
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  شیخ صدوقکتاب التوحید تنزیه بررسی روایات 

  

مؤدب رضا سید
*

 

تالفی داریانی اکبر علی
**

 

 
  چکیده

  اهلمحدث نامدار مکتب است و شیخ صدوق صحیح خداشناسی  از مبانی اساسی ،خداوند متعال تنزیه

ایشان در بیان و بررسـی   .است توحیدالدر کتاب کهن و ارزشمند  معتبري ۀن عقیدمنادي چنی بیت

تـدوین  آفریـدگان پـاکیزه اسـت و در     هاي ویژگی ۀکه خداوند سبحان از هم معتقد استتوحید الهی 

روایتـی در   اگـر و  کند می مواردي از آن را تبیینصریح در تنزیه را گردآوري و   اتروای، توحیدال روایات

و   اتروایآن تحلیل روشمند عقلی و  هاي با استفاده از مبانی و روش ،خداوند سازگار نبود ظاهر با تنزیه

دیگـر  که شیخ صدوق هماننـد   دهاین مقاله بیان شدر  د.کن می تحکیم وتأویل  راها  آن ،تفسیر حکیمانه

توجـه  آن  ۀحکم عقل و مداق ، به مباحث اعتقاديتحلیل  و در بررسی روایات معصومین شیعیمتکلمین 

  .داشته استجدي 

  .التوحید تنزیه، شیخ صدوق،روایات  :ها کلیدواژه

                                                           
  reza@moaddab.ir /استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم *

  aliakbartalafi@yahoo.com /دانشگاه قم دانشجوي دکتري رشته علوم قرآن و حدیث **

  11/11/99تاریخ پذیرش:         26/9/99تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 374ـ359صفحات: 
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 و طرح مسئله مقدمه .1

و اسـ�م نیـز از ایـن کلیـت      انـد   کرده توجه بدانادیان  الهیات موضوعی است که همۀ

 ۀبر دو عقید ،نیست منتهی مسلمانان بر اساس انشقاقی که در صدر اس�م رخ داد اثنتمس

یکی از دانشمندان نامدار و  عنوان بهعمده تقسیم شدند: تنزیهی و تشبیهی. شیخ صدوق 

 هـیچ   بـه و  کنـد  مـی بیان  اهل بیتروایات  بر  تکیهتنزیهی را با  ۀعقید ،کهن شیعی

. این تحقیق در پی آن است تا بخشی از پذیرد نمیخداوند سبحان  تشبیه را دربارۀ وجه 

دقیق و  طور به سنجیاعتبار از نظرشیخ صدوق را  التوحیدتنزیهی در کتاب  هاي روایت

 پـیش  از  بـیش  اهل بیـت قرار دهد. باشد که حقانیت مکتب  بررسی موردروشمند 

  روشن شود.

آفریـدگار خـود    عنـوان  بهي فطري در عوالم پیشین خداي را ها انسان طبق شناخت

که خداوند شبیه، نظیر و  داند میآن  اساس برو  )322، صش1381(صدوق، یافته است

 :فرمایـد  میکه خود او در کتابش  چنان د.او را درك و احساس کر توان نمیو  مثل ندارد

»ءشَی هثْلکَم سلَی وهو یعّمیرُ السصو )11: شوري(»الْب »  ـارصالْأَب رِكدی وهو ارصالْأَب رِکُهلَا تُد

وهو یف103: انعام(».الْخَبِیرُ اللَّط(  

 همـه تمای�ت نفسانی خود سعی بر این دارد کـه بـر    بر اساسآدمی  ،این وجود با

و از طرفـی دیگـر    بیند نمیخداي را با دیگران متفاوت  ،در این مسیراحاطه یابد و  چیز 

انگـاري   ، د�لت بـر جسـم  ظواهري از قرآن و روایات در دست است که بنا به حکمتی

به نگـارش کتـاب    صحیح توحیدي اقدام ۀعقید منظور ارائۀ بهخداي دارد. شیخ صدوق 

در  ق)311ــ 223(ابـن خزیمـه سـلفی    ،بود ساله شش که حالیدر تر پیشو د کر التوحید

و تعـداد  ا .کرده بودرا ارائه یعنی تشبیه مقابل تنزیه  عقیدۀ ،نگاشتههمین موضوع کتابی 

کـه فخـر    اي گونه به ؛در کتابش نقل کرده استرا  زیادي از روایات دال بر تجسیم الهی

ق، 1420(فخـر رازي،  .کتاب شرك باشد ،آن در حقیقت گوید میکتاب او  ۀرازي دربار

هـاي دال بـر    روایـت  و البته دانشمندان بسـیاري نیـز از مکتـب خلفـا     )582، ص27ج

 ؛69ــ 54، صق1423: کـورانی،  نـک (.اند دههاي خود آور انگاري خدا را در کتاب جسم

مقابل اسـت و   ۀعقیدابطال کار مهم شیخ صدوق هم  )162ـ107، صش1379نجمی، 

  .صحیح تنزیه هم ارائه عقیدۀ
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 بررسی روایات تنزیه کتاب التوحید شیخ صدوق

  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

اختصاصی و  طور به التوحیدصدوق در کتاب  از دیدگاه شیخ موضوع تنزیه پژوهش در

اجمـالی و   طـور  بـه موضـوع  این د ولی ، مشاهده نشتفصیلی تا آنجا که جستجو کردیم

؛ از انـد  دهکـر اقدام به نگارش مقا�تی  آن، ۀبارو دانشورانی در استداراي پیشینه  جزئی

ش)؛ 1389 ،موسـوي  وبرنجکـار  »(گرایی شیخ صـدوق و مـتکلم بـودن او    عقل« :جمله

 »معناشناسی تطبیقی صفات خبري در کتاب التوحید شیخ صـدوق و صـحیح بخـاري   «

 »و شیخ صـدوق  جایگاه عقل از منظر محدثان امامیه ـ شیخ کلینی «ش)؛ 1395، افضلی(

 »عرفـانی  و ک�مـی  تشـبیه  تفـاوت  خداونـد/  تشـبیه  و تنزیه«ش)؛ 1390 (سید وکیلی،

بررسی تطبیقی اوصاف الهـی از منظـر التوحیـد شـیخ صـدوق و      «ش)؛ 1391، وکیلی(

شناختی تطبیقی اندیشـه ک�مـی    بررسی روش«ش)؛ 1394 ،دشتکی و یربازد»(م�صدرا

 و عقـل  ۀرابطـ  یبررسـ  و لیتحل«ش)؛ 1390محمودي،  و نیازي»(شیخ صدوق و مفید

توحیـد صـدوق از   «ش)؛ 1398 همکاران، و مهرنیا»(صدوق خیش یک�م ۀشیاند در نقل

خرمـی،  (.»توحید صدوق از چند منظـر « ش) و1382زاده،  اسماعیلی»(نگاه تحلیل و نقد

  ش)1383

  شیخ صدوقبه  نگاهی نیم .2

 ابـن  ۀلقب شیخ صدوق و با کنیـ محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی با 

م از نسل خاندان مهم علمی شیعی دیـده بـه جهـان    917/ ق 305در حدود سال  بابویه 

: انـد  آوردهتولد او و برادرش  ۀ پیشینۀدربار )66ـ62، ص3، جموسوي بجنوردي(گشود.

روح نـوبختی   علی بن حسین پدر ایشان به عراق رفت و پس از دیدار بـا حسـین بـن   

را بـه آن حضـرت    اش نامهاز او خواست که  اي مکاتبهطی  امام عصرسومین نایب 

کـه آن حضـرت در پاسـخ     طلبـد  مـی تقدیم دارد. او در آن نامه از حضرتش فرزنـدي  

دو فرزند پسر نیکوکار بـه تـو روزي    زودي به: ما از خدا براي تو خواستیم و نویسد می

و از شـیخ صـدوق    شـوند  مـی که پس از مدتی، ابـوجعفر و ابوعبـداهللا متولـد     کنند می

 .کرد میمتولد شدم و به آن افتخار  ا�مر  صاحب: من به دعاي گفت میکه  اند شنیده

  )261تا، ص بی(نک: نجاشی، 

دینی پرداخت و از آنـان حـدیث نقـل     هاي دانشایشان نزد استادانی مهم به کسب 
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 ی،شم قمـ ها  بن یمبن ابراه یاحمد بن علپدرش علی بن بابویه، ها  آن ترین مهمکرد که 

صدوق، نک: (ی بودقم یدمحمد بن حسن بن احمد بن ولیسی و احمد بن محمد بن ع

) و در تاریخی نامعلوم شهر نیاکان خود قم را ترك کرد و به 539ـ421ص، 4، ج1363

 بـه  پـس   آن ازهر اقامت گزید و بود رفت و در این ش بویه  آلري که در آن زمان مرکز 

استماع حدیث سفرهاي متعددي به شهرهاي مختلف مانند کوفه، بغداد، نیشـابور،   قصد 

  داشت. مشهد و...

در علم حدیث و رجال صص شیخ طوسی گوید: او بلندمرتبت، قوي حافظه و متخ

نجاشی آورده اسـت: ابـوجعفر    )495، صق1381طوسی، (بسیار داشت. تألیفاتبود و 

شیعیان خراسـان بـود و در سـال     قمی در ري سکونت داشت و شیخ و فقیه ما و زعیم

جوان  که درحالی کردند میق وارد بغداد شد و عالمان شیعی از وي استماع حدیث 355

ـ «لقـب   ییبهـا  شـیخ   )389تا، ص بی(نجاشی،  بسیاري دارد. هاي کتاباو  و بود  یسرئ

) 17، صق1396بهاءالدین عاملی، (است یدهاو برگز يرا برا» و حجإلا�س�م ینالمحدث

 .کنـد  مـی محمدتقی قمی از او با لقب صدوق یـاد   الدین صفیخود به مو�  و در اجازۀ

  )147، ص106ج ،ق1403، مجلسی(

 علمـاي  تـرین  بـزرگ او از «: کنـد  مـی ع�مه محمدباقر مجلسی او را چنین توصیف 

و هواهاي نفسـانی   ها اندیشهو از  کنند میپیشین است که از آثار امامان بزرگوار پیروي 

حدیث  منزله بهرا  پدرش وکه اکثر دانشمندان ما ک�م وي  روست ازاینتبعیت ندارند و 

: گویـد  مـی شیخ عباس قمی  )405، ص10، جهمان(».دانند می مأثورمنصوص و روایت 

. شـد  مـی مندرس و نابود  بیت اهلیخ صدوق نبود آثار که اگر ش است آنباور من «

شـیخ  «: افزایـد  مـی و همـو   )49، صش1362قمـی،  (»خداي او را بهترین پاداش دهاد.

میان قمیین ماننـد  صدوق بسیار جلیل و حافظ احادیث بوده به حدي که دیده نشده در 

و بالجمله غالب احادیث که به ما رسیده از برکـات قلـم اوسـت و     ...او در کثرت علم

است و اصحاب ما مراسـیل او   مشهور ۀاو یکی از کتب اربع من � یحضره الفقیهکتاب 

 ،او اگر مفقود نشده بـود  العلم مدینإلو کتاب  دانند نمیرا کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر 

سیر اع�م ذهبی در  )875 و 873ص، ش1319همو، (».نمود میاصول اربعه را تخمیس 

  )1329صق، 1431، مهاجر(.کند میا�مامیه یاد  رأس عنوان بهاز وي  النب�
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و  ) 392تـا، ص  بـی (نجاشی، از دنیا رفت. ري شهرق در 381شیخ صدوق به سال 

شیخ طوسـی آثـار شـیخ صـدوق را      آرامگاه وي در آن شهر، زیارتگاه مشهوري است.

(طوسـی،  .کنـد  مـی را ذکـر  هـا   آن و نام شصت عـدد از  داند مینزدیک به سیصد کتاب 

کـه از گذشـته    باشـد  مـی از آثار مهم و معروف وي  التوحید کتاب) 304ش، ص1351

امامان شـیعه را در بـاب    ۀاین کتاب عقیدبوده است.  پژوهان دانش تاکنون مورد مراجعۀ

 هـاي  ترجمـه و دانشـمندان شـروح و    توحید بر اساس روایات معتبر بازگو کرده است

از  .باشـد  میعلمی  هاي حوزهکه نشان اهمیت و جایگاه آن در  اند نگاشتهبسیاري بر آن 

  به موارد زیر اشاره کرد: توان میمیان شروح 

فی  نور البراهین(انیس الوحید فی شرح التوحید ،اهللا تسید نعم، موسوي جزائري. 1

شارح با  .، عربیق1417النشر ا�س�میه،  إلسسؤم :قم، 1چ ،)الطاهرین ةبیان اخبار الساد

نیاز به توضیح  جاهرکرده است و  يبردار پردهلغت و روایات از معانی روایات  بر  هیتک

و در مواردي ی حدیثی و ک�می خود پرداخته مبان بر اساسبه شرح و توضیح آن  ،بوده

 نقد کرده است. را هم اقوال ف�سفه و عرفا

قلـی   تصـحیح و تعلیـق نجـف    ،شرح توحید الصدوق ،محمد ،قمیقاضی سعید . 2

 دلیـل  شـرح بـه  ایـن   ، عربـی. ق1419 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسـ�می  :تهران ،حبیبی

 قـرار و اسـتناد علمـا    استفاده مورد آندر محتواى روایات نویسنده پژوهش  گستردگی

 شـارح . اسـت   دهکراستفاده شرح از این  آثارش در امام خمینی جمله از ؛است گرفته

نوى و شرح وق اح الغیبتمفو از  فتوحاتو  فصوصهمچون  عربی الدین ییمحاز آثار 

  .ده استکراستفاده  شروح فصوصو  مصباح ا�نسآن 

دلیـل مـا،    ، تهـران: 1، چحیـات جاویـد در توحیـد صـدوق     . کریمی، محمدرضا،3

سـند روایـات    ۀجمـ و متـرجم از تر  باشد میآزاد  اي ترجمهاین اثر،  ش، فارسی.1394

نقل  نام راوي که متن حدیث را از امامو در اکثر موارد فقط به ذکر خودداري کرده 

را با دقت کافی در اعـراب   است. ایشان نخست متن فرمایش امامکرده، اکتفا کرده 

 اي ترجمـه و سـپس  یح اسماء رجـال موجـود در زنجیـرۀ سـند آورده     آن و ضبط صح

روایـت شـریف چـه در     کـه   صـورتی  درده اسـت و  به آن متن ارائه کر مطلوب نسبت

جانب سند و چه متن احتیاج به شرح و بسط داشت، در حد توان به شـرح و توضـیح   
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 موارد �زم پرداخته است.

  ش.1389قم: اکرام، ، 1چ ،شیخ صدوق التوحیدترجمه و توضیح  ،یعقوب، جعفري. 4

  یتنزیه روایات. 3

توصیف تشبیه و  توان نمیخداي را  آمده است که )via remotionis( الهیات تنزیهیدر 

به تنزیه خـداي متعـال از نقـص و نیازمنـدي کـه از       ،صفات سلبی همۀ واقع درکرد و 

ت و مکان و رؤیـت بـا   جسمانیت، ترکیب، جه مثل. گردد بازمیلوازم مخلوقیت است، 

 حضـرتش  توانیم می .با اوصافی که خداي خود را توصیف کرده است و فقط چشم سر

  :اند دهبه سند زیر آور امام صادقاز ه ک چنان ؛را یاد کنیم

قَالَ حدثَنَا محمد بنُ الْحسـنِ  اهللاُ بنُ الْحسنِ بنِ أَحمد بنِ الْولید رحمه  محمدحدثَنَا «

حدثَنَا الْعباس بنُ معرُوف قَالَ حدثَنَا ابنُ أَبِی نَجرَانَ عنْ حماد بنِ عثْمانَ عنْ  الصفَّار قَالَ

منْ صفَات اهللاِ  الْمذْهب الصحیح فی التَّوحید ما نَزَلَ بِه الْقُرْآنُ...  عبد الرَّحیمِ الْقَصیرِ قَالَ:

زَّولَّ فَانْعنِ جع اهللاِ ففَلَا نَفْی التَّشْبِیه طْلَانَ والْب   لَا تَشْـبِیه و    ـوه اهللاُ و   ـودجوالْم الثَّابِـت

، ش1381صـدوق،  (». عما یصفُه الْواصفُونَ و لَا تَعد الْقُرْآنَ فَتَضـلَّ بعـد الْبیـان   اهللاُ تَعالَى 

کـه در   باشـد همان  توحیدمذهب صحیح در  )100، ص1ج ق،1407، کلینی ؛100و  99ص

نـه نفـی    پـس از خداي بط�ن و تشبیه را دور کـن.   است. صفاتی را براي خداي اثبات کرده، قرآن

توصـیف گـران بـه توصـیفش      آنچه ازباشد و نه تشبیه. اوست خداي ثابت و موجود. پاکیزه است 

  شوي. که بعد از بیان گمراه تجاوز مکنو از قرآن  پردازند می

، ق1404مجلسـی،  (گوید سند این حدیث مجهـول اسـت   می ع�مه مجلسیگرچه 

 که در کتـب رجـال   باشد می و این به خاطر راوي آن عبدالرحیم القصیر )346، ص1ج

خـویی،  (دانسـته اسـت   ثقـه ی او را یخـو  ابوالقاسـم  ولـی  اند دهپیشین، او را توثیق نکر

نمـازي شـاهرودي،   (.شمارد می حسناو را علی نمازي و ) 6490، ردیف 9، جق1413

  )176ص ق،1422

، ردیـف  15جق، 1413، خـویی (.: ثقه ثقه عینمحمد بنُ الْحسنِ بنِ أَحمد بنِ الْولیدـ 

10468(  

  )10533، ردیف 15، جهمان(.: ثقهمحمد بنُ الْحسنِ الصفَّارـ 

  )6201ردیف ، 9، جهمان(.الْعباس بنُ معرُوف: ثقهـ 
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، ردیـف  22، جهمان(.و طریق او به شیخ صدوق صحیح است ابنُ أَبِی نَجرَانَ: ثقهـ 

6336(  

  )3958، ردیف 6، جهمان(.حماد بنِ عثْمانَ: ثقهـ 

» یضقَّاقُ ررَانَ الدمنِ عب دمحنِ مب دمنُ أَحب یلثَنَا عداهللاُ ح   ـدمحثَنَا مـدقَالَ ح نْهع

الْکُوفی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ إِسماعیلَ الْبرْمکی عنِ الْحسینِ بنِ الْحسنِ و عبداهللاِ بنُ أَبِی 

نِ الْححٍ عالنِ صکْرِ بنْ بع ادمنِ أَبِی ححِ بالنْ صع یلنِ عنِ بیسـنْ   الْحع یدـعنِ سنِ بیس

  الْجِسـم   أَنَ...  : بنِ الْمغیرَةِ عنْ محمد بنِ زِیاد قَالَ سمعت یونُس بنَ ظَبیانَ یقُـولُ عبداهللاِ 

لَ الزِّیتَماح دلَ الْحتَمإلٌ فَإِذَا احیتَنَاهةٌ موددحةَ مورالص و تَنَاهم وددحإِذَا  م ـانَ والنُّقْص ةَ واد

، کلینــی ؛97و  96صش، 1381 ،صـدوق (»..احتَمـلَ الزِّیـادةَ و النُّقْصــانَ کَـانَ مخْلُوقــا.   

ـ بـه پا و  نـد یآ یدرم اندازه بهاند که  جسم و صورت محدود و متناهى )106، ص1جق، 1407  انی

احتمـال زیـاده و    هرگاهزیاده و نقصان احتمال دارد و  ،اندازه احتمال داشته باشد هرگاهو  رسند یم

  آفریده خواهد بود. ،نقصان متحقق شود

 آن ) و7، ص2، جق1404(گوید: سند این حدیث ضعیف اسـت.  می ع�مه مجلسی

 و) 10770، ردیـف  16جق، 1413، خـویی (راویانی مانند محمد بن زیادعلت وجود  هب

ردیـف   ،20، جهمـان (خـویی یونس بن ظبیان در سند این روایت است کـه ابوالقاسـم   

را داراي حسن و کمـال و   دومی. لیکن علی نمازي استرا توثیق نکرده ها  آن )13838

از آنجا که عـین ایـن   ) 372صق، 1422نمازي شاهرودي، (عقیده استوار دانسته است.

طبق مبنی محمد حسین غروي نائینی و شیخ  ،آورده است الکافیسند را شیخ کلینی در 

نظر بـه اینکـه مؤلـف آن     کافیگویند کل اسناد  می ) کهق1397نک: همو، (علی نمازي

باشـد، ایـن روایـت     و ذکر اسناد از باب تبرك می اند تهرا از اصول روایی نوش ها روایت

  .است صحیح

و شـارح آن قاضـی سـعید     توحیدشیخ صدوق در کتاب یادشده،   اتروای بر اساس

. آنان هرگز متّصف ساختن خدا به اوصاف اند شده صرف قمی معتقد به الهیات تنزیهی

و بـه   گرداننـد  بـازمی اوصاف ایجابی را بـه اوصـاف سـلبی     ۀو هم دانند نمی حسیرا، 

بینونت کامل میان خالق و مخلوق در تمام جهات باور دارند و عمـق معرفـت خـدا را    

ق، 1419، قاضی سعید قمـی : نک(.دانند میدن خدا از سایر موجودات شناخت مباین بو
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  )179، ص1ج

 ۀعقیـد  مؤلـف حکایت از این دارد که  آنو مطالب  التوحیدتنظیم ابواب کتاب نوع 

بلکـه بـراي    ،کند نمیارائه  بیت اهل هاي روایت اساس بر يتعبد صورت بهخود را 

را کتـاب   و روایات آن دهد میقرار  اي ویژهدر اعتقادات سهم  رکن اصلی عنوان بهعقل 

بایـد   قطـع  طـور  بـه  رو ازاین. دآور میشمار ه تذکر و ارشاد به احکام فطري و عق�نی ب

تشبیه تمایل ندارد. تنزیـه خـداي    جانب به اي ذرهگفت که شیخ صدوق تنزیهی است و 

که به وصف درآیـد و   است آناست که او با�تر از  گونه ایندر دیدگاه شیخ صدوق به 

و بـدین   درك شود و یا همچون آدمیان داراي اندام و اعضا باشـد  گانه پنجیا به حواس 

  چنین آمده:که در ابواب زیر  چنانجهت خداوند شبیه، شریک، مثیل و نظیر ندارد؛ 

  باب التوحید و نفی التشبیه

قَالَ حـدثَنَا محمـد بـنُ    اهللاُ انَ الدقَّاقُ رحمه حدثَنَا علی بنُ أَحمد بنِ محمد بنِ عمرَ«

قَالَ حدثَنی موسى بنُ عمرَانَ عنِ الْحسینِ بنِ یزِید عـنْ    الْکُوفی أَبو الْحسینِعبداهللاِ أَبِی 

  علَیـه بنِ جرِیرٍ الْعبـدي عـنْ جعفَـرِ بـنِ محمـد      عبداهللاِ إِبرَاهیم بنِ الْحکَمِ بنِ ظُهیرٍ عنْ 

و لَا یجس و لَا یمس لَا یدرك بِـالْحواس    الْحمد للَّه الَّذي لَا یحس : أَنَّه کَانَ یقُول السلَام

ء حسـتْه الْحـواس أَو جسـتْه     لْسنُ فَکُـلُّ شَـی  الْخَمسِ و لَا یقَع علَیه الْوهم و لَا تَصفُه الْأَ

بـا انـدکی    73و  59، صش1381، صـدوق (»..الْجواس أَو لَمستْه الْأَیدي فَهو مخْلُـوقٌ. 

نمـود   توان ینمو او را مس  شود ینمو جسته  دیآ یدرنمحمد خداي راست که به حس . )تفاوت

او را وصف نتوانند کـرد   ها زباناو را درنتوان یافت و خیال بر او واقع نشود و  گانه پنج به حواسو 

 ،نـد آن را لمـس کن  هـا  دسـت پس هر چیزى که حواس، آن را بیابند یا جویندگان آن را بجویند یـا  

   مخلوق و آفریده است.

عبـداهللا بـن جریـر عبـدي را مجهـول      زیـرا   ضعیف اسـت از نظر سند  این روایت

قـرآن  ) ولی با توجه به موافقت مـتن بـا   6751، ردیف 11جق، 1413، خویی(اند تهدانس

 استهاي مستفیض دیگر در این موضوع معتبر  روایت) و 103 :انعام ؛11 :شوري(کریم

، طبرسـی  ؛104 ،83 ،81، ص1جق، 1407، کلینـی  :نـک (.و ضعف سـند جبـران شـده   

  )332، ص2جق، 1403

بـنِ جعفَـرٍ   عبداهللاِ عنْه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ اهللاُ رونَ الْفَامی رضی ها أَحمد بنُ حدثَنَا«
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  ـدمحنْ مع یرْقالْب دنِ خَالب دمحنْ مى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحع نْ أَبِیهع رِيیمالْح

بِخَلْقـه   اهللاَمـنْ شَـبه    قَالَ: السلَام  علَیهعبداهللاِ لِ بنِ عمرَ عنْ أَبِی بنِ أَبِی عمیرٍ عنِ الْمفَضَّ

ء و کُلُّ ما وقَع فی الْـوهمِ   تَبارك و تَعالَى لَا یشْبِه شَیئاً و لَا یشْبِهه شَی اهللاَفَهو مشْرِك إِنَّ 

 .باشداش تشبیه کند مشرك  آفریدهه را ب هرکه خداي )78، صش1381صدوق، (». فَهو بِخلَافه

چـه در  و هر ماند ینماو ه بهم چیزى شباهت ندارد و چیزى ه ب یتعال و  تباركکه خداى  یدرست به

  .باشد خ�ف آنه بپس ایشان  ،وهم واقع شود

  .هستندراویان آن امامی و ثقه  ۀو هم است صحیح روایتسند این 

  )12590، ردیف 18جق، 1413، خویی(.الْمفَضَّلِ بنِ عمرَ: ثقهـ 

  )10020، ردیف 15، جهمان(.محمد بنِ أَبِی عمیرٍ: ثقهـ 

  )10688، ردیف 17، جهمان(.محمد بنِ خَالد الْبرْقی: ثقهـ 

  )898 ردیف ،2، جهمان(.أَحمد بنِ محمد بنِ عیسى: ثقهـ 

  )6762 ردیف ،11، جهمان(.بنِ جعفَرٍ الْحمیرِي: ثقهعبداهللاِ ـ 

  )11086 ردیف ،17، جهمان(.بنِ جعفَرٍ الْحمیرِي: ثقهعبداهللاِ محمد بنُ ـ 

از مشایخ صدوق  اما او )1005 ، ردیف2، جهمان(.مجهول :رونَ الْفَامیها أَحمد بنُـ 

، 1جق، 1416صـدوق،  (الـدین  کمـال ي هـا  کتـاب  در همین سـند و خود وي که  است

 ،276و  46، ص1جق، 1378، همــو(عیــون اخبــار الرضــا ،)510، ص2ج ،311ص

ــال ،)260، ص2ج ــو، (الخصـ ــالی) و 285 و 223، 69صش، 1362همـ ــو، (ا�مـ همـ

) از او به نقل روایت 581و  387، 367، 330، 295، 288، 205، 199، 39صش، 1376

را او و روایـت  ر ازایـن  ده اسـت. بـراي او کـر  پرداخته و طلب رحمت و رضوان الهـی  

  .کنند می تلقی» حسن«

: دلیل بر اینکه خـداى سـبحان بـه    سدینو یم گفته شیپصدوق در ذیل روایت  شیخ

 اواز افعـال   هیچ جهتیست که این ا ندارد، ش از هیچ جهتی شباهتناگچیزى از آفرید

 نشـانگر نیسـت مگـر آنکـه     يا محدثههیچ جهت باشد و  شده حادثنکه اینیست مگر 

شبیه ها  آن چیزى ازه ب وندپس اگر خدا .که این جهت براى اوست است حدوث کسى

هماننـد  زیرا دو چیز کـه در عقـول   ؛ کرد یمآن جهت بر حدوثش د�لت ، واقع در بود،

 کـه  یدرحـال دارند. شباهت  یکدیگره بچون  ،کنند یم یک حکم را اقتضایکدیگر باشند 
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قدیم است و محـال اسـت کـه از جهتـى قـدیم و از          ّوجل           ّکه خداى عز  شده اقامهدلیل 

 کـه  آن اسـت  ،تعال قدیم اسـت مکه خداى ی یلد� جمله ازباشد و جهتى دیگر حادث 

جـز  فعـل   زیـرا ؛ باشد او  ۀدآورندیپدکه محدثى  بودواجب  واقع در ود،حادث باو اگر 

او خـود  چون گفتـار در   او و گفتار در موجد و محدث ردیپذ ینمانجام فاعل  ۀلیوس  به

ـ آ یمـ �زم مذکور شد وجود حادثى پیش از حادثى دیگـر   آنچهو در  است کـه اول   دی

پس درسـت   .و این محال است است)تسلسل مستلزم این  زیرا(رسد ینمآن ه ندارد و ب

  )78، صش1381صدوق، ( .قدیم باشد یصانع ریناگزکه این است 

  باب معنی الواحد و التوحید

» یضر یاقَ الطَّالَقَانحنِ إِسب یمرَاهنُ إِبب دمحثَنَا مدـنُ    اهللاُ حب ـدمحثَنَا مـدقَالَ ح نْهع

الْبلَدي قَالَ حدثَنَا أَبِی عنِ الْمعـافَى  سعید بنِ یحیى الْبزُورِي قَالَ حدثَنَا إِبرَاهیم بنُ الْهیثَمِ 

أَعرَابِیـاً قَـام یـوم     إِنَّ نئٍ عنْ أَبِیه قَالَ:ها بنِ عمرَانَ عنْ إِسرَائیلَ عنِ الْمقْدامِ بنِ شُرَیحِ بنِ

 :قَـالَ  ؟واحـد  اهللاَأَتَقُـولُ إِنَّ   ،یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ :فَقَالَ الس�م علیهالْجملِ إِلَى أَمیرِ الْمؤْمنینَ 

یا أَعرَابِی أَما تَرَى ما فیه أَمیرُ الْمؤْمنینَ منْ تَقَسـمِ الْقَلْـبِ فَقَـالَ     :فَحملَ النَّاس علَیه قَالُوا

ي یرِیده الْأَعرَابِی هو الَّذي نُرِیده مـنَ الْقَـومِ ثُـم    دعوه فَإِنَّ الَّذ :الس�م علیهأَمیرُ الْمؤْمنینَ 

لَـى  واحد علَى أَربعإلِ أَقْسامٍ فَوجهانِ منْها لَا یجوزانِ ع اهللاَإِنَّ الْقَولَ فی أَنَّ  ،یا أَعرَابِی :قَالَ

زَّواهللاِ عیهتَانِ فثْبانِ یهجو لَّ وج.   بِـه دقْصی داحلِ ولُ الْقَائفَقَو هلَیانِ عوزجا اللَّذَانِ لَا یفَأَم

ـ  ه کَفَـرَ  باب الْأَعداد فَهذَا ما لَا یجوز لأَنَّ ما لَا ثَانی لَه لَا یدخُلُ فی بابِ الْأَعداد أَما تَرَى أَنَّ

ولُ الْقَائلِ هو واحد منَ النَّاسِ یرِید بِه النَّوع منَ الْجِنْسِ فَهذَا ما لَا ثالثُ ثَ�ثَإلٍ و قَ : منْ قَالَ

و أَما الْوجهانِ اللَّذَانِ یثْبتَانِ فیه فَقَولُ   :یجوز علَیه لأَنَّه تَشْبِیه و جلَّ ربنَا عنْ ذَلک و تَعالَى

و ولِ هالْقَائقَو نَا وبر ککَذَل هباء شی الْأَشْیف لَه سلَی داح  زَّوع ـلِ إِنَّـهلُ الْقَائ   يـدـلَّ أَحج

ـ      هلَـا و قْـلٍ ولَـا ع و ـودجی وف منْقَسلَا ی أَنَّه ی بِهنعنَى یعزَّ    مٍالْمنَـا عبر کـلَّ. کَـذَلجو «

  )2، ص1جش، 1362، همو ؛5صش، 1361، همو ؛81، صش1381، صدوق(

عربـی   یراست به در جنگ جمل گوید: نی از فرماندهان امیرالمؤمنینها  بن شریحابوالمقدام 

 ییگـو  یمـ پرسید: اى امیر مؤمنان آیا، تو رفت و از حضرتش  نیرالمؤمنیام نزددر جنگ جمل 

ه چه وقـت ایـن سـخن    شدند ک ور حملهخداوند یکى است؟ راوى گفت: مردم از هر طرف بر او 

اسـت؟   خاطر شانیپر که على ینیب ینمو  ينگر ینمت خطیر میدان کارزار را است؟ مگر موقعی
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فرمودند: رهایش سازید؛ زیرا پرسش این اعرابى همان هدف اصلى ماست که بـر   امیرالمؤمنین

ا یکى است چهـار گونـه   خدسپس فرمودند: اى اعرابى، این گفته که . میکن یمپیکار  ها نیاسر آن با 

اسـت، امـا آن دو کـه روا نیسـت     شایسته خد دیگر گونۀآن بر خدا روا نیست و دو  ۀدو گون :است

عدد باشد، جایز نیسـت چـون    آن،از: اگر شخصى بگوید خدا یکى است و منظورش از  اند عبارت

 ،موجـود اسـت  مى از سـه  خدا سـو  :مگر ندیدى آنکه گفت ؛دیایدرنآنچه دومى ندارد به شمارش 

اگر فـردى   )73: مائده(»ثالثُ ثَ�ثَإلٍ اهللاَ: إِنَّ لَقَد کَفَرَ الَّذینَ قالُوا« آیۀد؟ حضرت اشاره دارد به شکافر 

یـرا ایـن   ز ؛خدا یکى است و مقصودش اراده نوعى از جنس باشد، این هم درسـت نیسـت   :بگوید

ا آن دو مـورد کـه   امـ  و .مانند داشته باشـد ست و پروردگار ما برتر از آن است که مثل و تشبیه خدا

و  نـدارد  مانندى زهایچ ۀ هم میان در یعنى است یکى خدا :بگوید فردى آنکه   گفتنش مانعى ندارد:

 اجـزا یکتاست، یعنى ذاتش مرکّب نبوده و قابل قسمت به  عزوجلکسى بگوید خداوند دیگر اینکه 

  پروردگار ما چنین است. یراست بهنیست نه در عالم خیال و نه در خارج و نه در خرد، 

) آمـده  258، ص19، جق1400، خـویی (صـورت مسـتفیض   هاین روایت ب مضمون

شیخ صدوق در ذیـل ایـن روایـت آورده     رو نیازي به بررسی سندي ندارد. ازاین ؛است

، و هسـتی و یـا در مقـدار و انـدازه    نیست مگر آنکه او را در وجود  يا بندههیچ است: 

به اوصاف برتر خـویش   مانندى است و از براى همین واجب است که خداى عزوجل

پـس او را ماننـدى نباشـد و یکـى اسـت کـه       یگانه باشد.  ،نیکوترى که دارد يها نامو 

ست کـه قـدیمى   ا یدیرینه یکتای... و قدیم و ى غیر از او نیست وریکى ندارد و خدایش

ست که نه در چیزى حلول کـرده و نـه محـل و جـاى     ا ینیست و موجود یکتایجز او 

ى است که چیزى بـا او  یهیچ موجودى چنین نیست مگر او و یکتا .حلول چیزى است

ـ  زیـ چ  چیهو  ماند ینم به اوو چیزى  کند ینممجانست  او شـباهت نـدارد و چیـزى    ه ب

سـت و نـه   ابردار  قسمت ،در وجودنه ست که ا گونه نیاپس او  ،نیست مگر او گونه نیا

 یاو شـباهت نـدارد و خـدای   ه بچیزي  وجه  چیه  بهست که ا در وهم و خیال و چیزي

  ز او نیست.معبودي ج وجه  چیه  بهست که ا

  العدلباب معنی التوحید و 

قَالَ حدثَنَا   حدثَنَا أَبو الْحسنِ محمد بنُ سعید بنِ عزِیزٍ السمرْقَنْدي الْفَقیه بِأَرضِ بلْخٍ«

أَنَّـه    السـلَام   علَیهأَبو أَحمد محمد بنُ محمد الزَّاهد السمرْقَنْدي بِإِسنَاده رفَعه إِلَى الصادقِ 

إِنَّ أَساس الدینِ التَّوحید و الْعدلُ و علْمه کَثیرٌ و لَـا بـد لعاقـلٍ منْـه      : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ لَه
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ـ   :الس�م علیهفَاذْکُرْ ما یسهلُ الْوقُوف علَیه و یتَهیأُ حفْظُه فَقَالَ  ا تُجـوز  أَما التَّوحید فَـأَنْ لَ

.هلَیع کا لَامم کقإِلَى خَال بلُ فَأَنْ لَا تَنْسدا الْعأَم و کلَیع ازا جم کبلَى رصـدوق (»ع ،

اساس و بنیاد دین توحید و عـدل اسـت و    )11، صش1361همو،  ؛93، صش1381

نیست پس ذکر کن آنچـه را کـه وقـوف و     گریزيو عاقل را از آن باشد علمش بسیار 

آن امـا توحیـد    در ادامه افزود:حضرت  .اط�ع بر آن آسان و حفظش آماده و مهیا باشد

کـه   آن اسـت که روا نداري بر پروردگارت آنچه را بر تو روا باشـد و امـا عـدل     است

 .کرده استرا بر آن م�مت و سرزنش و آفریدگارت آنچه ت يسو بهنسبت ندهی 

نیـز مجهـول    سـمرقندي بن عزیـز   محمد بن سعیداین روایت مرفوع است و سند 

هـاي   ) اما مضمون این روایـت بـا روایـت   10838 ردیف ،16جق، 1413، خویی(است

  )470نهج الب�غه، حکمت (مطابقت دارد و معتبر تلقی شده است. مستفیض

  أنّه عزّوجلّ لیس بجسم و إل صورة باب

» همحـنْ     اهللاُ أَبِی رـارِ عبالْج ـدبـنُ عب دمحثَنَا مدقَالَ ح رِیسنُ إِدب دمثَنَا أَحدقَالَ ح

السـ�م: سـمعت    علیـه عبـداهللاِ  صفْوانَ بنِ یحیى عنْ علی بنِ أَبِی حمزَةَ قَالَ: قُلْت لـأَبِی  

جلَّ و عزَّ جِسم صمدي نُورِي معرِفَتُه ضَرُورةٌ یمنُّ  هللاَاهشَام بنَ الْحکَمِ یرْوِي عنْکُم أَنَّ 

هنْ خَلْقم شَاءنْ یلَى ما عالس�م علیهفَقَالَ   بِه :   ـوإِلَّا ه وه فکَی دأَح لَمعنْ لَا یانَ محبس - 

شَی هثْلکَم سیرُ  لَیصالْب یعمالس وه و لَـا      ء و ـسملَـا ی و ـسجلَـا ی و سحلَا ی و دحلَا ی

شَی یطُ بِهحلَا ی و اسوالْح رِکُهتُد        .یـددلَـا تَح ـیطٌ ولَـا تَخْط ةٌ وـورلَـا ص و ـملَا جِس ء «

وید کـه بـه   علی بن ابوحمزه گ )104، ص1جق، 1407، کلینی ؛95، صش1381، صدوق(

خـدا جسـمی    کند یاز شما روایت م کهعرض کردم: از هشام بن حکم شنیدم  حضرت صادق

از آن را بـر هرکـه   شـد و  ابمعرفتش بدیهی ي که ا گونه بهنوري است ست و ا رینفوذناپذصمدي و 

 دانـد  ینمـ  کس چیهپاك و منزه است آنکه  :حضرت فرمودآن  .کند یممعرفی  ،خواهدآفریدگانش ب

 انـدازه  بـه سـت شـنواي بینـا کـه     د او نیسـت و او نـ که او چگونه است مگر خـودش و چیـزي مان  

و حـواس او را   شـود  ینمـ  لمـس و  ردیـ گ ینممورد جستار قرار و  شود ینمو محسوس  دیآ یدرنم

نه جسم است و نه صورت و نـه خـط یـا سـطحی کـه       .کند ینماحاطه  به اوو چیزي  ابندی یدرنم

  .ساخت توان ینمبر آن فرض شود و او را محدود  ها خط

  )1، ص2، جق1404(سند این حدیث موثق باشد. گوید: می ع�مه مجلسی

  )425، ردیف 2جق، 1413، خویی(.ثقه: خویی: بنُ إِدرِیسأَحمد ـ 
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  )11026، ردیف 16، جهمان(.ثقه: خویی: د بنُ عبد الْجبارِمحمـ 

  )5923، ردیف 9، جهمان(.ثقه :یحیى صفْوانَ بنِـ 

  )ق1422 شاهرودي، نمازي(.ثقه :علی بنِ أَبِی حمزَةَـ 

  ء شی تعالی و  تباركباب أنه 

 همحقَّاقُ ررَانَ الدمنِ عب دمحنِ مب دمنُ أَحب یلثَنَا عدنُ أَبِی اهللاُ حب دمحثَنَا مدقَالَ ح

الْکُوفی عنْ محمد بنِ إِسماعیلَ الْبرْمکی عنِ الْحسینِ بنِ الْحسـنِ عـنْ بکْـرِ بـنِ     عبداهللاِ 

  إِنَّه  یجوز أَنْ یقَالَ للَّه الس�م علیهصالحٍ عنِ الْحسینِ بنِ سعید قَالَ: سئلَ أَبو جعفَرٍ الثَّانی 

فَقَالَ شَی ء  منَع      .التَّشْـبِیه ـدح یـلِ وطالتَّع ـدنِ حیدنَ الْحم هخْرِجش1381، صـدوق (»ی ،

 )82، ص1جق، 1407، کلینی ؛104ص

شـیء گفـت؟ آن    توان به خـداي عزوجـل   که آیا می پرسیدند جواداز حضرت 

  بیرون برد. او را از دو حد تعطیل و تشبیهولی باید  ،آري حضرت در پاسخ فرمود:

) و 282، ص1، جق1404مجلسـی،  (گـزارش شـده اسـت   ضعیف  سند این حدیث

 توثیق نشـده اسـت  هاي رجالی  در کتابباشد که  می دینوري حسنعلت آن حسین بن 

ن سند را شیخ کلینـی در  همانند آ از آنجا که ولی )3353، ردیف 6ق، ج1413(خویی، 

گوینـد   مـی  که طبق مبنی محمد حسین غروي نائینی و علی نمازي، آورده است الکافی

و ذکـر   اسـت را از اصول روایی نوشته  ها نظر به اینکه مؤلف آن روایت کافیکل اسناد 

  .است روایت صحیح سند) ق1397نمازي شاهرودي، : نک(باشد اسناد از باب تبرك می

  باب التعریف والبیان والحجة والهدایة

الْبرْقی عنِ أَبِیه عـنْ جـده   عبداهللاِ بنِ أَحمد بنِ أَبِی عبداهللاِ حدثَنَا علی بنُ أَحمد بنِ «

عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنْ أَبانٍ الْأَحمرِ عنْ حمزَةَ بنِ الطَّیارِ عـنْ أَبِـی   عبداهللاِ أَحمد بنِ أَبِی 

، کلینی ؛401، صش1381صدوق، (»...و یضل  یهدي  اهللاَ  إِنَ ... قَالَ:  السلَام  علَیهعبد اللَّه 

  ...سازد یمو گمراه  کند یمخداي هدایت  که  یراست به...  )164، ص1جق، 1407

، اسـت  با سند شیخ کلینی از احمد بن ابـی عبـداهللا متحـد   شده یاد از آنجا که سند

مجلسـی،  (ه اسـت. که ع�مه محمدباقر مجلسی فرمـود  چنان ؛شود حسن موثق تلقی می

  )237، ص2ج ق،1404

، خـویی (.مجهـول الْبرْقـی:  عبـداهللاِ  بنِ أَحمـد بـنِ أَبِـی    عبداهللاِ علی بنُ أَحمد بنِ ـ 
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خـود وي در  از مشـایخ صـدوق اسـت کـه      ) و لـیکن او 7893، ردیف 11جق، 1413

از او به نقل روایت پرداختـه و  ) 413و  401 ،103، 99ش، ص 1381صدوق، (التوحید

  براي او نموده است.طلب رحمت و رضوان الهی 

  )629، ردیف 2جق، 1413، خویی(.: مجهولعبداهللاِأَحمد بنِ ـ 

  )412، ردیف 2، جهمان(.: ثقهعبداهللاِأَحمد بنِ أَبِی ـ 

  )8090، ردیف 11، جهمان(.علی بنِ الْحکَمِ: ثقهـ 

  )37، ردیف 1، جهمان(.أَبانٍ الْأَحمرِ: ثقهـ 

 و ج�لـت او  حاو آورده که د�لت بـر مـد   کشّی روایاتی دربارۀحمزَةَ بنِ الطَّیارِ: ـ 

  ق)1422شاهرودي، نمازي (کند. می

: بـه ایـن معناسـت کـه خداونـد در      سـد ینو یم حدیث فوقدر توضیح  شیخ صدوق

. سـازد  یمو ستمکاران را از بهشت گمراه  دنک یمبهشت هدایت  يسو بهقیامت مؤمنان را 

إِنَّ الَّـذینَ آمنُـوا وعملُـوا الصّـالحات یهـدیهِم ربّهـم       « جز این نیست که خداوند فرمـود: 

 هِمانرِيبِإِیمنْ تَجم هِمتتَح اری الْأَنْهف نَّاتیمِ جانـد   آنان را که ایمـان آورده ؛ )9یونس: (»النَّع

کـه   پرنعمـت  ییهـا  بهشتاند پروردگارشان به سبب ایمانشان به  و کارهاى شایسته کرده

ویضـلُّ  « :فرمـود  عزوجـل خداوند  و کند جارى است هدایت مى شاننهرهاى آب در زیر

  )414صش، 1381، صدوق(.سازد و ظالمان را گمراه مى )27ابراهیم: (»اللَّه الظَّالمینَ

 گیري جهینت. 4

کـه او بـه    دهد یمنشان صدوق شیخ توحید روایات و مطالب بررسی و پژوهش در . 1

 نظر ازلحاظ ذات، صفات و افعال عقیده داشته است و این باور  خداوند به فراگیر تنزیه

 اهـل مکتـب   عقیدۀ، الهیات تنزیهی رو نیازاید است. عالمان حوزۀ ک�م شیعی مورد تأی

انگـاري و تشـبیه    عقیده به جسـم  گروهی از مسلمانان، گرچه .دیآ یمبه شمار  تیب 

  .است ناسازگارخداوند سبحان دارند که با نصوص و ظواهر بسیاري از آیات و روایات 

که خداوند متعال هماننـد مـا داراي جسـم،     ردیپذ ینم گاه چیهفطري سلیم  عقل. 2

 .آید می صورت تشبیه باطل �زم و در غیر این و دیدن باشد تیرؤ قابلو  اعضاي بدن

وري از احکـام   در بهـره  و خلفـا  اهل البیت تفاوت عقیدتی دو مکتب بر این اساس

ـ دار  فـه یوظو مـا   شود یمآشکار  مستقل عقلی کـه از بـاب سپاسـگزاري بـه درگـاه       می
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قـرار   شیخ صدوقالگوي خود را کنیم و  دفاع صحیح توحیدي ۀعقیداز آفریدگار یکتا 

ن ااز مخالفـ  يا عـده آن اسـت کـه    توحیـد العلت نوشتن کتاب  :دارد می اذعاندهیم که 

از تشرف مردم بـه دیـن    خواهند یمو  دهند یمنسبت تشبیه و جبر به مذهب حق شیعه 

جلوگیري کنند. پس به درگاه خدا تقرب جستم و این کتاب را در توحید و نفی تشـبیه  

  و جبر نگاشتم.
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