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عرفانیشهودکشفونبودنمصون،طرفیدربارۀراههدایتاز(ص)اکرم
ورغی خطا از ومعصومان دیگر طرف از شواهدانحراف ربدالّنیز

ثاحادیبارۀرادرعربیابنکردعملدیدگاهو،نرفااشیوۀعنبودنآمدکار

.هاستدیچالشکشبه
 

 .یپژوهحدیث،عربیابنروایات،فتوحاتمکیه، :ی کلیدیها واژه
 

 لهئمس بیان.  

نابعاصلی،ممستقالتعقلیوقرآنکریمکناردر(ع)احادیثاماماننبویوهایتشک،روایبی

تشکیلمی دینیرا ازعلوم دریهمینرودهد؛ اثریکه هر موضوع، مینوشتهاسالهایحوزۀ

نظرازبایدشود،می روایهماهنگی ارزهاتبا راستا،ودشویابی این در آثار ،عربیابنبررسی

همگاناود؛دارخاصیتاهمی زیرا داننداصلیعرفاننظریمیمدوّنرا کهمشهوداست،چنان.

بررادرعرفانیاوهاینظرهمۀکهاستهفتوحاتمکیکتاب،عربیابناثرترینمفصّلترینومهم

،حاضرپژوهش.گیردمی این پاسخ یافتن برای است هاپرسشتالشی در مکیۀکه فتوحات

روایابن آنعربیابنتعاملورندچهجایگاهیداهاتعربی، استهاچگونهبا ن،چهآبرعالوه؛

ها،نخستاینپرسشدادنبهپاسخبرای.وارداست،احادیثبارۀدرعربیابنکردهاییبرروینقد

.بیانکنیمبامقولۀحدیثعربیابنآشناییرۀمطالبیدرباباید

 

 سنّت حدیث و از عربی ابنآگاهی  شناخت و.  

هاتومصطلحاتحدیثیآنحدیثاهلسنّهایباکهویکتدهدنشانمیعربیابنبررسیآثار

می کامالً پدر.استشناختهرا بناحمدعلىبنمحمایندانشمند، و،د محدثبوده و ازفقیه

دوستیویپیبردتوانبهدانشمی،رشدابنچونهمبزرگیفیفرزندخویشبهدانشمندانمعر

؛(111/1:تابی،عربیابن) این میاساسبر استاد نخستین دانستعربیابنتوان وی پدر .را

اجازهعربیابن سالدر در که المظفرالملکبه.ق291ای تا172)االشرفالملکبهبملقّ،

کهاستمشایخحدیثیخودراذکرکردهواستاداننامبرخینوشته،.(م1117تا1181./ق291
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عربیکتابابن.رانامبرداهللمحمدبنسعیدبنزرقونانصاریعبدقاضیابوتوانمیهاآنهجملاز

مانندعبدابنآثاردیگروالتقصی تهآموخیندانشمندانزدرااالستیعابوالتمهید،ستدراکاالالبرّ

بنمحمدبنالحقمحمدعبدابوعربی،دیگراستادابن.روایتگرفتهاستدر1هویاجازۀعامازو

ازاو،الحدیثعلمرادربارۀخودهایهمۀنوشتهعربیابناهللازدیاستکهالرحمانبنعبدعبد

نیزنزدیونسبنیحییبنابیصحیحبخاریهکچنان؛تهاستفراگرف الحسنعباسیهاشمیورا

نزدعبدصحیحمسلم اندهوازحرستانینیزاجازۀالفضلحرستانیخوالصمدبنمحمدبنابیرا

نیشجاعزاهربنرستماصفهانزدابو،رادرمکهسننترمذیهمچنین؛هدریافتکردهاستعام

الدینحضرمیبرهانمحضرهمدرراداوودسننابیواستهگرفتهزۀعامآموختهوازاونیزاجا

بهیک،دارثناممحدآثاربرآن،؛عالوهاستگرفتههاجازۀعامازاوخواندهو ابوبکربیهقیرا

هاجازۀعاموینیزازاحمدبناسماعیلبنیوسفطالقانیقزوینیفراگرفتهوالخیرابواز،واسطه

.(117/1:ش1981،خراسانی)استکسبکرده

 کسانیکه تناز آنعربیابندو عامهااز اجازۀ استه ،تحدیثاهلسنّحوزۀدر،گرفته

تاریخمؤلفکتاب،(.ق171م)عساکرثمشهور،ابنومحدخموریکی:دارندشهرتبسیارزیاد
دمشق .ق137م)الرحمانبنجوزیالفرجعبدابودیگریو آثارجوزابن(. روایتهمۀ یاجازۀ

کتاباز،خویش الساکنالیوهالصفوهصفوهایجمله العرام االماکناشرفمثیر به عربیابنرا

.(117/1:ش1981،خراسانی)دادهاست

اجازدر این ،هاهکنار توضیحات روایعربیابناز آشنامیهاتدربارۀ به باتوان وی یی

ح،حسن،چونصحیهمهاییصفتاز،متعددیدرمواردانشمندیندا.اصطالحاتحدیثیپیبرد

بایکیازاینکراستفادههاتمرسل،موقوف،غریب،ضعیفومدلسدربارۀروای دهومعموالً

                                                      
راه.1 یکیاز گذشته، برایکاردر هرججلوهایمحدثان بروز برایوگیریاز اطمینان حصول نیز نقلاحادیثو مرجدر

توجهبهصالحیتشاگردتعیینمی با نقلحدیثازاستادبهشاگردبودودایرۀآناجازه، اجازۀ زیرامستمعانحدیث، شد؛

هاییبودندکهاستادنقلتمامکتابیافتند؛امابرخیدیگرمُجازبههاییخاصاجازهمیبرخیشاگردانتنهابراینقلکتاب

هایحدیثی،اینرسممحدثان،بیشترجنبۀتشریفاتیپیداکردپیانتشارکتابشایانذکراستکهدر.هاراداشتاجازۀنقلآن

(.121:ش1981چی،شانه)
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،199،131،297/:تابی،عربیابن)کردهاستداوریشاستنادبارۀاحادیثمورددر،اصطالحات

:استگفته«یکن معه شیء کان اهلل و لم»ازنقلحدیثویبعدالً؛مث(911،119،71،1/12،718،1

عربی،ابن)«عليه اآلن على ما هو هو قولهم و مدرج فيه و أتى بعد هذا فهو و ما (ع)إلى هنا انتهى لفظه »

ازآنآمده،دروآنچهبعد(یکن معه شیء لم)تاهمینجاست(ص)حدیثپیامبر:یعنی؛(11/1:تابی

«و هو االن علی ما عليه کان»:سخنمدرجینایناست،درجشدهاستوآنحدیث درعربیابن.

حاتطلآشناییاوبامصشدهسخنگفتهاستواینمسئله،یادبودنحدیثمُدرجاز،هاتاینعبار

میحدیثی نشان دهدرا اسابر. گفتیم، آنحدیثحوزۀدرعربیابنسآنچه مربوطبه علوم ،و

.داشتهاستتکافیشناخ

 

 عربی ابن فتوحات مکیۀ جایگاه حدیث در. 3

حوزۀدرمخصوصاً،حدیثنبویفتوحاتمکیه،یعنیهاترینآنلویژهمفصّ،بهعربیابندرآثار

اعتقادات به،معارفو وبیشتر مؤیعنوانشاهد مکاشفاتمطرحشده تاینعلودشهوداتو

ازهمین؛استعربیابندهیبهعقایدعرفانیدرشکلهایالهامداشتناصالتواولویت،کردروی

برگزیدهایناخبار.شدهاستذکرشدهشکلیگزینشبهتوحیدیهایروایت،فتوحاتدر،جهت

انواعحدیث مسندازراکه اخبارصحیحو روای،جمله احادیثبدونهایتو مرسلیا سندو

بدانجا؛تاذکرشدهاستعربیسویابنهاازبار،گیردمیبررادرضعیفوحتیموضوعوجعلی

بیشویکه حدیث111از به انّ اهلل خلق آدم علی صورته»بار و« حدیثهشتاد به معرفت»بار

«1نفس استکراستشهاد ده اینعالوه؛ ،بر اعتقادیدر مسائل آثارفتوحاتبسیاریاز دیگر و

،عربیابن به استناد مقاماتانبیابیانشحدیثوقرآنبدون بیان مانند است؛ شرحاموریوده

.(11/9،133/1:تابی،عربیابن)اندرواییمطرحشدهقرآنیوهایمربوطبهمعادکهبدوناستناد

:نوشتهاستۀاینمسئلهخوددربارعربیابن

                                                      
 .«من عرف نفسه فقد عرف ربّه»حدیث.1
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کتابمیخاطرمبربسیارچه این ابتدای در موضو،گذشتکه به را عاتاعتقادیفصلی

ادیدمکهاینکارموجباختاللوشنبیانکنم؛امهارابادالیلقاطعوراختصاصدهموآن

انسانمی،درسلوکطالبانحقیقتکهخواهاننیلبهاسراروجودهستند سالکشود؛زیرا

بابفقیرانهدرچیزیفارغساختوهرفکرخودراازذکرشدوکهمالزمخلوتوهنگامی

بهخودمشغولنساخت،دررحمتالهینشستو خداونداز،اینهنگامچیزدیگریاورا

خضرچنانعلومیکهبهبندۀخویش،بخشد؛آنمیانیبهاومعارفرباسرارالهیوعلومو

(وموهبتعظیمى)اىازبندگانمارایافتندکهرحمتبنده»:دربارۀآنفرمودبخشیدو(ع)

خدااز»:نیزفرمودو«1بهاودادهوعلمفراوانىازنزدخودبهاوآموختهبودیمسوىخوداز

تعلیممى داناستبپرهیزیدوخداوندبهشما چیز همه خداوندبه فرمود«1دهد؛ تقوا»:و اگر

براى»و«9دهدساختنحقازباطلقرارمىاىجهتجداخداوندبراىشماوسیله،پیشهکنید

چگونهبهاینمقام»:کهبهجنیدگفتهشدچنان؛«1راردهدکهباآنحرکتکنیدشمانورىق

گفت؛«رسیدی؟ نشستنزیرآننردبانبه»: یزیدبسطامیگفتابوو«تسیسالمدبا شما»:

ایکهخداوندزندهاید؛حالآنکهماعلمراازگرفتهایازمردۀدیگرطریقمردهعلمتانرااز

.(/1:تاعربی،بیابن)«ایم،گرفتههرگزنمیرد

عبارعربیابن این اولویتها،تدر و اصالت مکاشفداشبه درهایهتن معارف،رۀباعرفانی

کرده وتصریح امور تانزداهمیتاین حاشیهحدوی به را نقلی و مباحثعقلی استکه ی

بههمینمی قاطعهۀادل»ازسبب،ویکشاند؛ بهرغبتیباودستکشیده«براهینساطعه»و« بسیار،

استعرفانیهایالهام براهینمرادویاز.پرداخته و معقولاست،ادله منقولو در؛علوم زیرا

همانهارسط مسائلعقلییبعد، بسیارفراتراز سخنبادانستهطورکهکشفوشهودرا یزید،

نامحدثنباشیوۀرفاادرمقایسۀروشعونسبتدادهبهاهلحدیث،بسطامیراباتعریضوکنایه

است «یموت خذنا علمنا عن الحی الذي الاخذتم علمکم ميتاً عن ميت و ابویزید اقال »:نقلکرده وی.

                                                      
 .21:کهفقرآن،.1

 .181:قرآن،بقره.2

.13:انفالقرآن،.9
 .18:قرآن،حدید.1
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نبیاستعارفصاحبمعتقد با ازاو.تشریعاحکامدرمگرندارد؛تفاوتیکشفدراینمقام،

عربی،ابن)یادکردهاست«االولياء انبياء»و«ولیّ»،«اهلل رجال»چونهمیهایناعنویبانرفااچنینع

.(91/9،19/1،111/1:تابی

توصیهنیزنرفااعدیگرراحدیثومباحثعقلی،قرآنبهنداشتنکهاشتغالشایانذکراست

ازآشکارا،بیانریاضتومراقبۀنفسدر،احیاءعلومالدینالیدرحامدغزّکهابوچناناند؛کرده

وقرآنقرائت اشتغالبهحدیثنهیکرده اینکارو سالکدانستهشدنتمرکزمختلسببرا

.(99/8:تابی،غزّالی)است

 
 احادیث اعتقادی فقهی و های تبه روای عربی ابننگرش متفاوت . 3- 

نحضرتآقلبنزولحقایقبرگفتندربارۀسخنو(ص)ازبیاناقساموحیبهپیامبربعدعربیابن

:نوشتهاست

اهللموجوداستوآنچهنبیراازولیمتمایزیعنیهماناولیاء،تماماینالهاماتدرمردانالهی

کسیحقتشریعندارد؛پستنهااوستکه،ازپیامبرغیرزیرااست؛وحیتشریعی،سازدمی

تشریعااولیاءحقموحیراواجداست؛اتماماقسامکندومیمباحرامشخصحاللوحرامو

تشخیصدهندتامینقل(ص)سقمآنچهازپیامبرتوآنکهقادرندصحجزندارند؛ شودرا

اگررویبصیرتعبادتکنند؛ازپیروانپیامبر درک(ص)زمانپیامبر،چهآنولیزیرا را

بشنود او از صحابه چونان حدیثرا تا درام؛نکرده بر،حقیقتا تکیه وبا کاشفه،مشهود

ازاینروستکهدرباشد؛میاند،شنیده(ص)پیامبرایکهحدیثراازمانندصحابهستبهدر

استقرآن تبعیمنو»:آمده من از از،کنندمیتکسانیکه را خدا،رویبصیرتشما به

یادآنو«1کنیممیدعوت ما کسانیهستندکه شدیمها حدیثیدرپسچه؛آور مابسا ،نظر

درام،صحیح،جهتسنداز ونا،حقیقتا باشد ازصحیح را آن ظنما غلبۀ گمانوروی

اولیاکهیادشانکردیمیقین؛امرویعلمونهاز؛پذیریممی باعلمبهحقیقتامر،ااینگروهِ

                                                      
هاییبرایقفرزندانایشان،مصداواماماناز(ع)طالبه،علیبنابیآیایناز(ع)بیتتفسیراهلدر.118:قرآن،یوسف.1

 .(111و981/1:ش1921،کلینی)اندمعرفیشده«من اتّبعنی»
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،باشد؛یابالعکسمیاصالتفاقد-صحیحاست،مردمنظرکهدر-یابندکهحدیثمزبورمیدر

ا در،جهتسندیستحدیثیازممکن ماضعیفیا باشد،نظر تدلیسشده آن در درام؛ ا

بصیرتدارندعلمو،دربارۀآنبرندومیبهاصالتآنپیااولیامر،صحیحباشدوحقیقت

.(972/1:تابی،عربیابن)

یافت؛ارفیدرفقهیومعهایتروایکردرویراباعربیابننگاهتفاوتتتوانعلمیبدینترتیب

؛االنبیاستخاتمآنحضرت،حقتشریعنداردو(ص)اسالمکههیچکسیجزپیامبربدینشرح

شدهواحادیثصادرحضرتبرآنشدهنازلقرآنکبهاحکامشرعی،راهیجزتمسدراین،بنابر

تربهحدیثبیش،فقهیهایتحوزۀروایدرعربیابنشدهاستسببمسئلهاین.ازاووجودندارد

تبارأیوقیاسدرمسائلفقهی،مخالفشدبهویکهچنان؛نشاندهدالتزامورغبت،توسنّ

بیابن)است اوتاد(23/9:تاعربی، از را او و است قائل شافعی برای که احترامی همۀ با و

ائمۀفقهیکهبادیگرواوهایوفتواهانظرنپذیرفتنبهجواز،(128/1:تاعربی،بیابن)شماردمی

بهتقبیح،ازاینجهت؛(71/9:تاعربی،بیابن)دادهاستحکماحادیثنبویدرتعارضاست،

نبوی،تقلیدهایتاربعهباروایۀائمهاینظربرخیداشتنوجودتعارضکهباپرداختهاستکسانی

إذا »:استنقلکردهنشافعیراسخنخست،اینوی.انددادههارابراخذاحادیثترجیحازآن

یعنی«أتاکم الحدیث یعارض قولی فاضربوا بقولی الحائط و خذوا بالحدیث فإن مذهبی الحدیث ؛ اگر:

تعارضبود،کالممرابهدیوارزنیدوحدیثراقبولدستشمارسیدکهباسخنمندرروایتیبه

اینسخنراکهوقتیسپسگفتهاست؛حدیثوروایتاست(اساسبر)زیرامذهبمنهم؛کنید

اواینحکم.(71/9:تاعربی،بیابن)ایجزسکوتندارندچارههاآن،دگویمینشافعیادبهمقل

یجوز ترك آیة أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام  ال»:نوشتهاسترادربارۀصحابهنیزجاریدانستهو

بیابن)«ناً و خرج عن دین اهللو من یفعل ذلك فَقَدْ ضَلَ ضَاللًا مُبِي 1:تاعربی، تواننمی:یعنی؛(121/

احمدبنحنیفه،مالکبنانس،شافعیوابو)بااستنادبهسخنیکیازصحابهیایکیازائمۀفقه

ازدینخداراهیوگمدچار،کهچنینکندهرآیهیاحدیثصحیحیراکنارگذاشتو،(حنبل

.خارجشدهاست
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برا دربارۀ بیشتر توضیح دوگاهدیدی احادیثهایتروایدربارۀعربیابنگانۀ و فقهی

نقلاین نیستسخناعتقادی، اوخالیازفایده قیاسوتأویل،گراییدربارۀظاهرایندانشمند:

 إن قست تعدیت الحدود و إن وقفت مع الظاهر فاتك علم کثير فقف مع الظاهر فی التکليف و»:نوشتهاست

،اگرقیاسکنی:یعنی؛(111/1:تاعربی،بیابن)«قس فيما عداه تحصل على علم کبير و فائدة عظمى

پس؛دستخواهیدادعلمزیادیرااز،کنیواگردرظاهرتوقفکنیمیازحدودالهیتجاوز

ازغیرودر(گراباشظاهر)درظاهرتوقفکن،درامورتکلیفیواحکام(حالکهچنیناست)

درستبه.ایعظیمبرایتحاصلشودبهقیاسبپردازتادانشیبزرگوبهره،شرعیاتواحکام

معارفی؛هایتنهروای؛معطوفبهبررسیاحادیثفقهیبودهاستعربیابنتدق،سببهمین

چنان روایویکه هایتاسناد احکام به ارزمربوط کردهرا متعارفیابی اصطالحات و

،119/1:تاعربی،بیابن)استکارگرفتهبههاتبرایتعیینصحتوسقمروایرااساننشحدیث

نقلازکهبعدچنانهمچنیندرتوثیقیاجرحراویاناحادیثفقهیسخنگفتهاست؛؛(711و299

ازذکربعدیا(211/1:تاعربی،بیابن)«رواة هذا الحدیث کلهم ثقات»:هریرهنوشتهاستروایتیازابو

یعقوب  فی إسناد هذا الحدیث رجل مجهول یقال إنه محمد بن أبی»:گفتهاستقطنیسنندارحدیثیاز

بیابن)«الکرمانی عالوه(797/1:تاعربی، آن،؛ جعفیبر یزید بن کردهجابر جرح نیز ورا

ضعیفهایتروای نقلشده، او از که استیرا دانسته مثالً؛ بخشیدر نقلبعد،حاتفتواز از

ليس  هذا الحدیث ضعيف جداً ألن فی طریقه جابر بن یزید الجعفی و»:استگفته(ص)حدیثیازپیامبر

بنجابر،سندآنزیرادربسیارضعیفاست؛،اینحدیث:یعنی؛(111/1:تاعربی،بیابن)«بحجة

نضریو.وثوقنیستیزیدجعفیقرارداردکهمورد  النضر»:نوشتهاستناالرحمبنعبددربارۀ

تحل  ال“ :معين زرعة و النسائی و قال فيه ابن حاتم و أبو أبو حنبل و ف عند الجميع ضعفه البخاري و ابنضعي

ضعیف،ثاننزدتماممحدنضر:یعنی؛(183/1:تاعربی،بیابن)«هؤالء و قد ضعفه غير ”الروایة عنه

اندواوراتضعیفکرده،نساییزرعهوحاتم،ابوابوبخاری،احمدبنحنبل،شمردهشدهاستو

دیگران،نامحدثاینازغیرکردنازاوجایزنیستوگفتهاستکهروایتیحییبنمعیندربارۀاو

اهلل هذا وثقه  عبيد»:استگفتهاهللالعتکیاهللبنعبددربارۀعبیدعربیابن.اندراتضعیفکردهاونیز
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اهللرایحییاینعبید:یعنی؛(183/1:تاعربی،بیابن)«حاتم صالح الحدیث فيه أبوقال  یحيى بن معين و

.گوست راست،گفتهاستکهویدرنقلحدیثحاتمدربارۀاوابوبنمعینتوثیقکردهو

،دهدنشانمیحوزۀفقهواحکامتدربهحدیثوسنّعربیرابنشاهددیگریکهتوجهویژۀا

ناستآ معرفیویکه احادیثفقهیرا تمام مانندمنبع است؛ کرده صحیح،صحیحبخاری:

/1،128،122،111/1:تاعربی،بیابن)...قطنیوبیهقیوودارداوودوترمذیابیسنن،مسلم

(111و117 ابیانگر،اینشواهد. سنّیندانشمندالتزام موضوعبه شرعیوهایتوحدیثدر

زیراهمان؛شوددیدهنمیهرگزاینالتزام،امادربررسیاحادیثاعتقادیومعارفی؛فقهیاست

 وبابتعریفتشریعبابعربیبناگفتیم،طورکه مسدود مفتوحرا بهعبارتدانستهاست؛را

ممیّزپنداشتهو(ص)همچونپیامبردریافتحقایق،ذوقوکشفرادرعارفصاحب،ویدیگر

بیاندرسبب،بههمینشمارآوردهاست؛به(ص)بودنپیامبرشریعتصاحبرادرعارفنبیو

یبرایتأییدکشفهایعنوانشاهدبه،وبیشتریابندمیمدوۀتاهمیتیدرجحدیثوسنّاعتقادات،

آنچهمنبعاصلیواولیۀبیانمسائلشناختیو،عربیابن،درآثارواقعدر.شوندمیوشهودمطرح

ذوقیمیتقادیمحسوباع مکاشفاتو عشود، و استنرفاااتاو یندانشمندا.دیگر سخنبه

ویژهدربهوهایشازکتابهاباروشتهدایعمیقباور،نرفااازروشعدرتقدیربایزیدبسطامی

:گفتهاستتعریفوتشریعکهدربارۀدومقامچنانسخنگفتهاست؛آناز،فتوحات

یزید بهذا المقام أعنی األخذ عن اهلل عن نفسه أنه ناله فقال فيما روینا عنه یخاطب  أخبر أبو قد

و لنا  «یموت ت و أخذنا علمنا عن الحی الذي العن مي أخذتم علمکم ميتاً» :علماء زمانه

اهلل فی هذا المقام ذوق شریف فيما تعبدنا به الشرع من األحکام و هذا مما بقی لهذه األمة  بحمد

.(111/9:تاعربی،بیابن)حی و هو التعریف ال التشریعمن الو

یعنیمقامدریافتحقایقازخداونداشارهکردهکهویبهاین،یزیدبسطامیبهاینمقامابو:یعنی

ازاومقامنایلشدهاستو ودرسخنانیکه مخاطبروایتشده قرارعالمانعصرخویشرا

استداده گفته علمتان»:، ازشما دیگرطریقمردهرا امگرفتهایازمردۀ ازاید؛ علمخودرا ما ا

ایارزشمندداریمکهبهره،مانیزدراینمقامو«ایمایکههرگزنمیرد،دریافتکردهخداوندزنده

وحیالهیباقیاز،تجملهاموریاستکهبرایاینامراهعبادتشرعیحاصلشدهواینازاز
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،هاتعباردراینعربیابن.(کهمخصوصانبیاست)مقامتعریفاست؛نهمقامتشریع،اینماندهو

به را تعریفهایتعباددادنسببانجامخود مقام به واصل استشرعی، صورتبهکهدانسته

ثانتحقیرمحد،نقلسخنبایزیدبسطامیدرهمچنین؛دشومیدریافتوندمتعالخدااز،مستقیم

درزیر؛اندهشد روشمحدسخنا به معنعنحدیثبایزید، نقل در شدهثان استاشاره نظربه.

ترینمحدکامل،عربیابن خداکسیث، از متعالاستکه نقلکندوند عبارتدیگر؛ اهل،به

اند؛ثکاملمحدهاواقع،اینندودراشوندنیزمحدثمیالهیهایمکاشفهوذوقکهواجدالهام

یننگرشا(.77/1:تاعربی،بیابن)نداواحادیثمشغولهاتمیکهبهنقلرواینمرسوانهمحدث

باشد،بندپایهاتبهاحادیثوروای،بیاناعتقاداتشاینکهدرازبیشترعربیابنشدهاستموجب

حتیشوند؛میگزینشیبیاناحادیثمعارفیبههمینجهت،؛بهمکاشفاتوذوقیاترویآورد

چونهممتواترهاییتروایبه،عربیابنآثاریکازهیچکهدرتباشند؛چناننهایتصحاگردر

.اینشدهاستاشارهحتیحدیثغدیروحدیثثقلین

 
 ها تروای بررسیعرفانی در  های هبخشیدن به مکاشف اصالت. 3- 

عاستاینمددیگربریمعتبر،گواهناهایتسندیاروایمنبعوبدونپیبهاحادیثدراستشهادپی

عربیابنهایمعرفتیکهدرباور ؛دارداهمیتذوقعرفانیشهودوازکمتر،حدیثوروایت،

ندارد،جاییرجالیهایسندیوهاوکنکاشبررسیگونه،ایناینحوزهکهدرچنان مهمدیگر.

،شناساننظرحدیثیممکناستروایتیدرحت.معتبرهستیاخیرمستندو،فالنحدیثکهنیست

که«مخفیکنز»ثحدیمانند؛استنادکردهاستگونهاحادیثاینهابهبارعربیابناام؛جعلیباشد

است،موضوعهاحادیثهایباکتدر شده عجلونی)حدیثیجعلیشناخته ؛191/1:ق1118،

.(139/3:ق1111،نمازیشاهرودی؛11:تابی،فتنی

فیشدهاستوسقمحدیثمعرتومالکتشخیصصح،شهودفوکشمسئله،اینفراتراز

یموارددرایندانشمند.اهمیتبسیارداردهاتروایهبعربیابنکردرویشناختدره،ایننکت

وهایتبیانروایازبعد،دمتعد سندبدوننامعتبر وحکمهاتآنبهصح، استداده اینگفته

ورد فی الحدیث »:نوشتهاست«کنزمخفی»دربارۀحدیثثالً؛مشهوداستکشفوبرمبتنی،حکم



 121/تحقیقاتعلومقرآنوحدیثدانشگاهالزهراۀفصلنامدو

ما هذا معناه کنت کنزا “ :أنه قال -جلّ و عزّ -عن ربه (ص)اهلل  الصحيح کشفاً الغير الثابت نقالً عن رسول

عربیابن)«”أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لم ازدر:یعنی؛(933/1:تابی، جهتحدیثیکه

منگنجیناشناخته»:صحیحاست،بهاینمضمونآمده،لحاظکشفوشهودازوثابتغیر،نقل

ایندرعربیابن.«(تاشناختهشوم)دارآنشدمکهشناختهشوم؛پسخلقکردمبودم؛پسدوست

صحیحآنرا،شهوداساسکشفو،برنداردسند«مخفیکنز»علمبهاینکهحدیث،باهاتعبار

؛تشخیصدهندسقمحدیثراتوتوانندصحمیذوقاهلکشفونظراو،درزیرااست؛دانسته

تصح من  إن لم هذه الروایة و»:نوشتهاست«1لرحمنا انّ اهلل خلق آدم علی صورة»کهدربارۀحدیثچنان

دراینحدیثاگر:یعنی؛«فهی صحيحة من طریق الکشف ،طریق أهل النقل صحیح،ثانمحدنظرچه

با عکساین.(111/1،112/1:تاعربی،بیابن)صحیحاست،شهودکشفو(یهبرتک)نیست،

:وینوشتهاستکهچنانموضوعنیزصادقاست؛

 ربّ حدیث یکون صحيحاً من طریق رواته یحصل لهذا المکاشف الذي قد عاین هذا المظهر

أقله و ال حکمت  له لملحدیث الصحيح فأنکره و قال فسأل النبی صلى اهلل عليه و سلم عن هذا ا

یقه و به فيعلم ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه و إن کان قد عمل به أهل النقل لصحة طر

.(111 /1:تاعربی،بیابن)هو فی نفس األمر ليس کذلك 

رامشاهدهکشفکهاینمظهرعارفاهلوصحیحباشد،جهتراویانشبساحدیثیازچه:یعنی

بهکردهاست،دربار وآنحضرتحدیثراندسؤالک(ص)صحیح،ازپیامبرظاهرۀاینحدیثِ

وانکار اوکند نگفته»:گویدببه اینحدیثرا ومن نکردهام آنحکم عارف«امبه پسآن ؛

بهدلیلعملشودوخبرازضعفاینحدیثبا،کشفصاحب اتکا با ازروشنیکردنبهآنرا

متعالترک اهلحدیثبهاگرند؛کپروردگار آنعملکنند،تسندشصحسببچه حال؛به

.صحیحنیستواقع،آنکهدر

،یعنیعربیابنسویشدهازبههماناصلمطرح،طورکهمشهوداست،تماماینسخنانهمان

ایقرارمرتبهشهودعرفانی،عارفدرکشفوپیدربهاینترتیبکهگردد؛میبرمقامتعریف

                                                      
 .(199/1:تابیقالنی،عسحجرابن)اندثانبهضعفاینحدیثتصریحکردهمحد.1
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هاتنادرستیروایکندودرستیومیرادریافتحقایقمتعال،خداونداز،واسطهبیگیردکهمی

پیامبرازرا ص)خود درپرسمی( پساو مانندصحابهد؛ حدیثراواقع، صورتبهایاستکه

پیامبرازمستقیم است(ص)خود اهلل صلى اهلل  فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول»:شنیده

.(111 /1:تاعربی،بیابن)«یشك فيه و سلم علما ال عليه

عبار ابنیدیگرهایتدر آنعلوّبیانضمنعربی، مقایسۀ اهلتعریفو مجتهدانمقام با ها

:استگفته

بهاینکهخداوندبهصاحباینمقام،عبارتاستازازمقاماجتهادوترمقامیاستباال،این

پیامبرمیتوانیاعطا،تعریفالهی که لهآوردهئکمسیدر(ص)کندکهحکمخداوندرا

مانندکسیخواهدبودپسدربارۀآنحکمالهی،درستبه؛«چنیناستاین»:گویدمیاست،

اوعرضهشود،بهخداوندرجوعگاهحدیثیبرهرشنیدهاستو(ص)سولخداکهآنراازر

نزدرکندکهآنحدیثدحالفرقینمی.ابدیمیراسقمحدیثمزبورتوصحکندومی

.(119/9:تاعربی،بیابن)صحیحباشدیاناصحیح،ثینمحد

،معدودیبودهاست،درمواردملتزم،احکام،بهظواهرشرعدرفقهوعربیابنوجودآنکهبا

هنگام«رفعید»یهاتازنقلروایکهبعدچنان؛میانکشیدهاست پایمکاشفهرادراینحوزهنیزبه

اهلل  أما أنا فرأیت رسول»:کردهاستبیانگونه،نظرخویشراایننهایفقهاینظربیاناالحراموهتکبیر

اإلحرام و عند الرکوع و  صلى اهلل عليه و سلم فی رؤیا مبشرة فأمرنی أن أرفع یدي فی الصالة عند تکبيرة

آنرادیدمو(ص)پیامبر،امندرخوابام:یعنی؛(197/1:تاعربی،بیابن)«عند الرفع من الرکوع

رکوعرکوعوبرخاستناز،االحرامههنگامتکبیرنماز،درراحضرتبهمنامرکردکهدستخود

معارفواعتقاداترۀبادرعلتنزولجایگاهحدیث،عربیابناینسخنانبادقتدر.بلندکنم

شودمیخوبیدرکویبه ن؛ مطابق عارفزیرا وی، معارفراصاحبظر و حقایق کشفیکه

وپیامبرواسطهبی قولکهبهکندمشغولاحادیثیبهخودرانداردنیازیگیرد،می(ص)ازخدا

ازمردهبایزید، است،ایمردهای رسانده دستوی 1به صورت، بدین ؛ چونهمبرایشخصی

                                                      
.رسیدهاستعربیابناند،بهکهازدنیارفتهطریقراویانیاینسخنبایزیدنیزاز.1
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حتیجعلی،عربیابن ضعیفو یا روایصحیح درهایتبودن که اعتقاداتنقلی کند،میزمینۀ

استنادمورد،شناسانههایحدیثازبررسیدهدوهرروایتیفارغمیدستتخویشراازموضوعی

بهگیردمیقرار تنها بحثموردآن؛ به شرطکه اشارهعربیابننظر ایکند امکانکمدستیا

 بحث با آن تطبیق و باشدنظرموردتأویل داشته بهگونهاینرسدمینظربه.وجود استشهاد

برایموجهایتروای وهدفازشودمیعرفانیانجامهایهدادننظرینشانهصحیحوسقیمتنها

تردیدمتعالواسطهازخداونداخذبیبارۀعایعارفاندرکهدرپذیرشمداستتوجیهکسانی،آن

.دارند

 

 عربی ابنالحدیثی  های علم دیدگاه. 4

متفاوتاوبهاحادیثکردهبهرویگروتوجت،دربهمقولۀحدیثوسنّعربیابنگرشدرکن

فارغازما؛مربوطبهعقایداستهایتفقهیوروای احادیثمختلفهاوبکردچگونگیرویا

درمی کهند؛چناناویژهقائلیکهبرایحدیثنبوی،جایگاهقراردادنیاشمارمؤلفتوانویرا

همانا»:گفتهاستمناسبتیآنمعرفیکردهوبهوحتیبرترازقرآنکنارحدیثرادرنشمندایندا

اهلقرآناهل اوهستندوحدیثمانند، خاصاندرگاه از زیراشهادتنصّبه؛استقرآناهللو قرآنی؛

وی.(191/1:اتعربی،بیابن)«است”ینطق عن الهوي ان هو اال وحی یوحی ما“موصوفبه(ص)پیامبر

بعد باال1نقلحدیثاریکهازپس،چندسطر منزلتحدیثرا ، از قرآنتر و روایتدانسته از

:هاستگفتکهچنانبحث،برداشتیخاصکردهاست؛مورد

                                                      
اکرم.1 ص)پیامبر اینروایت( استدر  یقول أریکته على شبعان رجل یوشك و مثله أال القرآن قد أوتيت إنی أال»:فرموده

بغدادی)«فحرّموه حرام من فيه وجدتم ما و فأحلّوه، حالل من فيه فما وجدتم القرآن، بهذا عليکم خطیب ق1111، ؛19:

سجستانی 1:ق1111، حنبلابن؛931/ (191/1:تابی، بهبابرخیکتدر. است«یعدله ما»،«مثله»جایلفظهایحدیث، آمده

حدیثبهاین،دیگررواییهایباکتیبرخوماجهسننابندرهمچنین؛(119/11:ق1111،مقریزی؛991/3:تابی،بیهقی):

 فما عزّ وجلّ اهلل کتاب بينکم و بيننا: فيقول أریکته یحدّث بحدیث من حدیثی على متکئاً الرجل یوشك»:اینشکلآمدهاست

/1:تابی،ماجهابن)«اهلل حرّمه مثل ما اهلل رسول حرّم ما و إنّ اال حرّمناه من حرامٍ فيه وجدنا ما و استحللناه حاللٍ فيه من وجدنا

بیانکنندواحادیثمرانزدیکاستبرایفردیکهبهتختشتکیهدادهاست،حدیثیاز»:یعنی؛(131/1:ق1117،قطنیدار؛2
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و  «اتل به علی قرآنا إنه»یأتيه الحدیث عنی فيقول  ،أرى أحدکم متکئاً على أریکته قال ص ال

األمين و  لقرآن بينه و بين اهلل فيه الروحأکثر فقوله أکثر فی رفع المنزلة فإن ا اهلل لمثل القرآن أو

الحدیث من اهلل إليه و معلوم أن القرب فی اإلسناد أعظم رتبة من البعد فيه و لو بشخص واحد

.(121/9:تاعربی،بیابن)

دتکیهزدهاست،حدیثیتختخوکهبرحالینبینمکهیکیازشمادر»:فرمود(ص)پیامبر:یعنی

به”!دلیلبیاوریدقرآنبرایمناز،اینموضوعدر“:بگویدازاحادیثمنرابرایاونقلکنندو

 احادیثمنمانند که سوگند بیشتراستوقرآنخدا پیامبر.«بلکه ص)اینسخن دربارۀ( که

قرآنانتقالزیرادراست؛بردنجایگاهحدیثاست،برایباالقرآنحدیثخودفرمودبیشتراز

خدابهازمستقیم،کهحدیثحالیایچونجبرئیلوجوددارد؛در،واسطه(ص)ازخدابهپیامبر

سناداِبهدوریموجببرترینسبت،سناداِمشخصاستکهنزدیکیشودومیوحی(ص)پیامبر

.1کمترباشد،یکنفرواسطهیاگرحتشود؛می

بدونوساطتجبرئیلناشیازالهامربانیو،زآنجاکهاحادیثنبوی،اسآنچهگفتیمساارب

ع) ( آناستو رتبهاالِقربجهتکهاز موجبترفیع حدیثنبویشومیسناد یجایگاه،د،

؛بدینشدهاستمیبهرسولخداوحی(ع)واسطۀجبرئیلبهقرآندارد؛زیراقرآنبهترنسبترفیع

ابن آداعربیترتیب، استماعتمام حقرآنبمربوطبه دربارۀ نوشتهرا و دیثنیزجاریدانسته

                                                                                                                                       
قرآن“:بگویداو هان.”!حرامبدانید،حرامکردهآنچهراحاللبشماریدو،حاللکردهقرآنمیانماست؛آنچهرا آنچهرا!

امانقلیکهابن«هماناستکهخداحرامشمردهاستمانند،رامکردهحپیامبر ذکرشدهالکبریالسننآورده،تنهادرعربی؛

(.111/3:تا،بیبیهقی)است

بهحدیثنسبتبرتری،(ص)واسطۀاحادیثبهپیامبراعتقادبهوحیبینیزایننقلودر«أو اکثر»بااستنادبهلفظعربیابن.1

برایاثباتایننخستاینکههیچدلیلی:جهاتیقابلنقداست،ازذکراستکهاینبرداشتشایان.دهاستکررااستنباطرآنق

است؛(ص)واسطهبهپیامبر،ناشیازوحیبیتماماحادیثونازلشدهواسطۀفرشتۀوحی،باقرآنتمامآیاتادعانداریمکه

برآنحضرتنیزقرآنواسطۀالفاظوجودداردکهگویایوحیبی،شواهدی(ص)پیامبربرآنقرکهدربارۀکیفیّتنزولچنان

تا،بیحنبلابن)هست 2: تابی،بخاری؛118/ 81/1: طبری؛ (229:ق1111،طوسی؛29/11:ق1111، لفظ،ازطرفدیگر.

اکثر» ابندر« نقلکردهعربیحدیثیکه به، افضل»معنایلزوماً تنیس« احادیثتفصیلبیشترمعنایبسطوتواندبهبلکهمی؛

 .باشدهمقرآنبهآیاتنسبت
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موردشایستهاستکهپذیرفتهشودوشنوندهدر،”اهللقالرسول“یا”قالاهلل“:گفتهشدگاهکههر»:است

کهراافعالیعربیابنکهالزماستمسئلهنیزاینذکر.(183/1:تاعربی،بیابن)«مؤدبباشد،آن

نبویرد الزمنقلشده(ص)قالبسیرۀ است؛االتباع، ازمگرندانسته اعمالکهرسولآندسته

لۀنمازکهازپیامبراکرمئ؛مانندمسپیرویکنندهاازآندادهباشدبهمسلماناندستور(ص)خدا

نماز،وانمخمیگونهکهمننمازهمان:؛یعنی«1صلّوا کما رأیتمونی أصلّی»:روایتشدهاست(ص)

بیابن)بخوانید 1:تاعربی، (121/ حج(ص)ویسخنهیچکسیجزرسولخدا. دانستهنترا

چنان؛است استکه مع کوننا  (ص)اهلل  أوجب اهلل علينا األخذ بقول أحد غير رسول ما»:تصریحکرده

تنسخنهیچکسیجزخداوندپذیرف:یعنی؛(121/1:تاعربی،بیابن)«مأمورین بتعظيمهم و محبتهم

ص)رسولخدا است( واجبنکرده ما بر با؛را بهآنکه محبتشانهستیمبزرگمأمور .داشتو

و(ع)بیتهستیم،اهلایشانوابرازمحبتبههاآنازکسانیکهمأموربهتعظیمعربیابنمقصود

اشکلگرفتهاست،هآنسخنانقالبدر،ازفرهنگاسالممهمیازآنجاکهبخش.استصحابه

 .کنیموسخنانصحابهمطرح(ع)بیتدربارۀاحادیثاهلراعربیابننظرالزماست

 
 (ع)بیت  و احادیث اهل عربی ابن. 4- 

متصوعربیابن آشتیانی)بودهفیسنّی، دانشمنداناهلمانندبیشتر،اینوجودابو(11:ش1973،

(ع)طالبعلیبنابی،المؤمنینامیرویاز.استگفتهسخن(ع)فضایلامامانگاهنیزازت،سنّ

ی،عربابن)یادکردهاست(ع)تمامانبیاصاحباسرارو(ص)ترینفردبهپیامبرعنواننزدیکبه

1:تابی (113/ ؛ در ابن،دیگرجاییهمچنین مانند برخیصحابه حضرتو سلمان،آن عباس،

ابو را حذیفه و اسراراحافظهریره نبوین (ص)علوم بیابن)معرفیکرده 1:تاعربی، 111/ و(

تفاوتدر بیان رسول ص)آل علی(ع)بیتاهلو( و،(ع)، حسنین صادق ع)امام از( هم را

بهعصمت،ویهمهبااین؛(112/1:تاعربی،بیابن)تدانستهاس(ص)همازآلپیغمبروبیتاهل

ووجوباطاعتاز(ع)قادشیعۀامامیهرادربارۀعصمتامامانواعتردندااعتقادی(ع)بیتاهل

                                                      
.111/1:تابخاری،بی.1
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استآن کرده تخطئه بیابن)ها 9:تاعربی، (131/ تفسیریعجیبکهنانچ؛ تطهیر،ازدر آیۀ

مرتبه(ع)بیتوجوداقراربهطهارتاهلبا یعنیصحابهبرایترازمقامایواال، قائلنیست؛ آنها

تدربارۀعدالتصحابهو؛درستشبیهاعتقادعموماهلسنّ(ع)بیتاهلالهیبرایمغفرتمطلق

:استۀاینمسئلهنوشتهباردرعربیابن.(9/1:ق1113،اثیرابن)هانآنبودمغفور

الرِجْسَ ینبغی لکل مسلم مؤمن باهلل و بما أنزله أن یصدق اهلل تعالى فی قوله لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ 

اهلل قد عفا عنهم فيه  البيت إن فيعتقد فی جميع ما یصدر من أهل وَ یُطَهِرَکُمْ تَطْهِيراً الْبَيْتِ أَهْلَ

.(132/1:تابیی،عربابن)ینبغی لمسلم أن یلحق المذمة بهم فال

اینکالمالهی،اوندوبهآنچهاونازلکردهاستشایستهاستکههرمسلمانمؤمنبهخد:یعنی

ازوکندتصدیق«م الرجسليذهب عنک»کهرا آنچه همۀ اهلبه ع)بیتناحیۀ است( شده ،صادر

ایهیچمسلمانیجایزعفوخویشقراردادهاست؛پسبرهاراموردمعتقدباشد؛زیراخداوندآن

.حقآنانرواداردنیستکهمذمتیرادر

داندنمیتاالطاعواجب(ص)اهللکالمهیچکسیراجزرسولعربیابن،گفتیمکهپیشترچنان

فيعتقد فی جميع ما یصدر »،بهفهمعبارتایندوگزاره.ندارداعتقادینیز(ع)وبهعصمتامامان

البيت من أهل کندمیبسیارکمک« به. گفتار،عربیابننظر و رفتار استبر آنجهتشایسته از

خداوندصح(ع)بیتاهل که شود گذاشته مورآنمتعاله را استدها داده خویشقرار .عفو

ولیخداوند؛هاسرزدهباشد ایشان،ممکناستخطاییازآننبودنمعصومگماناو،باتوجهبهبه

:نوشتهاستهاتازاینعباربعدویکهاینمسئله،آناستشاهد.1هارابخشیدهاستآنمتعال

                                                      
مطابقبرداشتاوازآیۀتطهیر،خداوندمتعالآثارگناهو.قابلنقداست،عربیدربارۀاینمسئله،ازابعادگوناگوندیدگاهابن.1

اهل از را حابیتمیخطا دورزداید؛ از مقصود آیه، این در آنکه پلیدیل اهلکردن تطهیر و و(ع)بیتها نفسگناهان ،

هاوگناهاناست؛کاررفتهومقصودازآن،همۀپلیدیجنسبه«ال»با«رجس»ها؛زیرادراینآیه،کلمۀهاست؛نهآثارآنخطا

؛طباطبایی،139/11:ق1111؛آلوسی،11/1:ق1111طبری،)ستهایشیعهوسنّی،برایننکتهتأکیدشدهاکهدرتفسیرچنان

به(919/12:ق1117 اند،گویاینقلکرده(ص)تواتر،ازپیامبراکرم؛همچنینحدیثثقلینکهمحدثانشیعهوسنّیآنرا

ع)بیتعصمتاهل ( حدیث، این در اکرم نبی زیرا اهلقرآناست؛ جداو بیترا یکدیگر از استنشدنی کرده معرفی

بیابن) حنبل، کلینی، (ش1921تا؛ طبقآیۀ که پسهمانگونه یَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکيمٍ  ال»؛
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«یلحق المذمة بهم ینبغی لمسلم أن فال» ع)بیتبودنمذمتاهلنمجازاینسخن،. بیان( کندومیرا

رفتارسببهارابههیچکسینبایدآنهستند،مغفورومعفو(ع)بیتگویایآناستکهچوناهل

جهتهیچکسیمجازبهمذمتصحابهبه،تگماناهلسنّکهبهچنانهم؛تکندگفتارشانمذمو

نیستخطا اجتهاداتشان در مغفور؛ آنان قرطبی)1ندزیرا 11:ش1921، عنوانعربیابن.(913/

-رابلکهحکمآیۀتطهیراست؛دوازدهامامیاچهاردهمعصومندانستهرامخصوص(ع)بیتاهل

به اوگمانکه حضرتفاطمهشامل-مغفرتالهیاست، فرزندان است(س)تمام وی.دانسته

:ازنقلآیۀتطهیرنوشتهاستپس

البيت مثل سلمان الفارسی إلى یوم القيامة  طمة کلهم و من هو من أهلفدخل الشرفاء أوالد فا

فی حکم هذه اآلیة من الغفران فهم المطهرون اختصاصاً من اهلل و عنایة بهم لشرف محمد صلى 

البيت إال فی الدار اآلخرة فإنهم  یظهر حکم هذا الشرف ألهل عليه و سلم و عنایة اهلل به و الاهلل 

لهم و أما فی الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه کالتائب إذا بلغ الحاکم أمره و یحشرون مغفوراً 

.(132/1:تابی،عربیابن)قد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة

یعنی روزقیامتهرتمامساداتازفرزندانفاطمهو: مانندسلمانازاهل،کسیکهتا بیتاست،

مشموفارسی همانمغفرتالهیباشد،، که پسآنمیلحکماینآیه بهشوند؛ شکلیویژه،ها

بیت،جزحکماینشرافتبرایاهلاندوپاکشده،وعنایتخداوند(ص)سببشرافتپیامبربه

هادردنیاااگریکیازآنشوند؛اممیشدهمحشورشود؛زیراآنانبخشیدهدرآخرتظاهرنمی

ایکنندهرابراوجاریکرد؛مانندتوبهآنحدبراوواجبشود،بایدودکهحدمرتکبکاریش

کردن،گناهاوچهباتوبهاوجاریکند؛اگربرالزماستکهحد،کهدزدیوزناکردهوبرحاکم

برداشتیفراتر،ازآیۀتطهیرابنعربیآناستکهبیانگر،روشنیبههاتاینعبار.پاکشدهاست

.غفرانالهینداردزا

                                                                                                                                       
اهوخطایی،ازاند؛زیرادرغیراینصورت،درهرگننیزمعصوم(ع)بیت،معصوماست،اهلقرآن(11:قرآن،فصلت)«حَميدٍ

.شدندجدامیقرآن

.717/11:ش1922حسین،حامدبراینقدایندیدگاهنگاهکنیدبهمیر.1
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(ع)بیتعصمتاهلدربارۀعربیابننظرایبررادواشکالاساسیاللآشتیانیدجاستادسی

کهحاکیازکندمیداللت(ع)بیتنخستاینکهآیۀتطهیربرعصمتذاتیاهل:استبرشمرده

یناست؛نهآنچهستومعنایعصمتنیزهمطاگونهخهردادنآنبزرگوارانازانجامبودنمصون

باتوجپنداشتهاست؛عربیابن بیت،خود،یکیازاهل«البيت سلمان منّا اهل»هبهحدیثنبویزیرا

.است(ص)پیامبر مغفرتالهیبراآنحضرتمعنایعصمتدربارۀ بلکه، یگناهاناونیست؛

(ص)،عصمتپیامبرمسلمانان بنابردانندمیاوازگناهوخطابودنمصونمعنایبهرا همان،این؛

نیزثابتاست(ع)بیتاهلدیگرافرادوجوددارد،برای(ص)عصمتوطهارتیکهبرایپیامبر

.(31:ش1971،آشتیانى)

ۀاینمسئلهباردرعربیابنبهساداتونیکاندیگراست؛تعمیمحکماینآیهدومیناشکال،

روایتصریحکردهاستکهاینمقام،به اختصاص(ع)وامامان(ص)متواتر،بهپیامبرهایتنصّ

بودناینواردبیانگرسنّی،نزولاینآیهدرمنابعشیعهوشأنبررسی.(31:ش1971،آشتیانى)دارد

عربیابنبرنظرنقد زیرا پیامبرشأنمطابقاست؛ بهسعادتدادنوجودبشارتبا(ص)نزولآیه،

فیکردهروشنیمعررابه(ع)بیتاهلهایقاندانستهومصد(ع)بیتزمرۀاهلسلمه،ویرادرامّ

کهیادداشتهباشیمبهبراینبایدافزون؛(919/2:ق1119،ترمذی؛921/1:تابی،حنبلابن)ستا

این«البيت سلمان منّا اهل»حدیث بیانگر معنا، یکیازمصدنیستکه (ع)بیتاهلهایقاسلمان،

بلکهه باقراست؛ قرببسیارزیاداوبهاهل،ستگفتها(ع)مانگونهکهامام (ع)بیتمقصود،

قرآنکریمکهدرچنان؛(11/21:ق1111،مجلسی)ازایشاناستپیرویوهاآنسببمعرفتبه

.(92:ابراهیمقرآن،)«فَإِنَهُ مِنِی  فَمَنْ تَبِعَنی»:آمدهاست(ع)قولابراهیماز

اامتوجهیکند؛(ع)بیتاهلسخنانبهکمدستعربیابنبودکهشایستهیناعتقاد،اوجودبا

معارفیائمههایتروایدیگرازهرگزونقلنکرده(ع)علیحدیثیاز،ویجزیکیدومورد

نسبت(ع)بهامامعلیبنالحسین،فتوحاتکتابآغازدراوکهنیزابیاتی.استسخنینگفته(ع)

متعل،اداده ازساساً جاستبنمنصورحالهایحسینسرودهقبهآنحضرتنیست؛بلکهاحتماالً

ق1111،الحدیدابیابن) 11: (111/ این. اینمسئله، به توجه با وجودباکهشودمطرحمیسؤال

وصاحباسرار،(ص)ترینفردبهرسولاکرماینکهاونزدیکو(ع)اعتقادبهمقامومنزلتعلی
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انبیاا ع)ووتمام ( ازچشمۀزاللمعارفعلویاعراضشدهاستچگونهاست، این. کهمسئله

،محلثانشیعهآشنابودهونیزآثارمحد(ع)بیتچقدربامیراثمکتوبوشفاهیاهلعربیابن

ندانکهدانشمچنان؛رادرمنابعسنّیانکارکرد(ع)علیهایتتوانوفورروایتأملاست؛امانمی

،سیوطی؛11/1:ق1111،ۀاندلسیعطیابن)اندکردهاذعانمسئلهتنیزبهاینومحدثاناهلسنّ

همنداشتهاست،بازاطالعیحدیثیشیعههایباکتازعربیابناگرفرضکنیم.(971/1:ق1113

چراماندمیاینسؤالباقی ع)علیمعارفیهایتخیلروایازعربیابنکه در( هایباکتکه

کهنشانداردوجودشواهدی،براینافزون؛اینکردهاست،استفادهتثبتشدهحدیثیاهلسنّ

اینبردهبهرههاازآنولیاست؛رسیداشتهدست(ع)توحیدیامامعلیهایهطبدهداوبهخمی

وهاهطبخحاویهایدهاستکهتنهادرکتابکرازآنحضرتنقلراکهدوعبارتچنان؛است

است؛«ازْدَدْتُ یَقِيناً لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ مَا»جملۀهاتنعباراییکیاز.شوندمییافتهایآنجنابنامه

یعنی اهلسنّت،یازهایبااینحدیثدرکت.شودیقینمنافزودهنمیبررود،هاکنارپردهاگر:

؛17:تابی،میثمبحرانیابن)الحدیدآمدهاستبیاابنازالبالغهشرحنهججاحظوهکلمهمائمانند

.(119/7:ق1111،الحدیدابیابن

إِنَ هَاهُنَا لَعِلْماً »جملۀ،آوردهفتوحاتدر(ع)المؤمنینعلیامیرازعربیابنکهعبارتدیگری

جَمّاً لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَة یعنی« است؛ دانشفراوانى،(مبارککرداشارهبهسینۀ)بدانکهدراینجا:

البالغهنهجدرحدیثاین!توانستندآنرابیاموزندیافتمکهمىاىکاشکسانىرامى.انباشتهاست

 اسکافی)ذکرشدهاستتنیزاهلسنّودرمنابعیاز(131:تابی،رضیدسی)آمده ؛81:تابی،

هایهاونامهرابهخطبهعربیابنرسیاحتمالدست،اینشواهد.(111/11:1ق1111،عساکرابن

ع)المؤمنینعلیامیر درالبالغهنهج،ذکرایننکته،الزماستکهبراینعالوه؛کندمیتقویت(

 داشتعربیابنعصر مهمچنان؛رواجبسیار نوشتهدراینکتاب،هایحترینشرکه هماندوره

شلشرحمفصّواستازدانشمندانسنّیمعتزلیکه-البالغهنهجمشهورشارح،الحدیدابیابن.شد

کناردررااگراینرواجوتداول.بودهاستعربیابنمعاصر-داردبسیار،شهرتالبالغهنهجبر

                                                      
 .بودهاستعربی،شیخحدیثابنعساکرابن،گفتیمکهپیشترچنان.1
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داشتهنظرمختلفجهاناسالمدرهایهطقازمنابعفرهنگیمناووآگاهیعربیابنبودنالسفرکثیر

ش1981،خراسانی)باشیم روایکهوییابیممیاطمینان،(113/1: علیهایتبا ،(ع)منقولاز

باآشناییکافی نبستهطرفیازآناین،وجودداشتهاست؛ بایدتاینعلوها درنگرشمسئلهرا

دانشمندخاص اعتقاداتاین معارفو پیگرفتبه چنان. گفتیم،که حوزۀدرعربیابنپیشتر

حدیثدرمباحثعقیدتی،یوازاینروتوجهیکاملکردهاتاعتقادات،بهمکاشفمعارفو

چنداننقش،او ی نمیمؤثر بهایفا بیشتر بلکه مطرحکند؛ شهوداتعرفانی برای شاهدی عنوان

.شودمی

 
 و سخنان صحابه عربی ابن. 4- 

اهلسنّتعربیابن عموم پیامبرراعقیدۀ صحابۀ ص)دربارۀ چنان( است؛ داشته دباور ربارۀکه

استآن کرده توصیه ال سبيل إلى تجریح واحد منهم فعنهم نأخذ الدین الذي نعبد اهلل به و عاملهم »:ها

عربیابن)«تتهمهم فهم خير القرون بالعدالة فی األخذ عنهم و ال (112/1:تابی، هیچراهیبرای:یعنی؛

حت ندارد؛رد وجود صحابه خداوندییکیاز که دینیرا ما آنزیرا با ازمیرا هاآنپرستیم،

افترامزنکههاتهمتجعلووبهآنگیرنظرعدالتصحابهرادر،گیریدینیاددرایموگرفته

دورهآن تمام بهترینافراد هستندها اینحدیث،.ها ال سبيل الی تجریح واحد منهم»عبارتدر بر«

 عدالتهمعربیابنعقیدۀ ۀبه و آناننقدعملننبودجایزصحابه ازکهکندمیداللتتامکرد

حجرابن)تاستاهلسنّبنیادیناعتقادات 1:ق1111عسقالنی، که-همچنین؛(28/ آنگونه

گفتیم قرینمی«فعنهم نأخذ الدین الذي نعبد اهلل به»عبارتاز-پیشتر به هبرایتوجدیگرایهتوان

دیگرباتوجهبه،تدیگربهعبار؛پیبردهاتقهیوعبادمربوطبهاحکامفهایتبهروایعربیابن

اوفقهیومعارفی،مقصودهایتتفاوتنگرشویبهروایداشتننظرنیزدروعربیابنتصریحات

 دین»از اخذ بهرهبه« صحابه، واسطۀ از آنفقهیهایتروایمندی از دیگر.هاستمنقول قرینۀ

مربوطبههایتدین،روایمقصودویازدراینعبارت،.«نعبد اهلل بهدین الذي »:گفتهاستاواینکه

کردگزینشیاوبررویخودشاهدیدیگرمسئلهاین.اعتقادیهایت؛نهروایاستاحکامعبادت

در،اینبنابر؛ستهاتروایبارۀدر دانشمندنگرش این صحابه نبویواسطه، احادیث انتقال های
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ص) راوی.شوندمیشناخته( صحابه سرّصاحببرخی ص)پیامبر ( استودانسته از»:نوشته
برایام(ص)علومپیامبراسرارتکهرفتارودانشمنداناینام علی،ایماننداند،صحابهتنگاهداشتهرا

رههریابو،ویدیگرجاییدر.(111/1:تابی،عربیابن)«باشندمیحذیفههریرهوابواس،سلمان،عبابن

اسخناناوام؛(213/1:تاعربی،بیابن)هاستشمردجایزنهرگزوتکذیباوراراتمجیدکرده

رامعصوم،عمربدینشرحویبااستنادبهحدیثی.بسیارقابلتأملاست،اببنالخطّدربارۀعمر

:دانستهاست

لقيك  ما !یا عمر» :ن القوةاب یذکر ما أعطاه اهلل مقال صلى اهلل عليه و سلم فی عمر بن الخطّ

على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا إن  فجك فدلّ الشيطان فی فج إال سلك فجاً غير

کان عمر یسلك إال  اب فمابن الخطّ فج عمر یسلك قط بنا إال إلى الباطل و هو غير الشيطان ما

.(111/1:تابیعربی،ابن) «تأخذه فی اهلل لومة الئم فکان ممن ال فجاج الحق بالنصّ

بنالخطّ(ص)پیامبر:ییعن عمر فرمودابودربارۀ است، داده او به خدا قدرتیکه !ایعمر»:

درراهیدیدارنکرد پساین.«یشگرفتپجزراهتودرمگرآنکهراهىبه؛هرگزشیطانتورا

هشیطانفقطمارادانیمکمیمادوکنمیمعصوم،برعصمتعمرداللتشهادتپیامبرهحدیثب

باطل راه بنابرمیبه است؛ عمر راه غیر که پیامبر،اینبرد نصّ حق(ص)به راه جز عمر راه،،

.1نکوهشمالمتگرانترسیندارداز،جرگۀکسانیاستکهدرراهخداپیمایدودردیگریرانمی

                                                      
درو(21/1:ش1978،صدوق)آمده(ع)طالبعلیبنابیبهخطاب(ص)قولرسولخدااز،حدیثدرمنابعشیعیاین.1

دالیلاستنادبهبا،الغدیرکتابمهامینیدرعال.(39/7:تا،بیبخاری)نقلشدهاستضمنداستانیدربارۀعمر،منابعاهلسنّت

و جعلیقرائن استبسیار، اثباتکرده را داستان این امینی)بودن 8:ق1112، همچنین(193/ ابیابن؛ با برخیذکرالحدید

دربارۀمفهومنیزحجروابن(178/11:ق1111،الحدیدابیابن)ندانستهاوگفتارروایتراشاملتمامرفتارواینعمر،هایخطا

ندارد؛،اینحدیث»:اینروایتنوشتهاست «دیگریداللتنداردچیزبر،اوزیراجزفرارشیطانازاقتضایعصمتعمررا

کندوآناستکهدرارتکابیکگناهیاخطا،شیطانفقطوسوسهمی،بیانگراینسخن.(98/7:تابیعسقالنی،حجرابن)

کبهحدیثیکهعربیباتمسابنعجیباستکه،اینبنابر؛خطاوجودداردآنگناهودادنبدونوسوسۀاونیزاحتمالانجام

محلاصالتآن بهاشکالاست، لتنمیدالعصمتعمربر،تصریحدانشمندانسنّییا بهچنیننتیجهکند، عنواننصّایرا

.مطرحکردهاست(ص)حدیثپیامبر
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درآثاراینوجودبا نبویندارندکهآنهمترازنقلاحادیثصحابهشأنیفزون،عربیابن،

.دشومیمحدودفقهیهایتبهروایبیشتر

 
 معنی در حدیث به الفاظ و نقل به نقل دربارۀ عربی ابننظر  .3-4

بهحدیثعربیابن استناد پیامبرمشهوریبا نقل1(ص)از نیزتحلیلیدربارۀ نقلمعنیحدیث،بهو

صادر الفاظ عین با را حدیث شده، دانسته نقلارجح بهبهو تنها را ومعنی جودوباضرورت

استجایزهاییشرط شمرده شرط. از نقلهایییکی در وی کردهبهکه حدیثمطرح ،معنی

ندرجوازانظرمحدثاتفاقدربارۀ؛ایندانشمندهمچنیناستحدیثیامعنبهتصریحناقلبرنقل

رعایتشربهنقل حدیثبا اختالفهایطمعنی نیز و علماآن نظر ترجمۀ جواز برایقرآندر

معتقدایندانشمند.(119/1:تابی،عربیابن)استسخنگفتهکسانیکهبازبانعربیآشنانیستند،

بساکهآنچه.استتحمیلفهمناقلوراویبراحادیثیاحادیث،امعنبهنقلاشکالبزرگتاس

اینخ،راویدرفهمحدیث باشدو شده نقلدچارخطا با همراهیحدیثامعنبهطایفهماگر ،

یعنیناقلیکهحدیثراغلط؛(119/1:تابی،عربیابن)شودمیگردراستعمالالفاظجلوهد،باش

نقلبفهمد را آن فهمخویشراالفاظی،کندمعنیبهو با میبهمطابق مسئله،همینوگیردکار

،مواردضروریشایستهاستکهراویانجزدر،اینبنابر؛دشومیحدیثدرستموجبانتقالنا

.نقلکنندتاعاریازتأثیرفهمناقالنباشدشدهصادرالفاظهماناهموارهحدیثراب

 
 

 

                                                      
ودر.1 شیعه معتبر ص)پیامبراکرماز،سنّیمنابع است(  مَنْ بَلَغَهَا وَ حَفِظَهَا وَ فَوَعَاهَا مَقَالَتِی سَمِعَ عَبْداً اللَهُ نَضَرَ»:نقلشده

؛(1111/1:تابی،ماجه؛ابن119/1:ش1921،کلینی)« مِنْه أَفْقَهُ هُوَ مَنْ إِلَى فِقْهٍ حَامِلِ رُبَ وَ فَقِيهٍ غَيْرُ قْهٍفِ حَامِلِ فَرُبَ یَسْمَعْهَا لَمْ

حاملبسا چه!برساند،اندنشنیدهکهبهکسانىوکندحفظوگیردگوشدروبشنودمراسخنکهرااىبندهکندشادخدا:یعنی

معنىکهشوندپیداشنوندگانىبسایعنى)رساندخودازتربهداناکهعلمىحاملبساچهونیستداناخودکهمىعل(ۀرسانند)

 .!(کننددرکبهتر،سخنآنغمبلّورسانندهازمراسخن
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 عربی ابنت و تأیید حدیث نزد های صح مالک. 4-4

چنان پیشتر اصلیگفتیم،که شهود، مالکتشخیصصحکشفو نزدتوترین حدیث سقم

موضوع.استعربیابن مورد،این توجچنان دانشمنده این آن،ویکهگرفتهقرار بر تکیه با

بهطوریجایزدانستهاست؛نیستند،عرفانیهایهتأییدمکاشفکهموردهاییرانروایتشتگذاکنار

:نوشتهاستالحکمفصوصدیودرفصّداوکه
شودکهمخالفحدیثىزىظاهرمىکند،چیخذمىاگاهىازخلیفهکهحکمراازحقتعالى

لهایناستکهنزدئمس.؛حالآنکهاجتهادنیستشودکهایناجتهاداستپسخیالمى؛است

از پیامبرجهتکشفاینامام، از اینخبر استکه برایشاستوهر(ص)ثابتنشده گاه

هودخودردجهتکشفوشچندآنخبرىکهازکند؛هربهآنحکممى،ثابتشدهباشد

طریقاسنادشهم است، باشندۀکرده عادلىروایتکرده عادلىاز راویانعادلباشندکه

.(121:1971،عربیابن)

هایصحتوتأییدعنوانمالکبهرادیگرمسئلۀتواندومیعرفانیهایهنظرازمکاشفصرف

اصولمورد:برشمردعربیابننظرحدیثدر راآنکهویتپذیرشاهلسنّنخست، عنوانبهها

 و عامل القرآن بالتدبر»:کردهاستاینزمینهتصریحدرومعیاریبرایتأییداحادیثمطرحکرده

إن  عرضه على األصول فما وافق األصول فخذ به و سقيمه و عامل الحدیث النبوي بالبحث عن صحيحه و

«تأخذ به و إن صحّ طریقه بالکلية فاله و إذا ناقض األصول یصح الطریق إليه فإن األصل یعضد لم

توسقمحدیثنبویوبهبحثدربارۀصحکنرتدبقرآندر:یعنی؛(112/1:تابی،عربیابن)

،جهتسندچهازاگرکن؛قبول،بپردازوآنرابهاصولعرضهکنوآنچهرامطابقبااصولاست

چهاگربااصولموافقتنداشت،آنرانپذیر؛کندواگرمیآنراتأیید،زیرااصول؛صحیحنباشد

،ایندانشمندنظردر.حدیثیصحیحباشد نزدشدهپذیرفتهکهیکیازاصول-عدالتصحابهمثالً

کهچنان؛(112/1،213/1:تاعربی،بیابن)هاستتیابیروایمالکیبرایارز-تاستاهلسنّ

،پیشتر موضوع صرویذیل سخنان به او تصریحاتکرد برخی به مسئلهدربارشحابه، این ۀ

.پرداختیم
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یابیبرایارزعربیابندیگراستکهدرآثاری،مالکصحیحهایتروایدیگرباتأییدحدیث

هذا ضعيف جداً »:نوشتهاستازنقلحدیثبعد،مواردیدرویکهچنان؛کاررفتهاستاحادیثبه

فإن األحادیث الصحاح تعارضه تاعربی،بیابن)« با،اینحدیث:یعنی؛(718/1: زیرا ضعیفاست؛

بندپای،برایتأییدحدیثنیزبههمینمالکایندانشمند.تعارضقراردارددر،احادیثصحیح

چنان پیامبرکهحداست؛ از حج(ص)یثیرا نابالغدرباره درهآوردگزاردنانسان یابیآنارزو

است «فإن الحدیث الصحيح یعضده ،إن کان قد تکلّم فيه من طریق إسناده هذا الحدیث و»:نوشته

بیابن) تاعربی، 1: (231/ اینحدیثاگر:یعنی؛ استهاییلاشکاچه مطرحشده آن سند ،در

رادحدیثصحیحمؤیگاهآنوی.(پذیرشاستپسمورد)کندمیآنراتأیید،حدیثصحیح

تصدیق هذا »:نوشتهاست«اللهم زدنی فيك تحيّراً»حدیثنبویرذکازهمچنینبعدبیانکردهاست؛

وهمانگونه(131/9:تاعربی،بیابن)«”أحصی ثناء عليك أنت کما ثنيت على نفسك ال“ :قوله  الحدیث

می دیده 1احصی ثناء عليك ال»روایتشود،که بهرا« تأییدحدیثقبل و بردهبرایتصدیق کار

.است

بنابر مانندمیاین اموری اصولعرفانی،هایهمکاشفتوان با وموافقت با دیگرهماهنگی

.دانستعربیابننزدهایتشخیصصحتوسقمحدیثرامالکهاروایت

 
 یا احادیث دیگر قرآنبا  ها تدربارۀ تعارض روای عربی ابندیدگاه . 5-4

اخبارعربیابننظر ودربارۀ ترجیحمالکمتعارض حدیثهمان،های است؛عقیدۀ پژوهان

فتوحاتدر.ینشاندادنشیعهوسنّامحدثمیانهایترجیحمشترکیرانیزتوانمالکمیکهچنان

 :بیانتعارضاخبارآمدهاستدر،مکیه

بردهاوکارامکانجمعبینآنیادوخبرصحیحباهمدرتعارضبودندوقرآناگردوآیۀ

بردنکارولیاگرامکانبه؛کنیمهاخوددارینمیدویآنمالهراستعازدووجودداشت،هر

ایکهدریکیازآندوبهگونه؛وجودنداشت(ضیادوحدیثمتعارضدوآیۀمتعار)دوهر

                                                      
 .11/1:ق1119مسلمبنحجّاج،.1
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،متعارضخبر داشت، حاویاستثنااستثناییوجود پذیرفته،استپسالزماستخبریکه

آنبخشاضافیحدیثنیزپذیرفته،یوجودداشتزیادت،شودواگردریکیازآندوخبر

پسبایدبهباهمدرتعارضبودند،،کدامازاینمواردنبودوازهمهجهتاگرهیچشودومی

حدیثنگریستهشودوحدیثمتأخرپذیرفتهگرددتاریخصدورایندو اگرتاریخصدور.

پسبایدحدیثیراپذیرفتکهبهدشواربود،،معلومنبودوتشخیصزمانصدورآن،حدیث

:فرمایدمیداردکهقرآنکریمدیازمؤی،تراست؛زیراآنحدیثنزدیک،دیندررفعحرج

ونیز1کارسنگینوسختىبرشماقرارنداد،خدادردین:«جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِی الدِینِ مِنْ حَرَج ما»

«یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ یدُ اهلل بِکُمُ الْيُسْرَ وَ الیُرِ»:فرمود مىخداوند: نهزحمت؛خواهدراحتىشمارا

را است1شما آمده حدیث در نمودم»:و امر آن به را شما که که،آنچه مقدار پسآن

واگردررفع9«دییپسترکشنما،انجامشدهیدوآنچهشماراازآننهیکردم،توانیدمی

عمل،خواهیمیکهدوآنکدامازمختاریبههرافتندوتوینماعتباراز،مساویبودند،حرج

.(129/1:تابی،عربیابن)نمایی

مالک که ترجیحی درعربیابنهای کرده، متعارضبیان اخبار علمآثاربرای به مربوط

بهالحدیثاصول است؛صورتیگسترده، بینآنازمتعددیمواردکهدرچنانمطرحشده نیز ها

:ق1111،فخررازی؛113/1:ش1999،حلّی)وجودداردنظراتفاق،سنّیپژوهانشیعهوثحدی

(.111/1

عربیابن.آمدهاستهاتینیزدربارۀتعارضآیاتباروایتوضیح،فتوحاتبراین،درعالوه

اگرستگفتهاحکمآیهدانستهوخبرمتواتررادریو.استمعتقدبهتفصیلۀاینمسئله،باردر

باآنشرایطیکهبرایجمع،دووامکانجمعآنباشدتعارض،درقرآنایازخبرمتواتریباآیه

متعارض باشداخبار نداشته وجود تاریخنزولگفتیم، نیز ندانو نیز روایترا صدور یا یم،آیه

،هابااصلرفعحرجاینکهیکیازآنعملکنیم؛مگر،خواهیممیدوکهکدامازآنبههرتوانیممی

                                                      
 .78:قرآن،حج.1

 .181:قرآن،بقره.1

 .(118/1:تا،بیحنبلابن)استطعتم ما منه فأتوا به أمرتکم ما و فاجتنبوه، عنه نهيتکم ما.9
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بارۀدرااوام؛(121/1:تابی،عربیابن)کنیممیآنراقبولدراینصورت،ترباشدکههماهنگ

واحد خبر و، استچنیننگرشیندارد إذا تعارض آیة و خبر صحيح من جميع الوجوه من »:نوشته

«ة مقطوع بها و خبر الواحد مظنونفإن اآلی ،أخبار اآلحاد و جهل التأریخ أخذ باآلیة و ترکنا الخبر

وجوهازاخبارآحاد،تعارضهمۀدرصحیحیایباخبراگرآیه:یعنی؛(121/1:تابی،عربیابن)

 آیۀ نبود، معلوم روایتنیز صدور یا تاریخنزول ومیراقرآنداشتو رهاپذیریم حدیثرا

؛کنیممی آیۀ قرآنزیرا خبرالصدورقطعی، فراوانعل.استالصدوریظن،واحدو تأکید ت

آیهیاحدیثسخنَبردنبهپییاصدورحدیث،محدثانبرشناختزماننزولآیهونیزعربیابن

باحدیثقرآنکهبهنسخقراردادشمارکسانیتواناورادرعربیمیابناساستوضیحبرواست

واحد معتقدند؛ ضمنشر، تاریخرا به ویشرطجهل حدیثهایطزیرا بر واحدترجیحآیه

.آوردهاست

 

 ها تبا روای عربی ابنالحدیثی  نقد و بررسی تعامل علم. 5
:پردازیمدراینبخش،بهمباحثذیلمی
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،فقهیهایتبانگرشویبهروای،فیبهاحادیثمعارعربیابنکردروی،همانگونهکهگفتیم

ی،درمباحثاعتقادیومعارفعربیابنگاهاصلیکهتکیهبدینشرح؛قابلمالحظهداردیاوتتف

درهاهاهمیتاینمکاشف.عرفانیاستهایهمکاشف بدانجاستکه تا نظر گونهاینایندانشمند،

(ص)هاازپیامبرآننشدنیاشدنصادرشاخصیبرایتعیینصحتوسقماحادیثوهامکاشفه

ستا امورعربیابن. این وبه نیزوشتهداعجیبایبستگیدل،کشفیذوقی را زمرۀدرخود

تودربارۀصح،متعددیکهدرمواردچنان؛تابی،عربیابن)دانستهاستشهودصاحبانکشفو

و911/1،112/1:تاعربی،بیابن)استنظرکردهاظهارشدهیادسقماحادیث،باتوجهبهمالک

حدیث؛ازوقرآننه؛شهوداستکشفوایندانشمند،عرفانیهایمأخذاصلیموضوع(.933

فارغشدهنیزهمیناحادیثگزینشدهاستوکرگزینشیمطرحصورترابهاحادیثی،اینرو



 111/تحقیقاتعلومقرآنوحدیثدانشگاهالزهراۀفصلنامدو

هبیشترتوج،مورددارندهماهنگیبیشتری،هایعرفانیبهمقداریکهبایافتهان،سقمشتوازصح

ق رویواردنقد.اندرارگرفتهوی این شرعینبودِازاستعبارت،کردبر و عقلی برایتوجیه

وکردکدامدلیلعقلییافرمانالهیبایددربارۀاحادیثفقهیکنکاشمطابق.هاتتفکیکروای

سراب،احادیثاعتقادیدربارۀولی؛وسواسداشت داداحیگریرا خویشقرار لوحۀ عربیابن؟

ولی؛دشومیموجبتجاوزازحدود،توسنّقرآناعراضاز،مسائلعبادیحوزۀدراستمعتقد

درسبب،ویبههمین؛(111/1:تاعربی،بیابن)کردتوانقیاسوتأویلمیمسائلدینیدیگردر

،معارفیهایتیویژهروابهها،تروایدیگربارۀولیدر؛پژوهانهدارددقتیحدیث،احادیثفقهی

یعنی،کبهثقلینهمۀمسلمانانرابهتمس(ص)خداحالآنکهرسول؛هانیست ازآنمداقهاثری

،اجمسلمبنحجّ)استدانستهکراهدایتمندیوثمرۀاینتمسدهکردعوتخودوعترتقرآن

اینحدیثدر(ص)پیامبر.(139/1:ش1921،کلینی؛181/1:تایب،حنبلابن؛119/7:ق1119

راراهیازگمبودنبلکهمصوناست؛نکردهمقیّدبهاحکامدینوعترتراقرآنمراجعهبهمتواتر،

ضمانت،بههمینجهتاست؛گروپیوندباثقلیندانستههایحیاتمعنویانسان،دردرهمۀعرصه

بندیپایهوتوجبهمیزان،اخالقاحکامو،اعتقاداتازاعمّ،تسلوکدرتماماموردینیصح

فاصلهگرفتهاینمیزانالهیازقدرهرداردووابستگیمستقیم،عترتوقرآنهایهابهآموزهانسان

.دشومیبیشتر،راهیاحتمالخطاوگم،شود

با وجود روایضمنتوصیهدرعربیابناینکه به توجه هایتهایخویش، را آورییادمتواتر

بلکهدر؛اینکردههیچاشارهتنهابهحدیثمتواترثقلیننه،(112/1:تابی،عربیابن)استکرده

بیآثار منابع این از بهرهخویشنیز چندان استایمانند، عترتبهونبرده تعالیم غایب،ویژه

ازغیر،یبرایمطالباعتقادیپیمودهبرایناساس،مسیریکهو؛استایندانشمندبزرگآثار

.دهاستکربرایهدایتمسلمانانترسیم(ص)اکرمنبیراهروشنیاستکه

عالوه این، بایدتوجبر اگرکشفوکنیمه ازکه مالکاصلیاعتقاداتقرارگیرد، شهود،

آن بیان برای شخصیدارد، جنبۀ امور این که موضوعبههاآنجا استهاییعنوان الزم علمی،

کشفوازتوانهد،دیگرنمیاینشوارضۀعدر.شودعرضههاتآنشواهدیبرایتأییدصح

،مصادرهبهمطلوباست؛بلکهشواهدرابایدباضوابطکار؛زیرااینسخنگفتشهودشخصی
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کرد خودشبیان به در؛مربوط عارفی اگر اساس، این مکاشفاعتقاداتتأییدبر از هایهناشی

اصالتآنحدیث،اش،عرفانی به باید حدیثرویآورد، هالحدیثیتوجمطابقضوابطعلمبه

نهکند ؛ تأییداصالتآن، مطرحکندکه علماینکهحدیثیرا دایرۀ اموریخارجاز ،الحدیثیبه

.ماندباقینمیباشد؛دراینصورت،دیگروجهیبرایاستنادبهحدیثوابسته

 

 معصوم از خطا کشف و شهود غیر نبودن مصون. 5- 

کهدربارۀچنان؛ۀرحمانیداردوهمبُعدشیطانیالهامووحیهمجنب،یمقرآنکراساسآیاتبر

انعام)«أَوْلِيائِهِم  إِنَ الشَياطينَ لَيُوحُونَ إِلى»:شیطانیآمدهاستهایالهام قرآن، شیاطین:یعنی؛(111:

فرموده،خداوندمتعالسورۀشعرا119تا111آیاتدر؛همچنینکنندمیبهدوستانخودوحی

؛«یُلْقُونَ السَمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذِبُون *کُلِ أَفَاكٍ أَثيمٍ  لُ عَلىتَنَزَ *مَنْ تَنَزَلُ الشَياطينُ  لىهَلْ أُنَبِئُکُمْ عَ»:است

کارگوىگنهآنهابرهردروغشوند؟شیاطینبرچهکسىنازلمىآیابهشماخبردهمکه:یعنی

مىآنند؛شونازلمى شنوندچهرا بهدیگران)، مى( گوهستندوبیشترشاندروغکنندالقا استادان.

نظری عرفان غیرکشفوآشکارانیز ع)معصومانشهود ممکن( دانستهرا استادمثالًاند؛الخطا

قمشهمحمد درباررضا مسئلهای این استۀ مستکفىکشفغیر»:نوشته که شخصى یعنى معصوم،

چهبهمقاممکاشفهبرسدومتوغّلدراینوادىباشد،ازلغزشویازازمعلمبشرىنباشد،اگرنبالذاتوبى

کهداشتهاستاذعاننیزعربیابن.(21:ش1978،ایقمشه)«خالىنیست،بمصونوازتعص،اشتباه

،مواقعاستشیاطیندربسیاریازمعتقدیو.هممنشأشیطانیکشفوشهودهممنشأالهیداردو

.(181/1:تابی،عربیابن)کنندمیبهانسانالقا،لباسحقیقتاموریرادر

شودومیشیطانیتشخیصدادهیالقاچگونهازانیکهالهامربّشودمطرحمیاینسؤال،حال

«فی معرفة الخواطر الشيطانية»نامذیلبابیبهعربیابن.دوازیکدیگرچیستاینمالکتمایز هب،

هایهشیطانیازمکاشفهایتپیامبررامیزانیبرایتشخیصالقاوسنّقرآنوپاسخدادهاینسؤال

درتعمقادرستاست؛ام،درمرتبۀنظراواینسخن(.189/1:تاعربی،بیابن)دانستهاستالهی

اینمعیارنبودنشبندپایبیانگرکردویعمل به است؛ بوسنّقرآنزیرا یتأویلشدهکلهتیکه

قضاوتنمیهاهدربارۀصحتوسقممکاشفباشد، راگرعارفتأویلهایاعتقادکند؛بلکهصرفاً
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تبامدلولشدشودکهبهمیدهدیتوسنّقرآندربارۀهاییتأویل،عربیابندرآثار.کندمیتأیید

مثالًالفاظشانناسازگاراست ب(ع)تاعتراضحضرتموسیویعل؛ ،(ع)هارون،هبرادرشرا

بایدتوجه(ع)هارون،بهعبارتدیگردانستهاست؛اسرائیلپرستیبنیمخالفتهارونباگوساله

ذاتخداستمی تجلی نیز سامری گوسالۀ که ندارداشکال،پسپرستشآن؛کرد ی واقع،در.

.(131:1971،عربیابن)کردویراعتاب،پرستیباگوساله(ع)مخالفتهارونبرای(ع)موسی

ادابنعربی که نوح«أنا ربّکم األعلی»:کردمیعافرعونرا قوم و دانسته عارفیوارسته ع)، را(

.(199/9:تابی،111و71:1971عربی،ابن)شمارآوردهاستبهمستغرقدردریایمحبتالهی

هایتچنینعباردرودگردمیوجودحولمحوراعتقادبهوحدتهاایناندیشهتمام وقرآنی،

آیندمیبلکهبههمانصورتیدر؛ندارندهیچنقشیهاهدرتعیینصحتوسقممکاشفتنهاسنّتنه

پسنددمیکنندهکهفردتأویل نظربنابر؛ معیارعربیابناین، تشخیصتدروسنّقرآنبودندربارۀ

توجکشفوشهود با بهعملصحیح، تأویلناه هاتروایدرستآیاتوکردویدر ییآکار،

از دهدمیدستخویشرا افزون؛ آن،بر عربیسخن میزانابن دربارۀ سنّتقرآنبودن در،و

خیصحدیثتشخیصصحتوسقماحادیث،باسخندیگرویکهکشفوشهودرامالکتش

بهها،هبرمکاشفباتکیه،دمتعدیویدرموارد.انجامدمیهدورباست،دانستهصحیحازجعلی

اگرتأییدصحتآن.(933و911/1،112/1:تابی،عربیابن)استحکمکردهصحتحدیث

.است،محالعقلینظردکهازشومیدوریایجادباشد،وابسته،نیزبهحدیثهاهمکاشف

 
 اهل مکاشفه های اختالف .3-5

مکاشف بر تکیه دیگریکه ذوهاهنکتۀ امور مو در بهقیرا اعتقادات، کشد،میچالشعارفو

دعاویحسینبنبرخیحامدغزّالیابو؛مثالًوصاحبانکشفوشهوداستنرفااعهایاختالف

حال منصور غزّالی)استشدتنقدکردهبهجرا 11:تابی، چنان؛(21/ خود برخیعربیابنکه

الدولۀعالء،ازطرفدیگر.(81:1971،عربیابن)دانستهاستاویخطاعقایدغزّالیراناشیاز

وجودتخطئهبهوحدتاعتقادسببرابهعربیابن،تتمامباشددارقرنهشتم،عارفنامسمنانی،

است خوانساری)کرده تابی، یمطهر؛11/8: ش1981، (193: هایایننظر. همگیمختلفکه
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؛عارفان،عاریازخطانیستهایهکاشفکهمهستند،حاکیازآناندادعایکشفحقایقبرمبتنی

.رودشمارنمیبهبهمعارفاصیلوحقیقییافتندستبرایمحکمیگاهتکیه،اینبنابر

 
 سقم احادیث ت وتشخیص صح در عربی ابنروش  آیی کارمیزان . 4-5

که دیگری درمیمطلب رویتوان نقد روایعربیابنکرد میزانهایتبه کرد، بیان معارفی

ییآکار ازبرگزیدهابزار هافهیعنیمکاش،ویسویشده به روشنست؛ رابایدتربیان اینمسئله

نیمبررسیک ازمجعولتوانسچقدرکهکشفوشهود ازتهاستاحادیثصحیحرا را وسره ،

(ع)ازمعصومیخاص،حدیثآیاپیبردکهناتومیبامکاشفهمعتقدندعارفان.کندناسرهمتمایز

:تابی،عربیابن)استقراردادهجرگۀاینعارفانخودرادرنیزعربیابن.صادرشدهاستیاخیر

(111/9 نشانمیاینروشنداشتنآییکار،شواهدبرخیایندعوی،وجودبا. ویرا دهد؛مثالً

:استگفتهده،کرنقل(ع)ازامامسجاد،فتوحاتمکیهضمنتنهاسخنیکهدردر

عليهم الصالة و العابدین  طالب زین ير على ابن الحسين بن علی بن أبیلى هذا العلم کان یشإ

 أدري هل هما من قيله أو تمثل بهما السالم بقوله فال

 یا رب جوهر علم لو أبوح به        لقيل لی أنت ممن یعبد الوثنا

(111/1:تابی،بیعرابن) یرون أقبح ما یأتونه حسنا    و الستحل رجال مسلمون دمی 

دانمازخوداوستیابهاشارهداردکهنمی(ع)العابدینبههمینعلم،علیبنالحسینزین:یعنی

هاراآشکارکنم،حتماًبهمنگفتهکهاگرآنبسیارمکنوناتعلمیهاتمثّلجستهاستکهچهآن

کهشومی بت»د از هستیتو خو«پرستان ریختن مسلمان مردان حاللو مرا وشمرندمین

.کردندمیراخوبتلقی،دادندمیترینکاریکهانجامزشت

هاتمثّلنیزآنحضرتبهآنبلکه؛نیست(ع)تنهاازامامسجادکهایندوبیتنهگفتیمپیشتر

.(111/11:ق1111،الحدیدابیابن)حالجاستاینابیاتمتعلقبهحسینبنمنصور.نجستهاست

یاشدنصادربهتشخیصقادرهاهباتکیهبرمکاشفعربیابنکهاگرشودمطرحمیاینسؤال،لحا

داشتنقبهایندوبیتیاتعل(ع)مسجادبوده،چگونهدربارۀتمثّلاما(ع)روایتازمعصومنشدن

و دچارتردیدشده ؛«ل بهماثّتمأدري هل هما من قيله أو فال»:گفتهاستآنابیاتبهآنحضرت،
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یعنی بهآندانمکهایندوبیتازمین: تمثّاوستیا بهترینعربیابنآنچهاگر.لجستهاستها

نادرستیحدیث دارایداند،میشاخصبرایتعییندرستییا نمیییآکارواقعاً بایستدربود،

افزونها،تاینعبار تردیدخویشسخنبگوید؛ از ویبر امامتوانستدریامیآن، که (ع)بد

استمتعلقبهفردیشدهیادابیات.هاستتجسنهمتمثّلهابهآنبلکه؛تنهااینابیاترانسرودهنه

بیش بعدازکه قرن استمیآنحضرتازدو زیسته نمونه. بسیاریازدر،مورداینهایمشابه

کردهاستکهمخالفستنادیاهایتبهروایویکهاوقابلمالحظهاست؛چنانهایباابوابکت

بههایتروایوقرآن و عقلی مستقالت نیز و حدیثدیگر علم دانشمندان اندجعلی،تصریح

کهتوسلبهدهدمینشانمسئلهاین.1(119و29:1971،911/1،119،111/1:تابی،عربیابن)

توج بدون شهود، شرعیکشفو میزان به روای)ه و تشخ(هاتآیات در ناسره، از ،یصسره

درونکشفو.نداردیمطلوبییآکار هنگامییشهود با روایقرآنکه تو باشد،هماهنگها

 .باشدمفید،بهحقایقیافتندستتوانددرمی

 

 گیری یجهنت. 6

 :اساسآنچهگفتیمبر

ردهومختلفعلمحدیثدریافتکاندااستازعربیابنایکهعامههایههبهاجازتوجبا(الف

بااوکهگرفتتواننتیجهمیهاتروایرۀالحدیثیدرباگیریاصطالحاتتخصصیعلمکاربهنیز

.داشتهاستآشناییکافی،سنّتحدیثو

طرحکهدرچنانمتفاوتاست؛،هاآنبهاحادیثباتوجهبهموضوععربیابنکردروی(ب

،اعتقادیهایبیانموضوعادردهاست؛امکریرابررسهاتاسنادروایوفقهی،منابعهایموضوع

بههاتروایشهودنظرداشتهوبهکشفوبیشتر عرفانینقلهایهعنوانشواهدیبرایمکاشفرا

اعتقادیراذکرنکردههایتاسنادروایگاههیچسهمورد،استثنایدوبه،یهمینروازکردهاست؛

                                                      
نجفی،مظفر؛تابی،فتنی؛191/1:ق1118ی،عجلونهانگاهکیندبهتبودناینروایدالیلجعلیشواهدوبرایآگاهیاز.1

.193/8:ق1112،امینی؛119/1:ق1111
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ازآنجهتکهبودنشان،تنهاثاعتقادی،باعلمبهموضوعاحادیبرخی،ویبهاینبراست؛افزون

.استکردههاباراستشهاد،دهاندعرفانیهایهمؤیدیبرایمکاشف

اصول(ج با موافقت عرفانی، شهود و ووکشف آیات با ترینمهمهاروایتهماهنگی

.استعربیابنۀفتوحاتمکییابیاحادیثدرهایارزمالک

لاست؛قابلتأم،مختلفهاییجنبهاز،احادیثمربوطبهاعتقاداتهبعربیابنکردروی(د

،هیچتفاوتیمیانهاتلزومتمسکبهآیاتوروایهایاسالمی،درهبهآموزهجملهاینکهباتوجاز

نداردهایموضوع وجود اساسبرودینی دونگاه،این وهایتروایهبعربیابنگانۀ فقهی

نیزمعصومان،امکاندخالتشیاطینوغیرشهودکشفوهمچنیندر؛تپذیرنیستوجیه،اعتقادی

کشفمعصومصاحبانغیرهایاختالف،ترینشواهدآنیکیازمهموخطاوجوددارددادنروی

بنابرو است؛ نمیشهود مکاشفاین وهایهتوان شناخت برای مطمئن مبنایی را بیانعرفانی

شهوددرکشفوآمدیناکاربرموجودشواهدبرخیاین،برعالوه؛قادیقرارداداعتهایموضوع

.دنکنمیسقماحادیثداللتتوتشخیصصح
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