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مقدمه

توحید مهمترین اصل از اصول عقاید اسالم است .و به خاطر اهمیت آن ،در فرهنگ دینی از جایگاه
بسیار ممتازی برخوردار است و تمام معارف دینی به نوعی به موضوع توحید بر میگردند .اگر این اصل
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اسالم به خوبی تبین نگردد ورود به مباحث دیگر با مشکل مواجه خواهد شد .آیات توحیدی فراوانی به
ّ
عنوان یک اصببل اسبباسببی در قرآن ،مردم را به تفکر در وجود خداوند جل جالله و افعال و صببفات او
دعوت کرده و همواره مردم را از شببرک و دوگانه هرسببتی بر حذر داشببتهاند .اسبباس دعوت انبیاء بر این
ا صل مهب ا ستوار ا ست که همان خدا شنا سی و معرفت ن سبت به ذات هاک خداوند ا ست .در روایات
هب به این اصببل مهب هرداخته شببده اسببت .توحید در لغت به معنای «یکی» اسببت ،راغب در کتاب
المفردات فی غریب القران آورده است :توحید از وحد گرفته شده است ،و دارای دو استعمال است:
«یکی» و «یک نفر» و استعمال دوم این که وصن باشد یعنی «یکتا» و «بی همتا» ،و این استعمال به
ذات خداوند اطالق میشبببود (راغب ،1412 ،ج 1ص )858طرییی درکتاب مجمع البیرین آورده
است توحید به معنای ک سی ا ست که شریکی درخلقت ندارد( .طرییی1375 ،ج ،3ص )157در این
در نهج البالغه هرداخته شده است .که او خود

ه وهش به موضوع مهب توحید از دیدگاه امام علی

قهرمان توحید ویکه تاز مبارزه با شرک است ،در هیچ اثر و بیانی به اندازهی کلمات آن حضرت در نهج
البالغه دربارهی توحید و زوایای ژرف آن بیث نشبببده اسبببت ،این ه وهش مقایسبببهای بین توحید در
بیانات آن حضببرت و آن چه وهابیت بعنوان توحید مور کرده اسببت .و تفاوت این دو دیدگاه را با هب
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مقایسه کرده تا مورد قضاوت ه وهشگران و ژرف اندیشان قرار گیرد.
در کالم امیر ب یان حضبببرت علی

توح ید مفهومی خاص دارد که در خو به اول نهج البال غه

میفرماید:
َْ ُ ُ َ َ ُ
َُ َ ُ
َ ُ ّ
َ ُ َّ
ُ
َ َّ
مال َت ْوحیده اال ْخ ُ
الص
ا َّول الدین َم ْعرفت ُه َو کمال َم ْعرفته الت ْصدیق به َو کمال الت ْصدیق به توحیده و ک
َ َّ َ ْ
َ َْ
َ َ َ ُ
َُْ َ َ ُ
َ َ ُ ْ
هادة کل َم ْو ُصوف
هادة کل صفة أنها غ ْی ُر ال َم ْو ُصوف و ش
ل ُه َو کمال االخالص ل ُه نف ُی الصفات عنه ل ش
َ َ ََ ْ َ
َ ََ ْ َ َ
ََ ْ
َّأن ُه َغ ْی ُر الصبب َفة َف َم ْن َو َصبب َن ُ
الله ُسبب ْبیان ُه فقد ق َرن ُه َو َم ْن ق َرن ُه فقد ث ّن ُاه َو َم ْن ّثن ُاه فقد َج َّ ُاه َو َم ْن َج َّ ُاه
َّ َ َ ْ َّ
َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
شار ال ْیه فقد َحد ُه َو َم ْن َحد ُه فقد َعد ُه.
فقد جهله و من جهله فقد اشار الیه و من ا
سر آغاز دین ،معرفت و شناخت اوست و کمال معرفتش تصدیق به ذات هاک اوست و کمال تصدیق
به او همان توحید اوسبببت و کمال توحیدش ،اخالص برای اوسبببت و کمال اخالص برای او ،نفی
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صفات ممکنات از اوست چرا که هر صفتی (از این صفات) گواهی می دهد که غیر از موصوف است
و هر موصوفی (از ممکنات) شهادت می دهد که غیر از صفت است ،هس هر کس خداوند سبیان را
(با صفاتی همچون صفات مخلوقات) تو صین کند او را با امور دیگری قرین ساخته و آن کس که او
را با چی دیگری قرین کند دوگانگی در ذات او قا ل شبببده و کسبببی که دوگانگی برای او قا ل شبببود
اج ایی برای او هنداشته ،و هر کس برای او اج ایی قا ل شود به راستی او را نشناخته است و کسی که
میدود بداند او را به شمارش درآورده است( .و در وادی شرک سرگردان شده است).
توحید ذات و صفات خداوند

این فراز در حقیقت یک دوره کامل خدا شنا سی ا ست .امیرمؤمنان در این بخش ،در عبارات ب سیار
معرفی فرموده که از آن باالتر ت ّ
کوتاه و ف شرده و هرمعنا ،به گونه ای خداوند را ّ
صور نمی شود و اگر تمام
درس های توحید و خداشناسی را جمع کنیب چی ی فراتر از آن نخواهد بود.

در این فراز هنج مرحله برای معرفت و شناخت خداوند ذکر فرموده که میتوان آنها را این گونه خال صه
کرد:
 ۱ب شناخت اجمالی و ناقص  ۲ب شناخت تفصیلی  ۳ب مقام توحید ذات و صفات  ۴ب مقام اخالص  ۵ب مقام
نفی تشبیه.

ُ

ّ

َُ ُ

در آغاز میفرماید« :سرآغاز دین معرفت و شناخت خداست» َّ
(أول الدین َم ْعرفته).
دین در این جا به معنای مجموعه عقاید و وظاین الهی و اعمال و اخالق است و روشن است که سرآغاز
این مجموعه و هایه ا صلی آن «معرفة الله» میبا شد ،بنابراین شناخت خدا هب گام ّاول ا ست و هب هایه
اصلی برای تمام اصول و فروع دین که بدون آن ،این درخت هربار هرگ به ثمر نمی نشیند در مرحله بعد
َ ُ
ُ
َ َّ
میفرماید« :کمال معرفت و شببناخت خداوند تصببدیق به ذات هاک اوسببت» ( َو کمال َم ْعرفته التصببدیق
به) .در این که چه تفاوتی میان تصدیق و معرفت است ،تفسیرهای مختلفی وجود دارد .نخست این که
منظور از معرفت در این جا شناخت فوری و مراد از تصدیق شناخت علمی و استداللی است.

َ ُ َّ
در مرحله سب ّبوم میفرماید« :کمال تصببدیق به ذات هاک او همان توحید اوسببت» ( َو کمال الت ْصبدیق به
َ ُ
ت ْوحید ُه).
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او را نشببناسببد به او اشبباره می کند و هر کس به او اشبباره کند او را میدود شببمرده ،و هر کس او را

99

بدون شک هنگامی که انسان خدا را با معرفت تفصیلی یا به تعبیری دیگر با استدالل و برهان شناخت،
هنوز به مرحله توحید کامل نرسیده ا ست .توحید کامل آن ا ست که ذات او را از هر گونه شبیه و نظیر و
مانند ،هاک و من ّ ه بداند .زیرا ک سی که شبیه و مانندی برای او بکذیرد ،در حقیقت آنچه را شناخته ا ست
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خدا نبوده ،زیرا خداوند وجودی اسبببت نامیدود از هر جهت و بی نیاز از هر کس و هر چی  .چی ی که
ً
شبببیه و مانند داشببته باشببد طبعا میدود اسببت ،چرا که هر یک از آن دو وجود شبببیه به هب از دیگری
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جداست و فاقد کماالت دیگری است .هس هنگامی تصدیق به ذات هاک او به مرحله کمال می رسد که
انسبببان او را یگانه و یکتا بداند نه یگانه و یکتای عددی بلکه یگانه و یکتا به معنای بیهمتا بودن و
نداشتن شبیه و نظیر و مانند .سکس به مرحله چهارم گام می نهد که مرحله اخالص است و می فرماید:
ْ ُ َ
َ ُ َ
الص ل ُه) در تفسببیر آن ذکر شببده اسببت
«و کمال توحیدش اخالص برای اوسببت» ( َوکمال ت ْوحیده االخ
که :اخالص از ماده خلوص به معنای خالص کردن و تصببفیه نمودن و از غیر ،هاک کردن اسببت در این
که منظور از اخالص در این جا اخالص عملی یا قلبی یا اعتقادی اسببت در میان ّ
مفس بران نهج البالغه
گفتگوست .منظور از اخالص عملی این است که هر کس نهایت توحید هروردگار را داشته باشد تنها او را
هرستش می کند و انگی ه او در هر چی و هر کار ،خداست .این همان چی ی است که در بیث اخالص
در عبادت ،فقها روی آن تکیه دارند« .شببار خویی» این تفسببیر را به عنوان یک قول ،بی آنکه اشبباره به
گوینده آن کند ذکر کرده اسببت (خویی،1386 ،ج ،1ص .(321ولی این احتمال بسببیار بعید اسببت زیرا
جملههای قبل و بعد این جمله ،همه از مسا ل عقیدتی سخن می گوید و هرواضح است که این جمله نی
ناظر به اخالص اعتقادی است.
ّاما اخالص قلبی ،یا به تعبیر « بیرانی ابن میبب» زهد حقیقی ،آن گونه ای که تمام قلب او ّ
متوجه خدا
باشد و به غیر او نیندیشد و ماسوی الله ،او را به خود مشغول ندارد( ،بیرانی،1412،ج1ص )122گرچه
مقام باال و واالیی ا ست ولی باز با مجموعه جملههای این فراز سازگار نی ست .تنها مفهومی که منا سب
آن است خالص ساختن اعتقاد نسبت به هروردگار است ،یعنی او را از هر نظر یگانه و یکتا ،بی نظیر و بی
شببببیه دانسبببتن و از اج ای ترکیبی هاک و من ّ ه شبببمردن (مکارم،ج1ص  .)17در جمله هنجب ،خود
امام به این معنا اشاره فرموده و با تعبیر زیبایی آن را توضیح داده است ،می فرماید« :کمال اخالص
َ َ ُ
مال اال ْخالص َل ُه َن ُ
فی الصببفات َع ْن ُه) .به تعبیر دیگر ،در
برای او ،نفی صببفات ممکنات از اوسببت» (و ک
مرحله قبل ،سخن از اخالص به طور اجمال بود و در این جا که اخالص به مرحله کمال میرسد ،جنبه
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ً
تفصبببیلی هیدا میکند و دقیقا روشبببن می شبببود که برای اخالص در توحید باید هر گونه صبببفاتی را که
مخلوق دارد از او نفی کرد ،خواه این صفت ،داشتن اج ای ترکیبی باشد یا غیر آن .چه این که می دانیب
ّ
ّ
ّ
مرکبند ( حداقل ترکیبی از وجود و ّ
حتی عقول و نفوس ّ
ماهیت) حتی
مجرده نی در واقع
تمام ممکنات
ماده نی از این ترکیب برکنار نی ستند و ّاما موجودات ّ
مجردات ،یعنی موجودات مافوق ّ
ّ
مادی ،همه دارای

است و از این جا روشن می شود ،این که می فرماید :کمال توحیدش نفی صفات از اوست ،نه به معنای
نفی صببفات کمالیه اسببت ،چرا که تمام صببفات کمال ّ
اعب از علب و قدرت و حیات و غیر آن همه از آن
اوسببت ،بلکه منظور صببفاتی اسببت که ما همیشببه به آنها خو گرفتهایب و آنها را شببناختهایب یعنی صببفات
مخلوقات که همه جا آمیخته به نقص اسبببت .مخلوقات دارای علب و قدرتند ّاما علب و قدرتی ناقص و
میدود و آمیخته با جهل و ضبببعن و ناتوانی ،در حالی که ذات هاک خداوند از چنین علب و قدرتی من ّ ه

است.
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
ُ
هادة کل صببفة أنها غ ْی ُر ال َم ْو ُصببوف َو شبب َ
در جمله بعد چنین میفرماید( :لشبب َ
هادة کل َم ْو ُصببوف أنه غ ْی ُر
َ
الصفة)« .زیرا هر صفتی (از صفات ممکنات) گواهی می دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی

(از ممکنات) شهادت می دهد که غیر از صفت است» این بیان در واقع یک دلیل منوقی روشن است
که می فرماید :صفات زاید بر ذات ،به زبان حال گواهی می دهند که از مو صوف جدایند و هر مو صوف
گواهی می دهد که با صفت دوتاست ،مگر این که صفات او را عین ذاتش بدانیب و معتقد باشیب خداوند
ازلیت و ّ
ذاتی ا ست که تمامش علب و تمامش قدرت و تمامش حیات و ّ
ابدیت ا ست ،هر چند درک چنین
معنایی برای ما که تنها با صبببفات مخلوقات خو گرفته ایب و انسبببان را چی ی و علب و قدرت او را چی ی
ّ
اضافه بر ذات او می دانیب بسیار دشوار است (چرا که وقتی از مادر متولد شد نه علب داشت و نه قدرت
سببکس صبباحب علب و قدرت شببد) .سببکس در ادامه این سببخن و تکمیل آن ،جملههایی بسببیار کوتاه و
هرمعنا بر آن می اف اید و می فرماید« :هر کس خداوند سبیان را (با صفاتی همچون صفات مخلوقات)
توصببین کند ،او را با امور دیگری قرین دانسببته و آن کس که او را با چی دیگری قرین کند ،دوگانگی در
ذات او قا ل شببده و کسببی که دوگانگی برای او قا ل شببود ،اج ایی برای او هنداشببته و هر کس برای او
َ َ ََ ْ َ
َ ََ ْ َ َ
اج ایی قا ل شود ،به راستی او را نشناخته است!» َ(ف َم ْن َو َص َن َ
الله ُس ْبیان ُه فقد ق َرن ُه َو َم ْن ق َرن ُه فقد ث ّن ُاه
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اج ای خارجی می باشبببند ،ولی ذات هاک خداوند نه اج ای خارجی دارد و نه اج ای عقلی ،نه در خارج
قابل تج یه اسبببت و نه در فهب و درک ما ،و کسبببی که به این حقیقت ّ
توجه نکند توحید خالص را نیافته

101

ّ ََ ْ َ

َ

ََ ْ َ َُ

َو َم ْن ثن ُاه فقد ج َّ ُاه َو َم ْن ج َّ ُاه فقد جهله).

در واقع کالم امام

ناظر به این معناسبببت که اثبات صبببفاتی همانند مخلوقات ،برای خدا الزمه اش
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ّ
ترکیب در وجود مقدس اوسببت ،یعنی همان گونه که انسببان ترکیبی از ذات و صببفات اسببت او نی باید
ّ
چنین با شد و این معنا با واجب الوجود بودن سازگار نی ست زیرا هر مرکبی نیاز به اج ای خود دارد و نیاز
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داشتن (فقر) با واجب الوجود بودن سازگار نمیباشد برای این عبارت دو تفسیر دیگر نی گفته شده است
ً
ّ
ب نخست این که هرگاه صفات او را غیر از ذات او بدانیب طبعا ذات او نی مرکب خواهد شد چرا که ذات و
ً
صفات در فرض دوگانگی حتما جهت م شترکی دارند و جهت امتیازی (که از آن به «ما به االشتراک» و
«ما به االمتیاز» تعبیر میشود) زیرا هر دو در وجود و هستی شریکند و در عین حال از هب جدا هستند و
ّ
در این صورت باید ذات او را نی مرکب از آن دو جنبه مختلن بدانیب.
ببببب دیگر این که میدانیب وحدت ذات خداوند به معنای وحدت عددی نی ست بلکه مفهوم وحدت درباره
ذات هاک خدا این اسبببت که شببببیه و نظیر و مانند ندارد .اصبببوال یک وجود بی نهایت از هر ج هت،
نمی تواند شبیه و مانندی دا شته با شد و اگر صفات خدا را مانند ذات او ازلی و ابدی و بی نهایت بدانیب
هب او را میدود کرده ایب و هب شبیه و مانندی برای او قا ل شده ایب .در واقع کالم امام

در توضیح

اخالص بیان فرموده ناظر به همین معناست ،میفرماید :کسی که خدا را به صفات مخلوقات توصین
کند او را قرین با اشیای دیگر ساخته و کسی که او را قرین چی دیگری سازد معتقد به دوگانگی او شده،
ّ
یعنی دوگانگی ذات و صفات; و ک سی که این دوگانگی را هذیرا شود ،ذات او را مرکب از اج ا هندا شته و
ّ
کسی که ذات هاک او را مرکب از اج ا بداند به هیچ وجه او را نشناخته; چرا که موجودی همچون خود را
ّ
میدودیت ببببب تصب ّبور کرده و او را خدا نامیده اسببت.در ادامه این سببخن و تکمیل آن
ببببب از نظر ترکیب و
می فرماید« :کسی که خدا را نشناسد به او اشاره می کند و هر کس به سوی او اشاره کند او را میدود
شمرده و هر کس او را میدود بداند او را به شمارش درآورده است و در وادی شرک سرگردان شده است»
َ
َ ََ ْ َ
َ
َّ َ َ ْ َّ
َ َ َ ْ َّ
َ(و َم ْن َجهل ُه فقد اشب َبار ال ْیه َو َم ْن اشب َبار ال ْیه فقد َحد ُه َو َم ْن َحد ُه فقد َعد ُه) .در این که منظور از «اشبباره به
سوی خدا» در این جا چیست دو احتمال وجود دارد :نخست این که منظور اشاره عقلی باشد و دیگر این
که هب ا شاره عقلی را شامل ب شود و هب ا شاره ح ّسی راتو ضیح این که هنگامی که ان سان خدا را با آن

حقیقت نامیدود و بیکران و نامتناهیش ن شنا سد ،در ذهن خود مفهوم میدود خا ّصی برای وی در نظر
ً
می گیرد و به تعبیر دیگر با اشباره عقلی به او اشباره می کند ،در این حالت طبعا او را میدود دانسبته چرا
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که نامیدود و نامتناهی برای ان سانی که خود میدود و متناهی ا ست قابل درک و ت ّ
صور نی ست .ان سان
ً
چی ی را درک می کند که به آن احاطه هیدا کند و در فکر میدود او بگنجد و چنین چی ی حتما موجود
میدودی است.در این حال خداوند در ردین معدودات و اشیای قابل شمارش قرار می گیرد ،زیرا الزمه
میدود بودن ،امکان ت ّ
صور موجود دیگری در جایی دیگر ،همانند او ست .تنها نامیدود از جمیع جهات
است که ّ
دومی ندارد و در عدد و شمارش نمیگنجد.

قدر دقیق و ظرین باشبببد مخلوق شبببماسبببت و به شبببما باز میگردد (و سببباخته و هرداخته خود شبببما و
هماهنگ با وجود شماست و خدا برتر از آن است که هماهنگ مخلوقی باشد)( .مجلسی1412 ،ج،66
ص )293این احتمال نی وجود دارد که« :اشاره» هب اشاره عقلی را شامل شود و هب ّ
حسی را ،چرا که
ّ
جسمانیت خداوند نی جهل است و نتیجه آن میدود ساختن ذات او و در شماره قرار
سرچشمه اعتقاد به
دادن و شریک و همانند و نظیر برای او قا ل شدن است.
در هاسببی به هرسببشببی مقدر که اگر خداوند به هیچ وجه قابل اشبباره عقالنی نباشببد ،هس معرفت خداوند
تعویل می شود و درهای شناخت به روی انسان بسته می گردد و خداشناسی مفهومی نخواهد داشت.
چرا که هر و قت دسببببت به د عا برمیداریب ،به مخلوقی از مخلو قات فکر خود میرسبببیب و هر چه
میخواهیب به او ن دیک شبببویب ،از او دورتر خواهیب شبببد ،هس چه بهتر که در وادی معرفت گام ننهیب و
خود را گرفتار شببرک نکنیب .با ّ
توجه به یک نکته قابل توجه ببببب که هب در این جا راه گشبباسببت و هب در
بابهای دیگر بببب هاسی این سؤال روشن می شود و آن این است که معرفت و شناخت ،دو گونه است:
معرفت اجمالی و معرفت تفصیلی .یا به تعبیری دیگر ،شناخت کنه ذات و شناخت مبدأ افعال.

به تعبیری روشنتر هنگامی که به جهان هستی و این همه شگفتیها و موجودات بدیع ،با آن ظرافت و
ّ
در عین حال عظمت مینگریب و یا حتی نگاهی به وجود خود میکنیب ،اجماال میفهمیب که خالق و
آفریدگار و مبد ی دارد .این همان علب اجمالی اسبببت که آخرین مرحله قدرت شبببناخت انسبببان درباره
خدا ست (منتها هر چه به ا سرار ه ستی آگاه تر شویب به عظمت او آ شناتر و در م سیر معرفت اجمالی او
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به این ترتیب «مولی ّ
الموحدین» حقیقت توحید را در این عبارت کوتاه و به تمام معنا منوقی ،منعکس
ساخته و خداوند را برتر از خیال و قیاس و گمان و وهب ّ
معرفی نموده است .این همان چی ی است که با
َ
ُ ُّ
ُ
ُ
تعبیر زیبای دیگری در کالم امام باقر آمده ا ست که میفرماید« :کل َما َم َّی ْ ت ُم ُوه ب ْأوهامک ْب فی ا َدق
ُْ
ُ
ُْ ُ
َمعانیه َمخلوق َم ْص ب ُنوع مبلک ْب َم ْر ُدود الیک ْب; هر چی ی را که در وهب و گمان و فکر خود تصب ّبور کنید هر

103

قویتر خواهیب شببد) ّاما هنگامی که از خود می هرسببیب او چیسببت؟ و چگونه اسببت؟ و دسببت به سببوی
حقیقت ذات هاک او دراز می کنیب ،چی ی ج حیرت و سببرگردانی نصببیبمان نمی شببود و این اسببت که
می گوییب راه به سوی او کامال باز است و در عین حال راه کامال بسته است.

می توان این م سأله را با یک مبال رو شن ساخت و آن این که همه ما به رو شنی می دانیب که نیرویی به
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نام جاذبه وجود دارد .چرا که هر چی ی رها شود سقوط می کند و به سوی زمین جذب می شود و اگر

104

این جاذبه نبود آرامش و قراری برای موجودات روی زمین وجود نداشت.

ّ
آگاهی بر وجود جاذبه چی ی نیست که مخصوص دانشمندان باشد حتی اطفال و کودکان خرد سال نی
آن را به خوبی درک می کنند؛ ولی حقیقت جاذبه چیسببت ،آیا امواج نامریی یا ّذرات ناشببناخته و یا نیروی
دیگر ا ست؟ و عجیب این که نیروی جاذبه بر خالف آنچه در تمام جهان ّ
ماده می شنا سیب ،ظاهرا برای

انتقال از نقوهای به نقوه دیگر میلیونها سال وقت الزم ا ستّ .اما نیروی جاذبه گویی در یک لیظه از
ّ
هر نقوهای از جهان به نقوه دیگر منتقل می گردد و یا حداقل سبببرعتی دارد باالتر از آنچه تا کنون
شنیدهایب.

این چه نیرویی است که این آثار را دارد؟ حقیقت ذات آن چگونه است؟ هیچ کس هاسی روشنی برای آن
ندارد.جایی که درباره نیروی جاذبه که یکی از مخلوقات اسبببت علب و آگاهی ما نسببببت به آن تنها جنبه
ماده و ماورای ّ
اجمالی دارد و از علب تف صیلی به ّکلی دوریب ،چگونه می توان درباره خالق جهان ّ
ماده که
وجودی اسببت بی نهایت در بی نهایت ،انتظار داشببته باشببیب که از کنه ذاتش باخبر شببویب؟! ولی با این
حال او را همه جا حاضر و ناظر و همراه هر موجودی در جهان مشاهده می کنیب.

با صد ه ار جلوه برون آمدی که من *** با صد ه ار دیده تماشا کنب تو را
َّ َ َ ْ َّ
جمله « َو َم ْن َحد ُه فقد َعد ُه» اشبباره به نکته دقیقی اسببت که از گفتار باال روشببن می شببود و آن این که
هرگاه ک سی خدا را میدود بداند ،باید برای او عدد قا ل شود یا به تعبیری دیگر وجود شریک را برای او
ممکن بشببمرد .زیرا چی ی شببریک و شبببیه و مانند ندارد که نامیدود از هر جهت باشببد; ّاما اگر میدود
باشببد (هر قدر دارای عظمت و ب رگی باشببد) باز همانند و شبببیهی در خارج ذات او تصب ّبور می شببود و به

تعبیر دیگر دو یا چند موجود میدود (هر اندازه ب رگ) کامال امکان هذیر اسبببت ،ولی نامیدود از هر
جهتّ ،دومی برای او ممکن نیست چرا که هر چه ّ
تصور کنیب بازگشت به ذات او می کند (مکارم،1390،
ج1ص.)81
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َ
َ َ
َ َ َ ََ ْ َْ َ
َ َ
ُّ
ََ ْ َ
َ
َ
َو َم ْن قال فی َب فقد ض َّم َن ُه َو َم ْن قال َعال َم فقد أخلی م ْن ُه ،کا ن ال َع ْن َحدث َم ْو ُجود ال َع ْن َعدم َم َع کل
َ َ َ
َ َ َ َ َ ُّ َ َ
َْ ُ َ
َ
ْ َ
شیء ال ب ُمق َارنة َو غی ُر کل شیء ال ب ُم َ ایلة فاعل ال ب َم ْع َنی ال َی َرکات َو اآل ْلة َب صیر إذ ال َم ْنظ َور إلیه م ْن
َْ
َ
َْ
َ ُ َْ
َ
َْ َ
خلقه ُمت َو ّحد إذ ال َسک َن ی ْستأن ُس به َو ال ی ْست ْوحش لفقده .و ک سیکه بگوید در چی ست؟ او را در ضمن
ّ
چی ی قرار داده ّ
(مقر و میلی برایش انتخاب کرده) و کسی که بگوید بر چیست؟ بعضی از امکنه را از او
ّ
تهی دانسته (اگر بگوید در کجا نی ست و بر کجا هست او را جسب و مرکب قرار داده ،و الزمه آن حدوث

چی ی اسببت نه بووری که همسببان آن باشببد (هس با هر چی ی اسببت یعنی هر چی ی به او قا ب و بر ها
اسبببت) و غیر از هر چی ی اسبببت نه بووری که از آن کناره گیرد (زیرا اگر از چی ی کناره گیرد آن چی
چی ی نخواهد بود ،برای آنکه اوسببت نگاهدارنده هر چی ی )فاعل اسببت و فعل از او صببادر میشببود نه
بمعنی حرکات و انتقاالت از حالی به حالی (زیرا حرکت از لوازم جسب است و او از جسمیت به دور است)
و نه بمعنی وسیله (زیرا ا گر صدور فعل از او به کمک وسیله باشد هس او بغیر خود احتیاج دارد و احتیاج
نقص و نقص بر واجب الوجود میال ا سبببت ،بی آن که دارای چشبببب باشبببد بینا اسبببت و موجود بوده
هنگامی که هیچ چی ی از آنچه را که آفر یده نبوده ،و تنها بوده هنگامی که سببباکنی (چی ی که به آن
اطمینان به هب رسد) نبوده تا به آن انس بگیرد و از انس با آن آرام گیرد و وح شت نکند از نبودنش هس
چون شناختی او را ،اکنون بوور اجمال بدان که او است خداوندی که دارای قدرت کامل است.
َّ
مردی خدمت امام صببادق (علیه السببالم ) عرض کرد :الله اکبر (خدا ب رگتر اسببت) حضببرت فرمود،
خداوند از چه ب رگتر اسببت؟ عرض کرد :از همه چی  ،فرمود :خدا را میدود سبباختی ،عرض کرد :هس
چه بگویب؟ فرمود :بگو خدا ب رگتر از آنست که توصین شود( .کلینی1348 ،ج 1ص )۱۵9توحید عملی
که میوه توحید نظری اسببت .توحید نظری شببناخت راه کمال اسببت و توحید عملی هیمودن راه یا یگانه
شدن در م سیر هر ستش حق .و ت سلیب میض خداوند بودن عبادت ا ست .فردی که هواهای نف سانی
َّ َ َ َ
َ َ
خود را مورد ّ
توجه قرار می دهد آن را عبادت کردها ست َ"ارأیت َمن اتخذ إل َه ُه َه َو ُاه " کسانی راکه خداوند
ً
ّ
به هیروی از آنان فرمان نداده ،هیروی کنند ،آنها را عبادت کردهاند" إتخذوا أحبارهب و رهبانهب أربابا من
َ
ُ ْ َّ
دون الله"(توبه )31 ،عبادت و هرستش عبارت است از اجرای تمام کارها برای خداست :قل إن َصالتی
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و نو هیدا شبدن او اسبت) .خداوند متعال همیشبه بوده اسبت نه آنکه حادث و نو هیدا شبده باشبد (در این
ّ
کلمه حضببرت از حق تعالی حدوث زمانی را نفی میکند) موجود و هسببتی اسببت که مسبببوق بعدم و
ً
نیستی نیست (یعنی نه آنکه هستی او ذاتا حادث باشد که در این کلمه حدوث ذاتی را نفی میکند) با هر
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ّ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ََْ َ ُ ْ
ْ َ
ُ
َون ُسبکی َو َم ْییای َو َم َماتی لله َرب ال َعالمی َن ال شبریك ل ُه َوبذلك أم ْرت َو أنا أ َّول ال ُم ْسبلمی َن (سببوره انعام
 ۱۶۲و  )۱۶۳بگو« :نماز و تمام عبادات من  ،و زندگی و مرگ من  ،همه برای خداوند هروردگار جهانیان
است.
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چه تفاوتی میان افعال بندگان و افعال خداوند وجود دارد؟
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امیر المومنین

در بخ شی از خوبه اول نهج البالغه می فرماید « :خداوند آفرینش را بدون نیاز به

اندیشببه و فکر و اسببتفاده از تجربه ،و بی آن که حرکتی ایجاد کند و درباره تصببمیمی بیندیشببد ایجاد
ْ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ ً َ َّ َ
أجاله َوال َت ْجر َبة ْاس َت َ
فادها َوال َح َر َکة ْأح َد َثها َوال َه َ
مامة
کرد»؛ (أن شأ الخلق إن شاء و ابتدأه ابتداء بال رویة
ْ َ
َْ
نفس ا ضو َر َب فیها (بیرانی،1412 ،ج  ،1ص  .)132امام آفرینش الهی را از کارهای مخلوقات
ّ
به طورکلی جدا میشبببمرد .انسبببان هنگامی که میخواهد کاری را انجام دهد ،اگر دارای سبببابقهای
نباشد ،درباره آن میاندیشد و با ابتکار خود به سراغ آن میرود و اگر سابقه دار باشد از تجارب دیگران
یا از تجارب خودش بهره گیری میکند و گاه در درون ذهن او حرکت گسبببتردهای در اندیشببببه ها
ّ
هدیدمیآید ،روی مقدمات مسأله میاندیشد و از آن به سمت نتیجه میرود و گاه در تردید باقی میماند
و سبببرانجام یک طرف را انتخاب کرده به هیش میرود .هیچ یک از این چهار حالت ،در ذات هاک
خداوند هنگام آفرینش موجودات نیسبببت ،نه نیاز به فکر و اندیشبببه دارد و نه تجربه قبلی ،نه حرکت
ّ
فکری روی مقدمات و نتیجه ها و نه ا ضوراب در ت صمیب گیری ها .اراده کردن همان و ایجاد شدن
َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ً َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ُ
راد شبب ْیئا ان َیقول ل ُه ک ْن ف َیکون»; (فرمان او چنین اسببت که هرگاه
موجودات همان« :انما امره اذا ا
چی ی را اراده کند تنها به آن میگوید :موجود باش آن نی بی درنگ موجود می شببود) ( .سببوره یس،
 ).82به تعبیر دیگر
این حاالت چهارگانه ،مربوط به تصببمیب گیری کسببانی اسببت که علب و قدرت میدودی دارند و الزمه
آن نیاز به اندیشبببه یا تجارب دیگران و یا اضبببوراب و تردید اسبببتّ .اما آن کس که علمش بی هایان و
قدرتش نامیدود اسببت ،به هنگام آفرینش ،هیچ یک از این حاالت را نخواهد داشببت .امام علی
در خوبه اول نهج البالغه اشببباره بسبببیار لویفی به چگونگی رابوه مخلوقات با خالق و ممکنات با
واجب الوجود کرده ،میفرماید« :او با همه چی ا ستّ ،اما نه این که قرین آنها با شد و غیر همه چی
َ
َ ُ َ
ُ َ
ُ ََ
قارنةَ ،و غ ْی ُر کل ش ْیء ال ب ُم َایلة).
استّ ،اما نه این که از آنها بیگانه و جدا باشد» َ(م َع کل ش ْیء ال بم
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ّ
بسببیاری از مردم و حتی بسببیاری از فالسببفه ومتکلمین رابوه خداوند را با موجودات ،رابوه دو وجود
ّ
مستقل با یکدیگر هنداشتهاند که یکی ،مخلوق دیگری است .مبل این که شعله عظیمی وجود داشته
با شد و شمع کوچکی را با آن رو شن کنیب ،در حالی که حقیقت ،چی دیگری ا ست .تفاوت مخلوق و
خالق ،تفاوت یک وجود ضعین و قوی نی ست ،بلکه تفاوت ،تفاوت یک وجود م ستقل در تمام جهات
و یک وجود وابسببته اسببت .تمام عالب هسببتی به او وابسببته اسببت و لیظه به لیظه ،نور وجود را از او
قا لین به وحدت وجود و موجود از صبببوفیه هنداشبببتهاند) و توحید واقعی منوط به درک این حقیقت
اسببت .این حقیقت را میتوان با مبال زیر روشببن سبباخت شببعاع و هرتو آفتاب گرچه وجود دارد و غیر از
قرص خور شید ا ست ،ولی هیو سته و واب سته به آن ا ست ،یعنی غیر آن ا ست ّاما نه مغایرت به معنای
بیگانگی و جدایی و اسبببتقالل ،و همراه آن اسبببتّ ،اما نه به معنای یگانگی و وحدت .هیوند و ارتباط
موجودات این عالب با ذات هاک خداوند از این هب ن دیک تر و وابسببتگی آنها به او از این هب بیشببتر
است و در واقع مبال دقیقی در این جهان برای این وابستگی و یگانگی ،در عین دوگانگی (وحدت در
کبرت) نمیتوان هیدا کرد .هر چند مبالهایی هب چون مبال مذکور مانند ّ
تصببورات ذهنی انسببان که
واب سته به رو او ست و از او جدا ست و در عین حال واب سته به او ست و بدون او مفهومی ندارد ببببب تا
آمده خوب

حدودی مولب را روشبببن میسبببازد .اگر در آنچه که در این فراز از کالم موال علی
ّ
بیندیشببیب و دقت کنیب ،راه هر گونه انیراف از اصببل توحید و حقیقت صببفات خدا بسببته می شببود و
َ َْ
ْ
َ
مفهوم حقیقی « َو ن ْی ُن اق َر ُب ال ْیه م ْن َح ْبل ال َور ید»؛ ( ما به انسببببان از رگ گردن ( یا رگ ق لب) او
ُ َ ُ ُ
ن دیکتریب) ( سوره ق  ،آیه  )16و همچنین مفهوم « َو ُه َو َم َعک ْب ا ْی َنما ک ْنت ْب»؛ (او با شما ست هر کجا
َ َ ّ
َ
ُ َ
با شید) ( ،سوره حدید  ،آیه َ « )4و ما َیکون م ْن ن ْجوی ثالثة اال ُه َو راب ُع ُه ْب» (هیچ سخن درگو شی در
َ ُُ
لله ن ُور
میان سه نفر ّرد و بدل نمی شود مگر این که او چهارمین آنها ست) ( ،سوره مجادله ،آیه « )7ا
االرض»; (خداوند نور آسببمانها و زمین اسببت) ( سببوره نور ،آیه  ).36و « َو ْاع َل ُموا َا َّن َ
َّ
السبموات َو ْ
الله
َْ
ُ
ْ
َی ُیول َب ْی َن ال َم ْرء َو قلبه»؛ (بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل می شود) ( سوره انفال ،آیه ).24
و امبال آن به خوبی روشببن و آشببکار میشببود .این نکته عالوه بر این که بیثهای مربوط به وحدت
وجود ب ب به معنای صییح آن ب ب را تکمیل میکند راه را بر هر گونه انیراف در فهب صفات خدا مسدود
میسبببازد( .مکارم ،1390 ،جلد ،1ص  ).98تا بدین جا توحید و خداشبببناسبببی را از کالم امیربیان در
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توحید در نهج البالغه و مقایسه آن با توحید وهابیت

میگیرد .خداوند از عالب هستی جدا نیست و در عین حال عین موجودات نی نمیباشد (آن چنان که

107

یافتیب برای مقایسه آن باتوحیدازنگاه وهابیت،به دیدگاه آن هامی هردازیب.
توحید از دیدگاه وهابیت
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.1

ا سا سیترین نقدی که بر وهابیت وارد میبا شد ،در م سئله توحید ا ست .زیرا خداوند تبارک و تعالی در
َّ
َ َ ُ ُّ َ َ
قرآن کریب به صراحت میفرماید“ :فأ َینما ت َولوا فب َّب َو ْج ُه الله”؛ “به هر سو رو کنید هس خدا آنجاست”.
ُ ََ َ
ُ ُ
(سبببوره بقره )115 :و نی فرموده اسببببتَ “ :و ه َو مع ُ
کب أ َین َمبا کنتب”؛ “و هر جببا ببباشبببیببد او بببا
شماست”(.حدید ،)4 :ولی آنان با صریح این آیات مخالفت نموده ،برای خداوند فوقیت قا ل شدهاند.
آنان می هندارند که خداوند در جهت فوق و باال قرار دارد و آن را یک امر ضبببروری و فوری می دانند.
ابن تیمیه چگونگی این فوقیت را این گونه بیان میکند :هوا فوق زمین اسبببت ،ابر فوق هواسبببت و
آسمان ها فوق ابرها و زمین است و عرش فوق آسمانهاست و خداوند در فوق همه اینها قرار دارد
(الیرانی ،1417،ج1ص )263از سوی دیگر او میگوید که این اعتقاد با عقل و فورت سازگار است و
در مقام تأکید این مولب میگوید“ :کسببانی که قا ل به رؤیتاند ،ولی برای خدا جهت فوقیت را ثابت
نمیدانند ،گفته آنها به حکب ضببروری عقل معلوم الفسبباد اسببت ،میمد بن عبد الوهاب نی در کتاب
“التوحید” شبیه همین موالب را ذکر کرده است( ،همان  ،ص)227
.2
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وهابیت و محدودیت خداوند

عرش خدا از دیدگاه وهابیت

وهابیها برای عرش خداوند شببکل و شببمایلی سبباختهاند .از دیدگاه آنان ،خداوند ،چون هادشبباهان
مسببتبد زمین ،روی عرش تکیه داده ،حکب میراند.آنان هنداشببتهاند که خدا ،دارای وزن و سببنگینی
اسببت و عرش او به علت سببنگینی خدا به صببدا در می آید .ابن تیمیه ،مقتدای وهابیان در کتابهای
متعدد خود چنین میگوید :خدای سبیان در باالی عرش قرار دارد و عرش او هب شبیه ّقبهای است
که در باالی آسمانها قرار گرفته است و عرش به علت سنگینی خدا مانند جهاز شتر در اثر سنگینی
راکب به صدا در میآید( .الیرانی ،1417،ج 5ص)137
فخر رازیّ ،
مفسر ب رگ اهل سنت ،دیدگاه مشبهه را به شدت رد نموده و گفته است :این که خداوند
روی عرش نشسته باشد از نگاه عقل و نقل مردود است ،زیرا خداوند تبارک و تعالی هیش از آن که در
مکان و عرش وجود داشبببته باشبببند موجود بوده و خداوندی که همه چی را آفریده چگونه میتواند

108

نیازمند به مکان با شد (فخررازی ،1413،ج 22ص )8به همین دلیل ،خدای سبیان ج سب نی ست و
هرگ با چشببب دیده نمیشببود ،چرا که رؤیت با چشببب ،مسببتل م جسببب بودن و مکان و میل و رنگ و
شکل و جهت داشتن است و همه اینها از صفات مخلوقات است و خداوند برتر از آن است که دارای
صفات مخلوقات باشد .بنابراین ،اعتقاد به رؤیت خداوند یک نوع آلودگی به شرک است.
.3

خدای متحرک

میکند ابن تیمیه و ابن قیب جوزی که عقاید وهابیت از افکار آنها ناشی شده است ،خدا را به سالطین
تشببببیه نموده ،میگویند که در روز جمعه از روزهای آخرت ،خداوند از عرش هایین میآید و بر کرسبببی
مینشببیند و کرسببی خداوند در میان منبرهایی از نور قرار میگیرد و انبیا بر این منابر مینشببینند و این
منابر را کرسیهایی از طال احاطه نموده که بر این کرسیها شهدا و صدیقین مینشینند و بعد از انجام
جل سه مف صل و گفت وگو با اع ضای جل سه ،خداوند از کر سی بلند می شود و با ترک جل سه به سوی
عرش خود باال میرود) .الیرانی ،1417،ج ،5ص )55آیا این فرقه با بیان موالب غیرمعقول ،مقام و
ذات الهی را که از هرگونه تشببببیه ام کانی و مادی ،من ه و هاک می باشببببد هایین نیاوردهاند؟ زیرا
هنداشببتهاند که خداوند هب مانند هادشبباهان ،دارای تشببریفات و زندگی هر َزرق و َبرق مادی اسببت و با
بندگان خود جلساتی برای انجام کارها انجام میدهد.
.4
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وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سببایر حیوانات هنداشببتهاند که از میلی به میل دیگر حرکت

کرسیهای متعدد برای خداوند

وهابیت مقام و من لت خداوند را آن قدر هایین آوردهاند که حتی برای او کرسبببی های متعددی در
فضاهای مختلن در نظر میگیرند .حاجی خلیفه در “کشن الظنون” از کتاب “العرش” ابن تیمیه نقل
میکند که خداوند بر کرسببی مینشببیند و میلی را برای نشببسببتن رسببول خدا در کنار خودش خالی
می گذارد (حاجی خلیفه  ،1387،ج ،2ص )1438ابن الوردی نی میگوید“ :ابن تیمیه به خاطر قول
به تج سیب زندانی شد (ابن الوردی  ،1389،ج ،2ص )363هب چنین ابن حجر مکی هیبمی شافعی
گفته اسببت“ :ابن تیمیه نسبببت به سبباحت مقدس خداوند جسببارت نموده ،در حق او ،ادعای جهت و
جسبببمانیت کرده اسبببت (سبببعیدایوب ،1380،ج ،2ص )414آیا این گونه عقاید که وهابیها آن را در
میان م سلمین ترویج میدهند ،انیراف آ شکار از مبانی دین ا سالم می سوب نمیگردد؟ و آیا خداوند
متعال موابق این عقیده ،مانند یک فرد از افراد ان سان تلقی ن شده ا ست که در هر آ سمان به دا شتن
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یک کرسی نیازمند میباشد و هیوسته برای نشستن بر این کرسیها میان آسمانها در گشت و گذار
اسبببت؟ آیا این عقیده ،عج خداوند را در برقرار کردن رابوه با بندگانش ثابت نمیکند؟ و آیا خداوند
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بدون این که در آسمان دنیا قرار گیرد ،نمیتواند هیام خود را به استغفار کنندگان برساند؟ آیا آنگونه که
ّ
ّ
ابن تیمیه اسببتیال را معنا کرده و جایی هب برای هیامبر اسببالم(صببلی الله علیه و آله و سببلب) در کنار
خداوند در نظر گرفته ،الزمهاش این نیسببت که خداوند جسببمی اسببت میدود ،و متناسببب با وسببعت
ّ
کرسبببی و همسبببان با وجود هیامبر اسبببالم(صبببلی الله علیه و آله) که هر دو با هب در این کرسبببی جا
میگیرند؟
.5

محصور بودن خداوند در میان ابرها

ابن تیم یه و ابن قیب معت قد ند که خداو ند ق بل از این که موجودات عالب را خلق ک ند ،در م یان ابر
ضخیمی قرار داشت که نه در زیر آن هوا بود و نه در باالی آن؛ و در عالب ،هیچ موجودی نبود و عرش
خدا بر روی آب قرار داشبببت (الیرانی ،1417 ،ج ،3ص )140حال باید سبببوال کرد :آیا این باور با
توحیدی که مسلمانان به آن اعتقاد دارند ،سازگاراست؟ موابق این عقیده ،خداوند به عنوان موجودی
تلقی شده که در میان ابرهای ضخیب ،می صور بوده ا ست و ابر ،بر خداوند احاطه دا شته ا ست ،در
حالی که به ضببرورت دین اسببالم ،هیچ چی ی نمیتواند میی بر خدا باشببد ،بلکه خداوند میی بر
همه مخلوقات و بر جهان هستی احاطه دارد.با اندکی دقت ،معلوم میشود که در این سخن ،تناقضی
آشکار وجود دارد ،زیرا در ضمن اینکه میگوید خدا قبل از اینکه چی ی را خلق کند و در عالب ،نیستی
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مولق حاکب بود ،خودش در میان ابر ضخیب قرار دا شته ا ست .در حالی که ابر ببببب به هر شکلی که
میخواهد باشد ب از مخلوقات خداوند است؛ مگر این که مخلوقیت آن ،انکار گردد که تضاد این سخن
نی با مبانی اسالم آشکارتر از آن است که بیان شود .وهابیت این اشکالها را چگونه هاسی میگویند؟
.6

خداوند در جلو نمازگزار

وهابی ها معتقدند که خداوند در هنگام نماز در مقابل هر نمازگ ار قرار میگیرد ،بر همین اسببباس
میگویند نمازگ ار نباید آب دهانش را به سبببوی قبله بیاندازد ،چون خداوند در مقابل او قرار میگیرد و
این عمل باعث اذیت و آزار خدا میشببود (همان) آیا آنان مقام و من لت خداوند را در حد افراد عادی و
معمولی هایین نیاوردهاند؟ آیا این هندارها ،اف ون بر اینکه مسببتل م تجسببیب ،تشبببیه خدا اسببت ،موجب
تعدد خدا و یا تق سیب خدای واحد به اج ای متعدد نمی شود تا بتواند در برابر هر نمازگ اری حضور هیدا

110

کند .البته این گونه انیرافات در چارچوب دین مقدس اسبببالم ،کوچکترین جایگاهی ندارد و بدتر از
تبلیبی است که در مسیییت تیرین شده مور است.
.7

فرود آمدن خدا به آسمان دنیا

وهابیت ،مدعی ا ست که خداوند هر شب به آ سمان دنیا فرود میآید .گویا از دیدگاه آنان دنیا در دیگر
زمانها از وجود خداوند خالی اسببت .این ادعای وهابیت که خداوند متعال هرشببب به آسببمان زمین
و بعد از قرارگرفتن در آ سمان زمین ،ندا سر میدهد و میگوید“ :آیا ک سی ه ست که مرا بخواند و من
او را اجابت کنب (الیرانی  ،1437،ج ،1ص )262با تشبببیه و تجسببیب ،چه تفاوتی دارد؟ ابن بووطه،
جهانگرد معروف مراک شی ،در سفرنامهاش مینوی سد :ابن تیمیه را بر منبر م سجد جامع دم شق دیدم
که مردم را موعظه میکرد و میگفت“ :خداوند به آسبمان دنیا فرود میآید ،همان گونه که من اکنون
فرود میآیب و سبببکس یک هله از منبر هایین آمد” .این گفتة او ،مورد اعتراض “ابن زهر” فقیه مالکی
حا ضر در مجلس قرار گرفت ،ولی مردم از های منبر برخا ستند و “ابن زهر” را مورد ضرب و شتب قرار
دادند و از طرف قا ضی حنبلی نی مورد تنبیه قرار گرفت .اما عمل قا ضی حنبلی ،باعث اعتراض فقها
و قضات شافعی و مالکی دمشق واقع شد و موضوع را به حاکب اطالع دادند و او هب به “ملک ناصر”
گ ارش داد و ابن تیمیه به د ستور وی به زندان افتاد (ابن بووطه ،1361 ،ص )97وهابیت که خداوند

توحید در نهج البالغه و مقایسه آن با توحید وهابیت

فرود میآید و در شب عرفه ،به زمین ن دیکتر می شود تا دعای بندگان خود را از ن دیک اجابت نماید

را در حد یک انسان ،تن ل داده و میهندارند که همچون انسانها راه میرود و از جایی به جایی منتقل
میگردد ،در برابر این اسببتدالل اهل توحید چه هاسببخی دارند :یکی از صببفات سببلبی خداوند ،نفی
مکان و جهت برای اوست؛ به این معنا که خداوند در جهت خاصی قرار نمی گیرد و موجودی نیازمند
مکان نیسببت تا جا و مکانی را اشببغال کند ،زیرا مکان از عوارض و خواص جسببب اسببت ،در حالی که
خداوند من ه از جسب است (علی ابن بابویه ،1415 ،ص )91جسب از یک سو میدود و از طرف دیگر
میتاج و نیازمند اسببت ،ولی خداوند نه میدود اسببت و نه احتیاج و نیاز به سبباحت او راه دارد ،بر این
اساس خداوند خود را در قرآن ،بدون مکان ،معرفی نموده است و بر آن تأکید دارد:
َّ َّ َّ
َّ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ُّ َ َ
الن) “ َو لله ال َم شرق َوال َمغر ُب فأ َینما ت َولوا فب َّب َو ْج ُه الله إن الل َه واسع َعلیب” ( سوره بقره )115 :مشرق
و مغرب ،از آن خداست! و به هر سو رو کنید ،خدا آنجاست! خداوند بی نیاز و داناست.
ُ َ
ُ ُ
ب) “ ُه َو َم َعک ْب أ َین ما ک ْنتب” (سوره حدید )4 :و هر جا باشید او با شماست.

111

111

َ َْ
ج) “ َو ُه َو َّالذی فی َّ
کیب ْال َع ُ
الْرض إله َو ُه َو ْال َی ُ
لیب” ( سوره زخرف )84 :او کسی است
السماء إله وفی
که در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیب و علیب است.
ْ
َ َْ َ
َْ
ََ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َ ُ
د) “ َو لقد خلق َنا اإلن سان َون ْعل ُب ما ت َو ْسو ُس به نف ُس ُه َون ْی ُن أق َر ُب إلیه م ْن َح ْبل ال َورید” ( سوره ق)16 :
ما انسان را آفریدیب و وسوسههای نفس او را میدانیب و ما به او از رگ قلبش ن دیکتریب.
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.8

صورت برای خداوند

وهابیت معتقد ا ست که خداوند عظیب ال شأن صورتی شبیه ان سان دارد .بیگمان ،هر م سلمانی که
کمترین آشببنایی با معارف و آموزههای بلند اسببالمی داشببته باشببد میداند ،توحیدی که دین مقدس
اسالم به عنوان آخرین و کاملترین دین مور نموده با تشبیه و تجسیب در تضاد است ،ولی وهابیت
در حالی که همه طواین ا سالمی را به شرک متهب میکند ،با ا ستفاده از ظواهر برخی روایات مبهب،
برای خداوند صبببورتی چون صبببورت انسبببان سببباختهاند؟ ابن تیمیه (الیرانی ،1417،ج ،3ص)444
میگوید که صبببورت انسبببان ،شببببیه به صبببورت خداوند اسبببت و در این رابوه ،روایتی را چنین نقل
نمودهاند :وقتی یکی از شما با برادرش ن اع و مخاصمه میکند ،از سیلی و لومه زدن به صورت طرف
ن اع خودداری نماید ،زیرا خداوند “آدم” را مانند صورت خودش آفریده است؟!
مفهوم این سخن این ا ست که خداوند صورتی دارد و صورت ان سان را نی چون صورت خود آفریده
است وهابیان صرف وجود روایت در منابع را دلیل بر صیت آن میدانند ،در حالی که روایات زیادی در
کتب روایی وجود دارد که ج ء اسبببرا یلیات بوده ،با هدف و انگی ه خاصبببی وارد منابع روایی شبببدهاند.

112

ب رگان اهل سبببنت نی به این نکته توجه داشبببته و در کتب و آثارشبببان از وجود چنین هدیدهای خبر
دادهاند (اسبببماعیل ابن کبیر ،1426،ج ،2ص )13حتی خود ابن تیمیه نی به وجود اسبببرا یلیات در
میان مجموعههای حدیبی اشبباره کرده اسببت( .شببرف الدین  ،ص )55به هرحال بنابر قاعده مسببلب،
ً
میان اهل علب باید هر روایتی را ،خصوصا در مسئله اساسی و مهمی چون توحید ،نخست از نگاه سند
مورد توجه و دقت قرار داد و درسببتی سببند را احراز و مشببخص نمود.بعد از آن نی باید دید که روایت با
مبانی مسببلب و ضببروریات دین و نص قرآن کریب در تضبباد نباشببد .اکنون سببؤال این اسببت که چرا
وهابیها از این نکتة ا سا سی غافلاند؟ بدیهی ا ست که روایت مورد ا ستناد وهابیت با مبانی و ا صول
اسالم منافات دارد .اما از نگاه سند بنا به گفته عالمه شرف الدین و دیگران ،این حدیث از اسرا یلیات
بوده و از متن تورات گرفته شده است.

112

.9

تصور اعضا و جوارح برای خداوند

اندیشه تجسیب چنان در تار و هود رهبر فکری وهابیت ریشه دوانده که مقام و من لت خداوند را در حد
یک انسان معمولی تن ل داده به گونهای که خداوند متعال را میتاج اعضا و جوار هنداشته است.
ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه و دیگر آثارش به صراحت تمام میگوید خداوند دارای دو دست است
که هرکدام از این دو دسبببت کار مخصبببوص به خودشبببان را انجام میدهند و در کار همدیگر دخالت
میگوید“ :خداوند در روز قیامت دسبببت خود را داخل آتش جهنب می کند و هر که را بخواهد بیرون
میآورد “َ ...و َا َّن ُه یدخ ُل فی النار َید ُه َح ّتی یخر َج َمن َا َ
راد ُه” (الیرانی،1417،ج1ص )139ابن قیب در
“صببواعق المرسببله” میگوید“ :خداوند ،آسببمان را با یک دسببتش گرفته و زمین را با دسببت دیگرش
گرفته اسبببت”( .ابن قییب ،ج ،1ص )270او در جای دیگری نی میگوید که خداوند ،سبببه چی را
ً
مخ صو صا با د ست خودش خلق کرده ا ست :یکی آدم و دیگری جنت فردوس ،ولی از سومی نامی
نبرده است( .همان ،ص )271آیا اعتقاد به وجود دست و ها برای خداوند ،مالزم با جسمیت و شباهت
خداوند به خلق نیست؟ این عقیده چگونه با توحید سازگار است؟ آیا وهابیت میتواند به اشکاالتی که
بر این هندار مترتب است هاسی دهد؟ اگر خداوند ب العیاذ بالله ب دارای دستهایی با وی گیهای مذکور
ً
اسبببت ،حتما باید نیازمند به آنها باشبببد ،حال میگوییب که آنان این نیازمندی و احتیاج خداوند را
چگونه توجیه خواهند نمود؟ در حالی که او غنی بالذات اسبببت و به هیچ چی ی نیازمند و میتاج
َّ َّ َ ْ َ ْ ُ
نمیباشد ،زیرا خود خداوند فرموده است“ :إن الل َه ل ُه َو الغنی ال َیمید” (سوره حج)64:
غ الی یکی از دانشبببمندان اهل سبببنت در نقد این گونه هندارها میگوید :دسبببت و یا عضبببوی با
وی گیهایی که در ان سان وجود دارد ،درباره خداوند متعال میال ا ست و خداوند از این امور مبرا ست.
اگر کسببی به ذهنش خوور کند که خداوند ،جسببمی مرکب از اعضبباسببت ،بت هرسببت اسببت؛ زیرا هر
ج سمی آفریده خدا ست و هر ستش آفریدگان کفر ا ست و اگر بت هر ستی کفر به شمار میرود ،بدین
سبب است که بت ،مخلوق است( .ابوزهر ،ص)321
 .10کفشهای طَلیی خداوند

توجه به ظواهر و عدم تعقل در متون روایی باعث شده است که وهابیها معتقد گردند خداوند ببب العیاذ
بالله ببببب دارای کتن ،کمر ،انگ شتان و ها و کفشهایی از جنس طال ست .ابن تیمیه ،در کتاب منهاج

113

توحید در نهج البالغه و مقایسه آن با توحید وهابیت

نمیکنند او در این رابوه ،حدیبی نقل میکند و آن را صبببییح میداند و در کتاب “دقایق التفسبببیر”

113

السببنه و کتب دیگر و ابن قیب ،شبباگردش در “حادی االروا ” میگویند خداوند دارای هاسببت ،به این
بیان که در روز قیامت ،جهنب هر نمی شود و مرتب از خداوند میخواهد که چی ی در آن بری د .خداوند
نی هرچه از انسبببانها داخل جهنب میافکند بازهب هر نمیشبببود و فریاد “هل من م ید” جهنب بلند
اسببت تا این که خداوند هایش را داخل جهنب میگذارد و آنگاه جهنب هر میشببود و میگوید“ :ق ق ”
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بس است بس است در کتاب دقایق التفسیر و کتب دیگر آمده که خداوند دارای ساق است و در این
رابوه ،روایتی بدین گونه نقل میکند“ :در روز قیامت ساق خود را ن شان میدهد و تمام مردان و زنان
با ایمان در مقابل خدا به سجده میافتند” .ابن تیمیه در مقابل ک سانی که گفتهاند ،ا مه حدیث از این
روایت ،اعراض کردهاند به شبببدت مخالفت نموده و گفته اسبببت “ :این که ا مه از این گونه روایات
اعراض نمودهاند بهتانی عظیب اسببت” (دقایق التفسببیر ،ج ،2ص .)171تقی الدین حصببنی دمشببقی
عالب ب رگ اهل سنت در کتاب “دفع الشبهه عن الرسول و الرساله “ از ابن تیمیه نقل میکند که وی
معتقد بوده اسببت خداوند درحالی که کفشهایی از طال در هایش اسببت به آسببمان دنیا فرود میآید:
“وفی رجلیه نعالن من الذهب” (الیصنی ،ص) 99؛ “در های خداوند ،دو های هوش از طالست".
 .11تمسک به ظاهر روایات درمسئله توحید

وهابیت با متکلمان مسببلمان و همچنین عموم مسببلمانان سببر سببتی در هیش گرفته اند.آنان حتی با
ّ
آموزه های م سلب و مورد قبول همه مذاهب ا سالمی نی به مخالفت برخا ستهاند .آنان در آموزه توحید
که اسبباس همه باورهای مکتب نجات بخش اسببالم اسببت ،به ظواهر برخی روایات تمسببک نموده،

114

برای خداوند تبارک و تعالی صببورت ،دسببت ،ها ،کتن ،کمر و انگشببتان و  ...سبباختهاند .ابن تیمیه در
کتاب الفتاوی به صراحت مینویسد :آن چه در قرآن و سنت ثابت شده و اجماع و اتفاق هیشینیان بر
آن اسببت حق اسببت ،حال اگر از این امر الزم آید که خداوند ،متصببن به جسببب بودن شببود ،اشببکالی
ندارد ،زیرا الز مه حق نی حق اسببببت (البیرانی ،1432،ج ،3ص )341ابو زهره در ک تاب “ تاریی
المذاهب االسببالمیه” مینویسببد وهابیت تمام اوصبباف خدای سبببیان یا امور مربوط به وی را که در
قرآن کریب یا سببنت آمده اسببت ،مانند میبت ،غضببب ،دشببمنی ،خشببنودی ،فرود آمدن ن د مردم در
تکههایی از ابر را برای خود اثبات میکنند و اسببتقرار او بر عرش و داشببتن دسببت و صببورت را ثابت
میدانند ،بدون این که این آیات را به تأویل برند یا بر خالف ظاهر آن تفسبببیر کنند (ابوزهره ،ج،1
ص)235
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نتیجه

آن چه در این ه وهش مورد نظر قرار گرفت ،توحید در نهج البالغه از دیدگاه امیرمومنان امام علی ابن
ابی طالب

بیان شد ،دیدگاههای حضرت توحید و خداشناسی را روشن مور کرده و شر دادند،

زوایای آن را بیان کردند که نقوه ابهامی در این زمینه ،باقی نگذا شته ،مرز توحید و شرک را رو شن و
خداوند را آن گونه که شای سته بود معرفی کردند و شبهاتی که وجود دا شت با بیان رسا و گویای خود
نسبببت به خداوند اف وده و تردیدها برطرف گردید،و این گونه توصببین خداوند بغیر امام معصببوم
س اوار کسی نیست آنان شایسته تفسیر آیات قران کریب هستند ،حضرت با بیان شیوا و رسا ،خداوند و
صفات ثبوتی و سلبی او را معرفی کردند ،و دقایق و ظرافتهای خداشناسی را بیان کردند .با توجه به
این که این ه وهش کار مقایسهای بین توحید در نهج البالغه و توحید وهابیت را موضوع ه وهش قرار
داده اسببت .توحید از نظر وهابیت را مورد ارزیابی قرار داد ،وهابیت خداوند را در حد جسببب قرار داده،
خدایی که به نظر آنان بر روی عرش نشببسببته اسببت ،ازآسببمان هایین میآید ،در مکان قرارمیگیرد،
دارای دست و ها است ،دارای حرکت است ،کنار هیامبر بر روی کرسی مینشیند ،دارای ترکیب است،
با این گونه توصین کردن ،خداوند را میدود کرده ،او را داری مکان میداند .با یک مقایسه ساده بین
توحید درکالم امام علی

و توحیدی که وهابیت مور کرده ،تفاوت فاصبببله گرفتن از کالم وحی

اسببت با کالم انسببان ،که حضببرت علی

بر آن تاکید دارند و از کالم قرآن برای طر آن اسببتناد و

استفاده دارند اما وهابیت کامال مخالن کالم قرآن را تاکید و استدالل دارند.
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قرآن کریم
نهج البالغم
 1ابوزهره ،محمد ،تاریب مذاه اال المیم ،قاهره ،دار الفکر العرب  ،ب تا
 2ابن بطوطم ،فرنامم ابن بطوطم ،تهران ،مرکز انتشارا
 3ابن قییم ،محمههد بن ابوبکر،الصهههوا ق المر ههه ههم

م فرهنگ 1361،
الجهمیههم و المعط ههم ،بیرو ،

دارالعاصمم1418 ،
 4ابن کثیر،ا ما یل بن مر ،البدایم و النهایم بیرو  ،الم الکتاب1426،ق
 5ایوب ،عید،معالم الفتن ،قم ،انتشارا

عیدبن جبیر1380 ،

 6احمدبن بدالح یم،الحران (ابن تیمیم)،منهاج السنم ،ریاض ،الم الکتاب1417،ق
 7احمههدبن بههدالح یم،الحران (ابن تیمیههم) ،مجموع الفتههاوی،ب جهها ،مرکزالبحوث
والدرا ا اال المیم1432،ق
 8بحران  ،ابن میثم ،شرح نهج البالغم ،بیرو  ،داراحیاء التراث االدب 1412،ق
 9حههاج خ یفههم،کشهههف الظنون ن ا ههههام الکت ه و الفنون ،تهران ،انتشههههارا
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ا المیم1387،ق
 10خوئ  ،میرزاحبی ال م ،منهاج البرا م ف شرح نهج البالغم ،قم دارالع م1386،ق
 11راغ ه ،حسهههه ین ا بن م حمههد ،ا ل م فردا

ف

غری ه ا ل قرآن ،ب یرو ا نتشههههارا

دارالع م،1412،چاپ اول
 12زین الدین  ،مربن الوردی،تتمم المختصرف اخبارالبشر ،بیرو ،دارالمعرفم1389،ق
 13شرف الدین،یهود ف ثوب اال الل ،بیرو  ،دارالمعرفم ،ب تا
 14طریح  ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تهران ،انتشارا مرتضوی،1375،چاپ ول
15

بن بابویم ،توحید صدوق ،تهران ،انتشارا وزار فرهنگ وارشادا الم 1415،ق

 16فخررازی ،مفاتیح الری  ،قم ،مکت اال الل اال الم 1413،ق
 17فراهیدی ،خ یل بن احمد ،العین ،قم ،انتشارا هجر 1410،چاپ دول
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 18ک ین  ،محمد بن یعقوب،اصههول کاف  ،تهران ،انتشههارا دفتر نشههر فرهنگ اهل بی ،
1348
 19مج س  ،محمد باقر،بحاراالنوار ،دار احیاء التراث العرب ،بیرو 1412،
 20مکارل ،ناصر ،پیال امال ،قم انتشارا امیرالمومنین1390 ،
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