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LỜI MỞ ĐẦU 

 

“Âm-Dương trong Islam” là một công trình biên soạn chủ yếu 

dựa vào một số trích đoạn chuyển ngữ từ quyển “The Tao of 

Islam – A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic 

Thought” của nữ Tiến-sĩ Sachiko Murata, phát hành tại Viện Đại-

học Nữu-ước vào năm 1992. Đây là đề tài mới lạ trong cộng đồng 

Muslim bởi lẽ chưa có một vị học giả nào đã diễn giải Islam trên 

quan điểm triết học Trung-hoa. Trong nội bộ Muslim, đa số sách 

báo đã viết về Islam thường chú trọng đến 5 rường cột và giáo 

luật, nhưng rất ít đã viết về xã-hội, kinh-tế, vũ trụ hay triết-lý của 

Islam. 

Người Trung-hoa diễn tả vũ trụ từ hai nguyên lý âm-dương, 

trống-mái, cho-nhận, nam-nữ. Âm dương tác động với nhau một 

cách hài hòa tạo nên muôn vật, tức là những gì hiện hữu trong vũ 

trụ. Dấu ấn nổi tiếng của nhị-nguyên là Tai-chi, với hai nét âm 

dương biểu hiện sự thay đổi không cùng của vũ trụ. Khi đêm đến 

ngày vụt tắt, khi hè đến xuân tan biến như Khổng-tử đã nói “Toàn 

thể vũ trụ trôi như giòng sông, ngày lẫn đêm không bao giờ dứt.” 

Cho nên, sự sống là sự biến đổi hài hòa dựa trên nguyên lý của 

“Đạo”. 

Khi nói đến âm-dương thì hầu như ai cũng biết đến nguyên lý 

của nó mà không cần giải thích dài dòng. Tuy nhiên, khi nói đến 

vũ trụ của Islam thì không ai biết cả. Thật ra, vũ trụ Islam mường 

tượng giống như âm dương của Trung-hoa cho nên chỉ cần giải 

thích thêm một chút nữa thì mọi điều sẽ rơi đúng vào vị trí của nó. 



ii ♦ Âm Dương trong Islam 

Các vị Sufi thường nhắc lời dạy của Thiên Sứ Muhammađ 

(saw), “Thượng Đế đã hiện hữu trong lúc vũ trụ chỉ là hư 

không.” Trước điểm zerô, không có gì hiện hữu ngoại trừ Thượng 

Đế. Không ai thấy hoặc biết Ngài ở đâu cả. Tương tự, Lão-tử nói, 

trước khi âm-dương xuất hiện thì chỉ có Tai-chi hoặc Cái Không, 

“Từ cái Không xuất hiện hai đại lực, hai đại lực tạo nên bốn 

hình tượng, bốn hình tượng tạo nên bát quái.” 

Ở đây, hai đại lực được các nhà triết học Trung-hoa gọi là âm 

và dương còn bốn hình tượng được giải thích nhiều lối khác nhau. 

Tuy nhiên, động lực đã thúc đẩy sự biến đổi âm dương là “Đạo”. 

Tất cả mọi vật trong vũ trụ bắt nguồn từ cái Không và nhị-nguyên. 

Từ nhị-nguyên sanh ra muôn vật. Bởi thế, nếu không có nhị-

nguyên và muôn vật thì không ai có thể thấu hiểu sự hợp nhất của 

tạo hóa tức là muôn vật sanh ra từ cái Không. Cái Không là Đấng 

không thể hình dung được và trong Islam đó chính là Đấng Tạo-

hóa. 

Trong truyền thống Islam, các học giả chuyên về kinh Qur‟an 

được chia ra thành hai nhóm. Một nhóm giải thích theo nghĩa đen 

và nhóm kia giải thích theo nghĩa bóng. Sự khác biệt là một bên 

giải thích cái “thế nào” và bên kia giải thích cái “tại sao”. 

Nhóm giải thích nghĩa đen hay giáo-luật Sharia thì chỉ quan 

tâm đến halal và haram tức là điều nên làm hay điều bị cấm 

nhưng không giải đáp được tại sao có điều phải nên làm hay tại 

sao có điều bị cấm đoán. Nó không giải thích tại sao đàn bà hưởng 

của hồi môn ít hơn đàn ông. Cùng lắm thì các vị pháp lý (Fuqaha) 

cho rằng vì Thượng Đế đã phán trong kinh Qur‟an cho nên chỉ có 

chấp nhận chứ không thể nghi vấn. Tuy nhiên, một số học giả 

khác thì nghĩ rằng chắc chắn phải có lý do chính đáng cho nên 

muốn đi sâu thêm tìm hiểu “tại sao”. Đôi lúc, những người với 

tầm hiểu biết nông cạn tìm biện luận thối thoát dựa trên kinh tế 

hay xã hội để trả lời cho một số chống đối hoặc thắc mắc mang 

gốc gác từ bên Tây-phương nhưng lối biện luận đó hoàn toàn 

không nằm trong cấu trúc của Islam. Đây chính là phạm trù “tại 

sao” đã đi vào vấn đề. 

Những học giả không quen với vũ trụ của Islam không thể 

giải thích những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ Âm-Dương. 
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Trong khắp lịch sử Islam, các học giả uyên bác như ông Imam 

Ghazaly thường chỉ trích các nhà pháp lý vì tính đơn phương, 

thiếu hiểu biết và đầu óc thiển cận đối với những vấn đề đối diện 

với con người trong cuộc sống. Nhưng đáng tiếc là hiện nay 

không mấy học giả hiểu tường tận về Islam còn sống sót, bởi thế 

các nhà pháp lý đã lộng hành tự do phát biểu ý kiến. Một trong 

những lý do khác là các vị Đông-phương-học (học giả Tây-

phương nghiên cứu về Đông-phương) cho rằng tinh túy của Islam 

nằm trong giáo luật Sharia, mặc dù mọi người đều biết Sharia 

được ban xuống để giải quyết vấn đề đối ngoại chứ không phải 

đối nội hay tổng thể của Islam. Lý do thứ ba là cơ chế của Islam 

không còn tồn tại sau khi nền Khalifa bị truất phế vào năm 1924 

(tại Thổ-nhĩ-kỳ) cho nên Islam mất hết cấu trúc cơ bản không phát 

huy đúng với tinh thần của nó. 

Cuốn sách này là nỗ lực biên soạn những câu nghi vấn quan 

trọng liên quan đến âm-dương và thế giới quan của Islam. Ngược 

dòng lịch sử, các vị nghiên cứu về mặt này được xếp loại thành 

Sufi nhưng không phải vì thế đã trở thành Sufi thần bí mà họ chỉ 

muốn thông suốt ý nghĩa Qur‟an vượt qua các nghĩa đen thông 

thường mà thôi.  

Đã hơn 300 năm nay từ khi cánh cửa Ijtihađ bị đóng lại, cộng 

đồng Muslim mọi nơi trên thế giới đang trải qua những cơn khủng 

hoảng trí thức và xã hội. Điển hình nhất là những vấn đề mới lạ 

đòi hỏi giải pháp mới mẻ nhưng nhiều người chỉ dựa vào các 

truyền thống cổ xưa để giải quyết. Từ châu Phi đến châu Á, các 

bài thuyết giáo hàng tuần được sao chép một cách máy móc không 

giải quyết được hàng ngàn vấn đề đang đối diện trong xã hội. Đây 

là quá trình rập-khuôn mà các nhà thần học đã gọi là Taqliq, nghĩa 

là đi theo một cách u-mê. Hậu quả của Taqliq làm cho đầu óc 

người Muslim bị tê liệt mất hết tính sáng tạo cho nên đã hơn 3 thế 

kỷ trôi qua tại các nước Muslim không thấy xuất hiện những danh 

nhân nào đáng kể. Lý do đơn giản là Islam được Thượng Đế thiên 

khải cho nhân loại để giải quyết vấn đề tâm linh và mối quan hệ 

giữa cá nhân và xã hội. Cả hai phải được cân bằng thì xã hội mới 

thăng tiến. Nhưng Ijtihađ, được định nghĩa là phương tiện để giải 

quyết những bế tắt trong xã hội, không được phát huy đúng mức 
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cho nên cộng đồng Muslim đã rơi vào sự khủng hoảng không tìm 

được lối thoát. 

Islam là tôn giáo trung dung [Qur‟an 2:143], trong ngôn ngữ 

Âm-Dương có nghĩa là một tôn giáo quân bình mọi mặt. Bên cạnh 

những nghi thức thiên về hướng ngoại, Islam còn bao gồm những 

thế giới nội tâm và một khung trời triết lý đang đợi hé mở. 

Xin đa tạ các vị mạnh thường quân và đặc biệt ông Đôhamiđ 

Abu Talib (Đỗ Hải Minh) đã hy sinh thì giờ quý báu, miệt mài 

đính chính bản thảo. Cảm tạ các anh em thanh niên Muslim tại 

Cali và Seattle đã giúp đỡ ý kiến xây dựng trong quá trình hoàn tất 

cuốn sách này. Những đoạn kinh Qur‟an bằng tiếng Việt được 

trích ra từ “Kinh Qur‟an, Ý nghĩa Nội Dung” do thân sinh tôi là 

Haji Hasan Karim đã xuất bản vào năm 1997 tại Hoa-kỳ. 

Hy vọng công trình biên soạn này là một đóng góp khiêm 

nhường nhưng hữu ích trong giới Muslim trí thức, một lối suy 

nghĩ mới về triết lý, nhân sinh quan và thế giới quan của Islam. 

 

Từ công Nhượng 

Phố Corona, Hoa-kỳ.  

Zul Hijjah, 1434 Hồi-lịch. 

Tháng 10, 2013 Dương-Lịch 

 



 

 

 

Chú thích về niên lịch 

 

Ngày tháng trong cuốn sách này được chú thích bằng 

Hồi-lịch (al-Hijra) và Tây-lịch, phân biệt bởi dấu gạch 

nghiêng “/”. Ví dụ: 1/622, 700/1300, 1434/2013. 

 

 

Chú thích về câu kinh 

 

Câu kinh trong Qur‟an được tham-chiếu bằng Chương 

(Surah) và Câu (Ayat) cách nhau bằng hai chấm „ : ‟ 

trong dấu ngoặc [ ]. Ví dụ, [1:5] có nghĩa là chương số 

1 câu số 5. 

 

 

(saw) – sallallahu „alayhi wa sallam  

 

Khi danh xưng của Thiên Sứ Muhammađ được nhắc 

đến, người Muslim thường nói thêm “sallallahu „alayhi 

wa sallam” (saw), nghĩa là “Xin Thượng Đế ban phúc 

lành và bình an cho Người.”  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

 

Ba Thực-tại 

 
 

 

 

 





 

 

 

 

– Chương Một – 

 

 

 

 

 

BA THỰC-TẠI 

 

Mỗi khi nhìn vào không gian với cấu trúc uy nghi vĩ đại và sự 

nhỏ bé của mình trong vũ trụ, con người tự hỏi mình là ai? Tại 

sao con người hiện diện trong vũ trụ. Nhiều bí ẩn và sự đối 

nghịch trong cuộc sống tạo nên những bức hình vượt ngoài sự 

hiểu biết của con người. Một tai nạn trong khoảnh khắc có thể 

đánh vỡ sự nghiệp cả đời người, một may mắn nhỏ có thể kết 

thúc sự chờ đợi lâu dài. Từ cổ chí kim chưa có nhà triết lý hay 

danh nhân siêu quần nào có thể giải thích thỏa đáng những 

phức tạp của linh hồn, về nỗi khát khao và sợ hãi, các cảm nghĩ 

yêu đương và sự bất ổn tương lai trong đó ân-huệ và hình phạt, 

hiểm nguy và an bình quấn quyện với nhau như hình với bóng. 

Không ai biết cuộc sống hôm nay sẽ đưa mình đi về đâu. Con 

người là ai? Mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Đây chính là 

điểm tôn-giáo đã đứng lên thể hiện vai trò của nó. Chẳng 

những tôn giáo giải thích những nỗi thầm kín của nội-tâm mà 

còn đưa ra giải pháp nhằm khuyến khích con người tiến đến 

chân-thiện-mỹ, tạo điều kiện có cuộc sống lành mạnh ở thế giới 

hôm nay và thành công cho thế giới mai sau. Thế thì Thượng 

Đế, vũ trụ và con người có mối tương quan như thế nào? Đây 

là đề tài sẽ được thảo luận trong cuốn sách này.  

Để bắt đầu, chúng ta có thể xếp 3 đại lượng trên thành hình 

tam-giác, trong đó Thượng Đế nằm trên đỉnh cao, vũ trụ và con 
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người nằm ở hai góc dưới nối bằng con đường nằm ngang. 

Thượng Đế là nguồn gốc còn vũ trụ và con người là tạo vật. 

Chúng ta có thể tìm hiểu mỗi khía cạnh của hình tam giác này 

dựa trên một hoặc hai khía cạnh kia và ngược lại tìm hiểu khía 

cạnh kia dựa trên những khía cạnh bên này. 

Đi sâu vào chi tiết, vấn đề trở nên phức tạp hơn vì mỗi góc 

của hình tam giác còn có hai thế giới khác biểu hiện bằng con 

đường thẳng đứng và nằm ngang giống như chữ thập. Đường 

thẳng-đứng đại diện cho Bản-thể và nằm ngang đại diện cho 

Thuộc-tính. Đường nằm ngang phản ánh những phẩm chất liên 

kết lẫn nhau như sự Sống hay sự Chết, Thánh-thiện hay Nhơ-

nhuốc và đường thẳng đứng phản ánh những thực tại như “vũ 

trụ và con người”, “hình thức và nội dung”, vân vân. Phẩm-

chất và Thực-tại còn có muôn vàn mối liên hệ trực tiếp và gián 

tiếp tạo nên bức hình phức tạp và trừu tượng giữa Thượng Đế, 

vũ trụ và con người.  

Dấu hiệu trong chân trời và linh hồn 

Trong tiếng Ả rập, chữ al-‘alam al-kabir có nghĩa là “thế 

giới lớn” và al-‘alam al-saghir là “thế giới nhỏ”. Thế giới lớn 

hay vũ trụ được định nghĩa là “tất cả mọi vật ngoại trừ Thượng 

Đế”. Còn thế giới nhỏ chính là con người, một đại lý hội tụ tất 

cả các tinh túy trong vũ trụ mà các học giả Muslim gọi là các 

thuộc tính của Thượng Đế. Nhiều vị đã so sánh vũ trụ và con 

người bằng “Những chân trời và linh hồn” (al-afaq wa’l-anfus) 

qua câu kinh “Ta sẽ cho chúng thấy các dấu-hiệu của Ta trong 

chân trời và nơi linh hồn của chúng đến khi chúng nhận rõ đây 

là Sự-thật.” [41:53]. Những “dấu hiệu” (ayat) của Thượng Đế 

tìm thấy bên trong và bên ngoài cơ thể con người là một trong 

những đề tài được lập đi lập lại rất nhiều lần trong kinh Qur‟an. 

Thật vậy, thiên kinh Qur‟an đã sử dụng chữ ayat “dấu hiệu” 

288 lần cả số ít lẫn số nhiều để nói về sự hiện diện của Thượng 

Đế. Ở đây, dấu hiệu có thể là một phép lạ hay một hiện tượng 

xảy ra trong thiên-nhiên hay có thể là biểu tượng hướng ngoại 
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thiên về vũ trụ hoặc hướng nội thiên về linh hồn như Thượng 

Đế đã phán trong kinh Qur‟an: “Trên trái đất có những dấu 

hiệu cho những người có đức tin chính chắn và trong linh hồn 

của các ngươi, há các ngươi không thấy gì hay sao?” [51:20-

21]. Tóm lại, tất cả những điều xảy ra trong thiên nhiên là dấu 

hiệu của Thượng Đế .  

Đây là chủ đề cơ bản trong Thiên-kinh Qur‟an bởi lẽ nó 

thiết lập mối tương quan giữa Thượng Đế và vũ trụ bằng những 

câu kinh rất rõ ràng. Trong đó, chữ “ayat” được sử dụng nhắm 

vào cơ quan duy lý để con người có thể khám phá và khẳng 

định sự hiện diện của Thượng Đế. Những cơ quan đó là: trí 

thông minh, hiểu biết, quan sát, suy nghẫm, ghi ơn, kính sợ vân 

vân. Thiên kinh Qur‟an nói về những sự kiện này như sau: 

 

Ngài là Đấng đã đặt các ngôi sao trên trời để các ngươi 

định hướng đi giữa nơi u tối trên đất liền hay biển cả. 

Và Ta đã phơi bày các dấu hiệu này cho những người 

có sự hiểu biết. [6:97] 

Về những mảnh đất tốt lành, các hoa màu đua nhau 

chớm nở theo sự cho phép của Thượng Đế, còn những 

mảnh đất xấu thì chỉ trổ ra hoa màu lưa thưa. Ta giải 

thích các dấu hiệu cho những người biết tri ân. [7:58] 

Quả thật trong sự luân chuyển giữa đêm và ngày, và 

muôn vật mà Thượng Đế đã tạo ra trong các tầng trời 

và trái đất là những dấu hiệu cho những người biết kính 

sợ Ngài. [10:6] 

Điều mà Ngài đã làm tăng gấp bội cho các ngươi mang 

nhiều màu sắc khác biệt. Chắc chắn trong sự việc này 

là dấu hiệu cho những người biết lưu ý. [16:13] 

Há chúng không thấy những con chim bị chế ngự thăng 

bằng giữa không trung hay sao? Không ai giữ chúng 

(thăng bằng) ngoại trừ Thượng Đế. Chắc chắn trong đó 

là những dấu hiệu cho những người có đức tin. [16:79] 
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Trong những dấu hiệu của Ngài là: Ngài cho các ngươi 

thấy sấm xét, vừa e sợ vừa vui mừng và Ngài ban nước 

mưa từ trên trời làm hồi sinh đất đai sau khô chết. Quả 

thật, trong sự việc đó có những dấu hiệu cho những 

người có trình độ. [30:24] 

Thượng Đế là Đấng đã lấy hồn của người chết trong 

giây phút cuối cùng và bắt hồn của người không chết 

trong khi nằm ngủ. Hồn của người nào Ngài cho chết 

thì sẽ bị giữ lại còn các hồn khác thì được gởi về trở lại 

đến một thời gian ấn định. Quả thật, trong đó là các dấu 

hiệu cho những người biết suy ngẫm. [39:42] 

 

Thiên kinh Qur‟an cho biết mọi vật trong thiên nhiên đều 

là dấu hiệu của Thượng Đế đồng thời khuyến khích con người 

nên suy ngẫm, tìm hiểu ý nghĩa mà nó đã thể hiện. Bởi vậy, 

mọi vật trong vũ trụ là biểu tượng của sự tương tợ. Như một 

học giả đã định nghĩa chữ ayat (dấu hiệu) như sau: “nó phân 

biệt những điều có thể thấy được và không thể thấy được để khi 

nhìn vào những điều cụ thể thì sẽ thấy được những điều bí ẩn.” 

Theo định nghĩa, Thượng Đế là vô hình; tuy nhiên, những dấu 

chân và Thông-điệp của Ngài có thể cảm nhận qua thiên nhiên 

và cấu trúc uy-nghi vĩ đại trong vũ-tru. Cho nên, khi nhìn 

những điều thấy được với đôi mắt chúng ta có thể liên tưởng 

đến những điều không thể thấy được. Cuộc sống, theo lối nhìn 

tổng quát bao gồm cả thế giới hôm nay và mai sau như hình 

với bóng. 

Tóm lại, ý nghĩa của vũ trụ và sự sống hoàn toàn không 

dính líu gì đến những lối nghiên cứu “thuần túy về khoa học”. 

Ngược lại, thiên kinh Qur‟an chỉ nhấn mạnh mối quan hệ phẩm 

chất giữa thế giới hữu hình (al-shahada) và vô hình (al-ghayb). 

Tại điểm này, thế giới vô hình hoàn toàn bị che lấp cho nên 

không thể rờ mó bằng giác quan hay đo lường bằng phương 

tiện khoa-học. Tuy nhiên, dưới những điều kiện đặc biệt chúng 

ta có thể cảm nhận thế giới vô hình qua cuộc sống hiện tại. 
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Những từ ngữ được các học giả Muslim nghiên cứu giống 

như các nhà khoa-học đã sử dụng chẳng hạn như có hằng hà vô 

số những tinh thể trong thiên nhiên mà chúng ta có thể đếm, 

quan sát hay do lường. Tuy nhiên, trong Islam vũ trụ không chỉ 

là khối vật chất vô tri vô giác mà còn mang dấu hiệu hay ý 

nghĩa của nó. Khi ý nghĩa bên ngoài trùng hợp với thế giới bên 

trong thì sẽ làm tăng thêm lý do để trầm tư, cân đo và suy 

ngẫm. 

Đa số các học giả Muslim nghiên cứu vũ trụ là để tìm hiểu 

Thượng Đế. Ngược lại, Tây-phương thì chỉ chú tâm về “khoa-

học” cho nên đã tách rời tâm linh ra khỏi vật chất. Đây có thể 

là lý do tại sao các học giả Muslim đã xem nhẹ khoa-học trong 

vài thế kỷ trôi qua vì cho rằng vũ trụ chỉ là biểu tượng chứ 

không mang lợi ích vật chất nào khác. Quả thật, nếu chúng ta 

tìm hiểu vũ trụ theo mô hình của Islam, là khối vật thể được tạo 

ra dựa trên phẩm chứ không phải theo lượng, theo lối đối xứng 

và ẩn dụ thì chắc chắn sẽ tạo ra nhiều bổ ích cho nhân loại bởi 

lẽ chỉ có lối này thì sự quân bình giữa duy-lý và duy-tâm mới 

hình thành. 

Ngay từ ban đầu, các học giả Muslim đã khẳng định tất cả 

mọi vật trong thiên nhiên đều là thông điệp chứ không phải đơn 

thuần vô tri vô giác cho nên khi chấp nhận vũ trụ mang mối 

quan hệ siêu hình chúng ta mới thấy những thay đổi vật chất 

không liên quan gì đến vũ trụ của Islam. Lúc đó, trái đất xoay 

quanh mặt trời hay mặt trời xoay quanh trái đất đều không 

mang ý nghĩa đặc biệt nào cả. “Trên hoặc dưới”, “âm hay 

dương” là những cặp ngữ vựng diễn tả mối quan hệ không bao 

giờ thay đổi và những thay đổi vật chất hiểu theo “khoa-học” 

hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới vô hình. 

Trong cuốn Kashf al-asrar được viết vào năm 520/1126, 

học giả Rashiđ ađ-Đin giải thích câu “Ta sẽ cho chúng thấy các 

dấu-hiệu của Ta trong chân trời và nơi linh hồn của chúng” 

cho rằng Thượng Đế đã ra lệnh cho con người suy ngẫm về 

phẩm chất của sự sống. Ông bắt đầu bằng cách đối chiếu những 
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cơ quan trên thân thể con người với dòng chữ trên Bảng-đá 

Thần-thông, nơi Thượng Đế đã khắc vào trước khi tạo nên vũ 

trụ: 

 

Trong câu kinh này, Thượng Đế Nói: “Tại sao ngươi 

không nhìn vào cấu trúc trên thân thể của ngươi để suy 

ngẫm? Chúa-tể của muôn loài đã dùng cây bút đầy sự 

thiêng liêng trìu mến để phác họa những điều cao quí và 

một tác phẩm tuyệt đẹp cho con người. Ngài tạo cái đầu 

để chứa thông minh, nơi kiến thức hội tụ và lâu đài của 

mọi giác quan. Nếu người ta có chiêm ngưỡng cá nhân 

này, cái cấu trúc rỗng tuếch và nghĩ, người này có giá trị 

gì đây thì giá trị đó không ngoài gì hơn là trí thông minh 

và kiến thức của y. Quả thật, giá trị của con người nằm 

trong sự hoàn hảo về kiến thức và sự thông minh cao quí. 

Thượng Đế tạo cái trán như miếng bạc óng ánh. 

Ngài căng hai vòng chân mày bằng xạ hương thơm phức, 

đổ vào đôi mắt thành hai chấm đen đậm đà. Ngài tạo 

những đóa hoa hồng đua nhau chớm nở trên vườn hoa 

của đôi má, bảo vệ 32 răng ngọc bằng đôi môi ấm áp. Từ 

đường môi chót lưỡi cho đến hang cùng cổ họng, Ngài 

tạo 29 trạm, phát 29 âm thanh khác nhau để trình bày 

tiếng nói. Từ đáy tim, Ngài dựng lên một vị vua; từ lồng 

ngực, Ngài tạo một công trường uy vệ; từ cảm nghĩ, một 

phát ngôn viên lanh lẹ. Ngài đã tạo hai bàn tay khéo léo 

và đôi chân nhenh nhẹn cho con người. 

Đó chỉ là y-phục của sự tạo hóa, một tác phẩm thiên 

về hướng ngoại, bên trong còn nói lên sự hoàn hảo và thế 

giới tuyệt vời thiên về hướng nội. Hãy dành một khoảng 

khắc để suy ngẫm các chi tiết, sự độ lượng và ân sủng 

mưa móc mà Thượng Đế đã ban cho trái đất và danh dự 

đặc biệt được ban cho con người. Ngài tạo nên vũ trụ vĩ 

đại nhưng chỉ yêu thương một tạo vật nhỏ bé. Ngài 

không gởi một thông điệp hay phái thiên sứ của Ngài cho 

những tạo vật vô hồn nào cả. Khi con cháu của ông 

Ađam đến, Ngài đã nâng niu, tâng bốc từng giây từng 

phút. Ngài tạo bí mật trong nội tâm con người chỉ riêng 

cho ánh mắt của Ngài chiêm ngưỡng. Hàng ngàn thiên sứ 
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được gởi đến để dìu dắt, vô vàn thiên thần bao quanh để 

bảo vệ. Ngài đặt nén lửa yêu thương trong trái tim và làm 

âm ỉ trong tâm hồn con người những hoài bão không bao 

giờ nguôi. 

Những chi tiết và biểu hiện nêu trên cho thấy, con 

người chỉ là một nắm các bụi. Những cao quí hay danh 

dự mà con người sở hữu đều do ân-sủng của Thượng Đế. 

Khi Ngài cho - là vì Độ-lượng chứ không phải vì sự 

xứng đáng của con người, Ngài cho là vì sự Cao-thượng 

vô bờ chứ không phải vì sự thường xuyên quì lạy của 

con người. Ngài cho vì sự Từ-bi vô tận chứ không phải 

con người là một vị chúa. 

 

Dấu-hiệu là phương tiện để tìm hiểu Thượng Đế cho nên 

các vị học giả Muslim đã khẳng định đây chính là mục đích của 

sự sống cũng như Thượng Đế Phán trong thiên kinh Qur‟an 

“Ta tạo loài người và loài Jinn để tôn thờ Ta” [51:56]. Ibn 

Abbas (r.a.), người bạn đạo nổi tiếng của Thiên Sứ Muhammađ 

(saw), nói “tôn thờ Ta” có nghĩa là “biết về Ta”, là biết về 

Thượng Đế. 

Các phẩm chất đối-xứng 

Nếu nói rằng vũ trụ là dấu hiệu thì điều đó có nghĩa là mọi 

vật đều nói lên điều gì đó về Thượng Đế. Tuy nhiên, thiên kinh 

Qur‟an không những dùng chữ “dấu-hiệu” để ám chỉ những 

trạng thái xảy ra trong thiên nhiên mà còn để diễn tả những 

thông điệp thiêng liêng do Thượng Đế thiên khải cho con 

người. Tất cả các vị thiên sứ của Thượng Đế từ ông Ađam 

(a.s.) cho đến Muhammađ (saw) được phái cho nhân loại là 

những dấu-hiệu của Thượng Đế. Một trong những khái niệm 

quan trọng bắt nguồn trong Islam là Qur‟an, một thiên kinh 

chứa đầy thông điệp của Thượng Đế cho nên chữ để gọi câu 

kinh chính là “Ayat”. Mỗi câu kinh là một dấu hiệu! 



8   ♦ Âm Dương trong Islam 

Chính vì “dấu-hiệu” mang hai ý nghĩa, một là những biểu 

tượng trong thiên nhiên và về sự mặc khải thiêng-liêng cho nên 

tất cả các kiến thức trong thiên nhiên từ thân thể con người cho 

đến vũ trụ bao la và các thông điệp do các vị thiên sứ mang đến 

đều tương quan hòa hợp. Cho nên, người Muslim không lấy 

khoa học đối chọi với tôn giáo bởi lẽ trong khái niệm không có 

sự mâu thuẫn đó. Bằng chứng hùng hồn nhất là mọi việc và 

mọi vật trong thiên nhiên đều chuyển hành theo sự an bài đã 

được định sẳn, duy trì một trật tự vô biên trong khối vũ trụ 

khổng lồ. Đây không phải là sự tình cờ hay ngẫu nhiên mà chỉ 

có thể thông qua Quyền-lực vô biên của Thượng Đế mà thôi. 

Trong Islam, Thượng Đế thường được diễn tả qua Tên và 

Hành-động của Ngài. Nói cách khác, nếu thiên kinh Qur‟an nói 

với con người bằng dấu hiệu của ngôn ngữ những gì Ngài đã 

tạo ra và Ngài là Ai thì điều đó cũng có nghĩa rằng muôn vật 

trong vũ trụ đều nói lên cùng một chủ đề đối với “những người 

có mắt để suy ngẫm”. Trong nỗ lực giải thích về Thượng Đế và 

mối quan-hệ của Ngài đối với vũ trụ, các trường phái trong 

Islam thường nói đến Tên và Thuộc-tính (al-Asma wa Sifat) và 

hàng ngàn những bộ toàn thư do học giả, triết học, pháp học, 

thần học đã viết, nói và giải thích đều liên quan đến “chín-

mươi-chín (99) Tên của Thượng Đế”. Trong khuôn khổ nhỏ 

hẹp của cuốn sách này, chúng ta có thể cho rằng Tên (Isma) và 

Thuộc-tính (Sifat) đồng nghĩa với nhau.  

Như thiên nhiên cho thấy, vũ trụ là nơi hội tụ những vật vô 

hồn cho đến hữu hồn. Tất cả đều sẽ tàn lụi sau một thời gian 

sinh sống trên cõi đời. Bởi thế, con người và muôn vật chỉ là 

các bụi vô nghĩa. Nếu con người có linh hồn so với cát bụi vô 

hồn thì sự sống đó chỉ nẩy sinh từ Thượng Đế và một người 

qua đời có nghĩa là sự sống của y chỉ được vay mượn, nay 

Thượng Đế đã lấy trở về. Cho nên, Thượng Đế là Đấng Hằng-

sống (al-Hayyat), Đấng Ban-sự-sống (al-Muhyi) và Tạo-sự-

chết (al-Mumit). Tóm lại, Đấng Hằng-sống, Ban-sự-sống và 

Tạo-sự-chết là ba trong 99-Tên (Thuộc-tính) của Thượng Đế. 
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Phẩm chất và Cường-độ 

Thượng Đế là Ánh-sáng và “Không có ánh-sáng nào ngoại 

trừ Ánh-sáng”. Tuy nhiên, ánh-sáng ảo (không mang thực-tại) 

lại tỏa lên giống như Ánh-sáng của Thượng Đế. Từ mặt trời 

hay một ánh đèn dầu, cả hai đều thể hiện ánh sáng. Tuy không 

phải là ánh sáng thực nhưng cả hai đều phát ra ánh sáng với 

cường độ khác nhau. 

Tương tự, nếu phân loại mọi vật theo từng phẩm chất và 

cường độ khác nhau, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa 

Thượng Đế và vũ trụ. Thượng Đế sở hữu thuộc tính hoàn hảo 

và tuyệt đối. Ngược lại, vũ trụ và muôn vật chỉ mang những 

thuộc tính lu mờ. Tất cả đều không mang thuộc tính nào của 

chính nó mà chỉ vay mượn từ Thượng Đế giống như ánh sáng 

được vay mượn từ mặt Trời. 

Thượng Đế là Ánh-sáng (nur) toàn hảo và tột cùng, không 

pha trộn với nét tối nào cả. Ánh-sáng là Thượng Đế, là Bản-

chất, là Thực-tại. Ngược lại, tối đen (zulma) hoàn toàn thê 

lương, hoàn toàn phản với thực-tại. Vũ trụ tự chính nó là tối 

đen bởi lẽ “tự nó” không có sự sống. Nhưng sự sống hiện hữu 

qua đó các dấu-hiệu của Thượng Đế được biểu dương là hỗn 

hợp của ánh-sáng lẫn bóng tối. Vì vũ trụ là hỗn hợp của ánh-

sáng lẫn bóng tối cho nên bao hàm những vật phát ra ánh sáng 

với cường độ khác nhau. Ngay cả khoa học cũng không biết thế 

nào là mờ nhất và thế nào là sáng nhất. Giữa hai thái cực đó, 

ánh sáng và tối đen đều trở nên tương đối. Mỗi vật chỉ sáng khi 

so sánh với cực tối và chỉ tối khi so với cực sáng.  

Ngay cả hữu hình và vô hình có thể đem ra so sánh một 

cách tương tự. Cho nên, Thượng Đế ngự trị Quyền-uy Vĩ-đại, 

ngược lại hư không hoàn toàn thê lương ảm đạm. Thượng Đế 

là Đấng Hằng-sống, hư không là cõi hằng chết. Vũ trụ là nơi 

chúng ta có thể chứng kiến những sinh vật mong manh, thoi 

thóp vì thiếu sự sống cho đến sinh linh với cuộc sống không 

bao giờ tàn lụy như các vị thiên thần. Nhưng cuối cùng, “Mọi 
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vật đều tan biến ngoại trừ Khuôn-mặt của Ngài” [28:99]. Tất 

cả sẽ đến với sự chết ngoại trừ Thượng Đế bởi Ngài là Đấng 

Vĩnh-cửu.  

Điều quan trọng mà chúng ta cần phải nắm rõ là sự khác 

biệt giữa lãnh vực này với lãnh vực khác nằm trong sự khác 

biệt giữa các cường độ mà mỗi vật đã biểu hiện. Trong bộ 

Ikhwan al-Safa (Nhóm Tinh-khiết) do các học giả Muslim viết 

vào thế kỷ thứ 4AH/10TL đã diễn tả nguyên lý này như sau: 

 

Hỡi anh em đồng đạo, hãy nhớ rằng những tạo vật 

trong thiên nhiên không san sẻ các Thuộc-tính của 

Thượng Đế. Ngài là Đấng Hiện-hữu, Đấng Bắt-đầu, 

Đấng Liệu-trù, Đấng Tạo-hóa, Đấng Vĩ-đại, Đấng Hằng-

biết, Đấng Hằng-sống, vân vân.  Ngài làm Thông-minh 

trở nên thuộc tính của sự bắt-đầu, sống-động, quyền-uy, 

liệu trù, kiến thức, năng-động và hiện hữu. Bởi thế, 

Thông-minh là yếu tố bắt đầu của mọi sự việc, chủ tác 

của hành động, là sự khởi đầu cho nên trở nên cội nguồn 

và nguyên nhân. Nó ban sự sống cho những vật do nó tạo 

ra cũng như sự sống đã được ban cho nó và hiện hữu qua 

hành vi mà nó đã thể hiện. 

Các Thuộc-tính của Thượng Đế có thể đem ra so 

sánh với thế giới tâm linh và thế giới vật-chất một cách 

tương tự. Tất cả đều liên hệ với nhau qua tính đối lập 

như thực-tại với hư-vô, kiến-thức với ngu-xuẩn, sống với 

chết, khả-năng với bất-lực, động với tĩnh, ánh-sáng với 

tối đen. Muôn vật đều mang mối quan hệ này ngoại trừ 

Thượng Đế. Ngài tạo ra thực-tại và hư-vô cho nên chỉ có 

Ngài sở hữu Thực-tại thật sự. Ngài đã tạo ra kiến thức và 

vô-kiến-thức cho nên chỉ có Ngài mới sở hữu Kiến-thức 

thật sự. 

Ngay cả kiến thức cũng có trình độ, chiều rộng và 

chiều sâu khác nhau. Không có người nào cũng có kiến 

thức ngang hàng với nhau cả. Trình độ cao nhất là kiến 

thức về Thượng Đế do các vị thiên sứ mang đến. 
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Kế đến là sự sống. Sự sống cũng mang trình độ khác 

nhau giống như kiến thức. Có vật chỉ sống trong khoảng 

khắc, có vật sống rất lâu và những vật sống giữa hai thái 

cực đó. Lâu nhất là cuộc sống của các vị thiên thần. 

Ngay cả thiên thần cũng có trình độ và giới hạn mà 

Thượng Đế đã an bài cho họ. 

Con người – tinh túy của Tạo-hóa 

Con người mang vai trò đặc biệt không giống như các tạo 

vật khác trong vũ trụ. Vị trí đặc thù này được diễn tả bằng 

nhiều lối khác nhau, chẳng hạn như mối “Kỳ-vọng” mà 

Thượng Đế đã phó thác cho các tầng trời, trái đất và núi non 

nhưng không ai dám nhận ngoại trừ con người [33:72]. Trong 

tiến trình tham khảo, các học giả và triết gia Muslim thường trở 

về với bản-thể và vũ trụ học, tìm những phẩm chất đối lập 

trong thiên nhiên và con người để giải thích. Các trường phái 

thiên về tâm linh (Sufi) đặc biệt là Ibn al-„Arabi và đồ đệ của 

ông đã dùng lối suy diễn dựa trên các thuộc tính thiêng-liêng 

để thiết kế mối quan hệ giữa vũ trụ và con người.  

Vũ trụ là nơi hội tụ Tên và Thuộc-tính của Thượng Đế trải 

rộng cùng khắp không gian và thời gian. Thượng Đế là Kho-

tàng Bí-ẩn muốn cho người khác biết đến cho nên đã biểu lộ 

ngọc ngà châu báu của Ngài trong thiên nhiên và con người. 

Mỗi viên châu-báu được đặt trong lãnh vực của “cái khác” mà 

chúng ta có thể xếp thành thế giới vô hình và hữu hình. Cũng 

có thể nói, mỗi viên ngọc Bí-ẩn trong Kho-tàng Thiêng-liêng 

phản ánh qua Ánh-sáng vô hạn của Thượng Đế làm biểu lộ 

phẩm chất của từng viên ngọc. 

Khi Ánh-sáng của Thượng Đế chiếu qua những viên châu-

báu, chúng ta có thể phân biệt từng loại qua cường độ và màu 

sắc của chúng. Càng đi xa Kho-tàng, chúng ta càng rơi vào nơi 

ly-tan và tối-tăm. Ngược lại, càng tiến gần Kho-tàng thì càng 

tiến tới Đấng Duy-nhất và rực rỡ ánh hào quang. 
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Bốn lãnh vực Tạo hóa 

Vũ trụ và con người là nơi biểu lộ tất cả các Thuộc tính của 

Thượng Đế. Sự khác biệt giữa con người và những tạo vật 

chung quanh là con người hội tụ tất cả và cái khác chỉ sở hữu 

một hay vài thuộc tính của Ngài. Sự toàn diện của con người 

hiện lên rõ ràng khi so sánh với tinh thể, cây cỏ hay thú vật. 

Trong tinh thể, có những loại được cấu trúc với hóa chất 

đơn giản và có những loại rất phức tạp. Quý nhất là vàng, bạc 

hay kim cương. Dù vậy vẫn không thể so sánh với con người vì 

tinh thể chỉ là những tạo vật vô tri vô giác. Tiếp đến là thế giới 

thực vật. Chúng thể hiện thuộc tính của sự sống và sức mạnh, 

có thể “tìm” dinh dưỡng và ánh sáng để sinh tồn. Tuy nhiên, 

thực vật vẫn còn giới hạn rất xa so với con người. 

Tầng lớp cao hơn là thú vật. Nhưng nếu so sánh về tài năng 

hay kiến thức, con người vẫn vượt xa và có thể khống chế loài 

vật một cách dễ dàng. Hơn nữa, thú vật tồn tại mãi mãi là thú 

vật mặc dù có kiến thức hay sức mạnh hơn con người. Ngược 

lại, con người mặc dù nhỏ bé nhưng có thể trở thành một cá 

nhân khác trội hơn thân hình bé nhỏ của y. Nói cách khác, con 

người hội tụ tất cả các thuộc tính của Thượng Đế cho nên 

không bị giới hạn bởi thể xác của mình. Mọi người khi sanh ra 

đều mang những tinh hoa do Thượng Đế ban cho mặc dù phần 

đông không khai thác hết ngoại trừ những vị mà Thượng Đế đã 

chọn. Đó là các vị thiên sứ (nabi) hay các vị đại đạo mà ngôn 

ngữ Sufi gọi là wali của Thượng Đế. Ngoài ra còn có anh hùng, 

hoàng đế, các vị lãnh tụ siêu quần và những người với tài nghệ 

đặc biệt khác. Tất cả đều thể hiện những thuộc tính thiêng liêng 

mà Thượng Đế đã phú cho. 

Trở nên con người 

Tóm lại, con người và vũ trụ có hai điều khác biệt cơ bản. 

Thứ nhất con người được tạo ra một cách hoàn hảo và các tạo 

vật khác chỉ là một phần của sự hoàn hảo. Con người thể hiện 
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tất cả các thuộc tính hiện hữu trong thiên nhiên nhưng những 

tạo vật khác chỉ mang thuộc tính này nhưng không có thuộc 

tính khác. 

Sự khác biệt thứ hai là các tạo vật khác có một cuộc sống 

đã được định sẳn như một quỹ đạo không bao giờ sai lệch. 

Ngược lại, con người hoàn toàn bí ẩn không mang một cuộc 

sống nhất định nào cả. Không ai biết điều gì đang chờ đợi mỗi 

người ở Đời Sau ngoại trừ phải trải qua cuộc sống ở đời này. 

Các tạo vật khác trong thiên nhiên bị giới hạn qua bản chất của 

nó nhưng con người không bị giới hạn vì bản chất của mình.  

Vũ trụ bao hàm “tất cả những gì ngoại trừ Thượng Đế” và 

mỗi vật đều có vai trò đặc biệt của nó. Tất cả là những tĩnh vật 

không thể thoát ra khỏi quỹ đạo đã được khắc ghi trong bản 

chất của nó. Con cóc sẽ tồn tại mãi mãi là con cóc chứ không 

thể nào trở thành con voi. Nhưng, con người mặc dầu lúc nào 

cũng là con người dưới đôi mắt của Thượng Đế nhưng có thể 

phát huy thành cái gì khác trong cái nhìn của mình. Vũ trụ 

không thể trở thành một vũ trụ khác kém hơn hay trội hơn 

nhưng con người có thể trở thành một tiểu nhân hay anh hùng. 

Đây chính là bí ẩn của con người. Thiên kinh Qur‟an thường 

nhấn mạnh sự khác biệt giữa những người “có đức-tin” và 

những kẻ “phủ nhận đức-tin” và cả hai sẽ được xếp loại tùy 

theo đức tin và việc làm của họ.  

Trong triết học Islam, mục đích cuối cùng của con người là 

tiến đến chân-thiện-mỹ. Mức độ chân-thiện-mỹ có thể xếp từ 

trình độ cao nhất đại diện với các vị thiên sứ của Thượng Đế 

(rasul), sau đó đến các vị đại đạo (wali) rồi đến những người 

phàm phu tục tử. Một người tiến đến chân-thiện-mỹ gắn liền 

với chức Phó-vương của Thượng Đế, tức là người có thẩm 

quyền thay mặt Thượng Đế cai quản trái đất và vũ trụ. Vị Phó-

vương đầu tiên chính là ông Ađam, phản ánh qua câu kinh, “Ta 

sẽ đặt Phó-vương trên trái đất” [2:30]. Sau đó Ngài dạy cho 

ông Ađam tất cả các loại tên trong vũ trụ [2:31]. Vì được 

Thượng Đế dạy cho tất cả các loại tên cho nên ông Ađam hội 
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tụ đầy đủ các Thuộc-tính của Ngài. Bởi vậy, chỉ có “dạng của 

Thượng Đế” mới có thể phát huy đến chân-thiện-mỹ. Ở đây, 

chúng ta không nên lầm lẫn “dạng của Thượng Đế” với 

Thượng Đế. Con người là một sinh linh vô nghĩa không bao 

giờ có thể đem ra so sánh với Thượng Đế. Bởi vậy, “dạng của 

Thượng Đế” có nghĩa là con người hội đủ các thuộc tính chứ 

không phải con người và Thượng Đế giống nhau trong hình 

dáng hay có cường độ ngang nhau về quyền lực.  

Tiến trình hiện thực hóa Tên của Thượng Đế bắt đầu từ 

trong bào thai. Trong giai đoạn đầu, thai nhi thành hình từ đơn 

vị hóa chất đơn thuần, biểu tượng của thuộc tính thấp nhất. Khi 

phôi thai từ từ phát triển, các thuộc tính khác bắt đầu hiện thực 

như khả năng hấp thụ năng lượng giống như thực vật, cảm 

nhận và chuyển động giống như động vật. Thật vậy, khi lọt 

lòng mẹ trẻ sơ sanh không khác gì là động vật cả. Linh hồn, 

điểm đặc thù phân chia giữa con người và động vật vẫn chưa 

phát triển cho đến khi đứa trẻ trở nên dậy-thì. Trong khắp cuộc 

sống, con người tiếp tục phát triển các khả-năng của mình theo 

đủ chiều hướng đa màu đa dạng với cấp bậc và trình độ khác 

nhau. Những người có cuộc sống đạo hạnh, tu thân tích đức sẽ 

thăng tiến đến bậc đại đạo mà trong ngôn ngữ Sufi gọi là wali. 

Lúc ấy, họ chỉ làm theo mệnh lệnh của Thượng Đế qua thiên 

kinh Qur‟an và những lời giáo huấn của Thiên Sứ Muhammađ 

(saw). Trình độ cao hơn, tiến đến chân-thiện-mỹ sẽ vượt qua cả 

thiên-thần, thăng thiên đến cõi Tịch-mịch nơi Thượng Đế ngự 

trị như Thiên Sứ Muhammađ (saw) đã vượt qua thiên thần Ji-

briêl đến gặp Thượng Đế trong đêm Mi-raj. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

 

Thần học 
 

 

 





 

 

 

 

– Chương Hai – 

 

 

 

 

NHỊ-NGUYÊN THIÊNG LIÊNG 

 

Như đã thảo luận trong chương trước, trong Islam Thượng 

Đế được diễn tả bằng hai khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, nếu 

hiểu Ngài trong bản chất tuyệt đối thì lúc đó không thể dùng 

danh từ tầm thường để diễn tả bởi lẽ tất cả mọi vật trong vũ trụ 

là những gì khác hơn Thượng Đế cho nên không thể đem ra so 

sánh với Ngài. Trong lãnh vực này học giả Muslim kết luận, 

Thượng Đế vượt ngoài trí tưởng tượng của con người, không ai 

biết Bản-chất (dhat) của Thượng Đế là gì cả. Đó là khía cạnh 

không thể dung hòa (tanzih) giữa Thượng Đế và con người. 

Ngược lại, nếu hiểu vũ trụ qua hơi thở của Thượng Đế thì 

chúng ta có thể thiết lập một số quan hệ giữa Thượng Đế và 

muôn vật. Mối quan-hệ này được thiết lập từ các thuộc-tính 

(Sifat) của Ngài. Trong khuôn khổ đó chúng ta có thể nói, các 

thuộc tính trong vũ trụ và Thượng Đế biểu lộ nhiều điểm tương 

tự (tashbih), hoặc có thể hiểu theo hai khía cạnh cùng một lúc, 

nghĩa là Thượng Đế có nhiều điểm tương tự nhưng hoàn toàn 

khác hẳn với sự tưởng tượng của con người. Cho nên, khi thảo 

luận về Thượng Đế, một đề tài không thể tránh khỏi và không 

thể tách rời ra khỏi Islam, nói lên hai khái niệm cơ bản về nhị 

nguyên thiêng liêng.  

Khi nhìn từng khía cạnh riêng biệt của nhị nguyên, về âm 

hay dương, bên trái hay bên phải, trống hay mái thì làm như có 

sự đối nghịch không thể dung hòa giữa hai bên, tuy nhiên, đối 
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với Thượng Đế thì không có gì mâu thuẫn trong Bản-thể cho 

nên không thể đặt nhị-nguyên thành hai khía cạnh riêng biệt 

nhưng hai yếu tố hỗ trợ lẫn nhau của một Thực-tại duy nhất. 

Ngoài ra, chúng ta sử dụng nhị-nguyên để trình bày bởi lẽ thiên 

kinh Qur‟an đã đề cập đến nguyên lý của nó. 

Thượng Đế và Bản-chất 

Nói tóm lại, nhị-nguyên luận gắn liền với con người mỗi 

khi đàm luận về Thượng Đế. Nguyên lý của sự tương khắc 

khẳng định, “không ai biết Thượng Đế ngoại trừ chính Ngài” 

cho nên kiến thức của con người rất giới hạn. Trong sự hiểu 

biết của chúng ta có hai loại Thượng Đế. Một là Thượng Đế 

nằm trong khái niệm và hai là Thượng Đế vượt ngoài khái 

niệm và hiểu biết của con người. Thượng Đế mà chúng ta thảo 

luận thuộc về phần khái niệm còn Thượng Đế kia không thể 

nào diễn tả được. 

Thật ra, không ai có thể thấu hiểu Thượng Đế. Đây là sự 

thật bắt nguồn từ câu biểu thức cơ bản của Islam, “Không có 

thượng đế nào ngoài Thượng Đế”, “Không có thực tại nào 

ngoài Thực-tại”, “Không có ánh sáng nào ngoài Ánh-sáng”. 

Tương tự, chúng ta có thể áp dụng công thức này cho 99-Tên 

của Thượng Đế, ví dụ, “không ai độ lượng hơn là Đấng Độ-

lượng”, “không ai vĩ đại hơn là Đấng Vĩ-đại”. Vì Thượng Đế là 

tuyệt đối và vô hạn trong lúc vũ trụ và muôn vật là hữu hạn cho 

nên vô hạn vượt ngoài hữu hạn và thế giới tuyệt đối vượt ngoài 

thế giới tương đối. 

Nếu chúng ta hiểu phần nào về Thượng Đế, điều đó có 

nghĩa là Thượng Đế hiện hữu một cách tương đối qua nhịp cầu 

tương đối nào đó nối tiếp giữa sự thật tuyệt đối và thế giới 

tương đối. Nói cách khác, con người và vũ trụ liên hệ với 

Thượng Đế qua các thuộc-tính thiêng liêng biểu lộ qua các dấu 

hiệu của Ngài trong vũ trụ. Chúng ta không thể hiểu Thượng 
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Đế một cách tuyệt đối nhưng chỉ hiểu tương đối qua những gì 

mà Ngài đã biểu lộ trong vũ trụ mà thôi. 

Bởi vậy, khi gạt bỏ những điều không thể thấu hiểu và chú 

tâm đến những điều có thể hiểu được, chúng ta trở lại với hai 

khái niệm cơ bản. Thứ nhất, kiến thức con người còn quá hạn 

hẹp không thể lột tả hết bởi vậy có thể nói Thượng Đế là vô 

song, không thể nào so sánh được. Thứ hai, chúng ta có thể biết 

Thượng Đế qua sự tương tự. Lãnh vực thứ nhất nói về thế giới 

tuyệt đối vượt ngoài giới hạn con người cho nên không ai có 

thể thấu hiểu. Lãnh vực thứ hai nói về thế giới tương đối trong 

đó chúng ta biết Thượng Đế qua các thuộc-tính của Ngài. Từ 

những điều có thể hiểu được, chúng ta thiết kế nhịp cầu để tìm 

hiểu những điều vượt ngoài sự hiểu biết của con người. 

Nhiều học giả Muslim đồng ý, những gì có thể hiểu được 

và không thể hiểu được nói lên hai khái niệm khác biệt giữa 

Thượng Đế và Bản-thể của Ngài. Ở đây, chúng ta không nói 

đến hai Thượng Đế khác nhau mà chỉ có một Thượng Đế duy 

nhất. Ngoài biểu thức căn bản, “không có thượng đế nào ngoài 

Thượng Đế Duy-nhất”, Islam cho thấy có hai lối nhìn về mối 

quan hệ giữa Thượng Đế và vũ trụ. Trong lối nhìn thứ nhất, 

Thượng Đế tạo nên vũ trụ và có thể hiểu Ngài thông qua các 

biểu tượng của nó. Thứ hai, Ngài hoàn toàn độc lập với vũ trụ 

và không cần đến nó. Sở dĩ, Thượng Đế tách rời với vũ trụ 

không phải vì muốn bảo tồn sự bí mật hay vì keo kiệt nhưng vì 

vũ trụ quá khác biệt với Bản-thể cho nên không có khả-năng để 

trưng bày Thực-tại của Ngài. Như một nhà hiền triết đã giải 

thích, “Nếu đem biển cả rót vào trong một chén nước thì chén 

đó sẽ đựng được bao nhiêu?” Vì vũ trụ quá giới hạn cho nên 

không ai có thể thấy hoặc tưởng tượng hết sự uy-nghi vĩ đại 

của Thượng Đế.  
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Tương khắc và tương hợp 

Tại điểm zê-rô trước khi vũ trụ được sáng tạo, tất cả chỉ là 

hư không. Không có gì hiện hữu ngoại trừ hư không. Thế thì vũ 

trụ từ đâu xuất hiện? Phải chăng vũ trụ hay sự sống hiện hữu 

qua sự tình cờ hay ngẫu nhiên? Một tòa biệt thự, một chiếc xe, 

hay một bài thơ không thể nào tự hữu qua chính nó mà phải có 

người tác tạo. Nếu nói rằng sự sống xảy ra qua sự tình cờ thì có 

phải chúng ta trộn 28 mẫu tự a, b, c với nhau, sau đó lắc qua 

lắc lại đến một lúc nào đó thì “tình cờ” sẽ trở thành một bài thơ 

chăng? Dĩ nhiên, không ai có thể chấp nhận lối giải thích kỳ dị 

này vì bất cứ vật gì hiện hữu đều có tác-giả của nó. Tương tự, 

sự sống của vũ trụ phản ánh từ nguồn Thực-tại mà chúng ta gọi 

là Thượng Đế. Như đã thảo luận trong chương trước, sự sống 

của muôn vật từ hạt điện tử nhỏ bé cho đến những dãi ngân-hà 

khổng lồ phản ánh từ Sự-sống của Thượng Đế. Tương tự, kiến 

thức, quyền lực, tình thương, khả năng và tất cả các thuộc tính 

“dương” và tốt lành đều phát sanh từ các Thuộc-tính của Ngài.  

Tuy nhiên, có những thuộc-tính của Thượng Đế mà vũ trụ 

không có, chẳng hạn như “Thượng Đế hoàn toàn độc lập với vũ 

trụ” [3:97], nhưng vũ trụ lại hoàn toàn lệ thuộc vào Thượng 

Đế. 

Tuy sự hiểu biết hay lập luận về Thượng Đế thay đổi tùy 

theo mỗi trường phái, nhưng mọi người đều công nhận tất cả 

các học giả Muslim đều dựa vào thiên kinh Qur‟an để lập luận 

và bất cứ trường phái nào cũng đều lấy tính Duy-nhất của 

Thượng Đế làm nền móng cho học thuyết của họ. Trong giai 

đoạn đầu, Thượng Đế được nhân cách hóa nhưng tất cả các lập 

luận đề cập đến mắt, tay, hay chân của Thượng Đế trong thiên 

kinh Qur‟an và các bộ Hađith đều được lý luận dựa trên 

nguyên lý tương khắc để làm rõ sự khác biệt giữa Thượng Đế 

với con người.  Điều đó có nghĩa là mắt, tay hay chân của 

Thượng Đế không giống như mắt, tay hay chân của con người. 

Nói đến tương khắc (tanzih) và tương hợp (tashbih), chúng 

ta phải phân biệt rõ ràng điểm khác nhau giữa Thượng Đế và 
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vũ trụ. Muốn nhìn rõ mối quan hệ tương khắc và tương hợp 

trong ngôn ngữ âm-dương, chúng ta đi vào nghiên cứu các tác 

dụng thần học của nó. Cách dễ dàng nhất là quan sát các thuộc-

tính của Thượng Đế được đề cập trong Qur‟an biểu lộ qua 

muôn vật trong vũ trụ. 

Thiên kinh Qur‟an phán, “Không có gì giống như Ngài” 

[42:11] do đó tất cả các thuộc tính của Thượng Đế không thể 

đem ra so sánh với con người hay những tạo vật trong vũ trụ. 

Nếu không có gì giống như Ngài thì chúng ta không thể hiểu 

Thượng Đế bởi lẽ sự hiểu biết dựa trên mối quan hệ gần gũi 

hay tương tự nhưng sự toàn-năng và vô biên của Thượng Đế 

vượt ngoài giới hạn và vô nghĩa của con người. Cho nên, từ 

quan điểm tương khắc tất cả các thuộc-tính của Thượng Đế đều 

khác biệt đối với con người. Thượng Đế là Thực-tại (al-Haq) 

và “không có thực tại nào ngoài Thực-tại”. Nói cách khác, 

những gì khác hơn Thượng Đế đều là giả tạo.  

Vũ trụ là nơi chứa đựng những gì khác hơn Thượng Đế. 

Nếu vũ trụ là giả tạo thì làm sao có thể giải thích sự hiện hữu 

của chúng ta là thật? Lời nói, sự suy nghĩ hay ý thức thể hiện 

sự hiện hữu thật sự nào đó nếu không thì chúng ta sẽ không bao 

giờ hiểu sự thật là gì cả. Hơn nữa, nếu thế giới này không thật 

thì tại sao Thượng Đế lại nói với con người làm gì? Thật vậy, 

vì vũ trụ mang phẩm chất giống như thật cho nên sự tương tợ 

đó chỉ vay mượn từ cái Thật. Một cách ngắn gọn, chúng ta có 

thể so sánh sự thật và giả tạo qua sự khác nhau giữa cuộc sống 

và hình ảnh trên TV. Vì bản chất của TV là máy móc cho nên 

mặc dù hình ảnh được phơi bày trên máy truyền hình có thật 

bao nhiêu đi chăng nữa cũng không lột tả hết những màu sắc 

thật sự trong cuộc sống cho nên chỉ là giả tạo. Tương tự, vũ trụ 

chỉ là “giả tạo” so với Thực-tại của Thượng Đế. Con người 

hiện hữu và cảm nhận sự thật qua độ lượng và sự yêu thương 

vô bờ của Thượng Đế. Sự hiện hữu của chúng ta tựa như bóng 

mây hiện lên trong chốc lát nhưng hiện hữu của Thượng Đế là 

tuyệt đối và vĩnh cửu. Bởi vậy, “cuộc sống này chỉ là một sự 
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hưởng thụ dối lừa” [57:20] và “mọi vật sẽ tàn lụy ngoại trừ 

khuôn mặt của Ngài.” [28:88] 

Ngoài sự tương khắc, nghĩa là không có gì có thể đem ra so 

sánh hoặc diễn tả Thượng Đế thì thiên kinh Qur‟an cũng nói về 

sự tương tự và gần gũi giữa Thượng Đế với nhân loại. Ngài rất 

cao xa và vô biên nhưng ngược lại rất gần gũi và một mực yêu 

thương con người. 

Nếu liệt kê hết tất cả các thuộc-tính nói về sự tương tự 

chẳng như Thượng Đế là Đấng Từ-bi, Bao-dung, Yêu-thương, 

Ân-cần vân vân, và những thuộc-tính nói về sự tương khắc thì 

chúng ta sẽ thấy có nhiều thuộc-tính tương tự hơn là tương 

khắc. Điều đó nói rằng Thượng Đế gần gũi, lo lắng cho con 

người hơn là trừng phạt. Thượng Đế “ở cùng với các ngươi bất 

cứ nơi nào các ngươi hiện diện” [57:4], “Thượng Đế gần ngươi 

hơn tĩnh mạch nơi cổ” [50:16], “Hướng nào các ngươi quay thì 

Thượng Đế hiện diện nơi đó” [2:115], “Khi bề-tôi (của Ta) hỏi 

ngươi về Ta (Ô, Muhammađ), quả thật, Ta ở rất gần. Ta đáp 

lời cầu xin của mọi người khi chúng cầu xin nơi Ta” [2:186]. 

Thượng Đế trong sự oai nghiêm, phẫn nộ, vĩ đại, hay Đấng 

không-thể-với-tới nghĩa là Thượng Đế của dương tính. Trong 

cái dương đó con người hoàn toàn vô nghĩa trước sự vô biên 

của Ngài. Ngược lại, một Thượng Đế từ bi, độ lượng, yêu 

thương, gần gũi và ân cần đối với con người nghĩa là Thượng 

Đế mang âm tính. Trong cái âm đó, Ngài chấp nhận khiếm 

khuyết và sẳn sàng tha thứ tội lỗi cho con người. 

Tóm lại, Thượng Đế trong Qur‟an và hađith bao hàm từ 

tương khắc đến tương hợp. Nếu nhấn mạnh sự tương khắc quá 

mức thì hậu quả sẽ đi đến ta’til, một khái niệm dị biệt cho rằng 

Thượng Đế hoàn toàn tách rời với vũ trụ và con người. Ngược 

lại, chú tâm vào sự tương hợp quá mức thì sẽ rơi vào hulul, 

nghĩa là Thượng Đế và con người hội tụ với nhau trở thành 

một. Cả hai thái cực đều bị giới Muslim chính thống bác bỏ. 

Mặc dù nhiều học giả đã chú tâm về sự tương hợp, tuy 

nhiên, tương khắc vẫn là khái niệm được xếp hàng đầu. Đây là 
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điều quan trọng để bảo tồn sự thăng bằng giữa trừng phạt và 

tha thứ, giữa bất an và niềm hy vọng. Hơn nữa, con người phải 

ý thức tất cả các tạo vật trong vũ trụ đều có giới hạn của riêng 

nó. Vì giới hạn đó, sự thiêng liêng lúc nào cũng chiếm ưu thế 

và thế giới vô hình nào cũng quan trọng hơn hữu hình.  

Để thấy rõ vị trí và vai trò của muôn vật trong vũ trụ, trước 

hết con người phải chấp nhận mình là một tạo vật nhỏ bé và 

giới hạn, một sinh linh vô nghĩa so với Đấng Thực-tại bao hàm 

vũ trụ và muôn vật. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các 

thành phần của sự tương khắc lúc nào cũng quan trọng hơn 

tương hợp và giáo luật Sharia lúc nào cũng nhấn mạnh tính 

Oai-nghiêm Vĩ-đại của Thượng Đế. Cho nên, qui phục và tuân 

theo sự hướng dẫn của Thượng Đế sẽ đưa con người đến sự 

Yêu-thương, Độ-lượng và Hồng-ân của Ngài. Quả thật, Vua 

chỉ hân hoan yêu thương những bề-tôi trung thành, tuân theo 

mệnh lệnh của Ngài. Ngược lại, không có kẻ bất tuân nào lại 

được chiếu cố cả. 

Thiên kinh Qur‟an trình bày bức hình quân bình giữa tương 

khắc và tương hợp như sau: 

Từ quan điểm của sự tương khắc, con người mang phẩm 

chất âm, là một kẻ nô bộc („abd) và phẩm chất tuyệt đỉnh của 

nó là “phục tùng theo Ý-chí của Thượng Đế”, là Islam. Thế nào 

gọi là phục tùng theo Ý-chí của Thượng Đế? - là một người lúc 

nào cũng nỗ lực thi hành theo giáo luật Sharia về mọi vấn đề 

trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ có khả năng làm đảo lộn sự 

quân bình trong vũ trụ bằng cách phủ nhận luật lệ của Thượng 

Đế nhưng hậu quả của nó chính là Địa Ngục. 

Từ quan điểm của sự tương hợp, con người là Phó-vương 

(khalifa) được Thượng Đế dạy cho tất cả các loại Tên. Chính vì 

được dạy cho tất cả các loại tên cho nên hội tụ những phẩm 

chất đó. Trong lãnh vực này con người là một dạng của 

Thượng Đế thay mặt Ngài cai quản vũ trụ. Tuy ngấm ngầm 

biểu hiện âm tính đối với Thượng Đế nhưng trong thực tế lúc 

nào cũng thể hiện dương tính đối với mọi vật chung quanh. Vì 
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được phú cho uy tín (amana) thiêng liêng, con người có khả 

năng trở nên thánh thiện hoặc nhơ nhuốc, có thể đạt đến chân-

thiện-mỹ hoặc trở nên thấp hèn nhất trong các loại tạo vật. Cho 

nên, tất cả các thuộc-tính thiêng liêng lúc nào cũng tấp nập đối 

chọi lẫn nhau trong tâm hồn của con người. 

Thượng Đế Phán trong thiên kinh Qur‟an, “Ta tạo loài Jinn 

và loài người để tôn thờ Ta” [51:56] cho nên không cần thắc 

mắc hay dài dòng, con đường an toàn và đảm bảo nhất chính là 

tuân theo giáo luật Sharia. Tuy nhiên, một nghi vấn được đặt ra 

là phải chăng con người được tạo ra để làm Phó-vương? Tất cả 

các vị học giả đều đồng ý phục vụ Thượng Đế là mục đích 

nhưng chưa chắc đã được vinh dự làm Phó-vương. Bởi thế, 

phục vụ là điều kiện cần thiết trước khi Phó-vương được ban 

cho. Tóm lại, “tôn thờ Ta” có nghĩa là phục vụ Thượng Đế 

bằng cách tuân theo giáo luật Sharia.  

Quả thật, Thượng Đế là dương và con người là âm. Tuy 

nhiên, nếu người nào cũng vỗ ngực xưng tên, ta đây là Phó-

vương thì sao? Phải chăng con người được tạo ra để làm Phó-

vương mà không cần có tài năng hay tư cách nào hay sao? Điều 

gì có thể ngăn chận nếu y hành động vượt qua giới hạn, thể 

hiện dương tính ngay cả đối với Thượng Đế? Lúc đó, tôn ti trật 

tự chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Vấn đề này được bàn thảo rất sâu 

rộng trong giới Sufi. Đó là lý do tại sao đại học giả Ibn al-

Arabi và đồ đệ của ông nhấn mạnh làm nô-bộc và bề-tôi của 

Thượng Đế là phẩm chất tối cao của con người. Nếu trong 

thâm tâm kẻ nào có ý định làm chủ tể, dù chỉ là ý định thì y đã 

vượt qua giới hạn một cách nguy hiểm. 

Là nô-bộc, con người cúi đầu trước Thượng Đế. Ngài là 

Vua, con người là bề tôi. Ngài là Đấng Độ-lượng, con người 

nhận sự độ lượng. Thượng Đế Vĩ-đại, con người nhỏ bé. 

Ngược lại, từ quan điểm Phó-vương, con người thể hiện các 

thuộc-tính oai-nghiêm đối với vũ trụ. Lúc đó, con người là 

chúa tể, thiên nhiên phục tùng. Con người độ lượng, vũ trụ 

nhận sự độ lượng. Con người vĩ đại và quyền uy, vũ trụ nhỏ bé 
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và yếu ớt. Con người khắt khe, người khác trở nên thiệt thòi vì 

hậu quả của nó. Cho nên, thiên kinh Qur‟an Phán, “Há các 

ngươi không thấy Thượng Đế đã chế ngự mọi vật trong các 

tầng trời và dưới đất cho các ngươi hay sao?” [32:20]. 

Phẩm chất phục tùng nói đến tương khắc. Trong đó, con 

người chỉ là các bụi vô nghĩa, hoàn toàn không sở hữu điều gì 

ngoại trừ ân sủng mưa móc Thượng Đế đã ban cho. Phó-vương 

liên quan đến tương hợp, trong đó sự toàn diện của con người 

dưới dạng của Thượng Đế làm cho họ trở nên chúa tể của 

những phần kém hơn trong vũ trụ. 

Những Tên tác động lẫn nhau 

Tên là danh từ riêng dùng để diễn tả phẩm chất hay thuộc 

tính của một vật hay cá nhân. Người tên Hiền ngụ ý nói đến 

một cá nhân hiền hậu hay Minh nói đến một người mang sự 

minh mẫn. Đó là biểu tượng thể hiện trong tên của mỗi người. 

Thiên-kinh Qur‟an Phán, Thượng Đế có tất cả 99-Tên. Cũng 

như tên dùng để diễn tả phẩm chất hay thuộc tính của một cá 

nhân, Tên của Thượng Đế dùng để diễn tả phẩm chất và thuộc 

tính của Ngài. Các vị học giả Muslim hệ thống hóa Tên của 

Thượng Đế thành ba lãnh vực: Tên thuộc về Bản-chất, Tên 

thuộc về Thuộc-tính và Tên thuộc về Hành-động.  

Theo trường phái của đại học giả Ibn al-„Arabi, Tên thuộc 

về Bản-chất chỉ được nói đến Thượng Đế và chỉ có Ngài mới 

biết rõ. Một trong những tên đó là Allah. Cho nên, Allah chỉ 

được quyền gọi Thượng Đế Duy-Nhất. Tên thuộc về Thuộc-

tính nói đến phẩm chất vốn có của Thượng Đế. Những Tên này 

không có đối lập, hoàn toàn cách biệt với tạo vật và chỉ thuộc 

về Thượng Đế mà thôi, chẳng hạn như: Hằng-sống, Hằng-biết, 

Hằng-ước, Vĩ-đại, Hằng-nói, Hằng-nghe và Hằng-thấy, vân 

vân. Những phẩm chất đối lập không thể gán cho Ngài. Tên 

thuộc về Hành-động nói về mối tương quan giữa Thượng Đế 

và muôn vật. Nếu trạng thái của các Tên này chuyển sang âm 
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tính hay dương tính thì cả hai sẽ được gán cho Hành-động. 

Chẳng hạn như Độ-lượng và Khắt-khe, Yêu-thương và Phẫn-

nộ, Mỹ-miều và Cứng-rắn, Dẫn-dắt và Bỏ-rơi, Nâng-lên và Hạ-

xuống, Tha-thứ và Trừng-phạt, Ân-huệ và Tiêu-diệt, Ban Sự-

sống và Gây Sự-chết, Nới-rộng và Ép-vô. 

Có những Tên thuộc về Bản-chất, Thuộc-tính và Hành-

động cùng một lúc tùy theo phẩm chất của nó, chẳng hạn như 

Độ-lượng. Độ-lượng là Tên thuộc về Hành-động bởi lẽ đối lập 

của nó là Khắt-khe và cũng có thể thuộc về Bản-chất như trong 

câu hađith: “Nền Độ-lượng của Thượng Đế bao hàm cả sự 

Khắt-khe.” Quả thật, đối tác của Khắt-khe trong ý nghĩa sâu xa 

chính là Độ-lượng. Nói cách khác, độ lượng gần gũi với với 

Thượng Đế hơn là khắt khe, cũng như người cha khắt khe với 

đứa con chỉ vì yêu thương chứ không phải thù ghét. Cho nên, 

phẫn nộ chỉ là tạm thời nhưng yêu thương mới sâu đậm hơn. 

Rumi, một nhà thơ danh tiếng thuộc phái Sufi nói, yêu thương 

thuộc về phái nữ hay “âm tính” và người cha cũng mang phẩm 

chất âm nhưng nằm dưới dạng của sự khắt khe. Mặc dù “người 

mẹ lúc nào cũng mang đầy yêu thương nhưng hãy nhìn Độ-

lượng của Thượng Đế qua sự khắt khe của người cha.” 

Tóm lại, không ai nghi ngờ sự khắt khe và cứng rắn của 

Thượng Đế là hiện thân của tình thương bởi lẽ Độ-lượng là bản 

chất thiêng liêng và thuộc-tính cơ bản của Ngài. Trường phái 

của ông Ibn al-„Arabi lý luận rằng nền Độ-lượng cơ bản hội tụ 

tất cả các sự từ bi được gọi là Độ-lượng nhất cấp (al-rahman). 

Sự Khoan-dung bao gồm tất cả các sự yêu thương là nền Độ-

lượng phân cấp (al-rahim). Độ-lượng nhất cấp bao hàm tất cả 

mọi vật và nằm trong chính Bản-thể của Thượng Đế còn độ 

lượng phân cấp thấp hơn và mang điều kiện. Cho nên, Thiên 

Đàng hay Hỏa-ngục thuộc về độ lượng phân cấp cho nên có đối 

nghịch. Ngược lại, Độ lượng nhất cấp không có đối nghịch, 

vượt qua khắt khe, bao hàm cả Thiên Đàng và Địa Ngục. 

Mối quan hệ giữa các thuộc-tính đối lập gây ra các phản 

ứng đối chọi lẫn nhau trong đời sống. Như đã trình bày trong 
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phần trên, những Tên này được xếp thành hai nhóm, một bên 

thuộc về “thẩm-mỹ” và bên kia thuộc về “oai-nghiêm”, ví dụ 

như: độ lượng và trừng phạt, yêu thương và phẫn nộ, ân-huệ và 

công bình. Tên của thẩm mỹ nói rằng Thượng Đế gần gũi với 

tạo vật và chúng cảm thấy được Ngài âu yếm. Ngược lại, Tên 

của oai nghiêm nói, Thượng Đế cách xa với tạo vật và chúng 

khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài. Cho nên, tên thuộc loại thứ 

nhất mang âm tính, nhạy cảm hơn và thuộc về nữ giới. Ngược 

lại, tên thuộc loại thứ hai mang dương tính cho nên cứng rắn, 

mang áp lực và có tính cách chế ngự. Cả hai đều cần thiết cho 

sự sinh tồn cho nên không bên nào có thể tồn tại mà không có 

bên kia. Trong vẻ đẹp có cái oai nghiêm và trong oai nghiêm 

có vẻ đẹp. Trong trừng phạt chắc chắn có yêu thương và trong 

yêu thương cũng có phẫn nộ. 

Các học giả cho rằng những thuộc-tính đối lập thuộc về 

quan hệ phẳng (vật chất). Chẳng hạn như có những vật hiện 

sống nhưng từ từ chết lụi; vật này mất đi cho vật khác chớm 

nở. Có người được tha tội trên đời này nhưng bị hành quyết ở 

Đời Sau. Ngược lại, có người bị khổ đau trong cuộc sống 

nhưng được ban thưởng ở Ngày Sau. Người này được sung 

sướng, kẻ khác bị đau khổ. Càn khôn của Thượng Đế xảy ra 

liên tục không kể đâu cho xiết. Những gì đi lên đều phải đi 

xuống và luật nhân quả khẳng định những gì đi xuống thành 

người nô bộc („abd) thì sẽ được nâng lên thành vị Phó-vương 

(khalifa). 

Tuy nhiên, có những thuộc-tính nhưng đối lập không thể 

gán cho Thượng Đế. Vì kiến thức con người còn quá giới hạn 

cho nên không thể nào thấu hiểu lãnh vực này. Nói tóm lại, thế 

giới hữu hình mang giá trị tương đối. Người này so với người 

khác chỉ là biết nhiều hơn hoặc ít hơn. Tương tự, hữu-quyền 

hay vô-quyền chỉ là cường độ khác nhau về thế lực mà thôi. 

Tất cả các thuộc tính của con người có thể được thảo luận cùng 

một nguyên lý như trên. 
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Điều khác biệt giữa quan hệ phẳng và quan hệ siêu là sự 

khác biệt giữa vật chất và tâm linh. Một cách nôm na, tâm linh 

là ánh sáng, vật chất thì tối đen; tâm linh là cao sang, vật chất 

thì thấp hèn; tâm linh là thông thái, vật chất thì ngu muội. Tất 

cả các phẩm chất thuộc thế giới siêu hình mang giá trị tương 

đối cũng như thế giới hữu hình, nghĩa là hơn hoặc kém, ít hơn 

hoặc nhiều hơn. 

Tính đa dạng của tạo vật 

Ở mức tận cùng, âm dương hòa hợp với nhau không phân 

biệt đâu là âm và đâu là dương. Tất cả chín-mươi-chín (99) Tên 

của Thượng Đế đã hiện có trước khi vũ trụ được sáng tạo. 

Trong Bản-thể của Ngài không phân biệt đâu là Hằng-sống, 

đâu là Hằng-biết, đâu là Vĩnh-cửu, đâu là Oai-nghiêm... bởi lẽ 

mỗi Tên đều chính là Ngài, là Allah, Thực-tại Duy-nhất. 

Chiếu theo Đạo-luận, Đạo đã có trước khi trời đất xuất 

hiện. Đạo sinh ra trời đất và muôn vật khi âm dương bắt đầu 

biểu lộ lưỡng tính khác nhau. Cho nên, Đạo biểu lộ thực tại của 

nó qua âm khí và dương khí. Trong ngôn ngữ Islam, khi 

Thượng Đế muốn biểu lộ các thuộc tính trong Bản-thể, Ngài 

tạo ra vũ trụ và muôn vật. Trong đó, mỗi vật sẽ biểu hiện các 

thuộc-tính của Ngài. 

Các học giả Muslim thường dùng Hađith Quđsi để giải 

thích tại sao Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ. Trong hađith đó 

Thiên Sứ Đawuđ hỏi, “Thượng Đế ơi, tại sao Ngài tạo ra vũ 

trụ?” Ngài đáp, “Ta là Kho-tàng Bí-ẩn (muốn được biết) cho 

nên tạo ra vũ trụ để được biết đến.” Ta là Kho-tàng Bí-ẩn 

nghĩa là Ta là Đấng Hằng-sống, Hằng-biết, Hằng-thấy, Độ-

lượng… nhưng không hiện thực ra bên ngoài. Trong Ta, mỗi 

Tên đều giống như các Tên khác, Hằng-sống giống như Hằng-

nghe, Khoan-dung giống như Trừng-phạt, Độ-lượng giống như 

Khắt-khe. Bởi lẽ trong Ta hội tụ mọi điều hoàn hảo cho nên Ta 

muốn phơi bày sự toàn diện cho các tạo vật của Ta biết và chỉ 
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qua muôn vật thì Tên của Ta mới được phơi bày. Cho nên, nếu 

không có vũ trụ thì Tên và Thuộc-tính của Thượng Đế sẽ tồn 

tại bí ẩn mãi mãi. 
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