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تشبيه و تنزيه از ديد متکلمين مسلمان با تکيه

بر فرازهايی از نهجالبالغه


علیاکبر نصيری
نویسنده مسئول

اميرحمزه مرادی
چکيده

یکي از فروعات مبحث اسـماء و صـفات الهـي ،صـفات خبـری اسـت .صـفات خبـری از نظـر
متکلمين ،اصطالحاَ به صفات الهي که از طریـق خبـر ،یعنـي قـرآن و حـدیث رسـيده ،اطـالق
ميشود .گرچه ذکر صفات خبری لزوماَ به معنای صدور از جانـب وحـي و یـا مفسـران معصـوم
الهي نيست ،بلکه این صفات ميتواند با مفاد فطری بشر و عقل مستقل ،مطابقت داشـته باشـد.
بعد از رحلت پيـامبراکرم ( ص ) ،جامعـه مسـلمين بـه دليـل تخطـي از تفسـيرهای معصـومين
[عليهم السالم ] در فهم و گزارش از صفات خبری ،چنددسته شدند -1 :تشبيهگرایـان :اشـاعره،
کراميه و اخباریون؛ که صفات الهي را بدون تأویل مـيپذیرفتنـد و دخالـت عقـل را در آن منـع
ميکردند؛  -8تشبيه در عين تنزیه :عرفا و بعضي فالسفه نظير "مالصدرا"؛ معتقد بودنـد چـون
خداوند ذاتاَ واحد است ،منزه و چون در قالب صفات مخلوقات متجلـي مـيشـود ،مشـبه اسـت؛
 -3تأویلگرایان شيعه و معتزله؛ که معتقد بودند خداوند از همۀ شؤون امکـاني و نقصـاني منـزه
است و صفات خبری را تأویل ميکردند .همين معنا صحيح است؛ چـون ایـن نظریـه از طریـق
وحي بياني به پيامبر اکرم (ص) رسيده ،و از طریق احادیث ایشان و اوصـياء طـاهرین اشـان بـه
مردم ابالغ شده است.
از آنجاکه نظریه وحدت وجود در تعارض با «تنزیه مطلق حق» اسـت و خـود وحـدت وجـود از
نتایج اصالت و تشکيک وجود است ،بنابراین ابتدا اصالت وجـود ،سـپس اشـتراک معنـوی ،بعـد
تشکيک و در آخر وحدت وجود مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد .در پایـان پـژوهش نيـز خـاطر
 .استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستانnasirizaboli@yahoo.com ،
.دانش آموخته کارشناسي ارشد کالم اسالميmoradi.ah90@yahoo.com ،
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نشان خواهيم داد که نظریات وجودی حکمت متعاليه ،در تعارض با «تنزیه مطلق حـق» اسـت.
سپس پيشنهاد داده شد تا به جای نظریات وجودی ذکرشده ،نظامي دیگر جایگزین شود تا بهتـر
بتواند معنای تنزیه مطلق را که برگرفته از معارف اهل بيت است ،تبيين نماید.
واژگان کليدی :اصالت وجود وماهيت ،اشتراک وجود ،تشکيک ،وحدت وجود ،تنزیـه مطلـق،
صدرالمتألهين.
***
مقدمه
بحث اسماء و صفات حق متعال ،یکي از اصليترین بحثهای خداشناسـي و توحيـدی در دیـن مبـين
اسالم است .این بحث از همان آغاز دعوت و بعثت در قالب کالم وحي بر پيامبر (ص) نازل شد ،تا زماني
که خود پيامبر(ص) زنده بودند ،اختالفي از جهت تأویل این صفات در بين مسلمين نبود ،زیـرا مسـلمانان
فرمایشات پيامبر (ص) را به گوش جان شنيده و ميپذیرفتند .اما بعـد از رحلـت ایشـان ،چنـد دسـتگي و
اختالفي که بين امت اسالمي پدید آمد ،خود را نشان داد .بدینگونه که هر دستهای ،با تفسير خاصي کـه
از صفات خبری قرآني و یا روایي داشتند ،منشأ ایجاد یک فرقه گردیدند و سپس هـر یـک از ایـن فـرق
کوشيدند تا تفسير خاص خود از آن صفات خبری را به کرسي بنشانند .تعدادی از مسلمانان ،طرفدار ظاهر
آیات و روایات و تعدادی دیگر طرفدار تأویل شدند و متأسفانه بيشتر آن ،فرق راه افراط را پيمودند .در این
ميان ،شيعه با تأسي از دریای معارف اهل البيت (عليهم السالم) ،کوشيدند تا تفسيری صحيح و سازگار بـا
معارف توحيدی ،ارائه دهند.
ما نيز در این مقاله ،تالش کردهایم تا توضيح مختصـری از عقایـد فـرق اسـالمي و همچنـين بعضـي
شخصيتهای اسالمي در بحث تشبيه و تنزیه ارائه دهيم و سپس با تبيين نظریۀ صحيح کـه برگرفتـه از
معارف ناب توحيدی اهل بيت (عليهم السالم) ميباشد ،سهمي هرچند انـدک در تـرویج آن عقایـد حقـه
داشته باشيم .اما ،با توجه به اینکه یکي از مهمترین موانع موجود بر سر راه ،نظریۀ وحدت وجـود و توابـع
آن است و نيز خود وحدت وجود ریشه در نظریاتي همچون اصالت ،اشتراک و تشکيک وجود دارد ،بـر آن
شدیم تا با توضيح مختصری از هر یک از این مباحث و بررسي و نقد آنها ،به صورتي ریشهای و اساسي
به مقابله با وحدت وجود بپردازیم .ازاینرو ،در آغاز با بررسي مختصر هر کـدام از ایـن نظریـات وجـودی
(اصالت ،اشتراک و تشکيک) و در نهایت وحدت وجود ،زمينـه را بـرای پـرداختن بـه اصـل بحـث آمـاده
خواهيم کرد.
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بطالن اعتقاد به وحدت وجود
در باب وحدت وجود سه نظریه وجود دارد:
اولين نظریه ميگوید :عالم منحصر به یک وجود (خدا) است و هر چه غير خداست ،توهم است .الزمـۀ
این نظریه ،نفي عالم هستي و سوفسطائيگری است (محمدیان :1321 ،ص.)818 .
نظریۀ دوم متعلق به "ابنعربي" و پيروان وی است که بر پایۀ نفي هر نوع کثرت بنا شدهاسـت .ایـن
نظریه ،وجود حق را وجود حقيقي و وجود مخلوقات را مجازی تصور کردهاست )ابن عربـي ،بـيتـا :ج :1
 .)860با اندکي تأمل در قضيه روشن ميشود که این نظریه نيز به نظریه قبلي بـاز مـيگـردد کـه بـرای
مخلوقات وجودی حقيقي قائل نيستند .اشتباه این نظر این است که وجـود حقيقـي را بـا وجـود مسـتقل
(استقاللي) خلط کرده است؛ زیرا ما وجود مستقل از خداوند نداریم؛ یعني هـم در تحقـق و هـم در بقـاء،
نيازمند به واجب تعالي هستيم ،در عينحال ،وجود حقيقي خارجي نيز داریم .بنابراین اگـر گفتـه شـود مـا
وجود استقاللي و مستقل از خداوند نداریم ،صحيح است ،اما این سخن که وجود ما مجازی بوده و حقيقي
نيست ،به شکاکيت و سوفسطائيگری باز ميگردد.
نظر سوم در باب وحدت وجود ،نظر "صدرالمتألهين" و پيروان وی است .ایشان معتقدند ،حق متعال با
نظر به ذاتش واحد است ،اما در مقام فعل ،عين ماهيات بوده و ساری در آنهاست و این وحدت در عـين
کثرت است (صدرالمتألهين :1328 ،ج 318 :8ص  .و .)311این نظریه نيز باطل است؛ زیـرا هـر فـاعلي
غير از فعل خودش است و محال بودن اتحاد فاعل و فعل او بدیهي است.
از آنجاکه وحدت وجود ریشه در نظریاتي همچون اصالت ،اشتراک ،و تشکيک وجـود دارد ،بـا توضـيح
مختصری از هر یک از این مباحث و بررسي و نقد آنها ،بهصـورتي ریشـهای و اساسـي بطـالن عقيـدة
وحدت وجود را نشان خواهيم داد.
 .2اصالت ماهيت يا اصالت وجود
الف) بهنظر ميرسد بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت ،بيشتر یک بحث لفظي باشد تـا یـک بحـث
حقيقي و عيني؛ درواقع شيء خارجي را اصالت وجودی ،وجود و اصالت ماهيتي ،ماهيـت مـيدانـد .شـاهد
مثال،این دليل "مالهادی سبزواری" و پاسخ اصالت ماهيتيها به آن است.

اگر وجود اصالت نميداشت ،هرگز اتحادی بهوجود نميآمد ،زیرا غير وجود(ماهيـت) خاسـتگاه کثـرت
است.
توضيح آنکه انسان در تصدیقات خود ،محمولي را بر موضوعي حمل ميکند ،مثال انسـان عـالم اسـت.
هر جا که «است» حکمفرما ميشود ،ميان دو چيز پيوند برقرار ميگردد و این پيوند از نوع یگانگي اسـت
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و درواقع معنایش این است که ایـن دو معنـي ادراکشـده در خـارج یگانـهانـد .حـال اگـر وجـود اصـيل
نباشد ،این یگانگي هرگز پيدا نمي شود ،زیـرا ماهيـات همـه بـا یکـدیگر تبـاین ذاتـي دارنـد؛ مـثال ذات
انسان عين ذات کاتب نيست .بلکه این یگانگي در وجود است؛ یعني یـک وجـود اسـت کـه هـم انسـان
و هم کاتب اسـت؛ پـس اگـر وجـود اعتبـاری باشـد ،وحـدت نيـز اعتبـاری خواهـد بـود و بـه تبـع آن،
قضــایای حمــل شــایع صــناعي صــادق نخواهنــد بــود ،درحــالي کــه بالضــروره صــادق مــيباشــند
(مطهری ،1306 ،ج  :1ص .)81-88.
نقد دليل" :مالصالح مازندراني" ،این دليل را رد ميکند و ميگوید :این دليل بسيار ضعيف است ،زیرا
مبنای توحيد را وحدت وجود قرار داده ،درحالي که براهيني که توحيد را اثبات ميکند ،بسـيار اسـت و نـه
مبتنيبر اصل وجود و نه اصل ماهيت است (حائری ،1300 ،ج .)320 :1عالوهبر این در نقد سخن "شهيد
مطهری" باید گفت :اگر بگوئيم  y ،xاست و  yهم  xاست ،در این صورت یگانگي ایجاد ميشـود و اال
تنها با گفتن  y ،xاست؛ یگانگي ميان  xو yحاصل نميگردد .پس صرف حمل عالم بـر انسـان ،باعـث
یگانگي انسان و عالم نميشود.
از نظر "عالمه تهراني" نيز ،دومين دليل شهيد مطهری دور است ،زیرا وحدت وجود یکـي از مبـاحثي
است که بر پایه اصالت وجود اثبات ميشود و ازاینرو ،تمسک به وحدت وجود برای اثبات اصالت وجـود،
دور است (تهراني :1301 ،ص.)863.
ب) بهنظر ميرسد ،منشأ اشتباه طرفداران اصالت وجود آن است که گمـان کـردهانـد ،منظـور اصـالت
ماهيتيها از اصيل بودن ماهيت ،مفهوم ماهيت (من حيث هي) ميباشد ،درحالي که منظور ایشان ،همان
شيء خارجي است که آن را ماهيت ميخوانند.
 .1اشتراك وجود؛ لفظی يا معنوی؟
بهنظر ميرسد هر دوی این نظریات با مشکالت اساسي روبهرو باشند .مشـکل اشـتراک معنـوی ایـن
است که مبتنيبر سنخيت علت و معلول است و این نظریه مردود است .ازسویدیگـر ،اگـر بپـذیریم کـه
خالق و مخلوق ،دارای حقيقت واحدی (وجود) هستند و تفاوتاشان تنها در شدت و ضعف مرتبۀ وجـودی
است ،این بيان مستلزم نوعي مشابهت بين حق تعالي و مخلوقات است و این هم با عقل و هـم بـا نقـل
نميسازد .اما اشکال اشتراک لفظي وجود اینست که هرگونه رابطه بين خالق و مخلوق را حتي در مفهوم
وجود نفي ميکند .این نظریه مردود است؛ زیرا اشتراک در مفهوم وجود (بودن) به این معناست کـه حـق
تعالي و موجودات ،همگي در خارج ثابت و موجودند؛ اما نظریۀ اشتراک لفظي وجود ،حتـي ایـن انـدازه از
ارتباط و اشتراک بين خالق و مخلوق را نفي ميکند .ازاینرو ،این نظریه به ظـاهر مسـتلزم نفـي هسـتي
خداوند بوده و باطل است؛ گرچه بنابر نظر تباین مطلق بين وجود خداوند و وجود مخلوقـات و تفـاوت در
رتبه وجود ،این مشکل قابل حل به نظر ميرسد.
هر کس که به وجدان خود مراجعه نماید ،درميیابد که در همۀ مواردی که وجود و موجـود یـا مـرادف
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آنها در فارسي (هستي و هست) اطالق ميکند ،همه جا به یک معني و مفهوم مشترک اطالق مينماید
که آن مفهوم تنها به لحاظ خارج نمودن اشياء از حد بطالن و تعطيل ميباشد .پس اگر دربارة اشياء حکم
به موجودیت ميکنيم ،فقط بهخاطر این امر است که آنها را از حد نفي و عدم خارج ميدانـيم و واضـح
است که مجرد این حکم مستلزم این نيست که اشياء در واقعيت و حقيقت سنخيت داشته باشند و وجـود
آن ها ،همه مراتب یک حقيقت واحد بوده باشد .بنـابراین ،اشـتراک لفظـي وجـود ،مسـتلزم اشـتراک در
حقيقت وجود نيست (تهراني :1301 ،ص .)831-838 .
توضيح دقيقتر آنکه ،بيشک هر لفظي که مهمل نباشد ،دارای معنایي لفظي است که موجب ميشـود
آن را برای اغراض گوناگون بهکار بریم .در باب خالق و مخلوق ،لفظ وجود دارای معنای مشـترک لفظـي
است.اما ،بحث در اینجاست که هستي او با هستي مخلوق گذشته از معنـي لفظـي مشـترک کـه در واژة
هستي است ،از حيث حقيقت هستي حق با حقيقت هستي مخلوق یکي نيست و از این نظر تنها در «ه»،
«س»« ،ت» و «ی» یکي است و بس.
پس اگر اشتراک معنوی وجود به این معنا باشد که هم خدا و هم مخلوقات ،در دار هستي تحقق داشته
و موجودند ،قابل قبول است .اما اگر به معنای اشتراک خالق و مخلوق در حقيقت هستي و سـنخيت بـين
آن دو باشد ،مردود و باطل است .البته ،ما منکر اشتراک معنوی وجود در مـورد مخلوقـات نيسـتيم بلکـه
معتقدیم همۀ مخلوقات در یک حقيقيت واحده ،با یکدیگر مشترکند و بين آنان نيـز سـنخيت وجـود دارد.
گرچه این مشکل با تمایز بين مرتبۀ حق متعال و مرتبه مخلوق حل مـيشـود؛ حـق متعـال نـه در رتبـۀ
وجودی مخلوقات و نه در رتبۀ عدم آنها قرار دارد ؛ بلکه وجودی متباین از سایر موجودات است .بر ایـن
اساس ،مسئله سنخيت و همچنين ادعای نفي هستي خداوند ،رد ميشود.
حال ،سؤالي مطرح ميشود که آیا اشتراک معنوی پایۀ وحدت وجود است یا خيـر شـهيد مطهـری در
شرح مبسوط منظومه ميفرماید:
مسألۀ وحدت وجود ،غير از اشتراک معنوی وجود است .اشتراک معنوی وجود به مفهـوم
وجود باز ميگردد و منظور از آن این است که آیا تصوری که ما از هستي داریم تصوری
وسيع و گسترده است یا نه ولي وحدت وجود راجع به حقيقت وجود و متفرع بر اصـالت
وجوداست .اگر قائل به اصالت وجود نباشيم ،وحدت وجود از نظر علمای ما معني نـدارد
(مطهری ،1300 ،ج :1ص.)30.
 .9تشکيك وجود
حکمای مشاء منکر تشکيک خاصـي (ابـنسـينا در التعليقـات :1310 ،ص )888 .و حکمـای اشـراق و
حکمت متعاليه طرفدار آن هستند .البته ،با این تفاوت که منظـور شـيخ اشـراق از تشـکيک ،تشـکيک در
ماهيت بوده (سهروردی در حکمۀ اإلشراق ،)102 -100 :1311 ،اما صدرالمتألهين قائـل بـه تشـکيک در
وجود شدهاست (اسفار اربعه ،ج  .)80 :8اما ادعای ایشان باطل است؛ زیرا عالوهبر اینکـه خـود ایشـان در
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مرحلۀ سوم از جلد دوم اسفار ،دالیلي را بر اثبات تشکيک در ماهيت آورده؛ تشکيک بر پایۀ اصالت وجـود
و همچنين اصل سنخيت و اشتراک معنوی وجود است که همۀ اینها مردود هستند.
 .3اصل سنخيت
یکي از دالیلي که بر رد سنخيت ذکر شده اینست که این اصل بر فرض صحت ،تنها در جایي صـادق
است که که علت از ذات خودش به معلول ميبخشد و این بخشش به صورت تراوش اسـت ،امـا عليـت
حق تعالي برای مخلوقات به نحو اعطاء و ایجاد است؛ بنابراین ،سنخيت ،تنها در علل طبيعي جاری و نـه
در علت هستي بخش است (علي احمدی :1323 ،ص  .)108-103 .دليل نقلي رد سنخيت ،این حـدیث
امام باقر (ع) است که ميفرمایـد" :ان اهلل کان ال شیء غيقره . . .کذلک اليقوم ،کذلک ال يقاال
ابدا :خداوند متعال بود ،زماني که غير او چيزی نبود . . .و امروز نيز چنين است و برای هميشه ،همينگونه
خواهد بود" (صدوق .)110 :1322 ،از اینجا نتيجه ميشود که معيت با حق نادرسـت اسـت؛ چراکـه الزم
ميآید شيء ،مانند حق ازلي و ابدی باشد ،اما معيت حق با مخلوق درست است؛ از وقتـي مخلـوق خلـق
مي شود ،این معيت هست و درنتيجه ،مخلوق پيوسته در محضر خالق و در ید قدرت اوسـت بـدون آنکـه
ازلي بوده و سنخيتي الزم آید.
چون پایه های تشکيک که همان اصالت وجود ،اشتراک معنوی وجـود (بـه معنـای صـدرایي) و اصـل
سنخيت است فرو بریزد ،دیگر جایي برای صحت تشکيک وجودی نخواهد ماند .عــالوهبــر همــۀ اینهــا
وحدت وجود به معنای نادیده انگاشتن و حداقل مجازی دانستن مخلوقات اسـت .از سـویدیگـر ،وحـدت
وجودیها مدعي اند پایۀ وحدت ،اصالت وجود است؛ درحالي که در اصالت وجود ،بـرای مخلوقـات وجـود
حقيقي (و نه مجازی) فرض مي شود .بنابراین ،وحدت وجود با پایه اش که اصالت وجود است در تنـاق
آشکار است .در ادامه ،با ذکر دالیل عقلي و نقلي وحدت وجود و پاسخ آنها ،سسـتي ایـن نظریـه بيشـتر
آشکار مي شود ،مخصوصا زماني که عقاید وحدت وجود با عقاید اوپانيشادهای هندو مقایسه شود .آنان نيز
معتقدند« :برهم» یا همان خدای هندو ،در ذات واحد است اما در مقام فعل ،در مخلوقات متجلي ميشود
(ربيعي :1321 ،ص .)13 -18 .
وحدت وجود از دید "آیتاهلل بهجت(ره)" نيز مردود است .ایشان ميگویند تجلي خداوند صحيح است،
اما نه به معنای مورد نظر وحدت وجودیهـا؛ بلکـه بـه ایـن معنـا کـه تجلـي ،همـان آفـرینش پروردگـار
و فعل اوست ،نـه خـود او و سـپس ،خـود نظریـۀ دیگـری بـه نـام «وحـدت حکميـه» ارائـه مـيدهنـد
(محمدی ری شهری :1306 ،ص .)181 -131 .
از دید "آیتاهلل بهجت(ره)" نيز وحدت وجود را مردود ميشمارد .او معتقد است ،تجلي خداوند صـحيح
است اما نه به معنای مورد نظر وحدت وجودیها؛ بلکه به این معنا که تجلي ،همـان آفـرینش پروردگـار و
فعل اوست ،نه خود او و سپس ،خود نظریۀ دیگری به نام «وحدت حکميه» ارائه ميدهـد (محمـدی ری
شهری :1306 ،ص .)181 -131 .
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تشبيه و تنزيه
در لغت ،تشبيه به معنای مانند کردن چيزی به چيز دیگر ،و تنزیه دور سـاختن و مبـرا سـاختن اسـت.
در اصطالح علم کـالم ،ماننـد کـردن خداونـد بـه آفریـدههـایش در ذات ،صـفات و افعـال را تشـبيه ،و
منزه ساختن او از ویژگيهای آفریدهها و هـر آن چيـزی را کـه از سـاحت متعـال او مبراسـت« ،تنزیـه»
مينامند .اگرچه واژة «آفریده» مفهومي عام دارد و همـۀ موجـودات را در بـر مـيگيـرد ،ولـي در بحـث
صفات الهي ،آفریده معادل انسان بهکار رفته و شامل موجودات دیگر نميشود (والدوسـت ،1312 ،ج :11
ص .)381 -388.
امام باقر (ع) در تبيين معني توحيد ميفرمایند« :واحد ،آن کسي است که از چيزی پيدایش نيافته و بـه
چيزی متحد و عارض نميشود ».و در حدیثي دیگر فرمود« :احد و واحد به ذاتي منحصـربهفـرد اطـالق
مي شود که نظيری برای وی نباشد و اقرار به توحيد ،همان اعتراف به یگانگي اوسـت» (شـفيعي:1301 ،
ص.)111.
توحيد در اصطالح متکلمين بدین معناست که خـدای را در خـدایي ،انبـازی و مثلـي و ضـدی نيسـت
و او آفریدگاری یگانه است .بـدین سـان بنيـاد توحيـد بـر نفـي شـریک و ضـد و مثـل اسـتوار اسـت.
به همين سبب ،بيشتر متکلمان توحيد را نه صفتي ثبوتي ،که صـفتي سـلبي مـي شـمارند (دادبـه:1301 ،
ص.)180.
ظاهر مؤید اینکه توحيد مرادف با صـفات سـلبي اسـت ،ایـن حـدیث اميرالمـؤمنين (ع) در خطبـۀ اول
«نهج البالغه» است " :کمال توحيقده اإلخالص له ،کمال اإلخالص له نفی اللفات عنقه" .اگـر
منظور امام(ع) از نفي صفات« ،صفات سلبي» باشد ،ادعای مذکور متکلمان ثابت ميشود .اما این برداشت
متکلمين ،صحيح به نظر نميرسد؛ زیرا امام«صفات» را به صورت مطلق آورده و هـيچ قيـدی در روایـت
ذکر نشده تا ناظر به صفات سلبي باشد ،بلکه منظور اميرالمؤمنين از نفي صفات ،صفاتي اسـت کـه غيـر
شهادة
موصوف خویشند؛ بقرینه ادامه کالم ایشان که فرمودن" :لشهادة کل صفة انها غيقر الموصو
کل موصو انه غيقر اللفة؛ فمن صف اهلل سبحانه فقد قرنه "...و اینگونه صفات در مخلوق است و
بس .ایشان در ادامه همين خطبه ميفرمایند« :وجودی است که سابقۀ عدم برای او نيست ،با همـه چيـز
هست اما نه اینکه قرین آن باشد ،و مغایر با همه چيز است ،اما نـه اینکـه از آن بيگانـه و جـدا باشـد»...
(مکارم شيرازی :1318 ،ج :1ص  .)80 -80.بنابراین ،حضرت امير (ع) مي واهند بيان بدارند که صـفات
حق با صفات مخلوق تنها و تنها مشارکت لفظي دارد و بس.
براین اساس ،چون «توحيد» با بحث اسماء و صفات رابطۀ مستقيم و تنگـاتنگي دارنـد ،مـا در ابتـدای
طرح نظر هرکدام از فرق اسالمي که در بحث توحيد سخن گفتهاند ،چکيـدهای کوتـاه از نظریـات آنـان
درباره اسماء و صفات الهي و ربط آن با ذات حق متعال ،ذکر خواهيم کرد انشاءاهلل تعالي .در مورد صـفات
و رابطه آنها با ذات حق سه قول عمده وجود دارد .1 :معتزله :معتقدند خداوند ،عـالم بـه علـم و قـادر بـه

213

علیاکبر نصيری ،اميرحمزه مرادی
)(Aliakbar Nasiri / Amir Hamzeh Moradi

قدرت و مرید به اراده نيست ،بلکه حق تبارک و تعالي ذاتي بحت و بسيط اسـت کـه در عـين وحـدت و
بساطت در جای علم ،قدرت و اراده نيز قرار دارد .اینان قائل به نظریـه نيابـت شـده و معتقدنـد کـه ذات
خداوند در عين وحدت و بساطت ،نائب مناب صفات (علم و قدرت و اراده و )...شده و کار آنهـا را انجـام
ميدهد.
 .8اشاعره :صفات حق را زائد بر ذات او دانسته و معتقدند که حق تبارک و تعالي به علم عـالم اسـت و
به قدرت قادر ،و به ارادة مرید.
 .3قول اندیشمندان اهل تحقيق که به تحقق صفات کماليه معتقـد بـوده و آنهـا را عـين ذات حـق
ميشناسند معني سخن این اشخاص این است که خداوند عالم به علم و قادر به قـدرت و مریـد بـه اراده
است ولي علم وقدرت و اراده و سایر صفات کماليه ،عين ذات حق بوده و تنها در مفهوم با یکدیگر تفاوت
دارند (ابراهيميدیناني :1311 ،ص  .)22 -20 .گرچه بعضي از اندیشمندان شيعه این نظر را نميپذیرند؛
چون این نظر ،به مفهوم ذات متغير و به عبارتي ترکيب و تجـزی در ذات و در نهایـت محـدودیت ذات،
منجر مي شود .بنابراین ،شایسته است در این زمينه نظریه ای عقالني و مقبول که با مفـاد روایـات اهـل
بيت (عليهم السالم) مطابقت داشته باشد ،ارائه شود.
نظرية معتزله
گروههای معتزله در مسألۀ «توحيد همداستانند؛ خدا را یگانهای ميدانند کـه هماننـد او چيـزی نيسـت
و شنوا و بيناست .خدا از جنس جسم ،شـبح ،پيکـر ،صـورت ،گوشـت و ...و جـوهر و عـرض نيسـت؛ در
زمان ومکان نگنجد ،با چيزی تماس یا فاصله نگيرد و به مکـانهـا وارد نشـود .کوتـاه سـخن آنکـه بـه
هيچ یک از صفتهای آفریدگان که نشانۀ «حـدوث» اسـت ،متصـف نيسـت .خـدا را شـریکي نيسـت و
یگانه است . . .زاده نشده و نزاید . . .او را با مردمان قياس نتوان کرد؛ زیرا به هيچ صـورتي از آفریـدگان
شباهت ندارد . . .چشمها او را نبينند و بصـيرتهـا ،او را در نيابنـد ،او در اوهـام نگنجـد و بـا گـوشهـا
شنيده نشود ،چيزی است نه چون چيزها [اشاره به ایناست که گرچه ما خدا را از تمام صفات مخلوقات و
آفریدگان تنزیه مي کنيم اما این به این معناست که اصال او چيزی نباشد بلکه او نوعي از وجود است گر
چه هيچ چيز شبيه او و او شبيه هيچ چيزی نيست] دانا ،توانا و زنده است نه چون دیگر دانایان ،توانایان و
زندهگان .او موجودی قدیم است و جز او موجودی قدیم نيست[این سخن معتزلـه دقيقـا در برابـر سـخن
اشاعره است که برای خداوند  1صفت قدیم ثابت کردند و گفتند ایـن  1صـفت همـراه بـا ذات ،قـدمای
ثمانيه را تشکيل ميدهند] همانند ندارد( ...اشعری :1300 ،ص.)21.دربارة آنهـا ،معتقدنـد کـه خداونـد از
همه جهات واحد و یکتاست و به هيچ وجهي ،کثرت در او راه ندارد ،بنابراین صفات خدا عين ذات اوست؛
زیرا اگر این صفات غير ذات باشند ،مرکباند و اگر مرکب باشند ،باید مثل ذات الهي قدیم باشند و به این
صورت «تعدد قدما» الزم ميآید .از سوی دیگر هر چه قدیم باشد ،خداست و اگر صـفات قـدیمي وجـود
داشته باشند ،بدون شک چندخدایي یا تعدد اله پدید ميآید (شـيخ االسـالمي :1321 ،صـ )811-818
این گروه قائل به نظریۀ «نيابت» شده و معتقدند ذات خداوند ،در عـين وحـدت و بسـاطت ،نائـب منـاب
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علم شده و کار علم را انجام مي دهد .در مورد سایر صـفات کماليـه نيـز وضـع بـه همـين منـوال اسـت،
یعني ذات مقدس او ،نائب مناب قدرت و اراده شده و کار قدرت و اراده را انجام ميدهد (ابراهيمي دیناني،
 :1311ص.)22 .
اشکال نظرية معتزله :این نظر مستلزم این است که ذات واجب با آنکه بهوجود آورندة هـر کمـالي
است خودش فاقد کمال باشد ،و این محال است (طباطبائي ،1328 ،ج :3ص.)812.
بيان عقايد معتزله از قول آقای المعتق و اشکاالت وی و پاسخ آنها
آقای "المعتق" در کتاب «المعتزله و اصولهم الخمسه» از قول عبدالجبار معتزلي حکایت ميکند که او
گفته است« :توحيد در اصطالح متکلمين [معتزلي] یعني علم به اینکه «اهلل تعـالي» واحـد اسـت و هـيچ
کس شایستگي آنرا ندارد که در صفاتي که نفيا و اثباتا واجب تعالي مستحق آنست ،مشارکت داشته باشد
و همچنين اقرار به این مطلب است و توحيد به این دو شرط است :علم و اقرار ،بـرای اینکـه اگـر کسـي
این ها را بداند ولي به آن اقرار نکند [آن را نپذیرد و عمل نکند] یا اقرار کنـد ولـي بـه آن علـم و آگـاهي
نداشته باشد موحد و یکتاپرست نيست» (المعتق :1881 ،ص.)21 .
او در ادامه مينویسد :ای جماعت معتزله آیا مقصودتان از نفي جسميت از خدا ،تقييد ،یعني تأویل آیات
و روایات است یا تنزیه در حالت اول ،در کتاب و سنت اتصاف خداوند به جسميت رد نشده است ،لذا بـر
شما نيز واجب است که مثل خود کتاب و سنت ،در این باره سکوت اختيار کنيد .در حالت دوم نيـز مـا بـا
شما موافقيم؛ یعني خداوند را از مشابهت با مخلقات تنزیه ميکنيم ،ولي با همـان حـالتي کـه مـذکور در
کتاب و سنت است ،به اینکه نفي جسميت یا اثباتش رد نشده است ،بنابراین ،بر شماست که سکوت کنيد
(همان.)130 ،
پاسخ اشکال اول :آقای معتق ،معتزله را از تأویل آیات منع کرده در حالي که قيود «بـال کيـف» و
«بال تشبيه» که آنها بر سر آیات تشبيهي ميآورند ،خود ،تأویل آیات است.
پاسخ اشکال دوم :اگر اشاعره ،صفات خبری را که در قرآن آمده بـدون هـيچ تغييـری برخـدا روا
مي دانند ،پس بر طبق نظر ایشان ،دست و صورت و انگشت و . . .بر خداوند جایز است و این عين تشبيه
است ،نه تنزیهي که ادعای آن را ميکنند.
نظر اشاعره
مکتب اشعری چون تجربيات دو مکتب پيشين یعني معتزله و اهل حـدیث را در اختيـار داشـت ،سـعي
کرد تا به گمان خود ،از افراط معتزله و تفریط اخبـاریون (اهـل حـدیث) پرهيـز کـرده و نظریـه بينـابيني
ارائه دهد" .ابوالحسن اشعری" ،سعي کرد تا با اتخاذ روشـي کـه خـود گمـان مـيکـرد معتـدل اسـت و
ميتواند پاسخگوی نيازهای کالمي جامعـۀ مسـلمين باشـد ،نظریـۀ جدیـدی ارائـه دهـد .وی در بحـث
صفات خدا ،توصيف خدا به صفات مشترک ميان انسـان و خـدا را حتـي در اوصـافي ماننـد دسـت و پـا
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و وجه و . . .پذیرفت؛ زیرا این صفات در قرآن و روایات آمده ،اما از سویدیگر برای فرار از اتصاف خداوند
به جسمانيت که اهل حدیث ومشبهه بدان مبتال بودند ،در تمام نسبتها و صفات خبری ،قيد «بال کيـف»
و «بال تشبيه» را آورد (کـامالن :1318 ،ص )118.مـثال مـيگفـت :چـون در قـرآن آمـده کـه خداونـد
دست دارد؛ ما هم ميگـویيم «خـدا دسـت دارد بـال کيـف» .اشـاعره معتقدنـد صـفات حـق عـين ذات
حق نيستند بلکه زائد بر ذات حق متعال ميباشند و قدیم هستند .آنان مـيگوینـد هفـت صـفت حقيقـي
خداوند یعني حيات ،علم ،اراده ،قدرت ،سمع ،بصر و کالم بـه عـالوه ذات «،قـدمای ثمانيـه» را تشـکيل
ميدهند.
بر این عقيدة اشاعره ایراداتي وارد است .1 :صفات ذاتي هفتگانه که اشاعره معتقدند کـه زایـد بـر ذات
واجبند (حيات ،علم ،قدرت ،سمع ،بصر ،اراده و کالم) اگر در وجود خود بينياز از علت و خود استوار باشند،
در این صورت هشت واجبالوجود خواهيم داشت ،ذات و صفات هفتگانـه .در حـالي کـه بـراهيندال بـر
یگانگي واجب ،تعدد واجب را باطل کردهاست .8 .اگر این صفات در وجود خود نيازمند به علت باشـند ،در
صورتي که علت آنها همان ذات واجب باشد ،ذات واجب که فاقـد آن صـفات اسـت ،علـت آن صـفات،
مقدم بر آنها و هستيبخش به آنهـا خواهـد بـود در حـالي کـه فاقـد شـيء معطـي آن نخواهـد بـود.
(طباطبائي ،1328 ،ج :3ص .)810 -.811.
آنان ميگویند :قرآن فرموده «خدا دست دارد» پس درست است؛ اما اگر دست داشتن خدا مثل ما باشد
این تشبيه است ،پس قيد بال کيف را به آن افزودند تا بگویند دست خدا ماننـد دسـت مخلوقـات نيسـت
(تنزیه) .و ازاینرو به خيال خود اینگونه هم قرآن را بدون کم و کاست پذیرفتهانـد و هـم در دام تشـبيه
نيفتادهاند .اما این تالش آنان سودی ندارد؛ زیرا آنان در عين حال که «مجسمه» و «مشبهه» را به شدت
نکوهش ميکنند ،خود در دام تشبيهي افتادهاند که فرق چنداني با تجسيم حق تعالي از طرف مشـبهان و
مجسميان ندارد .یکي دیگر از اشکاالت اصل «بال کيف» این است که پذیرش آن مسـتلزم نـوعي عـدم
توانایي خود آدمي در فهم صفات خداست که همان روش معطله است که ذات الهي را عـاری و خـالي از
صفات ميدانند .از آن سوی ،اشاعره گرچه معتقدند که بحث دربارة حقایق دیني و تجاوز از کتاب و سنت
بدعت است ،اما این اندازه توجه ننمودهاند که بيان «بال کيف» خود نوعي اظهار نظر و طرح بحث دربارة
آیات قرآن کریم است (حجتي و کبيری :1321 ،ص .)11-11.
نظر ابنتيميه
ابنتيميه در کتاب «منهاج السنه» که دایره المعارف فرقۀ سلفيه اسـت ،دربـارة خداونـد و صـفات او و
همچنين رؤیت خداوند ،ميگوید« :اهل سنت اتفاق دارند که خدا در دنيا دیده نشود ،بلکه در آخرت دیـده
گردد؛ زیرا پيامبر (ص) فرمود :بدانيد که احدی از شما پروردگار خـود را هرگـز نخواهـد دیـد تـا بميـرد».
(برقعي .)1868 ،اما استنباط و برداشت ابنتيميه از حدیث نبوی که ميگوید :احدی از شما پروردگار خـود
را نخواهيد دید تا بميرد ،صحيح نيست؛ زیرا منظور پيامبر(ص) این نبوده که پروردگارتان را تا زمـاني کـه
زندهاید نميبينيد و بعد از مرگ خواهيد دید ،بلکه منظور ایشان این است که پروردگارتـان را هـيچ موقـع

تشبيه و تنزيه از ديد متکلمين مسلمان با تکيه بر فرازهايی از نهج البالغه
)(Muslim Mutakallim’s Viewpoints on Tashbih and Tanzih

219

نخواهيد دید و قيد «تا بميرید» برای نفي رؤیت پروردگار است و این مثل آن است که ميگـویيم «ایـن
آرزو را با خود به گور خواهي برد» به این معني که آرزویت هيچگاه برآورده نخواهد شد ،نه اینکه آرزویت
در گور محقق ميشود.
ديدگاه کراميه
کراميه از پيروان "ابيعبداهلل محمدبنکرام" هستند .گفتهشده آنان در موضوع صفات خداونـد بـر ایـن
عقيدهاند که صفات حق تعالي عارض بر ذات واجب تعالي (طباطبـائي ،1328 ،ج :3ص)818و حـادثانـد
(عالمه حلي ـ فاضل مقداد )112 :1326 ،همچنين گفتهاند :کراميه را گمان آن است که خدا را به چشـم
توان دید (همان :ص  .)183اما باید توجه داشت که در باب کراميه ،به دالیل سياسي ،دروغهای بسـياری
گفته و نسبت دادهشده که نميتواند پایه بحث علمي واقع شـود .آقـای "شـفيعي کـدکني" در ایـن بـاره
ميگوید« :یشوای کراميان ،کسي است که آن چه مؤلفان ملل و نحل دربـارة او و پيـروان او نوشـتهانـد،
همه دروغ و ناروا ،و تهمت و افتراست که ازسوی دشمنان دربارة آنهـا گفتـه شـده اسـت ».وی سـپس
تصریح ميکند :محمدبن کرام  ،زاهدی است یگانه و عارفي است ژرف اندیش و روشن ضـمير و تنزیهـي
مشرب (شفيعي کدکني : 132،ص .)1آقای شفيعي در ادامه ،در بحـث رؤیـت بـاری تعـالي در قيامـت ،از
منظر ابنکرام ميگوید« :ابن کرام ،بر حفظ چشمانش ،مراقبت ميکرد .در این باره از وی سـؤال شـد؛ او
چنين پاسخ داد :ممکن است چشمهایم بر رؤیت پروردگارشان ،طمع کنند؛ پـس الزم اسـت کـه از آنـان
مراقبه کنم .سپس چنين سرود :عظمت همۀ عبد طمعا في ان یراکا  ،و کذاک العين تبکي اشتياقا لتراکـا،
ما اری العين برید العين اذ کان کذاکا (همان :ص.)0
نظر ابن عربی
" ابوالعال عفيفي" ،دکتری فلسفۀ دانشگاه کمبریج در مقدم ،تعليقه خود بر فصوص الحکم مينویسـد:
«او(ابن عربي) تأویل معتزله از آیات دال بر تشبيه را نميپذیرد ،بلکه آنها را متهم ميکند که در مسـائل
الهياتي از عقل تنها کمک ميگيرند و ميگویند« :خداوند منـزه اسـت مطلقـا» و ایـن جهـل و نيمـي از
حقيقت است و همۀ حقيقت در این باره ایناست که خداوند هم منزه است هم مشبه» (ابن عربي ،بيتـا:
ص .)13محيالدین سپس در ف ( 88ف حکمه ایناسيه في کلمه الياسيه) بـر نظـر مختـارش اصـرار
ميورزد .وی در تأیيد نظریهاش آیاتي را ذکر ميکند از جمله این آیه را «لـيس کمثلـه شـيء» کـه هـم
تنزیهي و هم تشبيهي است و سپس ادامۀ آیـه را کـه مـيگویـد« :هـو السميــع البصيــر» را تشـبيهي
ميداند و ميگوید :این بزرگترین آیه تنزیهي نازل شده ميباشد (همان ،ص.)182
همچنين در ف (حکمه سبوحيه في کلمه نوحيه) ميگوید :تنزیه در نزد اهل حقـایق عـين تحدیـد و
تقييــد جنــاب الهــي (خداونــد) اســت و در ادامــه مــيگویــد :منزهــي یــا «نــادان» اســت یــا «ســوء
ادب» دارد (همان ،ص.)02
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ابنعربي و پيروان وی نه مشبه مح اند و نه منزه مح  ،بلکه ميان تشبيه و تنزیه جمع مـيکننـد.
البته باید توجه داشت که مقصود ایشان از تنزیه و تشبيه با آنچه متکلمين و حکيمان از این کلمـات اراده
مي کنند متفاوت اسـت .مـراد اهـل کـالم از تنزیـه خداونـد ،سـلب اوصـاف و خـواص مخلوقـات از او و
مقصودشان از تشبيه ،توصيف حق به صفات و لوازم اجسام و اشياء ممکن بود ،اما ابنعربي تنزیه را برابـر
اطالق مطلق و تشبيه را برابر تقييد مطلق نهاده است؛ بنابراین ،تنزیه تجلي حق تعالي است برای خـود و
به خود که متعالي از هر نسبتي است و تشبيه تجلي اوست در صور موجـودات خـارجي در عرصـۀ وجـود
(جهانگيری :1311 ،ص.)821
نظر فالسفه
فالسفه به تنزیه مطلق قائلند .بهموجب چنـين تنزیهـي .1 :ممکـن نيسـت مـاهيتي بـه هـيچ حملـي
بر خداوند حمل شود چه ماهيت بشرط ال و چه ال بشرط .چه به حمـل شـایع و چـه بـه حمـل حقيقـه و
رقيقه .8 .هيچ وصفي از اوصاف وجود بماهو وجود که به مخلوق منسوب است مانند علم مخلوق و قدرت
و حيات او ،از همان جهتي که به مخلوق منسوب و بر او قابـل حمـل اسـت ،بـه خـدا منسـوب و بـر او
قابل حمل نيست .3 .هيچ فعل صادره از مخلوق و منسوب به او از همـان جهتـي کـه از مخلـوق صـادر
و به او منسوب است ،ممکن نيست از خداوند هم صادر و به او منسوب باشد ،بهگونهای که صدور فعل از
مخلوق همان صدور فعل از خود خداوند باشد ،اما نه از مرتبۀ ذات ،بلکه از مرتبه فعـل (عبودیـت،1321 ،
ص .)838
عبودیت در ادامه ،سه اشکال بر این نظریه گرفته که هـر سـه اشـکال قابـل نقـد هسـتند .در اشـکال
اول بيان کردهاند گفتۀ نظریۀ فالسفه ،مستلزم نقـ اصـل سـنخيت اسـت .امـا چـون در فصـول قبـل
ثابت شد که اصل سنخيت ناتمام است ،بنابراین ،ایـراد اول وارد نيسـت .اشـکال دیگـر ایـن اسـت کـه
مورد دوم با آیات و روایاتي که اوصاف وجودی را در خداونـد منحصـر مـيکننـد ،ناسـازگار اسـت ماننـد
«و هم العليـم القديـر» [روم« ،]18 :واهلل هو السميـع العليـم» [مائده( ]10 :همان ،ص .)831
اشکال دوم ایشان نيز صحيح نيست؛ زیرا فالسفه ميگویند مثال قدرت از همان جهتي که صادر از خلق و
منسوب به آنان است ،از همان جهت صادر از خدا و منسوب به خدا نيست و این حرف درستي است؛ بلکه
آن انتساب طولي است؛ از یک جهت چون ما انجام دهنده فعل هستيم صادر از ما و منسوب به ماسـت و
از یک جهتدیگر چون ما مخلوق خدایيم ،فعل ما با یک واسطه ،صادر از خدا و منسوب به اوسـت .حـال
کجای این نظر ایراد دارد
با همين بيان ،اشکال سوم عبودیت نيز دفع ميشود و آن اینکه ،مورد سوم با آیات و روایاتي که فعـل
مخلوق را به خداوند نيز منتسب ميکنند ،ناسازگار است ماننـد «ما رميت اذ رميت و لکن اهلل رمی»
[انفال( ]11 :همان ،ص .)831

تشبيه و تنزيه از ديد متکلمين مسلمان با تکيه بر فرازهايی از نهج البالغه
)(Muslim Mutakallim’s Viewpoints on Tashbih and Tanzih

211

نظر صدرالمتألهين
مالصدرا ،ابتدا مردم را در فهم متشـابهات ،بـه سـه دسـته تقسـيم مـيکنـد .1 :راسـخان در علـم؛ .8
اهل نظر عقلي (تأویل کننـدگان)؛  .3حنبلـيهـا و مجسـميهـا و اخبـاریون (صـدرالمتألهين،1328 ،ج:8
ص .)306سپس ميگوید :هر یک از دو روش تندرو (تأویـل کننـده) و کنـدرو (اخبـاریون) تنهـا بـا یـک
چشم مينگرند .ولي کامل راسخ صاحب هر دو چشـم اسـت (همـان ،ص .)301بعـد از ایـن توضـيحات،
برای بيان نظر خودش در این مسأله پای وجود و ماهيت را پيش مـيکشـد .وی مـيگویـد :ممکنـات دو
حيثيت دارند :ماهيت و وجود .ماهيت همان جهت امکاني و نق و ضـعف و عـدم مجـامع اسـت و امـا
وجود آن جهت ثبوتي و اصلي است و چون جهت اتفاق و خيریت و هم آهنگـي در اشـياء همـان وجـود
است ،پس وجه تشبيهي حق متعال به همين جهت باز مـيگـردد( .و حـق متعـال در ایـن جهـت یعنـي
وجود ،متجلي در همه اشياء و ممکنات است) و اما جهت مخالفـت و شـریت و بـدی عبـارت از ماهيـات
ميباشند و ازاینرو ،حق متعال در این جهت و مرتبه کامال منزه از اشياء و مخلوقات و نمودهای امکـاني
است (همان ،ص .)300
براین اساس ،مالصدرا پيرو نظریه «تشبيه در عين تنزیه» است ،البته با تقریری که خـودش از مسـئله
دارد .اما اشکال نظریۀ وی در آن است که از یکسوی ميگوید حق متعال متجلي در همۀ اشـياء اسـت؛
چون جهت خيریت در اشياء همان وجود است ،و از سویدیگـر مـيگویـد حـق متعـال از همـه اشـياء و
مخلوقات و نمودهای امکاني منزه است؛ چون جهت اتفاق اشياء همان ماهيت است و این تناقضي آشکار
در نظریۀ ایشان است.
نظر شيعه
در مذهب ما [شيعه] هيچ چيز زائد بر ذات خـدا نيسـت؛ نـه معنـي و نـه صـفت ،و صـفات حقيقيـه او
عين ذات اوست ،چون ذات او حاجت به هيچ معني زائد ندارد .بخـودی خـود عـالم اسـت و بخـود قـادر؛
نه اینکه به اضافه معني قدرت ،قادر و یا عروض صورت علمي در ذهن خود عالم شود (خواجه نصيرالدین
طوســي ،1320 ،ص " .)813مفضــلبــنعمــر" از امــام صــادق (ع) نقــل مــيکنــد کــه آن حضــرت
فرمودند« :کسي که خدا را به مخلوقش شبيه بداند ،مشرک است ،زیرا خداوند بـه چيـزی شـباهت نـدارد
و چيزی هم شبيه او نيست و هر چيزی کـه در ذهـن بيایـد غيـر از اوسـت» (صـدوق :1322 ،ص .)21
اميرالمؤمنين(ع) در نهج البالغه مـيفرماینـد« :الـذی ال یدرکـه بعـد الهمـم و ال ینالـه غـوص الفطـن:
هم اوست که افکار بلند ژرفاندیش ،کنـه ذاتـش را درک نکننـد و غواصـان دریـای علـوم و دانـشهـا،
دستشان از پـي بـردن بـه کمـال هسـتيش کوتـاه گـردد»( مکـارمشـيرازی ،1318 ،ج  :1ص  .)81ایـن
فرمایش حضرت امير (ع) تأکيدی بر این نکته است که درک خداوند و عظمت و همچنـين ذات او بـرای
ما ،ممکن نيست و این معنای تنزیه مطلق خداوند است؛ زیرا ما اگر نتوانيم خداوند را درک کنيم ،به ایـن
معناست که او فوق عقول و درک بشری است چه رسد به اینکه او را تشبيه و تجسـيم نمـایيم .نيـز ایـن
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حدیث دليل متقني است در مقابل افرادی که مخواهند از طریـق تشـبيه در عـين تنزیـه ،حـق متعـال را
بشناسند.
حال این سؤال مطرح ميشود که اگر عقول ما از درک خداوند ناتوان است ،پـس در معرفـت بـه حـق
متعال بسته مي شود ،درحالي که در آیات و روایات توصيه فراواني بر لـزوم شـناخت خداونـد شـده اسـت.
این تناق  ،چگونه قابل حل است پاسخ این سؤال با توجه به روایتي کـه از حضـرت رسـول(ص) نقـل
شده مشخ ميشود« :من نتوانم تو را آنچنان که بایست توصيف کنم تـو آنچنـاني کـه خـود توصـيف
کردهای».
باتوجه به آنچه حدیث فرمود ،مشخ ميشود که معرفت الهـي چيـزی نيسـت کـه توسـط عقـول و
مدرکات بشر فهم شود ،بلکه این خود خداوند است که خود را توصيف ميفرماید و مـا بـه آن توصـيفات،
ذات پاکش را ميشناسيم؛
« اوست خدا که جز او خدایي نيست ،دانای جهـان و آشـکار ،اوسـت رحمـان مهربـان،
اوست خدایي که جز او خدایي نيست ،فرمانروای عالم ،پاک از هر نق و آالیش ومنزه
از هر عيب و ناشایست ،ایمني بخش ،نگهبان ،گرانقدر ،پر قدرت و پر عظمت ،منـزه و
پاک از هر چه بر او شریک پندارند .اوسـت خـدای آفریـدگار ،هسـتي بخـش ،نگارنـده
صورت مخلوقات ،بهترین نامها از آن او و آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح گـوی
اوست ،و اوست یکتای خدای مقتدر حکيم» (سورة حشر آیات .)88-88
حضرت امام سجاد (ع) نيز در دعاهای خود در کتاب پر ارج «صحيفه سـجادیه» بـه معـاني بلنـدی از
توحيد الهي اشاره ميفرمایند .ایشان در دعای اول ميفرمایند« :الحمداهلل الذی قصرت عن رؤیـته أبصـار
الناظریـن ،و عجزت عن نعته اوهام الواصفيـن :ستایش برای خداست ،او که دیده بينندگان از دیدنش فرو
ماند ،و اندیشه وصف کنندگان ستودنش نتواند( ».صـحيفه سـجادیه :1321 ،صـ  )82 -80ایشـان در
دعای چهل و هفتم (عرفه) در فراز  12ميفرماید« :تویي که دست دراز اوهـام از رسـيدن بـه اوج ذاتـت
کوتاه است و پای اندیشه ها را به چگونگي تو راهي نيست .و دیده ها کجایي تو را در نيابد» (همان ،ص
.)881
این فراز ،اوج اندیشه توحيدی است که به نظر مي رسد ،امام درصدد بيان تنزیه خداونـد از همـهگونـه
تفکرات در مورد اوست؛ چه برسد به اینکه عدهای ميخواهند از طریق تشبيه او به موجودات یا تجلـي او
در موجودات ،ذاتش را بشناسند و شاید این عبارت فراز بعدی ،مؤید همين نکته باشد که امام ميفرمایـد:
«و لم تمثل فتکون موجودا :و چون بهصورتي مجسم نميشوی ،به ادراک در نيایي ».و این عبارت ،نفـي
نظریه تمثل و تجلي و تجسم خداوند در مخلوقات است.
"ميرزا محمدباقر نوابالهيجاني" در ترجمه و شرح عبـارت «التوحيد ال تتوهمه ،و العـدل ان ال
تتوهمه» (حکمت  882نهجالبالغه) ميگوید« :توحيد آن است که خدا را تـوهم نکنـي و او را در قوهـۀ
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مدرکه در نياوری چه عقل باشد و چه خيال؛ زیراکه او مدرک نشود نه به معني و نه بـه هئيـت و نـه بـه
صورت؛ پس هر چه مدرک باشد ،غير خداست و اذعان به خدایي آن شرک است .پس توحيد یعني تـوهم
نکردن او و عدل آنست که قسمت بر او ننهي و او را به صفات مخلوقات ،متهم و متصف نسـازی؛ زیـرا
هر کسي که بـه صـفات مخلوقـات متصـف باشـد ،مثـل مخلوقـات نـاق و ظـالم اسـت ،نـه عـادل»
(نواب الهيجاني ،1310 ،ج :8ص .)1383
نکتهای که از این عبارت و شرح آن فهميده ميشود «تنزیه مطلق حق متعال» از همـۀ سـاحتهـای
امکاني است؛ زیرا امام (ع) ميفرماید« :هر تصوری که ما از خدا در ذهن آوریم ،غير خداسـت ودر نتيجـه
شرک محسوب مي شود .پس کمال توحيد اینست که او از همۀ تصورات ما منزه است و حتي از تنزیهـي
که ما مي کنيم نيز منزه است و این چيزی نيست جز تنزیه مطلق .البته این مستلزم تعطيل نيسـت؛ زیـرا
ما خداوند را ثابت و موجود م دانيم ،لکن او را از تمـامي جهـات امکـاني و مشـابهت بـا مخلوقـات منـزه
ميدانيم .این کالم اميرالمؤمنين(ع) پاسخ سخت و محکمي است به آناني که خداوند را تشبيه و تجسـيم
ميکنند ،بلکه به آناني که تنزیه مطلق پروردگار را مستوجب تعطيل ميدانند ».نکتۀ دیگر آنکـه حضـرت
امير(ع) ،عدل و عادل بودن پروردگار را نيز زیر مجموعه تنزیه حق ،قرار دادهاند و این نشان ميدهـد کـه
آناني که با تنزیه حق متعال مخالفاند ،سخناشان مستلزم اتصاف خداوند به نق و ظلم است ،تعالي اهلل
عن ذلک.
نظر قاضی سعيد
"قاضي سعيد" در بحث اسماء و صفات ،دو نظریۀ زائد بودن صفات بر ذات و عينيت صفات بـا ذات را
نميپـذیرد .و آنهـا را باطـل و غيـر قابـل قبـول مـيشـمارد .او مـيگویـد« :اگـر گفتـه شـود صـفات
حق تعالي ،همگي زائد بر ذات پاک اوست ،یعني غير اویند ،که این مـذهب بسـيار قبـيح و شـنيع اسـت؛
زیرا در این حالت دو قسـم متصـور اسـت :یـا اینکـه واجـبالوجـود ،مجمـوع ذات و صـفات اسـت کـه
در این صورت ترکيب در ذات پاک او که واحد من جميعالجهات است ،الزم ميآید .قسم دوم اینست کـه
واجب الوجود همين ذات تنهاست و صفات همگي از وجوب وجود او خارجند .دراین جا نيـز الزم مـيآیـد
که واجب الوجود در وجود و سایر صفات و کماالت وجودی ،محتـاج غيـر باشـد و ایـن نيـز باطـل اسـت.
و اگر صفات عين ذات باشند ،این قـول نيـز شـنيع اسـت ،چراکـه صـفت عبارتسـت از امـری کـه تـابع
و فرع ذات باشد و ذات عبارتست از حقيقتي که اصل و متبوع باشد .پس اگر صفت عين ذات باشـد ،الزم
مي آید که تابع عين متبوع و یا الزم عين ملزوم بوده باشد و شناعت این قول بر جميع عقال معلوم است»
(قمي :1308 ،ص.)16
قاضي سعيد پس از ابطال نظریات قبلي در باب رابطۀ ذات و صفات حق ،نظر خودش را نظریه افرادی
ميداند که آنان را در زمرة «حزب اهلل» و پيروان راستين مکتب اهل بيت (ع) ميداند؛ اینان معتقدند کـه
خداوند متعال ،برتر و بزرگ تر از آن است که در امری از امور ،با مخلوقات ،مشـارکت و مشـابهتي داشـته
باشد .پس تمام صفاتي که بر خداوند و غير او (صفات فعلي) اطالق ميشود ،صرفا از باب اشتراک در لفظ

211

علیاکبر نصيری ،اميرحمزه مرادی
)(Aliakbar Nasiri / Amir Hamzeh Moradi

است .ازدیگر سوی ایشان معتقد است صفاتي که بر خداوند اطالق ميشود از سنخ معـاني ثبوتيـه نبـوده،
بلکه حقيقت این اوصاف و نعمت ها ،از قبيل سلب نقي است .مثال وقتي گفته مـيشـود خداونـد عـالم
است ،در واقع به معنای سلب جهل از پروردگار است و یک معنای سلبي را و نه یک معنای ایجابي افـاده
ميکند (علوی قزویني :1328 ،ص.)82
قاضي سعيد سپس مطلبي را مطرح کرده که موجب تعجـب بسـيار اسـت .او مـيگویـد :علـت اینکـه
پيغمبران الهي و حکمای بزرگ برای خداوند قائل به صفات شده و او را متصف به صفات سـاختند ،ایـن
است که عوام مردم در ادراک قاصرند .بههمين دليل ،رعایت حال ایشان شده و خداوند متصف به اوصاف
شده است (دیناني :1318 ،ص  .)181وی سپس برای اثبات مدعایش چند دليل نقل نيز ميآورد که ما در
اینجا برای رعایت اختصار به یک مورد بسنده ميکنيم:
"هشام" از قول امام صادق (ع) نقل ميکند« :خدای متعال نود و نه اسم دارد .اگر اسـم
همان مسمي باشد ،هر اسمي معبود خواهد بود .همه این اسماء داللتکننده بهسوی خدا
و همگي غير اویند» .قاضي در توضيح حدیث ميفرماید« :هر حکم وجودی برای یکي
از دو متحد برای دیگری نيز ثابت است ،از طرفي صانع فقط ذات است .اگر اسـم عـين
مسمي باشد ،هر اسمي صانع خواهد بود» (نصيری :1321 ،ص .)811-812
قاضي سعيد پس از بيان نظرش دربارة و صفات حق ،ميگوید :همچنان کـه در حـدیث صـحيح آمـده
است که «شيء ال کاألشيـاء» ،نباید واجبالوجود را مشارک با دیگر اشياء دانسـت تـا گرفتـار تشـبيه یـا
تجسيم نشویم و پس از آن نيز به کالم اميرالمؤمنين علي (ع) در خطبۀ اول نهجالبالغه اسـتناد مـيکنـد
که« :اصل معرفه اهلل توحيـده و کمال توحيـده نفي الصفات عنه» و نيز عبارتي دیگر از همين خطبه نقل
ميکند که «من وصفه فقد حده» با ذکر این شاهد مثالها ،به این مطلب اشاره ميکند که درک حقيقـي
صفات خداوند برای ما امکانپذیر نيست .حاصل اینکه همه صفات در حقيقت بـه سـلوب بـر مـيگردنـد
وازاینرو ،مي توان گفت :این مکتب در بحث خدا شناسي و الهيات به یک دیدگاه الهيات سلبي یا تنزیهي
مح ميرسد (قمي :1308 ،ص .)11-13
او همچنين در شرح توحيدصدوق ج 3ميگویـد :امـا سـخن بعضـي از اسـاتيد عجيـب اسـت آنجاکـه
ميگویند «تشبيه [خداوند] ممنوع و باطل است؛ زیرا باعث مشابهت ذات او به غير یا غير به او ميشـود،
اما تشبيه در اسماء و صفات اشکالي ندارد( ».قاضي سعيد ،1811 ،ج :3ص .)181در ادامه نيـز حـدیثي از
امام صادق(ع) نقل ميکند که به سائلي فرمودند خداوند کيفيت ندارد ،چون کيفيت جهت وصف و احاطـه
است و لکن ناچار به خروج از حالت تعطيل(نفي) و تشبيه هستيم .زیرا هر کسي او را نفي کند او را انکـار
کرده و ربوبيتش را نادیده گرفته و هر کسي که او را به غير تشبيه کند ،او را به صفت مخلوقـات متصـف
ساخته که شایستۀ رب وبيت او نيست ،ناچارا باید گفت او ذاتي دارد بدون کيفيت و دیگران در آن ذات با او
اشتراک ندارند( .همان ،ص  .)888قاضي در شرح حدیث فرموده است« :نفي وجود پروردگار ،انکار صانع
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و نفي صفات کماليه ،انکار ربوبيت است و تشبيه به معنای اشتراک خلق بـا او در مفهـوم صـفات ،اثبـات
صفات مخلوقات برای اوست و اگر او را به ذوات مخلوقات ملحق کنيم به این صورت که بگویيم وجود او
از سنخ این وجودات [مخلوقات] است و صفات او فردی یا حصه ای از مفهوم صفات اشياء اسـت ،او را از
مرتبه ربوبيت خارج کرده و در ردیف اشياء داخل کردهایم و شکي نيست که این نفي ،کفر اسـت و اثبـات
اینها ،شرک است .او صفاتي دارد که کسـي غيـر از او اسـتحقاق آن را نـدارد و ماسـوی در آنهـا بـا او
مشارکت ندارند و احدی کيفيت آن صفات را نميداند و آن صفات داخل در مفهوم صفات اشياء نيستند و
این توحيد خال است .وی سپس ميگوید این مسئله (تعطيل و تشـبيه) غيـر از تنزیـه و تشـبيه اسـت،
آنگونه که توهم کردهاند (همان ،ص .)881- 880
نتيجهگيری
در این مقاله سعي شده تا تنها قطرهای از دریای نوراني معارف ائمۀ هدی (عليهم السالم) در توحيد که
همان تنزیه مطلق حق متعال از همه شؤون امکاني و نقصاني است ،ارائـه شـود کـه از آن جملـه اسـت:
روایاتي از معصومين (عليهم السالم) و همچنين فرازهـایي از صـحيفه سـجادیه امـامزیـنالعابـدین(ع) و
فرمایشات گرانقدر حضرت امير(ع) در نهجالبالغه .از ن صریح همـۀ ایـن روایـات و خطـب مـذکوره،
چنين استفاده ميشود که خداوند از همۀ اوهام و تصوراتي که ما از او داریم منزه است و حتي از تنزیهـي
که ما ميکنيم نيز منزه است که« :سبوح سبوح رب المالئکۀ و الروح ».بهنظر مـيرسـد یکـي از دالیـل
تفرق آراء در باب توحيد الهي ،این باشد که هر فرقه و گروهي تنهـا بـا تمسـک بـه یـک یـا چنـد آیـه،
کوشيدهاند نظر و رأی خود را صحيح و حق جلوه دهند؛ در حالي که باید ابتدا تمـام آیـات توحيـدی را در
نظر مي گرفتند و سپس باتوجه به فضا و سياق کلي آیات ،رأی و اندیشۀ خـود را ابـراز مـيداشـتند تـا از
تناق گویي و بعضا نادیدهگرفتن بعضي آیات ،بهدور بمانند .اگر مسلمين ،اهل بيـت پيـامبر(ص) را کـه
جانشينان واقعي پيامبر بودند ،کنار نميگذاشتند و در تفسير آیات قرآني و بهطور خاصه در تفسـير صـفات
خبری به «معارف ناب محمدیه» که در نزد ائمۀ هدی (عليهم السالم) بود رجوع مـيکردنـد ،ایـن همـه
گرفتار تشتت آراء نميشدند.
اما نتيجهای که از کل این پژوهش گرفته ميشود ،اینست که بهنظر ميرسد ،نظریات وجودی حکمت
متعاليــه ،نــه تنهــا توانــایي تبيــين «تنزیــه مطلــق حــق متعــال» را کــه مــأخوذ از معــارف اهــل البيــت
(عليهم السالم) است ،ندارد؛ بلکه با آن در تضاد است .بنابراین باید طرحي نو در انداخته شود؛ نگارنده بـه
هيچ وجه مدعي نظریه جدیدی در این باره نبوده و نيست ،اما شاید طرحي که ذیال اشاره ميشـود بتوانـد
جایگزین بهتری برای تبيين توحيد الهي باشد.
تمام موجودات متحقق در خارج ،حقيقي بوده ،در عين حال مستقل نيستند .ایـن موجـودات همگـي در
مفهوم عام وجود (که همان بودن است) با یکدیگر مشترکند؛ بنابراین ،رابطه بين آنان(مخلوقات) اشتراک
معنوی است .اما ازآنجا که این مخلوقات و اشياء ،سراپا نق و امکان و نيازمنـدی هسـتند ،هـيچگونـه
اشتراک و سنخيتي با منبع غني وجود که حق متعال است ،ندارنـد؛ ازایـنرو ،اشـتراک وجـودی خـالق و
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مخلوق (به معنای صدرایي)و همچنين تشکيک وجود باطل است .و چـون قـبال ثابـت شـد کـه اشـياء و
مخلوقات همگي با چيستي هایشـان و اینکـه چـه هسـتند ،شـناخته مـي شـوند و تأثيراتشـان نيـز تـابع
چيستي(ماهيت) آنهاست ،پس اصالت وجود نيز منتفي بوده و اصالت ماهيـت در مـورد آنـان صـدق مـي
کند.پس مخلوقات تنها ماهيت بوده و واجب ،وجود مطلق و منبع خيرات است؛ بنابراین هيچگونه اشتراکي
نه به لحاظ حقيقت و نه به لحاظ مصداقي بين آنان وجود ندارد و تنهـا در مفهـوم هسـتي (بـودن) بـين
باریتعالي و مخلوقات ،یک نحو اشتراکي وجود دارد.
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