اثبات احديت واجب الوجود
چکیده
مقاله حاضر که دست مایه ای است در مسیر فلسفه ی اسالمی ،به تبیین مقایسه ای و تطبیقی وحدانیت
و یکتایی عالم بی همتا در کالم امام علی (ع) در نهج البالغه و تحلیل بلراهین تیحیلدی لیر اللر ی ،
همت می گمارد و در صدد اثبات این مطلب که آفریدگار هستی ،ذات کام و بی منتهایی است که جمیع
کماالت وجیدی به نحی اعلی در او میجید است و اینکه هیچ زاویه ای از زوایای عالم میجید از حضلیر،،
پنهان و بی نصیب نیست و این یکتایی و بی همتایی نا ی از الحدی اوست ،به طیری کله امکلان فلر
ثانی برای او محال است ،تال ،می نماید .در طی این مسیر ،به تحلی و تبیین ،ارتباط بساطت با وحدت
و اینکه وحدت حق ،وحدت حقه ی حقیقیله اسلت نله وحلدت علددی و تبیلین وحلدت ذات و صلفات،
میپردازد و در نهایت ،ذات بحت و بسیط الهی ،عاری از هرگینه ا به ی کثرت معرفی خیاهد د دیگلر
آنکه لحاظ صفاتی ،اضافه و زا د بر ذات ،خالف آن وحدانیت صرف ،خیاهد بید.
کلید واژه :امام علی(ع) ،ابن سینا ،وحدت ذات و صفات ،وحدت حقه ی حقیقیه.
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مقدمه
واژه ی «تیحید» به معنای یگانه دانستن و یکتا مردن واجب الیجید است .در این مقال در صدد اثبلات
این مهم هستیم که واجب الیجید واحد است و احد .این دو اصطالح با یکدیگر تفاوت دارند .واحلد اسلت
یعنی اینکه لی

کمثله یء ،ال ریک له ،همتا ندارد ،و لم یکن له کفیاً أحد ،در مرتبه ی وجید او هیچ

میجیدی وجید ندارد ،مث ندارد .زیرا مث و همتا دا تن به این معنا است که واجب الیجلید دیگلری در
عر

او وجید دا ته با د .ولی مسأله ی أحد بیدن و أحدی الذات بیدن یعنی اینکه لی

محض است ،ال جزء له ،در ذات او یء و یء فر

بمرکب ،بسیط

نمی ید( .مطهلری ،1370 ،ص ( )136سلبحانی،

 ،1361ص  .)219به عبارت دیگر؛ وحدت همان حیثیت عدم انقسام است .حلال اگلر ایلن حیثیلت علدم
انفسام به اعتبار اجزاء لحاظ ید ،احدیت نتیجه می دهد و اگر به اعتبار افراد ،لحاظ گردد ،واحدیت و یلا
نفی تعدد نتیجه می دهد و وقتی بیان می ید ،نفی تعدد و نفی ترکیب ،منظیر ،جمیع انحاء و اقسام آن
است)1(.
گرچه در نهج البالغه به واژه ی «تیحید ذاتی» تصریح نشده است ولیکن ،حضرت بیاناتی دارند که مفیلد
دو معنای مذکیر است .برای مثال می فرماید« :والکفیاً له فَیکا فیهُ و ال نظیر له یساویه» همتایی ندارد که
با او برابری کند و مانندی برایش نیست که مساوی او با د( .بحرانی ،1375 ،ج ،4خ )228
که ناظر بر معنای نخست از تیحید ذاتی اسلت« .ال تُقلدرره اال وهلام بلا لحلدود و الحرکلات وال بلالجیارح
واالدوات .اندیشه ها نمی تیانند با حدود و حرکات و اعضاء و ادوات او را اندازه گیری کنند( .همان ،ج ،3خ
 )162و این مثال به معنای دوم یعنی بساطت ذات و نزاهت وی از ترکیب عقلی و خارجی نظر دارد.
با تأم در عبارات مختلف احادیث و متین فلسفی ،این نکته ی مهم مبرهن می گردد که در باب تیحیلد،
چهار نیع تیحید یا چهار مرحله تیحید ذکر ده است :یکلی تیحیلد ذات ،کله گفتله ملی لید الندلله،
دیگری ،تیحید صفات ،تیحید در افعال که خداوند در فاعلیت ریک ندارد و بلاالخره تیحیلد در عبلادت
(مطهری ،1370 ،ص )236
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از تیحید ذاتی ،تفاسیر و تعابیر متفاوتی ارا ه ده و برای آن ظهیرات مختلفی آورده اند .از نفی اله دیگر،
سیای خداوند آغاز و نهایتاً به نفی وجید از ماسیای او ،منتهی می ید و به این مهم دست می یلابیم کله
حقیقت وجید ،وحدت صرف و خالص است که مث  ،بیه ،ضد و ندی ندارد :زیلرا ایلن وحلدت ،وحلدت
عددی نیست که با تکرار آن ،عدد حاص
نیست .پ

ید و نیز وحلدت نلیعی ،جنسلی ،مقلداری و ...غیلره آن هلم

این معنا ،نهایت و غایت قصیای تیحید است.

در باب وحدانی الذات و احدی الذات باری تعالی ،با الفاظ و عبارات مختلفلی ،در احادیلث و آثلار فلسلفی
مطالبی مطرح گشته است .در کلمات معصلیمین ،بیانلات گینلاگینی ،متکفل و متضلمن بیلان واحلدیت
حضرت حق است .مثالً ،حضرت علی (ع) مثلال و لبیه دا لتن را از خداونلد منتفلی ملی داننلد و ملی
فرمایند« :وال که مث فیعرف بمثله( »...صدوق ،1416 ،ص )33
«لم تبلغه العقیل بتحدید فیکین مشبهاً ...فیکین ممثالً( »...نهج البالغه ،خ )155
«فلی

له فی ما خلق ضد وال له فی ما ملکه  ...فلی مللک احلد» (مصلطفیی ،1348 ،ج ،1ص  )158در

کتب فلسفی نیز آگاه از واجب تعالی ،نفی ریک در وجیب وجید ،ده است و اثبات گشته است که برای
ذات حق تعالی ،ضد و ندی متصیر نیست و گاه تحت عناوینی مانند اینکه برای واجب ،مکلافی در وجلید،
محال است و اینکه وجید حقیقی ،مختص ذات اوست ،بیان می گردد:
 اذ ال مث له و ال ضد له ( ...ابن سینا ،1364 ،ص )555 ان الیاجب الیجید واحد( ...ابن سینا ،1379 ،ص )56 الیجی زان یکین اثنان واجبی الیجید( ...همی ،1363 ،ص )12 ال ریک له فی المیجید( ...خیاجه طیسی ،1369 ،ص )93اثبات احدیت در نگاه امام علی (ع):
از جمله مضامینی که در این باب می تیان به آنها ا اره نمید عبارتند از:
 -وال یجرون علیه صفات المصنیعین ( ...نهج البالغه ،خ )1
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 الفتراق الصانع و المصنیع ( ...نهج البالغه ،خ  )152و مضامینی از این قبی  ،که به منزه دانستن حضرتحق از صفات مخلیقین داللت دارد)2( .
(وال تناله التجز ه و التبعیض ( »...همان ،خ )85
«والییصف بشیء من االجزاء ...و البعر

من االعرا ( »...همان ،خ )186

« ...و من جزاء فقد جهله ( ...همان ،خ )1
در این روایات ،الیهیت خداوند و به تعبیر فلسفی ،وجیب وجید او دلیلی است بر نفی تجزیله ذات او و در
نتیجه بسیط الذات بیدن او .به بیان دیگر ،ناخت دقیق و درست از الیهیت و معنلای وجلیب وجلید ،در
میرد حضرت حق ،این الزمه را به دنبال دارد که او را از هر تجزیه و تبعیض مبرا بدانیم.

اثبات احديت در نگاه بوعلی:
متضر ع دن بحث احدیت بر وجیب وجید ،در سیر تفکر فلسفی نیز سابقه ای دیرینه دارد .در آثار لیر
الر ی  ،به صیرت های مختلفی به غیر منقسم بیدن واجب الیجید و اینکه ذات وحدانی صرف او به هلیچ
وجه قاب تکثر نیست ،ا اره ده است .در کتاب «التعلیقات» در اثبات احلدیث مسلأله ی وجلیب ذاتلی
وجید را مطرح می کند که اگر ذات واجد هرگینه ا به ی کثرت و اثنینیت با د ،محتاج علتی است کله
این علت یا خید ذات است یا خارج از ذات و ق اول را به جهت بدیهی البطالن بیدن ،اصالً متذکر نملی
ید؛ زیرا الزمه ی آن وحدت فاع و قاب است و ق دوم را نیز منافی وجیب وجید می داند (ابن سینا،
 ،1972ص )131
وی در مجمیعه رسا

خییش ،ذی تفسیر سیره ی تیحید ،احدیت را بر الیهیت ،مترتب می دانلد و ملی

نییسد ،مراد از الیهیت حضرت حق استغناء او از ک ماسیا و احتیاج آنها به اوست ،پ
در او فر

هرگینله ترکیبلی

ید ،الزمه ی آن احتیاج به اجزاء است و این خلالف وجلیب وجلید ملی با لد( .ابلن سلینا،

 ،1400ص )32
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همین طیر ،در کتاب التشبیهات و اال ارات ،یر اینگینه می نییسند که در ذات واجب الیجید ترکیب راه
ندارد و ذلت واجب قاب انقسام نیست .چرا که اگر ذات واجب مرکب با د .الزمه آن این است کله اجلزاء
تشکی دهنده ی آن پیش از ذات واجب میجید با ند و قلیام ذات بله آن اجلزاء خیاهلد بلید .و در ایلن
صیرت واجب الیجید بالذات ،نخیاهد بید بلکه واجب الیجید بالغیر «ممکن الیجید» می با د و این خللف
فر

است و باط  .پ

واجب نه در معنی ،نه در مقدار و کمیت قسمت پذیر نمی با لد( .التشلبیهات و

اال ارات ،1339 ،ص 108؛ ابن سینا ،1364 ،ص  )551حق تعالی در نهایت بسلاطت و منلزه از هرگینله
حدی ،چه کمی ،چه معنایی برای از هرگینه صلفات جسلمانی و عقالنلی اسلت و او صلرف وجلید اسلت
(تعلیقات ،1972 ،ص )33-34

اثبات و احديت در نگاه امام علی (ع) و ابن سینا:
پ

از اثبات این مهم که ذات باری تعالی ،صرف الیجید و بسیط محض است ،نیبت به این ادعا ملیرسلد

که در دار وجید و دیار هستی فقط یک واجب الیجید ،میجید است که منتهی الیه جمیع میجیدات واقلع
می ید و اوست که معطی وجید به ماسیای خییش است ،در عین اینکه در وجید خییش مستق و بلی
نیاز و در ملک ربیبی خییش به خداوندگاری خید می پردازد و این مطلب ،در جای جای نهج البالغه جلیه
گری می کند .حضرت در ضمن خطبه ای ییا ،تمام ماسیای را خاضع و خا ع پرورگار معرفی می کند و
حق تعالی را قییم می داند.
ک

یء خا ع له و ک

یء قا م به ...و مفزع ک مبهیت( ...نهج البالغه ،خ )109

با غیر و جست و جی ،در اینگینه مضامین ،متیجه تیحید و عدم ریک برای خداوند می ییم؛ زیرا کسی
که همه ی ا یاء برای او خاضع و خا ع با ند و بر او برپا با ند ،چنین میجیدی واحلد و یگانله اسلت و
فر

ریکی در عر

او متصیر نیست (صافی گلپایگانی ،1372 ،ص  )211و از جمله مضامین و عباراتی

که مؤید این مطلب با د ،عباراتی است که در آن قانین علیت میرد پذیر ،واقع ده است و این چیلزی
جزء اثبات تیحید در علت و ایجاد را نمی کند.
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ک قا م فی سیاء معلیل( ...صدوق ،1416 ،ص )35
از احادیث که بگذریم ،اثبات تیحید واجب در آثار فالسفه نیز ،فص مهمی را به خید اختصاص ملیدهلد.
یر الر ی

در این باره براهینی را اقامه نمیده اند .از جمله ی این براهین ،برهان تعین و تشخص است و

این طیر بیان می کند که علت تعین یا وجیب وجید است که در نتیجه واجب الیجید واحد است و یا غیر
وجیب وجید است ،که در این صیرت ،واجب معل خیاهد بید .و از جمله بلراهین دیگلری ،کله در کتلاب
الهیات فاء خییش به آن پرداخته ،برهانی است که از راه مناط کثرت وارد می ید و می گیید کثرت ،یا
ذاتی است و یا عرضی و هر دو هم محال است و امکلان نلدارد( .مطهلری 1373 ،ص ( )303 – 306ابلن
سینا ،1972 ،ص )61
از جمله عناوین دیگری که در آثار فالسفه به نفی تعدد و تکثر واجب ا اره ده عنیان «متکافا در وجید»
است (ابن سینا ،1376 ،ص )52-55

توحید باری تعالی:
در روایات ،تیحید خداوند منیط به تصدیق آن معرفی و قلمداد ده است .چنانکله حضلرت عللی (ع) در
خطبه ی معروف خییش ،تصدیق به پروردگار هستی را همان تیحید می دانند «اول الدین معرفته ...کمال
التصدیق به تیحید (نهج البالغه ،خ )1و در رح خطبه ی فیق چنین آمده اسلت کله تصلدیق کامل بله
وجید پروردگار ،تصدیقی است که همراه با پذیر ،وحدانیت واجب با د ،زیلرا وحلدت مطلقله ،الزملهی
وجید واجب است و اگر طبیعت واجب الیجید به تقدیری که مشترک بین دو تا با د مستلزم وجید ما به
االمتیاز و مابه اال تراک و در نتیجه ترکیب خیاهد د و ترکیب به امکان می انجامد (ابن میلثم،1401 ،
ج ،1ص  )121و آیات قرآنی نیز مؤید همین مطلبند « هداء ...انه ال اله اال هی» (آل عمران.)18 /
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براهین نهج البالغه در اثبات توحید ذات:
«اعلم یا بنیء أنه لی کان لربک ریک آلتتک رسله و لرأیت آثار ملکه و سلطانه و لمعرفت افعاله و صفاته و
لکنه اله واحد( ...نهج البالغه ،نامه ( )31ابن میثم ،1375 ،ج)5
در استفاده از این روایت در تیحید باری تعالی ،وجیه بسیار متفاوتی گفته ده است که به رح زیر است:
الفل اگر برای خداوند ریک در وجید ،فر

ید ،بر هر یک از آنها ارسال رس و انزال کتب ضلروری و

واجب می د .به عبارت دیگر ،حکمت مرتبه ی وجیب وجید و عجلز و قصلیر نیروهلای فکلری و عقللی
انسان در رسیدن به هدف زندگی و سعادت ارسال رس و انزال کتب آسمانی را ضرورت می بخشد .ولیکن
از عدم معلیل و اینکه پیغمبری که دعیت رک کند نیامده است پی به عدم علت می بریم.
ب ل اگر برای خداوند ریکی می بید آثار و نشانه های او را به صحفه ی تکیین می دیلدیم و بلا افعلال و
صفات او آ نا می دیم .به عبارت دیگر ،در فر

ریک برای باری تعالی ،آثلار خالقیلت و تجلیلات آن

نیز ،مشهید بید .یعنی خلقت و آفرینش ،الزمه ی خلدایی و وجلیب وجلید اسلت .از طلرف دیگلر آثلار و
نشانههای قدرت و سلطنت ریک الباری مشهید نیست .پ

پروردگار را ریک و انبازی نیسلت (صلافی

گلپایگانی ،1372 ،ص )206 -210
جل هستی نامحدود تعدد بردار نیست( .سبحانی ،1364 ،ص )190
عمده بخش های نهج البالغه ،پیرامین ذات حق تعالی برحلیل ایلن محلیر دور ملی زنلد کله او وجلیدی
نامحدود و الیتناهی است ،هیچ حد و مرزی او را محدود به حدود نمی کنلد و او وجلید و هسلتی صلرف
است .و با عنایت به این مطلب ،فر

وجید دیگری در کنار این وجید که او نیز ،واجب الیجید بی نهایلت

با د .محال است؛ زیرا الزمه ی دو یت و تعدد این است که مرزی برای جدایی در نظر گرفته ید و ایلن
عدم تناهی خداوند ،مفیلد وحلدت او بلیده ،وجلید

با بی نهایتی و الحدی واجب تعالی منافات دارد .پ

ریک و تعدد وجیب وجید را نفی می کند .بنابراین ،اگر حقیقتی ،صلرف و محلض با لد و هلیچ نحلیه
خلی طی در او راه ندا ته با د ،هر چه به عنیان ثانی فر

ید ،در واقع همان خیاهلد بلید( .طباطبلایی،

 ،1373ص  )223از جمله فرازهای حضرت علی در این راستا ،عبارتند از:
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«حدَّ ا یاء عنه خلقه لها إنانه ...و ال بالجیارح واالدوات ،الیقال حد «متی»؟( ...بحرانی ،ج ،3خ )162
« الذی الیحیل و ال یزول و ال یجیز علیه األفیل لم یلد فیکین میلیداً ...و الیقال له حدّ و ال نهایه» (همان،
ج  ،4خ )228
سیاق عبارات که متضمن این مضمین با ند ،متفاوت است آگاهی عنایت را از حق تعالی ،نفی می گرداند؛
زیرا الزمه ی آن محدودیت است و گاهی به طیر غیر مستقیم عم ملی کنلد ،بلدین صلیرت کله از ذات
واجب تعالی ،نفی زمان و مکان ...می کند و این خید دلیلی است بلر نامحلدود بلیدن «الیحییله مکلان و
الیصفه لسان» (نهج البالغه ،خ )178
دسته ی دیگر ،روایاتی است که بر اول و آخر و ظاهر و باطن ...بیدن خدا داللت دارد و این روایات ،بزرگ
خداوندی را به تصییر می کشند که اول و آخر ا یاست و در عین حال برای خید ،اول و آخری ،تصلیر
نمی ید ...« .االول الذی لم یکن له قب فیکین یء قبله و اآلخر الذی ( ...نهج البالغه ،خ )91
پ

از اینکه تیحید در وجیب وجید ،مبرهن گردید و این ادعا به ورطه ی اثبات کشیده د که در سراسر

گیتی تنها و تنها یک وجید است که وصف واجبیت و ضرورت ازلی فلسفی ،متعلق به آن است و به عبارت
روا ی ،تنها و تنها یک معبید و پروردگار است که در جهان آفرینش ،خدا ی می کند و هیچ معبید والله و
خالق و ربی جز او میجید نیست.
اکنین ،نیبت آن است که معترف ییم در دار هستی ،وجید حقیقی مختص اوست و ما سلیای او لأن و
جلیه هایی از اوست.
وحدت خصی وجید به گمان بعضی ،مسأله ای است که صرفاً قاب

هید است و اندیشله ی فیلسلیف از

دست یابی به آن ناتیان ،ولی صدرا ،اذعان می دارد که چنین نیست ،که این مسأله طیری ورای طیر عق
با د و حتی این مسأله قاب مستدل دن و برهانی و عقالنی است( .صدرا ،بی تا ،ص )228
احادیث و روایات فراوانی داریم که گیاه این حقیقت است که در باال و پلایین ،دور و نزدیلک .اول و آخلر،
ظاهر و باطن ،مرتبه و مقامی نیست که خداوند در آن حضیر ندا ته با د بر این حضلیر فراگیلر ،نلاگزیر
برای جز او ،مجالی برای عرضه ی وجید نمی گذارد.
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االول قب ک

یء و ال قب له و آلخر( ...مصطفیی ،1348 ،ج ،1ص )194

ح ضرت علی (ع) خدا را در همه جا و هر زمان حاضر می داند و او را آ کار پنهان و پنهان آ کار معرفلی
می کند« .انه لبطن مکان و فی ک حین و اوان و مع ک ان

و جان» (نهج البالغه ،خ )195

البته ایان ذکر است که این نظریه ی وحدت وجید در فلسفه مستلزم نفی کثرت و ممکنات نیست بلکه
ارا ه ی تفسیری صحیح از کثرات است و طبق این تئیری .خداوند ،عین یلا جز لی از ممکنلات محسلیب
نمی ید و به معنای حلیل واجب و اینکه مخلیقات اجزاء وجلید واجلب با لند ،نملی نگلرد .فالسلفه ی
متعددی به کنکا ،این تئیری پرداخته اند که نقطه اوج این نظریه در حکمت متعالیه سیسی می زند.
در این میان بیعلی سینا نیز با تیجه به مبنای فکری و عقلی خییش در پی تیحیلد واجلب تلال ،هلایی
نمیده و براهینی را اقامه کرده است.
یکی از ادله ها که یر در ا ارات آورده و در فا هم بدان پرداخته است ،از راه تشخص است :اگر واجب
الیجید متعدد با د .چنین می ید که ذاتی است که دارای افراد متعدد است ،مانند سایر افراد برای انیاع
دیگر این تفاوت که هذیت و به عبارتی این دن یا آن دن در ممکنات علت خارجی می خیاهد .املا در
باب واجب الیجید هذیت یا عین وجیب وجید است ،یا الزمه ی آن ،که در هر دو صیرت نملی لید کله
واجب الیجید فرد دیگری دا ته با د و نسبت به این و آن البشرط با د ،بلرای اینکله ایلن لید یلا آن،
نیازمند علت خارجی است و این خلف است .و آن دیگر واجب نخیاهد بید .لذا تشخص در واجلب الیجلید
عین ذات اوست .بعد از برهان تشخص ،یر راه دیگری وارد می ید ،که مالک تعلدد و تکثلر چیسلت؟
زیرا دو یت نیازمند ممیزی است و حاالتی را برای آن بر می مارد و همله را باطل ملی دانلد و از ایلن
طریق تیحید خدا را نتیجه می گیرد( .مطهری ،1370 ،ص )232-260

نزاهت واجب تعالی از داشتن ماهیت:
با اثبات وحدت باری تعالی از قِبَ عدم تناهی وجید او ،نزاهت حضرتش از دا تن ماهیت نیز اثبلات ملی
ید .ماهیت معرف و بیانگر حد وجیدی ا یاست .هر ممکن الیجیدی زوج ترکیبی مرکب ملن ماهیتله و
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وجیدٍ .به عبارتی ،حقیقتش یک حقیقت مزدوج اسلت ،وللی در ذات واجلب الیجلید ،چنلین ترکیبلی راه
ندا ته و وجید صرف است و هیچ نحیه خلیطی در آن متصیر نیست( .مطهری ،1370 ،ص )136-137
در اثبات برا ت باری تعالی از دا تن ماهیت ،براهینی اقامه ده که ذیالً می آوریم:
ابن سینا می فرماید :هر صاحب ماهیتی معلیل است و هر میجلیدی غیلر از حلق تعلالی ملاهیتی دارد و
ماهیات به حسب نف

ذات ،امکان و تساوی بالنسبه به وجید و عدم دارند .وجید ماهیات از خارج علار

می ید و نیازمند علتی است و اگر برای حق تعالی ،ماهیتی را متصیر ییم ،در واقع معلیل بلیدن آن را
پذیرفته ایم (آ تیانی ،بی تا .ص  )111و یا در کتاب ا ارات و تنبیهات و فای خید می گیید که واجب
الیجید ،ماهیت به معنای مایقال فی جیاب ماهی ندارد و زوج ترکیبلی ملن الیجلید و الماهیلت نیسلت و
وجید ،عین وجیب وجید است نه عار

بر آن اگر واجب الیجید نیز مرکب از وجید وماهیت بید ،آنگلاه

وجید او عارضی بید و هر او عرضی ،معلیل است و محتاج به علت و آن علت عرو

وجید یا ماهیت واجب

است یا امری خارج از ذات واجب .اگر علت ،ماهیت واجب الیجید با د ،آنگاه الزم می آید که ماهیلت بلر
وجید واجب مقدم با د :زیرا علت بر معلیل خییش تقدم وجیدی دارد و این خلف فر
فر

اسلت .چلرا کله

این بید که وجید واجب در مرتبه ی وجید ماهیت تحقق ندارد .اما اگلر عللت وجلید واجلب املری

خارج از ذات واجب با د ،مستلزم این است که واجب نیازمند به غیر با د و نیازمندی بلا وجلیب وجلید
منافات دارد .در نتیجه ،ماهیت واجب همان آنیت آن و وجید آن است به بیان دیگر خدا در ماهیت خلید
با ممکنات ریک نیست تا وجید عارضش گردد( .ا ارات و تنبیهات ،1377 ،ج ،3ص ( )60الهیات لفا،
 ،1376ص ) اگر واجب ماهیت دا ته با د ،محدود است و تعیین حد به معنای دخیل در یک مقیله از
مقیالت و این برای واجب متصیر نیست( .مطهری ،1370 ،ص )167
گاهی گفته می ید »أن الیاجب ال ماهیته له» و گاهی با این تعبیر که «الیاجلب الیجلید ماهیتله علین
ایفته» یعنی «ماهیته عین وجید» به کار می رود .باید تیجه دا ت که ماهیت ،معانی مختلفی دارد ،گاهی
به معنای چیستی در مقاب هستی است ،به عبارت دیگر ،مقصید «ماهی هی» یا «ماهی هی» لیء اسلت
که در اینجا باید چنین تعبیر کنیم که «واجب الیجید الماهیه له» زیرا چیستی دا تن به معنای تحدیلد
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کردن اوست .ولی اگر ماهیت به معنای «ما به الشیء هی هی» به کار برده ید ،یعنی آن چیزی که منلاط
هییت یء است .در این صیرت باید گفت« :واجب الیجید له ماهیته و ماهیتله علین آنیتله» (مطهلری،
 ،1370ص ( )166-167جیادی آملی ،ج)359-360 ،13 ،6
اینکه خداوند را ماهیتی نیست ،محیر صریح نهج البالغه نبیده و این مطلب را می تیان از بیانات حضلرت،
پیرامین وجید الحد و حصر و نامتناهی حضرت حق استفاده نمید .در تیحید صدوق وارد ده که حضرت
له حدّ ینتهی الی حَدر» (قاصی سعید قمی ،خطبله

علی (ع) در ضمن خطبه ای تیحیدی فرمیدند« :لی
ی االولی)
الیقال له حد و ال نهایه (ابن میثم ،ج ،4خ )228

با اثبات تنزیه خداوند از دا تن ماهیت ،نزاهت او از ترکیبات خارجی نیز ،اثبات می گردد؛ زیرا وقتی ملی
گیییم خداوند ،الحد است و بری از ماهیت ،بنابراین ،فر

وجید ترکیبات خارجی در ذات او راهی ندارد؛

زیرا الزمه ی مرکب بیدن حق تعالی ،محدودیت و ماهیت دا تن اوست و عالوه بر اینها ،محذور امکلان و
احتیاج را در ذات او الزم دارد که محلال اسلت (سلبحانی ،1364 ،ص  )222و از جملله فلراز هلایی کله
متضمن این مطلب است عبارت است از :الییصُفَ یء من االجزاء و ال بالجیارح و االعضاء» «خداونلد بله
متعال دا تن اجزاء و جیارح و اعضاء میصیف نمی ید» (بحرانی ،ج ،4خ )228
عدم تناهی و صراحت وجید خداوند عالوه بر اینکه مفید سلب ماهیت از خداست .دسلتاورد دیگلری نیلز
دارد و آن ،وحدت حقه ی حقیقیه الهیه است .حکما و فالسفه ی اسامی ،بلرای وحلدت انلیاع و اقسلامی
«عددی ،وحدت نیعی ،وحدت جنسی ،وحدت صنفی» قا لند و مقام امر و برتر حلق تعلالی اجل از آن
است که به چنین وحدت هایی میصیف گردد؛ زیرا ،این انیاع مختص میجیدات محدود و مرکب می با د.
(جیادی آملی3 ،ریال ص  )228به عبارتی ،واحد بیدن خداوند به معنای دخیل او در باب اعداد و سلپ
عار

دن وحدت بر آن نیست چرا که این خصیصیت ،خالف بی کرانگی اوست.

«االحد بالتأوی عدد» (نهج البالغه ،خ )152
واحدٌ المن عدد و دا م البامد و قا م (نهج البالغه /خ )185
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وحدت خداوند ،وحدت عددی نیست ،زیرا ،عدد کمیتی است که بر ملاده علار

ملی لید و خلدا از آن

جهت که مجرد محض است ،کمیت هم نمی پذیرد .به عبارتی خدا ،خید خالق ماده است و احکام مادیات
که از آن جملة عرو

کمیات بر آنهاست بر او صدق نمی کند .در واقع وحدت عددی ،وحدتی در مقابل

اثنینیت و دوگانگی است و فر

ثانی برای او استبعادی ندارد و در واقع نشانگر قلت است .ولی میجلیدی

که بی حد و نهایت است .اصالً فرد ثانی برای او امکان پذیر نیست و هر چه را ثانی او بلدانیم در حقیقلت
خید اوست .در این گینه میارد ،وحدت ،وحدت عددی نیست و حضرت این وحدت را فقط منسیب به حد
متعال می داند.
البته باید متذکر د ،که در کنار این افادات صریح در وحدت غیر عددیه حضرت حق .اظهاراتی نیز خالف
آن دیده می ید .خیاجه طیسی نیز در رحی که بر ا ارات و تشبیهات دارد ،فیض منبسلط را کله اول
ظهیر خداوند است متصف به وحدت عددی می نماید:
«یرید بیان إن الیاحد الحقیقی الییجب من حیث هی واحد اال یاء واحداً بالعدد( ...ابن سینا ،1413 ،ج)3
وی در کتاب فای خییش نیز ،عبارتی در این خصیص می آورد و برحسب ظاهر عبادت ،واجب الیجید را
واحد بالعدد می داند.
«فاذن واجب الیجید ...واحدٌ بالعدد (ابن سینا ،1376 ،ص )60
هید مطهری در این خصیص چنین می نییسد که «این مسأله که وحدت حق وحدت عددی نیسلت ،از
اندیشه های بکر و عالی اسالمی است .در هیچ مکتبی سابقه ندارد ،خید فالسفه ی اسالمی تدریجاً بر اثلر
تدبر در متین اصی اسالمی بالخصیص کلمات امیر المؤمنین(ع) به عمق این انید له پلی بردنلد ...و در
کلمات قدماء و حکماء اسالمی از قبی  ،فارابی و بیعلی ،اثری از این اندیشه ی لطیف دیلده نملی لید...
(مطهری ،1370 ،ص )63
البته در این خصیص ،از اندیشمندان بزرگ ،وجه تأوی هایی میجید است به عنلیان مثلال ،میرداملاد در
کتاب قسات کالم ابن سینا را در الهیات فا چنین تأوی می نماید که مراد وی نفی کثرت عددیه از ذات
قییمیه اوست ،نه اثبات وحدت عددیه و این معنا فهمیده می ید که خداونلد سلبحان واحلدی از آحلاد
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میجیدات است( .علیی ،1376 ،ص  )333و اگر با عنایت به این تأوی سلرا آثلار لیر اللر ی

بلرویم،

اندیشه ی وی تقییت می ید .چنانکه ،اگر به فص  7از مقاله ی اول در الهیات فاء رجیع کنیم به این
عبارت برخیرد می کنیم« :فاذن واجب الیجید واحد بالکیه لی

کانیاع تحت جن

و واحد بالعدد و لی

کا خاص تحت نیع( ...ابن سینا ،1376 ،ص  .)60در عبارت فیق ،یر مفهیم کلی واجب الیجید را دارای
یک مصداق خارجی می داند و سپ

اگر چه در ادامه واجب را واحد بالعدد می داند ولی تیضلیح آن ،بله

اینکه او خص متفرد و بدون مماث است ،گییای منظیر وی از واحد علددی اسلت .بله عبلارتی ،او ایلن
منظیر را ندارد که واجب ماهیتی با د که وحدت عددی عار
واجب را منزه از ماهیت و عرو

عیار

او گردد ،زیرا یر در جای جای آثلار،،

می داند .بلکه همان گینه که خید ،ادامه می دهد .منظیر این

است که واجب الیجید بر ا خاص متعددی که تحت نیع واحد قرار بگیرند ،صدق نمی کند .عبارت لیر
در مجمیعه رسا

خییش ،در بیان و مدعای فیق بسیار واضح و رساست یر در آنجا ،خداوند را واحد از

جمیع وجیه می داند به حیثی که هیچ کثرتی در او فلر

نشلید و او را منلزه از جلن

و فصل و حلد

می داند .نتیجه آنکه نمی تیان با تیجه به بیانات یر وحدت عددی را نتیجه گرفت .زیرا ،وحلدت علددی
وحدتی است که عار

بر اجسام است و وقتی یر بیان می دارد که وحدت حق تعالی ذاتلی اوسلت نله

امری خارج از ذات و عارضی ،در واقع اثبات نمیده اند که وحدت واجب ،وحدت عددی نیست .عبارت وی
چنین است:
«و اذا وصف بانه واحد فمعناه انه لذاته السبب آخر خارج عنه بحیث الینته اللی اجلزاء کمیله او معنییله»
(ابن سینا ،1371 ،ص )300

توحید صفاتی
بعد از تبیین اینکه وجید حقیقی مختص ذات اوست و ماسیای او همه جللیات و لئین اوینلد ،سلخن از
صفات و خصیصیات او معنا می یابد .و از آنجا که خداوند صلرف الیجلید و هسلتی محلض اسلت و بلرای
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هستی او ،حد و نهایی مفرو

نیست و حقیقت الحقیقه می با د .بنابراین ،ذات خداوندی ،ذات مستجمع

جمیع صفات کمال ،متحداً می ید« .هیاالول و لم یزل و الباقی( ...نهج البالغه /خ )163
بحثی که در این مقال در پی آن هستیم ،اثبات تیحید صفاتی است .که البته این مسأله بدون معلار

و

قیل مخالفی ،نمی با د .در این باب اقیال مطروحه گیناگینی میجید است که بلرای جللیگیری از اطنلاب
نگاهی گذرا به آنها می افکنیم.
در صفات واجب ،مشک این است که چگینه می تیانیم برای واجب الیجید ،صلفات کثیلره اثبلات نملید،
بدون آنکه آن صفات مستلزم تکثری با ند و منافی ذات احدیث نبا ند .از هملین جلا متکلملین بله دو
فرقهی ی متضاد تقسیم دند .گروهی مثل ا لاعره ،صلفات را جلدای از ذات دانسلتند و زا لد بلر ذات
(واال عری بازدید قا له) گروه دیگر مث معتزله ،به نفی صفات از ذات قا
بر ذات بار می نمیدند ،به عبارتی ،قا
در این بین حکما قا

گشتند ولی آثار آن صلفات را

به نیابت ذات از صفات لدند( .مطهلری ،1382 ،ج  ،7ص .)138

به عینیت ذات و صفات در ذات باری تعالی گشتند.

عینیت ذات و صفات در باری تعالی
اوصاف ذاتی باری تعالی در کالم امیرالمؤمنین (ع) به گینه ای به تصییر کشلیده لده اسلت کله جلز بلا
عینیت ذات و صفات و میجید بیدن همه ی آنها به یلک وجلید ،قابل تیجیله نبلیده ،محمل دیگلری را
نمیتیان برای آن سرا گرفت.
عینیت مصداقی و تغایر مفهیمی اوصاف ذاتی خدا در نهج البالغه:
چین خداوند متعال ،هستی صرف است و از این جهت بسیط محض می با لد و منلزه و بلری از اجلزاء و
حدود ،لذا ،هر وصف ذاتی او از لحاظ مصداقی عین وصف دیگر بیده ،گرچه تغایر مفهیمی دا ته با ند.
الیُجنُه البطین عن الظهیر و الیقطعهٌ الظهیر عن البطین( »...این میثم ،ج ،3خ  ،186ص )782
پنهان بیدنش ،آ کار بیدنش را مانع نیست و ظهیر و آ کار بیدنش از بطین و خفای او ملانع نیسلت .بله
عبارت دیگر ،حیثیت بطین چیزی غیر از حیثیت ظهیر نیست.
براهین نهج البالغه در اثبات تیحید صفاتی:
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الف) اطالق و نامتناهی بیدن صفات بیانگر عینیت آنهاست؛ زیرا وقتی برای اوصاف الهی ،حد و قیدی قا
نبا یم نمی تیانیم برای آنها وجلیدی منفلک و مسلتق از ذات در نظلر گرفلت ،زیلرا الزم ایلن دو یلت
محدودیت است و اگر اوصاف و ذات به یک وجید میجید نبا ند و زا د بر ذات و عارضی با لند ،در واقلع
و زیادت صفات بر ذات ،محذور فقدان وصف کمالی

پذیرفته ایم که ذات و صفات هر دو محدودند .عرو

را در ذات الزم دارد و این مالزم با محدودیت اوست .بنابراین ،اوصاف ذاتی پروردگلار ،وجلیدی منفلک از
ذات ندا ته و به یک وجید میجیدند و همین طیر است عینیت اوصاف با یکدیگر ،زیرا اگر قا
مصداقی اوصاف ییم ،قا
«الذی لی

بله تغلایر

به محدودیت آنها ده ایم و این با ال حدی صفات ناسازگار است.

صفته حدُّ محدود» خداوندی که صفاتش به حد و اندازه در نمی آید (ابن میثم ،ج ،1خ ،1ص

)241
فاتحه لخلقه مضروب و الی غیر منسیب» حد و اندازه برای آفریده های امر مقرر گردیده و به هر چه جلز
اوست ،نسبت داده می ید( .همان ،خ  ،162ص )541
ب) صرافت و بساطت ذات باری تعالی ،دلی است بر وحدت ذات و صفات .حضرت امیر (ع) در خطبله ی
اول نهج البالغه تیصیف خدا به اوصاف زا د و عارضی را میجب ثنییت و ترکیب در ذات دانسته و این امر،
مستلزم محدودیت و معدودیت واجب تعالی می ید .لذا می فرماید:
 ...فمن وصف ا ...سبحانه فقد قَرَنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جرّوه فقد جهلله و ملن جهلله فقلد
ا ار...
« هرک

خدا را به صفات زا د بر ذات تیصیف کند ،برای او قرین قا

ده ،او را دوگانله دانسلته اسلت و

این امر مستلزم تجزیه دن واجب تعالی است .بنابراین نسبت به ذات او جاه است و چنلین فلردی بله
سیی او ا اره می کند و هرک
پ

به او ا اره کند ،او را محدود کرده ،قا

به معدودیت او ده است.

به منظیر پرهیز از محاذیر فیق الذکر ،باید اوصاف ذاتی حلق تعلالی را نامحلدویت بله ال حلدی ذات

دانست که عین ذات او هستند و وجیدی منفک و مستق از ذات ندارند.
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و از آنجا که واجب تعالی ،واجب الیجید و بالذات از جمیع جهات است ،باید به نحی ضرورت ،واجد اوصاف
کمال ی با د .بنابراین نمی تیان گفت که صفات امری عارضی و زا د بلر ذات اوینلد .زیلرا علرو

صلفات

مستلزم ممکن بیدن ذات واجب و بالقیه بیدن او نسبت به برخی کماالت می با د.
در نتیجه ،اثبات عینیت ذات و صفات ،مفید وحدت اوصاف است .زیرا اوالً ذات و صفات غیلر یکدیگرنلد و
فقط تغایر مفهیمی دارند .ثانیاً خدا صرف الیجید و وجید محض و نامتناهی است و وقتی قا ل

لییم بله

اینکه ذات و صفات به یک وجید میجیدند ،در واقع صفات نیز وجید نامحدود خیاهند دا ت و بنلابراین از
نظر وجید و مصداق عین یکدیگر و به لحاظ مفهیمی مغایرت خیاهند دا ت و این همان تیحیلد صلفاتی
است.
ديدگاه ابن سینا درباره ی عینیت ذات و صفات باری تعالی:
ابن سینا همچین دیگر حکمای مسلمان ،به عینیت حقیقت اوصاف خدا معتقد اسلت .نقطله افتلراق او از
غالب حکما در آن است که وی به عینیت اوصاف الهلی در مقلام مفهلیم نیلز قا ل اسلت و ایلن خلالف
دیدگاهی است که در نهج البالغه ارا ه گشت .ولی باید تیجه دا ت که این نظریه با تیجه به مبانی فکری
و عقلی او قاب پذیر ،است.
ابن سینا در کتاب «المعدأ المعاد» علم ،قدرت ،اراده ،حیات و ...را در واجب یکی می داند نه صفاتی مغایر
با یکدیگر ...بان علمه الیخالف قدرته و ارادته ...الیتجزی لها ذات الیاحد المحلض (ابلن سلینا ،1363 ،ص
)19
در این فص  ،حتی عینیت صفات از حیث مفهیم نیز به اثبات می رسد .یعنی حتی مغایرت مفهیمی بلین
صفات میرد نظر گرفته نمی ید .البته عبارت یر ،در ادامه معنای این همسییی مفهیمی را واضلح ملی
نماید .یر در ادامه چنین می آورد که اگر این اوصاف را به طیر مطلق لحاظ کنید ،در ایلن صلیرت هلر
کدام معنای جدا و مستق و غیر از دیگری خیاهند دا ت ولی اگلر ایلن اوصلاف را در نسلبت بلا واجلب
بسنجیم ،از لحاظ مفهیم نیز متحد خیاهند د( .همی ،1363 ،ص )19-21
وی در کتاب ریف «النجاه» نیز بحث عینیت صفات با ذات را مطرح می کند (همی ،1364 ،ص )60-64
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حاص آنکه ،یر الر ی

اعتقاد ،بر این است که صفات در نسلبت بله ذات واجلب تغلایر مفهلیمی بلا

یکدیگر ندارند و همه از نظر مفهیم یکی هستند .در کتاب فا می گیید« :واجلب الیجلید لیسلت ارادتله
مغایره الذات لعلمه و( ...ابن سینا ،1400 ،ص )367
در کتاب نجات در فصلی تحت عنیان «فص فی تحقیق و حدانیه االول بأن علمه الیخالف قدرته و ارادته
و حیاته فی المفهیم من ذلک( » ...همان ،1364 ،ص  )249می گیید :مغایرتی از حیث مفهیم بین عللم،
قدرت ،اراده و نیست اوست بلکه تمامی اینها واحدند.
و همین طیر در کتاب تعلیقاتش می گیید :در ذات واجب هیچ نیع تکثری نه از حیث مفهیم و نه از حیث
مصداق در او راه ندارد.
آنچه رو ن و واضح است ،این است که یر در میاضع متعدد برخالف حکما و متکلملان پلیش از خلید،
معتقد بر نفی تمایز مفهیمی اوصاف با یکدیگر است و این دیدگاه از سیی فالسفه و متکلملان بعلد از وی
میرد مناقشه قرار گرفت .نکته ای که در اینجا باید بررسی کرد ،مبانی است که لیر بلرای ایلن دیلدگاه
خید ،پایه و اساس قرار داده و آن مبانی عبارتند از :بساطت واجب تعالی ،مبرا و منزه بلیدن او از هرگینله
ترکیب و حیثیت حتی حیثیات اعتباری و اینکه انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد به نیعی ناسازگاری
و تناقض را در پی خیاهد آورد.

زهرا بهرامی
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