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چكیده

بنابر الهیاتِ سلبیِ قاضی سعید ،خداوند فاقد هرگونه صفتی ـ اعم از صفت عین ذات یا زائد
بر ذات ـ است و بین او و مخلوقاتش هیچ گونه سنخیتی نیست ،لذا الفاظی که بر خالق و
مخلوق حمل میشوند در مخلوقات دارای معنای ایجابی هستند اما در خداوند معنای سلبی
میدهند ،به عنوان مثال ،موجود بودن او همان معدوم نبودن اوست .لذا ما از او هیچ گونه
درکی جز درک سلبی نمیتوانیم داشته باشیم .اما نداشتن هیچ گونه درک ایجابی از
خداوند ،ممکن است به تعطیل منجر شود .هدف از این نوشتار ،بیان راهکارهای قاضی سعید
برای حل این مشکل و ارزیابی این نکته است که آیا این راهکارها منطقاً توان حل مسئلة
تعطیل در اندیشة او را دارند؟ قاضی سعید برای حل این مشکل ،چهار راهحل ارائه داده
است .1 :جانشینی معرفت سلبی به جای معرفت ایجابی؛  .2مطرح کردن خداوند به عنوان
بخشندة صفات نه متصف به آنها؛  .3خداوند ثبوت دارد نه وجود و نه عدم ،و ما این ثبوت را
درک میکنیم ،اما این درک نیز فقط ثبوت دارد و مخلوق قوای ادراکی ما نیست؛
 .4جانشینی درک ایجابی از اسماء و صفات به جای درک ایجابی از ذات خداوند .ارزیابی
عقلی این راهحلها نشان میدهد که هیچ یک توان حل معضل تعطیل در اندیشة توحیدی
قاضی سعید قمی را ندارند.
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کلیـدواژههــا :الهیات سلبی ،نفی سنخیت ،نفی صفت ،تعطیل ،معرفت سلبی ،اسماء و صفات
خداوند ،قاضی سعید قمی.
بیان مسئله

الهیات ایجابی به الهیاتی گفته میشود که معتقد است که مفاهیمی ایجابی وجود دارند که بر
خداوند حمل میشوند و از او حکایت میکنند ،به عبارت دیگر :بین خداوند و مخلوقاتش
اشتراک هایی وجود دارد که ذهن از آنها مفاهیم ایجابی مشترکی را گرفته و به نحو اشتراک
معنوی بر خداوند و مخلوقاتش حمل میکند .این معانی مشترک ،معانی کمالیایی همچون
وجود ،شیئیت ،علم ،قدرت و ...هستند که صدق آنها بر خداوند باعث نقص وجودی او نمیشود.
البته قائالن به الهیات ایجابی ،دربارة این مفاهیم اشتراک نظر ندارند ،مثالً مجسمة جسم بودن را
باعث نقص تلقی نمیکنند و خداوند را جسم میدانند (ایجی ،ص ،)28لذا یکی از معانی مشترک
بین خالق و مخلوق را جسمانیت می دانند.کرامیه خداوند را محل حوادث دانسته و حرکت را در
او جایز میشمرند (عالمه حلی ،ص .)294اشاعره ،به این دلیل که برای خداوند صفات زاید بر
ذات قائلاند ،وجود ترکیب خارجی در خداوند را میپذیرند (همان ،ص .)296اما عموم حکمای
الهی و متکلمان شیعه ،جسمانیت و لوازم آن (زمانمندی ،مکانمندی ،قابل رؤیت بودن و )...و
تمام صفات نقص را از خداوند نفی میکنند ،اما به نظر آنها ،تمام صفاتی که از جنبة کمال
مخلوقات انتزاع میشوند (همچون وجود ،شیئیت ،علم ،قدرت و ،)...اگر از جهات نقص پیراسته
شده و به صورت بالذات ،نامحدود و عینِ ذات لحاظ شوند ،به ضرورت ازلی بر ذات او حمل
میشوند و محال است که ذات خداوند مصداق چنین صفاتی نباشد.
اما الهیات سلبی ،که قاضی سعید قمی به آن معتقد است ،با تمام شاخههای الهیات ایجابی
مخالف و قائل به این است که صدق هر گونه مفهوم ایجابی بر خداوند و داشتن هر صفتی ،باعث
ایجاد نقص در خداوند میشود .بنابراین ما هیچ درک ایجابی از خداوند نداریم .ما فقط میتوانیم
بفهمیم که خداوند چه نیست ،نه اینکه چه هست.
الهیات سلبی همواره با پرسشی اساسی مواجه بوده است :اگر ما هیچ درک ایجابی از خداوند
نداریم ،پس چگونه به او میاندیشیم؟ چگونه دربارة او سخنان معنادار میگوییم و اساساً چگونه
با او ارتباط برقرار کرده و او را میپرستیم؟

105

الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل
__________________________________________________________________________________________

مسئلة اصلی این پژوهش این است که قاضی سعید قمی ،به عنوان یکی از باورمندان به الهیات
سلبی ،برای حل معضل تعطیل چه راهحلهایی ارائه داده است؟ آیا این راهحلها منطقا میتوانند
مشکل تعطیل در الهیات سلبی را حل کنند؟
مسائل فرعی از این قرارند:
ـ اسماء و صفات ایجابی در منظومة فکری قاضی سعید قمی از چه جایگاه و کارکردی
برخوردارند؟
ـ آیا از منظر الهیات سلبی قاضی سعید قمی ،علم حضوری به مقام احدیت ممکن است (تا از
طریق امکان تعلق علم حضوری به خداوند بتوانیم مشکل تعطیل در الهیات سلبی را حل کنیم)؟
پیشینة پژوهش

هانری کربن در دو اثر زیر به معضل تعطیل در الهیات سلبیِ قاضی سعید پرداخته است:
ـ کربن ،هانری( ،)1398اسالم ایرانی ،بخش نخست از جلد چهارم ،ترجمة انشاءاهلل رحمتی ،چاپ
نخست ،تهران :سوفیا.
ـ همو( ،)1384مقاالت هانری کربن(مقالة یزدان شناختِ تنزیهی ،همچون پادزهری برای
نیهیلیسم ،ص ،)361-409گردآوری و تدوین :محمدامین شاهجویی ،زیر نظر شهرام پازوکی،
چاپ نخست ،تهران ،حقیقت.
به نظر وی ،قاضی سعید از طریق اسماء و صفات ایجابیِ حق توانسته است بر این معضل فائق
بیاید.
انشااهلل رحمتی نیز در نوشتار ذیل ،موضعی شبیه موضع کربن اتخاذ نموده است:
رحمتی ،انشاءاهلل(« ،)1395الهیات تنزیهی از دیدگاه قاضی سعید قمی» ،مجلة خردنامه صدرا،
شمارة ،86ص.33-48
به نظر دکتر رحمتی ،قاضی سعید از طریق الهیات ناظر به تجلیات ،راهی برای خروج از بنبست
تعطیل پیدا کرده است.
وجوه ممیز این پژوهش از پژوهشهای پیشین ،امور زیر است:
 .1در این پژوهش همة راهحلهای قاضی سعید برای حل معضل تعطیل ،به صورت جامع و مجزا
ارائه شده و همگی مورد ارزیابی عقلی قرار گرفتهاند ،به خصوص راهحل سوم قاضی سعید،
که چندان مورد اشاره و نقد قرار نگرفته است .راهحلی هم که کربن آن را حالل مشکل
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دانسته ،در این نوشتار تحت عنوان راهحل چهارم به صورت تفصیلی توضیح و سپس ارزیابی
قرار گرفته است.
 .2بحث دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده ،این است که از نظر قاضی سعید امکان تعلق
علم حضوری به مقام ذات منتفی است .لذا علم حضوری نمیتواند معضل تعطیل در اندیشة
قاضی سعید را حل کند .این مطلب غالباً مورد تدقیق واقع نشده است.
.1گزارشی فشرده از الهیات سلبی قاضی سعید قمی
نفی سنخیت

به عقیدة قاضی سعید قمی ،بین ما و خداوند هیچ ما به االشتراکی ـ نه در ذات و نه در عرضیات و
صفات ـ وجود ندارد (قمی ،1386 ،ج ،1ص 90 ،71و )394؛ خداوند در موجود بودن نیز هیچ
سنخیتی با ما ندارد و مفهوم عام وجود و شیئیت عام بر او صدق نمیکند (همان ،ص.)241
به همین دلیل ،الفاظی که بر خداوند اطالق میشوند ،با الفاظی که بر مخلوقات حمل میگردند،
اشتراک لفظی دارند و مفهوم آنها یکی نیست؛ الفاظی که بر خداوند اطالق میشوند .1 :یا معنای
سلبی میدهند ،به عنوان مثال ،علمی که بر مخلوقات حمل میشود ،مفهومی ایجابی است ،اما
عالم بودن خداوند عبارت است از سلب نقیض از او ،نه صدق مفهوم ایجابی علم بر او؛  .2یا
معنای خالقیتِ صفات را میدهند ،به عنوان مثال ،گزارة( :عقل نخست عالم است) ،به این
معناست( :عقل نخست متصف به صفت علم است) ،اما گزارة (خداوند عالم است) به این
معناست( :خداوند واهب و خالقِ صفت علم در مخلوقات است ،نه متصف به صفت علم) (همان،
ج ،2ص.)253
نفی مطلقِ صفت از خداوند

در تاریخ تفکر اسالمی ،آراء مختلف دربارة صفات خداوند به دو دستة کلی تقسیم میشوند:
 .1عدهای معتقدند خداوند متصف به صفات کمال است ،این گروه خود به دو دسته تقسیم
میشوند:
 .1 .1برخی صفات خداوند را عین ذات او می دانند ،این عقیده را حکمای الهی و جمهور
متکلمان شیعه و معتزله 1اختیار کردهاند (سبحانی ،ص53؛ ربانی گلپایگانی ،ج ،3ص .)286طبق
این قول ،خداوند حقیقتاً متصف به همة صفات کمال همچون علم و قدرت و ...است ،اما همة
این صفات عین ذات خداوند هستند.
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 .2 .1برخی ،صفات خداوند را زائد بر ذات او دانستهاند ،این قول ،مختار مشبهـة و اشاعره است
(سبحانی ،ص53؛ ربانی گلپایگانی ،ص .)286-287این گروه در حقیقت به ترکیب حقیقی و
خارجی در خداوند قائل شدهاند.گروهی همچون اشاعره ،صفات هفتگانة حیات ،علم ،قدرت،
سمع ،بصر ،اراده و کالم را زائد بر ذات او دانسته و قائل به قدماء ثمانیـة شدهاند(طباطبایی،
ص241؛ مصباح یزدی ،ص.)136
 .2برخی دیگر ،هر گونه صفتی ،خواه زائد بر ذات و خواه عین ذات را ،از خداوند نفی نمودهاند.
قاضی سعید قمی در این دستة دوم قرار میگیرد ،از نظر وی ،معنای اینکه میگوییم :خداوند
عالم و قادر و ...است ،این نیست که او ذاتی دارد و صفاتی ،خواه این صفات عین ذات او
باشد ،خواه زائد بر ذات او ،و در صورت دوم ،خواه این صفات متکی به ذات باشند و خواه
مستقل باشند ،همچنین این طور نیست که او در واقع صفتی داشته باشد اما ما به آن جاهل
باشیم ،او در واقع نیز صفتی ندارد (قمی ،1386 ،ج ،1ص ،)138معنای صفات او ،چنانکه
گذشت ،یا این است که نقیض آنها را از او سلب کنیم ،یا این که این صفات را به مخلوقان
بخشیده است ،نه اینکه متصف به آنها باشد.
2ـ الهیات سلبی و مسئلة تعطیل

الهیات سلبی همواره با معضلی اساسی روبهرو بوده است :معضل تعطیل .اینکه مبدأ نخست هیچ
صفتی نداشته باشد و هیچ درک ایجابی از او در اختیار ما نباشد ،این نگرانی را ایجاد میکند که
مبدأ نخست از دایرة شناخت ما خارج شده ،پرستیده نشود ،و در نتیجه فرقی بین انکار مبدأ
نخست و الهیات سلبی باقی نماند ،بلکه تعطیل ،اگر کسی حقیقتاً آن را بپذیرد ،جایی نه برای
اثبات خداوند باقی میگذارد و نه برای انکار آن؛ داشتن گونهای درک ،شرط هر نوع سخن
گفتنی ـ اعم از ایجابی یا سلبی ـ دربارة هر شیئی است ،اگر کسی واقعاً به لوازم تعطیل باور داشته
باشد ،هیچ گزارة معناداری دربارة خداوند نمیتواند بگوید.
از طرف دیگر ،در روایات اهل بیت (ع) نیز مسئلة تعطیل مورد انکار قرار گرفته است (کلینی،
ص .)212 ،207 ،202قاضی سعید متعلق به مکتب فلسفی اصفهان است و بیشتر حکمای این
مکتب درصدد تطبیق مطالب فلسفی با معارف شیعی برآمدهاند (مدرس مطلق ،1389 ،ص .)10به
هرحال ،مسئلة نفی تعطیل ،مورد پذیرش قاضی سعید نیز هست (قمی ،1386 ،ج ،2ص،245-247
314؛ ج ،3ص.)275
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پس قاضی سعید باید بین دو امر سازگاری ایجاد کند :تنزیه و عدم تعطیل .البته قاضی سعید از
این امر غافل نبوده و کوشش فراوانی برای حل این مسئله کرده است .نگارندگان با کاوش در
شرح توحید صدوق ،به چهار راه حل دست یافتهاند ،این راهحلها به هیچ وجه یکسان نیستند ،و
حتی ممکن است بین برخی از آنها تناقض باشد ،یا متناقض به نظر برسند ،همچنین ممکن است
قاضی سعید برخی از این راهحلها را جمعاً راهحل واحدی حساب کرده باشد.
 .3راهحلهای قاضی سعید قمی برای حل معضل تعطیل؛ بررسی و نقد
راهحل نخست :معرفت سلبی

نخستین راهی که قاضی سعید برای شناخت مبدأ نخست پیشنهاد میکند ،راه شناخت سلبی است:
کنه معرفته أن یعرف أن وجوده خارج عن سائر الموجودات أو ذاته مباین لجمیع الذوات(همان،
ج ،1ص.)136
العلم بالسلب هو کمال المعرفـة باهلل(همان ،ج ،2ص.)672
اسم دیگر معرفت سلبی ،معرفت اقراری است(همان ،ج ،1ص79؛ ج ،3ص .)621معرفت اقراری
در برابر معرفت ایجابی /احاطی قرار دارد ،معرفت إحاطی از طریق صفات زائد یا عینِ ذات واقع
میشود که مستلزم احاطه پیدا کردن بر علت است و اساساً از نظر قاضی سعید ،معرفت نیست؛
چرا که از طریق سنخیت بین خالق و مخلوق شکل میگیرد(همان ،ج ،1ص.)95
دلیل نامیده شدن این معرفت به معرفت اقراری این است که شرعاً و عقالً موظفیم به این صفات
اقرار کنیم اما بدون هیچ توصیفی و بی هیچ تفتیشی از کیفیت آنها (همان ،ج ،2ص .)125معرفت
اقراری ،هیچ کاشفیتی از واقع ندارد؛ یعنی هیچ نکتة ایجابی دربارة مقام احدیت به ما نمیگوید
(همان ،ص.)486
چنانکه گذشت ،معرفت سلبی عبارت از این است که خداوند چه نیست ،نه اینکه چه هست ،لذا
به ما نحوهای معرفت حداقلی و سلبی میدهد و میتواند ما را از معضل تعطیل محض رهایی
بخشد.
بررسی نخستین راهحل

بر این راه حل اشکالتی وارد است:
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اشکال اول :از منظر قاضی سعید ،دربارة خداوند میتوان به صورت قضیة سالبه سخن گفت:
خداوند جاهل نیست ،درست است که قضیة سالبه از قضیة موجبه کم موونهتر است و وجود
خارجی موضوع در آن شرط نیست ،اما شرط هر تصدیقی ـ ایجابی یا سلبی ـ تصور موضوع و
محمول است .حال وقتی ما از موضوع (خدا) هیچ درکی نداریم ،چگونه میتوانیم چیزی را از
او سلب کنیم؟
اشکال دوم :این درک سلبی ،باالخره حکایتی هر چند ضعیف از مبدأ نخست دارد یا ندارد؟ اگر
گفته شود که ندارد ،با معضل تعطیل مواجه میشویم ،و اگر گفته شود که حکایتی هر چند
ضعیف از مبدأ نخست دارد ،اشکال میکنیم که فرق درک سلبی و ایجابی چیست که درک
ایجابی را مستلزم احاطه میدانید اما درک سلبی را مستلزم احاطه نمیدانید؟ لذا به نظر میرسد
که اگر علم را مستلزم احاطه پیدا کردن بر معلوم بدانیم ،چنانکه قاضی سعید میداند (همان،
ج ،1ص ،)119در درک سلبی نیز نحوهای از احاطه نهفته است.
اشکال سوم :ما نیستی را یا امری حقیقی میدانیم یا امری اعتباری و ساختة ذهن ،اگر آن را امری
حقیقی بدانیم پس یعنی مبدأ نخست را مالزم یا عینِ نیستی اشیا میدانیم ،این امر قطعاً مورد
پذیرش قاضی سعید نیست؛ چون مستلزم ترکیب در مبدأ نخست است ،و اگر عدم را امری
اعتباری بدانیم ،در این صورت باید منشأ انتزاع داشته باشد و منشأ انتزاع امور عدمی ،جز امور
وجودی نمیتواند باشد ،و حال آنکه قاضی سعید هیچ معنای ایجابی را در مبدأ نخست
نمیپذیرد .پس عدم ما فاقد منشأ انتزاع خواهد بود و بر مبدأ نخست صدق نمیکند.
اشکال چهارم :روشن است که نیستی ،امری نیست که فقط از مبدأ نخست انتزاع شود ،بلکه از
ممکنات نیز انتزاع میشود ،مثالً میگوییم :زید ،عمرو نیست ،حال نیستیِ جهل و عجز و ...که
مالزم یا عین مبدأ نخست هستند ،با نیستی در عالم امکان ،سنخیت دارند یا ندارند؟ اگر بگویید
ندارند ،پس نمیتوانند معضل تعطیل را حل کنند ،اما اگر بگویید سنخیت دارند ،پس سنخیت
بین خالق و مخلوق را پذیرفتهاید .ممکن است بگویید :بین عدم و وجود فرق هست .میگوییم:
یا عدم را امری حقیقی می دانید ،پس از این حیث فرقی با وجود ندارد ،و یا آن را امری
اعتباری میدانید ،در این فرض نیز سنخیت و عدم سنخیتِ در عدم ،تابع سنخیت و عدم
سنخیتِ در وجود است ،و چون وجود خالق و مخلوق هیچ سنخیتی ندارند ،عدم آنها نیز باید
چنین باشد ،و این یعنی آنکه ما ،در مورد خداوند ،درکی از نیستیِ جهل و عجز و ...هم
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نداریم ،و این مساوی با تعطیل است .خالصه ،اگر سنخیت در عدم پذیرفته نشود ،معضل تعطیل
عمیقتر میشود ،و اگر پذیرفته شود ،به سنخیت در وجود منجر میشود.
راهحل دوم :خداوند بخشندة صفات است ،نه متصف به آنها

راه دوم در تحلیل صفات این است که خداوند واهب و بخشندة صفات باشد نه واجد آنها (خواه
به نحو عینیت یا زیادت) .به عنوان مثال ،معنای عالم ـ وقتی بر ذات خداوند اطالق میشود ـ
عبارت است از :بخشندة علم ،و همین طور در بقیة صفات (همان ،ج ،2ص.)253
بررسی راهحل دوم

این راه نیز نمیتواند بنبست الهیات سلبی را بردارد و معضل تعطیل را حل کند؛ چرا که صفت
خالق یا واهب صفت فعل است ،حال یا قائل هستیم که در صفات فعل سنخیت مانعی ندارد ،یا
معتقدیم سنخیت حتی در صفات فعل نیز غیرقابل پذیرش است ،اگر معتقد باشیم که سنخیت در
صفات فعل قابل پذیرش است ،پس برگرداندن صفات ذات به یک معنای ایجابی در مقام فعل،
معضل تعطیل در مقام ذات را بر طرف نمیکند ،و اگر سنخیت حتی در صفات فعل نیز غیر قابل
پذیرش باشد ،در این فرض معضل تعطیل عمیقتر میشود؛ چرا که دربارة خداوند نه ذاتاً و نه
صفتاً و نه فعالً هیچ درک ایجایی نمیتوانیم داشته باشیم ،و برگرداندن صفات ذات به یک صفت
فعل که معنای سلبی میدهد ،مشکلی را حل نمیکند.
راهحل سوم :معرفت ایجابی وهمیِ حداقلی که چارهای از آن نیست.

برای فهم راه حل سوم ،نخست قسمتی از روایتی را که قاضی سعید شرح داده است ،نقل میکنیم
و سپس کالم وی را پیگیری میکنیم:
قال السائل :فإنا لم نحمد موهوما إلا مخلوقا ،قال ابوعبداهلل علیه السالم :لو کان ذلک
کما تقول لکان التوحید عنا مرتفعا ،ألنا لم نکلف أن نعتقد غیر موهوم (همان ،ج،3
ص.)416-417

نکاتی را که قاضی سعید در شرح این روایت بیان نموده ،در ضمن چند بند شرح میدهیم:
 .1امام (ع) توضیح میدهد که مقام احدیت به هیچ عنوان قابل دسترسی نیست .سپس بیان میکند
که نهایت معرفت ،شناخت مقام الوهیت است که یکی از مراتب ذات محسوب میشود.2
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 .2سپس برای سائل این توهم پیش آمده که پس مقام احدیت باید معبود باشد ،و برای اینکه
انسان بتواند مقام احدیت را بپرستد ،چارهای جز این ندارد که آن را توهم کند ،اما از طرف
دیگر هر امر موهومی مخلوق است ،پس ما مخلوق را میپرستیم و نه خالق را.
 .3امام (ع) در پاسخ ،می پذیرد که این معرفت ،معرفتی توهمی است ،اما این نحوة معرفت را
کافی میداند؛ چرا که اگر کافی نباشد ،الزمهاش این است که تکلیف به پرستش خداوند از ما
برداشته شود ،امری که هیچ یکتاپرست و مسلمانی به آن رضایت نمیدهد.
 .4اما امام (ع) این را نمی پذیرد که هر امر موهومی مخلوق است ،بلکه امر موهوم را به دو قسم
تقسیم میکند :قسم نخست امر موهومی است که ساختة قوای ادراکی ماست و لذا مخلوق
است  ،و اینکه در روایات توهم خداوند نفی شده است ،منظور همین قسم است .قسم دوم
وهمی است که این چنین نیست ،که معرفت بالمقایسـة نیز نامیده میشود ،به این نحو که عقل
شیئی را اثبات می کند که نه داخل عقل است و نه محدودِ در وهم ،اما از طریق مقایسه با غیر
خود شناخته میشود ،بدون آنکه حکمی بر آن بشود یا خبری از آن داده شود (همان،
ص.)418
از نظر قاضی سعید ،همان طور که ذات احدیت از سنخ اشیای موجود نیست ،توهم کردن او نیز
از قبیل توهم اشیای موجود نیست(همانجا).
سخن قاضی سعید در شرح روایت ادامه پیدا میکند ،در ادامة روایت ،سائل میگوید:
فقد حدّدته إذ اثبتّ وجوده ،امام ـ علیه السالم ـ میفرماید :و لکن اثبته إذ لم یکن بین االثبات
و النفی منزلـة (همان ،ص.)419-420

قاضی سعید در شرح این قسمت چنین میگوید :اثبات خداوند مستلزم این نیست که بگوییم او
مصداق همین وجود عام است:
...ألنه لم یکن بین االثبات و النفی منزلـة و لیس الوجود و العدم کذلک لتحقق المنزلـة بینهما
(همان ،ص.)420

اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم ،مطابق ادعای قاضی سعید ،خداوند ثبوت دارد ،اما نه
موجود است و نه معدوم .به عبارت دیگر ،هم وجودی را که میفهمیم از خداوند سلب میکنیم
و هم عدم را ،و از سلب این دو امر ،به اثباتی میرسیم که ماورای وجود و عدم است .پس ما
ثبوتی را توهم می کنیم که نه از سنخ وجود است و نه از سنخ عدم ،لذا خودِ این توهم نیز از سنخ
هیچکدام نیست ،از سنخ عدم نبودنش که روشن است ،اما از سنخ وجود نیز نیست که اگر
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میبود ،بر طبق مبانی قاضی سعید ،باید مخلوق میبود؛ چرا که طبیعت وجود از نظر وی مخلوق
است و حال آنکه این توهم ،مخلوق نیست.
بررسی راهحل سوم

بر این راه نیز اشکاالتی وارد است:
 .1چگونه چیزی میتواند موهوم ما باشد ،اما ساختة قوای ادارکی ما نباشد؟ بر اساس مبانی قاضی
سعید ،در انسان قوهای نیست که بتواند خدا را ـ و لو بالوجه ـ بشناسد .لذا میگوید که درک ما
از خدا ،موهوم ما هست ،اما کار قوای ادراکی ما نیست .اینکه توهم ما نسبت به خداوند با توهم
ما نسبت به سایر اشیا ،سنخیتی ندارد ،سخنی است که به هیچ روی پذیرفتنی نیست .ما به
موهومات خود علم حضوری داریم و بالوجدان چنین فرقی را در خود نمییابیم .به همین دلیل
است که قاضی سعید به جای استدالل ،به این سخن پناه میبرد :فانظر العجب! و ان امر اهلل کله
عجب! (همانجا).
 .2اینکه این امر موهوم ،مخلوق نیست ،نکتة بسیار عجیبی است .درست است که قاضی سعید
واسطة بین امکان و وجوب را میپذیرد و مبدأ نخست را نه واجب میداند و نه ممکن ،اما
واسطة بین خالق و مخلوق را نمی پذیرد ،لذا عالم اسماء را ،با اینکه از نظر وی عالمی وجوبی
است ،مخلوق میداند .3حال روشن است که این امرِ موهوم ،خودِ مبدأ احدیت نیست ،پس
چگونه میتواند مخلوق نباشد؟!
 .3اینکه خداوند ثبوت داشته باشد اما نه موجود باشد ونه معدوم ،مستلزم ارتفاع نقیضین و غیرقابل
قبول است.
راهحل چهارم :عالم اسماء به عنوان راه حل معضل الهیات تنزیهی
مقدمات

برای درک دقیق راهحل چهارم ،مناسب است مقدماتی ذکر شود؛ یعنی نخست توضیح دهیم که،
از نظر قاضی سعید ،مقام احدیت ،که همان مقام ذات است ،چه خصوصیاتی دارد ،سپس به
خصوصیات عالم اسماء و صفات بپردازیم و توضیح دهیم که از نظر وی ،چگونه اسماء و صفات
میتوانند مشکل تعطیل را حل کنند.
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نسبت مقام احدیت به هر چیزی یكسان است

از نظر قاضی سعید ،هیچ چیز با ذات احدیت /مقام ذات هیچ نسبتی ندارد ،چون همه چیز نزد او
مستهلک است (همان ،ج ،1ص.)26
خصوصیات سلبی مقام احدیت

مقام ذات ،به خاطر سنخیت نداشتنش با همة امور و مساوی بودنش نسبت به همه چیز ،احدِ
صرف است ،و حتی به مبدأ بودن و حتی به واحد بودن نیز متصف نمیشود؛ چرا که او با این
امور نیز نسبتی یکسان دارد (همان ،ص .)191قاضی سعید در عبارتی بسیار مهم ،تمام احکام
شیئیت را از مرتبة احدیت سلب میکند:
أما احکام الشیئیـة من الوحدة و الکثرة و لواحقهما من الهوهویـة و الغیریـة و التقابل و العلیـة و
المعلولیـة و الکلیـة و الجزئیـة و العموم و الخصوص و التعین و الالتعین فبمعزل عن تلک
الحضرة( ...همان ،ص.4)370
مقام احدیت فراتر از امكان و وجوب است.

وی همچنین تصریح می کند که مقام احدیت ،نه واجب الوجود است و نه ممکن الوجود ،حتی
اتصاف به وجوب وجود برای مقام احدیت ،سبب محدودیت است (همان ،ج ،3ص.)142
البته منظور ایشان از وجوب ،وجوب غیری نیست ،که مبرا بودن خداوند از آن نیازی به
بحث ندارد ،بلکه منظور ،وجوب ذاتی است و با صراحت به این معنا تصریح میکند(همان،
ص.)143-144
عالم وجوب ،همان عالم اسماء است؛ خصوصیات عالم اسماء

قاضی سعید برای اسماء خداوند معانی ایجابی نیز قائل است ،اما نه در مقام ذات .در مقام ذات،
صفت فقط معنای سلبی می دهد ،عالم اسماء و صفات ،عالمی است که خود ،مخلوق خداوند
است ،نه اینکه صفتی باشد عین ذات او یا زائد بر ذات او (همان ،ص .)195این صفات ایجابی،
فقط پس از مقام ذات تحقق دارند (همان ،ج ،2ص.)653
از نظر قاضی سعید ،میتوان چنین خصوصیاتی را برای عالم اسماء بر شمرد:
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ـ اسماء خداوند دو اعتبار دارند :وقتی به مقام ذات نسبت داده شوند معنای سلبی میدهند ،اما
وقتی به مرتبة الوهیت نسبت داده شوند ،حقایقی نوری و معانییی ثبوتی و مجعول هستند
(همان ،ج ،3ص .)187از نظر قاضی سعید ،عالم اسماء و صفات همان عالم الوهیت است:
ان کلیات العوالم ثالثـة :عالم االلوهیـة و هو مرتبـة االسماء و الصفات االلهیـة(...همان،
ص.)325

ـ عالم اسماء ،واجب الوجود است(همان ،ج ،2ص.)696
ـ عالم اسماء و صفات ،در عین اینکه واجب الوجودند ،مخلوقند (همان ،ج ،2ص ،481ج،3
ص.)169
ـ در مرتبة اسماء است که نسبت برقرار میشود (همان ،ج ،3ص ،)217از این اسماء ـ بر خالف
مقام احدیت ـ میتوان خبر داد و همچنین میتوان به آنها اشارة عقلی کرد(همان ،ص.)169
ـ تعلق معرفت به مقام الوهیت (اسماء ایجابی ذاتی) ممکن است (همان ،ص.)414
ـ این صفات ،هیچ کمالی برای ذات خداوند محسوب نمیشوند(همان ،ص ،)195چرا که مخلوق
او و بیرون از حریم ذات او هستند ،کمال خداوند به خودِ اوست (همان) ،لذا ایشان بین کمال
ذاتی و کمال اسمائی تفکیک میکند (همان ،ج ،2ص461ـ.)462
اسم اعظم و خصوصیات آن

اسم اعظم (اهلل) مقام جامعیت جمیع اسماء است ،تمام خصوصیاتی که برای عالم اسماء گفته شد،
برای اسم نخست نیز ثابت است ،بهاضافة خصوصیات دیگر ،عمدة خصوصیات اسم اعظم از این
قرار است:
ـ اسم اعظم ،از سنخ عالم وجوب است (همان ،ج ،3ص ،)141با این حال ،باز هم مخلوق است؛
از نظر قاضی سعید واجب بودن و مخلوق بودن با هم منافاتی ندارند (همانجا) ،منظور از
واجب الوجود ،همان طور که قاضی سعید تصریح میکند ،واجب الوجود بالذات است نه
بالغیر (همان ،ج ،2ص.)736
ـ اسم اعظم ،بر عکس مبدأ نخست  ،با مخلوقات سنخیت دارد ،به عنوان مثال ،اسم اعظم به همین
وجودی که میشناسیم متصف است و یکی از ادلة مخلوق بودنش نیز همین است (همان ،ج،3
ص ،)141-142لذا مبدأ نخست حکمپذیر نیست ،اما اسم نخست حکمپذیر است (همان ،ج،1
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ص ،)369-370ذات احدیت اسم و وصف ندارد ،برخالف مرتبة الوهیت (همان ،ج،3
ص.)416
ـ اسم اعظم به منزلة جوهر است و اسماء و صفات به منزلة اعراض آن اسمند (همان ،ص.)146
ـ قاضی سعید در این مرتبه ،ترکیب تحلیلی را میپذیرد ،امری که هرگز در مقام احدیت و ذات
نمیپذیرد و آن را مستلزم مخلوقیت میداند .میتوانیم بگوییم بحث عینیت ذات و صفات ،که
مشهور فیلسوفان آن را مربوط به خودِ مبدأ نخست میدانند ،از نظر قاضی سعید مربوط به اسم
اعظم و مقام الوهیت است (همان ،ج ،2ص.)736
ـ اهلل ،نخستین اسم و جامع جمیع اسماء خداوند است و همة اسماء دیگر ،تفاصیل آن هستند
(همان ،ج ،3ص.)166
اهلل غیر از مبدأ نخست است

قاضی سعید مرتبة اسم اعظم (اهلل) را واجب و مخلوق میداند و آن را از مقام ذات و احدیت
متمایز میداند .به نظر وی ،اسم اعظم غایت و نهایت مرتبهای است که میتوان به آن رسید
(همان ،ج ،2ص ،)483پس اسم نخست غایت است ،و مقام احدیت مغیی است ،یعنی دارای
این غایت است و غایت غیر از مغیی است؛ چرا که مبدأ اشتقاق غیر از مشتق است ،همان طور
که سفیدی غیر از سفید است (همان ،ج ،3ص ،)172پس مبدأ نخست /مقام ذات /مقام احدیت/
مغیی غیر از اسم نخست /اهلل /غایت است.
عالوه بر این  ،اسم اعظم موصوف است؛ چرا که ـ همان طور که گفتیم ـ تمام اسماء و صفات
در آن مرتبه تحقق دارند ،اما مبدأ نخست صفتی ندارد ،بنابراین موصوف نیست ،پس اسم نخست
غیر از مبدأ نخست است(همانجا).
درک ایجابی اجمالی و تفصیلی نسبت به اسم اهلل (اسم اعظم)

به نظر قاضی سعید معرفت کامل به مرتبة الوهیت ،تقریباً ناممکن است؛ چرا که شناخت کامل این
مرتبه ،فقط از طریق شناخت تفاصیل عالم وجود ممکن است و چنین شناختی برای انسان ،تقریبا
ناممکن است(همان ،ص ،)292البته وی صاحب شریعت کبری 5را استثنا میکند و سپس
میگوید :اشخاص کاملی که پیرو پیامبر(ص) هستند ،به حسب اختالف درجاتی که دارند،
میتوانند به شناختی اجمالی از مراتب مرتبة الوهیت برسند(همان ،ص.)415-416
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توضیح راهحل چهارم

از آنچه گذشت روشن شد که اسم اعظم جامع جمیع کماالت است ،به همین دلیل ،واحد ،معبود
و مورد پرستش است ،اسم اعظم کا مل است ،و هر کاملی مستحق پرستش است ،اما مبدأ نخست
نمیتواند متعلق پرستش باشد؛ چرا که پرستش مقتضی نسبت است و حال آنکه این مبدأ با هیچ
چیز هیچ نسبتی ندارد ،بنابراین اسم اعظم ،نهایت مرتبهای است که میتوان بدان دست یافت.
اینک بپردازیم به برخی از عبارات قاضی سعید در این رابطه.
ایشان در عبارتی چنین آورده است:
...الوحدة التی للمرتبــة االحدیــة الذاتیــة البسیطـة خارجـة عن مدارک العقول و االوهام ،و
ان الوحدة االلوهیـة بعد تلک المرتبــة و هی فوق التمام و انها المکلف بها بقوله سبحانه:
فاعلم انه ال اله إال اهلل و ما فوق ذلک فلیس بمطمع فیه للخواص فضال عن العوام (همان،
ص.)541

قاضی سعید در این عبارت وحدت مرتبة احدیت را غیر قابل درک میداند ،وحدت مبدأ
نخست صرفاً به این معناست که او منحصر به فرد است و هیچ شباهتی از هیچ حیثی به هیچ چیزی
ندارد ،اما در اینجا پرسشی پیش میآید :توحید اصل اساسی اسالم است ،پس چگونه میتوانیم
هیچ درک ایجابی از آن نداشته باشیم؟ قاضی سعید پاسخ میدهد :ما فقط از وحدت مقام الوهیت
میتوانیم درکی ایجابی داشته باشیم و کلمة توحید (ال اله الا اهلل) نیز ناظر به مقام الوهیت است،
اما مافوق مقام الوهیت (یعنی همان مقام احدیت) ،طمعی به رسیدن به آن نیست.
وی در عبارتی دیگر ،چنین آورده است:
...هذا المعنی ای :االلوهیـة التی هی مرتبـة جمعیـة االسماء هی التی بسببها و توسطها یسمی
تلک الذات باهلل و الرحمن و امثالهما من الصفات الذاتیـة ،و بتلک المرتبـة یستحق المعبودیـة
و یتمیز العابد من المعبود و یتفاوت االله و المالوه ،و إال ففی المرتبـة االحدیـة انمحت
المراتب و استهلکت الطرق و المذاهب و الحاصل ان لیس للذات االحدیـة اسم و ال رسم و
ال نعت و ال وصف و ان ما ذلک للمرتبـة االلوهیـة (همان ،ص.)416

در عبارت فوق ،قاضی سعید به روشنی این مطلب را بیان میکند که مقام احدیت نمیتواند
معبود باشد ،بلکه در مرتبة الوهیت (اسماء و صفات ایجابی) است که استحقاق معبودیت پدید
میآید و گرنه ذات احدیت ،از فرط کمال ،حتی مورد پرستش نیز واقع نمیشود.
این عبارت نیز به عبارت باال شبیه است:
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...المعبود یقتضی عابدا و ذلک ألن االلوهیـة من االضافات و اإلضافـة إنما یقتضی الطرفین
علی التکافو  ...و التتوهمن ان ذلک ینافی غناءه سبحانه عما سواه ،ألن ذلک التضایف إنما
هو فی المرتبـة االلوهیـة التی هی عالم االسماء و الصفات و هی بعد االحدیـة الذاتیـة الغنیـة عن
العالمین(همان ،ص.)217

قاضی سعید در عبارت فوق تضایف و نسبت را در مرتبة الوهیت میپذیرد ،اما یادآور میشود
که چون هر طرف تضایف ،اقتضای طرف دیگر را دارد ،پس نحوهای نیاز دو طرفه پدید
میآورد ،سپس میگوید :در مقام ذات از این اضافه خبری نیست ،پس هیچ نیازی هم نیست و
بدین گونه باز هم معبود نبودن مقام ذات را به ما یادآوری میکند.
قاضی سعید ،در جایی دیگر ،چنین میگوید:
اما ما ورد فی الخبر من صحـة اطالق الشیء علی اهلل تعالی مستدال بقوله سبحانه :قل أی شیء
اکبر شهادة قل اهلل 6فإنما ذلک فی المرتبـة االلوهیـة کما هو صریح قوله( :قل اهلل) و أما فی
المرتبـة االحدیـة الصرفـة فال یخبر عنه بشیء اصال (همان ،ص.)410

در این عبارت قاضی سعید نخست اطالق شیء بر اهلل را در آیة شریفه ،اطالقی ایجابی
میخواند ،اما سپس میگوید :اهلل همان مرتبة ذات نیست ،و خبر دادن از آن به شیءِ ایجابی مانعی
ندارد ،بر خالف مقام ذات ،که هیچ خبری از آن داده نمیشود.
یکی از صریحترین عبارات ایشان در این باب ،این عبارت است:
ثم ذکر (ع) المعبودیـة بقوله :و هو المعبود ،و هو ثمرة االلوهیـة و اجمالها و ذلک ألن بعض
هوالء اذا تدارکته العنایـة ترقی الی معرفـة اجمال االلوهیـة التی فوق مرتبـة الربوبیـة و ذلک
لجماعـة من اهل الحکمـة المتعالیـة ،ألنهم اثبتوا بانظارهم الحقـة و براهینهم القاطعـة انه یجب
ان یکون فی الوجود موجود قائم بذاته مالک لألشیاء قیوم لها ،غنی عما سواه ...له الصفات
الحسنی ...و یجب ان یکون هو المعبود ألن العبادة هی التضرع التام و ال یلیق اال لمن له الکل،
 ...و هذا هو مرتبـة اجمال االلوهیـة( ...همان ،ص.)414-415

این عبارت نیز صریح است:
و الحاصل :أن الکل مفطورون علی ان یتضرعوا الی من یقدر علی االنجاء من الشدائد حیث
ال منجی من جملـة الخالئق اجمعین ...و هذا هو اهلل المعبود الموجود عند فقد کل موجود و
من هنا یتضح ان لفظـة الجاللـة لیست علما للذات المقدسـة (همان ،ص.)295
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خالصة راه حل پنجم چنین است :معرفت ایجابی به اسماء و اسم نخست ،جانشین معرفت
ایجابی به مبدأ نخست است ،لذا معبود نیز همان اسم اعظم است .تفاوت این راهحل با راهحلهای
پیشین در این است که در راه حل نخست و دوم و سوم ،سعی قاضی سعید این بود که از طریق
نحوه ای شناخت به خودِ مقام احدیت ،معضل تعطیل را رفع کند ،اما در این راه حل ،قاضی سعید
میخواهد از طریق اسماء و صفات ،که بیرون از حریم ذاتند ،مشکل تعطیل را حل کند.
بررسی راهحل چهارم

بر این راهحل اشکاالتی وارد است:
 .1این راهحل ،چیزی جز جایگزین کردن مخلوقپرستی به جای خالقپرستی نیست ،توضیح آنکه
از نظر قاضی سعید ،هر چیزی غیر از مبدأ نخست ،اعم از ممکن و واجب ،مخلوق است ،لذا
اسم اهلل هر چند جامع جمیع کماالت و واجب الوجود است ،اما مخلوق است ،و هیچ مخلوقی
مستحق پرستش نیست و واجب الوجود بودن مصحح معبود بودن نیست .مگر اسماء ایجابیِ
خداوند در برابر مبدأ نخست هالک نیستند؟ مگر در برابر او عاجز و ضعیف و فقیر محض
نیستند؟ آیا توحید عبارت است از اینکه ما مخلوقی دیگر (اسماء و صفات) را بپرستیم؟!
 .2آیا بین اسم و مبدأ نخست سنخیتی هست؟ بر اساس مبانی قاضی سعید قمی ،قطعاً خیر .پس از
حیث عدم سنخیت با مبدأ نخست ،ما با اسم نخست هیچ تفاوتی نداریم .پس چرا باید چیزی
که با مبدأ نخست مباین من جمیع الجهات است ،جانشین او شود؟!
 .3قاضی سعید برای توجیه معبود بودن اسم نخست ،عالم اسماء را عالم وجوبی میداند ،اما
واجب الوجودِ مخلوق ،چیزی جز تناقض نیست.
 .4اینکه قاضی سعید از مبدأ نخست ،هر صفتی را طرد میکند ،چیزی جز ارتفاع نقیضین نیست،
به عنوان مثال  ،اینکه موجودی نه ممکن باشد و نه واجب ،به این معناست که نه چنان است که
وجود برایش ضرورت داشته باشد ،و نه چنان است که ضرورت نداشته باشد ،و این یعنی
ارتفاع نقیضین.
 .5این اسم اول و کالً عالم اسماء ،آیا خود ،مبدأ نخست را میپرستند؟! واضح است که نمیتوان
گفت این مبدأ را نمیپرستند ،اما اگر پاسخ مثبت باشد ،پرسشی میشود :معرفت این اسماء به
مبدأ نخست ایجابی است یا سلبی؟ ایجابی نمیتواند باشد؛ چون بر اساس مبانی قاضی سعید،
هیچ سنخیتی بین این اسماء و مبدأ نخست نیست ،اما اگر این معرفت ،سلبی باشد ،باز هم
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مشکل اصلی الهیات سلبی مطرح میشود :چگونه امری که هیچ درک ایجابی از آن در اختیار
نیست ،میتواند مورد پرستش باشد؟
اشكال و پاسخ

ممکن است برخی امتناع تعلق معرفت ایجابی در الهیات سلبی را مربوط به علم حصولی بدانند و
علم حضوری را از محل بحث خارج بدانند .طبق این بیان ،علم حصولی به مبدأ نخست صرفاً از
طریق سلب امکان پذیر است ،اما علم حضوری از این بحث خارج است و کسی امکان علم
حضوری به خداوند را انکار نکرده است .لذا امکان تعلق علم حضوریِ ایجابی به مبدأ نخست،
میتواند معضل تعطیل در الهیات سلبی را برطرف نماید.
اما به نظر نگارندگان این سخن صحیح نیست؛ چرا که:
اوالً  :در عبارات قاضی سعید ،هیچ شاهدی وجود ندارد که امکان علم حضوری به مبدأ نخست
را اثبات کند ،بلکه شاهد برخالف آن وجود دارد؛ چرا که قاضی سعید امکان هر گونه معرفت
ایجابی به خداوند را نفی نموده و هیچ تفصیلی بین معرفت حضوری و حصولی نداده است.
ثانیاً :قاضی سعید در طرح مسئلة مقام احدیت و شناختناپذیری آن ،بیش از هر چیز تحت تاثیر
عرفان نظری است ،و در خودِ عرفان نظری ،هیچ معرفتی حتی معرفت حضوری به مقام احدیت
ممکن نیست ،به تعبیر ایزوتسو:
در عالیترین درجة تجربة عرفانی ،احدیت صرف ،یعنی احدیت نخستیه باید شکسته شود ،به
ثنویت مبدل گردد ،به عبارت دیگر ،احدیت تا ابد شناختناپذیر باقی میماند (ایزوتسو ،ص.)55
ثالثاً :این مسئ له با مبنای قاضی سعید در باب علم نیز سازگار نیست؛ چرا که تصریح نموده است
که هر گونه علمی ،اعم از حصولی و حضوری و اتحادی ،مستلزم احاطه است (قمی ،1386 ،ج،1
ص.)119
رابعاً :خودِ قاضی سعید تعلق علم حضوری به مبدأ نخست را ناممکن دانسته است:
السبیل للکشف و العقل الیه 7بل هو سر السر و غیب الغیب (همو ،1379 ،ص ،)151یمتنع
ادراکه تعالی بالعلم االنطباعی و بالعلم الحضوری االشراقی (همان ،ص.8)412
نتیجه

قاضی سعید با تنزیه مطلقِ مقام احدیت از هر گونه وصف ایجابی ،با این پرسش مواجه شد:
چگونه می توانیم به چنین خداوندی بیندیشیم و او را بپرستیم؟ پاسخ نخست قاضی سعید این بود
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که هر چند از درک و توصیف ایجابی خداوند محروم هستیم ،اما درک و توصیف سلبی
خداوند ممکن است .اشکال این پاسخ در این بود که هر تصدیقی و لو سلبی ،ضرورتاً مسبوق به
درک ایجابی است .پاسخ دوم وی این بود که اطالق اوصاف خداوند بر او به معنای صدور
صفات از اوست نه اتصاف او به صفات ،اشکال کردیم که صفت خالق اوالً :یک وصف ایجابی
و ثانیاً :مربوط به مقام فعل خداوند است و نمی تواند معضل تعطیل را بر طرف کند .پاسخ سوم
وی این بود که خداوند ورای وجود و عدم است و ما میتوانیم این ثبوتِ ورایِ وجود و عدم را
بدون هیچ تشبیهی درک کنیم .این پاسخ را مستلزم ارتفاع نقیضین دانسته و رد کردیم .پاسخ
چه ارم این بود که اسماء و صفات ایجابی خداوند میتوانند مشکل تعطیل نسبت به ذات الهی را
حل کنند ،اشکال ما این بود که اسماء ایجابی خداوند ،مخلوق او و از حریم ذات او بیرون
هستند ،پس نمی توانند مشکل تعطیل را نسبت به ذات خداوند حل کنند .در نتیجه ،مسئلة تعطیل
در الهیات سلبیِ قاضی سعید بدون پاسخ میماند.
یادداشتها

 .1البته اقوال دیگری را نیز به معتزله نسبت دادهاند.
 .2بحث دربارة مقام الوهیت ،در راه چهارم خواهد آمد.
 .3تفصیل این مطلب در راه چهارم خواهد آمد.
 .4مقام ذات از نگاه قاضی سعید قمی ،تفاوت بنیادینی با مقام ذات از منظر عارفان ندارد،
مهمترین تفاوت این دو نگاه در این است که عارفان خداوند را وجود بما هو هو و وجود
البشرط مقسمی میدانند(قیصری رومی ،ص ،)13اما قاضی سعید همین را هم قبول ندارد؛ وی
اینهمانیِ خداوند و وجود را زعم متصوفه و مردود میداند(قمی ،1386 ،ج ،1ص303؛ ج،2
ص ،)250 ،66البته همین تفاوت را هم نمیتوان به صورت قطعی بیان کرد؛ چرا که رویکرد
عرفان نظری در این باره خالی از ابهام نیست؛ چرا که در عرفان نظری ،هر چه به تصور میآید
و حتی هر چه شهود به آن میرسد ،از سنخ نمود است .نمود نیز هیچ حظّ حقیقی از وجود
ن دارد و صدق وجود بر آن ،مجازی است ،بین معنای حقیقی و معنای مجازی نیز سنخیتی
نمیتواند باشد ،بنابراین نتیجه این میشود که خداوند از سنخ وجودی که ما تعقل میکنیم،
نیست ،پس باید هر لحاظی از وجود حتی لحاظ البشرطی آن را نیز از مقام ذات سلب کنیم،
حتی تعابیرِ مشعر به این مطلب در عبارات عرفا نیز قابل مشاهده است ،به عنوان مثال ،ابنعربی
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نوشته است... :کإطالق لفظ الموجود عندنا علی الحق المعقول تجوّزا؛ إذ من کان وجوده عین
ذاته ال تشبه نسبـة الوجود إلیه نسبـة الوجود إلینا فإنّه لیس کمثله شیء (ابنعربی ،ج ،1ص.)602
اما به نظر میرسد که عارفان صراحتاً به این نتیجه رضایت نمیدهند و بین مقام تحقق و معرفت
تفاوت قائل میشوند که خود ،سبب پرسشها و معضلهای جدیدی میشود .ظاهراً رویکرد
قاضی سعید در این بحث ،انسجام بیشتری از رویکرد عارفان دارد.
 .5رسول اکرم (ص).
 .6االنعام.19/
 .7ضمیر (ه) به مقام احدیت بر میگردد.
 .8البته سخن قاضی سعید دربارة نفی علم حضوری و حصولی به خداوند ،ناظر به مقام ذات و
احدیت است ،و گرنه وی تعلق علم حضوری و حصولی به مقام اسماء و صفات ایجابی را
میپذیرد (قمی ،1386 ،ج ،3ص 171 ،66و .)414
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