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چکیده

یکی از فرقههای مهم کالمی در عصر امام رضا(ع) «اهل حديث» بود .آنان بر ظاهر
آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری
جس��مانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها ،سکوت
اختیار میکردند .امام رضا(ع) در مواجهه ب��ا چنین رویکردی به تبیین عقیده صواب در
صفات خبریه پرداختند و آیات و روایات نبوی(ص) را در این باب به شکلی صحیح تفسیر
کردند ،بنابراین ،این تحقیق در پی پاس��خ به این سؤال است که روشهای امام رضا(ع) در
مواجهه با برداش��تهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه چگونه است؟ بررسی
مجموع روایات امام رضا(ع) در این مسئله حکایت از آن دارد که ایشان در تفسیر آیات
از دو روش تفسیر قرآن به قرآن(با ارجاع متشابهات به محکمات آیات) و تفسیر عقلی
آیات ،به تبیین صحیح و غیر جس��مانی آیات مربوط به صف��ات خبریه خداوند همت
گماشتند و در مواجهه با روایات اهل حدیث در صفات خبریه ،برخی از آنها را مجعول
یا محَّ رف دانستند و برخی دیگر را به شکلی صحیح تبیین کردند.

واژههای کلیدی:

امام رضا(ع) ،اهل حدیث ،صفات خبریه ،قرآن ،روایات
 -استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدrasulmohamadjafari@yahoo.com :
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مقدمه
بعد از رحلت رسول خدا(ص) ،امت اسالمی ش��اهد ظهور تدریجی فرقههای گوناگون بود .این
فرقهها برای توجیه موجودیت فکری ،سیاسی و اجتماعی خود ،از سویی قرآن این کتاب ذو وجوه
الهی را تفسیر به رأی کردند و افکار و اندیشههای از پیش ساخته خود یا فرقه متبوع شان را بر قرآن
تحمیل و سروش آسمانی هدایت را دستخوش تحریف معنوی کردند و از سوی دیگر روایات نبوی
را به دلیل اینکه اعجاز قرآن گونه نداشت ،به هر دو تحریف لفظی و معنوی دچار کردند.
در چنین شرایط سیاسی و فرهنگی از هم گسیخته ،اهل بیت(ع) با تفسیر و تبیین صحیح آیات
و روایات نبوی به اصالح انحرافات فکری همت گماشتند .دوران امامت امام رضا(ع) ،به دلیل شرایط
فکری ،فرهنگی و سیاسی ویژه خود ،زمینه ظهور و رشد مسائل مختلف کالمی بود .مورخان نوشته
اند که دوران امام رضا(ع) بحثهاى كالمى از ناحيه جريانهای گوناگون فكرى به سرعت رو به رشد
و توسعه گذاش��ت و در هر زمينه اختالف نظر پديد آمد .دراین میان ،دو گروه «معتزله» و «اهل
حديث» در بر پايى اين جدالها و كش��مكشهاى فكرى ،بيشترين س��هم را داشتند(جعفریان،
 .)450 :1386از جمل��ه موضوعات مهم و مطرح در این دوره ،صف��ات خبریه خداوند بود که اهل
حدیث ،یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با جمودگرایی بر ظواهر ،از تبیین آنها،
سر بر میتافتند .امام رضا(ع) ،در سالهای امامت خود در فاصله سالهای  183تا  203قمری(رک:
مفيد1414 ،ق :ج )247 ،2به تبیین عقاید صحیح درباره صفات خبریه پرداختند و آیات و روایات
نبوی را در این باب به شکل صحیح آن تفسیر کردند.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده ،در این زمینه پژوهشی مستقل سامان نیافته است ،بنابراین
پژوهش حاضر ،با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که روشهای امام رضا

(ع)

در مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه چگونه است؟ برای پاسخ به پرسش
تحقیق ،ابتدا مراد از «اهل حدیث» و «صفات خبریه» تبیین خواهد شد ،آن گاه روش اهل حدیث
در مواجهه با صفات خبریه تشریح میشود و سپس ضمن اشاره به گستره و جایگاه علمی امام رضا

(ع)

به کیفیت مواجهه ایشان با برداشتهای اهل حدیث از صفات خبریه پرداخته میشود.
 -1اهل حدیث

«اهل حدیث» ترکیبی اضافی است؛ «اهل» در لغت به کسانی گفته میشود که آنان را ن َسَ ب
یا دین یا مش��ابه آن دو ،مانند حِ رفه ،خانه و س��رزمین به یکدیگر پیوند میزند(راغب اصفهانى،
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منظور1414 ،ق :ج 133 :2و ج )225 :13که اصالتا حکایت از قول ،فعل و تقریر پیامبر(ص) دارد و
نیابتا بیانگر قول ،فعل و تقریر امام(ع) است(عاملی1401 ،ق ،)88 :بنابراین اصطالح «اهل الحديث»
به کسانی گفته میش��د که در حفظ ،نقل و تدوين حدیث ممارست داشتند(سبحانی1425 ،ق،
ج.)100 :6
شهرستانی میگوید :از این رو «اهل حدیث» به این نام خوانده میشوند که به تحصیل احادیث
و نقل اخبار توجه دارند و خب��ر و روایت را به قياس جليّ و خفيّ باز نم��ی گردانند .در مقابل آنان
اهل رأی قرار دارند؛ به این نام خوانده میشوند چون بیشتر توجهشان به قیاس و معنایی معطوف
است که از احکام استنباط میشود و چه بس��ا قياس جليّ را بر اخبار مقدم بدارند .شهرستانی آن
گاه اصحاب حديث را اهل حجاز میداند که عبارتند از :اصحاب مالك بن انس ،اصحاب محمد بن
ادريس شافعي ،اصحاب سفيان ثوري ،اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علي بن محمد
اصفهاني(شهرس��تانى .)246-245 ،1 :1364 ،پیش��وای اصحاب حدیث احمد بن حنبل است،
پیش از آن که وی زعامت اهل حدیث را برعهده بگیرد آنها در زمینه عقاید ،فرقهها و جریانهای
گوناگونی بودند و اصولی که احمد بن حنبل نگاشت ،آنان را بر آن اصول یکپارچه کرد .این اصول
که مورد قبول پیش��ینیان نبود ،در دوره متوکل که همراه وهمس��و با امام احمد بود ،انتشار یافت
(سبحانی ،بی تا :ج.)29 ،9
 -2صفات خبریه

در یک تقسیم بندی ،صفات خداوند دو دسته است :صفات ذاتیه و صفات خبریه .علم ،قدرت،
حيات ،سمع و بصر و هر آن چه که به آنها صفات کمالیه اطالق میشود« ،صفات ذاتیه» هستند
و هر آن چه ظواهر آیات و احادیث بر آنها داللت میکند مانند علوّ ،وجه ،یدین ،رِجل و « ،...صفات
خبریه» هستند(همان ،ج .)95 :2بنابراین تنها به دلیل استناد این صفات به نقل ،بدانها «صفات
الل ِ َفوْقَ
اللَ يَدُ هَّ
َك إِن َّما يُبايِعُونَ هَّ
الل» در آیه«:إ ِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُون َ
خبریه» گفته میشود ،از قبیل« :يَدُ هَّ
اللَ
الل ِ إ ِنَّ هَّ
الل» در آیهَ « :و للِهَّ ِ ال ْمَ شْ ِ��رقُ َو ال ْمَ ْغر ُِب َف َأيْنَما تُ َول ُّوا َفثَمَّ وَجْ ُه هَّ
أَيْدِيهِمْ»(فتح« ،)10،وَجْ ُه هَّ
ْك ب ِ َأ ْع ُينِنا َو وَحْ يِنا»(هود ،)37،استواء
اللُ» در آیهَ « :و اصْ نَعِ ال ْ ُفل َ
واسِ عٌ َعل ِيمٌ »(بقرهَ « ،)115 ،عيْنُ هَّ
ْش اسْ تَوى»(طه.)5 ،
عَلى العَرش در آیه« :الرَّحْ منُ َعلَى ال ْ َعر ِ
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 -3روش اهل حدیث در مواجهه با صفات خبریه
در سدههای نخست اسالمی ،اهل حدیث تحت تأثیر اندیش��ههای غیر اسالمی به ویژه یهود به
جسمانیت خداوند معتقد شدند و آیات و روایات متشابه را مطابق این دیدگاه تفسیر کردند .برخی
از آنان نیز در صفات درنگ و اندیشه ورزی را در آنها جایز ندانس��تند ،لذا اهل حدیث برای تبیین
صفات خداوند در متون دینی ،دو شیوه داشتند« -1 :اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف»،
« -2اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف یا تفویض» ،توضیح هر یک در ادامه میآید.
 -1-3اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف

منظور از تشبیه ،شبیه کردن خداوند به مخلوقات و مراد از تکییف ،کیفیت جسمانی دانستن
برای خداوند است؛ بنابراین اثبات «صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف» عبارت است از جاری
کردن صفات بر خداوند به همان معانی که در ذهنها نقش میبندد بدون این که هیچ تصرفی در
الل» به همان
الل» و « َعيْنُ هَّ
الل»« ،وَجْ ُه هَّ
معانی رخ دهد(سبحانی ،بی تا ،ج )95 :2و صفاتی چون «يَدُ هَّ
معنای جسمانی آنها که درباره انسانها صادق است ،به خداوند نسبت داده شود.
شهرستانی مشخصاً مشبهه ،حشویه و کرامیه را طرفدار این عقیده میداند .آنها باور داشتند،
خداوند را دستی نه چون دستان و چشمی نه چون چشمان است(شهرستانى ،1364 ،ج121 :1
و  .)129ابن خلدون در مقدمه خود مینویسد :در عصر سلف(صحابه و تابعین) اندکی بدعت گذار
از آیات متشابه تبعیت کرده و به تش��بیه مبتال شدند؛ گروهی به تش��بیه در ذات گرفتار آمدند و
بر اس��اس ظاهر آیات ،برای خداوند دس��ت ،پا و صورت قائل گردیدند و چون خواستند از زشتی
سخنشان بگریزند ،گفتند :جسمی است نه چون اجسام؛ گروهی دیگر به تشبیه در صفات دچار
آمدند و برای خداوند جهت ،استواء ،نزول ،صوت ،حرف و امثال آنها را اثبات کردند ،آنان نیز مانند
گروه اول گفتند :او را صوتی نه مانند اصوات اجسام ،جهتی نه مانند جهتهای اجسام و نزولی نه
مانند نزول اجسام است(ابن خلدون1408 ،ق ،ج.)587-586 :1
ابن جوزی معتقد است؛ عموم محدثان ظاهر صفات خداوند را به مقتضای حس حمل کردند
و در دام تشبیه گرفتار شدند؛ زیرا آنان با فقیهان همنشین نبودند تا متشابه را به وجه صحیح آن
حمل کنند(ابن جوزي1421 ،ق ،ج ،)104 :1نمونهها:
 -1طبری از عکرمه با چند س��ند گزارش میکند که وی در تبیین آیه «وُجُ ��و ٌه يَوْ َمئِذٍ ناضِ َر ٌة

إِلى َرب ِّها نا ِظ َرةٌ»(القيامة )23-22 ،گوید :قطعا به پروردگارشان مینگرند(طبرى1412 ،ق،ج:29
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میدهد :آیا دوست داری بگویم او را دیده است؟ بله ،او را دیده اس��ت ،او را دیده است ،او را دیده
است ،تا نفس قطع گردد(طبرى1412 ،ق ،ج.)28 :27
 -2در تفس��یر مقاتل بن س��لیمان آیات متع��ددی وجود دارد ک��ه وی در تفس��یر آنها به
قشری نگری دچار شده اس��ت؛ مثال آیه «إِلى َرب ِّه��ا نا ِظ َرةٌ» تفسیر ش��ده :یعنی خداوند را آشکارا

ْض جَ مِيع�� ًا قَبْضَ تُ ُه يَ��وْ َم الْقِيا َم ِة َو
الر ُ
میبینند(مقاتل1423 ،ق ،ج .)513 :4در تفس��یر آی��ه « َو أْ َ
َّات بِيَمِينِهِ»(الزمر ،)67 ،گوید :زمین و آسمان هر دو در مشت دست راست خداوند
ماوات مَطْ ِوي ٌ
ُ
السَّ

است(همان).

معتقدان به تشبیه در تبیین آیات متشابه ،فراوان از روایاتی استفاده میکردند که یا تحریف
یا جعل ش��ده بود و غالب روایات مجع��ول نیز از یهود که تفکری تش��بیه گرا داش��تند ،اقتباس
میشد(شهرستانى ،1364 ،ج ،)121 :1به نمونههایی از این موارد اشاره خواهد شد.
 -2-3اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف یا تفویض

سلف اهل سنت برای پرهیز از تشبیه خداوند ،صفاتی را که خداوند برای خود
بسیاری از عالمان ِ
در قرآن ذکر کرده ،برای خدا اثبات میکردند ،بی آن که از کیفیت و چگونگی آنها سخن به میان
آورند .آنان به معنای ظاهری آیات بسنده میکردند .شهرستانی مینویسد :سلف مانند مالک بن
انس ،احمد بن حنبل ،س��فيان ثوري ،داود بن علي اصفهاني(از رجال اهل حدیث) و پیروانشان،
به تأویل قرآن متعرض نشده و به تشبیه روی نیاوردند ،لذا وقتی از مالک بن انس درباره «استواء»
سؤال شد ،گفت :استواء معلوم اس��ت و کیفیت مجهول و ایمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت
است(همان .)105 :شافعی نیز در مواجهه با آیات و روایات مربوط به صفات ،بر شیوه سلف بدون
تكييف ،تشبيه ،تعطيل و تحريف از آنها میگذشت(ابن كثير1407 ،ق ،ج.)254 :10
از نظر ابن خلدون چنین ش��یوه ای متعلق به اکثریت س��لف یا همان اهل حدیث است ،وی
مینویس��د :در قرآن آیاتی چند درباره ذات و صفات خداوند وجود دارد که موهم تش��بیه است،
سلف(صحابه و تابعین) با توجه به کثرت ادله تنزیه و وضوح داللت آنها تشبیه را محال دانستند
و حکم کردند که آیات کالم خداوند است ،باید به آنها ایمان آورد و به معنا و تأویلشان متعرض
نشد و این جمله سخن بسیاری از آنان اس��ت« :آیات را چنان که آمده اند بخوانید» ،یعنی ایمان
بیاورید که آیات از جانب خداوند است(ابن خلدون1408 ،ق ،ج.)587-586 :1
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ابوالحسن اشعری درباره اعتقاد آنان به صفات خبریه مینویسد :خداوند بر عرش خود میباشد؛
ْش اسْ ��تَوى»(طه )5 ،و او دو دست بدون کیفیت دارد؛ چنان
چنان که فرموده «الرَّحْ منُ َعلَى ال ْ َعر ِ
ْت بِيَدَ يَّ »(ص )75 ،و «ب َلْ يَدا ُه َمبْسُ ��وطَ تانِ»(المائده )64 ،و دو چش��م بدون
که فرموده« :خَ لَق ُ
کیفیت دارد؛ چنان که فرم��وده «تَجْ رِي ب ِ َأ ْع ُينِنا»(القمر )14 ،و چه��ره دارد؛ چنان که فرموده « َو
يَبْقى وَجْ ُه َرب َِّك ذُو ال ْجَ اللِ َو إْالِكْرامِ» (الرحمن .)27 ،اینان میگفتند ما به مقتضای عقل میدانیم
که هیچ چیزی مثل خداوند نیست و یقین داریم نه او شبیه مخلوقات است و نه هیچ یک از آنها
ْت
شبیه او میباش��ند ،مع ذلک معنای آیاتی چون« :الرَّحْ منُ َعلَى ال ْ َعرْشِاسْ تَوى»(طه« ،)5 ،خَ لَق ُ
بِيَدَ يَّ»(ص )75 ،و « َو جا َء َرب ُّكَ»(الفجر )22 ،را نمی فهمیم و مکلف نیستیم که تفسیر و تأویل این
آیات را بدانیم .تکلیف ما ،اعتقاد به این است که خداوند شریکی ندارد و هیچ چیزی مثل او نیست
(شهرستانى ،1364 ،ج.)105-104 :1
رویکرد اهل حدیث به روایات نیز چنین بود؛ ترمذی در سنن خود مینویسد :مذهب پیشوایانی
چون سفيان ثوري ،مالك بن أنس ،سفيان بن عيينه ،ابن مبارك ،وكيع و غیر آنان درباره روایات
فراوانی که از موضوعاتی نظیر رؤیت خداوند و پای پروردگار و  ...سخن گفته اند ،چنین است :این
احادیث را روایت میکنیم و به آنها ایمان میآوریم و نمی گوییم چگونه است ،این همان شیوه ای
است که اهل حدیث آن را برگزیده اند (ترمذي1403 ،ق ،ج )97-96 :4که گاه تفویض نامیده شده
است(رک :حسن سقاف به نقل از ابن جوزى1421 ،ق ،)21 :چنان که ابن حجر یکی از رهیافتهای
مواجهه با صفات خداوند را اثبات صفات و تفویض(واگذاری) معنای آنها به خداوند میداند(ابن
حجر ،بی تا ،ج.)330 :13
بنابراین بسیاری از عالمان سلف عامه ،به سرکردگی اهل حدیث در مواجهه با آیات و روایات
متشابه ترجیح دادند سکوت پیشه کنند و دیگران را به سکوت ترغیب کنند؛ چرا که بیم داشتند
چنانچه آیات را به ظاهرش حمل کنند به تشبیه دچار شوند و اگر به وجهی معقول تبیین کنند
از ظاهر لفظ جدا مانند.

 -4امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای اهل حدیث از صفات خبریه
پیش از ورود به این بحث ضروری است به طور گذرا از گستره و جایگاه علمی امام رضا(ع) سخن

گفته شود .برابر با حدیثی از ایشان ،علم امام برتر از علم مردمان زمان خود است(کلینی1407 ،ق،
ج )202 :1که این خود یکی از نشانههای امامت اس��ت(ابن بابویه1413 ،ق ،ج ،)418 :4اما منشأ

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

نوع تفسیر شده است ،آینده از نوع نگاشته شده و حال از نوع افکندن در دلها و طنین افکندن در
گوشهاست و این نوع ،برترین علوم ایشان است»(کلینی1407 ،ق ،ج .)264 :1عالمه مجلسی در
شرح این حدیث مینویسد :مراد از علم گذشته ،علمی است که به وسیله رسول خدا(ص) تفسیر شده
است و مقصود از علم آینده ،علمی است که در جامعه ،مصحف حضرت فاطمه(س) و امثال آنها
نگاشته شده است و مراد از علم حال ،اموری اس��ت که در آنها بداء رخ میدهد یا علوم و معارف
ربانی یا تفصیل مجمالت یا اعم از همه این امور است که با الهام خداوند و بدون وساطت فرشته در
قلب امامان افکنده میشود یا با تحدیث فرشته در گوش آنان است(مجلسی1404 ،ق ،ج.)136 :3
بنابراین علوم امامان سه خاستگاه دارد -1 :پیامبر(ص) -2 ،جامعه ،مصحف حضرت فاطمه(س)
و -3 ،...الهام و تحدیث .امام رضا(ع) در نوبتهای مختلف به دریافت علوم از هر س��ه طریق تصریح
داش��ته اند -1 :از طریق پیامبر(ص) :یکی از اهالی فارس از امام رضا(ع) س��ؤال میکند که آیا غیب
میداند؟ امام(ع) در پاسخ میفرماید که علم ایشان از پیامبر(ص) رسیده است و پیامبر(ص) از جبرئیل
و جبرئیل از خداوند دریافت کرده است(کلینی1407 ،ق :ج -2 .)256 :1از طریق جامعه ،مصحف
حضرت فاطمه(س) و  ...امام رضا(ع) در روایتی یکی از نشانههای امام را در اختیار داشتن جامعه به
طول هفتاد متر ،جَ فْر اکبر و اصغر و حضرت فاطم��ه(س) بیان میدارد (ابن بابویه1413 ،ق ،ج:4
 -3 .)419الهام و تحدیث؛ از امام رضا(ع) نقل است که علوم انبیا و ائمه بر خالف علوم مردم عادی از
مخزن علم الهی نشأت میگیرد ،لذا علم امام برتر از علم مردمان زمان خود است(کلینی1407 ،ق:
ج .)202 :1در جمع بندی این بخش باید یادآور شد که علم امام رضا(ع) در هر سه حالت مذکور  -یا
به طور مستقیم و یا با واسطه پیامبر(ص) ،مصحف حضرت فاطمه(س) و غیره -منشأ الهی دارد.
اما با بررس��ی و جمع آوری روایات صفات خبریه امام رضا(ع) و نیز گردآوری اقوال عالمان اهل
حدیث در این مسئله ،مشخص میش��ود که مواجهه امام(ع) در اینباره را میتوان در چهار محور
جمعبندی کرد -1 :کرسی ،عرش و اس��توای خداوند بر عرش  -2دست خداوند  -3ساق خداوند
 -4وجه خداوند.

 -1-4کرسی ،عرش و استوای خداوند بر عرش

یکی از مهمترین مباحث مربوط به صفات خبریه خداوند ،کرس��ی و عرش و استوای خداوند
ْض َو ال يَ ُؤ ُد ُه
بر عرش اس��ت .در قرآن یک آیه درباره کرس��ی« :وَسِ ��عَ ُكرْسِ �� ُّي ُه السَّ ��ماواتِ َو الَأْر َ
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حِ فْظُ هُما»(البق��ره )255 ،و  21آیه درباره عرش و اس��توای خداوند بر عرش وج��ود دارد ،مانند:
ْش الرَّحْ منُ »(الفرقان.)59 ،
ْش اسْ تَوى»(طه« ،)5 ،ثُمَّ اسْ تَوى َعلَى ال ْ َعر ِ
«الرَّحْ منُ َعلَى ال ْ َعر ِ
احمد بن حنبل ،عرش و کرسی را بر باالی آسمانهای هفتگانه میداند(احمدى1416 ،ق،
ج ،)219 :1وی راجع به کرسی معتقد است که محل قدمهای خداوند است(ابن قيم جوزى ،بی تا:
 )40و درباره عرش معتقد است :خداوند عرشی را دارا میباشد که فرشتگانی آن را حمل میکنند
و خداوند بر عرش اس��ت؛ هر طور که بخواهد و آن چنان که بخواهد ،بدون حد و صفتی که وصف
کننده ای بتواند آن را توصیف کند یا کسی بتواند آن را محدود کند(احمدى1416 ،ق ،ج336 :1
و  .)342وقتی از مالک بن انس درباره «اس��تواء» سؤال شد ،گفت :اس��تواء معلوم است و کیفیت
مجهول و ایمان به آن واجب و س��ؤال از آن بدعت اس��ت(مالك ،بی تا :ج .)465 ،6برابر با این دو
گزارش ،رویکرد احمد بن حنبل و مالك به صفات خبریه ،همان «اثبات صفات خداوند بدون تشبیه
و تکییف یا تفویض» است.
تنها احمد بن حنبل و مالك بن انس چنین تعاملی را با این آیات نداشتند ،دیگر همفکران آنان
ْش»
از اهل حدیث نیز بر این مسلک بودند؛ ابن کثیر در تفسیر خود ذیل آیه «ثُمَّ اسْ تَوى َعلَى ال ْ َعر ِ
سلف صالح :مالك ،أوزاعي ،ثوري ،ليث بن سعد ،شافعي ،أحمد ،اسحاق بن راهويه
مینویسد :روش ِ
و دیگر پیشوایان گذشته و جدید مسلمانان ،اثبات صفات خداوند بدون کیفیت و تشبیه و تعطیل
است(ابن كثير1419 ،ق :ج.)383 :3
اینان نه تنها در مواجهه با این قبیل آیات بلکه در قبال احادیثی از این نوع که در میان آنان رایج
بود ،چنین رویکردی را اتخاذ میکردند ،وکیع در سؤالی راجع به احادیثی چون «الكرسي موضع
القدمين» میگوید :إسماعيل بن أبي خالد ،سفيان و مسعر را مالقات کردیم ،آنان این احادیث را
نقل ولی تفسیر نمی کردند(بيهقي1417 ،ق.)507 :
اما امام رضا(ع) نه در تفسیر آیات کرس��ی و عرش و اس��توی توقف کردند و نه تفسیر مادی از
آنها ارائه دادند ،بلکه با تبیین صحیح آیات ،شائبه مادی بودن آنها و به تبع جسمانیت خداوند
را زدودند؛ ایشان کرسی و عرش را به «علم خداوند» تفسیر کردند؛ چنان که در روایتی در پاسخ
ْش َرب َِّك َف ْو َقهُمْ يَ ْو َم ِئ ٍذ
به س��ؤال ابوقرّه محدث و عالم جریان اهل حدیث درباره آیه « َو يَحْ مِلُ عَ��ر َ
ثَمانِيَ��ةٌ» میفرماید :عرش ،خداوند نيست كه برداشتن آن ،برداشتن خدا باشد؛ بلكه عرش ،علم و
اسم و قدرت است که در آن همه چیز است .خداوند حمل را به مخلوقاتش نسبت داده تا به سبب

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

قرار داده كه گرداگرد عرش ،او را در حالی که به مقتضاى علمش عمل مىكنند ،تسبیح گویند و
عبادت فرشتگانی را نوشتن كردار بندگانش قرار داده است و از زمينیان با طواف در گرداگرد خانه
اش (كعبه) ،بندگى را طلب کرده اس��ت و خدا بر عرش -چنان که فرموده -استیالء دارد؛ و عرش
و هر كه آن را بر مىدارد ،و هر كه گرداگرد عرش است ،همه نسبت به خداوند برابر بوده و خداوند
حاملشان است و آنها را نگاه مىدارد(کلینی1407 ،ق ،ج .)131-130 :1امام(ع) با در نظر داشتن
ْس َك ِم ْثل ِ ِه شَ يْءٌ»(الش��وری )11 ،و امتناع عقلی بر جسمانی بودن
محکمات قرآن از قبیل آیه «لَي َ
باری تعالی ،هر گونه معنای جس��مانی را از عرش الهی منتفی دانس��ته و عرش را به علم خداوند
تفسیر فرموده است.
اما اهل حدیث بر اساس اعتقاد به جسمانیت عرش ،از ابن مسعود روایت کرده اند« :خداوند هر
گاه غضب کند بر عرش میدمد تا این که بر حامالنش سنگین میآید»(ذهبی1382 ،ق ،ج290 :1
؛ ابن حجر1390 ،ق ،ج.)485 :1
امام رضا(ع) در مواجهه با چنین روایتی ،در اصالت آن تش��کیک و ب��ا بیان عقلی آن را رد کرده
اند؛ ابوقرّه از امام رضا(ع) میپرسد« :آیا تکذیب میکنی روایتی که نقل شده :خداوند وقتی غضب
میکند ،فرش��تگانی که عرش را حمل میکنند آن را از س��نگینی ای که بر دوش خود احساس
میکنند ،میفهمند و به سجده میروند و زمانی که خشم فروکش کرد سبک میشوند و به جایگاه
خود باز میگردند؛ امام(ع) در پاسخ فرمود :به من از حالت خداوند بگو از زمانی که ابلیس را لعن کرد
تا امروز که بر او غضبناک است ،چه وقت راضی میشود؟ در حالی که به گفته تو باید همچنان بر او
و دوستان و پیروانش غضبناک باشد؛ چگونه به خود اجازه میدهی پروردگارت را به تغییر از حالی
به حال دیگر توصیف کنی و آن چه بر مخلوقات شایسته است به او نسبت دهی؟ منزّه و بلند مرتبه
است؛ او با زایل ش��وندگان زوال نمی یابد و با تغییر کنندگان تغییر نمی کند و با تبدیل شوندگان
تبدیل نمی شود؛ مخلوقات تحت قدرت و تدبیر او هستند و جملگی نیازمند او و او بی نیاز از آنها
میباشد»(کلینی1407 ،ق ،ج.)131 :1
جمله امام(ع)« :چه وقت راضی میشود؟» بدین معنا اس��ت که اگر حال غضب خدا متفاوت با
حال رضایش باش��د و به زعم اهل حدیث ،خداوند بر ابلیس در طول این مدت طوالنی غضبناك
است بنابراین خداوند در طول این مدت نسبت به کسی حالت رضا ندارد(فيض كاشانى1406 ،ق،
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حمل عرش ،از آنها که همان حامالن علم اویند عبادت خواهد و عبادت خالیقى ديگر را در اين
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ج )500 :1و فرش��تگانی که عرش را حمل میکنند ،از زمان غضب خداوند بر ابلیس تاکنون و در
آینده ،باید مدام سنگینی را بر دوش خود احساس کنند .با این بیان امام(ع) تردیدی نمی ماند که
این حدیث عامه برساخته جاعالن است.
 -2-4دست خداوند

در  10آیه از قرآن کریم ،واژه «ید» ،و در دو آیه واژه «یمین» به خداوند نسبت داده شده اند؛
الل ِ َم ْغلُول َ ٌة
ْت بِيَدَ یَّ »(ص)75 ،؛ « َو قال َِت ال ْ َيهُو ُد يَدُ هَّ
َك أَنْ تَسْ جُ دَ ل ِما خَ لَق ُ
ِيس ما َم َنع َ
مانند« :قالَ يا إِبْل ُ

ْض
اللَ حَ قَّ قَدْ ِر ِه َو الَأْر ُ
ُغل َّْت أَيْديهِمْ َو ل ُ ِعنُوا ب ِما قال ُوا ب َلْ يَدا ُه َمبْسُ وطَ تان»(المائده)64 ،؛ « َو ما قَدَ رُوا هَّ
َّات ب ِ َيمِي ِنهِ»(الزمر.)67 ،
ماوات مَطْ ِوي ٌ
ُ
جَ مِيعاً َقبْضَ ُت ُه يَ ْو َم الْقِيا َم ِة َو السَّ

ْت بِيَدَ یَّ » و «ب َلْ يَدا ُه َمبْسُ ��وطَ تان»،
اهل حدیث معتقدند آن گونه که در قرآن آم��ده« :خَ لَق ُ

خداوند دو دس��ت دارد ،مع ذلک نمی توان کیفیت و چگونگی آن را بیان کرد(ابوالحسن اشعرى،
1397ق .)290 :احمد بن حنبل از سویی تفسیر جسمانی مشبّهه را رد کرده؛ چنان که شخصی
َّات بِيَمِينِهِ» را خواند و به دست
ماوات مَطْ ِوي ٌ
ُ
ْض جَ مِيع ًا قَبْضَ تُ ُه يَوْ َم الْقِيا َم ِة َو السَّ
الر ُ
در حضور او آیه « َو أْ َ

خود اش��اره کرد ،احمد به او گفت :خداوند آن را قطع کند ،خداوند آن را قطع کند ،خداوند آن را
قطع کند ،سپس خشمگین شد و ایس��تاد(احمدى1416 ،ق ،ج )308 :1و از سویی دیگر معنای
غیر جسمانی از آیه را بر نمی تابد ،از او نقل شده :کسی که ادعا میکند دستان خداوند ،نعمتهای
ْت بِيَدَ یَّ » چه میکند؟ (آیه تصریح دارد که) خداوند آدم را با دستش خلق
او هستند با آیه «خَ لَق ُ
کرده است(همان ،ج.)307 :1
چنین رویکردی به آیات ،اعتقاد به «اثبات صفات خداوند بدون تش��بیه و تکییف یا تفویض»
است .پیش از احمد بن حنبل ،ابوحنیفه نیز چنین موضعی داشته ،چنان که از او نقل است :وجه،
ید و نفس که خداوند در قرآن ذکر کرده اس��ت ،صفاتی بدون کیفیت برای او هستند و گفته نمی
شود :منظور از «ید» قدرت و نعمت اس��ت ،زیرا بطالن صفت را به دنبال دارد و این سخن قدریه و
معتزله است(ابو حنیفه1425 ،ق.)620 :
بر خالف این گروه از اهل حدیث ،مفسرانی چون مقاتل بن سلیمان تفسیر تجسیمی از آیه ارائه
کرده است ،در تفسیر منسوب به او آمده است که آس��مانها و زمین در مُشت راست خداوند (فى
قبضته اليمنى) هس��تند(مقاتل1423 ،ق ،ج .)685 :3مقاتل در ارائه چنین تفسیری بی گمان از
ْت بِيَدَ یَّ » از کعب
اسالف خود چون کعب االحبار و عبداهلل بن عمر اثر پذیرفته است؛ ذیل آیه «خَ لَق ُ
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آفرید ،تورات را با دستش نگاشت و بهشت جاوید را با دستش غرس کرد(سیوطی1404 ،ق ،ج:5
 .)321مشابه این بیان از عبداهلل بن عمر گزارش شده است(ابن قيم جوزى1410 ،ق .)455 :چنین
نگاهی به آیات که با جمود عقلی در آنها حاصل شده است ،پذیرش «اثبات صفات خداوند همراه
با تشبیه و تکییف» است.
ْت
َك أَنْ تَسْ جُ دَ ل ِما خَ لَق ُ
در مکتب امام رضا(ع) آیات طور دیگری تفسیر ش��ده اند؛ آیه «ما َم َنع َ
بِيَدَ یَّ » را امام(ع) به نعمت و قدرت تفسیر کرده اند(ابن بابویه1398 ،ق .)154-153 :همچنین از
امام رضا(ع) نقل شده که مقصود یهود از «يَدُ اللهَّ ِ َم ْغلُولَةٌ» این بود که خداوند از آن چه خلق کرده باز

ایستاده است ،اما خداوند در مقابل فرمود« :ب َلْ يَدا ُه َمبْسُ وطَ تان»(عياشى1380 ،ق ،ج .)330 :1در
روایت اول ،امام(ع) با توجه به امتناع صدق معنای جسمانی «ید» برای خداوند ،آن را به معنای غیر
جسمانی و سزاوار بر خداوند تفسیر کرده است ،البته این بیان امام(ع) با توجه به استعمال واژه «ید»
در کالم عرب نیز بوده است ،چنان که در روایتی از امام باقر(ع) نقل است که واژه «ید» را عرب در دو
معنای نعمت و قدرت استعمال کرده است(ابن بابویه1398 ،ق.)154-153 :
در روایت دوم ،امام رضا(ع) با استفاده از روش تفسیر قرآن با قرآن و در پرتو سیاق ،میخواهند
بفرمایند که یهود تصور میکردند اثرگذاری و فیض خداوند بر مخلوقاتش ،با آفرینش آنها متوقف
میشود(تفویض مطلق) ،اما برخالف پندار موهوم آنان ،ادامه آیه شریفه دوام فیض باری تعالی را
بیان داشته است.
در روایت دیگری امام رضا(ع) با استدالل عقلی ،بر امتناع وجود دست بشری برای خداوند ،برهان
اقامه کرده اند؛ عبداهلل بن قیس از امام رضا(ع) سؤال میکند که آیا آیه «ب َلْ يَدا ُه َمبْسُ وطَ تان» اشاره
به دستان بش��ری دارد؟ امام(ع) پاسخ میدهد :اگر خداوند دو دس��ت مانند انسان داشت ،مخلوق
بود»(ابن بابویه1398 ،ق .)168 :امام(ع) در این روایت وجود دس��ت برای خداوند را نفی میکند؛
چرا که عقل گواه است که "دست" از لوازم مخلوقات اس��ت و هر مخلوقی به خالقی نیازمند ،حال
آن که خداوند خالق مخلوقات و بی نیاز مطلق است؛ لذا امام(ع) با نفی مخلوق بودن خداوند ،وجود
دست برای خدا را نیز نفی میکنند.
 -3-4ساق خداوند

تنها در یکی از آیات قرآن از ساق سخن رفته است« :يَ ْو َم يُكْشَ ُف عَنْ ساقٍ َو يُدْ َعوْنَ إِل َى السُّ جُ و ِد
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فَال يَسْ تَطِ يعُون»(القلم)42 ،.
استعمال این واژه در آیه شریفه ،محملی برای ارائه تفسیرهای جسمانی اهل حدیث شده که گاه
برآمده از روایات موجود در میان آنان بوده است؛ در جوامع روایی معتبر اهل سنت از رسول خدا

(ص)

در تفسیر این آیه نقل شده است :روزی که خداوند از ساق خود پرده برمی دارد ،هر مؤمنی(زن و
مرد) برای او سجده گزارند مگر آن که در دنیا از روی خودنمایی سجده میکرده  ،چنین کسی چون
خم شود که سجده آورد ،کمرش راست گردیده و از عهده آن برنیاید(بخاري1401 ،ق ،ج.)72 :6
بر پایه این قبیل روایات است که احمد بن حنبل مدعی است؛ به روایات قدم گذاردن خداوند
در آتش جهنم و موضوعات مشابه آن ،اگر سند صحیح داشته باشند ،ایمان آورده و آنها را تصدیق
میکنیم ،از کیفیت و معنای آن سخن نمی گوییم ،هیچ چیز از آنها را رد نمی کنیم و یقین داریم
گفته رسول ،حق است(احمدى1416 ،ق ،ج .)310 :1احمد بن حنبل اگر چه از تبیین جسمانی
این روایات اجتناب کرده ،مع ذلک جمود عقلی بر این روایات داشته و در صدد نقد آنها بر نیامده
است .این رویکرد به اخبار -که بر اس��اس نقل ،صفت برای خداوند اثبات میکند و از تعمق و فهم
آنها اجتناب میورزد« ،-اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف یا تفویض» است.
اما امام رضا(ع) اوال تفسیر مبتنی بر تشبیه و تجسیم را در آیه برنتافته است و ثانیا ابایی از تعمق
در آن نداشته و مفهوم صحیح آیه را ارائه کرده اند ،ایشان در پاسخ به سؤالی درباره آیه میفرماید:
حجابی از نور میباشد که مؤمنان به س��جده میافتند ولی منافقان نمی توانند سجده کنند(ابن
بابویه1398 ،ق.)154 :
اما یکی از لوازم اعتقاد به داش��تن «پا» برای ب��اری تعالی ،پذیرفتن فرود آم��دن خداوند به
آسمان دنیاست؛ چنان که وقتی از احمد بن حنبل سؤال میشود :آیا خداوند بلند مرتبه هر شب
به آس��مان دنیا فرو آمده و تا یک س��وم پایانی شب میماند در پاس��خ میگوید :آیا به این حدیث
اعتقاد نداری؟(احمدى1416 ،ق،ج .)348 :1ابوهریره از پیامبر(ص) نقل كرده است :خداوند بلند
مرتبه هر شب به آسمان دنیا فرو میآید و در یک سوم پایانی شب میگوید :کیست من را بخواند
تا او را اجابت کنم؟ کیست از من درخواس��ت کند تا به او عطا کنم؟ کیست اس��تغفار کند تا او را
ببخشایم؟»(بخاري1401 ،ق ،ج.)47 :2
امام رضا(ع) صدور حدیث را از رس��ول خ��دا(ص) تأیید کرده ان��د ،اما حدیث را تحریف ش��ده
میدانستند؛ ش��یخ صدوق خود نقل میکند؛ ابراهيم بن ابي محمود نظر امام رضا(ع) را درباره این
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سخنان را لعنت کند؛ به خدا س��وگند رس��ول خدا(ص) چنین نفرموده ،بلکه ایشان فرموده است:
خداوند در یک سوم پایانی هر شب و درشب جمعه از ابتدای شب فرش��ته ای به آسمان دنیا فرو
میفرستد و به او امر میکند تا ندا سر دهد :آیا درخواست کننده ای هست تا به او عطا کنم؟ آیا توبه
کننده ای هست تا توبه او را بپذیرم؟ آیا استغفار کننده ای هست تا او را ببخشایم؟ ای جوینده خیر
رو بیاور! ای جوینده شر ،بازایست! فرشته پیوسته تا طلوع فجر ندا سر میدهد ،پس از طلوع فجر به
مکان خود در ملکوت آسمان باز میگردد ،پدرم از جدم از رسول خدا(ص) آن را بر من روایت کرده
است»(ابن بابویه1398 ،ق 176 :؛ همان1400 ،ق .)411-410 :امام(ع) در این روایت به تحریف
لفظی که در حدیث رخ داده ،اشاره کرده و بدین وسیله معنای جسمانی را که از چهره روایت اهل
حدیث ،میزدایند.

 -4-4وجه خداوند

در  10آیه قرآن واژه «وجه» به خداوند اضافه شده است ،مانندَ « :و يَبْقى وَجْ ُه َرب َِّك ذُو ال ْجَ اللِ َو
إْالِكْرا ِم»(الرحمن)27 ،؛ «كُلُّ شَ يْ ٍءهال ٌِك إِلاَّ وَجْ َههُ»(القصص .)88 ،اهل حدیث روایاتی نقل کرده
اند که بر پایه آنها وجه خداوند در این آیات ،معنای مادی و جسمانی دارد ،آنها با بهره گیری از
روایاتی که پاره ای از آنها در ادامه میآید چنین معنای ناصوابی را عرضه کرده اند:
الف .در برخي روایات براي خداوند قیافه و شکل خاصی گزارش شده است؛ چنان که از عکرمه
از ابن عباس مرفوعا نقل شده که پیامبر(ص) فرمود« :پروردگارم را با موی فر و بدون ریش در لباسی
سبز دیدم»(ابن عدي1409 ،ق ،ج 190 :4؛ ذهبی1382 ،ق ،ج.)593 :1
ب .اهل حدیث از پیامبر(ص) نقل کرده اند« :اهل بهشت پروردگارشان را هر روز جمعه در تخت
آغشته به کافور زیارت میکنند»(ميبدى ،1371 ،ج)239 :8؛ مقاتل این حدیث را بدون استناد
نجزِى مَن شَ كَر»(القمر ،)35 ،آورده
به پیامبر(ص) در تفسیر خود ذیل آیه«ن ِ ْع َم ًة مِّنْ عِن ِدن َا كَذَ ال َِك َْ
است(مقاتل1423 ،ق ،ج.)115 :4

این گزارشها ،بیانگر رویکرد «اثبات صفات خداوند همراه با تش��بیه و تکییف» در میان اهل
حدیث است.
امام رضا(ع) برداشت ناصواب عامه را از این روایات را نقد و مفهوم صحیح آن را بیان داشته اند ،ابو
صلت هروی به امام رضا(ع) عرضه میدارد« :نظر شما درباره حدیثی که اهل حدیث روایت میکنند:
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روایت عامه از رسول خدا(ص) س��ؤال میکند؛ امام(ع) پاس��خ میدهد« :خداوند تحریف کنندگان
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«مؤمنان در بهشت پروردگارشان را زیارت میکنند» چیست؟ امام(ع) فرمود :ای اباصلت! خداوند
بلند مرتبه و واال ،پیامبرش محمد(ص) را بر همه مخلوقاتش اعم از پیامبران و فرشتگان برتری داد و
طاعتش را طاعت خود و پیرویش را پیروی از خود و مالقاتش را مالقات خود قرار داد و فرمود« :مَنْ
الل ِ َفوْقَ
اللَ يَدُ هَّ
َك إِن َّما يُبايِعُونَ هَّ
اللَ»(النساء 80 ،) و فرمود« :إ ِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُون َ
يُطِ عِ الرَّسُ ولَ َفقَدْ أَطاعَ هَّ
أَيْدِيهِمْ»(الفتح )10،و رسول خدا(ص) فرمود« :هر کس من را در حیاتم یا بعد از وفاتم زیارت کند،
خداوند را زیارت کرده است»؛ جایگاه پیامبر(ص) در بهشت برترین جایگاه است ،پس هر کس او را
در جایگاهش زیارت کند ،خداوند بلند مرتبه و واال را زیارت کرده است .ابوصلت گوید ،گفتم :ای
الل» دیدن چهره
پسر رسول خدا(ص) معنای این روایت که اهل حدیث نقل کرده اند :ثواب «لاَ إِل َه إِلاَّ هَّ
خداوند اس��ت ،چیس��ت؟ امام(ع) فرمود :ای اباصلت! هر کس خداوند را به چهره ای چون چهرهها
توصیف کند ،کافر شده است؛ چهره خداوند انبیا و رسوالن و حجتهای او میباشند ،کسانی که
به وسیله آنان به خداوند و دین و معرفتش توجه میشود و خداوند فرموده« :كُلُّ مَنْ َعلَيْها فانٍ َو
يَبْقى وَجْ ُه َرب َِّك»(الرحمن )27-26 ،و فرموده« :كُلُّ شَ يْ ٍءهال ٌِك إِلاَّ وَجْ َه ُه»(القصص ،)88 ،بنابراین
نگاه به انبیا و رسوالن و حجتهای او در جایگاههایشان ثوابی سترگ برای مؤمنان در روز قیامت
میباشد»(ابن بابویه1398 ،ق.)118-117 :
در این روایت امام(ع) با مد نظر قرار دادن محکمات قرآن و با روش تفسیر قرآن به قرآن و ارجاع
متشابهات به محکمات ،اوال وجه خداوند را به انبیا و حجتهای الهی تفسیر کرده است ،ثانیا روایات
اهل حدیث در تفسیر آیات وجه که مالقات جسمانی ذات باری تعالی را القا میکنند ،نفی میکند
و آنها را برساخته جاعالن اخبار میداند.
ج .در جوامع روایی اهل س��نت از پیامبر(ص) نقل شده اس��ت که «:هر گاه یکی از شما با برادر
(مسلمانش) جنگ کرد از صورت بپرهیزد زیرا خداوند آدم(ع) را بر صورت خود خلق کرد»(مسلم،
بی تا ،ج)32 :8؛ در روایتی دیگر به جای جنگ کردن ،زدن آمده است(أحمد بن حنبل ،بی تا ،ج:2
)244؛ طبراني نیز نقل کرده« :صورت را زشت ندانید؛ زیرا خداوند فرزند آدم را بر صورت خداوند
رحمان خلق کرده است»(طبراني1404 ،ق ج )329 :12بر اساس ظواهر این احادیث خداوند دارای
چهره ای شبیه به انسان بوده و این همان «اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف» است.
حسین بن خالد از امام رضا(ع) درباره این حدیث سؤال میكند ،امام(ع) توضيح مي دهد« :خدا
آنان را لعنت کند ،ابتدای حدیث را حذف کردند ،اصل حدیث چنین بوده که رسول خدا(ص) بر دو
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چهره تو و چهره کسی که شبیه تو هست زشت گرداند ،پیامبر(ص) فرمود« :این سخن را به برادرت
مگو ،زیرا خداوند آدم(ع) را بر صورت او خلق کرده است»(ابن بابویه1398 ،ق.)153-152 :
امام(ع) مرجع ضمیر «ه» را در«صُ و َرت ِ ِه» ،واژه «أخ» میداند ،اما چون در منقوالت عامه ابتدای
حدیث حذف شده است مرجع ضمیر خداوند تصور شده و مفهومی جسمانی از خداوند به مخاطب
القا شده است .طبق بیان امام(ع) در روایات اهل حدیث ،بخشی از حدیث حذف شده و در آن تحریف
لفظی رخ داده است و با در نظر گرفتن بخش حذف شده ،روایات عامه معنای معقولی خواهد داشت.
د .اهل حدیث در راس��تای روایات پیش��ین خود از ابن عباس نقل کرده اند« :خداوند کالم را
برای موسی(ع) ،خلّت را برای ابراهیم(ع) و رؤیت را برای محمد(ص) قرار داد»(طبراني1404 ،ق ،ج:11
.)286
ابوقرّه از امام رضا(ع) سؤال میکند :برای ما روایت شده است که خداوند رؤیت و کالم را میان دو
پیامبر تقسیم کرد« :کالم را برای موسی(ع) و رؤیت را برای محمد(ص) قرار داد ،امام(ع) فرمود :پس چه
کسی از جانب خداوند به جن و انس رسانده که« :ال تُدْ ِر ُك ُه الَأْب ْصارُ»( االنعام« ،)103 ،ال يُحِ يطُ ونَ
ْس َك ِم ْثل ِ ِه شَ يْءٌ»(الشوری ،)11 ،آیا محمد(ص) این را نگفته است؟ ابوقره
ب ِ ِه ِعلْماً»(طه«،)110 ،لَي َ
گفت :بله! امام(ع) فرمود :چگونه مردی به سوی همه خلق میآید و به آنان خبر میدهد که از جانب
خدا آمده است و آنان را به سوی خدا به امر خدا دعوت میکند و میگوید« :ال تُدْ ِر ُك ُه الَأْب ْصارُ»« ،ال
ْس َك ِم ْثل ِ ِه شَ يْءٌ»؛ س��پس میگوید :من او را با چشمم دیدم و دانش من او
يُحِ يطُ ونَ ب ِ ِه ِعلْماً»« ،لَي َ
را احاطه کرد و او به صورت بشر اس��ت؛ آیا حیا نمی کنید؟ زندیقان نتوانستند چنین سخنی را بر
او نس��بت دهند و بگویند :از جانب خدا چیزی میآورد سپس خالف آن را عمل میکند .ابوقرّه به
امام(ع) عرضه میدارد که آیا روایات را تکذیب میکنی؟ امام(ع) میفرماید :اگر روایات با قرآن و اجماع
مسلمانان بر امتناع احاطه علمی نسبت به خداوند و دیدن او با چشمها و مانند داشتن باری تعالی،
در مخالفت باشد ،تکذیب میکنم(کلینی1407 ،ق :ج 96 ،1؛ ابن بابویه1398 ،ق.)112-111 :
امام(ع) با اس��تناد به آیات محکم قرآن که امکان هر گونه رؤیت بصری خداوند را نفی میکنند
و عرضه روایات به آنها و با بهره گیری از اجماع مس��لمانان این گونه احادیث عامه را برس��اخته
جاعالن اخبار میداند.
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نتیجه گیری
بر اساس آن چه گذش��ت ،در دوران امامت امام رضا(ع)« ،اهل حديث» یکی از فرقههای مهم
کالمی بود که به ترویج مسائل فکری و اعتقادی آن چنان که صحیح میپنداشتند میپرداختند .از
جمله موضوعات فکری و کالمی ،صفات خبریه خداوند است که برخی از «اهل حدیث» ،تصویری
جسمانی از صفات خبریه خداوند(اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف) ارائه میکردند
و برخی دیگر با جمودگرایی و بدون تبیین آنها(اثبات صفات خداوند بدون تش��بیه و تکییف یا
تفویض) ،سکوت پیشه میکردند .امام رضا(ع) ،در س��الهای امامت خود در فاصله سالهای 183
تا  203قمری به تبیین عقیده صحیح در صفات خبری��ه پرداختند و آیات و روایات نبوی(ص) را در
این باب به شکل صحیح آن تفس��یر کردند .با جمع آوری روایات مشخص شد که ایشان در چهار
دسته صفات خبریه خداوند -1 :کرسی ،عرش و اس��توای خداوند بر عرش -2 ،دست خداوند-3،
س��اق خداوند -4 ،وجه خداوند ،به تبیین صحیح آیات و روایات نبوی(ص) پرداخته اند ،و برای نیل
به این هدف نه بسان بخشی از اهل حدیث تصویری جس��مانی کرده اند و نه مانند برخی دیگر از
آنان با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها س��کوت پیش��ه کرده اند بلکه با استفاده از محکمات
آیات(تفس��یر قرآن به قرآن) و نیز بهره گیری از عقل(تفسیر قرآن به عقل) به تفسیر آیات مربوط
همت گماشته اند و روایات نبوی(ص) موهم تشبیه را که در میان اهل حدیث رواج داشت ،مجعول یا
محرف دانسته و در صورت اصالت روایات به طور صحیح آنها را تبیین کرده اند.

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

 قرآن کریم. ابن بابویه ،محمد بن علی(شیخ صدوق)1400 ،ق ،االمالی ،بيروت :اعلمى. 1398 ،------------------ق ،التوحيد ،قم :جامعه مدرسين. 1413،-----------------ق ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،4قم :دفتر انتشارات اسالمى. ابن جوزى ،عبدالرحمن بن على1421 ،ق ،تلبيس إبليس ،ج ،1بيروت :دار الفكر. 1421 ،-----------------ق ،دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،عمان :دار اإلمام النووي. ابن حجر ،شهابالدین أحمد بن علی ،بی تا ،فتح الباري ،ج ،13بيروت :دارالمعرفه. 1390 ،---------------ق ،لسان الميزان ،ج ،1بيروت :مؤسسة األعلمي. ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد1408 ،ق ،تاريخابنخلدون ،ج ،1بيروت :دار الفكر. ابن عدي ،أبو أحمد عبداهلل بن عدي جرجاني1409 ،ق ،الكامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،1بيروت:دارالفكر.
 ابن قيم جوزى ،ش��مس الدین محمد بن ابى بكر1410 ،ق ،تفسير القرآن الكريم ،بیروت :دار ومكتبة الهالل.
 ،--------------- -بی تا ،حادي األرواح إلى بالد األفراح ،بیروت :عالم الكتب.

 -ابن كثير ،ابو الفداء إسماعيل بن عمر1407 ،ق ،البداية

والنهاية ،ج ،10بيروت :دار الفكر.

 1419 ،--------------------ق ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،3بيروت :دار الكتب العلميه. -ابن منظور ،محمد بن مکرم1414 ،ق ،لسان العرب ،ج ،2بيروت :دار الفكر.

 ابو حنيفه ،نعمان بن ثابت ،الفقه األكبر1425 ،ق ،تحقيق :ش��يخ زاهد كوثرى ،بيروت :دار الكتبالعلمية.
 أحمد بن حنبل ،بی تا ،المسند ،بيروت :دار صادر. احمدى ،عبد اهلل بن سلمان1416 ،ق،المسائل و الرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبلفي العقیدة ،ج ،1ریاض :دار طيبه.

 اشعرى ،ابوالحسن على بن اسماعيل1397 ،ق ،اإلبانة عن أصول الديانة ،قاهره :دار األنصار. -بخاری ،محمد بن اسماعیل1401 ،ق ،صحیح البخاری ،ج 2و  ،6بیروت :دار الفكر.

 -بيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين1417 ،ق ،األسماء و الصفات ،بيروت :دار الجيل.
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 ترمذي ،محمد بن عیسی1403 ،ق ،السنن ،ج ،4بيروت :دارالفكر. جعفریان ،رسول ،1386 ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع) ،قم :انصاریان. ذهبى ،شمس الدين محمد بن احمد1382 ،ق ،میزان االعتدال ،ج ،1بيروت :دار المعرفة. راغب اصفهانى ،حسين بن محمد1412 ،ق ،المفردات في غريب القرآن ،بيروت :دارالعلم. سبحانی ،جعفر ،بی تا ،بحوث في الملل و النحل ،ج ،9،2قم :مؤسسة اإلمام الصادق.1425 ،------------- -ق ،رسائل و مقاالت ،ج ،6قم :مؤسسة اإلمام الصادق (ع).

 -شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم ،1364 ،الملل و النحل ،ج،1قم :الشريف الرضي.

 طب��رى ،محمد بن جرير1412 ،ق ،جامع البيان فى تفس�ير الق�رآن ،ج 27و  ،29بيروت :دارالمعرفه.
 طبراني ،سلیمان بن احمد1404 ،ق ،المعجم الكبير ،ج 11و  ،12الموصل :مكتبة العلوم والحكم. عاملی ،حسین بن عبدالصمد1401 ،ق ،وصول االخیار الی اصول االخبار ،بی جا :مجمع الذخائراإلسالمية.
 عياشى ،محمد بن مسعود1380 ،ق ،تفسير الع ّياشي ،ج،1تهران :المطبعة العلمية. فيض كاشانى ،محمد محسن1406 ،ق، الوافي ،ج ،1اصفهان :كتابخانه امام أمير المؤمنين على(ع).کلینی ،محمد بن یعقوب1407 ،ق ،الکافی ،ج ،1تصحیح :علیاکبر غفاری و محمدآخوندی ،تهران:دارالکتب االسالمیه.

 -مالك بن انس االصبحي ،بی تا ،المدونة الکبری ،ج ،6بيروت :دار الكتب العلمية.

 مجلسی ،محمد باقر1404 ،ق ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،ج ،3تهران :دارالكتباإلسالميه.

 -مسلم بن الحجاج النيسابوری ،بی تا ،صحيح مسلم ،ج ،8بيروت :دار الفكر.

 -مفید ،محمد بن النعمان العکبری1414 ،ق ،االرش�اد ف�ی معرفة حجج اهلل علی العباد ،ج،2

بیروت :دارالمفید.

 مقاتل بن سليمان بلخى1423 ،ق ،تفسير مقاتل بن سليمان ،ج 3و  ،4بيروت :دار إحياء التراث. -ميبدى ،احمد بن ابى س��عد1371 ،ق ،كشف األس�رار و عدة األبرار ،ج ،8تهران :انتشارات امير

كبير.

