
 

 
 

 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 6931 زمستانـ  پایيز/   5/ پياپي دوم  ه/ شمار سومسال 

 بازخوانی ادله نفی ماهیت از خداوند 

 1از دیدگاه فالسفه اسالمی
 2حامد رازقی فام 

 چکیده
راهمیت در فلسفه اسالمی است. فالسفه در مباحث مسئله ماهیت خداوند از مسائل پ

کنند.  الهیات بالمعنی االخص، پس از اثبات واجب از صفات ثبوتی و سلبی او بحث می
 یکی از صفات سلبی، ماهیت نداشتن حق تعالی است که با بساطت حق رابطه تنگاتنگی دارد.

اند، خداوند ماهیت   فیلسوفان معتقدند که بر خالف وجودهای ممکن که دارای ماهیت
 اند که از جمله  ای را هم برای تنزه حق تعالی از ماهیت، آورده )بالمعنی االخص( ندارد و ادله

توان به عدم اجتماع فعل و قبول، جوهریت یا عرضیت واجب، مسبب شدن  این ادله می 
 وجود حق، تالزم ماهیت و معلولیت، تسلسل در واجبات، ترکیب یا احتیاج در واجب،

ترین آنها، بحث راه نداشتن ترکیب در حق تعالی  حدوث ذاتی حق و... اشاره کرد که مهم
این  در «. توحید ذاتی»و چه ترکیب در خارج « بساطت ذات»است؛ چه ترکیب درونی 

مقاله، ضمن بیان ادله نفی ماهیت بالمعنی االخص از خداوند، به بررسی ادله و برخی 
 ایم و در آخر، با اشاره این ادله وارد شده است، پرداخته ر اشکاالتی که از ناحیه خصم ب

ایم که برخی  به ناتوان بودن شماری از ادله در نفی ماهیت از خداوند، به این نتیجه رسیده
 توان به آنها تمسک جست. ادله در نفی ماهیت از خدا تام هستند و می

 واژگان کلیدی
 ممکن الوجود، خداوند، واجب ماهیت، وجود، ماهیت
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 (.hamedraz13701372@gmail.comسطح سه فلسفه اسالمی )پژوه  دانش. 2
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 مقدمه
 الوجود جزء مسائل مهم در مباحث خداشناسی فلسفی است مسئله اثبات یا نفی ماهیت برای واجب

 این بحث به حضرت علی با بحث بساطت ذات واجب رابطه تنگاتنگی دارد. پیشینه   که
 د از ذاتکه با نفی ح   این بحث پرداخته اند که به مفاد   ایشان از اولین کسانی بوده  گردد. برمی

 نیز در کلمات« مائیت»البته اصطالح  1اند. این زمینه تبیین فرموده  و صفات الهی، دیدگاه صحیحی در
موجب تفکر در ماهیت الهی »فرماید:  می مطرح بوده است؛ از باب مثال امام صادق بیت اهل

به بوعلی  بحث اما در میان فالسفه اسالمی، بنا بر اعتقاد شهید مطهری، پیشینه 2«.تحیر است
درباره و  ،ه را طرحئلاین مس  این دو، معلوم نیست که کسی  پیش از اما 9گردد. و فارابی بر می

با  را آنو متکلمین  دارد تری این مسئله در میان متکلمین تاریخ کهن البته  .بحث کرده باشدآن 
و  4«ته أو صفۀ زائدۀ علی ماهیّتهوجود اهلل تعالی نفس ماهیّ»گاهی با عنوان  مطرح کرده وعناوین مختلفی 

 .اند  این مسئله یاد کرده  از 5«ماهیۀ اللّه تعالى مخالفۀ لسائر الماهیات بعینها»گاهی نیز با عنوان 
 در امور عامه که بحث از وجود بار اند: یک  دو جایگاه مطرح کردهاین مسئله را در  فالسفه 

ین مطلب برسند که وجودی هست که ماهیتی ا خواهند به  و ماهیت مطرح است، آنجا که می
ندارد و وجود محض است؛ بار دیگر در الهیات بالمعنی االخص، آنجا که از صفات 

الوجود  گویند و بعد از اثبات بساطت حق به نفی ترکیب واجب سخن میالوجود  واجب
در الهیات پردازند. مالصدرا از کسانی است که هم در امور عامه و هم  از وجود و ماهیت می

باره از او پیروی  مالهادی سبزواری نیز در این 1این بحث پرداخته است. بالمعنی االخص به 
 7این مطلب پرداخته است.  تنها در بحث الهیات به شفاکرده است. ولی بوعلی در 

 تعاریف
 ماهیت .6
 . معنای لغوی 6-6

 : چند دیدگاه وجود دارد« ماهیت»معنای لغوی   درباره
 «تاء» و ،نسبت ،آن« یاء» که است بوده «ماهویت» اصل در، ماهیت لفظ که تقدندمع ای هعد

                                              
 «.فقد ابطل ازله من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده»فرماید:  میالبالغه  نهج 152در خطبه  امام علی. 1
 .225، ص9، جبحار االنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .111، ص3، جمجموعه آثار. مرتضی مطهری، 9

 .11، صشرح المواقف؛ میرسید شریف، 232، ص1، جالمطالب العالیه. فخررازی، 4
 .11، صقواعدالمرام فی علم الکالم؛ ابن میثم بحرانی، 25، ص4، جشرح المقاصدتفتازانی، . سعدالدین 5

 .41، ص1و ج 31، ص1، جاسفار. صدرالدین شیرازی، 1

 .944، صالشفاء )الهیات(. ابن سینا، 7
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 مکسور آن« هاء» و شده ادغام «یاء» در و شده قلب «یاء»ه ب واو و سپس است بوده همصدری آن
 1ت؛اس شده

  2؛است شده مشتق «ماهو» یا« ما» از ماهیت لفظ که معتقدنددیگر  ای عده
 مصدریهی تا و نسبتی  یاو  استفهامیهی ما زا ماهیت لفظ که اند  بر آن همدسته سوم 

 ئیتام آن به یگاه دلیل همین به و است شده فذح« فلا» زا بعد زائد همزه و تشکیل است
  9د.شو می گفته هم
 در حدّ به تعریف عنوان به معموالً و است بدان  یءش شیئیت آنچه یعنی ماهیت ل،ک در

  4.است یءش حقیقت بیانگر که شود می واقع «هو ما» الؤس جواب
 اصطالحي معنای. 2-6

 اشیا چیستی از جواب در آنچه یعنی ؛«ما هو جواب فی مایقال»معنای  به ماهیت: اول معنای
 است. انسان و چیستی شود، ماهیت گفته می «انسان ما هو» در پاسخ آنچه مثالًشود؛  میگفته 

 درونی تعیّن از و عبارت است شود، می امیدهن االخص بالمعنی معنا، ماهیت این در ماهیت
این قسم از تعریف فقط شامل   کند. می متمایز دیگر اشیا از را آن کهء شی یک ذاتی و فارق

 واژه ماهیت شود. معموالً مفاهیم ماهوی است و مفاهیم منطقی و فلسفی را شامل نمی
 5رود؛ می کار به معنا این در فلسفه علم در

 است. بدان شیء حقیقت که چیزی آن ؛ یعنی«هو هو الشیء به ما»معنای  به تماهی :دوم معنای
 االخص، ماهیت بالمعنی بر افزون زیرا شود؛ می نامیده االعم بالمعنی ماهیت کاربرد، این در ماهیت
 1است؛ اعم دلیل، همین و به شود می زنی آن و صفات وجودی، عدم وجود، صفات شامل

 موجودیت به اتصاف قابل که وجود غیر از هر معنای»ای معن به ماهیت :سوم معنای
 مفاهیم بر عالوه زیرا است؛ اول قسم از اعم ماهیت، از معنا این «.اخص است معنای به

 نسبت شود، ولی می را هم شامل و معلول علت مثل از وجود، غیر فلسفی مفاهیم ماهوی،
                                              

 .1112، ص9، جفرهنگ معارف اسالمی. سیدجعفرسجادی، 1

 ؛715، ص1، جالقررآن  المفرردات فری غریرب    غب اصفهانی، ؛ را14، صکتاب التعاریف. علی بن محمد جرجانی، 2
 .1429ص ،2، جکشاف اصطالحات الفنون والعلوممحمدعلی تهاونی،  ؛772، صفرهنگ ابجدیافواد افرام بستانی، 

 .1429، ص2، جکشاف اصطالحات الفنون والعلوم. محمدعلی تهاونی، 9
؛ سریدمحمدخالد غفراری،   772، صفرهنگ ابجدیام بستانی، ؛ افواد افر919، ص1، جالبحرین مجمع. فخرالدین طریحی، 4

 .911، صفرهنگ اصطالحات شیخ اشراق
، الشرفاء  االلهیرات  والحاشیه علری ؛ صدرالدین شیرازی، 2، صالحکمه عیونسینا،  ، ابن52، صفصوص الحکمه و شرحه. فارابی، 5

 .11، صالجوهر النضیدعالمه حلی،  ؛17، صاسرارالحکم؛ همو، 15، ص2، جشرح منظومه؛ مالهادی سبزواری، 215ص
 .112، فی مناهج السکونیه، صشواهد الربوبیه؛ همو، 9ر2، جاسفار. صدرالدین شیرازی، 1
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  1شود. نمی آنها را شامل و صفات و عدم وجود معنای زیرا است؛ اخص دو، معنای به
اعلم أن المراد بالماهیۀ »کنند:  این گونه به این معنا اشاره می الدین رازی  مالصدرا و قطب

ء اما ماهیۀ أو وجود. فما هو غیر الوجود يمكن أن  يكون سببا لصفته  غیر الوجود،فان الشی
  2.« ويمكن أن يكون صفته سببا لصفۀ اخرى

 ؛تلقی و برداشت یکسانی ندارند« االخصماهیت به معنای »از  فالسفهاست که  گفتنی
 .های متفاوتی در مورد آن ارائه شده است بلکه دیدگاه
 ،شود یعنی از جایی که موجود تمام می ؛حد عدمی موجودات است ،ماهیت :دیدگاه اول

 .موجود است حجمو  جسم تعلیمیبه منزلۀ  ،به عبارتی ماهیت  ؛شود یاز آنجا انتزاع م تشماهی
مراد از حد عدمی هر موجودی،  گرنهو ،است تشبیهاین فقط یک  داشت که البته باید توجه 

 دارند؛موجودات مجرد مخلوق نیز حد عدمی  مثالً ؛متناسب با خود آن موجود خواهد بود
ته رفو وجود آنها را در برگ داردارتفاع  که طول و عرض ونیست ولی حد عدمی آنها قالبی 

این دیدگاه، فقط   بقط ت.ده اسو به آن حدود محدود کرده که جداگانه در نظر گرفته ش
، وجودی غیر متناهی است خدادارند که حد عدمی داشته باشند و چون  ماهیتموجوداتی 

 .لذا ماهیت هم ندارد ؛داردپس حد عدمی ن ،به طوری که همۀ هستی را در برگرفته است
 9؛و... است مصباح یزدی، استاد شهید مطهری ،عالمه طباطباییاین نظریه، دیدگاه 

 توانیم یعنی مفهومی که ما به وسیله آن می ؛ماهیت، حکایت و تصویر وجود است :دیدگاه دوم
مثال اگر درک عقلی  از باب ؛و مفهوم آن واقعیت را بفهمیم نیمواقعیت خارج را تصور ک

آن واقعیات را درک داشته باشیم، ماهیت  از واقعیاتی که در خارج موجودند درستی
 را دارند که متن ای  تصویر و حکایتگری امور غیر ماهوی نِأش ،ایم. در حقیقت، ماهیات کرده

 4؛اند  خارج را پر کرده
  این دیدگاه، آن است. براساس فارق ذاتی  درونی و تعیّن شیء، همان یک هیتما: دیدگاه سوم

فارق  و درونی تعیّن یک دارای باید پس دارد، اشیا دیگر از متمایز چون هر شیء، وجودی
خداوند هم  چون و است هیتما ، همانکه اینباشد شده  شموجب تمایز هذاتی باشد ک

                                              
 .221ر225، ص2، ججستارهایی درفلسفه اسالمی. سیدمحمدمهدی نبویان، 1

 .129ر121، ص1، جفاراسشیرازی،  ؛ صدرالدین91و  91ر92، صالشرحی االشارات المحاکمات بینالدین رازی،  . قطب2

مطهرری،   ؛ مرتضری 1215، ص4و ج 215ر229، ص1، تعلیقه غالمرضا فیاضی، جنهايۀ الحكمۀطباطبایی،  . سیدمحمدحسین9
 .952و  952، 991، ص1، جآموزش فلسفه؛ محمدتقی مصباح یزدی، 274ر217، ص7، جمجموعه آثار

 .241، ص1، جاسفار. صدرالدین شیرازی، 4
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. فارق ذاتی باشد دارای باید پس است؛ موجودات متمایز دیگر از خاص خود دارد، وجودی
خداوند  برای که یتی نیزهپس ما ،مرکب نیست وجود خداوند بسیط است واز آنجا که  ه،بل

 صورت که ممکنات، ماهیتی دارند مرکب ؛ به اینبود خواهد ، متفاوتگیریم در نظر می
 از جنس و فصل؛ اما حق تعالی ماهیت مرکب ندارد. 

 با یک وجودبالتبع  هم یتهولی ما ؛پر کرده است به صورت بالذات  خارج را وجود اصل ه،بل
 فقط صورت ییم حد است وتا بگو بالعرضه ن، ولی بسیط در خارج موجود است

گوییم ماهیت بالتبع در خارج موجود است،  اینکه می البته  1.گری از خارج را دارد حکایت
منظور ماهیت من حیث هی هی نیست؛ زیرا همه قبول دارند که چنین ماهیتی بالعرض، 

 گویند اینجا می یعنی با واسطه در عروض، در خارج موجود است؛ بلکه منظور از ماهیتی که در 
 بالتبع موجود است، ماهیت موجوده در خارج است که به تبع وجود موجود شده است،

 ماهیت دارای موجودات، سایر مانند همخداوند  دیدگاه استاد فیاضی، هب هبا توجنه چیز دیگر. 
 دلیل همین هب ،وجود نامحدود است صخا ویژگی و تعیّن خداوند هیتن ماچو است؛ ولی

 دارد. علم خود هیتما هب هست کاو خود هاتن خلوقی میسر نیست وم هیچ رایب او کامل شناخت
. داردن ماهیت پس درک کرد، را خدا هیتشود ما این باعث نشود بگوییم چون نمی البته 

 درک را آن کسی ولو نا محدودش است؛ عین وجود و ماهیتش به دارد هیتخداوند ما ،خیرن
  9شود. این مطلب استفاده می  نیز  2«ون به علماال يحیط»طور که از آیه  نکند؛ همان

 در کل باید گفت ما دو نوع واسطه داریم:
اینجا وجودْ بالذات موجود است و ماهیتْ  الف( واسطه در عروض )حیثیت تقییدیه(: در 

این نوع واسطه، دو نوع وجود داریم که یکی حقیقی و دیگری  بالعرض. در واقع در 
 ت. نظر اکثر فالسفه همین است؛ برای مثال صدرا رابطه وجودغیرحقیقی و بالعرض اس

 ای که ماهیت در وجود مندمج است. اند به گونه د و ماهیت را همچون شاخص و سایه می
 نویسد:  عالمه مصباح یزدی در تفسیر ماهیّت می

 ؛همین حال را دارد ،مفهوم ماهوی کاغذ )به عنوان مثال( نسبت به واقعیت عینی
 ؛کند )البته حدود مفهومی نه حدود هندسی( یت از حدود واقعیت خاصی مییعنی حکا

 ،روند و واقعیت عینی ها به شمار می های تهی برای واقعیت حدودی که به منزله قالب
                                              

 .11ر  12، صهستی و چیستیضی، ر.ک: غالمرضا فیا .1

 .112. طه، 2

   . استاد فیاضی این نظر را قبول دارد.9
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چیزی جز همین قالب مفهومی برای  ،دهد و ماهیت محتوای آنها را تشکیل می
  1.واقعیت خارجی نیست

همچنین مدرس زنوزی وجود را بالذات  2اند. د را حد وجود میعالمه طباطبایی نیز ماهیات 
 9داند. و ماهیت را بالعرض می

اینجا دو وجود حقیقی داریم؛ ولی یکی علت   ب( واسطه در ثبوت )حیثیث تعلیلیه(: در
  4تحلیلی دیگری است؛ یعنی وجودْ بالذات موجود است، ولی ماهیت موجوده، بالتبع.

 خداوند .2
« آ»و کلمۀ « خود»است؛ چرا که مرکب است از ضمیر « خود آیند»دا به معنای اند که خ  گفته

 سازد. ، و مجموع آنها صفت فاعلی )اسم فاعل( می«آمدن»که صیغه امر است از 
  5خوانند. تعالی در وجود و ظهورش به دیگری محتاج نیست، او را به این صفت می چون حق

 «خدا»توان گفت معنای لغوی  اوند و کدخدا، میالبته با توجه به مشابهات آن، مانند خد
شود، همان معنای  آن شبیه به معنای صاحب است و معنایی که در عرف از آن فهمیده می

 1خالق و آفریدگار است.
 عربی به کار رفته است.« اهلل»در عربی است و در ترجمه « موال»همچنین کلمه خدا به معنای 

 شوند. اسم خاص، مثل علی و حامد سم خاص یا عام تقسیم میبه ا له، موضوعلفاظ به اعتبار ا
 که عَلَم هستند و اسم عام، آن است که از مفاهیم کلی حکایت دارد. اسم عام، هم در خصوص

 رود و هم در خصوص اسما و صفات. همچنین، یک لفظ ممکن است ذات به کار می
آفریدگار که هم اسم خاص به اشتراک لفظی، هم خاص باشد و هم عام؛  مثل لفظ خدا و 
 و عَلَم است برای شخص حضرت حق و هم معنایی عام دارد.

 مسئله بیان
مسئله  این در ماهیت از مقصود بدانیم است الزم «خداوند»و « ماهیت» معانی به توجه با

 میان و بحث  نزاع محل االخص( است که بالمعنی )ماهیت اول ( معنایخداوند )ماهیت
 است موجود تعالی واجب در و سوم دوم معنای به ماهیت که چرا ؛ستا اسالمی متفکران

 .نیست آن در مورد اختالفی و هیچ
                                              

 .952و  952، 991، ص1، جآموزش فلسفه. محمدتقی مصباح یزدی، 1
 .14و12، صنهايۀ الحكمۀ. سیدمحمدحسین طباطبایی، 2

 .219ر212، صبدایع الحکمزنوزی،  . آقاعلی مدرس9
 . نظر استاد فیاضی.4

 ، ذیل واژه.لغت نامهبر دهخدا، . علی اک5
 .91، ص9ر1، جمعارف قرآن. محمدتقی مصباح یزدی، 1
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 این بحث را با تعابیر مختلف فالسفه در کتب خود بعد از اشاره به معانی ماهیت باید گفت که  
گفته است: اینکه  را دارد یا « نفی ماهیت ورای انیت»اند؛ مثالً ابن سینا، تعبیر   بیان کرده

 2«الحق ماهیتۀ انیته» اند: همچنین مرحوم سبزواری و مالصدرا گفته 1«فاالول ال ماهیۀ غیر االنیۀ»
 گونه به این بحث این عالمه طباطبایی  9«.ماهیتۀ هی نفس الوجود» شیخ اشراق نیز تعبیر کرده است:

  4«.ان الواجب بالذات  ماهیتۀ انیته»اشاره دارد: 
 .نداردبالمعنی االخص ماهیت  ،الوجود مطلب واحدی هستند و آن اینکه واجب انگرن عناوین، بیای 

سلب انیته( اثباتی است، اما مقصود حقیقی آنها  ماهیتۀاین تعابیر: ) بنابراین اگرچه ظاهر
 1ماهیت بالمعنی االخص است که در قالب اثبات ماهیت بالمعنی االعم بیان شده است.

 بسیط کنند که ماهیت حق همان وجود واحد و طور تعریف می ماهیته انیته را اینپس 
  اوست.ماهیت مطلق  و همان حقیقت ،وجود حق مطلق حق است و و

 کنند این پرسش آغاز می ایشان با   ای دیگری است. ورود متکلمین به بحث مذکور به گونه اما
ز این مطالب فهمیده ا ؟باشد الوجود عین ذاتش است یا زائد بر ذات می آیا ماهیت واجب که
 ولی بحث در نحوه ؛قائل هستند بالمعنی االخص الوجود ماهیت شود که آنها برای واجب می

یادت زقول به  و ،صاحب مواقف قول به عینیت را به حکما ،در این باره .این ماهیت است
 ،الوجود که آیا واجب این است رو  پژوهش پیشپس مسئله اصلی  5.را به متکلمین نسبت داده است

 ندارد؟ دارد یابالمعنی االخص ماهیت 
 کثیری از فالسفه به نفیباید گفت که  ،حال که فهمیدیم کدام معنا از ماهیت محل نزاع است

الوجود چون وجودی صرف و محض دارد و بسیط  گویند که واجب اند و می  ماهیت قائل
طور  این و انیت اوست و است و هیچ ترکیبی در او راه ندارد، پس ماهیت او همان وجود 

نیست که وجودی عارض بر ماهیت باشد؛ ولی در ممکنات چون وجود و ماهیت در خارج 
 رو در تعریف ماهیت )بالمعنی االخص( این  با هم موجودند )وجودْ باالصاله و ماهیتْ بالعرض(، از 

 وجود؛اند که ماهیت یعنی حد وجود و نهایت و نفاد   گفتیم، برخی از فالسفه قائل
یعنی ماهیت یک امر وجودی نیست؛ بلکه عدم مضاف است. با توجه به این تعریف ماهیت 

                                              
 .944، صالشفاء )الهیات(. ابن سینا، 1
 .31، ص1، جاسفار، صدرالدین شیرازی، 37، ص2، جشرح منظومه. مالهادی سبزواری، 2

 .175، ص1، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق. یحیی بن حبش سهروردی، 9

 .51، صالحكمۀ نهايۀ سین طباطبایی، . سیدمحمدح4

المقصد الثالث فی أنّ وجوده نفس ماهیته کما هو مذهب الشیخ و أبی الحسین والحكماء اٌم زائدد علیهدا کمدا هدو مدذهب      . 5
 (.13ر11، ص1، جشرح المواقف،  )میر سید شریف جمهور المتكلمین
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 شود که ترکیب و محدودیتی در کار باشد؛ یعنی ما بخواهیم بگوییم زمانی مطرح می
 این مباحث در ممکنات اندازه محدودیت دارد و نه بیشتر، و همه  این  که فالن شیء تا 

 شود، نه در واجب تعالی که وجودی نامحدود، حدودیت هستند، مطرح میکه دارای حد، نقص و م
بسیط و صرف است و هیچ گونه ترکیبی در او راه ندارد. لذا با توجه به این مطالب، 

الوجود ماهیتی غیر از وجود بسیط خود ندارد تا ترکیبی در او راه یابد؛ چه در خارج  واجب
 جود حق در انتزاع مفهوم موجود و حمل آن مفهومو 1و چه در ذهن، و صرف حیثیت اطالقیه

بر واجب، کافی است. پس وجود واجب همچون وجود ممکنات نیست تا مرکب از ماهیت 
ترین  و وجود باشد؛ بلکه با توجه به مراتب تشکیک در وجود، چون مرتبه واجب در عالی

تر  اید با مراتب پایینرو اقتضای آن درجه نیز ب  این متأکد( از د درجه از وجود است )وجو
 گیریم؛ متفاوت باشد. به همین دلیل است که برای واجب، ماهیت بالمعنی االخص در نظر نمی

شود که بخواهیم اشیا را از هم تمایز دهیم؛ ولی واجب  چرا که ماهیت در جایی بحث می
 خواهد. بحث نفی ماهیت از وجود تعالی که وجودی متشخص است، دیگر تمایز نمی

 لۀالوجود یا اصا  لۀین سه مکتب مشا، اشراق و حکمت متعالیه قابل طرح است و با اصادر ب
 الماهیه بودن، منافاتی ندارد.

ای بر مدعای  اند، ادله ای که به نفی ماهیت از خداوند قائل با توجه به این مقدمات، فالسفه
 م.کنی این نوشتار بررسی می اند که ما برخی از آنها را در  خود آورده

 نفي ماهیت از خداوند عقليادله 
 فعل و قبول در فرض ثبوت ماهیت اجتماعدلیل اول: 

صورت باید وجودْ امری زائد و عارض    این اگر واجب دارای ماهیت باشد، در  مقدمه اول:
 بر ماهیت باشد؛ چراکه ماهیت من حیث هی هی نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای الوجود؛

 جود واجب زائد بر او و عرض باشد، معلول خواهد بود؛ چرا که هر عرضیمقدمه دوم: اگر و
 معلول است؛ 

 اگر وجود واجبْ معلول باشد، یا معلول خود ماهیت است و یا معلول غیر از ماهیت، مقدمه سوم:
هر دو قسم باطل است. اما قسم دوم به این دلیل باطل است که اگر معلولْ امری غیر از ماهیت  که

این صورت ممکن خواهد بود؛ چراکه هر معلول لغیره، ممکن است؛ زیرا وجوب  در  باشد،
 کند که به حیثیت تعلیله و واسطه در ثبوت نیاز دارد؛ پس ممکن است لغیره پیدا می

حق را فرض گرفتیم.  آید؛ زیرا ما واجب بالذات بودن صورت، خلف پیش میکه در این 
                                              

تعلیلیه باشد و نه ماننرد ماهیرت اسرت ترا اینکره حیثیرت        . حقیقت واجب نه مانند وجود ربطی است تا نیازمند به حیثیت1
 تقیدییه طلب نمایند.
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که اگر وجود، معلولِ خود ماهیت باشد، یعنی معلول اما بطالن قسم اول به این دلیل است 
صورت معروض آن، که ماهیت است، هم قابل و هم فاعل  این معروض خود باشد، در 

 لشیء واحد )وجود( خواهد شد، و حال آنکه در جای خود بحث شده است که قابل
 1باشد. و فاعل لشیء واحد باطل و ممنوع می

 و نقد بررسی
 مختص است (معلل یکل عرض)این قاعده زیرا  ؛دوم درست نیستمقدمه شکال اول: ا

 ،رتبهه لحاظ شود و ب عارضی است که بر وجود معروض عارض می ،به عارض وجود و آن
باشد  ری نمیجا، نیست گونه اینولی در عارض ماهیت   .باشد خر میأاز وجود معروض مت

 به علت یینجا چنین عارضا  پس در ست،دانیم که وجود از عوارض ماهیت ا و چون می
موجود  :گوید از موقف اول می پنجمطور که مالصدرا در اسفار در فصل  همان؛ ندارد نیاز
 باشد، نه ماهیت. این وجود است که اصل در موجودیت می ما فقط وجود آن ذات است و نزد

اشد، گونه که اگر مجعول غیر ب فرقی ندارد وجود، مجعول غیر باشد یا واجب باشد. همان
 طور هم اگر وجودْ مجعول نباشد، باز هم ماهیت ماهیت هم بالعرض مجعول خواهد بود، همین
این دلیل بین عارض ماهیت با عارض وجود   به تبع از آن مجعول نخواهد بود. پس در

  2اشتباه شده است.
 یاشکال دوم: مقدمه سوم صحیح نیست؛ زیرا دو نوع قبول داریم: یکی قبول خارجی و دیگر

 قبول تحلیلی.
 شود؛ این مطلب، فعل با قبول به معنای انفعال که همان  قبول خارجی است، جمع نمی با توجه به 

 زیرا ویژگی قبول خارجی این است که بر استعداد معروض برای عارض متوقف است
 و استعداد، همان ماده است. ولی اگر قبول به معنای اتصاف باشد که همان قبول تحلیلی است،
 دیگر بین فاعل و قابل تغایری نیست؛ مگر در تحلیل عقلی. پس مانعی نیست که در امر واحد

 این بود که قبول این اجتماع  بسیط، قبول و فعل جمع بشود؛ زیرا دلیل ما بر محال بودن 
  با فقدان، و فعل با وجدان مالزم است که این بحث در قبول به معنای دوم جاری نیست.

                                              
 .31، ص 1، ج اسرفار ... )صردرالدین شریرازی،   يلزم کونه مع بساطته کما سنبین قابالً و فاعالً  لو لم يكن وجود الواجب عین ذاتۀ. 1

، ثرالث رسرائل  اسرعد دوانری،    ؛ محمدبن173، ص(الشفاء )اإللهیاتسینا،  ؛ ابن42، ص1، جالقبساتهمچنین ر.ک: میرداماد، 
؛ 252، صفصروص الحکمره و شررحه   ؛ فرارابی،  973و  922، صشرح حكمدۀ االشدرا   الدین شهرزوری،  ؛ شمس172ص

 (.  11، ص9، جشرح االشارات و التنبیهاتنصیرالدین طوسی، 

 .51ر57، صهای درسی ماهیت خداوند فیش. غالمرضا فیاضی، 2
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و فی بطالن التالی کالم سیرد » گونه اشاره کرده است: سفار به این پاسخ اینمالصدرا در ا
  1«علیک ان شاء اهلل
 این دلیل ناقص است و مدعا )نفی ماهیت از خداوند( را اثبات کند.  در نهایت، مفاد

 دلیل دوم: جوهریت یا عرضیت واجب
 وجودش امری زائد بر ماهیت صورت  این اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، در  مقدمه اول:

 خواهد بود؛ چرا که مطلقاً دو چیز هستند؛
 صورت ماهیت حق تعالی یا جوهر است  این مقدمه دوم: اگر وجود بر ماهیت زائد باشد، در 

 و یا عرض؛ در حالی که هر دو حالت محال است؛
، جنس صورت جوهر  این چراکه اگر واجب تعالی ماهیتش جوهر باشد، در  مقدمه سوم:

  خواهد بود؛ به این دلیل که جوهر از اجناس عالیه است و میان انواع مختلف، مشترک است؛
 مقدمه چهارم: اگر جنس باشد، نیازمند فصلی است که مقوم او باشد؛ چرا که جنس ال متحصل

 است و به فصل نیاز دارد؛
لی مرکب از جنس اگر به فصلی نیاز باشد که به جنس قوام دهد، پس حق تعا مقدمه پنجم:

 و فصل خواهد بود؛
صورت محتاج خواهد شد؛  این  اگر واجب مرکب از جنس و فصل باشد، در  مقدمه ششم:

 البته تالی باطل است؛ چرا که هر محتاجی، ممکن است؛ درحالی که ما فرض گرفتیم و
 که حق تعالی واجب است؛

صورت نیازمند موضوعی است   این تعالی عرضی باشد، در  اما اگر ماهیت حق مقدمه هفتم:
که در آن یافت شود؛ یعنی نیازمند و محتاج خواهد بود که گفتیم هر محتاجی ممکن است 

  2آید. پس واجب تعالی ماهیت ندارد. و حال آنکه خالف فرض واجبیت حق تعالی پیش می
 بررسی و نقد

 د، ماهیتگوی شکال اول: مقدمه دوم صحیح نیست. بنا بر آنچه حکیم سبزواری میا
در ماهیت جوهری و عرضی منحصر نیست؛ چرا که مقسم مقوالت، ماهیات مرکبه هستند؛ 
اما ماهیات بسیطه مثل فصل جوهری یا نوع مفرد، خارج از مقوالت هستند )چراکه جنسی 

                                              
 .31، ص1، جسفارا. صدرالدین شیرازی، 1
 هو أن الوجود لو کان زائداً علی الماهیۀ الواجب، لزم وقوعه تحت مقولۀ الجوهر، فیحتاج إلی فصل مقوم فیترکب ذاته و هدو محدال  . 2

 ؛ سیدمحمدحسرین طباطبرایی،  57-51، ص1. همچنرین ر.ک: همران، ج  127و121، ص1، جاسفار)صدرالدین شیرازی، 
 (.14، ص9طوسی، شرح االشارات و التنبیهات، ج؛ نصیرالدین 274، صنهايۀ الحكمۀ
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ندارند تا تحت شیء از اجناس باشند(. پس جایز است که واجب تعالی نیز ماهیتی بسیط 
نسی از اجناس عالیه مندرج نباشد و جوهری باشد که به صورت داشته باشد که تحت ج

 1قول العرض الالزم مقول بر او باشد.
توان جوهر را از اجناس عالیه فرض کرد،  مقدمه سوم، صحیح نیست؛ زیرا نمی اشکال دوم:

 بلکه حق این است که جوهر را مانند عرض، از صفات وجود بگیریم؛ یعنی جوهر ماهیت نیست؛
 توان برای حقْ ماهیت بسیطه در نظر گرفت که جوهر ور که معقول ثانی نیست. پس میط همان

 2کند، اما به نحو عرض الزم. هم بر او صدق می
 چرا که آن احتیاجی با وجوب ذاتی منافات دارد مقدمه ششم صحیح نیست؛ اشکال سوم:

این ترکیبْ   شود که احتیاج و ترکیب در خارج باشد؛ ولی اگر و موجب ممکن بودن می
 شود. بله، برخی تحلیلی و ذهنی باشد، با وجوب ذاتی منافاتی ندارد و موجب امکان نمی

 باشد. تعالی وجود دارد، ولی خارجی نیست؛ بلکه تحلیلی می در حق ها از ترکیب

در کل اگر بخواهیم در مورد ترکیب بحث کنیم، باید گفته شود به صورت استقرا پانزده 
 دارد:  قسم ترکیب وجود

. ترکیب از ماده )اولی ر ثانی( و صورت خارجی که ترکیب خارجی یا ترکیب 1
 شود؛  از اجزای خارجی نامیده می

های ذهنی که ترکیب ذهنی یا ترکیب از اجزای  . ترکیب از ماده و صورت2
 ذهنی نام دارد؛ 

  ی(؛شود )ترکیب از اجزای حد می عقلی نامیده فصل که ترکیبترکیب از جنس و . 9
 االمتیاز ذاتی )غیر از جنس و فصل( که در دو واجب االشتراک و ما به ترکیب از مابه. 4

 مفروض است؛ 
 . ترکیب از جوهر و عرض؛ 5
 . ترکیب از ذاتی و عرضی؛ 1
 ترکیب از ذات و صفت )منظور از صفت، معنای جنسی صفت است که شامل. 7

 شود؛  صفات می
 . ترکیب از وجود و ماهیت؛  1
 طور که در موجودات ترکیب موجود از وجود و عدم )که مجاور وجود است(؛ همان. 3

 مطرح است؛ ،دمحدو
                                              

 .41ر42، ص2، جاسفار؛ صدرالدین شیرازی، 13، صنهايۀ الحكمۀ. سیدمحمدحسین طباطبایی، 1
 .71، صهای درسی ماهیت خداوند فیش. غالمرضافیاضی، 2
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اینجا ترکیب  . ترکیب موجود از وجود و عدمی که مقارن وجود نیست که در 12
 برای مطلق موجود است؛ چه محدود و چه غیر محدود؛

 . ترکیب از اجزاء مقداری؛ 11
کیب نبات از ریشه، شاخه، برگ و...، و ترکیب . ترکیب عضوی؛ مانند تر12

 حیوان از سر، گردن، دست و پا؛ 
 . ترکیب صناعی؛ مانند ترکیب کتاب از جلد و ورق؛ 19
 . ترکیب اعتباری؛ مانند ترکیب قوم یا قبیله از تک تک افراد؛ 14
 . ترکیب از عناصر شیمیایی.15

است که باعث  15تا  11و 3، 1سم شود، ق آن ترکیبی که به احتیاج در خارج  منجر می
ها با وجوب ذاتی منافاتی ندارند؛ چراکه حاجت و نیاز  ممکن بودن است؛ ولی بقیه ترکیب

  1در آنها، تحلیلی و ذهنی است، نه خارجی تا موجب امکان شود.
 اند از: این است که برخی از اقسام ترکیب در حق تعالی موجود است که عبارت حق 

 و عدم )عدم غیره المقارن لوجوده(؛ یعنی همه وجودات محدود از ذات ترکیب از وجودش .1
صورت که مرکب است از وجود خودش و نبود وجودات  او برداشته شده است؛ به این

توان در او ترکیب از وجود و عدم  رو نمی این  محدود. بله، چون حق تعالی الحد است، از 
 تعبیر شده است؛ حق تعالی به شرّ التراکیب این نحو ترکیب در یافت و به همین دلیل از 

 از وجود و ماهیت است؛ ترکیب  .2
ترکیب از ذات و صفات. به همین دلیل حکما در مباحث الهیات، ابتدا ذات را اثبات   .9

 آورند؛ کنند و سپس بر اتصاف ذات به تمامی صفات برهان می می
شیا را خلق کند، به قیدِ ترکیب از ذاتی و عرضی؛ مثال ذات حق تعالی قبل از اینکه ا .4
 شود؛ شود، ولی بعد از خلقت اشیا به آن متصف می متصف نمی« قریب»
رو از اعراض شمرده  این  ترکیب جوهر و عرض. صفت قرب از مقوله اضافه است، از  .5

 شود؛ شود و در قسم قبلی دیدیم که حق چطور به آن متصف می می
 بلی گفته شد، حق تعالی ماهیت داردطور که در ادله ق ترکیب از جنس و فصل. همان .1

 شود و یا ال فی موضوع است. ولی امکان ندارد و هر ماهیتی یا در موضوع یافت می
 رو ماهیتش  این  اش احتیاج است. از که ماهیت حق تعالی در موضوع باشد؛ زیرا الزمه

 زیال فی موضوع خواهد بود؛ یعنی جوهر است و جوهر هم جنس است و گفتیم که هر چی
 که جنس دارد، فصل هم دارد؛

                                              
 .997ر991، ص1، ججستارهایی در فلسفه اسالمی. سیدمحمدمهدی نبویان، 1
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 ترکیب از ماده و صورت ذهنی؛ چرا که ماده ذهنی همان جنس است به شرط ال،  .7
  1و صورت نیز همان فصل به شرط ال است.

 جواب 
 اشکال سوم تام نیست؛ زیرا ترکیب به هر دو نحوش موجب احتیاج و امکان است؛

 هد و  ترکیب تحلیلی نیز کاشف از محدودیتد چرا که در ترکیب خارجی، احتیاج به اجزا رخ می
دهد؛ چه اینکه هر مرکبی نیازمند  شیء مرکب است و در آن ترکیب، احتیاج به علت رخ می

 به علت است.
 ،رکیب از جوهر و عرضت صفت:و عرض یا ترکیب از ذات و  جوهرترکیب از 

 غیر حقیقی است؛ زیرا مرکب، آثار جدیدی غیر از آثار اجزا ندارد ترکیب انضمامییک 
 شود. دار می فتجوهر، ص بلکه فقط ؛شود ماهیت جدیدی حاصل نمی ،این ترکیب  اثر برو 

 ای که توحید زیرا ادله ؛این ترکیب در واقع ترکیب از ذات و صفت است و در خداوند راه ندارد 
  ادعایش د. توحید صفاتیان  این نوع ترکیب بیانگر نفی حقیقتکنند، در  صفاتی واجب را اثبات می

 ،به عبارتی همه صفات واجب ؛همه صفات را دارد ،ه خداوند به نحو بساطتاین است ک
 .اند  عین همدیگر و نیز عین ذات بسیط واجب

 ،کند ینخست ترکیب را از ساحت واجب نفی م هگان هفت ماای که همۀ اقس یکی از ادله
 :این قرار است  از

 از لوازم ماهیت استجای خود ثابت شده است که خدا ماهیت ندارد )زیرا امکان  در .1
 د(؛در حالی که امکان در ذات خداوند راه ندار ؛الوجود است و در نتیجه، هر ماهیتی ممکن

 ؛حدّی )جنس و فصل( هم ندارد یاجزا ،که ماهیت ندارد یزیچ .2

 زیرا ماده و صورت، ؛خارجیه )ماده و صورت( هم ندارد یاجزا ،چیزی که جنس و فصل ندارد .9
 ؛ اند  شرط ال در نظر گرفته شدهه که بهمان جنس و فصل هستند 

این مطلب اول باید   در توضیح مرکب نشده است. از ماده و صورت ذهنی هم خداوند .4
 :شوند روشن کنیم که ماهیات به دو دسته مرکب و بسیط تقسیم می

پس آن ماده و صورت در ذهن  ،الف( ماهیات مرکب: چون ماده و صورت خارجی دارند
این ماده و صورت عقلی )ذهنی(   کنند. اده و صورت ذهنی هم پیدا میو م شود میمنعکس 

 شود؛ تبدیل میجنس و فصل و به  ،البشرط اخذ
                                              

 . همان.1

http://www.wikifeqh.ir/جوهر
http://www.wikifeqh.ir/صفت
http://www.wikifeqh.ir/ترکیب_انضمامی
http://www.wikifeqh.ir/حقیقت
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 پس ماده و صورت ،ماهیات بسیط از آنجا که ماده و صورت خارجی ندارند :ب( ماهیات بسیط
رفته در نتیجه، جنس و فصلی که از ماده و صورت عقلی گ ؛شده در ذهن هم ندارند منعکس

 و برخی از اعراض ،اما ذهن برخی از اعراض عام ماهیت بسیط را جنس .شده باشد نیز ندارند
 کند میشرط ال أخذ ه این جنس و فصل را ب گیرد و فصل در نظر می ،خاص شامل را

با در نظر  ،گوییم خداوند با توجه به این توضیح می .شوند که ماده و صورت ذهنی می
 ؛را هم نخواهد داشت ااجزای عقلی به این معن ،صالً ماهیت ندارداین نکته که ا  گرفتن

با نفی ماهیت از خدا،  ،متصل( یک قسم از ماهیات است از آنجا که اجزای مقداری )کمّ .5
  ؛شود مقداری نیز از خدا نفی میی و اجزا کمّ

 ؛پس مرکب از وجود و عدم نیز نخواهد بود ،از آنجا که واجب، ماهیت ندارد همچنین .1
طبق نظر مشهور،  ،و به عبارتی ؛این ترکیب در اموری راه دارد که ماهیت داشته باشند  زیرا

ماهیت حد عدمی وجود محدود است و از آنجا که واجب، وجود محدود نیست پس حد 
شود. در نتیجه همۀ  این قسم ترکیب هم از وجود واجب تعالی نفی می  عدمی ندارد. لذا

 .شود وجود خداوند تعالی نفی میترکیب از  گانه هفتاقسام 
 کند. دلیل دوم تام است و بر نفی ماهیت از خدا داللت می

 دلیل سوم: نیازمندی ماهیت به وجود در تحقق

: هر معنایی که با حقیقت وجود مغایر باشد )ماهیت(، من حیث هو هو الموجود مقدمه اول
 و المعدوم است؛

شود،  االمر و واقع موجود نمی م باشد، در نفس: هر امری که الموجود و المعدومقدمه دوم
 اینکه وجود به آن منضم بشود؛ مگر 

 مقدمه سوم: هر امری که موجود نشود، یعنی وجود بر آن منضم نشود؛ پس به غیرش
 که وجود است، نیاز دارد؛

هر امری که محتاج به غیر باشد، ممکن است؛ چرا که ممکن در وجودش  مقدمه چهارم:
 است و هر چیزی که ممکن است، واجب نیست؛محتاج غیر 

طور بود، او هم نیازمند  این  بنابراین واجب معنایی غیر از حقیقت وجود ندارد؛ چرا که اگر 
 1شد. پس وقتی واجب معنایی غیر از وجود نداشته نباشد، همانا نفس وجود است. و محتاج می

الدلیل على کون الوجود هو الواجب » :کند این طور بیان می  استدالل مزبور را  فیاض الهیجی
ان کل مفهوم مغاير لحقیقۀ الوجود کاالنسان مثال فانه ما لم ينضم إلیه الوجود بوجه من الوجوه 

                                              
 .22، صالفصوص  نقد النصوص فی شرح نقش، . احمد جامی1
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فى نفس االمر لم يكن موجودا فیها قطعا ...وقد ثبت بالبرهان ان الواجب موجود فهو ال يكون 
 1«اال الوجود الّذي هو موجود بذاته

 باشد. و مورد قبول میتام است این دلیل نیز 

 دلیل چهارم: لزوم تقدم شيء بر خودش
 اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، پس باید وجودش زائد بر او و عارض مقدمه

 بر ماهیت باشد؛ چرا که ماهیت من حیث هی هی نه موجود است و نه الموجود؛
 ودش محتاج به ماهیت خواهد بود،مقدمه دوم: اگر وجود حق زائد و عارض بر آن باشد، وج

 چرا که هر عارضی محتاج به معروضش است؛
 باشد؛ چرا که هر محتاج سوم: اگر وجودش محتاج ماهیت است، پس وجودش ممکن می مقدمه

 به غیری ممکن است؛
 چهارم: اگر وجودش ممکن است، پس وجودش محتاج به علت است؛ چرا که هر ممکنی، مقدمه

 ت؛نیازمند به علت اس
 این علت باید نفس ماهیت باشد؛ چرا که ممنوع است پنجم: اگر به علت نیاز داشته باشد،  مقدمه

 واجب در وجودش به غیر نیازمند باشد؛
 ششم: اگر ماهیتْ علت او باشد، یعنی باید قبل از وجود، موجود باشد. پس باید به سبب مقدمه

 بر معلول مقدم است؛وجودش بر وجود خود مقدم باشد؛ چراکه علت وجوداً 

مقدمه هفتم: اگر ماهیت به سبب وجودش بر وجود مقدم باشد، تقدم وجودش بر نفسش 
 2آید؛ تالی باطل است؛ پس حق تعالی ماهیت ندارد. الزم می

 بررسی و نقد
در مقدمه دوم اگر منظور از حاجت، نیاز تحلیلی باشد، استدالل تام نیست؛ چراکه حاجت 

 اش تقدم علت به سبب وجودی خارجی خارجی که الزمه تحلیلی موجب معلولیت
 این ممنوع است؛ بر معلول باشد، نیست؛ اما اگر منظور از حاجت، نیاز در واقع و خارج باشد، 

زیرا عروض وجود بر ماهیت، خارجی نیست؛ بلکه تحلیلی است؛ یعنی عقل، ماهیت من 
 دهد، س به آن وجود میکند و سپ حیث هی هی را که خالی از وجود است، لحاظ می

 این عروض در عالم اعتبار و شکی نیست که وجود من حیث هی هی اعتباری است. پس
 9و مقام تحلیل است. بنابراین تقدم ماهیت بر وجود، تقدم ماهوی است. 

 این دلیل نیز بر مدعا داللت دارد و تام است.
                                              

 .113، ص1، جشوارق االلهام فی شرح تجرید الکالم. عبدالرزاق الهیجی، 1

 .37ر31، ص1، جاسفار. صدرالدین شیرازی، 2

 .221ر225، صالعلوم الکمالیه المظاهر إللهیه فی اسرار . همو، 9
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 ض(دلیل پنجم: نیازمندی واجب به حیثیت تقییدیه )واسطه در عرو
مقدمه اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، وجودْ زائد و عارض بر او خواهد بود؛ 

 چرا که ماهیت من حیث هی هی نه موجود است و نه معدوم؛
صورت ذات حق )ماهیت( به سبب وجود  این  مقدمه دوم: اگر وجودْ عارض باشد، در 

 شود؛ موجود می
 وجود موجود بشود، پس وجودْ واسطه مقدمه سوم: اگر ذات حق )ماهیت( به سبب

 در عروض وجود بر ماهیت حق است؛
 اند موجود بذاته؛ تو مقدمه چهارم: اگر وجودْ واسطه در عروض باشد، پس واجب نمی

 1یعنی موجودی واسطه خارجی باشد؛ اعم از واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض؛
 دارد. مقدمه پنجم: البته تالی باطل است. پس واجب ماهیت ن

 دلیل ششم: سببیت ماهیت یا غیر آن برای وجود )مسبب شدن وجود حق(
این ذات غیر از وجود باشد؛  مقدمه اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، پس باید

 ؛«غیراز وجود»چراکه معنای ماهیت، چیزی نیست مگر 
 یا نیست؛ تسبب وجود اس مقدمه دوم: اگر ذاتْ امری ماسوای وجود است، پس ذات یا

 مقدمه سوم: تالی به هر دو قسمش باطل است؛
که غیر از وجود )ماهیت( سبب   مقدمه چهارم: اما قسم اول باطل است؛ زیرا محال است

 وجود باشد؛ چنان که در مباحث وجود و ماهیت بیان شده است؛
 واجب نباشد؛این است که واجب بذاته  اش  مقدمه پنجم: اما قسم دوم باطل است؛ چرا که الزمه

 2این خلف است. پس واجب ماهیت ندارد. بلکه ممکن و معلول غیر باشد؛ حال آنکه 
 بررسی و نقد

این نیست که ذاتش علت  مقدمه پنجم باطل است؛ چرا که معنای واجب در واجب بذاته 
این است که وجود حق اصالً معلول نیست؛ چرا که حرف  برای وجود است؛ بلکه معنایش 

اینجا مجازی است و در مقابلِ  بذاته برای سببیت حقیقی  نیست؛ بلکه سببیت در در« باء»
این مثال  قرار دارد، و حقیقتش نفی سببیت به طور کلی نیست و مثل « الوجود بغیره واجب»

  9.«فعلته باذنی»بگویی:  «باذن من فعلت هذا العمل»گوید  است که در جواب کسی که می
 نایی اثبات مدعا را ندارد و ناقص است.بنابر این دلیل ششم توا
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 دلیل هفتم: تالزم ماهیت و معلولیت
 مقدمه اول: علت وجود هر ماهیتی یا نفس ماهیت است و یا امری خارج از آن؛

 این صورت مقدمه دوم: اگر نفس ماهیت علت وجود ماهیت باشد )ماهیت علت وجود باشد(، در 
چرا که وجود ماهیت، علت نفس ماهیت است  باید وجود ماهیت علت وجود ماهیت باشد؛

 ؛علۀ العلۀ علۀو 
 آید مقدمه سوم: اگر وجود ماهیت علت وجود ماهیت باشد، تقدم الشیء علی نفسه به وجود می

 که محال است. بنابراین علت وجود هر ماهیتی خارج از آن ماهیت است؛ 
 شود است، فهمیده میمقدمه چهارم: از اینکه وجود هر ماهیتی خارج از آن ماهیَت 

اینکه هر امری که معلول  شود  که هر ماهیتی معلول است که عکس نقیض موافق آن می
 1.نیست، پس ماهیت ندارد. بنابراین چون واجبْ معلول نیست، پس ماهیت ندارد

 بررسی و نقد
 ؛آید شود؛ چرا که همین استدالل راجع به وجود هم می نقض می« وجود»این حرف با   اشکال:

 به این صورت که گفته شود: 
مقدمه اول: علیت موجودیت )تحقق خارجی( هر وجودی یا خود وجود است یا امری 

 خارج از آن؛ 
مقدمه دوم: پس اگر نفس وجود علت موجودیت وجود باشد، بنابراین موجودیت وجودْ علت 

م موجودیت وجود است؛ چرا که موجودیت وجودْ علت نفس وجود است و نفس وجود ه
 2باشد که باطل است. علی نفسه می این حرف تقدُم الشیء علت موجودیت وجود که الزمه 

 این اشکال وارد نیست؛ زیرا موجودیتْ عین وجود است و دو چیز مغایر از هم نیستند.  جواب:
 شود که دوگانگی وجود داشته باشد، و حال آنکه بین موجودیت علیت در جایی مطرح میبنابراین 

 عینیت برقرار است، نه دوگانگی و مغایرت.و وجود 
 کند. این دلیل تام است بر نفی ماهیت از خدا داللت می

 دلیل هشتم: تسلسل در واجبات

چراکه  الوجود ماهیت داشته باشد، آن ماهیتْ کلی خواهد بود، مقدمه اول: اگر واجب
 تشخص به وجود است؛

 نهایت برای او امکان دارد؛ یمقدمه دوم: اگر کلی باشد، وجود افراد دیگر تا ب
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 مقدمه سوم: اگر چنین امکان باشد، موجب تسلسل در واجبات خواهد شد؛ ولی تالی باطل است؛
  1پس واجب تعالی ماهیت ندارد.

 بررسی و نقد
 کند. اشکال اول: اگر این دلیل تام باشد، بر استحاله ماهیت در هر موجودی داللت می

  2ت ندارد.پس باید گفت که ممکن هم ماهی
  شود، ولی در واجب جواب: اشکال وارد نیست؛ زیرا در ممکن امتناع بالغیر با امکان ذاتی جمع می

 اند. تو اند افراد بالقوه نامتناهی داشته باشد، ولی واجب نمی تو طور نیست. ممکن می این
 پس استدالل در مورد واجب درست نیست.

ت؛ چرا که در آن بین امر کلی با امکان خط اشکال دوم: مقدمه دوم استدالل صحیح نیس
 این نیست اش  این دلیل که ولو امر کلی قابلیت صدق بر کثیرین را دارد، اما الزمه شده است؛ به 

 این عنوان هم کلی گوییم  می« الممتنع»طور که درباره  که وجود فرد برای کلی ممکن باشد؛ همان
 به معنای جواز تحقق آن در خارج است؛است. بله، امکان ماهیت و عدم امتناع آن 

 نهایت برای آن امکان داشته باشد؛ چرا که طبیعت، اش این نیست که وجود افراد بی ولی الزمه
 شود و این امکان را دارد که  فرد ثانی برای آن بما هو فرد ثانی، با وجود فرد واحد یافت می

امکان   م کلی است و هم ممکن؛ ولیکه ه« اعلم العلما»ممتنع بالذات باشد؛ مانند عنوان 
 ندارد که دو فرد داشته باشد؛ زیرا اگر دو فرد باشد، دیگر اعلمیت معنا نخواهد داشت.

 اند غیر ممتنع باشد، اگر فرد ثانی ماهیت او شریک الباری باشد، تو پس واجب تعالی، اگرچه می
اساس ادله توحید(. ممتنع بالذات خواهد بود؛ چرا که موجب تناقض در ذات است )بر 

اینکه افراد آن ماهیت به قول  اینکه فرد ثانی برای او در خارج باشد، ممتنع است؛ نه  پس
اینکه موجود   اینکه موجود معدوم، ممتنع است؛ نه طور است در  مطلق ممتنع باشند، وهمین

 9مطلق یا معدوم، باطالقه ممتنع باشد.
 ست؛ چراکه قابلیت صدق در ممتنعات به نحوحرف شما در مورد ممتنعات درست نی جواب:

 االمری است و فرق است بین قابلیت صدق و امکان وجود که وجود یکی از مراتب البتی یا نفس
 االمر است. نفس

باشد  اشکال سوم: مقدمه سوم باطل است؛ چراکه شرط فعلیت حلقات سلسله فاقد می
 )فقدان شرط فعلیت(.

                                              
 .125ر124، ص1، جاسفارین شیرازی، . صدرالد1
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  1در حلقات سلسله.اشکال چهارم: فقدان شرط ترتب 
 .کند مبتنی بر نفی ماهیت از خدا داللت می این دلیل تام است و بر مدعای اکثر فالسفه

 دلیل نهم: ترکب یا احتیاج در واجب تعالي 
 مقدمه اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، یا باید مجموع از ماهیت و وجود باشد

 .و یا یکی از آن دو؛ والبته تالی باطل است
صورت واجب  این  مقدمه دوم: اما قسم اول: اگر مجموع از ماهیت و وجود باشد، در 

 مرکب خواهد بود، ولو در عقل؛
 مقدمه سوم: ولی در جای خود ثابت شده است که واجب تعالی مطلقاً جزء ندارد؛

 رفصورت نیز واجب محتاج خواهد بود؛ چرا که از یک ط  این مقدمه چهارم: اما قسم دوم: در 
 باشد و از طرف دیگر وجود برای عروضش نیازمند در تحقق خود نیازمند به وجود می

 به ماهیت است؛ زیرا صفت ماهیت است و هر صفتی محتاج موصوف است؛
 2مقدمه پنجم: البته تالی باطل است. پس واجب تعالی ماهیت ندارد.

 ؛ چرا که: ایراد بگیرد که مقدمه چهارم منقوض است ان قلت: ممکن است کسی 
 مقدمه اول: واجب وجودی خاص دارد؛ 

است به همراه خصوصیتی که آن را  ممقدمه دوم: و هر وجود خاصی در واقع یک وجود عا
 زند؛  تخصیص می

مقدمه سوم: وقتی واجب وجودی عام بود همراه خصوصیتی که موجب تخصیص او شده 
 است، پس از وجود عام و از آن خصوصیت مرکب است؛

چهارم: زمانی که واجب مرکب از وجود عام و آن خصوصیت شد، احتیاج واجب مقدمه 
 به وجود عام، احتیاج مرکب اجزاست. 

 شود قلت: مقدمه سوم شما درست نیست؛ زیرا عام در صورتی موجب ترکب خاص می
طور که ماهیت  شود؛ همان که ذاتی خاص باشد؛ ولی اگر عرضی باشد، موجب ترکیب نمی

این در حالی است که همه آنها بسیط هستند؛ واال دیگر  باشد و  عشر عام میبرای مقوالت 
شدند. وجود عام نیز برای همه وجودات، عرض است؛ چرا که وجودات  جنس عالی نمی

اینکه وجود عام، معنای مصدری و معقول  اند؛ عالوه بر حقایق بسیط متباین به تمام ذات
 رج ندارد.ثانی است و واقعیت و ما بإزایی در خا

 این دلیل نیز تام و مورد قبول است.
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 : امکان دسترسی اوهام بشر به کنه ذات حقدهمدلیل 
مقدمه اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، تعقل کنه واجب برای بشر ممکن خواهد 
بود؛ چرا که سنخ ماهیت، ممکن الکته و التعقل بودن است و به همین دلیل گفته شده است: 

 التعقل است؛ طور که ماهیت انسان ممکن همان«. يف للماهیۀ وبالماهیۀالتعر»

  1مقدمه دوم: لکن تالی عقالً و اتفاقاً باطل است پس واجب تعالی ماهیت ندارد.
 این دلیل نیز در اثبات مدعا تام است.

 : عدم احاطه واجب بر اشیایازدهمدلیل 
 گر به همه اشیا محیط نخواهد بود؛مقدمه اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، دی

 چرا که هر ماهیتی با خصوصیتی که دارد از ماهیات ماسوای خود، متباین است؛
 مقدمه دوم: لکن تالی باطل است؛ چرا که وجود حق تعالی بر هر شئی محیط است

 2و متناهی نیست. پس در نتیجه واجب تعالی ماهیت ندارد.
 بررسی و نقد

 این مطلب که ماهیتش با چرا که احاطه وجودی حق بر اشیا  مقدمه اول صحیح نیست؛
 سایر اشیا مباین باشد، منافاتی ندارد؛ همچنان که نفس بر بدن احاطه دارد،با ماهیت 

 9ولی ماهیت هر کدام با دیگری مباین است.
 ارد.ز خدا( را ندنفی ماهیت ااثبات مدعا ) ضعفی که دارد، ناقص است و توانایی دلیل به جهتاین 
 دوازدهم: حدوث ذاتي واجب تعالي دلیل

 صورت باید ذات حق از وجود مقدمه اول: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، در این 
 و عدم خالی باشد؛ چراکه ماهیت من حیث هی هی، نه موجود است و نه معدوم؛ 

 برایمقدمه دوم: اگر واجب تعالی خالی از وجود و عدم باشد، پس هیچ یک از آن دو 
 او ضروری نیست؛

کدام برای واجب ضروری نباشد، یعنی ممکن است؛ چرا که معنای  مقدمه سوم: اگر هیچ
 امکان همین است؛

 مقدمه چهارم: اگر ممکن باشد، پس باید حادث ذاتی باشد؛ چرا که هر ممکنی حادث ذاتی است؛
  1هیت ندارد.. پس حق تعالی ماتالی باطل است؛ چون فرض بر واجب بودن حق بودلکن 
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 بررسی و نقد
شود؛ چرا که صفات حق فی حد  این استدالل به سبب صفات ذاتی نقض می اشکال اول: 

این علت که من حیث هی لیست اال هی؛ وحال آنکه   اند؛ به ذاته از وجود و عدم خالی
 2الوجود بذاته واجب من جمیع الجهات. بذاتها واجب هستند؛ چرا که واجب

ل وارد نیست؛ چرا که صفاتْ مساوق با وجود هستند. بنابراین احکام جواب: این اشکا
 وجود را خواهند داشت و مانند ماهیت نخواهند بود تا این اشکال وارد باشد.

 اشکال دوم: خالی بودن یک شیء از وجود و عدم، با ضرورت وجود و عدم برای آن منافاتی
باشد؛  ری است، در لوازم هم جاری میطور که در ذاتیات جا ندارد. پس مادة ضرورت همان

 فی حد ذاته از وجود و عدم خالی است؛ با این حال عدم برای آن ضروری« دور»برای مثال 
  9باشد. این نمی  است؛ چراکه معنای امتناع چیزی غیر از

 کند. این دلیل هم ناقص است و بر نفی ماهیت از خدا داللت نمی
 دلیل سیزدهم: عدم محدودیت واجب

 قدمه اول: واجب تعالی حدبردار نیست؛ چراکه هر محدودی ممکن است؛م
کند،  مقدمه دوم: و چون هر ماهیتی یا حد است برای وجود و یا از حد وجود حکایت می

 باشد. پس واجب تعالی ماهیت ندارد. این دلیل تام است ومورد قبول می

 گیری نتیجه
 های اول، ششم، یازدهم و دوازدهم، غیر از دلیلدر کل باید بگوییم  با توجه به آنچه بیان شد،

اینکه باید گفت  بقیه ادله تام است و توانایی اثبات مدعا )نفی ماهیت از خدا( را دارد و 
 ها به ممکن این  شود که محتاج و مرکب باشند و در اصل همه ماهیت در موجوداتی یافت می

 هیت داشتن است. به همین دلیل اگر برای خداگردد؛ چرا که الزمه هر ممکنی، ما بودن آنها بر می
 ماهیتی در نظر گرفته:

 اوالً حق تعالی مرکب خواهد بود؛ چرا که هر ماهیتی مرکب از جنس و فصل است؛
 است؛ پس حق تعالی ممکن خواهد شد؛ممکن  شود، و هر محتاجی حق میثانیاً موجب احتیاج در 

 تعالی را درک کند؛ اند حق تو گیرد و بشر می ی میاندیشه و تعقل بشری جا ثالثاً حق تعالی در 
 حال آنکه موجود متناهی، توانایی درک نامتناهی را ندارد؛ 

اند بر اشیای  تو الحقیقه است و اگر بگوییم که او ماهیت دارد، دیگر نمی رابعاً ما گفتیم که حق بسط
ث ماهوی از دیگر موجودات دیگر احاطه داشته باشد؛ چرا که هر موجودی که ماهیت دارد، از حی
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 .الحقیقه، حق تعالی از مخلوقات متباین نیست بسیط بر قاعدهمتباین است؛ حال آنکه بنا 
شود؛ زیرا این ماهیتی  شود، لزوماً امکان هم یافت می بنابراین هر جایی که ماهیت یافت می

 اهیتشود و اینکه م شود، تنها در ممکنات یافت می که به جوهر و عرض تقسیم می
 شود که برای اشیا حد و حدودی باشد تا بشود ماهیتی از آنها برداشت کرد در جایی بحث می

آوریم  توانیم از یک شیء تعریف به دست  و آن را از اشیای دیگر متمایز کرد؛ زیرا وقتی می
 این است که آن را از اشیای پیرامونش جدا و ممتاز سازیم.  که محدود باشد و هدف از تعریف

 این محدوده ای است که ما با تعریف،  س آن شیء در واقع دارای حصار و محدودهپ
 گوییم حق تعالی کنیم؛ وگرنه نیازی به تعریف نداشتیم. به همین دلیل است که می را مشخص می

 ماهیت به معنای احض ندارد؛ چر اکه او دارای حد و محدوده نیست تا ماهیتی از او در ذهن
با تعریف از او بخواهیم او را از دیگر موجودات ممتاز و جدا سازیم. بله،  اینکه  ما باشد یا

 شود برای خدا ماهیت به معنای اعم که همان وجود، صفات و... است، در نظر گرفت می
 و گفت که حق تعالی وجود دارد و دارای صفاتی چون حیات، علم، قدرت و... است

 است و بر تعین درونی شیء داللت دارد. ها با ماهیت به معنای اخص متفاوت این  که
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