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چکیده

گکی ان منۀائل مهم در حونه توحید نظری منیلهی رابطهی صفاا ربوتی حقیقی
با ذاا الهی اسهی امیرالمؤم ین  در خطبه نرنه نهاالبال ه کمال اخالص
را نفی صۀۀۀفۀاا ان ذاا الهی میدانۀدی در تبیین اگن رواگۀه تفنۀۀۀیرهای متیددی
صۀورا رفته اسۀهی مقاله حاضۀر با روق توصیفی -تحلیلی در صدد پاسخ به اگن
سؤاالا اسه که در تبیین رابطهی ذاا و صفاا الهی چه نظراتی وجود دارد؟ کدای
نظر با خطبه نرنۀه نها البال ه انطباق بیشتری دارد؟ دگد اه عارفان منلمان در
اگن نمی ه چینۀه؟ و بر اسام خطبهی مزبور شاخ های عرفانی توحید صفاتی
کدای اسه؟
گافتههای پیوهش نشۀۀان داد که در اگن خصۀۀوص سۀۀه دگد اه عمده مطرح اسۀۀه
نگادا صفاا بر ذاا دگد اه اشاعره) نیابه ذاا الهی ان صفاا دگد اه میتزله)
و عی یه صۀۀفاا با ذاا الهی دگد اه امامیه و فیلنۀۀوفان)ی همچ ین به دسۀۀه مد
که عارفان در حونه هنۀۀۀتیشۀۀۀ اسۀۀۀی قائل به مراتب وجود هنۀۀۀت دی در مرتبهی
نرنۀۀۀه گی ی ذاا یۀب الغیوش هیت صۀۀۀفۀه و تیی ی وجود ندارد و اگن همان
مرتبه نفی صۀۀۀفاا اسۀۀۀهی ولی در مرتبهی بید که مرتبهی ظهور ت لیاا و تیی اا
اسۀۀه ذاا الهی با اسۀۀما و صۀۀفاا الهی عی یه داردی عارفان اسۀۀما الهی را ان
س خ امور وجودی و دارای حقیقه میدان د ب ابراگن ان نظر اگشان دگد اه کنانی
که قائل به اعتباراا عقلی گا میانی سلبی برای اسما هنت د مردود اسهی
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واژگان کلیدی

توحید صفاتی نها البال ه نفی صفاا عی یه صفاا عارفانی
 .1مقدمه

باه منظور بررسااای مؤلراه هاای وحید می واو آو را به دو بکش وحید نظری و عملی قنااایم کرد.
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وحیاد نظری زیر بنای وحید عملی اسااات و نقش ممتازی در سااایر علمی و بعد اعتقادی زندنی فردی و
اجتماعی اننااو دارد .این اهمیت باعث شاده اسات که قرآو کریم بر این منفله فکید داشته باشد ( .بقره
 ،1۶۸/آل عمراو ،0/نناااء  )۳۱/در روایات نیز این مناافله مطر شااده اساات ( .صاادوق1۸۳ :1۸۳۱
کلینی)12۳ /1 :1۳2۱ ،
مناافله صاارات خداوند و کیریت ا صاااو ذات پروردنار به این اوصاااو از مباحث مهم و کهن در اری
عقاید اندیشاهی اساالمی اسات .جایگاه بحث از اسماء و صرات الهی به اندازه ای مهم است که بعضی از
متکلماو موضاااوع علم کالم را اساااماء و صااارات الهی دانناااته اند ( رازی )۸۱ /1 :1۳2۶،عارفاو نیز
موضاوع عرفاو نظری را خداوند و اسماء و صرات او میدانند .اهمیت شناخت اسماء و صرات الهی وقتی
بیشاااتر میشاااود که بدانیم کنه ذات حق عالی نامحدود بوده و اننااااو با شاااناخت محدود خویش به آو
دساترسای پیدا نمیکند .بنابراین نها راه شاناخت خداوند از وریق اساماء و صرات الهی و افعال او امکاو
پذیر است .در واق می واو نرت اسماء و صرات الهی وسیله ار باط ذات خداوند و مکلوقات اوست.
امیرالمؤمنین در نه البالغه در موارد مکتلری به حلیل مرا ب وحید پرداخته اساات ( .خطبه ،1
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 )۸۶5 ،0۳۱در خطبهی اول وجه وی ه ای به رابطه ذات الهی و صااارات او داشاااته اسااات .در این خطبه
اساا

دین را معرفت الهی ،کمال معرفت را صاادیق به وجود خدا ،کمال صاادیق را وحید و کمال وحید

را اخالص و کمال اخالص را نری صرات از ذات الهی میداند.

َ َُ ُ َ ُ َ َ
ُ
َ ُ َّ
َّ
َْ ُُ َ ُ َْ
َ ُ ه
« ا َّو الَدیَن م ْعرفتَب َو كمَا م ْعرف ِتَ ِب الت ْقَََدیق بَ ِب َو كمَا الت ْقَََدیق بَ ِب َتحیََد َو كمَا َتحیَََد
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ َْ
ْ
ُ َ ُ َ َ ُ
ْ
َ ْ ُ
م
ُ
فات عنب» ( خطبه)1/
الخ
الخالص لب و كما ِ
ِ
الص لب نقی الق ِ
ِ

.1-1بیان مسأله

به وور کلی سه دیدناه در این باره مطر است:
ال ) زیادت صرات بر ذات ( دیدناه اشاعره)
ب) نیابت ذات الهی از صرات ( دیدناه معتزله)
) عینیت صرات با ذات الهی ( دیدناه امامیه)
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امیرالمؤمنین در خطبه نکناات نه البالغه کمال اخالص را نری صاارات از ذات الهی میداند.
رنایرهای متعددی در بیین این روایت عرضاه شاده اسات .نوشاتار حاضار با روش وصیری -حلیلی به
بیین رابطهی ذات الهی با صرات او پرداخته و به پرسش های زیر پاس میدهد:
نکنت نه البالغه انطباق بیشتری دارد؟
 .0بیین عارفاو از رابطهی ذات الهی با صرات الهی چگونه است؟
 .۸مال

رجیح دیدناه عارفاو چینت؟

 .۳چرا دیدناه کنااانی مانند قاضاای سااعید قمی و ابن می م بحرانی که قائل به نری صاارات هنااتند
،مردود است؟
 .1-1پیشینه پژوهش

اولین کناای که صاارات ذا ی خداوند را نری کرد ،جعد بن درهم بود ( .ابن عبدالکریم العقل:1۳1۳ ،
 )0۳جهم ابن صارواو نیز چنین رأیی داشاات( .عطواو )۳5 :1۸۱1،پیشااوای قدریه ،غیالو دمشااقی ،نیز
صرات ذات را از مر بهی ذات نری کرد ( .شهرستانی) ۳۶/1 :1۳01 ،
ابوالحنان اشاعری اوصااو کمال خداوند را زائد بر ذات میداننت و به قدم صرات معتقد شده بود( .
اشااعری 0۳1-0۳2 :1۳22 ،شااهرسااتانی )۳5 /1 :1۳01 ،ابوعلی جبائی که از بزرناو معتزله اساات
خداوند را عالم به ذات خودش میداند اما نه به این صااورت که صاارت علم داشااته باشااد ( .شااهرسااتانی،
)52/1 :1۳01
این منااافله نزد محدثاو ،متکلماو اهل سااانت  ،متکلماو امامیه ،فیلناااوفاو و عارفاو مطر بوده
اسااات ( .ابن ابی الحاادیااد ،۱۳ /1 ،1۸۱۱ ،ابن می م بحرانی ،101 /1 ،1۳0۱ ،صااادوق ۸ :1۳10 ،
فارابی ۳۳-۳۱ :1۳۳۶،همو 12۶ :1۳25 ،ابن ساااینا 01۳ :1۳01 ،ساااهروردی-10۸ / 0 :1۸۱5 ،
 10۳و  1۸۶ / 0و  ۳۳۳ / 1میرداماااد 05۶-05۳ :1۸۱۶ ،صااادرالمتاافلهین 1۸/۳ ،1۸۳۸ ،همو،
 1۳2/ ۶ ،1۳۳1سبزواری 1۸2 :1۸۳۳ ،ابن عربی ۳۶۳ /0 ،1۳00 ،آملی)۶۸۳ :1۸۶۳ ،
در این زمینه مقاال ی هم نوشته شده است که عبار ند از :
« ارزیابی آموزه نری صرات در نه البالغه در اندیشه ابن می م بحرانی» ( عشریه)1 :1۸۳۳ ،
« باز پ وهی رنیر وحید صرا ی در خطبه اول نه البالغه » ( رضائی هرتادر)5۱ :1۸۳۱ ،
« بیین رابطه صرات ذا ی و ذات واجب از دیدناه صدرالدین شیرازی» ( خادمی)۳۳ :1۸۳۳ ،
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 .1از بین نظرات مکتل که رابطهی ذات الهی با صرات الهی را مطر ساختهاند ،کدام یک با خطبه
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« بررساای و نقد نظریه ا حاد مرهومی و مصااداقی ذات و صاارات الهی» ( احمدوند ،فصاالنامه علمی و
پ وهشی دانشگاه قم ،سال شانزدهم )1۱5 :
« بررساای و نقد دیدناه قاضاای سااعید قمی در نری ا صاااو ذات خداوند به اسااماء و صاارات ( عابدی،
فصلنامهی علمی و پ وهشی دانشگاه قم ،سال یازدهم)1۳۸ :
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« منُله نری صرات در روایات اهل بیت  ( »اعتصامی )0۳ :1۸۳0 ،
در مقاله نکنات عشاریه بین دو حوزه هناتی شاناسای و معرفت شاناسای در نظام اندیشهی بحرانی
رکیک قائل میشاااود و به این نتیجه میرساااد که ابن می م نظریه نری صااارات حقیقی الهی را در حوزه
هناتی شاناسی میپذیرد و آو را با نظام اندیشه حاکم بر نه البالغه هماهنگ میداند و در حوزه معرفت
شناسی صرات الهی را اعتبارات عقلی میداند .
در مقاله دوم نویناانده رناایرهای متعدد از عبارت نه البالغه را بررساای کرده اساات و در نهایت این
نتیجه حاصال شاده است که در وحید صرا ی غایر مرهومی صرات با ذات الهی و ا حاد مصداقی صرات
با ذات الهی مورد ا راق نظر اندیشمنداو است.
در مقاله سوم نویننده به ور دیدناه فالسره اسالمی قبل از مالصدرا و متکلماو امامیه میپردازد و
ساسس بیین خاص مالصادرا از منافله عینیت صارات را ارائه میدهد .از نظر خادمی مالصادرا با وساعه
دادو بحث مذکور در دو مقام صااور و صاادیق ،به ار قای مدعای خویش پرداخته اساات .در مقام صااور،
رابطهی صااارات و ذات را به رابطهی معقوالت ثانی فلناااری و وجود ،شااابیه میکند و با کمک نرفتن از
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حی یت قییدیه ،چگونگی عینیت صارات با ذات را بیاو کرده اسات و در مقام صدیق ،برهانهای متعددی
با استراده از قواعد فلنری خاص خود نظیر اصالت و شکیک وجود اقامه کرده است.
در مقاله چهارم نویناانده این مناافله را مطر میکند که بر خالو دیدناه متعادل فالسااره و متکلماو
امامیه برخی از عبارات ابن سااینا ههور در ا حاد مرهومی و مصااداقی صاارات با ذات خداوند دارد .وی این
دیدناه را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و دالیل امتناع حکمای منلماو از پذیرش آو را بیین میکند.
در مقاله پنجم نوینانده دیدناه قاضای ساعید قمی در نری صرات را مورد بررسی قرار میدهد و به این
نتیجه میرسااد که قاضاای سااعید با فکید بر باین بین خداوند و سااایر موجودات و نری هر نونه ساانکیت
ً
میاو آنها به ساامت نزیه محض نام برداشااته اساات و از معنای اساام و صاارت نیز برداشاات کامال عرفی
داشته است و بیاو انبیاء و اماماو از صرات الهی را به جهت رعایت حال عوام داننته است.
در مقاله شاشام نوینانده به این نتیجه رسایده است که انتناب هر نونه صرتی به ذات الهی منتلزم
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حدید و شابیه است و حق عالی هیض نونه صرتی در مقام ذات ندارد بنابراین هر نونه اسماء و صرا ی که
بر ذات الهی به نحو ایجابی اوالق میشود وص فعلی یا سلبی اند.
مقاله حاضار از این جهت که سعی دارد دیدناه عارفاو منلماو در منفله رابطه ذات و صرات الهی بر
اساا

نظام اندیشاه عارفاو ناقض بین روایا ی که به بیاو رابطه اساماء و صرات با ذات الهی میپردازند،

قابل رف است.
 .1-4ضرورت و اهمیت پژوهش

نوشتار حاضر به سه دلیل دارای اهمیت در حوزه پ وهش است.
 .1وحید فثیرنذار رین منافله در مباحث اعتقادی و عملی منالماناو اسات و رابطه صرات خداوند با
ذات نر چه در حوزه وحید نظری است اما فثیرات آو در حیات عملی قابل انکار نینت.
 .0نه البالغه پس از قرآو کریم دارای عمیق رین آموزه های اعتقادی و عملی اسااات که بازخوانی
این مراهیم می واند بنایاری از ابهامات نظام اندیشاه منلماناو را رف کند و موجب رونق مباحث علمی و
پ وهشی نردد.
 .۸اندیشاه عارفاو منالماو در دو حوزهی عرفاو نظری و عملی دارای نقاط روشن و عمیقی است که
حاصاال ساالو عملی و مشاااهدات آناو اساات .انر این اندیشااهها همراه با اسااتدالالت عقلی و نقلی ،به
سااحت پ وهشاهای علوم اساالمی وارد نردد ،می واند به قوت و غنای پ وهشهای مزبور کمک عمدهای
نماید.
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اسااا

عبارت خطبه نکناات بیین کند ،متمایز از مقاالت مذکور اساات .هم چنین ادعا میشااود که بر
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 .2بحث

در بیین منفله الزم است به نکات زیر وجه شود.
 .1-1تعریف اسم و صفت

عری اسام و صارت در فرهنگ کالمی ،فلناری و عرفانی متمایز است .عارفاو از آنجا که به مباحث
وجود به صااورت دقیق و عمیق پرداختهاند ،اساام را از ساان وجود خارجی و عینی میدانند در حالی که در
اصاطال فلناری اسم از سن مرهوم است و در اصطال کالمی از سن لر است .در علم کالم «اسم»
لرظی اساات که بر ذات مناامی داللت میکند مانند زید و عمرو و صاارت لرظی اساات که بر ذات مناامی
همراه با وصری از اوصاو او داللت میکند ( .رازی)0۱ :1۳2۶ ،

151

از نظر فیلناوفاو اساماء مراهیم مشاتقی هناتند که قابلیت صادق بر ذات را داشاته باشاند و صرات
مبادی آنها نامیده میشااوند .منظور از مراهیم مشااتق چیزی اساات که مبدأ اشااتقاق به وور مطلق یا به
نحویی از انحاء بر آو ثابت شده است و به آو متص است ( .صدرالمتفلهین)۱0-۱2 :1۸۳۸ ،
از نظر عارفاو اساام لر نیناات بلکه ذات خداوند وقتی به اعتبار یک صاارت وجودی لحاظ مینردد
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«اسام» نامیده میشاود مانند علیم و قدیر و صارت هماو علم و قدرت است که قائم به ذا ند .مرهوم دال
بر اسام « اسام االسام» نامیده میشاود و لر دال بر آو اسام هم « اسام اسم االسم» است  ( .کاشانی،
 )10 :1۳0۶بنابراین اسام در فرهنگ فلناری از نظر عارفاو « اسام االسام» و اسم در فرهنگ کالمی از
نظر ایشاو « اسم اسم االسم » است.
 .1-1محل بحث چه صفاتی است؟

صاارات خداوند به دو نوع ثبو ی و ساالبی قنایم می شااوند .صاارات ثبو ی هم به دو نوع حقیقی مانند
حی و علم و اضااافی مانند عالمیت و خالقیت قناایم میشااوند .صاارات اضااافی در حقیقت به این دلیل
اضااافی نرته میشااوند که اضااافه و نناابتی میاو ذات الهی و مکلوقات و معلوالت ایجاد میکنند مانند
ننبت رزاقیت .صرات اضافی از آو جهت که بیاو نر اضافه و ننبتی میاو ذات و غیر ذات هنتند ،خار
از محل بحث هناتند .زیرا اضاافه و ننبت خار از ذات الهی است و می واو نرت این دسته صرات زاید
بر ذات الهی هناااتناد .بنابراین زیادت آنها در وحدانیت خداوند اختاللی ایجاد نمیکند .مالصااادرا بر این
رأی اسات که کمال الهی در این سلنله اضافات نینت بلکه کمال الهی در مبدأییت خداوند ننبت به این
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اضافات است( .صدرالمتفلهین 102 /۶ :1۳۳1 ،همو ۸۳ :1۸۱۳ ،همو)1۱5 :1۸۳۱ ،
به لحاظ دیگری صارات خداوند به دو نوع قنایم میشوند .صرات ذات یعنی صرا ی که فرض ذات
خداوند برای انتزاع آو کرایت میکند و صارات فعل یعنی صرا ی که انتزاع آنها منوط به فرض غیر است.
زیرا غیر خداوند هر چه وجود دارد ،فعل اوست .صرات فعلی صرا ی هنتند که از مقام فعل خداوند انتزاع
میشااوند ( .وباوبائی ) ۸20 :1۸۳5 ،صاارات فعلی چوو از مقام فعل انتزاع میشااوند ،زاید بر ذات الهی
هنتند .بنابراین این صرات هم خار از محل بحث اند.
صاااراات سااالبی نیز مجموعاهای از سااالوب هناااتناد کاه باه عادم و سااالاب امکااو باز مینردند.
(صادرالمتفلهین ۸۳ :1۸۱۳ ،همو )1۱5 :1۸۳۱ ،بنابراین صارات ثبو ی اضافی خداوند  ،صرات فعلی و
سالبی چوو زاید بر ذات الهی هنتند ،خار از محل بحث هنتند .نها صرات حقیقی چه حقیقی محض
یا ذات اضافه محل بحث اند( .وباوبائی )022 /0 :1۳0۸ ،
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بنابراین ساؤال این نونه خواهد بود :صارات حقیقی الهی با ذات الهی چه رابطهای دارند؟ در پاس به
این سؤال چند دیدناه مطر شده است.
ال ) دیدناه اشاعره که قائل به زیادت صرات بر ذات هنتند.
ذات  .اشااعری بر این باور اساات که نمی واو ذا ی را بدوو حیات حی ،بدوو علم عالم و بدوو قدرت قادر
صاور کرد .در واق خداوند به سابب دارا بودو این صرات به آنها متص میشود و هر کس بگوید خداوند
عالم اسات ولی علمی در کار نینات دچار ناقض شاده اسات .به عقیده ابوالحنان اشعری اسماء خداوند
مشااتق از صاارات او هنااتند و نانزیر باید این صاارات را برای او ثابت دانناات( .جرجانی۳۳/۳ :1۸05 ،
رتازانی)۱0 /۳ :1۳2۳ ،
ب) دیدناه معتزله که نیابت ذات الهی از صرات است.
از نظر معتزله انر بگوییم خدا داناسات ،ذات و صارتی را برای او قائل شدهایم  .انر این صرت زاید بر
ذات و قدیم پنداشاته شاود از وحید دور شاده ایم و دچار ک رت در ذات شده ایم و همین شر است .انر
ّ
این صرات را حادث بدانیم  ،ذات خداوند را محل حوادث داننته ایم و در این صورت منتلزم امکاو است
در صااور ی که خداوند واجب الوجود اساات .به عقیدهی ابوالهذیل عالو و پیروانش ذات خداوند از صاارات
او نیابت میکند ( .اشاعری )0۳1-0۳2 :1۳22 ،اساتدالل معتزله این است که اعتقاد به صرات متعدد از
قبیال علم ،قدرت ،حیات و اراده و دیگر صااارات ثبو یه حق عالی الزمهاش آو اسااات که در ذات خدای
متعال ک رت ،وجود داشته باشد و الزمهی ک رت در ذات حق عالی وجود رکیب است .از این رو برای این
ذات بحت و بنیط مواجه نشویم ناچاریم همهی آو صرات را به یک صرت برنشت
که با مشاکل ک رت در ِ
دهیم و آو یک صرت ،علم یا قدرت و یا حیات می واند باشد.
) دیدناه متکلماو امامیه که عینیت صرات با ذات الهی است.
متکلماو امامیه بر اساااا

آموزههای دینی وارد شاااده از اهل بیت قائل به نری شااابیه و عطیل

شااده اند و دیدناه عینیت ذات با صاارات حقیقی الهی را پذیرفتهاند .متکلمین شاایعه هر دو رأی معتزله و
اشاااعره را دور از صااواب و در حد افراط و رریط میدانند و قولی را که در حد اعتدال و وسااط اساات ،این
می دانند که ما نه مانند معتزله از ر لزوم رکیب منکر صااارات الهی شاااویم و نه مانند اشااااعره در دام
ک رت بیرتیم و بگوئیم خاداوناد دارای صاااراات زائاد بر ذات اسااات ،بلکه بگوئیم که خدای عالی همهی
صرات کمال و جمال را دارد ولی صرا ش عین ذات او است ( .صدوق 1۸۳ :1۸۳۱ ،کلینی/1 :1۳2۱ ،
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اشااعره صرات را قائم به ذات و ازلی میدانند .از منظر ایشاو صرات نه عین ذات هنتند و نه غیر از
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 12۳مرید 50 :1۳1۸ ،حلی)۳5 :1۸۳0 ،
فیلنااوفاو هم این دیدناه را پذیرفتهاند .فارابی معتقد اساات همه کماالت بر وجود واحد غیر منقناام
داللت دارد و این صرات کمالی عین ذات واحد هنتند ( .فارابی ۳۳-۳۱ :1۳۳۶ ،همو)12۶ :1۳25 ،
ابن ساینا رابطه صارات ذا ی و ذات را در دو مقام مصاداق و مرهوم مطر میکند .در مر به مصداق
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در مرحلهی اول زیادت صارات بر ذات را رد میکند (.ابن ساینا )01۳ :1۳01 ،در مرحلهی دوم صرات را
از لوازم ذات واجب میداند (.هماو )00۶ :ابن سااینا عالوه بر این که صاارات ذا ی هم چوو علم ،قدرت،
اراده ،حیات را در عالم واق عین ذات میداند .قائل به ا حاد مرهومی این صارات با ذات واجب نیز هنت
که این موضوع از سوی برخی صاحب نظراو نقد شده است ( .همو 01 :1۸۶۸ ،احمدوند)1۱5 :
سااهروردی نیز صاارات مطر در مقام ذات را همهوو علم ،حیات ،عشااق و  ...عین ذات میداند.
(سهروردی )۳۳۳/1 1۸۶/0 10۳-10۸/0 :1۸۱5 ،میرداماد همه حی یات کمالی خداوند را به حی یت
ذا ی ارجااع داده و وجوب و قرر ذا ی را نیز عین ذات حق عالی میداند( .میرداماد)05۶-05۳ :1۸۱۶ ،
مالصاادرا بر این باور اساات که هر یک از الراظ علم ،قدرت و  ...معنایی غیر از معنای سااایر الراظ دارند و
چنانهه این الراظ مترادو باشاااند ،در اوالق آنها بر ذات حق عالی فایدهای وجود نکواهد داشااات و این
موجب عطیل می شاود .بنابراین درسات این اسات که صرات ذا ی خداوند را موجود به وجود ذات خداوند
بدانیم که وجودی جدا از وجود خداوند ندارند .همچنین هر صاارتی نیز وجودی جدا از صاارت دیگر ندارد.
مالصااادرا با اساااتراده از حی یت قییدیه اندماجی 1به وضااایح ادعای خویش میپردازد و براهین متعددی
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برای اثبات عینیت صاارات از جمله برهاو بناااوت ذات ،اصااالت وجود و شااکیک وجود اقامه میکند.
(صدرالمتفلهین ۶0 :1۸۳۸،همو)1۳5 /۶ :1۳۳1 ،
د) دیدناه نری صرات :

وجود اصیل است؛ اعم از این که وجود واجب باشد یا
 - 1حیثیات تقییدیه اندماجی :واسطه در این قسم از حیثیت تقییدی،
ِ
ممکن؛ این حیثیات ،حیثیات انباشته و جهات نهفته در متن وجود هستند و به صورت تساوق وجودی با متن وجود گره خورده اند

وجود اصیل نشئت می گیرند ،ولی فی حد نفسه معدوم هستند و اگر تحصلی دارا باشند به
و گرچه در خارج موجودند و از متن
ِ
ا
وجود اصیل اوال و بالذات و حیثیت
برکت وجود متحصل است و لذا به عنوان وجود بالعرض محسوب می شوند.از این رو
ِ
ا
اندماجی ثانیا و بالعرض به وصف وجود متصف هستند  .الزم به ذکر است تحصل خارجی این حیثیات به هیچ وجه افبوده بر
متن متحصل نیست بنابراین اندماج در وجود مستلبم تعدد و تکثر نیست و به همین جهت اندماجی نامیده می شوند .نحوهی وجود
آنها به نحویی است که در سراسر متن وجود و در حاق ذات وجود نهفته و مندمج است .به عنوان مثال می توان از وحدت ،فعلیت
و علیت به عنوان حیثیات تقییدی اندماجی نام برد ( .یبدان پناه)137-173 :1۱3۳ ،
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امیرالمؤمنین در خطباه نکنااات نه البالغاه کماال اخالص را نری صااارااات معرفی میکنااد.
اندیشاامنداو برای رناایر این عبارت نه البالغه بیینهایی ارائه کردهاند .شاااید بتواو ادعا کرد رناایر
عارفاو از رابطه صرات الهی و ذات خداوند دقیق رین بیین به بیاو ایشاو است.
عارفاو منالماو هناتی را دارای مرا ب مکتلری می بینند که همه از وجود ناشی میشود .در واق از
منظر ایشاااو مام هنااتی چیزی جز وجود و مظاهر و عینا ش نیناات  .هر چند که ممکن اساات در هر
مر بهای حکمی داشاته باشد که در مظهر دیگر نینت .بنابراین در هنتی چیزی جز او و اسماء و صرا ش
و ههورات هماو اسماء و صرات وجود ندارد ( .آملی)۶۶۱ :1۸۶۳ ،
نکناتین مر به هناتی مر به ذات است در این مر به هیض اسم و صرتی به خداوند اوالق نمیشود و
هیض حکمی اعم از سالبی یا ایجابی بر آو مر به جاری نمیشااود .زیرا هر اسام و صاارتی عینی اساات حال
آو که این مر به از هر عینی مبرا اسات و مام اوصااو و احکام و عینات و اعتبارات از کنه ذات باید سلب
شاود ( .قونوی ۸2 :1۸۱1 ،قیصاری 11۳0 :1۸۱5 ،کاشاانی )۳ :1۸۱2 ،این مر به از وجود که وجود
محض نامیده میشاااود وحدت حقیقی اسااات که هیض ک ر ی نه در آو راه دارد و نه هیض ک ر ی مقابل آو
اسات  (.قونوی )۶۳ :1۸۱1 ،این مر به در لناو شرع و ادعیه با وحد ی که وحدت عددی نینت یاد شده
است .عارفاو از این مر به با عنواو وجود بحت هم یاد کرده اند ( .هماو)۱۳ :
قونوی به این مر به غیب هویت مینوید ،زیرا این مقام مقام اوالق صااارو اسااات و از هر نونه قیدی
حتی قید اوالق عاری اساات .اعتبار و مقامی که ساااقط کننده دیگر اعتبارها و مقام ها اساات به این معنا
که همه اعتبارات را در خود هضاام میکند به ووری که هیض یک از آنها برای ذات مطلق عینی به شاامار
نمیآیند ( .قونوی)۱۱ :1۸۳1 ،
قیصری این مر به را « هویت» یا « حقیقه الحقائق» مینامد  ( .قیصری)۶1 :1۸۳1 ،
عاارفااو افکیاد کردهاند که به این مقام ،مر به نرته میشاااود نها از این باب که بتوانند مر به را برای
مکاوب رهیم کنند و نرنه هر نونه نام و اساامی که وحدت صاارو و بحت آو مقام را زائل کند نارواساات.
(یزداو پناه)۸2۸ :1۸۳۳،
آقا محمدرضااا قمشااه ای روایت نبوی « فکاو الله و لم یکن معه شااایء و االو کما کاو » را ناهر به
همین مر به میداند ( .قمشه ای)۸۱ :1۸۱۳ ،
جنادی در مورد این مر باه حتی منکر علم حق باه ذا ش اسااات  .البتاه این مطلب به معنای جهل به
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 .1-4نگاه هستی شناختی عرفانی به صفات و ذات الهی
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ذات نینااات بلکه به معنای عین علم و معلوم اسااات که در این مر به راه ندارد ،یعنی هویت ذات الهی به
اوالق حقیقی مطلق اسات و چنین حقیقتی اقتضا میکند که معلوم واق نشود و منحصر نشود و شناخته
نگردد و محدود و متناهی هم نشاود .در صور ی که حقیقت علم احاوه به معلوم و کش و میز آو از غیر
آو اسااات بناابراین حقیقت علم به ذات مطلق الهی علق نمینیرد و حقیقت این مقام اقتضاااا میکند که
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شناخته نشود ( .جندی)۳۳-۳۸ :1۳0۸ ،
سااید حیدر آملی ،عارو شاایعی ،نیز در رابطه با ذات خداوند چنین باوری دارد .او بر این رأی اساات که
حق عالی از حیث اوالق و ذات از جمی اعتبارات و اضاافات عقلی و وهمی ،ذهنی و یا خارجی ،سلبی یا
ثبو ی ،مانند اوالق ،قیید ،عری  ،عیین ،اسام ،صارت ،حد ،رسام ،جنس ،فصل ،نوع ،خاص و غیر آو
از اعتبارات است و ذات حق عالی از جمی آو منزه است ( .سید حیدر آملی)۶۳5 :1۸۶۳،
شااایاو ذکر اساات منظور عارفاو عاری بودو ذات الهی از کماالت نیناات بلکه منظور ایشاااو کیریت
وجود اساماء و صارات در مر به ذات اسات  .به عبارت دقیق ر صرات الهی در مقام ذات رابطه اندماجی با
ذات دارناد و این حقاایق اندماجی به نرس ذات موجودند و به نحو حی یت قییدی اندماجی در ذات محقق
خواهند بود ( .یزداو پناه)01۱ :1۸۳۳ ،
امیرالمؤمنین در خطبه نکنات میفرماید  :کمال اخالص این است که اسماء و صرات را از او
نری کنی زیرا هر صارتی نواهی میدهد که غیر ذات اسات .بر اساا

مبانی هناتی شناسی عرفانی این

سکن نها با مر به ذات قابل طبیق است مر به ای که هیض اسم و صرتی را به نحو عینی بر نمی ابد.
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اشااکال این فرض که « اسااماء و صاارات عین ذات هنااتند» در این اساات که بین وحدت و ک رت
اجتماع حاصل شده است .انر بگوییم که وحدت و ک رت هر دو حقیقی هنتند ،یعنی هم ذات الهی واحد
اسات و هم اساماء و صارات الهی ک رات حقیقی هنتند در آو صورت عینیت این دو به این معنا است که
رت اساااماء و صااارات
حقیقتی هم واحد باشاااد و هم ک یر و این محال اسااات .حال انر فرض کنیم که ک ِ
حقیقی و وحدت ذات اعتباری باشاد به این معنا است که در خداوند ک رت راه دارد و این نیز محال است و
انر بگوییم که وحدت ذات حقیقی و ک رت اساماء و صارات الهی اعتباری اسات مشکل ناقض وحدت و
ک رت مر ر میشاود اما مشکالت دیگری به وجود میآید از جمله اینکه موجب جزیه ،رکیب و عدد در
ذات واجب الوجود خواهد شاد نر چه این غایر مرهومی است اما موجب عدد در ذات میشود .زیرا مرهوم
علم و قدرت و حیات و یا مرهوم عالم و قادر و حی نها و نها بر ذات حق سابحانه و عالی حمل نمیشود.
ّ
ّ
بلکاه منطبق علیاه این مرااهیم که مصاااادیق حقیقی علم و قدرت و حیات اسااات باید در ذات حق وجود
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ّ
عینی علم و قدرت
خارجی و حقق واقعی پیدا کند و این منااتلزم جزیه ذات مقد ِ خداوند از مصااادیق ِ
و حیاات و ...مینردد و همچنین مناااتلزم رکیاب ذات یگاانه خداوند با اساااماء و صااارات عینی خارجی
مینردد .در واق انر بگوییم که این اساماء و صرات ،مصادیق عینی و خارجی دارند الزم میآید که ک رت
شدهایم که فاقد کماالت است و در هر دو صورت با مشکل مواجه خواهیم شد و انر هر دو مصداق داشته
باشااند یعنی هم ذات خداوند مصاداق عینی و خارجی داشااته باشااد و هم اسااماء و صاارات الهی مصااداق
عینی و خارجی داشاته باشاند چوو هر صارتی غیر موصاوو است در فرض ّ
عینیت بین صرت و موصوو
ّ
باید ذات حق به اعتبار ذات ،واحد و به اعتبار اسااماء و صاارات که عین ذات اساات ک یر باشااد و این امر
مناتلزم ناقض خواهد بود .انر قائل شاویم که مصداق ذات عینی و خارجی نینت و فقط اسماء و صرات
الوجود واحد را انکار کردهایم و همچنین نمی واو
الهی مصاداق عینی و خارجی دارند در آو صورت واجب
ِ
به صرات و کماال ی برای ذا ِی اعتباری قائل بود.
ّ
بنابراین چارهای نینات که اساماء و صرات را مر بهی نازله و ّ
متعین از ذات بدانیم که در صورت نزل
و ّعین ،با وحدت ذات منافات نکواهد داشاات .در حقیقت ،از نظر عرفاء اسااماء و صاارات مر بهی نازل و

ّ
متعین ذات میبااشاااد کاه ک رات این مر به منافا ی با وحدت در ذات نکواهد داشااات و می واو نرت که
عاارفااو نهاا نروه از عاالمااو علوم اساااالمی بوده اند که دقیق رین بیین از عبارت نه البالغه را ارائه
کردهاند ( .وهرانی)1۳۶ :1۳0۸ ،
وهرانی ،شاااانرد عالماه وبااوباائی ،در کتاب « مهر اباو» دیدناه عرفاء را چنین میداند و نزارش

میکند که مرحوم آقا ساید احمد کربالئی 1از شانرداو مالحنینقلی همدانی ،از عینیت اسماء و صرات با
ذات به شااادت من میکرد و بر این رأی بود که روایات صاااحیح اساااماء را ،مکلوق ذات میدانند و مظهر
ذات حی و قیوم معرفی کردهاناد و اساااماء و صااارات را در محدودهی عین و مرهوم خود ،مقید و محدود
داننتهاند و وجود ذات حق را بنیط و عاری از همه نونه شوائب ک رت میدانند( .هماو)02۳ :
اساااماء خداوند معرفی
حقیقات پیامبر اکرم  و ائمهی اوهار  را
روایاات زیاادی وجود دارد کاه
ِ
ِ
کردهاند .به عنواو نمونه از امام محمد باقر نقل شاااده اسااات که ایشااااو در رنااایر آیهی « ولله األساااماء
 - 1مرحوم آقا سید کربالئی از شاگردان تراز اول عارف جلیل القدر آخوند ببرگ همدانی میباشند  .مالحسینقلی همدانی معروف
به آخوند همدانی به حق از عارفان واصل قرون اخیر بودهاند که شاگردان ببرگی را تربیت کردهاند و در کربال مکتب عرفانی عظیمی
را به وجود آوردهاند.
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در ذات الهی وارد شااود و انر بگوییم که مصااادیق عینی و خارجی ندارند که در آو صااورت قائل به خدایی
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الحنااانی َفا ُ
ادعوه بهااا » (اعراو )۳2/فرمودنااد :منظور از اساااماااء اللااه مااا اهاال بیاات هناااتیم.
(مجلنی)5۸/۳۱ :1۳۳۸،
هماو وور که روایات نیز فیید میکند اساااماء و صااارات الهی مکلوق ذات خداوند هناااتند و عینیت
خارجی این اساماء حضارات معصاومین میباشد .امام خمینی نکنتین عین ذات خداوند را وجود مقد
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پیاامبر اکرم میداناد کاه بر اساااا
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حادیاث شاااریری از اماام محماد باقر با اهل بیت ا حاد ذات

دارند(.1امام خمینی)۱0 :1۸۳۶،

ً
بنابراین اسااماء و صاارات الهی صاارفا مراهیمی که عین ذات باشااند و هیض مصااداق خارجی نداشااته

بااشاااناد ،نیناااتند ،بلکه عینیت خارجی دارند و حقیقت وجود مبار پیامبر اکرم  و ائمهی اوهار
هماو اسااماء و صاارات الهی میباشااد که در عرفاو با عنواو حقیقت محمدیه از این حقیقت یاد میش اود.
(هماو)0۱ :
ً
اسااساا نمی واو برای خداوند اساماء و صرا ی قائل شد که مصداق عینی و خارجی نداشته باشند چرا
بینی عرفاو اساااالمی ،ههور ک رات و پدید آمدو جهاو هناااتی را به مناااُلهی جلی باز
کاه در جهااو ِ

ذات خداوند به نحو جلی ،اساماء و صارات را به وجود میآورد و این اساماء نکنااتین
مینردانند .در واق ِ
ذات المتعین میباشااند  .احادیث فراوانی نیز از پیامبر اکرم  رساایده اساات که وجود
عین آو ِ
مر بهی ِ
2
ذات حق عالی بوده
خود را نکناتین مکلوق خداوند ذکر کردهاند .بنابراین اسماء و صرات خداوند مظهر ِ
و به هیض وجه با ذات عینیت ندارند .بلکه دارای وجود خارجی و عینی میباشااند .فقط با این حلیل اساات

که کالم امیرالمؤمنین - که نری صارات از ذات خداوند را کمال اخالص داننااتهاند -به نحو صحیح
و شاینته در میشود.
عارفاو مر به بعد از ذات که ال عین اسااات ،را عین اول میدانند و این مر به را چنین عری میکنند:
« علم الذات بالذات من حیث االحدی » ( یزداو پناه)۸5۶ :1۸۳۳ ،
در متوو عرفانی برای بیاو این مر به اسااامی مانند « حقیق الحقائق»  « ،حضاارت احدیت جم » و «

 - 1بنابر حدیث شریفی از امام محمد باقر « :اولنا محمد ،آخرنا محمد ،اوسطنا محمد  ،کلنا محمد» عرفاء وجود مقدس پیامبر
اکرم را باسایر حضرات معصومین(ع) در تعین نخست بودن یکسان دانستهاند و هنگامی که سخن از تعین اول میشود این
حکم را در مورد همهی چهارده معصوم به کار بردهاند « .مجلسی1/31 :1۳3۱،؛ نوری طبرسی)131 /1 :1۱1۵ ،
 - 2پیامبر اکرم  میفرمایند « :اول ما خلق اهلل نوری » ( مجلسی۳7/1 :1۳3۱ ،؛ احسائی)۳۳/۱ :1۳3۵ ،
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مقاام جم »  « ،جلی اول» « ،جلی احادی ذا ی»  « ،مر باه اولی یا ر به اولی»  « ،اقرب التعینات» « ،
نناابت علمی» « ،هویت مطلقه»  « ،وحدت ذا ی» « ،احدیت»  « ،برزخ اکبر ،برزخ اولی ،برزخ البرازخ» ،
« مقاام او ادنی»  « ،حقیقات محمادی»  « ،وامه الکبری»  «،قابل اول»  « ،غیب اول یا غیب مغیب»
و  ۸0همو ۸0 :0212 :جندی 55 :1۳0۸ ،جامی )۸۶ :1۸۱2 ،به کار برده اند 1 .فرغانی به این مقام
حقیقت محمدی اکملی مینوید ( .فناری )۸۸2 :0212 ،
اسام در اصاطال عرفانی عبارت اسات از ذات به اضاافهی یک صرت خاص  ( .یزداو پناه:1۸۳۳ ،
 )۸2۳باه این معناا کاه انر ذات باا یاک عین خااص نزل از مقام هو هویت پیدا کند ،مر به ی اساااماء و
صاارات جلی مییابد .قونوی در صااریح میکند که مام صاارات  ،اسااماء و احکام نها هنگامی به حق
ننبت داده میشوند که از جهت عینات در نظر نرفته میشوند و نه از جهت ذات ( .قونوی)۸2 :10۱1 ،
عارفاو در مورد شااناخت مر به ذات و مر به اسااماء و صاارات بر این باورند که نها در پر و جلیات و در
ضااامن ههورات عینی و کونی امکاو شاااناخت خداوند وجود دارد و در مر بهی ذات که عاری از هر نونه
عینات اسات امکاو شناخت وجود ندارد ( .قونوی )۸۸ :0212 ،البته الزم به ذکر است که علم اجمالی به
این مر به را انکار نمیکنند .در مر به بعد ،اسااماء و صاارات که در ذات به نحو اندماجی وجود داشااته اند،
در مقام جلی ننااابت اشاااراقی و ابرازی پیدا میکنند و در این مر به این ننااابتها همه شاااُوو یک ذات و
ً
کاامال وابناااتاه باه آو هناااتناد و با ذات عینیت دارند .امام خمینی برای فهم این مطلب دقت در معنای
عرفانی صارت را پیشانهاد میدهد .صرت حالت یا عارضه ای زاید بر ذات نینت بلکه جلی ذات به فیض
اقد  2د ر حضرت واحدیت و ههور در کنوت اسماء و صرات است و حقیقت اسماء هماو حقیقت مطلق
غیبی است که ههور یافته است ( .امام خمینی)05 :1۸۳۶ ،
 .1-3مالت ترجیح رأی عارفان در تبیین عبارت نهج البالغه

ُ
ّ
امیرالمؤمنین در ادامه میفرماید « :شهادة کل صر ٍ انها غیر الموصوو » ( خطبه )1/هر صرتی
 - 1شایان ذکر است که در متون عرفانی گاهی همین اسامی در مورد تعین ثانی هم به کار میرود .این مسأله دالیل مختلفی دارد
که یکی اختالف بین عارفان در بیان مراتب هستی بوده است علی الخصوص در مقام تعین اول و تعین ثانی و دیگری عدم استقرار
اصطالحات منظ م در این خصوص تا قبل از فرغانی  .به همین دلیل قونوی که به این امر واقف بوده است در آثار خود بعد از بیان
مقام تعین اول این عبارت را میآورد « :التی قبلها مقام اطالق الذات و بعدها الحضرة االلوهیة » ( یبدان پناه )۱۵3 :1۱3۳ ،
 - 2فیض اقدس تجلی عین ذات است در مقابل فیض مقدس که تجلی اسماء و صفات الهی است ( .شیرازی )۵۵ /1:
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نرتاهاند ( .ابن رکه 1۳0-1۳1 ،1۸1 ،105 :1۸۶2 ،فناری 0۳1،۸۸0 :0212 ،قونوی12۸ :1۸۳1 :
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شاهادت می دهد که غیر از موصاوو است .بنابراین با صریح عبارت نه البالغه حقانیت و رجیح رویکرد
عرفانی به رابطهی اساماء و صارات الهی با ذات معلوم و مشاکص میشاود .زیرا غیر بودو موصوو یعنی
ذات خداوند با صرت یعنی اسماء الهی نها در بیین عارفاو معنا پیدا میکند .عالوه بر عبارت نه البالغه
نظام اندیشاه عارفاو در بیین مرا ب هناتی انطباق بیشاتری با روایات در این زمینه دارد .دو دسته روایات
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در مورد رابطهی ذات با اساماء و صرات الهی وجود دارد .دسته ای از روایات صرات را از ذات نری میکند
و کمال معرفت به حق عالی را نری صارات از ذات می داند و دسته دیگری از روایات با دیدناه عینیت ذات
با صرات انطباق دارد.
روایا ی که بر نری صرات فکید دارد مانند:

ُ
ه
ا
ه ُ ُ
وف انب غی
« كمَا َتحیََد نقی القََفَات عنب بََ ِ
َوف و شََهارة املوص َ ِ
َهارة كل صََفة نب غی املوصَ ِ

القفة  ( » ....کلینی)1۳2 /1: 1۳2۱ ،
ِ

و « نظام َتحیَد ُ
نقی القفات عنب » ( وبرسی)022 /1 :1۳2۸ ،

ُُ
ُ
ُ ُ
ُ
َهارة
معرفَة اَلل َتحیََد و نظام
علَارة اَلل معرفتَب و اصََل
و « او
َتحید اَلل نقی ُالقََفات عنب لَُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ٌ
م
َّ ا
َّ ُ
َ
موصوف»....
بقفة و ل
شهارة كل مخلوق ن لب خالقا لیس
موصوف مخلوق و
صفة و
العقو ان كل
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ

( صدوق)۸۳ :1۸۳۱ ،
روایا ی که بر اثبات صرات فکید دارند مانند:

َّ َّ
ُ ُ
َ
َّ َ ُ ُ
ُ ُ ُ
َّ
َ
الس َمع ذاتَب و ل مسََموع و اللقَ َُر ذاتَب و ل
العِّل ذاتَب و ل معلوم و
« ِ یز اَلل عز و بَل رِبَا و
َ َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ََ
مقدور ه
َ
َ
َ
العِّل منب َع املعلوم
الشیاء و اکن املعلوم َوقع
فلما احدث
ملقر و القدرةُ ذاتب و ل
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( هماو)1۸۳ :

بر اسااا

ٌ
ُ
َّ
ُ
ٌ
ٌ
ُ َ َّ
ویاا « لَب عز َو َبَل نعوت و صََفَات فَالقََفَات لَب و الَاءوها باریة َع السخلوقی مَل السََمیع و
ِ
ُ ه
ا
ُ
َ
ُ
َ
لو ُ
َّ
َّ
اَلل
ات ل تلیق ال باَلل تلارک و تعا
اللقَ
ؤف و الرحی و اشَ ِ
َلاه ذلک و النعوت نعوت الذ ِ
َی و الر ِ
ِ
ِ
ٌّ ه
ا
َ َ
َ
ٌ
َ ُ
َ
ٌ
الذات ا
ظالم فیَب و ٌّ
ٌ
حی
عَاِ ل بهَل فیَب و صََمَد ل مدخل فیب رِبا ونری
حی ل موت لَب و
ونر ل
ِ
ٌ ه
ٌ
ات» ( هماو)1۳2 :
الذات عاِ الذات صمدی الذ ِ
ِ
ً
ً
ً ً
ً
َّ عل ً
ُ َ َّ
ه
« ِ یز ِ اَلل عز و بل می قاررا حیا قدَیا لیعا بقیا » ( هماو)
ً
ً
َ
ُ
ارار » ( کلینی )12۳ /1 :1۳2۱ ،
اَلل عاملا قاررا َّ
« ِ یز
ِ

نظام اندیشااه عارفاو می واو ادعا نمود که روایا ی که بر نری صاارات داللت دارد اشاااره به

مقام نکناات یعنی مقام ذات اساات که هیض عین و ههور و جلی در آو مقام راه ندارد و کلیه صاارات به
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نحو اندماجی در آو مر به وجود دارند .بنابراین صاارات غیر از موصااوو هنااتند زیرا در این مقام صاارا ی
اعتبار نشااده اساات و جلی و ههوری در کار نیناات .روایات دسااته دوم که اثبات صاارات برای ذات حق
عالی میکنند اشااره به مر به دوم یعنی مقام اساماء و صارات اسات که اسماء و صرات ههور و جلی پیدا
ذات هنااتند که به عینی از عینات ههور یافته اسااات .بر اساااا

بیین عارفاو از رابطه ذات با اساااماء و

صاارات الهی بین این دو دسااته از روایات ناقضاای وجود ندارد بلکه هر دسااته از روایات ناهر به مر بهای از
مرا ب وجود و حق عالی است.
عباارت نه البالغاه کاه نااهر بر کمال در اخالص اسااات دلیل دیگری بر بیین مر به اعالی وجود
یعنی مر به ذات غیب الغیوب است که در بیاو عارفاو آمده است.
ارزیابی تفسیر قاضی سعید قمی و ابن میثم بحرانی

ابن می م بحرانی از جمله کنااانی اساات که در شاار نه البالغه قائل به نری صاارات از ذات الهی
اسات  .وی صارات را اعتبارات عقلی میداند که عقل در مقاینهی ذات الهی با دیگر اشیاء اعتبار میکند
و چناو چه قائل به قبول وجود برای صارات الهی شاویم در آو صورت رکیب و احتیا در ذات الهی ورود
پیدا میکند و این دوو اخالص است ( .بحرانی 10۳-10۸ /1 :1۳0۱ ،و )12۳-12۳
برای فهم اعتبارات عقلی الزم اساات فضااای حاکم بر دوراو ابن می م بحرانی بازکاوی شااود .محقق
ووسی و ابن می م در این منفله متفثر از دیدناه سهروردی هنتند.
امروزه در فلنره مراهیم به سه دسته قنیم میشوند .مراهیم ماهوی  :مراهیمی هنتند که ذهن به
صااورت خودکار از موارد خاص انتزاع میکند مانند سااریدی ،مراهیم فلنااری  :مراهیمی که ذهن پس از
مالحظه و مقایناه میاو دو شایء آنها را به دست آورده به اشیاء واقعی ننبت داده میشوند .مانند مراهیم
علت و معلول و دساته آخر مراهیم منطقی هنااتند که نها بیانگر خصااوصاایات مراهیم ذهنی بوده و هیض
ناه به امور خار از ذهن ننبت داده نمیشوند .مانند مراهیم جزئی و کلی ( مصبا )0۶-05 :1۸۱۳ ،
نزد ساااهروردی رکیک بین مراهیم فلناااری و مراهیم منطقی وجود ندارد و مراهیم را به دو دساااته
مراهیم ماهوی و مراهیم منطقی قنیم میکند .مراهیم منطقی حقق خارجی ندارند و امور ذهنی صرو
هناااتند  .واژه « اعتبارات عقلی» نیز داللت بر این معنا میکند ( .عشاااریه )1۶-1 :1۸۳۳ ،در حالی که
عارفاو صاارات الهی را دارای حقق خارجی و از جنس وجود میدانند و در عری اساام بر این نکته فکید
ً
دارند .بنابراین اساماء و صارات الهی صارفا مراهیمی که عین ذات باشاند و هیض مصاداق خارجی نداشته
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می کنند و البته مام این صرات با ذات عینیت دارند ،زیرا حاالت و عوارض زائد بر ذات نینتند بلکه هماو
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بااشاااناد ،نیناااتند ،بلکه عینیت خارجی دارند و حقیقت وجود مبار پیامبر اکرم  و ائمهی اوهار
هماو اسااماء و صاارات الهی میباشااد که در عرفاو با عنواو حقیقت محمدیه از این حقیقت یاد میش اود.
(امام خمینی)0۱ :1۸۳۶ ،
از دیگر کناانی که قائل به نری صارات در بیین عبارت نه البالغه اسات ،قاضای سعید قمی است.
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قاضی مشرب عرفانی دارد و در نگاه اول شباهتهایی بین رنیرش از رابطهی ذات با اسماء و صرات الهی
با دیدناه عارفاو وجود دارد .قاضای ساعید اساماء را واساطه بین حق و خلق میداند و بر این رأی است که
اسام و صارت غیر از منامی و موصوو هنتند ( .قمی  )۳۳-۳۳ :1۸۱۳،از نظر او اسماء مکلوقات ذات
هنتند و البته اسماء را اموری غیر وجود میداند( .هماو)۳۳ :
قاضای ساعید معتقد اسات ذات ،اسم و رسم و نعت ندارد ،اما مر به الوهیت همهی اینها را دارد و نری
صارات از خداوند به معنای ارجاع همه صارات حننی به سلب نقیض های آنها و نری مقابالت آنها است.
( همو۳1۶ /1 :1۸۳1 ،و )11۶
نر چه در نظام اندیشااه قاض ای سااعید با عارفاو شااباهتهایی وجود دارد اما برخی ابهامات در بیاو وی
موجب شااده اساات که اختالو جدی در این نظریه با عارفاو داشااته باشااد .ابهاما ی که از چشاام صاااحب
نظرانی چوو امااام خمینی و عالمااه وباااوبااائی دور نمااانااده اساااات ( .امااام خمینی 0۸ :1۸۳۶ ،و
وبااوبائی )۸52 : 1۸۳5،از جمله این اشاااکاالت می واو به نری صااارات ذا ی برای حق عالی و اثبات
صاارات فعلی برای او اشاااره کرد .در حالی که صاارات فعلی باید اصاال و ریشااه ای در ذات مقد
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داشااته

باشند  ،اشکال دیگر این است که قاضی صرت را در هماو معنایی که بری مکلوقات به کار میبرد عری
کرده اسات و با اهتمامی که به نزیه خداوند از ساایر موجودات دارد ناقض کامل دارد .از یک سو با چنین
عریری به حاق واق در مورد خداوند نرسایده اسات و از ساوی دیگر دچار آشارته نویی شاده است .اشکال
دیگری که در نظام اندیشاااه وی وجود دارد بازنرداندو صااارات خداوند به معانی سااالبی اسااات  ( .قمی،
 )۳2-۳0 :1۸۱۳در حالی که ثابت شاااد عارفاو صااارات ثبو ی را از سااان وجود و دارای عینیت خارجی
میدانند.
نتیجه گیری

ازمقاله حاضر نتای زیر قابل استنتا است:
 .1از نظر عارفاو ،اسااام ،لر نینااات .بلکه ذات خداوند وقتی به اعتبار یک صااارت وجودی لحاظ
مینردد« ،اساام» نامیده میشااود م ال وقتی ذات به اعتبار صاارت علم لحاظ نردد ،علیم نام می نیرد و
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آو ناه که با صارت قدرت لحاظ میشاود ،قدیر خوانده میشاود .مرهوم دال بر اسم « اسم االسم» نامیده
میشود و لر دال بر آو اسم« ،اسم اسم االسم» است.
 .0عارفاو در ور هناتیشاناختی خود از جهاو که بر پایهی شاهودا شاو است ،یک مر به از وجود
نمیشاااود .زیرا صاااراات باه نحو انادماجی با ذات موجودند و هیض عین و جلی در این مر به وجود ندارد.
عبارت نه البالغه که کمال اخالص را نری صرات میداند ،اشاره به همین مر به از وجود است.
 .۸در مر به دوم عینات و ک رات صااارا ی ههور می یابد در این مر به صااارات عین ذات هناااتند اما
جلی و عین یافته اند.
 .۳دو دسااته روایات در بیاو رابطهی اسااماء و صاارات با ذات الهی وجود دارد .دسااته نکناات که هر
نونه صااارتی را برای خداوند نری میکند و دساااته دوم که صااارات را عین ذات میداند .می واو ادعا کرد
روایات دساته اول ناهر به ذات غیب الغیوب که هیض عین و جلی ندارد ،هناتند و روایات دسته دوم ناهر
به مر به دوم یعنی جلی و ههور اسماء و صرات الهی هنتند.
 .5عارفاو اساماء و صارات الهی را از سن امور وجودی و دارای حقیقت عینی میدانند ،بنابراین قول
کنااانی که اسااماء را اعتبارات عقلی میدانند ( ابن می م) و کنااانی که اسااماء را معانی ساالبی میدانند
(قاضی سعید قمی)  ،متراوت از ایشاو است.
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را مر باه ذات در نظر مینیرناد کاه هیض اسااام و رسااامی نادارد و هیض صااارتی در این مر باه بر آو حمل
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 .52نوری وبرسای ،میرزا حناین1۳15 ،ق ،خاتمه مستدرک الوسائل ،چاپ اول ،قم :مؤسنهی آل البیت
 الحیاء التراث.
 .51یزداو پناه ،یدالله1۸۳۳ ،ش ،مبانی و اصههول عرفان نظری ،قم :موساانااه آموزشاای و پ وهشاای امام
خمینی.
مقاله ها

 .50احمدوند ،معروو علی1۸۳۸،ش« ،بررسااای و نقد نظریه ا حاد مرهومی و مصاااداقی ذات و صااارات
الهی» ،فصهلنامه علمی -پووهشهی دانشهگاه قم ،سال شانزدهم ،شماره دوم ،شماره پیاپی -1۱5 ،۶0
. 1۳0
 .5۸اعتصاااامی ،عبدالهادی1۸۳0،ش « ،مناااُله نری صااارات در روایات اهل بیت» ،تحقیقات کالمی،
شماره .52-0۳ ،0
 .5۳خاادمی ،حمیاد رضاااا1۸۳۳ ،ش « ،بیین رابطاه صاااراات ذا ی و ذات واجب از دیدناه صااادر الدین
شایرازی» ،فصلنامه پووهشهای فلسفی – کالمی دانشگاه قم ،سال هردهم شماره چهارم ،شماره پیاپی
.12۳-۳۳ ،۶۳
 .55رضااائی هرتادر ،حناان1۸۳۱ ،ش « ،بازپ وهی رناایر وحید صاارا ی در خطبه اول نه البالغه»،
فصلنامه علمی – پووهشی اندیشه نوین دینی ،شماره  ،5۸سال .۱0-5۱ ،1۳
 .5۶عابدی ،احمد« ،بررسای دیدناه قاضای ساعید قمی در نری ا صااو ذات خداوند به اساماء و صارات»،
فصلنامهی علمی پووهشی دانشگاه قم ،سال یازدهم ،شماره سوم و چهارم.1۶0-1۳۸ :
 .57عشااریه ،رحماو1۸۳۳ ،ش « ،ارزیابی آموزه نری صاارات در نه البالغه در اندیشااه این می م

بحرانی» .فصلنامه پووهشنامه نهج البالغه .سال هرتم ،شماره .0۶
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