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دریافت: 1395/5/13  پذیرش: 1395/8/10
خدیجه سپهری1

چکیده 

ــث در  ــن مبح ــد و مهم تری ــناخت خداون ــناخت، ش ــی ترین ش ــام، اساس ــی اس ــام معرفت در نظ
شــناخت خــدا، توحیــد اســت. بنیــان عقیــدۀ توحیــدی انســان، توحیــد ذاتــی اســت. ایــن عقیــده، 
ــد،  ــی خداون ــت وحــدت ذات ــرای درک واقعی ــرد. ب ــد شــکل می گی ــی خداون ــر اســاس وحــدت ذات ب
ــد در  ــوان توحی ــا عن ــه ب ــی ک ــت. پژوهش های ــام( اس ــخنان اهل بیت)علیهم الس ــع، س ــن منب بهتری
کام اهل بیت)علیهم الســام( انجــام شــده، یــا ناظــر بــه معنــای عــام آن یعنــی خداشناســی اســت یــا 
اینکــه دقــت فلســفی الزم را نــدارد. بنابرایــن پژوهــش دقیــق فلســفی دربــارۀ تبییــن وحــدت ذاتــی 
خداونــد در بیانــات حضــرت رضا)علیه الســام( صــورت نگرفتــه اســت. در ایــن مقالــه بــه ایــن پرســش 
ــد  ــی خداون ــدت ذات ــاره وح ــی درب ــب و دالیل ــه مطال ــام( چ ــام هشتم)علیه الس ــات ام ــه »از کلم ک
ــه روش  ــفی و ب ــیم های فلس ــک تقس ــا کم ــت و ب ــده اس ــخ داده ش ــرد؟« پاس ــتنباط ک ــوان اس می ت
توصیفی تحلیلــی، دو بخــش اصلــِی وحــدت ذاتــی یعنــی بســاطت مطلــق ذات الهــی و وحدانیتــش از 
کلمــات امام رضا)علیه الســام( اســتخراج شــده اســت. در بخــش بســاطت ذات خــدا در کام حضــرت، 
بــه ســلب جــزء و بعــض و حــّد و نیــز دالیلــی بــر نامحدودبــودن خداونــد دســت یافتیــم. عــاوه بــر 
آن، از صمدیــت خــدا، امتنــاع تصــور حقیقــت ذات خــدا و عــدم قابلیــت اشــاره ذات او نیــز نامتناهــی 
بــودن وجــود خداونــد را تبییــن کردیــم. ســپس بــا معرفــی خداونــد به عنــوان تنهــا  موجــود نامحــدود، 
یکتایــی خــدا در بســاطت مطلقــه اش نیــز ثابــت شــد. در بخــش دوم نیــز بــه تبییــن و اثبــات یکتایــی 
ذات الهــی، بــا نفــی وحــدت عــددی و بــا دالیلــی چــون »عــدم اجمــاع بــر شــرک«، »مخلــوق بــودن 

ــا اســتفاده از کام حضــرت پرداختیــم. ــت« و »برهــان بســیط الحقیقه« ب ضدیــت و مقارن
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مقدمه

مهم تریــن نــوع معرفــت از معــارف قابــل کســب بــرای انســان، معرفــت بــه خداونــد اســت. قلۀ 
ــن نقطــه ســلوک انســان،  ــه باالتری ــه ای ک ــد محســوب می شــود؛ به گون ــت، توحی ــن معرف ای
رســیدن بــه توحیــد معرفــی شــده اســت. توحیــد دارای اقســام و مراتبــی اســت: توحیــد نظری 
کــه عقایــد توحیــدی انســان را در بــر می گیــرد و توحیــد عملــی کــه بــه رفتــار موحدانه اشــاره 
دارد. پایــۀ توحیــد در عمــل، توحیــد در عقیــده اســت. توحیــد نظــری دارای ســه قســم اصلــی 
اســت: توحیــد ذاتــی، صفاتــی و افعالــی کــه توحیــد ذاتــی نقــش پایــه و زیربنــا را نســبت بــه 

ســایر اقســام دارد)ســعیدی مهر، 1393: 67 و 65(. 

از آنجاکــه توحیــد از جنــس اعتقــاد اســت و اعتقــادی صحیــح اســت کــه مطابــق بــا واقــع 
باشــد، واقــع و مطابـَـق خارجــی عقیــدۀ توحیــِد ذاتــی کــه وحــدت ذاتــی خداســت، موضــوع 

بحــث ایــن مقالــه اســت.

وحــدت از نــگاه فلســفی در مقابــل کثــرت قــرار دارد و وقتــی در ذات شــیئی مــورد بررســی 
باشــد، دربردارنــدۀ وحــدت یــا کثــرت درون ذاتــی و وحــدت یــا کثــرت برون ذاتــی خواهــد بــود؛ 
لــذا وحــدت ذاتــی خــدا در دو معنــا قابــل بررســی اســت: وحــدت درون ذاتــی کــه به معنــای 
ــای یگانگــی ذات اوســت. از  ــه به معن ــی ک ــق ذات خداســت و وحــدت برون ذات بســاطت مطل
آنجاکــه بهتریــن مبّیــن معــارف اســامی از جمله معــارف توحیــدی، معصومین)علیهم الســام( 
هســتند، در ایــن مقالــه بــه تبیین و بررســی وحــدت ذاتــی حــق در کام امام رضا)علیه الســام( 

در دو محــور اصلــِی بســاطت ذات الهــی و وحدانیــت ذات او خواهیــم پرداخــت.

1. بساطت ذات الهی

فاســفۀ اســامی بــرای تبییــن بســاطت مطلــق ذات خدا، انــواع مختلــف ترکیــب را از خداوند 
متعــال ســلب می کنند)ابن ســینا و طوســی، 1403ق، ج3: 54 و 344 و 347؛ ســهروردی، 

1380،ج2: 105؛ صدرالمتألهیــن، 1382: 165(. 
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ترکیــب را می تــوان بــه دو گونــۀ کلــی تقســیم کــرد: ترکیب عقلــی و ترکیب خارجــی. ترکیب 
ــی  ــه ازای خارج ــزا ما ب ــن اج ــه ای ــه ای ک ــود؛ به گون ــل می ش ــی حاص ــزای ذهن ــا اج ــی ب عقل
ــت و  ــب از وجــود و ماهی ــدم(، ترکی ــب از وجــدان و فقدان)وجــود و ع ــد و شــامل ترکی ندارن
ترکیــب از اجــزای حــدی یعنــی جنــس و فصــل اســت. ترکیــب خارجــی، شــامل ترکیــب از 
مــاده و صــورت خارجــی، ترکیــب از عناصــر و ترکیــب از اجــزای مقــداری است)ســعیدی مهر، 

1393، ج1: 75-76(.

1-1  تبیین بساطت ذات خدا

تبییــن بســاطت مطلــق ذات خــدا و نفــی ترکیــب از او در کام حضــرت رضا)علیه الســام( 
در چندیــن جــا قابــل مشــاهده اســت، امــا نــه بــه ایــن شــکل کــه حضــرت بفرماینــد »خداوند 
بســیط اســت«، بلکــه تعابیــر مختلفــی مطــرح شــده کــه گاهی نفــی جــزء و ترکیب، به روشــنی 
ــه بســاطت ذات منتهــی  ــا ب از آن هــا برداشــت می شــود و گاهــی نیازمنــد دقت نظــر اســت ت

گــردد. بنابرایــن، ایــن عبــارات را بــه دســته های مختلــف تقســیم می کنیــم.

1-1-1 استفاده از کلمۀ »جزء« یا »بعض«

در ایــن بخــش یــا حضــرت بــه طــور کامــًا صریــح، جــزء داشــتن را از حضــرت حــق نفــی 
کرده انــد ماننــد »ال ُمَتَجــزِّءٍ«)او دارای جــزء نیســت()ابن بابویه، 1373،ج1: 268(؛  یــا در ضمــن 
برهانــی خلــف، مخاطــب را متوجــه پنــدار نادرســت قائل شــدن جــزء بــرای خداونــد می کننــد؛ 
بــه ایــن صــورت کــه گاهــی دارای جــزء بــودِن ذات الهــی را تالــی فاســِد قضایــای دیگــر عنــوان 
و گاه تالــی فاســِد تصــور جــزء بــرای خــدا را مطــرح می کننــد؛ بدین ترتیــب کــه در عبــارت 
ــکوُن َو کيــَف يْجــِری َعَليــِه َمــا ُهــَو أَْجــَراهُ َو يُعــوُد فِيــِه  شــریف »الَ تَْجــِری َعَليــه الَْحَرکــُة َو السُّ
أَ کْنُهه«)حرکــت و ســکون در او جریــان نــدارد، چگونــه  َمــا ُهــَو ابْتـَـَدأَهُ إِذاً لَتََفاَوتـَـْت َذاتـُـُه َو لَتََجــزَّ
آنچــه را کــه او ایجــادش کــرده، در او جریــان یابــد و آنچــه را کــه او آغــاز کــرده در او تأثیــر 



226

سال ششم، شماره 21، بهار 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

گــذارد. در ایــن صــورت ذاتــش متغیــر و حقیقتــش تجزیــه می گردد()همــان:312-311(  تالی 
فاســِد جریــان حرکــت و ســکون در خداونــد، تغییــر در ذات الهــی و تجزیــه کنــه ذات مقــدس 
او مطــرح گشــته اســت. اســتفاده از کلمــه »کنــه« نیــز گویــای ایــن مطلــب اســت کــه مقصــود 
حضــرت رضا)علیه الســام(  نفــی تجزیــۀ ذات و بیــان بســاطت ذات حــق اســت. عبــارت »َمــْن 
أَهُ...«)هــر کــه بــرای او پایانــی قــرار داد او را محــدود کرد  َغيـّـاهُ فََقــْد َغايــاهُ َو َمــْن َغايــاهُ فََقــْد َجزَّ
و هــر کــه او را محــدود کــرد، او را تجزیــه نمود...()همــان: 306( نیــز بــا همــان شــیوه، بــه نفــی 
جــزء از ذات خداونــد می پــردازد؛ بدین نحــو کــه قائل شــدن غایــت بــرای ذات خــدا را مســتلزم 
جزء داشــتن خــدا بیــان می کنــد. در شــیوه دوِم نفــی جــزء در قالــب برهــان خلــف، کــه تالــی 
َّــَل َمــْن بَعََّضه«)هــر که  فاســدهای تصــورِ جــزء بــرای خــدا مطــرح می شــود، عبــارت »ال لـَـُه تََذل
بــرای او جــزء فــرض کــرد، بــرای او خضــوع ننمود()همــان:304( از خطبــۀ توحیدیــه حضــرت، 
تالــی فاســِد دارای ابعاض دانســتن خــدا را عــدم تذلـّـل در برابــر او عنــوان می کنــد. همچنیــن 
أَهُ فََقــْد َوَصَفــُه َو َمــْن َوَصَفــُه فََقــْد أَلَْحــَد فِيه«)هــر کــه بــرای او جــزء قائــل  در عبــارت »َمــْن َجــزَّ
شــد، او را توصیــف کــرد و هــر کــه او را توصیــف کــرد، از او منحــرف گشــت()همان: 306( تالی 
فاســد تصــور جــزء بــرای خداونــد، توصیــف خداونــد و در نتیجــه الحــاد و انحــراف از اعتقــاد 
بــه خــدا بیــان شــده اســت. ایــن قبیــل عبارت هــا اســتدالل هایی بــرای نفــی جــزء از خداونــد 

شــمرده می شــوند.

ــْن بَعََّضــه« می فرمایــد اگــر  َّــَل َم َــُه تََذل در واقــع، حضــرت در اســتدالل اول، در عبــارت »ال ل
ــد را دارای جــزء و بعــض بپنــدارد و او را مرّکــب بشــمارد، شــناخت درســتی از  کســی خداون
خداونــد پیــدا نکــرده اســت، زیــرا خداونــد غنی مطلــق اســت و ترکیــب در ذات او مســتلزم فقر 
و احتیــاج بــوده و بــا غنــای او ناســازگار است)خراســانی، 1362: 85(. پــس چنیــن فــردی بــه 
پرســتش خدایــی روی آورده کــه دارای ابعــاض اســت. در نتیجــه، شــناخته خــود را پرســتیده 
ــه عبارت هــای  ــا توجــه ب ــرا ب و خــدای حقیقــی را نپرســتیده است)مجلســی، 1370: 33( زی
ُل ِعبـَـاَدةِ اهللِ تََعالـَـی َمْعِرفَتـُـُه َو أَْصــُل َمْعِرفَِةاهللِ  حضــرت در خطبــۀ توحیدیــه کــه می فرماینــد: »أَوَّ
تَْوِحيُده«)آغــاز عبــادت خــدا شــناخت اوســت و پایــه شــناخت او، توحیــد اوســت()ابن بابویــه، 
1373،ج1: 304( عبــادت بــدون معرفــت خــدا تحقــق نمی پذیــرد و حقیقــت عبــادت و بندگی، 
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همــان تذلـّـل و اطاعــت از خداســت)مصطفوی، 1385: 25(. بنابرایــن، اگــر کســی وحدت خدای 
ــد درک نکــرد و او را دارای جــزء دانســت، معرفــت او از  ســبحان را به درســتی و چنان کــه بای

خــدا صحیــح نبــوده و بــه بندگــی خداونــد هــم نخواهــد رســید.

در اســتدالل دوم کــه نتیجــۀ جــزء قــراردادن بــرای خــدا، توصیــف او معرفــی شــده اســت، 
مقصــود از وصــف خداونــد، توصیــف او بــه صفــات مخلوقــات اســت. از آنجاکــه خداونــد در ذات 
خــود همتایــی نــدارد، ماننــد مخلوقــات نیــز دارای جــزء نیســت و قائل شــدن بــه ترکیــب خدا، 
برابــر بــا تشــبیه خــدا بــه مخلــوق اســت. لــذا توصیف کننــدۀ خــدا، بــه کســی به عنــوان خــدا 
اعتقــاد یافتــه کــه در حقیقــت خــدا نیســت بلکــه مخلــوق اوســت. به همیــن دلیــل، نتیجــۀ 
مرکب دانســتن خــدا و توصیــف او بــه صفــات مخلــوق، الحــاد و انحــراف از اعتقــاد بــه خــدای 

حقیقــی محســوب می شــود.

از تمــام ایــن عبــارات، بــا توجــه بــه اینکــه نفــی جــزء بــدون قیــد ذکــر شــده اســت، می تــوان 
ــر  ــن کلمــات ب ــدارد و ای ــی راه ن ــوع جــزء و ترکیب ــچ ن ــه در ذات خــدا هی ــرد ک برداشــت ک
ــْد  ــاهُ فََق ــْن َغاي ــارت »َم ــر اینکــه عب ــزون ب ــد. اف ــت می کنن ــق ذات الهــی دالل بســاطت مطل
أَهُ« شــاهد دیگــری بــر نفــی مطلــق جــزء اســت کــه در ضمــِن بیــان نفــِی حــد از خــدا،  َجــزَّ

ذکــر خواهــد شــد.

1-1-2  نفی حّد از ذات الهی

بـــا نگاهـــی اجمالـــی بـــه کلمـــات صادرشـــده از حضـــرت رضا)علیه الســـام( می تـــوان 
ـــا  ـــون »ف ـــی چ ـــت. عبارات ـــده اس ـــی ش ـــدود معرف ـــودی نامح ـــد موج ـــه خداون ـــد ک فهمی
ــه، 1373،ج1:  ــود()ابن بابویـ ــبت داده نمی شـ ــه او نسـ ــدی بـ ــوب« )حـ ــدٌّ َمْنُسـ ــِه َحـ إِلَيـ
ـــا  ـــان: 341( ب ـــت( «)هم ـــراض اس ـــدود و اع ـــد ح ـــَراض)او فاق ـــُدوٍد َو ال أَْع ـــا ُح ِ 245(؛ »ب
ـــودن او  ـــودن و نامتناهی ب ـــر نامحدودب ـــی، ب ـــی آن از ذات حق تعال ـــّد و نف ـــه ح ـــتفاده از کلم اس
ـــرت  ـــه از حض ـــی ک ـــران صاب ـــه عم ـــخ ب ـــام( در پاس ـــی امام)علیه الس ـــد. حت ـــت می کنن دالل
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ـــد  ـــن تحدی ـــرای م ـــدا را ب ـــی: خ ِ هُ ل ـــدَّ ـــان کنند)فَُح ـــرای او بی ـــد را ب ـــّد خداون ـــا ح ـــت ت خواس
ـــر  ـــت ب ـــن جه ـــد از ای ـــی ح ـــان: 268(. نف ـــّد ندارد()هم ـــه«)او ح َ ـــدَّ ل ـــد: »ال َح ـــن( فرمودن ک
ـــود  ـــت و در وج ـــود اس ـــدود، صرف الوج ـــود نامح ـــه موج ـــت دارد ک ـــب دالل ـــق ترکی ـــی مطل نف
ـــوان  ـــن، می ت ـــت. همچنی ـــدم نیس ـــود و ع ـــب از وج ـــس او مرّک ـــدارد. پ ـــدم راه ن ـــرف، ع ص
ـــود و  ـــود از وج ـــب موج ـــت و ترکی ـــتن ماهی ـــتلزم داش ـــودی، مس ـــت وج ـــه محدودی ـــت ک گف
ـــط  ـــذا فق ـــود؛ ل ـــزاع می ش ـــود انت ـــّد وج ـــه از ح ـــت ک ـــت اس ـــن ماهی ـــرا ای ـــت، زی ـــت اس ماهی
ـــب از  ـــت، مرّک ـــدود اس ـــدا نامح ـــود خ ـــر وج ـــس اگ ـــد. پ ـــدود، دارای ماهیتن ـــای مح وجوده
ـــب  ـــتلزم ترکی ـــل مس ـــم، حّداق ـــود ه ـــک موج ـــتن ی ـــت و ماهیت داش ـــت نیس ـــود و ماهی وج
ـــه دارای  ـــودی ک ـــر موج ـــه ه ـــن، از آنجاک ـــت. همچنی ـــی اس ـــل عقل ـــس و فص ـــی از جن عقل
ـــت  ـــم هس ـــی ه ـــب عقل ـــا دارای ترکی ـــت، قطع ـــورت اس ـــاده و ص ـــی م ـــی یعن ـــب خارج ترکی
ـــد  ـــز خواه ـــی نی ـــب خارج ـــد ترکی ـــلماَ فاق ـــدارد، مس ـــی ن ـــب عقل ـــه ترکی ـــودی ک ـــی موج ول

بـــود، پـــس نامتناهی بـــودن خـــدا، بســـاطت مطلقـــۀ او را می رســـاند.

صرف الوجــود بــودن خداونــد را می تــوان از عبارت هــای دیگــری کــه در کام امــام 
هشتم)علیه الســام( آمــده نیــز برداشــت کــرد. آنجاکــه می فرماینــد: »َمْوُجــوٌد الَ َعــْن 
َعَدم«)خداونــد موجــود اســت ولــی وجــود او برگرفتــه از عــدم نیســت()مفید، 1413ق: 255(.

زیــرا هیــچ گاه مســبوق بــه عــدم نبــوده اســت، چــه عــدم زمانــی و چــه عــدم ذاتــی. پــس 
وجــود خداونــد متعــال، همان گونــه کــه قبــل از هــر زمانــی بــوده، قبــل از هــر عــدم ماهــوی 
و ذاتــی قابــل تصــور هــم بــوده اســت. لــذا عبــارت »َســبََق ااْلُْوقَــاَت کْونـُـُه َو الَْعــَدَم ُوُجــوُده«)او 
بــر زمان هــا پیشــی گرفتــه و وجــودش قبــل از عــدم اســت()همان: 256( نیــز همیــن مطلــب 
را تأییــد می کند)جــوادی آملــی، 1388: 57(. بنابرایــن اگــر از نامحدودبــودن ذات خــدا ســخن 
ــد مقصــود اســت؛ چــه  ــق از خداون ــا به طــور مطل ــام محدودیت ه ــی تم ــد، نف ــان می آی به می

محدودیــت ذاتــی باشــد یــا محدودیــت زمانــی یــا مکانــی یــا مادی)مصطفــوی، 1386: 59(.

موجــود نامحــدود، غایــت و نهایــت نــدارد و اگــر کســی بــرای خداونــد نهایتــی قائــل شــود، 
َق َمْن  کســی کــه مــورد تصدیــق اوســت، خــدا نخواهــد بود)مجلســی، 1370: 33(. »الَ بـِـِه َصــدَّ
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نَهَّاهُ«)هــر کــه او را دارای نهایــت بداند، او را تصدیق ننموده اســت()ابن بابویــه، 1373،ج1: 304( 
ــَد فِيه«)همــان:  ــْد اَلَْح ــْن َغيــاهُ... فََق و چنیــن فــردی از حق تعالــی منحــرف گشــته اســت: »َم

.)306

یکــی از اســامی خداونــد کــه در بیــان حضــرت رضا)علیه الســام( نیــز آمــده »الصمد«)همــان: 
256( اســت کــه می توانــد بــر نامتناهی بــودن ذات الهــی داللــت کنــد، بــا ایــن توضیــح کــه 
ــوده و »َصَمــد« کســی اســت کــه مــورد قصــد اســت و  ــه معنــای »قصــد« ب واژه »صْمــد« ب
خداونــد از ایــن نظــر َصَمــد نامیــده شــده کــه همــه چیــز را او خلــق نمــوده و لــذا مخلوقــات 
بی نیــاز از او نیســتند. الزمــه ایــن معنــا، بی نیــاز بــودن خــدا از مخلوقــات و نتیجــه بی نیــازی 
مطلــق او، اجــوف نبــودن اوســت)ابن منظور، 1408ق، ج3: 259( چنان کــه در روایتــی کــه از 

امــام حسین)علیه الســام( در معنــای صمــد وارد شــده، حضــرت چنیــن فرمودنــد: 

َّــِذی الَ يــْأکُل َو ال  َمــُد ال َّــِذی قـَـِد انْتََهــی ُســْؤَدُدهُ َو الصَّ َمــُد ال َّــِذی الَ َجــْوَف لـَـُه1  َو الصَّ َمــُد ال »الصَّ
َّــِذی لـَـْم يــَزْل َو ال يَزاُل«)صمــد کســی اســت  ائـِـُم ال َمــُد الدَّ َّــِذی ال ينـَـاُم َو الصَّ َمــُد ال يْشــَرُب َو الصَّ
کــه جــوف نــدارد و بزرگــی اش بی پایــان اســت. نمی خــورد و نمی نوشــد و نمی خوابــد. صمــد 

دایمــی اســت، همواره بــوده و خواهــد بود()ابــن بابویــه، 1398ق: 90(.

بــا توجــه بــه ایــن روایــت کــه صمــد را »لــم یــزل و ال یــزال« معرفــی فرمود، روشــن می شــود 
کــه عــدم بــر چنیــن ذاتــی ســبقت نــدارد و بــر او الحــق نمی شــود؛ پــس او صرف الوجود اســت 
و لــذا جــوف نــدارد زیــرا جوف داشــتن یعنــی راه یافتــن عــدم در آن و راه یافتــن عــدم، نشــانگر 
نیازمنــدی اســت. در نتیجــه، خــوردن و آشــامیدن و خوابیــدن کــه نشــانۀ نیــاز و فقر اســت، در 
چنیــن موجــودی وجــود نــدارد، زیــرا نیــاز ویژگــی ممکن الوجــود اســت و واجب الوجــود، غنــی 

بالــّذات اســت. بــر همیــن اســاس، میردامــاد می فرمایــد:

َــَة،  اِت اَل ُمَحال ــذَّ َّــُه أجــَوُف ال ــِة فَإن ــزَدَوُج الَحِقيَق ــی َو کلُّ ُمَرکــٍب ُم »أنَّ کلَّ ُممکــنٍ َزوٌج تَرکيبِ
فََمــا اَل َجــوَف ِلَذاِتـِـه َعَلــی الَحِقيَقــِة ُهــَو االَحــُد الَحــقُّ ُســبَحانَُه اَل َغيــَر« )هــر ممکن الوجــودی 
مرکــب اســت و هــر مرکبــی دارای حقیقــت ترکیبــی اســت. پــس قطعــا ذاتــش دارای جــوف 

1. هذا المعنی يرجع فيه تعالی الی أنّه کامل ليس فيه جهة إمکان و نقصان.
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اســت پــس آنچــه کــه ذاتــش حقیقتــا جــوف نــدارد فقــط خداونــد أحــد اســت نــه غیــر او(
ــاد،1403ق: 250(. )میردام

بدین ترتیــب، خداونــد ذاتــی اســت کــه صمــد اســت؛ یعنــی جــوف و عــدم نــدارد و موجــودی 
کــه عــدم در او راه نــدارد، نامتناهــی خواهــد بود.

بــا چنیــن تعریفــی از واژۀ صمــد، قابــل اشــاره بــودن ذاتــی کــه صفــت صمدیــت دارد، منتفی 
خواهــد بــود: »َو ال َصَمــَد َصْمــَدهُ َمــْن أََشــاَر إِلَيِه«)ابــن بابویــه، 1373،ج1: 304(. معنــای ایــن 
عبــارت بــر اســاس معنــای لغــوی صمــد کــه قصــد کــردن اســت، چنیــن می شــود: »کســی 
کــه بــه ســوی خــدا اشــاره کنــد، او را قصــد نکــرده است«)خراســانی، 1362: 75(. امــا ایــن 
عبــارت بــا معنــای اصطاحــی صمــد نیــز هماهنگــی کاملــی دارد زیــرا اشــاره در ایــن عبــارت 

اعــم از اشــاره حســی و وهمــی و عقلــی است)مجلســی، 1370: 33(؛ 

پــس اگــر مقصــود از اشــاره، اشــاره حّســی باشــد، تفســیر جملــه ایــن گونــه خواهــد بــود کــه 
اشــاره حّســی بــه خداونــد موجــب محدودکــردن اوســت، زیــرا اشــاره حّســی وقتــی صــورت 
می گیــرد کــه شــیء محســوس بــوده و متحّیــز و دارای مــکان باشــد)بیهقی کیــذری، 1375، 
ــه آن  ــا اشــاره ب ــع شــود ت ــد در جهتــی خــاص واق ــکان دار به ناچــار بای ج1: 124( و شــیءِ م
صحیــح باشــد؛ یعنــی اگــر بخواهیــم بــه چیــزی اشــاره کنیــم، توّجــه و اقبــال مــا بایــد بــه 
ســمت و طــرف آن شــیء باشــد و ایــن یعنــی آن شــیء بایــد در جهتــی خــاص واقــع گــردد 
ــودن یعنــی در جهــات دیگــر نبــودن. در نتیجــه، شــیءِ مــورد اشــاره در  و در جهــت خاص ب
جهتــی هســت و در جهتــی نیســت، پــس محــدود اســت بــه اطــراف و حدودی)مــدرس وحید، 
ــیء  ــودن آن ش ــان دهندۀ محدودب ــیء نش ــه ش ــی ب ــارۀ حّس ــب، اش ــا، 2: 37(. بدین ترتی بی ت

اســت.

حــال اگــر مقصــود از اشــاره، عقلــی بــوده باشــد، یعنــی انســان در ذهــن خــود او را تصــّور و 
از ایــن طریــق او را محــدود کــرده اســت زیــرا ذهــن انســان، محــدود اســت و احاطــه شــیِء 
محدود)ذهــن( بــر چیزی، نشــانه محدودبــودن متّصــور اســت)مکارم شــیرازی، 1375،ج1: 89-

.)90
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اشــاره، چــه حســی و چــه عقلــی، از لحــاظ دیگــری نیــز موجــب محدودیــت شــیء می شــود 
زیــرا مشــارالیه از اشــاره کننده جداســت و حداقــل خالــی از اوســت پــس محــدود خواهــد بــود، 

زیــرا حداقــل، اشــاره کننده را در برنگرفتــه اســت.

ــن  ــم«)او در وهــم نمی آید()اب ــی چــون »ال ُمتََوهَّ ــا عبارات ــی از ذات الهــی ب نفــی اشــاره عقل
ــه او را  ــد کن ــا نمی توانن ــاِم أَْن تَکتَنَِهُه«)وهم ه ــِن االَْوَه ــٌع َع ــه، 1373،ج1: 268( و »ُمْمتَنِ بابوی
درک کنند()همــان:243( نیــز بیــان شــده اســت زیــرا توّهــم به معنــای در ذهــن آوردن اســت 
و از آنجاکــه هیــچ گاه موجــود غیرمتناهــی محــاط واقــع نمی شــود و غیرمتناهــی در متناهــی 
ــن  ــر همی ــانی، 1362: 88(. ب ــن نمی آید)خراس ــز در ذه ــی نی نمی گنجــد، ذات نامحــدود اله
اســاس، در عبارت هــای دیگــری از حضــرت رضا)علیه الســام(  تــازم بیــن توّهــم ذات الهــی 
بــا محدودکــردن آن بیــان شــده اســت: »ال يْدِرکــُه الَْوْهــُم فََهکــَذا لَُطــَف اهللُ تَبـَـاَرك َو تََعالـَـی َعْن 
«)وهــم او را درک نمی کنــد و او برتــر از آن اســت کــه بــا درک شــدن محــدود  أَْن يــْدَرك بَِحدٍّ

گردد()ابــن بابویــه، 1373،ج1: 298(. 

امتنــاع توّهــم واجــب تعالــی به معنــای ماهیت نداشــتن او نیــز هســت زیــرا آنچــه از موجودات 
خارجــی کــه بــه ذهــن مــا می آیــد، ماهیــات آن هاســت)نواب الهیجانــی، بی تــا: 209(؛ یعنــی 
ــد و  ــت باش ــه دارای ماهی ــن آورد ک ــه ذه ــرد و ب ــّور ک ــوان تص ــودی را می ت ــت موج حقیق
گرنــه موجــودی کــه حقیقتــش فاقــد ماهیــت و صرف الوجــود اســت، بــا حقیقتــش بــه ذهــن 
نمی آیــد، زیــرا حقیقــت وجــود، عیــن خارجیــت اســت و آنچــه خارجیــت عیــن ذات اوســت، 

آمدنــش در ذهــن، مســتلزم انقــاب اســت)جوادی آملــی، 1368: 158(.

1-2  دالیل بساطت ذات خدا

ــق ذات اوســت. در کام  ــودن خــدا به معنــای بســاطت مطل چنان کــه بیــان شــد، نامحدودب
ــا  ــد مطــرح شــده ی ــودن ذات خداون ــر نامحدودب حضــرت رضا)علیه الســام(  اســتدالل هایی ب

ــم: ــا می پردازی ــر آن ه ــه تقری ــه ب ــوان برداشــت نمــود ک می ت
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1. استدالل اول 

در ســوال عمــران صابــی از حضــرت مطــرح شــده پــس از اینکــه عمــران از حضــرت خواســت 
تــا حــّد خداونــد را بیــان فرمایــد و حضــرت، ذات خــدا را نامحــدود دانســتند، عمــران، دلیــل 

ایــن ادعــا را جویــا شــد و حضــرت پاســخ دادنــد:

يــاَدَة  يــاَدَة َو إَِذا اْحتََمــَل الزِّ وٍد ُمتَنـَـاهٍ إِلـَـی َحــدٍّ َو إَِذا اْحتََمــَل التَّْحِديــَد اْحتََمــَل الزِّ »أِلَنَّ کَل َمْحــدُ
ــٍم« )زیــرا  ٍئ َو ال ُمتََوهَّ اْحتََمــَل النُّْقَصــاَن فَُهــَو َغيــُر َمْحــُدوٍد َو ال ُمتََزايــٍد َو ال ُمتَنَاقـِـٍص َو ال ُمتََجــزِّ
هــر محــدودی، متناهــی بــه حــدی اســت و هــرگاه حــد محتمــل باشــد، زیــاده در کار خواهــد 
ــت و  ــدود اس ــس او نامح ــود، پ ــد ب ــان در کار خواه ــد، نقص ــاده در کار باش ــرگاه زی ــود و ه ب
ــت()ابن بابویه، 1373،ج1: 268(. ــور نیس ــل تص ــزء و قاب ــردار و دارای ج ــردار و نقصان ب زیاده ب

محدودبــودن بــه هرگونــه حّدی)حــّد زمانــی، مکانــی، وجــودی و ...( مــازم بــا امــکان وجود و 
فقــر و تجزیه شــدن اســت زیــرا شــیءِ محــدود، قهــراً قابل قســمت به اطــراف اســت)مصطفوی، 

.)72 :1386

متناهی بــودن ذات خداونــد موجــب می شــود ذات او امــکان زیــادت پیــدا کنــد زیــرا باالتــر 
از شــیءِ متناهــی، همــواره چیــزی قابــل تصــور اســت؛ چیــزی کــه احتمــال زیادشــدن در آن 
ــه احتمــال  ــن قســمتی ک ــدا می شــود و ای ــکان کم شــدن و نقصــان هــم در آن پی باشــد، ام
دارد زیــاد یــا کــم شــود، جزئــی بــرای آن ذات خواهــد بــود لــذا چنیــن ذاتــی مرکــب از اجــزا 

ــت. ــزء نیس ــد دارای ج ــه خداون ــود. در حالی ک می ش

2. استدالل دوم 

در عبارت های شریف زیر مطرح شده است:

أَهُ فََقــْد َوَصَفــُه َو َمــْن َوَصَفــُه فََقــْد  أَهُ َو َمــْن َجــزَّ »َمــْن َغيــاهُ فََقــْد َغايــاهُ َو َمــْن َغايــاهُ فََقــْد َجــزَّ
اَلَْحــَد فِيه«)هــر کــه او را دارای غایــت بدانــد، غایــت دار متداومــش کــرده و هــر کــه غایــت مداوم 
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بــرای او تصــور کنــد، او را تجزیــه نمــوده و هــر کــه او را تجزیــه کنــد، او را توصیــف کــرده و هــر 
کــه او را توصیــف کنــد، از او منحرف گشــته اســت()همان: 1373،ج1: 306(.

ــت، خــود،  ــرا غای ــۀ او می شــود زی ــد موجــب تجزی ــرای خداون ــراردادن ب ــت ق ــت و غای نهای
طــرف مشــخص و معّینــی از موضــوع غایــت دار اســت و ایــن عامــت تجزیــه اســت و چیــزی 
کــه دارای اجــزا شــد، قابــل توصیــف می شــود زیــرا شــیء قابــل توصیــف در محــدوده فکــر و 
عقــل و احاطــۀ شناســایی انســان قــرار خواهــد گرفــت و چنیــن موجــودی کــه محــاط در فکــر 

انســان باشــد، موجــودی محتــاج اســت و خــدای غنــی بالــذات نیســت)همان: 1385: 65(.

ــن  ــل تبیی ــه شــیوۀ دیگــری هــم قاب ــا ب ــن عبارت ه ــف در ای ــه و توصی ــن تجزی ــاط بی ارتب
ــرای توصیــف  ــر ممکنــی نیســت بلکــه ب اســت؛ بدین صــورت کــه توصیــف صرف الوجــود ام
یــک شــیء بایــد از غیــر آن شــیء)مثا اجــزای آن( بهــره بــرد. پــس شــیءِ مرّکــب قابــل وصف 
اســت امــا وجــود بســیط مطلــق به هیچ وجــه قابــل توصیــف نخواهــد بــود. نکتــۀ دیگــر اینکــه 
مقصــود از جــزء در ایــن عبارت هــا، مطلــق جــزء اســت و شــاهد بــر ایــن مّدعــا، شــروع عبــارت 
بــا غایــت قــراردادن بــرای خداســت. در برهــان خلــف در ایــن عبــارت آمــده اســت کــه فــرض 
غایــت قــراردادن بــرای خــدا، منجــر بــه ترکیــب در ذات خــدا می شــود. محدودیــت به معنــای 
ترکیــب از وجــود و عــدم اســت و وقتــی ترکیــب از وجــود و عــدم از ذات الهــی نفــی شــد، 

چنان کــه قبــا گفتیــم، ســایر انــواع ترکیــب هــم بــه طریــق اولــی از او ســلب می شــود.

3. استدالل سوم 

ــته  ــق دو دس ــه از تلفی ــده بلک ــام( نیام ــرت رضا)علیه الس ــات حض ــح در کلم ــور صری به ط
ــد: ــی می فرماین ــران صاب ــا عم ــان ب ــرت در گفتگویش ــد. حض ــت می آی ــارت به دس عب

راً بِتَْحِديٍد َو تَْقِديــٍر َو کاَن  َّــِذی ُهــَو قَائـِـٌم بَِغيــِر تَْقِديــٍر َو اَل تَْحِديٍد َخَلَق َخْلقــًا ُمَقــدَّ »أََن الَْواِحــَد ال
ر«)خــدای یگانــه ای کــه بــدون انــدازه و محدودیــت  َّــِذی َخَلــَق َخْلَقيــِن اْثنَيــِن التَّْقِديــُر َو الُْمَقدَّ ال
ــدازه و  ــود: ان ــدازه خلــق کــرد و آنچــه او خلــق کــرد، دو چیــز ب ــا حــد و ان اســت، خلــق را ب
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مخلــوق دارای اندازه()ابن بابویــه، 1373،ج1: 355(. ایــن ســخن بیانگــر آن اســت کــه عــاوه بــر 
مخلــوق مقــّدر و دارای حــّد و انــدازه، خــوِد تقدیــر و انــدازه و حــّد نیــز مخلــوق خداســت. در 

خطبــۀ توحیدیــه نیــز در نفــی راه یافتــن ســکون و حرکــت در ذات الهــی می فرماینــد:

ــکوُن َو کيــَف يْجــِری َعَليــِه َمــا ُهــَو أَْجــَراهُ َو يُعــوُد فِيــِه َمــا  »ال تَْجــِری َعَليــِه الَْحَرکــُة َو السُّ
أَ کْنُهــُه َو الْمتَنـَـَع ِمــَن اأْلََزِل َمْعنَاه«)حرکــت و ســکون در او  ُهــَو ابْتـَـَدأَهُ إِذاً لَتََفاَوتـَـْت َذاتـُـُه َو لَتََجــزَّ
جریــان نــدارد، چگونــه آنچــه را کــه او ایجــادش کــرده، در او جریــان یابــد و آنچــه را کــه او آغاز 
کــرده، در او تأثیــر گــذارد. در این صــورت، ذاتــش متغیــر می شــود و حقیقتــش تجزیــه و ازلــی 

بودنــش ممتنــع می گردد()همــان:311-312(.

آنچــه مخلــوق خداســت، نمی توانــد وصفی شــده و در مــورد خالــق خــود جــاری شــود؛ پــس 
اگــر حــّد و انــدازه نیــز مخلــوق خداســت، نمی توانــد در ذات خــدا راه یابــد. چنان کــه فرمــود:

»إِنَّ اهللِ َعــزَّ َو َجــلَّ کيــفَّ الْکيــَف فَُهــَو بـِـا کيـّـُفٍ َو أَيـّـَن اأْلَيـّـَن فَُهــَو بـِـا أَين«)خداونــد کیفیت 
را خلــق کــرد، پــس خــودش دارای کیفیــت نیســت و او مــکان را ایجــاد کــرد، پــس دارای مکان 
ــر ذات خالــق تأثیــر  نیســت()همان:235 و 266(. زیــرا اگــر مخلــوق، پــس از به وجودآمــدن ب
بگــذارد، ذات الهــی تغییــر می پذیــرد. ذاتــی کــه تأثیــر از مخلــوق پذیرفتــه و تغییــر می کنــد، 
قطعــاً دارای اجزایــی اســت زیــرا زیــادت و نقصــان می پذیــرد. در نتیجــه، ازلــی بودنــش ممتنــع 
می شــود چــون آغــاز وجــوِد خــدای پــس از تغییــر، به هنــگام تأثیرپذیــری از مخلــوق اســت؛ 

لــذا اگــر قــرار باشــد ذات الهــی ازلــی باشــد، بایــد ثابــت نیــز باشــد.

4. استدالل چهارم 

از مناظــرۀ امام)علیه الســام( بــا عمــران صابــی به دســت می آیــد. عمــران صابــی در 
گفتگویــش بــا حضــرت رضا)علیه الســام( از خلــق مخلوقــات الهــی ســؤال می کنــد: »أَْخبِْرنـِـی 
ــَق«)از اولیــن موجــود و آنچــه کــه خلــق کــرد، آگاهــم کــن(.  ــا َخَل ِــِن اأْلَوَِّل َو َعمَّ ــِن الْکائ َع

ــد: ــرت می فرماین حض
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»َســَألَْت فَاْفَهــْم أَمَّــا الَْواِحــُد فََلــْم يــَزْل َواِحــداً کائِنــًا ال َشــی َء َمَعــُه بـِـَا ُحــُدوٍد َو ال أَْعــَراٍض َو 
ال يــَزاُل کَذلـِـك ثـُـمَّ َخَلَق َخْلقــًا ُمْبتَِدعــًا ُمْختَلِفــًا بَِأْعــَراٍض َو ُحــُدوٍد ُمْختَلَِفة«)ســؤال کردی پس 
بــدان کــه خــدای واحــد همــواره یکتــا بــوده و موجــود و چیــزی همراه بــا او نبــوده اســت، فاقد 
حــدود و اعــراض اســت و همیشــه ایــن چنیــن خواهــد بــود، ســپس خلــق را بــدون الگــو بــا 

اعــراض و حدود مختلــف آفرید()همــان:341(.

بــر اســاس فرمــوده حضــرت، آنچــه موجــب محدودیــت یــک شــیء اســت، مخلــوق بــودن آن 
اســت و موجودشــدن مــازم اســت بــا حــدوث و محدودیــت، زیــرا ایجــاد شــیء در صورتــی 
صــدق می کنــد کــه شــیء موجــود نبــوده و ســپس وجــود یافتــه اســت؛ پــس عــدم در آن 
راه دارد. همــه مخلوقــات در تمــام عوالــم هســتی دارای محدودیــت ذاتــی هســتند و عــاوه بــر 
محدودیــت ذاتــی، در موجــودات عوالــم پایین تــر، محدودیــت زمانــی و مکانــی هــم بــه آن هــا 

ــود.  ــزوده می ش اف

پــس در هــر صــورت، بــه اقتضــای ذات و طبیعــت مخلــوق، حــدود مختلفــی پیــدا خواهــد 
شــد. در نتیجــه داشــتن حــّد، عامــت مخلوق بــودن و امــکان می شــود)مصطفوی، 1386: 61-

62؛ 1385: 27-28(: »أَنَّ کَل َمْحــُدوٍد َمْخُلوق«)هــر موجــود محــدودی، مخلــوق اســت()مفید، 
1413ق: 253( و آنچــه مخلــوق نباشــد، قطعــا هیــچ حــّدی نخواهــد داشــت. لــذا وجــوِد خدای 

غیرمخلــوق، نامتناهــی می شــود)جوادی آملــی، 1388: 60(. 

ــات،  ــی و مخلوق ــن ذات اله ــه بی ــود ک ــن می ش ــده، روش ــب گفته ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــی  ــش، جدای ــت ذات ــَن َخْلِقه«)حقیق ــُه َو بَي ــٌق بَينَ ــُه تَْفِري ــود دارد: »کْنُه ــی وج ــی اساس تفاوت
ــدود  ــد نامح ــود خداون ــه، 1373،ج1: 305(. وج ــاد می کند()ابن بابوی ــش ایج ــن او و مخلوق بی
بــوده و مخلوقــات محدودنــد: »ُغيــوُرهُ تَْحِديــٌد لَِمــا ِســَواه«)مغایرت او بــا موجــودات دیگــر بــه 
ــن  ــای راه یافت ــیء به معن ــت ش ــه محدودی ــت()همان:305( و از آنجاک ــودن آن هاس محدودب
ترکیــب در ذات شــیء و عــدم بســاطت مطلقــۀ آن اســت، تنهــا موجــود بســیط مطلــق، خــدا 
خواهــد بــود، لــذا خداونــد در بســاطت مطلقــه اش بی همتــا و یکتــا بــوده و از ایــن لحــاظ نیــز 

ــی وحــدت در ذات خــود اســت. دارای نوع
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2. وحدانیت ذات الهی

بــر اســاس تمــام مکاتــب فلســفی، ذات خداونــد یکتاســت و خداونــد هیــچ همتا و نظیــری در 
مرتبــه ذات خــود یعنــی مرتبــه واجب الوجــودی نــدارد. وحــدت ذاتــی خــدا در ایــن بخــش، در 
ــی اســت، موجــودی  ــی اســت. موجــودی کــه دارای وحــدت برون ذات ــل کثــرت برون ذات مقاب
اســت کــه متعــدد نیســت بلکــه امــکان تعــدد نیــز نــدارد. ایــن معنــا از وحــدت ذاتــی خداونــد 

را در کلمــات امام رضا)علیه الســام( بررســی خواهیــم کــرد.

2-1  تبیین وحدانیت ذات خدا

ــان: 307(،  ــی »ضّد1«)هم ــه نف ــان ب ــی از بیاناتش ــای مختلف ــام( در فرازه امام رضا)علیه الس
»قرین2«)همــان: 307(، »ثانی3«)همــان: 348 و 355(، »مثل4«)همان: 304(، »شــبیه5«)همان: 
ــد« و  ــان: 348(، »أح ــون »فرد6«)هم ــی چ ــا کلمات ــد و ب ــی پرداخته ان 256( و ... از حق تعال
»واحد7«)همــان: 256( بــه وحدانیــت ذات الهــی اشــاره کرده انــد. وحدانیــت ذات الهــی، ازلــی و 
ابــدی نیــز هســت و هیــچ موجــودی توانایــی معّیــت بــا او را نــدارد: »فََلــْم يــَزْل َواِحــداً کائِنــًا ال 
َشــی َء َمَعــُه بـِـا ُحــُدوٍد َو ال أَْعــَراٍض َو اليــَزاُل کَذلِك«)همــواره یگانــه و موجــود بــوده و کســی 
بــا او نبــوده اســت، فاقــد حــدود و اعــراض اســت و همیشــه همین گونــه بــوده اســت()همان: 
ــه  ــت یافت ــۀ او موجودی ــرای وجــود دیگــری کــه در رتب ــار صرف الوجــود، ب ــرا در کن 341( زی

ــی نمی ماند)جــوادی آملــی، 1388: 58(. باشــد، مجال

امام رضا)علیه الســام( در عبــارت دیگــری »مثــل« قــراردادن بــرای خــدا را از توانایــی اذهــان 
خــارج دانســته اند و بــا ایــن بیــان، بیــن تصــور ذات خــدا در ذهــن و نفــی یکتایــی او ارتبــاط 

1. ال ضّد له
2. ال قرین له
3. ال ثانی له

4. ال َحقیقَته أصاَب َمن َمثَّلَه
5. ال یُشِبُهه َشیئاً

6. فرداً ال ثانی معه
َمد 7. ُهو الواِحُد االََحُد الصَّ
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ــرای او  ــی ب ــد مثل ــا نمی توانن ــاِن أَْن تَُمثَِّله«)ذهن ه ــِن االْذَه ــٌع ... َع ــد: »ُمْمتَنِ ــاد نموده ان ایج
بســازند()ابن بابویه، 1373،ج1: 243( و نتیجــۀ طلــب کنــه ذات خــدا را نفــی وحدانیــت خــدا 
ــِن اکتَنََهه«)هــر کــه بخواهــد بــه کنــه ذات او برســد، او را یگانــه  ــَد َم ــاهُ َوحَّ دانســته اند: »ال إِي

ندانســته اســت( «)همــان: 304(. 

علــت ایــن اقتــران ایــن اســت کــه هــر آنچــه در ذهــن تصــور شــده، نمی توانــد ذات الهــی 
ــذا  ــت ل ــد ماهی ــود اســت و فاق ــی صرف الوج ــم ذات اله ــه گفتی ــه ک باشــد؛ چــون همان گون
ــدود و  ــان مح ــن انس ــت و ذه ــدود اس ــی نامح ــن، ذات اله ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــن نمی آی در ذه
الزمــه تعّقــل و اکتنــاه خداونــد، احاطــۀ محــدود بــر نامحــدود و احاطــۀ محــاط بــر محیــط 
است)خراســانی، 1362: 92( کــه امــری محــال اســت. پــس مســلماً آنچــه در ذهــن می آیــد، 
غیــر از حقیقــت ذات خداســت، بلکــه ِمثلــی اســت کــه ذهــن انســان بــرای خــدا قــرار داده و 
فــرض کــرده اســت. بنابرایــن، تصــور ذهنــی انســان از حقیقــت ذات خداونــد، شــریک خــدا 

خواهــد بود)مجلســی،1370: 33( اگرچــه ایــن شــریک، امــری ذهنــی باشــد.

ــع  ــا  صان ــه تنه ــه، ن ــکل گرفت ــدا ش ــوری از خ ــوان تص ــن به عن ــه در ذه ــب، آنچ بدین ترتی
ــِه َمْصنُوع«)هرآنچــه به نفســه معلــوم واقــع  ــُروٍف بِنَْفِس نیســت، بلکــه مصنــوع اســت: »کلُّ َمْع
شــود، مصنــوع اســت()ابن بابویــه،1373،ج1: 304(. تصــورات انســان، معلــوم بــه نفــس خــود 
هســتند نــه معلــوم به واســطۀ صورت هــای ذهنــی دیگر)مجلســی،1370: 34( و ایــن 
وجــودات ذهنیــه، همــه، مخلــوق قــوه ذهــن انســانند در حالی کــه خداونــد خالــق ایــن قــوه 
ــئله را  ــن مس ــز ای ــام( نی ــام باقر)علیه الس ــه ام ــه ک ــانی، 1362: 92(، همان گون است)خراس

ــد: ــد فرموده ان ــن تأیی چنی

»ُکلُّ مــا َميزتُُمــوُه بِأوَهاِمُکــم فِــی أَدقِّ َمعانِيــِه َمخُلــوٌق َمصنُــوٌع ِمثُلُکــم َمــرُدوٌد 
ــدر  ــر ق ــد، ه ــور کنی ــود تص ــر خ ــان و فک ــم و گم ــه در وه ــزی را ک ــر چی إلَيُکم«)ه
ــانی،  ــض کاش ــاز می گردد()فی ــما ب ــه ش ــوق شماســت و ب ــف باشــد، مخل ــق و ظری دقی

.)408 ج1: 

ــرا هــر چــه  ــد زی ــت از ذات الهــی هــم نمی کن ــی حکای ــن تصــوری از خــدا، حت چنی
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ــم، 1375،ج2:  ــت)ابن میث ــدا نیس ــذات و خ ــب بال ــد، واج ــته باش ــد داش ــل و مانن مث
ــرای  ــن کار ب ــا ای ــذا کســی کــه درصــدد تصــور حقیقــت ذات الهــی باشــد و ب 271(. ل
ــاَب  ــُه أََص ــه حقیقــت او نمی رســد: »والَحِقيَقتَ ــچ گاه ب ــرار دهــد، هی ــل و شــبیه ق او مث
ــْن َمثََّله«)هــر کــه بــرای او مثلــی قــرار داد، به حقیقــت او دســت نیافت()ابــن بابویــه،  َم
1373،ج1: 304( و نمی توانــد خــدا را به درســتی بشناســد: »فََليــَس اهللِ َعــَرَف َمــْن 
َعــَرَف بِالتَّْشــبِيِه َذاتَهُ«)هــر کــه بخواهــد ذات خــدا را بــا تشــبیه بشناســد، بــه شــناخت 

ــان: 304(. ــدا نمی کند()هم ــت پی او دس

2-2  دالیل وحدانیت ذات خدا

بــر اســاس درجــات عقــول مــردم، امام رضا)علیه الســام( دالیــل مختلفــی بــر یگانگــی خــدا 
ارائــه کرده انــد. گاهــی بــا دالیــل ســاده و گاهــی بــا دالیــل عمیــق فلســفی، وحدانیــت ذات 
ــن  ــل و براهی ــر دالی ــه تقری ــه ب ــی، 1388: 52(. در ادام ــات می کنند)جــوادی آمل الهــی را اثب

ــم: ــی می پردازی ــی ذات اله یکتای

2-2-1  برهان عدم اجماع بر شرک

یکــی از اســتدالل های ســادۀ حضــرت در پاســخ بــه مــردی دوگانه پرســت مطــرح شــده اســت 
کــه بــه حضــرت عــرض کــرد: بــه اعتقــاد مــا، دو خــدا، صانــع و ســازندۀ عالم اســت. پــس دلیل 

شــما بــر وحدانیــت خــدای عالــم چیســت؟ حضــرت فرمودند:

ِع الثَّانـِـی إاِلَّ بَْعــَد إِْثبَاتـِـك الَْواِحــَد  َّــك لـَـْم تـَـدَّ َّــُه َواِحــٌد أِلَن َّــُه اْثنَــاِن َدلِيــٌل َعَلــی أَن »قَْولـُـك إِن
فَالَْواِحــُد ُمْجَمــٌع َعَليــِه َو أَکثـَـُر ِمــْن َواِحــٍد ُمْختََلــٌف فِيِه«)ســخن تــو کــه جهــان، دو صانــع دارد، 
خــود، دلیــل یگانگــی صانــع اســت زیــرا تــو مّدعــی آفریــدگار دوم نیســتی مگــر پــس از اثبــات 
ــع مــورد  ــی بیــش از یــک صان ــه مــورد اجمــاع اســت ول ــع اول. بنابرایــن آفریــدگار یگان صان
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اختــاف اســت()ابن بابویــه، 1398ق: 270(. 

و مــورد اختــاف، وجــودش هرگــز قطعــی نیســت. بــر ایــن اســاس، دوگانه پرســت هــم خدای 
انســان موحــد را قبــول دارد امــا اّدعایــی افــزون بــر ادعــای فــرد موّحــد دارد و آن، وجــود خدای 
دوم اســت. پــس ثنــوی، بایــد بــرای دوگانه پرســتی خــود دلیــل آورد و موّحــد بــه برهــان نیــاز 
ندارد)جــوادی آملــی، 1388: 52 و 53( زیــرا موّحــد، وجــود خــدای اول را بــا دلیــل پذیرفتــه 
اســت و تــا دلیلــی بــر وجــود خــدای دوم ارائــه نشــود، نمی تــوان بــه وجــودش معتقــد شــد و 

از آنجاکــه چنیــن دلیلــی وجــود نــدارد، یکتایــی خــدا اثبــات می گــردد.

2-2-2  برهان مخلوق بودن ضّدیت و مقارنت

»َو بُِمَضادَّتِــِه بَيــَن األَْشــياِء ُعــِرَف أَْن ال ِضــدَّ لـَـُه َو بُِمَقاَرنَتِــِه بَيــَن اأْلُُمــوِر ُعــِرَف أَْن ال قَِريــَن 
ــراردادن  ــن ق ــا قری ــدارد و ب ــّدی ن ــه او ض ــود ک ــوم می ش ــیا معل ــراردادن اش ــّد ق ــا ض لَه«)ب
امــور، فهمیــده می شــود کــه او قریــن ندارد()ابــن بابویــه، 1373،ج1: 307(. تضــاّد و مقارنــت 
چیــزی اســت کــه خــدا ایجــاد می کنــد و در واقــع مخلــوق الهــی هســتند و مخلــوق، امــکان 
تأثیرگــذاری بــر خالــق خــود را نــدارد: »َو کيــَف يْجــِری َعَليــِه َمــا ُهــَو أَْجــَراهُ َو يُعــوُد فِيــِه َمــا 
ُهــَو ابْتََدأَه«)چگونــه آنچــه کــه او ایجــادش کــرده، در او جریــان یابــد و آنچــه کــه او آغــاز کــرده، 

در او تأثیــر گذارد؟()همــان:312(.ُ؛  

لــذا ضدیّــت و مقارنــت کــه مخلــوق خداســت، نمی توانــد مؤثــر در خــدا بــوده و او را دارای 
ضــد یــا قریــن کنــد. چنان کــه بیــان شــد، دلیــل عــدِم امــکان تأثیــر مخلــوق بــر خالــق ایــن 
اســت کــه چنیــن تأثیــری موجــب به وجودآمــدن تغییــر در ذات الهــی و تجزیــۀ ذات خداســت 
أَ کْنُهــه«)در ایــن صــورت ذاتــش متغیــر می شــود  کــه باطــل اســت: »إِذاً لَتََفاَوتـَـْت َذاتـُـُه َو لَتََجــزَّ

و حقیقتــش تجزیــه می گردد()همــان:312(. 

دربــارۀ دلیــل امتنــاع تغییــر در ذات خــدا هــم دو احتمــال وجــود دارد: یــا ایــن تغییــر موجب 
نقــص خــدا می شــود یعنــی او کامــل اســت و پــس از تغییــر، ناقــص می شــود؛ یــا اینکــه قبــل 
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از تغییــر، ناقــص اســت و پــس از آن کامــل می شــود و در هــر دو صــورت، نقــص در ذات خــدا 
راه پیــدا می کنــد. لــذا هــر دو احتمــال باطــل است)مجلســی، 1370: 68(.

بنابرایــن، از آنجاکــه خداونــد فــوق ایــن مخلوقــات اســت)جعفری، 1375، ج25: 11( و قبــل از 
ضدیـّـت و مقارنــت موجــود بــوده اســت، نــه ضــد دارد و نــه قریــن.

2-2-3 برهان بسیط الحقیقه

از جملــه براهیــن عمیــق فلســفی کــه حضــرت رضا)علیه الســام( در اثبــات توحیــد مطــرح 
ــی اســت کــه از ایــن کلمــات فهمیــده می شــود: ــد، برهان فرموده ان

ُل ِعبـَـاَدةِ اهللَ َمْعِرفَتـُـُه، َو أَْصــُل َمْعِرفـَـة اهللَ)َجــلَّ اْســُمُه( تَْوِحيــُدهُ، َو نَِظــاُم تَْوِحيِدهِ نَْفــی التَّْحِديِد  »أَوَّ
َعْنــُه، لَِشــَهاَدةِ الُْعُقــوِل أَنَّ کلَّ َمْحــُدوٍد َمْخُلــوٌق، َو َشــَهاَدةِ کِل َمْخُلــوٍق أََن لـَـُه َخالِقًا لَيــَس بَِمْخُلوٍق، 
َو الُْمْمتَنـِـُع ِمــَن الَْحــَدِث ُهــَو الَْقِديــُم فـِـی اأْلََزِل«)ســرآغاز بندگــی خدا، شــناخت خداســت و پایۀ 
شــناخت خــدا، توحیــد او و نظــام توحیــد الهــی، نفــی حــّد از اوســت، زیــرا عقــول شــهادت 
می دهنــد کــه هــر محــدودی مخلــوق اســت و هــر مخلوقــی گــواه اســت کــه خالقــی غیــر 

مخلــوق دارد کــه حدوثــش محــال اســت و قدیــم و ازلــی اســت()مفید، 1413ق: 253(.

ــد  ــت می کن ــد، ثاب ــوق می خوان ــه گــواه عقــل مخل وقتــی کــه حضــرت هــر محــدودی را ب
کــه خالــق بایــد نامحــدود باشــد و اســاِس وحدانیــت خــدا را بــر پایــۀ نفــی حــّد از خداونــد 
ــه  ــان بســیط الحقیقه اســت. موجــودی ک ــه بره ــاره ب ــن، اش ــه ای ــد ک ــرار می ده ــبحان ق س
نامحــدود اســت، از هــر حیــث دارای بســاطت اســت و بســیط مطلــق، کلّ الوجــود اســت، زیــرا 
حتــی ترکیــب از وجــود و عــدم هــم در او راه نــدارد، پــس وجــود نامتناهــی اش تمــام عرصــۀ 
هســتی را پــر کــرده اســت. بنابرایــن، خداونــدی کــه چنیــن وجــودی دارد، جایــی بــرای غیــر 
خــود باقــی نمی گــذارد. از ایــن نظــر، فــرض خــدای دیگــری جــز او محــال اســت. بنابرایــن نــه 
تنهــا خداونــد، ثانــی نــدارد بلکــه حتــی فــرض وجــود ثانــی بــرای او هــم محــال اســت زیــرا 
عقل هــای انســان ها بــه هــر طــرف کــه رو کننــد، وجــود واجــِب واحــد نامحــدود را می بیننــد، 
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پــس جایگاهــی بــرای فــرِض غیــر او در ذهــن باقــی نمی ماند)جــوادی آملــی، 1388: 53-54(.

عبــارت دیگــری کــه واضح تــر بــه تبییــن رابطــۀ نامحدودبــودن و یکتایــی ذات پرداختــه، در 
هُ فََقــْد  خطبــه ای در کتــاب شــریف کافــی از حضــرت رضا)علیه الســام( آمــده اســت: »َمــْن َحــدَّ
هُ فََقــْد أَبَْطــَل أََزلَه«)هــر کــه او را محــدود کــرد، او را قابــل شــمارش دانســت  هُ َو َمــْن َعــدَّ َعــدَّ
و هــر کــه او را قابــل شــمارش دانســت، ازلــی بــودن او را ابطــال کرد()کلینــی، 1407ق، ج1: 

 .)140

هــر آنچــه کــه محــدود اســت، قابــل شــمارش اســت و اگــر موجــودی نامحــدود شــد، متعــدد 
نخواهــد شــد و حتــی فــرض ثانــی هــم موجــب ابطــال ازلیــت خــدا یعنــی هســتی بــدون قیــد 
و شــرط او می شــود زیــرا الزمــۀ تصــور فــرد دوم بــرای چنیــن موجــودی، وجــود حــّد فاصلــی 
ــرض اســت)طباطبایی،  ــر خــاف ف ــرد دوم اســت و وجــود حــّد فاصــل ب ــرد اول و ف ــن ف بی
1374: 83-81(. پــس الزمــۀ ازلیــت الهــی یــا نامحــدود بــودن او، وحدانیــت اوســت. پــس اگــر 
موجــودی دارای قریــن بــود، محــدود و غیرازلــی خواهــد بــود و موجــود غیرازلــی حــادث اســت 
ــۀ  ــذا در خطب ــودن شــیء اســت. ل ــودن و مخلوق ب ــای حــادث ب ــه معن ــن ب ــذا داشــتن قری ل
ــَن اأْلََزِل«)و  ــاِع ِم ــُدوِث بِاالْمتِنَ ــَهاَدهِ الُْح ــُدوِث َو َش ــَراِن بِالُْح ــَهاَدةِ ااِلْقتِ توحیــدی فرمــود: »َو َش

قرین داشــتن، گــواه بــر حــدوث اســت و حــدوث، گــواه بــر امتنــاع ازلیــت اســت(. 

2-3 نوع وحدت ذاتی خدا

ــان:  ــِل َعَدد«)هم ــٌد ال بِتَْأِوي ــت: »أََح ــد اس ــد واح ــام( خداون ــودۀ امام رضا)علیه الس ــه فرم ب
306(، َواِحــٌد ال ِمــْن َعَددٍ)همــان: 243(؛ امــا وحدانیــت خداونــد از نــوع وحدانیــت عــدد یــک 
ــد بلکــه وحدانیــت او به معنــای وحــدت وجــود در  ــه دنبــال آن عــدد دو می آی نیســت کــه ب
مقابــل عــدم اســت نــه وحــدت در مقابــل کثرت)جــوادی آملــی، 1388: 56 و 57( زیــرا عــدد از 
اختصاص هــای جهــان امــکان و جــزء مراحــل نازلــۀ فیــض واجــب تعالــی اســت؛ یعنــی وقتــی 
سلســلۀ هســتی بــه مجــّردات رســید و از آن جــا بــه جواهــر و اعــراض راه یافــت، یکی از اقســام 
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اعــراض »کــم« بــوده و »کــم« بــه »کــم مّتصــل« و »کــم منفصــل« تقســیم می شــود و کــم 
منفصــل همــان عــدد اســت. در این جاســت کــه بحــث از وحــدت یــا کثــرت عــددی مطــرح 
می شــود)همان، 1368: 168 و 431(. وحــدت ذات الهــی کــه بــا وجــود آن، فــرض ثانــی هــم 
بــرای خداونــد محــال می شــود، وحــدت حقــه نــام دارد. ایــن نــوع از وحــدت، اختصــاص بــه 
ذات خداونــد دارد و لــذا وحــدت او کامــًا متفــاوت از وحــدات موجــودات بــوده و کفــوی بــرای 

ــوع وحدتــش یافــت نمی شــود)صدرالمتالهین، 1382: 170(.  او در ن

ایــن نــوع وحــدت، نتیجــۀ نامحدودبــودن ذات الهــی اســت کــه بــا برهــان بســیط الحقیقه بــه 
ــید. اثبات رس

نتیجه گیری

ــوده اســت  ــد، از مســائل مــورد توجــه امام رضا)علیه الســام( ب مســئلۀ وحــدت ذاتــی خداون
به گونــه ای کــه حضــرت در کلمــات متعــدد خــود در مناظــرات و غیــر آن، بــه تبییــن آن در 
جهــت شــناخت بهتــر خداونــد و رّد نظریــۀ مخالفــان پرداخته انــد. بــا تحلیــل و دســته بندی 
کلمــات حضــرت، معلــوم شــد کــه ایشــان ایــن مســئله را هــم در بخــش بســاطت مطلــق ذات 
ــد. در بخــش اول،  الهــی و هــم در بخــش وحدانیــت ذات خــدا توضیــح داده و اثبــات کرده ان
ــد  ــد ســلب می کنن ــی را از خداون ــه ترکیب ــر گون ــی جــزء و بعــض و حــد، ه ــا نف حضــرت ب
ــاند.  ــدا برس ــب از ذات خ ــق ترکی ــی مطل ــه نف ــا را ب ــد م ــی می توان ــد به تنهای ــی ح ــه نف ک
همچنیــن حضــرت بــا تعابیــری چــون صمــد، قابــل تصــور نبــودن و قابــل اشــاره نبــودن خــدا، 

ــودن ذاتــش اشــاره می کننــد.  ــه نامتناهــی ب ب

تبییــن حضــرت از نامحدودبــودن ذات خداونــد، منحصــر در ادعــای صــرف نیســت بلکــه بــا 
ــا  ــد نیــز گاه ب ــودن حــد، همــراه اســت. یکتایــی ذات خداون ــوق ب دالیلــی چــون دلیــل مخل
ــا عبارت هــای دقیقــی کــه نیازمنــد تحلیــل اســت، مــورد تأکیــد  عباراتــی واضــح و گاهــی ب
قــرار گرفتــه و از کام حضــرت می تــوان دالیلــی بــرای اثبــات آن برداشــت کــرد کــه عبارتنــد 
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از: »دلیــل عــدم اجمــاع بــر شــرک«، »برهــان مخلــوق بــودن ضدیــت و مقارنــت« و »برهــان 
بســیط الحقیقه«. 

بــر اســاس برهــان بســیط الحقیقه و طبــق بیانــات صریــح حضــرت، نــوع وحدتــی کــه بــرای 
ذات خــدا اثبــات می شــود، وحــدت عــددی نبــوده و لــذا حتــی فــرض ثانــی هــم بــرای خداونــد 
ــی  ــی از وحــدت ذات ــای دقیق ــق حضــرت، به معن ــب، از کلمــات دقی محــال اســت. بدین ترتی

خداونــد می تــوان دســت یافــت.
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