
 

 
 

  
 
 

 تعالی به صفات ذاتی در حکمت متعالیه اتصاف حقبررسی کیفیت 
 1محمد فارسیات

 چکیده
تعالی به صفات ذاتی از مهمترین مباحث خداشناسـی اسـت کـه همـواره      مسئله کیفیت اتصاف حق

میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است. ایـن مسـئله در مکاتـب مختلـف کالمـی، عرفـانی و       
اوقات متضاد به خود دیده است. مالصدرا بـا طـرح نظریـه    فلسفی سرنوشتی متفاوت و بلکه گاهی 

تعالی به صفات ذاتـی برداشـت.    اصالت وجود و اعتباریت معنا، گامی نو در تبیین کیفیت اتصاف حق
جهت که هیچ هویـت و واقعیتـی از سـنخ معنـا      آن بر اساس این اصل بنیادین در حکمت متعالیه، از

رو ممکن است  و کثرت در مصداق تالزمی وجود ندارد. ازایننیست، دیگر میان کثرت مفهوم و معنا 
تعـالی هرچنـد بـه لحـاظ معنـا و       معانی متباین با مصداقی واحد موجود شوند. لذا صفات ذاتی حـق 

تعالی هستند. بنابراین مـراد از   لحاظ مصداقی، همه آنها حاکی از وجود حق اند، لکن به مفهوم متباین
تعالی در حکمت متعالیه، همـان کثـرت حـاکی (مفهـوم و معنـاي       عینیت صفات ذاتی با وجود حق

 .تعالی) است صفات) و وحدت محکِّی (وجود حق
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 مقدمه
صفات الهی و کیفیت اتصاف خدواند متعال به صفات در میـان اندیشـمندان   بحث در مسئله 
اي به طول تاریخ اسالم دارد. به شهادت برخی آیات قـرآن و نیـز روایـات     مسلمان تاریخچه

مسئله اسماء و صفات الهی همواره مورد بحث و جدل میان اندیشمندان مسلمان  ،معصومین
هاي مختلفـی در مسـئله اسـماء و صـفات الهـی از       هبوده است. در طول تاریخ اسالم دیدگا

تـرین   اي کـه یکـی از پـر دامنـه     گونـه  فان و متکلمین مطرح شده است؛ به سوي عرفا، فیلسو
رغـم کثـرت    مباحث میان اندیشمندان مسلمان همین مسئله اسماء و صفات الهی است. علی

نـان ایـن مسـئله    رسـد همچ  مباحث شکل گرفته در خصوص مسئله صفات الهی، به نظر می
خالی از ابهام و پیچیدگی نیست. همچنین مسـئله اسـماء و صـفات الهـی خـود متشـکل از       
چندین مسئله است که بحث در مورد همه این مسـائل خـارج از مجـال ایـن مقالـه اسـت.       

تعـالی بـه صـفات ذاتـی      رو در این نوشتار صرفاً به بحث در مسئله کیفیت اتصاف حق ازاین
تعالی به این دسته از صـفات و نیـز    از صفات فعل و کیفیت اتصاف حق پردازیم و بحث می

 کنیم.   ادلّه اثبات صفات را به مجال دیگري موکول می
تعـالی بـه    در این نوشتار برآنیم تا دیدگاه حکمت متعالیه را در مسئله کیفیت اتصاف حق

دانـیم کـه    زم مـی صفات ذاتی تبیین کنیم. البته براي روشن شدن دیدگاه حکمـت متعالیـه ال  
هاي کالمی، عرفانی و فلسفی نیز بپردازیم. البته چون این مسئله در حکمت  ً به دیدگاه اجماال

رو  متعالیه همچون اغلب مسائل آن مبتنی بر مسئله اصالت وجود و اعتباریت معناست، ازاین
اصـل را  در این مقاله ضمن اقامه برهان بر اصالت وجود و اعتباریـت معنـا، خاسـتگاه ایـن     
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هـاي مختلـف کالمـی، عرفـانی و فلسـفی       روشن خواهیم کـرد و سـپس بـه بیـان دیـدگاه     
ایـن مسـئله را     پردازیم. در ادامه نیز با تبیین دیدگاه مالصدرا و نقد و بررسـی آن، نتیجـه   می

 ارائه خواهیم داد.  

تعریف چند اصطالح
هن است، بلکه بما هی هی، ست، با صرف نظر از اینکه در ذ حقیقتی که به ذهن آمدنیمعنا: 

، نـه ذهنـی   »خـارجی «و معناي » ذهنی«جز معناي  رو در ذات هیچ معنایی به معنا است. ازاین
بودن به ودیعه گذاشته شده است و نه خارجی بودن. به عبارت دیگر، معنا بما هو معنا، ذاتـاً  

 ).520، ص1379سینا،  ابایی از تحقق در خارج و ذهن ندارد (ابن
جهـت کـه در    راد از مصداق، همان معناست هنگامی که در خارج یافت شود ازآنم مصداق:

سـت و تفـاوت آنهـا     خارج است. بنابراین در این اصطالح، حقیقت مفهوم و مصـداق یکـی  
جهـت کـه بـه ذهـن آمـده اسـت و        جهت است که مفهوم همان حقیقت معناست ازآن ازاین

است. البته ایـن تعریـف از مصـداق     جهت که در خارج مصداق همان حقیقت معناست ازآن
مبتنی بر این پیش فرض است که ممکن است معانی در خارج موجود شوند (همـان). لکـن   
اگر تحقق مطلق معانی اعم از معانی ماهوي و فلسـفی را در خـارج محـال بـدانیم، تعریـف      
 مصداق غیر از تعریف ارائه شده خواهد بود و مصداق معنا همان حقیقت خـارجی خواهـد  

 کند.   بود که معنا از آن حکایت می
: حقیقت وجود عین موجودیت، خارجیـت و تشـخص اسـت. لـذا ایـن      حقیقت وجود

؛ 93، ص1371سـینا،   حقیقت بذاته طارد عدم و منافی با کلیـت و ذهنـی شـدن اسـت (ابـن     
 ).  281، ص1375بهمنیاربن مرزبان، 

 معنا و نسبت آن با مصداق 
ا، مصداق و حقیقت وجود ارائه شد، آنچـه الزم اسـت دانسـته    با توجه به تعاریفی که از معن

شود این است که نسبت معنا با هویت خارجی چیست؟ آیا هویاتی که تشکیل دهنده جهان 
اند، عبارت است از همان تحقق معنا در خـارج یـا آنکـه هویـت خـارجی مبـاین بـا         خارج

ـ  حقیقت معناست؟ مشائیان، از جمله ابن د کـه معنـا هـم در ذهـن موجـود      سینا بر این باورن
شـود و هـم    کند که معنا هم در ذهن موجود می سینا تصریح می شود و هم در خارج. ابن می

 در خارج:
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).  ٥٢٠، ص١٣٧٩(ابن سینا، » له وجود فی االعیان، و وجود فی النفس  فان المعنی«

ی در سـینا و همفکـران او سـخن از وجـود کلـی طبیعـ       همچنین در تمام مواردي که ابن
سـینا از کلـی    اند؛ زیرا مراد ابـن  اند، در واقع قائل به وجود آن معنا در خارج شده خارج گفته

طبیعی همان معناي ماهوي است. وي در موارد متعـددي، کلـی طبیعـی را حقیقتـی معنـایی      
 داند:   می

 ء؛ و بمـا هـو عـام أو الکلی بما هو طبیعة و معنی، کاالنسان بمـا هـو انسـان شـی  المعنی«
ق الـف، ١٤٠٤ابن سینا، » ( ء آخر خاص أو واحد أو کثیر، و ذلك له بالقوة أو بالفعل، شی

   ).٢٠٢ص

 یکلـ  نکـه یبـا توجـه بـه ا    و خوانـد  یانسان را معنا م یعیطب یدر عبارت فوق، کل ایشان
را در خارج همان معنا  )دیمانند ز یتیهو(مصداق انسان  ،داند یرا در خارج موجود م یعیطب

 .داند یانسان موجود در خارج م عتیو طب
بنابراین شکی نیست که ابن سینا و پیروانش مصداق را همان معنـاي موجـود در خـارج    

 دانند. می

دانـد، در واقـع    همچنین در تمامی مواردي که شیخ اشراق مجعول بالذات را ماهیت مـی 
خـارج اسـت   بر این باور است که مصداقِ معانیِ ماهوي همـان معـانیِ مـاهويِ موجـود در     

 ).66، ص2، ج1375(ر.ك: سهروردي، 
در حکمت متعالیه بر خالف فلسفه مشاء و اشراق، مصداقِ معنـا از سـنخ معنـا نیسـت.     

تـرین   براي روشن شدن رابطه معنا و مصداقِ معنا در حکمت متعالیه الزم است ابتدا بنیـادي 
بی شناسایی شود تـا در  مسئله در حکمت متعالیه، یعنی اصالت وجود و اعتباریت معنا به خو

تعالی به صفات ذاتی در حکمـت متعالیـه را کـه     ادامه بتوانیم مسئله کیفیت اتصاف ذات حق
ارتباطی مستقیم با اصالت وجود و اعتباریت معنا دارد و بلکه این مسئله از فـروع آن مسـئله   

 نحوي معقول تبیین کنیم.   است، به
مشهور از اصل اصالت وجـود و اعتباریـت   الزم است یادآوري کنیم که هرچند در لسان 

هـاي مالصـدرا و    شود، لکن اسـتدالل  معنا با عنوان اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یاد می
دهد که وي عالوه بر معانی ماهوي، معـانی فلسـفی و بلکـه     هاي وي نشان می برخی عبارت

ز ایـن مسـئله بـا عنـوان     داند. بنـابراین بهتـر اسـت ا    هر معناي بما هو معنا را نیز اعتباري می
اصالت وجود و اعتباریت معنا یاد کرد، تا عالوه بر معـانی مـاهوي شـامل معـانی فلسـفی و      
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بلکه شامل هر معناي بما هـو معنـا نیـز بشـود. همچنـین مقصـود وي از اصـالت وجـود و         
 اعتباریت معنا، چیزي جز دو مدعاي ذیل نیست. این مدعا عبارتند از:  

اند، از سنخ معنا نیستند؛ به اختصار هویات معنـا   را پر کردههویات که جهان خارج  .1
نیستند. بلکه این معانی و مفاهیم، تصاویر واقعیات و هویات هسـتند و چـون ایـن تصـویر     

انـد.   پندارد که هویات همان معانی حاکی و منطبق بر صاحب تصویر است، انسان به غلط می
 هستند.  اصطالح، اعتباري ه و بهپس معانی صرفاً واقعیاتی فرضی و پنداري بود

مفهوم وجود مصداق دارد؛ یعنی بر هر هویتی به حمل هو هو قابـل حمـل اسـت.     .2
پس هر هویتی مصداق آن است و در نتیجه، حقیقت وجـود اعتبـاري عقلـی نیسـت، بلکـه      

 واقعیتی خارجی است:
ي الخـارج و اّن لمفهوم الوجود المعقول الذي مـن أجلـی البـدیهیات األولیـة مصـداقًا فـ«

و أمـا الماهیـة  ... ).٣٤٠، ص١م، ج١٩٨١(صـدرالدین شـیرازی،  حقیقة و ذاتًا في األعیـان 
 ).٣٦، ص١٣٦٠(همو،  »موجودة بذاتها إال بالعرض… فهي لیست

 استدالل بر اصالت وجود و اعتباریت معنا
ـ  انـد. امـا شـاید سـاده     همه ادله اصالت وجود براي اثبات ایـن دو مـدعا اقامـه شـده     رین و ت

 ترین آنها براي اثبات مدعاي اول، چنین است: متقن
لحـاظ   اي مانند انسان، درخت، سفیدي و... و همچنین مفهوم وجود، وحدت و... به معانی .1

گونه که گذشـت) ـ خـود بـه خـود و ذاتـاً ال بشـرط         اینکه معنا هستند ـ نه مفهوم (همان 
اشند و نه ضـروري اسـت معـدوم    نفسه و ذاتاً نه ضروري است موجود ب هستند. یعنی فی

کنـد کـه ذهنـی باشـند و نـه       کند که خارجی باشند و نه ایجاب مـی  باشند، نه ایجاب می
تواند خودش باشـد   اقتضاي تشخص دارند و نه اقتضاي ابهام و کلیت. پس هر معنایی می

 آید. بنابراین سـه  حال، ذهنی و کلی و یا معدوم هم باشد و تناقضی هم پیش نمی و درعین
نسبت به هیچ ماهیتی ذاتی و الینفک نیسـتند.  » موجودیت و خارجیت و تشخص«وصف 

 به تعبیر دیگر، فلسفه حیثیت معنا، حیثیت موجودیت و خارجیت و تشخص نیست.
اما هر واقعیتی ذاتاً موجود و خارجی و متشخص است. به این معنا که مادامی که واقعیت  .2

شد. پس هـر واقعیتـی تـا واقعیـت اسـت،      هست، ممکن نیست فاقد سه وصف مذکور با
حال موجود  ضرورتاً موجود و خارجی و متشخص است و فرض واقعیت بودن و درعین

و خارجی و متشخص نبودن فرض، امري متناقض است. بنابراین سه وصف موجودیـت  
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هسـتند. بـه تعبیـر فلسـفی       و خارجیت و تشخص نسبت به هر واقعیتی، ذاتی و الینفـک 
، حیثیت موجودیـت و خارجیـت و تشـخص اسـت. نتیجـه اینکـه هـیچ        حیثیت واقعیت

واقعیتی معنا نیست و هیچ معنایی همان واقعیت نیست. لذا به تعبیـري کـه پـیش از ایـن     
داشتیم، واقعیاتی که جهان خارج از آنها تشکیل یافته است، اموري غیر معنایی هستند:

األحکام و اآلثار فمـن أحکـام الماهیـة  أّن وجود الماهیة غیر تلك الماهیة الختالفهما في«
أنها یعرضها الکلیة و یقبل تعدد الوجـودات و التشخصـات... و هـذه کّلهـا بخـالف حـال 

 ).١٩١تا، ص(همو، بی» الوجود فإنه متشخص بذاته ال بتشخص زائد علیه

براي اثبات مدعاي دوم کافی است به مقدمه دوم از دو مقدمه فوق، دو مقدمه دیگر نیـز  
 یمه کنیم. در این صورت، استداللی چنین خواهیم داشت:ضم

موجودیت، ذاتی هر واقعیت است؛ .1
 هر چیزي که موجودیت ذاتی آن است، نقیض حقیقی عدم است؛ .2

چیزي که نقیض عدم است، مصداق مفهوم وجود است. یعنی این مفهوم بـه حمـل    .3
 هوهو بر آن قابل حمل است. 

مفهوم وجود است و این مفهوم بر آن بـه حمـل هوهـو    نتیجه اینکه هر واقعیتی مصداق 
قابل حمل است. یعنی مفهوم وجود مصداق دارد. پس حقیقت وجود واقعیتی خارجی است 

). به اختصار، لب دو مـدعاي  84ـ82، ص1390نه واقعیتی فرضی و اعتباري (ر.ك: عبودیت،
 مالصدرا اینکه:

... (صـدرالدین شـیرازی،  إال الوجـودات أّن الواقع في العین و الموجود بالحقیقـة لیسـت«
 ).  ٤٤الف، ص١٣٦٣

و قد حققنا في العلوم النظریة أن المعاني کلها سواء کانت ذاتیات أو عرضیات هـي غیـر 
الوجود بالحقیقـة جعـًال و وجـودًا ألنهـا معقـوالت یتعقـل بتبعیـة الوجـود و لیسـت هـي 

ب، ١٣٦٣(همـو، »  معلولـة...موجودات عینیة و ال داخلـة فـي الوجـود و ال مجعولـة و ال
 ).٣٢٩ص

حاصل آنکه طبق اصالت معنا، معنا هم در خارج موجود هست؛ بـه ایـن معنـا کـه معنـا      
شـود   خود واقعیت خارجی است و هم در ذهن. این دیدگاه، هم شامل دیدگاه مشـائیان مـی  

شـوند (رك: فارسـیات و    که معتقدند معانی ماهوي و فلسفی هـر دو در خـارج یافـت مـی    
شود که معتقدند فقـط برخـی از    ) و هم شامل دیدگاه اشراقیان می73ـ55، ص1396شریه، ع
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). امـا بنـا بـر    71، ص2، ج1375شوند (ر.ك: سـهروردي،   معانی ماهوي در خارج یافت می
اصالت وجود و اعتباریت معنا، ممکن نیست در خارج معانی (اعم از معانی مـاهوي و غیـر   

وجود و اعتباریت معنا، این حقیقت وجود است که تمـام   ماهوي) یافت شوند. طبق اصالت
ترین مرتبـه آن ـ را فراگرفتـه و جـا بـراي هـیچ        مراتب هستی ـ از برترین مرتبه آن تا پست 

حقیقت معنایی باقی نگذاشته است وحقایق معنایی (اعم از معانی ماهوي و فلسـفی) صـرفاً   
تـوان   انـد؛ مـثالً زمـانی مـی     خارجی حقایقی مفهومی هستند که حاکی از واقعیات و هویات

حکم موجود را به معناي انسان یا معناي علّیت نسبت داد که این دو معنـا مقیـد بـه وجـود     
شوند. یعنی انسان با تقید به وجود موجود است و انسان بما هو انسان، نه موجود است و نه 

ت بمـا هـی علّیـت، نـه       معدوم. همچنین معناي علّیت با تقید به وجود موجود است و علّیـ
موجود است و نه معدوم؛ چراکه فقط حقیقت وجود فی نفسه اقتضاء موجـود شـدن را دارد   
و هیچ حقیقت معنایی (اعم از معانی ماهوي و فلسفی) فی حد نفسه نه اقتضاء موجود شدن 

 را دارد و نه اقتضاي معدوم شدن را.
کنـد؛   موجود را در دو معنا اسـتعمال مـی   در پایان الزم است یادآوري کنیم که مالصدرا

رو وي طبـق   ازایـن ». پر کننـده خـارج  «و دیگري به معناي » صادق بر خارج«اولی به معناي 
اصالت وجود و اعتباریت معنا، بر این باور است که مراد از موجود بـودن معنـا چیـزي جـز     

قیقـت وجـود ایـن    صادق بودن معنا بر هویت خارجی نیست و نیز مراد از موجود بـودن ح 
 گوید: است که حقیقت وجود، جهان خارج را پر کرده است. وي در این باره می

أن "الموجود" قد یطلق علـی نفـس الوجـود [ای الواقعیـة الخارجیـة] و قـد یطلـق علـی « 
الماهیة الموجودة و الموجود بالحقیقة هو القسم األول ... دون الماهیة ... فإذا أطلق علیهـا 

د" فإنما هو بقصد ثاٍن من جهة ارتباطها بالوجود [ای مـن جهـة صـدقها علـی لفظ "الموجو 
 ).١٦٣، ص٦م، ج١٩٨١(صدرالدین شیرازی، » الواقعیة و اتحادها معها]

 تباین ذاتی معانی با یکدیگر
الجمله برخی معانی (مانند اجناس عالیه) متبـاین بـه تمـام ذات     بدیهی و روشن است که فی

مندرج تحت هر یک از این اجناس نسبت بـه انـواع منـدرج تحـت      انواع«هستند. همچنین 
» معانی فلسفی نسبت به معـانی مـاهوي  «و » معانی فلسفی هر یک با دیگري«، »اجناس دیگر

یک از معانی فلسفی، معناي ماهوي اخـذ   نیز چنین بوده و تباین تام دارند؛ زیرا در ذات هیچ
معناي فلسفی نیست. همچنین برخـی معـانی   نشده و نیز ذات هیچ معناي ماهوي مشتمل بر 
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شود؛ مانند اجناس عالیه نسـبت بـه یکـدیگر و     ماهوي در ذات معناي ماهوي دیگر اخذ نمی
نیز انواع مندرج تحت هر یک از اجناس عالیه نسبت به انواع منـدرج تحـت اجنـاس عالیـه     

 دیگر.
ین ایـن معـانی بـا    عالوه بر این مطلب روشن و بدیهی، این امر نیز مسلم اسـت کـه تبـا   

که در هر ظرفی که این معانی در آن تحقق پیدا کنند،  طوري یکدیگر، ذاتی آن معانی است؛ به
این تباین معانی با یکدیگر مالزم آنهاست. بنـابراین کسـانی کـه معتقدنـد حقیقـت هویـت       
خارجی عبارت است از تحقق معنا ـ اعم از معناي ماهوي و فلسفی ـ در خـارج، ضـروري     

 »الحـروف«به لوازم این اعتقادشان پایبند باشند. به همین دلیل است که فارابی در کتاب است 
شود یـک معنـا در خـارج موجـود اسـت، مـراد از وجـود         کند که وقتی گفته می تصریح می

خارجی آن معنا این است کـه آن معنـا منحـاز و مسـتقل از سـایر معـانی در خـارج یافـت         
 شود:   می

ء "إّنه موجود" و یعنی به أّنه منحاز بماهّیة ما خارج النفس سـواء  الشي... و قد یقال علی «
 ).١١٦م، ص١٩٨٦(فارابی، » تصّور في النفس أو لم یتصّور

لذا تمام کسانی که معتقدند حقیقت هویت خارجی همان تحقق معانی در خارج اسـت،  
ر دیگـر، بـا یـک    بر این باورند که معانی متباین در خارج با یک هویت خـارجی و بـه تعبیـ   

 شوند؛ بلکه هر معنایی مصداق خاص خود را دارد. مصداق واحد موجود نمی
کند کـه   تصریح می» المباحثات«بر همین اساس، ابن سینا در یک جمله کوتاه کلیدي در 

 اگر مفاهیم با یکدیگر متباین باشند، مصداق آن مفاهیم نیز الجرم متباین خواهد بود:  
 ).١١٢، ص١٣٧١(ابن سینا، » مختلف فحقیقته مختلفةو ما مفهومه «... 

سـینا   طور که گذشت ـ مفهوم همان حصول معنا در ذهن است و به باور ابن  زیرا ـ همان 
مصداق یا هویات خارجی همان تحقق معنا در خارج است. لذا تباین مفاهیم در واقع همـان  

عانی در خـارج، بنـابراین   تباین معانی در ذهن است و چون مصداق عبارت است از تحقق م
سینا و سایر همفکران وي الزمه تباین مفاهیم این است که مصـداق ایـن مفـاهیم     از نگاه ابن

نیز متباین باشند. لکن از نگاه مالصدرا و پیروان وي، تعدد معنا لزومـاً بـه تعـدد و تکثـر در     
عتباریـت  طور که گذشت ـ طبـق اصـالت وجـود و ا     شود؛ چراکه ـ همان  مصداق منجر نمی

معنا، مصداق از سنخ معنا نیست. لذا تباین دو معنا لزوماً منجر بـه تعـدد و تکثـر در هویـت     
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 شود. خارجی نمی

 تعالی به صفات ذاتی بررسی کیفیت اتصاف حق
حال با توجه به آنچه در توضیح معنا و رابطه آن با مصداق گذشـت، بـه بررسـی و تحلیـل     

پـردازیم. اجمـاالً بایـد گفـت اگـر هویـت        تی مـی کیفیت اتصاف واجب تعالی به صفات ذا
خارجی از سنخ معنا باشد، لزوماً تعدد معانی منجر به تکثـر در مصـادیق آن معـانی خواهـد     
شد. لکن اگر هویت خارجی از سنخ معنا نباشد، تعدد معانی لزوماً منجر به تکثر در مصادیق 

هرچند در این نوشتار در صـدد  آن معانی نخواهد شد. همچنین الزم است یادآوري کنیم که 
تعالی به صفات ذاتی در حکمت متعالیه هستیم، لکن پوشـیده  تبیین کیفیت اتصاف ذات حق

هـاي مختلـف    نیست که این مسئله همچون سایر مسائل حکمـت متعالیـه نـاظر بـه دیـدگاه     
و  کالمی، فلسفی و عرفانی بوده است. بنابراین اشاره اجمـالی بـه دیـدگاه عرفـا، فیلسـوفان     

 تواند به شناخت بهتر دیدگاه حکمت متعالیه منجر شود. متکلمین می
برخی از متکلمین بر این باورند که صفات الهـی معـانی زائـد بـر ذات واجـب بـوده و       

واسطه قدیم بودن ذات واجب، این معانی نیز قدیم هستند. (این قول منسـوب بـه اشـاعره     به
تصاف واجب بـه صـفات ایـن اسـت کـه فعـل       است) برخی دیگر بر این باورند که معناي ا

تعالی همانند موجودي است که متصف به این صفات کمالی است. به عبارت دیگـر،   واجب 
مناب صفات کمالی است. (این قول منسوب به معتزله است) برخـی  تعالی نائب  ذات واجب

ی نقـیض  اند که معناي اتصاف واجب به صـفات کمـال، نفـ    دیگر به این دیدگاه متمایل شده
 ).285و284تا، ص این صفات از واجب است (ر.ك: طباطبایی، بی

تعـالی بـه صـفات      هاي متشتت متکلمین در خصوص کیفیت اتصاف واجب این دیدگاه
هـاي عقلـی و نقلـی دارد. در معـارف دینـی، خداونـد متعـال         ذاتی، ریشه در برخی آمـوزه 

شن و بدیهی است که معنـاي  صراحت متصف به صفات و اسماء شده و از سوي دیگر رو به
که مصداق معـانی   این صفات غیر از ذات و هر یک غیر از دیگري است. بنابراین درصورتی

این صفات از سنخ خود این معانی باشند، ناگزیر این صفات هر یک زاید بر دیگري و زایـد  
. لکـن  انـد  بر ذات خواهند بود. در واقع، این همان دیدگاهی است که اشـاعره اختیـار کـرده   

تعـالی بـه صـفات ذاتـی      برخی دیگر همچون معتزله وقتی دیدند چنین تبیینی از اتصاف حق
اي تبیـین   تعالی به صفات ذاتـی را بـه گونـه    شود، مسئله اتصاف حق منجر به نفی توحید می

کردند که در نهایت منجر به نفی صفات از ذات واجب تعالی شد. همچنین روشن و بدیهی 
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اي اتصاف واجب تعـالی بـه صـفات کمـالی بـه نفـی صـفات سـلبی از         است که تأویل معن
 تعالی، در واقع نفی وصف (نقصی) است نه اثبات وصف کمالی.   واجب

هاي مردم این است که مصداقِ معنـا   رسد ارتکاز ذهنی متکلمین همچون توده به نظر می
خـود را نـاگزیر   رو  از سنخ آن معناست و چون معانی متباین، تبـاین ذاتـی آنهاسـت، ازایـن    

دیدند که یا اتصاف واجب به صفات کمالی را بپذیرند و ملتزم به زیادت صفات بـر ذات   می
شوند (قول اشاعره) و یا زیادت صفات بر ذات را مردود بشمارند که در این صـورت بایـد   

 اصل اتصاف واجب به صفات را نفی کنند (الهیات سلبی، معتزله).
کند که ذات واجب تعالی از سنخ هیچ معنایی نیست، بلکـه   سینا به صراحت تأکید می ابن

از سنخ وجود است و عین موجودیت. بر خالف تمامی معـانی کـه وجـود عـین ذات آنهـا      
نیست، ذات واجب تعالی از سنخ معنا نبوده و عین وجود است و چون عین وجود اسـت و  

ینـه بـه ذهـن راه    ع گـاه بـه   وجود عین خارجیت است، پس این حقیقت (ذات واجب) هـیچ 
یابد و هر مفهومی که ذهن از این حقیقت به چنگ آورد، در واقع شـبهی از آن حقیقـت    نمی

 است:
األول ال یدرك کنهه و حقیقته العقول البشریة، و له حقیقة ال اسم لهـا عنـدنا. و وجـوب «

إذ  الوجود إما شرح اسم تلك الحقیقة أو الزم من لوازمها، و هـو أخـص لوازمهـا و أولهـا،
 ).١٨٦ب، صق ١٤٠٤هو لها بال واسطة الزم آخر (ابن سینا، 

م حقیقـة واحـدة منهـا،  الماهیات کلها وجودها من خارج، و الوجود عرض فیها، إذ ال یقوِّ
» فإذن کلها معلولة. ما حقیقته آنیته، فـال ماهیـة لـه ...، و واجـب الوجـود حقیقتـه اآلنیـة

 (همان).

الوجود است که وجود عین ذاتـش باشـد، نـه     دي واجبمشائیان بر این باورند که موجو
الوجود است که هویـت آن وجـود محـض     زاید بر ذاتش. به عبارت دیگر، موجودي واجب

تعـالی متصـور نیسـتند و هـر گونـه       است. به همین دلیل، ایشان هیچ ماهیتی براي ذات حـق 
تعـالی در فلسـفه    ورد حقکنند. بعدها همین باور در م تعالی نفی می ماهیتی را از ذات واجب 

تعالی همان وجود اوسـت) مشـهور شـد. بـه      (هویت حق» ماهیته انیته«اسالمی تحت عنوان 
الوجود، وجود عـین ذات آنهـا نیسـت،     باور مشائیان، در موجودات امکانی بر خالف واجب

بلکه زاید بر ذات آنهاست. به همین دلیل، در فلسفه مشاء هویـت تمـام موجـودات امکـانی     
کـه هویـت    تمل بـر معـانی مـاهوي، فلسـفی و هویـت عرضـی وجـود اسـت. درحـالی         مش
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 ).  73ـ55، ص1396الوجود، وجود محض است (فارسیات و عشریه،  واجب

الوجود وجـود   مشائیان با طرح اصالت وجود در واجب تعالی و بیان اینکه هویت واجب
زمه هست، به این نتیجه محض است و نیز باور به اینکه بین تعدد مفهوم و تعدد مصداق مال

رسیدند که واجب تعالی هیچ صفتی جز وصف وجوب وجود ـ که عبـارت اُخـراي همـان     
الوجـود اوصـافی    الوجود است ـ ندارد. به باور ایشان، اگر واجب  وجود محض بودن واجب

ي مانند علم، قدرت، حیات و... داشته باشد، این اوصاف به دلیل اینکه معانی آنها غیر از معنا
شود که مصداق آنها در واجب تعالی غیـر از مصـداق وصـف وجـود      وجود است سبب می

الوجود بودن واجب تعالی منافات دارد؛ زیرا این امر باعث تکثّـر در   شود و این امر با واجب
شود که محال است. بنابراین ایشان به همین دلیل بـا اذعـان بـه اینکـه      ذات واجب تعالی می
نفسه مباین با یکدیگرند، بـر ایـن باورنـد     علم، قدرت، حیات و ... ـ فی معانی این اوصاف ـ  

شوند.  تعالی تأویل برده می تعالی به همان معناي وجود حق که این اوصاف در خصوص حق
برخـی مثـل وصـف    «تعالی این اسـت کـه    لکن تنها فرق میان این اوصاف در خصوص حق

تعالی هستند، منتهی به همراه یک  قبرخی همان وجود ح«، »اند وجوب وجود، وجود محض
برخی دیگر مانند واحد بودن، وجود واجب به همراه یک سـلب  «، »اي مانند قادر بودن اضافه
برخی هم همان وجود واجب هستند به همراه یـک اضـافه و سـلب؛    «و در نهایت، » هستند

 ).368و367ق الف، ص1404سینا،  (ابن» مانند مرید بودن
شـوند و   گام اول قائل به ترادف صفات در خصوص واجب تعالی مـی بنابراین ایشان در 

طـور کـه    شوند؛ زیرا همان در نهایت، به دیدگاه نفی صفات از ذات واجب تعالی نزدیک می
روشن است، طبق این دیدگاه، حقیقت تمام این صفات همان وجود واجب تعـالی اسـت و   

فات را حقیقتـاً از یکـدیگر متمـایز    تواند معناي این ص روشن است که اضافه و یا سلب نمی
اند. لکن با توجه به  سازد. بنابراین نتیجه گام اول این است که این صفات با یکدیگر مترادف

اینکه آن معناي مترداف در این صفات همان وجوبِ وجود است، الزمه ترادف این صـفات  
ت واجـب تعـالی   و تأویل همه آنها به وصف وجوب ِوجود در واقع همان نفی صفات از ذا

تعالی سخن به میان  سینا در مبدأ و معاد صریحاً از ترداف صفات در خصوص حق است. ابن
 شود: آورد و در نهایت، به دیدگاه نفی صفات معتقد می می

فاذا لیس ارادته مغایرة الذات لعلمه و ال مغایرة المفهوم لعلمه، و قد بّینا أّن العلم الذي لـه «
تي له، و کذلك سنبّین أّن القدرة التي له هي کون ذاته عاقلة للکّل عقًال هو بعینه االرادة ال
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ء، و أّن القـدرة  هو مبدأ الکّل، ال مأخوذًا عن الکّل، و مبدأ بذاته ال متوّقفًا علی وجود شي
فبـان الذي هو العلم له هو بعینه القدرة له.   لیست صفة لذاته و ال جزءا من ذاته، بل المعنی

الوجود  م من الحیاة و العلم و القـدرة و الجـود و االرادة المقـوالت علـی واجـبأّن المفهو 
   ).٢٠، ص١٣٦٣سینا،  (ابن» مفهوم واحد، و لیست ال صفات ذاته و ال اجزاء ذاته

سینا پس از اثبات ترادف این صفات،  شود ـ ابن طور که مشاهده می در عبارت فوق ـ همان
داند؛ چـون در واقـع ایـن     در نهایت الزمه این ترادف را نفی صفات از ذات واجب تعالی می

الوجود است ـ نیستند. مالصدرا نیز   صفات چیزي جز وجود واجب ـ که همان هویت واجب 
انـد.   تعالی با یکدیگر متـرادف  اهل تحقیق بر این باورند که صفات حقمعتقد است بسیاري از 

وي ضمن نقل دیدگاه این جماعت، با این دیدگاه سرسختانه مخالفت کرده و معتقد است کـه  
رغم اینکه مفهوماً  این صفات، هریک معناي خاص خود را دارد و هریک از این اوصاف، علی

تعالی به این اوصاف، هرگز سبب تکثًـر در ذات   حقمباین با دیگر صفات است، لکن اتصاف 
 ). 145، ص6م، ج1981شود (صدرالدین شیرازي،  تعالی نمی حق

سینا و پیروان وي بر این باورند که چون بین تعدد مفهوم و تعـدد مصـداق    در واقع، ابن
ا در تعالی تأویل برد؛ زیـر  تعالی را به وجود حق تالزم برقرار است، پس باید همه صفات حق

تعالی به این  تعالی باشد، اتصاف حق صورت اگر معناي این صفات غیر از وجود حق این غیر 
شود که محال است. بنـابراین دیـدگاه    اوصاف سبب پیدایش کثرت در ذات واجب تعالی می

ترادف صفات و نفی صفات از ذات واجب تعالی در فلسفه مشاء مبتی بر دو مسئله کلیـدي  
 الوجود و تالزم میان تعدد مفهوم و تعدد مصداق. در واجباست: اصالت وجود 

 التعلیقـات""الـرئیس در   از شـیخ  اسـفار""البته الزم است یادآوري کنیم که مالصـدرا در  
 تعالی کرده است.   کند که از آن استظهار عینیت صفات ذاتی با ذات حق عبارتی نقل می

ن صفاته إذا حقق تکون الصفة األخـری األول ال یتکثر ألجل تکثر صفاته، ألن کل واحد م«
قدرته و تکونان واحدة فهو حـي مـن حیـث هـو   و حیاته  بالقیاس إلیه، فتکون قدرته حیاته

 ).٤٩ق ب، ص١٤٠٤سینا،  (ابن» قادر، و قادر من حیث هو حي، و کذلك سائر صفاته

بررسـی   سـینا را  ما در ادامه همین بخش، در نقد و بررسی دیدگاه صدرا این عبارت ابـن 
 خواهیم کرد.

هـاي اسـالمی و نیـز     عرفا نیز همچون متکلمین و فیلسوفان مسلمان تحت تـأثیر آمـوزه  
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انـد. نکتـه مهـم در ادبیـات      مکاشفات، خداوند متعال را داراي اسماء و صفات کمالی دانسته
عرفانی در خصوص صفات الهی این است که عرفا اغلب از صفات الهـی تعبیـر بـه اسـماء     

رسد یکی از مهمترین دالیل این تعبیر آن است که صـفت بمـا هـی     کنند. به نظر می میالهی 
که اسم بما هـو اسـم داللـت بـر      کند. درحالی صفت داللت بر غیریت با ذات و موصوف می

کار بردن اسماء الهی ـ که البته همین تعبیر هـم ریشـه     خود موصوف دارد. بنابراین عرفا با به
اند که بگویند صـفات و   ـ به جاي صفات الهی، در صدد همین امر بوده  در ادبیات دینی دارد

اسماء الهی عین موصوف هستند نه امري زائد بر موصوف. لکن پوشیده نیست کـه عرفـا در   
انـد. همـین    ها و ادعاهاي خویش، اغلب از ادبیات کالمی و فلسفی سود جسـته  تبیین کشف

الم و فلسفه در مسئله کیفیت اتصاف واجـب  امر سبب شده که برخی تنگناهاي موجود در ک
طور که گذشت، در کالم و فلسفه اسالمی تـا   به صفات ذاتی به عرفان نیز سرایت کند. همان

قبل از حکمت متعالیه این باور رایج بود که مصداق معنا از سنخ خود معناسـت. همـین امـر    
بـراي واجـب را مـالزم     در فلسفه و کالم اسالمی سبب شده بود که اعتقاد به وجود صفات

رو برخی که به اتصاف واجب به صفات ملتزم شـدند،   یابی کثرت در واجب بدانند. ازاین راه
یابی تکثر در واجب ابایی نداشتند (اشاعره) و آن دسته که کثرت در واجـب را محـال    از راه

صاف واجـب  اي تبیین کردند که در نهایت منکر ات دیدند، مسئله صفات ذاتی الهی را به گونه
 به صفات شدند (الهیات سلبی، قول به نیابت، قول به ترادف صفات در واجب).

تعـالی هسـتند و ازآنجاکـه اسـماء      باور عرفا به اینکه اسماء الهی و اعیان ثابته ظهور حق
، 1375؛ قیصـري،  39-38، ص1370الهی و اعیان ثابته از سنخ حقیقت معنایند (ر.ك: جامی، 

عرفان نیز تحت تأثیر فیلسوفان و ادبیات معتزلی و الهیـات سـلبی،    )، سبب شد که در61ص
). 266، ص1360الدین ترکه،  شاهد الهیات سلبی در خصوص مرتبه ذات الهی شویم (صائن

همچنین از طرفی نیز متأثر از ادبیات اشعري، هم شاهد تکثر در صقع ربوبی در عالم اسـماء  
یین عینیت اسماء الهی با ذات الهی باشیم. البته بـه  هایی براي تب الهی شویم و هم شاهد تالش

 ها به دلیل ادبیات عقیم عرفانی، تا قبل از مالصدرا نافرجام ماند.   رسد این تالش نظر می

مالصدرا با طرح نظریه اصالت وجود و اعتباریت معنا، حقیقت معنـا را صـرفاً در ذهـن    
پیراسته دانست. به عبـارت دیگـر،   موجود دانست و هویت خارجی را از هر حقیقت معنایی 

طبق اصالت وجود و اعتباریت معنا، مصداق معنـا از سـنخ معنـا نیسـت. همـین امـر سـبب        
رو اگـر برهـان    اي میان تعدد در معنا و تعدد در مصداق نباشد. ازاین شود که دیگر مالزمه می
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ی متعدد حـاکی  صورت معان اقامه شود که در ذات واجب تعالی هیچ کثرتی راه ندارد، دراین
از ذات واجب تعالی لزوماً مصداقشان واحد خواهد بود و بر اساس همین تحلیل از صـفات  
ذاتی واجب تعالی است که واجب تعالی در عین اتصاف به صفات ذاتی، همه ایـن صـفات   

لحاظ مصداقی عین دیگري هستند. مالصـدرا در   لحاظ مصداقی عین ذاتند و نیز هر یک به به
لحـاظ معنـا و مفهـوم متکثّرنـد،      رغم اینکه صفات الهی به کند علی ي تصریح میموارد متعدد

 لحاظ مصداق متحد هستند: لکن به
فإن معنی عینیة الصفات عند محققي الحکماء هو عبـارة عـن کـون وجـوده تعـالی فـي «

لحمـل  -مرتبة ذاته مع قطع النظر عن انضمام معنی أو اعتبار کیفیة أو حالة غیرها مصداقاً 
 ).٣١٦، ص٢م، ج١٩٨١(صدرالدین شیرازی،  ...» فهومات تلك الصفات م

الصفات اإللهیة کثیـرة بـالمعنی و   و هو الکل في وحدة فتلك عظیم جداً   الربوبي  فالعالم
 .)١٤٣، ص٦ (همان، ج» المفهوم واحدة بالهویة و الوجود

، پـس در  تعالی وجود محـض اسـت   افزاید: چون ذات حق وي در تبیین مدعاي فوق می
تعـالی نـه وصـف دارد و نـه      رو بـه ایـن اعتبـار ذات حـق     آنجا هیچ معنایی راه ندارد. ازاین

 تعالی راه ندارد:   موصوف است و هیچ معنایی در ذات حق
و المفهومات کلها فلم یبق فیـه صـفة و ال  -بل هذا الوجود بما هو وجود مفني التعینات«

 ).  ١٤٥(همان، ص »ال مفهوم إال الذات فقط موصوف و ال اسم و ال مسمی و ال ماهیة و

نفسه با قطع نظر از ماسوي خـود مصـحح صـدق     تعالی فی لکن به اعتبار اینکه وجود حق
تعالی خواهند بود و به این  این معانی متکثر بر ذات خویش است، این صفات عین ذات حق

 یابد:   اعتبار است که وصف و موصوف تحقق می
ذات عبـارة عـن کونهـا بحیـث یصـدق علیهـا لـذاتها هـذه المعـاني و لکن کونها عین ال«

المتکثرة من دون قیام صفة به و في هذا االعتبار یتحقق صفة و موصوف و علـم و عـالم 
 (همان).  »و قدرة و قادر و کذا وجود و موجود

دهـد، عینیـت    تعالی ارائه می بنابراین تبیینی که مالصدرا از عینیت صفات ذاتی با ذات حق
تعالی در مرتبه وجود و خارج نیست. بلکه به اعتبار صدق معـانی و   صفات ذاتی با ذات حق

صفات متعدد بر مصداق و هویت واحد است و به این اعتبار است کـه صـفات ذاتـی عـین     
 ذات واجب تعالی هستند.
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کوشد دیدگاه عرفا در خصوص اسماء الهـی را نیـز بـه دیـدگاه مقبـول       وي در ادامه می
تعـالی   رو وي بر این باور است که مراد عرفا از مرتبه احـدیت حـق   ویل برد. ازاینخویش تأ

تعالی است که نافی تمام معانی و صفات است و مراد آنهـا از مرتبـه    همان ذات و وجود حق
الهی (عالم اسماء و صفات الهی) همـان اعتبـار صـدق معـانی و صـفات مختلـف بـر ذات        

 تعالی است: حق
ات] عین الذات عبـارة عـن کونهـا بحیـث یصـدق علیهـا لـذاتها هـذه لکن کونها [الصف«

المعاني المتکثرة من دون قیام صفة به ... و یقال لهـذا االعتبـار مرتبـة اإللهیـة کمـا یقـال 
همـان ؛ ١٤٥ -١٤٣(همـان، ص» العتبار الوجود[ای وجود الحق تعـالی] مرتبـة األحدیـة...

 ).٣١٧ -٣١٦،ص٢ج
اش در مسئله اسماء و صفات الهی همسو با  باور است که نظریههمچنین مالصدرا بر این 

شـامل   رو وي روایات نفی صفات از واجب تعالی را صرفاً است. ازاین ومینروایت معصومین
 فرماید: که می علیهمچون روایت ذیل از امیرالمومنین علی؛ داند صفات زاید بر ذات می

ُل «...  وَّ
َ
یِن  أ ْصـِدیُق  ْعِرَفِتـهِ مَ  َکَماُل  َو  َمْعِرَفُتهُ  الدِّ  َکَمـاُل  َو  َتْوِحیـُدهُ  َتْصـِدیِقهِ  َکَمـاُل  َو  ِبـهِ  التَّ

ْخَالُص  َتْوِحیِدهِ  ْخَالِص  َکَماُل  َو  َلهُ  اْإلِ َفاِت  َنْفُي  َلهُ  اْإلِ َهـا ِصـَفةٍ  ُکـلِّ  ِلَشَهاَدةِ  َعْنهُ  الصِّ نَّ
َ
 َغْیـُر  أ

هُ  َمْوُصوٍف  ُکلِّ  َشَهاَدةِ  َو  اْلَمْوُصوِف  نَّ
َ
َفةِ  َغْیُر  أ هَ  َوَصَف  َفَمْن  الصِّ  َمـْن  َو  َقَرَنـهُ  َفَقْد  ُسْبَحاَنهُ  اللَّ

اهُ  َفَقْد  َقَرَنهُ  اهُ  َمْن  َو  َثنَّ هُ  َفَقْد  َثنَّ
َ
أ  ).١٩٩، ص١ق، ج١٤٠٣(طبرسی، ...» و  َجزَّ

همچنین صفاتی که عین ذات واجب تعـالی هسـتند را مشـمول روایـات نفـی صـفات       
 ).141-140، ص6م، ج1981زي، صدرالدین شیرا(داند  نمی

 نقد و بررسی
تعـالی چیـزي جـز     الزمه قول به اصالت وجود و اعتباریت معنا در مسئله صفات ذاتـی حـق  

آنچه که در تبیین دیدگاه صدرا گذشت نیست. لکن آیا این دیدگاه همـان دیـدگاه عرفـا در    
ح در ادلّـه نقلـی   مسئله اسماء و صفات الهی است؟ نیز این دیدگاه آیـا همـان دیـدگاه مطـر    

رغـم اینکـه    سینا، مانند صـدرا معتقدنـد کـه علـی     است؟ همچنین آیا فیلسوفانی همچون ابن
 اند، مصداق آنها واحد است؟ مفاهیم و معانی صفات ذاتی خداوند متباین
کوشد تا دیدگاه عرفا را بر دیدگاه مقبـول خـویش    هرچند مالصدرا در موارد متعددي می

تعالی، از این همسویی و  هاي صریح عرفا در مسئله مراتب ظهور حق تطبیق دهد، لکن عبارت
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تعالی در تعین ثانی همان ظهور اسـماء و   اند که ظهور حق همنوایی ابا دارد. عرفا تصریح کرده
، 1389پنـاه،   صفات است که در آن مرتبه هـر یـک از اسـماء غیـر از دیگـري اسـت (یـزدان       

توان کثرت اسماء در عرفان را صرفاً کثـرت   ریحات نمی). بنابراین با توجه به این تص438ص
تعالی به صورت کثرت اسماء و صفات  مفهومی دانست. بلکه عرفا بر این باورند که ظهور حق

 است. 
رسد، مالصدرا ادعا کرده که دیدگاهش همان دیدگاه مختار عرفاست. لکن در  به نظر می

معقولی توجیه کند؛ چرا که طبق اصالت وجـود  نحو  واقع در صدد بوده که دیدگاه عرفا را به
توانـد در خـارج    نحو موجـود ـ نمـی     نحو ظهور و نه به و اعتباریت معنا، هیچ معنایی ـ نه به 

شناسی عرفـانی را   تعالی را که هستی رو اینکه عرفا نظام ظهوري حق تحقق داشته باشد. ازاین
اند، در  اعیان ثابته (ماهیات) تبیین کردهدهد اغلب با حقایق معنایی از قبیل اسماء و  شکل می

حکمت متعالیه قابل قبول نیست. به همین جهـت مالصـدرا در مسـئله اسـماء الهـی سـعی       
 کند دیدگاه عرفا را طبق دیدگاه مقبول خویش تفسیر کند. می

ها و شهودهاي خویش، اغلب از ادبیات  طور که گذشت، عرفا در تبیین کشف البته همان
اند و با توجـه بـه اینکـه در ادبیـات فلسـفی و       ی رایج زمان خویش بهره بردهفلسفی و کالم

کالمی قبل از مالصدرا قول به اصالت معانی و تحقق آنها در خارج رایج بـوده اسـت، ایـن    
انـد. ازآنجاکـه    هاي شهودي خویش را اغلب با چنین ادبیاتی تبیـین کـرده   جماعت نیز یافت

دانـد، سـعی    سویی تحقق معانی را در خارج محـال مـی  مالصدرا خود اهل کشف بوده و از 
کرده دعاوي عرفا در خصوص اسماء الهی را بر اسـاس مبـانی مقبـول در حکمـت متعالیـه      

 تبیین کند تا از این رهگذر بتواند میان عقل و شهود آشتی برقرار کند.
برخـی  قبل از اینکه بخواهیم به پرسش دوم پاسخ دهیم، الزم است خاطر نشان کنیم کـه  

تعالی به صفات ذاتـی در   از صدراپژوهان معاصر، قرائت دیگري از مسئله کیفیت اتصاف حق
تعـالی از سـنخ    اند. این قرائت مدعی آن است که صفات ذاتی حق حکمت متعالیه ارائه کرده

تعالی موجودند. در واقـع، در   معنا هستند و این معانی در مرتبه ذات الهی به عین وجود حق
ادعا شده که هرچند معانی اسماء و صفات متباین هستند، لکن این معانی متبـاین   این قرائت

، 1389پنـاه،   تعـالی تقـرر دارنـد (یـزدان     نحـو منـدمج در وجـود حـق     در مرتبه ذات الهی به
 ).  338ـ335؛ همان، ص187ـ184ص

 رسد این قرائت از چند جهت قابل مناقشه است:   به نظر می
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ادلّه اصالت وجود و اعتباریت معنا کـه نـافی تحقـق خـارجی معـانی      اوالً، این قرائت با 
است در تعارض است؛ چراکه معانی صفات و اسماء از قبیل معانی فلسـفی بـوده کـه طبـق     
ادلّه اصالت وجود و اعتباریت معنا این دسته از معانی نیـز محـال اسـت در خـارج موجـود      

 شوند.
تعـالی بـه صـفات ذاتـی در تعـارض بـا        حق این برداشت از مسئله کیفیت اتصاف ،ثانیاً
 هاي صریح مالصدرا است. عبارت

طور که گذشت، معانی متباین، تباین ذاتی آنهاست و در صورتی که هویـات و   ثالثاً همان
هاي خارجی از سنخ معنا باشند، ممکن نیست که دو معنا و بیشـتر بـا یـک هویـت      واقعیت

 موجود شوند.  
شود کـه معـانی متبـاین اسـماء و صـفات در وجـود        ادعا می رابعاً، در این قرائت صرفاً

شود که چگونه ممکن اسـت معـانی    نحو مندمج موجودند. لکن تبیینی ارائه نمی تعالی به حق
نحـو منـدمج و عـین یکـدیگر      متباین که تباین ذاتی آنهاست، در وجود و هویتی واحـد بـه  

 موجود شوند.  
کنیم که در قـرآن کـریم خداونـد متعـال بـا       در پاسخ به پرسش دوم الزم است یادآوري

)، 17؛ اسـراء ( 8)، 20؛ طه (180)،7صراحت به اسماء و صفات متصف شده است (اعراف (
رسـاند کـه    ). همچنین مراجعه به متون روایی مـا را بـه ایـن بـاور مـی     24)، 59؛ حشر (110

لکـن بـه دلیـل     داننـد.  السالم نیز خداوند را متصف به اسماء و صـفات مـی   معصومین علیهم
رَقِ       ومین   ها در مسئله صـفات الهـی در دوران معصـومین    فهمی کج کـه منجـر بـه پیـدایش فـ

ضـمن بیـان    ومین شد، حضرات معصـومین » معطِّله«و » مجسمه«، »مشبهه«گوناگونی همچون 
کردند.  هاي انحرافی در این مسئله را نیز رد می دیدگاه صحیح در مسئله صفات الهی، دیدگاه

رسـاند کـه    ). تفحـص در متـون روایـی، مـا را بـه ایـن بـاور مـی        101، ص1398(صدوق، 
اند که متضمن معنـاي نقصـی و    صفاتی را از خدواند تبارك و تعالی نفی کرده ومینمعصومین

؛ کلینی، 140، ص1398اند (صدوق،  خَلقی همچون ترکیب، حدوث، تغیر، حرکت و ... بوده
 رت   نقـل کـردیم، حضـرت    لـی  المـؤمنین علـی  ). حتی در روایتی که از امیر108، 1، ج1362
فرماید هر صفتی غیر از موصوف است و هر موصوفی غیر از صفت است. البتـه هرچنـد    می

این فراز از روایت ظهور در اطـالق دارد و هـر صـفتی، حتـی صـفات عـین ذات را در بـر        
زنـد؛ چراکـه حضـرت بالفاصـله      گیرد، لکن ادامه روایـت اطـالق روایـت را تقییـد مـی      می



 

 

ررس
ب

 تیفیک ی
حق

ف 
صا

ات
 یتعال

 ذات
ات

صف
به 

 ی
ت م

حکم
در 

 هیتعال
 

157 

هَ  َوَصَف  َفَمْن «فرماید:  می اهُ  َفَقْد  َقَرَنهُ  َمْن  َو  َقَرَنهُ  َفَقْد  ُسْبَحاَنهُ  اللَّ اهُ َمْن  َو  َثنَّ هُ  َفَقْد  َثنَّ
َ
أ (طبرسـی،  ». َجزَّ

 ).199، ص1ق، ج1403
شـود؛ زیـرا در    ها صرفاً بر صفات زاید و انضمامی تطبیق می روشن است که این ویژگی
ات هرگز قرین ذات نبوده تا سبب دوئیـت و ترکیـب شـود.    صفات ذاتی عین ذات، این صف

در حین نفـی دیـدگاه اهـل تعطیـل و اهـل تشـبیه،        بیترو اهل بیت اند. ازاین بلکه عین ذات
 فرماید: می رضادانند. امام رضا دیدگاه حق در این مسئله را همان اثبات همراه با تنزیه می

ااقالَفَقاَل « اِس  ِإنَّ  ِلي ققف ْوِحیدِ  ِفي ِللنَّ ْفـِي  َمْذَهُب  َو  ِبَتْشِبیهٍ  ِإْثَباٍت  َمْذَهُب  َمَذاِهَب  َثَالَثةَ  التَّ  َو  النَّ
ْثَبـاِت  َفَمـْذَهُب  َتْشـِبیهٍ  ِبَال  ِإْثَباٍت  َمْذَهُب  ْفـِي  َمـْذَهُب  َو  َیُجـوُز  َال  ِبَتْشـِبیهٍ  اْإلِ  َو  َیُجـوُز  َال  النَّ
ِریُق  اِلِث  اْلَمْذَهِب  ِفي الطَّ  ).١٠١، ص١٣٩٨(صدوق، » یهٍ َتْشِب ِبَال  ِإْثَباٌت  الثَّ

رسد برداشت مالصدرا از روایات نفی صفات، برداشت صـوابی بـوده    بنابراین به نظر می
طور که گذشت ـ این روایات صرفاً صفاتی را از خداوند متعـال سـلب     است؛ چراکه ـ همان 

رو تطبیـق روایـت    کنند که متضمن معناي نقصی، همچون زیادت و ترکیب باشند. ازایـن  می
 باشد. بر نفی صفات زاید بر ذات صحیح می علیحضرت امیرالمؤمنین علی

 التعلیقـاتسـینا در   در پاسخ به پرسش سوم باید گفت: مالصدرا با توجه به عبـارت ابـن  
داند و چـه بسـا وي در مسـئله صـفات دو      است که وي را قائل به عینیت صفات با ذات می
گاه نفی صفات است کـه در مـوارد مختلفـی    دیدگاه اتخاذ کرده است: دیدگاه اول همان دید

مثل مبدأ و معاد و شفا به آن قائل است و دیدگاه دوم، همین دیدگاه عینیت صـفات بـا ذات   
 قـات، یبا استناد به عبـارت التعل  نکهیا رغم یعلبه آن اشاره کرده است.  التعلیقاتاست که در 

صـفات  تینیعبارت قائل به ع نیحداقل در ا زین نایس ابنبینی معتقد بود که  توان با خوش می
توان ظهور ایـن عبـارت در عینیـت     لکن با نگاهی تردیدآمیز به این عبارت می با ذات است،

سینا در ایـن عبـارت معتقـد اسـت      صفات با ذات را مورد شک و تردید قرار داد؛ چراکه ابن
از این صفات در نگـاه  شود؛ چون هر یک  تعالی به دلیل کثرت صفات، متکثر نمی وجود حق

سـینا از تعبیـر    سینا بالقیاس الیه است. معلوم نیست مراد ابن تحقیقی، صفت دیگر به تعبیر ابن
بالقیاس الیه چیست. آیا مراد مفهوم و معناي صفت است که به مفهوم و معناي صفت دیگـر  

اده شود؟ یا مصداق آن صفت است که مصداق صفت دیگـر بـه آن ارجـاع د    ارجاع داده می
سینا، این دو احتمـال در مـورد آن مطـرح    هرحال اگر ما باشیم و این عبارت ابن شود؟ به می

کنـد   کمکی به رفع این ابهام نمـی  التعلیقاتاست؛ به خصوص اینکه صدر و ذیل عبارت در 
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). لکــن اگــر بخــواهیم ایــن عبــارت را بــا توجــه 49 -48ق ب، ص1404ســینا،  (ر.ك: ابــن
شک این عبارت ظهور در تـرداف صـفات و    د دیگر تفسیر کنیم، بیهاي وي در موار عبارت

سـینا را در   توان ابـن  در نتیجه نفی صفات خواهد داشت. بنابراین با استناد به این عبارت نمی
 زمره کسانی دانست که قائل به عینیت صفات با ذات هستند.  

مسـئله صـفات ذاتـی،     سـینا در  هاي ابن در پایان، قابل ذکر است که با مراجعه به عبارت
هاي وي در مبدأ و معاد (تألیف دوران جوانی) که صـریحاً در آنجـا معتقـد بـه      جز عبارت به

سـو وي سـخن     شویم. از یک گویی مواجه می نفی صفات از ذات شده، اغلب با نوعی مبهم
پردازد، آنها را بـه وجـود    زند، لکن وقتی به توضیح معناي این صفات می از صفات الهی می
دانـد. بـه نظـر     تعـالی نمـی   دهد و معناي آنها را چیزي غیر از وجـود حـق   واجب ارجاع می

 سینا ریشه در دو امر دارد: گویی ابن رسد این مبهم می
سینا دارد که بر اساس آن بر ایـن بـاور اسـت کـه دو      نخست ریشه در مبانی فلسفی ابن

 مفهوم متباین مصداق آنها نیز لزوماً متمایز خواهد بود:
 ).١١٢، ص١٣٧١سینا،  (ابن» و ما مفهومه مختلف فحقیقته مختلفة«... 

دوم ریشه در متون دینی دارد که در آنها صـریحاً خدوانـد متعـال متصـف بـه اسـماء و       
اي سخن بگوید که: اوالً بـر خـالف    گونه کند به سینا سعی می رو ابن صفات شده است. ازاین

شد، ثانیاً با تأویل معناي صفات الهی به وجـود  مبناي مقبول در حکمت مشاء سخن نگفته با
 تعالی، صریحاً فتوي به نفی صفات نداده باشد. حق

 گیري   نتیجه
تحلیل و تبیین مسئله اسماء و صفات االهی و کیفیت اتصاف ذات الهی به اسـماء و صـفات،   

بـدانیم،   طور کلی اگر مصـداقِ معنـا را از سـنخ معنـا     ریشه در رابطه معنا با مصداق دارد. به
طـور کـه معتزلـه، الهیـات      تعالی قائل شویم، همـان  ناگزیر باید یا به نفی صفات از ذات حق

اند و و یـا   سینا و پیروانش و عرفا در مورد نفی اسماء از مرتبه ذات الهی قائل شده سلبی، ابن
آن  طور که اشاعره و عرفا در تعین ثـانی بـه   باید به زیادت صفات بر ذات قائل شویم، همان

اند؛ چراکه معانی متباین، تباین ذاتی آنهاست و اگر مصداق معنا از سنخ معنا باشـد،   قائل شده
لزوماً هر معنایی مصداقی مباین و مغایر با مصداق معناي دیگر دارد. لکن اگر مصـداق معنـا   

صورت تالزمـی میـان تعـدد در معـانی و تکثّـر در مصـادیق        را از سنخ معنا ندانستیم، دراین
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ود ندارد و ممکن است که دو معنا و یا بیشتر، مصداقی واحد داشته باشند. بنـابراین اگـر   وج
گونه کثرتی در او راه ندارد و از سـوي دیگـر    تعالی اقامه شد که هیچ برهان در خصوص حق

اوصاف کمالی متعددي براي او اثبات شد، لزوماً مصداق ایـن معـانی متبـاین همـان وجـود      
که مصداق معنا از سنخ معنا نباشـد، اتصـاف    د بود. بنابراین درصورتیتعالی خواه بسیط حق
گونـه کثرتـی در ذات واجـب     تعالی به صفات و اسماء متعدد منجر به حصول هیچ ذات حق

تعالی خواهند بـود؛ چـون کثـرت صـفات و     تعالی نخواهد شد و این اوصاف عین ذات حق
 اسماء صرفاً در معنا و مفهوم است، نه در مصداق.
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 نامه   کتاب

 ـ قرآن کریم

. مقدمـه و تصـحیح   النجاة من الغرق في بحر الضالالت). 1379عبداهللا ( بن سینا، حسین ابن .1
 پژوه. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. از محمدتقی دانش

. توضــیح، مقدمــه و تحقیــق از محســن المباحثــات). 1371ـــــــــــــــــــــــــ ( .2
 انتشارات بیدار.بیدارفر. قم: 

. بـه اهتمـام عبـداهللا نـورانی. تهـران:      المبدأ و المعاد). 1363ــــــــــــــــــــــــ ( .3
 مؤسسه مطالعات اسالمی.

. بـه تصـحیح سـعید زایـد. قـم:      الهیـات شـفاءق الف). 1404ـــــــــــــــــــــــ ( .4
  .مکتبة آیة الله المرعشي

. تحقیق از عبدالرحمن بدوي. بیـروت:  تعلیقـاتالب).  ق1404ــــــــــــــــــــــ ( .5
 .مکتبة االعالم االسالمي

. تصحیح و تعلیق از استاد شهید مرتضـی مطهـري.   التحصـیل). 1375مرزبان ( بهمنیاربن .6
 چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ی، الدین آشتیان . تصحیح سید جاللتمهید القواعـد). 1360محمد ( بن ترکه اصفهانی، علی .7
 چاپ دوم. تهران: انتشارات انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.

. مقدمـه  نقـد النصـوص فـی شـرح نقـش الفصـوص). 1370جامی، عبدالرحمن بن احمد ( .8
 ویلیام چیتیک. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  

. تصـحیح و مقدمـه   مجموعه مصنفات شـیخ اشـراق). 1375سهروردي، یحیی بن حبش ( .9
 ). چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.2کربن. (ج هانري

. بـه اهتمـام هـانري کـربن.     المشـاعرالف). 1363(ابراهیم  صدرالدین شیرازي، محمدبن .10
 چاپ دوم. تهران: کتابخانه طهوري.

. مقدمه و تصحیح از محمد مفاتیح الغیبب). 1363ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .11
ان: مؤسسه تحقیقات فرهنگی.خواجوي. تهر

. الشــواهد الربوبیــه فــي المنــاهج الســلوکیه). 1360ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .12
 .المرکز الجامعي للنشرالدین آشتیانی. چاپ دوم. مشهد:  تصحیح و تعلیق از سید جالل
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. العقلیه االربعـهالحکمة المتعألیه في االسفار م). 1981ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .13
 چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث.

. قـم: انشـارات   الحاشیه علی الهیـات الشـفاءتا).  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بی .14
 بیدار.

 . قم: جامعه مدرسین.التوحید للصدوقق). 1398علی ( صدوق، محمدبن .15

 .النشر االسالمي مؤسسة. قم: نهایة الحکمهتا).  طباطبایی، سید محمدحسین (بی .16

 ). مشهد: نشر مرتضی.1. (جاالحتجاج علی اهل اللجاجق). 1403علی ( طبرسی، احمدبن .17

). چـاپ چهـارم،   1. (جدرآمدی به نظام حکمـت صـدرایی). 1390عبودیت، عبدالرسول ( .18
هـا و مؤسسـه آموزشـی و     تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشـگاه 

.نیپژوهشی امام خمینی
 . بیروت: دارالمشرق.کتاب الحروفم). 1986فارابی، ابونصر محمد بن محمد ( .19

). نحـوه تحقـق مفـاهیم فلسـفی در فلسـفه      1396( رحمـان ، فارسیات، محمد وعشریه .20
 .73ـ55. ص57، شمعرفت فلسفیمشاء. فصلنامه 

الـدین   . بـه کوشـش سـید جـالل    الحکم شرح فصـوص). 1375محمود ( قیصري، داود بن .21
 ن: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.آشتیانی تهرا

 ). چاپ دوم. تهران: اسالمیه.1. (جالکافی). 1362یعقوب ( کلینی، محمدبن .22

. چـاپ دوم. قـم: مؤسسـه    مبـانی و اصـول عرفـان نظـری). 1389پناه، سید یـداهللا (  یزدان .23
 .نیآموزشی و پژوهشی امام خمینی


