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و  كندمي باز خداشناسي سوي به را راه آن از جمله مباحثي است كه اقسام و توحيد 
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 اين در كرده و نقل و عقل طريق از ذاتي توحيد اثبات و فلسفي التاستدال اقدام به طرح
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 مقدمه) ١

اعتقاد  هاترين مسائل در اديان الهي و اصل مشترك ميان همه آيينمهم يكي از

 اثبات و شناخت بر سعي انديشمندان از به توحيد ذاتي واجب تعالي است. بسياري

 نگارش به زمينه اين در فراواني كتب رو اين از و داشته را آن اقسام و خداوند توحيد

 به انسان براي توحيد جايگاه هنوز ايشان فراوان آثار به توجه با ولي ندا درآورده

 ديگر برخي و محال امري را توحيد شناخت حكماء از برخي و نشده روشن خوبي

شيخ بهائي  .دانند مي امري فطري را آن نيز برخي و شناخت قابل امري را آن

به بحث توحيد خداوند  همانند متفكرين و انديشمندان مسلمان ديگر در آثار خود

و اقسام آن اشاره داشته و در كتب خويش مسائلي چون فطري دانستن توحيد 

ذاتي، اثبات توحيد ذاتي از طريق استدالالت فلسفي و نيز مقام احديت و واحديت 

 باب در بهائي شيخ آراء كوشيم مي مقاله اين توحيد ذاتي را بيان كرده است. در

 بحث، به شيخ آراء و تبيين تقرير از پس ادامه در و مطرح خداوند ذاتي توحيد

  .   بپردازيم آن پيرامون نقد و بررسي

  

  تعريف توحيد ذاتي) ٢

و در لغت به معناي يكتا قرار دادن و يگانه » وحّد يوحّد«توحيد، مصدر فعل 

و » تفعيل«در مصدر باب » توحيد«) واژه ٣٤٣ :١٤٢٦دانستن است. (فيروزآبادي، 

نوعي انفراد و يگانگي اي كه در مفهوم آن، بهگونهگانه دانستن كار رفته بهبه معناي ي

) با توجه به همين معنا، توحيد يعني ٥٥١ :١٤١٢راغب اصفهاني،( .لحاظ شده است

ي، توحيد خداشناسدر مباحث  )٢٩٨، ٥ ج :١٤١٤(زبيدي،  زيچكتنها قرار دادن ي

ون شريك بودن خداست. ابن اثير به معناي يكتاپرستي، يگانگي خدا، تنها و بد
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گويد: در ميان اسماي خدا، واحد به اين معناست كه خدا فردي است كه همواره مي

  )١٩٥، ٥: ج ١٣٩٩با او نبوده است. (ابن اثير،  زيچچيهتنها بوده و 

در اصطالح متكلّمان نيز توحيد ذاتي به معني يگانه دانستن ذات خداوند بوده 

درواقع او هيچ شريكي در ذات و صفات  ص ذات او است.و همه صفات نيز مخصو

 )٨٠: ١٤٢٢ندارد. (عبدالجبار، 

در نگاه شيخ بهائي، خدايي جز خداى يگانه نيست او خداى واحد است و ما 

كنيم. اگرچه مشركان از سخن ما ناخشنود بوده و تنها او را عبادت مي تسليم او

خدا وجود داشته كه همان خداي ما و اين باوريم كه تنها يك  شوند ولي ما برمي

  )٦١: ١٤١٥پدرانمان و پيشينيانمان است و جز او خداي ديگري نيست. (بهائي، 
  :اندحكما براي توحيد ذاتي خداوند، حداقل سه معنا به كار برده

الوجود بوده و توحيد در وجوب وجود: يعني تنها ذات واجب تعالي، واجب-١

  )٣٧٧، ٢ : ج١٣٧٨صباح يزدي، الوجود ديگري نيست. (مواجب

توحيد به معناي بساطت و عدم تركيب در خداوند و داراي معاني فرعي -٢ 

  )٢٠٦، ٢ ج ،١٣٨٧عبوديت،( است.

توحيد به معناي وحدت شخصي وجود: اين بحث در عرفان مطرح است.  -٣

  )١٠١، ٢ : ج١٣٦٩(مطهري، 

جاي آن به بحث و به شيخ بهائي در باب توحيد ذاتي، تعريف خاصي بيان نكرده

ربط كثرت به وحدت اشاره داشته است و به پرسش و پاسخي از زبان يكي از عرفا 

پردازد. از يكي از عرفاي متأخرين پرسيدند چگونه وحدت در مظاهر كثرت ظهور مي

التصريف تحويل االصل الواحد الي امثله متخلفه لمعان «كند؟ وي پاسخ داد مي

طور كه در تصريف بايد يك اصل را به دليل در همان »مقصوده اليحصل االبها

هاي متعددي درآورد، همچنين اصل واحد بالذات برگيري معاني مختلف به صورت
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نمايد نيز براي تجليات الهيه خود و ظهور اسما و صفاتش در مظاهر كثرت تجلي مي

  )٧٩، ٣ : ج١٤٠٣و اين همان معماي توحيد است. (بهائي،

 و ذات خداوند در اسماء يافتن تجلي شيخ بهائي ازنظر وحيدرسد تبه نظر مي

 داراي شود. بر اين اساس خداوندرا شامل مي كثرت مظاهر است كه همان صفات

 جهان در و است مفهومي بنديتقسيم اين حكما ازنظر كه است اسماء و صفات ذات،

 تجلي خود صفات و اسماء در خداوند ولي نيست ذاتش از غير صفات خداوند خارج

 ولي شودمي خارج جهان در كثرات آمدن وجود به و كثرت سبب تجلي اين و كرده

 ذات به درنهايت و خداوند صفات و اسماء به كثرات اين تمام داشت توجه بايد

بوده و در اين صورت  تعاليحق ذات تجلي هستي تمام گردد. بنابراينمي باز خداوند

  رد.ك اثبات را خداوند توان توحيدمي

 تعريف ايشان كه كرد وارد را ايراد اين شيخ بهائي به توانمي تأمل باكمي البته

شيخ  اگر است. كرده اكتفا حكما از پيروي به تنها در اين باب ارائه نداده و دقيقي

 به توانستيممي آنگاه كرد،ابتدا تعريف دقيقي در باب توحيد ذاتي مطرح مي بهائي

 روشن تعاريف از  اختالفات در بسياري سيم؛ چرا كهبر باب اين در بهتر قضاوت

 بحث به آن جايبه و بوده تعريف توحيد ذاتي ساكت در خصوص شوند. ايشانمي

اين ارتباط و چگونگي  فهم براي آنكهاست حال پرداخته كثرت به وحدت ربط

اصطالحاتي همچون  و بايد تعاريف پيدايش موجودات كثير از موجود واحد، ابتدا

در اينجا به بحث وحدت  شيخ بهائي تردت و كثرت مشخص شود. به بيان دقيقوح

 است پرداخته ديگر موجودات در خداوند ذات تجليات به توجه نداشته و و كثرت

 يگانه ذات تجليات كنيممي مشاهده خارج جهان در كه هايي كثرت بدان معنا كه

الم نيز از اسماء و صفات در اسماء و صفات هستند و موجودات كثير در ع خداوند

 تجليات خداوند را در اينجا مطرح بنابراين شيخ بهائي آيند؛خداوند به وجود مي
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 وحدت، از كثرت پيدايش تعريف وحدت و كثرت و نيز چگونگي باب در ولي كرده

  .است بيان نكرده بحثي

  

   فطري بودن توحيد ذاتي در نگاه شيخ بهائي) ٣

ي در باب توحيد ذاتي به آن اشاره داشته، روش يكي از مسائلي كه شيخ بهائ

شناخت آن از طريق فطرت است. فطري بودن توحيد ذاتي امري يقيني و حقيقي 

ي در مباحث خداشناسي و در عمل واست و اين مسئله محور اساسي مسائل نظري 

زندگي فردي و اجتماعي انسان است. اين بحث ازجمله مسائل دقيق الهي است كه 

جديت تمام در به ثمر رساندن آن دقت شود ولي شيخ بهائي گفتار سابقان و الحقان را بايد با 

كند سزاوار بود بحث مزبور داند و بيان ميدر اين خصوص خالي از ريب و بيرون از عيب نمي

  )٢٩٨، ١ ، ج١٤٠٣اندازه توان ايراد شود. (بهائىاي بهفصل جداگانه

  فرين بر دل توانگر ماآ       جز خدا هيچ نيست در دل ما

)١٥٨ ،١ ج :١٤٠٣(شيخ بهايى،  

شيخ بهائي در پي اثبات توحيد خداوند از راه فطرت و به روش ايجابي و حلي 

است. در نگاه ايشان توحيد ذاتي يكي از اصول مشترك تمام اديان الهي است. 

 شود، بيانگر ديدگاه حكما وهايي كه در اين خصوص داده ميتفسيرها و برداشت

توان رسد مياهميت اين مسئله و پرداختن آنان به توحيد فطري است. به نظر مي

ها مشاهده هاي عقلي و نقلي آندرستي و حقانيت اين ديدگاه را همراه با استدالل

كرد و بر اين اساس اعتقاد به توحيد ذاتي را يك اعتقاد دروني و فطري دانست. او 

  گويد:مي

  

  



  توحيد ذاتي از ديدگاه شيخ بهائي   ▪   ٨٨

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

  ما كنما را خواهي جمله حديث 

كن يبــا  ــاد مــا ز يم ي ئ ــا يب   مــاز
  

  خو با ما كن ز ديگران خو واكن  
  با ما تو دو دل مباش دل يكتا كن

  

)١٥٨ ،١ ج :١٤٠٣(شيخ بهائى،    

اين عقيده است  شيخ بهائي در آثار خويش در باب فطري بودن توحيد ذاتي بر 

 ديني يباورها جزء و بوده كالمي و اسالمي انديشه و نگرش يك ذاتي كه توحيد

 درآوردن نظم به درصدد خود باور اين اساس بر هاآن است. موحد هايانسان

با  موحد هايانسان. هستند خويش فكري و رفتاري اجتماعي، فردي، اعتقادات

 از شرك شدن برچيده خواستار و پرداخته مقابله و جدال به شرك و پرستيبت

 براي برخي ميان اين در هستند. ذاتي توحيد از دقيق فهم درصدد و هاانسان تفكر

 فطرت راه از درك آن بر سعي و كرده رجوع خود فطرت به مطلب اين دقيق فهم

 هاياستدالل طريق از ذاتي توحيد اثبات بر سعي نيز ديگر برخي و دارند خود

 قابل نكته كنند. اثبات را خداوند ذاتي توحيد طريق اين از تا داشته كالمي و فلسفي

 باب در هاانسان همه كه است مطلب اين دارد اشاره آن به بهائي خشي كه تأملي

 خود فطرت به انسان اگر و بوده برابر يكديگر با فطري بودن توحيد ذاتي خداوند

 باب در ولي كرد خواهد درك بهتر را ذاتي خداوند توحيد كند مراجعه دقت با

 نيست همگان هموار ايبر راه اين كه معنا بدان نيست گونهاين فلسفي استدالالت

 باب در فلسفي استدالل دنبال به دليل استعدادهاي فردي، به مردم از بخشي تنها و

 برخي و داشته را فلسفي مسائل فهم استعداد برخي روند.خداوند مي ذاتي توحيد

 دنبال به فطرت راه از تنها اين بخش از افراد. هستند گريزان استدالالت اين از ديگر

  )٤٢٢ ،١ ج :١٤٠٣شيخ بهائى، ( .هستند خداوند ذاتي توحيد نيوجدا اثبات

شيخ بهائي در ادامه براي بيان ديدگاه خود اشاره به آياتي از قرآن كرده و سعي 
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فَأَقِمْ وَْجهَكَ «.بر آن داشته است كه اين مطلب را نيز از طريق اين آيات اثبات كند

طَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْديلَ لَِخلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ فَ  لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي

] شرك بودن پايهبى به توجه با[ پس) «٣٠/ روم(»لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَْعلَمُون

 و، [آور روى] توحيدى[ دين اين سوى به وجودت همه با انحرافبدون و گرايانهحق

 آفرينش براى باش است سرشته آن بر را مردم كه خدا رشتس]بر ثابت و پابرجا

 معرفت مردم بيشتر ولى؛ استوار دين است اين؛ نيست تبديلى تغييرو هيچگونه خدا

ايشان با توجه به اين آيه اعتقاد توحيد خداوند را » ندارند] اصيلحقيقت اين به[

يابد. ايشان راه را ميكند انسان فطرتا توحيد خداوند امري فطري دانسته و بيان مي

ها فطرتاً كند انسانشناخت توحيد خداوند را از طريق فطرت دانسته و بيان مي

  )٢٣٠الف:  ١٣٨٧،شيخ بهايى.(كنندتوحيد خداوند را تصديق مي

آورد كند و به ياد ميكند قرآن از توحيد فطري فراوان ياد ميشيخ بهائي بيان مي

طرتا چه كسي را به عنوان خداوند واحد مي شناسد، كه اگر از انسانها بپرسيد كه ف

نكته اي كه شيخ در اينجا به آن اشاره دارد فطري بودن توحيد  گويند: اهللا.مي

خداوند است و بيان مي كند انسان فطرتا توحيد خداوند را مي يابد و تنها او را به 

ه فطرت عنوان خداوند مي شناسد كه اين مطلب حكايت از شناخت توحيد از را

  )٢٣٠: ١٤١٥،شيخ بهايى.(است

بنابراين بايد گفت آثار حقيقت توحيد ذاتي خداوند در عالم وجود ظاهر است 

هايي در ديده آنان پيدا شد اين توحيد مورد ولي براي برخي كه مشرك اند حجاب

انكار است درحالي كه دل هاي عارفان آثار توحيد ذاتي پيداست و همه آفريدگان 

بنابراين نقطه در افاده  طلعت او و همه مردم نقاب چهره فريباي او هستند؛هاي پرده

ظهور و اظهار برابر با مراتب وجود است زيرا موجودات مطابق با حقايق كالمند و 

شود و ظهور نقطه از مخزن ذات خود به حسب همانا كالم از تركيب حروف ظاهر مي
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د در درجات معدود. بنابراين اطالع از ظهور مراتب اعداد است يعني بر اثر تكرر واح

حقيقت نقطه و عدد از جمله اسرار وجود خداي سبحان است كه نقاب عزت و جمال 

اسرار آنها جز براي اهل كشف و شهود و آنها كه در جاده شريعت حقه سيد رسوالن 

 .(عليه افضل الصلوات و التحيات قدم گذارده اند براي ديگران گشوده نخواهد شد

  )١١٦،  ٣ج : ١٤٠٣ي، بهائ

توحيد خداوند،  بودن به نظر نگارنده شيخ بهائي در اينجا سعي بر اثبات فطري

 شايد ولي است كرده اشاره قرآن آيات به خصوص اين در از طريق ايجابي داشته و

به بيان  در اين باب تنها نداده است و براي آن ارائه اي كننده قانع و عقلي دليل

 امري ذاتي توحيد كه است باور اين بر ه است. در واقع ايشانچند آيه اكتفا كرد

  نشد. گفته سخني آن چگونگي و كيفيت از ولي فطري بوده

شيخ بهائي در بيان جايگاه فطري بودن توحيد ذاتي در زندگي انسان اشاره به 

سخن ابوسعيد كرده و بيان مي كند: از ابوسعيد ابوالخير پرسيدند تصوف چيست؟ 

فت: تصوف آن است كه انسان وقت خود را صرف چيزي كه شايسته در پاسخ گ

ترين است، كند كه آن همان خداوند يكتاست. برخي ديگر گفته اند تصوف آن است 

هو « .كه انسان صوفي از همه تعلقات دست بردارد و كامال متوجه خدا يكتا باشد

  )١٠٦،  ٣ج : ١٤٠٣بهائي ( .»االنقالع عن العئق و اال نقطاع الي رب الخالئق

ايشان سعي كرده يكي از راه هاي شناخت توحيد ذاتي خداوند را فطرت انسان 

معرفي كند و اين مطلب را يكي از مهمترين مسائل توحيد دانسته است. اگر كسي 

در اصالت اين موضوع اشكال كند، نمي تواند اين راه را در خود پيدا كند. بايد گفت 

ز فطرت خود غافل شده و نمي تواند توحيد ذاتي را از انسان بر اثر غفلت يا گناه ا

طريق فطرت بيابد و اگر انسان به پاك سازي نفس خود پرداخته و غفلت و گناه را 

از فطرت دور گرداند توحيد ذاتي خداوند را نيز مي يابد. هر قدر انسان در پاك 
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ه كند، كردن نفس از غفلت و گناه قوي تر بوده و بهتر به فطرت خويش مراجع

  .توحيد را نيز بهتر و روشن تر مي يابد

  

 احديت و واحديت ذات خداوند) ٤

توحيد ذاتي نزد حكماء به معني يكي بودن ذات واجب تعالي بوده و اينكه 

شريك، مانند و مثلي در مرتبه ذات خداوند وجود ندارد، (نه داراي تركيب در ذات 

يان ديگر، توحيد ذاتي را در دو مقام و نه واجب بالذات ديگري خارج از ذاتش) به ب

مي توان بررسي كرد. شيخ بهائي توحيد ذاتي را » واحديت ذات«و » احديث ذات«

 در دو مرتبه قابل طرح دانسته است: مرتبه احديت (نفي تركيب)، مرتبه واحديت

  .شريك نداشتن)(

  احديت ذات خداوند -١-٤

الي از هرگونه تركيب و منظور از توحيد احدي بسيط محض دانستن واجب تع

جز داشتن است؛ بدان معنا كه ذات او بسيط بوده و هيچگونه تركيب و كثرتي در 

) به بيان ديگر احد به معناي نفي تركيب و اجزا ١٣٦: ١٣٧٠آن راه ندارد. (مطهري، 

ال تقدره «و بسيط بودن ذات است. از جمله شواهد در اين باب عبارت است از: 

) و ١٦٢، ٣ج : ١٣٧٥(بحراني، » الحركات و البالجوارح و االدواتاالوهام بالحدود و

  )٣٣: ١٩٧٢(ابن سينا، » االول بسيط في غايه البساطه و التحدد...«

توان گواه بر توحيد احدي واجب تعالي دانست. نخستين آيه از سوره توحيد را مي

مختلفي را مطرح كرده تفاسير » أَحَد اللَّهُ  هُوَ قُلْ «در آيه » احد«محققين براي لفظ 

اند كه يكي از آنها بدين شرح است: االحد: الذي ال يتجزأ و ال ينقسم في ذاته و ال 

شود كه در ذات و صفات خود تجزيه و تقسيم في صفاته. احد به كسي گفته مي

خداوند متعال در اين سوره به احديت توصيف  )٣٢٩،  ٤ج  :١٤١٤ندارد. (زبيدي، 
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قعي به كار مي رود كه احتمال و امكان فرض ثاني و تعدد شده است احد در موا

  )٩٠، ٧ج : ١٤١١وجود نداشته باشد. (طباطبايي، 

شيخ بهائي در باب اين آيه، همنظر با حكماء بوده و در بيان تبيين احديت واجب 

بيان مي كند كه خداوند در اينجا با » قل هو اهللا احد«تعالي پيرامون آيه شريف 

ف گشته است نه واحد. چرا كه احد ذاتي است كه با آن ديگري واژه احد موصو

شود اما واحد ذاتي است موصوف به وحدت. پس در واژه احد اعتبار ذات اعتبار نمي

به تنهايي منظور است و در واحداعتبار ذات وصفت. از اين رو احد بيش از واحد بر 

د نهفته است كه در كند و سري در واژه احفرديت و تجرد منزه بودن داللت مي

  )٣٥: ١٤٠٥واحد نيست. (بهائي، 

به بيان ديگر خداوند در ذاتش احد بوده و مركب از اجزاي ذهني نيست. او در 

پذيرد. خداوند جوهر، عرض صفات نيز شريك نداشته و انقسام خارجي و ذهني نمي

مكان، نبوده و از لوازم جسم چون رطوبت، يبوست، كم، كيف، برودت، حرارت، زمان، 

بنابراين واجب تعالي  حركت، سكون، خفت، ثقل و مانند آنها منزه و مبرا است؛

و اين چنين موجودي  تركيب ذهني نداشته و در ذاتش بسيط محض است؛گونههيچ

  )٤٢٥ب: ١٣٨٧بهائي،.(نهايت و كامل بوده و تعدد بردار نيستبي

از طريق نقضي  خداوندذات  احديت بحث به اينجا در از منظر نگارنده شيخ بهائي

ذات  در تركيب عدم معناي به را احديت حكماء، اكثر سعي دارد همانند و پرداخته

 از اين رو شايد است نكرده اقامه را برهاني ادعا اين خصوص در ايشان تعريف كند.

در اين  شيخ بهائي دهد.مي نشان بحث شيخ را در اين ضعف گفت اين امر بتوان

با  و كرده استفاده اقناعي از روش عقلي، بيشتر ستدالالتا خصوص به جاي بيان

احديت ذات خداوند  اثبات در سعي ايشان بي گانه است. عقلي و فلسفي استدالالت

 مطلب اين خداوند ذات احديت خصوص در ديگر نكته دارد. روايات و آيات توسط
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 در كه ستا كرده خداوند نداشتن... و عرض و جوهر به اشاره شيخ بهائي كه است

نمي كند.  بيان استداللي و برهان و بسنده كرده به طرح ادعا تنها نيز خصوص اين

 روش اهل با او زيرا دانست ايشان روش در را مطالب اين منشاء بتوان البته شايد

  كند. مي استفاده كم بسيار فلسفي استدالالت از و نداشته خوبي رابطه فلسفه

  واحديت ذات خداوند -٢-٤

گر از مراتب توحيد ذاتي خداوند كه حكماء بسيار به آن توجه داشته اند، يكي دي

مقام واحديت واجب تعالي است. صفات و مفاهيم در اين مرتبه مورد توجه قرار 

شوند بدان معنا كه شريكي براي واجب تعالي وجود گرفته و عين ذات اعتبار مي

 ٦ : ج١٩٨١مالصدرا، ( .كردل توان قبونداشته و واجب الوجودي را در كنار او نمي

) وجود حقيقي، وحدت و صرافتي دارد كه با آن وحدت، نمي توان واجب ٢٨٤، 

الوجودي در كنار واجب تعالي دانست و اين همان واحديت اوست بنابراين، او يگانه 

واحد بودن واجب تعالي بدان  )٥١، ١ج  :١٣٦٨آملي، ( .ندارداست و هيچ شريكي 

رتبه وجود او هيچ موجود ديگري وجود نداشته و همتا ومثل معنا است كه در م

ندارد. در غير اين صورت مستلزم قبول واجب الوجود ديگري در عرض او خواهيم 

: ١٣٦٤(ابن سينا، » إذ ال مثل له و الضد له) «٢٨٨، ٤: ج ١٣٧٥بود. (بحراني، 

  )٣٦٦، ١: ج ١٣٧٦(ابن سينا، » فالواجب الوجود واحد...) «٥٥٥

بهائي در باب واحديت خداوند در كتاب كشكول خود اشاره به روايتي از شيخ 

كند در جنگ جمل، عربي از جا برخاست خطاب ع) داشته و بيان مي( حضرت علي

گوييد خدا يكي است؟ اصحاب از به ايشان عرض كرد يا اميرالمومنين آيا شما مي

ت از او برداريد زيرا چنين سوالي به وي پرخاش كردند، اميرالمومنين فرموند دس

آنچه را كه او اراده كرده ما هم بيش از آن را از مردم انتظار نداريم. سپس فرمود: 

گفتار در توحيد خدا به چهار گونه است، دو وجه از آن نسبت به خدا سزاوار نيست 
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اما آن دو وجهي كه شايسته مقام خداوند نيست؛  و دو وجه آن براي خدا ثابت است؛

هرگاه كسي بگويد او واحد و يكي است و مراد از يكي در باب عدد  نخست آنكه

باشد. اين قسم مسلما نسبت به خدا درست نيست زيرا خداوند همتا و دومي ندارد 

دانند و البته آنها كافر آيد همچنان كه برخي خداوند را ثالث ميدر باب عدد نمي

  هستند.

عي از جنس است اين نسبت گويد هو واحد منظورش نودوم آنكه كسي كه مي

نيز درست نيست زيرا در اين قول تشبيه است. اما آن دو وجهي كه نسبت به خدا 

گويد خدا يكي است يعني خداي يكتائي است ثابت است يكي آن كه كسي كه مي

كه در ميان موجودات شبيه و مثلي ندارد و خدا چنين است، ديگر آنكه خدا يكي 

شود و خدا يعني در وجود و عقل و وهم مجسم نمي است مراد احدي المعني است

  )١٨٦، ١ : ج١٤٠٣چنين است. (بهائي، 

از ديد نگارنده بحث توحيد از چنان اهميتي برخوردار بوده كه حضرت در روز 

جنگ به اين بحث پرداخته و در پي شكافتن آن بوده است. بحث توحيد در آن 

ما بيش از « فرمايدين رو حضرت ميزمان، مورد توجه عموم مردم قرار داشته از ا

اما دليل اصلي كه سبب شد تا شيخ بهائي به اين روايت ». آن از مردم انتظار نداريم

فرمايد اشاره كند بحث توحيد خداوند است. ايشان توحيد را بر چهار قسم كرده و مي

 دو قسم از اين چهار قسم باطل و دو قسم ديگر در مورد خداوند صحيح بوده و به

رود. دو قسم اول را وحدت عددي و وحدت نوعي دانسته و هردو را در باب كار مي

داند اما دو قسم ديگر به معناي واحد و احد بودن خداوند است كه خداوند باطل مي

آنچه وحدت عددي است، مي توان  اين دو در باب خداوند صحيح است. بنابراين

فرض شود، آن واحد مركب از وجود و  براي او ثاني تصور كرد و اگر ثاني براي او

عدم خواهد شد. بنابراين بسيط من جميع جهات نخواهد بود، بلكه ممكن بوده و 
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هر شي كه تعدد بپذيرد، يعني قابليت تعدد نياز به واجب خواهد داشت از طرفي 

داشته باشد، تعدد پذيري او ناشي از ذات خودش نيست، پس ناشي از امري خارج 

  بود و به عبارتي آن شي ء معلول خواهد بود. از ذات خواهد

شيخ بهائي درجاي ديگر به اين مطلب اشاره داشته كه وحدت واجب الوجود 

بالذات، وحدت عددي نيست، بلكه وحدت حقّه حقيقي است. وحدت داراي مراتبي 

است كه باالترين آن شامل واجب تعالي مي شود كه همان وحدت حقه وجوبيه 

پذيريد، بلكه فرض تكّثر نيز براي ه تنها هيچ گونه كثرتي را نمياست. اين وحدت ن

 ؛آن محال است اما مراتب ديگر اين وحدت، از چنين ويژگي برخوردارنيستند

بنابراين هيچكدام از اين مراتب، از وحدت حقّه خداوند متعال برخوردار 

  )٧٩، ١ : ج١٤٠٣بهائي،.(نيستند

وا و پرهيزكاري داراي سه مرتبه است كه كند تقشيخ بهائي در ادامه بيان مي

توان اشاره به آيه اولين آن بري شدن از شرك است. در خصوص اين مرتبه مي

فرمايند: و الزمهم كلمه التقوي. مفسرين مراد از شريفه قرآن كرد كه خداوند مي

ر دانند كه نشان از ظلمت و كفمي »الاله اال اهللا«كلمه تقوي در آيه مذكور را همان 

  )٤٦٣: ١٣٨٩است. (بهائي، 

البته شيخ بهائي با بيان اين روايت، نتوانسته تعريف دقيقي از واحد بودن خداوند 

 از قسم چهار يعني ارائه نمايد و ثانيا سعي كرده با توجه به اضداد به تعريف برسد؛

 خداوند براي را ديگر قسمت دو قسم، دو كردن با باطل و كرده مطرح را توحيد

مي  سعي و عددي دانسته واحد مقابل در را حقه حقيقي واحد او كند. مي اثبات

 امر اين كه كند ثابت براي خداوند را وحدت عددي، وحدت حقه كردن باطل با كند

جنسي  نوعي، نيز مانند ديگر هاي وحدت عددي واحد از غير زيرا است اشكال داراي

 حقه وحدت عددي، وحدت نكرد باطل با اين در حالي است كه دارند. وجود ...و
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 براي خداوند حقيقي حقه اثبات وحدت براي بايد آيد بلكه نمي دست به حقيقي

در  فلسفي استدالل و برهان ايشان آثار از آورده شود؛ ولي استدالل و برهان يك

 مناجات استدالل عقلي از جاي آيد. ايشان به نمي دست به حقيقي باب وحدت حقه

 تا است روايات از استفاده ايشان روش شد بيان چنانچه و كرده استفاده روايات و

 شيخ بهائي ديدگاه در اساسي ضعف يك امر اين گفت بتوان فلسفي. شايد استدالل

       .آيد مي حساب به

  

  براهين اثبات توحيد ذاتي خداوند) ٥

شيخ بهائي براي اثبات توحيد ذاتي خداوند بعد از روش فطرت، به استدالالت 

اره داشته و با دو برهان سعي بر اثبات توحيد ذاتي خداوند دارد. برهان اول عقلي اش

فلسفي بوده كه براي اين برهان چند مقدمه ذكر مي كند. ايشان برهان دومي را 

نيز مطرح مي كند در حالي كه اين برهان اقناعي بوده و نمي توان آن را برهان 

مطلب را به عنوان برهان ذكر مي كند فلسفي دانست. اما از آنجا كه شيخ بهائي اين 

  مانيز آن را بيان مي كنيم.

شوند كه خود جوهر مقدمه اول: فصول جوهريه با الفاظي تعبير مي برهان اول:

شوند. چنانكه فصل انسان را ناطق و مدرك كليات ها اضافه ميبوده و عوارض به آن

جوهريه از قبيل نسب گويند فصول دانند و فصل حيوان را حساس و متحرك ميمي

  و اضافات نبوده بلكه همان جواهرند.

مقدمه دوم: هرگاه مشتق بر چيزي صادق آمد، مستلزم آن نيست كه مبداء 

اشتقاق قائم به آن چيز باشد با آنكه در عرف لغت چنين قيامي متصور است. چنانكه 

ست كه داللت ايكلمه"كنند ها و اديبان مثال اسم فاعل را اين چنين معني ميلغوي

اين چنين تفسيري دور از تحقيق  "كند بر امري كه مشتق منه قائم به آن باشدمي
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اند: مثال هرگاه حداد بر زيد است. شيخ بهائي و ديگران به همين مناسبت گفته

صادق باشد، بدان معنا است كه حديد موضوع صنعت اوست و مشمس به آبي صدق 

  م شده باشد.كند كه بر اثر حرارت خورشيد گرمي

گوييم وجودي كه مبداء اشتقاق ماست، حال پس از بيان دو مقدمه مزبور مي

ممكن است قائم بذات خود باشد كه واجب الوجود و واحد است و وجود ديگران 

منتسب به او است. بنابراين موجود اعم از حقيقت وجود و منتسب به وجود است و 

ثانيه و از بديهيات اوليه است.  اين مفهوم عام وجود از اقسامات معقوالت

  )٢٩٨، ١ ،١٤٠٣(بهائى

پردازد. در مقدمه اول معتقد شيخ بهائي با دومقدمه به اثبات توحيد خداوند مي

است چنانكه اكثر منطق دانان و فيلسوفان اسالمي باور دارند در تعريف حد تام، 

گويند: حيوان جنس و فصل هردو، جوهر هستند. بدان معنا كه در تعريف انسان مي

توان به اين جواهر، اعراض را حمل كرد ولي در اينجا مراد از جنس ناطق. البته مي

اند نه اعراض. شيخ در مقدمه ديگر نيز به اين نكته اشاره دارد كه اگر و فصل جواهر

اسمي داراي صفت و يا مشتق شد، اين صفت براي آن اسم بوده و نشان از آن دارد 

چنين خصوصيت و صفتي است. شيخ بهائي بعد از بيان اين كه آن اسم داراي 

رسد كه ما خداوند را داراي صفت واجب الوجود و داراي دومقدمه به اين مطلب مي

دانيم عين ذاتش است لذا او را دانيم و وجودي را كه براي او ميصفت توحيد مي

  خوانيم.واجب الوجود لذاته و يگانه مي

اين برهان اقناعي، درصدد اشاره به فطرت و اثبات  شيخ بهائي در برهان دوم:

كند دل بستن به غير از خداوند انسان را توحيد از طريق آن است. ايشان بيان مي

از او دور كرده و اين مطلب حكايت از آن دارد كه خداوند يكي بوده و محبت غير 

  شود.از او سبب دوري انسان از خداوند و توحيد او مي
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اي بيان اين مطلب اشاره به گفتاري از مالعبدالرزاق داشته كه در شيخ بهائي بر

لن تنالوا «آن توجه به توصيف اعتقادي مردم دارد. ايشان در ذيل قول خداي متعال 

كند نيكي هرگونه فعلي است كه انسان بيان مي» البر حتي تنفقوا مما تحبون

در صورتي وجود پيدا  سازد و تقرب به خداوندنيكوكار را به خداوند نزديك مي

كند كه آدمي از ماسواي او اظهار بيزاري نمايد. بنابراين هرگاه كسي چيزي را مي

در عرض خداوند دوست داشته باشد، از خداوند به همان اندازه محروم شده و در 

پنهاني شريك براي او قرار داده زيرا به چيزي غير از خداوند اظهار عالقه كرده است. 

» و من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا يحبونهم كحب اهللا«ده: چنانكه فرمو

دارند گونه دوست ميدهند و آنها را همانبرخي از مردم براي خداوند شريك قرار مي

دارند و كسي كه خود را بر خداوند برگزيند و خواسته خود كه خداوند را دوست مي

مندي، ديگري شريك گرفتن براي او را بر خداوند برتري دهد از سه راه (يكي عالقه

و سومي خود را بر او برتري دادن) از خداوند دور شده است. اكنون اگر كسي خداوند 

هاي خود تواند بر ارادههاي او را تا حدي كه ميرا بر خود برتري دهد و خواسته

پيوندد و در غير برتري دهد، دوري او از خداوند برطرف شده و تقرب به حصول مي

اگر از مال  ين صورت همچنان از دربار خداوند محجوب و محروم خواهد ماند.ا

زيرا خداوند از  اي ندارد؛ديگري دو چندان انفاق كند باز هم از نيكي و احسان بهره

، طرز انفاق او با خبر است، اگرچه ديگران از كيفيت احسان او اطالعي ندارند. (بهائى

  )١٦، ١ : ج١٤٠٣

كند، اگر انسان محبت كسي را غير از خداوند يعني نجا بيان ميشيخ بهائي در اي

در عرض او در دل داشته باشد، از خداوند دور شده و براي او شريك قرار داده است. 

بدان معنا كه هيچ چيزي را نبايد در كنار خداوند قرار داد زيرا اگر موجودي در 

رف الوجود يا موجود نا محدود تواند صعرض خداوند قرار بگيرد او محدود شده و نمي
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و اليتنهي باشد و اين مطلب با واجب الوجود بودن خداوند منافات دارد و نيز اگر 

براي خداوند شريك در وجود فرض شود با توجه به حكمت مرتبه وجوب وجود و 

عجز و قصور نيروهاي فكري و عقلي انسان در رسيدن به هدف زندگي و سعادت 

اما از عدم معلول  تب آسماني براي هر يك از آنها ضروري بود؛ارسال رسل و انزال ك

  بريم.و اينكه پيامبري كه دعوت به شركت كند نيامده است به عدم علت پي مي

 ذاتي توحيد فطرت، برهان تا از طريق كرده سعي به نظر نگارنده شيخ بهائي

 توحيد شناخت روش -١ به ايشان كه است آن توجه قابل نكته كند. اثبات را خداوند

 روش كندمي بيان مورد دو هر و در داشته ذاتي، اشاره توحيد اثبات -٢و  ذاتي

 روش بر عالوه نيز جا اين است. در انسان فطرت خداوند ذاتي توحيد شناخت

 فطرت راه از خداوند ذاتي توحيد اثبات كه است باور اين توحيد ذاتي بر شناخت

 توحيد بودن فطري اثبات در يخ بهائيش شود مي مشاهده است. چنانچه ممكن

 ايشان بيان در را خود آراء است كرده سعي اشاره و عبدالرزاق مال از گفتاري به ذاتي

 است برهان اقناعي بودن اين است وارد اينجا در ايشان به كه نقدي ولي كند مطرح

 دخداون ذاتي توحيد بودن فطري باب در يقيني استداللي و برهان كه معنا بدان

 ذاتي توحيد بودن فطري خصوص در را ادعاهايي است. شيخ بهائي تنها نشده مطرح

   .است نكرده مطرح خصوص اين در اي كننده قانع و تام برهان و كرده مطرح

  

  ابطال ثنويت) ٦

الزمه اثبات و اعتقاد به توحيد، بطالن دوگانگي و ثنويت است، بطالن دوگانگي 

ن و پيدا است كه ابعاد جمعي و فردي انسان را در بر و چند خدايي داراي ابعاد پنها

گيرد. با نفي دوگانگي و چند خدايي، توحيد ذاتي براي واجب تعالي اثبات شده مي

و هرچه دوگانگي و چند خدايي دقيق تر نفي شود توحيد ذاتي خداوند نيز عميق 
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  تر اثبات خواهد شد.

  راه حل نقضي:

كند. قسم اول كساني اند كه به تقسيم ميشيخ بهائي، ثنويه را به چند قسم 

يك خدا قائل بوده ولي براين باورند كه انسان شايستگي ستايش واجب الوجود را 

ها هايي ساخته و آننداشته و از اين رو براي پيامبران فرشتگان و ستارگان مجسمه

  ها انسان را در پيشگاه خداوند شفاعت كنند.كنند تا مجسمهرا عبادت مي

كند ثنويه آن گروه بهائي در كتاب كشكول خود در اين خصوص بيان مي شيخ

از مردم اند كه در مسئله توحيد اختالف دارند. در برخي از كتاب هاي كالمي خود 

در مسئله توحيد با موحدين اختالف دارند. البته اين اظهار خطا و دور از حقيقت 

هاي خود را با لوجود نبوده و بتاست زيرا ثنويه (بت پرستان) معتقد به دو واجب ا

دانند. آنها معتقدند خوانند ولي در اصل خداوند را واجب الوجود ميآنكه خدا مي

گويند ما سازند و ميهايي از پيامبران و فرشتگان و ستارگان ميتنها مجسمه

كنيم تا ها راعبادت ميشايستگي ستايش از واجب الوجود را نداريم و اين مجسمه

  )١٢٦ ،٣ : ج ١٤٠٣در پيشگاه خدا شفاعت كنند. (بهائي، از ما 

ها گروهي اند كه قائل به خداي خير و شر هستند و هردوي قسم دوم از ثنويه

دانند اين قسم از ثنويه ها معتقد به دو واجب الوجوداند ها را واجب الوجود ميآن

آنها نور را  كه يكي فاعل خير است و ديگري فاعل شر. به همين مناسبت برخي از

دانند و اين عده همان مانوي ها هستند، ابوطيب فاعل خير و تيرگي را فاعل شر مي

  اي به عقيده مانوي ها كرده است:در ضمن قصيده

  و كم لظالم الليل عندي من يد           تحقق ان المانويه تكذب

كند مي هايي كه از تاريكي شب به من رسيده و اين معني ثابتچه بسيار نيكويي

گويند زيرا احسان از خيرات است دانند دروغ ميها كه تيرگي را فاعل شر ميمانوي
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اي از آنها فاعل خير را يزدان و فاعل شر را اهريمن گفته اند. و عده نه از شرور؛

ها را ها پرداخته و آنقسم سومي كه شيخ بهائي به آن )١٢٦ ، ٣ : ج١٤٠٣(بهائي،

ت، مسيحيان هستند. شيخ در كتاب كشكول خود در مقابل توحيد دانسته اس

نويسد: مسيحيان معتقداند خدا واحد بالذات است و خصوص اين قسم مي

منظورشان از اقانيم (جمع اقنوم) صفات همراه ذات است. اقانيم عبارتند از اب و 

ابن و روح القدس و مقصودشان از اب، ذات مع الوجود و مرادشان از ابن ذات مع 

  گويند و نظرشان از روح القدس ذات مع الحيات است.و به ابن كلمه هم مي العلم

  كند:شيخ بهائي قسم اخير را به سه دسته تقسيم مي

اي از الهوت در ناسوت حلول كرده و با كالبد ملكانيه: اينان معتقداند پاره -١

ن لباس مسيح متحد گرديده و به لباس او در آمده است. او را تا پيش از آنكه بدي

در آيد ابن نگفته اند و اين گروه قائل به تثليت اند و قرآن كريم چنين اشاره فرموده 

) بدرستي كافر شدند آنها كه ٧٢مائده / »(ثَالثَه ثالِثُ اللَّهَ  إِنَّ  قالُوا الَّذينَ كَفَرَ  لَقَدْ «

 خدا را سومين آن سه تن خواندند و همين عده معتقداند كه آويزش بدار بركالبد

  ناسوتي قرار گرفت و در الهوت اثري نداشت.

يعقوبيه: معتقدند كلمه يعني ابن كه به صورت گوشت و خون درآمد و از آن  -٢

 الَّذينَ  كَفَرَ لَقَدْ«مسيح پيدا شد و او خداست. كردگار جليل در قرآن چنين فرموده 

بدرستي كافرند آنها كه گفته اند خدا ) ٧٣مائده / (»مَرْيَم ابْنُ الْمَسيحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا

 همان مسيح پسر مريم است.

نسطوريه: آنها نيز معتقدند همانند اشراق و درخشش خورشيد بر بلور، الهوت  -٣

برعالم ناسوت اشراقي كرد. همچنين معتقدند قتل و صلب بر ذات مسيح از جهت 

جسد است و مراد ناسوتيت او واقع شد نه از جهت الهوتيت وي. منظور از ناسوت 

 )٢٩٨، ٢ : ج١٤٠٣از الهوت، روح. (بهائي، 
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 اب، و داشته خداوند عددي وحدت به مسيحيان با بيان مسئله تثليث، اعتقاد

 عرض در و قسيم خداوند تفسير، اين با و دانند مي اقنوم سه را القدس روح و ابن

 اشاره مطلب اين خواهد بود. آنان كنار در سوم قسم و داشته قرار القدس روح و ابن

: ١٤١١طباطبايي، .(دارند اعتقاد آن به مسيحيان كه داشته خداوند عددي وحدت به

  )٧٠ ، ٦ ج

 هايي مجسمه ساختن و خداوند توحيد به اشاره اول قسمت در نگارنده نظر به

 گروه اين آنكه يكي. است توجه قابل نكته چند بخش اين در كه شده پيامبران از

 خداوند، اطاعت شايستگي عدم علت به ولي داشته واحد اوندخد وجود به اعتقاد

 شفاعت خداوند پيشگاه در هاي ساخته شده به عنوان پيامبران، مجسمه توسط

 شدن همين دليل بر ساخته و بوده شفاعت به قائل قسم اين كه آن دوم. شوند

 بر عالوه ايشان ديگر اينكه نكته. است خداوند نزد پيامبران شفاعت هاي مجسمه

 آنها از هاييمجسمه و داشته نيز اعتقاد خداوند فرستادگان و پيامبران به خداوند،

 خداوند به قائل دسته اين گفت توان مي فرض سه اين با ساختند. مي شفاعت براي

  .اند ساخته شايستگي عدم علت به را ها بت ولي بوده واحد

 قول اين گفت بايد رنددا شر و خير خداوند دو به اعتقاد كه ديگر قسم باب در

 قُلْ « كرده خداوند وحدانيت به مستقيم اشاره كه قرآن آيات بر عالوه زيرا بوده باطل

 نظر اين به چنانچه. وجود دارد نظريه اين رد در نيز فراواني عقلي ادله »أَحَد اللَّهُ  هُوَ

 عدم شدن، الوجود ممكن شدن، محدود چون اشكاالتي با باشيم داشته اعتقاد

 الوجود واجب شدن ماهيت داراي و شدن نيازمند و محتاج شدن، ناقص افت،صر

در قسم سوم نيز تثليث (خداي پدر، خداي پسر و خداي روح  .شد خواهيم مواجه

  القدس) باطل است زيرا اين مسئله از دو حال خارج نيست:

اول آنكه هر يك از اين سه خدا داراي وجود و شخصيت مجزا و جداگانه هستند، 
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بدان معنا كه هر يك از آنها خدايي مستقل در نظر گرفته شده كه در اين صورت 

  با يكتايي خداوند مخالف است.

دوم اينكه سه خدا داراي يك شخصيت بوده و هر يك جزيي از آن را تشكيل 

 دهند در اين صورت نيز مستلزم تركيب بوده و با بساطت خداوند مخالف است.مي

 وَ  ثَالثَةٍ  ثالِثُ  اللَّهَ  إِنَّ قالُوا الَّذينَ كَفَرَ  لَقَدْ «فرمايد: ارا ميخداوند در رد عقيده نص

 تاستسه]اين[ از يكى خدا:  گفتند كه آنان) «٧٣مائده / »(واحِد إِلهٌ  إِالَّ  إِلهٍ  مِنْ  ما

 يكتا خداى جز معبودىهيچ آنكه حال و شدند، كافر يقيناً] القدسروح پسر، پدر،[

تقدند از ميان آب، ابن و روح القدس خداوند يكي از آنها است و نصارا مع». نيست

اين امر باطل است چرا كه بايد قائل به سه خداوند بود كه اين مطلب همان وحدت 

عددي بوده كه در گذشته بطالن آن بيان شد و شيخ بهائي چنين وحدتي را براي 

  .)٣١٧ :١٣٨٣بهائي، .(داندخداوند متعال مردود دانست و اعتقاد به آن را كفر مي

  
  گيرينتيجه )٧

  توان نتيجه گرفت:از مطالب بيان شده مي

 آنها از يكي كه امكان پذير است راه خداوند، از چندين ذاتي توحيد شناخت -١

 برتر را فطرت راه شيخ بهائي. است عقلي استدالل ديگري و توحيد فطري شناخت

 هاي استدالل به سپس است. هرداختپ آن به در ابتدا و دانسته ديگر هايروش از

در اين زمينه انسان هايي  .كند مي استفاده نيز نقل از راه دو هر و در اشاره فلسفي

  كه به فطرت خويش بهتر مراجعه كنند، توحيد ذاتي خداوند را بهتر درك مي كنند.

واجب الوجود بالذات داراي مقام توحيد ذاتي بوده و اين مقام، احد و واحد  -٢

ت. او نه تنها يك مصداق خارجي دارد، بلكه محال است بيش از يك مصداق اس

  بنابراين بقيه مصاديق آن ممتنع بالذات اند. خارجي داشته باشد؛
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 به نيست فصل و جنس داراي و بوده ذاتي احديت مقام داراي تعالي واجب -٣

 اگر زيرا ندارد راه او ذات در تركيب و بوده محض بسيط الوجود واجب ديگر بيان

 تعالي حق ذات بنابراين شد. خواهد عدم و وجود از مركب باشد ذاتش در تركيب

  الوجود واجب نه شد خواهد وجود ممكن و شده عدم داراي
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Abstract 
 
Monotheism and its types are among the topics that open the way to 

theology, and among these, the unity of the essence is one of the key issues. 
Sheikh Baha'i is one of the scholars and thinkers who has carefully considered 
this issue in such a way that the analysis of his thoughts can help to clarify this 
issue further. Sheikh Baha'i considers the unity of the Divine essence as one 
of the certain pillars in Islam. One of the issues that add to the importance of 
his views is the method of recognizing the unity of the essence and presenting 
it through nature. In completing his views, he has proposed philosophical 
arguments and proved the unity of the essence through reason and narration, 
and in this statement he has well shown the importance of addressing the status 
of oneness and unity, as well as paying attention to their difference, and finally 
has attempted to invalidate the views of dualists. 
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