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 قواعد تباين و نفي قياس
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 2اهور  مهدي نصرتيان ۲۰/۰۶/۱۴۰۱: تاریخ تأیید
 3باف دولتي  محمد پارچه 

 چكيده
ای برخوردار است. در واقع هدف غایی  بینی، اصل توحید از اهمّیت ویژه از میان اصول سه گانه جهان

های اسالم، دعا برترین عبادت و  اساس آموزه از آفرینش انسان توسط خداوند، توحید است؛ همچنین بر
یان، حضرت امام ، بیشترین دعاها از امام چهارم شیعترین اظهار توحید است. در میان ائمه خالص
نقل شده و ایشان با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران زندگی خود، بسیاری از مسائل اعتقادی  سّجاد

پژوهی و با  اند. در این تحقیق، بر مبنای مسئله اساسی شیعه، از جمله توحید را در قالب دعا بیان فرموده
قواعد کالمی «با توجه به » صحیفه سّجادیه« های تحقیق توصیفی و تحلیلی، محتوای استفاده از روش

ترین قواعد کالمی توحیدی در این حوزه،   ، با هدف پیدا کردن مهم»معرفت ذات الهی«در حوزه » توحیدی
، »صحیفه سّجادیه«های تحقیق، با توّجه به ادّله نقلی موجود در اساس یافته است. بر  مورد تحلیل قرار گرفته

، از »معرفت ذات الهی«در حوزه » قواعد کالمی توحیدی«ترین  عنوان مهم به» تباین«و » نفی قیاس«قواعد 
 استخراج گردید.» صحیفه سّجادیه«
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 مقدمه
که هر دو دانش در آغاز  ترین علم اسالمی است زاد با دانش فقه و پرپیشینه  دانش کالم هم

معرفت اسالمی بودند، اّما به مرور زمان   سو مانند دوبال قدرتمند برای منظومه  همانند و هم
 ).١١: ١٣٩٦برنجکار و نصرتیان اهور، ( ها از یکدیگر جدا گشت مسیر آن

ا علم کالم بنا به رسالت خود، در راستای دفاع از معارف اسالمی با دشمنان دین درگیر و ت
های  طور ناگهانی اسیر سّنت خوبی مقاومت نمود؛ ولی به های میانی در مقابل آنان به سده
دینی گردید و با ورود ادبیات فلسفی، این دانش از مسیر اصلی خود منحرف گردید؛  برون
، ندای برتری و باالتری بر که کالم امامّیه که تا آن زمان، با تکیه بر میراث اهل بیت ای گونه به

مذاهب کالمی داشت، قواعدی را مورد استفاده قرار داد که حّتی با محتوای متون دینی سازگار   همه
شناسی علم کالم، مانند بنیاد زیرین دانش عمل  چون روش  که قواعد کالمی هم با توّجه به این نبود.
و تکامل در  دهد، هر گونه نوسازی های معرفتی را سخت تحت تأثیر خود قرار می کند و گزاره می

 ).١١-١٣: ١٣٩٦برنجکار و نصرتیان اهور، ( علم کالم را باید از قواعد کالمی شروع نمود

صورت خاص در کالم، فلسفه و عرفان نیز مورد  مباحث خداشناسی در علوم اسالمی و به 
اند که با توّجه به خط  نظران این علوم سعی کرده بحث قرار گرفته است و دانشمندان و صاحب

دهد، وجود خدا را بهتر به بندگان خدا  ها قرار می ی و مسیری که این علوم در اختیار آنمش
ها و معرکه آرا و انظار، نگاهی هم به متون دینی داشته و در   معّرفی نمایند. در کنار این استدالل

 نمایند.صددند تا برای آرا و افکار خویش، دالیل و مستندات اساسی از منابع و مآخذ دینی ارائه 
العابدین علی  البالغه، صحیفه سّجادیه و سخنان زین یکی از مآخذ مزبور، پس از قرآن و نهج

است. ایشان با توّجه به شرایط زمانی و مکانی دوران زندگی خود، بسیاری از مسائل  بن الحسین
 ).٤٢: ١٣٩٢شریفانی، ( اند اعتقادی اساسی شیعه، از جمله توحید را در قالب دعا بیان فرموده

ترین قواعد  این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی فشرده و استخراج دو قاعده از مهم
از منابع  -اعتقادی  گانه ترین اصل از اصول پنج عنوان نخستین و مهم   به-کالمی مربوط به توحید 

در صحیفه  امام سّجاد  با کالم معصومانه  وحیانی، به بررسی میزان اتقان و هماهنگی آن
در حوزه معرفت «گویی به این پرسش است که   سّجادیه بپردازد. به عبارت دیگر، در پی پاسخ

توان از صحیفه سّجادیه در مباحث توحیدی  را می» تباین«و » نفی قیاس«ذات الهی، آیا قاعده 
 استخراج کرد و چه لوازم و آثاری بر این قواعد مترّتب است؟
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ای دارد؛ زیرا پذیرش دو اصل  بینی، اصل توحید اهمّیت ویژه جهانگانه  در بین اصول سه
ها و بایدها و نبایدهای زندگی مستلزم قبول  بعد یعنی نبوت و معاد و پس از آن ایدئولوژی

 های رسیدن به که معرفت خداوند و راه اصل است. به عّلت اهمّیت اصل توحید است این 
 است ت و چهار هزار پیامبر و دوازده امام معصومیکصد و بیس  ترین برنامه قرب او، مهم

که جنگ و   حّدی است  ). اهمّیت موضوع توحید و ایمان به خداوند یکتا به١: ١٣٨١نقدعلی، (
بقره: ( ها برای حاکم ساختن دین خداوند مجاز شمرده شده است گرفتن جان بعضی از انسان

ت مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به صور به بیشتر آیات قرآن و روایات معصومان ).١٩٣
موضوع توحید هستند. توحید پایه و اساس معارف دین و محور اثبات سایر اصول دین بوده و 

)؛ همچنین بر ٤٤-٤٦: ١٣٩٢شریفانی، ( محور تعالیم تمامی انبیا و محور هر دعایی است
ترین عبادت دعا ترین اظهار بندگی خداوند و باال های دین مبین اسالم، خالص مبنای آموزه

ترین  ها کامل ، بهترین منبع دعا هستند؛ زیرا آنشده از معصومان  است و دعاهای نقل
است. آن   ، بیشترین حجم دعاها، مربوط به امام سّجادها هستند. در میان ائمه انسان

شان وجود داشته، بیشتر اصول اساسی و   بزرگوار به دلیل شرایط خاصی که در زمان زندگی
 های دینی از جمله توحید و اقرار به وجود خداوند یگانه را در قالب دعا بیان نموده است موزهآ
 ).٤٢: ١٣٩٢شریفانی، (

-پژوهی بوده و روش تحقیق از نظر نوع هدف، بنیادی موضوع در این پژوهش، از نوع مسئله
ای است. در  هرشت  صورت درون نظری و گستره موضوع پژوهش، ویژه موضوعات رشته کالم و به 

اساس قواعد  های بررسی توصیفی و تحلیل محتوای صحیفه سّجادیه بر  این پژوهش از روش
 کالمی توحیدی استفاده گردیده است. 

عمل آمده، در رابطه با موضوع  های به اساس بررسی است که بر نوآوری این پژوهش در این 
و حّتی به صورت مقاالت علمی نامه، کتاب  تحقیق به صورت خاص، تحقیقی در سطح پایان

پژوهشی، انجام نشده است؛ همچنین تازگی و تفاوت این پژوهش در بازگشت به گوهرهای 
های  بودن قواعد است، البته در زمینه  ناب عقالنی در کتاب و سّنت و توّجه به عقالنی و وحیانی

 ١هایی وجود دارد. و مقاله  نامه مشابه، کتاب، پایان

                                                           
؛ ١٣٩٤؛ سپهری بادی، ١٣٩٤؛ کمانی، ١٣٩٥؛ انصاری، ١٣٨٦؛ موسوی، ١٣٨١. برای مطالعه ر.ک: نقدعلی، ١

 .١٣٩٦؛ برنجکار و نصرتیان اهور، ١٣٩٥؛ سیوندی، ١٣٩٤؛ معتمدنژاد، ١٣٩٤؛ پیروزفر و فرضعلی، ١٣٩٤اردشیری، 
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 مفاهيم .1
اختصار مورد اشاره   ین قسمت مفاهیم و اصطالحات مورد استفاده در این پژوهش بهدر ا
 گیرند:  قرار می

 . قواعد كالمي توحيد1-1
های  های آموزه منزله پایه  ترین اصل اعتقادی دینی بوده و قواعد کالمی به توحید زیربنایی

های بنیادین اصول  توان پایه میاعتقادی اسالم است؛ بنابراین قواعد کالمی مربوط به توحید را 
 اعتقادات اسالمی دانست. 

قواعد «های پایه و غیرمستقیم هستند که دسته اّول،  های علم کالم شامل دو دسته گزاره گزاره
های کالمی معموًال هر  شوند. در کتاب می  نامیده» های علم کالم مسئله«و دسته دّوم، » کالمی

ترین قواعد کالمی توحید به  گیرند. مهم مورد استفاده قرار میعنوان قواعد کالمی  دو دسته به
کماالت مخلوق  شرح هستند: نفی قیاس، خروج از حّدین، کل معروف بنفسه مصنوع، نفی این 

ر.ک: برنجکار ( از خالق، غیرّیت صفت و موصوف، نفی صفات، فاعلیت و خلق ال من شیء.
 ).١٤-١٥: ١٣٩٦و نصرتیان اهور، 

 سجاديه. صحيفه 2-1
آن را انشا و امام  الحسین صحیفه سّجادیه شامل پنجاه و چهار دعا است که امام علی بن

 است نیز شنیده شده  را نگارش فرموده است. همچنین از امام جعفر صادق آن  محمد باقر
ِه َو َوَضَعَها َعَلی َعْیِنِه َو َقاَل «): ١٦: ١٣٧٦، علی بن الحسین( ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ِبي َو ِإْمَالُء : أ

َ
َهَذا َخطُّ أ

ي َالُم ـ ِبَمْشَهٍد ِمنِّ ي ـ َعَلْیِهَما السَّ  .»َجدِّ
البالغه از  پس از قرآن کریم که سخن خداوند متعالی است، صحیفه سّجادیه همانند نهج

یعنی امام  سخن تمام مخلوقات باالتر است. نخستین راویان صحیفه فرزندان امام سّجاد
این امانت را به فرزند خود امام  اند. امام محمد باقر بوده و زید بن علی محمد بن علی
آیتی، ( داده است را به فرزند خود یحیی بن زید  نیز آن سپرده و زید بن علی جعفر صادق

١٤-١٥: ١٣٧٥ .( 

 قواعد كالمي حوزه معرفت ذات الهي .2
مطرح » نفی قیاس«و » باینت«، »خروج از حّدین«در حوزه معرفت ذات الهی سه قاعده 
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توان قیاس را در خالق و مخلوق  که یکی از مبانی تباین این است که نمی هستند. از آنجایی
جاری کرد، این دو قاعده اشتراک در منبع و ادّله نقلی دارند.بنابراین این دو قاعده و ادّله نقلی و 

 گردد. ارائه میها در دعاهای صحیفه سّجادیه، همراه هم  کیفّیت استدالل آن

 . قاعده تباين1-2
های متفاوتی از جمله وحدت، سنخّیت  درباره خلقت و نسبت میان خالق و مخلوق، دیدگاه

و تباین وجود دارد. عرفا معموًال به وحدت وجود، حکمت متعالّیه به سنخّیت، وجود مشّکک و 
 مشایی، محّدثان ) و فیلسوفان٦: ١٣٨٧نصری و پورایوانی، ( در نتیجه وحدت شخصی وجود

 معنای دوری  در عربی به» بینونت« اند. گرای غیرفلسفی، به تباین وجود قائل  و متکّلمان عقل
ابراهیم و ( کار رفته است به معنای جدایی، دوری، مغایرت و مخالفت به» باَین«و جدایی و 

 ). ٧٩-٨٠: ١٩٨٩، ١دیگران، 

 . ادلّه عقلي قاعده تباين1-1-2
قاعده تباین این است که میان خالق و مخلوق هیچ وجه جامع و اشتراکی ترین رکن   مهم

وجود ندارد و همین امر نیز سبب شده است که نتوان خداوند را بر اساس مقایسه با مخلوقاتش 
شناخت. برای توضیح مطلب باید گفت گاه یک مفهوم یا لفظ مشترک میان دو شیء است و گاه 

ها است؛برای مثال، در افراد انسان مثل حسن و حسین، هر   نیک حقیقت و وجود مشترک میان آ
دو در یک امر وجودی یعنی هوّیت انسان بودن با هم مشترک هستند، هر چند در برخی از 
خصوصّیات با یکدیگر متفاوتند. اگر میان خالق و مخلوق، امر وجودی مشترک باشد و اختالف 

بت کرد، ولی اگر خالق هیچ وجه مشترکی با توان از اشتراک صح  در شّدت و ضعف باشد، می
 ها را پذیرفت.   مخلوق نداشته باشد، در این صورت باید تباین میان آن

توان قید را از آن هستی   به عبارت دیگر، هستی مخلوق یک وجود مقّید است؛ یعنی نمی
قید زد؛ زیرا توان به آن   که وجود و هستی خالق یک وجود مطلق است و نمی  جدا کرد؛ در حالی

قید زدن به وجود مطلق، آن را به ممکن الوجود و مخلوق تبدیل خواهد کرد. در نتیجه، وجود 
مخلوق، مقّید و وجود خالق، مطلق است. مطلق و مقّید وجودی برخالف مطلق و مقّید در 

 مفاهیم و الفاظ است؛ زیرا بین مقّید و مطلق وجودی تباین برقرار است.

 قاعده تباين نقلي. ادلّه 2-1-2
) مورد ١٥٥-٢١٤: ١٣٨٨، ١هاشمی،   بنی( توحیدادّله نقلی این قاعده به تفصیل در کتاب 
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که هدف اصلی این پژوهش، تبیین این قاعده از منظر دیگران  جایی بحث قرار گرفته است و از آن
بیان  ها نیست و هدف، پرداختن به مستندات آن در صحیفه سّجادیه است، تنها عناوین آن

)، مباینت و ١٥٥-١٥٧: ١٣٨٨، ١بنی هاشمی، ( شود: مباینت میان صانع و مصنوعات می
بابویه،  ابن( )، خالی بودن خدا از خلق٧٠-٣٢ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن( تعالی خدا از خلق

) و تباین میان حاد ٣٦ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن( )، مفارقت و تفریق بین خدا و خلق١٠٧ق: ١٣٩٨
 ).١٩٨: طالب بن ابیعلی ( و محدود

 . قاعده نفي قياس2-2
قیاس در لغت، فقه یا تمثیل منطقی به شناخت چیزی با مقایسه با چیز دیگر و سرایت حکم 

شود و در روایات، قیاس در مطلق دین مورد  ها گفته می چیزی به چیز دیگر به جهت شباهت آن
معنای اندازه گرفتن  به» قیاس« ).٤٩: ١٣٩٦برنجکار و نصرتیان اهور، ( نهی واقع شده است

 شود چیزی به اندازه چیز دیگر بوده و مصدر آن به دو صورت َقوس و قیاس استفاده می
 ).٧٦٦: ١٩٨٩، ٢؛ ابراهیم و دیگران، ٣٧ : ١٣٨٧رحیمیان، (

 . ادلّه عقلي قاعده قياس1-2-2
اس در احکام اساس مصالح و مفاسد اعمال، از جمله دالیل عقلی نهی از قی جعل احکام بر

بوده و دلیل عقلی نفی قیاس در مطلق شناخت نیز شبیه دلیل بطالن قیاس در احکام است. عدم 
 باشد وجود شباهت میان خداوند و مخلوقات نیز دلیل نفی قیاس در بحث خداشناسی می

 ).٥٠: ١٣٩٦برنجکار و نصرتیان اهور، (

 . ادله نقلي قاعده قياس2-2-2
باشند. برای مطالعه بیشتر به منابع معرفی  نفی قیاس به شرح ذیل می عناوین ادله نقلی قاعده

، ١بابویه،  ؛ ابن٦٨ ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن( روایات نهی از قیاس در دین -۱ شده رجوع گردد.
نهی از  -٣ )١: ١٤٦، ق١٤٢٩، نییکل( احکام روایات نهی از قیاس در -٢ )٨٨-٨٩ : ١٣٨٠

 باشند یاس در مطلق عقاید، خداشناسی، نبوت و امامت میقیاس در اعتقادات شامل نهی از ق
 ). ٥٦-٣٦: ١٣٩٦برنجکار و نصرتیان اهور، (

 . اقسام قياس3-2-2
 ُمسَتنَبُط العله، قیاس َجِلی یا ُمَصّرح العله)( ترین اقسام قیاس شامل قیاس َمنصوص العله مهم
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) ٩٦: ١٣٦٨جّناتی، ( ) و تنقیح مناط٢٥١-٢٥٢: ٢٠٠٧حسینی، ( خفی)، قیاس اولویت(
، اختالفات نظری وجود دارد؛ با توجه به نهی از اهل سنتو  شیعهباشند. در مسئله قیاس میان  می

داند؛ اما اهل سنت آن را معتبر  ، شیعه، قیاس را معتبر نمیقیاس در روایات معصومین
 ). ٩٢: ١٣٦٨جّناتی، ( ستا خفی)( دانند. مسئله اصلی مورد اختالف، قیاس مستنبط العله می

 ادلّه نقلي تباين و نفي قياس در صحيفه سجاديه .3
توان قیاس را در خالق و مخلوق جاری  که یکی از مبانی تباین این است که نمی از آنجایی

کرد، این دو قاعده اشتراک در منبع و ادله نقلی دارند. لذا ادله نقلی این دو قاعده در دعاهای 
منظور انسجام و رعایت  گردد. به ها، همراه هم ارائه می الل آنصحیفه سّجادیه و کیفیت استد

ها به یکدیگر، در پنج دسته مجزا  تلخیص، فرازهای استخراج شده با توّجه به نزدیکی معانی آن
 گردند:  بیان می

 . احديت، صمديت و والد و فرزند نبودن خداوند1-3
وص قواعد تباین و نفی قیاس که به گروه اّول ادّله نقلی موجود در صحیفه سّجادیه در خص

ها به  احدّیت، صمدّیت و والد و فرزند نبودن خداوند اشاره دارند، همراه با کیفیت استدالل آن
 شرح ذیل هستند: 

 . دسته اول1-1-3
 ای یگانه)؛  ٣٤٧؛ همان:  ١٢٦: ١٣٩٢، علی بن الحسین( ؛»َوْحَدَك َال َشِریَك َلك«

َحُد اْلُمَتَوّحُد اْلَفْرُد اْلُمَتَفّردُ «و شریکی برایت نیست و 
َ
 :١٣٩٢، علی بن الحسین( »اْأل

 ای، فرد تنهایی. یکتا و یگانه)؛ ٢٧٦- ٢٧٧
در ضمن تفسیر سوره توحید درباره احدّیت پروردگار متعال فرمودند که احد  امام باقر

ُد.«معنی فرد و متفرد است:  به َحُد اْلَفْرُد اْلُمَتَفرِّ
َ
  )٩٠ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن ( »اْأل
وحیددر  »الّلُه أَحٌد «و عبارت » واحد«و  »احد«های در خصوص معنای واژه  است:   آمده التّ

و األحد و الواحد بمعنی واحد و هو المتفرد الذی ال نظیر له و التوحید اإلقرار 
ء و من  بشیء و ال یتحد  بالوحدة و هو االنفراد و الواحد المتباین الذی ال ینبعث من شی

ثم قالوا إن بناء العدد من الواحد و لیس الواحد من العدد ألن العدد ال یقع علی الواحد 
َحٌد المعبود الذی یأله الخلق عن إدراکه و   بل یقع علی االثنین فمعنی قوله

َ
ُه أ اللَّ
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؛ تنها   )٩٠ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن( اإلحاطة بکیفیته فرد بإلهیته متعال عن صفات خلقه
واحد و واحد به یك معنی است و آن جناب متفّردی است که او را نظیری نیست و 
توحید اقرار است به وحدت و آن انفراد است و واحد متباینی است که از چیزی 

اند که بنای عدد از  گردد و از این جهت گفته شود و با چیزی یکی نمی برانگیخته نمی
شود، بلکه  عدد و شماره بر یکی واقع نمییکی است و یکی از جمله عدد نیست؛ زیرا 

ه احد، یعنی معبودی که  بر دو واقع می شود؛ پس معنی قول آن جناب که فرموده اللَّ
خلق از دریافتنش و احاطه کردن به کیفیتش حیرانند و به الهیت تنها و از صفات 

 .   )٧٩بابویه، بی تا:  ابن( خلقش برتر است

 . دسته دوم2-1-3
َحُد الّصَمُد ِإّنَك «

َ
َحٌد ، اْلَواِحُد اْأل

َ
علی بن ( »اّلِذي َلْم َتِلْد َو َلْم ُتوَلْد َو َلْم َیُکْن َلَك ُکُفوًا أ

نیازی، نزاییدی و زاییده نشدی، و احدی  همانا تو یکتا و یگانه و بی )؛ ٢٠١: ١٣٩٢، الحسین
 . برایت همتا نبود

هي َوحداِنّیة الَعَدِد َو َمل« َمِد...لَك یا ِاْلّ ای خدای من! )؛  ١٦٣همان: ( »َکُة الُقدَرِة الصَّ
 نیازی ... وحدانیت و یگانگی و قائم بودن به قدرت و بی

َحٌد «
َ
َحُد َیا َصَمُد َیا َمْن َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد َو َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا أ

َ
ای  )؛ ٣٥٣همان: ( »َیا َواِحُد َیا أ

 .از! ای کسی که نزاده و زاده نشده و احدی برای او همتا نیستنی یگانه! ای یکتا! ای بی
 نیازی.  تو زنده، آقا و بی)؛  ٢٨٢: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »اَنَت حیٌّ َصَمٌد «

). ٣: ٢٥٨ق، ١٤١٤منظور،  ابن( گرفته شده است» َقَصد«به معنای » َصَمد«صمد از ریشه 
شود:  فرمان) او برآورده نمی( که هیچ فرمانی جز اند که آقا و َسروِر ُمطاعی در معنای آن گفته

َمد ذی ال ُیقضی دوَنه أمٌر : الصَّ ُد الُمطاع الَّ یِّ ). بنا بر این ٦: ١٨٧ق، ١٤١٤، منظور ابن( السَّ
فرمانش  )٢آقای مطلق،  )١: تعریف، صمد کسی است که این چهار ویژگی را داشته باشد

فرمان هیچ کس جز او اطاعت  )٤عت همگان است. مورد اطا )٣ها است.  باالتر از همه فرمان
 ).١٦٧: ١٣٨٨، ٣هاشمی،   بنی( شود نمی

شود و برخی غیرصمد را خلق  شود که حوائج از او خواسته می صمد به کسی گفته می
 ).٢٥٦: ١٣٦٠، ٢چهاردهی،  مدرسی( اند نامیده

ذی «: اند چنین نقل فرموده از جّد گرامی خود حضرت سّیدالّشهداء امام باقر َمُد الَّ الصَّ
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ذی َقِد انَتهی ُسؤَدُدهُ  َمُد الَّ ُکُل َو الَیشَرُب ، ال َجوَف َلُه َو الصَّ ذی الَیأ َمُد الَّ ذی ، َو الصَّ َمُد الَّ َو الصَّ
ذی َلم َیَزل َو الَیزاُل ، الَینامُ  َمُد الّداِئُم الَّ صمد آن است که او را  )؛٩٠ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن( َو الصَّ

خورد و  اندرونی نیست و صمد آن است که بزرگواریش به نهایت رسیده و صمد آن است که نمی
خوابد و صمد دائمی است که همیشه بوده و همیشه  آشامد و صمد آن است که نمی نمی
 ).٧٩تا:   بابویه، بی ابن( باشد می

یابیم که  ت می، به سه معنا برای کلمه صمد دسبا توّجه به معنای لغوی و احادیث ائّمه
شوند. بنابراین صمدّیت خداوند  طور مطلق تنها در خداوند جاری می با هم قابل جمع بوده و به

طور  جوف نداشتن به )١شود. این سه معنا عبارتند از:  منحصر به فرد بوده و بر غیر او اطالق نمی
بوده و فرمانش  تنها خداوند آقا و َسرور )٢کامل و مطلق، فقط در شأن خدای متعال است. 

ها، تنها خدای متعال مقصود  در برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری )٣باالترین فرمان است. 
 ).١٧٢: ١٣٨٨، ٣هاشمی،   بنی( نهایی و پناهگاه اصلی است

 . دسته سوم3-1-3
زاییده  و فرزندی نیاوردی، تا)؛  ٢٨٠: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »َو َلْم َتِلْد َفَتُکوَن َمْوُلوداً «

 شده باشی.
شود. این مسئله هم مستقل  زاید و نه زاده می ؛ یعنی خدای متعال نه می»َلم َیِلد و َلم ُیوَلد«

آید. وقتی خداوند از جسم و اوصاف  عقلی است و هم از اصول آیات و روایات به حساب می
 لی است.جسم منّزه باشد، قطعًا از زاییدن و زاییده شدن که وصف حیوانات است، متعا

ذات باری نشاید پدر بودن و پسر بودن از جهت او؛ اّما پسر بودن البّد مسبوقیت در زمان او 
دارد و آن با قدمیت از جمیع جهات منافات دارد که از جهت ذات باری ثابت است و اّما پدر 

تا  اش جسمیت است؛ زیرا پسر البد است که بعضی از اجزاء پدر باشد؛ زیرا نطفه  بودن الزمه
 مستحیل نشود، ولد نشاید. پس والد البد است که جسم باشد و این منافات با خدایی دارد

 ).٢٥١: ١٣٦٠، ٢چهاردهی،  ر.ک: مدرسی(
َمَد «است:   به اهل بصره آمده در نامه حضرت سّیدالّشهداء َر الصَّ َه ُسْبَحاَنُه َقْد َفسَّ ِإنَّ اللَّ

َرُه َفَقاَل  َمد ُثمَّ َفسَّ ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ َحٌد. َلْم َیِلْد َلْم َیْخُرْج   َفَقاَل اللَّ

َ
َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد. َو َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا أ

  ِمْنُه َشْي 
َ
ِتي َتْخُرُج ِمَن اْلَمْخُلوِقیَن َو َال َشْي ٌء َکِثیٌف َکاْلَوَلِد َو َساِئِر اْأل ْفِس  ْشَیاِء اْلَکِثیَفِة الَّ ٌء َلِطیٌف َکالنَّ

ْن َیْخُرَج ِمْنُه َشْي 
َ
ْوِم َو ... َتَعاَلی أ َنِة َو النَّ ُب ِمْنُه اْلَبَدَواُت َکالسِّ َد ِمْنُه َشْي  َو َال َیَتَشعَّ ْن َیَتَولَّ

َ
ْو  ٌء َو أ

َ
ٌء َکِثیٌف أ
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که خدای سبحانه صمد را تفسیر فرموده و فرموده   درستی  به )؛٩١ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن( »یٌف َلِط 
َمُد «  که ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد َو َلْم َیُکْن َلُه «  . بعد آن را تفسیر فرموده و فرموده که»اللَّ
َحٌد 

َ
؛ »لم یلد«کس مانند و همتا نبود و حضرت فرمود   یچ؛یعنی نزاد و زاده نشد و او را ه»ُکُفوًا أ

یعنی چیز کثیفی از او بیرون نیامده است. چون فرزند و سایر چیزهای کثیفی که از آفریدگان 
آید، از او منشعب و پراکنده  آید و نه چیز لطیفی چون نفس و عوارضات که پدید می بیرون می

که چیز  ن برتر است که چیزی از او بیرون آید و آنشوند؛ چون پینکی و خواب و... خدا از آ نمی
 ).٨٠تا:   بابویه، بی ابن( کثیف یا لطیفی از او متوّلد شود

دهد  بودن خداوند در واقع تفسیر صمدّیت بوده و نشان می »َلم َیِلد«با توّجه به حدیث فوق، 
و حاکی از او  شوند که با او اشتراک وجودی داشته که تنها چیزهایی از خداوند خارج می

 ).١٨١-١٨٣: ١٣٨٨، ٣هاشمی،   بنی( معنای مثل و مانند است  هستند. واژه کفو به

 . دسته چهارم4-1-3
ْنَت اّلِذي َلْم ُیِعْنَك َعَلی َخْلِقَك َشِریٌك «
َ
ْمِرَك َوِزیٌر ، أ

َ
َو َلْم َیُکْن َلَك ُمَشاِهٌد َو ، َو َلْم ُیَواِزْرَك ِفي أ

ات   تویی که در ایجاد موجودات شریکی یاری)؛  ٢٧٩: ١٣٩٢، لحسینعلی بن ا( »َال َنِظیٌر 
 ات برنخاست و برایت در امور آفرینش شاهد و نظیری نبود.  نداد و در کارت وزیری به پشتیبانی

ْنَت اّلِذي َال ِضّد َمَعَك َفُیَعاِنَدَك « 
َ
علی بن ( »َك َو َال ِنّد َلَك َفُیَعاِرَض ، َو َال ِعْدَل َلَك َفُیَکاِثَرَك ، أ
تویی که برایت همتایی نیست تا با تو به ستیز برخیزد و همانندی )؛  ٢٨٠: ١٣٩٢، الحسین

برایت نیست تا در قدرت و سطوت و توانایی با تو پهلو به پهلو زند و نظیری برایت نیست تا با تو 
 از در مخالفت برآید.
برای تبیین استدالل باید گفت که در موارد فوق بر چند امر تصریح شده کیفیت استدالل) 

 گردد:  است که در ذیل بیان می
توان گفت یکتایی ناظر به مقام ذات و وجود است؛ یعنی در  مییکتایی و شریک نداشتن:  -١

ا ذات و وجود یگانه است و همتا ندارد. همتا نداشتن به دو لحاظ قابل تصّور است: یکی همت
نداشتن با وجه به جمیع خصوصیات؛ یعنی ممکن است یک موجود با موجود دیگر در یک 

ها به عّلت   صفت مشترک باشد، ولی بقّیه صفاتشان متفاوت باشد و همین سبب شود یکی از آن
جزء صفات مّدنظر   دارا بودن بهترین صفات، به یکتایی تبدیل شود. گاه نیز یکتایی حّتی در جزء

تک   نه تنها در مجموع صفات به لحاظ و نگاه جمعی یکتا است، بلکه در تک است؛ یعنی
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شود و چون   صفات نیز یکتا است. حال در این روایات بر احد و یکتا بودن خداوند تصریح می
تک   قیدی به میان نیامده است که آیا یکتایی از جهت نگاه جمعی است یا حّتی به لحاظ تک

ق واژه تمّسک جست و هر دو را مّدنظر دانست. در نتیجه، وجه توان به اطال  اوصاف، می
 مشترکی میان خداوند و غیر او نیست تا در سایه این وجه جامع از اشتراک دم زد.

در معنای صمد یکی از دو معنا بسیار پررنگ است: موال نداشتن و  صمد بودن: -٢
علی االطالق باشد که همه حوائج تواند صمد   کننده حوائج دیگران. خداوند زمانی می  برطرف

دیگران را برآورده سازد. حال اگر در وصفی از اوصاف با سایر مخلوقات مشترک باشد، باید به 
طور که دیگران در اوصاف خود به خداوند و به صمد نیاز   دیگری نیازمند باشد؛ زیرا همان

وگرنه یا دور الزم  باشد، دارند، خداوند نیز در این وصف مشترک باید به دیگری نیاز داشته
که وصف بدون عّلت وجود یابد و چون دور و تحّقق معلول بدون عّلت، محال   آید و یا این  می

 است؛ پس نباید هیچ وجه مشترکی میان خداوند و مخلوقات باشد.
ترین خصوصیات مخلوقات این است که از طریق زاد و ولد به   مهم زاد و ولد نداشتن: -٣

یند و در برخی از فرازهای صحیفه به تبع قرآن بر نفی زاد و ولد در خداوند تصریح آ  وجود می
کند که خداوند مخلوق نیست و حداقل در نحوه وجود   شود. این امر به مالزمه داللت می  می

االطالق را از این فراز نیز   توان با توضیحاتی تباین علی  با دیگران متفاوت است. هر چند می
رد، ولی حداقل نکته قابل استفاده تباین در نحوه وجود یافتن است و همین امر خود به استفاده ک

 نماید.  نحو موجبه جزئیه تباین را ثابت می
طور که در بحث یکتایی گفته شد، نظیر نداشتن گاه با مالحظه همه   همان نظیر نداشتن: -٤

تک اوصاف؛ چون نظیر در فراز   اوصاف و به عبارتی، به نگاه جمعی است و گاه به لحاظ تک
گیرد. در نتیجه، امر مشترکی   تک اوصاف را در برمی  صحیفه مقّید نیست، هم کل وجود هم تک

 میان خداوند و مخلوقات نیست تا بر اساس آن تباین نفی شده باشد.
س شده منتفی باشد، قطعًا قیاس نیز منتفی است؛ زیرا قیا  وقتی تباین با توضیحات گفته نکته:

 فرع بر وجود وجه جامع و مشترک است. بنابراین نسبت به این امر بیش از این تأکید نگردید.

 . تعالي، خالقيت و يگانگي خداوند2-3
گروه دّوم ادّله نقلی موجود در صحیفه سّجادیه در خصوص قواعد تباین و نفی قیاس، به 

ها به شرح  خالق و یگانه بودن و تعالی خداوند اشاره دارند. این ادّله نقلی و کیفّیت استدالل آن
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 ذیل است: 
ْنَت «

َ
همان: ؛ ٣١٤؛ همان: ٢٧٧؛ همان: ٢٧٦: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »َال ِإَلَه ِإّال أ

 معبودی جز تو نیست. )؛٣١٥
ْنَت «

َ
 مبارك و برتری، معبودی جز تو نیست. )؛ ٣٤٧همان: ( »َفَتَباَرْکَت َو َتَعاَلْیَت َال ِإَلَه ِإّال أ

 خالق هر مخلوق.  )؛ ٢٧٦همان: ( »َخاِلَق ُکّل َمْخُلوٍق «
آید که  اگر میان خالق و مخلوق، جهت اشتراکی وجود داشته باشد، الزم می کیفیت استدالل)

الوجود   آن صفت، نه مّتصف به وجوب وجود شود و نه مّتصف به امکان وجوب؛ زیرا اگر واجب
الوجود   که مخلوق به معنای ممکن  تواند در مخلوقات ظاهر و موجود باشد. به دلیل این باشد، نمی

تواند صفت خالق و خداوند باشد. اگر بگوییم آن   به امکان وجودی باشد، نمیاست و اگر مّتصف 
آید که معدوم باشد؛ زیرا از جهت  الوجود است، الزم می  الوجود و نه ممکن  صفت نه واجب

الوجود است. اگر شیء در خارج   الوجود و یا ممتنع  الوجود یا واجب  تحلیل و ذهنی، شیء یا ممکن
الوجود مّتصف خواهد شد و   الوجود یا واجب  مًا به یکی از این دو وصف ممکنموجود باشد، حت

 توان حالت دیگری تصّور کرد که صفت در خارج مّتصف به آن باشد.  نمی
گونه است که اگر خداوند متباین از مخلوقات نباشد،   اّما کیفّیت داللت تعالی بر تباین بدین

ت وجود داشته باشد، حداقل در همان صفت، تعالی رخ نداده بلکه اشتراکی میان او و سایر مخلوقا
که   رتبه خواهند بود؛ در نتیجه، تعالی به شکل مطلق محّقق نشده است؛ در حالی  است، بلکه هم

قید را برای خداوند ثابت کرده است. پس تمّسک به   فراز ذکر شده، تعالی به شکل مطلق و بی
 وجه مشترکی میان خداوند و مخلوقات وجود نداشته باشد. کند که هیچ  اطالق تعالی اقتضا می

 . ازلي و ابدي بودن خداوند3-3
گروه سّوم ادّله نقلی موجود در صحیفه سّجادیه درخصوص قواعد تباین و نفی قیاس، به اول 

 ها به شرح ذیل هستند:  و آخر بودن خداوند اشاره دارند. این فرازها و کیفیت استدالل آن
ّوٍل َکاَن َقْبَلُه َو اآلِخِر ِبَال آِخٍر َیُکوُن َبْعَدهُ اْلَحْم « -١

َ
ّوِل ِبَال أ

َ
: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »ُد ِلّلِه اْأل

 که آخری پس از او باشد.   آن  که اّولی پیش از او باشد، آخر است، بی  آن  خداوند اول است، بی )؛ ١
ّوِلّیِتَك َو « -٢

َ
ّوُل ِفي أ

َ
ْنَت الّلُه اْأل

َ
ْنَت َداِئٌم َالَتُزوُل أ

َ
تو در اّولیتت  )؛ ١٨٣همان: ( »َعَلی َذِلَك أ

 را حّد و مرزی نیست و همچنین دائم و جاویدی. اّولی؛ اّولیتی که ازلی است و آن
نعمتت ابتداست و دست کسی در ساخت و پرداختش  )؛ ٢٤٩همان: ( »ِمّنُتَك اْبِتَداءٌ « -٣
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 دخالت ندارد. 
 ازلی.  )؛ ٢٧٧مان: ه( »اْلَقِدیُم « -٤
ْدَومُ « -٥

َ
 تری.  همیشگی و جاودانه )؛ ٢٧٧همان: ( »الّداِئُم اْأل

َحٍد َو اآلِخُر َبْعَد ُکّل َعَددٍ « -٦
َ
ّوُل َقْبَل ُکّل أ

َ
اّول پیش از هر کس و آخر  )؛ ٢٧٧همان: ( »اْأل

 پس از هر عدد هستی.
ْنَت اّلِذي َالُتَحّد َفَتُکوَن َمْحُدودًا، َو « -٧

َ
تو هستی که  )؛ ٢٨٠همان: » (َلْم ُتَمّثْل َفَتُکوَن َمْوُجوداً  أ

 ابتدا و انتهایی نداری تا محدود شوی و مانند موجودات نیستی که پس از عدم موجود شده باشی. 
معنی  به » مثل«معنی آشکار کردن و تشریح کردن و انتها کردن است.  در لغت به» تحدید«

اگر  ).٢٥٠: ١٣٦٠، ٢چهاردهی،  مدرسی( ء آوردن است نمونه شیمعنی  به » تمثیل«نمونه و 
ذات باری تحدید شده و نهایت او معلوم یا کشف ماهیت او شود، دیگر نامحدود نبوده و 

الوجود باشد؛ زیرا تحدید اگر توضیح نهایات باشد، محدود جسم خواهد شد.  تواند واجب نمی
ود، البد است که محدود مرکب باشد، النهایات جسم است. اگر کشف ماهیت ش چون ذی

وگرنه کشف او نشاید و در محل خود ثابت شده است که خدا جسم نیست و مرکب هم نیست؛ 
الوجودیت منافات دارد و ذات باری تمثیل پیدا نکند، وگرنه داخل در  زیرا هر دو با واجب

 ).٢٥١همان: ( موجودات خارجیه خواهد شد
اّولیت و آخریت هیچ ارتباطی به زمان، مکان و سایر مسائل  خداوند اّول و آخر است و این

است که مبدأ   هایی که در رابطه با موجودات است، ندارد. اّول بودن خدا به معنی این و برنامه
و منتهای همه آثار ظاهری و   تمام آثار ظاهری و باطنی است و آخر بودن خدا به معنی مرجع

و آخری، سرمدی است. او اّولی نیست که مسبوق به مبدأیی باطنی است. خداوند اّولی، ازلی 
  ).١٢٩-١٣٠: ١٣٨٩، ١انصاریان، ( باشد و آخری نیست که مّتصل به پایانی باشد

اّولیت و تقّدم او بر اشیا، تقّدم زمانی نبوده و به معنای اطالق و عدم محدودیت وجودی 
طرف و از جمله از جانب قبل، به است؛ زیرا هر مطلقی که با محدودی مالحظه شود، از هر 

 ).١٥٨همان: (  محدوِد مفروض احاطه خواهد داشت
ُهَو «درباره این سخن خدای بزرگ پرسیدم که:  گوید از امام صادق ابن ابی یعفور می

ُل  َوّ
َ
را برایمان تبیین کنید. » آخر«یابیم؛ اّما تفسیر  که خدا اول است، درمی گفتم: این ،»َواآلِخُر اْأل
 فرمود:  ماما

ُه َلْیَس َشْي  ْو َیْنَتِقُل ِمْن َلْوٍن ِإَلی َلْوٍن َو  ِإنَّ
َ
َواُل أ ْو َیْدُخُلُه اْلِغَیُر َو الزَّ

َ
ُر أ ْو َیَتَغیَّ

َ
ٌء ِإالَّ َیِبیُد أ
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ُنْقَصاٍن ِإَلی ِزَیاَدٍة ِإالَّ ِمْن َهْیَئٍة ِإَلی َهْیَئٍة َو ِمْن ِصَفٍة ِإَلی ِصَفٍة َو ِمْن ِزَیاَدٍة ِإَلی ُنْقَصاٍن َو ِمْن 
ُل َقْبَل ُکلِّ َشْي  وَّ

َ
ُه َلْم َیَزْل َو َال َیَزاُل َواِحدًا ُهَو اْأل ٍء َو ُهَو اآلِخُر َعَلی َما َلْم  َربَّ اْلَعاَلِمیَن َفِإنَّ

ْسَماُء َما َیْخَتِلُف َعَلی َغْیِرِه مِ 
َ
َفاُت َو اْأل ِذي َیُکوُن َیَزْل َال َتْخَتِلُف َعَلْیِه الصِّ ْنَساِن الَّ ْثُل اْإلِ

ًة بَ  ِذي َیُکوُن َمرَّ ْمِر الَّ ًة ُرَفاتًا َو َرِمیمًا َو َکالتَّ ًة َدمًا َو َمرَّ ًة َلْحمًا َو َمرَّ ًة َو َمرَّ ًة ُبْسرًا ُتَرابًا َمرَّ َلحًا َو َمرَّ
ْسَم 
َ
ُل َعَلْیِه اْأل ًة َتْمرًا َفَیَتَبدَّ ًة ُرَطبًا َو َمرَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ ِبِخَالِف َذِلَك َو َمرَّ َفاُت َو اللَّ    اُء َو الصِّ

که نابود شده یا تغییر  )؛ هیچ چیزی وجود ندارد، مگر این٣١٤ق: ١٣٩٨بابویه،  ابن(
رود یا از رنگی به رنگ دیگر، یا از  شود و یا از بین می کند و یا در آن تحّول داخل می می

فتی به صفت دیگر و یا از زیادی به کمی و از کمی به کیفّیتی به کیفّیت دیگر، یا از ص
گونه نیست)؛ پس خداوند  که این( شود، مگر پروردگار جهانیان زیادی منتقل می

همیشه یگانه بوده و خواهد بود. او قبل از هر چیزی اّول و همیشه آخر است. صفات و 
کنند. مثل انسان که  می طوری که غیر او را متحّول سازند، آن ها، او را دگرگون نمی نام

شود و مثل  اّول خاک و بعد گوشت و مرتبه بعدی خون و سپس درهم و خاکستر می
رس) و بعد رطب و یک مرتبه هم خرما   نیمه و( خرما که یک مرتبه نموره و سپس کال

که خداوند،  سازند؛ درحالی ها و صفات، خرما و انسان را دگرگون می است. پس نام
 ).٤٩٣: ١٣٨٨بابویه،  ابن( استها   برخالف آن

کند که هر آنچه در جهان خلقت وجود دارد، در معرض تغییر و زوال  این حدیث، بیان می
شوند، پیوسته از نظر رنگ، شکل و حالت تغییر  است. چیزهایی که در طبیعت یافت می

همیشه،  پذیرند؛ ولی خدای متعال، یابند و زمان دیگر کاستی می کنند، زمانی فزونی می می
و زمان و مکان ( دهد یکسان و یکنواخت است. در گذشته و آینده تغییری در او روی نداده و نمی

شان رابطه خالق و مخلوق است و به تعبیری خدا  که رابطه در رابطه با خدا مفهوم ندارد، جز این
 زمانی و مکانی نیست).

  مدرسی( قابل حادث استقدیم یکی از اسمای خدا به معنی اول و آخر هر چیز و در م
 ).٢٤٣-٢٤٤: ١٣٦٠، ٢چهاردهی، 

های   یکی از اوصاف خداوند، ازلی و ابدی بودن است و این امر با عبارتکیفیت استدالل) 
طور   مختلف مثل دائم یا محدود نبودن یا ابتدا نداشتن یا اول و آخر بودن ابراز شده است. همان

ف او نیز همین حکم را خواهند داشت؛ زیرا بنا بر که ذات خداوند، ابدی و ازلی است، اوصا
ها تنها در   تفسیر مشهور متکّلمان، ذات و صفات خداوند با هم عینّیت دارند و اختالف آن
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توان  مفهوم است. بر طبق این نظر، هم ذات و هم صفات، ازلی و ابدی است. در نتیجه، نمی
ود جهت مشترک، یعنی آن جهت هیچ جهت مشترکی میان خالق و مخلوق یافت؛ زیرا وج

الوجود بودن مخلوقات سازگار   مشترک یا باید ازلی و ابدی باشد که در این صورت با ممکن
الوجود محّقق شده باشد و یا   آید آن صفت قبل از تحّقق این موجود ممکن نیست؛ زیرا الزم می

داوند موجود باشد؛ زیرا تواند در خ باید آن صفت غیر ابدی و ازلی باشد که در این صورت نمی
الوجود تبدیل خواهد شد. اگر هم قائل به نظرّیه نیابت ذات از صفات   خداوند نیز به ممکن
تر است؛ زیرا در این صورت، ذات الهی ابدی و ازلی است و صفاتی وجود  بشویم، امر واضح

 ها با مخلوقات بررسی شود.  ندارد که اشتراک یکی از آن

 ن خداوند. بدون شبيه بود4-3
گروه چهارم ادّله نقلی موجود در صحیفه سّجادیه درخصوص قواعد تباین و نفی قیاس، به 

به این شرح است:   بدون شبیه بودن خداوند اشاره دارند. یکی از این ادّله و کیفیت استدالل آن
: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »ٍء ُمِحیٌط  َشْي  ٍء، َو ُهَو ِبُکّل  ٌء، َو َال َیْعُزُب َعْنُه ِعْلُم َشْي  َلْیَس َکِمْثِلِه َشْي «

 ماند، و او به هر چیز احاطه دارد. چیزی شبیه او نیست و علم چیزی از او پنهان نمی )؛ ٢٧٦
ها نفی شود و خالصه شباهتی   یعنی هر ویژگی در مخلوقات باید از خالق آنکیفیت استدالل) 

همان نفی شباهت میان خدا و خلق است. توضیح  معنای بینونت یا ها نباید باشد و این به  بین آن
 ادّله نقلی قاعده تباین) ارائه گردیده است.( کامل در بخش مباینت و تعالی خدا از خلق

خواهی بیان کنی  که می  ء است به نفی الزم او، مثل این است که این قبیل نفی شی  منظور آن
نیست. شکی نیست که اگر زید برادر  گویی از جهت برادر زید، برادر زید برادر ندارد، می

گویی برادر زید، برادر ندارد، نفی الزم  داشت، الزم بود که خود زید برادر باشد. االن که می می
دهد که زید برادر ندارد؛ زیرا نفی الزم، نفی ملزوم خواهد نمود؛ همچنین در  کنی و نتیجه می می

 شود. االن نفی الزم المثل می خدا خود مثل  ء؛ زیرا اگر از جهت خدا مثل بود، لیس کمثله شی
، ٢چهاردهی،  مدرسی( شود نمودی، نفی ملزوم که مثل او باشد هم نفی می -المثل باشد که مثل-

٢٤١: ١٣٦٠.( 

 . قدرت ابداع و اختراع خداوند5-3
 گروه پنجم ادّله نقلی موجود در صحیفه سّجادیه درخصوص قواعد تباین و نفی قیاس،

 ها به شرح تراع و انشا در خداوند اشاره دارند. این فرازها و کیفیت استدالل آنبه قدرت اخ
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 ذیل است: 
» 

َ
ْنَت اّلِذي اْبَتَدأ

َ
ْحَسَن ُصْنَع َماَصَنَع ، َو اْبَتَدعَ ، َو اْسَتْحَدَث ، َو اْخَتَرعَ ، أ

َ
، علی بن الحسین( »َو أ

تویی که آغاز کرد، اختراع نمود، پدید آورد، بدون نمونه آفرید و محکم و نیکو  )؛ ٢٨٠: ١٣٩٢
 قرار داد ساختن آنچه را ساخت.

ْشَیاَء ِمْن َغْیِر ِسْنٍخ «... 
َ
َت اْأل

ْ
ْنَشأ

َ
َو اْبَتَدْعَت ، َو َصّوْرَت َما َصّوْرَت ِمْن َغْیِر ِمَثاٍل ، اّلِذي أ

... که همه چیز را بدون مایه و )؛  ٢٧٨: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »اْلُمْبَتَدَعاِت ِبَال اْحِتَذاءٍ 
برداری از چیزی شکل دادی و  اصل پدید آوردی و آنچه را صورت و شکل دادی، بدون نمونه

 ای آفریدی. ها را بدون اقتباس از نقشه آفریده
 )؛ ١: ١٣٩٢، علی بن الحسین( »ِتهِ اْبَتَدَع ِبُقْدَرِتِه اْلَخْلَق اْبِتَداعًا و اْخَتَرَعُهْم َعَلی َمِشیَّ «

اش ساخت، ساختنی  نما و مخلوقات را به اراده موجودات را به قدرتش آفرید؛ آفریدنی خوش
 زیبا.

؛ انعام: ١١٧بقره: ( در قرآن مجید دو بار کلمه بدیع به معنی پدیدآورنده ذکر شده است
منابع لغت، در معنای بدیع چنین  های مختلف فلسفه و  ). در تفاسیر قرآن، روایات و کتاب١٠١

َبْدع به معنای پدید آوردن چیزی بدون سابقه و منهای ماّده و نمونه و شکل قبلی «است:  آمده 
باشد، بلکه  است و معنایش از عدم و نیستی به وجود آوردن نیست که عدم مایه هستی نمی

تجمع جمیع صفات معنایش این است که: موجود قبًال وجود نداشت، ذات مقّدسی که مس
 »اش آن را بدون ماّده و نمونه قبلی لباس هستی پوشاند. کمالیه است با قدرت و مشیت و اراده

ء  ء، به ایجاد شی ). االنشاء به معنی االیجاد بوده و انشای شی١٦٤: ١٣٨٩، ١انصاریان، (
ء تازه، احتذاء  یمعنی اختراع ش معنی نمونه، ابتداع به ء، مثال به معنی بیخ شی گویند. سنخ به

معنی بیننده و  معنی باربردار، شاهد به معنی بار و عمل، وزیر به معنی متابعت و اقتداء، وزر به به
). ابداع، ایجاد بدون ٢٤٦ -٢٤٧: ١٣٦٠، ٢چهاردهی،  مدرسی( نظیر به معنی نظرکننده است
معنای ایجاد چیزی بدون  کار رود به گاه که این واژه درباره خداوند به تقلید و پیروی است و آن

گونه آفرینشی ویژه  استفاده از ابزار و ماده نخستین و نه وابسته به زمان و نه مکان است. این
). احسن یعنی بر اساس احکام و درست به جا ٢٤٥: ١٣٧٤، ١راغب اصفهانی، ( خداوند است
 ).٢٥٢: ١٣٦٠، ٢چهاردهی،  مدرسی( آورده است

های تأکید بر نوع فعل الهی مثل ابداع و اختراع، بیان تباین   یکی از عّلتکیفیت استدالل) 
که تباین میان خالق و مخلوق در مقام   میان خالق و مخلوق است. ابداع و اختراع در عین این
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رساند. بدین بیان که ابداع  کند، تباین در مقام ذات و وجود را نیز می فعل و انجام کار را بیان می
اوند قابل تصّور است و فعل مخلوقات همیشه بر اساس ماّده اولّیه و یا و اختراع تنها در خد

توانند بدون ماّده اولّیه خلق کنند. فعل مخلوقات همیشه  الگوی سابق است و مخلوقات نمی
توانند خلق و   ها به چیز دیگری است و بدون تصّرف در اشیا نمی  تغییر در مواّد اولّیه و تبدیل آن

ویژه در ابتدای پیدایش عالم   که در بین افعال الهی، حالت اختراع به  ؛ در حالیفعل داشته باشند
شود. این صفت همچنین بر تباین ذاتی میان خالق و مخلوق   و فعل بدون واسطه الهی دیده می

نیز اشاره دارد؛ زیرا وجود و اوصاف مخلوقات یا از ماّده اولّیه خلق شده است، مثل مواردی که 
شوند و یا وجود و اوصافشان بدون ماّده اولّیه و به نحو اختراع  سطه الهی شمرده میفعل با وا

خلق شده است. پس در هر صورت این اوصاف یا به نحو اختراع و یا به نحو خلق از ماّده اولّیه 
پذیر نیست؛ زیرا مطابق نظرّیه عینّیت ذات و   است و چنین حالتی در اوصاف الهی امکان

وان صفات الهی را حادث دانست تا بحث شود که آیا به صورت خلق از ماّده اولّیه ت  صفات، نمی
توان از ابداع و اختراع، تباین وجود   است یا به نحو اختراع؟! در نتیجه، به داللت التزامی می

 میان خالق و مخلوق را نتیجه گرفت.

 . آثار و لوازم قواعد تباين و نفي قياس4
 ١تباین و نفی قیاس به شرح ذیل هستند: آثار و لوازم دو قاعده

 نفی اشتراک و سنخیت خالق و مخلوق -١
 های تشبیهی درباره خداوند و صفات او نفی دیدگاه -٢
 نفی نظریه زیادت صفات بر ذات -٣
 ها در چگونگی آفرینش نفی برخی دیدگاه -٤
 ها در علم پیشین خداوند به مخلوقات نفی برخی دیدگاه -٥

 گيري نتيجه
» معرفت ذات الهی«در این پژوهش به بررسی محتوایی صحیفه سّجادیه در حوزه 

ترین قواعد کالمی توحیدی در این  که از مهم-» تباین«و »نفی قیاس«شد و دو قاعده  پرداخته
 ها بیان گردید. همراه با ادّله عقلی و نقلی، آثار و لوازم آن -حوزه هستند

                                                           
 : درس تفسیر.١٣٨٩؛ سیدان، ٥١-٥٧ : ١٣٩٦مطالعه ر.ک: برنجکار و نصرتیان اهور، . برای ١
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معرفت «ه، سرشار از قواعد کالمی توحیدی در حوزه در سراسر صحیف بیانات امام سّجاد
قابل  فراوان در کالم امام» نفی قیاس«و » تباین« ویژه دو قاعده بوده و به» ذات الهی
است از شناخت خداوند از طریق مقایسه خالق و مخلوق و در  است. قیاس عبارت  مشاهده

شّدت نفی گردیده  عتقادات به ، قیاس در مسائل مختلف دینی، احکام و اروایات معصومان
 است.

های موجود  عنوان یکی از دیدگاه معنی تفاوت میان خالق و مخلوق بوده و به تباین به
که یکی از مبانی  درخصوص خلقت و نسبت میان خالق و مخلوق مطرح است. با توّجه به این

مجزا ارائه و سپس صورت  تباین، عدم قیاس خالق و مخلوق است، هر کدام از این دو قاعده به
ها و ادّله نقلی موجود در دعاهای صحیفه سّجادیه همراه با هم بیان گردید و با  آثار و لوازم آن

 ها نیز ارائه شد. ها به پنج دسته، کیفیت استدالل آن توّجه به تشابه ادّله نقلی مذکور، با تقسیم آن
 

 ـــــــــــــــــــــــــ منابع
 .مجیدقرآن 

، ترجمه: عبدالعلی محمدی شاهرودی، چاپ دّوم، االخبار معانی)، ١٣٧٧( بابویه، محمد بن علی، ابن .١
 اإلسالمیة.  تهران، دارالکتب 

، ترجمه: محمدجواد ذهنی تهرانی، چاپ اّول، قم، الشرائع علل)، ١٣٨٠( ـــــــــــــــــــــــــ، .٢
 ن.یانتشارات مؤمن

 اإلسالمی. النشر ، چاپ اّول، قم، مؤسسة التوحیدق)، ١٣٩٨( ـــ،ــــــــــــــــــــــ .٣
، چاپ اّول، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به االخبار معانیق)، ١٤٠٣( ـ،ــــــــــــــــــــــــ .٤

 ه قم.ین حوزه علمیجامعه مدرس
انتشارات علمیه  ، ترجمه: محمدعلی اردکانی، تهران،اسرار توحیدتا)،   بی( ـــــــــــــــــــــــــ، .٥

 اسالمیه.
 ون.ی، ترجمه: علی اکبر میرزایی، قم، انتشارات علوتوحید)، ١٣٨٨( ـــــــــــــــــــــــــ، .٦
 ، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و العرب لسانق)، ١٤١٤( منظور، محمدبن مکرم، ابن .٧

 التوزیع ـ دار صادر.
در موضوع  و امام سّجاد محتوایی ادعیه امام حسینبررسی «)، ١٣٩٤( اردشیری، فاطمه، .٨

حدیث، دانشکده ادبیات و   و  ارشد، رشته الهیات گرایش علوم قرآن نامه کارشناسی ، پایان»توحید
 دانشگاه رازی.انسانی،  علوم
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 ، چاپ اّول، قم، دارالعرفان.فه سّجادیهیر و شرح صحیتفس)، ١٣٨٩( انصاریان، حسین، .٩
، چاپ اّول، قم، مؤسسه توحید)( قواعد کالمی)، ١٣٩٦( نصرتیان اهور، مهدی،برنجکار، رضا و  .١٠

 علمی فرهنگی دارالحدیث.
 ، چاپ اّول، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.کتاب توحید)، ١٣٨٨( هاشمی، سیدمحمد،  بنی .١١
، »سّجادیهفه ید ذاتی و صفاتی درصحیمبانی نظری توح«)، ١٣٩٤( پیروزفر، سهیال و فاطمه فرضعلی، .١٢

 .المللی امام سّجاد همایش بینتهران، 
المللی مدیریت  دومین کنفرانس بین، »توحیدصفاتی در صحیفه سّجادیه«)، ١٣٩٥( انصاری، نجمه، .١٣

 ، استانبول، مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.و علوم انسانی
 ،٢٦، شماره یهان اندیشهک، »جایگاه قیاس در منابع اجتهاد«)، ١٣٦٨( جّناتی، محمد ابراهیم، .١٤

 .٩٩-٦٩ص
تبیین فلسفی و کالمی توحید و صفات الهی در «)، ١٣٩٥( منصوره و یزدی، اقدس،  حسینی، سیده .١٥

، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشکده »کالم حضرت فاطمه زهرا
 . دانشگاه قمالهیات و معارف اسالمی، 

للدارسات  یس الحلی، چاپ اّول، دمشق، مرکز ابن ادرالفقهی الدلیلم)، ٢٠٠٧( حسینی، محمد، .١٦
 ه.یالفقه

، مترجم غالمرضا  ق مفردات الفاظ قرآنیترجمه و تحق)، ١٣٧٤( محمد، بن راغب اصفهانی، حسین .١٧
 خسروی. چاپ اّول، تهران، مرتضوی.

 نگی انتشاراتی منیر.، چاپ اّول، تهران، مرکز فرهمسأله قیاس)، ١٣٨٧( رحیمیان، علیرضا، .١٨
، »سّجادیه  اساس توحید در صحیفه  ارزیابی توحید عرفانی بر«)، ١٣٩٤( ، فاطمه،بادیسپهری  .١٩

 .دانشگاه ادیان و مذاهبنامه کارشناسی ارشد، رشته تصوف و عرفان اسالمی، دانشکده مذاهب،  پایان
ایت ارتباط شیعی ، س١٤/٠٧/١٣٨٩، »درس تفسیر استاد سیدان«)، ١٣٨٩( سیدان، سیدجعفر، .٢٠

 .http: //www.eshia.irمدرسه فقاهت، 
مناجات خمسه عشر دعای ( مراتب توحید در ادعیه امام سّجاد«)، ١٣٩٥( سیوندی، فاطمه، .٢١

دانشگاه آیت الله ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، میبد،  ، پیشنهاده کارشناسی»ابوحمزه)
 .حائری

، شماره فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، »تجلی توحید در ادعیه«)، ١٣٩٢( شریفانی، محمد، .٢٢
 .٦٨-٤١، ص ١٥

 . یف الرضی، چاپ چهارم، قم، الشراألخالق مکارم)، ١٣٧٠( فضل، طبرسی، حسن بن .٢٣
 رباقری، چاپ دّوم، تهران،ی، ترجمه: ابراهیم ماألخالق مکارم)، ١٣٦٥( ـــ،ـــــــــــــــــــــ .٢٤

 فراهانی. 
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 میهن. ، مترجم محمد دشتی، چاپ اّول، قم، همالبالغه نهج)، ١٣٨٦( ،طالب علی بن ابی .٢٥
، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، چاپ دّوم، تهران، ةیالسّجاد فة یالصح)، ١٣٧٥( ،نیعلی بن الحس .٢٦

 سروش.
 . ، چاپ اّول، قم، دفتر نشر الهادیةیالسّجاد فة یالصح)، ١٣٧٦( ــــــــــــــــــــ، .٢٧
، ترجمه: حسین انصاریان، چاپ دّوم، تهران، ستاره صحیفه سّجادیه)، ١٣٩٢( ــــــــــــــــ،ــــ .٢٨

 سبز.
المللی  دومین کنگره بین، »سّجادیه  مبانی اثبات خداوند از منظر صحیفه«)، ١٣٩٤( کمانی، اعظم، .٢٩

ی تبلیغی مناجات ، اردبیل، اداره کل تبلیغات اسالمی استان اردبیل، کانون فرهنگتفکر و پژوهش دینی
 اردبیل.

 ، چاپ اّول، قم، دارالحدیث.یالکافق)، ١٤٢٩( عقوب،ی نی، محمد بن یکل .٣٠
 التراث اءیإح دار ، چاپ دّوم، بیروت،بحار األنوارق)، ١٤٠٣( مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، .٣١

 .یالعرب
تهران، ، چاپ اّول، شرح صحیفه سّجادیه)، ١٣٦٠( مدرسی چهاردهی، محمدعلی بن محمدنصیر، .٣٢

 المرتضویة. المکتبة 
 ، استانبول، دارالدعوة.الوسیط المعجم)، ١٩٨٩( مصطفی، ابراهیم و دیگران، .٣٣
، رشته کالم ٣نامه سطح  ، پایان»سّجادیه  توحید افعالی در صحیفه«)، ١٣٩٤( معتمدنژاد، محبوبه، .٣٤

 مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر.اسالمی، تهران، 
ارشد، رشته فقه  نامه کارشناسی ، پایان»سّجادیه  اشناسی در صحیفهخد«)، ١٣٨٦( موسوی، اظهرعلی، .٣٥

 .جامعة المصطفی العالمیةو معارف اسالمی گرایش کالم اسالمی، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 
نسبت و رابطه خالق و مخلوق در اندیشه عالمه «)، ١٣٩٧( نصری، عبدالله و پورایوانی، سیدمرتضی، .٣٦

 .٢١-٥ ، ص ٨٧، شماره قبسات، »یت الله جواد آملیمحمدتقی جعفری و آ
نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و  ، پایان»سّجادیه  توحید در صحیفه«)، ١٣٨١( نقدعلی، زهرا، .٣٧

 .الدین دانشکده اصولحدیث، قم، 
 
 


