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 چکیده

ـ ، احادعهیش ییدر منابع روا یده، ولدر مورد تصوف، مطلبی را بیان نکر صراحت کریم به  قرآن ـ ی  ياریث بس

روایـات مـدح،    در مدح آنان وجود دارد؛ یات اندکیروا، یعیدو کتاب ش ه ویمنابع صوفذم تصوف و  دربارۀ

ات داشـته  یگر روایز و ناهمگون با دیآم مبالغه يریات مدح تعابیند. رواتواتر يات ذم، دارایاخبار آحاد و روا

شناسی صـوفیه   معرفت ینمبا ذم سران و ذم ،ن و مراسمییآذم  ،ذم اصل تصوفمشتمل بر  ،روایات ذمو 

حاضر بـا  پژوهش بلکه متعارض است.  ،متفاوت ، کامالًیت ناب اسالمیان، با عرفان و معنوین جریا است.

ـ از روا ییهـا  و نمونه مدح روایاتسند و داللت  یاعتبارسنج نقل متن و تحلیلی، به روش توصیفی  ذم اتی

ـ ات مدح کـه  یاست که روا  ، مدلل ساختهشن پژوهیا يها افتهی؛ است  پرداخته تصوف ـ نـد  ا ا مرسـل ی ا ی

ـ  یسند، منبع و داللت، دچار ضـعف و کاسـت   حیث از ل در آغاز،یمشتمل بر ق کـه   یحـال در ؛اسـت  ياریبس

ـ نخانواده،  و مضمونی روایات هم يتعاضد سندا موثق بوده و از یح یسند صح يات ذم، مسند و دارایروا ز ی

ـ ف دانستن روایضعن اساس، یبر ا .استتمام  یروشن ت وحصرا يو از نظر داللت، دارابرخوردار  ات ذم ی

ـ  ياز سـو ، هـا  آن يهر دوا طرح یبر جمع  یح مبنیقواعد تعادل و تراج يشنهاد اجرایپو  از سـران   یبرخ

زمان حاضـر،  ه یصوفا یعه یه شیات ذم از صوفیانصراف روا يکه ادعا ؛ چنانناموجه استه، مردود و یصوف

  ناسازگار است.ها  آن عه بایه شیو اشتراك صوف یمسانو هذم ات یبا اطالق روا
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 لهیان مسئب .1

 ۀجبهـ  ۀمثاب به حقیقت درکه است  تصوف اس�م، جهان ۀیافت تکون هاي جریان از یکی

ـ و ،است ده دار عرفان و معنویت اس�می بو داعیه فرهنگی، فکري   متعـدد  روایـات  یل

شـیعه،   متـأخر  و متقـدم  کتب که در صوفیه ذم مضامین با نیمعصوم ۀائم از ادرهص

 یره و روش سـلوک یعرفـان نـاب برخاسـته از سـ     ، باانیجرن یانشانگر آن است که 

ـ بلکه گو ،متفاوت کام�ً شیعی امامان ـ   یا نـوع ی چـون   ؛وجـود دارد هـا   آن نیتقابـل ب

  افراد معاصر زمان صدور است. یانطباق با برخ  ر کم و قابلایات مدح بسیروا

، بـا  تصـوف  ذم روایـات  بـا  مواجهـه  در صوفیه يها از گروه یگر، برخید ياز سو

 روایـات  بـردن  سؤال و زیر اردبیلی مقدس به الشیعه حدیقإل انتساب کتاب در خدشه

 کهن منابع رد روایاتی چنیننداشتن  وجود يادعا و تابآن کۀ صوفی بابموجود در 

 اند. پرداختهها  آن ، به نقدسنت  اهل ۀصوفی ذم در روایات صرف اط�ق و شیعه ۀاولی و

 تعارض بحثدن مطرح کر تصوف، ذم روایات قبال در صوفیه دیگر ملأت قابل ۀمواجه

 اب ،سند ضعف بر ع�وه ذم روایات است ده ش ادع؛ که ااست ذم و مدح روایات مابین

 بـدین « ؛است ضروريز یمدح ن اخبار نوع به آن است و توجه معارضمدح  روایات

 کـه  دارد وجـود  تصـوف  مدح در معتبري روایات احادیث، از نوع این برابر در که معنا

 و تعـادل  ۀادل به توجه با و داشت نظر در بایستی را تصوف مدح و ذم روایات بین جمع

 گونه دو هر ناچار به ،نمود عجم را و ذم مدح روایات مابین نتوان که صورتی در تراجیح

  )66، صش1377تابنده، (نمود. عمل یک هیچ به توان نمی و شوند می ساقط روایات

 ،حیو طرح لـزوم کاربسـت قواعـد تعـادل و تـراج      یدافکنیبر ترد یمبن مواجهه این

ا یـ جمـع   قاعـدۀ  ییو رواات ین روایا اعتبارسنجی در خصوص پرسشگري و ازکاويب

 پرسش سه ،پژوهش این در ن اساس،یا بر .دیانم  یم الزامی راات یان رویطرح در مورد ا

 از ذم و مـدح  روایـات  ک ازیـ هر .1: ردیگ یل قرار میو تحل یمورد بررس کلیدي و مهم

 و منبـع  حیـث  از تصـوف و ذم  مـدح  روایـات  اعتبار .2 ؟ندسته میزان چه، عددي نظر

بـر   تصـوف  ذممـدح و   اتیجمع و طرح روا ۀقاعد ياجرا. آیا 3؟ است گونهچ سندي

  است؟ ریپذ امکان ،ثیاساس قواعد علوم حد

 روایـات  مورد در کاوش به تحلیلی یفیتوص روش به که است آن بر حاضر پژوهش
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 از معصـومین  پراکنـده  طـور  بـه  شیعی متأخر و متقدم مصادر که در صوفیه ذم و مدح

    .پردازدبها  آن یو د�ل يسند یز اعتبارسنجیناست و نقل شده 

 اهـل  ک�م در صوفیه و تصوف نقد «چون هایی نگاشته ،پژوهش این پیشینه بررسی با

، سرشـت  حـق (»جاهلیت و تصوف« ش)،1391، صابري»(شیعه متقدم عالمان و بیت 

 ۀگسـتر  در تصـوف  رفـان، ع« ،)ش1391، دوانـی (»صوفیه و مجلسی ع�مه« ؛ش)1391

 عصـر  در تصـوف  بـر  ردیـه  هاي رساله گفتمانی تحلیل«، ش)1386، نژاد امینی»(روایات

، اي مراغـه  زاده حسـن (»الشـیعه   إلحدیقـ  بررسی« ،ش)1396و همکاران،  عبدي»(صفوي

 نقـد  بررسی ؛ش)1388، جعفري(»صوفیه نقد بر ناظر نبوي روایات بررسی« ؛ش)1375

   .است ده ش  یافت ش)1389همو، (ائمه زبان در صوفیه

  تصوف یو اصطالح یواژگان شناخت .2

و  فعل �زم »ف و ص«ۀ شیمصدر باب تفعل از ر» تصوف«پژوهان،  لغتبر اساس نظر 

از آنجا که یکی از کارکردهـاي  ) 304، ص6ج، 1360مصطفوي، (.است» پشم«معناي  به

 ،ق1405جمهـور،   ابـی  ابن(باب تفعل، صیرورت و بیان دارا شدن چیزي یا صفتی است

، 2جتـا،   نی، بـی اصـفها (پشـمینه اسـت   ۀصوفی که منسـوب بـه جامـ    ۀاز کلم ،)67ص

 ) و ویژگــی59، ص3ج، م1995تیمیــه،  ابــن(.اســت ده تصــوف ســاخته شــ ،)435ص

  .است ته رف به کار   به آن فرقه و آیین، در بیان گرویدن یپوش نهیپشم

چه تعاریف مختلفی را براي تصوف ارائه گر متصوفه از نظر اصط�حی، اندیشمندانِ

تصوف نور « دهد نشان میکه د نکن یه مئارارا  از لحاظ محتوایی، معناي یکسانی ،اند داده

 ۀافکند و تمامی قواي انسـانی را در اشـع   رحمت الهی است که به قلب سالک پرتو می

اي ناگهانی است که عقـل در   سازد. این معرفت تجربه نورانی خود، محو و مستهلک می

 ».اسـت  ده شاي ندارد و شهود حق است در قلبی که به نور خدا روشن  مداخله آن هیچ

طور کـه مشـخص اسـت     ، مقاله تصوف) پس همانش1398اعوانی و همکاران، : کن(

صوفیان براي دفاع از آداب خود اهل احتجاج و استد�ل نبودند، بلکه آدابشان مبتنی بـر  

   )3585، ص1ج ،ش1362 ،یصادق(.است ده درونی بو ۀذوق و اشراق و شهود یا تجرب

وحی،  ۀعقیدتی تصوف بر پای ح نمود، مبناي فکريیتصرز بدان یف نیگونه که تعر همان

کشـف، ذوق و مکاشـفه اسـتوار اسـت و شـهودگرایی و       ، بلکـه بـر  یستعقل ن و نقل
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ـ باطنی، اسـاس و مع  ۀاز مکاشفه، رؤیت قلبی و تجرب يگرایی و پیرو باطن ار شـناخت  ی

   )421، ص1ج ،1385همایی، (ان تصوف است.یجر

  فریقین در تصوفگاه یجا و زمان خوانش .3

 دوم قـرن  در سـنت   اهـل  ۀمتصوف گیري نشانگر آن است که شکل یخیتار يها گزارش

 یازده از قرنی  پنج ۀفاصل با شیعه در متصوفه اما، دهش ایجاد کوفی هاشم ابو توسط هجري

، 1378 الهـامی، (.اسـت  ه دشـ  پدیـدار  آملـی  حیدر سید توسط هشتم قرن در حاضر امام

 صادره روایات از یدر برخ شیعه، به نسبت سنت  اهل رد تصوف زمانی تسبق )109ص

 م امـا  از کافی در کلینی شیخ نمونه، روایت رايب ؛است ده گزارش ش زین بیت  از اهل

بـا   دنـد، کر مـی  نهـی  را روزي کسب براي کوشش که به صوفیانی خطاب در صادق

 ...: «اسـت  ده فرمـو  ،يآنان نسبت به و يرویو پ ابوبکر ییبه اعتقاد فضل و پارسا استناد

 کنم می وصیت خود) مال(پنجم یک به گفت: .کن وصیت گفتند: او به ابوبکر مرگ هنگام

 به شده. پس راضی خمس)(پنجم یک به خداوند راستی به زیرا باشد؛ زیاد نیز پنجم یک و

 مرگ هنگام را مالش سوم یک اختیار عزوجل خداي اینکه با کرد وصیت پنجم یک همان

 وصـیت  بـدان  است، بهتر برایش ومس  یک به وصیت دانست می اگر و بود  ادهد دستش به

 ». داریـد...  اعتـراف  اش پارسـایی  و فضـل  بـه  شـما  کـه  کسی او از بعد سپس بود.  ه کرد

 آیـد  ن برمییچن ابوبکر ۀسیر به صادق امام استناد از )516، ص9ج ،ق1407 کلینی،(

 بیـت   اهـل  مخالفان مذهب جزء و دهنبو حضرتش شیعیان از امام خطاب مورد گروه

 استناد ابوبکر ۀسیر به احسن، جدال و مماشات روي از حضرت دلیل همین به و اند بوده

 محسوب دوره آن صوفیان تمام ۀمشخص از نبودن شیعه یعنی خصوصیت این فرماید. می

  )149ص ،1391 صابري،(.است ده ش می

  روایات مدح و ذم تصوف یبررس .4

 نـد، ا تعارضدر گر یکدیبا  ،ينگاه بدودر  ات مدح و ذم تصوف،ینکه روات به آیبا عنا

روایـات   دو دسـته از  مورد استفاده در ارزیابی و اعتبارسنجی میـان  راهکارهاي یکی از

میـان دو دسـته از    در مقام تعارض است. »تراجیح تعادل و« ۀاستفاده از قاعد ،متعارض

نـد یـا بـا    ا ات بـا یکـدیگر مسـاوي   مرجحـ از منظر یا  :تصور استحالت م، دو روایات

در حالت  وداشته  تعادل آن دو حدیث با هم ،ندارند. در حالت تساوي يیکدیگر برابر



...روایات مدح و ذم جریان تصوفو نقد تحلیلی سند، منبع و داللت  بررسی   245  

لـت  حا و از» تعـادل « کـه از حالـت نخسـت بـه      تـرجیح دارد یکی بر دیگري  ،تفاوت

ـ » تـراجیح « بـه ت بر دیگـري  بودن یک روای نابرابري و راجح  مطهـري، (.شـود  یمـ  دای

عنـوان دو دسـته از    بـه  �زم است روایات مـدح و ذم رو  ) ازاین164ص ،1ج ش،1377

ـ قرار گ یارزیابی و اعتبارسنج مورد ن باب،یاساس قواعد ا ، برروایات متعارض رد تـا  ی

ش رو یرا پـ  يگریبر دک دسته یح یترجا لزوم ی متعارض  روایات بین امکان جمع وانبت

   نهاد.

 ذم و مدح روایات عددي زانیم یبررس .1ـ4 

صـورت   ، بهیعیاز روایات ش یاندک«ت آن است که یه، واقعیاز سران صوف یبرخ ۀگفت به

در رد  یروایات فراوان در مقابل، یول ،دنک یید میأگري را تمدحی است و جریان صوفی

، ش1377تابنـده،  (.»اسـت  ده تخطئـه کـر   صـوفیه را  تصوف از معصومین نقل شده کـه 

 صوفیه از مصادر حدیثی شیعی، روایاتی که در کتب د توجه داشت که میزانیبا )67ص

، 2ج ،ق1381 اربلـی، (است عدد مدح تصوف نقل شده، هفت روایات عنوان خاستگاه به

 ذم در فـراوان  روایـات  و آیات به استناد بر ع�وه ،عاملی حر شیخکه تنها  یحال) در 10ص

 علـی  الـرد  فـی  إلشـری ع ا�ثنـی کتـاب   در را هیذم صوف یدؤم حدیث هزار حدود صوفیان،

  )6، صق1400عاملی،  حر(.است ده کر آوري جمع الصوفیه

خبار مدح و متواتر بودن اخبار بر خبر واحد بودن ا ،فوق رسد که گزارش ینظر م  به

که مفیـد علـم بـه مضـمون آن      شود به خبري اط�ق می تواتررا میز؛ گذارد یصحه م ذم

افـراد زیـادي نقـل شـده کـه       وسـیلۀ  بهبر خ این نوع از که در هر طبقه،چرا وجود دارد

ش، 1389هاشـمی شـاهرودي،   (فاق آنان بر دروغ ممکـن نیسـت  و ات هنگیاهم معمو�ً

ـ ن آحاد بودن خبر و )62، صش1397چی،  شانهمدیر؛ 648، ص2ج  ز بـدان اسـت کـه   ی

آنان علم به مضـمون   از گفتۀ ،آن را نقل نموده که به خودي خود ،فقط یک یا چند نفر

 ن باشـد. قابل اسـتناد اسـت کـه محفـوف بـه قـرای      شود و تنها زمانی  ل نمیحاص ،خبر

ض اسـت و  یز گاه مستفیکه خبر واحد نبا توجه به آن )63، صش1397چی،  شانهمدیر(

از سه نفر بیشتر باشد  که تعداد روات خبر واحد یرسد، در صورت یگاه بدان حد هم نم

، ق1426سبحانی تبریـزي،  (شود میاط�ق  ضیمستف خبربدان  ولی به حد تواتر نرسد،

سان اخبار مـدح، اخبـار آحـاد و     نیبد برخوردار است. يشتریکه از وجاهت ب )38ص
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  ند.برخوردار یو مضمون یمتنتواتر  یژگیاخبار ذم، از و

 ا متـواتر بـودن  یـ و آحـاد   عـددي  نظر ازات مدح و ذم تصوف، یروان اساس، یبر ا

شـده و بـر    ین تلقـ یتعارضـ م ث،یـ ن حیاز ا ایات،رو از قسم دو نی؛ تا ادنکن نمی برابري

 و مـدح  روایات برابري عدمالبته  .شود ياورد دو آن مابین ح،یاساسِ قواعد تعادل و تراج

سـند  تعـدد   و مصادر نظر از بلکه شود نمی خ�صه روایات دسته دو این تعداد در صرفاً ذم،

 .است مشهود تعادل عدم این نیز

 روایات مدح تصوفادر و مص ، سندمتن یبررس .2ـ4

 کتـب  در آن مورد پنج که فقط دارد وجود تصوف مدح در روایت هفت ،که گفته شد چنان

  :شود پرداخته می هریک یابیو ارز نقل به کهاست  هدش یافت روایی شیعی

 لِاَه مع لسیجفَلْ اهللا  مع لسیج اَنْ سرَّه منْ: «خدا  رسول به منسوب حدیث .1ـ2ـ4

تابنده، (.کند همنشینی تصوف  اهل با ،کند می او را خوشحال خدا با همنشینی که کسی ؛»التَّصوف 

 )67، صش1377

 فَانَّ ؛ِخرَقالْ و التّصوف عنوا علی اهلتَطْ �: «خدا  رسول منسوب به ثی. حد2ـ2ـ4

 که نزنید طعن هقخر صاحبان و تصوف  اهل بر ؛»نبیاءاأل لباس لباسهم و نبیاءاأل اخ�قُ اخ�قَهم

  )67، صهمان(است. پیامبران لباس لباسشان و پیامبران اخ�ق اخ�قشان

در کتـب صـوفیه   تنها  ،یکر سند رجالبدون ذ گفته شیث پیل: دو حدیو تحل یبررس

 بشـارة  شـریف  هـا، کتـاب   آن ابتـدایی  شـود خاسـتگاه   یکه ادعا مـ  شد  یافتگنابادي، 

 .ششم اسـت  قرن ۀعلماي شیع از طبري عمادالدین مرحوم اثر المرتضی إللشیع المصطفی

ن استناد یتوان ا یبلکه م است ده تنها مستدل و مستند نش دعا، نهن ایاما ا )67ص ،همان(

 حـدیثی  چنـین  کتاب، این درنگارندگان  يجوو جست و فحص با رایز ؛ستناد خطا را

  .دشن یافت

 گنابادي سلطان م� اثر منینؤالم  بشارةبه نام  يگرید کتاب در روایت است این یگفتن

) کـه   349ص ،ش1387 گنابـادي، بیـدختی  (.اسـت  ده آمز ین صوفیه بزرگ اقطاب از یکی

ـ  ؛اسـت  ده شـ  استناد داده المصطفی  ة  بشاربه کتاب  ،اشتباه بهد یشا تـاب  تأمـل در ک  یول

 یبوجـود مطـال  ه اسـت و  یصـوف  يهـا  آموزه ين کتاب حاویا دهد که ینشان م مذکور

و  نـد ا گانۀ شیعه در ردیف مشـایخ صـوفیه   امامان دوازدهچون اعتقاد داشتن به اینکه هم
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 و نام دارد» شیخ«یا » قطب«ها  آن تعبیر کامل که به از یک ولی ،یچ عصر و زمانیکه هنیا

ش یاز گـرا  یحـاک  )307ـ179، صهمان(ستین یخالگیرد،  واسطه با خدا ارتباط می بی

ـ اچون  ؛دارد یعیاز اعتقادات شه و فاصله یبه صوف يو گونـه مطالـب، بـا معتقـدات      نی

ن نقل یچن یگونه مطالب، برخ نیهم وجود لیدل به رسد می نظر  ناسازگار است. به هعیش

ـ یامـور د را در  منینؤالمـ   بشـارة  کتـاب  صاحب« شیرازي، میرزاي مرحوماند که   کرده  ین

 امـا بـه   )92ص ،ش1392 ،بیرانونـد (».شود اجتناب وي د ازیکه با رقابل اعتماد دانستهیغ

 يچـون مسـتند   ؛باشـد  رسد انتساب این مطلب به میرزاي شیرازي مورد تردید  نظر می 

گفتـه   شیت پیفت که نقل دو رواتوان گ یسان حداکثر م  نیبد .است ده آن ذکر نش يبرا

 - یـی ه است نـه کتـب معتبـر روا   یگر از صوفید ینقل از کتاب به يگناباد ۀیصوف يسواز 

مـذهب   صوفی سنی سلمی ابوعبدالرحمن کتاب در، نینخست حدیثاست  ی. گفتنیعیش

 واضـع  عنـوان  تـراجم، بـه   کتب که در )130، ص3ج، ش1369سلمی، (استموجود  زین

 معاصـر  قطان بن محمد از نقل به بغدادي خطیب ؛است ته افیشهرت  صوفیه، نفع به حدیث

 »ا�َحادیـث  إللصـوفی  یضَـع  کان و ثقَه غَیرَ لَمیس اَبوعبدالرحمنِ کانَ: «است ده آور سلمی

 يبـرا  را احادیثی غیرثقه است و همواره سلمی)؛ 248، ص2ج ،ق1417 بغدادي، خطیب(

 ،نقـل نمـوده   طبقات صوفیهکه سلمی در  که روایاتیمضاف بر این نمود؛ می جعل صوفیه

ـ  روایـت  ایـن  ها، فزون بر آنا. ستمسلسل و معنعن نی نوعاً  المصـنوعه   لئـالی  ابدر کت

از پژوهشگران  یبرخ ۀگفت به ی) ول58ص ،ش1385الهامی، (.است ده ش ز نقلیسیوطی ن

 روایـات  سـنت، از   اهـل  شـناس  حـدیث  علمـاي  تحقیـق  و فحص اساس بر اتین روایا

 امبریـ دوم منسوب بـه پ  روایت انحصاري ). نقل85ص ،همان(.است جعلی و ساختگی

 نـزد  در حـدیث  واحـد بـودن ایـن    بر دیگر شاهدي ،سیاحهال  ریاضۀ کتاب صوفی ز درین

  )307ص ،1ج ،ش1361 شیروانی،(است. شیعی حدیث علماي

ـ ا يبـرا  یمـوثق  یتنهـا منبعـ   نه، ن پژوهشینظر نگارندگان ا  بهن اساس، یبر ا ن دو ی

ـ از ص یود ندارد بلکه با شهرت برخوج یعیت در مصادر شیروا گفتـه   شیاحبان منابع پ

 يمعتبـر  یـی مصدر رواث ین حدیا، سنت  ان اهلیدر م سود متصوفه ث بهیبه جعل حد

  .نداردسنت   ان اهلیدر منیز 

ـ ا يمحتـوا از نظر د�لت، مضمون و  افزون بر مشک�ت سند و عدم اعتبار منابع، ن ی



 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو    248

 امبریـ ث نخسـت منسـوب بـه پ   یحـد را در یند؛ زا مواجه يبا چالش جد ،نیز اتیروا

اخـ�ق   که ت دومیروادر و  شده با خداوند خوانده ینیهمنش ،با اهل تصوف ینیهمنش

مبالغـه و   یبا نوع، دهکرها منع  نقد کردن آنطعنه زدن و از و  ا دانستهیآنان را اخ�ق انب

. البتـه  حضرت همـراه اسـت    گر آنید ۀات صادریبا روا یو ب�غ یعدم تناسب مضمون

 سلمان و مؤمن، از پشـتوانۀ ورد هر مدر م یصورت کل ز از آن بهیطعنه نزدن و لزوم پره

آن در مورد  ۀیتوص یول ،برخوردار است ییو روا) 1: (همزه»لٌ لکُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍیو« یقرآن

ان بـه  یصـوف اخـ�ق   یمعرف يعنوان مقدمه برا هت به اندراج آن بیبا عنا خاص، یگروه

  رسد. نظر می  غیرمنطقی به امبران،یپ

   :است ده ش نقل صورت دو به که لیع امام از منقول یروایت .3ـ2ـ4

: اسـت  ده شـ  نقل صورت دینب اللئالی  عوالی کتاب از روایت این نخست صورتالف. 

»و وِين رعلی[ هع[ لَ قَد وئن سعنَی ع؟  مفـوفَقـالَ  التَّص:  فـوشـتَقٌ  التَّصـنَ  مم 

وفالص و وثَ�ثَإل ه ؛اَحرُف ادبرٌ فالصص د وقٌص و فاءص و الواو، دروِ و ود و فاءو و الفاء 

مشـتق از   صـوف ده شـد؟ فرمـود: ت  یپرس ] یعل[ او تصوف از ياز معنا ؛»فَناء و فَرد و فقرٌ

 و دارد قـرار  صـفا  و صبر و صدق ۀپای سه بر صاد :استافته یب یترک حرف سه از صوف است که

ـ  سه بر فاء ست ووفا و ندنخوا دور و مودت ۀپای سه بر نیز اوو  .دارد قـرار فنـا   و فـرد و  فقـر  ۀپای

   )236، ص4ج ،ق1405 جمهور، ابی ابن(

 احسـائی  جمهـور  ابـی  ابن اثر اللئالی  والیعکتاب ت فوق، یل: منبع روایو تحل یبررس

. اسـت  ده شـ  در آن مشـاهده  فقط علی حضرت به منسوبگفته  شیپ روایت است که

ـ  اسـت  ده بـو  متصـوفه  گـرایش  داراي و هـم ن قرن شیعی علماي از يو پژوهشـگران،   یول

هـا و   یژگـ یمرسل و آحـاد را از و ، روایات عامه انگاري در نقل اخبار و استفاده از سهل

ـ  به )790، ص2ج ،ش1385آشوري، (اند. اعتماد به وي دانسته  علت اعراض و عدم  ۀگفت

 علم و فضل در نیز آن مؤلف و است مشهوري کتاب اگرچه اللئالی  والیع« ،مجلسی  ع�مه

 روایـات  و ننمـوده  جـدا  مغـز  را از پوست که است ضعفی نقطه شامل اما باشد، می معروف

، 1ج ،ق1404 مجلسـی، »(.اسـت  ده نمـو  وارد شـیعه  روایـات  مـابین  را متعصب مخالفین

 عـوالی  رۀدربـا ش) 1377( الشیعه  حدیقإل کتاب صاحب ردبیلی ا ن مقدس یهمچن )31ص

 و انـد  داده را روایـت  نقـل  در تساهل نسبت ،کتاب این صاحب به علما«فرماید:  می ئالیلال 
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 که نماید می مخلوط هم با را سقیم و صحیح روایات و دارد احادیث امر در کاري اهمال کهاین

 پنهـان  شـده  نقـل  اشـکا�ت  انـد،  داشـته  مراجعـه  کتـاب  ایـن  بـه  کـه  کسـانی  دیـد  از

 ،ات اسـت یـ گرا در نقـل روا  سهل يکه خود فرد زینوري ن  محدث )جا همان(».باشد نمی

 ،دانـد  مـی  مـتکلم  مجتهـد،  فاضـل،  فـردي  را اللئـالی   عـوالی  کتـاب  صاحب کهرغم آن به

 در را سـنت   اهل احادیثۀ انداز از بیش نقل بد، و خوب احادیث خلط چونهم یهای ضعف

 مشـایخ  ياعتمـاد  بـی  بـه  منجـر  که شده متذکر کتاب این ۀشد ردآوريگ احادیث  مجموعه

از  یبرخـ  یحتـ  )338، ص1ج ،ق1408نـوري،  (.اسـت  ده شـ  کتاب این به شیعه حدیثی

 کتـاب  این معتقد است زین ذهبیه ۀصوفی بزرگ اندیشمند ،خاوري اسداهللاه همچون یصوف

 نیـز  شـیعه  ۀاربعـ  معتبر کتب در کهاین بر مضاف ،یستن حدیث علماي اطمینان مورد چندان

ن بخـش  یز در انتساب این ی) برخ60، صش1385لهامی، ا(.است ده نش یافت روایت این

 این مجلدات بررسی و فحص با جزائري  اند؛ محدث د نمودهیترد جمهور ابی کتاب، به ابن

 که است معتقد و داند می جمهور ابی ابن به متعلق را  آن اول جلد دو تنها جلدي، چهار کتاب

 مذکور روایت وده ش گردآوري ريدیگ زمان در و ناشناس فردي توسط آن، بعدي مجلدات

   )306، صق1408نوري، (.استکتاب  چهارم جلد در نیز

 جمهـور  ابـی  ابـن د انتساب جلد سوم و چهـارم کتـاب بـه    یسان بر اساس ترد  نیبد

انگاري در نقـل اخبـار و اسـتفاده از روایـات      سهلبه  يو شهرت سو و کیاز  احسائی

سوم و بـا   ياز سو هیبه صوف يش ویگرا دوم و ياز سو مرسل و آحادات یرواعامه و 

ح یدر آن تصـر  یکه نـام امـام علـ   »هعن روِي و«ات یر در صدر روایت به وجود ضمیعنا

  . ندارد یت اعتبار مناسبین روایچهارم، ا ينشده، از سو

 از که ریاضد. صاحب ش یافت السیاحإل  ریاضکتاب  در روایت این دوم صورتب. 

 نـه ع روِي و: «اسـت  ده ورآخود  کتاب در، رود می شمار به يگنابادۀ صوفی بزرگ اقطاب

 واو و صاد و تاء اَحرُف، بعإلُاَر التّصوف :فَقالَ التَّصوف معنَی عن سئلَ قَد و[ علی[

 و فاء؛و و ود و ورد الواو: و صفاء؛ و صدقٌ و الصاد: صبرٌ تُقی؛ و توبإلٌ و ترك التّاء: فاء. و

تصـوف از او   ياز معنـا  )307ص ،1ج ،ش1361 شـیروانی، (».فنـاء  و فقـرٌ  و فـرد  الفـاء: 

 و دنیـا  تـرك  ،تاء فاء. و واو و صاد و تاء است: حرف چهار صوفده شد؟ فرمود: تی] پرس ی[عل

 دوستی و دعا و ورد به توجه ،واو و است دل صفاي و راستی و صبر ،صاد و است پرهیزکاري و توبه
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  است. انانیت از شدن فانی و اهللا الی فقر و خلق از بودن تنها ،فاء و وفاست؛ و

در کتـب   علـی  ینمـؤمن امیرال بـه  منتسب حدیثل: هر دو صورت یو تحل یبررس

و بدون ذکـر   »روِي« ریبا تعبد، شگونه که م�حظه  همان السیاحإل  ریاضو اللئالی   عوالی

ن ضعف انتساب چنان اسـت کـه   یا .است آن ودنب مرسل بر دال که دهنقل ش یسند رجال

 ابوعبـدالرحمن  ایرانـی  ذوق ۀزاد و مجعول روایت را این زین ذهبی ،صوفیه اندیشمند یحت

  ) 62، صش1385الهامی، (.است ته دانس سلمی

ـ افزون بر ضعف سند و عدم اعتبار منـابعِ روا  همچـون مقـدس    یبرخـ ات فـوق،  ی

ان ینگرفتن جر  شکل سبب را به یو امام عل برامیات به پین روای، انتساب ایلیاردب

انـد:   هدمردود شمر یامبر و امام علیپ ن نام در دورانیتصوف و عدم اشتهار آنان به ا

 نـام  ایـن  دوم قرن در بار اولین بود.  ه نشد گیري تصوف شکل نام ینمؤمنامیرال زمان در«

نظـر    بـه  )543، صش1377 ،مقـدس اردبیلـی  (»شد.  برده کار  به صادق امام زمان در

 یاشـکال  یو امام عل امبریو اشتهار به تصوف در زمان پ يریگ رسد عدم شکل یم

دهد  یش میات را افزاین رواید در مورد صدور ایترد کهدارد  ياریدات بسیؤاست که م

 در و مشـهور بودنـد   زهاد و عباد نام به افراد این اول، قرن در« ،محققان یبرخ ۀگفت چون به

   )103، ص1ج تا، شیرازي، بی(»شدند. گذاري نام متصوفه خاص اسم به قرن، این اخراو

 با الفاظ از حیث ب�غی ن سخنیکه اآنز افزون بر ین از نظر د�لت، مضمون و محتوا،

 ینمـؤمن امیرال ، بهروایتن دو صورت یادر  ،ندارد سازگاري همام آن امام بلیغ و ک�م

 يبه معنـا  يگریو در د یصوف ۀواژ يمعنا ت در پاسخ بهآن حضرکه شده   انتساب داده

، ناهمگون يگر علویات دیروا يبا محتوا ین مضمونیکه چن یحالاند در پرداخته تصوف

ن یـی ه انگاشـت بلکـه تب  یان صوفیتوان مدح جر یات را نمین روایگر اید ياز سو .است

گرفته نبود پـس  ان تصوف شکل ی، جریخیاست و چون برابر متون تار یواژگان يمعنا

ن یـ ن رو ایخـاص. بـد   يا ناظر به دسته ۀیخارج ۀیاست نه قضه یقیحق ۀیک قضین ییتب

    ق گردد.یتطبان تصوف یتواند بر مدح جر یات نمیروا

 قد و« :یعل بن قال حسن مینع یأب عن :حسن  امام منسوب بهروایت  .4ـ2ـ4

چـه بسـا    و؛ )565، ص1ج ،1381اربلـی،  (».األکنان تطهیر و البیان تنویر التصوف إن قیل

 ی شدن بیان و پاك شدن درون است.همان نوران ،گفته شده تصوف
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 کـان  و الحلیإل کتاب فی ابونعیم الحافظ قال: سجاد امام منسوب به روایت .5ـ2ـ4

 حفـظَ  التَّصـوف  إِنَّ قیـلَ « طالبٍ ابی بنِ علی بنِ الحسینِ بنُ علی... نقلوا منه الجماعإل

فَاءهمانا تصوف وفا را حفظ نمود.گفته شده  ؛)102، ص2ج ،ق1381 اربلی،(»الًو  

... ءا�ولیـا  حلیإلِ کتابِ فی ابونعیمٍ الحافظُ قالَ: باقر اماممنسوب به  روایت .6ـ2ـ4

ـ  التَّمیـزَ  و ضـرَةِ بِالًح التَّعـزَّز  التَّصوف إِنَّ قیلَ: «الباقرُ علی بنُ محمد اَبوجعفَرٍ  »رَةللًخَطْ

سـبب عزیـز    حضور در محضر الهی خاطر بههمانا تصوف گفته شده  ؛)131، ص2ج ،همان(

 .گردد و سبب تشخیص خطر می شدن

 أَبوعبداللَّـه   ...یفـ  میأَبـونُع  الْحـافظُ  و قَالَ: صادق امامت منسوب به یروا. 7ـ2ـ4

، 2ج ،همان(»بِالسببِ تفَاعار و بِالنَّسبِ تفَاعانْ التَّصوف إِنَّ قیلَ: «دقُصا محمد بنُ جعفَرُ

  .استمندي از خویشاوندان و رفعت مقام  همانا تصوف بهرهگفته شده  )؛183ص

 اربلی  عیسی بن  علی اثر إلالغم کشف کتاب ر ازیت اخیروا رن چهایا :لیو تحل یبررس

 وي دهـد  ینشان م ي، اما مراجعه به کتاب واست هفتم قرن ۀشیع يعلما از نقل شده که

 و چهارم قرن محدثان از اصفهانی، ابونعیم ا�ولیاء حلیإل کتاب از نقل به گفته را شیپ روایات

 نـام و  گـردآوري  نعـیم،  ابو هدف ها، پژوهش ی. از آنجا بر اساس برخاست ده آور پنجم

 بزرگـان  از کـه   بـوده  یتابعـان  تـابع  تابعان و ه،صحاب از جماعتی سخنان و روایات مجموع

  )689، ص1ج تا، بی خلیفه، حاجی(.ندهستآنان  پیشوایان و صوفیه

تنهـا   و یرا بدون ذکر سند رجـال فوق اربلی روایات  ،شود یگونه که م�حظه م همان

کـه   اسـت  ده ذکـر نکـر   آن يبـرا  رجالی سندچ یه و آورده ا�ولیاء  حلیإل کتاب ازنقل  به

ه و دیافت شـ  إلالغم  کشفدهد و چون تنها در کتاب   سل بودن روایات فوق را نشانمر

گردند  عصر آن وجود ندارد، از اخبار آحاد مرسل قلمداد می یا همدر دیگر منابع گذشته 

 . استضعف سندي دچار مضمون،  نداشتن مؤید روایی هم سبب و به

ن یـ ل در آغاز ایر قیتعب تا امام و تیعدم ذکر سند نقل روا به توجهرسد با  ینظر م به

بـا   یمامقـان  رو ز دچار خدشه است؛ ازایـن ین به ائمهها  آن ات چهارگانه، نسبتیروا

ته دانسـ هـا   آن بـودن  همرسـل  گـواه  در ابتداي روایات مذکور، آن را »قیلَ« لفظ استناد به

د کـه  شو به خبري اط�ق می را روایت مرسلهی) ز254، ص1ج ،ش1385 مامقانی،(است 

، 1ج، ق1354 صـدر، (د.کن راوي، آن را از معصوم نشنیده و بدون واسطه از وي نقل می
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ن خبر را اثبـات  یت تا امام، ارسال این روایعدم ذکر سند ا نگارندگان، زعم به )189ص

امـام باشـد؛    يانگر سـخن و رأ یبتواند  ینمدر آغاز آن،  »قیل« لفظع�وه ذکر  هکند، ب یم

در آن زمـان شـهرت   امام آن را بـدان رو کـه   است که  ینقل قولاز  یحداکثر حاکبلکه 

   .اند ، نقل نمودهاست ته داش

 يز دو رأیـ م نیدر مـذهب ابـونع   ات، آن است کهین روایگر در ایمحل تأمل د نکتۀ

 طهرانـی، آقـابزرگ  (انـد  دانسـته  شیعه مذهب دارايرا  ابونعیم علما از برخی وجود دارد؛

، ق1390 خـویی، (.انـد  شده وي بودن مذهب سنی به قائل اي عده و )81، ص7ج ،ق1408

  ا�مامـإل و الـرد علـی   نگارش کتاب ، شن پژوهیبه نظر نگارندگان ا یول )136، ص2ج

را بـودن وي    شـیعه احتمـال   عه را رد نمـوده، یصراحت ش ، که بهتوسط ابونعیم الرافض

 اساسـاً  بـونعیم، مـذهب ا با توجه به  بخشد. ت میرا قو مذهب بودنش  سنی و مخدوش

 ين پرسش جـد ین اساس، ایبر ا .شود محسوب نمی شیعه از مصادر ا�ولیاء حلیإلکتاب 

 سـنت   اهـل  کتـاب  در معصوم امامان از صادره روایاتن یا د که چگونهشو یمطرح م

سان با توجه بـه    نیبد شیعه یافت نشود؟ مصادر از یک هیچ که در یحال در موجود است،

و کاربسـت   گـر ید ياز سـو  ذکر رجال سندي روایات  عدمو و س کیاز مذهب ابونعیم 

تنهـا   نـه  ،یعیبه مصادر شـ  روایاتن یا یابیاستنادسوم،  ياز سو، در آغاز آن »لیق«لفظ 

نقـد و بررسـی   ن اساس در یبر ا .است يجد یتوان گفت مورد نف یست بلکه میثابت ن

ـ  روایـات  راهیـابی توان گفـت   ی، ممصدري روایات مدح تصوف شـیعی   کتـب  در دحم

   .ستین اخبار ینا منبعی اريذگ صحه گفته، دلیل شیپ

در ابتـداي روایـات   » قیـل «لفـظ   بـا هـا   آن از نظر د�لت، مضـمون و محتـوا، آغـاز   

شـدن   نقـل گران و شاهد یکه حداکثر نقل قول امام معصوم از دمذکور است چهارگانه 

در گـر  ید ياز سـو ن؛ یمد نه سخن خود آن معصویآ یدر جامعه به حساب م ن سخنیا

 است ده مبادرت شها  آن یف اصط�حیا تعریتصوف  ين معناییات، به تبین روایا ۀهم

 ؛، از جهت گوناگون ناسازگار استتیات اهل بیگر رواید ين و محتوایبا مضامکه 

ات یـ در روا یچ مضـمون ی، با هـ ییگرا یند صوفیاان بریا بیه یف اصط�ح صوفیتعررا یز

و حـداکثر در صـورت   نـدارد   ییهمسوو  ی، همسانیعیمامان در کتب شاز آن ا منقول

 یه تلقـ یـ قیحق ۀیک قضـ یـ ن ییتواند تب ی، میو د�ل ين اشکا�ت سندیاز ا یپوش چشم
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ـ دارد، اما بر تطب یفین معنا و تعریچن یقیشود که تصوف حق  ۀیان صـوف یـ ق آن بـر جر ی

منـدي   بهره ،تصوف که ،چهارمث یدر حد ع�وه بر اینندارد.  یچ د�لتیمعاصر ائمه، ه

اشـاره   ها آن يبرا ینیلت دیچ فضی، به هدهش یبه اسباب معرفاز خویشاوندان و رفعت 

 .کننـد  یاسـتفاده مـ   هـا  ها و فرصت تیاست از تصوف که از موقع یفینشده، بلکه توص

ـ ی ،آن زۀیـ ن وصـف اسـت، جهـت و انگ   یا يآنچه مورد ارزشمند کسـب رضـوان    یعن

اعـراف:  (اتباع ،)60 :؛ توبه76 نساء:(ل اهللا بودنیسب یف ،)16 :؛ مائده162 :عمران آل(یاله

ـ   )21 :(احـزاب امبریپ ۀری) و انطباق با سنت و س21و  20 س:ی؛ 3  یو اطاعـت از ول

  )59 :است.(نساء یمنصوب اله

تـوان   یمـ  ات مدح،یرواسند و د�لت  گفته دربارۀ شیمباحث پ یینها يبند عدر جم

ـ اولاست که در منابع و مصادر  یات آحاد و مرسلیاز روا ات،یگفت که هر هفت روا ه ی

 فتـه ای راه یعیبه دو کتاب ش ،سنت  ا اهلیه یاز منابع صوف وجود ندارد و یعیش یو اصل

و از  انـد  ح کردهیتصره یبودن آن به نفع صوف یجعل بهز ینان یاز صوف یبرخ یحت؛ است

نظر د�لت، افـزون بـر عـدم تطـابق بـا       و از د مواجه استیز با تردین یق زمانینظر تطب

ل یـ و شروع بـا ق  يث ولویمبالغه و عدم تناسب با احاد یو نوع يات نبوین روایمضام

ه کـه بتوانـد   یخارج ۀیشود نه قض یم یه تلقیقیحق ۀیان قضیحداکثر بدر چهار مورد آن، 

  .تصوف باشدان یجر يبرا یمدح

  روایات ذم تصوف یو بررساعتبارسنجی  .3ـ4

شیخ مفیـد   امالیکلینی،  کافی همچون ییروامتقدم  هاي کتاب در که صوفیه ذم یثاحاد

 ع�مـه  ا�نـوار  بحـار  چـون همی یـ روا متـأخر نیز کتب  ،طوسی الرجال اختیار معرفإلو 

 و قمی رالبحا سفینإل عاملی، حر شیخ عشریه  اثنیاردبیلی،  مقدس الشیعه حدیقإل  مجلسی،

 حـر  شیختنها  که يا   گونه به ؛است زیاد ، بسیاردهش قلن خویی اهللا حبیب الب�غه  نهج شرح

ذم  یدؤم حدیث هزار حدود صوفیان، ذم در فراوان روایات و آیات به استناد بر ع�وه عاملی

ده نمـو  آوري جمـع  الصـوفیه  علـی  الـرد  فـی  إلعشـری  ا�ثنی به نام کتابک ی در را هیصوف

 ) 6، صق1400عاملی،  حر(.است 

 ذم تصوف روایات يها گونه .1ـ3ـ4

ـ  در عبـاراتی  یـا  موضـوعات  حـاوي  کـه تصوف  ذم روایات  يدارا ،باشـند  تصـوف  ۀزمین



 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو    254

ذم آداب و عقایـد   .ب ؛ذم اصـل جریـان تصـوف    .الـف  :اسـت  لیختلف ذم يها گونه

ـ دل شناختی صـوفیه کـه بـه    معرفت یذم مبان .د ؛ذم سران و رجال تصوف .ج ؛صوفیه ل ی

بلکـه از   سـت یر نیپـذ  مکـان ا ردامـو  ۀهمبررسی  نقد و مجالها،  آنگستردگی کثرت و 

 يهـا  ن و مراسـم یـی از آ يا پـاره  شود. افـزون بـر آن،   یاکتفا م ییها ک به ذکر نمونهیهر

 روایـات  و ق آیـات یتوان از مصـاد  یم را همانند مراسم رقص و سماعآنان  خودساختۀ

واقع  یرسمورد برن جهت یه از ایصوف ،شن پژوهیادر  یول ،دانست بدعت  اهل مذمت

 .شود ینم

  ها گون آن بدعت يها نییو آ تصوف جریان اصلذم  اتروای .1ـ1ـ3ـ4

 صـراحت  بـه  ،داده خبر صوفیه در میان امت خویش دیدار شدنپدر پیشگویی از  پیامبر

ـ    ی  ّـ   حت ى    ی                  قوم الساعإل على أم تی�«: ندخواند اهل نار راها  آن اسـمهم   ی                      قـوم قـوم مـن أم ت

بـل   یقتی  ّ     ّ         ظن ون ان هم على طریرفعون أصواتهم یحلقون للذکر و یهم     ّو ان  ی      ّسوا من یإل لیالصوف

  )200، ص5ج ،ق1414، قمی(». ...النار       ّ        ّ           هم أضل  من الکف ار و هم أهل

 متـأخر دلیل عدم ذکر سلسه سند رجالی آن در کتب  این روایت به: یل و بررسیتحل

کـه   ،اده با آنخانو همروایات فراوان دیگر  یول استدچار ضعف سندي  ،حدیثی شیعه

 يگـر ید تیـ رواهمانند  کند؛ یمتدارك  آن راضعف سند در مذمت صوفیه وارد شده، 

 الصوف لْبسونَی قَوم الزَّمانِ آخرِ یف کُونُی أَباذَر، ای: «است ده نقل ش از رسول خداکه 

یف یصهِمف و ،هِمتَائنَی شأَنَّ رَو مالْفَضْلَ لَه کلَـى  بِذَلـ غَ ع  ملَائکَـإلُ  لْعـنُهم ی أُولَئـک  رِهم،ی

اتاومالس ضِ والزمان جمعی پیدا خواهنـد   یا اباذر در آخر) 539ص ،ق1414 طوسی،(».الْأَر

پوشند و این عمـل را فضـیلتی بـراي خـویش بـر       لباس پشم می ،شد که در تابستان و زمستان

  کنند.   زمین این قوم را لعنت میها و  آسمان ۀدانند، اما م�ئک دیگران می

کـه اشـاره بـه    را  »...علی أُمتی ستفتَرِقُ« خانواده و مشهور توان روایت هم یمع�وه  هب

؛ گر ضعف سندي آن دانسـت جبران ،دارد بودن هفتاد و فرقه از امت پیامبرآتش  اهل

فرَقٍ فرْقَـإلٌ علَـى الْحـقِّ لَـا      ثَلَاثَ یفْتَرِقُ أُمتستَ : «...است ده چنین نقل ش از پیامبر که

ـ یحبونَ أَهلَ بیو  یحبونیئاً ینْقُص الْباطلُ منْه شَی یت    بِ الْجثَـلِ الـذَّهکَم مـثَلُهـ م د کُلَّمـا  ی

ـ یا زِده إِلَّا جودةً و فرْقَإلٌ علَى الْباطلِ لَیه لَم یأَدخَلْتَه النَّار فَأَوقَدت علَ ئاً ینْقُص الْحقُّ منْه شَ

ه لَـم  یـ د کُلَّما أَدخَلْتَه النَّـار فَأَوقَـدت علَ  یمثَلُهم مثَلُ الْحد یتیبغضُونَ أَهلَ بیو  یبغضُونی
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قُولُونَ لَا قتَالَ یلَکنَّهم   � مساس قُولُونَیلَا  يزِده إِلَّا شَرّاً و فرْقَإلٌ مدهدهإلٌ علَى ملَّإلِ السامرِی

 امـالی افزون بـر  این روایت ) 30، صق1413مفید، (».يسٍ الْأَشْعرِیإِمامهم عبداللَّه بنُ قَ

ده کـه از کتـب مهـم متقـدم     شـ ذکر ز ینشیخ طوسی  یامال در کتاب حدیثید یخ مفیش

نسـبت ایـن   چون  .ردداسلسله رجال معتبري  لحاظ سندي نیز و به استروایی شیعیان 

بدین معنا کـه   ،است» خاصو  عام« گفته، نسبت شیپ يت نبویبا روا خانواده روایت هم

اسـت و  مطلـق   ،)هل نار هستندادو فرقه از امت پیامبر که وفتاده(یمعرف با روایت دوم

 ،اهـل آتـش   ۀدو فرقـ آن هفتـادو  يها از فرق یکیعنوان  ه بهیت نخست که به صوفیروا

  ، خاص است.دنمای اشاره می

است که از  یتیوا، رنگارندگانو خاص دانستن  عام یسنج ن جمع و نسبتیشاهد ا

کـه از   ده ، حسن بصـري معرفـی شـ   »� قتال« شعار ۀنقل شده و گویند ینمؤمنامیرال

ان در مؤمنمیرالهنگامی که ا: «است ده ن روایت آمیدر ا .است ده ه شناخته شیسران صوف

اطراف او تجمع نمودند که در میانشان حسن بصري بـود   مردم ،جنگ جمل پیروز شد

نوشـت. پـس    فرمـود او مـی   اي که حضرت مـی  و کاغذهایی با خود داشت و هر کلمه

نویسم تا بـراي   حسن گفت: آثار شما را می ؟کنی حضرت با صداي بلند فرمود: چه می

حسـن  (و ایـن  دیگران حدیث کنم. پس حضرت فرمود: براي هر قـوم سـامري هسـت   

بلکـه   "�مسـاس " گویـد  است، ولی او همچون سـامري نمـی   صري) سامري این امتب

ـ   یعنی می "�قتال" گوید: می  ؛ حـر 172، ص1ج، ق1403 طبرسـی، (».دگوید جنـگ نکنی

از  گویی پیامبرپیش ۀبازگوکنندن اساس، روایت پیشین ی) بر ا33، صق1400عاملی، 

ـ ، تعاضد و تأییهمسو ،صوفیه رطباق بنن در ایپس يها تیبا روا یو د�ل ينظر سند د یی

  .دارند

متقدم  ۀذکر این روایت و صحه نهادن بر آن در کتب حدیثی شیعزعم نگارندگان،  به

نشـــانگر  ،)200، ص5ج ،ق1414، قمـــی؛ 26، صق1400حـــر عـــاملی، (متـــأخرو 

حتـواي حـدیث   م زیاز نظر د�لت بر ذم ن است. يت از وثاقت صدوریروا يبرخوردار

که در آخرالزمان در میـان امـت ایشـان پدیـدار      به قومی اشاره دارد  برمذکور از پیام

از منظـر قواعـد   ه، یاز سران صـوف  یبرخ برخ�ف گفتۀگردند که صوفیه نام دارند و  می

بیانگر اطـ�ق   »اسمهم الصوفیه« جنس و نوع در عبارت »الف �م« وجود ،ادبیات عرب
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بخش د. در شو اعم از سنی و شیعه میشامل تمامی جریان صوفیه  که استاین روایت 

تشـکیل  ایـن جریـان را کـه     يهـا  نیـی آآداب و از  یکـ ی روایت، پیـامبر  نیا یانیپا

ـ نرقص و سماع  و گاه مراسمذکر است  ۀموسوم به حلقهاي  حلقه  شـود  یده مـ یـ ز نامی

ـ . وگرنـه در روا کنـد  یم، اشاره و آن را تخطئه )ش1386مدرسی طباطبایی،  :کن( ات، ی

حـر  (.است ده ب شیو به آن ترغ یاز بهشت معرف يا ذکر در مسجد، جلوه ۀحلقل یتشک

ـ ن )123، ص9ج ،ق1400، یعامل بـه کردارشـان   «ت بـا ذکـر عبـارت    یـ ن روایـ ز در ای

شرعی این جریـان  به ریاضات غیر» از عمل جز رنج چیزي عایدشان نشوداند،  دلخوش

حال این  ۀکنند ) که بیانم اَهلُ الناره(خواند یرا اهل آتش مها  آن ،انیو در پا شدهاشاره 

 يهـا  نیـی ان تصوف، ذم آیافزون بر ذم جرت ین روایسان ا نیبدافراد در قیامت است. 

  ز در بر دارد.یآن را ن اختۀخودس

 تصوف رجال و سران ذم. 2ـ3ـ4

ـ  ؛انـد  ذم شـده تصـوف   ۀسران برجست، یعیات شیاز روا يا در پاره نمونـه حسـن    رايب

مورد قبـول اغلـب   و اتفاق س�سل متصوفه به وي منتسب  به قریب لۀسرسلسبصري که 

 :اسـت  ده ش مـذمت شـ  یجمع اصحاب بر گرد خو ، در موردباشد اصحاب تصوف می

»   اللَّـهدبـا عأَب تعـملَى قَالَ سالْأَع دبنْ عنَانٍ عنِ سب دمحنْ مع دمحنِ مب دمنْ أَحع 

 رسولُ اللَّه یشٍ قَد ولَدنیلَه أَصحاب و أَنَا امرُؤٌ منْ قُرَ يا الْحسنُ الْبصرِو هذَ :...قُولُی

ف و اللَّه تَابک تملع یوبت ـرِ     یانُ کُلِّ شَیهأَم ضِ وـرِ الْـأَرأَم و اءمرِ السأَم الْخَلْقِ و ءدب ء

لرِ الْآیالْأَوأَم رِنَ وـا     یخـرِ مأَم ـا کَـانَ ورِ مأَم یکُـونُ کَـأَنِّ  ینَ و      ـبنُص ـکأَنْظُـرُ إِلَـى ذَل

یع؛ مجلسی، 698، ص5ج ،ق1406فیض کاشانی،  ؛223، ص2ج ،ق1407ی، لینک(.»)ین

   )228، ص3ج ،ق1414قمی، ؛ 372، ص47ج، ق1403

از چهـار   یکـی  کـه  اسـت  الکافیکتاب شریف  فوق،روایت منبع : یل و بررسیتحل

شود و مورد تمجید و توجه بسیاري از بزرگـان و   کتب مهم حدیثی شیعه محسوب می

ت یـ ن روای. همچناست ده ز آورده شیگر نید یثیبع مهم حدو در منا عالمان تشیع است

 ۀگفت ر اساسبز ین در مورد وثاقت سندو  است ده آن، ذکر ش یسند است و سند رجالم

 )583، صش1373 .(طوسی،استاعتماد مورد توثیق و  ،احمد بن محمد شناسان، رجال

، ق1411 ع�مـه حلـی،  (.اسـت المنزلـه   عظـیم  القـدر و  عقده و جلیل معروف به ابن يو
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اي قائـل بـه جـرح     عـده  :وجـود دارد دو نظـر   بن سنان محمددر مورد  یول )204ص

 ودهنقل نمـ  روایت معجزات و مقامات الهی ائمه رۀباکه وي در ان سبببد ندا ایشان

؛ 145، صق1409 کشـی، (.ندنک قلمداد می غالی و ضعیف را وي یبرخ رو ازاین است؛

ع�مه حلی در مورد وي  یول) 328، صش1365؛ نجاشی، 586، صش1373طوسی، 

ـ نشیخ مفیـد  ) 266، صق1411ع�مه حلی، (.است ده توقف نمو  الرسـالإل در کتـاب  ز ی

را از  ، اوا�رشاددر کتاب  یلنموده و تضعیف ،اعتقاد به عالم ذر سبب وي را به ،العددیه 

در نگـاه   و ته علـم و فضـیلت دانسـ    و معرفی نموده و اهل ورع اصحاب امام کاظم

، ش1394 جـوادي و همکـاران،   حـاج سـید  (.اسـت  ته قرار گرفمورد توثیق  يو ،برخی

در مورد نفر سـوم،   .است ده ش یتلق نزد اصحاب مقبول يات ویروا معمو�ً .)179ص

مـورد  و  از اصحاب امام صـادق  يز وین الکوفی  سام معروف به مولی آل علیعبدا�

 ع�مه حلـی  یول )319ص  ،ق1409، ؛ کشی242ص ،ش1373 (طوسی،باشد. میوثوق 

ـ » یقـع و یطیـر  «فـراز و فـرود    يدارا وي را ،نقل از کشی به) 127، صق1411( ده نامی

 اسـت؛ مقبـول  مد بن سنان، خاطر مح بها ی صحیح ،مسند ،سند روایتسان  نیبد .است 

جبران است:   قابل آن ۀانوادخ ل وجود عبداهللا بن سنان، با روایات همیدل بهخدشه  گرچه

خواهـد بـه    کجا مـی از اهل بصره فرمود: حسن بصري هر در پاسخ مردي امام باقر«

» بیـت) یافـت نشـود.     نزد مـا اهـل  (علم جز اینجا ،به خدا سوگند ،چپ و راست برود

کـه   بدان سـبب این روایت ) 51، ص1ج ،ق1407کلینی،  ؛9، ص1ج ،ق1404 صفار،(

ـ یـ دهـد، بـا روا   ناهمسو نشان مـی  ائمه رأي و نظر حسن بصري را با گفتـه،   شیت پ

   دارد. ییبا آن تعاضد محتواهمگون و 

 کام�ً ،يحسن بصرموسوم به ه یصوفمهم  گفته، بر ذم سرسلسلۀ شیت پید�لت روا

امام  ،این روایت يابتدار را دیز است؛ تیبا امامان اهل ب يو ییانگر ناهمسویتام و ب

 را هـا  ن آو افشـاي اسـرار    تشـویق  محمد  شیعیان را به رازداري اسرار آل صادق

ابوحنیفه دوسـتانی دارد و حسـن   «د: نفرمای د و مینزن مثالی میدر ادامه ه، نمودنکوهش 

باشـم و   ه از او�د رسول خدا مـی منم مردي از قریش هستم ک ؛بصري نیز اصحابی دارد

باشم. امر آسـمان و زمـین و    به کتاب خدا علم دارم و تبیان کل شیء در کتاب خدا می

 »بیـنم.  مـی  خداست و من تمام این علوم راامر تمام علم گذشته و آینده همه در کتاب 
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ن است آگواه  ،يداشتن واصحاب  و اشاره بهسخن  نیا )65، ص5جق، 1407(کلینی، 

بلکه مدعی تعلیم  ،نبودند از یاران و شیعیان حضرتتنها  نه ابوحنیفه و حسن بصري که

معنـاي   را بـه هـا   آن تـوان  پس هرگز نمی اند؛ بوده یمستقل يفقه و عقاید و سلوك معنو

ـ ب  ، دشـمنان اهـل  یخیع�وه برابـر شـواهد تـار    هبشیعه دانست.  ،دقیق علمی و  تی

 و چون کمیل، قنبـر  يافراد که دستش به خون جاج بن یوسف)حمانند ( ها آن صحابا

 ،خوبی داشـتند  ۀرابطي حسن بصرو هزار مسلمان و شیعه آلوده بود، با  سعید بن جبیر

مجلـس شـیخ حسـن بصـري دسـت وي را      در روزي : «گویـد  طوري که حجاج می به

ید است که او را بایستی دست بزرگان را بوسید، امبوسیدم و در آن کار مغفور شدم که 

ه تنها کسی که در زمان حجاج ذکر است ک شایان) 141، صش1353زیدي، (»بیامرزند.

ان تصـوف  یـ در جر يگـاه و یجا دربـارۀ  .اسـت  ده حسن بصري بـو  ،اشتهوعظ د ۀاجاز

از ارادتمنـدان عبـداهللا بـن    کـه خـود   حـافظ حسـین کرب�یـی    ز یعنوان سرسلسله، ن به

بـه شـیخ حسـن     ،ر س�سل درویشـان مخفی نماند که اکث«نویسد:  میبود، آبادي  برزش

 ین علـی مـؤمن ال پیوندنـد و او را از مریـدان و خادمـان امیـر     بصري قدس سـره مـی  

اند و این معنی اشهر از آن است که کذب و خ�ف را در آن دخـل و گنجـایش    شمرده

 )372، صش1383 کرب�یی،(»توان داد.

  صوفیان شناسی معرفت مذمت .3ـ3ـ4

د و ی، مورد تردکشف و شهود یعنی ،تصوف یشناخت معرفتبع منن یتر مهم ،دیثاحدر ا

از طـرف   ،آن ينسـبت بـه ادعـا    نمونه حضرت رضا رايب ؛است ته چالش قرار گرف

ـ محمد بـنُ قُولَو  یحدثَن« د:نکن یم یبا شدت آن را نف ،ان، برآشفته شدهیونس بن ظبی ه ی

یالْقُمثَندی، قَالَ ح بنُ عب دعسثَندقَالَ ح ،اللَّهید نُ عب دمحـنْ   یمـى، عقَـالَ:،  یـ س ،ونُس

کُنْت  :انَ أَنَّه، قَالَیونُس بنِ ظَبیعنْ  دثُ أَبا الْحسنِ الرِّضَاحیارةِ یسمعت رجلًا منَ الطَّ

ضِ اللَّ یفعیبیال أَنَا ف یو افنْ ،الطَّوم اءدفَإِذَا ن أْسقِ ریا ی :یفَوونُس! یإِنَّن   إِلـه � أَنَا اللَّه

ندبکْرِ  یإِلَّا أَنَا فَاعذةَ ل�مِ الصأَق يو أْسر تنِ فَإِذَا ؛یفَرَفَعسوالْحأَب بفَغَض   غَضَباً لَـم

ـ و لَعنَ منْ حدثَک و لَعنَ  لَعنَک اللَّه یملک نَفْسه ثُم، قَالَ للرَّجلِ اخْرُج عنِّی ونُس بـنَ  ی

نَإلٍ یظَبلَع إِلَّـا         یانَ أَلْف اهـا نَـادم دأَشْـه ـنَّمهـرَ جقَع غُـکلـا تُبنْهنَإلٍ منَإلٍ کُلُّ لَعلَع ا أَلْفهعتْب

 )364، صق1409کشی، (» .... طَانٌیشَ
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تقـدم زمـانی و    دلیـل  است که بهکشی  کتاب رجالی ،تیمنبع روا: یل و بررسیتحل

آن تحت  ۀشود و خ�ص از معتبرترین کتب رجالی شیعیان محسوب می ،غناي محتوایی

، ش1389کنعـانی،  (هدشـ ه ئتوسط شیخ طوسی تدوین و ارا اختیار معرفإل الرجالعنوان 

ـ  بهز ین ثیسند حدو از اعتبار �زم برخوردار است. از نظر  )3ص شناسـان،   رجـال  ۀگفت

اصحاب و از  ملقب به ابوالقاسم، از ثقات ،بن محمد بن موسی جعفر ،قولویه محمد بن

، ش1373؛ طوسـی،  123، صش1365 ،نجاشی(رفت. شمار می  فقه و حدیث به ياج�

، 1373طوسـی،  (ت محسـوب از ثقا زین خلف ابیسعد بن عبداهللا بن ن یهمچن )418ص

واقـع  مـورد توثیـق    الطائفـه،   هی، فقالطائفه  هو به القابی چون شیخ الطائفه، وج )584ص

از کـه   شـعري ا محمـد بـن عیسـی   ن یهمچنـ  )177، صش1365نجاشی، (.است ده ش

از اصـحاب   زین یونسکه  چنان) 588، صش1373طوسی، (است اصحاب امام رضا

ث یحدسان   نیبد )446، صش1365نجاشی، ؛ 368، صهمان (.است ام رضاام ۀثق

  .تاسصحیح  زین سند روایتو  بوده مسند

در ایـن روایـت از   را یز ؛است کشف و شهود یمدع ،گفته بر ذم شیپ روایت تد�ل

 ۀدربـار  که مردي با امام رضـا  ده نقل ش است رضاامام  ۀاصحاب ثق که از یونس

مدعی است که مـن شـبی در حـال طـواف      يو نمود که گو میو یونس بن ظبیان گفت

أَنَا اللَّـه � إِلـه    یونُس! إِنَّنیا ی« :من گفتام که ندایی از با�ي سرم آمد و خطاب به  بوده

ندبکْرِ  یإِلَّا أَنَا فَاعذةَ ل�مِ الصأَق من خداي تو هستم، یونس مرا عبادت  !ونسی يا ؛»يو

 ،هنگـامی کـه بـا�ي سـر خـویش را نگـاه کـرد       وي  .دارن به پـا  کن و نماز را براي م

 اسـت.  بودهالهی بودن خویش  يپیامی مبنی بر اولیاکه حامل  نمود را مشاهده اي فرشته

شدت غضب به آن از طوري که  خیلی خشمگین شد بهن ادعا یدن ایبا شن امام رضا

و تو گفته لعنت کند  يها را برا ن حرفیرا که ا یخداوند کس ...مرد گفت: از اینجا برو

  . ...و لعنت کند ظبیان را هزار باربن   یونسخداوند 

ـ   مهـم از کـه   کشـف و شـهود متصـوفه    يادعـا ت، یـ ن روایبر اساس ا نی اتـرین مب

 تباین د کهش مواجه حضرت رضا و لعنت ی، با ناراحتاستمتصوفه  یشناخت معرفت

ـ یآن  یقـ یمفسـران حق از قـرآن و   يرویـ عه در پیش یمعرفت متصوفه با مبانی يبنام  یعن

ن یـی و تبقرآن  ،شیعهسازد؛  یرا آشکار م یمعرفت شناخت یعنوان مبان ت بهیب  اهل انامام
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نـزد جریـان   ت یـ حج یکه منبع اصـل  یحالداند در یرا حجت م تیاهل ب و امبریپ

بایزید از ست که رو ازاین .آورند که خویش به دست میست ا کشف و شهوديمتصوفه 

اخذنا علمنا  و میتا عن میت اخذتم علمکم«: گوید در نقد فقها مینقل شده که  بسطامی

اشاره به ذکر سلسله سند (دید مرده گرفتیشما مطالب خود از اسات ؛»� یموت عن الحی الذي

 م.یریگ یمطالب خود را م يو ابد یازل ۀنداز ز در صورتی که ما در عرفان روایات توسط فقها)

کـه  ند هسـت در هر زمان  یانسان کامل حضور قائل به این نگره بیانگر آن است که متصوفه

 »شـود.  از طـرف خداونـد وحـی مـی     مستقیماً ،آن قطب به و استه یصوفهمان قطب 

جدا شده و بر مدار  عه کام�ًیراه آنان از مذهب و روش ش )144، صش1391دادجو، (

ن انگاره یکه ا دارد؛ چنان ین نکته نقد و لعنت امام را در پیشود و هم یاستوار م يگرید

ب سـوار گشـته و   اس بیتا کی بر زین : «است ده ز نقل شینشمس تبریزي  ازصراحت  به

گویید از حدیث و قـرآن و حکمـت بـراي     این سخنان که می ،تازید در میدان مردان می

ن هم محـل وحـی باشـی هـم     ت�ش ک ؟اکنون سخنان شما کو ؛مردمان آن عصر است

  )143، صش1385ناطور اف�کی، (».کاتب وحی

انسان را به مقصد تنهایی قادر نیست  به ،شریعت صرف«صوفیه، باور به افزون بر آن 

، ش1391سرشـت،   (حـق .»علـم ظـاهري اسـت    ،نهایی خویش برساند بلکـه شـریعت  

بر  یمبن یحیو با توض خود ين سخن در جای، اشن پژوهینظر نگارندگان ا  به 175ص

 ياریبسـ  يریانـات تفسـ  یات و بیدرست و مدلل است که در روا ی، سخنمقدمات �زم

اطاعت محـض از   را دن به باطن و مغز شریعترسی ۀ�زم آنان یلو ح شده،یبدان تصر

غیر از شریعت و عمل بـه  در مقام عمل، این در حالی است که  .دانند یم قطب متصوفه

، ش1362آملـی،  (راه دیگري براي رسیدن بـه حقیقـت وجـود نـدارد.     ،تکالیف شرعی

  )31ص

  مدح و ذمات یا طرح روایجمع  ۀینظر یبررس .5

ات ذم، یـ روا یانبـوه  ات مـدح و یروا یت به کمیر نها، گرچه داز سران متصوفه یبرخ

 ۀا طرح همـ ی ات مدح و ذمیجمع روا ۀینظر )67، صش1377تابنده، (اند دهاعتراف کر

 کـه  صـورتی  در تراجیح و تعادل ۀقاعد به توجه با«اند:  ن گفتهیو چن را مطرح ساختهها  آن

 سـاقط  و ذم مـدح  روایـات  دو هـر  ناچـار  بـه  ،نمود جمع را مدح و ذم روایات مابین نتوان
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  ) 66ص ،همان(»نمود. عمل یک هیچ به توان نمی و شوند می

تعـادل و تـراجیح در بررسـی دو دسـته از      ۀعنـوان قاعـد   برخی از متصوفه بهآنچه 

ث یـ شـرط آنکـه احاد   به استیث حد  یید اهلأتمورد  ،کنند روایات متعارض مطرح می

کـه   یحـال در ؛ک به هـم باشـند  ینزد یطیامورد جمع از نظر سند، منبع و د�لت، در شر

 ،از نظر اعتبار سند و منبع و د�لت ،ات مدحیروامدلل نمود که  گفته کام�ً شیمباحث پ

   ک به هم قرار ندارند.ینزد یحتکسان و یط یدر شراات ذم یهرگز با روا

سـند  ات مدح و ذم، یسطح روا يساز کسانی يبراسلطان حسین تابنده   بدین سبب

ـ را زهـا   آن مقصـود از د�لت و ا یف دانسته یرا ضعذم ات یروا ن یال بـرده، چنـ  ؤر سـ ی

اعتبـار هسـتند و داراي ضـعف سـندي      یا بـی  دارند، ذم بر صراحت که روایاتی«اند:  گفته

یان آن زمـان اسـت و   سنت و یا صوف  متوجه صوفیه اهل صرفاًها  آن باشند یا خطاب می

  )67، صهمان(»شود. معناي دیگري استعمال می اکنون تصوف به

را یـ شـود؛ ز  یمـ  يگفتـه خـوددار   شیپ يها یبررس جۀیل: از تکرار نتیو تحل یبررس

تـواتر، مسـند، صـحت و     يکه دارا ات ذمید رواگفته در مورد سن شیتوجه به مباحث پ

ه کـ  چنـان و  دکنـ  یرد مفوق را  ي، ادعابودند ییهمراه با تعاضد محتوا يوثاقت صدور

 اهـل  ۀیک صـوف یـ تفکع�وه  هب ؛ردیگ یه را در بر میصوف ۀهم یاناط�ق واژگ ،گفته آمد

ـ   ،عهیسنت و ش  و تشـابه آداب و   و سرسلسـلگان،  کـرد ی، رویانبا توجه به اشـتراك مب

است ه یقیحق ۀیصورت قض ات بهیآن روا يها نییو تب ات ذمیها، خ�ف اط�ق روا نییآ

ـ ن، یکنـون  ۀدورر تصـوف در  ییان آن دوران و تغیانطباق با صوف يو ادعا ـ از واقعز ی ت ی

از سـران   يرویـ ن و پیـی و آ يهمـان منـابع و مبـاد   سـو،   کیاز را یست؛ زیبرخوردار ن

ه هسـتند  یقیحق يایات مدح، قضایات ذم همانند روایروا يایو قضاهمچنان ادامه دارد 

  ه.ینه خارج

زم ات �یـ روا یلـ یتحل يها یبررس جۀیان و نتیقت در آغاز، پاین حقیگفتن و تذکر ا

ـ ب م رسـول خـدا و امامـان اهـل    یناب برخاسته از تعال تیان معنویاست که جر ، تی

ـ ؛ زنـد ا انِ تصوفیدور از جر ، بهیکل جدا و به کام�ً یانیجر و روش  یمعرفتـ  یرا مبـان ی

عنـوان   از امام را به يرویو تنها پ است فتهچشمه گرات، سریآنان از قرآن و روا یسلوک

مراسـم خودسـاخته،    يبرگزار يجا دانند و به ی�زم م یلهمنصوب ا یانسان کامل و ول
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دن بـه  یرا تنها راه رسـ  یبه احکام شرع یعت و م�زمت مداومِ عملیت کامل از شریتبع

   دانند. ین میقت و باطن دیحق

    يریگ نتیجه. 6

 ش رو نهاد:یا پهاي زیر ر یافته ،روایات مدح و ذم تصوف  بررسی

هفـت مـورد بـود کـه اخبـار آحـاد        ،ينظـر عـدد   ذم تصوف از باروایات مدح  .1

جمـع را   يو معیارهاي باب تعادل و تـراجیح بـرا   یستندکسان نیو  گردند یمحسوب م

، اسـت ش از هزار یرا هفت روایت مدح از نظر عددي با انبوه روایات ذم که بیندارند؛ ز

  کند. یبرابري نم

از کتـب   نـد و ا مرسـل مسـتند و  ریغ ات مدح، اکثراًیرواها روشن ساخت  یبررس. 2

برخـوردار   يمعتبرو منبع ، از سند قیاز نظر اعتبار منبع و توث کهاست ه نقل شده یصوف

ن ی. همچنـ ستها ، از مشکل وثاقت منبع آنیعیکتب ش یبه برخها  آن یابیو راه ندستین

ـ ب ده،نقل ش »لیق«ر یتعب موارد که به يا ه، در پارهیبر مدح صوفها  آن د�لت انگر سـخن  ی

و  يات نبـو یـ گـر روا یناسازگار با د و زیآم ست و از نظر مضمون و محتوا، مبالغهیام نام

  است. يعلو

و ، مسـند  يتواتر بوده، و از نظـر سـند   يار و دارایبس ،يات ذم از نظر عددی. روا3

وجـود   سـبب  بـه هـا   آن از يا ده و خدشه در پارهوثاقت صدور بو يا دارایح یصح اکثراً

تعاضد مضمونی و همـاهنگی  ها  آن باکه خانواده،  ات همیروا ودوجمحمد بن سنان، با 

 يصـراحت داشـت و دارا   زیـ و از نظر د�لت ناست شده   جبران ام�ًک ،مفهومی داشت

  روشن و تام بود. ید�لت

هـا،   آن ۀا طرح همـ یشنهاد جمع یپات ذم و یرواسند   ياعتبار یبضعف و  يادعا. 4

ات مـدح  یرا با واحد بودن روای؛ زاست  يجد يها شل تعارض و تقابل دچار چالیدل به

در آغـاز آن   »لیق«ا نقل قول بودن با کاربست یات ذم و مرسل بودن یو متواتر بودن روا

ات یـ روابحـث تعـارض    ات ذم،یو مسند بودن و موثق بودن سند روا ات مدحیدر روا

   .است یث منتفین علوم حدیبر اساس موازبا روایات ذم مدح 

ث، یدوران صدور حد ا متصوفۀیسنت   اهل ات ذم به متصوفۀیدانستن روا . متوجه5

ـ اقطاب و پ  به ی، آداب و سنن، دلبستگیبا توجه به اشتراك منابع معرفت هـا،   آن از يروی
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 يایصورت قضا بهات مدح و ذم چون یروا اًیات، ناسازگار است و ثانیبا اط�ق روا او�ً

 یچنان باور، روش سـلوک  يکس را که داراه، هریرجخا يایاند نه قضا ان شدهیه بیقیحق

  رد.  یگ یدر بر م باشد، یمعرفت یب به سرسلسله و مبانو منتس

  

 منابع

 .کریم قرآن .1

 ش.1385بهمن  26تهران: اعتماد ملی،  ،آن�ین)(دانشنامه بزرگ اس�می ،آشوري، داریوش .2

اسـماعیلیان قـم و کتابخانـه     تهـران:  ،الـی تصـانیف الشـیعإل    إلالذریع محمدمحسن،آقابزرگ طهرانی،  .3

  ق.1408 اس�میه تهران،

تهـران:   ،تصحیح محمـد خواجـوي   ،الحقیقإل الطریقإل و انوار الشریعإل و اطوار  اسرار ،آملی، سید حیدر .4

 ش.1362مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجمن حکمت و فلسفه،  ۀسسؤم

 .ش1385 آذین، قم: سپهر ،اطهار ائمه دیدگاه از تصوف ،داود الهامی، .5

 ش.1378قم: مکتب اس�م،  ،موضع تشیع در برابر تصوف در طول تاریخ ـــــ ، .6

 تا. ، بیهالشامی بیروت: دار ،القرآن  فردات الفاظمال ،اصفهانی، راغب .7

  المدینـإل النبـوة: مجمـع    ،عبدالرحمن بن محمد حیصحت ،الفتاوي  مجموع ،الدین تیمیإل حرانی، تقی ابن .8

 م.1995الشریف،   الملک فهد لطباعإل المصحف

 قـم: دار  ،مجتبـی عراقـی   حیصحت ،هالی العزیزیإل فی ا�حادیث الدینیاللئ  عوالی ،جمهور، محمد ابی ابن .9

 ق.1405سیدالشهداء للنشر، 

تبریـز:   ،ح سید هاشم رسـولی مح�تـی  یصحت ،الغمإل فی معرفإل ا�ئمإل  کشف ،اربلی، علی بن عیسی .10

 ق.1381هاشم،  بنی

 .48ـ1ش، ص1398، المعارف بزرگ اس�می دایرة در» تصوف«اران، اعوانی، غ�مرضا و همک .11

ش، 1386، 8 ، شـمارۀ معـارف عقلـی  ، نشریه »روایات ۀعرفان و تصوف در گستر«نژاد، علی،  امینی .12

 .37ـ13ص

 ش.1387، تهران: حقیقت، بشارة المؤمنین ،بیدختی گنابادي، سلطان محمد .13

 ش.1392، م: ذکريق ،هاي دار دنیا عنکبوت ،بیرانوند، عبدالرحیم .14

 .ش1377 حقیقت، تهران: ،شبهات دفع رساله ،حسین سلطان تابنده، .15

، 44، شـمارۀ  هفـت آسـمان  مجله  ،»هصوفی نقد بر ناظر نبوي روایات بررسی«عیسی، جعفري، محمد .16

 .135ـ116ش، ص1388

، 48 شـمارۀ  ،12 ۀدور، هفـت آسـمان   ۀ، مجلـ »بررسی نقـد صـوفیه از زبـان ائمـه    « ــــــــ ، .17

 .50ـ27ش، ص1389
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انتشـار حکمـت،    ۀسـ تهـران: مؤس  ،المعارف تشـیع  دایرة ،جوادي، احمد صدر و همکارانسید حاج .18

 .ش1394

 .تا بی العربی، التراث احیاء لبنان: دار ،الفنون و الکتب أسامی عن الظنون  کشف ،مصطفی خلیفه، حاجی .19

ـ  الکتـب  دار قـم:  ،حسـینی  مهـدي  سـید  تعلیـق  ،عشـریإل  ا�ثنی ،حسن بن محمد عاملی، حر .20 ، هالعالمی

 .ق1400

، 39 شـمارۀ  ،7 ، دورۀآیـۀ پـژوهش  ، نشـریه  »بررسی حدیقـإل الشـیعه  «اي، صادق،  زاده مراغه حسن .21

 .67ـ56ش، ص1375

ش، 1391، 8 ۀ، سـال سـوم، شـمار   سـمات  ، نشـریۀ »تصوف و جاهلیـت «اصغر،  سرشت، علی حق .22

 .177ـ166ص

 ق.1417العلمیه،   الکتاب دار جا: بی ،بغداد تاریخ ،احمد ابوبکر بغدادي، خطیب .23

 ق.1390العالم،   ا�س�میإل فی إل الثقاف  جا: مرکز نشر بی ،الحدیث  معجم رجال ،ابوالقاسم خویی، سید .24

، دانشکده مطالعات عرفانی پژوهشی علمینشریه  ،»عربی ابن ۀتحلیل وحی در اندیش« ،دادجو، یداهللا .25

 .156ـ139، صش1391، 16 ۀشمارعلوم انسانی دانشگاه کاشان، 

 .141ـ132ش، ص1391 ،8، شمارۀ سمات، نشریه »و صوفیه ع�مه مجلسی«دوانی، علی،  .26

جا: مرکز تحقیقـات   بی ،احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی و خ�صإل العارفین ،زیدي، شمیم .27

 ش.1353فارسی ایران و پاکستان، 

 ۀمدرسـین حـوز   ۀجامعـ ، قـم:  اصول الحدیث و احکامه فی علـم الدرایـإل  سبحانی تبریزي، جعفر،  .28

 ق.1426، انتشارات اس�می قم. دفتر ۀعلمی

 ش.1369تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  ،السلمی مجموعإل آثار ،سلمی، ابوعبدالرحمن محمد .29

تهـران:   ،اصـغرحامد ربـانی   و حسـین بدرالـدین   حیصـح ت ،السیاحإل  ریاض ،العابدین شیروانی، زین .30

 ش.1361انتشارات سعدي، 

ـ   ،محمدجعفر محجـوب  حیصحت ،الحقائق  طرائق ،مد معصومشیرازي، مح .31 ی، یسـنا  ۀتهـران: کتابخان

 تا. بی

 فصـلنامه  ،»شـیعه  متقـدم  عالمـان  و بیت اهل ک�م در صوفیه و تصوف نقد« ،محمدعلی صابري، .32

 .165ـ142، صش1391، 8ۀ شمار سوم، سال ،سمات اعتقادي معرفتی

، کـاظمین: المشـعر،   الإل الموسومإل بـالوجیزة للبهـائی  النهایإل الدرایإل فی شرح الرس ،صدر، سید حسن .33

 .ق1354
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