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 های رضویسبک زندگی معنوی در آموزهخداباوری و مولفه های   ابعاد تحلیلشناسایی و  

 

 4فاطمه باغانی  3اکبر رهنما   2اصغر هادوی 1ثریا قطبی

    :چکیده

از پژوهش  هدف.، ژرفای وجود آدمی استآن و خاستگاه  دهدسوق میمعرفت، عشق، معنا، آرامش و تعالی افراد را بسوی  است که معنویقابلیت و گرایشی  معنویت  

تحلیل تحلیلی از نوع _توصیفی  روشو به  نوع بنیادی  .تحقیق ازست اآموزه های رضوی در  سبک زندگی معنویخداباوری  ابعاد و مولفه های وتحلیل شناسایی حاضر

و شامل روایات امام رضا علیه السالم در مسند االمام الرضا علیه السالم است که  به صورت هدفمند و بر اساس اهداف و سواالت  است است .جامعه تحقیق متنی  محتوا 

  .در کلیات ومبانی نظری از شیوه ی تحقیق اسنادی استفاده شده است مورد بررسی قرار گرفته است .معنویت اسالمی بعد خداباوری تحقیق 

اهمیت توحید، پاداش در روایات امام رضا علیه السالم شامل مولفه های  سبک زندگی معنویخداباوری  بعد توحیدی حاکی از آن است که یافته های پژوهشمهمترین 
معرفتی   ، بعد درصد میزان فراوانی 7مضمون روایت و   22با  گستره سخن از توحید، عاقبت  عدم اعتقاد به توحید و دیدگاه های مختلف  و  میزان حقانیت آنها  ان،موحد

، بعد افعال   درصد میزان فراوانی 18و مضمون روایت  53با   و راههای شناخت خدا موانع شناخت خدااهمیت معرفت خدا ،کمترین مرتبه خداشناسی،  مولفه های شامل 
سبک خداباوری   و بعد اسماء و صفات الهی درصد میزان فراوانی27مضمون روایت و 81با  ابتال، بدا، محو و اثبات ، قضا و قدر و جبر و اختیارشامل مولفه های  الهی

درصد  48مضمون روایت و 143با  در روایات امام رضا علیه السالمخدا، صفات ثبوتیه و سلبیه   داشتن چرایی اسم  شناخت وصف الهی، شامل مولفه هایزندگی معنوی 
 می باشد. میزان فراوانی 

عهده دار و قرار دارد  انگیزشی و که  در الیه های زیرین شناختیاست  مفاهیم درونی شده ای در بر دارنده  معنوی سبک زندگی اعتقادیبعد  آنکه نتیجه
 و یگانه خدای سوی به سیر دررا   است که وی انسان با جان وهستی آمیخته یگرایش  .معنویت دینیاست  ی انسانرفتارها چگونگی کننده ای در نقش تعیین

  .  می نماید  حیات طیبهاز  برخوردارو  برده  پیش آوری اعجاب بطور عالم محبوب

 معرفتی، توحیدی سبک زندگی ، ،آموزه های رضوی ، معنویت اسالمی ، خداباوری:   واژگان کلیدی  

 مقدمه  - 1

 انسان تمایز وجه است که  پرستش و تقدس زیبایی، و جمال اخالقی، خیر دانایی، و علم مانند غیرمادی امور به انسان نسبت ذاتی گرایش و احساس نوعی  معنویت

 ،های مادیهمیت به ارزشاعدم  ،بُعد روحانی یا فرامادی و برجسته ترین ابعاد آن شامل  است  مفهوم این واژه  چند بعدی (  . 1372 می باشد)مطهری،  موجودات وسایر 

  می باشد. اتصال به منشأ ربوبی در زندگی و  تقدس و سالمت ،هدف  ،معنا   دارا بودن ، گراییآرمان

                                                           

-   sghotbi@shahed.ac.ir  1 . استادیار دانشگاه شاهد 

  hadavi_a@yahoo.com.  2. استادیار دانشگاه شاهد 

 3  . استادیار دانشگاه شاهد

  Baghani_physics@yahoo.com   ارشد رشته الهیات ) علوم قرآن و حدیث ( ، دانشگاه شاهد کارشناس - 4 
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معنویت متحجرانه، معنویتی است که با .می باشد و معنویت اسالمی معنویت ستم پذیرانهی،معنویت دنیو معنویت متحجرانه،از جمله  معنویت دارای اقسام مختلفی 

معنویت دنیوی معنویتی بر انگیخته از انگیزه های دنیوی است. دسته سوم معنویت ستم پذیرانه است. مارکس  دنیوی شکل می گیرد.گریز از دنیا و دست کشیدن از مواهب 

کشاند و دفاع از ارزش ها در دین را افیون ملت ها دانسته است. این اظهار نظر مارکس تحت تأثیر دین مسیحی است. در این معنویت، سرمایه دار مردم را به استثمار می 

. معنویت طولی همان رابطه انسان با خدا است عرضیو طولی  دارای ابعاد چهارمین نوع معنویت، معنویت اسالمی است. این معنویت،.فع شخصی انجام می شودجهت منا

 (.۱۳۹۰ ،خسرو پناه) است و وقتی این معنویت در ساحت اقتصادی و فرهنگی ظاهر باشد، معنویت عرضی است

است.معنویت، از منظر قرآن کریم، چنان با جان وهستی آدمی آمیخته است که غفلت دست یابی به معنویت طبیعی ترین پدیده ی انسانی،  و ضروری ترین، سهل ترین

 و منطقی حال عین در و جاذبه قوی  و شور معنویت دینی  .از آن و خدا فراموشی به خود فراموشی گره خورده و انسان با نسیان حق خود را از یاد برده و از دست می دهد

  الهی برخوردار گردد. حیات طیبه و از رود  پیش آوری اعجاب بطور عالم محبوب و یگانه خدای سوی به سیر در بدنبال خواهد داشت تا   انسان در  صحیح را 

طیف کاملی ازارزش ها ، عقاید وفعالیت های به کارمی رود ومنعکس کننده "روش زندگی مردم  " مفهومی بسیار مهم است که اغلب برای بیان   "سبک زندگی "

واجتماعی خود به کار می  اجتماعی است . می توان گفت سبک زندگی ازالگو های فرهنگی، رفتاری وعاداتی شکل می گیرد که افراد به طور روزمره آنها رادر زندگی فردی

 ررفتا گریزی و دوری از انجام تکالیف و دستورات الهی در اعمال وشریعت ،و دین   ونده خداعدم لزوم اعتقاد ب،در جهان امروز شکل گیری معنویت های سکوالر  .گیرند.

پژوهش حاضر با هدف ضروری می سازد . در آموزه ای اسالمی آن راابعاد و مولفه های ارایه ی معنویت دینی و  تحقیق در موضوعضرورت ستیزی دینو  انکار خداوند،

 زیر پاسخ دهد:سواالت به  قصد دارد تاهای رضویسبک زندگی معنوی در آموزهخداباوری و مولفه های ابعاد  تحلیلو شناسایی 

 در روایات امام رضا علیه السالم کدام است ؟سبک زندگی معنوی  توحیدی بعد  مولفه های – 1

  ؟چیستدر روایات امام رضا علیه السالم سبک زندگی معنوی  الهی معرفت بعد مولفه های - 2

  ؟چه می باشد در روایات امام رضا علیه السالم سبک زندگی معنوی  الهی افعالبعد مولفه های  - 3

 ؟ السالم کدام استدر روایات امام رضا علیه سبک زندگی معنوی الهی   اسماء و صفات بعد مولفه های - 4

 : پیشینه ی پژوهش –2

 و چیستی، چرایی به  " معنویت اسالمی " در کتاب   نیااصغر الهامیعلی. پرداخته اندموضوع معنویت دینی   بهپژوهش های خود دانشمندان علوم اسالمی در برخی از 

و در را به شکل خاص  اصول و مبانی معنویت " اصول و مبانی معنویت از منظر کتاب و سنّت "مقاله ی محمد تقی مصباح یزدی در است. معنویت اسالمی پرداخته چگونگی

 موضوع انقالب اسالمی  مطرح کرده است.رابطه با 

 روش  پژوهش :  -3

تحلیلی از نوع تحلیل محتوا   است .جامعه تحقیق متنی و شامل روایات امام رضا علیه السالم در مسند االمام الرضا علیه _تحقیق از نوع بنیادی  و به روش توصیفی   

 سواالت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .در کلیات ومبانی نظری از شیوه ی تحقیق اسنادی استفاده شده است.السالم است که  به صورت هدفمند و بر اساس اهداف و 



 یافته های تحقیق : –4

 پژوهش:سوال اول بررسی  – 1 –4

 در روایات امام رضا علیه السالم کدام است ؟سبک زندگی معنوی  مولفه های  بعد توحیدی 

صفات کمالی ، بی  مطابق مفهوم توحید، خداوند، یکتا، دارای همه .جنبه های  نظری و عملی است باشد که دارایمی اسالم اعتقادی در اصلترین توحید، بنیادی 

 گیرد و دانش و توان فراگیرش بر همه عالم محیط است؛ همهمی او صورت اراده و بی شریک است، اداره عالم به عالم یگانه خالق از تغییر و نیز بودن مانند، بری

گستره سخن از  ان،اهمیت توحید، پاداش موحدمولفه های توحیدی مقوله خداشناسی شامل  وایات امام رضا علیه السالم بعد.در رکنند  پرستش باید او را آفریدگان

 توحید، عاقبت  عدم اعتقاد به توحید و دیدگاه های مختلف  و  میزان حقانیت آنها به شرح ذیل بیان گردیده است:

 

 اهمیت توحید  - 1 –  1- 4

التوحید :   علیه السالم در این باره می فرمایدتوحید اصل مهم اعتقادی و دارای جایگاه بسیار مهمی در زندگی انسان است تا آنجا که نصف دین معرفی شده است .امام رضا 
اولین سوال پس از مرگ راجع به توحید است . امام رضا علیه السالم در این باره از پیامبر صلی اهلل و علیه و آله روایتی نقل می  (  .همچنین28، ص 1) ج ..نصف الدین 

یا علیّ! اوّلین چیزى که از بنده (  385، ص 1ج  ....)ن أول ما یسئل عنه العبد بعد موته شهادة أن ال إله إال اهلل یا علی إ: کند که ایشان به امام علی علیه السالم   فرمودند 
(  و  کمال توحید  نفی 22، ص  1.همچنین بر اساس روایات رضوی توحید کمال معرفت )ج شود شهادت باین است که معبودى جز اللَّه نیستپس از مرگ سؤال مى
 . (22، ص  1ج  )صفات از خداوند است 

  انپاداش موحد  - 2- 4-1

انش از على )ع( نقل می کنند که حضرت على بن موسى الرضا )ع( از پدرشان و او از پدر بر اساس آموزه های رضوی  پاداش معتقدین  به یگانگی خداوند  بهشت می باشد 
جزاى کسى که خداى عز و جل بر او انعام فرموده بتوحید چیزى نیست مگر ( 44ص  1ج  ) ما جزاء من أنعم اهلل عز وجل علیه بالتوحید إال الجنةرسول خدا )ص( فرمودند: 

مذنبوا أهل التوحید ال  وجواز شفاعت و موحدین که مرتکب گناه  شده اند را عدم خلود و خروج از آتش ذکر  نموده و می فرماید: . همچنین پاداش موحدان را بهشت 
 (496، ص 2ج  ) الشفاعة جایزة لهم یخلدون فی النار ویخرجون منها و

 عاقبت  عدم اعتقاد به توحید -4-1-3

إن اهلل عز وجل یحاسب کل خلق إال من  امام رضا علیه السالم  جزای کسانی  که به یگانگی خداوند اعتقاد ندارند را  ورود به  دوزخ بدون محاسبه ذکر نموده و می فرماید : 
به می کند مگر کسی را که به خداوند شرك بورزد پس او در (. خداوند عزوجل همه خلق را محاس42ص  1ج  )أشرك باهلل ، فإنه ال یحاسب یوم القیامة ویؤمر به إلى النار

 روز قیامت محاسبه نمی شود و امر به ورود در دوزخ می گردد.

 گستره سخن از توحید  - 4 - 4-1

قل للعباسی می فرماید:  دانندآنچه مردم آن را انکار نموده و نمى و باز ایستادن از مردم شناخت  در موضوع توحید تا حدامام رضا علیه السالم با تاکید بر لزوم سخن گفتن 

د ولم هلل أحد اهلل الصمد لم یلیکف عن الکالم فی التوحید وغیره ویکلم الناس بما یعرفون ویکف عما ینکرون وإذا سئلوك عن التوحید فقل کما قال اهلل عز وجل : قل هو ا

نمایند و شناسند سخن گوید و از آنچه انکار مىبعباسى بگو تا از سخن گفتن در توحید و غیر آن باز ایستد و با مردم بآنچه مى(.38 ص 1ج  )یولد ولم یکن له کفوا أحد 

 وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ دانند باز ایستد و چون ترا از توحید سؤال کنند بگو چنان که خداى عز و جل فرموده کهنمى
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فهو کافر مشرك ونحن منه ...  من قال بالتشبیه کافر  بودن قائلین به تشبیه خدا  و بیزاری خود در دنیا و آخرت از ایشان اشاره نموده و می فرماید: همچنین آن حضرت به  

( هر کس خداوند را  29، ص 1)ج  .... من شبه اهلل بخلقه فهو مشركن تشبیه  کنندگان خدا به خلق  تاکید و می فرماید: و به مشرك بود ( 26، ص 1)ج براء فی الدنیا واالخرة

از که مردم  در توحید  دارای سه شیوه  اثبات با تشبیه، نفى و اثبات بدون تشبیه هستند ،به عدم جوآن حضرت با اشاره به اینکه  به مخلوقش تشبیه نماید مشرك است.

إن الناس فی التوحید ثالثة ، فمذهب إثبات تشبیهه ، ال یجوز ، ومذهب النفی ال  دیدگاه اول و دوم اشاره می فرماید و روش درست را طریق سوم ذکر نموده و می فرماید:

بات با تشبیه و دیگرى  شیوه نفى و سیم  شیوه اثبات مردم  در توحید سه  روش دارند یکى شیوه اث( 29، ص 1)ج یجوز ، فال محیص فی المذهب الثالث إثبات بال تشبیه

 بدون تشبیه پس  روش اثبات با تشبیه روا نیست  و شیوه نفى نیز جائز نیست و طریق درست در روش سوم  است.

 پژوهش:سوال دوم  بررسی  -2–4

  در روایات امام رضا علیه السالم چیست؟سبک زندگی معنوی  معرفت الهیمولفه های بعد 

یابد و دیگری شناخت کلی و حصولی که به وسیله شناخت حضوری که بدون وساطت مفاهیم ذهنی، تحقق می اولدو نوع شناخت متصور است. خداوند متعال  معرفتدر 
اهمیت معرفت خدا  مولفه های  ناسی شاملدر روایات امام رضا علیه السالم  ابعاد معرفتی مقوله خداش گیرد.شود و مسقیماً به ذات الهی تعلق نمیمفاهیم عقلی حاصل می

 و راههای شناخت خدا  به شرح ذیل بیان گردیده است: موانع شناخت خدا،کمترین مرتبه خداشناسی، 

 اهمیت معرفت خدا -  1 – 4-2

مطرح به عنوان راس علم  را  اخدمعرفت همچنین  ( 22، ص 1)ج   أول الدیانة معرفته : معرفی نموده و می فرماید سرآغاز دین وند راشناخت خدا امام رضا علیه السالم 

 شناخت خداوند آنگونه که باید او را شناخت. (45، ص 1)ج   : معرفة اهلل حق معرفة  می فرماید کدام است، راس علم اینکه و در پاسخ به سوالی از

 (121، ص 2)ج  أول عبادة اهلل تعالى معرفته  : پروردگار ذکر نموده و می فرمایدشناخت خدا را  عبادت یناولو در جای دیگر 

می   مصون است  هرکه وارد قلعه خدا شود از عذاب خدا والاله االاهلل قلعه ی خداوند است که  با اشاره به اینکه قدسی  در حدیث مسند االمام الرضا علیه السالمدر

، 1)ج من لقینی منکم بشهادة أن ال إله إال اهلل مخلصا بها فانه دخل حصنی ومن دخل حصنى أمن من عذابی إنی أنا اهلل ال إله إال أنا وحدی ، عبادی فاعبدونی ولیعلمفرماید:

از « الاله اال اهلل»مرا بپرستید، و همگان بدانند که هرکس مرا در حالی مالقات نماید که به کلمه  من آن خدایی هستم که جز من معبودی نیست، ای بندگان من ( 243ص 

 .ایمن خواهدبود ماخالص گواهی دهد، به دژ استوار من داخل شده است و هرکس که به دژ من وارد شود از عذابروی 

خداوند یاد او را با دستور به مالئکه بر سجده کردن بر وی و فرمان که   مهنگاآن  در  علیه السالم  آدم به حضرت الهی  نوشته بودن الاله اال اهلل درعرشبا تاکید بر همچنین 

با خودش گفت آیا خدا بشری را برتر از من خلق کرده است ؟ پس خداوند عزو جل که راز دل او آگاه بود به او  ،اشاره می فرماید که به وارد شدنش به بهشت ، بزرگ داشت 

پس به  ( 52، ص 1)ج  ...فنظرإلى ساق العرش فوجد علیه مکتوبا : ال إله إال اهلل  ...:فرماید .سپس می پایه های عرش من نگاه کن ندا داد که ای آدم سرت را باال بیاور و به

 ...ستونها عرش نگریست . پس در آن مکتوبی حک شده یافت که خدایی جز اهلل نیست

 کمترین مرتبه خداشناسی -2– 4-2

 یکتایی خدا ، بی مانندی خدا ، قدیم بودن خدا ، ازلی  بودن خدا ، نبودن هیچ چیز مانند خدابه  اعتقاد نازل ترین مرتبه خداشناسی شامل  علیه السالمابو الحسن از منظر 

 40، ص 1)ج  فقید وأنه لیس کمثله شئ سئلته عن أدنى المعرفة ، قال : ، اإلقرار بأنه ال إله غیره وال شبیه له وال نظیر له وإنه مثبت قدیم ، موجود غیر: آنجا که فرمایداست  



اره هموا خدارد،ندس آن راهمقددجوع  وزوال درونقطاواستالىوازقدیم ارد، و ندى مانندو نظیرونیستآنئىغیراکنىخدارقراست کهایناشناسىاخددرترینمرتبهزلنا.(

 . اردنددجوىوچیزاومانند،ونیستاى آنبردىنابود،وموجو

 موانع شناخت خدا -3– 4-2

م تماده و حجاب خداوند از خلق ذکر نموده و این در حالی است کهبازدارنرا به عنوان  عامل د بودن فساه وهلگناری وامعصیتکاو  کثرت گناهانامام رضا علیه اسالم 

 .... هو فال یخفى علیه خافیة فی آناء اللیل والنهار إن االحتجاب عن الخلق لکثرة ذنوبهم ، فاما...آن حضرت در این باره می فرماید:  .مخفىنیستوروزاز خداوند شبل درعماا

 .پوشیده بودن از خلق به سبب کثرت گناهان آنان است ، ولى او در هیچ لحظه اى از شب و روز چیزى بر او پوشیده نیست (72، ص 2)ج 

 راههای شناخت خدا 4- 4-2

إنی لما نظرت إلى جسدی ولم یمکنی فیه زیادة وال نقصان فی :  شناخت خویش ذکر نموده و می فرمایدامام رضا علیه السالم یکی از راه های شناخت خداوند را از طریق  

من چون به بدن خود نظر افکندم و امکان کم و زیاد کردن در آن  و  ( 10، ص 1)ج العرض والطول ودفع المکاره فیه وجر المنفعة إلیه علمت إن لهذا البنیان بانیا فأقررت به

 و جلب منافع را برای خود در آنها نیافتم دانستم که این بنیان و ساختمان را سازنده ای است و بدین سان به وجودش اقرار نمودم. نیز دفع زیانها

مع ما أرى من دوران الفلک بقدرته وإنشاء السحاب وتصریف الریاح لیه السالم در این باره می فرماید : امام رضا ع .شناخت عناصر آفرینش است از دیگر راههای شناخت خدا 

)ج  ....ربه الکبرى فآیات اهلل غیر اهلل لقد رأى من آیات و  ( 10، ص 1)ج ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغیر ذلک من اآلیات العجیبات المبینات علمت أن لهذا مقدرا ومنشأ

شگفت آور و در عین  عالوه بر اینکه می بینم گردش افالك به قدرت او و پیدایش ابرها و حرکت بادها و جریان خورشید و ماه و ستارگان و غیر آن از نشانه های ( 15ص ، 1

 حال روشن را به دست او یافتم دانستم که برای همه اینها گرداننده و پدید آورنده ای وجود دارد.

خداوند  ذکر نموده است . یکی از اصحاب راجع به علت وجود گوناگونی در شناخت قدرت  را  طریقی برای  علیه السالم وجود تنوع در  موجوداتهشتم شیعیان امام 

خلق رتبهیک صو،وفریدآمختلف ر بهصوت رامخلوقا اخداچر یا بن رسول اهلل لم خلق اهلل عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم یخلقه نوعا واحدا ؟ که :  موجودات سوال می کند

لئال یقع فی األوهام إنه عاجز فال تقع صورة فی وهم ملحد إال وقد خلق اهلل عز وجل علیها خلقا وال یقول قائل : هل یقدر اهلل عز و امام رضا علیه السالم پاسخ می دهند: د؟نکر

ا نکنند خدلخیادممرتا ( 43، ص 1)ج تبارك وتعالى فیعلم بالنظر إلى أنواع خلقه إنه على کل شئ قدیروجل على أن یخلق على صورة کذا وکذا إال وجد ذلک فی خلقه 

رمیفهمند گاوردپرت مخلوقانیددبادممرروینازانکنندرهمگرفتاو وشک دم رادرکافرینمروملحدین وبیافریندن گوناگوربهصودراخوتمخلوقاارد ندترقدوستاعاجز

المستشهد آیاته على  ... راهی برای شناخت قدرت الهی ذکر نموده و می فرماید:به عنوان توجه به  نشانه های خداوند را  آن حضرت نینهمچ  ناست.اتودروقاىبرهرچیزاخد

 ( 22، ص 1)ج  ....قدرته

 پژوهش:سوال سوم  بررسی – 3 –4

  باشد؟در روایات امام رضا علیه السالم  چه می سبک زندگی معنوی الهی  افعالمولفه های بعد 



کلّى  هاى مادّه وقوّه وامکان، و به طورهاى نقص از آن و منزّه نمودنش از آلودگىهر فعلى که در عالم هستى تحقّق یابد، با حذف جنبه و خداست افعالفاعل حقیقى درهمه 
که همان تصدّى  است هاى گوناگون خلقت و به پادارى آنقسمتافعال خداوند سبحان در برخی (8،ص۱۳٨٨طباطبایی،  ).باشدتمام جهات عدمى، فعل خداوند سبحان مى

و جبر و  درابتال، بدا، محو و اثبات ، قضا و قمقوله خداشناسی شامل مولفه های  افعال الهی در روایات امام رضا علیه السالم  ابعاد.باشدمى لوازم آفرینش و شئون متنوع آن
یار به شرح ذیل بیان گردیده است:اخت  

 ابتال -1–4-3 

و تقلب و تحول ن در حقیقت امتحا.ای که مورد آزمایش شده، نهان خویش را نمایان سازدهای آن آگاهی یابیم یا به گونهن امری است تا از خصوصیات و ویژگیدآزمو ابتال

واهلل  اشاره نموده و می فرماید:ابتالی الهی  اد محدود از آنها بهآزمایش شدن انسان توسط خداوند  و موفق شدن تعد وجود دارد. امام رضا علیه السالم به شدن درون آشکار 

آنچه گردنهاى شمابدان کشیده شده )از آمدن ( 337، ص 1)ج ال یکون الذی تمدون إلیه أعناقکم حتى تمیزون وتمحصون ، ثم یذهب والیبقى من کل عشرة منکم إال األندر

  تا اینکه جدا کرده و آزمایش شوید، و از شما )در عقیده حق( پا بر جا نماند جز اندکى.مهدى علیه السالم و ظهور دولت حقه( نخواهد بود 

 بدا – 2 – 4-3

دانسته دیدار ساختن امرى براى مردم که در گذشته بر ایشان پنهان بوده است که این امر را خداوند از ازل مىپدا از ناحیة خداوند ب .بداء به معناى ظاهر و آشکار شدن است

کرد براى مدتى آن را از مردم مخفى داشته و از همان آغاز به همین شکل جدید که پدیدار گشته مقدّر داشته است، ولى به جهت مصلحتى که مقام تکلیف آن را ایجاب مى

ما بعث اهلل نبیا قط اظهار داشته و می فرماید:  اقرار به آن را توسط همه انبیاخداوند  از سوی .امام رضا علیه السالم  با تاکید بر بداءدر موقع خود آشکار نموده است  و سپس

 هرگز خدا پیغمبرى مبعوث نفرمود مگر با حکم حرمت شراب و اقرار به بدا براى خدا .( 29، ص 1)ج إال بتحریم الخمرو أن یقر هلل بالبداء 

 محو و اثبات  - 3 – 4-3

و که به فرشتگان و انبیا آموخته است  علمى دارای  خداوند همچنین از آن علم است. بدا نشأت گرفته وداندنمى آن را که جز خودش کسى است علم مکنوندارای  خداوند 
با سند خویش  می  همیت  محو و ثبات ا امام رضا علیه السالم در بیان  لوح محو و اثبات است. و گیرد که بدا بدان تعلق مى است علمىو آن  هستیم  بدان آگاهما نیز 

اگر  (464، ص 2)ج یمحو اهلل ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتابلوال آیة فی کتاب اهلل حدثناکم بما یکون إلى أن تقوم الساعة ، یمحو اهلل ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب فرماید :
گذارد برد، و هر چه را بخواهد میدادیم که تا روز رستاخیز چه خواهد شد، و آیه این است: خدا آنچه را که بخواهد از میان مییک آیه در کتاب خدا نبود ما به شما خبر می

 .ام الکتاب است و نزد او

 قضا و قدر - 4- 4-3

 .و فیصله دادن اشاره کرد قطعیت، حکمتوان به نیز معانی گوناگونی گفته شده است، که در این میان می "قضا"به معنای حد و اندازه و مقدار شی است. برای واژه  "قدر" 

ای اندازه و حدود کمّی و کیفی و زمانی و مکانی خاصی قرار داده است که تحت تأثیر علل و عوامل تدریجی، تحقق ت که خداوند برای هر پدیدهالهی این اس تقدیرمنظور از 

سقوط آن در یکی از مراحل  شود و با تغییر بعضی از اسباب و شرایط ویابد و قبل از مرحله نهایی، دارای مراتب تدریجی است و شامل مقدمات بعید و متوسط و قریب میمی

قضاء الهی اینست که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط یک پدیده، آن را به مرحله نهایی و مراد از  .رودیابد و این تغییر، تغییری در تقدیر بشمار میتغییر می

 .حتمی و نهایی و غیر قابل تغییر است رساند. این مرحله، دفعی و مربوط به فراهم شدن همه اسباب و شرایط و نیزحتمی می

می در معنی قدر  یونس بن عبدالرحمندر پاسخ به سوال  اندازه گیری اشبا در قدر  و امضای تقدیر و بازگشت ناپذیری آن  در قضا امام رضا علیه السالم با اشاره به  

إذا قضاه أمضاه :... می فرمایداو در معنی قضا پاسخ به سوال  همچنین در او اندازه گیری و تعیین حدود عرض و طول ( 20، ص 1)ج تقدیر الشئ من طوله وعرضه....فرماید:

 می باشد.ل تخلف نقابلذا  قضاء حکم کردن  امری است، و ( 20، ص 1)ج فذلک الذى ال مرد له

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1


األعمال على ثالثة أحوال : فرائض وفضائل ومعاصی ، وأما می فرماید:قضاو تقدیر و مشیت و علم الهی  با امر و رضا وفضائل  و معاصی  ،تحقق فرائضبا اشاره به همچنین 

معاصی هلل بقدر اهلل وبمشیته وبعلمه ، وأما الالفرائض فبأمر اهلل عز وجل وبرضاء اهلل وقضاء اهلل وتقدیره ومشیته وعلمه ، وأما الفضائل فلیست بأمر اهلل ولکن برضاء اهلل وبقضاء ا

برضایت ر وگاوردمرپرائض بهامافرا.معاصى و فضائل،ئضافر:نداسهقسملعماا (32، ص 1)ج  فلیست بأمر اهلل ولکن بقضاء اهلل وبقدر اهلل وبمشیته وبعلمه ، ثم یعاقب علیها .

خالت درآن دنداومرخد،امامعاصىوا. داردخالتد آن مانجاودراعلمومشیت روقدءوقضاوضایت رلیکن وند نیستاومرخدامافضائل بهوا. دمیگیرم نجاء اواقضاوعلمومشیت و

 میدهدارقربعقارد معاصى مودرادر خون ند بندگااوسپسخد،وستانافذ درآن علمومشیتروقدءولیکنقضاارد،وند

 33، ص 1)ج قبل اهلل قبل خلق العباد بألفى عام أفعال العباد مقدره فی علم: می نویسند حمدان در پاسخ به سوال  مقدر بودن افعال بندگانامام رضا علیه السالم با اشاره به  

إن اهلل عز وجل قدر المقادیر ودبر التدابیر قبل أن و   همچنین آن حضرت فرمود:... .افعال بندگان مقدرند در علم پروردگار متعال، پیش از دو هزار سال از آفریدن مردم (

  ( 34، ص 1)ج أفعال العباد مخلوقة فقلت له : یا بن رسول اهلل وما معنى مخلوقة قال : مقدرةو  و نیز فرمودند:... ( 33، ص 1)ج یخلق آدم بألفى عام

به معنی نداشتن ثواب و عقاب  ،  الزم نبودن امر و نهی ، عبث بودن وعد و وعید ، عدم سرزنش گناهکار ، عدم ستایش نیکوکار ، روابودن امام هشتم شیعیان علیه السالم 

أخبرنی عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من اهلل تعالى اشاره نموده و می فرماید:دالیل حتمی بودن قضا و قدر در بیان    روابودن احسان به گناهکار سرزنش نیکوکار  و

فقال الشیخ :عند اهلل أحتسب عنائی یا أمیر المؤمنین .  وقدره؟فقال له أمیرالمؤمنین علیه السالم :أجل یا شیخ فو اهلل ما علوتم تلعة وال هبتم بطن واد اال بقضاء من اهلل وقدره

لوعید ولم تکن على المسئ السالم :مهال یا شیخ لعلک تظن قضاء حتما وقدرا الزما لو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب واألمر والنهى والزجر ، واسقط معنى الوعد وا فقال علیه

 ( 33، ص 1)ج مة من المذنب ، والمذنب أولى باإلحسان من المحسن الئمة وال لمحسن محمدة ولکان المحسن أولى باالئ

قال اهلل جل جالله : من لم یرض : می فرماید قضای پروردگاروجود خیر برای مومن در ، خداوندایمان به تقدیر  ،   ی الهیبه قضا بودن لزوم رضاآن حضرت با تاکید بر 

 .( 34، ص 1)ج وقال رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم : فی کل قضاء اهلل عز وجل خیرة للمؤمنبقضائی ولم یؤمن بقدری ، فلیلتمس إلها غیری ، 

 .هستىمؤمنخیراى برر گاوردپر«ء قضا»هردر. بیابددخواىمن برازئىغیرابایدخدورد،نیانیماامن«رقد» بهوضىنباشدرامنءهرکسبهقضا

تعجب از وبا اظهار   ( 421، ص 2)ج ...وینبغی لمن عقل عن اهلل أن ال یستبطئ اهلل فی رزقه وال یتهمه فی قضائه ،آمده است :.. عدم اتهام در قضای الهی  در بیانهمچنین 

  ( 421، ص 2)ج ...وعجبت لمن أیقن بالقدر کیف یحزن..: فرموده اند محزون شدن کسیکه یقین به تقدیر الهی دارد

 جبر و اختیار - 4-3-5

 

 قصدانجام دادن کاری از روی اراده و و به معنی اختیار مقابل جبر و  و غلبه و بستن و جبران کردن در مقابل شکستن است قهرجبر در به معنای اصالح چیزی به نوعی از 

 .است

  ( 36، ص 1)ج   در بیان معنای جبر و اختیار و االمر بین االمرین می فرماید :علیه السالم امام هشتم 

، و القائل بالجبر فوض أمر الخلق و الرزق إلی حججه علیهم السالم فقد قال بالتفویض: من زعم أن اهلل یفعل أفعالنا ثم یعذبنا علیها، فقد قال بالجبر و من زعم أن اهلل عزوجل 

از ند فاعل کارهای انسانهاست و پسکافر و القائل بالتفویض مشرك؛ هر کس گمان برد که خداو ]  

 

مور مردم و روزی ایشان را به حجت های خود علیهم السالم آن هم آنان را براساس این افعال عذاب می کند، به جبر گراییده است، نیز هر کس گمان کند که خدا ا

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%AF


« امر بین األمرین»س از حضرت رضا علیه السالم پرسید: پ فویض مشرك هستند. پرسشگر واگذاشته است، به تفویض معتقد شده است، با آنکه جبرگرایان کافر و معتقدان ت

را به جا  ما أمروا به و ترك ما نهوا عنه؛ راهی است که خداوند در اختیارآدمیان نهاده تا در آن مسیر، اوامر او چیست؟ حضرت علیه السالم پاسخ داد: وجود السبیل إلی إتیان

 .آورند و نواهی او را ترك کنند

فیها،  الطاعات فإراده اهلل و مشیته دوباره به حضرت رضا علیه السالم عرض شد: آیا خدای واال در خصوص افعال آدمیان اراده ای دارد؟ حضرت علیه السالم پاسخ داد: فأما

یقت اراده داوند را اطاعت می کنند، در حقاألمر بها و الرضا لها و المعاونه علیها، و إرادته و مشیته فی المعاصی؛ النهی عنها و السخط لها و الخذالن علیها؛ هنگامی که مردم خ

راده و او به فعل آن و یاری خداوند بر انجام دادن آن است، اما هنگامی که انسانها مرتکب گناه می شوند، ا و مشیت خداوند در آن افعال همان امر خداوند به طاعت و رضایت

  .مشیت الهی در معاصی همان نهی از عصیان و خشم بر معاصی و خوار ساختن گناهکاران هنگام گناه کردن است

 

لعباد من خیر ر این میان چه نقشی دارد؟ حضرت علیه السالم در پاسخ وی فرمود: نعم ما من فعل یفعله اپرسشگر در ادامه از حضرت رضا علیه السالم پرسید: قضای الهی د

أو شر إال و هلل فیه قضاء؛ هیچ یک از افعال نیک و بد بندگان از دایره قضای خداوند بیرون نیست و قضای الهی در آن نقش دارد . 

؛ همان حکم بر  علیه السالم فرمود: الحکم علیهم بما یستحقونه علی افعالهم من الثواب و العقاب فی الدنیا و اآلخره  امام رضاسؤال شد: منظور از قضا چیست؟از ایشان 

 هستند. پاداش و عقاب خداوند بندگان است، به گونه ای که نسبت به افعال نیک و بدشان در دنیا وآخرت مستحق 

نجام افعال اختیاری توسط بشر  به مواردی همچون  نداشتن مانع ، سالم بودن بدن ، سالم بودن اعضا  و  رسیدن سبب از امام رضا علیه السالم در بیان شرایط الزم برای ا

ب عن االستطاعة ، فقال یستطیع العبد بعد أربع خصال : أن یکون مخلی السرب ، صحیح الجسم ، سلیم الجوارح ، له سب ..سئلت :  سوی خداوند اشاره نموده و می فرماید

 ( 35، ص 1)ج ...وارد من اهلل ، قال : قلت : جعلت فداك فسر لی هذا قال : أن یکون العبد مخلى السرب ، صحیح الجسم ، سلیم الجوارح ،

التفویض ؟ فقال : إن اهلل قلت : للرضا علیه السالم ما تقول فی : وند می فرماید خدابه  خلقت و رازقیت آن حضرت در بیان  تفویض امور دین به پیامبر  و مخصوص بودن 

فانتهوا ( فأما الخلق والرزق فال ، ثم قال علیه السالم إن  تبارك وتعالى فوض الى نبیه صلى اهلل علیه وآله وسلم أمر دینه فقال ) ما آتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه

م ثم یمیتکم ثم یحییکم قل هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شئ اهلل عز وجل یقول : اهلل خالق کل شئ ( وهو یقول : ) اهلل الذی خلقکم ثم رزقک

 ( 376، ص 1)ج سبحانه وتعالى عما یشرکون

بودن خدا از تفویض عزیزتر . همچنین با بیان  (496، ص 2)ج وال نقول بالجبر والتفویض :می فرماید تفویض با بیان عدم اعتقاد به جبر وامام رضا علیه السالم 

قلت : فجبرهم على  اهلل فوض األمر إلى العباد ؟ قال : اهلل أعز من ذلک  ..سألته :  می فرماید عادل تر بودن خدا از اجبار مردم به معاصی امور به مردم  و 

أنت أولى بسیئاتک منی عملت المعاصی بقوتی التی جعلتها الماصی ؟ قال : اهلل أعدل وأحکم من ذلک ثم قال : قال اهلل : یا بن آدم أنا أولى بحسناتک منک ، و

 ( 35، ص 1)ج  فیک

أال أعطیکم فی هذا أصال ال  : ..می فرماید  )اختیار محض(عدم واگذاردن مردم  و  )جبر(عدم اطاعت و معصیت خدا با غلبهامام رضا علیه السالم با تاکید بر  

ی ملکه ، هو المالک تختلفون فیه وال تخاصمون علیه أحدا إال کسرتموه ؟ قلنا : إن رأیت ذلک فقال:إن اهلل عز وجل لم یطع ولم یعص بغلبة ولم یهمل العباد ف

وال منها مانعا وان ائتمروا بمعصیته فشاء أن یحول بینهم وبین ذلک فإن ائتمر العباد بطاعته لم یکن اهلل عنها صادا  .لما ملکهم والقادر على ما أقدرهم علیه 

 ( 36، ص 1)ج فعل وان لم یحل وفعلوه فلیس هو الذی أدخلهم فیه ، ثم قال علیه السالم : من یضبط حدود هذا الکالم فقد خصم من خالفه



، 1)ج  .... من قال بالجبر فال تعطوه من الزکوة وال تقبلوا له شهادة: می فرماید  زکات ندادن به معتقد  به جبر ، قبول نکردن گواهی اوآن حضرت با تاکید بر  

قبول نکرن  از نخواندن پشت سر معتقد به جبر و نخوردن از قربانی معتقد به جبر ، ندادن زکات به معتقد به جبر ، نمهمچنین با تاکید بر لزوم  ( 36ص 

أن اهلل یجبر عباده على المعاصی أو یکلفهم ماال یطیقون ، فال تأکلوا ذبیحته وال تقبلوا شهادته وال تصلوا وراءه من زعم : ... می فرماید شهادت معتقد به جبر

الجبر فهو کافر مشرك ونحن منه براء فی ب  من قال ....:  می فرماید  کافر  بودن قائل به جبرهمچنین با اشاره به (318، ص 1)ج وال تعطوه من الزکوة شیئا

فقد قال بالتفویض ، امام رضا علیه السالم شرك را  از نتایج اعتقاد به تفویض و کفر را از نتایج اعتقاد به جبر دانسته و می فرماید:   (26، ص 1)ج واالخرةالدنیا 

  ( 36، ص 1)ج  والقائل بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرك .

 عدم تکلیف بیش از طاقت ومسوول بودن هرکس بر کارخودو نیز   عدم بر دوش کشیدن گناهایشان با تصریح بر مکلف بودن هرکس به اندازه وسعش و   

 36، ص 1)ج ،إن اهلل تبارك وتعالى ال یکلف نفسا إال وسعها ، وال یحملها فوق طاقتها وال تکسب کل نفس إال علیها وال تزر وازرة وزر اخرى:  می فرماید دیگران

) 

سئله :  می فرماید دارندآن را  ناتوانی مردم  بر انجام آنچه اراده  آن را ندارند و  ودن خدا از مکلف کردن مردم به انچه قدرتعادلتر ب آن حضرت با اشاره به 

 (42، ص 1)جرجل أیکلف اهلل العبادما الیطیقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلک ، قال : أفیقدرون على کل ما أرادوه، قال: هم أعجز من ذلک

 پژوهش:سوال چهارم   بررسی – 4 –4

 در روایات امام رضا علیه السالم کدام است؟ سبک زندگی معنوی الهی   اسماء و صفاتمولفه های بعد 

ها متفاوت است و او واجب الوجود و ما ممکن الوجود هستیم، از این رو شناخت حقیقی ذات خداوند برای موجودات از آنجا که سنخ وجودی خداوند با انسان
بنابراین اگر چه شناخت ذات هی که معرِّف آن ذات هستند، تا حدی ما را به واقعیت وجودی خداوند، آشنا می کند.ممکن نیست، اما صفات و اسماء ال امکانی

، خداوند جمال صفات خداوند برای ما انسان ها قابل درك نخواهد بود، اما دقت و تعمق در صفات او می تواند شناخت بهتری نسبت به خداوند به ما بدهد.
صفات جالل نیز صفاتى است که خدا اجل و برتر از و  صفاتى است که نشان دهنده کمال وجودى خداوند است، مانند علم، قدرت، حیات، اختیار و نظایر آن

لق و منزه از هر نقص و عیب آن است که به آنها وصف شود، زیرا این صفات نشانه نقص و کاستى، و عجز و ناتوانى موصوف است، و خداى متعال، غنى مط
بى نیز تعبیر است. جسمانیت، داشتن مکان، قرار گرفتن در زمان،ترکیب و امثال آن.از جمله این گونه صفات است.گاه از این دو نوع صفات، به ثبوتى و سل

شناخت وصف  مقوله خداشناسی شامل مولفه های  یاسماء و صفات اله در روایات امام رضا علیه السالم  ابعادشود، که مقصود از هر دو یک چیز است. مى
به شرح ذیل بیان  بر اسماء و صفات الهی و صفات ثبوتیه و سلبیه  خدا، داللت حروف هجاء داشتن چرایی اسم  اسم اعظم خداوند ، اولین اسم خدا ، الهی،

 گردیده است:

  

 شناخت وصف الهی -4-4-1

إلهی :  است . آن حضرت در این باره می فرماید توصیف کردهبدان خود را  وند خدا که وصف خدا به آنچیزی باید باشد م بر اساس روایات امام رضا علیه السال

 پروردگارم تو راوصف نمی کنم مگر به آنچه خود را به آن وصف نموده ای. ( 17، ص 1)ج  ... ا وصفت به نفسک ال أصفک إال بم



یا أبا العباس من وصف اهلل بخالف ما وصف به نفسه  ... : خداوند ذکر نموده و می فرمایدافتراء بزرگ بر  را  نتیجه درست وصف نکردن خداوند آن حضرت 

 ( 332، ص 1)ج ....فقد أعظم الفریة على اهلل ،

بودن ، آخر بودن  ، ظاهر بودن ،  ، اولثالی و بی نظیری ، آفرینندگی ، یگانگی ، خالقیت ، قدرت اعتقاد به بی م حق معرفت الهی را امام رضا علیه السالم

، قال وما حق معرفته ، قال : أن تعرفه بال مثال وال شبیه ، وتعرفه إلها ، واحدا ، خالقا ، قادرا ، أوال وآخرا : و می فرماید  معرفی نموده باطن بودن ، بی همبازی

 (45، ص 1)ج ، ظاهرا وباطنا ال کفو له وال مثل وذلک معرفة اهلل حق معرفته

 ( 28،ص 1)ج اشاره می فرماید  از صفات نسبت داده شده توسط مشبهه تشبیه خداوند ، بی مانندی و متعالی بودن او عدمهمچنین به 

ویلک لما عجزت حواسک عن إدراکه أنکرت ربوبیته ؟ ونحن إذا عجزت  :  می فرماید عدم ادراك خدا با حواس ظاهری  امام هشتم علیه السالم با تاکید بر 
واى برتواکنون که حواس ظاهرى توازدرك وجودپروردگارناتوان است   ( 10، ص 1)ج حواسنا عن إدراکه أیقنا أنه ربنا بخالف شئ من األشیاء

 .همه اشیاءمیباشد  وبرخالف قین مى کنیم که اوخداوندمااستمیکنى،ماهرگاه ازنظرظاهرنتوانیم وجوداورادرك کنیم ی انکاروجودمبدءمتعال را

سبحانک ما عرفوك وال وحدوك ، فمن أجل ذلک و  ....:است می فرماید وصف خداوند توسط بشر عدم شناخت جهت نکهپیشوای هشتم شیعیان با اشاره به ای

ویلک إن الذی ذهبت إلیه غلط هو أین األین بال  : از محدویت ها ذکر نموده و می فرماید را مکان  خدا و  پرسش از  کیفیت همچنین ( 17، ص 1)ج صفوك ،

عدم مقایسه خداوند با  عدم درك خداوند با حواس ظاهری به با اشاره به  نیز و ( 10، ص 1)ج  ....أین وکیف الکیف بال کیف فال یعرف بالکیفوفیة وال بأینونیة

 ( 10، ص 1)ج  وال یدرك بحاسة وال یقاس بشئ .... :  مایدتاکید نموده و می فر چیز دیگری

إنه من یصف ربه بالقیاس ال یزال الدهر فی :  معرفی نموده و می فرماید  از  عواقب  توصف نادرست  خداوند را انحراف و گمراهیامام رضا علیه السالم 

 ( 22، ص 1)ج  .....قائال غیر الجمیلااللتباس ، مائال عن المنهاج ، ظاعنا فی االعوجاج ضاال عن السبیل 

 اولین اسم خدا  -4-4-2

، فأول ما اختار لنفسه : العلی العظیم ألنه  : اختیار نمود، می فرمایدکه خدا برای خود  اولین اسمی است العلی العظیمامام رضا علیه السالم با اشاره به اینکه  

 (12، ص 1)ج أعلى األشیاء کلها فمعناه اهلل واسمه ) العلی العظیم ( هو أول أسمائه ، عال على کل شئ

  خداوند اسم اعظم  – 3- 4-4

إن بسم اهلل الرحمن الرحیم أقرب إلى اسم :  می فرماید نزدیکتر بودن بسم اهلل به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی  آنامام رضا علیه السالم با تاکید بر 

معنى :  می فرماید بسم اهلل گفتن یعنی برخود نشان خدا را نهادنهمچنین با بیان اینکه (30، ص 2( )ج 310، ص 1)ج اهلل األعظم من سواد العین إلى بیاضها

 (310، ص 1)ج العالمه ی العبادة قال : فقلت له : ما السمة ؟ فقال :قول القائل بسم اهلل أی أسم على نفسی سمة من سمات اهلل عز وجل ، ه

 خدا  داشتن اسم  چرایی–4– 4-4



 ....:  وند اشاره داشته و می فرمایدشناخته شدن  خدا توانایی مردم برای خواندن خدا ولزومخداوند به لزوم  داشتن امام رضا علیه السالم  در بیان چرایی اسم 

تمام شدن حجت بر همچنین به  (12، ص 1)ج فلیس یحتاج أن یسمی نفسه ، و لکنه اختار لنفسه أسماء لغیره یدعوه بها ، ألنه إذا لم یدع باسمه لم یعرف

ء دعا الخلق إذ خلقهم ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسما... :  اشاره نموده و می فرماید توانایی مردم برای خواندن خدا در هنگام ابتال و عبادتو  مردم

 (12، ص 1)ج  ... وهو الذى خاطب اهلل به الخلق فکلمهم بما یعقلون لیکون علیهم حجة فی تضییع ما ضیعوا ، .... وتعبدهم وابتالهم إلى أن یدعوه بها 

 بر اسماء و صفات الهی  هجاءداللت حروف  - 5  - 4-4

در ذهن وجود پیدا می کند از موضوعات خارجیه، و شخص واضع قهرا تناسبی فیمابین موضوع حروف و کلمات، مظاهر مفاهیمی است که از آنجا که  

و اگر واضع و جاعل خداوند خارجی و آن حروف و کلمات منظور می کند، و هرگز بدون تصور تناسب اگر چه خیالی صرف باشد، وضع صورت نمی گیرد

و هیچ گونه متصور نیست که جعل و خلق پروردگار متعال بدون رابطه و بی ت و حقیقت داشته،جود تناسب واقعیمتعال عالم محیط حکیم شد، بطور قطع و

اشاره می فرماید. در روایتی بلند علی بن ابی طالب علیه السالم  اناز جدش بر اسماء و صفات الهی حروف هجاء داللت امام رضا علیه السالم  در .تناسب باشد

 (9، ص 1)ج 

 ه صفات ثبوتی -6– 4-4

گردد؛ ای نقص محسوب میکنند و جنبة ثبوتی و وجودی دارند و نبود آنها گونهاند که کمالی از کماالت خدا را بیان میصفات ثبوتی، آن دسته از صفات

 یه الهی در روایات امام رضابرخی صفات ثبوت اندمانند علم، قدرت، حیات و ... . این نوع صفات، با واقعیت ثبوتی و کمالی خود، مایة جمال و زیبایی موصوف

 عبارتند از : علیه السالم

فلم یزل ...إن اهلل تعالى هو العالم باألشیاء قبل کون االشیاء . ..:   پروردگار ، سمیع   و  بصیر بودن قدیم  به اشیا قبل از وجود آن   ، خداوند الف(عالم بودن

فتبارك ربنا تعالى علوا کبیرا ، خلق األشیاء وعلمه بها سابق لها کما شاء ، کذلک لم یزل ربنا علیما  اهلل عز وجل علمه سابقا لألشیاء قدیما قبل أن یخلقها ،

 (31، ص 1)ج سمیعا بصیرا

 (37، ص 1)ج وهو غنی عمن سواهب( غنی بودن خداوند : ... 

هلل : ) اهلل نور السموات و األرض( فقال : هاد ألهل السماء سألت الرضا علیه السالم عن قول اسمان ، هادی اهل زمین : اهل آ برای خداوند ج( هادی بودن

إن اهلل : نور بودن وند برای انسان و خدا هادی بودنو  (359، ص1)ج  وهاد ألهل األرض ، وفی روایة البرقی ) هدى من فی السماء وهدى من فی األرض( .

)ج . بمعنى أنه هاد لخلقه من أهل السماء وأهل االرض ، ولیس لک على أکثر من توحید هو نورونیز می فرماید:  (257، ص 1)ج  ...عزوجل قد هداکم ونور لکم

 (74، ص 2

، 1)ج سألت الرضا علیه السالم عن قول اهلل عز وجل البلیس ) ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدى أستکبرت( قال : یعنى بقدرتی وقوتىخدا :  د(قادر بودن 

 (482، ص 2)ج  الخنثى فی الناس والبهائم ؟ قال : علةذلک إن اهلل أراد أن یعرف قدرته فیهم إنه قادر سئل علیه السالم عن علةو  (368ص 



 (496، ص 2)ج  ....وهلل أن یعفو ویتفضل  ...:   ه(بخشنده بودن

وهو قائم لیس على معنى انتصاب ..ر یوهکذا البص..... وسمی ربنا سمیعا...وإنما سمی اهلل تعالى بالعلم  ....:  بودن  بصیر، لطیف ، خبیر، ظاهر ، باطن، قاهرو(

وهکذاجمیع األسماء وإن کنا لم نستجمعها کلها فقد یکتفى االعتبار بما ألقینا إلیک واهلل عونک وعوننا ..... والقاهر....والباطن ....والظاهر....والخیبر .... واللطیف....

  (12، ص 1)جفی إرشادنا وتوفیقنا

  (15، ص 1)ج  ... لم یزل اهلل عز وجل علیما ، قادرا ، حیا ، قدیما ، سمیعا ، بصیرا لذاته : .... بودن  حی ز(قادر و 

البصیر الواحد األحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد ،  هو اللطیف الخبیر السمیع:  بودن خداوند مصورح(واحد،احد ، صمد ،منشئ،مجسم و 

ألجسام ومصور الصور لو کان کما یقولون لم یعرف الخالق من المخلوق وال المنشئ من المنشأ لکنه المنشئ فرق بین من جسمه منشئ األشیاء ومجسم ا

  (39، ص 1)ج  ..... وصوره وأنشأه إذا کان ال یشبهه شئ وال یشبه هو شیئا

 (72، ص 2)ج  ....لطیف سمیع بصیر علیم حکیم ...:  بودن  حکیملطیف و  و(

 (37، ص 1)ج  ....بل قال : إنه الحامل فی البر والبحر والممسک السماوات واألرض وأن تزوال : ....  و ممسک بودن ح(حامل 

را وال مذکو إن اهلل المبدئ الواحد الکائن االول ، لم یزل واحدا ال شئ معه ، فردا ال ثانی معه ال معلوما وال مجهوال ، وال محکما وال متشابها ،مبدئ  ، کائن: ط(

شئ استند ، وال فی وال منسیا ، وال شیئا یقع علیه اسم شئ من االشیاء غیره ، وال من وقت کان وال إلى وقت یکون وال بشئ قام وال إلى شئ یقوم ، وال إلى 

االبداع والمشیة واالرادة  شئ استکن ، وذلک کله قبل الخلق إذ ال شئ وما أوقعت علیه من الکل فهى صفات محدثة وترجمة یفهم بها من فهم . واعلم أن

 (74، ص 2)ج معناها واحد ، وأسماؤها ثالثة

إلها ، واحدا ، أحدا ، فردا صمدا ، قیوما ، سمیعا ، بصیرا ، قدیرا  أن محض االسالم شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال شریک له ....: (قیوم،قائم ،باقی،عدل  ی 

ه ، وال ضد له وال ندله ، وال قدیما ، قایما باقیا ، عالما ال یجهل ، قادرا ال یعجز ، غنیا ال یحتاج ، عدال ال یجور ، وأنه خالق کل شئ ولیس کمثله شئ ، ال شبه ل

 (496، ص 2)ج کفوء له 
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ن، سلبِ سلب کنند. از آنجا که نقص، نوعی سلب کمال است، بنابرایاند که نقص و کاستی ـ مانند جهل ـ را از خدا نفی میصفات سلبی، آن دسته از صفات
گردد؛ مثالً جهل به معنای سلب علم است و سلب سلب آن، اثبات علم استکمال، خود به نوعی اثبات و کمال برمی . این است که نسبت هدف صفات سلبی، 

الهی در روایات امام رضا عبارتند از :صفات سلبیه برخی .ماند، کماالت استنقص و کاستی را از خدا سلب کنند و در نهایت آنچه می  

وکان الصانع متعالیا عن أن یرى وکان ضعفهم در باره عدم رویت خداوند می فرماید: امام رضا علیه السالم:  مانند داشتن خدا رویت  خدا با چشم والف(

أنه ال یحاط به علم وال تدرکه األبصار ولیس همچنین آن حضرت می فرماید: ... (49، ص 1)ج  ....وعجزهم عن إدارکه ظاهرا لم یکن بدلهم من رسول بینه 

 .( 15، ص 1)ج ..کمثله شئ .



یا أبا الصلت إن اهلل تبارك وتعالى الیوصف بمکان وال یدرکه عدم مکان داشتن خداوند می فرماید:...امام رضا علیه السالم در باره  : مکان داشتن خداوند ب(

 (18، ص 1)ج األبصار واألوهام

الحمد هلل الذى ال من شئ کان ، وال من شئ کون ما قد کان ، مستشهد بحدوث األشیاء على أزلیته وبما وسمها به من العجز على مخلوق بودن خدا :  ج(

 (24، ص 1)ج  .....درتهق

إنما یقال کیف لشئ لم یکن فکان هو کائن بال کینونة کائن بال .... امام رضا علیه السالم در باره عدم زمان داشتن خداوند می فرماید: :داشتن خداوند زمان د(

 (28، ص 1)ج الغایة عنده فهو غایة کل غایة کیف یکون کائن بال کیف کان ، کان لم یزل بال کیف یکون الیزال ، قبل القبل بال قبل ، قد أجمع

در پاسخ به سوال ابراهیم بن محمود در باره فرود آمدن خدا در هر شب جمعه بر آسمان دنیا که از قول پیامبر  امام رضا علیه السالم :خداوند  ه(جسم داشتن

لعن اهلل المحرفین الکلم عن مواضعه ، واهلل ما قال رسول اهلل صلى اهلل  ..:مایدمی فر صلی اهلل علیه و آله نقل شده  و بر امام رضا علیه السالم عرضه گردیده 

للیل فیأمره فینادی هل علیه وآله وسلم کذلک إنما قال : إن اهلل تبارك وتعالى ینزل ملکا إلى السماء الدنیا کل لیلة فی الثلث األخیر ولیلة الجمعة فی أول ا

خدا تحریفگران کالم را لعنت کند.بخدا قسم رسول خدا )ص( این را نگفت. او فقط فرمود  (26، ص 1)ج  ...من سائل فأعطیه ، هل من تائب فاتوب علیه

که ندا دهد آیا  خداوند تبارك و تعالی فرشته ای را در پاره سوم هر شب به آسمان دنیا فرو می فرستد و در شب جمعه در آغاز آن،سپس به او امر می فرماید

 و عطا کنم؟آیا توبه کننده ای است که به او رو کنم؟خواهنده ای است که به ا

می عرضه حدیثی از پیامبر ص بر ایشان  در وند: آن حضرت در بیان عدم داشتن صورت برای خدابه صورت خود  ع  فرینش آدمو آ خداوند صورت داشتن ه(

وآله وسلم مر برجلین یتسابان ، فسمع أحدهما یقول لصاحبه : قبح اهلل وجهک قاتلهم اهلل لقد حذفوا أول الحدیث ، إن رسول اهلل صلى اهلل علیه ...فرماید :

 (26، ص 1)ج ووجه من یشبهک ، فقال صلى اهلل علیه وآله وسلم : یا عبد اهلل ال تقل هذا ألخیک ، فإن اهلل عز وجل خلق آدم على صورته

قال : فحده لی قال : إنه ال یحد ، قال : لم ؟ قال : ألنه کل محدود ....  امام رضا علیه السالم در باره عدم  حد داشتن خداوند می فرماید :خدا  حد داشتن و(

 (27، ص 1)ج  متناه إلى حد فإذا احتمل التحدید احتمل الزیادة وإذا احتمل الزیادة احتمل النقصان فهو غیر محدود وال متزاید وال متجزئ وال متوهم .

 (30، ص 1)ج إن اهلل عز وجل کیف الکیف فهو بال کیف وأین األین فهو بال أین وکان اعتماده على قدرته ان داشتن خدا، کیفیت داشتن خدا :...مکز(

یجوز أن یکون خلق األشیاء بالقدرة إلنک قلت للرضا علیه السالم : خلق اهلل األشیاء بالقدرة أم بغیر القدرة ؟ فقال : ال :  عجز خدا، نیاز خدا به غیر ح(ضعف و

ء بقدرة فإنما تصفه أنه إذا قلت : خلق األشیاء بالقدة فکأنک قد جعلت القدرة شیئا غیره ، وجعلتها آلة له بها خلق األشیاء وهذا شرك ، وإذا قلت : خلق األشیا

 (30، ص 1)ج یرهجعلها باقتدار علیها وقدرة ، ولکن لیس هو بضعیف وال عاجز وال محتاج الى غ

أخبرنی عما لیس هلل ومما لیس عند هلل وعما ال یعمله اهلل فقال علی علیه السالم : أما ما ال ...:  فرزند داشتن خدا،ظالم بودن خدا، شریک داشتن خدا ط(

اهلل فلیس عند اهلل ظلم للعباد وأما قولک ما لیس اهلل  یعمله اهلل فذلک قولکم یا معشر الیهود إن عزیزا ابن اهلل واهلل ال یعلم له ولدا وأما قولک : ما لیس عند

 (31، ص 1)ج  ...فلیس هلل شریک



وقد قال اهلل : ) وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها ( ولم یقل فی کتبه : إنه  ....قال له : أفتقر أن اهلل محمول :  تغییر پذیری خدا ، تبدیل  پذیری خداك(

سبحانه وتعالى لم یزل مع الزائلین ولم یتغیر مع ...  ولم یسمع أحد آمن باهلل وعظمته قط قال فی دعائه : یا محمولوالمحمول ما سوى اهلل....المحمول

 (37، ص 1)ج المتغیرین ولم یتبدل مع المتبدلین ومن دون فی یده وتدبیره ، وکلهم إلیه محتاج

ف بالمجئ والذهاب تعالى عن االنتقال ، إنما صک صفا صفا( فقال إن اهلل عز وجل ال یوعن قول اهلل عز وجل ) وجاء ربک والمل:  مد و شد داشتن خداوندم(آ

 (382، ص 1)ج یعنى بذلک وجاء أمر ربک والملک صفا صفا

کردن به مسخره کردن خداوند به معنای متداول میان مردم ، استهزا کردن به معنای متداول میان مردم،مکر کردن به معنای متداول میان مردم،خدعه ص(

إن اهلل تبارك وتعالى ال یسخر وال یستهزئ وال یمکر وال یخادع ، ولکنه عز و جل یجازیهم جزاء السخریة ، وجزاء االستهزاء ... :  معنای متداول میان مردم

 (381، ص 1)ج وجزاء المکر والخدیعة تعالى اهلل عما یقول الظالمون علوا کبیرا

 (38، ص 1)ج  ك عن الکیفیة فقل کما قال اهلل عز وجل : ) لیس کمثله شئ (وإذا سئلو:  مانند داشتن خداوندع(

فقال علیه السالم : أراد هذا االثبات ، وهذا شبه ربه تعالى بمخلوق ، تعالى اهلل الذی لیس له شبه ، وال مثل وال عدل ، .....متصف شدن به صفات مخلوقات : ف(

مثل ما قال هشام بن سالم ، وقل بما قال مولى آل یقطین وصاحبه ، قال : قلت فیعطى الزکاة من خالف هشاما فی وال نظیر وال هو بصفة المخلوقین ، ال تقل ب

 (454، ص 2)ج التوحید ؟ فقال برأسه : ال

 (503، ص 2)ج إن الذی ال یسهو هو اهلل الذی ال إله إال هو :خداوندسهو ث(

 (496، ص 2)ج  ....وال یجور ، وال یظلم ، النه تعالى منزه من ذلک ....، وهلل : خداوند   ظلمف(

من عرف بالتشبیه ذاته ، وال إیاه وحده من اکتنهه وال حقیقته أصاب من مثله ، وال به صدق من نهاه وال صمده من أشار إلیه ،  .....:  خداوند تذلل توهم  وخ(

 (121، ص 2)ج  ..... اه أراد من توهمهوال إیاه عنى من شبهه وال له تذلل من بعضه وال إی

 نتیجه گیری: -5

عهده دار و قرار دارد  انگیزشی و که  در الیه های زیرین شناختیاست  مفاهیم درونی شده ای در بر دارنده  معنوی سبک زندگی اعتقادیبعد 
منطقی  و جاذبه قوی  و شور است که جان وهستی آدمی با آمیخته اسالمی گرایشی معنویتی انسان است .رفتارها چگونگی نقش تعیین کننده ای در

.   الهی برخوردار گردد حیات طیبهو از  رود  پیش آوری اعجاب بطور عالم محبوب و یگانه خدای سوی به سیر در بدنبال خواهد داشت تا   انسان در  را 
اسماء و صفات که حقیقت اعلی است  خداوند وجود متعال و  .تجلی می یابد رابطه انسان با خدا  است که در  ژرفای وجود آدمی معنویت اسالمی خاستگاه

 بعد توحیدینتیجه آنکه  است .فاعل حقیقى در هر فعلى که در عالم هستى تحقّق یابد، خداوند و   ستاو ل ال یتناهیکما الهی  ظهور وجود مطلق و تجلی
گستره سخن از توحید، عاقبت  عدم  ان،اهمیت توحید، پاداش موحددر روایات امام رضا علیه السالم شامل مولفه های  سبک زندگی معنویخداباوری 

اهمیت  مولفه های معرفتی  شامل  ، بعددرصد میزان فراوانی  7مضمون روایت و   22اعتقاد به توحید و دیدگاه های مختلف  و  میزان حقانیت آنها  با 
شامل  ، بعد افعال الهیدرصد میزان فراوانی   18مضمون روایت و  53و راههای شناخت خدا  با  موانع شناخت خداین مرتبه خداشناسی، معرفت خدا ،کمتر



بک سخداباوری   و بعد اسماء و صفات الهی درصد میزان فراوانی27مضمون روایت و 81ابتال، بدا، محو و اثبات ، قضا و قدر و جبر و اختیار با مولفه های 
مضمون 143با  در روایات امام رضا علیه السالمخدا، صفات ثبوتیه و سلبیه   داشتن چرایی اسم  شناخت وصف الهی، شامل مولفه هایزندگی معنوی 

 می باشد.درصد میزان فراوانی  48روایت و 
   های رضویسبک زندگی معنوی در آموزهخداباوری مولفه های   فراوانی      
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