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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.
Keywords: Philosophical analysis of attributes, Negation of the compoundedness of
the essence, the Qur'anic basis of simplicity, Norman Gisler, Sadraian theosophy.
 Corresponding Author: enayati-m@um.ac.ir

فلسفه دین ،دورۀ  ،28شمارۀ  ،2بهار 2422
صفحات ( 41-11مقاله پژوهشی)

نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظر حکمت صدرایی
2

سید مهدی سجادی ،1محمد جواد عنایتی راد ،*8وحیده فخار نوغانی ،7سید حسین سیدموسوی
 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 .8استادیار ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 .7استادیار ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت2118/23/21 :؛ تاریخ پذیرش)2111/22/14 :

چكیده
نورمن گیسلر اعتقاد دارد که دلیل گذار ادای ادیان ابراهیمی از هیثت تثلیثی به بلندای احردیت و صرمدیت در قرر ن،
نفوذ اندیشۀ فلوطینی در ن بوده و ه مین امر سبب پیدایش گسست و ناپیوستگی توحیدی میان کتراب مقردس و قرر ن
شده است .وی از یکسو اندیشۀ بساطت مطلق ذات الهی را اندیشهای فلروطینی و وارداتری در قالرب واژگران احرد و
الحمد به قر ن میداند و از سوی دیگر رابطۀ صفات و ذات را ناگزیر از وقوع کثررت و نفری بسراطت مطلرق پنداشرته
است .در این مقاله ابعاد انتقادهای گیسلر از منظر حکمت صدرایی بررسری و برههرای ادعرای وارد کرردن یرا تحمیرل
بساطت بر یات قر ن بر استنباط بساطت ذات الهی از طریق تحلیل فلسفی صفات الهی ،همچرون غنرای مطلرق ،کمرال
مطلق ،عدم محدودیت و زوالناپذیری ذات الهی ،به نفی همۀ انواع ترکیب من هملره ترکیرب صرفات و ذات و اثبرات
بساطت ذات الهی تثکید شده است.

واژگان کلیدی
تحلیل فلسفی صفات ،حکمت صدرایی ،مبنای قر نی بساطت ،نفی ترکیب ذات ،نورمن گیسلر.
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مقدمه
اندیشۀ اقتباس قر ن از سایر فرهنگها و اندیشهها ،در ثار مستشرقان بنرامی چرون یوسرف
درته حررداد (الحررداد)121 - 122 :2111 ،؛ رتررور هفررری (هفررری)232 :2183 ،؛ نولدکرره
(نولدکه )21 - 3 :1224 ،مطرح شده و اغلب مراد ایشان حول اقتباس قر ن از کتب عهدین
و فرهنگ زمانه است .در این میان برای معتقدند که بین اردای کتراب مقردس و اردای
قر ن ،گسست (عدم پیوستگی) توحیدی وهود دارد ،اما ریشۀ ن را نه در تحریرف کتراب
مقدس ،بلکه در ورود اندیشرهای فلسرفی در قرر ن ،در قالرب تحریرف یرا تفسریر فلسرفی
دانستهاند .سؤال مقدر نان این است که چگونه ادای ادیان ابراهیمی گاه به هیرثت تثلیرث
درمی ید و گاه بر بلندای تعالی مریایسرتد؟ یرا بسراطت مطلرق ذات اداونرد در اسرالم،
اندیشه ای وارداتی نیست؟ دغدغۀ مطرحکنندگان چنین پرسشهایی ریشۀ تعالی اداوند در
اسالم است ،ادایی که نه تثلیث را برمیتابد و نره بنروتت الروهی مسری (ع) را .از هملرۀ
مدافعان این دیدگاه نورمن گیسلر است .نورمن.ال.گیسلر1221 - 2111( 2م) فیلسوف دیرن
و دفاعیهپرداز الهیات سیستماتیک مسیحیت بود .وی رئیس مدرسۀ عالی پروتستان انجیلری
هنوبی 1بود و پیش از این رئیس بخش فلسفۀ دین در مدرسۀ انجیلی در دیرفیلد ایلرینرویز
مریکا و رئیس بخش فلسفۀ کالج ترینیتی و استادیار انجیل و کرالم اسرتداللی مسریحی در
کالج انجیل دیترویت بود .وی یکی از مؤلفان کتاب مقدمۀ عمومی به انجیل بوده و تثلیفات
او حدود نود هلد کتاب و صردها مقالره اسرت .در ایرران وی را برا کتراب «فلسرفۀ دیرن»
میشناسند .تنها اثر وی در باب نقد اسالم کتاب «پاسخ به اسالم ،هالل در پرتو صرلیب» برا
نام انگلیسی  Answering Islam: The Crescent in Light of the Crossاست که تراکنون بره
فارسی ترهمه نشده است .گیسرلر ابتردا مردعی شرد کره اندیشرۀ بسراطت ذات در قرر ن،
اندیشهای فلوطینی و وارداتی است که در قالب کلماتی همچرون احرد و صرمد بره سرورۀ
ااالص وارد شدهاند .سپس مدعی میشود که ادای قر ن میتواند به ادای کتاب مقدس
1. Norman Leo Geisler.
2. Southern Evangelical Seminary.
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شبیه باشد ،زیرا هر دو کثرتی را به ذات اویش راه دادهاند ،یکی کثررت اقرانیم را پذیرفتره
است و دیگری کثرت صرفات را .برر ایرن اسراس وی رابطرۀ صرفات و ذات را نراگزیر از
پذیرش کثرت در ذات الهی میداند و قول به قدمای ثمانیۀ اشاعره را محداقی از ن دانسته
است.
اما مراد گیسلر از وارداتی بودن اندیشۀ بساطت ذات الهری در قرر ن چیسرت؟ در ایرن
زمینه سخن گیسلر مبهم است ،ولی میتوان دو احتمرال را مطررح کررد .2 :ورود از طریرق
تحریف لفظی؛  .1ورود از طریق تفسیر فلسفی قر ن(تحریرف معنروی) .در ایرن مقالره بره
بررسی ابعاد دیدگاه گیسلر پردااتهایم و سعی شده اسرت کره از نظرگراه صردرایی ،مبرانی
قر نی اثبات بساطت ذات الهی و نفی انواع ترکیب من همله ترکیب صفات و ذات بررسری
شود.
ادعای استیراد اندیشۀ بساطت ذات الهی در قرآن
پرسش از گسست توحیدی بین کتاب مقردس و قرر ن ،کماکران مجرال منازعرات کالمری
محسوب میشود .چگونه ادایی که در مسیحیت از اوا فرود مرده و در تجسرد عیسرایی
اویش همخانۀ ابنای بشر شده (پس از گذشت قرونی چند) بار دیگر درهرای رحمرتش را
برای هدایت بندگان در قالب قر ن گشوده ،اما این بار ردای تعالی بر تن کررده اسرت و بره
هیچروی ساحت او را به کثرت و شراکت راهی نیست .الهیدان مسیحی سرگردان تبیین این
گسست توحیدی بود و نچه او برنمیتافت ،بساطت مطلق ذات الهری اسرت .اردایی کره
بساطت مطلق دارد را با اقانیم چکار؟
نورمن گیسلر بهصراحت با اندیشۀ بساطت ذات الهی مقابلره کررده اسرت .وی رامرش
تثلیث در دامن توحید را تنها در پرتو دست شستن از وحدت مطلق الهری مریدانرد .پاسرخ
گیسلر به پرسش از گسست توحیدی قر ن ن است که یا شخص حضرت محمد (ص) یرا
سایر مسلمانان ،تحت تثثیر افکار فلوطینی چنین اندیشهای را وارد قر ن کردهاند .دلیلری کره
حضرت محمد(ص) اقامه فرمودهاند ن است که وحدت ،مقدم برر کثررت اسرت ،چنانکره
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فلوطین نیز چند سده قبل از اسالم ،همین عقیده را مطررح کررد (تمرام کثررات از وحردت
ناشی میشوند) .این تفکر فلوطینی سبب شده است کره امکران هرر نروع کثررت اقرانیم در
اداوند نفی شود .گیسلر گستردگی تفکر فلوطینی را در قرون وسطی عامرل تثثیرگرذار برر
اندیشۀ اسالمی میداند که موهب شده است هیچ نوع انعطرافی در توحیرد اسرالمی بررای
سازگاری با تثلیث دیده نشود

(Saleeb, 2002: 139

&  .)Geislerشراهد مثرال وی تعرابیری

همچون احد و الحترمد در سرورۀ اارالص اسرت .وی سرورۀ توحیرد را نشراندهندۀ ورود
اندیشۀ بساطت مطلق در قر ن میداند ( .)Geisler & Saleeb, 2002: 135گیسلر نفوذ اندیشۀ
افلوطینی در اسالم را با چند تعبیر بیان میکند:
«اندیشۀ گستردۀ فلوطینی در قرون وسطی که معتقد به بساطت مطلق احد بود ،بهشدت
توحید اسالمی را تحت تثثیر قرار داد» (.)Geisler & Saleeb, 2002: 143
«عدم توانایی درک تثلیث توسط مسلمانان ،به ریشههای نوافالطونی مفهوم احد مربروط
است  ...مشاهدۀ شباهتهای اساسی بین دیدگاه فلوطینی و دیدگاه مسرلمانان دربرارۀ اردا
دشوار نیست» (.)Geisler & Saleeb, 2002: 270
ادعای وی را میتوان چنین تقریر کرد . 2 :اداوند در مسیحیت وحدت مطلق نردارد؛
 .1اندیشۀ بساطت مطلق فلوطینی ،گستردهترین اندیشه در زمران ظهرور اسرالم برود؛  .1اندیشرۀ
وحدت مطلق فلوطینی توسط شخص حضرت محمد یا سایر مسلمانان ،وارد قر ن شده است.
حال باید از گیسلر پرسید که این اندیشه را چگونه وارد سورۀ توحید کردهانرد؟ ادعرای
وارد کردن یک اندیشه به قر ن ،ادعای مبهمی است و میتوان برای ن دو احتمال برشمرد:
 .2شخص حضرت محمد (ص) یا مسلمانان ،تحت ترثثیر فلروطین چنرین اندیشرهای را از
طریق تحریف لفظی به قر ن وارد کردهاند؛  .1مسلمانان تحت تثثیر فلوطین چنین اندیشهای
را از طریق تفسیر فلسفی به قر ن وارد کردهاند.
بررسی و نقد
هرچند تولد فلوطین به گزارش کاپلستون بین سالهرای 121ترا 123مریالدی یعنری حردود
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چهار سده پیش از ظهرور اسرالم اسرت (کاپلسرتون ،2111 ،ا  )311 :2در سرابقۀ اندیشرۀ
بساطت مطلق ااتالف است .برای مانند محطفی ملکیان فلوطین را اولین کسی میداند که
در تاریخ فلسفه ،قائل به الهیرات تنزیهری برود (ملکیران ،2181 ،ا  )42 :1و براری ماننرد
ولفسن اندیشۀ وی را دارای سابقه در میان فالسفۀ هند دانسرتهانرد (کاکرایی.)218 :2183 ،
پس انححار چنین اندیشهای در مغربزمین و نزد فلروطین محرل تثّمرل اسرت .برا وهرود
نزدیکی تاریخی فلوطین به زمان ظهور اسالم ،اما اندیشۀ او از طریرق ترهمرۀ اثولوهیرا در
سدۀ سوم هجری قمری توسط عبدالمسی بن عبداهللبن ناعمه الحمحی وارد فضرای فکرری
اسالمی شد .در همان زمان نیز مسلمانان ،نویسندۀ اثولوهیرا را نره فلروطین ،بلکره ارسرطو
میپنداشتند (بدوی .)1 :2421 ،این کتاب به دستور ابویوسف یعقروببرن اسرحق الکنردی
ترهمه و برای احمد فرزند معتحم باهلل الیفۀ عباسی ماده شد .مراهرای ااتفرای فلروطین
در ههان اسالم تا اواار سدۀ نوزدهم طول کشید تا نکره توسرط والنترین روزۀ فرانسروی
معلوم شد که اثولوهیا بخشی از تاسوعات چهار ،پنج و شش از رسالۀ تاسروعات افلروطین
است ( .)Rose, 1883: 843 - 846با استناد به تاریخ ترهمۀ اثولوهیا میتروان ادعرا کررد کره
نچه گیسلر دربارۀ متثثر بودن حضررت محمرد (ص) از رای فلروطین بیران کررده اسرت،
نمیتواند صحی باشد؛ زیرا حدود دو سده از زمان حضرت محمد (ص) تا زمران ترهمرۀ
عربی ثار فلوطین فاصله هست .بنابراین احتمال ورود اندیشرۀ بسراطت ذات الهری تحرت
تثثیر فلوطین و از طریق تحریف لفظی ،اساساً احتمالی بدون پشتوانۀ تاریخی است.
احتمال دوم مربوط به ورود اندیشۀ بساطت ذات الهی از طریرق تفسریر فلسرفی یرات
سورۀ توحید است .برای بررسی این احتمال ابتدا بره بررسری منرابع مرورد اسرتناد گیسرلر
اواهیم پرداات.
بررسی منابع مورد استناد گیسلر
گیسلر در پیریزی ادعای اود به ترهمۀ کلمۀ الحتمد استناد کرده اسرت ( Geisler & Saleeb,

 .) 2002: 135بهنظر میرسد واژۀ « »absoluteبهمعنای «مطلق» در ترهمه یوسرف علری از یرۀ

  28فلسفه دین ،دورة  ،81شمارة  ،8بهار 8011

«اهلل الحمد» (اارالص )1 :نقرش مهمری در ایرن زمینره داشرته اسرت« :

Allah, the Eternal,
1

 .»Absoluteبررسی سایر ترهمههای مشهور (از مترهمران مسرلمان 2و غیرمسرلمان ) کراربرد
چنین معادلی را نشان نمیدهد .دربارۀ ترهمۀ کلمۀ أحد نیز باید گفت که بیشرتر مترهمران از
معادل « »Oneبهمعنای «یگانه» استفاده کردهانرد و تنهرا یوسرف علری عرالوه برر ن از «»only
بهمعنای تنها یا «یکتا» نیز بهره برده است .وی در توضی ترهمۀ اود مقحود از یکتا را «تنهرا

ادایی که شایستۀ پرستش است» میداند ،همچنین یکتایی اداوند را دلیلی بر رد چنداردایی
یا همان پرستش ادایان متعدد محسوب میکند ،لذا بر بساطت ذات داللتی نردارد .همچنرین
یوسف علی در توضیحات اود پیرامون دلیل استفاده از معرادل « »absoluteپیچیردگی معنرای

الحتمد را گوشزد میکند .وی این معادل را اشاره به معنای «نامحردود» و «حقیقتری کره سرایر
چیزها در برابر او تنها سایهها و ظهوراتی هستند» دانسته است .همچنین مریتوانرد برهمعنرای

«وهود مطلق در برابر وهودات زماندار و مشروط» باشد یا بهمعنای «مستقل و بینیازی اسرت
که باقی موهودات به او نیازمندند» و این ادایانی را نفری مریکنرد کره نیازمنرد قربرانیهرای
بندگان و عبادات نها هستند و برایشان غذا و هدایا برده میشرود 1.از توضریحی کره یوسرف
علی دربارۀ کاربرد کلمۀ «مطلق» در ترهمۀ الحتمد ذکر کرده است ،مریتروان چنرین برداشرت
کرد که منظور وی همان موهود ازلی و نامحدود است .غیر از یوسرف علری سرایر مترهمران
چرره مسررلمان و چرره غیرمسررلمان چنررین معررادلی را اضررافه نکررردهانررد .تنهررا صررفارزاده از
معادل«Independent

 »Absoluteبهمعنای «مطلقاً بینیاز» یا «مستقل» استفاده بهرره بررده اسرت.

بهطور معمول مترهمان از معادل « »eternalبهمعنای «ازلی» استفاده کرردهانرد .البتره براری از
معرادلهرای « » Everlasting Refugeبرهمعنرای«ملجرث همیشرگی» و «»Source for everything
بهمعنای «منشث هر چیز» استفاده کردهاند.
 .2برای مشاهدۀ ترهمهها به نرمافزار هامع التفاسیر نور ،نسخۀ  ،1بخش ترهمه ،تولید مرکز تحقیقرات کرامپیوتری
علوم اسالمی مراهعه کنید.
 .1برای مشاهدۀ این ترهمهها به تارنمای http://al-quran.info/#home :مراهعه کنید.
 .1برای مشاهدۀ توضیحات این ترهمه به تارنمای http://al-quran.info/#home :مراهعه کنید.
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در میان ترهمههای فارسی بیشترین فراوانی متعلق به معادلهای «بینیراز»« ،در حاهرت
به او روکننده» و «مقحود همگان» است .البته معادلهای غیرشایعی نیز از سوی برای ارائه
شده است ،مثل «دائمی که زوال ندارد و همیشه اواهرد برود» توسرط اسرروانی و «سریتد
مطاع» که نحرتبیگم استفاده کرد .چنانکه مشخص است هریچکردام از ایرن معرادلهرا برر
بساطت ذات داللت ندارند .با اینحال تنها در ترهمۀ مشکینی بروده کره در معنرای صرمد،

بساطت ذات لحا شده است و الحتمد را بهمعنای «بزرگوار و قبلۀ حاهات ،و ذاتی اسرت
بسیط الحقیقه غیرمرکب و بینیاز» میدانرد .بررسری ترهمرۀ مرورد اسرتنناد گیسرلر و نیرز
ترهمههای مشهور ،استفادۀ از معادلی را نشان نمیدهد که منتقلکنندۀ معنای بسراطت ذات
از یات سورۀ ااالص باشد .اما یا در لغت میتوان داللتی بر معنای بساطت برای واژگران
أحد و الحتمد پیدا کرد؟
بررسی لغوی واژگان أحد و الصّمد
لسانالعرب ریشۀ أحد و واحد را «وحد» دانسته و ن را اسرم اداونرد متعرال و برهمعنرای
فردی که لمیزل یگانه بوده و با او کسی نبوده است ،میداند ،هرچند أحد بررای نفری عردد
وضع شده ،اما بهمعنای واحد و اول اعداد نیز مرده اسرت (ابرنمنظرور ،2424 ،ا .)32 :1
راغب أحد را در صورت استعمال مطلق ،بهمعنای وصف میدانرد و ن را مخرتص وصرف
اداوند دانسته است (راغب .)33 :2421 ،محطفوی قضاوت دربارۀ اینکه کدامیرک از نهرا
از دیگری اشتقاق یافتهاند را مشکل میداند؛ اما معتقد است که در أحرد داللرت زائردی برر
واحد وهود دارد و ن داللت برر انفرراد و تجررد اسرت (محرطفوی ،2138 ،ا  .)42 :2برا
وهود ریشۀ مشترک برای أحد و واحد ،قائل شدن به معنایی زائد بر واحد برای أحد هرایز
شمرده شده است ،ولی حمل این معنای زائد بر بساطت ذات ،از کالم اهل لغت برنمی ید.
در باب معنای الحتمد اقوال اهرل لغرت گسرتردگی بیشرتری دارد .فراهیردی معرانی ن را
شامل کسی که توهه امور بهسوی اوست ،مقحود ،سیتد و قای برترر ،بردون هروف ،صرخرۀ
مستحکم و مورد اعتماد دانسته است (فراهیدی ،2421 ،ا  .)224 :3ابنمنظور دو ریشۀ صَرمد
و صَمَد را بهمعنای قحد کردن میداند .وی معنرای «الهروف لره» را بررای اداونرد شایسرته
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نمیداند و اقوال دیگری را نیز برای ن ذکر میکند؛ مانند کسی که فوق او کسی نیست ،دائرم
و باقی ،دارای سیادت غیرمحدود ،کسی که طعام داده نمیشرود ،تشرنه و گرسرنه نمریشرود،
مکان رفیع ،سختی که در ن نفوذی نیست و الحَّمْدَۀ و الحُّرمْدۀ برهمعنرای صرخرۀ مسرتحکم

است (ابنمنظور ،2424 ،ا  .)138 :1هوهری معانی ن را مکران مرتفرع ،چیرزی کره هروفی
ندارد ،مقحود و سیتد و قا دانسته اسرت (هروهری ،2133 ،ا  .)411 :1ابرنفرارس دو اصرل
برای ن برمی شمرد ،اول قحرد و دوم صرالبت در شریء یرا هرر مکران صرلب ونفوذناپرذیر
(ابنفارس ،2424 ،ا  .)122 - 121 :1راغب ن را بهمعنرای « قرایی کره در تمرام امرور او را
قحد میکنند و به او اعتماد میکنند» میداند .همچنین بهمعنای چیزی کره هروفی نردارد نیرز
مده است و چیزی که هوف ندارد یا پستتر از انسان است مانند همادات یا برترر از انسران
است ،مانند مالیکه و باریتعالی (راغب .)411 :2421 ،محطفوی اصل معنرای صَرمَد را مقرام
عالی میداند که کسی بر ن برتری نمییابد و معتقد شده است که سایر معانی این کلمره ،بره
همان معنای اصلی بازگشت دارد .سایر معانی عبارتند از سیتد مطلق ،مقحرود همره در امرور و
حوایج ،کسی که برتر از او کسی نیست ،دائم و باقی ،صلبی که هوفی ندارد و غیره .وی ایرن
معانی را بر اساس مناسبت مورد و نزدیک به معنای اصلی میدانرد .وی صرمد را در یرۀ «اهلل
الحتمد» از اسمای الهی و بهمعنای کسی میداند که دارای مقام رفیعی است و همه چیرز بررای
او اضوع کرده و متوهه و محتاا اوست و او را قحد میکند (محرطفوی ،2138 ،ا 138 :3
  .)131نتیجه نکه واژۀ صَمد از نظر لغوی با معنای «کسی که در نیازمندی بهسوی او قحردکنند» بیشتر سازگار است و در اطالق معنای «ال هوف له» بر باریتعالی اتفاق نظر ندارند .لرذا
حمل صمد بر معنای بساطت ذات در نزد اهل لغت یافت نشرد .پرس از بررسری لغروی ،بره
بررسی نظریات فالسفۀ صدرایی میپردازیم و نظر ایشان در تفسیر سورۀ اارالص را بررسری
اواهیم کرد که یا فالسفۀ صدرایی بساطت ذات را از یه برداشت کردهاند؟
بررسی دیدگاه فالسفۀ صدرایی دربارۀ سورۀ توحید
صدرالمتثلّهین در «اسرار اآلیات» معنای أحد را نفی ترکیب ،اهزا و کثرت از ذات و معنرای
واحد را ،نفی شریک برای اداوند میدانرد .همچنرین وی معنرای الحترمد را ن برینیرازی
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دانسته است که همه محتاا اویند ،با چنین فرضی میتوان او را أحدیت الذات دانست ،زیررا
فرض هزء برای او مستلزم احتیاا او بدان هزء است (شیرازی.)11 :2132 ،
مال هادی سبزواری در تفسیر «أحد» ن را نشاندهندۀ نفی ترکیب ذات با صفات و اسما
دانسته است .همچنین عالوه بر معنای لغوی صمد بهمعنای سیتد و قایی که همه در حوایج
روی بهسوی او دارند؛ به معنای روایی الحتمد دالّ بر « الّذی ال هروف لره» اشراره کررده و
هوف را بهمعنای «احتیاا» دانسته؛ در حالیکه اداوند غنی مطلق اسرت و هروفی بررایش
متحور نیست .اداوند تمام کمراالت وهرودی را برهصرورت بسراطت داراسرت ،در غیرر
اینصورت ذات حق محل ترکیب از فقدان و وهدان اواهرد برود و دارنردۀ فقردان همران
اهوف است و حال نکه او اود را الحتمد بهمعنای «الذّی ال هوف له» معرفی کرده اسرت.
البته سبزواری اود اشاره میکند که معنای «ال هوف له» را در صورتی میتروان بره صرمد
اطالق کرد که از ریشۀ صمت دانسته شود (سبزواری ،2181 ،ا .)323 - 324 :2
عالمه طباطبایی معنای أحد را وحدت حقّۀ حقیقیه میداند کره مقابرل وحردت عرددی
است و بر نفی هر گونه فرض شریک برای اداونرد داللرت دارد .همچنرین عالمره معنرای
الحتمد را مقحود در حوایج میداند و ن را از صفات فعل دانسته اسرت .وی برا اشراره بره
ریشۀ محمت ن را نشان از عدم اکل و شرب و سایر اوصاف مرادی مریدانرد (طباطبرایی،
 ،2112ا  .)188 - 183 :12برای مشاهدۀ سایر نظریات متکلمین و مفسران دربرارۀ معنرای
أحد و الحتمد میتوان به دائرۀالمعارف قر ن ذیل واژۀ أحد مراهعه کرد (دائرۀالمعارف قر ن
کریم ،2181 ،ا  .)118 - 113 :1با توهه به برداشت بساطت ذات توسط فالسفۀ صدرایی
از یات سورۀ ااالص ،این سؤال باقی میماند که یا برای چنین برداشتی در فقدان شواهد
لغوی ،شواهد قر نی ارائه کردهاند؟
بررسی شواهد قرآنی فالسفه بر بساطت ذات الهی
نچه از ریشۀ بسط در قر ن مده ،به معانی دیگری است (راغب .)211 :2421 ،لذا از ارود
این واژه نمیتوان شاهدی بیان کرد ،اما فالسفه شواهد دیگری با استفاده از واژگان نور ،اهلل
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و ترکیبهایی مانند «اله واحد» ارائه دادهاند .2 :صدرالمتثلّهین با اشاره به مرراد اشرراقیون از
نور در یۀ «اهلل نور السموات واالرض» (نور )13 :ن را حقیقت بسیط میداند و اود نیرز ن
را بر «وهود» قابل تطبیق میداند (شیرازی ،2132 ،ا )148 :4؛
 .1صدرالمتثلّهین اود کلمرۀ «اهلل» را دال برر وهروب ذاتری مریدانرد و از سراحت ن
هرگونه احتیاا را نفی میکند .از سوی دیگر ترکیب از اهزای منافی با وهوب ذاتی اسرت،
زیرا مستلزم ایجاد احتیاا در ذات واهب به اهزایش میشود (شیرازی ،2132 ،ا )33 :4؛
 .1یۀ دیگری که صدرالمتثلّهین ن را شامل هر سه نوع توحید دانسته ،یرۀ «وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ
واحِدٌ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ» (بقره )231 :است (شیرازی ،2132 ،ا )38 :4
 .4یۀ «لیس کمثله شیء» (شوری )22 :نیز از یاتی است که برای ن را زمینرهسراز توحیرد
احدی دانستهاند  .عالمه طباطبایی در حاشیۀ ارود برر اسرفار ،در چگرونگی همرع برین مراترب
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،
 ،2182ا  .)11 :3تجمیع مبانی استنباط بساطت ذات الهری نیازمنرد بررسری دالیرل نفری انرواع
ترکیب نزد فیلسوفان صدرایی است .در ادامه ابتدا دالیل نفی انواع ترکیب و مبانی نها بررسری و
سپس به بررسی وهود یا نبود ن مبانی در قر ن پردااته اواهد شد.
مبانی قرآنی اثبات بساطت ذات
انواع ترکیب ذات را هشت مورد شمردهاند .2:ترکیب شیمیایی؛  .1ترکیب از ماده و صورت
اارهی؛  .1ترکیب از هنس و فحل؛  .4ترکیرب از مراده و صرورت ذهنری؛  .3ترکیرب از
اهزای مقداری؛  .3ترکیب از وهود و ماهیت؛  .3ترکیرب از وهرود و عردم؛  .8ترکیرب از
هوهر و عرض(ذات و صفت) (عبودیت ،2183 ،ا .)123 :1
 .2صدرالمتثلّهین معتقد است که با نفی ترکیب از وهود و ماهیت ،سه ترکیب دیگر نیز
نفی اواهد شد (شیرازی112 :2131 ،؛ شیرازی ،2423 ،ا )443 :1؛
 .1نفی ترکیب از اهزای مقداری :صدرالمتثلّهین نفی این نوع ترکیب را نیازمنرد برهران
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دیگری میداند ،زیرا اهزای مقداری وهود بالقوه دارند و نره بالفعرل .صردرالمتثلّهین بررای
نفی اهزای مقداری به قویت الوهود بودن(زوالناپذیر بودن) و علوت باریتعالی از هر نقحری
اشاره میکند (شیرازی ،2182 ،ا )222 - 222 :3؛
 .1نفی ترکیبات شیمیایی :مراد ترکیبی است که اهزای مرکب متکثرر و بالفعرل هسرتند.
مانند ترکیب بدن از سلولها (عبودیرت ،2183 ،ا  .)123 :1بررای نفری ایرن نروع ترکیرب
میتوان به نفی مطلق ترکیب از اهزا بره دلیرل ایجراد نیراز در واهرب بره اهرزایش توسرط
صدرالمتثلّهین اشاره کرد (شیرازی ،2182 ،ا )222 :3؛
 .4نفی ترکیب از وهود و عدم :این نوع ترکیب در دستگاه تشرکیک وهرودی متحرور
بوده و بهمعنای انتزاع مرکب برودن موهرودی از نقرص و کمرال ،در نسربت و مقایسرۀ ن
موهود با موهود کاملتر است .برای معتقدند که صدرا برهران ااصری برر نفری ن اقامره
نکرده و همان براهین اثبات کامل مطلق کافی است (عبودیت ،2183 ،ا )121 :1؛
 .3نفی ترکیب از ذات و صفت یا به نحو هوهر و عرض یا به نحو دیگرر اسرت ،ولری
بههر حال نفی ن بهوسیلۀ ادلۀ توحید صفاتی است که در ادامۀ مقاله به ن پردااته اواهد
شد .البته برای معتقدند که هدایی صفت از ذات بره بررون ذات و ترکیربهرای ارارهی
بیشتر الیق است تا ترکیبهای درونی ،لذا شایستۀ بحث در توحید واحدی است تا توحیرد
احدی .بحث نفی ترکیب از صفات و ذات ،بهدلیل ظرافتهرای ن نیازمنرد بررسری بیشرتر
اواهد بود که در ادامه به ن پردااته میشود .حال باید مبرانی برهدسرت مرده را از منظرر
شواهد قر نی بررسی کرد:
 .2مبانی نفی ترکیب از ماهیت و وهود :امتناع احتیاا به اارا از ذات ،دربارۀ بینیازی
اداوند میتوان واژۀ غنی را مثال زد .واژۀ غنی هجده بار دربارۀ وصف اداوند بهکار رفتره
و دو بار دربارۀ غنای مالی انسان (نساء 3 :و نساء )213 :مده است .امتناع محردودیت ذات
الهی که شاهد قر نی ن را میتوان یاتی از این دست دانسرت« :وَ لِلَّههِ الممَْمهرِ ُ وَ الممَرمهرِ ُ
فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلیمٌ» (بقره« ،)223 :وَ هُهوَ اللَّههُ فهیِ السَّهمَاوَاتِ وَ فهیِ
المأَرْض» (انعام)1 :؛
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 .1مبنای نفی ترکیب از اهزای مقداری :عدم محدودیت ذات اداوند ،شراهدی قر نری
بر ن ذکر شد ،همچنین واحد قهار بر عدم فرض هرگونه حد و محردودیت بررای ذات او
داللت دارد« :هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّار» (رعد)23 :؛
 .1مبنای نفی ترکیب شیمیایی :امتناع زوال ،دارای شواهد قر نی است؛ مانند« :هُوَ الْرثَوَّلُ
وَ الْآاِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بکُلِّ شَیْءٍ عَلیمٌ» (حدید« ،)1 :کُلُّ شَیْءٍ هالِرکٌ إالَّ وَهْهَره»
(قحص« ،)88 :الْحَیُّ الْقَیُّومُ» (بقره« ،)133 :وَ یَبْقی وَهْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَالل وَ الْإکْرام» (رحمن:
)13؛
 .4مبنای نفی ترکیب از وهود و عدم :کمال مطلق بودن الهی ،دارای شاهد قر نی است،
همچنین الزمۀ ن عدم احتیاا به غیر است که صفت غنی مطلق در قر ن بر ن داللت دارد:
«اللَّهُ ال إلهَ إالَّ هُوَ لَهُ الْثَسْماءُ الْحُسْنی» (طه« ،)8 :وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْرثَعْلی وَ هُروَ الْعَزیرزُ الْحَکریمُ»
(نحل.)32 :
مبنای قرآنی نفی ترکیب صفات و ذات
مبانی نفی ترکیبهای هفتگانۀ فوق شواهد قر نی داشرتند .اکنرون نوبرت بررسری مبنرای نفری
ترکیب صفات و ذات است .دلیل بررسی هداگانۀ این نوع ترکیب ن اواهرد برود کره همرواره
هوالنگاه مناظرات کالمی و فلسفی بوده است .رابطۀ صفات و ذات الهی ،گراه بره حرد ترکیرب
نزدیک شده وگاه به حد تنزیه ،گاهی نیز چنان در تنزیه پیش رفته که به نفی صفات منجرر شرده
است .گاهی نیز چنان در ترکیب پیش رفته که به تشبیه باریتعرالی بره مخلوقرات انجامیردهانرد.
گیسلر پس از نکه ادعای وارداتی بودن اندیشۀ بساطت ذات الهی را مطرح کررد ،اصرالت را بره
اندیشۀ ذات متکثر از صفات میدهد .وی معتقد است که صفات الهری موهرب نروعی تکثرر در
ذات الهی میشوند و ادعای اشاعره مبنی بر صفت کالم نفسی را نوعی ورود کثرت در وحردت
ذات اداوند میداند؛ سپس از نجا که مسی (ع) به باور مسیحیان و قر ن به باور مسلمانان ،هرر
دو وحی الهی هستند .سپس نتیجه میگیرد کثرتی که مسی (ع) در ذات الهی پدیرد ورد ،شربیه
به کثرتی اواهد بود که قر ن در قالب کالم نفسی در ذات الهی پدید می ورد.
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هالب ن است که اشاعره اقوال معتزله را متهم به شباهت با اقانیم نحراری مریکننرد و
قول اود را تنزیهی میدانند ،زیرا ساحت الهی را از لوث حوادث مبرا کررده اسرت .بررای
مثال شهرستانی 2قائل به نظریۀ نیابت را نافی صفات نامیرد و در تبیرین نظرر معتزلره بره دو
دستگی نان اشاره کرد و وصف معتزلهای که قائل به عینیت صفات با ذات هستند را عرین
قول نحاری دانست (شهرستانی ،2134 ،ا  .)34 :2همچنین شهرستانی در پیراستگی نظریۀ
اشعری از ورود هر نوع تکثر به ذات الهی ،بر قدیم بودن و زیادت صرفات برر ذات تثکیرد
دارد و حادث بودن صفات را ،موهب محل حوادث شدن ذات میداند (شیرازی ،2134 ،ا
.)228 :2
چرخش اتهام بهسمت امامیه
در نگاه سطحی و اولیه باید گفت نان که صفات را به داال ذات کشاندهانرد ،الیرقترر بره
اتهام «وارد کردن کثرات به ذات» هستند تا نان که صفات را در بیرون ذات هرچند قائم به
ن نگه داشتهاند .اما نظریۀ اشاعره نقصهایی دارد که امامیره و معتزلره را برهسرمت نظریرۀ
عینیت صفات با ذات کشانده است ،مانند :اشارۀ امام علی(ع) بره عینیرت صرفات برا ذات؛
به وهود مدن امثال برای اداوند در صورت قول به زیادت صفات برر ذات زیررا اداونرد
مانند سایر ممکنات اواهد بود؛ لزوم ترکیب ذات در حرالیکره ترکیرب شایسرتۀ ممکنرات
است؛ لزوم نقحان ذات بهدلیل نیاز ذات به صفات اارا از ذات برای تکمیل ارود؛ لرزوم
قول به قدمای هشتگانه (سبحانی ،زمستان .)23 :2112
قائالن به عینیت ذات و صفات چگونه واقعیت صفات را توهیه میکنند؟ در پاسخ باید
گفت بهنظر میرسد تبیین واقعیت صفات در دستگاه فکری معتزله ،نمیتواند بره سررانجام
توحیدی برسد؛ زیرا تحور معتزله از رابطۀ موصوف و صفت تحور رابطۀ هوهر و عررض
 .2باید توهه داشت که شهرستانی نظریۀ عینیت صفات با ذات را به ابولهذیل و پیروانش نسبت داده ،ولی هعفرر سربحانی
معتقد است که این نظر سایر معتزله بههز ابوعلی هبایی بوده و شهرستانی در ااتحاص ن بره ابوالهرذیل دچرار اشرتباه
شده است (سبحانی ،هعفر ،فحلنامۀ علمی ر پژوهشی کالم اسالمی ،سال  ،12شمارۀ .)23 :84
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است و عرض بههر حال باید قائم به هوهر باشد و بینشان تمایزی باشد؛ لذا هرگونه تالش
برای قائل شدن به این تمایز ،موهب ایجاد کثرت اواهد شد .پس چارهای نیست که پاسخ
صحی را در دستگاه فلسفی دیگری بیابیم که بتواند تحویر هدیدی از هروهر و عررض را
به ما ارائه کند .طرفداران مکتب صدرا معتقدنرد کره تحرویر هدیردی در دسرتگاه فلسرفی
صدرایی ارائه شده است .در ادامه به چگونگی تحویر دستگاه صردرایی از توحیرد صرفاتی
اواهیم پرداات.
بررسی دالیل و مبانی نفی ترکیب صفات و ذات از منظر صدرالمتألّهین
مجموع دالیل صدرا را میتوان چنین بیان کرد:
 .2بنا بر قاعدۀ «بسیط الحقیقره کرل االشریاء» هریچ کمرال وهرودی از اداونرد سرلب
نمیشود ،پس ذات الهی باید تمام صفات کمالی را دارا باشد و نداشتن ایرن صرفات ،ارود
سبب ایجاد ترکیب از فقدان و وهدان اواهد شد (شیرازی ،2182 ،ا )242 :3؛
 .1بنا بر «شدت کمالی وهود» ذات الهی ،باید ذات الهی محداق تمامی کمراالت مرتبرۀ
مادون اود باشد ،وگرنه ذات در عین شدت وهودی ،ناقص اواهد بود (شریرازی،2182 ،
ا )211 :3؛
 .1تثکید بر «حیثیت تقییدیۀ اندماهی» در کالم صدرا مده است ،هرچنرد در نرزد عرفرا
گستردگی بیشتری دارد (شیرازی ،2182 ،ا )123 :1؛
 .4وهود «مثالهای عینی» در عالم ممکنات که میتواند تقریرب بره ذهرن باشرد ،ماننرد
انتزاع مفاهیم کثیره از ذات واحد در عالم ممکنات (شیرازی ،2182 ،ا )241 :3؛
 .3تثکید بر «عدم احتیاا ذات الهی» به بیرون از ذات اود ،بر وهود تمام صفات کمالی
در نزد ذات الهی داللت دارد ،وگرنه در افاضۀ نها بر غیر ،نیاز به بیرون ذات اواهد داشت
(شیرازی ،2182 ،ا )244 :3؛
 .3دلیل «نفی ترکیب از فقدان و وهدان» ن است کره ذات بایرد هرامع تمرام کمراالت
وهودی باشد ،وگرنه ذات محداق سلب ن کمال اواهد بود .در اینصورت ذات متشرکل
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از وهدان بعض کماالت و فقدان بعض کماالت اواهد بود (شریرازی ،2182 ،ا - 138 :1
)131؛
« .3نفی ترکیب از قابل و فاعل» به اینصورت است که ذاتی که افاضرهکننردۀ کمراالت
است ،نمیتواند اود به اتحاف به نها محتاا باشد (شیرازی ،2182 ،ا )214 - 211 :3؛
« .8قاعدۀ اشرف» داللت دارد بر اشرفیت ذاتی که متحف به کماالت اسرت ،نسربت بره
ذات فاقد ن کماالت .لذا ذات الهی همراه با صفات کمالی برتر از ذاتی است که فاقد ایرن
صفات باشد (شیرازی ،2182 ،ا )214 :3؛
 .1تثکید بر ویژگی «واهب الوهود» بودن در اشاره به برتری وهودی و شررافت مرتبرۀ
ذات الهی بر تمام مراتب مادون و کماالت نها ،لذا باید ذات مفیض کاملتر از مفراضٌعلیره
باشد (شیرازی ،2182 ،ا .)214 :3
نظر عالمه طباطبایی در باب توحید صفاتی
عالمه طباطبایی از شارحان صدرایی ،توحید صفاتی را وحدت محرداقی و تغرایر مفهرومی
صفات با ذات دانسته است (طباطبایی .)183 :2423 ،امرا چگونره کثررت مفهرومی صرفات
موهب کثرت در ذات اداوند نمیشود؟ و یا میتوان میان اتحاف ذات بسیط و صرف به
صفات مفهوماً کثیر همع کرد؟حسینی طهرانری در ضرمن پرسرشهرای ارویش از عالمره
طباطبایی همین اشکال را مطرح کرده است و عالمه طباطبایی دو نحوه پاسخ ارائه کردهانرد
که چگونگی توهیه و همع این دو پاسخ ،مریتوانرد راهگشرای بحرث مرا باشرد .پرسرش
حسینی طهرانی از عالمه طباطبایی پیرامون شباهت قول به تثلیث و قول به عینیت صفات و
ذات است:
«این حقیر در اینجا نمیاواهم در صدد بطالن مذهب نحراری بروده باشرم؛ زیررا البتره
بطالنش به وهوه عدیده مشخص و مبرهن است؛ و اصل تثلیث اود وهوهی از اشرکال و
ایراد را دربر دارد .و لیکن فقط از نقطه نظر امتناع همع بین وحدت حق با تثلیث صفات و
تجلیات او که ن را اقانیم گویند ،میاواهم عرض کنم کره عرین ایرن امتنراع در قرول بره
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وحدت ذات حق و عینیت اسماء و صفات با ذات حق بحمل هو هو وارد اسرت؛ و مفررّ و
مخلحی از توحید عرفا در مذهب توحیرد نیسرت» (حسرینی طهرانری.)121-128 :2413 ،
حسینی طهرانی به مباحثات بین سید احمد کربالیی و شیخ محمد حسین کمپانی اصرفهانی
پیرامون همین سؤال اشاره کرده و نظر عالمه را در این زمینه اواستار شرده اسرت .عالمره
طباطبایی در پاسخ بیان میکنند که نظر فالسفه ،قول به مراترب طرولی و تشرکیکی وهرود
است و باالترین مرتبۀ وهود تمام کماالت را بهنحو اعلری و اشررف داراسرت و ایرن نظرر
فالسفه ،با توحید سازگار است (حسینی طهرانی .)121 :2413 ،همچنرین عالمره طباطبرایی
هایگاه صفات و اسمای الهی را در این سلسله طولی بیان فرموده و قائلند که ایرن صرفات
در مرتبۀ اعلی بهصورت بسریط در ذات الهری موهودنرد (حسرینی طهرانری.)122 :2413 ،
عالمه طباطبایی به سازگاری کمال مطلق با صفات و اسما بهصورت بساطت اشاره کردهاند؛
ولی دلیل ن را بیان نکردهاند .لذا حسینی طهرانی سؤال را رها نکررده اسرت و براز هرم از
عالمه در این زمینه توضی طلب میکند .عالمه طباطبایی در پاسخ اذعان میکنند که انترزاع
مفاهیم کثیره مانند صفات ،از مقام ذات بسیط تحورشدنی نمیتواند باشد و این انطباق باید
متثار از مرتبۀ ذات باشد .ایشان دلیل اصلی این امر را شائبۀ تحدیرد محرداق در صرورت
انطباق مفهوم بر محداق دانسته است .این تحدید از تمایز بالضّروره و شرکار برین مفراهیم
گوناگون امکان برداشت دارد ،زیرا هر مفهوم برای تمایز از مفهوم دیگر باید بهنحروی غیرر
از مفهوم دیگر باشد و همین غیریت نوعی تحدید بوده که از وهرود و عردم ترکیرب شرده
است .همین ترکیب از وهود و عدم نیز از ساحت بسیط ذات الهی برهدلیرل وحردت حقّرۀ
حقیقیۀ ذات حق تعالی مبراست .اما عالمه طباطبایی برای وهه عینیرت صرفات برا ذات در
دستگاه فلسفی ،مطلبی را بیان میکنند که میتواند راهگشا باشد:
«از اینجا دستگیر میشود که ن عینیتی که بهواسطۀ برهان ثابت میشود که برین ذات و
صفات موهود است ،فقط از یک طرف است؛ یعنی ذات عین صفات است؛ و لیکن صفات
عین ذات نیستند .بدین معنی که ذات بذات اود ثابت است؛ و لیکن صرفات برذات ثابرت
هستند» (حسینی طهرانی.)111 :2413 ،
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کمال مطلق الهی ،مبنایی قرآنی و دلیلی صدرایی بر نفی ترکیب صفات و ذات
با استفاده از حمل حقیقه بر رقیقه ،میتوان مدعی شد که ذات الهی صفات کمالیه را بهنحرو
اتمت و اکمل بهمعنای عاری از هر نوع نقص یا شائبه وهوه عدمی داراست .مسرلّماً از هملره
وهوه عدمی و نقحی صفات ،همان حدود نهاست و این حدود مفهومی در زمان حمل ن
بر موهود اکمل از ن رفع میشود و لذا هیچ محدودیتی را بر ذات الهی تحمیل نمیکند .از
سوی دیگر فرض هر نوع ترکیب ،مستلزم فرض نوعی از محدودیت و نقرص در محمرول
است و با نفی هر نوع نقص و محدودیت از محمول ،میتروان حمرل ن را برر ذات بردون
ایجاد هر نوع ترکیب متحور شد .پس صفات بهدلیل شردت کمرالی حرقتعرالی هریچ نروع
ترکیبی را در ذات الهی بهوهود نمی ورند .کمال مطلق حقتعالی تمامی کمراالت وهرودی
را در اود بهنحو اشدت و اکمل دارد .به همین دلیل این ذات است که کماالت صرفات را در
اود بدون فرض هرگونه حد و نقحی دارد.
نتیجهگیری
گیسلر مدعی است که نفوذ اندیشۀ وحدت مطلق در سورۀ ااالص ،اندیشرهای فلروطینی و
وارداتی است .هرچند او چگونگی وارداتی بودن ن را مبیتن نکرد ،ولی میتوان دو احتمرال
را مطرح کرد :اول ورود از طریق تحریف و دوم ورود از طریق ترهمه یا تفسیر فلسفی .هر
دو احتمال بررسی شدند و احتمال اول به دلیل ناهمخوانی زمان شنایی مسرلمانان برا ثرار
فلوطین و زمان نزول وحی اساساً بیاعتباراست و احتمال دوم در برای ترهمهها و تفاسیر
بهویژه تفاسیر فلسفی بهچشم میاورد؛ ولی در این تفاسیر سعی کردهاند که قول اود را با
شواهد قر نی استحکام بخشند ،زیرا گاهی داللت معانی لغوی ناتمام اسرت .امرا مهرمتررین
نکتۀ وهود مبانی مشترک قر نی و ادیانی در استنباط بسراطت مطلرق ذات الهری اسرت .برا
بررسی دالیل نفی انواع ترکیب متحور ،از همله ترکیب صفات و ذات ،نشان داده شرد کره
میتوان مبانی این ادله را در قر ن بهوضوح نشران داد .مبرانی ن ماننرد غنری مطلرق برودن
باریتعالی ،زوالناپذیری ذات الهی ،عدم محدودیت و کمال مطلق بودن ذات الهی .در میان
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این مبانی ،داللت کمال مطلق الهی بر بساطت ذات و نفی ترکیب از صفات و ذات ،نیازمنرد
تحلیل عقلی در دستگاه تشکیک وهودی و استفاده از مبانی هکمت متعالیه دانسته شدند.
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