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محمد بنیادی2

چکیده
یکی از مسائل مرد أک ید فیلسارفئ مسلمئ  ،عدم أنئهی ذات و صفئت خداوند
متعئل است .این نرشتئد به مفهرم شنئسی عدم أنئهی از طریق بردسی استعمئالت
گرنئگر آ د لساائ مکمئو و متکلمئ و ذ ر پئدهای از أقس ایمئت مربرط به آ
پر اخته اسات .مئصا بردسای این اساتعمئالت آ اسات ه اأصائ خداوند به
وصااع عدم أنئهی ،د مرزه ذات و صاافئت ،متفئوت اساات .فه مئ از عدم أنئهی
ذات ،اجمئلی و سال ی است .هیچ یک از اوصئ فعلی نئمتنئهی ن ر ه و د میطه
اوصائ ذاأی نیز هر چند عدم أنئهی وصفی چر میئت دا میأرا به نحر ایجئبی
فه ر ولی عل ذاأی ،نئمتنئهی بئلفع نیسات و صارفئ به نحر الیقفی متصع به
عدم أنئهی میشر .
واژههای کلیدی :ذات االهی ،صفئت االهی ،نئمتنئهی ،نئمحدو .
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 .2عضو هیأت علمی بخش فلسفه دانشگاه شیراز .m.bonyani@gmail.com
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 .1مقدمه
یکی از م ئمث مه فلسافی ،بحث از أنئهی و عدم أنئهی است ،بحثی ه پئی آ
به میطه ذات و صافئت االهی نیز بئز شاده اسات و گئه ،نارات متدئ ی د این زمینه
اداله شاده اسات .مثال د یرنئ بئساتئ  ،برخی ،أنئهی دا مئل شمر ه و عدم أنئهی دا
به معنئی عدم مئل می انسااتند (نک :ژیلساار 16 -16 ،6611 ،؛ وال311 ،6631 ،؛
طئلبزا ه)11 ،6611 ،؛ أفکری ئمال متداائ بئ آن ه امروزه د میئ اندیشاامندا دایج
است.
د فلسااافه و عرفئ اساااالمی نیز این بحث مرد اهتمئم قراد گرفته و د م ئمثی
چر اث ئت وجر خدا -د براهین م تنی بر ابطئل أسالسا  -و اث ئت ومدت شا صی
وجر نقش لیدی ایفئ نمر ه اساات .بنئبراین معنئشاانئسای نئمتنئهی از و جهت ادای
اهمیت اساات :ن ساات به عنرا یکی از اوصاائ مه خداوند متعئل و یگر ،از جهت
نقش مهمی ه د اث ئت مسکل مه فلسفی و عرفئنی بر عهده اد .
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هر چند د تب المی و فلسافی و برخی مقئالت ،به بردسی عدم أنئهی خداوند
متعئل پر اخته شااده اساات ،ولی معمرال به اث ئت این وصااع و برخی ئد ر هئی آ
پر اخته شاده و متر به معنئشانئسی آ أرجه شده است؛ هر چند برخی محققئ د
نرشااته هئی خر سااعی ر هاند أئ مفهرم شاانئس ای عدم أنئهی دا نیز به نحر مسااتق
مرد مطائلعاه قراد هناد (نک :صااائبری ودزنه6631 ،؛ صااالراأی6631 ،؛ طئلبزا ه،
 ،)6611لکن خصارصیت نرشتئد مئضر آ است ه اوال :أالش ر های أئ أقسی بندی
نسا ا تائ جائمعی از اطالقئت متعد نئمتنئهی اشاااته بئشا ای ه این نحر از أفکیک
اسااتعمئالت متعد  ،د نرشااتئدی مسا رب به ساائبقه ن ر ه و ثئنیئ :نتئیج مئصا د این
مقئله نیز متفئوت از نتئیجی است ه د آثئد مشئبه بیئ شده است.
د این نرشااتئد ابتدا مراد ئدبر نئمتنئهی د فلساافه اسااالمی گر آود ی شااده،
ساس و أقسای لی برای این اساتعمئالت بیئ شده است أئ بترا د مقئم ادزیئبی،
د خصااارم امکائ یائ عدم امکئ اطالب هر یک از این ئدبر هئ بر خداوند متعئل به
اودی نشست.

 .2چیستی نامتناهی
أنئهی و عدم أنئهی د فلسافه اساالمی د ساه مرزه مرد بحث واق شده است:
ط یعیائت؛ الهیائت (صااائبری ودزنه )1 ،و دیئضا ایئت .هر چند آن ه برای مئ از اهمیت
بیشاااتری برخرد اد اسااات ،فه معنائی عدم أنئهی د مرزه الهیئت بئلمعنی االخص
است.
 .2 -1کاربردهای نامتناهی

 .2 -6 -6نئمتنئهی شادی د ط یعیئت :أع یر «نئمتنئهی شدی» ه د ط یعیئت
و ه د الهیئت به ئد بر ه شده است .د ط یعیئت ،و أفسیر از آ وجر اد :
الع) نئمتنئهی شاادی زمئنی :د این أفساایر ،أنئهی و عدم أنئهی ،وصااع نیروی
عم ننده اسااات ،بدین معنئ ه اگر نیرویی فع خر دا د مدت زمئ متری انجئم
هد ادای شادت بیشاتری اساات؛ بنئبراین ،نئمتنئهی شادی ،وصاع نیرویی اساات ه
فعلی دا د مدت زمئنی بینهئیت اندک ،انجئم هد و آ  ،عملی اساات ه اصال د زمئ
واق نشار (ابن ساینئ6111 ،ب221 :6 ،؛ طرسی .)631 :6 ،6631 ،ال ته میأرا این
شادت دا وصاع خر عم نیز قراد ا ؛ یعنی عملی ه زمئ آ بی نهئیت اندک بئشد،
عما شااادیادأری اسااات ،مثال د مرد ونادهای ه د زمئ متری به خط پئیئ
میدسااد ،ه میأرا گفت :نیروی این ونده بیشااتر و شاادیدأر از وندهای اساات ه
یرأر به خط پئیئ دسایده اسات ،و نیز می أرا گفت :وید او شدیدأر از وید نفر
وم است.
ب) نئمتنئهی شااادی میر زمئنی :د این ئدبر  ،زمئ مدخلیتی نداد بلکه یفیت
خر عما مالک شااادت قراد گرفته اسااات .ابرال ر ئت ،د قئلب یک مثئل ،نئمتنئهی
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بر این اســا  ،برای آنکه بدانیم عدم تناهی در فلســفه اســ می مفید چه معنا یا
معانی است ،ابتدا باید با تمام کاربردهای نامتناهی در فلسفه اس می آشنا شویم.
شاائیئ ذ ر اساات ه این واژه ،به نحر پرا نده د الم فیلساارفئ به ئد گرفته
شااده اساات و أقساای بندی پیش دو و نیز نئمهئیی ه برای اسااتعمئالت متعد ذ ر
میشو  ،از نگئدنده اساات ،ل ا امکئ اد ه بئ ا مئم برخی از این اقساائم ،آنهئ دا أحت
عنرا عئمأری قراد ا  ،لکن مئ برای افزایش قت و شاافئفیت بیشااتر مسااکله ،سااعی
ر ی مصاائ یقی ه به واسااطه اشااتن خصاارصاایتی خئم ،از مصاائ یق یگر قئب
أفکیکاند جداگئنه ذ ر نی  .این استعمئالت و ئدبر هئ ع ئدأند از:

00

شاادی دا اینگرنه أعریع می ند ه اگر گرمئیی د نار بگیری  ،هر چقدد دجه مرادت
بئالأر دو  ،گرمئ شاادیدأر میشاار و د مرد برو ت ،هر قدد مئ متر شاار  ،شاادت
برو ت افزایش مییائبااد (بغاادا ی .)12 :2 ،6636 ،بر اسااائ این أعریع ،گرماائی
بی نهئیت ،گرمئیی اسااات ه مئی آ بی نهئیت دجه بئشاااد .هم نین ضاااربهای دا
میأرا متصااع به نئمتنئهی شاادی ر ه بینهئیت نیرو واد نمئید و هک ا د ساائیر
نیروهئی فعئل .این معنئ ،قریب االفق بئ معنئیی اساات ه از نئمتنئهی شاادی د الهیئت
بیئ شده است.
 .2 -6 -2نئمتنئهی مدی :نئمتنئهی مدی ،عملی اسااات ه بقئی المی اشاااته
بئشد .این امر به و نحر قئب أصرد است:
الع) نائمتنائهی مادی نائرر به افعئل زمئنی :بدین معنئ ه زمئ یک عم خئم،
نئمتنئهی بئشاد .چنین أفسیری د برخی لمئت به چش میخرد  .به طرد مثئل شیخ
الرلی مینریساد « :ئلقرى التی یصادد عنهئ عم متصص فی زمئ » (طرسی،6631 ،
 .)631 :6نکره بر «عم » ،رهرد د ومدت اد و معنئی ع ئدت آ اسااات ه یک
عم وامد د طرل زمئ  ،استمراد اشته بئشد.
ب) نئمتنئهی مدی نئرر به اصا زمئ  :د این نگئه ،اصا زمئ مرد أرجه اساات،
یعنی زمئ عم خئصاای مد نار نیساات بلکه این عدم أنئهی می أراند د قئلب افعئل
متعد محقق شاار  .ش ایخ الرلی چنین اعتقئ ی اد ؛ یعنی مر ت و زمئ عئل مئ ه
دا همیشگی می اند (ابن سینئ6111 ،الع.)631 -631 ،
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رئهر لمئت ابرال ر ئت د أفسا ایر نئمتنئهی مدی همین مطلب اسااات آنجئ ه
می نریساااد« :و أمائ ف الماد  -و ه الزمائ  -فک یعتقد المعتقد أنصه ل یکن له فیمئ
ص یرم یفرضاااه الول فق له أول ث أول و
مدا ا یرم هر أول یرم ال زمائ ق لاه ،ب
لک هل جرصاً مهمئ أره الره و أصاارد ال هن و فرا الفئدا» (بغدا ی:2 ،6636 ،
.)12
ایشاائ بحث دا دوی خر زمئ بر ه اساات و آن ه د رئهر ع ئدت ایشااائ برای
أحقق نئمتنئهی مدی مئلز اهمیت میبئشااد آ اساات ه زمئنی ق از زمئنی بئشااد و
این اأصصاائل زمئ منقط نشاار  ،ولی اینکه این زمئ د قئلب یک مر ت خئم بر ه یئ
د گستره مر ئت بیشمئدی أحقق یئبد ،خصرصیتی نداد .
برخی ع ائدات نیز أائب هر و معنائ دا اداسااات ،مائنند این ع ئدت از شا ایخ ه

میگرید« :طرل مد اساات قئو مئ أفعله و قصاارهئ» (أفتئزانی ،)221 :6 ،6113 ،ع ئدت
«مئ أفعله» ،ه بئ ومدت و ه بئ ثرت سئزگئد است.
 .2 -6 -6نئمتنئهی عدی :نئمتنئهی عدی ،مربرط به أعدا و ثرت عم اساات ه
عئدا بر منفصا میشر ؛ بنئبراین نئمتنئهی عدی ،وصع عملی است ه بینهئیت
بئد أکراد میشاار  ،مث پرأئب أیر ه بینهئیت بئد أکراد شاار (همئ ؛ دازی:6 ،6166 ،
613؛ طرسی.)631 -631 :6 ،6631 ،
نئمتنئهی شاادی و مدی و عدی د ط یعیئت محئل شاامر ه شااده اساات (دازی،
112 :6 ،6166؛ صددالدین شیرازی.)261 -262 :6 ،6316 ،

مالصاااددا خاداوناد دا باه اعت ئد نئمتنئهی بر زمئ افعئلش ،نئمتنئهی میخراند
(صااددالدین ش ایرازی .)61 :1 ،6616 ،ابرال ر ئت نیز از عدهای نق می ند ه خداوند
متعائل دا باه واساااطاه نائمتنئهی بر زمئ فعلش ،متصاااع به عدم أنئهی ر هاند
(بغدا ی.)16 :2 ،6636 ،
نئمتنئهی شااادی ،د أفسا ایر اولش و د صاااردأی ه وصاااع قرت عم
قرادگیر  ،از مصئ یق نئمتنئهی د أکثیر خراهد بر .

ننده

 .2 -6 -1نئمتنئهی شادی د الهیئت :میر امئ مینریسد« :میر متنئه الشد ف
جمی جهائت الع صز و الجالل و المجاد و الکمائل ،و میر متنائه اللاصئنهائیاي الشااادیي»
(میر امئ  .)631 ،6613 ،شایخ اشااراب نیز از چنین أع یری د أرصایع خداوند متعئل
بهره گرفته اسات« :فنرد االنراد شدأه و مئل نردیته ال أتنئه » (سهرود ی،2 ،6631 ،
.)613
این نحر از نئمتنئهی مربرط به اوصاائ مئلی اساات ه می أرا آ دا «نئمتنئهی
وصااافی» یئ «نئمتنئهی مئلی» نئم نهئ  .به بیئ یگر ،نئمتنئهی شااادی د الهیئت ،بر
مئلی اطالب میشار ه ئم أر از آ متصارد ن ئشاد ،ل ا انراد قئهره بئ وجر مئالت
فراوانی ه ادند نمیأرانند متصااع به چنین عدم أنئهی شاارند؛ زیرا ا م از آنئ ه
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 .2 -6 -1نائمتنئهی د أکثیر :قرت و نیرویی ه م دأ عم قراد میگیر می أراند
به اعت ئد شادت ،مدت و عد عم انجئم شاده متصع به أنئهی یئ عدم أنئهی شر  .ل ا
شاادت و مدت و عد  ،بئل ات و قره ،بئلعرا متصااع به أنئهی یئ عدم أنئهی میشاارند
(دازی .)613 :6 ،6166 ،نئمتنئهی عدی و مدی ،وصاااع عم انجئم شااادهاند ب ال
قس چهئدم ه وصع نیروی عم ننده است.

01

ذات مدرت مق أعئلی است متصرد بر ه و محقق است (همئ  111 :6 ،و ج.)611 :2
 .2 -1 -6نـامتنـاهی در ابعـاد همانگونه که از نام آن پیداســـت ،این نوع از عدم
تناهی مربوط به ابعاد اســت و او و و بالتاو وصــّ کمص مترــ رار میگیرد (طوســی،
 .)131 7 ،1731در این نوع از عـدم تنـاهی نیز برخی حکم بـه اســـتحـالـه کردهاند
(کنـدی ،بیتـا73 ،؛ میرداماد .)111 ،1763 ،ادله متعددی نیز بر محال بودن آن ا امه
شــده اســت (نه ســهروردی71 7 ،1731 ،؛ شــهرزوری31 ،1737 ،؛ صــدرالدین
شــیرازی63 -66 ،1722 ،؛ همو27 -22 7 ،1131 ،؛ فیاض هیجی ،بیتا-771 2 ،
.)772
د مقئب گروه اول ،عدهای نیز نئمتنئهی بر ابعئ جهئ دا پ یرفتهاند (قیصاااری،
 .)111 ،6631از فالسافه پیشین نیز ادسطر قئل به عدم أنئهی د مکئ بر (بغدا ی،
 ،)16 :2 ،6636بئ این أرضا ایح ه بیشاااک ،مرا از عدم أنئهی د مکئ  ،چیزی جز
عدم أنئهی د ابعئ نیست
 .2 -6 -3نئمتنئهی به معنئی أنزصه از قره و اسااتعدا  :میأرا مجر ات دا نئمتنئهی
خراند بدین اعت ئد ه قره و اساااتعدا ی د آنئ نیسااات و هر آن ه دا برای آنئ امکئ
اشاته اسات ،به نحر بئلفع ادا هستند ،پ از آنجئ ه د ستیئبی به أمئم مئالأی
ه برای آنئ ممکن اسات ،محدو یتی ندادند ،میأرا آنئ دا نئمتنئهی خراند (صلراأی،
.)611
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فائدابی ،عدم أنئهی دا د عئل خلق ممتن انساااته ولی آ دا د عئل امر واجب
میشامئد  ،ل ا مصئ یق نئمتنئهی دا ثیر انسته و میگرید« :امتن مئ ال یتنئهی ال فی
ص شایو ،ب فی ال لق مئ له مکئني و وجب فی االمر ،فهنئک میر المتنئهی شئت»
(فائدابی )16 ،6111 ،اه این مطلب می أراند اشااائده به عدم أنئهی به معنئی م رد
بئشد.
 .2 -6 -1نئمتنئهی به معنئی أع صد یئ أعسار از دساید به انتهئی یک چیز :از آنجئ
ه عل مئ محدو اساات و نمیأرانی به انتهئی برخی امرد ساات یئبی  ،أع یر به عدم
أنئهی می نی .
ش ایخ اشااراب د مرد أعدا را ب مرجر د فلک ثرابت مینریسااد« :و ف ر
الثرابت من الکرا ب مئ لی لل شاار مصاارهئ فال بد له ه الشاایئو من اعدا و جهئت ال
أنحصاار عندنئ» (سااهرود ی .)663 :2 ،بئ أرجه به این ع ئدت میأرا عنرا «نئمتنئهی

عنادنئ» دا نیز برای این ئدبر برگزید؛ بدین معنئ ه برخی امرد نز مئ معلرم نیسااات
ولی نز خداوند و هر مرجر ی ه خداوند ادا ه نمئید مد رط است.
این مرد یکی از مصائ یق نئمتنئهی مجئزی اسات ه د أقسی بندی بعدی بدا
اشئده خراهد شد.
 .2 -6 -3نئمتنئهی علصی :بدین معنئ ه سالسلهای از عل به شک نئمتنئهی پشت
سار ه قراد گیرند .براهین الص بر اساتحئله أسالس  ،نئفی این نحر از نئمتنئهیاند (ابن
سینئ6111 ،الع 621 -623 ،و .)612 -616
هر چند د أسااالسا ا عل  ،عد نئمتنئهی نیز أحقق مییئبد لکن د عدم أنئهی
علصی ،علصیت خصاارص ایت اد و صاار عد مد نار نیساات ،ل ا از نئمتنئهی عدی جدا
می شو  ،عالوه بر اینکه نئمتنئهی عدی دا می أرا اینگرنه نیز أصاااریر ر ه از یک
علت ،بینهئیت معلرل صئ د شر ه د اینجئ ،أسلس د عل دخ ندا ه است.

 .2 -6 -66نائمتنئهی الیقفی :این نحر از عدم أنئهی می أراند به چند صاااردت
أحقق یئبد:
الع) أکثیر الیقفی :ش ایخ اشااراب د مرد انراد قئهره میگرید« :و هی میر متنئهیي
الشااد  ،عىن أ ص لهئ صاالر أ یحصاا منهئ آثئد میر متنئهیي» (همئ )611 :2 ،؛
یعنی اگر مرا از نئمتنئهی ،صااالمیت م دلیت برای آثئد نئمتنئهی بئشااد ،انراد قئهره دا
می أرا نئمتنئهی نئمید .محقق طرساای نیز بدین نحر از نئمتنئهی اشاائده ر ه اساات
(طرسا ای .)631 :6 ،6631 ،مالصاااددا نیز بادین لحائ ،،خاداوند متعئل دا نئمتنئهی
میخواند (صددالدین شیرازی.)61 :1 ،6616 ،
أفئوت این نحر از نئمتنئهی بئ نئمتنئهی شادی د آ است ه د آنجئ ،عدم أنئهی
باه نحر بائلفعا أحقق اد ولی د اینجائ عدم أنئهی به نحر ال یقفی اسااات و أحقق
بئلفع نداد .
هر چند م لرقئت خداوند متعئل به صاردت بئلفع محدو است لکن خلق ر هئ
د جائیی به پئیئ ن راهد دسا اید (جرجئنی .)11 :1 ،6621 ،او از ازل أئ ابد م لرقئأی
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 .2 -6 -61نئمتنئهی به معنئی نداشاااتن علت :هر مرجر ی منتهی و متنئهی به
علت خریشاتن اسات .عق  ،نهئیت نف اسات و خداوند متعئل ،نهئیت عق است لکن
خر ذات مق أعئلی علتی ه منتهی بدا شر نداد (سهرود ی.)111 :6 ،6631 ،
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اشته و خراهد اشت چرا ه كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن( الرممن.)23 :
پیش از این ذیا «نائمتنئهی د أکثیر» ،به عدم أنئهی به لحئ ،مدت و عد فع
اشاائده شااد ه آ و مرد دا میأرا از مصاائ یق «أکثیر الیقفی» به شاامئد آود ؛ زیرا
عدم أنئهی به لحئ ،مدت و عد  ،نمی أراند بئلفع بئشاد؛ زیرا شایو أئ متش ص نشر
باه وجر نمیآید و یکی از لرازم أشا ا ص شا ایو ،معین بر عد آ اسااات؛ پ
م لرقئت همراده ادای عد معینی هستند ه این بئ عدم أنئهی بئلفع سئزگئد نیست،
لا ا أنهائ مائلتی ه می أرا عدم أنئهی افعئل دا به لحئ ،مدت و عد د نار گرفت،
عدم أنئهی الیقفی است.
ب) أکثصر و ق رل الیقفی :قئبلیت مئ ه اولی برای پ یرش صااارد جدید ،انتهئیی نداد
(سااهرود ی .)111 :6 ،6631 ،پ یرش بی نهئیت صااردت ،به نحر أعئقب و جئیگزینی
است نه به صردت ه زمئ .
ج) عد الیقفی :هر چند عد همراده به صااردت بئلفع متنئهی اساات ،لکن به نحر
بئلقره هرگز به مدی منتهی نمیشاار ه بئالأر از آ عد ی ن ئشااد (أفتئزانی،6113 ،
622 :2؛ ملصی)13 ،6611 ،؛ یعنی هر عد ی ه د نار بگیری می أرا بئ اضئفه ر
یاک بدا عد بزدگتری به سااات آود و این عم دا أئ بی نهئیت می أرا ا امه ا
هرچند به نحر بئلفع  ،عد معینی از هر شیو محقق است.
) أقساای الیقفی :متصصاا قئب أقساای به بینهئیت جزو اساات (ابن سااینئ،
6111ب633 :6 ،؛ ساااهرود ی ،)11 ،6636 ،مائ اینکاه زمائ نیز از چنین قئبلیتی
برخرد اد است (دازی.)132 :6 ،6166 ،
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 .2 -6 -62نائمتنائهی وجر ی :این معنائ و ویژگی اد  :اوالً :ایجئبی اسااات ،نه
سل ی ،و ثئنیئ :وصفی وجر ی است ،نه مئهری (جعفریئ و گرجیئ .)23 ،6636 ،
مالصاددا وجر خداوند متعئل دا نئمتنئهی میشمئد (صدد الدین شیرازی،6616 ،
116 :6؛ جرا ی آملی ،)111 ،6612 ،هر چند ،بر اساائ نائم أشااکیک وجر ی ،گئه
أع یر به «میر متنئهی الشاد فی قر الرجر » (صددالدین شیرازی )216 :6 ،6316 ،و
گئه أع یر به «صار الرجر المتک صد الشدید ال ی ال یتنئه قرأه و شدأه » (صددالدین
شا ایرازی )3 ،6611 ،مینمائیاد ،از این جهات می أرا نئمتنئهی بر یک وجر دا
نئمتنئهی شاادی نئمید ،لکن برای أمئیز این نرع از نئمتنئهی شاادی ه پیش از این بیئ
شد ،از أع یر «نئمتنئهی وجر ی» بهره گرفتی .

نتیجه نئمتنئهی بر ذات پرود گئد ،نئمتنئهی بر اساامئو االهی خراهد بر ؛ زیرا
هر اسامی از اسامئو االهی ،ذات به اضئفه وصفی خئم است (یز ا پنئه.)616 ،6611 ،
آیه شااریفه وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِالَّ هُو( مدثصر )66 :نیز به همین معنئ اشاائده اد
(مساانزا ه آملی)66 ،6616 ،؛ زیرا عئل چیزی جز أجلی اساامئو االهی نیساات« :و
شا ایو» (قمی .)612 ،6633 ،مرا مئ از عدم أنئهی
بکسااامئلک التی مألت اد ئ
اسامئو االهی د اینجئ ،عدم أنئهی د أعدا اسمئو نیست ،بلکه عدم أنئهی از سنخ عدم
أنئهی وجر ی است.
د مقئم أ یین معنئی نئمتنئهی وجر ی ،و أفسیر قئب اداله است:
أفسایر اول :نئمتنئهی بر وجر خداوند به معنئی نداشااتن نهئیت و طر بئشد،
بدا معنئ ه وجر خداوند ،مشاارب به عدم نیساات (صااددالدین ش ایرازی:1 ،6616 ،
.)61

از این برهئ به ساات میآید ه بیمدی ذات بدین معنئساات ه خئدج از واجب
متعئل ،چیزی نیساات و هر چه مئل هساات متعلق به اوساات نه اینکه هر چه خربئ
ادند او نیز اد (جرا ی آملی.)661 :61 ،6612 ،
مرا از خئدج ن ر مقیقت هیچ شا ایئی از ذات واجب ،از ق ی سااائل ه به انتفئع
مرضاارع اساات (همئ )663 ،؛ یعنی همراه بئ خداوند ،میری وجر نداد ؛ بنئبراین مفئ
نئمتنئهی وجر ی بر خداوند متعئل آ اسااات ه أحقق خداوند منحصااار به میطه
ذات و صفئت خریش نیست بلکه خداوند متعئل د همه مراأب وجر ه شئم أعینئت
خلقی میشار نیز أحقق و مدرد اد و اصالً د عئل  ،چیزی جز خداوند متعئل وجر
نداد  .د واق مالصاددا بئ این اساتدالل ،ومدت شا صی مرد پ یرش عرفئ دا برهئنی
ر ه است (یز ا پنئه.)211 ،6611 ،
أفسایر وم :مالصددا از افلرطین مطل ی نق می ند ه می أراند أفسیری بر عدم
أنئهی وجر ی قلمدا شاار « :فیلساار د اثرلرجیئ گفته اساات ه همه اشایئو از عق
هساتند و عق  ،همه اشیئو است .عق همه اشیئو گر یده است؛ زیرا د آ  ،أمئم صفئت
اشایئو مرجر است و د عق  ،صفتی نیست مگر اینکه آ صفت ،منشک فعلی منئسب بئ
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یکی از و لیلی ه مالصاددا بر ومدت ش صی وجر اقئمه ر ه است ،م تنی بر
عدم أنئهی خداوند اساات (صااددالدین شاایرازی .)613 -611 :2 ،6316 ،این لی
میأراند معنئی عدم أنئهی وجر ی دا دوشن سئز .
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خریش اساات» (صااددالدین شاایرازی .)616 ،6611 ،وی د ا امه ،ومدت خداوند دا
ومدت جمعیه میشاامئد (همئ ) و د جئی یگر میگرید ه میر متنئهی د شاادت
وجر بدین معنئسات ه چیزی برأر و شادیدأر از او وجر نداد (صاددالدین شیرازی،
.)61 :1 ،6616
بر این اساائ  ،عدم أنئهی د وجر به معنئی بیمدی و اشااتمئل بر همه مئالت
اساات و هر چه د عئل أحقق اد  ،د ذات االهی به نحر اندمئجی مرجر اساات؛ چرا
ه عئل  ،نشاکت گرفته از خداوند است و فئقد شیو ،معطی شیو ن راهد بر (س حئنی،
.)62 ،6121
 .2 -2تقسیمات نامتناهی

دسات اسات ه میأرا أمئم اساتعمئالت پیشگفته دا به عنرا اقسئم نئمتنئهی
قلمدا ر لکن میأرا أنئهی و عدم أنئهی دا به شااکلی ضاائبطهمند و بر اساائ و
مالک ،د و أقسی مجزا ستهبندی ر :
 .1 -2 -2تقسیم نامتناهی به اعتبار حقیقت و مجاز

 .6نئمتنئهی مقیقی :این نرع از نئمتنئهی ،خر به و قس أقسی میشر :
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الع) نئمتنئهی به معنئی سالب مطلق :مرا از سلب د این قس و قس آأی ،سلب
مد اسات؛ بنئبراین مرا از سالب مطلق ،سالب مد به صردت مطلق ،یعنی بدو لحئ،
ملکه اأصائ به مد اسات .این معنئی از سالب أنئهی بر چیزی اطالب میشر ه آ
امری ه معروا نهئیت اساات از آ چیز ساالب ش ار  .به طرد مثئل نقطه ،فئقد میت
اسات و نهئیت د امتدا  ،عئدا بر میت میشار پ نقطهای ه فئقد میت است،
فئقد نهئیت اساات و میأرا نهئیت دا از نقطه ساالب ر  .این مئنند آ اساات ه گفته
شار « :صادا یده نمیشار »؛ یعنی یده شد از صدا سلب شده است؛ زیرا دنگ ه
معروا وصاع « یده شاد » اسات ،از صادا سالب میشار  ،د نتیجه ،وصع « یده
شاد » از صادا سلب میشر (ابن سینئ6111 ،ب261 :6 ،؛ مسینی اد ئنی،6631 ،
.)233
بر همین اسااائ اسااات اه ابرال ر ئت از برخی نق می ند ه خداوند دا بدین
اعت ائد ه ومدت امدی صااامدی اد متصاااع به نئمتنئهی بر مینمئیند؛ چرا ه
ومدت صاامدی نه متصااع به نهئیت به معنئی مد اساات و نه شااکنیت اأصاائ بدا دا
اد ؛ زیرا نهائیات باه معنائی مد ،بر ط یعتی قئب اطالب اسااات ه پ یرای زیئ ت و

نقصائ بئشاد و چنین خصارصیتی أنهئ د عد و معدو یئفت می شر نه د ومدت و
وامد صمدی (بغدا ی.)11 :2 ،6636 ،
بساایئدی از مکمئ و متکلمئ به اعت ئد ساالب  -ه معروا أنئهی اساات -از
خداوند متعئل ،او دا نئمتنئهی خراندهاند (جرجئنی11 :1 ،6621 ،؛ ملصی636 ،6163 ،؛
دازی636 :6 ،6166 ،؛ شهرزودی.)213 ،6616 ،
ب) نئمتنئهی به معنئی سااالب ملکه :د این معنئ ،نسا ا ت ملکه و عدم ملکه بین
أنئهی و عدم أنئهی برقراد اسات و عدم أنئهی وصاع چیزی است ه صالمیت اأصئ
به أنئهی دا اد  ،لکن متصع بدا نیست ه این خر بر و قس است:

 )2آ شایو ،شااکنیت اأصاائ به أنئهی دا ادساات لکن بئلفع  ،فئقد نهئیت اسات
مائنناد خط محیط بر ایره ه نهئیتی نداد  .فقدا نهئیت د خط محیط بر ایره بدا
معنئ نیسات ه چنین خطی أمئمی نداشاته یئ نئبر شادنی ن ئشاد بلکه بدا معنئست
ه به صردت بئلفع نهئیتی د آ نیست ه منتهئی خط بئشد لکن شکنیت آ دا اد
ه نقطهای بر دوی آ أصارد نی أئ نهئیت خط محسارب شر (ابن سینئ6111 ،الع،
 .)261 :6ساااطح محیط بر ره نیز چنین مائلتی اد یعنی نهاائیات باائلفعلی نااداد
(بغدا ی.)12 :2 ،6636 ،
 .2نئمتنئهی مجئزی :این نحر از نئمتنئهی نیز بر سه قس است:
الع) مئیت متع صد :از امردی ه دساید به انتهئی آ از أرا مئ خئدج اساات أع یر
به نئمتنئهی می نی مئنند مسائفت بین زمین و آسامئ هئ ه امکئ طی مسئفت برای
مئ وجر نداد (ابن سینئ6111 ،ب261 :6 ،؛ مسینی اد ئنی.)233 ،6631 ،
ب) مئیت متعسار :بر امردی ه دساید به انتهئی آ ممکن ولی مشک است نیز
نئمتنئهی اطالب میشار ه این امر از بئب أشا یه متعسار به متع صد اساات (ابن سینئ،
6111ب )261 :6 ،مئنند نئمتنئهی شمر انههئی گندم یک شتزاد وسی .
این و قساا  ،همئ نئمتنئهی به معنئی أع صد یئ أعساار از دسااید به انتهئی یک
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 )6نرع و ط یعیت آ شاایو ،شااکنیت اأصاائ به أنئهی دا اد ولی خر آ فر ،
صاالمیت اأصائ به أنئهی دا نداد مئنند خط مفروا نئمتنئهی ه شاکنیت اأصئ به
أنئهی دا نداد ؛ چرا ه یک خط د عین نئمتنئهی بر شاااکنیت اأصااائ به أنئهی دا
نداد  ،لکن نرع خط ،چنین شکنیتی دا ادست.
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شیو است ه پیش از این بدا اشئده شد.
ج) نئمتنئهی به معنئی أنزه از قره و استعدا  :پیشأر داج بدا س ن گفته شد.
) نئمتنئهی به معنئی نداشاتن علت :پیشأر داج به این قسا نیز س ن به میئ
آمد.
 .2 -2 -2تقسیم نامتناهی به اعتبار تنافی و عدم تنافی با کثرت

 .6نئمتنئهی میر نئفی ثرت :برخی اقساائم نئمتنئهی منئفئأی بئ أعد ندادند ه این
قسا  ،ا ثر مصائ یق پیش گفته دا شئم می شر  .به طرد مثئل نئمتنئهی عدی الیقفی
میأراند ثیر بئشااد یعنی شاامئده انساائ  ،دخت و  ...د جئیی به پئیئ نمیدسااد ه
فراأر از آ عد ی قئب أصرد ن ئشد.
 .2نئمتنئهی نئفی ثرت :گئهی ،عدم أنئهی بئ أعد ساائزگئد نیساات .به طرد مثئل
میأرا به عدم أنئهی وجر ی اشاائده ر ه نئفی میر اساات و از همین دوی ،یکی از
ا له اث ئت ومدت شاا صاای وجر  ،اسااتنئ به عدم أنئهی وجر مداارت مق اساات
(صاااددالدین شاایرازی611 ،2 ،6316 ،؛ جرا ی آملی 661 -663 :61 ،6612 ،و :3
.)111

 .3فوق ما ال یتناهی
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د میئ لمئت مکمئ گئهی از واجب الرجر بئ أع یراأی چر «فرب مئ الیتنئهی»
(صااددالدین شاایرازی )631 :1 ،6316 ،و «وداو مئ الیتنئهی» (میر امئ )631 ،6613 ،
یئ میشار  .سارال این اسات ه مگر بئالأر از نئمتنئهی ،چیزی هست ه بترا آ دا
«فرب نائمتنائهی» نائمیاد؟ قراد گرفتن چیزی فراأر از نائمتنئهی ،چگرنه بئ عدم أنئهی
سئزگئد است؟ أرجیهئت م تلفی برای این أع یر وجر اد :
 .6اطالب فرب نائمتنئهی بر خداوند به این اعت ئد اسااات ه خداوند منزه از اطالب
اسااات مئ اینکه منزه از أقیید اسااات (صااالراأی )1 ،6631 ،و به بیئ یگر مطلق به
اطالب مقسامی اسات (یز ا پنئه ،)616 ،6611 ،ل ا این أع یر برای اشئده به مقئم ذات
مدرت مق ،ق از أنزل به أعینئت مقصی و خلقی است.
 .2یکی از معائنی ه برای نئمتنئهی بیئ شاااد« ،نئمتنئهی به معنئی أنزه از قره و
اساااتعدا » اسااات .بر این اسااائ  ،مجر ات أئم دا می أرا نئمتنئهی نئمید ه د این
صردت ،خداوند متعئل ،فرب نئمتنئهی خراهد بر .

 .6مرمرم آشااتیئنی د مقدمه اصاارل المعئد  ،فیض خداوند دا به اعت ئد ازلیت و
ابدیت ذات ،ازلی و ابدی میشااامئد (فیض ئشااائنی)216 ،6631 ،؛ بنئبراین اگر فع
خداوند متصااع به عدم أنئهی شاار  ،خداوند متعئل دا می أرا متصااع به فرب عدم
أنئهی نمر .
د یک بیئ لی میأرا گفت :به جمی اعت ئداأی ه میر ذات مقأعئلی متصااع
به عدم أنئهی شرند ،میأرا خداوند دا فرب مئ ال یتنئهی نئمید.

 .4نقد و نظر
از آنجائ اه بحث عدم أنئهی ادای پیجیدگیهئ و ابهئمئت خئم به خر اسااات،
برای دوشانأر شاد نقطه نارات قئب طر د این مساکله ،مطئلب به صردت أفکیک
یئفته و د قئلب نکئأی مجزا بیئ میشر :

بله ،برخی ئدبر هئیی ه ق ال اشاائده شااد ،فئقد معنئی مقیقی بر ه و اساائساائً
اساتعمئل آنئ د معئنی مجئزی اسات ه ق ال به مراد آ د یکی از أقسی بندیهئی
پیش گفته اشئده شد.
 .2بائ أرجه به اینکه نئمتنئهی د أکثیر ،متکثر از شااادت ،زمئ و عد فع اسااات،
میأرا خر نئمتنئهی د أکثیر دا به ساه قس شدی و عدی و مدی أقسی نمر ه مئ
برای پرهیز از أکثصر بیش از مد اقسئم از این ئد اجتنئب ر ی .
 .6د نئمتنئهی شاادی ،قرت و فع صاائ د از آ  ،اوالً و بئل ات متصااع به شاادت
می شااارند ولی د نئمتنئهی عدی و مدی ،فع صااائ د از قرت اسااات ه اوالً و بئل ات
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 .6د ا ثر ائدبر هائی واز هگائناهای ه ذ ر شاااد ،نئمتنئهی ،أنهئ یک معنئی
مقیقی اد و آ  ،عدم محدو یت اسات ،لکن از آنجئ ه أنئهی ،همراده به امری اضئفه
میشار  ،میأراند مصئ یق فراوانی اشته بئشد مث أنئهی عد یئ أنئهی زمئ یئ أنئهی
ابعئ و ...ه به أ آ  ،نئمتنئهی نیز مصاائ یق فراوانی خراهد اشاات ،ل ا مئ نیز د مقئم
نق اقساائم نئمتنئهی ،ساا ن از ئدبر هئی ثیر به میئ آود ی و اگر ه جئیی أع یر
به معنئ می شار از بئب أسائمح د أع یر است ،به طرد مثئل شیخ اشراب می فرمئید« :و
امئ االنراد القئهر من المقرصبین ،فکنرادهئ متنئهیي عىن بئلنهئیي أ یکر الشااای و وداو
مئ هر أأ منه؛ و ه میر متنئهیي الشاد عن أ ص لهئ صلر أ یحص منهئ آثئد میر
متنئهیي» (سهرود ی.)611 :2 ،6631 ،

10

متصااع به أنئهی یئ عدم أنئهی میشاار و قرأی ه منشااک آ فع بر ه اساات ثئنیئً و
بئلعرا ،متصااع به عدم أنئهی می شااار ؛ بنئبراین می أرا قرأی ه به لحئ ،مدت یئ
عد فع  ،متصع به عدم أنئهی میشر دا از اقسئم نئمتنئهی مجئزی به شمئد آود .
 .1د صااردأی ه عد دا معقرل ثئنی فلساافی بدانی و معتقد بئشای ه معقرالت
ثئنیه فلساافی مئ بإزاو مسااتق خئدجی ندادند (مص ا ئ یز ی،)631 -633 :2 ،6611 ،
نئمتنئهی عدی ،مئ بإزاو خئدجی ن راهد اشت.
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 .1شایخ الرلی و یگرا  ،نئمتنئهی مقیقی دا به و نحر سلب مطلق و عدم ملکه
أصاریر ر هاند (ابن سینئ6111 ،ب261 :6 ،؛ مسینی اد ئنی233 ،6631 ،؛ بغدا ی،
 ،)12 :2 ،6636لکن مق آ اساات ه همراده نس ا ت میئ أنئهی و عدم أنئهی ،ملکه
و عدم ملکه اسات؛ زیرا أنئهی و عدم أنئهی همراده مدئ به امری هستند مث أنئهی
مدی یئ أنئهی شادی ،پ بئید ید ه آیئ آ شیو مرد نار شکنیت اأصئ به مدئ
الیه أنئهی و عدم أنئهی دا اد یئ خیر؟ بنئبراین نئمتنئهی به معنئی ساالب مطلق امری
فرضاای و اعت ئدی اساات ،مثال د مرد نقطه ه آ دا متصااع به نئمتنئهی به معنئی
ساالب مطلق ر ند ،مق آ اساات ه نقطه شااکنیت اأصاائ به أنئهی و عدم أنئهی دا
ادا نیسات؛ زیرا همئنگرنه ه خر ابن سینئ بیئ ر  ،أنئهی د ابعئ  ،وصع متص
اسات و از آنجئ ه نقطه فئقد متص است ،شکنیت اأصئ به أنئهی یئ عدم أنئهی دا
نداد لکن ابن ساینئ بئ نئ یده انگئشااتن چنین شااکنیتی ،عدم أنئهی دا به معنئی ساالب
ملکه گرفته اساات ل ا چنین معنئیی ،فرض ای اساات یعنی د فرا عدم اعت ئد شااکنیت
اأصاائ  ،میأرا نقطه دا متصااع به عدم أنئهی ر ولی اگر این شااکنیت لحئ ،شاار
نمیأرا نقطه دا متصاااع به عدم أنئهی ر مئ اینکه متصاااع به أنئهی نیز ن راهد
شد.
 .1برخی معتقادناد ه أنئهی و عدم أنئهی فقط بر میت عئدا میشااار ل ا از
اینکه فالسفه ،خداوند دا نئمتنئهی خراندهاند ارهئد أعجب نمر هاند (میالنی6613 ،الع،
616؛ میالنی6613 ،ب .)661 ،همین نگرش ساا ب شاااده اسااات ه نفی أنئهی د
دوایائت دا به معنئی اث ئت عدم أنئهی قلمدا ننمئیند (میالنی6613 ،ب:)661 -661 ،
«مرا این نیسات ه خداوند ،ذاأی است ئم و أئم و بینهئیت بلکه أمئمیت و مئل و
عدم أنئهی ،ملکه مقداد اسااات و ذات م ئین بئ مقداد و متعئلی از آ ذاأئً بئ آ وصاااع
نمیشااار  .أنئهی و عدم أنئهی جز د مقداد معنئیی نداد و جز د مئهیت عد یه قئب

طر نیساات و د عین مئل د خصاارم مقداد ه عدم أنئهی و مئل مطلق ،بئط و
بیاسائ اسات امئ خداوند متعئل نه متنئهی است و نه نئمتنئهی و أنئهی و عدم أنئهی
و معنئی نقیض نیسااتند بلکه ملکه و عدم برای مقداد و عد هسااتند ...از اینکه گئهی
د زبئ ومی أنئهی و مد از خدای أعئلی ساالب شااده اساات ،ن ئید گمئ ر ه او
بینهئیی اساات بلکه ساالب معئنی ملکئت از مرضاارع میر قئب اأصاائ اگر از میث عدم
قئبلیت مرضاارع بئشااد هیچ اشااکئلی نداد ؛ بنئبراین به وضاار می أرا گفت ه خدا
متنئهی نیسات امئ از میث اینکه او اصالً مقدادی نیست و قئبلیت أنئهی و عدمأنئهی دا
نداد نه اینکه او نئمتنئهی است (میالنی.)621 ،6633 ،

باه بیائ یگر ،مکمائ د ط یعیئت و د مقئم بیئ أنئهی قره محرصک جسااامئنی،
أنئهی دا از م تصائت شامر هاند (دازی116 ،6 ،6166 ،؛ مسینی اد ئنی،6631 ،
 ،)211نه به طرد مطلق ،و د همین فدئست ه خراجه نصیر الدین طرسی می فرمئید:
«النهائیاي و الالنهئیي من العراا ال اأیي التی ألحق الک ل اأه» (طرسا ای:6 ،6631 ،
.)631
 .3أمائم اساااتعمائالت واز هگئنهای ه بیئ شاااد قئب اطالب بر خداوند متعئل
نیسات؛ زیرا همئ گرنه ه د شر اقسئم نئمتنئهی بیئ شد ،برخی مصئ یق ،فی نفسه
محئلاند و برخی اساتعمئالت نیز گرچه فی نفسه ممکناند ،لکن قئب اطالب بر خداوند
نیساااتناد مائنناد نئمتنئهی زمئنی؛ بنئبراین د یک جم بندی می أرا مراد زیر دا بر
خداوند متعئل اطالب ر :
الع) نئمتنئهی د أکثیر به اعت ئد مدت و عد ؛
ب) نئمتنئهی شدی د الهیئت ه همئ عدم أنئهی د اوصئ

مئلی است؛

ج) نئمتنئهی به معنئی أنزصه از قره و استعدا ؛
) نئمتنئهی به معنئی أع صد از دسا اید به انتهئی یک چیز ،یعنی فه نه ذات و
صاافئت االهی برای م لرقئت امکئ پ یر نیساات ل ا ساارود ان یئو خطئب به دگئه االهی
عرضه می اد « :وَ مَئ عَرَفْنَئکَ مَقَ مَعْرِفَتِکَ» (مجلسی)26 :11 ،6116 ،؛
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این یدگئه قئب فئع نیسات؛ زیرا بئ أرجه به اساتعمئالأی ه گ شات ،دوشن شد
ه أنئهی و عدم أنئهی همراده وصاااع میت نیسااات؛ چرا ه د نئمتنئهی شااادی و
وجر ی ،س ن از میت نیست و به همین اعت ئد است ه فالسفه ،خداوند دا نئمتنئهی
شدی و وجر ی میخرانند د مئلیکه عدم أنئهی د میئت دا محئل میشمئدند.
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و) نئمتنئهی به معنئی نداشتن علت؛
ها) نئمتنئهی الیقفی د أکثیر؛
ی) نئمتنئهی وجر ی.
 .1از میئ اقساائم فرب ،سااه معنئی «أنزه از قره»« ،أع صد دسااید به انتهئی یک
چیز» و «ناداشاااتن علات» ،اطالقائأی مجائزی برای نائمتنائهیاند ل ا بئ این اعت ئدات
نمیأرا به نحر مقیقی خداوند دا نئمتنئهی نئمید.
نئمتنئهی الیقفی نیز به نحر بئلقره اساات و فعلیت نداد  .نئمتنئهی د أکثیر به لحئ،
مدت و عد نیز از مصاائ یق نئمتنئهی الیقفی اساات ،پ آن ه بئقی می مئند ،نئمتنئهی
وصاافی و ذاأی اساات ه بئید ید آیئ میأرا به اعت ئد یکی از این و ئدبر نئمتنئهی،
خداوند متعئل دا به نحر مقیقی و بئلفع متصع به عدم أنئهی ر یئ خیر؟
 .3د نئمتنئهی وصافی (= مئلی) ،بئید و میطه اوصئ ذاأی و فعلی دا از ه جدا
ر.
الع) اوصاائ فعلی :د خصاارم اوصاائ فعلی ،عدم أنئهی به معنئی مقیقی قئب
اساتعمئل نیست؛ زیرا اوصئ فعلی از دابطه خداوند بئ م لرقئت خریش انتزاع میشر و
از آنجئ ه أحقق ،فرع أش صص است و هر امر متش صی ،ادای عد معینی است ،پ
الجرم افعئل االهی ادای عد معینی خراهند بر و آن ه قئب شامئدش بئشد ،نئمتنئهی
ن راهاد بر  ،و بئ محدو بر م لرقئت ،اوصااائ انتزاعی از دابطه بین خئلق و م لرب
نیز به صردت بئلفع  ،متنئهی خراهند بر .
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این أنئهی بئلفع  ،مساتلزم نقص د سئمت دبربی ن ر ه و منئفئأی بئ وجرب وجر
نداد ؛ زیرا اوصائ فعلی ،مئل محسارب نمیشارند؛ زیرا اوصئ فعلی ،از دابطه ذات بئ
افعئل انتزاع شاااده و مرخصر از مرأ ه ذات االهی هساااتند و اگر چنین اوصااائفی ،مئل
محساارب شاارند الزم میآید ه خداوند متعئل ،د مرأ ه ذات ،عئدی از برخی صاافئت
مئلی بئشد ه این امر بئ وجرب وجر سئزگئد نیست.
این امر نشاائ می هد ه اساائساائً عدم أنئهی وصاافی دا د مرد صاافئت فع
نمی أرا به ئد بر ؛ زیرا-همئ گرنه ه گ شااات -مرا از نئمتنئهی وصااافی ،واجدیت
عئلیأرین مراأب مئل اسات و دوشان شد ه اوصئ فعلی ،مئل محسرب نمیشرند
أئ بترا از «عدم أنئهی وصفی» د خصرم آنئ س ن به میئ آود .

بلاه ،د مرد اوصااائ فعلی ،می أرا «نائمتنئهی الیقفی» یئ نئمتنئهی به معنئی
«أع د از دسا اید به مئیت» دا به ئد بر  ،لکن معنئی اول نمی أراند عدم أنئهی دا به
نحر بئلفع اث ئت نمئید مئ اینکه معنئی وم نیز مجئزی بر ه و اساائساائ «عدم أنئهی»
به معنئی واقعی لمه نیست.
ب) اوصاائ ذاأی :د این ب ش نیز از سااه وصااع میئت ،عل و قددت -ه اد ئ
اوصئ ذاأیاند-بئید س ن گفت.
د خصااارم میئت ،وصاااع «عدم أنئهی» دا می أرا به نحر ایجئبی و به معنئی
«اسااتمراد و وام وجر » معنئ ر  ،مئ اینکه میأرا آ دا به نحر ساال ی و به معنئی
«نداشااتن ابتدا و انتهئ» أصااریر ر ه این أفئس ایر میأراند بیئنی از همئ « ادا بر
بئالأرین دجه از میئت» بئشد.

عدم أعلق قددت به محئل ،به معنئی نقصااائ قددت االهی نیسااات؛ زیرا قددت به
محئل أعلق نمیگیر  ،چرا ه عدم أحقق امرد ممتن به جهت ضااعع د نئمیه قئبلیت
قئب است نه محدو یت د فئعلیت فئع .
د مرد عل نیز بائید گفت :اگر عل فعلی مد نار بئشاااد ،اخ د اوصااائ فعلی
می شار ه بحث آ گ شت .امئ اگر ،عل ذاأی مد نار بئشد ،معنئی دایجی ه از عدم
أنئهی عل د اذهئ وجر اد آ اسات ه او همه چیز دا می اند لکن این أصریر ،به
معنئی واقعی لمه ،مئ ی از عدم أنئهی نمیأراند بئشااد؛ زیرا مرا از همه چیز ،چیزی
جز عل باه أعادا م لرقئت و ویژگی هئی آنئ و نیز عل به قرانین و نرامی مئ بر
هسااتی نیساات ه ط یعتئ این امرد ،به شاامئدش د میآیند و هر چه به شاامئده آید،
محدو خراهد بر  ،مگر آنکه بگریی بر اسائ مدیث شاریع« :ال ی لی لصفته مدٌّ
محدو » ( شاتی ،)62 ،6633 ،عل ذاأی االهی نئمحدو است ولر مئ متعلق این عل دا
ندانی ه چیست؟
عل ذاأی خداوند دا میأرا از مصائ یق نئمتنئهی ال یقفی و از قس عدم أنئهی د
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عدم أنئهی قددت نیز به دوشانی قئب فه بر ه و قئبلیت أفسیر ایجئبی دا اداست
و آ اینکه ،خداوند متعئل قئ د به انجئم هر عملی اساات ه فی مد ذاأه ممکن اساات.
أصارد چنین وصافی مساتلزم أحقق بئلفع ِ مقدودات نیست ل ا میأرا قددت خداوند
متعئل دا به صاردت بئلفع نئمتنئهی انست ،یعنی خداوند متعئل به صردت بئلفع قئ د
به انجئم هر عم ممکن است.
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أاکثیر قلمدا ر ؛ زیرا عل ذاأی خداوند به مدی منتهی نمیشااار ه فرب آ معلرم
یگری بائشاااد (أفتائزانی622 :2 ،6113 ،؛ ملصی .)13 ،6611 ،او باه أمائم بینهئیت
م لرقی ه از ازل أئ به ابد اد عئل اسااات و از ساااری یگر ،فئعلیت خداوند متعئل،
فئعلیت بئلتجلی اساات (س ا زوادی .)162 :2 ،6632 ،فئع بئلتجلی عل به فع خریش
اد و عل او فعلی اساات نه انفعئلی؛ یعنی أکثیر د فئعلیت خداوند متعئل اد (مافر،
)213 :6 ،6122؛ بنئبراین عل ذاأی خداوند -به عنرا امری مرثر د فع  -متصااع به
عدم أنئهی د أکثیر میشر .
عل ذاأی خداوند می أراند متصاع به «نئمتنئهی شدی د الهیئت» نیز شر ؛ یعنی
علمی است ه فراأر از آ  ،متصرد نیست.
د مرد مکماات نیز نمیأرا مک بااه عاادم أناائهی باائلفعا ر ؛ زیرا مرا از
مکمت ،یئ اأقئ فع اساات و یئ أنزصه عمئ ال ین غی (س ا حئنی )613 ،6631 ،ه هر و
معنئ مربرط به فع اسات و همئ گرنه ه بیئ شد ،فع خداوند هر قدد ثیر بئشد ،بئز
ه به شاامئدش آمده و محدو اساات .بله ،میأرا معئنی چر «نئمتنئهی ال یقفی» دا
د مرد مکمات باه ائد بر  ،یعنی مکمات االهی د أمئم م لرقئأی ه از ازل أئ ابد
اشته و خراهد اشت ،جئدی است.
 .61د خصارم نئمتنئهی ذاأی ،و أفسایر اداله شاد .أفسیر وم ،عدم أنئهی د
وجر دا به عدم أنئهی د اوصاائ بئز میگر اند ه د نکته ساائبق ،داج به آ س ا ن
گفته شد.
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د أفسایر اول ،وجر االهی به وجر م لرقئت أرسااعه ا ه و د واق  ،عدم أنئهی
دا به مثئبه یک وصاع سل ی معنئ می ند ،یعنی خداوند دا مرجر ی معرفی می ند ه
وجر ش ،مقید به میریت بئ وجر ات امکئنی نیست.
این أفسایر قئب منئقشاه اسات؛ زیرا مئ دک دستی از وجر ندادی  ،پ
میأرا دک صحیحی از عدم أنئهی آ پیدا ر ؟

چگرنه

أرضا ایح آنکه :عل به مقیقت وجر  -نه مفهرم عئم بدیهی آ  -أنهئ از طریق عل
مدااردی میساار اساات و امکئ نداد وجر دا به بند مفئهی ش اید؛ زیرا وجر ذهنی
فئقد آثئد خئدجی اشایئو است و از طرفی ،میثیت وجر  ،میثیت أرأب آثئد است و آن ه
عین خئدجیت و أرأب آثئد بئشااد ،نمیأراند به ذهن داه یئبد؛ زیرا د ذهن ،بئید فئقد آثئد
بئشااد د مئلیکه مقیقت وجر نمیأراند فئقد آثئد بئشااد؛ بنئبراین ،وجر دا نمیأرا بئ

عل مصااارلی فه ر  .بله ،مفهرم عئم وجر به ذهن میآید لکن این مفهرم مئ ی از
مقیقت وجر نیست.
ثئنیئً :عل مداردی مساتلزم امئطه و اشارا وجر ی عئل بر معلرم است و دوشن
اسات ه ممکنئت ،اشارا وجر ی بر ذات و صافئت االهی ندادند ل ا خئأ دسرال به
دگئه االهی عرضه می اد ه «مئ عرفنئک مق معرفتک» (ابن ابی جمهرد:1 ،6111 ،
.)662
وقتی دک دوشانی از مقیقت وجر نداشته بئشی  ،نمیأرا دک دوشنی از عدم
أنئهی وجر به ساات آود لکن به نحر اجمئلی می أرا مک ر ه وجر خداوند-
ادای هر مقیقتی ه بئشد -متنئهی نیست؛ زیرا أنئهی مستلزم نقص و امکئ است.

پ ذهن به طرد مسااتقی قئ د نیساات «میر متنئه » دا أصاارد ند ول به طرد
میر مسااتقی قئ د اساات .و به أع یر یگر ذهن قئ د نیساات «میر متنئه » دا «أ ی »
ناد یعن د قره خیائل اه قره اى نیماه مجر اسااات و خر و مادد ئأش ذى بعد
م بئشاااند آ دا بگنجئند ،زیرا مساااتلزم این اسااات ه ذهن د آ وامد بعدى میر
متنائه د خر جائى هاد و این میر ممکن اسااات و ال اقا براى نفر عئ ى میر
ممکن اسااات ،امئ مئنع نیسااات ه ذهن «میر متنئه » دا أعق ند یعن بئ أر یب
یک سااالساااله مفئهی ل  ،أصاااردى ه ال ته از نرع مئهیت ن راهد بر بلکه از نرع
مفئهی انتزاع خراهد بر براى خر بسئز » (مطهری.)6166 :1 ،6613 ،
الم شاهید مطهری د خصارم بعد نئمتنئهی است ل ا نئفی امکئ دک ایجئبی
از برخی ائدبر هائی نائمتنائهی نیسااات .به طرد مثئل عدم أنئهی قددت دا -بئ همئ
معنئیی ه گ شت -میأرا به نحر ایجئبی دک ر .
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 .66شاااهید مطهری د خصااارم دک نئمتنئهی می فرمئید« :اگر ذهن ب راهد
مصاداب فدائى ال یتنئه دا أصارد ند ،یعن ب راهد میر متنئه دا نز خر مجس
ند د مئل ه آ فداائى مجسا ذهن واقعئً میر متنئه بئشااد امکئ پ یر نیساات،
ول اگر ذهن فداائى محدو دا د خر مجساا ند آنگئه مفهرم لص «فداائ» و ه
مفهرم «محدو یت» دا أعق ند آنگئه مفهرم «نف » و «عدم» دا بر «فداائى محدو »
اضائفه ند امرى ممکن و معقرل اسات و واقعئً مفهرم «فدئى نئمحدو » دا أصرد ر ه
است.
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 .5نتیجهگیری
هر چند د اذهئ یندادا  ،خداوند دا نئمتنئهی می انند ولی مئل ئ دک دوشااانی
از این وصااع د اذهئ وجر نداد  .بردساای اسااتعمئالت نئمتنئهی نشاائ می هد ه
همراده نمیأرا خداوند دا به یک معنئ ،نئمتنئهی انسات بلکه بئید قئل به أفصی شد
بدین بیئ ه:
 .6صافئت فع االهی دا نمیأرا نئمتنئهی بئلفع انست و وقتی س ن از اوصئفی
چر خائلق ،دازب و  ...باه میئ میآید ،به معنئی قیق لمه نمیأرا این اوصااائ دا
نائمتنئهی بئلفع خراند ،بلکه معنئیی چر «الیتنئهی الیقفی» و «أع د از دسا اید به
مئیت» یئ «نئمتنئهی شدی د الهیئت» بئید د نار گرفته شرند.
 .2د اوصئ ذاأی نیز بئید قئل به أفصی شد بدین بیئ

ه:

الع) د خصاارم عل ذاأی ،اگر متعلق عل دا م لرقئت ،ویژگیهئی آنئ و قرانین
مائ بر عائل بادانی  ،عل ذاأی دا نمیأرا به معنئی قیق لمه ،به صاااردت بئلفع
نئمتنئهی خراند مگر آنکه بر اساائ نصاارم ینی چر «لی لصاافته مد محدو »
گفته شر ه عل االهی نئمتنئهی است و لر متعلق آ بر مئ پرشیده بئشد.
ب) نائمتنئهی بر میئت -به معنئی اشاااتن دک و فع  -دا می أرا به نحر
ایجئبی و به معنئی «میئت مسااتمر و ال » معنئ ر مئ اینکه می أرا آ دا به نحر
سل ی و به معنئی «نداشتن ابتدا و انتهئ» أصرد ر .
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ج) د خصاارم قددت نیز میأرا معنئیی ایجئبی ،از عدم أنئهی لحئ ،ر و آ ،
«أرانائیی بر انجئم هر عملی اسااات ه فی مد ذاأه ممکن اسااات» و این معنئ به نحر
بئلفع مرجر است نه به نحر الیقفی.
 .6نسا ا ات به عدم أنئهی ذات (یئ همئ عدم أنئهی وجر ی) نیز ،معنئیی ایجئبی
متصارد نیسات بلکه به صردت اجمئلی و به عنرا وصع سل ی میأرا محدو یت دا از
ذات االهی نفی ر .
 .1سال ی انساتن وصاع «عدم أنئهی» به معنئی اعتقئ اشتن به الهیئت سل ی
نیسات؛ زیرا د الهیئت سال ی ،اوصائ ایجئبی دا به اوصائ سل ی ادجئع می هند لکن
سا ن مئ این است ه «عدم أنئهی» وصفی سل ی است نه اینکه وصفی ایجئبی است و
مئ آ دا به سلب ادجئع ا های .
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مرسسه مطئلعئت و أحقیقئت فرهنگی.
 .63ااااااااااااااااااااا6636 ،ش ،حکمة االشراق ،أصحیح :هئنری ربن ،أهرا ،
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فلسفه ین ،شمئده ،21پئلیز ،م.122 -136
 .22صادد الدین شیرازی ،محمد بن ابراهی 6616 ،ش ،شرا ا ول الکافی ،أهرا ،
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 .23فئدابی ،محمد6111 ،ب ،فصففوا الحکم ،أحقیق :محمد مسااان آل یئساااین،
أهرا  ،انتشئدات بیداد.
 .61فیئا الهیجی ،علی بن مسین ،بیأئ ،شوارق اإللهام فی شرا تجرید الکالم ،
اصفهئ  ،انتشئدات مهدوی.
 .66فیض ئشاائنی ،محمد محساان6631 ،ش ،ا ففول المعار  ،أعلیق ،أصااحیح و
مقدمه :جالل الدین آشتیئن  ،ق  ،فتر أ لیغئت اسالمی.
 .62قمی ،ع ئ 6633 ،ش ،کلیات مءاتیح الجنان .ق  ،فتر نشر مصطفی.
 .66قیصاری ،محمد او 6631 ،ش ،شرا فصوا الحکم ،أهرا  ،شر ت انتشئدات
عملی و فرهنگی.
 .61ندی ،یعقرب بن اسااحئب ،بیأئ ،رسففائل الکندا الءلس فءیة ،قئهره ،اد الفکر
العربی.

االطهار

 ،بیروت ،اد امیئو التراث العربی.

 .61مصا ئ یز ی ،محمد أقی6611 ،ش ،آموزش فلسء  ،أهرا  ،مر ز چئپ و نشر
سئزمئ أ لیغئت اسالمی.
 .63مطهری ،مرأداای6613 ،ش ،مجموع آثار شففهید مرتض فی مطهری ،أهرا ،
صددا.
 .61مافر ،محمدمسین6122 ،ب ،دالئل الصدق ،ق  ،مرسسه آل ال یت

.

 .63میالنی ،مسان6613 ،الع ،مالحماتی پیرامون مکتب تءکیک ،سمئت ،شمئده
 ،2أئبستئ  ،م.611 -611
 .11ااااااااااااا6613 ،ب ،خدای نامتناهی فلسء و عرفان در ترازوی برهان،
سمئت ،شمئده ،6پئلیز ،م.611 -613
 .16اااااااااااااا6633 ،ش ،آیا میتوان خدا را شناخت؟ ،یهئ اندیشه ،شمئده
 ،31خر ا و أیر ،م.661 -663
 .12وال ،ژا 6631 ،ش ،بحفا در مفا بعد الطبیع  ،أرجمه :یحیی مهدوی ،أهرا ،
انتشئدات خرادزمی.
 .16میر امئ  ،محمدبئقر6613 ،ش ،الصبسات .أهرا  ،انتشئدات انشگئه أهرا .
 .11یز ا پنئه ،یداهلل6611 ،ش ،مبانی و ا ول عرفان نمری ،نگئدش :عطئو انزلی،
ق  ،انتشئدات مرسسه آمرزشی پژوهشی امئم خمینی .
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