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اکرم(ص)دربارۀراههدایتازطرفی،مصوننبودنکشفوشهودعرفانی
غیرمعصومان از خطا و انحراف از طرف دیگر و نیز شواهد دالّبر
ابنعربی رادربارۀ احادیث
عملکرد 
آمدنبودن شیوۀعارفان ،دیدگاهو  
کار 

بهچالشکشیدهاست.
حدیثپژوهی.

ابنعربی،
واژههای کلیدی :روایات،فتوحاتمکیه، 
 .بیان مسئله
درکنارقرآنکریمومستقالتعقلی،منابعاصلی
بیشک،روایتهاینبویواحادیثامامان(ع) 

علوم دینی را تشکیل میدهد؛ از همین روی ،هر اثری که درحوزۀ موضوعهای اسالمی نوشته
ابنعربی،
ارزیابی شود و در این راستا ،بررسی آثار  
تها  
ازنظر هماهنگی با روای 
میشود ،باید  

اصلیعرفاننظریمیدانند.چنانکهمشهوداست،

اهمیتی خاص دارد؛ زیراهمگاناو رامدوّن 
مهمترینومفصّلتریناثر 

ابنعربی،کتابفتوحاتمکیهاستکههمۀنظرهایعرفانیاورادربر
پرسشها که در فتوحات مکیۀ

میگیرد .پژوهش حاضر ،تالشی است برای یافتن پاسخ این 

عالوهبر آن،چه
باآنهاچگونه است؛ 
ابنعربی  
ابنعربی،روایتها چهجایگاهیدارندو تعامل 

اینپرسشها،نخست

پاسخدادنبه
ابنعربیدربارۀاحادیث،وارداست.برای 
نقدهاییبررویکرد 

بایدمطالبیدربارۀآشناییابنعربیبامقولۀحدیثبیانکنیم.
 .شناخت و آگاهی ابنعربی از حدیث و سنّت
تومصطلحاتحدیثیآنها

بهایحدیثاهلسنّ
نشانمیدهدکهویکتا 

ابنعربی
بررسیآثار 
را کامالً میشناخته است .پدر این دانشمند ،على بن محمد بن احمد ،فقیه و محدث بوده و از
توانبهدانشدوستیویپیبرد

ابنرشد ، 
می
معرفیفرزندخویشبهدانشمندانی بزرگ همچون  
ابنعربی را پدر وی دانست.
ابنعربی ،بیتا : /1)111؛ بر این اساس میتوان نخستین استاد  
( 
الملکاالشرف ( 172تا

به 
ب 
الملکالمظفر ،ملقّ 

به 
ابنعربی در اجازهای که در سال 291ق . 

291ق /. 1181تا1117م ).نوشته ،نامبرخی استادان و مشایخحدیثیخودراذکرکرده است که
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ابنعربیکتاب
عبداهللمحمدبنسعیدبنزرقونانصاریرانامبرد. 
قاضیابو 

آنهامیتوان
ازجمله 

عبدالبرّماننداالستدراک،التمهیدواالستیعابرانزدایندانشمندآموخته
ابن 
التقصیودیگرآثار 
محمدعبدالحقبنمحمدبن

دیگراستادابنعربی، 
ابو

وازویاجازۀعامه1درروایتگرفتهاست.
ابنعربی همۀنوشتههایخود رادربارۀعلمالحدیث ،ازاو
الرحمانبنعبداهللازدیاستکه  


عبد
رانیزنزدیونسبنیحییبنابیالحسنعباسیهاشمیو

چنانکهصحیحبخاری 
فراگرفتهاست؛ 
الصمدبنمحمدبنابیالفضلحرستانیخواندهوازحرستانینیزاجازۀ


رانزدعبد
صحیحمسلم 
نزدابوشجاعزاهربنرستماصفهانی

عامهدریافتکردهاست؛همچنینسننترمذی رادرمکه ،
برهانالدینحضرمی
همدرمحضر  

سننابیداوودرا

آموختهوازاونیزاجازۀعامهگرفته است و
ثنامدار،ابوبکربیهقیرابهیک

؛عالوهبرآن،آثارمحد

خواندهو ازاو اجازۀعامهگرفته است
ابوالخیر احمدبناسماعیلبنیوسفطالقانیقزوینیفراگرفتهو از وینیز اجازۀعامه
واسطه ،از  
کسبکردهاست(خراسانی،1981ش:/1.)117
درحوزۀ حدیث اهل سنّت،
ابنعربی از آنها اجازۀ عامه گرفته است ، 
دو تن از کسانی که  

ثمشهور،ابنعساکر(م171ق،).مؤلفکتابتاریخ

شهرتبسیارزیاددارند:یکیمورخومحد
ابنجوزیاجازۀروایت همۀآثار
ابوالفرجعبدالرحمان بنجوزی (م 137ق.). 
دمشق و دیگری  
ابنعربی
اشرفاالماکن را به  

خویش ،ازجمله کتابهای صفوهالصفوه و مثیر العرام الساکن الی 
دادهاست(خراسانی،1981ش:/1.)117
میتوان به آشنایی وی با
ابنعربی دربارۀ روایتها  
درکنار این اجازهها ،از توضیحات  

صفتهاییهمچونصحیح،حسن،

اصطالحاتحدیثیپیبرد.ایندانشمنددرمواردیمتعدد،از
مرسل،موقوف،غریب،ضعیفومدلسدربارۀروایتها استفادهکردهومعموالًبایکیازاین

جلوگیری از بروز هرجو مرج در نقل احادیث و نیز حصول اطمینان برای
 .1در گذشته ،یکی از راهکارهای محدثان برای  
مستمعانحدیث،اجازۀنقلحدیثازاستادبهشاگردبودودایرۀآناجازه،باتوجهبهصالحیتشاگردتعیینمیشد؛زیرا

نقلتمامکتابهاییبودندکهاستاد

هاییخاصاجازهمییافتند؛امابرخیدیگرمُجازبه 


برخیشاگردانتنهابراینقلکتاب
شایانذکراستکهدرپیانتشارکتاب هایحدیثی،اینرسممحدثان،بیشترجنبۀتشریفاتیپیداکرد

اجازۀنقلآنهاراداشت.

(شانهچی،1981ش:.)121
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بیتا:/،297،131،199
ابنعربی، 
بارۀاحادیثمورداستنادشداوری کردهاست( 

اصطالحات،در
ویبعدازنقلحدیث«کان اهلل و لمیکن معه شیء»گفتهاست:

،1،718/12،1،71،119)911؛مثالً
ابنعربی،
«إلى هنا انتهى لفظه (ع) و ما أتى بعد هذا فهو مدرج فيه و هو قولهم و هو اآلن على ما عليه» ( 
بیتا:/1)11؛یعنی:حدیثپیامبر(ص)تاهمینجاست(لمیکن معه شیء)وآنچهبعدازآنآمده،در

ابنعربی در
حدیث درجشدهاستوآن ،سخنمدرجینایناست:«و هو االن علی ما عليه کان». 
یادشدهسخنگفتهاستواینمسئله،آشناییاوبامصطلحات
ُدرجبودنحدیث 
اینعبارتها،ازم 
براساس آنچه گفتیم ،ابنعربی درحوزۀ حدیث و علوم مربوط به آن،
حدیثی را نشان میدهد . 
شناختکافیداشتهاست.
 .3جایگاه حدیث در فتوحات مکیۀ ابنعربی
ترینآنها،یعنی فتوحاتمکیه،حدیثنبویمخصوصاً درحوزۀ

ابنعربی،بهویژهمفصّل
درآثار 
معارف و اعتقادات ،بیشتر بهعنوان شاهد و مؤید شهودات و مکاشفات مطرح شده و علت این
ابنعربیاست؛ازهمین
عرفانیدرشکلدهیبهعقاید 

اصالتواولویتداشتنالهامهای

رویکرد،

بهشکلیگزینششدهذکرشدهاست.ایناخباربرگزیده
جهت،درفتوحات،روایتهایتوحیدی 
تهای بدون سند و مرسل یا احادیث
که انواع حدیث را ازجمله اخبار صحیح و مسند ،و روای 
سویابنعربی ذکرشدهاست؛تا بدانجا

بارهااز
میگیرد، 
رادربر  
ضعیفوحتیموضوعوجعلی  
بیشاز  111بار به حدیث «انّ اهلل خلق آدم علی صورته» و هشتاد بار به حدیث «معرفت
که وی  
عالوهبر این ،بسیاری از مسائل اعتقادی در فتوحات و دیگر آثار
نفس »1استشهاد کرده است؛  
ابنعربی ،بدون استناد به قرآن و حدیث بیان شده است؛ مانند بیان مقامات انبیا و شرح اموری

ابنعربی،بیتا:/1،133/9.)11
رواییمطرحشدهاند( 

مربوطبهمعادکهبدوناستنادهایقرآنیو

ابنعربیخوددربارۀاینمسئلهنوشتهاست:


.1حدیث«من عرف نفسه فقد عرف ربّه».
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میگذشت که در ابتدای این کتاب ،فصلی را به موضوعات اعتقادی
چه بسیار بر خاطرم  
اختصاصدهموآنهارابادالیلقاطعوروشنبیانکنم؛امادیدمکهاینکارموجباختالل

میشود؛زیراانسان سالک
درسلوکطالبانحقیقتکهخواهاننیلبهاسراروجودهستند ، 
هنگامیکهمالزمخلوتو ذکرشدو فکرخودرااز هر چیزیفارغساختو فقیرانهدرباب

رحمتالهینشستو چیزدیگریاورابهخودمشغولنساخت،در اینهنگام ،خداونداز
میبخشد؛آنچنانعلومیکهبهبندۀخویش ،خضر
علومو اسرارالهیو معارفربانیبهاو  
بندهاىازبندگانمارایافتندکهرحمت (وموهبتعظیمى)
(ع) بخشیدو دربارۀآنفرمود:« 

ازسوىخودبهاودادهوعلمفراوانىازنزدخودبهاوآموختهبودیم »1و نیزفرمود :«از خدا
بپرهیزید و خداوندبهشما تعلیم مىدهد؛ خداوند به همه چیز داناست »1و فرمود :«اگر تقوا
ساختنحقازباطلقرارمىدهد »9و «براى


اىجهتجدا

خداوندبراىشماوسیله
پیشهکنید ،
چنانکهبهجنیدگفتهشد:«چگونهبهاینمقام
شمانورىقراردهدکهباآنحرکتکنید »1؛  
ابویزیدبسطامیگفت:«شما
بانشستنزیرآننردبانبهمدتسیسال» و  

رسیدی؟»؛ گفت:«
خداوندزندهایکه

گرفتهاید؛حالآنکهماعلمرااز 
طریقمردهایازمردۀدیگر  


علمتانرااز

عربی،بیتا:/1).

،گرفتهایم»( 
ابن

هرگزنمیرد
ابنعربی در این عبارتها ،به اصالت و اولویتداشتن مکاشفههای عرفانی دربارۀ معارف،

تصریح کرده و اهمیت این امور نزد وی تاحدی است که مباحث عقلی و نقلی را به حاشیه
میکشاند؛بههمینسبب،وی از «ادلۀ قاطعه»و «براهینساطعه» دستکشیده و با رغبتیبسیار،به

الهامهای عرفانیپرداختهاست .مرادویاز ادله و براهین ،علوممنقول و معقول است؛ زیرادر
سطرهایبعد،همان طورکهکشفوشهودرابسیارفراترازمسائلعقلیدانسته ،سخنبایزید
بسطامیراباتعریضوکنایه،بهاهلحدیثنسبتدادهودرمقایسۀروشعارفانباشیوۀمحدثان
نقلکرده است :«قال ابویزید اخذتم علمکم ميتاً عن ميت و اخذنا علمنا عن الحی الذي الیموت» .وی
.1قرآن،کهف:.21
.2قرآن،بقره:.181

.9قرآن،انفال:.13
.1قرآن،حدید:.18
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استعارفصاحبکشفدراینمقام،بانبی تفاوتی ندارد؛ مگر در تشریعاحکام .او از

معتقد 
چنینعارفانیبا عنوانهاییهمچون «رجالاهلل» ،«ولیّ»و «انبياءاالولياء» یادکردهاست (ابنعربی،
بیتا:/1،111/1،19/9.)91

شایانذکراست کهاشتغالنداشتن بهقرآن ،حدیثومباحثعقلی را دیگرعارفان نیزتوصیه
دربیانریاضتومراقبۀنفس ،آشکارا از
کردهاند؛چنانکهابوحامدغزّالیدراحیاءعلومالدین ، 

مختلشدن تمرکز سالک دانسته
قرائتقرآن واشتغال بهحدیث نهیکرده و اینکار راسبب  
بیتا:/8.)99
است(غزّالی، 
 .3-نگرش متفاوت ابنعربی به روایتهای فقهی و احادیث اعتقادی

سخنگفتندربارۀنزولحقایقبرقلبآنحضرت
بعدازبیاناقساموحیبهپیامبر(ص)و 
ابنعربی 

نوشتهاست:
یعنیهماناولیاءاهللموجوداستوآنچهنبیراازولیمتمایز

تماماینالهاماتدرمردانالهی،
غیرازپیامبر ،کسیحقتشریعندارد؛پستنهااوستکه
میسازد ،وحیتشریعی است؛ زیرا  

میکندوتماماقساموحیراواجداست؛امااولیاءحقتشریع
حاللوحرامومباحرامشخص 
میشودراتشخیصدهندتا
جزآنکهقادرندصحتو سقمآنچهازپیامبر (ص)نقل  
ندارند؛  
زیرااگرچهآنولی ،زمانپیامبر (ص)رادرک

ازرویبصیرتعبادتکنند؛ 
پیروانپیامبر  
نکرده تا حدیث را چونان صحابه از او بشنود؛ اما درحقیقت ،با تکیه بر شهود و مکاشفه،
میباشد؛ازاینروستکهدر
شنیدهاند، 
مانندصحابهایکهحدیثراازپیامبر(ص) 


ستبه
در
میکنند ،شما را ازروی بصیرت ،به خدا
قرآن آمده است :«من و کسانی که از من تبعیت  
آنها کسانی هستند که ما یادآور شدیم؛ پس چهبسا حدیثی درنظر ما،
میکنیم »1و  
دعوت  
ازجهت سند ،صحیح ،اما درحقیقت ،ناصحیح باشد و ما آن را ازروی غلبۀ ظن و گمان

نهازرویعلمو یقین؛امااینگروهِاولیاکهیادشانکردیم ،باعلمبهحقیقتامر
میپذیریم؛  


قهاییبرای
ه،علیبنابیطالب (ع)واماماناز فرزندانایشان،مصدا 

تفسیراهلبیت (ع)از این آی

.1قرآن،یوسف: .118در 
معرفیشدهاند(کلینی،1921ش:/1981و.)111

«من اتّبعنی»
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میباشد؛یابالعکس،
مییابندکهحدیثمزبور-کهدرنظرمردم،صحیحاست-فاقداصالت 
در 

ممکن است حدیثی ازجهت سندی ،ضعیف یا درنظر ما ،در آن تدلیس شده باشد؛ اما در
میبرندو دربارۀآن ،علمو بصیرتدارند
حقیقت امر،صحیحباشدو اولیا بهاصالتآنپی  

ابنعربی،بیتا:/1.)972
( 
تهایفقهیومعارفیدریافت؛
رویکردروای 
میتوانعلتتفاوتنگاهابنعربیرابا 
بدینترتیب 
خاتماالنبیاست؛
بدینشرح کههیچکسیجزپیامبر اسالم(ص) حقتشریعنداردو آنحضرت، 
واحادیثصادرشده

بنابراین،دراحکامشرعی،راهیجزتمسکبهقرآننازلشدهبرآنحضرت
تهای فقهی ،بیشتربهحدیث
ابنعربی درحوزۀروای 
ازاووجودندارد .اینمسئله سبب شدهاست  
بهشدتبارأیوقیاسدرمسائلفقهی،مخالف
وسنّت،التزامورغبت نشاندهد؛ چنانکه وی  
ابنعربی ،بیتا : /9 )23و با همۀ احترامی که برای شافعی قائل است و او را از اوتاد
است ( 
نظرهاوفتواهایاوودیگرائمۀفقهیکهبا
میشمارد(ابنعربی،بیتا:/1،)128بهجوازنپذیرفتن 

ابنعربی،بیتا:/9)71؛ ازاینجهت ،بهتقبیح
احادیثنبویدرتعارضاست ،حکم دادهاست( 
نظرهایائمۀاربعهباروایتهاینبوی،تقلید
وجودتعارضداشتنبرخی 

کسانیپرداختهاستکهبا
دادهاند .وی نخست،این سخنشافعیرانقلکرده است:«إذا
ازآنهارابراخذاحادیثترجیح  

أتاکم الحدیث یعارض قولی فاضربوا بقولی الحائط و خذوا بالحدیث فإن مذهبی الحدیث»؛ یعنی :اگر
روایتیبهدستشمارسیدکهباسخنمندرتعارضبود،کالممرابهدیوارزنیدوحدیثراقبول
براساس)حدیثوروایتاست؛سپسگفتهاستکهوقتیاینسخنرا
کنید؛زیرامذهبمنهم( 
عربی،بیتا:/9.)71اواینحکم

چارهایجزسکوتندارند(ابن
آنها 
میگوید، 
بهمقلدانشافعی 
رادربارۀصحابهنیزجاریدانستهو نوشتهاست :«الیجوز ترك آیة أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام

نمیتوان
ابنعربی،بیتا :/1 )121؛یعنی : 
و من یفعل ذلك فَقَدْ ضَلَ ضَاللًا مُبِيناً و خرج عن دین اهلل» ( 
بااستنادبهسخنیکیازصحابهیایکیازائمۀفقه(ابوحنیفه،مالکبنانس،شافعیو احمدبن
گمراهیو ازدینخدا
هرکهچنینکند،دچار  
حنبل) ،آیهیاحدیثصحیحیراکنارگذاشتو  
خارجشدهاست.
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تهای فقهی و احادیث
ابنعربی دربارۀ روای 
دوگانۀ  
برای توضیح بیشتر دربارۀ دیدگاه  
دربارۀظاهرگرایی ،قیاسوتأویل

اعتقادی،نقلاینسخن اوخالیازفایدهنیست:ایندانشمند 
نوشتهاست :«إن قست تعدیت الحدود و إن وقفت مع الظاهر فاتك علم کثير فقف مع الظاهر فی التکليف و

عربی،بیتا : /1)111؛یعنی :اگرقیاسکنی،

قس فيما عداه تحصل على علم کبير و فائدة عظمى» ( 
ابن
علمزیادیراازدستخواهیداد؛پس

میکنیواگردرظاهرتوقفکنی ،
ازحدودالهیتجاوز 
غیراز
ظاهرگراباش)ودر 
(حالکهچنیناست)درامورتکلیفیواحکام ،درظاهرتوقفکن( 
بهقیاسبپردازتادانشیبزرگوبهرهایعظیمبرایتحاصلشود .درستبه

شرعیاتواحکام ،
تهای معارفی؛
ابنعربی معطوفبهبررسیاحادیثفقهیبودهاست؛ نهروای 
همینسبب ،دقت 
ارزیابی کرده و اصطالحات متعارف
تهای مربوط به احکام را 
چنانکه وی اسناد روای 
عربی،بیتا: /1،119

ابن
بهکارگرفته است ( 
حدیثشناسان را برایتعیینصحتوسقمروایتها  

چنانکهبعدازنقل
299و)711؛همچنیندرتوثیقیاجرحراویاناحادیثفقهیسخنگفتهاست؛ 
بعدازذکر
عربی،بیتا:/1)211یا 

روایتیازابوهریرهنوشتهاست :«رواة هذا الحدیث کلهم ثقات»(ابن
حدیثیازسنندارقطنی گفتهاست :«فی إسناد هذا الحدیث رجل مجهول یقال إنه محمد بن أبییعقوب

بیتا : /1)797؛ عالوهبر آن ،جابر بن یزید جعفی را نیز جرح کرده و
ابنعربی ،
الکرمانی» ( 
بعداز نقل
تهایی را که از او نقل شده ،ضعیف دانسته است؛ مثالً در بخشی از فتوحات ، 
روای 
حدیثیازپیامبر (ص)گفته است:«هذا الحدیث ضعيف جداً ألن فی طریقه جابر بن یزید الجعفی و ليس

عربی،بیتا : /1)111؛ یعنی :اینحدیث ،بسیارضعیفاست؛ زیرادر سندآن ،جابر بن

بحجة» ( 
ابن
بنعبدالرحمان نوشتهاست :«النضر

یزیدجعفیقرارداردکهموردوثوقنیست .ویدربارۀنضر 
ضعيف عند الجميع ضعفه البخاري و ابنحنبل و أبوحاتم و أبوزرعة و النسائی و قال فيه ابنمعين“ :التحل

ابنعربی،بیتا : /1)183؛ یعنی :نضرنزدتماممحدثان ،ضعیف
الروایة عنه” و قد ضعفه غير هؤالء» ( 
اوراتضعیفکردهاندو

حاتم،ابوزرعهو نسایی ،

شمردهشدهاستو بخاری،احمدبنحنبل،ابو
غیرازاینمحدثان،دیگران
گفتهاستکهروایتکردنازاوجایزنیستو 

یحییبنمعیندربارۀاو
اهللبنعبداهللالعتکیگفته است :«عبيداهلل هذا وثقه


دربارۀعبید
راتضعیفکردهاند.ابنعربی 

نیز او 
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ابنعربی،بیتا : /1)183؛ یعنی :اینعبیداهللرایحیی
یحيى بن معين و قال فيه أبوحاتم صالح الحدیث»( 
بنمعینتوثیقکردهوابوحاتمدربارۀاوگفتهاستکهویدرنقلحدیث،راستگوست.
تدرحوزۀفقهواحکامنشانمیدهد،

شاهددیگریکهتوجهویژۀابنعربیرابهحدیثوسنّ

آن است که وی منبع تمام احادیث فقهی را معرفی کرده است؛ مانند :صحیح بخاری ،صحیح
عربی،بیتا : /1،111،122 ،128/1

ودارقطنیوبیهقیو ...( 
ابن
ابیداوودوترمذی  
مسلم ،سنن  
 117و  .)111اینشواهد ،بیانگر التزامایندانشمند بهسنّتوحدیثدر موضوعهای شرعیو
فقهیاست؛ امادربررسیاحادیثاعتقادیومعارفی،اینالتزام هرگز دیدهنمیشود؛زیراهمان
بنعربی باب تشریع رامسدودوبابتعریف رامفتوح دانستهاست؛ بهعبارت
طورکهگفتیم ،ا 
دیگر،ویعارفصاحبذوقوکشفرادردریافتحقایق،همچونپیامبر(ص)پنداشتهوممیّز
بهشمارآوردهاست؛ بههمین سبب ،در بیان
شریعتبودنپیامبر (ص)  

نبیو عارفرادر صاحب
مییابندوبیشتر،بهعنوانشاهدهاییبرایتأییدکشف
اعتقادات،حدیثوسنّتاهمیتیدرجۀدوم 
درواقع،درآثارابنعربی ،آنچهمنبعاصلیواولیۀبیانمسائلشناختیو
میشوند. 
وشهودمطرح  
میشود ،مکاشفات و ذوقیات او و عارفان دیگر است .این دانشمند به سخن
اعتقادی محسوب  
بهویژهدر
بارها ازکتابهایش و  
بایزیدبسطامی درتقدیر ازروشعارفان ،باوریعمیق داشته و 
فتوحات،ازآنسخنگفتهاست؛چنانکهدربارۀدومقامتشریعوتعریفگفتهاست:
قد أخبر أبو یزید بهذا المقام أعنی األخذ عن اهلل عن نفسه أنه ناله فقال فيما روینا عنه یخاطب
علماء زمانه« :أخذتم علمکم ميتاً عن ميت و أخذنا علمنا عن الحی الذي الیموت» و لنا
بحمد اهلل فی هذا المقام ذوق شریف فيما تعبدنا به الشرع من األحکام و هذا مما بقی لهذه األمة

.)111
ابنعربی،بیتا:/9 
من الوحی و هو التعریف ال التشریع( 
ابویزیدبسطامیبهاینمقام، یعنیمقامدریافتحقایقازخداونداشارهکردهکهویبهاین
یعنی : 
مقامنایلشدهاستو درسخنانیکهازاو روایتشدهو عالمانعصرخویشرامخاطبقرار
گرفتهاید؛اماماعلمخودرااز
طریقمردهایازمردۀدیگر  

داده،گفتهاست :«شماعلمتان رااز
بهرهایارزشمندداریمکه
ایکههرگزنمیرد،دریافتکردهایم»ومانیزدراینمقام، 

خداوندزنده

راهعبادتشرعیحاصلشدهواینازجملهاموریاستکهبرایاینامت ،از وحیالهیباقی


از
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تها،
ابنعربیدراینعبار 
ماندهواین،مقامتعریفاست؛نهمقامتشریع(کهمخصوصانبیاست). 
بهصورت
تهای شرعی ،واصل به مقام تعریف دانسته است که  
خود را بهسبب انجامدادن عباد 
میشود؛همچنین درنقلسخنبایزیدبسطامی ،محدثانتحقیر
مستقیم ،از خداوندمتعال دریافت  
بهنظر
شدهاند؛ زیرا در سخن بایزید ،به روش محدثان در نقل معنعن حدیث اشاره شده است . 
کاملترین محدث ،کسی است که از خداوند متعال نقل کند؛ به عبارت دیگر ،اهل
ابنعربی ، 

ثکاملاند؛

شوندنیزمحدثاندودرواقع،اینها محد

مکاشفهوذوقکهواجدالهامهای الهی  
می
ابنعربی،بیتا:/177).ایننگرش
واحادیثمشغولاند( 

تها
نهمحدثانمرسومیکهبهنقلروای 
پایبند باشد،
تها 
ابنعربی بیشتر از اینکهدر بیاناعتقاداتش ،بهاحادیثوروای 
موجب شدهاست  
بهمکاشفاتوذوقیاترویآورد؛بههمینجهت ،احادیثمعارفی گزینشیبیان میشوند؛ حتی
ابنعربی ،به روایتهایی متواترهمچون
هیچیکاز آثار  
اگردر نهایتصحتباشند؛چنانکهدر  
اشارهاینشدهاست.
حدیثثقلینوحدیثغدیرحتی 
 .3-اصالتبخشیدن به مکاشفههای عرفانی در بررسی روایتها

درپیبهاحادیثبدونمنبعوسندیاروایتهاینامعتبر،گواهیدیگربراینمدعاست
استشهادپی 

کهدرباورهایمعرفتیابنعربی،حدیثوروایت ،کمتر از شهودو ذوقعرفانی اهمیت دارد؛
هاوکنکاشهایسندیو رجالی،جاییندارد.دیگرمهم

بررسی

،اینگونه 
چنانکهدر اینحوزه 
نظرحدیثشناسان،


یممکناستروایتیدر
نیستکهفالنحدیث،مستندومعتبرهستیاخیر.حت
اینگونهاحادیثاستنادکردهاست؛مانندحدیث«کنزمخفی»که
ابنعربیبارهابه 
جعلیباشد؛اما 
در کتابهای احادیث موضوعه ،حدیثی جعلی شناخته شده است (عجلونی ،1118ق : /1191؛
فتنی،بیتا:11؛نمازیشاهرودی،1111ق:/3.)139
فراترازاینمسئله،کشفوشهود،مالکتشخیصصحتوسقمحدیثمعرفیشدهاستو
تها اهمیتبسیاردارد .ایندانشمند در مواردی
ابنعربی به روای 
رویکرد  
ایننکته ،در شناخت 
تآنها حکم داده و گفته است این

بعداز بیانروایتهای نامعتبر و بدون سند ،بهصح
متعدد ، 
مبتنیبرکشفو شهوداست؛مثالً دربارۀحدیث«کنزمخفی» نوشتهاست :«ورد فی الحدیث
حکم ، 
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الصحيح کشفاً الغير الثابت نقالً عن رسولاهلل (ص) عن ربه -جلّ و عزّ -أنه قال“ :ما هذا معناه کنت کنزا

حدیثیکهازجهت

بیتا : /1)933؛ یعنی :در 
لمأعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق”» (ابنعربی، 
ازلحاظکشفوشهود ،صحیحاست،بهاینمضمونآمده :«منگنجیناشناخته
غیرثابت و  
نقل ، 
ابنعربیدر این
بودم؛پسدوستدارآنشدمکهشناختهشوم؛پسخلقکردم(تاشناختهشوم)». 

،براساسکشفو شهود ،آنرا صحیح
تها،با علمبهاینکهحدیث«کنز مخفی»سندندارد 
عبار 
درنظراو،اهلکشفو ذوقمیتوانندصحتوسقمحدیثرا تشخیصدهند؛
دانسته است؛زیرا 
چنانکهدربارۀحدیث «انّ اهلل خلق آدم علی صورة الرحمن»1نوشتهاست:«هذه الروایة و إن لمتصح من


چهدرنظر محدثان ،صحیح

طریق أهل النقل ،فهی صحيحة من طریق الکشف»؛ یعنی :اینحدیث اگر
ابنعربی،بیتا : /1،112 /1 .)111عکساین
نیست،با (تکیهبر) کشفو شهود ،صحیحاست( 
موضوعنیزصادقاست؛چنانکهوینوشتهاست:
ربّ حدیث یکون صحيحاً من طریق رواته یحصل لهذا المکاشف الذي قد عاین هذا المظهر
فسأل النبی صلى اهلل عليه و سلم عن هذا الحدیث الصحيح فأنکره و قال له لمأقله و ال حکمت
به فيعلم ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه و إن کان قد عمل به أهل النقل لصحة طریقه و

هو فی نفس األمر ليس کذلك ( 
ابنعربی،بیتا:.)111 /1
بساحدیثیازجهتراویانش ،صحیحباشد و عارفاهلکشفکهاینمظهر رامشاهده

یعنی : 
چه
کردهاست،دربارۀاینحدیثِبهظاهر صحیح،ازپیامبر (ص)سؤالکند وآنحضرتحدیثرا
انکار کند و به او بگوید :«من این حدیث را نگفتهام و به آن حکم نکردهام»؛ پس آن عارف
عملکردنبهآنرابااتکابهدلیلی روشن از
ازضعفاینحدیثباخبر شودو  

صاحبکشف ،

اگرچهاهل حدیثبهسبب صحتسندش ،به آنعمل کنند؛ حال
پروردگار متعالترک کند؛  
آنکهدرواقع،صحیحنیست.
بههماناصلمطرحشدهازسوی ابنعربی،یعنی

همان طورکهمشهوداست،تماماینسخنان ،
مرتبهایقرار
درپی کشفو شهودعرفانی،عارفدر  
میگردد؛ بهاینترتیبکه 
بر 
مقامتعریف  

بیتا:/1.)199
ابنحجرعسقالنی، 
ثانبهضعفاینحدیثتصریحکردهاند( 

.1محد
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تها
بیواسطه ،از خداوند متعال ،حقایق رادریافت میکندودرستیو نادرستیروای 
میگیردکه  

بهصورت
میپرسد؛ پس او درواقع ،مانند صحابهای است که حدیث را  
را از خود پیامبر (ص)  
مستقیم از خودپیامبر (ص) شنیدهاست :«فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسولاهلل صلى اهلل

عربی،بیتا:.)111 /1

عليه و سلم علما الیشك فيه»(ابن
درعبارتهایی دیگر ،ابنعربی ضمنبیان علوّ مقاماهلتعریف ومقایسۀ آنها با مجتهدان
گفتهاست:
مقامیاستباالتر ازمقاماجتهادو عبارتاستاز اینکهخداوندبهصاحباینمقام ،به

این ،
میکندکهحکمخداوندراکهپیامبر (ص)در یکمسئلهآورده
تعریفالهی ،توانیاعطا  
پسدربارۀآنحکمالهی،درستبهمانندکسیخواهدبود

اینچنیناست»؛ 
میگوید:« 
است ، 
هرگاهحدیثیبراوعرضهشود،بهخداوندرجوع
کهآنراازرسولخدا(ص)شنیدهاستو 
مییابد .حالفرقینمیکندکهآنحدیثدرنزد
میکندو صحتو سقمحدیثمزبور را  


ابنعربی،بیتا:/9.)119
محدثین،صحیحباشدیاناصحیح( 
ابنعربی درفقهو احکام،بهظواهرشرع،ملتزم بودهاست،درمواردی معدود،
باوجودآنکه 
کهبعدازنقلروایتهای«رفعید»هنگام

پایمکاشفهرادراینحوزهنیزبهمیانکشیدهاست؛چنان
،نظرخویشرااینگونهبیانکردهاست:«أما أنا فرأیت رسولاهلل

نظرهایفقیهان
تکبیرهاالحراموبیان 
صلى اهلل عليه و سلم فی رؤیا مبشرة فأمرنی أن أرفع یدي فی الصالة عند تکبيرةاإلحرام و عند الرکوع و

عربی،بیتا : /1)197؛ یعنی :امامندرخواب ،پیامبر (ص)رادیدمو آن

عند الرفع من الرکوع» ( 
ابن
حضرتبهمنامرکردکهدستخودرادرنماز،هنگامتکبیرهاالحرام،رکوعوبرخاستنازرکوع
ابنعربی ،علتنزولجایگاهحدیث دربارۀ معارفواعتقادات
بلندکنم .بادقتدراینسخنان 
صاحبکشفی که حقایق و معارف را

میشود؛ زیرا مطابق نظر وی ،عارف 
وی بهخوبی درک  
میگیرد ،نیازی ندارد خودرا به احادیثیمشغولکند کهبهقول
بیواسطه ازخداوپیامبر(ص)  

مردهای ،به دست وی رسانده است1؛ بدین صورت ،برای شخصی همچون
مردهای از  
بایزید ، 

ابنعربیرسیدهاست.
کهازدنیارفتهاند،به 

.1اینسخنبایزیدنیزازطریقراویانی
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میکند،
تهایی که درزمینۀ اعتقادات نقل  
ابنعربی ،صحیح یا ضعیف و حتی جعلیبودن روای 

هایحدیثشناسانه ،مورداستناد


ازبررسی

دهدوهرروایتیفارغ
موضوعیتخویشراازدست  
می
دستکم امکان
اشارهای کند یا  
میگیرد؛ تنها به آن شرط که به بحث موردنظر ابنعربی  
قرار  
اینگونه استشهاد به
میرسد  
بهنظر  
موردنظر وجود داشته باشد . 
تأویل و تطبیق آن با بحث  
میشود وهدفاز
تهای صحیحوسقیمتنهابرایموجهنشاندادننظریههای عرفانیانجام  
روای 
اخذبیواسطهازخداوندمتعالتردید

آن،توجیهکسانیاستکهدرپذیرشمدعایعارفاندربارۀ
دارند.
 .4دیدگاههای علمالحدیثی ابنعربی
ت،درگروتوجهبهرویکردمتفاوتاوبهاحادیث

درکنگرشابنعربی بهمقولۀحدیثوسنّ
فقهیوروایتهای مربوطبهعقایداست؛امافارغازچگونگیرویکرد اوبه احادیثمختلف
ویژهقائلاند؛چنانکه

میتوانویرادرشمارمؤلفانیقرارداد کهبرایحدیثنبوی،جایگاهی 

آنمعرفیکردهوبهمناسبتیگفتهاست :«همانا

ایندانشمندحدیثرادرکنارقرآنوحتیبرتراز
بهشهادت نصّ قرآنی؛ زیرا
اهل قرآن،اهلاهللو از خاصان درگاه اوهستندو حدیث مانند قرآن است؛  

ابنعربی،بیتا:/1.)191وی
پیامبر(ص)موصوفبه“ماینطق عن الهوي ان هو اال وحی یوحی”است» ( 
پساز نقل حدیث اریکه ،1منزلت حدیث را باالتر از قرآن دانسته و  از روایت
چند سطر بعد ، 
موردبحث،برداشتیخاصکردهاست؛چنانکهگفتهاست:


 .1پیامبر اکرم (ص) در این روایت فرموده است :«أال إنی قد أوتيت القرآن و مثله أالیوشك رجل شبعان على أریکته یقول
عليکم بهذا القرآن ،فما وجدتم فيه من حالل فأحلّوه ،و ما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» (خطیب بغدادی ،1111ق :19؛
هایحدیث،بهجایلفظ«مثله» ،«مایعدله» آمدهاست

بیتا : /1.)191در برخیکتا 
ب
ابنحنبل، 
سجستانی،1111ق :/1931؛  
بهای روایی دیگر ،این حدیثبه
سننابنماجه و برخیکتا 

بیتا :/3991؛ مقریزی،1111ق :/11)119؛ همچنین در
(:بیهقی، 
اینشکلآمدهاست :«یوشك الرجل متکئاً على أریکته یحدّث بحدیث من حدیثی فيقول :بيننا و بينکم کتاب اهلل عزّ وجلّ فما
بیتا :/1
ابنماجه، 
وجدنا فيه من حاللٍ استحللناه و ما وجدنا فيه من حرامٍ حرّمناه اال و إنّ ما حرّم رسول اهلل مثل ما حرّمه اهلل» ( 
دارقطنی،1117ق:/1)131؛یعنی:«نزدیکاستبرایفردیکهبهتختشتکیهدادهاست،حدیثیازاحادیثمرابیانکنندو
2؛ 

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات

فتوحاتمکیۀابنعربیو

/111جایگاهاحادیثنبویدر

قال ص الأرى أحدکم متکئاً على أریکته ،یأتيه الحدیث عنی فيقول «اتل به علی قرآنا إنه» و
اهلل لمثل القرآن أو أکثر فقوله أکثر فی رفع المنزلة فإن القرآن بينه و بين اهلل فيه الروحاألمين و
الحدیث من اهلل إليه و معلوم أن القرب فی اإلسناد أعظم رتبة من البعد فيه و لو بشخص واحد
عربی،بیتا:/9.)121

( 
ابن

یعنی:پیامبر(ص)فرمود:«نبینمکهیکیازشمادرحالیکهبرتختخودتکیهزدهاست،حدیثی
ازاحادیثمنرابرایاونقلکنندوبگوید:“دراینموضوع،برایمنازقرآندلیلبیاورید!”به
خدا سوگند که احادیث من مانند قرآن است و بلکه بیشتر» .این سخن پیامبر (ص) که دربارۀ
است،برایباالبردنجایگاهحدیثاست؛ زیرادر انتقالقرآن

حدیثخودفرمودبیشتراز قرآن 
،واسطهایچونجبرئیلوجوددارد؛در حالی کهحدیث ،مستقیم از خدابه

ازخدابهپیامبر (ص)
موجببرترینسبتبهدوریاِسناد

میشودو مشخصاستکهنزدیکیاِسناد ،
پیامبر (ص)وحی  
میشود؛حتیاگریکنفرواسطه،کمترباشد.1

براساسآنچهگفتیم،ازآنجاکهاحادیثنبوی ،ناشیازالهامربانیو بدونوساطتجبرئیل
میشود ،حدیث نبوی ،جایگاهی
قرباالِسناد موجب ترفیع رتبه  
(ع) است و از آن جهت که  
بهواسطۀجبرئیل(ع)بهرسولخداوحیمیشدهاست؛بدین
ترنسبتبهقرآندارد؛زیراقرآن 


رفیع
ترتیب،ابنعربی تمام آدابمربوط بهاستماعقرآن رادربارۀ حدیث نیزجاری دانسته و نوشته


او بگوید :“قرآن میانماست؛آنچهراقرآن حاللکرده ،حاللبشماریدو آنچهرا حرامکرده ،حرامبدانید!” .هان!آنچهرا
السننالکبری ذکرشده
؛امانقلیکهابنعربی آورده،تنهادر  

پیامبر حرامکرده ،مانند هماناستکهخداحرامشمردهاست»
،بیتا:/3.)111
است(بیهقی 
اعتقادبهوحیبیواسطۀاحادیثبهپیامبر (ص) ،برتریحدیثنسبتبه

ابنعربی بااستنادبهلفظ«أو اکثر»در ایننقلو نیز 
 .1 
،ازجهاتیقابلنقداست:نخستاینکههیچدلیلی برایاثباتاین
قرآنرااستنباطکردهاست.شایانذکراستکهاینبرداشت 
،ناشیازوحیبیواسطهبهپیامبر (ص)است؛

،باواسطۀفرشتۀوحی نازلشده و تماماحادیث
ادعانداریمکه تمامآیاتقرآن 
وجودداردکهگویایوحیبیواسطۀالفاظقرآنبرآنحضرتنیز

چنانکهدربارۀکیفیّتنزولقرآنبرپیامبر(ص)،شواهدی

بیتا:/181؛ طبری،1111ق:/1129؛ طوسی،1111ق:.)229ازطرفدیگر ،لفظ
،بیتا:/2118؛ بخاری، 
ابنحنبل 
هست ( 
تواندبهمعنایبسطو تفصیل بیشتر احادیث

بلکهمی

حدیثیکهابنعربی نقلکرده، لزوماًبهمعنای «افضل»نیست؛

«اکثر»در 
نسبتبهآیاتقرآنهمباشد.
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شایستهاستکهپذیرفتهشودوشنوندهدرمورد

قالرسولاهلل” ،

است :«هر گاهکه گفتهشد:“قالاهلل” یا“

ابنعربی افعالی را که
عربی،بیتا : /1 .)183ذکر این مسئلهنیز الزماستکه 

آن،مؤدبباشد»( 
ابن
،الزماالتباعندانستهاست؛ مگر آندستهاز اعمالکهرسول

درقالبسیرۀنبوی(ص)نقلشده
ازآنهاپیرویکنند؛مانندمسئلۀنمازکهازپیامبراکرم
خدا (ص)بهمسلماناندستور دادهباشد  
(ص)روایتشدهاست:«صلّوا کما رأیتمونی أصلّی»1؛یعنی :همان گونهکهمننماز میخوانم ،نماز
عربی،بیتا :/1.)121ویسخنهیچکسیجزرسولخدا (ص)راحجتندانسته

بخوانید (ابن
چنانکه تصریح کرده است :«ماأوجب اهلل علينا األخذ بقول أحد غير رسولاهلل (ص) مع کوننا
است؛  

عربی،بیتا :/1)121؛یعنی:خداوندپذیرفتنسخنهیچکسیجز

مأمورین بتعظيمهم و محبتهم» ( 
ابن
بزرگداشت و محبتشان هستیم.

رسول خدا (ص) را بر ما واجب نکرده است؛ باآنکه مأمور به 
هستیم،اهلبیت (ع)و

ابنعربی ازکسانیکهمأموربهتعظیم آنها وابرازمحبتبهایشان 
مقصود 
آنهاشکلگرفتهاست،
درقالبسخنان  
صحابه است .ازآنجاکهبخشی مهم ازفرهنگاسالم ، 
دربارۀاحادیثاهلبیت(ع)وسخنانصحابهمطرحکنیم.

ابنعربیرا
الزماستنظر 
 .4-ابنعربی و احادیث اهلبیت (ع)

ابنعربی،متصوفیسنّی بوده (آشتیانی،1973ش : )11و باوجود این ،مانندبیشتر دانشمنداناهل

علیبنابیطالب (ع)

امیرالمؤمنین ،
سنّت ،گاهنیزاز فضایلامامان(ع) سخنگفته است .ویاز  
ابنعربی،
بهعنواننزدیکترینفردبهپیامبر(ص)و صاحباسرار تمامانبیا (ع)یادکردهاست ( 

بیتا : /1)113؛ همچنین در جایی دیگر ،آن حضرت و برخی صحابه مانند ابنعباس ،سلمان،

ابنعربی ،بیتا : /1 )111و
ابوهریره و حذیفه را حافظان اسرار علوم نبوی (ص) معرفی کرده ( 

دربیان تفاوت آل رسول (ص) و اهلبیت (ع) ،علی (ع) ،حسنین و امام صادق (ع) را هم از

ابنعربی،بیتا:/1)112؛بااینهمه،ویبهعصمت
اهلبیتوهمازآلپیغمبر(ص)دانستهاست( 
اهلبیت(ع) اعتقادی ندارد واعتقادشیعۀامامیهرادربارۀعصمتامامان (ع)ووجوباطاعتاز

بخاری،بیتا:/1.111

.1

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات

فتوحاتمکیۀابنعربیو

/112جایگاهاحادیثنبویدر

نانکه در تفسیری عجیب از آیۀ تطهیر،
آنها تخطئه کرده است (ابنعربی ،بیتا : /9)131؛ چ 

،مرتبهایواالترازمقام صحابهبرایآنهاقائلنیست؛یعنی

وجوداقراربهطهارتاهلبیت (ع)

با
مغفرتمطلقالهیبرایاهلبیت(ع)؛درستشبیهاعتقادعموماهلسنّتدربارۀعدالتصحابهو
ابنعربیدربارۀاینمسئلهنوشتهاست:
مغفوربودنآنها(ابناثیر،1113ق:/1.)9 

ینبغی لکل مسلم مؤمن باهلل و بما أنزله أن یصدق اهلل تعالى فی قوله لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِجْسَ
أَهْلَالْبَيْتِ وَ یُطَهِرَکُمْ تَطْهِيراً فيعتقد فی جميع ما یصدر من أهلالبيت إن اهلل قد عفا عنهم فيه

بیتا:/1.)132
ابنعربی، 
فالینبغی لمسلم أن یلحق المذمة بهم( 
یعنی: شایستهاستکههرمسلمانمؤمنبهخداوندوبهآنچهاونازلکردهاست ،اینکالمالهی
را که «ليذهب عنکم الرجس» تصدیقکند و به همۀآنچه ازناحیۀاهلبیت (ع) صادر شده است،
معتقدباشد؛زیراخداوندآنهاراموردعفوخویشقراردادهاست؛پسبرایهیچمسلمانیجایز

نیستکهمذمتیرادرحقآنانروادارد.
نمیداند
کالمهیچکسیراجزرسولاهلل(ص)واجباالطاعت 

ابنعربی 
چنانکهپیشترگفتیم، 
وبهعصمتامامان(ع)نیزاعتقادیندارد.ایندوگزاره،بهفهمعبارت «فيعتقد فی جميع ما یصدر

ابنعربی ،از آن جهت شایسته است بر رفتار و گفتار
بهنظر  
میکند . 
من أهلالبيت» کمک بسیار  
آنها را موردعفو خویش قرار داده است.
اهلبیت (ع) صحه گذاشته شود که خداوند متعال  
معصومنبودنایشان،ممکناستخطاییازآنهاسرزدهباشد؛ولیخداوند

بهگماناو،باتوجهبه

بعدازاینعبارتها نوشتهاست:
آنهارابخشیدهاست .1شاهد اینمسئله،آناست که وی  
متعال  

دیدگاهابنعربیدربارۀاینمسئله،ازابعادگوناگون،قابلنقداست. مطابقبرداشتاوازآیۀتطهیر،خداوندمتعالآثارگناهو

.1
خطا را از اهلبیت میزداید؛ حال آنکه در این آیه ،مقصود از دورکردن پلیدیها و تطهیر اهلبیت (ع) ،نفس گناهان و
کاررفتهومقصودازآن،همۀپلیدیهاوگناهاناست؛


جنسبه
هاست؛نهآثارآنها؛زیرادراینآیه،کلمۀ«رجس»با«ال»


خطا
کهدرتفسیرهایشیعهوسنّی،برایننکتهتأکیدشدهاست(طبری،1111ق:/111؛آلوسی،1111ق:/11139؛طباطبایی،


چنان
نقلکردهاند،گویای

1117ق:/12 )919؛همچنینحدیثثقلینکهمحدثانشیعهوسنّیآنرابهتواتر،ازپیامبراکرم(ص)
عصمت اهلبیت (ع) است؛ زیرا نبی اکرم در این حدیث ،قرآن و اهلبیت را جدانشدنی از یکدیگر معرفی کرده است
ابنحنبل ،بیتا؛ کلینی ،1921ش)؛ پس همان گونه که طبق آیۀ «الیَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکيمٍ
( 
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مجازنبودن مذمت اهلبیت (ع) را بیان میکند و
«فالینبغی لمسلم أنیلحق المذمة بهم» .این سخن ، 
هارابهسببرفتار


هیچکسینبایدآن
گویایآناستکهچوناهلبیت(ع)مغفورومعفوهستند،

وگفتارشانمذمتکند؛همچنانکهبهگماناهلسنّت،هیچکسیمجازبهمذمتصحابهبهجهت
ابنعربی عنوان
خطا در اجتهاداتشان نیست؛ زیرا آنان مغفورند1(قرطبی ،1921ش : /11 .)913 
اهلبیت(ع)رامخصوص دوازدهامامیاچهاردهمعصومندانسته است؛ بلکهحکمآیۀتطهیر را-

که بهگمان او ،مغفرت الهی است -شامل تمام فرزندان حضرت فاطمه (س) دانسته است .وی
پسازنقلآیۀتطهیرنوشتهاست:

فدخل الشرفاء أوالد فاطمة کلهم و من هو من أهلالبيت مثل سلمان الفارسی إلى یوم القيامة
فی حکم هذه اآلیة من الغفران فهم المطهرون اختصاصاً من اهلل و عنایة بهم لشرف محمد صلى
اهلل عليه و سلم و عنایة اهلل به و الیظهر حکم هذا الشرف ألهلالبيت إال فی الدار اآلخرة فإنهم
یحشرون مغفوراً لهم و أما فی الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه کالتائب إذا بلغ الحاکم أمره و

بیتا:/1.)132
ابنعربی، 
قد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة( 
ازاهلبیتاست،مانندسلمان

هرکسیکهتاروزقیامت ،
یعنی:تمامساداتازفرزندانفاطمهو  
بهشکلی ویژه،
میشوند؛پس آنها 
فارسی،مشمول حکماینآیه کههمانمغفرت الهی باشد ، 
حکماینشرافتبرایاهلبیت،جز

بهسببشرافتپیامبر(ص)وعنایتخداوند،پاکشدهاندو 

ااگریکیازآنهادردنیا

میشوند؛ام
شود؛زیراآنانبخشیدهشدهمحشور  

درآخرتظاهرنمی
رابراوجاریکرد؛مانندتوبهکنندهای

مرتکبکاریشودکهحدبراوواجبشود،بایدآنحد
اوجاریکند؛اگرچهباتوبهکردن،گناهاو

کهدزدیوزناکردهوبرحاکم،الزماستکهحدبر
پاکشدهاست.اینعبارتهابهروشنی،بیانگرآناستکهابنعربیازآیۀتطهیر،برداشتیفراتر
ازغفرانالهیندارد.

،معصوماست،اهلبیت(ع)نیزمعصوماند؛زیرادرغیراینصورت،درهرگناهوخطایی،از

حَميدٍ»(قرآن،فصلت: )11قرآن
جدامیشدند.

قرآن

حامدحسین،1922ش:/11.717
براینقدایندیدگاهنگاهکنیدبهمیر 
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عصمتاهلبیت (ع)

استادسیدجاللآشتیانی دواشکالاساسی را برای نظرابنعربی دربارۀ 
میکند کهحاکیاز
نخستاینکهآیۀتطهیربرعصمتذاتیاهلبیت (ع)داللت 

برشمرده است :
هرگونهخطاستومعنایعصمتنیزهمیناست؛نهآنچه
آنبزرگوارانازانجامدادن 

مصونبودن

،یکیازاهلبیت،خود

ابنعربی پنداشتهاست؛ زیراباتوجهبهحدیثنبوی«سلمان منّا اهلالبيت»

پیامبر (ص)است .معنایعصمتدربارۀآنحضرت،مغفرتالهیبرایگناهاناونیست؛بلکه
؛بنابراین ،همان
میدانند 
بهمعنای مصونبودن اوازگناهوخطا  
مسلمانان،عصمتپیامبر (ص)را 
اهلبیت (ع)نیزثابتاست
عصمتوطهارتیکهبرایپیامبر (ص)وجوددارد،برایدیگرافراد  
(آشتیانى،1971ش:.)31
ابنعربی دربارۀاینمسئله
دومیناشکال ،تعمیمحکماینآیه بهساداتونیکاندیگراست؛ 
تصریحکردهاستکهاینمقام،بهنصّروایتهای متواتر،بهپیامبر (ص)وامامان (ع)اختصاص

واردبودناین
شأننزولاینآیهدرمنابعشیعهوسنّی،بیانگر 
دارد(آشتیانى،1971ش:.)31بررسی 
شأننزولآیه،پیامبر (ص)باوجودبشارتدادن بهسعادت
ابنعربی است؛زیرامطابق  
نقد برنظر 
اهلبیت (ع)رابهروشنیمعرفیکرده
قهای  
زمرۀاهلبیت (ع)ندانستهومصدا 


سلمه،ویرادر
امّ
بهیادداشتهباشیم که
افزونبراینباید  
بیتا : /1921؛ترمذی،1119ق: /2)919؛  
است(ابنحنبل، 
اهلبیت (ع)
حدیث«سلمان منّا اهلالبيت»،بیانگراین معنا نیستکهسلمان،یکیازمصداقهای  
مقصود،قرببسیارزیاداوبهاهلبیت (ع)

است؛بلکههمانگونهکهامامباقر (ع)گفتهاست،
چنانکهدرقرآنکریم
آنها وپیروی ازایشاناست (مجلسی،1111ق : /21)11؛  
بهسببمعرفت  

ازقولابراهیم(ع)آمدهاست:«فَمَنْ تَبِعَنی فَإِنَهُ مِنِی»(قرآن،ابراهیم:.)92

اهلبیت (ع)توجهیکند؛ اما
دستکم بهسخنان  
باوجودایناعتقاد،شایسته بودکهابنعربی  
ویجزیکیدومورد ،حدیثیاز علی (ع)نقلنکرده و هرگز از دیگرروایتهای معارفیائمه
(ع)سخنینگفتهاست.ابیاتینیزکهاودرآغازکتابفتوحات،بهامامعلیبنالحسین(ع)نسبت
سرودههایحسینبنمنصورحالجاست

داده،اساساًمتعلقبهآنحضرتنیست؛بلکهاحتماالًاز 
ابیالحدید ،1111ق : /11 .)111با توجه به این مسئله ،این سؤال مطرح میشود که باوجود
ابن 
( 
اعتقادبهمقامومنزلتعلی(ع)واینکهاونزدیکترینفردبهرسولاکرم(ص)،وصاحباسرار
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اووتمامانبیا (ع)است،چگونه ازچشمۀزاللمعارفعلویاعراضشدهاست.این مسئلهکه
چقدربامیراثمکتوبوشفاهیاهلبیت (ع)ونیزآثارمحدثانشیعهآشنابوده،محل

ابنعربی 

چنانکهدانشمندان
تهایعلی(ع)رادرمنابعسنّیانکارکرد؛ 
تأملاست؛امانمیتوانوفورروای 

ابنعطیۀاندلسی،1111ق : /111؛سیوطی،
ومحدثاناهلسنّتنیزبهاینمسئله اذعانکردهاند( 
1113ق:/1.)971اگرفرضکنیمابنعربیازکتابهایحدیثیشیعهاطالعینداشتهاست،بازهم
بهای
ابنعربی از خیلروایتهای معارفی علی (ع) کهدر کتا 
میماند کهچرا  
این سؤال باقی 
افزونبراین ،شواهدیوجوددارد کهنشان
،استفادهاینکردهاست؛ 

حدیثیاهلسنّتثبتشده
بهرهاینبرده
دسترسیداشته است؛ ولی ازآنها  
میدهداوبهخطبههای توحیدیامامعلی(ع) 

دهاستکهتنهادرکتابهایحاویخطبههاو

است؛چنانکهدوعبارتراازآنحضرتنقلکر
میشوند .یکیاز اینعبارتها جملۀ «لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ مَاازْدَدْتُ یَقِيناً»است؛
نامههایآنجنابیافت  
یقینمنافزودهنمیشود .اینحدیثدرکتابهاییاز اهلسنّت،

پردههاکنار رود ،بر 
یعنی:اگر  
بیتا :17؛
ابنمیثمبحرانی، 
بیالحدیدآمدهاست ( 
ابنا 
مانند مائه کلمه جاحظو شرحنهجالبالغه از 
ابیالحدید،1111ق:/7.)119
ابن 

امیرالمؤمنینعلی (ع)درفتوحات آورده ،جملۀ«إِنَ هَاهُنَا لَعِلْماً
ابنعربی از  
عبارتدیگری که 

جَمّاً لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَة»است؛یعنی:بدانکهدراینجا (اشارهبهسینۀمبارککرد) ،دانشفراوانى
نهجالبالغه
اىکاشکسانىرامىیافتمکهمىتوانستندآنرابیاموزند!اینحدیثدر 

انباشتهاست.
بیتا :81؛
آمده(سید رضی،بیتا :)131ودرمنابعیاز اهلسنّتنیز ذکرشدهاست (اسکافی، 
هاونامههای

ابنعربی رابهخطبه
ابنعساکر،1111ق :1 /11.)111اینشواهد ،احتمالدسترسی 

نهجالبالغه در
عالوهبراین،ذکرایننکته،الزماستکه  
میکند؛  
امیرالمؤمنینعلی (ع)تقویت  

کهمهمترینشرحهای اینکتاب ،در همان دوره نوشته

ابنعربی رواجبسیار داشت؛ چنان
عصر 
نهجالبالغه-کهازدانشمندانسنّیمعتزلیاستوشرحمفصّلش
ابیالحدید،شارحمشهور 
ابن 
شد. 
درکنار
ابنعربی بودهاست .اگراینرواجوتداول را  
نهجالبالغه،شهرت بسیاردارد -معاصر 
بر 

،شیخحدیثابنعربیبودهاست.

ابنعساکر
چنانکهپیشترگفتیم، 
.1 
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مختلفجهاناسالمدرنظرداشته

کثیرالسفربودنابنعربیوآگاهیاوازمنابعفرهنگیمنطقههای
تهای منقولازعلی(ع)،
مییابیم کهویباروای 
باشیم(خراسانی ،1981ش: /1 ،)113اطمینان 
طرفیازآنهانبستهوعلتاینمسئلهراباید درنگرش

آشناییکافی داشتهاست؛باوجود این ،
درحوزۀ
ابنعربی  
چنانکه پیشتر گفتیم ، 
خاص این دانشمند به معارف و اعتقادات پی گرفت . 
معارفو اعتقادات،بهمکاشفاتتوجهیکاملکرده وازاینروی ،حدیثدرمباحثعقیدتی
او ،نقشی چندان مؤثر ایفا نمیکند؛ بلکه بیشتر بهعنوان شاهدی برای شهودات عرفانی مطرح
میشود.

 .4-ابنعربی و سخنان صحابه

ابنعربی عقیدۀ عموم اهل سنّت را دربارۀ صحابۀ پیامبر (ص) باور داشته است؛ چنانکه دربارۀ

آنها توصیه کرده است :« ال سبيل إلى تجریح واحد منهم فعنهم نأخذ الدین الذي نعبد اهلل به و عاملهم


ابنعربی،بیتا : /1)112؛یعنی :هیچراهیبرای
بالعدالة فی األخذ عنهم و التتهمهم فهم خير القرون» ( 
میپرستیم ،از آنها
رد حتی یکی از صحابه وجود ندارد؛ زیرا ما دینی را که خداوند را با آن  
عدالتصحابهرادرنظر گیر وبهآنهاتهمتجعلو افترامزنکه

یادگیریدین ،
گرفتهایمو در  
آنها بهترینافرادتمام دورهها هستند .در اینحدیث ،عبارت «ال سبيل الی تجریح واحد منهم» بر

میکند که از
نقدعملکرد آنان داللت تام  

جایزنبودن 
عقیدۀابنعربی بهعدالتهمۀ صحابه و 
اعتقادات بنیادین اهل سنّت است (ابنحجر عسقالنی ،1111ق : /1)28؛ همچنین -آن گونه که
میتوان به قرینهای دیگر برای توجه
پیشتر گفتیم -از عبارت «فعنهم نأخذ الدین الذي نعبد اهلل به»  
تهایمربوطبهاحکامفقهیوعبادتهاپیبرد؛بهعبارتدیگر،باتوجهبهدیگر
ابنعربیبهروای 

تهایفقهیومعارفی،مقصوداو
نیزدرنظرداشتنتفاوتنگرشویبهروای 

ابنعربیو
تصریحات 
تهای فقهی منقول از آنهاست .قرینۀ دیگر
بهواسطۀ صحابه ،بهرهمندی از روای 
از «اخذ دین»  
تهایمربوطبه
اینکهاوگفتهاست:«دین الذي نعبد اهلل به».دراینعبارت،مقصودویازدین،روای 
بررویکردگزینشیاو

تهایاعتقادی.اینمسئلهخودشاهدیدیگر
احکامعبادتاست؛نهروای 
درنگرش این دانشمند ،صحابه واسطههای انتقال احادیث نبوی
دربارۀ روایتهاست؛ بنابراین ، 
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صاحبسرّ پیامبر (ص) دانسته و نوشته است :«از

میشوند .وی برخی صحابه را 
(ص) شناخته  
تنگاهداشتهاند،صحابهایمانند علی،

دانشمنداناینامتکهرفتارو اسرار علومپیامبر (ص)رابرایام

ابوهریره
بیتا:/1.)111درجاییدیگر،وی 
ابنعربی، 
میباشند»( 
ابوهریرهوحذیفه 
ابنعباس،سلمان، 

عربی،بیتا :/1)213؛ اماسخناناو

راتمجیدکرده وتکذیباورا هرگز جایزنشمردهاست ( 
ابن
دربارۀعمر بنالخطّاب ،بسیارقابلتأملاست.ویبااستنادبهحدیثی بدینشرح،عمر رامعصوم
دانستهاست:
قال صلى اهلل عليه و سلم فی عمر بن الخطّاب یذکر ما أعطاه اهلل من القوة« :یا عمر! مالقيك
الشيطان فی فج إال سلك فجاً غير فجك فدلّ على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا إن
الشيطان مایسلك قط بنا إال إلى الباطل و هو غير فج عمر بن الخطّاب فماکان عمر یسلك إال

بیتا:/1.)111
ابنعربی، 
فجاج الحق بالنصّ فکان ممن التأخذه فی اهلل لومة الئم» ( 
یعنی :پیامبر (ص) دربارۀعمر بنالخطّاب و قدرتیکه خدابه او دادهاست ،فرمود :«ایعمر!
مگرآنکهراهىبهجزراهتودرپیشگرفت» .پساین

هرگزشیطانتورادرراهیدیدارنکرد؛ 
میدانیمکهشیطانفقطمارا
میکندو ما  
حدیثبهشهادتپیامبر معصوم،برعصمتعمرداللت 
میبرد که غیر راه عمر است؛ بنابراین ،به نصّ پیامبر (ص) ،عمر جز راه حق ،راه
به راه باطل  
پیمایدودرجرگۀکسانیاستکهدرراهخدا،ازنکوهشمالمتگرانترسیندارد.1

دیگریرانمی


علیبنابیطالب (ع)آمده (صدوق،1978ش :/1)21و در

خطاببه 

ازقولرسولخدا (ص)
.1این حدیثدرمنابعشیعی ، 
منابعاهلسنّت،ضمنداستانیدربارۀعمرنقلشدهاست(بخاری،بیتا:/7.)39عالمهامینیدرکتابالغدیر،بااستنادبهدالیل
ابیالحدید با ذکر برخی
ابن 
و قرائن بسیار ،جعلیبودن این داستان را اثبات کرده است (امینی ،1112ق : /8)193؛ همچنین  
وابنحجرنیزدربارۀمفهوم
ابیالحدید،1111ق:/11)178 
ابن 
خطاهایعمر،اینروایتراشاملتمامرفتاروگفتاراوندانسته( 

اینروایتنوشتهاست :«اینحدیث ،اقتضایعصمتعمرراندارد؛ زیراجزفرارشیطاناز او ،بر چیز دیگریداللتندارد»
آناستکهدرارتکابیکگناهیاخطا،شیطانفقطوسوسهمیکندو

ابنحجر عسقالنی،بیتا :/7.)98اینسخن،بیانگر 
( 
ابنعربیباتمسکبهحدیثیکه
بنابراین ،عجیباستکه 
بدونوسوسۀاونیزاحتمالانجامدادن آنگناهو خطاوجوددارد؛ 

اصالت آن ،محل اشکال است یا بهتصریح دانشمندان سنّی ،بر عصمت عمر داللت نمیکند ،چنین نتیجهای را بهعنوان نصّ
حدیثپیامبر(ص)مطرحکردهاست.
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صحابهشأنیفزونترازنقلاحادیث نبویندارندکهآنهم

باوجود این،درآثارابنعربی ،
میشود.
تهایفقهیمحدود 
بیشتربهروای 
 .4-3نظر ابنعربی دربارۀ نقلبهالفاظ و نقلبهمعنی در حدیث

بهمعنی حدیث ،نقل
ونیزتحلیلیدربارۀنقل 

ابنعربی بااستنادبهحدیثی مشهور ازپیامبر (ص)1

بهمعنی را تنها بهضرورت و باوجود
حدیث را با عین الفاظ صادرشده ،ارجح دانسته و نقل 
بهمعنی حدیث مطرح کرده،
شرطهایی جایز شمرده است .یکی از شرطهایی که وی در نقل 

اتفاقنظرمحدثاندرجواز
بهمعنایحدیث است؛ایندانشمندهمچنین دربارۀ  
تصریحناقلبرنقل 

طهای آن و نیز اختالفنظر علما در جواز ترجمۀ قرآن برای
بهمعنی حدیث با رعایت شر 
نقل 

بیتا:/1.)119ایندانشمندمعتقد
کسانیکهبازبانعربیآشنانیستند،سخنگفتهاست(ابنعربی، 
چهبساکهآن
بهمعنایاحادیث،تحمیلفهمناقلوراویبراحادیثاست. 
نقل 
استاشکالبزرگ 
بهمعنایحدیث ،همراه
طایفهماگربانقل 

راویدرفهمحدیث ،دچارخطاشدهباشدواینخ
بیتا : /1)119؛ یعنیناقلیکهحدیثراغلط
ابنعربی، 
میشود ( 
دراستعمالالفاظجلوهگر  

باشد ،
بهمعنی کند ،الفاظی را مطابق با فهم خویش بهکار میگیرد و همین مسئله،
بفهمد و آن را نقل 
بنابراین ،شایستهاستکهراویانجزدر مواردضروری،
میشود؛  
موجبانتقالنادرست حدیث  
صادرشدهنقلکنندتاعاریازتأثیرفهمناقالنباشد.
هموارهحدیثراباهمانالفاظ 

 .1در منابع معتبر شیعه و سنّی ،از پیامبراکرم (ص) نقل شده است :«نَضَرَ اللَهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَغَهَا مَنْ
؛ابنماجه ،بیتا: /1)1111؛
لَمْیَسْمَعْهَا فَرُبَ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه»(کلینی،1921ش :/1 119
نشنیدهاند،برساند!چهبساحامل

درگوشگیردوحفظکندوبهکسانىکه
بندهاىراکهسخنمرابشنودو 
یعنی:خدا شادکند 
بهداناتر از خود رساند (یعنى بسا شنوندگانى پیدا شوند که معنى
چهبسا حامل علمى که  
(رسانندۀ)علمى که خود دانا نیست و  
سخنمراازرسانندهومبلّغآنسخن،بهتردرککنند)!.
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 .4-4مالکهای صحت و تأیید حدیث نزد ابنعربی

چنانکه پیشتر گفتیم ،کشف و شهود ،اصلیترین مالک تشخیص صحت و سقم حدیث نزد
ابنعربی است .این موضوع ،چنان موردتوجه این دانشمند قرار گرفته که وی با تکیه بر آن،

کهموردتأییدمکاشفههایعرفانینیستند،جایزدانستهاست؛بهطوری

نروایتهاییرا

کنارگذاشت

فصوصالحکمنوشتهاست:

کهدرفصّداوودی
زىظاهرمىشودکهمخالفحدیثى

خذمىکند،چی

گاهىازخلیفهکهحکمراازحقتعالىا
است؛پسخیالمىشودکهایناجتهاداست؛حالآنکهاجتهادنیست.مسئلهایناستکهنزد
استوهرگاهبرایش

اینامام،ازجهتکشف ثابتنشدهاستکهاینخبرازپیامبر (ص)
چندآنخبرىکهازجهتکشفوشهودخودرد

کند؛هر

ثابتشدهباشد ،بهآنحکممى

کرده است ،طریق اسنادش همۀ راویان عادل باشند که عادلى از عادلى روایت کرده باشند
ابنعربی،:1971.)121
( 
میتواندومسئلۀدیگررابهعنوانمالکهایصحتوتأیید
صرفنظرازمکاشفههای عرفانی 

بهعنوان
آنهارا  
نخست،اصولموردپذیرشاهلسنّت کهوی  

ابنعربی برشمرد :
حدیثدرنظر 

معیاریبرایتأییداحادیثمطرحکرده و در اینزمینهتصریح کردهاست :«عامل القرآن بالتدبر و
عامل الحدیث النبوي بالبحث عن صحيحه و سقيمه و عرضه على األصول فما وافق األصول فخذ به و إن

لمیصح الطریق إليه فإن األصل یعضده و إذا ناقض األصول بالکلية فالتأخذ به و إن صحّ طریقه»
ابنعربی،بیتا :/1)112؛ یعنی :در قرآن تدبرکن وبهبحثدربارۀصحتوسقمحدیثنبوی
( 
چهازجهتسند،
بپردازوآنرابهاصولعرضهکنوآنچهرامطابقبااصولاست،قبولکن؛اگر 
اگرچه
میکندواگربااصولموافقتنداشت،آنرانپذیر؛ 
صحیحنباشد؛زیرااصول،آنراتأیید 
پذیرفتهشده نزد

درنظرایندانشمند ،مثالًعدالتصحابه -کهیکیازاصول
حدیثیصحیحباشد. 
عربی،بیتا : /1،213 /1)112؛ چنانکه

تهاست ( 
ابن
مالکیبرایارزیابیروای 

اهلسنّتاست -
رویکرد او به سخنان صحابه ،به برخی تصریحاتش دربارۀ این مسئله
پیشتر ،ذیل موضوع  
پرداختیم.

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات

فتوحاتمکیۀابنعربیو

/191جایگاهاحادیثنبویدر

تهایصحیح،مالکیدیگراستکهدرآثارابنعربیبرایارزیابی
تأییدحدیثبادیگرروای 
بعدازنقلحدیث نوشتهاست :«هذا ضعيف جداً
احادیثبهکاررفتهاست؛چنانکه وی در مواردی ، 

عربی،بیتا:/1)718؛ یعنی :اینحدیث ،ضعیفاست؛زیرابا

فإن األحادیث الصحاح تعارضه»( 
ابن
پایبند
احادیثصحیح ،در تعارضقراردارد .ایندانشمند برایتأییدحدیثنیزبههمینمالک ، 
ارزیابی آن
ودر 
است؛ چنانکهحدیثی راازپیامبر(ص) دربارهحجگزاردنانسان نابالغ آورده  
نوشته است :«هذا الحدیث و إن کان قد تکلّم فيه من طریق إسناده ،فإن الحدیث الصحيح یعضده»
ابنعربی ،بیتا : /1)231؛ یعنی :این حدیث اگرچه اشکالهایی در سند آن مطرح شده است،
( 
آنگاهحدیثصحیحمؤید را
پسموردپذیرشاست).وی  

میکند (
حدیثصحیح ،آنراتأیید  
همچنینبعدازذکر حدیثنبوی «اللهم زدنی فيك تحيّراً» نوشتهاست:«تصدیق هذا

بیانکردهاست؛ 

الحدیث قوله“ :الأحصی ثناء عليك أنت کما ثنيت على نفسك”» (ابنعربی،بیتا:/9)131وهمانگونه
که دیده میشود ،روایت «الاحصی ثناء عليك »1را برای تصدیق و تأیید حدیث قبل بهکار برده
است.
بنابراین میتوان اموری مانند مکاشفههای عرفانی ،موافقت با اصول و هماهنگی با دیگر
روایتهارامالکهایتشخیصصحتوسقمحدیثنزدابنعربیدانست.

 .4-5دیدگاه ابنعربی دربارۀ تعارض روایتها با قرآن یا احادیث دیگر

حدیثپژوهان است؛

مالکهای ترجیح ،همان عقیدۀ

ابنعربی دربارۀ اخبار متعارض و 
نظر  

توانمالکهایترجیحمشترکیرانیزمیانمحدثانشیعهوسنّینشانداد.درفتوحات

چنانکهمی
دربیانتعارضاخبارآمدهاست:
مکیه، 
هاوکاربرد


امکانجمعبینآن
اگردوآیۀقرآن یادوخبرصحیحباهمدرتعارضبودندو 
کاربردن
ولیاگرامکانبه 

هاخوددارینمیکنیم؛ 


دویآن

مالهر
هردووجودداشت ،از استع

بهگونهایکهدریکیازآندو

هردو(دوآیۀمتعارضیادوحدیثمتعارض)وجودنداشت؛


.1مسلمبنحجّاج،1119ق:/1.11
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خبر متعارض ،استثنایی وجود داشت ،پس الزماست خبری که حاوی استثنا است ،پذیرفته
شودواگردریکیازآندوخبر ،زیادتیوجودداشت ،آنبخشاضافیحدیثنیزپذیرفته
میشودواگرهیچکدامازاینمواردنبودوازهمهجهت،باهمدرتعارضبودند،پسبایدبه

تاریخصدورایندو حدیثنگریستهشودوحدیثمتأخرپذیرفتهگردد.اگرتاریخصدور
حدیث ،معلومنبودوتشخیصزمانصدورآن ،دشواربود،پسبایدحدیثیراپذیرفتکهبه

رفعحرجدردین،
میفرماید:
نزدیکتراست؛زیراآنحدیث،مؤیدیازقرآنکریمداردکه 
«ماجَعَلَ عَلَيْکُمْ فِی الدِینِ مِنْ حَرَج» :خدادردین ،کارسنگینوسختىبرشماقرارنداد1ونیز
راحتىشمارامىخواهد؛ نهزحمت

فرمود :«یُرِیدُ اهلل بِکُمُ الْيُسْرَ وَ الیُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»:خداوند 
شما را1و در حدیث آمده است :«آنچه که شما را به آن امر نمودم ،پس آن مقدار که
میتوانید ،انجامشدهیدوآنچهشماراازآننهیکردم ،پسترکشنمایید»9واگردررفع

میخواهی ،عمل
آندو که  
مختاریبههرکداماز 

یافتندوتو 
حرج ،مساویبودند ،از اعتبارنم 

بیتا:/1.)129
ابنعربی، 
نمایی( 
ابنعربی برای اخبار متعارض بیان کرده ،در آثار مربوط به علم
مالکهای ترجیحی که  

آنهانیزبین
چنانکهدر مواردی متعدد از  
اصولالحدیث،بهصورتیگسترده مطرحشدهاست؛  

ثپژوهانشیعهو سنّی ،اتفاقنظر وجوددارد(حلّی،1999ش :/1113؛ فخررازی ،1111ق:
حدی 
/1.)111
تها آمدهاست.ابنعربی
عالوهبراین،درفتوحات ،توضیحینیزدربارۀتعارضآیاتباروای 

دربارۀاینمسئله ،بهتفصیلمعتقداست.وی خبرمتواتررادرحکمآیهدانستهوگفتهاست اگر
وامکانجمعآندو،باآنشرایطیکهبرایجمع

خبرمتواتریباآیهایازقرآن،درتعارضباشد

اخبار متعارض گفتیم ،وجود نداشته باشد و نیز تاریخ نزول آیه یا صدور روایت را نیز ندانیم،
عملکنیم؛مگراینکهیکیازآنهابااصلرفعحرج،

میخواهیم،
کدامازآندوکه 

میتوانیمبههر


.1قرآن،حج:.78
.1قرآن،بقره:.181
،بیتا:/1118).
ابنحنبل 
.9ما نهيتکم عنه فاجتنبوه ،و ما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم( 

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات

فتوحاتمکیۀابنعربیو

/192جایگاهاحادیثنبویدر

بیتا :/1)121؛امااو دربارۀ
هماهنگترباشدکه دراینصورت ،آنراقبول میکنیم (ابنعربی، 
خبر واحد ،چنین نگرشی ندارد و نوشته است :«إذا تعارض آیة و خبر صحيح من جميع الوجوه من

أخبار اآلحاد و جهل التأریخ أخذ باآلیة و ترکنا الخبر ،فإن اآلیة مقطوع بها و خبر الواحد مظنون»
بیتا:/1)121؛یعنی:اگرآیهایباخبریصحیحدرهمۀوجوهازاخبارآحاد،تعارض
ابنعربی، 
( 
میپذیریم و حدیث را رها
داشت و تاریخ نزول یا صدور روایت نیز معلوم نبود ،آیۀ قرآن را  
یالصدور است .علت تأکید فراوان
قطعیالصدور و خبر واحد ،ظن 
میکنیم؛ زیرا آیۀ قرآن ، 

پیبردنبهنَسخ آیهیاحدیث
ابنعربی ونیز محدثانبرشناختزماننزولآیه یاصدورحدیث، 

عربیمیتواناورادرشمارکسانیقراردادکهبهنسخقرآنباحدیث

براساستوضیحابن
استو 
واحد ،معتقدند؛ زیرا وی شرط جهل به تاریخ را ضمن شرطهای ترجیح آیه بر حدیث واحد
آوردهاست.
 .5نقد و بررسی تعامل علمالحدیثی ابنعربی با روایتها
دراینبخش،بهمباحثذیلمیپردازیم:

 .5-تبعیض غیرموجه دربارۀ احادیث

ابنعربی بهاحادیثمعارفی ،بانگرشویبهروایتهای فقهی،
رویکرد 
همانگونهکهگفتیم ، 
ابنعربی درمباحثاعتقادیومعارفی،
تفاوتی قابلمالحظهدارد؛ بدینشرح کهتکیهگاهاصلی 
مکاشفههای عرفانی است .اهمیت این مکاشفهها تا بدانجاست که درنظر این دانشمند ،اینگونه
مکاشفهها شاخصیبرایتعیینصحتوسقماحادیثوصادرشدن یانشدن آنهاازپیامبر (ص)
درزمرۀ
دلبستگیای عجیب داشته و خود را نیز  
ابنعربی به این امور ذوقی و کشفی ، 
است . 
بیتا؛چنانکهدرمواردی متعدد ،دربارۀصحتو
ابنعربی، 
صاحبانکشفو شهود دانستهاست( 
ابنعربی،بیتا :/1،112/1 911و
یادشده اظهارنظرکرده است( 
سقماحادیث،باتوجهبهمالک 
مأخذاصلیموضوعهای عرفانیایندانشمند ،کشفو شهوداست؛ نهقرآن و حدیث؛از

.)933
همیناحادیثگزینششدهنیز فارغ

اینروی ،احادیث رابهصورت گزینشیمطرحکردهاستو 
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بهمقداریکهبایافتههایعرفانی،هماهنگیبیشتریدارند،موردتوجهبیشتر

ازصحتوسقمشان،
رویکرد ،عبارت است از نبودِ توجیه عقلی و شرعی برای

وی قرارگرفتهاند .نقد وارد بر این
تفکیکروایتها.مطابقکدامدلیلعقلییافرمانالهیبایددربارۀاحادیثفقهیکنکاشکردو
وسواسداشت؛ ولیدربارۀ احادیثاعتقادی ،اباحیگریراسرلوحۀ خویش قرار داد؟ ابنعربی
معتقداستدرحوزۀمسائلعبادی،اعراضازقرآنوسنّت،موجبتجاوزازحدودمیشود؛ولی
ابنعربی،بیتا:/1)111؛بههمینسبب،ویدر
میتوانقیاسوتأویلکرد( 
دردیگرمسائلدینی 
تهای معارفی،
بهویژهروای 
تها ، 
دقتیحدیثپژوهانهدارد؛ولیدربارۀ دیگر روای 

احادیثفقهی ،
اثری ازآنمداقههانیست؛حالآنکهرسول خدا(ص)همۀمسلمانانرابهتمسکبهثقلین ،یعنی
قرآنوعترتخوددعوتکردهوثمرۀاینتمسکراهدایتمندیدانستهاست(مسلمبنحجّاج،
یتا : /1181؛کلینی،1921ش :/1 .)139پیامبر (ص)در اینحدیث
ابنحنبل،ب 
1119ق :/7119؛ 
ازگمراهیرا

متواتر،مراجعهبهقرآنوعترترابهاحکامدینمقیّدنکردهاست؛بلکهمصونبودن
هایحیاتمعنویانسان،درگروپیوندباثقلیندانستهاست؛بههمینجهت،ضمانت

درهمۀعرصه
پایبندی
صحتسلوکدرتماماموردینی ،اعمّاز اعتقادات ،احکامو اخالق ،بهمیزان توجهو  
هرقدرازاینمیزانالهیفاصلهگرفته
انسانهابهآموزههایقرآنوعترت،وابستگیمستقیمداردو 
میشود.
احتمالخطاوگمراهی،بیشتر 

شود،
یادآوری
تهای متواتر را  
توصیههای خویش ،توجه به روای 

درضمن
باوجود اینکه ابنعربی  
هیچاشارهاینکرده؛ بلکهدر

نهتنهابهحدیثمتواترثقلین 
ابنعربی،بیتا : /1 ،)112 
کرده است( 
بهویژه تعالیم عترت ،غایب
آثار خویش نیز از این منابع بیمانند ،چندان بهرهای نبرده است و  
غیراز
بزرگآثارایندانشمند است؛ برایناساس،مسیریکهویبرایمطالباعتقادیپیموده ، 
راهروشنیاستکهنبیاکرم(ص)برایهدایتمسلمانانترسیمکردهاست.
عالوهبراین،بایدتوجهکنیم کهاگرکشفو شهود،مالکاصلیاعتقاداتقرارگیرد،از

موضوعهایی علمی ،الزم است

آنجا که این امور جنبۀ شخصی دارد ،برای بیان آنها بهعنوان
هد،دیگرنمیتواناز کشفو

شواهدیبرایتأییدصحتآنها عرضه شود .درعرضۀ اینشوا
شهودشخصیسخنگفت؛زیرااین کار،مصادرهبهمطلوباست؛بلکهشواهدرابایدباضوابط

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات
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مربوط به خودش بیان کرد؛ بر این اساس ،اگر عارفی درتأیید اعتقادات ناشی از مکاشفههای
عرفانیاش ، به حدیث روی آورد ،باید به اصالت آن حدیث ،مطابق ضوابط علمالحدیثی توجه

بهاموریخارجازدایرۀعلمالحدیثی،

کند؛نهاینکهحدیثیرامطرحکندکهتأییداصالتآن،
وابستهباشد؛دراینصورت،دیگروجهیبرایاستنادبهحدیثباقینمیماند.
 .5-مصوننبودن کشف و شهود غیرمعصوم از خطا

چنانکهدربارۀ
براساسآیاتقرآنکریم،الهامووحیهمجنبۀرحمانیداردوهمبُعدشیطانی؛  

الهامهای شیطانیآمدهاست :«إِنَ الشَياطينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِم» (قرآن،انعام:)111؛ یعنی :شیاطین
میکنند؛همچنیندر آیات 111تا  119سورۀشعرا،خداوندمتعال فرموده
بهدوستانخودوحی  
است :«هَلْ أُنَبِئُکُمْ عَلى مَنْ تَنَزَلُ الشَياطينُ* تَنَزَلُ عَلى کُلِ أَفَاكٍ أَثيمٍ* یُلْقُونَ السَمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذِبُون»؛
آنهابرهردروغگوىگنهکار

شیاطینبرچهکسىنازلمىشوند؟ 

یعنی :آیابهشماخبردهمکه 
وبیشترشاندروغگوهستند.استادان

چهرامىشنوند،(بهدیگران)القامىکنند 

نازلمىشوند؛ آن

ممکنالخطا دانستهاند؛ مثالً استاد

غیرمعصومان (ع) را
عرفان نظری نیز آشکارا کشف و شهود 
محمدرضا قمشهای دربارۀ این مسئله نوشته است :«کشف غیرمعصوم ،یعنى شخصى که مستکفى

یازازمعلمبشرىنباشد،اگرچهبهمقاممکاشفهبرسدومتوغّلدراینوادىباشد،ازلغزشو

بالذاتوبىن


ابنعربی نیز اذعانداشتهاست که
قمشهای،1978ش: .)21 
اشتباه ،مصونوازتعصب ،خالىنیست»( 
کشفوشهودهممنشأالهیداردوهممنشأشیطانی.ویمعتقداستشیاطیندربسیاریازمواقع،

بیتا:/1.)181
ابنعربی، 
اموریرادرلباسحقیقت،بهانسانالقامیکنند( 

مطرحمیشود کهالهامربّانیچگونهازالقایشیطانیتشخیصدادهمیشودو

حال،اینسؤال
ایندوازیکدیگرچیست .ابنعربی ذیلبابیبهنام «فی معرفة الخواطر الشيطانية»،به
مالکتمایز  
اینسؤالپاسخدادهوقرآنوسنّتپیامبررامیزانیبرایتشخیصالقاهایشیطانیازمکاشفههای
عربی،بیتا:/1.)189اینسخناو درمرتبۀنظر ،درستاست؛اماتعمق در

الهی دانستهاست( 
ابن
بندنبودنش به اینمعیار است؛زیراقرآن وسنّتیکهبهکلیتأویلشده
پای 
عملکردویبیانگر  

اعتقادهای عارفتأویلگررا
باشد،دربارۀصحتوسقممکاشفههاقضاوتنمیکند؛بلکهصرفاً 
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میشودکهبهشدتبامدلول
ابنعربی،تأویلهاییدربارۀقرآنوسنّتدیده 
میکند.درآثار 
تأیید 
الفاظشانناسازگاراست؛مثالً ویعلتاعتراضحضرتموسی(ع)رابهبرادرش ،هارون (ع)،
پرستیبنیاسرائیل دانستهاست؛ بهعبارتدیگر ،هارون(ع)بایدتوجه


مخالفتهارونباگوساله
درواقع،
میکرد که گوسالۀ سامری نیز تجلی ذات خداست؛ پس پرستش آن ،اشکالی ندارد . 

موسی(ع)برای مخالفتهارون(ع)باگوسالهپرستی ،ویراعتاب کرد(ابنعربی،:1971.)131
میکرد :«أنا ربّکم األعلی»،عارفی وارستهدانسته و قوم نوح (ع) را
ابنعربی فرعونراکهادعا  
بیتا :/9.)199
بهشمارآوردهاست (ابنعربی،:1971 71و ،111 
مستغرقدردریایمحبتالهی  
تهایی،قرآن و
میگردد ودر چنینعبار 
حولمحوراعتقادبهوحدتوجود  

تمام ایناندیشهها 
میآیند
بلکهبههمانصورتیدر 

سنّتنهتنهادرتعیینصحتوسقممکاشفههاهیچنقشی ندارند؛
تدرتشخیص

دربارۀمعیاربودنقرآن وسنّ

ابنعربی 
میپسندد؛بنابراین،نظر  
کهفردتأویلکننده  

هبهعملکردویدرتأویلنادرستآیاتو روایتها،کارآیی

کشفوشهود صحیح،باتوج
میزانبودن قرآن و سنّت ،در

افزونبر آن ،سخن ابن عربی دربارۀ
میدهد؛  
خویش را ازدست  
تشخیصصحتوسقماحادیث،باسخندیگرویکهکشفوشهودرامالکتشخیصحدیث
میانجامد .ویدرمواردی متعدد ،باتکیهبرمکاشفهها ،به
صحیحازجعلی دانسته است ،بهدور  
صحتحدیث حکمکرده است (ابنعربی،بیتا : /1 ،112 /1 911و .)933اگرتأییدصحتآن
دکهازنظرعقلی،محالاست.

میشو
مکاشفههانیزبهحدیث،وابستهباشد،دوریایجاد 
 .5-3اختالفهای اهل مکاشفه

میکشد،
نکتۀ دیگری که تکیه بر مکاشفهها و امور ذوقی را در معارف و اعتقادات ،بهچالش  
اختالفهای عارفان وصاحبانکشفوشهوداست؛مثالً ابوحامدغزّالی برخی دعاویحسینبن
ابنعربی برخی
چنانکه خود  
بیتا : /11)21؛  
بهشدت نقد کرده است (غزّالی ، 
منصور حالج را  
عالءالدولۀ
ابنعربی،:1971.)81ازطرفدیگر ، 
عقایدغزّالیراناشیاز خطای او دانستهاست( 
بهوحدتوجودتخطئه

رابهسبب اعتقاد 
ابنعربی  
سمنانی ،عارفنامدارقرنهشتم،باشدتتمام ، 
ایننظرهای مختلفکههمگی

بیتا : /811؛ مطهری،1981ش:.)193
کردهاست (خوانساری، 
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مبتنیبرادعایکشفحقایقاند،حاکیازآنهستندکهمکاشفههایعارفان،عاریازخطانیست؛

شمارنمیرود.

دستیافتنبهمعارفاصیلوحقیقیبه
بنابراین،تکیهگاهیمحکمبرای 
 .5-4میزان کارآیی روش ابنعربی در تشخیص صحت و سقم احادیث

تهای معارفی بیان کرد ،میزان
ابنعربی به روای 
میتوان در نقد رویکرد  
مطلب دیگری که  
فههاست؛ به بیان روشنتر باید این مسئله را
برگزیدهشده ازسوی وی ،یعنی مکاش 

کارآیی ابزار 

بررسیکنیم کهکشفوشهودچقدر توانستهاستاحادیثصحیحراازمجعول،وسرهرااز
میتوان پیبردکه آیا حدیثیخاص ،ازمعصوم (ع)
ناسرهمتمایزکند .عارفانمعتقدند بامکاشفه  
ابنعربی،بیتا:
صادرشدهاستیاخیر .ابنعربی نیز خودرادرجرگۀاینعارفانقرارداده است ( 
رانشانمیدهد؛مثالًوی

آیینداشتن اینروش 
کار 
/9.)111باوجود ایندعوی ،برخی شواهد ، 
درضمنتنهاسخنیکهدرفتوحاتمکیه،ازامامسجاد(ع)نقلکرده،گفتهاست:

إلى هذا العلم کان یشير على ابن الحسين بن علی بن أبیطالب زینالعابدین عليهم الصالة و
السالم بقوله فالأدري هل هما من قيله أو تمثل بهما
یا رب جوهر علم لو أبوح به

لقيل لی أنت ممن یعبد الوثنا

و الستحل رجال مسلمون دمی

بیتا:/1)111
یرون أقبح ما یأتونه حسنا (ابنعربی، 

اشارهداردکهنمیدانمازخوداوستیابه

بههمینعلم،علیبنالحسینزینالعابدین(ع)

یعنی :
کهاگرآنهاراآشکارکنم،حتماًبهمنگفته

آنهاتمثّلجستهاستکهچهبسیارمکنوناتعلمی

میشمرند و
میشود که «تو از بتپرستان هستی» و مردان مسلمان ریختن خون مرا حالل  

میکردند.
میدادند،راخوبتلقی 
زشتترینکاریکهانجام 

کهایندوبیتنهتنهاازامامسجاد(ع)نیست؛بلکهآنحضرتبهآنهاتمثّلنیز

پیشترگفتیم 
ابنابیالحدید،1111ق:/11.)111
نجستهاست.اینابیاتمتعلقبهحسینبنمنصور حالجاست( 
صادرشدنیا
مطرحمیشودکهاگرابنعربیباتکیهبرمکاشفههاقادربهتشخیص 

حال،اینسؤال
قداشتن
نشدنروایتازمعصوم(ع)بوده،چگونهدربارۀتمثّلامامسجاد(ع)بهایندوبیتیاتعل 
آنابیاتبهآنحضرت،دچارتردیدشدهوگفتهاست :«فالأدري هل هما من قيله أو تمثّل بهما»؛
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ابنعربی بهترین
اوستیابهآنهاتمثّلجستهاست.اگر آنچه 

میدانمکهایندوبیتاز 
یعنی:ن 
کارآیی بود،نمیبایستدر
میداند ،واقعاًدارای 
شاخصبرایتعییندرستییانادرستیحدیث  
میتوانست دریابد که امام (ع)
این عبارتها ،از تردید خویش سخن بگوید؛ افزونبر آن ،وی  
نهتنهااینابیاترانسروده؛بلکهبهآنهاتمثّلهمنجستهاست.ابیاتیادشدهبهفردیمتعلقاست

میزیسته است .نمونههای مشابه این مورد ،در بسیاری از
بعداز آن حضرت  
که بیشاز دو قرن 
تهاییاستناد کردهاستکهمخالف
اوقابلمالحظهاست؛چنانکه وی بهروای 

ابوابکتابهای 
جعلیاند
تهای دیگر و نیز مستقالت عقلی و بهتصریح دانشمندان علم حدیث ، 
قرآن و روای 
میدهد کهتوسلبه
ابنعربی،بیتا :/1،111،119/1،911 :1971 29و  .1)119اینمسئله نشان 
( 
کشف و شهود ،بدون توجه به میزان شرعی (آیات و روایتها) ،در تشخیص سره از ناسره،
تها هماهنگ باشد،
هنگامیکه با قرآن و روای 

کارآیی مطلوبی ندارد .کشف و شهود درونی 

دستیافتنبهحقایق،مفیدباشد.
میتوانددر 

 .6نتیجهگیری
براساسآنچهگفتیم:

عامهایکهابنعربیازاستادانمختلفعلمحدیثدریافتکردهو
الف)باتوجهبهاجازههای 
تها میتواننتیجه گرفت که او با
گیریاصطالحاتتخصصیعلمالحدیثیدربارۀ روای 

به 
کار
نیز  
حدیثوسنّت،آشناییکافیداشتهاست.
چنانکهدر طرح
ابنعربی بهاحادیثباتوجهبهموضوع آنها ،متفاوتاست؛  
رویکرد 
ب) 
تها رابررسیکردهاست؛امادربیانموضوعهای اعتقادی،
موضوعهای فقهی،منابع واسنادروای 

بیشتر بهکشفو شهودنظرداشتهو روایتها رابهعنوانشواهدیبرایمکاشفههای عرفانینقل
تهایاعتقادیراذکرنکرده
هیچگاهاسنادروای 
بهاستثنایدوسهمورد، 
کردهاست؛ازهمینروی، 

بیتا؛مظفر نجفی،
تهانگاهکیندبه عجلونی،1118ق:/1191؛فتنی، 
دالیلجعلیبودناینروای 

.1برایآگاهیازشواهدو 
1111ق:/1119؛امینی،1112ق:/8.193
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ثاعتقادی،باعلمبهموضوعبودنشان،تنهاازآنجهتکه

است؛افزونبراین،ویبهبرخیاحادی

،دههاباراستشهادکردهاست.
مؤیدیبرایمکاشفههایعرفانیاند 
مهمترین
ج) کشف و شهود عرفانی ،موافقت با اصول و هماهنگی با آیات و روایتها  
ابنعربیاست.
مالکهایارزیابیاحادیثدرفتوحاتمکیۀ 
ابنعربی به احادیثمربوطبهاعتقادات ،از جنبههایی مختلف ،قابلتأملاست؛
رویکرد  
د) 
تها،هیچتفاوتیمیان
هبهآموزههایاسالمی،درلزومتمسکبهآیاتوروای 

ازجملهاینکهباتوج

تهای فقهی و
ابنعربی به روای 
دوگانۀ  
موضوعهای دینی وجود ندارد و بر این اساس ،نگاه  

غیرمعصومان،امکاندخالتشیاطینونیز
اعتقادی ،توجیهپذیرنیست؛ همچنیندرکشفوشهود 
صاحبانغیرمعصومکشف

اختالفهای

رویدادنخطاوجودداردویکیازمهمترینشواهدآن،

و شهود است؛ بنابراین نمیتوان مکاشفههای عرفانی را مبنایی مطمئن برای شناخت و بیان
عالوهبراین،برخیشواهدموجودبرناکارآمدیکشفوشهوددر
موضوعهایاعتقادیقرارداد؛ 

میکنند.
تشخیصصحتوسقماحادیثداللت 
منابع
قرآن کریم. آشتیانی ،سید جاللالدین (1971ش) .مقدمۀ مشارقالدرارى (شرح تائیۀ ابنفارض) .قم :مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتاسالمى.
-----------------(1973ش).مقدمۀ شرح فصوصالحکم قیصری.تهران:علمیوفرهنگی.آلوسی،سیدمحمود(1111ق).روحالمعانى فى تفسیر القرآن العظیم.بیروت:دارالکتبالعلمیه.آیتاهللمرعشىنجفی.
الحدید،عبدالحمیدبنهبهاهلل(1111ق).شرح نهجالبالغه.قم:کتابخانۀ 

ابن 
ابی
 دارالفکر.
ابوالحسنعلیبنمحمد(1113ق).اسدالغابه فی معرفهالصحابه.بیروت: 
ابناثیر، 
 ابنحجرعسقالنی،احمدبنعلی(1111ق).االصابه فی تمییزالصحابه.بیروت:دارالکتبالعلمیه.
 دارالمعرفه.
بیتا).فتحالباری فی شرح صحیح بخاری.بیروت: 
----------------------( بیتا).المسند.بیروت:دارصادر.
ابنحنبل،احمد( 
 بینا.
بیجا: 
بیتا).المعیار و الموازنه. 
محمدبنعبداهلل( 

ابوجعفر
-اسکافی، 
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ییالدینمحمدبنعلی(.)1971فصوصالحکم.الزهرا.
ابنعربی،مح 
 بیتا).الفتوحاتالمکیه.بیروت:دارصادر.
-------------------------( دارالفکر.
ابنعساکر،علیبنحسن(1111ق).تاریخ مدینه دمشق.بیروت: 
 اندلسی،عبدالحقبنغالب(1111ق).المحررالوجیز.بیروت:دارالکتبالعلمیه.

ابنعطیۀ
 بیتا).سنن ابنماجه.بیروت:دارالفکر.
ابنماجه،محمدبنیزید( 
 بیتا) .شرح مائه کلمه .قم :جامعۀمدرسینحوزۀ
بحرانی،کمالالدینمیثمبنعلیبنمیثم ( 

ابنمیثم
 علمیه.
قم :مرکزالغدیر
 امینی ،عبدالحسین (1112ق) .الغدیر فى الکتاب و السنه و االدب .چاپ اول . االسالمیه.


للدراسات
یتا).صحیحالبخاری.بیروت:دارالفکر.
بخاری،محمدبناسماعیل(ب بیتا).السننالکبری.بیروت:دارالفکر.
بیهقی،احمدبنحسین( ترمذی،محمدبنعیسى(1119ق).سننالترمذی.بیروت:دارالفکر.حلّی،جمالالدینحسنبنیوسف(1999ش).منتهیالمطالب.تبریز:حاجاحمد.ابنعربی».دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.جلدچهارم.چاپسوم.
خراسانی،شرفالدین(1981ش).« خطیببغدادی،ابواحمدبنعلی(1111ق).الکفایه فی علمالروایه.بیروت:دارالکتبالعربی.

بینا.
بیجا: 
بیتا).روضاتالجنات فی احوال العلما و السادات. 
محمدباقر( 

خوانساری،دارقطنی،علیبنعمر(1117ق).سنن دارقطنی.بیروت:دارالکتبالعلمیه.سجستانی،سلیمانبناشعث(1111ق).سنن ابیداوود.بیروت:دارالفکر.بیتا).نهجالبالغه.قم:دارالهجره.
ابوالحسنمحمدبنحسین( 
سیدرضی، ذویالقربی.
جاللالدینعبدالرحمانبنابیبکر(1113ق).االتقان فی علومالقرآن.قم: 
سیوطی، شانهچی،کاظم(1981ش).درایهالحدیث.چاپچهارم.قم:دفترانتشاراتاسالمی.
 صدوق،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه(1978ش).عیون اخبار الرضا (ع).تهران:نشرجهان. طباطبایی ،سید محمدحسین (1117ق) .المیزان فى تفسیرالقرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعۀمدرسینحوزۀعلمیۀقم.
دارالمعرفه.
طبرى،ابوجعفرمحمدبنجریر(1111ق).جامعالبیان فى تفسیرالقرآن.بیروت: 

دارالثقافه.
-طوسی،محمدبنحسن(1111ق).االمالی.قم: 

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات

فتوحاتمکیۀابنعربیو

/111جایگاهاحادیثنبویدر
عجلونی،اسماعیلبنمحمد(1118ق).کشفالخفاء.بیروت:دارالکتبالعلمیه.بیتا).احیاء علوم الدین.بیروت:دارالکتابالعربى.
ابوحامدمحمد( 
غزّالی، بینا.
بیجا: 
بیتا).تذکرهالموضوعات. 
فتنی،محمدطاهربنعلی( مؤسسهالرساله.

فخررازی،محمدبنعمر(1111ق).المحصول فی علم اصول الفقه.بیروت:ناصرخسرو.
قرطبى،محمدبناحمد(1921ش).الجامع الحکامالقرآن.تهران: محمدرضا(1978ش).مجموعه آثار حکیم صهبا.چاپاول.اصفهان:کانونپژوهش.

قمشهای،
 کلینی،محمدبنیعقوب(1921ش).الکافی.تهران:دارالکتباالسالمیه.مجلسی،محمدباقر(1111ق).بحاراالنوار.بیروت:مؤسسهالوفاء.

دارالفکر.
مسلمبنحجّاج(1119ق).صحیح مسلم.بیروت: مطهری،مرتضی(1981ش).کلیات علوم اسالمی.تهران:صدرا.سسهآلالبیت.

نجفی،محمدحسن(1111ق).دالئلالصدق لنهجالحق.قم:مؤ

مظفرمقریزى،تقىالدیناحمدبنعلى(1111ق).امتاعاالسماع.بیروت:دارالکتبالعلمیه.حامدحسین (1922ش) .عبقاتاالنوار فى امامه االئمه االطهار .اصفهان :کتابخانۀ عمومى امام
میر 
 امیرالمؤمنینعلى(ع).


