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دریافت: 1396/3/30  پذیرش: 1396/4/28
شهناز شایان فر1، بی بی سادات رضی بهابادی2، فرشته معتمد لنگرودی3  

چکیده 

»توحیــد« اساســی ترین اصــل اعتقــادی اســام اســت و دیگــر معارف اعتقــادی و معارف ارزشــی انســان 
از آن نشــأت می گیــرد. توحیــد ذاتــی مهم تریــن نــوع توحیــد و زیربنــای تمــام مراتــب توحیــد اســت. 
امام رضــا )علیه الســام( نیــز بســان ســایر معصومــان )علیهم الســام( بــه ایــن مســئله اساســی توّجهــی 
ــام(  ــا )علیه الس ــع امام رض ــت از: موض ــارت اس ــه عب ــن مقال ــی ای ــش  اساس ــته اند. دو پرس ــژه داش وی
دربــارۀ توحیــد ذاتــی چیســت و چگونــه می تــوان بــر اســاس نــگاه فلســفی، داللت هــای پنهــان دیــدگاه 
ــرار اســت: در  ــن ق ــه ای ــج به دســت آمده هــم ب ــرد؟ نتای ــدی امام رضــا )علیه الســام( را آشــکار ک توحی
کام امام رضــا )علیه الســام( ســه تبییــن از توحیــد ذاتــی مشــاهده شــده اســت: 1. اثبــات احدیــت بدون 
ابتنــا بــر واحدیـّـت 2. اثبــات واحدیـّـت بــدون ابتنــا بــر احدیــت 3. اثبــات واحدیـّـت بــر مبنــای احدیـّـت. 
برهــان نفــی تحدیــد از خداونــد در کام امام رضــا )علیه الســام( از ســویی وابســته بــه واحدیـّـت نیســت و 
مســتقل از آن اثبــات می شــود. بنابرایــن، از ایــن جهــت، برهــان یادشــده همان صــورت اول توحید اســت 
و از ســوی دیگــر، همیــن نفــی تحدیــد از خــدا مقدمــۀ اثبــات واحدیـّـت می شــود و از ایــن جهــت، ایــن 
برهــان، صــورت ســوم را رقــم می زنــد و صــورت دوم در قالــب چهــار برهــان در بیانــات ایــن امــام همــام 
)علیه الســام( ظهــور می یابــد کــه عبارتنــد از: نفــی صفــات مخلوقــات از خداونــد، ازلّیــت و قدیم بــودن 
خداونــد، برهــان تمانــع، و مســبوقیت دوگانه پرســتی بــه توحیــد. در ایــن پژوهــش ســعی شــده بــه مــدد 
ــز در  ــات امام رضــا )علیه الســام( نی ــان روای ــای پنه ــراث فلســفی ســنت اســامی، برخــی داللت ه می
فقــرۀ توحیــد آشــکار و لــوازم و فــروع آن تحلیــل و اســتنباط شــود بــدون آنکــه درصــدد تحمیل فلســفه 
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 بیان مسئله 

مســئله توحیــد و شــناخت حق تعالــی موضــوع مهمــی در کام امام رضــا )علیه الســام( اســت. 
ــا  ــت امام رض ــه، 1398ق: 68(. دوران امام ــد )ابن بابوی ــن می دانن ــی از دی ــد را نیم ــام توحی ام
)علیه الســام( مصــادف بــا ظهــور مکاتــب مختلفــي بــود کــه بــر اســاس افــکار خودشــان و بــا 
ــاب خداشناســي را مطــرح  به کارگیــري براهیــن عقلــي ســؤال ها و شــبهه های اعتقــادي در ب
مي کردنــد. بــا توّجــه بــه ارزش و اهمّیــت مقولــۀ عقــل و براهیــن عقلــي در اســام و شــرایط و 
فضــای حاکــم، امام رضــا )علیه الســام( در چنیــن شــرایطي بــا تکیــه بــر برهان هــاي عقلــي، 
ــي و اســتدالل هاي فلســفي، یگانگــی  ــا روش عقان ــد و ب ــکار موضــع  گرفتن ــن اف ــر ای در براب

خداونــد را اثبــات کردنــد. 

مســئله مــورد نظــر در ایــن مقالــه، بررســی توحیــد ذاتــی در ســخنان امام رضــا )علیه الســام( 
ــف  ــد امام رضــا )علیه الســام( در کتاب هــای حدیثــی مختل ــه توحی ــوط ب ــات مرب اســت. روای
ــی صــدوق،  ــی، أمال ــی کلین ــار الرضــا صــدوق، الکاف ــون أخب ــد صــدوق، عی همچــون التوحی
ــواب  ــده و در اب ــورت پراکن ــاردی به ص ــام( عط ــند امام رضا)علیه الس ــد و مس ــی و مفی طوس
مشــخص آمــده اســت. ایــن پژوهــش بر اســاس ایــن روایــات و تحلیــل عقلــی و فلســفی آن، به 
ایــن دو ســؤال پاســخ می دهــد: موضــع امام رضــا )علیه الســام( دربــارۀ توحیــد ذاتــی چیســت 
و چگونــه می تــوان بــر اســاس نــگاه فلســفی، داللت هــای پنهــان دیــدگاه توحیــدی امام رضــا 

)علیه الســام( را آشــکار کــرد؟

فرضیــۀ نگارنــدگان در بــاب دو پرســش، بــه ایــن قــرار اســت: امام رضــا )علیه الســام( مباحــث 
ــه  ــب اینک ــا به حس ــد. ام ــرح کرده ان ــدی مط ــد واح ــدی و توحی ــد اح ــاب توحی ــی در ب مهم
ــی  ــم، منظــر عرف ــگاه کنی ــدی امام رضــا )علیه الســام( ن ــه مباحــث توحی از چــه منظــری ب
ــدا  ــی پی ــای متفاوت ــام( داللت ه ــا )علیه الس ــدی امام رض ــات توحی ــفی، بیان ــر فلس ــا  منظ ی
می کنــد. از آنجاکــه روایــات معصومیــن )علیهم الســام( ظاهــر و باطنــی دارد، منظــر فلســفی 
بــا ضابطــۀ برهــان می توانــد مــا را بــه باطــن گفتــار آنــان نزدیــك کنــد. بــه تعبیر برخــی حکما 
»اّمهــات مطالــب آثــار حکمــي و عرفانــي در آیــات و روایــات معصومیــن به صورتــي اعلــی و اتــّم 
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آمــده اســت.« )فیــض کاشــانی،1428ق، ج1: 22(. بنابرایــن، بــرای فهــم مرتبــۀ عالــی ســخن 
امــام معصــوم می تــوان از نگــرش فلســفی بهــره بــرد.

ــه پژوهــش  ــوده اســت؛ از جمل ــورد توجــه ب ــار برخــی اندیشــمندان م بحــث حاضــر در آث
ــی  ــد« نوشــتۀ مجتب ــث امام رضــا )علیه الســام( در موضــوع توحی ــل و بررســی احادی »تحلی
ــه  ــب پایان نام ــه در قال ــاه ک ــگاه رازی کرمانش ــان)1391( در دانش ــام جلیلی ــری و اله بیگل
ــدگاه  ــر، بحــث توحیــد به طــور کلــی از دی کارشناســی ارشــد انجــام شــده اســت. در ایــن اث
ــا  ــه امام رض ــروف توحیدی ــۀ مع ــرح خطب ــت. ش ــده اس ــرح گردی ــام( مط ــا )علیه الس امام رض
)علیه الســام( نوشــتۀ  حســن مصطفــوی)1366( در مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی 
امام رضــا )علیه الســام( چــاپ شــده اســت. همچنیــن مقالــه »ســیري در اندیشــه هاي کامــي 
امام رضــا )علیه الســام( در مبانــي توحیــد و خداشناســي« نوشــتۀ مجتبــي بیگلــري)1391(، 
ــه چــاپ رســیده  ــه فرهنــگ رضــوی« ب ــادات در آیین ــارف و اعتق ــاالت »مع ــه مق در مجموع
اســت. نقطــۀ تمرکــز ایــن مقالــه بــر اصــول کامــی و فلســفی امام رضــا )علیه الســام( در بــاب 
توحیــد اســت و مقالــۀ »براهیــن توحیــد ذاتــی در روایــات« نیــز به کوشــش بهنــام ملــك زاده 
ــه  ــن مقال و محمــد جعفــری)1390( کــه در نشــریۀ معرفــت کامــی چــاپ شــده اســت. ای
روایــات کامــِی اهــل بیــت  )علیه الســام( در حــوزۀ توحیــد ذاتــی را بررســی و از اســتقصای 
برخــی روایــات به دلیــل طوالنی شــدن مقالــه خــودداری کــرده اســت. کتــاب »فلســفه الهــی 
ــه  ــز از جمل ــی)1388( نی ــوادی آمل ــت اهلل ج ــتۀ آی ــام(« نوش ــا )علیه الس ــدگاه امام رض از دی
منابعــی اســت کــه در آن روایــات مرتبــط بــا مســئله توحیــد و یگانگــی ذات خداونــد از دیــدگاه 
ــور  ــه به ط ــری ک ــا اث ــت. ام ــده اس ــردآوری ش ــاص گ ــی خ ــا طرح ــام( ب ــا )علیه الس امام رض
مســتقل بــه بحــث توحیــد ذاتــی از دیــدگاه امام رضــا )علیه الســام( بــا رویکــردی عقانــی و 
ــرای  ــد ب دســته بندی جدیــد بپــردازد، دیــده نشــده اســت. از ایــن رو، تحقیــق حاضــر می توان

پژوهشــگران ایــن حــوزه از اهمّیــت ویــژه ای برخــوردار باشــد.

توحیــد خداونــد مراتــب مختلفــی دارد کــه از جملــۀ آنهــا توحیــد ذاتــی، توحیــد صفاتــی، 
توحیــد افعالــی، توحیــد عبــادي، توحیــد عملــی، توحیــد در ربوبّیــت، توحیــد در حاکمیــت، 
توحیــد تشــریعی، توحیــد در اطاعــت، توحیــد در شــفاعت و... اســت. )نــك: قــدردان ملکــی، 
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1393: 330-331(. بررســی همــۀ ایــن مراتــب در کام امام رضــا )علیه الســام( از مجــال ایــن 
مقالــه خــارج اســت. توحیــد ذاتــی به معنــای نفــی کثــرت و تعــّدد درونــی )توحیــد احــدی( و 
نیــز نفــی تعــّدد و کثــرت بیرونــی )توحیــد واحدی( اســت. )نــك: جــوادی آملــی، 1383: 202؛ 

قــدردان ملکــی، 1393: 326(.

 از آنجاکــه توحیــد ذاتــی نخســتین و عالی تریــن مرتبــۀ توحیــد و زیربنــای تمــام مراتــب 
توحیــد اســت، بــه بررســی ایــن مرتبــه از توحیــد از دیــدگاه امام رضــا )علیه الســام( 
ــی   ــد ذات ــۀ توحی ــی و ادل ــد ذات ــوم توحی ــش مفه ــور، آن را در دو بخ ــم. بدین منظ می پردازی

ــم. ــرار می دهی ــه ق ــورد مداق ــی و م بررس

1. بررسی توحید ذاتی 

توحیــد ذاتــی در دو محــور قابــل بررســی اســت: 1. توحیــد احــدی: بــه ایــن معنا کــه خداوند 
فاقــد اجزاســت و مرکــب نیســت؛ 2. توحیــد واحــدی: بــه ایــن معنــا کــه خداونــد شــریك و 
همتایــی نــدارد. در ایــن بخــش، بــه بیــان امام رضــا )علیه الســام( در بــاب دو گونــه از توحیــد 

ذاتــی و تحلیــل فلســفی آن می پردازیــم:

1-1 توحید احدی

ــد:  ــل می فرماین ــری آن تحلی ــه تجزیه ناپذی ــد را ب ــدت خداون ــام( وح ــا )علیه الس امام رض
َّــه واحــد فــي  ذاتــه  لیــس بــذي أبعــاض و ال أجــزاء و ال أعضــاء« )او در ذات خــود واحد اســت  »أن

و دارای اجــزا و اعضــا و ترکیــب نیســت( )ابن بابویــه، 1398ق: 196(. 

ــمَ َّــهَُجسَّ همچنیــن حضــرت در روایتــی »ترکیــب ذات الهــی از اجــزا« را نفــی می کنــد:»فَِإن
أَْولـَـْمیَتَنَــاَهَولـَـْمیَتََزایـَـْدَولـَـْمیَتَنَاقَــْص األَْجَســامََوُهــَولَْیــَسبِِجْســٍمَوالُصــوَرٍةلـَـْمیَتََجــزَّ
ــِمیُعالْبَِصیــُرالَْواِحــُد ــَمهَُوُهــَواللَِّطیــُفالَْخبِیــُرالسَّ أٌِمــْنَذاِتَمــاَرکَّــَبفـِـيَذاِتَمــْنَجسَّ ُمبـَـرَّ
َمــد« )او کســی اســت کــه اجســام را آفریــده اســت و او جســم نیســت و بــه صورتــی  األََحــُدالصَّ
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ــّرا از  ــم نمی شــود و مب ــاد و ک ــی اســت و زی ــب شــود و نامتناه ــه مجــزی و ترکی نیســت ک
اینهاســت و او لطیــف و آگاه و شــنوای بیناســت و یگانــه و بی نیــاز اســت( )همــان: 61(1. 

ســورۀ اخــاص نیــز بــه توحیــد احــدی اشــاره دارد؛ بدین ترتیــب کــه عبــارت »ُقــْل ُهــَو اهلُل 
أََحــٌد« اشــاره بــر بســاطت ذات خداونــد در مقابــل اجــزای ترکیبــِي خارجــي یــا عقلــي )جنــس 
و فصــل، و ماهیــت و وجــود( اســت. در واقــع، اگــر اجــزا مســتقّل از یکدیگــر باشــند، الزمــه اش 
تعــّدد خداســت؛ و اگــر نیازمنــد باشــند، بــا صفــت وجــوب وجــود خــدا منافــات دارد. بنابرایــن، 
ــد مرّکــب نباشــد چــون مرّکــب محتــاج  ــودن اقتضــای آن را دارد کــه خداون واجب الوجــود ب
بــه اجزاســت. )ر.ک: حلــی، 1422ق : 290؛ مصبــاح یــزدی، 1368،ج2: 353(. گفتنــی اســت، 
هرچنــد در قــرآن کریــم بــرای خــدا صفتــی بــا نــام وجــوب وجــود نیامــده اســت، امــا عقــل 
بشــری خــدا را حقیقتــی می یابــد کــه محــال اســت عــدم در او راه پیــدا کنــد زیــرا ضــرورت 
ــی کــه  ــه دیگــر ســخن، در موجودات ــه از ســوی علتــی دیگــر. ب ــه اســت ن وجــود خــدا لذات
ضــرورت وجودشــان از ناحیــه علــت دیگــری اســت، ایــن امــکان وجــود دارد کــه در وقتــی از 
اوقــات عــدم در او راه پیــدا کنــد امــا در خــدا ایــن گونــه نیســت و حکمــا بــا اســتناد بــه ایــن 
ــود  ــات، واجب الوج ــۀ جه ــش و در هم ــش و در صفات ــد در ذات ــد خداون ــی گفته ان ــۀ عقل یافت
اســت )رک: فخــر رازی، 1420ق، ج1: 122(. شــایان توجــه اســت، بی نیــازی خــدا به معنــای 
ــی  ــی چــون ســرمدیّت، نف ــد صفات ــازی همانن ــت بی نی ــه صف وجــوب وجــود او نیســت. بلک
ــه  ــه خواج ــت؛ چنان ک ــود اس ــوب وج ــده از وج ــل برآم ــریك و مث ــی ش ــاد، نف ــول و اتح حل
نصیــر در تجریــد االعتقــاد گفتــه اســت: »وجــوبالوجــودیــدلعلــیســرمدیتهونفــیالزائدو
الشــریکوالترکیــببمعانیــهوالضــدوالتحیــزوالحلــولواالتحــادوالجهــةوالحلــولالحوادث

فیــهوالحاجــة« )حلــی، 1422ق:295-290(. 

َــْم  ــْد َو ل ِ َــْم یَل در کنــار واژۀ »احد«کــه حاکــی از عــدم تجزیــۀ ذات الهــی اســت، عبــارت »ل

1. جسم بودن جسم ذاتی آن است و الذاتی الیعلل. بنابراین، خدا جسم را موجود کرده است نه اینکه آن را جسم کرده باشد. ما
جعلاهللالمشمشمشمشابلأوجده. اگر خدا جسم بودن را به جسم داده بود به حکم »فاقد شئ معطی شئ نمی شود« باید خودش 
َِّذيَخَلَقاالْجَساَم اهللَتََعالَیُهَوال هم جسم بود. از سوی دیگر، در برخی روایات به جای جّسم از تعبیر خلق استفاده شده است: »إِنَّ

َُّهلَْیَسبِِجْسٍمَوالَحاَلفِيِجْسمٍلَْیَسَکِمْثلِِهَشيٌْء« )حرعاملی، 1425ق، ج5: 386، 392(. به همین دلیل، »جّسم« به  َوقََسَماأَلْرَزاَقألن
آفریده شدن ترجمه شده است.
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یُولـَـْد« نیــز بــه توحیــد احــدی اشــاره دارد زیرا چــون ذات الهــی مرکــب از اجزا نیســت و جزئی 
ــی،  ــدش باشــد )ر.ک: طباطبای ــۀ فرزن ــا به مثاب ــردد ت ــی از او جــدا نمی گ در کار نیســت، جزئ
ــی،  ــت )ر.ک: طوس ــام اس ــات اجس ــد از صف ــد و توال ــوال تول 1417ق، ج 20: 388-389( واص

بی تــا، ج10: 431(. 

بنــا بــر فهــم عرفــی، بیــان امام رضــا )علیه الســام( دربــارۀ نفــی جــزء از خــدا درصــدد نفــی 
ترکیــب مقــداری و طبیعــی از خداســت؛ یعنــی خــدا هماننــد خــط ترکیب مقــداری نــدارد که 
بــه اجــزای فرضــی در ذهــن یــا خارجــی تقســیم شــود. همچنیــن، خــدا هماننــد آب نیســت 
کــه ترکیــب طبیعــی از اجزایــی خارجــی داشــته باشــد. امــا همیــن بیــان امــام همــام بنــا بــر 
ــان حضــرت  ــه بی ــدون آنک ــای بیشــتر دارد ب ــر و داللت ه ــای عمیق ت ــم فیلســوف، الیه ه فه
اندکــی منحــرف شــود یــا چیــزی بــر آن تحمیــل شــود. قاعــدۀ بســیط الحقیقه می توانــد در 
ــا  ــدی راهگش ــد اح ــاب توحی ــام( در ب ــا )علیه الس ــان کام امام رض ــای پنه ــف داللت ه کش
باشــد و بــا تحلیــل و واکاوی فلســفی مــا را بــه ظرایــف کام ایشــان رهنمــون کنــد. مطابــق 
قاعــدۀ بســیط الحقیقــه، بســیط حقیقــی مرکــب از هیچ گونــه ترکیبــی نیســت و دلیلــي کــه بر 
بســاطت واجــب اقامــه مي شــود، تنــّزه او را از همــۀ اقســام ترکیــِب محتمــل، اثبــات مي کنــد و 
واجــب تعالــي کــه بســیط محــض اســت، از هــر نــوع ترکیبــي منــّزه اســت و شــیئي کــه هیــچ  
نــوع ترکیبــي نداشــته باشــد، واجــد کمــاالت همــۀ اشیاســت و از نقــص و عیــب همــه آنهــا 
ــی، 1383:  ــوادی آمل ــان، 1360: 47-48؛ ج ــدرا، 1382: 51، 170؛ هم ــت )رک: ماص مبّراس

 .)202

در قالب قیاس استثنایی با قاعدۀ رفع تالی برهانی بر نفی اجزا از خدا می پردازیم:

اگــر خــدا مرکــب از اجــزا باشــد، نیازمنــد بــه اجــزا خواهــد بــود و اگــر خــدا نیازمنــد باشــد، 
ممکــن اســت نــه واجــب

لکن خدا ممکن نیست

نتیجه: خدا مرکب از اجزا نیست.  
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بیــان تــازم: هــر مرکبــی نیازمنــد بــه اجزاســت و اگــر خــدا مرکــب باشــد، حتمــاً نیازمنــد 
بــه اجزاســت.

پــس جــزء نداشــتن خــدا در کام امــام  هشــتم )علیه الســام( داللتــی بیــش از داللــت نفــی 
ترکیــب مقــداری و طبیعــی دارد و شــامل نفــی ترکیــب از مــاده و صــورت، ترکیــب از وجــود 
و ماهیــت و ترکیــب از وجــدان و فقــدان می شــود و ظریف تریــن ترکیــب، ترکیــب از وجــدان 
و فقــدان اســت. در ایــن بخــش، بــه نفــی ایــن ترکیــب اخیــر به عنــوان یکــی از داللت هــای 

ــم: ــام( می پردازی ــام )علیه الس ــان کام ام پنه

فــرض می کنیــم خــدا مرکــب از وجــدان و فقــدان باشــد. در ایــن حالــت، در قالــب قیــاس 
اســتثنایی بــا ســه تالــی مطــرح می شــود و بــا ابطــال ســه تالــی بــه ایــن نتیجــه می رســیم 

کــه خــدا مرکــب از وجــدان و فقــدان نیســت.

اگــر خــدا مرکــب از وجــدان و فقــدان باشــد، آنــگاه یــا: 1.  خــدا بــه موجــود دیگــری نیازمنــد 
اســت. یــا 2. خــدا خــود رفــع »فقــدان« از خــود می کنــد. یــا 3. خــدا نمی خواهــد دیگــری یــا 

خــود از او رفــع »فقــدان« کنــد.

ابطــال تالــی نخســت: خــدا در آنچــه نــدارد نیازمنــد اســت؛ یعنــی نیازمنــد بــه موجــودی 
اســت تــا آن »فقــدان« را بــه »وجــدان« تبدیــل کنــد و موجــود نیازمنــد ممکــن اســت نــه 

واجــب.

ابطــال تالــی دوم:  خــدا خــود رفــع »فقــدان« از خــود می کنــد کــه مطابــق قاعــده »معطــی 
شــی فاقــد شــی نیســت«. خــدا وجــود و کمالــی را کــه نــدارد نمی توانــد آن را بــه خــودش 
ببخشــد و اگــر آن را ببخشــد، پــس دارد کــه می بخشــد؛ در حالــی کــه مــا فــرض کردیــم ندارد 

و فاقــد اســت.

ــع  ــود رف ــدان«  را از خ ــد »فق ــدا نمی خواه ــد: خ ــوم می گوی ــی س ــوم: تال ــی س ــال تال ابط
کنــد کــه در ایــن صــورت بایــد گفــت: خــدا دارای فقــدان همیشــگی اســت و موجــودی کــه 
فقــدان همیشــگی دارد، خــدا نیســت. چــون خــدا اگــر بخواهــد فقــدان همیشــگی داشــته 
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ــا  ــه امام رض ــی ک ــت. در حال ــدان اس ــدان و فق ــب از وج ــوده و مرک ــم ب ــد دائ ــد، نیازمن باش
ــا  ــه اســت و صفــت »غنــی« در تضــاد ب )علیه الســام( از نفــی ترکیــب در خــدا ســخن گفت

نیازمنــدی خداســت.

ــی،  ــفراینی، 1380: 184؛ نراق ــت )ر.ک: اس ــدان نیس ــدان و فق ــب از وج ــدا مرک ــه: خ نتیج
.)600-599 ج2:   ،1383

ــاب جــزء نداشــتن  پــس یکــی از داللت هــای پنهــان کام امــام هشــتم )علیه الســام( در ب
ــدا  ــدۀ بســیط الحقیقه، خ ــر قاع ــا ب ــی اســت و بن ــدا بســیط حقیق ــه خ ــن اســت ک ــدا ای خ
ــد نامتناهــی  ــه همیــن دلیــل خداون ــر همــۀ حقایــق و کمــاالت اســت و دقیقــاً ب مشــتمل ب
اســت. چــون اگــر خدا متناهــی باشــد، حتماً مرکــب خواهــد بــود )ماصــدرا، 1382: 51، 170؛ 
همــان، 1360: 47-48(. بــرای همیــن، امام رضــا )علیه الســام( بافاصلــه پــس از نفــی جــزء 

ــاهَ«. ـَـْمیَتَنَ أَْول ـَـْمیَتََجــزَّ داشــتن خــدا، می فرمایــد: خــدا نامتناهــی اســت: »ل

1-2  توحید واحدی

امــام هشــتم )علیه الســام( در تبییــن توحیــد واحــدی یــا نفــی کثــرت برون ذاتــی، گاه توحید 
احــدی را مقدمــه ای بــر توحیــد واحــدی ذکــر می کننــد و گاه به طــور مســتقل توحیــد واحــدی 

را تبییــن می کننــد کــه در ایــن بخــش بــه آن پرداختــه می شــود:

1-2-1  توحید واحدی نتیجۀ توحید احدی

ــاب نفــی اجــزا از  ــان نورانی شــان در ب چنان کــه مطــرح شــد، امام رضــا )علیه الســام( در بی
أَْولـَـْمیَتَنـَـاَه ــمَاألَْجَســامََوُهــَولَْیــَسبِِجْســٍمَوالُصــوَرٍةلـَـْمیَتََجــزَّ َّــهَُجسَّ خــدا آورده انــد: »»فَِإن
َمد«)او کســی اســت که اجســام را  ــِمیُعالْبَِصیــُرالَْواِحــُداألََحــُدالصَّ .....وُهــَواللَِّطیــُفالَْخبِیــُرالسَّ
آفریــده اســت و او جســم نیســت و به صورتــی نیســت کــه مجــزی و ترکیــب شــود و نامتناهــی 
اســت... و او لطیــف و آگاه و شــنوای بیناســت و یگانــه و بی نیــاز اســت( )ابن بابویــه، 1398ق: 

.)61
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ــی  ــدا، ویژگ ــزء از خ ــی ج ــان نف ــس از بی ــه پ ــاال بافاصل ــا )علیه الســام( در کام ب امام رض
»نامتناهــی« را بــرای خــدا ذکــر  و ســپس صفاتــی چــون »ســمیع«، »لطیــف«، و »صمــد« را 
بیــان کرده انــد.در  برخــی روایــات صمــد را بــه »الــذی الجــوف لــه« معنــا کرده انــد )ابن بابویــه، 
1398ق: 90(؛ یعنــی صمــد به معنــای »پــری« اســت و جــای خالــی نداشــتن. در نظــر دقیــق 
فلســفی هــم جــای خالــی نداشــتن، یعنــی ذات الهــی خالــی از هیچ گونــه کمــال و وجــودی 
ــاد،  نیســت؛ یعنــی هــر آنچــه از وجــود و کمــال و بهــاء و جمــال اســت را داراســت )میردام
ــه نظــر نگارنــدگان، اگــر در  1367: 329؛ حســن زاده آملــی، 1361: 463- 464(.  بنابرایــن، ب
بیــان امام رضــا )علیه الســام( صفــت »جزء نداشــتن« خــدا را در کنــار دو ویژگــی »نامتناهــی« 
و »صمــد« قــرار دهیــم، بــه توحیــد واحــدی می رســیم. اســتنباط توحیــد واحــدی از توحیــد 

ــر اســت:   ــل تقری ــر قاب احــدی از کام امام رضــا )علیه الســام( به صــورت زی

1. خــدا مرکــب از اجــزا نیســت )ایــن مقدمــه را قبــًا اثبــات کردیــم و عــدم پذیــرش ایــن 
مقدمــه مســتلزم پذیــرش نیازمنــدی و امــکان خداســت(.

ــدارد؛ یعنــی ترکیــب مقــداری، ترکیــب از جنــس و فصــل،  ــوع ترکیبــی ن 2. خــدا هیــچ ن
ترکیــب از مــاده و صــورت، ترکیــب از وجــود و ماهیــت، ترکیــب از اطــاق و تقییــد و ترکیــب 
از وجــدان و فقــدان از خــدا نفــی می شــود )ایــن مقدمــه در واقــع بیــان تفصیلــی مقدمــۀ اول 

اســت(.

3. آنچــه بــه هیــچ وجــه مرکــب نباشــد، نامتناهــی و صمــد اســت )ایــن مقدمــه از مقدمــه 
دوم نتیجــه گرفتــه شــد، چــون امــری کــه مرکــب از وجــدان و فقــدان نیســت سراســر وجــدان 

اســت یعنــی صمــد و نامتناهــی اســت(.

4. خدا وجود نامتناهی و صمد است )این مقدمه نتیجۀ مقدمه دوم و سوم است(.

5. وجــود نامتناهــی و صمــد، واحــد اســت )اگــر در کنــار وجــود نامتناهــی وجــود، وجــود 
نامتناهــی دیگــری  باشــد آنــگاه هیچ کــدام از ایــن دو وجــود نامتناهــی نخواهنــد بــود بلکــه 
ــد کــه یــك متناهــی دیگــر کنارشــان  ــد، اجــازه داده ان ــد و چــون متناهی ان هــر دو متناهی ان
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باشــد و ایــن خــاف فــرض اســت. همچنیــن، اگــر وجــود متناهــی دیگــری هــم کنــار وجــود 
نامتناهــی باشــد، ایــن هــم به معنــای ایجــاد محدودیــت بــرای نامتناهــی اســت و ایــن خــاف 

فــرض اســت(.

ــم: 337- 338؛  ــش پنج ــی، 1386،ج 2 بخ ــوادی آمل ــت. )ر.ک: ج ــد اس ــدا واح ــه: خ نتیج
همــان، 2/ بخــش چهــارم: 581؛ همــان، 2/ بخــش چهــارم: 457؛ معلمــی، 1393: 610-607(.

ــی از کام امام رضــا )علیه الســام( و طــرد  ــی اســت، اســتنباط خــدای واحــد نامتناه گفتن
هرگونــه وجــود متناهــی یــا نامتناهــی در ردیــف خــدای نامتناهــی یــك برداشــت فلســفی از 
ــه دیگــر ســخن، کام امام رضــا )علیه الســام( در فقــرۀ  کام امام رضــا )علیه الســام( اســت. ب
توحیــد، تصریــح بــر نفــی وجــود نامتناهــی یــا متناهــی در ردیــف وجــود خــدا نــدارد امــا کام 
ایشــان در یــك زمینــۀ فلســفی امــکان ظهــور داللــت عقلــی مذکــور را در خــود دارد و ایــن 
داللــت به منزلــۀ بیــان وجهــی از وجــوه کام ایــن امــام همــام در مســئلۀ توحیــد اســت نــه 

تمــام وجــوه یــا وجــه منحصــر.

در ســورۀ توحیــد، توحیــد واحــدی بــر توحیــد احــدی مبتنــی شــده اســت و دقیقاً بــه همین 
دلیــل، امام رضــا )علیه الســام( شــناخت توحیــد را شــناخت ســوره اخــاص معرفــی می کننــد: 
َمــُدلـَـْمیَلِْد :قـُـْلُهــَواهللُأََحــٌد.اهللُالصَّ َوَجــلَّ »إَِذاَســَألُوَكَعــِنالتَّْوِحیــِدفَُقــْلَکَمــاقـَـاَلاهللَُعــزَّ

َولـَـْمیُولـَـْد.َولـَـْمیَُکــْنلـَـُهُکُفــواًأََحــٌد« )ابن بابویــه، 1398ق: 95(.

1-2-2 بیان توحید واحدی به صورت مستقل

تعبیرهایــی چــون »أََحــٌد البَِتأْوِیــلِ  َعــَدٍد« )او یگانــه اســت، بــدون اینکــه معــدود بــوده و قابل 
ــر او  ــز نیســت ب ــهاألعــداد« )جای ــه، 1398ق: 37(؛ »الیجــوزعلی شــمارش باشــد( )ابن بابوی
َّــُهُجثَّــٌةَواِحــَدةٌَولَْیــَسبِاْثنَْیــِن« )خداونــد واحد اســت  اعــداد حمــل شــود( )همــان: 196( و»أَن
و دوتــا نیســت( )همــان: 62؛ کلینــی، 1407ق، ج1: 119( از ســوی امام رضــا )علیه الســام( بــه 

توحیــد واحــدی، یعنــی نفــی شــریك و همتــا از خداونــد، اشــاره دارد. 
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مازندرانــی در شــرح جملــه اخیــر می نویســد: »مقصــود از جثــه، شــخص انســان اســت و مراد 
از عبــارت )و لیــس باثنیــن( یعنــي واحــد و زمانــی کــه بــه انســان اطــاق می شــود، منظــور 
واحــد عــددی اســت به معنــای نصــف دو، مبــدأ کثــرت، و جزئــی از مراتــب اعــداد غیرمتناهــی 
کــه در ایــن صــورت واحــد بــا ترکیــب و تألیــف و اتّصــاف بــه صفــت و مــکان و کیفیــت منافات 

نــدارد« )مازندرانــی، 1382ق، ج4: 38(.

»واحــد عــددی« واحــدی اســت کــه تکّثــر و تعّددپذیــر اســت؛ هر چند ایــن کثرت بــا یکدیگر 
مجانــس نباشــند. وقتــی بــرای موجــودی عــدد یــك را بــه کار می بریــم، ایــن موجــود قابلّیت دو 
و ســه شــدن را نیــز داراســت. این گونــه واحــد را نمی تــوان بــرای خداونــد متعــال بــه کار بــرد 
 زیــرا ذات اقــدس الــه، تعّددبــردار نیســت. ایــن ســخن کفرآمیــز نصــاری کــه می گوینــد:»إِنَّ
ثَاثـَـٍة«)خداونــد، یکــی از ســه خداســت( )مائــده/73( به معنــای اعتقــاد بــه عــددی  اهللَثالـِـثُ
ــد،  ــه ذات خداون ــدردان ملکــی، 1393: 334(. در حالی ک ــد اســت )ق ــت خداون ــودن و احدی ب
قاهــر علی اإلطــاق اســت و وحــدت عــددی کــه از محدودیّــت و مقهوریّــت نشــأت می گیــرد 
ــك:  ــد داشــت )ن ــی نخواه ــال راه ــد متع ــر خداون ــددی اســت، ب ــرت ع و تشــکیل دهندۀ کث

رعــد/16؛ یوســف/40؛ ص/65؛ زمــر/ 4(.

گفتنــی اســت، امــام هشــتم )علیه الســام( در موضعــی دیگــر، خــدا را واحــد حقیقــی معرفــی 
می کنــد و ایــن وحــدت الهــی را کــه همــان توحیــد واحــدی اســت، متفــاوت از وحــدت در 

عالـَـم ممکنــات می شــمارد:

فتــح  بن یزیــد جرجانــی از ایــن امــام همــام از وجــه تشــابه اطــاق وحــدت بــه خــدا و انســان 
پرســید: »خــدا واحــد اســت و انســان نیــز واحــد اســت؛ پــس تفــاوت میــان ایــن دو چیســت؟« 
حضــرت در پاســخ بــه ایــن نکتــه اشــاره می فرماینــد کــه تشــابه صرفــاّ لفظــی و اطاقی اســت، 
امــا در حقیقــت انســان واحــد نیســت، چــرا کــه او و ســایر مخلوقــات دارای اجــزای مختلــف 
می باشــند، امــا خداونــد واحــد حقیقــی اســت و دلیــل آن عــدم اختــاف، تفــاوت، نقصــان و 
أَْعَضــاَءهُُمْختَلَِفــٌةَوأَلَْوانـَـُهُمْختَلَِفــٌةَکثِیــَرٌة زیــادت اســت: »فَاإلِنَْســاُننَْفُســُهلَْیَســْتبَِواِحــَدٍةألَنَّ
ــاُوَتَواَل ــِه،َوالتََف ــاَففِی ــُرهُ،الاْختِ ــَدَغْی ُــُهَواِحــٌد،الَواِح َجَال ــَدٍة...َواهللَُجــلَّ ــُرَواِح َغْی
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ِزیـَـاَدَةَوالنُْقَصــان« )انســان واحــد نیســت زیــرا افــراد و رنگ هــای انســان ها متفــاوت و متعــدد 
اســت، در حالی کــه خداونــد بلندمرتبــه یکــی اســت و غیــر از او هیــچ چیــز یگانــه نیســت. نــه 
اختافــی در او هســت، نــه تفــاوت و زیادتــی و نقصانــی( )کلینــی،1407ق، ج 1: 119؛ ابن بابویه، 

1378ق، ج 1: 128؛ همــان، 1398ق: 185(.

بنابرایــن، بــا توّجــه بــه کام امام رضــا )علیه الســام( وحــدت خداونــد وحــدت ِصــرف اســت 
کــه به دلیــل صرافــت وجــود آن مقــام قدســی و انحصــار حقیقــت وجــود در آن، اصــل وجــود 

و وحــدت آن قابــل تکــرار و فــرض تعــّدد نیســت.

1-2-3  ادلّه امام رضا )علیه السالم( بر توحید واحدی 

ــف،  ــراد مختل ــا اف  امام رضــا )علیه الســام( در برخــی مناظــرات و پرســش و پاســخ هایش ب
دالیلــی را بــرای توحیــد ذاتــی ارائــه داده انــد. از آنجاکــه معرفــت و شــناخت توحیــد خداونــد 
دارای درجاتــی اســت یعنــی بــا توجــه بــه آنکــه عقــول مــردم در یــك مرتبــه نیســت، فهــم 
ــن رو، گاه  ــه نیســت. از ای ــد در یــك ســطح و مرتب و معرفــت انســان ها هــم از توحیــد خداون
مخاطــب امــام فــردی بــا درک ابتدائــی و ســطحی و گاه اندیشــمندی مســلمان و زمانــی هــم 
عالمــی غیرمســلمان در مقــام مجادلــه بــوده اســت و امــام )علیه الســام( بــه تناســب درک و 
عقــول افــراد در اثبــات یگانگــی ذات اقــدس الــه، برهان هایــی ســاده و روان و در برخــی مــوارد 

دالیــل عقانــی و فلســفِی عمیقــی را بــه کار برده انــد کــه در ادامــه بررســی خواهــد شــد. 

1-2-3-1 نفی تحديد از خداوند 

امام رضــا )علیه الســام( ایــن مطلــب را بــا بیــان عمیــق فلســفی مطــرح کرده انــد: »أَوَّلُِعبـَـاَدِة
اْســُمُهتَْوِحیــُدهَُونَِظــاُمتَْوِحیــِدهِنَْفــُيالتَّْحِدیــِدَعْنــُهلَِشــَهاَدِة َوأَْصــُلَمْعِرفـَـِةاهللَِجــلَّ اهللَِمْعِرفَتـُـهُ
لـَـُهَخالِقــًالَْیــَسبَِمْخُلــوٍقالُْمْمتَنـِـُعِمــَن َمْخُلــوٍقأَنَّ َمْحــُدوٍدَمْخُلــوٌقَوَشــَهاَدةُِکلِّ ُکلَّ الُْعُقــوِلأَنَّ
الَْحــَدِثُهــَوالَْقِدیــُمفـِـياألََزل« )نخســتین مرتبــه عبــادت خداونــد شــناخت اوســت، و اســاس 
معرفــت او توحیــد اوســت، و مبنــای توحیــد، نفــی محدودیــت از خداونــد اســت. چــون عقــل 



117
داللت های فلسفی کالم  امام رضا )علیه السالم( در مسئله توحید ذاتی

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 24، زمستان 1397

آدمــی گــواه اســت کــه هــر موجــود محــدودی مخلــوق اســت )=یعنــی آفریــدگاری دارد کــه 
حــدود آن را تعییــن می کنــد( و هــر مخلوقــی گواهــی می دهــد کــه خالقــی دارد کــه محــال 
اســت آن خالــق، حــادث باشــد بلکــه بایــد قدیم ازلــی باشــد( )مفیــد، 1413ق: 254 ؛ طوســی، 

ــه، 1398ق: 34(. 1414ق: 22 ؛ ابن بابوی

اگر بخواهیم بیان امام هشتم )علیه السام( را در قالب برهان ارائه کنیم، می توان گفت:

1. هــر آنچــه محــدود اســت مخلــوق اســت )بنــا بــر آنکــه هــر محــدودی، مرکــب از وجــدان 
و فقــدان اســت و آنچــه مرکــب از وجــدان و فقــدان اســت نیازمنــد اســت و هــر نیازمنــدی 

مخلــوق اســت(.

2. خالــق هــر مخلوقــی، مخلــوق نیســت )زیــرا اگــر خالــق هــر مخلوقــی مخلــوق باشــد، خود 
نیازمنــد خالقــی اســت و خالــق دوم اگــر خالــق غیرمخلــوق باشــد، مطلــوب حاصــل اســت. 
ــِق ســوم اســت و همین طــور  ــِق مخلــوق باشــد خــود نیازمنــد خال ــق دوم، خال امــا اگــر خال
ایــن سلســله ادامــه پیــدا می کنــد و از آنجاکــه دور و تسلســل باطــل اســت، پــس بــه خالــق 

غیرمخلــوق می رســیم(.

3. خالِق غیرمخلوقی که مرکب از وجدان و فقدان نیست، واحد است.

4. خدا محدود نیست.

نتیجه: خدا واحد است.

دلیــل فــوق را می تــوان چنیــن خاصــه کــرد: هــر آنچــه محــدود باشــد، محدودکننــده ای 
دارد و هرآنچــه محدودکننــده ای دارد، ممکــن و مخلــوق اســت. لکــن خداونــد متعــال مخلــوق 
نیســت پــس خداونــد محــدود نیســت و هــر آنچــه نامحــدود باشــد، بیــش از یکــی تصورپذیــر 

نیســت« )ملــك زاده و جعفــری، 1390: 11(.

ــاَل ـِـَمقَ ــاَلَول ـَـُهقَ ل همچنیــن امام رضا)علیه الســام( در کام دیگــری می فرماینــد:»الَحــدَّ
ــاَدَة یَ ــَلالزِّ ــاَدَةَوإَِذااْحتََم یَ ــَلالزِّ ــَداْحتََم ــلَالتَّْحِدی َوإَِذااْحتََم َــیَحــدٍّ ــاهٍإِل وٍدُمتَنَ َمْحــدُ ُکلَّ ألَنَّ



118

سال ششم، شماره 24، زمستان 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ــُرَمْحــُدوٍد.« )ابن بابویــه، 1398ق: 252(.  ــَوَغْی ــَلالنُّْقَصــاَنفَُه اْحتََم

کام نورانی باال را می توان در قالب برهان چنین عرضه کرد:

ــول  ــود: عق ــه ش ــاید گفت ــد )ش ــی در او راه می یاب ــرض افزون ــت ف ــدود اس ــه مح 1. هرآنچ
محدودنــد امــا ثابتنــد یعنــی نــه فزونــی می پذیرنــد و نــه نقصــان. بنابرایــن مقدمــۀ نخســت 
درســت نیســت. در پاســخ می تــوان گفــت: آنچــه در مقدمــه آمــده فــرض افزونــی اســت نــه 
اصــل افزونــی. بنابرایــن، در عقــول فــرض افزونــی راه دارد هرچنــد در واقــع، دســتخوش افزونــی 
و کاســتی نمی شــود. هماننــد مفهــوم واجــب کــه فــرض صــدق بــر کثیریــن دارد امــا در مقــام 

تحقــق یــك فــرد بیشــتر نــدارد(.

2. هرآنچه قابلیت افزونی دارد، قابل نقصان است.

3. هرآنچه محدود است، قابل نقصان است. )نتیجۀ مقدمه 1 و 2(

4. هرآنچه محدود است، قابلیت کاستی و افزونی دارد. 

5. هرآنچه قابلیت کاستی و افزونی دارد، متکثر است.

6. هرآنچه محدود است، متکثر است )نتیجۀ مقدمه 4 و 5(.

7. خداوند محدود نیست.

نتیجه: خداوند واحد است.

1-2-3-2  نفی صفات مخلوقات از خداوند

از دیــدگاه امــام هشــتم )علیه الســام( موجــودی کــه واجــد تمــام کمــال و جمــال اســت، 
منــّزه اســت و چیــزی مثــل او نیســت. چنان کــه ایشــان در پاســخ بــه مــردی کــه از چگونگــی 
َّــهَُواِحــٌدأََحٌد َوأَن شــناخت خداونــد ســؤال کــرد، فرمودنــد:»تَْعِرفـُـُهبـِـاِمْثــٍلَوالِشــْبٍهَوالنـِـدٍّ
َمْعِرفَتـِـِه«)خداوند شــناخته می شــود  َظاِهــٌربَاِطــٌنأَوٌَّلآِخــٌرالُکْفــَولـَـُهَوالنَِظیــَرفََذلـِـَکَحــقُّ
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بــه اینکــه مثــل و شــبیه و همتایــی نــدارد او واحــد اســت و ظاهــر و باطــن او یکــی اســت و 
ــا او نیســت و نظیــری نــدارد( )ابن بابویــه، 1398ق: 285(. کســی هم مرتبــه ب

در کام نورانــی بــاال، امام رضــا )علیه الســام( نخســت خــدا را بــا صفاتــی چــون ِمثــل و شــبیه 
نداشــتن توصیــف می کنــد و ســپس از واحدیـّـت خــدا ســخن می گویــد. گفتنــی اســت، در این 
ــرای شبیه نداشــتن و شبیه نداشــتن را  ــرار داد ب ــوان ِمثل نداشــتن را حــّد وســط ق ــان می ت بی

حــّد وســط قــرار داد بــرای اثبــات توحیــد واحــدی بــا ایــن بیــان که:

1. خدا نامحدود است.

2. هر آنچه نامحدود است غیر از محدود است. به تعبیری نامحدود ِمثل و شبیه نامحدود نیست.

3. خدا ِمثل و شبیه ندارد.

4. هرآنچه شبیه در وجود ندارد واحد است

نتیجه: خدا واحد است.

1-2-3-3  ازلّیت و قديم بودن خداوند

امام رضــا )علیه الســام( در مواضــع متعــدد خــدا را قدیــم معرفــی می کنــد و در بیــان ویژگــی 
َّــِتالَْعاقـِـَلَعَلــی َّتـِـيَدل اهللَتَبـَـاَرَكَوتََعالـَـیقَِدیــٌمَوالِْقــَدُمِصَفتـُـُهال قدیــم خــدا می فرمایــد:»أَنَّ
ــم  ــم اســت و قدی ــد متعــال قدی ــه«)خداون ــيَدیُْموِمیَّتِ ــهُفِ ــيَْءَمَع ــُهَوالَش ــيَْءقَْبَل َّــُهالَش أَن
صفتــی اســت بــرای او کــه خردمنــد را راهبــری می کنــد بــه این کــه چیــزی پیــش از او نبــوده 
ــه،1398ق:  ــن بابوی ــی، 1407ق، ج 1: 120؛ إب ــدارد( )کلین ــش شــریك ن و در همیشــگی بودن

.)186

و در موضــع دیگــر دربــارۀ خــدا فرمودنــد:»َمْوُجــوٌدالَعــنَْعــَدٍم« )خداونــد موجــود اســت، 
ولــی وجــود او برگرفتــه از عــدم نیســت(  )مفیــد،1413ق: 255؛ طوســی،1414ق: 23(.

بنابرایــن، می تــوان از کام ایشــان ســه ویژگــی را بــرای قِــَدم اســتنباط کــرد: 1. موجــودی 
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کــه مســبوق بــه عــدم نیســت؛ 2. موجــودی کــه موجــود دیگــر قبــل از او نیســت؛ 3. موجودی 
کــه در ردیــف او و همــراه او موجــودی نیســت.

ویژگــی ســوم عبــارت دیگــری از توحیــد واحــدی اســت. بنابرایــن، از واکاوی مفهــوم قـِـَدم در 
بیــان امــام هشــتم )علیه الســام( می تــوان توحیــد واحــدی را نتیجــه گرفــت.

اگــر بخواهیــم ویژگــی »قــدم« را حــّد وســط برهــان توحیــد واحــدی قــرار دهیــم، می توانیــم 
بگوییم:

1. هرآنچه حادث است نیازمند است؛

2.  و هرآنچه نیازمند است ممکن است؛ 

3. هرآنچه حادث است ممکن است )نتیجه مقدمه 1 و 2(؛

4. اگر خدا حادث باشد ممکن است. درحالی که خدا ممکن نیست؛

5. خدا قدیم است نه حادث )نتیجه مقدمه 4(؛

6. در عــرض و همردیــف بــا موجــود قدیــم، موجــود دیگــری وجــود نــدارد )بنــا بــر تحلیــل 
ــم(. ــوم قدی ــام( از مفه ــا )علیه الس امام رض

نتیجــه: در عــرض و همردیــف خــدا موجــود دیگــری وجــود نــدارد؛ یعنــی خــدا واحــد اســت 
بــه توحیــد واحــدی.

گفتنــی اســت، مطابــق تعریــف ایــن امــام همــام از قـِـَدم، قدیــم در اینجــا قدیــم ذاتــی اســت. 
ــه موجــود دیگــری باشــد. در  ــد مســبوق ب ــوده، می توان ــد از ازل ب ــی هرچن ــم زمان ــرا قدی زی
ــه موجــود  ــد: خــدا قدیمــی اســت کــه مســبوق ب حالــی کــه امام رضــا )علیه الســام( فرمودن
دیگــری نیســت. همچنیــن، بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن برهــان اوالً بحــث از خــدا نــه بــه 
مثابــۀ واجب الوجــود بلکــه خــدا بــه اعتبــار صفــت قَِدمــش مــورد بحــث اســت و ثانیــاً تازگــِی 

ایــن برهــان ایــن اســت کــه از طریــق قــدم، توحیــد واحــدی اســتنباط می شــود.
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1-2-3-4  برهان تمانع

ــدس  ــی ذات اق ــر یگانگ ــوی ب ــه در کام رض ــری ک ــن و خلل ناپذی ــن متق ــي از براهی یک
الهــی اقامــه شــده، اســتداللی اســت کــه متکلمــان از آن بــه برهــان تمانــع1 یــاد می کننــد.     
ــدی خــود از امام رضــا )علیه الســام( از  ــی در ضمــن ســؤال های توحی ــد جرجان ــن یزی فتح ب
ــد اگــر  ــا چیــزی کــه موجــود نیســت، خــدای قدیــم می دان آن حضــرت ســؤال می کنــد: آی
ــٌةأََمــاَســِمْعَت موجــود بــود چگونــه بــود؟ حضــرت فرمودنــد:»َویَْحــَک!إِنََمَســائَِلَکلََصْعبَ
اهللَیَُقــوُل:لـَـْوکاَنفِیِهمــاآلَِهــٌةإاِلّاهللُلََفَســَدتا؟« )وای بــر تــو! بــه درســتی کــه ســؤالت دشــوار 
اســت. مگــر نشــنیده ای کــه خداونــد متعــال می فرمایــد: اگــر در آســمان و زمیــن جــز »اهلل« 
ــه،  ــورد؟( ( )ابن بابوی ــان به هم می خ ــام جه ــدند )و نظ ــد می ش ــود، فاس ــری ب ــان دیگ خدای

1398ق: 65(. 

طوســی و طبرســی در تفســیرهای خــود در ذیــل ایــن آیــه، از آن به عنــوان برهــان تمانــع یــاد 
کرده انــد )ر.ک: طوســی، بی تــا: ج7: 239؛ طبرســی، 1372، ج7: 71(.

عامــه طباطبایــی برهــان تمانــع را این گونــه تقریــر می کنــد: »اگــر فــرض شــود کــه بــرای 
عالــم آلهــه متعــددی باشــد، ناچــاراً بــا یکدیگــر اختــاف ذاتــی و تبایــن حقیقی داشــته باشــند 
و تبایــن در حقیقت شــان مســتلزم آن اســت کــه در تدبیــر هــم بــا یکدگــر متبایــن و مختلــف 
باشــند، در ایــن صــورت تدبیــر هــر یــك تدبیــر دیگــری را فاســد می کنــد، و آســمان و زمیــن 
رو بــه تباهــی می گذارنــد، و چــون نظــام جــاری در عالــم نظامــی واحــد اســت کــه اجــزای آن 
یکدیگــر را در رســیدن بــه هــدف خــود یــاری می دهنــد، پــس بــرای عالــم غیــر از یــك الــه 

نیســت و همیــن مطلــوب اســت«  )طباطبایــی، 1417ق، ج14: 267(.

اســتناد امام رضــا )علیه الســام( بــه آیــۀ بــاال در اثبــات توحیــد واحــدی را می تــوان در قالــب 
قیــاس اســتثنایی تقریــر کرد:

اگر دو اله در عالَم وجود داشته باشد، آن گاه تباهی عالَم را فرا می گرفت.

1. این برهان، از قرآن کریم به کتاب هاي فلسفي و کامي راه یافته است؛ اما حکیمان و مفسراني که به خوبي با زبان قرآن آشنا 
نبودند، از عهدۀ تحلیل آن برنیامده اند. برخي نیز این برهان را با برهان توارد علّتین خلط کرده اند )جوادی آملی، 1388، ج8: 125(.
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لکن عالَم را تباهی فرانگرفته است.

نتیجه: دو اله در عالَم نیست. یعنی خدا واحد است.

بیــان تــازم: اگــر دو الــه در عالـَـم باشــد در تدبیرشــان اختــاف پیــش می آیــد و اختــاف در 
تدبیــر مایــۀ هــاک و تباهــی عالـَـم می شــود. 

1-2-3-5  مسبوقیت دوگانه پرستی به توحید

ــه از  ــرد ک ــه ک ــرای آن اقام ــه ای ب ــا ادل ــل ی ــد دلی ــه ای بای ــر نظری ــد ه ــات و تأیی ــرای اثب ب
نظــر عقلــی قابــل دفــاع و توجیــه باشــد و صرفــاً ارائــه یــك نظریــه بــدون اثبــات آن، در حــّد 
فرضیــه و ادعــای بــدون دلیــل باقــی خواهــد مانــد. از ســوی دیگــر، نظریــۀ وحــدت خداونــد 
بــا ادلــۀ متعــددـ  اعــم از نقلــی و فلســفیـ  وقتــی قابــل توجیــه اســت کــه کســی کــه نظریــۀ 
دوخدایــی یــا چندخدایــی را مطــرح می کنــد، بایــد بــرای نظریــۀ خــود دلیــل یــا ادلّه هایــی را 
اقامــه کنــد. ایــن دلیــل مــورد عنایــت و توجــه در کام امام رضــا )علیه الســام( قــرار گرفتــه 
اســت. یکــی از اســتدالل های ســاده و گویــای آن حضــرت )علیه الســام( در پاســخ بــه مــردی 
ــع دوتاســت،  ــو کــه صان ــد: »خــود همیــن ســخن ت دوگانه پرســت اســت کــه ایشــان فرمودن
دلیــل بــر ایــن اســت کــه صانــع یکــی اســت زیــرا تــو دومــی را ادعــا نکــردی، مگــر پــس از 
آنکــه یکــی را اثبــات کــردی. پــس یکــی مــورد اتفــاق اســت کــه مــا و تــو بــر آن اجمــاع داریــم 

ــه، 1398ق: 270(. و بیشــتر از یکــی مــورد اختــاف اســت« )ابن بابوی

این بیان امام هشتم )علیه السام( را می توان در قالب برهان ارائه کرد:

1. دوگانه پرست معتقد است: خدایان متعدد وجود دارند.

2. کسی که به خدایان متعددی باور دارد، به خدای موحدان هم اعتقاد دارد.

3. خدای موحدان مورد اتفاق و خدایان متعدد مورد اختاف است.

4. امر مورد اختاف نیاز به برهان دارد.
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نتیجــه: دوگانه پرســتان بــرای اثبــات تعــدد خدایــان بایــد دلیــل اقامــه کننــد )ر.ک: قــدردان 
قراملکــی، 1386: 337(.

نتیجه گیری

ــدی و  ــد اح ــورت توحی ــه دو ص ــی ب ــد ذات ــام( توحی ــا )علیه الس ــت، در کام امام رض نخس
توحیــد واحــدی مشــاهده شــده اســت و توحیــد واحــدی بــه دو صــورت: واحدیــت بــدون ابتنــا 

بــر  احدیــت و واحدیــت بــر مبنــای احدیــت مطــرح اســت.

دوم، برخــی از براهیــن توحیــد امام رضــا )علیه الســام( مثــل برهــان نفــی تحدیــد از خداونــد 
بــه دو لحــاظ ذیــل توحیــد احــدی و توحیــد واحــدی مبتنــی بــر توحیــد احــدی قابــل طــرح 
اســت. توحیــد واحــدی غیرمبتنــی بــر توحیــد احــدی، در بیانــات امام رضــا )علیه الســام( در 
قالــب چهــار برهــان در بیانــات ایــن امــام همــام ظهــور می یابــد کــه عبارتنــد از: نفــی صفــات 
مخلوقــات از خداونــد، ازلّیــت و قدیم بــودن خداونــد، برهــان تمانــع و مســبوقیت دوگانه پرســتی 

ــه توحید.  ب

ــات  ــدا اثب ــزء از خ ــی ج ــق نف ــدی را از طری ــد اح ــام( توحی ــا )علیه الس ــوم، امام رض س
می کنــد. بنــا بــر فهــم عرفــی نفــی جــزء از خــدا درصــدد نفــی ترکیــب مقــداری و طبیعــی 
از خداســت. امــا همیــن بیــان آن امــام همــام بنــا بــر فهــم فیلســوف، داللتــی بیــش از داللــت 
نفــی ترکیــب مقــداری و طبیعــی دارد و شــامل نفــی ترکیــب از مــاده و صــورت، ترکیــب از 
وجــود و ماهیــت و ترکیــب از وجــدان و فقــدان می شــود و ظریف تریــن ترکیــب، ترکیــب از 
وجــدان و فقــدان اســت. پــس یکــی از داللت هــای پنهــان کام امــام هشــتم )علیه الســام( 
ــدۀ  ــر قاع ــا ب ــی اســت و بن ــدا بســیط حقیق ــه خ ــن اســت ک ــدا ای ــاب جزء نداشــتن خ در ب

ــر همــۀ حقایــق و کمــاالت اســت. بســیط الحقیقه، خــدا مشــتمل ب

ــد احــدی مبتنــی شــده اســت و  ــر توحی ــد واحــدی ب ــد، توحی چهــارم، در ســورۀ توحی
ــورۀ  ــناخت س ــد را ش ــناخت توحی ــام( ش ــا )علیه الس ــل، امام رض ــن دلی ــه همی ــاً ب دقیق
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ــد. ــی می فرمای ــاص معرف اخ

پنجــم، در بیــان امــام هشــتم )علیه الســام( در محــور توحیــد، خصوصیاتــی از خــدا مطــرح 
شــد کــه بــا تحلیــل و حــّد وســط قــراردادن آنهــا، چهــار برهــان را در قالب قیــاس اســتثنایی و 
قیــاس اقترانــی ارائــه کردیــم. به عنــوان نمونــه، در برهــان ازلّیــت و قــدم، از واکاوی و تحلیــل 
ویژگــی »قــدم« در بیــان امــام )علیه الســام( بهــره گرفتیــم و بــا تحلیــل و حد وســط قــراردادن 

صفــت »ِمثل نداشــتن خــدا« برهــان نفــی صفــات مخلوقــات از خداونــد اقامــه شــد.
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