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 استاد دانشگاه تهران٢دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ١

 )٢٥/١١/٨٩ :يریخ پذیرش نهایـ تا ١٥/١٢/٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 چنانکه  ازجمله مستندات صوفیّه و عرفا است؛،»علی صورتهانّ هللا خلق آدم « حدیث
ر او د. قرار گرفته است» ابن عربی«بارها مورد استناد مدوّن اصلی عرفان نظری، یعنی 

 تا این روایت را هماهنگ با تالش کرده» الفتوحات المکیّه« یعنی ،خویش مهمترین اثر
موضوعاتِ گوناگونِ مربوط به  وحدت وجود نشان دهد؛ ازاین رو آن را در ی هنظری
ه ب» صورته« در» ها«ابن عربی قائل است که ضمیر .مطرح کرده است  مزبوری هنظری

  مبتنی بر، این حدیثی ه دربارتمام توضیحات ویجهت گردد؛ به همین  خداوند برمی
  که دراین حدیث که با توجّه به شأن صدورحال آن .صورت خداوند است خلق انسان بر

؛ را به خداوند ارجاع داد توان ضمیر نمی ضبط شده است، معتبر ثبت و هن ومنابع ک
 به ، گویای آن است که ضمیر، این حدیثی هکه توضیحات دانشمندان بزرگ دربارچنان

ات، تطبیق حدیث مذکور را با روای آنکه مدلول آیات و افزون بر. گردد خداوند برنمی
 . کشد  به چالش می، وحدت وجودی هنظری

 
 .مأخذ شناسی حدیث، فهم حدیث، ابن عربی، الفتوحات المکیّه هاهواژکلید 

 
  طرح مسألهـ١

انّ هللا خلق آدم علی « به حدیثابن عربی  ی هبیشترین اشار ،در بین مستندات روایی
گرفته که  مورد استناد وی قرار پنجاه بار یکصد و بوده است؛ آنچنانکه بیش از» صورته

سندی برای این حدیث ذکر نکرده است؛ با این  ستنادات، مأخذ واین ا هیچ یک از در

                                                                                          
 Email:M.azerakhshi@gmail.com ٠٢١ـ٨٨٧٤٢٨٢٩:  ـ فاکس٠٩١٢٧٢٣٣١٦٨: تلفن: نویسنده مسئول . *



  ، پاییز و زمستان ١٣٨٩ـ٢ شماره،چهل و سوم، سال مجله پژوهشهای قرآن و حدیث                                                ١٢

 

 عربی،ابن : ـنک(  صحّت حدیث پرداخته استی همواردی به اظهارنظر دربار ود، دروج
» صورته« ی هدر کلم»ها« که ضمیر قائل است،شهود کشف و  همچنین با تکیه بر.)١/١٠٦

یگری از حدیث مزبور که به جای رو بر شکل د این از .)همان( گردد به خداوند برمی
قوله على « :وی تصریح کرده است .گذارد آمده است، صحّه می» صورة الرحمن« ،»صورته«

لسان نبیه صلى هللا علیه و سلم إن هللا خلق آدم على صورته و في روایة یصححها 
 :یعنی) ٢/٤٩٠ همان،(» إن لم تثبت عند أصحاب النقل على صورة الرحمن  و الکشف

جاری شده است که خداوند آدم را بر صورت خویش ) ص( زبان پیامبر ن خداوند برسخ«
ة علی صور« :آمده است کند، شهود آن را تأیید می یتی که کشف وآفرید و در روا

 وی در شود، چنانکه مالحظه می» .ن صحیح نباشدااگرچه که در نزد محدّث ؛»الرحمن
برآن است که ضمیر  ،پدید آمده» ها«ضمیرتعیین مرجع  ن دراای که بین محدّث مناقشه
  مبتنی بر، این حدیثی هرو تمام سخنان وی دربار همین از گردد؛ برمی» هللا« به ،مزبور

سند  از جهت مأخذ و حال جای این سؤال باقیست که آیا حدیث مزبور .این نگرش است
ون بر این، ابن های متنی نشده است؟ افز آیا از لحاظ محتوا، دچار آسیب است؟ و معتبر

 داللت ی هدربار شته است؟ همچنین توضیحات اواین روایت دا عربی چه برداشتهایی از
 در پی ،حاضر است؟ جُستار روایات سازگار تا چه حدّی با مدلول آیات و این حدیث،

 .یافتن پاسخ این سؤاالت است
 
  مآخذ حدیث ـ٢

سنّی دارد، مآخذ حدیث  بع شیعه ومنا ، قالبهای متفاوتی دراز آنجا که حدیث مورد نظر
  :کنیم در کتب دو مکتب، به تفکیک ذکر میرا 
   سنّیمنابع  در حدیثموقعیت ـ١ـ٢

ترین کتب روایی اهل سنّت، نقل شده  کهن در» انّ هللا خلق آدم علی صورته« حدیث
 : استبه تقدّم آنها ازاین قرار است؛ که نظر

 :آمده است اوست،  برهکه امالء ابوهریر) ١٣٢م ( همام بن منبه ی ه در صحیفـ١
سلّم خلق هللا آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلمّا  قال رسول هللا صلی هللا علیه و«

 جلوس فاستمع ما یحیّونک فإنّها هخلقه قال له اذهب فسلّم على أولئک النفر من المالئک
علیک و رحمة هللا فزادوه فذهب فقال السالم علیکم فقالوا و :  ذریتک قالحیةتحیتک و ت

و رحمة هللا فکل من یدخل الجنة على صورة آدم فطوله ستون ذراعاً فلم یزل الخلق 
 .)٣٠ابن منبه( »ینقص بعدحتى أآلن
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عن یحیی البجلی « :، چنین نقل شده استحدیث) ٢١١م ( المصنف صنعانی  درـ٢
سلّم إذا   هللا علیه و عن النبی صلیهعن ابن عجالن عن القعقاع بن حکیم عن ابی هریر

فإنّ ح هللا وجهک و وجه من اشبه وجهک ال یقولنّ قبّ ضرب أحدکم فلیجتنب الوجه و
 .)٩/٤٤٥ ،صنعانی( »اللّه خلق آدم على صورته

ثنا سفیان قال ثنا ابو الزناد عن « :در مسند خویش آورده است) ٢١٩م ( حمیدی ـ٣
سلّم إذا ضرب أحدکم   علیه وهللا  قال قال رسول هللا صلیهاالعرج عن ابی هریر

  .)٢/٤٧٦ حمیدی،( »فلیجتنب الوجه، فإنّ اللّه خلق آدم على صورته
حدثنا عبدهللا حدثنی ابی ثنا « :آمده است) ٢٤١م (مسند احمد بن حنبل  درـ ٤

سلّم إذا ضرب   عن النبی صلی هللا علیه وهسفیان عن ابی الزناد عن االعرج عن ابی هریر
 و در )٢/٢٤٤ ،ابن حنبل( »ب الوجه، فإنّ اللّه خلق آدم على صورتهأحدکم فلیجتن
حدثنا عبدهللا حدثنی ابی قال ثنا ابن عجالن قال «: چنین نقل کرده است موضعی دیگر

سلّم إذا ضرب أحدکم فلیجتنب   عن النبی صلّی هللا علیه وهحدثنا سعید عن ابی هریر
شبه وجهک فإنّ اللّه عزّ وجلّ خلق آدم على ال یقل قبّح هللا وجهک و وجه من ا الوجه و
 .)٤٣٤ ،همان(» صورته
حدثنا یحیی بن جعفر حدّثنا « :نویسد در صحیح خود می) ٢٥٦م ( بخاری ـ٥

سلّم خلق هللا آدم على   عن النبی صلی هللا علیه وهعبدالرزاق عن معمّر عن ابی هریر
لئک النفر من المالئکة جلوس صورته طوله ستون ذراعاً ثم قال له اذهب فسلّم على أو

السالم علیکم فقالوا السالم علیک :  ذریتک فقالةفاستمع ما یحیّونک فإنّها تحیتک و تحی
و رحمة هللا فزادوه و رحمة هللا فکل من یدخل الجنة على صورة آدم فلم یزل الخلق 

 .)٧/١٢٥  الجامع الصحیح،،بخاری( »نالحتى أ ینقص بعد
حدثنی محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن « :گوید می) ٢٦١م( مسلم بن حجّاج ـ٦

 عن النبي صلّى ه عن ابی ایوب عن أبي هریرهبن مهدی عن المثنی بن سعید عن قتاد
إذا قاتل أحدکم اخاه فلیجتنب الوجه فإنّ اللّه خلق آدم على « :اللّه علیه و سلم قال

 .)٨/٣٢ مسلم،( »صورته
انّ هللا خلق آدم علی «منابع، روایت مورد نظر به شکل ای از  الزم به ذکر است که در پاره

 محدّثان بر اما اغلب) ١/١١٨ ،رازیفخر : ـنک( .به نقل از ابن عمر آمده است» صورة الرحمن
 ولی با ؛اند؛ چنانکه ابن عربی خود نیز بر ضعف این حدیث اذعان کرده این نقل اشکال گرفته

 .)١/١٠٦  ابن عربی،:ـ نک( ه استدکر بر صحت آن حکم ،ه بر کشف و شهودتکی
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 موقعیت حدیث در منابع شیعه ـ٢ـ٢
باید توجّه در منابع شیعی نیز ذکر شده است؛ امّا » انّ هللا خلق آدم علی صورته« روایت

ی و نیز بیان معنای در صدد توضیح اشکاالت متن) السالم علیهم( ائمۀ اطهارداشت که 
شمار روایات  مرتضی عسکری، این حدیث را درد؛ چنانکه علّامه سیّاند صحیح آن بوده

تشبیه خداوند دانسته است و در   تجسیم وی خلفا آورده و آن را ناظر بر عقیده مکتب
را متوجّه تبیین صحیح چنین روایاتی دانسته تا با اصل عدم  )ع( تالش اهل بیت،مقابل

ترین منابع  ضیح، کهن؛ با این تو)٣٢ عسکری، : ـنک(تشبیه خداوند به خلق سازگار باشد 
 :، از این قرار استی که حدیث مزبور در آنها آمدهشیع

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ « :کلینی در الکافی، حدیث را در این قالب روایت کرده است ـ١
وبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَبِي أَیُّ

مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَقَالَ هَِي صُورَةٌ مُحْدَثَةٌ 
ةِ فَأَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ کَمَا أَضَافَ مَخْلُوقَةٌ وَ اصْطَفَاهَا اللَّهُ وَ اخْتَارَهَا عَلَى سَائِرِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَ

  .)١/١٣٤ کلینی،( » الْکَعْبَةَ إِلَى نَفْسِهِ وَ الرُّوحَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ بَیْتِيَ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي
د بن الحسن القطان قال حدثنا أحم« : آمده استدر کتاب التوحید شیخ صدوق ـ٢

ن علي بن الحسین السکري قال حدثنا الحکم بن أسلم قال الحسن ب سعیدحدثنا أبو
حدثنا ابن علیة عن الجریري عن أبي الورد بن ثمامة عن علي ع قالسَمِعَ النَّبِيُّ ص رَجُلًا 

لَقَ یَقُولُ لِرَجُلٍ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَکَ وَ وَجْهَ مَنْ یُشْبِهُکَ فَقَالَ ص مَهْ لَا تَقُلْ هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ خَ
 .)١٥٢، التوحید، صدوق( »  آدَمَ عَلَى صُورَتِه

حدثنا أحمد «:  نوشته است و عیون اخبار الرضا شیخ صدوق در التوحید همچنینـ٣
بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن   بن زیاد بن جعفر الهمداني رحمه هللا قال حدثنا علي

نَ رَسُولِ اللَِّه ص إِنَّ النَّاسَ علي بن معبد عن الحسین بن خالد قال قلت للرضا ع یَا ابْ
یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ 

سَمِعَ أَحَدَهُمَا یَقُولُ لِصَاحِبِهِ حَذَفُوا أَوَّلَ الْحَدِیثِ إِنَّ رَُسولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِرَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ فَ
قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَکَ وَ وَجْهَ مَنْ یُشْبِهُکَ فَقَالَ ص لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَقُلْ هَذَا لِأَخِیکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ 

 .)١٥٢، التوحید و ١/١٢٠ ،)ع(الرضا عیون اخبار ،صدوق( » وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه
 

  نقد اسناد حدیثـ٣
سنّی،   تفکیک منابع شیعه و به سند این حدیث،ی هی محدّثان دربارمهمترین دیدگاهها

 :  استاز این قرار
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   بررسی اسناد حدیث در منابع سنّیـ١ـ٣
نظرات مختلفی »  صورتهانّ هللا خلق آدم علی« اصالت حدیثی ه دربار سنّی،دانشمندان
؛ نظرات آنها را شود  تضعیف، یا پذیرش و توجیه آن میمل انکار واند که شا اظهار کرده

 :بندی کرد توان دسته این چنین می
  اسرائیلی بودن حدیثی ه شبهـ١ـ١ـ٣

 ابوهریره انتشار یافته و ی ه به واسط، گویای آن است که حدیث مزبور، اسنادی همالحظ
 را بر آن داشته محققانعضی از ، ب١تورات آمده است عیناً در از آن جهت که روایت مزبور

ان بازگو کرده ده و چون برای دیگرکرخذ االحبار ا  که ابوهریره این مطلب را از کعباست
 محمود چنانکه .است) ص(اند که این مطلب از جمله احادیث نبوی  است، برخی پنداشته

ساخته حدیث مزبور ذکر کرده است؛ وی  خاطرنشان ی  ه همین احتمال را دربار،ابوریه
هذا الحدیث هو نفس الفقرة السابعة والعشرین من االصحاح االول من سفر « :است

کند که کامالً  ردی از سخنان ابوهریره را ذکر می موا،سپس او )٢٤٧ ،هابوری( »التکوین
ان مباید توجّه داشت که برخی از عال )٩٧ ،همان :ـ نک( .مطابق با متن عهد عتیق است

 سید عبدالحسین جمله،آن  این حدیث دارند؛ از ی ی دربارهشیعه نیز چنین دیدگاه
حدیث به نسبت دادن این «:  استوشته در این باره ن است کهشرف الدین عاملی

ه بسا که چ اوصیاء نیز جایز نیست و چنانکه به سایر انبیاء و؛ جایز نیست) ص(پیامبراکرم
زیرا مضمون  ود فراگرفته باشد؛یه االحبار از  دوست خود کعبی هابوهریره آن را به واسط

پس « :این قرار است آمده که از ٢٧فقرۀ  عتیق در سفر پیدایش عهد این حدیث عیناً در
ددی از سخنان الدین موارد متع سپس شرف» صورت خودش آفرید خداوند انسان را بر
 .)٥٥ ،الدین شرف:  ـنک(کند که عیناً در عهد عتیق موجود است  ابوهریره را ذکر می

                                                                                          
موافق شبیه ما بسازیم تا بر  آدم را به صورت ما و«: خدا گفت:  چنین آمده است٢٧  و٢٦ی  در سفر پیدایش، فقره. ١

. خزند، حکومت نماید  حشراتي که بر زمین ميی ههم ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامي زمین و
و خدا ایشان را برکت . را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید او. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید

در کتاب تَلمود که در واقع » .بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمائید داد، و خدا
، »خدا آدم را به صورت خود آفرید « عبارت کهی این  وتأویل تورات است، دربارهدائرة المعارف یهود و تفسیر

اند که این بدان معني   پیشگیري شود و گفته،برعکس کوشش شده است که از تصور همانندي انسان با خدا یا
 ،مجتبایی:  ـنک (برخوردار است و قابلیت وصول به این شان و مقام را دارد است که انسان از عزت و عظمت الهي

بسیاري  که در) م ١٢٠٤ق ـ .  ه٦٠٠م(همچنین، عالم دینی، فیلسوف و پزشک یهودی، موسی بن میمون ) ١/١٣٦
گوید که آفریده شدن وي  مي  آدمی ه، دربارکرده است مضامین کتاب مقدس را تأویل و تفسیر تمثیلي ،از موارد

 .)١٣٧همان،  (جسماني ندي نه همان؛ اشاره به کمال عقالني اوست،»به صورت خدا«



  ، پاییز و زمستان ١٣٨٩ـ٢ شماره،چهل و سوم، سال مجله پژوهشهای قرآن و حدیث                                                ١٦

 

  جرح راویان ـ٢ـ١ـ٣
 از قول عبدالرحمان بن قاسم آمده ،ابن عساکر» تاریخ دمشق«و نیز » ضعفاء عقیلی«در کتاب 
 به ،مالک سؤال شد؛» انّ هللا خلق آدم علی صورته«حدیث ی  هاز مالک بن انس درباراست که 

 را  اهل علم آنجماعتی از : کرد؛ به او گفتندرا انکار کرده و از نقل آن نهیشدّت این حدیث 
 »ابوالزناد ابن عجالن از« :ها کیستند؟ گفتند مالک پرسید آن .اند به عنوان حدیث نقل کرده

 ی ه عالمان نیست و نیز درباری هعلمی به این امور ندارد و در زمرابن عجالن  :مالک گفت
 کرد تا ن کار میبرای اینااو پیوسته : مات حتى لهؤالء عامال الزناد أبو یزل ولم «:ابوزناد گفت

 .)٢٨/٦١ ابن عساکر، ؛٢/٢٥٢عقیلی،  : ـنک (١»اینکه از دنیا رفت
به  ؛ بسیار محتاط بوده است، در پذیرش احادیث،باید توجّه داشت که مالک بن انس

ز آنها  احادیث موطّا و حذف بسیاری ای رخی از محققان، بازنگری چند بارهباعتقاد 
سبت به نوع روایات اهل سنّت است دی مالک بن انس، ناعتما توسط مولّف آن، بیانگر بی

 .)١٢٦ معارف،:  ـنک(
  سند حدیث ابن عمر ـ٣ـ١ـ٣

نقل شده، » صورة الرحمن« ،»صورته«را که به جای » ابن عمر« حدیث ،اغلب محدثان
و «:  استآمده آن ی هدربار) ق٢٨٧م (ابن ابی عاصم  در کتاب السنه .اند ضعیف دانسته

: یعنی) ٢٢٨ ،ابن ابی عاصم(» علی صورة الرحمن ولکنّه معلول :عمرفی حدیث ابن 
 ». امّا این حدیث دارای اشکال است؛ آمده است"علی صورة الرحمن" ،درحدیث ابن عمر«

واعمش که حدیث را معنعن نقل اشکال مزبور را در تدلیس حبیب ، ادامه همو در
) ٢٢٩ ،همان( ف شمرده است إسناد حدیث را ضعی،از این جهت  دانسته و،اند کرده

او در این  .شناسی این نقل پرداخته است نیز به آسیب) ق٥٩٧م ( چنانکه ابن جوزی
صورت « :گونه نقل شده است این حدیث از طریق ابن عمر این« :زمینه مرقوم کرده است
 سهدر این نقل » .صورت رحمن آفریده است  زیرا خدا آدم را بر؛کسی را تقبیح نکنید

ثوری و اعمش دربارۀ آن اختالف دارند زیرا سفیان  که سفیان یکی این ؛وجود دارداشکال 

                                                                                          
چنانکه دانشمندان  ،د در دستگاه بنی امیّه است؛ زیرا، فعّالیتهای ابو الزنا»عامالً لهوالء«مقصود مالک بن انس از . ١

ی  وی،  ابن حجر، درباره) ٢/٤١٨ ذهبی،: ـ نک( اند، وی کاتب خلفای بنی امیّه بوده است تصریح کرده علم رجال
 رأیت سعید بن ربه عبد عن اللیث قال«:  اجتماعی اوستاست که نشانگر جایگاه سیاسی وماجرایی را نقل کرده 

لیث از عبد ربه بن : السلطان مع ما مثل االتباع من و معه سلم و علیه هللا صلى النبي مسجد دخل الزناد أبا
 مانند اتباع پادشاهان، حالیکه همراهانی شد، در) ص( سعید نقل کرده که ابوزناد را دیدم که وارد مسجد النبی

 .)٥/١٧٩ ،تهذیب التهذیبابن حجر، ( »با او بودند
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اینکه اعمش در این  :دوم .آن را مرسل و اعمش آن را به صورت مرفوع بیان کرده است
 زیرا نگفته است که آن را از حبیب بن ابی ثابت شنیده ؛حدیث تدلیس کرده است

 زیرا بیان نکرده که حدیث را از ؛ده استسوم اینکه حبیب نیز دچار تدلیس ش.است
 کند که این امر موجب وهن این روایت شده است  میسپس تصریح. عطاء شنیده است

 .)١٤٦ ،ابن جوزی : ـنک(
 بندی وضعیت حدیث در منابع سنّی ـ جمع٤ـ١ـ٣

، با توجّه به نقل این حدیث در صحیحین، اکثر محدّثان سنّی، برخالف مالک بن انس
ترین طریق احادیث ابو هریره را  اند؛ به ویژه آنکه بخاری، صحیح را پذیرفتهصحّت آن 

) ٥/١٧٩، تهذیب التهذیبابن حجر،  : ـنک (١داند می» ابوهریره« و او از» اعرج« از» ابوزناد«
در مسند خود، حدیث را از همین طریق ) ق٢١٩م ( چنانکه مالحظه شد، حمیدی و

، با تأکید بر صحّت این حدیث، مالک بن انس را به ابن تیمیههمچنین . نقل کرده است
ت که انتقاد قرار داده است؛ وی تصریح کرده اس سبب انکار صحّت آن، به شدّت مورد

داناتر از او به حدیث  اند و زیسته اند که در زمان مالک می کسانی این حدیث را نقل کرده
چنانکه ) ٢/١٧١ تیمیه، ابن( عداند؛ مانند سفیان ثوری ولیث بن س  احوال راویان بودهو

 ،ابوزناد ابن عجالن و از غیر را دیگری، طرق  بعد از نقل سخن مالک بن انس نیزذهبی
 روایت،امّا دربارۀ محتوای برای حدیث مذکور، معرّفی کرده و آن را صحیح دانسته است؛ 

این توان گفت که  بنابراین، می )٢/٤١٩ ذهبی،: ـ نک( . استکردهتوصیه به سکوت 
 . سنّی، حدیثی صحیح است دانشمندانحدیث در نزد

  بررسی اسناد حدیث در منابع شیعهـ٢ـ٣
الْقَطَّانُ عَنِ السُّکَّرِيِّ عَنِ « ، از این قرار است)ع( اول، منقول از امیر مؤمنانسند حدیث

؛ با »رْدِ بْنِ ثُمَامَةَ عَنْ عَلِيٍّ عالْحَکَمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الْجَرِیرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَ
یعنی  دو تن از راویان این حدیث،ی   که دربارهشود  میمراجعه به کتب رجالی مشخص

 ،٢٣٢ نمازی شاهرودی،:  ـنک(، ذکری به میان نیامده است »الحکم بن اسلم « و»السکری«
 حدیث مجهول و  سند ایناساس مالکهای متأخران، که برتوان گفت رو می از این) ٤٥٤

اند که مقصود از  ه دانشمندان علم رجال تصریح کردهضمن آنک. در نتیجه ضعیف است
مّه محسوب  است و او را در شمار محدّثان عا در این سند، سفیان بن عیینهعیینهابن 

 .)٢٤٦ ،١٦٤؛ خویی، ٥٠٠ همان،:  ـنک( اند کرده و روایاتش را غیرقابل اعتماد دانسته
                                                                                          

 .)٥/١٧٩ ،تهذیب التهذیبابن حجر، (هریره  أبي عن األعرج عن الزناد أبو هریره أبي أسانید أصح :لبخاريا قال. ١
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عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ «: این اسناد نقل کرده استشیخ کلینی با حدیث دوم را 
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَبِي أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

ضیحاتی با این وجود، توت؛ مرحوم مجلسی، سند این حدیث را ضعیف دانسته اس» مُسْلِمٍ
 .)٢/٨٤ مجلسی، : ـنک(کرده است بیان  دیگر جمع آن با روایات ی ی نحوه درباره

 بن زیاد بن أحمد حدثنا« : چنین است،)ع( سوم، منقول از امام رضا حدیثامّا سند
 بن علي عن أبیه عن هاشم بن إبراهیم  بن علي حدثنا قال هللا عنه رضی الهمداني جعفر
. صحّت سند این حدیث است  نشانگر،های رجالی بررسی» لدخا بن الحسین عن معبد

ن منابع قابل مالحظه  راویان این حدیث، در ایی ثیقات دانشمندان علم رجال دربارهتو
 ی ؛ درباره٦/٢٤٧  خویی،؛٦/٣٣٤ رجال، ال،طوسی: ـ  حسین بن خالد نکی درباره: است

  ،طوسی: ـ شم نک ابراهیم بن های ؛ درباره٤٨٠ نمازی شاهرودی،: ـ بد نکعلی بن مع
 احمد بن زیاد بن ی   و درباره٢٦٠نجاشی، : ـ یم نک علی بن ابراهی ؛ درباره٢١ ،الفهرست
 .١٢٨/ ٢ خویی،: ـ جعفر نک

تواند  ضعیف در منابع شیعه آمده است، میبنابراین، احادیث دیگری که با سند 
 . صحیح استمؤیّدی برای حدیث سوم باشد که دارای سند

 
 حدیث متن  بررسی ـ٤

 مشبهه نسبت داده و آنها را ی ه، تقطیع این حدیث را به فرق)ق٣٨١م ( شیخ صدوق
 افزون بر )١٥٢ ،التوحید ،صدوق: ـ نک( داند  این روایت میی هعامل گمراهی مردم دربار

 پنج  شیعیِ جهانِ اسالم، در تبیین این حدیث، دانشمندِ) ق ٤٣٦ م( مرتضیسیّد این،
گردد و مقصود، خلق  برمی) ع(به آدم» ها«ضمیر :اوّل: وجه را بدین قرار ذکر کرده است

بدون سپری کردن ) ع( آنجا که پیدایش آدم  از،به عبارت دیگر .است) ع( دفعی آدم
) ع( این حدیث آفرینش آدم در کند، بدو انعقاد نطفه طی می مراحلی است که انسان از

صورت  برآفرینش انسان : دوم .ورد اشاره قرار گرفته استکامل م به صورت دفعی و
جهت تشریف،  یعنی همانطور که خدای متعال کعبه را از باب تشریف است؛ از ،اوندخد

نیز به جهت شرافت آن به خود نسبت  همین جهت صورت انسان را از ،بیت خود خوانده
 کلینی، : ـنک ( داللت داردبه این وجه روایات نیز ای از چنانکه مضمون پاره .داده است

 :چهارم .آن رفت گردد که قبالً ذکر میر به همان فرد تقبیح شده برمیض: سوم .)١/١٣٤
مقصود : پنجم. ، فعل خداوند است)ع(دهی به آدم مراد از این حدیث آن است که شکل
را به همان صورت ابداعی آفرید و از صورت و ) ع(این حدیث آن است که خداوند آدم
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دانشمند اهل سنّت نیز ) ق٥٩٧م (ابن جوزی  ).١٢٨ ،سیدمرتضی( دیگرى نیافریدحال 
 مرتضی ذکرکه سیّد وجوهی را وجه چهارم، سایر از غیر» دفع شبه التشبیه«کتاب  در

قائل است که ) ق٦٦٤م ( امّا سیّد بن طاووس) ١٤٤،ابن جوزی : ـنک( .کرده، آورده است
اصل چنین  روایت مزبور در هم تحریف، و واین روایت هم تقطیع صورت گرفته  در

خداوند آدم را « :یعنی» خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى الصُورَةِ الَّتِي صَوَّرَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ« :است
 این حدیث ی هوی دربار» آفرید؛ لوح محفوظ تصویر کرده بود، همان صورتی که در بر

 هذا الکالم و قال إن هللا خلق آدم على صورته أسقط بعض المسلمین بعض« :نویسد می
برخی از « :یعنی) ٣٤ ،طاوس ابن( »فاعتقد الجسم فاحتاج المسلمون إلى تأویالت الحدیث

خدا « :این حدیث را حذف کردند و آن را به این شکل درآوردند که مسلمانان، بخشی از
یازمند تأویل حدیث رو مسلمانان ن این از» انسان را بر صورت خودش خلق کرده است

طاوس، حدیث مورد نظر، گویای این حقیقت است که آفرینشِ انسان،  ابن نظر در» .شدند
 ٦٧٦م ( نووی .مطابق همان صورتی است که خداوند در لوح محفوظ مشیّت کرده است

، شارح صحیح مسلم، ضمن آنکه این حدیث را از جمله احادیث متشابهی دانسته که )ق
ف، شرطِ احتیاط، حمل آن برخالف ظاهرش است، سه وجه را برای سل جمهور به نظر

، ١عود ضمیر به آدم: عود ضمیر به فرد مضروب، دوم: این حدیث بیان کرده است؛ اول
 بیت هللا در این حدیث؛ مانند تعابیری چون ناقة هللا و کاربرد اسلوب تشریف در: سوم
 این ی معنای هز وجوهی را دربارنی) ق ٨٥٢م ( ابن حجر) ١٦/١٦٥ نووی،: ـ نک( قرآن

را ترجیح » عود ضمیر به فرد مضروب«رسد که وی  کرده است؛ امّا به نظر می روایت ذکر
یث سوید بن مقرنِ صحابی حد این وجه را «:نویسد  این وجه میی هداده است؛ او دربار

 :و گفتزند؛ به ا را دید که به صورت غالمش ضربه می فردی ،کند؛ چنانکه او تأیید می
 .)٥/١٣٣ ،فتح الباری ،ابن حجر( ٢»دانی که صورت محترم است؟ آیا نمی
 اصلی عالمان مسلمان در ی هتوان گفت دغدغ می گرفتن این توضیحات، نظر با در

درکی از حدیث بوده است که با اصل عدم تشبیه خدا به  مواجهه با این روایت، ارائه
ای است که   به گونه، این حدیثی ها دربار تبییناتِ آنهچنانکه .مخلوق سازگار باشد

گردانند؛ بلکه یا آن را با نظرداشتِ جهتِ صدورِ حدیث، راجع به  را به خدا برنمی ضمیر
بیان » برگزیده صورتی منتخب و«اند یا اینکه آن را مربوط به  دانسته» فرد تقبیح شده«

یا   نسبت داده است وجهت تشریف آن را به خود خدا از اند که مخلوق خداست و داشته
                                                                                          

 .)١٦/١٦٥نووی،: ـ نک(گردد  ست که ازچه جهت ضمیر به آدم برمیی این وجه نداده ا نووی توضیحی درباره. ١

 .)٤٨، االدب المفردبخاری، : ـ نک(خویش نقل کرده است » االدب المفرد«این سخن سوید را بخاری در کتاب . ٢
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ماهیّتِ   انسان را مطابق صورت و،اند که خداوند این حقیقت دانسته آنکه حدیث را بیانگر
این سه وجه که مؤیداتی در روایات دارد، به همراه سایر  خودِ انسان آفریده است؛

 همگی گویای این است که نباید خدا را مصوّر پنداشت و وجوهی که به آنها اشاره شد،
 .خلق وجود ندارد گونه تشبیهی بین خدا و چهی

 
 بندی احادیث شیعه  ـ جمع٥

ی صورت  رده است، ناظر بر آن است که اضافهنقل ک) ع( حدیثی که کلینی از امام باقر
ی تشریفی است؛ یعنی به جهت شرافت صورت انسانی، خدا آن را به   اضافه،به خداوند

ات شیعه، ناظر بر تقطیع حدیث و عود خویش نسبت داده است؛ حال آنکه سایر روای
انسته الکافی را ضعیف د مرحوم مجلسی، سند حدیث.  شده استضمیر به فرد تقبیح

ئه کرده ی جمع آن با روایات ناظر بر تقطیع حدیث ارا ی نحوه است؛ امّا توضیحاتی درباره
 فرض عدم ، این جواب را با)ع( شاید که امام باقر«: نویسد است؛ وی در این زمینه می

تقطیع حدیث داده باشند یا اینکه به جهت تقیّه، نخواسته باشند متعرّض نفی حدیث 
 نقش رو قابل توجّه است که این دیدگاه عالمه مجلسی از آن) ٢/٨٤ مجلسی،( ».شوند

، در نشر اینگونه )آن رفت رکه پیشتر ذک( مانند ابوالزناد امیّه، راویان وابسته به دربار بنی
نظر جاسوسان  که به شدّت تحت) ع( ن فضایی، امامچنی در. ر نظر گرفته شود، داحادیث

اند که با تعالیم  ای بیان کرده  به گونه، حدیث را)٢٨١، معارف:  ـنک( اند اموی بوده
هللا جوادی   این، وجه دیگری هم توسط آیتافزون بر. توحیدی اسالم، سازگار باشد

در » ها« است و آن وجه این است که ضمیر آملی، برای جمع این احادیث بیان شده
گردد که   همان صورت مخلوق و منتخبی برمینیز به) ع(، در حدیث امام رضا»صورته«

، از )ص(خداوند، به جهت تشریف، به خود نسبت داده است؛ به عبارت دیگر پیامبر اکرم
 سبب گزینش اند که صورت انسان، به ها نهی کردها گفتن به صورت انسانآن رو از ناسز

این نظر، آن است که در این صورت، اعتراض  نقد وارد بر. ١شریف است الهی، محترم و
بر حذف صدر حدیث، وجهی نداشت؛ به عبارت دیگر سیاق حدیث امام ) ع(امام رضا

» ها«گویای آن است که عمل تقطیع حدیث، موجب عدم تشخیص مرجع ضمیر) ع(رضا
 آنکه اگر ضمیر به خدا بازگشت ه است؛ حالنتیجه، فهم نادرست روایت شد و در

                                                                                          
پایگاه اینترنتی : ـ کاند؛ ن  بیان کرده١٣٨٧ اردیبهشت ٢٨اریخ این مطلب را در درس تفسیر خود، در ت ،ایشان. ١
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 و طرح شأن صدور حدیث، )قاتلهم هللا( کرد، نیازی به این تذکّر ،آن هم با این شدّت می
توان گفت که با توجّه به فضای حاکم بر عصر امام  با این توضیحات، می. شد احساس نمی

، وجهی که عالمه )٢٨٥ معارف،:  ـنک (ی آن بزرگوار در رعایت تقیّه  شیوهو) ع(باقر
رسد؛ نباید از خاطر برد  تر به نظر می  این روایت بیان داشته، پذیرفتنیمجلسی در جمع

گردد؛ بلکه یا به آن صورت مخلوق و  به خداوند برنمی» ها« صورت، ضمیرکه در هر دو
 .کند  یا به فرد تقبیح شده، بازگشت میبرگزیده و

 
  نقدِ متن حدیث ابن عمرـ٦

، به ضعف این نقل تصریح ١ با استناد به سخن مازری،در شرح مسلم) ق٦٧٦م(نووی 
را به » نالرحم «ی هکرده و احتمال داده است که راویان حدیث، با نقل به معنی، کلم

اند، این نقل به  ون برداشت نادرستی از حدیث داشتهو چ اند قرار داده» ها«جای ضمیر
م ( چنانکه ابن حجر) ١٦/١٦٦نووی،:  ـنک. ( است ابهام در روایت مزبور شدهی ه مای،معنی
به این  اند، به خدا نسبت داده برخی ضمیر را« :نیز به نقل از قرطبی نوشته است) ق ٨٥٢
صورت   آمده است که خداوند آدم را بر،های این حدیث برخی از نقل  که درجهت

این صورت آن کسی که این حدیث را به  :قرطبی گفته است .رحمان خلق کرده است
دچار اشتباه شده  آن را براساس برداشت نادرست خود نقل به معنی کرده و ذکر کرده،

 .)٥/١٣٣ ،فتح الباری ،ابن حجر(» .است
 .اند عمر را نیز مورد اشکال قرار دادهای از محدّثان، متن حدیث ابن  افزون بر این، پاره
 . از سوی راویان رخ داده است خطای فاحشی،این روایت در« :گوید چنانکه ابن قتیبه می

به همین ترتیب » بمشیة الرحمنان هللا خلق السماء «: توان گفت  نمیزیرا همانگونه که
زیرا رحمن همان هللا است و نه » ان هللا خلق آدم علی صورة الرحمن« :توان گفت نمی

به است که بگوید خدا آسمان را  )ص(فصاحت سخنان پیامبر  از این دور کس دیگری؛ و
. همین امر گویای آن است که حدیث مزبور نقل به معنی شده است .مشیّت خدا آفرید

انّ هللا خلق آدم علی صورة «حدیث  ،با توجه به این مناقشات )٢٠٥ ،ابن قتیبه : ـنک(
رو  از این از جهت سند و متن مورد اشکال دانشمندان علم الحدیث قرار دارد؛ »الرحمن

 .است فاقد اعتبار

                                                                                          
  فتح «در» ابن حجر«و » شرح مسلم« در» نووی« المازري؛ التمیمي معروف به عمر بن علي عبدهللا محمدبنابو. ١

 .اند ی احادیث ذکر کرده ، بارها نظرات او را درباره»الباری



  ، پاییز و زمستان ١٣٨٩ـ٢ شماره،چهل و سوم، سال مجله پژوهشهای قرآن و حدیث                                                ٢٢

 

  » انّ هللا خلق آدم علی صورته« ن عربی و حدیث ابـ٧
اس تعریف خاصّی که از توحید را براس» انّ هللا خلق آدم علی صورته« حدیث ،ابن عربی

 .خالفت خداوند برروی زمین داشته، مورد توجّه خود قرار داده است نیز افعالی و  وذاتی
 شاره کرده و به این حدیث ااین مباحث، ازریک هه بخشهای مربوط ب به عبارت دیگر، در

ظرات همین جهت، ن از. ده استکر آن مبحث، تفسیر  خود دری هآن را هماهنگ با عقید
 :توان ذیل این عناوین بررسی کرد  این حدیث، میی هاو را دربار

 »توحید ذاتی« حدیث و ـ١ـ٧
خودش آن است که خداوند انسان را به صورت ،  حدیث مزبوری هدیدگاه ابن عربی دربار

ن بر ضعفِ امانند سایر محدّث را که خود،» علی صورة الرحمن« آفریده است؛ چنانکه نقل
 ابن عربی،:  ـنک( شمرد صحیح می شهود، اِسنادیِ آن حکم کرده، با تکیه بر کشف و

، خداوند »صورته«ترکیب  را در»ها«و این گواه آن است که وی مرجع ضمیر) ٢/٤٩٠
 وی به وحدت ی همبنای عقید او از صورت خداوند، برتلقّی با این توضیح که . داند می

ابن  .داند دارد که آن را توحید ذاتی خدا می هستی قرار تجلّی ذات خداوند در وجود و
هو  سبحان من أظهر األشیاء و« : معروفی داردی ه تجلّی ذات خدا جملی هعربی دربار

 را آشکار ساخت، در حالیکه او منزّه است کسی که اشیاء« :یعنی) ٤٥٩ همان،(» عینها
صورت خداوند است و  به همین دلیل، وی قائل است که تمام عالم بر» !عین آنهاست

  جامع،توجیه کرده که آدم ازآن رو، انسان را درحدیث مزبور اطالق صورت خداوند بر
 ،خبر داده است که خدای متعال) ص(پیامبر« : کهکند او تصریح می . عالم استی ههم
علم خداوند به  انسان مجموع عالَم است و صورت خودش خلق کرده است و  را برآدم

 پس ناگزیر،. نیست او عالَم چیزی جز زیرا در به خودش نیست؛ عالَم، چیزی جز علم او
عالَم  عینیّتش ظاهر کرد، صورت خدا باشد؛ هنگامی که خدا عالم را در عالَم باید بر

 پس جمال خویش را ؛بیند ه به عالَم جز خودش را نمیبا نگاتجلّی گاه او شد؛ پس خدا 
 نه تنها انسان ،نگرش ابن عربی در) ٢/٣٤٦ همان،(» .عالَم جمال خداست دوست دارد و

هستی  خداوند با نگاه به انسان و  مجالی ذات خداست، بلکه عین ذات اوست و،و عالم
این عالم  تر از ، کاملچون عالم تجلّی ذات خداست بیند؛ به اعتقاد او، خودش را می

این عالم  تر از عالم امکان، کامل در« :شته استوی در این زمینه نو .کرد توان تصوّر نمی
عالم،  از خداوند چیزی نیست، پس اگر تصوّر شود که در تر آمد؛ زیرا کامل پدید نخواهد

ند هم خداو از تر آن صورت کامل این عالم هم ممکن است به وجود آید، در تر از کامل
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خدا نیست، در آنچه گفتم تدبّر کن که این لُباب  از حالیکه چیزی برتر خواهد بود؛ در
نه   عالم، ظهور ذات خداست و، در نگاه وی،بنابراین) ٣/١١ همان،( »معرفت خداست

همچنین در ) ٤/٢١ ،همان(» العالم عن الحق ظهور ذاتيذلک أن ظهور « :ظهور فعل او
هو جمیل فالعالم  إنّ هللا ما خلق العالم إال على صورته و« : استابراز داشته موضعی دیگر
خداوند عالم را نیافریده است جزبر صورت خویش و «: یعنی) ٢/٥٤٢ ،نهما(» کله جمیل

 .»زیباست پس تمام عالم زیباست او
 ؛تمام هستی تعمیم داده است ی را براین اساس، ابن عربی آفرینش بر صورت اله بر
منحصر به آدم » صورت الهی خلقت بر«آن جهت  حدیث مورد بحث، تنها از او در به نظر

 خوانده، و» اسماء الهیّه«متون عرفانی   که در تمام حقایق عالم را،بیان شده که انسان
این  از ؛)٣/٥٥٦ همان،: ـ نک (١خود جمع کرده است ، درشود محسوب می عین ذات خدا

اإلنسان هو الکلمة الجامعة و «: کند قلمداد میجهان  ای از جهت است که انسان را نسخه
 انسان کلمۀ جامعه و« :یعنی) ١/١٣٦ همان،( »نسخة العالم فکل ما في العالم جزء منه

او با این » .باشد ه در هستی است، بخشی از انسان میآنچه ک نسخۀ جهان است؛ پس هر
 وفق دهد؛» موجود وحدت وجود و «ی هرا با نظری حدیث مذکور  تالش کرده تا،توجیه

 حدیث را به طرز ناصحیح نقل کرده ،مواضعی وی چنان محو این تعبیرات است که در
حال ) ٢/٣٩٥ همان،(» إنه خلق العالم على صورته :وقد قال«: نویسد ت؛ از جمله میاس

 .شود ر هیچ مأخذی چنین حدیثی یافت نمیآنکه د
 »خالفت خداوند« حدیث و ـ٢ـ٧

خالفت خداوند داشته، به تطبیق حدیث مزبور ی  ه نگرشی که دربارعربی با توجّه بهابن 
از   جامع صفات الهی است و،وی قائل است که انسان. با تلقّی خویش پرداخته است

حالیکه دیگر مخلوقات چنین  جهان است؛ در همین روست که جانشین خداوند در
شود، نمایان سازد  می هر خلیفه باید آنچه از مستخلفٌ عنه ظا،از طرفی .مقامی ندارند

) ٣٠ی ، آیهبقره(» عِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَةإِنِّي جا «ی هاو با استناد به آی .وگرنه خلیفه نیست

                                                                                          
، منطبق است؛ )١٠٧ توفیقی،: ـ نک( شود نامیده می» قبّاال«ه این دیدگاه ابن عربی، با آنچه در عرفان یهودی ک. ١

در این . استدانسته شده  مجمع و مظهر جمیع صفات و افعال الهي ،آدم ،های این مکتب چنانکه در آموزه
به صورت خدا که در سفر پیدایش آمده است، اشاره به همین مظهریت و   آفرینش آدم  مقصود از،مکتب

  است و جمیع عوالم وترین مصداق و مجالي صفات و اسماء خدایي ترین و کامل  عاليآدم،   وجامعیت اوست
: ـ نک ( عالم صغیر،کبیر است و آدم  آدم، عالم، به این اعتبار؛را در بر دارد) عقلي و حسي و طبعي(مراتب وجود 

 .)١/١٣٨ مجتبایی،
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در زمین  آسمان و او نایب خداست که به صورت او نمایان شده و خدا در« :نویسد می
 نظر در) ٢/١٢٩ ابن عربی،( ».او را ظاهر ساخته استمعبود است که در زمین نایبش 

آن آدم  ترین خلق خود ظاهر شده است و  در کامل،ابن عربی، خداوند با کماالت خویش
 ،صفات بشری همین روست که وی بین صفات الهی و از )٢/٦٧ ،همان:  ـنک( است

تمام فضایل اخالقی، صفات خداوند « :کند چنانکه تصریح می وی قائل است؛اشتراک معن
سرشت انسان نهادینه شده و به این دلیل  ارم اخالقی در مکی ههم، رو از این است؛

انسان : گویند ه علمی به حقایق امور ندارند، میبرخی از کسانی ک و مخاطب شده است؛
 ،یعنی صفات بشری با صفات الهی(کند و خداوند نیز صفاتی دارد؛  به صفاتی تخلّق می

) ٢/٢٤١همان، ( ».ل است به حقایق امور جاهگوید که این را کسی می و) فرق دارد
 در ،داند که صفات الهی آن جهت می را از» خلق آدم بر صورت خداوند« بنابراین، او
» خلیفة اللهی«روست که به مقام  از همین  عیناً به ودیعت گذاشته شده و،وجود انسان

 .دست یازیده است
 » توحید افعالی« حدیث و ـ٣ـ٧

توحید «بیان نگرش خود به  ، در»ی صورتهانّ هللا خلق آدم عل«ابن عربی از حدیث
. هاد کرده استمستقیم، به آن استشمواردی، مستقیم یا غیر در نیز بهره جسته و» افعالی

 :نویسد می) ١٧ آیۀ ،انفال (١»وَمارَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ هللا رَمى «ی هاو با اشاره به آی
پس « :یعنی )٣/٤٧١ابن عربی،( »لیهفأصله ممن هي ع فکل ما یظهر من تلک الصورة «

شود که بر صورت  زند، اصلش به آن کسی مربوط می می آن صورت سر تمام آنچه از
هر کاری که  آنجا که خداوند انسان را بر صورت خود خلق کرده است، یعنی از» .اوست

 رهمچنین برای تبیین دیدگاه خود د .دهد در واقع خدا انجام داده است انسان انجام می
در  خداوند را او نسبت بین انسان و .به تمثیل روی آورده است» توحید افعالی«باب 

                                                                                          
 صحرا ریگ از یمشت بدر جنگ در) ص (پیغمبر که آنند بر مفسران اکثر« :واحدی در اسباب النزول نوشته است. ١

 ها ریگ آن از و! ها چهره این باد زشت و مسخ یعنی الوجوه، شاهت: فرمود و پاشید مشرکان سوی به برداشته و
 پیچید؛ آسمان و زمین میان صدایی بدر، روز در حزام بن ی حکیم گفته رفت و به مشرکان ی همه چشم در

 شکست و یدپاش ما سوی به) ص (پیغمبر که بودریگی  مشت آن و شود، ریخته طشت در که ریگ صدای مانند
همین شأن نزول در تفاسیر شیعه نیز نقل ) ٢٣٧، واحدی: ـ نک( است داستان همین به مربوط آیه، و خوردیم

 »اثر«، ناظر به ی مزبور بنابراین آیه) ٢/١٤٠  حویزی،؛٢/٦٦٣  بحرانی، ؛٩/٨٧ الفتوح رازی،ابو: ـ نک( شده است
قیقت است که پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، امری است و گویای این ح) ص( قتال مسلمانان و رمی پیامبر

؛ نه اینکه )٩/٣٨ طباطبایی، :ـ نک( بر مشرکان شد) ص(ی سپاه پیامبر ود؛ بلکه امداد خداوند، سبب غلبهعادی نب
 .به زعم صوفیّه، انسان را فاقد اختیار معرّفی کند
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دست  ابزار در شخص یا آلت و به اموری چون سایه و دهد، افعالی که آدمی انجام می
ی به نفس کسی با شهود حقیق هر «:کند چنانکه تصریح می کارگر تشبیه کرده است؛
آن که بر صورت او آفریده شده  ای از هسای بیند؛ میای ازلی  خویش بنگرد، آن را سایه

جای  زیرا منفعل قادر نیست که در گیرد؛ قرار جایگاه او است؛ پس نخواهد توانست در
 کسی که از او پدید ی هبا سجد کند مگر  سجده نمی،فاعل خویش بنشیند؛ پس سایه

 در )٣/٢٢٥عربی، ابن( ». بلکه در او مؤثّر است؛ صاحب اثر نیست،سایه آمده است و
بازی   شبموضعی دیگر و در مقام نفی حریّت و آزادی انسان، خلق را به عروسکان خیمه

فعال آنها را شخص دیگری تشبیه کرده که از خود هیچ اختیاری ندارند و در حقیقت، ا
 این  تنها کودکان هستند که از سر غفلت، حرکات؛ در این نمایش،دهد انجام می

 ) ٣/٦٨ همو،: ـ نک( !خبرند گردان بی عروسک دهند و از  ها نسبت میعروسکها را به آن
 و کامالً مجبور است و ابن عربی، انسان در افعال خویش فاقد اختیار نظر بنابراین در

آن چیزی است که ایجادش  حرکات خویش تابعی از طور که سایه در منفعل است؛ همان
مثال زده  افعال انسان نیز ش ابزار دربه نقچنانکه وی برای این موضوع،  .کرده است

مانند آالت و  دهد، است؛ به اعتقاد او، نقش انسان نسبت به خدا در اعمالی که انجام می
إذا « :نویسد این باره می او در .گیرد می های خود به کار فعّالیت وسایلی است که انسان در

ب في الشاهد لنا فعله فنحن قمت في توحیده في األفعال جعلنا آلة له فیفعل بنا ما ینس
اگر در توحید افعالی او « :یعنی) ٣/٣١٢ همان،( »قدوم للنجار و اإلبرة للخائطله کال
ا نسبت داده بینی که آنچه را ظاهراً به م ابزاری برای او می گیری، ما را چونان آلت وقرار
 مانند )کارهایماندر ( پس مثل ما نسبت به او دهد؛  ما انجام میی هبه وسیل) او( شود، می

فال یثبت التوحید في « :گوید سپس می» است» خیّاط«به » سوزن« و» نجّار«به » تیشه«
شود  افعال ثابت نمی توحید در« :یعنی) همان(» لة ال بدّ من ذلکاألعمال إال أن نکون آ

آن  گزیری از) برای اثبات توحید افعالی و(ابزار باشیم ) کارها مانند در(آنکه ما  مگر
چه،  ده است؛کرآن جانبداری  از را مطرح و جبره این عبارات، نظری ابن عربی در ».ستنی

فاقد   در کارهای خویش نداشته باشد،،وسایل  ابزار و نقشاز انسان نقشی فراتر اگر
 در بیان عرفان  چنانکه.اثبات جبر این یعنی نفی اختیار و بود؛ آزادی خواهد حریّت و

مسلم است که اشاعره، در نفی « :ی ابن عربی، آمده است ی عقیده پژوهان معاصر، درباره
اند و تا این حدّ، از  شاری نکردهقدرت از خلق و استناد افعال او به خالق، تا این اندازه پاف

 در این ) ابن عربی( ی وی اند؛ حق این است که عقیده خود شدّت و حدّت نشان نداده
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 .)٤١٧ جهانگیری،( ». تا اشاعره همانند است١مسأله، بیشتر به جهمیه
 انسان از خدا تصوّر  حدیث وـ٤ـ٧

م تصوّراتی که انسان از شایان ذکر است که در فتوحات مکیّه، برای صحّه نهادن به تما
در دیدگاه ابن  .استشهاد شده است» انّ هللا خلق آدم علی صورته« ، به حدیثخدا دارد
توهّمی   خودش خلق کرده است، آن تصوّر و آدم را بر صورت،آنجا که خداوند عربی از

عین حقّ تعالی  پرستد، می شناسد و می خدا را با آن تصوّر که هر انسانی از خدا دارد و
آن تصوّر حقّ است؛ نه به  تصوّری که انسان راجع به خداوند داشته باشد، یعنی هر .است

 بگذارد؛ بلکه خداوند شامل هآنها صحّ کار خدا بر این معنا که تصوّر آنها نادرست باشد و
 خدا محدود ،این باشد اگر غیر از تصوّرات آدمیان راجع به خویش است وی  ههم
آنجا که خدا انسان را بر صورت  بدان از« : توضیح وی در این زمینه چنین استگردد؛ می

صورت  فهمیم که صورت در اینجا، با ارجاع ضمیر به خدا، می خویش خلق کرده است،
آفریند  و یا وهم وخیال خود آن را می  خداست که انسان در نفس یا نظری هدرباراعتقاد 

پرستد؛ چون خدا در انسان نیروی تصوّر را   میآن را این پروردگار من است و: گوید می و
 پس در هر ؛ع تمام حقایق عالم قرار داده استجام این رو او را از قرار داده است و

از صورت حقیقیِ خدا خارج  او را بپرستد، معتقد باشد وصورتی که به پروردگار خود 
موضعی  وی در )٤/٢١٢ابن عربی،(» زیرا خداوند جامع حقایق هستی است نشده است؛
 زیرا در صواب بدانیم؛  خدا،ی هرات انسان را دربارکند که باید تمام تصوّ  میدیگر تصریح

 :ـنک( .خارج نیست ودی اووج حیّز چیزی از شود و  میشامل همه چیز حقیقت خداوند
 تصوّراتی که انسان ی ههم ،نیست چون در عالم چیزی جز خدا ،بنابراین) ٢/١٢٤ همان،

 .منطبق با ذات خداست راجع به خدا دارد نیز
 

 ی این حدیث عربی درباره دیدگاه ابن نقد  ـ٨
ه به حدیث، توجّ گرفتن موضوعاتی چون شأن صدور نظر  وابسته به در،فهمِ داللت حدیث

ارزیابی  نقد و  در،براین اساس .است عبارات آن و مدلولِ آیات و روایات دیگر تمام الفاظ و
 موضوع کلّی را دو» انّ هللا خلق آدم علی صورته«  حدیثی هعربی دربار توضیحات ابن

                                                                                          
ی قائالن به جبر آورده است و توضیح  هند که شهرستانی، آنان را در زمرجهمیه اصحاب جهم بن صفوان هست. ١

ء، و ال یوصف  إن اإلنسان ال یقدر على شي«: ت کهی این گروه چنین اس ه آنان کامالً جبری هستند؛ عقیدهداده ک
 .)١/٩٧ شهرستانی،(» ة له، و ال إرادة، و ال اختیارباالستطاعة، و إنما هو مجبور في أفعاله؛ ال قدر
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توان بیان کرد؛ نخست خطایِ ارجاع ضمیر به خداوند است که براساس شواهد مختلف،  می
عدم هماهنگی دیدگاه ابن عربی راجع ، موضوع دیگر. ه الحدیثی سازگار نیستبا ضوابط فق

نقد حدیث،  های فهم و یات است؛ حال آنکه یکی از بایستهروا  با آیات و،به این حدیث
توان آن  نکه با فرض صحّت یک موضوع هم نمیآ فارغ از .مطابقت آن با قرآن وسنت است

سیاق خودش  ه یک متن دینی را باید براساس الفاظ وهای دینی حمل کرد؛ بلک را بر گزاره
 :این توضیح، به نقدهای زیرین توجّه کنید با. معنا کرد

  عدم ارجاع ضمیر به خداوندـ١ـ٨
 ی هکلم به خداوند در» ها«ارجاع ضمیری  هانگار حدیث، مبتنی بر ابن عربی از رتفسی

نقل شده است که با این ای  گونه به ،منابع معتبر حال آنکه این حدیث در. است» صورته«
انّ هللا « عبارت  جمالتی قبل یا بعد از،تلقّی ناسازگار است؛ درتمام نقلهای این حدیث

حال آنکه  .عربی حذف شده است اشارات ابن آمده است که در» خلق آدم علی صورته
. دروایت مورد نظر به دست ده تواند فهم درستی از  میداشتِ این بخشهای محذوف نظر

به این موضوع تصریح ) ع(و امام رضا) ع( از امیرالمؤمنین علیدیث مرویاحاچنانکه در 
 که اوالً این روایت شأن صدوری بودالسالم گویای آن  توضیح امام رضا علیه ؛شده است

کالم  در» انّ هللا خلق آدم علی صورته« داشته است؛ ثانیاً جمالتی قبل از عبارت
 موجب فهم ، و این عملست که توسط ناقالن حذف شده استوجود داشته ا) ص(پیامبر

در کتب حدیث اهل سنّت نیز این روایت با همین جهت . نادرست حدیث شده است
اکثر محدّثان  رو، این  از.)٨/٣٢ ،مسلم ؛٢/٤٣٤ ،ابن حنبل:  ـنک( نقل شده است صدور

به » صورته«ی  همکل را در» ها«این روایت، ضمیر  با توجه به شأن صدور،اهل سنت
 :گوید  میچنانکه نووی. اند؛ نه به هللا مربوط دانسته» فرد تقبیح شده«و یا  »مضروب«

ظاهر روایتی که در صحیح مسلم آمده است گویای آن است که ضمیر به آن فرد 
ی  همحدّثان با توجّه به دنبال ازای   همچنین پاره.)١٦/١٦٥نووی، (گردد  میمضروب بر

 : ـکن( دانند  میارجاع ضمیر به انسان آن را نیز بیانگر یح بخاری،صح حدیث منقول در
اینکه ضمیر به چه کسی ی  هدربار« :هم در این باره نوشته است ابن حجر )٣٤ ،سقاف
چه اینکه  گردد، اند که به مضروب برمی احتمال داده بیشتر و  اختالف هست؛،گردد برمی

پسین ی  هاین مقدّمه، تعلیل جمل مقصود از رگا ابتدا به تکریم صورت فرمان داده؛ و در
» .ارتباطی میان انتهای حدیث با عبارات قبلی آن وجود نداشت پیشین نبود،ی  هبه جمل

 که بنابراین تمییز مرجع ضمیر، مهمترین تبیینی است) ٥/١٣٣، فتح الباری ،جرابن ح(
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 ابن عربی با م این،رغ علی .تشبیه در این حدیث مطرح شده استی  هبرای رفع شبه
های خود  به اَشکال مختلف آن را با اندیشهحدیث، ی  هتقطیع شدی  هتمسّک به گون

معیارهای   از،روایت جهت صدور تطبیق کرده است؛ در حالیکه توجّه به سیاق کالم و
 عیار آشنا بوده و درک حدیث است؛ چنانکه ابن عربی خود با این مالک و فهم وی  هاولیّ

  به نقد برداشت دیگران و،همین مالک ابِ فقهیِ فتوحات مکیّه، با تکیه برابو در برخی از
 جای سؤال ،بر این اساس )١/٤٤٥ ،ابن عربی : ـنک( .فهم خویش پرداخته استی  هارائ

همسو با تفکّرات خویش مطرح  آن را ،بدون توجّه به شأن صدور حدیث است که چرا او
درکی ی  همواجهه با این روایت، عرض در ی اواصلی  هدغدغ رسد،  میبه نظر؟ ده استکر

 .نه یافتن داللت حقیقی حدیث بوده است که مؤیّد آراء وی باشد؛
 های اسالمی  ناهمخوانی با آموزهـ٢ـ٨

 اوی  هروایات، موجب آن شده که استفاد  وشخصی ابن عربی ازآیات برداشتهای ذوقی و
 قبل، به چهار انگیز باشد؛ در سطورتأمّل بر »انّ هللا خلق آدم علی صورته« حدیث از

الزم به  .پردازیم  میقبال این حدیث اشاره شد که اینک به نقد آنها نگرش اصلی او در
است که از ) ع(بررسی، تعالیم قرآن و عترت این نقد و گاه اصلی در است که تکیه ذکر

هی معرّفی گمرا دوری از بدیل برای هدایت و به عنوان مراجعی بی) ص(بیّ اکرم سوی ن
خاصّه سخنان ) ١/٢٩٣ ،کلینی ؛٧/١٢٣ ، مسلم بن حجاج؛١٨٢ ،ابن حنبل: ـ نک( اند شده

) ع(تمام انبیاء و) ص( ایشان را صاحب سرّ رسول خدا،که ابن عربی) ع(امیرمؤمنان علی
 )١/١١٩، ابن عربی : ـنک( دانسته است

 »  توحید ذاتی«ی  هابن عربی درباری  عقیده نقد ـ١ـ٢ـ٨
 ذات الهی است؛ی  هگستر  آن است که قائل شویم عالَم،اعتقاد به وحدت وجودی  همالز

چنانکه ابن  او تولّد یافته است؛ از  جزئی از خداوند است و،هر موجودی، به تعبیر دیگر
 »افتقارنا إلیه افتقار الجزء إلى الکل« :عربی به صراحت این موضوع را بیان کرده است

 :همچنین اظهار داشته» نیاز ما به خدا، نیاز جزء به کلّ است« :یعنی) ٣/٨٨ عربی، ابن(
 هر« :یعنی) ٤/٣٤٩ ابن عربی،( »عنه تولد في العالم ما تولد من ذي روح و جسم و جسد«

حال آنکه این عبارات » تولّد یافته است  از او،عالم جسدی در جسم و دارای روح و چیز
 لَمْ یَلِدْ  ـ اللَّهُ الصَّمَدُـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ « :د کهدار در تعارض با نصّ صریح قرآن کریم قرار
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نیز گویای ) ع( همچنانکه بیانات موالی موحّدان علی ١» وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ـوَ لَمْ یُولَدْ
هیچگاه  خطب توحیدی آن حضرت، بینونت و غیریّت حق تعالی با مخلوقات است؛ در

هستی به میان نیامده است؛ بلکه ایجاد عالم را ناشی از  خداوند درتجلّی ذات  سخن از
 الْحَمْدُلِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ وَ« :اند اند، چنانکه گفته بیان کرده» فعل الهی« بروز

ستایش خدایى را سزاست که با « :یعنی) ١٥٥ ،رضیسیّد( »الظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِه
 ».قلبهایشان نمایان شد ینش مخلوقات، بر آنها تجلّى کرد و با دلیل آشکارِ خود، برآفر

عالم چیزی غیر خدا  زیرا اگر در مخلوقات است؛ غیریّت خدا و این جمله، حاکی از
 تا ٢ کردهتجلّی» ذاتش برای ذاتش«شد که خدا با   مینباشد، در آن صورت باید گفته

) ع( امیرالمؤمنینبنگرد؛ حال آنکه  خود را اند، یّه پنداشتهسایر صوف همچنانکه ابن عربی و
جمله راههای تذکّر به صانع هستی   بلکه توجّه به مصنوعات خداوند را از؛چنین نفرموده

 : ـنک( اند داده موضعی دیگر، همین موضوع را مورد تأکید قرار اند؛ چنانکه در بیان کرده
نیز به تباین ذاتی خداوند با مخلوقات ) ع(تبی اهل روایات سایر در) ٢٧١ ،سیّد رضی
إِنَّ اللَّهَ خِلْوٌ « :روایت نموده است که) ع(امام صادق شده است؛ چنانکه زراره از خود تأکید

هُ ءٍ مَا خَلَا اللَّهَ فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَ اللَّ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ وَ کُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ شَيْ
ذات  ذات خدا از« :یعنی) ١/٨٣ کلینی،( »ء ءٍ تَبَارَكَ الَّذِي لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ خَالِقُ کُلِّ شَيْ

» شیء«هر آنچه به اسم  ذات مخلوقش نیز از ذات او جداست و مخلوقش جداست و
 و پایدار. مخلوقست و خدا خالق همه چیز استشود، به جز خداى متعال،   مینامیده

این زمینه فرموده  در) ع(همچنین امام رضا »است آنکه چیزی شبیه او نیستجاودان 
 عیون اخبارالرضا ،صدوق( »  تَحْدِیدٌ لِمَا سِوَاهکُنْهُهُ تَفْرِیقٌ بَیْنَه وَبَیْنَ خَلْقِهِ وَغُیُورُه« :است

 هر چه که غیر از خداست غیر او ذات خداوند با خلق، فرق دارد و« :یعنی) ١/١٥١، )ع(
در این حدیث، به وضوح به تغایر ذاتی خداوند با مخلوقات » را نه او کند؛  میمحدود ار

اند؛ نه   دانستهمحّدد مخلوقاتبا خالق، مخلوقات را غیریت براساس آن،  تصریح شده و
مشابه همین  نیز) ع( کلمات امیرالمؤمنین علی چنانکه در .خداوندی  هتحدید کنند
 .)٢٣٣ ،سید رضی: ـ نک( شود  میروایت دیده

                                                                                          
بیان » لم یلد «تفسیر اند، در  اهل بصره نوشتهازای  که برای پاسخ به پرسش عدّهای  در نامه) ع(امام حسین. ١

 همچنین و آید مى بیرون آفریدگان از که غلیظ چیزهاى سائر و فرزند غلیظی مانند چیز یعنى یلد، لم«: اند داشته
 خوشحالى و اندوه غم و و اندیشه و خواب و چرت چون است و اموری نیامده بیرون او از نفس مانند لطیفى چیز

 که است برتر آن از خدا و زند سیرى از او سر نمی و گرسنگى و دلتنگى و رغبت و امید و ترس و گریه و خنده و
  .)٩١ ،التوحید ،صدوق(» .شود متولد او از لطیفى یا غلیظ چیز آنکه و آید بیرون او از چیزى

 .)٣٥١ قیصری،: ـ نک( اتش برای ذاتش تجلّی کرده استآثار عرفا، آمده است که خداوند با ذ چنانکه در. ٢
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  عدم اشتراک معنوی صفات الهی با صفات بشریـ٢ـ٢ـ٨
گرفته است، ظهور » انّ هللا خلق آدم علی صورته« یکی از نتایجی که ابن عربی از حدیث

 میان صفات ی،فرهنگ اسالم حالیست که در این در باشد؛  میانسان صفات الهی در
خطب  چنانکه در .د؛ نه عینیّتغیریّت وجود دار صفات بشری بینونت و خداوند و

 ،صدوق( » الصِّفَات مُبَایِنٌ لِجَمِیعِ مَا أَحْدَثَ فِي« :آمده است )ع( توحیدی امیرمؤمنان علی
تعریف  و در »صفات مباین است مخلوقات دری  هخداوند با هم« :یعنی) ٦٩ ،التوحید

بَیْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَیْنُونَةُ عُزْلَةٍ  مُ التَّمْیِیزِ مِنْ خَلْقِهِ وَحُکْتَوْحِیدُهُ تَمْیِیزُه« :ده استتوحید فرمو
توحید، جدا دانستن خدا از «: یعنی) ١/٢٠١طبرسی،(»  إِنَّهُ رَبٌّ خَالِقٌ غَیْرُمَرْبُوبٍ مَخْلُوق

از جدا کردن جدایى وصفى است نه جدایى و فاصله زمانى و یا  مخلوقات است، و منظور
 و» .مخلوقى است مربوب و هر است که غیر ازای  ار و آفرینندهکه او پروردگ مکانى؛ زیرا

ءٌ عَنْ صِفَةِ  مَا زَالَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ« :خطب توحیدی آن حضرت است که در نیز
 از وهمواره چیزى مانند او نبوده « :یعنی) ٥٠، التوحید ،صدوق( »الْمَخْلُوقِینَ مُتَعَالِیاً

  غیر از، تصریحات گویای آن است که صفات خداونداین » است صفت آفریدگان برتر
 چنانکه در.  مباینت هست،صفات بشری میان صفات الهی و صفات مخلوقات است و

 به تفاوت صفات الهی با صفات بشری به کرّات اشاره شده است نیز) ع( بیت روایات اهل
 .)١٤٤، ٩٦، ٧٧ ،همان:  ـبرای نمونه نک(
 مجبوربودن انسان ی  ه دربار نقد دیدگاه ابن عربیـ٣ـ٢ـ٨
 دقیقاً معادل با پذیرش جبر ،سطور قبل اشاره شد که تلقّیِ ابن عربی از توحید افعالی در
 باشد؛ چنانکه برخی از تصریحات وی در  میافعال خود انسان در اختیار نفی آزادی و و

ارهایی که ک این در حالی است که عقیده به مجبور بودن انسان در .شد این زمینه، ذکر
و ) ع( آن صورت، بعثت انبیاء عدل الهی است؛ زیرا در دهد، نافی حکمت و  میانجام

ماند؛ چنانکه  عقاب الهی باقی نمی وجهی برای ثواب و آنها بیهوده بود و تنذیر تبشیر و
 را برای آن فردی که تصوّر کرده بود  و وجدانیاین تذکّر عقلی) ع( امیرالمؤمنین علی

شاید ! واى بر تو«: بیان فرمود روی جبر بوده است، ش در نبرد صفّین ازجهاد حرکت و
؟ اگر چنین بود، پاداش و کیفر، بشارت و یا  را گمان کردهیقضاء الزم، و قدر حتم

 یحال آنکه خداوند سبحان، بندگان خود را فرمان داد در حال. ، بیهوده بودیتهدید اله
 را ی را واجب کرد، و چیز دشواریند، احکام آسان فرمود تا بترسیکه اختیار دارند، و نه

 بندگان مغلوب نخواهد یتکلیف نکرد، و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد، با نافرمان
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فرو فرستادن  شود، و پیامبران را به شوخی نفرستاد، و  یشد، و با اکراه و اجبار اطاعت نم
و زمین و آنچه را در میانشان است  بندگان بیهوده نبود، و آسمان ی برایکتب آسمان

 که برای کافران ي از آتشی است که کافر شدند و وایاین پندار کسان .هدف نیافرید  یب
 که مبتنی )ع(بیانات علی  در) ١/١٥٥ کلینی، :نیز بنگرید به ؛٤٨١،سیدرضی(» .مهیاست

مجبور بودن «آشکارا ، )٥١/ انفال؛١٨٢/عمران آل: ـ  نمونه نکبرای (آیات قرآن است بر
چنانکه . نفی، و پذیرش آن، بیهوده انگاشتن رسالت انبیاء محسوب شده است» انسان
 ،١ کلینی،:  ـبرای نمونه نک( اند تصریح کرده نیز به این امر) ع( بیت امامان اهل سایر
در اختیار انسان  این اساس، نفی حریّت و بر )٩٦،٣٦١ ،٤٧ ،التوحید ، صدوق؛١٥٩

های عقلی نیز  تعارض است، بلکه با یافته های ثقلین در تنها با آموزهاعمال خویش، نه 
 .نیست سازگار

 »خدای  هب بودن تمام تصوّرات انسان دربارصوا«ی  ه نقد عقیدـ٤ـ٢ـ٨
که خدا نیست، نتیجه گرفته است  عالم چیزی جز ابن عربی با این پیش فرض که در

 ؛)٢/١٢٤ ،عربی ابن : ـنک(نیست  او غیر عین خداست و خدا نیزه دربار تمام تصوّرات بشر
 آنطور بود که ابن عربی پنداشته، روایات نیست؛ زیرا اگر این عقیده نیز موافق قرآن و

 دیگر شخصیتها هستند، و) ع(تکفیر کسانی که قائل به الوهیّت عیسی مذمّت کردن و
 تخطئه واهل کتاب ی  هبه صراحت این عقیدحال آنکه در قرآن کریم  جهت بود؛ بی

 اصالح ،اساساً یکی از اهداف اصلیِ پیامبران) ٣٠/توبه؛ ٧٢/ مائده:ـ نک( .تکفیر شده است
؛ نگاهی به سخنان آن )٤٤ ،سیّد رضی:  ـنک( خدا بوده استی  هتصوّرات مردم دربار

ی  ه آی؛ انعامی  ه سور٧٨ تا ٧٦آیات  : ـنک( . شاهد این مدّعاست،بزرگواران با اقوامشان
 تصوّر حقیقت توحید را در) ع(جالب آنکه امیرالمؤمنین علی ).اعرافی  ه سور١٣٨

تأکید  و )٢٧٤ ،رضیسیّد(  »التّوحید أن ال تتوهّمه« :نکردن خداوند بیان داشته است
» کُلُّ مَا تُصُوِّرَ فَهُوَ بِخِلَافِه «:از آن است غیر کنید، خدا چه شما تصور اند که هر کرده

این است که خدا به وهم  یان آن حضرت، حقیقت توحید در به ب١)١/٢٠١طبرسی، (
ی  هآنچه دربار اند که هر دهکرتصریح ای  خطبه ایشان در ؛را تصوّر نکنیم او آورده نشود و
به ) ٤٩ ،التوحید ،صدوق : ـنک( چیزی شبیه مخلوقات است آورده شود، خدا به تصوّر

 توان نها نمی نه ت،بنابراین .ت با توحید ناسازگار اس،کردن خدا همین دلیل، تصوّر
  لوازممنطبق با ذات او دانست، بلکه از خدا مصیب وی  هتصوّرات مختلف را دربار

                                                                                          
 .)٨٠، التوحید ،صدوق( »کُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِه« :نیز روایت شده که) ع(از امام صادق. ١
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 سازی از صورت است، اجتناب از استوار» عدم مشابهت خدا باخلق«که براساس » توحید«
 .استخیال  ذهن و حق متعال در

 
 هجینت
 :آید می به دست مجموع مباحث پیش گفته نتایج زیر از

سنّی  مهمترین منابع حدیثی شیعه و در» انّ هللا خلق آدم علی صورته« حدیث ـ١
 این حدیث به صورت مفرد مطلق ،منابع اهل سنت با این تفاوت که در ذکر شده است؛

منابع  امّا در .است شاذ بودن حدیث مزبوری  هاین امر مای  نقل شده است وهابوهریر از
 .اند این حدیث برآمدهی  هتصحیح دیدگاه مردم درباردرصدد ) ع(شیعه، امامان

توضیح ای  تالش دانشمندان مسلمان این بوده است که این حدیث را به گونهـ ٢
 حدیث مورد نظر را بر رو از این روایات دیگر سازگار باشد؛ دهند که با محکمات قرآن و

 .اند خلق تبیین کرده مبنای عدم مشابهت بین خدا و
 موضوعات گوناگون را برای» انّ هللا خلق آدم علی صورته«  حدیث ابن عربیـ٣

 سبب،به همین  وحدت وجود مورد توجّه خود قرار داده است وی  همرتبط با اندیش
 راجع به خداوند» صورته«ی  هرا درکلم» ها« ضمیر،برخالف تمام دانشمندان مسلمان

همچنین مدلول . تابد ا برنمیحدیث، این امر ر شأن صدوری  هحال آنکه مالحظ داند؛ می
وحدت وجود ی  هباشد که با نظری  میخلق  خداوند وروایات حاکی از تباین ذاتی آیات و

سنّت مورد  را فارغ از داللت کتاب و توان حدیث مذکور بنابراین نمی. ستا ناسازگار
 .توجّه قرارداد
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 .ق.   ه١٤١٥، دارالفکر، بیروت، تاریخ مدینة دمشق، علی بن حسن  ابن عساکر،ـ١٠
 .ق. ه١٤١٣بیروت،  ، المکتب االسالمی،تأویل مختلف الحدیث عبدهللا بن مسلم،  ابن قتیبه،ـ١١
 .ق.  ه١٤٠٦ قاهره، ، مکتبة الخانجی،صحیفۀ همام همام بن منبه،  ابن منبه،ـ١٢
مشهد،  ، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی،روض الجنان ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، ـ١٣

 .ق.  ه ١٤٠٨
 .١٩٧٠، دارالمعارف، مصر، ه ابو هریرهشیخ المضیر محمود،  ابوریّه،ـ١٤
 .ق.  ه ١٤١٦، ، بنیاد بعثت، تهرانیر القرآن تفسیالبرهان ف بحرانی، سید هاشم، ـ١٥
 .ق.  ه١٤٠٦بیروت، کتب الثقافیة، ، مؤسسة الاالدب المفرد بخاری، محمد بن اسماعیل، ـ١٦
 .تا ، دارالفکر، بیروت، بیالصحیحالجامع همو،  ـ١٧
 .١٣٨٤سازمان سمت،  ،تهران ، آشنایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین، ـ١٨
عرفان اسالمی، انتشارات ی  برجستهی  عربی چهره الدین ابن  محیجهانگیری، محسن، ـ١٩

 .١٣٧٥دانشگاه تهران، 
 .ق.  ه١٤٠٩، دارالکتب العلمیة،  بیروت،  المسندابوبکرعبدهللا بن زبیر،  حمیدی،ـ٢٠
 .ق.   ه١٤١٥، قم،  ، انتشارات اسماعیلیانتفسیر نور الثقلینحویزی، عبد علی بن جمعه، ـ٢١
 .ق.   ه١٤١٣، بی جا، معجم رجال الحدیثالقاسم، دابوـ خویی، سی٢٢ّ
 .ق.   ه١٣٨٢، بیروت، ه، دارالمعرفمیزان االعتدالمحمّد بن احمد،   ذهبی،ـ٢٣
 .ق.   ه١٤١٠ االمام النووی، عمان، اردن،  ه، مکتبفتح المعینحسن بن علی،   سقاف،ـ٢٤
 .تا ،  قم، بیهلهجر، داراهنهج البالغ سیّد رضی،ابو الحسن محمّد بن حسین، ـ٢٥
 .تا ، انتشارات شریف رضی،  قم، بیهتنزیه االنبیاء واالئم سیّد مرتضی، علی بن حسین، ـ٢٦
 .تا ، انتشارات انصاریان،  قم، بیه ابوهریرشرف الدّین، عبدالحسین،ـ٢٧
 . ١٣٦٤،  قم، انتشارات الشریف الرضي   الملل و النحل،، محمد بن عبد الکریم، شهرستانى ـ٢٨
، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه  التوحید بن حسین بن بابویه،یعل ـ صدوق، محمدبن٢٩

 .ق.   ه١٣٩٨قم، 
 .١٣٧٨ ،تهران، شر جهان ن،)ع(عیون اخبار الرضا همو، ـ٣٠
 .تا ، المجلس العلمی، بیروت، بی المصنّف صنعانی، عبد الرزاق،ـ٣١
 جامعۀ یدفتر انتشارات اسالم ،سیر القرآن تفیالمیزان فحسین، سیّد محمّد  طباطبایی،ـ٣٢

 .ق.  ه١٤١٧مدرسین حوزۀ علمیه قم، 
 .ق.  ه١٤٠١مشهد، ، نشر مرتضی، االحتجاج طبرسی، احمد بن علی، ـ٣٣
 .ق.  ه١٤١٥، مؤسسه النشر االسالمی، قم، رجال طوسی، محمد بن حسن، ـ٣٤
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 .ق.   ه١٤١٧، مؤسسه النشر االسالمی، قم، الفهرست همو، ـ٣٥
 .ق.   ه١٤١٠، مؤسسة النعمان، بیروت،معالم المدرستین عسکری، سیّد مرتضی، ـ٣٦
 .ق.   ه١٤١٨، دارالکتب العلمیّة، بیروت، الضعفاء الکبیرعقیلی، محمّد بن عمرو،  ـ٣٧
 .ق.  ه١٤٢٠، بیروت، یالعرب التراث احیاء دارمفاتیح الغیب،عمر،  ، ابوعبدهللا محمدبنیرازـ فخر٣٨
، تهران، ی و فرهنگی، شرکت انتشارات علمشرح فصوص الحکمداود بن محمود،  قیصری، ـ٣٩

١٣٧٥. 
 .١٣٦٥ تهران، ،هالکتب االسالمی، دارالکافی کلینی، محمد بن یعقوب، ـ٤٠
کاظم موسوی نظر  زیر،}مدخل آدم{دائرة المعارف بزرگ اسالمیهللا،   فتح مجتبایی،ـ٤١

 .١٣٦٧بجنوردی، تهران، 
 .ق.   ه١٤٠٤لبنان، بیروت، الوفاء، ، مؤسسةمرآة العقولقر،  مجلسی محمدباـ٤٢
 .ق.  ه ١٤٠٣، دارالفکر، بیروت، صحیح مسلم مسلم بن حجّاج، ـ٤٣
 .١٣٨٥ارات کویر، تهران، ، انتشتاریخ عمومی حدیث معارف، مجید، ـ٤٤
 .ق.   ه١٤١٦ مؤسسۀ النشر االسالمی، قم، رجال، نجاشی، ابو العباس، احمد بن علی، ـ٤٥
 .ق.   ه١٤١٢، نشر شفق، تهران، مستدرکات علم رجال الحدیث نمازی شاهرودی، علی، ـ٤٦
 .ق.   ه١٤٠٧، دارالکتب العربی،  بیروت، شرح صحیح مسلم نووی، یحیی بن شرف، ـ٤٧
  .ق.   ه١٤١١،  بیروت، ه، دار الکتب العلمیب نزول القرآناسبا بن احمد، ي، علی واحدـ٤٨

 


