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thought in understanding the revelations, and not going 

beyond the basic meaning of the verses. Especially the fact that 
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the words and their initial meaning leads to believe in the 
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challenges of the era of the 8th Imam (peace be upon him) 

from which many of the deviant thoughts of the society came 

from, were the thoughts and beliefs of appearanceism, which 

with the anti-rationalism and extreme textualism they had 

undertaken, without using reason. And wisdom, they had 

superficial and superficial understandings of verses and 

traditions, which sometimes led to the belief that God is 

physical and human. Imam Ali Ibn Musa al-Reza (peace be 

upon him) has explained this incorrect opinion with a clear and 

clear statement and in various ways. In this research, we first 

stated four verses of the verses that are the origin of the belief 

of likeness and embodiment, and then we expressed the 

thinking of Imam Reza (peace be upon him) in correcting and 

fighting against this thinking. The findings of the research 

indicate that the narrations of this Imam Hammam in the 

meanings of the verses in the way of intellectual and narrative 

interpretation and interpretation is the best solution that can 

guide the Islamic society from irrationality and intellectual 
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 تفکر با مبارزه در(  السالم علیه) رضا امام روشنگری

 خبری صفات آیات برخی در  حدیث اهل گرایی ظاهر

 تجسیم و تشبیه نظریه اصالح محوریت با

 *1تقوی زهره
 )نویسنده ایران، قم ،قم دانشگاه ،اسالمی کالم رشته دکتری دانشجوی
 مسئول(.

 
 2بداشتی اهلل علی

 .ایران ،قم ،قم کالم، دانشگاه و فلسفه استاد، گروه
 

 3یزدی اقدس
 .ایران ،قم ،قم دانشگاه، کالم و فلسفه گروه، استادیار

 
 چکیده

 و کتاب ظواهر بر که است تحجّرگرایى فکری جریان ظاهرگرایى
 و وحیانى، معارف فهم در اندیشه و عقل کارگیرى به عدم سنّت،
 مسائل ینا کهآن ویژه به. باشد می آیات ابتدایى معناى از نرفتن فراتر
 دایىابت معناى و الفاظ بر جمود که است متشابهى آیات در تربیش

 کیی. شودمى خداوند درباره تشبیه و تجسیم بر شدن قائل موجب آن
 از بسیاری که( السالم علیه) هشتم امام دوران بزرگ های چالش از

 اعتقادات و تفکرات شد، می ناشی آن از جامعه انحرافی تفکرات
 که افراطی گرایی نص و عقالنیتی ضد روند با که بود گرایی ظاهر

 ایبرداشته خرد، و عقل از گیری بهره بدون بودند، گرفته پیش در
 هعقید به منجر بعضا که داشتند روایات و آیات از ظاهری و سطحی

 موسی ابن علی امام. شد می خداوند بودن گونه انسان و جسمانیت
 ونگوناگ های شیوه با و روشن و صریح بیان با( السالم علیه) الرضا

 ارچه ابتدا پژوهش این در. اند فرموده تبیین را صواب نا عقیده این
 مودهن بیان را هست، تجسیم و تشبیه عقیده منشاء که آیاتی از آیه

 این با مبارزه و اصالح در را( السالم علیه) رضا امام تفکر سپس و
 اتروای که است آن از حاکی پژوهش های یافته. نمودیم بیان تفکر

 و عقلی تفسیر و تاویل شیوه به آیات های داللت در همام امام این
 عقل از را اسالمی جامعه تواند می که باشد راهکارمی بهترین نقلی

   .سازد رهنمون گرایی خِرد سمت به فکری جمود و گریزی
 

 ظاهرگرایی،  خداوند، ،(السالم علیه)رضا امام: کلیدی واژگان
 .تجسیم تشبیه،

 
 20/11/1400: افتیدر خیتار
 29/02/1401:  رشیپذ خیتار
 zohrehtaghavi40@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 

_________________________________ 
1 . Hermeneutics  

 مقدمه

که از نام آن پیدا است داللت بر اندیشه ای دارد  ظاهرگرایی چنان
که طی آن کالم و سخن بر معنای ظاهر و متبادر اولیه آن حمل می 

می  د نسبتشود و تنها به استناد آیات و روایات صفاتی را به خداون
 این نام» دهند که خدا را شبیه انسان و انسان گونه تصور کرده اند.

گرچه در وهله ی نخست نام درستی به نظر می رسد اما بر مبنای 
دانش هرمنوتیک اساساً از امری محال و امکانی منتفی سخن 

 «..گویدمی
تمدن اسالم به عنوان تمدنی نص گرا مبتنی بر نصوص و تفسیر و 

در آن  1تاویل است. از همین رو دانش تفسیر و هرمنوتیک و تاویل
نقش اساسی دارد: به این معنا که در بعضی نصوص فهم تمام مراد  
متکلم از ظاهر آن ممکن نیست و اگر ممکن هست به چه عواملی 

در این باره میان مسلمانان دو طیف نظریه »ایی بستگی دارد. و شیوه ه
وجود دارد. طیف نخست کسانی هستند که اصل تفسیر و تاویل را 
به عنوان یک امکان می پذیرند گرچه در حد و حدود دخالت آن  
اختالف نظر دارند و گروه دوم کسانی هستند که اساسا تفسیر و  

ث یا به تعبیر شیعه تاویل را منتفی می دانند. اهل حدی
اند. اینها کسانی هستند که معتقدند . در دسته ی دوم"مطلقاخباری"

تفسیر و تاویل در کالم خدا راه ندارد، چراکه خدا قرآن را برای  
عموم مردم فرستاده است. البته ناگفته پیدا است که مراد آن ها از 

را ی است. چتفسیر و تاویل در این جا هر نوع فهمی فراتر از فهم لغو
جا است که که اساسا هر فهمی خود یک تفسیر بوده و درست این

ادعای آنها مبنی بر رد تفسیر و تاویل در کنار اثبات و پذیرش فهم  
یک پارادوکس است. در واقع وقتی گفته می شود که باید قرآن را  
به معنای ظاهری و متبادر اول حمل کرد مراد آن است که باید  

لغوی از قرآن داشت و الغیر. این نوع فهم از قرآن و  تفسیر عرفی و 
نام دارد که  "ظاهر گرایی"انحصاراستناد به ظاهرقرآن، به اصطالح 

آثار و لوازم مخربی دارد که یکی از آنها ، جمود فکری است. در 
نظر گرفتن صرفاً ظاهر بعضی آیات قرآن، می تواند به اصل اعتقادی 

مسائل مهم اعتقادی جامعه  ازیکی مسلمانان خدشه وارد نماید. 
اسالمی در زمینه ظاهر گرایی موضوع تشبیه و تجسیم )جسمانیت، 

های اول و دوم رواج تکییف( خداوند است. این مسئله مهم در قرن
نسبت به انحرافات در دین )علیه السالم( م بسیاری داشت و امامان معصو

 )علیه السالم(نمودند. امام رضا ها مبارزه میموضع گیری داشتند و با آن
که در عصر شیوع و رواج این انحرافات بود در احادیث و مناظرات 
و گفتگوهای خود به این مسئله واکنش نشان داده و آثار سوء این 

تبیین فرموده  و در واقع با آن مبارزه  باور غلط را با شیوه های متعدد
 نمودند.

سوالی که در این پژوهش مطرم می شود این است که چه لزومی 
دارد مراد متکلم کامل و شارع فاضل از سخنش تنها و تنها آنچه 

در این )علیه السالم( باشد؟ و اقدامات اصالحی امام رضا فهمد اعرابی می
 مورد چه بوده است؟

ی در این پژوهش به برخی آیات و روایاتی که منشاء عقیده
ظاهرگرایان در تشبیه و تجسیم خداونداست، می پردازیم و سپس 
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خواهیم )علیه السالم( اقدامات و مبارزات و نقد آنها توسط امام رضا 
 پرداخت.

 
 مواد و روش ها

شیوه پژوهش در این نوشتار به روش تحلیلی محتوای مقوله ای است. 
جامعه آماری تبیین و تحلیل برداشت های فرقه ظاهر گرایی اهل 
حدیث از آیات متشابه  قرآن کریم است و سپس بیان نظریه علی 

در تحلیل برداشت های ناصواب آنان در  )علیه السالم(ابن موسی الرضا 
ر رد تفکر اهل حدیث. شیوه تحلیل به مسیر اقدامات امام د

اینصورت است که چهار آیه  و یک روایت را که منشاء نظریه 
تشبیه و تجسیم هست را ذکر نموده، پس از تحلیل کوتاه و نقل اقوال 

را در مواجهه با  )علیه السالم(مختلف از مفسرین، موضع امام رضا 
. سپس کالم امام برداشت های نا درست از این آیات را بیان نمودیم
 را در داللت بر رد نظریه تشبیه را تحلیل نمودیم.

 پیشینه تحقیق
با توجه به اهمیت این مسأله و ضرورت تبیین درست آن، 
دانشمندان، متکلمان، محدثان، مفسران و قرآن پژوهان به خصوص 
در مذهب شیعه، با نگاه انتقادی و اصالحی در آثار کالمی، تفسیری 

به این موضوع نگریسته اند از جمله: کتب حدیثی و حدیثی خود 
ق(.  329تألیف محمد بن یعقوب کلینی )ت  "کافی "چون، کتاب 

محمد بن علی  نوشته "االعتقادات "های کالمی چونهمچنین کتاب
نوشته   "ملل و نحل "و کتاب  ق( 386صدوق )ت  معروف به شیخ

 آیت اهلل جعفر سبحانی، معاصر.
نقد ظاهر گرایی در فهم  "مقاله   وجود دارد از جمله:و مقاالتی نیز 

که نویسنده نقد کتاب ظاهر گرایی در فهم قرآن پرداخته و  "قرآن 
مبانی و روش های دو گرایش ظاهر گرایی و تاویل گرایی در فهم 
) قرآن و متون دینی را بررسی نموده است. اما از اقدامات امام رضا 

ا امام رض "سخنی نگفته است. مقاله )علیهم السالم(و سایر ائمه  علیه السالم (
 "و مواجهه با برداشت های نا صواب اهل حدیث از صفات خبری 

که نویسنده آن ) رسول محمد جعفری(  به روش های مواجهه امام 
با اهل حدیث از صفات خبری به صورت کلی می  ) علیه السالم (رضا 

حکایت می کند  لیه السالم () عپردازد و از مجموع روایات امام رضا 
که آن امام با دو روش تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر عقلی آیات غیر 
جسمانی بودن خداوند را اثبات می نماید که شیوه مواجهه امام را 

روش های رویارویی  "بیان می نماید. میر حسینی و کریمی در مقاله 
به   "و مذاهب اسالمیبا پیروان ادیان ، فرق  ) علیه السالم (امام رضا 

با فرقه ها ی گوناگون  ) علیه السالم (بیان مبانی و شیوه های امام رضا 
و اهل حدیث با تاکید  ) علیه السالم (امام رضا  "پرداخته است.  مقاله 

به صورت گزارشی به اقبال  "بر گزارش های حاکم نیشابوری 
اده از سند ایرانیان و اهل حدیث از جمله حاکم نیشابوری و استف

اختصاصی روایی حدیثی اهل سنت می پردازد. شو بکالنی در مقاله 
با  ) علیه السالم (نگاهی به برخی ویژگی های مناظره حضرت رضا  "

با   ) علیه السالم (به ذکر چهار مناظرات امام رضا "علمای ملل و نحل
پیروان ادیان و مکاتب دیگر مثل یهود و مسیحیت ) مناظره با 

ق، راس الجالوت، هربد اکبر و عمران صابی( پرداخته روش جاثلی
بررسی علل و ریشه های  "صحیح مناظره را بیان نموده.  در مقاله 

نگارنده )چوپانی( به علل شکل د هنده  "ظاهر گرایی در فهم قرآن 
گرایش و تفکرات گوناگون از دین و کتاب الهی پرداخته و ریشه 

ابیان نموده و مورد نقد و بررسی قرار های این پدیده ناسالم فکری ر
داده است و مدخلیت عقل با تکیه بر تفسیر معصومین در راستای 
فهم صحیح قرآن را امری محتوم دانسته است.  صفدر تبار در مقاله 

 دمآ خلق اهلل ان روایت به بررسی  "آفرینش در انسان خداگونگی "
 آن را بیان می صورته  می پردازد و چگونگی تاویل و تفسیر علی

 "هابیانو پیشواری تیمیه، ابن عقاید در تشبیه و تجسیم "نماید. مقاله 
( نوشته سبحانی به عقاید ابن تیمیه در تفسیر آیات می پردازد که 1)

در نتیجه این اعتقاد خداوند را جسم تصور کرده و مستند حدیثی که 
اثبات می از رسول خدا نقل شده را بررسی نموده و رد می نماید و 

کند که موضع اهل بیت تنزیه خدا از جسم و تمام آثار جسمیت و 
 متألهان یا مشبهه و مجسمه "مادیت است. رضاپور در مقاله 

( ضمن بررسی اجمالی برخی دیدگاههای 2)  "مسلمان ماتریالیست
متمایل به تشبیه و تجسیم و مبادی و ریشه های آن، انتساب آن را 

به نقد کشیده است و اولین جرقه جسم به برخی بزرگان شیعه 
 وهابیت، "دانسته است. در مقاله  انگاری خدا را در میان اهل سنت 

نگارنده ) علیزاده موسوی( بررسی صفات   "تجسیم و تشبیه آیین
خبری را تشریح می کند و اینکه بر معنای ظاهری حمل می شود یا 

ا دا واگذار کرد رباید تاویل کرد یا به علم به صفات خبری را به خ
مورد بحث و بررسی قرار می دهد و نظریه وهابیت به تبعیت از ابن 
تیمیه در انکار شدید تاویل و تفویض حمل به معنای ظاهری بدون 

معنا شناسی  "علم به کیفیت  را بیان می نماید. افضلی در مقاله 
  "تطبیقی صفات خبری در کتاب توحید شیخ صدوق و صحیح بخاری

ه صفات خبری خداوند از منظر دو کتاب التوحید صدوق و در بار
صحیح بخاری بحث نموده و ایجاد تالزم بین تشبیه و بی معنایی که 
نتیجه قرار دادن دیدگاه بخاری در زمره دیدگاههای بی معنایی را از 
دستاوردهای این مقاله می داند. و آثار دیگری که به نوعی به مسئله 

تجسیم خداوند به سایر مخلوقات  با  ظاهرگرایی در تشبیه و
)علیهم دیدگاههای مختلف پرداختند. اما از راهکارها و اقدامات ائمه 

ده مطلبی بیان ننمو )علیه السالم(علی الخصوص علی ابن موسی الرضا السالم( 
و یا به صورت کلی از روش ها و شیوه های مبارزه با ظاهر گرایی 

آیه  4ر این است که ابتدا به صحبت نمودند.  ویژگی پژوهش حاض
او یک روایت که منشا عقیده به تشبیه و تجسیم است را به صورت 
تفکیک شده و منسجم ذکر کرده و در مرحله بعد اقدامات امام 

در مبارزه با ظاهر گرایی در هر مورد با محوریت )علیه السالم( رضا 
یات نی آاصالح عقیده  تشبیه و تجسیم را بیان نموده و حقیقت باط

 صفات خبری  را به وسیله امام هشتم بیان نمودیم.
 ی بروز ظاهر گراییزمینه

اسالم در آغاز محدود به شبهه جزیره ی عربستان بود. ساختار 
ال بروز قرائات، فهم و  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشابه چندان مج

گ ی تنداد. با خروج  نیروی اسالم از روزنهتفاسیر گوناگون را نمی
شد و ملل گوناگون آن را  عربستان، عطر محمدی در فضا آکنده 

های  ها و ساختاراستشمام کردند. به محض برخورد اسالم با زمینه
ه به جهت های تازه نیز پدید آمد. این فهم ها و اندیشه ها کنو، فهم

 ها بود علیرغم چیرگیتر و باالتر از فهم تازیترقی تمدنی، مترقی
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ها آرام آرام خود را به مسند ریاست فکری و معنوی ظاهری حجازی
های حجاز که این را دریافته بودند به تجهیز قوای رساند. عربمی

خود پرداخته و سعی در آن کردند که عقاید و تفاسیر خود را در 
بندی های کالمی صورتها و نظریهگیری تئوریی شکلهنگامه

کنند. اینجا بود که خط مشی فکری ظاهرگرایی به عنوان یک طرز 
ی مسلمانان اظهار وجود کرد و به سرزمین های تفکر در جامعه

 اسالمی دیگر از جمله ایران هم وارد شد.
در سده های نخست اسالمی، اهل حدیث تحت تأثیر اندیشه های 
غیر اسالمی به ویژه یهود به جسمانیت خداوند معتقد شدند و آیات 
و روایات متشابه را مطابق این دیدگاه تفسیر کردند. برخی از آنان 

ندانستند، لذا نیز در صفات درنگ و اندیشه ورزی را در آنها جایز 
اهل حدیث برای تبیین صفات خداوند در متون دینی، دو شیوه 

 -2، «اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف -1داشتند: 
 .اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف

ه، شبیه کردن خداوند به مخلوقات و مراد از تکییف، منظور از تشبی
صفات »کیفیت جسمانی دانستن برای خداوند است؛ بنابراین اثبات 

عبارت است از جاری کردن « خداوند همراه با تشبیه و تکییف
صفات بر خداوند به همان معانی که در ذهن ها نقش می بندد بدون 

ه وج»، «ید اهلل»اتی چون این که هیچ تصرفی در معانی رخ دهد و صف
به همان معنای جسمانی آنها که درباره انسانها « عین اهلل»و « اهلل

ی امام مباحثه و مناظره صادق است، به خداوند نسبت داده شود.
ی ایشان با تفکر ظاهرگرایی در مهم ترین و مقابله)علیه السالم( رضا 

ی ایشان یعنی عقیده به تشبیه صورت گرفت. امام رضا  محور عقیده
با تکیه بر جدال احسن و در مراحل گوناگون بطالن این  )علیه السالم(

 عقیده را به طور خلل ناپذیر بیان فرمودند.
 

 شناسیمفهوم
 . تشبیه و تجسیم1

 تشبیه در لغت به»نویسند: تشبیه از ریشه شبه است. اهل لغت می
لم در اصطالح ع «..معنای چیزی را به چیز دیگر مانندکردن است

. کالم عبارت است از مانند کردن خداوند به موجودات محسوس
برخی دیگر کلمه تشبیه را هم وزن و هم معنای تلبیس یعنی به اشتباه 

افزایند تشبیه به معنای همانندسازی است. با دانند و میانداختن می
توجه به معنی مصدری تشبیه، مشبّه )به کسر باء مشدد( در لغت به 

 کننده خواهد بود.ننده و مجسّممعنی همانندک
اما کلمه تجسیم از ریشه جسم است و اهل لغت در معنای آن، این 

نمایی، بزرگ جلوه دادن، مجسم کردن، بزرگ»اند: معانی را نوشته
برخی دیگر «.. تجسم بخشیدن، نمایاندن، ابرازکردن و اظهارکردن

به چشم  در نظرآوردن موضوعات مجرد و معنوی»واژه تجسیم را به 
(. با توجه به معنی  3اند. )معنی کرده« اشیاء محسوس و مادی

مصدری تجسیم، مجسّم )به کسر باء مشدد( در لغت به معنای 
 کننده خواهد بود.کننده و تجسّممجسَّم

 . مشبّهه و مجسّمه در اصطالح.2
دو واژه تشبیه/ مشبهه و تجسیم/ مجسّمه، از اصطالحاتی است که 

مطرح است. « شناسیمِلَل و نِحَل= فرقه»و « علم کالم»در دو دانش 
منظور از مشبّهه ، فرقی هستند که در توحید قائل به تشبیه هستند. 

مراد از مشبّهه گروهی هستند که قائل »نویسند: برخی دیگر می .(4)
شده اند که حق ]خدا[ مانند جسمی است و در جهت فوق است و 

 (.5«. )مماسّ عرش است
تجسیم هر چند از نظر معنی متفاوت هستند اما ارتباط  تشبیه و

معنایی با یکدیگر دارند، بدین معنی که  در مسأله تشبیه، کسانی که 
خدا را شبیه انسان می دانند، دو گروه هستند: بعضی خداوند را شبیه 

ود شدانند و منتهی به تجسیم )جسم داشتن خداوند( نیز میانسان می
دانند. اما انسان دارای دست و پا چشم و ... می یعنی خدا را همانند

 یروهگبرخی نظریه تشبیه را دارند اما الزمه تجسیم را قبول ندارند. 
خداوند همانند انسان زیبا و دلربا است  ندمعتقداز مشبهه و مجسمه 

ه ان اهلل صور» .که هرکس او را ببیند عمر حیران و سرگردان می شود
 «.بهیمه له الطیره والحاجیان و العینان کصوره االنسان

 
 تجسیم. گزار نظریه. بنیان3

ق(  150آیت اهلل جعفر سبحانی معتقد است مقاتل بن سلیمان )ت 
اولین کسی است که پرچم تجسیم را برافراشت. بعد از وی جَهم بن 

برخی نیز (. 1ق( به نشر این تفکر پرداخت. ) 128 صفوان )ت
ق(  158نویسند: بنیان گزاران اصلی این نظریه یحیی بن معین )ت می

 -200ق( و علی بن داوود اصفهانی ) 238 -161و اسحاق بن راهویه )
ق( هستند. و این قوم که  179 -133ق( و هشام بن الحکم ) 275

ان ایش« مجبّره»اصل تشبیه از ایشان صادر شد جز هشام بن الحَـکَم و 
ل سنت خوانند و اگر کسی تشبیه را از هشام فرا گرفته باشد را اه

زمان ما را بیشتر « مشبهه»او را مشبهه روافض )شیعه( خوانند و 
القاب، دو نوع باشد یکی محمود و نیکو بود نزد ایشان چنان که 
خویش را اهل سنت و جماعت خوانند و سلفی و اصحاب حدیث و 

مشبّهه و مجبّره و حَشویه  ]گروه دوم[ خصم ایشان را مجسمه و
 ههشامی و کرّامیه و مغیریه و بیانیه و افزاید سبائیهخوانند. وی می

 (.4. )بودند مشبّهه از
از میان فِرَق و شخصیت های اسالمی، اهل حدیث و احمد بن حنبل 

 ق( پیشوای مذهب حنبلی قائل به تجسیم و تشبیه است. 241 -164)
بیون تالش دارند تا هشام بن حکم الزم به ذکر است برخی از وها

ق( را از پرچمداران این نگاه بدانند. صالح بن فوزان از 179)ت 
اول کسی که این سخن را گفته است »نویسد: علمای معاصر وهابی می

(. در حالی که هشام از اصحاب 6«. )هشام بن حکم رافضی است
بزرگان شیعه و از )علیه السالم( جلیل القدر امام صادق و امام کاظم 

هست و نسبت تجسیم به وی ناروا است. زیرا الزمه قول تشبیه این 
است که برای خداوند سبحان جا و مکان وجود داشته باشد و این 
بر خدا محال است. آری اگر تاریخ و سند قطعی بر این ادعا وجود 
داشت، باید مربوط به زمان قبل از پیوستن به حلقه اصحاب ائمه 

 دانست. م()علیه السال
های اسالمی، الزمه و بلکه صراحت در زمان حاضر و در میان فرقه

کالم برخی از وهابیون عربستان این است که قائل به جسمیت خدا 
ابن عُثَیمین از عالمان برجسته وهابی در دفاع از نظریه »هستند. 

گوید: اگر گفته شود الزمه دیدن خدا جسم بودن او رؤیت خدا می
 (.7«. )ندارد که خدا را جسم بدانیم است، اشکال
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به طور کلی، کسانی قائل به تشبیه هستند که صفات خبری را به 
 (.8دهند. )معنای ظاهری آن به خدا نسبت می

 . مراحل پژوهش:4

در نمودار ذیل مراحل پژوهش و مراحل دستیابی به الگوی اصالحی 
 بیان شده است. )علیه السالم(از کالم امام رضا 

 

 
.  نمودار مفهومی و نحوه استخراج  1شکل 

 )علیه السالم(الگوی اصالحی امام رضا 

 . منشأ قول به تجسیم.5
برخی از آیات که نیاز به فهم دقیق و عمیق بلکه  با توجه به ظاهر

تأویل صحیح دارد و بعضی از افراد نتوانستند به درستی به مراد خدای 
سبحان دست یابند و از سوی دیگر وجود برخی روایات که سند 
صحیحی ندارند باعث شد تا انحرافی در برداشت این دسته از آیات 

تشبیه گردید. برخی از آیات  روی دهد که منتهی به نظریه تجسیم و
 و روایات عبارتند از:

 الف( آیات
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر اوصاف مشترک بین خدا 
و مخلوق است، از جمله این که نسبت به خداوند چشم، دست، پا، 

کند. بدیهی است اگر این تعابیر به درستی فهم صورت و .... بیان می
کند، یعنی خدایی که مثل انسان انسان تصویر می نشود، خدا را همانند

دست دارد، یا صورت و چشم دارد و در نتیجه یا شبیه انسان است 
 و عالوه بر شباهت دارای جسم است. برخی آیات عبارت است از:

؛ خدای رحمان بر تخت (5طه: ) ﴾اسْتَوى  الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنُ﴿ .1
که به حسب ظاهر قرار گرفتن «. )فرمانروایی عالم( قرار گرفته است

کند. البته مفسران بزرگان شیعه بر اساس خدا بر کرسی را بیان می
 اند عالمه طباطباییهای اهل بیت به درستی آن را تفسیر کردهآموزه

ه این است کاستواء بر عرش کنایه از »نویسد: در تفسیر این آیه می

ملک او همه عالم را فرا گرفته، و زمام تدبیر امور همه عالم به 
آن طور که شایسته  -دست او است، و این معنا در باره خداى تعالى

ساحت کبریایى و قدس او باشد عبارت است از ظهور سلطنتش بر 
عالم، و استقرار ملکش بر اشیاء، به تدبیر امور و اصالح شؤون 

 (.9«. )هاآن
؛ که زیر نظر ]و (14قمر: ) ﴾کُفِرَ کانَ لِمَنْ جَزاءً بِأَعْیُنِنا تَجْری﴿. 2

کرد، به پاداش کسی که مورد انکار به انواع مراقبت ما[ حرکت می
که بیانگر چشم داشتن «. و نا سپاسی )قوم خود( قرار گرفته بود
 معنای آیه این است»نویسد: خداوند است. طباطبایی در این باره می

که کشتى مذکور زیر نظر ما بر روى آبى که محیط بر زمین شده 
 (.9«. )چرخید، و خالصه ما مراقب و حافظ آن بودیمبود مى

؛ (23 -22قیامت: ) ﴾ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ﴿. 3
هایی در آن روز خرم و شاداب است. به به سوی پروردگار چهره
ه به حسب ظاهر خداوند دارای جهت و سمت و ک«. گر استنظاره

سو است، و مرئی/ قابل دیدن است. عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 
مراد از نظر کردن به خداى تعالى، نظر کردن حسى »نویسد: فوق می

شود نیست، چون برهان قاطع قائم است بر که با چشم سر، انجام مى
اد نظر قلبى و دیدن قلب محال بودن دیده شدن خداى تعالى، بلکه مر

 (.9«. )به وسیله حقیقت ایمان است
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؛ (75)ص: . ﴾ بِیَدَیَّ خَلَقْتُ لِما تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَکَ ما إِبْلیسُ یا قالَ﴿. 4
که به چیزی که خدا گفت: ای ابلیس، چه چیز تو را مانع شد از این

؟ «کنیمن با دو دست خود )بال واسطه و با اراده خود( آفریدم سجده 
کند. مفسر بزرگ که به حسب ظاهر دست داشتن خدا را بیان می

د: نویسجهان اسالم عالمه طباطبایی در معنای آفرینش با دو دست می
این که در این آیه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده، و »

چه مانعت شد از این که براى چیزى سجده کنى که من »فرموده: 
به این منظور بوده که براى آن « فریدمهاى خود آآن را با دست

شرافتى اثبات نموده، بفرماید: هر چیز را به خاطر چیز دیگر آفریدم، 
 (.9«. )ولى آدم را به خاطر خودم

ا اند: یعنی: باما برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه نوشته
ها (. وی سپس به بیان دیگر دیدگاه10دست خودم آن را آفریدم. )

اند ما به آیه ایمان داریم آن را نویسد: برخی گفتهپردازد و مییم
فهمیم[. دانیم ]تفسیر آیه را نمیخوانیم لیکن معنی آن را نمیمی

اند معنی آیه این است که خداوند دست دارد نه برخی دیگر گفته
ها و مثل دستان انسان، و این سخن اهل سنت و جماعت ]مثل حنبلی

جا به معنی در این "ید"اند: بعضی نیز گفته اهل حدیث[ است.
 قدرت، قوت و اراده خدا است.

تر است زیرا خداوند به نظر نویسنده این سخن اخیر از همه درست
؛ همانند او چیزى ﴾ءٌشَیْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ﴿خود در قرآن فرموده است: 

 هتواند دست داشته باشد زیرا اگر دست داشتپس خداوند نمی«. نیست
باشد شبیه انسان خواهد بود. در این آیه در بی همانندی او تاکید 

یعنى مثل خدا چیزى نیست، در نتیجه  ﴾ءٌشَیْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ﴿شده است. 
زائد است که تنها به منظور تاکید آمده، و نظائر آن  "کاف "حرف

   .(11«. )در کالم عرب بسیار است
التُدْرِکُهُ األَبْصارُ وَ »زیرا فرمود: . و باالخره خدا قابل دیدن نیست 5

(؛ هیچ چشمى او 103األَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ )انعام:  هُوَ یُدْرِکُ
کند و او کند، ولى او همه دیدگان را مشاهده مىرا درک نمى

ها[ و آگاه ]از همه کاریها و با خبر از ریزهبخشنده ]انواع نعمت
این امثال این آیات دارای تأویل است که باید بدان بنابر«. چیز[ است

رسید. درتاویل این آیه در تفسیر های قرآن مختلف بیان شده است. 
 مرحوم طبرسی این چنین بیان می نماید:

گوهرى لطیف است که به وسیله آن، « بصر»ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ؛ » 
که خداى  شود، حاصل معنا این استدیدنیها درک و دریافت مى

متعال برتر از آن است که با چشم دیده شود، پس دیدگان او را 
یابند که یا خود در کنند، چون آنها، تنها چیزى را در مىدرک نمى

 دار باشد مثل جسمها و رنگها.جهتى باشد یا تابع موجود جهت
وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ؛ ولى او که داراى دقت نظر، نسبت به دریافت 

ه دریافتنی هاست. این گوهرهاى لطیف را که خداوند در دیدگان هم
کند و کسى جز او، نهاده و از آن به ابصار تعبیر شده، درک مى

 قدرت درک آن را ندارد.
؛ او دقیقتر از آن است که دیدگان بتوانند او را دریابند. وَ هُوَ اللَّطِیفُ

گاه است و از دیدگاه الْخَبِیرُ؛ نسبت به هر چیز هر چه دقیق باشد، آ
روایت شده است که ) علیه السّالم ((. از امام رضا12« )او بیرون نیست.

دیدگان سر نیست بلکه دیدگان دل است، یعنى او « ابصار»مراد از 
گنجد و به برتر از خیال و گمان و وهم است او در وهم کسى نمى

 )همان به نقل از صدوق(.«. شودچگونگى وجودش پى برده نمى
عالمه طباطبایی در باره این آیه می فرماید: نکته ای لطیف که از این 

 آیه استفاده می شود:
براى دفع توهمى است  "ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ "» است که فرمود: این

که ممکن بود در اینجا بشود، و مشرکین که مورد خطاب در این 
ى تعالى وکیل اند بفهم ساده خود چنین بپندارند که وقتى خداآیه

برایشان است پس ال بد او هم مثل سایر و کال که متصدى اعمال 
شوند موجودى است مادى و جسمانى، لذا براى دفع این جسمانى مى

تر از براى اینکه او عالى "بینندچشمها او را نمى "توهم فرمود:
وَ هُوَ یُدْرِکُ  "جسمیت و لوازم جسمیت است. و اینکه فرمود:

نیز دفع توهم دیگرى است، چون مشرکین مردمى بودند  "رَالْأَبْصا
معتاد به تفکر در مادیات و فرو رفته در حس و محسوسات، و بیم 
آن بود که خیال کنند وقتى خداى تعالى محسوس به حاسه بینایى 

با  -که مناط شعور و درک است -نباشد قهرا اتصال وجودى
نطورى که هیچ مخلوقات خود نخواهد داشت، و در نتیجه هما

کند او نیز از حال هیچ موجودى اطالع موجودى او را درک نمى
لذا خداى تعالى  -نخواهد داشت، و هیچ موجودى را نخواهد دید

ها را او چشم "وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ "براى دفع این توهم فرمود:
 در این آیه شریفه» این آیه دلیل نقلی امتناع رؤیت است «. بیندمى

خدای سبحان خط بطالن بر تصورات مشرکان می کشد که انتظار 
داشتند خدای خالق آسمان ها و زمین را با چشم ببینند تا ایمان 
بیاورند. همانگونه که گروهی از بنی اسرائیل به حضرت موسی 

انعام،  . )﴾ما به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم﴿گفتند 
(. که 143. )اعراف، ﴾لن تَرینی ... ﴿هم چنین آیه شریفه («. 1.3

خداوند به حضرت موسی خطاب کرد. لذا این آیات دلیل و اضحی 
است بر عدم رؤیت خدا. اما در ادامه و جهت تایید معنای فوق و 

 "وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ " »احاطه خداوند بر مخلوقات می فرماید: 
 "به معناى رقیق و نفوذ کننده است، و "لطیف "علیل نمود، چونت

آن کسى است که خبره و مطلع است. وقتى خداى تعالى  "خبیر
اش هم احاطه حقیقى باشد قهرا محیط باشد به هر چیزى، و احاطه

شاهد و ناظر بر هر چیزى خواهد بود، و پیدا و پنهان هر چیزى را 
هر چیزى عالم خواهد بود، دیگر خواهد دید، و به ظاهر و باطن 

ناظر بودن او بر تمامى احوال یک موجود او را از اینکه در همان 
حال بر تمامى احوال تمامى موجودات ناظر و واقف باشد باز 

دارد، و هیچ چیزى حجاب و فاصله بین او و بین موجودى دیگر نمى
ها بیند و هم آنچه را که چشمشود، پس او هم چشمها را مىنمى
بیند.... پس ها را مىبیند، و اما چشمهاى ما مخلوقات فقط دیدنىمى

در این دو آیه چنان بیان درخشان و راه هموار و سخن کوتاهى 
کند، و با اینهمه هوشمندان را به گنجانده شده که عقل را حیران مى

 «.کندرازهایى که در پس پرده نهفته است آشنا مى

ار بصر قلب باشد، دراینجا ابصار یعنی که منظور از ابصممکن است 
قلوب هم عقول لطیف شده است پس ابصار یعنی ابصار   .ابصار قلوب

عقول وابصار عقول همان هایی هستند که ما ازآن تعبیر به اوهام می 
گوییم همان عقل لطیف شده می  کنیم این اوهامی که مادر اینجا می

جسمی برای او در  چون خداوند مادی نیست نمی توان چشم .باشد
نظر گرفت. و اگر در این آیه نسبت ادراک را به چشمها داده نه به 
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صاحبان چشم براى این است که ادراک خداى تعالى از قبیل 
ادراکات حسى ما نیست، تا ادراک او هم مانند ادراک ما به ظواهر 

 ها واشیاء تعلق بگیرد. دیدن او مانند دیدن چشم ما که تنها رنگ
ها، دورى و نزدیکى، کوچکى و بزرگى و حرکت و سکون را روشنی

، بیندبیند نیست، بلکه عالوه بر این، باطن هر چیزى را هم مىمى
کنند ها درک مىها را و آنچه را که چشمپس خداى تعالى چشم

 بینند.ها او را نمىبیند و لیکن چشممى
 :در تفسیر التبیان در باره این آیه چنین بیان شده است

فی هذه اآلیة داللة واضحة على انه تعالى ال یرى باألبصار، ألنه » 
تمدح بنفی اإلدراک عن نفسه. و کلما کان نفیه مدحا غیر متفضل به 
فاثباته ال یکون اال نقصا، و النقص ال یلیق به تعالى. فإذا ثبت انه ال 

 (.13«. ) یجوز إدراکه، و ال رؤیته....
جود دارد که حق تعالی با چشم نمی بیند در این آیه نشانه روشنی و

و هرگاه  .، زیرا او بخاطر انکار ادراک از خود، ستایش شده است
نفی او ستایشی نامطلوب باشد ، تصدیق او چیزی جز نقص نیست و 

 نقصان به حق تعالی نمی رسد و در او راه ندارد.
 درحقیقت این نوع آیات را به طور کلی می توان گفت که کنایه از

ه کامر دیگری است و این در عرف گفتگو نیز رواج دارد. مثل این
کار امریکا از آستین شود: بار دیگر دست جنایتوقتی گفته می

گناه گرفت، نه های بیهای مزدور به در آمد و جان انسانتروریست
شود و نه آستینی! بلکه کنایه از توطئه و نقشه دستی جسمی دیده می

نیروهای آن است. و یا وقتی گفته شود تهران  آمریکا و مزدوری
نه  گیری است،پایتخت ایران است، به معنی مرکز سیاسی و تصمیم

 این که تختی باشد و کسی بر روی آن و یا پای آن نشسته است.

 ب( روایات
. شودروایات در این باره زیاد است لیکن به یک روایت بسنده می

( در ه 256 – 194اهل سنت )در روایتی که بخاری از محدثان 
جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الیَهُودِ، »کند آمده است که: کتاب صحیح خود نقل می

فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ القِیَامَةِ جَعَلَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاألَرَضِینَ 
لخاَلَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ یَهُزُّهُنَّ، عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَا

فَلَقَدْ رَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ »ثُمَّ یَقُولُ: أَنَا المَلِکُ أَنَا المَلِکُ، 
د ؛ یکی از علمای یهویَضْحَکُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِیقًا لِقَوْلِهِ

آمد و گفت: وقتی قیامت برپا شود، صلی اهلل علیه وآله وسلم(  )نزد پیامبر 
ها را دهد، و زمینها را بر یکی از انگشتان قرار میخداوند آسمان

بر انگشتی ]دیگر[، و آب و خاک بر انگشتی، و مردمان بر انگشتی 
گوید: من شاه هستم من دهد و میها را تکان میگذارد، بعد آنمی

ه را دیدم که ب)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  گوید[ پیامبر می شاه هستم. ]راوی
های عقل وی پیدا ای خندید که دندانبرای تصدیق و تعجب به گونه

(. سخن عالم یهودی نشان دهنده جسم داشتن خدا است که 14«. )شد
با توجه به آن خدا را محدود به جهت و مکان می داند. وامثال این 

صحیحی نیست سبب انحرافات عقیدتی بعضی  روایات که دارای سند
شود ریشه این از افراد شده است.ضمناً از این روایت معلوم می

 انحراف عقیدتی از فرهنگ یهود به دین اسالم وارد شده است.
منشأ قول به تجسیم در آیات قرآن ) چهار آیه ( در به طور کلی  

 نمایش داده شده است. 1شکل 
 

 
 نمایش منشا نظریه تشبیه و تجسیم 2شکل 

در مبارزه با تفکر ظاهر گرایی  )علیه السالم(پروژه فکری امام رضا . 5
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                  و همکاران تقوی زهره  320

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 تشبیه و تجسیم.
 هایبا توجه به سال وفات پرچمداران نظریه تجسیم که بین سال

که بین  )علیه السالم(ق بودند و دوره زندگی امام رضا 275تا  150
ق( بوده است، اما به عنوان وظیفه نگهبانی از  203 -148های )سال

های دین در برابر این انحراف بزرگ که در حقیقت کمتر از آموزه
کنند و به تبیین ابعاد این مسأله ام میپرستی نیست، اقدبت
پردازند. الزم به ذکر است مسأله ابعاد مختلفی دارد و فرصت می

ها نیست، تنها به ذکر برخی از روایات  اکتفاء بررسی همه آن
 کنیم.می

گوید: کند که داود بن قاسم میحدیث اول: شیخ صدوق روایت می
 اللَّهَ مَنْ شَبَّهَ»نیدم که فرمود: ش )علیه السالم(از علی بن موسی الرضا 

بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکَانِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا 
نَهَى عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ؛ هر کس خدا را تشبیه به مخلوقات کند، مشرک 

هر کس  است. و هر کس برای خدا مکان قائل باشد کافر است. و
«. گو استچیزی را به خدا نسبت دهد که از آن نهی شده، دروغ

سپس این آیه شریفه را تالوت  )علیه السالم(گوید: امام (. راوی می15)
إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ الیُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ  ﴿کرد که فرمود: 

بندند که ( تنها کسانى دروغ مى105) نحل:  ﴾؛أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ
 ها هستند.به آیات خدا ایمان ندارند؛ )آرى( دروغگویان واقعى آن

)علیه حدیث دوم: ابن بابویه از یاسر خادم قمی از اصحاب امام رضا 

 اللَّهَ مَنْ شَبَّهَ»کند که گفت از آن امام شنیدم که فرمود: نقل می السالم(
 (.16) «.قِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ کَافِرٌتَعَالَى بِخَلْ

این روایت که با روایت قبلی مضمون یکسانی دارد، دو مورد از 
موارد روایت داود بن قاسم بیان کرده است، و شرح آن نیز همان 

ن ااست. با این تفاوت که نسبت کفر در روایت اول به قائل به مک
 و در روایت دوم در نسبت امور نهی شده به خدا دانسته شده است.

 )علیه السالم(.شرح کالم امام رضا 
 چهار مطلب وجود دارد:)علیه السالم( در سخن امام رضا 

بِخَلْقِهِ  اللَّهَ مَنْ شَبَّهَ»در قسمت نخست فرمود:  )علیه السالم(امام رضا  .1
کننده را مشرک دانست، برای این  که امام تشبیهاین«. فَهُوَ مُشْرِکٌ

است که موجود شبیه انسان ناقص و عاجز است که دیگری باید در 
امور به وی کمک کند، پس شریک برای خدا قرار داده است. و 

خود نفی شباهت خدا به انسان ) نفی انسان ثانیا امام با این سخن 
گونگی خدا(  را بیان می کند و هم توحید ذاتی را اثبات می نماید. 

 و هم صفات سلبی را برای خداوند بیان می نماید.

 توحید ذاتی از منظرهستی شناسی 
توحید ذاتی به معنای نفی شریک، شبیه و جزء از ذات خداوند است، 

جهت و مطلق از جمیع جهات است. بنابر توحید یعنی بی نظیر از هر 
ذاتی، ذات پروردگار یگانه است، مثل و مانند ندارد، ماسوا، همه 
مخلوق اوست. برای توضیح بیشترتوحید ذاتی، ماهیت جهان هستی را 

امری بدهی  "وجود  "بررسی می نماییم. در نگرش واقع گرای اسالمی
د دو نوع هستند. مادی و است و موجودات  جهان هستی یا مطلق وجو

از نظر استعمال تقریبا ( corporeal  ،Physicalمجرد. مادی)
است و واژه (  bodily ، earthen)مساوی با کلمه جسمانی

_________________________________ 
1 . Feelings ،  perceptible or obvious things 

بمعنای غیر مادی و غیر ( incorporeal ،noumenon )مجرد
یعنی چیزی که نه خودش جسم است و نه از قبیل  جسمانی است

. ماده و مجرد در علوم مختلف باشدمی های اجسامصفات و ویژگی
ود ش در فیزیک ماده به موجودی گفته میتعاریف متفاوتی دارد. 

، تغییر، جذب ،صفات خاصی از قبیل جرمویژگی ها و که دارای 
ر ن را دآپذیری و ... باشد و  دفع اصطکاک انعطاف پذیری، فشار و

 . برند مقابل نیرو و انرژی بکار می
شود که زمینه  به موجودی گفته می (material) در فلسفه ماده

پیدایش موجود دیگری باشد چنانکه خاک زمینه پیدایش گیاهان و 
جانوران است و از این روی معنای فلسفی این کلمه متضمن معنای 

واژه مادی در اصطالح فالسفه » نکه آحاصل است. اضافه و نسبت 
ده جهان داشته رود که نسبتی با ما در مورد اشیایی بکار می

 ها نیازمند به ماده و مایه قبلی باشد و گاهی بمعنای عامآنموجودیت 
شود و از نظر استعمال  رود که شامل خود ماده هم می کار میه تری ب

تقریبا مساوی با کلمه جسمانی است و واژه مجرد بمعنای غیر مادی 
یعنی چیزی که نه خودش جسم است و نه از  و غیر جسمانی است

 ،موجودات مادی لذا چون«. باشد یل صفات و ویژگیهای اجسام میقب
حکم بر آنها نظام مادی و  عالم ماده و جسمانی را تشکیل می دهند

عالم آنها را عالم نا سوت و در اصطالح قرآن عالم شهادت  ،استمفر
 ،حرکتاز ویژگی های آن حس، می نامند. این عالم را عالم ماده و 

گویند و در یک کالم عالم طبیعت و هم می زمان و مکان 
که محدودیت هایی چون پایان پذیری،  یا عالم دنیا است1محسوسات 

ناپداری و وابستگی و....دارد. اما در سطوح باالتراز عالم ماده و 
غیر مادی و به تعبیر فلسفی غیر حسی و موجودات موجودات مادی، 

د و در واقع نیستنو قابل حس مجردات ، آنهایی هستند که مادی 
موجود مجرد  .مجرد از ماده اند. آنها عالمی برتر از عالم ماده دارند

آنها نیز با توجه  .همواره از موجود مادی دارای وجودی برتر است
به شدت و سعه وجودشان و میزان تجردشان از وجودی متفاوت بر 
خوردارند و از این رو در عالمی متناسب با شدت وجودی شان بسر 

روح، نفس وعقل انسانی نیز مجرد هستند اما در مرحله ند.می بر
در راس سلسله نازله از تجرد خداوند قرار دارند. ذات باری تعالی 

موجودی  و از تجری تام و تمام برخوردار است و وجودات قرار دارد
تفاوت لذا  .است و دارای وجودی در نهایت حد خود مجرد محض

که وجود  در این است ن روح میان مجرد بودن خدا و مجرد بود
مجرد خداوند از شدت و بی نهایتی برخوردار است و دارای تجرد 

واجب تعالی حقیقتش نامتناهی و . » محض و وجودی مطلق است
نامحدود است.این عدم تناهی خود دلیل بر یگانگی و یکتایی اوست. 
چون وجود نامتناهی همه  مراتب هستی را در بردارد و مجالی برای 
دیگری از سنخ هستی نمی گذارد تا در عرض او قرار گیرد. از این 
روست که الزمه عدم تناهی از یک سو و برترین بودن از سوی 

عالمه جوادی آملی در «. دیگر، فرض هر غیری را منتفی می سازد
 این موضوع می فرماید:

به گمان متفکران مادی وجود مساوی با ماده است و چنین می  »
اشد وجود نب دیه هر موجودی مادی است و هر آنچه ماپندارند ک
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 :یک متفکر الهی بر این اعتقاد است که وجود دو نوع است  .ندارد
مادی که با حواس دریافت می شود و در مجموع همان عالم شهادت 

بلکه از عالم غیب است  .مجرد که حس را به آن راهی نیست .است
بنابر اندیشمند مادی می گوید اگر  .شهادت احاطه دارد عالمکه به 

باید حس آن را درک کنند چون چنین  ،خدای متعال موجود باشد
آن دلیل ه این گمان ب. موجودی محسوس نیست پس وجود ندارد

 چه به حساست که تنها میزان در فلسفه مادی حس است و آن 
مستند است یعنی تجربه که به استناد به ابزار حس دریافت شدنی 

و هرچه از حوزه حس بیرون باشد بنابر فلسفه مادی از حوزه است 
( لذا سنخ وجود ماده وانسان و نوع نازله 17«.)وجود خارج است

مجردات، شبیه وجود خداوند نیست. بی مانندی او دلیل بر یکتایی 
اوست. وجود باری تعالی در مرحله عالی است که نظیر ندارد. یکی 

 "قل هو اهلل احد "وحدت عددی.  است. هم وحدت ذاتی دارد و هم
آیه توحیدی است که وحدت عددی و بسیط را بیان می نماید.  امام 

در بیان دیگری در وصف خداوند و عدم شباهت به  )علیه السالم(رضا 
او لطیف و خبیر است ، شنوا و بیناست. » آفریدگان می فرماید: 

ه است همانندی واحد و احد و بی نیاز است. نه زاییده و زاییده نشد
ها را ندارد، اشیا را ایجاد کرده و به اجسام جسمیت داده و نقشه

گویند خالق و مخلوق صورت و شکل داده اگر آن طور بود که می
ن شد لیکشناخته نمی شدند، ایجاد کننده از ایجاد شوند شناخته نمی

او ایجاد کننده است . فرق است بین خدا و بین آن چیزی که خدا 
صورت بخشیده و ایجاد کرده چون هیچ چیز شبیه خدا و خدا  به او

بی شک حدیث فوق رد صریحی است، ( 15« )شبیه هیچ چیز نیست...
اند خداوند آدم را بر صورت خویش آفریده است و بر کسانی که گفته

)علیه اند و امام رضا روایت کرده)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  آن را از پیامبر خدا 

دهد، در حدیث دیگری منشأ اشتباه این گروه را توضیح می السالم(
 عرض کردم)علیه السالم( به امام رضا »کند: چنانکه حسین بن خالد نقل می

د، کننروایت می)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  ای فرزند پیامبر، مردم از رسول خدا 
پس  .که فرموده است خداوند عزوجل آدم را بر صورت خویش آفرید

ام در جواب فرمودند: خداوند آنان را بکشد، اینها جزء نخست ام
)صلی اهلل علیه وآله  اند و آن این است که حضرت محمدحدیث را انداخته 

، دادند، عبور فرمود و شنیداز کنار دو مرد که به یکدیگر دشنام میوسلم(  
گوید، خداوند چهره تو و هر کسی را که یکی از آن دو به دیگری می

ه او ب)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  که به تو شبیه است، زشت گرداند، پس پیامبر 
هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَی فرمود: یا عبداهلل لَا تَقُلْ هَذَا لِأَخِیکَ فَإِنَّ اللَّ

صُورَتِهِ؛ ای بنده خدا این را به برادر خود مگوی، زیرا خداوند عزوجل، 
رد را آن م  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(آدم را بر صورت او آفرید، بنابراین پیامبر 

فرماید، زیرا این دشنام، متوجه گوید، نهی میاز این که چنین ناسزایی می
شود و ضمیر متصل به کلمه صورته به همان مردی که ابوالبشر میآدم 

گردد، نه این که به خداوند متعال مورد دشنام قرار گرفته است، بازمی
گونه معنا کنند که: خداوند آدم را، بر صورت خویش ارجاع شود، تا این

حضرت  . (5«.)آفریده است، حق تعالی از این سخن برتر و واالتر است
صلی )ن حدیث قدسی: مَا عَرَفَنِی مَنْ شَبَّهَنِی بِخَلْقِی؛ که از پیامبر خدا با بیا

 .روایت شده، این مطلب را تأکید فرمودند  اهلل علیه وآله وسلم(
مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکَانِ فَهُوَ »فرمود: )علیه السالم( در فقره بعدی امام  .2

در مکان تصور کند، اگر کسی خدای منزّه از جا و مکان، را «. کَافِرٌ

ها موجودی عاری از در حقیقت او را محدود کرده، و همانند بت
قدرت، علم و اراده توصیف کرده است. و علم و قدرت و اراده خدا 

 را انکار و در نتیجه کافر شده است.

. معنا شناسی هستی، چیستی، چگونگی مخلوقات و واجب 1-2
 الوجود

ادی است و هر موجودی که مکان، یکی از خصوصیات موجودات م
هر موجود »مکان داشته باشد نیازمند است و محسوس و محدود. لذا 

محسوس به مکان و زمان و کمیت و کیفیت و امور دیگر نیازمند 
که چنین موجودی بتواند در حوزه ست رو است احتیاجات از آن

ی ازلتواند مبدا طبیعی است که موجود محتاج نمی .حس قرار گیرد
موجود دیگر باشد موجودی که خود محتاج است چگونه برای 

چنین دیدگاهى « . ؟تواند احتیاج موجود دیگر را برآورده سازدمی
است و هم  مستلزم قائل شدن به محدودیت هاى مادى براى خداوند

هر موجودی » از قدرت و علم  و ازلی بودن خداوند را نفی می کند.
باید یک ، جود یافته است پس از عدم و، که معدوم بوده  حادثی

ازلی از تیررس حواس ء ولی این مبدا.قدیم داشته باشد  مبداء ازلی
و عین ذات او ازیرا اگر محسوس باشد هرگز وجود .ایمن است 

خداوند موجودى است غنى و بى نیاز و در عین حال. )همان( «. نیست
 یا ﴿ ;تمامى موجودات در هر لحظه از وجود خویش به او محتاجند

. (35/15)فاطر:  ﴾ایها الناس انتم الفقراء الى اللّه واللّه هو الغنى
که  مردی از زنادقه که گفت در پاسخ  )علیه السالم( حضرت رضا

وَیْلَکَ إِنَّ اَلَّذِی : » فرمود؟ خداوند چگونه است و در کجاست 
کَیَّفَ اَلْکَیْفَ باِلَ کَیْفٍ فاَلَ ذَهَبْتَ إِلَیْهِ غَلَطٌ هُوَ أَیَّنَ اَلْأَیْنَ باِلَ أَیْنٍ وَ 

 یُعْرَفُ بِالْکَیْفُوفِیَّةِ وَ الَ بِأَیْنُونِیَّةٍ وَ الَ یُدْرَکُ بِحَاسَّةٍ وَ الَ یُقَاسُ بِشَیْ ءٍ
خداوند خود مکان را مکان  .وای بر تو آنچه می گویی خطا است . 

 کیفیت را چگونگی .بدون آنکه مکانی داشته باشد .ساخته است
آن زمان که )  بدون آنکه خود کیفیت داشته باشد .بخشیده است

نه جسمی بود و نه روحی نه مکانی  .هیچ چیز دیگر نبود ،خدا بود
نه کمی و نه کیفی و نه زمینی و نه آسمانی خودش بود و خودش و 

تدریج همه چیز را آفرید و او هم که جسم و ماهیت نیست ه سپس ب
 وا (نیست تا چگونگی داشته باشدتا در مکانی باشد و مرکب 

خداوندی است که از راه چگونگی و مکان داری شناخته و با حواس 
. مجدداً سوال می و با هیچ چیز مقایسه نمی گردد .شودنمی کدر

نیست پس وجود  نیحواس فهمید یک ازاگر خداوند با هیچ کند 
وَیْلَکَ » در پاسخ فرمود: )علیه السالم( حضرت رضا .ندارد و معلوم است

لَمَّا عَجَزَتْ حَوَاسُّکَ عَنْ إِدْرَاکِهِ أَنْکَرْتَ رُبُوبِیَّتَهُ وَ نَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ 
 قَالَ اَلرَّجُلُ. حَوَاسُّنَا عَنْ إِدْرَاکِهِ أَیْقَنَّا أَنَّهُ رَبُّنَا بِخاِلَفِ شَیْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْیَاءِ

اَلْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی مَتَى لَمْ یَکُنْ فَأُخْبِرَکَ فَأَخْبِرْنِی مَتَى کَانَ قَالَ أَبُو 
وای بر تو که چون حواست از ادراک او عاجز )همان(   .مَتَى کَانَ

گشت منکر ربوبیتش شدی ولی ما چون حواسمان از ادراکش عاجز 
گشت یقین کردیم او پروردگار ماست که بر خالف همه 

ده است که بحس درک )ما دانستیم که تنها جسم و ما. چیزهاست
ست و ه شود و آنچه بحس درک شود مصنوع و حادث و محتاج

ست که مصنوع و حادث باشد ولی تو چون ا خالق و صانع اشیا محال
 آن مرد گفت:(. باین حقیقت پی نبردی در نقطه مقابل ما ایستادی
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                  و همکاران تقوی زهره  322

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

بمن بگو خدا از چه زمانی بوده است، امام فرمود: تو بمن بگو چه 
 .که او نبوده تا بگویم از چه زمانی بوده استزمانی بوده 

گذشت روشن می گردد که یک هر موجودی هر موجود از آنچه 
حادثی مبدا ازلی قدیمی دارد و نیز هر موجودی که وجودش عین 
ذات او نباشد محتاج به موجودی است که وجودش عین ذات او 

این .الزمه مکان داشتن خداوند، محدود کردن قدرت اوست و باشد
مستلزم نیازمند بودن خداوند است که با ازلیت خداوند و سرمدیت 

 او در تضاد است.
. المکانی و حضور ال یتناهی و مطلق خداوند در همه مکان ها 2-2 

 و زمان ها
مکان داشتن محدود کردن خداوند است و محدود کردن الزمه 

ت هایمعنای بی نخداوند نفی توحید و نفی الیتناهی بودن او ست و 
بودن خدا این است که ذات خدا ذاتی است نامتناهی از هر جهت و 

وجود او از هر جهت که فرض کنیم نامحدود .» دارای تمام کماالت
است، جایی نیست که نباشد، زمانی نیست که وجود نداشته باشد، 

ما  وَ اهلل ﴿قرآن کریمبه فرموده (. » 18«.)کمالی نیست که دارا نباشد
لذا ذات خدا هیچ حد و ( 3، آیه6انعام/) ﴾فِی السَّماواتِ وَ فِی الْأَرْضِ

(. 155، آیه2بقره/) ﴾ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهلل﴿ و. مرزی ندارد
زمان و به خداوند در عین حضور در همه مراتب و نشئات وجود. 

 محدود نیست.  مکان
به معنای قدرت   1خداوند در همه زمان ها و همه مکان ها حضور 

صفت ثبوتی به مطلق و حضور در همه جا در آن واحد است که 
حضور و او کمالى خداوند اشاره مى کند که ناشى از وجود مطلق 

واقعی و بدون محدودیت و الیتناهی خداوند در عین حال احاطه بر 
خداوند در هر زمان و هر مکان حضور دارد و »  جهان هستی دارد.

هیچ مرتبه اى از زمان یا مکان را نمى توان خالى از حضور و وجود 
او گمان کرد. این اصطالح با دو مفهوم زمان و مکان مرتبط است. 
حضور همه جایى خداوند. محدودیت مکانى در مورد خداوند را 

زمانى را از  نفى مى کند و حضور همه جایى نیز حد و حصر
وجود نا متناهی خداوند هر گونه حد و «. حضرتش منتفى مى سازد

مرز و مکان را منتفی می کند و این وجود ال مکان و ال یتناهی را با 
 Absolute existence ofعنوان وجود مطلق خداوند) 

God  .خارج محال شان بعضی از امور نه تنها تحقق» ( همراه هست
ض معبود نیز در ذهن محال است مانند فرآن ض است بلکه فر

اساساً تحقق آن در ذهن محال است چون درک  .دیگری جز خداوند
وجود مطلق نامتناهی جایی برای فرض وجود واجب دیگری نمی 

هستی را پر کرده است  عرصه گذارد زیرا آن وجود نامتناهی تمامی
پس به هر جا که عقل های آدمیان رو کند وجود واجب واحد 

در ذهن ض غیر از او آیا جایگاهی برای فر .نامحدود را می نگرد
براهین عقلی و نقلی متعددی را می توان برای اثبات حضور «. ؟هست

مطلق خداوند خارج از زمان و مکان بیان نمودند. که برخی از آنها 
 را بیان می نماییم.

 . برهان مطلق بودن وجود واجب است:3 -2

_________________________________ 
1. The presence of God at all times and in all places 

مه موجودات احاطه دارد و این احاطه مطلق در این برهان او بر ه 
از صفات علم و قدرت او سرچشمه می گیرد که حضور مکانی و 
زمانی از لوازم احاطه است. عالمه جوادی آملی در مورد برهان 

 وجود مطلق وجود می فرماید:

واجب آن است که اگر واجب الوجود  ددلیل بر مطلق بودن وجو»
زیرا هر موجود  .ی جز خود باشدمحدود باشد باید مخلوق خالق

بدین  د.محدودی دارای حدودی است که از آن حدود تجاوز نمی کن
از این رو  .سان از آنچه بیرون حدودش باشد بهره مند نمی شود

 نبنابرای کند. می تعیین را آن ویژه حدود کهمحدود کننده ای دارند 
فریدگاری آ مخلوقی هر و است مخلوق قطعاً محدودی موجود هر

این است که چون مخلوق خود به خالق به دیگری اش  دارد و ویژه
ذات اوست و از او جدا نمی  عینچون وجود این خالق  .نیاز ندارد

وجود  وی پس در وجود خویش به غیر از خود نیاز ندارد که به .شود
چنانکه هر موجود حادثی به موجودی قدیم نیازمند است  .ببخشد

بلکه قدیمی است بی نیاز که مبدا  ،مثل او نیستکه در این نیاز 
. برای چنین موجودی، حدوث ممتنع پیدایش مخلوقات حادث است

ازلی که همواره موجود بوده  .چون قدیمی استهست. 
وجود و زمانی این وجود غنى و مطلق در هر مکانى همان(. «.)است

 .دارد و به همه چیز نزدیک است
 نفى ترکیب:بالذات( و  عدم نیاز) غنیبرهان . 4- 2

نیاز مند بودن از خصوصیات و صفات ممکنات است و با صفات 
واجب الوجود سازگاری ندارد چون الزمه نیازمندی ترکیب و 
بالعکس الزمه مرکب بودن این است که به اجزای خود نیازمند 
باشد و این با وجود واجب سازگاری ندارد و هم چنین الزمه مرکب 

که آن وجود گاهی با اجزای خود مقارنت داشته بودن این است 
نسبت خداوند با همه اشیا یکسان است.  »باشد و گاهی جدا شود. 

این طور نیست که او با برخى اشیا همراهى و مقارنت )مکانى یا 
زمانى( داشته باشد و با برخى نداشته باشد. چرا که در غیر این 

 علیت داشته و با برخىصورت. الزم است که خداوند با بعضى اشیا ف
فعلیت نداشته باشد )یعنى بالقوّه باشد( یا به عبارتى. مرکب از قوّه و 
فعلیت باشد. اما در خداوند ترکیب راه ندارد و او فعلیت صرف و 
غناى مطلق است. به همین دلیل. با زمانیات و مکانیات نسبتى واحد 

یر انى و غیر متغدارد که از آن به نسبت مقارنت قیومیِ ثابتِ غیر زم
یاد شده است. با قائل شدن به این نسبت مى توان گفت که همه اشیا 
در نزد او همچون نقطه اى واحد یا موجودى واحد هستند و اگر 
تقدّم یا تأخّر یا غیبت و تباینى وجود دارد. در مقایسه برخى از این 

برهان نفی  .«اشیا با برخى دیگر است نه نسبت آن ها با خداوند
خداوند متعال در جای خود »به این بیان هم گفته شده است.  ترکیب

ثابت شده است که وجودش ذاتی اوست، و اگر شیء وجودش ذاتی 
او باشد، قطعا ممکن نیست که مرکب باشد. زیرا صدق مرکب بر 

( ترکیب 1  وجود ذاتی محال است. زیرا مرکب دارای اقسام است:
( ترکیب خارجی که 2 عقلی که مرکب از جنس و فصل است.

ولی تمام این  ( ترکیب مقادیر.3مرکب از ماده و صورت است. 
مقادیر از ذات پاک خداوند متعال بدور است. زیرا هر ترکیبی 
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نیازمند به اجزاء است و ذات خداوند متعال صمد است و نیازی به 
(. نتیجه برهان نفی ترکیب از خداوند این است 19) «غیر خود ندارد.

ن او بسیط است مکان در او معنا ندارد. مکان از لوازم وجود که چو
ترکیبی است یعنی وجود ترکیبی چون مرکب است نیاز به اجزای 
خود دارد که با آن تعیین پیدا کند و یا برای ایجاد نیاز به اجزای 
خود داشته باشد  که در مورد خداوند محال است. خداوند متعال 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ  ﴿ فرموده است:غنی بالذات است هم چنانکه 
( در این آیه شریفه 15)فاطر:  ﴾ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ

تصریح شده است که خداوند غنی بالذات و بی نیاز است و تمام 
موجودات در عالم امکان به او نیازمندند و اگر خداوند مرکب باشد 

زم است که نیازمند بوده وبرای رفع نیازش به غیر خودش نیازمند ال
باشد.لذا در ردیف موجودات امکانی قرار می گیرد. و این هم با غنی 

غنی بالذات  هیچ گاه نیازمند به »  بالذات بودن خدا سازگار نیست.
غیر خودش نیست، و اگر خداوند متعال مرکب باشد، با غنی بالذات 

 « دارد، زیرا دور پیش می آید.بودنش منافات 
 : حقتجلّى ظهورحاکمیت حقیقی و مطلق الهی و برهان .  5 -2

این برهان از نگاه عارفانه حاکمیت و استیالی حقیقی خداوند را 
اثبات می نماید که همان معنای حضور همه جانبه و همیشگی را 

 ائلمسأله تجلّی و ظهور حق، یکی از مس» برای ذات اقدس الهی است.
مهم عرفان اسالمی است. همانگونه که در موضوع اسماء و صفات 

 تعالیالهی آمده است، عُرفا جهان را مظهر تجلّی اسماء و صفات باری
گویند: هر جا اثر از وجود هست، خدا نیز هست؛ زیرا دانسته و می
الوجود بالذات و وجود محض است؛ بدین جهت ظهور خدا واجب

ت متعلق به خدا و ثانیاً و بالعرض متعلق به حقیقی اولًا و بالذا
تواند مظهر خدا موجودات دیگر است. بنابراین، هیچ موجودی نمی

باشد؛ زیرا خداوند خود ظاهر و مُظهر همه چیز است. نخستین کسی 
)علیه  که در اسالم مسأله تجلّی خدا را مطرح کرد، امیر مؤمنان، علی

، سپس ائمه و اولیا )علیه السالم( و بعد از آن حضرت، امام حسین السالم( 
  گوید:می (السالم علیه)اند. امام علی و عرفای اسالمی بوده

 )نهج«. الظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّی لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ وَ » 
 (108البالغه، خطبه 

سپاس مخصوص خداوندی است که به واسطه مخلوقاتش بر 
ها ظاهر های آنمخلوقاتش تجلّی کرده و به واسطه حجّتش بر دل

به در دعای عرفه  (علیه السالم)حضرت سید الشهدا (. 20«. )گشته است
یا غیرِ تو ظهوری دارد که تو آن آ خداوند سبحان عرض می کند

نُ أَ یَکُو»ظهور را نداشته باشی تا اینکه او ظاهر کننده تر باشد؟! 
و در « لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَیْسَ لَکَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَکَ ؟

 فراز دیگر می فرماید:
شَیْءٍ فَرَأَیْتُکَ ظَاهِرا فِی کُلِّ شَیْءٍ وَ أَنْتَ الَّذِی تَعَرَّفْتَ إِلَیَّ فِی کُلِّ » 

أَنْتَ الظَّاهِرُلِکُلِّ شَیْءٍ ... کَیْفَ تَخْفَی وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ؟! أَمْ کَیْفَ تَغِیبُ 
  !وَ أَنْتَ الرَّقِیبُ الْحَاضِرُ؟

مسأله تجلّی حق و رؤیت تجلّیات او توسط بنده حق، در اعلی درجه 
یان شده است. فصل الخطاب عرفان، کالم خویش در این جمالت ب

امام العارفین حضرت امیر المؤمنین و سید الشهدا علیهما السالم است 
بینند. همه چیز را مظهر که خدا را در همه چیز و با همه چیز می

 شناسند.دانسته و مظاهر را به تَبَع حضرت ظاهر می

نزل آن کیست که روی تو به هر کوی ندید آوای تو در هر م
(. در این فراز سید الشهدا حضور خداوند را در بدون 21«)نشنید؟

نیاز به اقامه دلیل و از امور بدیهی می داند که با سوال مطرح می 
کنند. گویا پاسخ سوالی است که اظهر من الشمس است. و باالخره 
دانشمندان مسلمان در عصر های مختلف به حضور خداوند نه به 

انی بلکه به معنای استیالی و احاطه او اشاره معنای فیزیکی و جسم
 نمودند.

عده اى از شخصیت هاى مسلمان تحت تأثیر مشرب هاى عرفانى. »
وجود مخلوقات را جلوه و ظهور وجودى حق تعالى دانسته اند. 
روشن است که جلوه و ظهور یک شىء هیچ گاه از آن جدایى ندارد. 

 ناپذیر خداوند و آثار او. به همین دلیل. براى تصویر رابطه انفکاک
از مثال هایى چون سایه و صاحب سایه استفاده شده است. همین 
رابطه انفکاک ناپذیر دلیل حضور همیشگى و همه جایى خداوند 

طالب مابن سینا در جواب نامه ابو سعید ابو الخیر، ضمن بیان «.  است.
 گوید:اخالقی و عرفانی می

 (.  22«.)ءٍ.ءٍ لِکُلِّ شَیلّی بِکُلِّ شَیفَانَّهُ باطِنٌ ظاهِرٌ تَجَ» 

است. او باطن است و ظاهر، به همه چیز در همه چیز تجلّی کرده
از این رو، عرفا همه موجودات را تجلّی وجودی حضرت واجب 

 :الوجود دانسته، می گویند
 اإنّ العالَم لَیسَ اِالّ تجلّیه فی صور أعیانِهِم الثابتة الَّتی یستحیل وجوده»

بدونه، و إنّه یتنوّع و یتصوّر بحسب حقائق هذه األعیان 
 (.20«.)وأحوالها

به یقین، عالم جز تجلّی حق در صورت های اعیان ثابته نیست که 
وجود این اعیان بدون وجودِ آن تجلی، محال می گردد و تنها آن 
تجلی است که به انواع و صور گوناگون و به مقتضای حقایق و 

 از دانشمندان غربی هم افالطون .ن ظهور می کنداحوال این اعیا
معتقد او  است خارج از زمان و مکان.خدا موجودى معتقد بودند که 

)بودن چیزى در چیزى( داراى اقسامى است که تنها یکى  » بود:
مثالً روح در بدن نیست. ولى بدن در  .آن ها مکانى است اقساماز

حضور »  روح است. خدا در عالم نیست. ولى عالم در خدا هست.
همه جایى و همیشگى خدا ناشى از آن است که او حاوى مکان و 
عالَم است یا به عبارت دیگر. به دلیل آن است که تمام جهان وابسته 

ه تمامِ به اوست. از آن جا که هر جزئى از مکان و مکانیات ب
واقعیتِ خدا وابسته است. خدا تماماً در هر جایى حاضر است. تمام 
خدا در تمام مکان و در اجزاى مکان هست. او معتقد بود اگر شىء 
مادى و مکانى داراى اجزا باشد. الزم نیست خالق و مَبقیِ آن نیز 
داراى اجزا باشد. بلکه تمام خالق و حافظ به عنوان یک کُل با تمام 

به عنوان یک کل ارتباط دارد. وى براى تصویر این مطلب از  اجزا
مثال نور استفاده کرده است. به نظر مى رسد نور بدون هیچ انقسامى 
در همه جا حضور دارد. همچنان که صداى معیّنى مثل صداى تکلّم 

«. یک فرد به نظر مى رسد در همه فضاى اطراف او وجود دارد.
ن دیگری هم حضور ال مکانی خداوند عالوه بر افالطون اندیشمندا

وماس سنت ت» را پذیرفته اند و در تالیفات خود صراحتاً ذکر نمودند. 
آکویناس در مورد نحوه حضور خداوند در هر مکان جزئیات 
بیشترى را بحث کرده است. او تمایز میان حضور در مکان و محاط 

ان در مک شدن به مکان را پذیرفت. اما معتقد بود که حضور خداوند
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                  و همکاران تقوی زهره  324

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

را باید به واسطه صفات علم و قدرت خداوند دریافت. آکویناس 1
بر آن بود که خداوند به قدرت خویش در همه اشیا هست. چرا که 
تمامى اشیا متعلَّق قدرت او هستند. ظاهراً او در این بیان. متأثر از 
دیدگاه هاى ارسطو است. ارسطو معتقد بود که محرک با تماس 

در نتیجه براهین «. رک مى تواند آن را حرکت دهدمستقیم با متح
وجود مطلق خداوند، حاکمیت الهی و تجلی ظهور و برهان بسیط 

 بودن خداوند و نفی ترکیب، ال مکانی خداوند را اثبات می نماید.
دالیل نقلی بر وجود مطلق خداوند و حضور در همه مکان ها و 

وع را به صراحت زمان ها. آیات متعددی از قرآن کریم این موض
 بیان نموده است که به بعضی از آن ها اشاره می نماییم.

 کل مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجاَللِ واإلکرام ﴿آیه اول: 
 (55/27)الرحمن: 2 .﴾

وهو معهم  ﴿ و (57/4)حدید:  3﴾ وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ ﴿ آیه دوم:
 (58/7)مجادله:  .﴾أینما کانوا
)بقره:  4﴾ اللَّهِ وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلُّوا فَأَیْنَمَاوَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ   ﴿آیه سوم: 

2/115) 
وَهُوَ الْحَکِیمُ   هٌالْأَرْضِ إِلَوَفِی  هٌوَهُوَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ إِلَ ﴿ آیه چهارم:

 (.43/14)زخرف:  5.﴾ .الْعَلِیمُ
)قصص:  .6﴾ ءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُا إِلهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْ ﴿آیه پنجم: 

28/88). 
عمده ادلّه اى که براى اثبات وجود همه جایى و همیشگى موارد فوق 

 .خداوند استناد مى شود

یکى از روایاتى که مجسمه و مشبهه از اهل حدیث بر مکانمندی 
نزول »کردند، حدیث خداوند بدان تمسک نموده و فراوان نقل مى

)صلی اهلل علیه وآله عن ابى هریرة، انّ رسول »بود. « خداوند به آسمان دنیا

قال: یتنزّل ربّنا تبارک و تعالى ینزل کلّ لیلة إلى السماء الدّنیا   وسلم(
حین یبقى ثلث اللّیل اآلخر یقول: من یدعونى فأستجیب له، من یسألنى 

(. از ابو هریره روایت شده: 14«.)فأعطیه و من یستغفرنى فأغفر له.
مانده از شب به رسول خدا فرمود:  خداوند هر شب در ثلث باقى

دهد: کیست مرا بخواند تا اجابتش آید و ندا مىآسمان دنیا فرود مى
از من چیزى بخواهد تا به او بدهم؟ کیست استغفار کنم؟ کیست 

 کند تا من او را بیامرزم!؟                  
حضرت  .درباره این روایت سوال شد )علیه السّالم( از حضرت امام رضا

: پذیرفتن ظاهر چنین روایتى بدین صورت، مستلزم اعتقاد به فرمود
هل مکان دیگر بود. ا تشبیه و نیز قبول جابجایى خداوند از مکانى به

کرده و به احادیث دیگرى نیز  حدیث آشکارا این اعتقاد را مطرح
 کردند.در این باب استناد مى

احمد بن حنبل که حاصل جریان فکرى اهل حدیث بود و خود 
 اندکى آن را تعدیل کرد، معتقد بود:

_________________________________ 
1 . being present at a place 

 و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند.  2

سپس روز )هر کجا باشند او با آنهاست . هر کجا که باشید او با شماست.  3

اعمالشان آگاه خواهد ساخت که خدا به کلیه امور عالم  ا بهقیامت همه ر

 (.داناست

للّه عزّ و جلّ عرش و للعرش حملة یحملونه و اللّه عزّ و جلّ على »
رشه لیس له حدّ و اللّه أعلم بحدّه ... یتحرّک، یتکلّم، ینظر، یبصر، ع

یضحک ... و ینزل کلّ لیلة الى سماء الدنیا و قلوب العباد بین إصبعین 
 «من أصابع الرّحمن ... و خلق آدم بیده على صورته.

براى خداوند، عرش وجود دارد و کسانى آن عرش را بدوش 
 اشنشسته است و بزرگى و اندازه کشند. خداوند بر عرش خودمى

کند، حدّى ندارد. او به حدّ خود دانا است ... خداوند حرکت مى
د هاى خوخندد ... قلوب بندهبیند، مىکند، مىگوید، نگاه مىسخن مى

میان دو انگشت از انگشتان خداوند است ... و خداوند، آدم را با 
 دست خود مانند صورتش خلق کرد.

نشیمنگاه خداوند نیز معتقد بود که به اندازه چهار انگشت در باب 
جاى خالى وجود دارد که محل نشستن رسول اهلل صلّى اللّه علیه و 

باشد.)همان( این عقاید بر اساس روایات تحریف آله در کنار وى مى
 شده و یا ع

دیث اند، حکسانى گفته»زمانى که شخصى به احمد بن حنبل گفت: 
را گویا « و جلّ شابّ امر جعد قطط علیه حلة حمراء رأیت ربّى عزّ»

، وى خشمگین شده و طرق متعددى براى «یک نفر فقط روایت کرده
 ) علیهم السالم(آن شمرد. همین مسأله سبب سؤال مکرر شیعیان از ائمه 

در باره آن احادیث بود. درباره حدیث نزول خدا به زمین از امام 
 سؤال شده است: )علیه السّالم (حضرت رضا و نیز )علیه السّالم( کاظم 

ذکر »عن یعقوب بن جعفر الجعفرى، عن ابى ابراهیم علیه الساّلم قال: 
عنده قوم یزعمون ان اهلل تبارک و تعالى نزل الى السماء الدنیا، فقال: 
ان اهلل ال ینزل و ال یحتاج الى ان ینزل، انما منظره فى القرب و البعد 

ء بل قریب و لم یقرب منه بعید و لم یحتج الى شىسواء، لم یبعد منه 
یحتاج الیه و هو ذو الطول، ال آله الّا هو العزیز الحکیم، اما قول 
الواصفین: انه ینزل تبارک و تعالى، فانما یقول ذلک من ینسبه الى 
نقص او زیادة، و کل متحرک محتاج الى من یحرّکه او یتحرک به، 

فاحذروا فى صفاته من ان تقفوا له على فمن ظنّ باهلل الظنون هلک، 
حد تحدّونه بنقص او زیادة او تحریک او زوال او استنزال، او نهوض 
او قعود، فان اهلل جلّ و عزّ عن صفة الواصفین و نعت الناعتین و توهّم 
المتوهّمین و توکّل على العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و 

 (.23«.)تقلبک فى الساجدین
از  )علیه السّالم(گوید: نزد امام کاظم جعفر الجعفرى مى یعقوب بن

کردند، خداوند به آسمان دنیا کسانى سخن به میان آمد که گمان مى
آید: نیازى ندارد تا فرود خداوند فرود نمى»آید. امام فرمود: فرود مى

آید. در نگاه او دورى و نزدیکى برابر است، نه نزدیکى به نزد او 
دور است و نه دورى به نزد او نزدیک. او نیاز به هیچ چیز ندارد، 

که همه به او نیازمندند. او صاحب انعام و فضل است، جز او بل
خدایى نیست، خداى قدرتمند و حکیم. اما درباره سخن آنان که 

مشرق و مغرب هر دو ملک خداست، پس به هر طرف روی کنید به سوی .  4

 .اید، که خدا )به همه جا( محیط و )به هر چیز( داناستخدا روی آورده

 او همیشه بوده و هست و هیچ گاه دچار نیستى و زوال نمى گردد.  5

هر چیزی جز ذات پاک الهی هالک الذّات و نابود است، فرمان با او و .  6

 .رجوع شما به سوی اوست
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این را « آید!خداوند فرود مى»اند که: خداوند را چنین توصیف کرده
گوید که خدا را به نقص و زیادت متّصف کرده است. هر کسى مى

ا او را به حرکت در آورده و یا به متحرکى نیاز به محرک دارد ت
 [ گمانهایىکمک آن به حرکت درآید، پس کسى که به خدا ]چنین

شود. در توصیف خدا، از صفاتى که خدا را به نقص ببرد، هالک مى
و زیادت، تحریک و تحرّک، انتقال و فرود آمدن، برخاستن و 

ف نشستن محدود سازد، بپرهیزید. خداوند باالتر و برتر از وص
اینگونه وصف کنندگان و توهم این گمان کنندگان است. بر خداوند 
قدرتمند بخشنده که تو را هنگام ایستادن و در میان سجده کنندگان 

 «بینند، توکّل کن.مى
در این روایت،  اهل بیت نزول خداوند به آسمان دنیا مورد انکار 

فی م را نقرار دادند و با تعبیرات متقن و دقیق ، در تشبیه و تجسی
این تعابیر از اهل بیت فراوان نقل شده و اساس آنها نیز بر »نمودند. 

هاى امیر مؤمنان علیه الساّلم است که در نهج گرفته شده از خطبه
البالغه منعکس شده است. در مذهب اهل بیت نه مذهب نفى و نه 

بدون تشبیه مورد تأیید قرار گرفته است و این  تشبیه، بلکه اثبات
بدان تصریح شده است. )علیه السّالم ( ن تعبیرى است که از امام رضا هما

اصل « نزول خداوند به آسمان دنیا»درباره حدیث  )علیه السّالم(امام رضا 
روایت را انکار نکرده، بلکه تحریفى را که در آن صورت گرفته 
بیان داشته است و این خود دلیل براثبات حضورهمیشگی خداوند 

 ها و مکان هاست.در همه زمان
 )علیه السّالم(:عن ابراهیم بن محمود، قال: قلت للرضا 

یا بن رسول اهلل! ما تقول فى الحدیث الّذی یرویه النّاس عن رسول »
 اللّه صلّى اللّه علیه و آله انّه قال:

قال: ف« انّ اهلل تبارک و تعالى ینزل کلّ لیلة جمعة الى السّماء الدّنیا؟
ین الکلم عن مواضعه، و اهلل ما قال رسول اهلل کذلک، لعن اهلل المحرّف»

انّما قال: انّ اهلل تعالى ینزّل ملکا الى السّماء الدّنیا کلّ لیلة فى الثّلث 
االخیر و لیلة الجمعة فى اوّل اللّیل فیأمره فینادى هل من سائل فأعطیه 

 سؤاله؟
ابى  لکهل من تائب فاتوب علیه من مستغفر فاغفر له؟ ... حدّثنى بذ

 «.عن جدّى عن آبائه عن رسول اهلل صلّى اللّه علیه و آله
عرض کردم: اى )علیه السّالم( به امام رضا »ابراهیم بن محمود گوید: »

)صلّى اللّه علیه و  فرزند رسول خدا! درباره حدیثى که مردم از رسول اهلل

 کنند که فرمود: خداوند تبارک و تعالى در هر شب جمعهنقل مىآله( 
[؟ امام فرمود: خداوند آید ]نظرتان چیستبه آسمان دنیا فرود مى

کسانى را که سخن را از معناى اصلى آن منحرف کرده و تحریف 
کنند، لعنت کند، به خدا سوگند رسول خدا چنین نگفت، بلکه مى

فرمود: خداوند در ثلث آخر هر شب و در ابتداى هر شب جمعه، 
دهد، تا ندا فرستد و به او دستور مىىاى را به آسمان دنیا مفرشته

اند کنندهدهد آیا نیازمندى هست تا نیاز او را بر آورده سازم؟ آیا توبه
را  اى هست تا گناهشاش را بپذیرم؟ آیا استغفار کنندههست تا توبه

لذا با استنادهای عقلی و نقلی اثبات می شود که خداوند ...«. ببخشم؟ 
یشگی به معنای احاطه و استیال بر مکان ندارد اما حضور هم

در این فقره می فرماید که )علیه السّالم( مخلوقات دارد. و لذا امام رضا 
کسانی که برای خداوند قائل به مکان هستند، خدا را نشناخته و 

 کافر هستند. یعنی الزمه عدم معرفت ذات حق کفر است.

«. مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ». در فقره سوم، امام فرمود: 3
ها چه جاهل یا عالم، ممکن است چیزی ناشایست چون بعضی انسان

فرزندداری، شریک داشتن، مثل و مانند داشتن و امثال آن به خدا 
عَمَّا  سُبْحانَهُ وَ تَعالى»نسبت دهند که خداوند در قرآن با تعبیر 

های ناروا مبرّا را از این نسبت ذات مقدس خود(« 100)انعام:  یَصِفُونَ
دهند. حال این سوال مطرح کند، چون به دروغ به خدا نسبت میمی

در قسمت اول و دوم فرمودند  )علیه السّالم(می شود چرا که امام رضا
تشبیه کنند گان به خدا مشرک هستند و توصیف کنندگان خداوند 

ى که آنچه از و کس به مکان را کافر. اما در قسمت سوم فرمودند:
بعد از  ؟گو استدروغ آن نهى شده است را به خداوند نسبت بدهد،

 اتِبِآی یُؤْمِنُونَال اَلَّذِینَ اَلْکَذِبَ یَفْتَرِی اإِنَّم: آن این آیه را تالوت فرمود
نسبت دروغ  -به خداوند -. کسانىهُم الکاذبون. أُولئِکَ وَ اَللّهِ
گویان و این گروه دروغ اند،ایمان نیاوردهدهند که به آیات الهى مى

 .هستند
به این آیه شریفه به معنی این است، )علیه السّالم( . استناد امام رضا 4

کسی که خدا را به درستی و به طور واقعی شناخته باشد او را تشبیه 
 شود و چیز نادرستکند، مکان برایش قائل نمیبه چیزی و کسی نمی
دهد، پس این ادعا که خداشناس است دروغ را به او نسبت نمی

باشد. ضمن این که سخن امام مستند به کالم قرآن است، نه صرف می
استدالل عقلی. لذا لجاجت و یا عدم کسب معرفت خداوند ناشی از 

 جمود فکری و تعطیلی عقل است.
حدیث سوم: شیخ صدوق در روایت سومی از ابراهیم بن أبی محمود 

، وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ﴿در تفسیر آیه )علیه السالم( ام رضا کند که امنقل می
یَعْنِی مُشْرِقَةً یَنْتَظِرُ ثَوَابَ »فرمود: (« 23 -22)قیامت: ﴾رَبِّها ناظِرَةٌ  إِلى

ها منتظر ثواب از سوی خدا رَبِّهَا؛ معنی آیه این است که چشم
معلوم شود که خداوند (. امام این تفسیر را بیان فرمود تا 16«. )هستند

مکان و جهت ندارد، زیرا موجودی که مادی  و پیدا باشد، دارای 
 جسم و جهت است.

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  »..حدیث چهارم: 
زَّ وَ جَلَّ لِإِبْلِیسَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَیْهِ السَّالَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَ :عُبَیْدَةَ قَالَ

قَالَ یَعْنِی بِقُدْرَتِی وَ  أَسْتَکْبَرْتَ بِیَدَیَّ خَلَقْتُ لِما تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَکَ ام
در مکتب امام رضا)ع( آیات طور دیگری تفسیر شده اند؛ آیه . قُوَّتِی

را امام)ع( به نعمت و قدرت « ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی»
روایت ، امام)ع( با توجه به امتناع صدق  این(. در15تفسیر کرده اند)
برای خداوند، آن را به معنای غیر جسمانی و « ید»معنای جسمانی 

سزاوار بر خداوند تفسیر کرده است، البته این بیان امام)ع( با توجه 
در کالم عرب نیز بوده است، چنان که در « ید»به استعمال واژه 

را عرب در دو معنای « ید»ل است که واژه روایتی از امام باقر )ع( نق
. حویزی در تفسیرش از امام رضا نعمت و قدرت استعمال کرده است

 وَ﴿کند که آن حضرت در تفسیر آیه شریفه روایت می )علیه السالم(
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ »فرمود: (« 22)فجر: ﴾جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا 

ءِ وَ الذَّهَابِ، تَعَالَى عَنِ االنْتِقَالِ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ، وَ لْمَجِیالیُوصَفُ بِا
(. همانا خداوند سبحان وصف به رفت وآمد 24«. )جَاءَ أَمْرُ رَبِّکَ

شود زیرا او برتر از جا به جایی است. پس معنای آیه آن است نمی
م بودن خدا با توجه به این روایت، جس«. که امر پروردگار تو آمد
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)پا داشتن( نقض شده و خداوند را از انتقال و رفت و آمد مبرا دانسته 
 است.

قَالَ: سَأَلَنِی  :»حدیث پنجم:  روایت از صفوان ابن یحیی نقا شده 
الْحَسَنِ الرِّضَا )علیه السالم( أَبُوقُرَّهْ الْمُحَدِّثُ أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَی أَبِی

نَ لِی فَدَخَلَ ... فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ )علیه السالم( الْعَرْشُ لَیْسَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِ
هُوَ اللَّهُ وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَهْ وَ عَرْشٍ فِیهِ کُلُّ شَیْءٍ ثُمَّ أَضَافَ 

رْشِهِ وَ هُمْ الْحَمْلَ إِلَی غَیْرِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَ
عِلْمِهِ وَ خَلْقاً یُسَبِّحُونَ حَوْلَ عَرْشِهِ وَ هُمْ یَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِ وَ مَلَائِکَهْ  حَمَلَهْ

یَکْتُبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ وَ اسْتَعْبَدَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالطَّوَافِ حَوْلَ بَیْتِهِ وَ اللَّهُ 
لَ وَ الْعَرْشُ وَ مَنْ یَحْمِلُهُ وَ مَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی کَمَا قَا

قَالَ أَبُوقُرَّهْ فَتُکَذِّبُ .. .......وَ اللَّهُ الْحَامِلُ لَهُمُ الْحَافِظُ لَهُمُ الْمُمْسِکُ 
نَّ بِالرِّوَایَهْ الَّتِی جَاءَتْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِذَا غَضِبَ إِنَّمَا یُعْرَفُ غَضَبُهُ أَ

المالئکهْ الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ یَجِدُونَ ثِقْلَهُ عَلَی کَوَاهِلِهِمْ فَیَخِرُّونَ 
  .«.سُجَّداً فَإِذَا ذَهَبَ الْغَضَبُ خَفَّ وَ رَجَعُوا إِلَی مَوَاقِفِهِم

یحیی گوید: ابوقرّه محدّث از من خواست او را نزد امام بنصفوان
ببرم. من از ایشان تقاضای شرفیابی کردم و امام  علیه السالم() رضا 

عرش که خدا نیست و عرش نام علم  ............فرمود:  )پذیرفت... امام 
و قدرت است، و عرش نام چیزی است که همه چیز در آن است، 
چنان که در روایتی در پاسخ به سؤال ابوقره محدث و عالم جریان 

« ربک فوقهم یومئذ ثمانیةو یحمل عرش »اهل حدیث درباره آیه 
می فرماید: عرش، خداوند نیست که برداشتن آن، برداشتن خدا باشد؛ 
بلکه عرش، علم و اسم و قدرت است که در آن همه چیز است. 

حمل عرش، از  خداوند حمل را به مخلوقاتش نسبت داده تا به سبب
آنها که همان حامالن علم اویند عبادت خواهد و عبادت خالیقی 

ر را در این قرار داده که گرداگرد عرش، او را در حالی که به دیگ
مقتضای علمش عمل می کنند، تسبیح گویند و عبادت فرشتگانی را 
نوشتن کردار بندگانش قرار داده است و از زمینیان با طواف در 
گرداگرد خانه اش )کعبه(، بندگی را طلب کرده است و خدا بر 

ء دارد؛ و عرش و هر که آن را بر استیال -چنان که فرموده  -عرش 
می دارد، و هر که گرداگرد عرش است، همه نسبت به خداوند برابر 

 .بوده و خداوند حامل شان است و آنها را نگاه می دارد
 با ابوهاشم جعفری در)علیه السالم( در روایتی دیگر، گفتگوی امام رضا 

األَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ  کُالتُدْرِکُهُ األَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِ﴿معنی آیه: 
کند نقل میاست که  بحرانی در تفسیر خود (« 103)انعام:  ﴾الْخَبیر

 که:
پرسیدم، آیا خداوند توصیف )علیه السالم( گوید از امام رضا ابوهاشم می

 شود؟می
 ؟«ایأَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ آیا نخوانده»امام فرمود: 

 ام.گفتم: آری خوانده
أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى: التُدْرِکُهُ األَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ األَبْصارَ، »فرمود: 

 ؟...«فرماید: التدرکه االبصار ای که میآیا این آیه نخوانده
 ام.گفتم: آری خوانده

 ؟«دانیدتَعْرِفُونَ األَبْصَارَ؛ معنی ابصار را می»فرمود: 
 گفتم: آری.

 ؟«هِیَ؟ منظور چیست مَا»فرمود: 

 گفتم: چشمانی که در سر وجود دارد.
إِنَّ أَوْهَامَ الْقُلُوبِ أَکْبَرُ مِنْ أَبْصَارِ الْعُیُونِ، فَهُوَ التُدْرِکُهُ »فرمود: 

األَوْهَامُ وَ هُوَ یُدْرِکُ األَوْهَامَ؛ خطورات قلب از دیدن چشم بزرگتر 
تواند خدا را درک یاست، ]در عین حال[ نم« ]قدرت بیشتری دارد[

( یعنی وقتی پندار ها و 25«. )کندکند، لیکن خدا اوهام را درک می
خطورات قلبی نتواند خدا را درک کند، چشم سر قطعا توانایی درک 

 خداوند را ندارد.
لذا طبق روایت محمد بن فُضیل از امام ابوالحسن ]امام کاظم[ ذیل 

)صلی که پرسید آیا پیامبر (« 11)نجم:  ﴾ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى﴿آیه 

نَعَمْ بِقَلْبِهِ رَآهُ، آری با قلبش »ربّ را دید؟ امام فرمود:   اهلل علیه وآله وسلم(
أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: ما کَذَبَ »، سپس افزود: «خدا را دید

صلی )لَکِنْ رَآهُ بِالْفُؤَادِ؛ یعنی پیامبر  أَیْ لَمْ یَرَهُ بِالْبَصَرِ وَ الْفُؤادُ ما رَأى،

 «.خدا را با بصر ندید، بلکه با قلب، خدا را دید  اهلل علیه وآله وسلم(

گونه انحرافات البته باید توجه داشت که از روز نخست ظهور این
نیز مبارزه با آن توسط امام )علیه السالم( فکری، یعنی قبل از امام رضا 

به دلیل حضور  )علیه السالم(شروع شده بود و امام رضا  م()علیه السالصادق 
ارباب ادیان و مذاهب، نمود و ظهور بیشتری پیدا کرد و آن حضرت 

که در روایتی که محمد بن ادامه دهنده همان حرکت بودند. چنان
یز ن )علیه السالم(کند امام صادق علی بن بابویه از مفضل بن عمر نقل می

بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى  اللَّهَ هَمَنْ شَبَّ»فرمود: 
؛ هر ءٌ وَ کُلُّ مَا وَقَعَ فِی الْوَهْمِ فَهُوَ بِخاِلفِهِالیُشْبِهُ شَیْئاً وَ الیُشْبِهُهُ شَیْ

کس خدا را به خلق تشبیه کند، مشرک است. زیرا نه خدا شبیه 
چه که به وَهم و خیال خدا است، و آنچیزی است و نه چیزی شبیه 

 «.آید، بر خالف ]حقیقت خداوندی[ است]انسان[ می
نویسد: دلیل بر این که خداوند شیخ صدوق در شرح این حدیث می

به هیج وجه شبیه مخلوقات نیست، این است که اگر چنین باشد 
خداوند به عنوان پدیده خواهد بود و نیاز به علت دارد. در این 

واجب الوجود بودن خدا نقض شده و ممکن الوجود و معلول  صورت
 خواهد بود.

در پایان به سخن برخی از مفسران در باره تأثیر سوء تفکر تشببه 
ه خطرناکترین پرتگاهى که بر سر را»کنیم که گفته است: اشاره می

قرار دارد همان پرتگاه تشبیه است که « معرفة اللَّه»پویندگان طریق 
وصفى از اوصاف شبیه مخلوقاتش بدانند، این امر سبب  خدا را در

سقوط کنند. به تعبیر دیگر او وجودى « دره شرک»شود که به مى
پایان و نامحدود از هر نظر، و هر چه غیر او است محدود است بى

و متناهى است از هر نظر، از نظر عمر، قدرت، علم، حیات، اراده، 
و پاک شمردن « تنزیه»ن خط فعل، و خالصه همه چیز، و این هما

(. که اگر کسی دچار تفکر 26«. )خداوند از نقائص ممکنات است
ها نزد وی از بین خواهد رفت و خداوندی تشبیه شود همه این ارزش

که پاک و منزه از هر عیب و نقص است، به عنوان موجودی ناقص 
نظریه اصالحی و  2و معیوب توصیف خواهد شد. در شکل 

مام هشتم در عقیده تشبیه و تجسیم نمایش داده شده راهکارهای ا
 است.
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 در اصالح نظریه تشبیه و تجسیم در آیات قرآن ) علیه السالم(نمایش اقدامات امام رضا  3شکل 

 

 نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت، به خوبی روشن شد که حضرت امام علی 

ه نسبت به تفکر انحرافی تشبیه و تجسیم ک)علیه السالم( بن موسی الرضا 
در عصر آن حضرت رواج داشت با گفتگو و احتجاجات خود بدان 

های حکیمانه اتخاذ کرد گیریواکنش نشان داد و در این باره موضع
فسیر آیات قرآن، اندیشه تشبیه و تجسیم و در قالب احادیث و ت

های محکم باطل اعالم، و قائل به آن را به کفر خداوند را با استدالل
و شرک توصیف نمود و ذات مقدس الهی را از همانند داشتن، پاک 

که فرمود: )علیه السالم(   و منزه گردانید.  بیان شد از در کالم امام رضا 
شبیه کند مشرک است، توحید ذاتی هر کس خداوند را به به خلق 

، نفی صفات سلبی و نفی انسان گونگی خداوند را بیان می نمایند و 
در آنجا که فرمود هر کس خدا را با مکان توصیف کند کافراست، 
استفاده می شود که خداوند مکان ندارد . یعنی مرکب نیست و 

حضور محدود هم نیست. اما حضور دائم و همیشگی دارد. و بر این 
همیشگی و همه جایی، با دالیل عقلی و نقلی برهان اثبات می شود. 
از جمله برهان وجود مطلق خداوند، نفی ترکیب و عدم نیاز و در 

حق استناد تجلّى و ظهورآخر برهان  حاکمیت حقیقی و مطلق الهی و 
شده است. عالوه بر دالیل عقلی، دالیل نقلی هم از قرآن کریم ذکر 

ز امام هشتم ذکر شد که به هر کدام از آیاتی که به شد. روایتی ا
نظر ظاهر گرایان داللت بر جسم بودن جداوند دارد را پاسخ داده و 
با روش جدال احسن اثبات نمودند که ذات اقدس الهی  از جسمانیت 

آموزد که در هر عصر و مبرا است. این شیوه امام هشتم به ما می
با بیان )گفتن( و بنان )نوشتن( اقدام زمان باید مطابق نیاز علمی آن 

نمود  و افراد جامعه را از خطر انحراف عقیدتی و فکری رهایی 
 بخشید.
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