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1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو    

  بیان مسئله مقدمه و. 1

 از طریـق حاضر از نوع تحقیقات بنیـادي و از دسـته روش تحقیـق توصـیفی      پژوهش

دآوري اط�عات ابزار گربا . این پژوهش اي و میدانی است تابخانهگردآوري اط�عات ک

تحلیل و اسـتنباط  اط�عات به  اي و اسنادي با روش توصیف و تجزیۀ از منابع کتابخانه

وجه امکانی واجب الوجـود از رهیافـت روایـات اسـما و      تحققتا  روي آوردهها  یافته

لـذا در   به اثبات برساند. را منظر وجودشناختیروایات حدوث اسما از  ویژه به ،صفات

                        وجود تصـوري اسـت یـا                     واجب الوجود فقط     وجود  ست کهها پرسشپی پاسخ به این 

                                     وجـود خـارجی موجـود واجـب ممکـن          آیا    ،          عبارت دیگر    به       دارد؟              وجود خارجی هم 

                                                                       است؟ به فرض تحقق وجود خارجی واجب الوجود چگونه با شبهاتی چـون تجسـیم،   

                                    تشبیه، تعریف و تحدید قابل جمع است؟ 

 واسـطۀ  شناخت خویش را بهاوند متعال راه توجه به این نکته ضروري است که خد

شود و این خوانده  اسما خوانده می واسطۀ و صفات ممکن دانسته است؛ زیرا او به اسما

و صفات با خداونـد متعـال    یوند عمیق دارد، پس تا نسبت اسماشدن با شناخته شدن پ

بـه  » هـو «کامل در همـۀ وجـوه از   در نگاه وجودشناختی تبیین نشود، شناختی جامع و 

از منظر وجودشناختی خلقت اسما  کند به مسئلۀ ذا این مهم ایجاب میآید؛ ل دست نمی

  پرداخته شود.

  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

الهی کتب و مقا�ت فراوانی از منظرهاي ک�می، فلسفی و عرفـانی   اسما و صفات دربارۀ

اند  کردهتوجه  اسما و صفاتشناختی  عد معرفتب به تمامی این آثار نگاشته شده است، اما

و از منظر وجودشناختی آن هم با تأکید بر روایات حدوث اسما اثر مستقلی وجود ندارد، 

با کرنش عبـور   ز علما از کنار روایات حدوث اسماطوري که در کتب شروح روایات نی هب

کـه م�صـدرا    اند تا آنجا ردهکرده و سخنی در تبیین و تشریح این دسته از روایات بیان نک

هاى بسـیارى   گام یک و دقیق است؛راسماى الهى علمى مشکل و راه آن باعلم : «یدگو مى

  )416ش، ص1366، لدین شیرازيصدرا(».از اشخاص در آنجا لغزیده است

  اسما و صفاتروایات  بندي دسته. 2

 خداونـد متعـال   اسـم و صـفت بـراي   نفی و انکار هر نوع  یا به اسما و صفاتروایات 
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یـا بـه    استبه حقایقی مستقل و مؤثر در هستی  صفاتاسما و د�لت  یا ،د�لت دارند

   .است ت براي باري تعالیاسم و صفاثبات دنبال 

  صفاتنفی . 1ـ2

 موصـوف  بـا  بر غیریت د�لت صفتی استد�ل روایات نفی الصفات بر این است که هر

ـ غَ أَنَّهـا  صـفَإلٍ  کُـلِّ  لشَـهادةِ «دارد؛  صـفت  بر غیریـت بـا   د�لت موصوفی هر و دارد  رُی

وفصوالْم ةِ وادکُلِّ شَه وفصوم فَإل رُیغَ أَنَّهعبارت دیگـر،   به )1طبۀ خ ،نهج الب�غه»(الص

 تقـارن،  و اسـت  موصـوف  و صـفت  میـان  تقارن مستلزم براي خداوند، آوردن وصف

 ثَنَّـاه  فَقَد قَرَنَه منْ و قَرَنَه فَقَد« :است تعالی حق در تحدید و تجزیه و بودن، دو مستلزم

نْ وم ثَنَّاه فَقَد زَّأَهج نْ وم زَّأَهج فَقَد هِلَهج نْ وم هِلَهج فَقَد یإِلَ أَشَاره نْ وم یإِلَ أَشَاره فَقَد 

هدح نْ وم هدح ه فَقَددبینونت خود ذات در موصوف و پس حال که صفت همان)»(.ع 

 رُیغَ أَنَّها صفَإلٍ کُلِّ لشَهادةِ«: باشند ازلی توانند نمی متغایر و متباین امر دو ،دارند ثنویت و

وفصوالْم ةِ وادشَه وفصوالْم فَإلِ رُیغَ أَنَّهالص ا وهِمتادشَه ملَـى  عاًیجا  عـهِمأَنْفُس نَـإلِ یبِالْب 

  )57ص ق،1398، (صدوق».الْأَزلُ منْها الْممتَنعِ

 اسـت  تشـبیه  مسـتلزم  و مصـنوعیت  بـا  م�زم خداوند، براي صفات وجود به قول

ـ تَوح نظَام و« :که خداوند متعال از دو حد تعطیل و تشبیه خارج است درحالی ـ  دهی  ینَفْ

فَاتالص نْهلَّ عأَنْ ج لَّهتَح فَاتةِ الصادقُولِ بِشَهنْ کُلَّ أَنَّ الْعم لَّتْهح فَاتالص وفَه نُوعصم 

ةِ وادقُولِ شَهالْع لَّ أَنَّهج لَالُهج عانیلَ صنُوعٍ سصنْعِ بِمبِص  لُّ ی اللَّـهـتَدلَ سـ ع ، طبرسـی »(هی

 ممکـن  خلـق  در هرچه و است صفات نفی نتایج از تشبیه پس نفی )200ص ق،1403

و  احاطـه  مسـتلزم  ،خداونـد  دربارۀ وصفی هرگونه دارد و وجود امتناع خالق در است،

  فتی را از خداوند متعال نفی کرد.رو باید هر نوع ص است؛ ازاین تحدید

  روایات اثبات صفات. 2ـ2

را بـراي اهللا   اسما و صـفات مفهوم وجود  ،قرآن کریم که ظاهر آن براي ما حجت است

و  )180 :عـراف ا»(بهَِـا  فَـادعوه   الحُسـنى  الْأَسـمٖاء  للَّـه  و: «است و فرمودهبیان کرده  اثباتاً

 ،اسمائی را براي خداوند متعال برشمرده است. همچنین در بسیاري از احادیث و ادعیه

اسما و توان وجود  اوند متعال اثبات شده است؛ پس نمیبراي خد اسما و صفاتوجود 

  را نفی کرد.   صفات
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ت صفت براي خداوند متعال توجه دارد اما باید درست است که این روایات به اثبا

تـوان اسـتفاده کـرد کـه از نظـر       می به این نکته توجه داشت که حداکثر از این نصوص

شـود، ولـی بـر     می ی خوانده و وصفاسما و صفاتمعنایی و معرفتی، خداوند به چنین 

  کند. نمی اثبات صفت در خداوند متعال د�لت

  وجه المصالحه روایات. 3ـ2

خوریم کـه تبیـین کننـد ایـن      میپیشین از روایات به روایاتی بر بندي دو دستۀ در جمع

مفهوم به ظاهر متنقاض هستند و باید به این نکته توجه داشت کـه ممکـن اسـت ایـن     

این خواندن نیز شناخت است  ها شده و نتیجۀ که سفارش به خواندن آن اسما و صفات

خداوند را به حقایقی مستقل و  اسماءلت صفات و که د�م آن دسته از روایاتی به مفهو

  دهند. می مؤثر در تکوین هستی ارجاع

 اسـماء  سـایر  و عظمـت  و عـزت  چـون  الهی صفات تنها در این دسته از روایات نه

تـا   دانسـته،  مخلـوق  را هـا  آن بلکه شده، دانسته او به منسوب و تعالی حق غیر حسنی،

 عـالم  ۀادار و آفـرینش  کـه  دنشو می یاد اي گونه به الهی اسماء کمیل، دعاي که در جایی

اسـم  «گیرد که  می با�شود و کار تا حدي  می حاصل ربوبی حقایق این طریق از تکوین

ت بر آن دارند نه است که اسماء د�ل »غیر«این  ،کنند و در واقع می بیان »اهللا غیر«را  »اهللا

او را از هر نـوع صـفتی بایـد     خداوند متعال داشته باشند؛ زیرا د�لت بر اینکه این اسما

  .نفی کرد

»الَّذ کمبِاس أَلُکيفَأَس  بِه رْتإلِظَهخَاصل لیأَو ـکائ      وكـدبفَع رَفُـوكع و وكـدحفَو

قیبِحرِّفَنأَنْ تُع کوبِ یقَتبِرُب رَّ لَکأُقل کلَى ینَفْسع کتقـ یقَإلِ الْإِیح لْنعلَا تَج و انِ بِکا یـ  یم

ـ  یممنْ  یإِلَهِ ظْنالْح نَـى وعونَ الْمد ماسال دبـ       یع  یبِلَحظَـإلٍ مـنْ لَحظَاتـک تَنَـور بِهـا قَلْبِ

 اسـماء امام در این دعـا، اسـمی از   ) 96ص ،91ج ق،1403، (مجلسی».بِمعرِفَتک خَاصإل

از اسم الهی  سازد، می را بر اولیاي خویش ظاهر برده که خداوند با آن، خود الهی را نام

  توان جدایی آن را با ذات استفاده کرد. می اي نام برده که گونه به

ـ  اسم هیعلَ وقَع ء یشَ کُلُّ و  أَسمائه رُیغَ اللَّه و  اللَّه رُیغَ  اللَّه فَالذَّاکرُ«  فَهـو  سـواه  ء یشَ

 و بِها فَادعوه  الْحسنى الْأَسماء للَّه و  قَالَ و للَّه الْعظَمإلُ للَّه الْعزَّةَ  قَوله إِلَى تَرَى لَا أَ  مخْلُوقٌ

 هیإِلَ مضَافَإلٌ فَالْأَسماء  الْحسنى الْأَسماء فَلَه تَدعوا ما ایأَ الرَّحمنَ ادعوا أَوِ اللَّه ادعوا قُلِ  قَالَ
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و وه حیالتَّوص دالهـی چـون عـزت و    تنها صفات  ) نه59ص ق،1398، (صدوق». الْخَال

هـا را   ، بلکه آنتعالی و منسوب به او دانسته شده عظمت و سایر اسماء حسنی، غیر حق

 1»ء یشَ کُلَّ علَا يالَّذ بِسلْطَانک و ء یشَ  کُلَ  ملَأَت یالَّت بِعظَمتک و« مخلوق دانسته است

عـالم تکـوین از    ۀشود که آفـرینش و ادار  می اي یاد گونه در دعاي کمیل، اسماء الهی به

  شود. می طریق این حقایق ربوبی حاصل

  حدوث اسمی. 3

ـ غَ بِـالْحرُوف  اسـماً  خَلَـقَ  تَعالَى و تَبارك اللَّه إِنَّ« ـ غَ بِـاللَّفْظ  و متَصـوت  رَی  و منْطَـقٍ  رَی

 ق،1407، (کلینـی ».مصـبوغٍ  رَیغَ بِاللَّونِ و موصوف رَیغَ هیبِالتَّشْبِ و مجسد رَیغَ بِالشَّخْصِ

آن اجزاء اربعه اسم را مخلوق دانسته و براي  ،) حتی روایات حدوث اسما112ص ،1ج

 دست به تبیین ماهیت براي اسما جایی کهکند تا  می براي هر جزئی ارکان متعدد بیان و

 . زند می

و کمـالی اسـت از    2اسم مخلوقی از مخلوقات خداوند متعـال اسـت   ث،طبق احادی

کما�ت مخلوق الهی؛ به این تعبیر که خداوند اسمی را خلق نموده و مابقی اسـما نیـز   

وق الهـی مخلـ   همه دایرمدار آن اسم هستند. پس با استناد به این احادیث، تمامی اسماء

چیـز از  هر  اند پس غیر از خالق هستند؛ زیرا آفرینندۀ هستند. حال که مخلوق واقع شده

ـ   رِهیبِتَشْـع «فرمودنـد:   ري اسـت؛ همچنـان کـه امیرالمـؤمنین    تمام صفات آن چیز ب

ـ  بِمقَارنَتـه  و لَـه  ضد لَا أَنْ عرِف الْأُمورِ نَیب بِمضَادته و لَه مشْعرَ لَا أَنْ عرِف الْمشَاعرَ نَیب 

  )186طبه خ ،الب�غه نهج(».لَه نَیقَرِ لَا أَنْ عرِف اءیالْأَشْ

صـفاتی اسـت بـراي یـک      ،در واقع اسمائی که براي خداوند متعـال مطـرح شـده   

اگر نام، همان صاحب نام باشد، بایـد   صفت نیز غیر از موصوف است؛ زیراموصوف و 

 هـو  الاسـم  کَـانَ  فَلَـو  اسـماً  تسعونَ و تسعإلٌ للَّه« :ها معبودي باشد از آنراي هر اسمی ب

ـ غَ کُلُّهـا  و الْأَسماء بِهذه هیعلَ دلُّی معنًى اللَّه لَکنَّ و إِلَهاً منْها اسمٍ کُلُّ لَکَانَ الْمسمى .» رُهی

 که ى استایمعن وند متعالخدا روایات، گونه اینطبق ) 114ص ،1 ج ش،1369، ی(کلین

مخلـوق   در واقـع ایـن اسـما   . هستند او ریغ همه و ندنک می د�لت او بر اسما نیا همۀ

هستند و خداوند کمالی را خلق کـرده بـه نـام علـم، قـدرت، حیـات و بـه تقـدیر بـه          

اصـطفاکم بعلمـه و ارتضـاکم لغیبـه واختـارکم لسـره و       « :موجودات دیگر افاضه کرده
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اجتبکم بقدرته و اعزکم بهداه و خصکم ببرهانه و انتجبکم لنـوره... ارکانـا لتوحیـده...و    

اع�ما لعباده...و ایات اهللا لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم... و من اعتصـم  

و از ایـن   3»هللا ان ترفع و یذکر فیها اسمهبکم فقد اعتصم باهللا... فجعلکم فی بیوت اذن ا

بلکـه غـایتی از غایـات اوسـت      4باب است که اسم خداوند متعال غیر از خود اوست.

 مـا  مخْلُـوقٌ  فَهـو  ء یشَ اسم هیعلَ وقَع ء یشَ کُلُّ و«د: نفرمای می همچنان امام صادق

ـ غَا اللَّـه  و مخْلُـوقٌ  فَهو يدیالْأَ عملَت أَو الْأَلْسنُ عبرَتْه ما فَأَما اللَّه خَلَا  و اتـه یغَا مـنْ  إلٌی

 موصـوف  رُیغَ اءیالْأَشْ صانع و مصنُوع موصوف کُلُّ و موصوفَإلٌ إلُیالْغَا و إلِیالْغَا رُیغَ ایالْمغَ

دى بِحمسم نْی لَمیفَ تَکَورَفیکَ عینُوننْعِ تُهیغَ بِص...این 113ص ،1ج ق،1407همو، (». رِه (

هـر   ،داند نـه خـود خداونـد متعـال     می را غایتی از غایات الهی اسما و صفاتروایت، 

  .موصوفی مصنوع است و صانع اشیاء غیر از موصوف است

 کَفَرَ فَقَد الْمعنَى دونَ الاسم عبد فَمنْ: «بخشد می تي که این ک�م را قودیگر مسئلۀ

و ی لَمدبئاًیشَ ع نْ وم دبع ماسال نَى وعالْم فَقَد أَشْرَك و دبنِیاثْنَ ع نْ وم دبنَى ععونَ الْمد 

 زیـرا خلق بودن اسـم تأکیـد دارد؛   اینجا بر ) 114ص ،1ج (همان،».دیالتَّوح فَذَاك الاسمِ

یدي اسـت در تأکیـد   ند و این مؤک می پرستش معنا بدون اسم را توحید خالص معرفی

و ا� دلیل نداشت که توحید خالص را به صرف معنا اختصاص دهـد   »اسم اهللا غیره«بر 

شود که اسم ع�مت بوده و صاحب ع�مـت   می و اسم را مجزا کند! از این بیان فهمیده

 إِذَا لأَنَّه بِها دعوهی رِهیلغَ أَسماء لنَفْسه اخْتَار لَکنَّه و« :زبا ع�مت دو چیز است نه یک چی

ی لَمعد همبِاس ی لَمرَفدلیل خلق اسم خوانـده شـدن    )153ص ،1 ج ش،1369 همو،»(ع

   است.خداوند 

ن ع�مت است بلکه معنـایی  انگارانه گفت منظور از صاحب ع�مت، هما باید سادهن

 امـام علـی   ارتباط دارد؛» اسم اهللا غیره« ۀقاعد له نهفته است که بهئدر این مسبا�تر 

 قُدرتـه  علَى الْعجزِ منَ بِه وسمها بِما و تهیأَزل علَى اءیالْأَشْ بِحدوث مستَشْهِد« د:نفرمای می

ا وا بِمیإِلَ اضْطَرَّهنَ هم لَى الْفَنَاءه... عاموگونه تعریف شـده   صفت ازلیت خداوند این 5»د

یز خاصی باشـد  ند پس او ازلی است نه اینکه ازلیت چا همه حادث ءاست که چون اشیا

ائـم اسـت بـه گـواه     د ،زندقدرتمند است به این معنا که بقیه عاج ،که در او وجود دارد

 ،ش1371، (صـدوق .است و بسیار نیاز به دقـت دارد فی ظری ها؛ این نکتۀ نابودي پدیده
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  )15ـ14ص

 ریـ غ نشـان،  آن به است مقصود که آن و او هاى نشان از است نشانى اهللا لفظ مفهوم«

ـ ب هر و ،کنه به است شده کرده انیب نشان آن و است نشان آن  کنـه،  بـه  شـده  کـرده  انی

کـه  کنهـى  به شود نمى کرده انیب زهاست،یچ مدبر که ذاتى و است ریغ ریتدب به حادث 

 ریـ غ ها نام و هاست نام ریغ او و خود هاى نام به شود مى دهینام تعالى اهللا و .باشد.. نیمع

 و انـد  اتتقمش مانند و اتمشتق همگى مشترکه، و همختص اسماى نکهیا معنى به اوست؛

 کسـى  مشـترکه،  اسـماء  از پس، حادثه، اذهانِ در اند حادث و قت،یحق در ندیاو مخالف

 ،2ج ،ق1429، قزوینـی (».اسـت  مشـترك  زىیـ چ مخلـوق،  و خالق انیم که نکند الیخ

 )280ص

که هر اسم و صفتی کـه بـر زمـان،    ، اینآید می دیگري که از روایات به دست ۀقاعد

کا د�لت کند، همه غیـر از  مکان، قابلیت، کیفیت، همانندي، تشبیه، اشاره، شناسایی و ات

ـ  کَانَ لَا و الْحالُ منْه خْتَلفیفَ دهرٌ هیعلَ اخْتَلَف ما «... :خداست کَـانٍ  یفیفَ م ـوزلَ جـ ع  هی

 در و گـردد،  دگرگـونى  دچـار  تا گذرد نمى او بر زمان )91طبۀ نهج الب�غه، خ»(.الانْتقَال

 لَـا  اللَّـه  إِنَّ« از سـوي دیگـر   باشد؛ روا او به نسبت ىیجا هجاب پندار تا ندارد قرار مکانى

 بِقَـدرٍ  وصـف ی فَلَا قَدرِه حقَّ اللَّه قَدروا ما و کتَابِه یف قَالَ قَد و وصفی فیکَ و وصفی

  )173ص، 1ج ،ق1418، عاملیحر (».ذَلک منْ أَعظَم کَانَ إِلَّا

  مبانی مستخرج از روایات. 1ـ3

شـیئیت  ندارد، جز اقرار بـه   راه چ اسم و صفتى نیست و عقل بدانهی ذات الهىبراي ـ 

  بر روایات نفی الصفات عنه از این وجه است. تأکید) و (خروج از حد تعطیل آن ذات

 اسـما و صـفات  لذا هیچ عینیتى میـان   مخلوقات الهى هستند؛ الهى اسما و صفاتـ 

و تأکید بر تنزیه در این  خروج از حد تشبیهو  وجود ندارد (ذات) با موصوف و مسمى

  یابد.  می مقام مفهوم

مخلـوق  هـا   آن ،نـه عـین او   انـد، و  ، دلیـل وجـود حضـرت حـق    اسما و صـفات ـ 

 اثبات الصفات له از این باب است. و تأکید بر روایات پروردگارند

لـذا در پـس ایـن     تمثیلی است تا تعطیل صورت نگیـرد؛  ـ مقام شناخت؛ تشبیهیـ 

 نسبت به ذات محقق نشود. و تشبیه زیه است تا تحدید و تعریفتشبیه و تمثیل، تن
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عنوان مبانی نگارنده در بحث وجودشـناختی مفـروض بـوده و جهـت      این نتایج به

  6.در ساختار ذیل ارائه شد اسما و صفات شناختی روایات الگوي هستیتمرکز بیشتر 

  
   7        نتولوژي) آ          شناختی یا       هستی ( ي          برهان وجود  و              اسما و صفات       روایات   .  4

   ،                            از روایات مستخرج شـده اسـت                     شناسی فوق که همگی                              با مبنا قرار دادن الگوي هستی

                    بـراي وجـود خـدا            شناختی      هستی    هاي        برهان  .    شود        خته می    پردا                      به تحلیل برهان وجودي

   » .               خدا وجـود دارد  «                  ها این گزاره است:     آن            د که نتیجۀ  شو    می           هایی اط�ق                عموما به برهان

             سنت آنسـلمی              وجود دارد؛        شناختی      هستی              دو نوع استد�ل    )  11 ص   ، ش    1396  ،  ی ی     (رعنا

وم کمال اسـت.  است و سنت دکارتی که در آن تکیه بر مفه  8                        که در آن تکیه بر بیشینگی

موجـودي   مثابۀ شناختی بر تعریف خدا به هستیاصلی استد�ل  در سنت آنسلمی، تکیۀ

امـا در   تصـور نیسـت،  تر از آن قابل  است که بزرگی آن بیشینه است و موجودي بزرگ

منزلـۀ موجـودي اسـت کـه داراي همـۀ       سنت دکارتی، تکیۀ اصلی بر تعریف خـدا بـه  

  ) 7 ص   ،    همان(.هاي مثبت است کما�ت یا ویژگی

  اسما و صفاتبر مبناي روایات خدا خارجی  تصور وجود. 1ـ4

            یـک وجـود          فقـط              ایـن وجـود                     ال مهم این است که       اما سؤ  ،          وجود دارد     وند   خدا      یقین    به

                                          اگر وجود خـارجی هـم دارد، چگونـه ایـن            دارد؟                           تصوري است یا وجود خارجی هم 

      که در                                                  شود تا با شبهاتی چون تجسیم، تشبیه، تعریف و تحدید     می                  وجود خارجی تبیین
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               مواجه نشود؟   ،         ر بیان شد و  ذک        روایات م

       دچـار     ،                       یک وجود تصوري لحاظ کنیم                     اگر وجود خدا را فقط         گوییم که     می         در پاسخ

                                                در وجود تصوري ما تعریفمان از خدا موجـودي اسـت              ویم؛ زیرا ش    می              یک دور فلسفی

                       تر از آن قابـل تصـور                                                       تر از آن وجود ندار؛ لذا هرچه تصور کنیم باز هم بزرگ         که بزرگ

                                         تر از آن نتوان تصور کرد، تصـور کنـیم و                                  توانیم دوباره چیزي را که بزرگ    می          است و ما

              بایـد وجـود      ،                       تر نتـوان تصـور کـرد                          آن چیزي که از آن بزرگ         بنابراین    ؛           این خلف است

         روایـات     در        شـده                                  این توجه دادن به بحث تعطیل مطرح  و    د                        واقعی یا خارجی داشته باش

  )    1386  ،          محمدرضایی ( .   است

                                            هرچه بـراي مفهـوم موجـود واجـب، ضـرورت           کند    می       ق حکم  نط              از سوي دیگر، م

                             براي مفهوم موجود واجب، ضرورت                   ً وجود واقعی منطقاً   .                          دارد، مورد تصدیق قرار گیرد

   .                                                 ضروري است اذغان کنـیم موجـود واجـب وجـود دارد       ی    منطق     لحاظ     به         بنابراین    ؛    دارد

                غیـرممکن اسـت      ی    منطق       از نظر    که      شود    می           گونه مطرح     این   ،                       همین برهان در قالب منفی

     کـه          گفتن این      زیرا   ؛                                                         آنچه براي مفهوم موجود واجب ضروري است مورد انکار قرار گیرد

                  ً     وجود واقعـی منطقـاً    ،                      متضمن تناقض خواهد بود   ،                     ضروري است، ضروري نیست     آنچه 

                          غیرممکن اسـت کـه وجـود                    ً بنابراین منطقاً   ؛                                براي مفهوم موجود واجب، ضروري است

وجود واجـب، جـامع   همچنین،   )  جا       (همان .                                      واقعی موجود واجب، مورد انکار قرار گیرد

رود و از  مـی  کما�ت به شـمار جمیع کما�ت است و وجود خارجی نیز جزئی از این 

براي یک وجـود، آن وجـود را از حـوزۀ واجـب بـه                   ِ            سوي دیگر، عدم  وجود  خارجی 

در آن  ،اگر وجود واجب را وجود تصوري تعریف کنیم کند؛ زیرا می امکان وارد عرصۀ

  توان تصور کرد. می تري از آن را نیز صورت هر وجود بزرگ

شود که وجـود بـه دو نـوع واجـب و      می اصلفوق، این نتیجه ح با توجه به مقدمۀ

شود؛ وجود واجب، آن وجودي است که ع�وه بر وجود تصوري بـه   می ممکن تقسیم

نخسـت   ود ممکن آن وجودي است که در مرحلۀمنصه وجود خارجی نیز برسد و وج

بـه تحقـق وجـود    وجـود تصـوري آن منجـر                                           ًقابلیت وجود تصوري را داشته، اما الزاما 

  خارجی آن نخواهد شد. 

حدوث اسما در اینجا  راج شد، مسئلۀشناسی که از روایات استخ طبق الگوي هستی
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             مربـوب دارد                 رب شدن نیاز به      براي                          اله شدن نیاز به مألوه وواجب براي یابد؛  می ظهور

                مبـانی روایـی       طبق       زیرا      شود؛    می        نمایان   »           اسم اهللا غیره «      حدیثی                        و از اینجاست که قاعدۀ

                خلق است که وجود       اسطۀ و   ه                                           در خلق امکان دارد، در خالق امتناع دارد، و ب     آنچه    ر،  و  ذک م

را در هـر   اسـما و صـفات  لذا                                              خارجی واجب بما هو وجود خارجی تحقق یافته است؛ 

تعریفی، از الهیات ایجابی گرفته تا الهیات سلبی، در نظر بگیریم هر تعبیري با هـر نـوع   

ـ   اب به ذات باید از عرصۀتی در انتسکیفی وجـود   ۀوجود تصوري خارج شده و بـه پهن

                           یعنی وجودش هم تصوري و هـم                            عبارتی همین که واجب است؛    بهخارجی وارد شود؛ 

  ـ                                            اشاره بـه روایـات نفـی الصـفات عنـه        ـ                          با این فرایند هم منزه   .              خارجی محقق است

      شود.     نمی                                               است، هم دچار تشبیه، تعریف و تحدید، و هم تعطیل

                                       اثبات وجه امکانی واجب بر مبناي روایات  .  5

                               وجـود خـارجی موجـود واجـب،      «                   ال مطرح اسـت کـه    ؤ                          براي تبیین مفهوم فوق این س

                کند؛ لذا بایستی     می                                           استد�ل این است که چون واجب براي ممکن جلوه  »          ممکن است؟

      متجلی                                 با ممکنات بتواند خود را به ممکن   »          این همانی «                               وجهی از امکان در او باشد تا با 

                           آید؛ زیرا اسم همـان وجـه       می         به میان     الهی              اسما و صفات                         نماید، اینجاست که سخن از 

 ،ق1407، کلینی»(اسماً خَلَقَ تَعالَى و تَبارك اللَّه إِنَّ «                      جب است و اینکه فرمود:          امکانی وا

  عمل پوشیدن به همین وجه امکانی خالق است. ) جامۀ112، ص1ج

 ۀادامـ  اسـت کـه  » خلـق «اسم  طبق متن روایت،» اسماً خَلَقَ تَعالَى و تَبارك اللَّه إِنَّ«

 منْطَـقٍ  رَیغَ بِاللَّفْظ و متَصوت رَیغَ بِالْحرُوف« .شود می ماهیت و کیفیت این خلق ترسیم

رَیغَ بِالشَّخْصِ و دسجم یبِالتَّشْبِ ورَیغَ ه وفصوم نِ ووغٍ  رَیغَ بِاللَّوـبصایـن ترسـیم از   » .م

شـده در   وم بیـان با مفه       عبارتی کند؛ به می ماهیت اسم، همان وجه امکانی ذات را مطرح

          موضـوعیت    »                                      وجود خارجی موجود واجـب، ممکـن اسـت    «ال ؤاین فراز از روایت، س

                                      آنچه در خلق امکان دارد در خالق امتناع                           طبق مبانی روایی بیان شده،       زیرا             خواهد یافت؛

              توانـد ایـن         مـی                                                               حال که در خالق امتناع دارد، فقط وجه امکانی خـالق اسـت کـه      9 د   دار

ـ                                   الق، خود مخلوق است که طبق فرمودۀ            وجه امکانی خ        ؛ زیرا               مشکل را رفع کند    ات       روای

      شود.    می                      عنوان اولین خلق آغاز                              فرایند مخلوقیت از خلق اسم به

مهـر  » الْـآخَرِ  قَبـلَ  واحـد  منْهـا  سیلَ معاً  َ   َ  أَجزَاء أَربعإلِ علَى تَامإلً کَلمإلً فَجعلَه«عبارت 
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 ۀییدکننـد تأ »تامـه  إلکلمـ «ت؛ زیـرا وجـود ترکیـب در    قطعی بر این وجـه امکـانی اسـ   

کم وجه اشتراك خالق و مخلوق براي فهم بهتر خـالق از   مخلوقیت این اسم است و کم

 فَـأَظْهرَ « همچنان کـه در ادامـه فرمـود:    ،یابد می گیرد و ظهور می این وجه امکانی شکل

 و تَبـارك  اللَّـه  هو فَالظَّاهرُ ظَهرَت یالَّت الْأَسماء فَهذه ها...یإِلَ الْخَلْقِ لفَاقَإلِ أَسماء ثَلَاثَإلَ منْها

ایـن  ) مألوه نیاز به اله دارد، مربوب نیاز بـه رب دارد؛ و در  112ص ،1ج ،همان.»(تَعالَى

نیاز، خوانش و شناخت براي مألوه و مربوب نسبت به رب و اله ضروري است؛ چـون  

پذیرد و معرفت براي مخلوق نسبت  نمی رشد و تعالی صورت ،تا معرفت حاصل نشود

رقرار باشد و این سـنخیت در  پذیرد که سنخیت بین آن دو ب می به خالق زمانی صورت

است این مهـم را بـر    اسما و صفاته همان محال است؛ لذا وجه امکانی خالق ک ذات،

 :عـراف ا»(بهَِـا  فَـادعوه   الحُسـنى  الْأَسمٖاء للَّه و«روست که فرمـوده:   کشد و ازاین می دوش

  )110: اسراء»(.ا ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنَىیقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرَّحمنَ أَ«) یا 180

 اسما و صـفات که وجه الجمع روایات  ضرورت وجه امکانی واجب الوجود مسئلۀ

بنـدگان  «دهد تا جـایی کـه معتقدنـد:     می خوبی خود را نشان هدر الهیات سلبی ب ،است

مخلص از اسماء بزرگ و صفات بلنـد خداونـد متعـال هسـتند، کـه خداونـد خـود را        

وسیلۀ غیرش شناخته  هب حقیقت کرده است، پس خداوند متعال درآنان وصف  وسیلۀ هب

یـدار او دیـدار   فس خداوند، فعل او فعل خداونـد، د ن ،خداوند متعال شده است. خلیفۀ

شود و پیـامبر تجلـی اعظـم خداونـد      می آنان ظاهر ۀوسیل هخداوند... و خداوند متعال ب

وند د و مخلوق خدامتعال است. تفاوتی بین آنان و خداوند نیست، غیر از اینکه آنان عبا

  ) 397ـ396ص ،1ج ،ش1396، (اصفهانی.هستند

و بـس،  ماند و تنها به او نیازمند است  می عنوان اول مخلوق احد بسیار به او عقل به

اند هم به عقل نیازمندند و هم به احد، و همین طور که  دیگر موجودات که مادون عقل

 ،کتـاب ششـم   ،م1977، شـود.(افلوطین  مـی  شان بیشتر و بیشتر ، نیازمنديیابند می تنزل

شـباهت بـه او    ،) عقل صورت اوست؛ زیرا چیزي که از او پدید آمده6فصل  ،1ۀ رسال

) از 7 فصـل  ،(همـان .خورشید به خورشید شـبیه اسـت   ۀگونه که تابش اشع دارد همان

توان صفات احد را (که منشأ اوصاف مخلوقـات   می بعد و از طریق آن اولین مخلوق به

توان راه یافت و این وابسـتگی از عقـل اول    نمی ذات احد هرگزاست) شناخت، اما به 
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ها جداشـدنی نیسـت. حـد     گرفته تا انتهاي سلسله موجودات وجود دارد و هرگز از آن

تشریفی میـان   ۀادراك انسان فقط تا اسامی خداست و با خواندن این اسامی نوعی اضاف

) بـه تعبیـر   19ص ،1ج ،ق1409، (موسـوي سـبزواري  .شـود  می نده و خدایش حاصلب

 ،(همان.خواندن اسم اهللا گویاي ابراز بندگی به اوست نه حصول شناخت ذات او ،دیگر

اولین مخلـوق خداونـد اسـت؛ بنـابراین کمـا�ت و       وجود حضرت محمد )12ص

آمده است که فرموده: اولین چیـزي   شود؛ در حدیث از پیامبر می صادراو معارف از 

است، نیز فرمود: مـن پـدر ارواح هسـتم و مـن از نـور      که خداوند خلق نمود، نور من 

به معناي اکملیت و اشرفیت اسـت پـی   » ابوه«منان فیض نور من هستند. ندم و مؤوخدا

تمامی ارواح مقدس از او مستفیذ و وارث کما�ت ایشان هستند و به همین خاطر فقط 

ایـن مفـاهیم و    )160ص ،10ج ،(همـان .ند که قادر به توصیف خداونـد هسـتند  ا ایشان

  یابد. می مگی همخوانی با روایات حدوث اسماتعابیر بیان شده در الهیات سلبی ه

باورمندان به الهیات سلبی قائل به اشتراك لفظی بین وجـود و دیگـر صـفات میـان     

ها راه مصـون مانـدن از آفـت    خالق و دیگر مخلوقات هستند و این اشتراك لفظی را تن

کنند و در توجه ایشان به وجه امکانی خـالق همـین    می فیتعریف و تحدید معر تشبیه،

(ملکـی  .انـد  ر مقابل حقایق خـارجی وضـع شـده   بس که معتقدند که الفاظ هر قومی د

  )241ص ،ش1378، میانجی

  وجه امکانی خالق   استداللی دیگر در ضرورت و اثبات. 1ـ5

             هرآنچه خلـق        زیرا                                               که آنچه در خلق امکان دارد در خالق امتناع دارد؛                تر بیان کردیم     پیش

            نیست و هـر    »                     تحدید، تشبیه و تعریف «                 خارج از سه عنوان    ،                       در مورد خالق به آن برسد

         عناوین و                                  اگر خلق بخواهد دست به انکار همۀ                                       سه این عناوین در خالق امتناع دارند، و

         روایـات                            شود؛ لذا وجه الجمع همـۀ     می    ار          تعطیل گرفت           ، در ورطۀ                  نفی مطلق صفات بزند

  ۀ                     با نفی صفات از حیطـ       زیرا                                     ، در پذیرش همین وجه امکانی خالق است؛            اسما و صفات

         تشـبیه،          ه عرصۀ      ورود ب                          عنوان وجه امکانی خالق، و        فات به       اثبات ص   با      ده و            ذات دفاع کر

             افزاید.    می             و معرفت خود                       تحدید و تعریف بر شناخت 

              الهیات سـلبی     ،                                          مستخرج از روایات که در این مقاله تبیین شده      شناسی       هستی  الگوي

      عـرض                      اي در مقابل و هـم    ه     دوگان      ها را          ده و آن                  در درون خود هضم کر                و الهیات ایجابی 
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                                                                       ، بلکه این دو در طول یکدیگر قرار گرفته و الهیات ایجابی به وجه امکـانی      بیند     نمی    هم

     ده و       وجه کر ت      است،                 اثبات الصفات له        عبارتی                                 ه همان تحدید، تشبیه، تعریف و به ک     خالق 

            داشته است.                         و روایات نفی الصفات عنه                             الهیات سلبی توجه صرف به ذات

          اشـتباه،           اي بـه                                                        د در اینجا از آن غفلت کرد، مسئلۀ تنزیـه اسـت، عـده             اي که نبای      نکته

ـ   »                  الهیـات تنزیهـی   «                    اند و لـذا عبـارت          گرفته  »      تنزیه «             را مترادف با   »    سلب «           رداف بـا         را مت

                                  تنزیـه در زمـان خـروج از وجـه                                 اند، در صورتی کـه مسـئلۀ               به کار برده  »            الهیات سلبی «

                      بین الهیـات سـلبی و       ط،   واس              پذیرد و حلقۀ    می                                   امکانی خالق به معرفت ذاتی او صورت

                   تنزیه همان جایگاهی                                دف با الهیات سلبی باشد. مرحلۀ                        ایجابی است نه اینکه مترا       الهیات 

                  در وجـه امکـانی                اسما و صفات                    شد به مفاهیمی که از                            است که خلق در هر مرحله از ر

    ذات                                             دسـت بـه تنزیـه از آن معرفـت در حـوزۀ                         (الهیـات ایجـابی)         یابد    می          خالق دست

         اسـما و       وزۀ              معرفـت در حـ         شـده،                            طبق مبانی روایـی بیـان             زند؛ زیرا    می               (الهیات سلبی)

                   محض اسـت و هـیچ                                   و تحدید محکوم است، اما ذات، بحث                 به تشبیه، تعریف      صفات

                                         معرفتی نسبت به آن براي خلق متصور نیست. 

                    براي کسـب معرفـت،                                                            دلیل بر اثبات این ادعا بسیاري از آیات و روایاتی هستند که 

                     هـا و آیـات الهـی                 این نشـانه                 دهند؛ زیرا همۀ    می                      ها و آیات الهی ارجاع                 خلق را به نشانه

            کـه بیـان        ...     قمر و                       ، آیات و معجزات، شمس و                       جمله خود انبیا و اوصیا        ند، از ا         مخلوقات

                                                اما پس از خلق نخستین کـه اولـین اسـم بـود و                                     ها از فرصت این مقاله خارج است.    آن

                                                                                  ماهیت آن براي ما ناشناخته است، ولی این ناشناخته بودن هیچ دلیـل بـر عـدم وجـود     

                                  سم خلق اول است پس بر همه چیز محیط                                    خارجی در آن سطح نیست، بلکه چون آن ا

                                                                  م کنه آن قابـل دسترسـی نیسـت، امـا بـه اجزائـی از فهـم آن                 ط را به فه            است؛ لذا محا

   .             توان دست یافت    می

      گیري       نتیجه  .  6

طبق بیان روایات خداوند متعال را باید از حد تعطیل خارج کرد، بـا مبنـا قـرار دادن     .1

شود که خداوند متعال ع�وه بر وجود تصوري وجـود   می این مفهوم این نتیجه حاصل

ترین وجود است اگـر مصـداق    بزرگ وجودي که تصوراً خارجی(مصداقی) دارد؛ چون

تر از آن باز هم قابـل تصـور اسـت(دور فلسـفی)      خارجی نداشته باشد، وجودي بزرگ
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بایـد وجـودي    یمنطقـ از نظـر  پس هرچه براي مفهوم موجود واجـب ضـرورت دارد،   

ۀ واجـب  عدم وجود خارجی براي یک وجود، آن را از حـوز  داشته باشد؛ زیرا خارجی

یابد  می کند و همین که به عرضه امکان وارد شد، امکان تعطیل می امکان وارد عرصۀ به

 و این خ�ف مبناي روایی احصا شده است.

روایی که  ۀمألوه نیاز به اله دارد و مربوب حاجتمند رب است؛ لذا طبق این قاعد .2

 نخیتی بـه براي معرفت و فهـم بایـد سـ   » آنچه در خلق امکان دارد در خالق امتناع دارد«

ا اسـم طبـق بیـان روایـات،     انـد؛ زیـرا   دار این مسـئله  مخلوق با خالق باشد، اسما عهده

یـده  جهت فهم ،لذا این مخلوقیت اشتراك مورد نظر باشد؛ می ند و اسم اهللا غیرها مخلوق

را در هر تعریفی از الهیات سـلبی گرفتـه    کند، پس اسما می را ایجاد شدن براي مخلوق

ی در نظر بگیریم هر تعبیري با هر نوع کیفیتی در انتساب بـه ذات، بایـد   تا الهیات ایجاب

 وجود مصداقی وارد شود. ۀ وجود تصوري خارج شده و به پهنۀاز عرص

 أَسـماء  ثَلَاثَـإلَ  منْها فَأَظْهرَ«با توجه به مفاهیم بلند روایات حدوث اسما که فرمود:  .3

ـ یکل...»(هایإِلَ الْخَلْقِ لفَاقَإلِ وجـود خـارجی موجـود واجـب،      )112ص ،1ج ،ق1407، ین

کند، باید وجهی از امکان در او باشد  می ممکن است، و چون واجب براي ممکن جلوه

ـ    ن تا با این همانی با ممکنات بتواند خود را به ممکن متجلی نماید و اولـین مرحلـه ای

ي کیفیت و عنوان اولین خلق؛ اسم خلق است و دارا وجه امکانی، حدوث اسم است، به

 باشد و بستر تحقق وجه امکانی واجب الوجود است. می ماهیت

 زیرااست؛  اسما و صفاتوجه امکانی واجب الوجود، صورت جمع بین روایات  .4

عنـوان وجـه    ، بـه اسـما و صـفات  ده و با اثبـات  ، از ذات دفاع کراسما و صفاتبا نفی 

تشبیه، تحدید و تعریف که تنها راه فهم ایجابی از اله و  ۀامکانی خالق بر ورود به عرص

اي در عرض  یات سلبی و الهیات ایجابی دوگانهاله ،عبارت دیگر رب است نظر دارد؛ به

و مقابل یکدیگر نیستند، بلکه این دو در طول یکدیگر بوده و مخلوق از الهیات ایجابی 

از  اسما و صـفات ات سلبی که نفی آغازد و به الهی می که همان وجه امکانی خالق است

 رسد. می ذات است،

ا متـرداف بـا الهیـات تنزیهـی     خ�ف نظر برخی از محققان که الهیـات سـلبی ر   .5

تنزیه در زمان خـروج از   مسئلۀ شناسی برگرفته از روایات، طبق الگوي هستی اند، گرفته
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یات سـلبی  بین اله واسط، ۀپذیرد و حلق می ذاتی صورت وجه امکانی واجب به معرفت

تنزیـه همـان    ۀنه اینکه مترادف با الهیـات سـلبی باشـد؛ مرحلـ     ؛و الهیات ایجابی است

در وجه  اسما و صفاتجایگاهی است که خلق در هر مرحله از رشد به مفاهیمی که از 

ذات  معرفـت در حـوزۀ  امکانی واجب دست یابد (الهیات ایجابی) دست به تنزیه از آن 

بـه   اسما و صـفات  معرفت در حوزۀروایات،  ۀطبق فرمود رازند؛ زی می (الهیات سلبی)

تشبیه، تعریف و تحدید محکوم است، اما ذات، بحت محـض اسـت و هـیچ معرفتـی     

 نسبت به آن براي خلق قابل تصور نیست.

  

  ها نوشت پی

  .، دعاي کمیلمفاتیح الجنان .1

 منْطَـقٍ  رَیغَ بِاللَّفْظ و متَصوت رَیغَ بِالْحرُوف اسماً خَلَقَ تَعالَى و تَبارك اللَّه إِنَّ قَالَ ع اللَّه عبد یأَبِ عنْ«. 2

رَیغَ بِالشَّخْصِ و دسجم یبِالتَّشْبِ ورَیغَ ه وفصوم نِ وـ غَ بِاللَّو ـ  مصـبوغٍ  رَی نْفیم  نْـهع  الْأَقْطَـار  ـدعبم  نْـهع 

وددالْح وبجحم نْهع سمٍ کُلِّ حهتَورٌ متَتستُورٍ رُیغَ مسم لَهعإلً فَجمإلً کَللَى تَامإلِ ععبأَر  ـزَاءعـاً  أَجـ  م  سیلَ

 الْمکْنُـونُ  الاسـم  هو و واحداً منْها حجب و هایإِلَ الْخَلْقِ لفَاقَإلِ أَسماء ثَلَاثَإلَ منْها فَأَظْهرَ الْآخَرِ قَبلَ واحد منْها

) 112ص ،1ج ،ش1369 لینـی، ک(»تَعـالَى...  و تَبارك اللَّه هو فَالظَّاهرُ ظَهرَت یالَّت الْأَسماء فَهذه الْمخْزُونُ

ـ  ندارد، حرفى صداى که دیآفر اسمى تعالى و تبارك خداى: نددفرمو صادق امام  نشـود  ادا لفـظ ه ب

 و حـدود  نـدارد،  اضـ�ع  و ابعـاد  سـت، ین ختـه یآم به رنگى نشود، موصوف هیتشبه ب ندارد، کالبد و تن

ـ  را آن خـداى  پرده، نهان است بى ابد،ین دست به او کننده توهم حس ه،شد دور از او اطراف  کلمـه  کی

 خلق که را آن اسم سه سپس ست،ین گرىید از شیپ کی چیه که مقارن جزء چهار داراى داد، قرار تمام

 سـت، ا مخـزون  و مکنون اسم همان آن و داشت نهان را آن اسم کی و ساخت دایهو داشتند ازین به آن

  .است.. تعالى و تبارك »اهللا« ظاهرشان گشت دایهو که اسمى سه آن و

  .فرازي از زیارت جامعه کبیره .3

  )113ص ،1 ج ق،1407، .(همواسم اهللا غیره..4

 نـابودى  و او، ماننـد  بى قدرت لیدل ها، دهیپد ناتوانى و او، تیازل بر گواه اء،یاش بودن ترجمه: حادث .5

  اوست. بودن دائمى گواه ها، دهیپد

بـه قلـم   » شناسانه روایـات حـدوث اسـماء    بررسی هستی« ۀشناسی در مقال تفصیل این الگوي هستی .6

  منتشر شده است. پژوهش دینیفصلنامه  38 ۀاین مقاله در شمار انمؤلف

7. Ontological Atgument 
8. maximality 

 .ش1398یونسی و همامی، ک: ن .9
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