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چکیده

تعالیم اهلبیت(ع) در بحث توحید ،مجموعهای منســجم ،با اوفــافی
خاصّ است .در این نظام ،هر یک از اجزاء ،ارتباط وثیقی با یکدیگر
دارند و ویژگی هایی مانند هماهنگی معنایی و عدم تعارض ،وحدت
موضــوعی ،تشــابه ســاختار بیانی ،تکرار مهاهیم هم م ــمون و ت زم
موضـــوعات محروحه ،به مثابه ارکان تشـــکیل دهندظ نظام تعالیم
اهلبیت(ع) در مبحث توحید به شـــمار میروند .در پرتو این طرز
تلقّی از ارکان تشـــکیل دهندظ نظام تعالیم اهلبیت(ع) در مبحث
توحید و ارتباطات شــبکهای موجود میان موضــوعات طرش شــده در
حوزظ مباحث توحیدی ،میتوان به ان سجام و هماهنگی کامل عنا فر
نظام تعالیم اهلبیت(ع) در بحث توحید و فهم د ستهای از مت شابهات
اعتقادی وقوف یافت ضــمن آنکه آگاهی از افــل وجود نین نظام
یکپار های در روایات پرشـــمار اهلبیت(ع) و اعتقاد به همبســـتگی
درونشـــبکهای آنها با یکدیگر ،خود معیار و م کی روشـــنگر برای
ارزیابی آراء و نظرات گوناگون در این زمینه به شمار میرود.
واژههای كلیدی :توحید ،تشبیه ،تنزیه ،فهم حدیث ،اهلبیت(ع).
 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

m_azarakhshi@sbu.ac.ir
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مقدمه
موضــوع توحید از فــدر اس ـ م تاکنون ،همواره مورد توجّه دانشــورانم مســلمان بوده
ش احادیث ،به
و مربوط به شـــر م
م فراوانی از تهاســـیر قرآن کریم و کت م
اســـتن نانکه حج م
بررسی ابعاد توحید اختصاص یافته است .مقالهی حاضر ،از زاویهای دیگر به روایات امامیه
در باب توح ید می نگرد  .در این پژوهش آشـــ کار خوا هد شــــد که ا حاد یث توح یدی
اهلبیت(ع) که هماینک در مجامع گوناگون روایی ثبت و ضــبا اســت ،نظام منســجمی را
ت شکیل میدهند که اجزاء آن کام ً با هم هماهنگ ه ستند و این قابلیّت را دارند که ضمن
شرش و تهسیر یکدیگر ،ابهامات موجود در ساحتِ مباحث توحیدی را نیز برطرف سازند.
برای این منظور ،باید ارتباط موجود میان مباحث محروحه در این روایات ،به فــورت
خاصّ مورد توجّه و بررســی قرار گیردن برای مثال میتوان به ارتباط میان "نهی تجس ـیم" و
"ازلی بودن خداوند" و "نهی توهّم" و "محدود نبودن خداوند" اشاره کرد .این موضوعاتِ
مرتبا ،از نان کثرت و تنوّعی برخوردارند که میتوان با تحلیل و برنهادن آنها با یکدیگر،
نظام منســجمی از تعالیم اهلبیت(ع) را دربارظ توحید مشــاهده نمود که شــناخت آن ،فواید
بسیاری را در پی دارد.
از جمله نتایج این تحقیق ،وفاق اعتقادی پیروان اهلبیت(ع) در حوزظ مســـاتل توحید،
تبیین احادیث متشابه توحیدی و کشف قراتن مهمّی در فقه الحدیث روایات توحیدی استن
ضـــمن آنکه در پرتو تبیین نظام روایات اهلبیت(ع) در باب توحید ،میتوان م ک هایی
قحعی در نقد و بررسی نظریههای مکاتو دیگر به دست آوردن نظریههایی که بع اً ممزو
با آموزه های امامان(ع) شـــدهاند و با اخت ط حقّ و باطل ،یافتن مســـیر فـــحیر را برای
جویندگان دشوار ساختهاند.
بنابراین ،نانچه روایات هم م ـــمون در موضـــوعات مربوط به بحث توحید را در
ار وب یک کلّ بنگریم و هرکدام از آن موضوعات را بهمثابه جزتی از یک نظام منسجم
و یکپار ه م حظه کنیم ،ع وه بر کشــف موضــوعات متواتر معنوی ،میتوانیم دریابیم که
روایات فــحیر و فــادره از اهلبیت(ع) در مبحث توحید ،نظام منســجم و یکپار های را
شکل میدهند که خود میتواند م کِ تشخیصم محالوم فحیر از نافحیر به شمار رود.
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 .1اركان تشکیل دهندۀ نظام روایات توحیدی
"نظام" در لغت ،بر رشتهای اط ق میگردد که دانههای مروارید را به یکدیگر متّصل
میســازد و آنها را به شــکل یک مجموعو واحد در میآورد(نک :فراهیدی1409 ،ق،8 ،
ص ،165ابن منظور1405 ،ق ،12 ،ص .)578بنابراین نظام ،آنگاه که دربارظ مجموعهای از
تعالیم به کار میرود  ،بیانگر اوفـــافی اســـت که از ارتباط درونی موضـــوعات متنوّع آن
مجمو عه ح کا یت می ک ند .ت عالیم ا هل ب یت(ع) در مب حث توح ید ،از نین اوفــــافی
برخوردار ند و از اینرو می توان به مجمو عو این آموزه ها ،عنوان "ن ظام" را اط ق کرد.
مهمترین ارکان تشکیل دهندظ این نظام عبارتند از:
 .2-1وحدت موضوعی مباحث توحیدی
تعالیم اهلبیت(ع) ،دربارظ حقّ متعال ،با وجود تنوّع فراوان ،همگی بر یک موضـــوع
یعنی وحدانیّت خداوند داللت دارند .شایان ذکر ا ست که در قرآن کریم ،بر سه جنبو مهمّ
توحیدی تأکید شده است:
الف) توحید ربوبی؛ به این معنا که عالم تکوین ،تنها به ارادظ خدای متعال به وجود
آمده است و همه یز در تملّک او قرار داردن مالک حقیقی اوست و بقیو مالکها به تملیک
او مالک میشـــوند و از این رو مالکیتشـــان اعتباری اســـت(نک :الر عد16:ن یونس 31:ن
انبیاء.)22:
ب) توحید عبادی؛ به این معنا که فقا خداوند است که شایستگی پرستش را دارد
و تنها باید از او و کسانی که او فرمان داده است ،اطاعت شود .از این رو انسان مجاز نیست
شخص دیگری را در عبادت ،شریک خداوند متعال قرار دهد(نک :الکهف.)110:
ج) توحید ذاتی؛ به این معنا که ذات حقّ متعال یگانه اســـت و شـــبیه به مخلوقات
خویش نی ست (ال شوری11:ن االخ ص .)4،این جنبه از توحید ،در تعالیم اهلبیت(ع) ،مورد
تأکید فراوان قرار گرفته اســتن نانکه م حظو ابواب روایات توحیدی در جوامع حدیثی
شـــیعه ،بیانگر آن اســـت که ا لو احادیث در همین زمینه فـــدور یافتهاند .علّت این امر
اقت ــاتات جامعو مســلمانان بوده اســت که در برخورد با فرهنگهای دیگر ،با شــبهات و
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ســـتاالت جدیدی دربارظ حقّ متعال مواجه شـــدند و امامان(ع) نیز با توجّه به نیاز جامعه ،به
تبیین جوانو مختلف این موضوع پرداختهاند (نک :محهری ،1 ،ص.)474
م حظو این آموزههای اهلبیت(ع) ،بیانگر آن اســـت که تمامی تبیینات ایشـــان حول
محور یگانگی خداوند بوده ا ست .تأکیدات آن بزرگواران همگی بر گرد یک مو ضوع که
همان یکتایی حقّ متعال است ،جمع میشوند مانند تأکید بر:
 نهی مشــــاب هت خدا و خلق ( نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص85ن ابن بابو یه،1398ق47 ،ن سیّدرضی ،فص 42و،)126
 نهی تصـــوّر و توهّم حقّ متعال (نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص138ن ابن بابویه،1398ق 60 ،ن سیّدرضی ،ص،)272
 نهی لوازم جســـمانیّت مانند مکانمندی ،حرکت کردن ،مرتی بودن و( ...نک :ابنبابو یه1398 ،ق ،فـــص  77و  81و  101و  175و 178ن کلینی1365 ،ش،1 ،
فص 104و ،)125
 تباین ذاتی خداوند و مخلوقات (نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،فـــص 82و  83و141ن ابن بابویه1398 ،ق ،فص  32و ،)48
 ازلی بودن خداوند متعال و حادث بودن تمام مخلوقات (نک :کلینی1365 ،ش، ،1فص  84و 120ن سیّدرضی ،فص 211و .)233
 .2-2هماهنگی معنایی و عدم تعارض
همانطور که اشـــاره شـــد ،از ویژگیهای هر نظامی ،عدم تعارض اجزاء آن و وجود
ه ماهنگی م یان بخش های مختلف آن اســــت .در ن ظامم ت عالیمم توح یدی ا هل ب یت(ع) نیز
مو ضوعات متعدّد و متنوّعی که محرش شده ا ست ،هیچگونه تعار ضی با هم ندارند .اهمیّت
این مو ضوع ،آنگاه بی شتر معلوم می شود که تعار ضات الینحلّ مکاتو دیگر ،برر سی شود.
برای مثال ،در مذهو اشعری ،مو ضوعاتی در بحث توحید محرش شده است که بههیچوجه
با یکدیگر هماهنگ نیست.
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به عنوان مثال اشـــاعره ،ر یت خداوند را در قیامت بهعنوان یکی از افـــول اعتقادی
خویش محرش کردهاند و در آثار تهســـیری و ک می خود به شـــدّت از آن دفاع میکنند
(نک :اشـــعری1397 ،ق ،فـــص  62 - 35ن فخر رازی1420 ،ق ،30 ،ص730ن تهتازانی،
1409ق ،4 ،ص )192در حالی که مرتی بودن خداوند ،با ا فولی مانند نهی م شابهت ،نهی
جسمانیّت و محدود نبودن خداوند در تعارض است(نک :طوسی1407 ،ق ،ص193ن حلّی،
1382ش ،ص.)47-46
همچنین آن دســـته از نظریّات فلســـهی که عالم را ازلی قلمداد میکند با افـــل نهی
مشـــاب هت خدا و خلق در ت عارض اســـت( نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص )117نان که
تلقیهای نادرست از نسبت خدا و خلق که منتهی به یکی انگاری حقّ متعال و عالم میشود،
با افولی ون نهی تجسیم و محسوس نبودن خداوند سازگار نیست.
 .2-3تشابه ساختار بیانی
احادیث امامان(ع) در باب توحید از لحاظ ساختار بیانی مشابهتهای فراوانی دارند ،تا
ن مشخصی قابل شناسایی است .برای مثال نانکه
جاتی که برخی از روایات ایشان با عناوی م

در بحث عدل ،جملهای مانند «الجرب و التفویض بل امر بنی االمرین» یک عنوان مشــخّص از

آموزه های اتمه(ع) اســـت (نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص160ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص

 206و .)362افـــح ش «معرفتتب بنی اّ ت ین» نیز در شـــمار عناوینم تعالیمم اهل بیت(ع) در

موضوع توحید است که بارها از سوی آن بزرگواران محرش شده است .معرفت بین الحدّین،
شناختی از خداوند است که خار از دو حدّ تعحیل و تشبیه بوده و حدّاقل معرفتی است که
میبایست یک انسان نسبت به خدا داشته باشد .این شناخت از طرفی وجود فانع برای عالم
را اثبات میکند و از طرف دیگر شـــباهت داشـــتن او به مخلوقاتش را نهی میکند (نک:
کلینی1365 ،ش ،1 ،ص 82و  86و 100ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص  81و 107ن سیّد ر ضی،
ص.)88
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ِ
َل َو َال یُ ََُك
َل َو َال َُ ا
َ ت ت ت ت َوََلُ َو َال ُوَ ا
نمونو این جم ت ،عبارت« :انَّهُ َال جس ت ت ت ت ُص َو َال ُ
بِتحََّوا ا اََس ِ
َل» 1که در احادیث متعدّدی از امامان(ع) نقل شـــده اســـت (نک :کلینی،
1365ش،

 ،1ص 81و104ن ابن بابویه1398 ،ق ،فـــص  .)75 ،59 ،47همچنین میتوان

عبارت «َال ََيلُو ِمنهُ َم َكح ُن َو َال یَشت ت ت ت ت تََِ ُل بِِه َم َكح ُن» 2را نیز مثال زد که در ندین روایت آمده

اســـت(نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص125ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص )178نانکه میتوان
از «احدیّ المعنی بودن خداوند»(نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص 108و  110و118و 126ن
ابن بابویه1398 ،ق ،ص  83و 131و  )169که به معنای نهی تجزیه و ترک یو در ذات حقّ
تعالی است ،یاد کرد.
 .2-4تکرار مفاهیم هم مضمون
برخی از موضـــوعات در روایات اهلبیت(ع) در باب توحید ،با الهاظ گوناگون ،بر
یک معنای مشــخص داللت دارندن با آنکه در بع ــی از موارد زمینو طرش موضــوع ،کام ً
متهاوت بوده استن مث ً در روایتی ستال و جوابی میان راوی و امام(ع) وجود داشته استن
درحالی که در روایت دیگر ،یکی از اتمه (ع) به هنگام خحابه ،با الهاظی دیگر همان محلو
را تأکید کرده است .برای مثال میتوان به موضوعات ذیل اشاره کرد:
 -2-4-1ازلی بودن خداوند و حادث بودن مخلوقات

َّال علَى وج ِ
ِِ
ودهِ ِِبَل ِِق ِه َو
در خحبو  152نهجالب ه ،روایت شــده اســت که« :اَّس ُ للَّه ال ا َ ُ ُ
ِِبُح َ ِ
ث َخل ِِق ِه َعلَى أ ََزلِيَِّه» ( 3ســیّدرضــی ،ص )211شــبیه این عبارت در بخشهایی از خحبو
وث خل ِِق ِه علَى وج ِ
ِ
ودهِ
وث خل ِِق ِه و ِِب ُ ِ
َّال علَى قِ َ ِم ِه ِِب ُ ِ
 185نیز آمده ا ست« :اَّس ُ للَّه  ...ال ِ َ
َ َ ُ
ُ
َ َ ُُ

 -1خداوند جسم و صورت نیست؛ به حسّ درنمییاید ،لمس نمیگردد و با حواس پنجگانه درک نمیشود.
 -2هیچ مکانی از او خالی نیست در حالیکه هیچ مکانی نیز او را مشغول نمیکند.
 -3ستتتایخ خداوندر را که با ريرینخ بندگان ،بر هستتتد خود راهنماید يرمود ،و ريرینخي پدیده هار نو ،بر ازلد
بودن او گواه است.

عل ی
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وث اْلَشي ِ
 ...مس ش ِه ُ ِِب ُ ِ
حء َعلَى أ ََزلِيَِّه»( 1سیّدرضی ،ص .)269در این عبارات ،آن ح رت
ُ َ
ُ
َ
حدوث مخلوقات را نشـــانو ازلی بودن خداوند بیان کردهاند زیرا نانچه زنجیرظ حادثها،
وابسته به موجودی ازلی نباشد ،دور و تسلسل الزم میآید که از محاالت عقلی است(نک:
حلّی1413 ،ق ،ص .)280بنابراین ع وه بر بیان ازلی بودن خداوند ،بر حدوث مخلوقات نیز
تأکید کردهاند.
همین معنا در حدیث دیگری از امام باقر(ع) م حظه می شود .از زراره نقل شده است
که:

ب ِْلَِِب َجع َفر(ع) أَ َكح َن اللَّهُ َو َال َش ت ت ت ت ءَ قَ َ
« قُتل ُ
حل نتَ َعص َكح َن َو َال َش ت ت ت ت ءَ
حل و َكح َن م ِ
ب یَح
َّكئحً فَحس تَ َوَ َجحلِس تحً َو قَ َ
حل أَ َ ل َ
قُتل ُ
ُ
ب فَأَی َن َكح َن یَ ُكو ُن قَ َ َ
ُزَاََلُ و س ت ت ت ت ت ت ت تأَل تب ع ِن الس َك ت ِ
حن َِْل َال َم َك تحن»( 2کلینی1365 ،ش،1 ،
ََ َ َ
َ َ َ
ص.)90
امام باقر(ع) در این روایت ،ضمن ت صریر بر ازلی بودن خداوند و حدوث مخلوقات،

مکانمند بودن خداوند را نهی کردهاند .در روایت دیگری نیز از آن ح رت آمده است:

ِ
«أُخِرب َك أ َّ َّ
ْيهُ»(ابن بابویه1398 ،ق،ص.)66
َن اللهَ َع ََل َلكُرهُ َكح َن َوَال َش ءَ َغ ُ
ُ
روایت دیگر در این زمینه ،محالبی اســت که امام رضــا(ع) به حســین بن خالد فرموده

اند:

ِ ِ
ِِ
«لَو َكح َن َم َعهُ َش ت ت ت ت ت ت ت ءُ ِِف بتَ َِقحئه ََل َُز أَن یَ ُكو َن َخحلِقحً لَهُ ْلَنَّهُ ََل یتََزل َم َعهُ
ف یَ ُكو ُن َخحلِِقحً لِ َسن ََل یتََزل َم َعهُ َو لَو َكح َن قَتبَلهُ َش ت ت ت ت ت ت ت ءُ َكح َن اْل ََّو َل
فَ َكي َ

 - 1ستتتتایخ خدایی را ستتتزاستتتت که ...با حدوث مخلوقات ،بر ازلد بودن خود داللت کرد ،و با پیدایخ انواع
پدیدهها ،وجود خود را اثبات يرمود  ...حادث بودن اشیاء ،گواه بر ازلیّت اوست.
 - 2زراره گوید به حضتتترت باقر(ع) عرض کردم :ریا خدا بوده و چیزر نبوده؟ يرمود :ررر خدا بوده و چیزر
نبوده ،گفتم :پس کجا بوده؟ ح ضرت تکیه کرده بود ،را ست ن ش ست و يرمود :سخن محالد گفتد ار زراره ،چون
از مکان پرسیدر؛ در حالیکه در رن مقام ،مکانی وجود نداشته است.

 8تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

ِ
شت ءُ َال َه َذا َو َكح َن اْل ََّو ُل أَوََل بِأَن یَ ُكو َن َخحلِِقحً لِْل ََّول»( 1کلینی،
ك ال َّ
َلَل َ
1365ش ،1 ،ص.)120
امام ر ضا (ع) ،بیان دا شتهاند که نانچه یزی از ازل موجود با شد ،نمیتواند مخلوق
خداوند باشــدن بلکه خود خالق دیگری اســت .همین محلو در نهجالب ه نیز محرش شــده
است که با وجود تهاوت در الهاظ ،همگی بر قدیم بودن خداوند و حدوث مخلوقات داللت
دارد:

ِ
حل َكح َن
ك َكحئِنحً َو لَو َكح َن قَ ِ ميحً لَ َكح َن ِْ ََلحً ثَحنِيحً َال یتُ َِق ُ
« ََل یَ ُكن ِمن قَتب ِل ََلل َ
ِ
حت»( 2ســـ یّدرضـــی،
ي َعلَي ِه ال ا
حت ال ُس ح َ ثَ ُ
ص ت ت ت ت ت ت ت َف ُ
بتَ ع َ أَن ََل یَ ُكن فَتَجر َ
ص.)274

 -2-4-2مرئی نبودن خداوند متعال
از موضــوعات دیگری که در بحث تکرار مهاهیم هم م ــمون ،میتوان مورد اشــاره
قرار داد ،مو ضوع مرتی نبودن خداوند ا ستن نانکه در خحبو  179نهجالب ه آمده ا ست
که ذعلو یمانی از امام علی(ع) پرسید که آیا پروردگارت را دیدهای؟ امام(ع) در پاسخ او
فرمود" :مگر میشود کسی را که نمیبینم بپرستم؟" ذعلو پرسید" :او را گونه میبینی؟"
امام علی(ع) در پاسخ فرمود:

«َال تُ َُِكه العيو ُن ِِبُ َش ِ ِ ِ ِ
وب ِِبَ َِقحئِ ِا ِ
اِميَحن».
َ
حه َ َل العيَحن َو لَكن تُ َُِكهُ ال ُِقلُ ُ
ُ ُُ
این عبارت ،با اندک اخت فی در سایر منابع حدیثی از آن ح رت و نیز از امام باقر(ع)
3

نقل شــده اســت(نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص 97و  98ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص .)109

الر ِاد ِ
نهی ر یت ج سمانی ،با این الهاظ نیز از ح رت علی(ع) روایت شده ا ستُ َّ « :
ع أَنَحس ت ت َ

 - 1اگر چیزر همیشه با خداوند باشد ،خدا خالق رن چیز نخواهد بود؛ زیرا رن چیز همیشه با خدا بوده است؛ پس
چگونه خدا خالق چیزی باشد که همیشه با او بوده و اگر چیزر پیخ از او باشد ،او اول خواهد بود نه این و رنکه
اول است سزاوارتر است که خالق دیگرر باشد.
 - 2پیخ از ريرینخ چیزر وجود نداشتتته وگرنه خدار دیگرر مد بود .نمد شتتود گفت «خدا نبود و پدید رمد» که
در رن صورت صفات پدیدهها را پیدا مدکند.
 - 3چشمها او را رشکارا نمدبینند؛ ولد قلبها با حقیقت ایمان ،او را می یابند.

عل ی
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1
وف ال ُعيُون»
صت ت ت ت تح َِ َعن أَن تَتنَحلَهُ أَو تُ ََِكه» (ســیّدرضــی ،ص )124یا «وَكلَّب َعن ِْد ََاكِ ِه طُُر ُ
اْلَب َ
(کلینی1365 ،ش ،1 ،ص .)142مههوم این دو عبارت آن اســت که خداوند با شــم ســر

2

دیده نمیشود.
 -2-4-3تباین ذاتی خداوند و مخلوقات
در آموزههای اهلبیت(ع) ،ذات خداوند یر از ذات مخلوقات خویش اســت و از این
رو وحدت و عینیّت خدا و خلق نهی شده است .شیخ کلینی با سه سند مستقلّ از امام باقر و
امام فادق(ع) روایتی نقل کرده است که گویای تباین ذاتی و فهاتی خداوند و مخلوقات
است:

« ِْ َّن اللَّهَ ِخل ُو ِمن َخل ِِق ِه َو َخل َِقهُ ِخل ُو ِمنهُ َو ُك ال َمح َوقَ َع َعلَي ِه است ت ت ُص َشت ت ت ء
حَل فَت ُه َو َالُو ُ َو اللَّت تهُ خ تتحلِ ُا ُكت ت ال َش ت ت ت ت ت ت ت ء»( 3کلینی،
َمت تح َخ ََل اللَّت تهَ تَت َعت ت َ
1365ش ، 1 ،ص 82و .)83

ِِ
ِ
از امام علی (ع) در این زمینه روایت شده ا ست که َّ َ « :اْلَشت تيَحءَ عن َ َخلِقه ََلَح ِْبَحنَلً لَهُ
ِمن َش ت ت ت ت ت ت تبَ ِه َهح»( 4کلینی1365 ،ش ،1 ،ص134ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص41ن ســـید رضـــی،
ص .)232آن ح ــرت در ادامو همین خحبه بیان داشــتهاند« :فَحّ ا َِل ِِق ِه مض ت ت تروب و ِْ ََل َغ ِْيهِ
َ َ َ ُ َُ
وب»( 5کلینی1365 ،ش ،1 ،ص134ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص 41و ســـید رضـــی،
َمن ُس ت ت ت ت ت ت ت ُ

ص .)232مههوم این عبارت آن است که خداوند برای هر پدیدهای حدّی قرار داده است و
یّریّت خداوند با پدیدهها ،او را محدود نمیکندن بلکه حدود مربوط به یر اوست.

 - 1مردمك چشمها را از مشاهده خود باز داشته است.
 - 2حرکت چشمها از درکخ عاجز است.
 - 3ذات خدا ،غیر از ذات مخلوقاتخ ا ست و ذات مخلوقات نیز غیر از ذات خدا ست و هر رنچه نام «چیز» بر رن
اطالق می شود به جز خدای متعال ،مخلوقست و خدا خالق همه چیز است.
 - 4به هنگام ريرینخ هر چیزر ،برای رن حدّر قرار داد تا خود از شباهت به رن دور مانَد.
 - 5حدّ و اندازه ،مخصوص مخلوقات است و برار غیر خداوند تعیین شده است.

 10تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

همین نکته در قالو دیگری از الهاظ امّا کام ً محابق با حدیث علوی ،از امام رضــا(ع)

ِِ
وَهُ ََت ِ ی ُ لِ َسح ِس ت ت ت ت َواه »( 1ابن
روایت شــده اســت که فرمودُ « :كن ُههُ تَتف ِر ُ
یا بتَينَهُ َو بتَ َ
نی َخلِقه َو ُغيُ ُ
بابویه1378 ،ش ،1 ،ص149ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص .)34امام ر ضا(ع) ،ت صریر کردهاند
که ذات خداوند یر از ذات خلقش اســت و از این رو که ســنخیّتی میان ذات حقّ متعال و
ذات خداوند وجود ندارد ،یّر یّت او با مخلوقات ،خداوند را محدود نمیســـازد .اگر دو

ِ
ِ ِِ
وَهُ ََت ِ ی ُ لِ َسح ِست ت ت ت َواه" را که الهاظ
وب َو ِْ ََل َغ ِْيه َمن ُست ت ت ت ُ
عبارت " فَحَّ ا ََلِقه َمضت ت ت تُر ُ
وب" و" ُغيُ ُ
کام ً متهاوتی دارند ،با یکدیگر مقایســه کنیم ،تحابق معنایی آنها با یکدیگر،کام ً آشــکار
میشود.
 .2-5تالزم موضوعات مطروحه در روایات توحیدی اهلبیت(ع)
م حظو آموزههای معصومان(ع) در موضوعات اعتقادی ،گویای آن است که ایشان،
میان بســـیاری از مباحث دینی ،رابحهای از جنس الزم و ملزوم برقرار کردهاند .تذکّرات
اهل بیت(ع) به وجود این پیوندها ،یکی از مهمترین روش های اســـتدالل را در علم ک م
اسـ می پایهگذاری کرده اســتن زیرا یکی از روشهای افــلی متکلّمان در نقد و بررســی
مساتل اعتقادی ،توجّه به لوازم آراء و نظرات است(نک :برنجکار1391 ،ش ،ص.)214
به نظر میر سد که از دیدگاه این دان شمندان ،توجّه به لوازم یک دیدگاه ،نقش هلت
زدایی و بیدار گری را ایها می کند  .به عبارت دیگر ،تو جّه به لوازم فاســـد یک نظر یه،
میتواند انســان را از هلتی که نســبت به یک حقیقت دارد ،رها و او را به عقیدظ فــحیر
راهنمایی کند .نین تذکّراتی از سوی امامان(ع) ،در اکثر مباحث دینی قابل م حظه است.
از جمله در بحث توحید که از ارکان مهمّ اعتقادی است (نک :سیّدرضی ،ص.)43
شایان ذکر است که ت زم موضوعات مختلف توحیدی ،امری عقلی استن برای مثال
عقل ،خود کا شف این حقیقت ا ست که موجود ازلی ،نمیتواند ج سم با شد و نیز حرکت
فـــهت جســـم اســـت .با این حال از آنجا که انســـان عاقل در معرض هلت قرار دارد ،در
روایات اهلبیت(ع) به نین ت زماتی ا شاره شده ا ست .این ت زمات،یکی از ارکان شکل
 - 1ذات خدا با خلقخ يرق دارد و هر چه که غیر خداست ،غیر او را محدود می کند.

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی11 42

دهندظ نظام تعالیم توحیدی اهلبیت(ع) ا ستن زیرا نانکه ا شاره شد ،اجزاء یک مجموعو
نظاممند ،با هم مرتبحند .ت زمات مذکور به وا سحو یک ا فل که همان نهی م شابهت خدا و
خلق اســت ،ارتباطی ناگســســتنی با یکدیگر پیدا میکنند .به عنوان نمونه در روایتی از امام

ِ
حم تَتو ِ ي ِهِ نتَف الَّشبِ ِيه َعنه» (مهید1413 ،ق ،1 ،ص .)224در ادامه،
علی(ع) آمده است« :نظَ ُ
ُ

بیانات امامان(ع) را در این زمینه ،ذیل عناوین متعدد م حظه میکنید.
 -2-5-1ارتباط نفی توهّم ،تصوّر و تعقّل خداوند با نفی محدودیت حقّ
در آموزه های اهلبیت(ع) ،الزمو توهّم ،تصـــوّر و تع قّل خداوند ،محدود دانســـتن
خداوند بیان شده ا ست .به عبارت دیگر هرآنچه از ذات خدای متعال توهّم شود ،فورتی
محدود است که ارتباطی با ذات حقّ متعال ندارد.
همچنین الزمو شــناخت عقلی ،احاطه یافتن عقل بر وجود یک یز اســتن حال آنکه
عقل خود مخلوق خداوند اســـت و نمیتوان د بر خالق خویش احاطه یابد .در این زمینه
روایات متعددی از اتمه اطهار(ع) فدور یافته است که به نمونههایی از آنها اشاره میکنیم:
الف) در خحبو  91نهجالب

ه که متن آن با اندک اخت فی در توحید فـــدوق نیز

م حظه میشـــود(نک :ابن بابویه1398 ،ق ،ص .)53امیرمتمنان علی(ع) دربارظ حقّ متعال
نین بیان داشته است:

َّك أَنب اللَّه الَّ ِذي ََل تَتََنحه ِِف الع ُِق ِ
ب فِك ِرَهح ُم َكيَّفحً َو
ول فَتَ ُكو َن ِِف َم َه ا
«ِْن َ َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
صَّرفحً»( 1سیّدرضی ،ص.)125
َال ِِف ََِویَّحت َخ َواط ِرَهح فَتَ ُكو َن ََم ُ وداً ُم َ

با توجّه به این عبارت ،الزمو نامحدود بودن خداوند ،این اســـت که به احاطو عقول و
وهمها در نیاید زیرا عقل ،ا شیاء مختلف را با حدود شان می شنا سد .کلمو " ُم َكيَّفحً" گویای
آن است که شناخت عقلی همراه با گونگی است و گونگی همراه با محدودیّت است و
ون خداوند منزّه از محدودیّت و گونگی داشــتن اســت ،محاط عقلها واقع نمیشــود.

ص ت ت ت ت ت ت تَّرفحً" نیز بر نهی متجزّی و مرّکو بودن ذات حقّ تعالی اشـــاره دارد .به عبارت
کلمو " ُم َ
 - 1تو همان خدار نامحدودر هستتتد که در اندیشتته ها نگنجد تا چگونگد ذات تو را درک کنند ،و در خیال و
وهم نیاید تا محدود و دارار حاالت گوناگون پنداشته شوی.

 12تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

دیگر ،اگر خداوند محدود باشـــد ،ذاتاً متجزّی و مر کّو خواهد بودن زیرا ویژگی شـــیء
محدود همین ا ست و خداوند منزّه از این امور ا ستن از این رو قابل توهّم نی ست(نک :ابن
میثم1362 ،ش ،2 ،ص 341ن ابن ابی الحدید1404 ،ق ،6 ،ص.)415
ب) م سلم بن اوس که در سخنرانی ح رت امیرالمتمنین(ع) در م سجد کوفه حا ضر
بوده است ،روایت کرده که شخصی از آن ح رت درخواست کرد تا برای ازدیاد محبّت،
خدا را برایش و فف کند .در بخ شی از پا سخ آن ح رت سخن از احاطه نیافتن افکار و
عقول بر ذات حق تعالی است:

«َال َُِتي ُ ِ ِ
ول َو َال تَت َِق ُع َعلَيت ِه اْلَوَهتح ُم فَ ُكت ال َمح
اَهُ ال ُع ُِق ُ
ط بته اْلَف َكت ُحَ َو َال تتُ َِقت ُ
ود»( 1ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)77
ََّهُ َعِق ُل أَو ُع ِر َ
ف لَهُ ِمث ُل فَت ُه َو ََم ُ ُ
قَ َ

ح رت علی(ع) در جملو دوم ت صریر کردهاند که هرآنچه که به شناخت عقلها در

ول َعلَى
میآید ،محدود اســت .همچنین در خحبو  49نهجالب ه آمده اســتََ « :ل یُطلِ ِع ال ُع ُِق َ
ََت ِی ِ ِ
َت َفِه»( 2سیّدرضی ،ص .)88مانند این تعابیر در خحبو  186نهجالب ه ،راجع به اوهام
اَه» ( 3سیّد ر ضی ،ص )272نانکه در خحبهای که
محرش شده ا ستَ« :ال تَتنَحلُهُ اْلَوَه ُحم فَتُ َِق َ
ِ 4
ِ
اَهُ َشت تبَححً َمحث ًَل»
کلینی از آن ح رت روایت کرده ،آمده ا ستَ « :و ََل تَت َِقع َعلَيه اْلَوَه ُحم فَتُ َِق َ
(کلینی1365 ،ش ،1 ،ص )141از تمامی این بیانات ،میتوان نتیجه گرفت که ســاز و کار
ابزارهای شــناخت انســان ،احاطه بر آن یزی اســت که شــناخته میشــود و الزمو اینگونه
شناختها محدودیّت ا ست و از آنجا که ذات خدای متعال محدود به هیچ حدّی نی ست ،با
ابزارهای شناخت بشر شناخته نمیشود.
 - 1يکرها بر او احاطه نمی یابند و عقلها قادر به اندازه گیری او نیستتتتند و خیاالت بر او واقم نمیشتتتوند؛ پس
هرچه را عقل بسنجد یا مانندی برار او يرض کند ،محدود خواهد بود.
 - 2خردها را بر احاطه به صفات خویخ رگاه نساخته است.
 - 3وهمها به او نمدرسند تا اندازهار برار خدا تصوّر کنند.
 - 4اوهام بر او واقم نمی شوند که صورتی مشابه{مخلوقات} از او بسازند.
مق صود از عبارت " شبحاً ماثالً" این ا ست که رنچه ان سان ت صوّر می کند ،شبیه مح سو سات او ست و از این رو،
توهّم کردن خداوند ،ایجاد صتتورتی شتتبیه ممکنات در ذهن استتت که هیچ نستتبتی با ذات خداوند ندارد (نك:
مجلسی1404 ،ق ،ج ،4ص.)267
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در باب ت زم دو مو ضوع "نهی توهّم خداوند" و "محدود نبودن حقّ تعالی" احادیث
دیگری نیز نقل شــده اســت (برای محالعه بیشــتر نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص،137، 116
139ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص48و457ن سیّدرضی ،ص 232 ،115و .)269
 .2-5-2ارتباط نفی مکانمندی خداوند با نفی محدودیت
در آموزه های امامان(ع) تأکید شـــده اســـت که الزمو مکانمندی یا جهتدار بودن

1

خداوند ،محدود پندا شتن او ست .در نهجالب ه ،نوف بکالی ،خحبهای از امام علی(ع) نقل

کرده اســت که در بخشــی از آن ،در تنزیه خداوند متعال از مکانمندی آمده اســتَ« :ال ُوَ ا
بِأَین» 2این عبارت حاکی از ت زم مکان داشتن و محدودیّت استن زیرا کلمو "أین" گویای
نسبت اجسام با مکانهاست(نک :ابن ابی الحدید1404 ،ق ،10 ،ص 89ن خویی1358 ،ش،
 ،10ص .)318از عبارت آن ح رت ،نین فهمیده می شود که ن سبت یافتن مکان به هر
یزی ،نشانو محدودیّت آن یز است و خداوند از این نسبت منزّه است .مانند همین محلو
در خحبو یکم نهجالب ه ،آنجا که به آفرینش فرشــتگان و اوفــاف آنها اشــاره شــده ،قابل
م حظه استن به این ترتیو که آن ح رت دربارظ عقیدظ م تکه نسبت به خدای متعال بیان

ِ ِ ِ
ِ
نی َو َال َوُ اونَهُ بِحْل ََمحكِن»( 3سیّد رضی ،ص.)41
داشتهاند« :و َال ُ ُرو َن َعلَيه َ َفحت ال َسصنُوع َ

از آنجا که امام(ع) ،این عبارات را در مدش فرشــتگان مقرّب الهی بیان داشــته اســت،
میتوان به اهمیّت این موضــوع پی برد .بر اســاس ک م آن ح ــرت ،م تکه به این حقیقت
واقهند که حق تعالی مکانمند نیســت .مههوم این جمله نیز آن اســت که الزمو مکان داشــتن
خداو ند ،م حدود یّت اوســــتن زیرا این مخلو قات ند که م حدود به م کان ها و ج هت ها
هستند(نک :ابن میثم1362 ،ش ،1 ،ص 168ن خویی1358 ،ش ،2 ،ص )37و از آنجا که
خداوند شــبیه هیچ یزنیســت و هیچگونه حدّی ندارد ،مانند مخلوقات مکانمند و جهتدار
نیست.
 - 1یعنی اینکه خداوند در جهت خاصی قرار داشته باشد.
 - 2خداوند در مکاند محدود نمدشود.
 -3يرشتگان صفات پدیدهها را بر او روا نمددارند و هرگز خدا را در مکانها محدود نمدسازند.

 14تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

 .2-5-3ارتباط نفی توهّم با ازلی بودن خداوند
در ت عالیم ا هل ب یت(ع) ،تن ها موجود ازلی ،حقّ مت عال اســـت(کلینی1365 ،ش،1 ،
ص )120و ازلیّت موضــوعی اســت که تصـوّر آن برای انســان که ادراکات محدودی دارد،
دشوار و بلکه ناممکن استن از این رو شناخت انسان از موجود ازلی ،فقا به فورت سلبی
امکانپذیر ا ست .ان سان حدوث و تغییر را درک میکند و برای شناخت موجود ازلی ،باید
ق متعال این اســـت که
او را از حدوث و تغییر ،منزّه بداند .بنابراین یکی از لوازم ازل یّت ح ّ
ذات خداوند قابل تصوّر و توهّم نی ست .در این زمینه از امام علی(ع) روایت شده است که:

«أ ََزلُهُ نتُهَيلُ لِ َس َجح ِوِل اْلَف َكح َِ»( 1کلینی1365 ،ش ،1 ،ص .)140این جمله گویای آن اســـت

که یکی از ابعاد ناتوانی انســـان از تصـــوّر خداوند ،ازلی بودن حقّ متعال اســـت .به عبارت
دیگر ،میان ازلی بودن خداوند و نهی توهّم ذات حقّ تعالی ت زم وجود دارد.
 .2-5-4ارتباط محسوس نبودن با موهوم نبودن
توهّم یک یز ،نوعی ادراک آن شیء است که به واسحو فورت سازی و قیاس آن
با امور شناخته شده انجام می شود(نک :محهری ،بیتا ،5 ،ص .)275از این رو الزمو توهّم
یک یز،آن است که آن شیء یا بهطور مستقیم ،محسوس باشد و یا شباهتی با محسوسات
داشته باشد(نک :همان) به همین سبو ،در احادیث توحیدی اهلبیت(ع) ،محسوس بودن و
موهوم بودن ،م زم یکدیگر دانسته شده استن نانکه در مناظرظ امام فادق(ع) با یکی از

زنادقه ،آن ح ـــرت در نهی توهّم حقّ متعال بیان داشـــتهاندُ « :ك ال َموُهوم بِحََّوا ا ُم ََُك فَ َسح
ََِت ت ت ُ هُ اََّوا ا َو َُثالُ ت تهُ فَت ُه َو َالُو »( 2ابن بابو یه1398 ،ق ،ص246ن کلینی1365 ،ش،1 ،
ص )84به این معنا که هر یزی که وهم انســـان ،به واســـحو یکی از حواس انتزاع میکند،

 - 1ازلیّت خداوند ،مانم تاختن ايکار است.
 - 2هررنچه به وهم میرید ،با حواسّ درک می شود؛ بنابراین رنچه که حواسّ درک وت صوّر میکنند ،مخلوق ا ست
{و نه خالق}.

عل ی
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مخلوق ذهن انســـان اســـت(نک :قاضـــی ســـعید قمی1415 ،ق ،3 ،ص .)418این حدیث
گویای این نکته است که الزمو توهّم ،ادراک حسّی است.
 -2-5-5ارتباط نفی تشبیه با نفی تصوّر
توهّم یا از طریق ادراک مســتقیم یک یز حافــل میشــود که به آن معقوالت اولیّه
گهته میشـــود و نانچه از معقوالت اولیّه انتزاع شـــود ،بهعنوان معقوالت ثانویه شـــناخته
میشــود(نک :محهری ،بیتا ،1 ،ص .)275بنابراین ادراکات و تص ـوّرات انســان ،همراه با
ت شبیه ا ست و از آنجا که خداوند شبیه هیچ یز نی ست ،تعقّل و ت صوّر ذات او نیز نادر ست
است .امیرمتمنان علی (ع) در این باره تأکید کردهاند:

ول بَِح ِی فَتيَ ُكو َن ُم َش ت ت ت ت ت تبَّهحً َو ََل تَت َِقع َعلَي ِه اْلَوَه ُحم بَِِق ِیر
« ََل تَتبلَُهُ ال ُع ُِق ُ
فَتيَ ُكو َن ُمَُثََّلً»( 1سیّد رضی ،ص.)216

ابن میثم بحرانی با تذکّر این نکته که عبارت مذکور ،بر کمال دانش آن ح ـــرت
داللت دارد،ک م آن ح رت را اینگونه توضیر داده است:

«هنگامى که اتّصــال عقل به امور مجرّده قوش شــود ،و نیروش متخیّله
بتواند حسّ مشـــترک را از نگال حواسّ ظاهری رهایى دهد و در
اخت یار گیرد ،در نین حالتى ،نان چه نهس متو جّه در یا فت امر
معقولى شـود و قواش نهسـانى ،آثار خود را پیدا کرده باشـد فـورت
امر معقول در نهس نقش مى بندد ،سپس براش ضبا و نگهدارش آن،
نهس از نیروش متخیّلــه اســـتمــداد مى جویــد .این نیرو یزش را از
محسوسات که شبیه آن امر معقول است به او القا مىکند .بعد از این،
نهس ،آن را به خزانه خیال مىافکند و در شمار معلومات و مدرکات
او در مى آید .اکنون که این محلو دان سته شد ،مى گوییم اگر باری
ت عالی از جم له یز هایى بود که ع قل ،آن ها را ادراک و تعیین و
 - 1عقل ها نمد توانند برار او حدّر تعی ین کنند تا همانندر داشتتتته باشتتتد و اوهام نمد توانند برار او اندازه ار
مشخّص کنند تا در شکل و صورتد پنداشته شود.

 16تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

وفـــف مى کند ،وجود او را عقل به همین نحو اثبات مى کرد و در
این فـــورت الزم مى آمد که به یر خود از اجســـام شـــبیه گردد تا
فورت آن در ذهن ح ور پیدا کندن در حالى که خداوند منزّه است
از این که به یزش از اجســام همانند باشــد»(ابن میثم1362 ،ش،3 ،
ص.)252

ِ
حم بَِ ِق ِ یر فَتيَ ُكو َن ُمَُثََّلً» نیز یادآور شـــده
وی دربارظ عبارت بعدی « َو ََل تَت َِقع َعلَيه اْلَوَه ُ
است که ادراک وهمی نیز جز از طریق تشبیه معنای مورد درک به یزی از فور جسمانی،
ممکن نیســــت .همین ت زم در روایتی از امــام بــاقر(ع) نیز م حظــه می شـــود(نــک:
مجلسی1404ق ،66 ،ص .)293بنابراین ادراک از طریق تصوّر ،م زم تشبیه است.
 .2-5-6ارتباط نفی مکانمندی با نفی تشبیه
در احادیث اهلبیت(ع) ،شـــواهدی م حظه میشـــود که آن بزرگواران در تعالیم
خویش ،الزمو مکانمند پنداشتن خداوند را تشبیه حقّ تعالی به مخلوقات دانستهاند .در ادامه
به نمونههایی از این شواهد اشاره میکنیم:

الف) داود رقّى میگوید :از امام فـــادق(ع) دربارظ ســـخن خداش متعال کهَ « :و كح َن
عرشه علَى ال ِ
سحء» پرسیدم .آن ح رت فرمود :مردم در این باره ه میگویند؟ عرض کردم:
َ ُُ َ
میگویند عرش روش آب است و پروردگار باالش آن قرار داردن امام فادق(ع) فرمود:

« َك َذبوا من زعص ه َذا فَت َِق َ ت ت ت َّْي اللَّه ََمس ًوال و وَ ت ت ت َفه بِ ِ
ص ت ت ت َف ِل ال َس لُو ِ َو
ُ َ َََ َ
َ َ َ ُ َََ ُ
لَ ِزَم ت تهُ أ َّ
ش ت ت ت ت ت ت ت ءَ الَّت ت ِذي َو ِسلُت تهُ أَقت َوَ ِمن ت ته »(1کلینی1365 ،ش،1 ،
َن ال َّ

ص.)132
این روایت بیان میدارد که مکانمندی ،فـــهت مخلوقات اســـت و الزمو توهّمم مکان
برای خداوند ،تشبیه او به مخلوقات است .ضمناً امام فادق(ع) استدالل دیگری را از طریق
تذکار به لوازم فاســد مکانمندی خداوند بیان کردهاند .به این ترتیو که یادآور ش ـدهاند که
1

« -دروغ گفتهاند؛ هر که چنین گمانی دربارۀ خدا داشتتته باشتتد ،خداوند را محمول قرار داده و او را به صتتفت

مخلوق وصف کرده است و الزمۀ این سخن رن است چیزر که خدا را حمل می کند تواناتر از او باشد».
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مکانمند پنداشتن خداوند با قادر محلق بودن پروردگار ،سازگار نیستن زیرا در آن فورت
آنچه که حقّ متعال را حمل میکرد و یا نگه میداشـــت ،قدرت بیشـــتری نســـبت به خدای
متعال داشت (نک :مازندرانی1382 ،ق ،4 ،ص 148و .)149
ب) دریکی از مناظرات امام فـــادق(ع) با ابن ابی العوجاء ،ســـتاالتی دربارظ مکانم
خداوند محرش شده استن از آن جمله ابن ابی العوجاء میپرسد« :آیا خدا در همهجا هست؟
وقتى در آســمان اســت گونه در زمین هم هسـت و هنگامى که در زمین اســت گونه در
آسمان هم هست؟» امام فادق(ع) در پاسخ او فرمودند:

ب ال َس لُو َ الَّ ِذي َِْلَا انتَ َِق َل َعن َم َكحن اشَََ َل بِِه َم َكح ُن َو َخ ََل
َف َ
«ََِّّْنَح َو َ
ِ ِ
ِ
ث ِِف الس َك ِ
حن
َ ت ت ت ت ت ت ت َحَ ِْلَي ِه َمح َو ُ ُ
منهُ َم َكح ُن فَ ََل یَ َِي ِِف ال َس َكحن الَّذي َ
َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ك ال َّ یَّح ُن فَ ََل ََيلُو ِمنهُ َم َكح ُن
يص ال َّش ت ت ت ت تأ ِن ال َسل ُ
الذي َكح َن فيه فَأ ََّمح اللهُ ال َعظ ُ
ِ ِِ
ِ
ب ِمنهُ ِْ ََل َم َكحن»(1کلینی،
َو َال یَشََ ُل به َم َكح ُن َو َال یَ ُكو ُن ْ ََل َم َكحن أَقتَر َ
1365ش ،1 ،ص.)126

ستال ابن ابی العوجاء ،ناشی از این است که وی نتوانسته خود را از ورطو تشبیه برهاند
و از خداوند ،موجودی مانند مخلوقات دیگر تصوّر نموده بودن از این رو امام فادق(ع) وی
را متذکّر ساختند که وفف مکانمندی ،به مخلوقات اختصاص دارد و خداوند شبیه خلقش
نیست .در این حدیث نیز،ت زم دو موضوع مکانمندی و تشبیه محرش شده است.
 .2-5-7ارتباط ازلی بودن خداوند با نفی تشبیه
ق تعالی قدیم و
یکی از ابعاد نهی مشـــابهت خداوند و مخلوقات ،این اســـت که ح ّ
مخلوقات حادثندن به عبارت دیگر دو موضـــوع ازلی بودن خداوند و نهی مشـــابهت ،م زم
یکدیگرند .در این زمینه امام جواد(ع) در حدیثی که شیخ کلینی،آن را از ابوهاشم جعهری

 - 1تو (با این پر سخ) مخلوقد را و صف کردر که چون از مکاند برود ،جاید او را يرا گیرد و جاید از او خالد
شود و در جاید که رمد از جاید که بوده خبر ندارد که چه اتفاقی در رنجا رخ داده ا ست؛ ولد خدار عظیم ال شأن
و ستتلنان جزابخخ ،هیچ جا از او خالد نیستتت و هیچ جا او را يرا نگیرد و به هیچ مکاند نزدیکتر از مکان دیگر
نیست.

 18تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

روایت کرده است ،اشتراک لهظی و اخت ف معنایی فهات خداوند را با فهات مخلوقات
بیان کردهاندن در بخشی از این روایت آمده است:

ِ
ش السعر ِ
ِ ِ ِ
وف ِم َن ال َس لُو ِ َو لَو َكحنَب
« َك َذل َ
ك ََسَّينَح ََبتَّنَح قَویحً َال ب ُِق َّوَل البَط ِ َ ُ
ش السعر ِ
وف ِم َن ال َس لُو ِ لََوقَ َع الَّشبِيهُ َو َال َ َس َل الازیَ َحد ََل َو
قُت َّوتُهُ قُت َّوََل البَط ِ َ ُ
ص ت ت ت تح َن َو َمح َكح َن نَحقِص ت ت ت تحً َكح َن َغ َْي قَ ِ َو َمح
َمح ا َ َس َل الازیَ َحد ََل ا َ َس َل الناِق َ
َكتح َن َغْي قَت ِ َكتح َن عت ِ
حَل َال ِش ت ت ت ت ت ت تبتهَ لَته»( 1کلینی،
حجزاً فَتَربتانَتح تَتبَت َحََك َو تَت َعت َ
َ
َ
1365ش ،1 ،ص.)117

محابق این حدیث ،نانچه خداوند در فــهات خویش شــبیه مخلوقاتش باشــد  ،مانند
آنها دســـتخوش کاهش و افزایش قرار میگیرد و کاهش و فزونی نشـــانو حدوث اســـت.
بنابراین خدای متعال که قدیم و ازلی اســت ،به هیچ وجه ،شــبیه مخلوقات خود نیســت .این
روایت ،گویای ارتباط ازلی بودن خداوند و نهی مشــابهت خداوند با مخلوقات اســت.همین
موضوع در روایات دیگری نیز قابل م حظه است (نک :ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)77
 .2-5-8ارتباط ابدی بودن خداوند با نفی تشبیه
یکی از معانی ابدی بودن خداوند این اســـت که هیچگونه تغییر و تحوّلی در او راه
ندارد (نک :کلینی1365 ،ش ،1 ،ص)115ن از این رو در بقاء و سرمدیّت نیز شباهتی میان
خدا و خلق نیست .یکی از افحاب امام باقر(ع) روایت کرده است:

ب ِِف َْلِ ِ
َل أَِِب َجع َفر (ع) َِْل َد َخ ت َل َعلَيت ِه َعسُرو ب ُن ُعبَي ت فَت َِق ت َ
« ُكنت ُ
حل لَتهُ
ِ ِ
ِ
ض ت ت ت تِْ فَت َِق َهوَ
ب فِ َ َاك قَتو ُل اللَّ ِه تَتبَ َحََك َو تَت َع َ
حَل َو َمن َولل َعلَيه َغ َ
ُجعل ُ
ِ
ِ
حب یَح َعسُرو ِْنَّهُ َمن َز َع َص أ َّ
َن
ب فَت َِق َ
َمح َلَل َ
ك الََ َ
حل أَبُو َجع َفر ع ُه َو الع َِق ُ
ض تت ُ

 - 1و همچنین پروردگار خود را توانا نامیم؛ امّا این توانایی ،مانند قدرت شدیدی که در مخلوقات دیده می شود،
نیستتتت؛ زیرا اگر قدرت او ،مانند قدرت مخلوقات بود ،خداوند شتتتبیه مخلوقاتخ مد شتتتد و{مانند مخلوقات}
احتمال ايزایخ{قدرتخ} وجود دا شت و رنچه احتمال ايزایخ دارد ،احتمال کاهخ و نق صان نیز دارد {ن سبت به
رن مرتبه که با ايزایخ ،به رن می رستتد،ناقص استتت} و هر چیز که ناقص باشتتد ،قدیم نیستتت و چیزر که قدیم
نیست ،عاجز است؛ درحالیکه پروردگار متعال ما هیچ مانندی ندارد.

عل ی
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ِ
حَل
َ ت َفهُ َِ ت َفلَ َالُو َو ِْ َّن اللَّهَ تَت َع َ
اللَّهَ قَ َز َال من َش ت ء ِْ ََل َش ت ء فَت َِق َو َ
َال یَسَ ِفازهُ َش ءُ فَتيََُاَْيه»( 1کلینی1365 ،ش ،1 ،ص.)110
امام باقر(ع) در این روایت ،تأکید کردهاند که نســـبت یافتن فـــهاتی مانند خشـــم و
ق متعال در آیات قرآن کریم ،به این معنا نیســـت که خداوند مانند مخلوقات
ـــو به ح ّ
د ار تغییر حالت میشـــودن بلکه در اط ق نین نســـبتهایی ،فعلی که در نتیجو وقوع این
حالتها انجام میشود ،مدّ نظر قرار داردن نانکه وقتی کسی خشمگین میشود ،دو امر رخ
میدهد:
الف) یکی تغییر حاالت روحی و جســمی اوســتن مانند تشــدید ضــربان قلو ،لرزش
اندام ،سرخی فورتن
ب) دیگری فعلی ا ست که در نتیجو خ شم ،از فرد

بناک سر میزندن مانند اینکه

فردی که اسباب خشم او را فراهم کرده ،تنبیه میکند.
با توجّه به اینکه حقّ تعالی ،منزّه از تغییر حالت اســـت ،در نســـبت یافتن فـــهتی مانند
خ شم  ،به فعلی که نتیجو این فهت ا ست،یعنی عقاب مجرمین،توجّه شده ا ست .به همین
دلیل امام باقر(ع)

و خداوند را عِقاب ،ته سیر کردهاند .حا فل ک م اینکه ،تغییر حالتی

که در مخلوقات وجود دارد ،با معنایی که در ابدی بودن خدای متعال وجود دارد ســـازگار
نیست .از این رو میتوان گهت ،ابدی بودن خداوند ،م زم نهی تشبیه است 2.ت زمی که در
 - 1در محضتتر امام باقر(ع) حضتتور داشتتتم که عمرو بن عبید وارد شتتد و گفت :يدایت شتتوم اینکه خدار متعال
يرموده است« :هر که غضب من باو در رید سقوط کند» معند این غضب چیست؟ يرمود :مقصود از رن کیفر است.
ار عمرو! ک سد که گمان کند خدا از حالد به حال دیگر در می رید ،او را به صفت مخلوق و صف کرده ا ست؛
هیچ چیزی نمی تواند در خدار متعال تأثیر گذارد تا تغییرش دهد.
 - 2شتایان ذکر استت که صتفاتی چون خشتم و شتادی ،رنگاه که در قررن کریم به خداوند نستبت می یابد ،بنن
دیگری نیز دارد و رن از این قرار ا ست که خدای متعال ،ت شریفاً ،ناراحتی و شادی اولیائخ را به خود ن سبت می
دهد در این روایات نیز تأکید شده ا ست که چون خداوند شبیه مخلوقات نی ست ،برخالف مخلوقات ،هیچگونه

ِ
ِ
ََِح َََ َحز لَِِقحئِ ِل َه َذا أَن
ف َو ال َّ
ضت ت ت َجُر َو ُه َو الَّ ِذي َخلَ َِق ُه َسح َو أَن َشت ت تأ ُ
دگرگونی در او راه ندارد« :لَو َكح َن یَصت ت ت ُل ِْ ََل اللَّه اْلَ َست ت ت ُ
ِ
ِ
ض ت ت ت ت ت َجر َد َخلَهُ الََّيِْيُ َو ِْ ََلا َد َخلَهُ الََّيِْيُ ََل یتُمَمن َعلَي ِه ِ
اِبَ َحدَلُ َُّمَّ ََل
یَت ُِق َ
ول ِْ َّن اََحل َا یَبِي ُ یَتومحً َمح ْلَنَّهُ ِْ ََلا َد َخلَهُ الََ َ
ضت ت ت ت ت ُ
ب َو ال َّ ُ
ِ
ِ
یتعر ِ
حَل اللَّتهُ َعن َه ت َذا ال َِقوِل ُعلُواً َكبِْياً»
ف ال ُس َك او ُن ِم َن ال ُس َك َّو ِن َو َال ال َِق تحد َُ ِم َن ال َسِق ت ُ وَِ َعلَي ت ِه َو َال اََتحل ُا ِم َن ال َس لُو ِ تَت َع ت َ
َُ

(کلینی1365،ش ،1:ص)145

 20تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

حدیث امام باقر(ع) محرش شـده ،در روایتی از امام فـادق(ع) نیز قابل م حظه اسـت (نک:
ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)169
 .2-5-9ارتباط نفی تشبیه با نفی محدودیت
در بیانات اهلبیت(ع) ،الزمو تشــبیه خداوند به مخلوقات ،محدود پنداشــتن حقّ متعال
استن زیرا مخلوقات محدود هستند و تشبیه خداوند به مخلوقات ،حمل فهات محدود آنها
بر خدای متعال است .از میان روایات فراوانی که در این زمینه نقل شده است ،به دو حدیث
اشاره میشود:
الف) امیرالمتمنین علی(ع) در خح به ای که م ح ّد ثان بزرگ آن را در ک تو خویش

روایت کردهاند ،فرموده ا ست َّ َ « :اْلَشت ت تيَحءَ ُكلَّ َهح ِعن َ َخل ِِق ِه ِْبَحنَلً ََلَح ِمن ِشت ت تب ِه ِه َو ِْبَحنَلً لَهُ ِمن
ِش ت ت ت تب ِه َهح»(1کلینی1365 ،ش ،1 ،ص135ن ابن ه ل ثقهی1410 ،ق ،1 ،ص99ن ابن بابویه،

1398ق ،ص42ن سـ ـیّد رضـــی ،ص .)232مههوم این عبارت آن اســـت که همو مخلوقات،
محدود آفریده شــدهاندن از این رو مشــابهتی میان مخلوقات با حقّ متعال که محدود به هیچ
حدّی نیست ،وجود ندارد(نک :ابن ابی الحدید1404 ،ق ،9 ،ص 254ن مجلسی1404 ،ق،
 ،2ص.)87
ب) در ابتدای خحبو  155نهجالب

ه ،امام علی(ع) در تحمید و تســـبیر حقّ متعال

فرموده اندََ « :ل تَتبلَُه الع ُِق ُ ِ
شتبَّهحً»(2سیّدرضی ،ص )217از این بیان استهاده
ول بَِح ی فَتيَ ُكو َن ُم َ
ُ ُ
میشـــود که ادراک عقلی همراه با احاطه و تشـــبیه اســـتن به عبارت دیگر ،عقل یزی را
درک میکند که بر آن احاطه دا شته با شد و امکان مقای سو آن با سایر ا شیاء وجود دا شته
باشـــد(نک :ابن میثم1362 ،ش ،3 ،ص .)252از این رو ،آنچه در ســـاحت عقل محدود
میشــود ،شــبیه مخلوقات اســت و خداوند از محدودیّت و تشــبیه منزّه اســت .در عبارت آن
ح رت ،ارتباط روشنی میان محدودیّت و تشبیه م حظه میشود.
 - 1برای هر چیزی در هنگام ريرینخ ،حدّی معیّن يرمود تا مخلوقات ،شتتبیه خودش نباشتتند و خود نیز از مانند
بودن به رنها دور باشد.
 - 2عقلها نمدتوانند{با ادراک ذات خداوند} برار او حدّر معیّن کنند تا همانندر داشته باشد.

عل ی
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دربارظ ت زم تشــبیه و محدودیّت روایات دیگری نیز در جوامع حدیثی ثبت و ضــبا
شده است که به جهت اختصار از ذکر آنها فرفنظر میشود (نک :کلینی1365 ،ش،1 ،
ص  85و 134ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)55
 .2-5-10ارتباط نفی تشبیه با بینونت
نهی مشابهت خداوند با مخلوقات از افول مسلّم قرآن کریم است (نک :شوری 11:و
االخ ص )4:مههوم این گزاره که "خداوند شــبیه مخلوقاتش نیســت" خود داللت بر تباین
خداوند و مخلوقات داردن زیرا اگر اشیاء عین ذات خداوند بودند و موجودی جز حقّ متعال
نبود ،نین گزاره هایی در کتاب و ســـنّت ،لغو و بیمعنا بود .به این دلیل که اســـاســـاً یر
خداوند  ،موجودی نبود که دربارظ شـــباهت داشـــتن یا نداشـــتن آن با خداوند ســـخن گهته
شود(نک :مجلسی1403 ،ق ،3 ،ص 287و .)288
از این رو میتوان گهت آیات و روایاتی که بر نهی م شابهت خدا و خلق داللت دارد،
خود گویای بینونت 1حقّ متعال با آفریدههایش اســت .افزون بر این ،از روایات اهلبیت(ع)
ق
میتوان دریافت که نهی ســـنخیّت و عینیّت خداوند و مخلوقات م زم نهی مشـــابهت ح ّ
تعالی با خلق خویش است .نانکه روایات ذیل بر این موضوع داللت دارد.
الف) شـــیخ کلینی در الکافی و شـــیخ فـــدوق در کتاب التوحید ،روایتی را از امام
فادق(ع) نقل کردهاند که در بخشی از آن آمده است:

«من زعص أَنَّه یتع ِر ُ ِِ
ِ
ص ت ت ت ت ت ت ت َوََل أَو ِبِِثَحل فَت ُه َو ُمش ت ت ت ت ت ت ت ِرُك ِْل َّ
َن
ف اللَّهَ ِب َجحب أَو ب ُ
َ َََ ُ َ
ِ
ِ
ف یتُ َو ا ُ َمن
حب َو ال ِسثَ َ
حل َو ال ا
ص َوََلَ َغ ُْيهُ َو ََِّّْنَح ُه َو َوا ُ ُم َو َّ ُ فَ َكي َ
اّ َج َ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
َز َعص أَنتَّهُ َعرفَتهُ بََِ ِْيهِ ََِّّْنتَح َعر َ َّ
َل
َ
َ
َ
ف اللتهَ َمن َعَرفَتهُ بتحللته فَ َسن ََل یتَعرفتهُ بته فَتلَي َ

 - 1بینونت از ریشتتتۀ "بین" و به معنای تفاوت و ايتراق دو چیز از یکدیگر استتتت(نك :يراهیدی1409 ،ق ،ج،8
ص)381ب نابراین وقتی گفته می شتتود میان دو چیز بینونت و تباین هستتت،مقصتتود تغایريرن دو استتت(نك :ابن
منظور1405 ،ق ،ج ،13ص.)62

 22تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

ف َغ َْيه»( 1کلینی1365 ،ش ،1 ،ص114ن ابن بابو یه،
یتَع ِرفُ تهُ ََِّّْنَتح یتَع ِر ُ
1398ق ،ص.)143
از آنجا که امام فادق(ع) این عبارت را در بیان یریّت اسم و مسمّی محرش کردهاند،
مراد از "حجاب" در این روایت اسماء الهی است که واسحهای در ارتباط بندگان با خداوند
هستند(نک :مجلسی1404 ،ق ،2 ،ص .)34همچنین مقصود از شناخت با مثال که در این
روایت محرش شده ا ست ،ت شبیه خداوند به مخلوقات ا ست .امام(ع) در این حدیث ،بر این
نکته تأکید کردهاند که آنچه با ت صوّر و ت شبیه شناخته می شود ،یر خداوند ا ست .م حظه
می شود که در این حدیث،نهی م شابهت ،م زم بینونت خدا و خلق محرش شده ا ستن زیرا
آنچه که ذهن دربارظ خداوند تصـ ـوّر میکند ،تشـــبیه حقّ متعال به خلق اســـت و از این رو
یزی یر خداوند است .به عبارت دیگر ،فورت ذهنی ،ون شبیه مخلوقات است ،ن سبتی
با خداوند ندارد.
ب) در بخشی از خحبو مبسوط امام رضا(ع) در بحث توحید،آمده است:

ِ ِِ ِ ِ
ِِ ِ
َ ت تحنِعِ ِه
وج ُ ِِف َخحلِقه َو ُك ال َمح ُميك ُن فيه َميَن ُع من َ
«فَ ُك ال َمح ِِف اََل ِا َال یُ َ
ِ
ِ
ود
ف َ ِري َعلَيه َمح ُه َو أَجَراهُ أَو یتَعُ ُ
َال ََت ِري َعلَيه اََّرَكلُ َو ال اس ت ت ت ُكو ُن َو َكي َ
ِ
ِ
ِ
ِْلَيه َمح ُه َو ابتَ َ أَهُ َِْلاً لََ َف َحوتَب َلَاتُهُ َو لََ َجَّزأَ ُكن ُههُ َو َالمَنَ َع م َن اْل ََزل َمعنَحهُ
و لَسح َكح َن لِلبح َِ ِئ معًن َغْي السرب ِ
وء»( 2ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)40
َ َ
َ َ ً ُ َُ

 - 1هر که گمان کند خدا را با حجاب یا صورت یا مثال شناخته ا ست ،م شرک ا ست؛ زیرا که حجاب و مثال و
صورت ،غیر خود اوست .خداوند یگانه و یکتاست است .پس چگونه او را شناخته باشد کسد که عقیده دارد او
را به غیر او شناخته است؛ کسد که خدا را به خدا شناسد ،او را شناخته است و کسد که او را به خود او نشناسد،
او را نشناخته است؛ بلکه غیر او را شناخته است.
 - 2هر رنچه در مخلوق دیده مد شتتتود ،در خالقخ وجود ندارد و هر چیزی که در مخلوق امکان دارد ،درخالقخ
ناممکن استتتت .حرکت و ستتتکون بر ور جریان نیابد و چگونه چیزر بر او راه یابد که خودش رن را به جریان
انداخته استتت؟ یا چگونه چیزر که خودش رن را ابتدائاً ایجاد کرده استتت،به او بازگردد؟(نستتبت یابد) که در این
صورت ،ذات او دچار تفاوت و تغایر مد گ شت (زیرا گاهی متحرّک و گاهی ساکن مد شد) و نیز ذاتخ متجزّی
بود؛در این صورت ،ازلیّت بر ذات او صدق نمدکرد و دیگر خالق ،معنایی جز مخلوق نداشت.

عل ی
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در ابتدای این حدیث،بیان شده است که خدا و خلق در هیچیک از فهات ،مشابهت
ندارند.آنگاه امام ر ضا(ع) ،م صادیقی از فهات مخلوقات مانند سکون و حرکت را محرش
کرده و ت صریر نمودهاند که الزمو ن سبت دادن این امور به خداوند ،آن ا ست که ذات حقّ
متعال محلّ حوادث با شد که مرکّو بودن ذات را به همراه خواهد دا شت .از طرفی مرکّو
بودن که فهت اج سام ا ست ،با ازلی بودن خداوند نا سازگار ا ست .آن ح رت در پایان
یادآور شــدهاند که الزمو این امور که از تشــبیه خدا به خلق آ از میشــود ،انکار تباین حقّ
تعالی از مخلوقات خویش است .حال آنکه خداوند با خلقش متهاوت است .نتیجو این بیان،
آن است که به دلیل تباین ذاتی ،نسبت دادن اوفاف بشری به خداوند که همان تشبیه خدا
به خلقش است ،مردود استن بنابراین دو موضوع بینونت و نهی مشابهت ،م زم هم هستند.
 .2-5-11ارتباط ازلی بودن خداوند با نفی تجسیم
نانکه دانشـــمندان علم ک م تصـــریر کردهاند ،جســـم نمیتواند ازلی باشـــد(نک:
سیّدمرت ی1405 ،ق ،2 ،ص149ن حلّی1419 ،ق ،3 ،ص15ن حلّی1365 ،ش ،ص .)4به
عبارت دیگر ،الزمو ازلی بودن ،نهی جســـمانیّت اســـت .این محلو نخســـتین بار در تعالیم
اهلبیت(ع) محرش شده ا ستن نانکه در حدیث مذکور در عنوان پی شین ،م حظه شد که
امام رضا(ع) با برشمردن اوفاف اجسام ،نسبت دادن آنها را به خداوند محال دانستندن با این
استدالل که موجود ازلی نمیتواند اوفاف اجسام را که داتماً در معرض تغییر و دگرگونی

ِ
جَّزأَ ُكن ُههُ َو َالمَنَ َع ِم َن اْل ََزِل َمعنَحهُ».
هستند ،داشته باشدَْ« :لاً لََ َف َحوتَب ََلاتُهُ َو لََ َ

ث
همچنین در حدیث دیگری از امام هادی(ع) ت صریر شده ا ست که «ِْ َّن اَِست ت َص َُم َ ُ
س ت ت ُسه»( 1ابن بابویه1398 ،ق ،ص .)104این محلو در مباحثو امام فادق(ع)
َو اللَّهُ َُم ِثُهُ َو َُْ ا
با ابن ابی العوجاء نیز قابل م حظه ا ست .او از امام فادق(ع) پر سید « :ه دلیلی بر حدوث
اجسام هست؟» و امام(ع) پاسخ دادند:

ِِ
«ِْ اِّن مح وج ت َش تيئحً ِ
َ ت َحَ أَك ََرب
َ تَْياً َو َال َكبِْياً َِّْال َو ِْ ََلا ُ
َ ََ ُ
ِ ت َّص ِْلَيه مثلُهُ َ
َ
ِ
ُوَل َو لَو َكتح َن قَت ِميتحً َمتح َز َال َو َال
ك َزَو ُال َو انِ َِقت ُ
حل َع ِن اَّتحلَت ِل اْل َ
َو ِِف َلَلت َ

 - 1جسم ،حادث و خداوند پدیدرور و ایجاد کننده رن است.

 24تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

ِ
حل ِْل َّ
ول َو َوُ ُ
َن الَّ ِذي یتَُز ُ
ََ
وج َ َو یتُبطَ َل فَتيَ ُكو ُن بُِو ُجودهِ بتَع َ
ول َُوُز أَن یُ َ
ول ِِف اّ َ ِ
ث َو ِِف َكونِِه ِِف اْل ََزِل ُد ُخولُهُ ِِف ال َع َ ِم َو لَن ََتَ ِس َع
َع َ ِم ِه ُد ُخ ُ
َ
َِ ت ت ت ت ت ت ت َفلُ اْلَزِل و ال ع َ ِم و اّ ُ ِ
وث َو ال ِِق َ ِم ِِف َش ت ت ت ت ت ت ت ء َوا ِ »( 1کلینی،
َ َ َ َ ُ
1365ش ،1 ،ص.)76
اســتدالل امام فــادق(ع) برای ابن ابی العوجاء ،مبتنی بر این حقیقت اســت که آنچه با
افزایش یا کاهش ،تبدیل به یر می شود ،نمیتواند ازلی باشدن زیرا تبدیل به یر شدن نشانو
حدوث است و نین یزی ذات ًا مصون از حدوث نیست و این فهت اجسام است .بنابراین
جسم نمیتواند ازلی باشد و از آنجا که حقّ متعال ازلی است ،پس جسم نیست .این موضوع
در بیانات امامانم دیگر نیز قابل م حظه اســت(نک :ابن شــعبه حرّانی1404 ،ق ،ص 67ن ابن
بابویه1378 ،ق ،1 ،ص.)153
 .2-5-12ارتباط نفی تجسیم با نفی محدودیت
از آنجا که هر جســـمی محدود به حدودی مانند طول ،عرض و عمق اســـت(نک:
ابنســینا1400،ق ،ص )98دو موضــوع نهی تجســیم و نهی محدودیّت م زم یکدیگرند .در
این زمینه ،بیاناتی از امامان معصــوم(ع) محرش شــده اســت که به نمونههایی از آنها اشــاره
میشود:
الف) بشــر بن بشــّار به امام کاظم(ع) نامهای نوشــته اســت و در آن از اخت ف مردم
دربارظ توحید سخن گهته ا ستن از آن جمله ،اینکه بع ی از مردم قاتلند که خداوند ج سم

ا ست و بع ی قاتلند که فورت دارد .آن ح رت در جواب او نو شتهاندُ « :ست تب َحح َن َمن َال

 - 1من هیچ چیز کوچك و بزرگی را نیايتم مگر اینکه وقتی چیزر مانندش به رن ضتتمیمه گردد ،بزرگتر شتتود و
این خود ن شانۀ نابود شدن (چیز کوچك) و انتقال از حالت اول به حالت دوم ا ست و اگر قدیم بود ،نابود و متغیر
نمی شد؛ زیرا رنچه نابود و متغیر می شود،جایز است که پیدا شود و از میان برود پس با موجود شدن بعد از نبودن
 ،معلوم می شتتود که حادث استتت و علیرغم ازلی بودنخ اینك معدوم شتتده استتت (اگر رن چیز کوچك را ازلد
يرض کنیم اکنون معدوم شده ا ست؛ زیرا اکنون به جار او چیز بزرگ وجود دارد) و صفت ازل و عدم و حدوث
و قدم در یك چیز جمم نمی شود.

عل ی
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ُو ا و َال یوَ ت ت ت تف و َال یش ت ت ت تبِهه َش ت ت ت ت ء و لَيَل َك ِسثلِ ِه َش ت ت ت ت ء و هو ال َّس ت ت ت ت ِسيع الب ِ
ص ت ت ت تْي»(1کلینی،
َ َ ُ َ ُ َ ُ ُُ
ُ َ
ُ َ َُ
َُ َ
1365ش ،1 ،ص .)102مان ند همین ســـتال جواب در حد یث دیگری نیز از ابراهیم بن
مح مّد همدانی م حظه میشـــود .این ســـتال و جواب بیانگر ارتباط نهی تجســـیم و نهی
محدودیّت استن زیرا ساتل از عقیدظ تجسیم پرسیده است و امام(ع) ،محدود نبودن خداوند
را یادآور شدهاند.
ب) یعقوب بن جعهر میگوید که امام کاظم(ع) با یکی از راهبان مســـیحی ســـخن

می گهتند و یکی از محالبی که امام(ع) در آن مناظره محرش کردند ،این بود کهَّ ِْ« :ن اللَّتهَ
ِ
ِ
ف بِطُول أَو
تَتبَ َحََك َو تَت َع َ
َت ت ت ت ت ت َ
َج ال َو أَعظَ ُص من أَن ُوَ َّ بيَ أَو َِجل أَو َ َرَكل أَو ُس ت ت ت ت ت ت ُكون أَو یُو َ
حَل أ َ
ِ
ص ت ت ت ت تر»( 2ابن بابویه1398 ،ق ،ص  .)75نانکه م حظه میشــود ،امام کاظم (ع) پارهای از
قَ
جوارش جسم انسان را به همراه اوفاف دیگری از اجسام مانند حرکت و سکون و بلندی و
کوتاهی را ذکر کردهاند و نین اموری را م زم محدودیّت ،بیان کردهاند.
ث
ت زم جســـمان یّت و محدود یّت و ناســـازگاری آن با معرفت توحیدی در احادی ِ
دیگری از امامان (ع) نیز روایت شده ا ست(نک :کلینی1407 ،ق ،1 ،ص106ن ابن بابویه،
1398ق ،ص 76ن مجلسی1403 ،ق ،3 ،ص.)300
 .2-5-13ارتباط نفی تجسیم با نفی تجزیه و تركیب در ذات
در آموزههای اهلبیت(ع) ،اجســـام مرکّو از اجزاء هســـتندن از این رو نهی تجســـیم،
ارتباط روشـــنی با نهی متجزّی و مرکّو بودن ذات حقّ تعالی داردن نانکه امام علی(ع) در

ِِ
یکی از خحو خویش دربارظ حقّ متعال بیان داشتهاند« :لَي ِ
جَّزأَ»
َل ب َش تبَ فَت َُْيَ َو َال س تص فَتيََ َ
َ

3

(ابن بابویه1398 ،ق ،ص .)78عبارت نخســـت ،داللت بر نهی ر یت جســـمانی دارد که در
عنوان بعد برر سی می شود .امّا عبارت دوّم آن ح رت ،شاهدی بر این مو ضوع ا ست که
 - 1منزه ا ست رنکه محدود نی ست و به و صف در نیاید ،چیزر مانند او نی ست و او نیز شبیه چیزر نی ست و او
شنوا و بیناست.
 - 2خدای متعال ،بزرگ تر{منزّه} از رن استتت که به داشتتتن {جوارحی مانند}دستتت و پا و یا داشتتتن حرکت و
سکون محدود شود و منزّه از این است که به درازر یا کوتاهد وصف گردد.
 - 3خداوند صورت نیست که دیده شود و جسم نیست که دارای اجزاء باشد.

 26تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

الزمو جســمانیّت ،متجزّی بودن اســت .همین موضــوع در روایاتی از ســایر امامان نیز قابل
م حظه اســت(نک:کلینی1407 ،ق ،1 ،ص )106نانکه در کتو ک می نیز مورد اشــاره
قرار گرفته است(نک :حلّی1413 ،ق ،ص292ن فخر رازی1411،ق ،ص.)307
 .2-5-14ارتباط نفی رؤیت جسمانی با نفی محدودیت
برخ ف ســلهیّه و اشــاعره(نک :اشــعری1397 ،ق ،ص  35تا  62ن ابن تیمیه1425 ،ق،
ص ،)47در مکتو اهلبیت (ع) خداوند قابل ر یت جســـمانی نیســـتن نه در دنیا و نه در
آخرت .امامان(ع) ت صریر کردهاند که الزمو نین ر یتی احاطو بیننده بر خداوند ا ست که
به معنای محدود شدن حقّ تعالی ا ست.نمونههایی از بیانات ای شان در این زمینه ،از این قرار
است:
الف) امیرالمتمنین علی(ع) در خحبو  85نهجالب ه در تسبیر حقّ متعال بیان داشتهاند:

«َال َُِتي ُ ِِ
ص ت ت ت ُحَ َو ال ُِقلُوب»(1س ـیّدرضــی ،ص )115مقصــود از "ابصــار"در این عبارت،
ط به اْلَب َ
شـــم ها و مراد از "قلوب" عقل هاســـت (نک :ابن میثم1362،ش ،2 ،ص275ن ابن ابی

الحدید1404 ،ق ،6 ،ص .)345از عبارت مذکور ،نین برداشت می شود که الزمو ر یت
و ادراک خداوند ،احاطه یافتن بر ذات اوســـت و از آنجا که خداوند محدود به هیچ حدّی
نمیشود ،ر یت جسمانی حقّ متعال نیز محال است.
ب) در آ از خح بو  163نهج الب

ه که ا مام علی(ع) به تنز یه حقّ مت عال اشــــاراتی

ص تى» ( 2سیّدر ضی ،ص )232شبر ،فورت و کالبد هر
دا شتهاند ،آمده ا ستَ« :ال َش تبَ ُ فَتيَُ َِق َّ
یزی اســت که دیده میشــود(نک :فراهیدی1409 ،ق ،3 ،ص 99ن ابن منظور1405 ،ق،
شت ت ت تبَ فَت َُْيَ» (ابن
َل بِ َ
 ،2ص .)494نانکه آن ح ــرت در موضــع دیگری فرموده اند« :لَي َ
ص ت ت ت تى" از ریشــو "قصــو" اســت که برای بیان
بابویه1398 ،ق ،ص .)78همچنین کلمو " فَتيَُ َِق َّ
نهایت و ابعاد یک یز به کار میرود و در این وزن ،به معنای طلو احاطه بر ابعاد یک یز
است(نک :ابن ابی الحدید1404 ،ق ،9 ،ص .)254از عبارت آن ح رت استهاده می شود
 - 1دیدهها و عقلها او را يرا نمی گیرد.
 - 2خداوند صورتی مرئی نیست که با احاطه بر حدودش ،ادراک شود.
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که "مرتی بودن" و"محدود بودن" م زم یکدیگرند .این موضوع در روایتی از امام رضا(ع)
نیز قابل م حظه است(نک:کلینی1407 ،ق ،1 ،ص.)96
 .2-5-15ارتباط حادث نبودن با مرئی نبودن
امکان ر یت جســـمانیم یک یز ،نشـــانو حدوث آن اســـت .این موضـــوع ،در ک م

ِ
صَر»( 1ابن بابویه1398 ،ق،
امیرالمتمنین علی(ع) این نین محرش شده استَ « :و َال ِبُح َ ث فَتيُب َ
ص .)78ع مه مجلسی در توضیر این عبارت نوشته است« :أی لو کان مبصراً لکان محدثاً»

(مجلســی1404 ،ق ،4 ،ص)295ن اگر امکان ر یت جســمانی خداوند وجود داشــت ،حقّ
متعال مانند مخلوقات ،حادث بود .حدیث مذکور ،بیانگر ت زم دو موضـــوع "نهی ر یت
جســـمانی" و "نهی حدوث" اســـت .همین ت زم در بیانات امام رضـــا(ع) نیز محرش شـــده
است(نک :ابن شعبه حرّانی1404 ،ق ،ص 67ن ابن بابویه1378،ق ،1 ،ص.)153
 .2-5-16ارتباط نفی حركت و نفی مکانمندی با ازلی بودن خداوند
پیشتر ذیل عنوان ارتباط نهی ت شبیه با بینونت،به حدیث امام رضا(ع) اشاره شد که در
بخشی از آن فرموده بودند:

ِ
ِ
ود
ف َ ِري َعلَيه َمح ُه َو أَجَراهُ أَو یتَعُ ُ
« َال ََت ِري َعلَيه اََّرَكلُ َو ال اس ُكو ُن َو َكي َ
ِْلَي ت ِه َم تح ُه َو ابتَ ت َ أَهُ َِْلاً لََ َف ت َحوتَ تب َلَاتُتهُ َو لََ َجَّزأَ ُكن ُه تهُ َو َالمَنَ َع ِم َن اْل ََزِل
َمعنَحهُ»(2ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)40

در این روایت ،بر این نکته تأکید شـــده اســـت که الزمو نســـبت یافتن مکانمندی و
حرکت به حقّ متعال ،انکار ازلیّت اوست.در همین زمینه به حدیث دیگری از امام فادق(ع)
اشاره میشود:
 - 1خداوند حادث نیست که دیده شود.
 - 2حرکت و سکون بر ور جریان نیابد و چگونه چیزر بر او راه یابد که خودش رن را به جریان انداخته ا ست؟
یا چگونه چیزر که خودش رن را ابتدائاً ایجاد کرده ا ست،به او بازگردد؟(ن سبت یابد) که در این صورت ،ذات او
دچار تفاوت و تغایر مدگشت (زیرا گاهی متحرّک و گاهی ساکن مدشد) و نیز ذاتخ متجزّی بود؛در این صورت،
ازلیّت بر ذات او صدق نمدکرد.

 28تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

ول
وز أَن نتَ ُِق َ
« َعن ُس ت ت ت تلَي َسح َن ب ِن ِمهَرا َن قَ َ
ب ََِع َف ِر ب ِن َُمَ َّس ع َهل َُ ُ
حل قُتل ُ
ِ
ك ِْنَّهُ لَو
ِْ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل ِِف َم َكحن فَت َِق َ
حل ُس ت ت ت ت ت تب َحح َن اللَّ ِه َو تَت َعح ََل َعن ََلل َ
َن ال َك تحئِن ِِف م َك تحن َُمَتحن ِْ ََل الس َك ت ِ
َك تح َن ِِف َم َك تحن لَ َك تح َن َُم ت َ ث تحً ِْل َّ
حن َو
ُ
َ َ
َ
ث َال ِمن َِ ت ت ت ت ت ت ت َف ِ
حت السح َ ِ
ِاال ِيحن ِمن َِ ت ت ت ت ت ت ت َف ِ
حت ال َِق ِ »( 1ابن بابویه،
َُ
ُ
1398ق ،ص.)178
در این حدیث امام فادق(ع) مکان دا شتن را ن شانو نیاز و نیاز را از فهات موجودات
حادث برشــمردهاند .بنابراین ،ارتباط دو موضــوع "نهی مکان" و "نهی حدوث" قابل اثبات
است.
 .2-5-17ارتباط نفی تجسیم و محسوس نبودن با بینونت خدا و خلق
مح سوس بودن یکی از ویژگیهای اج سام ا ست .در روایات اهلبیت(ع) تأکید شده
ا ست که هر آنچه با حواسّ پنجگانه ،اح ساس می شود مخلوق خداوند ا ست و حقّ متعال،
منزّه است از اینکه ذاتش با یکی از این حواسّ ،احساس شود .این در حالی است که محابق
تعبیراتی از نظریو وحدت وجود و موجود که فـــاحونظران عرفان نظری همچون رفیعی
قزوینی ،آن را به جهلو فوفیه نسبت میدهند(نک :حسن زاده آملی1386 ،ش ،ص .)54در
عالم ،موجودی جز خداوند نی ستن از این رو در این نگاه فوفیانه ،ت صریر می شود که هر
یزی که در عالم دیده می شود ،تجلّی ذات خداوند ا ستن نتیجو این اعتقاد ،این ا ست که
احساس هر یزی ،احساس ذات خداوند است.

.

امّا در مکتو اهلبیت(ع) ،افزون بر این که بر تغایر ذاتی خدا و خلق تأکید شده است،
مو ضوعات دیگری نیز محرش شده ا ست که نظام تعالیم ای شان در بحث بینونت خدا و خلق
را شــکل میدهند .یکی از این موضــوعات ،بحث نهی تشــبیه بود که خود ،با موضــوعات
متعدّد دیگر مرتبا اســـت و پیشتر مورد بررســـی قرار گرفت .در ذیل این عنوان ،روایاتی
 - 1ستتلیمان بن مهران می گوید :به امام صتتادق(ع) عرض کردم  :ریا می توانیم بگوییم که خدای متعال در مکانی
هستتت؟ رن حضتترت يرمود :خدا منزّه از رن استتت؛ اگر او در مکانی بود ،حادث بود؛ زیرا رنچه مکانمند هستتت
نیازمند به مکان است و نیاز از صفاتِ موجودِ حادث است نه موجودِ قدیم.
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محرش میشود که در آنها به فراحت یافتههای حواسّ انسان ،مخلوقات خداوند دانسته شده
است که با ذات حقّ متعال متهاوتند:
الف) در اب تدای خح بو  152نهج الب

ه ،امیرالمتمنین علی(ع) در بارظ خدای مت عال

وع و اّح اد و السح ِ
گهتهاندَ« :ال تَس لِسه الس َش ِ
ود
الس َواتُِر ِالفِ َِتا ِ َّ
حعُر َو َال ََت ُجبُهُ َّ
الصحنِ ِع َو ال َسصنُ ِ َ َ َ َ ُ
َ ُُ َ
ب َو ال َسربُوب»( 1ســیّدرضــی ،ص )212در این عبارت ،با تکیه بر تباین ذاتی خداوند و
الر ا
َو َّ
مخلوقات ،مح سوس بودن و محجوب بو دن خداوند که دو فهت از فهات اج سام ا ست،
نهی شــده اســت(نک :خویی1358 ،ش ،ص .)189-186بنابراین میتوان ت زم دو موضــوع
نهی تجسیم و بینونت خدا و خلق را از آن نتیجه گرفت.
ب) شــیخ فــدوق در کتاب التوحید با اســناد خویش از امام فــادق(ع) روایت کرده

ِ ِ
َل َو َال یُ ََُك بِحََّوا ا اََس ِ
َل َو
َل َو َال ميَُ ا
َل َو َال َُ ا
ا ست که فرمودند« :اَّس ُ للَّ ِه الَّذي َال ُوَ ا
2
َال یت َِقع علَي ِه الوهص و َال تَ ِ
ص ُفهُ اْلَل ُس ُن َو ُك ال َش ء َ َّس هُ اََّوا ُ أَو لَ َس َس هُ اْلَی ِي فَت ُه َو َالُو ُ »
َ ُ َ َ َُ
(ابن بابویه1398 ،ق ،ص .)60در این حدیث نیز با بیان این نکته که خداوند محسوس نیست
و این مخلوقاتند که به حسّ درمیآی ند ،تباین ذاتی خدا و خلق مورد اشـــاره قرار گرفته
است.
در این زمینه ،احادیث دیگری نیز از اهلبیت(ع)روایت شـــده(نک :کلینی1365 ،ش،
 ،1ص139ن ابن بابویه1398 ،ق ،ص168ن سیّدرضی ،ص 262و  )274که بهمنظور رعایت
اختصار از ذکر آنها فرفنظر میشود.
نتیجهگیری

 - 1حواس ب شرر ،ذات او را درک نمدکند و پو شخها او را پنهان نمد سازد؛ زیرا سازنده و ساخته شده،محدود
کننده و محدود شده ،پروردگار و پرورده شده ،با یکدیگر يرق دارند.
 - 2حمد مخصوص خداوند است که محسوس نمی شود و لمس نمی گردد و به هیچ یك از حواس پنجگانه در
نمیرید ،وهمها او را درک نمی کنند و زبانها قادر به وصف او نیستند و هررنچه که حواس ،احساس کنند یا دست
ها لمس کنند ،مخلوق است.

 30تبیین نظامِ روایاتِ توحیدیِ اهلبیت(ع)

از تحلیل و بررســی روایات توحیدی اهلبیت(ع) ،نظام تعالیم ایشــان در بحث توحید
شـــناخته میشـــودن نظامی که ویژگیهایی مانند هماهنگی معنایی و عدم تعارض ،وحدت
مو ضوعی ،ت شابه ساختار بیانی ،تکرار مهاهیم هم م مون و ت زم مو ضوعات محرحه ،در
آن بهخوبی مشــاهده میشــود .در بحث ت زم موضــوعات محروحه ،هر یک از مباحثی که
امامان(ع) محرش کردهاند ،بهمثابه جزتی از اجزاء نظام تعالیم ایشـــان شـــناخته میشـــود که
ارتباط ناگســســتنی با موضــوعات دیگر دارد .در روایات اهلبیت(ع) ،نهی مشــابهت خدا و
خلق ،بهعنوان "نظامم توحید" ،معرّفی شده است« :نظام توحیده نهی التشبیه».
محابق این روایات ،رشـــتهای که تمام موضـــوعاتِ توحیدی را به هم مرتبا میکند،
اف ـلم نهی تشــبیه اس ـت .رابحو این افــل با تمامی موضــوعاتِ توحیدی که در اهلبیت(ع)
محرش شده ،بهروشنی قابل م حظه است.
منابع
قرآن كریم.
ابن ابی الحدید ،عبدالحم ید بن هبو اهلل (1404ق) ،شرررن ن ا البال  ،قم :انتشـــارات کتابخانه
آیتاهلل مرعشى نجهى.
ابن بابویه ،محمد بن على (1398ق) ،التوحید ،قم :انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه ،محمد بن على (1378ش) ،عیون اخبار الرضا(ع) ،تهران :نشر جهان.
ابن تیمیه  ،احمد بن عبدالحلیم حرّانی (1425ق) ،شرررن العقیدۀ افهررف انی  ،بیروت :المکتبو
العصریو.
ابن سینا1400( ،ق) ،رسائل ابن سینا ،قم :انتشارات بیدار.
ابن شعبه حرّانى ،حسن بن علی (1404ق) ،تحف العقول عن آل الرسول ،قم :جامعه مدرسین.
ابن منظور ،محمد بن مکرم (1405ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار احیاء التراث العربى.
ابن میثم بحرانی ،میثم بن علی (1362ش) ،شرن ن االبال ه ،قم :دفتر نشر الکتاب.
اشعری ،ابوالحسن علی بن اسماعیل (1397ق) ،االبان عن اهول الدیان  ،قاهره :داراالنصار.
برنجکار ،رضا (1391ش) ،روش شناسی علم كالم ،قم :موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث.
تهتازانى ،سعد الدین (1409ق) ،شرن المقاهد ،قم :انتشارات الشریف الرضی.
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حسن زاده آملی ،حسن (1386ش) ،وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ،قم :انتشارات تشیّع.
حلبى ،على افغر (1376ش) ،تاریخ علم كالم در ایران و ج ان ،تهران :انتشارات اساطیر.
حلّى ،حسن بن یوسف (1365ش) ،الباب الحادی عشر ،تهران :متسسه محالعات اس می.
حلّى ،ح سن بن یوسف (1413ق)،كشف المراد فی شرن تجرید االعتقاد ،قم :متس سو النشر
اإلس می.
حلّى ،حسن بن یوسف (1419ق) ،ن ای المرام فی علم الکالم ،قم :متسسو اإلمام الصادق.
خوتى  ،میرزا حبیو اهلل ها شمى (1358ش) ،من اج البراع فی شرن ن ا البال  ،تهران :مکتبو
االس میو.
سید رضى ،ابو الحسن محمد بن حسین (بیتا) ،ن ا البال  ،قم :دارالهجرظ.
سیّد مرت ى ،ابوالقاسم (1405ق) ،رسائل الشریف المرتضى ،قم :دار القرآن الکریم.
طوسى ،نصیر الدین (1407ق) ،تجرید االعتقاد ،قم :دفتر تبلیغات اس مى.
فخر رازش ،محمّد بن عمر (1411ق) ،المحصل ،عمان :دار الرازی.
فخر رازش ،محمّد بن عمر (1420ق) ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
فراهیدی ،خلیل بن احمد (1409ق) ،العین ،قم :دارالهجرظ.
قاضى سعید قمى1415( ،ق) ،شرن توحید الصدوق ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اس مى.
کلینی ،محمد بن یعقوب (1365ش) ،الکافی ،تهران :دار الکتو االس میو.
مازندرانی ،مولی محمد فالر (1382ق) ،شرن أهول الکافی ،تهران :المکتبو االس میه.
مجلســـی ،محمد باقر (1404ق) ،بحار األنوار الجامع لدرر االخبار االئم االط ار ،بیروت:
متسسو الوفاء.
مجلسی ،محمد باقر (1404ق) ،مرآۀ العقول ،بیروت :متسسو الوفاء.
محهری ،مرت ی (بیتا) ،شرن منظومه ،تهران :انتشارات فدرا.
مهید ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،افرشرراد فی معرف حجا اع على العباد ،قم:
کنگره شیخ مهید.

