستگان  ه و دوستی محبوبهمادي و جنسی داشت و شامل عالق

وضوح  هاي شعراي جاهلی به هاي برجامانده از سروده شد؛ نمونه خونی عرب جاهلی می
  آمده است:   عمرو بن قعاس المراديکه در بیتی از  کند؛ چنان این معنا را مشخّص می

لبـاء بیــتبِالع أَ      أال یا بیت بو لوال حکهل 2( ما أتَیت(  
  )85، ص1991میمون،  (ابن

  آمده است: السموألیا در بیتی از 
  )3( کرَهه آجالُهـُـم فَتَطُــولُو تَ    ب حب الموت آجالَنا لَنایقرِّ

  )91، ص1402(السموأل،  
 -بهبه مفهومِ مهر و عالقه به محبو -ورزیدن نیز معناي عشق سلمی زهیر بن أبیدر بیتی از 

  براي واژه حب به کار رفته است:
حو صبح عدعنها ب وت لِداخ    بتُشرِ و الحبه فؤادداء 4( ك(  
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  )21، ص1988سلمی،  أبی (ابن  ي
 در جامعه جاهلی، زبان به عنوان برایندي از محیط اجتماعی ـ فرهنگی، کارکرد خاص

که واژه حب و  طوري افته بود؛ بههاي زندگی عرب جاهلی ی اي، متناظر با شیوه و ویژه
ها  ورزي و دوستی محبوبه مشتقّات آن به حدي در شعر سخنوران آن عصر، در معناي عشق

کرد؛ براي  ها، دلدادگان را به ذهن متبادر می به کار رفته بود که واژه حب، عشق به محبوبه
هاست و کامالً جنبه  نمونه در ابیات زیر واضح است که منظور شاعران، عشق به محبوبه

  شود: چنین معنایی مستفاد می طرفه بن العبدکه در شعري از  مادي و ملموس دارد؛ چنان
  )5( بشَاشَۀُ حب باشَرَ القَلب داخلُه    و أنَّی اهتَدت سلْمی وسائلَ بینَنا

  )127، ص2000(طرفه،  
  شود: نیز همین معنا دیده می عنتره بن شداددر بیتی از 

  )6( و بأسی شَدید و الحسام مهنَّد    خَلیلَی أمسی حب عبـلَۀَ قاتـِلی
  )28، ص1983(عنتره بن شداد،  

  سراید: همو در بیتی دیگر می
بو لوال ح ی فؤاديعبلۀَ ف         لَه یتعما ر قیم7( م جِماالم(  

  )82(همان، ص
گرفت، هرگز شتران  در دل من جاي نمی عبلهر عشق اگ«گوید:  می عنترهدر این بیت 

هاي زندگی عرب جاهلی  متناظر با شیوه عبلهبه خاطر عشق به ». بردم [آنها را] به چرا نمی
که واژه حب در شعر و شاعري چون همو در آن عصر در معناي  طوري به کار رفته است؛ به

  ها به کار رفته است.  ورزي و دوستی محبوبه عشق
  برد: به کار می سمراءدر بیتی دیگر نیز تعبیر عشق را براي  وي

  )8( فَبح النَ منها بِالَّذي أَنْت بائح سمراء حقبۀ ً             خفی حبنت تُقد کُ و
  )23(همان، ص

اکنون آن را «تا کی » داشتن آن در در دل نهان«و » عشق سمراء«در این بیت نیز که به  
همه این مضامین نشان از ». چراکه زمان آن رسیده است تا آن را آشکار نمایی آشکار کن،
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هاي زندگی اجتماعی عرب جاهلی عجین  هاست که با شیوه ورزي و دوستی محبوبه عشق
ورزي و دوستی محبوبه  حب از نظر شاعر، عشق شده است. در حقیقت اینجا نیز واژه

  باشد. می
  سراید:  در همین معنا می» حطیئه«مخضرَم و راوي یکی از شُعراي  هدبه بن خشرم

ن کان قَبلهاکَلم ببها ال ح و کُلُّ    فت حمب ــفحالۀَ آل9( ال م(  
  )125، ص1986(الجبوري، 

کند که  روشنی اثبات می به ضحاك المحاربیۀ أمدر کنار این سرایندگان مرد، اشعار 
ه زبانی عصر جاهلی، با عشق به دلدادگان مرتبط بوده بیشترین کاربرد واژه حب در حوز

داشت، همواره در  الضباباست. این شاعر زن، با عشق مفرطی که به همسر خویش 
تا بدانجا در این وادي گام نهاد که او را در جاهلیت به  ضحاك اُمکرد.  تغزّالتش از او یاد می

امانده از او، حب، در معناي عشق به شناختند؛ در شعرهاي برج سرا می عنوان شاعر غزل
  شود: دلداده تصویر و تعریف می

بعن ح ۀًالضّ تَعزّیتقبمایا  و کلُّ    بابی حلٍ  عاهتَثُ  جس10( وب(  
  سراید: در جاي دیگري نیز درباره عشق همسر خود می

ألْسحالم ینَ تي  بـــلوا  الّذی تَ    تَحمف بهذا الح باریحفهرِ سالالد  
ب بالح بذهلهم ما ی فقلتأَ    ما عدویـــنَ  مـا  تَبدرِ  بالص حِ وـوانالج  

فقالوا شفـاء  بالح  حب  زیلـُـهلَی         یطویلٌ ع ن آخرٍ أو نأيـجرِالم11( ه(  
  در بیتی دیگر نیز همو نظیر همین معنا را سروده است:

  )12( ی قَلَّدونی التَّمائماتَشف الحب منَ    مون  تَمیمۀًأهلی  یعلَ و أنَّ لَفَ
ها و فرهنگ جاهلی، غالب معناي  گردد در سروده هایی که ذکر شد، مشخّص می با نمونه

تعریف  -ها ها و دلداده ویژه نسبت به محبوبه به -حب، در حوزه عشق و دلدادگی و دوستی
تري همچون محبت به  یان ابیاتی نیز هستند که بر مفاهیم عمیقشود. هرچند در آن م می

ها نیز در نهایت، حب را به عنوان  همنوعان و... نیز حمل می شوند، اما همان سروده
  کنند.  موضوعی مادي و حسی تصویر می
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ش هایی از تغییر نگر ویژه در میان حنَفاء و شعراي مخضرم، نشانه مقارن ظهور پیامبر، به  ي
شود. این نگرش بدان  فرهنگی از جمله موضوع حب، دیده می -و معنا در مفاهیم اعتقادي
ود، «یا مترادفات آن مانند » حب یا مشتقّات آن همچون حبیب و...«صورت است که مفهومِ 

تر و  از معناي ماديِ صرف، کناره گرفته، به معانی عمیق» وِداد، ولی، ایثار، خلیل و خُلَّۀ و...
مشروع یا  -دهند. حب جاهلی که غالباً در معناي عشق ورزي تر ارجاع می معنوي

ها و کاربردهاي صدر اسالم  یافت، در سروده نسبت به زنان و دوشیزگان نُمود می -نامشروع
که مبناي ایمانی و اعتقادي داشت، اطالق گردید؛ » دوستی، محبت، ایثار، همراهی و...«به 

هایی از این  توان نمونه ـ می (ص)ـ عموي پیامبر (ع)ابوطالببیاتی از حضرت که در ا چنان
اي در مدح پیامبر و انذار قومش از عاقبت  تحول معناشناختی را شاهد بود. ایشان در قصیده

  سراید: اهللا می دشمنی با رسول
  الکُتب؟نَبِیاً کَموسی خُطَّ فی أول     ألَم تَعلَموا أنَّا وجدنا  محمداً

وأنَّ  عۀً      لیهبحباد  می  العوال خَ      فباهللاُ بِالح  هن خَصم13( یرَ م(  
  )27، ص1414(ابوطالب، 

در زمانی که ایشان بر جان  (ع)علیاي دیگر نیز خطاب به فرزند خویش، امام  در قصیده
  سراید: از شرّ مشرکان در هراس بودند، می (ص)پیامبر

ی  صبِرَنَّابرُ أحجفَالص نَیوب    یا بلَشَع  صیرُهم  یکُلّ   ح  
  )14( لفَداء الحبیبِ وابنِ الحبیب          د بلَی الصبرُ والبالء شَدیدقَ

  )24(همان، ص
شود؛ آنجا که  نیز دیده می حسان بن ثابتنظیر همین تحول معناشناختی در شعر 

  سراید: می
هسمی رتفَأمسأمسقاً وبیب    ا خَلها الحاکنس عدباباً ب15( ی(  

  )24، ص1994ثابت،  بن (حسان
گوید گروهی حب را یکی از انواع امیال انسانی  می الهاشمی طالل ابنکه  طوري همان

دانند که مراتب مختلفی دارد و در مراتب باالتر و  نسبت به چیزهاي زیبا یا مطلوب می
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، 2010طالل الهاشمی،  انجامد (ابن ان به خدا و حب خدا به انسان میواالتر به حب انس
توان گفت: در ابیات مذکور  می معناشناختی تحلیل تحول وبردن به جنبه  ). جهت پی29ص

کار رفته است ه ب» دوستی، محبت، ایثار، همراهی، مساعدت و همکاري...«حب به معناي 
ب جاهلی کامالً متفاوت بوده است. در آن زمان واژه که با واژه حب در شعر سخنوران عر
  رفت.  ها و دلدادگان به کار می حب بیشتر در معناي عشق به محبوبه

  هاي بارز جامعه و فرهنگ صدر اسالم . ویژگی3
و قرآن کریم، با عادات و عقاید جاهالن به چندگونه  اسالم (ص)پس از بعثت پیامبر اعظم

برخی دیگر سکوت کرد و آن  نسبت به .2؛ ا تأیید و تقریر نمودبرخی ر .1برخورد نمود: 
اسالم بسیاري  شدت مبارزه کرد. . برخی را تقبیح و با آن به3شت؛ را به اختیار مردم واگذا

از رفتارهاي عرب جاهلی همچون دزدي، نفاق، زنا، شُرب خَمر، هوسرانی، قتل و غارت، 
و در مقابل، صفاتی همچون جوانمردي،  شدت طرد و نفی شد پرستی را به شرك و بت

شجاعت، بردباري، دستگیري از ضعیفان، احترام به همنوع، صلح و دوستی، دفاع از دین 
هاي مختلف  الهی، خداپرستی و... را مورد تأیید و تأکید قرار داد. این رویه نوپدید جنبه

هایی  ودمحور، انسانزندگی عرب جاهلی را تحت تأثیر قرار داد و از مردمانی سطحی و خ
  جو و اجتماعی تربیت کرد.  فداکار، حقیقت

به پیامبري بر انگیخته شد و تمام ملل جهان را به اسالم دعوت  (ص)اهللا زمانی که رسول
نمود، تنها سالحی که در دست داشت، قرآن بود و با همان قرآن، قدم به میدان مبارزه با 

اَعراب معاصر قرآن  ي مردم اتمام حجت نمود.مخالفان خود گذاشت و با اعجاز قرآن برا
شدند؛ به  اختیار شیفته آن می که داراي ذوق طبیعی و قریحه دست نخورده عربی بودند، بی

پس  -ترین اُدبا و حکماي عرب و البته از دشمنان قرآن و اسالم از بزرگ -ولیدصورتی که 
م که هرگز شبیه سخن انس و جنّ از محمد سخنی شنید«از شنیدن آیاتی از قرآن گفته بود: 

یابد و هیچ سخنی از  اش پربرکت، بر هر سخنی برتري می نبود، شاخسارش پرثمر و ریشه
  ). 22، ص1384(احمدي، » آن برتر نخواهد گشت



تابستان 132

 1395

/ شمار

محمدصالح شر، یشفائ يدمه، یادانیص یعل/ 66 ة

عسکر فی

اي جامع و بلندمدت را براي  ساز قرآن در کنار سنّت متعالی نبوي، برنامه تعالیم انسان  ي
تنها سبب دگرگونی در جامعه صدر اسالم گردید، بلکه  اعراب مسلمان تدوین کرد که نه

معیارهایی جدید و ساختاري نو را در آن اجتماع بنیان نهاد؛ درواقع اسالم تنها به 
اي از معتقدات خصوصی محدود نماند، بلکه متضمن جامعه مستقلی گشت که  مجموعه

اي قوي و  مایه ن درونداراي نظام حکومتی و قوانین خاص خویش است. در نتیجه با داشت
بخش غالب اعراب شبه  زمانی نگذشت که فرهنگ متعالی اسالم، الهام ایمانی راسخ، اندك

جزیره عربی و نواحی مجاور گشت؛ تحوالت شگرف اسالمی که بیش از هر چیز تحول 
شود تا بدان پایه پیش رفت که در مدتی  بینی اعراب دانسته می گفتمان، معناجویی و جهان

هاي خوفناك عربستان را تا درون مراکش،  ر از یک قرن، اعراب بدوي ساکن مفازهکمت
هاي قسطنطنیه به پیش راند و  هاي رود سند، آسیاي میانه و دروازه اسپانیا، فرانسه، کرانه

روشنی ثابت کرد که اسالم دینی است قوي، غالب و متّکی به آموزه هاي متعالی (گیب،  به
  ).23، ص1380

اَعراب را از کفر، عصیان، نفاق و شقاق جاهلیت به ایمان و یگانگی و دوستی و اسالم، 
خواري،  خواند؛ حیات جاهلی را که آکنده از جور و تعدي، عصیان، شرارت، باده برادري می

انگارد و راه نیکی را که صراط مستقیم  باکی و آدمکُشی بود، راه خطا میزناکاري، بی
نهادن به آنچه اراده اوست  ت از تسلیم به حق و گردندانس خواند، عبارت می می

  ).40، ص1379کوب،  (زرین
  کند: این ویژگی مهم را چنین توصیف می نصردکتر 

فرمودند: از دید خداوند، بهترین نسل در اسالم، همزمانان  (ص)حضرت پیغمبر
 من هستند، بعد از ایشان، نسل بعد از آنها و بعد، نسل بعدي تا آخر زمان...
کسانی که در زمان پیامبر بودند، درست است که از دانشگاه هاروارد دکترا 
نداشتند، ولی قلب آنها براي درك معانی قرآن، طوري باز بود که درکش براي 

توانیم تصور کنیم زمانی که کالم خدا از دهان  ما بسیار مشکل است... نمی
هاي وجود  ر تمام مولکولشد، چه تأثیري ب گفته می -صلوات اهللا علیه - پیغمبر

داد؛ اینکه  آن مردم شنونده داشت و آنها را چگونه تحت تأثیر قرار می
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پنداریم خیلی بیشتر از اجدادمان عالم هستیم تنها از جنبه ي کَمی است...  می
  ).44، ص1392(نصر، 

با  -که در ابتداي مقاله نیز تصریح شد، گفتمان زبان ـ معناشناختی صدر اسالم همچنان
اي که باید بدان  نسبت به عصر جاهلی، تغییر در زمانی معناست. نکته -محوریت قرآن کریم

دقت شود آن است که در صدر اسالم، تعالیم قرآنی براي تمام مسلمانان، وجه غالب و 
به همین علت تعبیر قرآن  -و این رویه تا کنون نیز ادامه دارد -تعبیر اصلی محسوب گردید

ا اصطالح، به عنوان تعبیر و معناي معیار، سایر تعبیرات پیش از خود را یا از یک واژه ی
عقیدتی نیز بر این حالت  -منسوخ ساخت یا تحت الشعاع قرار داد. گفتمان جدید فرهنگی

تأثیر مضاعف گذاشت و در مدتی کوتاه ـ حدود یک ربع قرن ـ سبب شد تحول 
  ن و جامعه اسالمی پدید آید.معناشناختی شگرفی در زبان و اندیشه مسلمانا

شناسی شناختی بر آن تأکید دارد، این اصل پربار است  ترین نکاتی که زبان یکی از مهم
توانیم از یک موقعیت، تعبیرهاي  سازي خاصی مبتنی شده است. می که هر تعبیري بر مفهوم

هاي  د، تفاوتدهن زبانی گوناگونی داشته باشیم. این تعبیرها هرچند یک موقعیت را نشان می
هاي  سازي است، به تفاوت مهمی میان آنها وجود دارد. این اصل که معناشناسی مفهوم

کند. در معناشناسی باید به  عمیق موجود میان تعبیرهاي گوناگون از یک موقعیت اشاره می
 ها آنها را هایی که عبارت اند، توجه کرد نه به موقعیت ها بر آن مبتنی سازي که عبارت مفهوم

العمل مهم معناشناسی شناختی و نقطه آغاز آن  دهند. این اصل، راهنما و دستور نشان می
  است.

انجامد که أوالً در  تطبیق اصل مذکور در زمینه معناشناسی قرآن به این نتیجه می
هایی را که  سازي موجود در آیات را و نه موقعیت معناشناسی این متن آسمانی باید مفهوم

سازي خاصی است که با تعبیرهاي  هند، بررسی کرد؛ ثانیاً تعبیر قرآنی مفهومد آیات نشان می
دیگر تفاوت دارد. این دو نکته در مجموع نخستین اصل معناشناسی شناختی قرآن را 

نامیم. هر تعبیر قرآنی بر پایه  می» اصالت تعابیر قرآنی«دهند. ما این اصل را  تشکیل می
سازي نهفته در  ت؛ بنابراین در معناشناسی آن باید مفهومسازي خاصی استوار شده اس مفهوم
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آن را بیابیم و هر تعبیري خودش اصالت دارد. اصالت تعبیر بدین معناست که مفسر باید از   ي
سازي نهفته در هر تعبیري را  برگرداندن هر تعبیري به تعبیر دیگر پرهیز کند و مفهوم

  ).130-129، ص1390نیا، بیابد (قائمی ،گونه که هست آن
هاي معرفتی  ها و دریافت اي در ادراك حب یا عشق الهی مجموعهدر گفتمان اسالمی،  

شود که پیوستگی و مناسبت چندسویه و عمیقی با مباحث معرفتی دیگر  را شامل می
در  دارد؛ در حالی که» خوف«و » انزواطلبی«، »تَرك تعلّقات«، »سوز و گداز«، »درد«همچون 

ورزي به محبوبه و امثال آن بوده است. با این  حب یا عشق همان عشق گفتمان جاهلی
 در گفتمان جاهلی و اسالمی بیشتر پی برد. »حب« تحول معناشناختیتوان به  تحلیل می

  

  تعابیر دیـگـــر (جاهلی)             آیه/ واژه (تعبیر قرآنی)                       
  
  

      
  معنا/ موقعیت قرآن                                             

 
  در قرآن کریم» حب«. معناي 4

قرآن کریم بدون شک عامل ایجاد گفتمان عمیق عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه 
و سپس در تمام جوامع انسانی ـ است؛ زبان قرآن، عالوه بر آنکه محور  -عرب جاهلی

است، به نگاه و برداشت آنها از حیات و هستی، جهـت  همدلی و اتحـاد تمام مسلمانان
بخشد. آنچه  دهـد و حوزه معنا (= هدف، ارزش، کاربرد) را در وجود ایشان توسع می می

در این مقاله مدنظر ماست، یعنی تحول معناشناختی واژه حب در قرآن نسبت به عصر 
هاي  هاي اصلی و آموزه ، جزو پایهموضوع محبت و حبجاهلیت، از این امر مستثنا نیست؛ 

اي جاوید و مبناي اساسی تعالیم اسالم  بنیادین آیین اسالم است؛ قرآن کریم به عنوان معجزه
روشنی جایگاه، حدود و مبانی مختلف اعتقادي مسلمانان را مشخّص ساخته و در  به
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ها را تبیین  ت انسانراه سعادت و نجا (ع)و رهنمودهاي ائمه اطهار (ص)همراهی با سنّت نبوي
  و ترسیم کرده است.

اي است که بر اساس محبت خدا و محبت  جامعه مطلوب در نگاه قرآن و اسالم جامعه
ها باید نسبت به هم  اي انسان ریزي شود. در چنین جامعه ها نسبت به یکدیگر پایه انسان

کدیگر محبت برخوردي برادرانه داشته باشند و تا سرحد ایثار و فداکاري نسبت به ی
» تُرْحمونَ لَعلَّکُم اللَّه واتَّقُوا أَخَویکُم بینَ فَأَصلحوا إْخوٌة الْمؤْمنُونَ إنَّما«بورزند: 

 کُنتُم إذْ علَیکُم اللّه نعمۀَ واذْکُرُواْ تَفَرَّقُواْ والَ جمیعا اللّه بحبل واعتَصمواْ«)؛ 10(الحجرات: 
 النَّار منَ حْفرٍة شَفَا علَى وکُنتُم ًاإْخوان بِنعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِکُم بینَ فَأَلَّف أَعداء

 آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا«)؛ 103(آل عمران: » تَهتَدونَ لَعلَّکُم آیاته لَکُم اللّه یبینُ کَذَلک منْها فَأَنقَذَکُم

 َأعزٍَّة الْمؤْمنینَ علَى َأذلٍَّة ویحبونَه یحبهم بقَومٍ اللّه یأْتی فَسوف دینه عن منکُم یرْتَد من

 یشَاء من یؤْتیه اللّه فَضْلُ ذَلک آلئمٍ َلومَة یخَافُونَ والَ اللّه سبیل فی یجاهدونَ الْکَافرینَ علَى
اللّهو اسعو لیمالَّذینَ«) و 54: املائدة» (عؤُوا ووتَب ارانَ الدالْإیممن و لهمونَ قَبحبنْ یم 

 بهم کَانَ ولَو أَنفُسهم علَى ویؤْثرُونَ أُوتُوا مما حاجًة صدورهم فی یجدونَ ولَا إلَیهم هاجرَ

  ).9(الحشر: » حونَالْمفْل هم فَأُولَئک نَفْسه شُح یوقَ ومن َخصاصٌة
این آیات و نظایر آن، همگی گویاي این حقیقت است که حب و محبت، اساس و پایه 

). حتّی در روایات نیز آمده است که 10، ص1388زاده،  جامعه اسالمی است (صالحی
حضرت «تر از محبت نیست:  محبت، روح خدا در میان بندگان است و چیزي شیرین

 ووه ی؟ قال: المحبۀُلَأح یءشَ یا بنَی فأيپرسید:  سلیمان(ع)حضرت  از فرزندش داوود(ع)
راهللاِ وح یف باد156، ص1، ج1405(شیخ صدوق، » ه.ع.(  

بنیادین با حوزه معنایی حب در  طور در گفتمان قرآنی، تحول معناشناختی واژه حب به
ر فرهنگ و ادبیات جاهلیت با عشق عصر جاهلی متمایز است؛ معناي غالب و رایج حب د

ها پیوندي مستقیم داشت و استعمال واژه حب در بافتار زبانی آن روزگار بیش از  به محبوبه
ها و چیزهایی که به آنها تعلق داشت، همراه بود؛ به بیان دیگر  هر معناي دیگر با نام محبوبه

شد و استعمال آن در  میکاربرد حب در این معناي خاص، اصالت و قاعده کلّی محسوب 
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ویژه با  آمد؛ اما با تغییر گفتمان جاهلی به گفتمان اسالمی، به سایر موارد استثنا به شمار می  ي
کامل دگرگون شد. در گفتمان جدید  طور رویکرد ارزشی قرآن کریم، معناي جاهلی حب به

رفت و داشتن و محبت به کار  (= معناي قرآنی) واژه حب در معناي اصیل دوست
هاي مترادف و نزدیک به آن، حوزه مادي معناي حب را به حوزه غیرمادي تغییر  برساخت
ها و  که در نظام معنایی قرآن کریم، واژه حب، یادآور عشق به محبوبه طوري دادند؛ به

جویی جنسی نیست؛ از دیگر سو متن قرآن، حوزه معنایی حب را گسترش داده،  لذّت
  ن بخشید.اي بدا معانی تازه

خداوند در قرآن کریم انواع مختلفی از حب و مترادفات معنوي با مالیمات محتوایی آن 
را مطرح کرده است. این انواع، با درجات مختلف، میزان شدت و ضعف حب یا سلبی و 

کنند. در قرآن کریم، به تصریح آیات، مراحل مختلفی براي  بودن آن را تشریح می ایجابی
بندي  توان دسته شود که آنها را در سه منظر می تقّات و مترادفات آن مطرح میحب و مش

  کرد:
 عام بالهی و انسان است؛ -ح بکه مشترك میان ح  
 انسان به خدا؛ بخدا به انسان و ح حب  
 .انسان به انسان بح  

هاي نو بر ساحت  گانه فوق، قرآن کریم با گشودن دریچه در هر یک از مراحل سه
 275، ص1391بار (البدر،  109بردن  کار کوشد به انحاي مختلف و با به نایی واژه حب میمع
) دایره معنایی حب را گسترده سازد؛ 93، ص2، ج1384) مشتقّات واژه حب (قرشی، 277ـ 

(ابراهیم: » دادن ترجیح«که با مطالعه تفاسیر مختلف درباره آیات، معانی نویی همچون  چنان
» شدن	مند بهره«) و 8/ انسان: 177(بقره: » بودن	نیازمند«)، 107/ نحل: 23توبه:  /32/ ص: 3

 :نیز عالوه بر معناي 13(الصف (»ت«و » داشتن دوستابن مستفاد می» محب) کثیر،  گردد
/ 192، ص3، ج1418/ بیضاوي، 538، ص2، ج1407/ زمخشري، 335، ص1، ج1419

  ).13، ص12، ج1417طباطبایی، 
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توان واژه حب در معناي دوستی و  ه مطالب فوق و با احصاي قرآن کریم میبا توجه ب
معنا یا مرتبط با حب را در  برساخت مترادف هم 34و » معناي مرکزي«محبت را به عنوان 

شبکـه «) به عنوان 240ـ  206، ص2010طالل الهاشمی،  (ابن» انواع حب«زنجیره 
	خّص سازیم.واژه حب در قرآن کریم مش» شعـاعـی
	
	
	
  

  
  

         	
                                    
					بح                        	

  

  
  
  
  
  

  
	

با توجه به مطالب فوق، پس از روزگار صدر اسالم و با توجه به تحول معناشناختی 
ذیل  منبعث از گفتمان قرآنی ـ اسالمی، اندیشمندان و اهل لغت، واژه حب را به شکل

دادن  اسالمی با اصالت قرار -روشنی برتاباننده رویکرد قرآنی تعریف کردند؛ تعاریفی که به
  تعبیر قرآن است.

اإلستحب حمبة
 الرمحة اب

 املودة الود الرأفة
 الَشغف اإلرادة الوداد

اإلستهو یاهلو
 یالغو اء

 الرغب اهلم

التقار
ب، 

املقاربة، 
 القرب

 اخللة یاماهل الغرام
الصداق

 یثاراإل الصحبة ة

 احلنان یالرض الضالل
 الشهوة یلامل اإلعجاب

اإلبتغا الصبا
 ء

یالتفض
 ل

 الشفقة وةاحلفا الزنا
  یةالوال
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شود که عرب میان حب و  متذکّر می» حب«در بحثی جامع درباره  محمدحسن عبداهللا  ي
لت کند که بر میل قلبی دال شود؛ او حب را حالتی توصیف می میل و رغبت تفاوت قائل می

شود  داشته، گاه مقرون به ایثار است؛ ایثاري که طی آن سعادت و ارزش محبوب لحاظ می
که موارد  طوري گردد؛ به سختی و حرمان نیز دچار می و محب چه بسا به جهت این ایثار به

  باشد: خوبی مشهود می مذکور در عبارات زیرین وي به
الجِ لَم و بینَ الحب رَبالع طخلینَ یاَملحبِةنسِ، أو ب اال و ،هاءشت

 بیلٌ  عاِطَفًةظَلَّ الحقرونِ بِاإلیثارِ، مالم یلِ القَلبِیلَی المع تَقُوم
 الرغبِةالنَّفسِ، و  حرَکِةیتَنَفَّس فی اللّقاء العف، والتَّأملِ فی 

و ،اءاألشی ورِ نَحوالشُّع دحی تَوأکثَرَ ف وبحبصیرُ المی ا بِهإیثارِ م
و بهاء و أُنْساً، و إِن یکُنِ المحب ـ بِسببٍ من ذَلک ـ  سعادًة

  ). 93، ص1980(عبداهللا،  منَ الحرمانِ و الشِّقَاء... یعانی ضُرُوباً
» قیض أبغَضتُهأحببتُه ن«مینویسد: » حب«در معناي واژه  خلیل بن احمد فراهیدي

بدین معنا او حب را نقیض بغض (کینه و دشمنی) معنا »). حب«، ذیل 1409(الفراهیدي، 
الحب نقیض البغضِ و الحب «نویسد:  پذیرد و می نیز می ابنمنظورکرده است. همین معنا را 

کوشد با اندکی  ز مینی راغب اصفهانی»). حبب«، ذیل 1405منظور،  (ابن» اَملحبُةالوداد و 
 هما تَراه أو تَظُنُّ إرادةُ اَملحبُة«... اي را نیز براي محبت ذکر نماید:  گانه تطویل، وجوه سه

کنی خیر و خوبی در  کردن و خواستن چیزي است که یقین یا گمان می (محبت، اراده خَیرَاً
   .آن است)

بردن  الف) محبت براي لذّت دهد:] محبت بر سه وجه است: ادامه می راغب[سپس 
) وأَسیرًا ویتیما مسکینًا حبه علَى الطَّعام ویطْعمونَ(مانند محبت به زن و محبت طعام 

اي  داشتن چیزي براي نفع و فایده داشتن؛ مانند دوست )؛ ب) محبت براي فایده8(اإلنسان: 
)؛ ج) 13) (الصف: نینَالْمؤْم رِوبشِّ قَریب وفَتْح اللَّه نَم نَصرٌ بونَهاتُح وأُخْرَى(که در آن است 

که برخی دانشمندان، دانشمندان دیگر را به خاطر  محبت به خاطر فضیلت و کمال؛ چنان
در ادامه توضیح محبت]  اصفهانی راغبعلم و دانشی که در آنهاست، دوست  دارند... [

گونه نیست، بلکه محبت، ابلغ  گوید این کند، ولی در ادامه می میابتدا حب را به اراده تفسیر 
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(راغب اصفهانی، » اي محبت نیست... از اراده است؛ هر محبتی اراده است، ولی هر اراده
  ).21، ص1388زاده،  صالحی»/ حبب«تا]، ذیل  [بی

ی و دوست«را به » حب« -که گفته شد همچنان -با اینکه غالب اندیشمندان مسلمان
اند، اما در تعریف کلّی این واژه دو  معنا کرده» میل عاطفی شدید نسبت به چیزي«و » عالقه

  رویکرد کلّی وجود دارد:
  
  
  بتعریف دقیقی وجود ندارد، بنابراین اصل ح ،بگروهی از علما معتقند براي ح

 شود. ناپذیر است، اما آثار آن توصیف می تعریف

  ب را یکی ازانواع امیال انسانی نسبت به چیزهاي زیبا یا مطلوب گروهی دیگر ح
دانند که مراتب مختلفی دارد و در مراتب باالتر و واالتر به حب انسان به خدا  می

  ).29، ص2010طالل الهاشمی،  انجامد (ابن و حب خدا به انسان می
رساله م ونه ق) در باب چهل465(متوفّاي  قُشَیريدر وجه نامگذاريِ واژه حب امام 

شناسی و معناي واژه حب را ارائه  کوشد اقوال گوناگون در ریشه (باب محبت) می قشیریه
  دهد: 

اند حب نامی است صفاي مودت را؛ زیراکه عرب، دندان  گروهی گفته
دار نیکو را حبب األسنان خوانند و برین قول، محبت،  سپید آب

رآمدن او به وقت تشنگی او به جوشیدن دل بود و برخاستن او به هم ب
که  اند اشتقاق او از لزوم و ثبات بود؛ چنان دیدار محبوب... و گفته

وآن بود که شتر فروخُسبد و برنخیزد و بدین، آن » أحب البعیرُ«گویند 
اند حب،  خواهند که محب بدل از ذکر محبوب، غایب نبود و گفته

  شاعر:گوشوار بود دلیل برین قول 
م ۀُ النَّضناضیالح تَبیتنه  کانَ الحمتَ بالس ع16( راراستَم(  

اند و حب جمع حبۀ بود و حبۀ القَلب  اند این از حب گرفته ... و گفته
آن بود که قوام دل بدو بود. حب را حب نام کردند به نام محلّ او و 
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ۀ به کسر الحاء و آن تخمی بود که در اند از حب گویند که حب گرفته  ي
صحرا روید. حب را بدین سبب حب خوانند که او تخم حیات است؛ 

هاي  که این حب، تخم نبات است و گویند حب آن چوب همچنان
چهارگانه بود که به هم درگذارند تا سبو بر آنجا نهند. محبت را بدان 

محبوب تحمل کند... کسی دیگر  سبب حب نام کردند که عزّ و ذُلّ از
اند موافقت  گوید: محبت، ایثار محبوب بود بر همه چیزها و گفته

اند محوگشتن محب بود از صفات  حبیب بود به شاهد و غایب و گفته
 557، ص1381کردن محبوب را به ذات او... (قشیري،  خویش و اثبات

  ).559ـ 
کند؛ او با اشاره  ، تعریف شایعی از حب ارائه میالهاشمی بر مبناي آیات الهی طالل ابن

 فَتَذَروها الْمیل کُلَّ یلُواْتَم فَالَ حرَصتُم ولَو النّساء بینَ تَعدلُواْ أَن یعواْتَستَط ولَن«به آیات: 
 لَک لَایحلُّ« ) و129(النساء: » ارحیم غَفُورا کَانَ اللّه فَإنَّ وتَتَّقُواْ تُصلحواْ وإن َكاْلمعلََّقة

اءن النّسم دعلَا بلَ أَن وداجٍ منْ بِهنَّ تَبوأَز لَوو کبجنَّ أَعنُهسا إلَّا حم لَکَتم مینُککَانَ یو اللَّه 

بعد اإلعجابِ،  میلٌ، من«) حب را مبتنی بر کالم الهی به 52(األحزاب: » رقیبا شَیء کُلّ علَى
داند که نظر غالب علماي  ترین تعریف حب می کند و آن را جامع تعریف می» إِلَی الحسنِ

طالل  بدان متمایل است (ابن -که در مباحث فوق نیز مطرح شد چنان -ادب و لغت نیز
  ).29، ص2010الهاشمی، 

قت محبت آن حقی«گوید:  نیز درباره حد و حدود محبت و عشق می ابویعقوب سوسی
است که بنده حظّ خویش را فراموش کند از خداي تعالی و حوایج خود به خداي تعالی 

  ). 562، ص1381(قشیري، » فراموش کند
هاي  ذکر شد، در مباحث قرآنی و ادبیات عرب، واژه» حب«عالوه بر آنچه در معناي 

، »رغبت«، »خُلَّت«، »اُلفَت«، »الود«دیگري نیز با واژه حب قرابت معنایی دارند؛ از جمله 
» حب«و... . درواقع بعد از ورود اسالم معناي» إخوان«، »أخدان«، »حمیم«، »صدیق«، »والیۀ«

ورزي) کامالً متفاوت  در مباحث قرآنی با معنایی آن در دوره عرب جاهلی (عشق و عشق
  باشد. می
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  گیري نتیجه
اجتماعی بر تحوالت معناشناختی،  -لب فرهنگیهاي غا مقاله حاضر با تأکید بر تأثیر گفتمان

هاي بارز جوامع جاهلی و صدر اسالم، تغییر نگرش عقیدتی ـ  ضمن توجه به ویژگی
داند.  اجتماعی را عامل مهمی در تحوالت معناشناختی حب در این دو برهه زمانی می

د، غالباً منحصر به دا اي اعراب جاهلی، تصوري که از حب ارائه می ذهنیت بسیط و قبیله
هاي  که نمونه زمینی و التذاذات جنسی میان عاشق و معشوق بود؛ چنان -سطوح مادي

  گننده این مدعاست. مختلفی از شعر جاهلی، اثبات
گري عرب جاهلی  در مقابل، تغییر گفتمان جاهلی به اسالم، سبب شد بساطت و مادي

نسان مسلمان با تکیه بر تعلیمات اسالمی جاي خود را به تأمل در حیات و هستی بدهد و ا
و تأکید بر اصالت تعابیر و معانی قرآنی، نگاه فرامادي خود را به موضوع حب و محبت نیز 

که التذاذ صرف مادي عصر جاهلی در دوران اسالمی به تعابیري  منعطف سازد؛ چنان
یافت. این شبکه شعاعی و... تحول » دادن ترجیح«، »صفاي مودت«، »ود«، »ایثار«همچون 

قرآنی، متناسب و هماهنگ  -جدید، درواقع با ساختار و سیاق معنایی گفتمان اسالمی
  باشد. می

  هاپی نوشت
ها و نیز درباره انواع زناشویی در جاهلیت، ر.ك: نوري،  براي آگاهی از چگونگی این ازدواج. 1

  ).137ـ  119، ص1348/ ابطحی، 613ـ  602، ص1360
: هان! اي خانه و دیاري که در علباء قرار گرفتی! اگر دوستی و محبت ساکنان تو نبود، . ترجمه2

  آمدم [به سبب دوستی ساکنان کوي تو، من به اینجا آمدم]. من نمی
سازد و همین عشق سبب  هاي ما را نزدیک می گذشتن، اَجل جان . ترجمه: عشق به مرگ و از3

عامر و سلول عمر دراز دارند، چون از  ن بسپاریم و اما بنیشود در کارزار و در ایام جوانی جا می
  گریزند. جنگ می

گاه که عشق (= محبوبه) داخلِ [قلبم]  آمدم، آن خودي] به خویش باز . ترجمه: [از مستی و بی4
  نوشانی. گردید؛ در حالی که عشق، دردي است که آن را به قلبت می

گاه که درخشش عشق،  در میان ما راه یابد، آن . ترجمه: و چگونه سلمی به ارتباط و وصال5 
  پیوسته به ژرفاي دل و جان نفوذ کرده است.
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قاتل من است با وجود اینکه من بسیار نیرومندم و شمشیر  عبله. ترجمه: اي دو دوست من! عشق 6  ي
نریز] ، چون تیغ تیز هندي [برّان و خوعبلههندي دارم (یا: با وجود اینکه من بسیار نیرومندم، عشق 

  است).  
  بردم. گرفت، هرگز شتران [آنها را] به چرا نمی در دل من جاي نمی عبله. ترجمه: اگر عشق 7
را زمانی در دل نهان داشتی، اکنون آن را آشکار کن؛ چراکه زمان آن  سمراء. ترجمه: و تو عشق 8

  رسیده است تا آن را آشکار نمایی.
ی که پیش از او دلم از عشق دیگري خالی بود و بدون . ترجمه: به عشق او مبتال شدم، در حال9

  اش] است. شک، هر عاشقی ناگزیر از مهرورزیدن و اُلفت [و معاشرت با محبوبه
اي از زمان تسلی یافتم. آري هر کوردلی و تاریکی یک  براي دوره ضباب. ترجمه: من از عشق 10

  گردد.  روزي به حالت اولیه و روشنایی برمی
اند،  ز عاشقان و شیفتگانی که در گذشته، شدت غم و اندوه این عشق را متحمل شده. ترجمه: ا11

پرسیدم و خطاب به آنها گفتم: عشق پس از اینکه در دل و جان آدمی جاي گرفت، چه چیزي آن 
  برد؟ پس آنها گفتند: درمان عشق یا با عشقی دیگر است یا هجرانی طوالنی. را می

بخشد، انواع حرزهاي  دانستند که حرزي از عشق، درد مرا التیام می . ترجمه: اگر خویشانم می12
  آویختند. [عشق] را بر گردنم می

یافتم که در ابتداي کتاب،  (ص)موسیرا پیامبري همچون  (ص)محمددانید که من  . ترجمه: آیا نمی13
دارد و هیچ  بدو تصریح شده است و همانا براي او در میان بندگان، محبت و دوستیِ قلبی وجود

  خیر و برکتی باالتر از آن نیست که خداوند کسی را براي مهر و محبت، ویژه سازد.
پسرم شکیبایی پیشه ساز! شکیبایی! چراکه شکیبایی و پایداري در راه شرافت و عدالت . ترجمه: 14

ارد؛ پس سپ اي بناگزیر به سوي مرگ گام می از همه چیز بهتر است و افزون بر این هر موجود زنده
جان! ما وجود ارجمند تو را در راه  علی .چه بهتر که مرگی پرافتخار و شرافتمندانه را دیدار کند

آري، ما در آزمونی سخت قرار داریم و در این آزمون دشوار تو را در راه  .یمددوست فدا کر
  ت.جابدر راه انسانی واال و از ریشه و تباري بزرگ و پرن؛ دوست و فرزند محبوب بخشیدیم

هاي قبیله و آثار برجامانده،  . ترجمه: بعد از آنکه سکونت دوست و یار منتفی شد، پس نشانه15
 کهنه و فرسوده و خراب گردید.

خورنده [در کنار گوش] در جاي  کننده و تکان . ترجمه: [مثل اینکه]طوري شده که افعی حرکت16
  دهد.  می گوشواره به رازها گوش فرا
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