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خدای دین و خدای فلسفه؛ مغایرت یا 
  همانیاین

    09/11/1399تاریخ تأیید:   01/02/1398 تاریخ دریافت:
 *مھدی عبداللھی   -------------------------------------------  

  چکیده

ـــفه اثبات  ـــیحی اعتقاد دارند خدایی که در فلس ـــوفـان غربی و متألهان مس برخی فیلس

کند. برخی دیگر از اندیشــمندان توصــیفش میشــود، مغایر با خدایی اســت که دین می

معتقدند خدای دین شایسته محبت و پرسش است، در حالی که خدای فالسفه تنها یک 

ـــوری در دلواجب ـــت که ش افکند. مدعای دوگانگی خدای دین با ها نمیالوجود اس

 خدای فلســفه از منظر قرآن و فلســفه اســالمی پذیرفتنی نیســت؛ زیرا طبق قرآن، یکی از

ها الوجود فلسفه تناست. واجب» شیء غیرمخلوق«تعالی،  اوصـاف منحصر در فرد الله

وصف انحصاری الله قرآن و واجب » شیء غیرمخلوق«موجود بدون علت اسـت. پس 

الوجود یکی اسـت. حقیقت مدعای دوم با فلسـفه اسـت. بنابراین مصـداق الله و واجب

ـــت.  ـــفـات ذاتی و فعلی خداوند اس ـــاف او تمرکز بر ص فعلی خداوند بیانگر روابط ص

ـــان ـــفات ذاتی چگونگی ذات الهی و اگونـاگون خـداوند با مخلوقات و انس ند؛ اما ص

فعلی خداوند و نقش او در هستی و اوصـاف . توجه به ندکنرا توصـیف می وکماالت ا

وفان دهد؛ اما فیلسورزی و پرستش را نشان میزندگی انسـان، شـایستگی او برای محبت

شـناسند و این معرفت به یش مکمالرا به اوصـاف خداوند فراتر از این معرفت عمومی، 

  افکند.ناپیدای خداوند عشقی عقالنی در دل میپایان و زبیایی کرانبیکمال 

  خدای فلسفه، خدای دین، عشق به خدا، صفات ذاتی، صفات فعلی.واژگان کلیدي: 

                                                      
 mabd1357@gmail.comاستادیار گروه فلسفه اسالمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.  *
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  مقدمه

 ترین و دیرپاترین پرسش عقلی است کهترین، پردامنهخدا و مبدأ هسـتی جدی تردید مسـئلهبی

های فراوانی در این قلمرو وجود دارد که همواره ذهن بشـر را به خود مشـغول داشـته اسـت. پرسش

 ای مسائل حیاتی نیز وجوداند؛ اما پارهطور سـنتی به سـه حوزه ذات، صفات و افعال تقسیم شدهبه 

شــده برای مســائل خداشــناســی قابل طرح نیســتند و به طور معمول در محدوده تعریفدارند که به 

ــی به ــناس ــائل درجه دوم در خداش ــائل پیرامونی  نوعی باید آنها را مس ــمار آورد. یکی از این مس ش

خداشـناسـی، نسـبت میان خدای فلسـفه و خدای دین اسـت. خدای فالسـفه و ادیان چه نسبتی با 

  ا تغایر؟یکدیگر دارند: وحدت ی

این مسئله بدان جهت اهمیت دارد که حتی اگر فیلسوفان الهی بتوانند برهان یا براهینی بر وجود 

خداوند اقامه کنند که از هر دو جهت محتوایی و شــکلی در نهایت اســتواری باشــد، چنین براهینی 

دل در  ـــ مه ایشاناگر نگوییم هـــ  گشاید؛ چراکه بسیاری از فیلسوفان الهیگرهی از کار ایشان نمی

دنبال اثبات خدایی هستند که ادیان توحیدی آسمانی به مثابه مبدأ آفرینش گرو ادیان الهی داشته، به 

خوانند. فیلســوفان با تأمالت فلســفی و هـا را به عبادت و اطاعت وی فرا میمعرفی کرده، انســان

ادیـان توحیدی ندارد.  کننـد کـه ربطی بـه خـدایهـای عقلی خویش خـدایی را اثبـات میبرهـان

های الحادی که از اساس منکر وجود خدا هستند، حال اگر این ادعا صواب باشد که شکافی فلسفه

اصطالح الهی نیز ارزش های بهشـود که فلسـفهپرناشـدنی میان این دو خدا وجود دارد، روشـن می

  چندانی از منظر دینی ندارند.

  مدعای تغایر خدای دین با خدای فلسفه

اعتقاد برخی فیلسـوفان غربی ملحد، براهین اثبات وجود خدا حتی اگر موفق باشند، به ه ب

ت برهان علّی تنها یک عل جان هاسپرسگفته کنند. به هیچ روی خدای ادیان سنتی را اثبات نمی

تر از آن آنچه چیزی بزرگ«دهـد، همـان طور کـه برهان وجودی نیز تنها نخســـتین بـه مـا می

ا ههای سنتی را؛ زیرا در بیشتر دیندهد نه خدای دینرا به ما می» وجود داشته باشدتواند نمی

 .)Hospers, 1997, p.208خدا دارای صفاتی چون تشخص، خیر، قدرت و رحمت است (
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ید:وی در جایی دیگر می   گو

بودن، وجود یک موجود ضروری، بخششناختی] حتی در صورت نتیجهاین برهان [غایت

 کند... . اگر برهان نخستینخستین یا حتی آفریننده جهان از هیچ را اثبات نمییک علت ن

کند. برهان امکان تنها به بخش باشـد، ما را تنها به علت نخستین هدایت میعلت، نتیجه

بودن ما را تنها به بخششناختی در صورت نتیجهانجامد. برهان غایتموجودی واجب می

طور ســنتی نام خدا بر همه این چیزها اطالق شــده ید. به نمایـک طراح کیهـانی راه می

الوجود یا علت دهـد کـه آنچه واجباســت؛ امـا چنین نگرشــی فرض را بر این قرار می

نخسـتین اسـت، طراح کیهانی نیز هسـت. نباید اصـرار داشت که همه اینها باید یک چیز 

 افالطونبریم. هنگامی که ر میکارا به » خدا«باشند؛ چراکه برای همه آنها یک واژه، یعنی 

، فرضـیه وجود یک طراح (یا صانع) را مورد بحث و بررسی قرار داد، تیمائوسدر رسـاله 

 ,Hospersهرگز فرض را بر این قرار نداد که طراح کیهانی جهان را از هیچ آفریده است (

1997, p.217.(  

کند که موجودیتش قائم به شــنـاختی موجودی واجب را اثبات میبیـان دیگر برهـان جهـانبـه 

دهد موجودی هوشمند و دارای اراده وجود شـناختی نشان میموجودات دیگر نیسـت. برهان غایت

مندانه آفریده اسـت و همین طور سایر براهین اگر معتبر باشند، موجودی را با دارد که جهان را غایت

موجود واجب و صاحب غرض،  آیا این«کنند؛ اما نکته اساسی این است که صفتی خاص اثبات می

یا قرآن  انجیلاگر بخواهیم خدای «ـ  همان طور که برخی معتقدندــ  یا» همان خدای ادیان است؟

را از دل این براهین اثباتی بیرون بیاوریم، ناکام خواهیم ماند. این براهین حداکثر حاکی از موجودی 

 دینی. خدای این براهین خدایی 
ً
هسـتند که واجد اوصاف آشکارا فلسفی است نه اوصاف اختصاصا

ی ن خداتواداشـتنی، درخور پرسـتش و نگران رسـتگاری ما نیست. پس آیا میمتشـخص، دوسـت

  ).۱۶۸ـ  ۱۶۷، ص۱۳۷۶(پترسون و دیگران، » فیلسوفان را با خدای مؤمنان دیندار یکی دانست؟

ــفه آن ــت که حتی برخی رخنه میان خدای دین و خدای فلس ــه غربیان عمیق اس چنان در اندیش

کید کرده فیلســوف دین معاصــر در دیباچه  جان هیکاند. فیلســوفان خداباور این دیار نیز بر آن تأ

  کند:تصریح می اثبات وجود خداتاب ک

کنند، تنها یک انتزاع و خـدایی کـه هر یـک از ادلـه الهیـاتی ســنتی وجود آن را اثبات می



 

 

ی
له

دال
عب

ی 
هد

م
 

196 

 

ای اســت که موضــوع مطرح در ایمان کتاب مقدس کمرنـگ از خداوند زنده ایســایـه

 عالم ممکن است همان الوهیتی باشد که موضوع تعبد، عشق و می
ِ

باشـد. علت نخستین

  )..Hick, 1974, p.14گیرد و ممکن است چنین نباشد (قید و شرط قرار میوکلی بیت

کویناس نج پ«که به ـــ  بر اثبات وجود خدا گانه خویشهای پنجدر انتهای هر یک از استدالل آ

ـــ پس از تقریر هر یک از آنها با عباراتی شــبیه اینکه ) معروف شــده اســتThe Five Ways» (راه ـ

کند که آنچه با برهان یادشــده به اثبات رســیده، یعنی ، ادعا می»فهمند که خداســتمیهمه این را «

-Aquinas, 1974, pp.25محرک اول، علت نخستین، ناظم جهان و... همان خدای دین است، (

ــخن  هیک جان)؛ اما 27 کویناسبر این س ــت، «گیرد: خرده می آ آخرین گام در برهان منطقی نیس

شده در این مقطع است پوشیدن از رخنه و شکاف برهان مطرحدت چشـمبلکه صـرف توسـل به عا

)Hick, 1974, p.14-15.(  

توانند کســی را وادار به میها تنها در صــورتی گیرد که این اســتداللدرنهایت نتیجه می هیک

ــطح خدایی که ادعای اثبات آن در این براهین می ــازند که از س ــتش س ــود، فراتر رفته، علت پرس ش

الوجود یا اندیشه پشت طبیعت را با خدای کتاب مقدس یکی بدانیم؛ اما این قبیل نخسـتین، واجب

خودی خود و بدون تکمیل محتوای آنها از طریق امتزاج آنها با حیات عاطفی ناشــی  ها بهاســتدالل

ــنت ــتند، ههای دینی که بهاز تجربیات و س رگز به مراتب فراتر از حدود و ثغور خود این براهین هس

  ).Ibid, p.15شوند (حیات ایمانی منتهی نمی

یکی از انـدیشــمندان داخلی نیز معتقد اســت اغلب ادله اثبات وجود خدا به برهان وجوب و 

ــفاتی که برای او میمی امکان بر ــیم (حیات، علم، گردد؛ اما این دلیل، ذات خداوند را با ص ــناس ش

ند که کالعلل یا علت نخســتین را اثبات میت یا علتکنـد، بلکه وجود علاراده و غیره) اثبـات نمی

ـ  ۱، ص۱۳۸۴و نه مطابق با خدای ادیان (خرمشــاهی، » خودآفرین«ممکن اســت موجودی باشــد 

خدای مدرسه و مناقشات علمی است که باید بر خدای فلسفه، دیگری معتقد است  کرنفروشـ ).۲

حال آنکه  ؛ندنشــانمیی در دل عشــقســفی از این رو خدای برآمده از بحث فل ؛ســر آن مجادله کرد

  گوید:. وی در مقایسه میان این دو خدا میشودخدای دین معشوق متدینان واقع می

. خداوند فیلسوفان مثل یک ..العاده دشـوار و دیریاب استخدای فیلسـوفان، خدایی فوق

د و نه دارنمسئله پیچیده ریاضی است که نه همگان حوصله و توان فکری پرداختن به آن را 
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ربا و درخور پرســتشــی را که معشــوق بکند. خدای دلبرای اغلب مردم ایجاد جاذبه می

مان یافت. پیامبران الهی بودند که دســت لتوان نزد فیلســوفان و متکآدمیان اســت، نمی

اما از وقتی  ؛پذیر نهادندداشتنی و انسمنت و مزد در دسـت خدای دوستها را بیانسـان

 تغییر کرد. پروفسورها ایتهدو تعبیر  که به
ً
 پروفسورها به جای پیامبران نشستند، مسئله کامال

 آن 
ّ

ــئله مطرح کردند و انواع کنجکاوی عاقالنه و زیرکانه را در حل خدا را به عنوان یک مس

کالس درس و بحث گذاشـتند و خداوند را به موضوعی علمی برای بحث و  .نشـان دادند

تفاوت خدای  .)۲۵۰، ص۱۳۷۶(سروش،  اش را از آن ستادندمنازعه بدل کردند و جاذبه

توان به دعا خواند؛ اما فیلســوفان و خدای پیامبران در این اســت که خدای پیامبران را می

  ).۷، ص۱۳۷۸، همودرباره خدای فیلسوفان فقط باید جدال و جنجال کرد (

فیلسوف ان و دریاضیم) ۱۶۶۲ــــ  ۱۶۲۳( بلز پاسـکالادعای یادشـده ریشـه در سـخنان 

خدای ابراهیم، خدای اســحاق، «دارد. این جمالت وی مشــهور اســت: گرای فرانســوی ایمان

، خدای من و خدای عیســی مســیح. خدای ..و دانشــوران فیلســوفاننه خدای  *خدای یعقوب،

  ).Pascal, 2004, p.266( شما

اگزیستانسیالیست م) ۱۹۳۶ـــ  ۱۸۶۴( اونامونوجدال میان خدای عقل و خدای عشق در کالم 

خدای منطقی، خدای عقالنی، وجود اعلی، «: گویدتر اســت. وی میمشــهور اســپـانیایی عمیق

ل جان نیست. دالیچیزی جز تصور خدا و یک امر بی ...محرک نخستین، وجود متعالی فلسفه الهی

راهین ب . آنچه..سـنتی و پرمناقشـه وجود خدا در اصل، تنها کوششی بیهوده برای اثبات ذات اوست

شوند، همگی درباره خدای تصوری و این خدای منطقی و خدای سنتی اثبات وجود خدا نامیده می

کنند یا بلکه چیزی را جز وجود اند و به همین جهت درواقع چیزی را اثبات نمیانتزاعی اقامه شــده

از آنکه پس  اونامونو ).Unamuno, 2007, pp.123-124» (کنندچنین تصوری از خدا اثبات نمی

  :رسدنهایت بدین نتیجه میکند، دراثبات وجود خدا مطرح می اشکاالتی را بر برخی براهین

رســیم. عقل ما را از خدا دور . می..نـه از راه عقل، بلکه تنها از راه عشــق و رنج، به خدا

توانیم ابتدا خدا را بشناسیم به این امید که بعدها ممکن است دوستش داشته کند. نمیمی

                                                      
و گفت من هستم خدای پدرت، «برگرفته از کتاب مقدس است که در آن آمده است:  پاسکالاین قسمت از عبارت  *

 ).۶: ۳(ر.ک: خروج، » یعقوبو خدای  اسحاقای و خد ابراهیمخدای 
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باید پیش از شناختن او، در وهله نخست دوستش بداریم، مشتاقش باشیم، هوایش  .اشیمب

شود و این شناخت تنها اندکی را در دل داشـته باشیم. شناخت خدا از عشق به او آغاز می

  ).Unamuno, 2007, p.129عقلی است، یا هیچ عقلی نیست (

  بررسی مدعای تغایر خدای دین و خدای فلسفه

رسـی مدعای تغایر خدای دین و خدای فلسـفه باید به این مسئله کلیدی توجه داشته پیش از بر

نظر دارند و نه ادیان تصویری یکسان های الهی و الحادی بر خدایی واحد اتفاق باشـیم که نه فلسفه

او را خوانند و و یهَوه می Godهایی چون الله، ادیان گوناگون خدا را با نام کنند.از خـداوند ارائه می

 اما وحدت ؛دانندها و زمینش میستایند و پدیدآورنده آسمانبا صفاتی چون علم و قدرت مطلق می

واژگان و حتی همسانی برخی صفات الهی در ادیان و مذاهب به معنای آن نیست که تنها یک تفسیر 

ــفاتی که در متون دینی ادیان متعدد بر ــت از حقیقت الوهی وجود دارد، بلکه ص ند ای خداوو برداش

شده از این متون هرگز همخوانی کامل ندارند. نگاهی گذرا به خدایی متعال بیان شده یا تفاسیر ارائه

کنند، کافی است تا به عمق تفاوت خداشناسی موجود در ادیان پی که مسیحیت و اسالم معرفی می

ترین ی که مهمدر حال ؛گانگی اوستببریم. یکی از صـفات اساسی خداوند در مسیحیت سنتی سه

  ).۱۳۸۵آرمسترانگ،  ر.ک:شعار اسالم توحید و باور به یگانگی خداوند است (جهت اطالع بیشتر 

مکاتب فلسـفی و فیلسوفان نیز نگرشی یکسان به مسئله خدا ندارند. افزون بر اختالف در اصل 

نظرهای فراوان  های او نیز تفاوتگری نســبت به وجود خدا، درباره ویژگیپذیرش، انکار یا الادری

ن یاری از دانشمندان در وجود خداوند ایعلت شك بسگفته برخی بزرگان،  وجود دارد، تا آنجا که به

ه وجود خدا آنها را قانع نکرده، بلکه این
ّ
دا له خئن اسـت که از ابتدا تصویر غلطی از مسیسـت که ادل

توان اقامه کرد، بلکه وجودش نمیلی بر یتنها دلکنند، نهتصــور می» خدا«انـد. آنچه آنها داشــتـه

های ). حاصل آنکه در قلمرو ادیان و اندیشه۹۶۹ـ  ۹۶۷ص ،۱۳۷۳(مطهری،  تردید وجود نداردبی

گفتن از خدای ادیان یا خدای از این رو سخن ؛فلسـفی هرگز تصـور واحدی از خداوند وجود ندارد

هنگام بحث از مسئله خدا باید  پذیر نیسـت، بلکه هر اندیشـمندی بهفلسـفه به صـورت عام امکان

  ).Owen, 1971 ر.ک:تلقی پذیرفته خود را مشخص کند (جهت اطالع بیشتر 
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بسا برخی سخنان درباره های متفاوت از خدا گفتیم، چه خصـوص برداشت بر اسـاس آنچه در

ر دتغایر خدای فلسفه با خدای دین در نسبت میان خدای ادیان دیگر مانند مسیحیت با تصویر خدا 

مکاتب فلسـفی غرب راسـت باشد؛ اما ما در این مسئله از منظر فلسفه اسالمی و دین اسالم بحث 

خواهیم کرد. فلسفه مورد نظر ما فلسفه اسالمی است و از میان ادیان الهی نیز دین اسالم را تنها دین 

الله) و خدای از این رو در ادامه ســخن، نســبت میان خدای اســالم ( ؛دانیمنایافته میالهی تحریف

مدعای تغایر خدای فلسفه با خدای دین را  الوجود) را بررسی خواهیم کرد.فلسـفه اسالمی (واجب

کنیم، سپس هر دو مدعای طرفداران دوگانگی خدای ابتدا از منظر خود فیلسـوفان اسالمی نظاره می

  کنیم.دین با خدای فلسفه را بررسی می

نوعی داللت بر آن داشته باشد که خدایی ارند که بههیچ یک از حکمای اسالمی هیچ سخنی ند

ی از روشنکند، بلکه بهشـود، غیر از خدایی اسـت که اسالم اثبات میکه در فلسـفه از آن بحث می

شود که ایشان هیچ تفاوتی میان خدای مورد بحث در فلسفه کلمات فیلسـوفان اسالمی استفاده می

الوجودی که در فلســفه وجود او را تردیدی ندارند که واجببینند. ایشــان هیچ بـا خدای دین نمی

ه در متون دینی است. به همین شدگویند، همان خدای معرفیاثبات کرده، از صـفات وی سخن می

ــفه به جهت ــاره به خدای فلس ــان واژه الله نیز برای اش رود. نگاه گذرا به آثار کار می در کلمات ایش

شمار این واژه را برای دفعات بیآسـانی و به دهد که آنها بهان میروشـنی نشـفیلسـوفان اسـالمی به

اغراض گذار فلســفی اســالمی در رســاله بنیانفارابی برای مثال  ؛اندکـار برده الوجود بـهواجـب

 الوجودواجبدر بیان موضــوع فلســفه، مبدأ موجودات را که از منظر فلســفی همان  مابعدالطبیعه

بِاسِم  يسمَّ ينأ ينبغِ ي يُء اّلذيِع الموجوداِت، و ُهو الشَّ يالَمبدأ الُمشترِک ِلجم يف«خواند: است، الله می

پس از شمارش ). یا در جایی دیگر ۵ـــ  ۴، ص۱۳۴۵، الفارابی( »جلَّ جاللُه و تقّدسـت أسـماُؤه ا�ِ 

 أنَّ  نُ يبيثم : «ندکمی مطرعبرخی صــفات واجب تعالی، یکی دیگر از مســائل این بخش را این گونه 

(همو، » هت أسماؤُ سو تقدَّ  و جلّ  عزّ  ه هو ا�ُ ه أنَّ يف قدَ عتَ يأن ينبغِ ي يفات هو الذهو بهذه الصِّـ  يهذا الذ

ــی خواجه).۷۷، ص۱۹۹۶ ــراحت بهبه طوس ــطالح واجب ص ــتفاده جای اص الوجود از لفظ الله اس

 بوتِ الثُّ  ممكنَ  كونَ ي تعالى و إّما أن و هو ا�ُّ ه ذاتِ لِ  بوتِ الثُّ  واجبَ  كونَ يإّما أن الموجودُ « گوید:کرده، می

، ۱۳۸۳اإلســفراینی النیســـابوری،  ر.ک: /۹۳ص، ۱۴۰۵(الطوســی، » مــا عـــداه لــذاتــه و هو كــلُّ 

  ).۵۱۵ و ۲۲۹صص
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شمار برای اشاره به واجب بالذات از تعبیراتی ، در موارد بی»الله«فالسفه اسالمی افزون بر واژه 

ــتفاده کرده» باری تعالی«و » إنه تعالی«مانند  ــاره به خداوند به اس کار اند که در متون دینی برای اش

  سادگی بر این مدعا مهر تأیید خواهد نهاد.در متون فلسفی به وجوجسترود. اندکی می

توان از یکدیگر در سـخنان طرفداران دوگانگی خدای فلسفه با خدای دین، دو مدعا را می

در  آفریند؛است که خدای فلسفه عشقی در دل و شوری در سر نمیتفکیک کرد. یک مدعا این 

های عشق را در دل مؤمنان برانگیخته، معشوق قلوب ترین شعلهحالی که خدای دین سـوزناک

  شود.ایشان می

تواند همان شود، نمیهای فلسفی اثبات میاما ادعای دوم این اسـت که خدایی که با اسـتدالل

های یادشــده دای مطرح در ادیان الهی دارای صــفاتی اســت که اســتداللزیرا خ ؛خدای دین باشـد

  کنند.چنین صفاتی را برای خدای فلسفه اثبات نمی

ما رشـته سخن را در ادامه به بررسی این دو مدعا خواهیم سپرد تا حقیقت مسئله در نسبت میان 

نسبت میان خدای ادیان دیگر  بسا برخی از این سخنان دراعتقاد ما چه این دو خدا آشـکار شود. به 

فات برای مثال یکی از ص ؛خصوص مسیحیت با تصویر خدا در مکاتب فلسفی غرب راست باشدبه

در حالی که براهین عقلی یگانگی خداوند را  ؛گانگی اوستاساسی خداوند در مسیحیت سنتی سه

ســفه مورد نظر ما فلســفه کنند؛ اما از آنجا که فلنفی می تعـالیحقاثبـات کرده، کثرت را از ذات 

حث را ب ،دانیمنایافته میاسـالمی است و از میان ادیان الهی نیز دین اسالم را تنها دین الهی تحریف

وجود) با الگرفته، نسبت میان خدای فلسفه اسالمی (واجب از منظر فلسفه اسالمی و دین اسالم پی

  خدای اسالم (الله) را بررسی خواهیم کرد.

  خست طرفداران دوگانگی خدای فلسفه با خدای دینبررسی مدعای ن

طرفداران دوگانگی خدای فلســفه با خدای دین در مدعای نخســت خود شــکافی عمیق میان 

خـدای دین و خدای فلســفه افکندند و بر این باور بودند این دو عنوان حکایت از دو حقیقت مغایر 

ال برای بررسی این اشک از این رو فیلسـوفان الهی در اثبات خدای ادیان توحید ناکام هستند. ؛دارند

وفان ترین اصطالح در میان فیلستردید رایجترین وصف فلسفی خداوند برویم. بیباید سـراغ شـایع
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اختصار به شکل است که به» الوجود بالذاتواجب«اسـالمی برای اشـاره به خدای فلسـفه وصـف 

توان گفت براهین فلسفی اثبات وجود خدا نیز شود. درواقع میالوجود یا واجب اسـتفاده میاجبو

وجود » برهان امکان و وجوب«کنند. تقریرهای گوناگون الوجود اثبات میخدا را با وصــف واجب

ند و راقتضـای مقدمات متفاوتشان نتیجه متفاوتی داکنند؛ اما براهین دیگر که به واجب را اثبات می

موجود «یا » کامل مطلق«، »موجود مستقل«، »علت نخسـتین«، »معلول شـیء غیر«اموری مانند 

کنند؛ زیرا صــفات یادشــده با نوعی وجود واجب را اثبات میکنند نیز بهرا اثبات می» نـامتنـاهی

 ؛الوجود بالذات استوجوب وجود تالزم وجودی دارند؛ یعنی مصـداق امور یادشـده همان واجب

یم، وجود واجب مستق طور کلی این گونه گفت که براهین فلسـفی مستقیم یا غیر توان بهبنابراین می

بر این اساس  .)۲۸ـ  ۱۷، ص۱۳۸۲عبودیت،  ر.ک: ،(جهت اطالع بیشتر کنندبالذات را اثبات می

  الوجود بالذات است.توان گفت خدای فلسفه همان مصداق مفهوم واجبمی

بت خدای فلسـفه و خدای اسـالم اگر برای اشاره به خدا از وصف واجب یا اکنون در بررسـی نسـ

شد نتیجه گرفت که خدای راحتی میاوصاف فلسفی معادل آن استفاده شده بود، مسئله روشن بود و به

ــت چنین  ــالم کاربس ــت که در متون وحیانی اس ــکل اینجاس ــت؛ اما مش ــفه همان خدای دین اس فلس

نیســت و همین امر مجال ادعای تغایر میان این دو خدا را فراهم آورده اوصــافی برای خـداونـد رایج 

ترین عنوانی که در متن اســالمی، یعنی قرآن کریم و روایات معتبر برای خدا ترین و مهماســت. اصــلی

» الوجودواجب«دین با » الله«اســت. مدعای طرف مقابل آن اســت که » الله«رود، واژه کار میبـه 

دادن اتحاد مصـداقی این دو مفهوم، نادرستی مدعای ندارد. با وجود این، با نشـان فلسـفه هیچ نسـبتی

» الوجودجبوا«شود؛ یعنی باید اثبات کنیم وصف فلسفی تغایر خدای فلسفه با خدای دین روشن می

  از نظرگاه دینی بر آن داللت دارد.» الله«حکایت از همان موجودی دارد که واژه 

ه با به این ترتیب ک ؛باید کمک بگیریم» وصــف منحصــر در فرد«از  برای اثبـات این حقیقت

الوجود دسـت آورده، سپس نشان دهیم واجبمراجعه به قرآن کریم، اوصـاف منحصـر در الله را به 

کم یکی از این اوصـاف را داراسـت. اگر بتوان نشـان داد که صفت منحصر در فردی  فلسـفه دسـت

شــود که مســّمای واژه الله و روشــن می ،د هر دو دارای آن هســتندالوجووجود دارد که الله و واجب

ــداق مفهوم واجب ــتند؛ یعنی واجبمص الوجود فلســفه، همان الله دین الوجود یک چیز بیش نیس

  اسالم است.
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  الف) مبحث دوم: وصف منحصر در فرد

د فروصف منحصر در فرد، محمول و مفهومی است که تنها بر یک فرد صادق است. مقصود از 

مانند خود من، خود شــما یا همین کتابی که در دســت دارید.  ؛نیز یک شــیء معین خارجی اســت

 طور کامل وصــف منحصــر در فرد، غیر از فرد یادشــده بر هیچ امر دیگری حتی بر افراد همنوع و به

 آنکهتوان خوِد فرد را شناخت، بیبا وصف منحصر در فرد می شبیه آن صادق نیست. به همین جهت

کیبی یا حتی صفت تر» فیلسوف«برای مثال وصـف  ؛با سـایر افراد همنوع یا مشـابه آن اشـتباه شـود

، سینانابنیسـتند؛ زیرا بر سایر فیلسوفان اسالمی مانند  مالصـدرامنحصـر در » فیلسـوف اسـالمی«

 »سفارافیلسـوف اسالمی نویسنده کتاب «کنند؛ اما وصـف ترکیبی و دیگران نیز صـدق می میرداماد

  وصف منحصر در فرد است. مالصدرابرای 

  ، وصف منحصر در الله»شیء غیر مخلوق«ب) 

، نیاز، آفریننده، دانای کلاز نظر قرآن کریم، الله صفات متعددی دارد، مانند دانا، توانا، زنده، بی

ــیء غیرتوانا بر هر چیز، بی ــان داد ازهمین طور می ؛مخلوق نیاز مطلق، خالق هر چیز، ش  توان نش

نیاز مطلق، خالق هر چیز، منظر قرآن بســیاری از این صــفات مانند دانای کل، توانا بر هر چیز، بی

مخلوق اختصاص به الله دارند و غیر از او هیچ موجود دیگری دارای این صفات نیست.  شـیء غیر

با  است؛ پذیرهمانی خدای فلسفه با خدای دین با استفاده از بسیاری از این صفات امکاناثبات این

ــف  این حال ــیء غیر مخلوق«ما بحث خود را با وص ــان میپی می» ش دهیم که از گیریم. ابتدا نش

وصف منحصر در الله است، سپس همین امر را از منظر فلسفی » شـیء غیر مخلوق«دیدگاه قرآن، 

  دهیم.الوجود نشان مینسبت به واجب

فاطر: (» ُر ا�يَهل من خالٍق غ«کریم در آیه  از دیدگاه قرآن کریم، الله غیر مخلوق است: قرآن. ۱

کید می) با اســتفهام انکاری بر روشــن۳ که هنگامی که مادری از فرزند چنان ؛کندبودن این امر تأ

خواهد با پاسخ فرزندش، امر مجهولی برای وی معلوم نمی» آیا من مادر تو نیستم؟«پرسد: خود می

کید بر این واقعیت اســت که من مادر تو هســتم. گیری از شــود، بلکه مقصــودش اعتراف فرزند و تأ

  جز الله نیست.ای بهمضمون این آیه قرآن نیز این است که تردیدی نیست که آفریننده

ــت که از دیدگاه قرآن خوِد الله یا غیر ــتلزم این اس  نفی هر خالق دیگری غیر از الله در قرآن مس
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آن  نادرســتی و افزون بر اینکه مســتلزم تناقض بودهفرض دوم  .مخلوق باشــد یا مخلوق خود باشــد

» َخاِلُقونَ ٍء أم هُم اليِر شَ يأم ُخِلُقوا ِمن غَ «توسط خود قرآن کریم نیز نفی شده است. آیه  ،بدیهی اسـت

کید دارد که ممکن نیست چیزی ۳۵(طور:  ) نیز که به شـکل استفهام انکاری است، بر این مسئله تأ

ماند و آن از دو فرض یادشــده درباره خداوند، تنها یک فرض باقی میآفریننده خودش باشــد. پس 

  مخلوق است. اینکه از دیدگاه قرآن، الله غیر

 «جز الله مخلوق اســت: قرآن کریم با آیه از دیـدگاه قرآن کریم، هر چیزی به. ۲
ِّ

اللُه خاِلُق کل

) داللت بر این دارد که همه ۶۲غافر:  /۱۰۲(انعام: ) و آیات مشابه دیگر ۶۲زمر:  /۱۶(رعد: » شیءٍ 

ــت، پس هر چیزی موجودات آفریده الله تعالی می ــند. بنا بر این تعبیر، الله خالق هر چیزی اس باش

  مخلوق الله است.

جز الله مخلوق است. پس و هر چیزی به بودهمخلوق  نتیجه آنکه از دیدگاه قرآن کریم، الله غیر

  منحصر در الله است.» مخلوق شیء غیر«از نظرگاه قرآن، وصف 

  الوجود فلسفهدر واجب» موجود غیر مخلوق«ج) انحصار 

نظر از هر غیری وجودش ضروری باشد؛ یعنی به الوجود بالذات چیزی اسـت که صرف واجب

از منظر فیلسوفان اسالمی، مناط احتیاج به  از سوی دیگر ؛خودی خود ضـرورت وجود داشته باشد

ــت و مطابق قانون علیت، هر ممکن ،علت ــت. امکان ذاتی (یا فقری) اس الوجودی محتاج علت اس

 ،نیازمند ایجادکننده نیســت ،الوجود محتاج علت نیســت؛ یعنی برای موجودبودندرنتیجـه واجب

الوجود بالذات آفریده موجود دیگر نیست؛ یعنی بیان دیگر واجببه  ؛خود موجود استبلکه خودبه

مخلوق اســت. نتیجـه آنکـه بر پـایه قاعده علیت در فلســفه اســالمی، هر چیزی که  موجود غیر

  مخلوق است. الوجود باشد، غیرواجب

الوجود با اینکه مفهومی کلی بوده، قابلیت صــدق بر بیش از یک از جـانب دیگر مفهوم واجب

ها یک وحدت، تنمقتضای براهین اثبات توحید و اقتضای وجوب وجود نسبت به  به ،مصداق را دارد

باشد و تنها یک موجود است مصداق دارد. تنها یک واقعیت است که دارای صفت وجوب وجود می

  الوجود است.که واجب

  :توان این گونه نتیجه گرفتنهادن دو مسئله اخیر میهماز کنار
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 مخلوق است. الوجود باشد، غیراگر چیزی واجب. ۱

 الوجود در هستی تحقق دارد.ا یک واجببنا بر ادله اثبات توحید ذاتی، تنه. ۲

  مخلوق است. الوجود تنها موجودی است که غیرنتیجه: واجب

الوجود است و تنها اوست سـفه اسالمی، تنها یک موجود است که واجبلحاصـل آنکه بنا بر ف

الوجود است صفت انحصاری برای واجب» مخلوق شیء غیر«مخلوق اسـت. پس صـفت  که غیر

  ).۳۰۱ـ  ۳۰۰ و ۲۷۹ـ  ۲۷۷صص، ۱۴۱۶(الطباطبایی، 

  همانی خدای فلسفه با خدای دیند) این

منحصر در الله است و از منظر » مخلوق شـیء غیر«بدین ترتیب از دیدگاه قرآن کریم، وصـف 

است. از این دو مقدمه » مخلوق شیء غیر«الوجود دارای صفت انحصاری فلسـفه اسالمی، واجب

ــودراحتی نتیجه گرفته میبه ــل ش ــت. حاص ــفه همان خدای دین اس ــی  آنکه که خدای فلس با بررس

هایی که در فلســفه اســالمی برای خداوند ذکر و اثبات اوصــاف خـداوند در متون دینی و ویژگی

کنند، رسیم که خدایی که فیلسوفان اسالمی از وجود و صفات او بحث میشود، به این نتیجه میمی

  کند.ح میدرواقع همان خدایی است که قرآن مطر

همانی خدای فلسفه با خدای دین با استناد به بسیاری از صفات که پیش از این گفتیم، اینچنان

اختصـاصـی خداوند امکان دارد؛ اما یکی از این صفات که قرابت بسیاری با صفت خالقیت مطلق 

لق مط نیازی مطلق اسـت. طبق آیات متعدد قرآن کریم، تنها خداوند است که غنیدارد، صـفت بی

ُ َوَلداً ُسْبحانَُه ُهَو اْلَغنِ «اسـت و همه موجودات دیگر، قائم و وابسـته به اویند:   يَلُه ما فِ  يقاُلوا اتََّخَذ ا�َّ

ماواِت َو ما فِ  ــالمی نیز همه موجودات به حکم  .)۶۸یونس: ( »اْألَْرضِ  يالســـــــَّ ــفه اس در گفتمان فلس

بلکه در تحلیل دقیق حکمت صــدرایی،  ،دارندالوجودنـد، وجودی وابســته به علت اینکـه ممکن

نیازی اســت. پس الوجود عین غنا و بیچیزی جز وابســتگی نیســتنـد؛ اما در جانب دیگر واجب

: الوجود (موجود مســتقل) در فلسفه استنیازی مطلق وصـف انحصـاری الله در قرآن و واجببی

ــیء غیر ــان داد کههمین طور می .مخلوق خالق هر چیز، ش ــیاری از این  توان نش از منظر قرآن بس

نیاز مطلق، خالق هر چیز، شیء غیرمخلوق اختصاص صـفات مانند دانای کل، توانا بر هر چیز، بی

ما بحث خود را با  اکنونبـه اللـه دارند و غیر از او هیچ موجود دیگری دارای این صــفات نیســت. 
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» مخلوق شیء غیر«دگاه قرآن، دهیم از دیگیریم. ابتدا نشان میپی می» مخلوق شیء غیر«وصـف 

ــفی  ــپس همین امر را از منظر فلس ــت، س ــر در الله اس ــف منحص ــان واجب دربارهوص الوجود نش

  در اینجا توجه به دو نکته ضروری است: دهیم.می

الوجود توجه به وحدت در واجـب» مخلوق موجود غیر«نخســت آنکـه برای تبیین انحصــار 

عنوان شیء  ،الوجود بیش از یک فرد داشـته باشداگر واجبالوجود نیز ضـروری اسـت؛ زیرا واجب

 الوجود، موجود غیرمخلوق یـک صــفـت منحصــر در فرد نخواهد بود؛ بلکه به تعداد واجب غیر

  مخلوق نیز وجود خواهد داشت.

ـ  ۱۵۱، ص۲، ج۱۳۸۵عبودیت،  ر.ک:نظران معاصر (خالف دیدگاه برخی صاحب دوم آنکه بر

دادن اشتراک آن دو در یک وصف خدای دین و خدای فلسفه افزون بر نشان همانی)، تبیین این۱۵۴

منحصـر در فرد، اثبات عدم ناسـازگای صـفات واجب بالذات با هیچ یک از اوصاف الله در اسالم 

ــتراک الله و واجب ــت. با اثبات اش ــروری نیس ــر در فرد میض ــف منحص توان الوجود در یک وص

امر دوم در صـورتی ضروت دارد که بخواهیم نشان دهیم تصویری  همانی آن دو را نتیجه گرفت.این

کند، هیچ اختالفی با اوصاف دینی خداوند ندارد و که فلسـفه اسـالمی از خداوند متعال عرضه می

طور کامل با یکدیگر انطباق دارند. البته در این مسـئله نیز باید توجه داشته باشیم این دو تصـویر به 

اوند در خود فلسـفه اسـالمی میان فیلسـوفان و در جزئیات تصویر دین از که در تصـویر جامع خد

  نظر وجود دارد.خداوند میان عالمان دین اختالف 

  مدعای دوم طرفداران دوگانگی خدای فلسفه با خدای دین

خالف  مدعای دوم طرفداران دوگانگی خدای فلســفه با خدای دین این اســت که خدای قرآن بر

ان آفرینی خدای فلسفه در دل مؤمنبرای بررسی عشقخدای فلسـفه شـایسته عشق و پرستش است. 

اینکه باید حسـاب توده مردم را از فیلسوفان جدا نخسـت . بررسـی کنیماز دو جهت مسـئله را باید 

  اش تفکیک کرد.و صفات ذاتی او با صفات فعلی تعالیحقکرد. دوم باید میان ذات 

مفاهیم و اوصاف خداوند روشنی آمده است، که در فلسفه و کالم اسالمی به، چنانتوضیح آنکه

ناظر به ذات خدا و بیانگر چگونگی خود ذاتی شـوند. اوصاف تقسـیم می فعلیذاتی و دو دسـته به 
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اند. دســته نخست صفات و نها ناظر به رابطه خدا با سـایر موجوداتصـفات فعلی تاما  ؛خداسـت

ات، علم و قدرت اســت که داللت بر تحقق نوعی کمال در ذات خدای متعال یمفـاهیمی مـانند ح

ی میاما دسته دوم مفاه ؛دارند و برای اتصاف خداوند به آنها فرض وجود موجودات دیگر الزم نیست

ز اآنها را عقل و  ن خدای متعال و مخلوقات اوستیمانند خالق و رزاق است که بیانگر نوعی رابطه ب

  کند.خداوند و مخلوقاتش با توجه به نوعی رابطه وجودی انتزاع میمقایسه بین 

نی ین دو دســته آن اســت که در دســته نخســت، ذات مقدس الهی، مصــداق عیتفاوت اصــلی ا

دگان دارد و ذات الهی و ین خدای متعال و آفریای بت از نسبت و رابطهیاما دسته دوم حکا ؛آنهاست

مانند صفت خالق که از وابستگی  ؛شوندت در نظر گرفته میذوات مخلوقات به عنوان دو طرف نسب

ل ین نســبت را تشــکیشــود و خدا و مخلوقات، دو طرف اوجودی مخلوقات به ذات الهی انتزاع می

ر از ذات مقـدس الهی و ذوات مخلوقـات بـه نـام یگری غینی دیقـت عیدهنـد و در خـارج، حقمی

از » قدرت«ولی  ؛دن داردیات خود قدرت بر آفروجود نـدارد. البتـه خـدای متعال در ذ» دنیـآفر«

ن روی یشود و از اانتزاع می مفهومی اسـت اضافی که از مقام فعل» دنیآفر«صـفات ذات اسـت و 

  .دیآشمار می ه بهیاز صفات فعل» دگاریآفر«

، دهزیو، رآفرینندهصفاتی از قبیل  ،شناسنداش میعموم مردم خداوند متعال را به صفات فعلی

در بت محبرانگیختن موجب بخشی و از آنجا که احسان و نعمتو غیره  پذیره، توببان، بخشندهمهر

طور فطری به کسـی که در حق وی نیکی کرده باشــد، تعلق خاطر پیدا و هر انســانی به شـود میدل 

 لطف و عنایت دهندهاست که هر انسان مؤمنی با توجه به این صفات الهی که نشان کند. آشکارمی

انســان اســت،  به هاتمامی نعمتبخشــنده باشــد، خدایی را که خداوند متعال در حق بندگانش می

ها در تنها تمامی آنچه از نعمتدوســت خواهـد داشــت. اگر انســان توجـه داشــتـه باشــد که نه

ه برسـد، بلکه اصل وجود آن به آنش عنایت خداوند متعال به اوست، لحظه زندگی به او میبهلحظه

  د.ورزیدارد، عشق خواهد ارزانی میوی خود را به  دامدایی که رحمت و فضل مچنین خ

های شیعی نیز همین است. ویژه ادعیه و مناجاتراز بسامد فراوان صفات فعلی در متون دینی به

صـدد آن هسـتند که انسان مؤمن را پس از ایمان به خدا و صفات ذاتش، در هر  واقع این متون دردر

و مکانی از زندگی، متناســب با شــرایطی که در آن قرار دارد، متوجه خداوند متعال موقعیت زمانی 

تنها کنند و عقربه دلش را بدان سوی سوق دهند. برخی از این صفات فعلی گستره وسیعی دارند و نه
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شوند. برای نمونه خالقیت مطلق الهی انسان کلیت هسـتی انسان، بلکه همه مخلوقات را شامل می

کند که هر موجودی از جمله او، هسـتی خویش را از خداوند دارد؛ قضا و قدر الهی آن می را متوجه

آنچه در هســتی و از جمله زوایای پیدا و پنهان  کند که هربه طور عام وی را متوجه این حقیقت می

دهـد، همگی بـه خواســت اوســت. خـداوند حکیم اســت یعنی در تدبیر امور زنـدگی او رخ می

ره دخـالـت حکیمانه و مطابق با مصــلحت عام مخلوقات دارد؛ اما برخی دیگر از مخلوقـات هموا

برای  ؛باشـندصـفات فعلی تنها ناظر به جهت خاص یا موقعیتی ویژه از هسـتی و زندگی انسـان می

بخشــی و برآوردن نیاز انســان به لوازم اما این نســبت تنها از حیث روزی ،مثال خداوند رازق اســت

اما این نسبت تنها  ،اش میان او و خداوند برقرار است. خداوند شافی استاسـتمراربخشـی هسـتی

 پذیر اســت؛ یعنی اگر گناهی از مؤمن ســراختصــاص به موقعیت بیماری دارد. خداوند غفار و توبه

تواند آن گناه را بپوشـاند و از صـفحه وجود انسان پاک کند و همین طور بسیاری زد، اوسـت که می

  صفات فعلی دیگر.

ــوفان الهی براما  ــفات فعلی  فیلس کید کنند، اخداوند خالف عموم مردم بیش از آنکه بر ص ز تأ

در زنند. دست می تعالیحقی بیشتر صفات ذاتسـطح افعال الهی فراتر رفته، به شـناسایی و بررسی 

 صفات کمالی همچون علم، قدرتدارای همه شود که خداوند متعال اثبات میی فلسفخداشناسی 

تی قای که فراتر از آن قابل تصــور نیســت. درنتیجه وگونه به ،اســتدر حد نامتناهی آن هم حیات  و

دوستی و اسـت، روشـن است که به حکم زیبایی نامحدودکمال زیبایی و شـود که خداوند آشـکار 

گیری از ادراک عقلی فیلسوف به مقتضای بهره خواهی، به چنین خدایی عشـق خواهد ورزید.کمال

یابد و یهای عقلی دست مهایی حسی فراتر رفته، به ادراک زیباییشناسی از سطح زیباییزیباییدر 

ــتعالی را دریافت، به فطرت زیباییگاه که زیبایی عقلی نامتناهی حقآن ــتی خویش نرد عش ق با دوس

آمده از رافزون بر آن محبت بدر سـطح اندیشمندان و فالسفه بازد. بر این اسـاس آن زیبای یگانه می

فات نشیند که نتیجه توجه به صتعالی محبت دیگری نیز در دل ایشان میتوجه به صـفات فعلی حق

های خاصــی است که تعالی برآمده از نســبتذاتی خداوند متعال اسـت. محبت عموم مردم به حق

ی ات مثبتکنند و به تعبیری خدا را از آن جهت دوست دارند که اثرمیان خود و خدای خود برقرار می

ــان می ــیب حالش ــان دارد و منافعی را نص  کند؛ اما محبت اهل نظر به خداوند رهیندر زندگی ایش

  الطاف و افعال الهی در حق ایشان نیست، بلکه خدا را به جهت ذات خودش دوست دارند.
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گفته فیلسـوفان اسالمی، محبت ادراک امر مطلوب است. محبت حالتی است که در موجود به 

ــتهدارای ع ــب چیزی با وجود یا خواس یابد. موجود علمی به های او تحقق میلم هنگام ادراک تناس

اش محبت دارد و هر آنچه را که با وجود و کماالت او تناســب داشــته خودش و کمـاالت وجودی

، که شخص محبشود و چنانباشد، نیز دوست دارد. عشق نیز به باالترین مراتب محبت اطالق می

 گیرد؛ یعنیواصـل نشـده باشـد، شـوق و اشتیاق به وصول نیز در جان او شکل می به محبوب خود

شـوق تنها در جایی اسـت که محب دسـترسـی کامل به محبوب خود نداشــته باشد. شوق در واقع 

عطش وصول به محبوب است. بر این اساس ادراک کماالت وجودی خداوند متعال موجب محبت 

این ادراک باالتر و بیشتر باشد، محبت و عشق حاصل از آن و نیز  چه مرتبهشود و هرمدرِک به او می

ــدیدتر و عمیق ــی، بناتر خواهد بود (برگرفته از: لذت برآمده از آن نیز ش ــیرالدین طوس ــینا و نص س

  ).۳۶۲ـ  ۳۶۰، ص۳، ج۱۳۷۵

ای با هسـتی و کمالش تناســب داشــته باشد، محبت گونه به بیان دیگر انسـان به هر امری که به

های زندگی مادی او اشــیایی مانند مال، ثروت، لباس و مســکن را که در تأمین نیازمندی ؛ورزدیم

ــت دارد ــان ؛دخالت دارند، دوس ــهری، های دیگر که بهبه انس ــانی (رابطه همش نوعی با او رابطه انس

 ؛ به اشیامسلکی یا حتی همنوعی) دارند، محبت داردکیشی، همهمسایگی، همسنی، همسری، هم

؛ کنند، عالقه داردو با روان او ارتباط پیدا می شودمی و اشـخاص زیبا که حس زیبادوسـتی او ارضا

شـود، اختصاص به امور محسوس اما میل به انجذاب و پیوسـتن وجودی که از آن به محبت یاد می

اهیم، فهای نظم و نثر، زیبایی مهـای معنوی مـاننـد زیبایی الفاظ و ترکیبنـدارد، بلکـه بـه زیبـایی

ــتعاره ــبیهات، اس ــایر آرایهتش ــجاعت و های ادبی و نیز زیباییها و س های روحی و اخالقی مانند ش

ســجاوت، زیبایی عقالنی مانند زیبایی نظام هســتی و انتظام و هماهنگی موجود در میان موجودات 

  ).۳۴ـ  ۳۳، ص۱۳۹۲گیرد (مصباح یزدی، نیز تعلق می

ه وجودی انسان با خداوند متعال در قالب اوصاف فعلی خداوند بر اساس آنچه گفتیم، ادراک رابط

تعالی در قالب صــفات ذاتی کمالی موجب های وجودی حقاز ســویی و ادراک کمـاالت و زیبـایی

تر باشــد، جمال آن تعالی خواهد گردید. هرچه مرتبه وجود قوینشــســتن محبتی عمیق به حقدردل

تبه آورد. پس شدیدترین مربار میمحبت و لذت بیشتری به بیشـتر اسـت؛ ادراک آن جمال و کمال نیز 

به  سوزترین موجودات قابل تحقق اسـت؛ عشــقی اســت هســتیمحبت برای انسـان نسـبت به ارزنده
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تواند نهایت کامل که شدیدترین رابطه وجودی را با انسان دارد و انسان مینهایت زیبا و بیمعشـوقی بی

ی در او و متعلق به او مشــاهده کند و از آنجا که انجذاب و کشــش، مراتب وجود خود را قائم به او و فان

گردد؛ و آثار مختلفی دارد، مراتب شـدید آن موجب شیفتگی و خودباختگی عاشق در کنار معشوق می

دارد و کمال لذات خود را در پیروی از او ای که از هیچ نوع فداکاری در راه محبوب دریغ نمیگونـهبـه 

شانه این داند. نو صـفات، بلکه در تعلق وجودی و (به تعبیر عرفانی) فنای خود نسبت به او میدر اراده 

کردن خواست او بر همه چیز بردن از اظهار خشـوع و کرنش در برابر او و مقدمچنین دلدادگی نیز لذت

ــت؛ چنان َ فَاتَِّبُعونإ«که فرمود: و همه کس اس ــباح ۳۱(آل عمران:  »ْحِبْبُكُم ا�َُّ ي ين ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن ا�َّ / مص

  ).۱۵۹ـ  ۱۵۷، ص۳، ج۱۴۳۰/ الطباطبایی، ۳۶ـ  ۳۵، ص۱۳۹۲یزدی، 

کرد که  وجوجست کنندهلاشکرا باید در این تصـور نادرسـت ااشـکال منشـأ این حاصـل آنکه 

له د. بپردازنمیدر جانب خداوند وجوب وجود صفت فالسـفه در باب خداوند متعال تنها به اثبات 

اگر این تلقی نابجا درسـت بود، اثبات وجود موجودی که ضرورت وجود دارد، هیچ ربطی به انسان 

 شود کهبا نظری به مباحث خداشناسی روشن میاما ؛ افکندنداشـته، شـور عشـقی را در دل او نمی

د الوجود و موجوبا اوصــافی چون واجب وجود خدااصــل افزون بر اثبات  و متکلمان فیلســوفـان

تعالی واجد همه دهند که ذات حقکنند و نشــان میخداوند را نیز اثبات می، صــفات ذاتی مســتقل

ر با از سوی دیگ ؛کماالت وجودی از قبیل علم، قدرت و حیات در باالترین مرتبه قابل تصـور است

این ر کشند. بتصـویر می بهانسـان را جهان و با  نداوخدرابطه انحای گوناگون فعلی اثبات صـفات 

ــویر می ــفی و عقلی خدایی را به تص ــی فلس ــناس ــد که زیباترین و اســاس مباحث نظری خداش کش

ــان در همه وجوه و حیثیات زندگی خود به او نیازمند کامل ــت و انس ــتی اس ترین موجود در کل هس

اسـت و ناگفته روشـن اسـت که چنین خدایی شـایسته باالترین و شدیدترین مراتب وابستگی قلبی 

 للهوال« :است
ً
 حبا

ّ
 ).۱۶۵ :(بقره» ذین آمنوا أشد

  گیرینتیجه

ــدنی میان خدای دین و خدای عقل وجود دارد.  ــکافی پرناش برخی اهل نظر بر این باورند که ش

ت؛ اما اســ پرســتشکند، شــایســته محبت و برخی نیز اعتقاد دارند که خدایی که دین توصــیف می
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  انگیزاند.نمی هیچ احساسی در دل برالوجود خشک است که تنها یک واجب یلسوفانخدای ف

است. از منظر » شیء غیر مخلوق«تعالی بر اسـاس آیات قرآن، یکی از اوصـاف انحصاری الله

 وصف» شیء غیر مخلوق«الوجود تنها موجودی اسـت که علت ندارد. درنتیجه فلسـفی نیز واجب

الوجود یک مصداق و واجببنابراین عنوان الله  ؛انحصـاری الله در قرآن و واجب در فلسـفه اسـت

  همان الله قرآن است. ،کندخدایی که فلسفه اثبات می وبیش ندارند 

در بررســی مدعای دوم نشــان دادیم که خدای فلســفه، افزون بر وجوب وجود، دارای دو دســته 

ژه انسان ویفعلی بیانگر روابط گوناگون خداوند با مخلوقات بهاوصاف صـفات ذاتی و فعلی اسـت. 

تر اســت، توجه به این صــفات و نقش و از آنجا که فهم این اوصــاف برای عموم مردم آســانهسـتند 

دهد که او افکند و نشــان میجانبه خداوند در هســتی و زندگی انســان، شــور عشــق در دل میهمه

نند خداوند را کند و فیلسوفان تالش میخداوندشـایسته پرستش است. صفات ذاتی بیانگر کماالت 

دارای همه شــود خداوند اثبات میی فلسـفخداشــناسـی در اف بشـناسـند. هنگامی که با این اوصـ

خداوند عشــقی عقالنی در ســر فیلســوف  نامحدودکمال اســت، توجه به زیبایی و صــفات کمالی 

افکند. بدین ترتیب با اینکه خداشـناسـی فلسـفی در ذات خود یک بحث نظری صرف است، با می

  ها بیفکند.تواند شور عشق در دلد میاثبات صفات ذاتی و فعلی خداون
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