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Abstract 
Norman Geisler believes that the reason for the transition of the God of the Abrahamic 
religions from the Trinity to the height of Oneness and All-Richness in the Qur'an is 
the influence of Plotinus' thought on it. This has led to the emergence of a 
monotheistic gap between the Bible and the Qur'an. On the one hand, he believes that 
the thought of the absolute simplicity of divine essence comes from Plotinus and is 
imported to the Qur’ān in the form of Aḥad and Al-Samad words, and on the other 
hand, he believes that the relation between attributes and essence is inevitably implied 
by the occurrence of plurality and the negation of absolute simplicity. In this paper, the 
dimensions of Geisler's critique have been examined from the perspective of Sadrian 
theosophy. Instead of the claim for the importing or imposing simplicity concept onto 
the qur’ānic verses, the inference of the simplicity of the divine essence is done 
through a philosophical analysis of divine attributes such as absolute richness, absolute 
perfection, non-limitation and non-destructibility of the divine essence, all kinds of 
combinations (including the combination of the attributes and essence) are rejected, 
and the simplicity of the divine essence is emphasized.  
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 نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظر حکمت صدرایی

 

 2سید حسین سیدموسوی ،7وحیده فخار نوغانی ،*8دمحمد جواد عنایتی را ،1سید مهدی سجادی

 یرانمشهد، ا ی،دانشگاه فردوس ی،دکتر ی. دانشجو1

 یرانمشهد، ا ی،دانشگاه فردوس یات،اله ۀدانشکد یار،. استاد8

 یرانمشهد، ا ی،وسدانشگاه فرد یار،. استاد7

 یرانمشهد، ا ی،دانشگاه فردوس یار،. دانش2

 (14/22/2111: رشیپذ خی؛ تار21/23/2118: افتیدر خیتار) 

   چكیده

نورمن گیسلر اعتقاد دارد که دلیل گذار ادای ادیان ابراهیمی از هیثت تثلیثی به بلندای احردیت و صرمدیت در قرر ن،    

مین امر سبب پیدایش گسست و ناپیوستگی توحیدی میان کتراب مقردس و قرر ن    نفوذ اندیشۀ فلوطینی در  ن بوده و ه

ی فلروطینی و وارداتری در قالرب واژگران احرد و      ا شهیاندسو اندیشۀ بساطت مطلق ذات الهی را  شده است. وی از یک

ق پنداشرته  و از سوی دیگر رابطۀ صفات و ذات را ناگزیر از وقوع کثررت و نفری بسراطت مطلر     داند یمالحمد به قر ن 

هرای ادعرای وارد کرردن یرا تحمیرل       و بره  از منظر حکمت صدرایی بررسری  گیسلر انتقادهای ابعاد مقاله این است. در

 کمرال  مطلرق،  غنرای  بساطت بر  یات قر ن بر استنباط بساطت ذات الهی از طریق تحلیل فلسفی صفات الهی، همچرون 

ی همۀ انواع ترکیب من هملره ترکیرب صرفات و ذات و اثبرات     ناپذیری ذات الهی، به نف زوال و محدودیت عدم مطلق،

 . بساطت ذات الهی تثکید شده است

   واژگان کلیدی

  .یسلرنورمن گ ،نفی ترکیب ذات مبنای قر نی بساطت، یی،حکمت صدرایل فلسفی صفات، تحل
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 مقدمه

 یوسرف ن ، در  ثار مستشرقان بنرامی چرو  ها شهیاندو  ها فرهنگاندیشۀ اقتباس قر ن از سایر 

نولدکرره  ؛(232 :2183 ی،)هفررر ی رتررور هفررر ؛(121 - 122 :2111درته حررداد )الحررداد، 

مطرح شده و اغلب مراد ایشان حول اقتباس قر ن از کتب عهدین  (21 - 3 :1224)نولدکه، 

بین اردای کتراب مقردس و اردای     که برای معتقدند و فرهنگ زمانه است. در این میان 

 ن را نه در تحریرف کتراب    ۀ، اما ریشوهود داردتوحیدی ( )عدم پیوستگیگسست  ،قر ن

تحریرف یرا تفسریر فلسرفی     ی فلسرفی در قرر ن، در قالرب    ا شره یاندورود بلکه در  ،مقدس

ت تثلیرث  ث. سؤال مقدر  نان این است که چگونه ادای ادیان ابراهیمی گاه به هیر اند دانسته

ت مطلرق ذات اداونرد در اسرالم،    ؟  یرا بسراط  سرتد یا یمر و گاه بر بلندای تعالی  ید  میدر

تعالی اداوند در ریشۀ  ییها پرسشکنندگان چنین  مطرح ۀ؟ دغدغنیستوارداتی  یا شهیاند

 ۀ)ع( را. از هملر  مسری  الروهی  و نره بنروتت    تابد یبرماسالم است، ادایی که نه تثلیث را 

دیرن  لسوف ( فیم1221 - 2111) 2.گیسلرلامدافعان این دیدگاه نورمن گیسلر است. نورمن.

عالی پروتستان انجیلری   ۀرئیس مدرس وی. مسیحیت بودپرداز الهیات سیستماتیک  و دفاعیه

نرویز   انجیلی در دیرفیلد ایلری  ۀدین در مدرس ۀفلسف بخش و پیش از این رئیسبود  1هنوبی

ترینیتی و استادیار انجیل و کرالم اسرتداللی مسریحی در    کالج  ۀفلسف بخش مریکا و رئیس 

و تثلیفات بوده انجیل  به عمومی ۀمقدم کتاب نامؤلف از یکیوی . دل دیترویت بوکالج انجی

« دیرن  ۀفلسرف »او حدود نود هلد کتاب و صردها مقالره اسرت. در ایرران وی را برا کتراب       

برا  « پاسخ به اسالم، هالل در پرتو صرلیب ». تنها اثر وی در باب نقد اسالم کتاب شناسند یم

که تراکنون بره    است  Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross ینام انگلیس

 ،بسراطت ذات در قرر ن   ۀاندیشر  شرد کره  فارسی ترهمه نشده است. گیسرلر ابتردا مردعی    

 ۀحرد و صرمد بره سرور    ا همچرون فلوطینی و وارداتی است که در قالب کلماتی  یا شهیاند

به ادای کتاب مقدس  ندتوا یمادای قر ن که  شود یمسپس مدعی  اند. شدهااالص وارد 

                                                                                                                                        
1. Norman Leo Geisler. 

2. Southern Evangelical Seminary. 
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، یکی کثررت اقرانیم را پذیرفتره    اند دادهزیرا هر دو کثرتی را به ذات اویش راه  ،باشدشبیه 

صرفات و ذات را نراگزیر از    ۀوی رابطر برر ایرن اسراس    و دیگری کثرت صرفات را.  است 

ته داقی از  ن دانساشاعره را مح ۀو قول به قدمای ثمانی داند یمپذیرش کثرت در ذات الهی 

 است. 

چیسرت؟ در ایرن   بودن اندیشۀ بساطت ذات الهری در قرر ن   ر از وارداتی اما مراد گیسل

از طریرق   . ورود2: دکرر دو احتمرال را مطررح    توان یمولی  ،زمینه سخن گیسلر مبهم است

. در ایرن مقالره بره    )تحریرف معنروی(  تفسیر فلسفی قر ن . ورود از طریق1لفظی؛ تحریف 

مبرانی   ،صردرایی  نظرگراه از کره   سعی شده اسرت  و ایم سلر پردااتهبررسی ابعاد دیدگاه گی

اثبات بساطت ذات الهی و نفی انواع ترکیب من همله ترکیب صفات و ذات بررسری   قر نی

 .  دشو

 در قرآنالهی بساطت ذات  ۀعای استیراد اندیشدا

کماکران مجرال منازعرات کالمری      ،پرسش از گسست توحیدی بین کتاب مقردس و قرر ن  

و در تجسرد عیسرایی    در مسیحیت از اوا فرود  مرده  ادایی کهچگونه . شود می محسوب

رحمرتش را  بار دیگر درهرای   (پس از گذشت قرونی چند) ۀ ابنای بشر شدههمخاناویش 

و بره  کررده اسرت   بار ردای تعالی بر تن  نیا، اما برای هدایت بندگان در قالب قر ن گشوده

راهی نیست. الهیدان مسیحی سرگردان تبیین این  و شراکتوی ساحت او را به کثرت ر هیچ

بساطت مطلق ذات الهری اسرت. اردایی کره      فت،تا یبرنماو   نچه بود وگسست توحیدی 

 بساطت مطلق دارد را با اقانیم چکار؟  

. وی  رامرش  اسرت  دهکرر بساطت ذات الهی مقابلره   ۀبا اندیشصراحت  به نورمن گیسلر

. پاسرخ  دانرد  یمر الهری  رتو دست شستن از وحدت مطلق تثلیث در دامن توحید را تنها در پ

)ص( یرا   دمگیسلر به پرسش از گسست توحیدی قر ن  ن است که یا شخص حضرت مح

. دلیلری کره   اند دهکررا وارد قر ن  یا شهیاندتحت تثثیر افکار فلوطینی چنین  ،سایر مسلمانان

چنانکره   ت اسرت، مقدم برر کثرر   ، ن است که وحدت اند فرمودهد)ص( اقامه محضرت مح
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تمرام کثررات از وحردت    ) کررد همین عقیده را مطررح   ،قبل از اسالم سدهفلوطین نیز چند 
امکران هرر نروع کثررت اقرانیم در       کره (. این تفکر فلوطینی سبب شده است دنشو یمناشی 

 برر تثثیرگرذار  عامرل  گیسلر گستردگی تفکر فلوطینی را در قرون وسطی اداوند نفی شود. 

 بررای هیچ نوع انعطرافی در توحیرد اسرالمی     شده استکه موهب  داند میاسالمی  ۀاندیش

شراهد مثرال وی تعرابیری     (.Geisler & Saleeb, 2002: 139)سازگاری با تثلیث دیده نشود 

 ورود ۀنشراندهند توحیرد را   ۀاسرت. وی سرور   همچون احد و الحترمد در سرورۀ اارالص   

 ۀگیسلر نفوذ اندیش (.Geisler & Saleeb, 2002: 135) داند یمدر قر ن بساطت مطلق  ۀاندیش

 :دکن یمبیر بیان عتچند افلوطینی در اسالم را با 

شدت  به ،که معتقد به بساطت مطلق احد بود یدر قرون وسط ینیفلوط ۀگسترد ۀیشاند»

 .(Geisler & Saleeb, 2002: 143) «را تحت تثثیر قرار داد یاسالم یدتوح

مفهوم احد مربروط   ینوافالطون یها شهیربه  ،لمانانتوسط مس یثدرک تثل ییعدم توانا»

اردا   ۀمسرلمانان دربرار   یدگاهو د ینیفلوط یدگاهد ینب یاساس یها شباهت ۀمشاهد ... است

 .(Geisler & Saleeb, 2002: 270) «یستدشوار ن

. اداوند در مسیحیت وحدت مطلق نردارد؛  2چنین تقریر کرد:  توان یمادعای وی را 

. اندیشرۀ  1اندیشه در زمران ظهرور اسرالم برود؛      نیتر گستردهت مطلق فلوطینی، اندیشۀ بساط. 1

 وحدت مطلق فلوطینی توسط شخص حضرت محمد یا سایر مسلمانان، وارد قر ن شده است.  

؟ ادعرای  انرد  دهکرتوحید  ۀچگونه وارد سوررا این اندیشه که حال باید از گیسلر پرسید 

برای  ن دو احتمال برشمرد:  توان یماست و  یی مبهمبه قر ن، ادعا وارد کردن یک اندیشه

را از  یا شره یاندتحت ترثثیر فلروطین چنرین     ،)ص( یا مسلمانان . شخص حضرت محمد2

ی ا شهیاند. مسلمانان تحت تثثیر فلوطین چنین 1؛ اند دهطریق تحریف لفظی به قر ن وارد کر

 . اند دهکر را از طریق تفسیر فلسفی به قر ن وارد

 و نقدبررسی 

مریالدی یعنری حردود     123ترا 121 یهرا  سالد فلوطین به گزارش کاپلستون بین لهرچند تو
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 ۀاندیشر  ۀ( در سرابق 311: 2 ، ا2111پیش از ظهرور اسرالم اسرت )کاپلسرتون،      چهار سده

که  داند یم یکس ینرا اول ینفلوط یانملک یمحطفبساطت مطلق ااتالف است. برای مانند 

( و براری ماننرد   42 :1 ، ا2181)ملکیران،   برود  یهری تنز یرات الهقائل به  ،فلسفه یخدر تار

(. 218 :2183)کاکرایی،   انرد  هند دانسرته  ۀدر میان فالسف سابقهوی را دارای  ۀولفسن اندیش

ل اسرت. برا وهرود    مر زمین و نزد فلروطین محرل تثّ   در مغرب یا شهیاندپس انححار چنین 

اثولوهیرا در   ۀاو از طریرق ترهمر   ۀاندیشاما  ،نزدیکی تاریخی فلوطین به زمان ظهور اسالم

بن ناعمه الحمحی وارد فضرای فکرری    بن عبداهلل عبدالمسی  توسط قمری سوم هجری سدۀ

بلکره ارسرطو    ،اثولوهیرا را نره فلروطین    ۀنویسند ،اسالمی شد. در همان زمان نیز مسلمانان

سرحق الکنردی   برن ا  (. این کتاب به دستور ابویوسف یعقروب 1: 2421)بدوی،  پنداشتند یم

فلروطین  ی . مراهرای ااتفرا  شدعباسی  ماده  ۀترهمه و برای احمد فرزند معتحم باهلل الیف

فرانسروی   ۀتا  نکره توسرط والنترین روز    کشیدنوزدهم طول  سدۀدر ههان اسالم تا اواار 

تاسروعات افلروطین    ۀکه اثولوهیا بخشی از تاسوعات چهار، پنج و شش از رسال شدمعلوم 

د کره  کرر ادعرا   تروان  یماثولوهیا  ۀ. با استناد به تاریخ ترهم(Rose, 1883: 843 - 846)است 

اسرت،   کررده )ص( از  رای فلروطین بیران    متثثر بودن حضررت محمرد   ۀ نچه گیسلر دربار

 ۀترهمر  زمران  )ص( تا از زمان حضرت محمد سدهزیرا حدود دو  ؛صحی  باشد تواند ینم

تحرت  الهری  بسراطت ذات   ۀحتمال ورود اندیشر . بنابراین افاصله هستفلوطین   ثار عربی

 تاریخی است.  ۀاساساً احتمالی بدون پشتوانلفظی، تثثیر فلوطین و از طریق تحریف 

از طریرق تفسریر فلسرفی  یرات      الهی بساطت ذات ۀاحتمال دوم مربوط به ورود اندیش

گیسرلر  توحید است. برای بررسی این احتمال ابتدا بره بررسری منرابع مرورد اسرتناد       ۀسور

 .پردااتاواهیم 

 بررسی منابع مورد استناد گیسلر

 ,Geisler & Saleeb)ی ادعای اود به ترهمۀ کلمۀ الحتمد استناد کرده اسرت  زیر یپگیسلر در 

در ترهمه یوسرف علری از  یرۀ    « مطلق»معنای  به« absolute»واژۀ  رسد یمنظر  به .(135 :2002 
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 ,Allah, the Eternal»ن زمینره داشرته اسرت:    ( نقرش مهمری در ایر   1)اارالص:  « اهلل الحمد»

Absolute .» ( کراربرد  1و غیرمسرلمان  2ی مشهور )از مترهمران مسرلمان  ها ترهمهبررسی سایر

نیز باید گفت که بیشرتر مترهمران از    أحد. دربارۀ ترهمۀ کلمۀ دهد ینمچنین معادلی را نشان 

« only»یوسرف علری عرالوه برر  ن از     و تنهرا   انرد  دهاستفاده کر« یگانه»معنای  به« One»معادل 

تنهرا  »نیز بهره برده است. وی در توضی  ترهمۀ اود مقحود از یکتا را « یکتا»معنای تنها یا  به

 چنداردایی ، همچنین یکتایی اداوند را دلیلی بر رد داند یم« ادایی که شایستۀ پرستش است

همچنرین    ت داللتی نردارد. کند، لذا بر بساطت ذا یا همان پرستش ادایان متعدد محسوب می

پیچیردگی معنرای   « absolute»یوسف علی در توضیحات اود پیرامون دلیل استفاده از معرادل  

حقیقتری کره سرایر    »و  «نامحردود ». وی این معادل را اشاره به معنای دکن یمرا گوشزد  الحتمد
معنرای   بره  توانرد  یمر دانسته است. همچنین  «و ظهوراتی هستند ها هیسادر برابر او تنها  زهایچ

نیازی اسرت   مستقل و بی»معنای  باشد یا به« وهود مطلق در برابر وهودات زماندار و مشروط»
ی هرا  یقربران کره نیازمنرد    کنرد  یمر و این ادایانی را نفری  « که باقی موهودات به او نیازمندند

یوسرف   از توضریحی کره  1 .شرود  یم بردههستند و برایشان غذا و هدایا   نهابندگان و عبادات 

چنرین برداشرت    تروان  یمر در ترهمۀ الحتمد ذکر کرده است، « مطلق»علی دربارۀ کاربرد کلمۀ 

کرد که منظور وی همان موهود ازلی و نامحدود است. غیر از یوسرف علری سرایر مترهمران     

. تنهررا صررفارزاده از انررد دهکرررنچرره مسررلمان و چرره غیرمسررلمان چنررین معررادلی را اضررافه  

استفاده بهرره بررده اسرت.     «مستقل»یا  «نیاز مطلقاً بی»معنای  به« Absolute Independent»معادل

. البتره براری از   انرد  دهاستفاده کرر  «ازلی»معنای  به« eternal»طور معمول مترهمان از معادل  به

 «Source for everything»و « ملجرث همیشرگی  »معنرای  بره « Everlasting Refuge »ی هرا  معرادل 

 .  اند دهاستفاده کر «زمنشث هر چی»معنای  به

                                                                                                                                        

 کرامپیوتری  تحقیقرات  تولید مرکز ترهمه، بخش ،1 سخۀن نور، التفاسیر هامع افزار به نرم ها ترهمهبرای مشاهدۀ  .2

 اسالمی مراهعه کنید. علوم

 مراهعه کنید. http://al-quran.info/#homeبه تارنمای:  ها ترهمهبرای مشاهدۀ این  .1

 مراهعه کنید. http://al-quran.info/#homeبرای مشاهدۀ توضیحات این ترهمه به تارنمای:  .1
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در حاهرت  »، «نیراز  بی» یها معادلفارسی بیشترین فراوانی متعلق به  یها ترهمهدر میان 

نیز از سوی برای ارائه  یغیرشایع یها معادلاست. البته « مقحود همگان»و « به او روکننده

د سریت »اسرروانی و   توسرط « دائمی که زوال ندارد و همیشه اواهرد برود  »مثل است، شده 

برر   هرا  معرادل از ایرن   کردام  چیهر . چنانکه مشخص است استفاده کرد بیگم نحرت که« مطاع

 ،معنرای صرمد   رکره د  ۀ مشکینی بروده ترهمدر حال تنها  . با اینداللت ندارندبساطت ذات 

 اسرت  یذات و حاهات، ۀقبل و بزرگوار»معنای  الحتمد را بهشده است و بساطت ذات لحا  
مرورد اسرتنناد گیسرلر و نیرز      ۀترهمر . بررسری  دانرد  می« ازین یب و مرکبریغ قهیالحق طیبس

معنای بسراطت ذات   ۀکنند که منتقلدهد  را نشان نمیاز معادلی  ۀاستفاد ،مشهور یها ترهمه

داللتی بر معنای بساطت برای واژگران   توان یمااالص باشد. اما  یا در لغت  ۀاز  یات سور

 د؟ کرأحد و الحتمد پیدا 

 اژگان أحد و الصّمدبررسی لغوی و

معنرای   دانسته و  ن را اسرم اداونرد متعرال و بره    « وحد»أحد و واحد را  ۀالعرب ریش لسان

، هرچند أحد بررای نفری عردد    داند یم ،یزل یگانه بوده و با او کسی نبوده است فردی که لم

(. 32 :1 ، ا2424منظرور،   معنای واحد و اول اعداد نیز  مرده اسرت )ابرن    اما به ،وضع شده

و  ن را مخرتص وصرف    دانرد  یممعنای وصف  به ،راغب أحد را در صورت استعمال مطلق

  نهرا یرک از   کدام نکهیا ۀ(. محطفوی قضاوت دربار33: 2421)راغب، است اداوند دانسته 

اما معتقد است که در أحرد داللرت زائردی برر      ؛داند یمرا مشکل  اند از دیگری اشتقاق یافته

(. برا  42: 2 ، ا2138د اسرت )محرطفوی،   راللت برر انفرراد و تجر   واحد وهود دارد و  ن د

مشترک برای أحد و واحد، قائل شدن به معنایی زائد بر واحد برای أحد هرایز   ۀوهود ریش

 .دی  ینماز کالم اهل لغت بر ،، ولی حمل این معنای زائد بر بساطت ذاتاست شده شمرده

شرتری دارد. فراهیردی معرانی  ن را    در باب معنای الحتمد اقوال اهرل لغرت گسرتردگی بی   

سوی اوست، مقحود، سیتد و  قای برترر، بردون هروف، صرخرۀ      شامل کسی که توهه امور به

منظور دو ریشۀ صَرمد   (. ابن224: 3، ا 2421مستحکم و مورد اعتماد دانسته است )فراهیدی، 

اونرد شایسرته   را بررای اد « الهروف لره  ». وی معنرای  داند یم قحد کردنمعنای  و صَمَد را به
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؛ مانند کسی که فوق او کسی نیست، دائرم  کند یمو اقوال دیگری را نیز برای  ن ذکر  داند ینم

، شرود  ینمر ، تشرنه و گرسرنه   شرود  ینمو باقی، دارای سیادت غیرمحدود، کسی که طعام داده 

 معنرای صرخرۀ مسرتحکم    الحُّرمْدۀ بره   و مکان رفیع، سختی که در  ن نفوذی نیست و الحَّمْدَۀ

چیرزی کره هروفی    (. هوهری معانی  ن را مکران مرتفرع،   138: 1، ا 2424منظور،  است )ابن
فرارس دو اصرل    (. ابرن 411: 1، ا 2133، مقحود و سیتد و  قا دانسته اسرت )هروهری،   ندارد

شمرد، اول قحرد و دوم صرالبت در شریء یرا هرر مکران صرلب ونفوذناپرذیر          برای  ن برمی

 قرایی کره در تمرام امرور او را     »معنرای   (. راغب  ن را به122 - 121: 1، ا 2424فارس،  )ابن

معنای چیزی کره هروفی نردارد نیرز      . همچنین بهداند یم« کنند یمو به او اعتماد  کنند یمقحد 

از انسان است مانند همادات یا برترر از انسران    تر پست مده است و چیزی که هوف ندارد یا 

(. محطفوی اصل معنرای صَرمَد را مقرام    411: 2421ب، ی )راغتعال یباراست، مانند مالیکه و 

و معتقد شده است که سایر معانی این کلمره، بره    ابدی ینمداند که کسی بر  ن برتری  عالی می

از سیتد مطلق، مقحرود همره در امرور و     عبارتندهمان معنای اصلی بازگشت دارد. سایر معانی 

قی، صلبی که هوفی ندارد و غیره. وی ایرن  حوایج، کسی که برتر از او کسی نیست، دائم و با

اهلل ». وی صرمد را در  یرۀ   دانرد  یممعانی را بر اساس مناسبت مورد و نزدیک به معنای اصلی 

که دارای مقام رفیعی است و همه چیرز بررای    داند یممعنای کسی  از اسمای الهی و به« الحتمد

 138: 3، ا 2138د )محرطفوی،  کن یماو اضوع کرده و متوهه و محتاا اوست و او را قحد 

سوی او قحرد   کسی که در نیازمندی به»واژۀ صَمد از نظر لغوی با معنای   نکه(. نتیجه 131 -

ی اتفاق نظر ندارند. لرذا  تعال یباربر  «ال هوف له»بیشتر سازگار است و در اطالق معنای « کنند

بررسری لغروی، بره    حمل صمد بر معنای بساطت ذات در نزد اهل لغت یافت نشرد. پرس از   

پردازیم و نظر ایشان در تفسیر سورۀ اارالص را بررسری    بررسی نظریات فالسفۀ صدرایی می

 ؟  اند دهاواهیم کرد که  یا فالسفۀ صدرایی بساطت ذات را از  یه برداشت کر

 توحید ۀسور ۀصدرایی دربار ۀبررسی دیدگاه فالسف

ی ترکیب، اهزا و کثرت از ذات و معنرای  معنای أحد را نف «اسرار اآلیات»صدرالمتثلّهین در 

 یازیر ن یبر . همچنرین وی معنرای الحترمد را  ن    دانرد  یمنفی شریک برای اداوند  ،واحد را
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زیررا   ،او را أحدیت الذات دانست توان یمدانسته است که همه محتاا اویند، با چنین فرضی 

 (.11: 2132فرض هزء برای او مستلزم احتیاا او بدان هزء است )شیرازی، 

نفی ترکیب ذات با صفات و اسما  ۀ ن را نشاندهند« أحد» هادی سبزواری در تفسیر الم

ج یمعنای سیتد و  قایی که همه در حوا دانسته است. همچنین عالوه بر معنای لغوی صمد به

ده و کرر  اشراره « الّذی ال هروف لره  » به معنای روایی الحتمد دالّ بر  ؛سوی او دارند روی به

که اداوند غنی مطلق اسرت و هروفی بررایش     در حالی ؛دانسته« احتیاا»معنای  هوف را به

در غیرر   ،صرورت بسراطت داراسرت    ر نیست. اداوند تمام کمراالت وهرودی را بره   ومتح

فقردان همران    ۀصورت ذات حق محل ترکیب از فقدان و وهدان اواهرد برود و دارنرد    این

ده اسرت.  کرمعرفی « الذّی ال هوف له»معنای  او اود را الحتمد به  نکهاهوف است و حال 

بره صرمد    تروان  یمرا در صورتی « ال هوف له»که معنای  کند میالبته سبزواری اود اشاره 

  (.323 - 324 :2، ا 2181صمت دانسته شود )سبزواری،  ۀکه از ریش کرداطالق 

کره مقابرل وحردت عرددی      داند یمحقیقیه  ۀعالمه طباطبایی معنای أحد را وحدت حقّ

مره معنرای   الت و بر نفی هر گونه فرض شریک برای اداونرد داللرت دارد. همچنرین ع   اس

وی برا اشراره بره     .و  ن را از صفات فعل دانسته اسرت  داند یمج یالحتمد را مقحود در حوا

)طباطبرایی،   دانرد  مری کل و شرب و سایر اوصاف مرادی  امحمت  ن را نشان از عدم  ۀریش

معنرای   ۀن دربرار اات متکلمین و مفسریسایر نظر ۀشاهدبرای م (.188 - 183 :12، ا 2112

المعارف قر ن  د )دائرۀکرأحد مراهعه  ۀالمعارف قر ن ذیل واژ به دائرۀ توان یمأحد و الحتمد 

صدرایی  ۀ(. با توهه به برداشت بساطت ذات توسط فالسف118 - 113 :1، ا 2181کریم، 

 یا برای چنین برداشتی در فقدان شواهد که  ماند یماین سؤال باقی  ،ااالص ۀاز  یات سور

 ؟اند دهکرلغوی، شواهد قر نی ارائه 

 بررسی شواهد قرآنی فالسفه بر بساطت ذات الهی

(. لذا از ارود  211: 2421به معانی دیگری است )راغب،  ،بسط در قر ن  مده ۀاز ریش  نچه

تفاده از واژگان نور، اهلل اما فالسفه شواهد دیگری با اس ،دکرشاهدی بیان  توان ینماین واژه 
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صدرالمتثلّهین با اشاره به مرراد اشرراقیون از   . 2 :اند دهداارائه « اله واحد»مانند  ییها بیترکو 

اود نیرز  ن   و داند یم ن را حقیقت بسیط  (13 :نور) «واالرض السموات نور اهلل» ۀنور در  ی

 (؛148: 4، ا 2132)شیرازی،  داند یمقابل تطبیق « وهود»را بر 

و از سراحت  ن   دانرد  یمر را دال برر وهروب ذاتری    « اهلل» ۀصدرالمتثلّهین اود کلمر  .1

 ،منافی با وهوب ذاتی اسرت  ی. از سوی دیگر ترکیب از اهزادکن یمهرگونه احتیاا را نفی 

 ؛(33 :4 ، ا2132)شیرازی،  دشو یمزیرا مستلزم ایجاد احتیاا در ذات واهب به اهزایش 

 إِلهٌإِلهُکُمْ  وَ»ۀ  یر  ،رالمتثلّهین  ن را شامل هر سه نوع توحید دانستهکه صد یدیگر ۀ ی. 1

 (38: 4 ، ا2132)شیرازی،  است( 231 )بقره:« مُیالرَّحِ الرَّحْمنُ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال واحِدٌ

سراز توحیرد    ( نیز از  یاتی است که برای  ن را زمینره 22)شوری: « لیس کمثله شیء».  یۀ 4

. عالمه طباطبایی در حاشیۀ ارود برر اسرفار، در چگرونگی همرع برین مراترب        ندا دانستهاحدی 

تشکیکی وهود و قول به وحدت حقّۀ حقیقیه، به عدم مماثلت مراتب باالی وهودی برا مراترب   

پایین  ن در عین شمول  ن بر تمام کماالت وهودی مراتب مادون تثکید کرده اسرت )شریرازی،   

ستنباط بساطت ذات الهری نیازمنرد بررسری دالیرل نفری انرواع       (. تجمیع مبانی ا11: 3، ا 2182

بررسری و    نهاترکیب نزد فیلسوفان صدرایی است. در ادامه ابتدا دالیل نفی انواع ترکیب و مبانی 

 سپس به بررسی وهود یا نبود  ن مبانی در قر ن پردااته اواهد شد.  

 مبانی قرآنی اثبات بساطت ذات 

. ترکیب از ماده و صورت 1 ؛. ترکیب شیمیایی2:اند شمردهورد انواع ترکیب ذات را هشت م

. ترکیرب از  3 ؛. ترکیرب از مراده و صرورت ذهنری    4 ؛. ترکیب از هنس و فحل1 ؛اارهی

. ترکیرب از  8 ؛. ترکیرب از وهرود و عردم   3 ؛. ترکیب از وهود و ماهیت3 ؛مقداری یاهزا

 (. 123 :1 ، ا2183هوهر و عرض)ذات و صفت( )عبودیت، 

سه ترکیب دیگر نیز  ،با نفی ترکیب از وهود و ماهیتکه صدرالمتثلّهین معتقد است . 2

 ؛(443 :1 ، ا2423؛ شیرازی، 112: 2131)شیرازی، نفی اواهد شد 

مقداری: صدرالمتثلّهین نفی این نوع ترکیب را نیازمنرد برهران    ینفی ترکیب از اهزا .1
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صردرالمتثلّهین بررای    دارند و نره بالفعرل.   ی وهود بالقوهمقدار یزیرا اهزا ،داند یمدیگری 

تعالی از هر نقحری   بودن( و علوت باری ناپذیر مقداری به قویت الوهود بودن)زوال ینفی اهزا

 ؛(222 - 222 :3 ، ا2182)شیرازی،  کند یماشاره 

ر و بالفعرل هسرتند.   ثر مرکب متک ینفی ترکیبات شیمیایی: مراد ترکیبی است که اهزا .1

(. بررای نفری ایرن نروع ترکیرب      123 :1 ، ا2183)عبودیرت،   ها سلولبدن از مانند ترکیب 

دلیرل ایجراد نیراز در واهرب بره اهرزایش توسرط         هبه نفی مطلق ترکیب از اهزا بر  توان یم

 ؛(222 :3 ، ا2182)شیرازی،  کردصدرالمتثلّهین اشاره 

 روحر نفی ترکیب از وهود و عدم: این نوع ترکیب در دستگاه تشرکیک وهرودی مت  . 4

 ن  ۀدر نسربت و مقایسر   ،معنای انتزاع مرکب برودن موهرودی از نقرص و کمرال     و به بوده

صدرا برهران ااصری برر نفری  ن اقامره      که است. برای معتقدند  تر کاملموهود با موهود 

 ؛(121: 1 ، ا2183نکرده و همان براهین اثبات کامل مطلق کافی است )عبودیت، 

ولری   ،دیگرر اسرت   نحو به یا عرض و هوهر نحو هب یا صفت و ذات از ترکیب نفی .3

ن پردااته اواهد ه  مقاله ب ۀصفاتی است که در ادام توحید ۀادل ۀوسیل ههر حال نفی  ن ب به

ارارهی   یهرا  بیر ترکالبته برای معتقدند که هدایی صفت از ذات بره بررون ذات و    .شد

د واحدی است تا توحیرد  بحث در توحی ۀلذا شایست ،درونی یها بیترکبیشتر الیق است تا 

 ن نیازمنرد بررسری بیشرتر     یهرا  ظرافتدلیل  هب ،احدی. بحث نفی ترکیب از صفات و ذات

دسرت  مرده را از منظرر     هحال باید مبرانی بر   .شود یمن پردااته ه  که در ادامه ب اواهد بود

 د:کرشواهد قر نی بررسی 

 یازین یب ۀدربار ارا از ذات،امتناع احتیاا به ابانی نفی ترکیب از ماهیت و وهود: م .2

کار رفتره   هوصف اداوند ب ۀغنی هجده بار دربار ۀرا مثال زد. واژ غنی ۀواژ توان یماداوند 

(  مده است. امتناع محردودیت ذات  213و نساء:  3غنای مالی انسان )نساء:  ۀو دو بار دربار

لِلَّههِ الممَْمهرِ ُ وَ الممَرمهرِ ُ    وَ »  یاتی از این دست دانسرت:  توان یمشاهد قر نی  ن را  که الهی

 یِفه  وَ السَّهمَاوَاتِ  یِفه  اللَّههُ  هُهوَ  وَ»(، 223بقره: ) «مٌیعَل واسِعٌتُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  نَمایْفَأَ

 ؛(1)انعام: « المأَرْض
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 مقداری: عدم محدودیت ذات اداوند، شراهدی قر نری   یمبنای نفی ترکیب از اهزا. 1

همچنین واحد قهار بر عدم فرض هرگونه حد و محردودیت بررای ذات او    شد،بر  ن ذکر 

 ؛(23 )رعد:« الْقَهَّار الْواحِدُ هُوَ»دارد: داللت 

 الْرثَوَّلُ  هُوَ»مانند:  ؛مبنای نفی ترکیب شیمیایی: امتناع زوال، دارای شواهد قر نی است. 1

« وَهْهَره  إ الَّ هالِرکٌ  ءٍ یْشَ کُلُّ»، (1حدید: ) «مٌیعَل ءٍ یْشَ ب کُلِّ هُوَ وَ الْباطِنُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْآاِرُ وَ

)رحمن: « الْإ کْرام ذُو الْجَالل  وَ  رَبِّکَ وَهْهُ یبْقیَوَ »(، 133)بقره:  «ومُیُّالْقَ یُّالْحَ» ،(88)قحص: 

 ؛(13

 ،هد قر نی استمبنای نفی ترکیب از وهود و عدم: کمال مطلق بودن الهی، دارای شا .4

 ن عدم احتیاا به غیر است که صفت غنی مطلق در قر ن بر  ن داللت دارد:  ۀهمچنین الزم

« مُیالْحَکر  زُیر الْعَزوَ هُروَ   یالْرثَعْل وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ »(، 8)طه: « یالْحُسْنالْثَسْماءُ  لَهُاللَّهُ ال إ لهَ إ الَّ هُوَ »

 (.32)نحل: 

 فات و ذاتمبنای قرآنی نفی ترکیب ص

گانۀ فوق شواهد قر نی داشرتند. اکنرون نوبرت بررسری مبنرای نفری        ی هفتها بیترکمبانی نفی 

ترکیب صفات و ذات است. دلیل بررسی هداگانۀ این نوع ترکیب  ن اواهرد برود کره همرواره     

مناظرات کالمی و فلسفی بوده است. رابطۀ صفات و ذات الهی، گراه بره حرد ترکیرب      هوالنگاه

که به نفی صفات منجرر شرده    رفته  شیپه وگاه به حد تنزیه، گاهی نیز چنان در تنزیه نزدیک شد

انرد.   ی بره مخلوقرات انجامیرده   تعرال  یبارکه به تشبیه  رفته  شیپاست. گاهی نیز چنان در ترکیب 

ادعای وارداتی بودن اندیشۀ بساطت ذات الهی را مطرح کررد، اصرالت را بره      نکهپس از  یسلرگ

. وی معتقد است که صفات الهری موهرب نروعی تکثرر در     دهد یممتکثر از صفات  اندیشۀ ذات

و ادعای اشاعره مبنی بر صفت کالم نفسی را نوعی ورود کثرت در وحردت   شوند یمذات الهی 

که مسی  )ع( به باور مسیحیان و قر ن به باور مسلمانان، هرر    نجا؛ سپس از داند یمذات اداوند 

کثرتی که مسی  )ع( در ذات الهی پدیرد  ورد، شربیه    ردیگ یمس نتیجه دو وحی الهی هستند. سپ

 .   ورد یمبه کثرتی اواهد بود که قر ن در قالب کالم نفسی در ذات الهی پدید 
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و  دکننر  یمر هالب  ن است که اشاعره اقوال معتزله را متهم به شباهت با اقانیم نحراری  

اسرت. بررای    کررده ا از لوث حوادث مبرا زیرا ساحت الهی ر ،دانند یمقول اود را تنزیهی 

نیابت را نافی صفات نامیرد و در تبیرین نظرر معتزلره بره دو       ۀقائل به نظری 2مثال شهرستانی

که قائل به عینیت صفات با ذات هستند را عرین   یا معتزلهو وصف  کرددستگی  نان اشاره 

 ۀر پیراستگی نظریهمچنین شهرستانی د (.34 :2 ، ا2134)شهرستانی،  دانستقول نحاری 

اشعری از ورود هر نوع تکثر به ذات الهی، بر قدیم بودن و زیادت صرفات برر ذات تثکیرد    

 ، ا2134)شیرازی،  داند یمموهب محل حوادث شدن ذات  ،دارد و حادث بودن صفات را

2: 228). 

 سمت امامیه هام بهتچرخش ا

بره   ترر  قیر ال ،انرد  کشاندهذات  در نگاه سطحی و اولیه باید گفت  نان که صفات را به داال

هستند تا  نان که صفات را در بیرون ذات هرچند قائم به  «وارد کردن کثرات به ذات»هام تا

 ۀسرمت نظریر   که امامیره و معتزلره را بره    هایی دارد نقصاشاعره  ۀ. اما نظریاند داشته ن نگه 

یرت صرفات برا ذات؛    امام علی)ع( بره عین  ۀمانند: اشار ،عینیت صفات با ذات کشانده است

وهود  مدن امثال برای اداوند در صورت قول به زیادت صفات برر ذات زیررا اداونرد     به

ممکنرات   ۀکره ترکیرب شایسرت    مانند سایر ممکنات اواهد بود؛ لزوم ترکیب ذات در حرالی 

دلیل نیاز ذات به صفات اارا از ذات برای تکمیل ارود؛ لرزوم    هاست؛ لزوم نقحان ذات ب

 (.23 :2112گانه )سبحانی، زمستان  ی هشتقول به قدما

؟ در پاسخ باید ندکن یمن به عینیت ذات و صفات چگونه واقعیت صفات را توهیه قائال

بره سررانجام    تواند ینم ،تبیین واقعیت صفات در دستگاه فکری معتزله رسد یمنظر  گفت به

هوهر و عررض   ۀموصوف و صفت تحور رابط ۀزیرا تحور معتزله از رابط ؛توحیدی برسد

                                                                                                                                        

ه شهرستانی نظریۀ عینیت صفات با ذات را به ابولهذیل و پیروانش نسبت داده، ولی هعفرر سربحانی   باید توهه داشت ک .2

هز ابوعلی هبایی بوده و شهرستانی در ااتحاص  ن بره ابوالهرذیل دچرار اشرتباه      معتقد است که این نظر سایر معتزله به

 (.23: 84، شمارۀ 12شده است )سبحانی، هعفر، فحلنامۀ علمی ر پژوهشی کالم اسالمی، سال 
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لذا هرگونه تالش  ؛هر حال باید قائم به هوهر باشد و بینشان تمایزی باشد است و عرض به

پاسخ  که نیست یا چاره. پس شدموهب ایجاد کثرت اواهد  ،برای قائل شدن به این تمایز

صحی  را در دستگاه فلسفی دیگری بیابیم که بتواند تحویر هدیدی از هروهر و عررض را   

. طرفداران مکتب صدرا معتقدنرد کره تحرویر هدیردی در دسرتگاه فلسرفی       کنده به ما ارائ

ی از توحیرد صرفاتی   یاست. در ادامه به چگونگی تحویر دستگاه صردرا  شدهی ارائه یصدرا

 اواهیم پرداات.

 ل و مبانی نفی ترکیب صفات و ذات از منظر صدرالمتألّهین یبررسی دال

 د: کرن چنین بیا توان یممجموع دالیل صدرا را 

هریچ کمرال وهرودی از اداونرد سرلب      « بسیط الحقیقره کرل االشریاء   » ۀبر قاعد . بنا2

ارود   ،تمام صفات کمالی را دارا باشد و نداشتن ایرن صرفات  باید ، پس ذات الهی شود ینم

  ؛(242 :3 ، ا2182ایجاد ترکیب از فقدان و وهدان اواهد شد )شیرازی،  سبب

 ۀالهی، باید ذات الهی محداق تمامی کمراالت مرتبر   ذات« شدت کمالی وهود»بر  . بنا1

، 2182ذات در عین شدت وهودی، ناقص اواهد بود )شریرازی،   گرنهو ،مادون اود باشد

 ؛(211 :3 ا

در کالم صدرا  مده است، هرچنرد در نرزد عرفرا    « اندماهی ۀحیثیت تقییدی». تثکید بر 1

 ؛(123 :1، ا 2182)شیرازی،  داردگستردگی بیشتری 

تقریرب بره ذهرن باشرد، ماننرد       تواند یمدر عالم ممکنات که « عینی یها مثال»وهود  .4

 ؛(241 :3، ا 2182انتزاع مفاهیم کثیره از ذات واحد در عالم ممکنات )شیرازی، 

بر وهود تمام صفات کمالی  ،به بیرون از ذات اود« عدم احتیاا ذات الهی»تثکید بر  .3

نیاز به بیرون ذات اواهد داشت  ،بر غیر  نها ۀدر افاض رنه، وگداردداللت در نزد ذات الهی 

 ؛(244 :3 ، ا2182)شیرازی، 

 ن است کره ذات بایرد هرامع تمرام کمراالت      « نفی ترکیب از فقدان و وهدان»دلیل  .3

صورت ذات متشرکل   ذات محداق سلب  ن کمال اواهد بود. در این ، وگرنهوهودی باشد
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 - 138 :1، ا 2182عض کماالت اواهد بود )شریرازی،  از وهدان بعض کماالت و فقدان ب

 ؛(131

کمراالت   ۀکننرد  صورت است که ذاتی که افاضره  به این« نفی ترکیب از قابل و فاعل» .3

  ؛(214 - 211 :3، ا 2182محتاا باشد )شیرازی،   نهااود به اتحاف به  تواند ینم ،است

نسربت بره    ،ف به کماالت اسرت داللت دارد بر اشرفیت ذاتی که متح« اشرف ۀقاعد» .8

ذات فاقد  ن کماالت. لذا ذات الهی همراه با صفات کمالی برتر از ذاتی است که فاقد ایرن  

 ؛(214 :3، ا 2182صفات باشد )شیرازی، 

 ۀبودن در اشاره به برتری وهودی و شررافت مرتبر  « واهب الوهود»تثکید بر ویژگی  .1

علیره  ٌ از مفراض  تر کامل، لذا باید ذات مفیض هان  ذات الهی بر تمام مراتب مادون و کماالت 

 (.214 :3، ا 2182باشد )شیرازی، 

 مه طباطبایی در باب توحید صفاتیالنظر ع

توحید صفاتی را وحدت محرداقی و تغرایر مفهرومی     ،مه طباطبایی از شارحان صدراییالع

می صرفات  (. امرا چگونره کثررت مفهرو    183 :2423صفات با ذات دانسته است )طباطبایی، 

میان اتحاف ذات بسیط و صرف به  توان یم؟ و  یا شود ینمموهب کثرت در ذات اداوند 

ارویش از عالمره    یهرا  پرسرش د؟حسینی طهرانری در ضرمن   کرصفات مفهوماً کثیر همع 

 انرد  دهکراست و عالمه طباطبایی دو نحوه پاسخ ارائه  کردهطباطبایی همین اشکال را مطرح 

بحرث مرا باشرد. پرسرش      یراهگشرا  توانرد  یمر  ،این دو پاسخ که چگونگی توهیه و همع

مه طباطبایی پیرامون شباهت قول به تثلیث و قول به عینیت صفات و الحسینی طهرانی از ع

 ذات است:

البتره   رایر زبروده باشرم؛    ینحرار در صدد بطالن مذهب  اواهم ینم نجایادر  ریحق نیا»

و  اشرکال از  یوهوهاود  ثیتثلل مشخص و مبرهن است؛ و اص دهیعدبطالنش به وهوه 

صفات و  ثیتثلوحدت حق با  نیبفقط از نقطه نظر امتناع همع  کنیلرا دربر دارد. و  رادیا

امتنراع در قرول بره     نیر ا نیعر  کره  کنمعرض  اواهم یم، ندیگو میاقان ن را  کهاو  اتیتجل
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فررّ و  اسماء و صفات با ذات حق بحمل هو هو وارد اسرت؛ و م  تینیعوحدت ذات حق و 

 (.121-128 :2413)حسرینی طهرانری،   « سرت ین دیر توحعرفا در مذهب  دیتوحاز  یمخلح

ی و شیخ محمد حسین کمپانی اصرفهانی  یحسینی طهرانی به مباحثات بین سید احمد کربال

عالمره   اسرت. شرده  اواستار  زمینه  نیاو نظر عالمه را در  کردهاشاره  سؤالپیرامون همین 

قول به مراترب طرولی و تشرکیکی وهرود      ،که نظر فالسفه ندکن یمطباطبایی در پاسخ بیان 

نحو اعلری و اشررف داراسرت و ایرن نظرر       وهود تمام کماالت را به ۀاست و باالترین مرتب

همچنرین عالمره طباطبرایی     (.121 :2413)حسینی طهرانی،  استبا توحید سازگار  ،فالسفه

که ایرن صرفات    قائلندو  فرمودهیان طولی ب هالهی را در این سلسل یهایگاه صفات و اسما

 (.122 :2413)حسرینی طهرانری،   صورت بسریط در ذات الهری موهودنرد     هاعلی ب ۀدر مرتب

 اند؛ کردهصورت بساطت اشاره  مه طباطبایی به سازگاری کمال مطلق با صفات و اسما بهالع

و براز هرم از    کررده اسرت  . لذا حسینی طهرانی سؤال را رها ناند نکردهولی دلیل  ن را بیان 

که انترزاع   ندکن یم. عالمه طباطبایی در پاسخ اذعان کند یمتوضی  طلب  زمینه  نیاعالمه در 

باشد و این انطباق باید  تواند ینم شدنی از مقام ذات بسیط تحور ،مفاهیم کثیره مانند صفات

صرورت  تحدیرد محرداق در    ۀذات باشد. ایشان دلیل اصلی این امر را شائب ۀر از مرتبامتث

انطباق مفهوم بر محداق دانسته است. این تحدید از تمایز بالضّروره و  شرکار برین مفراهیم    

نحروی غیرر    زیرا هر مفهوم برای تمایز از مفهوم دیگر باید به دارد،برداشت  امکانگوناگون 

 شرده که از وهرود و عردم ترکیرب     بودهاز مفهوم دیگر باشد و همین غیریت نوعی تحدید 

 ۀدلیرل وحردت حقّر    هرکیب از وهود و عدم نیز از ساحت بسیط ذات الهی بر است. همین ت

ذات حق تعالی مبراست. اما عالمه طباطبایی برای وهه عینیرت صرفات برا ذات در     ۀحقیقی

 باشد:   راهگشا تواند یمکه  کنند یممطلبی را بیان  ،دستگاه فلسفی

ذات و  نیبر  که شود یمثابت  برهان ۀواسط هب که یتینیع ن  که شود یم ریدستگ نجایااز »

صفات  کنیلو  صفات است؛ نیعذات  یعنیطرف است؛  کیصفات موهود است، فقط از 

صرفات برذات ثابرت     کنیلذات بذات اود ثابت است؛ و  که یمعن نیبد .ستندینذات  نیع

 (.111 :2413)حسینی طهرانی، « هستند
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 رکیب صفات و ذات کمال مطلق الهی، مبنایی قرآنی و دلیلی صدرایی بر نفی ت

نحرو   مدعی شد که ذات الهی صفات کمالیه را به توان یم ،حقیقه بر رقیقه با استفاده از حمل

ماً از هملره  معنای عاری از هر نوع نقص یا شائبه وهوه عدمی داراست. مسرلّ  اتمت و اکمل به

 و این حدود مفهومی در زمان حمل  ن ست نهاهمان حدود  ،وهوه عدمی و نقحی صفات

. از دکن ینمو لذا هیچ محدودیتی را بر ذات الهی تحمیل  شود یمبر موهود اکمل از  ن رفع 

مستلزم فرض نوعی از محدودیت و نقرص در محمرول    ،سوی دیگر فرض هر نوع ترکیب

حمرل  ن را برر ذات بردون     تروان  یم ،است و با نفی هر نوع نقص و محدودیت از محمول

هریچ نروع    یتعرال  حرق دلیل شردت کمرالی    هپس صفات بایجاد هر نوع ترکیب متحور شد. 

تمامی کمراالت وهرودی    یتعال حق. کمال مطلق  ورند ینموهود  هترکیبی را در ذات الهی ب

. به همین دلیل این ذات است که کماالت صرفات را در  دنحو اشدت و اکمل دار را در اود به

 اود بدون فرض هرگونه حد و نقحی دارد. 

 یریگ جهینت

فلروطینی و   یا شره یاند ،ااالص ۀوحدت مطلق در سور ۀنفوذ اندیشکه مدعی است  گیسلر

دو احتمرال   توان یمولی  کرد،وارداتی است. هرچند او چگونگی وارداتی بودن  ن را مبیتن ن

اول ورود از طریق تحریف و دوم ورود از طریق ترهمه یا تفسیر فلسفی. هر  کرد:را مطرح 

ن برا  ثرار   انازمان  شنایی مسرلم  یهمخوانحتمال اول به دلیل ناو ا شدنددو احتمال بررسی 

و تفاسیر  ها ترهمهاعتباراست و احتمال دوم در برای  فلوطین و زمان نزول وحی اساساً بی

قول اود را با که  اند دهکراین تفاسیر سعی در ولی  ؛اورد یمچشم  تفاسیر فلسفی به ویژه هب

 نیترر  مهرم معانی لغوی ناتمام اسرت. امرا   گاهی داللت زیرا  ،شواهد قر نی استحکام بخشند

وهود مبانی مشترک قر نی و ادیانی در استنباط بسراطت مطلرق ذات الهری اسرت. برا       ۀنکت

نشان داده شرد کره    ،همله ترکیب صفات و ذات از ،ل نفی انواع ترکیب متحوریبررسی دال

ماننرد غنری مطلرق برودن      ن ی وضوح نشران داد. مبران   مبانی این ادله را در قر ن به توان یم

ذات الهی، عدم محدودیت و کمال مطلق بودن ذات الهی. در میان  یریناپذ زوال، یتعال یبار
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نیازمنرد   ،داللت کمال مطلق الهی بر بساطت ذات و نفی ترکیب از صفات و ذات ،این مبانی

 .ندته شدتحلیل عقلی در دستگاه تشکیک وهودی و استفاده از مبانی هکمت متعالیه دانس
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