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چکیده
«توحیــد» اساسـیترین اصــل اعتقــادی اســام اســت و دیگــر معارف اعتقــادی و معارف ارزشــی انســان
از آن نشــأت میگیــرد .توحیــد ذاتــی مهمتریــن نــوع توحیــد و زیربنــای تمــام مراتــب توحیــد اســت.
توجهــی
امامرضــا (علیهالســام) نیــز بســان ســایر معصومــان (علیهمالســام) بــه ایــن مســئله اساســی ّ
ش اساســی ایــن مقالــه عبــارت اســت از :موضــع امامرضــا (علیهالســام)
ویــژه داشــتهاند .دو پرســ 
دربــارة توحیــد ذاتــی چیســت و چگونــه میتــوان بــر اســاس نــگاه فلســفی ،داللتهــای پنهــان دیــدگاه
توحیــدی امامرضــا (علیهالســام) را آشــکار کــرد؟ نتایــج بهدس ـتآمده هــم بــه ایــن قــرار اســت :در
کالم امامرضــا (علیهالســام) ســه تبییــن از توحیــد ذاتــی مشــاهده شــده اســت .1 :اثبــات احدیــت بدون
ابتنــا بــر واحدیّــت  .2اثبــات واحدیّــت بــدون ابتنــا بــر احدیــت  .3اثبــات واحدیّــت بــر مبنــای احدیّــت.
برهــان نفــی تحدیــد از خداونــد در کالم امامرضــا (علیهالســام) از ســویی وابســته بــه واحدیّــت نیســت و
مســتقل از آن اثبــات میشــود .بنابرایــن ،از ایــن جهــت ،برهــان یادشــده همان صــورت اول توحید اســت
و از ســوی دیگــر ،همیــن نفــی تحدیــد از خــدا مقدمــة اثبــات واحدیّــت میشــود و از ایــن جهــت ،ایــن
برهــان ،صــورت ســوم را رقــم میزنــد و صــورت دوم در قالــب چهــار برهــان در بیانــات ایــن امــام همــام
ازلیــت و قدیمبــودن
(علیهالســام) ظهــور مییابــد کــه عبارتنــد از :نفــی صفــات مخلوقــات از خداونــدّ ،
خداونــد ،برهــان تمانــع ،و مســبوقیت دوگانهپرســتی بــه توحیــد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده بــه مــدد
میــراث فلســفی ســنت اســامی ،برخــی داللتهــای پنهــان روایــات امامرضــا (علیهالســام) نیــز در
فقــرة توحیــد آشــکار و لــوازم و فــروع آن تحلیــل و اســتنباط شــود بــدون آنکــه درصــدد تحمیل فلســفه
بــر روایــات برآییم.
کلیدواژهها :داللتهای فلسفی ،توحید ذاتی ،توحید احدی ،توحید واحدی ،امامرضا (علیهالسالم).
 .1دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه الزهرا(س)sh.shayanfar@alzahra.ac.ir :
 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)B.razi@alzahra.ac.ir :
 .3دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)( نویسنده مسئول)f_motamad_ 2011 @yahoo.com :
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بیان مسئله
مســئله توحیــد و شــناخت حقتعالــی موضــوع مهمــی در کالم امامرضــا (علیهالســام) اســت.

امــام توحیــد را نیمــی از دیــن میداننــد (ابنبابویــه1398 ،ق .)68 :دوران امامــت امامرضــا

(علیهالســام) مصــادف بــا ظهــور مکاتــب مختلفــي بــود کــه بــر اســاس افــکار خودشــان و بــا

بهکارگيــري براهيــن عقلــي ســؤالها و شــبهههای اعتقــادي در بــاب خداشناســي را مطــرح

اهميــت مقولــۀ عقــل و براهيــن عقلــي در اســام و شــرایط و
ميکردنــد .بــا ّ
توجــه بــه ارزش و ّ
فضــای حاکــم ،امامرضــا (علیهالســام) در چنيــن شــرايطي بــا تکيــه بــر برهانهــاي عقلــي،

در برابــر ايــن افــکار موض ـ ع گرفتنــد و بــا روش عقالنــي و اســتداللهاي فلســفي ،یگانگــی

خداونــد را اثبــات کردنــد.

مســئله مــورد نظــر در ایــن مقالــه ،بررســی توحیــد ذاتــی در ســخنان امامرضــا (علیهالســام)

اســت .روایــات مربــوط بــه توحیــد امامرضــا (علیهالســام) در کتابهــای حدیثــی مختلــف
همچــون التوحیــد صــدوق ،عیــون أخبــار الرضــا صــدوق ،الکافــی کلینــی ،أمالــی صــدوق،

طوســی و مفیــد و مســند امامرضا(علیهالســام) عطــاردی بهصــورت پراکنــده و در ابــواب

مشــخص آمــده اســت .ایــن پژوهــش بر اســاس ایــن روایــات و تحلیــل عقلــی و فلســفی آن ،به
ایــن دو ســؤال پاســخ میدهــد :موضــع امامرضــا (علیهالســام) دربــارة توحیــد ذاتــی چیســت

و چگونــه میتــوان بــر اســاس نــگاه فلســفی ،داللتهــای پنهــان دیــدگاه توحیــدی امامرضــا

(علیهالســام) را آشــکار کــرد؟

فرضیــۀ نگارنــدگان در بــاب دو پرســش ،بــه ایــن قــرار اســت :امامرضــا (علیهالســام) مباحــث

مهمــی در بــاب توحیــد احــدی و توحیــد واحــدی مطــرح کردهانــد .امــا بهحســب اینکــه
از چــه منظــری بــه مباحــث توحیــدی امامرضــا (علیهالســام) نــگاه کنیــم ،منظــر عرفــی

یــا منظــر فلســفی ،بیانــات توحیــدی امامرضــا (علیهالســام) داللتهــای متفاوتــی پیــدا
میکنــد .از آنجاکــه روایــات معصومیــن (علیهمالســام) ظاهــر و باطنــی دارد ،منظــر فلســفی

بــا ضابطــة برهــان میتوانــد مــا را بــه باطــن گفتــار آنــان نزدیــک کنــد .بــه تعبیر برخــی حکما

ـم
«ا ّمهــات مطالــب آثــار حكمــي و عرفانــي در آيــات و روايــات معصوميــن بهصورتــي اعلــی و اتـ ّ
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آمــده اســت( ».فیــض کاشــانی1428،ق ،ج .)22 :1بنابرایــن ،بــرای فهــم مرتبــة عالــی ســخن

امــام معصــوم میتــوان از نگــرش فلســفی بهــره بــرد.

بحــث حاضــر در آثــار برخــی اندیشــمندان مــورد توجــه بــوده اســت؛ از جملــه پژوهــش

«تحلیــل و بررســی احادیــث امامرضــا (علیهالســام) در موضــوع توحیــد» نوشــتۀ مجتبــی

بیگلــری و الهــام جلیلیــان( )1391در دانشــگاه رازی کرمانشــاه کــه در قالــب پایاننامــه
کارشناســی ارشــد انجــام شــده اســت .در ایــن اثــر ،بحــث توحیــد بهطــور کلــی از دیــدگاه

امامرضــا (علیهالســام) مطــرح گردیــده اســت .شــرح خطبــۀ معــروف توحیدیــه امامرضــا
(علیهالســام) نوشــت ۀ حســن مصطفــوی( )1366در مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی

امامرضــا (علیهالســام) چــاپ شــده اســت .همچنیــن مقالــه «ســيري در انديشـههاي كالمــي
امامرضــا (علیهالســام) در مبانــي توحيــد و خداشناســي» نوشــتۀ مجتبــي بيگلــري(،)1391
در مجموعــه مقــاالت «معــارف و اعتقــادات در آیینــه فرهنــگ رضــوی» بــه چــاپ رســیده

اســت .نقطــۀ تمرکــز ایــن مقالــه بــر اصــول کالمــی و فلســفی امامرضــا (علیهالســام) در بــاب

توحیــد اســت و مقالــۀ «براهیــن توحیــد ذاتــی در روایــات» نیــز بهکوشــش بهنــام ملــکزاده

و محمــد جعفــری( )1390کــه در نشــریۀ معرفــت کالمــی چــاپ شــده اســت .ایــن مقالــه

ـی اهــل بیــت(علیهالســام) در حــوزۀ توحیــد ذاتــی را بررســی و از اســتقصای
روایــات کالمـ ِ

برخــی روایــات بهدلیــل طوالنیشــدن مقالــه خــودداری کــرده اســت .کتــاب «فلســفه الهــی

از دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام)» نوشــتۀ آیــتاهلل جــوادی آملــی( )1388نیــز از جملــه

منابعــی اســت کــه در آن روایــات مرتبــط بــا مســئله توحیــد و یگانگــی ذات خداونــد از دیــدگاه
امامرضــا (علیهالســام) بــا طرحــی خــاص گــردآوری شــده اســت .امــا اثــری کــه بهطــور
مســتقل بــه بحــث توحیــد ذاتــی از دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام) بــا رویکــردی عقالنــی و

دســتهبندی جدیــد بپــردازد ،دیــده نشــده اســت .از ای ـنرو ،تحقیــق حاضــر میتوانــد بــرای

اهمیــت ویــژهای برخــوردار باشــد.
پژوهشــگران ایــن حــوزه از ّ

توحیــد خداونــد مراتــب مختلفــی دارد کــه از جملــۀ آنهــا توحیــد ذاتــی ،توحیــد صفاتــی،

ربوبیــت ،توحیــد در حاکمیــت،
توحیــد افعالــی ،توحیــد عبــادي ،توحیــد عملــی ،توحیــد در ّ
توحیــد تشــریعی ،توحیــد در اطاعــت ،توحیــد در شــفاعت و ...اســت( .نــک :قــدردان ملکــی،
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 .)331-330 :1393بررســی همــۀ ایــن مراتــب در کالم امامرضــا (علیهالســام) از مجــال ایــن

ـدد درونــی (توحیــد احــدی) و
مقالــه خــارج اســت .توحیــد ذاتــی بهمعنــای نفــی کثــرت و تعـ ّ

ـدد و کثــرت بیرونــی (توحیــد واحدی) اســت( .نــک :جــوادی آملــی202 :1383 ،؛
نیــز نفــی تعـ ّ
قــدردان ملکــی.)326 :1393 ،

از آنجاکــه توحیــد ذاتــی نخســتین و عالیتریــن مرتبــۀ توحیــد و زیربنــای تمــام مراتــب

توحیــد اســت ،بــه بررســی ایــن مرتبــه از توحیــد از دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام)

میپردازیــم .بدینمنظــور ،آن را در دو بخــش مفهــوم توحیــد ذاتــی و ادلــۀ توحیــد ذاتــی
بررســی و مــورد مداقــه قــرار میدهیــم.

 .1بررسی توحید ذاتی
توحیــد ذاتــی در دو محــور قابــل بررســی اســت .1 :توحیــد احــدی :بــه ایــن معنا کــه خداوند

فاقــد اجزاســت و مرکــب نیســت؛  .2توحیــد واحــدی :بــه ایــن معنــا کــه خداونــد شــریک و

همتایــی نــدارد .در ایــن بخــش ،بــه بیــان امامرضــا (علیهالســام) در بــاب دو گونــه از توحیــد
ذاتــی و تحلیــل فلســفی آن میپردازیــم:
 1-1توحید احدی
امامرضــا (علیهالســام) وحــدت خداونــد را بــه تجزیهناپذیــری آن تحلیــل میفرماینــد:

ي ذاتـ ه ليــس بــذي أبعــاض و ال أجــزاء و ال أعضــاء» (او در ذات خــود واحد اســت
«أنَّــه واحــد فـ 

و دارای اجــزا و اعضــا و ترکیــب نیســت) (ابنبابویــه1398 ،ق.)196 :

ـم 
همچنیــن حضــرت در روایتــی «ترکیــب ذات الهــی از اجــزا» را نفــی میکنــد« :فَ ِإن َّـ ُه َ
 ج َّسـ َ
ْ
َ
ـص
ـس ب ِ ِج ْسـ ٍ
ـم يَتَ َزايَـ ْ
ـم يَتَنَاقَـ ْ
األ ْج َسـ َ
ـم يَتَنَـ َ
ـام َ
ـم َو ال ُصـ َ
 و ُهـ َ
ـو ل َ ْيـ َ
ـد َو لَـ ْ
ـاه َو لَـ ْ
ـم يَتَ َجـ َّزأ َو لَـ ْ
ـور ٍة لَـ ْ
مبـ ٌ
ـر ال ْ َو ِ
ـب فِــي ذ ِ
ـن ذ ِ
ـد
ـو اللَّ ِطيـ ُ
احـ ُ
َات َمـ ْ
ـرأ ِمـ ْ
ـر َّ
السـ ِم ُ
ـم ُه َ
َات َمــا َر َّكـ َ
ُ َ َّ
ـن َج َّسـ َ
 و ُهـ َ
يع الْبَ ِصيـ ُ
ـف ال ْ َخبِيـ ُ
َ
الص َمــد» (او کســی اســت کــه اجســام را آفریــده اســت و او جســم نیســت و بــه صورتــی
األ َحـ ُ
ـد َّ
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مبــرا از
نیســت کــه مجــزی و ترکیــب شــود و نامتناهــی اســت و زیــاد و کــم نمیشــود و
ّ
اینهاســت و او لطیــف و آگاه و شــنوای بیناســت و یگانــه و بینیــاز اســت) (همــان.1)61 :

ـل ُهـ َو ا ُ
ســورة اخــاص نیــز بــه توحیــد احــدی اشــاره دارد؛ بدینترتیــب کــه عبــارت « ُقـ ْ
هلل

ـي خارجــي يــا عقلــي (جنــس
أَ َحـ ٌ
ـد» اشــاره بــر بســاطت ذات خداونــد در مقابــل اجــزای تركيبـ ِ
و فصــل ،و ماهيــت و وجــود) اســت .در واقــع ،اگــر اجــزا مسـ ّ
ـتقل از یکدیگــر باشــند ،الزمـهاش

ـدد خداســت؛ و اگــر نیازمنــد باشــند ،بــا صفــت وجــوب وجــود خــدا منافــات دارد .بنابرایــن،
تعـ ّ
واجبالوجــود بــودن اقتضــای آن را دارد کــه خداونــد مر ّکــب نباشــد چــون مر ّکــب محتــاج

بــه اجزاســت( .ر.ک :حلــی1422 ،ق 290 :؛ مصبــاح یــزدی،1368 ،ج .)353 :2گفتنــی اســت،

هرچنــد در قــرآن کریــم بــرای خــدا صفتــی بــا نــام وجــوب وجــود نیامــده اســت ،امــا عقــل
بشــری خــدا را حقیقتــی مییابــد کــه محــال اســت عــدم در او راه پیــدا کنــد زیــرا ضــرورت
وجــود خــدا لذاتــه اســت نــه از ســوی علتــی دیگــر .بــه دیگــر ســخن ،در موجوداتــی کــه

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
یافتــة عقلــی گفتهانــد خداونــد در ذاتــش و در صفاتــش و در همــة جهــات ،واجبالوجــود
اســت (رک :فخــر رازی1420 ،ق ،ج .)122 :1شــایان توجــه اســت ،بینیــازی خــدا بهمعنــای

وجــوب وجــود او نیســت .بلکــه صفــت بینیــازی هماننــد صفاتــی چــون ســرمدیّت ،نفــی
حلــول و اتحــاد ،نفــی شــریک و مثــل برآمــده از وجــوب وجــود اســت؛ چنانکــه خواجــه

نصیــر در تجریــد االعتقــاد گفتــه اســت« :وجــوب الوجــود یــدل علــی ســرمدیته و نفــی الزائد و
الشــریک و الترکیــب بمعانیــه و الضــد و التحیــز و الحلــول و االتحــاد و الجهــة و الحلــول الحوادث

فیــه و الحاجــة» (حلــی1422 ،ق.)295-290:

ـم
ـم يَلِـ ْ
ـد َو لَـ ْ
در کنــار واژة «احد»کــه حاکــی از عــدم تجزیــۀ ذات الهــی اســت ،عبــارت «لَـ ْ
 .1جسم بودن جسم ذاتی آن است و الذاتی الیعلل .بنابراین ،خدا جسم را موجود کرده است نه اینکه آن را جسم کرده باشد .ما
جعل اهلل المشمش مشمشا بل أوجده .اگر خدا جسم بودن را به جسم داده بود به حکم «فاقد شئ معطی شئ نمی شود» باید خودش
ام
االج َس َ
هم جسم بود .از سوی دیگر ،در برخی روایات به جای ّ
جسم از تعبیر خلق استفاده شده است« :إ َِّن اهللَ تَ َعال َى  ُه َو ال َّ ِذي َخل ََق ْ
َو ق ََس َم َ
ِ
ِ
«جسم» به
دلیل،
ن
همی
ه
ب
.)392
،386
ج:5
1425ق،
(حرعاملی،
»
ء
ي
ش
ه
ل
ث
َ
س َ ك ِم ْ
األ ْر َز َ
س ب ِجِ ْس ٍم َو َ
ْ ٌ
ّ
الحالَ فِي جِ ْس ٍم ل َْي َ
اق ألن َّ ُه ل َْي َ
آفریدهشدن ترجمه شده است.
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ـد» نیــز بــه توحیــد احــدی اشــاره دارد زیرا چــون ذات الهــی مرکــب از اجزا نیســت و جزئی
يُولَـ ْ

در کار نیســت ،جزئــى از او جــدا نمیگــردد تــا بهمثابــة فرزنــدش باشــد (ر.ک :طباطبایــی،

1417ق ،ج )389-388 :20واصــوال تولــد و توالــد از صفــات اجســام اســت (ر.ک :طوســی،
بیتــا ،ج.)431 :10

بنــا بــر فهــم عرفــی ،بیــان امامرضــا (علیهالســام) 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
فهــم فیلســوف ،الیههــای عمیقتــر و داللتهــای بیشــتر دارد بــدون آنکــه بیــان حضــرت
اندکــی منحــرف شــود یــا چیــزی بــر آن تحمیــل شــود .قاعــدة بســیطالحقیقه میتوانــد در

کشــف داللتهــای پنهــان کالم امامرضــا (علیهالســام) در بــاب توحیــد احــدی راهگشــا
باشــد و بــا تحلیــل و واکاوی فلســفی مــا را بــه ظرایــف کالم ایشــان رهنمــون کنــد .مطابــق

قاعــدة بســیط الحقیقــه ،بســیط حقیقــی مرکــب از هیچگونــه ترکیبــی نیســت و دليلــي كــه بر

ـب محتمــل ،اثبــات ميكنــد و
بســاطت واجــب اقامــه ميشــود ،تنـ ّزه او را از همــۀ اقســام تركيـ ِ

چ
واجــب تعالــي كــه بســيط محــض اســت ،از هــر نــوع تركيبــي منـ ّزه اســت و شــيئي كــه هيـ 
نــوع تركيبــي نداشــته باشــد ،واجــد كمــاالت همــة اشياســت و از نقــص و عيــب همــه آنهــا

مبراســت (رک :مالصــدرا170 ،51 :1382 ،؛ همــان48-47 :1360 ،؛ جــوادی آملــی:1383 ،
ّ

.)202

در قالب قیاس استثنایی با قاعدة رفع تالی برهانی بر نفی اجزا از خدا میپردازیم:
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 ،حتمـاً نیازمنــد

بــه اجزاســت.

پــس جــزء نداشــتن خــدا در کالم امــا م هشــتم (علیهالســام) 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 میشــود و ظریفتریــن ترکیــب ،ترکیــب از وجــدان
و فقــدان اســت .در ایــن بخــش ،بــه نفــی ایــن ترکیــب اخیــر بهعنــوان یکــی از داللتهــای

پنهــان کالم امــام (علیهالســام) میپردازیــم:

فــرض میکنیــم خــدا مرکــب از وجــدان و فقــدان باشــد .در ایــن حالــت ،در قالــب قیــاس

اســتثنایی بــا ســه تالــی مطــرح میشــود و بــا ابطــال ســه تالــی بــه ایــن نتیجــه میرســیم
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  .2خــدا خــود رفــع «فقــدان» از خــود میکنــد .یــا  .3خــدا نمیخواهــد 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 میکنــد کــه مطابــق قاعــده «معطــی

شــی فاقــد شــی نیســت» .خــدا وجــود و کمالــی را کــه نــدارد نمیتوانــد آن را بــه خــودش

ببخشــد و اگــر آن را ببخشــد ،پــس دارد کــه میبخشــد؛ در حالــی کــه مــا فــرض کردیــم ندارد
و فاقــد اســت.

ابطــال تالــی ســوم :تالــی ســوم میگویــد :خــدا نمیخواهــد «فقــدان» را از خــود رفــع

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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باشــد ،نیازمنــد دائــم بــوده و مرکــب از وجــدان و فقــدان اســت .در حالــی کــه امامرضــا
(علیهالســام) از نفــی ترکیــب در خــدا ســخن گفتــه اســت و صفــت «غنــی» در تضــاد بــا
نیازمنــدی خداســت.

نتیجــه :خــدا مرکــب از وجــدان و فقــدان نیســت (ر.ک :اســفراینی184 :1380 ،؛ نراقــی،

 ،1383ج.)600-599 :2

پــس یکــی از داللتهــای پنهــان کالم امــام هشــتم (علیهالســام) در بــاب جــزء نداشــتن

خــدا ایــن اســت کــه خــدا بســیط حقیقــی اســت و بنــا بــر قاعــدة بســیطالحقیقه ،خــدا
مشــتمل بــر همــة حقایــق و کمــاالت اســت و دقیق ـاً بــه همیــن دلیــل خداونــد نامتناهــی
اســت .چــون اگــر خدا متناهــی باشــد ،حتماً مرکــب خواهــد بــود (مالصــدرا170 ،51 :1382 ،؛

همــان .)48-47 :1360 ،بــرای همیــن ،امامرضــا (علیهالســام) بالفاصلــه پــس از نفــی جــزء
ْ
ـاه».
ـم يَتَنَـ َ
ـم يَتَ َج ـ َّزأ َو لَـ ْ
داشــتن خــدا ،میفرمایــد :خــدا نامتناهــی اســت« :لَـ ْ
 2-1توحید واحدی
امــام هشــتم (علیهالســام) در تبییــن توحیــد واحــدی یــا نفــی کثــرت برونذاتــی ،گاه توحید

احــدی را مقدمـهای بــر توحیــد واحــدی ذکــر میکننــد و گاه بهطــور مســتقل توحیــد واحــدی
را تبییــن میکننــد کــه در ایــن بخــش بــه آن پرداختــه میشــود:
 1-2-1توحید واحدی نتیجة توحید احدی

چنانکــه مطــرح شــد ،امامرضــا (علیهالســام) در بیــان نورانیشــان در بــاب نفــی اجــزا از
ْ
ـم َ
ـاه
ـس ب ِ ِج ْسـ ٍ
 األ ْج َسـ َ
ـم يَتَنَـ َ
خــدا آوردهانــد«« :فَ ِإن َّـ ُه َ
ـام َ
ـم َو ال ُصـ َ
 و ُهـ َ
ـو ل َ ْيـ َ
ـم يَتَ َجـ َّزأ َو لَـ ْ
ـور ٍة لَـ ْ
 ج َّسـ َ
ـد َ
ـر ال ْ َو ِ
الص َمد» (او کســی اســت که اجســام را
ـو اللَّ ِطيـ ُ
األ َحـ ُ
احـ ُ
ـد َّ
ـر َّ
السـ ِم ُ
 .....و ُهـ َ
يع الْبَ ِصيـ ُ
ـف ال ْ َخبِيـ ُ

آفریــده اســت و او جســم نیســت و بهصورتــی نیســت کــه مجــزی و ترکیــب شــود و نامتناهــی
اســت ...و او لطیــف و آگاه و شــنوای بیناســت و یگانــه و بینیــاز اســت) (ابنبابویــه1398 ،ق:

.)61
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امامرضــا (علیهالســام) در کالم بــاال بالفاصلــه پــس از بیــان نفــی جــزء از خــدا ،ویژگــی

«نامتناهــی» را بــرای خــدا ذکــر و ســپس صفاتــی چــون «ســمیع»« ،لطیــف» ،و «صمــد» را

بیــان کردهانــد.در برخــی روایــات صمــد را بــه «الــذی الجــوف لــه» معنــا کردهانــد (ابنبابویــه،

1398ق)90 :؛ یعنــی صمــد بهمعنــای «پــری» اســت و جــای خالــی نداشــتن .در نظــر دقیــق
فلســفی هــم جــای خالــی نداشــتن ،یعنــی ذات الهــی خالــی از هیچگونــه کمــال و وجــودی

نیســت؛ یعنــی هــر آنچــه از وجــود و کمــال و بهــاء و جمــال اســت را داراســت (میردامــاد،

329 :1367؛ حس ـنزاده آملــی .)464 -463 :1361 ،بنابرایــن ،بــه نظــر نگارنــدگان ،اگــر در
بیــان امامرضــا (علیهالســام) صفــت «جزءنداشــتن» خــدا را در کنــار دو ویژگــی «نامتناهــی»
و «صمــد» قــرار دهیــم ،بــه توحیــد واحــدی میرســیم .اســتنباط توحیــد واحــدی از توحیــد

احــدی از کالم امامرضــا (علیهالســام) بهصــورت زیــر قابــل تقریــر اســت:

 .1خــدا مرکــب از اجــزا نیســت (ایــن مقدمــه را قب ـ ً
ا اثبــات کردیــم و عــدم پذیــرش ایــن

مقدمــه مســتلزم پذیــرش نیازمنــدی و امــکان خداســت).

 .2خــدا هیــچ نــوع ترکیبــی نــدارد؛ یعنــی ترکیــب مقــداری ،ترکیــب از جنــس و فصــل،

ترکیــب از مــاده و صــورت ،ترکیــب از وجــود و ماهیــت ،ترکیــب از اطــاق و تقییــد و ترکیــب

از وجــدان و فقــدان از خــدا نفــی میشــود (ایــن مقدمــه در واقــع بیــان تفصیلــی مقدمــۀ اول
اســت).

 .3آنچــه 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).

 .4خدا وجود نامتناهی و صمد است (این مقدمه نتیجۀ مقدمه دوم و سوم است).
 .5وجــود نامتناهــی و صمــد ،واحــد اســت (اگــر در کنــار وجــود نامتناهــی وجــود ،وجــود

نامتناهــی دیگــری باشــد آنــگاه هیچکــدام از ایــن دو وجــود نامتناهــی نخواهنــد بــود بلکــه

هــر دو متناهیانــد و چــون متناهیانــد ،اجــازه دادهانــد کــه یــک متناهــی دیگــر کنارشــان
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باشــد و ایــن خــاف فــرض اســت .همچنیــن ،اگــر وجــود متناهــی دیگــری هــم کنــار وجــود

نامتناهــی باشــد ،ایــن هــم بهمعنــای ایجــاد محدودیــت بــرای نامتناهــی اســت و ایــن خــاف
فــرض اســت).

نتیجــه :خــدا واحــد اســت( .ر.ک :جــوادی آملــی،1386 ،ج  2بخــش پنجــم338 -337 :؛

همــان /2 ،بخــش چهــارم581 :؛ همــان /2 ،بخــش چهــارم457 :؛ معلمــی.)610-607 :1393 ،

گفتنــی اســت ،اســتنباط خــدای واحــد نامتناهــی از کالم امامرضــا (علیهالســام) و طــرد

هرگونــه وجــود متناهــی یــا نامتناهــی در ردیــف خــدای نامتناهــی یــک برداشــت فلســفی از

کالم امامرضــا (علیهالســام) اســت .بــه دیگــر ســخن ،کالم امامرضــا (علیهالســام) در فقــرة
توحیــد ،تصریــح بــر نفــی وجــود نامتناهــی یــا متناهــی در ردیــف وجــود خــدا نــدارد امــا کالم

ایشــان در یــک زمینــة فلســفی امــکان ظهــور داللــت عقلــی مذکــور را در خــود دارد و ایــن

داللــت بهمنزلــة بیــان وجهــی از وجــوه کالم ایــن امــام همــام در مســئلة توحیــد اســت نــه
تمــام وجــوه یــا وجــه منحصــر.

در ســورة توحیــد ،توحیــد واحــدی بــر توحیــد احــدی مبتنــی شــده اســت و دقیقاً بــه همین

دلیــل ،امامرضــا (علیهالســام) شــناخت توحیــد را شــناخت ســوره اخــاص معرفــی میکننــد:
«إِذَا سـ َ
ـال اهللُ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـل َ ك َمــا قَـ َ
ـل :قُـ ْ
وك َعــنِ التَّ ْو ِحيـ ِد فَ ُقـ ْ
ـأل ُ َ
ـم يَ ِل ْد
الص َمـ ُ
ـو اهللُ أَ َحـ ٌد .اهللُ َّ
َ
ـل ُهـ َ
ـد لَـ ْ
َ
ـن ل َـ ُه ُ ك ُفــوا ً أ َحـ ٌد» (ابنبابویــه1398 ،ق.)95 :
ـم يُولَـ ْ
ـم يَ ُكـ ْ
ـدَ .و لَـ ْ
َو لَـ ْ
 2-2-1بیان توحید واحدی به صورت مستقل

ـددٍ» (او یگانــه اســت ،بــدون اینکــه معــدود بــوده و قابل
ـد الب ِ َت ْأ ِويـ ِ
ـل َعـ َ
تعبیرهایــی چــون «أَ َحـ ٌ

شــمارش باشــد) (ابنبابویــه1398 ،ق)37 :؛ «ال يجــوز عليــه األعــداد» (جایــز نیســت بــر او
اعــداد حمــل شــود) (همــان )196 :و «أَن َّـ ُه ُجثَّـ ٌة َو ِ
ـس بِا ْثنَ ْيــنِ » (خداونــد واحد اســت
احـ َ
ـد ٌة َو ل َ ْيـ َ
و دوتــا نیســت) (همــان62 :؛ کلینــی1407 ،ق ،ج )119 :1از ســوی امامرضــا (علیهالســام) بــه
توحیــد واحــدی ،یعنــی نفــی شــریک و همتــا از خداونــد ،اشــاره دارد.
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مازندرانــی در شــرح جملــه اخیــر مینویســد« :مقصــود از جثــه ،شــخص انســان اســت و مراد

از عبــارت (و ليــس باثنيــن) يعنــي واحــد و زمانــی کــه بــه انســان اطــاق میشــود ،منظــور

واحــد عــددی اســت بهمعنــای 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» (مازندرانــی1382 ،ق ،ج.)38 :4

تعددپذیــر اســت؛ هر چند ایــن کثرت بــا یکدیگر
«واحــد عــددی» واحــدی اســت کــه تک ّثــر و ّ

قابلیت دو
مجانــس نباشــند .وقتــی بــرای موجــودی عــدد یــک را بـهکار میبریــم ،ایــن موجــود ّ

و ســه شــدن را نیــز داراســت .اینگونــه واحــد را نمیتــوان بــرای خداونــد متعــال بـهکار بــرد

تعددبــردار نیســت .ایــن ســخن کفرآمیــز نصــاری کــه میگوینــد« :إ َِّن
زیــرا ذات اقــدس الــهّ ،
اهللَ ثا ُلِــث ثَالثَـ ٍة» (خداونــد ،يكــى از ســه خداســت) (مائــده )73/بهمعنــای اعتقــاد بــه عــددی
بــودن و احدیــت خداونــد اســت (قــدردان ملکــی .)334 :1393 ،در حالیکــه ذات خداونــد،

قاهــر علیاإلطــاق اســت و وحــدت عــددی کــه از محدودیّــت و مقهوریّــت نشــأت میگیــرد

و تشــکیلدهندۀ کثــرت عــددی اســت ،بــر خداونــد متعــال راهــی نخواهــد داشــت (نــک:

رعــد16/؛ یوســف40/؛ ص65/؛ زمــر.)4 /

گفتنــی اســت ،امــام هشــتم (علیهالســام) در موضعــی دیگــر ،خــدا را واحــد حقیقــی معرفــی

میکنــد و ایــن وحــدت الهــی را کــه همــان توحیــد واحــدی اســت ،متفــاوت از وحــدت در
عالَــم ممکنــات میشــمارد:
ح بنیزیــد جرجانــی از ایــن امــام همــام از وجــه تشــابه اطــاق وحــدت بــه خــدا و انســان
فتـ 

پرســید« :خــدا واحــد اســت و انســان نیــز واحــد اســت؛ پــس تفــاوت میــان ایــن دو چیســت؟»
حضــرت در پاســخ بــه ایــن نکتــه اشــاره میفرماینــد کــه تشــابه صرفـ ّا لفظــی و اطالقی اســت،
امــا در حقیقــت انســان واحــد نیســت ،چــرا کــه او و ســایر مخلوقــات دارای اجــزای مختلــف

میباشــند ،امــا خداونــد واحــد حقیقــی اســت و دلیــل آن عــدم اختــاف ،تفــاوت ،نقصــان و
َ
ـد ٍة َ َ
ـت ب ِ َو ِ
زیــادت اســت« :فَا ِ
ـر ٌة
احـ َ
ـان ن َ ْف ُسـ ُه ل َ ْي َسـ ْ
إلنْ َسـ ُ
أل َّن أ ْع َضـ َ
ـاء ُه ُم ْختَ ِل َفـ ٌة َو أل ْ َوان َـ ُه ُم ْختَ ِل َفـ ٌة َ كثِيـ َ
ـد ٍة َ ...و اهللُ َجـ َّ
اح ـ ٌد ،ال َو ِ
الل ُـ ُه َو ِ
ـر َو ِ
ـاو َت َو َ
ـل َج َ
ال
ـر ُه ،ال ْاختِـ َ
احـ َ
احـ َ
ـاف فِي ـ ِهَ ،و ال تَ َفـ ُ
ـد غ َْيـ ُ
غ َْيـ ُ
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ِزيَــا َد َة َو ال ن ُ ْق َصــان» (انســان واحــد نیســت زیــرا افــراد و رنگهــای انســانها متفــاوت و متعــدد

اســت ،در حالیکــه خداونــد بلندمرتبــه یکــی اســت و غیــر از او هیــچ چیــز یگانــه نیســت .نــه

اختالفــی در او هســت ،نــه تفــاوت و زیادتــی و نقصانــی) (کلینــی1407،ق ،ج119 :1؛ ابنبابویه،

1378ق ،ج128 :1؛ همــان1398 ،ق.)185 :

توجــه بــه کالم امامرضــا (علیهالســام) وحــدت خداونــد وحــدت صِ ــرف اســت
بنابرایــن ،بــا ّ

کــه بهدلیــل صرافــت وجــود آن مقــام قدســی و انحصــار حقیقــت وجــود در آن ،اصــل وجــود
ـدد نیســت.
و وحــدت آن قابــل تکــرار و فــرض تعـ ّ

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

امامرضــا (علیهالســام) در برخــی مناظــرات و پرســش و پاســخهایش بــا افــراد مختلــف،

دالیلــی را بــرای توحیــد ذاتــی ارائــه دادهانــد .از آنجاکــه معرفــت و شــناخت توحیــد خداونــد
دارای درجاتــی اســت یعنــی بــا توجــه بــه آنکــه عقــول مــردم در یــک مرتبــه نیســت ،فهــم

و معرفــت انســانها هــم از توحیــد خداونــد در یــک ســطح و مرتبــه نیســت .از ای ـنرو ،گاه
مخاطــب امــام فــردی بــا درک ابتدائــی و ســطحی و گاه اندیشــمندی مســلمان و زمانــی هــم
عالمــی غیرمســلمان در مقــام مجادلــه بــوده اســت و امــام (علیهالســام) بــه تناســب درک و
عقــول افــراد در اثبــات یگانگــی ذات اقــدس الــه ،برهانهایــی ســاده و روان و در برخــی مــوارد

ـفی عمیقــی را ب ـهکار بردهانــد کــه در ادامــه بررســی خواهــد شــد.
دالیــل عقالنــی و فلسـ ِ
 1-3-2-1نفی تحدید از خداوند

امامرضــا (علیهالســام) ایــن مطلــب را بــا بیــان عمیــق فلســفی مطــرح کردهانــد« :أَ َّو ُل  ِعبَــا َد ِة
ـل َم ْع ِرفَـ ِة اهلل ِ َجـ َّ
 و أَ ْصـ ُ
ـي التَّ ْح ِديـ ِد َع ْنـ ُه ل ِ َشـ َها َد ِة
ـم ُه تَ ْو ِحيـ ُ
ـد ُه َو ن ِ َظـ ُ
 م ْع ِرفَت ُــه َ
اهلل ِ َ
ـل ْاسـ ُ
ـام تَ ْو ِحيـ ِد ِه ن َ ْفـ ُ
َ
ال ْ ُع ُقـ ِ
ـن
ـول أَ َّن ُ ك َّل َم ْحـ ُ
ـدو ٍد َم ْخ ُلـ ٌ
ـع ِمـ َ
ـس ب ِ َم ْخ ُلــوقٍ ال ْ ُم ْمتَنِـ ُ
ـوق َو َشـ َها َد ِة ُ ك ِّل َم ْخ ُلــوقٍ أ َّن ل َـ ُه َخالِقـ ًا ل َ ْيـ َ
ـم فِــي َ
األ َزل» (نخســتین مرتبــه عبــادت خداونــد شــناخت اوســت ،و اســاس
ال ْ َحـ َ
ـد ِث ُهـ َ
ـو ال ْ َق ِديـ ُ
معرفــت او توحیــد اوســت ،و مبنــای توحیــد ،نفــی محدودیــت از خداونــد اســت .چــون عقــل
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آدمــی گــواه اســت کــه هــر موجــود محــدودی مخلــوق اســت (=یعنــی آفریــدگاری دارد کــه

حــدود آن را تعییــن میکنــد) و هــر مخلوقــی گواهــی میدهــد کــه خالقــی دارد کــه محــال

اســت آن خالــق ،حــادث باشــد بلکــه بایــد قدیم ازلــی باشــد) (مفیــد1413 ،ق 254 :؛ طوســی،

1414ق 22 :؛ ابنبابویــه1398 ،ق.)34 :

اگر بخواهیم بیان امام هشتم (علیهالسالم) را در قالب برهان ارائه کنیم ،میتوان گفت:
 .1هــر 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).

 .2خالــق 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.

ـق ســوم اســت و همینطــور
ـق مخلــوق باشــد خــود نیازمنــد خالـ ِ
امــا اگــر خالــق دوم ،خالـ ِ
ایــن سلســله ادامــه پیــدا میکنــد و از آنجاکــه دور و تسلســل باطــل اســت ،پــس بــه خالــق

غیرمخلــوق میرســیم).

خالق غیرمخلوقی که مرکب از وجدان و فقدان نیست ،واحد است.
.3
ِ
 .4خدا محدود نیست.
نتیجه :خدا واحد است.
دلیــل فــوق را میتــوان چنیــن خالصــه کــرد :هــر آنچــه محــدود باشــد ،محدودکننــدهای

دارد و هرآنچــه محدودکننــدهای دارد ،ممکــن و مخلــوق اســت .لکــن خداونــد متعــال مخلــوق

نیســت پــس خداونــد محــدود نیســت و هــر آنچــه نامحــدود باشــد ،بیــش از یکــی تصورپذیــر
نیســت» (ملــکزاده و جعفــری.)11 :1390 ،

ـم قَـ َ
همچنیــن امامرضا(علیهالســام) در کالم دیگــری میفرماینــد« :ال َح ـ َّد ل َـ ُه قَـ َ
ـال
ـال َو لِـ َ
َ
ـل ال ِّزيَــا َد َة َو إِذَا ْاحتَ َمـ َ
ـد ْاحتَ َمـ َ
ـى حــدٍّ َو إِذَا ْاحتَ َمـ َ
ـل ال ِّزيَــا َد َة
ـل التَّ ْح ِديـ َ
أل َّن ُ ك َّل َم ْح ُــدو ٍد ُمتَنَــا ٍه إِلَـ َ
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ْاحتَ َمـ َ
ـدو ٍد( ».ابنبابویــه1398 ،ق.)252 :
ـر َم ْحـ ُ
ـل ال ُّن ْق َصـ َ
ـان فَ ُهـ َ
ـو غ َْيـ ُ
کالم نورانی باال را میتوان در قالب برهان چنین عرضه کرد:
 .1هرآنچــه محــدود اســت فــرض افزونــی در او راه مییابــد (شــاید گفتــه شــود :عقــول

محدودنــد امــا ثابتنــد یعنــی نــه فزونــی میپذیرنــد و نــه نقصــان .بنابرایــن مقدمــة نخســت

درســت نیســت .در پاســخ میتــوان 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 نمیشــود .هماننــد مفهــوم واجــب کــه فــرض صــدق بــر کثیریــن دارد امــا در مقــام
تحقــق یــک فــرد بیشــتر نــدارد).

 .2هرآنچه قابلیت افزونی دارد ،قابل نقصان است.
 .3هرآنچه محدود است ،قابل نقصان است( .نتیجة مقدمه  1و )2
 .4هرآنچه محدود است ،قابلیت کاستی و افزونی دارد.
 .5هرآنچه قابلیت کاستی و افزونی دارد ،متکثر است.
 .6هرآنچه محدود است ،متکثر است (نتیجة مقدمه  4و .)5
 .7خداوند محدود نیست.
نتیجه :خداوند واحد است.
 2-3-2-1نفی صفات مخلوقات از خداوند

از دیــدگاه امــام هشــتم (علیهالســام) موجــودی کــه واجــد تمــام کمــال و جمــال اســت،

منـ ّزه اســت و چیــزی مثــل او نیســت .چنانکــه ایشــان در پاســخ بــه مــردی کــه از چگونگــی
َ
 و ِ
احـ ٌد أَ َح ٌد
ـب ٍه َو ال نِــدٍّ َو أن َّـ ُه َ
شــناخت خداونــد ســؤال کــرد ،فرمودنــد« :تَ ْع ِرفُـ ُه بِــا ِم ْثــلٍ َو ال ِشـ ْ
ـن أَ َّو ٌل ِ
ـر ف ََذلِـ َ
ـق َم ْع ِرفَتِـ ِه» (خداوند شــناخته میشــود
ـك َحـ ُّ
ـر بَا ِطـ ٌ
ـر ال ُ ك ْفـ َ
آخـ ٌ
َظا ِهـ ٌ
ـو لَـ ُه َو ال ن َ ِظيـ َ
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بــه اینکــه مثــل و شــبیه و همتایــی نــدارد او واحــد اســت و ظاهــر و باطــن او یکــی اســت و

کســی هممرتبــه بــا او نیســت و نظیــری نــدارد) (ابنبابویــه1398 ،ق.)285 :

در کالم نورانــی بــاال ،امامرضــا (علیهالســام) نخســت خــدا را بــا صفاتــی چــون مِثــل و شــبیه

نداشــتن توصیــف میکنــد و ســپس از واحدیّــت خــدا ســخن میگویــد .گفتنــی اســت ،در این

ـد وســط قــرار داد بــرای شبیهنداشــتن و شبیهنداشــتن را
بیــان میتــوان مِثلنداشــتن را حـ ّ
ـد وســط قــرار داد بــرای اثبــات توحیــد واحــدی بــا ایــن بیــان که:
حـ ّ
 .1خدا نامحدود است.
 .2هر آنچه نامحدود است غیر از محدود است .به تعبیری نامحدود مِثل و شبیه نامحدود نیست.
 .3خدا مِثل و شبیه ندارد.
 .4هرآنچه شبیه در وجود ندارد واحد است
نتیجه :خدا واحد است.
 3-3-2-1ازل ّیت و قدیم بودن خداوند

امامرضــا (علیهالســام) در مواضــع متعــدد خــدا را قدیــم معرفــی میکنــد و در بیــان ویژگــی
َ
ـد ُم ِص َفتُـ ُه الَّتِــي َدلَّـ ِ
ـت ال ْ َعاقِـ َ
ـل َع َلــى 
ـم َو ال ْ ِقـ َ
قدیــم خــدا میفرمایــد« :أ َّن اهللَ تَبَـ َ
ـار َك َو تَ َعالَــى قَ ِديـ ٌ
َ
ء َم َع ـ ُه فِ ـي  َد ْي ُمو ِميَّتِــه» (خداونــد متعــال قدیــم اســت و قدیــم
ـي َ
ـي َ
ء قَ ْب َل ـ ُه َو ال َشـ ْ
أن َّـ ُه ال َشـ ْ
صفتــی اســت بــرای او کــه خردمنــد را راهبــری میکنــد بــه اینکــه چیــزی پیــش از او نبــوده

و در همیشــگی بودنــش شــریک نــدارد) (کلینــی1407 ،ق ،ج120 :1؛ إبــن بابویــه1398،ق:

.)186

ـد ٍم» (خداونــد موجــود اســت،
ـن  َعـ َ
«م ْو ُجــو ٌد ال َعـ ْ
و در موضــع دیگــر دربــارة خــدا فرمودنــدَ :

ولــی وجــود او برگرفتــه از عــدم نیســت) (مفیــد1413،ق255 :؛ طوســی1414،ق.)23 :

ـدم اســتنباط کــرد .1 :موجــودی
بنابرایــن ،میتــوان از کالم ایشــان ســه ویژگــی را بــرای قِـ َ
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کــه مســبوق بــه عــدم نیســت؛  .2موجــودی کــه موجــود دیگــر قبــل از او نیســت؛  .3موجودی
کــه در ردیــف او و همــراه او موجــودی نیســت.

ـدم در
ویژگــی ســوم عبــارت دیگــری از توحیــد واحــدی اســت .بنابرایــن ،از واکاوی مفهــوم قِـ َ

بیــان امــام هشــتم (علیهالســام) میتــوان توحیــد واحــدی را نتیجــه گرفــت.

ـد وســط برهــان توحیــد واحــدی قــرار دهیــم ،میتوانیــم
اگــر بخواهیــم ویژگــی «قــدم» را حـ ّ

بگوییم:

 .1هرآنچه حادث است نیازمند است؛
 .2و هرآنچه نیازمند است ممکن است؛
 .3هرآنچه حادث است ممکن است (نتیجه مقدمه  1و )2؛
 .4اگر خدا حادث باشد ممکن است .درحالیکه خدا ممکن نیست؛
 .5خدا قدیم است نه حادث (نتیجه مقدمه )4؛
 .6در عــرض و همردیــف بــا موجــود قدیــم ،موجــود دیگــری وجــود نــدارد (بنــا بــر تحلیــل

امامرضــا (علیهالســام) از مفهــوم قدیــم).

نتیجــه :در عــرض و همردیــف خــدا موجــود دیگــری وجــود نــدارد؛ یعنــی خــدا واحــد اســت

بــه توحیــد واحــدی.

ـدم ،قدیــم در اینجــا قدیــم ذاتــی اســت.
گفتنــی اســت ،مطابــق تعریــف ایــن امــام همــام از قِـ َ

زیــرا قدیــم زمانــی هرچنــد از ازل بــوده ،میتوانــد مســبوق بــه موجــود دیگــری باشــد .در

حالــی کــه امامرضــا (علیهالســام) فرمودنــد :خــدا قدیمــی اســت کــه مســبوق بــه موجــود
دیگــری نیســت .همچنیــن ،بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن برهــان اوالً بحــث از خــدا نــه بــه

ـی
مثابــة واجبالوجــود بلکــه خــدا بــه اعتبــار صفــت ق َِدمــش مــورد بحــث اســت و ثانیـاً تازگـ ِ
ایــن برهــان ایــن اســت کــه از طریــق قــدم ،توحیــد واحــدی اســتنباط میشــود.
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 4-3-2-1برهان تمانع

يكــي از براهيــن متقــن و خللناپذيــری کــه در کالم رضــوی بــر یگانگــی ذات اقــدس

الهــی اقامــه شــده ،اســتداللی اســت کــه متکلمــان از آن بــه برهــان تمانــع 1یــاد میکننــد.

فتحبــن یزیــد جرجانــی در ضمــن ســؤالهای توحیــدی خــود از امامرضــا (علیهالســام) از

آن حضــرت ســؤال میکنــد :آیــا چیــزی کــه موجــود نیســت ،خــدای قدیــم میدانــد اگــر
 م َســائ ِ َل َ
«و ْي َحـ َ
ك ل َ َص ْعبَ ـ ٌة أَ َمــا َس ـ ِم ْع َت
موجــود بــود چگونــه بــود؟ حضــرت فرمودنــدَ :
ـك! إ َِن َ
اهللَ يَ ُقـ ُ
 كان فِيهِمــا آل ِ َهـ ٌة إِ ّ
ـدتا؟» (وای بــر تــو! بــه درســتی کــه ســؤالت دشــوار
ال اهللُ ل َ َف َسـ َ
ـو َ
ـول :لَـ ْ
اســت .مگــر نشــنیدهای کــه خداونــد متعــال میفرمایــد :اگــر در آســمان و زميــن جــز «اهلل»

خدايــان ديگــرى بــود ،فاســد مىشــدند (و نظــام جهــان بههممىخــورد؟) ) (ابنبابویــه،

1398ق.)65 :

طوســی و طبرســی در تفســیرهای خــود در ذیــل ایــن آیــه ،از آن بهعنــوان برهــان تمانــع یــاد

کردهانــد (ر.ک :طوســی ،بیتــا :ج239 :7؛ طبرســی ،1372 ،ج.)71 :7

عالمــه طباطبایــی برهــان تمانــع را اینگونــه تقریــر میکنــد« :اگــر فــرض شــود كــه بــراى
عالــم آلهــه متعــددى باشــد ،ناچــارا ً بــا يكديگــر اختــاف ذاتــى و تبايــن حقيقى داشــته باشــند

و تبايــن در حقيقتشــان مســتلزم آن اســت كــه در تدبيــر هــم بــا يكدگــر متبايــن و مختلــف
باشــند ،در ایــن صــورت تدبيــر هــر يــك تدبيــر ديگــرى را فاســد مىكنــد ،و آســمان و زميــن

رو بــه تباهــى مىگذارنــد ،و چــون نظــام جــارى در عالــم نظامــى واحــد اســت كــه اجــزاى آن
يكديگــر را در رســيدن بــه هــدف خــود يــارى مىدهنــد ،پــس بــراى عالــم غيــر از يــك الــه

نيســت و هميــن مطلــوب اســت» (طباطبایــی1417 ،ق ،ج.)267 :14

اســتناد امامرضــا (علیهالســام) بــه آیــة بــاال در اثبــات توحیــد واحــدی را میتــوان در قالــب

قیــاس اســتثنایی تقریــر کرد:

اگر دو اله در عالَم وجود داشته باشد ،آن گاه تباهی عالَم را فرا میگرفت.
 .1اين برهان ،از قرآن كريم به كتابهاي فلسفي و كالمي راه يافته است؛ اما حكيمان و مفسراني كه بهخوبي با زبان قرآن آشنا
نبودند ،از عهدۀ تحليل آن برنيامدهاند .برخي نيز اين برهان را با برهان توارد علّتين خلط كردهاند (جوادی آملی ،1388 ،ج.)125 :8
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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 عالَــم باشــد در تدبیرشــان اختــاف پیــش میآیــد و اختــاف در
تدبیــر مایــة هــاک و تباهــی عالَــم میشــود.
 5-3-2-1مسبوقیت دوگانهپرستی به توحید

بــرای اثبــات و تأییــد هــر نظری ـهای بایــد دلیــل یــا ادل ـهای بــرای آن اقامــه کــرد کــه از
ـد
نظــر عقلــی قابــل دفــاع و توجیــه باشــد و صرفـاً ارائــه یــک نظریــه بــدون اثبــات آن ،در حـ ّ

فرضیــه و ادعــای بــدون دلیــل باقــی خواهــد مانــد .از ســوی دیگــر ،نظریــۀ وحــدت خداونــد

بــا ادلــۀ متعــدد ـ اعــم از نقلــی و فلســفی ـ وقتــی قابــل توجیــه اســت کــه کســی کــه نظریــۀ
دوخدایــی یــا چندخدایــی را مطــرح میکنــد ،بایــد بــرای نظریــۀ خــود دلیــل یــا ادلّههایــی را
اقامــه کنــد .ایــن دلیــل مــورد عنایــت و توجــه در کالم امامرضــا (علیهالســام) قــرار گرفتــه

اســت .یکــی از اســتداللهای ســاده و گویــای آن حضــرت (علیهالســام) در پاســخ بــه مــردی

دوگانهپرســت اســت کــه ایشــان فرمودنــد« :خــود همیــن ســخن تــو کــه صانــع دوتاســت،
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
و بیشــتر از یکــی مــورد اختــاف اســت» (ابنبابویــه1398 ،ق.)270 :
این بیان امام هشتم (علیهالسالم) را میتوان در قالب برهان ارائه کرد:
 .1دوگانهپرست معتقد است :خدایان متعدد وجود دارند.
 .2کسی که به خدایان متعددی باور دارد ،به خدای موحدان هم اعتقاد دارد.
 .3خدای موحدان مورد اتفاق و خدایان متعدد مورد اختالف است.
 .4امر مورد اختالف نیاز به برهان دارد.
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نتیجــه :دوگانهپرســتان بــرای اثبــات تعــدد خدایــان بایــد دلیــل اقامــه کننــد (ر.ک :قــدردان

قراملکــی.)337 :1386 ،

نتیجهگیری
نخســت ،در کالم امامرضــا (علیهالســام) توحیــد ذاتــی بــه دو صــورت توحیــد احــدی و

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 امامرضــا (علیهالســام) 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 امامرضــا (علیهالســام) در

قالــب چهــار برهــان در بیانــات ایــن امــام همــام ظهــور مییابــد کــه عبارتنــد از :نفــی صفــات

ازلیــت و قدیمبــودن خداونــد ،برهــان تمانــع و مســبوقیت دوگانهپرســتی
مخلوقــات از خداونــدّ ،

بــه توحید.

ســوم ،امامرضــا (علیهالســام) توحیــد احــدی را از طریــق نفــی جــزء از خــدا اثبــات

میکنــد .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 میشــود و ظریفتریــن ترکیــب ،ترکیــب از

وجــدان و فقــدان اســت .پــس یکــی از داللتهــای پنهــان کالم امــام هشــتم (علیهالســام)

در بــاب جزءنداشــتن خــدا ایــن اســت کــه خــدا بســیط حقیقــی اســت و بنــا بــر قاعــدة
بســیطالحقیقه ،خــدا مشــتمل بــر همــة حقایــق و کمــاالت اســت.

چهــارم ،در ســورة توحیــد ،توحیــد واحــدی بــر توحیــد احــدی مبتنــی شــده اســت و
دقیقــاً بــه همیــن دلیــل ،امامرضــا (علیهالســام) شــناخت توحیــد را شــناخت ســورۀ
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اخــاص معرفــی میفرمایــد.
پنجــم ،در بیــان امــام هشــتم (علیهالســام) در محــور توحیــد ،خصوصیاتــی از خــدا مطــرح

ـد وســط قــراردادن آنهــا ،چهــار برهــان را در قالب قیــاس اســتثنایی و
شــد کــه بــا تحلیــل و حـ ّ

ازلیــت و قــدم ،از واکاوی و تحلیــل
قیــاس اقترانــی ارائــه کردیــم .بهعنــوان نمونــه ،در برهــان ّ

ویژگــی «قــدم» در بیــان امــام (علیهالســام) بهــره گرفتیــم و بــا تحلیــل و حد وســط قــراردادن

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