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Abstract 

One of the main concepts in the words of philosophers used in metaphysics in its particular and 

general sense and in natural philosophy is infinitude with its different types. In the meantime, the 

sense appropriate for the Necessary is the infinite in terms of intensity which must be interpreted 

correctly. What is meant by infinite in terms of intensity is existential vastness and intensity. This 

interpretation is based on the specific principles of Mullā Ṣadrā’s philosophy, such as the 

ontological primacy of existence, particular gradation in its particular sense, causality in the sense of 

manifestation, and the simple reality. There are many proofs for God’s infinitude, whose most 

important consequence is proving the individual unity of existence. Analyzing the individual unity 

of existence leads us to conclude that there is a mutual implication between these two concepts, 

meaning that one can infer each from the other, and all the positive proofs for each will work for 

the other. 
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   استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
معنای اعم و اخص و طبیعیااات، مفهااوم نامتناااهی یکی از مفاهیم جاری در بیان فالسفه و مورد استفاده در الهیات به

تعالی، نامتناهی شّدی است کااه بایااد تف اایر معنای قابل اطالق به واجب در این میان، .است که انواع گوناگونی دارد 
مبااانی خاااّ   مبتنی بر شّدی، وسعت و شّدت در وجود است. این تف یر صحیحی از آن ارائه شود. مراد از نامتناهی

معنای تشأن و ب یط الحقیقه است. نامتناااهی الخاّصی، علّیت بهفل فۀ صدرایی چون اصالت وجود، تشکیک خا 
ثمرۀ آن، اثبات وحدت شخصاای وجااود اساات. از وحاادت شخصاای ترین  مهمبودن خداوند دالیل متعددی دارد که  

توان دیگری را نتیجه گرفت و تمام دالیل مثِبت آید که میان این دو تالزم است؛ یعنی از هریک میه دست میوجود، ب
 هریک، ُمثِبت دیگری نیز خواهد بود.
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 مقدمه

ای صحیح و عمیق گونهها را بهان ان آن  های توحیدی است؛ اگراألصول تمام معارف دینی، آموزهاصل  
باااور موحاادان، معارف الهاای و  هایبنیان یکی از شود.فرانگیرد، در فهم سایر تعالیم دینی دچار مشکل می

اعتقاد به وجود نامتناهی است، باور به خداوناادی مبااّرا از هرگونااه نقااص و رااعت و دارای تمااام کماااالت 
حکمااای حّد و تناهی از مرتبه وجااود او منتفاای اساات.  امتناهی است ونحو مطلق که در ه تی، نموجود به

بخش همۀ جهان اساات و تات و صاافات او الوجود و علت ه تیاسالمی بر این باورند که خداوند، واجب
 است. در مرتبۀ اطالق و الحّدی

ت؛ هاام تناهی« از لوازم وجوب وجود و از صفات تاتی حق است که مورد اتفاق عقل و نقل اساا »عدم
تصریح و تلویح بدان اند و هم در آیات و روایات و ادعیه و اوراد بهفالسفه و متکلمین بر آن برهان اقامه کرده

کید شده است و مهم شناسااانه ترین تلقاای ه تیعنوان دقیقترین ثمرۀ آن اثبات وحدت شخصی وجود بهتأ
رالمتألهین ُمهر تتمیم و حکم تکمیاال فااّص ای که صددر تبیین نظام ه تی و رابطۀ حق و خلق است، نتیجه

داند)صاادرالمتألهین، حکمت متعالیه را به آن و ای ااتار بااه حقیقاات آن و التاازام بااه لااوازم منتشاای از آن می
(. باید توجه داشت که بر وحدت شخصی وجود دالیلی بر مبنای »قاعااده ب اایط 2/292،الحکمۀ المتعالیه

معنای تشااأن«)رک: (، برمبنای »عّلیت بااه9/587، رحیق مختوم،؛ جوادی آملی386الحقیقه«)رک: همان،  
تعااالی باادون چنین باار پایااۀ »انتاازاع وجااود از واجب(، هم301-2/300،المتعالیهالحکمۀصدرالمتألهین،  

طور خاّ  ( اقامه شده است، اما در این نوشتار به170-165؛ آشتیانی، 63ای، هرگونه حیثیتی«)رک: قمشه
پردازیم و برآنیم با تبیین و تحلیل نامتناهی، نخ ت معنای تعالی به این م ئله میهی واجبتنااز منظر عدم

قابل صدق بر خداوند متعال را اختیار نموده، سپس وحدت شخصی وجود را اثبات کنیم و پس از آن تالزم 
 میان وحدت شخصی و نامتناهی را بیان نماییم.

 
 طرح مسئله

، تعّین و تقیدی در او راه ندارد، او در 1گونه حّد)وجودی و ماهوی(و هیچ  پروردگار عالم نامتناهی است
 هر وعاء مفروری، تحقق و ازلّیت و ابدّیت داشته و در طول و عرض و ِعداد و قبال او موجودی نی ت.

 
که با تعریت جن ی و فصالی  معنای حدود ماهویمعنای تناهی، کرانه و اندازه داشتن، دیگری »حّد منطقی« بهیکی »حّد وجودی« بهحّد دارای دو معناست: .  1

(، بنابراین موجود نامحدود دوگونه تصور دارد؛ نخ ت موجودی که حّد وجودی ندارد، دوم موجودی که حّد ماهوی ندارد 4،  برهان شفاءا، سینشود)ابنتألیت می
 باشد.حّد نمیجا مطلقًا دارای توان نامحدود را با نامتناهی برابر دان ت؛ با این مالحظه که نامحدود در اینرو میتا از حدود او ماهیت انتزاع شود. از این
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شود به انحصار وجود و موجود در شخصاای تعالی ما را رهنمون میحق1تناهی«پذیرش و تحلیل »عدم
تناهی حااق م ئله بنا بر مبانی خا  حکمت متعالیه و از طریااق برهااانی کااه حدوسااط آن عاادم واحد. این

تااوان از را میشود. گرچه این برهان در آثار صاادرا تصااریح نشااده اساات؛ امااا م ااامین آناست، اثبات می
حلیاال پااردازد کااه تکلمات وی در موارع متعددی از آثارش استنباط نمود. مقاله حارر به ایاان م اائله می

شااودا ادلااۀ تعالی اثبااات میتناهِی«حقگیری از »عاادمنهایی مالصدرا از رابطه حق و خلق، چگونه با بهره 
تناهی قائاال شاادا وجااود فعاال تالزم میان وحدت شخصی و عاادمتوان بهتناهی چی تا آیا میاثبات عدم

 شوداچگونه با نامحدود بودن خداوند سازگار می
 

 پیشینه بحث

ای بااا تعالی، جواد جعفریااان و محمدمهاادی گرجیااان در مقالااهعدم تناهی واجبدرخصو  مبحث  
خوبی ( بااه1393عنوان »بررسی مفهوم نامتناااهی در کااالم و فل اافه اسااالمی و اطااالق آن باار خداونااد«)

کند و سه رویکرد در اطالق نامتناهی بر واجااب معناشناسی »نامتناهی« در کالم حکما و فالسفه را بیان می
تناهی خداونااد دهااد. در مقالااه دیگااری بااا عنااوان »بررساای و تحلیاال برهااان عاادمرد بررسی قرار میرا مو

( نوشته موسی مالیری و امیرح ین موسوی، بعد از بررسی و دفع اشکاالت برهان نامتناهی، 1393متعال«)
دنبال نوشااته بااهشود. ما در ایاان  ترین دلیل در اثبات وحدت شخصی وجود استفاده میعنوان اصلیاز آن به

تناهی واجب ه تیم و بااا اسااتفاده از اصااول و مبااانی استنباط دیدگاه نهایی صدرالمتألهین درخصو  عدم
پااردازیم و در اثبااات وحاادت شخصاای تعااالی میتناهی حقحکمت متعالیه، با تکر براهینی به اثبات عاادم

 تعالی ه تیم.واجبتناهی در جوییم و قائل به تالزم وحدت و عدموجود از آن بهره می
 

 نامتناهی در اصطالح

نامتناهی، اصطالح فنی ریاریات، فیزیااک، کااالم و فل اافه اساات، باارای جلااوگیری از خلااط معنااای 
 موردنظر با سایر معانی، الزم است کاربرد آن در هریک از این علوم اجمااًل بیان شود.

یاضی  نامتناهی ر
باشد، بیش از آن نیز قابل فرض باشد و پایانی نداشته »نامتناهی« ریاری عبارت است از هر کمیتی که  

 
لِب نهایات در . متناهی ازجهت لفظی، ایجابی و غیرمتناهی سلبی است، اما ازلحاظ معنایی، متناهی معنایی عدمی و نامتناهی معنایی ایجاابی دارد، زیارا سا 1

بی دارناد، اماا در معناا عکاس لحاظ ظااهر و لفا ، متنااهی حالات ایجاابی و نامتنااهی حالات سالواقع سلِب سلب و م اوی با ثبوت است. لذا هرچناد باه
 (.181-1/181دیگرند)رک: سهروردی، یک
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(، زیاارا 329-1/328شود)مصاااحب، وروح دیااده میاین معنا در اعداد طبیعی که تعداد نامتناهی دارد، به
ایم؛ عدد طبیعی دیگری است که هنوز بااه آن نرساایده n+1عددn رویم مثاًل تا عددهر قدر در شمارش پیش

نهایاات اساات. بایااد افاازود، مفهااوم نامتناااهی در های اصاالی بییعی، یکاای از اناادازهبنابراین ردۀ اعداد طب
ترین آن موارد، دو حااوزۀ ب اایار مهاام تئااوری شود، ازجمله مهمهای گوناگون ظاهر میصورتریاریات به

 ( است.Hrbacek & Jech, 65-66) 2هاجا( و تئوری مجموعه)رک: همان1اعداد
تناهی ریاراای در تمااامی مااوارد، این تعریت نی ت، زیاارا مقصااود از عاادم  اما مقصود ما از نامتناهی،

 نامتناهی الیقفی و بالقوه است و نه بالفعل وجودی، که در ساحت خداوند متعال جاری باشد.
 نامتناهی در فیزیک
دساات هااا بهچااه از مجمااوع آندر موارع مختلت، تعاریت مختلفاای دارد، امااا آن  نامتناهی در فیزیک 

(، باار ایاان 112-113گیری نباشد)رک: هاپوودجینز، د عبارت است از هر کّمیتی که قابل تعیین و اندازهآیمی
کم برای ما قابل تعیین نباشااد، نامتناااهی گیری نباشد، یا دستاساس کمّیاتی که حّد و حدودش قابل اندازه

 کنیم.ا دارد که بدان اشاره میسیندر سخنان ابن خواهد بود. این مطلب شباهت زیادی به نامتناهی مجازی
 5هاااو کوارک 4، هاردون3زمان-توان در مباحث تقارن ف اتناهی را میاما تفصیل بحث از تناهی و عدم

(، ماارح حرارتاای و افااق Martin & Shaw,131-160ج تجو کرد؛ نظریااات انب اااط فیزیکاای جهااان)
هایی برای بیان نامتناهی در فیزیک مدلشناسی ب یار مورد توجه است،  ( که در کیهان83-57ترات)همان،

 است.
ح ب قابل تحدید، تاتًا و برکه؛ آیا کمّیت غیررو است، اینتعریت نامتناهی فیزیکی نیز با چالشی روبه

دست نیامده گیری آن هنوز بهناپذیر است یا چون خارج از طاقت بشر است و ابزار اندازهطبیعت خود تعیین
ها در که ب یاری از پدیاادهگیری استا چنانشود و اال در اصل قابل اندازهحکم می  تناهی آناست، به عدم

الرئیس شیخگفتۀ شوند. چنین تعابیری بهراحتی سنجیده میگیری نداشتند، اما امروزه بهگذشته قابلیت اندازه

 
عنوان عنصری م تقل از اعداد، به دستگاه ارافه کند. در تئوری اعداد، »نامتناهی« بهای از ریاریات محض که پیرامون خوا  اعداد صحیح بحث می. شاخه 1

 (.1/328مصاحب، شود برای تعمیم و ت هیل ب یاری از مطالب آنالیز ریاری)می
 ای مانند  کند؛ بنابراین مجموعهها را به متناهی و نامتناهی تق یم میها است که آننهایت« یک ویژگی خا  برای مجموعهها، مفهوم »بی. در تئوری مجموعه 2
xای ِسره مانند  شود که زیرمجموعههنگامی نامتناهی خوانده میy    ازx  یک و پوشاا هار ع او از بهبعی یکچنان موجود باشد که بتوان با تاy  را باه ع اوی ازx 

 جا(.صورت آن را مجموعۀ متناهی نامند)همانن بت داد، در غیر این
3 .Semantic Space Time 
4 . Hadron 
5 . Quark 
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ایاان، ایااراد تعریاات (، عااالوه باار  4/210،  شفاءسینا،  ت امح عرفی است و در فل فه قابل اعتناء نی ت)ابن
 شود.جا نیز وارد است و مانع اتصاف تات حق به این نوع نامتناهی مینامتناهی ریاری، در این

 نامتناهی در فلسفه و کالم اسالمی
ای سلبی، حاصل ترکیب حرف سلبی »نا« با واژۀ ثبااوتی »متناااهی« اساات. ادیبااان در »نامتناهی« واژه 

ل ورااع می  ورع لغات در اغلب موارد، الفاظ را کار را بااا ادات نفاای بااهکننااد و رفااع آنبازاء معانی محصااّ
برند. حال اگر الفاظ یاد شده از مفردات باشند، آن را محّصله و ب یطه گویند و اگر بااا ادات نفاای همااراه می

آن  (، بنابراین واژۀ »نامتناااهی« و نظیاار67را معدوله نامند)طوسی،  شوند، برای داللت بر رفع آن معانی، آن
سازند. ارتباط معنایی واژگااان را معدوله می»معدوله« ه تند و اگر در ق یه)موجبه یا سالبه( واقع شوند، آن

و   17؛ طوساای،  1/123،  وتنبیها اشاااتا سااینا،  معدوله با واژگان ثبوتی خود، تابع ورع قرارداد است)ابن
کالم باید به سااخنان فالساافه و متکلمااان   رو برای فهم معنای اصطالحی نامتناهی در فل فه و(؛ از این101

 مراجعه نمود.
 دیدگاه متکلمین

تعالی وجود دارد، این امر را تناهی و محدودیت حقمتکلمان بنابر منقوالت زیادی که در خصو  عدم
پذیرفته و در پی تف یر آن برآمدند؛ ابوالح ن اشعری باار ایاان باااور اساات کااه تمااام متکلمااان معتزلاای در 

گوید: »تناهی مکان (. شهرستانی می1/216تعالی اجماع نظر دارند)اشعری، نامحدود بودن حق نامتناهی و
تعااالی نی اات، زیاارا ن اابتی بااین حااق و مکااان، مکانیااات و زمانیااات وجااود و زمان مقت ی تناااهی باری

هااد. دنحو دیگری نامتناهی است، اما توریحی در ایاان باااب نمیتعالی به(، حق1/24ندارد«)شهرستانی،  
فخاار رازی اطااالق نامتناااهی باار خداونااد را از سااه حیثیاات تات و صاافات و دوام وجااودی تبیااین 

دانااد؛ معنای ساالب مطلااق می( و نامتناهی در خداوند را به79-2/77،  العالیۀالمطالبکند)فخررازی،  می
فااع تناهی را ناادارد و ایاان دو وصاات از تات او مرت یعناای تات حااق شااأنیت اتصاااف بااه تناااهی و عاادم

(. غزالی نیااز حااق را موجااودی ازلااِی اباادِی باادون نهایاات 1/191،المشرقیۀالمباحثجا؛ همو، است)همان
(. جرجانی معتقد است که تمام اوصاف خداوند دارای سه ویژگی وحدت، ِقدم 161کند)غزالی،  معرفی می

ی نیااز در کناا مانند فخر بیان میتناهی را به( و تف یر عدم8/58تناهی است)جرجانی،  و عدم د. عالمااه حلااّ
کااه از باارای نقطااه نهااایتی تعالی نهایتی وجااود ناادارد، چنانگوید: »برای اللهوصت نامتناهی بودن حق می

( در 1/371شااود«)حّلی، دو ساالب می نی ت، زیرا معنای مصّحح صدق تناهی که همان کااّم باشااد، از آن
داند)شااهرزوری، معنای سلب مطلااق میتناهِی بهمیان فالسفه، شهرزوری نیز مانند متکلمان خداوند را نام

 (.3/206،اإللهیۀالشجرۀ تسائل
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 دیدگاه فالسفه

اساات، یکاای در حااوزه طبیعیااات و بحااث کار رفتااه  نامتناهی در فل فه، در دو بخش کاماًل متفاوت به
تناهی ممعنای أخص؛ در این بخش نیز که محل بحث ماست، دو تلقی از عدمقوالت، دیگری در الهیات به

رو باارای واجب وجود دارد؛ یکی برپایۀ تشکیک در وجود، دیگری برپایۀ تشکیک در مظاهر وجااود. از ایاان
 نماییم.تعالی، اق ام مذکور را بیان میتناهی واجبروشن شدن معنای صحیح از عدم

 نامتناهی در طبیعیات و مقوالت
بار توسااط حکمااای یونااانی رز است، نخ ااتینحد و ممعنای بیای یونانی بهدر اصل واژه   1»نامتناهی«

ق.م( اولین شخصاای اساات کااه از  546-610کار رفته است؛ گویا آناک یمندر)برای توصیت مادةالمواد به
نهایاات (. مراد او از بی50نامد)بریه،  نهایت« مینامتناهی بهره برده است، او اصل و مبدأ تمام اشیاء را »بی

کوه حد و حصری ندارد، پس از او آناک یمنس هااوای نامتناااهی را مباادأ چیزی است که از حیث ِعَظم و ش 
(. ملی وس شاگرد پارمنیدس هم موجود را نامتناهِی در زمان و مکااان معرفاای 56داند)همان،  همه چیز می

دنبال آن تناهی در آراء لوکیپااوس و بااههای فیل وفان قاادیم در باااب عاادم(. آخرین دیدگاه27کند)ورنر،  می
گر است. مراد از نامتناهی در تمااامی مااوارد مااذکور، نامتناااهی توس در قول به اجزاء الیتجزاء، جلوه دموکری 

رسااد. او در کتاااب تناهی در ارسااطو بااه ان ااجام معقااولی میکّمی است. در نهایت مبحث تناااهی و عاادم
( و 110-114ارسااطو،    طبیعیات بعد از نقل و نقد آراء پیشینیان خود و بیان خاستگاه باور به نامتناااهی)رک:

پااردازد و بااا ارائااه دو (، تفصیاًل به تعریت و تبیااین م اائله می120تناهی)رک: همان،توالی فاسد انکار عدم
لحاظ افاازایش و ( و دیگری به120-121تق یم از نامتناهی، یکی از جهت بالفعل و بالقوه بودن)رک: همان،

چون موجااودی بالااذات و بخشد. او نامتناهی را همی(، غیرمتناهی کّمی را ان جام م136تق یم)رک: راس،
تناهی در دانااد. ارسااطو عاادمجدا که مح وس هم نباشد، ممتنع دان ته و تنها نامتناهی در قّوه را ممکن می

اساات، ولاای   2یافتنیکند: »چیزی که گااذررا چنین معنا میداند و آنکتاب طبیعیات را خا ِّ امور کمی می
چه نخ ت دارای (؛ بنابراین نامتناهی در نظر او عبارت است از آن113است«)ارسطو،  پایان  گذرهای آن بی

حد و حصر داشته باشد. تالش ارسااطو پذیری بیرا داشته باشد، دوم تق یمکّمیت و یا قابلیِت اتصاف به آن
ات اساات، و دو م اثبااات عاادم در بیان م ئله و تق یم مذکور، نخ ت اثبات نامتناهی بالقوه در ماده و مادیااّ

 
1 . Apeiron 

 ناپذیری است.پذیری و تق یم. مراد از گذریافتنی و گذرناشدنی، تق یم 2
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 وجود بالفعِل نامتناهِی گذرناکردنی در جهت افزایش، در عرصه طبیعت است.
گر اساات و پ ااینیان سینا جلوه اوج نظرات حکما درخصو  نامتناهی در اصطالح کمیتی، در آراء ابن

ی میاند، او »نهایت« را بهباالتفاق آراء او را پذیرفته ر تعریاات آن دانااد و دمعنای پایااان و وصاات امااور کمااّ
نحوی که وراء آن، شیئی از آن وجااود شود بهواسطۀ آن دارای کمّیت و مقدار میبه گوید: »چیزی که شئمی

گوید: »کمّیتی که هر اناادازه ( و در تعریت نامتناهی می4/219،شفاء؛ همو،  253،الحدودسینا،  ندارد«)ابن
دوجا(، این خارج است و تکرار نشده است«)همانیابی که در  را میاز اجزای آن أخذ شود، باز چیزی از آن

شااود. بنااابراین در کاربرد از نامتناهی در بخش طبیعیات و بخش مقوالت در تیل بحااث از کااّم مطاارح می
سبب کّمیاات آثااارش بااه چه بالعرض و بهتناهی از اعراض تاتی الحق بر کّم، توکّم و آنجا تناهی و عدماین

؛ شااهرزوری، 244، النجااا ؛ همااو، 3/175، وتنبیها اشاااتا   سااینا،ابن باشااد)رک:کااّم تعلااق دارد، می
 (.4/121، الحکمةالمتعالیة؛ صدرالمتألهین، 3/368،  الشجر اإللهیۀ

، بیااان تفصاایلِی معنااا و کیفیاات نامتناااهی در اج ااام طبیعیا  شاافاءشیخ در فن یکم سماع طبیعی از 
(، او معتقد است نامتناهی هاام 4/209، شفاءسینا، بنکند)اطبیعی و احوال آن)حرکت و سکون( را آغاز می

گویااد مااا در طبیعیااات، پیرامااون وصت اج ام و احوال اج ااام، و هاام وصاات مجااردات اساات؛ وی می
گوییم، زیرا اواًل موِرع بحث ساازاوار طاارح آن نی اات، ها سخن نمیتناهی مجردات و سایر صفات آنعدم

شود، تنها در مادیات جاری اساات. شاایخ معنااای دیگااری از اقامه می  تناهیثانیًا دالیلی که بر تناهی و عدم
(، ولاای تحلیلاای از آن ارائااه 1/362کنااد)همان، نامتناهی را در عنوان فصاال هفااتم الهیااات شاافاء بیااان می

 دهد.نمی
چنااین اعاادادی کااه در و هم1تناهی را در کمّیات صاااحب ورااعسینا سخن از تناهی و عدمبنابراین ابن

گوید: »هر امر متصِل موجوُد ( و می210-1/209دارد)همان،  ه تند، بیان می  ع صاحب ترتیبورع یا طب
ت دارد، محااال اساات غیرمتناااهی   2الااذاتچنین عدد مرتااُب  الذاِت دارای ورع و هم کااه بااا دیگااری معیااّ

ت اجاازاء را جاازء شااروط 244،  النجا سینا،  باشد«)ابن تحقااق  (؛ یعنی شیخ سه شرط فعلیت، ترّتب و معیااّ
داند، سایر حکمااای م االمان نیااز ایاان ای را در کمّیات محال میداند و چنین نامتناهینامتناهی بالفعل می

؛ 227، قبساااا ؛ میردامااااد، 177، االشااارا حکمةشرحاند.)رک: شاااهرزوری، شاااروط را بیاااان داشاااته
سااپس متااذکر   (.172-173،  منظومۀحکمتشاارح؛ ساابزواری،  2/144،  الحکمةالمتعالیةصدرالمتألهین،  

 
شود، زیرا دارای ورع و اشاارۀ ح ای نی ات؛ ایشاان نامتنااهی در حرکاات و زماان را در بخاش دیگار طبیعیاات شافاء بیاان خارج می. با این توریح زمان  1

 (.4/177دارد)همان، می
 . یعنی برخی در تات خود بر برخی دیگر تقدم بالطبع دارد.2



  /وجود یو تالزم آن با وحدت شخص یتعالواجب یتناهاثبات عدم  ۀادل  ؛ودیگران اسعدی                          
213             

 

ها در همااۀ وجااوه ها ممتنع است، چنین نی ت که تحقق نامتناهی در آنشود اشیائی که وجود بالفعل آنمی
ها نیز دارای نحوی از وجود است و تناهی آناند. عدمنامتناهی  2و حرکات  1محال باشد، بر این اساس، عدد
معنای به  آیند و حّد یقفی ندارند، نه قّوه دیگری میمعنا که اعداد یکی پس از  آن وجود بالقوه است، قّوه بدین

 (.245-246، النجا سینا، شود)ابنسمت فعلیت خارج میچه بهآن
 

 تقسیمات نامتناهی کمی

دهااد کااه ترتیب زیاار ارائااه میشیخ برای مشخص شدن معنای نامتناهی در امور طبیعاای، تق اایمی بااه
 :تناهی کّمی استدربردارندۀ تمام اق ام عدم

معنای ساالب معنای مجازی است، نامتناهی حقیقاای نیااز گاااه بااهمعنای حقیقی و گاه بهنامتناهی گاه به
، شاافاءسینا،  معنای سلب ملکه)سلب عدولی( است و سلب ملکه نیز دو وجه دارد.)رک: ابنمطلق و گاه به

م معااانی مااذکور در ل ااان داریم که جامع تمااانحوی بیان می( ما این تق یم را با تغییراتی به4/209-210
 حکما باشد.

 ترتیب است:اق ام نامتناهی قابل فرض در کّمیات به
تناهی مقداری قابل فرض که شامل اق ام زیاار نامتناهی مقداری عبارت است از هرگونه وصت عدم  -1

 است:  
ساایدن بااه گیری چیزی دشوار یا غیرممکن بوده و رکه اندازهنامتناهی مجازی: عبارت است از آن  -1-1

که م افت زمین تا آسمان هرچند در واقااع دارای نهایت آن و محدود کردنش به حرکتی مقدور نباشد. چنان
جا(؛ چنین تعبیراتاای ت ااامح عرفاای اساات کااه شود)هماننهایت است، اما در نظر عرف نامتناهی تلقی می

 در فل فه ندارد. شود و جایگاهیدلیل نبود ابزار یا علم کافی یا دالیل دیگر بیان میبه
که از شاایئی، هاار دو وصاات تناااهی و معنای سلب مطلق: عبارت است از آننامتناهی حقیقی به  -1-2

ت داشااتن، از شاایء م االوب باشااد، تناهی نفی شود و معنایی که نهایت به او تعلق میعدم گیرد یعنی کمیااّ
یااک را ناادارد)همان، شأنیت پااذیرش هیچرا محدود دان ت و نه نامحدود، زیرا توان آنمانند نقطه که نه می

209.) 
دان تند؛ چنین مطلبی از روی م ااامحه از معنا نامتناهی میکه گذشت، متکلمین خداوند را بدینچنان

 
 . اعداد آغاز دارد ولی در جهت افزایش انجام ندارد.1
 تناهِی مقدار حرکت است.مان و زمان علت تناهی یا عدم. حرکت، علت وجود ز2
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عنوان صاافتی ساالبی پااذیرفتنی اساات، امااا از جهااات کند، بااهآن جهت که از خداوند نفی سنخ کمّیات می
معنا اواًل معنای محّصل و ثبوتی ندارد و در واقع معنایی عااام و متعددی مخدوش است؛ زیرا نامتناهی بدین

ات عرراای 14دارای مصادیق متعدد است)جعفریان و گرجیان،   (، ثانیًا مق م ایاان تق اایم نامتناااهی، کمیااّ
عنوان صاافتی شود، ثالثًا اگر نامتناهی بااهکه صرف نداشتن کم، سبب خروج از عررّیت نمیاست، درحالی
ت اقدس اله باشد، تنها او در عالم نامتناهی خواهد بود و شااریکی در ایاان صاافت نخواهااد تاتی، خاّ  تا

الربط به او خواهد بود، اما براساس سخن مااتکلم، داشت، هرچه ماسوای او فرض شود، فقیر و مفتقر و عین
بررساای کااه از تناهی با سایرینی چون نقطه، نفس و عقل شریک است. نکته دیگر آنخداوند در صفت عدم

عرصه شود که امر نامتناهی بهکه در بخش »دیدگاه متکلمین« بیان شد، چنین برداشت میکالم متکلم چنان
در هر صورتی و در مورد هر ک اای کااه باشااد محااال اساات؛   آید و نامتناهی وجودی و بالفعلوجود درنمی

ی ن از آنتعالی در ت اد است. بنابرایتناهی وجودی حقکه این سخن با عدمدرحالی جا که نامتناهی غیرکمااّ
برند، مرادشان سلب تناااهی کار میکه نامتناهی را برای خداوند بهبرای متکلمین مطرح نبوده است، هنگامی

 کند.تناهی از خداوند متعال میو عدم
معنای سلب ملکه: آن است که چیزی طبیعت و ماهیتش اقت ااای نهایاات را نامتناهی حقیقی به  -1-3
 گفت این ق م دارای دو وجه است:  که شیخ(و چنان4/209،  شفاءسینا، بردار نی ت)ابنما نهایتدارد، ا
خصو  نهایت بردار است، ولی آن مصداق بهچه طبیعت و ماهیتش نهایتوجه نخ ت: آن  -1-3-1

باار فاارض باشد؛ ماننااد خااط نامتناااهی عینه نهایت داشتهندارد، یعنی شأن نوع و طبیعتش چنان نی ت که به
 جا(.وجود)همان

کند که نهایت بر او عارض شود، اما نهایتی بالفعل چه شأن طبیعتش ایجاب میوجه دوم: آن  -1-3-2
 جا(.صورت بالقوه موجود است)هماندر او موجود نی ت، بلکه به

ا، گوید نامتناااهی در ایاان معناا کند و میشیخ ق م اخیر را نامتناهی مورد بحث در طبیعیات معرفی می
دانااد و در نامتناهی بالقوه است، زیرا او همانند ارسطو نامتناهی بالفعل در طبیعت و طبیعیات را محااال می

کنااد)رک: که ج می یا مقداری یا عدد صاحب ترتیبی نامتناااهی بالفعاال باشااد، اسااتدالل میمحالیت این
فعل امور کّمی و ثانیًا و بالعرض باار تناهی بالای که اواًل و بالذات بر محالیت عدم(؛ ادّله213-212همان،  

 محالیت ت ل ل جاری است.
 ترتیب است:اق ام نامتناهی در وجه دوم بدین

نهایت باشد و عدد نتواند او که عدد چیزی بینامتناهی در کّم منفصل)نامتناهی عّدی(: آن  -1-3-2-1
صورت بالقوه و امااور مجاارد به(، امور مادی 1/193،  منظومهشرحرا محصور و محدود کند)رک: سبزواری،  
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 گردند.صورت بالفعل بدان متصت میبه
 نامتناهی در کم متصل قاّرالذات که تنها در مادّیات موجود است، شامل موارد زیر است: -1-3-2-2
که ج اامی در سااه جهاات طااول و عاارض و ارتفاااع غیرمتناااهی نامتناهی حجمی: آن  -1-3-2-2-1

د مگر در تصور ج می نامتناهی، اما بنابر مشهور تناهی عرض الزم ج م آیتناهی به تصور نمیباشد)عدم
 است(.

 نامتناهی سطحی: امری در طول و عرض نامتناهی باشد. -1-3-2-2-2
 نامتناهی طولی: موجودی که امتداد واحد دارد، آغاز و انجامی نداشته باشد. -1-3-2-2-3
 تنها مصداق آن زمان است. الذات کهقارنامتناهی در کّم متصل غیر -1-3-2-3
نامتناهی مّدی: وجود شیئی از جهت مدت و زمان نامتناهی باشد. زمان مقدار حرکت   -1-3-2-3-1

که است، اگر بخواهد نامتناهی باشد، باید حرکت نامتناهی باشد. بنابر قاعدۀ ررورت عّلی و معلولی و این
نهایاات توان نتیجه گرفت که زمان بیادامه دارد، می عالم ماده عین حرکت و حرکت ماده ازلی بوده و تا حال

چنااین انااد. هموجود دارد، اما در نقطۀ پیدایش، زیرا از سوی دیگر مشهور حکما قائل بااه اتمااام عااالم ماده
 جا(.شوند)همانتناهی میچون عقول کلّیه متصت به این نوع عدممجرداتی  

 
 ودی(نامتناهی فلسفی در الهیات: نامتناهی شدّی)وج

نامتناهی جز معنای طبیعی و کّمی، معنای دیگری هم دارد که با معانی گذشته تنها اشتراک لفظی دارد، 
نامتناهی در این معنا اواًل وصت وجود است، ثانیًا موجودیت در آن بالفعل اساات و در صااورتی اساات کااه 

تناهی بالفعل وجااودی اساات« نهایت باشد. بنابراین معنای دوم همان »ناملحاظ شّدت وجودی بیامری به
 تعالی است.کنند و منحصر در تات واجبنامتناهی شّدی یا وجودی تعبیر میکه حکما از آن به 

گویااد: کند، در بیان اوصاااف متناااهی میتعالی استدالل میکه در رّد ج مانیت حقسینا در مقامیابن
ی و علااِم ب اایِط غیرمحاادود و محاایط بااه »امر متناهی موصوف به علّو و مجد و قدرت و عظمِت غیرمتناه

ی اشیاء و فعلیت مطلق نخواهد شد و امر محدود واجب است که در قوت و قدرت محدود باشد، چااه همه
چنین  (. عکس نقیض این ق یه32، التعلیقا سینا، ابنکه فعل او نیز متناهی و غیرابداعی خواهد بود«)این

به علّو و مجد و قدرت و عظمت و کبریاء نامتناااهی متصاات  ال_ _خداوند متع  خواهد شد که امر نامتناهی
که فعل او نیز نامتناهی خواهد شود و امری که نامحدود است، قوت و قدرت او نیز نامحدود است، چنانمی

 (.1/362، شفاءهمو، داند)را نیز که از اوصاف تاتی اوست، نامتناهی می بود. شیخ، مجد حق
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بار اصااطالح (، نخ ااتین2/119خااتالف تشااکیکی انااوار است)سااهروردی،  شیخ اشراق که قائاال بااه ا
؛ 375، قبسااا کار برد و پ ینیان باالتفاق از این تعبیر استفاده نمودند.)رک: میرداماااد، نامتناهی شّدی را به

(. وی در تعریت نامتناهی به ایاان معنااا 48، منظومۀحکمتشرح؛ سبزواری، 7،  الشواهدالربوبیةمالصدرا،  
وید امری که فوق او نوری نی ت، او غیرمتناهیة الشدة است و تنها مصداقش نوراالنااوار اساات کااه بااه گمی

آیااد کااه او را حااّد و جمیع انوار به احاطه معنوِی عقلی محیط است، اگر ورای او نور دیگر باشااد، الزم ماای
 (.2/168تخصیص بزند)سهروردی،  

( و 168ای که فوق آن قاباال تصااور نی اات)همان، مرتبهبهدر نظر او، شدت نورانّیت و اشراق نوراالنوار 
(. او در 330، االشاارا شاارح حکمتیک از انوار مجرد عقلی در نورانّیت شبیه او نی تند)شااهرزوری،  هیچ

ات، 330-331الشّدة است)همان،  تات و اسماء و صفات و تمام وجوه غیرمتناهی (؛ پااس او نهایاات کمیااّ
ندارد، تات او نورانیت اوست و نورانیت او زائد باار تات او نی اات و شاادت   نهایت ثبات و نهایت معلولیت

(، 1/465نوریت او کمالیت اوست و هیچ تمااامیتی در جهتاای از جهااات وراء او وجااود ندارد)سااهروردی، 
 (.2/169بلکه »وراء ما الیتناهی بما الیتناهی« است)همان، 

او نامتناااهی شااّدی را بااا تفصاایل   .مشهود استاوج نظرات حکمای پیش از مالصدرا در نظر میرداماد  
تعااالی از جمیااع جهااات و کند و به غیرمتناهی بالفعل وجااودی حقتری ن بت به شیخ اشراق بیان میبیش

ای وراء مایتناهی بما الیتناهی و وراء مااا الیتناااهی بمااا مرتبهحیثیات تصریح دارد و شدت وجودی حق را به
را در همه جهات عّز و جالل و مجااد و کمااال فااوق تمااام و نامتناااهی شااّدی   تعالیداند و حقالیتناهی می

 (.376، قبسا کند)رک: میرداماد،  معرفی می
سینا، شیخ اشراق و میرداماد با توجیهاتی مطابق با نظاار مالصاادرا معنای وجودی نامتناهی در کالم ابن

 شود.بنابر اصالت وجود و تشکیک وجود است که بدان اشاره می
تناهی مجد خداونااد و از سااویی سینا: الزمۀ سخن وی در توصیت امور متناهی و عدمجیه سخن ابنتو

؛ همااو، 188( و نفی ماهیت از ساااحت او)همااان،  1/367،  شفاء)همان،  باور به عینیت تات و صفات حق
الجهااات چنااین اثبااات وجااوب ماان جمیع( و هم117، دانشاانامۀئیئ الهیا ؛ همااو، 140، المباحثااا 

تناهی اساات کااه او تات و صاافات معنایی وجودی از عدم(  55،  التعلیقا تعالی در فل فه او)همو،  واجب
 داند.حق را به آن متصت می

که شاایخ بااه عینیاات تات و صاافات معتقااد است)سااهروردی، باتوجه به این  توجیه سخن شیخ اشراق:
انّیات مح ه دان ته و از خداونااد نفاای  را وجودات صرف و(، از طرفی نفس و مفارقات باالتر از آن2/168

توان پذیرفت کااه (؛ می1/43،  الحکمةالمتعالیة؛ صدرالمتألهین،  177،435-1/115کند)همان،  ماهیت می
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توان نوعی وحدت ساانخی معنای شدت وجودی است و میمراد او نیز از نامتناهی، همان نامتناهی شّدی به
سینا در تبیین ایاان م اائله تری از ابنحال شیخ اشراق گام وسیعوجود را از کالم شیخ برداشت کرد، در عین

 کند.برداشته است و آن وحدت تشکیکی در نوریت است که در مجردات و انوار مطرح می
دارد و نامتناااهی شااّدی را بااه نامتناااهی که گذشت صراحتًا معنای وجودی را بیان میمیرداماد نیز چنان

 کند.بالفعل و وجودی تف یر می
شود، اشتراک فالسفه اسااالمی در که از کالم این حکما معنای وجودی از نامتناهی برداشت میسّر این

چه باعث شده است تفاوت بارزی میان رأی جناااب تعالی است، اما آنحکم به اصالت وجود، در مورد حق
توان به اسااتناد یی میای است که در فل فه صدراصدرا با دیگر حکما در این خصو  پدید آید، مبانی ویژه 

رغم باور اند علیکه دیگر حکما نتوان تهها از باور به نامتناهی شّدی به وحدت شخصی وجود رسید، اینآن
 رسد:ای نائل آیند از جهات تیل به نظر میبه نامتناهی شّدی به چنین رأی نهایی

، 37-3/34،  اشاتا  و تنبیهااا ینا،  س انگار و تباین وجودات)ابنسینا: غلبۀ دیدگاه کثرتدر فل فه ابن
 (، عدم تفکیک اصالت وجود و ماهیت، و عدم طرح وحدت تشکیکی وجود.283

( 2/128،87؛ همااو،  1/296،226،154،53در فل فه اشراق: اصرار به اصااالت ماهیت)سااهروردی،  
 ( و اتعان به تشکیک در ماهیت.1/335عدم تفکیک اصالت وجود با اصالت ماهیت)همان، 

گاهانه اصالت ماهیت)رک: میرداماد،  در فل -2/5،  مصنفا ؛ همو،  37،قبسا  فه میرداماد: پذیرش آ
 ( و عدم طرح م ئله وحدت حقیقت وجود و تشکیک مراتبی آن.6

 
 تعریف مالصدرا از نامتناهی

تاار به دیگر مکاتااب فل اافی و کالماای بیشتعالی ن بتتناهی واجبدر حکمت متعالیه به م ئله عدم
یابد، اما صدرالمتألهین در آراء غیرنهایی خود که تکمیل کنندۀ نواقص و تری میشده و معنای ژرف پرداخته  

الحکمة دیدگاه پیشینیان است و تنها جنبه آموزشی و رعایت مراتب تعلیم است)صدرالمتألهین،  خلل و ُفرج
ان معنای سااابق، ولاای بااا مبااانی هم( و بر مذاق قوم سخن گفتن است، نامتناهی را تقریبًا به1/71،  المتعالیة

بهای اساتید خود را برد؛ مالصدرا میراث گرانکار میبه مبانی میرداماد و شیخ اشراق بهتری ن بتم تحکم
را بر اساس اصالت وجود و تشکیک در وجود کاشت و پرورش داد، اما ثمرۀ دارانه اخذ نمود و بذر آنامانت

نمود خود را در آراء نهایی و تّلقی اصلی ایشان در تبیااین نظااام ه ااتی   نهایی و کمال غایی این شجرۀ طّیبه،
تعالی را بنا بر مبانی مالصدرا در دو معنا باار اساااس دو تلقاای از تناهی شّدی در حقنمایان کرد؛ لذا ما عدم



 109،  شمارة پياپی  2، شماره چهارم ، سال پنجاه و در فلسفه و كالم  ییجستارهانشریه   / 218

 

 دانیم.ه تی، مصطلح و م تقر می
بنااابر مبااانی  شااینیان باارده اساات،هااای فراواناای از آراء پیمالصدرا که در طرح نظام تشکیکی خود بهره 

چون اصالت وجود و تشکیک مراتبی حقیقاات وجااود، تناااهی و نامتناااهی شااّدی را فل فی خا  خود هم
بخشد؛ معنایی وجودی که وصت تاتی حقیقت وجود است. به اعتقاااد او وجااودی کااه در تف یر جدید می

االخااتالف آن اساات و تاتااّا بااهعین ما  االشتراک در آنخارج تحقق دارد، یک حقیقت مشّکک است که مابه
ترین مرتبه به هیوالی اولی که در دارای مراتب شدید و رعیت، و خالص و مشوب به غیر است، که در پایین

شود و در باالترین مرتبه مختوم به موجودی که فوق تمام اساات و اوِل نهایت رعت وجودی است، ختم می
الشااّدة که از لحاظ قااّوۀ وجااود غیرمتناهیة  -َجلَّ َمجُده  -مقام واجب  بدون اول و آِخِر بدون آِخر است یعنی

(. 27،  تعلیقه برالهیااا  شاافاء؛ همو،  7/149؛  1/432،253،120،  الحکمةالمتعالیةصدرالمتألهین،  است)
تر از به مرتبۀ باالی خااود، رااعیت و ن اابت مرتبااه پااایینای از مراتب وجود، ن بتبر این اساس، هر مرتبه

میزان برخورداری از کماااالت وجااودی اساات و جا شّدت و رعت مرتبۀ وجود بهدید است. در اینخود، ش 
نحو اعلاای و اشاارف داراساات و تناهی برای موصوفی است که تمام کماالت وجودی ممکن را بهصفت عدم

دو تااا خااتم باادو منتهاا هیچ ی گونه نقصانی در ساحت وجودی او راه ندارد و تمااام سل االه موجااودات از بااَ
تناهی با تف یر وجااودی در حکماات متعالیااه، باارای چه بیان شد، تعبیر دومی از عدمبر آنشوند. م افمی

رود و آن مبّرا بودن تات حق از ماهیت است، زیرا ماهّیت حّد عاادمی وجااود اساات، کار میتعالی بهواجب
و اصاال موجودیاات هاار شااِئ   گونه حّد ماهوی ندارد، بلکه ماهّیت او انّیت اوستکه تات حق هیچدرحالی

( 46،  المشااائرهمو،  موجود است و محض حقیقت وجود است که مشوب به چیزی غیاار وجااود نی اات)
 گردد.تعالی متصت به نامتناهی میمعنا نیز حقبدین

باتوجه به آنچه بیان شد، بنا بر تشکیک خاصی که در آن سنخ وجااود واحااد اساات و اشااخا  وجااود 
تعالی در سل له شود که بر اساس آن تنها واجبای تبیین میآراء مالصدرا به گونهمتعدد، نامتناهی شّدی در  

ی، مراتب موجودات عالم به »نامتناهی بالفعل وجودی« متصت می گردد، اما بنابر تشکیک خا ُّ الخاصااّ
و وجود، شخِص واحِد غیرمتناهی دارد و این شخِص واحِد وجود، چون نامتناهی است، تنهااا در ظهااورات 

تجّلیات او تشکیک معنا دارد و غیر او که یا اسماء و صفات اویند و یا افعالش، تجلیات و مظاااهر او بااوده و 
شود، تفصیل تناهی اویند. بنابراین وصت نامتناهی شّدی در این معنا دستخوش تغیراتی میبه عدم  نامتناهی

 شرح زیر است.این دو تف یر به
 
 حقیقت وجودتناهی بر پایۀ تشکیک در عدم
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جا که حقیقت وجود اصیل است، عین خارجیت، کینونت و تحقق خارجی است)رک: مالصاادرا، ازآن
( و چون سریان حقیقاای دارد، 6/148،  الحکمةالمتعالیة؛ همو،  6،  الشواهدالربوبیة؛ همو،  18-9،  المشائر

یاان سااریان، بااه علاام تمام حقایق را درون خود واجد است و در همه حقایق جاری است، هرچند حقیقِت ا
شود؛ بنابراین حقیقت وجود، متشّخص بذاته و تشّخص دهندۀ به تمام ماهیااات اساات و حصولی درک نمی

توان وجود را دارای مراتب و حقایق مختلت با شدت و رعت دان ت، ماهوی می  به اعتبار ماهیات و کثرت
فوق حااد و مرتبااه و محاادودیت اساات و  مگر وجودی که نامتناهی است و در اعلی مرتبه قرار گرفته است و

(، پس حقیقاات 7،  الشواهدالربوبیةتر از او قابل تصور نی ت)مالصدرا،  تر و کاملچون نامتناهی است، تام
وجود واحد است و اختالف مراتب و درجات آن به تقدم و تأخر و شاادت و رااعت اساات و ایاان حقیقاات 

 واحد در تمام مراتب، سریان و جریان دارد.
 
 می قول به تشکیک وجودناتما

آید که سخن در نامتناهی براساس تشااکیک تمااام نی اات، بلکااه ساایر در دست میبه نظربا کمی دقت 
جا( و حتی شیخ اشراق مراتب تعلیم است، زیرا این تشکیک تفاوت چندانی با تباین و سخن مشائیان)همان

چنین اگر تردید اصالت وجود است؛ هم  ندارد؛ تنها تفاوت، شفاف شدن موروع بحث و اثبات م ئله مورد 
ه تی را دارای مراتب مختلت در نظر بگیریم که برح ب شّدت و رعت و کمال و نقااص و تقاادم و تااأخر 

هااا ای از مراتب ه تی، ویژگیآید که آیا هر مرتبهصورت سؤال پیش میباهم اختالف رتبه پیدا کنند، در این
ای ای دارای مختصات ویژۀ خود باشد، قطعًا نتیجهگر هر مرتبهو مختصات خا  خود را دارست یا خیرا ا

جز تباین نخواهد داشت، اگر پاسخ عکس این باشااد تشااکیک در ه ااتی مباادل بااه تشااکیک در مظاااهر و 
تعینات وجود خواهد شد؛ بنابراین گرچه از ظاهر برخی سخنان صاادرا بااوی وحاادت تشااکیکی بااه مشااام 

ج از ظواهر به باطن کالم، دیدگاه نهایی وی جز وحدت شخصی نخواهد نظر و تعمق و خروآید، با دقتمی
گوید وحدت تشکیکی جزء تعلیمیات بااوده و ایاان دیاادگاه در مقااام تعلاایم و بود، زیرا خود او در اسفار می

(. 1/71، الحکمةالمتعالیااةآموزش با وحدت وجود و موجود تاتًا و حقیقتااًا منافاااتی ندارد)صاادرالمتألهین، 
کند و وعاادۀ اقامااه سو با نظر عرفای الهی معرفی میجا، نظر نهایی خود را همکه او در همانگر اینمؤید دی 

دهد بر این دیدگاه که وجودات، گرچه متکثر و متمااایز ه ااتند، امااا امااور م ااتقل و توات برهان قطعی می
 ونات تات او نی ت.منفصل نبوده و تکثر و تمایزشان چیزی جز تعینات حق اول و ظهورات نور او و شئ
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 تناهی برپایۀ وحدت شخصی و تشکیک در مظاهر و تعینّات وجودعدم

حقیقاات واحااد معناساات کااه یااک  الخاصاای بدینتعالی براساااس تشااکیک خا نامتناهی بودن حق
( کااه خااود 2/293، الحکمةالمتعالیااةفرِد بالثااانی وجااود دارد)صاادرالمتألهین، شخصاای منحصاار بااه

ای دارند؛ یعنی شخص وجود، به اعتبار ظهااورات که مظاهر و اعیان او چنین ویژگیبلبردار نی ت،  تشکیک 
گردد، زیرا هرچه ماسوای این حقیقت فرض شااود، و تجلیات در مواطن و مجالی متعدد، منشأ تشکیک می

-2/300ظهوری از ظهورات، طوری از اطوار، وجهی از وجوه و یا شأنی از شاائون او خواهااد بود)همااان،  
هاست، یعنی شااخص واحااد ( که تفاوتشان در شّدت و رعت مظهریت، وجهیت و شأنیت آن305،  301

وجود در شأنی و طوری أظهر از شأن و طور دیگر خود است و این درجات ظهور و تکثر مظاهر به وحاادت 
نه در طول و نااه در عاارض معنا که چنین وجودی نامتناهی است، بدین (.2/347زند)همو، حق خدشه نمی

آن، چیزی وجود ندارد، نه درون آن، چون صمد است و نه بیرون آن، چااون احااد اساات؛ بااه عبااارت دیگاار 
 طور و ظهور علت است. وجود معلول با وجود علت تنافی ندارد، بلکه معلول همان

اهی اساات و هاام نامتناا به دیگر بیان، شخص وجود نامتناهی است و چون نامتناهی است، کماااالت آن
تبع، وجوه آن هم نامتناهی خواهد بود و تفاوت میان وجوه مختلت و متکثر او به ظهااور و بطااون اساات و به

بین ظاهر و باطن، فاصله و ُبعد وجودی قابل فرض نی ت، بلکه ظاهر همااان باااطن اساات و باااطن همااان 
ناادارد و مظاااهر چیاازی، جااز ظاهر است. باطن ظاهری است که تعّین ندارد، ظاهر باطنی است که اطالق 

ی کاارد، وقتی خدای متعال یک تعّینات مختلت یعنی انحاء مختلت ظهور و بطون نی تند؛ بنابراین  باره تجلااّ
جا را بگیرد، نه در عررااش، اش نه در طولش جایی وجود دارد که تجّلی دوباره آنتناهی تجّلیخاطر عدمبه

شود، یعنی فعل خدای متعال همان تجلّی و ظهااور کثیر می بلکه همانی که واحد بود، در عین واحد بودنش
ظل، و فرع و اصل است. در این تف یر از حکمت  اوست و تفاوت و اختالف میان حق و خلق، در ظل و تی

باار شااّدت در الخاصاای کااه عالوه تعالی عبارت است از نامتناهی شااّدی خا متعالیه، نامتناهی بودن حق
معنا که در طول و عاارض او هاایچ چیاازی وجااود ناادارد و او هم باشد؛ بدین  وجود، دارای وسعت در وجود

گوید مظاهر و خلق عالم جز اماار که سیدحیدر آملی میمتفّرد در ه تی و ه تی منحصر به اوست و چنان
چه دیدگاه نهااایی صاادرا باار پایااۀ اصااالت (. این نتیجه با آن688باشد)آملی،  اعتباری و وجود مجازی نمی

التّدلی بودن معالیل است، انطباق کاماال داشااته و مؤیااد یکدیگرنااد و باار ایاان الفقر و  الربط و  ینوجود و ع
بنا بر تصریحات متعاادد مالصاادرا)رک: صاادرالمتألهین،  ای از واجبتوان مدعی شد چنین تلقیاساس می

(، تنهااا 305،  293،300،301-2/292،  الحکمةالمتعالیااة؛ همااو،  342-25،340،  شرح الهدایةاالثیریة
 بار توسط ایشان مبرهن گردید.مدل نهایی قابل انت اب به دستگاه فل فه صدرایی است که نخ تین
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 شود:از رهگذر معنای مذکور، دو معنای دیگر از نامتناهی منکشت می
است، مراتب وجود عالم و اسااماء و صاافات نامتناهی  معنا که چون وجود حقنامتناهی رتبی: بدین  -1

به مرتبااه مااادون خااود، متصاات بااه ای از مراتب مظاااهر حااق ن اابتمتناهی خواهد بود و هر مرتبهاو نیز نا
 شود.نامتناهی عّدی، مّدی و شّدی می

نامتناهی وجهی و شأنی: با اثبات وحدت شخصی وجود در نظام حکمت صدرایی، یکی از ثمرات   -2
 واجب، شئون و ظهااور و بااروز تات حااقاین بحث در نحوۀ ارتباط خالق و مخلوق، این است که، ماسوای 

 هم نامتناهی خواهد بود.ه تند و از آنجا که تات حق نامتناهی است، تجلیات و تشأنات آن
 

 اقسام نامتناهیِ شدّی

تعااالی قاباال طاارح اساات، که روشن شد تنها معنای صحیح از نامتناهی کااه در مااورد واجبپس از آن
ّدت در وجود است، باید دان ت که اصطالح نامتناهی شّدی، نامتناهی شّدی با دو خصوصیت وسعت و ش 

کار رفته است، اما تفکیکی میان معانی متفاوتی توسط فالسفه بهنحو مشترک لفظی در موارع مختلت، بهبه
رو برای جلوگیری از خلط این معانی، نامتناهی شّدی را با قیااودی از این معانی صورت نگرفته است؛ از این

 داریم:شرح تیل بیان مینماییم و سه تق یم بهیهم تفکیک م
تناهی و شّدت تاثیر این قوا مطاارح . نامتناهی شّدی عامی، که در اتصاف قوای اج ام به تناهی و عدم1

؛ 250، النجااا سینا، ای در عالم طبیعت قابل تحقیق نی ت)رک: ابناست. بنابر دیدگاه قوم، چنین نامتناهی
؛ زنااوزی، 232-3/221، الحکمةالمتعالیااةصاادرالمتألهین، ؛ 1/59وردی، ؛ سااهر176-3/173طوساای، 

دهد)رک: تناهی شّدی که سهروردی به آثار و انوار عقول ن بت میچنین مانند عدم(؛ هم137،  الحکمبدایع
 (.410، شرح حکمةاالشرا شهرزوری،  

بر وحاادت ت، و مبتنیلحاظ شّدت مرتبه وجودی اس تناهی بهنامتناهی شّدی خاصی، که همان عدم-2
گنجنااد، تشکیکی وجود است؛ اقوال منکشت از دیدگاه مشاء و اشااراق بااا کماای ت ااامح در ایاان ق اام می

 که رأی صدرا در قول به تشکیک، مصداق بارز و حقیقی این ق م است.چنان
معنا که موجودی عالوه بر شّدت وجودی، وسعت وجودی هم الخاصی، بدیننامتناهی شدّی خا -3

نحوی باشد که جا برای غیر نه در طول و نه در عرض نگذارد. شته باشد؛ یعنی سعه و گ ترۀ وجودی او بهدا
دهااد، یعناای شااخص وجااود در این معنا، کثرت وجودی جای خود را به کثرت ظهوری و تعّینی ه ااتی می

الخاصاای از سااایر خا نهایت است؛ این معنا از نامتناهی را که با قیااد نهایت با ظهورات و تجلّیات بیبی
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معانی جدا ساختیم، از دیدگاه نهایی صدرا که متاااثر از توق عرفااانی اوساات، انتاازاع نمااودیم. هرچنااد کااه 
تصریحی به این معنا در بیانات آخوند وجود ندارد، اما اگر مالصدرا کااه از وحاادت تشااکیکی بااه وحاادت 

تردیاادی در رأی نهااایی او  ود، جااای هاایچنمشخصی وجود منتقل شد، تعریت خود را از نامتناهی ارائه می
دانیم، شاید اگر تأمل دقیقاای در نامتناااهی ماند. اصطالح نامتناهی شّدی را در این معنا م تقر میباقی نمی

که حکما پس از مالصدرا غالبًا دلیل اینالخاصی نباشد، اما بهشّدی صورت گیرد، نیاز به الصاق قید خا 
اند و سل لۀ طولی از موجودات را تصدیق نمودنااد، و ند را نامتناهی دان تهدر م ئله تشکیک خاصی خداو

دانیم، تعبیر مذکور را ما بنابر دیدگاه خود و آراء نهایی مالصدرا، چنین تعبیری را دقیق و خالی از اشکال نمی
 برای نشان دادن مقصود خود از نامتناهی ورع نمودیم.

 
 تعالیتناهی واجببراهین اثبات عدم

تناهی تعالی است، زیرا با اثبات این م ئله، عاادمتناهی واجبای در اثبات عدماکنون نوبت به تکر ادله
 تواند حدوسط برهانی م تحکم بر وحدت شخصی وجود واقع شود.خود می

 تعالیبرهان نخست: از راه صرافت و حقیقت محض بودن واجب
صااادرالمتألهین، ت وجاااود است)الوجود و محاااض حقیقااا الوجود، صااارف مقدماااه اول: واجاااب

، الشااواهدالربوبیة؛ همااو،  220،  العرشاایه؛ همااو،  45،  المشائر؛ همو،  2/297؛  1/115،  الحکمةالمتعالیة
 (.117-1/115؛ سهروردی،  138،51،45

مقدمه دوم: هر وجود صرف و مح ی، مشوب و آمیخته به چیزی غیر از وجود نی ت؛ یعنی هیچ حااّد 
؛ 2/326،  الحکمةالمتعالیااةصاادرالمتألهین،  شود.)رک:  ات، بر او عارض نمیو نهایت و قید و صفتی غیرت 

 (.6/15؛  5/200،115
چه فاقد حد و نهایت و قید و عارض باشد، فاقد حد و نهایت وجودی)حد نفااادی و مقدمه سوم: هر آن

 عدمی( است.
 است.تعالی که ه تی محض و صرف است، حد و مرز وجودی ندارد و نامتناهی نتیجه: واجب

تعالی که محض حقیقت وجود است، دارای حّد و نهایت و قید باشااد، بایااد توریح برهان: اگر واجب 
(، بنا باار ایاان فاارض، بایااد 46،  المشائرمتحّدد و متخصص و مقید به امری غیر از وجود باشد)مالصدرا،  

گاای و آمیختسبب و مخّصص داشته باشد و اگر چنین شد حقیقاات محااض و صاارف ه ااتی خااالص و بی
الوجود که محض حقیقت عبارت دیگر واجبانباز نخواهد بود؛ بهمبرای از عیب و نقص نبوده و یگانه و بی

کند، زیرا حّد و تعّین و نهایت از عدم و نفاد اساات و عاادم وجود است، اقت ای تحدید و تعّین و تناهی نمی
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 در ساحت ه تی محض و بحت و صرف راه ندارد.
واسااطه ساابب خااارجی باشااد و نااه تات خااود، در تعالی متحّدد شود بایااد بهاجببه بیان دیگر، اگر و

صورت نیازمند به سببی است که او را تخصیص و تحدید نماید و الزمااۀ چنااین سااخنی ایاان اساات کااه این
الوجود معلااول و مقهااور باشااد، زیاارا حااّد و قیااد و محاادودیت بااا معلولیاات و مقهوریاات م اااوی واجب

 (.5/115، توش تئالیسم فلسفه و اصولاست)طباطبایی،  
شااود، او قااوۀ الوجود نهایتی ندارد و نقصی بر او عارض نمیشود که واجببا این توالی فاسد ثابت می

گردد، بنابراین فصل و تشخصی جز به تات خااود امکانی و ماهیتی ندارد، متصت به عموم و خصو  نمی
ی ندارد، زیرا تمام خصوصیات مذکور از عوارض و امااور که نهایتندارد، صورت و فاعل و غایتی ندارد چنان

گردد و با صرافت منااافی ( که موجب نقص و قصور و نی تی در حقیقت محض می185زائده است)همان،  
 است؛ بلکه تات او از جمیع جهات و حیثیات بالفعل است و او خود صورت و کمال تات خویش است.

 تعالیببرهان دوم: از راه توحید و یگانگی واج
الوجود واحد است؛ پس نامتناهی است«، زیرا اگاار واحااد نباشااد، محاادود اساات، اگاار »چون واجب

عبارت دیگر کثرت فرع بر محدودیت و محدود باشد صرف نی ت، اگر صرف نباشد واجب نخواهد بود، به
رافت، دارای حکم صاا تعااالی بااهتناهی است؛ یعنی محدودیت و تناهی با کثرت تالزم دارد، اما چون واجب

وحدت حّقه حقیقی است، و محدودیتی در جهتی از جهات نداشته و سرتاسر اطالق و الحااّدی اساات، در 
حکم (؛ در نتیجااه بااه75آن کثرت و تعدد معقول نی ت؛ »ألّن کل معدوٍد منقص«)نهج البالغة، حکماات  

 وحدت حقیقی خود، نامتناهی خواهد بود.
ه حقیقیااه است)حکم توریح برهان: خداونااد متعااال بااه صاادرالمتألهین، صاارافت دارای وحاادت حقااّ

(؛ حال اگر موجود واحد حقیقی متناااهی و محاادود 45،  الشواهدالربوبیي؛ همو،  1/136،  الحکمةالمتعالیة
باشد و اطالق نداشته باشد، هرآینه در ردیت و ِعداد او چیزی قابل فرض است، اگر چنااین باشااد او واحااد 

تر در عالم وجود خواهد داشت، اگاار دو واجااب حقیقی، یعنی دو واجب یا بیشبالعدد خواهد بود نه واحد 
گردد، زیرا هریک از آن دو کمالی را واجد خواهااد بااود کااه دیگااری در عالم باشد، منجر به تناهی آن دو می

بر ت ل ل و تقاادم شاایء باار فاقد آن است، پس در آن دو، وجه اشتراک و وجه امتیازی خواهد بود که عالوه 
تعالی محاادود چنین اگر واجبشود، همتعالی میفس خود و معلل بودن منجر به داشتن ترکیب در واجبن

تعالی واحد و صرف است و نااه ثااانی دارد و نااه تکاارار، شد یعنی عدمش نامحدود است؛ لکن چون واجب
 الجرم نامتناهی خواهد بود.
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 لیتعابرهان سوم: از راه بساطت حقیقی و نفی ترکیب از واجب
 مقدمه اول: خداوند متعال از جمیع تراکیب منزه است و استغنای تاتی دارد.

مقدمه دوم: هر موجودی که از جمیع تراکیب منزه باشد و احتیاجی و افتقاری به امری، به هیچ وجهاای 
کااه رو هاار موجااودی، باارای اینالوجود بالذات خواهد بااود، از ایااناز وجوه نداشته باشد نامتناهی و واجب

غیر _که نشان نقص، کاستی و افتقار است_ نباشد، باید نامتناااهی باشااد، زیاارا موجااود متناااهی، محتاج به
 موجودی است مرکب و محتاج به غیر است.

 نتیجه: خداوند متعال، نامتناهی بالفعل وجودی است.
شته باشد، های احصاء شده وجود داکم یک ترکیب از ترکیب: هر موجودی که در او دست1بیان مالزمه

الجرم آن شیء نیازمند و متوقت به اجزاء ترکیب خواهد بود. وارح است که نیازمندی م اوی با معلولیاات 
عبارت دیگاار، هاار اماار متناااهی و محاادودی در تناهی در ت اد است، بااهو مقهوریت است و اساسًا با عدم

الزم وجدان و عدم مالزم با فقدان ، وجود م1باشدوجود و عدم میی کم مرکب از دو جنبهوجود خود، دست
تعالی برخی از کماالت وجودی را واجد نباشد، نامتناهی نخواهد بود، زیرا هاار اماار است؛ بنابراین اگر حق

مرکبی محتاج به اجزاء خود است، اکنون خداوند متعال که صرف و محض و ب یط حقیقی است و عاادم و 
)وجود و عدم( است که در موجودات محدود و مرکب از وجود و ماهیت در او راه ندارد؛ فاقد اجزاء اعتباری

عدم تحقق دارد؛ فاقد اجزاء تحلیلی)وجود و ماهیت( است؛ اجزاء مقداری یعنی کّم متصاال، در او منتفاای 
است، چون کّم ماهیت است و خداوند ماهیت ندارد؛ اجزاء عقلی)ماده و صورت عقلی( که از آن به اجزای 

شود در او استحاله دارد، چون ماده و صورت خارجی به ج م اختصااا  هم یاد میمعنای اخص  تهنی به
شااود؛ دارد که جوهر است، اکنون همین ماده و صورت داخل تهن شده و تبدیل به ماده و صورت تهنی می

اجزاء حّدی)جنس و فصل( نیز در ساحت قدسی حق راه ندارد، چون جنس و فصل همان ماااده و صااورت 
تعالی ماده و صااورت عقلاای ناادارد پااس اجاازاء حاادی هاام البشرط اخذ شده است، واجبعقلی است که  

که چنین موجودی که در هاایچ جهتاای مرکااب و محتاااج بااه غیاار نی اات، الجاارم نخواهد داشت؛ نتیجه آن
 نامتناهی خواهد بود.

ک: نحو تفصاایلی مباارهن شااده اساات)رنکته: تمام آنچه بیان شد، در مبحث قاعده ب یطۀ الحقیقااه بااه
تفساایر ؛ جااوادی آملاای، 221،  العرشاایة؛ همااو،  110-100و80-6/87،  الحکمةالمتعالیااةصدرالمتألهین،  

 (.212-2/206؛ عبودیت،  220، موضوئ 
 

عنوان نموناه ترکیاب از جا باهتعالی اعم از تهنی، عقلی و خارجی، حدی، مقداری و اعتباری م تلزم نقص و متناهی بودن است در این. هر نوع ترکیبی در حق1
 وجود و عدم بیان شد.
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الکمال است و عین کماالت تمام اشیاء تعالی کل: بر اساس قاعده ب یط الحقیقة، واجب2بیان مالزمه
راه ندارد، و هرگاه موجودی واجد تمام کماالت باشد هیچ را داراست، بنابراین او صمد است و عدمی در او  

 مرزی برای ه تی او قابل فرض نی ت، زیرا بیرون از ه تی او چیزی نی ت تا مرزآفرین باشد.
گذارد، زیرا وجود هرگونه غیری در جهتی از جهات، تعالی جا برای خودنمایی غیر نمیدر نتیجه واجب

 گردد.منجر به محدودیت او می
 هان چهارم: از راه وجوب وجود بالذاتبر 

 الوجود من جمیع الجهات است.تعالی واجبمقدمه نخ ت: حق
 مقدمه دوم: واجب من جمیع الجهات از اوصاف امکانی مبّراست.

 مقدمه سوم: حد و محدودیت وجودی وصفی امکانی است.
 نتیجه: خداوند متعال از وصت محدودیت و تناهی مبّراست.

الوجود الوجود بالذات است، من جمیع الجهات و الحیثیات، واجباگر خداوند واجبتوریح برهان:  
تعالی فاقد جمیع کند. بر این اساس حقاست؛ این سخن هرگونه وجه امکانی را از تات اقدس الهی دفع می

حکم عقاال و فطاارت و اوصاف ممکنات و معالیل است. یکی از این اوصاف، تناهی و محدودیت است، به
عان تمام حکما. وجودی که محدود شد، تنها در محدودۀ وجااودی خااودش ه اات و ورای آن محاادوده ات

نهایت خواهد بود، زیرا موجود محدود، هرقاادر باازرح باشااد باااز نخواهد بود، پس عدم چنین موجودی بی
حدود وجودی است که تنها در آن محقق است و از جایی که وجودش نی اات، عاادمش ه اات، محدود به

 تناهی عدمی.حدودیت وجودی م اوی است با عدمپس م
هیچ جهت و حیثیت امکااانی ناادارد، پااس محاادود الوجود، بالذات واجب است و  بنابراین اگر واجب

 نی ت، زیرا حد و نهایت با وجوب وجود منافات دارد و الجرم باید نامتناهی باشد.
 تعالی از جهت امکان عام تناهی واجببرهان پنجم: عدم 

تعااالی تناهی حقالوجود نامتناهی است، باالمکان العام«، این گزاره یعنی عدمنخ ت: »واجب  مقدمه
شود، چون مالزم با فقداِن کمااال محال نی ت؛ بنابراین ررورت جانب مخالت یعنی تناهی از او سلب می

 و دارایی است.
که »نامتناهی بودن   صورتدهیم بدینمقدمه دوم: براساس مقدمه نخ ت، قیاسی انفصالی صورت می

 الوجود یا ممکن است یا واجب«، اما ممکن نی ت، پس ررورت ایجاب برقرار است. واجب
 الوجود بال رورة نامتناهی است.نتیجه: واجب
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گوییم تعالی ررورت ندارد، اما بر اساس مقدمه دوم میتوریح برهان: طبق مقدمه نخ ت، تناهی حق
الوجود در یا ممکن)به امکان خا ( است. امکان خا  در مورد واجب  نامتناهی بودن او یا واجب است و

هیچ موردی جایز نی ت، زیرا وقتی گفته شد واجب بالذات، واجب من جمیع الجهات، هرگونااه امکااان از 
که الزمااۀ هرگونااه تناهی، چه اینگرد، خواه امکان تناهی باشد خواه امکان عدمتعالی مرتفع میساحت حق

در او، معلولّیت، محدودیت و نیازمندی است که با وجوب وجود سازگار نی اات؛ چاارا کااه   جهات امکانی
تعالی تمام کماالت ممکنه را واجد است و در هیچ جهتی از جهات و کمالی از کماالت نیازمنااد بااه واجب

اع نقی ااین ترین آن اجتمچنین اگر او معلول باشد توالی فاسد زیادی به بار خواهد آورد؛ کمغیر نی ت، هم
الوجود، وجوب و ررورت داشااته باشااد و تناهی برای واجبماند که عدماست، بنابراین این فرض باقی می

الوجود بودن این است که هاار کمااال ممکن)بااه امکااان این مطلوب است؛ زیرا در همان قاعده مراد واجب
ارها به کمال بودن آن با بیانات تناهی که بتعالی بال رورة واجب باشد. پس عدمعام( مفروری برای واجب

 تعالی داراست.مختلت اشاره شد، کمالی ممکن است که واجب
 تعالیبرهان ششم: از راه علت العلل بودن واجب

کااه هاار اگر خداوند متعال محدود باشد، هرآینه باید مخلوق و معلول باشد، به شااهادت عقااول باار این
 نی ت، پس محدود نی ت. محدودی مخلوق است؛ لکن خداوند متعال مخلوق

کند و چیزی بیش از حّد خود را واجد بیان شرطیه: هر محدودی دارای حّدی است که از آن تعّدی نمی
کنااد)جوادی آملاای، نی اات؛ بلکااه دارای حاااّدی اساات کااه حاادِّ خااا  آن موجااوِد محاادود را معااّین می

مخلوق است و هر مخلااوقی، خااالقی   (، بنابراین هر محدودی21-22،  الّرضاوالفلسفةاإللهیةموس بنئل 
باشد و إال اگر آن خالق نیااز خااود دارد که خود نیازمند به خالق دیگری نی ت؛ زیرا وجودش عین تاتش می

محدود و در نتیجه مخلوق باشد، باید به خالق نامحدودی ختم شااود و ایاان یعناای مخلااوق خااالق سااومی 
آید مخلوق خااالق چهااارمی باشااد و ناهی نباشد، الزم میخواهد بود، خالق سوم نیز اگر قائم به تات و نامت

کنیم به خالق پنجم و ششم و هّلم جرًا. حال اگر این سل االه خااالق و مخلااوق کااه طور نقل کالم میهمین
اش ت ل اال محااال سل له محدود و نامحدود است به موجودی نامحدود و نامتناااهی خااتم نشااود، الزمااه

 است.
یق غنای   تعالیذاتی حقبرهان هفتم: از طر

 الوجود بالذات غنای تاتی دارد.مقدمه نخ ت: واجب
 مقدمه دوم: هر موجود محدود فاقد غنای تاتی است.

 الوجود بالذات محدود نی ت.نتیجه: واجب
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الوجود، غنی بالذات است، هرآنچه غنی بالذات اساات نامتناااهی اساات، چااون توریح برهان: واجب
توان از او سلب کماالت را در مرتبه تات داراست و هیچ چیزی را نمی الوجود موجودی است که همهواجب

 کرد؛ پس اگر او صاحب همه کماالت است، چیزی بیرون از او نی ت که به او حد نفادی بزند.
تعالی غیرمتناهی الّشدة است، زیاارا اطااالق وجااود و با توجه به براهین مذکور اثبات شد که وجود حق

امر خارج از اصل وجود نی ت، بلکه منتزع از حاق تات اوساات؛ یعناای انتاازاع آن   تناهی وصت زائد وعدم
ّکد و شّدت نورّیت حق نیازمند به امری خارج از تات نی ت، بلکه اطالق وجود و عدم تناهی در واجب، تأ

اثبات تعالی برای  تناهی حقبه اصل و حقیقت وجود اوست. اکنون با استفاده از براهین مذکور و اثبات عدم
 کنیم.وحدت شخصی اقامه برهان می

 تناهیاثبات وحدت شخصی وجود از حیث عدم

ترین دلیل بر وحدت شخصی وجود اساات، تعالی، ارائه قویتناهی واجبترین دستاورد اثبات عدممهم
ای عرفااانی و شااهودی اساات و بیااان اگرچه اصل این م ئله که در ابتدا توسط عرفا طرح شده است، م ئله

شناسااانه عرفااا را بار در فل اافه اسااالمی، تلقاای ه تیدالل بر آن ب یار دشوار است. مالصدرا نخ تیناست
 نیاز از شهود نی ت.مبرهن و مدلل نمود، هرچند که فهم عمیق و دقیق این م ئله بی

 شرح زیر است:عنوان یکی از براهین اثبات کنندۀ وحدت شخصی وجود بهتناهی« به»برهان عدم
 تعالی، نامتناهی است؛ یعنی وسعت و سعۀ وجودی نامتناهی دارد.اول: واجبمقدمه 

مقدمه دوم: هر موجودی که دارای سعۀ وجودی نامتناهی باشد، مجالی برای غیر خود در طول و عرض 
 گذارد.و درون و بیرون خود باقی نمی

چااون صاامد  -درون تعالی، مجالی برای غیر خود، چه در طول، چااه در عاارض، چااه درنتیجه: واجب
گذارد، و هرچه غیِر تات نامتناهی او که نمایااان اساات، باقی نمی  -چون احد است  -و چه در بیرون  -است

 جز جلوات، اعتبارات، ظهور و بروزات، اطوار و شئون آن نخواهد بود.
را در   توریح: امکان ندارد وجودی نامتناهِی بالفعل باشد و بتوان در طول یا عرض او مراتباای از وجااود

تناهی وجود و ه تی معنای عدمتناهی او بهتعالی عین وجود است، عدمنظر گرفت؛ یعنی چون تات واجب
تعالی مانع از ح ور وجودی دیگر اساات، بنااابراین بااا اوست، وقتی چنین شد نامتناهی بودن ه تی واجب

باار ع تبیین نظااام ه ااتی، مبتنیشود که بهترین نوعنوان حدوسط برهان، روشن میتناهی« بهقراردادن »عدم
 وحدت شخصی وجود خواهد بود.

ت بااهباتوجه به برهان مذکور، می معنای توان سایر ادلۀ وحدت شخصی وجااود را ازجملااه برهااان علیااّ
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معنای تشااأن باادان الحقیقة که مالصدرا پس از بحث علّیت بااهالربطی معالیل و ب یطةتجّلی و هویت عین
تعااالی، تناهی واجببر عدمزیرمجموعۀ این استدالل قرارداد، لذا اگر به برهان مبتنی  عنوانکند، بهاشاره می

تمامااه از آن نتوان خدشه کرد، سایر براهین مثِبت وحدت شخصی که در جای خود براهینی تاااّم ه ااتند، به
هی صااورت تناواسطۀ آن اثبات گردند؛ یعنی اگر تصااور صااحیحی از عاادمتوانند خود بهدست آمده و میبه

ت بااهتوان آنگیرد، می معنای تشااأن و... را حدوسط براهین یقینی ُمثِبت ب اطت، صرافت، محوراات، علیااّ
 قرار داد.

 
 تناهی و وحدت شخصیتالزم عدم

ای در اثبات وحاادت تعالی اقامه نمودیم، در واقع ادلهتناهی واجبای که بر عدمطور که تمام ادلههمان
عنوان برهااانی باار نحو متقابل، از آن بهتوان بهثبات وحدت شخصی وجود نیز میشخصی وجود بودند، با ا

تعااالی تناهی واجبای که مثِبت وحدت شخصی وجودند را مثِبت عدمتناهی بهره برد و تمام ادلهاثبات عدم
هااان قاارار که کاادام را مقدمااه بردان ت، زیرا میان این دو بحث فل فی تالزم برقرار است؛ یعنی ب ته به این

عنوان مؤیااد تااالزم مااذکور بهااره توان از آن بهای که میتوان دیگری را نتیجه گرفت. نکتهدهیم از هریک می
شود، این ترکیب در جایی صورت های استلزامی و دوشرطی است که در منطق جدید مطرح میبرد، ترکیب

ریک بتااوان دیگااری را نتیجااه گرفاات کااه در گیرد که بین مقدمه و نتیجه رابطۀ دوطرفه برقرار باشد و از همی
ها ارز خواهند بود یعنی شرایط صدق و کذب یک انی دارند و جدول ارزش آنصورت باهم معادل و هماین

(. بنابراین، همان استلزام مادی که بین مقدم و تالی ق یه شرطیه حاااکم 71کاماًل برهم منطبق است)نبوی،  
(. بر این اساااس تااوهم 74ل مرکب دوشرطی نیز برقرار است)همان، است، میان مقدمه و نتیجه یک استدال

تناهی شود. در نتیجه، از تالزم میان وحدت شخصاای و عاادمدور و مصادره به مطلوب از این برهان دفع می
تناهی واجااب توان دو نوع استدالل آورد که، حدوسط در یکی وحدت شخصی وجود و در دیگری عاادممی

 باشد.
گونه باشد، قطعًا نامتناهی خواهد بود؛ پااس چه اینر در شخص واحدی است، هرآنیک. وجود منحص

 وجود که واحد شخصی است، نامتناهی است.
چه نامتناهی است، مجالی برای غیرخود که از ساانخ خااود باشااد، تعالی نامتناهی است، هر آندو. حق

 ی است.تعالی واحد شخصگذارد و واحدی شخصی خواهد بود؛ پس حقباقی نمی
تناهی ایاان شااخص بنابراین اگر ثابت شد در نظام ه تی وحدت شخصی حاکم اساات، پااذیرش عاادم

واحد به وحدت حّقۀ حقیقیه، بدیهی خواهد بود؛ از سوی دیگر، بنا بر ادلۀ مااذکور امکااان ناادارد وجااودی 
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ماسااوای او فاارض نامتناهی باشد و بتوان در طول و عرض او مراتبی از وجود را در نظر گرفت، بلکه هرچااه 
 شود، تنها شئون و تجلیات او خواهد بود.

 
تناهی حق از راه وحددت شخصدی وجدود برا داز تدالزم توضیح برهان بر عدم

 مذکور

تعااالی اساات، که دار ه ااتی، منحصاار در شااخص واحااِد حقبا پذیرش وحدت شخصی وجود و این
تصااور صااحیحی از منحصاار بااودن گردد که این شخص واحد نامتناهی است. اگر ک ی بتوانااد  روشن می

صااورت کااه فاارض تناهی او را تصدیق خواهد کرد؛ بدینه تی در شخص واحد داشته باشد، به ناچار عدم
هرگونه غیری در طول تات اقدس اله از سه حال خارج نی ت، یا عدم محض است، یا عدم م اف است و 

هم به حماال اولاای و هاام بااه  یا وجود)هرچند رعیت( است؛ فرض نخ ت محال است، زیرا عدم محض
گردد، چون یک تعالی میحمل شایع شیئیت ندارد، تا ماسوی تلقی شود. فرض سوم نیز منجر به تناهی حق

گردد وجااود چیز هر اندازه کوچک باشد دارای تشّخص ویژۀ خود است؛ لذا همین اندازۀ کوچک باعث می
باشااد؛ امااا فاارض دوم صااحیح اساات؛ باادین   خداوند فاقد او بوده و در نتیجه محدود و عدمش نامحاادود

صورت گفته شود یک وجود ه ت و هرچه ماسوای فرض شود، معدوم به عدم م اف به تات حق اساات؛ 
 بنابراین تعبیر ماسوی به تجلی بهترین توجیه برای ممکنات است.

از حیثیات و  که خداوند متعال حقیقت مطلق است و در حیثیتیمعنا اثبات نامتناهی بودِن خداوند بدین
گذارد م تلزم این است که ما در مقام اثبات عالوه جهتی از جهات، در طول و عرض او جای برای غیر نمی

بر وحدت شخصی وجود، بااه نتااایج و لااوازمی دیگااری چااون ب اااطت، صاارافت، نفاای حااد و ماهیاات و 
ها، قائل ات و امثال اینالله، عینیت تات و صف ناپذیری، جلوه بودن ماسویج مانیت، نفی برهان، شناخت

شود. بنا بر تحلیل تهنی، میان تمام تناهی اثبات مینحو اجمالی، عدمموارد بهکه از تمام اینشویم، کما این
هااا عینیاات برقاارار توان استدالل نمود. اما در مقام ثبوت بین آناین نتایج تالزم برقرار است، و از هریک می

ها به یک چیز است؛ که همااو اصاایل اساات، علاات اساات، موجااود آن  است و در نفس االمر بازگشت همۀ
 است، واجب است، اول و آخر است، ظاهر و باطن است، حق است، صرف، محض، بحت و واحد است. 

 
 گیرینتیجه

رود کار ماایتعااالی بااهعنوان وصت تاتی حقچه بهنامتناهی دارای معانی اصطالحی متعددی است. آن
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را تف یر خاّصی نمود، زیاارا نامتناااهی شااّدی در فل اافه، مااوارد اسااتعمال ه باید آننامتناهی شّدی است، ک 
ها قابل اتصاف به خداوندمتعال است. در این معنااا اند و تنها یکی از آنمتعددی دارد که ازهم تفکیک نشده

تناااهی قاارار دارد، نحو نامترین مرتبه بهوجود، در باالترین و شریتلحاظ شدت و قوت مرتبۀ خداوند اواًل به
نحوی است که در طول و عرض وجود او، هیچ چیزی وجااود ناادارد و اگاار ثانیًا براساس وسعت وجودی به

موجودی جز او یافت شود، در واقع سمتی جز شأن و تجّلی او ندارد؛ این معنا مبتنی بر آراء نهایی مالصدرا 
تشکیکی بااه وحاادت شخصاای وجااود است که در آن تشکیک در وجود به تشکیک در ظهورات و وحدت  

جا نامتناهی شّدی که در آراء تعلیمی براساس وحدت تشکیکی مطرح بود، در معنااای شود. در اینمبدل می
گردد؛ این معنا با وحدت شخصی وجود تالزم دارد الخاصی مبدل میحقیقی خود به نامتناهی شّدی خا 

تناهی ارترین دلیل بر اثبات آن باشد. مفاد عاادمتواند استولذا هم از ثمرات وحدت شخصی است و هم می
معنا که وجود منحصر در شخص واحدی اساات کااه نامتناااهی با مفاد وحدت شخصی یک ان است، بدین

است یعنی در طول و عرض او هیچ چیزی وجود ندارد و اگر موجودی جز وجود او یافت شود، جز شااأن و 
 تجّلی او نخواهد بود.

ترین ثمرۀ آن، اثبات وحاادت گانه بیان نمودیم که مهمتعالی، ادلۀ هفتاهی واجبتنما برای اثبات عدم
معنای تشأن، صرافت و ب اطت، توحید، نفی شخصی وجود بود، هرچند لوازم دیگری نظیر اثبات علیت به

گر تااالزم تناهی و هریک از موارد مذکور با موارد دی آید. میان این نتایج و عدمدست میماهیت و... از آن به
تناهی واجااب، عنوان مبنا و دلیل باار عاادمتوان از این موارد بهدوطرفه و چندطرفه برقرار است؛ یعنی هم می

که تصور دور و مصادره صورت گیرد. تااالزم تناهی در نظر گرفت، بدون اینبرد و هم ازجمله نتایج عدمبهره 
باشااد اساات. طی در منطااق جدیااد هاام میمذکور نکته حائز اهمیتی است که مفاد استدالل مرکااب دوشاار

بر م ئلۀ تالزم، اگر بتوان نامتناهی را با براهین دیگری اثبات نمود _که چنین کاری صااورت گرفاات_ عالوه 
 آید.دست میبالبداهۀ چنین لوازمی به
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