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 مقدمه
 «دين اصول» بخش دو به اسالمى مسائل كلى، طور به

 و نماز همچون) «دين فروع» و( نبوّت و توحيد همچون)

 اصول از مراد اسالم، ديدگاه از. شودمى تقسيم( روزه

 ايمان هابدان بايد نخست كه است دين اعتقادى هاىپايه

 .پايبند بود اندبرخاسته آنها از كه فروعى به آنگاه و آورد

 و امامت اصل دو و انداسالم دين اصول معاد و نبوت توحيد،

 دين اصول به كه كسى .اندشيعه مذهب مسلّمات از عدل

 ايمان هابدان كس هر و .است بيرون دين از ندارد، ايمان

 بيرون اسالم از چه اگر ،است بيرون شيعه مذهب ازندارد 

 . نيست

 خداوند يگانگى معناى به است اصل نخستين «توحيد» -

 .متعال

 حضرت پيامبرى معناى به است ديگر اصلى «نبوت» -

 پيامبران ديگر و( وسلمآلهوعليهاهللصلّی)عبداللَّهبنمحمد

 (. ليهم السالمع)الهى

 روزى كه است آن معناى به دين اصول ديگر از «معاد» -

 الهى پيشگاه در حساب و بازخواست براى مكلفان همۀ

 خويش كيفر و پاداش به كس هر و آيندمى هم گرد

 . رسدمى



 

 

 سر از متعال خداوند افعال كه است آن معناى به «عدل» -

 و كندنمى ستم كسهيچ به و است شايستگى و دادگرى

 موجودى، هر با و داردمى نگاه خويش جاى در را چيز هر

 .كندمى رفتار است، شايسته كهچنان
 معناى به و مذهب و دين اصول از امامت «امامت» - 

 معنا بدين ،.باشدمى اخروى و دنيوى امور در عامه رياست

 امام دوازده سلم(وآلهوعليهاهلل)صلیاسالم پيامبر از پس كه

 عهده بر را امامت و خالفت منصب( السالمليهمع)معصوم

 .اندمتعال خداوند منصوب آنان و دارند

 تحقيق روى از بايد دين اصول به اعتقادنكتۀ ديگر آنكه 

 نيازمند دين اصولبه عبارت ديگر، . تقليد نه باشد،

 فروع امّا تابند.برنمى را تقليد، به همين جهت، انديقين

 كافى آنها در عقل حكم و اندبيان و تبليغ نيازمند دين

 دين فروع در تقليد 1.تقليدپذيرندبه همين جهت،  ،نيست

 دين فروع در بايد غيرمجتهد انسان و است واجبات از يكى

 دين اصول در تقليد اما. كند تقليد الشرايطجامع مجتهدِ از

 خواهدمى مردم از تمام اصرار با كريم قرآن. است ممنوع

 نكنند: پيروى اىعقيده هيچ از عقلى برهان و تحقيق بدون
 (63)اسراء:  عِلْمٌ. بِهِ لَكَ لَيْسَ ما تَقْفُ ال وَ
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 .مكن پيروى ندارى، علم بدان آنچه از
 بود، رايج ،شدتهب ،جاهليت زمان در كهمسائلى جمله از

 برابر در شرطوقيدبى احترام و نياكان به افتخار مسئلۀ

 اين مذمت در كريم قرآن. بود آنها رسوم و عادات و افكار

 :فرمايدمى روش
 قالُوا الرَّسُولِ الَى وَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما الى تَعَالَوْا لَهُمْ قيلَ اذا وَ 

 شَيْئاً يَعْلَمُونَ ال آبائُهُمْ كانَ لَوْ أَوَ آبَائَنَا عَلَيْهِ وَجَدْنَا مَا حَسْبُنا

 (101يَهْتَدُونَ. )مائده: ال وَ
 كرده نازل خدا آنچه سوىبه: شود گفته آنها به كههنگامى

 خود پدران از آنچه: گويندمى بياييد، پيامبرش سوىبهو 

 آنها پدران كه است چنين نه آيا. است بس را ما يافتيم

 .بودند نيافته هدايت و دانستندنمى چيزى
 آنها به وقتى كهشده  بازگو عرب مشركان حال آيه، اين در

 بياييدفرموده  نازل خداوند كه آنچه سوى به شدمى گفته

: گفتندمى برداريد، خود هاىبدعت و هابت از دست و

 در كريم قرآن. است كافى ما براى نياكان هاىسنت همين

 گمراه و جاهل از قيدوشرطبى تقليد آيا: فرمايدمى پاسخ،

 است؟ جايز
 شناخت مانع تقليد چگونهاگر در اين مقام پرسيده شود: 

 كه نيست شكى ، شايد بتوان چنين پاسخ داد:شود؟مى

 كه كندمى ايجاب انسانى اصول رعايت و قدردانى روح

 معنا بدان اين اما شوند، شمرده محترماجداد  و پدران

 و نقد از و بدانيم اشتباه و خطا از معصوم را آنها كه نيست

اگر  سخن مناسبی است .كنيم خوددارى افكارشان بررسى



 

 

 دست از را خويش فكر و عقلمقلّد  انسانگفته شود كه 

 قرار خود پيشينيان اختيارِ در كامل، طوربه ،را آن ،داده

 ضخيم حجابى پديد آمدن جز اىنتيجه كار اين. دهدمی

 حسّاز بُعدی ديگر،  .داشت نخواهد آنها ديدگان برابر در

 د،شومى خلّاقيت و شكوفايى مايۀ كودكى دوران در تقليد

 رفتن بين از و انديشه ايستايى مايۀ جوانى دوران در اما

 .است طلبىبرهان و تفكر حس

 است؟ دين اصول از عدل چرا
 كههمچنان متعال،وند خدا؛ است خداوند صفات از عدل

 حال. هست نيز دادگر و عادل بيناست، و شنوا و توانا و دانا

 خداوند صفاتِ ۀهم ميان از چرا كه است مطرح السؤ اين

 اگر؟! است شده شمرده دين اصول از عدل صفتتنها 

 كنيم، قلمداد دين اصول از را خدا صفات برخى بناست

 دين اصول جزء نيز را...  و اراده قدرت، علم، است الزم

 .بدانيم

 اصول از را عدل مسلمانان برخى اينكه: گفت بايد پاسخ در

 در مسلمان متكلمان اختالف دليل به اند،دانسته دين

 اعتقاد عدم يا اعتقاد كه گونهبداناست،  الهى عدل موضوع

 گروهى و شيعه. شودمى شمرده مذهب مميز وجهعدل  به

 الهى عدل به شوند،مى ناميده «معتزله» كه سنت اهل از

 اهل از گروهى ولى مشهورند، «عدليه» به و دارند اعتقاد

 از عدليه تعريف با - خداوند عدل به اند،اشاعره كه سنت،
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 آن نشانۀ عدل به اعتقاد ترتيب، بدين. ندارند اعتقاد -آن

 امامت و عدل به اعتقاد و نيست اشعرى كسى كه است

 ست كهرو اين از. است شيعه كسى كه است آن نشانۀ

 و دين اصول و است اصل سه اسالم دين اصول اندگفته

 و عدل اصل عالوۀ به است چيز سه همان شيعه مذهب

 1.امامت اصل

                                                 

 .صدرا مطهرى، شهید الهى، . ر.ک. عدل 1



 

 

 ضرورت  و اهمیت خداشناسی فصل اول:  
 الف. ضرورت خداشناسي

 باره اين در و آوريمروى خداشناسى مباحث به بايد چرا

 چه چيست؟ در خدا شناخت اهميت كنيم؟ تحقيق

 دارد؟وامى عالم بخشِهستى مبدأ در تفكر به را ما ضرورتى

ی عواملمطالعۀ  توان بهمی باال هاىپرسش به پاسخ در

پرداخت. اما پيش از آن، به اين  هستى مبدأ دربارۀ چند

شود كه قرآن در تمام آياتی كه با نكته توجه داده می

و به خلقت آسمان و كند آغاز سخن می« تَرَ لَمْ أَ»عبارت 

 (، مسئلۀ36( و )حج:11زمين اشاره دارد، مانند )ابراهيم:

 قرآن كهچنان همشود،را برای مردم يادآور می خداشناسى

 فِی أَ: رُسُلُهُمْ قالَتْ»: فرمايدمى توحيد بر استدالل در كريم

 ايشانه بشان رسوالن؛ «الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ شَكٌّ اللَّهِ

 زمين و آسمانها ورندۀپديدآ یخدا وجود در آيا: گفتندمى

( 131-136( نيز آيات )بقره:10)ابراهيم: !هست؟ شكى

ای از توجه قرآن به مسئلۀ توحيد، اقامۀ سه برهان بر نمونه

اثبات وجود خدا و توحيد، و بيان سرانجام حال مشركان 

( اساس و ريشۀ 60است. همچنين، به حكم آيۀ )روم:

 توحيد در فطرت آدمی نهاده شده است.
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جويىحقيقت حسّ . ارضاى1
 پايۀ بر را جهان بنيان خردمندى انسانِ هر كه آنجا از

 همواره بنيادين پرسش اين داند،مى معلول و علت قانون

 علتى چيزى هر آمدن پديد اگر كه اوست روى پيشِ در

 چه و چيست معلول جهان اين مجموع آمدن پديد دارد،

 سامان و نظم گونهبدين و آفريده را هستى مجموعۀ كسى

 پرسش اين به پاسخ است؟ پرداخته آن تدبير به و بخشيده

 پاسخ حقيقت، در - كندنمى رها را او گاههيچ كه - مهم

بر اين . است آن ارضاى و انسان جويىحقيقت حسّ به

 سيراب به مبدأشناسى مباحث به ورود با انسان ،اساس

 آن و پردازدمى خويش روح جويىحقيقت عطشِ ساختن

 .رساندمى اششايسته كمال به را

منعم شكر . لزوم2
 احساس كند عطا نعمتى او به كه كسى برابر در انسان

 سپاس و شكر را او اىگونهبه خواهدمى و كندمى خضوع

 هاىنعمت همۀ كسى كه يابددرمى چون رو،ازاين. گويد

آن  كه شودمى مندعالقه ،عطا كرده به وی را دنيوى

 وكند  رنشكُ برابرش در و بشناسد را همتابخشندۀ بی

 از برخوردارىنتيجه آنكه . دنماي ابراز او به را خود سپاس

نهاده  هاانسان همۀ در فطرى ایگونهبه كه -گرايش اين

 منعم شناختِ راه در تالش به را همگان -شده است 

 امكان كه است شناختمرحلۀ  از پستنها  زيرا ،داردوامى



 

 

 در السالم()عليهصادق امام. شودمى ميسّر تشكر و قدردانى

 :فرمايدمى باره اين

 سَنَۀً ثَمانُونَ اوْ سَنَۀً سَبْعُونَ عَلَيْهِ يَأْتى بِالرَّجُلِ اقْبَحَ ما

 حَقَّ اللَّهَ يَعْرِفُ ال ثُمَّ نِعَمِهِ مِنْ يَأْكُلُ وَ اللَّهِ مُلْكِ فى يَعيشُ

 مِعْرِفَۀُ الْانْسانِ عَلَى اوْجَبَها وَ الْفَرائِضِ افْضَلَ نَّإ...  مَعْرِفَتِهِ

 1بِالْعُبُودِيَّۀِ. بِهِ وَالْاقْرارُ الرَّبِّ

 هشتاد يا هفتاد انسانى عمر از كه است زشت چقدر

 هايشنعمت از و كند زندگى الهى ملك در و بگذرد سال

 اوست شناخت سزاوار كه گونهآن را خدا امّا شود، مندبهره

 انسان وظيفۀ ترينواجب و برترين گمان،بى... . نشناسد

 .اوست عبوديت به اقرار و پروردگار شناخت

محتمل ضرر دفع و منفعت . جلب3
 از ضرر دفع و منفعت جلب پىِ در شعورىبا موجود هر

 آنان سو، يك از ،هاانسان در گرايش اين وجود. است خود

 ديگر، سوى از ،و بپردازند تالش و كار به كه داردوامى را

 ضررهاى دفع براىكشاند كه آنان را به اين انديشه می

 .سازند مسدود را ضرر هاىراه و بينديشند اىچاره احتمالى

 كه شودمى آشكار حال، زمان و تاريخ گذشتۀ در دقت با

مبدأشناسی  به را هاانسان كه اندبوده الهى رهبرانى هميشه

 صورت درتنها  كه اندداده تذكر و فراخوانده و ايمان به او
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 و رستگارى به اوست كه به ايمان و خدا شناخت

 و بختىسياه به صورت، اين غير در و ،رسندمى خوشبختى

 مهم بسيار موارد گونه اين در. شوندمى دچار سخت عذابى

 كافى -اشبزرگى دليلبه - نيز ضرر وجود احتمال حتى

 روى،بدين وادارد كوشش و تالش به را انسان كه است

 تحقيق باره اين در است كه انديشمندی انسان هر براى

 از را عظيم سود اين توجهى،بى و غفلت اثر در ،تا كند

 . نگردد آخرت و دنيا عذاب گرفتار و ندهد دست

 ب. اهمیت خداشناسي
 سه بر افزون خدا، شناخت اهميت شدن روشن براى

 همه ريشۀ شناخت اين كه داشت توجه بايد مزبور، عامل

 و ديانت اساس خداشناسى. است مذهبى و دينى مسائل

 طرح براى جايى اصل اين وجود بدون. است باورىدين

 نيرومند تنۀ بمنزلۀ توحيد زيرا نيست، مذهبى مسائل ديگر

 و شاخ بمنزلۀ مذهبى مباحث ديگر و است دين درخت

 زيباى تعبير در، السالم()عليهعلی حضرت. آن هاىبرگ

 دانسته، دين ريشۀ و آغاز را خداوند شناخت خويش،

 :فرمايدمى



 

 

 1مَعْرِفَتُهُ. الدّينِ اوَّلُ 

 .خداست شناخت دين، سرآغاز

 درتنها  نيز افراد رفتار و جامعه در اخالقى هاىارزش

 و معنوى ارزش باشد توحيد اصل بر مبتنى كه صورتى

 به معتقد كه كسانى ميان در. يابدمى اجرايى ضمانت

 ندارد درست مفهومى و معنا اخالقى اصول نيستند، توحيد

 .است ضمانت بدون اخالقى اصول و آداب رعايت و

 هنگامى ما براى خدا شناخت تفصيلى اهميت البته،

 خداوند با خود وجودى ربط ميزان به كه شودمى ترروشن

 به پا او خلقت و اراده با كه كنيم توجه يعنى كنيم؛ توجه

 به ما وجودى قوام نيز اكنون و ايمگذاشته وجود عرصۀ

 باز او سوىبه نيز ،دنيويمان حيات پايان در ،واوست 

 مرجع و مبدأ و دهندهنعمت و خالق او پس. گرديممى

 ،نيز ما. و است موجودات همۀ قيّوم كه اوست. ماست وجود

 وابستگى اين .ايموابسته او به لحظه، هر و حال هر در

 تعالى حق شناخت اهميت متعال خداى به انسان وجودىِ

 .سازدمى آشكار انسان براى را

                                                 

 .72، ص1، ج1الحديد، خابیالبالغه با شرح ابن. نهج 1
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 ج. ارزشمندی خداشناسي
 آن موضوع ارزشِ قدر به شناختى هر ارزش ميزان

 و دارد اندك ارزشى ناچيز موضوعات شناختِ است؛

. است برخوردار وااليی ارزشِ از مهم موضوعات شناخت

 و واالترين خداشناسى موضوع با توجه به اينكه رو وازاين

 آن با تواننمى را موضوعى هيچ و است موضوع ترينشريف

 شناخت گونۀ ترينباارزشنشانِ  خداشناسى كرد، مقايسه

 :فرمايدمى السالم()عليهعلی امام كهچنان ؛گيردرا می

 1الْمَعارِفِ. اعْلَى سُبْحانَهُ اللَّهِ مَعْرِفَۀُ 

 .هاستشناخت باالترين سبحان خداوند شناخت

 كه است نقل سلم(وآلهوعليهاهلل)صلیاكرم پيامبر از

 :فرمود

 ال فَانَّهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ الَّا يَعْدِلُهُ ءٌشَىْ لَهُ وَ الَّا ءٌشَىْ لَيْسَ

 2ءٌ.شَىْ يَعْدِلُها ال فَانَّهُ اللَّهُ الَّا الهَ ال وَ ءٌشَىْ يَعْدِلُهُ

 چيز هيچ كه عزوجلّ خداوند مگر دارد برابرى چيز هر

 با چيز هيچ كه إاالاللّهالإله[ همچنين] و نيست برابر او با

 .كندنمى برابرى آن

                                                 

 .143، ص1. شرح غررالحكم، ج 1
 .17االعمال، شیخ صدوق، ص. ثواب 2



 

 

 وحدانيت به االاللّه اقرارإلهإال از مراد كه است روشن

 امام همچنين،. باشد شناخت روى از كه خداست

 :فرمايدمى السالم()عليهصادق

 از آنچه به دانستند،می را خداشناسی فضيلت مردم اگر

 چشم شد دشمنان نصيب دنيا هاینعمت و  متاع

 شدمی آن از ترارزشكم مردم نظر در دنيا و دوختندنمی

 به هرگاه و بردارند منافعش به رسيدن برای قدمی كه

 كه شدمی نصيبشان لذتی يافتند،می دست معرفت نعمت

 حاصل ،خدااوليای  برای آنهم ،بهشت هایباغ در جز

 در آدمی مونس پروردگار شناخت كهدرستی به. شودنمی

 نورِ و تنهايی هر در انسان همدم و است وحشتی هر

 و ضعفی هر در نيرو و قدرت و تاريكی هر در( هدايتگر)

 1.است بيماری هر در آدمی شفای

خلقت خداشناسی هدف
 از انسان ساختن آگاه جهان آفرينشِ اهداف از يكى

 صفات و ذات به يافتن معرفت و خداوند توانايى و دانش

 شناخت واالی ارزش از اىگوشه بيانگر اين و اوست

 :فرمايدمى كريم قرآن. است پروردگار

                                                 
 .247، ص3. الكافی، شیخ کلینی، ج1
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 يَتَنَزَّلُ مِثْلَهُنَّ الْارْضِ مِنَ وَ سَمواتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذى اللَّهُ

 قَدْ اللَّهَ انَّ وَ قَديرٌ ءٍشَىْ كُلِّ عَلى اللَّهَ انَّ لِتَعْلَمُوا بَيْنَهُنَّ الْامْرُ

 (12عِلْماً. )طالق: ءٍشَىْ بِكُلِّ احاطَ

 زمين از و آفريد را آسمان هفت كه است كسى خداوند

 نازل هاآن ميان در پيوسته او فرمان. را آن همانند نيز

 چيز همه بر خداوند بدانيد كه است آن براى اين. شودمى

 .دارد احاطه چيز همه بر او علم كهاين و تواناست

برتری معيار خداشناسی
 اسير امروز، و گذشته در بشرى، جوامع از بسيارى

 آنان ميان در آنچه و بوده جاهلى افكار و قومى هاىتعصب

 رفته،مى شمار به يكديگر بر افراد برترى معيارهاى

 و پوست رنگ زبان، نژاد، ثروت، همانند - مادّى هاىارزش

 دگرگون هاارزش اسالم آيين در امّا. است بوده - قوميّت

 بنا معنوى فضايل و انسانى كرامت براساس نظامى و شده

 برترين ،سو يك از خداوند، شناخت رو،ازاين. است گرديده

 ،ديگر سويى از ،و است يكديگر بر مؤمنان فضيلت معيار

 درجات با متناسب نيز الهى پيشگاه در آنان ربقُ درجات

 :فرمايدمى كريم قرآن. است آنان معرفت

دَرَجاتٍ.  الْعِلْمَ اوتُوا وَالَّذينَ مِنْكُمْ امَنُوا الَّذينَ اللَّهُ يَرْفَعِ 

 (11)مجادله:

 كسانى و اندگرويده كه را شما از كسانى[ رتبه] خداوند

 .گرداند بلند درجات[ برحسب] دانشمندند كه را



 

 

امام محمد باقر يا امام جعفر  ديگر، حديثى در

 كسى را هاانسان ترينفضيلت باصادق)عليهماالسالم( 

 :باشد برخوردار خدا به نسبت بيشتر شناختى از كه داندمى

 مِنْ حَجّاً اكْثَرُ بَعْضُكُمْ وَ بَعْضٍ مِنْ صاَلۀً اكْثَرُ بَعْضُكُمْ 

 صِياماً اكْثَرُ بَعْضُكُمْ وَ بَعْضٍ مِنْ صَدَقَۀً اكْثَرُ بَعْضُكُمْ وَ بَعْضٍ

 1مَعْرِفَۀً. افْضَلُكُمْ افْضَلُكُمْ وَ بَعْضٍ مِنْ

 و صدقه برخى و حجّ برخى و را نماز شما از برخى

 امّا آوريد،مى بجا بيشتر ديگران از را روزه برخى

 ارزشمندتر شناختى از كه است كسى شما ارزشمندترين

 .باشد برخوردار

 فطری خداشناسيِِِِ
 از عميق شناختى انسان نهان در كه است اين منظور

 كند، رجوع خويش نهان به او چون و نهفته است خداوند

 به مجيد قرآن از آياتى. كنديابی میژرف را شناخت اين

 :زير آيۀ مانند دارد، اشاره خداشناسى گونهاين

 النَّاسَ فَطَرَ الَّتى اللَّهِ فِطْرَتَ حَنيفاً لِلدّينِ وَجْهَكَ فَاقِمْ 

 اكْثَرَ لكِنَّ وَ الْقَيِّمُ الدّينُ ذلِكَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْديلَ ال عَلَيْها

 (60يَعْلَمُونَ. )روم: ال النَّاسِ

 اين سوى به حقّ به تمام گرايش با را خود روى پس،

 آن بر را مردم خداوند كه سرشتى همان با كن، دين

                                                 

 .14، ص3. بحاراالنوار، ج 1
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 است اين. نيست تغييرپذير خداوند آفرينش. است سرشته

 .دانندنمى مردم بيشتر ولى پايدار، دين همان

 كه است دين معارف همۀ يا آيه اين در دين از منظور

 و است معارف آن از جزئى نيز توحيد صورت، اين در

 المعارفامّ منظور يا است شده سرشته آن با انسانى فطرت

 اين حال، هر به. است ،توحيد يعنى اعتقادات، همۀ ريشۀ و

 خداوند شناخت بر انسان وجود آنكه بر دارد داللت آيه

 ويژگى اين در هاانسان همۀ واست  شده سرشته

 خود گرچه يابند،نمى آن در تحولى و تغيير و ندامشترك

 به پاسخدر  السالم()عليهصادق امام. نباشند آگاه آن از

منظور : »فرمود بود، پرسيده مذكور آيۀ تفسير از كه كسى

 1.«است توحيد

 همۀ حضورى و فطرى خداشناسى بر كه ديگر اىآيه

 :فرمايدمى كه است اىآيه است، گواه هاانسان

 وَ ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَنى مِنْ رَبُّكَ اخَذَ اذْ وَ 

 تَقُولُوا انْ شَهِدْنا بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ الَسْتُ انْفُسِهِمْ عَلى اشْهَدَهُمْ

 (112غافِلينَ. )اعراف: هذا عَنْ كُنَّا انَّا الْقِيامَۀِ يَوْمَ

 صُلب از پروردگارت كه را زمانى[ خاطرآوربه و] 

 بر گواه را آنها و برگرفت را آنان ذريّه آدم، فرزندان

 نيستم؟ شما پروردگار من آيا:[ فرمود و] ساخت خويشتن

                                                 

 .11، ص2. الكافی، ج1



 

 

 روز در[ مبادا تا كرد چنين. ]دهيممى گواهى آرى، :گفتند

 فطرى پيمان از و] بوديم غافل اين از ما: بگوييد رستاخير

 [.مانديم خبربى توحيد
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ارزشمندی شناخت  خدا و  دوم: فصل
 درجات  آن

 خدا شناخت جايگاه
در درس پيشين در وصف ارزشمندی خداشناسی 

 جمالتی تقرير شد كه خالصۀ آنها اين است:

 شناخت است، كماالت و هستى مبدأ خداوند كه رو آن از

 بسترخدا  شناخت. است شناخت گونۀ ارزشمندترين او

 دركى و كندمى فراهم هاشناخت ديگر براى استوارى

 انسان به جهان هاىپديده ميان روابط و هستى از درست

 شناخت بهاترينگران كه آيدبرمى نيز روايات از. بخشدمى

خداوند  شناخت 1.بشناسد را خدا آدمى كه است آن

 و آيات و است دانش مصداق ترينروشن و ترينكامل

 2.اندكرده ياد آن فضيلت از فراوانى روايات
 شناخت 6.است خداوند شناختدين  در گام نخستين

 پيش 1(12:طالق) است هستى آفرينش هدفخداوند 

                                                 

 .1331، ص3شهری، ج. میزان الحكمه، ری1
 .277، ص1؛ اخالق در قرآن، ج11 -31، ص1. پیام قرآن، ج2
 .72، ص1، ج1الحديد، خابیابنالبالغه با شرح نهج. 3



 

 

 شناخت گرو در الهى، قرب منازل و مراتب در رفتن

 تقرّبى شود، افزون شناخت اين قدر هر و است خداوند

 (11:مجادله). آيدمى حاصل تربيش
 و است انسانى هاىفضيلت و ايمانمايۀ  خداوند شناخت

 خدا شناخت 2.آيدنمى حاصل شناخت رهگذر از جز ايمان

 امام كه است روايت در كهچنان آفريند،مى معنوى لذّت

 در كه دانستندمى مردم اگر: »فرمود السالم()عليهصادق

 به هرگز است، نهفته لذّتى چه عزّوجل خداى شناخت

 خداوند كه دوختندنمى چشم هانعمت آن و دنيوى متاع

 در دنيا قدر و است داده نصيب آنها از را خويش دشمنان

 و نمودمى تركم نهند،مى آن بر پا آنچه از چشمشان، پيش

 در كه كسى لذّت همانند بردند؛مى لذّت خدا شناخت از

  6.«است الهى اولياى همراه بهشتى هاىباغ

                                                                                   

 .11، ص 1. ر.ک. پیام قرآن، ج1
؛ و نیز ر.ک. 72، ص1؛ پیام قرآن، ج271، ص1. ر.ک. اخالق در قرآن، ج2

(، 3عمران)؛ آل14(، آيه22؛ حج)1(، آيه34؛ سبأ)113-117(، آيات17اسراء)
 .7آيه

 .247، ص3. الكافی، ج3
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 خدا شناخت حدود و امکان
 درونى ابزارهاى و فطرى و عقلى نيروهاى از انسان 

 پيامبران. افزون بر اينكه است مندبهره خداوند شناخت

 كار بدين و رسانندمى مدد راه اين در را آدمی الهى

 .دارندوامى
 شناخت امكان بر دليل بهترينبعثت پيامبران خود 

 مرزى و حدّ را متعال خداى وجود ،حال اين با. است خدا

 او به احاطۀ از بشرى ادراكات دست روى، بدين ،و نيست

 و ذات كنه به كه نيست آن توان را انسان؛ است كوتاه

 معصوم بزرگان روايات برخى. يابد راه خداوند صفات

 همانند دارند، اشارت حقيقت بدين نيز( السالمليهمع)

كه  سلم(وآلهوعليهاهلل)صلی اسالم پيامبر از روايتى

 را تو شايسته است كه سانآن! خداوندا: »فرمايدمى

 سجّاد امام از نيزو  1.«نپرداختم تو عبادت به و نشناختم

 راه از آدميان خِرَدهاى: »استشده  نقل السالم()عليه

  2.«اندناتوان تو جمال كنه به يافتن

 شناخت راه خداوند كه نيست هم چنين وصف، با اين

 امام از روايتى در كهچنان باشد؛ بسته انسان بر را خويش

                                                 

 .141، ص3. مرآة العقول، ج1
 .1393، ص3ۀ، ج. میزان الحكم2



 

 

 آدمى عقلمتعال  خداوند كه است آمده السالم()عليه على

 را او امّا است، نساخته آگاه خويش اوصاف نهايت بر را

 خوشبختى به راه كه است نساخته محروم آن از نيز چنان

 1.نبرد
 تعطیل و بطالن تشبیه

 ظواهر خدا شناخت براى مسلمانان هاىفرقه برخى

 مادّى موجودات به را او و برگرفته را كريم قرآن آيات

 جسمانى صفات متعال خداوند براىو  اندكرده شبيه

 . اندنهاده نام «مُجَسِّمَه» يا «مشَبِّهَه» را اينان. اندپنداشته

 تشبيه وادى به اينكه براى ديگر برخى گروه، اين برابر در

 رد را خداوند شناخت امكان كلّى به نغلطند، تجسيم و

 به يابىدست توان را آدمى عقل كه اندرفته آن بر و اندكرده

 و نيست خداوند صفات و ذات از شناختى گونههيچ

 بر بنا. اندكرده تعطيل خدا شناخت در را عقل بدينسان

 فرود تعبّد و تسليم سر بايد تنها خداوند ديدگاه، دربارۀ اين

 اين در پرسيدن حتى و كرد پشت تفكّر و تحقيق به و آورد

                                                 

 .211، ص3، ج49الحديد، خابیالبالغه با شرح ابن. نهج1
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 كه - حنابله و اشاعره. است حرام و بدعت و گناه عرصه

 1.اندنظريّه اين هواخواه - خوانندمى «حديث اهل» را خود
 از نه تابد؛برنمى را نظريّه دو اين از يكهيچ شيعه، نظريّه

 عقل دست نه و كندمى رو خداوند شناخت به تشبيه گذر

 تواندمى انسان عقل 2.داندمى كوتاه آن از كلّى به را آدمى

 وجود اثبات در ويژه به ،خداوند شناخت كلّىِ مسائل به

 6.يابد راه خداوند،

 يافتنىدست خدا شناخت چند هر ،شيعه عارفان نظر در

 سلوك و سير و باطن تصفيۀ راهِ مطمئن راهِ تنها است،

 ناكارآمد را عقلى برهان و عقلعارفان . است قلبى

 آن بر و دانندمى كارآمدتر آن از را دل راه بلكه دانندنمى

 هاىكوشش دستاورد نظريّه، اين بر بنا .دهندمى ترجيح

 -افاضى معرفت امّا نهدنمى فراتر پا مفاهيم حدّ از عقالنى

 به و رودمى ترپيش بسى -آوردمى خود با عرفان كه

 كند؛مى ارضا را عقل استداللى معرفت. انجامدمى «وصول»

 شور و انگيزدبرمى را آدمى وجود همۀ افاضى، معرفت امّا

 . آوردمى تقرّب و آفريندمى

                                                 

 .379، ص1. مجموعه آثار، استاد مطهّرى، ج1
 .111و 31، ص1. ر.ک. الكافی، ج2
 .33. آموزش عقايد، محمدتقی مصباح، ص3



 

 

 بر دل راه ترجيحرسد سخن حق اين باشد كه به نظر می

 مكمل دو اين از يك هر زيرا است، بيهوده برهان و عقل راه

 1.است ديگرى
 خدا شناخت هاىراه

 به توجه با ،را خدا شناخت هاىراه اسالمى دانشمندان

 تقسيم راه سه به ،كلى بندىدسته يك در شناخت، ابزار

 :اندكرده
 دل راه يا فطرت راه. 1
عقلى ]مانند برهان نظم و برهان  -حسى هاىراه. 2

 حدوث[
امكان و -]مانند برهان وجوب فلسفى -عقلى هاىراه. 6

 2.برهان صديقين[
 ابزارى تفاوتى مزبور راه سه تفاوت كه داشت توجه بايد

 استفاده هاراه اين از يك هر از خدا شناخت براى و است

 راه، اين در. است قلب و دل بر تكيه اول، راه در. شودمى

 و انسان درونى هاىدرخواست به توجه با خدا شناخت

 بر تكيه دوم، راه در. گيردمى صورت او فطرى تمايالت

                                                 

 .379، ص1. مجموعه آثار، ج1
 .379، ص1. مجموعه آثار، ج2
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 در عقل كارگيرىبه سپس و تجربه و حس از استفاده

 [تجربه و حس با آمده فراهم] تجربى علوم از استنتاج

 آن هاىاستدالل و عقل از تنها سوم، راه در اما. است

 مقدمۀ حسى و تجربى علوم اينكه بدون شود،مى استفاده

 .گيرند قرار آن
 خدا شناخت درجات
 شناخت: »است متصور راه دو از موضوع هر شناخت

 صور و الفاظ از استفاده با و چيز آن خارج از كه ،«مفهومى

 و درك با كه ،«حضورى شناخت» و ،گيردمى صورت

 ،محض نمونه. شودمى محقق چيز آن حضورى وجدان

 شخص گاهى فرزند، به نسبت پدر عاطفۀ شناخت براى

 به و شنودمى ديگران زبان از را محبت و رابطه نوع اين

 و شدن پدر با ،خود گاهى و بردمى پى آن خصوصيات

 . يابدمى خود در را آن وجدان،

 شودمى حاصل دوم نوع از كه شناختى است بديهى

 حصولى شناخت امّا. است واقع عين( حضورى شناخت)

 با كه كسى شناخت مثلًا، دارد؛ مراتبى خود( مفهومى)

 را آتشدود  ديدن يا كتاب در آتش خصوصيات خواندن

 و ديده نزديك از را آتش كه ديگرى شناخت با شناخته

 طبيعى. است متفاوت بسيار كرده لمس را آن سوزانندگى

 .است ترنزديك واقع به آتش از دومى شناخت كه است

 .است چنين نيز آن درجات و خداوند شناخت



 

 

 مبتنى براهين يا عقلى براهين از استفاده با كسى گاهى

 شناخت اين. شودمى نايل خدا معرفت به تجربه و حس بر

 انسان گاهى اما. است فراوانى آثار داراى و مفيد او براى

 شرعى، عبادات و سلوك و سير با داده، صيقل را دل آيينۀ

به . گرداندمی خدا جالل و جمال صفات گاهجلوه را دل

 با كه معرفتى با هرگز معرفتى و شهود چنين يقين،

 مقايسه قابل آيد،مى دستبه عقلى براهين از استفاده

 .دارد قرار باالترى بسيار سطح در و نيست
 درصدد كه نيز اسالمى روايات و مجيد قرآن آيات

 درجات به تناسب، به باشند،مى متعال خداوند معرفى

 توجه با روايات، ويژهبه كدام، هر و اندكرده اشاره شناخت

 موارد در. دارند اشاره آن از خاصى نوع به مخاطبان، به

 چون براهينى از استفاده و دور راه از شناخت به بسيارى،

 در ويژهبه نيز، مواردى در اما. اندكرده اشاره نظم، برهان

 به اند،بوده خداوند با تكلّم و مناجات مقام در كه مواردى

برای . اندساخته مطرح را آن و كرده اشاره شهودى معرفت

 شناختى، چنان به توجه با، السالم()عليهسجاد امام نمونه،

 :داردمى عرضه خداوند پيشگاه در
 1عَلَيْكَ. دَلَلْتَنى انْتَ وَ عَرَفْتُكَ بِكَ 

                                                 

 فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.. 1
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 خودت سوى به مرا تو و شناختم خودت وسيلۀبه را تو

 .كردى راهنمايى
نيز چنين خدايش را  السالم()عليهحسين امام

 :خواندمی
 1لَكَ. لَيْسَ ما الظُّهُورِ مِنَ لِغَيْرِكَ ايَكُونُ 

 نباشد؟ تو براى كه هست ظهورى تو غير براى آيا
 كدام هر و است درجاتى خداوند شناخت براى بنابراين،

 و سازد ترنزديك خدا به را انسان كه هاشناخت اين از

 لحاظ از باالترى درجۀ در گردد، خدا با بيشترى انس سبب

 .دارد قرار اهميت و فضيلت

                                                 

 فرازی از دعای عرفه.. 1



 

 

 براهین فلسفی اثبات خدا سوم:فصل 
 غبارهايی بايد گاه ،خدا به اعتقاد بودن فطری وجود با

. نمود برطرف برهان ارائۀ طريق از و يادآوری با را فراموشی

 دينى معارف از جستن بهره با مسلمان متكلّمان و حكيمان

 در هايىبرهان عقلى معارف بر تكيه با نيز و اسالمى و

 تنها آنها از برخى كه اندداده دست به خدا وجود اثبات

 در. نقلى و عقلى از تلفيقى ديگر برخى و اندفلسفى و عقلى

 شود.درس به دو برهان از فلسفه اسالمی اشاره می اين
 صدّيقین برهان

گوناگونی را های دانند راهآنها كه اثبات واجب را نظری می

كنند. مثل برهان حركت، برای اثبات واجب تعالی طی می

برهان اخالقی كانت، برهان وجودی آنسلم، برهان نظم، 

در سه دسته قابل  اين براهين... . و شناسی برهان جهان

 هستند: ارائه

در برخی از اين براهين، از وجودی خاص  .1

مثل وجود انسان بر وجود حقيقی يعنی خدا 

-مثل برهان جهان شود،آورده میبرهان 

 و برهان نظم. شناختی

از صرف مفهوم خدا به وجود خدا  گاه مستدلّ .2

، مثل برهان آنسلم و برهان كنداستدالل می

  امكان و وجوب.
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( از آن گاه از اصل وجود )نه وجود خاص .6

وجود خداوند  دانيم مصداقشجهت كه نمی

-است در استدالل بر وجود خدا استفاده می

 شود.كه برهان صديقين ناميده می دشو

ها شرافت وجودی برهان صديقين در ميان اين برهان

 1تر از ديگر براهين است.دارد و دارای ظهور و بروزی قوی

 از ،دارد داللت متعددی روايی و قرآنی شواهد برهان اين بر

 : فرمايدمی قرآن در متعال خداوند اينكه جمله
 (66فصلت:)شَهيدٌ.  ءٍشَىْ كُلِّ عَلى انَّهُ بِرَبِّكَ يَكْفِ لَمْ اوَ 

 و شاهد چيز همه بر پروردگارت كه نيست كافى آيا

 .است گواه
 :نيز در دعای عرفه آمده است

 فَاهْدِنِی عَلَيْكَ أَسْتَدِلُّ بِكَ وَ إِلَيْكَ الْوُصُولَ أَطْلُبُ مِنْكَ

 وُجُودِهِ فِی هُوَ بِمَا عَلَيْكَ يُسْتَدَلُّ ...  كَيْفَ 2إِلَيْك. بِنُورِكَ

 أَوْلِيَائِكَ قُلُوبِ فِی الْأَنْوَارَ أَشْرَقْتَ الَّذِی ... أَنْتَ 6مُفْتَقِرٌإِلَيْكَ.

 فِی إِلَیَّ تَعَرَّفْتَ الَّذِی ... وَ أَنْتَ 1وَ وَحَّدُوكَ. عَرَفُوكَ حَتَّى

                                                 

 .14-13، ص1المتعالیه ، جالحكمه . 1
 .221، ص91ج. بحاراالنوار،2
 .221، ص91ج. همان، 3
 . همان.4



 

 

 لِكُلِّ الظَّاهِرُ أَنْتَ وَ ءٍشَیْ كُلِّ فِی ظَاهِراً فَرَأَيْتُكَ ءٍشَیْ كُلِّ

 1ءٍشَیْ

جويم و به پروردگارا! پيوستن به سويت را از خودت می

كنم پس مرا با فروع خويش خودت بر خودت استدالل می

به سوی خودت رهنمون باش. ... خداوندا! چگونه بر تو به 

آنچه كه در به وجود آمدنش به تو نيازمند است استدالل 

-ها را در دلبارالها! تو آن كسی هستی كه فروغشود. ... می

ای تا تو را بشناسد و به های دوستانت فروزان ساخته

يكتايی تو گواهی دهند. ... و تو همان كسی هستی كه در 

ای پس تورا در ای خويشتن را به من شناساندههر پديده

بينم و تو آشكار برای هر نمودی ای آشكارا میهر پديده

 هستی.

هان صديقين تقريرهای مختلفی دارد، از جمله تقرير بر

 2:سينا و صدرالمتألهينابن

: وجوودی  حصل كالم وی اين استسينا كه م. تقرير ابن1

الوجود است پس مطلوب ثابت اسوت يوا   هست كه يا واجب

                                                 

 . همان.1
؛ عشاقی 497-433ص. ر.ک. آشتیانی، تعلیقه بر شرح منظومه سبزواری،  2

 .ش1337 جا،بی قم، صديقین، هایبرهاناصفهانی، 
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الوجود است تا دور يا الوجود است كه مستلزم واجبممكن

 1تسلسل رخ ندهد.

از مفهوم وجود بر حقيقت وجود  يناس، ابندر اين برهان

استدالل كرد. عالوه بر اينكه در بيان خود به تبيين امكان، 

دور و تسلسل و اثبات محال بودن دور و تسلسل نياز 

اين تقرير همان است كه تحت عنوان برهان امكان و  2دارد.

 وجوب خواهد آمد.

اساس مقدمات حكمت  بركه . تقرير صدرالمتألهين 2

يعنی براساس اصالت وجود و  ،تبيين است قابل متعاليه

ه اعتباريت ماهيت، تشكيك وجود، بساطت وجود و ... . آنگا

 :صورت استتقرير برهان به اين
بط و اعالی آن عين ر مراتب وجود به غير از مرتبۀ

نداشت، ساير  تحققاعال  وابستگی هستند. اگر آن مرتبۀ

نيز تحقق  -نداكه از حيث وجودی عين فقر و ربط -مراتب 

وجود  ،پس ت. ولی وجودات وابسته وجود دارند،يافنمی

 6نيز بايد وجود داشته باشد. مستقل غنیّ

                                                 

؛ 111همو، ص؛ النجاه، 21، ص3سینا، جابناإلشارات(، . اإلشارات)فی شرح 1
 .22صالمبدأ و المعاد، همو، 

 439ص. تعلیقه بر شرح منظومه سبزواری،  2
 11-14ص. همان،  3



 

 

كه مشخص است، تقرير صدرايی از برهان صديقين چنان

رو، بر مقدمات و مبانی حكمت متعاليه مبتنی است. ازاين

 نويسد:اهلل( میهلل جوادی آملی)حفظهاآيت
تقرير برهان صديقين از نظر مالصدرا چنين  خالصۀ

اصالت وجود چون هستی اصيل است.  است كه بر طبق

و  ]مقدمه اول[ و چون واحد است نه متباين ]مقدمه دوم[

ش وحدت تشكيكی است نه وحدت شخصی چون وحدت

ت است و كثرتش به وحد و چون بسيط ]مقدمه سوم[

آنگاه گوييم: كلُّ موجودٍ فهو گردد]مقدمه چهارم[، ... برمی

إمّا واجب و إمّا متعلق بالواجب يعنی هستی هر موجودی 

 1كه در خارج است يا واجب است يا به واجب متكی است.

بدين بيان، تقرير برهان صديقين در نگاه صدرايی مبتنی 

خی بر چند مقدمات است كه به صورت خالصه، آنهم به بر

 شود:اشاره می

 لحاظ را مختلف موجودات و هستى وقتى .اول مقدمه

 همۀ كه بينيممى سنجيم،مى هم با را آنها و كنيممى

 و وجود آن و ندامشترك هم با چيز يك در موجودات

 و نحوه كدام هر گرچه دارند وجود آنها همۀ. است هستى

 است آن غير ديگرى در كه دارند را وجود از خاصى مرتبۀ

 در ،پس. ناميممى «ماهيت» را وجودى خاص نحوۀ آن و

                                                 

 .127-121، ص1ج، 1. رحیق مختوم، جوادی آملی،  بخش1
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 و موجود آن هستى يكى: يابيممى چيز دو موجودى هر

 از غير كه آن وجودى مرتبۀ و نحوه يعنى ماهيت، ديگرى

 .است آن هستى و وجود
 اصالت، آنچه ماهيت، و وجود مفهوم دو از .دوم مقدمه

 . است وجود دارد خارجى عينيت و واقعيت

 ؛نيست بيش واحدى مفهومِ وجود مفهوم .سوم مقدمه

 موجود جهان» ،«است موجود انسان» گوييممى اينكه

 همۀ در «وجود» لفظ ،... و «است موجود سفيدى» ،«است

 در كه نيست طور اين و ندارد بيش مفهوم يك قضايا اين

 از غير حقيقتى به وجود لفظ فوق قضاياى از كدام هر

همۀ  در. باشند مشابه لفظ در فقط و كند داللت ديگرى

 واقعيت و حقيقت معناى به وجود لفظ فوق قضاياى

 .است خارجى
 همان، نيست بيش مفهوم يك كه ،وجود .چهارم مقدمه

به عبارت  .است مراتب داراى خارجى عينيت و واقعيت

 داراى، است بسيط و واحد حقيقت وجود هاينك باديگر، 

 :نور حقيقت مانند ،باشدمى ضعف و شدت درجات و مراتب

 در دو هر و است نور نيز خورشيد نور و است نور شمع نور

 و شدت به آنها تفاوت و هستند يكى هم با ذات و حقيقت

 .تاريكى اضافۀ به باشد نور شمع نور اينكه نه است ضعف
 دارند وجود كه زمانى تا جهان موجودات .پنجم مقدمه

 اين از موجودات بعضى در ولى دارند وجود وجوبِ همگى



 

 

 و محدود وجود] آنهاست زمانى مرتبۀ به محدودوجوب 

 زمانی خاص به محدود وجوبديگر  بعضى در و [اندناقص

باشد. با اين حال وجود آنها مى ابدى و ازلىبلكه   نيست

 معلول و است معلولآنها  ذات حقيقت و نيست ذاتى نيز

 و است علت به ربط و احتياج و فقر عين و علت از متأخر

 .ندارد هيچ خود از و است علت وجود به موجود
 نظر قطع و خود خودى به وجود حقيقت .ششم مقدمه

 با مساوى گردد، ضميمه آن به كه جهتى و حيثيت هر از

 و الحدّى جالل، عظمت، فعليت، شدّت، غنا، اطالق، كمال،

 ذات در دارد، واقعيت قطعاً كه ،وجود حقيقت .است نوريت

 راه آن در اىنيستى و ضعف نقص، هيچ و است واجب خود

 حقيقتى چنين. است تامه علت و ابدى و ازلى و ندارد

 .است الوجودواجب ذات همان
 جهان به وقتى وجود، حقيقت از شناخت اين به توجه با

 همراه و محدود گذران، را موجودات همۀ نگريممى خلقت

 كدامهيچ كه فهميممى ،پس .يابيممى نقص از اىمرتبه با

 بلكه نيست وجود حقيقت جهان اين و موجودات اين از

 و فقر و ربط عين كه هستند معلول وجودهايى همه

 است وجود حقيقت همان علت و باشندمى علت به احتياج

 همه و جهان اين و است بالذات غنى و مطلق كمال كه

 .اويند آيت و ظهور و جلوه و علت آن معلول آن وجودات

 اوصاف از كدام هيچ و است عدم مقابل نقطه وجود حقيقت
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 امكان، ضعف، فقر، تقيّد، نقص، .پذيردنمى را عدم ونشئ و

 و هستند هانيستى و اعدام از همگى تعيّن و محدوديت

 كه گرددمى صفات اين به متصف جهت آن از موجود يك

 از مفاهيم اين و است نيستى با توأم و محدود وجودى

 .شودمى انتزاع وجود آن محدوديت
 همان كه - وجود حقيقت در دقت از ما ،استدالل اين در

 واسطۀ هيچ و رسيديم تعالى حق به -است تعالى حق

 را هامعلولتعالى  حق شناخت با . آنگاهنبود ديگرى

 حق به ما شناخت از بعد هاآيت به ما شناخت و شناختيم

 .بود تعالى
 امکان و وجوب برهان
 براى فلسفى است برهانى «امكان و وجوب» برهان

 حد «ءاشيا امكان» برهان، اين در. خداوند وجود اثبات

 تناهى ضرورت سپس و واجب نخست و گيردمى قرار وسط

 .شودمى اثبات ايجادند، در واسطه كه ممكناتى سلسله
 حصر اقتضاى به و عقل حكم بر بنا: است چنين برهان

 يا نيست خارج فرض دو از موجودى هر عقلى،

 الوجودممتنع زيرا الوجود؛ممكن يا است الوجودواجب

 اگر حال. داشت نخواهد و نداشته خارجى وجود هرگز

 اىگونه به آن، از جداى نه باشد موجودى ذات جزو هستى

 امّا. است «الوجودواجب» موجود آن نباشد، غير نيازمند كه

 و نيست ذاتش جزو هستى كه است آن الوجود ممكن



 

 

 الوجودواجب موجود به اتّكابى هرگز و است غير به محتاج

 در موجودات گونهاين زيرا آيد،نمى وجود به بخشهستى

 بلكه نيستند، دارا را عدم و وجود اقتضاى ذاتشان حاقّ

 براى دليل، همين به و اندمساوى عدم و وجود به نسبت

 وجود نعمت كه اندوابسته ديگر موجودى به شدن موجود

 .كند افاضه آنها به را
 حاكى خارج جهان در ممكن موجودات وجود بنابراين،

 اشهستى و است الوجود واجب كه است موجودى وجود از

 موجود اگر زيرا نيست؛ ديگران به نيازمند و است او خود از

 سلسله نباشد، ميان در بخش هستى الوجودِواجب

 ختم جايى به - غيرند به نيازمند همگى كه -ممكنات

 برطرف وجود بهموجودات  اين نيازمندى و دشونمى

 سلسلۀ فرض. شد نخواهند موجود هرگز و گرددنمى

 نخواهد كارساز نيز يكديگر بر متّكى ممكنات از نهايتبى

 است امورى از اين و آيدمى پيش تسلسل و دور زيرابود، 

 موجود به بايد پس،. است ثابت فلسفه در بطالنش كه

 خداوند يعنى الوجود، واجب همان اين و برسند نيازىبى

 .است ،متعال
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 براهین کالمی اثبات خدا چهارم:فصل 

 برهان معقولیت .1
استدالل عقلی بر ضرورت خداشناسی به اين صورت تبيين 

های احتمالی يك گردد كه لزوم پيشگيری از خطرمی

زيانبارتر باشد قانون عقلی است و هرچه خطر بزرگتر و 

تر است. اين برهان حكم عقل بر لزوم پيشگيری آن قطعی

معروف به برهان ضرورت دفع ضرر محتمل يا برهان 

از  السالم()عليهصادق اماممحض نمونه، معقوليت است. 

ن دو راهی بهشت و توان نامش را برهاكه می ،همين برهان

- ضرتح بر اقناع خصم بهره برده است. 1،جهنم هم نهاد

در آغاز سخن با اشاره به كسانی كه در  السالم()عليهصادق

يكی از ملحدين و  -العوجاء ابیحال طواف بودند به ابن

 - السالم()عليههای معروف زمان امام ششمماتريالست

 فرمود:

                                                 

1 .23 



 

 

إِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ عَلَى مَا يَقُولُونَ  

أَهْلَ الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَ عَطِبْتُمْ وَ إِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى يَعْنِی 

 1مَا تَقُولُونَ وَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ فَقَدِ اسْتَوَيْتُمْ وَ هُم.

-گونه باشد كه اينها )اهل طواف( میاگر حقيقت همان

-آنان راه سالمت را پيموده _و چنين هم هست  _گويند 

در  _گوييد گونه باشد كه شما میر حقيقت آناند و اگ

 تازه شما و آنان مساوی هستيد. _كه چنين نيست حالی

العوجاء ابیابنبر  السالم()عليهدر اين كالم، امام صادق

  .است عقلی ضرورت يك انبيا راه انتخاب كهاحتجاج كرد 

 ۀديگری از اين نوع احتجاج بخشی از مناظر ۀنمون

با طبيب هندی است كه منكر  السالم()عليهصادق امام

   به او فرمود: السالم()عليهخدای نامحسوس بود. امام

گويد و آيا جز اين حقيقت است كه يكی از ما راست می -

 ديگری دروغ؟

 نه، جز اين نيست. -

آيا عقاب خدا كه تو  ،تو در واقع درست باشد ۀاگر گفت -

 كند؟ديد میدادم، مرا هم تهبيم می  را از آن

 نه. -

                                                 

؛ التوحید، 47، ص3و ج 43، ص3؛ بحاراالنوار، ج73و  71، ص1. الكافی،ج 1
 .127-121صدوق، صشیخ 
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گويم و حق با من گونه باشد كه من میاگر حقيقت آن -

طور نيست كه من قطعاً گرفتار عقاب خالق باشد، آيا اين

دادم نيستم و تو با انكار خود هالك كه تو را از آن بيم می

 شوی؟می

 همين طور است. -

كنيم و به تر عمل میيك از ما عاقالنهكدام ،بنابراين -

 تريم؟نجات نزديك

 1تو. _

اين است كه اعتقاد   السالم()عليهبيان حضرت ۀخالص

بودن به معاد، نبوت ن به خدا و لوازم آن يعنی معتقد داشت

زيرا  ،تر استو فرامين الهی از معتقد نبودن به خدا معقول

عتقاد به خدا منافع زيادی كسب در صورت صحت ا

يابيم و در صورت شود و از شقاوت ابدی نجات میمی

برهان برهانی ايم. اگرچه اين اين ادعا ضرری نكرده كذبِ

ن كند اگر انساآور نيست ولی عقل و منطق حكم میيقين

بعد، مصالح و ۀ در مرحل، با برهان يقينی به مطلبی نرسيد

كند كه گيرد و براساس خردورزی حكم بمفاسد را در نظر 

 است. تر اعتقاد به خدا و لوازم آن معقول

                                                 

 114، ص3. بحاراالنوار، ج1



 

 

افزون بر اينكه منكران خدا بر سخن خويش استداللی 

ندارند و ناديدنی بودن خداوند را سند بر نبودن خدا 

-برای شخصی حس السالم()عليهصادقجعفرامامدانند. می

گرا به نام عبدالملك كه منكر وجود خدای گرا و تجربه

 گونه استدالل آورد:ناديدنی بود، اين

ه اين زمين زير و رو )ظاهر و باطنی( آيا قبول داری ك _

 دارد؟

 آری _

 ای؟زمين رفته آيا زيرِ _

 نه _

 زمين چه خبر است؟ دانی كه در زيرِپس چه می _

زمين چيزی  كنم كه در زيرِدانم ولی گمان مینمی _

 وجود ندارد.

گمان نوعی درماندگی در زمانی است كه دسترسی به  _

 يقين نباشد.

 ای؟باال رفتهآيا به آسمان  _

 نه _

 دانی در آسمان چه چيزهايی وجود دارد؟آيا می _

 نه _

.... 

نه  ،از تو در شگفتم كه نه به مشرق رفتی نه به مغرب _

ها تا خبردار شوی به داخل زمين رفتی نه بر صفحه آسمان

و بدانی كه آنجا چيست و با آن جهل و ناآگاهی باز منكر 
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ی را كه به آن ناآگاه است، شوی. آيا انسان عاقل چيزمی

 1كند؟انكار می

برای تبيين اموری كه مربوط به  السالم()عليهامام صادق

مثل اثبات وجود خدا، فرد  ،الطبيعه هستندماوراء

 السالم()عليه؛ آن حضرتداردكننده را به تفكر وامیسؤال

تنها راه  فوق نشان داد كه حتی اگر حس ۀاظردر من

باز هم فرد عاقل به خود  - البته نيستكه  -شناخت باشد 

خدا را انكار  دهد قبل از جستجوی جهان بيكرانیاجازه نم

 2كند.

 

 . برهان نظم2
شود كه جستجو در هستی و دقت در اين برهان، ثابت می

در آفرينش راهی روشن برای اثبات وجود خداوند است. 

ر مردم را به تدبّ حقۀ قرآن مجيد برای روشن شدن چهر

تأمل در ( 66:فصلت) كند.ر آفاق و انفس دعوت مید

ن های خدا در جهان و تفكر در آيات الهی و پی بردنشانه

                                                 

 334، ص2؛ االحتجاج، ج11، ص3. بحاراالنوار، ج1
السالم( فرمود: لَا تَسْتَطِیعُ عُقُولُ الْمُتَفَكِّرِينَ جَحْدَهُ؛ که امام علی)علیه. چنان2

، 1تواند وجود خدا را انكار کند. )الكافی، جهای انديشمندان نمیعقل
 (141ص



 

 

ترين راه برای اثبات از مخلوق و اثر به خالق و مؤثر ساده

 توحيد است

 قدرت هاینشانه و آيات عالم در حاكم نظم و مخلوقات

 و تدبير با كه هستند حكيمی ناظم يادآورو  خداوند علم و

 اين. است آورده پديد را منظمی ساختار چنينهدف 

 ديده آفريدگانش در كه تدبير هاینشانه با كه خداست

حضرت  1.است شده آشكار هاعقل بر شود،می

 فرمود: السالم()عليهعلی
 .عَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِی اللَّهِ وَ هُوَ يَرَى خَلْقَ اللّه

-مخلوقات الهی را میكنم از كسانی كه من تعجب می 

 2كنند.بينند و در وجود خدا ترديد می

 و خدا وجود السالم()عليهموالی متقيان نگاه در گويی

 خودنمايی بشر چشمان مقابل درواضح  چنان او قدرت آثار

 ،آنگاه .است شگفتی مايۀ خدا وجود در ترديد كه كندمی

 :فرمايدمی، كرده آدم فرزندان به خطابحضرت آن
 و تاريك ارحامِ در كه آراسته و شده آفريده انسانِ ای

 شروع خالص گل از تو شدی، محافظت بسيار هایپرده

 شدی، داده جا معين زمان تا استواری قرارگاه در و شدی

                                                 

السالم( فرمود: بلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ. علی)علیه. حضرت 1
 (31، ص11، ج133الحديد، خابیالبالغه با شرح ابننهج)

 .311، ص13، ج121ح. همان، 2



 ی از چشمۀ توحیداجرعه                                                                                                                                                                                                                                                  

 داشتی حركت مضطربانه ،بودی جنين كه ،مادرت شكم در

 ،پس ،شنيدیمی را آوازی نه و گفتیمی پاسخ را سخنی نه

 بودی نديده كه شدی انداخته بيرون سرايی به قرارگاهت از

 به را تو كسی جه. بودی نشناخته را منفعتش هایراه و

 احتياج هنگام و كرد راهنمايی مادرت پستان از غذا مكيدن

 1.داد نشانت را خواست و طلب محل

اد انگيزه برای تدبر در در ايجنيز  السالم()عليهامام صادق

شمرد و با نوعی تذكر و میآيات الهی را بر وجود خدا

 ،داينمبه تفكر در وجود خالق دعوت میيادآوری فرد را 

، گويد: در مجلس مناظرهوجاء میالعابیكه ابنچنان

آنقدر از آثار قدرت خدا در وجود من برشمرد [ حضرتش]

-كه گمان كردم به زودی خدا در بين من و او ظاهر می

 2شود.

آمد و  السالم()عليهادقم صعبداهلل ديصانی به محضر اما

محمد! مرا به معبودم راهنمايی عرض كرد: ای جعفربن

طفلی وارد  هنگام،در اين . فرماييد ولی از نامم نپرسيد

مجلس شد و در دستش تخم مرغی بود كه با آن بازی 

تخم مرغ را گرفت و رو به  السالم()عليهكرد. اماممی

ديصانی، ابتدا تخم مرغ را به دژی تشبيه كرده، بيان نمود 

                                                 

 .217، ص9، ج114خ. همان، 1
 127؛ التوحید، ص43، ص3؛ بحاراالنوار، ج71، ص1. الكافی، ج2



 

 

-كه چگونه از اين تخم طاووسی به آن زيبايی بيرون می

صانعی كنی طاووس مدبّر و آيد، آنگاه پرسيد: آيا تصور می

رفت. سپس شهادتين گفت و از ندارد؟ ديصانی به تفكر فرو

 1توبه نمود. اعتقاد باطل خود برگشت و

 برهان نظم چنين است: ۀخالص

ای از وجود ناظمی هدفدار انههر نظم هدفمندی نش -

 ؛است

شود كه هايی در سراسر جهان مشاهده میچنين نظم -

 2؛دهندك نظام كلی و هماهنگ را تشكيل میهمگی ي

حكيمی دارد كه آن ۀ آفرينند اين نظام هماهنگ ،پس -

 كند.به خوبی اداره می را پديد آورده است و آن را

شايد بيان سادۀ اين برهان را بتوان در اين استدالل 

 جواب در السالم()عليهصادق امام معصوم جستجو كرد:

 جهان خدای وجود بر دليلی چه: پرسيد كه زنديقی

 و صانع سوی به را انسان جهان موجودات: »فرمود هست؟

 به هرگاه كه بينینمی آيا. كنندمی راهنمايی جهان خداوند

                                                 

 .141، ص4؛ بحاراالنوار، ج31-79، ص1كافی، جال. 1
برای مطالعه بیشتر در مورد وجود نظم در عالم خلقت ر.ک.به: کرسی . 2

جلد و 3شهری، در مورسین، راز آفرينش انسان؛ شناخت خدا، محمدی ری
. ... 
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 و] بریمی پی بنّا وجود به نمايی نظر محكمی ساختمان

 [است كرده برپا را ساختمان آن بنّايی كه كنیمی تصديق

 1«.اینديده را بنّا و نداشتی حضور ساختن هنگام آنكه با

 برهان حدوث. 3
حدوث  دوث، سبب احتياج هر پديده به علتدر برهان ح

 آن است. اصل اين برهان چنين است:

 ؛حادث است [و هرچه در آن وجود دارد]عالم  -

 ؛ای نياز به پديدآورنده داردديدههر حادث و پ -

آن ]نيازمند به پديدآورنده است  [هاو پديده]عالم ،پس -

 .[ای كه نواقص امور مادی را نداردهم پديدآورنده

امام نمونۀ اين برهان در بيان معصوم اين است كه 

پس از ارائه  ،مناظره با زنديق ۀدر ادام السالم()عليهصادق

كند و سپس با علم يف میابتدا مخلوق را تعر برهان نظم، 

 السالم()عليهحضرتنمايد. آنبه مصنوع صانع را اثبات می

 فرمايد:چنين می
مُدْرَكٌ بِهَا تَحُدُّهُ الْحَوَاسُّ مُمَثَّلًا فَهُوَ كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ 

 2.مَخْلُوقٌ

                                                 

 .332-2/331؛ االحتجاج، 3/29بحاراالنوار، . 1
 332-2/331؛ االحتجاج، 3/29. بحاراالنوار، 2



 

 

آن احاطه  [حقيقت و حدودِ]هر موهومی كه حواس ما به 

ادراك ما منعكس  [دستگاه ذهن و]پيدا كند و شبح آن در

 گردد مخلوق است. 

آورد كه ما در راه آنگاه بر اثبات صانع چنين استدالل می

يكی راه نفی و انحراف دوری كنيم:  بايد از دو ت حقاثبا

قول به عدم صانع است و ديگری راه  آن ۀتعطيل كه نتيج

تشبيه كه قول به همانند ساختن صانع با مخلوق است. 

ناگزير بايد  ،پس نظر به اينكه مصنوعات نياز به صانع دارند

به وجودش معتقد باشيم و نظر به اينكه صانع مانند 

بايد صفات مختص مخلوقات مثل  ،مصنوعات نيست

 1تركيب را از او نفی كنيم.

دقت شود كه نيازمندی معلول، ممكن، پديده و مصنوع 

ای كه حتی به گونه ،به علت و صانع حكمی وجدانی است

كه اگر  شته و دارندها هم به اين اصل اقرار داماترياليست

ناپذير وجود صانع ترديد ،مصنوع بودن موجودی ثابت شد

توان استدالل آورد. با اين حال، بر اين سخن نيز میت؛ اس

اين امر را  السالم()عليهحضرت صادقمحض نمونه، 

كه در مورد عبداهلل ديصانی نقل كند؛ چنانمی مستدلّ

رفت و عرض  السالم()عليهشده كه به محضر امام صادق

                                                 

 . همان.1
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صانع داری؟ امام فرمود: هستی كرد: چه دليلی بر وجود 

اگر هستی من از  ه[تی اوست به اين بيان كدليل هس]من 

از دو حال خارج نيست: يا من خودم را به وجود  ،من باشد

كه موجود بودم يا خودم را به وجود آوردم در حالی ،آوردم

با وجودم از ايجاد  كه نبودم. در صورت اول كهدر حالی

وگرنه تحصيل حاصل است و معقول نيست ]مستغنی بودم 

و  [ارد اراده كند كه خود را هست كنددچيزی كه وجود 

تواند چيزی دانی كه امر معدوم نمیدر صورت دوم تو می

. پس [و از نيست هست كردن ممكن نيست]را پديد آورد 

ای دارم كه شود كه من آفرينندهمعنای سومی ثابت می

 1هُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. 

ايت امام با اين بيان، صورت برهان حدوث در رو

-موجودات جهان: شودچنين می السالم()عليهصادق

 و اند و هر مخلوقمخلوق و آفريده شده )مصنوعات(

ای نيازمند خالق و آفريننده است. پس موجودات و آفريده

دانا و ]ای ازمند صانع، خالق و آفرينندهمخلوقات جهان ني

 هستند. [توانا

حتّی مصنوع  البته در اين نوع احتجاج گاه طرف مقابل

العوجاء اين ابیابن ،شود. برای مثالبودن خود را منكر می
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 ۀبه ظاهر راه برای ادام ،در نتيجه .شودرا منكر میمعنا 

امام با شگردی خاصّ از او اقرار  اما .شوداستدالل بسته می

العوجاء ابیگيرد. داستان از اين قرار است كه ابنمی

شد و چون هيبت  السالم()عليهشرفياب محضر امام صادق

او را از پرسيدن بازداشت،  السالم()عليهو جاللت امام

 ابتدا به سؤال نمود: السالم()عليهامام

 هستی يا مصنوع نيستی؟ [و مخلوق]آيا تو مصنوع  -

 .[و مرا كسی نساخته است]من مصنوع نيستم  -

 1اگر مصنوع بودی چگونه بودی؟ -

است كه با وجود تمام خواص و  چنينتفسير اين سؤال  

مشخصات مصنوع از تبداّلت و تغييرات از رحم مادر تا 

شوی؟ و اگر گور، چگونه مصنوع بودن خود را منكر می

مدعی هستی كه من خصوصيات و صفات مصنوع را ندارم، 

چون خود را واجد  ،العوجاءابیآن صفات را بيان كن. ابن

ه زير افكند ماند، سر برواز پاسخ ف ،ديدتمام صفات مصنوع 

كرد با دستش خاك را زير و رو میكه با چوبو در حالی

گفت: طويل، عريض، عميق، كوتاه، متحرك، خود می

كه در من هم وجود ]اند ساكن. اينها همه صفات مخلوق

 . [دارند
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اقرار به وجود آفريده  دانسته شد كه بر اساس اين برهان

-يننده است. اينك اضافه میدر جهان اعتراف به وجود آفر

شود كه پذيرش وجود آفريننده اعتراف به دانا و توانا بودن 

يعنی برهان حدوث افزون بر وجود خالق آفريننده است. 

 رساند.برخی صفات او را نيز به اثبات می

ای از بحث با طبيب دهری حلهدر مر ،به همين دليل

 فرمايد:امام چنين سؤال می ،مسلك

را نديدی كه قبالً نبود و بعد پيدا شد و در  1همگر هليل -

 آينده نيز از بين خواهد رفت؟

صحيح است. من قبول كردم كه هليله آفريده شده  -

كه حادث حالیاست اما من قبول نكردم كه خودش در

 2است، خود را به وجود نياورده باشد.

 با كمال صبوری فرمود:امام 

نپذيری و ]آن سخن را[ ، برگشته [اتاز اقرار قبلی]اگر  -

ت خودش را به وجود آورد و خودش خلق بگويی كه هليله

                                                 

 رويدمی هندوستان در که دراز و باريک هایبرگ با است درختی میوة . هلیله1
 دارد کارآيی طب در بوده، مويز اندازه به و خوشه صورت به آن هایمیوه و
 .(عمید فرهنگ)

مسلكان طبیعت خودش را به وجود آورده است ولی . در نظر دهری2
شده در طبیعت نشانۀ وجود کند که تغییرات حسابالسالم( ثابت میامام)علیه

 حسابگری توانا و داناست.



 

 

به آنچه  [تسخنبا اين ]تو  1خويش را پشت سر گذاشت،

ار كردی و آفريننده را به تدبير كه قصد انكارش داشتی، اقر

به اوصافش رسيدی  [در واقع]وصف نمودی.  [و حكمت]

ولی خود او را نشناختی و ... . در نامش اشتباه كردی كه 

كه اگر در حالی ،گويی هليلهپرسم او كيست میی میوقت

-خوب تفكر و تعقل كنی، خواهی دانست كه هليله ضعيف

تر از آن تر از آن است كه بتواند خود را خلق كند و ناتوان

 2است كه خود را تدبير نمايد.

اين است كه عقل هرگز باور  السالم()عليهر اماممنظو

هايی كه در ساختمان آنها به ها با دقتكند اين پديدهنمی

كند كه كار رفته است، مخلوق ماده باشند و عقل حكم می

های آفرينش ناگزير از نيرويی چنين خلقتی با اين شگفتی

 لباس هستی پوشانده  دانا، توانا و حكيم است كه بر آن

 تاس

 برهان فطرت 
 :تقرير برهان فطرت به اين است
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، 3ج نموده بود. )ر.ک. بحاراالنوار، اعتراف امر اين به ضمنی طور به طبیب
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ديد كه به  خواهد ،اگر به ذات خود مراجعه كند آدمی -

 ؛كمال مطلقی اميد دارد

است كه نياز )دوطرفه(  اميد و محبت حقيقتی تضايفی -

 ؛به طرف دوم دارد

منشأ اميد كه كمال مطلق است بايد وجود داشته  ،پس -

 باشد.

-شده است كه در اعماق قلبش رابطهانسان چنان آفريده 

نشيند دا دارد ولی گاهی غباری بر آن میای وجودی با خ

برهان فطرت تنبهی بر فطرت  ؛شودكه با يادآوری احيا می

 خفتۀ آدمی است.

آمد و  السالم()عليهمردی خدمت امام صادقمحض نمونه، 

 عرض كرد:

ای پسر رسول خدا! مرا به دليلی بر وجود خدا  -

با من بسيار  كنندگان در اين موردمايی كن كه جدلراهن

 اند. هنمودو مرا سرگردان كرده مجادله 

 امام فرمود:

 ای؟ای بنده خدا! هرگز سوار كشتی شده -

 آری -

هيچ اتفاق افتاده كه كشتی شما درهم بشكند در  -

محلی كه كشتی ديگری نباشد كه تو را نجات دهد و در 

نياز كند اشته باشی كه تو را بیدكه مهارت شناگری نحالی

 ؟[و به ظاهر فريادرسی در كار نيست]

 آری، همين اتفاق افتاد. -



 

 

كه به فريادت  ر آن حال قلب تو متوجه قدرتی بودآيا د -

 برسد و تو را از غرق شدن نجات دهد؟

 خدا!آری، ای پسر رسول -

الْإِنْجَاءِ حَيْثُ لَا مُنْجِیَ وَ ءُ هُوَ اللَّهُ الْقَادِرُ عَلَى فَذَلِكَ الشَّیْ -

 [كه به او دل بستی]آن چيز  ؛عَلَى الْإِغَاثَۀِ حَيْثُ لَا مُغِيثَ

تو را در جايی كه  تواندهمان خدای توانايی است كه می

در مكانی كه تواند[ ]مینجات دهد و  هيچ منجی نيست

 1به فريادت برسد. يادرسی در كار نيستهيچ فر

ن ای كه كشتی او گرفتار امواج سهمگيهزدانسان طوفان

 ۀدريا شده و درهم شكسته شده است، در حالی كه هم

اسباب و علل ظاهری و طبيعی از دسترسش دور هستند 

اميدی در دل  حتی مجالی برای تفكر و تدبر ندارد اما نور

و اميد تنها مأمن  اين اميد نورانی ؛درخشداو همچنان می

همين اميد نشان  وجودِ ؛ستانسانِ درحال غرق شدن ا

دهد كه در جهان خارج خداوندی صاحب قدرت وجود می

چراكه اميد و دعا  ،تواند او را نجات دهددارد كه می

بايد  ناگزير برای آن ،پس. حقيقتی اضافی و دوطرفه است

لب به سوی شود كه روی دعا و ططرف ديگری ثابت 

ربه دينی توان نوعی تجرا می اين برهان ،اوست. البته
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و در واقع برهانی مبتنی بر  1مبتنی بر ادراك حسی دانست

 2.شهود است

                                                 

. در توضیح تجربه دينی ر.ک.به: پترسون و ديگران، عقل و اعتقاد دينی، ترجمه 1
 ش1333سلطانی، تهران، طرح نو،  -نراقی 

فصل جوادی آملی، . برای توضیح بیشتر ر.ک.به: تبیین براهین اثبات خدا، 2
 دوازدهم، برهان فطرت.



 

 

 در معنای توحید  پنجم: فصل 
 توحید در لغت

و علم توحيد به  1به معنای يگانه گردانيدن استتوحيد 

معنای يگانه دانستن و به يگانگی وصف نمودن پروردگار 

 در كتاب دستورالعلماء چنين آمده است: 2 است.
التوحيدُ فِی اللُّغَۀِ يگانه كردن و به يگانگی وصف  

نمودن وَ عِلمُ التَّوْحِيدِ عِلمٌ يُعرَفُ بِهِ إِنَّهُ الَوُجُودَ  لِغَيرِاهللِ 

 6.تَعَالی وَ لَيسَتِ األَشياءُ إالَّ مَظَاهِرَهُ تَعَالی

لغت توحيد و مشتقاتش از مُوَحِّد، مُتَوَحِّد،...در قرآن 

ا اشتقاقاتی مثل أَحَد و وَاحِد چندين بار و نيامده است ام

غالباً در مورد خدا به كار رفته است. مثالً وَحْدَهُ شش بار و 

بار از سی بار به صورت وصف  26فقط در مورد خدا، وَاحِد 

بار كاربردش در مورد  66خدا، و أَحَد فقط دو بار از 

توحيد  گر مفهومنجای قرآن تبييالبته جای  1خداست.

 ت.اس
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و ائمه اطهار  سلم(وآلهوعليهاهلل)صلیلسان پيامبر اكرم 

تقرير « الَإِلهَ إاِلَّ اهللُ»كلمه گواهی به  ایتوحيد را به معن

اين  ۀبه گويند سلم(وآلهوعليهاهلل)صلیفرمودند. حضرت

دهد و از اميرمؤمنان علی بهشت می ۀكلمه وعد

كنند كه پاداش كسی كه به وی نقل می السالم()عليه

 1.نيستتوحيد ارزانی شده جز بهشت 

 توحید در اصطالح
توحيد در لسان اهل فلسفه و كالم و اخالق و عرفان به 

آنها يگانه دانستن  ۀكار رفته كه در هم معانی گوناگونی به

گردد و گاهی به دای متعال در حيثيت خاصّی لحاظ میخ

 2توحيد از آنها ياد می شود.عنوان اقسام توحيد يا مراتب 

توجه به اهمّ مراتبش از وحدانيّت  توان توحيد را بامی

 در ذات، فعل و عبادت چنين تعريف كرد:
در ذاتش يگانه است،  _سبحانه _علم به اينكه خداوند 

در عالم نظيری و همتايی ندارد، هم اوست كه در ميان هر 

تنها مؤثر و آنچه ما به عنوان فاعل و خالق می شناسيم، 

تحت  ست كه هر چه فاعل و خالق غير اوفاعل حقيقی ا

او فعل و خلق دارند، خداوندی كه تنها معبود  ۀاراد قدرت و

                                                 

 .29و3، ح23و21. التوحید، ص1
 .112، ص1. آموزش عقايد، ج2



 

 

  1است و عبادت غير او جايز نيست.

 مراتب توحيد در فلسفه اسالمی
توحيد در فلسفه اسالمی از سه جهت بررسی  ۀمسئل 

 شده است:

عبارت است از يگانگی )واحديّت( و  . توحيد ذاتی:1

بساطت )أحديّت( ذات خداوند كه در اين تعريف يگانگی 

خداوند ناظر به تنزيه او از هرگونه شريك و مثل و مانند 

و بساطت خداوند ناظر به نفی هرگونه ( 11)شوری: است

 (1-1)توحيد: تركب از ذات اوست. تركيب و

برخی فالسفه تی از نظر توحيد صفا. توحيد صفاتی: 2

 ماهيّات به وجود است ولی عالمهۀ مثل رابط

كند و مطرح رد می اين نظريه را سرّه()قدسطباطبائی

صفات ثبوتی  ند كه توحيد صفاتی يعنی ذات خدا باكمی

 و ،كمالی او از قبيل علم، حيات، قدرت، اراده و مانند اينها

از نظر مصداقی و وجود،  ،همچنين اين صفات با يكديگر

اگر چه مفهوم آنها با هم مغاير  ،ديگرندعين يك واحد و

 2است.
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توحيد افعالی به اين معناست كه  . توحيد افعالی:3

هيچ هيچ فاعل و مؤثّری جز خدا نيست، تمام افعال بی

بعضی بدون اينكه وجود بعضی از موجودات به ای )واسطه

 مستند به اويند. بنابراين همه ازديگر استناد داده شود( 

توحيد ايجادی به  ،در نتيجه، اند ووند صادر شدهجانب خدا

توحيد وجودی و توحيد فعل به توحيد ذات منتهی می 

 1زيرا ايجاد فرع وجود است. ،شود

نريزد از درخت             جز به حكم و هيچ برگی می 

 بخت امر آن سلطانِ

بحث توحيد افعالی ارتباطی تنگاتنگ با بحث  نكته:

 2يار دارد.جبر و اخت

 مراتب توحيد در ديد کالمی
ند كه در آنها توحيد امتكلمين برای توحيد مراتبی قائل

 شود.از حيث فعل متفاوت می

 ند از:امراتب توحيد عبارت 

خالق  اينكه در صفحه وجود . توحيد در خالقيت:1

فرمايد: كه میچنان ،اصيل فقط اهلل تبارك و تعالی است

                                                 

؛ نهايۀ  321-324، ص2درالدين شیرازی، ج. ر.ک به: الحكمه المتعالیه، ص1
 ، مرحله هشتم،  فصل هشتم.134-171، ص3الحكمه، ج

 ، مرحله دوازدهم، فصل چهاردهم.1111-1113، ص4. نهايۀ الحكمه، ج2



 

 

 (102انعام:. )«كُلِّ شَیءٍ هُوَ خَالِقُلهَ إاِلَّ الَإِ»

پرستی اين اعتقاد در مقابل بت . توحيد در ربوبيّت:2

در تدبير عالم به هيچ امری اجازۀ مشاركت  است. خداوند

امر خداوند است؛ رزق، حتی تدبير فرشتگان به  دهد؛نمی

باالستقالل در يد  ،همه همه و ،شفا، شفاعت، زرع و...

 «.األَمْرََيُدَبِّرُ »ر قرآن آمده است: كه دچنان ،اوست

 (2؛ رعد:6يونس:)

گذاری تنها به دست قانون . توحيد درتشريع:3

  1خداوند است و قانون الهی تنها شرع حقيقی است.

تنها كسی كه اطاعتش و . توحيد در عبادت: 4

طور استقاللی و ذاتی واجب گرديد، خداوند ه عبادتش ب

جايز شده، به اذن  اطاعت از اومتعال است و هر كسی كه 

 كه می فرمايد:نچنا، الهی است
 (14نساء:) .وَ مَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اهللِ 

ما هيچ رسولی نفرستاديم مگر برای اينكه مردم او را به 

 خاطر اينكه از طرف ماست اطاعت كنند.

قسم اول آن توحيد  سهمورد چهار از ميان اين نكته:

نظری است و قسم آخر در باب توحيد عملی است و البته 

                                                 

( البته از اين آيه 41(، آيه12. إِنِ الْحُكْمُ إاِلَّ هللِ أَمَرَ أاَلَّ تَعْبُدُوا إاِلَّ إِيَّاهُ  )يوسف)1
 در حاکمیت هم مستفاد است.توحید 
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 توحيد عملی است. ۀتوحيد نظری زير بنا و پاي

 مراتب توحيد در نظر عارفان
وحدت وجود و  ۀحيد در نظر عارفان مبتنی بر نظريتو

 ،نزد ايشان است. در متون عرفانی تجلی و ظهور ۀنظري

د مراتبی آورده شده وحيبرای توضيح و بيان حقيقت ت

توحيد و توحيد حقيقی  را  ۀبرترين مرتب است. عرفا

توحيد شهادت حق تعالی به توحيد ذاتش دانسته و آن را 

اند. ناميده توحيد قائم به ازلو  توحيد رحمانیو  الهی

مراد از اين توحيد اين است كه خدا بود و هيچ جيز با او 

 ر ازل بودست كه دا نبود و اكنون نيز همچنان
 اند.زيرا اشيا در وجود امروز خود هالك(، 13:عمرانآل)

 (33قصص:)

توحيد نظری عرفانی است اما توحيد آنچه تقرير شد 

 ۀرد كه عارفان بر حسب مرتبه و نحوعملی خود مراتبی دا

اند و حقيقت توحيد برشمردهدريافت و حظّ موحّد از 

 1 ند از:اتعبار

اينكه به زبان   عوام:توحيد عام يا توحيد .  1

                                                 

؛ فرهنگ 431-431، ص3. ر.ک به. دانشنامه جهان اسالم، حداد عادل، ج1
 .131؛ فرهنگ علوم عقلی، ص271-211اصطالحات عرفانی، سجادی، ص



 

 

شهادت دهند كه هيچ خالقی جز خداوند نيست و اين معنا 

توحيد را به دل نيز تصديق كنند. به اين مرتبه از توحيد، 

 گويند.هم می ايمانی

در اين مرتبه از توحيد سالك به  توحيد خاصه:.  2

بيند كه خدا داند و به چشم بصيرت و شهود میيقين می

و در عالم هستی وجود ندارد و موجود يكی است و غير ا

از توحيد، مطلق اوست. به اين مرتبه  حقيقی و فاعل مؤثرِ

هم گويند.  توحيد حالیو  توحيد عينی، توحيد علمی

توحيد حالی تفاوت قائل  البته برخی بين توحيد علمی و

 اند.شده

كه به آن توحيد شهودیِ   الخاصه:توحيد خاصه.  6

عيانی وجدانیِ ذوقی يا كشفی هم گويند. اين مرحله از 

و توحيد مبتنی بر فنای محض و عبور از تمام مقامات 

دی ها است. در اين مرتبه، هر ذات و وجومراتب و نسبت

شود تا سالك به وجود غير حقّ تعالی از نظر ساقط می

جاد هر الصی كه ايواحد مطلق محض و ذات صرف خ

 برسد. موجودی به اوست
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 در اثبات توحید ششم: فصل
 نداعبارت هاموضوع ترينمهم خدا، وجود اثبات از پس

 اشتقديس و تنزيه نيز و توحيد صفاتش، و خدا شناخت از

 اديان همۀ تعليمات زيربناى توحيد. شرك هرگونه از

. خدا صفات همۀ سرچشمۀ و است اسالم ويژههب آسمانى،

 درك توحيد اصل به توجه بدون خدا صفات از يكهيچ

 بودنش نامحدود از خداوند يگانگى زيرا نيست، شدنى

 جامع كه اوست كرانبى وجود و گيردمى سرچشمه

 شرك و توحيد. دور به نقصى و عيب هر از و است كماالت

 تأثير در انسان معنوى و مادّى زندگانى در را چيز همه

 و اخالق تا نيّات از اعمال تا گرفته عقايد از دارند، خويش

 اصلى پايۀ را توحيد اسالم رو،ازاين جامعه. تا فرد از

 گناهى را شرك و انسان زندگانى مايۀ و خداشناسى

 السالم()عليه على حضرت. است دانسته نابخشودنى

 :فرمايدمى
 1.تَوْحيدُهُ مَعْرِفَتِهِ اصْلُ وَ مَعْرِفَتُهُ اللَّهِ عِبادَۀِ اوَّلَ نَّإ

 شناخت خدا، عبادت و ديندارى راه در گام نخستين

 .اوست دانستن يگانه شناختش، اساس و خداوند

                                                 

 .49شعبه حرانی، صالعقول، ابن. تحف1



 

 

 نيز قرآن آيات و است تعالى حق ذات اقتضاى وحدت

 :فرمايدمى كه دارد نظر معنا همين بر
 (13/ رعد) الْقَهَّارُ. الْواحِدُ هُوَ
 .است قهار يگانه[ خدا] او

 كرده قرين «قهاريّت» وصف با را خدا يگانگى قرآن

 و است قاهرانه وحدتى خداوند، وحدت: دريابيم ما تا است

 دومى هرگز و نيست پذيرشريك صورتى هيچ در

 .ذات در نه و صفات در نه داردبرنمى

 چند از الهى اقدس ذات يگانگى و توحيد اثبات براى

 اشاره هاآن از موردسه  به اينجا در ما كه شده استدالل راه

 .كنيممى
 واحد الف. نظام

 و عمومى چنان كند،مى حكومت جهان بر كه قوانينى

 جهان، از اىگوشه در ناچيز آزمايشى با كه است كلّى

 مثال، براى. آورد دستبه كلى و عمومى قانونى توانمى

 تمام در. كندمى حكومت مادّه جهان كلّ بر جاذبه قانون

 خورد،مى چشم به واحد نظام و يگانگى آثار هستى، جهان

 .است واحد نيز آن آفرينندۀ پس
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 بيان را دليل اين حديثى، در السالم()عليهصادق امام

 :فرمايدمى
 اللَّيْلِ وَاخْتاِلفَ جارِياً وَالْفُلْكَ مُنْتَظِماً الْخَلْقَ رَايْنَا فَلَمَّا

 وَائْتِالفُ وَالتَّدْبيرِ الْامْرِ صِحَّۀُ دَلَّ وَالْقَمَرِ، وَالشَّمْسِ وَالنَّهارِ

 1.واحِدٌ الْمُدَبِّرَ انَّ عَلى الْامْرِ
 كشتى است، منظم آفرينش جهان كه يابيمدرمى چون

 ماه و خورشيد و روز و شب و كندمى حركت دريا روى بر

 امور، هماهنگى و تدبير و درستى اين آيند،مى پى در پى

 يكى جهان مدبّر كه كند،مى هدايت حقيقت اين به را ما

 .است
 پیامبران ب. هماهنگى

 ذكر خداوند يگانگى براى دانشمندان كه ديگرى دليل

 الهى پيامبران هدف و پيام وحدت و هماهنگى اند،كرده

 خدايى سوى از هاآن همۀ اينكه بر كندمى داللت كه است

 در ،السالم()عليهعلى اميرمؤمنان،. اندشده مبعوث يگانه

 سخن حقيقت اين از السالم()عليهحسن امام به اىنامه

 :است گفته
 وَ رُسُلُهُ لَاتَتْكَ شَريكٌ لِرَبِّكَ كانَ لَوْ انَّهُ بُنَىَّ يا وَاعْلَمْ

 لكِنَّهُ وَ صِفاتِهِ وَ افْعالَهُ لَعَرَفْتَ وَ سُلْطانِهِ وَ مُلْكِهِ آثارَ لَرَأَيْتَ

 1.احَدٌ مُلْكِهِ فى يُضادُّهُ ال نَفْسَهُ وَصَفَ كَما واحِدٌ الهٌ
                                                 

 .244. التوحید، ص1



 

 

 بود، شريكى تو پروردگار براى اگر! فرزندم اى بدان

 و قدرت آثار و آمدندمى سويش از پيامبرانى گمان،بى

 شناختى،مى را او صفات و افعال و ديدىمى را او سلطنت

 و نموده وصف را خود كه چنان است؛ يگانه خدايى او ولى

 .نيست برابرش كسى فرمانروايى، در
 دو، هر آثار باشد، آفريدگار دو را آفرينش جهان چنانچه

 ديده خلقت نظام در نيز و پيامبران اعزام و تشريع در

 خداى از تكوين، و تشريع جهان در كه صورتى در شود؛مى

 نيامده او سوى از پيامبرى هيچ زيرا نيست، اثرى ديگر

 در همچنين و( رسانانپيام هماهنگى و وحدت):  است

 به اثرى ديگر، خداى تدبير و قدرت از آفرينش جهان

 جا همه در جهان، اجزاى تمام پيوستگى و خوردنمى چشم

 پيام و نظام وحدت اين و( نظام وحدت):  است مشهود

 .دارد آفريننده وحدت از حكايت رسانان،
 خدايىچند آورىج. فساد

 :كندمى ردّ چنين را خدايىچند فرضيّه قرآن
 كُلُّ لَذَهَبَ اذًا إِلهٍ مِنْ مَعَهُ كانَ ما وَ وَلَدٍ مِن اللَّهُ اتَّخَذَ مَا

 عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَ بَعْضٍ عَلى بَعْضُهُمْ لَعَال وَ خَلَقَ بِما إِلهٍ

 (11يَصِفُونَ. )مؤمنون:

                                                                                   

 .71، ص11، ج31الحديد، نامهابیالبالغه با شرح ابن. نهج1
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 خدايى او با هرگز و نگرفته فرزندى به را كسى خدا

 كار و سر آفريده خود آنچه با خدايى هر گرنه و نبوده

. يافتندمى برترى ديگر برخى بر خدايان برخى و داشت

 .است منزّه كنند،مى وصف آنان آنچه از خداوند
 آفريدگاران اين رابطۀ باشد، آفريدگار چند را جهان اگر

 :باشد زير صورت چند از يكى به بايد جهان با
 از بخشى فرمانرواى و اختيار صاحب هاآن از يك هر. 1

 مستقل نظامى داراى هابخش اين از يك هر و باشند جهان

 جهان سراسر كه بينيممى ولى. ديگر هاىبخش نظامِ از

 .پيوسته هم به و يگانه نظامى هست؛ نظام يك
 بر و ديگران از برتر يكى آفريدگاران، اين ميان از. 2

. بخشد هماهنگى و وحدت هاآن كار به و باشد حاكم هاآن

 جهان كلّ فرمانرواى برتر، آفريدگار تنها نيز صورت اين در

 .اويند كارگزاران ديگران و است
 جهان سراسر بر تنهايى به خدايان اين از يك هر. 6

 اين در. كنند كار خود دلخواهبه مورد هر در و رانند فرمان

 باقى نظامى و قانون و كشدمى مرج و هرج به كار صورت

 :فرمايدمى كريم قرآن كه چنان ماند؛نمى
 رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَ لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا آلِهَۀٌ فِيهِمَا كَانَ لَوْ

 (22يَصِفُونَ. )انبياء: عَمَّا الْعَرْشِ
 خدايان اللّه، جز[ زمين و آسمان در] آنها در اگر

 است پاك پس .خوردمى هم بر آنها نظام بود،مى ديگرى

 .كنندمى وصفش آنچه از عرش صاحب خداى



 

 

 چند وجود فرضيّۀ آفرينش نظام استوارى بدينسان،

 عالم، نظام يگانگى نيز و نمايدمى نفى را قلمرو يك در خدا

 امام .كندمى نفى را قلمرو چند با خدا چند وجود فرضيّه

 دليل دربارۀ حكمبنهشام به پاسخ در السالم()عليه صادق

 :فرمود خداوند يگانگى بر
: تَعالى اللَّهُ قالَ كَما الصُّنْعِ، تَمامُ وَ التَّدْبيرِ اتِّصالُ

 1.لَفَسَدَتا اللَّهُ الَّا الِهَۀٌ فيهِما كانَ لَوْ
 دليل هستى، جهان كمال و تدبير يگانگى

 اگر: »فرمايدمى خداوند كه چنان اوست؛ يگانگى

 به بود،مى اللّه جز خدايانى زمين و آسمان در

 نظام و] گشتندمى تباه[ آسمان و زمين] يقين

 «[.خوردمى هم بر جهان

سؤال كرد: به چه  السالم()عليهزنديقی از امام صادق

دليل جايز نيست كه خالق جهان بيش از يكی باشد؟ 

اين چنين پاسخ فرمود كه در صورت  السالم()عليهامام

)تعدد و بر فرض( دو تا بودن )از سه حال خارج نيست به 

اينكه( يا هر دو قديم و نيرومند هستند يا يكی از آن دو 

نيرومند و ديگری ضعيف است يا هر دو ضعيف هستند. در 

برد تا فرض اول چرا يكی از آن دو ديگری را از بين نمی

                                                 

 .229، ص3. بحاراالنوار، ج1
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باشد؟ در فرض دوم و سوم، خدا  خود مستقل در ربوبيت

فقط آن خدای نيرومند است چرا كه ناتوان شايسته 

خدايی نيست. )تقرير ديگر برهان كه نگاه به معلول دارد، 

ی آنگاه آن دو شكه( اگر قائل به وجود دو خدا با اين است

)كه اگر از  1.انديااز هر جهت متفقند يا از هر جهت مختلف

ودن معنا ندارد زيرا دو بودن نياز هر نظر يكی باشند دو ب

به امری دارد كه باعث تمايز گردد و اگر مختلف باشند با 

نظم عالم سازگار نيست. چگونه دو اراده بر عالم حاكم 

كه از نگاه به خلقت عالم و نظم و ترتيب باشد( در حالی

اجزاء جهان، از توجه به آسمان در حال حركت و به روز و 

يابيم كه تدبير و اراده واحدی ه در میشب و خورشيد و ما

بر آنها حكمفرماست و اراده و تدبير واحد دليل بر وجود 

 2مدبر واحد است.

                                                 

 جهت هر از يا متفقند جهت هر از يا دو آن قديم، موجود دو فرضِ . در1
 که اول فرض. مختلف جهات برخی در و متفقند جهت برخی از يا مختلفند

 بحث مورد دوم فرض. شد مذکور کهچنان شودمی رد تأملی اندک با
 سوم فرض آن رد با که است روايت از بخش اين درالسالم( )علیهحضرت

 .است مردود هم موارد برخی در اختالف يعنی
؛ 191-194، ص11و ج 231، ص3؛ بحاراالنوار،ج 31-79، ص1. الكافی، ج2

 .332-331، ص2االحتجاج، ج



 

 

تفسير استدالل به اين است كه خدا با وصف توانايی بر 

داشته باشد تا بتواند  ايجاد، بايد قدرت بر رفع مانع را هم 

كه  _بيان در مقابل اراده ديگری بر ضدش بايستد. با اين 

و با فرض دو خدای توانای  _معروف است  1به برهان تمانع

شود و خدای عاجز و علی االطالق، عجز هر دو ثابت می

 ناتوان از درجه الوهيت ساقط است.

رسد بتوان از اين بخش از روايت كه نقل به نظر می

 شد، دو برهان را استنباط كرد:

يا اراده و  در صورت تعدد )و برفرض دو تا بودن(  .1

ای كافی است يا نه. در قدرت هريك برای ايجاد هر پديده

صورت اول يا آن پديده مستند به هر دو علت است كه در 

اين صورت الزم ميآيد كه دو علت مستقل خالق يك 

معلول باشند يا آن پديده مستند به يكی از آن دو علت 

محال  2است كه ترجيج بدون مرجح است. اين هر دو امر

                                                 

: هرگاه در جهان دو خدا باشد 22(، آيه21. برهانی کالمی با اشاره به آيه انبیاء)1
کند و، در نتیجه، نظام و اراده میقهراً هر يک مانع ديگری است و خالف ا

( برای تبیین بیشتر 121-121خورد. )فرهنگ علوم عقلی، صوجود برهم می
؛ ده مقاله پیرامون مبدأ و 234-231، ص3برهان تمانع ر.ک. بحاراالنوار، ج

 111-42معاد، جوادی آملی، مفاله پنجم، ص
 نظر از مرجح بال ترجیح و واحد معلول بر مستقله علل توارد امر دو . هر2

 اسالمی، فلسفه در فلسفی کلی قواعد. ک.ر. )است محال فلسفی_عقلی
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هستند. در صورت دوم كه اراده و قدرت هريك كافی 

كدام كافی نيست كه در اين حال هر نباشد يا قدرت هيچ

دو عاجزند يا قدرت يكی كافی و قدرت ديگری غير كافی 

است كه در اين حال قدرت غير كافی عاجز است و 

 شايستگی خدايی ندارد.

نظام و پيوستگی كامل اجزاء جهان مقتضی استناد   .2

جهان به مبدء واحد است زيرا اگر چنين نباشد الزم ميآيد 

فرمايد: كه نظام دچار اختالل و فساد شود چنانكه قرآن می

لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَۀٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر در آسمان و زمين  

 (22شدند. )انبياء:خدايانى جز خداى يكتا بود تباه مى

 پرستیگانهکژراهۀ سه
 پرستى گانهسه ديرينۀ بشر هاىكژانديشى از ديگر يكى

 ميان ديرباز از انحرافى باور اين تاريخ، شهادت به. است

 داشته وجود هندى و رومى يونانى، آريايى، باستانى، اقوام

 ديوس) پدر الهه. اندبوده معتقد الهه سه به آنان. است

 داشته شهرت «آسمانى پدر» به آنان همه نزد كه( پيتار

 و( يونانى گاياماتر يا هندى ماتار پريتيوى) مادر الهه. است

                                                                                   

 و 131-1/129 ش،1331 انسانی، علوم پژوهشگاه تهران، دينانی، ابراهیمی
1/111-111) 



 

 

 نام «مهر» يا «ميترا» باستان ايرانيان نزد كه آفتاب، الهه

 1.است داشته

: است گانهسه خدايانى داراى نيز هندو باستانى آيين

 و( ميراننده خداى) شيوا ،(كننده ايجاد خداى) بَرَهْما

 مصرى گانهسه خدايان و 2(كننده حفظ خداى) ويشنو

 غروب خورشيد النوع ربّ پدر، خداى) اوزيريس: از عبارتند

 و آسمان النوعربّ مادر، يا همسر خداى) ايزيس ،(كننده

 طلوع خورشيد النوعرب پسر، خداى) هوروس و( ماه

 6(.كننده

. است دوانده ريشه تثليث نيز شده تحريف مسيحيت در

 خدايان اسامى و مظاهر «القدسروح و ابن اب،»

 1.اندگانهسه

(ثنويت) پرستىابطال دوگانه
 باورهاى و شرك همواره پرستى،يگانه برابر در

 هاىصورت به تاريخ طول در كه بوده نيز آلودشرك

 به اعتقاد شرك، نمودهاى از يكى. است نموده رخ مختلف

                                                 

 .94-93اصغر حكمت، ص. تاريخ جامع اديان، جان ناس، ترجمه علی1
 .111-112خدايار محبی، ص. تاريخ مختصر اديان، فیلیسین شاله، ترجمه 2
 .43. همان، ص3
 .43. همان، ص4
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 در ديرين اىپيشينه كه باور اين. است خدايىدو و ثنويت

 كه معنا اين به است خالقيت در شرك دارد، ايران

 شهيد. دهندمى نسبت مبدأ دو به را جهان موجودات

 :نويسدمى باره اين در مطهرى
 و فلسفى نيمه تفكر يك منشأ عالم در شرور وجود»

 اساساً اندگفته كه است شده قديم ايران در مذهبى نيمه

 و خوبند خيرند، اشيا از بعضى: ندامتفاوت نوع دو اشياء

 فاعل حقيقت آن كه حقيقت يك به شوندمى منتهى هااين

 آنكه به اصلًا هابدى و شرور اما و است خيرات اين مبدأ و

 و مبدأ يك آنها. نيست مربوط است، خيرات اين منشأ

 عالم براى پس. اندآمده وجود به او از و دارند ديگرى منشأ

 و يزدان شر؛ مبدأ و خير مبدأ دارد؛ وجود مبدأ دو

 1«.اهريمن
 وجود مسئلۀ» :نويسدمى نيز كوبزرين عبدالحسين

 در است، ناشى آنجا از ثنويت انديشه كه عالم، در شرور

 بدان همواره انسان. دارد فلسفى صبغه بارزى نحو به اوستا

 را آنچه نگرد،مى شخص ديدگاه از را عالم امور كه جهت

 و بيند،مى ناروا هستى عالم در است شر متضمن وى براى

 به آن اسناد در يابد،نمى آن مستوجب را خود چون

                                                 

 .732-731، ص2؛ جهان مذهبی، ج421-424. ر.ک. تاريخ جامع اديان، ص1



 

 

 فكر كه اينجاست از و گرددمى حيرت دچار عالم آفريننده

 ناپذيراجتناب نظرش در شر براى اىجداگانه منشأ

 1«.نمايدمى
 را موجودى تحليل، و بينش ضعف اثر در انسان چون

 موجودى در يا و پنداردمى منفعت بى و زيانبار مطلق، شر

 آن خلقت تواندنمى بيند،مى غالب را زيان و شرارت جنبه

 نسبت الراحمينارحم و رحيم رحمان، خداى به را موجود

 وجود بهربوبی  قدس ساحت داشتن منزه براى و دهد

 شودمى معتقد هازننده زيان و بدها اين براى ديگر خالقى

 و يزدان و گيردمى شكل ثنويت انديشه بدينسان، و

 .گيرندمى جاى يكديگر عرض در اهريمن
 و هانعمت پاسداشت براى شود پرستيده بايد يزدان

 و است گذارده انسان اختيار در و آفريده كه هايىخوبى

 .گشت ايمن او شر از تا كرد نياز و قربانى بايد اهريمن براى

 و خير وجود پندار از ناشى ثنويت كه اين به توجه با

 ديگرى خداى به شرور اسناد لزوم و جهان در مطلق شر

 را شر و خير اينجا در ناچاريم است، رحمان خداى از غير

 وجود مطلق شر اولًا كه گردد آشكار تا نهيم بررسى به

 و عدمى وجهى است، شر ما نظر از آنچه ثانياً و ندارد

                                                 

 .391کوب، ص. در قلمرو وجدان، عبدالحسین زرين1
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 اين در مطهرى شهيد. ندارد خالق به نياز كه است اعتبارى

 :گويدمى باره
 به نه است نيستى به عالم هاىبدى تمام برگشت»

 بينيد،مى بدى شما كه چه هر و است خير هستى هستى؛

 هاىهستى: نيست تيپ دو عالم هاىهستى. است نيستى

 فاعل كه كس آن بگوييد بعد كه بد؛ هاىهستى و خوب

 هاىهستى چرا آفريد، را خوب هاىهستى و است هستى

 گوييدمى شما. است نيستى هابدى تمام آفريد؟ را بد

 اين. نيست ديگرى چيز حيات فقدان از غير مرگ مرگ،

. باشد جداگانه هم موت خالق حيات، خالق كه نيست طور

 محدود حيات وقتى منتهى است حيات خالق حيات، خالق

 نيستى نيست، چيزى كه وقتى حد آن از بعد شد، حدى به

 كشيد؛مى داريد شما كه است خطى يك نظير اين. است

 خط متر يك اين فاعل كشيديد، خط متر يك شما اگر

 مترى دو خط يك مقابل در را مترى يك خط اين. هستيد

 ديگر متر يك آن اما است، ديگر متر يك فاقد بگذاريد، كه

 كشيده متر يك آن عدم كه اين نه است، نشده كشيده

 باالخره بينيد،مى بدى دنيا در شما كه چه هر. است شده

 گوييدمى كه چيزى آن بينيدمى كنيد،مى تحليل وقتى

 كه است هستى يك يا است فقدان و نيستى خودش يا بد،

 آن از بلكه است، بد اشهستى جنبه از نه هستى آن

 بد كورى. است بد است، شده فقدان يك منشأ كه جهتى

 كورى به منجر كه عملى اما است فقدان كورى خود. است



 

 

 كار يك و عمل يك كه جهت آن از عمل آن خود شود،مى

 كور را ديگر كس كسى يك. است هستى يك است،

 بد ظلم و گيردمى خودش به ظلم نام» كار اين و كندمى

 تحليل بايد را ظلم اما است؛ بد ظلم كه است درست. است

 .كنيد
 را ديگرى چشم كارد با كه كسى آن است؟ بد ظلم چرا

 داشتن نيرو است، نيرو كه جهت آن از اين آيا آورد،درمى

 كردن حركت آيا است؟ بد او داشتن اراده آيا است؟ بد او

 همه اگر است؟ بد چاقويش برندگى آيا است؟ بد دستش

 نيستى و كورى آن به منجر فقط و باشد داشته وجود اينها

 آن از هاهستى اين تمام نه؛ است؟ ظلم است؟ بد نشود،

 به شوندمى منتهى كه گيرندمى خود به بدى صفت جهت

 نيستى چون است؟ بد چرا فقر. كورى يك و فقدان يك

 .است نيستى چون است؟ بد چرا ضعف. است
 تمام. است نيستى چون است؟ بد چرا جهل»

 خاطر به بشوند، هانيستى اين به منجر كه هم هايىهستى

 گيرندمى خود به را بدى صفت ها،نيستى اين با شانرابطه

 سنخ دو ما: گفتندمى كه شد رفع ثنويت اشكال پس... 

 و شود مستند فاعل يك به بايد آن سنخ يك: داريم هستى

 نيستى اصلًا نه، كه شد معلوم. ديگرى فاعل به ديگر سنخ

. است الفعل. نيست فعل است، نيستى كه جهت آن از

 از را اصل آن و بشويم شر و خير تباين به قائل ما فرضاً

 و دارند يكديگر با ذاتى تباين اينها كه كنيم قبول ثنويين
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 است، خير منشأ كه آنچه پس دارند، ذاتى تباين چون

 است، شرور منشأ آنچه و باشد شرور منشأ تواندنمى

 اين اصلًا گوييممى ديگر جاى از باشد، خير منشأ تواندنمى

 واقعيتى و حقيقت هاهستى مقابل در هانيستى و شرور

 قائل جداگانه فاعل بخواهيم هاهستى براى ما كه ندارند

 فاعل همان...  جداگانه فاعل هم هانيستى براى و بشويم

 بشود؛ پيدا دنيا در هم هانيستى كه است كافى هاهستى

 منشأ. دارد وجود هم سايه دارد، وجود نور. سايه و نور مثل

 جا هر ولى چراغ، يا خورشيد مثل است؛ نور منبع يك نور

 نور، فقدان جز سايه آن اما هست، هم سايه هست، نور كه

 جاى يك در و آمد نور كه وقتى. نيست ديگرى چيز

 جاىآن نتابيد، ديگرى محدوده يك در و تابيد مخصوص

 كانون جوى و جست در ما نيست الزم. است سايه ديگر

 كه كانونى آن بگوييم و باشيم نور كانون از غير ديگرى

 1«چيست؟ آورده، وجود به عالم در را هاسايه
 نبود دليل به و اندنيستى يا عالم در شرور بنابراين

 يا و اندنيافته وجود و نشده مندبهره الهى فيض از قابليت،

 جهان الزمه نيز سببيت اين وجود و هستند نيستى سبب

 شود؛مى هستى در اختالل باعث آن، نبودن و است خلقت

                                                 

 .234-232، ص4. مجموعه آثار، شهید مطهری، ج1



 

 

 انسان و است نهاده چاقو در را برندگى ويژگى خداوند مثلًا

 اگر. است فرموده امر برندگى اين از درست استفاده به را

 و كند نادرست استفاده برندگى اين از بخواهد كسى

 از را برندگى خداوند چنانچه برساند، قتل به را ديگرى

 در مسبّبات و اسباب نظام نشود، واقع قتل تا بگيرد چاقو

. بود نخواهد ابتال و امتحان دار دنيا ديگر و ريزدمى هم

 همه و نيست خالق يك جز را خلقت جهان بنابراين،

 هاىنيستى از شرور و اويند مخلوق موجودات و هستى

 خالق به نيازى و اندتابعى و انتزاعى هاىهستى و واقعى

 .كنيم فرض برايشان ديگر خالقى تا ندارند
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 اثبات برخی از صفات خدا هفتم: فصل

 صفت و اسم
 به ءشى يك ذات دادن نشان براى كه اىكلمه هر به

 به خداوند مورد در ولى شود،مى گفته «اسم» رود، كار

. كند صفت و ذات بر داللت كه شودمى گفته اسم اىكلمه

 كلمه است، قادر خداوند گوييممى وقتى نمونه، براى

 .كندمى داللت او قدرت و خداوند ذات بر «قادر»
 كند، داللت چيزى حالت و وصف بر كه اىكلمه هر به

 .گويندمى «صفت»
. است مذهبى قم، شهر گوييممى وقتى مثال، طور به

 .است شهر صفتِ «بودن مذهبى» و شهر نام «قم»
 شناخت توانمى را خداوند صفات كه معتقدند گروهى

 جسمانى خصوصيات و مادّى امور به تشبيه راه از چند هر

 وجه هيچ به را خدا صفات كه معتقدند ديگرى گروه. باشد

 معناى بيانگر انسانها الفاظ و تصورات. شناخت تواننمى

 .نيست خداوند صفات واقعى
 هيچ و انجامدمى تعطيل يا تشبيه به تفكر، طرز دو اين

 به نبايد خدا درباره بحث و فكر. نيست قبول قابل كدام

 .بينجامد فكر تعطيل يا خدا تشبيه



 

 

سلبى و ثبوتى صفات
 مبرا عيبى و نقص گونه هر از خداوند صفات و ذات

 بريممى كار به خدا شناخت براى ما كه مفاهيمى. است

 در بايد گذر اين از. اندهمراه حاجت و نقص با و محدودند

 آنچه از را خدا صفات و ذات مفاهيم، اين بردن كار به

 صفات» خدا صفات بين در. دانست پاك نيست او شايسته

 تنزيه نمايانگر «تسبيح» ذكر نيز اذكار بين در و «سلبيه

 .اندنقائص از خدا
 دو به خداوند صفات كلى، بندى تقسيم يك درپس، 

 :شوندمى تقسيم دسته
 بر داللت كه صفاتى از دسته آن :ثبوتى صفات. الف

 نهايت بى و مطلق صورت به را هاآن و دارند كمال نوعى

 رحمت، قدرت، علم، مانند داد نسبت خدا به توانمى

 .... و حكمت
 خداوند در كه صفاتى از دسته آن :سلبى صفات. ب

 منزه نقص و عيب از را او صفات آن سلب و ندارد وجود

 ظالم خداوند نيست، جسم خداوند: مانند شماردمى

 .... ونيست
 صفات اثبات

 اين در ما كه شودمى ثابت هايىراه از تعالىحق صفات

 :كنيممى اشاره آن راه دو به جا
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 داراى و محض هستى پايان،بى موجود يك خداوند. 1

 كمال، صفات از يك هر زيرا است كمال صفات تمام

 اگر. است وجود مراتب از و كند مى هستى به بازگشت

 با نقص و بود خواهد ناقص نباشد دارا را كمال صفات

 خداوند و ندارد سازش محض، هستى و بودن الوجود واجب

 .داراست را كمال صفات تمام پس است آن از منزه
 يك هر كه يابيممى در موجودات در تأمل و دقت با. 2

 ثابت خود جاى در و هستند كماالتى يا كمال داراى آنها از

 است هستى جهان در كماالت تمام منشأ خداوند كه شده

 ابتدا خداوند بايد پس. گيردمى سرچشمه او از چيز همه و

 ديگران به بتواند تا باشد كمال صفات جميع داراى خود

 ندارد را چيزى كه موجودى است محال زيرا كند؛ افاضه

 آبى است ممكن چگونه. كند افاضه ديگران به را آن بتواند

 .باشد نداشته آب چشمه آن وخود باشد جارى اىچشمه از
 تواند كى             بخش هستى از نايافته ذات          

 بخش هستى شود كه
 بعضى تبيين به خداوند، براى كمال صفات اثبات از بعد

 .پردازيممى تعالىحق اوصاف از
تعالىحق . علم1

 هاىاستدالل تعالى حق علم اثبات براى دانشمندان

 :زير استدالل جمله از اند،آورده مختلفى



 

 

 آن هاىكارىريزه تمام از يقين به دستگاه يك آفريننده

 از هواپيما يك سازنده گفت توان مى آيا. دارد كامل آگاهى

 آنها بر حاكم قوانين و آنها كار و اجزاء چگونگى و تعداد

 محتويات از المعارف دايرۀ يك نويسنده يا و بوده خبربى

 اندازه نقشه، اساس بر مصنوعى گاه هر. است اطالعبى آن

 اين از ما شود، ساخته ترتيب و نظم بررسى، دقت، گيرى،

 بنابراين،. بريممى پى آن سازنده بودن عالم به خصوصيات

 طبق كهكشان، تا اتم از جهان موجودات تمام اينكه از

 توانيممى خوبى به اند،شده آفريده منظمى قوانين و نقشه

 سرچشمه عالمى و دانا مبدأ از هستى جهان كه دريابيم

 خاصى لطافت با را دليل همين مجيد قرآن. است گرفته

 :است نموده بيان
 الْخَبيرُ. اللَّطيفُ هُوَ وَ خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ اال 

 از است، آفريده را موجودات كه خداوندى آيا

 نيست؟ آگاه آنها خصوصيات
 .است آگاه هستى دقايق همۀ از او كه حالى در

. قدرت2
 آن مالحظه به كه اوست قدرت خداوند، صفات ديگر از

 متعال خداى بودن قادر از منظور. شودمى خوانده «قادر»

 و باشد ممكن آن انجام كه كارى هر بر او كه است اين

 .دارد توانايى نباشد، ذاتى محال
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 نامحدود قدرت اثبات براى روشن داليل از يكى

 صورت و هستى هاىپديده بررسى و مطالعه خداوند،

 .است طبيعت هاىآميزىرنگ و هابندى
 هاىشگفتى در كه حقايقى و اشياء آفرينش در دقت

 بهترين شده، نهاده وديعه به انسان نفس اعماق و طبيعت

 پديدآورنده توانايى ميزان از حيرت و اعجاب جهت راه

 .آنهاست
 درك به هنوز علمى، وسيع هاىپيشرفت عين در بشر،

 و نيافته توفيق كامل طور به انسان خلفت درونى اسرار

 از قسمتى به نسبت كوتاهى و ناقص اطالعات تنها

 كافى ولى است، آورده دست به هستى نظام موجودات

 عظيم قدرت آن بودن انتهابى وجود، تمام با آدمى تا است

 حجمهاى در گوناگون مخلوقات همه اين كه كند درك را

 و درياها اعماق در پيكر غول تا كوچك جانوران از مختلف

 تا زيبا و رنگارنگ بالهاى با ظريف پرندگان و هااقيانوس

 ها،كهكشان كُرات، تابان، خورشيد درخشان، ستارگان

 اين با آفرينش آيا. است آورده پديد را...  و هاسحاب

 حكايت آفريدگار پايانبى قدرت از انگيز، بهت عظمتِ

 كند؟نمى
 فطرت همان خداوند، قدرت درك هاىراه از ديگر يكى

 به را انسان فطرت، كه گونه همان زيرا است؛ انسانى پاك

 نيز الهى قدرت به را او كند،مى رهبرى خداوند وجود

 .نمايدمى هدايت



 

 

 از دستش كه هنگامى شدت، و سختى مواقع در انسان

 كسى به ناخودآگاه شود،مى كوتاه ظاهرى و طبيعى علل

 درماندگى، و گرفتارى رفع براى را او كه گرددمى متوجه

 .داندمى توانا و قادر
 علم، حكمت، همچون كمال اوصاف ديگر راه، همين از

 .گرددمى ثابت خداوند براى...  و بصيربودن و سميع
. عدل3

 :است اصطالحى و لغوى معناى دو داراى عدل
 جاى در چيزى هر گرفتن قرار عدل، لغوى معناى

 آفرينش، جهان كل در معنا اين. است آن مناسب

 همه و انسان وجود ساختمان اتمها، درون ها،منظومه

 اهلل صلى اكرم پيامبر. فرماستحكم جانداران و گياهان

 :است فرموده راستا همين در آله و عليه
 الْارْضُ. وَ السَّمواتُ قامَتِ بِالْعَدْلِ

 .برپاست زمين و آسمانها عدالت، به
 زمين كره مركز از گريز و جاذبه نيروهاى اگر مثالً

 شود، چيره ديگرى بر يكى و بدهند دست از را خود تعادل

 منهدم و گرفته آتش شده، جذب خورشيد طرف به زمين

بيكران  فضاى در و گشته خارج خود مدار از يا شودمى

 .گرددمى نابود و سرگردان
 حقوق كردن مراعات عدل اصطالحى معناى اما و

 را ديگرى حق يعنى ظلم، آن مقابل نقطۀ كه است ديگران
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 و هااستحقاق بايستى عدل رعايت در. است ندادن وى به

 آنچه به حقى صاحب هر و شود گرفته نظر در هااولويت

 هااولويت و هااستحقاق اگر. برسد اوست، شايسته و حق

 كه است صورت اين به عدالت مراعات باشند، مساوى

 هااولويت و هااستحقاق اگر و باشد مساوى آنها پاداش

 حاصل متناسب و متفاوت پاداش با عدالت باشند، متفاوت

 آموزاندانش ميان درعدالت رعايت مثال، طور به. شودمى

 در مساوى طور به امكانات كه است اين به كالس يك

 با مناسب امتياز آموزدانش هر به و گيرد قرار همه اختيار

 .شود داده معلوماتش
 هر. حكمفرماست معنا اين به عدالت طبيعت، جهان در

 طبيعتمواهب از ظرفيتش و استعداد ميزان به موجودى

 و استحقاق از را موجودى هيچ خداوند و گرددمى مندبهره

 .گرداندنمى محروم ظرفيتش
 هر و كرده رعايت را عدالت جهان خلفت در هم خداوند

 در هم و است داده قرار خود مناسب جاى در را چيز

 هم و است كرده را افراد طاقت و توان رعايت گذارىقانون

 .نمايدمى را هااسحقاق رعايت جزا در
 به كارها كه معتقدند( اشاعره) سنت اهل از گروهى

 خداوند كه كارى هر و نيستند بد يا خوب خود، خودى

 به نيكوكار كردن عقاب ،مثالً. است نيكو و عدل دهد انجام

 اگر و زشت، و ظلم نه و است نيكو و خير نه خود خودى



 

 

 عين خداوند، فعل اين دهد، كيفر را نيكوكارى خداوند

 .باشدنمى ظلم و است عدل
 و خوبى معتقدند، سنت اهل از بسيارى و شيعه ولى

 تواندمى عقل و است تشخيص قابل و ذاتى كارها بدى

 عقل مثلًا،. كند درك را بديها و خوبى اين موارد از بسيارى

 نيكوكار كردن كيفر بدكار دادن پاداش كه كندمى درك

 كيفر و نيكوكار به دادن پاداش كه چنان است زشت و ظلم

 و ظلم فعل خداوند و باشدمى نيكو و عدل و بدكار به دادن

 يا عدل مطابق او اعمال همه و دهدنمى انجام را قبيح

 .است فضل مطابق آن از باالتر
درس خالصه

 توانمى را خداوند صفات كه پندارندمى گروهى

 و اندكرده تشبيه مادى موجودات با را خداوند و شناخت

 مادى موجودات مورد در كه معنا همان به را صفات

 .اندبرده بكار خداوند مورد در شود،مى استعمال
 را خداوند صفات كه است چنان گمان را ديگر گروه

 به كه است آن از واالتر خداوند، چون شناخت، تواننمى

 .گردد توصيف وصفى
 قابل خداوند صفات كه است اين بر اعتقاد را شيعه

 كمال صفات همه واجد تعالىحق ذات و باشدمى شناخت

 بر داللت كه صفتى هر از و است نهايتبى و مطلق طور به

 .مبرّاست و منزه باشد، داشته عيب و نقص
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 كماالت عطاكننده و موجودات خالق كه خداوندى

 از و باشد كماالت منشأ و كمال اوج در خودش بايد است،

 .است قدرت و علم تعالىحق بارز صفات
 معنا اين به است، تعالىحق بارز صفات ديگر از عدالت

 و كرده را استحقاق و تناسب رعايت آفرينش، نظام در كه

 در. است داده قرار اششايسته و مناسب جاى به را چيز هر

 از و شده لحاظ افراد توان و طاقت نيز قانونگذارى نظام

 .نيست خبرى توان مافوق تكليف
 و شودمى رعايت استحقاق نيز كيفر و پاداش نظام در

 از كدام هيچ در و است استحقاق با متناسب كيفر و پاداش

 .است نشده روا ظلم و تبعيض فوق هاىنظام



 

 

 توحید صفاتى هشتم: فصل

 اتحاد ذات با صفات
. است «صفاتى توحيد» توحيد مراتب و درجات از يكى

 عين خداوند صفات هاينك به اعتقاد يعنى، صفاتى توحيد

 و ازلى او ذات كه گونههمان و. يكديگرند عين و او ذات

 و ازلى نيز قدرت و علم همچون او ذاتى صفات است، ابدى

 بر زايد صفات، اين كه نيست چنيناين و باشدمى ابدى

 بلكه باشد، داشته معروض و عارض جنبه و بوده ذاتش

 عالم خدا گوييممى اگر مثال، طوربه. اوست ذات عين

 شده، عارض ذاتش بر خدا علم كه نيست معنا اينبه است،

 درباره اما است، علم عين خدا كه معناست اين به بلكه

 و ذات از خارج قدرت، و علم صفات انسان، مانند موجودى

 و صفات اين فاقد زمانى در زيرا باشد؛مى او وجود حقيقت

 صفات ديگر، سوى از. شودمى آنها واجد ديگر زمانى در

 او صفات از يك هر بلكه نبوده، جدا يكديگر از نيز خدا

 قدرتش از غير او علم حقيقت يعنى، است؛ ديگرى عين

 صفات ديگر و قدرت و علم او وجود سراسر بلكه نيست،

 قرآن. يكديگرند عين او صفات تمام و باشدمى او ذاتى

 توصيف هرگونه از خداوند تنزيه بيان مقام در كريم

 :فرمايدمى آلودشرك
 (180يَصِفُونَ. )صافات: عَمَّا الْعِزَّۀِ رَبِّ رَبِّكَ سُبْحانَ
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 از ،(قدرت و) عزّت با پروردگار پروردگارت؛ است منزّه

 .كنندمى آنان كه هايىتوصيف
 كه شنيدم السالم()عليه صادق امام از: گويدمى ابوبصير

 :فرمودمى
 وَالسَّمْعُ مَعْلُومَ ال وَ ذاتُهُ وَالْعِلْمُ رَبُّنا عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ يَزَلِ لَمْ

 ال وَ ذاتُهُ وَالْقُدْرَۀُ مُبْصَرَ ال وَ ذاتُهُ وَالْبَصَرُ مَسْمُوعَ ال وَ ذاتُهُ

 1. ... مَقْدُورَ
 با بوده، ذاتش عين او علم و عالم ما خداى پيوسته

 توانايى و بينايى و شنوايى و نبود( جهان) معلومى كهاين

 و هاديدنى و هاشنيدنى از چيزى چند هر بود، او ذات عين

 .نداشت وجود گيرد، قرار قدرت متعلّق آنچه
را در  او صفات با خدا ذات اتحاد داليلاينك، برخی از 

 كنيم.اينجا شمارش می
حق ذات بودن نامحدود و مطلق کمال .1

 .است جهت هر از نهايتبى و نامحدود وجودى خداوند

 و ندارد وجود او ذات از بيرون كمالى صفت هيچ رو،ازاين

 همانند ،ما صفات اگر. است جمع او ذات درهست  چه هر

 محدوديت به سبب هستند، ما ذات بر زايد قدرت، و علم

 آنها دارندۀ روزى و ن صفاتآ فاقد روزى كه ماست

 ما وجود در قدرت و علم صفات از يك هر نيز و ،هستيم

                                                 

 .139. التوحید، ص1



 

 

 علم و جسم به مربوط قدرت چراكه يكديگرند؛ از جداى

 كه -خداوند  نامحدود ذات در اما. ماست روح به مربوط

 -نيست  تصوّر قابل او براى دومى و است  مطلق كمال

 تصوّر اشوجود نامتناهی از خارج صفتى هيچ تواننمى

 .كرد
 ذات بر زايد صفات نفى در السالم()عليه على حضرت

 :فرمايدمى خداوند
 فَقَدْ عَدَّهُ مَنْ وَ عَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ مَنْ وَ حَدَّهُ فَقَدْ وَصَفَهُ مَنْ

 فَقَدْ ايْنَ قالَ مَنْ وَ اسْتَوْصَفَهُ فَقَدِ كَيْفَ قالَ مَنْ وَ ازَلَهُ ابْطَلَ

 ال اذْ قادِرٌ وَ مَرْبُوبَ ال اذْ رَبٌّ وَ مَعْلُومَ ال اذْ عالِمٌ حَيَّزَهُ،

 1مَقْدُورَ.
 او نمايد، توصيف ذات[ بر زايد صفات ]به را او كه كسى

 را او داند، محدود را او كه كسى و دانسته محدود را

 او بودن ازلى كند، شمارش را او كه كسى و كرده شمارش

 به) را او است، چگونه بگويد كه و كسى نموده ابطال را

 بگويد كه كسى و كرده توصيف( ذات بر زايد صفات

 و پروردگار و دانا. است داده قرار او براى مكانى كجاست،

نبوده  مقدورى و شده پرورده و معلوم كه آنگاه بوده، توانا

 است[. كماالت عين او ذات زيرا است]،

                                                 

 .147، ص9، ج112خالحديد، ابیالبالغه با شرح اين. نهج1
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خداوند ذات در ترکيب نداشتن راه. 2
 خداوند ذات بودن پيراسته صفات، و ذات يگانگى نتيجه

 را او ذات اگر كه صورتى در است، داشتن جزء هرگونه از

 بدانيم يكديگر معروض و عارض را دو آن و او صفات از غير

 دوگانگى اشنتيجه بدانيم، جدا ديگر هم از را او صفات يا و

 به صفات، و ذات از مركّب موجود و. بود خواهد تركيب و

 ثابت اين از پيش كهدرحالى است، نيازمند خويش اجزاى

 پاك ذات در عقلى و خارجى تركيب گونههيچ كه شد

. است پيراسته نيازى و احتياج هر از او و ندارد راه خداوند

 :فرمايدمى السالم()عليه على حضرت
 صِفَۀٍ كُلِّ لِشَهادَۀِ عَنْهُ الصِّفاتِ نَفْىُ لَهُ الْاخْالصِ كَمالُ وَ

 الصِّفَۀِ، غَيْرُ انَّهُ مَوْصُوفٍ كُلِّ شَهادَۀِ وَ الْمَوْصُوفِ غَيْرُ انَّها

 مَنْ وَ ثَنَّاهُ فَقَدْ قَرَنَهُ مَنْ وَ قَرَنَهُ فَقَدْ سُبْحانَهُ اللَّهَ وَصَفَ فَمَنْ

 1جَهِلَهُ. فَقَدْ جَزَّأَهُ مَنْ وَ جَزَّأَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ
 ذات[ بر ]زايد صفات از او پيراستن خالص، توحيد

 خود موصوف با كه دهدمى گواهى صفتى هر زيرا است،

 غير او وجود كه دهدمى گواهى موصوفى هر و دارد مغايرت

 و) كند توصيف را خدا كس هر پس. است صفت وجود از

 ]قديم چيزى با را او پس ،(بداند او ذات بر زايد را او صفات

 دانسته دوگانه را او نتيجه، در و ساخته همراه ديگرى[

                                                 

 .72، ص1، ج1. همان، خ1



 

 

 غير او ذات بگويد ]و بداند دوگانه را او كه كس آن و. است

 اجزايى كه كسى و شده قايل جزئى او براى است[، صفت از

 .است نشناخته درست را او كند، تصور او براى
ذات بساطت صفات، تعدّد
 از او پيراستگى و خداوند ذات بودن بسيط به توجه با

 كه شودمى مطرح سؤال اين اكنون داشتن، جزء هرگونه

 قدرت، علم، مانند متعدّدى صفات خداوند، براى چگونه

 صفات، تعدّد نتيجه آيا و نماييممى اثبات را ... و حيات

 است؟ گوناگون صفات اين با خداوند پاك ذات تركيب
 است بسيطى ذات خداوند چند هر: گفت بايد پاسخ، در

 با انسان عقل اما ندارد، راه آن در تكثّرى گونههيچ كه

 قيد با را آن كند،مى درك را آن كه كمال از نوعى به توجه

 همين دليل به و دهدمى نسبت خدا به «نامتناهى»

 خداوند به را متعدد صفات كه ماست عقلى محدوديت

 و متعدد صفاتى خارج، عالم در گرنه و دهيم،مى نسبت

 عالمِ در تنها جدايى اين و ندارد وجود خداوند ذات از جدا

 خداوند، توصيف در السالم()عليه صادق امام. است مفهوم

 :فرمايدمى
 1الذَّاتِ. صَمَدِىُّ الذَّاتِ، عالِمُ الذَّاتِ، نُورِىُّ رَبُّنا
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 عالم ذاتش تمام است، نور سراپا ذاتش ما پروردگار

 .است صمد ذاتش تمام است،
او ذات از خدا صفات جدايى نظريۀ
 گروهى نظريه خدا، ذات صفات درباره هاديدگاه از يكى

: اندگفته كه است( اشعرى ابوالحسن پيروان) اشاعره نامبه

 ذات با مالزم همواره اويند ذات از خارج چيزى الهى صفات

 .اندازلى و قديم او، همانند و بوده خدا
 عبارت كه اندشده «گانههشت قدماى» به معتقد اينان

 قديم و ذاتى صفت هفت اضافه به الهى، ذات: از است

 .ديگر
اين نظريه نقد

 اگر كه است اين اشاعره نظريه بر وارد اشكاالت از يكى

 ذات از خارج هايىمصداق داراى الهى صفات از يك هر

 قديم صورت، اين در شوند، فرض آفريننده از نيازبى و الهى

 به بايد و باشدنمى خداوند ذات به منحصر بالذّات، واجب و

. گرديد قديم و واجب هشت به معتقد ازلى، قديم يك جاى

 در شرك موجب و ندارد سازگارى ذات توحيد با اين و

 .گردد ملتزم آن به تواندنمى مسلمانى هيچ كه است ذات
 بن على امام حضرت از: گويدمى خالد بن حسين

 از پيوسته» :فرمود كه شنيدم السالم()عليه الرّضا موسى

 و شنوا قديم، حىّ، قادر، عالم، تعالى و تبارك خداوند ازل،

 خدا، رسول فرزند اى: گفتم من پس «.است بوده بينا



 

 

 علمى به عالم ازل از عزّوجلّ خداوند كه گويندمى گروهى

 به قديم است، حياتى داراى است، قدرتى به قادر است،

. است بينايى به بينا و است سمعى به سميع است، قدمتى

 آن به و بگويد را اين كس هر»: فرمود السالم()عليه امام

 كرده انتخاب ديگرى خدايان خدا، همراه پس گردد، معتقد

 عزّوجلّ خداوند»: فرمود آنگاه «.ندارد ما واليت از اىبهره و

 و شنوايى بودن، قديم حيات، قدرت، علم، ازل، از پيوسته

 از است تربزرگ و مرتبه بلند او و بوده ذاتش جزو بينايى

 1«.گويندمى كنندگان تشبيه و مشركان چهآن
 از يك هر اگر كه است اين اشاعره نظريه بر دوم اشكال

 يا باشد داشته اىجداگانه ازاى مابه و مصداق الهى صفات

 فرض الهى ذات داخل در آنها مصاديق كه است اين

 اجزا ازمركّب الهى ذات كه است اين اشالزمه كه شوندمى

 يا و. است محال چيزى چنين كه كرديم ثابت قبلًا و باشد،

 تصوّر خدا آفريده و الهى ذات از خارج آنها مصاديق اينكه

 فرض، طبق كه الهى ذات كه است آن مستلزم كه شودمى

 آنها به سپس و بيافريند را آنها است، صفات اين فاقد

 بخشهستى علت است محال كه صورتى در. گردد متصف

 براى يا و باشد مخلوقاتش كماالت فاقد خود، ذات در
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 از قدرت، و حيات علم، همچون صفاتى به رسيدن

 .باشد نيازمند آنها به و بگيرد استمداد آفريدگانش
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 قم، سازمان مصباح، تقی محمد عقايد، آموزش -

 ش.1636 اسالمی، تبليغات

 ق.1106 مرتضی، نشر مشهد، طبرسی، االحتجاج، -

 مؤسسه بيروت، مجلسی، محمد باقر،  بحاراالنوار، -

 ق،1101 الوفاء،

 قم، انتشارات سبحانی، جعفر و الشرك، التوحيد -

 ق.1116 اسوه،

 مدرسين، جامعه قم، صدوق، شيخ التوحيد، -

 ش.1661

 بيروت، شيرازی، صدرالدين الحكمۀ المتعاليه، -

 ق.1110 داراحياءالتراث،

 تهران، عادل، حداد اسالم، جهان دانشنامه -

 ش.1686اسالمی،  المعارفدايرۀ

 قم، آملی، جوادی معاد، و مبدأ پيرامون مقاله ده -
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 انجمن تهران، سجادی، عقلی، علوم فرهنگ -

 ش.1631 حكمت،

 محمد سيد طباطبايى، القرآن، تفسير فى الميزان -

 للمطبوعات، االعلمى مؤسسه بيروت، حسين،

 .ق1610

قم، مؤسسه امام  نهايۀ الحكمه مع تعليقۀ الفياضیّ، -

 .ش1682،سرّه()قدسخمينی

 كتابخانه قم، الحديد،ابیابن شرح با البالغه،نهج -

 ق.1101 مرعشی، اهللآيت
 تهران، سجادی، عرفانی، اصطالحات فرهنگ -

 ش.1618 طهوری،
 االسالميه، دارالكتب تهران،شيخ كلينی،  الكافی، -

 ش.1636
تهران، صدرا، مرتضی، مطهری،  آثار، مجموعه -

 .ش1618
 جا،بی قم،  اصفهانی، عشاقی صديقين، هایبرهان -

 .ش1681
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