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چکیده
دشــمنی وهابیــت بــا اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ،بــر کســی پوشــیده نیســت .ابــن تیمیــه بهعنــوان
پرچمــدار اصلــی ایــن فرقــه ،همــواره کوشــیده اســت فضایــل اهــل بیــت  bرا انــکار نمایــد و آنــان را
انســانهای عــادی جلــوه دهــد .وی بــا همیــن رویکــرد تنقیــص و انــکار فضایــل اهل بیــت  ،bشــبهاتی را
دربــارۀ جایــگاه علمیامــام رضــا  gمطــرح مینمایــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه شــیعیان دربــارۀ جایــگاه
ایشــان غلــو نمو دهانــد .ادعاهایــی ماننــد «عــدم اعلمیــت امــام رضــا « ،»gعــدم نقــل روایــت از ســوی
امــام رضــا « ،»gعــدم نقــل روایــت علمــا از ایشــان» و «نیامــدن روایــات امــام رضــا  gدر صحــاح سـ ّـته»
از ســوی ابــن ّ
تیمیــه بــرای انــکار جایــگاه واالی امــام رضــا  gنقل شــده اســت .در ایــن پژوهش ،به شــیوه
توصیفیتحلیلــی و بــا رویکــرد انتقــادی تــاش شــده اســت ،ضمــن بررســی ســخنان بــزرگان اهــل ســنت و
اســتناد بــه روایــات موجــود در کتابهــای حدیثــی و تفســیری اهــل ســنت ،بــه ادعاهــای ابن ّ
تیمیه پاســخ
داده شــود .نتیجــه اینکــه ادعاهــای ابــن تیمیــه دربــارۀ جایــگاه امام رضــا  gمغالطـهای بیش نیســت و با
دیــدگاه دیگــر اندیشــمندان اهــل ســنت ناســازگار اســت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gابن تیمیه ،نقد ،جایگاه علمی ،اعلمیت ،عالمان اهل سنت.

 .1دانشپژوه رشتۀ کالم مقارن سطح چهار مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی(نویسنده مسئول):

alabd.1362 @gmail.com
 .2دانشپژوه رشتۀ کالم مقارن سطح چهار مدرسۀ علمیه نوابs.rajabzadeh1370 @gmail.com :
 .3استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسیma.vatandoost@ferdowsi.um.ac.ir :
 .4استادیار دانشکده الهیات و معارف اهلالبیت  bدانشگاه اصفهانh.a.bahrami@ltr.ui.ac.ir :
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 .1مقدمه
تقیالدیــن احمــد بــن عبدالحلیــم ،معــروف بــه «ابــن تیمیــه»(728-661ق ).در دوران زندگــی
خــود ،نظرهایــی را مطــرح کــرد کــه باعــث تشــویش اذهــان و آشــفتگی در باورهــای مــردم شــد.
وی صاحــب تالیفــات مهــم و تأثیرگــذار اســت بهگونــهای کــه ابــن شــاکر شــمار مصنفــات او را
تــا  300عنــوان دانســته و فهرســت آثــار او را در کتــاب «فــوات الوفیــات» ثبــت کــرده اســت(ابن
شــاکر ،2000 ،ج .)77 :1از مهمتریــن و مشــهورترین آثــار وی در میــان ســلفیه ،کتــاب «منهــاج
الســنة النبویــة فــی نقــض کالم الشــیعة و القدریــة» اســت کــه ابن تیمیــه ایــن کتــاب را در رد کتاب
«منهــاج الکرامــة فــی معرفــة االمــام و االمامــة» حســن بــن مطهــر ،معــروف بــه عالمه حلی نوشــته
اســت .وی بــا ابــن منجــس خوانــدن عالمــه حلــی بــا افتــرا و تهمــت بــه عقایــد شــیعیان تاخــت
و در مقــام تنقیــص جایــگاه عالمــه حلــی برآمــد .دیدگاههــای تنــد وی در تنقیــص اهــل بیــت،
موجــی از اعتراضهــا و انتقادهــای شــدید را ضــد او پدیــد آورد و از ســوی اندیشــمندان اســامی
بهویــژه اهــل ســنت عناوینــی چــون کافــر ،ناصبــی ،فاســق ،منافــق ،ســفیه و مرتــد بــه وی نســبت
داده شــد .ابــن تیمیــه بــا رویکــرد حدیثگرایــی افراطــی ،در همــۀ فضایــل اهــل بیــت بهصــورت
کلــی و مصداقــی تشــکیک نمــوده و روایــات فضایــل اهــل بیــت بهویــژه امــام رضــا  gرا دروغ و
جعلــی میدانــد .وی در همــۀ آثــار خــود بــا عباراتــی چــون «ســلف االمــه و أئمتهــا»« ،اهــل الســنه
و الجماعــه»« ،اتفــاق ســلف االمــه ائمــه الســنه»« ،الطریقــه الســلفیه»(ابن تیمیــه1398 ،ق ،ج:1
243؛ ج90 :2؛ ج )115 :3از مبنــای ســلفی خــود یــاد کــرده اســت .از همینروســت اگــر روایتــی
کــه در منابــع مــورد قبــول ابــن تیمیــه دربــارۀ اهــل بیت آمــده و مطابــق دیــدگاه او باشــد ،بهصورت
خــاص مــورد اســتناد قــرار میگیــرد و اگــر مطابــق نظــر وی و ســلفیه نباشــد ،طــرد میشــود.

 .2اشکاالت ابن تیمیه در فروکاستن مقام علمیامام رضا g
اهــل بیــت  bبهویــژه امــام رضــا  gنــزد برخــی اندیشــمندان اهــل ســنت ،همیشــه دارای
ی و معنــوی اهــل بیــت  bتاکیــد ورزیدهاند(طبــری،
احتــرام بودهانــد و آنــان بــر مقــام علمــ 
1356ق ،ج .)28 :1از ایـنرو مشــاهده میشــود اندیشــمندان اهــل ســنت در منابــع تفســیری،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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حدیثــی ،تاریــخ و رجالــی ،فضایــل اهــل بیــت را تبییــن کردهانــد .در مقابــل ایــن رویکــرد ،ابــن
تیمیــه بــا حدیثگرایــی افراطــی در آثــار خــود بــه انــکار و تکذیــب ایــن فضایــل پرداختــه اســت.
فضایــل و مناقــب معنــوی ،علمــی ،اجتماعــی و سیاســی امــام رضــا  gبهگون ـهای اســت کــه
اهــل ســنت جملگــی بــه آن اذعــان نمودهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه ابــن تیمیه افــزون بــر انکار
فضایــل معنــوی ،علمــی ،اجتماعــی و سیاســی ایشــان ،در مقــام اهانــت بــر وی برآمــده اســت .در
جســتار پیــش رو ،دیــدگاه وی دربــارۀ جایــگاه معنــوی امــام رضــا  gارزیابــی و نقــد شــده اســت.
 .1-2اعلم بودن امام رضا  gادعای بدون دلیل
نخســتین اشــکالی کــه ابــن تیمیــه بهصــورت قاطعانه دربــارۀ جایــگاه علمیامــام رضــا  gبیان
مینمایــد ،ایــن اســت کــه اعلمیــت امــام رضــا ،gادعایــی بیش نبــوده و هیــچ دلیل و مســتندی
ندارد(ابن تیمیــه1406 ،ق ،ج.)61 :4
 .1-1-2نقد و بررسی
 .1-1-1-2اعتراف علمای اهل سنت به اعلمیت امام رضا g

امــام رضــا  gازجملــه چهرههــای درخشــانی اســت کــه هــر بینــای اندیشــمندی را بــه تعظیم و
تکریــم ارزشهــا واداشــته اســت .دانــش گســتردۀ امــام ،ســبب شــده اســت موافقــان و مخالفانــش
ی حضــرت ،اعتــراف کننــد .جــای ایــن پرســش اســت کــه چطــور
بــه عظمــت و شــخصیت علم ـ 
ابــن تیمیــه کــه همیشــه در اثبــات و نفــی مطالــب ،مســئله اجمــاع را مطــرح مینمایــد و بــرای آن
محوریــت قائــل اســت و در مقــام بیــان دیــدگاه ســلف بــا الفاظــی همچــون اتفــق الســلف ،باجمــاع
جمیــع االئمــه ،الســلف کلهــم ،لــم یقلــه احد ابــدا ،الیعلــم فی ذلــک خالفا ،لــم اجد فیــه ابــدا و ...
ادعــای پیــروی از ســلف را مطــرح مینمایــد ،امــا در اینجــا مرتکــب تناقضگویــی شــده و اینگونــه
علنــی از ســلف پیــروی نکــرده و جایــگاه علمیحضــرت را انــکار مینمایــد .میتــوان گفــت علــت
ایــن انــکار همــان بغــض و کینــۀ وی بــه اهــل بیــت اســت کــه موجــب شــده اینگونــه فضایــل را
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منکــر شــود .در ایــن بخــش برخــی از اعترافــات دانشــمندان اهــل ســنت برای بیــان و نشــان دادن
جایــگاه و شــخصیت علمیحضــرت آورده میشــود.
 .1محمــد بــن جریــر طبــری مینویســد« :در ســال  201قمــری مأمــون ،علــی بــن موســی
بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــی بــن حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب را ولــی عهــد مســلمانان و
جانشــین خــود گردانــد ،وی را «الرضــی مــن آل محمــد» نامید و دســتور داد ســپاهش لباس ســیاه
را دور افکننــد و لبــاس ســبز بپوشــند و ایــن موضــوع را بــه همــۀ کشــور اطــاع داد .مأمــون کســی
را کــه برتــر و پرهیزکارتــر و داناتــر از علــی بــن موســی gباشــد ،پیــدا نکرد»(طبــری ،ج.)137 :5
قابــل توجــه اســت کــه طبــری نــزد ابــن تیمیــه جایــگاه ویــژهای داشــته ،بهگونـهای کــه از تفســیر
وی بــا عنــوان «اجــل التفاســیر الماثــوره و اعظمهــا قــدرا» یــاد کــرده و مکــرر بــه اســناد او اعتمــاد
مینمایــد و آن را حــاوی ســخنان ســلف میداند(ابــن تیمیــه1426 ،ق ،ج.)602 :2
 .2ابــن اثیــر در کتــاب تاریــخ خــود بــه نقــل از حســن بــن ســهل نســبت بــه مقــام علمیامــام رضا
 gچنیــن مینویســد:
«حســن بــن ســهل به عیســی بن محمد بعــد از مراجعــت به بغــداد در نامـهای خبــر والیتعهدی
امــام رضــا  gرا داد و در آن نامــه نوشــت :وقتــی مأمــون قصــد داشــت ولیعهــد انتخــاب کنــد،
هرچــه گشــت در میــان بنیعبــاس و بنیعلــی ،کســی را کــه افضــل و اورع و اعلــم از امــام رضــا
 gباشــد ،نیافــت ،لــذا امــام را ولیعهــد خــود قــرار داد»(ابــن اثیــر1417 ،ق ،ج.)484 :5
 .2-1-1-2اثبات اعلمیت از طریق تسلط حضرت بر زبانهای مختلف

ی اســت کــه نشــانگر اعلمیت آن شــخص اســت .خداوند
آگاهــی از زبانهــای مختلــف ،از علومـ 
متعــال دیــن را بهطــور كامــل بــر مــردم عرضــه کــرد و همــۀ آموزههایــی كــه بــرای پیمــودن مســیر
هدایــت بــدان نیازمندنــد ،در اختیارشــان قــرار داد .ایــن امــر بیانگــر آن اســت كــه خداونــد از هیــچ
لطفــی بــرای رســانیدن احــكام و معــارف دیــن بــه بندگانــش دریــغ نمیكنــد .از ای ـنرو ،پــس از
محــروم شــدن بنــدگان از فیــض حضــور پیامبــران  ،bامــام بــه عنــوان جانشــین پیامبر خــدا همه
معــارف دیــن را از ایشــان بــه ارث میبــرد و بــر همــۀ اســراری كــه بــرای هدایــت بشــر و رســانیدن
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او بــه مقــام قــرب الهــی نیــاز اســت بــه اذن خداونــد واقــف میشــود؛ بنابرایــن حضــرت بــر همــۀ
علــوم احاطــه کامــل داشــتهاند؛ از نشــانههای وســعت علــم ایشــان ایــن بــود کــه میتوانســتند بــه
همــۀ زبانهــا ســخن بگوینــد .اباصلــت هــروی نقــل میکنــد کــه امــام رضــا  gبــا مــردم بــه زبــان
خودشــان ســخن میگفــت .مــن در مــورد ایــن فضیلــت از حضــرت ســوال نمــودم .ایشــان پاســخ
دادنــد« :ای اباصلــت ،مــن حجــت خــدا بــر آفریــدگارش هســتم و خــدا حجتــی را کــه بــا زبــان
مــردم آشــنا نباشــد ،بــرای آنهــا تعییــن نمیکنــد .آیــا تــو کالم امیرالمومنیــن را نشــنیدهای کــه
میفرمــود :بــه مــا قضــاوت صحیــح و کامــل عطــا شــده اســت .آیــا ایــن علــم بــه زبــان ها نیســت؟»
(ابــن شهرآشــوب1432 ،ق ،ج.)333 :4
آنچــه از روایــت یادشــده از امــام رضا  gاســتفاده میشــود ،تســلط ایشــان بر همه زبانهاســت،
زیــرا اوال در روایــت چنیــن آمــده اســت« :خــدا حجتــی را کــه با زبان مردم آشــنا نباشــد ،بــرای آنها
تعییــن نمیکنــد»؛ یعنــی آشــنایی بــا زبــان همــه مــردم ،دلیلــی بــر حجــت بــودن امــام ذکــر شــده
اســت و ثانیــا عبــارت «زبــان مــردم« اطــاق دارد و همــه زبانهــا را در برمیگیــرد .نتیجــه آنکــه
ّ
اعلمیــت ایشــان اســت.
امــام رضــا  gمســلط بــر همــه زبانهــا بودهانــد و ایــن دلیــل روشــنی بــر
 .3-1-1-2اثبات اعلمیت از طریق پیشگوییهای حضرت

یکــی از نشــانههای علــم غیــب ،پیشبینــی حوادثــی اســت کــه در آینــده رخ میدهــد .امــام
رضــا  gبهوســیلۀ علــم غیبــی کــه خداونــد در اختیــار اهــل بیــت قــرار داده اســت از حوادثــی
خبــر میدادنــد کــه دقیقــا همانگونــه رخ مـیداد .در ایــن بخــش بــه چنــد نقل بســنده میشــود:
 .1حســن بــن بشــار روایــت میکنــد کــه امــام رضــا  gفرمودنــد« :عبدالله(مامــون)
محمد(امیــن) را خواهــد کشــت .مــن از ایشــان پرســیدم آیــا عبداللــه بــن هــارون ،محمــد بــن
هــارون را خواهــد کشــت؟ حضــرت پاســخ دادنــد :بله»(ابــن شهرآشــوب1432 ،ق،ج.)338 :4
 .2پیشــگویی حضــرت از شــهادت خــود :حضــرت دربــارۀ چگونگــی شــهادت و محــل شــهادت
خودشــان خبــر دادهانــد بهگونــهای کــه اندیشــمندان اهــل ســنت آن را نقــل کردهانــد .ابــن
ی در اینبــاره چنیــن نقــل میکنــد :پیــش از مرگــش خبــر داد کــه او انگــور و انــاری
حجــر هیثمـ 
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میخــورد و بــر اثــر آن میمیــرد و مامــون میخواهــد او را پشــت رشــید(پدرش) دفــن کنــد ،ولــی
نمیتوانــد همــه ایــن مــوارد آن گونــه کــه ایشــان خبــر داد ،رخ داد(ابــن حجــر ،ج.)539 :2
 .3حســین فرزنــد امــام موســی کاظــم  ،gدربــارۀ علــم امــام غیــب امــام چنیــن نقــل میکنــد:
مــا جوانانــی از بنیهاشــم در اطــراف امــام رضــا نشســته بودیــم ،جعفــر بــن محمــد علــوی بــا ســر
و وضــع نامرتــب از مقابلمــان گذشــت و مــا نگاهــی بــه یکدیگــر انداختیــم و بــه او خندیدیــم .در
همیــن حــال حضــرت فرمودنــد :در آینــدهای بســیار نزدیــک شــاهد خواهیــد بــود کــه جعفــر بــن
محمــد علــوی ثروتمنــد خواهــد شــد .وی گویــد یــک مــاه بعــد دیدیــدم کــه جعفــر حاکــم مدینــه
شــده و از موقعیــت خوبــی برخــوردار اســت(مالکی ،1379 ،ج.)979 :2
 .2-2اعلم بودن برخی اندیشمندان نسبت به امام رضا g
ابــن تیمیــه بــر ایــن بــاور اســت کــه در عصــر امــام رضــا  gعــدهای از اندیشــمندان اســامی
وجــود داشــتهاند کــه بــه اذعــان همــه اعلــم از امــام رضــا  gبودهانــد .بــر پایــۀ بــاور وی بهرغــم
وجــود اعلــم از امــام رضــا  gدر میــان اندیشــمندان اســامی ،ادعــای عالمــه مبنــی بــر اعلمیــت
امــام رضــا  gادعــای گــزاف بــوده و صحیــح نیســت .وی در اینبــاره مینویســد« :در میــان
معاصریــن علــی بــن موســی افــراد متعــددی هســتند کــه بــه اذعــان همــه قطعــا اعلــم از وی
ِ

بودهانــد؛ افــرادی همچــون شــافعی ،اســحاق بــن راهویــه ،احمــد بــن حنبــل ،اشــهب بــن عبــد
العزیــز کــه علمیــت ایشــان زبانــزد خــاص و عــام بــوده اســت(ابن تیمیــه1406 ،ق ،ج.)60 :4
 .1-2-2نقد و بررسی
 .1-1-2-2جایگاه علمیامام رضا  gدر مناظرات

بــا نگاهــی بــه مناظــرات امــام رضا ،اعلمیــت حضــرت اثبات شــده و خطــای ابن تیمیــه در قیاس
مقــام علمیحضــرت بــا افــرادی همچــون شــافعی ،بــر همــگان آشــکار میگــردد .بیشــک یکــی
ی امــام رضــا  gبر دیگــران ،مناظراتی اســت که ایشــان
از برتریــن مؤلفههــای اثبــات قــدرت علمـ 
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بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب داشــتهاند؛ تحلیــل مناظــرات حضــرت بــا اشــخاص گوناگــون حاکــی
اســت کــه ایشــان اعلــم علمــای زمــان خــود بــوده اســت؛ چراکــه بــر کتــب دیگــر ادیــان تســلط
کامــل داشــتهاند و بــا توجــه بــه منابــع طــرف مقابــل بــا آنهــا مجادلــه کردهانــد .آنچــه مناظــرات
و مباحــث امــام را از دیگــران ممتــاز ســاخته ،ویژگیهــا و امتیــازات خــاص حضــرت بــوده اســت
کــه در مناظــرات از آنهــا اســتفاده میکردنــد؛ از آن میــان میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
 .1اســتفاده از روشهــای عقلــی و اســتداللی  .2تکیــه بــر اصــول مشــترک بیــن ادیــان؛ چنانکــه
قــرآن کریــم خطــاب بــه پیامبــر اکــرم میفرمایــد« :قــل یــا اهــل الکتــاب تعالــوا الــی کلمــه ســواء
ً
ً
بیننــا و بینکــم اال نعبــد اال اللــه و ال نشــرک بــه شــیئا و ال یتخــذ بعضنــا اربابــا مــن دون اللــه (»...آل
عمــران .3 )64 ،بهکارگیــری فصاحــت درگفتــار  .4عنایــت بــه احــکام الهــی  .5تســلط امــام بــر
ارائــه انــواع ادلــه علم ـیدر برابــر عالمــان مختلــف  .6امــام بــه کتــب ســایر ادیــان از خــود آنهــا
بیشــتر واقــف است(قرشــی ،ج .)423-419 :1مناســب اســت در اینجــا برخــی مناظــرات امــام و
کیفیــت پاســخ ایشــان بــه بــزرگان مکاتــب مختلــف اشــاره شــود تــا شــاهدی بــر ویژگیهــای فــوق
باشــد؛ در میــان بحثهــای مختلــف امــام بــا افــراد گوناگــون ،مناظــره بــا جاثلیــق یهــودی ،عمران
صابــی ،اهمیــت خاصــی دارد(طبرســی1417 ،ق ،ج .)424 :2بنابــر گزارشهــای منعکــس
شــده از مناظــره امــام رضــا  gبــا ایــن دو شــخصیت ،مشــاهده میشــود کــه پاســخ حضــرت بــا
جوابهــای بســیار منطقــی و قــوی اعــم از عقلــی و نقلــی از منابــع معتبــر طــرف مقابــل ،همــه
نشــانۀ اعلمیــت حضــرت بــوده بهگون ـهای کــه اندیشــمندان بــه حقانیــت امــام و عجــز خــود در
برابــر ایشــان اعتــراف کردنــد تــا آنجــا کــه افــرادی مثــل عمــران صابــی بــه حضــرت ایمــان آوردنــد و
در برابــر همــگان ســجده کردنــد.
 .2-1-2-2جایگاه امام در مقابله با علوم مختلف از جمله نهضت ترجمه

ی بــود کــه در
از مهمتریــن ویژگیهــای عصــر امــام رضــا ،gنهضــت ترجمــۀ کتــب غیــر اســام 
زمــان هــارون ایجــاد و بــه دســتور مأمــون ،توســط گروهــی از مترجمــان برجســته در بیــت الحکمــه
بــه ریاســت یوحنــای ماســویه بهجــد پیگیــری شــد .ابــن ندیــم در علــم دوســتی مامون مینویســد:
«مامــون گروهــی از مترجمــان معروفــی همچــون حجــاج بن مطــر ابن بطریــق ،حنین بن اســحاق
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و یوحنــا بــن ماســویه را کــه بــه زبانهــای مختلف آشــنایی داشــتند بــه ســرزمین روم فرســتاد و آنان
ی از کتابهــای یونانــی و رومــیرا به جهــان اســام آوردند(ابــن ندیــم1417 ،ق،
نیــز ســیل عظیمـ 
ج.)301 :1
بــا وجــود فوایــد ترجمــه ،مشــکالت متعــدد دیگــری نیــز وجــود داشــت از آن جملــه میتــوان بــه
«تعصــب مترجمــان مذاهــب غیــر اســامیبــرای نشــر عقایــد انحرافــی و خرافــی» اشــاره کــرد.
همچنیــن گروهــی یــا افــرادی کــه بتواننــد آثــار علمــی بیگانــگان را ارزیابــی کننــد وجــود نداشــت.
بــر همیــن اســاس ،وجــود برخــی فرقههــا و کتابهــای ایشــان کــه عقلگرایــی را بــر اســاس کتــب
یونانــی و ســریانی ترویــج دادنــد ،ســبب شــد عــدۀ زیــادی بــه عقیــدۀ اعتــزال گرایــش پیــدا کننــد.
در چنیــن فضایــی امــام رضــا  gبــا روشــنگری معــارف دینــی ،راه و رســم تحقیــق و تحصیــل علم
را بــه مــردم معرفــی کردنــد تــا از انحرافهــا نجــات یابند(مــکارم شــیرازی .)26 :1388 ،یکــی از
عقایــد انحرافــی کــه در آن زمــان مطــرح شــده بود ،عقیدۀ تجســیم و تشــبیه بــود .ذهبــی در کتاب
خــود عبــارت بزرگانــی از اهــل ســنت را بههمــراه آرایشــان دربــارۀ مســئلة توحیــد یــادآور میشــود
کــه نشــان میدهــد تجســیم و تشــبیه و امثــال آن دربــارۀ خداونــد متعــال بهشــدت رایــج بــوده
و ایــن انحــراف در میــان تــودۀ مــردم در حــال شــکلگیری بــوده اســت(ذهبی1416 ،ق ،ج:1
 .)176بــا انحــراف امامــان اهــل ســنت و ائمــه حدیــث ،چــه انتظــاری از عمــوم مــردم اســت کــه
بــه ایــن عقایــد باطــل معتقــد نشــوند؟ وقتــی از احمــد بــن حنبــل ســؤال شــد از اینکــه آیــا خــدا در
بــاالی آســمان هفتــم و روی عــرش قــرار دارد؟ در جــواب گفــت :بلــه ،او روی عــرش قــرار دارد و بــه
همــه عالــم تســلط دارد .همیــن ســؤال را نیــز از ابوزرعــه رازی پرســیدند کــه رأی تــو در تفســیر آیــۀ
« الرحمــن علــی العــرش اســتوی» چیســت؟ او بــا ناراحتــی چنیــن پاســخ میدهــد :تفســیر آیــه
همــان اســت کــه خــود آیــهمیگوید(یعنــی خــدا بــر روی عرش اســت طبــق ظاهــر آیه و تفســیر آن
هــم غیــر از ظاهــر آن نیســت)( .همــان .)186 :در چنیــن فضایــی امــام رضــا  gاهتمــام ویژهای
بــه تبییــن حقیقــت توحیــد داشــته و بــر همیــن اســاس امــروزه در منابــع روایــی ،بیشــترین روایات
و بحثهــای توحیــدی از وجــود مبــارک ایشــان بــه چشــم میخــورد .بــا وجــود کتــب فراوانــی کــه
ترجمــه شــد ،فرقههــای مختلفــی هــم از درون جامعــۀ اســامیو شــیعی بــروز و ظهــور پیــدا کــرده
بــود و حضــرت بــرای حفــظ فرقــه ّ
قطعیــه (کــه همــان شــیعیان واقعــی و معتقــد بــه امامــت ایشــان
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بودنــد) از گزنــد آســیب تبلیغــات فرقههــای انحرافــی بــا بــزرگان ایــن فرقههــا بحــث مینمــود کــه
برخــی از ایــن مباحثــات نیازمنــد ســفرهای مختلفــی بــه شــهرهای گوناگــون بــود کــه امــام انجــام
میداد(فضــل اللــه .)161 :1361 ،امــام رضــا  ،gاینچنیــن اســام را بــه عنــوان یــک دیــن بــا
رویکــرد عقالنــی معرفــی میفرمــود کــه ایــن تغییــر ،آثــار و بــرکات فراوانــی داشــت؛ ازجملــه اینکــه
بــا ایــن رویکــرد ،راه بســیاری از مغالطههــا و سفســطهها و مجادلههــای غیرمنطقــی بســته شــد که
بــه برکــت آن بطــان بســیاری از فرقههــا و تفکــرات رایــج در آن زمــان ،واضــح و بــرای آینــدگان هــم
راهــی بســیار قــوی و دشمنشــکن ایجــاد شــد کــه در آینــده هــم مســلمانان بتواننــد بهواســطۀ آن
نگــرش فکــری جامعــه اســامیرا از خطــرات و انحرافات محافظــت کنند(شــریعتمداری،1366 ،
ی در دنیــای اســام بســنده نشــد ،بلکــه علــوم و
ج .)187 :1تاثیــر امــام رضــا  gبــر فضــای علمـ 
فضایــل حضــرت بهصــورت بینالمللــی درآمــد کــه ایــن امــر بــرای علمــای مختلــف غیرمســلمان
از البـهالی گفتوگوهــا و مناظــرات ایشــان واضــح و آشــکار شــد.
ی امام با افرادی همچون شافعی ،قیاس مع الفارق است
 .3-1-2-2مقایسۀ مقام علم 

اینکــه ابــن تیمیــه امــام رضــا  gرا بــا افــراد معاصــری همچــون احمــد و شــافعی و اســحاق و
دیگــران مقایســه میکنــد و بعــد آنهــا را اعلــم از امــام میشــمارد ،ایــن قیــاس ناصــواب بــوده و بــه
دور از انصــاف اســت .در ایــن بخــش خطاهــای ایــن اندیشــمندان در علــوم مختلــف بیان میشــود
تــا ناصــواب بــودن ایــن مقایســه هرچــه بیشــتر واضــح شــود:
 .1شــافعی؛ محمــد بــن ادریــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع الهاشــمیالمطلبی در
ســال  150قمــری در غـ ّـزه متولــد شــد و دوران کودکــی ســختی را در فقــر بــه ســر میبــرد ،ولــی
بــا آن حــال عالقــۀ زیــادی بــه علــم داشــت .در  20ســالگی ایامــیرا شــاگرد مالــک شــد و بعــد
از آن مدتــی درس شــاگردان ابوحنیفــه حاضــر شــد و فقــه او را نیــز فراگرفــت؛ بعــد از گذشــت
دو ســال بــه مدینــه برگشــت و بــه فتــوا دادن پرداخت(محمــد ســوید1418 ،ق .)25 :یکــی از
رفتارهــای شــافعی و انصــاف علمــیاو آن اســت کــه میگوینــد :هــرگاه رأی و نظــری م ـیداد و
میفهمیــد کــه در آن خطــا کــرده ،بــا شــجاعت از نظــر خــود بــرمیگشــت(و خوفــی از اقــرار بــه
اشــتباه نداشــت) ومیگفــت« :هیــچ انســانی نیســت مگــر اینکــه بعضــا سـ ّـنت پیامبــر اکــرم nرا
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فرامــوش میکنــد ،لــذا هــرگاه بــه اشــتباه حکمــیرا بــر خــاف قــول پیامبــر بگویــم ،پــس قــول
حــق همــان کالم رســول اللــه است»(ســیوطی1429 ،ق ،ج .)168 :1اگرچــه کالم شــافعی وجود
خارجــی اشــتباه را اثبــات نمیکنــد ،امــا بیــان محمــد ســوید در المذاهــب االســامیه الخمســه
حکایــت از وقــوع غفلــت نســبت بــه رأی صحیــح دارد؛ در حالــی کــه در ســیرۀ امــام رضــا  gاز
ایــن اشــتباهات و لغزشهــا اصــا مشــاهده نشــده و کســی چیــزی نقــل نکــرده اســت .بــا ایــن
حــال مشــاهده میشــود کــه ابــن تیمیــه وی را اعلــم از حضــرت ،میدانــد .ابــن جنیــد بــه نقــل از
یحیــی بــن معیــن میگویــد« :روا نیســت بــرای هیــچ مســلمانی کــه بــه آرای شــافعی نظــر کنــد؛
أخــذ بــه آرای ابوحنیفــه در نــزد مــن بســیار محبوبتــر اســت از أخــذ بــه آرای شــافعی»(جمعی از
محققیــن1430،ق ،ج.)137 :4ایــن تعبیــر ابــن معیــن کــه بــه گفتــه احمد بــن حنبــلّ ،رد و قبول
او در احادیــث مــاک وضابطــه اســت(بغدادی1417 ،ق،ج  ،)263 :16ادعــای اعلمیــت شــافعی
ی ابوحنیفــه برتــر از شــافعی
را نقــض میکنــد ،زیــرا طبــق بیــان ابــن معیــن آرا و دقتهــای علمـ 
اســت .ابوحنیفــه کــه اقــرار میکنــد اگــر شــاگردی دو ســاله نــزد امــام صــادق  gنبــود ،هــاک
میشــدم(دهلوی1373 ،ق ،ج )8 :1و خــود را اینچنیــن ذلیــل و متواضــع نــزد امــام میدانــد ،بــه
عقیــدة شــیعه همــان علــم و فضایــل نــزد امــام رضــا  gو دیگــر ائمــه معصومیــن نیــز قــرار دارد؛
حــال کــه آرای ابوحنیفــه بــه اقــرار ابــن معیــن برتــر از شــافعی اســت و موقعیــت او هم در مقایســه با
امامــان نیــز معلــوم اســت ،کــذب اعملیــت وی از امــام رضــا  gواضــح میشــود.
 .2احمــد بــن حنبــل؛ در حــق احمــد بــن حنبــل موافقــان و مخالفــان قلمفرســایی کردهانــد.
موافقــان در وصــف او فضایــل عجیبــی نقــل کردهانــد تــا آنجــا کــه بخشــی از فضایــلّ ،
غلــو
ِ
در حــق اوســت و شــباهت بــه معجــزه میدهد(ابــن کثیــر1408،ق ،ج  .)335 :10برخــی از
تعابیــر مخالفــان بدیــن شــرح اســت :محمــد بــن محمــد بـ ّ
ـروی از علمــای شــافعی میگویــد:
اگــر میتوانســتم و قــدرت داشــتم ،بــر حنابلــه جزیــه قــرار میدادم(ابــن عمــاد1406،ق،
ج .)370 :6بنابــر نقــل ابــن جــوزی ،خطیــب بغــدادی احمــد را در زمــرۀ فقهــا نــام نبــرده و او
ّ
را بــه قلــت دیــن و تعصــب ّمتصــف میکند(ابــن جــوزی ،ج  .)132 :16فقیــه بــودن احمــد
محــل اختــاف بــوده کــه جماعتــی وی را فقــط یــک محــدث دانســته و در زمــرۀ فقیهــان قــرار
نمیدادند(کثیــری1418 ،ق ،ج.)144 :1
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دیــدگاه مخالفــان شــاهدی بــر اتفــاق نداشــتن امــت بــر ّ
علمیــت اوســت ،چــه رســد بــه اعلمیــت
وی! ابــن تیمیــه ادعــا میکنــد کــه احمد اعلــم اســت از امــام رضــا  gدر حالی که فقاهــت احمد
محــل تضــارب آرا بــوده و حتــی خــود احمــد در برخــی مــوارد وقتــی مســئله فقهــی را از او ســؤال
میکردنــد ،نمیتوانســت جــواب دهــد و بــه غیــر خــود همچــون اباثــور ارجــاع میداد(ذهبــی،
1405ق ،ج.)31 :21
 .3اســحاق بــن راهویــه؛ اســحاق بــن راهویــه متوفــی 238قمــری اســت کــه در عصــر احمــد بــن
حنبــل میزیســت؛ بــزرگان اهــل ســنت برایــش فضایــل مهمـیرا قائل هســتند ،چنانچــه ذهبی او
را امــام کبیــر و ســرور حافظــان و بــزرگ مشــرق زمیــن میداند(ذهبــی1405 ،ق ،ج .)358 :11یــا
مـ ّـزی در وصــف او گفتــه اســت :یکــی از امامــان در حدیــث و از علمــای دیــن اســت ،وی جامــع فقه
و حدیــث بــوده و صــدق و ورع و زهــد در او نیــز جمــع شــده اســت(مزی1400 ،ق ،ج .)373 :2بــا
همــه ایــن تفاصیــل ،ســبط ابــن جــوزی در تذکــره الخــواص از قــول واقــدی چنیــن نقــل میکنــد:
«در ســال  200کــه مامــون امــام رضــا  gرا بــه مــرو آورد ،در طــول مســیر زمانــی کــه بــه نیشــابور
رســیدند علمــای منطقــه همــراه بــا اســحاق بــن راهویــه خــارج شــده و بــرای اخــذ حدیــث و نقــل
روایــت از امــام و تبــرک بــه ایشــان بــه ســمت محــل اســتقرار حضــرت بــه راه افتادند»(ابــن جــوزی،
1424ق ،ج .)649 :1حــال بــا نقــل چنیــن گزارشهایــی ،تبییــن میشــود کــه ادعــای ابــن
تیمیــه مخالــف واقــع بــوده و بــا چنیــن نقلــی در تعــارض اســت؛ از طرفــی اســحاق اعلــم از امــام
رضــا  gباشــد و از ســوی دیگــر ســر از پــا نمیشناســد بــرای اینکــه بتوانــد روایتــی را از امــام g
اخــذ کنــد و خــود را بــه آن متبــرک ســازد!
 .4اشــهب بــن عبــد العزیــز؛ اشــهب بــن عبــد العزیــز بــن داوود بــن ابراهیــم القیسـ ّ
ـی از بــزرگان
عامــه اســت کــه ذهبــی وی را امــام ،عالمــه و مفتــی مصــر معرفــی میکند(ذهبــی1405 ،ق ،ج:9
 .)500بنابــر برخــی اقــوال نــام او مســکین و لقب او اشــهب اســت ،وی مهمترین شــاگرد مالک بن
انــس بــوده و شــافعی در وصــف او میگویــد :مصــر ،افقــه از اشــهب بــه خــود ندیــده اســت(همان،
ج .)501 :9بــا اینکــه شــافعی از اشــهب تعریــف کــرده ،امــا در ادامــه اشــهب را دارای «طیــش»
معرفــی میکنــد و ایــن صفــت خــود نقــص بزرگــی بــرای اوســت ،زیــرا از نظــر لغــت ایــن کلمــه بــه
ّ
معنــای سبکســری و خفــت و کمیعقــل اســت(زبیدی1414 ،ق ،ج  )106 :9و میگویــد :تنهــا
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اشــکال اشــهب ایــن اســت کــه در او طیــش وجــود دارد(ذهبــی1405 ،ق،ج .)501 :9حتــی بــه
تعبیــر برخــی ،ایــن صفــت بــه معنــای از بیــن رفتن عقــل و جاهــل شــدن اســت(زبیدی1414 ،ق،
ج .)136 :9ایــن کالم شــافعی جــای تأمــل دارد ،زیــرا اتهــام سبکســری و ســبکمغزی از ســوی
شــافعی نســبت بــه اشــهب ،الزم ـهاش نقــض کالم ابــن تیمیــه اســت ،آنجــا کــه اشــهب را اعلــم
ّ
اعلمیــت ســازگاری دارد؟).
میداند(کمعقلــی و سبکســری چگونــه بــا
 .3-2اهل علم از امام رضا  gروایت نقل نکردند
ابــن تیمیــه زیرکانــه بعــد از ادعــای اعلــم نبــودن امــام رضــا ،مســئلۀ نقــل روایــت را مطــرح
مینمایــد و میگویــد :هیــچ عا ِلمــینیســت کــه حتــی یــک حدیــث هــم از امــام رضــا  gنقــل
کــرده باشــد و اینکــه گفتــه شــده فقهــای اهــل ســنت از علــی بــن موســی الرضــا نقــل کردهانــد،

دروغــی بیــش نیســت ،بلکــه مشــهور فقهــا روایــت معروفــی از ایشــان اخــذ نکردهانــد و اگــر هــم
نقلــی رســیده ،توســط برخــی از افــرادی کــه از فقهــا بهحســاب نمیآینــد ،بیــان شــده و طبــق امــر
مرســوم در آن زمــان ،عالمــان متوســط از افــراد متوســط در فقــه بلکــه حتــی از افــراد پایینتــر از
خــود اخــذ حدیــث میکردنــد امــا فقهــا ،خیــر ،چنیــن امــری میانشــان مرســوم نبــوده اســت(ابن
تیمیــه1406 ،ق ،ج.)60 :4
 .1-3-2نقد و بررسی
 .1-1-3-2نبود نقل ،دلیلی بر نبود علم نیست!

بــر فــرض پذیرفتــه شــود کــه از امــام رضــا  gنقلــی وارد نشــده باشــد ،آیــا نقــل نشــدن را
میتــوان دلیلــی بــر نبــود علــم دانســت؟! اینکــه ابــن تیمیــه نقــل نشــدن روایــت را دلیــل عالــم
نبــودن امــام بــر شــمرده اســت ،خطایــی بــس آشــکار اســت؛ زیــرا نقــل نکــردن روایــت بــا عالــم
نبــودن هیــچ مالزمـهای نــدارد؛ چــه بســا اندیشــمندان بســیاری هســتند کــه تالیفــی از خــود بــه
جــای نگذاشــتهاند یــا بحثــی از آنــان بــا مخالفــان خــود نقــل نشــده اســت یــا از حضــور آنــان در
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محافــل علمــینیــز گزارشــی وجــود نــدارد ،درحالیکــه دیگــران از آنــان بــه بزرگــی یــاد کــرده و
آنــان را عالــم ،فقیــه و امــام خواندهانــد .ازجملــه ایــن افــراد اســماعیل بــن عبدالرحمــن اســت کــه
ذهبــی از وی بــا عنــوان «االمــام المفســر» یــاد میکند(ذهبــی1405 ،ق ،ج ،)210 :21همچنین
ســفیان ثــوری کــه ابــن حبــان از او بــا عنــوان «االمام فقیــه اهــل المدینة» یــاد میکند(ابــن حبان،
1393ق،ج .)21 :8درحالیکــه ایــن افــراد صاحــب تصنیــف نبــوده و در محافــل علمیآنچنــان
حضــور علمــینداشــتهاند ،امــا بــا وجــود ایــن ،از آنهــا بــه فقیــه ،امــام و محــدث یــاد شــده اســت.
اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت کــه بنابــر مبنــای ابــن تیمیــه کســی کــه عالــم ،فقیــه ،امــام و
مفســر خوانــده میشــود ولــی آثــار علمــی نــدارد ،آیــا میتــوان وی را بــه عالــم نبــودن متهم کــرد؟!
روشــن اســت کــه عــرف چنیــن مالزم ـهای را نفــی مینمایــد.
 .2-1-3-2روایات بزرگان اهل سنت از امام رضا g

بهرغــم ادعــای ابــن تیمیــه مبنــی بــر نقــل نشــدن روایــت اندیشــمندان اهــل ســنت از امــام رضــا
 ،gبــا مراجعــه بــه میــراث مکتــوب اهــل ســنت مشــاهده میشــود کــه روایــات متعــددی در
کتابهــای حدیثــی و تفســیری اهــل ســنت آمــده اســت کــه در ایــن بخــش بــه چنــد نمونــه اشــاره
مــی شــود:
 .1-2-1-3-2روایات بزرگان اهل سنت از امام رضا g
َ ٌ ِّ
ْ َ ُ ْ َ ٌ َْْ
َ ٌ َْ َ
ان َمع ِرفة ِبالقل ِبَ ،وق ْول ِبالل َس ِانَ ،وع َمل ِبال ْرك ِان».
«الیم
روایت اولِ :

ایــن حدیــث را بزرگانــی ماننــد ابــن ماجــه قزوینی(ابــن ماجــه1430 ،ق ،ج،)46 :1
طبرانی(طبرانــی ،ج ،)226 :6خطیــب بغدادی(بغــدادی1417 ،ق ،جّ ،)315 :12
مزی(مــزی،
1400ق ،ج ،)82 :18ذهبی(ذهبــی1405 ،ق ،ج .)400 :15سبکی(ســبکی1413 ،ق ،ج:1
 .)119از امــام رضــا  gنقــل کردهانــد.
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َ ُ ْ ْ
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َ
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َ
روایت دوم« :أنا َم ِدینة ال ِعل ِمَ ،وع ِل ٌّی َب ُابها ،ف َم ْن أ َراد ال َم ِدینة فل َیأ ِتها ِم ْن َب ِابها».

این روایت نیز در کتب بزرگان مختلف آمده است ،مانند:
طبری(طبــری ،بی تــا ،)105 :3 ،طبرانی(طبرانــی ،بی تا ،ج ،)65 :11حاکم نیشــابوری(حاکم
نیشــابوری1411 ،ق ،ج ،)137 : 3خطیب بغدادی(بغدادی1417 ،ق ،ج ،)655 : 3ابن عســاکر
(ابــن عســاکر1995 ،م ،ج ،)379 :42ابــن اثیــر (ابــن اثیــر1409 ،ق ،ج ،)597 : 3مـ ّـزی (مــزی،
1400ق ،ج )83 :18نقــل کردهانــد.
 .2-2-1-3-2روایات تفسیری امام رضا  gدر تفاسیر اهل سنت
نقــل روایــت در کتــب تفســیری معتبــر اهــل ســنت نیــز شــاهد دیگــری بــر رد ادعــای ابــن تیمیــه
مبنــی بــر نقــل نشــدن روایــت در کتــب اندیشــمندان اهــل ســنت اســت .برخــی از ایــن روایــات
نفســیری عبــارت اســت از:
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ َ
اب»(رعد)39 ،
ت
 .1-2-2-1-3-2تفسیر آیۀ «یمحو الله ما یشاء و یث ِبت و ِعنده أم ال ِك ِ

امــام رضــا  gاز اجدادشــان نقــل میکننــد کــه «یمحــو اللــه مــا یشــاء و یثبــت» یعنــی :خداونــد
مــوارد مختلفــی را همچــون کفــر ،منکــر ،غفلــت ،بغــض ،ضعــف ،جهــل ،شــک و هــوی پرســتی
را محــو و در مقابــل آن ایمــان ،معــروف ،ذکــر ،محبــت ،قــوت ،علــم ،یقیــن و عقــل را ثابــت نگــه
میدارد(ســلمی1421 ،ق ،ج.)355 :1
 .2-2-2-1-3-2تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم»

امــام رضــا  gاز آبــاء گرامیشــان دربــارۀ تفســیر (بســم اللــه) چنیــن نقــل میکننــد« :بــاء آن
نشــانه بقــاء خداســت ،ســین عالمت اســماء الهــی اســت ،میــم ملــک اوســت(»...همان ،ج.)4 :1
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َْ
َّ ُ َّ
َْ ُ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ات َو ِم َن ال ْر ِض ِمثله َّن (»...طالق)12 ،
« .3-2-2-1-3-2الله ال ِذی خلق سبع سماو ٍ

آلوســی ،ذیــل ایــن آیــه روایتــی را از حســین بــن خالــد از امــام رضــا  gم ـیآورد کــه حضــرت
هفــت آســمان و هفــت زمیــن را شــرح دادنــد و مصادیــق آن را تبییــن فرمودند(آلوســی1415 ،ق،
ج.)339 :14
َّ َ َ َ َ ُ َ
ََ َ َ
« .4-2-2-1-3-2أف َرأ ْیت َمن اتخذ ِإلهه ه َو ُاه (»...جاثیه)23 ،
ِ

آلوســی بــاز هــم حدیــث قدســی را از امــام رضــا  gنقــل میکنــد کــه حضــرت فرمودنــد« :هرکه
آخریــن کالمــش در ایــن دنیــا کلمــه الالــه اال اللــه باشــد ،بــدون حســاب وارد بهشــت خواهــد
شــد»(همان ،ج.)216 :13
 .3-2-1-3-2نقل روایات فقها از امام رضا g

نقــل روایــت در برخــی از کتــب فقهــی توســط فقهــای نامــدار اهــل ســنت و تصریــح بــر صحــت
چنیــن روایاتــی نیــز شــاهد دیگــری بــر صــدور روایــت از امــام رضــا  gتوســط اندیشــمندان اهــل
ســنت و بیاعتبــاری ســخن ابــن تیمیــه اســت .احمدبنحنیــل بهعنــوان فقیــه اهــل حدیــث
دربــارۀ حدیــث سلســلهالذهب چنیــن گویــد« :اگــر ایــن ســند را بــر مجنــون و دیوانـهاى بخوانند از
آن حالــت جنــون خــود بهبــودى خواهــد یافت»(ابــن حجــر هیتمــی .)300 :ذهبی ســلفی هم در
توصیــف مقــام و جایــگاه امــام رضــا  gو نقــل روایــت از حضــرت توســط فقهــا چنین مینویســد:
«علــی بــن موســی الرضــا شــخصیتی اســت دارای شــأن و منزلــت بســیار بــاال ،صاحــب علــم و
بیــان اســت ،و جایــگاه ویــژهای در قبــول مــردم دارد ،فقهایــی همچــون آدم بــن ابــى أیــاس ،احمد
بــن حنبــلّ ،
محمــد بــن رافــع ،نصــر بــن علــى جهضمــى ،خالــد بــن احمــد ذهلــى امیــر ،ســفیان
ثــوری ،یحیــی بــن ایــوب و ...از ایشــان روایــت نقــل کردهاند»(ذهبــی1405 ،ق ،ج.)388 :9
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ّ
 .4-2نبود روایت از امام رضا  gدر صحاح سته
یکــی از پیــش فرضهایــی کــه ابــن تیمیــه در رد احادیــث مشــهور بـهکار گرفته اســت ،این اســت
کــه هــر حدیثــی کــه در صحــاح سـ ّـته نیامــده باشــد ،مــردود بــوده و حجــت نیســت .از همی ـنرو
احادیثــی کــه از امــام رضــا  gهــم نقــل شــده اســت براســاس مبنــای ابن ّ
تیمیــه حجــت نخواهد

بــود .وی در اینبــاره چنیــن مینویســد:
«احــدى از اهــل علــم از او روایتــى نقــل نکــرده و بــراى او حدیثــى در کتــب ســته نیامــده اســت.
تنهــا روایاتــى از ابوصلــت هــروى و امثــال او اســت کــه نســخههایى از پدرانــش نقــل کــرده کــه در
آنهــا دروغهایــى اســت کــه خداونــد صادقیــن از غیــر اهــل بیــت را از آن هــا منــزه کــرده تــا چــه
رســد بــه صادقیــن از اهــل بیت»(ابــن تیمیــه1406،ق ،ج.)61 :4
 .1-4-2نقد و بررسی
ّ
 .1-1-4-2نقل روایت توسط صاحبان صحاح سته

روشــن اســت کــه مــاک «عــدم نقــل روایــت توســط صاحبــان صحــاح سـ ّـته» نمیتوانــد دلیلــی
بــر عالــم نبــودن امــام رضــا  gتلقــی شــود؛ چراکــه اوال برخــی از صاحبــان ســته ماننــد بخــاری
اقــرار کردهانــد کــه بســیاری از روایــات صحیــح را بــه جهــت اختصــار در کتــاب خــود نیاوردهانــد؛
عیــن عبــارت ایشــان در اینبــاره چنیــن اســت:
«هرچــه در ایــن کتــاب نقــل کــردهام صحیــح اســت ّامــا روایــات صحیحــی کــه نیــاوردهام از آنهــا
بیشــتر بوده است»(عســقالنی ،1379 ،ج.)7 :1
افــزون بــر آن ،صاحبــان ســته ماننــد بخــاری و مســلم از برخــی بــزرگان اهل ســنت مانند شــافعی
روایــت نقــل نکردهانــد ،آیــا میتــوان ادعــا کــرد کــه بــه دلیــل نقــل نشــدن روایــات شــافعی در
صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم ،شــافعی و امثــال وی عالــم نیســت؟!
ثانیــا؛ یــک نفــر از صاحبــان ســته از حضــرت روایــت نقــل کــرده اســت کــه ایــن نقــل میتوانــد
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شــاهد دیگــری بــر رد مدعــای ابــن تیمیــه باشــد؛ ابــن ماجــه در ســنن خــود روایــت اعتقــادی
ََ َ ٌ
َْ َ
«اإل َیمـ ُ
ـان َم ْعر َفـ ٌـة ب ْال َق ْلـ َ َ ْ ٌ ِّ َ
ان» را آورده و آن را صحیــح میداند(ابــن
ك
ِ
ِ
ِ ِ
ـان وعمــل ِبــاألر ِ
ـب و قــول ِباللسـ ِ
ماجــه1430 ،ق ،ج.)78 :1

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه کلمــات بــزرگان اهــل ســنت و تعابیــری کــه دربــارۀ حضــرت رضــا gدارنــد،
اشــکاالت ابــن تیمیــه دربــارۀ موقعیــت علمــیامــام وارد نیســت .از طرفــی وجهــۀ علمــیامــام در
موقعیتهــای مختلــف همچــون مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان اقــوام و ادیــان و مذاهــب گوناگــون
در مواقــع مختلــف و ویژگیهــای متعــددی کــه مناظــرات حضــرت بــه چشــم میخــورد و از طــرف
دیگــر نقــص علمــیمعاصــران امــام ،لغزشهــای مختلــف آنهــا ماننــد اختــاف در فقیــه بــودن
احمــد بــن حنبــل ،تقـ ّـدم آرای ابــو حنیفــه بــر شــافعی ،شــیفتگی اســحاق بــن راهویــه بــرای نقــل
روایــت از امــام رضــا gو نیــز ســبک عقــل بــودن اشــهب بــن عبــد العزیز کــه برخــی دربــارۀ او واژۀ
«طیــش» را ب ـهکار بردهانــد ،همگــی نشــانۀ بیانصافــی و عــداوت ابــن تیمیــه بــه حضــرت رضــا
 gاســت کــه بــا وجــود روایــات مختلــف تفســیری و غیرتفســیری از امــام ،بــاز هــم منکــر نقــل
روایــات از ایشــان در منابــع حدیثــی اســت.
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بیروت :دار الكتب العلمیة.
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َ
ـ ابن جوزی ،أبو الفرج( .بی تا) .مناقب االمام احمد بن حنبل .ریاض :مکتبة الخانجی.
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ـ ابن حجر عسقالنی ،أبو الفضل أحمد بن علی1326( .ق) .تهذیب التهذیب .هند :دائرة المعارف النظامیة.
ـ ابن حجر هیتمی ،احمد بن ّ
محمد( .بی تا) .الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة .لبنان :مؤسسة الرسالة.
ـ ابن خلكان ،شمس الدین أحمد بن محمد( .بی تا) .وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان .تحقیق :إحسان عباس .بیروت :دار
صادر.
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ـ ابن ماجه ،ابو عبد الله1430(.ق) .سنن ابن ماجه .بیروت :دار الرسالة العالمیة.
ـ ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( .ق) .لسان العرب .تحقیق :میردامادی .بیروت :دار الفكر.
ـ ابن ندیم ،أبو الفرج محمد بن إسحاق1417( .ق) .الفهرست .تحقیق :إبراهیم رمضان .چاپ دوم .بیروت :دار المعرفة.
ـ االغانی ،ابی الفرج( .بی تا) .مقاتل الطالبیین .ترجمه :احمد صقر .بیروت :دارالمعرفه.
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ّ
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ1416( .ق) .العلو للعلی الغفار فی إیضاح صحیح األخبار وسقیمها .تحقیق :أبو محمد أشرف بن
عبد المقصود .ریاض :انتشارات مكتبة أضواء السلف.
ُ ْ
ـ سبط ابن الجوزی ،یوسف بن ِق ْزأوغ ِلی1429( .ق) .تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص األمة فی خصائص األئمة .تحقیق:
عامر النجار .مكتبة الثقافة الدینیة.
ـ سبكی ،تاج الدین عبد الوهاب بن علی1413( .ق) .طبقات الشافعیة الكبرى .تحقیق :محمود محمد الطناحی وعبد الفتاح محمد
الحلو .بی جا.
ـ سلمی ،أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین1421( .ق) .تفسیر السلمی وهو حقائق التفسیر .تحقیق :سید عمران .بیروت :دار الكتب
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آستان قدس رضوی.
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علمیه.
ـ كثیری ،محمد1418( .ق) .السلفیة بین أهل السنة واإلمامیة .بیروت :الغدیر.
ـ مالکی ،علی بن محمد .)1379( .الفصول المهمة فی معرفة االئمة .قم :دارالحدیث.
ـ مرتضوی ،سید محمد .)1375( .نهضت کالمیدر عصر امام رضا  .gمشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ ّمزی ،یوسف بن عبد الرحمن1400( .ق) .تهذیب الكمال فی أسماء الرجال .تحقیق :بشار عواد معروف.
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ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1388( .مناظرات تاریخی امام علی بن موسی الرضا با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف .چاپ دوم.
مشهد:آستان قدس رضوی.
ـ نویری ،أحمد بن عبد الوهاب1423( .ق) .نهایه األرب فی فنون األدب .قاهره :دار الكتب والوثائق القومیة.
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