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  )9/12/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  15/8/91 تاریخ دریافت مقاله:(

  

  چکیده

حدیث از احادیث  250آیه از آیات قرآن و  1100از  توان بیش میدر کتاب اسفار 

هر  .یافتمنسوب به نبی اکرم صلی هللا علیه و آله، اهل البیت علیهم السالم و صحابه 

فلسفی بیشتر شناخته شده است، اما شرح ناتمام وی بر  ۀچند که صدرا به اندیش

بوده  آشناحدیث و دیگر علوم مربوط با آن نیز  باالکافی، شاهدی بر این است که او 

در مسلک عرفانی بیشتر ظاهر شده؛  ،، وی در انتخاب احادیث اسفاراین است. با وجود

که  د در این کتاب، از مصادر اهل عرفان اخذ شدهلذا بیش از دو سوم احادیث موجو

کمتر از یک  و ستاهل سنت و یا کتب خاص عرفاحدیثی آنها نیز برگرفته از کتب 

در این مقاله به  .توان یافت پیش از قرن ششم میحدیثی شیعه سوم آنها را در مصادر 

  داخته شده است.ن پرااحادیث اسفار و میزان اعتبار آنها در نزد محدث شناسایی منابع

  

 .مالصدرا ،حدیث شناسی ،اسفار ،دیثاحا   ها: کلید واژه
   

                                                        
  ah@hemami.net: استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزینویسنده مسئول، . 1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکـزی و   آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث . دانش2

  .استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
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  مقدمه

، در یـازدهم ، بـزرگ فیلسـوف شـیعی قـرن     ق)1050(م محمد شیرازی الدین، صدر

مورد، به احادیثی منسوب به پیامبر صلی  250مشهورترین اثر خویش، اسفار، در بیش از 

  صحابه استناد کرده است.اقوالی از و  علیهم السالم هللا علیه و آله، آل البیت

اش  یو عرفـان  ابتکارات فلسفیپیش و بیش از آنکه به حدیث شناخته شود، به صدرا 

ر وی در حدیث نیست و شرح مفصل وی شهرت دارد. اما این شهرت مانع از پذیرش تبحّ

 محیطـی جامعـه آن روز  و عوامل وی  ۀـ صرف نظر از انگیز احادیث الکافیبخشی از بر 

آن است که وی در فقه الحدیث، مصـطلح الحـدیث و    ۀنشان دهند ـ ) 391استیوارت، (

  .شته استرجال دستی دا

خـود از   ۀاجاز ۀو سلسلآموخته و میرداماد را از شیخ بهایی  علوم نقلی و حدیثوی 

 ـو به تبع میرداماد ا )72-1/69، شرح اصول الکافی(مالصدرا،  .دانرس به کلینی میآنها را 

اش آورد و آنها را با هـم در   های فلسفی نقل را در میان اندیشه ـ  سلف ۀبر خالف فالسف

ای کـه در اسـفار خـویش، کثـرت نقـل وی از آیـات و روایـات،         به گونه آن هم آمیخت؛

  )332(یثربی،  .ن را به دنبال داشته استااعتراض برخی محقق

های اعتقادی خود را تنها بر  گزارهآن مدعی است مؤلف  واسفار کتابی است فلسفی 

. صدرا ستها رود، در تأیید آن گزاره کند و اگر هم به سراغ نقل می میمحور عقل اثبات 

فلسفه، کامل نمودن نفس انسـانی بـه قـدر وسـع     « خود نیز در ابتدای این کتاب، گوید:

ای که هستند و حکم  هانسان است و این تکامل با شناخت حقائق موجودات به همان گون

(مالصدرا،  .»و تقلید گیرد، نه با ظنّ به وجود آنها با تحقیق در براهین آنهاست صورت می

1/420(  

، نظـم عـالم را نظمـی عقلـی     رودانتظـار مـی  وی همان گونه که از یک فیلسوف نیز 

و درصدد توجیه عقلی مسائل وجود است و گویـد: خداونـد وی را بـر     )جا(همان داند می

قل عقالء حول خداوند و ععانی اموری از ذات و صفاتش آگاه ساخته است که با حرکت م

  )1/9جا (همان مجاهدتهای عقلی به دست آمده است.

مجاهدت عقلـی صـرف   با شویم که به مطالبی روبرو میبعضاً این کتاب  ۀاما با مطالع

امور مربوط بـه معـاد   به دست نیامده و تماماً از نقل اخذ شده است. مانند بیان جزئیات 

  )9/179(همان،  که مسلماً عقل بدانها راهی ندارد.
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  مسئلهطرح 

و یـا  خـود  مالصدرا در کتاب اسفار خود از احادیث بسیاری در جهت اثبات نظریات 

و یا ظنیه  تأیید آنها استفاده کرده است. از آنجا که اعتقادات دینی بر پایه دالئل قطعیه

نیاز به بررسـی   نقلی ۀحادیث مورد استفاده وی به عنوان ادلا صحتگردد، بنا میمعتبر 

متنی و بازشناسی مصدری دارد. از آنجا که محدثان شـیعی در نقـل و تأییـد احادیـث،     

ان کلیاتی در این مجال پس از بی  اند،توجه وافری به سلسله سند و مصادر روایات داشته

منقوله در اسـفار و میـزان موفقیـت    ، به واکاوی مصادر روایات از سیره حدیثی مالصدرا

  مؤلف آن در نقل احادیث صحیح پرداخته شده است.

 ۀپژوهشـگران عرصـ   میـان با توجه به جایگاه ویژه این کتاب و مؤلـف توانـای آن در   

هـای الهـی   مایـه در شناسـایی بـن  ضرورت و اهمیـت ایـن تحقیـق      های اعتقادی،آموزه

  روشن است.های مالصدرا  اندیشه

  

 حدیث صحیحصدرا و 

دسـتیابی بـه     فقها و متکلمان از نقل و اهتمـام بـه حـدیث،     محدثان،  سعی و اهتمام

احادیث صحیح و نفی و نقد حـدیث ضـعیف و سـاختگی بـوده و هسـت. ایشـان بـرای        

دستیابی به حدیث صحیح و شناخت حدیث سقیم راههـایی را در کتـب خـویش ذکـر     

متفاوت با ایشان دارند، طریق دیگـری دارنـد و آن   اند؛ اما عرفا از آنجا که مسلکی کرده

کشف و یقین ایشان بر صحت حدیث است و کمتر به اصول و قواعـد محـدثین در نقـل    

به عبارت دیگر، محدثان، فقیهان و متکلمان، بر اساس  )102، موسوی( حدیث پایبندند.

یـا  » علم«اههاي روشهایي که مبتني بر سیره عقالست، در برخورد با احادیث، به دنبال ر

  اند. بند نبوده اند، اما عرفا بدین روشهاي عقالیي پاي به صدور حدیث» وثوق«

از روش عرفا در این باره بر کنـار نیسـت و     صدرا نیز در اسفار به هنگام نقل حدیث،

  ندارد.به صحت حدیث دارند،  محدثینکه را آن دقت و توجهی 

نت، احادیثی را به پیامبر صلی هللا علیه و به اعتماد کتب عرفانی و اهل س وی مکرر

دهد؛ طرفه آنکه وی در نقـل حـدیث قدسـی     و آله و اهل بیت علیهم السالم انتساب می

؛ الطوسـی، مصـباح   32(اهوازی،  که در مصادر متعدد و متقدم شیعی آمده است» تردّد«

و  1/160؛ برقـی،  354و  2/246و مشـابه آن: کلینـی،   167؛ ابن طاووس، 57المتهجد، 
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را » منسـوب «تعبیـر  ) 147؛ طبرسی، مشکات األنوار، 74اإلخوان،  ؛ صدوق، مصادقة291

  به کار برده است:

 فـي  کتـردّدي  فاعله أنا ء شي في ترددت ما: قوله في إلیه المنسوب التردد معنى فما

  )6/392، (مالصدرا . المؤمن عبدي روح قبض

کند؛ تنها به هنگام نقل بیان نمی صدرا در اسفار هیچ مبنایی برای نقل احادیث خود

کند و آن نیز به تبع نقل نمودن این حدیث از استفاده می  »الصحیح«یک حدیث از لفظ 

 أن الصـحیح:  الخبـر  فـي  جـاء « :نویسد که می است )142 ،قیصری(کتاب شرح فصوص 

 و میکائیـل  و إسرافیل و جبرئیل و ةالمالئک حتى الموجودات جمیع یمیت سبحانه الحق

  )9/279(مالصدرا .»القضاء و للفصل یعیدها ثم الموت ملک

از مراجعـه خـود بـه کتـب     ) 1/17(مالصـدرا،  صدرا در مقدمه شرح اصـول الکـافی   

 مخـالفین و نقـل احادیــث ایشـان عــذرخواهی کـرده و دلیـل خــود را سـخنی از علــی      

ما أفعله فی أثناء  ۀالناجی ۀلیعذرنی إخواننا أصحاب الفرق و« :که دانسته استالسالم  علیه

الشرح و تحقیق الکالم و تبیین المرام من االستشهاد بکالم بعض المشـایخ المشـهورین   

عندهم نظراً إلی ما قال أمیرالمؤمنین: ال تنظر إلی مـن   الناس، و إن لم یکن مرضیّاً عند

   .»قال و انظر إلی ما قال

گرفت؛ امـا اگـر سـخنی     تواندر این باره باید گفت: سخن نیکو را از هر شخصی می

باید صحت  و آن سخن مبنای یک عقیده قرار گیرد، بخواهد به معصوم نسبت داده شود

  د و اال صرف زیبایی آن، حجتی برای پذیرش آن نیست.این انتساب به نوعی ثابت گرد

توان گفـت کـه وی در   با توجه به سیره صدرا در انتخاب احادیث و این بیان وی می

احسـاس   لفین رسیده اسـت، مـانعی بـرای خـود    ادیثی که از طریق مخانقل اقوال و اح

  کرده است. نمی

در برخی موارد صدرا احادیثی را از مصادر عرفانی و یا اهل سنت نقل کـرده اسـت؛   

أنا عنـد  «حال آنکه مشابه آن در مصادر شیعی مانند الکافی نقل شده است. مثالً حدیث 

، )8/171( ن حـدیث عینـاً در صـحیح بخـاری    را وی نقل کرده است. ای» ظن عبدی بی

 و عــوالی اللئــالی )5/238و  4/23( و ســنن ترمــذی )91و  66، 8/62( صــحیح مســلم

بدین گونه نقل شده است و مسلماً صدرا آن را از یکی از این مصادر  )1/289(احسائی، 

أنـا عنـد   «بدین صورت: ) 2/72کلینی، (نقل کرده است حال آنکه این حدیث در الکافی 
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السالم  علیه و در عیون اخبار الرضا» اًاً فشرّبی؛ إن خیراً فخیراً و إن شرّ المؤمنعبدی  ظنّ

 اًشـرّ  إن و فخیـر  خیـراً  إن عبدي ظنّ عند أنا«بدین صورت آمده است: ) 2/20(صدوق، 

  .»فشرّ

  

 مالکهای قبول حدیث در نزد صدرا

  یکی از مالکهای اعتبار احادیث اعتقادی در نزد حـدیث پژوهـان، اعتمـاد قـدما بـر      

  آن و یا نقل آن در مصادر معتبر و دارای قـدمت تـاریخی اسـت. امـا بـا توجـه بـه آثـار         

  بـه   جنبـه توجـه داشـته اسـت     چهـار توان گفـت وی در قبـول احادیـث، بـه     صدرا می

  :شرح

  

 تظافر و عدم مانع عقلی -1

داند. وی تر روایت و عدم منع عقلی از رد حدیثی را دلیل بر پذیرش آن میصدرا توا

 و أئمتنـا  عـن  ةالمتظـافر  بالروایـات  عندنا صحّ قد« در پذیرش رجعت چنین بیانی دارد:

 آل قـائم  ظهـور  عنـد  وقوعهـا  و ةالرجع مذهب ةحقّی العلم و ۀالنبو بیت أهل من ساداتنا

 المـوتى  احیـاء  مـن  کثیراً، مثله لوقوع یمنعه ال أیضا العقل و السالم علیهم و علیه محمد

 .»السـالم  علـیهم  و آلـه  و نبینـا  علـى  غیرهمـا  و شمعون و کعیسى أنبیائه بید اللّه بإذن

  )5/76(مالصدرا، تفسیر القرآن الکریم، 

  

 حدیث صحیح اإلسناد -2

داند. وی حدیثی که راویان ثقه نقل نموده باشند را همچون سایر محدثان صحیح می

مالصدرا، ( شود. در مفاتیح الغیباین نکته در شرح اصول الکافی وی به روشنی دیده می

 ةالـروا  معتمـد  ةالنقلـ  موثوق حدیث ذکر إلى ةاإلشار هذه في لنکتف و« نیز گوید: )334

 أسـماء  خلـق  تعـالى  هللا إن: ع قـال  الصـادق  جعفـر  عبدهللاأبي عن السند مروي صحیح

  )1/112(کلینی،  متصوّت... غیر بالحروف

گاه نیز وی با اشاره به اینکه روایت از طریق اهل البیت علیهم السالم رسیده اسـت،  

و قـد روي فـي طریـق أهـل البیـت ع: أن طـوبى        کنـد: اطمینان خود را به آن بیان می

  )9/379(مالصدرا ...ۀشجر
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 تعدد نقل -3

ای که ایجـاد   است، به گونه یکی دیگر از مالکهای وی در پذیرش احادیث تعدد نقل

ای است که مضمون روایت مخالف عقل نباشد. مثالً وی  اطمینان کند و این البته به گونه

  )5/91(مالصدرا، تفسیر القرآن الکریم،  حقانیت رجعت را به همین دلیل پذیرفته است.

 

 یقین به صحت محتوای روایت -4

دارد، ولی به مضمون آنها اعتماد و صدرا روایاتی را که خود یقین به ضعف راوی آن 

کشف و  ۀکند. وی در تفسیر قرآن خود به هنگام نقل روایتی درباراطمینان دارد نقل می

 یثبـت  لم إن و الکشف أهل عند صحیح نبويّ حدیث في ورد لقد و راههای شهود گوید:

 فـي  تزییـد  ال لـو : «قـال  آلـه  و علیـه  اللّـه  صلّى الراوي أنّه لضعف النقل أهل عند طریقه

  )7/132(همانجا،  .»أسمع ما سمعتم و أرى ما لرأیتم قلوبکم في تمریج و حدیثکم

 3/13الفتوحات المکیه، (صدرا این روایت و بیان ضعف راوی آن را عیناً از ابن عربی 

مشابه این روایت را با سند نقل کرده  نیز نقل کرده است. طبری) 3/131و  1/147:   و نک

  )29(صریح السنه،  است.

اصطالحی خاص در میان محدثان » حدیث صحیح: «که بیان این نکته ضروری است

کاربرد و تعیین مصداق آن نیز باید ضوابط علم الحدیث و قواعد   لذا برای توضیح،  است؛

محدثان را در نظر گرفت. به بیان دیگر کشف صحت حدیث در میان محدثان (چـه بـه   

متأخران) روش خاص خود را دارد و خلط آن با روش کلی عرفا  اصطالح متقدمان و چه

  در شناخت (کشف و شهود) صحیح نیست. 

توان ارائه کرد، بیانی است که وی در دیگری که از آثار مالصدرا در این باره می ۀنمون

. در ضمن شرح حدیثی در ترجیح عقل بر حیا و دین دارد) 1/220(شرح اصول الکافی 

هذا الحدیث و إن کان ضعیف السند لوقوع الضعفاء مثل سهل بـن زیـاد و   « :نویسد او می

مفضل بن صالح و غیرهما فی طریقـه، إالّ أن ذلـک ال یقـدح فـی صـحّة مضـمونه، ألنّـه        

معتضد بالبرهان العقلی و کذلک کثیر من األحادیث الواردة فی أصول المعارف و مسائل 

  .»التوحید و غیره

صدرا عالوه بر استناد به روایات مکتب اهـل بیـت علـیهم    مال«برخی محققان گویند: 

گیرد و صد البته که السالم در موارد متعددی از روایات و احادیث اهل سنت نیز بهره می
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. »جیـت مـتن حـدیث تـوجهی عالمانـه دارد     در این امر به وثاقت راویـان و صـحت و ح  

  )14(معماری، 

داشت که صدرالمتألهین شیرازی عـالوه بـر   باید توجه «گوید: دینانی در این باره می

شـود. بنـابراین   یک محدث عالی مقام نیز شناخته می  این که یک فیلسوف بزرگ است،

دانـد، علمـای اهـل حـدیث نیـز آن حـدیث را معتبـر        وقتی او یک حدیث را معتبر مـی 

؛ مـاجرای فکـر   37دینانی، حکمت متعالیه مالصـدرا در آیینـه احادیـث،    ( .»شناسند می

  )2/335لسفی، ف

  رسد:در این باره توجه به چند نکته الزم به نظر می

در پذیرش احادیث اعتقادی، همچون احادیث فقهی نیازی به احراز وثاقت یکایک  -1

مانند نقـل   ـراویان سلسله سند نیست؛ بلکه تحصیل علم به صدور آنها از راههای دیگر  

 ـ ند و مدار حدیث شیعه بر ایشان استازیستهتا قبل از قرن ششم میبزرگان مذهب که 

  کند.کفایت می

صدرا در انتخاب حدیث و مصادر حدیثی قید خاصی نداشته و تنها بـه مضـمون    -2

حال روایت را محدثین شیعه نقل کرده باشند یا محدثان اهـل   اخبار توجه نموده است؛ 

  سنت و یا مایلین به عرفان و تصوف. 

بلکه بـه    یث نه تنها به وثاقت راویان توجهی نداشته؛صدرا در انتخاب غالب احاد -3

  وثاقت و اعتبار مصادر احادیث هم توجه ننموده است.

  

  تعداد احادیث اسفار

حدیث با احتساب مکررات آنها آورده است. به عنوان مثال وی  257صدرا در اسفار 

هـای  مناسـبت را در فصول مختلف و بـه  » لی مع هللا وقت الیسعنی ملک مقرب«حدیث 

در   مرتبه ذکر کرده است. اگر مکررات و مشابهات از احادیث وی کسر شـود،  6  متفاوت،

  حدیث آمده است. 214این کتاب 

از این کتاب که سفر اول کتاب و مباحث وجود و ماهیت است، به  3تا 1در مجلدات 

  حدیث استناد کرده است. 28

ای مباحث علـم طبیعـی اسـت، وی    که سفر دوم این کتاب و دار 5 و 4در مجلدات 

  نموده است. کتفاحدیث ا 9 ذکر تنها به
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 72صفات مبدأ است،  که شامل سفر سوم کتاب و مباحث علم الهی و 7 و 6در مجلدات 

  شده است. حدیث آورده

که سفر چهارم کتاب است و به بحث نفس و معاد پرداخته شده،  9 و 8در مجلدات 

  حدیث آمده است. 148

ز صحت صدور احادیث و قوت مصادر احادیث نقل شده در اسفار، صـدرا  صرف نظر ا

حـدیث از   133آورده اسـت.  بـدون ذکـر نـام راوی آن    حدیث قدسی  26در این کتاب 

حـدیث آن از امیرالمـومنین    25 صلی هللا علیه و آلـه، احادیث این کتاب از پیامبر اکرم 

نقل السالم  علیه حدیث از امام باقر 3و السالم  علیه حدیث از امام صادق17علیه السالم، 

حدیث وی نیز از تعدادی از صحابه و تابعین ماننـد: جـابر بـن عبـدهللا،      11است. شده 

مـورد   36عبدهللا بن سالم، ابن عباس، عبدهللا بن عمر، ضحاک و قتاده است. صدرا در 

فـی  «  ،»یثفـی حـد  «، »قیل«، »ورد«نامی از قائل حدیث نیاورده و حدیث را با عبارتهای 

  و ... نقل نموده است.» الخبر

ا استفاده از بای میان فراوانی احادیث با سایر اقوال، مقایسه )1(شماره نمودار ذیلدر 

 است: انجام گرفته) Carl W. Ernest ،55-57های آماری کارل و. ارنست (داده
  

 1نمودار شماره 

8%

17%

42%

27%

4%
2%

فراوانی نقل در اسفار

مورد 329: اقوال صوفیه

مورد 703: اقوال فالسفه یونان باستان

مورد 1737: اقوال فالسفه اسالمی متأخر

مورد 1123: آیات قرآن کریم

  184: احادیث کتب اهل سنت و عرفانی

مورد
:  احادیث دارای مصدر شیعی تا قرن پنجم

مورد 73
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 شناسی احادیث اسفار گونه

تـاریخ مصـادر و گـرایش مـذهبی مؤلـف آنهـا،        از جهتاحادیث موجود در اسفار را 

  1توان به چند دسته تقسیم کرد: می

ـ احادیثی که در منابع حدیثی متقدم شیعی نقل شده است. مراد، منابعی است که 1

. تعداد احـادیثی کـه در ایـن    وجود داشته استتا پایان قرن پنجم و دورة شیخ طوسی 

ایـن   مـورد اسـت و   52مورد و بدون مکررات  73 دسته قرار گرفته با احتساب مکررات،

حدیث بدون احتساب مکررات) در اسـفار   214منقوله ( کمتر از یک چهارم کل احادیث

  است.

 حـدیث کـه دارای مصـدری شـیعی      4) تنهـا بـه   3 تا1 صدرا در سفر اول (مجلدات

 حـدیث،   2)، 5 و 4کـرده اسـت. در سـفر دوم (جلـد     اسـتناد تا پایان قرن پنجم باشـد،  

 حـدیث ایـن شـرط     43)، 9 و 8حدیث و سفر چهـارم (جلـد   26)، 7 و 6سفر سوم (جلد

  را دارند.

حدیث خـود را   36ـ احادیثی که در مصادر حدیثی اهل سنت نقل شده است. وی 2

از منابع اهل سنت نقل کرده است. این مصادر اعم از مصادر متقدم ایشان، یعنی جوامع 

، همچون صحاح سته و یا جوامع متأخر ایشان همچون کنزالعمال اولیه حدیث اهل سنت

  ق) که تألیف آنها تا قبل از صدرا است.950نگاشتة متقی هندی (م

یافت شده اسـت.   ـاعم از شیعه و اهل سنت    ـکتب عرفانی  در ـ احادیثی که تنها 3

یث منقوله مورد از احاد 63هستند.  مریق 10تا  7این کتب از جهت تاریخی تألیف قرن 

  تاریخی مذکور است. ۀاین کتاب تنها در مصادر عرفانی و در باز

که در کتب حدیثی   حدیث از احادیث اسفار، 35ـ احادیث مشترک سنی و عرفانی: 4

در کتـب اهـل سـنت و کتـب عرفـانی مشـترکاً وجـود دارد و          شیعی یافت نشده است،

هـای   ت. این موارد را در دستهمشخص نیست که صدرا آنها از کدام مصدر نقل کرده اس

  . شده استمذکور محاسبه ن

                                                        
در » آیا انقالب اسالمی محصول حکمـت متعالیـه بـود؟   «جناب آقای مهدی نصیری در مقاله . 1

، ظـاهراً بـه نقـل از جـزوه     7صـفحه   7فصلنامه معرفتی اعتقادی سمات سال سـوم، شـماره   
انـد کـه بـا    نگاشته شیخ حیدر وکیل آمار دیگری ارائـه نمـوده  » اإلسفار عن احادیث األسفار«

توسـط انتشـارات   » اإلسفار عن نصـوص األسـفار  «شمارش نگارنده تفاوت دارد. این اثر با نام 
  باقیات منتشر شده است.
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حدیث وی از کتب فلسفی نقـل شـده اسـت؛     6ـ احادیث موجود در کتب حکمی: 5

سه حدیث از القبسات میرداماد، دو حدیث از اشراق هیاکل النور دشتکی و یک حـدیث  

  از عوارف المعارف سهروردی.

درا را تنهـا در کتـاب معجـم البلـدان     ـ مصادر جغرافیایی: دو حدیث از احادیث ص6

  توان یافت.یاقوت حموی می

در  ،حدیث از احادیثی که صدرا در اسفار نقل کرده است 8احادیث بدون مصدر:  -7

  .مشاهده نشدهیچ مصدری 

  

نوع 

  حدیث
  عرفانی  اهل سنت  شیعی

اهل سنت و 

  عرفانی
  نایافته  متفرقه  حکمی

  8  4  6  35  63  36  52  تعداد

  

  احادیث أسفاربع منا

صدرا در اسفار مقید به ذکر منابع احادیث خود نیست ـ همانگونه که سـایر مصـادر    

ـ و بـه    )120قراگزلـو،  ذکـاوتی  ؛ 22(اسـالمی،   بردفلسفی و عرفانی خود را نیز نام نمی

کند. مواردی که وی نام مصدر حـدیثی خـود را   ندرت نام مصادر روایی خود را ذکر می

  قرار است:ذکر کرده از این 

 ،)324و  9/323و  8/317و  6/355 ،و(همـ  الکـافی  )5/246(مالصدرا،  نهج البالغه،

 )،9/320 ،(همو معانی األخبار )،317و  8/316 (همو، التهذیب، )،6/357(همو،  التوحید

مسند احمد  )،7/47) الفتوحات المکیه (همو، 8/320 ،( همو العوارف(همان)،  اإلعتقادات

  ).جا(همان و تفسیر ثعلبی )9/326(همو،  حنبل

، سنن الترمذی، ر کبیر فخر رازی، الفتوحات المکیهإحیاء علوم الدین، تفسیاز سویی 

که صدرا احادیثی هستند کتابهایی اإللهیه و عوالی اللئالی  ةسنن النسائی، رسائل الشجر

  .است هکردآنها نعنوان از  ذکریرا از آنها نقل کرده ولی 

  :اند چنین احادیثبرخی از این 

رسـائل  «صدرا در ابتدای سفر سوم (جلد ششـم) اسـفار، بـه نقـل مطـالبی از       الف)

ق) در 7 شمس الدین شهرزوری (م قرن ۀنوشت» اإللهیه فی علوم الحقائق الربانیه ةالشجر



 153    بازشناسی منابع حدیثی أسفار مالصدرا

ـ البتـه    )8-6(شـهرزوری،   العلوم اإللهیه و األسرار الربانیـه  پنجم آن با عنوان في ۀرسال

بدون ذکر منبع ـ پرداخته و در ضمن آن به این دو روایت که تنها در این کتـاب یافـت    

  شود، رسیده و آنها را نقل کرده است:می

 عمّـار  مـن  أفضـل  عندي للعلوم المستنبطین أن: ع آدم أبینا إلى هللا أوحى ما ففي«

. »الصّـفي  آدم بمنزلـة  فهـو  کتـاب  فـي  دوّنـه  و علمـاً  اسـتنبط  مـن « و »بالصنائع األرض

  )6/5(مالصدرا، 

  توان دید:می این احادیث را تنها در إحیاء علوم الدین غزالی ب)

و  1/176(غزالـی،   حمـار.  رأس رأسـه  و یحشر الصالة أفعال في اإلمام خالف ـ من1

 )9/5مالصدرا، ؛ 2/346

  بـین  یسـعى  العظـیم  الجبـل  مثـل  نـوراً  یعطـى  بعضـهم  أن: الخبر في ورد قد ـ و2

  ۀالنخلــ مثــل نــوره یعطــى مــن مــنهم و ذلــک مــن أصــغر یعطــى مــن مــنهم و یدیــه

  نـوراً  یعطـى  رجـالً  آخـرهم  یکـون  حتـى  ذلک من أصغر نوره یعطى من منهم و بیمینه

  إذا و مشـى  قدمـه  قـدام  أضـاء  فـإذا  أخـرى  یطفـأ  و ۀمـر  فیضـیئ  قدمـه  إبهام قدر على

ــئ ــام طف ــرورهم و ق ــى م ــى الصــراط عل ــدر عل ــورهم ق ــنهم ن ــن فم ــر م ــرف یم   کط

  الـذي  و الفـرس  کشـد  یمـر  مـن  مـنهم  و الخـاطف  کالبرق منهم و الشعاع وقوع و العین

  یعلـق  و تجریـداً  رجلیـه  و یدیـه  و وجهـه  علـى  یحثـو  قدمـه  إبهـام  قدر على نورا أعطي

؛  16/53و  8/39، (غزالـی  یخلـص.  حتـى  کـذلک  یـزال  فال جوانبه النار تصیب و أخرى

 )9/286مالصدرا، 

 لمثقـال  و صـیامهم  و الحمقـى  سهر یغبنون کیف فطرهم و األکیاس نوم ذاحبّ یا ـ3

 مـن  الجبـال  أمثال من سبحانه هللا عند أفضل یقین و تقوى صاحب من خردل من حبة

 )9/288؛ مالصدرا، 11/79(غزالی،  المغترین.

  :یافتتوان و این احادیث را فقط در آثار ابن عربی می ج)

 فإذا الملک إلیهم یأتي: أنه الجنة أهل صفة في )ص(شریعتنا صاحب عن أیضاً ـ ورد1

 مـن  الکتـاب  في فإذا هللا من علیهم یسلم أن بعد هللا عند من کتاباً ناولهم علیهم دخل

 کن ء للشي أقول فإني بعد أما یموت ال الذي القیوم الحي إلى یموت ال الذي القیوم الحي

؛ 3/295فتوحـات،   (ابـن عربـی،   فیکـون.  کـن  ء للشـي  تقـول  الیوم جعلتک قد و فیکون

 )8/140و  6/9مالصدرا، 
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  علــى یـد  بکـل  قـابض  مطویـان  کتابــان بیـده  و یومـاً  خـرج : ص هللا رسـول  ــ أن 2

  بیـده  الـذي  الکتـاب  فـي  بـأن  فـأخبرهم  الکتابان هذان ما أتدرون أصحابه فسأل کتاب

  خلقـه  مـن  أول مـن  عشـائرهم  و قبـائلهم  و آبـائهم  أسـماء  و الجنـة  أهل أسماء الیمنى

  أسـماء  و النـار  أهـل  أسـماء  الیسـرى  بیده الذي اآلخر الکتاب في و القیامة یوم إلى هللا

؛ 3/59(ابـن عربـی،    القیامـة.  یوم إلى هللا خلقه من أول من عشائرهم و قبائلهم و آبائهم

 )7/35مالصدرا، 

 و بالسعة فوصف إسرافیل التقمه نور من قرن فقال: الصور عن ص هللا رسول ـ سئل3

 )9/274؛ مالصدرا، 1/306(ابن عربی،  الضیق.

 )9/294؛ مالصدرا، 3/41(ابن عربی،  بعمله. مرهون المرء ـ أن4

 )9/310؛ مالصدرا، 1/315(ابن عربی،  ـ حدیث صاحب السجالت.5

 أهلهـا.  هـم  الذین إال النار في یبق لم و :)ص(قوله من النبوي الحدیث في ورد ـ ما6

 )9/352؛ مالصدرا، 3/25(ابن عربی، 

 قلب أتقى على اجتمعوا جنکم و إنسکم و آخرکم و أولکم أنّ لو عبادي یا قال: ـ أنه7

 و إنسـکم  و آخـرکم  و أولکـم  أن لـو  عبـادي  یا شیئاً ملکي على ذلک زاد منکم ما رجل

 أن لو عبادي یا شیئاً ملکي من ذلک نقص ما منکم رجل قلب أفجر على اجتمعوا جنکم

 واحـد  کـل  فأعطیـت  واحـد، فسـألوني   صعید في قاموا جنکم و إنسکم و آخرکم و أولکم

مالصـدرا،  ؛ 4/453و  320و  3/25ابـن عربـی،   ( شـیئاً.  ملکي في نقص ما مسألته منکم

9/355( 

 )9/367؛ مالصدرا، 2/161(ابن عربی،  مسکاً کما ورد فی الخبر. الجنة ـ أرض8

  )9/294؛ مالصدرا، 1/325التفسیر، (ابن عربی،  المؤمن. ذنب من الکافر ـ خلق9

از ایـن  ظاهراً و  دیگرد این دو حدیث با الفاظ مذکور فقط در آثار میرداماد یافت د)

  کتاب نقل شده است:

 یشکر لم و بالئي على یصبر لم و بقضائي یرض لم من:  اإللهي الحدیث في ـ قد ورد1

؛ مالصدرا، 469(میرداماد،  سواي. رباً لیطلب و سمائي و أرضى من فلیخرج نعمائي، على

6/376( 

؛ مالصـدرا،  469(میردامـاد،   کفـر.  بـالکفر  الرضـا  ان: )ع(األئمة عن صحّ و ورد ـ قد2

6/380( 
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اگر چه مضمون حدیث اول در مصادر متأخر شیعی وجود دارد، اما نقل این الفـاظ و  

  دلیلی بر اخذ آن از میرداماد است. در القبسات همچنین ذکر حدیث دوم پس از آن

  این دو حدیث فقط در معجم البلدان آمده است: هـ)

 )9/322؛ مالصدرا، 1/163(حموی .هالجن عیون من عیناً أروند جبل في أن: ـ روي1

 وادي تعـالى  هللا إلـى  البقـاع  أبغـض «: قالالسالم  علیه المؤمنین ـ المروی عن أمیر2

ــوت ــه بره ــار أرواح فی ــه و الکف ــر فی ــاء بئ ــود م ــتن أس ــأوي من ــه ی ــار أرواح إلی  .»الکف

 )9/327؛ مالصدرا، 1/405(حموی

  )؛3/246(کلینـی،   مضمون این خبر در احادیث متقـدم شـیعی نیـز موجـود اسـت     

 آن را از معجــم البلــدان تــوان گفــت صــدرا مــیامــا بــه جهــت یکســان بــودن الفــاظ، 

  آورده است.

توان مصادری شیعی نیز ذکر نکرده است، میدر مواردی که صدرا نام مصادر خود را 

آن را از منابع غیر شیعی نقل کرده است.  ویتوان گفت یافت؛ اما با قرائنی می آنهابرای 

  به عنوان مثال:

طوسی، ( که در امالی ـ »دان نفسه و عمل لما بعد الموتمن  الکیس«ـ وی حدیث 1

با توجه به آنکـه  ) 3/519(مالصدرا،  را در اسفار آورده است.ـ  است شدهنقل  نیز) 529

 آن را عینـاً در قسـمت بیسـت و ششـم از    این حدیث در ضمن مباحثی است که صدرا 

توان به و بدون ذکر نام وی آورده است، می )2/208(رازی،  کبیربخش مفصلی از تفسیر 

و به نقل شیخ طوسی جرأت گفت که وی حدیث را مسلماً از فخر رازی نقل کرده است 

  جهی نداشته است.تو

 یهدي ألن«: ـ صدرا این حدیث را به نقل از پیامبر و خطاب به معاذ نقل کرده است2

  )6/5(مالصدرا،  .»فیها ما و الدنیا من لک خیر واحداً رجالً بک هللا

 و در خطـاب بـه امیرالمـومنین    ر شیعی مشابه این حدیث به الفاظ دیگریدر مصاد

  است:السالم  علیه

 علي یا لي« :فقال الیمن إلى ص هللا رسول بعثني :قالالسالم  علیه المؤمنین أمیر عن

 ممـا  لـک  خیـر  رجـالً  یـدیک  على هللا یهدي لئن هللا ایم و تدعوه حتى أحداً تقاتلن ال

؛ طوسی، تهـذیب،  36و  2/28(کلینی،  .»علي یا والؤه لک و غربت و الشمس علیه طلعت

6/141( 
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 لـک  یکـون  أن مـن  لـک  خیر واحداً رجالً بک هللا یهدي لئن فوهللا« و حدیث دیگر:

  )193المصطفی،  ة(طبری، بشار .»النعم حمر

اما از آنجا که این حدیث و دو حدیث پیش از آن در ضمن مجموعه مطالبی است که 

نقـل   )8-6، شهرزوری( »ۀفی علوم الحقائق الربانی الشجرة اإللهیة رسائل«صدرا از کتاب 

إحیـاء  و وی نیـز آن را از  توان گفت که مسلماً صدرا آن را از کتـاب وی  می  ،کرده است

  نقل کرده است.) 1/17، غزالیالعلوم (

و حتی برخی را با مضمون  را با این الفاظی که صدرا نقل کرده استاحادیث ذیل  )و

  :نگردید یافتدر هیچ مصدری ، منقول وی

 أرض منـه  تخل فلم عظمته ء شي کل مأل قد ء شي کل تحت و ء شي کل فوق إنه -1

  )6/142(مالصدرا،  هواء. ال و بحر ال و بر ال و سماء ال و

  )8/350(مالصدرا، الالحقون.  السابقون نحن -2

  )9/288(مالصدرا، التوحید.  طریق المستقیم الصراط -3

  )9/320(مالصدرا، اإلیمان.  محل تأکل ال النار -4

  النیـران.  حفـر  مـن  حفـرة  المنـافق  قبـر  و ةالجنـ  ریـاض  مـن  روضة المؤمن قبر -5

  )9/322(مالصدرا، 

 عـن  کـان  و البشر أبا آدم الدنیا السماء في رأى )ص(أنه المعراج حدیث في روى -6

 أحـدهما  أن جبرئیل فأخبره منتنه ریح شماله عن و ةطیب ریح قبله من یأتي باب یمینه

  )9/325(مالصدرا،  .النار هو اآلخر و الجنة هو

 له فتح و النار خازن مالکاً الدنیا السماء في رأى )ص(أنه المعراج حدیث في روي -7

 من یساره عن ما و شررها و دخانها من إلیه ارتقى حتى إلیها لینظر النار طرق من طریقاً

  )9/326(مالصدرا،  .الباب

 اسـمه  بحـر  ورائه من و قیس اسمه بحر تحت النار إن عباس ابن عن مجاهد عن -8

 اسـمه  بحر ورائه من و مرماس اسمه بحر ورائه من و مطبقة اسمه بحر ورائه من و األصم

 هـذه  من واحد کل و بالکل محیط البحار آخر هو و الباکي اسمه بحر ورائه من و الساکن

 )9/326(مالصدرا،  تقدمه. بالذي محیط البحار
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  گیری هنتیج

 الحکمه المتعالیهپس از بررسی و شناسایی مصادر احادیثی که در متن کتاب  الف)

  بکار رفته است، این آمار به دست آمد:

 حدیث 257با احتساب مکررات: در اسفار احادیث موجود تعداد  -1

 حدیث 214احادیث موجود بدون احتساب مکررات:  تعداد -2

 حدیث 52قرن پنجم است: پایان احادیثی که در مصادر حدیثی شیعه تا  -3

 حدیث  184در مصادر حدیثی اهل سنت و عرفانی است: تنها احادیثی که  -4

  حدیث 14: استاحادیثی که تنها در کتاب عوالی اللئالی  -5

  حدیث 29: است المکیه ی که تنها در کتاب الفتوحاتاحادیث -6

مصادر احادیث موجود در اسفار بدون در نظر گرفتن فراوانی آنهـا از ایـن قـرار     ب)

  است:
  

 دیوان منسوب به علی علیه السالم -1

ه منسـوب بـه امـام    مصـباح الشـریع   -2

  صادق علیه السالم

 نهج البالغه سید رضی -3

 معانی االخبار شیخ صدوق -4

 الکافی شیخ کلینی -5

 التوحید شیخ صدوق -6

 تهذیب شیخ طوسی -7

 االعتقادات شیخ صدوق -8

 القلوب ابوطالب مکی قوت -9

 کشف األسرار میبدی -10

 إحیاء علوم الدین غزالی -11

 ابن عربی ۀالفتوحات المکی -12

 فخر رازی تفسیر کبیر -13

 جامع االسرار سید حیدر آملی -14

 صحیح بخاری  -15

 سنن ترمذی -16

 سنن ابن ماجه -17

 مسند احمد حنبل -18

 معجم البلدان یاقوت حموی -19

 ات میردامادالقبس -20

  عوارف المعارف سهروردی -21

صدرا با آنکه خود محدث و رجالی خبیری بوده و این از شرح اصـول کـافی وی    ج)

تـوان   ای عمل کرده است که میر به گونهاما در انتخاب احادیث کتاب اسفا  آشکار است؛

  نقل حدیث را کامالً کنار گذاشته است.انتخاب و گفت مبانی و روشهای محدثین در 
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د به ذکر احادیث اصیل شیعی نبوده و از هر صدرا در انتخاب احادیث کتابش مقیّ د)

  استفاده کرده است.  رسانده،میکمک مرادش در تبیین حدیثی که وی را 

احـادیثی کـه در    ویتـوان گفـت   به دلیل وجود برخی قرائن میدر برخی موارد  ه)

  وجود داشته را از مصادر عرفانی و اهل سنت نقل کرده است.نیز مصادر معتبر شیعی 

تا قبل از دارای مصدر شیعی   قریب به یک سوم از احادیث موجود در کتاب اسفار، و)

  است. ششمقرن 

  

  

  کتابشناسی
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 .تا ابن عربی، محمد، الفتوحات المکیه، بیروت، دار صادر، بی -3

 .ق1422، تفسیر ابن عربی، بیروت، دار الکتب العلمیه، همو -4
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