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 دييچک
ًٍذ دس ولوبت هٔلَهبى يوبسسفتِ ثشا ٌٓبٍيي ثِ ييتش هْن يي ًَؿتبس ثشسػيهَهَّ ا اػي.    ييي دس هٌبْث سٍا اؿبسُ ثِ خذا

ّ يشًذ، هب سا ثيِ تصلي  يٍ تأهل لشاس گ يثشسػوبًَى ِ يپب يويهفبّ هخبثِ ي اگش ثِيي ٌٓبٍيا اص  يتيش  ًيبة  يمين تليذ يل هفيب
ًٍذ سٌّوَى  ًَذ ٍ دس تشػ هياحىبم رات، كفبت ٍ افٔبل خذا ٌيذ  دس  يآ هيي اػالم ثِ وبس  ياص خذاثبٍس يتش هٌؼزنن ًِبم يؿ

ًٍذ ًؼج.  دس هٌبْث سٍايي، كفتي هٌصلشثِ وِ يخيي ًَؿتبس اثتذا احبديا ذ دادُفشد سا ثِ خذا س روْ، ًا ذ ؿذُ يٍآ گيبُ ثيب    ٍ آى ًا
ٌيَاى  ي پظٍّؾ، ػِ ٓيا بفتِي ييتش هْنهفَْم اػتخشاد ؿَد  ثش اػبع  ييتش وبهلتب  تالؽ ؿذُ ،ي كفبتيل هفبد ايتصل

ًٍيذ    يبت ثشايسفتِ دس سٍاوبس ٌٓبٍيي ثِ ييتش هْن، اص «اللوَذ»ٍ « ٍَالْأَسِم الؼوبٍاتِ ًَُسُ»، «ءٍ يؿَ لو خبلِكُ» اؿبسُ ثيِ خذا
ب ٌَٓاى يّؼتٌذ ٍ اص ه ٓ  يي دس سٍا« كيوذ »ثشخَسداس اػي.    يـتشيث يهفَْه يّب .يلبثلاص « اللوَذ»بى آًْ اص  يبت ثيِ ًيَ

ي يتٌيضُ اص تٔي   سغين  يٓلي ٍ  شديپيز  يًوسا دس هشص ٍ هتي ٍرَد  يچ حذي. ٍ تصمك اػ. ٍ ّياؿبسُ داسد وِ اكل ًا يّؼت
ذ يه، يهبَّ  شد يهصَس ٍ هملَد ٓجبدات ٍ هٌبربت ثٌذگبى لشاس گ تًَا
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 ًمقدم

ًذ اص رولِ هجبً  فيشم  پييؾ ثيب   يٍ خذاثبٍس اػ.  ّش ًِبم خيذاثبٍس  يبتيّش ًِبم الْ يتلَس يداؿتي هفَْم اص خذٍا

ثيش آى داسد ثيب هـيخق     يٍ ػٔ پشداصد يه يارضا ٍ احىبم ٍ هؼبئل هشثَى ثِ ٍ ياص خذا ثِ ثشسػ يهفَْه لشاس دادى

 يه ٍ ثشخي يبى والػيه اص اديهخبل ّش ثشايبس ًْذ  ياص ثبٍس ثِ خذا سا دس اخت يوشدى سثي ٍ ًؼج. آًْب، فْن هٌؼزو

خَد اص كفبت ٍ افٔيبل   يثشسػ يشفتِ ٍ هجٌبياص خذا سا پز يهفَْه ي،ـيپَ الْيبتذ هبًٌذ يٓلش رذ الْيبتي يّب ًِبم

ي يي ه ديي هَرَد دس دسٍى  يشفى يّب ًصلِهفَْم خذا دس  يذ  حتًي داسيبديگش تفبٍت ثٌيىذيوِ ثب  اًذ دادُلشاس  يٍ

َاى خبلك ٍ كبًْ رْبى هصيَس ثشسػي   ؛گزاسد يهؾ يسا ثِ ًوب يض تفبٍت آؿىبسيً ًذ ثِ ٌٓ ّ   يگبُ خذٍا  ياػي. ٍ گيب

  گزاسد يًو يگش ثبليٍرَد د يسا ثشا ييحمِ وِ رب يٍرَد يٍارت ٍ گبّ يٍرَد

ٍليي هفبّيتفبٍت دس ا ًذين ا ويِ   ي  چيِ صهيبً  ػيبصد  يهي آؿيىبس   الْيبتيه ًِبم ي يرب يربخَد سا دس  ،ِ اص خذٍا

ًذ اػ. ٍ چِ صهبًيكصج. اص ثشّا ًذ ثصج  يوِ اص هٌٔب ٍ ّؼت يي احجبت ٍرَد خذٍا  يٍ چِ صهبً ؿَد يهكفبت خذٍا

ًذ ثب رْبى ٍ هخلَلبت ثشسػ يّب يظگيٍوِ  ًذ ٍ ساثٌِ خذٍا  يخيذا ثيِ تويبه    ي، هفَْم تليَس ؿَد يه يافٔبل خذٍا

آى ًِيبم ثيِ    الْيبتياص ػبختبس سا هتفبٍت  يشي. تلَيٍ دس ًْب دّذ يهبت ٍ افٔبل رْ. احىبم هشثَى ثِ رات ٍ كف

  گزاسد يهؾ يًوب

َاى يهه ًِبم خذاثبٍس سا ي يثِ ارضا يدّ رْ.خذا دس  ياص ًمؾ هفَْم تلَس يا ًوًَِ دس ٓلن والم هـبّذُ  ت

ذ فلؼفيخَد هفبّ يوشد  ٓلن والم دس سًٍذ تىبهل َٓا  يٌي يد يّيب  آهيَصُ احجبت ٍ دفيبّ اص   يثشا يسا اثضاس هٌبػج ين ٍ ل

َاى سٍؽ ٓمل يبف. ٍ سٍؽ فلؼفي ويِ دس   ييتيب ريب   ؛ي ّذف ثِ وبس ثؼي. يا يدس وٌبس ًمل ثشا يوبسآهذ يسا ثِ ٌٓ

 االػتمـبد  تدشيـذ ٍ ق( 606)م  يساص فخيش  الوحصلهبًٌيذ   يخَد سا دس آحبسخَثي  ثِ ي، والم فلؼفيلشى ّفتن ّزش

َارِ ًل  يٍهَح لبثل هـبّذُ اػ.، غلجِ هفَْه وبيؾ گزاؿ.  آًچِ دس ايي آحبس ثِ( ثِ ًق672)م  يًَػي يشالذيخ

َاى  ثب هجٌيب ليشاس دادى    يي وتت والهياتب ؿذ  ػجتي هفَْم يًْفتِ ا يّب .يُشفاػ.  « الَرَد ٍارت»اص خذا ثِ ٌٓ

ًذ سٍ يآى، ثِ ػو. ثشّبى اهىبى ثشا  ياص اهىيبى آى ثيشا   ،ذ ثش حذٍث ٓيبلن يتأو يربآٍسًذ ٍ ثِ  ياحجبت ٍرَد خذٍا

ًذ ػَد رَ َارِوِ  ٌذ؛ ّوچٌبىياحجبت خذٍا ٓيبلن   يثيشا  يدس احجيبت كيبًٔ   تدشيـذ دس هملذ ػيَم اص وتيبة    ًليش خ

َ  ٍاجباب  کابى  إى الوَجَد»وِ  وٌذ يهاػتذالل  گًَِ ايي ٍا   فها  «ٍاللسلسا   الاذٍ   اساللمه،   ساللبل    الوطلاَة 

َارِ  (189فق، 1407، ي)ًَػ ِ هوىٌبت سا ثِ رْ.  ػلؼلِ يدس حبل خ ٍاريت      اػيتصبل دٍس ٍ تؼلؼيل ثيِ ٍريَد 

پيغ اص آًىيِ دس    نهاية األقدام في علمن اکالم م  دس ق( 548)م  يؿْشػتبًه لشى لجل هشحَم يوِ  وٌذ يه يهٌتْ

ل ث بل ّلا هزّت»وِ  وٌذ يهبى يلبٓذُ ٍا  يتٔيبل  يآى اػ. وِ ٓبلن هصذث ٍ هخلَق ثيبس  يبى ّوگياد يحك اص ّا

ٍاريت   ّيب  ذُيپذ ٍاػٌِاسربّ ثب  ثبسُدسسا ذگبُ فالػفِ يي ٓجبست دي، دس لبٓذُ دٍم ثب ا«اػ. الَريَد ثيِ    ي ٓيبلن ثيِ 

ش ثيِ ٍريَد   يي وِ ٍرَد آى غ داًٌذ يهض يي ؿشى ربيسا ثذ يتٔبل يش خذايفالػفِ كذٍس هَرَد اص غ» :وـذ يهچبلؾ 

ٍارتي هؼتٌذ ثگشيد   (36فق، 1425، ي)ؿْشػتبً «ؿَد يالَرَد ثبلزات هٌتْ بؿذ وِ دس ًْبي. ثِ 



ٍايي « خذا»وبٍضي دس هفَْم تصَسي     9دس هٌبثغ س

َاى هجٌب الَرَد ٍارت يش ًگشؽ اص سد ثِ لجَل هفَْم فلؼفييي تغيا پيشداختي ثيِ    يثيشا  ييٍ اػتفبدُ اص آى ثِ ٌٓ

َاًيب   يآى اػ. وِ والم دس ليشٍى ثٔيذ   دٌّذُ احىبم رات ٍ كفبت ٍ افٔبل ًـبى احجيبت   يهفْيَم ثيشا  ي يي ا ييثيِ ت

َاى  « ٍرَد»وِ ثب هجٌب لشاس دادى  گـ.ي هؼئلِ هؼزل يٍالف ؿذ ٍ اخَثي  ثٍِ دفْ ؿجْبت  يٌيد يّب آهَصُ ثِ ٌٓي

َاى يهثْتش  ي،هجبحج واله ياكل يهصَس ٍ هجٌب سا  يتٔيبل  يٍ دس سأع آى ٍرَد ثبس يٌيد يّب آهَصُ يثِ ًصَ ٓمل ت

اکمماام فمي علمن     يةنها ئٌيخَد  يي والهيدس وتبة ٍصق( 726  )م يحلهِ ٓالبى يي هذٓب ثياحجبت وشد  ؿبّذ ثش ا

ثيب   يتليَس  يداًؼيتي هجيبد   يٍ هؼيبٍ  يميٍ تلذ يتلَس يه ٓلن ثِ هجبدي ين هجبديـبى ثب تمؼياػ.  ا اکال م

شام آى ثصج يب رضء آى ٍ يه ٓلن اص آى ٍ يوِ  يهَهَٓ  ،ويشدُ  يهٔشف« ٍرَد»، هَهَّ ٓلن والم سا وٌذ يهب ٓا

ن اؿ يوالم، ٓلو: »ؼذيًَ يه   (11فق، 1419، ي)حل «وٌذ يهـِ يٍرَد، تأهل ٍ اًذ ئٌيب ياػ. وِ دس ٓا

ٍارت ًذ ٍ اػتفبدُ اص آى ثشاي ّذف ولي وِ ٓلن والم ثيِ   ٍام گشفتي هفَْم  الَرَد اص فلؼفِ ثشاي اؿبسُ ثِ خذٍا

َاى يهوِ آيب هفبّين ديگشي سا ًيض  وٌذ يهدًجبل آى اػ.، ايي پشػؾ سا ايزبد  ي ثيـتشي ثشاي ّب .يلبثليبف. وِ اص  ت

ٍ  آهَصُاحجبت ٍ تجييي  ٍ ديگشي اكَل  َاى ثِ ّب آهَصُخذا  ي هٌشح دس ؿشئ. ثشخَسداس ثبؿٌذ ٍ ثب هجٌب لشاس دادى آًْب ثت

ٍ ؿجْبت ٍ پشػؾتش هٌؼزنٍ  تش كيٓوفْن  ُ ثبٍس خذا دػ. يبف.  ي تش هٔمَلا دسثبسُ آى ثِ ًصَ ّبي هٌشح س ي دسثبس

يذ داؿي.     ٍ سُا اسصًذًُتبيذ  اؽ ايي پشػـي اػ. وِ تصميك دسثبسُ سػذ يهپبػخ داد؟ ثِ ًِش  َّا گـبيي ثِ ّوشُا خ

ِ هٌبثٔي وِ  َاًذ يهثذٍى ؿه اص رول ُ هٌبػجي ثشاي يبفتي پبػخ پشػؾ يبدؿذُ ثبؿذ، ػخٌبى هٔلَهبى ت ثِ  ربيگب

َاس اػ. وِ اگش ثب رّي آوٌذُ اص پشػؾ ثِ غَس دس آًْيب   َاى هفؼشاى ٍحي الْي اػ.  ػخٌبى ايـبى اليبًَػي اص اً ٌٓ

ذ ثَد ثْب گشاىپشداختِ ؿَد، دسس  َّا وبق ولوبت ايـبى ثشاي حل هؼبئل لبثل كيذ خ  يي دس ٓا

ٍاخذا دس ه ي، هفَْم تلَسپشػؾ يبدؿذُي ًَؿتبس ثب هجٌب لشاس دادى يدس ا  يتيب پبػيخ   ؿَد هي يثشسػ ييزبهْ س

ًذ سا ثب چِ هفبّ ًْبسا ائوِوِ  ثِ دػ. آيذ پشػؾي يا يثشا ٍا   يٍ چِ تلَس اًذ وشدُ يهٔشف يويخذٍا اص خيذا سا س

ًذ، هفَْم تلَس يب اػبػبً لضٍهيٌىِ آيا ثبسُاهب دس ؛اًذ داًؼتِ ب ًيِ  يح دادُ ؿَد يآى تَه يداسد لجل اص احجبت ٍرَد خذٍا

ثب  (1390) آٌّگشاىاص  يا همبلِگش داسًذ، يىذيثب  يٍ ثٔذ اص آى چِ تفبٍت يوِ هفَْم خذا لجل اص احجبت ٍ پشػؾي يٍ ا

َاى  ي يي ّشچٌيذ دس ا اػ.؛ پشداختِ ؿذُ  ّب پشػؾي يثِ ادس آى ٍ  هٌتـش،« خذا يـِ دس هفَْم تلَسياًذ يطسفب»ٌٓ

ّ  يل هفبد ثشخيوِ ثِ تصل يكَست گشفتِ اػ.  احش ياحش ثِ هفبد هفَْم خذا دس اػالم اؿبسُ هصذٍد ن خيذا دس  يهفيب

َاى      يي ؼٌذگبى دس اياػ.  ًَ ػمل ٍ اػتمبد ديٌيهختلف پشداختِ، وتبة  يّب ػٌ. ي وتيبة دس فليل چْيبسم ثيب ٌٓي

ًذ ؿج» ًذ هبًٌذ  ،«ؼ.؟يِ چيخذٍا ، «ٍ لبئن ثيِ رات  يهشٍس»، «ؼتِ پشػتؾيوبهل هٌلك ٍ ؿب»چٌذ هفَْم اص خذٍا

اهيب   ؛اًذ وشدُل يه سا تصليٍ هفبد ّش يسا ثشسػ« ش هصنيلبدس هٌلك، ٓبلن هٌلك ٍ خ»ٍ « َميهتـخق ٍ ل خبلك»

ليزا ريب داسد ويِ     ؛ويالم دس حيَصُ  ًِ  ،ي اػ.يد فلؼفِدس للوشٍ  يًِش ًذادُ ٍ پظٍّـ سا هذ يي خبكي، ديي ثشسػيا

ًذ دس اػالم ٍ دس هٌبْث اكل ثبسُدس ي يي ي ّيذف، دس ا يثِ ا دػتيبثي يثشا شد يكَست گ يآى پظٍّـ يهفبد هفَْم خذٍا

ًذ  ثبسُل آى دسيٍ اهىبى تصل يهفَْم تلَس يؼتيچ دسثبسًَُؿتبس اثتذا  ّ   يا همذهِخذٍا َا ن گزساًيذ ٍ  يسا اص ًِيش خي

لخذا دس ػخٌبى  ين تلَسيهفبّ ييتش هْناص  يثشخ يگبُ ثِ ثشسػ آى َّا ثي. ّا  ن پشداخ. يخ
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 يقيَ تصد يمفٍُم تصُر. 1

َلؿ ٍاػٌِ ؿٌبخ. هب ًؼج. ثيِ   ؿَد يهحبكل  يويك كََس ٍ هفبّياًؼبى ًؼج. ثِ هٔلَهبت اص ًش يٌبخ. حل وِ 

، ؿٌبخ. هب ثيِ احىيبم   يمين تلذيٍ هفبّ ػبصد يهه هَهَّ سا هوىي ي، تلَس ين تلَسياػ.  هفبّ يبى خبسريٓا

َاف آى هَهَّ سا  ي هٔلَهيبت ٍ  يهَهَّ ٓلين هٌٌيك سا ّوي    سسبلِ ضوسيِدس  يٌيوبتت لضٍ  ؿَد يه هَرتٍ خ

ٍ  يل ثيِ هزْيَالت تليَس   يً يي هٔلَهبت ثشايسا ثصج اص ا يوشدُ ٍ وبس هٌٌم يهٔشف يميٍ تلذ ين تلَسيهفبّ

  (3، ف1384، يٌيلضٍ ي)وبتج داًذ يه يميتلذ

و  ّش ثصخي پيشاهَى ٍرَد خبسري يه ؿييء  اص آى رْ. اػ. وِ لجل اص يدس هجبحج ٓلو ي. هفَْم تلَسيّا

اص آى سا ثيِ دػي.    يي هفْيَم ؿيٌبخ. ارويبل   يي بس داؿي.  ا ياص آى سا دس اخت يذ هفَْهيآى ثب يّب يظگيٍٍ احىبم ٍ 

ن يٍ ا دّذ يه َاى اص ٍرَد خبسر ػبصد يهي اهىبى سا فشّا سٍػي. ويِ    ييّو گش آى كصج. وشد ٍ اصيٍ احىبم د يتب ثت

ٍ اص  ،آى ٓلين  يتليَس  يثيِ هجيبد   ،ًْيذ  يهبس ياص هَهَّ آى ٓلن سا دس اخت يلن وِ تلَسه ٓياص حذٍد هَهَٓبت 

  (36، ف1362 ،وتألْييكيذسال ) ؿَد يهبد ي يميتلذ يثِ هجبد ،ثش آى هَهَّ اػ. يوِ هـتول ثش حىو ييبيلوب

ّ  گيش  يد دسثيبسُ ثؼيب هيب سا اص ثصيج     ؿيء چِه ي يهفَْم تلَس ي، ثشسػيبدؿذُٓالٍُ ثش وبسوشد  ن ياحىيبم ٍ هفيب

 يي ؿىل اص ٓذم ٍرَد خبسريآى هفَْم خَد ثِ ثْتش يدسًٍ يوٌذ؛ چشاوِ احجبت ٓذم ػبصگبس بصيً يثض يآى ً يميتلذ

َاى يه( ٍ لزا 99، ف1379گشاى، يپتشػَى ٍ د) وٌذ يه. يآى حىب ه ي يهبهي هٌٔبداس يگف. اسائِ هفَْم تلَس ت

ًذ ً ثبسُ  دسثبؿذ يهض يٍاطُ ً ض احىيبم رات ٍ كيفبت   ياحجبت ٍرَد آى رات دس خبسد ٍ ً ثبسُدس ياص ّش ثصخ پيؾض يخذٍا

اػ. ويِ ثيِ    يش اص هفَْهيغ يي هفَْم تلَسي  اُ ؿَدثِ دػ. داد ياص ٍ يتلَس يالصم اػ. هفَْه ي،ٍ افٔبل ٍ

ٍا َاى يهٍ  وٌذ يه. يحىب ؿيءه ي يب ٍ حذٍد هبَّيًَس وبهل اص ص َاى  ت ْيبد  ليزا   سا ثيش آى ً « يهفَْم هبَّ»ٌٓ

َاى يهض يّؼتٌذ ً يوِ فبلذ حذٍد هبَّ يهَرَدات ثبسُدس يحت  يثيشا  يا همذهِداؿ. ٍ آى سا هجٌب ٍ  يهفَْم تلَس ت

 آى لشاس داد  يّب يظگيٍثصج اص 

ًذ هصَس ثصج ليشاس   دسثبسُسا  ين هبَّيش ثب هفبّيٍ تغب يهٌٔبثخـ ئٌي ين تلَسيهفبّ يظگيدس اداهِ دٍ ٍ خذٍا

ًذ ٍ اهتٌبّ تصل ياهىبى داؿتي هفَْم تلَس ىثب اػتفبدُ اص ولوبت هٔلَهب ،دادُ َ ياص خذٍا اص آى  يل هفَْم هيبّ

  نيوٌ يه يرات سا ثشسػ
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ٍاطُ، ثبي يتصمك خبسر دسثبسُ پشػـياص پشداختي ثِ ّش  پيؾ  يهٌٔيب  ؛ صيشا تب ٍلتيذيآى پشػ يذ اص اكل هٌٔبداسيه 

ٍاطُ فْوياص  يهصلل  اػ.  يشهشٍسيٍ غ حوش يثآى  يذُ ًـَد، كصج. اص تصمك خبسريه 

ٍا َاى يه ىبت هٔلَهبيثب هشٍس س ي هٌٔب ثِ هخبًيت ّؼيتٌذ ويِ اگشچيِ     ياًتمبل ا يبف. وِ دس پيسا  يبًبتيث ت

ًذ هَرَد داتي ويِ هيب هفْيَهي    هَرَ)هتٔبسف ٍ ؿٌبختِ ؿذُ ًضد هبػ.  يّب ذُيپذي ثب توبم يهتفبٍت ٍ هتجب يخذٍا

هب ٍرَد داسد وِ هفَْم  يي اهىبى ثشايؼ. ٍ ايهٌٔب ً لفِي ثي« خذا» ٍاطُي حبل، يثب ا (نيْب دس رّي داسهٌٔبداس اص آً

 ن ياص آى داؿتِ ثبؿ يٍ دسو
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ًيذ ياص حم يميصًذ پشػؾ پبػخ ثِدس  كبدقآى اػ.، اهبم  گضاسؿگش حىن  ثي  ّـبموِ  يا هٌبُشُدس   ،م. خذٍا

  فشهبيذ: هي
ِ ي وسخَع  است« ضيء»وِ گفتن  لَل هيثِ  گش،يد يبياضخالف ِ ث است ضيئياٍ   هٌظـَس  ٍ ثذاى وـ

ـ مت يحمِ ست ثا يضيِ اٍ چىٌياست ٍ ا خذاًٍذ ٍخَدهي اثجبت  ـ اال آً ،تييئض ـ ِ آى ى خسـن ٍ   ،ء يض

َاس ٍ  ًگشدد بسيحس لِ ست، ثيصَست ً ن حضـشت  ادسا ،ٍّبم ٍ ػمـل اًگشدد ٍ  دسنخوس ثِ ح

 .(332، ظ2 ق، ج1403، ي)طجشس ذيخل ًٌوبػض ٍ

هخليَق   ؿييء اص آى داؿ.، اهيب آى   يل وشد ٍ هفَْهيسا تخ يضيوِ چگًَِ هوىي اػ. چ پشػذ يهك يؿخق صًذ

َاع لبثل دسن ثبؿذ  حوشت دس  ،ًِ رؼن ثبؿذ ئٌيآى ثبؿذ؟  يّب يظگيًٍجبؿذ ٍ فبلذ   پبػيخ ًِ كَست ٍ ًِ ثب ح

 :ذيفشهب يه
ثـِ   نيا ًطذُلف ىشا هب هيص ؛ًذاسد ييهب هؼٌب يذ ثشايگش تَحيذ، ديِ ضوب لبئلوگًَِ ثبضذ  ييبس ّوواگش 

َاس پٌحيِ اػتمبد هب اىن، ثليذ هؼتمذ ضَيِ دس ٍّن ًبو يضيچ ضـَد ٍ   نگبًـِ دس  ي است: ّش چِ ثب ح

ق  دُ ٍ آى هخَل  .)ّوبى( استّوبى آى سا هحذٍد سبصد، هصَس َث

 يؼي. ويِ تٌْيب اهيَس    يً چٌيي ئٌي ؛ؼ.يهفَْم داؿتي، هخلَق ثَدى ً الصهِوِ  دّذ يهح يدس اداهِ حوشت تَه

ٍاريذ ٍيظگيي ٍ احىيبم هخلَليبت ّو    داؿتِ ثبؿيٌذ وي   يتلَس يهفبد هٌٔبداس ٍ هفَْه چيَى هصؼيَع ثيَدى ٍ    ِ 

َاى يهثلىِ  ؛ثَدى ثبؿٌذ شيپز تزشثِ ْيب سا ًيذاسد،   ي آًّب يظگيٍؼ. ٍ يٌىِ هخلَق ًيي ايٓ بف. وِ دسيسا  يهَرَد ت

َاى  گيش،  يذ  ثيِ ٓجيبست د  يسػ ياص ٍ يتلَس يْب ثِ هفَْهخبف ٍي سا دسن وشد ٍ اص ًشيك آً ٍ احىبم ّب يظگيٍثت

َاًٌذ يه ين هتٔذديهفبّ هـخق ٍ هصيذٍد   يّب يظگيٍثب احىبم ٍ  ياص هخلَلبت يحبو يثشخ ؛شًذيدس رّي ؿىل گ ت

زبد ويشدُ اػي. ٍ   يا يـبىثشا يآًْب سلن صدُ ٍ توخل يسا ثشا يخبك يٍرَد هصذٍدُي ٍ يتٔ ّب يظگيٍي يّؼتٌذ ٍ ّو

؛ چشاوِ ًذ، ثبص هٌٔبداسوٌٌذ يًو. يحىب يثب حذٍد هـخل يٌىِ اص هخلَلبتيي ايّؼتٌذ وِ دس ٓ يويگش هفبّيد يثشخ

وِ هتٔلك خَد هٔيذٍم   وٌٌذ يهبى يث يياص ػَ ئٌي؛ وٌٌذ يه. يحىب ؿيءم. ياص كشف تصمك ٍ حم يويهفبّي يچٌ

 ؼ. يً يهصذٍد ثِ حذٍد ٍرَد ئٌيؼ.؛ يوِ هتٔلك خَد هوخل ً وٌٌذ يهبى يگش ثيد ييؼ. ٍ ٍرَد داسد ٍ اص ػَيً

داسد ويِ ػيخي   اؿيبسُ  ي هٌٔيب  يي ثِ ا ،شيپز تزشثٍِ  يفشاتش اص اهَس حؼ يٍاطگبى ثِ ػبحت يتَػِٔ للوشٍ هٌٔبداس

ًذ ٍ احىبم ٍ  ثبسُگفتي دس َاًذ يهآى  يّب يظگيٍخذٍا ي يي ا يثيشا  پبػخيٍ هتٔبسف داؿتِ ثبؿذ ٍ خَد  يٓلو يهٌٔب ت

هخلَق ثِ ويبس گشفتيِ    يّب ذُيپذػخي گفتي اص  يوِ ثشا يوِ چگًَِ ثب ولوبت»ش اػ. يدس لشٍى اخ يبديثٌ پشػؾ

َاى يه ،ؿًَذ يه ًذ ػخي گف.؟ دسثبسُ يثِ ًصَ هٌٔبداس ت   (254، ف1379گشاى، ي)پتشػَى ٍ د «خذٍا

 يم ماٌُيعدم امکان شىاخت خداَود در قالب مفاٌ. 3

ًذ دػت ثبسُ، لزا دسوٌٌذ يه. يب حىبي. اؿيگش اص هبّيش دياص حذٍد ٍ ثِ تٔج ين هبَّيآًزبوِ هفبّاص ي يثِ چٌي  يبثيخذٍا

ٍا يثيَدى اػي.  دس ثشخي    يصهِ آى هصذٍد ثَدى ٍ هتٌبّهصبل اػ.؛ چشاوِ ال يهفَْه ٍ  ّيب  يوبػيت ض اص يي بت ًيي س

َاً ّ   يبثيدػت يرّي ٍ ٍَّن اًؼبى ثشا يّب يًبت َ يثيِ هفيب ّ   ياص خيذا ٍ دسن ٍ  ين هيبّ ن، پيشدُ  يدس لبليت آى هفيب

  :نيؿَ يه سٍ سٍثِي ٓجبسات يثب ا ياص حوشت ٓل ػخٌبًيهخبل دس  ثشايثشداؿتِ ؿذُ اػ.  
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تؼمل ٍ تَّن  ،فطي داًب نذ ٍ دسيش اٍ فشهبيٌذ تب تمذيًٌوب رات خذاًٍذ سا دسنٌِ و ،ٍ اٍّبم ػمالػمَل 

َاًٌذ ًوَد تب تصَس اٍ ًوب يضد تؼبليا َاس  ؛ٌذيًت َاًذ  نفالحضشت خبلك األ نادسا اصالًح شد تـب اٍ سا  وًت

ح) هحسَس خَد گشداًذ  .(274ظ ق،1414، الجالغِ ًْ

ًذ، ٍَّن اًؼبى  يثشا يّشگًَِ حذ ٍ هشص يثب ًف ،گشيد يدس ٓجبستايـبى  هصيذٍد   يثِ هفَْه يبثيٓبرض اص دػتسا خذٍا

ًذ  ثبسُدس َاًيًسا ل آى يٍ دل داًذ هيخذٍا ًذ هٔشفيٍّن اص تمذ يض ًبت ٍ  ّيب  اًيذاصُ خذا سا ثِ  ّب گوبى»: فشهبيذ هي يش خذٍا

َاًٌذ يًو ّب آل.ٍ  ّب اًذامٍ  ّب حشو.   (232، ف)ّوبى« ٌذيًوب يشيگ اًذاصُ ت

ًيذ داللي. داسد ٍ اگيش دس     ين هبَّيل هفبّيثش ٓذم اهىبى تصل يي ٓجبساتيوِ اؿبسُ ؿذ، چٌ گًَِ ّوبى اص خذٍا

ٍا يثشخ ًذ ػخي سفتِ، ثِ يس ٍا ٌِيلشبت اص هٌلك ٓذم اهىبى تلَس خذٍا ي اهيش پيشدُ   يي ويِ اص ٓلي. ا   يگيش يبت ديي س

َاى يه، اًذ داًؼتِثشداؿتِ ؿذُ ٍ آى سا هؼتلضم هصذٍد داًؼتي خذا  الليبت، ثيِ هفْيَم    يي زيِ گشفي. ويِ ا   يًت ت ي ًا

ًذ اًلشاف داسد ٍ ًبُش ثِ هفَْم تلَس يهبَّ ًذ ً ياص خذٍا َاى  يهي ؼي. ٍ ووبويبى   ياص خذٍا ًيذ هفْيَه   تي  ياص خذٍا

اص اهيش   يؼي.، ثلىيِ حتي   يدس گشٍ هصذٍد ٍ همذس ثيَدى هتٔليك آى ً   يي هفَْهيل چٌيداؿ.؛ چشاوِ تصل يتلَس

َاى يهض يٍ ًبهصذٍد ً .يًْب يث ، ياػي. ويِ ٍلتي    دلييل ي يمبً ثيِ ّوي  يذ ٍ دليدس رّي داؿ. ٍ آى سا فْو يتلَس ت

َاد ًزشاى اثي اثي َاًن يهب يآ)« ؟بًؿيئأَتَََّنُ » وِ پشػذ يهذ يتَح ثبسُدس اص اهبم ر َاى   ت ًذ سا ثِ ٌٓي  ؿييء ه يي خذٍا

ًذ دس رّي خَد داؿتِ ثبؿن؟ يي هفَْهيتلَس وٌن ٍ چٌ  :ذيفشهب يه پبػخحوشت دس  (اص خذٍا
 يضيچ .ذ، خذا خض اٍ ثبضذيآوِ دس ٍّوت دسّش چِ  .داضتِ ثبضذ يًِ دس خشد گٌدذ ٍ ًِ حذ ي، ٍليآس

خشد ًگٌدذ ٍ ّـش چـِ    ِ دسىٌِ راتص سسذ ثب آًوچگًَِ اٍّبم ثِ  .ٌٌذىً نثِ اٍ ًوبًذ ٍ اٍّبم اٍ سا دس

َاى چ ذ هخبلف آى ثبضذ، ّوبى اًذاصُيدس تصَس ٍ فْن دس آ ِ ًِ دس خشد گٌدذ وذ يدس خبطش آ يضيثِ ػٌ

ب  .(82، ظ1 ، ج1362، يٌي)ول داضتِ ثبضذ يتيٍ ًِ حذ ٍ ًْ

ٍاي. فَق ِث َثي  دس س َاى يهخ ٍ    ت ِ يىيي  ٍ اهىبى دػتيبثي ثي ُ وشد  ذ ن سا هـّب َي اصّ  ٍ هّب ّ هفَْم تلَسي  ًَ ٍ تفىيه د

َيي ا ٍاي. يبدؿذُ اص ػ ويذ  دس س دى ديگشي سا ْف ِ   ؿَد يهيي ًىتِ تأييذ هصبل َث َاى  يهي وي ٍ هفْيَم     تي ًٍيذ تليَس  اص خذا

ٍ لبثل ؿٌبخ. ًىٌيذ:  ؿَد يهدسًگ گَؿضد  داؿ.، اهب ثي ٍَلَيب     »: الجتِ هفَْهي وِ حىبي. اص اهش هصذٍد  ًََٔينِ، غَييشَ هَِٔمُيَلَ 

ِ هي«هَصِذٍُدٍ ًَ ِ چگ ذ ؿَد و بلوي دس ايي والم هـّب ٍ تليَسي       ؿبيذ دس ثبدي اهش ٌت ي، ؿيٌبخ.  َاى اص هَرَد ًبؿيٌبخٌت ت

 ُ ّين كَست گشف.، سا ِ اص هفب ٍ تفىيىي و ـيي ثيبى ؿذ  چِ دس ػٌَس پي يبسم ثيذٍي   ا چبسُداؿ.؟ اهب ًآ ي ثشاي حل ايي ٔت

ٍ ًفي وٌذ يهاػ.ٍ  سٍؿي  شيه اص ايي احجبت  َي اػ.  ٍاي.، ِثّب دس س وِّ  ِ هفَْم تلَسيٍ  هفَْم هّب ش ث  تشتيت ًُب

ًيذ هوىيي اػي.، هفيبد ا     يهٌشح اػ. وِ اگش داؿتي هفَْم تليَس  پشػؾي ياهب اوٌَى ا ي هفْيَم  يي اص خذٍا

َّايبى ديؼ.؟ ثِ ثيچ ًذ دس ولوبت هٔليَهب ٍ احىبم رات، كفب ّب يظگيٍن اص يگش اگش ثخ ثصيج   ىت ٍ افٔبل خذٍا

ًذ سا هجٌب لشاس دّوذام ثبيذ ن، يوٌ  ن؟يتلَس اص خذٍا

 «خدا»مفاد مفٍُم . 4

ثيب اػيتفبدُ اص    يهـخلي  يف هٌٌمي يي ؼ. تب تٔشيثشدى ثِ هفبد هفَْم خذا اًتِبس ً يپ يوِ گزؿ.، ثشا گًَِ ّوبى

دس گشٍ  يفيي تٔشي، اسائِ داد؛ چشاوِ اسائِ چٌدٌّذ يهسا ًـبى  ؿيء يؼتي. ٍ چيوِ هبّ يهمذس يّب يظگيٍكفبت ٍ 
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ًذ اص ا ي. خبسريداؿتي هبّ  ثيبسُ ويِ دس  يميصًيذ  پبػيخ دس  كيبدق اػ.  اهيبم  هٌضُ  يي حذٍد هبَّياػ. ٍ خذٍا

ًذ يهبّ َِلِي أَ ِجِعُ الْأَشْيبءِ بِخِلَبفِ ءٌ يشَ هََُ»وشدُ ثَد، فشهَد:  پشػؾ «(هبَّ؟»)ثب ٓجبت . خذٍا  إِثْبَاب ِ  إِلَاي  ءٌ يشَا  بِقَ

دس ؿشح خَد ثيش   ييكذسالوتألْ  (8فق، 1403)كذٍق،  «صَُ َةٌ ٍَلَب جِسِنٌ لَب أًَ،ُ غَيرَ الشيئي ِ بِلَقِيقَ ِ ءٌ يشَ ٍَأًَ،ُ هَعًٌِي

ٍاي.  اصَل وبفي ًذ ثِ غيش اص حميم. : »ؼذيًَ يهدس ريل ايي س ػ.؛ ثِ ايي هٌٔب وِ خذٍا ًذ ّوبى اًي. ٍا هبّي. خذٍا

(  41، ف3 ، د1366)كذسالوتألْيي، « ًيؼ.، هبّي. ديگشي ًذاسدتش اص اص ٍي  هصن، تصمك تبم ٍ ٍرَدي وِ وبهل

ٍ  اصايي َاى يًوس ًذ اص ًشيك تٔبسيف ٍ حذٍد هبَّي الذام وشد، ثلىِ ثبيذ ثِ دًجبل هٔشف.  ت ثشاي هٔشفي ٍ ؿٌبخ. خذٍا

لضٍيٌيي،   ي ثَد؛ ئٌي اص ًشيك هفبّيوي وِ تلَس آًْب هؼتلضم تلَس ؿيء هَسد ًِش اػي. )ويبتجي  تش ٓبمثِ هٌٔبي 

ًذ ٍ 78، ف1384 ًذ ثِ وبس سفتِ، ثشخي ثيي خذٍا ٍايي هب ثشاي اؿبسُ ثِ خذٍا (  دس هيبى هفبّين هتٔذدي وِ دس هٌبْث س

َاى يهديگش هَرَدات هـتشن اػ.؛ ّشچٌذ  ًذ ؿٌبخت يّؼتاص حيج هٌٔبؿٌبختي ٍ  ت ي توبيضاتي ثيي آًْب ٍلتي ثِ خذٍا

يبف.؛ اهب هفبّين ديگشي ًيض ٍرَد داسًذ وِ تٌْب دسثبسُ  سًٍذ يه وبساليك ثِ ٍ صهبًي وِ دسثبسُ خ ؿًَذ يهًؼج. دادُ 

ًذ ثِ وبس سفتِ َاى يًوٍرِ  ّيچ اًذ ٍ گبُ تلشيح ؿذُ اػ. وِ ثِ خذٍا سا دسثبسُ خاليك ثِ وبس ثشد ٍ لزا يبفتي ايي  آًْب ت

َاًذ يههفبّين  ِ دًجبل آى ثَدين، ثْت ت ِ دس ايي ًَؿتبس ث ش يبسي وٌذ  دس اداهِ ثِ ػِ هَسد اص ايي هفبّين هب سا دس ّذفي و

ين وشد ٍ هفبد ّش َّا ين داد  يه سا ثش اػبع ولوبت هٔلَهبى اؿبسُ خ َّا  تَهيح خ

ًذ ثِ وبس سفتِ يثشا األًَاس ثحبسوِ دس  يذيي ساػتب ثِ ػِ هفَْم وليدس ا   نيوٌ يهاؿبسُ  ،اؿبسُ ثِ خذٍا

 «ٍء يَش لک خاِلُق» مثابً خدا بً .1-4

َاى  يه ىهٔلَهبوِ اص خذا دس ولوبت  يهفَْه ييتش ذيساٍ  ييتش ػبدُ  ٌٌيذُ يآفشٍ « ءٍ يؿَي  لوي  خيبلِكُ »بفي.،  ي تي

َاػ.   ًيذ   يآهذ ٍ اص ا بهجشيپًضد  ًَِٔخَلثِ ًبم  يَْدي ي: ؿخلذيگَ يه ٓجبع اثيرْبى ٍ هبػ َاػ. تيب خذٍا ـبى خ

َاى  يًوي ِ خيبلك سا ٍكيف   وي  يدسػتِ ث»فشهَدًذ:  يَْديي يا پبػخثـٌبػبًذ  حوشت دس  يٍ ثِ ٍ ٌذو يسا هٔشف  تي

  (61فق، 1398)كذٍق، « آى ٍكف فشهَدِ ؾ سا ثيخَ ،چِ خَدهگش ثِ آً ،ًوَد

ٍا َاًيدس س ًذ ثِ وبس  يوِ حوشت ثشا ي. فَق ٌٓ ٍاى داسد  ؿيخق     ي، ريب اػي.   ثيشدُ اؿبسُ ثِ خذٍا تأهيل فيشا

هفْيَم   يْيَد يثَد وِ دس ػيٌ.   ييخذا ثبسُدس بهجش اوشميذگبُ اػالم ٍ ؿخق پيثشدى ثِ د يثِ دًجبل پ يَْدي

ًيذ اػيتفبدُ ويشد تيب        ين ثشايهفبّ ييتش يذيولذ اص يٍا ثب پبػخدس وِ اػ.  ئيداؿ. ٍ ًج يهـخل اؿيبسُ ثيِ خذٍا

َاًذ تجبگزاسد يهؾ ياػالم ثِ ًوب ياص خذا يول يشيٌىِ تلَيهوي ا ًذ اص دي، ثت ض آؿيىبس  يي گش هخلَليبت سا ً يي خذٍا

َاى  ػجتي يػبصد  ثِ ّو ًيذ لبثيل تَكي   » :ٌىِ گفتيِ ؿيَد  يا يٍ ثِ رباػ. هذد گشفتِ ؿذُ « خبلك»اص ٌٓ ف يخذٍا

  «ؼ.يف ًيخبلك لبثل تَك»وِ  ؿَد يهگفتِ  ،«ؼ.يً

َاى  ٍا« ءٍ يؿَ لو خَبلِكُ»ثب ًِش ثِ ًصَُ اػتٔوبل ٌٓ ٍا هضثَس. يدس س َاى يهگش يبت ديٍ س ذ يزيِ سػي  يي ًتيي ثِ ا ت

ًذ ي. ٍ تجبيشياحجبت غ ،ي هفَْميا يّب .يلبثلوِ اص  ي هفْيَم  يي گش هَرَدات اػ.  ثب اػيتفبدُ اص ا يد ًؼج. ثِي خذٍا

َاى يه ًذ  يثشا ياًصلبس يٍ لزا هفَْه ّبػ. ذُيپذ يض اص توبهيسا دسن وشد وِ هتوب يمتيحم ت   آييذ  ؿوبس هي ثِخذٍا
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َّايثِ ٓجبست د ًذ هَرَديبى وٌين ثيگش اگش ثخ ثيب   ّيب  ذُيي پذي يٍ دس هوي ساثٌِ ا ّبػ. ذُيپذ ديگشش اص يغ ين خذٍا

ًذ سا ً ذ ثَد  ؿبّذ« ءٍ يؿَ لو خَبلِكُ»ي هفَْم، ين، ثْتشيض هـخق وٌيخذٍا َّا ي يي ي هذٓب ًصَُ اػتٔوبل ايثش ا يخ

َاى دس واله ًذ  يي ًصَُ ّؼتييـبى دس تجياػ.  ا قاص اهبم كبد يٌٓ رات خذا اص هخلَلؾ ريذا  » :فشهبيذ هيخذٍا

ػ. ٍ خيذا خيبلك ّويِ    ا هخلَق يتٔبل يرض خذا ،ذيثش ٍا كبدق آ ضيچٍ هخلَلؾ اص رات ٍا رذاػ. ٍ ّش آًچِ ًبم 

  (263، ف3 دق، 1403، ي)هزلؼ« ض اػ.يچ

ٍا يهفبد اكل ًيذ ٍ د يش ثيي ٍ تغبياحجبت تجب هضثَس،. يس ًيذ هَريَد   يگيش هَريَدات اػي. ٍ ا   يي خذٍا  يٌىيِ خذٍا

ه يي اػيتفبدُ ؿيذُ ٍ دس   « ءٍ يؿَي  لوي  خيبلِكُ »م. اص هفَْم يي حمياؿبسُ ثِ ا ي، اهب ثشاّبػ. ذُيپذگش يت اص دهتفبٍ

َاى يًوسا  يگش هَرَديخبلك ٍ هخلَق  ثِ ٓجبست د :اًذ ؿذُن يهَرَدات ثِ دٍ دػتِ تمؼ ي، توبهين وليتمؼ بف. ي ت

ثيَدى هفْيَم    يثش هصيَس  يگشيي خبلك  ؿبّذ ديهخلَق اب يب خبلك اػ. ٍ ي ئٌيي دٍ دػتِ ثبؿذ؛ يشٍى اص ايوِ ث

ٍا يآى اػ. وِ دس ثشخ« ءٍ يؿَ لو خبلِكُ» پٌيذاسي  ِ ٍ ّوبًٌذياثٌيبل تـيج   مدس هميب  ييهٔليَه ويِ   يبت صهبًيس

ًذ ٍ ديگش هَرَدات ثش ًذ اػتٌبد ٌذيآ يهخذٍا  يذ ثِ خبلك كيفبت يوِ ًجب شًذيگ يهزِ يٍ ًت وٌٌذ يه، ثِ خبلك ثَدى خذٍا

  (287ٍ288، ف3 ، داػ. )ّوبى بتسا ًؼج. داد وِ هختق هخلَل

ٍايثب ا ِ   يسا ثب چبلؾ رذ ي. هفَْهيي لبثليا ذ كذٍقيتَحدس  يتيي حبل، ٍرَد س َاريِ ػيبخت  يثيش اًصليبس   ،ه

  دس وـيذ  يهي ش يگش هَرَدات ثِ تلَيي خذا ٍ ديض هـتشن ثيي هفَْم سا ًيٍ ا ػبصد يهٍاسد  خذؿِي هفَْم يثَدى ا

ٍا يرشربً ذيضي ثي فتحوتبة، ايي  ًذ اػ.، خيبلم يش خبلك رليب غيذم آپشػي بوِ اص اهبم سه وٌذ يه. يس  يل وِ خذٍا

 فشهَد: پبػخحوشت دس  ؟ض ٍرَد داسديً يگشيد
ـ پش خ يؼٌي «يَياهللُ أَحِسَيُ الْخبلِمِ نفَتَجبسَ» :ذيفشهب يه يتجبسن ٍ تؼبل يوِ خذا يدسستِ ث ش ٍ هٌفؼـت  ي

ـ مـت  يحمِ پس ث ؛ٌٌذگبى استيَتش اص ّوِ آفشيىًِ و يياست خذا ـ ِ خجـش دادُ اسـت   و ـ ِ دس هو بى ي

فشهبى خـذا اص گـل   ِ ِ ثواست  يسيطبى ػيّستٌذ اص خولِ ا يٌٌذگبًيآفشيشٌٌذگبى ٍ غيثٌذگبًص آفش

ـ پش يهِ وذ يفشهبى خذا پشًذُ گشدِ ذ ٍ ثيذ ٍ دس آى دهيئبت هشؽ سا آفشيچَى ّ  ياص ثـشا  يٍ سـبهش  ذي

د  يِ تٌوذ يسا آفش اي ِلگَسبطبى يا د  يبديِ آى سا فشوَث ٍاص وَث  .(63ظق، 1398 ،)صذٍق داد يهِ آ

تٔيبلي خيبسد    ايي سٍاي. وِ ٌَٓاى خبلمي. سا ثِ غيش خذاًٍذ ًيض ًؼج. دادُ ٍ فٔيل خليك سا اص اًصليبس ثيبسي    

سا دچبس هـىل ػبصد؛ صييشا اييي پشػيؾ هٌيشح     « ءٍ يؿَ ول خَبلِكُ»فْن خذا دس لبلت هفَْم  تَاًذ يهػبختِ، 

ثَدى لبثل روْ اػ.  اگش هب خذاًٍيذ سا ثيِ   « الْخبلِمِييَ أَحِؼَيُ»ثَدى چگًَِ ثب « ءٍ يؿَ ول خَبلِكُ»وِ  ؿَد يه

دس ٓشم ٍي خبلك ديگشي سا تلَس ويشد ٍ خلمتيي سا ثيِ     تَاى يًوٌَٓاى خبلك ّوِ اؿيب تلَس وشدين، ديگش 

، ثشاي ثشخي ثٌذگبى خبلميتي دس ًَل خذاًٍذ دس «اهللِ ثِئِرْىِ» ٌِيلشؿبيذ ثتَاى ثب اػتفبدُ اص  ٍي ًؼج. داد؛ اهب

ٌذ دس ًَل اسادُ ٍ ارى خذا ثِ اهش خلك تَاً يهًِش گشف. ٍ ثب تلشف دس ُبّش سٍاي.، ثيبى وشد وِ ديگشاى ًيض 

ٌّذ هبًذ  ؿبّذ ثش ايي اهيش ًييض ٍريَد    دس اًصلبس خذاًٍذ ثبلي خَا« خبلك ول ؿيء»الذام وٌٌذ ٍ لزا ووبوبى 

پشػييذُ ؿيذ:    بسهي وِ ٍلتي اص اهيبم   ؛ چٌبىاًذ وشدُسٍايبتي اػ. وِ هٌلك خلك اهَس سا اص غيش خذاًٍذ ًفي 

 فشهَد:« چِ ًِشي داسيذ؟ ؿوب دسثبسُ تفَين اهَس ثِ پيبهجش اوشم»



ٍايي « خذا»وبٍضي دس هفَْم تصَسي     15دس هٌبثغ س

ـ آى ِ ضوب هشدم آٍسد ٍ اهش ث يشد ٍ فشهَد آًچِ سسَل اص ثشاوض ياٍ تفَِ غوجش سا ثيي پيد خذا اهش شد و

ـ  ؛غوجش ًطذُ اسـت يض ثِ پياهب خلمت ٍ سصق تفَ ؛ذيٌو يشد لجَل ًْو يذ ٍ آًچِ اص آى ًْيٌواخز  ِ و

ـ آى  ،حكِ ث يخذا ذيفشهب يهٍ  «است يضيٌٌذُ ّش چيخذا آفش» :ذيفشهب يه يتؼبل حك ـ س اسـت  و ِ و

دو يذ ضوب سا دس ٍلتيآفش ـ  يداد ضوب سا هبداه يپس سٍص ؛ذيِ هؼذٍم صشف َث د و ـ ِ صًـذُ َث پـس   ؛ذي

ـ آ .ػوـل  يخـضا  يبهت ثـشا يپس صًذُ گشداًذ ضوب سا دس سٍص ل .اخل يٍلت اًمضبِ شاًذ ضوب سا ثيثو ب ي

ي خلك ٍ سصق يٌذ اص اىِ ثو يسو ؟ٌذيخذا يهصػن ضوب ضشِ ِ ثوثتبى  يؼٌيضوب  يّب هيضشّست اص 

َاىتب ثذاى سجت اٍ سا پ يضيب اص ّش چيٍ اهبتِ ٍ اح ٍ هٌضُ است خذا ٍ ثشتش است اص  نپب ؟شدو شستص ت

 .(202، ظ2 جق، 1378 )صذٍق، آٍسًذ يه نضش يثِ ٍ آًچِ

ٍا ه يدس فٔل خلك ؿيش  ،وِ اؿشف هَرَدات اػ. بهجشاوشميپ يحت يچ هَرَديبى ؿذُ وِ ّيث گفتِپيؾ. يدس س

ًذ ً َاً« .يخبلم»ؼ. ٍ لزا يخذٍا ذ ثيِ  يؿيب   وٌيذ  يًوي . يي حىب يش ٍيي اؿبسُ ثِ خذاػ. ٍ اص غ يثشا ياًصلبس يٌٓ

ائل الومبالتدس  ذيخ هفيؿاػ. وِ  دليلي يّو َاى  يدس ثخـ ٍا  أحاذ  علي خبلك لفظ إطالق کراه  في القَل»ثب ٌٓ

اهيب ثيِ    ،وٌٌيذ  يهٍ اوتؼبة  ػبصًذ يه، وٌٌذ يه، اختشاّ دٌّذ يهاًزبم  يهخلَلبت افٔبل»وِ  وٌذ يهبى يث« العببد هي

الق  الق ا نيگَ يًوٍ هي ثِ آًْب خبلك  ؿَد يًوآًْب خبلك ًا الق ؿذُ، يي لفَ اص آًچِ دس لشآى وشيٍ هي دس ًا ن ًا

  (58فق، 1413 ذ،ي)هف «وٌن يًوتزبٍص 

 «ََاْلَأِرض السماَاِت ُوُُر» مثابً خدا بً .2-4

ًذ ثِ  يثشا هٔلَهبى ػخٌبىوِ دس  يوياص رولِ هفبّ ًيَس  »ٍ « ييًيَس آػيوبى ٍ صهي   »ويبس سفتيِ،   اؿبسُ ثِ خذٍا

ًذ دس لشآى وش« وبئٌبت ٍاتِ ًَُسُ»ًَس، خَد سا  ػَسُ دسن ياػ.  خذٍا َاًذُ اػ.« الْأَسِم ٍَ الؼوب ي ( ٍ صهيبً 35 :ًَس) خ

لش يوِ ثِ تفؼ َاى ياص ا ثي. ّا ًيذ دس ًِيش    يي هفَْم سا دس استجبى ثب ديٍ ا ًگشين هيي ٌٓ گش احىبم هشثَى ثيِ خذٍا

 دّذ  هيبس هب لشاس ياص هفَْم خذا سا دس اخت يسٍؿٌ يشيتلَ ،ي هفَْميوِ ا نيبثي يدسه، نيشيگ يه

ٍايبت،  ٍاتِ ًَُسُ»دس فشاص « ًَس» ٍاطُدس ثشخي س ًذ اص آى حيج « ّذاي.»ثِ « ٍَالْأَسِم الؼوب تفؼيش ؿذُ اػ. ٍ خذٍا

اص اهيبم   ذيگَ يه ّالل ثي ٓجبع   ثشاي هخبلثبؿذ يهّذاي. آًچِ دس آػوبى ٍ صهيي اػ.،  ِيهبًَس وبئٌبت اػ. وِ 

ٍاتِ ًَُسُ اهللُ»دسثبسُ آيِ  سهب يل آػيوبى ٍ    وٌٌذُ ّذاي.» پشػيذم ٍ حوشت دس تفؼيش آى فشهَد:« ٍَالْأَسِم الؼوب ّا

ل صهيي اػ. وٌٌذُ ّذاي. هشثًَِ ّوبٌّيگ   ِيآتفؼيش وِ ثب فمشات پبيبًي  ييا  (66، ف4 دق، 1416 ،)ثصشاًي« ّا

ِ اص آى اػ.، دسحميم. ثَ ِ ثشگشفت َاًذ يهدُ، ثلى ِ  ت ًذ ث َاى تَكيفي اص خذٍا ٌٓ ِ افٔبلؾ ئٌي  ييتش هْنيىي اص  ٍاػٌِث

اللي وِ دس تفؼيش  ّذاي. هخلَلبت ثِ ِ ًا ِ « ًَس»ؿوبس آيذ  ثب ًِش ث الق « ّذاي.»ث ٍاي. فَق ٍرَد داسد ٍ ًيض ًا دس س

ل آػوبى ٍ صهيي ٍ توبهي هَرَدات  َاى يه، ؿَد يههتٔلك ايي ّذاي. وِ ؿبهل توبهي ّا ًتيزِ گشفي. ويِ اييي     ت

ن اص تىَيٌي ٍ تـشئي اػ. ٍ ثبي ي ٍ پيشٍسؽ اػيتٔذادّب ٍ وويبالت ًْفتيِ دس     دّ رْ.ذ آى سا ثِ هٌٔبي ّذاي. ٓا

ًذ ًِ للوذاد وشد  ثشايي ؿبى ثبلمَُي ّب ووبلهَرَدات ثِ ػو.   ّبدي»اػ. ثلىِ  «ءٍ يؿَ ول خبلِكُ»تٌْب  اػبع خذٍا

َلي. ّذاي. آًْب ثِ ػو. ووبالت اليمـبى سا «ء يؿَ ول ًيض ثِ ْٓذُ  ًيض ّؼ.؛ ئٌي ٓالٍُ ثش خلك هَرَدات هؼئ

ًذ اػ. ٍ دس تلَس خذا  َاى يهداسد ٍ ايي ًيض اص رولِ افٔبل اختلبكي خذٍا  اص ايي هفَْم ػَد رؼ.  ت
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ٍاتِ ًَُسُ»اگشچِ تفؼيش  َاًذ يهثِ ّذاي. تىَيٌي ٍ تـشئي هَرَدات « ٍَالْأَسِم الؼوب تفؼيشي ثيشاي آييِ ًيَس     ت

َاى آى سا تٌْب تأٍيل هٔتجش آيِ داًؼ.اًذ وشدُگوبى گًَِ وِ ثشخي  آى سػذ يًوؿوبس آيذ، اهب ثِ ًِش  ثِ هبصًذساًي، ) ، ثت

َاًوٌيذ ي ايي هفَْم ٍ هتمبثالً ّب يذگيچيپ(؛ چشاوِ 9، ف4 دق، 1388 ٍ  تيش  سٍؿيي ي آى دس اسائيِ تليَيشي   ّيب  يت

ًذ، صهبًي آؿىبس  تش ياختلبك ٍايبت ديگشي ًِش  ؿَد يهاص خذٍا ِ ثِ س ي اص ايي هفَْم ثِ تش كيٓووِ تفبػيش  نيوٌ يهو

َاى  يهي   ثشاي هخيبل  اًذ گفتًَِس ثَدًؾ ػخي  ٍاػٌِّذاي. الْي ثِ  ؿٌبػبًِ يّؼتاًذ ٍ اص هجبًي  دػ. دادُ ثيِ   تي

رشيبى يبف. ٍ دس ًي آى، حوشت فشايٌذ خلم. ٍ پييذايؾ   ٓوشاى كبثئيٍ  بسهي اؿبسُ وشد وِ ثيي اهبم ا هٌبُشُ

ًذ سا تـشيح وشدًذ  آًچ ٍاي. تأهل وبئٌبت اص خذٍا ًلجذ، كصج. اص ًمؾ ٍ ٓولىشد حيشٍف ٍ   ي سا هيا ظُيٍِ دس ايي س

ٍاي.  اػوبء دس فشايٌذ خلم. اػ.  دس فشاصي اص ايي  َاى « ًَس»س ًذ ثِ ٌٓ ٍلييي  »ًخؼتيي فٔل خذٍا ًَس دس ايي ربيگبُ ا

ًذ اػ. وِ  ى حشٍفي ّؼتٌذ وِ ّوب آًْبٍ حشٍف هفَٔل ثِ ايي فٔل ّؼتٌذ ٍ « ًَس آػوبى ٍ صهيي اػ.»فٔل خذٍا

ًذ ثِ خلك خَد آهَختِ اػ. َاس اػ. ٍ ّوگي سا خذٍا   (50، ف54 دق، 1403)هزلؼي، « والم ٍ ٓجبسات ثش آًْب اػت

َاى « ًَس» يهٔشف ًذ ثب اػتفبدُ اص هفَْم ًخؼتيثِ ٌٓ ٍاتِ ًَُسُ»ي فٔل خذا ٍ اؿبسُ ثِ خذٍا  ّن آى «ٍَالْأَسِمِ الؼوب

َاًيذ  يهي اػ.،  يهشاتت ّؼت پيذايؾ ٍ خلم. هَرَدات ٍ ػلؼِيٌذ وِ كصج. اص فشاي صهبً . اص آى داؿيتِ  يي حىب ت

ح ي  تَهي وٌذ يه. يي خذا ٍ خلك حىبيث يتش كيٓو يٌياص ساثٌِ تىَ« .يّذا» يي هفَْم ٓالٍُ ثش هٌٔبيثبؿذ وِ ا

ًذ ًخؼتيٌىِ يا َاى يه لزا ؛اًذ آهذُذ يي ًَس پذيگش اص ايهَرَدات د ياػ. ٍ توبه« ًَس»ي فٔل خذٍا مي. ٍ  يگف. حم ت

ًذ دس آ دّذ يهل يتـى« يًَس»وبئٌبت سا  يتوبه رَّشُ   اگيش  وٌيذ  يهي  يِ ًَس خَد سا هؼبٍق ثيب آى هٔشفي  يوِ خذٍا

ًذ سا ًَس آػوبى ٍ صه گيبُ   ، آىنيشيي گ  ثْيشُ ي ًَس، هٌجْ ًَس ٍ ؿٔبّ ًيَس  يوبثيفْن آى اص ساثٌِ ف ين ٍ ثشايي ثذاًيخذٍا

ًذ ٍ رْبى ٓب يتش كيٓوفْن  ذ ؿذ ٍ تلَس ياص ساثٌِ خذٍا َّا َّا يتش سٍؿيذهبى خ ًذ خ  ن داؿ. ياص خذٍا

ٍا َاى  يبتياگشچِ ؿوبس س ٍاتِ ًَُسُ»وِ اص ٌٓ ًيذ اػيتفبدُ      يثشا «ٍَالْأَسِمِ الؼوب ، ووتيش اص  اًيذ  ويشدُ اؿيبسُ ثيِ خذٍا

ٍا َاى  يبتيس ًذ ثب ٌٓ تفبٍت ػيٌح   ِيػبذ دس ي. سا ثبيي ووياهب ا ؿذُ، يهٔشف «ءٍ يؿَ لو خبلِكُ»اػ. وِ دس آًْب خذٍا

ٍاتِ ًَُسُ»هَرَد دس هفَْم  يّب يذگيچيپي وشد ٍ ييى تجبفْن هخبًج ِ  «ٍَالْأَسِمِ الؼوب ووتيش آى   يشيويبسگ  سا ٓل. ثي

َاً ؛ؿوبس آٍسد ثِ ىبهٔلَهتَػي  َاى ثِ دسػتيفْن ا ْٓذُن اص ياهب اگش ثت َاًؼتِگبُ  ن، آىييثشآ يي ٌٓ تليَس   نيي ا ت

ًذ ثِ  يتش سٍؿي َاك نيآٍس دػ.اص خذٍا ْيب  بهبى هٔلَم دس ػيٌح ثيبالتشي ثيب آً   ن وِ اهيشيلشاس گ يٍ رضٍ اوبثش ٍ خ

ًذ ػخي  ثبسُدس ويِ   دٌّيذ  يهي خجيش   يهىتَث خٌجِاػ. وِ اص  كبدقاص اهبم  يي هذٓب والهي  ؿبّذ ااًذ گفتِخذٍا

َاف خَد ثِ سؿتِ تصش يآى سا ثشا يحوشت ٓل  :ؿَد يهآغبص  گًَِ اييي خٌجِ ي  ااػ.  دسآٍسدُش ياوبثش ٍ خ
ِ ثِ سخؼت ٍ وثِ طبػبت  شًذگبىيگ صيپثِ ثالّب ٍ  ضذگبى آصهَدُحطوت ٍ ػظوت ٍ  ٌبىيًطِ يسب ثِ

س ثوست يً يذيتشد ،اهب ثؼذ .اص هب سالم ٍ دسٍد ثبد ،ي داسًذيميي خْبى ياِ ثبصگطت هب ث ِ يٌص هبيِ ًَ

َاّ کلمةوبى خض ثب آى ٍ هتبثؼت يست ٍ اا بتياست ٍ اصل ح يصًذگ ًذّذ. پس  يثِ آى سَد ياهلل ٍ گ

سو س است ٍ ًَ س آسوبى ،لوِ اص سٍح است ٍ سٍح اص ًَ ِ وذ يدس دست داس يي است. پس سججيّب ٍ صه ًَ

آى اختصـبظ دادُ اسـت ٍ آى سا   ِ ضوب سا ث يتؼبل يِ خذاواست  يذُ است ٍ ًؼوتيضوب سسِ اص هب ث

 .(271، ظ1375 ،طبٍٍس اثي) ذيٌىغفلت ه يشگضاسىاص ض ؛ذُ استيضوب خبظ گشداً يثشا



ٍايي « خذا»وبٍضي دس هفَْم تصَسي     17دس هٌبثغ س

َاى يههشاتجي سا  دس ايي ٓجبست، چٌيي ػلؼلِ ًذ؛ ٍ ايي ًَس ًيض  ت ِ اص سٍح، سٍح اص ًَس، ٍ ًَس اص خذٍا ُ وشد: ولو هـبّذ

ٍَاتِ ًَُسُ»ّوبى  ٍاطگبى  اػ.  ثشسػي ايٌىِ ّش« ٍَالْأَسِمِ الؼوَب ثِ چِ حمبيمي اؿيبسُ  « سًَ»ٍ « سٍح»، «ولوِ»يه اص 

ٍَاتِ  ًُيَسُ »ي اػ. ويِ اص  تش كيٓو، اهب آًچِ دس ايٌزب ثشاي هب هْن اػ.، تفؼيش ًلجذ يهداسد، هزبل ديگشي سا   الؼيوَب

اػبع  ثِ دػ. دادُ ؿذُ ٍ استجبًي اػ. وِ ثيي ايي هفَْم ٍ هشاتت ّؼتي ايزبد ؿذُ اػ. ٍ ؿبيذ ثشايي« ٍَالْأَسِمِ

ًذ وِ ٍي  ًذ خَد سا ًَس آػوبى ٍ صهيي هٔشفي وشدُ، ثذاى ػجت اػ. وِ تلَيشي ثؼيي اص خذٍا ِ خذٍا َاى گف. ايٌى ثت

ْ رْبى هي ٍ هشص  سا تٌْب خبلك ٍ كبً ًذ ًيؼ.؛ وٌذ يهي سا ثيي آًْب تشػين ا ؿٌبػبًِ يّؼتاًگبسد  ، تلَيش ربهٔي اص خذٍا

ٍ صهيي  ًذ ًَس ٍ حميم. آػوبى  ِ خذٍا ِ دس ثلى ٍ هَرَدات ٍ خاليك اص ايي حميم. ٍ اص ايي ًَس  ثبؿذ يه، آًْبػ.ٍ ّشچ

ْ ًَس هٌتـش ؿذُ ٍ ثِ آى هتلل اػ.، ّش آى ٍ ّش لصِِ ثِ هٌجْ  ٍ ّوبى اًذ ؿذُهٌتـش  ِ اص هٌج ّ ًَسي و ِ ؿٔب ِ و گًَ

ِ ثَدُ، ٍرَد ٍ ٓذهؾ دس گشٍ ٍكل ٍ لٌْ ايي استجبى ٍ تٔلك اػ.، هَرَدات ٍ و ٍاثؼت ٍاثؼتگي خَد  بئٌبت ًيض چٌيي 

ًيذ داؿيتِ    ثخؾ يّؼتاي ثِ  ٍ تٔلك ٍرَدي ًذ داسًذ  سٍؿي اػ. وِ اگش چٌيي تلَس سفئي اص خذٍا خَد ئٌي خذٍا

َاً يهگبُ ثْتش  ثبؿين، آى ًذ اص خالل  تش يميٓوثِ فْن  نيت َايؾ دػ. ييبثين ٍ ّوييي    ساثٌِاص خذٍا ٍرَدي ٍا ثب هبػ

ًيذ ٍ ّؼيتي ٍ   هفَْم تلَسي لبدس اػ. ووه ؿبي بًي ثِ هب دس رْ. دػتيبثي ثِ هفبّين تلذيمي دسثبسُ رات خذٍا

ٍ ًيض هبّي. رْبى هـَْد ثٌوبيذ؛ چٌبى ٍ ًيض ويفي. فٔل ٍا  وِ دس حىو. اػالهي ثب اؿبسُ ثِ ٍيظگي  هٌٔبي كفبت ٍا 

ًذ اكل ٍرَد ٍ لبئن ثبلزات هٔشفي ؿذُ ٍ « هِْش لغيشُ»ٍ « ُبّش لزاتِ»ًَس وِ  هبّيبت ديگش ّوچيَى  اػ.، خذٍا

تجبسات ٍي ثِاِ يػب  ( 36، ف1360كذسالوتألْيي، ) آيٌذ ؿوبس هي ي، ؿئَى ٍ ٓا

 «يصمدَجُد » مثابً خدا بً .3-4

ٍاػٌِ آى  يهٔشف يثشا االًَاس ثحبسوِ دس  يوياص رولِ هفبّ ًذ ثِ وبس سفتِ ٍ ثِ  َاى يهخذٍا ًذ  يهتٔبل يدسو ت اص خذٍا

َاى  ًذ دس لشآى وش« كوذ»ثِ دػ. آٍسد، ٌٓ ٍاحذ ٍ كوذياػ.  خذٍا ( 2: اخيالف ) وٌيذ  يه يهٔشف ين خَد سا رات 

َاى  يي اويِ   ؿيَد  يهي ، هـيخق  اًيذ  دػ. دادُثِ « كوذ» ٍاطُاص  هٔلَموِ اهبهبى  يشيٍ ثب تأهل دس تفؼ ي ٌٓي

ٍا (هفَْم اص خذا ييتش يذيولن يياگش ًگَ) يذين ولياص هفبّ يىي هخبثِ ثِ َاى  يهي بت هٌيشح اػي. ٍ   يدس س اص آى دس  تي

ًذ ٍ  يرْ. داؿتي تلَس  ي. هفْيَه يي لبثليّو ػجتذ ثِ يػَد رؼ. ٍ ؿب يٍ يّؼت يّب يظگيٍدسػ. اص خذٍا

ًذ ثِ هي ٌٓب وشدُ اػ.، حبهل يٓلو ياگش ثشا» :اػ.  فشهَدُ يبًيدس ث شثبل اهبماػ. وِ  ، بفتنيي  يهي سا  يوِ خذٍا

  (225، ف3 دق، 1403، ي)هزلؼ «وشدم يهْ اص كوذ هٌتـش يي ٍ ؿشايوبى ٍ ديذ ٍ اػالم ٍ ايك تَحيتصم ثِ

ٍ هٔيبًي ًْفتيِ دس آى دس ويالم    « كيوذ »ثِ هٌَِس اسائِ تلَيش سٍؿي ٍ هٌؼيزوي اص آًچيِ دس تفؼييش    

ي، ٍ ثش اػبع هفبد ٍ هصتَايـيبى،  ثٌذ دػتِثبسُ سا  ثيبى ؿذُ، هٌبػت اػ. سٍايبت هَرَد دس ايي هٔلَهبى

 تَاًذ يه، ػبصد يهي خبسد گ پشاوٌذٌَٓاًي ٍاحذ سا ثشاي ّش دػتِ اًتخبة وٌين  ايي اهش هوي ايٌىِ رّي سا اص 

ِ اػبع دس اداهِ ثِ ػيِ   دٌّذُ ايي هفَْم سا ًيض آؿىبس وٌذ  ثشايي ي تـىيلّب هؤلفِ ييتش هْن هصيَسي   هؤلفي

 ُ خَاّين وشد دس سٍايبت اؿبس« كوذ»هفَْم 
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 يو اصل تحقق و هست« تيصمد»الف( 

ٍا ًذ هَريَد اػي. ٍ هٔيذٍم ً   يي ًىتِ تأويثش ا ىبهٔلَهبت يدس س  يحيذ ٍريَد   يؼي.، اهيب داسا  يذ ؿذُ وِ خذٍا

ِ اص  يذم ويِ فشهيَد: گشٍّي   يؿيٌ  قكيبد اص اهيبم   ذيگَ يه يٍَِّت لُشَؿ ثي ٍَِّتثشاي هخبل، ؼ.  يً يخبك  هٌٌمي

 يگيبُ اص هٌٔيب   خَد سا گشفتٌذ  آى پبػخسا هٌشح وشدًذ ٍ  ّبيي پشػؾذًذ ٍ يسػ شاهبم ثبلي ثِ هصوش پذسم يفلؼٌ

 ـبى فشهَد:يا پبػخذًذ ٍ پذسم دس پشػي« كوذ»
ت ٍ تحمك آى خٌبة ٍ آى لَل آى خٌبة ػـض ٍخـل   يل است ثش اًيپس الف دل ؛الصوذ پٌح حشف است

َ إاِل ََُّ»وِاست  َاّ يؼٌي ؛«ضَِْذَ اهللُ أًَُِ ال إِِل ـ هگش اٍ ٍ آى تٌج ييست خذايِ ًىٌياِ داد خذا ث يگ ِ ٍ ي

َاس ٍ الم دليغبئت اص دس يسَِ اضبسُ است ث ـ   ييت ٍ خـذا يل ثش اْليبفتي ح ـ ٌياِ اٍ اسـت ث ِ آى ى

 .(92ق، ظ1398، )صذٍقخٌبة خذاست 

َلِه دٍ يتفى ،وٌذ يهـتش ًِش اًؼبى سا رلت يچِ ثدس ايي ٓجبست، آً ذ ثيش  يي گش ٍ تأويىيذ ياص « .يهبئ»ٍ « .ياً» هم

ٍل« .ياً»ي ًىتِ اػ. وِ يا ًذ لبثل ؿٌبخ. اػ.  ي يي چيِ اص ا گيبُ آً  ؼي.  آى يٍا لبثيل ؿيٌبخ. ً  « .يهبئ» يخذٍا

ًذ دالل. « .ياً»ثش « .يكوذ»ؿذُ آى اػ. وِ  يشيگ زِيًت يؿٌبػ هفَْم  ،.يي ي داللي. ٍ حىب يي ٍ ا وٌذ يهخذٍا

 اػ. « .يكوذ» يرضٍ همَهبت هفَْه

ٍا َاى يهض يسا ً يگشيبت ديس ٍا بف. وِ ّني ت َا ثب س ًذ تفبٍت يفي. ٍ ويي اًيث هضثَس،. يً ٍلي  اًيذ  ًْبدُ. خذٍا  يٍ ا

ًذ حبث.  ثبسُسا دس ي يي ثيب ا  يميدس هٌبُشُ ثب ؿخق صًيذ  قهخبل اهبم كبدثشاي   اًذ ًوَدُ يسا ًف يٍ دٍه وشدُخذٍا

َارِ  پشػؾ ًذ يوِ آ ؿَد يهه ؿيخق  «  بِإًِيا ٍ  إِ  ءُ يالشا  يثْبُتُ لَب ًَعَنِ »: دّذ يهحوشت پبػخ  ؟داسد« إًِي »ب خذٍا

 . داسد؟ حوشت فشهَد:يفيب ويچِ؟ آ« ي.فوي: »پشػذ يهػبئل ثبص 
ـ شٍى سفـتي اص خْـت تؼط  يست اص ثيي چبسُ ًىت خْت صفت ٍ احبطِ است ٍ ليفويِ وشا يص ؛ًِ ل ٍ ي

شدُ ٍ وبس ىاٍ سا اً ،ش ضذوِ رو يميطشِ ٌذ ثو يسا ًف اٍ ِوِ ّش وشا يص ؛َس ضذوِ هزو بآى هؼٌِ ِ ثيتطج

ث ـ ذُ ٍ ّش يب ثبطل گشداًيبس لشاس دادُ يىش سا ثشداضتِ ٍ آى خٌبة سا ثا يت ٍ پشٍسدگبسيسَث ـ و ِ ِ اٍ سا ث

ثوچٌذًذ  يِ هصٌَػوذگبى يصفت آفشِ شدُ ثوٌذ اٍ سا ثبثت وِ يشش تطجيغ ٍاس ًجبضٌذيِ سَث  ت سا سضا

 .(84، ظ1 ، ج1362، يٌي)ول

ٍاايي اص  َاى يه. يس  ييّيب  يظگيٍداسد؛  ؿيءه ياؿبسُ ثِ هـخلبت هصؼَع ٍ همذس « .يفيو»ثشداؿ. وشد وِ  ت

َاى  يًوسٍ  ييا  اصصًذ يهسلن  يٍ يسا ثشا ي. هوتبص ٍ هـخليٍ هبّ وٌذ يهش خَد رذا يسا اص غ ؿيءوِ آى   يثيشا  تي

ًذ و تٌْيب داللي. ثيش اكيل تصميك ٍ ٍريَد داسد ٍ اص ٍريَد هـيخق ثيب          « .يي اً»سا دس ًِش گشف.، اهب  يتيفيخذٍا

ٍا« .ياً»ش اص يي تفؼيبس اي  حبل اگش ثب اختوٌذ يًو. يحىب يٌيهٔ يّب يظگيٍ هـيخق   ،نيثيشٍ  ي. لجلي يثِ ػشإ س

ًذ حىب يظگيي ٍياص ا« .يكوذ»وِ  گشدد يه . ٍ حيذ  يي فيچ ويداسد وِ ّي  يدالل. ثش ٍرَد ئٌي؛ وٌذ يه. يخذٍا

ًذ ًيض آًچِ دس ووٌذ ؿٌبخ. اًؼبى دسگش، دس ػيد يًذاسد  اص ػَ يهـخل يٍرَد ي يّوي  ،ذيآ يهبح. ؿٌبخ. خذٍا

َاى يهتٌْب  يبت الْيثب هشارِٔ ثِ آحبس ٍ آ ئٌيخذاػ.؛ « .ياً» َاى يًوثشد، اهب  يثِ اكل تصمك ٍ ٍرَد ٍا پ ت ثيِ   ت

اص  يسهض اػتفبدُثب  شًذاسد  لزا اهبم ثبل يتي. ٍ هبّيفيػشدسآٍسد؛ چشاوِ اػبػبً و ي. ٍيفيٍ و يؼتيًَس وبهل اص چ
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َاى  يهي ك هـبّذُ آحبس كٌْ اػ. وِ يوِ تٌْب اص ًش م. اؿبسُ وشديي حمي، ثِ ا«اللوذ»ش هلفٍَ دس يغ« الم» ثيِ   تي

ًذ پ ئٌيْب ٍرَد خبلك آً ًذ ٍ پياهب ؿٌبخ. هؼتم ؛ٍا سا احجبت وشد« .ياً»ثشد ٍ  يخذٍا ٍ  .يي فيثشدى ثيِ و  ين خذٍا

  ذيافضا يًوش يرض ثش تص اػ. ٍشهوىي يغ يٍا اهش يؼتيچ

َاى يه ،ثب تَرِ ثِ آًچِ گزؿ. تٌْب  ىذگبُ هٔلَهبياص د« خذا»اص  يصيثِ تلَس ٍ فْن كص يبثيگف. دػت ت

ٍاػٌِ هفبّ ًذ حىب ياػ. وِ كشفبً اص تصمك ٍ ّؼت شيپز اهىبى يويثِ   ي. هـخلي يي فيو گًَِ چيّ. وٌٌذ ٍ يخذٍا

اػ. وِ ثِ ؿيْبدت   يهفَْه« .يكوذ»هتٔلك خَد احجبت ًىٌٌذ ٍ  يثشا ،دس لبلت آى هصذٍد ؿَد يّؼتي يوِ اسا 

ٍا  داسد  يتيي لبثليچٌ يبدؿذُ،. يس

 ذات و صفات يپارچگ کيو « تيصمد»ب( 

ٍا يشياص رولِ تفبػ ًذ « .يكوذ»اص  يبت هتٔذديوِ دس س لَب رََِفَ  يالزِ». ثِ يش كوذي، تفؼثِ دػ. دادُ ؿذُخذٍا

ـيبى فشهيَد:   يكوذ ػيؤال ؿيذ ٍ ا   يهٌٔب ثبسُدس سهبذم اص اهبم ي: ؿٌذيگَ يه هصوذ ثيْ يسثهخبل  ثشاياػ.  « لَِ

 يگشٍّي »فشهيَد:   كبدقاهبم  ذيگَ يه هؼلن ثي هصوذ؛ ٍ يب (220، ف3 ق، د1403، يهزلؼ) «لَب رََِفَ لَِ يالزِ»

َاػتٌذ تب خذا بهجشيپَْد اص ياص لَم  ثشاي ػِ ثبس اص پبػيخ دادى ثيِ    بهجش ػىَت وشدًذ ٍيف وٌذ  پيخَد سا تَك يخ

ي ػَسُ ثيِ  يدس ا« كوذ»ذم يپشػ هي اص اهبم كبدق  «ذ ثش حوشت ًبصل ؿذيتَح ػَسُگبُ  ذًذ  آىيْب اهتٌبّ ٍسصآً

  (220، ف3 ، د)ّوبى «.بًِ ٍ ًبف اػياص ه يِ ٓبسو يضيچ»فشهَد:  پبػخچِ هٌٔبػ.؟ حوشت دس 

ٍا« رَف» َاى  يهوِ هٌفز ًبف سا  ٓذم ٍرَد خلل ٍ سخٌِ اػ.؛ ّوچٌبى يثِ هٌٔب گفتِ پيؾبت يًذاؿتي دس س  تي

ن اص تْيؿوبس آٍسد ٍ لزا ا دس ثٌي ثِ يرَف َاد اص اهيبم   يض والهي يي ل آى ًيي ثيَدى اػي. ٍ دل   يي هٌٔب ٓا اػي.    ري

ٍد ٓيشم   ذيگَ يهػبئل   «لِ ةَلَب ػُش يالزِ»ـبى فشهَد: يذم ٍ اپشػيـبى ياص ا« كوذ» ياص هٌٔب ذيگَ يه لبػن ثي دٍا

ض يي بًيِ ٍ ًيبف ً  يه يّش چيِ دسٍى داسد داسا »ٍ حوشت اداهِ داد:  داًٌذ يهًذاؿتي رَف  يآى سا ثِ هٌٔب يوشدم ثشخ

  (229، ف3 ، د)ّوبى «ّؼ.

ٍايبتي وِ ايي تفؼيش سا ثشاي  ذ ذُيثشگض« كوذي.»اص هزوَّ س ٌيي ثشداؿ. ًا ِ  ؿيَد  يه، چ ِ      وي اييي هفْيَم صهيبًي وي

ًٍذ ِث وبس  ٍ ييه   ّب هؤلفِ، دس يىي اص سٍد يهدسثبُس خذا  . ٔليك خيَد حىبيي.      ي خيَد اص ثؼيًب   اييي  وٌيذ  يهي پيبسچگي هت

ًَِ يه ّيچ پبسچگي ِث گ ًَِ خللي سا ثش اي اػ. وِ  ريَد    تبثذ يًوگ ٍ ثيبٍ   ُ ِ دس رات ًفَر وشد ِ اهش هغبيشي و ًَ شگ ٍ فشمّ 

ِ يه زبو ِ، ثيب      خَد ثخـي اص رات سا اؿتغبل وٌذ، اصًآ . آى سا هختيل ػيبخت ٍ ثؼيًب ًٍيذ ػيبصگبس   « كيوذي. »پبسچگي  خذا

ٍ ثذى ثبؿذ، آى د  ثشاي هخبل اگش هَرَدي هشوت اص سٍح  ذ َث َّا ُ  ًخ َاى يهگب ريَد سٍح   ت َ « كيوذي. »گف.ٍ  د سا آى هَري

.ٍ  يه رَد خَد ثؼًب وبى هختل وشدُ اػ.ٍ  ثبٍ  ُ اػ.؛ّ  ن صد ٌٔبي  پبسچگي آى سا ثشّ  ٍلتي اص ه  ِ ِ و ًَ َ دس  »ِ يي آگ اص تي

َ سٍح اص اهش پشٍسدگبس هي اػ. هَسد سٍح هي بى ثگ ِ ًآ يبى فشهيَد:      ، اص اهيبم كيبدق  «پشػٌذ، ث ُ ؿيذ، اـي ًٍيذ  »پشػييذ خذا

بلي يىتبٍ  كوذ اػ. ًيؼ.كوذ چيض  تجبسنٍ  ٔت ِ داساي رَف  َليبت خذاػي.   ،ي و ٍ   ؛ٍلي سٍح يىي اص هخل داساي چـين 

ٌيي لشاس ه ًٍذ آى سا دس دل پيبهجشاىٍ  هؤه وبى« دّذ يلذستٍ  تأييذ اػ. وِ خذا   (70، ف25 ، دّ)
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َاًذ يه« كوذي.»اص ػَي ديگش، هفَْم  َاًت ًمق ًيض حىبي.  ت ًذ ٍ خبلي ثَدى آًْب اص ر اص ثؼبً. كفبت خذٍا

ٍالْ ايي  اًذ، اهب ثؼيي ًجَدُ، ثب ًَٓي ًمق ٍ وبػتي ّوشُا شا كفبتي وِ حبوي اص ًَٓي ووبلوٌذ؛ صي ي ّب رٌجِاًذ، دس 

، اص ايي «كوذي.»ًفَر وشدُ ٍ ثؼبًتـبى سا ثش ّن صدُ اػ.  لزا هٌٔبي ًفَرًبپزيشي هَرَد دس هفَْم  آًْبًمق دس 

َاًذ يهلصبٍ ًيض   دسثبسُ تَحيذ پشػيذُ ؿذ، فشهَد: اص اهبم كبدقوِ ٍلتي  هَسد تَرِ گيشد؛ ّوچٌبى ت
س ـ و يست ٍ ػبلويدس آى ً يِ هشگو ستي اا صًذُست ٍ يدس آى ً يِ ظلوتوست ا يخذا ًَ دس  يِ خْل

سا يا يست ٍ صًذُدس آى ً يِ هذخلو يست ٍ صوذيآى ً ٍ  يست پشٍسدگبس هب ًَ ـ  الـزات  الـزات ٍ   يح

س ٍوالزات است  يالزات ٍ صوذ ػبلن  ،)صـذٍق  «سـت ا بصهٌذاىيًٍ صًذُ ٍ داًب ٍ پٌبُ  يّبد ِ راتص ًَ

 .(140ظق، 1398

ًذ ٍ تفبٍت آًدس والم فَق كصج.  ًيذ ثي    يْب ثب كفبت هخلَلبت اػي. ٍ ا اص ثؼبً. كفبت خذٍا ش ٌىيِ كيفبت خذٍا

ي يي ي اييي تج ياهب ًىتِ دس خَس تَرِ آى اػ. وِ حوشت ثشا ؛بفتِ اػ.يْب سُا ًخالف كفبت هخلَلبت، ًملي دس آً

ًذ اؿبسُ وشدُيهؼئلِ ثِ كوذ َاًيذ  يهي ي ٓجبست ويِ  يا«  ِِيفِ هَذِخَلَ لَب كَوَذٌ: »ذيفشهب يه ،. خذٍا اص  يگيش يبى ديي ث ت

ًيذ    گًَِ ّوبى ئٌيبع فَق اػ.؛ يل يم. وجشايثبؿذ، دس حم« لَب رََِفَ لَِ يالزِ» ِ ويِ رات خذٍا  ،ؼي. يً شيپيز  سخٌي

 ْيب دس آً يا سخٌٍِ  بثذي يًوسُا  آًْبٍرِ دس  ّيچ ايي كفبت ووبليِ ثِ داسًذ وِ ٓذم يض چٌبى ثؼبًتيِ ٍا ًيكفبت ووبل

َاى يه يول يي وجشايٍ ثش اػبع ا وٌذ يًوزبد يا ًذ هصن ٍ ٓ يگف. توبه ت  يًمل رٌجًِذ ٍ ا ي ووبليكفبت خذٍا

َاًيذ  يهي آى اػ. وِ « .يكوذ»هفَْم  يّب .يلبثلگش اص يد يىيًذاسًذ  لزا  ًيذ دس هشحليِ رات ٍ     ت اص ثؼيبً. خذٍا

َاى يهي هفَْم يا ٍاػٌِثِ  . وٌذ ٍ لزايكفبت حىب ًذ داؿ.  يتش حيكصتلَس  ت  اص رات ٍ كفبت خذٍا

 يو عدم تناه« تيصمد»ج( 

ويِ دس حيذ ٍ هيتي     وٌيذ  يه. يحىب يي هفَْم اص ٍرَديآى اػ. وِ ا« .يكوذ»گش هفَْم يد يّب هؤلفِاص رولِ 

ّ  ،ش خذاػي. يي چِ غ  ّش آًؿَد يًوهصذٍد  يهـخل يدس لبلت حذٍد ٍرَد ،ثَدُ .يًْب يثٍرَد  هـيخق   يتيهيب

ًيذ فبليذ ا   ياهيب ّؼيت   اػ.؛ زبد وشدُيٍرَد آًْب ا يسا ثشا ي، حذ هـخليي هبَّيي تٔيٍ ّو داسد ي حيذٍد  يي خذٍا

ٍا يهبَّ َاً يه يتياػ.  دس س بى ويشد  يي ـيبى ث يا ؿذ ٍ پشػيذُ« كوذ» ٍاطُ يهٌٔب ثبسُدس ِيحٌف ثي هصوذوِ اص  نيخ

 :گًَِ فشهَد اييكوذ  يهٌٔب ثبسُدس يوِ پذسم حوشت ٓل
ًِ  ،ًِ صَستي ٍ ًِ هثبلي ،ًِ هثلي ٍ ًِ ضجْي ،ست وِ ًيست اٍ سا اسوي ٍ ًِ خسويا ي صوذ آىبهؼٌ

ِ تؼشيفي ً ٍ ٍ ًِ هىبًي ،حذي  ِ هَضَػي  ست اص اٍ ا ست اص اٍ چيضي ٍ ًِ آًىِ پٌْبىا ًِ آًىِ خبلي ...ً

ِ ًطستٌي ،چيضي ً ٍ ِ ايستبدًي  ِ حشوتي ،ً ً ٍ ِ سىًَي  ِ ظلوبًي ،ً ساًي استا ً  ًِ سٍحبًي ،ست ٍ ًِ ًَ

 (.6ظق، 1405)ضؼيشي،  اٍ سا هَضؼي گٌدذ يًِ خبلي اص ٍي هَضؼي ٍ ًو ،ستا ست ٍ ًِ ًفسبًيا

ٍا حيذ ٍ هَهيْ ٍ   َست ٍ وِ اػين ٍ هخيل ٍ كي    وٌذ يهحىبي.  يمتياص حم« كوذ» ٍاطُبى ؿذُ وِ يث هضثَس. يدس س

ًذ دس يگًَِ ٓجبسات حىب هىبى ٍ صهبى ٍ    ًذاسد  ايي اػ. ٍ هصيذٍد   .يًْب يثٍرَد  يّب وشاًِ. اص آى داسًذ وِ خذٍا

ًذ ًف ثِ ًصَ ّن يكفبت ؿَد يهاهب دس اداهِ هـبّذُ  ؛ؼ.يً يثِ حذ ٍ هشص ؛ ًيذ ا وِ هذ ّين  ذًؿَ يه يصهبى اص خذٍا
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. اص يش حىبيي تٔبثي  اييرب چيٍّ  ييرب ّوِ، يٍ ًفؼبً ي، سٍحبًيٍ ًَساً يلوبًبم ٍ لَٔد، ػىَى ٍ حشو.، ُيهبًٌذ: ل

ًذ اػبػبً اص پز ٓ  يتيهجشاػ.؛ چشاوِ ّش هبّ يشؽ ّش ًَّ تمذس هبَّيآى داسًذ وِ خذٍا . اػي. ٍ ثيب   يهصيذٍد  يًيَ

ًذ ػبصگبس ً يٓذم تٌبّ  ؼ. يخذٍا

ًذ ٍ ٓذم پز يٓذم تٌبّ ًيذ ثيش    يزِ هْن اػ. ٍ آى اؿتوبل ٍرَديه ًتي يداسا يشؽ تمذسات هبَّيخذٍا خذٍا

ًذ هوي ا ي. ثب آًْبػ.  ٓذم تٌبّيهَرَدات ٍ هٔ يتوبه  يسا اص هصذٍد ثَدى ثيِ حيذ هـخلي    يٌىِ رات ٍيخذٍا

گيش،  يبت هميذس حبهيش ثبؿيذ  ثيِ ٓجيبست د     يي ٍ هبّ يتب دس ّوِ ػبحبت ّؼت ػبصد يهسا لبدس  ي، اهب ٍػبصد يهخبسد 

ٍ ي يٍ اص ا وٌذ يهض كذق يً« خْلَُ هٌُِِْ هََِهٌِْيلَب »كبدق اػ.،  «ؼَُُِٔ هََِهٌِْيال » ًٍذثبسُ خذاوِ دس گًَِ ّوبى  لصيب

ًذ ٍ ٓذم تٌبّ« .يكوذ» ًذ هبًٌذ د يخذٍا  ي. هـخلي يهبّ يگش هَرَدات داسايدس حذ ٍ هتي ٍرَد اػ.  اگش خذٍا

َاًؼ. يًوگش يٍ د ؿذ يهي يگش هَرَدات هتجبياص د ،ثَد هي اييي  حبهش ثبؿذ  الصهِ هْن  يٍرَد يّب لبلتدس ّوِ  ت

َاى يًوٍرِ  ّيچ تفؼيش اص كوذي. آى اػ. وِ ثِ َا ػخي گف. ٍ ّشگًَيِ تليَس   يي ولياص تجب ت ًذ اص هبػ اص  يخذٍا

ًذ اص غ ؿٌبػبًِ يّؼتي تبم يخذا وِ هؼتلضم تجب ًذ اص هَرَدات ٍ ايثِ غ ،ش ٍا ثبؿذيخذٍا . دس يزيبد هصيذٍد  يج. خذٍا

ذ  َّا ي ًيَّ  يي   دس اؿيَد  يهحك اص خلك ؿٌبختِ  يض احبًيوِ دس لؼبى ٓشفب ثِ توباػ.  يمتيي حمي  اًزبهيذارات خ

 يٍريَد  يدس دل هصيبى حويَس   يظگيي ٍيّو ٍاػٌٍِ ثِ  ؿَد يهي ثِ ًفغ احبًِ اص هصبى رذا يض، رات هصيتوب

  (231، ف1389، پٌبُ ضداىي) داسد

 تيو الوه« تيصمد»د( 

ؿوشدُ ؿذ، آى اػ. ويِ  « كوذ» ٍاطُ يّب هؤلفِوِ دس لؼو. لجل رضء  يالصهِ ٓذم تٌبّهوىي اػ. گوبى ؿَد 

ًذ اػتفبدُ  يدسن ّؼت يي هفَْم ثشاياص ا يٍلت َارِ ػبصد وِ ّوچَى خذا يمتيهب سا ثب حم ،نيوٌ يهخذٍا  يثشخ يه

 بلن پشاوٌيذُ اػي.  ٓي  يّيب  ذُيي پذ يتويبه  يٍ دس اريضا  سدًيذا  يي ٍ تـخق خبكيؼن، تٔئيهبًٌذ ٌّذٍ يبى ؿشلياد

ًذ داؿتِ ثبؿ يي تلَسياگش چٌ  (105، ف1386گبى، يؿب) لبثل ًشح اػ. وِ ثيب اييي   رذ  پشػؾ ثِي يا ،نياص خذٍا

َاى يههتـخق چگًَِ خذاي غيش وبلي ّوثشلشاس  يؿخل ياستجبً ت چيَى ٓجيبدت،   وشد؟ ؿىي ًيؼ. وِ تصمك ٓا

 بىذ ليشآى ٍ هٔليَه  يي هَسد تأو ،اػالم ثَدُ ثخؾ ًزبتّبي ن ٍ دػتَسيتٔبل يدٓب ٍ هٌبربت وِ اص ٌٓبكش هصَس

ًذ  يؿخل يزبد استجبًياػ.، دس گشٍ ا َاى ثيِ    يمتيي اهَس، حميه اص ايّش ي  وبًَى هصَساػ.ثب خذٍا اػ. وِ ثتي

ًيذ سا ٍريَد  يآ سٍ اصاييوشد ٍ آى سا هتٔلك ٓجبدت ٍ دٓب ٍ هٌبربت خَد لشاس داد   يػو. ٍا سٍ ٍ  يكيوذ  يب اگش خذٍا

ذ ثَد؟ يي ٍرَد كوذيثب ا يزبد استجبى ؿخلي، اثيٌگبسينخق ًبهتـ َّا  هوىي خ

هغفَل ٍاليْ ًـيذُ ٍ    ىبهٔلَهدس ولوبت « كوذي.»ايي خأل هْن دس هتٔلك هفَْم  سػذ يهثِ ًِش 

اگشچيِ راتيي ًبهتٌيبّي    « خذا»خذاًٍذ اػ.  « الَّي.»حىبي. وشدى اص « كوذي.»يىي اص همَهبت هفَْم 

ثِ ػيَي اٍ لليذ ويشد ٍ ٍي سا هتٔليك ٓجيبدت، دٓيب ٍ        تَاى يهاػ.، اهب اهىبى تخبًت ثب ٍي ٍرَد داسد ٍ 

وِ دس هٌٔيبي  « كوذي.»هؤلفِ هْن اص هفَْم  هٌبربت خَد لشاس داسد ٍ ثذيي ػجت دس سٍايبت فشاٍاًي ثِ ايي
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( تَريِ ؿيذُ ٍ   253، ف3 دق، 1414، هٌَِس ؛ اثي104، ف7 دق، 1410فشاّيذي، ) لغَي ايي ٍاطُ سيـِ داسد

وٌٌذ ٍ اٍ  اػ. ٍ ثٌذگبًي داسد وِ ثِ ػو. اٍ للذ هي« الِ»ثيبى گـتِ وِ كوذي. ثذاى هٌٔبػ. وِ خذاًٍذ 

ًمل وشدُ اػ.  دس ايي سٍايي.   ثِ سٍايتي اػتٌبد وشد وِ ربثش اص اهبم ثبلش َاىت يه  ثشاي هخبل ٌذپشػت يهسا 

 فشهبيذ: تٔبلي هي حوشت دس تَكيف رات ثبسي
َاًذى ٍ اظْبس حبخت ثيِ ٍسواست  ياسوبئ ييبيجشوسبحت لذس  يِ ثشاو يدسستِ ث سـبحت  ِ لِ خ

ب  يك هؼبًيٌِ ٍ حمبواٍست ٍ  ـ جشوسـبحت   شد.ياحبطِ لشاس ثگست هَسد فْن ٍ ا اص آى تش يػبلآًْ  ييبي

ٍاحـذ   .سبختِ است يثش خلك خَدش خبس سادادُ ٍ سپس آى خَد اختصبظ ِ سا ث ييتبيىذ ٍ يتَح اٍ 

ٍ ػلن ثـش ّوـِ اهـَس     وٌٌذ يهاٍ لصذ  يٍ ثِ سَ وٌٌذ يهب اٍ سا ػجبدت ياض ّوِصوذ لذٍس است وِ 

 .(124ٍ125، ظ1 ، ج1362، يٌي)ول گستشدُ است

تفؼييش ؿيذُ   « ءٍ يؿَيلِوِذُ إِلَيِِ ول »اؽ ٍ ثِ هٌٔبي  خذاًٍذ ثِ ّوبى هٌٔبي لغَي« كوذي.»، دس ايي سٍاي.

پشػيتٌذ  ّويشاُ ػيبختي     خاليك ثِ ػو. اٍ للذ ويشدُ، اٍ سا هيي   ّوِاػ.؛ ئٌي خذاًٍذ هَرَدي اػ. وِ 

حىبي. اص آى داؿتِ ثبؿذ وِ هؤهٌبى ٌّگبم ٓجبدت خذاًٍذ سا للذ  تَاًذ يه« يلِوِذُ إِلَيِِ»ٍ « ء يؿَئِجُذُُُ ول »

گبُ آى سا ثيِ دسگيبُ خذاًٍيذ     گًَِ ًيؼ. وِ هٌبػىي سا ثذٍى للذ ٍ ثِ ًصَ ولي اًزبم دادُ، آى ٍ ايي وٌذ يه

ٍ ٌّگبم ٓجيبدت اٍ سا همليذ    وٌٌذ يهخَد سا هتَرِ هجذأ هـخلي  تَرِپيـىؾ وٌٌذ؛ ثلىِ آًْب دس ٓجبدت، 

ٍ ثش ّويي اػبع اػ. ويِ خذاًٍيذ    دٌّذ يهٍ هؼيش ولي ٓجبدت خَد سا ثِ ػو. ٍي لشاس  دٌّذ يهلشاس  خَد

خذاًٍذ ثيب  « كوذي.»  ثش ّويي هجٌبػ. وِ ؿَد يهخَاًذُ ؿذُ اػ.؛ ئٌي آًچِ ثِ ػو. اٍ للذ « كوذ»

ِ »  خذاًٍذ ٓالٍُ ثش ايٌىِ آفشيٌٌذُ اػ.، بثذي يهاٍ استجبى « الَّي.» ِ ».  ًييض ّؼي  « الي ِ ثيِ  « الي ي اص ا رٌجي

اص هفيبّين رٍاهيبفِ اػي. ويِ     « الِ»ٍ لزا  ؿَد يهحميم. خذاًٍذ اؿبسُ داسد وِ هَسد پشػتؾ ٍ ٓجبدت ٍالْ 

 ؛ ئٌي وؼي ايي الِ سا ثپشػتذ ًلجذ يهًشف همبثلي سا 

حيشٍف  ثيب اػيتفبدُ سهيضي اص     ريَاد دس سٍايتي وِ ثخـي اص آى سا دس فمشات لجل اص ًِش گزساًذين، اهبم 

الصاوَذُ خَوِسَا ُ   »ثِ تجييي هفبد ايي هفَْم پشداخ.  دس ثخؾ اثتذايي ايي سٍاي. ايـبى فشهَد: « اللوذ» ٍاطُ

، اػيتفبدُ اص حيشف   ؿيَد  يهگًَِ وِ ايي سٍاي. هـبّذُ  ّوبى«  أَحِرُفٍ ... ٍَالالمُ دَلِي ٌ عَلَي إِلَهِيلِ،ِ بِأًَ،ُ هََُ اهللُ

ثيَدى خذاًٍيذ   « اهلل»ثشاي اؿبسُ ثِ ايي هٌلت اػ. وِ ايي هفَْم ثيش الْيي. ٍ   « اللوذ»هَرَد دس « الم»

هيَسد ٓجيبدت ٍ    تَاًذ يهًيض ّؼ. ٍ « الِ»اػ.؛ ئٌي « كوذ»  ثِ ٓجبست ديگش خذاي اػالم وٌذ يهدالل. 

اي. لجل ًيض ثب ٓجبسات ديگشي لبثل هـيبّذ ثيَد؛   دس سٍ« الْي.»ٍ « اًي.»پشػتؾ لشاس گيشد  ايي توبيض ثيي 

ئٌيي   ؛«تَََحذَ ثِبلتَِحِيذِ فِي تَََحذُِِ حُن أَرِشَاُُ َٓلَيي خَلْمِيِِ فَُْيََ ٍاحيذٌ كَيوَذٌ      ٍَاحِذٌ»فشهَد:  آًزب وِ اهبم ثبلش

« كيوذي. »ثيِ  گبُ ايي تَحيذ سا ثش خاليك ربسي ػيبخ. ٍ آًزيب ثيَد ويِ خذاًٍيذ       خذاًٍذ احذِ ٍاحذ ثَد، آى

هتلف گـ.؛ ئٌي اص هشتجِ ٍحذت هصن ٍ ٓذم تٔيي خبسد ؿيذ ٍ همبثيل يبفي. ٍ ػيبحتي اص ٍي آؿيىبس      

 پشػتٌذ  وٌٌذ ٍ هي گـ. وِ خاليمؾ آى سا للذ هي



ٍايي « خذا»وبٍضي دس هفَْم تصَسي     23دس هٌبثغ س

آى اػي. ويِ   « كيوذ »آهيذُ اػي. ويِ هٌِيَس اص     « اهلل الليوذ »ًيض دس ريل آيِ  لوي تفسيش سٍاييدس 

 ِ()الزي يلوذ أّل الؼوبٍات ٍاألسم ثصَائزْن إليي  وٌٌذ يهٍي خاليك ثشاي حَايزـبى ثِ ػو. خذاًٍذ س

 ( 449، ف2 ، د1367)لوي، 

ٍا ييااص َاى يه يبدؿذُ،بت يسٍ ثب اػتٌبد س ًْفتِ اػي. ويِ ٓيالٍُ ثيش     « .يكوذ»دس هفَْم  يتيي لبثليگف. چٌ ت

ًذ، اص الَّ يدالل. ثش ٓذم تٌبّ  . وٌذ يحىبض يً يثب ٍ يزبد استجبى ؿخلي. ٍ اهىبى ايرات خذٍا

 يريگ جًيوت

ثشاي اؿبسُ ثِ خذاًٍذ اص ٌٓبٍيٌي اػتفبدُ ؿيذُ ويِ هخيتق رات خذاًٍيذ اػي. ٍ اص       دس سٍايبت هٔلَهبى

ويِ هَريَدات سا ثيِ دٍ     «ءٍ يؿَي  ول خبلِكُ»؛ ٌٓبٍيٌي ّوچَى وٌذ يهفشد ٍي حىبي.   ثِ ًَّ ّؼتي هٌصلش

ِ  يّؼيت وِ اص ٓذم گؼؼتگي « ٍَالْأَسِم الؼوبٍاتِ ًَُسُ»ٍ يب  وٌذ يهتمؼين « هخلَق»ٍ « خبلك»ًَّ   ؿٌبػيبً

« كيوذ »؛ اهيب اص هييبى اييي ٌٓيبٍيي، ؿيبيذ هفْيَم       وٌيذ  يهخذا ٍ خلك ٍ اًتـبس ًَسي رْبى اص ٍي حىبي. 

ّؼتي خذاًٍذ ٍ ساثٌِ خذاًٍذ ثب هبػَا دس اختييبس ًْيذ  ثيش     ًصَُي اص تش سٍؿيًؼج. ثِ هفبّين ديگش، تلَيش 

ِ  خذاًٍذ سا ثبيذ ثِ ٌَٓاى حميمتي دسن وشد وِ داساي ّؼتي ثؼييي ٍ ييه  اػبع ايي هفَْم،  اي اػي.   پبسچي

  اييي ٓيذم تٌيبّي دس    ؿيَد  يًوٍ ًبهتٌبّي اػ. ٍ هصذٍد ثِ ّيچ تٔيي ٍ تمذسي  تبثذ يًووِ ّيچ خللي سا ثش

هيتي  هشص ٍ هتي ٍرَد، ػجت ؿذُ تب خذاًٍذ هوي تجيبيي ٍكيفي اص هَريَدات، ثيب آًْيب هٔيي. داؿيتِ ٍ دس        

ثيب ٍام گيشفتي اييي     سػيذ  يهي ٍرَدي آًْب حبهش ثبؿذ ٍ هملذ ٍ هملَد ٓجبدات ٍ هٌبربت لشاس گيشد  ثِ ًِش 

ِ ياًذثِ  تَاى يههفَْم اص تشاث سٍايي ٍ تأهل دس هفبد آى  ي دسثيبسُ رات ٍ كيفبت ٍ افٔيبل    تيش  ًيبة ي ّيب  ـي

خذاًٍيذ ٍ ًصيَُ ساثٌيِ ٍي ثيب     ي ثىشي اص هٔبسف هشثيَى ثيِ احجيبت ٍريَد     ّب حَصُخذاًٍذ دػ. يبف. ٍ ثِ 

 ي هشتجي ثب آى سا پبػخ گف. ّب آهَصُهٌشح دسثبسُ ثبٍس ثِ خذا ٍ  ّبي  هَرَدات سػيذ ٍ ؿجْبت ٍ پشػؾ
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