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  اتیدر روا ید ذاتین توحیبراه
 يمحمد جعفر/  *زاده بهنام ملک** 

  چکيده
 يشود و همـواره راهنمـا   يشمرده م يازات مهم بشريو امت ها ويژگياز  يخرد و خردورز

ها برشـمرد. لـذا    انسان ةتوان آن را زبان مشترک هم يسعادت بوده است و م يبشر به سو
ـ ا در انـد.  فراوان استفاده کرده ين نعمت الهياز ا يام الهيغ پين در تبليد ياياول ن مقالـه  ي

ـ ين توحيو براه يمنيبه نظاره بنش ن راهبرد راياز ا يا گوشه برآنيم تا ـ در روا يد ذات ات را ي
ـ  ةويو ش يا با روش کتابخانه كوشيم كنيم؛ بنابراين مي يبررس ـ يتحل ـ   يفيتوص ن يبـراه  يل

ن مورد استناد يدر آثار معصوم پرشمارين ي. براهكنيمات را استخراج يمورد استفاده در روا
ت، برهان فرجه، برهـان  يمحدود يرهان نفب، بيترک يتوان برهان نف يواقع شده است که م

  آنها برشمرد.  ةل را از جمليعدم آثار و برهان عدم دل
ي مطلـق، تمـانع،   ها ، تدافع قدرتيد ذاتيد، فرجه، فطرت، توحي: برهان، توحواژگانديکل

  روايات، کالم نقلي.
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مهمقد  
 يهـا  از سـنت  ياریاساسـاً در بسـ  خ بشر دارد و یتار يبه درازا یخیتار ی،و استدالل یتفکر عقالن

ن یانسـان شـمرده شـده اسـت و بـد      يها یژگیاز و یکیت و تعقل و تفکر یعقالن یو فلسف ینید
درخـور توجـه و   از مباحـث   یکـ یانـد.   تـر شـمرده   فیموجودات برتر و شر دیگرق او را از یطر
اسـت. تفکـر   یـن بـوده   عقـل و د  ۀرابطـ  ی، بررسیخ تفکر انسانیدر طول تار یحال جنجال نیعدر

 يهـا  کمـک  عقـل  .ن بـوده اسـت  یـ عقـل و د  ۀرابطـ  ةبـار هاي بسـیاري در  بینشبشر شاهد فرازو
عقـل گشـوده اسـت. گرچـه در      يروري فـرا ایبسـ  يها ا و افقیزوادین  ی به دین رسانده وانیشا

انجـام دهنـد، همـواره     یاقـدامات  يگـر یه دیو عل یکیبه سود  اند کوشیدههمواره  يان افرادین میا
ـ ااین دو به سود هر دو بوده است.  ند ارتباطیبرا رسـد و   یبـه اوج خـود مـ    هنگـامی ن تعاضـد  ی

عقـل   نکنـیم؛ پـس مبـاد کـه    ن تجـاوز  آو از  یمراک را محتـرم شـم  ید که حدود هر یخواهد رس
  .شودر نابجا یفات و تفاسین دستخوش تحریو د ،مشوب به اوهام و ظنون

را  يارین موضوع پرتـو افکنـد و ابهامـات بسـ    یپنهان ا يایتواند بر زوا یکه م یاز مباحث یکی
ن اسـت. اگـر روشـن شـود کـه      ید يایان اولیاز عقل و تعقل در ب یعمل ةاستفاد یبررس ،حل کند
بهـره   یعقلـ  يهـا  ش فـراوان از عقـل و اسـتدالل   یخو يها ن در مناظرات و خطابهید يایخود اول

م بـود.  یدر امـان خـواه   ،دهـد  یرخ مـ  کـه در حـق عقـل    ییهـا  طیاز تفـر  ياری، از بسـ انـد  جسته
در  یاحتمـال  يهـا  از لغـزش  ،نیدر آثـار معصـوم   مطـرح  یبـا توجـه بـه مباحـث کالمـ      همچنین

در برابـر مـا گشـوده     ياریبسـ  ةناگشـود  يها تر از آن، افق و مهم یممان میدر امان  يمباحث اعتقاد
 یکالمـ  يهـا  اسـتدالل هـا و   در روش کـم  دسـت ا یـ د در تحول علم کالم و یز شایخواهد شد و ن

دار ربـار و در سـخنان گهر اسـت کـه بـه     یانصاف ینها بیا ۀ. گذشته از همبه ما شود یکمک فراوان
اي که براي فهم کلمات عرفا و فیلسوفانِ در معـرض خطـا    ائمۀ هدي کم توجهی شود و به اندازه

 يگریبـار اخ کنیم، به ایـن آثـار اهمیـت نـدهیم. ناگفتـه نمانـد غـرض مـا         وقت و عمر صرف می
ن یـ رد. مـا در ا یـ قـرار گ  یموضوع تفکر عقالن نیبلکه مقصود آن است که آثار معصوم ؛ستین

  م.ید بپردازیدر موضوع توح نیمعصوم یاز مباحث عقل يا به گوشه کوشیم میمقاله 
سـه گونـه برخـورد و     یخداشناسـ  بـارة ده اسـت در یبه مـا رسـ   نیکه از معصوم يدر آثار

  م:یکن یعمل را مشاهده م ةنحو
تنهـا بـه   بلکـه   صـفات الهـی،  صدد اثبـات  نه در اتیروا ،ن بخشی: در این صفات الهیی. تب1 

ن ائمـه  ااز مخاطبـ  یگـر برخـ  ید عبـارت  . بههستندخدا  دربارةن افهم و تصور مخاطب دنبال اصالح
ـ اثبات ا يبرا یلیلذا ائمه دل ؛اند اعتقاد داشته ین صفاتیبه چن . دنـد ید یخـدا نمـ   ين صـفات بـرا  ی
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صـفات خـدا    از یهیتشـب  ین تصـورات ابوده است. نـوع مخاطبـ   ایشانتصور  ةدر نحو مشکل البته
 ؛نش آنها بودندیصدد اصالح بدر داشتند و ائمه

ن و ان و مشـرک املحـد  یـا شـک   ویـژة اهـل  ات نوعـاً  یروا ،ن بعدی: در ای. اثبات صفات اله2
    پرداخته شده است؛ا جدال احسن یل و برهان و یراد دلیاثبات و ا در آنها بهلذا  است؛زنادقه 
 ،ائمـه  يدیـ توح يهـا  ز خطبـه یـ ه و نیـ ادع ویـژه  بهت یب ات اهلیاز روا ياری: بسیبخش . الهام3

از سـطح فهـم مخاطـب آن زمـان      ایـن مضـامین   رسد یکه به نظر م اند یار عالین بسیمضام يدارا
مطرح شده اسـت کـه بـه نظـر      یق الهیمعارف دقه و یم عالیمفاه یاتیروا چنین. در اند باالتر بوده

ن یـ دارد و از ا ییاز بـه رمزگشـا  یـ پردازنـد کـه ن   یمـ  یان معارفین سطح به بیدر ا رسد ائمه یم
  د.نمتدقق و متأله باش ،بخش متفکران متعمق د الهامنتوان یم ، چنین روایاتیجهت

انجـام   کنـون کـه تـا    هـم  ییم و کارهـا یکنـ  یمـ  ین مقال و مجال بخش دوم را بررسیما در ا
. بحـث  انـد  مانـده  ینخورده و بکـر بـاق   گر دستید يها و البته بخش اند بوده ن راستایدر هم ،شده

مفصـل در   گونـۀ د را بـه  یـ ن توحیتوجه علما بوده اسـت و بـراه   کانون یثار گوناگونآحاضر در 
ن یو همچنـ  یکـاف بـر   نیصـدر المتـأله  شـرح   ماننـد  انـد،  ات نگاشته شدهیکه در شرح روا یکتب

ن یز از همـ یـ مـا ن  .افـت یتـوان   یمـ  العقول ةمرآف یبر آن و کتاب شر یض کاشانیفشرح مرحوم 
ـ ، اایـن آثـار کـه روایـی اسـت     بـه جهـت نـوع     . البتـه میا استفاده کرده ياریکتب در موارد بس ن ی

در  فراوانـی  يز کارهـا یـ ن نان معاصـر ی. همچنـ اند مرتب نشده یموضوع گونۀجا و به  کین یبراه
ـ اثر استاد آ به توان یم از میان آنها که اند این زمینه انجام داده  ۀفلسـف بـه نـام    یآملـ  يجـواد اهللا ۀی

اثـر اسـتاد    ،البالغـه  ات در نهـج یالهبه نام  یگانیگلپا یصافاهللا ۀیآکتاب  ،از منظر امام رضا یاله
ـ اهل الب سۀمدر یالهیات فبه نام  یگانیگلپا یربان عنـوان   بـا  یقراملکـ قـدردان  و اثـر دکتـر    تی

ارزشـمند و   یمطـالب  ين آثـار دارا یـ ک از ایـ . گرچـه هـر   اشاره کرد عتیخدا در حکمت و شر
بـه   کـم  ، دسـت دیـ ن توحیبـراه  همـۀ ک بـه  یـ  چیم، هیا فراوان برده ةز از آنها بهریو ما ن سودمندند

گذشـته و   از کنـار برخـی بـراهین    گـذرا  گونـۀ ا به یاند و  م نپرداختهیافتیات یآنچه ما از روا همۀ
 یخـال  يلـذا مـا جـا    .انـد  ان نفرمـوده یـ ب یلیمقدمات تفص ، و با بیانرا به طور کامل و روشن هاآن

  م.یدار یهرچند کوتاه و لرزان برم گامین جهت یو در ا کردیمرا احساس  ین پژوهشیچن

  مفاهيم
  . توحيد۱

ـ انب همـۀ اسالم است کـه رکـن دعـوت     بنیادیند همان اصل یمنظور از توح ا بـوده اسـت. اصـل    ی
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ـ یـ آنهـا توح  ۀاست که از جملـ  ياریبس يها فروع و شاخه يد دارایتوح ، ید صـفات یـ ، توحید ذات
د در یـ ت، توحیـ د در الوهیـ ت، توحیـ د در ربوبی، توحید عملی، توحيد عبادی، توحید افعالیتوح

 یبررسـ  ،کـه روشـن اسـت    گونـه  همـان  ... اسـت. حید در توکل، توحید در استعانت ومحبت، تو
د یـ بـه توح  تنهـا ن پـژوهش  یـ ما در ا ؛ بنابراینک مقاله خارج استی ۀها از حوصل ن شاخهیا ۀهم
 ۀلئن مسـ یبنـابرا  .م پرداخـت ید نخـواه یـ توح يهـا  شـاخه  دیگـر م و به یپرداز یات میدر روا یذات

ـ یـ توح يبـرا  ینیا براهیبرهان  ،اتیا در رواین است که آین مقاله ایما در ا یاصل ؟ هسـت  ید ذات
  توان از آن ارائه داد؟ یم ییرهایچه تقر هستو اگر 

  . خدا۲

ـ با ،اثبـات وجـود خـدا    ید و حتـ یش از پرداختن به اثبات توحیرسد پ یبه نظر م خـدا   يد معنـا ی
گانـه بحـث   گونۀ خـاص در هـر برهـانی جدا    ا بهی ،اتیمطلق در روا گونۀ ا بهی یعنی ؛شود یبررس

موجـودات   دیگـر ز خـدا بـا   یگر وجه تماید عبارت به راده شده است؟ا ییچه معنا شود که از خدا
گـر  یشـود و خـود آن صـفت د    یاست که خدا بودن خدا با آن شناخته مـ  یا چه صفتیست و یچ
شـود؟   یخـدا اثبـات مـ    يز بـرا یـ قت آن صفت نیاز به اثبات ندارد و با اثبات وجود خدا در حقین

ز یـ ات نیـ ن صفت عبـارت اسـت از وجـوب بالـذات، در روا    یسفه ادر فل که چنانرسد  یبه نظر م
 یغنـ  اننـد م ی؛ صـفات انـد  مطـرح شـده  ف خـدا،  یـ معنـا و تعر  منزلـۀ ن مضمون به یبه هم یصفات

ـ ا ،شـود  ید خدا اثبـات مـ  یتوح که هنگامیگر ید عبارت . بهیت و قدم ذاتیا ازلیبالذات  ن صـفات  ی
 یاسـت کـه در برخـ    يا ن همـان نکتـه  یـ شوند. ا یفرض گرفته م شیف، پیتعر منزلۀخدا به  يبرا
به آن اشاره شده اسـت کـه بحـث صـفات خـدا مقـدم بـر اثبـات وجـود           1نید ۀفلسف هاي باکت

 تـا سـپس  م یاز آن داشـته باشـ   يد تصـور یـ با یء،ک شـ یـ ش از اثبـات  یما منطقـاً پـ   زیرا ؛اوست
را  آند یـ کـم با  دسـت  ،میریپـذ ز نیـ مطلق ن گونۀ ن سخن را بهیا آن را اثبات یا رد کنیم. اگرم یبتوان
  .قبول کنیم ،دنساز یاز خدا م ما را یۀکه تصور اول بنیادینصفات  یبرخ بارةدر

 . برهان۳

ـ ا ،مید بدان اشـاره کنـ  یش از آغاز بحث بایکه پ يگرید ۀنکت ن اسـت کـه مـراد مـا از برهـان در      ی
  .گیرد برمیدر ز ین ی راو جدل یل خطابیست و دلین ین مقاله برهان منطقیا

  ياحد يتوحيد ذات الف)
ط محـض اسـت و از هـر گونـه     یبسـ  یتبارك و تعـال  ين است که خدایا يد احدیمنظور از توح
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و  »أحـد «ترکیب و داشتن جزء مبرا و منزه است. گرچه شاید در برخی عبـارات معصـومان، واژة   
به یک معنا به کار رفته باشند، در موارد بسیاري نیز این دو با هم تفاوت دارند. مـا بـراي   » واحد«

  م:یآور یم اند، مطرح ساخته التوحیدنمونه یک روایت را که مرحوم صدوق در کتاب شریف 
ـ د که آیپرس مؤمنانجمل یک اعرابی برخاست و از امیر کند روز ینقل م یهان بن حیشر ا ی

ـ ینکـه خـدا   ی! گفتن ایاعراب يمؤمنان فرمود: اگویید خدا واحد است؟.... امیر یشما م  یک
گر بر یست و دو وجه دیز نیوجل جاسم است: دو قسم از آن بر خداي عزاست بر چهار ق

آنکه از واحد، واحد باب اعداد را  یکیست یز نیاما آن دو وجه که بر او جا ؛او ثابت است
در باب اعـداد داخـل    ،ندارد یکه دوم چون آن ؛ستیز نیو جان معنا بر ایپس ا .قصد کند

ـ  ؟از سه تاست یرا که گفت خدا سوم یکه کافر شد کس یدان یا نمیآ .نشود آنکـه   یدوم
ن معنا یپس ا .ک نوع از جنس را اراده کندیاز مردم است و از واحد،  یکید او یبگو یکس

است. امـا دو   یما از آن برتر و متعاله است و پروردگار یچون تشب ؛ستیز نیز بر خدا جاین
در  یهیگانه است و شبید او یگو یاست که م یسخن کس یکیکه بر او ثابت است:  یوجه

ـ   ین است و دوم سخن کسیا ندارد که پروردگار ما چنین اشیب ـ گو یاست کـه م د خـدا  ی
است و مقصودش آن است که خدا نه در وجود و نه در عقل و نه در وهـم   یالمعن يأحد

  2ن استیشود و پروردگار ما چن یمنقسم نم
 يعـدم انقسـام بـه اجـزا     يحـد را بـه معنـا   ا نیالمؤمن، امیرث روشن استیکه از متن حد چنان

  اند.   معنا فرموده یو وهم یعقل

  ترکيب يبرهان نف
در  ینـ یکلم. مرحـوم  یپـرداز  یبرهان مـ  اصلبه  ،روشن شد يحداد یحد و توحا يکه معنا اکنون

ـ التوح بخشدر و  یکافف یکتاب شر نقـل   از امـام جـواد   یفیت شـر یـ د بـا اسـناد خـود روا   ی
را  یو امـام وجـوه   پرسـد  یمـ  یو صـفات الهـ   ة اسمااز امام دربار يکند که بر اساس آن مرد یم

  :گویند ین مآاز  یند و در بخشیفرما یذکر م پاسخدر 
و صفات  بوده و اسما  که همیشه است ذکر یاد شود همان خداى قدیم ۀوسیل هو کسى که ب

کـه اخـتالف و    یی اسـت ند و معانى آنها و آنچه از آنها مقصود است همان خـدا ا مخلوق
هم پیوستگى دارد (نه  هاختالف و ب ،چیزى که جزء دارد .پیوستگى او را سزاوار نیست هم هب

 و نـه زیـاد   پیوسته است و نه خدا کم اسـت  هم هپس نباید گفت: خدا ب .یکتا) ۀخداى یگان
پذیر است و خدا  تجزیه ،زیرا هر چیز که یکتا نباشد ؛ستا ذات خود قدیم هبلکه او ب ؛ستا

هر چیز که  . به ذاتاو تصور نشود  هپذیر نیست و کمى و زیادى نسبت ب یکتاست و تجزیه
مخلوقى است که بر خـالق خـویش    ،او تصور شوده تجزیه پذیرد و کم و زیادى نسبت ب

  3.داللت کند
خـدا را منـافی بـا     مرکب بودن و جـزء داشـتن   ث روشن است، امامیکه از متن حد گونه همان
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ان یـ ان حضرت را به صـورت مقـدمات روشـن ب   یداند. اگر ب یمخلوق بودن خدا مقدم ذاتی و غیر
  است: ش چنینریم، تقریکن

ازمنـد  یباشـد، در تحقـق ن   4)یو چـه عقلـ   ی، چه وهمی(چه خارج جزء يدارا يزی. اگر چ1
 ؛ش خواهد بودیاجزا

 ؛ازمند باشد، ممکن و در ذات خود حادث خواهد بودیکه ن يزی. هر چ2
 ؛که ممکن و حادث باشد، مخلوق است يزی. هر چ3
 ؛ستی. لکن خدا مخلوق ن4

 ست.ین ند نیست و در نتیجه مرکب از اجزاازمیپس ن نتیجه:

  يواحد يتوحيد ذات )ب
 یدرونـ  يب از اجـزا یـ ترک ینفـ  يد احـد یگذشت، منظور از توح يد احدیکه در توح گونه همان

بـه لحـاظ    یتعـال  يتعـدد از ذات بـار   یک و نفـ یشر ینف ي،د واحدینجا منظور از توحیاما ا ؛بود
اول از دو وجـه صـحیحی اسـت کـه     که همان وجـه   ،است یدرون ينظر از اجزا و با قطع یرونیب

ن بخـش  یـ د فرمودنـد. مـا در ا  ییـ تأ یهان بن حیشر ثیدر حد یتعال مؤمنان اطالق آن را بر حقامیر
    .میپرداز یکنند، م یبرهان م ۀد ارائین قسم از توحیکه بر ا یاتیمقاله به ذکر روا

  ي. برهان نامحدوديت اله۱
وحـدت   ،قیـ ن طریـ و از ا اسـت  یتعـال  يبودن خدا یتناهیمحدود و ال، تأکید بر نان برهانیدر ا

بـه اثبـات   شـود   یر مـ یـ ه تعبیقیحق ۀاز آن به وحدت حق گاه تعالی که و وجود صرف حق یاطالق
 يحـد اوحـدت   يبـرا  یبرهـان  مقولـۀ تـوان بـه    ین اسـتدالل را مـ  یـ از ا یالبتـه بخشـ   رسـد.  می
کـه مرحـوم    یتـ یدر روا .پرهیـزیم  میآن  بیاناز  ،ما به جهت عدم تکرار یول ؛اقامه کرد یتعال حق

ن برهـان اشـاره شـده    یـ کنـد، بـه ا   ینقـل مـ   رضا با سند خود از امام یامالدر کتاب  دیمفخ یش
  ند:یفرما یم ت امامین روایاست. در ا

گانه دانستن اوست و نظام یعبادت خدا شناخت او و اساس شناخت خدا جل اسمه  يابتدا
دهنـد کـه همانـا هـر      یها شهادت م را عقلیز ؛ت از اوستیمحدود یگانه دانستنش به نفی

وجـود   يا نندهیاو آفر يدهد که برا یشهادت م يا دهیآفرده شده است و هر یآفر يمحدود
پـس   ـ  م اسـت یقد یبه طور ازل ؛متنع استمست و حدوث بر او یده نیدارد که خود آفر

که بخواهد به کنـه او   یو کس ،که ذات او را وصف کند یخدا را عبادت نکرده است کس
 5.، او را یگانه ندانسته استبرسد

 سـپس کنـد و   یمـ  یمعرفـ  سـبحان  يد از خـدا یـ تحد ید را نفـ یـ نظام توح ت امامین روایدر ا
  ند:  یفرما یث میح حدیدر توض یآمل يجوادداند. استاد  یت میمخلوق ۀد را الزمیتحد
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را هـر موجـود   یـ ز ؛جـز خـود باشـد    ید مخلـوق خـالق  یـ الوجود محدود باشـد، با  اگر واجب
رون حـدودش  یـ سـان از آنچـه ب   نیبـد  ؛کنـد  یاست که از آن تجـاوز نمـ   يحدود يدارا ،محدود

    6کند. ین مییآن را تع ةژیدارد که حدود و يا کننده رو محدود نیا؛ ازشود یمند نم باشد، بهره

  ر برهان:يتقر

 ؛دارد يا کننده، محدودمحدود باشد آنچه. هر 1
 ؛دارد، ممکن و مخلوق است يا کنندهآنچه محدود. هر 2
 ؛ستیمخلوق ن یتعال ي. لکن خدا3
 ؛ستیمحدود ن یتعال يخدا. پس 4
 ؛ستین پذیرتصور یکیش از یمحدود باشد، بآنچه نا. هر 5

 واحد است. و بنابراین ستین پذیرتصور یکیش از یب یتعال يپس خدا نتیجه:

  . برهان معدوديت۲
ن یـ م. در ایکنـ  یاد مـ یـ ت یاست که ما از آن با عنوان معـدود  یبرهان ،دین توحیگر از براهید یکی

و چـون   ،اسـت  یت الهـ یمحـدود  ،تعـدد خـدا   ۀشـود کـه الزمـ    ید مـ یـ نکتـه تأک  نیـ برهان بر ا
ن یـ ن اااز محققـ  یبرخـ شـود.   یمـ  ین تعدد خدا نفیت خدا مستلزم حدوث است، بنابرایمحدود

اسـت   نهـج البالغـه  ن در یالمـؤمن ۀ امیراز خطبـ  یفه کـه بخشـ  یت شـر یـ ن روایـ ل ایـ برهان را ذ
 7».من عده فقد أبطل أزلهفقد عده، ومن وصفه فقد حده، ومن حده « :اند آورده

  :  گوید یر برهان میدر تقر يدریدکمال حیس
 ،و اگر محدود باشد ؛ن است که او محدود استیش ایمعنا ،سبحان متعدد باشد ياگر خدا

ن وجودش مسبوق بـه  یبنابرا ؛ن است که معدوم بوده و بعد به وجود آمده استیش ایمعنا
لکـن خـدا    ؛حادث و ممکن خواهد بود ،عدم باشد اگر وجودش مسبوق به و ؛عدم است

  8.ستیپس متعدد هم ن ؛ستیحادث ن
، چنـدان بـا   اسـت ت یـ گرفتـه از روا  و ظـاهراً الهـام   ،نفسه درسـت و مـتقن   یشان فیر ایگرچه تقر
جـه شـده و   یت نتیت، معـدود ین از محـدود یالمـؤمن ؛ زیرا در بیان امیرستیت سازگار نیظاهر روا
  است. عکس مزبور، روند بهر محقق یکه در تقر یحال؛ درتیبطالن ازل ،تیاز معدود
سـازگار   ید صـفات یـ شـتر بـا توح  یانـد، ب  ان فرمودهیت بیواراین در شرح  انشارح بیشترآنچه 

خ یت اول کـه شـ  یـ روا عـالوه  بـه ن نکتـه داللـت دارد.   یز به همـ ین خطبه نیاق ایس که ؛ چناناست
د ظـاهر در آن باشـد؛ گرچـه خـود     یا شاین معنا قابل حمل و یبه ا ،اند از امام رضا نقل کرده دیمف

ن معنـا خـالف ظـاهر    یـ شـده در برهـان اول را دارد و ا   گفتـه  يتحمـل معنـا   ،فراز مـورد اسـتناد  
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 از امـام کـاظم   عبـداهللا  بـن  فتحکه  يگریت دین مضمون در روایا ،ن دو نکتهیست. افزون بر این
کنـد کـه موضـوع مربـوط بـه       یاق داللـت مـ  یز سـ یـ آنجـا ن ز وارد شده است و در ین کند ینقل م
د بـر  یـ صـفات زا  یصـدد نفـ  در نیرالمـؤمن یام مزبـور، با توجه به نکات  9است. ید صفاتیتوح

د بـر ذات وصـف کنـد، او را محـدود     یـ ند هر کس خدا را به صفات زایفرما یلذا م ؛اند ذات بوده
تکثـر در ذات خواهـد شـد و    ات خـدا حـد زده اسـت و ایـن محـدودیت، موجـب       کرده و بر ذ

 10ناسـازگار اسـت.   یت الهـ یـ ن با قـدم و ازل یاجزا، و ا نیازمندمرکب خواهد بود و  خدا جهینتدر
انـد و مـا چـون بحثمـان مربـوط بـه        ث فرمـوده یحـد  بـارة در بیشتر شـارحان است که  یانین بیا

ن یـ را بـه ا  جوینـدگان م و یشـو  ینم شر مقدماتیشان و تقریان ایمتعرض ب ،ستین ید صفاتیتوح
  م.یده یکتب ارجاع م

ـ یـ انـد کـه هـم برهـان توح     از برهان ارائه کرده يگریر دیتقر ان،شارح یبرخ  يواحـد  ید ذات
ر، از آن یـ ان و تقریـ ن بیتـر  رسـد روشـن   یت سازگار است. بـه نظـر مـ   یاست و هم با عبارت روا

  ند:  یفرما یت میشان در شرح روایاست. ا نیصدرالمتأله
محدود  ۀاوست و الزم يد بر ذات قرار دادن حد برایبه صفات زا یتعال ف حقیتوص ۀالزم

موجـود   يدارد که بـرا  یتی، ماهيمحدود ؛ چون هر شیءه استی، وحدت عددیءبودن ش
ت مورد نظـر نسـبتش بـا    ید دارد که به آن تشخص بدهد؛ چون ماهیزا ياز به امریشدن ن
خواهد بود کـه   يعددجه وحدت آن وحدت ینتسان است. پس در کیاش  یق فرضیمصاد

باشـد، بـه امـر     يو هر آنچه واحد به وحدت عـدد  ؛تواند داشته باشد یز مین يگریامثال د
که محتـاج باشـد، در ذات خـود     يزیمحتاج است تا بدان تشخص بدهد و هر چ يگرید

   11باشد. یتواند ازل یمسبوق به عدم است و نم
بـه موضـوع    یذات اسـت و ارتبـاط  د بـر  یـ مربوط به بحث صفات زا ش امامیقسمت اول فرما
مرحـوم  » مـن عـده فقـد أبطـل أزلـه     «فـراز   یعنـ ی ،تیـ امـا در بخـش آخـر روا    ؛بحث ما نـدارد 

باشـد و مـا آن    يواحـد  ید ذاتـ یبر توح یتواند برهان یکنند که م یم بیانرا  یوجه نیصدرالمتأله
  م:یکن یر مین تقریچن ،را به صورت مقدمات روشن

ـ    ی(اگرچـه بسـ  ی تیمـاه  ير داراینـاگز . اگر واجب متعدد باشد، 1 ن یط) خواهـد بـود کـه در ب
   ؛ق فرضی آن مشترك استیمصاد
چـون نسـبتش بـه     ،بخواهد به صورت متعـدد موجـود شـود    یا مفهوم مشترکیت ی. هر ماه2
 ؛باشد تا به آن تشخص بدهد يگرید امر دیر بایناگز ،است يق خود مساویمصاد
 ؛گر استیآن به امر د يازمندین ،تعدد واجب ۀ. پس الزم3
 ؛ازمند باشد، در ذات خود مسبوق به عدم استین يگری. هر آنچه به د4
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 ؛ستیم نیو قد یازل چنین موجودي، . پس5
 ؛م استیو قد یازل ي. لکن خدا موجود6

 ست.ین يخدا متعدد به وحدت عدد نتیجه:

  . برهان فرجه۳
» فرجـه «اسـت کـه بـا عنـوان      یشده است، برهان بیانات ید که در رواین توحیبراه گر ازید یکی

کـه در   بنیـادینی ت و نقـش  یـ ن برهان به مناسـبت ورود لفـظ فرجـه در روا   یا مشهور شده است.
 نقـل  حکـم  بـن  هشـام را برهـان   دربردارندة ایـن  شهرت یافته است. روایتن نام یبرهان دارد، به ا

کـه   گونـه  . همـان اسـت  مام صادقا و هایی میان یک زندیق عبارت از پرسش و پاسخکند و  یم
 يدارا ،ت از مشــکالت اخبــار بــودهیــن روایــانــد، ا ث اذعــان و اعتــراف کــردهیــشــارحان احاد

سـه   دربردارنـدة ت یـ ن روایـ سـازد. ا  یث را دشـوار مـ  یاست که فهـم حـد   اي ویژه يها یدگیچیپ
م کـرد.  یث اشـاره خـواه  ین حـد یـ گـر ا ید يبه فرازها ي،ن بعدید است و در براهیبرهان بر توح

مشـتمل بـر دو برهـان و     یداننـد و برخـ   یک برهـان مـ  یت را مشتمل بر یکل روا انشارح یبرخ
انگـاریم و   برخی نیز مشتمل بر سه برهان. ما ترجیحاً هـر فـراز روایـت را برهـانی جداگانـه مـی      

لـذا   کوشیم تا تقریري کامل از هر یک ارائه دهیم. ناگفته نماند هدف ما شرح روایـت نیسـت؛   می
کـه بتـوان برهـان مربـوط را از      يا بـه انـدازه   تنهـا م و یکن یم پوشی چشم یثیالحد فقه يها دقت از

ث یحـد  یینهـا  يمعنـا  بـارة در داورياز  . بنابراینم پرداختیبه بحث خواه ،ت استظهار کردیروا
  ن مقال.  یرون است و هم از حوصله ایهم از بضاعت اندك ما ب گذریم؛ زیرا این کار درمی

کـرده   پرسشـی مطـرح  د یـ توح دربـارة ق کـه  یزند پاسخکند که امام در  ینقل م حکم بن هشام
  فرمود:   ،بود

ل شـوى تـا دوئیـت    یاى بین آنها قا ست میانها بر تو الزم ،عالوه اگر ادعاى دو خدا کنى هب
پـس سـه خـدا     ،بین آن دو ،این آن میانه خداى سومى قدیمى استبنابر .آنها درست شود

بر تو الزم شود آنچه در دو خدا گفتم که بین  ،اگر سه خدا ادعاى کنىگیرت شود و  گردن
رود و زیـادى   شوند و همچنین در شماره باال مـى  این خدایان پنج میبنابر .آنها میانه باشد

  12.شود نهایت مى خدا بى
در شرح این فراز اقوال گوناگونی مطرح است. برخی منظور از ثالثه و خمسـه را مجمـوع آحـاد    

 يدییآن را تشـ نیـز  برخی دیگـر   14اند. کمونه دانسته برخی آن را جواب شبهۀ ابن 13ر گرفته،در نظ
مـا آنچـه را کـه در     15داننـد.  یمـ  ،کند یبر آن داللت م پیشین روایتکه فراز  ،بر برهان اتقان صنع

  م.پردازی سازیم به رد و اشکال اقوال دیگر نمی دانیم، مطرح می تر می بیان مقصود حدیث قوي
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  د:  یفرما ین فراز میدر شرح ا یاصول کافدر شرح خود بر  يرازیآصف شحوم مر
ـ   یش حضرت ایفرما يمعنا   کـه مبـدأ اول و واجـب بالـذات     ین است که اگـر ادعـا کن

ـ ن ایب يا بر تو الزم است که وجود فرجه ،دو تاست ـ   ي رین دو را بپـذ ی   یتـا وجـه افتراق
ند ا مشترك ین دو در وجوب ذاتیچون ا ؛ن دو و فرض دوتا بودن محقق شودین ایباشد ب

ن دو باشـد،  ینباشد که فاصل ا یو امر سوم ،قت آنها باشدیو اگر وجوب بالذات تمام حق
سان  کین دو امر کامالً یباطل خواهد بود؛ چون فرض تعدد ب یین صورت فرض دوتایدر ا

  محال است.
ـ یکند، با وجود ا یر میز فاصل به فرجه تعبین ممیاز ا امام ن اجسـام بـه   ینکه از فاصل ب

 يسـتند، امـام بـرا   یمحسوسات ناز آنجا که زنادقه اهل ادراك غیراما  ،شود یر میفرجه تعب
د لـذا  یاستحقاق ندار ،دینکه به محسوسات مخاطبه شویش از این نکته که شما بیرساندن ا

  ر استفاده فرمودند. ین تعبیاز ا
ـ یقت یخل در حقو داي وجود يد امریر بایناگز ،ن امر فاصلیا ـ ز ؛از آن دو باشـد  یک را ی

ست کـه آن  ین ممکن نیقت ناسازگار است. همچنیسان بودن در تمام حق کیفرض تعدد با 
 ین انفکاك صرفاً عقلینکه ایلو ا؛ وباشد که بتواند از وجود منفک شود یقتیحق ،امر فاصل

ـ [ز ازمند به مبدأ استیخواهد بود که ن یصورت معلول نیباشد؛ چون در ا را در صـورت  ی
موجود بـودن   يجه برایخواهد بود و در نت ی، نسبت آن با وجود امکانیامکان انفکاك عقل

باشـد؛   و داخل در واجب تواند مبدأ اول یگر خودش نمیازمند به علت خواهد بود] و دین
ن یکه امر مشترك چن گونه همان ؛م باشدیذاتاً قد يد موجودیز بایجه امر فاصل نیپس در نت

قت یدر حق ،از دو واجب مفروض که مشتمل بر امر فاصل بود یکیجه آن ی. پس در نتاست
که خب سه  یو اگر ادعا کن ؛ز سه تا خواهند بودیدو تا خواهد بود و دو واجب مفروض ن

هم الزم خواهد آمد  ییتا الزم آمد در فرض سه ییکه در فرض دوتا يزیهمان چ ،تا باشند
کـه فـرض   فاصل بین این سـه تاسـت و بـراي این   ن تحقق امر و آ ید بدان ملتزم باشیو با
ـ   که همان یاقل دو امر فاصل فرض کن، باید حددرست شود ییتا سه ـ م بایطور کـه گفت د ی
کنـد تـا    یدا مین مطلب ادامه پیو ا يا م ملتزم شدهیجه به پنج قدیباشند و در نت یم ذاتیقد
 ،نکه خالف فرض اسـت یعالوه بر ان یت واجب و اینها یبه وجود ب يکه ملتزم شو ییجا

  از دو جهت باطل است:
رفت که عدد بدون واحد و کثرت بدون وحدت بـه  ید پذیبا ین فرضیبر چن نکه بنایاول ا

 يدارا ،که مشتمل بر امر فاصـل فـرض شـده اسـت     یچون آن واجب... وجود آمده است؛
ـ  خود مشتمل بر ۀک به نوبیت است که هر ینها یواجب الوجود ب ياجزا ـ نها یب ت اجـزا  ی

ـ  چیم که هیدار يرین معناست که ما کثین بدیهستند و ا و وجـود   ؛رسـد  یگاه به واحد نم
  ؛است یهیبطالنش بد ،کثرت بدون وحدت

وجودش متوقف بر امر فاصل اسـت کـه خـود آن     ،دوم آنکه واجب مشتمل بر امر فاصل
ت ینها یو توقف تا ب ین وابستگیطور ا نیگر است و همید يها ز متوقف بر فاصلیفاصل ن

  16ن همان تسلسل است که محال است.یادامه دارد و ا
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 ين خالصـه کـرد کـه اگـر خـدا دو تـا باشـد، بـرا        یتوان چن یمرا  يرازیآصف شعبارت مرحوم 
ت از آن بـه  یـ کـه در روا  ـ  فاصـل وجـود داشـته باشـد     يزیـ مم ،ن دویـ ن اید بیت، باینیتحقق اثن
تـر   مناسـب  ،کـه شـأن زنادقـه اسـت     ،ذهن مأنوس بـا محسوسـات   راير شده است و بیفرجه تعب

 يد اوالً امـر یـ ز فاصـل با یـ ن ممیـ تـا بـودن ممتنـع اسـت. ا     دو ،ز فاصـل یچون بدون مم ـ  است
ممتنـع خواهـد بـود.     ،مین دو قـد یبـ  یازلـ  تینیتحقق اثن وگرنه ؛م باشدیاً قدیباشد و ثان يوجود

ن اسـت کـه دو   یـ رش سـه خـدا ا  یپـذ  ۀالزمـ سـت و  ۀ فرض دو خدا، پذیرش سه خداپس الزم
فـرض  امـر نیـز    ایـن  ۀالزمـ  .محقـق شـود   ییتا تا فرض سه ،دنم وجود داشته باشیز فاصل قدیمم

م اسـت  یز فاصـل قـد  یـ اش وجود چهار مم الزمه ،پنج خداست و اگر پنج خدا وجود داشته باشد
ـ  زمـه ال ،ابـد یادامـه   این رونـد  اگر .ه خدا وجود خواهد داشتجه نُیکه در نت ت خـدا  یـ نها یاش ب

ن یاً وجـود چنـ  یـ و ثان )ه دو خـدا بـود  یـ را فـرض اول یـ ز(خواهد بود که اوالً خالف فرض است 
را ر بـدون واحـد   یـ تحقـق کث  نهـایتی اسـت کـه    وجه محال بودن چنین بیمحال است.  یتینها یب

 يا از واحـدها و اگـر در مجموعـه    يا ست جز مجموعـه ین يزیچ يریکه هر کثآورد؛ چرا الزم می
  معنا خواهد بود. یز بیر نیواحد وجود نداشته باشد، وجود کث ی،فرض

  مطلق يها . برهان تدافع قدرت۴
 پایـۀ اسـت کـه بـر     یبرهـان  ،ات بدان اشـاره شـده اسـت   ید که در رواین توحیگر از براهید یکی

 ، امتنـاع تعـدد خـدا   از امتناع تعـدد قـدرت مطلـق    در آن تصور قدرت مطلق شکل گرفته است و
ـ یـ ن در روایشیز مانند برهان پین برهان نیاست. اشده جه گرفته ینت  حکـم  بـن  هشـام  ۀگفتـ  شیت پ

  د:یفرما یکرده است م پرسش مطرحد یتوح دربارةق که یزند پاسخدر  وارد شده است. امام
ا هـر دو  ی ،هستند يا هر دو قوی :ستیاز سه حال خارج ن ،ن سخن تو که خدا دوتاستیا

ک یپس چرا هر  ،اند يف است. پس اگر هر دو قویضع يگریو د يقو یکیا یند و ا فیضع
 يگریاست و د يقو یکیو اگر  ؛شود یگانه نمیر متفرد و یکند و در تدب یرا دفع نم يگرید

کـه در   يل عجزیم به دلییگو یگونه که ما م همان ؛شود که او واحد است یثابت م ،فیضع
  17آشکار است. یدوم

ـ  ،اشـاره دارد  یبه چه برهان ان امامیکه بدر این آن را  ی. برخـ اسـت نظـر   ن اخـتالف ان شـارح یب
دانند که طبق آن با فرض دو قادر مطلـق، تحقـق عـالم ممکنـات ممتنـع       یاشاره به برهان تمانع م

آن  یامـا برخـ   ؛شـود  یمـ  یپس تعدد قادر مطلق نف ،افته استیاست و چون عالم ممکنات تحقق 
بـدون توسـل بـه امتنـاع تحقـق عـالم ممکنـات.         ،داننـد  یطلـق مـ  تعدد قـادر م  یبر نف یرا برهان

تمـانع در وجـود ممکـن     یو برخـ  ،آن را برهـان تمـانع در وجـود واجـب     یگر برخیعبارت د به
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ـ     ان امـام یـ رسد ب یحال به نظر مهر دانند. به یم  ،نان شـارح یتحمـل هـر دو معنـا را دارد و در ب
    :راد فرموده استیا ثیان را در شرح حدین بیتر جامع یبحرانمرحوم 

فقـر و   یل نفین قول که گفته شود خدا دوتاست بعد از ثبوت لوازم وجوب وجود از قبیا
چهار وجه قابل تصور است: وجـه   ،ت و قوت و ضعفینیاثن ۀاج و ضعف، با مالحظیاحت

ف باشـند و وجـه   یوجه دوم آنکه هر دو ضـع  ؛باشند يهر دو قو یو دوم ینکه اولیاول ا
 ؛باشد يقو یف و دومیضع یف باشد و چهارم آنکه اولیضع یو دوم يقو یلسوم آنکه او

لذا حضرت سه وجه  ،ندارد يریف در بحث تأثیو ضع ين قوییر تعیو چون در دو وجه اخ
لـذا   ،از لوازم وجـوب وجـود اسـت    یکه روشن است که قدم ذات جاو از آن راد فرمودیا

  ندارد. یدر وجوه احتمال يریتأث
را  يگریک قادرند که دیباشند، پس هر  يهر دو قو یعنی ،وجه اول باشدپس اگر فرض و 

چـون   ،اسـت  ین است که موانع ممانعت منتفیو فرض ا ـ  جاد ممانعت کندیا ایاز وجود 
پس چرا هر کدام  .از مقدوراتش وجود نداشته باشد یکند که مانع یوجوب وجود اقتضا م

چرا  ،میا اگر تدافع را باطل بدانیعدوم شوند و دو م جه هریکند تا در نت یرا دفع نم يگرید
چـون   ،شود تا فقـط او واجـب باشـد    یر نمیکند و متفرد در تدب یغلبه نم يگریبر د یکی
چون هر  ؛ستین فرض قابل قبول نیاما ا؟ جاد مانع شده استیا از ایا از وجود یرا  يگرید

ح بالمرجح و بـه  یصورت ترج نیدر ا ،میرا دافع بدان یکیاند و اگر  فرض شده يدو مساو
  ترجح بالمرجح واقع شده که محال است. ،تبع آن

ز از وجـه سـوم   یالبطالن است و ن ن فرض نپرداختند چون واضحیبه ا امام ؛اما وجه دوم
  شود. یز جوابش معلوم مین

قت اقرار ناخودآگـاه  یف باشد، در حقیضع يگریو د يقو یکینکه یا یعنی ؛اما فرض سوم
ـ چون به وجود واجب که در قوت منفرد است اعتراف کرده و الوه .استد یبه توح ت را ی

  نموده است. یاز عاجز نف
حکماست کـه   یه اقامه شده است که همان برهان عقلین استدالل به حسب صفات کمالیا

  18شود. یاد میاز آن به به برهان تمانع 

  تقرير برهان:

ا هـر دو  یـ نـد  ا ا هـر دو قـادر مطلـق   یـ ست: ین بیروناز سه حال  ، وضعباشد . اگر خدا دوتا1
 :ف استیضع يگریاز آنها قادر مطلق و د یکیا یند و ا فیضع

 ؛. هر سه فرض باطل است2
 ست.یپس خدا دوتا ن نتیجه:

 :بدین قرار است گانه بطالن فروض سه
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بتوانـد   از دو خـدا  کیـ ن اسـت کـه هـر    یـ مطلق بـودن قـدرت و وجـوب وجـود، ا     ۀالزم الف)
م یواجـب و قـد   يگـر یپـس د  ،جاد ممانعت کند. اگر ممانعـت کنـد  یا ایرا از وجود  يگرید
م و واجـب در وجـود و   یرا قـد یـ ز ؛م بودنشـان ناسـازگار اسـت   یبا فـرض قـد   این ست وین
آن مشـروط بـودن    ۀالزمـ  گرنـه و ؛توانـد مـانع آن باشـد    ینمـ  يزیـ سـت و چ یازمند نیجاد نیا

از اسـت کـه بـا وجـوب وجـود سـازگار       یـ ن ینوع نیجاد او به عدم مانع است و ایا ایوجود 
برابرنـد؛  چـون هـر دو در قـدرت     ؛ز اسـت یـ مرجح ن. عالوه بر اینکه مستلزم ترجح بالستین

سـت.  یپـس قـادر مطلـق ن    ،کنـد هر یک نتواند دیگري را از وجود یا ایجـاد ممانعـت    اگر اما
 ؛ستین پذیرفتنین فرض یحال اهر به

ط یشـرا  در ایـن صـورت   چـون  ؛بطالنـش روشـن اسـت   ف باشـند،  یکه هر دو ضع) فرض اینب
 ؛ت را ندارندیالوه

فرض اینکه یکی قادر مطلق و دیگري ضعیف باشد، نیز پذیرفتنی نیست؛ چـون ضـعف بـا قـدم     ) ت
 شود. تواند دوتا باشد و در نتیجه فرض تعدد باطل می و وجوب سازگار نیست. پس خدا نمی

کـه  اسـت   ییاس اسـتثنا یـ ق ،اسـتدالل  یشـکل کلـ  گونه که از ظاهر استدالل روشن اسـت،   همان
اند که در نتیجه با رفع تالی، رفع مقـدم هـم    تایی بیان شده و هر سه باطل شده گونۀ سه تالی آن به

  است.   تعبیردیگر برهان مزبور ترکیبی از قیاس استثنایی و برهان سبر و تقسیم شود. به می

  . برهان اتقان صنع۵
ن یـ برهـان اتقـان صـنع اسـت. در ا     ،شـده  مطرحد یاثبات توح يبراات یکه در روا يگریبرهان د

وجـود   ؛ زیـرا شـود  یمـ  یان متعـدد نفـ  یوجود خدا ،ه بر اتقان و انتظام امور در جهانیبرهان با تک
ن برهـان  یـ رسـد بـه ا   یات کـه بـه نظـر مـ    یاز روا یکیبا اتقان صنع منافات دارد.  ،ان متعددیخدا

  د:  یفرما یق میزند پاسخدر  است که امامن یشیت پیهمان روا ،اشاره دارد
ا از تمام جهات یند و ا سان کین دو از تمام جهات یا ایکه خدا دوتاست،  ییپس اگر بگو

ر را واحـد  یو تدب ،انیو چرخ جهان را در جر ،افتهی دگان را سامانیچون ما آفر ،اند همیرغ
ـ  ینیب یم ـ  یم و شب و روز و آفتاب و مهتاب را مشـاهده م ر و یصـحت امـر و تـدب    م،یکن

  19است. یکیکند که همانا مدبر  یآنها داللت م یهماهنگ
ـ توحدر  يگـر یت دیـ ن روایهمچن نقـل  چنـین   حکـم  بـن  هشـام کـه در آن از   آمـده  د صـدوق ی

  :  شود یم
سان  کیشان فرمودند: ید خدا وجود دارد؟ ایبر توح یلیعرض کردم چه دل به امام صادق

ان یر از خدا، خدایجل فرمود: اگر غگونه که خداي عزو همان ؛ر و تام بودن صنعیبودن تدب
 20شد. ین فاسد مین وجود داشت، آسمان و زمیدر آسمان و زم يگرید
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  تقرير برهان

 ؛شود یر عالم فاسد میان متعدد باشند، نظام تدبی. اگر خدا1
 ؛بلکه متقن است ،ستی. لکن نظام عالم فاسد ن2

 ست.یخدا متعدد ن نتیجه:

  مالزمهان بي

ن هـم  یو فعـل آنهـا عـ    ا تمـام ذات ی .1 ست:ین بیروناز چهار فرض  ، وضعاگر خدا متعدد باشد
ر هـم  یـ ا تمـام ذات و فعلشـان غ  یـ  .3؛ ر هـم اسـت  یـ فعلشان غ یول ،ن همیا ذاتشان عی .2؛ است
فـرض اول خـالف فـرض تعـدد اسـت؛       ن هم است.یفعلشان ع یول ،ر همیا ذاتشان غی .4؛ است
از خـدایان در تـدبیر    کیـ  ن است کـه هـر  یا انش الزمه يست. دو فرض بعدین رفتنیپذین یبنابرا

 يگـر یر آن دیـ غ آفرینـد  مـی ک یـ  کـه هـر   یصـورت عـالم   نیند که در او فعل مغایر هم عمل ک
جـه در عـالم نظـام واحـد و مـتقن بـه       یدر نت ؛خواهند داشت یبا هم تناف این عوالم خواهد بود و

شـود و   یرا فعـل از ذات منبعـث مـ   یـ سـت؛ ز ین پـذیر  ز تحققین وجود نخواهد آمد. فرض چهارم
کـه  عـالوه از آنجا  بـه ا فعـل متماثـل صـادر شـود.     یـ فعل واحـد   ،ریامکان ندارد که از ذوات متغا

ن یمتبـا  نیـز آنهـا ماننـد علـم و قـدرت      یگرنـد، صـفات ذاتـ   یکدین با یان مفروض ذاتاً متبایخدا
ص مصـالح نظـام   یدر تشـخ  ایـن خـدایان   قطعـاً  ،ن ذات و صفاتید بود، و در صورت تبانخواه

 ،خـتن نظـم عـالم   یجز فساد و در هـم ر  ن علم،یتبا ۀجین خواهند بود و نتین آن متبایعالم و قوان
  .ستیو بالتبع فساد آن ن

دارنـد کـه    مزبـور ان یـ ب همانند یانیا بینبأ ۀمبارک ةسور 22 یۀل آیدر ذ ییعالمه طباطبامرحوم 
ه را یـ آ اغلـب ه کـه  یـ آ ةمفسـران دربـار   دیگـر شان با نقد نظر یست. ایاز لطف ن یاشاره به آن خال

  ند:  یفرما یفه میه شریر برهان آیاند، در تقر ق کردهیلسوفان تطبیبر برهان تمانع ف
ـ باشد، ناچار با يمتعدد ۀعالم آله ياگر فرض شود که برا ـ د ای گر یکـد ین چنـد الـه بـا    ی

قت و ین در حقیو تبا ؛شدند یوگرنه چند اله نم ؛اشندداشته ب یقین حقیو تبا یاختالف ذات
 يکه پـا  نین و مختلف باشند، و همیگر متبایکدیر هم با یمستلزم آن است که در تدب ،ذات

ـ   يگریر دیک تدبیر هر ید، تدبیایان بیر به میاختالف در تدب کنـد و آسـمان و    یرا فاسـد م
است واحد، کـه   یدر عالم نظام يجارم نظام ینیب یگذارند و چون م یم ین رو به تباهیزم
گر ید يدن اجزایدهند و با رس یم ياریدن به هدف خود یگر را در رسیکدیآن  ياجزا ۀهم

   21یست.ک اله نیر از یعالم غ يم که پس برایفهم یخود سازگارند، م يها به هدف
همین بیان مرحوم عالمه را بـا تفصـیل بیشـتري بیـان کـرده، بـا        معارف قرآناستاد مصباح نیز در 

  22کنند. یم تحلیل دقیق مفهوم الوهیت و ربوبیت و اثبات مالزمۀ بین این دو، آن را تقویت
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  . برهان عدم آثار  ۶
شود کـه اگـر خـدایان     مطرح شده، بر این نکته تأکید می ناکه در آثار معصوم يگریبرهان ددر 

شـود، پـس وجـود     داشتند و چون آثاري از ایشان دیده نمـی  ند، باید آثاري میدیگري وجود داشت
  ن برهان اشاره شده است:  یبه ا ،اند نوشته یبه امام مجتب اي که امیرمؤمنان ندارند. در نامه

ـ پ ،پروردگارت وجود داشـت  يبرا یکیهمانا اگر شر ،زمیپسر عز يو بدان ا امبرانش بـه  ی
ـ آمدند و قطعاً  یتو م يسو ـ د یآثار حکومت و سلطنتش را م و افعـال و صـفاتش را    يدی

 23ونه که او خود را توصیف کرده است.گ کتاست همانی ییاما او خدا ی.شناخت یم

  تقرير برهان

فرسـتاد و   یمـ  یواحـد موجـود بـود، رسـوالن     ير از خدایغ يگرید ين عالم خدایا ي. اگر برا1
 ؛شد یآثار و افعال او شناخته م

 ؛میشناس یو ما آثار و افعال او را نم اند امدهیما ن يگر به سوید ياز خدا ی. لکن رسوالن2
 ن جهان وجود ندارد.  یا يواحد برا ير از خدایغ يگرید يپس خدا نتیجه:

  بيان مالزمه

جـاد و خلـق و افاضـه    ین است کـه خـدا بـودن مسـتلزم ا    یا ،آمده 1 ۀکه در مقدم يا ل مالزمهیدل
 ،او بـه مـا نرسـد    ياز سـو  یتیا هـدا یـ ر نداشـته باشـد   یخلـق و تـدب  جاد و یکه ا ییو خدا ؛است

 ۀکـه رب مـا و همـ    سـبحان خداونـد   يگر اگر برایعبارت د ست. بهیت نیپرستش و الوه ۀستیشا
صـفات کمـال و    يم و داراید مثـل او قـادر و حکـ   یبا نیزک ین شریباشد، ا یکیاست شر يماسو
قـت اسـت، تعـدد    ین آنچـه حـق و حق  ی. بنابراشود یشرکت حاصل نم باشد؛ وگرنه یالحسن اسماء
دعـوت بـه    يمِ مفروض، واجب است کـه بـرا  یک حکیپس بر شر .ت ذات اله خواهد بودیو دوئ
ا را یـ عبـاد انب  ییرفـع جهـل و راهنمـا    يو بـرا  ،ت و تعـدد اسـت  یـ نیکه همان اعتقاد بـه اثن  ،حق

و  ؛نکـه عـاجز باشـد   یا ایـ  ،نباشـد  يم و هـاد یا حکـ یـ ن است که یاش ا الزمه کند؛ وگرنهمبعوث 
  24هم وجود ندارد. يک باریکه شر یابیم ، درمیاست هیچ پیامبري نفرستادهک یشر چون

(وجـود آثـار   ی متصله است و بـا رفـع تـال    ییاس استثنایشکل برهان ق ،که روشن است چنان
  ان متعدد) استنتاج شده است.ی(وجود خدا رفع مقدم ،ملک و ارسال رسل)

  . برهان فطرت۷
 يهـا  ار به آن توجه شـده اسـت. بحـث   یاست که در قرآن و سنت بس یاز جمله موضوعاتفطرت 

و اگـر   در گرفتـه اسـت  ن ان محققـ یدر بـ  شقیت آن و مصـاد یـ معنا و ماه ،فطرت ةدربار ياریبس
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د و از مقصـود خـود دور   یقطعاً سـخن بـه درازا خواهـد کشـ     کنیم،ادا را  این بحثم حق یبخواه
م. یشـو  یمـ  یـادآور اسـت   براي بیان برهان فطرت ضرور اجمال آنچه را به تنهانجا یم شد. ایخواه

 یاکتسـاب هـاي خلقـت انسـان بـوده، غیر     یژگیاست که از و يا اموریامر  ،اوالً منظور ما از فطرت
ــان ــرا یو همگ ــدق یفطــرت مصــاد ياســت. ب ــماري مانن ــتیحق پرش ــای، زییجــو ق ــ ییب ، یطلب

اسـت کـه در کتـاب و سـنت      ياز امـور فطـر   یکـ یز ین یخداشناس ادعا شده است. یخواه کمال
د اسـت.  یـ توح ي،فطـر  یخداشناسـ  يها از شاخه یکیآن وارد شده است.  ةدربار یانات فراوانیب

 يفطـر  يد را امـر یـ م کـه توح یـ ا به طـور مسـتقل دار  یو  25فطرت یۀل آیدر ذ یات فراوانیما روا
کنـد.   یر مـ ید تفسـ یـ فطـرت را بـه توح   یۀدر آ» هایفطر الناس عل یاهللا الت فطرة«ر یا تعبیو  ی،معرف

گشـوده اسـت. مـا بـراي     ات یـ ن روایـ ا يرا برا اي جداگانهباب  دیتوحدر کتاب  صدوقمرحوم 
گویـد:   یمـ  لیفضـ  بـن  عـالء به اسناد خود از  صدوقمرحوم  .میکن یم بسندهت یک روای نمونه، به

اس علَیهـا قـال           عن أبی عبد اهللا ی فَطَـرَ النـَّ الَّتـ ه قال سألته عن قول اهللا عـز و جـل فطْـرَت اللـَّ
  ار تکرار شده است.یات بسین مضمون در روایا 26.التوحید

نجـا  یم ایـ مـا قصـد دار   شـود،  یدر بحث اثبات وجود خدا به فطرت تمسـک مـ   اغلبگرچه 
از لطـف   ین نکتـه خـال  یـ ذکر ا ،ان برهانیش از بیم. پیبه فطرت تمسک کن نیز دیاثبات توح يبرا

    :توان به فطرت استناد و استدالل کرد یبه دو وجه م ،دیاثبات توح يست که براین
هـا مشـترك اسـت محـور      انسـان  ۀرا که در همـ  ياز امور فطر یکین است که ما یوجه اول ا

  م؛  یکن ید را اثبات میتوح یق استدالل التزامیاز طر پسم و یده یقرار م
 کوشـیم  مـی م و یکنـ  یهـا توجـه مـ    از انسـان  يفطـر  يا ن است که مـا بـه تجربـه   یوجه دوم ا
عبـارت   م. بـه ید بپـرداز یـ ق به اثبات توحین طریم و از این تجربه ارائه دهیاز ا یفیگزارش و توص

ـ  ؛اسـتدالل اسـت   یاصـل  یـۀ محـور و پا  یر مفهومیو س یاستدالل ۀگر در وجه اول جنبید در  یول
 يرد. بـرا یـ گ یاستدالل قـرار مـ   یاصل یۀتر است و پا يقو يجربه و درك حضوروجه دوم جنبه ت

  .میپرداز یان برهان به هر دو وجه میبه ب ،روشن شدن مقصود

  برهان اول

 ؛کمال را دوست دارد ی. هر انسان1
ن یشـد. بنـابرا  یاند یشـود و بـه بـاالتر از آن مـ     یرسد به آن قانع نم یم یبه هر کمال ی. هر انسان2

 ؛که کمال مطلق را دوست دارد ،کمال تنها انسان نه
 . دوستی و محبت، امرِ وجودي اضافی (نه مفهومی اضافی که با توهم نیز سازگار است) است؛3
 ؛د، اضافه هم نخواهد بودنن نباشیبه دو طرفش وابسته است و تا طرف ی. هر امر اضاف4



   ۲۱براهين توحيد ذاتي در روايات 

 ان فطرت بر اثبات وجود خد داللت دارد)؛. پس متعلق دوستی انسان، موجود است (تا اینجا بره5
 ؛تصور ندارد یکیش از یب ،. آن کامل مطلق که انسان طالب آن است6

 واحد است. ،ا همان کامل مطلقیخدا  نتیجه:

  برهان دوم

 شود؛ کند که در آنها از همۀ اسباب ناامید می هایی را تجربه می . هر انسانی در طول زندگی موقعیت1
 ،توانـد او را نجـات دهـد    یکـه مـ   ي راوجود موجود ست وید نیموارد انسان کامالً ناامن ی. در ا2

 ؛کند یاحساس م
کننـد و بـه امـور متشـتت و پراکنـده       یواحد را تجربـه مـ   يشه امرین تجربه همیها در ا . انسان3

رنـد و  یگ یقـرار مـ   یبحرانـ  يهـا  تیـ هـا در موقع  انسـان  یگـر وقتـ  یعبارت د توجه ندارند. به
 ۀکننـد کـه نقطـ    یشـود، احسـاس مـ    یحاصـل مـ   يآنها انقطاع از اسباب عاد يصطالح براا به

ن احسـاس  یـ کـه ا آنمهـم   ۀد دارنـد. نکتـ  یـ کننـد و ام  یوجود دارد و بـه او توجـه مـ    ییاتکا
 یابد؛ میتوجه  يواحد يو شخص به امر ،ک نقطه استیمنعطف به 

 اسباب وجود دارد. يورا يواحد يپس خدا نتیجه:
ق یـ از طر پـس د شـده و  یـ انسـان تأک  یخـواه  ل اول بـر کمـال  یـ دل روشـن اسـت در  که  چنان

 د تجربه شده است.  یل دوم خود توحیاما در دل ؛د اثبات شده استیاستلزام توح

  . برهان عدم دليل۸
شـرك   يل بـرا یـ ن از آن اسـتفاده شـده اسـت، نبـود دل    امعصـوم  يها که در احتجاج يگریل دیدل

  کند: ینقل م از امام رضا انشاذ بن فضلی تیاست. در روا
  سـؤال نمـود و مـن    الرضـا  موسـى  بـن  الحسن حضـرت علـى  ثنویه از ابو ۀمردى از فرق

  پس دلیـل بـر آنکـه صـانع     ؛ستگویم که صانع عالم دوتا حاضر بودم و گفت که من می
ست دلیل بـر  تو که صانع دوتا ن سخنیخود همفرمود که  حضرت ؟چیست ،ستا یکی
مگر بعد از آنکه یکـى را   ،را ادعا نکردى یزیرا که تو دوم ؛ستا یکیست که صانع ا این

است که ما و تو بر آن اجماع داریم و بیشـتر از یکـى    ورد اتفاقپس یکى م .اثبات کردى
  27 .است ورد اختالفم

اقامـه   ۀفـ یل خواسـته اسـت، وظ  یـ د دلیـ توح يکه برا یکس پاسخدر  ن استدالل امام رضایدر ا
ل بـر  یـ ل را دلیـ و نبـود دل  ،نهـد  یشتر از مورد اتفـاق را دارد مـ  یب يکه ادعا یکس ةل را بر عهدیدل

سـت و  یل نبـودن ن یـ ل، دلیـ اشکال شود که نبـودن دل  ن استدالل امامید به ایداند. شا یوحدت م
کـه در قـرآن هـم     چنـان  ـ  ان امـام یـ توان از ب یاما م 28؛است یو جدل ین استدالل صرفاً اقناعیا
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ل یـ را دل بـراي شـرك   لیـ نبـود دل  گونه دفاع کرد که امام نیا ـ   29ک شده استل تمسین دلیبه ا
گـر هـدف   ید عبـارت  کنـد. بـه   یمـ  ید و عدم اعتقاد به شـرك معرفـ  یاعتقاد به توح يبرا یمحکم

ت یـ خواهنـد عـدم معقول   یشـان مـ  یبلکـه ا  ؛ستیخدا ن يک برایشر یوجود خارج ینف ،حضرت
انصـاف دور   ةآن وجود نـدارد نشـان دهنـد و اگـر از جـاد      يبرا یلیچ دلیکه ه ي رااعتقاد به امر

  .استن مقصود یبه ا یاستدالل حضرت به طور کامل واف ،مینشو

  يگير نتيجه
  م:یریگ یجه مینت یاد شده در این نوشتاراز مطالب 

ـ اقامـه شـده اسـت. ا    یتعـال  حـق  ید ذاتـ یات بر توحیدر روا پرشمارين ی. براه1 ن بـه  ین بـراه ی
 یو جـدل  یانـات خطـاب  یل از بیـ ن دلیو بـه همـ   اند طب و سطح فهم او بودهحال مخا ياقتضا

 ؛ز استفاده شده استین
 یی،سـو  شده، برهانی است که در آن از مالزمۀ بین ترکیب و نیازمنـدي از  . یکی از براهین اقامه2

 نیازي و غناي ذاتی خدا از سوي دیگر توحید ذاتی احدي استنتاج شده است؛ و بی
اسـت کـه در آن از    یبرهـان  ،اتیـ در روا يواحـد  ید ذاتـ یـ ن اقامه شده بـر توح یاز براه یکی. 3

ـ یـ و ن ییکتــایت و ین نامحـدود یبــ ۀمالزمـ   ییکتــایت، یـ ت و مخلوقین محــدودیز مالزمــه ب
 ؛استنتاج شده است یتعال حق

اسـت کـه در آن از اسـتلزام     ی، برهـان يواحـد  ید ذاتـ یشده بر توح ن اقامهیگر از براهید یکی. 4
   ؛تعدد واجب استنتاج شده است یت با حدوث، نفیمعدود

ـ  ۀبرهان فرجه است که در آن از مالزمـ  ي،واحد ید ذاتی. برهان سوم بر توح5 ن فـرض تعـدد   یب
 ؛شود یجه گرفته مینت ید ذاتیت خدا، توحینها یبا وجود ب

 ۀمطلـق اسـت کـه از مالزمـ     يهـا  قـدرت برهان تـدافع   ي،واحد ید ذاتی. برهان چهارم بر توح6
 ؛د استنتاج شده استیا عدم وجود ممکنات، توحیفرض تعدد با عدم وجود واجب 

ن برهـان از وجـود نظـام    یـ برهان اتقان صـنع اسـت. در ا   ي،واحد ید ذاتی. برهان پنجم بر توح7
 جه گرفته شده است.ید مدبر نتیدر آن، توح یواحد در عالم و عدم فساد کل

برهـان عـدم آثـار اسـت کـه در آن از عـدم وجـود آثـار          ي،واحد ید ذاتین ششم بر توح. برها8
 د اثبات شده است.یان متعدد، توحیخدا ییت و خدایاله

کمـال   . برهان هفتم بر توحید ذاتی واحدي، برهان فطرت است. در این برهان با تکیه بر فطرت9
 کامل، توحید اثبات شده است.خواهی انسان، و تالزم این حب فطري با وجود محبوب 

. سرانجام واپسین برهانی که ما در اینجا به آن اشاره کردیم، برهان عـدم دلیـل اسـت. در ایـن     10
  برهان از عدم دلیل بر وجود خدایان متعدد، معقولیت اعتقاد به توحید استنتاج شده است.
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