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جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا؛
مطالعه موردی تجرد نفس

سید محمد حسینی نژاد
احمد ربانی خواه
حسین آسا

1

2

3

چکیده

اثبات تجرد نفس یکی از مباحث کلیدی در حوزه فلسهفه اسهالمی اسهت .بها توجهه بهه آن
ً
کهه دانشههمندان مسههلمان ،عمومهها احادیهث پیشههوایان دینههی خههود را بهه عنههوان گههزارههههایی
صههادق پذیرفتهههانههد« ،استشهههادات نقلههی» مههورد توجههه قههرار مههیگیههرد .ایههن مسههأله در آثههار

صدرالدین محمد شیرازی پررنگتر مینماید؛ وی به عنوان حکیمی متأله ،سعی داشته

«استدالالت عقلی» و «استشهادات نقلی» را در کنار هم مورد توجه قرار دهد.

در این مقاله با بررسی اعتبهاری و تحلیهل مضهمونی روایهات مربهوط بهه اثبهات تجهرد نفهس

مندرج در کتاب النفس االسفار االربعه  ،به نوع و نحهوه اسهتفاده از روایهات موجهود در آن و

نکات قوت و ضع شان پرداخته شده است.

می توان فهمید که تعداد کمهی از روایهات دارای قهوت سهند و اعتبارنهد .تحلیهل مضهمونی
حا کی از آن است که تنها  25درصد از این روایات بر تجرد نفس دال لت آشهکار دارنهد؛ در

دیگر موارد ،نقص داللت ،بیتوجهی به معانی لغوی و همخانوادههای حدیثی و صهدر و

ذیل احادیث دیده میشود.

کلیدددواژههدددا :تجهههرد نفهههس ،کتهههاب الههنفس ،روش حهههدیثی مهههال صهههدرا ،استشههههاد نقلهههی،

اعتبارسنجی حدیثی.
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در بحثها و روشهای اعتبارسهنجی حهدیث ،دو گهرایش شهیعه و اههل سهنت عمهدهتهرین

گرایش های موجود هستند .در بررسهی سهند و اعتبهار روایهات منهدرج در کتهاب الهنفس االسهفار
االربعه به این دو گرایش حدیثی توجه شده و از منظر هر دو گروه ،اعتبار روایات سنجیده شده

است.

در این نوشتار ،بدون بررسی شر حال رجالی تر تهر راو یهان ،تنهها اعتبهار اسهناد از منهابع

معتبر حدیثی شیعه و اهل سنت استخراج شده است.

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

درآمد

در تحلیهل مضههمون و مههدلول احادیههث  -کههه در واقهع مهمتههرین بخههش در بررسههی روایههات بههه

شمار میآید  -با مدد از منابعی که عین ،شبیبه یا مضمون روایت در آنها نیز نقل شهده اسهت،
به تحلیل مضمون روایت و نقد نوع استفاده مالصدرا از آن در مباحث مرتبط پرداختهایم.

4

در مجموع ،در بحث تجرد نفس در کتاب النفس ،به شهانزده روایهت استشههاد شهده اسهت

که در ادامه ضمن گزارش فشرده هر روایت ،پس از اعتبارسهنجی منهابع و تحلیهل محتهوایی ههر

یر نتیجهگیری ارائه میشود.

« .1أبیت عند ربی ُیطعمنی و یسقینی»
سبب صدور

برخی از منابع حدیثی شیعه 5و اهل سنت 6سبب صدور حدیث را نهی مهردم از تبعیهت از

پیامبر

در مواصله میان دو یا چند روز (نههی از خهوردن و آشهامیدن در زمهان افطهار و وصهل

روزه به روز بعد) دانستهاند .در برخی نقلها مضمون این روایهت بها الفها متفهاوتی آمهده کهه دو
نمونههه از آن ذکههر مههیشههود .افههزون بههر ایههن ،در عمههوم نقلهههای ایههن روایههت ،عبههارات «إنههی لسه ُ
هت

کأحههدکم» یهها «إنههی لسههت کهیتههتکم» و هماننههدهای آن ،پههیش از عبههارت اصههلی حههدیث آمههده

 .4تأ کید در این مقاله بر «کتاب النفس» مجموعه االسفار االربعه (جلد هشتم به تصحیح بنیاد حکمت صدرا و جلد نهم
ِ
به تصحیح دار إحیا التراث العربی) اسهت .بهه دلیهل اخهتالف در شهماره جل ِهد نسهخههای منتشهر شهده توسهط ایهن دو
ناشر ،برای جلوگیری از تشتت در ارجاع به این جلد از اسفار ،در تمامی بخشهای مقاله از این جلهد بها عنهوان «کتهاب
النفس» یاد می کنیم ،اما از آنجا که منبعی را که از آن نقل می کنیم ،نسهخه دار احیها التهراث العربهی اسهت ،در ارجهاع
جلد نهم را ذکر می کنیم.
 .5بحار االنوار ،ج ،16ص.390
 .6صحیح مسلم ،ج ،3ص.133
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است .این دو عبارت  -که در نقل مالصدرا ذکر نشهده اسهت  -مهدلول مهورد نظهر وی را بهه نحهو
قابل توجهی تغییر میدهد که در انتهای بررسی این حدیث بدان اشاره خواهیم کرد.

 ...و اما التخمیمات ... :قیل له :إنک توااال ،ظقاال :إ ل ات کأحادکم ،إ أظال عناد
7
ر یب یهنعمین و ی قیین ...
أخبرنا عیل بن أمحد  ...قالوا :ظإنک توااال یاا رسالل اهللّن قاال :إ ل ات کریتاتمم ان
ً
8
مهنعما یهنعمین و ساق ی قیین ....

وضعیت سند و اعتبار صدور

ایهن روایهت و مشهابهات آن در منهابع حهدیثی شهیعی ،در کتهب الخهرائج و الجهرائح 9،عههوالی

اللتالی 10و چندین جلد بحار االنوار 11ذکر شده است ،اما در ههیچ کهدام نقهل حهدیث بهه همهراه
سهند و سلسهله روات آن نبههوده اسهت .در منهابع روایههی اههل سهنت بهها طیه

روات مختل ه ه

وسهیعی از سلسههله

و در کته ههب معتبه ههر و نیمه هههمعتبه ههر 12آنه ههان ،ماننه ههد مسه ههند احمه ههد ،صه ههحیح

15

16

13

17

صحیح مسلم ،سنن الدارمی و سنن الترمذی مهواجهیم .بها توجهه بهه نگهاه حهدیثی عمهوم
اهل سنت در باره منهابع معتبرشهان ،صهحت صهدور روایهت از پیهامبر

تأیید است.
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 .7بحار األنوار ،ج ،16ص.390
 .8سنن الکبری ،ج ،4ص.282
 .9الخرائج و الجرائح ،ج ،2ص.905 .904
 .10عوالی اللتالی ،ج ،2ص.233
 .11بحار األنوار ،ج ،6ص208؛ ج ،16ص390؛ ج ،17ص 265 – 250و ج ،64ص( 253 – 252در برخهی جلهدها تفهاوت
اندکی در نقل مشاهده میشود؛ مانند« :اال عند ربی» و «ابیت عند ربی»).
 .12منظور از کتب معتبر روایی آ ن دسته از کتب روایی است که در نگاه دانشیان حدیث روایات ثبت شده در آن معتبرتر
از دیگهر منههابع اسههت؛ بههرای نمونهه صههحا سههته اهههل سهنت در نگههاه عالمههان حدیثشههناس اههل سههنت و کتههب اربعههه
حدیثی شیعه در نگاه عالمان حدیثشناس شیعی در زمره منابع معتبر حدیثی قلمداد شدهاند؛ هر چند این ارنیهابی
فههی الجملههه اسههت ،نههه تههر تههر روایههات آن منههابع .و نیههز در میههزان اعتبهههار ،رتبههه بنهههدی و مال هههای ارنیهههابی میهههان
رجالشناسان و حدیث پژوهان هر دو گروه گفت و گو است.
 .13مسند احمد ،ج ،3ص.124
 .14صحیح البخاری ،ج ،2ص243 – 242؛ ج ،8ص 32و .132 – 131
 .15صحیح مسلم ،ج ،3ص.133
 .16سنن الدارمی ،ج ،2ص.8
 .17سنن الترمذی ،ج ،2ص.139 – 138

حلقه ارتباطی ایهن بحهث بها بحهث تجهرد نفهس در اثهر دیگهری از مالصهدرا بها عنهوان المبهدأ و

المعاد  -که این روایت نیز در آن آمده  -وضو بیشتری یافته است:

أبیات عنااد ر یب یهنعمااین و ی ااقیین ظرااذه اضحادیا اا یااؤذن طشاارف الاانمس و جرل ااا و
ً
18
قر هبا من طارهئا قرطا طالذات و الصمات و املمارقة عن عر ئق اضجراف و عوائق اضج اف.

بنهها بههر ایههن عبههارت حلقههه ارتبههاطی ،شههرافت ،جاللههت و نزدیکههی نفههس بههه خداونههد از جهههت

ذات و صفات و مفارقت از جسمانیت است کهه موجهب داللهت حهدیث بهر تجهرد نفهس شهده

است .بر این اساس داللت حدیث ،نزدیکی پیهامبر
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نحوه استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس

بهه ذات اقهدس پروردگهار و مشهابهتی

است که میان نفس انسانی و ذات الهی ترتیب داده شده است؛ بر این مبنها کهه ذات خداونهد
فههارع از مادیههت و جسههمانیت بههوده ،نفههس انسههان نیههز مجههرد از مههاده اسههت .بیههان ایههن سلسههله

داللت با مقدمات نیر روشنتر میشود:
• نزدیکی و قرابت نفس پیامبر
• مفارقت خداوند از ّ
مادیت

با خداوند

• مشابهت ذاتی و صفاتی نفس پیامبر
از ّ
مادیت
• مفارقت نفس پیامبر

با خداوند

• شمول نفوس انسانی بر نفس پیامبر
• تجرد نفس انسانی از ّ
مادیت

با این مقدمات ذکر شده استدالل بدین شکل برقرار میشود:

• نفس پیامبر

با خداوند قرابت و نزدیکی دارد.

• به سبب قرابت نفس پیامبر

با خداوند ،باید یر سری صفات در آنها مشتر باشد.

• صفت تجرد از ماده  -که در خداوند وجود دارد  -از جمله صفات مشتر میان پروردگار
و پیامبر

است.

در این نحوه داللت سه نکته قابل ذکر است:

 .1در بهاره مشههابهت ذاتهی و صههفاتی نفههس پیهامبر

بهها خداونههد و نتیجههگیههری از آن  -کههه

صههفت تجههرد از مادیههت در هههر دو مشههابه باشههد  -تأمههل بیشههتری الزم اسههت .روشههن اسههت کههه

پیامبر

و خداوند در همه صفات مشتر نخواهند بود .با این همه ،اثبات مشابهت میان

 .18المبدأ و المعاد ،ص.412
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برخی صفات نبوی و ربوبی منجه ر بهه اثبهات تشهابه میهان تمهامی صهفات از جملهه تجهرد نفهس

نخواهد شد.
 .2با فر

قبول این کهه نفهس پیهامبر

مجهرد از مهاده باشهد ،آیها مهیتهوان ایهن تجهرد را بهه

سایر انسان ها سرایت داد؟ تنها راه برای پاسخ مثبت به این پرسش آن است که ایهن وی گهی را
ذاتی نفس دانسهت ،نهه عرضهی آن؛ امها پهیش از اثبهات ایهن وی گهی بهرای نفهس ،بهه دلیلهی بهرای
اثبات ذاتی بودن آن اشاره نشده است.

 .3در عموم نقلهای این روایت ،عبارات «إنی ُ
لست کأحدکم» یا «إنهی لسهت کهیتهتکم» و

همانندهای آن ،پیش از عبارت اصلی حدیث آمده اسهت .بهر فهر

ایهن کهه مها از ایهن روایهت

تجهرد نفهس پیهامبر را از مهاده و جسههم نتیجهه بگیهریم ،بها وجهود ایههن عبهارات ،مهیتهوان فرضههی را
مطر کرد که این تجرد تنها مختص به پیامبر

باشد.

« .2أنا النذیر العریان»

ً
این عبارت قسمتی از یر روایت نسبتا طوالنی از پیامبر

است که بهه عنهوان اصهطال

و مثل در عرب برای کسی مرسهوم شهده اسهت کهه بخواههد شهدت و عمه انهذار را بهه اطرافیهان

نشهان دههد؛ بههدین صهورت کهه البسههه خهود را در مهیآورد و دور سههر خهود مهیچرخانههد تها بهه افههراد
قبیلههه نشههان دهههد دشههمن یهها هههر چیههز دیگههری آنههها را تهدیههد مههیکنههد .پیههامبر

همین شخص تشبیه کرده تا شدت و عم انذار خود را به امت نشان دهد.

19

نیههز خههود را بههه

وضعیت سند و اعتبار صدور

در هیچ کدام از منهابع حهدیثی شهیعه مهتن کامهل ایهن روایهت از معصهوم نقهل نشهده اسهت و
ً
تنها ضمن نقل و استفاده از آن از منابع اهل سنت اعتراضی به مضمون روایت نشده و تلویحا

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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 .19صحیح البخاری ،ج ،8ص.140
 .20الوالیة التکوینیة آلل محمد  ،ص263 – 262؛ شر األسما الحسنی ،ج ،1ص.122
 .21تفسیر اآللوسی ،ج ،15ص.156
 .22صحیح مسلم ،ج ،7ص63؛ صحیح البخار ی ،ج ،8ص.140

22

داللتروایت

داللت این روایت بر تجرد نفهس در ایهن جلهد از اسهفار (کتهاب الهنفس) روشهن نشهده اسهت،

امهها مالصههدرا در کتههاب دیگههری ایههن بخههش از روایههت را بههه همههین شههیوه آورده و واژه عر یههان را بههه
ً
معنای «عریا عن االحیاز و االمکنه» 23دانسته و آن را دال بر تجرد نفس پنداشته است:
 ...و أما اضخبار ،ظقد روی عن النیب  :أنا النذیر العر یان .و هاذا إشاارة إ جَتارد الانمس
عن عر ئق اضجراف  ...ظلو مل یمن بینه تعا و و
بی النمس من املناسابة ،ماا مل یمان بیناه و
و
معرظة الرب ِبعرظة الانمس ،و تلاک املناسابة های کوواا جاوهرا
بی اضج اف ملا شرط
ً
24
عر یا عن اضحیاز و اضممنة.
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نحوه استفاده مالصدرا از روایت برای اثبات تجرد نفس

آن گونه که ذکر شد ،عبارت «انا النذیر العریان» قسمتی از یر روایت است؛ نه آن کهه خهود

به تنهایی روایت باشد .در لسان العهرب 25و تهاج العهروس 26،پهس از ذکهر معنهای لغهوی عر یهان و

مشههتقات آن ،بههه توضههیح معنههای اصههطالحی «النههذیر العر یههان» پرداختههه شههده اسههت .آنچههه در
ً
لسان العرب در این بهاب آمهده ،تقریبها همهانی اسهت کهه در مهتن کامهل حهدیث نیهز آورده شهده
است؛ اما چیزی که افزون بر آن ذکر شده ،توضیحی است که در وجهه تسهمیه صهفت «عر یهان»

برای نذیر آمده است:

و
 ...خص العر یان ض نه و
للعی و أغرب و أشنُ عند املبصر ...؛
أبی

27

عریان بدین سبب به نذیر اختصهاص یافتهه چهون آن بهرای چشهم مبهینتهر اسهت و

برای بیننده غریبتر (واضحتر) و فاحشتر به نظر میرسد.

یعنی بدان سبب «عریان» صفتی مناسب برای «نذیر» است که لخهت بهودن انهذار را بیشهتر
ً
جلوهگر میکند و در واقع ،این صفت نوعی تأ کید بر شدت انذار است .این معنا با آنچهه بعهدا
ً
ً
مالصدرا در تعبیر این عبارت و نهایتا داللت خود بر تجرد نفس میآورد ،کامال متفاوت است.
سو تعبیر ایشان در نسبت دادن معنای تجرد از ماده و جسمانیت به لفهظ «عر یهان» باعهث

شده برخی از کسانی که پس از وی این روایت را نقل کردهاند ،از جمله مالهادی سبزواری نیهز
 .23المبدأ و المعاد ،ص.411
 .24همان ،ص.412-411
 .25لسان العرب ،ج ،15ص.48
 .26تاج العروس ،ج ،7ص.518
 .27لسان العرب ،ج ،15ص.48
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دچههار همههین اشههتباه شههوند و «عر یههان» را در ایههن روایههت بههه معنههایی خههارج از معنههای لغههوی آن

نسبت دهند 28.علت وقوع این اشتباه آن است که یا صدرالمتألهین اطالعهی از صهدر و ذیهل
این حدیث نداشته است یها بهر فهر

اطهالع ،در تعبیهر آن دقهت کهافی نکهرده اسهت .مؤ یهد ایهن

ادعا منابعی هستند که این روایت را به طور کامل نقل کردهاند و در هیچ کهدام از آنهها تعبیهری

خارج از معنای لغوی و اصطالحی نیامده است.

« .3خلق اهلل األرواح قبل األجساد بألفی عام»
کیفیت نقل حدیث در اسفار

ایههن روایههت در دو جهها و بههرای اثبههات دو مبحههث در اسههفار نقههل و اسههتفاده شههده اسههت :یکههی

مبحث تجرد نفس و دیگری حدوث و قدم نفس .با توجه به اعتقاد مالصدرا در باره جسمانیة

الحههدوث و روحانیههة البقهها بههودن نفههس ،مضههمون روایههت بهها مههدلول واحههد (وجههود رو پههیش از

آفههرینش بههدن) در بحههث تجههرد نفههس مههورد تأییههد 29،ولههی در بحههث حههدوث و قههدم نفههس ،مههورد

تردید قرار گرفته است.

30

وضعیت اعتبار روایت نزد شیعه و اهل سنت

ً
این روایهت از جملهه روایهاتی اسهت کهه اخهتالف نسهبتا شهدیدی میهان شهیعه و اههل سهنت و

حتههی میههان عالمههان شههیعه در اعتبههار صههدور آن وجههود دارد .علههل اصههلی ایههن اختالفههات در دو
مسأله است:

 . 1علت اختالف میان شیعه و اهل سنت در دنبالهه بسهیار طهوالنی روایهت در منهابع شهیعی

در وص

تأییهدی امهام علهی

و اههل بیهت اسهت کهه باعهث شهده برخهی از عالمهان حهدیثی

اهل سنت همچون ابن جوزی ،عجلونی و ابن حجر اصل روایت را نیز رد میکنند.

31

 . 2اخههتالف در شههیعه مبتنههی بههر مضههمون آن بههر تأییههد تناسههخ اسههت کههه عههدهای از عالمههان

حههدیثی شههیعه همچههون شههیخ مفیههد بههر ایههن اعتقادنههد کههه ایههن روایههت مؤ یه ِهد عقیههده بههه تناسههخ
است؛ لذا صدور آن را از معصوم مورد تردید قرار میدهند.
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 .28شر األسما الحسنی ،ج ،1ص.122
 .29الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.307 – 305
 .30همان ،ص.373 – 372
 .31بحار األنوار ،ج ،26ص 323 – 320و ج ،40ص.42 – 41
 .32تصحیح اعتقادات احمامیة ،شر ص.81

32

کردهاند که هر دو در بحار االنوار نیز منعکس شده 35،اما در باره سند آن قضاوتی نشده است.

ابهن جههوزی ،عههالم رجههالی اههل سههنت ،ایههن روایههت را جهزو مصههادی روایههات جعلههی دانسههته

اسههت 36.نیههز در کتههاب حههدیثی کش ه

الخفهها خدشههههایی بههه اسههناد ایههن روایههت وارد شههده

است 37.صاحب لسان المیزان بهه شهدت بهه راو یهان ایهن روایهت حملهه کهرده اسهت 38.بهه نظهر
می رسد اعترا
آن ،وص

و رد عموم محدثان و رجالیان اهل سنت به این روایت بیشتر به قسهمت دوم

تأییدی امام علی و اهل بیت

باشد که تنها در منهابع شهیعی نقهل شهده اسهت.

محتمل است که محدثان اهل سهنت بخهش دوم را بهه دلیهل توصهی

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

در منابع حدیثی شیعی شیخ مفید 33و شیخ صدوق 34این حهدیث را بها سلسهه سهند نقهل

امهام علهی نیهاوردهانهد و

بخش نخست را نیهز بهه خهاطر عهدم تمکهین بهه مضهمون بخهش دوم ،رد کهردهانهد .بها ایهن حهال،

آنچه که مورد استشههاد مالصهدرا در اسهفار اسهت ،همهان قسهمت اول ،یعنهی «خله اهلل االروا
قبل االجساد بالفی عام» است.
داللتروایت

َ
داللههت روایههت بههر تجههرد رو و نفههس انسههانی در مضههمون ایههن روایههت کههامال واضههح و روشههن

است .نکتههای کهه مهی مانهد ،برخهوردی اسهت کهه مالصهدرا بها ایهن مضهمون روایهت در رد تقهدم
نفس بر جسم دارد .دلیل این برخورد دوگانه ،داللت مسهتقیم مضهمون ایهن روایهت ههم بهر تجهرد
نفهس و ههم بهر تقهدم نفهس بهر جسهم اسهت کهه یکهی موافه مسهلر مالصهدرا و دیگهری مخهال

مسلر او است .با آن که مالصدرا سعی دارد به نوعی مضهمون ایهن روایهت را بهه مهدلولی دیگهر

مرتبط سازد 39،با این حال ،یکی از قویترین ادله نقلهی را بهر خهالف عقیهده خهود در جسهمانیة

الحدوث بودن نفس طر میکند.

« .4رب أرنی األشیاء کما هی»
در جسهت و جههوی سهندی ،نههه تنههها سهند ایههن روایهت در منههابع معتبههر حهدیثی شههیعه و اهههل
 .33االمالی ،ص.114
 .34معانی االخبار ،ص.108
 .35بحار األنوار ،ج ،26ص 323 – 320و ج ،40ص.42 – 41
 .36الموضوعات ،ج ،1ص.401
 .37کش الخفا  ،ج ،1ص.229 – 228
 .38لسان المیزان ،ج ،3ص.262 – 261
 .39الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.373 – 372
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سههنت بههه چشههم نمههیخههورد ،بلکههه حتههی ذکههر بههدون سههند آن در منههابع حههدیثی ،تنههها در عههوالی
اللتالی 40وجود دارد .بقیه نقلها در منابع غیر حدیثی بهوده و حتهی برخهی نقهل ایهن روایهت را نهه
به عنوان یر حدیث ،بلکه فقط به عنوان یر عبارت دعایی آوردهاند.

41

استفاده مالصدرا از روایت در اثبات تجرد نفس

مالصههدرا در توضههیح پههس از نقههل روایههت ،رف یههت را بههه معنههای علههم شهههودی در نظههر گرفتههه

است؛ بدین طری که بها چشهم مهادی نمهیتهوان حقهای اشهیا را مشهاهده کهرد ،الجهرم نفهس در

حال تجرد حقایقی را میبیند 42.بنا بر این ،حلقه ارتباطی مهدلول ایهن روایهت بها مبحهث تجهرد

نفس بحث علم شهودی است.

مالصههدرا بهها مههدد از سههه مرحلههه  .1علههم شهههودی پیههامبر

 .2 ،تجههرد نفههس پیههامبر

حههال علههم شهههودی .3 ،عمومیههت دادن ایههن قاعههده (تجههرد نفههس پیههامبر

در

در حههال رو یههت

شهودی به تمامی نفوس انسانی) ،تجرد نفس انسانی را اثبات میکند .با جست و جو در دیگر

آثههار مالصههدرا در بههاره تبیههین علههم شهههودی 43،وی گههی بههارز ایههن علههم فراغههت از عههوار

و لههوازم

مادیت و جسمانیت معرفی میشود .بنا بهر ایهن ،خهود بهه خهود بها اثبهات ایهن علهم ،تجهرد نفهس

پیامبر

از ماده نیز اثبات میشود.

اما در باره عمومیت دادن این قاعده که اگر بر فر

این که نفس پیامبر

مجهرد اسهت،

بتوان تجرد تمامی نفوس انسانی را نتیجه گرفت ،در بررسی مضهمونی روایهت «ابیهت عنهد ر بهی

یطعمنی و یسقینی» نکاتی ذکر شد که به همانجا احاله میشود.

 5و « .6قلب المؤمن عرش اهلل» و«قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمان»
این دو روایت در کتاب النفس در یر مبحث برای استشهاد بهه تجهرد نفهس و در کنهار ههم

به کار رفته است 44.از نگاه مالصدرا هر دو روایت مدلول واحدی دارند.
وضعیت سند و اعتبار روایات

با نظر به بررسیهای صورت گرفتهه در اعتبهار ایهن دو روایهت ،بهه نظهر مهیرسهد روایهت «قلهب
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 .40عوالی اللتالی ،ج ،4ص.132
 .41منهاج الصالحین ،ج ،1ص.208
 .42الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.306
 .43المبدأ و المعاد ،ص249؛ الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،2ص 21 – 20و ج ،3ص.148 – 147
 .44الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.307 – 305

نسبی برخوردار اسهت 45.مضهمون روایهت «قلهب المهلمن عهرش اهلل» در منهابع حهدیثی شهیعه بها
عبارت «قلب الملمن عرش الرحمن» ،با صیغه « ُر ِو َی» و بدون سند ذکر شده است 46.نقهل آن
در اهل سنت نیز تنها در یر منبع است که آن هم به جعلی بودنش تصریح شهده اسهت 47.بها
ً
این همه ،با توجه به این کهه مهدلول ایهن دو روایهت نهزد مالصهدرا تقریبها یکهی اسهت ،در بررسهی
مدلولی آن دچار چالش جدی نخواهیم بود.
بر رسی مضمون و مدلول روایت

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

الملمن بین إصبعین من أصابع الرحمان» نزد عالمان حدیث شیعه و اههل سهنت از مقبولیهت

در بررسی مضمونی و مدلولی این روایت دو نکته قابل توجه است:
.1دوگانگیمضمونیووحدتمدلولیدوروایتنزدمالصدرا

بها انههدکی دقههت در مضهمون ایههن دو روایههت تفهاوت مهمههی مشههاهده مهیشههود .روایههت «قلههب

الملمن عرش اهلل» به احاطه قلب ملمن بر هستی و کائنات اشاره دارد ،اما بنها بهر روایهت «قلهب
المهلمن بهین إصههبعین مهن أصهابع الرحمههان» ،قلهب مههلمن میهان اراده الههی محبههوس اسهت .بههه
دیگر سخن ،در روایت اول جنبه اختیار و در روایت دوم جنبه جبر قویتر مینمایهد .امها مسهأله
ً
مهههم در اینجهها اسههتفاده مالصههدرا از ایههن دو روایههت در بحههث تجههرد نفههس اسههت کههه تقریبهها

ا رتباطی با تفاوت مضمونی این دو روایت ندارد و با یر مدلول واحد قصهد اثبهات تجهرد نفهس
دارد .مدلول این دو روایهت قلهب صهنوبری انسهانی نیسهت ،بلکهه همهان نفهس و رو اسهت کهه
برخالف ااهر این دو روایت ،مجرد از ماده و لوازم جسمانی است .بر ایهن اسهاس ،ایهن تفهاوت

مضمونی در بحث مربوط به تجرد نفس مدخلیتی نخواهد داشت.

48

.2اشکالدربرداشتازمدلولاصلی

مراد اصلی در این دو روایت تنها توصی

وضعیت انسان مهلمن در برابهر خداونهد اسهت کهه

برای افزودن بر بالغت کالم در قالب دو تشبیه آمده اسهت .تشهبیه قلهب مهلمن بهه عهرش یها قهرار

گرفتن میان دو انگشت خداوند در این روایت بدین معناسهت و همهه در مقهام تشهبیه اسهت تها
بالغت کالم را باال ببهرد؛ بیشهتر از آن ،چیهزی کهه صهدرالمتألهین بهرای اثبهات تجهرد نفهس از آن

 .45عوالی اللتالی ،ج ،4ص99؛ تهذیب الکمال ،ج ،16ص483؛ مسند احمد ،ج ،6ص.251 – 250
 .46بحار االنوار ،ج ،55ص39؛ مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،11ص 254و ج ،12ص.230
 .47کش الخفا  ،ج ،2ص.100
 .48الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.307
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برداشت می کند ،با توضیحاتی که گفته آمد ،نامرتبط است.

« .7لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملک مقرب وال نبی مرسل»
وضعیت سند و اعتبار روایت

از میان کتب حدیثی شیعه در بحار االنوار اشاراتی به این روایت شده ،بدون آن که ذکری از

سههند بههه میههان آمههده باشههد 49.هههیچ یههر از منههابع حههدیثی اهههل سههنت نیههز بههه سههند ایههن روایههت

اشارهای نکردهاند و تنها آن را به عنوان حدیثی مشهور آوردهاند 50.سخن از اعتبهار ایهن روایهات
به بحث «اعتبار روایات بدون سند» مربوط میشود و با توجه به تطبی مباحهث نظهری بها ایهن

حدیث می توان مضمون این روایت را با توجه به هم مضمونی آن با دیگر روایات مشابه و دارای
سههند از جملههه «ابیههت عنههد ر بههی یطعمنههی و یسههقینی» بهها تسههامح پههذیرفت؛ امهها در ایههن کههه ایههن

روای ت با همین الفا از معصوم صادر شده است ،نمیتوان به طور قطع ااهار نظر کرد.
داللت روایت

با توجه به این که ایهن روایهت و روایهت «أبیهت عنهد ر بهی یطعمنهی ویسهقینی» در اسهفار بهرای

استدالل به تجرد نفس در یر گروه آمده ،همچنین به لحا مضمونی مشابه روایت ذکر شده
ً
اسههت ،در بررسههی محتههوایی ایههن روایههت آنچههه کههه مههیتههوان در اینجهها ذکههر کههرد ،تقریبهها همههان
مواردی است که در بررسی حدیث «أبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی» بیان شد.

 ...« .8مااا کناات اعبااد ربااا لاام أره  ...ال تدرکااه العیااون فاای مشاااهده االب ااار و لکاان رأ تااه
القلوب بحقائق االیمان»

وضعیت سند و اعتبار روایت

ً
این روایت بها نقلههایی نسهبتا یکسهان در کتهب معتبهر روایهی شهیعی بها ذکهر سهند نقهل شهده

اسههت 51.گفتنههی اسههت بهها وجههود کثههرت نقههل در مصههادر شههیعی ،ایههن روایههت در هههیچ کههدام از
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 .49بحار األنوار ،ج ،79ص.243
 .50کش الخفا  ،ج ،2ص.174 – 173
 .51الکافی ،ج ،1ص98 – 97؛ التوحید ،ص118؛ بحار األنوار ،ج ،4ص.306 – 304
این روایت با عباراتی هم مضمون در نهج البالغه نیز آمده است « :و من کالم له علیه السالم و قد سأله ذعلب الیمانی،
فقههال :هههل رأیههت ر بههر یهها أمیههر المههلمنین! فقههال  :أ فأعبههد مهها ال أری ،فقههال :و کی ه تههراه ،فقههال َ « :ال ُت ْدر ُکه ُهه ْال ُعیه ُ
هون
ِ
ْ
ُ َ ََ ْ
َ
یان َو َل ِک ْن ُت ْدر ُک ُه ْال ُق ُل ُ
وب ِب َحقا ِئ ِ ِاح َیم ِان» (نهج البالغه ،کالم .)173
ِبمشاهد ِة ال ِع ِ
ِ

قضاوت نشست.
داللت روایت

ایههن روایههت از جملههه قههویتههرین ادلههه نقلههی اسههت کههه صههدرالمتألهین در اثبههات تجههرد نفههس

آورده اسههت .داللههت ایههن روایههت آنقههدر روشههن و واضههح اسههت کههه ایشههان تنههها یههر جملههه در

توضیح آن آورده است:

و الرؤیة العقلیة ال میمن طقوة ج مانیة.

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

مصههادر حههدیثی اهههل سههنت نقههل یهها حتههی نقههد هههم نشههده اسههت تهها بتههوان در بههاره اعتبههار آن بههه

52

یعنی قوه این رویت ،غیرجسمانی (چیزی که آن را نفس یا رو مینامند) است ،بنا بر این،

بالطبع نباید از جنس جسم و ماده باشد.

« .9من رآنی فقد رأی الحق»
وضعیت سند و اعتبار روایت

این روایت در دو منبع معتبر اهل سنت (صحیح مسلم و صحیح البخاری) با دو سلسله از

ابوهریره و ابوقتاده انصاری نقل شده است 53.بر مبنای اعتبارسنجی روایهات در اههل سهنت و
صحیح دانستن تمامی روایات موجود در صحیحین ،این روایت معتبر خواهد بود.

در منابع حدیثی شیعه تنها در دو جای کتهاب بحهار االنهوار ایهن روایهت بها سهند نقهل شهده

54

در جای دوم به نقل از اهل سنت است 55.با این حهال ،نهوع نقهل ایهن روایهت در بحهار االنهوار بهه

گونهای است که در مضمون آن مخالفتی مشاهده نمیشود.
داللت روایت

از این روایت دو معنا قابهل برداشهت اسهت :معنهای اول ،رف یهت بصهری پیهامبر

رفیت معنوی پروردگار است .با این معنها شهرافت و قرابهت نفهس پیهامبر

هماننهد

بهه آسهانی اثبهات
56

مهیشههود .در معنههای دوم ،بهها نظههر بهه همخهانوادههههای ایههن روایههت در کتههب حههدیثی و شههواهد
 .52الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.307 – 305
 .53صحیح البخاری ،ج ،8ص72؛ صحیح مسلم ،ج ،7ص.54
 .54بحار األنوار ،ج ،58ص234؛ ج ،58ص.235 - 234
 .55همان ،ج ،58ص.235 - 234
 .56همان ،ج ،58ص.234
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کتب لغت در معنای واژه «ح » 57 ،مفهوم واژه «الح » در این روایهت بهه معنهای پروردگهار کهم

رنگ می شود .دلیل ایهن مهدعا آن اسهت کهه در ههیچ یهر از روایهات مشهابه ،سهخنی از حه بهه
ً
معنای پروردگار نیامده است ،بلکه احتمال دارد به معنای «حقا» یا «بح ّ ٍ » باشد.
با بررسیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل میشود که معنای دوم به معنای مستفاد از

حدیث بسیار نزدیرتر باشهد .بها ایهن فهر

 ،تنهها مهیتهوان شهرافت نفهس پیهامبر

را نتیجهه

گرفت و قرابت ایشان به پروردگار گر چه از طرق دیگهر مسهلم بهه نظهر برسهد ،ولهی از ایهن حهدیث

نمههی تههوان ایههن ادعهها را اثبههات کههرد و چههون طر یه اسههتدالل مالصههدرا بههرای اثب هات تجههرد در ایههن
دسههت روایههات بههه گونهههای اسههت کههه در حههد وسه ِهط سلسههله داللتههها« ،وجههود قرابههت نفههس بههه

خداوند» الزم است ،نمی توان از این روایت با معنایی که ذکر کردیم ،تجرد نفس را اثبات کرد.

 10و « .11من عرف نفسه فقد عرف ربه» و «أعرفکم بنفسه أعرفکم بربه»
ای ههن دو نق ههل از ر وای ههت ،از جمل ههه مش هههورترین روای ههات در می ههان کت ههب مختله ه

اعتقادی ،فلسفی و کالمی است.

عالوه بر آن ،از این دو نقل استفاده های بسیاری در کتب مختل

ح ههدیثی،

عرفانی و اعتقادی شده

اسههت؛ بههرای نمونههه تنههها در کتههاب الفتوحههات المکیههه  71مرتبههه از عههین الفهها ایههن دو روایههت

استفاده شده است 58.همچنین آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه  -که بهه معرفهی آثهار علمهی
شیعیان پرداخته اسهت  -دوازده کتهاب از بزرگهان مختله

است.

59

در شهر ایهن حهدیث معرفهی کهرده

وضعیت سند و اعتبار روایت

در بررسی سندی ایهن دو روایهت ،ههم در منهابع حهدیثی اههل سهنت و ههم در منهابع حهدیثی

شیعه سلسله سندی که بتوان از طری آن ،روایهت را بهه یکهی از معصهومین متصهل و اعتبهار آن
را بررسههی کههرد ،یافههت نشههد .بنهها بههر ایههن ،قضههاوت در بههاره اعتبههار ایههن روایههت بایههد بهها قرینهههههها و

شواهدی غیر از سند اثبات شود .از جمله قرینه ها و شواهد غیر سندی برای پهذیرش مضهمون
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 .57لسان العرب ،ج ،10ص.50
 .58الفتوح ههات المکی ههه ،ج ،1ص109 ،105 ،63؛ ج ،2ص298 ،153 ،40 ،34؛ ج ،3ص458 ،404 ،101 ،73 ،44؛ ج،4
ص.367 ،245 ،173 ،55
 .59الذریع ه ه ه ه ه ه ههه ،ج ،2ص212 ،189؛ ج ،13ص208؛ ج ،19ص352؛ ج ،20ص19؛ ج ،21ص257 ،190؛ ج ،22ص129؛
ج ،24ص.263

منابع معتبر و نیمهمعتبر اشاره کرد .به باور برخی حدیثپژوهان اهل سنت ،روایت «من عرف

نفس ههه فق ههد ع ههرف ر ب ههه» روایت ههی «موض ههوع» و «ثاب ههت نش ههده» اس ههت 61.ب هها ای ههن هم ههه ،در بیش ههتر

نگاشتههای صوفیان ایهن روایهت نقهل شهده اسهت تها بهدانجا کهه رنهگ و بهوی حهدیث بهه خهود
گرفته است.

62

کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

این دو روایت میتوان به همسهویی ایهن روایهات بها آیهات قهرآن 60و فراوانهی ذکهر ایهن دو روایهت در

از آنجا که مالصدرا نفس انسهانی را وسهیلهای بهرای معرفهت بهه رب قهرار مهیدههد ،شهرافت و

برتههری نفههس حاصههل مههیشههود 63و ایههن شههرافت ،سههبب اثبههات وی گههی تجههرد از جسههمانیت و

مادیت برای نفس می شود .به سبب واحد بودن مدلول ایهن روایهت ،همهان نکهات و اشهکاالت

پیش گفتههه در بررسههی مضههمونی روایههت «ابیههت عنههد ر بههی یطعمنههی و یسههقینی» در اینجهها نیههز
صدق میکند.

ً
« .12المؤمن أعظم قدرا عند اهلل من العرش»
وضعیت سند و اعتبار روایت

لفهظ ایهن روایهت بهه جهز اسهفار در ههیچ کهدام از منهابع حهدیثی و غیهر حهدیثی نیامهده اسهت.

تنههها راه بههرای بررسههی اعتبههار ایههن روایههت رجههوع بههه روایههات هممضههمون اسههت .مالصههدرا ایههن

حدیث منقول از پیامبر اکرم

را به صورت «إن قلهب المهلمن اعظهم مهن العهرش» نیهز روایهت

کرده است 64.همچنین روایت «قلب الملمن عرش اهلل» یکهی از روایهات هممضهمون اسهت کهه

در صورت صحت سند و اعتبار مهیتوانهد راه گشها باشهد .ایهن روایهت و مشهابهات آن در همهین
مقاله مورد بررسی قهرار گرفتهه اسهت 65،ولهی نهه تنهها سهندی بهرای آن یافهت نشهده ،بلکهه همهان
گونه کهه ذکهر آن گذشهت ،برخهی منهابع رجهالی اههل سهنت بهه مجعهول بهودن آن رأی دادهانهد .از

 .60سوره سجده ،آیه 53؛ سوره ذاریات ،آیه 21؛ سوره حشر ،آیه .19
 .61تذکرة الموضوعات ،ص11؛ کش الخفا  ،ج ،2ص( 262در هر دو منبع بنا بر داوری ابهن تیمیهه و بهه گفتهه نهووی نقهل
شده است).
 .62کش الخفا  ،ج ،2ص.262
 .63الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.309 – 305
 .64همان ،ج ،4ص.301
 .65حدیث شماره  5در همین مقاله.
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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 می کند که طب مضهمون ایهن روایهت مهلمن قهدر و منزلتهی

واالتر از عرش نزد خداوند دارد و از آنجا که این عظمت نمیتواند مادی و جسمی تلقهی شهود و

در قه ههوه ای از اعضه ههای مه ههلمن محصه ههور شه ههود ،به ههدین جهه ههت ایه ههن نفه ههس و رو غیه ههر مه ههادی و

غیرجسمانی او است که نزد خداوند واالتر و باالتر از عرش اسهت 66.اشهکالی کهه در ایهن نحهوه
ً
اسهتدالل وجههود دارد ،آن اسهت کههه نمهیتههوان لزومها بزرگههی و عظمهت مههلمن را بهه نفههس یهها رو او
نسهبت داد و بهدین طر یه غیرمههادی بهودن آن را اثبهات کههرد .ایهن کهه قههدر مهلمن نهزد پروردگههار از

عهرش هههم بههاالتر اسههت ،بهدان معنهها نیسههت کههه ایههن عظمهت چههون مههادی نیسههت و در قههوهای از
ً
اعضای بدن جسمانی ملمن قرار نمیگیرد ،پس لزومها بایهد چیهزی غیرمهادی و غیرجسهمانی در

او باشد تا این عظمت را بدان نسبت داد.

« .13قلعته بقوه ربانیة ال بقوه جسمانیة»
سبب صدور

در بههاره سههبب صههدور ایههن روایههت نقل هههای فراوانههی در کتههب تههاریخ ،سههیره و مصههادر عقایههد

شههیعه وجههود دارد .ایههن روایههت از حضههرت علههی

پههس از فههتح قلعههه خیبههر و گشههودن بههاب آن

صادر شده است .داستان جنگ با قو م یههود سهاکن در ایهن قلعهه نیهز در مصهادر بسهیاری نقهل
شده است کهه بیشهتر آنهها در منهابع نگاشهته شهده بهه وسهیله نگارنهدگان شهیعی یها مستبصهرین

اهل سنت است.

67

وضعیت سند و اعتبار روایت

ایهن روایهت یها مشهابهات آن در مصهادر حهدیثی اههل سهنت بهه جهز یهر منبهع  -کهه نگاشههته

یکی از مستبصرین اهل سنت است - 68نقل نشده است .در مصادر حدیثی شیعه ،با وجهود
ذکههر مکههرر آن در کتههب حههدیث ،عقایههد و سههیره هههیچ گونههه مههدرکی دال بههر وجههود سلسههله روات
مشههخص بههرای ایههن روایههت وجههود نههدارد .بهها ایههن وص ه  ،در اتصههال ایههن حههدیث بههه حضههرت
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 .66الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،9ص.307
 .67شر متة کلمة ألمیر الملمنین ،ص.257 – 256
 .68احمامة و أهل البیت ،ج ،2ص.172

در اینجها ،نقهل ایهن عبهارت بههه عنهوان حهدیثی صهادر شهده از امههام علهی
است ،نه اصل واقعه و حواشی تاریخی آن.

پهس از فهتح خیبههر

کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس

مالصدرا ممکن نبودن این عمل را (برکندن بهاب قلعهه خیبهر) بها قهوای جسهمانی و انتسهاب

آن به قوای ربانی برای اثبات تجرد نفس انسانی از عالی مادی و جسهمانی کهافی مهیدانهد .در

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

علی

یا یکی دیگر از معصومان تردید وجود دارد .البته باید تأ کید کنیم کهه تمرک ِهز بررسهی مها

منههابعی کههه ایههن روایههت را شههر کههرده یهها مههورد اسههتناد قههرار دادهانههد ،دو رویکههرد وجههود دارد.1 :

انقطاع از عالم اجسام و اتصال به عالم روحانی .2 69،تصهرف اراده الههی در رو و جهان 70.امها
داللههت مضههمون روایههت ،خههود بههرای اثبههات ایههن تجههرد کههافی بههه نظههر مههیرسههد؛ هههر چنههد عههدم

اطمینههان از اتصههال حههدیث بههه امههام

 -کههه در بررسههی سههندی و اعتبههاری ایههن روایههت بههدان

پرداختیم  -این داللت را کمرنگ میکند؛ نیرا این احتمال ،هر چنهد ضهعی  ،وجهود دارد کهه

حضرت با قوه جسمانی باب خیبر را بلند کردهاند.

 « .14الااروح ملااک ماان المالئکااة لااه ساابعون الااج وجااه ،و لکاال وجااه منهااا ساابعون الااج
لسان لکل منهاا سابعون الاج لیاة یسابح اهلل تباارک و تعاالی بتلاک اللیاات ،کلهاا یخلاق

من کل تسبیحه ملک یطیر مع المالئکة یوم القیامه»
وضعیت سند

هیچ نشانی از سند ا ین روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت ،با وجود نقل کامل آن،

نیست؛ اما در برخی تفاسیر اههل سهنت ،از جملهه تفسهیر ابهن کثیهر دمشهقی 71و جهامع البیهان

72

افرادی به عنوان راویان این حدیث معرفی شدهاند .این روایت بیشتر در تفسهیر آیهه یسهتلونر

عن الرو قل الرو من امر ربی  73آمده است.

 .69تفسیر الرازی ،ج ،21ص.91
 .70بحار األنوار ،ج ،84ص.32 – 31
 .71تفسیر ابن کثیر ،ج ،3ص.65
 .72جامع البیان ،ج ،15ص.195
 .73سوره اسرا  ،آیه .85
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کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس

در تحلیل نحوه استفاده مالصدرا از ایهن روایهت در اثبهات تجهرد نفهس ،از شهکل اول قیهاس

منطقی استفاده شده است:

مقدمه  .1نفس انسانی از فرشتگان الهی است( .متن روایت)
مقدمه  .2فرشتگان الهی مجرد هستند.

نتیجه .نفس انسانی مجرد است.
با فر

این کهه بمهذیریم مقدمهه  2صهحیح اسهت؛ یعنهی فرشهتگان الههی مجهرد هسهتند ،بها

صحت مقدمه اول این استدالل منتج خواهد بهود؛ یعنهی ایهن کهه ثابهت شهود منظهور از رو در

این روایت ،همان نفس انسانی است .اما بنا به دالیلی که بیشتر در کتب تفسیری ذیل تفسهیر

آیه ویستلونر عن الرو قل الرو من امر ر بهی و دیگهر آیهاتی کهه در توضهیح معهانی مختله

واژه «رو » آمده ،می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مفسران بزرگ ،مانند عالمه طباطبایی

74

و امام فخر رازی 75رو را در شمار یکهی از مالئکهه قهرار نمهیدهنهد .بها ایهن وصه  ،مقدمهه اول

اسههتدالل مال صههدرا مخههدوش اسههت؛ البتههه همههان طههور کههه ذکههر گردیههد ،یکههی از معههانی رو در

تفاسیر ،نفس انسانی است؛ اما این معنا برای ایهن اسهتدالل کهافی نیسهت؛ چهون هنهوز مقدمهه

اول (نفس انسانی از فرشتگان الهی است) اثبات نشده است.

بنها بهر ایهن ،ایههن روایهت بهرای اثبههات تجهرد نفهس انسههانی از مادیهات و عال ئه جسههمانی  -آن

گونه که مالصدرا در اسفار از آن بهره برده است  -ناقص و نارسا است.

 15و « .16لن یلا ملکاوت الساماوات مان لام یولاد مارتین» و «ال ی اعد إلای الساماء اال

من نزل منها»

وضعیت سند و اعتبار دو روایت

روایههت «لههن یلههج ملکههوت السههماوات مههن لههم یولههد مههرتین» تنههها در چهههار منبههع آمههده اسههت:

تفسیر ابن عربی ،تفسیر آلوسی ،االسفار االربعهه مالصهدرا ( 2جلهد) و شهر فصهوص حکهم .ههیچ

یر از این کتاب ها جز منابع روایی نیستند تا بر آن اساس بتوان در باره اعتبار یا سند روایهت
قضاوت کرد.
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 .74المیزان ،ج ،13ص.213
 .75تفسیر الرازی ،ج ،21ص.39

77

متن عربی تورات و انجیل و انجیل برنابا نقلی از این روایت یا مشابهات آن وجهود نهدارد .بهه

نظر میرسد به دلیل پیشهینه تفسهیر ابهن عر بهی در میهان ایهن پهنج منبهع ،دیگهر منهابع چهارگانهه،
این روایت را از ابن عربی نقل کرده باشند.

روایت «ال یصعد إلی السما اال من نزل منهها»  -کهه بهه نقهل از حضهرت عیسهی

اسهت -

در بیشتر منابع شهیعه بهه عنهوان قسهمتی از منهاارهای نقهل شهده اسهت کهه میهان حضهرت امهام

رضا

و علمای نصرانی در جلسههای کهه مهأمون عباسهی ترتیهب داده بهود ،ایهراد شهده اسهت.

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

ابهن عر بهی در کتهاب تفسهیرش ایهن روایهت را سهخن حضهرت عیسهی

مهیدانهد 76 ،امها در

متن کامل این روایت بدین شر است:

لالمالا خاان اال نبیااء ظاناه یصاعد
ال یصعد إ ال ماء اال من نزل مهنا اال را کاب البعیار ج
78
ا ال ماء و ینزل.

بههه گههواهی منههابع روایههی ،در ایههن منههااره جههاثلی  ،دانشههمند مسههیحی ،در پاسههخ بههه امههام

اعتراف میکند که این سخن از حضرت عیسی

صهادر شهده اسهت .نقهل منهااره بهه جهز در

این منبع ،در دیگهر منهابع حهدیثی معتبهر شهیعه ،از جملهه عیهون اخبهار الرضها و االعتقهادات فهی
دیهن االمامیههة و منهابع نیمههه معتبهر ،ماننههد اححتجههاج و بحهار االنههوار آمهده اسههت .گهر چههه ممکههن
است برخی از منابع مانند بحار االنوار این روایت را از کتب شیخ صدوق  -که نزدیر به عصر
حضور معصومان است  -نقل کرده باشند ،ولی کثرت نقل آن موجب اطمینهان از صهدور ایهن
روایت از امام رضا

شده است.

کیفیت استفاده مالصدرا از روایت در بحث تجرد نفس
روایتاول

مالصدرا در توضیحات خود ذکر می کند که والدت دوم وی ه عارفان کاملی است که موت

ارادی را تجربه کردهاند .چنین افرادی با اراده خویش روحشان را از بهدن مهادی جهدا مهیکننهد و

دو باره برمهی گرداننهد .ایهن سهخن بهدین معنها اسهت کهه رو  ،ذاتهی غیرمهادی داشهته و قابلیهت
تجههرد از بههدن دارد 79.ایههن نحههوه داللههت بههرای اثبههات غیرمههادی بههودن نفههس درسههت اسههت ،امهها

 .76تفسیر ابن عربی ،ج ،1ص.69
 .77گفتنی است جست و جو در متن عربی تورات و انجیل از سایت  Arabicbibleانجام گرفت و نتیجهای در بر نداشت.
برای اطالعات بیشتر رwww.arabicbible.com : .
 .78التوحید ،ص.427 - 426
 .79الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج ،5ص.218
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اس ههتناد ای ههن دالل ههت ب ههه ق ههولی اس ههت ک ههه در انتس ههاب آن ب ههه معص ههوم (ائم ههه

عیسی

ی هها حض ههرت

) هیچ سند و مدرکی در دست نداریم .بنا بر این نمیتوان بهه طهور قطهع ایهن عبهارت

را حدیث و داللت آن را نقلی نامید.
روایتدوم

مالصدرا در المبدا و المعاد ،روایت مذکور را شر آیه یا أیتها النفس المطمتنة ارجعی إلهی
ً
ربر راضیة مرضیة  80میداند؛ بدین معنا که نفس مطمتنهه بهه مقهامی برمهیگهردد کهه قهبال در
آنجا قرار داشته است و این مقام ،حضور ّ
رب است 81.با این شر  ،وجه داللهت بهرای اثبهات
تجهرد نفهس تهها حهدی معلههوم مهیشههود؛ بهدین صههورت کهه از آنجهها کهه رب ،مجههرد اسهت ،نفههس

مطمتنه  -که حضور او را دریافته  -نمیتواند آلوده به جسمانیت و مادیت باشهد و او همچهون
پروردگارش باید مجرد باشد .با این توصی

ما باید «سما » را در این روایت به معنای مجازی

آن برگردانیم ،یعنی «حضور حضرت رب» و به تعبیر ابن عربی «سما روحانی».
نکتههه ای کههه در ایههن داللههت بایههد مههورد توجههه قرارگیههرد ،معههراج پیههامبر

82

اسههت .در بههاره

جسمانی یا روحانی بودن معراج میان عالمان و محدثان شیعه و اهلسنت اختالفنظر وجهود

دارد .به باور عموم اندیشمندان شیعه معراج پیامبر

خصوص ارائه دادهاند.

83

جسمانی بوده است و دالیلهی در ایهن

بدین ترتیب ،اگر مدلول این روایت ،معراج جسمانی پیامبر

باشهد ،داللهت ایهن روایهت

برای اثبات تجرد نفس منتفی خواهد شد و اگر بسان برخی اندیشمندان اهل سنت بر این باور

باشیم که معهراج پیهامبر

روحهانی بهوده و نفهس و رو ایشهان بهه آسهمانها و بیهت المقهدس

عروج کرده است ،در آن صهورت مهیتهوان بهه داللهت حهدیث بهرای تجهرد نفهس پهیبهرد؛ لکهن بها

وجود شواهد و ادله شیعی و بسیاری از منابع اهل سنت 84،معهراج رسهول ا کهرم

بوده است.
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جسهمانی

 .80سوره فجر ،آیه  27و .28
 .81المبدأ و المعاد ،ص.413 - 411
 .82تفسیر ابن عربی ،ج ،1ص.69
 .83بحار األنوار ،ج ،18ص.291 - 284
 .84در جلد  18بحار االنوار  ،باب سوم ،به نقل از سایر اسناد و منابع در مورد اثبات معراج و معنا و کیفیت آن بحث بسیار
مفصلی شده است نیز دالیلی از آیات و روایات در جسمانی بودن معراج آورده شده است.

پس از ارائه گزارشی فشهرده از بررسهی ههر روایهت بهه جمهعبنهدی ایهن بخهش مهیپهردانیم .ایهن
ً
جمعبندی شهامل وی گهیههای نسهبتا مشهتر در شهانزده روایهت اسهت کهه بهه دو بخهش سهند و
اعتب ههار روای ههت و مض ههمون و م ههدلول روای ههت تقس ههیمبن ههدی ش ههده اس ههت .در قس ههمت س ههندی و

اعتباری بهه دلیهل اخهتالف مبنهایی در پهذیرش روایهات ،آمهار در دو بخهش شهیعه و اههل سهنت

ارائه شده است.

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

جمعبندی بررسیهای صورت گرفته برای روایات مربوط به تجرد نفس

جمعبندی بررسیهای سندی و اعتباری روایات مربوط به اثبات تجرد نفس
عنوان ویژگی

قوت سند و
اعتبار روایت

مذهب

تعداد روایات

شیعه

3

اهل
سنت

4

شیعه

12

روایات بدون
سند

اهل
سنت

9

متن روایات

ه  ...ما کنت اعبد ربا لم أره  ...ال تدرکه العیون فی مشهاهدة االبصهار
و لکن رأته القلوب بحقائ االیمان
ه من رآنی فقد رأی الح
ه ال یصعد إلی السما اال من نزل منها
ه أبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی
ه أنا النذیر العریان
ه قلب الملمن بین إصبعین من أصابع الرحمان
ه من رآنی فقد رأی الح
ه أبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی
ه أنا النذیر العریان
ه رب أرنی األشیا کما هی
ه قلب الملمن عرش اهلل
ه قلب الملمن بین إصبعین من أصابع الرحمان
ه لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملر مقرب و ال نبی مرسل
ه من عرف نفسه فقد عرف ربه
ه أعرفکم بنفسه أعرفکم بربه
ه الملمن أعظم قدرا عند اهلل من العرش
ه قلعته بقوة ربانیة ال بقوة جسمانیة
ه لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین
ه الرو ملر من مالئکة اهلل له سبعون ال وجه ...
ه رب أرنی األشیا کما هی
ه لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملر مقرب وال نبی مرسل
ه  ...ما کنت اعبد ربا لم أره  ...ال تدرکه العیون فی مشهاهده االبصهار
و لکن رأته القلوب بحقائ االیمان
ه من عرف نفسه فقد عرف ربه
ه أعرفکم بنفسه أعرفکم بربه
ه قلعته بقوة ربانیة ال بقوة جسمانیة
ه لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین
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عنوان ویژگی

مذهب

تعداد روایات

روایات مورد
تردید در
اتصال به
معصوم
(شیعه) یا
عادل (اهل
سنت)

شیعه

1

اهل
سنت

1

ه الرو ملر من مالئکة اهلل له سبعون ال

0

ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههه

روایات
مردود

شیعه
اهل
سنت

2

متن روایات

ه الملمن أعظم قدرا عند اهلل من العرش
ه ال یصعد إلی السما اال من نزل منها
ه خل اهلل األروا قبل األجساد بألفی عام

وجه ...

ه خل اهلل األروا قبل األجساد بألفی عام ه قلب الملمن عرش اهلل

جمع بندی تحلیلهای مضمونی و مدلولی روایات مربوط به اثبات تجرد نفس
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عنوان ویژگی

تعداد روایات

وضو داللت بر تجرد نفس

4

نقص در نحوه برداشت از روایت
برای اثبات تجرد نفس

9

عدم توجه به صدر و ذیل و
معنای لغوی و اصطالحی
همخانوادههای حدیثی

3

متن روایات

ه خل اهلل األروا قبل األجساد بألفی عام
ه  ...ما کنت اعبد ر بها لهم أره  ...ال تدرکهه العیهون فهی مشهاهده
االبصار و لکن رأته القلوب بحقائ االیمان
ه قلعته بقوة ربانیة ال بقوة جسمانیة
ه لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین
ه أبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی
ه رب أرنی األشیا کما هی
ه قلب الملمن بین إصبعین من أصابع الرحمان
ه لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملر مقرب و ال نبی مرسل
ه من عرف نفسه فقد عرف ربه
ه أعرفکم بنفسه أعرفکم بربه
ه الملمن أعظم قدرا عند اهلل من العرش
ه ال یصعد إلی السما اال من نزل منها
ه قلب الملمن عرش اهلل
ه أنا النذیر العریان
ه من رآنی فقد رأی الح
ه الرو ملر من مالئکة اهلل له سبعون ال وجه ...

الف

ب

ج

الف

جایگاه کاربست احادیث در نظریهپردازی مالصدرا

نمودار تحلیل مضمونی و مدلولی احادیث تجرد نفس در کتاب النفس االسفار االربعه

ب
ج

نکات قوت و ضعف مالصدرا در نقل و استفاده از حدیث در مبحث تجرد نفس

این بخش که در واقع نتیجهگیری نهایی از تمامی بررسیهای صهورت گرفتهه در ایهن مقالهه

است به ذکر نکات قوت و ضع

فلسفی و کالمی میپردازد.

مالصدرا در نقل و نهوع اسهتفاده وی از احادیهث در مباحهث

.1توجهبهمنابعنقلیوروایی

ِصهرف توجهه بههه منهابع نقلههی و روایهی در اثبههات یها رد مبحهث یهها عقیهدهای بههه عنهوان یکههی از

بزرگترین نقاط قوت مالصهدرا در اسهتفادهههای حهدیثی در کتهاب اسهفار بهه شهمار مهیرود .گهر
چههه در ایههن مسههیر نقههص ،سههو برداشههت و برخههی بیتوجهیههها وجههود دارد ،امهها در بسههیاری از

مباحث راه را برای تتبع و تحقی دیگر پژوهش گران در استفاده از این منابع روایی باز گذاشته

است.

.2اختصاصحجم کمیازاسفاربهمباحثحدیثی

با این که توجه به منابع روایی در اسفار یر حسن بزرگ در کار حدیثی مالصهدرا اسهت ،در
ً
بسیاری از بحثهای حدیثی اسفار ه که معموال در انتهای هر مبحث انجام مهیشهود ه تنهها بهه
نقل یر یا چند روایت بسهنده شهده و در بهاره نحهوه داللهت روایهت بهر مبحهث مهورد نظهر بررسهی
عمیقی انجام نشده است .این کاستی ،زمینههسهاز یهر ضهع

بیان خواهد شد.

بهزرگ اسهت کهه در بنهد پهنجم
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.3استخراجروایاتازمنابعغیرحدیثی

آن گونههه کههه در تحلیههل آمههاری سههند و اعتبههار روایههات ذکههر شههد ،درصههد بههاالیی از احادیههث

مندرج در اسفار از منهابع غیهر حهدیثی ،ماننهد کتهب تفسهیری ،عرفهانی و  ...گرفتهه شهده اسهت.
شواهد این مدعا آن است که در سند و اعتبار بیشتر روایات نقل شده نقص و تشهکیر وجهود

دارد و درصد کمی از آنها اسهناد محکمهی دارد و صهحت صهدور آن معتبهر اسهت .ناگفتهه خهود

پیداسهت کههه منهابع حههدیثی معتبههر ،روایهات معتبههر و دارای سهند را نقههل کننههد ،ولهی منههابع غیههر
حهدیثی چنههین رویکهردی ندارنههد .ایههن مسهأله بههه تنهههایی یهر نقههص در کههار مالصهدرا بههه شههمار

می رود؛ نیرا نخستین شرط الزم برای تتبع حدیثی ،مراجعه به منهابع معتبهر و دسهت اول اسهت
نه منابع تفسیری و عرفانی.

البته باید دان ست که مستندات کافی برای استفاده فراوان مالصدرا از منهابع دسهت دوم در

اختیهار نیسهت ،امهها بها توجههه بهه نههوع اسهتفاده وی از روایهات و نههوع اسهناد و مههدار ِ اعتبهار آنههها و
همچنین ترتیب نقل آنها میتوان فرضیه استفاده فراوان مالصدرا از منهابع دسهت دوم را قر یهب

بههه یقههین دانسههت .بهها ایههن همههه ،اشههکال جههدی در ایههن بههاب ،اسههتفاده کههم صههدر المتههالهین از
روایات با اسناد و مدار محکم در اتصال به معصوم یا عادل است.

خانوادههایحدیثی


توجهیبهصدروذیل،مصطلحاتلغویوهم
 .4کم

در بررسی های مدلولی گفتیم در صورتی که مالصدرا به مصهطلحات لغهوی و وجهوه معهانی

واژه «الح » و «رو » در احادیهث مر بهوط توجهه مهیداشهت ،هرگهز از آنهها در اثبهات بحهث تجهرد

نفههس اسههتفاده نمههی کههرد .همچنههین در برخههی روایههات ،ماننههد روایههت «انهها النههذیر العر یههان»  -کههه
توجه به صدر و ذیهل روایهت و اصهطالحات لغهوی آن تهأثیر بسهیاری در فههم داللهت آن دارد  -از

نظر مالصدرا مغفول مانده است.

.5نقصدرنحوهداللتوبرداشتازروایتدراثباتیاردیکمبحث

بزرگ تههرین ضههع

در کههار حههدیثی مالصههدرا نههواقص و اشههکاالت متعههددی اسههت کههه او در

نحوه داللت و برداشت از روایهت بهرای اثبهات یها رد یهر مبحهث دارد .ایهن کاسهتی ،در بررسهی

تر تر روایات اشاره شهد و در تحلیهل آمهاری نیهز تصهریح شهد کهه تنهها در نحهوه داللهت چههار
روایههت از شههانزده روایههت نقههص و اشههکالی دیههده نمههیشههود .ایههن ضههع

ثمههره آن اسههت کههه در

بسیاری از مواضع مالصدرا تنها به ذکر یر یا چند روایت بسنده میکند و در باره نحوه داللت
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آن روایت بر مبحث مورد نظر سهخنی عمیه و بحثهی دقیه نهدارد .از ایهن رو ،بهرای یهافتن نهوع و

نقل شده مراجعه کرد.
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