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 چکیده:

و اهل  قرآن کریمهای  ترین موضوع در آموزه متعال، محوری برانگیختن توجه مردم نسبت به حق
، ایمان به حضور و احاطۀ امامان معصوم روایاتو  قرآن کریماست. در بسیاری از آیات  بیت
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 . بیان مسئله1 
برخوردارندد  ای  هت ویژاز اهمی احادیث اهل بیت از موضوعات اعتقادی درای  هپار
در موضدو    توان حامل پیام اصلی روایات امامدان  می گاه یک عبارت یا جمله راو 

در  «نیأَمْدرَ  نَیبَد  أَمْدر   لَكِنْ وَ ضَیتَفْوِ لَا وَ جَبْرَ لَا» عبارت، برای مثال؛ مورد نظر برشمرد
از از سدوی نددد تدن    ، در مبحث امامدت « ةحُجَّ مِنْ تَخْلُو لَا الْأَرْضَ إِنَّ» مبحث عدل و

 ایدن جمد ت تدا آنجاسدت کده      اهمیت اند. هبیان شد دامامان و در قالب احادیث متعد
 که ؛ ندانقرار داد توجهمورد  شعار اصلی در موضوعات مذکور ها را به مثابۀ آنتوان  می

ابوابی از کتب خویش را عیداً با همین عبارات نامگدذاری  ، ر شیعهمحدثان متقدم و متأخ
، فیض کاشانی/ 411، ص4، جش4631 ،کلیدی/ 184، صق4141صفار،  ر.ک:)اند. هکرد

 ،قمدددی/ 4، ص26ج و 2، ص1]الددد ج، جق4141، مجلسدددی/ 161، ص4، جق4143
نددین   رسدد یكدی از عبداراتی کده در بحدث توحیدد       می به نظر (16، ص4ج ،ق4141

اهمیدت ایدن عبدارت دیددی از آن      اسدت.  «معرفت بین الحدّین» عبارت، کارکردی دارد
کددد؛   در واقع، مسیر صحیح اعتقاد توحیدی را برای انسدان ترسدیم مدی   جهت است که 

متعدال   ها در قبال حد   ای است که عموماً انسان مسیری که به دور از دو لغزشگاه عمده
اند که یكی از آن دو لغزشگاه، انكار و تعطیل است و دیگدری تشدبیه.    بدان گرفتار شده

هدا و مدذاهب انحرافدی، یدا      است که نحلهبررسی عقاید فرق اس می، گویای این نكته 
اندد یدا مانددد مجسدمه و مشدبهه، دندار تشدبیه         ماندد دهریه دنار انكار و تعطیل شدده 

متعال و صدفات   متعال به مخلوقاتش؛ البته انكار و تعطیل گاه در زمیدۀ شداخت ح  ح 
ی کده  شود؛ به عبارت دیگر، اهل تعطیل یا معطّلده، گداهی بدرای کسدان     می او نیز مطرح
رود و گاهی هدم بدرای کسدانی کده مدكدر شدداخت        متعال هستدد، به کار می مدكر ح 

اسدتعمال  ، رغدم آنكده ایدن تعبیدر     علدی شدود.   وند و صفات او هستدد، استعمال میخدا
شدهرت  ، گفتده  ، نسبت بده عدداوین پدیش   داشته است فراوانی در روایات اهل بیت

و بده روایدات آن اختصداص نیافتده      بابی، یک از جوامع حدیثی کمتری دارد و در هیچ
، لۀ اصلی در مقالۀ حاضدر مسئ ذیل عداوین دیگری پراکدده است.، روایاتِ مربوط به آن

ل شداسایی است و آیا این بحث در این باره قاب این است که نه نصوصی از امامان
احت با صر، که این بحثیز مطرح شده است یا خیر؟ ازآنجان قرآن کریمدر آیات مهم، 
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نخست بده  ، آن صی ازده است، با هدف ارائۀ تعری  مشخبیشتری در روایات مطرح ش 
 و سپس آیات مرتبط را ذکر و بررسی خواهیم کرد. پردازیم می بررسی احادیث

 در روایات اهل بیت معرفت بین الحدّین. 2
مبحدث معرفدت   ، مطرح شده توحیدی اهل بیت احادیث جمله موضوعاتی که دراز

شداختی از خداوند است کده خدارج   ، است. مقصود از معرفت بین الحدّین الحدّینبین 
اقل معرفتی است که ، این حداهل بیت روایاتدر  .و تشبیه است 4از دو حدّ تعطیل

 (83ص ،4 ج، ش4631 ،کلیددی  ر.ک:).داشدته باشدد   وندنسبت به خدا باید انمیک مسل
کدد و از طرف دیگر شباهت  می برای عالم اثبات را از طرفی وجود صانع، این شداخت

زیرا ، تکدد. این سطح از معرفت کام ً عقلی اس می را نفی خود داشتن او به مخلوقات
 به وجود صانع و مددبّر اقدرار  ، عقل با مشاهدۀ آثار صدع و لطای  تدبیر در عالم خلقت

 ر.ک:نیست) دمخلوقات خوشبیه ، همچدین حكم عقل این است که صانع عالم؛ کدد می
؛ هاسدت  آن انددداشتن صفاتی مها،  آنزیرا الزمۀ شباهت به  ،(14ص، ق4148، مروارید

حدِثی است که خود حادث نیست. به مُها  آن صفاتی که نشانۀ حدوث مخلوقات و نیاز
آن ، یابد که صانع عالم باید قدیم باشد و الزمدۀ قددیم بدودن    میدر به عبارت دیگر عقل

 خود بدابراین خداوند شبیه مخلوقات؛ حادث را نداشته باشد صفات مخلوقاتِ است که
 که از امام علی و امدام رضدا   2«رِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهیبِتَشْعِ» تعبیر .نیست

( حاکی از آن 246، صتا ، بیسید رضی/ 461، ص4 ج، ش4631، کلیدی ر.ک:)نقل شده
 از این امدور اسدت.   مدزهیابد که خداوند  می مشاهدۀ صفات مخلوقاتاست که عقل با 

بیانگر آن است کده اگرنده عقدل    ، در این سطح از معرفت خداوند به نقش عقل توجه
این امكان را برای عقل ایجاد کدرده اسدت کده بده      تعالی ، ح نیست اوقادر به شداخت 

در تعری  ، صانع عاجز است ،اگر در تعری  ایجابی که ؛ ندان6وجود صانع داللت کدد
 عجزی نددارد. ، یابد سلبی او و بیان ایدكه نه اموری به ساحت قدس ربوبی نسبت نمی

ن ئومتعال و از شد  ح اقلی نسبت به از معرفت خداوند که یک معرفت حد سطح از این
به معرفت بین الحدّین یاد شده است. این موضدو  در  ، در تعالیم امامان، استعقل 

بده حددّ   ، از احادیدث ای  هدر پدار ، در عین حال؛ به همین شكل بیان شده استروایات 
و  اشاره همین دو موضو به دقیقاً  معصومان ، امانشده است تصریح تعطیل و تشبیه
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 شود. می گونه روایات م حظه هایی از این نمونه ،در ادامه .اند همان ذکر کردوأآن دو را ت 
قَالَ یجُوزُ أَنْ ی یسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّان» :1استحسین بن سعید روایت کرده  .4د2

، ش4631، کلیدی)1«. هیلِ وَ حَدِّ التَّشْبِینِ حَدِّ التَّعْطِیخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَّیءٌ قَالَ نَعَمْ  یلِلَّهِ إِنَّهُ شَ
راوی در این حدیث از امام جواد دربارۀ اطد ق  ، کدیم می  حظهم که ندان( 82ص ،4 ج

تدوان بده خددا شدیء      مدی  کده  اند هبیان داشت پرسش کرده و امام، شیئیت به خداوند
به نددد   توجهشویم. در این باره  می در غیر این صورت دنار انكار خداوند ، زیراگفت

متعدال اطد ق    به خداوندد  شیئیت نیز قرآن کریمنخست ایدكه در  نكته ضروری است:
 «.شَهادَةً قُلِ اهللءٍ أَکْبَرُ  یشَ یقُلْ أَ» ام آمده است:سورۀ انع 41آیۀ  در که ؛ ندانشده است

شدیء بدودن    ی اهل بیتها در آموزه؛ غیر از جسمیّت است شیئیتنكتۀ دیگر ایدكه 
انكدار   مسداوی بدا  ، خداوندد  شدیئیت خداوند به این معداست که خداوند هست و نفی 

سَى بْنِ یعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ» تبیین شده است: در حدیثی از امام رضا نكتهاوست. این 
ءٌ  یعَدزَّ وَ جَدلَّ شَد    اهللعَنِ  یلَ لَکَ أَخْبِرْنِیمَا تَقُولُ إِذَا قِ ی أَبُو الْحَسَنِقَالَ لِ  دٍ قَالَیعُبَ

ءٍ أَکْبَدرُ   یشَد  یقُدلْ أَ   قُولُیثُ یئاً حَیعَزَّ وَ جَلَّ نَفْسَهُ شَ اهللهُوَ أَمْ لَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَثْبَتَ 
ةِ عَدْدهُ  یئِیالشَّد  ینَفْد  یاءِ إِذْ فِد یءٌ لَا کَالْأَشْد  یفَأَقُولُ إِنَّهُ شَ  دَكُمْیوَ بَ یدِیدٌ بَیشَهِ اهللشَهادَةً قُلِ 
ثَلَاثَدةُ  دِ ید التَّوْحِ یالرِّضَدا   لِلدَّداسِ فِد    یصَدَقْتَ وَ أَصَبْتَ ثُمَّ قَالَ لِد  یهُ قَالَ لِیإِبْطَالُهُ وَ نَفْ
هِ لَدا  یجُدوزُ وَ مَدذْهَبُ التَّشْدبِ   یلَدا   یهٍ فَمَذْهَبُ الدَّفْیرِ تَشْبِیهٌ وَ إِثْبَاتٌ بِغَیوَ تَشْبِ یمَذَاهِبَ نَفْ

قَدةِ الثَّالِثَدةِ إِثْبَداتٌ بِلَدا     یالطَّرِ یلُ فِد یءٌ وَ السَّدبِ  یشْبِهُهُ شَد یتَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا  اهللجُوزُ لِأَنَّ ی
 با طدرح پرسشدی از   رضا امام، در این حدیث (444ص، ق4618، صدوق)3«.هیبِتَشْ

و بدا ایدن کدار      هۀ توحیدی آزمدود ، سطح معرفتی او را دربارۀ ادلصحاب خودا یكی از
ایدن مطلدب را    امدام رضدا   .اند هتشبیه را خاطر نشان کردنفی نفی تعطیل و  اهمیت

در پایدان ایدن    همان انكدار خداوندد اسدت.   متعال،  فی شیئیت از ح که ن اند هتأیید کرد
 بدین که همان معرفت  «تشبیهب  اثبات»عقیدۀ صحیح توحیدی را  امام رضا، حدیث

، افزون بدر ایدن   شبیه هیچ نیز نیست. امایعدی خدا هست اند؛  هبیان کرد، حدّین استال
 جُدوزُ ی أَ» پرسیده است: راوی از امام جواد، ها شود که در برخی از نقل می م حظه

در ایدن نقدل بده جدای کلمدۀ       (214، ص4ق، ج4644، برقی«)؟مَوْجُودٌ إِنَّهُ لِلَّهِ قَالَی أَنْ
به کار رفته است و حاکی از این  «موجود» کلمۀ، شود می که در نقل کلیدی دیده «شیء»
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را به معدای  متعال ح به  شیئیتاط ق ، بر تعالیم ایشان بدا، است که اصحاب امامان 
 بردند. می به کار دانستن خداوند موجود

اطد ق کلمدۀ    دیگری نیز اشاره شده و آن ایدكده  به نكتۀ، جواد امامدر حدیث 
 ،اسدت سبب نفی تعطیل و تشبیه  فی حدّ نفسه، به صورت نكره به خداوند متعال شیء

 آوردنو بدا نكدره    شدود  مدی  باطدل شدمرده   انكار خدا، از سوییشیئیت، زیرا با اط ق 
اشدیائی   یدک از  هیچ شبیهمتعال  ح زیرا  ،پذیرد می نفی تشبیه صورت، دربارۀ او «ءشی»
   نیست. شداسیم می که

ک بده واسدطۀ   ید مِ بْدنِ عَتِ یکده عَبددالرَّحِ  ای  هدر پاسد  بده نامد    امام صادق .2د2
ه ن برای آن حضرت نوشته و از مذهب صحیح توحیدی سداال کدرد  یعَبدالْمَلِکِ بْنِ أَعْ

هِ الْقُرْآنُ دِ مَا نَزَلَ بِیالتَّوْحِ یحَ فِی أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِفَاعْلَمْ رَحِمَکَ اهللُ» :اند هداشتبیان ، بود
 اهللهَ هُوَ یوَ لَا تَشْبِ یهَ فَلَا نَفْیتَعَالَى الْبُطْلَانَ وَ التَّشْبِ اهلل جَلَّ وَ عَزَّ فَانْ ِ عَنِ مِنْ صِفَاتِ اهللِ
صِددفُهُ الْوَاصِددفُونَ وَ لَددا تَعْدددُوا الْقُددرْآنَ فَتَضِددل وا بَعْدددَ یعَمَّددا  اهللجُددودُ تَعَددالَى الثَّابِددتُ الْمَوْ

معرفدت   امدام صدادق   نیدز  در این حدیث (444، ص4ج ، ش4631، کلیدی)4« .انیالْبَ
از  کده  نددان ؛ 8اند هل و تشبیه بیان کردیصحیح توحیدی را معرفتی خارج از دو حدّ تعط

 «الدبط ن » مقصود از «هو اهلل الثابت الموجود» سیاق حدیث پیداست و به قریدۀ عبارت
ر.ک: ).هسدتدد  متعدال  حد   مدكدر ، همان مدذهب نفدی و تعطیدل اسدت کده پیدروان آن      

 اندد  هتأکید کرد، در این روایت آن حضرت همچدین (232، ص6ق، ج4682، مازندرانی
  1.قرآنی استموضوعی ، حدّینال بینکه بحث معرفت 

عَدنِ   سَدأَلْتُ أَبَدا جَعْفَدرٍ   » :روایت کرده اسدت  44عبدالرحمن بن ابی نجران .6د2
هِ مِدنْ  ید رَ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودٍ فَمَا وَقَدعَ وَهْمُدکَ عَلَ  یغَ شَیئاً فَقَالَ نَعَمْ توهمأَدِ فَقُلْتُ یالتَّوْحِ
 َ تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ وَ هُوَ خِلَدافُ مَدا   یلَا تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ کَ ءٌ وَ یشْبِهُهُ شَیءٍ فَهُوَ خِلَافُهُ لَا  یشَ
، )کلیدی44«.رُ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودیءٌ غَ یشَ یتوهمالْأَوْهَامِ إِنَّمَا  یفِ یتصورعْقَلُ وَ خِلَافُ مَا ی

 (443ق، ص4618، صدوق/ 82، ص4ش، ج4631
توانم خدا را نیزی  می پرسیده است که آیا 42راوی از امام جواد ،در این حدیث

نیزی که معقدول و محددود نیسدت.    ؛ که آری اند هبه او پاس  داد ر کدم؟ امامتصو
کدد که در بسیاری از روایات مطرح شده اسدت   می همان مطلبی را تأکید، دنبالۀ حدیث
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 امدام ، کددد. در پایدان حددیث    می فیی متعال را غیر قابل تصور و توهم معرو خدا 
 ایدن روایدت   دربدارۀ  .اند هکه معقول و محدود نیست تكرار کردرا ر نیزی دوباره تصو
 جمله ایدكه:  ؛ ازاست توجهنكاتی قابل 

 تصدور جایز نیسدت و   متعال ح م ، تصور و توهدر احادیث توحیدی اهل بیت
 افزون بدر ایدن در روایدات   ؛ تشبیه او به مخلوقات و محدود پدداشتن اوستمتعال،  ح 

شداختی به دور از دو حدّ انكدار و  ، معرفت صحیح نسبت به پروردگار متعال، توحیدی
ایدن موضدو  را بعضداً در     امامان، در حدیث قبل م حظه شد که ندان تشبیه است.

 متعدال  حد  بده   شدیئیت کده سدائ ن از جدواز اطد ق      اند هپاس  به سااالتی مطرح کرد
در احادیدث تصدریح شدده اسدت کده       (82ص، 4ش، ج4631، کلیدی ر.ک:)اند. هپرسید

مساوی انكدار  متعال،  ح از  شیئیتاط ق کلمۀ شیء به خدای متعال جایز است و نفی 
توهمی که مدجر به مقصود از ، حاکی از آن است که در روایت اخیر همین نكته؛ اوست
 که ندان ذات او. تصورنه ؛ اقرار عقل به وجود خدای متعال است، ل و تحدید نشودتعق

قاضی سعید ر.ک: )اند. هبرخی از دانشمددان شیعه نیز به درستی بر این مطلب اشاره کرد
آن را از  است که امام بداقر ای  هد این معدا خطبمای 46(246، ص6ق، ج4141، قمی

در بخشدی از   آن حضدرت اندد؛   هروایت کرد جدّ بزرگوار خویش امیرالمامدین علی
، کلیددی «).وُجُدودَهُ  إِلَّدا  تَدَدالَ  أَنْ الْأَوْهَدامَ  مَدَدعَ  الَّدذِی  لِلَّهِ الْحَمْدُ» :اند خطبۀ مذکور فرموده

( 12ق، ص4141، ابن شدعبه حرّاندی  / 42ق، ص4618، صدوق/ 48، ص8ش، ج4631
همان مطلبدی اسدت کده در حددیث امدام      ، شود می استثدائی که در این عبارت م حظه

تواند بده وجدود    می یانگر آن است که عقلزیرا این استثدا ب، مطرح شده است جواد
نبایدد بدا   ، که این اقرار اند هآن حضرت ب فاصله تأکید کرد، صانع اقرار کدد. با این حال

لوقدات  مانددد مخ ، ی از ذات خداوندد تصدور زیرا هر ، انجام شود متعال ح ذات  تصور
ذات او  ی ازتصدور هدر  ، که خداوند شبیه مخلوقات نیستمحدود خواهد بود و ازآنجا

، همان شود می م حظه خ ف حقیقت اوست. این دو مطلب که در بیان امام جواد
یعدی اقرار به ایدكده خددا   ؛ معرفت بین الحدّین است که در حوزۀ کش  عقل قرار دارد

 هست و شبیه مخلوقات نیست.
 :41از عبددالعظیم حسددی روایدت کدرده اسدت      التوحیدشی  صدوق در کتاب  .1د2
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م کده  کدد شما عرضده   ررا ب دخواهم دین خو می :رسیدم و گفتم دیها خدمت امام» 
 آنگداه  «قدم بمدانم تدا خددا را م قدات کددم.      بر آن ثابت، مورد رضای خداوند بود اگر
 رد:کد را نددین بیدان    داعتقاد توحیدی خدو  حسدی عبدالعظیم د ودااذن سخن  امام
حَدِّ الْإِبْطَدالِ    نِیالْحَدَّ  عَنِ  ءٌ خَارِجٌ یسَ کَمِثْلِهِ شَیتَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَ اهللأَقُولُ إِنَّ  یإِنِّ»

سَ بِجِسْمٍ وَ لَا صُورَةٍ وَ لَا عَرَضٍ وَ لَا جَوْهَرٍ بَلْ هُوَ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ یهِ وَ إِنَّهُ لَیوَ حَدِّ التَّشْبِ
كُدهُ وَ جَاعِلُدهُ وَ   ءٍ وَ مَالِ یالِ ُ الْدأَعْرَاضِ وَ الْجَدوَاهِرِ وَ رَبُّ کُدلِّ شَد    وَ مُصَوِّرُ الصُّوَرِ وَ خَ

عقیددۀ خدود را    حسددی  پس از ایدكه عبددالعظیم  (84، صق4618، صدوق)41«.مُحْدِثُهُ
ا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ ی» د:گفتد دیها امام، دکربیان  هم دربارۀ سایر موضوعات اعتقادی

 یا وَ فِد یاةِ الدُّنْیالْحَ یبِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ  اهللهِ ثَبَّتَکَ یارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَ یالَّذِ اهللنُ یدِ اهلل
 حسددی  آن است که عبدالعظیم، در این حدیث توجهاز نكات قابل  ( جاهمان)43«.الْآخِرَة

و در واقدع عصدارۀ عقیددۀ     ری که راجع به توحیدد سدخن گفتده   در ندد جملۀ مختص
و امدام   حددّین اشداره کدرده   ال بدین  به معرفدت ، ده استکربیان  خویش را در این باب

  عَدنِ   خَدارِجٌ » قاضی سعید دربارۀ عبارت .اند هکام ً بر این عقیده صحّه گذاشت دهم
عقیده از این دو حدّ بده  که خارج بودن نوشته است  «هِیحَدِّ الْإِبْطَالِ وَ حَدِّ التَّشْبِ  نِیالْحَدَّ

، نه در وجودشیئیت، نه در ؛ نه ماندد اشیاء دیگر اما این معداست که خداوند شیء است
ق، 4141، )قاضدی سدعید قمدی   44.نه در واحد بودنش و نه در سایر صفات و کماالتش

به معدای موجود بودن اوسدت  ، تر اشاره شد که شیء بودن خداوند ( پیش144، ص4ج
 ودن را با جسم بودن اشتباه گرفت.و نباید شیء ب

دربدارۀ عقیددۀ    از امدام رضدا   48به واسطۀ هشام بن ابراهیم حسن بن سهل .1د2
دِ ثَلَاثَدةَ مَدذَاهِبَ   ید التَّوْحِ یإِنَّ لِلدَّاسِ فِ » آن حضرت در پاس  او گفتدد: تجسیم پرسید و
هٍ لَدا  یهٍ فَمَذْهَبُ الْإِثْبَاتِ بِتَشْبِیوَ مَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِلَا تَشْبِ یهٍ وَ مَذْهَبُ الدَّفْیمَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِتَشْبِ

، صددوق )41«.هیالْمَذْهَبِ الثَّالِثِ إِثْبَاتٌ بِلَاتَشْدبِ  ی ُ فِیجُوزُ وَالطَّرِیلَا  یمَذْهَبُ الدَّفْ وَ جُوزُی
متعدال   عقیدۀ مدكران خدای، مقصود از مذهب الدفی، در این حدیث (444، صق4618
، تدر اشداره شدد    پدیش  که ندان( و 221، ص2، جق4141، قاضی سعید قمیر.ک: است)

با ردّ اهل انكدار و اهدل    تعبیر دیگری از اهل تعطیل است. امام رضا« مذهب الدفی»
 اقرار به وجود خداوندد متعدال   که همان «معرفت بین الحدّین»، مذهب صحیح را تشبیه
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 .  اند هبیان کرد، بدون تشبیه او به مخلوقاتش است 
در ، دربارۀ نفی تعطیل و نفدی تشدبیه   الب غه نهجترین عبارات توحیدی  از بلیغ .3د2
لَمْ تُحِدطْ بِدهِ   » :اند هفرمود یرالمامدین علیآنجا که ام؛ قابل م حظه است 481خطبۀ 

( 231ص، تدا  ، بید رضیسی)24«.حَاکَمَهَاهَا یلَهَا بِهَا وَ بِهَا امْتَدَعَ مِدْهَا وَ إِلَ  الْأَوْهَامُ بَلْ تَجَلَّى
ر.ک: ابدن  )اندد  هاوهام را در این عبدارت بده معددای عقدول دانسدت     ، الب غه نهجشارحان 

( و احاطده نداشدتن   41، ص44ج، ش4618، خویی /18، ص46ج، ق4141، الحدید ابی
 ر.ک:).اندد  هبیدان کدرد   تعالی ح ذات  تصوراوهام بر خداوند را به معدای عجز عقول از 

نقدش عقدول را در معرفدت    ، عبارات بعدی اما( 18، ص46ج، ق4141، الحدید ابیابن 
در  ترسیم کدرده اسدت. امدام   ، خدای متعال در موجزترین و رساترین صورت خود

حضور خود ، که خداوند با آفریدش موجودات اند هیادآور شد این دو سه جملۀ مختصر
ها اعطا کرد کده بدا    یگر این توان را به عقلبه عبارت د؛ را بر عقول آشكار ساخته است

این امكان را به همین ، بر وجود او اقرار کددد. از طرف دیگر، دیدن آثار صدع پروردگار
عقدول را داوری   نیست و خدود  تصورهم و ، پروردگار عالم قابل توعقول داد که بیابدد

بین الحدّین است عرفت این همان م، تر اشاره شد پیش که ندانبر این حقیقت قرار داد. 
 ن عقل است.ئوکه درک آن از ش

 «هدو » حدیثی را در تفسیر کلمۀ، شی  صدوق با اسداد خویش از امام باقر .4د2
هُدوَ  » :اند هدر سورۀ اخ ص نقل کرده است. آن حضرت در تبیین حقیقت این اسم گفت

مَعْدًى ثَابِتٍ وَ الْوَاوُ إِشَارَة  إِلَدى الْغَائِدبِ عَدنِ     هٌ عَلَىیمُشَارٌ إِلَى غَائِبٍ فَالْهَاءُ تَدْبِ یاسْمٌ مَكْدِ
را  «هو»اط ق اسم ، در این حدیث ( امام باقر88، صق4618، )صدوق24«.الْحَوَاسِّ

 کددد.  مدی  که از معرفت بین الحدّین حكایت اند هتبیین کردای  هبه گون، به خداوند متعال
که بدون  اند هبیان کرد متعال ح دالّ بر وجود ، «هو»را در اسم  «هاء»آن حضرت حرف 

گویای آن ، را در این اسم «واو»همچدین حرف  تردید بر نفی انكار و ابطال داللت دارد.
؛ 22از محسوس بودن است که بر نفی تشبیه داللت دارد ، مدزهکه ذات خداوند اند هدانست
نهفتده اسدت و    «هو» اسم در بطن، توان گفت که معرفت بین الحدّین ، میاین اساس بر

  ی ازمعارف توحیدی است.، بیانگر حقای  مهماین اسم در عین اختصار
در حدیث دیگدری از  ، آمده «هو»چه در حدیث پیش گفته دربارۀ اسم ماندد آن .8د2
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اهلل مطرح شده است. آن حضرت در تفسیر اسم ج لده   دربارۀ اسم ج لۀ امام علی 
هُوَ الْمَسْدتُورُ عَدنْ دَرْکِ    اهللهِ وَ یاْلَهُ إِلَیهِ الْخَلْ ُ وَ یأْلَهُ فِی یالْمَعْبُودُ الَّذِمَعْدَاهُ   اهلل» :اند هگفت

در  ( امدام 81، صق4618، )صددوق  26«.الْأَبْصَارِ الْمَحْجُوبُ عَنِ الْأَوْهَامِ وَ الْخَطَرَات
بدر معرفدت بدین     به بطون معدایی اسم ج لۀ اهلل اشداره کدرده و آن را دالّ  ، این حدیث

و مادۀ  «ال»اهلل مشت ّ از  کلمۀ، با این توضیح که در معدای نخستاند؛  هالحدّین بیان کرد
، 4، جق4142، راغب اصدفهانی ر.ک: ).شود می استعمال «تحیّر»است که در معدای  «أَلِهَ»

هِ ید فِ أْلَدهُ ی یالْمَعْبُدودُ الَّدذِ  »( بدابراین عبارت 134، ص46، جق4141، ابن مدظور/ 86ص
ندد. ایدن   ا است کده مخلوقدات در شدداخت ذات او حیدران     21یعدی اهلل معبودی «الْخَلْ ُ

زیدرا اگدر   ، ناظر بدر نفدی تشدبیه اسدت     21تعری  که در روایات دیگری نیز مطرح شده
شددند. آن حضدرت در    ، در شداخت او دنار تحیدر نمدی  شبیه مخلوقات بودمتعال  ح 

موجودی که همگان به »اهلل را کلمۀ  معدای دیگر «هِیلَهُ إِلَاْیوَ »: اند هم که فرمودعبارت دو
بده معددای پدداه بدردن      «وَلِه»اهلل مشت  از . در این معدا کلمۀ اند هبیان کرد «برند می او پداه
 .«هدا یفدز  إل ه ای إلدى أمّد    یالصدب   وَلِدهَ »شدود:   مدی  در زبان عربی گفتده  که ؛ نداناست
زیدرا  بر نفی تعطیل و انكدار داللدت دارد،    مذکور( معدای 381، صم4141، زمخشری)

 امدام ، در ادامۀ حدیث اقرار و پذیرش اوست.، الزمۀ پداه بردن مخلوقات به خداوند
هُوَ الْمَسْتُورُ عَنْ دَرْکِ الْأَبْصَدارِ الْمَحْجُدوبُ عَدنِ     اهللوَ »موضو  نفی تشبیه را با عبارات 

. حاصدل کد م ایدكده مطداب  بیدان      اندد  هید بیشتر قرار دادمورد تأک «الْأَوْهَامِ وَ الْخَطَرَات
رغدم آنكده مخلوقدات     اهلل بیانگر این حقیقت است که علدی  لفظ ج لۀ، امیرمامدان

ج خویش ، در همۀ حوایبا ایمان قلبی به وجود او، قادر به شداخت ذات خداوند نیستدد
همدان  ، شدود  مدی  آشدكار هدا   انسدان ت که در رفتار جویدد و این واقعی می از او استمداد

 شود. می شداخته بی است که در اعتقادات با عدوان معرفت بین الحدّینمطل
خطاب به گروهی از اهدالی فلسدطین آمدده    ، در بخشی از بیانات امام باقر .1د2
رَ وَ لَدمْ تُحِدطْ فِكْرَتُدهُ    ید هِ وَ تَحَید تِهِ أَلِهَ فِیفِیوَ کَ یةِ الْبَارِیمَاهِ یفَمَتَى تَفَكَّرَ الْعَبْدُ فِ»است: 
لَهُ لِأَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِ ُ الصُّوَرِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى خَلْقِهِ ثَبَتَ لَدهُ أَنَّدهُ عَدزَّ وَ جَدلَّ      یتصورءٍ  یبِشَ

مانددد روایدات    (12، صق4618، )صددوق  23«.أَجْسَادِهِم یخَالِقُهُمْ وَ مُرَکِّبُ أَرْوَاحِهِمْ فِ
شود که در این حدیث نیز دو موضو  نفی تشبیه و نفی تعطیل همراه با  می مشاهده قبل



 5931بهار و تابستان م، ، سال هشتم، شماره پانزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    33

بدرای  هدا   انسدان که ت ش افكار  اند هتأکید کرد امام باقر یكدیگر مطرح شده است. 
دلیل این امر آن است که آنچه انسان دربدارۀ ذات  ؛ برد ، راه به جایی نمیخداوند تصور

او بدا   تصوربه عبارت دیگر . ه سایر مخلوقات استتی شبیصور، کدد تصور میخداوند 
آن  اما 24در روایات دیگر بر این موضو  تصریح شده است. که ؛ ندانتشبیه قرین است

، که مشاهدۀ آثار صدع و تددبیر خداوندد در مخلوقدات    اند هحضرت در ادامه یادآور شد
 انكدار خداوندد  کدد و این موضو  سبب نفدی ابطدال و    می انسان را متذکر وجود خال 

، بدا  ذات خداوند نیستدد تصورعین حال که بددگان قادر به  شود. به عبارت دیگر در می
کددد و این همان معرفدت بدین الحددّین     می به وجود خداوند اقرار، ر در مخلوقاتتفك

 است.

 اقل سطح شناخت توحیدیحد ۀبه مثاب معرفت بین الحدّین .3
 آدمیدان سطح از معرفدت کده بدرای همدۀ      آن، در روایات اهل بیت، گفتیم که ندان

 ۀمثابد متعدال بده    وندد یعدی اقرار به وجود خدا؛ معرفت بین الحدّین است، واجب است
وجدود نددارد. ایدن     او صانع عالم و عقیده به ایدكه مشابهتی میان خداوند و مخلوقدات 

شدده  گدر   جلدوه  مستقیمبه طور مستقیم یا غیر در بسیاری از سخدان امامان  موضو
 برخی از شواهد دالّ بر این موضو  از این قرارند: است.
لَدا   یمَدا الَّدذِ  »پرسدید:   از امام موسی بدن جعفدر  ای  هاهر بن حاتم در نامط .4د6
ءٌ وَ لَدمْ   یسَ کَمِثْلِدهِ شَد  یلَ » در پاس  او نوشت: و امام 28«بِدُونِهِ الْخَالِ ِ مَعْرِفَةُ تُجْزِئُ

( 281، صق4618، صددوق )21«.دید رِیلِمدا    راً وَ هُدوَ الْفَعَّدالُ  یماً وَ بَصِد یعاً وَ عَلِیزَلْ سَمِی
بیدانگر آن اسدت کده    ، در این حددیث  64«لَا تُجْزِئُ مَعْرِفَةُ الْخَالِ ِ بِدُونِهِ یمَا الَّذِ»عبارت 

بده   راوی درصدد شداخت اصلی در توحید بوده است که کمتر از آن حدّ مقبول نیست.
اقل معرفدت توحیددی الزم و مقبدول بدوده     صود او پی بدردن بده حدد   ، مقعبارت دیگر

اند،  هبه او داد ( پاسخی که امام کاظم424، ص6ق، ج4682، مازندرانیر.ک: ).است
معرفت بین الحدّین حداقل شداختی است که همگان بایدد نسدبت بده    دهد که  می نشان

( 44 )شدوری: «ءٌ لَیسَ كَمِثْلِهِ شَی» به آیۀ خداوند متعال داشته باشدد. استداد امام کاظم
وَ » ، نفی تشبیه است. همچددین عبدارت  گویای آن است که یكی از ارکان ندین معرفتی

 ناظر بر نفی تعطیل است.« دیرِیلِما   راً وَ هُوَ الْفَعَّالُیماً وَ بَصِیعاً وَ عَلِیزَلْ سَمِیلَمْ 
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 یدَ عَدنْ أَبِد  ید زِیعدن فدتح بْدنِ    » :اندد  هروایت کدرد  و شی  صدوقکلیدی  شی  .2د6 
رُهُ وَ لَا شِدبْهَ لَدهُ وَ لَدا    یسَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَ  قَالَ 64الْحَسَنِ

، ش4631 ،کلیددی )62«.ءٌ یسَ کَمِثْلِدهِ شَد  یلَد   دٍ وَ أَنَّهُیرُ فَقِیمٌ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ غَیرَ وَ أَنَّهُ قَدِینَظِ
 رضدا  امام (466، ص4، جش4648/ همو، 286، صق4618، صدوق/ 83ص ،4  ج

کده از   اندد  هفرمدود را نسبت به خدای متعدال   سطحی از معرفت، در این حدیث شری 
ضدمن  ، م صدرا در شرح ایدن حددیث   .کمتر از این سطح پذیرفته نیست، انسان عاقل

ی گدردو  هدا  مراتب معرفت توحیدی که آن را بده پوسدته  اشاره به سخن غزالی در بیان 
 ۀظر بده مرتبده دوم کده توحیدد عامد     ندا ، را در این حددیث  «ادنی المعرفه»، تشبیه کرده

 ر.ک:.)مسلمانی است ۀالزم دانسته و تأکید کرده است که ندین اقراری، مسلمانان است
رحان قدرار  شدا  توجده ( سایر عبارات حدیث نیز مورد 34، ص6ج، ش4686، م صدرا

 نوشته است که این تعبیر «مثبت» که م  صالح مازندرانی دربارۀ کلمۀ ؛ ندانگرفته است
ۀ گوناگون معلدوم اسدت   که وجود داشتن خدای متعال با ادلتواند به معدای آن باشد  می

و از حدالی بده   حوادث نیست و ثابت است  تعالی محل ح یا به این معدا باشد که ذات 
( ع مده مجلسدی در   444، ص6ج، ق4682، مازندرانی ر.ک:).کدد نمی حال دیگر تغییر

به معدای وجددانی و  ن حدیث بیان شده، موجود بودن خداوند را که در ای، مرآة العقول
( امدام  644، ص4ج، ]بجق4141، مجلسدی  ر.ک:).دانسته اسدت  تعالی ح معلوم بودن 

اند به این ترتیب  هاشاره کردبه همان معرفت خارج از حدّین ، در این روایت هشتم
موضدو    «دٍید رُ فَقِیمٌ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ غَیأَنَّهُ قَدِ» و «رُهُیالْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَ» که تعابیری ماندد
نافی  «ءٌ یسَ کَمِثْلِهِ شَیلَ  أَنَّهُ» و نیز «یرَوَ لَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا نَظِ»کدد و عبارات  می تعطیل را نفی

 همدان ادندی المعرفتدی   ، توان گفت که معرفت بین الحدّین می رو حدّ تشبیه است. ازاین
 شود. می شداخته است که به عدوان مرز اس م و شرک

دِ صِدفَتِهِ وَ لَدمْ   یطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِیلَمْ » آمده است: الب غه نهج 11در خطبۀ  .6د6
الْجُحُودِ  یتَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِ یفَتِه فَهُوَ الَّذِحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِی

، تدا  ، بدی د رضدی سدی )66«.یدراً وَ الْجَاحِدُونَ لَدهُ عُلُدوّاً کَبِ    بِهِ  قُولُهُ الْمُشَبِّهُونَیعَمَّا  اهللتَعَالَى 
 )ر.ک:.در باب افعال و به معدای آگاه ساختن است «طْلِعی» ، کلمۀدر این عبارت (88ص

 «تحدید صفته» ، ترکیبالب غه نهج( همچدین در شروح 241، ص1ج، ش4618، خویی
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، ابدن میدثم   ر.ک:بیدان شدده اسدت)    تعدالی  ح یا کماالت ذاتی به معدای شداخت ذات  
، در این خطبده  ام علی( ام284، ص1ج، ش4618، خویی/ 462، ص2ج، ش4632
. اند هعاجز دانست، را از شداختی که نتیجۀ احاطه بر ذات و کماالت خداوند است ها عقل

هِمْ یدید نَ أَیعْلَمُ ما بَی» از سورۀ طه مورد اشاره قرار گرفته است: 444این حقیقت در آیۀ 
طده نیدافتن   ااح این آیده را بده معددای    امام رضا «.طُونَ بِهِ عِلْماًیحیوَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال 

( 11، ص4 ج، ش4631، کلیددی  ر.ک:).اندد  هبر ذات خداوندد بیدان کدرد    ها و دیدهعقول 
هدا را از داللدت بده     خداوند عقدل  اما ،تواند خدا را بشداسد ها نمی انسانبدابراین عقول 

، به عبارت دیگر عقل انسان با مشاهدۀ آثار تدبیر خداوندد  .خویش محروم نكرده است
فهمد که صدانع عدالم    می همچدین عقل؛ برد می پی بر این حقیقت که عالم صانعی دارد

حدود به هیچ حدّی نیسدت  عجز و جهلی در او راه ندارد و او م؛ شبیه مخلوقات نیست
توانسدت ایجادکددددۀ عدالم     زیرا در غیر این صدورت نمدی   ،سش ازلی استو ذات مقد
دّیدی است که در همان معرفت بین الح «وَاجِبِ مَعْرِفَتِه»توان گفت که  می رو باشد.ازاین

، کلیددی  )ر.ک:.بیدان شدده اسدت    «ادندی المعرفدة  »به عدوان  سایر روایات اهل بیت
 ادامدۀ در  امام علدی  ( شاهد آنكه286ص، ق4618، صدوق /83، ص4 ج، ش4631

الْجُحُدودِ   یتَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِ یفَهُوَ الَّذِ» :اند هبیان کرد دسخن خو
جملۀ اول این عبارت نفی  .«راًیوَ الْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً کَبِ  بِهِ  قُولُهُ الْمُشَبِّهُونَیعَمَّا  اهللتَعَالَى 

ی آفریدش همگان را بر اذعان به وجدود  ها نشانه، براساس این عبارت؛ حدّ تعطیل است
کددد در برابر این  می خدا را انكارهای مدكرانی که لساناً  ی دل؛ حتخداوند واداشته است

، 1ج، ش4618، خددویی ر.ک:).جددز اقددرار بدده وجددود صددانع ندارنددد ای  هنددار، آیددات
و خداوند را  مستقیماً حدّ تشبیه و تعطیل را نفی یآن حضرت در عبارت بعد (281ص

 .اند هفی کردهه معرو مشب همدزه از عقیدۀ معطل
 مقدام  ضدمن عبداراتی کده در   ، علدی  امامد ، الب غه نهج 434در آغاز خطبۀ  .1د6

کُدْهَ عَظَمَتِکَ إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّکَ   فَلَسْدَا نَعْلَمُ» :اند هگفتاند،  دهفرمومتعال  ح توحید و تحمید 
تَ دْرِکْکَ بَصَدر  أَدْرَکْد  ید کَ نَظَدر  وَ لَدمْ   ید دْتَدهِ إِلَ یلَدمْ    سِدَة  وَ ال نَدوْمٌ   ومُ لَا تَأْخُذُکَیقَ یحَ

بدا   امدا بدار دیگدر   ، ( آن حضرت در این جمد ت 221ص، تا ، بید رضیسی)61«.الْأَبْصَار
توجده قدرار داده   معرفت خارج از حدّین را مدورد  ، الفاظی متفاوت نسبت به خطبۀ قبل
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نفی تعطیل و نفی تشبیه را در  ر در این عبارات حاکی از آن است که اماماست. تدب 
 «ومُیقَ یأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّکَ حَ» عبارت که ندان. اند هتبیین کرد الكرسی ةاین خطبه با تكیه بر آی

دْرِکْکَ ید کَ نَظَر  وَ لَدمْ  یدْتَهِ إِلَیلَمْ   سِدَة  وَ ال نَوْمٌ  لَا تَأْخُذُکَ»ناظر به نفی تعطیل و عبارت 
، نرت زدن، خوابیدنزیرا اوصافی ماندد  ،ناظر بر نفی تشبیه است «بَصَر  أَدْرَکْتَ الْأَبْصَار
همگی در مخلوقدات  ، بودن که در این عبارات نفی شده است تصورمرئی بودن و قابل 

 تعدالی  ح این اوصاف قابل اط ق به ، هست و نون مشابهتی میان خدا و خل  نیست
و توضیح بعدی « کُدْهَ عَظَمَتِکَ  فَلَسْدَا نَعْلَمُ» :همچدین تعبیر آن حضرت که فرمودنیست. 

تواند خدا را  ، عقل نمیاشاره شد که ؛ ندانایشان بیانگر نقش عقل در شداخت خداست
ص مخلوقات را ندارد و ی، صانعی دارد که نقایابد که عالم هستیتواند در اما میبشداسد 

واجدب دانسدته    و این همان معرفتی است که در خطبۀ مذکور قبلدی  کمال مطل  است
 شد.

 ین در قرآن کریممعرفت بین الحدّی ها جلوه .4
گویای آن است که نفی تعطیل یا همدان تدذکار بده    ، قرآن کریمدر آیات توحیدی  تدبر

در  ی متفداوت هدا  به گونه، خود متعال و نفی تشبیه خداوند با مخلوقات وندوجود خدا
و هدا   آنآیاتی که خداوند را خال  و مبد  آسدم ، مثال رایب ؛ی استمتجلکتاب خداوند 
نفدی   مبدیّن همگدی  ، کدد می هر نیزی بیان رعلم و قدرت او را محیط بو  زمین معرفی

 مقددس بیدان کدرده و ذات    همتدا  ین آیاتی که خداوند را واحد و بیهمچد؛ 61ندا تعطیل
 63د.ند بر نفی تشبیه داللت دار، از اوصاف مخلوقات معرفی کرده است مدزهرا  متعال ح 

توان م حظه کدرد کده بده دو موضدو  نفدی       می آیاتی را، قرآن کریمدر  افزون بر آنكه
 : ؛ از قبیلکددد می توأمان اشاره، تعطیل و نفی تشبیه

 هُووَ  وَ الْأَبْصارَ یدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال» سورۀ انعام آمده است: 446 در آیۀ. 4د1

شاهدی بر مرئی ، را در این آیه «الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال» عبارت، اهل بیت «الْخَبیر. اللَّطیفُ
مدان شدیعه و   کده متكل  ؛ ندان(444، صق4618، صدوقر.ک: )اند هنبودن خداوند دانست

، ق4143، طوسدی  ر.ک:)اندد.  هآن را مستدد نفی رؤیت جسمانی خداوندد دانسدت  ، معتزله
قاضدی  / 22، صش4631، فاضدل مقدداد  / 22، ص4، جم4118، سید مرتضدی / 41ص

م دانستن ، با مسلاز روایاتای  هدر دست، افزون بر این (411، ص1، جم4132 ،عبدالجبار
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بیانگر عدم احاطۀ اوهام و عقول بر ذات خداوند بیان شده  این آیه، مرئی نبودن خداوند 
که مرئدی  آنجااز (442، صق4618، صدوق/ 18، ص4 ج، ش4631، کلیدی ر.ک:).است

توان گفت  ، میبودن دو صفتی است که به مخلوقات اختصاص دارد تصوربودن و قابل 
 با مخلوقات اسدت. همچددین   متعال ح نفی مشابهت ، که نفی این دو صفت از خداوند

بر احاطۀ علم و قدرت خداوند بر همه نیز داللدت دارد   «الْأَبْصارَ دْرِکُی هُوَ وَ» عبارت
لطید   آن است که دو اسم ، در این آیه نكتۀ مهم که ناظر بر موضو  نفی تعطیل است.

ب ، ل  و نشدری مرتد  با دو جملۀ قبل از خود ،خبیر که در انتهای این آیه آمده استو 
خبیر  و اسم «الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال»لطی  با جملۀ ؛ به این ترتیب که اسم تشكیل داده است

روایدی و  ،   در کاربردهای قرآنیزیرا لطی، مرتبط است «الْأَبْصارَ دْرِکُی هُوَ وَ»با جملۀ 
/ 422، ص4 ج، ش4631، کلیددی / 41 که :)ر.ک: نامحسوس است لغوی به معدای امر
 تُدْرِکُدهُ  ال» ( یعدی دقیقاً همان نیدزی کده از عبدارت   414، صق4142، راغب اصفهانی

مفهدوم  . همچدین خبیر و آگاه بودن خداوند نیز کام ً مدطب  بدا  شود می فهمیده «الْأَبْصارُ
آیۀ مورد نظر به روشدی بر موضدو  نفدی   ، است. بدابراین «الْأَبْصارَ دْرِکُی هُوَ وَ» عبارت

 کدد. می تشبیه و تعطیل داللت
به خداوند متعال در سورۀ حدیدد، یكدی از    «الباطن»و  «الظاهر». اط ق دو اسم 2د1
ی این دو اسم کده  یكی از معانزیرا  ،است قرآن کریمر د معرفت بین الحدّینی ها جلوه

ان قرار گرفته، این است که آثدار تددبیر خداوندد در آفدریدش آشدكار      مورد اشارۀ مفسر
بده   بددان سدبب  « بداطن »شدود؛ همچددین    نامیده می« ظاهر»متعال  ، ح رو ازایناست و 

خداونددد اطدد ق شددده اسددت کدده ذات مقدددس او از ادراک و احسدداس شدددن مدددزه  
( در روایدات  614، ص1، جش4642طبرسی،  /141، ص1جتا،  بیطوسی،  )ر.ک:.است

در ابتددای  برای مثدال  ؛ الظاهر و الباطن بیان شده است برای، نیز این معدا اهل بیت
نَ الْغَالِدبِ لِمَقَدالِ   یعَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِ یالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِ» آمده است: الب غه نهج 246خطبۀ 
نَ وَ الْبَدداطِنِ بِجَلَددالِ عِزَّتِددهِ عَددنْ فِكْددرِ   یرِهِ لِلدَّدداظِرِیتَدددْبِ  بِعَجَائِددبِنَ الظَّدداهِرِ یالْوَاصِددفِ

نفدی  » موضدو  ، عبارت در این امام علی (621ص، تا رضی، بی سید)64«.نتوهمیالْمُ
 کده  نددان  یادآور شده اسدت.  ظاهر و باطن دو اسم را ضمن شرح «تعطیل و نفی تشبیه

آن ؛ با نفی مشابهت خددا و خلد  آغداز شدده اسدت      امامک م ، استم حظه  قابل
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مدورد تأکیدد دوبداره قدرار      «ینَالْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِدفِ »این موضو  را با عبارت  حضرت 
از  مدزهتواندد وص  کددد و خداوند  می را که محدودند یزیرا واصفان مخلوقات ،اند هداد
( در 82، ص41ج، ش4618، ییخدو  ر.ک:).محددود شدود  ها  آناست که در وص   آن

 کده  ؛ نددان اند هظاهر را تفسیر کردالاسم خاص، ای  هبه گون علی امام، عبارت بعدی
 بدرای آندان کده جهدان را    ، انگیدز خدود   خداوند بدا تددبیرهای حیدرت   » بیان شده است:

ولدی آثدار   ، مرئدی نیسدت   متعال وندزیرا اگرنه ذات خدا ،«ظاهر شده است، نگرند می
قابل مشاهده است و عذری برای اهدل انكدار و تعطیدل     برای همگان خوبیصدع او به 
آنچه  ، زیراان مخفی استتصور متوهماز  خداوند، در عین ندین ظهوری؛ وجود ندارد

این معدانی   از تشبیه است. مدزهشود صورتی مشابه مخلوقات است و خداوند  می همتو
، کلیدی ر.ک:).شود می دیگر نیز مشاهدهدر روایات امامان ، الباطنو  الظاهر برای دو اسم

دو اسم توان گفت که  رو می ازاین (481، صق4618، صدوق/ 422، ص4 ج، ش4631
معرفت بدین   به موضو ، کدار یكدیگر ذکر شده است قرآن کریمکه در  الظاهر و الباطن

 رود. می اشاره دارد و یكی از شواهد قرآنی این بحث به شمارالحدّین 
 لَیسَ»، آیۀ در نفی مشابهت خداوند و مخلوقات قرآن کریمیكی از تصریحات  .6د1

تدرین شداهد در نفدی     لمای مسلمان آن را به عدوان روشنعکه  ؛ نداناست «ءٌ شَی كَمِثْلِهِ
، جداحظ / 24، صق4141، صددوق  اندد.)ر.ک:  هدر کتدب خدویش مطدرح کدرد    ، تشبیه
/ قاضدی  418، ص1، جتدا  بی، طوسی/ 281، صق4124، ابن جوزی/ 264، صم2442
قاضی سدعید  / 648، ص6]ال ج، جق4141، مجلسی/ 264، ص1، جم4132، ارعبدالجب
بدر نفدی    «الْبَصویر  السَّومی ُ  هُووَ  وَ»، با عبارت در همین آیه (143، ص4، جق4141 ،قمی

 متعدال  ح خود داللت بر حضور ، زیرا سمیع و بصیر بودن، تعطیل نیز تأکید شده است
توان گفت در دو عبدارت ایدن    رو می ازاین( 68، ص1ش، ج4642، طبرسی ر.ک:).دارد
 نفی تعطیل اشاره شده است. به نفی تشبیه و، آیه

 وَ السَّوماوا ِ  فواِِرِ  وَلِیوا  أَتَّخِو ُ  اهلل غَیورَ  أَ قُلْ» سورۀ انعام آمده است: 41 در آیۀ .1د1
 مِو َ  تَكُوونَ َّ  ال وَ أَسْولَمَ  مَو ْ  أَوَّلَ أَكُوونَ  أَنْ أُمِورْ ُ  إِنِّوی  قُولْ  یطْعَمُ ال وَ یطْعِمُ هُوَ وَ الْأَرْضِ

 ال» و «طْعِدمُ ی»کلمدۀ   در این آیه نیز خداوند متعال با دو، ماندد آیات پیشین 68« الْمُشْرِكی 
مشابهت میان خود و مخلوقاتش را نفی کدرده  متعال،  ح ضمن تأکید بر وجود ، «طْعَمُی
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بیانگر نفی ، بودن از غذا خوردن مدزهشاهدی بر نفی تعطیل و ، زیرا اطعام بددگان، است 
ر.ک: همدان،  )61اند. هران نیز به این موضو  اشاره کردبرخی از مفس که ؛ ندانتشبیه است

 (161، ص1ج

 گیری نتیجه
دانسدتن او   مددزه معرفت بین الحدّین که همان ایمان به وجود خداوند متعال همراه با د 

مطرح شدده اسدت.    در بسیاری از احادیث اهل بیت، از مشابهت با مخلوقات است
ا تأکید صریح بر نفی تعطیدل و نفدی تشدبیه مطدرح     این موضو  ب، در برخی از روایات

 «نفدی »و « ابطدال »، «انكار» الفاظی ماندد، در بعضی از روایات، شده است. افزون بر این
. همچددین  اندد  هفته است که همگی به یک معدا اسدتعمال شدد  به کار ر «تعطیل»به جای 

اقل شدداخت  ، حدد ند کده معرفدت بدین الحددّین    ا گویای این مطلب، از احادیثای  هپار
از ، مقبولی است که انسان باید نسبت به خداوند متعال داشته باشد و کمتر از این سطح

 او پذیرفته نیست. 
نیدز   قرآن کدریم در آیاتی از ، توحیدی اصل مهم معرفت بین الحدّین به مثابه یکد 
 دْرِکُید  هُدوَ  وَ الْأَبْصدارُ  تُدْرِکُدهُ  ال» توان تعدابیری مانددد   که می ؛ ندانگر شده است جلوه
 هُدوَ  ءٌ وَ یشَد  کَمِثْلِدهِ  سَیلَد »، بودن خداوند ظاهر و باطن، «ریالْخَب  ُیاللَّط هُوَ»، «الْأَبْصارَ
بده   قدرآن کدریم   توجهرا شواهدی بر  «یطْعَمُ ال وَ طْعِمُی هُوَ وَ»و عبارت  «ریالْبَص عُیالسَّم

 را مُشیر به این اعتقاد بدیادی برشمرد.ها  آنبیان معرفت بین الحدّین به شمار آورد و 
 

 ها: نوشت پی

در روایات، از حدّ تعطیل، بعضاً با کلمات  در این بحث، تعطیل به معدای انكار وجود خداوند است. .4
( در ضدمن  613، ص4ج، ]بجق4141)ر.ک: مجلسی، .دیگری نظیر ابطال، نفی و بط ن یاد شده است

لَكِنْ لَدا بُددَّ مِدنَ الْخُدرُوجِ مِدنْ جِهَدةِ       » :، این تعابیر به یک معدا بیان شده استاز امام صادق یحدیث
وَ مَدنْ شَدبَّهَهُ بِغَیدرِهِ فَقَددْ أَثْبَتَدهُ بِصِدفَةِ         أَنَّ مَنْ نَفَاهُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَ دَفَعَ رُبُوبِیتَدهُ وَ أَبْطَلَدهُ  التَّعْطِیلِ وَ التَّشْبِیهِ لِ

 (86، ص4 ج، ش4631، )کلیدی.«الْمَخْلُوقِینَ الْمَصْدُوعِینَ الَّذِینَ لَا یسْتَحِق ونَ الر بُوبِیةَ
شود که خداوند خود مدزه از حدواس   مخلوقات را آفریده، معلوم مى حواس به آنكه خداوند با توجه .2

 است.
و ال یعرفه بما قرار، ال  من جهة توجب علیه االإنّ العقل یعرف الخ»اند:  گفته امام صادق که ندان .6
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هدای   ( همین معددا در یكدی از خطبده   413، ص6ج، ]ال جق4141مجلسی، «)حاطة بصفته.یوجب له اال 
 إِلَّدا  تَدَدالَ  أَنْ الْأَوْهَدامَ  مَدَدعَ  الَّدذِی  لِلَّدهِ  الْحَمْددُ »نیز به این شكل تبیین شدده اسدت:    امیرمامدان علی

 (48، ص8 ج، ش4631، کلیدی«).وُجُودَه
، 4ج، همدان  )ر.ک:.روایدت کدرده اسدت    ا از امام جواداین حدیث را با دو سدد مجزشی  کلیدی  .1

ایدن   نیدز  التوحیدد و شدی  صددوق در کتداب     المحاسدن ی، برقی در کتاب کلید ( افزون بر81 و 82ص
 (444ص، ق4618صدوق،  /214، ص4ج ق،4644 برقی، )ر.ک:.اند حدیث را نقل کرده

خدا گویدد که نیزی است؟ فرمود: آرى او را از حدد   ۀبارساال شد: رواست که در از امام جواد .1
 کدد. تعطیل و حد تشبیه خارج می

به من فرمود: اگر از تو پرسیده شود که آیدا خددای    گوید: امام رضا محمد بن عیسى بن عبید می .3
گوید که بده آن حضدرت عدرض     دهی؟ محمد می متعال نیزی هست یا هیچ نیز نیست، نه پاس  می

كْبَورُ  ءٍ أَ قُولْ أَ  شَوی  » فرمایدد:  کردم که خدای متعال خودش شیئیت را به خود اط ق کرده؛ آنجا که مدی 

 ،گویم که آن جداب نیزی هست؛ اما نه ماندد نیزهای دیگدر  بدابراین می  «شَهادَةً قُلِ اهلل شَهِیدٌ بَینِی وَ بَینَكُمْ
رسدت  ست. حضرت به مدن فرمدود: راسدت گفتدى و د    بطال و نفى اوزیرا که در نفى نیز بودن از او ا

: نفدى و دیگدرى تشدبیه و    سه مذهب اسدت که مردم را در توحید فرمود  یافتى. بعد از آن امام رضا
زیدرا نیدزی بده     ،ز نیست و مذهب تشبیه نیز صدحیح نیسدت  مذهب نفى جایسوم اثبات بدون تشبیه؛ 

 مذهب صحیح، مذهب سوم، یعدی اثبات بدون تشبیه است. خداى متعال شباهت ندارد و
 ۀبدار در قدرآن روش درست توحید همان است کده در قالدب آیدات     د خدایت رحمت کداد د بدان که. 4

زیدرا نده سدلب درسدت      ،صفات خداى متعال نازل شده است؛ پس بط ن و تشبیه را از خدا نفی کدن 
مخلوق( اوست خداى ثابت موجدود، برتدر   ه است و نه تشبیه)یعدى نه نفى و انكار خدا و نه تشبیه او ب

 تجاوز نكدید که پس از توضیح ح  گمراه شوید. آنقراست از آنچه واصفان گویدد، از 
صددوق،   )ر.ک:.روایدت کدرده اسدت    التوحیدشایان ذکر است که شی  صدوق نیز این حدیث را در  .8

 (442ص، ق4618
 گیرد. مورد بررسی قرار می قلهای آتی، شواهد قرآنی این بحث به طور مست در بخش. 1
عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ عِیسَدى     » وایت کرده است:شیح کلیدی این حدیث را با این سدد ر .44
مقصود از محمد بن عیسی در این حددیث،  « ... قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ رَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَعبدالعَنْ 

بده همدین شدكل نقدل کدرده       التوحیدد شی  صدوق در کتاب  که ندانمحمد بن عیسی بن عبید است؛ 
زیدرا عد وه بدر اتصدال      ،( م حظۀ این سدد، بیانگر صحیح بودن آن اسدت 443ص، همان )ر.ک:.است

 و 234، 261ص ق،4143 نجاشدی،  سدد، دربارۀ تمام راویان آن تصدریح بده وثاقدت شدده اسدت)ر.ک:     
مجلسدی،   ر.ک:).، سدد ایدن حددیث را صدحیح دانسدته اسدت     العقول ةمرآ( ع مه مجلسی نیز در 666
 (284، ص4ج، ق]بج4141
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توانم خدا را نیزى تصور کددم؟ فرمدود:    : میپرسیدمتوحید ساال کردم و  دربارۀ از امام جواد .44 
 وندد خدابیاید، که در خاطرت  یزیرا هر نیز ،ل و محدود نیستقابل تعقآرى ولى نیزى که حقیقتش 

؛ درک کدددد  هدا او را  وهدم نگونده  ؛ کدددد  میاو را درک ن ها وهمنیزى ماندد او نیست و آن است؛ غیر 
خددا تدهدا    ۀدربدار  شدود.  ها تصور می وهمشود و در  تعقل می یزی است کهن آن برخ فاو  آنكه حال

 ى ندارد.و حدّ ذاتش قابل تعقل نیستکه  است نیزىقابل تصور است که همین اندازه 
نجاشدی،   )ر.ک:فدی کدرده  معر نجاشی، عبدالرحمن بن ابدی نجدران را از اصدحاب امدام رضدا      .42

  رَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَعبدال»( و شی  صدوق این حدیث را ندین نقل کرده است: 261ق، ص4143
اسدت   ام جواد( بدابراین حدیث مذکور از ام443ق، ص4618، )صدوق«.سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِی

   .نه امام باقر
 فدالتوهم علدى معدیدین:   »حدیث مورد نظر از ایدن قدرار اسدت:    عبارت قاضی سعید قمی در شرح . 46

 تعالى، و فدی  و هذا ممتدع على اهللفی إحدى القوى،   أو مثاله أو حكایته  ء بحقیقته أحدهما، إدخال الشی
ء بمحدض   الشدی  معرفدة و ثانیهمدا،  « أن ال تتّهمده  التوحید أن ال تتوهمه و العددل : »خبر موالنا علی

بقولده:   مدام الحد  الدذی أثبتده اال    بأنّ لهذا العالم مبدأ و صانعا، و هذا هو التدوهم  المقایسةقرار و اال
 «."نعم"
نیدز ذکدر کدرده     االمدالی و  الددین  کمدال هدای دیگدری ندون     شی  صدوق این حدیث را در کتاب. 41
خزاز قمدی نیدز در    ،این ( افزون بر668ص م،4118 ،همو /641ص ،2ج، ق4611صدوق،  )ر.ک:.است
 (283ص ق،4144 خزاز قمی، آن را آورده است)ر.ک: کفایة االثرکتاب 
من معتقدم که خداى تعالى واحد است و نیزى ماندد او نیسدت و از دو حددّ خدارج اسدت: حددّ      . 41

اجسدام و   ۀبلكه او پدیدآورندابطال و حدّ تشبیه، و ایدكه او جسم و صورت و عرض و جوهر نیست، 
هدر نیدزى    ۀآورندد واهر و ربّ و مالدک و جاعدل و پدید  اعراض و جد  ۀها و آفریددد صورتگر صورت

  است.
به خدا سوگدد این دین خداست که آن را براى بدددگانش پسدددیده اسدت، پدس در      ،اى ابوالقاسم .43

 اعتقاد به آن ثابت باش خداوند تو را به عقیدۀ ثابت در زندگی دنیا و آخرت استوار بدارد.
و ال فدی  ء ال کاألشدیاء ال فدی شدیئیته     بطال و التشبیه، هو القول بانّه تعدالى شدی  . الخروج من حدّ اال44

 وجوده و وحدته و سائر صفاته و کماالته.
د بدن  محم د بن یحیی العطار و او ازاستادش ابن الولید و او از محم شی  صدوق این حدیث را از. 48

از محمد بدن احمدد و او    د بن یحیی العطارطریقۀ محمد بن عیسی نقل کرده است؛ حماحمد و او از م
(، 43، ص4ج ش،4631 شدود)ر.ک: کلیددی،   نیز مشاهده می الكافیاز محمد بن عیسی که در روایاتی از 

همچددین   (24، ص26ج، ق]بج4141مجلسدی،   به تصریح ع مه مجلسی طریقۀ صحیحی است)ر.ک:
ابدن  ، هایی وارد شده است ، گرنه طعنمصاحب یونس بن عبدالرحمن بودهدربارۀ هشام بن ابراهیم که 



 معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت                                                                                                                           47
  

ابن داود،  کدد)ر.ک: وثاقت او را مخدوش نمیها،  اند که این طعن تصریح کرده حلی ع مهو  حلیداود  
 توان سدد این حدیث را صحیح دانست. بدابراین می (236ق، ص4144، حلی /121ش، ص4686
شوند: مذهب اقدرار بده خداوندد بدا تشدبیه او بده        مردم در موضو  توحید به سه مذهب تقسیم می .41

اوند و مذهب اقرار به خداوند بدون تشبیه او به مخلوقات. مذهب اقرار بده  مخلوقات، مذهب انكار خد
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.  
 و اوهدام  همدان  به داللت شده و تجلىها م آن بر عظمتش آثار با ندارند، بلكه احاطه او بر ها اندیشه .24

همان فكرها  انى فكرها از درک خویش را بر عهدۀاست و داورى ناتو نهفته ها اندیشه از روى ها اندیشه
 نهاد.
از یدک حقیقدت ثابدت     «هداء » حرف کدد. اشاره می غایبای است که به موجود  اسم پوشیده «هو» .24

 پدهان است، اشاره دارد. حواسبر کسی که از « واو»دهد و حرف  خبر می
هاء و حرف واو مجمل اسدت؛ بدا ایدن حدال، بیدانی کده        حدیث مذکور از نظر نحوۀ داللت حرف. 22
شدایان ذکدر اسدت     معرفت بین الحدّین همخوانی دارد.با اند،  در شرح این دو حرف ارائه کرده امام

 کرده است؛ به این شدرح کده حدرف   هادی سبزواری، دربارۀ این حدیث احتمالی را مطرح  که حاج م 
هداء،    حدروف حلقدی مانددد    یکه در اداحرفی شفوی است و ازآنجا« واو» حرفی حلقی و حرف «هاء»

هدا بده    حدروف شدفوی مانددد واو، لدب     . این حرف با ظهور و ازآنجاکه در ادایکدیم باطدی را ظاهر می
، ایدن حدرف بدا خفدا مداسدبت      خواهدد آن را حدبس کددد    گیرند که گدویی قائدل مدی    ای قرار می گونه
 (  128و  124ش، ص4642)سبزواری، .دارد
برند و او کسی اسدت   ند و به او پداه میا اهلل، معدایش معبودی است که مخلوقات در درک او حیران .26

 ها و خیاالت پوشیده است. ها و وهم از دیده که ذاتش
به یک معدای دیگر نیز برای اسدم   «معبودال»با به کار بردن کلمۀ  باید توجه داشت که امام علی .21
است که در آن همدزۀ   به معدای معبود« إاله» و «ال»مشت  از « اهلل»این معدا کلمۀ  اند؛ در اشاره کرده «اهلل»

 ابتدای إاله حذف شده است.
دَرْکِ مَاهِیتِدهِ وَ الْإِحَاطَدةِ    اهلل مَعْدَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِی أَلِهَ الْخَلْ ُ عَدنْ »  :روایت شده است از امام باقر .21

 (81ص، ق4618صدوق، «). بِكَیفِیتِهِ
اش بده   شدود و اندیشده   ر مدی واله و متحی، دربارۀ ذات آفریدگار و نگونگى او بیددیشد،  گاه بدده. هر23

هدا و   یابد زیرا خداوند خدود پدیدآورنددۀ نقدش    احاطه نمینقشی که بتواند برای خداوند تصور نماید، 
متعال آفریددددۀ   شود که ح  که به مخلوقات خداوند بدگرد، برای او معلوم می هاست و هدگامی صورت

 ها و همان کسی است که ارواحشان را در جسمشان قرار داده است. آن
عْ عَلَیدهِ الْأَوْهَدامُ   بِتَحْدِیدٍ فَیكُونَ مُشَبَّهاً وَ لَدمْ تَقَد    الْعُقُولُ  تَبْلُغْهُ  لَمْ» اند: در این باره گفته امام علی .24
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 (243ص، تا رضی، بی سید«).بِتَقْدِیرٍ فَیكُونَ مُمَثَّ ً 
معرفدت پروردگدار    اقلحدد  کددد نیسدت؟   حدّی که کمتر از آن کفایدت نمدی  در معرفت خداوند،  .28

 نیست؟
نیدزی شدبیه خداوندد نیسدت و او همدواره شددوا، داندا و         معرفت این است که بدانی . کمترین حد21
 دهد. ست و هرنه اراده کدد انجام میبیدا
، 4ج ش،4631 کلیددی،  )ر.ک:.نقدل کدرده اسدت    ماندد این روایت را شی  کلیددی از امدام بداقر    .64
 (83ص

توجده بده ایدكده در     مرحوم فیض کاشدانی بدا   .در این حدیث، به لقب معصوم تصریح نشده است .64
ذکدر شدده اسدت، ایدن احتمدال را       هدادی   شی  طوسی، فتح بن یزید، در زمرۀ اصحاب امام رجال

صادر شده باشد؛ البته فیض کاشانی تأکید کرده اسدت کده فدتح     مطرح کرده که حدیث از امام دهم
فدیض کاشدانی،    ده اسدت)ر.ک: روایاتی را نیز از ایشان نقل نكر را درک کرده و بن یزید، امام رضا

ن یزید در ابواب دیگر از حضرت ابوالحسدن  اما با توجه به سایر روایات فتح ب (611، ص4، جق4143
اسدت)ر.ک: خدویی،    ظاهراً در این روایت نیز مقصود از حضرت ابوالحسن، امام هشدتم  الرضا
، ایدن حددیث را در   عیون اخبار الرضاشی  صدوق نیز در کتاب  که ندان( 211، ص46جق، 4146
آورده اسدت.)ر.ک: صددوق،    «التوحیدد  فدی  األخبدار  مدن موسدى  بن علی الرضا عن جاء ما»باب 
 (466، ص4جش، 4648
 فرمدود:  ،راجع به کمترین حددّ خداشداسدى پرسدیدم    فتح بن یزید گوید: از حضرت ابوالحسن. 62

لوهیت( ندارد و او قددیم  ى نیست و مانددى)در صفات( و نظیرى)در ااقرار داشتن به ایدكه جز او خدای
 نیزى مانددش نیست.نشدنى و ایدكه  برجا موجود است و گماست و پا

حال، عقدول را از مقددار شدداخت     عین نداده، در خود آگاهى اوصاف حدود بر را خردها خداوند .66
 هاى دهدد و دل هاى هستى بر وجود او گواهى مى نشانه د باز نداشته است. پس اوست که همۀخو الزم

کددددگان و پدددار مدكدران     تشدبیه  خدایى که برتر از گفتارداشته است، مدكران را بر اقرار به وجودش وا
 است.
و پابرجایی، خواب سدگین یدا    دانیم که تو زنده دانیم، جز آنكه مى حقیقت بزرگى تو را نمى ،خدایا .61

  نگرى. ها را تو مى اى تو را ندگرد، اما دیده اى به تو نرسد و هیچ دیده رباید، هیچ اندیشه سبک تو را نمى
آل  /24دد 44 غاشدیه:  /16: فصدلت  /1 تغدابن:  /68 :فداطر  /11اعدراف:   /21 برای نمونه ر.ک: بقدره:  .61

   .3 زمر: /414 عمران:
 .1و  6/ توحید: 44/ شوری: 444/ انعام: 211/ بقره: 14/ مامدون: 411د411. برای نمونه ر.ک: صافات: 63
دددگان  کد هدا برتدر و از تعرید  وصد      به پدیدهسپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن  .64

فكرهداى   از همدۀ تش، و بدا جد ل عدز   بیدددگان آشدكار،   انگیزش بر همۀ واالتر است. با تدبیر شگفت
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 اندیشمددان پدهان است. 
ها و زمین اسدت؛ اوسدت    ناآسم ۀ)خدایى( که آفریددد آیا غیر خدا را ولىّ خود انتخاب کدم؟! بگو: .68

و از  «مدأمورم کده نخسدتین مسدلمان باشدم     مدن  »گیدرد. بگدو:    دهد و از کسى روزى نمى که روزى مى
 مشرکان نباش.

در بیان توأمان موضوعات نفی تعطیل و نفی تشبیه  قرآن کریمهایی از اشارات  نمونه شدهذکر. آیات 61
تر اشاره شد، این دو موضو  در بسیاری از آیات دیگر به صورت جداگانده مطدرح    پیش که ندانبود و 

اعراف:  /21بقره:  /44شوری:  /444ص انعام: /1و  6ق، ص4618صدوق، شده است)برای نمونه ر.ک: 
بدرای  ی شدواهد مهمد  ، قدرآن کدریم  توان گفت که در  می رو ازاین( 16: فصلت /1 :تغابن /68 :فاطر /11

 شود. معرفت بین الحدّین م حظه میموضو  

 

 منابع
 .قرآن کریم .4
اهلل مرعشدى   انتشدارات کتابخانده آیدت    : قدم  ،هنهج الب غشرح ، عبدالحمید بن هبة اهلل، الحدید ابیابن  .2

 .ق4141نجفى، 

 . ق4124داراالمام الدووی، ،  :عمان، دفع شبه التشبیه بأک  التدزیه، عبدالرحمن بن علىابن جوزى،  .6
 .ش4686،  تهران دانشگاه ، انتشاراترجال، حسن بن علی بن داود، حلیداود  ابن .1

  .ق4141 ، جامعه مدرسین   :، قمتح  العقول عن آل الرسول حسن بن علی، حرّانى، ابن شعبه  .1
 .ق4141دار احیاء التراث العربى،  :بیروت، لسان العربابن مدظور،  .3
 .ش4632، دفتر نشرالكتاب، الب غه شرح نهجابن میثم بحرانی،  .4

 .ق4644 ،هس میدار الكتب اال :قم ،المحاسنبرقى، احمد بن محمد بن خالد،  .8
 . م2442،  دار و مكتبة اله ل : ، بیروترسائلجاحظ، عمرو بن بحر،  .1
 .ق4144الذخائر،  دار انتشارات :قم ، رجال الع مهع مه، حسن بن یوس ، حلی  .44

  .ق4144، بیدار :قم، ثدی عشرالدصّ على األئمة اال کفایة األثر فی، خزاز قمی، على بن محمد .44
 .ق4146 نا، : بیجا بی، معجم رجال الحدیثابوالقاسم،  سیدخویی،  .42
 ش.4618االس میة،  مكتبة :تهران ،الب غة نهج  شرح  البراعة فی ، مدهاجهاشمى  اهلل ، میرزا حبیب ىیخو. 46
 .ق4142دارالعلم الدار الشامیة،  :دمش  ، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانى، حسین بن محمد،  .41
 . م4141، دار صادر : بیروت، اساس الب غةزمخشرى، محمود بن عمر،  .41
 .ش4642،  ، انتشارات دانشگاه تهرانشرح االسماء الحسدیهادى،  ، حاج م  سبزوارى .43
 .تا بیدارالهجرة،  :، قمهالب غ نهج، سید رضى، محمد بن حسین بن موسى .44
 .م4118دارالفكر العربی،  :، قاهرهمالیاالمرتضى، علی بن حسین بن موسی،  سید .48



 5931بهار و تابستان م، ، سال هشتم، شماره پانزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    55

   . ق4141کدگره شی  مفید،  : ، قممامیةاعتقادات االصدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه،  .41 

 . ق4144  اعلمى،   سسهام :، بیروتاالمالی، ددددددددددددددد  .24

 .ق4618، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، التوحید، ددددددددددددددد  .24
 .ش4648نشر جهان،  :تهران ،عیون اخبار الرضا، ددددددددددددددد  .22
 .ق4611 انتشارات دار الكتب االس میه،   :، قمتمام الدعمة الدین و کمال، ددددددددددددددد  .26
 .ق4141 ، اهلل مرعشى نجفى تانتشارات کتابخانه آی :قم ، بصائر الدرجاتمحمد بن حسن، صفار،  .21
  .ش4642 ،ناصرخسروانتشارات  :، تهرانالقرآن لعلوممجمع البیان طبرسى، فضل بن حسن،  .21
 . ق4143، دار األضواء، :بیروت، االقتصاد فیما یتعلّ  باالعتقاد،  طوسی، محمد بن حسن .23
 .تا بیدار احیاء التراث العربى،  :، بیروتالتبیان فى تفسیر القرآن، ددددددددددددددد  .24
ماسسده   :، تهدران «الباب الحدادی عشدر  » الدافع یوم الحشر فی شرحفاضل مقداد، مقداد بن عبداهلل،  .28

 .ش4631، مطالعات اس می
،  علدى  امیرالمامدینکتابخانه امام  : اصفهان،  الوافی ،فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى .21

 . ق4143
 .ق4141،  وزارت فرهدگ و ارشاد اس مى : تهران،  شرح توحید الصدوق،  قاضى سعید قمى .64
 . م4132، الدار المصریة : قاهره،  المغدی فی أبواب التوحید و العدلقاضى عبدالجبار،  .64
 .ق4141،  اسوه : قم، سفیدة البحار،  قمى، عباس .62
 .ش4631، هدار الكتب االس می :، تهرانالكافیکلیدی، محمد بن یعقوب،  .66
، سد میة المكتبدة اال  : تهدران ، األصدول و الروضدة   -شرح الكافیمازندرانى، محمد صالح بن احمد،  .61

 . ق4682
 :، بیدروت راألطهدا  األئمدة  أخبدار  لددرر  الجامعدة بحار األنوار ، تقیبن محمد مجلسی، محمدباقر .61

 .ق4141، ماسسة الوفاء
ماسسدة الوفداء،    :، بیدروت، لبددان  فدی شدرح اخبدار آل الرسدول     مرآة العقول ،ددددددددددددددد  .63

 .ق4141
 . ق4148،  آستان قدس رضوى :، مشهدتدبیهات حول المبدأ و المعادمروارید، حسدعلى، . 64
،  ماسسده مطالعدات و تحقیقدات فرهدگدى    :  تهدران ، شرح اصدول الكدافی  ،  . م صدرا، محمد بن ابراهیم68

 . ش4686
 .ق4143الدشر االس می،  ةماسس :قمرجال، نجاشی، ابوالعباس، احمد بن علی،  .61

 
 


