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  سخنی پیرامون توحید و وحدت عددي

بعضی از اھل نظر مدعی شده اند کھ تلقی صحابھ و علما و متکلمین و حکمای بزرگ مثل ابن سینا از توحید بھ      
گفتھ او وحدت عددیھ است و تا یک ھزار سال بعد از ھجرت، این تلقی وجود داشتھ و ھمھ بر آن بوده اند و ھر      

کلمات معجز آیات حضرت امیرالمؤمنین و سیدالموحدین، علیھ السّالم، توحید خالص و حقیقی و          چند در 
وحدت صرف بیان شده است، از این ھمھ اعاظم علم و معرفت تا قرن دھم ھجرت، کسی بھ درک و فھم نایل        

طئھ کرده، در مسألھ    نشده است و در واقع ھمھ صحابھ عالی قدر و بزرگان علما و اکابر  متکلمین و حکما را تخ   
  .توحید، کھ اساس ھمھ معارف است، جاھل و غیرموحد معرفی می نماید

در مشھدی کھ سخن گفتن از آن، حقّ   لذا برای بررسی این موضوع با استعانت از خداوند متعال جسارت ورزیده، 
ـ   بزرگان ـ از پرورش یافتگان در مکتب اھل بیت، علیھ السالم،  ف نعال بھ استفاضھ و    حضور یافتھ، در ص    است 

  .استفاده می نشینیم

  بود کھ صدرنشینان بارگاه قبول                           نظر کنند بھ بیچارگان صف نعال 

و باشد کھ با توحیدی کھ آن بزرگان داشتھ اند و آن را متلقی از داللت عقل و برھان و ھدایت وحی و قرآن           
بصیرت خود آشنا شویم و ربط آن را با وحدت عددی بررسی نماییم و با        دانستھ اند، در حدّ استعداد و ظرفیت 

توحیدی کھ این اھل نظر تا قرن دھم آن را از نظر اکابر علما مستور و ھمھ را از آن محجوب می داند، آشنا           
  .اال باهللا علیھ توکلت و الیھ انیب یو ما توفیق. گردیم

؛ ھمھ ی  »واحد ھر شیء بما انھ شیء واحد فی الخارج لیس شیئین فھو واحد یقال لھ ھذه الشیء       «بدیھی است
فرشتھ  . عمرو واحد است   . اشیاء، ھرکدام بھ این لحاظ کھ خود در خارج شیئی ھستند واحدند؛ زید واحد است 

ھر شیئی بنفسھ   . مھ، واحد استخداوند متعال، جلّ و اس. روح القدس واحد است. مسیح واحد است. واحد است
  .واحد است

یک شیء است و سھ شیء نیست؛ و اگر    ) اهللا تعالی(و بھ ھمین معنا تثلیث مسیحیّت باطل است؛ زیرا شیء واحد
شیء خارجی و واقعی را واحد بدانند مثل سایر اشیای مرکبھ و غیر بسیطھ، و بگویند مرکب از ثالثھ   مرکب از سھ 



کبات کھ ھرکدام واحدند، قول بھ ترکیب است و توالی فاسده بزرگ دیگر برآن مترتّب   واحد است مثل سایر مر
  .می باشد

بھ این معنا اگر چھ ضروری الثبوت است و من القضایا التی قیاساتھا معھا است و در مثل این وحدت   ) اهللا(وحدت 
سھ شیء نیست، در مسألھ توحید    باری تعالی متفرد نیست، لکن بھ لحاظ نفی تثلیث نصاری و این کھ شیء واحد 

مورد توجھ واقع شده است و این وحدت کھ یک شیء واقعی، دو شیء واقعی و بیشتر نیست وحدت عددی ھم    
  .شمرده نمی شود و بھ عبارت دیگر، یک چیز یک چیز است

الموجو و   کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من  : اشیاء ممکن ھمھ بھ حکم: و این منافات ندارد با این کھ می گویند
الماھیة مرکب از دو چیز می باشند زیرا این تحلیل در ذھن است و در خارج دوشیء مورد اشاره مستقل بھ عنوان     
وجود و ماھیّت نیست، و بنابر قول بھ اصالة الوجود ماھیّت امری اعتباری است و واقعی و حقیقی نیست، و بنابر       

و واقعی و حقیقی نیست، و بنابر اصالة الماھیھ ھم وجود امری       قول بھ اصالة الوجود ماھیّت امری اعتباری است 
  .اعتباری و غیرحقیقی است

کالعشرة  او االلف او االکثر است، کھ این وحدت را می  و گاه مراد از واحد و وحدت شیء، کونھ واحداً من جملة 
صریح است و     مقصود است، نیست؛ بلکھ شرک     ) اهللا(توان وحدت عددی گفت ولکن وحدتی کھ در توحید

ق آن بر خدا جایز نیست     در روایت شریح بن ھانی، مراد از واحدی کھ اطال«چنانکھ بعضی از بزرگان فرموده اند
  .»ھمین وحدت عددیھ است کھ از باری تعالی منفی است کھ واحد از آحاد و اعداد باشدھمین است و 

خلوص و تنزه آن از ترکیب و تبعض و     و معنای دیگر از واحدیت و وحدت، احدیت شیء و بساطت ذاتی و     
تجزء است کھ این معنا اگرچھ از معانی عالیھ توحید و مستفاد از سوره ی مبارکھ توحید است، با وحدت              

کھ ناظر مذکور آن را بھ ھمھ تا قرن دھم نسبت داده و ھمھ را رمی بھ اشتباه و خطا کرده است، مربوط   ) اهللا(عددی
  .نیست

فالن شیء واحد است، زید واحد است و دو زید نیست؛ یعنی دو فرد ندارد و یک زید است و  و گاه گفتھ می شود 
تکرر و تعدد ندارد، یا انسان یعنی الحقیقة التی تقال علی زید و بکر و جابر و سائر افراد انسان واحد است و دو        

  ت اسا     . تحقیقت نیست، خدا ھم واحد است و دو خدا نیست، این وحدت ھم برای خدا ثابد برای زیھ بچنانک
  .مشخصاتی کھ دارد فرد دیگر نیست، برای خدا نیز فرد دیگر نیست



تعدد خارجی ھیچ یک از زید و عمرو و ھر جزئی و تعدد مفھوم انسان و حیوان و چھ جزئی         دیگر و بھ عبارت
  .قابل تصور نیست) اهللا(حقیقی یا اضافی یا کلی باشد و ھم چنین تعدد

خاص و افراد و ذات و یگانھ و یکتای الوھیت کھ ھریک ھمان خود ھستند، نمی شود مکرر و  اعالم شخصیھ و اش
  . متعدد باشند و دو عدد باشند و دو زید و دو خدا قابل تصوّر نیست

و اگر مفھوم چیزی کلی باشد و منحصر در فرد، باز ھم بھ این حساب نھ آن مفھوم کلی و نھ آن فرد خاص مکرر    
بنابراین این   . نکھ اگر ھم افراد متعدد داشتھ باشد، ھر یک از آن افراد تکرر و تعدد ناپذیرند       چنا. نخواھند شد

  . چھ علم شخصی و چھ کلی منحصر در فرد باشد ثابت است) اهللا(برای توحد

دو معنی دارد؛ یکی این کھ یک شیء است و دو شیء و بیشتر     » این شیء واحد است«و بھ تعبیر دیگر می گوییم 
کھ معنایش بدیھی و ضروری است و لذا نصاری در عقیده بھ این کھ اهللا سھ شیء است، خالف ضرورت      نیست 

  .ظاھر و بیّن گفتھ اند

معنای دیگر این است کھ این شیء ثانی ندارد و بھ عبارت دیگر این ذات متشخص بھ تشخصات خاصّھ خود کھ    
این درخت و این سنگ و این   . حد است و تکرر نداردعمرو ھم بھ این معنی وا. زید است ثانی ندارد و واحد است

و این میکروب و این سلول و آن خورشید و ماه و کھکشان و این و آن و کوچک و     برگ درخت و این مورچھ 
بزرگ و جبرئیل و میکائیل و خداوند متعال ھمھ ھر یک واحدند و بھ امتیازات خاصھ و مشخصات معلومھ خود     

ر صاحب این وحدت نباشند ھر چیزی چیز دیگر و ھمھ چیز و ھر شیء ھمھ اشیا می  ممتاز ومشخص ھستند، و اگ
  .شد، آن چیز واحد خواھد بودشود و چیزی مورد اشاره نخواھد شد و اگر مشار الیھ  

انسان  . این مطلب حتی در حقایق نوعیھ یا جنسیھ مثل انسان و حیوان و جواھر و اعراض نیز جاری و صادق است  
اما این حقیقت واحد است و    . ای است کھ بر زید و عمرو و بکر و ھمھ افراد انسان اطالق می شود حقیقت واحده

  .ثانی ندارد

البتھ باید متوجھ بود غرض از این کھ ثانی ندارد این نیست کھ نوع حیوان منحصر بھ انسان است و بقر و فرس مثالً    
  .دد نداردوجود ندارد، بلکھ مقصود این است کھ خود آن تکرر و تع

زیرا ثانویت و دو بودن    . و ممکن نیست داشتھ باشد بناء علی ذلک، اهللا جلّ اسمھ، واحد است، ثانی و دومی ندارد
نھ از باب   . بدون ما بھ االمتیاز قابل تعقل نیست و با ما بھ االمتیاز، شیء مالھ المتیاز تکرار او و دومی او نخواھد بود   



گویند اگر دو باشند و شریکی برای او باشد تعیین و تشخص آنھا از یکدیگر        این کھ در اثبات توحید خدا می 
جھت   االمتیاز و ما بھ االشتراک است، بلکھ از نفس ھمین ب ذات از ما بھ متیاز است و الزم آن ترکالمحالة بما بھ اال

از زید تکرار او   کھ الزم وجود مکرر زید تشخص او است؛ زیرا الشیء مالم یتشخص لم یوجد و بدون تشخّص او
  .و تعدد او نخواھد بود و قابل اشاره و قابل خطاب نمی باشد

البتھ خداوند متعال با سایر اشیا از این جھت فرق دارد کھ اشیا بعضی با بعض دیگر شباھت دارند و از بعض جھات   
امکانیت و مخلوقیت و احتیاج بھ   مثل یکدیگرند؛ ولی خداوند متعال بی شبھ و نظیر است مثالً  اشیا با ھم در جھت 

غیر و جوھر یا عرض بودن و نوع و صنف و شباھت دارند و مثل یکدیگرند مثالً زید مثل عمرو و مثل بکر انسان     
است و عمرو و بکر ھم مثل او انسانند و ھمھ فی الجملھ مشابھ و ممثال و مشاکل یکدیگرند، امّا خداوند متعال از    

  .منزه است؛ و لیس کمثلھ شیء است و توصیف بھ جزئیت و کلیت نمی شوداین مماثلت و داشتن مثل 

را حقیقت واحده و مشترک معنوی بین واجب و ممکن بگویند کھ ھر چند وجود ممکن    مگر بنابر این کھ وجود 
را در طول وجود واجب و اختالف را بھ مراتب و شدت و ضعف بگویند، باالخره مثلیت فی الجملھ بین واجب و     

ن خواھد بود و با لیس کمثلھ شیء بطور مطلق منافات دارد و بھ عبارت دیگر وحدت خدا بھ این معنا کھ         ممک
ی از حقایق کلیھ و فردی از  تکرر و تعدد ندارد با اشیای دیگر این فرق را دارد کھ اشیای دیگر ھرکدام واحد حقیقت

است؛ مثل زید کھ فرد انسان است و اگر ھم    افراد آن می باشند کھ آن واحد بھ اصطالح جزئی و آن حقیقت کلی
غیر خدا ھمھ بھ این      . در فردیت واحد باشد، واحد عددی است ھر چند فرد منحصر آن کلی و حقیقت باشد     

ت ولی خداوند متعال کھ منزه از توصیف    اگر داشتھ باشند وحدتشان عددی اس مالحظھ ھر چند باشند و وحدت
ان معنایی است کھ گفتھ شد کھ تعدد و تکرر در او نیست، نھ این کھ         بھ جزئیت و کلیت است وحدتش بھ ھم

  .وحدتش عددی باشد تا غیر او و عدد دیگر برای او قابل تصور باشد

چنانکھ گفتیم ممکن است بنابر این نظر کھ وجود مقول و بھ تشکیک و ذی المراتب است، وحدت وجود      ! بلی
اشکال سید احمد کربالیی بھ محقق اصفھانی ھمین بوده است    چنانکھ ظاھراً. حق را کسی وحدت عددیھ بگوید

  .کھ بنابر این معنا وحدت حق، عددیھ خواھد بود و غیر آن قابل تصور است

توضیح این مطلب چنین است کھ گفتھ می شود ھر واحدی کھ موصوف شود بھ این کھ خودش خودش می باشد  
حدت عددی است و از وجود حق بنابر قول بھ تشکیک غیر   و غیر او او نیست و از او مسلوب است، وحدت آن و

وحدت است و ھیچ غیری از او     او مسلوب است و غیر او او نیست و در مقابل این وحدتی است کھ صرف        



ھیچ یک از آن اغیار نیست و بھ عبارت دیگر بنابر بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس         او مسلوب نیست؛ اگر چھ
گفتھ می شود وجود ھیچ شیئی، مسلوب از حق و غیر حق نیست و ھمھ محاطند و او محیط و ھمھ         بواحد منھا

در عین   دیھ دارد؛ واحد است و یگانھ است   مملوکند و او مالک و ھمھ مقھورند و او قاھر و او بر ھمھ احاطھ وجو
او غیر ھر یک از    . از آنھا نیست  این کھ ھیچ یک از اشیا نیست، ھمھ او ھستند و غیر او نیستند ولی او ھیچ یک  

  .آنھا است ولی آنھا غیر او نیستند

باالخره با مثل این بیان کھ شاید کمال مقصود آنھا با آن ادا نشده باشد می گویند ھر چھ غیر از این معنا باشد سر از   
     ت و باھی اسر متندود و غیلب  وحدت عددی در می آورد، و وحدت حق وحدت صرفھ و بالذات و غیر محا س

دھم کسی از صحابھ    بنابر این می گویند مثالً تا قرن    . از وجود او محدود و مقھور این سلب می شودوجود اشیا 
د و عدم تعدّد و   یواجلّھ علما و متکلمین و حکما سر از معنای توحید خدا در نیاورده و آن را نفھمیده اند و آن توح

توحید کھ عدم امکان تصور غیر حق و مسلوب از حق است  توأم       تکثر کھ برای ھمھ اشیا گفتند مادام کھ با این
حتی بنابر قول بھ اصالة الوجود   . و ھر وحدتی کھ بھ سلِب غیر، از واحدی باشد وحدت نیست نباشد توحید نیست

و قول بھ تشکیک و ذی المراتب بودن وجود، چون بنابر آن وجود مراتب نازلھ غیر از وجود حق و مسلوب از او     
  .است

است و حق بودن و غیر     ) بھ کسریا(این معنا ھمان وحدت شخصی وجود و اعتباری و غیر  حقیقی بودن متعینات 
مسلوب بودن ارض و سما و حجر و مطر و انسان و مالئکھ و حیوان از او است و سلب او از وجودات متعیّنھ بھ       

حقیقی نیستند و اگر باشند و ھمھ او ھستند و    تعینات مختلفھ است کھ او ھیچ یک از اینھا نیست و اینھا ھم چیزی
آنکھ و آنچھ حقیقت است او است و آنچھ اعتبار و غیر         . دیّار  هو غیر از او چیزی نیست؛ و لیس فی الدار غیر 

  .و نیست و او بر آن متعین بھ آن اعتبار صادق نیستاحقیقی  است 

شخصی وجود و توحیدی است کھ بھ قول ایشان         بھ ھرحال ھر تعبیری ادق و ارق از این داشتھ باشند وحدت 
  .صحابھ و اجلھ علما و حکما آن را در نیافتھ بودند و اھل مکاشفھ و شھود بھ آن رسیده اند

ادا شود، از دعوت قرآن و انبیا این معنا ظاھر نیست و صحیح      ما عرض می کنیم با ھر بیام و تقریر کھ این مطلب 
ن معنا ظاھر نیست و صحیح نیست کھ کسی بگوید دعوت انبیا بھ توحید کھ  نیست کھ کسی بگوید دعوت انبیا ای

اساس واصل دین است از آدم تا حضرت خاتم، صلوات اهللا علیھم، تا قرن دھم بر ھمھ مخفی مانده است و بالغ      
  . مبین در آن انجام نشده و ھمھ در ضاللت واگذار شده اند و بعثت انبیا تا قرن دھم بی حاصل بوده است



قرآن و ھمھ انبیا بینونت مخلوق و خالق و اصنام و مسیح و آلھھ با اهللا و واقعیت و خارجیت وجود   متبادر از دعوت 
  . آنھا است

الموصوف بالخالقیة و الرازقیة و من لھ االسماء الحسنی و عدم الوھیت غیر از او است      متبادر از دعوت آنھا وحدة
من العجز و الجھل است و ال الھ اال اهللا، نفی الوھیت ھمھ و ھر چیزی است کھ لکونھ موصوفاً بما یضاد ھذه االسماء 

فاقد این صفات است و اثبات آن برای اهللا واحدی است کھ شریک و نظیر و عدیل و مثل و نظیر برای او کھ          
کھ ھمھ ھم  ھمھ غیر او ھستند و او غیر از ھمھ است چنان. حقیقتش از توصیف بھ کلیّت و جزئیت منزه است نیست

این توحیدی است کھ در حدفھم بشر است و انبیا آن را تبلیغ کرده و      . غیر ھم ھستند و صادق بر دیگری نیستند
خواه آن را شما وحدت عددی بگویید یا از این عدم امکان فرد دیگر آن کھ مثل فرد           . میسر استتفھمیم آن 

اصالً در توحید مستفاد از قرآن کریم اثبات   . توحید استاین . حقایق کلیھ ذات االفرار نیست، آن را عددی ندانید
الذلیل لھ و اصنام و معبود ھای    و بھ عنوان مخلوق و مرزوق و فقیر و جاھل و عاجز و مملوک و العزیز بھ) اهللا(غیر 

دیگر و مالئکھ و ھمھ و ھمھ منطوری است و از توحید ذات و صفات، نھ نفی ذوات سایر کاینات و مخلوقات        
ھم  » افی اهللا شک فاطر السماوات و االرض    «ود است و نھ غیر او او نبودن مضرّ است و در مثل قولھ تعالی   مقص

توحید خدا و وحدانیت او در فاطریت آسمانھا و زمین ثابت است و ھم آسمانھا و زمین وجودشان و تحققشان       
آیا کسی از این آیھ     . او مسلوب نباشد  ثابت است نھ این کھ او از ھر یک از آنھا مسلوب و ھیچ یک از آنھا از   

   !؟کریمھ ی فطر، معنایی از آسمانھا و زمین کھ غیر مسلوب و غیر قابل سلب از خدا باشد می فھمد

ما بھ این آقایان عرض می کنیم شما را بھ خدا این کشف و شھودھایی را کھ برای خود یا دیگری مدعی ھستید      
قرآن و کسانی را کھ بھ قول شما بھ مرتبھ کشف و شھود نرسیده اند بھ        پیش خود نگھدارید و مسلمانان و اھل 

حال خود بگذارید تا بھ کار دنیا و آخرت خود بپردازند و از جھاد و امر بھ معروف و نھی از منکر و ریاضت و         
   ت پرسھ بم  شرعیّھ باز نمانند و این معنای توحیدی را کھ بعضی می گویند بسا یھود و نصاری و مجوس بلکتھا ھ

  .»حتی یکشف لکم ما تقولون«داشتھ باشند بازگو نکنید، بلکھ برای خود حفظ کنید 

و حاصل این کھ وحدت ذاتی اهللا مضاد با تکثر و تکرر است و این وحدت منافات با این ندارد کھ مصداق عناوین   
کھ در خارج یا عندالعرف بھ حق   ) رازق(و ) خالق(و ) معبود(و ) الھ(نباشد مثل ) اهللا(کلیھ ای باشد کھ عنوان ذات 

معبود اال اهللا کھ در مثل این نفی و اثبات    خالق االّ اهللا یا  یا بھ اشتباه و غلط بر غیر او اطالق شود؛ مثل ال الھ الّا اهللا یا ال
ثبات   کھ این صفات غیر ذاتی را از غیر او نفی می کنیم و برای او ) اهللا(و توحید اگر چھ عددی باشد، وحدت ذاتیھ 



بھ آن گونھ کھ مشرکین گمان می کردند و شرح         ) اهللا(می نماییم محفوظ است و این غیر از وحدت عددی   
  .از آن منزه است) اهللا(خواھیم داد، می باشد کھ 

و بھ عبارت دیگر، الھیت و معبودیت و خالقیت از صفاتی است کھ اگر برای غیر خدا ھم ثابت شود، با توحید ذات  
ممکن نیست و این    ) اهللا(ھرچند اثبات این صفات برای غیر خدا بالذات، مثل اصل وجود غیر        . منافات ندارد

دارند و در واقع توحید خدا بھ این        قرار  صفات ھم ھمھ برای غیر خدا در ھمان محدوده ی امکان و نیاز بھ غیر 
ان «اطل اعالم کرده و    صفات بھ حکم شرع و بھ ھدایت شرع ثابت است کھ این شرک و مشارکت را ممنوع و ب   

  .فرموده است» ھی اال اسماء سمیّتموھا انتم و آباءکم

ھم بسا ھمین معنا استفاده شود کھ اگر چنین معنایی        » ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الھین«و از مثل کریمھ 
احدی حتی مالئکھ    باشد، باید باذن اهللا و حجة من عنداهللا و من عند نبیھ باشد ولکن چون چنین شؤونی بھ کسی و 

  .اعطا نشده است، خداوند در این شؤون توحد و تفرد دارد

بھ مناسبت خصوص بعض صفات و صدور   ) اهللا(نیست، اگر بھ ) اهللا(و خالصھ در الفاظ و اسمایی کھ عنوان ذات 
اهللا ھم بقدرة اهللا    اگر تنازالً و تشریفاً یا از تنگی قافیھ اطالق شود و غیر     ) اهللا(بعض افعال اطالق می شود بر غیر 

تعالی صاحب آن وصف دانستھ شود، باید باذن اهللا باشد؛ مثل علیم کھ در قرآن ھم بر خدا اطالق شده کھ علمش    
و مسبوق بھ جھل و قابل لحوق عدم بھ آن نیست و ھم بر بنده کھ نھ فقط علمش بلکھ ذاتش و             است بالذات

  ).بشروه بغالم علیم و(وجودش مسبوق بھ عدم است اطالق شده است؛ مثل 

بتھا قائل بودند، بالذات باطل     برای مجاز نیست و صاحب اختیاریھایی را کھ) اهللا(چون پرستش غیر ) إلھ(در مورد 
و برای مثل مالئکھ غیر ثابت و غیر واقع است، ھمھ از غیر اهللا نفی شده است کھ چنین شئونی برای چیزی و کسی   

بودیت و الھیّت ھر چند از صفات ذات و بھ عنوان ذات، نیست بلکھ معبودیت   قرار داده نشده است و مثل صفت مع
  .است و عبودیت و پرستش غیر اهللا مجاز نیست) اهللا(آن بھ عبادت غیر و حادث است مختص بھ ذات اقدس 

  .در واقع این توحید، ھم از اعمال جوانح است و ھم جوارح، ھم عقیده است و ھم عمل

مسألھ ی توحید، گذشتگان و بزرگان دین و مذھب بیراھھ نرفتھ اند و عقاید آنھا در الھیات و    و حاصل این کھ در 
  . السّالم، بوده است متوحید متلقای از قرآن و ھدایت اھل بیت، علیھ



آنجا کھ وحدت عددی بوده است عنوان ذات نبوده و در آنجا کھ عنوان ذات بوده بھ وحدت ذاتی قائل و معتقد      
  .بوده اند

  .جھت روشن شدن مطلب کالم را ادامھ می دھیم

اگر تلقی مشرکین کھ بھ تعدد آلھھ معتقد بودند از دعوت حضرت رسول اعظم، صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم،          
؛ معلوم  »اجعل االلھة الھاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب      «: بوده است و لذا می گفتند) اهللا(وحدت عددی الھ، بلکھ 

داشتھ اند کھ آن را صادق بر کثیرین و افراد      ) الھ(وده کھ آنھا در اندیشھ خود معنایی کلی از است بھ این جھت ب
  .متعدد می دانستھ اند کھ مثالً در مقام شمارش و تعداد سیصد و شصت بت و الھھ داشتھ اند

اص، مثل جعفر   این دلیل این نیست کھ تلقی مؤمنان و کسانی کھ با دعوت آشنایی می یافتند ھمھ و مخصوصاً خو
طیار و حمزه سیدالشھداء و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و دیگران این بوده است و فقط بھ این اکتفا می شده        

ھرکس مطالعھ در تاریخ اسالم و سیر دعوت حضرت رسول     . است کھ سیصد و شصت عدد را یک عدد بگویند
کھ برداشت صحابھ عالیقدر آن حضرت و حضرات ائمھ        خدا، صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم، داشتھ باشد می داند 

طاھرین، علیھ السّالم، و بعدھم علما، محققان، اندیشمندان، حکما و ھمھ ی مردم و حتّی آن اعراب طرف خطاب   
قرآن کھ ایمان آوردند از دعوت بھ توحید و بھ گفتھ شما وحدت عددی این نبوده است کھ توحید و وحدت         

بت و چیزھایی است کھ خودشان می ساختھ اند و یک نفی و اثبات ساده و بی اھمیت و     مثل وحدت) اهللا(عددی 
است و اگر   ) الھ (ھر دو وحدت عددی     و ال الھ اال اهللا ھم ـ العیاذ باهللا ـ  مثل ال الھ اال العزی است،   بی ارزش است
شده است مقصود و    ) اهللا(ن کریم از  بعد با آن ھمھ توصیفی کھ در قرآ   ) اجعل اآللھة الھا واحداً(ابتدا می گفتند 

نیست و الھی کھ قرآن     ) الھ(معنای این جملھ را دریافتھ و دانستھ و شناختھ بودند کھ مسألھ مجرد وحدت عددی 
است کھ ذاتاً واحد است، الھی است قادر  ) اهللا(فقط الوھیت او را تبلیغ می کند و خلق اهللا را بھ آن دعوت می نماید 

، و سنگ، چوب، جماد، مأکول و     ...رحیم بصیر خبیر عالم الغیب و الشھادة الکبیر المتعال و  علیم حکیم رحمان
  .باشد) الھ(غیره و؟ فاقد فھم و درک نیست و ال الھ اال اهللا مثل ال الھ اال العزی نیست کھ فقط وحدت عددی 

کھ فاقد کمال و علم و شعور و       این کلمھ توحید نفی الوھیت صنم و الت و عزی و الھھ غیر اهللا است، برای این 
  .ھستند و اثبات الوھیت اهللا است کھ خالق سماوات و ارضین است... قدرت و

فقط انشاء یا اخبار از الوھیت اهللا کھ یکی از این آلھھ است نیست، بلکھ اعالن عدم     ) ال الھ اال اهللا(می فھمیدند کھ 
  .ات استواحد بالذ) اهللا(امکان الوھیت آنھا و انحصار آن در 



این  . بھ نظر ما این وحدت، وحدت عددی نیست کھ با اثبات آن برای بت ساختھ شده از مأکول فرق نداشتھ باشد  
کھ بھ قول خودتان     ا ـ  یک معنای بسیار باعظمت و بزرگی است کھ از کلمھ توحید استفاده می شود و شما آن ر  

و توحید آن را نادیده می گیرید تا یک نظری را کھ        عقیده تا قرن دھم بوده ـ تحقیر کرده، و اوج عظمت آن را  
  .فالن بھ اصطالح عارف بھ خیال خودش با کشف و شھود بھ آن رسیده مطرح می نمایید

و بھ بیان روشن تر فرق است بین این کھ گفتھ شود ما عندی اال دینار واحد و من بیشتر از یک تومان بدھکار            
ی است و بین این کھ گفتھ شود ما عندی اال دینار خاص مسکوک بسکّة       نیستم یا نزدم نیست، این وحدت عدد

این وحدت   . کذائیة و من بیشتر از یک تومان اسکناس بھ تاریخ کذایی و وصف کذایی ندارم یا بدھکار نیستم    
  .این اقرار بھ شیء واحدی است کھ تعدد ندارد. عددی در مقابل تعدد نیست

ھمین معنا را   » فاعلم انھ ال الھ اال اهللا  «: رم ـ صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم ـ است  آیھ کریمھ ای کھ خطاب بھ رسول اک
  .می دھد

بھ قول شما وحدت عددی است، امّا معنایش این است کھ الھ جسم نیست، جاھل نیست، عاجز         ) ال الھ اال اهللا(
ید ھمھ دارای این صفات نقص،      می دان ) الھ(واحد بالذات است؛ یعنی آنچھ را شما ) اهللا(نیست، محتاج نیست، 
از آن آن را وحـدت عـددی بگوینـد آنچـھ      و اگـر ھـم   ١این وحدت وحدت عددی نیسـت . عجز، جھل و احتیاجند

  .تلقی و مستفاد می شود اعلی الحقایق و اشرف المطالب است

، بـی  این نفی و اثبات. نفی تعدد الھھ و حصر آن در واحد است، امّا نھ واحدی کھ با الھھ دیگر علی السواء باشد! بلی
نفـی الوھیـت عمّـن ال یسـتحق االلوھیـة و      . یکی از آنھـا نیسـت  جھت و ترجیح بال مرجح و نفی وجود الھھ و اثبات 

  .اثبات آن برای من یستحقھا است

نفی الوھیت سنگ و چوب و اثبات الوھیت اهللا است، نھ مثل نفی وجـود ایـن سـنگ و اثبـات وجـود سـنگ دیگـر        
  .است

ـ این  م آن را معنای بزرگ و عالی کھ اعلی المعانی است، تلقی ھمھ از توحید قرآن تا زمان ما بوده و ھست و ھمھ ھ
ت ندارد و کشف و شھود نمی خواھد و دین و عقیده بـھ کشـف و شـھود اشـخاص     غموضمی فھمند و دشواری و 

  .واگذار نشده است

                                                             
ّفة من الوحدات: سّره نقل شده استاز محقق طوسی، قدس .  ١   .الوحدة ما یقال بھ لشیء ما واحد و العدد ھو المکیة المتأل



  . می شود از آیات توحیدیھ از ھر کدام جھتی از این جھات استفاده

و ما کان معھ من الھ اذاً لذھب کل الـھ بمـا خلـق    «: و آیھ وافی ھدایت دیگر» لو کان فیھما آلھة الّا اهللا لفسدتا«: از مثل
نفی شـریک در ادارده کاینـات و خلـق و رزق و اماتـھ واحیـا و سـایر تصـرفات در عـالم         » و لعال بعضھم علی بعض

  .استفاده می شود

ردّ عقیده انصار است کـھ خـدا را   . »لقد کفر الذین قالو انّ اهللا ثالث ثالثة و ما من الھ الّا الھ واحد« :و مستفاد از مثل آیھ
م و مرکب از سھ جزء می دانند و اگر ھم بھ زبان واحد بگویند مسـتلزم ھمـین   نورا منطبق بر سھ اق) اهللا(ثھ و ثالث ثال

  .ترکیب یا تناقض گویی صرف است

نیز بر ھمین معنا داللت دارد کھ این نفی و اثبات ترجیح بـال مرجـع   » ما من الھ الّا اهللا الواحد القھار و«: و امّا آیاتی مثل
مثل نفی عزی و العیاذ باهللا اثبات الت یا معبود ھـای دیگـر کـھ پرسـتش مـی شـدند نیسـت، بلکـھ نفـی ھمـھ آنھـا و            

بھ صفت واحدیت و قھاریّت می شناختھ انـد و او را   ھم اهللا را ھاالوھیت اهللا واحد القھار است و مثل این است کھ آن
لذا الوھیت آنھا را نفی و برای اهللا الواحد القھـار اثبـات فرمـوده اسـت و مقصـود از      . در عدد الھھ پرستش می کردند

و قھاریت، حاکمیت و غالبیت او بر ھمھ و سلطھ و استیالی او بر ھمھ است، اما ایـن کـھ از قھاریـت     هواحدیت قاھر
در شـیء واحـد نباشـد و احاطـھ      کھ ھمھ را شامل باشد و ذاتاً حـالّ ر متناھی بودن ذات و مقھوریت اشیا بھ نحوی غی

عزلـی یعنـی    بینونـت  وجودی بر ھمھ ماسوی داشتھ باشد؛ یعنی بوجـوده محـیط بـر ھمـھ باشـد و بینـونتش از اشـیاء       
بینونت شیء از شیء نباشد بلکھ نظیر بینونـت ذی الظلـل و ظـل وصـفی باشـد و بـھ عبـارت دیگـر او از ھـر چیـزی           
مسلوب شود ولی ھیچ چیز از او سلب نشود، از قھاریت مذکور در آیھ انصافاً چنـین معنـایی اسـتفاده نمـی شـود و      

کھ بعضی دیگـر از حضـرت امیرالمـؤمنین  ـ علیـھ السّـالم ـ        و این کالمی . احاطھ وجودی و ذاتی را افاده نمی نماید
توحیدة تمییزه عن خلقھ و حکم التمییـز بینونـة   «: کرده است کھ ١٧٧نقل نموده و آن را مستند بھ نھج البالغھ خطبھ 

ونـت عزلـی   آیا مراد این است کھ بین. اگر چھ ما آن را در نھج البالغھ نیافتیم بسیار غموضت دارد» صفة البینونة عزلة
چنانکھ ھر شیء از شیء و اشیاء دیگر دارد کھ از ھم جدا و بی ارتباط و بی اطالع از یکدیگرنـد بـین خـالق و خلـق     

این احتیاج بھ او دارد و قـائم بـھ او اسـت و تحـت تربیـت او      . نیست و این دو بھ ھم ارتباط دارند و از ھم جدا نیستند
این مرزوق و مربـوب اسـت و او رازق و رب   . است و او غنی بالذات است این فقیر بھ او. است و مستقل از او نیست

و  یا این کھ مقصود این اسـت کـھ شـیئین    .و جدایی تام خواھد بود بینونت بینونت اگر عزلی باشد بین شیئین. است
ھیچیـک از   خلق و خالق ذاتاً با ھم بینونت ندارند و واحدند و او احاطھ وجـودی بـھ ھمـھ دارد کـھ ھمـھ اوینـد و او      



ایـن معنـی را آیـات    . ھمھ نیست و بھ صفت کھ ھمان تعینات و حدود وجودی باشد از ھم جـدا و ممتـاز مـی باشـند    
کثیره قرآن کریم و روایات و خطبھ ھای نھج البالغھ بھ صراحت و قاطعیّت رد می کند و ھمان لیس فی الدار غیـره  

تیاز حاصل می شود وجود حقیقی نباشـد و اصـل ایـن امتیـاز     دیار می شود و الزم می شود کھ صفتی ھم کھ بھ آن ام
صفتی صوری و مثل ھمان موج دریا و دریا باشد یا برای این کھ کمتر اشکال داشتھ باشـد ظھـور و تجلـی بگوینـد و     
خالصھ معنایی است کھ با ھمھ شرایع و اوضاع مسلمھ عقلیھ و شرعیھ منافات دارد و خـالف وجـدان اسـت و ھمـھ     

  .را بی معنی و بی حقیقت قرار می دھد برنامھ ھا

آیات صریحھ قرآن مجید و احادیث و خطب توحیدی نھج البالغھ ھمھ این نظر را رد می کننـد و بـا ایـن نظـر بایـد      
ھمھ این آیات و احادیث را کنار بگذاریم و بھ چند جملھ متشابھ کھ بعضاً ھم مصدر معتبـری ندارنـد اکتفـا کنـیم و     

  .ن کریم و احادیث را ببندیمباب استفاده از قرآ

باز ھم برای توضیح بیشتر عرض می کنیم این کھ می گویند تلقی ھمگان از توحیـد وحـدت عـددی بـوده اسـت و      
وحدت عددی مستلزم محدودیت و مقھوریت است زیرا واحدی کھ وحدتش عددی است جـز بـھ تمیـز آن واحـد     

یابـد خـواه واحـدھای دیگـر موجـود باشـند کـھ در ایـن          از اعداد دیگر و انسالب آنھا از او تشـخص و تعـین نمـی   
صورت کثرت عددی محقق می شود و تشخص ھریک از ھم بھ ھمـان سـلب دیگـران از او و صـحت سـلب او از      
دیگران است و این خود مقھوریت و محدودیت است کھ باید ذات باری را از آن منزه دانسـت کـھ تشـخص آن بـھ     

یاء دیگر از آن و خواه واحـدھای دیگـر موجـود نباشـند کـھ در ایـن صـورت        ذات خود است و نھ سلب شیء یا اش
  .اگرچھ کثرت عدد تحقق ندارد امّا وحدت عددی است

و از سوی دیگر می گویند توحید ذاتی و وحدت ذاتی کھ ذات حق بذاتھ واحد است و در مقابل آن تعدد و کثرتـی  
ھ غیرمتناھی واحد است و وحدت او بالذات اسـت و در  فرض نمی شود بھ غیرنامتناھی بودن ذات اقدس او است ک

قبال آن تعددی نیست، زیرا فرض غیرمتناھی دیگر مستلزم کثرت و تناھی و محدودیت ھر دو و وحدت یا کثـرت  
  .عددی است

و بھ عبارت دیگر ھمان امری کھ موجب تناھی، محدودیت، کثرت عددی یا وحدت عـددی دو واحـد متنـاھی مـی     
از سلب ھریک از آنھـا از دیگـری اسـت ھمـان در فـرض تعـدد غیرمتنـاھی نیـز موجـب تنـاھی و           شود کھ عبارت 

محدودیت ما فرض انـھ غیرالمتنـاھی مـی شـود و خلـف الزم مـی آیـد بنـابراین فـرض غیرمتنـاھی دیگـر در قبـال             
  .غیرمتناھی و تعدد آن در قبال وحدت آن محال و مستلزم خلف است



ھی ھستند غیرمتناھی بھ آنھا محدود و متمیز نمی شـود و غیرمتنـاھی احاطـھ وجـودی     و اما اشیاء دیگر کھ ھمھ متنا
بالعزلـة ھسـت بـین آنھـا      و حقیقـی  ا ندارد و تعددی کھ در دو مبـاین بھ آنھا دارد زیرا غیرمتناھی بینونت عزلی با آنھ

ارنـد کـھ یـا آنھـا را تعینـات و      نیست و خالصھ بھ تعبیرات مختلفی کھ در بیان ربط این اشیاء متناھی با غیرمتنـاھی د 
جلوه و یا شئون و یا ظھور و تجلی و اشراق غیرمتناھی می گویند غیرمتناھی را حقیقتی فراگیر ھمھ آنھا می گوینـد  

  .کھ بوجوده محیط بر آنھا است

این معنی بینونت حقیقی بین خدا و خلق نیست و یک بینونت غیرذاتی و اعتبـاری اسـت و از وحـدت وجـود باطـل      
ر در می آورد ھر چند تعبیرات در صراحت و عدم صراحت بھ این معنی تفاوت دارد ولی احاطھ وجـودی خـدا را   س

  .بر اشیاء چگونھ بی اشکال بیان می کنند

ھمھ آسـمانھای حقیقـی و واقعـی مـی فھمنـد کـھ بـا        ) الذی خلق سبع سماوات طباقاً(ھمھ می دانیم کھ در مثل آیھ 
  .خالق خود بینونت دارند

گویند بینونت آنھا عزلی نیست و بھ حدیثی کھ در احتجاج است و قبالً بھ آن اشاره شد کھ بعضی بھ اشتباه آنـرا   می
  .نسبت داده اند احتجاج می نمایند ١٧٧بھ نھج البالغھ و خطبھ 

ھـم  جواب این است کھ اوالً استدالل بھ یک روایت بھ فرض این کھ مرسل نباشد و مسند و صحیح باشد و داللتش 
 کـھ  کامل باشد در مقابل این ھمھ آیـات قرآنیـھ و احادیـث شـریفھ    ) مغایر نبودن ذاتی خالق و مخلوق(بر این معنی 

داللت بر این مغایرت و عدم وحدت دارد صحیح نیسـت و ایـن آیـات و احادیـث و تلقـی ـ بـھ قـول شـما ـ ھمـھ از            
این کـھ روایـت مرسـل باشـد و داللـت آن ھـم کامـل        توحید قرینھ بر عدم اراده این معنی از آن است تا چھ رسد بھ 

و ثانیاً می گوییم بینونت خالق با مخلوق را ما ھم عزلی نمی گـوییم و خـالق را منعـزل از خلـق نمـی دانـیم و       .نباشد
خدا قیـوم آسـمانھا   : قائل بھ تعطیل نیستیم و خلق را دائماً تحت مدد فیض، تربیت و عنایت او می دانیم و می گوییم

  .ن و مدبر و متصرف عالم کون و فساد است و کل یوم ھو فی شأن است و یداهللا فوق ایدیھمو زمی

جدایی بالعزلة کھ معنایش انعزال خالق از خلق است عقیده یھود است و عدم انعـزال مـذھب اھـل قـرآن و توحیـد      
  .»و قالت الیھود یداهللا مغلولة ایدیھم ولعنوا بما قالو بل یداه مبسوطتان«: است

محـیط و  بھ صورتیکھ غیرمتنـاھی بوجـوده   ) اهللا(و بعد از این بیانات کھ از آن معلوم می شود مسألھ غیرمتناھی بودن 
ھ گردد با عقاید توحیدیھ صحیحھ و ھدایتھای قرانیھ سـازگار نیسـت، در بیـان ردّ ایـن اشـکال      ھیفراگیر کاینات متنا



متناھیھ باشد یا محدود و مقھور بـھ سـلب آنھـا از او و بـھ عبـارت      کھ اگر خدا الیتناھی باشد باید یا فراگیر کاینات (
می گوییم خدا ھمانطور کھ گفتھ شده ذاتاً غیرمتنـاھی اسـت و فـرض غیرمتنـاھی     ) دیگر جھت تمیز او از آنھا باشد

اء امّـا اشـی  . دیگر نسبت بھ او خلف و مستلزم تناھی و محدودیت ھر دو است، بنابر این تعـدد در آن متصـور نیسـت   
متناھیھ وجودشان ذاتاً در رتبھ ذات غیرمتناھی قرار ندارند بلکھ غیرمتناھی خالق اسـت و دیگـران ھمـھ مخلـوق، او     

از ایـن جھـت ذات غیـر متنـاھی در مرتبـھ ذات،      . مالک است و ھمھ مملوک و رتبھ مخلـوق متـأخر از خـالق اسـت    
  .غیرمتناھی و غیرمحدود بھ اشیاء متأخر از ذات خود است

ود این گمان نمی رود آنان کھ بھ قول این اھـل نظـر در قـرن دھـم بـھ معنـی توحیـد و غیرمتنـاھی بـودن ذات          با وج
حضرت احدیت عز اسمھ رسیده اند این تقریرھا را بپذیرند زیرا آنھا از این توصیف بھ غیرمتنـاھی مـی خواھنـد بـھ     

حاطھ وجودی بگوینـد لـذا غموضـتی کـھ     شکلی متناھی را ھم در حساب غیرمتناھی و یک واحد معرفی نمایند و ا
  .در توصیف خداوند متعال بھ غیرمتناھی وجود دارد قابل ارتفاع بھ نظر نمی رسد

وصف اجسام و کل ماسوی اهللا بـھ متنـاھی و محـدود و غیـر خـود نبـودن متصـور اسـت و وصـف زمـان و مکـان و            
افعـال و رحمـت الھـی و مـا عنـداهللا بـھ       زمانیات و اعـداد و معـدودات و ھـم چنـین وصـف مقـدورات و معلومـات        

  .غیرمتناھی مثل وصف تعاقب حرکت  خلق و افاضھ و فیض و امثال این امور ھمھ بھ غیرمتناھی متصور است

امّا وصف ذات بی مانند و بی کفو و بی مثال الھی بھ غیرمتناھی کھ بھ نحوی بوجوده محیط و فراگیر ھمھ جا و ھمـھ  
ن و جن و انس و مالئکھ و جماد و نبات و غیر آنھـا باشـد و بـا آنھـا بینونـت عزلـی و       کس و ھمھ چیز، زمین و آسما

  .حقیقی نداشتھ باشد از کدام آیھ، روایت، راھنماییھا و ھدایتھای روشن صریح شرع استفاده می شود

عـد از ھـزار   و غیر از چند کلمھ کھ با زوِر تأویل و توجیھ بر این مشرب بھ اصـطالح عرفـانی و بـھ قـول مسـتحدث ب      
سال حمل می نمایند ھمھ و صدھا و ھزارھا ظـواھر آیـات و احادیـث و ادعیـھ بـر عکـس آن  و خـالف آن داللـت         

  .دارند

و اگر می گویند غیرمتناھی بھ این معنای فراگیر نیست پس اگر غیر و غیریتی در کار آمد ھمـان محـدودیتی را کـھ    
ھمان توحید اصحاب ائمھ، علیھم السّالم، و مفیدھا و صدوق ھـا  در وحدت عددی از آن می گریزند باید بپذیرند و 

ایـن مطالـب و مسـالک ھمـھ ھمـان لـیس فـی         گر را قبول کنند واالّو عالمھ حلیھا و ابن سیناھا و ھزاران بزرگان دی
رنـد، و  پرنیـان خـوانی و حریـر و پ   ... الدار غیره دیّار و یکی ھست و ھیچ نیست جز او، و سھ نگردد بـر یشـم ار او را  



سبحان من اظھر االشیاء و ھو عینھا، و انا من اھوی و من اھوی انا و ھرلحظھ بھ شکلی بت عیار برآمد و امثال این بـھ  
  .قول خودشان شطحیات می شود

انصافاً توحید اسالم و قرآن و ائمھ، علیھم السّالم، و صحابھ عالیقدر این اندیشھ ھا نبـوده و در ایـن محورھـا جریـان     
  .از آیات و احادیث ظاھر و مبین است) اهللا(د در توحید اسالم وجود ماسوی اهللا و مغایرت ھمھ با نمی یاب

و تلقـی گرونـدگان از آن و نـھ منکـران و مشـرکین      ) ال الـھ اال اهللا (لول کلمـھ توحیـد   دراتر از ھمان مو در توحید ف
ـ        نده شـود و تکلـم را در بیشـتر از آن    معارض آن مطلبی نیست  باید بـھ ھمـان داللتھـای ظـاھره قـرآن و حـدیث بس

  .موقوف نمود و بھ نھی شرع گردن نھاد

نیست کھ از ایـن اسـتعجاب مـی    ) اجعل االلھة الھاً واحداً(تلقی مؤمنان از کلمھ توحید تلقی مشرکین کھ می گفتند 
اسـت نبودنـد   ) اهللا() الـھ (کردند کھ الھھ متعدد یکی باشد و متوجھ این معنای بزرگی کھ در این کلمھ درج شده کھ 

فھمیدند ھرچند ایـن  ) اهللا(حصر آلھھ را در ) ال إلھ االّ اهللا(واحد است را از آن می فھمیدند، ولی مؤمنان ) الھ(و فقط 
معنی بھ ظاھر وحدت عددی باشد امّا عدد خاصی است کھ بھ لحاظ خصوص آن ایـن حصـر ثابـت اسـت و امکـان      

  .تعدد ندارد

کـائن  ( .می شود جدا نباشد ردّ تھمھ جا این اندیشھ کھ خدا بالذات از ممکنات و مخلوقا نھج البالغھ را ورق بزنید
غیر از بینونت کائن قدیم از کائن حادث و موجود غیر مسبوق بھ عـدم از مسـبوق   ) ال عن حدث، موجود ال عن عدم

یـره الجـواھر   ھجالمشاعر عرف ان ال مشعر لھ و بت بتشعیره(بھ عدم و بینونت عزلی آنھا چھ مطلبی را افاده می نماید؟ 
و ده ھـا و  ) عرف ان ال جوھر لھ و بمضادتھ بین االشیاء عرف ان ال ضد لھ و بمقارنتھ بین االشـیاء عـرن ان ال قـرین لـھ    

بیشتر فرازھای دیگر و اسماء حسنی غیر از بینونت ذاتی او با سایر کاینات چھ فھمیده می شود؟ شـما ھمـانطور کـھ    
از ماسـوی جـدا نیسـت و بیـرون از ماسـوی      ) بالـذات (ر یکی از رسالھ ھای فارسی خود نوشتھ اید می گویید خدا د

از کلمـھ توحیـد   و  نیست و بینونت عزلی ندارد پس با این ھمھ آیات و احادیث و با این تلقی علما و اکابر از توحیـد 
ة نمی تواند ھمھ این برداشـتھای معرفتـی را کـھ    چھ می کنید؟ یک جملھ مجمل در حدیث احتجاج و بینونت بالعزل

  .ھمھ داشتھ اند و دعاھا و مناجات ھای مأثوره بر اساس آن انشا شده بھ خالف ظاھر آن معنی کند

اصالً در باب توحید خدا، نفی غیر و تنھایی خدا و وحدت ما فی دارالتحقق مطرح نیست و دعوت انبیـاء و رسـاالت   
  .آسمان برآن مبتنی نیست



  .و خدایی است کھ انبیا بھ آن دعوت کرده اند و لھ االسماء الحسنی است) اهللا(ین توحید انکار ا

توحید انبیا توحید خالق کاینات و توحید فاعل ما یشاء، توحید رب العالمین و مالک یوم الـدین و جاعـل المالئکـة    
بینونت عزلی رب و مربـوب و خـالق و مخلـوق      رسالً و باعث االنبیاء و المرسلین، توحید الھ و مبتنی بر فصل ذاتی و

توصـیف  . جاعل و مجعول و مالک و مملوک و باعث و مبعوث و بھ لفظی کھ اصطالح شده واجب و ممکن اسـت 
مطلب دیگری است کھ با این دریافتھا سازش نـدارد و بـھ   ) و من ھو محیط بوجوده علی ما سواه(خدا بھ غیر متناھی 

گفتھ نشود این طرح جدید و جـدا از ھـدایت انبیـاء و     کھ طرحی را می ریزد کھ برای اینقول شما بعد از ھزار سال 
مکتب اسالم و اھل بیت، علیھم السّالم، است تالش کرده اید بگویید در کلمات حضـرت مـولی الموحـدین، علیـھ     

  .السّالم، بھ آن اشاره شده و پیشینیان بھ آن نرسیده اند

ندیشیم نمی توانیم بپذیریم کـھ مفھـوم توحیـد کـھ اسـاس اسـالم و دعـوت قـرآن         و حاصل این کھ ما ھر چند می ا
است تا یک ھزار سال بر بزرگان صحابھ و اجلّھ علماء و متکلمین و حکماء مخفی مانـده تـا فـالن و بھمـان آن را از     

  .پرده اختفا بیرون آورند

توحید را مھمل گذارده و بـھ گونـھ    بسیار تعجب انگیز است کھ شخص تصور کند شارع مقدس این مسئلھ اساسی
ای مطرح و تبلیغ کرده کھ حق از آن واضح نشده و بھ عبارت دیگـر بـھ گونـھ ای کـھ حـق از آن واضـح شـود و در        

مطلب بھ این اھمیت را کھ اھم مطالـب اسـت   و طول یک ھزار سال موجب گمراھی نشود آن را تبلیغ نکرده باشد 
مدعیان کشف و شھود آن را مطرح کنند و شیعھ گرفتـار سـخنان آنھـا نیـز آنـرا       بھ طور روشن بیان نفرموده باشد تا

دور از ھدایت اھل بیت، علیھ السّالم، نداند و سعی و تالش کند کھ بگمان خـودش از ال بـھ الی ایـن ھمـھ کلمـات      
  .خراج کندامیرالمؤمنین ـ علیھ السّالم ـ کھ بیشتر و بلکھ ھمھ اش این مکتب عرفانی را رد می نماید است

واقع ھم ھمین است کھ صحابھ عالیقدر و محمد بن مسلم ھا و ابان بـن تغلـب ھـا و صـدھا صـحابھ بـزرگ و شـیخ        
آنان نـھ فصـوص و   .مفیدھا و طوسی ھا و عالمھ حلّیھا با این مبانی عرفانی آشنا نبوده و متھم بھ داشتن آنھا نشده اند

آنھـا در ھمـان   . فارض و ابن العربی اھل مفاوضـھ و محـاوره بـوده انـد    شروح آن و نھ اسفار خوانده بودند و نھ با ابن 
  .اسّالم ـ کسب علم و معرفت نموده بودند مالسّالم ـ و مدرسھ ائمھ ـ علیھ ممکتب اھل بیت ـ علیھ

، صـلی اهللا علیـھ و آلـھ و    اول ممکنات و خواجھ ی کاینات بسیار اسباب شرمندگی است کھ قرآن کریم بھ شخص
ولـی  » شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولو العلم«: و می فرماید» فاعلم انھ ال الھ اال اهللا«: می فرماید سلّم، خطاب

  :این مدعیان عرفان کھ خودشان و مریدانشان آنھا را عرفا می خوانند می گویند



  توحید العوالم ال الھ اال اهللا و توحید الخواص الموجود اال اهللا 

ایّـاک  «کھ پیامبر اعظم ـ صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم ـ بھ دانستن آن مخاطب شده ھرچند خطاب از باب  آیا توحیدی 
  باشد، و توحیدی کھ خدا و مالئکھ بر آن شھادت می دھند توحید عوام است؟» اعنی واسمعی یا جارة

اال ھو معنایش ھمان ال الھ اال اهللا است کـھ  الزم بھ تذکر است کھ ال الھ اال ھو در مثل این آیھ و مثل ھو اهللا الذی ال الھ 
در آن دو آیھ است و از جھت معنا با ھم فرق ندارند اختالف تعبیر برای این اسـت کـھ در آن دو آیـھ کلمـھ شـریفھ      

قبالً ذکر شده است و تعبیر از آن بھ ضمیر تحرز از تکرار و تأکید بـر توحیـد اسـت نـھ ایـن کـھ ھـو اشـاره بـھ          ) اهللا(
  .بر آن داللت نداشتھ باشد) اهللا(شد کھ معنایی با

  :و نظیر این کالم است گفتار آنکھ گفتھ است

اعلم أن توحید ال الھ اال اهللا عامی و ھم اھل العبارة، و التوحید بال الھ اال ھو ھو مقام االشارة، والتوحید بـال ھـو االّ ھـو    
الحقـایق مـن االنبیـاء و     بال ھو االّ ھو فھو توحیـد اربـاب    الولیاء، و امّا التوحید بال ھواللطایف من ا فھو توحید ارباب

  .االولیاء البالغین حد الکمال و لیس وراء عبادان قریة

می گوییم یا اهللا سبحانک و بحمدک سبحان اهللا عما یصفون سبحان اهللا عما یقولون ال نحصی ثناء علیک انت کمـا  
مـن تکلـم    وک االّ باسماء سـمیت نفسـک بھـا ضـلّ    ندعاثنیت علی نفسک، النصفک اال بما وصفت بھ نفسک و ال

فیک و ھدی من تکلم عنک اغفرلنا زالتناوال تؤاخذنا باقوالنـا، الیلیـق باھـل البصـیرة و اربـاب الفطنـة و المعرفـة اال        
النظر فی ملکوت سمائک و ارضک و آثار قدرتک و عظم خلقک فسـبحانک مـا اعظـم مـانری مـن خلقـک و مـا        

ما غاب عنا من قدرتک، جمیع ما فی الکـون نـاطق بتسـبیحک و مجـدک و ان مـن شـیء االّ       اصغر عظیمھ فی جنب 
  .یسبح الحول و القوة اال بک و انت العلی العظیم

چقدر جرأت و جسارت می خواھد کھ شخص کلمھ طیبـھ ال الـھ اال اهللا را کـھ آن ھمـھ از آن تعظـیم شـده و از آن       
اء و اولیا نیست تحقیر نماید و آن را توحید عامی بگوید و سـاختھ خـود را   کالمی سنگین تر و عظیم تر در میزان انبی

  .را توحید ارباب حقایق انبیاء و اولیا بداند) ال ھو بال االّ ھو(

جبـین بمـا نسـجوه مـن االصـطالحات و تنشـق االرض و تخـر الجبـال         ماوات یتفطرن من کالم ھـؤالء المع تکاد الس
و قد کان الالئق بی ایضاً ان ال الج فی ھذا البحر الذی ال ساحل لھ و الینجـو مـن وقـع    ھدااستغفراهللا  ربی و اتوب الیھ 

فیھ االّ عصمھ اهللا و تمسک بسفینة النجاة والذین ھم امان من الضالل محمد و آلھ االبرار صلوات اهللا علیھم اجمعـین  



ـ        ناتی فـانّی مـا اردت بـذلک االّ    فیاربی التؤاخذنی بجھلی والتجعل ما کتبت حجـة علـیّ بـل اکتبـھ فـی صـحیفة حس
  .وجھک الکریم فاغفرلی یا ارحم الراحمین واخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین

  طھران/ ١٤٢٠جمادی االول ٦
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