
87

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

دریافت: 1399/4/20  پذیرش: 1399/7/15
فاضله میرغفوریان1، حسن بشیر2  

چکیده 

یکــی از موضوعــات مــورد توجــه ائمــه b بــه تبعیــت از نــوع رویکــرد قرآنــی و بــه دلیــل انحرافــات بــه 
وجــود آمــده پــس از رحلــت پیامبــر n، مباحــث اعتقــادی بــه ویــژه توحیــد و مســائل مرتبــط بــا آن بــوده 
 g اســت. در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت بــا روش تحلیــل محتــوای کمــی کیفــی، روایــات امــام رضا
در موضــوع توحیــد از کتــاب عیــون بررســی شــود تــا آشــکار گــردد جهت گیــری امــام g در پاســخ بــه 
ســواالت توحیــدی مبتنــی بــر چــه اصولــی بــوده و در تبییــن و اثبات توحیــد چه مســیری را پیموده اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه امــام g همزمــان با تشــویق افــراد بــه شــناخت خداونــد و تبیین 
امــکان، اهمیــت، ابزارهــا، عوامــل و مبنــای اصلــی شــناخت، بــا دو جهت گیــری مهــم بــه تبییــن توحیــد 
می پــردازد: 1. معرفــی صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال کــه در ایــن بخــش تمرکــز امام 
g بــر نفــی تجســیم و رویــت خداونــد و جبــر و تفویــض اســت. 2. معرفــی اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا 
صفــات کمالــی در انســان و در ایــن بخــش امــام g ضمــن معرفــی اســماء اللــه و تبییــن آن، ســه ویژگــی 

علــم، اراده و قــدرت دربــارۀ خداونــد متعــال را مــورد تاکیــد و تبییــن خــود قــرار داده اســت.

کلیدواژه ها: توحید، امام رضا g، عیون اخبار الرضا، تحلیل محتوا.
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طرح مسئله 

بــی شــک اصلی تریــن موضــوع مــورد تاکیــد قــرآن کریــم، توحیــد اســت چــرا کــه واژه »اللــه« بــه 
عنــوان کلیدی تریــن واژۀ ناظــر بــه توحیــد، دارای بســامدی حــدود 3000 بــار در قرآن کریم اســت. 
همچنیــن پیامبــر اکــرم n و امامــان معصــوم b تاکیــد ویــژه ای بــر ایــن موضــوع داشــته اند و 
احادیــت و روایــات زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد. در ایــن زمینــه بخش قابــل توجهــی از روایات 
رســیده از امــام رضــا g بــه طــرح مباحــث مربــوط بــه توحیــد اختصــاص یافته اســت1 که بررســی 

و تحلیــل ایــن روایات اهمیــت زیــادی دارد. 

ــرو در  ــه م ــان در منطق ــفر و سکونت ش ــیر س ــا در مس ــا g خصوص ــام رض ــات ام در دوران حی
ایــران، مــردم و اندیشــمندان حــوزه دیــن در خصــوص عقایــد بــه ویــژه توحیــد ســواالت متعــددی 
را از امــام رضــا g مطــرح می کردنــد و امــام g بــه ایــن ســواالت بــه تفصیــل پاســخ مــی داد2. 

ــدی  ــواالت توحی ــه س ــخ ب ــام g در پاس ــای ام ــف جهت گیری ه ــدد کش ــش در ص ــن پژوه ای
متناســب بــا مســائل مرتبــط بــا موقعیــت اجتماعــی عصــر خــود اســت و اینکــه ایشــان در تبییــن و 
اثبــات توحیــد چــه مســیری را می پیمــوده اســت. یکــی از معتبرتریــن و قدیمی تریــن کتاب هایــی 
کــه بــه جمــع آوری روایــات امــام رضــا g پرداختــه کتــاب عیــون اخبــار الرضــا g )1378ق( 
ــه شــیخ صــدوق )م. 381 ق(  ــه قمــی معــروف ب ــن بابوی ــن علــی ب ــر محــدث امامــی محمــد ب اث
اســت. شــیخ صــدوق بــاب یازدهــم کتــاب خــود را بــه روایــات امــام رضــا g در توحیــد اختصــاص 
می دهــد کــه شــامل 49 روایــت و دو خطبــه مفصــل اســت. ایــن پژوهــش بــه تحلیــل محتوایــی این 

روایــات پرداختــه اســت.

پیشینۀ نظری 

ــدی  ــه بهره من ــث و در نتیج ــر حدی ــم بهت ــرای فه ــث ب ــوم حدی ــه عل ــگران حیط ــروزه پژوهش ام

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: اصول کافی )کتاب التوحید( )کلینی، 1429ق(. 
2. بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک: کتــاب عیــون اخبــار الرضــا g )ابــن بابویــه،  1378ق( و کتــاب توحیــد )ابــن بابویــه، 1398ق( و 

اصــول کافی)کتــاب التوحیــد(، )کلینــی، 1429ق(.  
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هرچــه بیشــتر از تعالیــم اهــل بیــت b و همچنیــن پاســخگویی دقیق بــه ابهامــات در ایــن حوزه، 
تــالش دارنــد تــا از روش هــای علمــی از جملــه روش تحلیــل محتــوا در پژوهش هــای خــود بهــره 
گیرنــد. برخــی از ایــن پژوهش هــا بــه صــورت کلــی بــه روش شناســی در ایــن خصــوص می پــردازد 
کــه از جملــه مهم تریــن آن می تــوان بــه ســه مقالــۀ »کارکردهــای کیفــی اســتفاده از روش تحلیــل 
محتــوا در فهــم حدیــث« و »روش شناســی فهــم حدیــث در فراینــد ســه گانۀ تحلیــل متــن، تحلیــل 
محتــوا و تحلیــل گفتمــان«  اثــر عتــرت دوســت )1396( و )1398( و مقالــۀ »رهــاورد اســتفاده از 
روش تحلیــل محتــوای کمــی در فهــم احادیــث«  نوشــته عترت دوســت و شــکرانی)1392( اشــاره 
نمــود. برخــی دیگــر از پژوهش هــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا، به بررســی روایــات پرداخته 
انــد کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان مقالــه »مفهوم شناســی تطبیقــی و تحلیلــی حــب در روایــات 
کافــی و صحیــح بخــاری«  اثــر قاســم نــژاد و همــکاران )1398( و مقاله »تحلیل محتــوای مناظرات 
توحیــدی امــام صــادق g بــا ابــن ابــی العوجــاء«  اثــر معتمــد لنگــرودی )1397( و همــکاران نــام 
بــرد. همچنیــن مقالــۀ »شــخصیت شناســی معاویــه در کالم امیــر المؤمنیــن g« نوشــته بشــیر 
ــل  ــرای تحلی ــوا ب ــل محت ــرد تحلی ــاخص در کارب ــاالت ش ــی از مق ــت )1388(، یک ــرت دوس و عت

نامه هــای رد و بــدل شــده میــان حضــرت علــی g و معاویــه اســت.

در خصــوص تحلیــل محتــوای روایــات رضــوی نیــز پژوهش هایــی آغــاز شــده اســت کــه از جملــه 
آن هــا مــی تــوان بــه دو مقالــه »تحلیــل محتــوای روایــات رضــوی دربــاره ویژگــی هــا و شــاخصه های 
امامــت از کتــاب الحجــة کافــی« اثــر فتاحــی زاده و همــکاران )1397( و مقالــه »تحلیــل ســند و 

محتــوای دو حدیــث رضــوی دربــاره خلقــت نــوری«  اثــر تــوران )1396( اشــاره نمــود. 

اگرچــه در مــورد روایــات توحیــدی امــام رضــا g پژوهش هــای ارزشــمندی انجــام شــده اســت 
کــه می تــوان بــه مقــاالت ذیــل اشــاره نمــود: »داللت هــای فلســفی کالم امــام رضــا g در مســئله 
توحیــد ذاتــی« اثــر شــایان فــر و همــکاران )1397(. در ایــن پژوهش رویکرد کامال فلســفی اســت و 
داللــت هــای آن صرفــا در توحیــد ذاتــی از ســخنان امــام رضا g اســتخراج شــده اســت؛ در مقاله 
»وحــدت ذاتــی خــدا در کالم امــام رضــا g« اثــر ســپهری )1397( نیــز فقــط بــه توحیــد ذاتــی 
پرداختــه شــده و در پژوهــش »خداشناســی در روایــت هــای امــام رضــا g« اثــر قانــع )1393( 
بــا اســتفاده از تنهــا چنــد روایــت از روایــات امــام رضــا g و روایــات ســایر معصومیــن b تــالش 
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نمــوده تــا نظــرات انحرافــی برخــی فرقــه هــای اســالمی در توحیــد را مــورد نقــد قــرار دهــد.

عنــوان دو پایان نامــه »تحلیــل و بررســی احادیــث امــام رضــا g در موضــوع توحیــد« از جلیلیان 
ــون،  ــاب عی ــت کت ــا محوری ــد ب ــه توحی ــا g در مقول ــام رض ــات ام ــل احتجاج )1391( و »تحلی
ــه پژوهــش حاضــر نزدیــک اســت. در  ــا حــد زیــادی ب احتجــاج و توحیــد« از امجــدی)1391(، ت
پایان نامــه اول محقــق بــه بررســی براهیــن و اســتدالالت امــام رضــا g در اثبــات وجــود خــدا و 
همچنیــن انــواع توحیــد ذاتــی، صفاتــی و افعالــی از دیــدگاه ایشــان پرداختــه اســت. در پایان نامــه 
دوم محقــق تحلیــل احتجاجــات امــام g در ســه بخــش خداشناســی و راه هــای آن، توحیــد و 

معنــای آن و بینونــت و جدایــی میــان خــدا و خلــق پرداختــه اســت. 

در پژوهــش حاضــر تــالش شــده اســت تــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا، تمامــی روایــات 
امــام رضــا g اعــم از ســخنان، خطبــه هــا، احتجاجــات و مناظــرات ایشــان اعــم از توحیــد ذاتی، 
صفاتــی یــا افعالــی کدگــذاری و مقولــه بنــدی شــود تــا در نهایــت جهــت گیــری هــای ایشــان در 
پاســخگویی بــه ســواالت توحیــدی مطروحــه از جملــه تبییــن امــکان و ضــرورت شــناخت خداونــد 
و مبنــای اصلــی در شــناخت، تاکیــد بــر شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد 
متعــال و همچنیــن شــناخت اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی انســانی متناســب بــا 

شــرایط اجتماعــی آن روز و ظهــور فرقــه هــای انحرافــی در توحیــد آشــکار گــردد. 
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»تحلیــل محتــوا«،1  اســت. روش   )35 فیــروزان، 1360:  20؛  محتوا)کریپنــدورف، 1378: 
روشــی علمــی کاربــردی بــرای تفســیر عینــی »متــن«2 اســت، اگــر چــه اســتفاده از ایــن روش در 
رشــته های علــوم اجتماعــی، علــوم سیاســی و ارتباطــات فراگیرتــر اســت؛ امــا بایــد گفــت بــه دلیل 
قابلیت هــای وســیع، روش مناســبی بــرای پژوهــش در تمامــی حوزه هــای علــوم انســانی و حتــی 

1. Content Analysis
2. Text 
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علــوم اســالمی و بــه طــور کلــی هــر علمــی اســت کــه بــا »متــن« بــه صــورت مشــخص ســر و کار 
دارد. 

ــی  ــای حدیث ــان دانش ه ــر در می ــای معتب ــی از دانش ه ــوان یک ــه عن ــث ب ــه الحدی ــاس فق اس
توجــه بــه عوامــل زبانــی و فرازبانــی در فهــم صحیح و همــه جانبــۀ حدیث)مســعودی، 1384: 58، 
73، 95، 109، 128، 151، 188( اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در تحلیــل محتــوا نیــز 
اتفــاق می افتــد. بــه ویــژه آنکــه احادیــث اهــل بیــت b حتــی روایــات فقهــی کامــال جنبــه تربیتی 
داشــته و قابلیــت دارنــد تــا بــه عنــوان یــک متــن تربیتــی و روان شــناختی مــورد مداقــه و بررســی 
قــرار گیرنــد کــه خوشــبختانه امــروزه مــورد توجــه حدیث پژوهــان معاصــر قــرار گرفته اســت)ن.ک: 
پســندیده، 1396(. البتــه وقتــی ســخن از کاربــرد روش هــای جدیــد در پژوهش هــای دینــی بــه 
ــده از  ــت آم ــه دس ــج ب ــی نتای ــتن و نف ــح دانس ــای ناصحی ــه معن ــه ب ــچ وج ــه هی ــد، ب ــان می آی می
روش هــای ســنتی نیســت کــه اتفاقــا بــر اجتهــاد و اســتنباط صحیــح علمــی اســتوار بوده انــد. چه 
بســیار پژوهش هــای گران ســنگی کــه ســبب رفــع بســیاری از مشــکالت در حــوزۀ علــوم دینــی اعم 
از فقــه، ســیره و تاریــخ، تفســیر و ماننــد آن شــده اســت کــه در ایــن مجــال نمی تــوان بــر یکایــک 
آن هــا اشــاره کــرد. بایــد گفــت اســتفاده از روش هــای جدیــد بــه شــرط بومــی کــردن آن ها زمینــه را 
بــرای پژوهش هــای بیشــتر فراهــم خواهــد ســاخت و بــه دلیــل قاعده منــد بــودن امــکان آمــوزش 
ــه عــالوه  ــه دانشــجویان ایــن رشــته ها ســهل تر خواهــد شــد. ب و انتقــال روش هــای اســتقرایی ب
اینکــه می تــوان بــا اســتفاده از ایــن روش هــای معمــول و پذیرفتــه شــده در حــوزۀ علــوم انســانی، 
زبــان مشــترکی بــا دیگــر محققــان در حیطــۀ غیــر علــوم اســالمی برقــرار نمــود و بتــوان وظیفــه و 
 b رســالت مهــم و ضــروری نشــر مفاهیــم بلنــد قرآنــی و میــراث بــزرگ رســیده از اهــل بیــت کــرام
را بــه بهتریــن وجــه انجــام داد. چــرا کــه مادامــی کــه مــا بــر روش هــای ســنتی خــود پــای بفشــاریم 

ارتباطــات کمتــری در حوزه هــای پژوهشــی بــا دیگــران برقــرار خواهیــم کــرد.

در ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوا بــه صــورت ترکیبــی کمــی کیفی1)تشــکری و تدلــی، 2003: 4( 
اســتفاده شــده اســت. یکــی از امتیــازات مهــم روش ترکیبــی ایــن اســت کــه طــی فراینــد پژوهــش 

1. Mixed Methods Research
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محقــق از فوایــد و آثــار مطلــوب هــر دو روش بهــره می بــرد بــه ایــن معنــا کــه از ویژگی هــای عینــی 
ــن و  ــق در مت ــی و از تعم ــخصی در روش کم ــوگیری های ش ــودن از س ــی ب ــت و خال ــودن و دق ب
فراتــر رفتــن از ظاهــر واژگان و عبــارات بــه معنــای حقیقــی آن هــا و پررنگ تــر شــدن نقــش محقــق 
و دخیــل شــدن قــدرت اســتنباط و اجتهــاد وی در روش کیفــی بهــره می بــرد بــه ویــژه زمانــی کــه 
پژوهــش کیفــی پــس از کمــی و در راســتای آن اتفــاق بیفتد)کرســول و همــکاران، 2003: 214( 
بدیــن ترتیــب نتایــج پژوهــش کمــی می توانــد بــه عنــوان یــک پایــۀ عینــی بــرای اســتخراج مفاهیم 

انتزاعــی و تحلیلــی از متــن مفیــد فایــده باشــد.   

ــه رو هســتیم کــه شــاید  ــا دو مســئله روب در خصــوص پژوهــش کمــی در دانش هــای حدیثــی ب
در ذهــن خواننــده بــه عنــوان دو مانــع مهــم برســر راه ایــن نــوع از پژوهــش ایجــاد شــود: وجــود 
ــان از  ــتلزم اطمین ــوا مس ــل محت ــت روش تحلی ــا صح ــه معن ــل ب ــده نق ــف و پدی ــث ضعی احادی
انتســاب متــن بــه گوینــده آن اســت و در احادیــث ضعیــف ایــن صحــت مــورد تردیــد اســت. نکتــۀ 
مهمــی کــه بایــد در ایــن بحــث بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه هیــچ گاه ضعــف ســندی یــک 
حدیــث بــه معنــای عــدم حجیــت حدیــث نیســت، وقتــی قراینــی بــر صــدق آن یافــت شــود ماننــد 
وجــود احادیــث متعــدد دیگــری در همــان موضــوع کــه می توانــد رافــع مشــکل ســندی حدیــث 
باشــد و حتــی مجموعــه ای از احادیــث ضعیــف متعــدد می تواننــد یــک مفهــوم صحیــح را ارائــه 
دهند)ســبحانی، 1426ق: 60( و چــه بســا احادیثــی کــه ضعــف ســندی دارنــد ولــی بــه دلیــل 
متــن محکــم و مطابــق بــا قــرآن و ســنت قطعــی مــورد پذیــرش و عمــل قــرار گرفته انــد بــه عنــوان 
مثــال اصطــالح مقبــول در علــم اصــول حدیــث اساســا بــرای همیــن مســئله وضــع شــده اســت. 
بــه ایــن معنــا کــه مقبــول بــه حدیثــی گفتــه می شــود کــه اصحــاب آن را تلقــی بــه قبــول کــرده و 
بــه مضمــون آن عمــل می کننــد ولــو اینکــه ســند آن ضعیــف باشــد. نمونــه مشــخص آن مقبولــه 
عمربن حنظلــه اســت کــه بــا وجــود ضعــف ســندی، محدثــان شــیعه آن را پذیرفته اند)ســبحانی، 
1426ق: 89(. از نمونه هــای بــارز دیگــر، صحیفــۀ ســجادیه اســت کــه بــه دلیــل محتــوای بســیار 
غنــی و الفــاظ فصیــح صــرف نظــر از ضعــف ســندی مــورد اعتنــا و توجــه محدثــان قــرار گرفتــه 
ــا و تاثیرگــذاری آن  ــه معن ــده نقــل ب ــا در مــورد وجــود پدی اســت)امین، 1419ق، ج1: 638(؛ ام
بــر صحــت نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل محتــوا بایــد گفــت در نقــل بــه معنایــی کــه بــا توجــه 



93
تحلیل محتوای روایات امام رضا g در باب توحید...      )میرغفوریان و بشیر(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

بــه شــرایط صحــت اتفــاق افتــاده اســت)ن.ک: مامقانــی، 1369: 190(. اساســا مفهــوم مــد نظــر 
معصــوم b بــه مــا رســیده اســت و واژگان نماینــده معانــی هســتند. از طــرف دیگــر بــا اســتفاده از 
خانــواده حدیــث می توانیــم بــر وجــود داشــتن یــا نداشــتن شــرایط صحــت نقــل بــه معنــا آگاهــی 
پیــدا کنیــم. بدیــن ترتیــب در تحلیــل محتــوای کیفــی روایــات مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت؛ 
امــا در تحلیــل محتــوای کمــی روایــات، نکتــه مهم آن اســت کــه در ایــن روش تنها بــه تکــرار واژگان 
ــالح  ــه اصط ــا ب ــل و واکاوی ی ــه تحلی ــود و ب ــه می ش ــده از واژه پرداخت ــت ش ــی دریاف ــوم کل و مفه
معناشناســی واژه پرداختــه نمی شــود چــرا کــه بــه دلیــل نقــل بــه معنــا ممکــن اســت عیــن واژگان 
دریافــت نشــده باشــد. همچنیــن پــس از بررســی فراوانــی کلمــات، فراوانــی موضوعــات نیــز مــورد 
تحلیــل قــرار مــی گیــرد کــه نقــل بــه معنــا بــودن روایــات بــر صحــت یــا عــدم صحــت نتایــج ایــن 
ــد  ــودن نتایــج حاصــل از تحلیــل موضوعــات و کلمــات می توان ــدارد. یکســان ب بخــش تاثیــری ن

روایــی بــودن بخــش کلمــات را نیــز اثبــات نمایــد. 

در خصــوص صحــت یــا ضعــف ســندی یــا نقــل بــه معنــا بــودن روایــات توحیــد در عیــون بررســی 
کاملــی انجــام نشــده اســت امــا حتــی بــا در نظــر گرفتــن ضعــف ســندی یــا نقــل بــه معنــا بــودن 
برخــی از روایــات آن، قــوام متــن و عــدم تعــارض معنایــی و بلکــه موافقــت کامــل آن بــا قــرآن کریم و 
دیگــر احادیــث رســیده از پیامبــر اکــرم n و اهــل بیــت b )ن.ک: کلینــی، 1429ق: 312-119( 
ــرای  ــات از صالحیــت کامــل ب ــن روای ــواده حدیــث( نشــان می دهــد کــه ای ــاب توحیــد )خان در ب

انجــام تحلیــل محتــوا برخــوردار اســت. 

تحلیل محتوای روایات 

در ایــن بخــش ابتــدا متــن روایــات بــه صــورت تقطیــع شــده در جــدول تحلیــل محتــوا درج شــده 
ــوع از 49  ــت. در مجم ــن اس ــی مت ــای کل ــز و جهت گیری ه ــاط تمرک ــن، نق ــای مضامی ــه گوی ک
روایــت و 2 خطبــه طوالنــی)50و 51(، 550 مضمــون و پیــام برداشــت شــد. بــرای رعایــت اختصار، 
فقــط بخش هایــی از جــدول مذکــور کــه اصــل آن 85 صفحــه اســت و مبنــای مطالعــات صــورت 

گرفتــه در مقالــه حاضــر اســت بــه شــرح ذیــل می آیــد: 
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جدول شماره )1(: تحلیل محتوای روایات باب توحید کتاب عیون

 نقطه تمرکز
(مضامین فرعی) جهت گیری  موضوع

اصلی روایت  شماره
روایت

A1 تشبیه خداوند به مخلوقاتش 
شرک است شناخت صفات 

نقص در انسانها و 
نفی آن از خداوند 

متعال

تشبیه
َه َتَعاَلی ِبَخْلِقِه َفُهَو  َه اللَّ َمْن َشبَّ

ُمْشِرٌك َو َمْن َنَسَب ِإَلْیِه َما َنَهی َعْنُه 
َفُهَو َکاِفٌر

1
A2

نسبت دادن آنچه خداوند 
بندگانش را از آن نهی کرده به 

خداوند کفر است.

A38 خالق کیفیت،کیفیت ندارد

شناخت صفات 
نقص در انسان ها و 
نفی آن از خداوند 

متعال

کیفیت و 
مکان داشتن 

خداوند

َف اْلَکْیَف َفُهَو  َه َتَعاَلی َکیَّ ِإنَّ اللَّ
ْیٍن َو 

َ
ْیَن َفُهَو ِباَل أ

َ
َن اْل یَّ

َ
ِباَل َکْیٍف َو أ

َکاَن اْعِتَماُدُه َعَلی ُقْدَرِتِه
۶

A39 خالق مکان، مکان ندارد

A40 تکیه گاه خدوند قدرت ذاتی 
اوست

A57 خداوند همواره دارای صفات 
کمال است.

شناخت اسماء 
الهی و تفاوت آن 

با صفات کمال در 
انسان ها

صفات خارج 
از ذات

ُه َتَعاَلی َعاِلمًا َقاِدرًا َحّیًا  َلْم َیَزِل اللَّ
َقِدیمًا َسِمیعًا َبِصیرًا َفُقْلُت َلُه َیا اْبَن 
ِه ِإنَّ َقْومًا َیُقوُلوَن َلْم َیَزِل  َرُسوِل اللَّ

ُه َعاِلمًا ِبِعْلٍم َو … اللَّ

10

A58 گروهی معتقدند صفات خدا 
خارج از ذات اوست

A59 اعتقاد به جدا بودن صفات از ذات 
شرک است

A60 والیت اهل بیت به معتقدان به 
جدایی صفات از ذات نمی رسد

A61
صفات کمال خداوند ذاتی اوست
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A159 تفاوت معنایی لفظ مشترک رها 
کردن در خالق و مخلوق

شناخت صفات 
نقص در انسان ها و 
نفی آن از خداوند 

متعال

تفاوت 
مفاهیم رها 

کردن و ختم بر 
قلوب عاصیان 

در خالق و 
مخلوق

َضا g َعْن  َبا اْلَحَسِن الرِّ
َ
ْلُت أ

َ
َسأ

ِه َتَعاَلی  َو َتَرَکُهْم ِفی ُظُلماٍت  َقْوِل اللَّ
َه َتَباَرَك َو  ال ُیْبِصُروَن  َفَقاَل ِإنَّ اللَّ

ْرِك… َتَعاَلی اَل ُیوَصُف ِبالتَّ
16

A160 تفاوت معنایی لفظ مشترک ختم 
در خالق و مخلوق

A161 اختیار دادن به بندگان

A162 مهلت دادن خداوند به بندگان 
برای توبه

A163 عدم تکلیف ماالیطاق به بندگان از 
طرف خداوند

A164 عدم جبر بندگان بر انجام معاصی

A165 عقیده به جبر و تکلیف ماالیطاق 
به معنای خروج از اسالم

A222 عدم نیاز خداوند به دیدن و 
شنیدن خود

شناخت اسماء 
الهی و تفاوت آن 

با صفات کمال در 
انسانها

اسماء الهی 

 g َضا َبا اْلَحَسِن الرِّ
َ
ْلُت أ

َ
َسأ

ْن 
َ
ُه َعاِرفًا ِبَنْفِسِه َقْبَل أ َهْل َکاَن اللَّ

َیْخُلَق اْلَخْلَق َقاَل َنَعْم ُقْلُت ُیِریَها َو 
َیْسَمُعَها...

24
A223 بی نیازی خداوند از انتخاب اسم 

برای خود

A224 انتخاب اسماء برای شناخت 
دیگران

A225 الله حقیقت خداوند
A226 علی عظیم اولین اسم خداوند

A298 عدم برخورداری از شفاعت پیامبر 
نتیجه عدم ایمان به شفاعت 

شناخت اسماء 
الهی و تفاوت آن 

با صفات کمال در 
انسان ها

شفاعت 
)اراده نسبی 
انسان( تحت 
اراده مطلق 

الهی در قیامت

ِه n  َمْن  َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُه  ْوَرَدُه اللَّ

َ
َلْم ُیْؤِمْن ِبَحْوِضی َفاَل أ

َحْوِضی َو َمْن َلْم ُیْؤِمْن ِبَشَفاَعِتی 
 g ُه َشَفاَعِتی ُثمَّ َقاَل َناَلُه اللَّ

َ
َفاَل أ

ْهِل اْلَکَباِئِر…
َ
َما َشَفاَعِتی ِل ِإنَّ

35

A299 شفاعت مخصوص گنهکاران 

A300 اذن خداوند شرط اصلی  شفاعت 
شافعان 
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تحلیل محتوای کمی روایات 

منظــور از تحلیل هــای کمــی بررســی فراوانــی کلمــات، قالب هــا، مضامیــن و موضوعــات مطــرح 
شــده در متــن اســت کــه بــه محقــق کمــک می کند تــا بیشــتر بــا ســاختار، عناصــر و مولفه هــای به 
کار رفتــه در متــن آشــنا شــود. تحلیل هــای کمــی راه ورود بــه تحلیل هــای کیفــی را همــوار می کند 
و در اصــل نشــان می دهــد کــه محقــق بــر اســاس چــه مبنایــی بــه تحلیل هــای کیفــی پرداختــه 
اســت)کریپندورف، 1378: 26(. در ذیــل بــه چنــد مــورد از تحلیل هــای کمــی در رابطــه بــا روایات 

بــاب توحیــد از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا g اثــر شــیخ صــدوق پرداخته شــده اســت: 

فراوانی کلمات

منظــور از فراوانــی کلمــات، شــمارش واژگان اصلــی و قابــل توجــه در متــن مــد نظــر اســت. ایــن 
ــکار  ــرور آش ــه م ــن ب ــوای مت ــل محت ــش و تحلی ــیر پژوه ــده و در س ــخص نش ــش مش واژگان از پی
می شــود. در شــمارش ایــن واژگان، کلمــات مشــابه در یــک دســته جــای گرفتــه و بــه عنــوان یــک 
کلیــد واژه محســوب می شــود. نمــودار شــماره )1( میلــه ای فراوانــی بیشــترین کلمــات اســتفاده 

شــده در روایــات توحیــد بــه شــرح ذیــل اســت: 

نمودار شماره )1(: فراوانی کلمات روایات توحید در کتاب عیون
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همــان گونــه کــه در نمــودار شــماره )1( مالحظــه می شــود، کلیــدواژه »اللــه« بــا 360 بــار تکــرار 
و پــس از آن کلیــدواژه مخلوقــات بــا 270 بــار تکــرار بیشــترین فراوانــی را در روایــات توحیــد دارد 
و کلیــدواژگان دیگــر بــا فاصلــه فراوانــی بســیار از ایــن دو کلیــدواژه قــرار دارنــد کــه نشــان دهنــده 
جهــت روایــات بــه ســمت تبییــن تفاوت هــای کلــی و اساســی میــان خالــق و مخلوقــات اســت. 
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در مرتبــه ســوم فراوانــی پیامبــر n و اهــل بیــت b قــرار دارنــد. 
ایــن کــه بــه چــه دلیــل در روایــات توحیــد ایــن حــد از فراوانــی بــرای ایــن کلیــدواژه وجــود دارد، 
قابــل تامــل اســت کــه در تحلیــل محتــوای کیفــی بــه آن پرداختــه خواهــد شــد. کلیــدواژگان دیگر 

در دو جهت گیــری کلــی روایــات کــه در ادامــه خواهــد آمــد، قــرار می گیرنــد. 

فراوانی موضوعات

منظــور از فراوانــی موضوعــات، عناویــن برجســته متــن اســت کــه بخش هــای مختلــف متــن در 
مســیر تبییــن آن عناویــن حرکــت می کنــد. ایــن موضوعــات کلــی بــوده و چارچــوب اصلــی متــن 
ــن  ــن عناوی ــه ای ــا مطالع ــی دارد. ب ــدواژگان اصل ــا کلی ــاداری ب ــاط معن ــد و ارتب ــکیل می ده را تش

ــرد.  ــی ب ــف آن پ ــن و مول ــی مت ــای اصل ــه دغدغه ه ــوان ب می ت

در ذیل، نمودار شماره )2( موضوعات مطرح شده در روایات توحید کتاب عیون ارائه می گردد:

نمودار شماره )2(: فراوانی موضوعات روایات توحید در کتاب عیون
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بــا مقایســۀ دو نمــودار شــماره )1( و )2( هماهنگــی و همخوانــی میــان فراوانی کلمات بــا فراوانی 
موضوعــات کامــال مشــهود اســت. همان گونــه کــه در نمــودار کلمــات، فراوانــی دو کلیــدواژه اول 
ــه صــورت  ــا مخلــوق اســت، در نمــودار موضوعــات، ایــن رابطــه ب ــق ب ــای تبییــن رابطــۀ خال گوی
روشــن تر در نفــی صفــات نقــص در مخلوقــات از خداونــد متعــال و معرفــی اســماء الهــی و تفــاوت 

آن بــا صفــات کمالــی در انســان ها نشــان داده شــده اســت. 

فراوانی جهت گیری ها

ــد  ــی فراین ــگر ط ــه پژوهش ــت ک ــف آن اس ــن و مول ــی مت ــدف اصل ــا، ه ــور از جهت گیری ه منظ
پژوهــش پــس از دســتیابی بــه کلیــدواژگان و موضوعــات اصلــی و مطالعــه روابــط میــان کلمــات و 

ــد.  ــه آن هــا دســت می یاب موضوعــات ب

دو جهت گیــری اصلــی در روایــات توحیــد از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا g و نســبت آن دو بــا 
یکدیگــر در قالــب نمــودار شــماره )3(، بــه شــرح ذیــل می آیــد: 

نمودار شماره )3(: فراوانی جهت گیری ها در روایات توحید کتاب عیون
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ــاب  ــا g در کت ــام رض ــد از ام ــات توحی ــۀ روای ــود در مجموع ــی ش ــه م ــه مالحظ ــه ک همان گون
ــال و  ــد متع ــی آن از خداون ــان و نف ــص در انس ــات نق ــناخت صف ــی    1. ش ــوان کل ــون، دو عن عی
2. شــناخت اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی در انســان بــا تفــاوت انــدک در فراوانــی، 

ــردازد.  ــه تبییــن بحــث توحیــد می پ دوشــادوش یکدیگــر ب

تحلیل محتوای کیفی روایات 

منظــور از تحلیــل محتــوای کیفــی، تکنیکــی بــرای تفســیر ذهنــی محتــوای داده هــای متــن از 
طریــق کدگذاری هــای طبقــه بنــدی شــده بــه صــورت سیســتماتیک اســت. ایــن فراینــد بــه دنبال 
مشــخص ســاختن الگوهایــی اســت کــه در نهایــت از مفاهیــم ســاخته می شــود. بــه عبــارت دیگــر 
تحلیل هــای کیفــی بــه مثابــه تکنیکــی بــرای بررســی عمــق بیشــتری از پدیــده اتخــاذ می شــود 

کــه در نهایــت منجــر بــه نظریه پــردازی مــی شود)هولســتی، 1373: 14(.

در ایــن بخــش بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل محتــوای کمــی، دو جهت گیــری اصلــی در روایــات 
توحیــد را مبنــای تحلیــل محتــوای کیفــی خــود قــرار داده و بــا بهره گیــری از موضوعــات کلــی و 
کلیــدواژگان بــه تبییــن متــن می پردازیــم و از آنجــا کــه هــر دو جهت گیــری مبتنــی بــر شــناخت 

اســت ابتــدا بــه بررســی عبــارات متــن در خصــوص آن می پردازیــم.

شناخت خداوند متعال و مباحث کلی مربوط به آن 

در 51 روایــت مرتبــط بــا بحــث توحیــد در کتــاب عیــون می تــوان بــه مباحــث کلــی مربــوط بــه 
شــناخت خداونــد متعــال دســت یافت. ایــن مباحث عبــارت اســت از: امــکان شــناخت، اهمیت و 

ضــرورت شــناخت، ابزارهــای شــناخت، عوامــل شــناخت، مبنــای اصلــی در شــناخت.
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امکان شناخت

یکــی از مباحــث بســیار مهــم در بحــث توحیــد کــه امــام رضــا g نیــز بــه آن توجــه کرده انــد، 
بحــث امــکان شــناخت خداونــد متعــال اســت. امــام g در مــوارد متعــددی خداونــد متعــال را 
موجــودی غیــر قابــل شــناخت معرفــی می کنــد کــه بــه دلیــل رعایــت اختصــار بــه ذکــر برخــی از 

ــود. ــا می ش ــام g اکتف ــارات ام عب

در روایــت پانزدهــم شــیخ صــدوق از امــام رضــا g بــا اســناد بــه آبــاء و اجــداد طاهرینــش تــا امام 
حســین g، خطبــه ای از حضــرت علــی g در توحیــد نقــل می کنــد کــه در چندیــن عبــارت از 
آن بــر عــدم امــکان شــناخت و ادراک ذات خداونــد متعــال، عــدم توانایــی انســان بــر تعییــن حــد، 

کیفیــت و شــکل و صــورت بــرای او، عــدم فهــم چگونگــی ازلــی بــودن و قدرتــش تاکیــد مــی ورزد.1

همچنیــن امــام g در ســخنانی خطــاب بــه یکی از زنادقــه، خداوند متعــال را برتــر از آن می داند 
کــه چشــم او را ببینــد یــا فکــر وعقــل او را ادراك کنــد و بــه وهــم در آیــد2. در عباراتــی دیگــر امــام 
چنیــن مــی آورد: ذات او حقیقــت اســت و کنــه اش، جدایــی او از خلــق، بقــای او حــّد و مــرز ســایر 
پدیده هاســت، هــر کــس بخواهــد او را وصــف کنــد، او را نشــناخته اســت، و هــر کــس بخواهــد بــا 
فکــر خــود بــر او احاطــه پیــدا کنــد در واقــع از او گذشــته و او را پشــت ســر نهــاده و بــر چیــز دیگــری 
)کــه ســاخته فکــر او اســت( احاطــه پیــدا کــرده اســت، و هــر کــس بخواهــد کنــه او را دریابــد بــه 

خطــا رفتــه اســت.3

همان گونــه کــه روشــن اســت بــر اســاس عبــارات فــوق آنچــه بــرای انســان غیرقابــل دســتیابی و 
درک اســت؛ کنــه و ذات خداونــد متعال اســت. امــام g در عباراتی دیگر شــناخت خداوند متعال 

ٌم َعَلــی َبــَواِرِع  َناِقَبــاِت اْلِفَطــِن َتحِدیُدَهــا َو َعَلــی َغَواِمــِض َثاِقَبــاِت اْلِفَکــِر  َواِت/ ُمَحــرَّ ْدَراِك ِبَمــا اْبَتــَدَع ِمــْن َتْصِریــِف الــذَّ 1. ُمْمَتِنــٌع َعــِن اإْلِ
ْن 

َ
ــاِن أ ْذَه

َ
ــِن اْل ــَتْغِرَقُه َو َع ْن َتْس

َ
ــاِم أ ْفَه

َ
ــِن اْل ــُه َو َع ْن َتْکَتِنَه

َ
ــاِم أ ْوَه

َ
ــِن اْل ــٌع َع ــُرُه / ُمْمَتِن ــِر َتْصِوی َظ ــاِبَحاِت النَّ ــِص َس ــی َغَواِئ ــهُ  َو َعَل َتْکِییُف

ُغــِر َعِن  َشــاَرِة ِإَلْیــِه ِباالْکِتَنــاِه ِبَحــاُر اْلُعُلــوِم َو َرَجَعــْت ِبالصُّ َحاَطــِة ِبــِه َطَواِمــُح اْلُعُقــوِل َو َنَضَبــْت َعــِن  اإْلِ َلــُه َو َقــْد َیِئَســْت ِمــِن اْســِتْنَباِط اإْلِ ُتَمثِّ
ِتــِه َو  َزِلیَّ

َ
ْوَهــاُم َعــْن ِإَحاَطــِة ِذْکــِر أ

َ
ــَرِت اْل ــاِر ِإْدَراِکــِه َو َتَحیَّ ْمــَواِج َتیَّ

َ
ــِت اْلُعُقــوُل ِفــی أ ــُموِّ ِإَلــی َوْصــِف ُقْدَرِتــِه َلَطاِئــُف اْلُخُصــوِم / َقــْد َضلَّ السُّ

ْفــاَلِك  َمَلُکوِتــه.
َ
ْذَهــاُن ِفــی ُلَجــِج أ

َ
ْفَهــاُم َعــِن اْسِتْشــَعاِر َوْصــِف ُقْدَرِتــِه َو َغِرَقــِت اْل

َ
َحِصــَرِت اْل

ٍم   ْو َیْضِبَطُه َعْقٌل ... َو اَل ُمَتَوهَّ
َ
ْو ُیِحیَطُه َوْهٌم أ

َ
ْن ُیْدِرَکُه َبَصٌر أ

َ
َجلُّ ِمْن أ

َ
2. روایت 28: ُهَو أ

اُه َمــِن اْشــَتَمَلُه  ــَه َمــِن اْســَتْوَصَفُه َو َقــْد َتَعــدَّ 3. َذاُتــُه َحِقیَقــٌة َو ُکْنُهــُه َتْفِریــٌق َبْیَنــُه َو َبْیــَن َخْلِقــِه َو ُغُیــوُرُه َتْحِدیــٌد ِلَمــا ِســَواُه َفَقــْد َجِهــَل اللَّ
ُه َمــِن اْکَتَنَهــُه

َ
ْخَطــأ

َ
َو َقــْد أ
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را امــری ممکــن و قابــل دســتیابی می دانــد و هیــچ امــری را ظاهرتــر از خداونــد نمی شناســد.1

ــا را  ــود او آن ه ــه خ ــد ک ــمایی می دان ــال را اس ــد متع ــناخت خداون ــن راه ش ــام g مهم تری ام
انتخــاب کــرد تــا بــه وســیلۀ آن هــا شــناخته شــود. اســمایی کــه انســان ها بتواننــد هنــگام عبــادت 
ــد  ــال خداون ــن افع ــام g همچنی ــد2. ام ــامی بخوانن ــا آن اس ــات او را ب ــختی ها و ابتالئ ــا در س ی
متعــال و بــه عبــارت دیگــر مخلوقــات او را کــه مظهــر اســمای او هســتند نیــز یکــی دیگــر از عوامــل 

ــد.3  ــناخت می دان ش

آنچــه مــورد تاکیــد امــام g در ســایر عبــارات اســت ایــن اســت که نشــانه های بســیاری بــر وجود 
خداونــد متعــال در هســتی )فعــل خداونــد( وجــود دارد و انســان بــه هــر ســو رو کنــد، آثــار خلقت او 
را می بینــد و ایــن نشــانه ها راه هایــی بــرای شــناخت او محســوب می شــوند4. امــام g در ضمــن 
مناجاتــی قــدرت خداونــد را کــه یکــی از اســماء اوســت؛ امــری آشــکار می دانــد. بــدون آنکه شــکل 

و صورتــی از او بــرای انســان هویــدا گــردد. 5 

اهمیت و ضرورت شناخت

امــام رضــا g در خطبــه 51 در جمــع بنــی هاشــم و در حضــور مامون عباســی آنجا کــه حاضران 
)بــه خیــال خــود بــرای اثبــات جهالــت و ناآگاهــی امــام g بــه مامــون( از ایشــان می خواهنــد 
ــد را  ــر اســاس آن خداون ــده کــه ب ــرار ب ــا در توحیــد، شــاخص هایی ق ــرای م ــرو و ب ــر ب ــه منب کــه ب
بپرســتیم، پــس از حمــد و ثنــای الهــی ســخن را بــا بحــث شــناخت خداونــد متعــال آغــاز کــرده 
و اولیــن مرحلــه عبودیــت و بندگــی را معرفــت بــه او معرفــی می کنــد و حقیقــت دیانــت را بعــد از 

ــد.6  ــت می شناس معرف

ِه َتَعاَلی ْمرًا ِمَن اللَّ
َ
ْوَضُح أ

َ
ْظَهُر َو أ

َ
یُّ َظاِهٍر أ

َ
1. روایت 50: َفأ

ــُه ِإَذا َلــْم ُیــْدَع ِباْســِمِه َلــْم ُیْعــَرْف / روایــت 50: َوَصــَف َنْفَســُه َتَبــاَرَك َو  نَّ
َ
ْســَماًء ِلَغْیــِرِه َیْدُعــوُه  ِبَهــا ِل

َ
ــُه اْخَتــاَر ِلَنْفِســِه أ 2. روایــت 24: َو َلِکنَّ

ْن َیْدُعــوُه ِبَهــا  
َ
َدُهــْم َو اْبَتاَلُهــْم ِإَلــی أ ْســَماٍء َدَعــا اْلَخْلــَق ِإْذ َخَلَقُهــْم َو َتَعبَّ

َ
َتَعاَلــی ِبأ

3. روایت 51: َو أَْفَعالُُه تَْفِهیٌم
ْهَت ََّك اَل تَْعَدُم َصْنَعَتهُ  َحْیُثَما تََوجَّ 4. روایت 50: َفإِن

5. روایت 5: ِإَلِهی َبَدْت ُقْدَرُتَك و لم تبد هیئة
ِه َتَعاَلی َمْعِرَفُتُه/  َو اَل ِدَیاَنَة ِإالَّ َبْعَد َمْعِرَفٍة ُل ِعَباَدِة اللَّ وَّ

َ
6.  أ



102

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ابزارهای شناخت

امــام g عــالوه بــر معرفــی عوامــل شــناخت، بــه تبییــن ابزارهــای شــناخت نیــز می پــردازد. 
امــام g عقــل و فطــرت انســانی را دارای نقــش اساســی در شــناخت و تصدیــق خداونــد متعــال 
ــا ایــن درک فطــری کــه  ــد. 1 انســان ب ــر عقــول می دان ــد را متجلــی ب ــد و خداون معرفــی می فرمای
نمی توانــد خــود، خالــق خــود باشــد و موجــودی ماننــد خــود او نیــز نمی توانــد خالقــش باشــد بــه 

شــناخت خالــق حقیقــی دســت می یابــد.2

عوامل شناخت 

بخــش دیگــری از عبــارات امــام رضــا g بــه تفصیــل عوامــل مختلــف شــناخت خداونــد متعــال 
در نظــام خلقــت و عالــم هســتی اختصــاص یافتــه اســت؛ امــام g یکــی از عوامــل شــناخت را 
انبیــا، رســوالن و حجت هــای الهــی می داندکــه بــه واســطۀ آن هــا مــردم خداونــد را می شناســند.3 

از طــرف دیگــر هــر انســانی خــود بــه عنــوان فعــل و مخلــوق خداونــد متعــال می توانــد معــرف 
اســماء او باشــد. امــام g آثــار وجــودی انســان را بــرای شــناخت خداونــد کافــی می دانــد.4 توجــه 
بــه وجــود خــود و درک ناتوانــی در ایجــاد تغییــر در خود حتی در بعد جســمانی و فیزیکــی و ناتوانی 
در دفــع مــکاره و جلــب منافــع می دانــد5، همچنیــن توجــه انســان بــه نعمت هــای آشــکار خداونــد 

بــه خــودش6 از عوامــل شــناخت اســت. 

 عــالوه بــر انســان، نظــام خلقــت و اســتواری آن و ترکیــب دقیــق طبایــع نیز نشــانه هایی بــر وجود 
خداونــد متعــال اســت و بــه وســیلۀ آن هــا می توان بــر او اســتدالل کــرد و اندیشــه در ایــن مخلوقات 

ــِه َو  ْصِدیــُق  ِباللَّ ــُد التَّ ــوِل  ُیْعَتَق ــوِل / َو ِباْلُعُق ــا ِلْلُعُق ی َصاِنُعَه ــا َتَجلَّ ــُه / َلمَّ ُت ــُت ُحجَّ ــُه َو ِباْلِفْطــَرِة َتْثُب ــُد َمْعِرَفُت ــوِل ُتْعَتَق 1. روایــت 51: َو ِباْلُعُق
یَمــاُن ِبــِه ْقــَراِر َیْکُمــُل اإْلِ ِباإْلِ

َنَك َمْن ُهَو ِمْثُلَك ْن َنْفَسَك َو اَل َکوَّ َك َلْم ُتَکوِّ نَّ
َ
ْنَت َلْم َتُکْن ُثمَّ ُکْنَت َو َقْد َعِلْمَت أ

َ
2. روایت 32: أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ِإَلی ِدیِنِه َو َمْعِرَفِتِه ُه ِإَلی اللَّ ِذیَن ِبِهْم ُیَتَوجَّ ْنِبَیاُؤُه َو ُرُسُلُه َو ُحَجُجُه ُهُم الَّ
َ
ِه َتَعاَلی أ 3. روایت 3:  َو َلِکنَّ َوْجَه اللَّ

4. روایت 50: َو ِفیَك ِمْن آَثاِرِه َما ُیْغِنیَك
ــی  ِزَیــاَدٌة َو اَل ُنْقَصــاٌن ِفــی اْلَعــْرِض َو َطــْوٍل َو َدْفــُع اْلَمــَکاِرِه َعْنــُه َو َجــرُّ اْلَمْنَفَعــِة  ــا َنَظــْرُت ِإَلــی َجَســِدی َفَلــْم ُیْمِکنِّ ــی َلمَّ 5. روایــت 28: ِإنِّ

ْقــَرْرُت ِبــِه
َ
نَّ ِلَهــَذا اْلُبْنَیــاِن َباِنیــًا َفأ

َ
ِإَلْیــِه َعِلْمــُت أ

6. روایت 5: َو َظاِهُر َما ِبِهْم ِمْن ِنَعِمَك َدِلیُلُهْم َعَلْیَك َلْو َعَرُفوَك
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نیــز بــه تنهایــی بــرای شــناخت او کافــی اســت.1 امــام g مــالك اســتدالل افــکار دربــارۀ خداونــد 
ــد تغییــرات را در اشــیاء قــرار داده و  ــد و می فرمایــد: خداون را، همیــن اشــیاء و موجــودات می دان
اقــرار بــه وحدانّیــت خــود را بــه ســبب وجــود این اشــیا بــه انســان ها الهــام فرمــوده اســت.2 مطالعه 
در عالــم هســتی و مشــاهده آیــات روشــنی ماننــد حرکــت افــالک آســمانی، ایجــاد ابرهــا، گــردش 
بادهــا و حرکــت مــاه و خورشــید و ســتارگان و ســایر آیــات عجیبــه در هســتی نشــان از ایجــاد کننده 
ــماَء ِبنــاًء« بــا ذکــر جزئیاتــی  ْرَض ِفراشــًا َو السَّ

َ
ــِذی َجَعــَل َلُکــُم اْل دارد3. امــام g در تفســیر آیــه »الَّ

بســیار دقیــق در خلقــت زمیــن و آســمان  توجــه انســان را بــه هســتی و نعــم الهــی ارزانــی شــده بــر 
او ســوق می دهــد4. همچنیــن امــام g پراکندگــی و تفــرق موجــودات یــا اجتمــاع آن هــا را دلیلــی 

بــر فاعــل ایــن پراکندگــی و اجتمــاع می دانــد.5 

نکتــۀ مهــم دیگــر شــناخت صفــات خداونــد از طریــق شــناخت صفــات مخلــوق اســت به ایــن معنا 
کــه هــر چــه در مخلــوق بــود در خالــق وجــود نــدارد چــرا کــه اگــر در خالــق صفــات مخلــوق باشــد، 
ناگزیــر او هــم مخلــوق اســت نــه خالق.6بــه عبــارت دیگــر امــام g  وجــود هــر نقــص و سســتی در 

اجــزای عالــم هســتی را نشــانۀ دیگــری بــر وجــود خالقــی می دانــد کــه آن نقایــص در او نیســت.7 

مبنای اصلی در شناخت

امــام رضــا g در تبییــن شــناخت خداونــد متعــال، بــه مســئله مهمــی می پــردازد کــه بر اســاس 
ــر آن اســتوار اســت و در صــورت نادیــده  تحلیــل محتــوای کلمــات ایشــان، حقیقــت شــناخت ب

ْنــِع  ْن َیَتَناَوُلــوَك / روایــت 15: َکَفــی ِبِإْتَقــاِن الصُّ
َ
ــِه ُیْســَتَدلُّ َعَلْیــِه / روایــت 5: ِفــی َخْلِقــَك َیــا ِإَلِهــی َمْنُدوَحــٌة أ 1. روایــت 51: ِبُصْنــِع اللَّ

ْنَعــِة َلَهــا ِعْبــَرًة ْبــِع َعَلْیَهــا َداَلَلــًة... َو ِبِإْحــَکاِم الصَّ َلَهــا آَیــًة َو ِبَمْرَکــِب الطَّ
ْقَراَر َفَها اإْلِ ِلیُل َو ِبَها َعرَّ ْثِبَت َغْیُرُه َو ِمْنَها أنبط الدَّ

ُ
2. روایت 51: ِفیَها أ

ُجــوِم َو َغْیــِر  ــْمِس َو اْلَقَمــِر َو النُّ َیــاِح َو َمْجــَری الشَّ ــَحاِب َو َتْصِریــِف الرِّ ــِه َو ِإْنَشــاِء السَّ َری ِمــْن َدَوَراِن اْلَفَلــِك ِبُقْدَرِت
َ
3. روایــت28: َمــَع َمــا أ

رًا َو ُمْنِشــئًا نَّ ِلَهــَذا ُمَقــدِّ
َ
ــاِت اْلَعِجیَبــاِت اْلُمْتَقَنــاِت َعِلْمــُت أ َذِلــَك ِمــَن الَْی

4. روایت 36: این روایت طوالنی است لطفا برای مطالعه به منبع اصلی مراجعه شود.
ــُة  ــْو اَل اْلَکِلَم ــا / َل ِفَه ــی ُمَؤلِّ ــا َعَل ِلیِفَه

ْ
ــا َو ِبَتأ ِقَه ــی ُمَفرِّ ــا َعَل ــًة ِبَتْفِریِقَه ــا َدالَّ ــَن ُمَتَداِنَیاِتَه ٌق َبْی ــرِّ ــا ُمَف ــَن ُمَتَعاِدَیاِتَه ــٌف َبْی ــت 51: ُمَؤلِّ 5. روای

ــا ــْن ُمَباِیِنَه ــْت َع ْعَرَب
َ
ــْت َفأ ــا َو َتَباَیَن ِقَه ــی ُمَفرِّ ــْت َعَل ــْت َفَدلَّ اْفَتَرَق

َل َدِلیاًل َبْعَد َما َکاَن َمْدُلواًل َعَلْیِه ْشَیاَء َمْن َیْمَتِنُع ِمَن اإِلْنَشاِء َو ِإذًا َلَقاَمْت ِفیِه آَیُة اْلَمْصُنوِع َو َلَتَحوَّ
َ
6. روایت 51: َکْیَف ُیْنِشُئ اْل

ِتــِه َو ِبَعْجِزَهــا َعَلــی ُقْدَرِتــِه َو ِبُفُطوِرَهــا َعَلــی ِقْدَمِتــِه َو ِبَزَواِلَهــا َعَلــی َبَقاِئــه َفــاَل َلَهــا  ْجَنــاِس َعَلــی ُرُبوِبیَّ
َ
ــِة اْل یَّ 7. روایــت 51: ُمْسَتْشــِهٌد ِبُکلِّ

اَهــا َو اَل ُخــُروٌج ِمــْن ِإَحاَطِتــِه ِبَهــا َو اَل اْحِتَجــاٌب َعــْن ِإْحَصاِئــِه َلَهــا َو اَل اْمِتَنــاٌع ِمــْن ُقْدَرِتــِه َعَلْیَهــا/ شــواهد بســیاری  َمِحیــٌص َعــْن ِإْدَراِکــِه ِإیَّ
از ایــن بحــث در روایــات امــام g بویــژه روایــت 15 و 51 وجــود دارد کــه بــه دلیــل عــدم تطویــل در مقالــه نمــی آیــد. 
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گرفتــن آن گویــی شــناختی صــورت نگرفتــه اســت. آن موضــوع بســیار مهــم نفــی صفات انســانی 
از خداونــد متعــال اســت.  امــام g در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کمتریــن حــد معرفــت چیســت؟ 
پاســخ می دهــد: اقــرار بــه اینکــه معبــودی جــز او نیســت، شــبیه و نظیــری نــدارد، ثابــت اســت، 

قدیــم اســت، موجــود اســت، گــم نگشــته هیــچ چیــز مثــل او نیســت.1

 امــام g اصــل معرفــت را توحیــد مــی دانــد امــا اســاس توحیــد را بــر نفــی صفــات قــرار می دهد 
چــرا کــه همــه انســان ها بــر اســاس مبانــی عقلــی خــود شــهادت می دهنــد کــه هــر چیــزی کــه 
ــز خــود شــهادت  ــوق اســت، و هــر مخلوقــی نی از صفــت و موصوفــی ترکیــب شــده باشــد، مخل

می دهــد کــه خالقــی دارد کــه نــه صفــت اســت و نــه موصــوف.2

در عبــارت دیگــر امــام g دســتیابی بــه شــناخت را در ســایه اخــالص معرفــی می نمایــد امــا 
ــال  ــد متع ــرای خداون ــانی ب ــص انس ــات ناق ــات صف ــبیه و اثب ــا تش ــع ب ــل جم ــر قاب ــالص غی اخ
می دانــد.3 همچنیــن می فرمایــد: کســانی کــه بــه خداونــد متعــال اظهــار ایمــان می کننــد امــا او 
را در توصیــف بــه خلقــش شــبیه می کننــد، بــه حقیقــت، او را نشــناخته انــد.4 در جــای دیگــر امــام 
g مســاوی دانســتن خداونــد بــا مخلوقاتــش در صفــات را علــت عــدم شــناخت خداوند دانســته 
و اثــر منفــی آن را در رب انگاشــتن آیــات و نشــانه هــای خداونــد متعــال بــه جــای خــود او می داند.5 

دو جهت گیری مهم در روایات توحید در کتاب عیون 

ــه آن  ــد و دعــوت و تشــویق انســان ها ب امــام رضــا g ضمــن تبییــن اهمیــت شــناخت خداون
ــردی  ــی و کارب ــورت عمل ــه ص ــدد ب ــث متع ــود در احادی ــناخت، خ ــل ش ــا و عوام ــی ابزاره و معرف
بــا همــان ابزارهــای شــناخت بــه ســراغ عوامــل شــناخت رفتــه و بدیــن ترتیــب بــه تبییــن توحیــد 

هُ  َلْیَس َکِمْثِلِه َشْی ٌء  نَّ
َ
ُه ُمْثَبٌت َقِدیٌم َمْوُجوٌد َغْیُر َفِقیٍد َو أ نَّ

َ
ُه اَل ِإَلَه َغْیُرُه َو اَل َشِبیَه َلهُ  َو اَل َنِظیَر َلُه َو أ نَّ

َ
ْقَراُر ِبأ 1. روایت 29: اإْلِ

ــٍة َو َمْوُصــوٍف  نَّ ُکلَّ ِصَف
َ
ــوِل أ ــُه ِلَشــَهاَدِة اْلُعُق ــاِت َعْن َف ــُی الصِّ ــی َنْف ــِه َتَعاَل ــِه َتْوِحیــُدُه َو ِنَظــاُم َتْوِحیــِد اللَّ ــِة اللَّ ْصــُل َمْعِرَف

َ
ــت 51: أ 2. روای

ــٍة َو اَل َمْوُصــوٍف ــَس ِبِصَف ــُه َخاِلقــًا َلْی نَّ َل
َ
ــَهاَدِة ُکلِّ َمْوُصــوٍف أ ــوٌق َو َش َمْخُل

ْشِبیِه َفاِت ِللتَّ ْشِبیِه َو اَل َنْفَی  َمَع ِإْثَباِت الصِّ ْخاَلِص َو اَل ِإْخاَلَص َمَع التَّ 3. روایت 51: َو اَل َمْعِرَفَة ِإالَّ ِباإْلِ
َهِنی ِبَخْلِقی 4. روایت4: َما َعَرَفِنی َمْن َشبَّ

ُهوَن   ــا ِبــِه اْلُمَشــبِّ ــی َعمَّ َخــُذوا َبْعــَض آَیاِتــَك َرّبــًا َفِبَذِلــَك َوَصُفــوَك َفَتَعاَلْیــَت َربِّ ْوَك ِبَخْلِقــَك َفِمــْن َثــمَّ َلــْم َیْعِرُفــوَك َو اتَّ 5. روایــت 5: : َبــْل َســوَّ
َك َنَعُتو
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می پــردازد. آنچــه از مجموعــه روایــات توحیــد در کتــاب عیــون حاصــل مــی شــود آن اســت کــه 
امــام g از دو جهــت بــه ایــن امــر اقــدام مــی ورزد: شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از 

خداونــد متعــال و شــناخت اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی در انســان.

امــام رضــا g بــه طــور کلــی هــر گونــه صفــت اعــم از صفــات نقــص کــه معلــول خلــق مــادی 
موجــودات بــه ویــژه انســان اســت یــا صفــات کمالــی را کــه در انســان هــا محقــق می شــود، دربــارۀ 
خداونــد متعــال منتفــی می دانــد. همچنیــن صفــات کمالــی ماننــد علــم، قــدرت و... را کــه ظاهرا 
انســان بــا خداونــد در آن هــا شــریک اســت، صــرف اشــتراک لفظــی دانســته و در حقیقــت و معنــا 
متبایــن از یکدیگــر می دانــد. بنابرایــن از مجمــوع عبــارات امــام g می تــوان بــه دو مســئله مهــم 
دســت یافــت: تبایــن کامــل خالــق از مخلــوق 1و ضــرورت و وجــوب ایــن تبایــن به عنــوان حقیقتی 
کــه بــر همــه هســتی ســریان و جریــان دارد. امــام g اساســا  کنــه و ذات خداونــد متعــال را عامــل 
جدایــی او از خلقــش می دانــد.2 امــام g در ایــن خصــوص تاکیــد مــی ورزد کــه هــر چیــزی کــه 
در مخلــوق یافــت شــود، در خالقــش وجــود نخواهــد داشــت و هــر آنچــه در مــورد او امــکان داشــته 
باشــد، دربــاره صانعــش محــال و ممتنــع خواهــد بــود، در مــورد او حرکــت و ســکون وجــود نــدارد، 
چگونــه امــکان دارد، چیــزی را کــه خــود ایجــاد کــرده، در مــورد خــود او، مصــداق یابــد؟! یــا آنچه را 
خــودش آغــاز کــرده و بــه وجــود آورده بــه ســوی او بازگشــته، و در مــورد او مصــداق پیــدا کنــد؟ اگــر 
ــود، نقــص و کاســتی و کمبــود در ذاتــش راه  می یافــت و کنــه اش، از وحــدت در آمــده،  چنیــن ب
دارای اجــزا می شــد، و أزلــی بــودن در مــوردش محــال می گردیــد و خالــق مثــل مخلــوق می شــد.3

یکــی از واژگان مهــم بحــث کــه در مجموعــه 51 روایــت بیــش از 100 بــار تکــرار شــده، وصــف و 
مشــتقات آن اســت. امــام g در بخــش قابــل توجهــی از روایات و خطبه ها انتســاب صفاتــی را که 
مخلوقــات بــا آن وصــف می شــوند از خداونــد متعــال منتفــی می دانــد و آن را عاملــی مهــم در عــدم 
شــناخت صحیــح خداونــد می شناســد و او را شــبیه چیــزی و چیــزی را شــبیه او نمی دانــد.4 امــام 

َفاِت / روایت 33: َتَعاَلی َعْن ِصَفِة َخْلِقِه ُعُلّوًا َکِبیرًا ْحَدَث ِفی الصِّ
َ
1. روایت 15: ُمَباِیٌن ِلَجِمیِع َما أ

2. روایت 51: ُکْنُهُه َتْفِریٌق َبْیَنُه َو َبْیَن َخْلِقِه.
ــُکوُن َو  3. روایــت 51: َفــُکلُّ َمــا ِفــی اْلَخْلــِق اَل ُیوَجــُد ِفــی َخاِلِقــِه َو ُکلُّ َمــا ُیْمِکــُن ِفیــِه َیْمَتِنــُع ِفــی َصاِنِعــِه اَل َتْجــِری َعَلْیَهــا اْلَحَرَکــُة َو السُّ

َزِل َمْعَنــاُه
َ
 ُکْنُهــُه َو اَلْمَتَنــَع ِمــَن اْل

َ
أ ُه ِإذًا َلَتَفاَوَتــْت  َذاُتــُه َو َلَتَجــزَّ

َ
ْو َیُعــوُد ِفیــِه َمــا ُهــَو اْبَتــَدأ

َ
ْجــَراُه أ

َ
َکْیــَف َیْجــِری َعَلْیــِه َمــا ُهــَو أ

ْوَك ِبَخْلِقَك َفِمْن َثمَّ َلْم َیْعِرُفوَك / روایت 23: اَل ُیْشِبُهُه َشْی ٌء َو اَل ُیْشِبُه ُهَو َشْیئًا 4. روایت 5: َبْل َسوَّ
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g تفکــر و اندیشــیدن و تصمیم گیــری را از صفــات مخلوقیــن و منتفــی از خداونــد می دانــد.1 
اساســا از نــگاه امــام g بــه کار بــردن واژۀ صفــت و مشــتقات آن بــرای خداونــد متعــال ناصحیــح 

اســت و خداونــد صفــت یــا صفــات نــدارد بلکــه اســماء دارد.

عــالوه بــر ایــن امــام g وجــود هــر گونــه صفــت از خداونــد متعــال را کــه غیــر از ذاتــش باشــد و 
بــه آن متصــف گــردد نفــی می نمایــد. امــام g در بخشــی از خطبــۀ طوالنــی 51 اســاس توحید را 
نفــی صفــات از خداونــد متعــال می دانــد و دلیــل آن را اقــرار عقــل بــر اینکــه هــر صفــت و موصوفی 
مخلــوق اســت و شــهادت هــر موصــوف بــر اینکــه خالقــی دارد کــه نــه صفــت اســت و نــه موصــوف. 
همچنیــن معتقــد اســت کــه وجــود هــر صفــت یــا موصوفــی اقــرار بــر همراهــی آن دو بــا یکدیگــر 
دارد و همراهــی دو چیــز بــا هــم نشــانۀ حــادث و مخلــوق بــودن اســت و حــادث بــودن منافــی ازلــی 
بــودن اســت.2 ایــن عبــارت کــه در کلمــات ائمــه b دیگــر نیــز بســیار تکــرار شــده بــه ایــن معنــی 
اســت کــه خداونــد صفــت مغایــر بــا ذات نــدارد بــر خــالف نظــر اشــاعره کــه معتقدند هــر مفهومی 
از مفاهیــم مربــوط بــه صفــات ذات ماننــد علــم و قــدرت حقیقتــی مغایــر بــا ذات خداونــد متعــال 

دارد3)ابــن بابویــه، 1398ق: 35(.

شناخت صفات نقص در انسان و نفی آن از خداوند متعال 

طــی تحلیــل محتــوای انجــام شــده از مجمــوع روایــات توحید کتــاب عیــون، 17 صفــت نقص در 
انســان کــه امــام g آن را از خداونــد متعــال منتفــی می دانــد عبــارت اســت از: محــدود بــودن4، 

ٌة َعْنُه َو ِهَی ِمْن ِصَفاِت اْلَخْلِق َفاُت َمْنِفیَّ ُر َو َهِذِه الصِّ ی  َو اَل َیُهُم َو اَل َیَتَفکَّ 1. روایت 11: اَل ُیَروِّ
نَّ َلــُه َخاِلقــًا 

َ
نَّ ُکلَّ ِصَفــٍة َو َمْوُصــوٍف َمْخُلــوٌق َو َشــَهاَدِة ُکلِّ َمْوُصــوٍف أ

َ
َفــاِت َعْنــُه ِلَشــَهاَدِة اْلُعُقــوِل أ ــِه َتَعاَلــی َنْفــُی الصِّ 2. َو ِنَظــاُم َتْوِحیــِد اللَّ

ــَن  ــاِع ِم ــُدوِث ِباالْمِتَن ــَهاَدِة اْلُح ــُدوِث َو َش ــَراِن ِباْلُح ــَهاَدِة ااِلْقِت ــَراِن َو َش ــٍة َو َمْوُصــوٍف ِباالْقِت ــَهاَدِة ُکلِّ ِصَف ــٍة َو اَل َمْوُصــوٍف َو َش ــَس ِبِصَف َلْی
َزِل اْلُمْمَتِنــِع ِمــَن اْلُحــُدوِث.

َ
اْل

3. عباراتــی کــه بــر ایــن موضــوع تاکیــد مــی ورزنــد در سراســر روایــات توحیــد در عیــون بســیار زیــاد اســت کــه بــه دلیــل رعایــت 
اختصــار تنهــا بخش هایــی از آن ذکــر می شــود. 

4. روایت 15: َفاَل ِإَلْیِه َحدٌّ َمْنُسوٌب/ برای او حّد نسبت داده  شده ای نیست.
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ــودن4،  ــت ب ــل روی ــتن و قاب ــم داش ــودن3، جس ــد ب ــدن2، نیازمن ــدن و زاده ش ــتن1، زایی ــزء داش ج
کیفیــت داشــتن5، متحــرک بــودن6، تغییــر کــردن7، مــکان و زمــان داشــتن8، غایــب بــودن9، تجربه 
کــردن10، تفکــر کــردن11، تصمیــم و عــزم بــر فعــل کــردن12، غریــزه داشــتن13، رنــج بــردن و مــدارا 
کــردن14، مغلــوب شــدن15، ظلــم کــردن بــه بنــدگان16 و مجبــور کــردن آن هــا کــه در نمودار شــماره 

)4( نشــان داده شــده اســت.

ْلَحــَد ِفیــِه / و هــر کــس او را دارای اجــزاء تصــّور کنــد او را وصــف نمــوده، 
َ
ُه َفَقــْد َوَصَفــُه َو َمــْن َوَصَفــُه َفَقــْد أ

َ
أ 1. روایــت 51: َو َمــْن َجــزَّ

و هــر کــه او را وصــف نمایــد، در مــورد خداونــد بــه خطــا رفتــه و کارش بــه الحــاد و کفــر می انجامــد.
ــا اَل  ــِه َو َعمَّ ــا َلْیــَس ِعْنــَد اللَّ ــِه َو َعمَّ ــا َلْیــَس ِللَّ ْخِبْرِنــی َعمَّ

َ
ِبــی َطاِلــٍب g َفَقــاَل أ

َ
ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن َعِلــیَّ ْبــَن أ

َ
َل أ

َ
2. روایــت 40: ِإنَّ َیُهوِدّیــًا َســأ

ــُه اَل َیْعَلــُم َلــُه َوَلــدًا/40 مــردی  ــِه َو اللَّ ــُه َفَذِلــَك َقْوُلُکــْم َیــا َمْعَشــَر اْلَیُهــوِد ِإنَّ ُعَزْیــرًا اْبــُن اللَّ ــا َمــا اَل َیْعَلُمــُه اللَّ مَّ
َ
ــُه َفَقــاَل َعِلــیٌّ g أ َیْعَلُمــُه اللَّ

یهــود از امیرالمؤمنیــن g ســؤاالتی بــه ایــن مضمــون نمــود: ... و چیســت آن چیــزی کــه خداونــد آن را نمی دانــد؟ امیرالمؤمنیــن 
فرمودنــد: اّمــا آن چیــزی کــه خداونــد آن را نمی دانــد گفتــار شــما یهودیــان اســت کــه می گوییــد عزیــر پســر خداســت، خداونــد 

بــرای خــود فرزنــدی نمی شناســد.
3. روایــت 7: َلْیــَس ُهــَو ِبَضِعیــٍف َو اَل َعاِجــٍز َو اَل ُمْحَتــاٍج ِإَلــی َغْیــِرِه/ لیکــن خداونــد نــه ضعیــف اســت، نــه عاجــز، و نــه محتــاج بــه چیز 
ــُه َغِنــیٌّ َعــِن اْلَعــْرِش َو َعــْن َجِمیــِع َمــا َخَلــق/ و خداونــد،  نَّ

َ
ــُه اْلَعــْرَش ِلَحاَجــٍة ِبــِه ِإَلْیــِه ِل یــا شــخص دیگــر. روایــت 33: َو َلــْم َیْخُلــِق اللَّ

عــرش را بــه خاطــر نیــاز، نیافریــده  اســت زیــرا او از عــرش و تمــام مخلوقــات بی نیــاز اســت.
َّــُه لَْیــَس بِِجْســٍم  ــْدَرُک بِاْلَبَْصــاِر/ و بــا چشــم دیــده نمی شــود. روایــت 33: اَل یُوَصــُف بِالَْکــْوِن َعلَــی الَْعــْرِش ِلَن 4. روایــت 3: َو اَل یُ
ــّوًا َکِبیــرًا/ در مــورد ذات اقــدس او نمی تــوان گفــت کــه: بــر روی عــرش نشســته اســت زیــرا او جســم  َتَعاَلــی َعــْن ِصَفــِة َخْلِقــِه ُعُل

نیســت.
ــود و هیــچ چگونگــی و  ــت را او ایجــاد کــرده اســت، او ب ــٍة/ کیفّی ــَرُف ِبَکْیُفوِفیَّ ــاَل ُیْع ــَف َف ــَف َو َکاَن  َو اَل َکْی ــَف  اْلَکْی 5. روایــت 28: َکیَّ

ــه هیــچ چیــز شــبیه نیســت. ــا جــا و مــکان و حــواّس قابــل درک نیســت و ب ــا کیفّیــت ی ــذا ب کیفّیتــی وجــود نداشــت، ل
ــا »رفتــن و آمــدن« وصــف نمی شــود، خــدا برتــر از  ــد ب َهــاِب َتَعاَلــی َعــِن ااِلْنِتَقــاِل/ خداون 6. روایــت19: اَل ُیوَصــُف ِباْلَمِجــی ِء َو الذَّ

ــت. ــی اس ــال و جابه جای انتق
ــر و  ــر تغیی ــی و جــالل و شــکوه از ه ــه کبریای ِف اْلَحــاالِت/ و خــود ب ــْن َجِمیــِع َتَصــرُّ ــِة ِم ــاِء َو اْلَعَظَم ــت 15: َخــاِرٌج ِباْلِکْبِرَی 7. روای

ــر بیــرون و بــری اســت. تغّی
ِتــِه/ هیــچ جایــی از او خالــی نیســت تــا بــرای او مکانــی تصــّور نشــود . روایــت  8. روایــت 15: لـَـْم یَْخــُل ِمْنــُه َمــَکاٌن َفُیــْدَرَک بَِأیِْنیَّ
ُجــُل َفَأْخِبْرنـِـی َمَتــی َکاَن َقــاَل أَبـُـو الَْحَســِن g أَْخِبْرنـِـی َمَتــی لـَـْم یَُکــْن َفُأْخِبــَرَک َمَتــی َکاَن/ پــس بگــو خــدا چــه  28: َقــاَل الرَّ

زمانــی، بــوده اســت؟ حضــرت فرمــود: تــو بــه مــن بگــو، خداونــد کــی نبــوده اســت تــا بگویــم از کــی بــوده اســت
ــا  ــا َغْیُرَهــا/51 بعضــی را از بعــض دیگــر پنهــان کــرده ت ــُه َو َبْیَنَه ْن اَل ِحَجــاَب َبْیَن

َ
ــَم أ ــا َعــْن َبْعــٍض ِلُیْعَل 9. روایــت 51: َحَجــَب َبْعَضَه

دانســته شــود، غیــر از آن مخلوقــات، حجــاب دیگــری بیــن او و آن هــا نیســت.
ْجِرَبــُة َو ااِلْعِتَبــاُر ِعْلمــًا َلْواَلُهَمــا َمــا َعِلــَم  ْشــَیاِء َفُتِفیــَدُه  التَّ ْجِرَبــِة َو ااِلْعِتَبــاِر ِباْلَ 10. روایــت 50: اَل َیْعــُزُب َعْنــُه َشــْی ٌء َو اَل َیُفوُتــهُ  َلْیــَس ِللتَّ
/50 کســی اســت کــه چیــزی از نظــر او پنهــان نیســت و هیــچ چیــز از دسترســش دور نمی مانــد، ولــی نــه بــا تجربــه و آزمایــش 

بــه ایــن صــورت کــه ایــن آزمایــش بــه او چیــزی بیامــوزد، آنچنــان کــه اگــر ایــن تجربــه و آزمایــش نبــود، هیــچ نمی دانســت.
ٌر اَل ِبَحْوِل ِفْکَرٍة/ تقدیر می کند ولی نه با نیروی فکر 11. روایت 51: ُمَقدِّ

ٍة 12. روایت 51: ُمِریٌد اَل ِبَهَماَمٍة َشاٍء اَل ِبِهمَّ
ِزَها/غرائز این موجودات نشان می دهد که غریزه دهنده به آنان، خود غریزه ندارد ْن اَل َغِریَزَة ِلُمَغرِّ

َ
13. روایت 51: َشاِهَدًة ِبَغَراِئِزَها أ

ــُه َلْیــَس َعَلــی َمْعَنــی ِعــاَلٍج َو َنْصــٍب َو اْحِتَیــاٍل َو ُمــَداَراٍة َو َمْکــٍر َکَمــا َیْقَهــُر اْلِعَبــاُد َبْعُضُهــْم َبْعضــًا/ و اّمــا  ــا اْلَقاِهــُر َفِإنَّ مَّ
َ
14. روایــت 50: أ

قاهــر بــه معنــی ممارســت کــردن و رنــج کشــیدن و نیرنــگ و فریــب زدن و یــك دیگــر را کنــار زدن نیســت و آنچنــان کــه بعضــی 
مــردم، بــر بعضــی دیگــر چیــره و قاهــر و غالــب می شــوند

15. روایت 38: َو لَْم یُْعَص َمْغُلوباً/ اگر مردم، خداوند را نافرمانی می کنند از این رو نیست که خداوند مغلوب و ناتوان است.
ِعیَف/ نیز شایسته نیست که شریك قوی به شریك ضعیف ظلم کند ِریَك الضَّ ْن َیْظِلَم الشَّ

َ
ِریِك اْلَقِویِّ أ 16. روایت 37: َفاَل َیْنَبِغی ِللشَّ
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نمودار شماره )4(: صفات نقص در انسان و نفی آن از خداوند متعال

امــام g عــالوه بــر اینکــه در عبــارات خــود صفــات نقــص را از خداونــد متعــال دور می دانــد بــه 
ذکــر دالیــل نفــی ایــن صفــات از خداونــد متعــال نیــز می پــردازد. بــه عنــوان مثــال دربــارۀ محــدود 
بــودن می فرمایــد: زیــرا هــر چیــزی  کــه حــّدی دارد، وجــودش تــا همــان حــّد امتــداد دارد و چــون 
حــّد و مــرز پذیرفتــه، پــس قابلّیــت زیــاد شــدن را نیــز دارد و وقتــی قابلّیــت زیــاد شــدن را داشــته 
باشــد قابلّیــت نقصــان را نیــز دارد، پــس او نــه حــّد دارد نــه زیــادی می پذیــرد نــه چیــزی از او کــم 

می شــود نــه قابــل تجزیــه اســت و نــه بــا فکــر درك می شــود.1

همچنیــن دربــارۀ دلیــل بی نیــازی خداونــد بــه ابــزار و ادوات در بخشــی از روایــت 51 می فرمایــد: 
ــد آالت و ادوات وجــود  ــر اینکــه در خداون ــان دلیلــی اســت ب ــه آن و نیــز آالت و ادوات دادن خــدا ب

ْقَصــاَن َفُهــَو  َیــاَدَة اْحَتَمــَل النُّ َیــاَدَة َو ِإَذا اْحَتَمــَل الزِّ ْحِدیــَد اْحَتَمــَل الزِّ نَّ ُکلَّ َمْحــُدوٍد ُمَتَنــاٍه ِإَلــی َحــدٍّ َو ِإَذا اْحَتَمــَل التَّ
َ
1. روایــت 28: ِل

ــٍم ٍئ َو اَل ُمَتَوهَّ ــٍد َو اَل ُمَتَناِقــٍص َو اَل ُمَتَجــزِّ َغْیــُر َمْحــُدوٍد َو اَل ُمَتَزاِئ
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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

نــدارد، زیــرا آالت و ادوات، شــاهد عجــز و فقــر صاحــب آن هاســت.1

ــد از آنجــا کــه می گوییــد  ــد متعــال کــه می گوی ــه یکــی از منکــران خداون امــام g در پاســخ ب
ــو! چــون حواّســت از درك او  ــر ت ــد: وای ب ــد پــس نیســت؛ می فرمای ــه حــس در نمی آی ــد ب خداون
عاجــز اســت، ربوبّیــت او را انــکار می کنــی؟ و حــال آنکــه مــا وقتــی از ادراکــش عاجــز می شــویم؛ 
یقیــن می کنیــم کــه او رّب مــا اســت چــرا کــه او چیــزی اســت بــر خــالف ســایر اشــیا.2 در بحــث 
نفــی صفــات نقــص از خداونــد متعــال دو موضــوع بیــش از دیگــر موضوعــات در مجموعــه روایــات 
ــد متعــال 2. جبــر و  ــوده اســت: 1. تجســیم و رؤیــت خداون مــورد تحلیــل محتــوا مــورد تاکیــد ب

تفویــض.

تجسیم و رؤیت خداوند متعال 

بحــث تجســیم و رؤیــت در کتــاب عیــون و در بحــث توحیــد در 8 روایــت3 مــورد تحلیل قــرار گرفته 
ــد متعــال روایــت ســوم اســت. در  ــات مهــم در بحــث نفــی تجســیم از خداون اســت. یکــی از روای
ایــن روایــت راوی نظــر امــام g را در مــورد روایــت اهــل حدیــث از پیامبــر اکــرم n دربــاره زیــارت 
ــه  ــا می شــود. در حقیقــت ایــن ســوال اشــاره ب خداونــد متعــال توســط مومنیــن در بهشــت جوی
اعتقــاد گروهــی از اهــل ســنت اســت کــه قائــل بــه رؤیــت جســمانی و ظاهــری خداونــد متعــال در 
دنیــا و آخــرت هســتند. امــام پاســخ بــه ایــن ســوال را از تبییــن جایــگاه پیامبــر اکــرم n کــه برتر از 
همــه مخلوقــات، فرشــتگان و حتــی ســایر انبیــاb اســت، آغــاز می کنــد. ســپس اطاعــت و بیعت 
بــا پیامبــرn را در دنیــا و زیــارت پیامبــرn را در دنیــا و آخــرت همــان اطاعــت، بیعــت و زیــارت 
خداونــد می دانــد و در دو مــورد اول بــه دو آیــه از قــرآن و در مــورد ســوم بــه حدیــث نبــوی اســتناد 
مــی فرمایــد. امــام g بــا ایــن پاســخ از یــک طــرف تفکــر رؤیــت خداونــد متعــال در دنیــا و آخــرت 

َدَواِت ِبَفاَقِة المادین 
َ
َدَواَت ِفیِه ِلَشَهاَدِة اْل

َ
ْن اَل أ

َ
اُهْم دلیلهم َعَلی أ 1. َو أدوات  ِإیَّ

ــو  ُب
َ
ــاَل أ ــَواسِّ َفَق ــَن اْلَح ــٍة ِم ــْدَرْك ِبَحاسَّ ــْم ُی ــْی َء ِإَذا َل ــهُ  اَل َش ــِإذًا ِإنَّ ــُل َف ُج ــاَل الرَّ ــْی ٍء َق ــاُس ِبَش ــٍة َو اَل ُیَق ــْدَرُك ِبَحاسَّ ــت 28: َو اَل ُی 2. روای

ــُه  نَّ
َ
ــا َو أ َن ــُه َربُّ نَّ

َ
ــا أ ْیَقنَّ

َ
ــِه أ ــْن ِإْدَراِک ــَنا َع ــُن ِإَذا َعَجــَزْت  َحَواسُّ ــُه َو َنْح َت ــْرَت ُرُبوِبیَّ ْنَک

َ
ــِه أ ــْن ِإْدَراِک ــَك َع ــا َعَجــَزْت َحَواسُّ ــَك َلمَّ اْلَحَســِن g َوْیَل

ــَیاِء ْش
َ
ــاَلِف  اْل ــْی ٌء ِبِخ َش

3. روایات دوم، سوم، دوازدهم، چهاردهم، بیست و هشتم، سی و سوم، پنجاهم و پنجاه و یکم
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را مــردود اعــالم نمــوده و از طــرف دیگــر بــا جایگزیــن کــردن زیــارت پیامبــرn بــه جــای زیــارت 
خداونــد بــر جایــگاه پــر اهمیــت پیامبــر اکــرم n در دنیا و بــه ویــژه در آخــرت تاکید ورزیده اســت. 

ــت  ــه روای ــتناد ب ــا اس ــال ب ــد متع ــتن خداون ــورت داش ــکل و ص ــارۀ ش ــت راوی درب ــه روای در ادام
دیگــری از اهــل ســنت از امــام g ســوال می کنــد و امــام بــا قاطعیــت اعتقــاد بــه وجــه داشــتن را 
کفــر دانســته و تاکیــد می فرمایــد کــه وجــه خــدا انبیــا، رســوالن و حجــت هــای او هســتند و نــگاه 
بــه آنــان در قیامــت و در بهشــت را ثــواب بزرگــی بــرای مومنــان می دانــد. نکتــۀ جالــب توجــه ایــن 
کــه امــام g در همیــن جــا و در بحــث وجــه اللــه بــودن انبیــا و بــه ویــژه پیامبر اکــرمn بــه روایتی 
از پیامبــر اکــرم n اشــاره فرمــوده کــه کســانی کــه بغــض و دشــمنی بــا اهــل بیــت و عتــرت مــن 
داشــته باشــند، در قیامــت مــرا نمــی بیننــد و مــن هــم آن هــا را نخواهــم دیــد و بــا ذکــر ایــن روایــت 
نبــوی میــان دوســتی و محبــت اهــل بیــت و دیــدن و دیــده شــدن توســط پیامبــر n کــه وجــه الله 

اســت، در روز قیامــت و برخــورداری از منافــع آن در آن روز رابطــۀ مســتقیم برقــرار کرده انــد.1

جبر و تفویض

ــث  ــون و در بح ــاب عی ــد در کت ــات توحی ــه روای ــرار در مجموع ــر تک ــات پ ــر از موضوع ــی دیگ یک
ــه آن  ــت2 ب ــه در 8 روای ــت ک ــض اس ــر و تفوی ــوع جب ــال موض ــد متع ــص از خداون ــات نق ــی صف نف
پرداختــه شــده اســت. در روایــت شــانزدهم در پاســخ بــه ســوال راوی کــه آیــا خداونــد بندگانــش 
را بــر معاصــی مجبــور می کنــد؟ امــام g این گونــه پاســخ می دهــد: خیــر، بلکــه آن هــا را مخّیــر 
می کنــد )تــا هــر آنچــه خواهنــد انجــام دهنــد( و مهلــت می دهــد تــا توبــه کننــد. بــار دیگــر راوی 
ســوال می کنــد کــه آیــا خداونــد بندگانــش را بــر انجــام عمــل ماالیطــاق مجبــور می کنــد؟ امــام در 
پاســخ می فرمایــد: چگونــه چنیــن کنــد و حــال آنکــه خــودش می گویــد: )پــروردگار تــو بــه بنــدگان 
ظلــم نمی کنــد. ســوره فّصلــت آیــه 46( ســپس حضــرت ادامــه دادنــد: پــدرم موســی بــن جعفــر 

 n در روایــت دوم ضمــن تفســیر آیــه 23 ســوره قیامــت، و در روایــت دوازدهــم ضمــن تکمیــل حدیــث پیامبــر اکــرم g 1. امــام
کــه بــه عمــد بخــش ابتدایــی آن حــذف شــده بــود و بخشــی از روایــت پنجــاه و یکــم بــر نفــی تجســیم و رویــت خداونــد متعــال نیــز 

ــد. ــد نموده ان تاکی
2. روایات شانزدهم، هفدهم، سی و سوم، سی و هشتم، چهل و پنجم، چهل و هفتم، چهل و هشتم و چهل و نهم 
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c از قــول پدرشــان جعفــر بــن محّمــد c برایــم نقــل کردنــد هــر کــس گمــان کنــد کــه خداونــد 
بندگانــش را بــر گنــاه مجبــور می کنــد یــا بــر کارهایــی را کــه طاقتــش ندارنــد مکّلــف می نمایــد، 
ــد و پشــت ســرش نمــاز نخوانیــد و از زکات،  ــد، شــهادتش را نپذیری ــی اش را نخوری گوشــت قربان

چیــزی بــه او ندهیــد.

در روایــت هفدهــم راوی در مــورد معنــای روایــت رســیده از امــام صــادق g کــه فرمود: نــه جبر و 
نــه تفویــض بلکــه امــر بیــن امریــن از امــام رضــا g ســوال می کنــد، امــام پاســخ می دهــد: کســی 
ــه خاطــر آن هــا مــا را عــذاب  ــد کارهــای مــا را انجــام می دهــد و ســپس ب کــه گمــان کنــد خداون
می کنــد، قائــل بــه جبــر شــده اســت، و کســی که گمــان کنــد خداونــد مســئله خلــق و رزق و روزی 
دادن بــه مخلوقــات را بــه ائّمــه b واگــذار نمــوده اســت، قائــل بــه تفویــض شــده اســت، و قائل بــه 
جبــر کافــر اســت و قائــل بــه تفویــض مشــرك. امــام در تبییــن معنــای امــر بیــن امریــن می فرمایــد: 
ــاز اســت کــه آنچــه را خــدا دســتور داده انجــام دهنــد، و آنچــه را نهــی فرمــوده تــرك  یعنــی راه ب
کننــد. همچنیــن امــام g در توضیــح رابطــۀ طولــی اراده الهــی و اراده انســان می فرمایــد: اراده و 
مشــّیت خداونــد در مــورد طاعــات، عبــارت اســت از دســتور و رضایــت خداونــد به آن عمــل و کمك 
نمــودن بنــدگان در انجــام آن و اراده و مشــّیت خــدا در مــورد معاصــی عبــارت اســت از نهــی کــردن 
و خشــمگین بــودن از آن عمــل و یــاری نکــردن بنــدگان در انجــام آن. در روایــات بعــدی نیــز امــام 
g بــر نفــی صفــت نقــص مجبــور کــردن دیگــران بــر انجــام اعمــال و افعــال تاکیــد ورزیده انــد کــه 

بــه دلیــل رعایــت اختصــار از ذکــر یکایــک روایــات صــرف نظــر می شــود .

 

شناخت اسماء الهی و تفاوت آن با صفات کمالی در انسان

در بخــش قبــل بــه جهت گیــری اول در روایــات توحیــد کتــاب عیــون یعنــی معرفــی صفــات نقص 
در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال پرداختــه شــد. در ایــن بخــش بــه جهت گیــری دوم روایــات 

یعنــی معرفــی اســماء الهــی و تبییــن تفــاوت آن با صفــات کمالــی انســان خواهیــم پرداخت.  
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معرفی اسماء الهی 

امام g در معرفی اسماء الهی برچند نکته مهم تاکید می ورزد. 

1. الله حقیقت خداوند: حقیقت خداوند متعال الله است.1

2. برگزیدن اسماء توسط خداوند: خود خداوند متعال برای خود اسامی برگزیده است.2

3. نیازمند نبودن خداوند به اسماء: خداوند خود به این اسامی نیازی ندارد.3

4. اســماء بــرای خوانــدن توســط مخلوقــات: مخلوقاتــش را فراخواند تــا در هنگام عبــادت او و در 
ابتالئــات بــا ایــن اســامی او را بخوانند.4

5. شناخت خداوند توسط اسماء: انسان تنها از طریق این اسماء می تواند او را بشناسد.5

6. اســماء خداونــد: ایــن اســامی عبارتنــد از عالــم، قــادر، حــّی، قدیــم، ســمیع، بصیــر، قاهــر، 
قیــوم، ظاهــر، باطــن، لطیــف، خبیــر، قــوّی، عزیــز، حکیــم، علیــم.6

7. العلــی العظیــم اولیــن اســم خداونــد: اولیــن اســمی کــه خداونــد متعــال بــرای خــود برگزیــد 
العلــّی العظیــم اســت چراکــه او بــر هــر چیــز علــو و برتــری دارد.7

8. شــباهت ظاهــری اســماء بــا صفــات اهــل بیــت: شــباهت ظاهــری ایــن اســماء بــا صفــات 
کمالــی در انســان هــا بویــژه انســان هــای برگزیــده ماننــد اهــل بیــت b و اختــالف در معنــا.8

9. شــریک ندانســتن اســماء الهــی بــا دیگــران: ســوء اســتفاده برخــی همچــون غالیــان در حــق 

ُه 1. روایت 24: َفَمْعَناُه اللَّ
2. روایت 24: اْخَتاَر لَِنْفِسِه أَْسَماًء . روایت 50: ثُمَّ َوَصَف نَْفَسُه تََباَرَک َو تََعالَی بَِأْسَماٍء 

َی نَْفَسُه 3. روایت 24: َفلَْیَس یَْحَتاُج إِلَی أَْن یَُسمِّ
4. روایت 24: أَْسَماًء لَِغْیِرِه یَْدُعوُه . روایت 50: َدَعا الَْخلَْق إِْذ َخلََقُهْم َو تََعبََّدُهْم َو ابَْتاَلُهْم إِلَی أَْن یَْدُعوُه بَِها

َُّه إَِذا لَْم یُْدَع بِاْسِمِه لَْم یُْعَرْف 5. روایت 14: ِلَن
ی نَْفَســُه َســِمیعاً بَِصیــراً َقــاِدراً َقاِهــراً  ــُه تََعالـَـی َعالِمــاً َقــاِدراً َحّیــاً َقِدیمــاً َســِمیعاً بَِصیــراً . روایــت 50: َفَســمَّ 6. روایــت 10: لـَـْم یـَـَزِل اللَّ

َحّیــاً َقیُّومــاً َظاِهــراً بَاِطنــاً لَِطیفــاً َخِبیــراً َقِویـّـاً َعِزیــزاً َحِکیمــاً َعلِیمــاً
ــَو أَوَُّل  ــُه َو اْســُمُه الَْعلِــیُّ الَْعِظیــُم ُه ــاُه اللَّ ــا َفَمْعَن ــَیاِء ُکلَِّه ــی اْلَْش َّــُه أَْعلَ ــاَرُه لَِنْفِســهِ  الَْعلِــیُّ الَْعِظیــمُ  ِلَن ــا اْخَت ــَأوَُّل َم 7. روایــت24: َف

ــی  ُکلِّ َشــیْ ٍء. ــاَل َعلَ َّــُه َع ــَمائِِه ِلَن أَْس
ــَه تََبــاَرَک َو تََعالـَـی أَلـْـَزَم الِْعَبــاَد أَْســَماًء ِمــْن أَْســَمائِِه َعلـَـی اْخِتــاَلِف الَْمَعانـِـی َو َذلـِـَك  8. روایــت50: َو َمــا أَْشــَبَه َهــِذِه اْلَْســَماَء... إِنَّ اللَّ

َکَمــا یَْجَمــُع ااِلْســُم الَْواِحــُد َمْعَنَیْیــِن ُمْخَتلَِفْیــِن
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اهــل بیــت از ایــن شــباهت ظاهــری کــه آن هــا را بــا خداونــد در همــه یــا بخشــی از ایــن اســماء 
شــریک مــی داننــد.1 

10. اسماء عین ذاتند: این اسامی عین ذات خداوند هستند و ازلی اند.2

11. خداونــد نیازمنــد اســماء نیســت: هــر کــس آن هــا را از ذات خداونــد جــدا و خداونــد متعال را 
نیازمنــد بــه ایــن اســامی بدانــد، مشــرک و از والیــت اهــل بیــت b خارج اســت.3

تبیین اسماء الهی در روایات توحید کتاب عیون 

در روایــات موجــود در کتــاب عیــون بــه تبییــن بخشــی از اســماء الهــی پرداختــه شــده اســت. از 
میــان 30 اســم الهــی در روایــات مذکــور، بــه 10 اســم بیشــتر از ســایر اســامی پرداخته شــده اســت 
کــه بــه ترتیــب فراوانــی طــرح در روایــات عبــارت اســت از: علــم داشــتن4)معانی نزدیــک بــه علــم: 
ســمیع و بصیــر بــودن5 خبیــر بــودن6(، اراده داشــتن7، قــدرت داشــتن8، ازلــی و ابــدی بــودن9، 
لطیــف بــودن10، واحــد بــودن11، ظاهــر و باطــن بــودن12، جــواد بــودن.13 ویژگــی مهــم روایاتــی کــه 

َهــا  ُکــْم ِمْثُلــُه ِفــی َحاالِتــِه ُکلِّ نَّ
َ
 َفــِإنَّ ِفــی َذِلــَك َدِلیــاًل َعَلــی أ

َ
ْیُتْم  ِبَجِمیِعَهــا أ ْســَماِء اْلُحْســَنی َفَتَســمَّ

َ
1. روایــت 50: کَْیــَف َشــاَرْکُتُموُه ِفــی أ

َبــُة یِّ ْســَماُء الطَّ
َ
ْو ِفــی َبْعِضَهــا ُدوَن َبْعــٍض ِإْذ َقــْد َجَمَعْتُکــُم  اْل

َ
أ

ُهوَن ُعُلّوًا َکِبیرًا ا َیُقوُلوَن اْلُمْشِرُکوَن َو اْلُمَشبِّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َعِلیمًا َقاِدرًا َحّیًا َقِدیمًا َسِمیعًا َبِصیرًا ِلَذاِتِه َتَعاَلی َعمَّ 2. روایت 10: َلْم َیَزِل اللَّ
ــُه َعاِلمــًا ِبِعْلــٍم َو َقــاِدرًا ِبُقــْدَرٍة َو َحّیــًا ِبَحَیــاٍة َو َقِدیمــًا ِبِقــَدٍم َو َســِمیعًا ِبَســْمٍع َو َبِصیــرًا ِبَبَصــٍر  3. روایــت 10: ِإنَّ َقْومــًا َیُقوُلــوَن َلــْم َیــَزِل اللَّ

ْخــری  َو َلْیــَس ِمــْن َواَلَیِتَنــا َعَلــی َشــْی ٍء... 
ُ
ــِه آِلَهــًة أ َخــَذ َمــَع اللَّ َفَقــاَل g َمــْن َقــاَل َذِلــَك َو َداَن ِبــِه َفَقــِد اتَّ

4. روایات هشتم، نهم، سی و سوم، سی و چهارم، چهلم، پنجاهم و پنجاه و یکم به بحث علم الهی پرداخته اند.)7 روایت( 
5. روایات هشتم، نهم، بیست و هشتم، پنجاهم و پنجاه و یکم به تبیین دو اسم سمیع و بصیر می پردازند.)5 روایت(

6. روایات بیست و سوم، بیست و هشتم و پنجاهم خبیر بودن خداوند را تبیین می کند.)3 روایت( 
7. روایــات یازدهــم، هفدهــم، بیســت و هفتــم، بیســت و هشــتم، ســی و ســوم، ســی و چهارم،ســی و هشــتم، ســی و نهــم، چهــل و 
دوم، چهــل و ســوم، چهــل و چهــارم، چهــل و هشــتم،چهل و نهــم، پنجــاه و یکــم بــه بحــث اراده الهــی و قضــاو قــدر می پردازنــد.

)14روایت(
8. روایــات پنجــم، ششــم، هفتــم، نهــم، ســیزدهم، پانزدهــم، بیســت و چهــارم، بیســت و هشــتم، ســی و ســوم، ســی و هفتــم، چهــل 

و هشــتم، چهــل و نهــم و پنجاهــم بــه بحــث قــدرت الهــی می پردازنــد.)13 روایــت(
9. در روایــات هشــتم، دهــم، پانزدهــم، بیســت و نهــم، ســی و ســوم، پنجاهــم و پنجــاه و یکــم بــه مفهــوم ازلــی و ابــدی بــودن 

پرداختــه شــده اســت.)7 روایــت(
10. روایــات بیســت و ســوم، بیســت و هشــتم، پنجاهــم و پنجــاه و یکــم بــه تبییــن اســم لطیــف بــودن در خداونــد متعــال مــی 

پردازنــد.)4 روایــت(
11. در روایات پانزدهم، بیست و سوم و پنجاه و یکم به مفهوم واحد بودن پرداخته شده است. )3 روایت(

12. روایات پنجاهم و پنجاه و یکم به تبیین اسم ظاهر و باطن پرداخته اند. )2 روایت(
13. دو روایت سی و هفتم و چهل و یکم به تبیین جواد بودن پرداخته اند.)2 روایت(
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بــه ایــن اســماء پرداختــه انــد ایــن اســت کــه در ضمــن معرفی اســمی از اســماء اللــه تفــاوت و تباین 
اساســی آن را بــا صفــت مشــابه آن در انســان نیــز تبییــن مــی نمایــد. نمــودار شــماره )5( نشــان 

دهنــدۀ بیشــترین فراوانــی اســماء الهــی در روایــات امــام رضــا g اســت.

همان گونــه کــه مالحظــه می شــود تبییــن ســه اســم علــم داشــتن همــراه بــا معانــی نزدیــک بــه 
آن، اراده داشــتن و قــدرت داشــتن در روایــات بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصاص داده اســت. 
بــه دلیــل کثــرت اســماء و تعــدد روایــات تبییــن کننــده آن، بــه عبــارات مرتبــط بــا ایــن ســه اســم از 

اســماء اللــه می پردازیــم: 

علم الهی 

از بررســی مجمــوع عبــارات مرتبــط بــا بحــث علــم، امــام g خالــق و مخلــوق را در اســم علــم 
مشــترک و در حقیقــت متفــاوت می دانــد.1 تفــاوت علــم خداونــد بــا انســان ها را در دو بعــد کمیــت 
علــم و کیفیــت آن مــورد تاکیــد قــرار می دهــد: در بحــث کمیــت، امــام g علــم انســان را میــان 
دو جهــل می دانــد. بــه ایــن معنــا کــه اوال علــم او حــادث اســت و پــس از جهــل حاصــل می شــود 
و پــس از بــه دســت آوردن آن نیــز می توانــد آن را از دســت داده و دوبــاره بــه جهــل بازگــردد.2 ثانیــا  
امــا در مــورد خداونــد علــم او نــه حــادث اســت3 و نــه جهلــی پــس از آن بــه همــراه دارد4. علــم او 
ازلــی اســت5 و ابتــال و آزمایــش بندگانــش بــرای امتحــان و تجربــه نیســت.6 او عالــم بــه مخلوقات7و 
افعــال انســان ها قبــل از خلقت شــان اســت8 امــا از جهــت کیفیــت نیــز امــام g علــم انســان را 
نســبی دانســته امــا علــم خداونــد را مطلــق و او را عالــم بــه همــه چیــز حتــی بــه نیت هــای پنهــان 

1. روایت 50: َفَقْد َجَمَع اْلَخاِلَق َو اْلَمْخُلوَق اْسُم اْلِعْلِم  َو اْخَتَلَف اْلَمْعَنی 
ْشَیاِء َفَصاُروا ِإَلی اْلَجْهِل

َ
َما َفاَرَقُهُم اْلِعْلُم ِباْل وا ِباْلِعْلِم ِلِعْلٍم َحاِدٍث ِإْذ َکاُنوا َقْبَلهُ  َجَهَلًة َو ُربَّ َما ُسمُّ 2. روایت 50: ُعَلَماَء اْلَخْلِق ِإنَّ

ا َلْو َلْم َیْحُضْرُه َذِلَك اْلِعْلُم َو َیِغیُبهُ َکاَن َجاِهاًل َضِعیفًا ُه َعزَّ َو َجلَّ ِباْلَعاِلِم ِلَغْیِر ِعْلٍم  َحاِدٍث ... ِممَّ ی  اللَّ َما ُیَسمَّ 3. روایت 50: ِإنَّ
ْفَنی ِمْن َخْلِقِه 

َ
ا أ 4. روایت 50: و َتْفِنَیِة َما َمَضی ِممَّ

َنا َلْم َیَزْل َعاِلمًا َسِمیعًا َبِصیرًا 5. روایت 8: َربُّ
ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ َخَلَقُهــْم ِلَیْبُلَوُهــْم ِبَتْکِلیــِف َطاَعِتــِه َو ِعَباَدِتــِه اَل َعَلــی  ْحَســُن َعَمــاًل َفِإنَّ

َ
ُکــْم أ یُّ

َ
ــا َقْوُلــُه َعــزَّ َو َجــَل  ِلَیْبُلَوُکــْم أ مَّ

َ
6. روایــت 33: َو أ

ــُه َلــْم َیــَزْل َعِلیمــًا ِبــُکلِّ َشــْی ٍء نَّ
َ
ْجِرَبــِة ِل َســِبیِل ااِلْمِتَحــاِن َو التَّ

ْن َیْخُلَقَها
َ
ْشَیاِء َقِدیمًا َقْبَل أ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِعْلُمُه َساِبقًا ِلْل ْشَیاِء / َفَلْم َیَزِل اللَّ

َ
ْشَیاِء َقْبَل َکْوِن اْل

َ
َه َتَعاَلی ُهَو اْلَعاِلُم ِباْل 7. روایت 8: ِإنَّ اللَّ

ِه َقْبَل َخْلِق اْلِعَباِد َرٌة ِفی ِعْلِم اللَّ ْفَعاُل اْلِعَباِد ُمَقدَّ
َ
8. روایت g :34 أ
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مــی دانــد.1 او بــه دلیــل علــم مطلقــش هــر چیــز را در جــای حــق خــود قــرار می دهــد.2 علــم او 
بــرای تدبیــر امــور آینــده اش نیســت3 و از آن بــرای خلــق مخلوقاتــش بهــره نمــی بــرد4و در علمــش 

نیازمنــد ابــزار و آالت نیســت.5

ارادۀ الهی 

امــام g در پاســخ بــه ســوال یکــی از روات، تفــاوت ارادۀ الهــی بــا اراده انســان را این گونــه تبیین 
می فرمایــد: اراده مخلــوق عبــارت اســت از فکــر و اندیشــه و تصمیــم بــر انجــام آن امــا ارادۀ خداوند 
عبــارت اســت از ایجــاد و نــه چیــز دیگــر و او نیــازی بــه تفکــر و اندیشــه و تصمیــم پــس از آن نــدارد. 
ارادۀ خداونــد همــان فعــل اســت و نــه چیــز دیگــر و بــرای تحقــق اراده خــود بــه لفــظ و نطــق نیازی 

نــدارد و ســوال از کیفیــت بــرای اراده اش بــی معنــی اســت چــرا کــه خــود کیفیت نــدارد.6 

همچنیــن در تبییــن رابطــۀ میــان ارادۀ خداونــد متعــال بــا ارادۀ انســان، ارادۀ خداونــد متعال 
در مــورد طاعــات را امــر، رضایــت و کمــک بــر انجــام آن و در مــورد معاصــی نهــی، عــدم رضایت 
ــُه  ْن َیْهِدَی

َ
ــُه أ ــِرِد اللَّ ــْن ُی ــه َفَم ــیر آی ــان در تفس ــد.7 ایش ــام آن می دان ــر انج ــردن ب ــک نک و کم

قــًا َحَرجــًا8 می فرمایــد: ارادۀ  ــْل َصــْدَرُه َضیِّ ــُه َیْجَع ْن ُیِضلَّ
َ
ــِرْد أ ــْن ُی ْســالِم  َو َم َیْشــَرْح َصــْدَرُه ِلْلِ

خداونــد متعــال بــر ایــن امــر قــرار گرفتــه اســت کــه مومنــان را بــه بهشــت هدایــت نمایــد بــه 
همیــن دلیــل ســینۀ آنــان را بــرای تســلیم اوامــر الهــی آمــاده می کنــد و چــون اراده اش بــر ایــن 
قــرار گرفتــه کــه کافــران را از بهشــت دور ســازد، ســینۀ آن هــا را بــرای پذیــرش حــق و تســلیم 

ُدوُر ْعُیِن َو ما ُتْخِفی الصُّ
َ
1. روایت 9: ُسْبَحاَن َمْن  َیْعَلُم خاِئَنَة اْل

2. روایت9: َوَضَع ُکلَّ َشْی ٍء ِمْنُه َمْوِضَعُه ِبِعْلِمِه
ْمِرِه

َ
ْشَیاَءَو اْسَتَعاَن ِبِه َعَلی ِحْفِظ َما ُیْسَتْقَبُل ِمْن أ

َ
3. روایت 50: ِلَغْیِر ِعْلٍم  َحاِدٍث َعِلَم ِبِه اْل

ِة ِفیَما َیْخُلُق ِمْن َخْلِقِه ِویَّ ْشَیاَءَو اْسَتَعاَن ِبِه َعَلی... الرَّ
َ
4. روایت 50: ِلَغْیِر ِعْلٍم  َحاِدٍث َعِلَم ِبِه اْل

ٍۀ 5. روایت51: ُمْدِرٌک اَل بِِمَحسَّ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َفِإَراَدُتــُه ِإْحَداُثــُه اَل َغْیــُر َذِلــَك  ــا ِمــَن اللَّ مَّ

َ
ِمیــُر َو َمــا َیْبــُدو َلــُه َبْعــَد َذِلــَك ِمــَن اْلِفْعــِل َو أ َراَدُة ِمــَن اْلَمْخُلــوِق الضَّ 6. روایــت 11: اإْلِ

ــِه َتَعاَلــی ِهــَی اْلِفْعــُل اَل َغْیــُر َذِلــَك   ــٌة َعْنــُه َو ِهــَی ِمــْن ِصَفــاِت اْلَخْلــِق َفــِإَراَدُة اللَّ َفــاُت َمْنِفیَّ ــُر َو َهــِذِه الصِّ ی َو اَل َیُهــُم  َو اَل َیَتَفکَّ ــُه اَل ُیــَروِّ نَّ
َ
ِل

ــُه ِبــاَل َکْیــٍف نَّ
َ
ــٍر َو اَل َکْیــٍف َکَذِلــَك َکَمــا أ ــٍة َو اَل َتَفکُّ َیُقــوُل َلــُه ُکــْن َفَیُکــوُن  ِبــاَل َلْفــٍظ َو اَل ُنْطــٍق ِبِلَســاٍن َو اَل ِهمَّ

ــی  ُتُه ِف ــیَّ ــُه َو َمِش ــا َو ِإَراَدُت ــُة َعَلْیَه ــا َو اْلُمَعاَوَن ــا َلَه َض ــا َو الرِّ ــُر ِبَه ْم
َ
ــا اْل ُتُه ِفیَه ــیَّ ــِه َو َمِش ــِإَراَدُة اللَّ ــاُت َف اَع ــا الطَّ مَّ

َ
ــاَل َفأ ــت 17: َفَق 7. روای

ــا ــْذاَلُن َعَلْیَه ــا َو اْلِخ ــَخُط َلَه ــا َو السَّ ــُی َعْنَه ْه ــی النَّ اْلَمَعاِص
8. انعام، 125
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سال نهم، شماره 34، تابستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــر طاعــات تنــگ می کنــد.1 در براب

 ایشــان هــر فعلــی از افعــال خیــر و شــر بنــدگان را تحــت قضــاء الهــی برمی شــمارد. بــه ایــن معنــا 
کــه خداونــد متعــال حکــم می کنــد تــا آن ثــواب و عقابــی کــه در دنیــا و آخــرت بــه خاطر اعمالشــان 

مســتحق آن هســتند به ایشــان داده شــود.2 

ــا  ــت.3 آن ه ــی اس ــت اراده اله ــا تح ــتند و ارادۀ آن ه ــار نیس ــال مخت ــان کام ــان ها در افعالش انس
ــا نعمــت الهــی کــه در  ــه انجــام طاعــات می شــوند و ب ــد می دهــد موفــق ب ــا قدرتــی کــه خداون ب
اختیارشــان اســت معصیــت می کننــد. بنابرایــن تنهــا خیــرات و طاعــات اســت کــه بــه خداونــد 
نســبت داده می شــود و معاصــی از ناحیــه خودشــان اســت.4 خداونــد متعــال همــه چیــز را بــرای 
مریــد بــودن انســان آمــاده کــرده اســت.5 ارادۀ خداونــد متعــال در ایــن دنیا مجبــور کردن انســان ها 
بــر ایمــان نیســت اگــر چــه در آخــرت این گونــه اســت چــرا کــه جبــر بــر ایمــان در ایــن دنیــا مومنان 

ــواب نمی کنــد.6  را مســتحق ث

قدرت الهی 

امــام g برشــمردن قــدرت را بــه عنــوان امــری خــارج از ذات مــردود می دانــد و آن را عیــن ذات 

ــِه َو  ْســِلیِم ِللَّ ــَرِة َیْشــَرْح َصــْدَرُه ِللتَّ ــِه ِفــی الِْخ ــِه َو َداِر َکَراَمِت ِت ــا ِإَلــی َجنَّ ْنَی ــِه ِفــی الدُّ ــُه ِبِإیَماِن ْن َیْهِدَی
َ
ــُه أ ــِرِد اللَّ ــاَل َمــْن ُی 1. روایــت 27 : َق

ِتــِه َو َداِر َکَراَمِتــِه ِفــی الِْخــَرِة ِلُکْفــِرِه ِبــِه َو  ــهُ  َعــْن َجنَّ ْن ُیِضلَّ
َ
ــی َیْطَمِئــنَّ ِإَلْیــِه  َو َمــْن ُیــِرْد أ ــُکوِن ِإَلــی  َمــا َوَعــَدُه ِمــْن َثَواِبــِه َحتَّ َقــِة ِبــِه َو السُّ الثِّ

ــُد ِفــی  عَّ مــا َیصَّ نَّ
َ
ــی َیِصیــَر َکأ ــی َیُشــكَّ ِفــی ُکْفــِرِه َو َیْضَطــِرَب ِمــِن اْعِتَقــاِد َقْلِبــِه َحتَّ قــًا َحَرجــًا َحتَّ ْنَیــا َیْجَعــْل َصــْدَرُه َضیِّ ِعْصَیاِنــِه َلــُه ِفــی الدُّ

ِذیــَن ال ُیْؤِمُنــوَن. ْجــَس َعَلــی الَّ ــُه الرِّ ــماِء َکذِلــَك َیْجَعــُل اللَّ السَّ
ــِه ِفیــِه َقَضــاٌء ُقْلــُت َمــا َمْعَنــی َهــَذا اْلَقَضــاِء َقــاَل اْلُحْکــُم َعَلْیِهــْم ِبَمــا  ْو َشــرٍّ ِإالَّ َو ِللَّ

َ
2. روایــت 17: َمــا ِمــْن ِفْعــٍل َیْفَعُلــُه اْلِعَبــاُد ِمــْن َخْیــٍر أ

ْنَیــا َو الِْخــَرِة ــَواِب َو اْلِعَقــاِب ِفــی الدُّ ْفَعاِلِهــْم ِمــَن الثَّ
َ
وَنُه َعَلــی أ َیْســَتِحقُّ

ِتی ُکْنــَت  ــُه َتَعاَلــی َیــا اْبــَن آَدَم ِبَمِشــیَّ ْعَجــُز ِمــْن  َذِلــَك / روایــت 49: َقــاَل اللَّ
َ
َراُدوُه َقــاَل ُهــْم أ

َ
 َفَیْقــِدُروَن َعَلــی ُکلِّ َمــا أ

َ
3. روایــت 43: َقــاَل أ

ــِذی َتَشــاُء  ْنــَت الَّ
َ
أ

َئٍة َفِمــْن  صاَبــَك ِمــْن َســیِّ
َ
ْیــَت ِلــی  َفَراِئِضــی َو ِبِنْعَمِتــی َقِویــَت َعَلــی َمْعِصَیِتــی َجَعْلُتــَك َســِمیعًا َبِصیــرًا َقِوّیــًا مــا أ دَّ

َ
ِتــی أ 4. روایــت 49: ِبُقوَّ

ُلوَن
َ
ْنُتــْم َتْســأ

َ
ْفَعــُل َو أ

َ
ــا أ ُل َعمَّ

َ
ْســأ

ُ
ــی اَل أ نِّ

َ
ــی َو َذِلــَك أ َئاِتَك ِمنِّ ْوَلــی ِبَســیِّ

َ
ْنــَت أ

َ
ْوَلــی ِبَحَســَناِتَك ِمْنــَك َو أ

َ
ــی أ نِّ

َ
َنْفِســَك  َو َذِلــَك أ

5. روایت 49: َو َقْد َنَظْمُت  َلَك ُکلَّ َشْی ٍء ُتِریُد
ْلَجــاِء َو ااِلْضِطــَراِر  ُهــْم َجِمیعــًا َعَلــی َســِبیِل اإْلِ ْرِض ُکلُّ

َ
ــَك لََمــَن َمــْن ِفــی اْل ــُد َو َلــْو شــاَء َربُّ ــُه َتَعاَلــی َعَلْیــِه َیــا ُمَحمَّ ْنــَزَل اللَّ

َ
6. روایــت 33: َفأ

ــی  ــی َثَوابــًا َو اَل َمْدحــًا َلِکنِّ وا ِمنِّ ــْم َیْســَتِحقُّ ــَك ِبِهــْم َل ــْو َفَعْلــُت َذِل ِس ِفــی الِْخــَرِة َو َل
ْ
ــأ ــِة اْلَب ــِة َو ُرْؤَی ــَد اْلُمَعاَیَن ْنَیــا َکَمــا ُیْؤِمُنــوَن  ِعْن ِفــی الدُّ

ــاَس  ْنــَت ُتْکــِرُه النَّ
َ
 َفأ

َ
ــِة اْلُخْلــِد أ ْلَفــی َو اْلَکَراَمــَة َو َدَواَم اْلُخُلــوِد ِفــی َجنَّ ــَی الزُّ وا ِمنِّ یــَن ِلَیْســَتِحقُّ ْن ُیْؤِمُنــوا ُمْخَتاِریــَن َغْیــَر ُمْضَطرِّ

َ
ِریــُد ِمْنُهــْم أ

ُ
أ

ــی َیُکوُنــوا ُمْؤِمِنیــَن  َحتَّ
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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

می شناســد.1 همچنیــن در مــورد قاهریــت الهــی و تفــاوت آن بــا قاهریــت در انســان ها می فرمایــد: 
قاهــر بــودن خداونــد بــا تــالش، رنــج، نیرنــگ و فریب و کنــار زدن رقبــا، آن گونــه که در انسان هاســت، 
محقــق نمی شــود. همچنیــن در انســان ها قاهــر و مقهــور می تواننــد جــای یکدیگــر بنشــینند بــه 
ایــن معنــا کــه مقهــور، قاهــر یــا عکــس آن بشــود. در حالــی کــه تمــام مخلوقــات الهــی همــواره در 
برابــر او ذلیــل و خــوار هســتند و از حیطــه قــدرت او لحظــه ای نمی تواننــد خارج شــوند. این اســم در 
انســان و خداونــد اشــتراک لفظــی اســت امــا در حقیقت بــا یکدیگر تبایــن کامــل دارند.2 ایــن قاعده 

در مــورد تمامــی اســماء الهــی وجــود دارد اگرچــه امــام g بــه برخــی اســماء اشــاره کــرده انــد.3

g نمودار شماره )5( بیشترین فراوانی اسماء الهی در روایات امام رضا

ــَك ِإَذا  نَّ
َ
ْشــَیاَء ِباْلُقــْدَرِة ِل

َ
ْن َیُکــوَن َخَلــَق اْل

َ
ْم ِبَغْیــِر اْلُقــْدَرِة َفَقــاَل g اَل َیُجــوُز أ

َ
ْشــَیاَء ِباْلُقــْدَرِة أ

َ
ــُه اْل َضــا g َخَلــَق اللَّ 1. روایــت 7: ُقْلــُت ِللرِّ

ْشــَیاَء َو َهــَذا ِشــْرٌك َو ِإَذا ُقْلــَت َخَلــَق 
َ
ــَك َقــْد َجَعْلــَت اْلُقــْدَرَة َشــْیئًا َغْیــَرُه َو َجَعْلَتَهــا آَلــًة َلــُه ِبَهــا َخَلــَق اْل نَّ

َ
ْشــَیاَء ِباْلُقــْدَرِة َفَکأ

َ
ُقْلــَت َخَلــَق اْل

ــُه َجَعَلَهــا ِباْقِتــَداٍر َعَلْیَهــا َو ُقــْدَرٍة َو َلِکــْن َلْیــَس ُهــَو ِبَضِعیــٍف َو اَل َعاِجــٍز َو اَل ُمْحَتــاٍج ِإَلــی َغْیــِرِه َبــْل ُهــَو  نَّ
َ
َمــا َتِصُفــُه أ ْشــَیاَء ِبَغْیــِر ُقــْدَرٍة َفِإنَّ

َ
اْل

ُســْبَحاَنُه َقــاِدٌر ِلَذاِتــِه اَل ِباْلُقــْدَرِة
ــْم  ــوُر ِمْنُه ــْم َبْعضــًا َفاْلَمْقُه ــاُد َبْعُضُه ــُر اْلِعَب ــا َیْقَه ــٍر َکَم ــَداَراٍة َو َمْک ــاٍل َو ُم ــاَلٍج َو َنْصــٍب َو اْحِتَی ــی ِع ــی َمْعَن ــَس َعَل ــُه َلْی ــُر َفِإنَّ ــا اْلَقاِه مَّ

َ
2. َو أ

ــُة  ــِه َو ِقلَّ لُّ ِلَفاِعِل ــِه الــذُّ نَّ َجِمیــَع َمــا َیْخُلــُق ُمْلَتِبــٌس  ِب
َ
ــِه َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی َعَلــی أ ــَك ِمــَن اللَّ َیُعــوُد َقاِهــرًا َو اْلَقاِهــُر َیُعــوُد َمْقُهــورًا َو َلِکــْن َذِل

ــا َعَلــی َمــا َذَکــْرُت َو َوَصْفــُت َفَقــْد َجَمَعَنــا  ــهُ  َیُقــوُل َلهُ ُکــْن َفَیُکــوُن َو اْلَقاِهــُر ِمنَّ نَّ
َ
ــْم َیْخــُرْج ِمْنــُه َطْرَفــَة َعْیــٍن َغْیــَر أ ــِه َل َراَد ِب

َ
ااِلْمِتَنــاِع ِلَمــا أ

ــَف اْلَمْعَنــی  ااِلْســُم َو اْخَتَل
ْلَقْیَنا ِإَلْیَك

َ
َها َفَقْد ُیْکَتَفی ااِلْعِتَبار ِبَما أ َها ُکلَّ ا َلْم ُنَسمِّ ْسَماِء َو ِإْن ُکنَّ

َ
3. َو َهَکَذا َجِمیُع اْل
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نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش بــه تحلیــل محتــوای کمــی کیفــی روایــات توحیــد بــاب یازدهــم کتــاب عیــون 
اخبــار الرضــا g اثــر شــیخ صــدوق پرداختــه شــد. ایــن بــاب دارای 49 روایــت و دو خطبــه نســبتا 
طوالنــی در موضوعــات مرتبــط بــا توحیــد و رفــع ابهامــات و مســائل مربــوط بــه آن اســت. از ایــن 

مجموعــه 550 مضمــون برداشــت شــد.

 کلیــدواژه »اللــه« بــا 360 بــار تکرار و پــس از آن کلیدواژه »مخلوقــات« با 270 بار تکرار بیشــترین 
فراوانــی را در روایــات توحیــد دارد و کلیــدواژگان دیگــر بــا فاصلــه فراوانی بســیار از این دو کلیــد واژه 
قــرار دارد کــه نشــان دهنــده جهــت روایــات بــه ســمت تبییــن تفاوت هــای کلــی و اساســی میــان 

خالــق و مخلوقات اســت. 

 b و اهــل بیــت n نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در مرتبــۀ ســوم فراوانــی کلمــات، پیامبــر
قــرار دارنــد. بــه ایــن دلیــل کــه امــام g جایــگاه پیامبــر و اهــل بیــت را در مســئله توحیــد تبییــن 
کــرده اســت. ایشــان پیامبــران و حجت هــای الهــی را وجــه اللــه می دانــد؛ کســانی کــه معرفــت 
بــه خداونــد بــا نزدیــک شــدن بــه آنــان حاصــل می شــود. ایشــان نــوع تفکــر انحرافــی غــالت کــه 
اهــل بیــت b را بــا خداونــد متعــال در اســماء و صفــات شــریک می دانســتند، مــورد نقــد قــرار 
می دهــد. همچنیــن بــه تصحیــح احادیــث تحریــف شــده پیامبــر n و اهــل بیــت b در بحــث 

ــردازد. ــد می پ توحی

ــه کــه  ــا فراوانــی کلمــات کامــال هماهنگــی و همخوانــی دارد و همان گون فراوانــی موضوعــات ب
در نمــودار شــماره )1( کلمــات، فراوانــی دو کلیــدواژه اول گویــای تبییــن رابطــه خالــق بــا مخلــوق 
اســت. در نمــودار شــماره )2( موضوعــات، ایــن رابطــه بــه صــورت روشــن تــر در نفــی صفــات نقص 
در مخلوقــات از خداونــد متعــال و معرفــی اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالی در انســان ها 

نشــان داده شــده اســت. 

در نهایــت در مجموعــه روایــات توحیــد از امــام رضــا g در کتــاب عیــون، پــس از تشــویق افــراد 
بــه شــناخت خداونــد و تبییــن امــکان، اهمیــت، ابزارهــا، عوامــل و مبنــای اصلــی شــناخت. دو 
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جهت گیــری کلــی وجــود دارد: 1. شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال 
بــا تمرکــز بــر نفــی تجســیم و رویــت خداونــد متعــال و جبــر و تفویــض، 2.شــناخت اســماء الهــی و 
تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی در انســان بــا تمرکــز بــر علــم داشــتن، قــدرت داشــتن و اراده داشــتن 

کــه بــا تفــاوت انــدک در فراوانــی، دوشــادوش یکدیگــر بــه تبییــن بحــث توحیــد می پردازنــد.
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