
 

 

انتساب »فرزند« و »والدت« به خدا، و نقد لوازم آن بر  ۀانگار
 قرآن   اتیاساس آ

 * شكر  ی عبدالعل
    رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش  ،یفلسفه و کّلم اسّلم  اریدانش

 ی داوی عب یهاد 
   رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،فلسفه و کّلم یدکتر یدانشجو

 ا یفرشادن   وسفی
    رانی، امدانشگاه قم، ق ،یا ر  یریتفس-ثی ارشل علوم حل یکارش اس یدانشجو

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۰۴/۰۷/۱۴۰۰)تار  ( ۲۷/۰۹/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

آن را مورد نقل و   ی گوناگون  ی  ا وه ی که قرآن با ش    ی اس ک به طور   ی   ی تار   ی ا انتس اب »فرزنل« و »وهد « به  لا انگاره 
اس  ک. مق ال ه   ی ل ی  ناب توح   ی  ا را دربردارد که در تق ابل با آموزه   ی آموزه، لوازم   ن ی باور به ا   ی اس  ک. از طرف ن وا قرار داده 

 لا  ی مؤ  ن ی قرآن و  مچ    ا  ی آ   ی و لوازم باور به »وهد « را بر ما ا   ی   ی تار   ر ی س     ، ی ل ی و تحل  ی ف ی تو      رد ی حار  ر با رو 
قادر مطلق، م زه    ، ی ق ی مالک حق   ر ی نظ  ی از آن دارد که قرآن با ذکر    فات   ک ی ح ا   ج ی اس  ک. نتا قرار داده   ی مورد بررس    یی روا 

از    ی » روج شئ من شئ« لوازم   سم ی اسک. »وهد « براساس م ان  آموزه پردا ته   ن ی ا   ی  لاونل به نف   ی بودن از نواقم برا 
در طول  م بر اس اس تعلد   ان ی تعلد و ت ثر  لا   ک، ی والل، مثل   ک ی آن به ازل  ک ی مولود در ذا  والل و ازل  ن ی ش  ی حض ور پ  ل؛ ی قا 

 ک ی دعا،   و   ی از والل و نف   أس ی وجود، علم تحقق بلاء،  ی س تگ ی قلر   لاونل، پا   ک ی وجود ش فعاء، محلود   ل، ی و ت ثر موال 
ع لم وجود م لوق در    ل؛ ی  از قا   ی و » لق ه من ش  ئ« لوازم  »اب لاع«  ی دارد. در مق اب ل، آموزه قرآن   ی در پ  ا معجزه ر  ی و نف 

 ، ی س  تگ ی قانون پا  ی نف  ک، ی نه ا ی ش  فع اء و وس  ائط، قلر  ب   ی نف   ک، ی  و احل  ل ی  توح   ک، ی  ذا   الق و حلوث آن، علم مثل 
 . دارد  اه و ا اا  معجزه را به  مر  ل ی و ا اا  توح  ک ی   و  ی تحقق بلا، دعا، نف 

  . وهد ، فرزنل،  لاونل، ابلاع،  لق ه من شئ واژگان کلیدی: 

 
* Email: Ashokr@rose.shirazu.ac.ir  )نویسنده مسئول( 

 پژوهشنامه معارف قرآنی    مقاله علمی ـ پژوهشی 
۲8۴-۲55 م  ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷شماره ، ۱۲سال   
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 . مقدمه ۱

-ش اسی و  لاش اسی که مورد ان ار جلی قرآن قرار گرفتهاز مسائل ب یادی در حیطه  ستی
برای درک ا میک مسأله وهد  در قران    .اسک، انگاره انتساب »فرزنل« و »وهد « به  لا اسک

آمیز پردا ته و آن را به شل   ا سوره و آیه از قرآن به این آموزه دیری ه شرک دهکافی اسک بلانیم  
( 88َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْْحَُن َوَلًدا )﴿ وانیم:  اسک.  برای نمونه در سوره مریم میمورد ن وا قرار داده

ئً  َشی ْ ُتْم  ِجئ ْ )َلَقْد  ِإدًّا  اْْلَِباُل َهدًّا )89ا  اْْلَْرُض َوختَِرُّ  َوتَ ْنَشقُّ  ِمْنُه  یَ تَ َفطَّْرَن  السََّمَواُت  َتَكاُد  َدَعْوا 90(  َأْن   )
( َوَلًدا  َوَلًد)91لِلرَّْْحَِن  یَ تَِّخَذ  َأْن  لِلرَّْْحَِن  َبِغي  یَ ن ْ َوَما  و  ﴾(92(  . در این آیا  مسئله انتساب »فرزنل« 

ای که این باور غلط، از سوی  اسک به گونهبا  طاب شلیلی مورد ان ار قرار گرفته  »وهد « به  لا 
ا« و به مع ی م  ر بزرگ و بسیار زشک )ر.ک؛ ابن دریل،  ( معرفی  1/55م:  1987قرآن با واژۀ » ِإدًّ

 ا را دربر  ا و نحلهاسک. از طرفی باور به مسئله »وهد « در قرآن، طیف وسیعی از گروهشله
)اسراء/ گمی د تران  لا  را  را  فرشتگان  مشرکین،  که  طوری  به  فرزنل  40یرد  را  عزیز  یهود،   ،)

 پ لاشت ل.  ( می30( و  مچ ین نصاری، مسیح را پسر  لا )توبه/30 لا)توبه/
با نظر به پیشی ۀ تاری ی »وهد « و انتساب آن به  لاونل  وا یم دیل که این باور، اعتقاد  

دیدیری ه دو  که  اسک  آموزه ای  تأ یر  تحک  مسیحیک  و  یهود  بزرگ  )یونان ن  پیشین  مشرکان   ای 
باستان(  ر کلام به فرا ور شرایط زمانی، م انی و مصلاقی، »وهد « و داشتن فرزنل را به  لاونل  

می مینساک  نهایک  در  و  فر  گ دادنل  عموم  که  گفک  تملنتوان  و  بزرگ،   ا  و   ای  »فرزنل« 
 (.   139: 1377؛ گلسر ی، 29: 1376انل )ر.ک؛  میلتون، دادهنساک   »وهد « را به  لا 

 . طرح مسئله  ۲

ای عمومی و فراگیر اسک  که گذشک انگاره انتساب »فرزنل« و »وهد « به  لا، آموزه چ ان
شک باور به »وهد « در  صوص  لاونل  اسک. بی  ای بزرگ را در برگرفته ا و تملنکه فر  گ 
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 ای توحیلی اسک و از این جهک قرآن مورع ت لی در  ه در تقابل با آموزه لوازمی به  مراه دارد ک
 اسک: مقابل آن برگرفته اسک. لذا نوشتار حارر با  لف پاسخ به سؤاه  ذیل نگاشته شله

-الف. قرآن، ریشه و سیر تاری ی انتساب »فرزنل« و »وهد « به  لا را چگونه بیان نموده
 اسک؟  

انتساب »فرزنل« و »وه لوازمی در مقوله  ستیب.  به  لا چه  به  مراه  -د «   لاش اسی 
 دارد؟

  ج. پاسخ قرآن به انگاره »وهد « چیسک؟

 . پیشینۀ پژوهش3

در این نوشتار برای ن ستین بار ا میک، عمومیک و تاری چه مسأله »وهد  در قرآن« مورد 
  تایین  و سپس با ت یه بر آموزه اسک.  مچ ین با تحلیل مسأله »وهد « لوازم آن  بررسی قرار گرفته

مهران ررائی    ی قرآنی »ابلاع« و » لق ه من شی«، وهد  و لوازم آن نقل شله اسک لذا با مقاله
بر استلهل  ( تحک ع وان »1400و  م اران ) مات ی   ای  بررسی مسئله »فرزنلآوری  لاونل« 

 لرالمتالهین و عّلمه طااطاایی(« که  سوره توحیل )بر ما ای تفاسیر ابن سی ا،    3فلسفی ذیل آیه  
ابن بر انی  ماانی  با  »فرزنلآوری  لاونل«    ت اسب،  بررسی  آن  عّلمه   لف  و  مّل لرا  سی ا، 

 سوره توحیل، از جهک محتوا، گسترا و ا لاف  متمایز اسک.  3طااطاائی پیرامون آیه 

 . روش پژوهش ۴

پژو ش حارر با بررسی آیا   قرآنی، گستره تاری ی و  مچ ین عام بودن باور به »وهد   
 لاونل« در میان م لوقا  )جن و انس( و چگونگی تأ یرپذیری آنان از  ملیگر در انتشار این  
باور نشان داده شله اسک. در گام بعلی با مراجعه به اس اد تاری ی، گزارا قرآن از مسأله »وهد «  
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شود. در نهایک با است اد به آیا  قرآن و با  ای تاری ی برجسته میع وان اعجاز قرآن در گزارا به
 اسک.   ی »وهد «، لوازم آن تایین و نقل گشتهت یه بر تحلیل مفهومی و عقلی از مسأله

 شناسی والدت . مفهوم5

»ولیل« به واژه »وهده«  ای »ولل« و   احب لسان العرب به  ور  استطرادی در توریح واژه
می والُوُلوِدَیُة«)ابن اشاره  الِوهدُة  َواِهْسُم  ِوْللان   َواْلَجْمُع  ُیوَلُل،  ِحیَن  اْلَمْوُلوُد  »والَولیُل:  ک ل: 

می3/468ق:  1414م ظور،  زایش  عمل  را  مان  »وهد «  که  فر  گ (  در  جمیل  لیاا  دانل. 
نویسل:  ی از چیزی پلیل آملن« به نقل از ابن سی ا میفلسفی  ود بعل از تایین واژه تولل »به مع 

آن باشل«) لیاا،  »از شی (.  مچ ین  احب قاموس  267ق:  1407ء چیزی جلا شود که مثل 
واژه »وهد «می در  صوص  »ِوَهَد قرآن  بمع ی  نویسل:  )ب سر هم( مصلرانل  مولل  و  : وهد 

ُهْم ِمْن ِإْفِ ِهْم َلَیُقو ُهْم َل اِذُبونَ زاییلن. َأه ِإنَّ ُه َو ِإنَّ . بلان آنها از روی  152و    151 افا :    ُلوَن. َوَلَل اللَّ
ب ایی، باطل مي )قرشی  دروغگویان ل«  آنها  که  ا  و حقا زاییله  فرزنل  (.  7/243:  1391گوی ل:  لا 

آنچه در  صوص مع ای »وهد « قابل دریافک اسک  مانا مسئله » روج چیزی از چیز دیگر«  
ای از قایل؛  این ما ا واژه » لور« قرابک مع ایی با »وهد « دارد. برای » لور« مع اییاسک. بر  

شله بیان  چیزی  از  شلن  ناشی  و  یافتن،  تقرر  شلن،  (. 420ق:1407اسک)ر.ک؛  لیاا، واقع 
ب ابراین  لور در لغک به مع ی » روج چیزی از چیزی« یا از م انی » لر عن الماء و  لر عن 

(. با در نظر گرفتن  6/206:  1368ان ورد ا  ما ش م ع ها« اسک )ر.ک؛ مصطفوی، الاّلد: إذا ک
از چیزی دیگر« واژه اناثاق،  مفهوم » روج چیزی  اناجاس،  ت اع، فیضان،   ایی  مچون ترشح، 

ی »وهد « اسک. آنچه در این راستا مسلم اسک ای  ه برای  ت زل، سرریز شلن نیز  م مع ا با واژه
از چیز دیگر)وهد =  لور( حلاقل وجود دو طرف ررور  دارد: والل و  تحقق  روج چیزی  

 مولود و یا به تعایری دیگر مصلر و  ادر.
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یخی  ۶  . گسترۀ باور به »والدت« به روایت منابع تار

می نشان  تاریخ  فر  گبررسی  عموم  تملند ل  و  در  صوص  ا  »وهد «  به  بزرگ،   ای 
ش ا ت ل که  لایان  ان بابل باستان  لای واحل »ایلو« را می لاونل قائل بودنل. برای نمونه کا  

سایر    دیگر از او به وجود آملنل. در نگاه آنان  لا »بانو بلیک« ا ل زنانگی و رحم طایعک و زای له
بود )ر.ک؛ گلسر ی،   فرزنلان  139:  1377 لایان  یونان » رکول« و » راکلس«  (. در فر  گ 

شونل  ود »زئوس« نیز فرزنل ششم »رئا« و »کرونوس« اسک  »زئوس«  لای آسمان معرفی می 
 ا و » ادس« فرمانروای دوزخ و دنیای زیر زمین  که برادرانی  مچون »پوزئیلون« فرمانروای دریا

دارد، »کرونوس« نیز فرزنل »گایا؛زمین« و »اورانوس« بود و در نهایک »گایا« که  ود زمین بود از  
(. در تاریخ  29:  1376شود )ر.ک؛   میلتون،  ی ازلی ( متولل می» ائوس« ) ّلء،  یولی، آشفتگ

 وانیم: »... فرعون و پس از او کا  ان،  ود تملن ویل دورانک درباره آئین مصر باستان چ ین می
دانست ل و چ ان عقیله داشت ل که  لایان،  ود، به شاه سلط ک و ح مک  را از نسل  لایان مي

رود. با گذشک زمان،  لایان م اع نفوذ و  یاک فراع ه به شمار مي  انل؛  مین اتصال باب شیله
»رع« و »آمون« و لاي دیگري به نام »پتاح« در  م آمی ته شل و به  ور  سه مظهر یا تجلي  

 (.   240-1/195گرفک« )ویل دورانک، اي درآمل که  ر سه را فرا مي لاي یگانه
به مع ی  لای پلر است ه  میشه  مراه  لای مؤنث در   ل »دیائوس پیتار« )آسمان(           

»پریتهیوی ماتار« به مع ی مادر یا زمین اسک. و  مچ ین مهاویرا  لا و ب یانگذار دین »جای ی« از  
(. در دین بودا، »گوئوتاما«  86،  1391شود )ر.ک؛ ا. یوم،  آیل و از یک زن متولل میآسمان فرود می

لیث دین بودایی از یک مل ه در سن چهل و پ ج سالگی برای نجا   یا  مان بودا ی ی از سه رلع تث
(. در دین »شی توی« ژاپن »می ادو« یا امپراطور 117-109شود )ر.ک؛  مان،  بشریک متولل می

(. در تملن بابل و ... »گیلگمش« را قهرمانی 239 ورشیل اسک )ر.ک؛  مان:    ژاپن فرزنل الهه
 لایان بود!  مچ ین انسان آغازین را از  لای »مردوک« و یا  دانست ل که دو سوم وجودا از  می

»الهه ایشتار« معرفی کرده و معتقلنل  ون  لایان در وجود انسانی جاری اسک. )ر.ک؛ ژیران،  
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در ِف یقیه )تملنی باستانی که در شام، لا ان، تونس و ...  (  8۲-88-،  1375هکوئه و دهپور ،  
)ر.ک؛   دانست لنِیل« و ... را پسر  لا و دارای جایگاه  لایی میامتلاد داشک( نیز »ِکِر «، »دا

مادیون که م  ر  لق ه من شی  ست ل و ت ها ماده را ا یل و  مه اشیاء را (.  ۱65و    ۱6۴ مان،  
(  مچ ین  315:  1383)ر.ک؛ مطهری،   دان ل را نیز بایل قایل به وهد  دانسکتغییرا  آن می  نتیجه

را  موجودا   سی ا  می  ابن  عقول  از  میمتولل  و  اوائل  دانل  عقل  موجود  کل  مالا  نویسل:»انه 
(. بسیاری از فّلسفۀ اسّلمی به جای واژه 385:  1394الموجودا  ع ه و ما یتولل ع ها« )ابن سی ا، 

برنل. برای مثال مّل لرا »موالیل وجودیه« را متولل از ازدواج » لور«، لفظ »وهد « را به کار می
(.  مچ ین بر ی فیلسوفان اسّلمی، 1/231:  1981)ر.ک؛ مّل لرا،   دانلقوه قابل می فاعل و    قوه 

دانل )ر.ک؛  ازدواج اسماء الهی به ع وان موجودا  عی ی را موجب تولل اسماء مرکب جلیلی می
(. از طرفی در فلسفه اسّلمی اشیاء از عقول که  9/564؛ جوادی آملی، 2/314،  1981مّل لرا، 

را  6/195و    3/405:  1981شونل )ر.ک؛ مّل لرا، لل میبسیط و مجردنل متو اشیاء  (. مّل لرا 
( 6/303:  1981)ر.ک؛  لرا،    دانلمتولل از قلم یا  مان عقل و لوح یا  مان نفس کلی و  یولی می

این می در  را  قلما  اکثر  رای  از عقول اسکو  متولل  فساد  و  تلبیر عالم کون  مالأ  )ر.ک؛   دانل که 
ته این تعایر نزد عرفا که مّل لرا تحک تأ یر آنها بوده و سایر فّلسفه نیز دیله  (. الا6/400 مان، 

 شود. تعایر ابن عربی ای گونه اسک:می
 (. 3/416تا: والل ال ون و کونی ولله« )ابن عربی، بی  »انما الحق الذی اعرفه 

 عجاا عن ت زیه عن الصاحاه و الولل  »فانه لم ی ن له کفوا احل
 (. 4/349من ذی روح او جسم و جسل« ) مان،   العالم ما تولل  ع ه تولل فی

نویسل: دانل و میآملی عالم طایعک را متولل از عالم ه و  می   مچ ین عّلمه حسن زاده
به چشم می بل ل اسک و  اتحاد »یک جمله که بسیار  ابیه" که مراد  "الولل سُر  این اسک که   ورد 

یع اجزای وجود والل ... و چون نشئه ملک و ناسو  عالم  حقیقک و فیضان وجود ولل اسک از جم
زاییله معلولی  بل ه  ر  اسک  ه و   مقام  از  میمتولل  علتش  از  حضر   ای  که  چ ان  باشل 
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عیسی)ع( فرمود "انی ذا ب الی ابی و ابی م السماوی" .... درسک دقک شود که عیسی روح الله 
الله  ابک  اسک و چون این م اساک با عیسی روحتو  م "نف ک فیه من روحی" آمله اسک و درباره 

(. 133:  1378اسک، او به سوی پلر روانه شل تو  م جان پلر سوی پلر شو« )حسن زاده آملی،  
اسّلمی به نحو تجلی اسک نه تجافی ب ابراین با بساطک و تجرد  لاونل    الاته این تولل نزد فّلسفه

(. آنچه مسلم اسک ای  ه باور و قول به »وهد « 386:  1385سازگاری دارد )ر.ک؛ جوادی آملی، 
شود. در ادامه به بررسی این انگاره از زبان و  ای ف ری دیله می ا و نحله  ا، فر  گدر اکثر تملن

 پردازیم.سیر قرآنی می

یخی آن به روایت قرآن. ۷  گستره باور به »والدت« و سیر تار

 ها  . باور به »والدت« در میان جن۱-۷

ای که  گردد. به گونهساس آیا  قرآن، قول و باور به »وهد « به پیش از  لقک آدم باز میبر ا
ج این آموزه در میان ، »وهد « را به  لاونل نساک می ا قال از انسانشیاطین و جن دادنل. مروا

ُه َکاَن َیُقوُل َسِفیُهَ ا َعلَ که قرآن میآنان، جن سفیهی اسک چ ان ا؛ و ای  ه  فرمایل: »َوَأَنا ِه َشَطط  ی الَلا
گفک ]که او دارای  مسر  -ساک مغز و نادان ما )ابلیس(  مواره درباره  لا س  ی دور از حق می

)ر.ک؛   باشل(. واژه »شططا« نیز به مع ی انحراف و دوری از حق می4)سوره جن/  و فرزنل اسک![«
ه  لاش اسی اسک. ب ابراین از  ( که نشان از انحراف این گروه در مسئل7/334ق:  1414ابن م ظور، 

 نظر قرآن اولین گرو ی که »وهد « را به  لاونل نساک دادنل ج یان بودنل.

 ها . باور به والدت در میان انسان۲-۷

ه و  جهک بررسی باور به »وهد « در میان انسان  ا و از زبان قرآن، ابتلا دو گروه  یر الاریا
ه و جریان  ای این دو گروه که در واقع  و یف و در گام بعلی شا صه ش اسی این دو طیف تشرالاریا
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ا ل وکافران  مشرک  کافران  ه=  شرالاریا و  ه  الاریا ]مؤم ان= یر  تاری ی  طیف  تش یل سه  را  کتاب[ 
د  ل ارائه و در نهایک مسئله تاعیک ا ل کتاب از مشرکان در باور به انگاره »وهد « به روایک  می 

 شود. تاریخ تایین می

ّیه .  ۱-۲-۷ ّیه و شرالبر  خیرالبر

 ا نیز باور به »وهد « و انتساب آن به  لاونل بسیار شایع شل. جهک درک سیر  در میان انسان
 ا را به دو دسته  ک یم. قرآن کریم انسانب لی قرآن میتاری ی این انحراف بزرگ، نگا ی به دسته

ه یر ه و شر الاریا ه انسان( تقسیم نموده7و  6)الای ه  الاریا  ایی  ست ل که رمن ایمان،  اسک.  یرالاریا
شیعیانش   و  )ع(  علی  حضر   ه  مصلاق  یرالاریا تفاسیر  از  بسیاری  در  الاته  دارنل.  عمل  الح 

)ر.ک؛ طااطاایی،  معرفی شله بی20/578:  1371انل  ه  مان  8/589تا،  ؛ سیوطی،  و شرالاریا  )
ه )ایمان وکافران  ست ل که دو شا صه  یر ه که کافران   الاریا عمل  الح( را نلارنل.  مچ ین شرالاریا

تقسیم میمی قسم  دو  به  ا ل باش ل  کافران  و  کافران مشرک  م ارم شیرازی،    کتابشونل؛  )ر.ک؛ 
(. ب ابراین بر اساس شوا ل قرآنی سه طیف و جریان تاری ی وجود دارد که عاار   9/247:  1374

( که در روز قیامک بین این  17کتاب)حج/افران ا ل ست ل از: الف.مؤم ان ب.کافران مشرک ج. ک
(.  14/359:  1371)ر.ک؛ طااطاایی،   د لسه طیف بر اساس ا ل حق و باطل بودن جلایی رخ می

ه  ست ل  میشه با مؤم ان ) یر ه( ستیز دارنل )آل عمران/دو جریان ا یر که شرالاریا ( و  186الاریا
ه میدر مقابل آزار و اذیک ازاین جهک، قرآن مؤم ان را تو یه به  ار   ک ل. در ادامه  ای شرالاریا

 شود. ای این سه طیف تاری ی بیان میشا صه

یخی . شاخصه۲-۲-۷  های سه طیف تار

مؤم ان او اف  ه(  مانا )= یراز  بقره/  الاریا اسک)ر.ک؛  آل  157»مهتلون«  و    151عمران/و 
با تعیین مصلاق   90تا    83ه انعام آیه  (. در سور17و حجرا /  37حج/   68/69و نسا/  185/198بقره/
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آنان دعو    به  تأسی  برای  مؤم ان  از سایر  و...(  نوح  یعقوب،  اسحاق،  )ابرا یم،   لایک شلگان 
ک ل. در نقطه مقابل، کافران مشرک عموما  در قرآن با و ف »رالین« به مع ای گمرا ان تو یف می

  54-51؛ انایا/  56؛ انعام / 17؛ فرقان/  24وح/؛ ن  74؛ انعام/  116؛ نساء/  77انل )ر.ک؛ مائله/شله
فَ َلمَّا َجاَءِْتُْم ُرُسُلُهْم  ﴿ک ل:   ای این دسته را چ ین بیان می(. قرآن ویژگی140؛ انعام/24-23؛ یس/

َلمَّا رََأْوا ِبََْسَنا قَاُلوا َآَمنَّا اِبَّللَِّ  ( ف َ 83اِبْلبَ یِ َناِت َفرُِحوا ِبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِْم َما َكانُوا ِبِه َیْستَ ْهزِئُوَن )
ُمْشرِِكیَ  ِبِه  محوری« و  ترین ویژگی این طیف، »انسان(. مهم84و  83)غافر/  ﴾َوْحَدُه وََكَفْراَن ِبَا ُكنَّا 

»ت یه به علم و  رد بشری« در مقابل دعو  الهی پیاماران که  مانا دعو  به »توحیل و ا ّلص  
به نظر می9/101تا،  طوسی،بی)  در عااد « به  اطر ویژگی( اسک.  این طیف   ای فوق در  آیل 

کتاب با واژه »مغضوبین« به مع ی »مورد انل. اما کافران ا ل  لاش اسی دچار شرک شله  - ستی
و    81؛ طه/  152؛ اعراف/  90؛ بقره/  80انل )ر.ک؛ مائله/ شم واقع شله« در قرآن تو یف شله

 ای آنان تاعیک و پیروی از کافران مشرک  ترین ویژگی( که مهم13؛ ممتح ه/  16؛ شوری/  86طه/
گانه  گانه با تقسیم سه(. این تقسیم سه80و  مان/  77اسک )ر.ک؛ مائله/در مساله »وهد « بوده

ک ل که این   وانی دارد. در آنجا  لاونل مؤم ان را در  راط مستقیم معرفی میدر سوره حمل  م
از غیر  این سوره که چ یله   راط،  در  قرآن  اسک. گویی  و »رالین«   قرآن    راط »مغضوبین« 

د ل که از تأ یرپذیری از عقایل گمرا ان که مشرکان کافرنل  ال تاب اسک به مؤم ان  شلار میوام 
ا ل اه  مان ل  و  باش ل  قرار  برحذر  باور ای مشرکان  تأ یر  الهی تحک  کتاب  داشتن  با  کتاب که 

- 9،  1397اط »مغضوبین« قرار  وا  ل گرفک )ر.ک: مل شا ی  فک و دیگران،  گرفت ل در  ر
37 .) 

ّیه ) مشرکان و اهل کتاب(3-۲-۷  . وجه اشتراک شرالبر

ه یع ی ا لاز مهم کتاب و مشرکان نساک دادن »وهد « به  لاونل  ترین نقاط اشتراک شرالاریا
ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبٌی، َأِم اختَََّذ ِمَّا ََيُْلُق بَ َناٍت  َجَعُلوا َلُه ِمْن عِ ﴿فرمایل:  که قرآن میاسک چ ان َباِدِه ُجْزًءا ِإنَّ اْْلِ
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- 17)ز رف/    ﴾یمٌ َوَأْصَفاُكْم اِبْلَبِنَی، َوِإَذا ُبشِ َر َأَحُدُهْم ِبَا َضَرَب لِلرَّْْحَِن َمَثًَّل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكظِ 
(. 30)توبه/  اسککتاب بودهور به »وهد « نزد کافران مشرک قال از ا ل(. با این تفاو  که با15

محوری و ات ای به  ود در ش ا ک، دچار گمرا ی  ای که ابتلا کافران مشرک به  اطر انسانبه گونه
کتاب با وجود داشتن کتاب آسمانی تحک تأ یر انل سپس ا ل در انتساب »وهد « به  لاونل شله

گرفته قرار  مولود  لاونل( شلهآنان  )پیاماران  به  لاونل  »فرزنل«  انتساب  و  غلو  دچار  و  انل. انل 
ُقْل اَی َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْغُلوا ِف ِدیِنُكْم َغْْيَ اْْلَقِ  َوََل تَ تَِّبُعوا َأْهَواَء  ﴿ وانیم:  که در سوره مائله میچ ان

ِاُعوا َأْ واَء  77)مائله/  ﴾ا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبیلِ قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثْيً  (. جمله »َو ه َتتَّ
...« اشاره به حقیقتی دارد که در تاریخ مسیحیک نیز م ع س اسک. مسئله تثلیث و غلو درباره  َقْوم 

ابتلا از معارف یونانی بی آنها در  آنها وجود نلاشک و  ابتلا در میان   ار بودنل  مسیح )ع( که در 
بریه،   بک292:  1395)ر.ک؛  که  و   گامی  مسیحیک (  به  آنها  مان ل  و  یونانی،   لی  پرستان 

گرویلنل، چیزی از بقایای آیین سابق را که تثلیث و شرك بود به مسیحیک افزودنل و به  مین جهک  
ظر تاری ی  گانه بر ما، فیش و، سیفا( از ن ک یم که  الوث   لی )ایمان به  لایان سهمشا له می

 30اسک و در حقیقک این بازتابی از آن واقعه اسک.  مچ ین در آیه  قال از تثلیث مسیحیک بوده
»ُیضاِ ُؤَن َقْوَل     وانیم:سوره توبه نیز پس از ذکر غلو یهود و نصاری درباره عزیر و مسیح )ع( می 

ِذیَن َکَفُروا ِمْن َقْاُل  (.  5/41:  1374ین اسک« )م ارم شیرازی،  ؛ گفتار آنها شایه س  ان کافران پیشالَّ
ل در آیه   ْبُل  ُقْل اَی َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْغُلوا ِف ِدیِنُكْم َغْْيَ اْْلَقِ  َوََل تَ تَِّبُعوا َأْهَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن ق َ ﴿با تأما

سأله به مثابه اعجاز تاری ی قرآن قابل  ( ؛ سه م77)مائله/  ﴾َوَأَضلُّوا َكِثْيًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبیلِ 
 تأمل اسک: 

ِاُعوا« نشان می   : عاار  »و َه َتتَّ کتاب تحک تأ یر مشرکان دچار غلو به مع ای  د ل، ا ل اوه 
 شود. انل و تاری ی شوا لی دارد که در ادامه بیان میمولود دانستن پیاماران از  لاونل شله

: عاار  »ِمْن َقْاُل« ن  د ل گمرا ی در »مولود« بودن م لوقی از  لاونل جریان و شان می انیا 
 ای تاری ی اسک.  انلیشه
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ا« نشان می وا َکِثیر  : عاار  »َوَأَرلُّ د ل، باور به »وهد « انلیشه عمومی، جهانی، مستمر   الثا 
وا ل  ی کفرآمیز، نظری به شو فراگیر  اسک. ب ابراین جهک فهم آیا  قرآنی در  صوص این آموزه 
-کتاب از مشرکان تایین می- تاری ی »وهد « ررور  دارد و در این راستا چگونگی تاعیک ا ل

  شود.

یخ ۸  . پیروی اهل کتاب از مشرکان در مسئله »والدت« به روایت تار

حقیقی   مصلاق  ش ا ک  »وهد «  مسئله  در  مشرکان  از  کتاب  ا ل  پیروی  تایین  از  پیش 
این جهک از  و  دارد  می   مشرکان ررور   آغاز  »افلوطین«  از  را  دلیل که؛ وی بحث  این  به  ک یم 

آ رین نمای له بزرگ فر  گ یونان و  مچ ین ا رگذاری او بر دین و فلسفه مغرب و مشرق زمین  
شله چ انامری  ابک  نظریهاسک.  مفهوم   که  استگاه  )ر.ک؛  پیشتر  که  واژه » لور«  ش اسی 

به بیان شل  با »وهد «  آن  نزدی ی  میانلیشه  وهد (  باز  افلوطین  به ای  واژه گونهگردد  که  ای 
:  1378)ر.ک؛ افلوطین،   »اناجاس« و قرابک مع ایی آن با »وهد « از تعابیر وی در ا ولوجیا اسک

د ل )ر.ک؛  (. از سویی نظریا  افّلطونیان، س ک آگوستین قلیس را تحک تا یر قرار می279
انل،  مسیحیان او را از اولیا دانسته و لقب پاک به او داده(. آگوستین قلیس که  193:  1391آگوستین،  

(. او تمام مواردی  101:  1379)ر.ک؛ فروغی،    اسک  ود را از افّلطون گرفته شله  تمام تحقیقا  
ی ی از حواریون به نام    ای نوافّلطونیان  وانله بود را در رسالهکه پیرامون »حقیقک« در رساله

آگوست یافک )ر.ک؛  او  194:  1391ین،  »پولس«  افلوطین  لا  مه جا حارر اسک.  نگاه  در   .)
نش اس ل  را  او  آنها  اگر  حتی  اسک،  حارر  به  مه  نساک  بل ه  نیسک  کس  از  یچ    بیرون 

   لاونل و اشیا در میمر د م کتاب ا ولوجیا چ ل بار واژه   (. افلوطین در تایین رابطه1/542) مان، 
م که  اسک  برده  کار  به  م ه«  معادل »اناجسک  یونانی  زبان  در  و  »فیضان«  و  »جوشش«  عادل 

از وجود  لاونل جوشیلهaklampsis»آپوَرین« » بلین مع ی که  مه چیز  و  )افلوطین، «  اسک 
ون،  279:  1378 کاپلسک  افلوطین  یچ1/537:  1391؛  طرفی  از  قاول  (.  را  مسیحیک  گاه 
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کاپلستون،  او  1/535:  1391ن رد)ر.ک؛  با بررسی عقایل  اما  بیانیه(  بیانگر    با  نیقیه« که  »شورای 
 شود. عقایل عموم مسیحیان اسک تأ یرگذاری او بر مسیحیک مش م می

 
های نخستین مولود و صادر از خداوند ویژگی

 ِمیُمر د م ُا ولوجیا" "
های نخستین مولود و صادر از خداوند " ویژگی

 بیانیه شورای نیقیه" 

 یگانه و بسیط بودن  -1

 شله از  لاونل  ادر  -2

 ازلی و قلیم و مساوق به علم ناودن  -3

  م ذا  و  م س خ با  لاونل  -4

 ت ها  ادر بلون واسطه از  لاونل  -5

 واسطه در  لور تمام موجودا   -6

 ما یک الهی و مجرد داشتن  -7

 نزول از باه  -8

 ( 279، 1396)ر.ک: افلوطین، 

 یگانه و بسیط بودن  -1

  لاونل  ادر شله از  -2

 ازلی و قلیم و مساوق به علم ناودن  -3

  م ذا  و  م س خ با  لاونل  -4

 ت ها  ادر بلون واسطه از  لاونل  -5

 واسطه در  لور تمام موجودا   -6

 ما یک الهی و مجرد داشتن  -7

 نزول از باه  -8

 .( 96، 1393)ر.ک:مفتاح، ق اری، سلیمانی، 

انل، برای  افّلطونی بوده  ونانی و به ویژه فلسفهسایر مسیحیان نیزس ک تحک تأ یر فر  گ ی 
گذار در کتاب مقلس، تربیک یونانی داشته و بسیاری از  ترین ش صیک تأ یرنمونه؛ »پولس« مهم

فّلسفه آ ار  ود    تعالیم  در  را  بریه،  اسکآوردهیونان  نمونه2/301:  1395)ر.ک؛  دیگر   (. 
مسیحی قال از شورای نیقیه اسک، چ انچه تمایل    ترین نویس له»اوریگ س« که پرکارترین و عالم

فلسفه  بین  سازا  به  و    زیادی  افّلطونی  فلسفه  تا یر  تحک  وی  داشک.  مسیحیک  و  افّلطونی 
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می جهان  واسطه  لقک  را  »لوگوس«  فّلسفه،  او  ان ل  بود.  )ر.ک؛  نوافّلطونی  دانسک 
(. »عقل اول« یا  مان » ادر اول« که در فلسفه یونانی و افلوطی ی از آن  2/35:  1391کاپلستون، 

-تعایر به »لوگوس« و به ع وان ابزار  لاونل در سا تن جهان، ن ستین »مولود  لاونل« یاد می
گویل (. کاپلستون اعتقاد دارد که او درباره »اقانیم  ّل ه«، طوری س ن می1/528شل)ر.ک؛  مان، 

بی نظریهکه  نفوذ  نوافّلطونی اسک  انگر  به  35) مان:    لور  اس  لرانی  (.  مچ ین »کلم س« 
ع وان اولین فیلسوف مسیحی مایل بود که مسیحیک را در ارتااط با فلسفه یونان بای ل )ر.ک؛  مان:  

 ای بزرگ مسیحی در آغاز مسیحیک بود عقایل  ود را  ( »ائوسایوس قیصری« نیز که از چهره34
می  فلسفه  برپایه گذاری  پایه  م تب  نوافّلطونی  به  صوص  یونان  فلسفه  اسک  معتقل  او  ک ل 

( ب ابراین آبای کلیسا برای  37)ر.ک؛  مان:   افّلطون، بستری در دنیای کفر برای مسیحیک اسک
بحث درباره اعتقاداتی مان ل »تثلیث مقلس« و »وحل  اق ومی«، از تعابیر و ا طّلحا  فلسفی  

)ر.ک؛  مان:  کاستفاده می از » لور 37ردنل  برداشک مسیحیان  معتقل اسک که  (. »ولفسن« 
لوگوس«  مان برداشک افلوطین از » لور عقل« اسک با این تفاو  که افلوطین  لور را عام  

 (. به  مین جهک به طور331: 1389دان ل )ر.ک؛ ولفسن، ولی مسیحیان آن را م تم مسیح می
ی متف ران مسیحی اولیه، ما یک افّلطونی و نوافّلطونی داشک  توان گفک که آرای فلسفکلی می

(. آبای اولیه کلیساء نیز رابطه  لاونل با » ادر اول« را » لور« 2/9:  1391)ر.ک؛ کاپلستون، 
دانل که عزم کرده تا عقل را  دانست ل. به ع وان مثال »وال تی وس« پلر اول یا  لا را موجودی میمی

اسک.  گویل؛ او کسی اسک که عقل را از  ود  ادر کردهدر و ف او می  از  ود  ادر ک ل و نیز
انلیشه  در  هتی ی  »اوفیک   مچ ین  ترجمه  در  استفاده  مورد  ا طّلحا   ایرنایوس«،   ای 

»ایرنایوس« عاارت ل از بیرون متن فرستادن،  ادر کردن، پلیل آوردن، سریز شلن و  ادر شلن و  
از   که  س  انی  یونانی،  مان  عاار  در  استفاده  مورد  ا طّلحا   نقل شله  از:  »تئودور «  انل 

تأ یر574:  1389»مولود شل« و » ادر شل« )ولفسن،  گذاری یونانیان و  مف رانشان ت ها بر  (. 
نمی محلود  پیشمسیحیان  بل ه  تأ یراتی  شود  آنان  فلسفی  م اتب  و  یونانیان  از  یهودیان  تر، 

یونانیان به قلری بود که آنان سعی در سازگار کردن فلسفه یونانی    پذیری یهودیان ازانل. تأ یرپذیرفته
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کردنل که فّلسفه بزرگ یونانی،  با الهیا  یهودی داشت ل و در این راستا یهودیانی بودنل که ادعا می
اف ار مهم  ود را ملیون کتاب مقلس  ست ل تا جایی که »فیلون یهودی« به ع وان ش صیتی بارز 

در فلسفه یونانی و  م در کتاب مقلس میدر میان یهودیان   توان یک حقیقک معتقل بود که  م 
یافک را  کاپلستون،  واحل  »مولود  1/527،  1391)ر.ک؛  ن ستین  را  »لوگوس«  او  چ انچه   .)

 (.529دانسک )ر.ک؛  مان:  لاونل« می
)ر.ک؛   مشرک  تاریخ،  روایک  به  یونانیان  ای  ه؛  اسک  دریافک  قابل  فوق  مطالب  از  آنچه 

در  ستی267:  1395بریه،  محور)ر.ک؛  مان:  (،  انسان  »وهد «،  292ش اسی،  به  قائل   ،)
   تأ یرگذار بر مسیحیان و در نهایک بارزترین مصلاق مشرکان تا یرگذار بر ا ل کتاب  ست ل. 

 لوازم انتساب »والدت« به خداوند  . ۹

گانه باور به  قسمک لوازم ده  اما انتساب »وهد « به  لاونل چه لوازمی را دربر دارد؟ در این
 گیرد. وهد  مورد بررسی قرار می

 . موجودیت پیشین »مولود« قبل از »والدت« ۱-۹

دایره شمول پیش نیز  از چیزی« تایین گشک. مفسران  ترمفهوم وهد  یع ی؛ » روج چیزی 
)ر.ک؛ م ارم شیرازی،  دان ل  ای که »وهد « را شامل  ر  روجی میتولل را گسترده دانسته به گونه

ل مطلب، کّلم امام  ادق )ع( اسک که »وهد « را شامل  ر  27/475:  1389 (. شا ل و مویا
نموده تایین  دیگر«  شیء  از  شیء  » روج  و  آملن  (.  101:  2009)ر.ک؛  لوق،    اسکبیرون 

ترین رکن »وهد «، » روج چیزی از چیزی« اسک بر این اساس ررور  دارد  ب ابراین محوري
ه مولود قال از »وهد « بایل به نحو در ذا  والل بوده باشل و اه  روج آن مع ا ن وا ل داشک ک

به عاارتی بایل چیزی در ذا  والل بوده باشل تا بتوان  فک  روج و تولل را بر آن حمل کرد. و بلین  
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اد  جهک »وهد «؛ » لق شی موجود از شی موجود« اسک. ولی اگر چیزی از علم در  ارج ایج
 شود نام آن وهد  ن وا ل بود.

 . »والدت« و »سنخیت«  ۲-۹

نظر به ای  ه »مولود« قال از »وهد « بایل به نحوی در ذا  »والل« وجود داشته باشل بر این  
یابل. بلین جهک امام  ادق )ع( هزمه وهد   اساس وجود »مثلیک« بین والل و مولود ررور  می

لذا فرمود: »َلم َیِلْل ِْلنَّ الَوَلَل ُیشِاُه أباُه ، و َلم ُیوَلْل فُیشِاَه َمن کاَن    را شاا ک والل و مولود می دانل
شله، شایه پلرا اسک و    زایل چون زاده( یع ی  لاونل نمی431:  3ه: ج1434)الحویزی،    َقاَلُه«

« آن نیز  م قال از  ود باشل برای  مین اگر موجودی »اله« باشل؛ »مولود زاده نشله تا شایه زای له
:  1361بهائی،   )ر.ک؛ شیخ  انل از کوزه  مان برون تراود که در اوسک»اله«  وا ل بود. ب ابراین گفته

بی یم که قانون س  یک غیر قابل  (. به  مین ساب در جایی که »وهد « ح م فرماسک می168
از چیز م انیسم » روج چیزی  اساس  بر  در طایعک که  نمونه  به ع وان  اسک.  ی« عمل ت لف 

قابل ت لف  ست ل و از  ر چیزی، مولود  اص )مثل و  م س خ آن( انتظار  ک ل، قوانین آن غیرمی
رود )گ لم از گ لم، جو از جو و...( و بر اساس این ح م عقلی، قوانین طایعک ی سان عمل  می
 ک ل.می

 . »والدت« و »تعدد اله« 3-۹

اله«  »مولود  »وهد «،  در  مثلیک  قانون  پایه  دایره  بر  انلازه  به  ر  ب ابراین  اسک.  »اله«   ،
شونل، بلین جهک مسیحیان که ت ها حضر   تر می لایان نیز وسیع  تر شود دایره »وهد « وسیع

می را  لا  ایشان  دانسته  مولود  را  مولود عیسی)ع(  را  چیز  عرفان   لی  مه  که  حالی  در  دان ل. 
(. بر ی عرفا نیز در  181:  1382ل )ر.ک؛ اشو،  دان  لاونل و در نتیجه  مه موجودا  را  لا می

َ ُهَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْرمیََ تفسیر آیۀ » گوی ل مسیحیان بلان علک که گفت ل  « میَلَقْد َكَفَر الَِّذیَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللَّ
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 لاونل عیسی بن مریم اسک کافر نشلنل،  مچ ین به این جهک که گفت ل مسیح  مان عیسی بن  
کافر نشلنل بل ه کفر مسیحیان بلان دلیل بود که  ر دو س ن را با م گفت ل. یع ی به  مریم اسک  

 ای   ور    آن دلیل که گفت ل  لاونل  مان عیسی فرزنل مریم و نه غیر اوسک بل ه او در  مه
اسک. ساب کفر ایشان ناآگا ی آنها به طایعک وجود و  وجود و از جمله  ور  مسیح تجلی کرده

حق بود به یک  ور  معین. در  ورتی که او م زه از تقییل اسک زیرا؛  یچ  ورتی  مقیل داشتن  
(. به عاارتی چون 228:  1396)ر.ک؛ عفیفی ،    ای وجود سزاوارتر به او از دیگری نیسکاز  ور  

شلنل ولی چون الو یک دانست ل دچار کفر نمی مه چیز مولود  لاونل اسک اگر  مه چیز را اله می
عیسی)ع ( م حصر کردنل دچار کفر شلنل بلین مع ا که الو یک سایر اشیاء را پ هان    را در حضر  

 کردنل. 

 . »والدت« و وجود »وسائط« ۴-۹

بر اساس ا ل مثلیک والل و مولود )مصلر و  ادر(، اله که در ح م والل اسک ت ها و فقط 
توانل  الف باشل ت ها الف را می توانل الهی دیگر به ع وان مولود به وجود آورد به عاارتی اگر واللمی

تولیل ک ل. اما در  ورتی که والل )مصلر( ب وا ل موجودا  مت وع، متااین، مت ثر و مرکب را به  
وجود آورد هزم اسک »واسطه« و »شفیعی« داشته باشل که به واسطه آن موجودا  مرکب از موجود  

ا، جهک ایجاد موجودا  مت وع و مت ثر،  بسیط پلیل آی ل. ب ابراین بر اساس باور به وهد  در  ل
 یابل. ا« ررور  میوجود »واسطه 

 . »والدت« و محدودیت »قدرت خداوند« 5-۹

می  درون  ود  از  را  اشیاء  والل،  نظریه »وهد «،  لای  اساس  اشیاء  بر  ت ها  ب ابراین،  زایل، 
توانل تولیل ک ل اما برای آفری ش موجودا  متااین با ذا   ویش دچار س خ و مثل  ود را می م
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عجز اسک بلین لحاظ برای آفری ش آنها، نیازم ل »وسائط« و »شفعاء«  وا ل بود در نتیجه؛ قلر   
 والل )اله( محلود  وا ل شل. 

 . »والدت« و »قانون پایستگی وجود« ۶-۹

چیزی آفریله شود اما بر اساس باور به »وهد « برای افزوده شلن چیزی به  ستی بایل از علم  
 ود را با شل و از علم )به تعایر روایا  ه من شی(  توانل درون مایهچون والل ) لاونل( ت ها می

یابل. توانل چیزی را بیافری ل قانون پایستگی وجود )ماده و انرژی در فیزیک( موروعیک مینمی
رض ت ها به نحو بادک  ی و دور شلن کائ ا  از  م  وا ل  ای که گسترا  ستی در این فگونهبه

نمی ارافه  به  ستی  چیزی  که  مع ا  بلین  والل  ارج  بود.  ذا   در  موجود  اشیاء  فقط  بل ه  شود 
 شونل.می

 . »والدت« و عدم تحقق »بداء«  ۷-۹

 ک ل و ام انبا قاول انحصار ایجاد اشیاء به نحو »وهد « قانون س  یک عمومیک پیلا می
توان محو و ا اا  آنها )بر پایه آموزه بلاء( وجود ن وا ل داشک. یع ی اگر شی الف باشل ت ها می

از شی)وهد (،   ایجاد شی  از  آمله  بر  قوانین طایعک و  در  ما ا  این  بر  ایجاد ک ل.  آن  از  را  الف 
شته باشیم.  س  یک ررورتا حاکم اسک و ما ناایل از آتش، سردی یا از س گ  روج شتر را انتظار دا

ُ َما َیَشاُء َو یُ ْثِبُت َوِعْنَدُه  ﴿ب ابراین در این نظام )وهد  محور( دیگر تحقق بلاء مطابق با آیه   َُيُْحو اَّللَّ
 پذیر نیسک.( ام ان39)رعل/ ﴾أُمُّ اْلِكَتابِ 
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 . »والدت« و عدم تحقق »دعا« ۸-۹

تغ از  م لوقا   »وهد «،  به  باور  اساس  بر  »بلاء«  تحقق  علم  مأیوس  با  طایعی  امور  ییر 
 ای   وا  ل شل و دسک به دعا و حتی اعتراض برای تغییر ورع موجود بر ن وا  ل داشک. آموزه 

ُابِرُم ِابراما   عُا َیُردُّ القضاَء َو َقل  را     که ب ابر فرموده امام باقر )ع(: »اللا دعا )آنچ ان اسک( که مقلا
شود. ب ابراین  ( عمّل م تفی می1093:  4ق، ج1403)الحرالعاملی،   ک ل«حتمی الهی را دگرگون می

از لوازم باور به »وهد « و انتساب آن به  لاونل دو آموزه مهم »بلاء« و »دعا« موروعیک ن وا  ل 
 داشک. 

 . »والدت« و »ثنویت«  ۹-۹

توانل اگر در جهان » یر« و »شر« اموری موجود باش ل،  لاونل که  یر محض اسک نمی
و باشل به این دلیل که )بر پایه باور به وهد ( از  یر محض ت ها و فقط  یر محض   ر د  ک  له ادر

ای در عرض  لاونل به ع وان » احاه  شود. ب ابراین جهک توجیه وجود شر فرض الهمولود می
-ای در عرض  لاونل و   ویک میآیل و کار به نوعی دیگر از شرک یع ی وجود الههالله« هزم می

 وازم شرک آلود انتساب »فرزنل« و »وهد « به  لاونل اسک.کشل که از ل

 . »والدت« و »معجزه«  ۱۰-۹

ک ل؛ قوانین طایعک عمل می  از آنجایی که »وهد « برپایه قانون »س  یک« و در محلوده
قوانین  از  برگرفته  با علوم متعارف که  افعال  اص و  به  به ع وان »معجزه« محلود  پیامارنما  فعل 

پذیر اسک. لذا چون فعل   یک آن نزد مت صصان قابلیک ش ا ک و برای  مین ابطالطایعک، ما 
توانل با در واسک کار ای مت وع معجزه ناودن کار او را تش یم پیامار نما محلود اسک انسان می

د ل. بر این ما ا  ر کار به ظا ر  ارق العاده معجزه ن وا ل بود  انیا از آن جایی که فعل پیامارنما  
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توان ل ما یک آن را کشف ک  ل و   ای دیگر نیز میات ی بر مواد سابق و قوانین طایعک اسک انسانم
 شود.  فعلی مشابه آن را ایجاد ک  ل. وهد  لوازم دیگری نیز دارد که به ذکر عمله آنها بس له می

 . نقد و نفی باور به »والدت« در قرآن ۱۰

»وهد «، لوازمی از جمله؛ حضور پیشین مولود  افزون بر آنچه مسلم گشک، بر اساس آموزه 
در ذا  والل، مثلیک والل و مولود، تعلد و ت ثر  لایان بر اساس تعلد و ت ثر موالیل، شفعاء به  

آیل. مثابه واسطه ایجاد موجودا  مرکب از موجود بسیط و در نهایک محلویک قلر  والل پیش می 
متاادر می آنچه  فوق  لوازم  به  نظر  اش ال  شود  با  به  قرآن  در  مساله »شرک« اسک. چ انچه  مانا 

 شود. گوناگون آموزه »وهد « مورد ان ار و ن وا قرار گرفته اسک که در ادامه بیان می

 های نادرست قائالن   . نفی »والدت« با معرفی پندار و اندیشه۱-۱۰

هیل قایلین این در قرآن جهک نفی انتساب »وهد « و داشتن مولل به  لا رمن بیان بر ی د
در سوره کهف علک نساک دادن مولود به  لاونل  شود.آموزه با بیاناتی گوناگون این مساله نفی می

(. در سوره یونس نیز با 5اسک)کهف/  را  مانا »پ لار و گمان و بلون پشتوانه علمی« بیان نموده
داشتن علم و دلیل« این باور  ذکر علل قول به واللیک و مولودیک از قایل »افترا، دروغ بستن وعلم  

ُ َوَلًدا ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِّنُّ َلُه َما ِف السََّماَواِت ﴿فرمایل:اسک چ انچه میرا به چالش کشانله قَاُلوا اختَََّذ اَّللَّ
 (.68)یونس/﴾تَ ْعَلُمونَ َوَما ِف اْْلَْرِض ِإْن ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِبََذا أَتَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما ََل 

 . نفی »والدت« با معرفی صفات خداوند   ۲-۱۰

در بر ی آیا  بر اساس »مال یک حقیقی و قلر  الهی در مساله آفری ش«، »وهد « مورد   
ِخْذ الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوََلْ یَ تَّ ﴿فرمایل:  که در سوره فرقان میان ار قرار گرفته اسک. چ ان
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ًئا َوُهْم  َوَلًدا َوََلْ َیُكْن َلُه َشرِیٌك ِف اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّرَُه تَ ْقِدیًرا َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه َآَلَِ  ًة ََل ََيُْلُقوَن َشی ْ
(. در این  2-3)فرقان/  ﴾ َوََل َحَیاًة َوََل ُنُشورًاَُيَْلُقوَن َوََل َُيِْلُكوَن ِْلَنْ ُفِسِهْم َضرًّا َوََل نَ ْفًعا َوََل َُيِْلُكوَن َمْواتً 

آموزه  پیلاسک  نامش  م  از  باطل جلایی میسوره که  از  :  1371)ر.ک؛ طااطاایی،   یابل ای حق 
15/239 .) 

گیرد مورد نفی قرار   ا )یهود، نصاری و...( را دربر میآموزه »وهد « که طیفی وسیعی از گروه
 ا و زمین را در انحصار  لاونل بیان نموده و سپس ابتلا مال یک آسماناسک بلین ش ل که گرفته

ای گونه  پردازد که در آیه سوم به موروع » لق« و »آفری ش« تأکیل نموده بهبه نفی عقایل مشرکان می
  گیری آنها را دقیقا که اوسک که تمام موجودا  را آفریله، نه ت ها آفریله بل ه تقلیر و تلبیر و انلازه 

(. ب ابراین آموزه »وهد « در قرآن به 10-15/9:  1374اسک )ر.ک؛ م ارم شیرازی،  معین کرده
مال یک  لاونل،  القیک  شیوه  بودن  لاونل،  ُمالع  نظیر  برانگیز  تأمل  دهئلی  و  گوناگون   ای 

 اسک.       نهایک  لاونل مورد ان ار قرار گرفته لاونل، قلر  بی

 س م زه بودن  لاونل از  فا  م لوقا . نفی »وهد « بر اسا10-3

با نفی وهد  لوازم آن نیز نفی  وا ل شل بر این اساس، قرآن برای نفی وهد   لاونل را  
« )شورا/  ک ل.  لاونل بر ّلف تمام موجودا  مقلاری، وجودی ( معرفی می11»َلْیَس َکِمْثِلِه َشْيء 

به  مین  اطر در سوره بقره ابتلا با نفی   تجزیه پذیر نیسک که چیزی از آن متولل و  ارج شود.
 ا، با ذکر »ابلاع« و » لق  انگاره »وهد « از  لاونل بر اساس ت زیه  لاونل از نواقم و کاستی

ُ َوَلًدا ﴿فرمایل:  کشانل. چ انچه میه من شئ« باور به »وهد « را به بوته فراموشی می َوقَاُلوا اختَََّذ اَّللَّ
َبْل   قَانُِتونَ ُسْبَحانَُه  َلُه  َواْْلَْرِض ُكلٌّ  السََّماَواِت  ِف  َما  عشری 116)بقره/  ﴾َلُه  ا  ی  تفسیر  (.  احب 

اسک  لا فرزنل که عزیر و مسیح و مّلئ ه  نویسل: »و گفت ل یهود و نصاری و مشرکان: فراگرفتهمی 
اقوال باطله، َبْل َلُه ما  : م زه اسک ذا  اقلس الهی از کلیه نقایم و  فا  ام انی و  باشل. ُسْاحاَنهُ 

ْرِض 
َ
ماواِ  َو اْْل  ا  گوی ل بل ه  ا ه ذا  الهی اسک آنچه در آسمان: نه چ ان اسک که میِفي الَسا
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 ا اسک. و چون آسمان و زمین و آنچه در آنها باش ل م لوق  لا  ست ل، و از جمله آنها  و زمین
ل نیسک کهعزیر و مسیح و مّلئ ه :  1363فرزنل او باش ل« )شاه عالالعظیمی،   انل، نشایل و متعقا

(. که در این دسته آیا  به »مال یک جهان«، »ت زیه«  لاونل از کلیه نواقم جهک نفی  1/239
سوره بقره از آموزه »ابلاع« و » لق ه من    117اسک و در ادامه و در آیه  مسئله »وهد « تأکیل شله

َبِدیُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِإَذا َقَضى  ﴿گویل: می شئ« و آفری ش  لاونل بعل از نفی »وهد « س ن
َا یَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َیُكونُ  (.  لاونل ارافه بر م زه بودن از تجزیه پذیری، چون مالع  117)بقره/  ﴾َأْمًرا فَِإَّنَّ

او را  و  الق اشیاء از علم با »امر کن فی ون« اسک نیازی نلارد اشیاء را از ذا   ود  ارج ک ل تا 
آسمان بلانیم.  لاونل،  اشیاء  جهک  یچ والل  بلین  اسک  آفریله  »ابلاع«  نحو  به  را  زمین  و   ا 

ک ل و ی انایاء با تأکیل بر م زه بودن  لاونل »وهد « را نفی می.  مچ ین در سوره مولودی نلارد 
می معرفی  کریم  ب لگانی  را  َولَ ﴿ک ل:  فرشتگان  الرَّْْحَُن  اختَََّذ  ُمْكَرُمونَ َوقَاُلوا  ِعَباٌد  َبْل  ُسْبَحانَُه   ﴾ ًدا 

که اگر  لقک اشیا به نحو وهد  از  لاونل نفی شود ت ها یک مع ا برای   ّل ه آن(.  ۲6)انایاء/
مانل و آن مع ا  لق اشیا به نحو »ابلاع و  لق ه من شی« اسک. به تعایری  آفری ش اشیاء باقی می

شی« اسک، نفی شود نقیض آن یع ی » لق ه من    رساتر اگر »وهد « که  مان » لق شی من
 شود.شی« یا  مان »ابلاع« ررورتا ا اا  می

 بر اساس خلق به نحو »ال من شی« و »ابداع« »والدت« . نفی لوازم ۴-۱۰

گانه وهد  بر ما ای  لق »ه من شئ« یا  به جهک رعایک ا تصار در بر ی موارد، لوازم ده
 شود.»بلاء« و »دعا«( تایین می مساله  ابلاع در یک پاراگراف )مان ل

 . »خلق ال من شی« و موجودیت پیشین مخلوق قبل از ایجاد ۱-۴-۱۰

برپایه قول به وهد ، شی قال از  روج بایل در ذا   لاونل به ع وان »والل« موجود باشل تا  
سابق به   بلون مادهبتوان مع ای » روج و وهد « را بر آن حمل کرد اما اگر شی   گام آفری ش  
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نحو »ابلاع و  لق ه من شی« ت ها در  ارج ایجاد شود ررورتی نلارد که قال از ایجاد در ذا  
شود. اسک و در  ارج ت ها ابلا و انشا می لاونل موجود باشل بل ه شی قال از ایجاد »هشی« بوده

ل این مطلب اسک. در فرازی از  طاه ح  اسک:  ضر  ز را )س( آملهروایا  معصومین )ع( نیز مویا
ْشَیاَء َه ِمْن َشْي 

َ
ق:  ۱۴۰3)مجلسي،   ء  َکاَن َقْاَلَها، َو َأْنَشَأَ ا ِبَّل اْحِتَذاِء َأْمِثَلة  اْمَتَثَلَها، ....«»اْبَتَلَع اْْل

( که اشاره به مساله »ابلاع« دارد. بر پایه نظریه » لق ه من شی« اشیا ار ذا   لا  ارج 29/221
تا قال از  روج، وجودی در ذا   لاونل داشته باش ل. از طرفی به این دلیل که قال از   انلنشله

 انل ررورتی نلارد که  م س خ  لاونل باش ل.ایجاد در ذا   لاونل ناوده

 ها و ضرورت وسائط . »خلق المن شی«)ابداع(، سنخیت، تعدد اله۲-۴-۱۰

اسک و  رفا بلون  یچ ل« موجود ناودهبر اساس ابلاع  لق، شی قال از ایجاد در ذا  »وال
 ود   شود ب ابراین ررورتی نلارد که با مالع و آفری  لهمثال سابق و ت ها در  ارج ایجادو انشا می

 م س خ باشل بلین مع ا که اگر مالع »اله« باشل ررورتی نلارد که م لوق نیز از س خ »اله« باشل.  
مااین   روایا   تعایر  به  چ ین  القی  اسک.بل ه  به   1م لوقا   ود  را  کس  لاونل  بل ه  ر 

به این دلیل قرآن در سوره زمر  لف مشرکان از 2اسک. م لوقا   ود تشایه ک ل  لا را نش ا ته
اله زُْلَفى﴿ ای متعلد را نزدی ی به  لا  عااد   اَّللَِّ  ِإىَل  لِیُ َقر ِبُواَن  ِإَلَّ  نَ ْعُبُدُهْم  ( معرفی 3؛ )زمر/﴾َما 

توان ل با  لاونل ارتااط برقرار ک  ل. سپس  واسطه نمیانل که بییی مشرکان باور داشتهک  ل. گومی
 ا مرتاط به باور مشرکان به »مولود«  د ل که اله بودن و واسطه بودن آنآیۀ چهارم این سوره نشان می

او را نیازم ل  دانست ل  ا(. به عاارتی دیگر چون  لاونل را »والل« می)مولود بودن اله بودن آنهاسک
تلقی می اله»شفعاء«  این  به جهتی که  و  را »مولود  لاونل« میکردنل  را  قانون   ا  بر  ب ا  دانست ل 

 
یلیق    -  1 تعالی« »ه  و  ساحانه  شیء  کل  عن  متعالیا  شیء  ل ل  ماائ ا  ی ون  ان  اه  شیء  کل  بالذی  و  الق 

 (.148، 3، ج1403)مجلسی،

 (.107، 2م، ج2009»ما آمن بی من فسر برایه کّلمی، و ما عرف ی من شاه ی ب لقی« ) لوق، - 2
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ُ َأْن یَ تَِّخَذ َوَلًدا ََلْصطََفى ِمَّا ََيُْلُق َما ﴿دانست ل:  س  یک بین والل و مولود آنها را نیز اله می َلْو َأرَاَد اَّللَّ
ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ   َیَشاُء ُسْبَحانَُه ُهوَ  مشرکان ما ی بر    (. در سوره انعام نیز بعل از ای  ه گفته4)زمر/  ﴾اَّللَّ

ک ل با ذکر واژه »بلیع« و ت یه بر آموزه »ابلاع« در نفی  انتساب فرزنلانی برای  لاونل را بیان می
آنان )وهد ( ن ا  مهمی را بیان میآموزه  َوَخَلَقُهْم    َوَجَعُلوا﴿ک ل:   ای شرک آمیز  اْلِْنَّ  ُشرََكاَء  َّلِلَِّ 

َأىنَّ َیُكوُن لَُه َوَلٌد َوََلْ  َوَخَرُقوا َلُه بَِنَی َوبَ َناٍت ِبَغْْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا َیِصُفوَن/ َبِدیُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض  
ُ رَبُُّكْم ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكل ِ   َشْيٍء َعِلیٌم/ َذِلُكُم اَّللَّ

یُْدِرُك اْْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطیُف اْْلَِبْيُ  ُتْدرُِكُه اْْلَْبَصاُر َوُهَو  - 103)انعام/    ﴾َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء وَِكیٌل/ ََل 
اسک و نه  لای مالأ و مصلر لاونل به ع وان  الق و ُمالع  ستی یاد شله(. در آیا  فوق  100

اشیاء که در مسئله »وهد « موروعیک دارد. جالب اسک بلانیم که َمالا شی آن چیزی اسک که  
شود. برای مثال حروف، َمالا و آغاز کّلم اسک، چوب َمالا در و پ جره  شی از آن ترکیب و تألیف می

ُمالئ شئ»که  مانا  لاونل  اسک،  سته  رما   اما  َمالا مرغ اسک.  َمالا ن ل اسک، ت م مرغ 
  اسک« آغاز شئ نیسک. چیزی نیسک که شی از آن تألیف و ترکیب شود بل ه ُمالئ شئ پلیل آورنله 

(. شایان ذکر اسک که از مهمترین  113ق:  1412)ر.ک؛ راغب ا فهانی،  و آغاز د  له شئ اسک
فرزنلانی به ع وان وسایط برای  لاونل، باور به محلودیک علم  لاونل   ادله مشرکان برای انتساب

اسک از جمله آن ه ملطی باور داشک  لاونل ت ها به  ادر اول علم دارد اما به سایر موجودا  از  
(. گویی قرآن 309: 1388ک ل )ر.ک؛ طااطاایی،طریق  ور مرتسم در  ادر اول آگا ی پیلا می

( بر عمومیک علم  لاونل تأکیل و این تو م را  101)انعام/  ﴾ِبُكلِ  َشْيٍء َعِلیمٌ   َوُهوَ ﴿کریم با تعایر  
 ک ل. نفی می

 »خلق المن شی« )ابداع( و قانون پایستگی وجود . 3-۴-۱۰

قانون   پایستگی وجود و حتی  قانون  قاول »ابلاع« و » لق ه من شی«،  با نفی »وهد « و 
ی دور شلن کائ ا  از  م  یزد و جهان فیزی ی ت ها بر پایه رپایستگی ماده و انرژی نیز به  م می
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ک ل بل ه در  ر لحظه، مم ن اسک  لاونل موجودی را »ه من شی« به  ستی گسترا پیلا نمی
سوره ذاریا  و بر اساس    47ی  یا جهان فیزی ی بیفزایل و باعث گسترا  ستی شود. چ انچه در آیه

می شی«  لاونل  من  ه  » لق  َلُموِسُعونَ ﴿یم:   وانقلر   َوِإانَّ  ِِبَْیٍد  َناَها  بَ نَ ی ْ  ﴾َوالسََّماَء 

َلُموِسُعوَن( 47)الذاریا / ا  ِإنَّ آن وسعک )َو ت ها جهان را سا تیم بل ه در  ر لحظه به  ( که ما نه 
 ب شیم. می

 »بداء« و »دعا«  . »خلق ال من شی« و مسأله۴-۴-۱۰

قلر    نیسک  اولیه  مواد  نیازم ل  اشیا  ایجاد  برای  چون  لاونل  شی«  همن  » لق  طرح  با 
 لاونل محلود به فعل  ا ی نیسک بل ه  ر فعلی برای او مم ن اسک برای  مین  لاونل قلر  

ُ َما َیَشاُء َویُ ْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ﴿»بلاء« که مع ای آن در آیه   اسک را ( آمله39)الرعل/  ﴾َُيُْحوا اَّللَّ
شونل و حتی  دارد. بلین جهک، ب لگان او از  ر تغییر مم  ی توسط  لاونل در زنلگی مأیوس نمی 

دارنل چون قلر   لاونل اگر تمام قوانین طایعک اقتضایی دیگر داشته باش ل دسک به »دعا« برمی
در این ا ل مهم که    بر » لق ه من شی« محلود به قانون س  یک در طایعک نیسک.  لاونل

 ( اسک.  6( و »کیف یشاء« )آل عمران/49دی ی؛ »ی لق مایشاء« )شوری/

 الله(عرض خداوند )صاحبه. »خلق ال من شی« و وجود الۀ هم5-۴-۱۰

براساس مالع بودن  لاونل حتی اگر شر، امری وجودی باشل برای توجیه آن نیازی به فرض 
آیل. چراکه  لاونل  نل به ع وان » احاه الله« به وجود نمیای به ع وان مالا شر در عرض  لاواله

اسک تا هزمه آن بر اساس قانون س  یک بین والل و مولود، ترکیب  شر را از درون  ود  ادر ن رده
ت ها  لق کرده را  بل ه  لاونل شر  باشل.  و  یر  از شر  آفری ش شر   لاونل  بلین جهک،  اسک. 

  101(. بر پایه » لق ه من شئ« در آیه 2شود )فلق/اک داده می مان ل آفری ش  یر به  لاونل نس
شود انعام با تاکیل بر واژه بلیع و  لای مالع، »وهد « و به تاع آن  احاه داشتن  لاونل نفی می
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َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ شَ ﴿   ﴾ ْيٍء َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِلیمٌ َبِدیُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأىنَّ َیُكوُن َلُه َوَلٌد َوََلْ 
 ایی اسک که به  اطر وجود شر در عالم،  (. و این پاسخ قرآن، بهترین پاسخ به   وی101)اْلنعام/

(. ب ابراین بر  ّلف  1196:  4، ج1393ای در عرض  لاونل باور دارنل )ر.ک؛ طااطاایی،  به اله
نظر بگیریم تا ترکیب در ذا   لاونل یا تعلد   فرض والل بودن  لاونل که ناچاریم شر را علمی در

اله پیش نیاییل با طرح » لق ه من شی« حتی اگر شر امری وجودی تصور شود ت ثری در ذا  
 ک ل و هزمه آن تعلد اله نیسک. لاونل ایجاد نمی

 . »خلق ال من شی« و »معجزه« ۶-۴-۱۰

انون س  یک اسک بلین جهک  شود مح وم به قدر »وهد « چون شی از شی سابق ایجاد می
پذیر و محلود اسک ولی از آنجایی که فعل  لاونل به نحو »ه من شی« اسک  قابل ش ا ک، ابطال

  و در » لق ه من شی«  یچ محلودیتی نیسک و فراتر از قانون س  یک و طایعک اسک معجزه 
ک ل،  عک را  رق میپیامار به ع وان فعلی از  لاونل، محلود به فعل مش صی نیسک، قوانین طای
 ما یک آن نزد مت صصان قابل ش ا ک، ابطال پذیر و ش سک پذیر نیسک.  

 گیری بحث و نتیجه

 نتایج مقاله حارر عاارت ل از: 
ای که بر اساس شوا ل  گونهانگارۀ »وهد « تاری ی به انلازه طول دوران زنلگی بشر دارد به  -

 اسک.  ا رسیلهان ا و شیطان به انسقرآنی این آموزه توسط جن
گرفته  - قرار  جلی  ان ار  مورد  قرآن  در  »وهد «  انگاره  ای  ه  اسک  مسجل  به  آنچه  اسک 
که این آموزه کفرآمیز در آیا  متعلدی از قرآن و به طرق م تلف به چالش و در نهایک به  طوری

 اسک. بوته فراموشی کشانله شله
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حضور پیشین مولود در ذا  والل و ازلیک آن  باور به »وهد « لوازمی دارد که عاارت ل از؛    -
به ازلیک والل، مثلیک، تعلد و ت ثر  لایان در طول  م بر اساس تعلد و ت ثر موالیل، وجود شفعاء،  
 محلودیک قلر ، پایستگی وجود، علم تحقق بلا، یأس از والل و نفی دعا،   ویک و نفی معجزه.  

بیان لوازم قول به وهد  و دهئل آن، با آموزه »ابلاع«  قرآن در مقابله با آموزه »وهد « رمن    -
 اسک. و » لق ه من شئ=کن فی ون« به نفی نهایی »وهد « ماادر  ورزیله

علم وجود م لوق در ذا   الق و حلوث آن، علم مثلیک، توحیل و احلیک، نفی شفعاء    -
  ویک و ا اا  توحیل و ا اا     نهایک، نفی قانون پایستگی، تحقق بلا، دعا، نفیو وسائط، قلر  بی

معجزه از نتایج باور به آموزه »ابلاع« و » لق ه من شئ« اسک که در نقطه مقابل لوازم و نتایج  
باشل چرا که بر اساس مفهوم »وهد « که  مانا » روج شئ من شئ«  باور به آموزه »وهد « می

مقا نقطه  در  که  شئ«  من  ه  » لق  آموزه  متوجه  آن  لوازم  اسک اسک  شئ«  من  شئ  » لق  بل 
 شود.نمی
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Abstract 

The attribution of "child" and "birth" to God is a historical notion that the 
Qur'an has criticized and challenged in various ways. On the other hand, 
believing in this doctrine includes accessories that are in opposition to the 
pure teachings of monotheism. The present article, with a descriptive and 
analytical approach, examines the historical course and tools of belief in 
"birth" based on Quranic verses as well as narrative confirmations. The 
results indicate that the Qur'an denies this doctrine by mentioning attributes 
such as true owner, omnipotent, and purity from imperfections for God. 
"Birth" according to the mechanism of "leaving my object" objects such as; 
The previous presence of the child in the essence of the parent and its eternity 
to the eternity of the parent, the multiplicity, multiplicity, and multiplicity of 
gods along with the multiplicity of births, the existence of intercession, the 
limitation of God's power, the existence of existence, the non-fulfillment of 
evil, despair of the parent and negation of prayer. It follows the duality and 
negation of the miracle. In contrast, the Quranic doctrine of "inventing" and 
"creating without me an object" such as; The absence of the creature in the 
essence of the Creator and its occurrence, lack of similarity, monotheism and 
oneness, the negation of intercession and means, infinite power, negation of 
the law of conservation, the realization of evil, prayer, negation of duality 
and proof of monotheism and proof of miracles . 
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