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 ۱۳۹۸ن بهار و تابستا، ۵، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

  »فرامکانی خداوند«واکاوی حدیِث 
 در مناظره با ابوقره محّدث؛  رضا از امام

 سنتهای عهدین و اهلنگاهی به آموزه با نیم
 ١زاده سیدعلی سجادی  

 ٢سیدعلی دلبری       
 ٣محمد میرزایی                                                                          
  ٤مهراکبر حبیبی علی                                                                                

 چکیده
یکی از صفات جالل الهی، فرامکانی خداوند اسـت کـه ادلـه عقلـی و احادیـث 

ادلـه چنـدی  ،گاِه گـزینِش ایـن حـدیث گوناگون بر آن داللت دارد. لیک تکیـه
در آن، بین فرامکانی خداوند و عدمِ ُخلّو مکانی از  رضا امام اینکه است. اول 

که این حدیث که در مقام منـاظره بـوده  او، همنوایی ایجاد نموده است. و دوم آن
گویا به طور طبیعی آیینه دیگر سخنان حضرت در این باب قـرار گرفتـه اسـت. و 

های  ش با آموزهکه در سنجسوم عدم توجه به معرفت این بخش از مناظره امام
                                                 

  ۰۳/۰۹/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۳۰/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 . )Sajjadizadehmohammad@gmail.com( استادیاِر دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
 .)Saddelbari@gmail.com( لوم اسالمی رضویدانشیاِر دانشگاه ع. ٢
 .)mirzaee6515@ gmail.com( استادیاِر دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٣
 :دانشگاه علوم اسالمی رضوی(نویسنده مسئول) . دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث٤

 ali7213@mailfa.com 
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رو، بـه  عهدین و اهل سنت، از مرتبه واالیی برخوردار اسـت. برآمـد نوشـتار پـیش
تحلیلی، در بررسی سندی و داللی، به این نتیجه رسـید، کـه در  –سبک توصیفی 

مرحلۀ اول، سند حدیث بر پایـه وثـوق مخبـری و براسـاس یگانـه منـبعش کتـاب 
ر گـرفتن سـند کتـاب الکـافی کـه احتجاج طبرسی، مرسل است؛ لیک با در نظـ

گیـرد؛ روایـت صـحیح ارزیـابی  براساس قرائنی همۀ ایـن تـک منـاظره را دربرمی
شود. البته بر مبنای وثوق خبری، ده قرینه بر اعتبار حدیث داللـت دارد. ثانیـا  می

مورد بحث، مصـّدق و مؤّیـد یکدیگرنـد و روایـت  ۀدر مسئل رضاروایات امام
هاسـت. ثالثـا در سـنجش ایـن معرفـت فرامکـانی از آن مذکور، عصارۀ بسـیاری

هـا، هـای آنشد که در آمـوزهسنت مشخص های عهدین و اهل خداوند، با آموزه
بیت به ویـژه مندی خدا وجود دارد ولی در معارف اهل های زیادی بر مکانگزاره
 هاست. خداوند موجودی فرامکان لیک حاضر در همه مکان رضاامام

 ، فرامکانی خداوند، بررسی سندی و داللیرضا  امام یدی:واژگان کل

 مقدمه
(منصـوری در مدینه و مرو تفاوتی قایل بود رضااز نظر تاریخی باید بین معارف امام

به این معنا که عوامل گوناگونی از این نظر دست به دسـت هـم داد  )۱۳۳: ۱۳۹۲گندمانی، 
بـه معـارف بپـردازد ماننـد: تـالش  و نقلـی تا امام بیشتر در مدینه با رویکرد قوی عقلـی

نوکنده، (مردانی به معرکه مناظرات معارفی به طرق گوناگون مون برای وارد کردن امامأم
(جعفـری، حـدیث کالمـی ماننـد: اهـل-های گونـاگون فکـری، وجود جریان)۱۳: ۱۳۹۱
 انـدرقه دانسـتهو بروز ادیان و ف و... تا آنجا که برخی این دوره را عصر ظهور) ۵۷: ۱۳۹۵

نهضت ترجمه و گسیل شدن کتب بسیاری به داراالسالم  ).۹۶: ۱۳۹۲(میرحسینی و کریمـی، 
هـا بسـتری و... همۀ این )۷۷: ۱۳۹۲دیمیتری گوتاس و فان بالدل، (و غنی شدن بیت الحکمه 

 مهیا کرده است.  )۳۲۸، ۱۳۹۰(طبرسی،  محمد خاص را برای ظهور علم عالم آل
از آن بهترین  تهدید مناظرات را تبدیل به فرصتی بزرگ کرده و رضامامرو ااز این

از جمله مهمترین مناظراتی که ایشان داشته، مناظره با شخصی بـه نـام  برداستفاده را می
چنـان کـه  لیـک آن ١اند.ابوقره است که عالمان از زوایای گوناگونی به آن توجه نموده

                                                 
از جعفـر  ،بـا ابـوقره، پیشـوای مجسـمه رضـاحضرت امـام ۀناظر منگاهی اجمالی به ر. ک: : (. به عنوان مثال١

 نیا و خزعلی و... از انصاری ،با ابوقره رضاتحلیل گفتمان مناظره امام رویکرد زبانی درسبحانی؛ 
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رو در ایـن مقالـه از ایـن ،ای توجـه نشـده اسـتحهناظرۀ چند صـفبایسته است به این م
که آیینۀ  درصدد برآمدیم که بخشی از این مناظره را که اصال به آن توجه نشده در حالی

را گزین کرده سـپس  ١در این موضوع است رضانمای بسیاری از فرمایشات امامتمام
ای بـین ایـن سـهبه جهت تحول بینشی و اعطای بصیرت به مخاطبـان، نـیم نگـاهی مقای

سنت صورت دهـیم تـا بـا پـذیرا شـدن رودرویـی بـه های عهدین و اهلمعرفت با آموزه
باطل و جهالـت بازشناسـی صـورت  »شرنگ«از » حقیقت«گوناگون، بین های عقیده
 ٢پذیرد.

(ر. ک: کننـد صفات الهی را از منظرهای گوناگون به اقسام مختلفی تقسـیم مـی
لیک نسبت به شناخت  که محل سخن ما نیست، »)فات الهیاقسام ص«سایت پژوهه، عنوان
سـه دیـدگاه  در قرآن و سنت آمـده (صـفات خبـری) ویژه صفاتی کهاین صفات به
  :وجود دارد

شوند یا حدیث است که خود دو دسته میتشبیه مانند: اهل؛ دیدگاه اهلدیدگاه اول
ا ایـن صـفات را بـرای دهنـد ماننـد: مجّسـمه یـاز خداوند تصویری جسمانی ارائـه مـی

کنند مانند مالک بن انس که دانند لیک در برابر تبیین آن سکوت میخداوند ثابت می
چون از استواء مورد سؤال واقع شد گفت: استواء معلوم است و کیفیت مجهول و ایمان 

 دیـدگاه اهـل دیـدگاه دوم؛ ).۱/۱۰۵: ۱۳۶۴(شهرستانی، به آن واجب و سؤال از آن بدعت 
 دیـدگاه سـوم؛دانـد و عقل را در درک اوصاف الهی یکسر ناتوان می ست که اتعطیل 

دست عقل را در شناخت اوصاف الهی به طـور کلـی کوتـاه  است کهتنزیه دیدگاه اهل
پـذیر لیـک فراتـر از که باید برای صفات خدا معنایی عقـل  این باور است داند و برنمی

 ٣صفات الهی).«(سایت ویکی فقه، عنوان ظاهر در نظر گرفت 
در این مناظره در برابر کسی قرار دارد کـه نماینـدۀ دیـدگاه نخسـتین و  رضا امام

                                                 
 . آیددر ادامه می. ١
 )۵۰۱ :۱۴۱۴، علیامام(، )َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَه اآلَْراِء َعَرَف َمَواِقَع اْلَخَطإ( .٢
» ثبـات بالتشـبیها«و » مـذهب تشـبیه«، »مذهب نفـی«با عناوین  رضااین سه دیدگاه در سخنان امام. ٣

دو دیدگاه اول را رد نموده و دیدگاه سوم را به عنوان دیدگاه درست معرفی نموده  رضاامام ،آمده است
  .)۸ح، ۱۳۹۸:۱۰۷، صدوق: ک. ر(  است



 

 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

98
 

رة 
شما

 /
٥ 

۶ 

ایـن  ١کـه از باورهـای او براسـاس احادیـث ،)۶۸۷: ۱۳۵۴(سبحانی، پیشوای مجسمه است 
است که خداوند دارای مکان است و تنها در آسمان، بـر روی عـرش قـرار داشـته و در 

، سراغ مکان خدا را گرفته و سؤال از جای رضارو از اماماینجاهای دیگر نیست. از 
 او دارد. 
در برابر این تفکر به طور کلی از دو روش تفسیر قرآن به قرآن بـا ارجـاع  رضاامام

، ۱۳۹۵(جعفـری، متشابهات به محکمات قرآن و تفسیر عقلی آیات اسـتفاده نمـوده اسـت 
لـه باورهـای خـود را بـه زبـان نیـاورده لیـک لیک در این حدیث هر چند ابوقره اد  )،۵۷
توان به طور کلی از منش او که پیشوای فرقه مجسمه است و دیگر سـؤاالتی کـه در  می

حدس زد که پشتوانۀ او همان  تمسک نموده این مناظره مطرح کرده و روایاتی که به آن
 تفسیر ظاهری آیات قرآن و روایات با رویکرد تکییف و تشبیه است. 

 یث. حد۱
ُث َصـاِحُب  َقاَل   َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی« َة اْلُمَحـدِّ ُبوُقرَّ

َ
َلِنی أ

َ
ْدِخَلـُه َعَلـی : َسأ

ُ
ْن أ
َ
ُشـْبُرَمَة أ

ِبی
َ
َضا أ ـی َبَلـَغ ُسـَؤاُله الَحَسِن الرِّ َلُه... َحتَّ

َ
ِذَن َلُه َفَدَخَل َفَسـأ

َ
َذَنُه َفأ

ْ
َة  َفاْسَتأ ُبـوُقرَّ

َ
... َفَقـاَل أ

ْیَن 
َ
ُبواْلَحَسِن اللَّ  أ

َ
ـُه َتَعـاَلی َلـْیَس  ُه؟ َفَقاَل أ َلُة َشاِهٍد ِمْن َغاِئـٍب َفاللَّ

َ
ْیُن َمَکاٌن َو َهِذِه َمْسأ

َ
اْأل

ـَماَواِت َو  ٌر َصاِنٌع َحـاِفٌظ ُمْمِسـُك السَّ ِبَغاِئٍب َو َالَیْقَدُمُه َقاِدٌم َو ُهَو ِبُکلِّ َمَکاٍن َمْوُجوٌد ُمَدبِّ
 
َ
ْرِض. َفَقاَل أ

َ
ُبواْلَحَسِن اْأل

َ
َماِء ُدوَن َما ِسَواَها؟! َفَقاَل أ َلْیَس ُهَو َفْوَق السَّ

َ
َة أ ُه ﴿ »ُبوُقرَّ َوُهَو اللَّ

ْرِض 
َ
ماواِت َوِفی اْأل ْرِض ِإلـهٌ ﴿َو  )۳انعـام/( ﴾ِفی السَّ

َ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی اْأل ِذی ِفـی السَّ  ﴾ُهَو الَّ

ُرُکْم ِفی ﴿َو  )۸۴زخـرف/(  ِذی ُیَصوِّ ْرحاِم َکْیَف َیشاءُ ُهَو الَّ
َ
ُهـَو َمَعُکـْم ﴿َو  )۶آل عمـران/( ﴾اْأل

ْیَن ما ُکْنُتْم 
َ
ِذی﴿َو  )۴حدید/(  ﴾أ ـماِء َو ِهـَی ُدخـاٌن   اْسـَتوی  ُهَو الَّ َو  )۱۱فصـلت/( ﴾ ِإَلـی السَّ
ِذی﴿ اُهنَّ َسْبَع َسماوات  اْسَتوی  ُهَو الَّ ماِء َفَسوَّ ـِذی )۲۹بقـرة/( ﴾ِإَلی السَّ   اْسـَتوی﴿  َو ُهَو الَّ

َقـدَکاَن َو َالَخْلـَق َو ُهـَو َکَمـا َکـاَن ِإْذ َالَخْلـَق َلـْم َیْنَتِقـْل َمـَع  )۵۴اعـراف/( ﴾َعَلی اْلَعـْرِش 
  ).۲/۴۰۷: ۱۴۰۳(طبرسی،  ﴾اْلُمْنَتِقِلیَن 

بنده از  ،ببرم رضاممن خواست که او را پیش اما صفوان گوید: ابوقره محدث از

                                                 
 . سنت آمده استآدرس برخی از این احادیث در قسمت دیدگاه اهل. ١
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 ابـوقره بـر امـام ،ایشـان رخصـت داد ،حضـور گـرفتم ، برای او رخصِت رضاامام
 رضـادرآمد و به پرسش آغازیـد تـا اینکـه پرسـید خداونـد در کجـا قـرار دارد؟ امـام

کـه ایـن امـر، از بـرای  ای پرسـش از مکـان اسـت، بـر »َایـَن «فرمودند: کلمۀ اسـتفهام 
پیدا نگشـته، موجودی است که پیدا و ناپیدایش با هم فرق داشته باشد، لیک خداوند نا

دار هـر  خداوند در همـه جـا هسـت، تدبیرکننـده، آفرینشـگر، نگـه تا کسی بر او بازآید
چیزی، پاسباِن برهم نیفتادن آسمانها و زمین است. أبـوقّره گفـت: مگـر نـه ایـن چنـین 

او خدایی «در پاسخ فرمود:  است؟! حضرت  تنها در باالی آسمان خداوند است که 
 ،»او معبـود در آسـمان و زمـین اسـت« ،»است و هم در زمینهم در آسمان  است که 

او با شماست « ،»کند  خواهد صورتگری  هر سان که ها، به  اوست که شما را در رحم«
در آن حال که به  آهنگ آفرینش آسمان نمود، است که او همان « ،»هر جا که باشید 

مـوده و آن را بـه شـکل ن قصد آفریدن آسـمان را است که او همان « ،»شکل دود بود  
بـود و  او ،»فـایق گشـته  بر اریکه فرمـانروایی«و هموست که  ،»هفت آسمان فراز آورد

او بـا  ه هیچ موجودی نماندآنگاه ک ،ماند آنسان که او  هم هیچ یک از مخلوقات نبودند
 کنندگان، جابجا نگردد.  مکاننقل

 بررسی اعتبار حدیث
د یک حدیث، ضمن اعتبارسنجی مؤّلف و اثـرش، باید دامِنۀ بحث برای ارزیابی سن

لیـک در آغـاز بـه شـکل مختصـر  ،ل رجالی یکایک راویـان کشـانده شـودبه شرح حا
س به شود و سپسخنی در انتساب کتاب احتجاج به ابوعلی طبرسی و اعتبار آن گفته می

 . پردازیماصل حدیث می
طالـب ابی د بن علی بنانتساب کتاب اإلحتجاج علی أهل اللجاج به ابومنصور احم

که شاگرد مؤلف بوده و اولـین  ق)۵۸۸(شهر آشوب زیرا ابن ،طبرسی به نظر روشن است
 کتاب شناسی را پس از احتجاج انجام داده،آورده است. 

ــ« ــب الطبرســی ل ــی طال ــن أب ــد ب ــافشــیخ أحم ــاب الک ــه حســن، ه کت ــی الفق ی ف
 )۲۵: ۱۳۸۰شهر آشوب، (ابن »،... االحتجاج

ب که کتاب احتجاج از برای ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالـب که همین مطل
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طبرسی است نه هیچ کس دیگر توسط جمهور عالمـان شـیعه تاییـد شـده اسـت و ایـن 
 ١و هم قابل اثبات است. ،)۱/۶۵: ۱۳۹۰(خوانساری، مطلب هم نقل گشته 

کـه   سـترسـد بهتـرین راه ایـن ااعتبار کتاب شهیر احتجاج به نظر می ۀو اما دربار 
 ه بنشیند و بعد در مـورد آن نتیجـهانسان روایات این کتاب را در آیینه منابع کهن به نظار 

که این کار را آقـای مصـطفی صـادقی  مطلقا آن را رد یا قبول نماید اینکهگیری کند نه 
، انجام داده و به این نتیجه رسیده که جز روایات اندکی که تنهـا نسبتا جامع در تحقیقی
شـود تر روایات کتـاب در منـابع پـیش از آن یافـت مـیاحتجاج هست، بیش در کتاب

و... و منـابع  الکـافیحال این منابع، اعـم از منـابع اصـلی ماننـد:  ).۱۴۹: ۱۳۹۵(صادقی، 
هـایی از  کـه بخش ).۱۴۶-۱۴۹(همـان، و... اسـت  طاووسالیقین البندرجه دوم مانند: 

 آمده است.  الکافی و التوحید همین مناظره، در کتب درجه یک شیعه مانند
بلندتر بـودن بسـیاری از روایـات  ۀحقیق بر این باور رفته، که سرچشمایشان در این ت

کـه البتـه بـا  ،)۱۴۹(همـان،  نیسـتکتاب احتجاج، در سنجش با روایات پیشین، روشـن 
بلندتر بـودن برخـی  ۀدیث خواهد آمد باید گفت که سرچشمای که نسبت به این ح ادله
ین روایات نسبت به منابع قبلی، روشن است. با این مقدمه نیکوست که بـه واکـاوی از ا

 صحت این حدیث و داللتش بپردازیم. 

 بر بنیاد سند ۱-۱-۱
 ابوقره: این شخص سائل است که در فرق آن با راوی باید گفت که راوی، حـدیث

کنـد ل مـیراوی پـس از خـود نقـتحمـل) و بـرای  ۀشنود (مرحلـرا از راوی پیشین می
(دلبری،  کنددیث را برای دیگری بازگو نمیادا) ولی سائل از افرادی است که ح ۀ(مرحل
بنابراین ابوقره نقشی در تحمل حـدیث توسـط صـفوان نداشـته و وثاقـت و  ،)۳۱۶: ۱۳۹۷

رو کـه صـفوان نـدارد از ایـن عـدم صـحت حـدیثثیری در صحت یا أعدم وثاقت او ت

                                                 
، ۱۴۰۳ق)، ۱۱۱۰ی؛ مجلسـ۳۰/۱۵۶، ۱۴۱۹ ق)،۱۱۰۴؛ حرعـاملی۸۳تـا، ق)، بی۶۶۴طاووسر. ک: ابن(. ١

، ۱۳۶۳ق)، ۱۲۱۲؛ بحرالعلــــوم۱/۲۳۶، ۱۹۹۸ق)، ۱۱۸۶؛ بحرانــــی۱/۴۹، ۱۴۳۱ق)، ۱۱۳۰؛ افنــــدی۱/۹
، ۱۴۲۹؛ قمی، ۱/۲۸۱، ۱۴۰۸؛ آقابزرگ تهرانی، ۳/۶۰؛ نوری، الخاتمه ۶/۳۳۴، ۱۴۳۱؛ مامقانی، ۳/۳۱۷

  . و... ۲۶۳شیرازی، مکارم؛ ۲/۱۹۵، ۱۴۱۸؛ سبحانی، ۱۷/۳۴۹، تابی؛ خویی، ۴۳۵
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تـوان البته این نکته روشن است که نمی ،گزارش کرده استناظره را شنیده و م مستقیما
 ١مذهب ایشان را امامیه دانست.

ق): ایشان از اصحاب اجماع و جزء ثقاتی است که در ۲۱۰(صفوان بن یحیی بجلیم 
بنـابراین  انـدگفته ،)۱/۱۵۴: ۱۴۱۷(طوسـی،  »یوثق به  إال عمن  و ال یرسلون  الیروون«حقش

بنـابراین سـند  ،قمری اسـت ۵۸۸سال ارتحال طبرسی،  لیک تردیدی در وثاقتش نیست
 ۀیشان دلیل این ارسال را، در مقدمـهر چند ا شوددر نگاه اول مرسل ارزیابی میحدیث 

 گوید:  می کتاب یاد نموده
نکه این روایـات یـا مجمـع به جهت ای ،ایات این کتاب، سند را ذکر نکردمدر اکثر رو 
های گوناگونی از موافقان و مخالفان از شهرت  در کتاب یا موافق عقل و یا ،علیه است

 .)۱/۱۴: ۱۴۰۳(طبرسی، برخوردار است 

اند که از نظر اعتبار، بسیار فرق است بین حدیثی که ُمسَند بوده هر چند برخی گفته
لیـك ایـن سـخن  ،)۱۶۰: ۱۳۸۳(اسـتادی، و ُمرسل گشته و حدیثی که از آغاز ُمرسل است 

ی به درد حدیث مورد بتواند مورد استفاده واقع شود ولب احتجاج شاید برای کلیت کتا
کـه بـا ایـن  مدیم تا سند این روایت را بیابیمرو به دنبال قرائنی برآاز این خوردبحث نمی

 پردازیم. مقدمه بدان می
 رضـاروایت باال یک قسمت کامل جدا شده از یك مناظره بین ابوقره و امـام

 ،... » َیْحَیی  ْبِن   َصْفَوانَ   َعْن ]ُروی[َو «ه طبرسی با جمله ک در کتاب احتجاج است
تکلم  ۀنحو «عناوین مورد مناظره عبارتنداز:  ،را به شکل مرسل نقل نموده است آن

قابل رؤیت «، »بساطت ذات الهی«، »ُمحَدث بودن کتب آسمانی«، »خدا با انبیاء
عدم «، »دن دستها هنگام دعاچرایی باالبر «، »فرامکانی خداوند«، »نبودن خداوند

                                                 
عـدم : کـه عبارتنـداز. دانسـته شـد قرائنو دیگر  رضااین مطلب از قرائن متن مناظره بین ابوقره و امام. ١

، طبرسـی: ک. ر(بـه عنـوان نمونـه  در سلسله سند نسبت به محدثین شـیعه» محدث«آورده شدن لقب 
عـدم ورود روایـاتی کـه  ،)۱/۸۴، ۱۳۸۱، اربلی؛ ۴/۳۴۱، ۱۳۷۹، ابن شهر آشوب مازندرانی؛ ۳۲۱، ۱۳۹۰

-۱/۴۰۸ :۱۴۰۳، طبرسـی: ک. ر( گفته در کتب شیعه البته به جهـت تاییـد» رّوینا«ابوقرة نسبت به آن 
هـا ، نقل روایـاتی کـه ناقـل آن)۳/۲۱۶ :۱۳۸۲، مازندارنی(مستبصر شدن این شخص در پایان امر  ،)۴۰۴

 :۱۳۵۴، سـبحانی(مجسـمه بـودن ایـن شـخص  یاشو یپو  ،)۱۰/۱۲ :۱۴۲۰، انیابوح( کعب االحبار است
۶۸۷(. 
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محمـول نبـودن «و » فرق مکانی بین زمینیـان و ملکوتیـان در نزدیکـی بـه خداونـد
 .»خداوند

 اظره را در آثـار گذشـتگان پـیهایی از این یک جلسـه منـ لیک اگر انسان بخش
قابل رؤیت نبـودن و «جویی کند خواهد دید که مرحوم کلینی در الکافی دو قسمت 

و مرحـوم  ،)۱۳۰ - ۱/۹۶: ۱۴۰۷(کلینـی، اسـت را بازتـاب داده» اونـدمحمول نبـودن خد
از طریـق کلینـی » یت نبـودن خداونـدؤ قابل ر«التوحید، به انتقال قسمت صدوق در 

حـوم کـه مر  توان گفت که سندیخاطر قرائنی می، که به )۱۱۱: ۱۳۹۸(صدوق، پرداخته 
قرة است لیك ایشان درصدد االت ابو ؤ مربوط به همۀ س ها آورده کلینی برای آن قسمت

و ۱/۹۵: ۱۴۰۷(کلینـی،  »العرش و الکرسّی «و » فی ابطال الرؤیة«های  نقل احادیث باب
ایــن منــاظره را تقطیــع نمــوده و تنهــا قســمت مربوطــه را آورده  روبــوده از ایــن ،)۱۲۹

بـوده »باب ما جاء فی الرؤیة«آوری احادیث همانگونه که شیخ صدوق درصدد جمع
ای کـه طبرسـی را بـه سـوی نگاشـتن احتجـاج . ولی انگیزه)۱۰۷، ۱۳۹۸ (صدوق،است 

را  مملـو از احتجاجـات را آورده و آن گردد که تمـام ایـن منـاظرۀسبب می ١کشانده،
ینۀ اول:بنابراین  ،ایدتقطیع ننم حدیث در بازتـاب کلینـی و صـدوق،  است کهاین  قر

ن مطلـب بـه اخـتالف در کالم طبرسـی، کامـل آمـده اسـت کـه ایـلی تقطیع شده و 
 گردد. های ایشان برمی انگیزه

ینۀ دوم: اگر قسمت مشترک هر سه متن (عدم رؤیت خداوند) را در  است کهآن  قر
که اختالف آنها در حد اختالف ُنسخ گونـاگون از  دیدهر سه کتاب بسنجیم، خواهیم 

انـدازۀ  یک کتاب است، اگر دقت شود تقریبا اختالف متن احتجاج با متن الکـافی بـه
بـا یـک واسـطه از کلینـی  که صـدوق روایـت را متن التوحید با الکافی است، در حالی

دهـیم ما متن احتجاج را آورده و مواضع مورد اتفاق را با سه نقطه نشان می ،گرفته است
دهیم تا اطمینان حاصـل شـود کـه مـتن منقـول از طریـق و مواضع اختالف را تذکر می
 گیرد. ع نشات میکلینی و طبرسی از یک منب

                                                 
ق الحجـاج جـدا و عـن یـف هذا الکتاب عدول جماعة من األصحاب عن طر یإلی تأل یدعان یالذ... «. ١

  .)۱/۱۳ :۱۴۰۳، طبرسی( »...ل الجدالیسب
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َذَنهُ ١... َصاِحُب ُشْبُرَمةَ  َصْفَوانَ   َعْن «
ْ
ِذَن َلهُ  ٢... َفاْسَتأ

َ
 ٥... اْلَحَالِل َو اْلَحَراِم ٤َفَدَخَل  ٣َفأ

ْیِن ٦َو اْلَفَراِئِض  ْنـِس ٨... ِلُموَسی اْلَکـَالَم ٧... َنِبیَّ ـٌد؟٩... اْلِجـنِّ َو اْإلِ َلـْیَس ُمَحمَّ
َ
... ١٠... أ

هُ  ١٢َیُقوُل  ... َو ١١َفَکْیَف  ْمرٍ ١٤... َتْسَتْحُیونَ ١٣ ِإنَّ
َ
ِه ِبأ َتی َعِن اللَّ

َ
ـهُ ١٦... َفَقاَل ١٥... أ ... ١٧... ِإنَّ

ْت َعْیَنـاهُ 
َ
َحـاط ِبـِه اْلِعْلـُم ١٩... و َقـاَل ١٨ِبَما َرأ

َ
َواَیـِة؟٢٠... َفَقـْد أ َواَیـةُ ٢١... ِبالرِّ ... ٢٢... الرِّ

ْبُتَها ُه َال ُیَحاُط ِبِه ِعْلماً ٢٣َکذَّ نَّ
َ
 ).۲/۴۰۵: ۱۴۰۳(طبرسی،  »...٢٤... أ

کلمـه اسـت کـه در  ۲۴این حدیث، مواضع اختالف  کلمۀ ۲۱۰اگر دقت گردد در 
 شود. هیچ کدام از آنها تغییر معنایی دیده نمی

                                                 
 . و التوحید یفی الکاف» صاحب شبرمة«لم یرد . ١
 . ی و التوحیدفی الکاف» ذنهأستفا«بدل » ذنه فی ذلکأستفا«. ٢
 . فی الکافی و التوحید» ذن لهأف«بدل » ذن لیأف. «٣
 . الکافی و التوحید فی» فدخل«بدل » فدخل علیه«.٤
 . فی الکافی و التوحید» عن اشیاء من الحالل و الحرام«بدل » عن الحالل و الحرام«. ٥
 . فی الکافی و التوحید» الفرائض«لم ترد کلمة . ٦
 . فی التوحید» یننبی«بدل » اثنین«. ٧
 . فی الکافی» لموسی الکالم«بدل » الکالم لموسی«. ٨
 .  فی الکافی» الی الثقلین الجن و االنس«بدل » الی الثقلین من الجن و االنس«. ٩
 . فی التوحید» محمد«بدل » محمدا«. ١٠
 . فی الکافی» فکیف«بدل » کیف«. ١١
 . فی الکافی» و یقول«بدل » فیقول«. ١٢
 . التوحید فی الکافی و» اّنه«لم یرد . ١٣
 . فی الکافی» تستحیون«بدل » تستحون«. ١٤
ْمرٍ «بدل » یاتی من عندالله بشیء«. ١٥

َ
ِه ِبأ َتی َعِن اللَّ

َ
َتـی َعـِن «بـدل » یاتی عن الله بشیء«فی الکافی و » أ

َ
أ

ْمرٍ 
َ
ِه ِبأ  . فی التوحید» اللَّ

 . فی الکافی و التوحید» فقال«بدل » قال«. ١٦
 . فی الکافی و التوحید» إّنه«بدل » فإّنه«. ١٧
 . فی الکافی و التوحید» بما رأت عیناه«بدل » بما رأی«. ١٨
 . فی التوحید» و قال«بدل » و قد قال«فی الکافی و » و قال الله«بدل » و قد قال الله«. ١٩
 . فی الکافی و التوحید» فقد احاط العلم«بدل » فقد احاطت به العلم«. ٢٠
 . فی الکافی و التوحید» بالروایة«بدل » بالروایات«. ٢١
 . فی الکافی و التوحید» الروایة«بدل » الروایات«. ٢٢
 . فی التوحید» کّذبتها«بدل » کّذبت بها«. ٢٣
 . فی التوحید» الیحاط به علما«بدل » الیحاط به علٌم «. ٢٤
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ین : آغاز حدیث در متن احتجاج با دو موضـعی کـه مرحـوم کلینـی در دو سوم ۀقر
که در الکـافی نیامـده، در  هایی بخش است کهجای الکافی آورده تقریبا مانند یکدیگر 
 گیرد. متن احتجاِج ذیل، داخل کروشه قرار می

ُث   َیْحَیی  ْبِن   َصْفَوانَ   َعْن « َة اْلُمَحدِّ ُبوُقرَّ
َ
َلِنی أ

َ
ْدِخَلـُه َعَلـی  ]َصاِحُب ُشْبُرَمةَ [َقاَل: َسأ

ُ
ْن أ
َ
أ

ِبی
َ
َضاأ ِذَن َلُه َفَدَخَل  اْلَحَسِن الرِّ

َ
َذَنُه َفأ

ْ
َلُه َعْن َفاْسَتأ

َ
ْشـَیاَء ِمـَن [َفَسأ

َ
اْلَحـَالِل َو اْلَحـَراِم َو  ]أ

ْوِحیدِ  ]اْلَفَراِئِض [ ی َبَلَغ ُسَؤاُلُه ِإَلی التَّ ْحَکاِم َحتَّ
َ
 . »َو اْأل

(کلینـی، که کلینی در هر دو باب آورده، دقیقا عین هم است  سندی است کهگفتنی 
 حدیث را از یک منبع گرفته است.  که این هم نشان از این دارد که)، ۱۳۰و۱/۹۶: ۱۴۰۷

ین عالمان در توضـیح و شـرح روایـت الکـافی از روایـت احتجـاج بهـره  چهارم: ۀقر
اند که این احادیث، یک آبشخور دارند. اند و برخی به طور غیر مستقیم یادآور شده برده

 گوید: به عنوان نمونه محمدصالح مازندرانی درباره ابوقره می
(مازنـدرانی،  »کما صّرح به الشیخ الطبرسی فی کتـاب االحتجـاجشبرمة   هو صاحب«
۱۳۸۲ :۳/۲۱۶(. 

دوم از سـه کتـاب  ۀحـدیِث مـورِد مقایسـه در قرینـمتِن خویی بعد از آوردن هاشمی
 گوید:  یالکافی، التوحید و االحتجاج م

بین النسخ اختالف فی األلفـاظ فـی الجملـة و الحـدیث علـی مـا فـی الکـافی و « 
 ).۱۷/۲۷۴: ۱۴۰۰خویی، (هاشمی »کون علی مقدار خمس ما فی األخیرالتوحید ی

 گوید: عالمه مجلسی بعد از آوردن حدیث، از کتاب احتجاج می
 ).۱۰/۳۴۸: ۱۴۰۳(مجلسی،  »قدمّر شرح أجزاء الخبر فی کتاب التوحید«

یـا میــرزا محمـد مشــهدی بعـد از آوردن بــیش از دو سـوم حــدیث بـاال از التوحیــد 
 گوید:  می

 ).۴/۴۱۲: ۱۳۶۸(قمی مشهدی،  »الحدیث طویل اخذت منه موضع الحاجة«
ای احتجاج بوده، زیرا ایشان بیشتر حـدیث که حتما نظرشان به حدیث چهار صفحه
 . اندرا براساس التوحید در موضع حاجت آورده

توان نتیجه گرفت که اصـل حـدیثی کـه کلینـی نقـل نمـوده، براساس این قرائن می
ده اسـت را بـا ارسـال نقـل کـر  طویلی بـوده کـه طبرسـی آن بخشی از مناظرۀبرگرفته از 
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ی های این مناظره که طبرسـ که کلینی آورده، برای تمام بخش توان از سندیبنابراین می
 . سله سند کلینی اینگونه استاما سل ناقلش است بهره برد

ِد  ]محمد بن یعقوب عن[ « ْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن ُمَحمَّ
َ
ـاِر َعـْن َصـْفَواَن أ ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ

 ». ْبِن َیْحَیی...
(ر. ک: . محمد بن یعقوب کلینی از بزرگان شیعه و مـورد وثـوق عالمـان رجـالی اسـت ۱

 .)۱۴۵تا: ، حلی، بی۳۹۵تا:؛ طوسی، بی۳۷۸: ۱۳۶۵نجاشی، 

 ابـنکـه  ١. احمد بن ادریس از جمله محدثان و بزرگان شیعه در دورۀ پیش از کلینـی۲
. ایشـان )۱/۱۳۶تـا: حجر، بی(ابنآورد حجر او را از بزرگان مصنفان رافضه به حساب می

تـا: ؛ حلـی، بـی۶۴تا:؛ طوسی، بی۹۲تا:(نجاشی، بیاز منظر عالمان رجالی، امامی و ثقه است 
۱۶(. 

 حسـن عسـکریو امـام هـادی، امـامجـواد. محمد بن عبدالجبار که از امام۳
تـا: (طوسـی، بـی ایشان هم امامی و ثقه است ،(ر. ک: نرم افزار درایة النور) روایت نقل نموده

 .)۱۴۲تا: ؛ حلی، بی۴۰۱ - ۳۹۱

 . صفوان بن یحیی: وضعیت رجالی ایشان گذشت. ۴
 شود. یزیابی مصحیح ار  نتیجه سند این حدیثدر 

تـا بـه  ی بر پایه وثوق بـه صـدور، ذکـر شـودلیک سخت نیکوست که شواهد دیگر
 بار آن، اطمینان بیشتری بتوان حاصل نمود. اعت

 بر بنیان وثوق به صدور -۱-۱-۲
روش پیشینیان برای اطمینان به حدیثی از معصوم اعم از اینکه یقـین بـه صـدور هـم 

رو ، به کمک قـراین بـوده اسـت از ایـن)۱/۱۴۲: ۱۳۸۳(صدر المتـالهین، پیدا کنند یا نکنند 
: ۱۴۲۹؛ بهایی، ۱/۳: ۱۴۰۷؛ همو، ۱/۱۴۳: ۱۴۱۷. ک: طوسی، (ر شماری این قراین را ذکر نموده

  .)۱/۱۴۲: ۱۳۸۳(صدرالمتالهین، اند و برخی گردآورده) ۲۷
(مکـارم  هر یک از این قراین، مستقًال دلیل بـرای اعتبـار حـدیث اسـت ایبه باور پاره

                                                 
به معنای رئـیس و ، ایبه خاطر ادله ،)۴۱۱ :۱۳۷۳، طوسی( نسبت به ایشان در کالم شیخ طوسی» قواد«. ١

 .)۹ :۱۳۹۴، موسوی( بزرگ قوم است
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 بـه رسد تجمیـع ایـن قـراین بـرای پـذیرش حـدیث لیک به نظر می )،۳۴۵: ۱۳۶۶شـیرازی، 
 .)۳۶۷، ۱۳۹۵(دلبری، صواب نزدیکتر باشد 
کـه بـه  ا و مضمون حدیث مذکور داللـت داردهایی بر اعتبار محتو به هر حال قرینه

 پردازیم. ها میای از آنپاره

 موافقت حدیث با قرآن الف.
، عرضـه )۵۱تـا: (شـیرازی، بـیهای اخذ حـدیث و شـناخت سـره از ناسـره یکی از راه

ه توان از احادیـث عـاّم عـرض علـی الکتـاب کـه در این راه میک حدیث بر قرآن است
صحت محتوای هر روایتـی  اختصاصی به اخبار متعارض ندارد بهره برد که براساس آنها

هـر . یعنـی )۸۰-۱/۸۳ :۱۳۹۰ آملـی،(جـوادیدر گرو موافقت یا عدم مخالفت با قرآن است 
یا مخالف نبود معتبـر  ن همسو بودمقایسه گشته، اگر با آ حدیثی باید با متن و روح قرآن

 ).۳۴۶: ۱۳۶۶(مکارم شیرازی، شود شمرده 
 به ما رسیده است این همان سبکی است که در احادیث گوناگونی از معصومین

: ۱۴۰۳؛ مجلســـــی، ۲/۲۱: ۱۳۷۸، همـــــو، ۳۶۷: ۱۳۷۶؛ صـــــدوق، ۱/۶۹: ۱۴۰۷(ر. ک: کلینـــــی، 
از  .)۲/۱۱۵: ۱۳۸۰؛ عیاشــــی، ۲۲۶/ ۱ :۱۳۷۱؛ برقــــی، ۴۵۱و۲/۴۴۷: ۱۴۰۳؛ طبرســـی، ۲۳۵و۲/۲۳۴

(ر. ک: صـدوق، انـد رو عالمان پیشین برای اطمینان به یک خبـر، بـه آن تمسـك کـرده این
۱۴۱۳ :۴/۲۵۹(.  

ای از آنان به طور کلـی پاره ،ند داللت داردآیات بسیاری از قرآن بر فرامکانی خداو 
از آنـان، موجـودات نف داند که قطعا یـك صـفرای موجودات می خداوند را موجودی

مارگانی، لـوازم و شـ ،)۱۱(شـوری/ » هیچ چیـزی ماننـد او نیسـت«مانند:  ،داراست مکان
ر مـورد اشـاره که از جملۀ این لـوازم، بـه چهـا کنددار بودن را از خداوند نفی می مکان
 . شودمی

زیرا تا مکـانی  ،، حاجتمندی حداقل به مکان استیئیدار بودن ش اولین الزمۀ مکان
از خداوند نفـی کـرده و  آیات بسیاری این الزمه را ،دار تصور ندارد اشد موجود مکاننب

َه َلُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحمیُد ﴿مانند:  ،کنداو را بی نیاز مطلق معرفی می  نمونـه). ۶۴(حـج/ ﴾ِإنَّ اللَّ
و  ۲۶۳، بقـره/۶، ممتحنـه/۲۴، حدید/۳۸، محمد/۶۸، یونس/۱۳۳، انعام/۱۵(ر. ک: فاطر/های بیشتر: 
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 ).۱۳۱، نساء/۶، تغابن/۷، زمر/۲۶و  ۱۲، لقمان/۴۰، نمل/۹۷عمران/، آل۲۶۷
گونـه کـه  همان ،اسـت منـزه از آن پذیری است که خداونـددومین الزمۀ آن رؤیت

ْبصـاَر ﴿فرمود: 
َ
ْبصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك اْأل

َ
(ر. ک: بیشـتر:  هـاینمونـه ،)۱۰۳(انعـام/ ﴾ال ُتْدِرُکُه اْأل

 ).۱۴۳، اعراف/۱۵۳اء/، نس۵۵بقرة/
در  محـیط او را احاطـه کنـد است کهموجودی، آن هردار بودن  سومین الزمۀ مکان

ـُه ِبُکـلِّ َشـْی ﴿ماننـد:  اسـت که این الزمه از خداونـد نفـی شـده حالی ٍء  ... َو کـاَن اللَّ
 ).۵۴(ر. ک: فصلت/ی دیگر: نمونه ،)۱۲۶(نساء/ ﴾ُمحیطاً 

آن نیـز از خداونـد نفـی  اسـت کـهدار بـودن جهت، مند و الزمۀ دیگر موجود مکان
وا َفَثمَّ َوْجهُ ﴿گشته، مانند:  ْیَنما ُتَولُّ

َ
هِ   ... َفأ پس به هر کجا رو کنیـد «...  ،)۱۱۵(بقرة/ ﴾اللَّ
 ».آنجا روی خداست

 و امامان معصوم موافقت حدیث با سنت قطعیه پیامبرب. 
 :۱۳۸۰؛ عیاشی، ۱۴۰۴:۱/۴۱۳صفار،  (براساس حدیث متواتر ثقلین، ِعدل قرآن امامان

 گونه که کالم الله، قـرآن صـامت اسـت همان ،و قرآن ناطقند ،)۱۴۰۷:۱/۲۹۴؛ کلینی، ۱/۵
در  ،)۸۲النساء/( سان که در قرآن صامت، اختالفی نیست و همان ،)۱۴۰۳:۳۰/۵۴۶مجلسی، (

ــومان ــده از معص ــادر ش ــات ص ــدارد کلم ــود ن ــی وج ــی، ، تناقض  ).۲۲۵، ۱۴۰۹(کش
 ای بر آن ذکر کرده، ایشان فرموده: در کالم ذیل نشانه رضا ماما

ْثَنا ِبُمَواَفَقِة اْلُقْرآِن «...  ْثَنا َحدَّ ا ِإْن َتَحدَّ ـِه َو َعـْن َرُسـوِلِه   َفِإنَّ ـا َعـِن اللَّ ِة ِإنَّ ـنَّ َو ُمَواَفَقـِة السُّ
ُث، َو َال َنُقوُل َقاَل ُفَالٌن َو ُفَالٌن َفَیَتَناَقَض  ِلَنـا َو  ُنَحدِّ وَّ

َ
َکَالُمَنا ِإنَّ َکَالَم آِخِرَنا ِمْثـُل َکـَالِم أ

ِلَنا ُمَصاِدٌق  وَّ
َ
 .(همان)» ِلَکَالِم آِخِرَنا...  َکَالَم أ

خـوانی آن حـدیث بـا دیگـر هـم اعتبار روایتی از معصـومهای بنابراین یکی از نشانه
رات ذیـل کـه بـا جسـتجوی عبـا ١معصوم و سخنان دیگر معصـومان اسـت کلمات آن

 را در حدیث محل بحث ثابت کرد.  رضاتوان این سخن امام می
ـَن (، )بکل مکان موجـود(، )أین الله(، )الیوصف بمکان( با کاوش عباراتی مانند: َایَّ

                                                 
؛ ۲۲۴ :۱۴۰۹، کشـی؛ ۲/۳۵۷ :۱۴۰۳، طبرسـی: ک. ر( روایات دیگری نیز بر این مطلب داللت دارنـد. ١

  .)۲۷/۱۲۴ :۱۴۰۹، حرعاملی



 

 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

98
 

رة 
شما

 /
٥ 

۱۶ 

ین
َ
افزارهـا معلـوم شـد و... در نرم )الکان فی مکان(، )َجّل عن أن یحوَیه المکان(، )األ

؛ ۱۳۸و۸۸و۱/۷۸: ۱۴۰۷(ر. ک: کلینـی،  رضـامـامکه این حدیث، با دیگـر کلمـات خـود ا
و ســــخنان  )۵۹/۱۷۶: ۱۴۰۳؛ مجلســــی، ۱۳۷۶:۴۶۱؛ همــــو، ۱۲۱و۱۲۵، ۱/۱۱۶: ۱۳۷۸صــــدوق، 

و )۱۳: ۱۴۰۱؛ خــــزاز رازی، ۳۱۱: ۱۳۹۸(صــــدوق،  معصــــومان ماننــــد: پیــــامبر اکــــرم
  ادسـج امام)، ۴۶۸: ۱۳۷۶؛ صـدوق، ۱/۲۰۱: ۱۴۱۳؛ مفیـد، ۳۰۹و۲۷۶و۲۵۶: ۱۴۱۴،(علی امام

 امـــام)، ۱/۱۰۴: ۱۴۰۷(کلینــی،  صـــادقامــام و)۴۵۹، ۱۳۷۶؛ همــو، ۱/۱۹۹، ۱۴۱۳(صــدوق، 
 )۴۷۲: ۱۴۰۴شعبه،  (ابن هادی وامام) ۱/۱۳۲: ۱۳۸۵؛ همو، ۱۷۵و  ۷۶: ۱۳۹۸(صدوق،  کاظم

شود نسبت به اعتبار و اطمینان به این ای میکه این مطلب، قرینه باشدموافق و همسو می
 حدیث. 

 فقت حدیث با حکم عقل مواج. 
: ۱۴۰۹(حـر عـاملی،  از قرائنی که داللت بـر صـحت خبـر بـه معنـای قـدمایی آن دارد

این قرینه به قـدری  ،)۱/۱۴۱، ۱۳۸۳، (صـدرالمتالهینموافقت حدیث با عقل است  )،۳۰/۱۹۶
ای از اخبـار مهم است که عالمـه مجلسـی نسـبت بـه راحـت بـه کنـار نگذاشـتن پـاره

 : گویدسنت، می اهل
 .)۶۲/۳۱۶: ۱۴۰۳(مجلسی،  » األخبار عامیة لکّنها موافقة العتبار العقل«
عقلی زیادی داللت بر فرامکانی خداوند دارد که ما در ادامۀ مقاله به بخشـی از  ۀادل
 پردازیم. آنها می

 سنتمخالفت حدیث با معارف اهلد. 
 ت است. سنقرینۀ دیگر بر اعتبار این روایت، مخالفت آن با معارف اهل

 » ... ما خـالف العامـة ففیـه الرشـاد...«مستند این قرینه، روایاتی چند است مانند: 
و  ،)۲۷/۱۲۴: ۱۴۰۹(حرعاملی،  »ما وافق القوم فان الرشد فی خالفهم« ،)۱/۶۸: ۱۴۰۷(کلینی، 

 .)۴/۱۳۳: ۱۴۰۵جمهور، ابی(ابن »خذ بما خالفهم فان الحق فیما خالفهم«
ات در باب دو حدیث متعـارض وارد آمـده، لیـک امامـان این روای است کهدرست 

آویزگـاه دو مطلـب  توانـدنـد کـه مـیا هکور عللی ذکر نموددر احادیث مذ معصوم
مـا دو امـر متعـارض داشـته » مخالفة العامه«ه الزم نیست که در قرین اینکهگردد. اول: 
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محتـوای  باشیم بلکه اگر یک حدیث داشتیم کـه صـدورش مـورد تردیـد بـوده ولـی بـا
توان از همین مخالفت بـه عنـوان یـک قرینـه بـرای سنت مخالف است میاحادیث اهل

 »مخالفـة العامـه«کـه، قرینـه  : آناطمینان یافتن به حدیث مشکوک استفاده کرد و دوم
 . شده و اختصاصی به احادیث فقهی نداردتمام احادیث را شامل 

سـنت ن حدیث، با معـارف اهـلدر ای رضارسیده از امام گفتنی است معرفت در
 ای بر اعتبار این حدیث است. که نفس این مطلب، قرینه ١در این عرصه ناسازگار است

کـه بـه جهـت تنگنـای  ٢هرآینه قراین دیگری نیز بر اعتبار این روایت داللـت داشـته
 . کنیم خودداری میشان مقاله، از آوردن

 بررسی داللی حدیث. ۲
 گردد.  حدیث، ضمن نکات ذیل ارائه می بررسی محتوا و داللت متن

  تعریف مکان ۲-۱
های مادی، اشغال کردن فضاست که به آن، مکان اطالق های پدیدهیکی از ویژگی

انـد کـه گـونی نقـل کـردهافیلسوفان برای مکان، تعاریف گونـ ،)۱۵۴ :محمدی (شود  می
لیک آن تعریفـی کـه  ،)۱۹۰۶و۳/۱۰۹۵ :۱۳۷۳سـجادی، ( اند برخی آن تعاریف را گردآورده

مـورد قبـول فـارابی و  اسـت کـهتـرین تعریفـی در این روایـت مـدنظر بـوده و معـروف
مکان، عبارتست از سـطح داخلـی « است کهسیناست و از ارسطو نیز ذکر شده، آن  ابن

                                                 
 . آیددر ادامه مقاله می. ١
 بـزرگ قـرن از جملـه کتابهـایشناس بدر کتاب معتبری آمده که به گفته کتا، مانند اینکه این حدیث. ٢

 ،)... هـا العلمـاء األعـالمیاعتمـد عل یفهو من الکتـب المعتبـرة التـ. (مورد اعتماد عالمان برجسته است
ادعـای اجمـاع و شـهرت ، حـدیث اینو از دیگر قرائن بر اطمینان بر  ،)۱/۲۸۲ :۱۴۰۸، آقابزرگ تهرانی(

زیرا که شـهرت حـدیثی در بـین  ،)۱/۹ :۱۴۰۳، طبرسی( طبرسی نسبت به احادیث کتاب احتجاج است
و از  ،)۱/۱۴۲ :۱۳۸۳، صـدرالمتالهین( ای بـر اعتبـار حـدیث اسـتقرینهقدماء نزدیک عصر معصومان 

: عبارتنـد از. شـودها بسـنده مـیقرائن دیگری که قابلیت انطباق بر این حدیث را دارد که به اشاره به آن
موافقت با «؛ صفوان: مانند» کنندهای ثقه نقل روایت می سانارسال حدیث از سوی افرادی که تنها از ان«

عـــدم احتمـــال «و » عـــدم تعـــارض ایـــن حـــدیث بـــا احادیـــث دیگـــر«، »هـــای علـــم یقینـــی داده
 .)۱۴۳و۱/۱۴۲ :۱۳۸۳، صدرالمتالهین(»تقیه
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 .)۱۴۶-۲/۱۴۰، ۱۳۷۸مصباح یزدی، ( »که ُمماس با سطح خارجی جسم دیگر باشد جسمی
مقداری از از که مکان حقیقِی هر چیزی، عبارت است  معنای این عبارت آن است

حجِم جهاِن مادی که مساوی با حجِم جسـِم منسـوب بـه مکـان باشـد چنانچـه از ایـن 
ان بوده و پیش از پیدایش یا بعد از نیستِی آید که اوال مکان تابع جهتعریف به دست می

رو شـیء وده، از ایـن، مکان وجود ندارد و ثانیا مکـان از خـواّص اجسـام بـجهان مادی
 مجرد، دارای مکان نیست. 

باشـد بـه دقت گردد جسم اول، ظرف جسـم دوم مـی اگر در این تعریف ارائه شده
زی از امری و چی  عبارت مکان،  سخنبه دیگر  گیرددربرمیای که جسم اول، او را گونه

رخی در خـواّص رو بچیزی دیگر در آن نهاده یا بر آن تکیه داشته باشد. از این است که
جـا کـه آرمیـده، بـه جـای دیگـر  توانـد از یـکآنچه در مکان است میاند، مکان گفته

 .)۱/۱۱۱ :۱۴۰۴سینا، ابن(حرکت کند 

 »تهی نبودن مکانی از حضرت حق«ای درست از انگاره ۲-۲
کـه اشـیاء و  لیـک ایـن بـه آن معنـا نیسـت ١با وجود اینکه خداوند فوق مکان است

 نارواسـت» خداونـد کجاسـت؟«ال کـه ؤ بنابراین این س ،خالی است مکانی از خداوند
زیرا خداوند در کنار عاَلم قرار نگرفته و میان او و عاَلم مـرزی قـرار  ،)۴۲ :۱۳۹۸صـدوق، (

ٍء ال ِبُمقاَرَنـٍة َو  َمَع ُکـلِّ َشـْی «فرمودند:  علیرو اماماز این ،)۴/۳۷تا، مطهری، بی( ندارد
خداوند با هر چیزی هسـت لیـک بـا هـیچ چیـز نپیوسـته و « ،»َلةٍ یَ الِبُمزا ءٍ  ُر ُکلِّ َشْی یْ َغ 

 (رضـی،» همنشین نیست و غیر از هـر چیـزی اسـت امـا بـدون دوری و جـدایی از آنهـا
 .)۱/۴۰خطبه:۱۴۱۴

 یا فرمودند: 
یرون خداوند نه در اشیاء فرو رفته و نه ب« ،»اِء ِبواِلٍج َو ال َعْنها ِبخاِرٍج یَس ِفی اْالْش یْ لَ «

 .)۱۸۶/۲۷۴همان، خطبه( » از آنهاست
رسـد کـه  که بـه نظـر می اشیاء نیز، باید درست تفسیر شود هر آینه معّیت خداوند با

ایشان از  ،در مناظره با عمران صائبی یافت رضا تفسیر درست آن را باید در کالم امام
                                                 

 . آیدادله آن به زودی می. ١
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 رمودند: ف مات است یا مخلوقات در اویند؟ اماخداوند در مخلوق ،پرسید امام
 ،زنـم کـه درک کنـیخداوند از چنین سخنانی منزه است، اینک برایت مثالی می«

یـا آینـه در  ای؟بینی تـو در آینـهکنی و خود را در آن میبگو ببینم وقتی به آینه نگاه می
بینی؟!  اید پس به چه چیز خود را در آن میتو؟ اگر هیچ کدام از شما در هم قرار نگرفته

امام فرمود: آیا آن نـوری کـه در  ،نوری که بین من و آینه است ۀه وسیلبعمران گفت: 
ایشـان فرمـود:  ،یابی؟ گفت: آری آینه است بیشتر از نوری است که در چشم خود می

فرمود: پس در واقع  رضاامام ،عمران از پاسخ حیران گشت ،ما نشان بدهرا به  آن پس
 »ن اینکه نور در تـو یـا در آینـه داخـل شـودنور واسطه شده که خود و آینه را ببینی بدو 

 .)۴۳۵ :۱۳۹۸صدوق، (
ثیر در آفرینش نماید بدون اینکه او در آنها یـا آنهـا در أپس امکان دارد خداوند نیز ت

و قّیـومی اسـت یعنـی  اشـیاء، معیـت مطلـق ۀمعّیت خداوند همراه با هم لیکاو باشند 
براین در همـه جـا حضـور دارد و کماالت وجودی است بنا ۀهم دارنده خداوند سبحان

 .)۷/۵۸۷ :۱۳۹۰جوادی، (چیزی از او غایب و پنهان نیست 
 براهینی بر فرامکانی حضرت حق ۲-۳
تـوان ها میفراوانی در احادیث بر فرامکان بودن خداوند داللت دارد از جمله آن ۀادل

و  ،)۸۳و۱/۸۲ :۱۴۰۷کلینـی، ( مخلوقیـت ،مکـان داشـتن ۀبه این مـوارد اشـاره کـرد؛ الزمـ
 ،۱۰۲انعـام/( کـه خداونـد، خـالق بـوده در حـالی ،)۱/۱۳۵ :۱۳۷۸صدوق، ( جسمانیت است

  ١و منزه از جسمانیت است. ،)۶۲زمر/ ،۱۶رعد/
، کمیـت )۳۱۷و۱۷۸ :۱۳۹۸صـدوق، ( منـدی، ُمحـَدث بـودن مکـان ۀآنسان که الزمهم
ــتن ــان، ( داش ــی، ۸۹هم ــت  ،)۱/۲۴۰ :۱۳۷۱؛ برق ــدودیت اس ــد، (و مح در  ،)۱/۲۴۴ :۱۴۱۳مفی
 بـدون کمیــت و کیفیــت ،)۱۲۰و۱۱۶و  ۸۶و ۱/۸۲ :۱۴۰۷کلینـی، ( کــه خداونـِد قــدیم حـالی

کــه  در اینجــا الزم اســت بــه دلیلــی .)۳۹، ۱۴۱۴، علــیامــام( و نامحــدود اســت ،همــان)(
 پرداخته شود.  فرمودند رضا امام

                                                 
، ۶۸یـونس/؛ ۱۵فـاطر/: ک. ر(  کنـدآیات زیادی غیرمستقیم خداوند را منزه از جسمانیت معرفی مـی. ١

، ۱۳۱نسـاء/، ۶تغـابن/، ۲۶و  ۱۲لقمـان/، ۴۰نمل/، ۹۷آل عمران/، ۶ممتحنه/، ۲۴حدید/، ۳۸محمد/
 .)۱۰۳انعام/
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 ای از موجوداتای ویژه برای پارهمکان، خصیصه  ۲-۳-۱
خداونـد در کجـا قـرار دارد؟ «پرسـید کـه الی که ابوقرة از ایشان ؤ در س رضا امام
 فرمود: 

از بـرای ایـن امـر،  اسـت کـه» جا و مکان«، برای پرسش از »کجا«استفهام ۀکلم(
و لیک حضرت حق  ،یدا و ناپیدایش با هم فرق و توفیر داشته باشدپ است کهموجودی 

 .)۲/۴۰۷ :۱۴۰۳ طبرسی،( )تا کسی بر او بازآید ناپیدا نگشته
لذا این چنین  است که شهودش با غیبتش متفاوت باشدآن دار،  موجود مکان ۀالزم 

شود مکان اول از او تهـی گشـته و موجودی، هنگامی که از جایی به جایی دیگر منتقل 
بنابراین مکان اول و هر آنچـه در آن  .)۱/۱۲۶ :۱۴۰۷کلینی، (گیرد مکان دوم او را در برمی

ود بـه آنجـا، بـر او و مخفی شده و مکـان دوم و آنچـه در آن اسـت بعـد از ور است از ا
هـا احاطـه شـهودی  مکان ۀکه ساحت کبریائی خداوند بر هم در حالی گرددآشکار می
کـه ،)۳/۱۹۳ :۱۳۶۳همـدانی، حسـینی(ها نسبت به او یکسان هستند  مکان ۀرو همدارد از این

به طور نمونه در زیارتی بـا سـند صـحیح، از  ،عنا در احادیث هم مورد تاکید استاین م
ْنَت َشـاِهٌد « عرض کرد: که ایشان خطاب به خداوند نقل شده صادق امام

َ
َیا َکِریُم أ

العوجـاء کـه خداونـد را غائـب ابـییا ایشان به ابـن ،)۲۴۰ :۱۳۵۶قولویهابن( »... َغْیُر َغاِئٍب 
اسـت کسـی کـه در بـین  وای بـر تـو! چگونـه غائـب(فرمایـد: کنـد مـیتوصیف مـی

باشد، کالمشان را شـنوده و  تر می مخلوقاتش شاهد بوده و از رگ گردن به ایشان نزدیك
گاه و عالم است   .)۲/۴۰۴ :۱۳۸۵صدوق، ()  اشخاصشان را دیده و به اسرار و ضمائرشان آ

... َشـاِهُد «باالتر از اینها، فرازی است که در دعای روز چهارشنبه وارد شده اسـت 
یـا در نمـاز  ،)۲/۴۷۳ :۱۴۱۱طوسـی، ( »خداوند، شاهد هر غایب اسـت« ،» َغاِئٍب... ُکلِّ 

ـٍة، َیـا «آمده  صادقبرای امام ،گزارش شده ... َیا َشاِهَد ُکلِّ َنْجَوی، َیا َعاِلَم ُکلِّ َخِفیَّ
 .)۲۷۶ :۱۳۳۰طاووس، ابن( »... َشاِهدًا َغْیَر َغاِئب

 ۀرو دربـار و عـدم ملکـه اسـت از ایـن ملکـه تقابل شـهود و غیبـت، از بـاب تقابـل
 ۀو چـون ایـن تقابـل دربـار  موضوع مکان بـرای آنهـا مطـرح اسـت است کهموجوداتی 

ال از ؤ شود بنـابراین سـخدا مطرح نمیرای دار بودن هم ب خداوند وجود ندارد پس مکان
 الی سخت نادرست است. ؤ س، »کجایی حضرت حق«
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 منـدِی خداونـد در کـالم امـام مکـان انگیـزِ تفسیر درستی از آیاِت وهم  ۲-۳-۲
 رضا

؛ ۳انعـام/( رضـاآیاتی کـه در کـالم امـام است کهدر اینجا تذکر این نکته سزامند 
بـه  بیـتو دیگر اهـل رضاموهم مکانمندی است در روایات خود امام ،)۸۴زخرف/

ن، گونـه تفسـیر کـرد کـه البتـه امامـان بـر ارائـه ایـن ١شکل صحیحی تفسیر شده اسـت
الغـرض مـن « :گویـد مـیاش اند که عالمه مجلسی دربارهآوردهاستشهادات فراوانی را 

ذکر هذه االستشهادات، بیان شیوع تلك االستعماالت و التجوزات فی لسان أهل الشـرع 
 .)۳/۳۲۱ :۱۴۰۳مجلسی، ( » و العرف

، در در ایـن حـدیث بهـره بـرده رضاانگیز مکان که اماموهم البته نسبت به آیات
های دیگر ایشـان نسـبت بـه ولی از تبیین ٢،کلمات خود ایشان تفسیری وارد نشده است

آیـد به دسـت مـی ٣،داری خداوند است اش مکانآیات دیگری که موهم مکان یا الزمه
داری خداونـد  اش مکـانای باشـد کـه الزمـهکه تبیین ایشان از این دو آیه، باید به گونه

 نباشد. 
ِهـْم َیْوَمِئـٍذ ﴿ ۀآیـه شـریف ۀدربـار  رضـااز امـام به عنوان نمونه: بِّ ُهـْم َعـْن َر َکـالَّ ِإنَّ

 فرماید: شود ایشان میال میؤ س ،)۱۵(مطففین/ ﴾ َلَمْحُجوُبوَن 
َه َال ُیوَصُف ِبَمَکاٍن َیُحلُّ ِفیِه َفُیْحَجَب َعْنُه ِفیِه ِعَبـاُدُه...« خـدای تبـارك و «  ،»ِإنَّ اللَّ
شـود کـه در آن حلـول کنـد پـس بنـدگانش در آن از او  صـف نمـيمکـانی و ه تعالی ب

ن، از ثـواب پروردگارشـان محـروم آنـا اسـت کـه لیك مـراد آیـه ایـن  ،»شوند محجوب
 .)۱۶۲ :۱۳۹۸صدوق، (شوند  می

ض ابنابراین مراد صحیحی از این آیات، مقصود است و گرنه ابوقره حتما به امام اعتر 
                                                 

ـماِء ِإلـٌه َو ِفـ یهـو الـذی ِفـ«عنوان : ک. به عنوان نمونه ر. ١ ْرِض الـه یالسَّ
َ
 ،)۱۶۲ :۱۳۹۸، صـدوق( »اْأل

؛ ۱۳۳، همـان: ک. ر(مـوارد دیگـر و  ،)۱/۱۹۹، همـان( »ضهـو اللـه فـی السـماوات و فـی االر «عنوان
  .)۱۲۷-۹۰/۱۴۲ :۱۴۰۳، مجلسی

 .)۱/۱۲۸ :۱۴۰۷، کلینی( تفسیر صحیحی بر آن آمده است، البته از امامان دیگر. ٢
؛ ۱/۱۲۶  :۱۳۷۸، همـو( فجر ۳۲؛ )۱۶۸ :۱۴۰۳، صدوق( مائده۶۴ات آی ذیلهای ایشان تبیینبه : ک. ر. ٣

 :۱۴۱۳، همـو(؛ ۱۶۲و۳۶ :۱۳۹۸، صـدوق: ک. ر(ات یـروا دیگـرو  ،)۱/۹۹ :۱۴۰۷، ینیکل( انعام ۱۰۳
۱/۴۲۱(.   
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کند کـه خداونـد دارای مودید باورهای بنده را تایید میکه شما فر نمود که این آیاتیمی
یعنـی  ،»لة...أمکـان و هـذه مسـ یَن االَ «های شما را که فرمودید  مکان است نه صحبت

ای باشد که معنای صحیح از این تواند نشانههمین نپرسیدن ابوقرة و ساکت شدن او، می
 آیات مدنظر بوده است. 

 فرامکانی خداوند در معرفت ضار پوشانی احادیث امامهم ۲-۳-۳
بـا دیگـر  از حیات امامـان معصـوم ایرو که تناقض واقعی بین سخنان بازه از آن
درصدد برآمدیم کـه روایـت  ،)۲۲۵ :۱۴۰۹کشی، (های زندگانی ایشان وجود ندارد  قسمت

 عجیب آنهـا تا هماهنگی  ١به نظاره بنشینیم رضامذکور را در آیینه دیگر روایات امام
 .رخ بنماید

انگیـز اسـت کـه انگـار فرامکانی خداوند به قدری شگفت ۀاین هماهنگی در مسئل
، بخش بخش روایـت مـذکور را بـه لسـانی دیگـر در دگـر احادیثشـان بیـان رضاامام

در تمـام مناظراتشـان، بـا  رضـانمودند که البته این مطلب عجیبـی نیسـت زیـرا امـام
فـر، امینـی(بنـدد هـا مـیاه هر گونه مغالطه را بـر آنهای طرف مناظره، ر تمسک به داشته

بـه طـور  ،)۶۵ :۱۳۹۵جعفـری، (که در این مناظره ابوقره که اهل حـدیث بـوده  ،)۳۷ :۱۳۹۱
، لذا باید هر گونه راه مفّر بـر او ی خداوند مسلط استدار طبیعی به تمام احادیث مکان

 بسته شود. 
 آوریم. کرده در اینجا میبه هر حال ما این روایات را با هم عجین 

دار است لذا از  بر این باور است که خداوند، موجودی مکان ٢ابوقره بر پایه احادیثی
خدا در کجا قرار گرفته است؟ امام برای باطـل بـودن ایـن ، )این الله؟(پرسد می امام

 ال از مکـان و بـالتبع موجـودؤ ال از کجـایی، سـؤ سـ ،)مکـان یـُن االَ (فرماید: عقیده می
در  ٤،و برایش مکانی نیست ٣که خداوند متصف به مکان نشده در حالی دار است مکان

                                                 
 . باشدمی رضااز امام؛ شدهتمام روایاتی که در این قسمت آورده . ١
 . آیدآدرس این احادیث در دیدگاه اهل سنت می. ٢
  .)۴۶۱ :۱۳۷۶، صدوق) (...  ِبَمَکاٍن   وَصُف یُ َال ... (  .٣
 .)۹۲/۳۵۷ :۱۴۰۳، مجلسی) (...  ْعَرُف یُ   َمَکاٌن   َلَك   َس یْ لَ ... (  .٤



 

 

 ث
حدی

ي 
کاو

وا
»

وند
خدا

ی 
کان

رام
ف

 «
مام

از ا
 

ضا
ر

...
۲۳ 

ال، مربـوط بـه ؤ این س »هذه مسالة شاهد من غائب«کند که ادامه حضرت استدالل می
موجودی است که در مکانی حلول کرده باشد و بر دیگـران محجـوب شـده در نتیجـه 

نکرده تـا از  که خداوند در مکانی حلول غیبت و شهودش با هم متفاوت باشد در حالی
تا در نتیجه کسی به ، )لیس بغائب(بنابراین خداوند غائب نیست  ١دیگران پوشیده گردد

 )ُهَو ِبُکلِّ َمَکاٍن َمْوُجودٌ (و او در هر مکانی هست  )الیقدمه قادم(محضر او تشریف ببرد 
ملـه مکـان چیـزی از جهـر  )مدّبر، حـافظ و صـانع(او  ٢،پس مکانی خالی از او نیست

یا اینکه او تنها  ٣،گرددساخته پس به آن شناخته نمی کجایی را دشاست بنابراین او خو 
ال دوم ابوقره) تـا نیـاز باشـد کـه در هـر ؤ جواب امام به س(برد باال به سر نمی در آسمان

 بـودجمله مکـان) ن(ای از او بود و هیچ آفریده ٤،به آسمان دنیا اجالل نزول فرمایدشبی 
بنابراین خداوند هیچ مکانی حتی عـرش را بـه جهـت نیـازش بـه آن  ،)قدکان و الخلق(

 ٥شود.نیافریده و متصف به قرار گرفتن و نسشتن بر عرش نمی
 ۀدر مسـئل رضـااینکـه روایـات امـام :اول ،ن شـددو مطلب روشـ ،با این سنجش

که گویا  آن :و دوم رندّید یکدیگؤ فرامکانی خداوند کامال همپوشانی داشته، مصّدق و م
ۀ را در مسـئل رضـاهـای احادیـث بررسـیده از امـامروایت محل بحث، تمـام ویژگـی

 جا در خود جمع نموده است.  فرامکانی خداوند یک

 دیدگاه عهدین و اهل سنت. ۳
ای بیِن این معرفت از معارِف شیعیان بـا در این مقام سزامند است نیم نگاهِی مقایسه

بر خـود بیندازیم و سعی در دریافِت حق از این میان را،  اهل سنتان و یهودیان، مسیحی
 کنیم.  هموار

                                                 
  .)۱۶۲ :۱۳۹۸، صدوق) (... ِه ِعَباُدهُ یَعْنُه فِ   ْحَجَب یُ فَ   هِ یفِ   ُحُل یَ وَصُف ِبَمَکاٍن یُ َال ... . (١
 .)۶۹، همان) (...  ْخُل ِمْنُه َمَکاٌن یَ لْم ... ( .٢
٣) . ... 

َ
 یَّ ُهَو أ

َ
 یْ َن اْأل

َ
 ... ْعَرُف یُ َفَال ... ٍن یْ َن ِبَالأ

َ
  .)۱/۷۸ :۱۴۰۷، کلینی( ،)ٍة یَّ ُنونِ یْ ِبأ

ِه َما َتُقوُل فِ یَ ... . (٤ ذِ یاْلَحدِ  یا اْبَن َرُسوِل اللَّ هِ یْروِ یَ  یِث الَّ اُس َعْن َرُسوِل اللَّ َه  ِه النَّ ُه َقاَل ِإنَّ اللَّ نَّ
َ
 یْنـِزُل ِفـیَ أ

َماِء یْ ُکلِّ لَ  نْ  َلِة ُجُمَعٍة ِإَلی السَّ ِه َذِلَك  ...ا َفَقاَل یَ الدُّ ِه َما َقاَل َرُسوُل اللَّ  .)۱/۴۲۱ :۱۴۱۳، صدوق( ،)... َو اللَّ
ُه اْلَعْرَش ِلَحاَجٍة ِبِه ِإلَ یَ َلْم ... . (٥ ُه َغنِ یْ ْخُلِق اللَّ نَّ

َ
  َعَلـی  وَصُف ِبـاْلَکْوِن یُ ِع َما َخَلَق َال یَعِن اْلَعْرِش َو َعْن َجِم  یٌّ ِه ِأل

  .)۱/۱۳۵ :۱۳۷۸، همو( ،)...  ِش اْلَعْر 
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 دیدگاه عهدین ۳-۱
دار بـودن خداونـد یـا  فقراتی وجود دارد که بـر مکـان ٢و عهد جدید ١در عهد عتیق

در اینجا به یک نمونه از عهد قدیم، که مورد پذیرش مسیحیان  ،کندلوازم آن داللت می
  ٣شود.است بسنده شده و به شماری از موارد دیگر ارجاع داده میو یهودیان 

 :در سفر پیدایش آمده است
فهمیدنـد کـه  ممنوعـه معرفـت خوردنـد ۀاز میـو  هنگامی که حضرت آدم و حوا« 
در این هنگام آواز خـدا را  ،سترها برای خویشتن ساختند های انجیر نند پس با برگعریا

آمد آدم و زنش خویشتن را از او در میان درختان باغ و میخرامید می غشنیدند که در با
خداوند آدم را ندا داده گفت: کجا هستی؟! آدم گفـت: چـون آواز تـو را  پنهان کردند

گفت: چـه  خداوند تم زیرا که عریانم پس خود را پنهان کردمدر باغ شنیدم ترسان گش
گاهانید که عریانی؟! آیا از آن درختـی کـه تـو را قـدغن کـردم کـه از آن  کسی تو را آ

 .)۳، ص۱۳-۸، آیات۳سفر پیدایش، باب :تا(کتاب مقدس، بی »ای؟!...بخوری خورده
ند موجود مجسمی است بر بنیاد آنچه در این آیات و دگر آیات عهدین آمده، خداو 

 از مکان آدم و حواشود رو که وقتی وارد باغ میاز این که پیدا و ناپیدایش متفاوت است
بنـابراین خـدای  آنها را صـدا زده تـا پیدایشـان کنـداشته و به دنبال آنها گشته و خبر ند

 دار است.  تورات کنونی، خدایی مکان
بط بـه امـر مکـان پیدایی و ناپیـدایی مـرت ۀمسئل رضاکه در استدالل امام در حالی

ونـد هم بـرای خداداری  رو مکانمعنا ندارد از این است و چون این دو در مورد خداوند

                                                 
تنها آن بخشی از کتاب مقدس است کـه یهودیـان بـه آن اعتقـاد دارنـد و قسـمتی از ، عهد قدیم یا عتیق. ١

  .)۲۲و۲۰ :۱۳۸۲، اردستانیسلیمانی( نیز هستکتاب مسیحیان 
آن را معتبـر بـوده و یهودیـان  بخش دوم کتاب مقدس است که تنها مورد پذیرش مسیحیان، عهد جدید. ٢

 .)۳۴، همان(. دانند نمی
، ۴باب، ۶؛ ۱۳-۸آیات، ۳باب، ۳ص، سفر پیدایش، تابی، کتاب مقدس: ک. ر(شتر یب یهانمونه یبرا. ٣

، ۱۱ص؛ ۲۱آیه ، ۸باب، ۱۱ص؛ ۱۶آیه، ۷باب، ۹ص؛ ۲آیه، ۶باب، ۸ص؛ ۲۶-۲۳آیه، ۵باب، ۷ص؛ ۱۶آیه
در عهـد  یهـایو برای اطالع بر نمونـه. )... و ۵ آیه، ۱۱باب، ۱۴ص؛ ۹آیه ، ۱۰باب، ۱۳ص؛ ۷آیه ، ۹باب

آیـه ، ۶باب، ۹ص؛ ۱آیه ، ۶باب، ۸ص؛ ۴۵آیه ، ۵باب، ۷ص، انجیل متی، کتاب مقدس: ک. ر(جدید 
 .  )...و ۱۸
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ولی در عهدین خداوند عالوه بر اتصاف به مکان، بـه تمـام لـوازم  تصور نخواهد داشت
، ۳، باب۳(همان، ص، انتقال )۲۱، آیه۱۸، باب۲۳سفر پیدایش، ص :تا(کتاب مقدس، بی نزولآن یعنی 

(همان، سـفر خـروج، ، محاط واقع شدن )۳۶، آیه۲۷، باب۴۰(همان، صپذیری یتؤ ، ر)۱۳-۸آیات
 شود. و... نیز متصف می )۱۷، آیه۱۵، باب۱۰۷ص

 سنتدیدگاه اهل ۳-۲
 ، مالـک)۱۶۵ :همـان( ، شـافعی)۱۷۰ :۱۴۱۶ذهبی، ( حنبلبن سنت؛ احمدپیشوایان اهل

اند که خداوند دارای مکـان اسـت بر این باور رفته ،)۱۳۴همان، (و ابوحنیفه  ،)۱۳۸همان، (
نفر  ۱۰۰فهرستی بالغ بر  ،)۷۴۸م ذهبی(ا که اند تا آنجها پیروی کردهالبته بسیاری نیز از آن

ر. ک: ذهبـی، ( از عالمانی که معتقدند که خداوند بر عرش قرار دارد را سیاهه کرده است
 .، سراسر)۱۴۱۶

ما در اینجا، برخی از باورهای این عالمان در این مقوله را، بخش بخش آورده و نظر 
 دهیم. یرا در پایان آن تذکر م رضاشیعه به خصوص امام

 آسمان، تنها جایگاه خداوند ۳-۲-۱
هر کس منکر وجود خداوند در آسمان بشود « ١،»خداوند، فقط در آسمان هست«
ذهبی  ٣،» س گوید: خداوند فقط در آسمان استمالک بن ان« ٢،»تردید کافر استبی

 منان بـر ایـن باورنـدؤسلف و ائمه اهل سنت و صحابه و خدا و پیامبر و م ۀهم«گوید: 
 ٤».ها قرار دارد است و باالی آسمان که خداوند در آسمان
 فرمود:  رضا در سند صحیحی امام در برابر این اعتقاد

  .)۶۹ :۱۳۹۸صدوق، ( »َفُهَو َکاِفٌر...  ِباْلَمَکاِن   َوَصَفهُ   ... َمْن «

                                                 
ْرض یِإن الله فِ (. ١

َ
َماء دون األ   ).۱۳۴ :۱۴۱۶، ذهبی( ،)السَّ

ن الله(. ٢
َ
َماء فقد کفر یفِ  من أنکر أ  .)۱۳۶: همان( ،)السَّ

َماء یالله فِ : َقاَل َمالك(. ٣  ).۱۳۸: همان( ،)...السَّ
َحاَبة َوالله َوَرُسوله والمؤمنون(. ٤ ّن اللهَ ... قلت مَقاَلة الّسلف وأئمة الّسنة بل َوالصَّ

َ
ـه َفـوَق ... الّسـماِء  یف أ و َانَّ

  .)۱۴۳: همان( ،)َسماواِته
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بی تردیـد  رد که خداوند در چیزی قرار گرفتهیا در روایات دیگر آمده هر کس بپندا
 است.  ،)۳۱۷همان، ( و کافر ،همان)( ، مشرک)۱۷۸همان، ( وغگودر 

 فراز و فرود خداوند ۳-۲-۲
خداوند به آسـمان دنیـا نـزول «، )۱۳۴ :۱۴۱۶ذهبی، ( »خداوند به آسمان صعود کرد«
سلف و ائمه... بر ایـن باورنـد کـه خداونـد بـه  ۀهم«ذهبی گوید:  ،)۱۴۳همان، ( »نمود

 .)۱۴۳همان: ( »تآسمان دنیا نزول فرموده اس
باورمندان به  و دیگر ائمه رضادر برابر این اعتقاد، در حدیث صحیحی از امام

 شوند. کننده معرفی مینزول خداوند لعنت شده و تحریف
َضا«  ـهِ ... ُقْلُت ِللرِّ اُس َعْن َرُسوِل اللَّ ِذی َیْرِویِه النَّ  ... َما َتُقوُل ِفی اْلَحِدیِث الَّ

ُه َقاَل  نَّ
َ
ْنَیا َفَقـاَل  أ ـَماِء الـدُّ َه َیْنِزُل ِفی ُکلِّ َلْیَلِة ُجُمَعٍة ِإَلی السَّ ِفیَن  ِإنَّ اللَّ ـُه اْلُمَحـرِّ   َلَعـَن اللَّ

ـمَ   َمَواِضِعهِ   َعْن   اْلَکِلَم  َه ُیْنِزُل َمَلکـًا ِإَلـی السَّ َما َقاَل ِإنَّ اللَّ ِه َذِلَك. ِإنَّ ِه َما َقاَل َرُسوُل اللَّ اِء َو اللَّ
ْنَیا  ١.)۱/۱۲۶ :۱۳۷۸صدوق، ( »...الدُّ

 نشستن خداوند بر عرش ۳-۲-۳
خداوند، پیامبر را کنـار خـودش « ،)۱۳۴ :۱۴۱۶ذهبی، ( »خداوند بر عرش فراز یافت«

خداوند در آسمان هفتم، شخصا بر عرش نشسته « ،)۱۷۱همـان، ( »بر عرش خواهد نشاند
ئمه... بر این باورنـد کـه خداونـد بـر سلف و ا ۀهم«ذهبی گوید:  ،)۲۳۶همان، ( »است

 .)۱۴۳همان: ( »عرش است
 رضـا بـه ویـژه امـام ،)۳۱۷و۱۷۸ :۱۳۹۸ر. ک: صدوق، ( در برابر این سخن، امامان

 اند: فرموده
ُه َغِنیٌّ َعِن اْلَعْرِش َو َعـْن َجِمیـِع َمـا... َلْم «  نَّ

َ
ُه اْلَعْرَش ِلَحاَجٍة ِبِه ِإَلْیِه ِأل َخَلـَق  َیْخُلِق اللَّ

  .)۳۲۰همان، ( »... اْلَعْرِش   َعَلی  َالُیوَصُف ِباْلَکْوِن 
این مقالـه  ۀاز حوصلمندی خداوند و لوازمش،  سنت در مکانهای اهلآوردن آموزه

                                                 
حـدیثی بـر نـزول و ، »جعفر بن محمد بـن شـریح«و کتاب  »زید َنرسی«ناگفته نماند که تنها در اصل . ١

 این روایت تحریف شده است، ایکه به ادله ،)۲۳۰و  ۵۴ :۱۳۶۳، ای از علماءعده( صعود خداوند آمده
 .)۱۲۸-۱۳۱ :۱۳۹۳، خویی: ک. ر(
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برخی از آنها در کتـب اصیلشـان بسـنده  رو تنها در پاورقی به آدرساز این ١خارج است
 ٢شود.می

                                                 
، نـییکل( البته باید گفت که یک تک روایت در کتب اصیل شیعه بـر نمـازگزاردن خداونـد وجـود دارد. ١

که اوال در سند آن اشخاصی مانند قاسم بن محمد جوهری هست کـه عالمـه مامقـانی  ،)۱/۴۴۲: ۱۴۰۷
رو جمعی از از این، اش گفته که این شخص مردد بین شخص واقفِی غیرثقه یا مجهول الحال استدرباره

ــوده ــار او را رد نم ــی اخب ــق حل ــد محق ــان مانن ــدفقیه ــانی( ان ــی، مامق ــاب ــم۲ ج: ت ــان القس  و ،)۲۵ /یالث
حمزه بطائنی از دیگر افراد در سند است که باید نسبت به اخبـاری کـه از ایشـان بـدون قرینـه  ابی بن علی

کـه اتفاقـا ایشـان در  ،)۱۲۸ :۱۳۸۱، سـلیمی زارع( اعتماد ننمود، رسیده مثال ایشان در نقلش انفراد دارد)
بایـد  ر هم روایت پذیرفته شـودثانیا اگ ،)۳نرم افزار جامع االحادیث: ک. ر( نقل این حدیث متفرد است

، ض کاشـانییفـ( چنـین نمـوده اسـت، کاشانی از اخباریان معتدل گونه که فیض را به تاویل برد همان آن
کـه بنـابر تحقیـق  ایات معراج در کتب شـیعه آمـدهرو  لثا این تک روایت در مجموعۀثا ،)۳/۷۱۵: ۱۴۰۶

گونه که ایشان بسیاری از روایات معـراج  ست همانرا جعلی دان روایات معراج فریقین یا باید آن برخی در
هـای فراسـوی  که واقعیـت بدانیمتمثل را زبان تمثیل و  داند یا زبان آننت را ساختگی میسدر کتب اهل

 ،)۵۲-۶۰ :۱۳۸۴، کیـاعزیزی( دینمایم حقایقی را تبیین، ماده را به زبان تمثیل مجّسم کرده و از این راه
یتـرّحم و یظهـر رحمتـه «در این روایت را به معنای » ِاّن رّبک یصّلی«توان گزاره می البته به خاطر قرائنی

ان ربـک «خطـاب بعـد از  کـه انـدزیرا که برخـی گفتـه ،)۵/۲۰۱: ۱۴۰۴، مجلسی( دانست» علی العباد
ـذِ ﴿ گاه این آیه بـر او تـالوت شـد حضرت ایستاد آن، »یصلی  ﴾...َکُتـهُ ُکْم َو َمالئِ یْ َعَلـ یَصـلِّ یُ  یُهـَو الَّ

که با قرینه صلوات در این آیه که به معنـای انـزال رحمـت  ،)۵/۱۲۱: تایب، برسویحقی، ()۴۳احزاب/(
مکـارم ؛ ۸/۳۴۸: تـابـی، طوسـی؛ ۲۵/۱۷۲: ۱۴۲۰، فخـر رازی؛ ۳/۵: ۱۴۰۷، زمخشری: ک. ر( است
 . پذیرفت توان معنایی که عالمه مجلسی بیان کرده رامی ،)و دیگران ۱۷/۳۵۳: ۱۳۷۱، رازییش
 ]اللـه[َفَوَضـَع ... (، )سترون ربکم عیانـا(، )الی السماء الدنیا... ینزل ربنا(: مانند گونیاگون های عبارت. ٢

ی یَّ َکِتَف  َن یْ بَ  َدهُ یَ   ... (، )... ّی یَ َثْد  َن یْ بَ  َبْرَدَها َوَجْدُت  َحتَّ
َ
ِإَلـی   اْسَتوی(، )... َوَقْعُت َساِجًدا یُت َربِّ یْ َفِإَذا َرأ

ــماِء ال ــَع : سَّ  :۱۴۱۰، بخــاری: ک. ر: (ماننــد اینهــاو  )خلــق آدم علــی صــورته(، )عــال: اســتوی)، (اْرَتَف
 ۱۸۷و ۱/۲۱ :۱۴۱۲، مســـلم؛ ۱۷۶و۱۵۶و۱۵۵و۱۴۹و۱۱/۱۴۸، ۱۰/۹۱، ۶۰و۸/۲۸، ۲/۲۹۸، ۳۷۰و۱/۳۵۸
 ۲/۲۳۸ :۱۴۱۹، ترمـذی؛ ۲۰۲۲و۴/۲۰۲۰، ۲/۵۷۲ :۱۴۲۰  ، بوداودا؛ ۲۲۵۹و۴/۲۰۱۷، ۵۲۱-۵۲۳و ۴۳۹و
 ۶/۱۲۳، ۴۲۰و۴/۴۱۹، ۱/۱۷۶ :۱۴۱۱، نســــــائی؛ ۳۴۸و۲۰۹و۲۰۸و۵/۲۰۷، ۴/۴۰۰، ۷۳و۳/۳۲، ۲۳۹و
ــن؛ ۱۰۳۰۹-۱۰۳۲۱ح، ۴۰۷و ــك؛ ۱۳۸۸-۱۳۹۰ح، ۵۰۹و۵۰۸و۴۹۲و۲/۴۹۱، ۱/۱۸۰ :۱۴۱۸، ماجــهاب ، مال

ــن؛ ۲/۲۹۹  :۱۴۲۵ ــلاب ، ۲۰۳و۶۱و۱۳/۳۳، ۴۷۸و۱۲/۳۸۹، ۷/۳۰۱، ۳۷۲و۶/۱۹۰، ۲/۲۷۲ :۱۴۱۶، حنب
 ۱۵۳ /۲۶، ۱۸/۳۸۹، ۴۷۹و۳۷۹و۱۷/۱۹۲، ۴۲۷و ۳۶۱و۳۲۰و۱۶/۲۱۱، ۳۶۳و ۱۵/۳۶۲، ۵۲۹و۱۴/۲۸۵
 ۹۲۷-۲/۹۳۱ :۱۴۲۱، دارمــــــی؛ ۴۳/۱۴۶، ۳۸/۲۵۶، ۳۶/۴۲۳، ۵۴۱و۳۱/۵۲۶، ۳۱۰و۲۷/۱۷۱، ۱۵۷و
 . )۱۳۶۶و
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 گیری نتیجه

بر فرامکانی خداوند داللـت  رضاویژه امامبه معصوماز امامان. احادیث بسیاری ۱
منـدی خداونـد بـه شـکل تحریـف شـده وارد  دارد لیک به ندرت احادیثی در مکان

 تراث شیعه گشته است. 

اول، بـر  ۀدر مرحلـدر مناظره با ابوقره،  رضا. سند حدیث فرامکانی خداوند از امام۲
لیـک  ه منبعش کتاب احتجاج طبرسی مرسل استس یگانپایه وثوق مخبری و براسا

یـن تـک منـاظره را ا ۀکتاب الکـافی کـه براسـاس قرائنـی همـبا در نظر گرفتن سند 
البته بر مبنای وثوق خبری، ده قرینه بـر  شودمی روایت صحیح ارزیابی گیرد دربرمی

 اعتبار حدیث داللت دارد. 

ّیـد یکدیگرنـد و روایـت ؤ و ممصـّدق مـورد بحـث،  ۀدر مسـئل رضـا. روایات امام۳
 هاست. بسیاری از آن ۀعصار مذکور، 

صـعود، (ماننـد:  مندی خداونـد و لـوازمش سنت در مکانهای عهدین و اهلآموزه
بیت بـه ویـژه معرفـت حاصـل از ایـن حـدیث پذیری و...)، با معارف اهلیتؤ رنزول، 
 ، سراسر ناهمگون و متفاوت است. رضاامام

 نامه کتاب
 . یمقرآن کر  .۱
 . ۱۴۱۴،  ، هجرت ، قم اول چاپصالح،صبحی ،، تصحیحالبالغةنهج، علیامام .۲
 .  ۱۴۰۵ سید الشهداء، دار  ، ، قم اولچاپ عراقی،   مجتبی ،، تحقیقعوالی اللئالی،  جمهورأبیابن .۳
 . ۱۴۰۶ الثالثة،  بیروت،الطبعة رف النظامیة الهند،ادائرة المع ،، تحقیقلسان المیزانحجر، احمد، ابن .۴
 . ۱۴۰۴،  ، مکتبة آیة الله المرعشی چا، قمسعید زاید و... ، بی ،، تحقیقالشفاءالطبیعیاتسینا، ابن .۵
 . ۱۴۰۴، قم، جامعه مدرسین، مدو چاپ غفاری،  ،، تصحیحالعقول تحفشعبه، ابن .۶
 . ۱۳۷۹، عالمه،  ، قم اولچاپ ، طالبمناقب آل ابیشهر آشوب، ابن .۷
 . ۱۳۸۰اول، نجف، المطبعة الحیدریة، چاپ ، اءمعالم العلم، ـــــــ .۸
 .  ۱۳۳۰،  ، دارالرضی ، قم اولچاپ ، جمال االسبوعطاووس، علی، ابن .۹
 تا. ، بی دوم، قم، مکتب االعالم االسالمیچاپ محمد حسون،  ،، تحقیقکشف المحجة، ـــــــ .۱۰
، نجـف، دار المرتضـویة،  اولچـاپ امینـی،   عبدالحسـین ،، تصـحیحکامل الزیـاراتقولویه، جعفر، ابن .۱۱

۱۳۵۶   . 
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 . ۱۴۱۸اول، لبنان، دارالجیل، چاپ ، ماجهسنن ابنماجه، محمد، ابن .۱۲
 . ۱۴۲۰، لبنان، دارالفکر، لاو چاپ ، البحر المحیط فی التفسیر محمدبن یوسف،ابوحیان، .۱۳
 . ۱۴۲۰اول، قاهره، دارالحدیث، چاپ ، سنن أبی داودابوداود،  .۱۴
مؤسسة ، اول، بیروتچاپ عرقسوسی و دیگران،  ،، تحقیقاحمد بن حنبلمسند االمام احمد بن حنبل،  .۱۵

 . ۱۴۱۶الرسالة، 
 . ۱۳۸۱ جا، بیاول، تبریز،چاپ ، کشف الغمةاربلی، علی،  .۱۶
دوم، تهـران، قـدس، چـاپ ، آشنایی با تفاسیر: عدم تحریف قرآنی و چند بحـث قرآنـی استادی، رضا، .۱۷

۱۳۸۳ . 
، مؤسسة التاریخ العربـی،  اول، بیروتچاپ اشکوری، حسینی ،ق، تحقیریاض العلماء،  افندی، عبدالله .۱۸

۱۴۳۱  . 
 . ۱۳۹۱تهران،امید مهر، ،اولچاپ  ،رضادرآمدی بر مناظرات امامفر، حسن، امینی .۱۹
یعة، محمدحسن، تهرانی آقابزرگ .۲۰  . ۱۴۰۸،  ، اسماعیلیان چا، ایران، بیالذر
 .  ۱۳۶۳، اول، تهران، مکتبة الصادق چاپ، رجال السید بحر العلوم،  بحرالعلوم، محمدمهدی .۲۱
 . ۱۹۹۸،  ، بیروت، دار و مکتبة الهالل اولچاپ ، الکشکول، یوسف،  بحرانی .۲۲
 . ۱۴۱۰دوم، قاهره، جمهوریة مصر العربیة، چاپ ، صحیح البخاریبخاری، محمد،  .۲۳
 . ۱۳۷۱دوم، قم، دارالکتب االسالمیه، چاپ ، المحاسنبرقی، احمد،  .۲۴
، آسـتانة الرضـویة، مجمـع  ، مشهد دومچاپ ، لشمسین مع تعلیقات الخواجوییمشرق ابهایی، محمد،  .۲۵

 .  ۱۴۲۹البحوث اإلسالمیة، 
، ۱۶احمدونـد، سـال  ۀترجمـ ،ه دیـن، کتـاب مـابیـت الحکمـهدیمیتری گوتاس و کوین فان بـالدل،  .۲۶

 . ۱۳۹۲، ۱۸۸پیاپی۶۶شماره
  .۱۴۱۹اول، قاهره، دارالحدیث، چاپ ، سنن الترمذیترمذی، محمد،  .۲۷
یـههای ناصواب اهلو مواجهه با برداشترضاامام«جعفری، رسول محمد،  .۲۸ ، »حدیث از صـفات خبر

 . ۱۳۹۵، تابستان۱۴، شماره۴فرهنگ رضوی، دوره
 . ۱۳۹۰اول، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ ، تسنیم، لهآملی، عبدالجوادی .۲۹
، مؤسسـة آل البیـت،  ، قـم اولچـاپ مؤسسـة آل البیـت،  ،، تصـحیحوسائل الشـیعةحرعاملی، محمد،  .۳۰

۱۴۰۹ . 
،  ، چاپخانـه حـوزه علمیـه قـم ، قـم اولچـاپ ، درخشان پرتوی از اصول کـافیهمدانی، محمد، حسینی .۳۱

۱۳۶۳ . 
 تا. اول، لبنان، دارالفکر، بیچاپ ، تفسیر روح البیانبرسوی، اسماعیل، حقی .۳۲
 .  ۱۴۰۱، بیدار،  ، بی چا، قمکفایة األثرخزاز رازی،  .۳۳
 . ۱۳۹۰، دهاقانی،  اول، قمچاپ ، روضات الجنات،  باقرخوانساری، محمد .۳۴
 تا.  ، درایةالنور، بیمعجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم،  .۳۵
ید َنرسی«خویی، مهدی،  .۳۶  . ۱۳۹۳، ۸ۀشمار حدیث حوزه،  ،»اعتبارسنجی اصل ز
 . ۱۴۲۱اول، ریاض، دار المغنی، چاپ ، مسند الدارمیدارمی، عبدالله،  .۳۷
 . ۱۳۹۵رضوی،  علوم اسالمی سوم، مشهد، دانشگاهچاپ ، ا اصول علم رجالآشنایی بدلبری، علی،  .۳۸
 . ۱۴۱۶أبومحمد أشرف، األولی،  ،، تحقیقالعلو للعلی الغفارالدین، ذهبی، شمس .۳۹
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۳۰ 

 . ۱۴۰۷سوم، لبنان، دارالکتاب العربی، چاپ ، الکشافزمخشری، محمود،  .۴۰
، ۵۴، مکتـب اسـالم، سـال »مجسـمه با ابوقرة، پیشـوای رضامناظره حضرت امام«سبحانی، جعفـر،  .۴۱

 . ۱۰شماره
 تا. ، مؤسسة النشر اإلسالمی، بی بحوث فی الملل و النحل، ـــــــ .۴۲
 .  ۱۴۱۸، ، مؤسسة اإلمام الصادق اول، قمچاپ ، موسوعة طبقات الفقهاء، ـــــــ .۴۳
 . ۱۳۷۳،  ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران سومچاپ ، فرهنگ معارف اسالمیسجادی، جعفر،  .۴۴
 . ۱۳۸۲اول، قم، آیات عشق، چاپ ، ۲آشنایی با ادیاناردستانی، عبدالرحیم، سلیمانی .۴۵
علوم قرآن و  ،، مطالعات اسالمی»روایات علی ابی حمزه بطائنی بین رد و قبول«سلیمی زارع، مصطفی،  .۴۶

 . ۱۳۸۱حدیث، سال چهلم، 
 . ۱۳۶۴ جا، بیسوم، قم،چاپ ، الملل و النحلشهرستانی، محمد،  .۴۷
 تا. نا، بی، بیالمسائل المنتخبةزی، سیدصادق، شیرا .۴۸
 ش. ۱۳۹۵، ۲۴، سخن تاریخ، سال دهم، شماره »نگاهی به کتاب احتجاج«صادقی، مصطفی،  .۴۹
، مؤسسـه  ، تهـران اولچـاپ محمـد خواجـوی،  ،، تصـحیحشرح اصول الکافیصدرالمتالهین، محمد،  .۵۰

 .  ۱۳۸۳،  مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 . ۱۳۷۶ششم، تهران،کتابچی، چاپ ، یاالمالصدوق، محمد،  .۵۱
 .  ۱۴۱۳،  ، دفتر انتشارات اسالمی ، قم دومچاپ اکبر غفاری، علی ،، تصحیحمن الیحضره الفقیه، ـــــــ .۵۲
  .  ۱۳۹۸،  مدرسین ۀ، جامع ، قم اولچاپ هاشم حسینی،  ،، تصحیحالتوحید، ـــــــ .۵۳
 . ۱۳۸۵،  ریفروشی داو ،کتاب ، قم اولچاپ ، علل الشرائع، ـــــــ .۵۴
 . ۱۳۷۸،  ، نشر جهان ، تهران اولچاپ الجوردی،   مهدی ،تحقیق ،الرضااخبارعیون، ـــــــ .۵۵
 . ۱۴۰۴ جا، بیدوم، قم،چاپ صفار، محمد، بصائر الدرجات،  .۵۶
 . ۱۴۰۳اول، مشهد، نشرمرتضی، چاپ محمدباقر خرسان،  ،، تصحیحاإلحتجاجطبرسی، احمد،  .۵۷
 . ۱۳۹۰ جا، بیسوم، تهران،پ چا، إعالم الوریطبرسی، فضل،  .۵۸
  .  ۱۴۱۷، محمدتقی عالقبندیان،  ، قم اولچاپ ، العدة فی اصول الفقهطوسی، محمد،  .۵۹
،  ، دارالکتـب اإلسـالمیه ، تهـران چهارمچاپ خرسان،  حسن موسوی ،، تصحیحتهذیب االحکام، ـــــــ .۶۰

۱۴۰۷   . 
 . ۱۴۱۱لشیعة، ا ، مؤسسة فقه  اول، بیروتچاپ ، مصباح المتهجد، ـــــــ .۶۱
 .  ۱۳۷۳، جماعة المدرسین،  سوم، قمچاپ ، رجال الطوسی،  ـــــــ .۶۲
 تا. ی، بیباول، لبنان، دارإحیاء التراث العرچاپ ،التبیان فی تفسیر القرآن، ـــــــ .۶۳
 . ۱۳۶۳ جا، بیاول، قم،چاپ ، األصول الستة عشرای از علماء، عده .۶۴
ر )، آذ۹۶پیـاپی ۹، معرفـت، سـال چهـاردهم، شـماره »راجتاملی در روایات مع«کیا، غالمعلی، عزیزی .۶۵

۱۳۸۴ . 
 . ۱۳۸۰ جا، بیاول، تهران، چاپ ،تفسیر العّیاشیعیاشی، محمد،  .۶۶
 . ۱۴۲۰سوم، لبنان، دارإحیاء التراث العربی، چاپ ، التفسیر الکبیرفخررازی، محمد،  .۶۷
 .  ۱۴۰۶، مؤمنین علی، کتابخانه امام أمیرال ، اصفهان اول چاپ ،الوافیکاشانی، محمد، فیض .۶۸
 .  ۱۴۲۹، جماعة المدرسین،  دوم، قمچاپ  ، الکنی و األلقاب،  قمی، عباس .۶۹
 . ۱۴۰۴ جا، بیسوم، قم،چاپ ، تفسیر القمیقمی، علی،  .۷۰
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 . ۱۳۶۸ جا، بیاول، تهران،چاپ ، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبی، هدمشقمی .۷۱
 . ۱۹۲۵چا، لندن، دارالسلطنة، ائیتی، بیبریتش و هورن بیبل سوس ۀترجمتا، ، بیکتاب مقدس .۷۲
 .  ۱۴۰۷دارالکتب اإلسالمیة،  تهران،  چهارم، چاپ اکبر غفاری، علی ،، تصحیحالکافیکلینی، محمد،  .۷۳
 . ۱۴۰۹ جا، بیاول، مشهد،چاپ ، رجال الکشیکشی، محمد،  .۷۴
 . ۱۳۸۲ مکتبة االسالمیه،اول، تهران،چاپ ، شرح الکافیمازندرانی، محمدصالح،  .۷۵
 . ۱۴۲۵اول، مؤسسه زاید بن سلطان آل نهیان، چاپ ، موطأ اإلمام مالكلك بن انس، ما .۷۶
 تا. اول، بیچاپ ، رحلی تنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .۷۷
بـی، نسسـة آل الؤ م،  اول، قـمچـاپ محمدرضا و محی الـدین مامقـانی،  ،تحقیق ، تنقیح المقال، ـــــــ .۷۸

۱۴۳۱  . 
 . ۱۴۰۴االسالمیة،  دوم، تهران، دارالکتبچاپ ، مرآة العقول، مجلسی، محمدباقر .۷۹
 .  ۱۴۰۳،  ، دارإحیاء التراث العربی ، بیروت دومچاپ ، االنواربحار، ـــــــ .۸۰
 . ۱۳۷۸دارالفکر،  قم،  چهارم، چاپ ، شرح کشف المرادمحمدی، علی،  .۸۱
 جـا، بـیاول،چـاپ ،رضـاضرورت و چیستی مناظرات و مباحثات امامنوکنده، محمدحسـین، مردانی .۸۲

۱۳۹۱ . 
 . ۱۴۱۲اول، قاهره، دارالحدیث، چاپ  ،صحیح مسلممسلم،  .۸۳
 . ۱۳۷۸، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، لاو چاپ ، آموزش فلسفهیزدی، مصباح .۸۴
 تا. ، انتشارات صدرا، بی چا، تهران، بیمجموعه آثار شهید مرتضی مطهریمطهری، مرتضی،  .۸۵
 . ۱۴۱۳ مؤسسه آل البیت،قم،  اول، چاپ، اإلرشادمفید، محمد،  .۸۶
اول، نشـر چـاپ ، یادنامه عالمه شریف رضـی، البالغه در فقه اسالمینقش نهجشیرازی، ناصر، مکارم .۸۷

 . ۱۳۶۶روشنگر، 
 . ۱۳۷۱الکتب اإلسالمیة،  داردهم، تهران، چاپ ، تفسیر نمونه، ـــــــ .۸۸
، حـدیث و »در مدینـه و مـرو رضـامهای حدیثی اماهای آموزهتفاوت«گندمانی، منصوره، منصوری .۸۹

 . ۱۳۹۲پاییز و زمستان ، ۱۶اندیشه، شماره 
پاییز و ، ۱۱، حدیث حوزه، شماره»شناسی احمد بن ادریس قمیشخصیت«الدین، موسوی، سیدجمال .۹۰

 . ۱۳۹۴زمستان 
با پیروان ادیان، فرق و مـذاهب  رضاهای رویارویی امامروش«میرحسینی، یحیی و کریمی، محمـود،  .۹۱

 . ۱۳۹۲پاییز، ۲۳، شماره ۱۴، مطالعات فرهنگ_ارتباطات، سال »اسالمی
 . تا ،بی، درایةالنوررجال النجاشینجاشی، احمد،  .۹۲
 . ۱۴۱۱اول، لبنان، دارالکتب العلمیة، چاپ ، السنن الکبرینسائی، احمد،  .۹۳
، بیـتالسسـه آل ؤ ماول، قم،  چاپ ،بیتالسسه آل ؤ م ،تصحیح، خاتمة المستدرکنوری، حسین،  .۹۴

۱۴۱۷  . 
 . ۱۴۰۰ مکتبة االسالمیه، چهارم، تهران،چاپ ، منهاج البراعة حبیب الله،خویی،هاشمی .۹۵




