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مقدمه
اهل بیت گنجوران دانش اند .رودها و جویبـارهای دانـش کـه
مزرعه ی جان انسان را در چهارده قرن اخیر سیراب و شاداب ساخته
است ،از بلندای قامت آسمانی این کوه نور ،سرچشمه می گیرد .امام
عالمان و عارفان علی  فرمود«:ینحدر عنّی السیل و ال یرقی
الی الطیر» آبادانی و شادابی دیارعلم و آگاهی؛ از تاللوء فروزنده ی
دانش این خاندان است که پیامبر اعظم فرمود«:انا مدینه العلم و
علی بابها».
دانش اهل بیت از جنس دریافتنی است نه آموختنی،
علم حضوری است نه حصولی و این از آن جهت است که
آنان حقیقت علم را با جان آسمانی خویش دریافته اند .حضرت
علی در وصف عارفان (که خود آن حضرت موالی آنان
است) فرمود«:هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح
الیقین».
پیامبر اعظم سرسلسله ی این خاندان نور و روشنایی ،هر چند
که خود درس ناخوانده و مکتب نرفته بود ،اما پیام و رسالت او،
تالوت و خواندن ،آموختن و فرا گرفتن و علم و آگاهی بود.
رسالت او با «اقراء» آغازشد و با دانش وبینش که جان های شیفته
را سرشار میکرد ،تداوم یافت« .هوالذی بعث فی االمیین رسوال
منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» .
او با رسالت خویش ،جان های مرده را از مرداب روزمرگی
و ضاللت ها تا باغستان بهشتی حیات و زندگی ،رهنمون شد
و انسان اسیر در کژراهه ها و پرت گاه های تباهی را به شاهراه
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هدایت و صراط مستقیم فرا خواند و در تن مردهی آدمیت روحی
دوباره دمید«:اذا دعاکم لما یحییکم» و بار گران جهل و نادانی را
از دوش آنان فرو نهاد«یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت
علیهم».
و خاندان آن حضرت نیز که از چشمه ی حیات او سیراب بودند؛
همانند آن بزرگ ،خورشید دانش و آگاهی را در گذرگاه اعصار فرا راه
جویندگان دانش و بصیرت ،تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندی
از انوار الهی او ،مسیر پویندگان را روشن و جان جویندگان را
تابناک و سرشار ساختند.
و امروز در عصر جاهلیت مدرن نیز ،آنچه غبار راه انسان کمال
جوی را فرو می نشاند و راه او را می تواند روشن کند بهره گیری
و بازگشت به سرچشمه ی همان دانش و بصیرتی است که پیامبر
اعظم و خاندان پاک و مطهر او به انسان هدیه کردند و شاید
امروز بیش از هر روز و روزگاری ،انسان به آنچه پیامبر رحمت
و آگاهی برای بشریت به ارمغان آورده نیازمند و محتاج باشد.
بی تردید کاوش در سرچشمه های نور اهل بیت و
بازخوانی سیره و آموزه های آن بزرگواران در روزگار ما -مانند
همه ی روزگاران -خدمتی بزرگ به انسانیت است خدمتی که
فراتر از آن ،خدمتی متصور نیست و از این روی بر تمامی کسانی
که دل آنان برای انسان می تپد فرض است که با ژرف اندیشی و
ژرف کاوی در معارف اهل بیت گوهرهای ناب و آموزه های
رهایی بخش این گنجینه ی عظیم و الهی را استخراج کنند و به
بشر تشنه و جگر سوخته ی عصر حاضر ارائه نمایند.
بر حسب وظیفه در جوار بارگاه عالم آل محمد برای

تمامی رهروان این راه و تمامی کسانی که در مسیر احیای امر
اهل بیت و تعلیم و تعلم معارف و علوم این خاندان مطهر
تالش و کوشش می کنند به ویژه اساتید بزرگوار و گرانمایه ای
که در تالیف و تنظیم این مجموعه ی ارزشمند نقش داشته اند
حی
طلب سالمتی وبهروزی می کنیم و توفیق آنان را از درگاه ّ
علیم خواستاریم.
از زایـران عزیز نیز می خـواهیم نعـمت بی نظـیر زیـارت پاره ی
تـن رسول اهلل  را با بهره گیری از اندیشه ،کالم و سیره ی آن امام
همام به فرصتی برای تامین نیازهای معنوی و فکری خود تبدیل نمایند
و با مطالعه ی آثار ارزشمندی مانند این مجموعه ،توشه های سعادت و
کمال را برای دنیا و آخرت خود برگیرند و خدمتگزاران خود ،در این
آستان مقدس را نیز از دعا فراموش نکنند.
معاونت تبلیغات وارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين سيما موالنا علي بن موسي الرضا
عليه آالف التحيةي و الثناء
خداشناسي و توحيد اساسيترين اصل اسالم است ،اسالم همه
مردم را به سوي توحيد فرا ميخواند و از شرك باز ميدارد ،از
اين روست كه از امام رضا  روايت شده كه« :التوحيد نصف
الدين» 1اصوالً اساس دعوت همهي انبياء الهي توحيد بوده است،
به طوري كه قرآن بارها از زبان پيامبران الهي اين مطلب را بيان
2
كرده است.
توحيد محور معارف قرآن است به صورتي كه ميتوان گفت
همه ی معارف قرآن از توحيد سرچشمه ميگيرد و اگر معارف
قرآن را بخواهيم به يك اصل بازگردانيم همان توحيد است.
از اين روست كه امام رضا  سفارش ميكنند كه توحيد
را از قرآن بياموزيد:
روايت شده شخصي به نام عبدالعزيز از امام رضا  در
مورد توحيد پرسيد:
قال :كل من قرأ قل هو اهلل احد و آمن بها فقد عرف التوحيد.
قلت كيف يقرؤها؟
ً 3
قال :كما يقروها الناس ،وزاد فيه :كذلك ربّي ،ثالثا».
امام رضا  فرمودند :هر كس سوره «قل هو اهلل احد» را
بخواند و به آن ايمان آورد توحيد را شناخته است.
 .1عيون اخبار الرضا  ،ص .103
 .2ر.ك :هود  61 ،50 ،26 /و . ...
 .3عيون اخبار الرضا  ،ص .103
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به امام  عرض كردم :چگونه بخواند؟
امام  فرمودند :همان طور كه مردم ميخوانند (و سه بار
اضافه كردند) «پروردگارم اين گونه است».
آري محور اساسي آموزههاي پيامبر  و اهل بيت : نيز
توحيد است و مردم را به توحيد گرايي و شرك گريزي سفارش
كردهاند .در اين نوشتار بر آنيم كه بر كرانه درياي معارف امام
رضا  درنگ كنيم و از آب حيات آن در زمينه توحيد سيراب
شويم.
مطالبي كه در پي ميآيد ،مضامين احاديث نقل شده از امام
رضا درباره توحيد است .كه به زبان روز و در قالبهاي
جديد دسته بندي شده است .البته مدعي نيستيم كه تمام احاديث
امام رضا  درباره توحيد را جمع آوري و ذكر كردهايم ،بلكه
برخي مطالب توحيدي حضرت گزينش و بازنويسي شده است
چرا كه اين نوشتار مختصر بيش از اين مجال توسعه ندارد.
اميد است اين مجموعه مورد قبول حضرت حق و مورد عنايت
امام رضا  قرار گيرد ،و نويسنده و خوانندگان با حقيقت
توحيد آشناتر شوند.

فصل اول
اقسام توحيد
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واژه «توحيد» به معناي «يگانه دانستن و يكتا شمردن» است.
اما از نظر اصطالح در نزد متكلمان (دانشمندان عقايد) و فالسفه
و عرفاظ معاني گوناگوني دارد .هر چند كه مقصود همگي بيان
1
يگانگي خداست.
ما در اينجا در صدد بيان مباحث فلسفي ،كالمي و عرفاني
نيستيم اما از آنجا كه شناخت اقسام توحيد در احاديث مستلزم
آشنايي با مفهوم آنهاست بدان اشاره ميكنيم.
معموالً توحيد را به چهار قسم« :توحيد ذاتي ،صفاتي ،افعالي،
و عبادي» تقسيم ميكنند ،البته برخي صاحب نظران معاصر اقسام
ديگري براي توحيد ذكر كردهاند كه عبارتند از:
 .1توحيد در وجوب و جود .2 ،توحيد در خالقيت .3 ،توحيد
در تدبير و ربوبيت تكويني .4 ،توحيد در ربوبيت تشريعي.5 ،
توحيد در اولوهيت و معبوديت .6 ،توحيد در عبادت .7 ،توحيد
در استعانت .8 ،توحيد در هراس از خدا .9 ،توحيد در اميدواري
به خدا .10 ،توحيد در مبحت .11 ،توحيد استقاللي (عالم هستي
2
عين ربط است).
در احاديث امام رضا  برخي از اقسام توحيد بيان شده
است از اينرو ما تا آنجا كه مطالبي در مورد اقسام توحيد در
احاديث آن حضرت يافتيم و اندازهاي كه در اين نوشتار مختصر
ميگنجد ،آنها را بيان ميكنيم.
 .1ر.ك :معارف قرآن ،آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي ،ج  ،1ص  79ـ . 84
 .2همان ،ص  49ـ .51

الف :توحيد ذاتي:
توحيد ذاتي به معناي آن است كه ذات خداي متعال يكتاست
و شريكي براي او نيست نه تركيبي در درون ذاتش هست و نه
خداي ديگري بيرون از ذات او وجود دارد.
 .1خدا يكتا و يگانه (واحد و اَحد) است:
عن الرضا « :هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد االحد
1
الصمد و لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا ً احد».
«او (خداي متعال) لطيف ،دانا ،شنوا ،بينا ،يكتا ،يگانه ،مقصود
است و نه فرزندي ميآورد و نه زاده شده و هيچ كس مانند او
نيست».
روايت شده هنگامي كه شخصي به نام «فتح» از امام رضا 
در مورد كالم فوق الذكر ايشان پرسيد ،كه آيا «واحد» بودن خدا
با «واحد بودن» انسان موجب تشبيه نميشود؟
حضرت فرمود :تشبيه فقط در معاني است اما در نامگذاري
يكي هستند … ،وقتي گفته ميشود انسان واحد است ،مقصود
آن است كه جسم واحد دارد و دو تن نيست اما نفس انسان
يكي نيست به خاطر اين كه اعضاي مختلف و رنگهاي متفاوت
و زياد دارد كه يكي نيست و هر كدام از اجزا غير ديگر است
خون غير از گوشت است و … پس انسان در اسم واحد است
نه درمعنا ،ولي خداي متعال واحد است كه هيچ واحدي غير او
نيست و اختالفي در آن نيست و تفاوت و زيادي و نقصان ندارد،
 .1عيون اخبار الرضا  ،ص  97ـ .98
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اما انسان مخلوق و ساخته شده و تركيب شده از اجزای مختلف
و گوهرهاي متفاوت است كه همگي به صورت واحد مجتمع
1
شدهاند.
 .2خدا مثل و مانند ندارد:
ِهّ
َ
ال تَ ْج َع ُلوا للِ أنْ َدادا ً اي ا َ ْشبَاه ًا َو ا َ ْمثَا ً
عن الرضا « فَ َ
ال ِم َن
ا َ
در َع َلي َشي ٍء َواَنتُم
سم ُع َولاَ تُ ْب ِص ُر َولاَ تَ ِق ُ
الصنَا ِم الَّتِي التَع ِق ُل وال تَ َ
ٍ 3
َ
ِ
ون أن َّها التَقد ُر َع َلي َش ْيء»
تَ ْع َل ُم َ
از امام رضا  حكايت شده كه در مورد آيه «براي خدا
همانند قرار ندهيد» ،فرمودند :يعني شبيههايي و همانندهايي از
بتها (براي خدا) قرار ندهيد ،كه تفكر نميكنند و نميشنوند و
نميبينند و تواناي بر چيزي نيستند ،در حالي كه شما ميدانيد كه
آنها تواناي بر چيزي نيستند».
تذكر :برخي مطالب امام رضا  در تفسير آيات قرآن است.
از جمله دو حديث فوق الذكر ،و همان طور كه در احاديث قبل
گذشت 4امام رضا  توحيد را از قرآن گرفته و توصيه ميكند
ما نيز چنين كنيم.
2
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 .1همان ،ص .98
 .2بقره.22 ،
 .3عيون اخبار الرضا  ،ص .106
 .4همان ،ص .103

ب :توحيد صفاتي:
مقصود از توحيد صفاتي آن است كه صفاتي را كه به خدا نسبت
ميدهيم چيزي غير از ذات خدا نيست و صفاتي مثل قدرت ،علم و
… موجوداتي غير از ذات خدا نيستند .يعني خداي متعال مثل انسان
نيست كه نخست جاهل است سپس عالم ميشود.
 .1صفات خدا عين ذات اوست:
شخصي به نام خالد ميگويد به امام رضا  عرض كردم:
گروهي ميگويند :هميشه خدا با علم عالم است و با قدرت قادر
است و باحيات زنده است و با قدمت قديم است و با شنوايي
شنواست و با بينايي بيناست.
حضرت فرمود :هر كس اين گونه بگويد و بدان نزديك شود
(مطلب را درك كند) با خدا ،خداي ديگري گزيده است ،و بر
واليت ما نيست .سپس فرمودند :خداي متعال هميشه از ذات
خود ،عالم ،قادر ،زنده ،قديم ،شنوا و بيناست و از آنچه مشركان
1
و تشبيه كنندگان ميگويند برتر است.
 .2اولين نام و صفت خدا چيست؟
«فاول ما اختار لنفسه الع ّلي العظيم النّه اعلي
عن الرضا ّ :
ّ
علي
االسماء ك ّلها فمعناه اهلل واسمه العلي العظيم هو ّاول اسمائه النّه ّ
2
كل شيئي»
 .1همان ،ص .91
 .2عيون اخبار الرضا  ،ص .99

شرح بی نهایت

17

«پس اولين چيزي كه خداي متعال براي خودش انتخاب كرد
«علي عظيم» (بزرگ برتر) بود ،چرا كه از همه نامهاي او باالتر
نام
ّ
است .پس معناي آن اين است كه خدا و نام او برتر و بزرگ
«علي» از همه چيز
است .آن اول نامهاي اوست چرا كه (صفت)
ّ
برتر است».
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 .3نام و صفت خدا همسان است.
محمد بن سنان قال سألته ـ يعني الرضا  ـ عن االسم ما هو؟
فقال :صف ة لموصوف».
«محمد بن سنان ميگويد از امام رضا  در مورد اسم
پرسيدم كه چيست؟
حضرت فرمود( :اسم) صفتي براي موصوف است».
«وللِ ِهّ أْ َ
وه ب ِ َها»1
ع
د
َا
ماء ال ْ ُح ْسنَى ف ْ ُ ُ
توضيح :قرآن كريم ميفرمايدَ :
ال ْس ُ
«و نامهاى نيكو فقط از آ ِن خداست؛ پس او را با آنها بخوانيد»
ذيل اين آيه در حديثي از پيامبر  نقل شده كه  99نام
و صفت نيكوي خدا بيان شده است كه عبارتند از« :اهلل ،االله،
الواحد ،االحد ،الصمد ،االول ،االخر ،السميع ،البصير ،القدير ،القادر،
لحي ،الحكيم،
العلي ،االعلي ،الباقي ،البديع ،الباريء ،االكرم ،الباطن ،ا ّ
لرب ،الرحمن،
لحفي ،ا ّ
العليم ،الحليم ،الحفيظ ،الحق ،الحسيب ،الحميد ،ا ّ
الرحيم ،الذاريء ،الرازق ،الرقيب ،الرؤف ،الرائي ،السالم ،المؤمن ،المهين،
العزيز ،الجبار ،المتكبّر ،السيد ،السبّوح ،الشهيد ،الصادق ،الصانع ،الظاهر،
لعفو ،الغفور ،الغني ،الغياث ،الفاطر ،الفتاح ،الفالق ،القديم ،الملك،
العدل ،ا ّ
لقوي ،القريب ،القيوم ،القابض،الباسط ،قاضي الحاجات ،المجيد،
القدوس ،ا ّ
 .1اعراف .180 /

المصور ،الكريم ،الكبير ،الكافي،
المولي ،المنان ،المحيط ،المبين ،المقيت،
ّ
لوفي،
ا
لهادي،
ا
لودود،
ا
لواسع،
ا
لناصر،
الضر ،الوتر ،النور ،الوهاب ،ا
كاشفّ ،
ّ
لبر ،الباعث ،التّواب ،الجليل ،الجواد ،الخبير ،الخالق ،خير
الوكيل ،الوارث ،ا ّ
1
الناصرين ،ا ّلديّان ،الشكور ،العظيم ،اللطيف والشافي».
تذكر :البته برخي از اين اسمها در قرآن به همين صورت نيامده
بلكه مضمون آنها در قرآن هست و به عالوه در قرآن نامهاي
ديگري هم آمده است كه شايد مقصود آن باشد كه نامهاي نيكو
در البه الي آنهاست.
 .4خدا ديده نميشود:
«ان اهلل تبارك و تعالي اليوصف بمكان و
عن الرضا ّ 
2
اليدرك باالبصار واالوهام»
«در حقيقت خداي متعال به مكان وصف نميشود و به وسيله
چشم و وهم درك نميشود».
 .5خدا شبيه مردم نيست و مثل ندارد:
«من ِشبه اهلل تعالي بخلقه فهو مشرك»
عن الرضا َ :
«هر كس خدا را شبيه مخلوقاتش بداند مشرك است».
4
عن الرضا « :ما عرفني من شبّهني بخلقي»
«كسي كه مرا به مخلوقاتم تشبيه كند مرا نشناخته است».
عن الرضا « :انّي بري يا الهي من الذين بالتشبيه طلبوك
3

 .1توحيد ،ص  194و خصال ،ج  ،2ص .593
 .2همان ،ص .89
 .3همان ،ص .89
 .4همان ،ص .89
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ليس كمثلك شيئي»
«خدايا! قطع ًا من از كساني كه تو را تشبيه (به مخلوقات)
ميخوانند بيزارم (چرا كه) هيچ چيزي مثل تو نيست».
س
در اين كالم حضرت به مضمون آيه قرآن استناد كردند «ل َ ْي َ
ء »2تا ثابت شود كه چيزي از مخلوقات مثل خدا نيست
َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌ
پس اگر كسي خدا را جسماني و شبيه مخلوقات وصف كند
مخالف قرآن گام برداشته است.
1
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 .6خدا مكان ندارد:
ان اهلل تبارك و تعالي اليوصف
اصلت
ابا
«يا
عن الرضا :
ّ
3
بمكان»
«اي اباصلت ،در حقيقت خداي متعال به محل و مكان وصف
نميشود (مكان ندارد)».
 .7توضيح صفات الهي از زبان امام رضا :
حسين بن خالد گويد :امام رضا  فرمودند :خداوند دانايت
كند! بدان كه خداوند قديم است (يعني از ازل بوده است) و ازلي
بودن صفتي است كه به آدم عاقل ميفهماند كه چيزي قبل از او
نبوده است و در بقايش نيز چيزي با او و همراه او نخواهد بود،
با اقررا عا ّمه و معجزهي ِ
ت براي ما روشن ميشود كه چيزي
ص َف ْ
قبل از خدا نبوده و در بقايش نيز چيزي به همراهش نخواهد بود،
و گفتار كساني كه گمان ميكنند قبل از او و يا همراه او چيزي
 .1همان ،ص .90
 .2شوري .11 /
 .3عيون اخبار الرضا  ،ص .89

بوده است ،باطل ميگردد .زيرا اگر چيزي به همراه او ميبود،
نميبايست خداوندخالق او باشد زيرا آن چيز ،هميشه از ازل با
خدا بوده است پس خدا چگونه ميتواند خالق چيزي باشد كه
هميشه به همراهش بوده است و اگر آن شيء قبل از خدا بوده
باشد ،آن شيء سرآغاز خواهد بود نه اين (خدا) :و شايسته آن
خواهد بود كه آن اول ،خالق اين دوم ،باشد.
سپس خداوند خود را با نامهايي وصف نموده است و آن
زمان كه خلق را آفريد از آنها خواست و آنها را بر اين عبادت
واداشت كه خدا را با نامها بخوانند ،او خود را با اين نامها ناميده
است :شنوا ،بينا ،قادر ،قاهر ،زنده ،قيّوم و پا برجا ،ظاهر و آشكار،
قوي ،با ع ّزت ،حكيم،
باطن و پنهان ،لطيف و دقيق ،خبير و آگاهّ ،
عليم و امثال اين اسامي و آن زمان كه غلو كنندگان تكذيب
كنندگان اين اسامي را ديدند و شنيدند كه ما دربارهي خدا
ميگوييم :چيزي مثل خدا نيست و هيچ چيز به حالت و كيفيّت
خدا وجود ندارد ،گفتند :شما كه ميگوييد هيچ چيز مثل و شبيه
خدا نيست ،چطور شما ،در اسماء ُحسني با خدا شريك هستيد؟
و به تمامي آن نامها ناميده ميشويد؟ پس اين خود دليلي است
ِ
حاالت خدا يا حدّ اقل در بعضي از آنها
بر اين كه شما در تمام
مثل خدا هستيد ،زيرا هم شما و هم او داراي يك سري نامهاي
نيكو هستيد.
به آنها بايد گفت :خداوند تبارك و تعالي ،نامهايي از نامهاي
خود را به بندگانش نهاده ،ولي معاني آنها با هم متفاوت است،
مانند مواردي كه يك اسم ،دو معني مختلف دارد ،دليل بر اين
ُمدّ عي ،زبان و گفتار شايع ميان مردم است ـ و خداون د ـ هم با
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همين زبان و روش با آنها صحبت كرده ،به گونهاي كه بفهمند،
حجتي باشد بر آنها در تضييع آنچه تضييع كردهاند ـ
تا دليل و ّ
مردم در زبان عادي خود به يكديگر نامهايي از اين قبيل ميدهند:
كلب (سگ) ،حمار (خر) ،ثور (گاو)ُ ،س ِّك َره (شكر)َ ،عل َق َمه
(تلخ) ،ا َ َسد (شير) و تمام اين اسامي بر خالف معاني آنهاست،
زيرا اين نامها بر آن معاني كه در مقابل آن وضع شدهاند ،نيستند،
زيرا انسان ،شير و يا سگ نسيت .دراين مطلب خوب دقّت كن و
بفهم .خداوند تو را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد.
ما خدا را عالِم ميناميم اما عالم بودن او به اين صورت نيست
كه او را علمي كه نبوده اكنون به دستش آورده ،چيزي را بداند و به
كمك آن علم ،آنچه را بعدا ً بدان برخورد ميكند حفظ نمايد ،و در
خلقت مخلوقاتش فكر و انديشه كند ،چطور چنين چيزي ممكن
است و حال آن كه گذشتگاني را كه خود نابود ساخته ،همه براي او
حاضرند و در محضرش هستند( ،به هر حال او نيازي به چنان علمي
ندارد) كه اگر آن علم نباشد ،جاهل و ضعيف بماند .بر عكس
مردم عالِم كه به خاطر علومي كه نداشتهاند و سپس به دست
آوردهاند عالِم ناميده شدهاند ،چه آن كه اينان قبل از اين علم
جديد ،جاهل بودهاند و چه بسا اين علمي كه به دست آوردهاند
از دستشان برود و به سوي جهل سير كنند .خداوند ،عالِم ناميده
ميشود ،زيرا نسبت به هيچ چيز جاهل نيست .همان طور كه
ميبيني خالق و مخلوق هر دو عالم ناميده ميشوند ولي معني و
مصداق آن دو با هم فرق دارد.
و نيز پروردگار ما ،شنوا است ولي نه با عضوي از بدنش كه با
آن بتواند بشنود ولي نتواند ببيند (مثل گوش درما) كما اين كه ما

با آن عضوي كه ميشونيم نميتوانيم ببينيم ولي خداوند عزوجل
فرموده است كه هيچ صدايي بر او پوشيده نيست و مثل ما نيست.
حال اسم شنوا بر ما و خدا اطالق ميشود ولي معني و مصداق
آن با هم فرق دارد.
س ما كه
و همچنين است بصير (بينا) ولي نه با عضو ،برعك 
با چشم ميبينيم و استفاده ديگري از آن نميتوانيم ببريم ،ولي
خداوند ،بينا است و به هيچ شيء ديدني ،جهل ندارد،در اينجا
نيز در اسم مشترك هستيم ولي مفهوم و مصداق آن با هم فرق
دارد.
او قائم است اما نه به معني ايستادن روي پا با زحمت و سختي
و خستگي مثل ايستادن ساير اشيا ولي وقتي ميفرمايد خدا قائم
است معنايش اين است كه حافظ و َقيّم اشيا است مثل اين كه
گفته ميشود «فالني قائم به امر فالني است» يعني كارهاي او به
دست فالني است .خداوند عزوجل حافظ و قيّم هر كسي است
در كارهايي كه ميكند و قائم در كالم مردم به معني «باقي» نيز
هست و به معني «كفايت» نيز به كار ميرود ،مثل اين كه گفته
ميشود «قُ ْم ب ِ َا ْم ِر ٍ
فالن» (كار فالني را برايش انجام بده) يعني
نيازش را برطرف كن و نيز قائم در ميان ما مردمان به معني كسي
است كه روي پا ايستاده است .در اين مورد نيز اسم مشترك است
و مصداق متفاوت.
اما لفظ لطيف به معني كمي ،كوچكي و نازكي نيست ،بلكه
به معني «ن ُ ُفوذِ در اشيا» و «درك نشدن» ميباشد ،مثل اين جمله:
األم ُر» (يعني ،فالن امر از من پنهان شد) و «ل َ ُط َف
«ل َ ُط َف َعنِّي َهذَا ْ
ِ
ِ
ُالن فِي َمذ َهبِ ِه َو قَ ْوله» (يعني :فالني در روش و گفتارش لطيف
ف ٌ
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و ظريف است) به اين معني كه او روش و گفتاري پيچيده دارد
متعجب ميسازد و از دسترس به دور است و بسيار
و عقل را
ّ
عميق و ظريف بوده و فكر و انديشه به او نميرسد .و همچنين
است خداوند ،دقيقتر و پيچيدهتر از آن است كه با حدّ و وصفي
درك شود و يا با وصفي توصيف گردد ولي «لطافت» در مورد
ما آدميان عبارت است از كوچكي و كمي ،پس باز هم در اسم
مشترك هستيم ولي معني و مفهوم آن مختلف و متفاوت است.
و اما خبير ،كسي است كه چيزي از نظر او پنهان نيست و هيچ
چيز از دسترسش دور نميماند ،ولي نه با تجربه و آزمايش به
اين صورت كه اين آزمايش به او چيزي بياموزد ،آن چنان كه اگر
اين تجربه و آزمايش نبود ،هيچ نميدانست .چون كسي كه چنين
باشد جاهل است (نه خبير و آگاه) و خداوند تبارك و تعالي از
ازل به آنچه ميخواسته خلق كند ،خبير و آگاه بوده است ،اما
در ميان مردم ،به كسي خبير گفته ميشود كه جاهل باشد ولي در
صدد يادگيري و آگاهي يافتن برآيد .در اين مورد هم اسم ما و
خدا مشترك است ولي معناي آن متفاوت.
و اما ظاهر ،به اين معني نيست كه با سوار شدن بر اشيا و
نشستن بر آنها ،از آنها باال رفته است بلكه به اين خاطر به
او ظاهر گفته ميشود كه بر همه چيز چيره و قاهر است و بر
همه چيز غلبه يافته و نسبت به همه چيز قادر است .مث ً
ال گفته
َ
رت َع َلي أعدائِي» (يعني :بر دشمنان خود پيروز
مي
شود«:ظ َه ُ
شدم) ،و «أظ َه َرن ِ َي اهلل َع َلي َخ ْصمي» (يعني ،خداوند مرا بر دشمنم
پيروز گردانيد) .در اينجا منظور از ظهور ،فتح و غلبه است و
ظهور خدا بر اشيا نيز چنين است.

وجه ديگري نيز براي ظهور خداوند هست و آن اينكه :او
براي هر كس كه او را بخواهد ظاهر و هيچ چيز بر خدا پوشيده
نيست و تدبير هر چه ديده ميشود ،به دست اوست ،پس چه
ظاهري از خداوند ظاهرتر و آشكارتر است؟ تو ،به هر كجا
روكني ،مصنوعات و مخلوقات او را ميبيني ،و در وجودِ خودت،
اثاري از او هست كه براي تو كافي است ،ولي ظاهر در مورد ما
مردمان به كسي گفته ميشود كه وجودش بارز و آشكار بوده ،به
وسيلهي حد و وصفش معلوم باشد ،پس اسم مشترك است ولي
معني متفاوت.
و اما باطن ،به معني «درون اشيا بودن» نيست به اين معني كه
درون اشيا َغ ْور و نفوذ كند .بلكه به اين معني است كه به درو ِن
اشيا اطالع و آگاهي دارد و تدبير آن به دست اوست ،مثل اين
سر پنهان او را
كه گفته ميشود« :ا َ َبط ْنتُ ُه» يعني از آن آگاه شدم و ّ
دانستم .ولي «باطن» در مورد آدميان به كسي اطالق ميشود كه
به درون اشيا رفته و پنهان شود ،پس اسم مشترك است و معني
متفاوت.
و اما قاهر به ممارست كردن و رنج كشيدن و نيرنگ و فريب
زدن و يكديگر را كنار زدن نيست و آن چنان كه بعضي مردم ،بر
بعضي ديگر چيره و قاهر و غالب ميشوند ،در بين مردم كسي
كه مقهور است ممكن است بعد قاهر شوند و آن كه قاهر است
ممكن است مقهور گردد ،ولكن در مورد خداوند به اين معني
است كه تمام آنچه را خلق كرده ،همه در مقابل ايجاد كنندهشان
ذليل و خوار هستند و در مقابل خواستههاي او نميتوانند
خودداري و امتناع نمايند و از حيطهي قدرت او يك چشم بر هم
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زدن هم نميتوانند خارج شوند .و او فقط يك فرمان «ايجاد شو»
ميدهد و آن مخلوق ،ايجاد ميشود .ولي قاهر در مورد ما به آن
صورتي است كه گفتم .پس اسم مشترك ولي معني مختلف دارد.
و آن صورتي است كه گفتم .پس اسم مشترك ولي معني مختلف
دارد .و همچنين است تمامي نامها ،هرچند تمام آنها را در اينجا
بر نشمرديم ،و به همين مقدار اكتفا ميكنيم چون (بقيه را نيز) به
آنچه با تو گفتيم ميتوان قياس كرد.
و خداوند ع ّزوجل در ارشاد و راهنمايي و توفيق ،كمك كار و
1
ياور ما و شما است.
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 . 8سخنراني امام رضا  در توحيد صفاتي:
قاسم بن ايّوب گويد :وقتي مأمون خواست حضرت رضا 
را به واليت عهدي منصوب كند بنيهاشم را جمع كرده ،به آنان
چنين گفت :من تصميم دارم پس از خود «رضا» را به خالفت
برگزينم ،بني العباس از روي حسادت گفتند :آيا ميخواهي مردي
نادان را كه هيچ آشنايي با خالفت و سياست ندارد ،ولي عهد
خود كني؟! كسي را نزد او بفرست تا به اينجا بيايد و نمونههايي
از جهالت او را كه دليل خوبي بر عليه او خواهد بود ببيني ،مأمون
نيز حضرت را فراخواند ،بني العباس گفتند :يا ابا الحسن! به منبر
برو و ما را راهنمايي كن تا خداوند را به طور صحيح شناخته و
بر آن اساس عبادت نمایيم.
حضرت به منبر رفته ،سر به زير انداختند و بدون اين كه
 .1عيون اخبار الرضا  ،ترجمه علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص
 ،293ح .50

صحبتي كنند مدتي به همان حالت نشستند ،سپس حركتي كرده،
از جاي برخاستند( .محمد بن يحيي بن عمر بن علي بن ابي
طالب ـ از سادات ـ نيز گويد :من خود شاهد سخنان حضرت
در آن مجلس بودم).
حضرت ،حمد وثناي الهي به جاي آورده ،و بر پيامبر اكرم و
اهل بيتش درود فرستاده آنگاه فرمودند:
مرحله اول در عبادت خدا ،شناخت اوست ،و پايه و اساس
شناخت خداوند منحصر به فرد دانستن اوست و قوام و اساس
توحيد اين است كه صفات (زايد بر ذات) را از ذات خداوند
منتفي بدانيم زيرا عقل انسان خود گواهي ميدهد كه هر چيزي
كه از صفت و موصوفي تركيب شده باشد ،مخلوق است و هر
مخلوقي نيز خود شهادت ميدهد كه خالقي دارد كه نه صفت
است و نه موصوف .و هر صفت و موصوفي هميشه بايد با
هم همراه باشند و همراهي دو چيز با هم ،نشانهي حادث بودن
آنهاست و حادث بودن هم با ازلي بودن منافات دارد ،پس كسي
كه بخواهد ذات خدا را با تشبيه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد،
در واقع خدا را نشناخته است و كسي كه بخواهد كنه ذات خدا را
دريابد ،در واقع قایل به توحيد نيست (زيرا با اين كار عم ً
ال قایل
شده است كه خداوند نيز مثل ساير موجودات است و ميتوان
به كنه اودست يافت ،و حال آن كه خداوند «تك» است و مثل و
مانند ندارد) و كسي كه براي او مثل و مانند قایل شود ،به حقيقت
او آگاهي نيافته است ،و كسي كه براي او نهايتي فرض كند او را
تصديق ننموده است ،و كسي كه بخواهد به او اشاره كند (يا در
جهتي خاص به او اشاره كند) در واقع به سوي خدا نرفته ،بلكه
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به سمتي ديگر توجه نموده است و به موجودي ديگر اشاره كرده
است (زيرا خداوند در جهت خاصي نيست تا بتوان به او در آن
جهت اشاره كرد) و هر كس او را تشبيه كند در واقع خداوند
راقصد نكرده (بلكه به سراغ موجودي ديگر رفته است) ،و هر
كس براي خداوند اجزا و ابعاض قایل شود ،در واقع در مقابل او
تذلّل و خواري نكرده است و هر كس بخواهد با ق ّوهي فكر خود
او را تو ّهم نمايد ،در حقيقت به سراغ خدا نرفته است ،هر آنچه
كه به همراه نفس و ذات خود شناخته شود،مصنوع و ساخته شده
است ،و هر آنچه در چيز ديگري (يا به چيز ديگري) غير از خود،
قائم و پابر جا باشد ،معلول است و نياز به علت دارد ،به وسيلهي
مخلوقات و ساختههاي خدا ،ميتوان بر وجود او استدالل كرد
و توسط عقل است كه معرفت و شناخت او پا ميگيرد ،و به
وسيلهي فطرت،حجت بر مردم تمام ميشود ،آفرينش مخلوقات
توسط خداوند ،حجابي است بين او و آنها ،دوري و جدايي او
از بندگانش ،مكاني و مادي نيست بلكه تفاوت وجودي اوست
با نحوهي وجود آنها ،وآغاز داشتن خلقت مخلوقات ،دليلي است
براي ايشان بر اين كه خدا آغاز و ابتداء ندارد ،چون هر چيز كه
آغاز و ابتدا داشته باشد ،نميتواند آغازگر چيز ديگر باشد ،و نيز
آالت و ادوات دادن خدا به آنان دليلي است بر اين كه در خداوند
آالت و ادوات وجود ندارد .زيرا آالت و ادوات شاهد عجز و فقر
صاحب آنهاست ،اسماء او محض عبارت و تعبير است ،و افعال
و كردار او مجرد تفهيم است ،ذات او حقيقت است و ُكنهش،
جدايي او از خلق ،بقاي او حدّ و مرز ساير پديدهاست ،هر كس
بخواهد اوصاف خدا را دريابد ،او را نشناخته است ،و هر كس

بخواهد با فكر خود بر او احاطه پيدا كند در واقع از او گذشته
و او را پشت سر نهاده و بر چيز ديگري (كه ساختهي فكر او
است) احاطه پيدا كرده است ،و هر كس بخواهد ُكن ِه او را دريابد
به خطا رفته است.
هر كه بگويد :چگونه است؟ او را (به مخلوقاتش) تشبيه نموده
است ،و هر كه بگويد :چرا و از چه راهي موجود شده است؟
در واقع براي او علت تصور كرده است و هر كس بگويد :از چه
موقع بوده است؟ براي او وقت و زمان تص ّور كرده است ،و هر
كس بگويد :در كجا قرار دارد؟ براي او جا و مكان خيال كرده
است ،و هر كه بگويد :حدّ ش تا كجاست؟ براي او نهايتي فرض
كرده است ،و هر كس بگويد :تا چه زماني خواهد بود؟ براي او
غايت و انتهايي قرار داده است ،و هر كس چنين كند بين او و
ساير موجودات حد مشترك قرار داده است ،و هر كس بين او و
مخلوقاتش حد مشترك قرار دهد براي او اجزا و ابعاض پنداشته
است ،و هر كس او را داراي اجزاتصور كند او را وصف نموده ،و
هر كه او را وصف نمايد ،در مورد خداوند به خطا رفته و كارش
به الحاد و كفر ميانجامد.
و خداوند با تغيير يافتن مخلوقين ،تغييري نميكند ،كما اين
كه با حد و حدود مخلوقين (كه همگي محدود هستند) محدود
نميشود ،احد» است ولي نه به عنوان عدد (ي در مقابل دو ،و
سه و … ).ظاهر و آشكار است ولي نه به اين صورت كه قابل
لمس باشد ،آشكار و هويداست ولي نه به اين معني كه ديده
شود ،باطن و پنهان است ولي نه اين كه از مخلوقات غايب باشد،
دور است ولي نه از نظر مسافت ،نزديك است ولي نه از جهت
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مكاني ،لطيف است ولي نه از نظر ،جسم ،موجود است ولي نه
بعد از عدم( ،قبل از او عدم نبوده بلكه او هميشه موجود بوده
است) ،فاعل است وكار انجام ميدهد ولي نه از روي اجبار ،بلكه
با اختيار تا ّم ،ميسنجد و تصميم ميگيرد ولي نه با نيروي فكر،
تدبير ميكند ولي نه با حركت ،اراده ميكند ولي نه با آهنگ،
مشيّت و اراده دارد ولي نه با عزم و تصميم ،درك ميكند ولي
نه با آلت و وسيلهي حس ،ميشنود و ميبيند ولي نه با گوش و
چشم و يا وسيلهي ديگر.
زمان و مكان ندارد ،چرت و پينكي و خواب او را فرا نميگيرد،
صفات مختلف او را محدود نميسازد ،آالت و ادوات نيز او را
مقيد و محدود نميكند ،او قبل از زمان بوده است ،و قبل از
عدم وجود داشته است ،و ازليّتش از هر آغاز و ابتدايي فراتر
بوده است ،از خلقت حواس توسط او معلوم ميشود كه خود
فاقد اين حواس (باصره ،سامعه ،المسه ،ذائقه )… ،ميباشد ،و از
ايجاد عناصر معلوم ميشود كه عنصر ندارد ،و از آنچه بين اشيا
ضدّ يّت برقرار كرده است دانسته ميشود كه خود ،ضدّ ندارد ،و
با ايجاد مقارنه و هماهنگي بين امور ،دانسته ميشود كه قرين و
هماورد ندارد ،بين نور و ظلمت ،آشكاري و گنگي ،خشكي و
تري و سرما و گرما ضدّ يت برقرار كرده است ،امور نامساعد و
دور از هم آنها را به دور هم جمع كرده ،و امور نزديك را از هم
جدا نموده است ،و پراكندگي اينها و اجتماع آنها ،دليلي است بر
وجود پراكنده كننده و گردآورندهاشان ،و اين آيهي شريفه اشاره
ون»،1
دارد«:و ِمن ُك ِّل َش ْ
به همين معني
ي ٍء َخ َل ْقنَا َز ْو َج ْينِ ل َ َعلَّ ْم تَذَ َّك ُر َ
َ
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(و از هر چيز جفتى آفريديم ،باشد كه شما متذ ّكر شويد) ،بين
«قبل» و «بعد» در اين مخلوق جدايي و فرق افكند تا همه بدانند
او خود ،قبل و بعد ندارد ،غرایز اين موجودات نشان ميدهد كه
غريزه دهندهي به آنان ،خود غريزه ندارد ،و تفاوت (يا نقص)
آنها دليلي است بر اين كه تفاوت دهندهي به آنان ،نقصي ندارد
و تفاوتي در ذاتش نيست ،زماندار بودن آنان بيان كنندهي اين
واقعيت است كه زمان دهندهي به آنان ،فاقد زمان و فراتر از آن
است ،بعضي را از بعض ديگر پنهان كرده تا دانسته شود ،غير از
آن مخلوقات ،حجاب ديگري بين او و آنها نيست.
رب بود
آن زمان كه مربوب (و مخلوقي) وجود نداشت ،او ّ
(يعني مقام ربوبيت برايش ثابت بود) ،و آن زمان كه مملوك و
مخلوقي نبود ،او مالك علي االطالق و مستولي بر همه چيز بود.
(يعني مقام مالكيت علي االطالق و قدرت مطلقه برايش ثابت
بود).
و آن زمان كه هيچ موجودي نبود تا معلوم واقع شود ،او عالم
بود ،و آن زمان كه مخلوقي در جهان نبود ،او خالق بود ،و نيز آن
زمان كه مسموعي وجود نداشت ،معناي سمع (شنيدن) در مورد
او صادق بود ،اين طور نيست كه فقط از نداشتن ،معناي سمع
(شنيدن) در مورد او صادق بود ،اين طور نيست كه فقط از وقتي
دست به خلقت و آفرينش زد ،خالق محسوب شود ،بلكه قبل
از شروع به خلقت نيز ،خالقيت در مورد او مصداق داشته است.
چگونه ميتوان غير از اين را تصور كرد؟ حال آن كه ابتداء و
آغازي ندارد و نميتوان با كلمهي «از» كه ابتدا و آغاز را نشان
ميدهد او را در برخي زمانها غايب فرض كرد ،بلكه هميشه
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و در همهي اوقات بوده است (بلكه او فراتر از زمان است نه
محدود به زمان).
و كلماتي مثل « َقدْ » (در زبان عربي) كه نشان دهندهي نزديكي
زمان مورد نظر به زمان ديگري است (مثل فعل ماضي نقلي در
فارسي) نميتواند نشان دهندهي نزديكي زمان او باشد (چون
تمام ازمنه چه دور و چه نزديك همه نسبت به او يكسان هستند)
و كلماتي مثل «ل َ َع َّل» (به معني شايد) كه نشانگر احتمال و
عدم قطعيت است و در مورد مخلوقين ،خبر از وجود مانع يا
موانعي براي حصول كاري ميدهد در مورد او چنين مفهومي را
نميرساند بلكه امر به ارادهي خدا قطعي الحصول است.
و كلمهي « َمتَي» (كي؟ چه زماني؟) ،اگر چه در مورد خدا به
كار ميرود ولي نشان دهندهي وقت معيني براي او نيست ،و
به كار بردن كلمهي «زمان» در مورد او به اين معني نيست كه
خداوند مظروف است و در محدودهي زمان قرار گرفته است.
و نيز كاربرد كلمهي «مع» (به معني «با») در مورد او به اين
معني نيست كه خداوند با چيزي قرين و همراه است.
ادوات ،امثال خود را محدود ميسازد (يعني در حق تعالي
تأثيري ندارد) ،و آالت ،متناسب با امثال ونظاير خويش است،
و اينها ،نه در خداوند بلكه در ساير اشيا مؤثّرند ،ابتداي زماني
داشتن باعث شده است كه اشيا و موجودات قديم نباشند ،و قرب
زماني داشتن ،آنها را از ازلي بودن باز داشته ،و فقدان بعضي
از حاالت وصفات ،آنهارا از كمال دور ساخته است ،افتراق و
جدایي آنها دليل و نشانهي وجود جداكنندهي آنهاست ،تباين و
ی آنهاست ،خالق اشيا،
تفاوت آنها نشانهي وجود تفاوت دهنده 

توسط آنها ،بر عقول آدميان تجلي كرده.
و به وسيلهي آنها ،از چشمها پنهان گرديده است ،مالك
استدالل افكار دربارهي خداوند ،همين اشيا و موجودات است،
در اشيا تغييرات را قرار داده و دليلشان بر اساس اشيا است ،اقرار
به وحدانيّت خود را به سبب وجود اين اشيا به آنها الهام فرموده
است.
تصديق و اقرار به خداوند توسط عقول صورت ميپذيرد و
با اقرار به خدا ايمان كامل ميگردد ،تا معرفت و شناخت نباشد
ديانت كامل نميشود در واقع قایل به تشبيه شده است ،هر چيزي
كه در مخلوق يافت شود ،در خالقش وجود نخواهد داشت و
هر آنچه در مورد او امكان داشته باشد ،دربارهي صانعش محال
و ممتنع خواهد بود ،در مورد او حركت وسكون وجود ندارد،
چگونه امكان دارد ،چيزي را كه خود ايجاد كرده ،در مورد خود
او ،مصداق يابد؟! يا آنچه را خودش آغاز كرده و به وجود آورده
به سوي او بازگشته و در مورد او مصداق پيدا كند؟ اگر چنين
بود ،نقص و كاستي و كمبود در ذاتش راه مييافت و ُكنهش ،از
َو ْحدَ ت در آمده ،داراي اجزا ميشد ،و أزلي بودن در موردش
محال ميگرديد و خالق مثل مخلوق ميشد.
اگر براي او پشت تصور شود ،مقابل و روبهرو نيز تص ّور
ميشود ،و اگر براي او تمام بودن فرض شود ،نقصان هم فرض
مي شود ،كسي كه ،حدوث دربارهاش محال نيست ،چگونه
ميتواند ازلي باشد؟ كسي كه ايجاد شدن دربارهاش محال نباشد
چگونه ميتواند ايجاد كنندهي اشيا باشد؟ اگر چنين بود نشانهي
مخلوق و مصنوع بودن در او وجود ميداشت و خود آيه و نشانه
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ميشد (براي يك موجود ازلي ديگر) نه اين كه موجودات ديگر
آيه و نشانه براي او باشند.
حجتي در بر
قول محال كه مخالف حقّ و حقيقت است ّ
ندارد ،و سؤال دربارهي خدا ،فاقد جواب است ،و در غير اين
صورت ،خداوند تعظيم و احترام نشده است ،و در عقيده به
اين كه خداوند به كلي (چه در ذات ،چه در صفات و افعال) با
مخلوقين مباينت و غيريّت دارد ،ظلم و افترايي نيست ،موجود
ازلي محال است كه مركب باشد يا دوئيّت (دو تا بودن) در او راه
يابد،و آنچه آغازي ندارد،محال است مخلوق باشد و آغاز و
انجامي برايش تص ّور شود.
معبودي نيست ،جز «اهلل» كه بزرگ و بلندمرتبه است ،كساني
كه خدا را با ديگر موجودات يكسان ميدانند ،دروغ گفتهاند و
به ضاللت بزرگي دچار گشتهاند و به وضوح و آشكارا زيان
نمودهاند .و درود خدا بر محمد و اهل بيت پاكش باد ،1.و
تا اخالص نباشد ،معرفت و شناخت انجام نميگيرد ،و با اعتقاد
به تشبيه ،اخالصي در بين نخواهد بود.

 .1عيون اخبار الرضا  ،ترجمة علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص ،302
حديث .51

ج :توحيد افعالي:
توحيد افعالي چند گونه تقرير و بيان شده است ،از جمله اين
كه مقصود از توحيد افعالي آن است كه خدا در كارهايي كه انجام
ميدهد نيازي به كمك ندارد و مستقل و يگانه است و اگر كاري
به وسيله اسباب انجام ميشود آن اسباب را نيز خدا ميآفريند
و يا اين كه همه تأثيرات در جهان از خداست و هر كاري كار
1
خداست.
 .1كارهاي مردم تقدير شده است.
«عن حمدان بن سليمان قال كتبت الي الرضا  اسأله عن
افعال العباد امخلوقهي ام غير مخلوقة.
مقدره في علم اهلل عزوجل قبل خلق العباد
فكتب :افعال العباد ّ
2
بالفي عام»
«حمدان نقل ميكند كه به امام رضا  نامه نوشتم كه
كارهاي بندگان (خدا) مخلوق است يا غير مخلوق؟ حضرت
در پاسخ نوشتند :كارهاي بندگان (خدا) در علم خداي متعال دو
هزار سال قبل از آفرينش آنها مقدّ ر شده است».
البته اين مطلب به معناي مجبور بودن انسان نيست چرا كه
تقدير كارها با لحاظ اراده و اختيار بشر تقدير شده است بنابراين
انسان آزاد است كه برخي مقدرات خود را با اراده و اعمال خود
تغيير دهد .حديث ذيل شاهد اين مطلب است:
 .1همان ،ص .95
 .2همان ،ص .105
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«شخصي نقل ميكند كه خدمت امام رضا  در شهر مرو
رسيدم و گفتم اي فرزند پيامبر :از امام صادق  براي ما
روايت شده كه فرمودند:
«انّه الجبر والتفويض بل امر بين االمرين»
(در حقيقت نه مجبور بودن (مردم) درست است نه واگذاري
كارها (از طرف خدا) ،بلكه كارها امر بين امرين است ).معناي
آن چيست؟
امام رضا  در پاسخ فرمودند :هر كس گمان كند كه خدا
كارهاي ما را انجام ميدهد سپس ما را بر آنها عذاب ميكند قایل
به جبر شده است و كسي كه گمان كند خدا امر مردم و رزق را به
حجتهاي الهي واگذار كرده است قایل به تفويض شده است و
كسي كه قایل به جبر باشد كافر است و كسي كه قایل به تفويض
باشد مشرك است .
سپس راوي از امام  در مورد «امر بين امرين» ميپرسد و
حضرت ميفرمايد :وجود راهي كه شخص بتواند آنچه را امر
1
شده انجام دهد و آنچه را نهي شده ترك كند.

 .1ديدگاه اول را به فالسفه و متكلمان و ديدگاه دوم را به عرفاء نسبت ميدهند (معارف
قرآن ،ص  80و .)83

د :توحيد عبادي
مقصود از توحيد عبادي آن است كه انسان فقط خدا را بپرستد
و غير خدا را نپرستد و شريك در معبود نداشته باشد.
«اول عباده اهلل معرفته ،واصل معرفة اهلل
عن الرضا ّ :
1
توحيده»
«نخستين مرحله پرستش الهي ،شناخت اوست و اصل شناخت
خدا يگانه دانستن اوست».
يعني مقدمه پرستش ،شناخت و معرفت نسبت به خداست و
هنگامي كه انسان به عمق معرفت الهي برسد ،توحيد او را درك
ميكند كه يگانه ذات سزاوار پرستش خداست.
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 .1عيون اخبار الرضا  ،ص .12

ه  :شاخههاي فرعي توحيد:
 .1توحيد در وجوب وجود:
ـ روايت شده كه شخصي به نام فتح از امام رضا  در مورد
پايينترين مرتبه معرفت پرسيد .حضرت فرمودند« :االقرار بانه ال
اله غيره و الشبيه له وال نظير له وانّه قديم مثبت موجود غير فقيه
1
وانه ليس كمثله شيئي»
«(پائينترين مرتبه معرفت به خدا آن است كه) اقرار شود به
اين كه هيچ خدايي جز او نيست و شبيه و نظيري ندارد و او قديم
(ازلي) است و موجودي ثابت است كه هيچ گاه از ميان نميرود،
و هيچ چيزي مانند او نيست».
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 .2توحيد در خالقيت:
خدا ايجاد كننده همه چيزها و صورتگر همگان است.
ومصور
ومجسم االجسام
عن الرضا « :هو … منشي االشيا
ّ
ّ
2
الصور»
«او (خداي متعال) ايجاد كننده همه چيز و خالق اجسام و
تصويرگر همه صورتهاست».
 .3توحيد در تدبير (ربوبيت تكويني)
ـ عن علي بن موسي الرضا  عن ابيه عن آبائه عن علي 
قدر المقادير ودبّر التدابير
«ان اهلل عزوجل ّ
قال :قال رسول اهلل ّ :
 .1همان ،ص .102
 .2همان ،ص .98

قبل ان يخلق آدم بالفي عام».
«امام رضا  از پدارنش از پيامبر روايت ميكنند كه« :در
حقيقت خداي متعال دو هزار سال قبل از آفرينش آدم اندازهها را
اندازهزني كرد و تدبير امور را مشخص كرد».
تذكر :هر چند كه همه مقدرات و تدبير امور به دست خداست
ولي همان طور كه گذشت اين مطلب به معناي مجبور بودن
انسان در اعمالش نيست چون با توجه به اراده و اختيار انسان
تدبير و تقدير امور مشخص شده است.
1
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 .1همان ،ص .108
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فصل دوم
نشانههاي خدا
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يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار از قول
پدرانشان از امام عسكري  نقل كردهاند كه آن حضرت از
امام هادي و ايشان از امام جواد و ايشان از امام رضا  و آن
حضرت از امام كاظم  و ايشان از امام صادق و امام صادق
از امام باقر و ايشان از امام سجاد  :نقل فرمودند كه آن
حضرت دربارهي آيهي«:ال َّ ِذى َج َع َل ل َ ُك ُم أْ َ
اء
ال ْر َ
ض فِ َراش ًا َوال ْ َّس َم َ
اء»(( 1همان) كسى كه زمين را بسترى و آسمان را بنايى براى
بِنَ ً
شما قرار داد) چنين فرمودند :يعني خداوند زمين را متناسب با
طبيعت ،خوي و بدن هاي شما قرار داد .آن را نه چنان داغ و سوزان
نمود كه شما را بسوزاند و نه چنان سرد كه در آن يخ بزنيد ،باد
آن نه چنان خوشبو است كه از آن سردرد بگيريد و و نه آنچنان
بد بو كه شما را اذيّت كند( ،و زمين) ،نه همچون آب نرم است
كه شما را غرق كند و نه آنچنان سخت كه نتوانيد در آن خانه
بنا سازيد و قبر بكنيد ،بلكه خداوند عزوجل ،آن مقدار صالبت
در آن نهاده است كه براي شما مفيد و نافع باشد و بتوانيد خود
و ساختمانهايتان را بر آن نگه داريد و در آن خاصيتي قرار
داده است تا براي خانهسازي و قبر كندن و بسيار منافع ديگر
شما مناسب باشد ،پس به اين خاطر زمين را براي شما همچون
2
اء»
بستر گردانيده است .سپس خداوند مي
َ
اء بِنَ ً
فرمايد«:وال ْ َّس َم َ
(و آسمان را بنايي براي شما قرار داد) مراد از «بناء» در اينجا
 .1بقره .22 /
 .2همان.

«سقف» است «سقفي كه ماه وآفتاب و ستارگانش را به خاطر
منافع شما در حركت و چرخش در آورده است .سپس ميفرمايد:
َ
اء( »1و از آسمان آبى فرو فرستاد) يعني باراني
َ
«وأنْ َز َل ِم َن ال ْ َّس َما ِء َم ً
كه از باال فرو ميفرستد تا به قلههاي كوه و تپّه و قعر درهها برسد،
سپس اين باران را به صورتهاي مختلف ،ريز و تند ،درشت و
شديد و نمنم در آورد تا زمينها اين بارانها را در خود فرا گيرد
و اين باران را يكجا و يك پارچه نازل نفرمود كه در اين صورت
تمام زمينها ،درختان ،كشت و زرغ و ميوههاي شما نابود ميشد.
و خداوند در ادامه ميفرمايد«:ف ََأ ْخ َر َج ب ِ ِه ِم َن الثَّ َم َر ِ
ات ِر ْزق ًا ل َ ُك ْم» 2
(و بوسيله آن آب از محصوالت رزقى براى شما بيرون آورد)
يعني از آنچه از زمين ميرويد ،براي شما رزق و روزي قرار
داد«.فَ َ
ال تَ ْج َع ُلوا للِ ِهّ أَنْ َداداً»( 3براى خدا همانندهايى (معبودگونه)
قرار ندهيد) يعني از ميان بتهايي كه نه عقل دارند ،نه ميشنوند ،نه
ميبينند و نه توانايي بر كاري دارند ،شبيه قرار ندهيد ،و حال آن
كه خود شما هم ميدانيد كه آن بتها نميتوانند اين نعمتهاي
فراوان و بزرگي را كه خداوند تبارك و تعالي به شما داده ،به شما
4
عطا كنند( .نِدّ يعني انباز و شريك)

 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
الرضا  ،ترجمة علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،278ح .36
 .4عيون اخبار ّ
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محمد بن عبداهلل خراساني ،خادم حضرت رضا  گويد:
مردي زنديق بر آن حضرت وارد شد ،و گروهي نيز حضور
داشتند ،امام فرمودند :بگو ببينم ،اگر حرف ،حرف شما باشد
(مطلب آن طور كه ميگوييد باشد) ـ هر چند كه اين طور نيست
ـ آيا ما و شما يكسان نيستيم؟ و نماز و روزه و زكات و اعتقادات
ما ضرري به ما نرسانده است؟ مرد چيزي نگفت .امام 
فرمود :و اگر حرف ،حرف ما باش د ـ كه حق هم همين است ـ
آيا در اين صورت شما به هالكت نيفتاده و ما نجات نيافتهايم؟
زنديق گفت :خداوند به تو لطف و رحمت فرمايد ،برايم توضيح
بده كه خدا چگونه است؟ و كجاست ؟ حضرت فرمود :واي بر
تو! آنچه تو گمان كردهاي غلط است .او جا و مكان را ايجاد
كرده است ،او بود ولي هيچ جا و مكاني وجود نداشت ،كيفيت
را او ايجاد كرده است ،و هيچ چگونگي و كيفيتي وجود نداشت،
لذا با كيفيت يا جا و مكان و حواس قابل درك نيست و به هيچ
چيز شبيه نمي باشد .مرد گفت :حال كه با هيچ حسي از حواس
پنجگانه قابل درك نيست پس،اص ً
ال نيست.
حواست از درك او عاجز
حضرت فرمود :واي بر تو! چون
ّ
است ،ربوبيّت او را نكار ميكني؟ و حال آن كه ما وقتي از
رب ما است ،و او
ادراكش عاجز ميشويم يقين ميكنيم كه او ّ
چيزي است بر خالف ساير اشيا ،مرد گفت :پس بگو خدا چه
زماني ،بوده است؟ حضرت فرمود :تو به من بگو ،خداوند كي
نبوده است تا بگويم از كي بوده است ،مرد پرسيد :چه دليلي بر

وجود خدا هست؟ حضرت فرمودند :وقتي به جسدم مينگرم و
ميبينم نميتوانم در طول و عرض چيزي از آن كم كنم يا بر آن
بيفزايم و سختيها را از آن دفع كنم و چيزي به سود آن انجام
دهم ،ميفهمم كه اين ساختمان بنا كنندهاي دارد و به او معتقد
ميشوم ،مضاف ًا به اين كه دوران فلك را به امر و قدرتش و ايجاد
شدن ابرها و گردش بادها و حركت ماه و خورشيد و ستارگان
و ساير آيات عجيب و متقن الهي را ميبينم ،و لذا ميفهمم كه
اينها همه تقدير كننده وايجاد كنندهاي دارد .مرد پرسيد پس چرا
پنهان است؟ حضرت فرمود :در پرده بودن او از خلق به خاطر
گناهان بسيار آنهاست ،اما خود او هيچ چيز پنهاني در شب و
روز ،برايش پنهان نيست .پرسيد :پس چرا چشم او را نميبيند؟
حضرت فرمود :براي اين كه فرقي باشد بين او و بين خلقش كه
قابل رؤيت هستند .مضاف ًا به اين كه شأن او ّ
اجل از اين است كه
چشم او را ببيند و يا فكر او را درك نمايد يا عقل ،او را ادراك
كند ،مرد گفت :پس حدّ و وصفش را برايم بيان كن .امام فرمود:
حدّ و وصفي ندارد .مرد پرسيد :چرا؟ حضرت فرمود :زيرا هر
چيزي كه حدّ ي دارد ،وجودش تا همان حد امتداد دارد و چون
حدّ و مرز پذيرفته ،پس قابليت زياد شدن را نيز دارد و وقتي
قابليت زيادشدن را داشته باشد قابليت نقصان را نيز دارد ،پس او
نه حد دارد نه زيادي ميپذيرد نه چيزي از او كم ميشود نه قابل
تجزيه است و نه با فكر درك ميشود.
مرد پرسيد :شما كه ميگوييد :او لطيف ،سميع (شنوا) ،حكيم،
بصير (بينا) و عليم است يعني چه؟ آيا كسي ميتواند بدون گوش،
شنوا باشد ،يا بدون چشم بينا باشد يا ظريف و دقيق باشد ولي
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دست نداشته باشد و يا حكيم باشد ولي صنعتگر و سازنده نباشد؟
حضرت فرمود« :لطيف» در بين آدميان ،موقعي اطالق ميشود كه
كسي بخواهد كاري يا صنعتي انجام دهد .آيا نديدهاي وقتي كسي
ميخواهد چيزي اتخاذ كند يا كاري كند اگر با دقّت و ظرافت انجام
دهد ،ميگويند فالني چقدر با ظرافت و دقيق است؟ پس چطور
به خداوند بزرگي كه مخلوقاتي ريز و درشت دارد ودر جانوران
روحهايي قرار داده و هر جنسي را از جنس ديگر متباين ساخته به
طوري كه هيچ شبيه يكديگر نيستند ،لطيف (دقيق و با ظرافت) گفته
نشود؟ پس هر كدام از اين مخلوقات در تركيب ظاهرياش لطفي از
خالق لطيف و خبير داراست ،سپس در درختان و ميوههاي خوراكي
و غير خوراكي آن دقت كرديم و آن وقت گفتيم :خالق ما ،لطيف
است ولي نه مانند لطيف بودن مخلوقات در كارهايشان ،و گفتيم:او
شنوايي است كه صداي تمام خاليق از عرش تا فرش از مورچههاي
ريز گرفته تا بزرگتر از آن ،در دريا و خشكي بر او پوشيده نيست و
زبان آنها را با هم اشتباه نميكند و در اين موقع گفتيم :او شنواست
ولي بدون گوش و گفتيم او بيناست ولي نه با چشم ،زيرا او اثر
دانهي بسيار ريز و سياه خردل را در شب ظلماني بر روي سنگ
سياه ميبيند و نيز حركت مورچه را در شب تاريك مي بيند و از
نفع و ضرر آن مطلع است و آميزش و بچهها و نسل آن را ميبيند،
و در نتيجه گفتيم :او بيناست اما نه مانند بينا بودن مخلوقات .راوي
گويد :و اين سؤال و جواب به همين منوال ادامه داشت تا آن زنديق
1
مسلمان شد .و مطالب ديگري غير از اين هم در حديث هست.
الرضا  ،ترجمه علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،265ح .28
 .1عيون اخبار ّ

ج :دليل حدوث جهان:
حسين بن خالد گويد :روزي ،مردي بر امام رضا  وارد
شد و سؤال كرد :يا ابن رسول اهلل! چه دليل هست بر حدوث
عالم؟ حضرت فرمودند :تو نبودي ،سپس به وجود آمدي ،و تو
خود ميداني كه نه تو خود خويش را ايجاد كردي و نه كسي كه
1
مانند تو است ،تو را به وجود آورده است.
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 .1همان ،ص  ،271ح .32
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فصل سوم

گفت وگوهاي توحيدي (مناظرات)
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 .1ابو جعفر بزنطي گويد :عدهاي از ماوراء النهر خدمت
امام رضا  رسيدند و عرضه داشتند :ما براي پرسيدن سه
مطلب به خدمت شما آمدهايم اگر در اين سه مورد به ما جواب
دادي،خواهيم دانست كه تو دانشمند هستي .حضرت فرمودند،
بپرسيد .گفتند :خداوند در كجاست؟ چگونه است؟ و تكيهاش
بر چيست؟ حضرت در جواب فرمودند :خداوند خود ،كيفيت و
چگونگي را خلق فرموده (و فراتر از كيفيت و چگونگي است)
پس خودش اص ً
ال كيفيت (هستيش حد و اندازه و چگونگي)
ندارد (و اين سؤال در مورد او بيمعني است) و جا و مكان را
خود خلق كرده (و فراتر از مكان است) پس خود بينياز از مكان
است ،و تكيهاش بر قدرتش بوده و هست آنان گفتند :شهادت
ميدهيم كه تو دانشمندي.
شيخ صدوق مؤلف كتاب ،گويد :منظور حضرت از اين
كه فرمودند« :تكيهاش بر قدرتش بوده و هست» اين است كه
«تكيهاش بر ذاتش بوده و هست» زيرا قدرت جزء صفات ذات
1
است.
 .2محمد بن عرفه گويد :از حضرت رضا  سؤال كردم:
خداوند اشيا را با قدرت خلق كرد يا بدون قدرت؟ حضرت در
جواب فرمودند :نميتوان گفت اشيا را با قدرت (خارج و جدا)
خلق كرده است .زيرا وقتي بگويي اشيا را با قدرت خلق كرده،
گويا قدرت را چيزي غير از خدا دانستهاي و آن را وسيله خلقت
اشيا پنداشتهاي و اين خود شرك است ،و اگر بگويي اشيا را به
غير قدرت ديگر خلق كرده است معني اين حرف اين است
 .1همان ،ص  ،234ح .6

كه خداوند اشيا را با قدرتي كه بر آنها داشته خلق كرده است
(و گويا خودش صرف نظر از اين قدرت الزم براي خلق اشيا،
ضعيف و ناتوان بوده است) ليكن خداوند نه ضعيف است ،نه
عاجز ،و نه محتاج به چيز يا شخص ديگر ،بلكه خداوند سبحان،
قادر و تواناست و اين قدرت و توانايي عين ذات اوست و ّ
بالذات
1
قادر است نه به وسيلهي قدرتي خارج از ذات خود.
 .3حسين بن ّ
بشار گويد :از حضرت رضا  سؤال كردم:
آيا خداوند ميداند چيزي كه موجود نيست ،اگر قرار بود موجود
باشد ،چگونه ميبود؟ حضرت فرمودند :خداوند به همه چيز،
قبل از اين كه موجود شوند ،عالم است .خداوند ميفرمايد«:إِن َّا
ُكنَّا ن َ ْستَ ِ
نس ُخ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلون َ»( 2در حقيقت ما آنچه را همواره
انجام مىداديد پيوسته رونوشت بر مىداشتيم) و دربارهي اهل
3
جهنم فرموده
است«:ول َ ْو ُر ُّدوا ل َ َعا ُدوا ل ِ َما ن ُ ُهوا َع ْن ُه َوإِن َّ ُه ْم ل َ َكا ِذبُون َ»
َ
(و اگر (بر فرض به دنيا) باز گردانده شوند ،حتم ًا به آنچه كه
از آن منع شده بودند بر مىگردند؛ و قطع ًا كه آنان دروغگويانند)
پس خدا ميدانست كه اگر آنان را به زندگي دنيا بازگرداند آنها
مجددا به سراغ كارهايي كه از آن نهي شده بودند ميرفتند .و نيز
(دليل ديگر :در قصه خلق آدم) مالئكه چنين گفتند«:أتَ ْج َع ُل فِي َها
َ َ 4
َم ْن يُ ْف ِس ُد فِي َها َويَ ْس ِف ُ
دِّس لك»
ك الدِّ َم َ
اء َون َ ْح ُن ن ُ َسبِّ ُح ب ِ َح ْم ِد َك َون ُ َق ُ
(آيا در آن كسى را قرار مىدهى كه در آن فساد كند و خونها
بريزد؟ در حالى كه ما به ستايش تو تنزيه مىگوييم ،و تو را پاك
 .1همان ،ص  ،235ح .7
 .2جاثيه .3 /
 .3انعام .28 /
 .4بقره .30 /
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مىشماريم) .و خداوند چنين فرمود«:إِنِّي أَ ْع َل ُم َما َ
ون»
ال تَ ْع َل ُم َ
(در واقع من آنچه را كه [شما] نمىدانيد ،مىدانم) .پس خداوند
هميشه قبل از اشيا و قبل از خلقت آنها ،به آنها علم داشته
است ،پس پاك و من ّزه است خداوند (از آنچه به جهل دربارهاش
گفته ميشود) و بسي بلندمرتب ه (تر) است و باالتر ،اشيا را خلق
كرده است و قبل از خلق آنها ،به آنها علم داشته همان گونه كه
ميخواسته است ،اين چنين است پروردگار ما ،هميشه عالم ،بينا
2
و شنوا بوده است.
 .4صفوان بن يحيي گويد :از امام رضا  سؤال كردم :فرق
بين ارادهي خدا و ارادهي مخلوقين چيست؟ حضرت فرمودند:
ارادهي مخلوقين عبارتست از :فكر و انديشه و سپس تصميم به
كاري كه صحيحتر به نظر ميآيد ،اما در مورد خداوند ،اراده فقط
عبارت است از ايجاد ،و نه چيز ديگر .زيرا او نه نياز به تفكر
و انديشه دارد ،و نه تصميم گيري بعد از فكر ،اين مسائل در
مورد او نسيت .بلكه از صفات مخلوقين است ،ارادهي خدا ،فعل
خداست و نه چيز ديگر .ميگويد:
ً
ون» («باش» پس [فورا موجود] مىشود) بدون هيچ
« ُك ْن فَيَ ُك ُ
لفظ و نطق زباني و فكر و انديشه و تصميم بعدي و همان طور كه
خود خدا چگونگي ندارد (و سؤال از چگونگي او معني ندارد)
3
فعل و ارادهي او هم «چطور» و «چگونگي» ندارد.
1

شرح بی نهایت

52

 .1همان.
الرضا  ترجمة علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،236ح .8
اخبار
 .2عيون
ّ
 .3همان ،ص  ،239ح .11

فصل چهارم

شبهات خداشناسي و پاسخها
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 .1ابراهيم بن ابي محمود گويد :امام رضا  آيهي شريفهي
وه يَ ْو َمئِ ٍذ ن ِ
َّاض َرهي * إِلَى َرب ِّ َها نَا ِظ َرة ٌ»( 1چهره هايى كه در آن
«و ُج ٌ
ُ
روز شادابند * فقط به سوى پروردگارشان نظر مىكنند ).را چنين
تفسير كردند :يعني اين صورتها درخشان بوده و منتظر ثواب
2
پروردگارش بوده است.
 .2محمد بن عبيده گويد :از امام رضا  دربارهي اين آيهي
كردم«:ما َمنَ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد ل ِ َما َخ َل ْق ُت بِيَ َد َّي» («اى
شريفه سؤال
َ
ابليس! چه چيز تو را بازداشت كه بر چيزى كه با دستان (قدرت)
م آفريدم ،سجده كنى؟! ـ سوره ص آيهي  )75حضرت فرمود:
3
منظور از دست ،قدرت و نيرو است.
 .3حسن بن سعيد از امام رضا  چنين نقل كرده است
كه حضرت آيهي شريفهي«يَ ْو َم يُ ْك َش ُف َعن َساقٍ َويُ ْد َع ْو َن إِلَى
الس ُجود ِ»( 4روزى كه (لباس) از ساق (پا)ها برطرف شود (و كار
ُّ
مشكل گردد) و به سجده فراخوانده مىشوند) را اينگونه تفسير
فرمودند :روزي كه حجابي از نور كنار ميرود و مؤمنين به سجده
ميافتند ولي پشت منافقين سخت ميشود و نميتوانند سجده
5
كنند.
 .4ابراهيم بن ابي محمود گويد :از حضرت رضا 
 .1قيامت  22 /و .23
الرضا  ،ترجمة علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،229ح .2
 .2عيون اخبار ّ
 .3همان ،ص  ،241ح .13
 .4قلم .42 /
الرضا  ،ترجمة علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ص  ،242ح .14
 .5عيون اخبار ّ

كردم«:وتَ َر َك ُه ْم فِي ُظ ُل َم ٍ
ات َ
اليُ ْب ِص ُرون َ»
دربارهي اين آيه سؤال
َ
(و در تاريكىها رهايشان كرد در حالى كه نمىبينند) حضرت
فرمودند :برعكس مخلوقات كه ميتوان دربارهي آنها الفاظ «رها
كردن» و «ترك نمودن» را به كار برد نميتوان با اين الفاظ خداوند
را وصف كرد( .و صحيح نيست كه بگوييم خداوند فالن كس
را رها كرد يا ترك نمود و…) بلكه (مطلب از اين قرار است
كه) وقتي ميداند كه آنها از كفر و ضاللت دست بر نميدارند،
لطف و كمك خويش را از آنها دريغ ميدارد و آنها را به حال
خودشان رها ميكند كه هر كاري بخواهند انجام دهند.
كردم«:ختَم اللُهّ
راوي گويد :از حضرت دربارهي اين آيه سؤال
َ َ
َع َلى قُ ُلوبِه ِْم َو َع َلى َس ْم ِعه ِْم»( 2خدا بر دلهاى آنان و بر گوششان
م ُهر نهاده) حضرت فرمودند :منظور از «ختم» ( ُمهر زدن) ُمهري
است كه بر دل كفار به جزاي كفرشان نهاده شده است .همان
طور كه خداوند ميفرمايد«:ب َ ْل َطبَ َع اللُهّ َع َل ْي َها ب ِ ُك ْف ِر ِه ْم فَ َ
ون
ال يُ ْؤ ِمنُ َ
إِلاَّ قَلِيالً»( 3بلكه خدا به خاطر كفرشان ،بر آن (دل)ها ُمهر نهاده؛
پس جز اندكى ايمان نمىآورند)
راوي گويد :از حضرت سؤال كردم :آيا خداوند بندگانش را
بر معصيت كردن مجبور ميكند؟ حضرت فرمودند :خير ،بلكه
آنها را مخيّر ميكند (تا هر آنچه خواهند ،انجام دهند) و مهلت
ميدهد تا توبه كنند.
گويد :پرسيدم آيا خداوند بندگانش را به كارهايي كه توان
آن را ندارند ،مك ّلف ميكند؟ حضرت فرمودند ،چگونه چنين
1

 .1بقره .17 /
 .2بقره .7 /
 .3نساء .155 /
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ك ب ِ َظ َّ
گويد«،و َما َرب ُّ َ
ال ٍم ل ِ ْل َعبِي ِد»( 1و
كند و حال آن كه خودش مي
َ
پروردگارت به بندگان بيدادگر نيست) سپس حضرت ادامه دادند:
پدرم موسي بن جعفر  از قول پدرشان جعفر بن محمد 
برايم نقل كردند كه ،هر كس گمان كند كه خداوند بندگانش را
بر گناه مجبور ميكند و يا بر كارهايي كه طاقتش را ندارند مك ّلف
مينمايد ،گوشت قربانياش را نخوريد ،شهادتش را نپذيريد و
2
پشت سرش نماز نخوانيد و از زكات ،چيزي به او ندهيد.
 .5عبدالعزيز بن مسلم گويد :از امام هشتم  دربارهي اين آيه
سؤال كردم«:ن َ ُسوا اللَهّ فَنَ ِسيَ ُه ْم»( 3خدا را فراموش كردند ،پس (خدا نيز)
آنان را به فراموشى سپرد) ،حضرت فرمودند :خداوند نه سهو ميكند و
نه چيزي را فراموش مينمايد ،بلكه سهو و نسيان مربوط به مخلوقاتي
ان
كه نبودند و خلق شدند است ،آيا به اين آيه برخورد نكرده
اي«:و َما َك َ
َ
َرب ُّ َ
ك ن َ ِسيّا ً»( 4و پروردگارت فراموشكار نيست) بلكه معني آيه چنين
است :خداوند ،كساني را كه او و قيامت را فراموش كردهاند اين گونه
جزا ميدهد كه خودشان را از ياد خودشان ميبرد ،همان طور كه در
للهَّ َ
نسا ُه ْم أَن ُف َس ُه ْم أُ ْولئِ َ
فرموده«:و َ
ك
جاي ديگر
ال تَ ُكونُوا َكال َّ ِذ َ
َ
ين ن َ ُسوا ا َ فَأ َ
5
ُه ُم ال ْ َف ِ
اس ُقون َ» (و همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند
پس (خدا) خودشان را از يادشان برد؛ فقط آنان نافرمانبردارند) و نيز
اء يَ ْو ِمه ِْم هذَا»( 6پس همانگونه
ميفرمايد«:فَالْيَ ْو َم ن َ ْن َسا ُه ْم َك َما ن َ َسوا ل ِ َق َ
 .1فصلت .3 /
 .2عيون اخبار الرضا  ،ترجمه علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،247ح .16
 .3توبه .67 /
 .4مريم .64 /
 .5حشر .19 /
 .6اعراف .51 /

كه مالقات اين روزشان را فراموش كردند و نشانههاى ما را همواره
انكار مىنمودند( ،ما هم) امروز آنان را به فراموشى مىسپاريم) يعني
رهايشان ميكنيم همان طور كه آنها ،از آماده شدن براي چنين روزي
1
طفره ميرفتند و اين كار را ترك كرده بودند.
 .6علي بن حسن ّ
فضال از پدرش چنين نقل كرده است :كه
از امام هشتم درباره اين آيه سؤال كردمَ «:كلاَّ إِن َّ ُه ْم َعن َربِّه ِْم يَ ْو َمئِ ٍذ
ل َ َم ْح ُجوبُون َ»( 2هرگز چنين نيست قطع ًا در آن روز آنان از (مالقات)
پروردگارشان منع شدهاند) حضرت فرمودند :نميتوان و صحيح
نيست كه خداوند را اين طور وصف نماييم كه در جايي قرار
ميگيرد و بندگان در پس حجاب هستند و او را نميبينند ،بلكه
معني آيه اين است كه از ثواب پروردگار خويش محروماند.
اء َربُّكَ
و نيز راوي گويد :دربارهي اين آيه سؤال كردمَ :
«و َج َ
َوال ْ َم َل ُ
ك َص ّف ًا َص ّفا ً»( 3و (فرمان) پروردگارت و فرشتگان صف به
صف فرا مىرسند) حضرت فرمودند :خداوند با «رفتن و آمدن»
وصف نميشود ،خدا برتر از انتقال و جابهجايي است .بلكه معني
آيه اين است كه فرمان پروردگار آمد و فرشتگان صف به صف
ون إِلاَّ أَن يَ ْأتِيَ ُه ُم
بودند ،و دربارهي اين آيه سؤال كردمَ « :ه ْل يَ ْن ُظ ُر َ
اللُهّ فِي ُضلَلٍ ِم َن ال ْ َغ َما ِم َوال ْ َم َ
الئ ِ َكةُ»( 4آيا انتظارى غير از اين دارند
كه خدا و فرشتگان ،در سايبانهايى از ابرها به طرفشان آيند( ،با
اين كه چنين چيزى ممكن نيست ).فرمود :يعني «آيا منتظرند كه
خداوند مالئكه را در ميان ابرها به سراغشان بفرستد» و همين گونه
الرضا  ،ترجمه علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،250ح .18
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نيز اين آيه نازل شده است .راوي گويد :دربارهي اين آيات سؤال
م»( 1خدا آنان را (با كيفر خود) ريشخند كند)
كردمَ «:س ِخ َر اللُهّ ِم ْن ُه ْ
«و َم َك ُروا َو َم َك َر اللُهّ »( 2و [دشمنان نقشه كشيدند و] فريبكارى
و َ
كردند ،و خدا ترفند كرد؛ و خدا ،بهترين ترفندكنندگان است« ).و
ون اللَهّ َو ُه َو َخا ِد ُع ُه ْم»( 3به راستى كه منافقان با خدا نيرنگ
يُ َخا ِد ُع َ
مىبازند؛ در حالى كه او به آنان ترفند مىزند) حضرت فرمود:
خداوند نه مسخره ميكند ،نه استهزاء ،و نه نيرنگ و فريب به كار
ميبرد ،بلكه مطابق عمل مسخره و استهزاء و نيرنگ و فريب آنان
به آنها جزا ميدهد ،خداوند بسيار بسيار برتر از آن چيزهايي
4
است كه ظالمين ميگويند و ميپندارند.
 .7ابراهيم بن ابي محمود گويد :به حضرت رضا  عرض
كردم :نظر شما دربارهي حديثي كه مردم از حضرت رسول 
نقل ميكنند كه حضرت فرمودند« :خداوند تبارك و تعالي هر
شب جمعه به آسمان دنيا (پايين) ميآيد» چيست؟ امام 
فرمود :خداوند لعنت كند كساني را كه كلمات را از محل خود
جابهجا و تحريف ميكنند .به خدا قسم ،رسول خدا چنين سخني
نگفته است ،بلكه فرمودهاند« :خداوند تعالي در ثلث آخر هر شب،
و هر شب جمعه از اول شب ،فرشتهاي را به آسمان دنيا ميفرستد
و آن فرشته به فرمان خداوند ندا ميكند :آيا هيچ درخواست
كنندهاي هست تا خواستهاش را برآورم؟ آيا هيچ توبهكنندهاي
هست تا توبهاش را بپذيريم؟ آيا هيچ استغفار كنندهاي هست تا
 .1بقره .15 /
 .2آل عمران .54 /
 .3نساء .142 /
 .4عيون اخبار الرضا  ،ترجمه علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،252ح .19

او را بيامرزم؟ اي كه طالب خير هستي! به اين سو بيا ،اي كه به
شر هستي! دست نگهدار .و اين فرشته تا طلوع فجر اين ندا
دنبال ّ
را ادامه ميدهد و چون فجر طلوع كرد به محل خود در ملكوت
آسمان باز ميگردد» اين حديث را پدرم از جدم و از پدرانش از
1
قول رسول اهلل  برايم نقل كرد.
 . 8اباصلت هروي گويد :روزي مأمون دربارهي اين آيه از امام 
ات َو أْ َ
ماو ِ
ض فِي ِستَّهي أَيَّا ٍم
ال ْر َ
سؤال كردَ «:و ُه َو ال َّ ِذي َخ َل َق َّ
الس َ
2
َ
ان َع ْر ُش ُه َع َلى ال ْ َما ِء لِيَ ْب ُل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْح َس ُن َع َمال ً» (و او كسى است
َو َك َ
كه آسمانها و زمين را در شش روز [و دوره] آفريد؛ و تخت
(جهاندارى و تدبير هستى) او بر آب بود؛ تا شما را بيازمايد كه
كدامين شما نيكوكارتر است) .حضرت فرمود :خداوند تبارك و
تعالي ،عرش (تخت پادشاهي) ،آب و مالئكه را قبل از خلقت
آسمانها و زمين آفريد و مالئكه با توجه نمودن به خود و عرش
و آب ،بر وجود خداوند استدالل ميكردند ،سپس خداوند عرش
خود را بر روي آب قرار داد تا بدين وسيله قدرت خود را به
مالئكه نشان بدهد .تا مالئكه بفهمند كه خداوند بر هر كاري
تواناست ،سپس با قدرت و توانايي خويش ،عرش را بلند كرده و
بر فراز آسمانهاي هفتگانه قرار داد ،آنگاه ،در حالي كه بر عرش
خود تسلط و استيال داشت ،آسمانها و زمين را در شش روز
آفريد ،هر چند توانايي داشت كه در يك چشم بر هم زدن اين
كار را انجام دهد ،لكن آنها را در شش روز آفريد تا با اين كار،
آنچه را كه از آسمانها و زمين ميآفريند ،كم كم و يكي يكي به
 .1همان ،ص  ،254ح .21
 .2هود .7 /
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مالئكه نشان دهد تا به وجود آمدن هر يك از آنها ،در هر مرتبه،
براي مالئكه ،دليلي باشد بر (قدرت) خداوند و خداوند ،عرش
را به خاطر نياز ،نيافريده است زيرا او از عرش و تمام مخلوقات
بينياز است .در مورد ذات اقدس او نميتوان گفت كه :بر روي
عرش نشسته است زيرا او جسم نيست .خداوند بسيار بسيار برتر
و واالتر از صفات مخلوقين است.
َ
اما دربارهي اين قسمت از آيه كه ميفرمايد«:لِيَ ْب ُل َو ُك ْم أيُّ ُك ْم
أَ ْح َس ُن َع َمال ً»( 1تا شما را بيازمايد كه كدامين شما نيكوكارتر
است ).منظور اين است كه خداوند آنها را آفريد تا با طاعت و
عبادت و تكايف خود ،آنها را بيازمايد ،اما نه به عنوان امتحان
و آزمايش ،زيرا او هميشه همه چيز را ميدانسته است.مأمون در
اينجا گفت :مرا آسوده خاطر كردي يا ابالحسن! خداوند به تو
آسودگي خاطر عنايت فرمايد!
اء َرب ُّ َ
ك
سپس مأمون ادامه داد :معني اين آيه
َ
چيست«:ول َ ْو َش َ
َ َ
آَل َم َن َم ْن فِي أْ َ
ال ْر ِ
اس َحتَّى يَ ُكونُوا
ض ُك ُّل ُه ْم َجميع ًا أفَأنْ َت تُ ْكر ُِه النَّ َ
ان لِنَ ْف ٍ
س أَ ْن تُ ْؤ ِم َن إِلاَّ ب ِ ِإ ْذنِ اللهَّ ِ»( 2و اگر (بر فرض)
ين * َو َما َك َ
ُم ْؤ ِمنِ َ
پروردگارت مىخواست ،حتم ًا تمام كسانى كه در روى زمين
هستند ،همگى آنان ،ايمان مىآوردند؛ و آيا تو مردم را وا مىدارى
تا اين كه مؤمن شوند؟! * و براى هيچ كس (ممكن) نيست كه
جز با رخصت خدا ايمان آورد) امام  فرمود :پدرم موسي
بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد و او از پدرش مح ّمد بن
علي و او از پدرش علي بن الحسين و او از پدرش حسين
 .1هود .7 /
 .2يونس  99 /ـ .100

بن علي و او از پدرش علي بن ابي طالب :نقل كرده است كه:
مسلمانان به پيامبر اكرم  عرضه داشتند :يا رسول اهلل  !اگر
آن كساني را كه بر آنها قدرت داشتي ،مجبور ميكردي مسلمان
شوند ،تعداد ما زياد ميشد و در مقابل دشمنان نيرومند ميشديم،
حضرت فرمودند :من نميخواهم با بدعتي كه خداوند در مورد
آن ،دستوري به من نداده است ،خداوند را مالقات كنم و من
كسي نيستم كه بخواهم در كاري كه به من مربوط نيست دخالت
كنم سپس خداوند آيهي فوق را نازل فرمود و معني آيه اين است
كه :اگر خدا ميخواست همه را مجبور ميكرد كه در دنيا ايمان
آورند همان طور كه در موقع ديدن سختيها ،در آخرت،ايمان
ميآورند ،و اگراين كار را با آنها انجام ميدادم ديگر مستحق
مدح و ثواب از جانب من نبودند لكن من ميخواهم از روي
اختيار و بدون اجبار ايمان آورند تا مستحق احترام و اكرام و
نزديكي به من وجاودانگي در بهشت جاودان باشند« .آيا تو
ميخواهي مردم را مجبور كني كه ايمان آورند؟» و اما اين قسمت
ان لِنَ ْف ٍ
س أَ ْن تُ ْؤ ِم َن إِلاَّ ب ِ ِإ ْذنِ اللهَّ ِ»( 1و براى
از آيه كه مي
فرمايد«:و َما َك َ
َ
هيچ كس (ممكن) نيست كه جز با رخصت خدا ايمان آورد ).به
اين معني نيست كه انسانها از ايمان آوردن محروم هستند بلكه
به اين معني است كه بدون خواست خدا نميتوانند ايمان آورند،
و اذن و خواست خدا ،عبارت است از :امر و فرمان او به ايمان
آوردن مردم در دنيا كه دار تكليف و تعبّد است و مجبور نمودن
مردم به ايمان در موقعي است كه تكليف از آنها برداشته شود
(يعني بعد از مرگ و هنگام ديدن عذاب الهي).
 .1همان.
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در اينجا مأمون مجدّ دا ً گفت :خاطرم را آسوده كردي يا
اباالحسن! خداوند خاطرت را آسوده نمايد! حال دربارهي اين
ين َكان َ ْت أَ ْعيُنُ ُه ْم فِي ِغ َطا ٍء َعن ِذ ْكرِي َو َكانُوا لاَ
آيه برايم بگو«:ال َّ ِذ َ
ون َس ْمع ًا»(( 1همان) كسانى كه چشمانشان در پرده ی
يَ ْستَ ِط ُيع َ
(غفلت) از ياد من بود ،و هيچگاه قدرت شنوايى نداشتند)
حضرت فرمودند :پردهي (مقابل چشم) از ياد و توجه قلبي
ممانعت نميكند و ياد و توجه با چشم ديده نميشود .وليكن
خداوند ،كساني كه واليت علي بن ابي طالب  را قبول
ندارند به افراد نابينا تشبيه نموده است زيرا گفتار پيامبر  بر
آنها سنگين و دشوار ميآمد و نميتوانستند به آن سخنان گوش
فرا دهند .مأمون مجددا ً گفت :خاطرم را آسوده نمودي ،خداوند
2
آسوده خاطرت كند!

62

 .1كهف .101 /
الرضا  ترجمه علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج  ،1ص  ،271ح .33
 .2عيون اخبار ّ

ب :شبهاتي پيرامون احاديث:
حسين بن خالد گويد :به امام رضا  عرض كردم :مردم از
رسول خدا  روايتي نقل ميكنند كه حضرت فرموده :خداوند
آدم را به شكل [خود]ش آفريد امام  در جواب فرمودند:
خدا آنها را بكشد! اول حديث را حذف كردهاند( ،اصل حديث
چنين است) ،روزي حضرت رسول  از مقابل دو تن كه به
يكديگر دشنام ميدادند ميگذشتند ،يكي از آن دو به ديگري
ميگفت :خدا چهرهي تو و چهره هر كس را كه به تو شبيه است،
قبيح و زشت گرداند! رسول خدا  به او فرمود :اي بندهي خدا
اين سخن را به برادرت نسبت مده زيرا خداوند آدم  را به
1
شكل او آفريد.
توسل به پيامبر  و ائمه اطهار  :و شفاعت و كمك
آيا ّ
خواستن از آنها با توحيد منافات دارد؟
توسل و شفاعت خواهي و كمك خواستن از ديگران ميتواند
ّ
به دو صورت انجام پذيرد:
توسل كننده و شفاعت خواه و مددجو اعتقاد
اول :اين كه فرد ّ
داشته باشد كه طرف مقابل او كسي است كه به صورت مستقل
قادر است حاجات او را برآورده كند و يا او را در رستاخيز
شفاعت نمايد و نجات دهد و يا در دنيا به او كمك كند.
يعني قدرتي مستقل در برابر خدا تصور كند ،كه اين اعتقاد
با توحيد افعالي منافات دارد و منتهي به شرك ميشود چرا كه
 .1همان ،ص  ،240ح .12

شرح بی نهایت

63

شرح بی نهایت

64

در بحث توحيد افعالي بيان شد كه همهي اسباب و وسايل و
قدرتها از خداست و خدا در انجام كارها مستقل است و همهي
تأثيرات از اوست.
برخي صاحب نظران و مفسران اين اعتقاد را معارض با آيات
1
قرآن معرفي كردهاند.
توسل كننده يا شفاعت خواه و مدد جو ،اعتقاد
دوم :اين كه فرد ّ
داشته باشد كه طرف مقابل او كسي است كه قدرت مستقل ندارد
بلكه سرچشمه همه قدرتها و شفاعتها خداي متعال است
ولي خداوند بر اساس لطف و رحمت خويش در برخي موارد با
شرايطي خاص اجازه شفاعت به برخي افراد مثل پيامبران ،امامان
توسل به اين افراد
معصوم  ،شهداء و … داده است .بنابراين ّ
و درخواست كمك و شفاعت از آنان به صورت غير مستقل
مانعي ندارد به اين صورت كه آنها را با توجه به مقام قربشان در
نزد خدا واسطه قراردهيم يا از آنان بخواهيم كه براي ما دعا كنند.
و اين مطلب نمونههاي متعددي در تاريخ اسالم داشته است كه
اصحاب پيامبر  اينگونه عمل كرده و در كتابهاي تاريخ و
2
حديث شيعه و سني نقل شده است.
توسل به اولياء الهي را
و برخي مفسران و صاحبنظران ّ
للَهّ
آمنُوا ات َّ ُقوا ا َوابْتَ ُغوا إِل َ ْي ِه
مصداق اين آيه دانستهاند«:يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
ْ ِ َ 3
ال َوسيلة َ»
 .1از جمله با آيات :يونس 18 /؛ غافر 60 /؛ اعراف  179 /و زمر ( .44 /ر.ك :آيين وهابيت،
ص  271ـ )284
 .2ر.ك :سنن ابن ماجه ،ج  ،1ص  441و مستدرك حاكم ،ج  ،2ص  615و آيين وهابيت ،جعفر
سبحاني ،ص  145به بعد.
 .3مائده .34 /

«اي كساني كه ايمان آوردهايد ،خودتان را (از عذاب) خدا
حفظ كنيد و به سوي خدا وسيلهاي بجوييد».
و مينويسند« :شكي نيست كه انجام وظايف ديني از وسايل
رستگاري است ولي وسيله منحصر به آن نسيت بلكه با توجه به
تاريخچهي توسل به اولياء الهي روشن ميشود كه خود اين عمل
1
نيز يكي از وسايل رستگاري ميباشد».
و نيز در آيات قرآن ميبينيم كه هر چند گاهي شفاعت را براي
خدا معرفي ميكند 2ولي شفاعت را با رخصت الهي جايز ميداند.
لاَّ ِ ِ ِ 3
«من ذَا ال َّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َد ُه إِ ب ِإ ْذنه»
َ
«چه كسي است كه نزد خدا شفاعت كند مگر با رخصت
الهي ».و نيز در آيات مشابه شفاعت را براي كساني روا ميدارد
5 4
كه مورد رضايت باشند .ـ
و نيز در برخي آيات از طلب آمرزش و استغفار پيامبر 
براي مردان و زنان مؤمن ياد ميشود 6.و يادآوري ميكند كه
اگر گناهكاراني كه بر خود ستم كردهاند نزد پيامبر  آيند و از
خدا طلب آمرزش كنند و پيامبر  براي آنان طلب آمرزش كند
حتم ًا خدا را توبهپذير و مهرورز مييابند 7.و نيز قرآن از فرزندان
يعقوب ياد ميكند كه از پدرشان درخواست كردند كه براي آنان
 .1آيين وهابيت ،ص .175
 .2قُل للِهَّ ِ الشَّ فَا َع ُة َج ِميع ًا (زمر .)44 /
 .3بقره .255 /
َ .4و َ
ون إِلاَّ ل ِ َمنِ ْارتَ َضى (انبياء .)28 /
ال يَ ْشف َُع َ
يع إِلاَّ ِم ْن ب َ ْع ِد إِ ْذن ِ ِه.
 .5و نيز مشابه ديگر در يونس َ 3 /ما ِمن َش ِف ٍ
ين َوال ُْم ْؤ ِمنَ ِ
َ .6و ْاستَ ْغ ِف ْر لِذَ نب َ
ات (محمد .)19 /
ِك َولِل ُْم ْؤ ِمنِ َ
َ
َ
اء َ
َاستَ ْغف ََروا اللَهّ َو ْاستَ ْغف ََر ل َ ُه ُم ا َّلر ُسولُ ل ََو َج ُدوا اللَهّ تَ َّواب ًا َر ِحيم ًا (نساء .)64 /
َ .7ول َْو أن َّ ُه ْم إِذ َظل َُموا أنْف َُس ُه ْم َج ُ
وك ف ْ
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استغفار كند.
توسل به پيامبران الهي است
همه ی اينها در حقيقت مصداق ّ
كه با الغاي خصوصيت در مورد اولياي الهي نيز جايز است پس
توسل و شفاعت و كمك خواهي (به صورت غير مستقل) نه تنها
ّ
با توحيد منافات ندارد بلكه در راستاي توجه به خداي متعال و
عمل به آيات و قرآن است.
1
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 .1يوسف .96 /

فصل پنجم

پيامدهاي توحيد
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 .1تسليم و رضا:
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عن علي بن موسي الرضا  عن آبائه عن رسول اهلل :
«قال اهلل ّ
جل جالله من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس
اله ًا غيري و قال رسول اهلل  :في كل قضاء اهلل عزوجل خيرة
1
للمؤمن».
از امام رضا  از پدارنش حكايت شده كه پيامبر از قول
خداي متعال نقل كرد كه فرمود :هر كس به قضاي الهي راضي
نباشد و به تقديرات الهي ايمان نياورد ،پس بايد به دنبال خداي
ديگري باشد.
و نيز از پيامبر  نقل شد كه فرمود :در هر قضاي خداي
متعال براي فرد مؤمن اختيار است».
تذكر :قضا و قدر الهي به معناي اندازه داشتن امور در جهان
است و اين كه كارها به دست خداست يعني همان توحيد افعالي.
و اين مطلب به معناي جبر نيست بلكه همان طور كه ذيل حديث
آمده است ،در اندازه زنيهاي الهي ،اختيار انسان مالحظه شده
است.
ولي آنچه مهم است آن است كه انسان بعد از آن كه در
زندگي تالش خود را كرد ،در مورد نتيجه كار راضي باشد و آن
را تقدير الهي بداند.
اين مطلب موجب اميد به لطف الهي و مانع نااميدي در
شكستها ميشود.
 .1عيون اخبار الرضا  ،ص .109

 .2پيامدهاي اجتماعي:
فضل بن شاذان مطالبي را از امام رضا  نقل كرده كه از
ايشان شنيده است از جمله ميگويد:
پس اگر بگويد :اولين واجب كدام است؟ پاسخش آن است كه
آن اقرار به خدا و وحدانيت او ع ّز ّ
وجل و رسول او و حجتهايي
كه از نزد او آمده است.
پس اگر بپرسد چرا خلق مأمور به اقرار به خدا و انبيا و
حجتهاي او و دستورات نازلهي او شدهاند؟ پاسخ داده ميشود
كه براي علتهايي بسيار كه از آن جمله اين است كه :هر كس
اقرار به خداوند ع ّز ّ
وجل نداشته باشد و از نافرماني او اجتناب
نورزد و از ارتكاب گناهان بزرگ خودداري ننمايد و در آنچه
شهوتش اقتضا ميكند و لذت ميبرد ازكسي هراس نكند و
همچنين از فساد كردن و ستمكاري ،و چون مردم چنين مفاسدي
را بيپروا انجام دهند و هر شخصي مرتكب اعمالي كه شهوتش
را ارضاء ميكند و هواي نفس او آن را طلب مينمايد بشود بدون
اين كه براي خود مراقبي بينديشد و پاسباني بر خود در نظر
بگيرد ،در اين صورت نابودي همهي مردم است ،و (بالنتيجه) بر
يكديگر برجهند ،و به زور و تزوير از زنان كام گيرند به حرامي،
و اموال و ثروت را به تاراج ببرند ،و ريختن خون ديگران ،و بهره
گيري از زنان غير را مباح شمرند و برخي برخي را بدون جرم
و به ناحق به قتل رسانند ،و در اين خود خرابي دنيا و نابودي
خلق و فساد و تباهي كشتها و نسلها است ،و از جملهيآن
علل يكي اين است كه خداوند ع ّز ّ
وجل حكيم و درستكار است،
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و حكيم نباشد و وصف به حكمت نگردد مگر آن كس كه از
فساد منع كند و به صالح و درستي امر نمايد ،و از ظلم و ستم
جلوگيري و از زشتكاريها نهي كند ،و منع از فساد و امر به
صالح و درستي و جلوگيري از زشتكاريها ممكن نيست مگر
پس از اقرار به خداوند ع ّز ّ
وجل و شناخت و آگاهي از امر كننده و
بازدارنده ،و چنانچه مردم بدون اقرار و ايمان به خداوند عزوجل
و شناخت او رها ميشدند ،امر به كار درست و نهي از اعمال
نادرست ثابت نبود ،زيرا امر كننده و بازدارندهاي كه بشناسند در
كار نبود ،و نيز ما مييابيم كه مردمي در نهاني و پنهان كارهاي
فاسد را دور از ديدهي ديگران انجام ميدهند ،پس اگر اقرار به
پروردگار ع ّز ّ
وجل و ترس از او در نهان نباشد هر كس در خلوت
و نهان به شهوتراني خود و هر چه هوايش طلب كند بدون
مراقبت و ترس از احدي خود را اشباع ميكند ،و چون بداند
كسي از او آگاه نيست ،در هتك حرمت و ارتكاب گناهان كبيره
تمادي مينمايد ،چون فعلش از ديدهي ديگران مستور است ،و
مراقبي ندارد ،پس در آن هالكت تمامي خلق خواهد بود ،پس قوا
و پابرجايي خلق و صالح ايشان ممكن ن َبُ َود مگر به اقرار گرفتن
از ايشان به وجود خداوندعليم و خبير و داناي پنهان و پنهانتر،
امر كنندهي به درستكاري و بازدارندهي از فساد و تبهكاري ،و آن
كه هيچ چيز نهاني بر او پوشيده نخواهد بود تا اين كه در اين
جلوگيري باشد از آنچه در پنهان مرتكب خواهند شد از هر گونه
1
فساد و تباهي.
الرضا  ترجمة علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،2
 .1ر.ك :عيون اخبار ّ
ص  200ـ .202
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