دوفصلنامه علمیـ پژوهشی حدیثپژوهی
سال هشتم ،شمارۀ پانزدهم ،بهار و تابستان 9315
صفحه 91ـ55

*

مجید معارف

**

عبدالهادی فقهیزاده

***

مصطفی آذرخشی
چکیده:

برانگیختن توجه مردم نسبت به حقمتعال ،محوریترین موضوع در آموزههای قرآن کریم و اهل
بیت است .در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات امامان معصوم ،ایمان به حضور و احاطۀ
خداوند بر عالَم مطرح شده است؛ به گونهای که این اعتقاد بنیادی ،زیربنای تمام موضوعات دینی اعمّ
از اعتقادات ،اخالقیات و احکام عملی را شکل میدهد؛ چنانکه در آیات قرآن و احادیث پیامبر و
امامان ،به این موضوع نیز عنایت ویژهای شده است که خداوند متعال ،منزه از آن است که شبیه
مخلوقات خود باشد؛ در این آموزهها در حقیقت ،بر دو اصل ایمان به خداوند و نفی همانندی خدا و خلق
تأکید شده است .از این دو موضوع ،در روایات اهل بیت ،با عنوان «معرفت بین الحدّین» یاد شده
است؛ یعنی معرفتی که به دور از ورطۀ انکار و تشبیه خداوند است.این سطح از شناخت ،حداقل
معرفتی است که انسان باید نسبت به خداوند داشته باشد.
کلیدواژهها :توحید ،معرفت بین الحدّین ،تعطیل ،انکار و تشبیه.
* استاد دانشگاه تهرانmaaref@ut.ac.ir /
** استاد دانشگاه تهرانfeghhizadeh@gmail.com /
*** دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران در رشتۀ علوم قرآن و حدیثm.azerakhshi@gmail.com /

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 8:11 +0330 on Saturday November 17th 2018

معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت

35

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

مورد نظر برشمرد؛ برای مثال ،عبارت «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ وَ لَكِنْ أَمْدر بَدینَ أَمْدرَین» در
مبحث عدل و «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّة» در مبحث امامدت ،از سدوی نددد تدن از
امامان و در قالب احادیث متعدد بیان شدهاند .اهمیت ایدن جمد ت تدا آنجاسدت کده
میتوان آنها را به مثابۀ شعار اصلی در موضوعات مذکور مورد توجه قرار داد؛ ندانکه
محدثان متقدم و متأخر شیعه ،ابوابی از کتب خویش را عیداً با همین عبارات نامگدذاری
کردهاند(.ر.ک :صفار4141 ،ق ،ص /184کلیدی4631 ،ش ،ج ،4ص /411فیض کاشانی،
4143ق ،ج ،4ص /161مجلسدددی4141 ،ق[الد د ج ،ج ،1ص 2و ج ،26ص /4قمدددی،
4141ق ،ج ،4ص )16به نظر میرسدد یكدی از عبداراتی کده در بحدث توحیدد نددین
کارکردی دارد ،عبارت «معرفت بین الحدّین» اسدت .اهمیدت ایدن عبدارت دیددی از آن
جهت است که در واقع ،مسیر صحیح اعتقاد توحیدی را برای انسدان ترسدیم مدیکددد؛
مسیری که به دور از دو لغزشگاه عمدهای است که عموماً انسانها در قبال حد متعدال
بدان گرفتار شدهاند که یكی از آن دو لغزشگاه ،انكار و تعطیل است و دیگدری تشدبیه.
بررسی عقاید فرق اس می ،گویای این نكته است که نحلههدا و مدذاهب انحرافدی ،یدا
ماندد دهریه دنار انكار و تعطیل شدده اندد یدا مانددد مجسدمه و مشدبهه ،دندار تشدبیه
ح متعال به مخلوقاتش؛ البته انكار و تعطیل گاه در زمیدۀ شداخت ح متعال و صدفات
او نیز مطرح میشود؛ به عبارت دیگر ،اهل تعطیل یا معطّلده ،گداهی بدرای کسدانی کده
مدكر ح متعال هستدد ،به کار میرود و گاهی هدم بدرای کسدانی کده مدكدر شدداخت
خداوند و صفات او هستدد ،استعمال میشدود .علدیرغدم آنكده ایدن تعبیدر ،اسدتعمال
فراوانی در روایات اهل بیت داشته است ،نسبت بده عدداوین پدیشگفتده ،شدهرت
کمتری دارد و در هیچیک از جوامع حدیثی ،بابی بده روایدات آن اختصداص نیافتده و
روایاتِ مربوط به آن ،ذیل عداوین دیگری پراکدده است .مسئلۀ اصلی در مقالۀ حاضدر،
این است که نه نصوصی از امامان در این باره قابل شداسایی است و آیا این بحث
مهم ،در آیات قرآن کریم نیز مطرح شده است یا خیر؟ ازآنجاکه این بحث ،با صراحت
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معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت

بیشتری در روایات مطرح شده است ،با هدف ارائۀ تعری

31

مشخصی از آن ،نخست بده

بررسی احادیث میپردازیم و سپس آیات مرتبط را ذکر و بررسی خواهیم کرد.

بین الحدّین است .مقصود از معرفت بین الحدّین ،شداختی از خداوند است کده خدارج
از دو حدّ تعطیل 4و تشبیه است .در روایات اهل بیت ،این حداقل معرفتی است که
یک مسلمان باید نسبت به خداوند داشدته باشدد(.ر.ک :کلیددی4631 ،ش ،ج ،4ص)83
این شداخت ،از طرفی وجود صانع را برای عالم اثبات میکدد و از طرف دیگر شباهت
داشتن او به مخلوقات خود را نفی میکدد .این سطح از معرفت کام ً عقلی است ،زیرا
عقل با مشاهدۀ آثار صدع و لطای تدبیر در عالم خلقت ،به وجود صانع و مددبّر اقدرار
میکدد؛ همچدین حكم عقل این است که صانع عالم ،شبیه مخلوقات خود نیست(ر.ک:
مروارید4148 ،ق ،ص ،)14زیرا الزمۀ شباهت به آنها ،داشتن صفاتی ماندد آنهاسدت؛
صفاتی که نشانۀ حدوث مخلوقات و نیاز آنها به مُحدِثی است که خود حادث نیست.
به عبارت دیگر عقل درمییابد که صانع عالم باید قدیم باشد و الزمدۀ قددیم بدودن ،آن
است که صفات مخلوقاتِ حادث را نداشته باشد؛ بدابراین خداوند شبیه مخلوقات خود
نیست .تعبیر «بِتَشْعِیرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَه» 2که از امام علی و امدام رضدا
نقل شده(ر.ک :کلیدی4631 ،ش ،ج ،4ص /461سید رضی ،بیتا ،ص )246حاکی از آن
است که عقل با مشاهدۀ صفات مخلوقات مییابد که خداوند مدزه از این امدور اسدت.
توجه به نقش عقل در این سطح از معرفت خداوند ،بیانگر آن است کده اگرنده عقدل
قادر به شداخت او نیست ،ح تعالی این امكان را برای عقل ایجاد کدرده اسدت کده بده

وجود صانع داللت کدد6؛ ندانکه اگر در تعری ایجابی ،صانع عاجز است ،در تعری
سلبی او و بیان ایدكه نه اموری به ساحت قدس ربوبی نسبت نمییابد ،عجزی نددارد.

از این سطح از معرفت خداوند که یک معرفت حداقلی نسبت به ح متعال و از شدئون
عقل است ،در تعالیم امامان ،به معرفت بین الحدّین یاد شده است .این موضدو در
روایات به همین شكل بیان شده است؛ در عین حال ،در پدارهای از احادیدث ،بده حددّ
تعطیل و تشبیه تصریح نشده است ،اما معصومان دقیقاً به همین دو موضو اشاره و
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آن دو را توأمان ذکر کردهاند .در ادامه ،نمونههایی از اینگونه روایات م حظه میشود.

ج ،4ص )82ندانکه م حظه میکدیم ،راوی در این حدیث از امام جواد دربارۀ اطد ق
شیئیت به خداوند ،پرسش کرده و امام بیان داشتهاند کده مدیتدوان بده خددا شدیء
گفت ،زیرا در غیر این صورت دنار انكار خداوند میشویم .در این باره توجه به نددد
نكته ضروری است :نخست ایدكه در قرآن کریم نیز شیئیت به خداوندد متعدال اطد ق
شده است؛ ندانکه در آیۀ  41سورۀ انعام آمده است «:قُلْ أَی شَیءٍ أَکْبَرُ شَهادَةً قُلِ اهلل».
نكتۀ دیگر ایدكه شیئیت غیر از جسمیّت است؛ در آموزههای اهل بیت شدیء بدودن
خداوند به این معداست که خداوند هست و نفی شدیئیت خداوندد ،مسداوی بدا انكدار
اوست .این نكته در حدیثی از امام رضا تبیین شده است« :عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ
عُبَیدٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مَا تَقُولُ إِذَا قِیلَ لَکَ أَخْبِرْنِی عَنِ اهلل عَدزَّ وَ جَدلَّ شَدیءٌ
هُوَ أَمْ لَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَثْبَتَ اهلل عَزَّ وَ جَلَّ نَفْسَهُ شَیئاً حَیثُ یقُولُ قُدلْ أَی شَدیءٍ أَکْبَدرُ
شَهادَةً قُلِ اهلل شَهِیدٌ بَیدِی وَ بَیدَكُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُ شَیءٌ لَا کَالْأَشْدیاءِ إِذْ فِدی نَفْدی الشَّدیئِیةِ عَدْدهُ
إِبْطَالُهُ وَ نَفْیهُ قَالَ لِی صَدَقْتَ وَ أَصَبْتَ ثُمَّ قَالَ لِدی الرِّضَدا لِلدَّداسِ فِدی التَّوْحِیددِ ثَلَاثَدةُ
مَذَاهِبَ نَفْی وَ تَشْبِیهٌ وَ إِثْبَاتٌ بِغَیرِ تَشْبِیهٍ فَمَذْهَبُ الدَّفْی لَدا یجُدوزُ وَ مَدذْهَبُ التَّشْدبِیهِ لَدا
یجُوزُ لِأَنَّ اهلل تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا یشْبِهُهُ شَدیءٌ وَ السَّدبِیلُ فِدی الطَّرِیقَدةِ الثَّالِثَدةِ إِثْبَداتٌ بِلَدا

تَشْبِیه(3».صدوق4618 ،ق ،ص )444در این حدیث ،امام رضا با طدرح پرسشدی از
یكی از اصحاب خود ،سطح معرفتی او را دربارۀ ادلۀ توحیدی آزمدوده و بدا ایدن کدار

اهمیت نفی تعطیل و نفی تشبیه را خاطر نشان کردهاند .امدام رضدا ایدن مطلدب را
تأیید کردهاند که نفی شیئیت از ح متعال ،همان انكدار خداوندد اسدت .در پایدان ایدن
حدیث ،امام رضا عقیدۀ صحیح توحیدی را «اثبات ب تشبیه» که همان معرفت بدین
الحدّین است ،بیان کردهاند؛ یعدی خدا هست اما شبیه هیچ نیز نیست .افزون بدر ایدن،
م حظه میشود که در برخی از نقلها ،راوی از امام جواد پرسیده است« :أَ یجُدوزُ
أَنْ یقَالَ لِلَّهِ إِنَّهُ مَوْجُودٌ؟»(برقی4644 ،ق ،ج ،4ص )214در ایدن نقدل بده جدای کلمدۀ
«شیء» که در نقل کلیدی دیده میشود ،کلمۀ «موجود» به کار رفته است و حاکی از این
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است که اصحاب امامان ،بدا بر تعالیم ایشان ،اط ق شیئیت به ح متعال را به معدای

شیء به خداوند متعال به صورت نكره ،فی حدّ نفسه سبب نفی تعطیل و تشبیه اسدت،
زیرا با اط ق شیئیت ،از سویی ،انكار خدا باطدل شدمرده مدیشدود و بدا نكدره آوردن
«شیء» دربارۀ او ،نفی تشبیه صورت میپذیرد ،زیرا ح متعال شبیه هیچیدک از اشدیائی
که میشداسیم نیست.
2د .2امام صادق در پاسد بده نامدهای کده عَبددالرَّحِیمِ بْدنِ عَتِیدک بده واسدطۀ
عَبدالْمَلِکِ بْنِ أَعْین برای آن حضرت نوشته و از مذهب صحیح توحیدی سداال کدرده
بود ،بیان داشتهاند« :فَاعْلَمْ رَحِمَکَ اهللُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِیحَ فِی التَّوْحِیدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآ ُن
مِنْ صِفَاتِ اهللِ جَلَّ وَ عَزَّ فَانْ ِ عَنِ اهلل تَعَالَى الْبُطْلَانَ وَ التَّشْبِیهَ فَلَا نَفْی وَ لَا تَشْبِیهَ هُوَ اهلل
الثَّابِدتُ الْمَوْجُددودُ تَعَددالَى اهلل عَمَّددا یصِدفُهُ الْوَاصِدفُونَ وَ لَددا تَعْددُوا الْقُدرْآنَ فَتَضِددلوا بَعْددَ
الْبَیان(4».کلیدی4631 ،ش ،ج ،4ص )444در این حدیث نیدز امدام صدادق معرفدت
صحیح توحیدی را معرفتی خارج از دو حدّ تعطیل و تشبیه بیان کردهاند8؛ نددانکده از
سیاق حدیث پیداست و به قریدۀ عبارت «هو اهلل الثابت الموجود» مقصود از «الدبط ن»
همان مدذهب نفدی و تعطیدل اسدت کده پیدروان آن ،مدكدر حد متعدال هسدتدد(.ر.ک:
مازندرانی4682 ،ق ،ج ،6ص )232همچدین آن حضرت در این روایت ،تأکید کردهاندد
1

که بحث معرفت بین الحدّین ،موضوعی قرآنی است.
2د .6عبدالرحمن بن ابی نجران 44روایت کرده اسدت« :سَدأَلْتُ أَبَدا جَعْفَدرٍ عَد ِ
ن
التَّوْحِیدِ فَقُلْتُ أَتوهم شَیئاً فَقَالَ نَعَمْ غَیرَ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودٍ فَمَا وَقَدعَ وَهْمُدکَ عَلَیدهِ مِدنْ
شَیءٍ فَهُوَ خِلَافُهُ لَا یشْبِهُهُ شَیءٌ وَ لَا تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ کَی َ تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ وَ هُوَ خِلَدافُ مَدا

یعْقَلُ وَ خِلَافُ مَا یتصور فِی الْأَوْهَامِ إِنَّمَا یتوهم شَیءٌ غَیرُ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُود(44».کلیدی،
4631ش ،ج ،4ص /82صدوق4618 ،ق ،ص)443
در این حدیث ،راوی از امام جواد 42پرسیده است که آیا میتوانم خدا را نیزی
تصور کدم؟ امام به او پاس دادهاند که آری؛ نیزی که معقدول و محددود نیسدت.

دنبالۀ حدیث ،همان مطلبی را تأکید میکدد که در بسیاری از روایات مطرح شده اسدت
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موجود دانستن خداوند به کار میبردند.
در حدیث امام جواد ،به نكتۀ دیگری نیز اشاره شده و آن ایدكده اطد ق کلمدۀ
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و خدای متعال را غیر قابل تصور و توهم معرفی میکددد .در پایدان حددیث ،امدام

در احادیث توحیدی اهل بیت ،تصور و توهم ح متعال جایز نیسدت و تصدور
ح متعال ،تشبیه او به مخلوقات و محدود پدداشتن اوست؛ افزون بدر ایدن در روایدات
توحیدی ،معرفت صحیح نسبت به پروردگار متعال ،شداختی به دور از دو حدّ انكدار و
تشبیه است .ندانکه در حدیث قبل م حظه شد ،امامان ایدن موضدو را بعضداً در
پاس به سااالتی مطرح کردهاند کده سدائ ن از جدواز اطد ق شدیئیت بده حد متعدال
پرسیدهاند(.ر.ک :کلیدی4631 ،ش ،ج ،4ص )82در احادیدث تصدریح شدده اسدت کده
اط ق کلمۀ شیء به خدای متعال جایز است و نفی شیئیت از ح متعال ،مساوی انكدار
اوست؛ همین نكته حاکی از آن است که در روایت اخیر ،مقصود از توهمی که مدجر به
تعقل و تحدید نشود ،اقرار عقل به وجود خدای متعال است؛ نه تصور ذات او .ندانکه
برخی از دانشمددان شیعه نیز به درستی بر این مطلب اشاره کردهاند(.ر.ک :قاضی سعید

قمی4141 ،ق ،ج ،6ص 46)246ماید این معدا خطبهای است که امام بداقر آن را از

جدّ بزرگوار خویش امیرالمامدین علی روایت کردهاندد؛ آن حضدرت در بخشدی از
خطبۀ مذکور فرمودهاند« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّدذِی مَدَدعَ الْأَوْهَدامَ أَنْ تَدَدالَ إِلَّدا وُجُدودَهُ(».کلیددی،
4631ش ،ج ،8ص /48صدوق4618 ،ق ،ص /42ابن شدعبه حرّاندی4141 ،ق ،ص)12
استثدائی که در این عبارت م حظه میشود ،همان مطلبدی اسدت کده در حددیث امدام
جواد مطرح شده است ،زیرا این استثدا بیانگر آن است که عقل میتواند بده وجدود
صانع اقرار کدد .با این حال ،آن حضرت ب فاصله تأکید کردهاند که این اقرار ،نبایدد بدا
تصور ذات ح متعال انجام شود ،زیرا هر تصدوری از ذات خداوندد ،مانددد مخلوقدات
محدود خواهد بود و ازآنجاکه خداوند شبیه مخلوقات نیست ،هدر تصدوری از ذات او
خ ف حقیقت اوست .این دو مطلب که در بیان امام جواد م حظه میشود ،همان
معرفت بین الحدّین است که در حوزۀ کش عقل قرار دارد؛ یعدی اقرار به ایدكده خددا
هست و شبیه مخلوقات نیست.

2د .1شی صدوق در کتاب التوحید از عبددالعظیم حسددی روایدت کدرده اسدت:41
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دوباره تصور نیزی را که معقول و محدود نیست تكرار کردهاند .دربدارۀ ایدن روایدت
نكاتی قابل توجه است؛ ازجمله ایدكه:

معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت
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«خدمت امامهادی رسیدم و گفتم :میخواهم دین خود را بر شما عرضده کددم کده

«إِنِّی أَقُولُ إِنَّ اهلل تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَیسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ خَارِجٌ عَنِ الْحَدَّینِ حَدِّ الْإِبْطَدالِ
وَ حَدِّ التَّشْبِیهِ وَ إِنَّهُ لَیسَ بِجِسْمٍ وَ لَا صُورَةٍ وَ لَا عَرَضٍ وَ لَا جَوْهَرٍ بَلْ هُوَ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ
وَ مُصَوِّرُ الصُّوَرِ وَ خَالِ ُ الْدأَعْرَاضِ وَ الْجَدوَاهِرِ وَ رَبُّ کُدلِّ شَدیءٍ وَ مَالِكُدهُ وَ جَاعِلُدهُ وَ

مُحْدِثُهُ(41».صدوق4618 ،ق ،ص )84پس از ایدكه عبددالعظیم حسددی عقیددۀ خدود را
دربارۀ سایر موضوعات اعتقادی هم بیان کرد ،امامهادی گفتدد« :یا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ
اهلل دِینُ اهلل الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیهِ ثَبَّتَکَ اهلل بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِدی

الْآخِرَة(43».همانجا) از نكات قابل توجه در این حدیث ،آن است که عبدالعظیم حسددی
در ندد جملۀ مختصری که راجع به توحیدد سدخن گفتده و در واقدع عصدارۀ عقیددۀ

خویش را در این باب بیان کرده است ،به معرفدت بدین الحددّین اشداره کدرده و امدام
دهم کام ً بر این عقیده صحّه گذاشتهاند .قاضی سعید دربارۀ عبارت «خَدارِجٌ عَدنِ
الْحَدَّینِ حَدِّ الْإِبْطَالِ وَ حَدِّ التَّشْبِیهِ» نوشته است که خارج بودن عقیده از این دو حدّ بده
این معداست که خداوند شیء است اما نه ماندد اشیاء دیگر؛ نه در شیئیت ،نه در وجود،
نه در واحد بودنش و نه در سایر صفات و کماالتش(44.قاضدی سدعید قمدی4141 ،ق،
ج ،4ص )144پیشتر اشاره شد که شیء بودن خداوند ،به معدای موجود بودن اوسدت
و نباید شیء بودن را با جسم بودن اشتباه گرفت.
2د .1حسن بن سهل به واسطۀ هشام بن ابراهیم از امدام رضدا دربدارۀ عقیددۀ
48

تجسیم پرسید و آن حضرت در پاس او گفتدد« :إِنَّ لِلدَّاسِ فِی التَّوْحِیددِ ثَلَاثَدةَ مَدذَاهِبَ
مَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِتَشْبِیهٍ وَ مَذْهَبُ الدَّفْی وَ مَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِلَا تَشْبِیهٍ فَمَذْهَبُ الْإِثْبَاتِ بِتَشْبِیهٍ لَدا

یجُوزُ وَ مَذْهَبُ الدَّفْی لَا یجُوزُ وَالطَّرِی ُ فِی الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ إِثْبَاتٌ بِلَاتَشْدبِیه(41».صددوق،
4618ق ،ص )444در این حدیث ،مقصود از مذهب الدفی ،عقیدۀ مدكران خدای متعدال
است(ر.ک :قاضی سعید قمی4141 ،ق ،ج ،2ص )221و ندانکه پدیشتدر اشداره شدد،
«مذهب الدفی» تعبیر دیگری از اهل تعطیل است .امام رضا با ردّ اهل انكدار و اهدل
تشبیه ،مذهب صحیح را «معرفت بین الحدّین» که همان اقرار به وجود خداوندد متعدال
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اگر مورد رضای خداوند بود ،بر آن ثابتقدم بمدانم تدا خددا را م قدات کددم ».آنگداه
امام اذن سخن داد و عبدالعظیم حسدی اعتقاد توحیدی خدود را نددین بیدان کدرد:
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بدون تشبیه او به مخلوقاتش است ،بیان کردهاند.

الْأَوْهَامُ بَلْ تَجَلَّى لَهَا بِهَا وَ بِهَا امْتَدَعَ مِدْهَا وَ إِلَیهَا حَاکَمَهَا(24».سید رضی ،بیتدا ،ص)231
شارحان نهجالب غه ،اوهام را در این عبدارت بده معددای عقدول دانسدتهاندد(ر.ک :ابدن

ابیالحدید4141 ،ق ،ج ،46ص /18خویی4618 ،ش ،ج ،44ص )41و احاطده نداشدتن
اوهام بر خداوند را به معدای عجز عقول از تصور ذات ح تعالی بیدان کدردهاندد(.ر.ک:
ابن ابیالحدید4141 ،ق ،ج ،46ص )18اما عبارات بعدی ،نقدش عقدول را در معرفدت
خدای متعال در موجزترین و رساترین صورت خود ،ترسیم کدرده اسدت .امدام در
این دو سه جملۀ مختصر یادآور شدهاند که خداوند با آفریدش موجودات ،حضور خود
را بر عقول آشكار ساخته است؛ به عبارت دیگر این توان را به عقلها اعطا کرد کده بدا
دیدن آثار صدع پروردگار ،بر وجود او اقرار کددد .از طرف دیگر ،این امكان را به همین
عقول داد که بیابدد ،پروردگار عالم قابل توهم و تصور نیست و خدود عقدول را داوری
بر این حقیقت قرار داد .ندانکه پیشتر اشاره شد ،این همان معرفت بین الحدّین است
که درک آن از شئون عقل است.
2د .4شی صدوق با اسداد خویش از امام باقر ،حدیثی را در تفسیر کلمۀ «هدو»
در سورۀ اخ ص نقل کرده است .آن حضرت در تبیین حقیقت این اسم گفتهاند« :هُدوَ
اسْمٌ مَكْدِی مُشَارٌ إِلَى غَائِبٍ فَالْهَاءُ تَدْبِیهٌ عَلَى مَعْدًى ثَابِتٍ وَ الْوَاوُ إِشَارَة إِلَدى الْغَائِدبِ عَد ِ
ن
الْحَوَاسِّ(24».صدوق4618 ،ق ،ص )88امام باقر در این حدیث ،اط ق اسم «هو» را
به خداوند متعال ،به گونهای تبیین کردهاند که از معرفت بین الحدّین حكایت مدیکددد.
آن حضرت حرف «هاء» را در اسم «هو» ،دالّ بر وجود ح متعال بیان کردهاند که بدون
تردید بر نفی انكار و ابطال داللت دارد .همچدین حرف «واو» را در این اسم ،گویای آن

دانستهاند که ذات خداوند ،مدزه از محسوس بودن است که بر نفی تشبیه داللت دارد22؛
بر این اساس ،میتوان گفت که معرفت بین الحدّین ،در بطن اسم «هو» نهفتده اسدت و
این اسم در عین اختصار ،بیانگر حقای مهمی ازمعارف توحیدی است.
2د .8ماندد آنچه در حدیث پیش گفته دربارۀ اسم «هو» آمده ،در حدیث دیگدری از
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2د .3از بلیغترین عبارات توحیدی نهجالب غه دربارۀ نفی تعطیل و نفدی تشدبیه ،در
خطبۀ  481قابل م حظه است؛ آنجا که امیرالمامدین علی فرمودهاند« :لَمْ تُحِدطْ بِدهِ

معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت
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امام علی دربارۀ اسم ج لۀ اهلل مطرح شده است .آن حضرت در تفسیر اسم ج لده

این حدیث ،به بطون معدایی اسم ج لۀ اهلل اشداره کدرده و آن را دالّ بدر معرفدت بدین
الحدّین بیان کردهاند؛ با این توضیح که در معدای نخست ،کلمۀ اهلل مشت ّ از «ال» و مادۀ
«أَلِهَ» است که در معدای «تحیّر» استعمال میشود(.ر.ک :راغب اصدفهانی4142 ،ق ،ج،4
ص /86ابن مدظور4141 ،ق ،ج ،46ص )134بدابراین عبارت «الْمَعْبُدودُ الَّدذِی یأْلَدهُ فِیدهِ
الْخَلْ ُ» یعدی اهلل معبودی 21است کده مخلوقدات در شدداخت ذات او حیدراناندد .ایدن
تعری

که در روایات دیگری نیز مطرح شده 21ناظر بدر نفدی تشدبیه اسدت ،زیدرا اگدر

ح متعال شبیه مخلوقات بود ،در شداخت او دنار تحیدر نمدیشددند .آن حضدرت در
عبارت دوم که فرمودهاند« :وَ یاْلَهُ إِلَیهِ» معدای دیگر کلمۀ اهلل را «موجودی که همگان به
او پداه میبرند» بیان کردهاند .در این معدا کلمۀ اهلل مشت از «وَلِه» بده معددای پدداه بدردن
است؛ ندانکه در زبان عربی گفتده مدیشدود« :وَلِدهَ الصدبی إلدى أمّده ای فدز إلیهدا».
(زمخشری4141 ،م ،ص )381معدای مذکور بر نفی تعطیل و انكدار داللدت دارد ،زیدرا
الزمۀ پداه بردن مخلوقات به خداوند ،اقرار و پذیرش اوست .در ادامۀ حدیث ،امدام
موضو نفی تشبیه را با عبارات «وَ اهلل هُوَ الْمَسْتُورُ عَنْ دَرْکِ الْأَبْصَدارِ الْمَحْجُدوبُ عَدنِ
الْأَوْهَامِ وَ الْخَطَرَات» مورد تأکید بیشتر قرار دادهاندد .حاصدل کد م ایدكده مطداب بیدان
امیرمامدان ،لفظ ج لۀ اهلل بیانگر این حقیقت است که علدیرغدم آنكده مخلوقدات
قادر به شداخت ذات خداوند نیستدد ،با ایمان قلبی به وجود او ،در همۀ حوایج خویش
از او استمداد میجویدد و این واقعیت که در رفتار انسدانهدا آشدكار مدیشدود ،همدان
مطلبی است که در اعتقادات با عدوان معرفت بین الحدّین شداخته میشود.
2د .1در بخشی از بیانات امام باقر ،خطاب به گروهی از اهدالی فلسدطین آمدده
است« :فَمَتَى تَفَكَّرَ الْعَبْدُ فِی مَاهِیةِ الْبَارِی وَ کَیفِیتِهِ أَلِهَ فِیدهِ وَ تَحَیدرَ وَ لَدمْ تُحِدطْ فِكْرَتُدهُ
بِشَیءٍ یتصور لَهُ لِأَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِ ُ الصُّوَرِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى خَلْقِهِ ثَبَتَ لَدهُ أَنَّدهُ عَدزَّ وَ جَدلَّ
خَالِقُهُمْ وَ مُرَکِّبُ أَرْوَاحِهِمْ فِی أَجْسَادِهِم(23».صددوق4618 ،ق ،ص )12مانددد روایدات

قبل مشاهده میشود که در این حدیث نیز دو موضو نفی تشبیه و نفی تعطیل همراه با
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گفتهاند« :اهلل مَعْدَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِی یأْلَهُ فِیهِ الْخَلْ ُ وَ یاْلَهُ إِلَیهِ وَ اهلل هُوَ الْمَسْدتُورُ عَدنْ دَرْکِ
الْأَبْصَارِ الْمَحْجُوبُ عَنِ الْأَوْهَامِ وَ الْخَطَرَات(26».صددوق4618 ،ق ،ص )81امدام در
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یكدیگر مطرح شده است .امام باقر تأکید کردهاند که ت ش افكار انسدانهدا بدرای

تشبیه قرین است؛ ندانکه در روایات دیگر بر این موضو تصریح شده است 24.اما آن
حضرت در ادامه یادآور شدهاند که مشاهدۀ آثار صدع و تددبیر خداوندد در مخلوقدات،
انسان را متذکر وجود خال میکدد و این موضو سبب نفدی ابطدال و انكدار خداوندد
میشود .به عبارت دیگر در عین حال که بددگان قادر به تصور ذات خداوند نیستدد ،بدا
تفكر در مخلوقات ،به وجود خداوند اقرار میکددد و این همان معرفدت بدین الحددّین

است.
 .3معرفت بین الحدّین به مثابۀ حداقل سطح شناخت توحیدی
ندانکه گفتیم ،در روایات اهل بیت ،آن سطح از معرفدت کده بدرای همدۀ آدمیدان
واجب است ،معرفت بین الحدّین است؛ یعدی اقرار به وجود خداوندد متعدال بده مثابدۀ
صانع عالم و عقیده به ایدكه مشابهتی میان خداوند و مخلوقدات او وجدود نددارد .ایدن
موضو در بسیاری از سخدان امامان به طور مستقیم یا غیرمستقیم جلدوهگدر شدده
است .برخی از شواهد دالّ بر این موضو از این قرارند:
6د .4طاهر بن حاتم در نامهای از امام موسی بدن جعفدر پرسدید« :مَدا الَّدذِی لَدا
تُجْزِئُ مَعْرِفَةُ الْخَالِ ِ بِدُونِهِ» 28و امام در پاس او نوشت« :لَیسَ کَمِثْلِدهِ شَدیءٌ وَ لَدمْ

یزَلْ سَمِیعاً وَ عَلِیماً وَ بَصِدیراً وَ هُدوَ الْفَعَّدالُ لِمدا یرِیدد(21».صددوق4618 ،ق ،ص)281
عبارت «مَا الَّذِی لَا تُجْزِئُ مَعْرِفَةُ الْخَالِ ِ بِدُونِهِ» 64در این حددیث ،بیدانگر آن اسدت کده
راوی درصدد شداخت اصلی در توحید بوده است که کمتر از آن حدّ مقبول نیست .بده
عبارت دیگر ،مقصود او پی بدردن بده حدداقل معرفدت توحیددی الزم و مقبدول بدوده
است(.ر.ک :مازندرانی4682 ،ق ،ج ،6ص )424پاسخی که امام کاظم به او دادهاند،
نشان میدهد که معرفت بین الحدّین حداقل شداختی است که همگان بایدد نسدبت بده
خداوند متعال داشته باشدد .استداد امام کاظم به آیۀ «لَیسَ كَمِثْلِهِ شَیءٌ»(شدوری)44 :
گویای آن است که یكی از ارکان ندین معرفتی ،نفی تشبیه است .همچددین عبدارت «وَ
لَمْ یزَلْ سَمِیعاً وَ عَلِیماً وَ بَصِیراً وَ هُوَ الْفَعَّالُ لِما یرِید» ناظر بر نفی تعطیل است.
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تصور خداوند ،راه به جایی نمیبرد؛ دلیل این امر آن است که آنچه انسان دربدارۀ ذات
خداوند تصور میکدد ،صورتی شبیه سایر مخلوقات است .به عبارت دیگر تصور او بدا
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6د .2شی کلیدی و شی صدوق روایت کدردهاندد« :عدن فدتح بْدنِ یزِیددَ عَدنْ أَبِدی

ج ،4ص /83صدوق4618 ،ق ،ص /286همو4648 ،ش ،ج ،4ص )466امام رضدا
در این حدیث شری  ،سطحی از معرفت را نسبت به خدای متعدال فرمدودهاندد کده از
انسان عاقل ،کمتر از این سطح پذیرفته نیست .م صدرا در شرح ایدن حددیث ،ضدمن
اشاره به سخن غزالی در بیان مراتب معرفت توحیدی که آن را بده پوسدتههدای گدردو
تشبیه کرده« ،ادنی المعرفه» را در این حددیث ،نداظر بده مرتبده دوم کده توحیدد عامدۀ
مسلمانان است ،دانسته و تأکید کرده است که ندین اقراری الزمۀ مسلمانی است(.ر.ک:
م صدرا4686 ،ش ،ج ،6ص )34سایر عبارات حدیث نیز مورد توجده شدارحان قدرار
گرفته است؛ ندانکه م صالح مازندرانی دربارۀ کلمۀ «مثبت» نوشته است که این تعبیر
میتواند به معدای آن باشد که وجود داشتن خدای متعال با ادلۀ گوناگون معلدوم اسدت
یا به این معدا باشد که ذات ح تعالی محل حوادث نیست و ثابت است و از حدالی بده
حال دیگر تغییر نمیکدد(.ر.ک :مازندرانی4682 ،ق ،ج ،6ص )444ع مده مجلسدی در
مرآة العقول ،موجود بودن خداوند را که در این حدیث بیان شده ،به معدای وجددانی و
معلوم بودن ح تعالی دانسته اسدت(.ر.ک :مجلسدی4141 ،ق[بج ،ج ،4ص )644امدام
هشتم در این روایت ،به همان معرفت خارج از حدّین اشاره کردهاند به این ترتیب
که تعابیری ماندد «الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَیرُهُ» و «أَنَّهُ قَدِیمٌ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ غَیرُ فَقِیددٍ» موضدو
تعطیل را نفی میکدد و عبارات «وَ لَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا نَظِیرَ» و نیز «أَنَّهُ لَیسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ» نافی
حدّ تشبیه است .ازاینرو میتوان گفت که معرفت بین الحدّین ،همدان ادندی المعرفتدی
است که به عدوان مرز اس م و شرک شداخته میشود.
6د .6در خطبۀ  11نهجالب غه آمده است« :لَمْ یطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِیدِ صِدفَتِهِ وَ لَدمْ
یحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِه فَهُوَ الَّذِی تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِی الْجُحُو ِد
تَعَالَى اهلل عَمَّا یقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَدهُ عُلُدوّاً کَبِیدراً(66».سدید رضدی ،بدیتدا،
ص )88در این عبارت ،کلمۀ «یطْلِع» در باب افعال و به معدای آگاه ساختن است(.ر.ک:
خویی4618 ،ش ،ج ،1ص )241همچدین در شروح نهجالب غه ،ترکیب «تحدید صفته»
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الْحَسَنِ 64قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَیرُهُ وَ لَا شِدبْهَ لَدهُ وَ لَدا
نَظِیرَ وَ أَنَّهُ قَدِیمٌ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ غَیرُ فَقِیدٍ وَ أَنَّهُ لَدیسَ کَمِثْلِدهِ شَدیءٌ(62».کلیددی4631 ،ش،
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به معدای شداخت ذات یا کماالت ذاتی ح تعدالی بیدان شدده اسدت(ر.ک :ابدن میدثم،

این حقیقت در آیۀ  444از سورۀ طه مورد اشاره قرار گرفته است« :یعْلَمُ ما بَینَ أَیددیهِمْ
وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال یحیطُونَ بِهِ عِلْماً ».امام رضا این آیده را بده معددای احاطده نیدافتن
عقول و دیدهها بر ذات خداوندد بیدان کدردهاندد(.ر.ک :کلیددی4631 ،ش ،ج ،4ص)11
بدابراین عقول انسانها نمیتواند خدا را بشداسد ،اما خداوند عقدلهدا را از داللدت بده
خویش محروم نكرده است .به عبارت دیگر عقل انسان با مشاهدۀ آثار تدبیر خداوندد،
بر این حقیقت که عالم صانعی دارد پی میبرد؛ همچدین عقل میفهمد که صدانع عدالم
شبیه مخلوقات نیست؛ عجز و جهلی در او راه ندارد و او محدود به هیچ حدّی نیسدت
و ذات مقدسش ازلی است ،زیرا در غیر این صدورت نمدیتوانسدت ایجادکددددۀ عدالم
باشد.ازاینرو میتوان گفت که «وَاجِبِ مَعْرِفَتِه» همان معرفت بین الحدّیدی است که در
سایر روایات اهل بیت به عدوان «ادندی المعرفدة» بیدان شدده اسدت(.ر.ک :کلیددی،
4631ش ،ج ،4ص /83صدوق4618 ،ق ،ص )286شاهد آنكه امام علدی در ادامدۀ
سخن خود بیان کردهاند« :فَهُوَ الَّذِی تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِی الْجُحُدودِ
تَعَالَى اهلل عَمَّا یقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً کَبِیراً ».جملۀ اول این عبارت نفی
حدّ تعطیل است؛ براساس این عبارت ،نشانههای آفریدش همگان را بر اذعان به وجدود
خداوند واداشته است؛ حتی دلهای مدكرانی که لساناً خدا را انكار میکددد در برابر این
آیددات ،نددارهای جددز اقددرار بدده وجددود صددانع ندارنددد(.ر.ک :خددویی4618 ،ش ،ج،1
ص )281آن حضرت در عبارت بعدی مستقیماً حدّ تشبیه و تعطیل را نفی و خداوند را
مدزه از عقیدۀ معطله و مشبهه معرفی کردهاند.
6د .1در آغاز خطبۀ  434نهجالب غه ،امدام علدی ،ضدمن عبداراتی کده در مقدام
توحید و تحمید ح متعال فرمودهاند ،گفتهاند« :فَلَسْدَا نَعْلَمُ کُدْهَ عَظَمَتِکَ إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّکَ
حَی قَیومُ لَا تَأْخُذُکَ سِدَة وَ ال نَدوْمٌ لَدمْ یدْتَدهِ إِلَیدکَ نَظَدر وَ لَدمْ یددْرِکْکَ بَصَدر أَدْرَکْدتَ
الْأَبْصَار(61».سید رضی ،بیتا ،ص )221آن حضرت در این جمد ت ،بدار دیگدر امدا بدا
الفاظی متفاوت نسبت به خطبۀ قبل ،معرفت خارج از حدّین را مدورد توجده قدرار داده
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4632ش ،ج ،2ص /462خویی4618 ،ش ،ج ،1ص )284امام علی در این خطبده،
عقلها را از شداختی که نتیجۀ احاطه بر ذات و کماالت خداوند است ،عاجز دانستهاند.
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است .تدبر در این عبارات حاکی از آن است که امام نفی تعطیل و نفی تشبیه را در

بَصَر أَدْرَکْتَ الْأَبْصَار» ناظر بر نفی تشبیه است ،زیرا اوصافی ماندد خوابیدن ،نرت زدن،
مرئی بودن و قابل تصور بودن که در این عبارات نفی شده است ،همگی در مخلوقدات
هست و نون مشابهتی میان خدا و خل نیست ،این اوصاف قابل اط ق به ح تعدالی
نیست .همچدین تعبیر آن حضرت که فرمود« :فَلَسْدَا نَعْلَمُ کُدْهَ عَظَمَتِکَ» و توضیح بعدی
ایشان بیانگر نقش عقل در شداخت خداست؛ ندانکه اشاره شد ،عقل نمیتواند خدا را
بشداسد اما میتواند دریابد که عالم هستی ،صانعی دارد که نقایص مخلوقات را ندارد و
کمال مطل است و این همان معرفتی است که در خطبۀ مذکور قبلدی واجدب دانسدته
شد.
 .4جلوههای معرفت بین الحدّین در قرآن کریم
تدبر در آیات توحیدی قرآن کریم ،گویای آن است که نفی تعطیل یا همدان تدذکار بده
وجود خداوند متعال و نفی تشبیه خداوند با مخلوقات خود ،به گونههدای متفداوت در
کتاب خداوند متجلی است؛ برای مثال ،آیاتی که خداوند را خال و مبد آسدمآنهدا و
زمین معرفی و علم و قدرت او را محیط بر هر نیزی بیان میکدد ،همگدی مبدیّن نفدی
تعطیلاند61؛ همچدین آیاتی که خداوند را واحد و بیهمتدا بیدان کدرده و ذات مقددس
63

ح متعال را مدزه از اوصاف مخلوقات معرفی کرده است ،بر نفی تشبیه داللت دارندد.
افزون بر آنكه در قرآن کریم ،آیاتی را میتوان م حظه کدرد کده بده دو موضدو نفدی
تعطیل و نفی تشبیه ،توأمان اشاره میکددد؛ از قبیل:

1د .4در آیۀ  446سورۀ انعام آمده است« :ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُووَ

اللَّطیفُ الْخَبیر ».اهل بیت ،عبارت «ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ» را در این آیه ،شاهدی بر مرئی
نبودن خداوند دانستهاند(ر.ک :صدوق4618 ،ق ،ص)444؛ ندانکده متكلمدان شدیعه و
معتزله ،آن را مستدد نفی رؤیت جسمانی خداوندد دانسدتهاندد(.ر.ک :طوسدی4143 ،ق،
ص /41سید مرتضدی4118 ،م ،ج ،4ص /22فاضدل مقدداد4631 ،ش ،ص /22قاضدی
عبدالجبار4132 ،م ،ج ،1ص )411افزون بر این ،در دستهای از روایات ،با مسلم دانستن
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این خطبه با تكیه بر آیةالكرسی تبیین کردهاند .ندانکه عبارت «أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّکَ حَی قَیومُ»
ناظر به نفی تعطیل و عبارت «لَا تَأْخُذُکَ سِدَة وَ ال نَوْمٌ لَمْ یدْتَهِ إِلَیکَ نَظَر وَ لَدمْ یددْرِکْکَ
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مرئی نبودن خداوند ،این آیه بیانگر عدم احاطۀ اوهام و عقول بر ذات خداوند بیان شده

که نفی این دو صفت از خداوند ،نفی مشابهت ح متعال با مخلوقات اسدت .همچددین
عبارت «وَ هُوَ یدْرِکُ الْأَبْصارَ» بر احاطۀ علم و قدرت خداوند بر همه نیز داللدت دارد
که ناظر بر موضو نفی تعطیل است .نكتۀ مهم در این آیه ،آن است که دو اسم لطید
و خبیر که در انتهای این آیه آمده است ،با دو جملۀ قبل از خود ،ل و نشدری مرتدب
تشكیل داده است؛ به این ترتیب که اسم لطی با جملۀ «ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ» و اسم خبیر
با جملۀ «وَ هُوَ یدْرِکُ الْأَبْصارَ» مرتبط است ،زیرا لطی

در کاربردهای قرآنی ،روایدی و

لغوی به معدای امر نامحسوس است(ر.ک :که  /41 :کلیددی4631 ،ش ،ج ،4ص/422
راغب اصفهانی4142 ،ق ،ص )414یعدی دقیقاً همان نیدزی کده از عبدارت «ال تُدْرِکُدهُ
الْأَبْصارُ» فهمیده میشود .همچدین خبیر و آگاه بودن خداوند نیز کام ً مدطب بدا مفهدوم
عبارت «وَ هُوَ یدْرِکُ الْأَبْصارَ» است .بدابراین ،آیۀ مورد نظر به روشدی بر موضدو نفدی
تشبیه و تعطیل داللت میکدد.
1د .2اط ق دو اسم «الظاهر» و «الباطن» به خداوند متعال در سورۀ حدیدد ،یكدی از
جلوههای معرفت بین الحدّین در قرآن کریم است ،زیرا یكی از معانی این دو اسم کده
مورد اشارۀ مفسران قرار گرفته ،این است که آثدار تددبیر خداوندد در آفدریدش آشدكار
است و ازاینرو ،ح متعال «ظاهر» نامیده میشدود؛ همچددین «بداطن» بددان سدبب بده
خداونددد اط د ق شددده اسددت کدده ذات مقدددس او از ادراک و احسدداس شدددن مدددزه
است(.ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج ،1ص /141طبرسی4642 ،ش ،ج ،1ص )614در روایدات
اهل بیت نیز این معدا ،برای الظاهر و الباطن بیان شده است؛ برای مثدال در ابتددای
خطبۀ  246نهجالب غه آمده است« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِی عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِینَ الْغَالِدبِ لِمَقَدالِ
الْوَاصِددفِینَ الظَّدداهِرِ بِعَجَائِددبِ تَدددْبِیرِهِ لِلدَّدداظِرِینَ وَ الْبَدداطِنِ بِجَلَددالِ عِزَّتِددهِ عَددنْ فِكْددرِ
الْمُتوهمین(64».سید رضی ،بیتا ،ص )621امام علی در این عبارت ،موضدو «نفدی
تعطیل و نفی تشبیه» را ضمن شرح دو اسم ظاهر و باطن یادآور شده اسدت .نددانکده
قابل م حظه است ،ک م امام با نفی مشابهت خددا و خلد آغداز شدده اسدت؛ آن
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حضرت این موضو را با عبارت «الْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِدفِینَ» مدورد تأکیدد دوبداره قدرار

عبارت بعدی ،امام علی به گونهای خاص ،اسم الظاهر را تفسیر کردهاند؛ نددانکده
بیان شده است« :خداوند بدا تددبیرهای حیدرتانگیدز خدود ،بدرای آندان کده جهدان را
مینگرند ،ظاهر شده است» ،زیرا اگرنه ذات خداوند متعال مرئدی نیسدت ،ولدی آثدار
صدع او به خوبی برای همگان قابل مشاهده است و عذری برای اهدل انكدار و تعطیدل
وجود ندارد؛ در عین ندین ظهوری ،خداوند از تصور متوهمان مخفی است ،زیرا آنچه
توهم میشود صورتی مشابه مخلوقات است و خداوند مدزه از تشبیه است .این معدانی
برای دو اسم الظاهر و الباطن ،در روایات امامان دیگر نیز مشاهده میشود(.ر.ک :کلیدی،
4631ش ،ج ،4ص /422صدوق4618 ،ق ،ص )481ازاینرو میتوان گفت که دو اسم
الظاهر و الباطن که در قرآن کریم کدار یكدیگر ذکر شده است ،به موضو معرفت بدین
الحدّین اشاره دارد و یكی از شواهد قرآنی این بحث به شمار میرود.
1د .6یكی از تصریحات قرآن کریم در نفی مشابهت خداوند و مخلوقات ،آیۀ «لَیسَ

كَمِثْلِهِ شَیءٌ» است؛ ندانکه علمای مسلمان آن را به عدوان روشنتدرین شداهد در نفدی
تشبیه ،در کتدب خدویش مطدرح کدردهاندد(.ر.ک :صددوق4141 ،ق ،ص /24جداحظ،
2442م ،ص /264ابن جوزی4124 ،ق ،ص /281طوسی ،بیتدا ،ج ،1ص /418قاضدی
عبدالجبار4132 ،م ،ج ،1ص /264مجلسی4141 ،ق[ال ج ،ج ،6ص /648قاضی سدعید
قمی4141 ،ق ،ج ،4ص )143در همین آیه ،با عبارت «وَ هُووَ السَّومی ُ الْبَصویر» بدر نفدی
تعطیل نیز تأکید شده است ،زیرا سمیع و بصیر بودن ،خود داللت بر حضور ح متعدال
دارد(.ر.ک :طبرسی4642 ،ش ،ج ،1ص )68ازاینرو میتوان گفت در دو عبدارت ایدن
آیه ،به نفی تشبیه و نفی تعطیل اشاره شده است.
1د .1در آیۀ  41سورۀ انعام آمده است« :قُلْ أَ غَیورَ اهلل أَتَّخِو ُ وَلِیوا فواِِرِ السَّوماوا ِ وَ
الْأَرْضِ وَ هُوَ یطْعِمُ وَ ال یطْعَمُ قُولْ إِنِّوی أُمِورْ ُ أَنْ أَكُوونَ أَوَّلَ مَو ْ أَسْولَمَ وَ ال تَكُوونَ َّ مِو َ

الْمُشْرِكی » 68ماندد آیات پیشین ،در این آیه نیز خداوند متعال با دو کلمدۀ «یطْعِدمُ» و «ال
یطْعَمُ» ،ضمن تأکید بر وجود ح متعال ،مشابهت میان خود و مخلوقاتش را نفی کدرده
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دادهاند ،زیرا واصفان مخلوقاتی را که محدودند میتواندد وص کددد و خداوند مدزه از
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است ،زیرا اطعام بددگان ،شاهدی بر نفی تعطیل و مدزه بودن از غذا خوردن ،بیانگر نفی

نتیجهگیری
د معرفت بین الحدّین که همان ایمان به وجود خداوند متعال همراه با مددزه دانسدتن او
از مشابهت با مخلوقات است ،در بسیاری از احادیث اهل بیت مطرح شدده اسدت.
در برخی از روایات ،این موضو با تأکید صریح بر نفی تعطیدل و نفدی تشدبیه مطدرح
شده است .افزون بر این ،در بعضی از روایات ،الفاظی ماندد «انكار»« ،ابطدال» و «نفدی»
به جای «تعطیل» به کار رفته است که همگی به یک معدا اسدتعمال شددهاندد .همچددین
پارهای از احادیث ،گویای این مطلباند کده معرفدت بدین الحددّین ،حدداقل شدداخت
مقبولی است که انسان باید نسبت به خداوند متعال داشته باشد و کمتر از این سطح ،از
او پذیرفته نیست.
د معرفت بین الحدّین به مثابه یک اصل مهم توحیدی ،در آیاتی از قرآن کدریم نیدز
جلوهگر شده است؛ ندانکه میتوان تعدابیری مانددد «ال تُدْرِکُدهُ الْأَبْصدارُ وَ هُدوَ یددْرِکُ
الْأَبْصارَ»« ،هُوَ اللَّطی ُ الْخَبیر» ،ظاهر و باطن بودن خداوند« ،لَدیسَ کَمِثْلِدهِ شَدیءٌ وَ هُدوَ
السَّمیعُ الْبَصیر» و عبارت «وَ هُوَ یطْعِمُ وَ ال یطْعَمُ» را شواهدی بر توجه قدرآن کدریم بده
بیان معرفت بین الحدّین به شمار آورد و آنها را مُشیر به این اعتقاد بدیادی برشمرد.
پینوشتها:
 .4در این بحث ،تعطیل به معدای انكار وجود خداوند است .در روایات ،از حدّ تعطیل ،بعضاً با کلمات
دیگری نظیر ابطال ،نفی و بط ن یاد شده است(.ر.ک :مجلسی4141 ،ق[بج ،ج ،4ص )613در ضدمن
حدیثی از امام صادق ،این تعابیر به یک معدا بیان شده است« :لَكِنْ لَدا بُددَّ مِدنَ الْخُدرُوجِ مِدنْ جِهَدةِ
التَّعْطِیلِ وَ التَّشْبِیهِ لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَ دَفَعَ رُبُوبِیتَدهُ وَ أَبْطَلَدهُ وَ مَدنْ شَدبَّهَهُ بِغَیدرِهِ فَقَددْ أَثْبَتَدهُ بِصِدفَةِ
الْمَخْلُوقِینَ الْمَصْدُوعِینَ الَّذِینَ لَا یسْتَحِقونَ الربُوبِیةَ(».کلیدی4631 ،ش ،ج ،4ص)86
 .2با توجه به آنكه خداوند حواس مخلوقات را آفریده ،معلوم مىشود که خداوند خود مدزه از حدواس
است.
 .6ندانکه امام صادق گفتهاند« :إنّ العقل یعرف الخال من جهة توجب علیه االقرار ،و ال یعرفه بما
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یوجب له االحاطة بصفته(».مجلسی4141 ،ق[ال ج ،ج ،6ص )413همین معددا در یكدی از خطبدههدای
امیرمامدان علی نیز به این شكل تبیین شدده اسدت« :الْحَمْددُ لِلَّدهِ الَّدذِی مَدَدعَ الْأَوْهَدامَ أَنْ تَدَدالَ إِلَّدا

ص 82و  )81افزون بر کلیدی ،برقی در کتاب المحاسدن و شدی صددوق در کتداب التوحیدد نیدز ایدن
حدیث را نقل کردهاند(.ر.ک :برقی4644 ،ق ،ج ،4ص /214صدوق4618 ،ق ،ص)444
 .1از امام جواد ساال شد :رواست که دربارۀ خدا گویدد که نیزی است؟ فرمود :آرى او را از حدد
تعطیل و حد تشبیه خارج میکدد.
 .3محمد بن عیسى بن عبید میگوید :امام رضا به من فرمود :اگر از تو پرسیده شود که آیدا خددای
متعال نیزی هست یا هیچ نیز نیست ،نه پاس میدهی؟ محمد میگوید که بده آن حضدرت عدرض
کردم که خدای متعال خودش شیئیت را به خود اط ق کرده؛ آنجا که مدیفرمایدد« :قُولْ أَ شَویءٍ أَكْبَورُ

شَهادَةً قُلِ اهلل شَهِیدٌ بَینِی وَ بَینَكُمْ» بدابراین میگویم که آن جداب نیزی هست؛ اما نه ماندد نیزهای دیگدر،
زیرا که در نفى نیز بودن از او ابطال و نفى اوست .حضرت به مدن فرمدود :راسدت گفتدى و درسدت
یافتى .بعد از آن امام رضا فرمود که مردم را در توحید سه مذهب اسدت :نفدى و دیگدرى تشدبیه و
سوم اثبات بدون تشبیه؛ مذهب نفى جایز نیست و مذهب تشبیه نیز صدحیح نیسدت ،زیدرا نیدزی بده
خداى متعال شباهت ندارد و مذهب صحیح ،مذهب سوم ،یعدی اثبات بدون تشبیه است.
 .4بدان کهد خدایت رحمت کدادد روش درست توحید همان است کده در قالدب آیدات قدرآن دربدارۀ
صفات خداى متعال نازل شده است؛ پس بط ن و تشبیه را از خدا نفی کدن ،زیدرا نده سدلب درسدت
است و نه تشبیه(یعدى نه نفى و انكار خدا و نه تشبیه او به مخلوق) اوست خداى ثابت موجدود ،برتدر
است از آنچه واصفان گویدد ،از قرآن تجاوز نكدید که پس از توضیح ح گمراه شوید.
 .8شایان ذکر است که شی صدوق نیز این حدیث را در التوحید روایدت کدرده اسدت(.ر.ک :صددوق،
4618ق ،ص)442
 .1در بخشهای آتی ،شواهد قرآنی این بحث به طور مستقل مورد بررسی قرار میگیرد.
 .44شیح کلیدی این حدیث را با این سدد روایت کرده است« :عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ عِیسَدى
عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ »...مقصود از محمد بن عیسی در این حددیث،
محمد بن عیسی بن عبید است؛ ندانکه شی صدوق در کتاب التوحیدد بده همدین شدكل نقدل کدرده
است(.ر.ک :همان ،ص )443م حظۀ این سدد ،بیانگر صحیح بودن آن اسدت ،زیدرا عد وه بدر اتصدال
سدد ،دربارۀ تمام راویان آن تصدریح بده وثاقدت شدده اسدت(ر.ک :نجاشدی4143 ،ق ،ص 234 ،261و
 )666ع مه مجلسی نیز در مرآة العقول ،سدد ایدن حددیث را صدحیح دانسدته اسدت(.ر.ک :مجلسدی،
4141ق[بج ،ج ،4ص)284
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وُجُودَه(».کلیدی4631 ،ش ،ج ،8ص)48
 .1شی کلیدی این حدیث را با دو سدد مجزا از امام جواد روایدت کدرده اسدت(.ر.ک :همدان ،ج،4
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 .44از امام جواد دربارۀ توحید ساال کردم و پرسیدم :میتوانم خدا را نیزى تصور کددم؟ فرمدود:
آرى ولى نیزى که حقیقتش قابل تعقل و محدود نیست ،زیرا هر نیزی که در خاطرت بیاید ،خداوندد

همین اندازه قابل تصور است که نیزى است که ذاتش قابل تعقل نیست و حدّى ندارد.
 .42نجاشی ،عبدالرحمن بن ابدی نجدران را از اصدحاب امدام رضدا معرفدی کدرده(ر.ک :نجاشدی،
4143ق ،ص )261و شی صدوق این حدیث را ندین نقل کرده است« :عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِی(».صدوق4618 ،ق ،ص )443بدابراین حدیث مذکور از امام جواد اسدت
نه امام باقر.
 .46عبارت قاضی سعید قمی در شرح حدیث مورد نظر از ایدن قدرار اسدت« :فدالتوهم علدى معدیدین:
أحدهما ،إدخال الشیء بحقیقته أو مثاله أو حكایته فی إحدى القوى ،و هذا ممتدع على اهلل تعالى ،و فدی
خبر موالنا علی« :التوحید أن ال تتوهمه و العددل أن ال تتّهمده» و ثانیهمدا ،معرفدة الشدیء بمحدض
االقرار و المقایسة بأنّ لهذا العالم مبدأ و صانعا ،و هذا هو التدوهم الحد الدذی أثبتده االمدام بقولده:

"نعم"».

 .41شی صدوق این حدیث را در کتابهدای دیگدری ندون کمدالالددین و االمدالی نیدز ذکدر کدرده
است(.ر.ک :صدوق4611 ،ق ،ج ،2ص /641همو4118 ،م ،ص )668افزون بر این ،خزاز قمدی نیدز در
کتاب کفایة االثر آن را آورده است(ر.ک :خزاز قمی4144 ،ق ،ص)283
 .41من معتقدم که خداى تعالى واحد است و نیزى ماندد او نیسدت و از دو حددّ خدارج اسدت :حددّ
ابطال و حدّ تشبیه ،و ایدكه او جسم و صورت و عرض و جوهر نیست ،بلكه او پدیدآورندۀ اجسدام و
صورتگر صورتها و آفریدددۀ اعراض و جدواهر و ربّ و مالدک و جاعدل و پدیدآورنددۀ هدر نیدزى
است.
 .43اى ابوالقاسم ،به خدا سوگدد این دین خداست که آن را براى بدددگانش پسدددیده اسدت ،پدس در
اعتقاد به آن ثابت باش خداوند تو را به عقیدۀ ثابت در زندگی دنیا و آخرت استوار بدارد.
 .44الخروج من حدّ االبطال و التشبیه ،هو القول بانّه تعدالى شدیء ال کاألشدیاء ال فدی شدیئیته و ال فدی
وجوده و وحدته و سائر صفاته و کماالته.
 .48شی صدوق این حدیث را از استادش ابن الولید و او از محمد بن یحیی العطار و او از محمد بدن
احمد و او از محمد بن عیسی نقل کرده است؛ طریقۀ محمد بن یحیی العطار از محمد بدن احمدد و او
از محمد بن عیسی که در روایاتی از الكافی نیز مشاهده میشدود(ر.ک :کلیددی4631 ،ش ،ج ،4ص،)43
به تصریح ع مه مجلسی طریقۀ صحیحی است(ر.ک :مجلسدی4141 ،ق[بج ،ج ،26ص )24همچددین
دربارۀ هشام بن ابراهیم که مصاحب یونس بن عبدالرحمن بوده ،گرنه طعنهایی وارد شده است ،ابدن
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غیر آن است؛ نیزى ماندد او نیست و وهمها او را درک نمیکدددد؛ نگونده وهدمهدا او را درک کدددد؛
حالآنكه او برخ ف آن نیزی است که تعقل میشود و در وهمها تصور میشدود .دربدارۀ خددا تدهدا

معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت

47

داود حلی و ع مه حلی تصریح کردهاند که این طعنها ،وثاقت او را مخدوش نمیکدد(ر.ک :ابن داود،
4686ش ،ص /121حلی4144 ،ق ،ص )236بدابراین میتوان سدد این حدیث را صحیح دانست.

خداوند با تشبیه او به مخلوقات و مذهب انكار خداوند جایز نیست و مذهب صحیح ،مذهب اقرار بده
خداوند بدون تشبیه او به مخلوقات است.
 .24اندیشهها بر او احاطه ندارند ،بلكه با آثار عظمتش بر آنها متجلى شده و به داللت همدان اوهدام و
اندیشهها روى از اندیشهها نهفته است و داورى ناتوانى فكرها از درک خویش را بر عهدۀ همان فكرها
نهاد.
« .24هو» اسم پوشیدهای است که به موجود غایب اشاره میکدد .حرف «هداء» از یدک حقیقدت ثابدت
خبر میدهد و حرف «واو» بر کسی که از حواس پدهان است ،اشاره دارد.
 .22حدیث مذکور از نظر نحوۀ داللت حرفهاء و حرف واو مجمل اسدت؛ بدا ایدن حدال ،بیدانی کده
امام در شرح این دو حرف ارائه کردهاند ،با معرفت بین الحدّین همخوانی دارد .شدایان ذکدر اسدت
که حاج م هادی سبزواری ،دربارۀ این حدیث احتمالی را مطرح کرده است؛ به این شدرح کده حدرف
«هاء» حرفی حلقی و حرف «واو» حرفی شفوی است و ازآنجاکه در ادای حدروف حلقدی مانددد هداء،
باطدی را ظاهر میکدیم .این حرف با ظهور و ازآنجاکه در ادای حدروف شدفوی مانددد واو ،لدبهدا بده
گونهای قرار میگیرند که گدویی قائدل مدیخواهدد آن را حدبس کددد ،ایدن حدرف بدا خفدا مداسدبت
دارد(.سبزواری4642 ،ش ،ص 124و )128
 .26اهلل ،معدایش معبودی است که مخلوقات در درک او حیراناند و به او پداه میبرند و او کسی اسدت
که ذاتش از دیدهها و وهمها و خیاالت پوشیده است.
 .21باید توجه داشت که امام علی با به کار بردن کلمۀ «المعبود» به یک معدای دیگر نیز برای اسدم
«اهلل» اشاره کردهاند؛ در این معدا کلمۀ «اهلل» مشت از «ال» و «إاله» به معدای معبود است که در آن همدزۀ
ابتدای إاله حذف شده است.
 .21از امام باقر روایت شده است « :اهلل مَعْدَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِی أَلِهَ الْخَلْ ُ عَدنْ دَرْکِ مَاهِیتِدهِ وَ الْإِحَاطَدةِ
بِكَیفِیتِهِ(».صدوق4618 ،ق ،ص)81
 .23هرگاه بدده ،دربارۀ ذات آفریدگار و نگونگى او بیددیشد ،واله و متحیر مدیشدود و اندیشدهاش بده
نقشی که بتواند برای خداوند تصور نماید ،احاطه نمییابد زیرا خداوند خدود پدیدآورنددۀ نقدشهدا و
صورتهاست و هدگامی که به مخلوقات خداوند بدگرد ،برای او معلوم میشود که ح متعال آفریددددۀ
آنها و همان کسی است که ارواحشان را در جسمشان قرار داده است.
 .24امام علی در این باره گفتهاند« :لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِیدٍ فَیكُونَ مُشَبَّهاً وَ لَدمْ تَقَدعْ عَلَیدهِ الْأَوْهَدا ُم
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 .41مردم در موضو توحید به سه مذهب تقسیم میشوند :مذهب اقدرار بده خداوندد بدا تشدبیه او بده
مخلوقات ،مذهب انكار خداوند و مذهب اقرار به خداوند بدون تشبیه او به مخلوقات .مذهب اقرار بده
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بِتَقْدِیرٍ فَیكُونَ مُمَثَّ ً(».سید رضی ،بیتا ،ص)243
 .28در معرفت خداوند ،حدّی که کمتر از آن کفایدت نمدیکددد نیسدت؟ حدداقل معرفدت پروردگدار

بیداست و هرنه اراده کدد انجام میدهد.
 .64ماندد این روایت را شی کلیددی از امدام بداقر نقدل کدرده اسدت(.ر.ک :کلیددی4631 ،ش ،ج،4
ص)83
 .64در این حدیث ،به لقب معصوم تصریح نشده است .مرحوم فیض کاشدانی بدا توجده بده ایدكده در
رجال شی طوسی ،فتح بن یزید ،در زمرۀ اصحاب امام هدادی ذکدر شدده اسدت ،ایدن احتمدال را
مطرح کرده که حدیث از امام دهم صادر شده باشد؛ البته فیض کاشانی تأکید کرده اسدت کده فدتح
بن یزید ،امام رضا را درک کرده و روایاتی را نیز از ایشان نقل نكرده اسدت(ر.ک :فدیض کاشدانی،
4143ق ،ج ،4ص )611اما با توجه به سایر روایات فتح بن یزید در ابواب دیگر از حضرت ابوالحسدن
الرضا ظاهراً در این روایت نیز مقصود از حضرت ابوالحسن ،امام هشدتم اسدت(ر.ک :خدویی،
4146ق ،ج ،46ص )211ندانکه شی صدوق نیز در کتاب عیون اخبار الرضا ،ایدن حددیث را در
باب «ما جاء عن الرضا علی بن موسدىمدن األخبدار فدی التوحیدد» آورده اسدت(.ر.ک :صددوق،
4648ش ،ج ،4ص)466
 .62فتح بن یزید گوید :از حضرت ابوالحسن راجع به کمترین حددّ خداشداسدى پرسدیدم ،فرمدود:
اقرار داشتن به ایدكه جز او خدایى نیست و مانددى(در صفات) و نظیرى(در الوهیت) ندارد و او قددیم
است و پابرجا موجود است و گمنشدنى و ایدكه نیزى مانددش نیست.
 .66خداوند خردها را بر حدود اوصاف خود آگاهى نداده ،در عین حال ،عقدول را از مقددار شدداخت
الزم خود باز نداشته است .پس اوست که همۀ نشانههاى هستى بر وجود او گواهى مىدهدد و دلهاى
مدكران را بر اقرار به وجودش واداشته است ،خدایى که برتر از گفتار تشدبیهکددددگان و پدددار مدكدران
است.
 .61خدایا ،حقیقت بزرگى تو را نمىدانیم ،جز آنكه مىدانیم که تو زنده و پابرجایی ،خواب سدگین یدا
سبک تو را نمىرباید ،هیچ اندیشهاى به تو نرسد و هیچ دیدهاى تو را ندگرد ،اما دیدهها را تو مىنگرى.
 .61برای نمونه ر.ک :بقدره /21 :اعدراف /11 :فداطر /68 :تغدابن /1 :فصدلت /16 :غاشدیه44 :دد /24آل
عمران /414 :زمر.3 :
 .63برای نمونه ر.ک :صافات411 :د /411مامدون /14 :بقره /211 :انعام /444 :شوری /44 :توحید 6 :و .1
 .64سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به پدیدههدا برتدر و از تعرید وصد کددددگان
واالتر است .با تدبیر شگفتانگیزش بر همۀ بیدددگان آشدكار ،و بدا جد ل عدزتش ،از همدۀ فكرهداى
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نیست؟
 .21کمترین حد معرفت این است که بدانی نیدزی شدبیه خداوندد نیسدت و او همدواره شددوا ،داندا و
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اندیشمددان پدهان است.
 .68بگو :آیا غیر خدا را ولىّ خود انتخاب کدم؟! (خدایى) که آفریدددۀ آسمانها و زمین اسدت؛ اوسدت

 .61آیات ذکرشده نمونههایی از اشارات قرآن کریم در بیان توأمان موضوعات نفی تعطیل و نفی تشبیه
بود و ندانکه پیشتر اشاره شد ،این دو موضو در بسیاری از آیات دیگر به صورت جداگانده مطدرح
شده است(برای نمونه ر.ک :صدوق4618 ،ق ،ص 6و  /1انعام :ص /444شوری /44 :بقره /21 :اعراف:
 /11فاطر /68 :تغابن /1 :فصلت )16 :ازاینرو میتوان گفت که در قدرآن کدریم ،شدواهد مهمدی بدرای
موضو معرفت بین الحدّین م حظه میشود.
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که روزى مىدهد و از کسى روزى نمىگیدرد .بگدو« :مدن مدأمورم کده نخسدتین مسدلمان باشدم» و از
مشرکان نباش.
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