
 
 

 تأملی بر نحوه انتزاع کثیر از واحد و اتصاف واحد به کثیر
  

 ٢لی رحیمی، ع١محمد بنیانی
 )٢٨/٤/٩٦:  تاریخ پذیرش مقاله ـ٨/١٢/٩٥ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

های اصلی گرایش به الهیات مشکل انتزاع مفاهیم کثیر از ذات بسیط یکی از انگیزه
که قول به عینیت ذات و صفات بدون تصحیح کیفیت انتزاع  سلبی است کما این

حوۀ انتزاع کثیر از واحد چند نظریه مطرح شده در پاسخ به ن. مفاهیم کثیر ناتمام است
انتزاع مفاهیم از آثار ) ب. انتزاع مفاهیم از صفات متعددی که عین ذاتند) الف: است

لکن همۀ این راهکارها ناتمام ... انتزاع مفاهیم از حیثیت واحد وجود و) ج. حضرت حق
و دیگران انتزاع است لذا راهکار پیشنهادی ما آن است که اوصافی که ما از خود 

کنیم را با توجه به اینکه خداوند متعال منشأ جمیع کماالت بوده و فاقد شیء  می
دهیم و تواند معطی شی باشد، با تجرید از شوائب امکانی، به ذات احدی نسبت می نمی

دانیم؛ اگرچه راجع به کیفیت اتصاف سکوت اختیار او را واجد جمیع اوصاف کمالی می
 .نمائیمصل اتصاف را اثبات میکرده و تنها ا
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 مقدمه. ١
 :باشدبندی، صفات الهی دارای اقسام ذیل میسیمدر یک تق

  محضه مانند حیات                                                              
     حقیقیّه                                       

  ذات اضافه مانند علم به غیر                       ثبوتیّه                               
         اضافیّه مانند عالمیّت       صفات الهی                  

          سلبیّه مانند جاهل نبودن          
 

 به ذاتی و فعلی تقسیم - اعم از ثبوتیّه و سلبیّه ـهیبندی دیگر، صفات ال در یک تقسیم
صفات ذاتی، صفاتی هستند که وجود ذات در تحقق آنها کافی است مانند علم و . شوندمی

قدرت، و صفات فعلی صفاتی هستند که تحقق آنان متوقف بر تحقق غیر است مانند وصف 
برخی، صفات فعلیه را ] ٨١ص ،١٢ [.شودخالق که از رابطه بین خداوند و مخلوقات انتزاع می

صفاتی که امکان دارد خداوند متعال متصف به ضد آنها نیز شود «: اندگونه تعریف کرده این
 ]٥٨، ص١٠[» .توان خداوند را متصف به ضد آن یعنی غضب نمودمانند رحمت که می

نی  معات خداوند هستند؛ زیرا صفات اضافیشکی نیست که صفات اضافیّه زائد بر ذا
صفات سلبی . باشند و خداوند منزّه از آن است که مصداق امور اعتباری باشداعتباری می

نمایند و گردند؛ زیرا صفات سلبی، داللت بر سلب نقص مینیز به صفات ثبوتی بازمی
 ]٢٠٠، ص٢٥. [سلب نقص مالزم با اثبات کمال است

تعریف اول، از مقام همچنین شکی در زیادت صفات فعلیه وجود ندارد چرا که طبق 
فعل انتزاع شده و متأخر از ذات هستند و بر اساس تعریف دوم، روشن است که اجتماع 

 . باشدپذیر نمیدو وصف متضاد در ذات امکان
یکی از مسائل مهم پیرامون اوصاف حقیقی ذاتی، اثبات یا نفی صفات از ذات الهی و 

وال متعددی از سوی اندیشمندان در این زمینه اق. نحوه ارتباط صفات با ذات است
 ]٥٦٠، ص١٧؛ ٤٢٠ـ٤١٩ ، ص٣ ج ،١٦؛ ٣٧ـ٣٦، ص٨: ـ نک. [مطرح شده است

از اهمیت بیشتری » عینیت ذات و صفات«و » الهیات سلبی«از میان این اقوال، 
 متعددی اقامه ه در دفاع از مبنای فکری خود ادلۀهر یک از این دو گرو. برخوردارند

طلبد که در حال حاضر محل نظر ما ن به آنها مجال واسعی میاند که پرداختکرده
، ٢٩٠، ١٨٠، ١٤٢، ١١٦، ص١، ج٣٠؛١١٦، ص٦: ـ  الهیات سلبی نکبرای ادلۀ. [باشد نمی
، ٣، ج١٧؛ ٢٩٦، ص١٣: ـ ؛ و برای ادله عینیت ذات و صفات نک٢٣٧ـ٢١٤، ص ٣٢؛ ٣٠٩
 ] ٢٥، ص٢٩؛ ٩ ، فصل١٢، مرحله ٢٤؛ ١٣٤، ص٦ ، ج٢٣؛ ٥٤٩ص
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که از زمان افالطون تا به امروز در تحکیم مبانی این نظریه » الهیات سلبی«قائالن به 
باشند که خود نیز به معتقد به نفی صفات از ذات الهی می] ٩٥ـ٩٤، ص٢٧[اند کوشیده

شوند، به طور مثال برخی چون جهم بن صفوان و تابعان وی چند گروه تقسیم می
شود؛ زیرا شوند نمیاتی که مخلوقات بدان متصف میاند که خداوند متصف به صف قائل

توان شود ولی صفاتی چون قادر و خالق را میاین امر موجب تشبیه خداوند به خلق می
برخی نیز چون ابن میمون تمام صفات را ] ٩٨ـ٩٧ ، ص١، ج١٩. [به خداوند نسبت داد

 ]١٣٦، ص٦. [نماینداز خداوند متعال سلب می
با اثبات صفات متعدد، قائل به عینیت ذات و صفات » ذات و صفاتعینیت «قائالن به 
مختار حکماء، جمهور متکلمان امامی و معتزلی و برخی دیگر همین قول        . الهی هستند

 ]٥٣، ص١٤. [باشدمی
شناسی جای دارند لکن همه اقوال مطرح در نفی یا اثبات صفات، در حیطه هستی

ناسی صفات الهی مطرح است که ارتباط تنگاتنگی با ش دیگری در حیطه معرفتمسئلۀ
حوزه هستی شناسی صفات دارد و آن، چگونگی انتزاع صفات کثیر از ذات بسیط و نحوه 

 .باشداتصاف ذات بسیط به اوصاف کثیر می
ای به الهیات سلبی است؛ چرا ترین عوامل گرایش عده از یک سو از مهممسئلهاین 

نحوه انتزاع مفاهیم کثیر از ذات واحد راهی جز انکار صفات حق که با ناتوانی از تصحیح 
، قول به عینیت مسئلهو از سوی دیگر بدون حل این ]  ٤٠، ص٢، ج٧. [اندتعالی نیافته

 یمعنا واسطه مالحظه ذات و صفات قابل قبول نخواهد بود؛ زیرا انتزاع هر وصفی به
نتزاع مفهوم علم، حیثیت انکشاف در ا پذیرد، به طور مثال یم صورت ذات در یمناسب

کنیم کما اینکه با لحاظ حیثیت توانایی بر انجام افعال، امور برای ذات حق را لحاظ می
باشد  متعدد خصوصیات یدارا انتزاع محل کنیم؛ بنابراین بایدوصف قدرت را انتزاع می

شأ انتزاع تا به اعتبار آنها منشأ انتزاع مفاهیم کثیر قرار گیرد پس ممکن نیست من
 این از بخواهیم اگر است و ما اللّه اسماء به الحاد محل اینجا .مفاهیم کثیر، واحد باشد

 بسیط واحد منشأ از متعدده مفاهیم انتزاع صحت وجه و بکوشیم باید بیاییم بیرون الحاد
 ]٤١ـ٤٠همان، ص [.شویم راحت یدین عویصه این از و نموده حل درست را

شناسی صفات روشن  شناسی و معرفت رتباط میان حوزه هستیبا این توضیح میزان ا
شود و در صفحات آتی مالحظه خواهد شد که راهکارهای ارائه شده در تصحیح می

شناسانه دارند مواجه خواهند شد انتزاع کثیر از واحد، با اشکاالتی که رویکردی هستی
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راهکاری که در حیطۀ  که هر چرا که ارتباط وثیق میان این دو حوزه مستدعی آن است
 .  شناسی صفات باشدشود، بتواند سازگار با حوزه هستیشناسی صفات مطرح می معرفت

 مسئلۀ انتزاع کثیر از واحد و اتصاف واحد به کثیر، همانند مسئلۀروشن است که 
شود؛  در خصوص صفات حقیقی ذاتی مطرح می ـ یعنی اثبات یا نفی صفات الهی ـقبل

کند؛ زیرا آید هیچ اشکالی ایجاد نمی صفات زائد بر ذات الزم میز ناحیۀ که ازیرا کثرتی
شود و صفات کثیر نیز به اعتبار اضافات زائد بر سبب راه یافتن کثرت در ذات الهی نمی

 . شوندذات که کثیر هستند انتزاع می
در اگرچه مسئلۀ قبل یعنی اثبات یا نفی صفات و نیز عینیت یا زیادت صفات به وفور 

میان کلمات اندیشمندان اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است ولی متأسفانه نحوۀ انتزاع و 
گویا قائالن به . تحصیل اوصاف کثیر از ذات بسیط الهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است

دانند و همین عینیت، با توجه به عینیت ذات و صفات، حیثیات متعدد را مندمج در ذات می
دانند لذا ضرورتی برای طرح بحثی مستقل تعدد را منشأ انتزاع مفاهیم متعدد میحیثیات م

قائالن به الهیات سلبی نیز . اندپیرامون نحوه انتزاع مفاهیم کثیر از واحد، احساس نکرده
اند نیازی به تصحیح کیفیت انتزاع اساساً با انکار صفات الهی، صورت مسئله را پاک کرده

در این نوشتار سعی بر آن است که با بررسی راهکارهای . حد ندارندمفاهیم کثیر از وا
 . رفت از این این اشکال، پاسخی معقول بدین پرسش بنیادین داده شود برون

 
 راهکارهای مطرح شده. ٢

 انتزاع مفاهیم کثیر به لحاظ تجلیات مختلف خداوند در عالم هستی است؛ .راهکار اول
بریم ن پی به قدرت و از پیچیدگی خلقت پی به علم او مییعنی از اتقان فعل و ظرافت آ

 ]٤٠، ص١٥[ .شوندو سایر صفات نیز به همین نحو انتزاع می
سینا انتزاع تمام صفات کمالی خداوند را به اعتبار سلوب و اضافات   ابن.راهکار دوم

ظ کرده و یعنی ذات را به همراه یک سلب یا یک اضافه و یا ترکیبی از آنها لحا. داند می
کنیم لذا هیچ کثرتی در ذات الهی راه وصف خاصی از ذات حضرت حق انتزاع می

 .یابد بلکه کثرات مربوط به سلوب و اضافات خارج از ذات است نمی
است، ذات خداوند را با این اضافه که به امکان » قادر«شود خداوند وقتی گفته می
خوانیم می» واحد« ایم و وقتی او را کردهت گیرد لحاظ تواند از او نشئعام، هر چیزی می

باشد در واقع ذات را به این اعتبار که نظیری ندارد یا موجودی است که دارای اجزاء نمی
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کنیم بدین معناست که او وجودی بودن می» حق«وقتی او را متصف به . ایملحاظ کرده
. فساد در او راه ندارد است که به معنی موجودی» حیّ«شود کما اینکه است که زائل نمی

بودن به معنی دور بودن از قوه و نقص است همچنین به این اعتبار که » خیر محض«
 ]٥٩ـ٥٨، ص٥. [شودنامیده می» خیر«کند نیز خیریّت هر شی را به آن عطا می

به اعتبار سلب آمیختگی با ماده و نیز اضافه به علم » عقل و عاقل و معقول«اطالق 
. ا سوای خویش رابطه داردبا لحاظ این اضافه است که با تمام م» اول«الق اط. باشدمی

. بدین اعتبار است که عالوه بر سلب ماده، منشأ نظام خیر در عالم است» مرید«اطالق 
عالوه بر آنچه در اراده بیان شد، نیازمند اعتبار سلب دیگری است و آن » جواد«اطالق 

 ]٣٦٨، ص٤. [به ذات خویش باشد ندارداینکه در فعل خویش هیچ غرضی که عائد 
سینا عالوه بر عینیت مصداقی قائل به عینیت مفهومی صفات  شایان ذکر است که ابن

 ]٣٦٧همان، ص. [باشدنیز می
 حاجی سبزواری در بیان اتحاد مصداقی ذات و صفات الهی این مثال را .راهکار سوم

وم، معلول و مراد او هستی و کند که تو هم مقدور خداوندی کما اینکه معلمطرح می
باشم؛ زیرا توانی بگویی من از جهتی مقدور خداوند و از جهتی دیگر معلوم او می نمی

آید که حیثیت معلومیت تو غیر از حیثیت مقدوریت باشد در حالیکه قدرت الزم می
، شوند و هر امر بسیطی بر اینکه کثرات منتهی به بسائط میخداوند عمومیت دارد مضافاً

، ١٧. [باشد بدون آنکه کثرتی در آن راه یابددر عین معلوم بودن، مقدور خداوند نیز می
، حیثیات مختلف در نظر گرفت بدون آنکه به ءتوان در یک شیبنابراین می] ٥٥٣ص

 . ای وارد شودبساطت آن خدشه
 کمال با و بذاته الهی ذات: نویسدمالصدرا می. این حیثیت، همان حیثیت ذات است

 و کثرت آنکه بدون است حیّ و قادر و عالم چون اسمائی مستحق احدیتش و فردانیت
 .باشدمی نیز صفات این حیثیت ذات، حیثیت زیرا باشد؛ داشته اعتباری یا حقیقی تعدد

 ]١٢١، ص٦ج ،٢٣[
در تحکیم این پاسخ، با تفصیل بیشتری سخن گفته است و گویا ) ره( امام خمینی

صدرالمتألهین نیز داشته است که در بحث از کیفیت علم پیشین نگاهی به این کالم 
هر چقدر موجود قوت وجودی بیشتری داشته باشد، در عین بساطت «: گویدخداوند می

تواند مصداق معانی بیشتری بوده و کماالت بیشتری را در خود جمع نماید مانند می
 اجتماع صور قبلی است دهد که هر صورتی، محلسیر کمالی که در صور اشیاء رخ می

 ]٢٦٧همان، ص [».بدون اینکه به وحدت صورت اخیر آسیبی وارد شود
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ودن ماهیت و اینکه با توجه به اصالت وجود و اعتباری ب: فرمایدمی) ره(امام خمینی
یم حقیقی را از توان مفاهشود که نمی عالم را وجود پر کرده است، روشن میصفحۀ

 چیزی نیست تا منشأ انتزاع باشد و ماهیت نیز ، چرا که عدمرد انتزاع کماهیات یا از عدم
 چون اعتباری است هر مفهومی که از آن انتزاع شود اعتباری خواهد بود؛ بنابراین آنچه

است و آنچه از مفهوم علم و  وجود است مفاهیم انتزاع منشأ یصناع شایع حمل به
 . قدرت و سایر صفات کمالیه تحقق دارد همانا وجود است

 یتوانای ییعن قدرت، مفهوم و اشیاء کشف ییعن علم، مفهوم و یهست ییعن وجود، مفهوم
 یک یول نیستند مترادف و بوده متفاوت یکدیگر با چند هر بودن زنده ییعن حیات، مفهوم و

 هویت آن. باشد داشته مختلفه جهات و حیثیات اینکه بدون اوست موجود که است هویت
 .است یتوانای عین هم و است اشیاء کشف عین هم است موجود که

 و است صادق آن بر وجود مفهوم و است وجود هست چون که است اصیل ء یش یک
 بطالن چون و است صادق آن بر علم مفهوم و بوده علم حقیقت است، اشیاء کشف چون

 به تا نیست آن در یخصوصیات و جهات البته. است صادق آن بر حیات ندارد، فساد و
 مفهوم ،یدیگر خصوصیت و جهت به و باشد صادق او بر یمفهوم ،یخصوصیت و جهت
 و الوجودیة حقیقته همان به است الکمال صرف وجود چون و. باشد صادق او بر یدیگر
 الحقه حقیقته همان به و است علم و است نور پس است، اشیاء کشف االصیله هویته
 ]٤٧ـ٤٦، ص٢ج، ٧ [.است حیات و بوده یزال ال و برقرار و ثابت

 و منحل بسایط به بد ال ینمای منحل عناصر و اجزاء به را یمرکب هر و عالم اشیاء اگر
 مخلوق انّه «و »للّه معلوم انّه «و »للّه مقدور انّه «عنوان یبسیط هر از و شد خواهد تجزیه

 . است یوحدان و بسیط امر طبق فرض، اینکه با شود یم منتزع »للّه
 متمایز یکدیگر از و بوده متعدد خارج در عناوین معنون و قمصدا نیست الزم پس

 باشد؛ عناوین مجمع بساطت کمال در یچیز است ممکن باشد، متغایر یکدیگر با و بوده
 .گفتیم بسایط در چنانکه

 و است الوجود صرف خداوند متعال چون که توان فهمید یم تنظیر این از بنابراین
 الجهات جمیع مِن وحدت و بساطت عین در ست،ا کماالت تمام جامع الوجود صرف
 بسیطه ترکیب حقیقیه حقه ذات در اینکه بدون گردد، یم واقع مفاهیم و عناوین مجمع

 ]١٣١همان، ص[» .آید الزم جهات و حیثیات تعدد و
دهد که در خارج، بیش از یک حیثیت، محقق نیست و ظاهر این کلمات نشان می

توان با اعتباراتی که ما لحاظ  امر بسیط را میآن، حیثیت وجود است لکن همین
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ایشان در شرح چهل حدیث به صراحت، . کنیم، منشأ انتزاع مفاهیم متعدد قرار دهیم می
شوند که همه اوصاف کمالی از حیثیت واحده حیثیات کثیر را نفی نموده و مدعی می

 جهت و واحده حیثیت به است کماالت کل الجهات جمیع من بسیط«: شوندانتزاع می
 اسماء سایر و است، مرید و یح و قادر و عالم است موجود که حیثیت همان از و فارده،

 قادر و است، قادر که یجهت از است عالم و است، صادق او بر جاللیه و جمالیه صفات و
 که رسیده وضوح به و ...عقل در یحت اعتبار اختالف بدون است، عالم که یجهت از است

 که است الزم سابق بیان این به بلکه شود، یم انتزاع واحد ء یش از کمال فهمختل مفاهیم
 ]٦٠٧، ص١١ [». شود انتزاع]  واحده [حیثیت از کمالیه مفاهیم کل

در این راهکار، حیثیات متعدد نفی شده و منشأ انتزاع مفاهیم کثیر، حیثیت وجودی حضرت 
کثراتی که «: نویسد نکه مالصدرا نیز میشود کما ایحق که تنها حیثیت حقیقی است عنوان می

گذاری است و تمام اوصاف الهی به حیثیت شود تنها به حسب نامدر صفات الهی مشاهده می
ذات الهی با بساطتی که دارد مستحق . نمایندواحدی که همان حیثیت ذات است بازگشت می

 ]٣٤٩، ص٢٠[» .این اوصاف است نه به واسطه امر دیگری غیر از ذات
به شمار ) ره(  به اذعان آقای عابدی یکی از ابتکارات فلسفی حضرت اماممسئلهاین 

های دیگری برای حل هر چند با ناتمام دانستن تقریر ایشان، راه) ٩٣، ٢٦. (آیدمی
  .اندمشکل ارائه داده
 اوصاف متعدد از حیث مفهوم، تباین ندارند و صرفا عنوان مشیر به .مراهکار چهار

] ٩٤همان، ص. [هستند آنگونه که در اسماء چنین چیزی قابل تصور استذات الهی 
 کسی دارای چند اسم است که همه این اسماء داللت بر آن شخص خاص یعنی مثالً

دارند بدون اینکه خود اسماء مفهوم خاصی داشته باشند و به تعبیر دیگر منسلخ از 
 .  باشندارجی میمعانی خود شده و تنها عنوانی برای اشاره به مصداق خ

 به تعبیر عرفانی ادعا کنیم آنچه بسیط من جمیع الجهات است همان .راهکار پنجم
مقام غیب الغیوبی و مقام عماء است که ال اسم و الرسم و کثرت اسماء و صفات مربوط 
به مقام احدیت و جمع الجمعی و یا مقام واحدیت و مقام فرق و تفصیل که همان مقام 

 ]همانجا. [اشدجمعی است می ب
 

 ارزیابی. ٣
هایی که در نحوه انتزاع کثیر از واحد بیان شده است را توان پاسخبندی میدر یک جمع

 :اینگونه خالصه کرد
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نیاز از گشودن بحثی مستقل در فالسفه با قول به عینیت ذات و صفات، خود را بی. ١
 لحاظ همان صفات متحد با انداند و گویا گمان کردهنحوه انتزاع مفاهیم کثیر دانسته

همین بیان از سخنان صدرالمتألهین و آیت هللا . کندذات برای انتزاع مفاهیم کفایت می
 .سبحانی قابل برداشت بود

 جزء ذات خداوند نیستند تا صفات«:  هللا سبحانی گذشت که فرمودنددر بیان آیت
 اشکال مطرح است لکن این» سبب تکثر در ذات شوند بلکه هر وصفی، تمام ذات است

که ترکیب از اجزاء، تنها تصویر از ترکیب نیست بلکه ترکیب از حیثیات نیز مطرح است 
 .کندو بیان شما این نحو از ترکیب را مرتفع نمی

ممکن است گفته شود که این حیثیات، عین ذات هستند یعنی تنها در عالم مفاهیم، 
 .  ذات دارندکثرت دارند لکن از حیث وجود خارجی، عینیت با 

گوئیم که اگر در خارج، فقط یک چیز داریم، امکان ندارد که از یک لکن در پاسخ می
چیز، چند مفهوم مغایر انتزاع شود و قول به حیثیات متعدد عین ذات، تناقضی آشکار 
است چون حیثیات متعدد، مستلزم تغایر است و عینیت، مستلزم عدم تغایر است و قول 

 . است) تغایر و عدم تغایر(متحد با ذات، قول به اجتماع متناقضینبه حیثیات متعدد 
اگر در خارج، فقط یک چیز داریم، چگونه ممکن است یک چیز را بدون داشتن 

 های متعدد اعتبار کرده و مفاهیم متعدد از آن انتزاع کنیم؟حیثیات متعدد، با لحاظ
 توجه به آثاری که از خداوند راهکاری از آیت هللا سبحانی نقل شد و آن اینکه با. ١

 . توان صفات متعدد از او انتزاع کردشود میمتعال صادر می
نماید؛  قوت این راهکار آن است که خداوند را متحیث به حیثیات متعدد نمینقطۀ

ولی مشکل این بیان . زیرا منشأ انتزاع مفاهیم کثیر را به بیرون از ذات منتقل کرده است
الجهات در مخلوقات   صفات چون وحدت حقّه یا بساطت من جمیعدر آن است که برخی

 . هیچ بروز و نمودی ندارد تا با توجه به آنها بتوان این صفات را انتزاع کرد
 بر اینکه حتی اگر افعال الهی را منشأ انتزاع افعال بدانیم، باالخره می خواهیم مضافاٌ

ه این اوصاف کنیم لذا در انتساب این صفات را به خداوند نسبت دهیم و او را متصف ب
اگر این حیثیات، در خارج تحقق . شودهر یک از اوصاف، باید حیثیت خاصی اعتبار 

گردد و اگر این حیثیات مابازاء نداشته باشند، خداوند حقیقتا متصف به این صفات نمی
 .گرددخارجی داشته باشند، اشکال تکثر یافتن ذات به واسطه حیثیات متعدد بازمی

شود بلکه در نسبت دادن صفات به بیان دیگر اشکال تنها در نحوه انتزاع خالصه نمی
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شود باید بتواند آید؛ بنابراین هر پاسخی که ارائه میکثیر به خداوند نیز ترکیب الزم می
 . مشکل اتصاف را نیز حل کند

 .ابن سینا، ذات را به لحاظ سلوب و اضافات، منشأ انتزاع مفاهیم کثیر دانست. ٢
شود آن است که طبق این بیان، اگر ما ذات حق را با سلوب و اشکالی که مطرح می

اضافات اعتبار نکنیم، صفتی انتزاع نخواهد شد، حال سوال این است که آیا علم و قدرت 
 آیا در نفس االمر، خداوند متعال عالم و قادر نیست؟ خداوند وابسته به اعتبار ماست؟ 

اگر بگوئید که خداوند در نفس االمر، عالم و قادر نیست، ذات احدی را خالی از 
اید و اگر پاسخ دهید که حتی کماالت فرض کرده و او را از مرتبه الوهیت ساقط ساخته

اید که حتی بدون لحاظ ردهبدون اعتبار ما نیز او عالم و قادر است، در واقع اعتراف ک
 .   توان خداوند را عالم و قادر نامید که این خالف مبنای شماستسلوب و اضافات، می

راهکاری که اصل آن در کلمات مالصدرا و حاجی سبزواری آمده است و امام . ٣
اند و حاصلش آن است که خداوند متعال را تنها به تحکیم آن همت گمارده) ره(خمینی
  .ثیت وجود دانسته و همین حیثیت واحد را منشأ انتزاع مفاهیم کثیر قلمداد کنیمواجد حی

اگر فرض این است که صفات علم و « تواند مشکل را حل کند؛ زیرا این بیان نیز نمی
قدرت و حیات با یکدیگر تباین مفهومی دارند و از طرفی بین مفهوم و مصداق رابطه 

سیط الحقیقه بودن مصداق و با فرض اینکه هیچگونه وجود دارد در این صورت با فرض ب
 ]همانجا. [»کثرتی در او قابل تصور نیست انتزاع مفاهیم متعدد غیرممکن است

یک شی اصیل است که چون هست وجود است و مفهوم «: خود مرحوم امام فرمودند
 وجود بر آن صادق است و چون کشف اشیاء است حقیقت علم بوده و مفهوم علم بر آن

] ٤٧، ص٢، ج٧[» .صادق است و چون بطالن و فساد ندارد حیات بر آن صادق است
. اندیعنی ایشان در بیانات خود برای انتزاع مفاهیم متعدد، حیثیات مختلف را لحاظ کرده

اگر فقط یک حیثیت در خارج محقق است و آن، حیثیت وجود است چگونه برای انتزاع 
کنید؟ به بیان دیگر، محل نزاع از ذات خداوند  میمفاهیم مختلف، حیثیات متعدد لحاظ

 .به وجود منتقل شده و پاسخی داده نشده است
مثالی که بیان شد نیز راهگشا نیست؛ زیرا مخلوق بسیط و لو مرکب از اجزاء نیست لکن 
مرکب از حیثیات مختلف است یعنی ذات بسیطی که بتمامه مقدور لله است، از حیثیت 

 .م لله است، در حالیکه خداوند متعال منزّه از حیثیات متعدد استدیگر بتمامه معلو
راهکاری دیگری که ارائه شد این بود که اوصاف متعدد از حیث مفهوم، تباین ندارند و . ٤

 .صرفا عنوان مشیر به ذات الهی هستند آنگونه که در اسماء چنین چیزی قابل تصور است
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آیا وقتی .  میان صفات، واضح البطالن استاین بیان نیز به علت نفی تباین مفهومی
خواهیم به یک ذات خارجی اشاره کنیم یا واقعا نامیم تنها میمی» عالم«ما خداوند را 

ذاتی که همراه با وصف علم است مد نظر ماست؟ و آیا عالم با قادر، هیچ اختالفی ندارند 
 . الف وجدان استو هر دو به یک ذات خارجی اشاره دارند؟ این ادعایی عجیب و خ

راهکار دیگر نگاه عرفانی به مسئله بود یعنی بگوئیم آنچه بسیط من جمیع الجهات . ٥
است همان مقام غیب الغیوبی و کثرت اسماء و صفات مربوط به مقام احدیت و جمع 

 .باشدالجمعی و یا مقام واحدیت و مقام فرق و تفصیل که همان مقام جمعی است، می
این اشکال مواجه است که در نظر عرفا مقام احدیت، همه اوصاف را این بیان نیز با 

ما سوال خود را نسبت به این مقام ] ١٤٥، ص٢٨؛ ٥٦، ص٣[به نحو اجمال داراست 
کنیم که چگونه این اوصاف از مرتبه احدیت که بسیط است و کثرتی در آن تکرار می

 نیست انتزاع شده است؟ 
توانند مشکل اند میسمائی که در مقام واحدیت مطرح کردههر چند عرفا با توجه به کثرت ا

ـ بنابراین  انتزاع کثیر از واحد را حل کنند لکن در مقام احدیت، مشکل به قوت خود باقی است
کند و پاسخی که داده شده  قول عرفاء تنها محل نزاع را از مرتبه ذات به مرتبه احدیت منتقل می

 .  کند یال را از موضعی به موضع دیگر منتقل مکند و تنها اشکمشکل را حل نمی
ایم و از ممکن است گفته شود که مفاهیم کثیر را از نصوص دینی به دست آورده. ٦

آنجا که خداوند متعال خود را به اموری چون علم، قدرت، حیات و سایر صفات کمالی 
 . بریمتوصیف کرده است، پی به وجود این اوصاف می

این سوال مطرح است که اگر خداوند : لی از اشکال نیست زیرا اوالًاین بیان نیز خا
کرد، آیا عقل ما ساکت بود و خداوند را متصف به صفات کمالی خود را توصیف نمی

همان مشکلی که در نحوه انتزاع وجود دارد، در متصف کردن خداوند نیز : کرد؟ ثانیاًنمی
خوانیم و با لحاظ وصف قدرت در عالم میوجود دارد یعنی ما خداوند را به لحاظ علم، 

کردن خداوند نیز حیثیات متعدد لحاظ دهیم پس ما در متصفاو، قادر را به او نسبت می
 . کنیم که با بساطت ذات منافی استمی
 
 قول مختار. ٤

 دارد، مسئلهای که این رغم اهمیت فوق العاده همانگونه که قبال بیان شد، متأسفانه علی
ع کمتر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است و بیانات محدودی که در این این موضو
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رسد که راه دیگری اند لکن به نظر میاند نیز با اشکاالت جدی مواجهزمینه ایراد شده
 :شودقابل ارائه است که در ضمن مقدمات زیر تقریر می

آوریم و با هن می در انتزاع صور غیر حسی از یک شی، ابتدا ما آن را به ذاصوالً. ١
خداوند متعال در دسترس ما نیست تا بتوانیم . کنیمبررسی آن، مفاهیمی انتزاع می

کارهایی که در پی تصحیح نحوه مفاهیمی از آن ذات مقدس انتزاع کنیم لذا تمام راه
انتزاع مفاهیم صفات از ذات خداوند هستند با این اشکال روبرو خواهند بود که چگونه از 

توان مفهومی انتزاع کرد؟ بنابراین باید به  هیچ راهی به سوی آن نداریم میذاتی که
این نکته مهمی است که اگر بدان . دنبال منشأ انتزاعی غیر از ذات حق تعالی باشیم

رویم تا گرفتار اشکال تکثر ذات دقت کنیم در بحث انتزاع مفاهیم، اصال سراغ ذات نمی
 .الهی از حیثیات مختلف شویم

ما با علم حضوری و حصولی اوصافی چون علم، قدرت، حیات، سمع و بصر و . ٢
 . یابیمامثال آن را در خود و دیگران می

هر کمالی که در هستی وجود . خداوند متعال منشأ تمام کماالت وجودی است. ٣
زیرا معلول، در هستی و تمام شئون ] ١٢١، ص٢٣. [دارد نشأت گرفته از ذات الهی است

. معلول عین ربط به علت است و هیچ از خود ندارد.  وامدار علت خویش استاشوجودی
 ]٤٢٣، ص١٨[

علت باید ] ١٠٤١، ص٦، ج٣١. [تواند معطی شی باشدبا توجه به اینکه فاقد شیء نمی. ٤
پس اگر خداوند به ما علم و قدرت و . تمام کماالت معلول را به نحو اعلی و اشرف دارا باشد

  .باشد را ارزانی داشته، خود به نحو اعلی و اشرف واجد این کماالت میسایر اوصاف کمالی
بردن البته براهین دال بر اتصاف خداوند به جمیع اوصاف کمالی، راه دیگری برای پی

 .به اتصاف ذات حق به اوصاف کمالی است
 با توجه به اینکه هیچ نقصی در ساحت الهی راه ندارد، ما با تحلیل اوصاف کمالی. ٥

دهیم خویش، جهات نقص را از آن تجرید کرده و اصل مفهوم را به خداوند نسبت می
تواند زائل شود و کسب آن نیاز به تالش و کوشش مثال علم ما، امری عارض است که می

مفهومی که ما از علم داریم را از این . دارد و سایر جهات نقصی که در علم ما وجود دارد
دهیم و هکذا  آگاهی را به نحو اطالقی به خداوند نسبت مینقائص تجرید کرده و مطلق

کنیم یعنی اصل آن مفهوم را در خود یافته و با در سایر صفات کمالی چنین عمل می
 .  دهیمتجرید آن از نواقص، آن را به نحو نامتناهی به خداوند نسبت می

آوریم البته این مطلب نیز روشن است که فهمی که ما از اوصاف به دست می
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تواند تصویری کامل از حقایق اوصاف الهی به دست دهد چرا که در مراتب تشکیکی  نمی
هیچ «اش در اعلی مراتب هستی قرار دارند و وجود، ذات حق تعالی و اوصاف کمالی

توان به و هرگز با علم به حقایق امکانی نمی] ١١/شوری. [»چیزی مثل و مانند او نیست
یافت و فهم ما از ذات حق و اوصاف او به اندازه ظرف وجودی کنه حقایق رحمانی راه 

: داردخویشتن است نه به قدر سعه وجودی او، لذا سرور مخلوقات عالم عرضه می
 ]١٣٢، ص٤، ج٢. [»  مَعْرِفَتِک  حَقَ سُبْحَانَکَ مَا عَرَفْنَاكَ«

 
 مناقشه در نظریۀ مختار . ٥

نامیسر است لذا ی احتمالی وارده بر آن  به نقدهاگوییتحکیم یک نظریه بدون پاسخ
تواند متوجه مبنای مذکور شود اشاره نموده و در صدد الزم است به دو اشکالی که می

 . بدانها برآئیمپاسخ
برخی اوصاف مانند وحدت حقه یا وجوب وجود مختص به ذات اقدس . اشکال. ٥ـ١

منشأ انتزاع مفاهیم شوند پس اله است و اینگونه صفات در ما یا دیگران وجود ندارد تا 
 . نظریه مختار قادر به تبیین کیفیت انتزاع این نوع از صفات نیست

یابیم که با  با توجه به مساوقت وحدت و وجود، ما در خود وحدتی می.پاسخ. ٥ـ٢
توان فهمی از وحدت حقه به دست آورد کما تجرید شوائب امکانی و جهات نقص، می

یابیم که با ما در خود، وجوب وجود می» ی ما لم یجب لم یوجدالش« اینکه با توجه به 
 .دهیمرسیم و آن را به خداوند نسبت میتجرید آن از نقائص، به وجوب بالذات می

نماید آن است که اکثر انسانها از کودکی از قرائنی که پاسخ مطرح شده را تأیید می
وار از خداوند متعال ترسیم نشوند، تصویری انساکه با خداوند و صفات او آشنا می

علت اصلی این امر آن است که ما مفاهیم صفات را از حاالت خود و اطرافیان . نمایند می
کنیم و به خاطر ضعف معرفت به خداوند متعال، همان مفاهیم را به او نسبت اخذ می

های دهیم ولی با مرور زمان و افزایش آگاهی نسبت به پروردگار، کم کم آن ذهنیتمی
توان گفت که بسیاری از معارفی که ما در باب کنیم لذا میوار را اصالح میانسان

 .گری دارندآموزیم، نقش اصالحخداشناسی می
مطلب فوق نشانگر یکی از نقاط قوت این نظریه است چرا که عالوه بر ارائه راهکاری 

عبارت بهتر مبتنی بر نماید و به سازوار و بدون نقص، واقعیت خارجی را نیز تحلیل می
واقعیت خارجی است یعنی همان روندی که اکثر انسانها در شناخت خداوند متعال طی 

 . نمایدکنند را تحلیل میمی
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 مشکل انتزاع مفاهیم کثیر از ذات واحد، در اطالق مفاهیم کثیر بر ذات .اشکال. ٥ـ٣
دهیم اوند نسبت میبسیط نیز وجود دارد؛ زیرا هر وصفی به لحاظ حیثیت خاصی به خد

مثال عالم را به لحاظ آگاهی و قادر را به لحاظ توان انجام افعال به خداوند نسبت 
دهیم پس هر چند در انتزاع مفاهیم کثیر، ذات الهی مصون از تحیث به حیثیات  می

متعدد است لکن در مقام انتساب اوصاف کثیر، به ناچار حیثیات مختلف در ذات لحاظ 
ظریه فوق اگر قادر به حل مشکل انتزاع مفاهیم کثیر از ذات بسیط باشد، کنیم، پس نمی

 . گذاردمشکل اتصاف ذات به اوصاف کثیره را الینحل باقی می
ما در ظرف امکان زندگی کرده و هیچ تصوری از حوزه وجوب بالذات نداریم . پاسخ. ٥ـ٤
 احکام خاص ساحت وجوب خواهیم با درکی که از احکام عالم امکانی داریم نسبت بهو می

رسد این امری ناروا بوده و گرفتار در دام تشبیه است؛ بالذات اظهار نظر کنیم که به نظر می
 :بنابراین بهتر آن است که در این حیطه به عجز خود اعتراف نمائیم و بگوئیم

آنچه با براهین عقلی و نقلی روشن است، اتصاف خداوند به جمیع اوصاف کمالی 
چگونه یک ذات بسیط که من جمیع الجهات واحد است و هیچ حیثیتی اینکه است ولی 

تواند مصداق صدها وصف کمالی باشد، امری است  با همه بساطتش میدر او راه ندارد،
 .که ما در عالم امکان، نظیری برای آن نداریم

قضاوت در باب کیفیت ارتباط ذات و صفات مستلزم علم به ذات الیتناهی حضرت 
انتزاع صفات و اتصاف خداوند . باشد که از دسترس فهم بشری به دور استیحق م

گیرد اما راجع به نحوه اتصاف در مرتبه بدانها، در مرتبه فهم فاعل شناسا صورت می
به عبارت دیگر، انتزاع صفات و اتصاف خداوند . ذات، راهی جز سکوت کردن وجود ندارد
یابد ولی در عالم ثبوت شناسی تحقق می معرفتبه اوصاف کمالی در عالم اثبات و حوزه

توان اصل اتصاف را ادعا کرد و نسبت به کیفیت اتصاف شناسی تنها میو حیطه هستی
 . نظر کردتوان اظهارنمی

بله، قائالن به عینیت ذات و صفات الهی که مدعی کشف کیفیت ارتباط ذات و 
ت ذات و صفات را تقریب به ذهن اند تا با ذکر مثالهایی عینیاند تالش کردهصفات
مثال اول، مثال به ذات و ذاتیات است با این بیان که رابطه صفات با ذات همانند . نمایند

رابطه ذاتیات با ذات است یعنی همانطور که ذاتیات یک شی بسیط مفاهیم مختلفی 
 صفات الهی نیز به حسب مفهوم متغایرند. هستند ولی وجودی مستقل از ذات ندارند

 ]٣٣٢، ص٢٢. [ولی به حسب وجود خارجی، وجودی جز وجود ذات ندارند
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تر شدن رابطه ذات و صفات مطرح شده، تشبیه به تشبیه دیگری که برای روشن
همانگونه که وجودِ ممکن، «: نویسدمالصدرا در این زمینه می. رابطه وجود و ماهیت است

 چرا که وجود، ـموجود است موجود بالذات و ماهیت، به عین همین وجود، بالعرض 
 موجودیت صفات خداوند نیز به وجود ذات مقدس اوست اال  ـمصداق ماهیت نیز هست

 ]٥٥، ص٢١. [»اینکه او ماهیت ندارد
های ناتمامی است، چرا که در هر ممکن الوجودی، لکن این دو مثال و نظایر آن مثال

رجی بسیط باشد لکن به لحاظ حیثیات متعدد قابل تصور است و لو شی به لحاظ وجود خا
عقلی مرکب از اجزاء و حیثیات است حال آنکه در ساحت حضرت حق تعالی هیچ نوع 

رسد که آنچه به حق نزدیکتر است ترکیب حقیقی و اعتباری راه ندارد؛ بنابراین به نظر می
  ـ آن هم به نحو اطالقی ـآن است که با پذیرش اصل اتصاف خداوند به جمیع اوصاف کمالی

از کیفیت ارتباط صفات و ذات لب فروبسته و سخنی در این زمینه نگوئیم و به یاد این کالم 
] ٥٩/یونس. [»تَفْتَرُون اللَّهِ یعَلَ أَمْ لَکُمْ أَذِنَ آللَّهُ قُلْ« : شریف حضرت حق باشیم که فرمود

نیز ) ع(ن امیرالمومنی.بندید؟ یم افترا خدا بر یا خداست دستور به این یعنی بگو آیا
یعنی رحمت خدا بر ] ٣٧٣، ص٩. [»طَوْرَهُ یَتَعَدَّ لَمْ وَ قَدْرَهُ عَرَفَ امْرَأً اللَّهُ رَحِمَ«: فرمایند می

 . کسی که حد و اندازه خویش را شناخته و از آن تجاوز نکند
 

 نتیجه. ٦
انست توان آن را معضلی دمسئلۀ چگونگی انتزاع مفاهیم کثیر از ذات بسیط که به حق می

که هم قائالن به الهیات سلبی و هم قائالن به عینیت ذات و صفات را درگیر خود کرده 
نظریات محدودی که ارائه شده بودند مورد ارزیابی و . است، مورد بررسی قرار گرفت

رفت موشکافی قرار گرفته و نتیجه آن شد که هیچیک از راهکارهایی که تا کنون برای برون
 .کننداند قابل اعتماد نبوده و پاسخی قطعی به این پرسش ارائه نمی شدهاز این اشکال مطرح
ای ارائه دادیم که منشأ انتزاع مفاهیم اوصاف الهی را از ذات حضرت بنابراین نظریه

حق به میان مخلوقات کشاند و مدعی شدیم که ما مفاهیم اوصاف را از خود و دیگران 
ز نقائص، این اوصاف را به نحو اطالقی به خداوند انتزاع کرده و با تجرید این مفاهیم ا

دهیم لکن در نحوه اتصاف خداوند به این صفات و کیفیت ارتباط این متعال نسبت می
صفات با ذات حضرت حق سخنی نگفته و اظهار عجز در فهم رابطه ذات و صفات را 

 . بهترین مسالک یافتیم
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