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چکیده
اثبات تجرد نفس یکی از مباحث کلیدی در حوزه فلسفه اسالمی است .با توجه به آنکه دانشمندان مسلمان ،عموماً
احادیث پیشوایان دینی خود را به عنوان گزارههایی صادق پذیرفتهاند« ،استشهادات نقلی» مورد توجه قرار میگیرد .این
مسئله در آثار صدرالدین محمد شیرازی پررنگتر مینماید؛ وی به عنوان حکیمی متأله ،سعی داشته «استدالالت عقلی»
و «استشهادات نقلی» را درکنارهم مورد توجه قرار دهد.
در این مقاله با بررسی اعتباری و تحلیل مضمونی روایات مربوط به اثبات تجرد نفس مندرج در کتابالنفس اسفار
اربعه ،به نوع و نحوه استفاده از روایات موجود در آن و نکات قوت و ضعفشان پرداخته شده است.
میتوان فهمید که تعداد کمی از روایات دارای قوت سند و اعتبارند .تحلیل مضمونی حاکی از آن است که تنها 22
درصد از این روایات بر تجرد نفس داللت آشکار دارند؛ در دیگر موارد ،نقص داللت ،بیتوجهی به معانی لغوی و
همخانوادههای حدیثی و صدر و ذیل احادیث دیده میشود.
کلیدواژهها :تجرد نفس ،کتاب النفس ،روش حدیثی مالصدرا ،استشهاد نقلی ،اعتبارسنجی حدیثی.
Abstract
One of the most important arguments in the Islamic theology is proving the
incorporeity of spirit, particularly in Islamic philosophy field. usually It is not used
traditionary proposition In only philosophical studying, however Since Islamic
Philosophers have commonly accepted Narratives of their Religious leaders as valid
Proposition, Regardless of their Inter-religious sects, “Traditionary Affidavit” is become
important. This issue is more prominent in Mulla Sadra works, because he believed that
spirit is eternal and also has been used a lot of Traditionary Affidavit in his works.
 .1مدرس دانشگاه قرآن و حدیث ،تهرانsmhn2002@gmail.com .
 .2مربی دانشگاه پیام نور ،تهران ،گروه علوم قرآن و حدیثrabbani_kh@pnu.ac.ir .
 .3مدرس دانشگاه آزاد ،واحد تهران شمالasaaramo@gmail.com .

In this paper we try to analys validity and contents of hadiths inserted in “Book of
spirit” in “Asfar-e-Arbae” series, until his approach of usage of hadith and strengths &
weaknesses is discovered.
Keywords: incorporeity of spirit, Book of spirit, Traditionary approach of Mulla
Sadra, Traditionary Affidavit, Traditionary validation.

درآمد
در بحثها و روشهای اعتبارسنجی حدیث ،دو گرایش شیعه و اهل سنت عمدهترین گرایشهای موجود هستند.
در بررسی سند و اعتبار روایات مندرج در کتابالنفس اسفار اربعه به این دو گرایش حدیثی توجه شده و از منظر هر
دو گروه ،اعتبار روایات سنجیده شده است.
در این نوشتار بدون بررسی شرح حال رجالی تک تک راویان تنها اعتبار اسناد از منابع معتبر حدیثی شیعه و اهل سنت
استخراج شده است.
در تحلیل مضمون و مدلول احادیث که در واقع مهمترین بخش در بررسی روایات به شمار میآید ،با مدد از
منابعی که عین ،شبیبه یا مضمون روایت در آنها نیز نقل شده است به تحلیل مضمون روایت و نقد نوع استفاده
مالصدرا از آن در مباحث مرتبط پرداختهایم.
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مجموعاً در بحث تجرد نفس در کتاب النفس ،به 12روایت استشهاد شده است که در ادامه ضمن گزارش فشرده
هر روایت ،پس از اعتبارسنجی منابع و تحلیل محتوایی هر یک نتیجهگیری ارائه می شود.
1ـ «أبیت عند ربی یُطعمنی و یسقینی»
سبب صدور
برخی از منابع حدیثی شیعه 2و اهل سنت 2سبب صدور حدیث را نهی مردم از تبعیت از پیامبر (ص) در مواصله
میان دو یا چند روز (نهی از خوردن و آشامیدن در زمان افطار و وصل روزه به روز بعد) دانستهاند .در برخی نقلها
مضمون این روایت با الفاظ متفاوتی آمده که دو نمونه از آن ذکر میشود .افزون بر این در عموم نقلهای این روایت،
عبارات «إنی لستُ کأحدکم» یا «إنی لست کهیئتکم» و همانندهای آن ،پیش از عبارت اصلی حدیث آمده است .این دو
عبارت که در نقل مالصدرا ذکر نشده است ،مدلول مورد نظر وی را به نحو قابل توجهی تغییر میدهد که در انتهای
بررسی این حدیث بدان اشاره خواهیم کرد.
« ...واما التخفيفات .... :قيل له :إنك تواصل ،فقال :إنی لست كأحدكم ،إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»... .
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 .4تاکید در این مقال بر «کتابالنفس» مجموعه اسفار اربعه (جلد هشتم به تصحیح بنیاد حکمت صدرا و جلد نهم به تصحیح دار إحیاء التراث العربی) است .به دلیل
اختالف در شماره جلدِ نسخه های منتشر شده توسط این دو ناشر ،برای جلوگیری از تشتت در ارجاع به این جلد از اسفار ،در تمامی بخشهای مقاله از این جلد با
عنوان «کتاب النفس» یاد میکنیم ،اما از آنجا که منبعی را که از آن نقل می کنیم ،نسخه دار احیاء التراث العربی است ،در ارجاع جلد نهم را ذکر میکنیم.
 .2بحاراألنوار ،ج  ،12ص390
 .2صحیح مسلم ،ج  ،3ص 133
 .7بحار األنوار ،ج  ،12ص 390

«أخبرنا علي بن أحمد  ...قالوا فإنك تواصل يا رسول اهلل قال إنی لست كهیئتكم ان لي مطعما يطعمني وساق
يسقيني »...
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وضعیت سند و اعتبار صدور
این روایت و مشابهات آن در منابع حدیثی شیعی در کتب الخرائج و الجرائح 9عوالی اللئالی 10و چندین جلد
بحاراالنوار 11ذکر شده است ،اما در هیچ کدام نقل حدیث به همراه سند و سلسله روات آن نبوده است .در منابع روایی
اهل سنت با طیف وسیعی از سلسله روات مختلف و در کتب معتبر و نیمهمعتبر 12آنان مانند مسند احمد 13،صحیح
بخاری 14،صحیح مسلم 12،سنن دارمی 12،سنن ترمذی 17مواجهیم .با توجه به نگاه حدیثی عموم اهل سنت درباره منابع
معتبرشان ،صحت صدور روایت از پیامبر (ص) از نگاه ایشان مورد تأیید است.
نحوه استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس
حلقه ارتباطی این بحث با بحث تجرد نفس در اثر دیگری از مالصدرا با عنوان «المبدأ و المعاد» که این روایت نیز
در آن آمده ،وضوح بیشتری یافته است:
«أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فهذه األحاديث مما يؤذن بشرف النفس وجاللتها وقربها من بارئها قرباً بالذات
والصفات والمفارقة عن عالئق األجرام وعوائق األجسام».
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 .8سنن الکبرى ،ج  ،4ص 282
 .9الخرائج والجرائح ،ج  ،2ص 902 - 904
 .10عوالی اللئالی ،ج  ،2ص 233
 .11بحار األنوار ،ج  ،2ص  208و ج  ،12ص  390و ج  ،17ص  222 – 220و ج  ،24ص ( 223 – 222در برخی جلدها تفاوت اندکی در نقل مشاهده میشود.
مانند« :اظل عند ربی» و «ابیت عند ربی»)
 . 12منظور از کتب معتبرروایی آن دسته از کتب روایی است که در نگاه دانشیان حدیث روایات ثبت شده در آن معتبرتر از دیگر منابع است .برای نمونه صحاح سته
اهل سنت در نگاه عالمان حدیث شناس اهل سنت و کتب اربعه حدیثی شیعه در نگاه عالمان حدیث شناس شیعی در زمره منابع معتبر حدیثی قلمداد شده اند هر چند
این ارزیابی فی الجمله است نه تک تک روایات آن منابع .هر چند در میزان اعتبار ،رتبه بندی و مالکهای ارزیابی میان رجال شناسان و حدیث پژوهان هر دو گروه
گفتگو است.
 .13مسند احمد ،ج  ،3ص 124
 .14صحیح البخاری ،ج  ،2ص  243 – 242و ج  ،8صص  32و 132 - 131
 .12صحیح مسلم  ،ج  ،3ص 133
 .12سنن الدارمی ،ج  ،2ص 8
 .17سنن الترمذی ،ج  ،2ص 139 - 138
 .18المبدأ والمعاد ،ص 412

بنا بر این عبارت حلقه ارتباطی ،شرافت ،جاللت و نزدیکی نفس به خداوند از جهت ذات و صفات و مفارقت از
جسمانیت است که موجب داللت حدیث بر تجرد نفس شده است .بر این اساس داللت حدیث ،نزدیکی پیامبر (ص)
به ذات اقدس پروردگار و مشابهتی است که میان نفس انسانی و ذات الهی ترتیب داده شده ،بر این مبنا که ذات
خداوند فارغ از مادیت و جسمانیت بوده ،نفس انسان نیز مجرد از ماده است .بیان این سلسله داللت با مقدمات زیر
روشنتر میشود:
 نزدیکی و قرابت نفس پیامبر (ص) با خداوند مفارقت خداوند از مادیّت مشابهت ذاتی و صفاتی نفس پیامبر (ص) با خداوند مفارقت نفس پیامبر (ص) از مادیّت -شمول نفوس انسانی بر نفس پیامبر(ص)

 تجرد نفس انسانی از مادیّت

با این مقدمات ذکر شده استدالل بدین شکل برقرار میشود:
 )1نفس پیامبر (ص) با خداوند قرابت و نزدیکی دارد.
 )2به سبب قرابت نفس پیامبر (ص) با خداوند ،باید یک سری صفات در آنها مشترک باشد.
 صفت تجرد از ماده که در خداوند وجود دارد از جمله صفات مشترک میان پروردگار و پیامبر (ص)
است.
در این نحوه داللت سه نکته قابل ذکر است:
1ـ درباره مشابهت ذاتی و صفاتی نفس پیامبر (ص) با خداوند و نتیجهگیری از آن ،که صفت تجرد از مادیت در
هر دو مشابه باشد ،تأمل بیشتری الزم است .روشن است که پیامبر (ص) و خداوند در همه صفات مشترک نخواهند
بود .با این همه ،اثبات مشابهت میان برخی صفات نبوی و ربوبی منجر به اثبات تشابه میان تمامی صفات از جمله
تجرد نفس نخواهد شد.
2ـ با فرض قبول اینکه نفس پیامبر (ص) مجرد از ماده باشد ،آیا میتوان این تجرد را به سایر انسانها سرایت داد؟
تنها راه برای پاسخ مثبت به این پرسش آن است که این ویژگی را ذاتی نفس دانست نه عرضی آن .اما پیش از اثبات
این ویژگی برای نفس ،به دلیلی برای اثبات ذاتی بودن آن اشاره نشده است.

3ـ در عموم نقلهای این روایت ،عبارات «إنی لستُ کأحدکم» یا «إنی لست کهیئتکم» و همانندهای آن ،پیش از
عبارت اصلی حدیث آمده است .به فرض اینکه ما از این روایت تجرد نفس پیامبر از ماده و جسم را نتیجه بگیریم با
وجود این عبارات ،میتوان فرضی را مطرح کرد که این تجرد تنها مختص به پیامبر (ص) باشد.
2ـ «أنا النذیر العریان»
این عبارت قسمتی از یک روایت نسبتاً طوالنی از پیامبر (ص) است که به عنوان اصطالح و مثل در عرب برای
کسی مرسوم شده است که بخواهد شدت و عمق انذار را به اطرافیان نشان دهد؛ بدین صورت که البسه خود را در
میآورد و دور سر خود میچرخاند تا به افراد قبیله نشان دهد دشمن یا هر چیز دیگری آنها را تهدید میکند .پیامبر
(ص) نیز خود را به همین شخص تشبیه کرده تا شدت و عمق انذار خود را به امت نشان دهد.
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وضعیت سند و اعتبار صدور
در هیچ کدام از منابع حدیثی شیعه متن کامل این روایت از معصوم نقل نشده است و تنها ضمن نقل و استفاده از
آن از منابع اهل سنت اعتراضی به مضمون روایت نشده و تلویحاً پذیرفته شده است 20.در منابع تفسیری و سیره نیز
فقط اشارتی بدان شده است 21.این روایت در دو منبع معتبر حدیثی اهل سنت به همراه سند کامل نقل شده است.
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نحوه استفاده مالصدرا از روایت برای اثبات تجرد نفس
داللت روایت
داللت این روایت بر تجرد نفس در این جلد از اسفار (کتاب النفس) روشن نشده است ،اما مالصدرا در کتاب
دیگری این بخش از روایت را به همین شیوه آورده و واژه عریان را به معنای «عریاً عن االحیاز و االمکنه» 23دانسته و
آن را دال بر تجرد نفس پنداشته است:

 .19صحیح البخاری ،ج  ،8ص 140
 .20الوالیة التکوینیة آلل محمد (ع) ،ص  223 – 222و شرح األسماء الحسنى ،ج  ،1ص .122
 .21تفسیر اآللوسی ،ج  ،12ص 122
 .22صحیح مسلم ،ج  ،7ص  23و صحیح البخاری ،ج  ،8ص 140
 .23المبدأ والمعاد ،ص 411

« ...وأما األخبار فقد روي عن النبي ص أنا النذير العريان وهذا إشارة إلى تجرد النفس عن عالئق األجرام  ...فلو لم
يكن بينه تعالى وبين النفس من المناسبة ما لم يكن بينه وبين األجسام لما شرط ص معرفة الرب بمعرفة النفس
وتلك المناسبة هي كونها جوهرا عریاً عن األحياز واألمكنة».
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آن گونه که ذکر شد عبارت «انا النذیر العریان» قسمتی از یک روایت است نه آنکه خود به تنهایی روایت باشد؛ در
لسان العرب 22و تاج العروس 22پس از ذکر معنای لغوی عریان و مشتقات آن به توضیح معنای اصطالحی «النذیر
العریان» پرداخته شده است .آنچه در لسان العرب در این باب آمده تقریباً همانی است که در متن کامل حدیث نیز
آورده شده است ،اما چیزی که افزون بر آن ذکر شده ،توضیحی است که در وجه تسمیه صفت «عریان» برای نذیر آمده
است:
« ...خص العريان ألنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر»...
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عريان بدين سبب به نذير اختصاص يافته چون آن براي چشم مبينتر است و براي بيننده غريبتر (واضحتر) و
فاحشتر به نظر ميرسد.
یعنی بدان سبب «عریان» صفتی مناسب برای «نذیر» است که لخت بودن انذار را بیشتر جلوهگر میکند و در واقع
این صفت نوعی تأکید بر شدت انذار است .این معنا با آنچه بعداً مالصدرا در تعبیر این عبارت و نهایتاً داللت خود بر
تجرد نفس می آورد ،کامالً متفاوت است.
سوء تعبیر ایشان در نسبت دادن معنای تجرد از ماده و جسمانیت به لفظ «عریان» باعث شده برخی از کسانی که
پس از وی این روایت را نقل کرده اند از جمله مالهادی سبزواری نیز دچار همین اشتباه شوند و «عریان» را در این
روایت به معنایی خارج از معنای لغوی آن نسبت دهند 28.علت وقوع این اشتباه آن است که یا صدرالمتألهین اطالعی از
صدر و ذیل این حدیث نداشته است یا بر فرض اطالع ،در تعبیر آن دقت کافی نکرده است .مؤید این ادعا منابعی
هستند که این روایت را به طور کامل نقل کردهاند و در هیچ کدام از آنها تعبیری خارج از معنای لغوی و اصطالحی
نیامده است.

 .24المبدأ والمعاد ،ص 412-411
 .22لسان العرب ،ج  ،12ص 48
 .22تاج العروس ،ج  ،7ص 218
 .27لسان العرب ،ج  ،12ص 48
 .28شرح األسماء الحسنى ،ج  ،1ص 122

3ـ «خلق اهلل األرواح قبل األجساد بألفی عام»
کیفیت نقل حدیث در اسفار
این روایت در دو جا و برای اثبات دو مبحث در اسفار نقل و استفاده شده است .یکی مبحث تجرد نفس و دیگری
حدوث و قدم نفس .با توجه به اعتقاد مالصدرا درباره جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس ،مضمون روایت
با مدلول واحد (وجود روح پیش از آفرینش بدن) در بحث تجرد نفس مورد تأیید 29ولی در بحث حدوث و قدم نفس،
مورد تردید قرار گرفته است.
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وضعیت اعتبار روایت نزد شیعه و اهل سنت
این روایت از جمله روایاتی است که اختالف نسبتاً شدیدی میان شیعه و اهل سنت و حتی میان عالمان شیعه در
اعتبار صدور آن وجود دارد .علل اصلی این اختالفات در دو مسئله است1 :ـ علت اختالف میان شیعه و اهل سنت در
دنباله بسیار طوالنی روایت در منابع شیعی در وصف تأییدی امام علی (ع) و اهل بیت است که باعث شده برخی از
عالمان حدیثی اهل سنت همچون ابن جوزی ،عجلونی و ابن حجر اصل روایت را نیز رد می کنند2 31.ـ اختالف در
شیعه مبتنی بر مضمون آن بر تأیید تناسخ است که عده ای از عالمان حدیثی شیعه همچون شیخ مفید بر این اعتقادند که
این روایت مؤیدِ عقیده به تناسخ است لذا صدور آن از معصوم را مورد تردید قرار میدهند.
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در منابع حدیثی شیعی شیخ مفید 33و شیخ صدوق 34این حدیث را با سلسه سند نقل کرده اند که هر دو در بحار
االنوار نیز منعکس شده 32اما درباره سند آن قضاوتی نشده است.
ابن جوزی عالم رجالی اهل سنت این روایت را جزو مصادیق روایات جعلی دانسته است 32.نیز در کتاب حدیثی
کشف الخفاء خدشه هایی به اسناد این روایت وارد شده است 37.صاحب لسان المیزان به شدت به راویان این روایت

 .29الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 507 - 503
 .50همان ،ص 575 - 572
 .51بحار األنوار ،ج  ،22صص  525 – 520و ج  ،40ص 42 - 41
 .52تصحيح اعتقادات اإلمامية ،شرح ص 81
 .55االمالي ،ص .114
 .54معاني االخبار ،ص .108
 .53بحار األنوار ،ج  ،22صص  525 – 520و ج  ،40ص 42 - 41
 .52الموضوعات ،ج  ،1ص 401
 .57كشف الخفاء ،ج  ،1ص 229 - 228

حمله کرده است38 .به نظر میرسد اعتراض و رد عموم محدثین و رجالیون اهل سنت به این روایت بیشتر به قسمت
دوم آن ـ وصف تاییدی امام علی و اهل بیت (ع) ـ باشد که تنها در منابع شیعی نقل شده است .محتمل است كه محدثان
اهل سنت بخش دوم را به دليل توصيف امام علي نياورده اند و بخش نخست را نيز به خاطر عدم تمكين به مضمون بخش دوم ،رد

كرده اند .در عین حال آنچه که مورد استشهاد مالصدرا در اسفار است همان قسمت اول یعنی «خلق اهلل االرواح قبل
االجساد بالفي عام» است.
داللت روایت
داللت روایت بر تجرد روح و نفس انسانی در مضمون این روایت کامالَ واضح و روشن است .نکتهای که میماند
برخوردی است که مالصدرا با این مضمون روایت در رد تقدم نفس بر جسم دارد .دلیل این برخورد دوگانه ،داللت
مستقیم مضمون این روایت هم بر تجرد نفس و هم بر تقدم نفس بر جسم است که یکی موافق مسلک مالصدرا و
دیگری مخالف مسلک او است .با آنکه مالصدرا سعی دارد به نوعی مضمون این روایت را به مدلولی دیگر مرتبط
سازد 39،در عین حال یکی از قویترین ادله نقلی را بر خالف عقیده خود در جسمانیة الحدوث بودن نفس طرح
میکند.
4ـ «رب أرنی األشیاء كما هی»
در جستجوی سندی ،نه تنها سند این روایت در منابع معتبر حدیثی شیعه و اهل سنت به چشم نمی خورد ،بلکه
حتی ذکر بدون سند آن در منابع حدیثی ،تنها در عوالی اللئالی 40وجود دارد .بقیه نقلها در منابع غیر حدیثی بوده و حتی
برخی نقل این روایت را نه به عنوان یک حدیث بلکه صرفاً به عنوان یک عبارت دعایی آوردهاند.
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استفاده مالصدرا از روایت در اثبات تجرد نفس
مالصدرا در توضیح پس از نقل روایت ،رؤیت را به معنای علم شهودی در نظر گرفته است؛ بدین طریق که با
چشم مادی نمیتوان حقایق اشیاء را مشاهده کرد ،الجرم نفس در حال تجرد حقایقی را میبیند 42.بنابراین حلقه
ارتباطی مدلول این روایت با مبحث تجرد نفس بحث علم شهودی است.
 .58لسان الميزان ،ج  ،5ص 222 - 221
 .59الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 575 - 572
 .40عوالي اللئالي ،ج  ،4ص 152
 .41منهاج الصالحين ،ج  ،1ص 208
 .42الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 502

مالصدرا با مدد از سه مرحله 1ـ علم شهودی پیامبر(ص) 2ـ تجرد نفس پیامبر(ص) در حال علم شهودی3ـ
عمومیت دادن این قاعده (تجرد نفس پیامبر(ص) در حال رویت شهودی به تمامی نفوس انسانی) ،تجرد نفس انسانی
را اثبات میکند .با جستجو در دیگر آثار مالصدرا درباره تبیین علم شهودی 43،ویژگی بارز این علم فراغت از عوارض
و لوازم مادیت و جسمانیت معرفی میشود؛ بنابراین خود به خود با اثبات این علم ،تجرد نفس پیامبر (ص) از ماده نیز
اثبات می شود.
اما درباره عمومیت دادن این قاعده که اگر فرض اینکه نفس پیامبر(ص) مجرد است ،بتوان تجرد تمامی نفوس
انسانی را نتیجه گرفت در بررسی مضمونی روایت «ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی» نکاتی ذکر شد که به همانجا
احاله میشود.
 5و  6ـ «قلب المؤمن عرش اهلل» و«قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمان»
این دو روایت در کتاب النفس در یک مبحث برای استشهاد به تجرد نفس و در کنار هم به کار رفته است 44.از
نگاه مالصدرا هر دو روایت مدلول واحدی دارند.
وضعیت سند و اعتبار روایات
با نظر به بررسیهای صورت گرفته در اعتبار این دو روایت به نظر میرسد روایت «قلب المؤمن بین إصبعین من
أصابع الرحمان» نزد عالمان حدیث شیعه و اهل سنت از مقبولیت نسبی برخوردار است 42.مضمون روایت «قلب
المؤمن عرش اهلل» در منابع حدیثی شیعه با عبارت «قلب المؤمن عرش الرحمن» ،با صیغه «رُوِیَ» و بدون سند ذکر شده
است 42.اما نقل آن در اهل سنت تنها در یک منبع است که آن هم به جعلی بودنش تصریح شده 47با این همه با توجه
به اینکه مدلول این دو روایت نزد مالصدرا تقریباً یکی است ،در بررسی مدلولی آن دچار چالش جدی نخواهیم بود.
بررسی مضمون و مدلول روایت
در بررسی مضمونی و مدلولی این روایت دو نکته قابل توجه است:
1ـ دوگانگی مضمونی و وحدت مدلولی دو روایت نزد مالصدرا
 .45المبدأ والمعاد ،ص  249و الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،2ص  21 – 20و ج  ،5ص 148 - 147
 .44الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 507 - 503
 .43عوالي اللئالي ،ج  ،4ص  99و تهذيب الكمال ،ج  ،12ص  485و مسند احمد ،ج  ،2ص 231 - 230
 .42بحار االنوار ،ج  ،33ص  59و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،ج  ،11ص 234و ج 250 ،12
 .47كشف الخفاء ،ج  ،2ص 100

با اندکی دقت در مضمون این دو روایت تفاوت مهمی مشاهده میشود؛ روایت «قلب المؤمن عرش اهلل» به احاطه
قلب مومن بر هستی و کائنات اشاره دارد ،اما بنا بر روایت «قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمان» ،قلب مومن
میان اراده الهی محبوس است .به دیگر سخن ،در روایت اول جنبه اختیار و در روایت دوم جنبه جبر قویتر مینماید.
اما مسئله مهم در اینجا استفاده مالصدرا از این دو روایت در بحث تجرد نفس است که تقریباً ارتباطی با تفاوت
مضمونی این دو روایت ندارد و با یک مدلول واحد قصد اثبات تجرد نفس را دارد .مدلول این دو روایت قلب
صنوبری انسانی نیست ،بلکه همان نفس و روح است که برخالف ظاهر این دو روایت ،مجرد از ماده و لوازم جسمانی
است .بر این اساس ،این تفاوت مضمونی در بحث مربوط به تجرد نفس مدخلیتی نخواهد داشت.

48

2ـ اشکال در برداشت از مدلول اصلی
مراد اصلی در این دو روایت تنها توصیف وضعیت انسان مومن در برابر خداوند است که برای افزودن بر بالغت
کالم درقالب دو تشبیه آمده است .تشبیه قلب مومن به عرش یا قرارگرفتن میان دو انگشت خداوند در این روایت
بدین معناست و همه در مقام تشبیه است تا بالغت کالم را باال ببرد؛ بیشتر از آن ،چیزی که صدرالمتألهین برای اثبات
تجرد نفس از آن برداشت میکند با توضیحاتی که گفته آمد ،نامرتبط است.
7ـ «لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملك مقرب وال نبی مرسل»
وضعیت سند و اعتبار روایت
از میان کتب حدیثی شیعه در بحار االنوار اشاراتی به این روایت شده بدون آنکه ذکری از سند به میان آمده
باشد 49.هیچ یک از منابع حدیثی اهل سنت نیز به سند این روایت اشارهای نکردهاند و تنها آن را به عنوان حدیثی
مشهور آورده اند 20.اما سخن از اعتبار این روایات به بحث «اعتبار روایات بدون سند» مربوط میشود و با توجه به
تطبیق مباحث نظری با این حدیث میتوان مضمون این روایت را با توجه به هم مضمونی آن با دیگر روایات مشابه و
دارای سند از جمله «ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی» با تسامح پذیرفت .اما در اینکه این روایت با همین الفاظ از
معصوم صادر شده است ،نمیتوان به طور قطع اظهار نظر کرد.
داللت روایت

 .48الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 507
 .49بحار األنوار ،ج  ،79ص 245
 .30كشف الخفاء ،ج  ،2ص 174 - 175

با توجه به اینکه این روایت و روایت «أبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی» در اسفار برای استدالل به تجرد نفس در
یک گروه آمده ،همچنین به لحاظ مضمونی مشابه روایت ذکر شده است در بررسی محتوایی این روایت آنچه که
میتوان در اینجا ذکر کرد تقریباً همان مواردی است که در بررسی حدیث «أبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی» بیان شد.
8ـ « ...ما كنت اعبد ربا لم أره  ...ال تدركه العیون فی مشاهده االبصار ولكن رأته القلوب بحقائق االیمان»
وضعیت سند و اعتبار روایت
این روایت با نقلهایی نسبتاً یکسان در کتب معتبر روایی شیعی با ذکر سند نقل شده است 21.گفتنی است با وجود
کثرت نقل در مصادر شیعی ،این روایت در هیچ کدام از مصادر حدیثی اهل سنت نقل يا حتي نقد هم نشده است تا
بتوان درباره اعتبار آن به قضاوت نشست.
داللت روایت
این روایت از جمله قویترین ادله نقلی است که صدرالمتألهین در اثبات تجرد نفس آورده است .داللت این
روایت آنقدر روشن و واضح است که ایشان تنها یک جمله در توضیح آن آورده است« :والرؤیة العقلیة ال یمکن بقوة
جسمانیة» 22.یعنی قوه این رویت ،غیرجسمانی ـ چیزی که آن را نفس یا روح مینامند ـ است ،بنابراین بالطبع نباید از
جنس جسم و ماده باشد.
9ـ «من رآنی فقد رأى الحق»
وضعیت سند و اعتبار روایت
این روایت در دو منبع معتبر اهل سنت (صحیح مسلم و صحیح بخاری) با دو سلسله از ابوهریره و ابوقتاده
انصاری نقل شده است؛ 23بر مبنای اعتبارسنجی روایات در اهل سنت و صحیح دانستن تمامی روایات موجود در
صحیحین ،این روایت معتبر خواهد بود.

 .31الكافي ،ج  ،1ص  98 – 97و التوحيد ،ص  118و بحار األنوار ،ج  ،4ص .502 – 504
اين روايت با عباراتي هم مضمون در نهج البالغه نيز آمده است« :و من كالم له ( عليه السالم ) و قد سأله ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال (عليه
السالم ) أ فأعبد ما ال أرى ،فقال و كيف تراه  ،فقال « :لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ( ».نهج البالغه ،كالم )175
 .32الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 507 - 503
 .35صحيح البخاري ،ج  ،8ص  72و صحيح مسلم ،ج  ،7ص 34

در منابع حدیثی شیعه تنها در دو جای کتاب بحار االنوار این روایت با سند نقل شده 24که در جای دوم به نقل از
اهل سنت است 22.با این حال نوع نقل این روایت در بحار به گونهای است که در مضمون آن مخالفتی مشاهده
نمیشود.
داللت روایت
از این روایت دو معنا قابل برداشت است؛ معنای اول :رویت بصری پیامبر (ص) همانند رویت معنوی پروردگار
است .با این معنا شرافت و قرابت نفس پیامبر (ص) به آسانی اثبات می شود .در معنای دوم با نظر به هم خانوادههای
این روایت در کتب حدیثی 22و شواهد کتب لغت در معنای واژه «حق» 27،مفهوم واژه «الحق» در این روایت به معنای
پروردگار کم رنگ می شود .دلیل این مدعا آن است که در هیچ یک از روایات مشابه ،سخنی از حق به معنای پروردگار
نیامده است ،بلکه احتمال دارد به معنای «حقاً» یا «بحقٍ» باشد .با بررسیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل میشود
که معنای دوم به معنای مستفاد از حدیث بسیار نزدیکتر باشد .با این فرض ،تنها میتوان شرافت نفس پیامبر(ص) را
نتیجه گرفت و قرابت ایشان به پروردگار گرچه از طرق دیگر مسلم به نظر برسد ،ولی از این حدیث نمیتوان این ادعا
را اثبات کرد و چون طریق استدالل مالصدرا برای اثبات تجرد در این دست روایات به گونهای است که در حد وسطِ
سلسله داللتها« ،وجود قرابت نفس به خداوند» الزم میباشد ،نمیتوان از این روایت با معنایی که ذکر کردیم ،تجرد
نفس را اثبات کرد.
 11و 11ـ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» و «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه»
این دو نقل از روایت از جمله مشهورترین روایات در میان کتب مختلف حدیثی ،اعتقادی ،فلسفی و کالمی است.
عالوه بر آن از این دو نقل استفادههای بسیاری در کتب مختلف عرفانی و اعتقادی شده است .برای نمونه تنها در
کتاب فتوحات مکیه  71مرتبه از عین الفاظ این دو روایت استفاده شده 28.همچنین آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه

 .34بحار األنوار ،ج  ،38ص  254و ج  ،38ص 253 - 254
 .33بحار األنوار ،ج  ،38ص 253 - 254
 .32بحار األنوار ،ج  ،38ص 254
 .37لسان العرب ،ج  ،10ص 30
 .38فتوحات مكيه ،ج ،1صص  109 ،103 ،25و ج ،2صص  298 ،135 ،40 ،54و ج ،5صص  438 ،404 ،101 ،75 ،44و ج ،4صص 527 ،243 ،175 ،33

که به معرفی آثار علمی شیعیان پرداخته است 12 ،عنوان کتاب از بزرگان مختلف در شرح این حدیث معرفی کرده
است.
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وضعیت سند و اعتبار روایت
در بررسی سندی این دو روایت ،هم در منابع حدیثی اهل سنت و هم در منابع حدیثی شیعه سلسله سندی که
بتوان از طریق آن ،روایت را به یکی از معصومین متصل و اعتبار آن را بررسی کرد ،یافت نشد .بنابراین ،قضاوت درباره
اعتبار این روایت باید با قرائن و ش2واهدی غیر از سند اثبات شود .از جمله قرائن و شواهد غیر سندی برای پذیرش
مضمون این دو روایت می توان به هم سویی این روایات با آیات قرآن 20و فراوانی ذکر این دو روایت در منابع معتبر و
نیمهمعتبر اشاره کرد .به باور برخی حدیث پژوهان اهل سنت ،روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربه» روایتی «موضوع»
و «ثابت نشده» است 61.با این همه ،در بیشتر نگاشته های صوفیان این روایت نقل شده است تا بدانجا که رنگ و بوی
حدیث به خود گرفته است.

22

کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس
از آنجا که مالصدرا نفس انسانی را وسیلهای برای معرفت به رب قرار میدهد ،شرافت و برتری نفس حاصل
میشود 23و این شرافت ،سبب اثبات ویژگی تجرد از جسمانیت و مادیت برای نفس میشود .به سبب واحد بودن
مدلول این روایت ،همان نکات و اشکاالت پیش گفته در بررسی مضمونی روایت «ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی»
در اینجا نیز صدق میکند.
12ـ «المؤمن أعظم قدرا عند اهلل من العرش»
وضعیت سند و اعتبار روایت
لفظ این روایت به جز اسفار در هیچ کدام از منابع حدیثی و غیر حدیثی نیامده است .تنها راه برای بررسی اعتبار
این روایت رجوع به روایات هم مضمون است .مالصدرا این حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) را به صورت «إن قلب

 .39الذريعه ،ج ،2صص 212 ،189و ج ،15ص  208و ج ،19ص  532و ج ،20ص  19و ج ،21صص  237 ،190و ج ،22ص  129و ج ،24ص 225
 .20سوره حم السجدة ،آيه  35و سوره الذاريات ،آيه  21و سوره حشر ،آيه 19
 .21تذكره الموضوعات ،ص11؛ كشف الخفاء ،ج ،2ص ( .222در هر دو منبع بنا بر داوري ابن تيميه و به گفته نووي نقل شده است).
 .22كشف الخفاء ،ج ،2ص .222
 .25الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 509 - 503

المؤمن اعظم من العرش» نیز روایت کرده است 24.همچنین روایت «قلب المومن عرش اهلل» یکی از روایات هم
مضمون است که در صورت صحت سند و اعتبار می تواند راهگشا باشد .این روایت و مشابهات آن» در همین مقاله
مورد بررسی قرار گرفته است 22،ولی نه تنها سندی برای آن یافت نشده ،بلکه همان گونه که ذکر آن گذشت ،برخی
منابع رجالی اهل سنت به مجعول بودن آن رای دادهاند .از این رو ،اعتبار این روایت هم در لفظ و هم در مضمون،
مخدوش است.
کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس
مالصدرا در توضیحات خود ذکر میکند که طبق مضمون این روایت مومن قدر و منزلتی واالتر از عرش نزد
خداوند دارد و از آنجا که این عظمت نمیتواند مادی و جسمی تلقی شود و در قوهای از اعضای مومن محصور شود،
بدین جهت این نفس و روح غیر مادی و غیرجسمانی او است که نزد خداوند واالتر و باالتر از عرش است 22.اشکالی
که در این نحوه استدالل وجود دارد آن است که نمیتوان لزوماً بزرگی و عظمت مومن را به نفس یا روح او نسبت داد
و بدین طریق غیرمادی بودن آن را اثبات کرد .اینکه قدر مومن نزد پروردگار از عرش هم باالتر است ،بدان معنا نیست
که این عظمت چون مادی نیست و در قوهای از اعضای بدن جسمانی مومن قرار نمیگیرد ،پس لزوماً باید چیزی
غیرمادی و غیرجسمانی در او باشد تا این عظمت را بدان نسبت داد.
13ـ «قلعته بقوة ربانیة ال بقوة جسمانیة»
سبب صدور
درباره سبب صدور این روایت نقلهای فراوانی در کتب تاریخ ،سیره و مصادر عقائد شیعه وجود دارد .این روایت
از حضرت علی (ع) پس از فت ح قلعه خیبر و گشودن باب آن صادر شده است .داستان جنگ با قوم یهود ساکن در این
قلعه نیز در مصادر بسیاری نقل شده است که بیشتر آنها در منابع نگاشته شده به وسیله نگارندگان شیعی یا مستبصرین
اهل سنت است.
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وضعیت سند و اعتبار روایت
 .24الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،4ص .501
 .23حديث شماره  3در همين مقاله
 .22الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 507
 .27شرح مئة كلمة ألمير المؤمنين ،ص 237 - 232

در مصادر حدیثی اهل سنت به جز یک منبع ،که نگاشته یکی از مستبصرین اهل سنت است 28،این روایت یا
مشابهات آن نقل نشده است .در مصادر حدیثی شیعه با وجود ذکر مکرر آن در کتب حدیث ،عقائد و سیره هیچگونه
مدرکی دال بر وجود سلسله روات مشخص برای این روایت وجود ندارد .با این وصف ،در اتصال این حدیث به
ح ضرت علی (ع) یا یکی دیگر از معصومین تردید وجود دارد .البته باید تأکید کنیم که تمرکزِ بررسی ما در اینجا ،نقل
این عبارت به عنوان حدیثی صادر شده از امام علی (ع) پس از فتح خیبر است ،نه اصل واقعه و حواشی تاریخی آن.
کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس
مالصدرا ممکن نبودن این عمل (برکندن باب قلعه خیبر) با قوای جسمانی و انتساب آن به قوای ربانی را برای
اثبات تجرد نفس انسانی از عالئق مادی و جسمانی کافی میداند .در این باره در منابعی که این روایت را شرح کرده یا
مورد استناد قرار دادهاند دو رویکرد وجود دارد1 :ـ انقطاع از عالم اجسام و اتصال به عالم روحانی2 29،ـ تصرف اراده
الهی در روح و جان 70.اما داللت مضمون روایت ،خود برای اثبات این تجرد کافی به نظر میرسد .هر چند عدم
اطمینان از اتصال حدیث به امام (ع) که در بررسی سندی و اعتباری این روایت بدان پرداختیم ،این داللت را کمرنگ
میکند؛ زیرا این احتمال ،هر چند ضعیف ،وجود دارد که حضرت با قوه جسمانی باب خیبر را بلند کردهاند.
14ـ «الروح ملك من المالئكة له سبعون الف وجه ولكل وجه منها سبعون الف لسان لكل منها سبعون الف لغة یسبح
اهلل تبارك وتعالى بتلك اللغات كلها یخلق من كل تسبیحه ملك یطیر مع المالئكة یوم القیامه».
وضعیت سند
در بررسی اسناد این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت با وجود نقل کامل روایت ،هیچ نشانی از سند
نیست .اما در برخی تفاسیر اهل سنت از جمله تفسیر ابن کثیر دمشقی 71و جامع البیان 72افرادی به عنوان راویان این
حدیث معرفی شدهاند .این روایت عمدتاً در تفسیر آیه «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی» 73آمده است.
کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس

 .28اإلمامة وأهل البيت ،ج ،2ص172
 .29تفسير الرازي ،ج  ،21ص 91
 .70بحار األنوار ،ج  ،84ص 52 - 51
 .71تفسير ابن كثير ،ج  ،5ص 23
 .72جامع البيان ،ج  ،13ص 193
 .75سوره اسراء ،آيه 83

در تحلیل نحوه استفاده مالصدرا از این روایت در اثبات تجرد نفس از شکل اول قیاس منطقی استفاده شده است:
مقدمه  :1نفس انسانی از فرشتگان الهی است( .متن روایت)
مقدمه  :2فرشتگان الهی مجرد هستند.
نتیجه :نفس انسانی مجرد است.
با فرض اینکه بپذیریم مقدمه  2صحیح است؛ یعنی فرشتگان الهی مجرد هستند ،با صحت مقدمه اول این استدالل
منتج خواهد بود؛ یعنی اینکه ثابت شود در این روایت منظور از روح ،همان نفس انسانی است .اما بنا به دالیلی که
عمدتاً در کتب تفسیری ذیل تفسیر آیه «ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی» 74و دیگر آیاتی که در توضیح
معانی مختلف واژه «روح» آمده ،می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مفسران بزرگ مانند عالمه طباطبایی 72و امام فخر
رازی 72روح را در شمار یکی از مالئکه قرار نمیدهند .با این وصف مقدمه اول استدالل مالصدرا مخدوش است؛ البته
همانطور که ذکر گردید یکی از معانی روح در تفاسیر ،نفس انسانی است اما این معنا برای این استدالل کافی نیست،
چون هنوز مقدمه اول ـ نفس انسانی از فرشتگان الهی است ـ اثبات نشده است.
بنابراین ،این روایت برای اثبات تجرد نفس انسانی از مادیات و عالئق جسمانی ،آنگونه که مالصدرا در اسفار از
آن بهره برده است ،ناقص و نارسا است.
 15و 16ـ «لن یلج ملكوت السماوات من لم یولد مرتین» و «ال یصعد إلى السماء اال من نزل منها»
وضعیت سند و اعتبار دو روایت
روایت «لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین» تنها در  4منبع آمده است :تفسیر ابن عربی ،تفسیر آلوسی،
اسفار اربعه مالصدرا ( 2جلد) و شرح فصوص حکم .هیچ یک از این کتابها جزء منابع روایی نیستند تا بر آن اساس
بتوان درباره اعتبار یا سند روایت قضاوت کرد.
ابن عربی در کتاب تفسیرش این روایت را سخن حضرت عیسی (ع) می داند 77،اما در متن عربی تورات و انجیل
و انجیل برنابا نقلی از این روایت یا مشابهات آن وجود ندارد 78.به نظر میرسد به دلیل پیشینه تفسیر ابن عربی در میان
این  2منبع ،دیگر منابع چهارگانه ،این روایت را از ابن عربی نقل کرده باشند.
 .74همان
 .73تفسير الميزان ،ج  ،15ص 215
 .72تفسير الرازي ،ج  ،21ص 59
 .77تفسير ابن عربي ،ج  ،1ص 29

روایت «ال یصعد إلى السماء اال من نزل منها» که به نقل از حضرت عیسی (ع) است در بیشتر منابع شیعه به عنوان
قسمتی از مناظرهای نقل شده است که میان حضرت امام رضا (ع) و علمای نصرانی در جلسهای که مامون عباسی
ترتیب داده بود ،ایراد شده است .متن کامل این روایت بدین شرح است« :ال يصعد إلى السماء اال من نزل منها اال راكب
البعير {الجمل} خاتم االنبياء فانه يصعد الي السماء و ينزل».
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به گواهی منابع روایی ،در این مناظره جاثلیق ـ دانشمند مسیحی ـ در پاسخ به امام اعتراف می کند که این سخن از
حضرت عیسی (ع) صادر شده است .نقل مناظره به جز در این منبع در دیگر منابع حدیثی معتبر شیعه از جمله عیون
اخبار الرضا و االعتقادات فی دین االمامیة و منابع نیمه معتبر مانند اإلحتجاج ،بحاراالنوار آمده است .گرچه ممکن است
برخی از منابع مانند بحاراالنوار این روایت را از کتب شیخ صدوق که نزدیک به عصر حضور معصومین است ،نقل
کرده باشند ،ولی کثرت نقل آن موجب اطمینان از صدور این روایت از امام رضا (ع) شده است.
کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس
روایت اول
مالصدرا در توضیحات خود ذکر می کند که والدت دوم ویژه عارفان کاملی است که موت ارادی را تجربه
کردهاند .چنین افرادی با اراده خویش روحشان را از بدن مادی جدا می کنند و دوباره برمیگردانند .این سخن بدین
معنا است که روح ،ذاتی غیرمادی دارد و قابلیت تجرد از بدن را دارا است 80.این نحوه داللت برای اثبات غیرمادی
بودن نفس درست است ،اما استناد این داللت به قولی است که در انتساب آن به معصوم (ائمه (ع) یا حضرت عیسی
(ع)) هیچ سند و مدرکی در دست نداریم .بنابراین نمیتوان به طور قطع این عبارت را حدیث و داللت آن را نقلی
نامید.
روایت دوم
مالصدرا در المبدا و المعاد ،روایت مذکور را شرح آیه «یا أیتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربک راضیة مرضیة»

81

میداند .بدین معنا که نفس مطمئنه به مقامی برمیگردد که قبالً در آنجا قرار داشته است و این مقام ،حضور ربّ

 .78گفتني است جستجو در متن عربي تورات و انجيل از سايت  Arabicbibleانجام گرفت و نتيجه اي در بر نداشت .براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به:
.www.arabicbible.com
 .79التوحيد ،ص 427 - 422
 .80الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج  ،3ص 218
 .81سوره فجر ،آيه  27و 28

است 82.با این شرح ،وجه داللت برای اثبات تجرد نفس تا حدی معلوم میشود ،بدین صورت که از آنجا که رب،
مجرد است نفس مطمئنه که حضور او را دریافته ،نمیتواند آلوده به جسمانیت و مادیت باشد و او همچون
پروردگارش باید مجرد باشد .با این توصیف ما باید «سماء» را در این روایت به معنای مجازی آن برگردانیم یعنی
«حضور حضرت رب» و به تعبیر ابن عربی «سماء روحانی».
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نکته ای که در این داللت باید مورد توجه قرارگیرد ،معراج پیامبر(ص) است .در مورد جسمانی یا روحانی بودن
معراج میان عالمان و محدثان شیعه و اهلسنت اختالفنظر وجود دارد .به باور عموم اندیشمندان شیعه معراج پیامبر
(ص) جسمانی بوده است و دالیلی در این خصوص ارائه دادهاند.
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بدین ترتیب اگر مدلول این روایت ،معراج جسمانی پیامبر(ص) باشد داللت این روایت برای اثبات تجرد نفس
منتفی خواهد شد و اگر بسان برخی اندیشمندان اهل سنت بر این باور باشیم که معراج پیامبر (ص) روحانی بوده و
نفس و روح ایشان به آسمانها و بیت المقدس عروج کرده است ،در آن صورت میتوان به داللت حدیث برای تجرد
نفس پیبرد؛ لکن با وجود شواهد و ادله شیعی و بسیاری از منابع اهل سنت 82،معراج رسول اکرم (ص) جسمانی بوده
است.
جمعبندی بررسیهای صورت گرفته برای روایات مربوط به تجرد نفس
پس از ارائه گزارشی فشرده از بررسی هر روایت به جمعبندی این بخش میپردازیم .این جمع بندی شامل
ویژگیهای نسبتاً مشترک در  12روایت است که به دو بخش سند و اعتبار روایت و مضمون و مدلول روایت
تقسیمبندی شده است .در قسمت سندی و اعتباری به دلیل اختالف مبنایی در پذیرش روایات ،آمار در دو بخش شیعه
و اهل سنت ارائه شده است.

 .82المبدأ والمعاد ،ص 415 - 411
 .85تفسير ابن عربي ،ج  ،1ص 29
 .84بحار األنوار ،ج  ،18ص 291 – 284
 .83در جلد  18بحاراالنوار باب سوم ،به نقل از ساير اسناد و منابع در مورد اثبات معراج و معنا و كيفيت آن بحث بسيار مفصلي شده است نيز دالئلي از آيات و روايات در
جسماني بودن معراج آورده شده است.
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نکاتقوتوضعفمالصدرادرنقلواستفادهازحدیثدرمبحثتجردنفس 
این بخش که در واقع نتیجهگیری نهایی از تمامی بررسیهای صورت گرفته در این مقاله است به ذکر نکات قوت
و ضعف مالصدرا در نقل و نوع استفاده وی از احادیث در مباحث فلسفی و کالمی میپردازد.
1ـ توجه به منابع نقلی و روایی
صِرف توجه به منابع نقلی و روایی در اثبات یا رد مبحث یا عقیدهای به عنوان یکی از بزرگ ترین نقاط قوت
مالصدرا در استفادههای حدیثی در کتاب اسفار به شمار می رود .گرچه در این مسیر نقص ،سوء برداشت و برخی بی
توجهی ها وجود دارد ،اما در بسیاری از مباحث راه را برای تتبع و تحقیق دیگر پژوهشگران در استفاده از این منابع
روایی باز گذاشته است.
2ـ اختصاص حجم کمی از اسفار به مباحث حدیثی
با اینکه توجه به منابع روایی در اسفار یک حسن بزرگ در کار حدیثی مالصدرا است ،در بسیاری از بحث های
حدیثی اسفار ـ که معموالً در انتهای هر مبحث انجام میشود ـ تنها به نقل یک یا چند روایت بسنده شده و درباره
نحوه داللت روایت بر مبحث مورد نظر بررسی عمیقی انجام نشده است .این کاستی ،زمینهساز یک ضعف بزرگ است
که در بند پنجم بیان خواهد شد.
3ـ استخراج روایات از منابع غیر حدیثی
آن گونه که در تحلیل آماری سند و اعتبار روایات ذکر شد ،درصد باالیی از احادیث مندرج در اسفار از منابع غیر
حدیثی مانند کتب تفسیری ،عرفانی و  ...گرفته شده است .شواهد این مدعا آن است که در سند و اعتبار بیشتر روایات

نقل شده نقص و تشکیک وجود دارد و درصد کمی از آنها اسناد محکمی دارد و صحت صدور آن معتبر است .ناگفته
خود پیداست که منابع حدیثی معتبر ،روایات معتبر و دارای سند را نقل کنند ولی منابع غیر حدیثی چنین رویکردی
ندارند .این مسئله به تنهایی یک نقص در کار مالصدرا به شمار می رود؛ زیرا نخستین شرط الزم برای تتبع حدیثی،
مراجعه به منابع معتبر و دست اول است نه منابع تفسیری و عرفانی.
الب ته باید دانست که مستندات کافی برای استفاده فراوان مالصدرا از منابع دست دوم در اختیار نیست ،اما با توجه
به نوع استفاده وی از روایات و نوع اسناد و مدارکِ اعتبار آنها و همچنین ترتیب نقل آنها می توان فرضیه استفاده
فراوان مالصدرا از منابع دست دوم را قریب به یقین دانست .با این همه ،اشکال جدی در این باب ،استفاده کم صدر
المتالهین از روایات با اسناد و مدارک محکم در اتصال به معصوم یا عادل است.
4ـ کمتوجهی به صدر و ذیل ،مصطلحات لغوی و همخانوادههای حدیثی
در بررسیهای مدلولی گفتیم در صورتی که مالصدرا به مصطلحات لغوی و وجوه معانی واژه «الحق» و «روح» در
احادیث مربوط توجه میداشت هرگز از آنها در اثبات بحث تجرد نفس استفاده نمیکرد .همچنین در برخی روایات
مانند روایت «انا النذیر العریان» که توجه به صدر و ذیل روایت و اصطالحات لغوی آن تاثیر بسیاری در فهم داللت آن
دارد از نظر مالصدرا مغفول مانده است.
5ـ نقص در نحوه داللت و برداشت از روایت در اثبات یا رد یک مبحث
بزرگ ترین ضعف در کار حدیثی مالصدرا نواقص و اشکاالت متعددی است که او در نحوه داللت و برداشت از
روایت برای اثبات یا رد یک مبحث دارد .این کاستی ،در بررسی تک تک روایات اشاره شد و در تحلیل آماری نیز
تصریح شد که تنها در نحوه داللت  4روایت از  12روایت نقص و اشکالی دیده نمیشود .این ضعف ثمره آن است که
در بسیاری از مواضع مالصدرا تنها به ذکر یک یا چند روایت بسنده میکند و درباره نحوه داللت آن روایت بر مبحث
مورد نظر سخنی عمیق و بحث ی دقیق ندارد .از این رو ،برای یافتن نوع و نحوه داللت به ناچار باید به دیگر آثار
مالصدرا که همان روایت یا دیگر قرائن و شواهد در آن نقل شده مراجعه کرد.
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