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و نقل در مسأله توحيدصفاتي از ديدگاه مالصدرا  هماهنگي عقل
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 چكيده
و در مسـأله نقـل پرسش اصلى تحقيق حاضر چگونگى هماهنگى ميان عقل

از.توحيد صفاتى در منظومه فلسفى مالصدرا است تبيين هماهنگى عقل پس

و(و با ذكر پيشينه ای از آراء متكلمان نقل از ديدگاه صدرا،و ) معتزلـه اشاعره

و در در خصوص رابطه ميان ذات صفات الهى وگذری نيز به آراء ابـن سـينا

ص به انديشه اين موضوع، برهـان فاتى روی آورده،های صدرا درباب توحيد

و"عينيت ذات وصفات"نظريه وی بر  را كه عمدتا بر محوريت برهان صـديقين

را» بسيط الحقيقه«قاعده عقلى استوار است بيان، واستناد بـه آيـات مربوطـه

آيات مورد استناد همگى دال بر اين اسـت كـه خـدا وجـود.معلوم نموده ايم

و واجد با نظـر بـه قواعـد همچنين،.وجود است جميع كماالت محض بوده،

صدرا با تحليل دقيقى نشان مى دهد كه كثرت اوصاف كمالى خداوند بـا فوق،

و وو بساطت ذاتش همخوانى داشته، وحدت  از ناحيه كثرت صـفات، كثـرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 drsajedi@yahoo.com عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز.١

fatemeh_zare20@ymail.com.دانشگاه شيرازازدانش آموخته ارشد فلسفه وكالم اسالمى.٢
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.آيد تركيبى در ساحت قدس ربوبى پديد نمى

يل از مجموعـهدل5ادله عقلى مالصدرا مبنى برعينيت ذات وصفات كه جمعا

و در پى مباحث فوق مطرح شده است، همگـى بـا كـالم  آثار وی استخراج،

او×نورانى مولى الموحدين امام علـى كـه؛كمال توحيـد را نفـى صـفات از

و تأثير پذيری صدرا از آموزه داند مهر تأييد مى های بلند خداشناسى خورده،

و ساير جوامع روايى را نمايان مى در پايان نيزبه تناسـب.سازد در نهج البالغه

و نيز طرح مسـئله تشـبيه وتنزيـه جهـت  بحث از صفات به ذكراقسام صفات

نشان دادن اصل امكان شناخت صفات در حدود كارايى عقل بشری همراه بـا 

و .نقلى صدرا پرداخته ايم ادله عقلى

 صفاتى، برهان صـديقين،قرآن، نهج البالغه، مالصدرا، توحيد: واژگان كليدی

 قاعده بسيط الحقيقه

*** 

 مقدمه

مىچن مسأله-از ديرباز-دانيم ؛ازجمله دغدغه های مهم انديشمندان اسالمى ان كه

و دين يا رابطه دست آوردهای بشری با كـالم وحـى بـوده  چگونگى رابطه ميان عقل

و وحى آرای فقيهان،. است و فيلس به ويژه ،در جهان اسالم رابطه عقل وفان را متكلّمان

از به گونه به سوی خود جلب كرده است و ای كه ؛موجب شده هر يـك بـه گونـه ای

و اظهار نظر كنند زاويه خاص، .به اين مهم پرداخته،

گيـری از خـرمن پـرفيض معـارف اند تا با بهره فيلسوفان مسلمان پيوسته كوشيده

حقـايق نمـوده، بـا توجـه بـه های فلسفى خود را روشن دينى، زوايای تاريك انديشه

ايـن.و به تبيينى معقول از اركان دين برسـند تر از دين ارائه دهند، فلسفى، فهمى دقيق

ها در اوايل قرن يازدهم هجری توسط صدرالمتألهين به اوج خود مى رسـد بـه تالش

و همـواره سـعى دارد بـا،طوری كه او آفت انديشه اسالمى را دوری از آيات مى داند
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گزاره های دينى را نمايان سازد او به تعامل دو جانبه قرآن تأمالت عقلى، چهره علمى

و در تفسير  و حكمت مى انديشد از اين رو در كتب فلسفى خود از آيات مدد مى گيرد

بـه عالوه براين، صدرالمتألهين در بسـياری از مـوارد،.قرآن حكيمانه سخن مى گويد

و روشن ديدگاه خود را در مورد رابطۀ عقل  و عـدم صورت صريح و دين بيان كـرده،

از«:تنافى ميان آن دو را مورد تأكيد قرار داده است منّزه است شريعت پاك حقۀ الهيـه

و آموزه های آن، و اين كه احكام نـابود بـاد با معارف يقينى ضروری ناسازگار باشـد

و همراه نباشـد و سنت سازگار : 1981صـدرالدين،(».فلسفه ای كه قوانين آن با كتاب

و)26ص،1ج: 1379 همو،و 303ص،8ج وی بر اين باور بود كه حكمـت راسـتين

و اصـوالً فيلسـوفانى را كـه فلسفه واقعى فلسفه ای است كه در خدمت وحـى باشـد،

مى سخنى خالف سخن دين داشتند، فيلسوف نمى و �'«: گفت دانست (!) * !+, %+&

* -��� !�.�^/0�12 10 
كـ».� !) 67�34,5 ه ديـنش ديـن پيـامبران؛ فيلسـوفى

)205ص،5ج: 1981 همو،(. ای از حكمت نبرده است نباشد، بهره

و پيامبر دو منبع اصلى برای نيل به معـارف الهـى از ديدگاه مالصدرا كالم خداوند

و حكمت از چيزی جز چراغ نبوت اقتبـاس نمـى شـود و علم و به تعبير او نور . است

ب) 176همان،( ه اهل علم مى گويد پس تو ای عالم تا وقتى كه او با اين عقيده خطاب

و بـه آموخته هايت از چراغ نبوت اقتباس نشده باشد عالم حقيقى نيستى بلكه در نـام

)155 همان،(.صورت مجازی عالم هستى

و آمـوزه و مبـانى و دين در اصـول حال با توجه به اين كه بررسى هماهنگى عقل

و   گان آن چه كانون توجه نگارند اما،. افق وسيعى استهای دينى دارای دامنه گسترده

و دين در مسأله توحيـد قرار گرفته است ديدگاه مالصدرا درباره نحوه سازگاری عقل

:صفاتى است

بهمسأله صفات خدا و ارتبـاطو كيفيت اتصاف ذات اقدس ربوبى اوصاف كماليـه
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و خالص پروردگار از اساسـى تـرين مسـأله معرفتـى در حـوزه آن با توحيد حقيقى

تلف انديشمندان اسـالمى مبدأشناسى است كه از ديربازهمواره معركه آرای اصناف مخ

و،از مفسران و عرفا بوده است و فيلسوفان و متكلمان و ظهور انديشه هـا منشأ بروز

.عقايد گوناگون در اين عرصه شده است

و برخوردار بودن خداوند و صـفات از اسما بى شك مسأله توحيد خداوند متعال

مورد بحث واقع شود كه نه منافات با كثرت صفات پيدا كنـد گوناگون بايد به گونه ای

و كـاوش در ايـن  ونه صفات كثير منافى با توحيد تلقى گردد بنابراين ضرورت بحـث

از سويى بر توحيد اصرار ورزيـد مسأله از آن جا نشأت مى گيرد كه چگونه مى توان 

و از ديگر سو به صفات گوناگون قائل شد كه به ظاهر كثير نفى هرگونه كثر كه ت است

آنچه درپى مى آيد تبيين هماهنگى درادله عقلى ونقلى صدرا لذا، يا مستلزم كثرت اند؟

د رخصوص گره گشايى  برای نشان دادن دغدغه های دينى اين فيلسوف حكمت الهى

.او از اين مسأله غامض فلسفى است

ت  اريخي كيفيت اتصاف ذات واجب به اوصاف كمالينظري بر پيشينه

علم، قدرت، حيات، اراده، سمع: كه صفات حقيقيه خداوند مانند اشاعره معتقدند.1

و در عين حال زايد بر ذات واجب تعالى هستند، چنان كه ابوالحسـن،...وو بصر قديم

به خداوند تعالى عالم است به علمى،:اشعری مى گويد به قدرتى،قادراست حى است

و متكلم اسـت بـه كالمـى،حياتى و،مريد است به اراده ای سـميع اسـت بـه سـمعى

و قائم به ذات اويند نـه مـى تـوان: او مى گويد. بصيراست به بصری  اين صفات ازلى

و نـه  و نه مى توان گفت نه اوينـد و نه مى توان گفت غير اويند گفت آن ها خود اويند

غ )108: 1364 شهرستانى،(.ير اويندمى توان گفت نه

خداونـد دارای-اشـاعره- يعنـى نزد اهـل حـق:و سعدالدين تفتازانى مى گويد
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ب قادراسـت كـه عالمى است كه علم بـرای اوسـت،او. ذات استر صفات اصلى زايد

 وچنين است درساير صفات، حّى ای است كه حيات برای اوست، قدرت برای اوست،

و بصير و مانند سميع هاجزو متكلم )70-4،69ح: 1409 تفتازانى،.(اين

را-اشاعره-ما:و فخررازی بيان مى كند و نسبت ،ثابت نمى كنيم مگردو امر ذات

و مدعى هستيم كـه ايـن ذات،،مثال در وصف علم خدا و نسبت عالميت است خداوند

در نسبت از ذات جدا است وعين ذات نيست، و موجود .ذات اسـتبلكه زايد بر ذات

)3،224ج: 1407فخر رازی،(

:داشاعره برای اثبات زيادت صفات بر ذات ادله ای را ذكر مى كنن

و يا عالم به علمى است كه مغـاير بـا ذات-الف خدای سبحان يا بنفسه عالم است

و. اوست شق نخست باطل است،زيرا الزمه اش آن است كه ذات خداوند علـم باشـد

د همان علم، و عالم همان علم نخواهد بود عالم باشد ر حالى كه هرگز علم همان عالم

و مباين يكديگر مى باشند بنابراين كسى كـه مـى گويـد علـم و اين دو همواره مغاير

و صفات خداوند عين ذات اوست نمى تواند خداونـد خداوند همان ذات خداوند است

و و مانند آن بخواند را عالم و آن اين كه بگوييم بنابراين،شق دوم متعين.قادر مى شود

تا ابوالحسن اشعری،(خداوند عالم به علمى است كه زايد بر ذاتش است  )31: بى

و موصوف برگرفتـه از آن چيـزی اسـت كـه:نقد حكم به محال بودن اتحادصفت

و ساير موجودات ممكن الوجود مى يابيم حتى درممكنات درمواردی صـفت  درانسان

عـين كه درآن نفس،. مانند علم حضوری انسان به خودشو موصوف عين يكديگرند 

و درعين حال عالم به خودش مى باشد بنابراين دليلى برمغايرت  علم به خودش است

و موصوف وجود ندارد   صفت

و يا عالم به علمى است كـه مغـاير بـا ذات-ب خدای سبحان يا بنفسه عالم است

ش. اوست  بنـابراين،.ىء بر نفس خود اسـتشق نخست باطل است زيرا مستلزم حمل
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و آن اين كه بگوييم خداوند عالم به علمى است كـه زايـد بـر شق دوم متعين مى شود

ص8ج: 1325جرجانى،(.ذاتش است ،46(

از جهت مصـداق بحث از زايد نبودن صفات بر ذات يا عينيت صفات با ذات،:نقـد

و بـا است نه از جهت مفهوم،وگرنه متغاير بودن مفاهيم علم،ق و حيات با يكديگر درت

و در صحت حمل، تغاير مفهومى موضوع با محمول كافى است ذات امری روشن است

و از نظر مفهوم  و محمول از نظر مصداق متحد و حمل واقعى درجايى است كه موضوع

)همان(متغاير باشند

ععينيت صفات با ذات مستلزم اين است-ج قكه آندلم عين و مفهـوم رت باشـد

)همان(دو يكى باشد در حالى كه اين ضروری البطالن است 

در اين دليل مفهوم با مصداق خلط شده است ومنشأ اين دليل آن ها عدم فرق:نقد

)همان(.بين مفهوم با مصداق است

مدعای آن ها مبنى بـر زيـادت صـفات بـر ذات با قطع نظر از ضعف ادله اشاعره،

د از دو حال بيرون نيسـت صـفات خداونـد يـا دارای اشكال است زيرا صفات خداون

و و يا نه،اگر گفته شود آنها معلول چيزی نيستند اش معلولند وجوب ذاتى دارند نتيجه

و هفت صفت(آن است كه هشت واجب الوجود بالذات  و ايـن) يك ذات دركار باشـد

گف. برخالف برهان هايى است كه توحيد واجب الوجود را اثبات مى كنـد تـه امـا اگـر

مى پرسيم آن ها معلول چيزی غيـر از ذاتـى كـه بـه آن هـا. اين صفات معلولند:شود

؛ در  اين صفات وجوب،رض اولفمتصف است، مى باشند يا آن كه معلول همان ذاتند

و اين وجوب غيری به يك واجب ذاتى غير از واجبى كه موصوف به يك  غيری دارند

و برهان های تو هماننـد–حيد واجب اين فـرض را نيـز صفات است منتهى مى گردد

افزون براين كه اين فرض مسـتلزم آن اسـت كـه واجـب. ابطال مى كند-فرض سابق

و اين امری محال است   الوجود ذاتى در اتصافش به اوصاف كمال محتاج ديگری باشد
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فرض دوم الزم مى آيد آفريننده اين صفات درحالى كه فاقد آن ها است تقـدم در

و اين نشدنى است عالوه براين كه بـه مقتضـای ايـن فـرض على برآن ها داشته باشد

ذات تهى از صفات كمال است حال آن كـه او وجـود محـض درمرتبهواجب الوجود 

و كمال وجودی  و از هيچ وجود الى نيست بنابراين چنين چيزی خالف فرضخاست

)1404:286 طباطبايى،(است 

به: معتزله.2 نيابت ذات از صفاتند در واقـع معتزلـه بـا ايـن متكلمين معتزلى قائل

زايد بر ذات بودند اگر چه نفـى صفات نظريه در صدد رد اعتقاد اشاعره مبنى بر اثبات

و جزئيات اين مسـأله تفاسـير مختلفـى از  صفات مورد اتفاق معتزله بود اما در فروع

:سوی متكلمين معتزلى مطرح شده است كه مهمترين آن ها عبارتند از 

كه صرفا به انكار صفات مى پرداخت زيرا به اعتقـاد او اگـر: نظريه واصل بن عطا

و صفتى قديم را برای خداوند ثابت بداند به اثبات دو خـدا پرداختـه اسـت  كسى معنا

والزمه اثبات صفات قـديم بـرای خداونـد تعـدد خـدايان اسـت كـه امـری محـال 

ص1ج: 1364 شهرستانى،.(است ،60(

در:ابوالهذيل عّالفنظريه او،تحليل مسأله صفات او به عينيت صفات الهى با ذات

خداوند عالم است بـه: هذيل دراين باره نقل شده چنين استالرسيد گفتاری كه از ابو

و قادر است و حـّىاو قـدرتكه قدرتىبه علمى كه علم او ذات اوست ذات اوسـت

مثـل علـم مـورد صفات الهى،،بنابراين تقرير.اوست او ذات حياتى كه حيات است به

،ص.(پذيرش است اما اين صفات چيزی غير از ذات نبوده بلكه عين ذاتند و64همان

)165: 1400 ابوالحسن اشعری،

و و نيابـت ذات از صـفات بـاور داشـت نظريه ابوعلى جبّايى كه به انكار صـفات

الم بـودنعيعنى خداوند برای»تهالباری تعالى عالم لذا«:دربيان نظر خويش مى گفت 

و جاهـل نيسـت  به صفت علم نيـازی نـدارد بلكـه او بـه ذات خـويش عـالم اسـت
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ص1ج: 1364 شهرستانى،( )165: 1400و ابوالحسن اشعری،92،

ن معنـى كـهياز نظر ابوهاشم خداوند لذاته عالم اسـت بـد:نظريه ابوهاشم جبايى

مىدارای حالتى است كه آن حالت صفتى معلو و ورای آن باشد كه او ذاتـى موجـودم

مى. است و نه به تنهايى صفت با ذات شناخته او بدين ترتيـب احـوالى را ثابـت. شود

و نه مجهول و به تنهايى يعنى آن كه به خودی. دانسته كه صفاتى هستند نه معلوم خود

بـ شوند، بلكه به همـراه به عنوان صفت شناخته نمى و چنـين عنـوانى شـناهذات خته

و نـه بـه عرضـهايى كـه ورای ذات اين وجوه نه به ذات بر مى.شوند دانسته مى گردد

پس بايد گفت كه ايـن. شود زيرا چنين چيزی موجب قيام عرض به عرضمى. هستند

)1،92ج: 1364 الشهرستانى،(.»وجوه، احوال هستند

و اطت ذات بسـ دليل معتزله برادعای خود مبنى بر نيابت ذات از صـفات وحـدت

آنان معتقدند كه هر گاه گفته شود خداوند عالم است، ذات وصـفتى. اقدس الهى است 

آن. شود مطرح مى اگر اين صفت عالم بودن زائد بر ذات حق باشد، يعنى چيزی غير از

و واقعيتى هم قائل شوند و برای آن عينييت ، پس اگر بـه قـديم بـودن آن نظـر. ذات

وا گرائيدهداشته باشند به تعدد قدم اند از توحيد كه اصل مسلم اسالم است دور شده اند

را زائد بدانند ولـى بـه حـدوث آن قائـل) علم(واين عين شرك است واگر اين صفت 

و باشند در اين صورت ذات خدا را محل حوادث دانسته اند كه ايـن بـا بسـاطت ذات

.)57ص،همان(غنای ذاتى منافات دارد

ل بر سر دو راهى قبول يا رد صفات خداوند قرار گرفتند؛ چـرامعتزله با اين استدال

ب و واقعيت قائل شدن برای آن هر حال با بسـاطت ذاته كه از يك طرف قبول صفت

و از طرف ديگر نفـى منافات داشت، حال چه صفات را قديم مى ، دانستند چه حادث

ب و مواجهه با باور عامه به همين دليل بـود.ودصفات هم مستلزم عدول از ظاهر آيات

 كه نظريه نيابت ذات از صفات مطرح كردند
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و باطل و اساس سخن متكلمين معتزله مبنى بر نيابت ذات از صفات مردود اما پايه

خالى بودن ذات واجب الوجود از صفات كمال است در حالى كـه است زيرا الزمه آن،

و  كمال وجودی مـى باشـد واجب تعالى وجود محضى است كه در بردارنده هر وجود

)1404:287 طباطبايى،(

او معتقد است صفات نسبت به ذات واجب كـه لحـاظ مـى گـردد تغـاير:ابن سينا

همه از نظر مفهوم يكى هسـتند .... مفهومى با يكديگر ندارند حيات،علم،قدرت،اراده،و

و،و فبان المفهوم الحيات«:معاد مى گويدو در كتاب مبدأ ا العلـم و و لجـودالقـدرت

ال صفات ذاته ،وال اجزا ذاته االرادة المقوالت على واجب مفهوم واحد : يعنى»و ليست

وو قدرت، جود علم، مفهوم حيات، مى اراده شـوند مفهـوم قتى برواجب تعالى اطالق

و اجزای متعدد برای ذات نيستند و صفات در).21: 1363 ابن سينا،(واحدی دارند و

ال يخـالف«تحت عنوانالهيات نجات در فصلى فصل فى وحدانيـة االول بـان علمـه

و حياته فى المفهوم بل ذلك كله واحد، التتجزأ الحدی هـذه الصـفات  و ارادته قدرته

مى گويد مغـايرتى ازحيـث مفهـوم بـين علـم،)249، 1364همو،(»ذات الواحد الحق

ا نيست بلكه تمامى اين ها واحدند قدرت، اراده وحيات او ز سوی فالسـفه اين ديدگاه

و متكلمان بعد از او نه تنها مورد قبول واقع نگرديد بلكه به شدت مورد بى مهری قرار

گرفت چنان كه مالصدرا در كتاب اسفار قول به اتحاد مفهومى صفات با ذات را رأيـى

و و غير صحيح مى شمارد واعلم ان كثيـرا مـن العقالءالمـدققين«:مى گويد نا صواب

ك ظنوا هوان معنى ان معانيهاو مفهوماتها ليست متغـايرة بـل كلهـا ون صفاته عين ذاته

و هم كاسدو ترجع الى معنى الواحد ).6،145ج،1981 صـدرالدين،(»هذا ظن فاسد

در اند كه معنای عينيت ذات بـا خردمندان اهل دقت چنين پنداشته بسياری از صـفات

و مفاهيم خدای تعالى به اين معنا و مختلف صـفات هـيچ گونـه تغـاير است كه معانى

و ديدگاهى نادرست است سپس ادامـه. بيگانگى با هم ندارند ليكن اين پنداری اشتباه
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هـم بـا از مفـاهيم ديگـر حيات وغير اين هـا اده،رقدرت،ا مى دهد كه اگرالفاظ علم،

فهميده مى شود عين همان چيزی باشـد كـه) علم(مترادف باشنديعنى؛آن چه از يكى 

مفهوم مى گردد بايداطالق يكى ازصفات بر خداوند ما را ازاطـالق)قدرت(ازديگری 

و به بيان ديگر چنان چه صـفات در موردخـدا تغـاير ساير صفات براو بى نيازگرداند

و مفهومى نداشته باشد بايداطالق يك صفت بارمعنايى تمـام صـفات را  داشـته باشـد

و اين امری است كه فسـادو بدون فايده باشد اطالق سايرصفات براو  ظـاهر آن بـين

است بنابراين معنای صحيح عينيت ذات وصفات اين اسـت كـه همـۀ صـفات كمـالى

و از خداوند به يك وجود كه همان وجود ذات باشد موجودند ذات او تمايز وجـودی

.صفتى ازصفات او ندارد

بر برهان  صفات خداونداثبات مالصدرا

ا ثبات صفات خداوند وجود دارد در يكى خود ذات دليـل به طوركلى دو راه برای

و مـرآت صـفات حـق قـرار  بر صفات قرار گرفته است ودر راه ديگر، مخلوقات آينه

. گرفته اند

، برهان بر صفات قرار گيرد همان راهى است كه مبنای برهان اّما اين كه خود ذات

و ين او با برهان معروفاروحدت واجب قرار گرفته است بناب صديقين بر اثبات واجب

و  و هم كمـاالت و وحدت او را اثبات مى نمايد به برهان صديقين، هم وجود خداوند

اصولى را كـه بعضـى از آن هـا او در تبيين برهان صديقين،.اوصاف كمالى خداوند را

و موجود يا ماهيت اسـت: بيان مى كند بديهى يا قريب به بديهى است درنظر مى گيرد

و دراين مرحله استدالل مى كند كه ممكن نيست كه هر دو اصـالت داشـتهو يا وجو د

و متن واقع را تشكيل دهند بنابراين و ديگـری اعتبـاری، باشند يكى از آن ها اصـيل

و متن عالم هستى را تشـكيل مـى دهـد  است او اثبات مى كند كه آنچه اصالت داشته
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و. وجود است نه ماهيت جود به اين مسأله توجه مـى كنـد صدرا پس از اثبات اصالت

و ماهيت، يك حقيقت دارای مراتب است به اين معنـى كه حقيقت وجود در برابر عدم

و تكثراتـى كـه مـى  كه حقيقت وجود كثرت تباينى نداشته از وحدت برخورداراسـت

و مراتبى است يعنى كثرتى كه در وجود متصوراست كثرتى است كه به  پذيرد تشكيكى

و و نقص ما كمال و ضعف وجود مربوط است يعنى بـه به االختالف همـان مـا شدت

و به عبارت ديگر،كثرت عين وحدت ووحدت عين كثـرت اسـت همچنـين او  االتحاد

واجب است قطع نظر از هر حيثيت تعليلى يا تقييدی، اثبات مى كند كه حقيقت وجود،

در. نه ممكن هر زيرا حقيقت وجودكه و جهتى كه بـه برابر عدم است قطع نظراز حيث

و صرفا به دليل اين كه حقيقت وجود است يعنى به دليل ذاتش، را او ضميمه شود عدم

و چيزی كه به دليل ذاتش عدم را نپذيرد واجب است نه ممكن سپس صدرا.نمى پذيرد

و شـرطىدبه اين حقيقت توجه مى  هد كه حقيقت وجود اگـر بـدون هـر گونـه قيـد

و ماهيت درنظرگرفته شود مساوی با و نقص و غنا خواهد بود و اطالق و فعليت كمال

، و تعين در صورتى مطرح مى شود كه شى و وجـودیو امكان حقيقت هستى نبـوده

و تباين با نيستى باشد :عبارت صدرا چنين است.محدود

و يعلمون أنها أصل كل شي و يحققونها ء فالربانيون ينظرون إلى حقيقة الوجود أوال،

و المعلولية، فإنما تلحـق. واجب الوجود بحسب الحقيقةو أنها و الحاجة و أما اإلمكان

ال ألجل حقيقته، بل ألجل نقائصو أعدام خارجة عن أصل حقيقته ثم بـالنظر. الوجود

و مـن  و الحاجة، يصـلون إلـى توحيـد صـفاته، و الغنى و اإلمكان، فيما يلزم الوجوب

و آثـاره ص6ج: 1981درالدين،صـ.(صفاته إلى كيفية أحوالـه :ب1363و همـو،14،

)68ص

صدرا پس از اثبات ذات باری تعالى از همان طريق برهان صديقين،صفات خداوند

و اثبات ايـن كـه خداونـد متعال را نيزاثبات مى كند چون پس از اثبات اصالت وجود
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و و ماهيـت بـه هـيچ وجـه در او راه متعال وجود محض فعليت خالص است،كه عدم

و با توجه به اينكه درنظر صدرا كمال مساوی با وجود اسـت وكمـال واقعـى آن ندا رد

و واقعيت برگردد به طور روشن اثبات مـى شـود كـه ذات احـديت  است كه به وجود

و  و محدوديتى ندارد جميـع شـئون وجـود و هيچ گونه تعين چون وجود محض است

و اشرف داراست ص(كماالت وجود را به نحو اعلى و تا درالدين،همان ا صـدرا)6: بى

قرآنى تأييد نمايـد از جملـه مـوارد آيات رهيافتاستدالل خود را با كه مى كوشد تا

) 284بقـره،(،)29بقـره،(١»او داننده همه چيز است«:استشهاد ايشان آيات ذيل است

هر« و زمـين اسـت«،)284بقره،(٢»چيزی توانا است او بر آن هرچه درآسمان ها از

ار«،)171نساء،(٣»تاوس ٤»آن كـه خداونـد اراده كنـد ده نمى كنيـد مگـراچيزی را

و اراده خداوند صرف حقيقـت)30انسان،( و قدرت اين آيات بيانگرآن است كه علم

و اراده است و قدرت او علم و جميع كماالت وجـود در و خداوند وجود محض است

ص1360صدرالدين،(ا.منحصراست آن است كه صدرا با ابداع قاعده ما نكته مهما)38،

با تحليل دقيقى نشان داد كه كثرت اوصاف كمالى خداونـد متعـال بـا»بسيط الحقيقة«

و از ناحيه كثرت صـفات و بساطتش همخوانى داشته و آن هـا تعـددو وحدت ،كثرت

ص6ج: 1981 همو،.(تركيبى در ساحت الهى پديد نمى آيد  ،110(

قات آينه صفات قرار گرفته اند آن است كـه معطـى هـر اما راه دوم كه درآن مخلو

، و قدرت، وچون كماالتى همچون علم، كمالى محال است فاقد آن كمال باشد  حيـات

و منشـأ اصـلى اراده در مخلوقات ديده مى شـود،مى تـوان نتيجـه گرفـت كـه مبـدأ

َمkْن{استموجودات،كه همانا خداوند است واجد آن كماالت  َفْعلkَُم ال
َ
ُهkَو1 �َ َخلkََق�

َبُِ�
ْ
: 1354صـدرالدين،(آيا آن كس كه آفريده است نمى داند)14ملك،(}-لل4ِطيُف -¸

َعلkِيٌم{و) 90 Gٍ ْºَ بُِكل*  صـدرالدين،(عـالم اسـت چيـز او به همه)29بقره،(}َ�ُهَو

ص2ج:1364 و) 293، و آفريننـده اين آيات بيانگر آن است كه خداونـد كـه علـت
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ومعطى هم و صرف حقيقت قدرت اسـت ...ه موجودات است صرف حقيقت علم است

.واجد همه كماالت است

 كيفيت اتصاف ذات واجب به اوصاف كماليهدر مالصدراديدگاه

و پيروان مكتب فلسفى او و(صدر المتألهين شيرازی در ...)مانند حكـيم سـبزواری

ش و صفات معتقد اند، از منظر اين حكيم الهىدهباب اوصاف الهى به نظريه عينيت ذات

و هـر چنـد مفهومـا بـا يكـديگر ...اوصاف كماليه خداوند مانند علم، قدرت، حيات،

و مفهوم هر يك از آن و مثال مفهوم علم متمايز از مفهوم حيات و متغايرند هـا متفاوت

 نيز مغاير با مفهوم قدرت است، ولى ذات حق تعالى بذاته مصداق تمام اوصاف كماليـه

و صفات مصداقا جدايى وتمايزی نيست، بلكه همان گونه كه وجـود و ميان ذات است

واجب تعالى عين ذات او است صفات حق تعالى نيز عين ذات اوست، پس ذات اقدس 

و و حيات و قدرت و علم .است ...الهى عين هستى

:گويدمى صدر المتألهين شيرازی در اسفار اربعه در اين خصوص
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*�G�) H��I� C�D�� *�G� %J 3� %@�� 1&=4J�4B) 1��=8 %8�> *�G��� 10 6�!" �K

5J %B9:�L F&) M< ;�, 4B) %+&) %9+: � � ?�� 1/" �$�2 �+�KH9+: !+"3

5��J N����A�3#�<D4��H69&J '��" � %8�> 69&J #*�O �E MJ %8�>... )،1981همـو :

ص6ج ،145(

و صفات آن است كه اين صفات متكثره كماليه به وجـود واحـد معنای عينيت ذات

و جدا نيسـت، بلكـه او  و هستى هيچ يك از ديگری متميز و در تحقق أحدی موجود،

و عالم است به عين ذات خود وهمين گونه اسـت سـاير  قادر است بنفس ذات خويش

.اوصاف
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و صفات عينيتصدرا بر داليل مال  ذات

از_1 اگراوصاف كماليه خداوند زايد بر ذات اقدس الهـى باشـد ضـرورتا متـأّخر

الزم آيد كه ذات الهى در مرتبه ذات از صـفات كمـال براينمرتبه ذات خواهد بود، بنا

و كماالت نباشـد، يعنـى در  و ذات در آن مرتبه مصداق هيچ يك از نعوت خالى باشد

و مريد نباشد، كه اين امری باطل است زيرا خداونـد مرتبه ذات  و قادر وحى بايد عالم

و كماالت است، چرا كه در غير اين صورت خداوند بايـد در  و منشأ تمام خيرات مبدأ

و منافى با  مرتبه ذات ناقص يا مستكمل به غير باشد كه اين نقصى بر ذات واجب تعالى

)1387:305 آملى،جوادیو 133 همان،.(وجوب وجود است

و قابليّت قابل اجتمـاع نباشـند،_2 و فاعليّت  چنان چه صفاتش زائد برذات باشد

هر چون حق تعالى فاعل همۀ صفات است ،مستلزم تعّدد اقتضا در ذات مى شود؛ زيرا

و اقتضا متعّدد گرديد مقتضـى نيـز  و وقتى فاعليّت صفتى مقتضى جهتى در ذات است

و اين خالف فرض است متعّدد مى شود در نت يجه ذات حق مشتمل بر كثرت مى گردد

ــرا ذات حــق  � PJ++«زي C�D++�� N�++���Q5�� R�%++Q «ــو،(اســت و1354:71 هم

)306: 1387همان،

از، اگر صفات زائد بر ذات باشد_3 و يـا يا از خود ذات بر ذات افاضه مى شـوند

قرار گيرد تعالى اّهللاٰ عـن است كه ذات معلول چيزی صورت دّوم به اين معنا.ناحيۀ غير

مستلزم دو محذورو چنان چه خود ذات صفات را به ذات افاضه كند،رايكبا ذلك علوِ 

:است

مى_الف از، از حيث اين كه فائضو واجد آن ها است آيد ذات، الزم و اشرف باشد

.غير اشرف يعنى ذات از خود اشرف باشد حيث اين كه مستفيضو فاقد كماالت است،

و از حيـث ايـن كـه از حيث اين كه افاضه مى كند، ذات،_ب واجد كماالت باشـد
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و تركيب در ذات احـديّت اسـت.فاقد كماالت استفاضه مى كند؛ الزم اين سخن تكثر

و از يك جهت،چون از يك جهت و.گيرنده،دهنده است اين دو جهت با هم متفاوتند

)6،134ج: 1990 مو،وه 1354همان،(هر كدام حيثيتى جداگانه دارند

از،باشـدعقل به بداهت حكم مى كند موجودی كه صفات كماليه عين ذاتـش_4

و برتر است ؛زيرا موجودی كه صفات موجودی كه به آن صفات آراسته گرديده اشرف

عين ذاتش نيست يك درجه پايين تر از ذات به صفات متصف است ؛و به حكم بداهت 

و كامل تر است حال اگر چنينو ضرورت موجودی كه صفات عين  ذاتش باشد ،برتر

هوالمطلوب؛و اگر چنين موجـودی موجودی داشته باشيم كه صفات عين ذاتش باشد،

نداشته باشيم تصّور آن ممكن است در نتيجه ما موجودی تصّور كرده ايم كه صـفاتش 

و از واجب كه صفات عين ذاتش نيست برتر اسـت؛ و ايـن محـال عين ذات مى نمايد

و فعليّـت محـض كـه همـۀ و برتر از صرف الوجود است زيرا تصّور موجودی اشرف

، و هر چه ثانى صرف الوجود موجودات كماالتشان از او مستفيض است ممكن نيست

و  فرض گردد چيزی جز همان صرف الوجود نيست زيرا در صرف شىء ثانى داشـتن

)11_4،10ج: 1366همو،(تمايز راه ندارد 

قد است صفات حقيقيه حق تعالى در زمره معانى كماليـه عامـه قـرار صدرا معت-5

و عارض موجود بما هو موجود مى گردد موجود برای اين كه معـروض معـانى  داشته

و تغييـر  و استعداد خاص يا تجسـم و حقايق كليه واقع شود به ماده معين كماليه عامه

صفات به هيچ وجـه عـارض نيازمند نمى باشد به همين جهت مى توان گفت اين گونه 

و با وجود مساوقت دارند بنابراين مى توان گفت هر يك از صفات حـق  ماهيت نبوده

و چيزی از آن در مكمـن  و بالفعل دارا بوده تعالى همه كماالت خود را به طور وجوب

و بقعه امكان باقى  و صفات حـق جـز فعليـت چيـزنقوه مانده است زيرا درمورد حق

و هـيچ گونـه ديگری تحقق ندار د يعنى همان گونه كه هستى حق،حقيقت هستى بوده
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و نيستى درآن راه ندارد هر يك از صفات كماليه او نيز عين ذات او بـوده شائبه امكان

و  و عيب منزه ومبرا مى باشد به اين ترتيب وجود صرف حق تبارك و از هرگونه نقص

ح و هم همه آن وجود است علم ق تعالى نيز ضمن ايـن كـه تعالى هم همه وجود است

همه علوم است همه آن نيز علم است قدرت حق نيز ضمن اين كه همه قدرت ها است

و اين سخن در مورد همه صفات كماليـه صـادق اسـت بنـابراين  همه آن قدرت است

در پـى)38: 1360همو،( صدرا همه صفات حق را عين ذات او شمرده است؛تحليل

و رو راين نظريه او احاديث در نفى صفات از خداوندا اياتى را كه صراحتا كمال توحيد

و اند بر نفى صفات زايد بر ذات الهى حمل كرده است، دانسته چنان كـه اميـر مؤمنـان

سرور يكتاپرستان در يكى از خطبه های مشهورش در باب زائد نبـودن صـفات حـق 

:تعالى فرموده

»%+&" C�9$�� S9� ����B�� T�4U«)،1387و صـدرالدين،1،32خ: 1381دشتى:

:اين جمله نيز به دو گونه تفسير شده است)32

در مبحث حضرات خمس در عرفان نظـری كـه:اشاره به مرتبه احديت است)الف

و مجرد از هر صفت توصيف  اشاره به اعتباری از ذات حق است كه در آن ذات را معّرا

واحديت كه ذات را با لحـاظل مى كنند يعنى لحاظ ذات با قطع نظر از صفات در مقاب

)1362:122 ابن ميثم،(.همه صفات شهود مى كنند

در)ب و صفات حـق و اشاره برعينيت ذات اشاره به نفى صفات زائد بر ذات است

ــداق ــب مص ــوم(جان ــه مفه ــه)ن ــت ك ــا اس ــرام حكم ــن م ــان،(اي و 124_123هم

را)1387:34صدرالدين، نفـى هـر گونـه يعنـى بر مذهب خويش، هر چند معتزله آن

و )همان(نيابت ذات از صفات حمل كرده اند صفات

و انتسـاب مرام معتزله با توجه به ديگر فرازهای همين خطبه كه ظـاهر در اثبـات

موجه نيست امام خود در تثبيـت معنـای صـحيح از توحيـد صفات به خداوند است،
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:ين فرموده اندصفاتى به اقامه برهان پرداخته در قالب قياسى موصول النتايج چن

غ« غريلشهادة كل صفة انّها و شهادة كل موصوف انّه زيـرا هـر» رالصفةيالموصوف

و هر موصوفى نيز بر تغاير بـا صـفت  وصفى شهادت بر مغايرتش با موصوف مى دهد

)6،136ج: 1990و صدرالدين،1،32خ: 1381دشتى،(. داللت دارد

به بنابراين، و تركب در ذات حق يا قائـل شـدن قول به صفات زايد بر ذات تجّزی

و :هم چنين مى فرمايد. برای حق منجر مى شود ...به شريك

»!+) � ?�@K+G �+Q0 ?�+@&W !) � ?�@&W �Q0 %��O !) � %��O �Q0 %��5-X Y� Z:� !40

?�@KG �� #�2� �Q0 %/FG !) � %/FG �Q0�!) � %�� #�2���+Q0 ?(�+� !)�[ ?(�� �Q0 %

?(�)1990وهمان،1381همان،(»"

به بدين سان، با برقرار كردن تالزم بين هشت مفهوم اثبات كرده اند كه توصيف حق

و محـدود پنداشـتن  و در نتيجه ممكـن صفات زايد بر ذات مالزم است با نفى وجوب

:حق بدين قرار

.توصيف حق به وصف زايذ بر ذات_1

و وجوب_2 و شبيه ساختن وصف با ذات از حيث ازليت .قرين

و وصف به عنوان دو واجب ازلى_3 .شرك به واسطه لحاظ ذات

و وجـه_4 قول به تركب ذات از اجزا به جهت امتناع شريك بدون وجه اشـتراك

.افتراق

جهل به ذات حق، چون خداوند تلقى كردن شىء مركـب خـود جهـل مركـب_5

.است

حق) حسى يا وهمى يا عقلى(اشاره_6 .به ذات

و مجاور محدود دانستن حق،_7 چون هر چه اشاره پذير باشد از ساير امور مقارن

.جدايى پذير است
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به شمار آوردن ذات حق به منزله يكى از موجودات: ممكن دانستن ذات واجب_8

)به وحدت عددی(محدود

 صفات اقسام درباره مالصدراديدگاه

و سلبيه تقسيم مـى از صفات خداوند به صفات ثبوتيه آن بـه شـوند، كـه گـاهى

و اوصاف جالل نيز ياد مى f�ِ{و آيـه شـريفه.كنند اوصاف جمال ب*kَكَ َيَبkاَ³َ -ْسkُم
ْكَر-ِ� ِ

ْ
َ�-إل ََالِ�

ْ
J-{)آن، نيز)78:الرحمن لمتألهين شيرازی در ايناصدر.ها است اشاره به

:خصوص گويد

و إما ثبوتياعلم أن الصفات إما سلب قية و تَباَرَك اْسُمن بقويد عبر القرآن عن هاتة له

 ْكراِمَرب َو اْإلِ ِذي اْلَجالِل اَك مايلجالل ما جلت ذاته عن مشابهة الغفصفة و صفة اإلكرام ر

و تجمل  كرمت ذاته بها

و تمجيـد ذات اقـدس كننـد ماننـد پس صفات جالل آن است كه به آن :ها تجليل

و سبوحيت تنّز و سبوح، زيرا قدوسيت و مواردهقدوس و عوارض جسمانيه از ماهيت

و بهاء ذات اقدس به آن هاست، مانند و صفات جمال آن است كه تجّمل و:است، علم

و مانند اين و قدرت )253: الف1363 صدرالدين،(.ها اراده

و :گويدمى او صفات ثبوتيه را به دو قسم تقسيم كرده

8�-A�� C�9$���%Q� 1�� 'PQ&8�Q+��+< %5�� � '/=� +� 0�+]� � [?��%Q�����< +� � %

O^�����/=�� � _(�QB�� � ص6ج:م1981همو،(%�% ،118(.

زيرا نفس حقيقت ذات مبدأ انتزاع اين.اما صفات حقيقيه عين ذاتند نه زايد بر ذات

و برای انتزاع اين صفات از ذات به مضـاف  و مصداق حمل آن ها بر ذات است صفات

و صفات اضافيه كه حالت مصدری  مىب متقوم دارند،اليه نياز نيست ه دو طرف شمرده

و هميش و همگى به يك صـفت كـه همـانه شوند از مرتبه ذات متأخرند زايد بر ذاتند
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اين صفات اگر چه زايـد بـر.مى گردند اضافه قيوميه حق تعالى كه عين ذات است باز

و وحدانيت حق آسيب نمى رسانند؛ .ذهن آن ها را پديد مى آورد ذاتند اما به بساطت

و رازقيت و رازق به مرزوق، خالقيت .انتزاع مى كندرا ذهن، از اضافه خالق به مخلوق

و مجد خداوند به اين است كه منشأ اين صفات.مجد خداوند به اين صفات نيست علو

يعنى ذات حق تعالى چنان است كه خـود ذات از حيـث ذات واجـد شمرده مى شود؛

را.ت مى گرددكماالتى است كه منشأ انتزاع اين صفا خداوند پيش از آن كه موجودی

و با داشتن اين صفات مخلوقات را مى آفريند پـس  پديد آورد دارای اين صفات است

و كمالى اند كه  و علو حق نيستند اين صفات نشان دهنده مجد و رازقيت مجد خالقيت

)74: 1354 همو،(.عين ذات حق تعالى است

صفات ثبوتى بازمى گردند زيرا وجود حضرت حّقو بايد دانست كه صفات سلبى به

و كمال محض است ال يتناهى و عال، وجود صرف پس صـفات او همگـى صـفات.جّل

و عدم در ذات او راه ندارد، از اين رو بايـد صـفات ثبوتيه اند زيرا سلب به معنای نيستى

و البته آن هم بـه صـورت قضـيه سلبيه خداوند را به سلب سلب يا نفى نفى ارجاع دارد،

سالبه محّصله نه موجبه معدوله المحمول كه آن در حقيقت اثبـات صـفت سـلبى بـرای 

پس تمام صفات سـلبيه.خداوند است كه اين امر با صرافت وجود واجب سازگار نيست

و اعدام از ذات اقدس الهى باز مى و در واقـع تمـام ايـن به سلب نقايصو حدود گـردد

است كه آن سلب صفت امكان از ذات اقدس الهـى اسـت سلوب نيز به يك سلب راجع

كه عبارت ديگری از وجوب وجود است همانطور كه تمام صفات ثبوتيه نيز بـه وجـوب 

و صرافت هستى واجب تعالى باز مى ص6ج: 1981 همو،(.گردند وجود ،118 -120(

 وتنزيه تشبيه

آ يكى از مسائلى كه در و انديشـه بحث صفات مطرح مى شود اين است كه يا عقل
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ی بشر، و دارای چـه خود مى تواند دريابد كه ذات خداونـد دارا چـه صـفاتى اسـت

يـا عقـل چه صفاتى در خورذات اويند وكدام صفات اين گونه نيستند؟ صفاتى نيست؟

و ماننـد آن  نمى تواند پای دراين ميدان گذارد بلكه شرعا هم از بحث در ايـن مسـأله

شاممنوع است؟بنابراين و انديشـه انسـان را يسته است كه قبل از هر چيز، قـوه عقـل

ما.بررسى كنيم وحدود توانايى آن را روشن سازيم اين مسأله ازآن جهت مهم است كه

بنابراين اگر كسى معتقد باشد كه عقـل انسـان.ها با صفاتش مى شناسيمتن خداوند را

شناختن خداوند محـال،قادر به شناختن صفات الهى نيست از نظر چنين كسى درواقع

منوط است به اين كه ببينيم پس اين كه انسان قادربه شناخت خداونداست يا نه؟.است

و حدود توانايى آن چقدراست اين.عقل انسان قادر به شناخت صفات الهى است يا نه

و تنزيه است   مسأله همان مسأله مشهورتشبيه

و نقد آن از منظرصدرا آراي و تشبيه  مختلف در باب تنزيه

و برتـری ذات اقـدس الهـى از و شـموخ بعضى ازدانشمندان اسالمى معتقدند علو

و و گمان و قياس وهم ايجاب مى كند كـه جلـو پـرواز مـرغ انديشـه را از اول خيال

و گر و راه تنزيه بپوييم در بگيريم را.مى افتيم» تشبيه«ورطه خطرناك نه ذات خداوند

از از سـوی ديگـر،.به هيچ مخلوقى در هيچ جهتى نمى توان تشبيه كـرد هـر صـفتى

زيرا آن را از مخلوقى.نه صفت خالق صفات را كه ما مى شناسيم صفت مخلوق است،

و خداوند واقعًا. گرفته ايم ممكن بنابراين ما به هيچ صفتى از صفات خداوند راه نداريم

داشته باشد ولى ما به هيچ وجه به معرفت آن صفات راه نـداريم است برخى صفات را 

از همين قدر مى دانيم كه آن صفات به كلى با و غالب آنها را صفاتى كه ما مى شناسيم

.خود قياس گرفته ايم مغايرند

و صفاتى را بـرایءافرادی كه چنين نظری دارند مى گويند اگرچه قرآن كريم اسما
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وخداوند برشمرده اس به ...و قديرت از قبيل عليم ما بايد اين نام ها را از معانى ای كه

و؛ذهن مى آيد مجرد سازيم بـه عبـارت.بس معانى واقعى اين ها را خداوند مى داند

و او را بـه وصـفى متصـف سـازد مگـر ديگر جايز نيست كسى برخداوند حكمى كند

در اوصافى كه در شرع وارد شده اند آن هم از باب تعبـد و تفحـص و بـدون انديشـه

.معنای آن ها

برخى ديگر تنزيه را به اين پايه نمى رسانند آنان معتقدنـد كـه مـا صـفات سـلبى

و ايجـابى  خداوند را مى توانيم درك كنيم اما نمى توان خداوند را بـا صـفات ثبـوتى

م تشبيه آن گاه واقع مى شود كه برای خداوند صفات ثبـوتى اثبـات كنـي.توصيف كرد 

و مخلوق مشترك خواهد بـود چنـان كـه زيرا آن صفت ثبوتى خوا ناخواه ميان خالق

و افـرادی ماننـد قاضـى سـعيد قمـى بـراين عقيـده انـد  گروه هايى همچون معتزلـه

تا وسبحانى، 165-163: 1362طباطبايى،( )114-95: بى

و مخلـوق را نمـ ى اما صدرالمتألهين كه اشتراك لفظى مفاهيم مشترك بـين خـالق

و به و بـع،تپذيرد وبراشتراك معنوی مفهوم وجود سـايرمفاهيم مشـترك بـين خـالق

و عدم اخـتالف درناحيـه  مخلوق تأكيد مى كند اما اشتراك معنوی را مالزم با تساوی

از)36-35ص،1ج: 1981صدرالدين،(نمى كند مصاديق تفسير  صـدرا منظر بنابراين

و الزمۀمفهوم با مصداق خلط،در اين ديدگاه ر گرديده ا تسـاوی در اشتراك مفهـومى

؛ حال آن كه روشن است كه مى توان يـك مفهـوم را بـه طـور مصداق تلقى كرده اند

م و،صاديقى كه تفاوت های زيادی داشـتهمشترك معنوی برای بلكـه يكـى متنـاهى

و تسـاوی در مصـاديق،اشتراك معنوی مفهوماز ديگری نامتناهى است نيز به كار برد

.به دست نمى آيد

و شرع اگر چه اين مطلب را صحيح مى شمارند كه خداوند ماننـدی همچنين عقل

«Gيل{ ندارد اين گونه تنزيه.اما نفى مثليت مستلزم اثبات ضديت نيست}س كمثله
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در كه هرچه در مخلوق است مباين با آنچه در خالق است مستلزم اثبات ضديت است

وحالى كه از منظر صدرالمتأل و هين مخلوق ضد خالق نيست بلكه مخلوق پرتـو آيـت

و شأنى از شئون خالق است چنان كه او پس از اقامه برهان بر وحدت شخصـى مظهر

�: وجود بيان مى كند  `:� C�*�G�4�� a�4b� ;� 3Q�Q5�� �E �*#�0 ��&X �� ����

 � M+:I� �+E � %+8�=� � ?c�4X� � ?��d � C�D�� �E � %��e2 SO�-�� �?��+X �+)

%8��A�� � %8�FG ?.�#� �) � *�G�4�� �E � %��e2 � ?#��f�.)ج، ص2همان ،300(

همچنين برعقيده كسانى كه خداوند را تنها با صـفات سـلبى درك مـى كننـد ايـن

 تـا از چيـزی،و اشكال وارد است كه هر امر سلبى امری اثباتى را پـيش فـرض دارد 

با اگرچه به طور اجمال، .سلب نمودن آن ناممكن است شيم،آگاهى نداشته

و صفات را با اما برخى ديگر از متكلمين از غايت تفريط به تشبيه گرفتار شده اند

و تكييف برای خداوند اثبات مى كنند آنان معتقدند كـه خداونـد صـفات را بـه.تشبيه

و كيفيتى كه در مخلوقات وجو و دارد،د همان معنا و از ايـن جهـت ميـان خـالق دارد

-لkر4ْ}َُن{ آنان با استناد به آيات قرآن كريم هماننـد.مخلوق شباهت تمام وجود دارد
 Lلَْعْرِ½ -ْسَتَو- َqَ{)،5طه(}*ُه -بkَْج� َفَثم4 تَُولHو-ْ ْفَنَما

َ
َفkْوَ¢{)115بقـره،(}َفأ ِ يkَُد -ب4

يِْديِهْم
َ
َقْيِ¾{)10 فتح،(}1 َqَ َجنkِب{)39طه،(}rِ�َُْصَنَع �ِ َفر4طkُت َمkا qَ Àَ َحْ�َ يَا

ِ و قائل به تشبيه هستند)56 زمر،(}-ب4 .به كلى تنزيه را كنار نهاده

و بال تكييف را بـراينو همچنين اشاعره هم قائل به تشبيه هستند اما قيد بال تشبيه

اما دسـت خداونـد صفات اضافه كرده اند بنابراين از نظر آن ها خداوند دو دست دارد 

َمبُْسوَطَتاِ�{ بدون كيفيت است همان طور كه خداوند مى فرمايد يََد-�ُ )64 مائده،(}بَْل

ْقُينَِنkا{ همچنين خداوند چشم دارد اما بدون كيفيت چنان كه مـى فرمايـد
َ
بِأ fِرkْ

َ
·{.

تا سبحانى،()14قمر،( )97-95:بى

ش و و مشبهه عقال و بـرای فهـم مـدلول از نظر صدرا عقيده اشاعره رعا باطل است
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حقيقى آيات مذكور بايد آن ها را با متون دال بر تنزيه صرف جمع كرد بنابراين از نظر

و تشبيه در مقام فعل و تنزيه جمع شود تنزيه درمقام ذات .او بايد تشبيه

و التقديس يرجع إلى مقام األحدية التي يستهلك فيه كل شي و هو الواحد فالتنزيه ء

وا و المعلوليـة و التشبيه راجع إلى مقامات الكثـرة لقهار الذي ليس أحد غيره في الدار

ص6ج: 1981 صدرالدين،(المحامد كلها راجعة إلى وجهه اإلحدى ،374(

كه هر وصفى را كه ثبوتى وكمالى باشد مشروط به اين كه مسـتلزم فالسفه معتقدند

و به اختصار مستلزم امكان ذا و نياز تى موصوف نباشد مى توان به خداوند محدوديت

و حيات درصورتى كه عين ذات تصوير شوند نه  و قدرت و علم نسبت داد مانند وجود

و امكان ذاتى موصـوفو وصفى را كه مستلزم محدوديتهر متقابًال.ذات زايد بر نياز

و كمالى باشد نمى توان به خداوند نسبت داد .است هر چند ثبوتى

ال يمتنع علـى واجـب الوجـود، اّن كّل كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود

و نقصا من وجـه مـن» كمال مطلق«و معنى قولنا. فيجب له اى اليكون كماال من وجه

و نحوه  و جسميّة و تركّب ص1ج: 1375شيخ اشراق،(جهة ما يجب له من تكثّر ،487(

م از ديدگاه صدرالمتألهين، آن ها قام ذات توجه كرده آن هم فقـط بـه يـك تنها به

و هيچ مفهوم كمالى امكانى. جنبه آن به اين جنبه كه خداوند وجود خاص هيچ ماهيت

و در و از مقام نتيجه، ای نيست و تقديس است اما از جنبه ديگرذات تنها مشمول تنزيه

 مقـام كثـرت دروحـدت فعل غفلت ورزيده يعنى از اين جنبه ذات كه درعين وجوب،

و مفاهيم كمالى است غفلت و به موجب آن خداوند وجود برتر الهى همه ماهيات است

و همچنين به اين مقام كه فعل او از آن جهت كه عين ربـط بـه ذات اوسـت  كرده است

و تشـبيه در مقـام فعـل اسـت توجـه نكـرده اسـت بنـابراين  و امكان مستلزم كثرت

و هـم بـه تشـبيه امـا درمقـام صدرالمتألهين هم به تنزيه قائل است امـا در مقـام ذات

ص6ج: 1981صدرالدين،و 237ص،2ج: 1386عبوديت،،.(فعل ،374(
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و تنزيه تقرير  مالصدرا از تشبيه

و تنزيه باری تعالى با توجه بـه قاعـده صدرالمتألهين ديدگاه خود را مبنى برتشبيه

»PJ�Q5�� R�%Q«به نظر او با اين كه خداوند وجود خاص هيچ مـاهيتى.تبيين مى كند

چه نيست تا مستلزم امكان او باشد وجود برتر و مفاهيم كمالى است الهى همه ماهيات

و هيچ امری نيست جز و احديت است او اين كه او درغايت بساطت و اين كـه محـيط

±�º هkو«،)33 رعـد،(٥»او مراقب اعمـال همـه اسـت«:آن است غالب بر ال مkع G
º±غ� � ال بمز-يلة بمقانة G«او با هرچيزی است نه با جفت بودن وغير هرچيزی

و زمين خداست«َو.است نه با دور بودن  زخـرف،(٦»او پروردگاری است كه در آسمان

.)4 حديد،(٧»او با شماست هر جا كه باشيد«و)84

و به موجب اين اوال تمايز ضرورتا امكانى وجود خاص آن ،كهوجود برتر ماهيت

و نـاقص اسـت كـه مشـمول وحـدت عينـى است، از نوع تمايز تشكيكى بين كامـل

تشكيكى اند نه از نوع تباين به تمام ذات كه مستلزم نفى هرنوع مناسـبتى بـين وجـود 

و ثانيا تعبيراتى همچون و وجود مخلوق است و امثـال آنهـا» وجـه اّهللاٰ«و»يداّهللاٰ«خدا

و معانى اله و امكان خداوند باشـند ى غيرامكانى پيدا مى كنند بى آن كه مستلزم تجسم

بى آن كه مستلزم حمل اين تعبيرات برخالف ظهور نهايى آن ها باشد همچنين به نظـر

و و نيـز فعـل او اوصاف وجودی مخلوق همچون علم و امثال آنها و حيات او قدرت

و همه از همان جهت كه به او منسوخم بند به خداوند هم منسوبند اما اوال بـه لوق همه

مرتبه ذات خداوند منسوب نيستند بلكه منسـوب بـه اوينـد درمرتبـه فعـل او ،يعنـى 

و ثانيا از آن حيـث  درمرتبه مخلوقى كه دارای وصف مذكور يا فاعل فعل مزبور است

 كه مصداق وجودند به او منسوبند نه از آن حيث كه مصداق نقصو عدمند نتيجه چنين

و فاعـل افعـال انتسابى اين است كه درعين اين كه مخلوقات واجد كمـاالت مـذكور
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مزبورند باز به حقيقت مى توان گفت علمى نيست جز علم خداوند،حال يا علم در مقام

و يا علم در در ذات و تنزيـه فلسـفى نـه بـا،با چنين تعديلى.مرتبه مخلوق مقام فعل

و رواياتى كه اوصاف وج وظاهر آيات و تأثير را بر خداوند منحصـر ودی  نيز فاعليت

او بـر هـر چيـزی«)29بقـره،(٨»او است كه داننده همه چيز است«:مى دانند منافى است

و زمـين اسـت«) 284بقره،(٩»توانا است ،ءنسـا( ١٠»برای اوست آنچـه در آسـمان هـا

،1360 صـدرالدين،()62 زمـر،( ١١»خداوند يكتا آفريننده هـر چيـزی اسـت«)171

آيا درباره آن چه كشت مى كنيد انديشيده ايد؟ آيا شما آن را مى رويانيد يـا«و)38ص

آيا درباره آتشى كه مى افروزيد فكر كرده ايد؟«و)64-63واقعه،( ١٢»ما مى رويانيم؟

با)51،ص1360صدرالدين،( ١٣»آيا شما درخت آن را آفريده ايد يا ما آفريده ايم؟ و نه

و رواياتى كه افعال مخلوق را به خداوند هم منسوب مى كنندظهور نهايى آيا تو«:ت

با آنان«:و)17انفال،( ١٤» نينداختى هنگا مى كه تير را انداختى بلكه خدا بود كه انداخت

شـما چيـزی را«)9 توبه،(١٥»پيكاركنيد تا خداوند آنان را با دست های شما عذاب كند

(30 انسـان،( ١٦»هـداراده نمى كنيد مگر آن كـه خـدا بخوا )38: 1360 صـدرالدين،)

:عبارت صدرا چنين است

و سـائر و البصـر و السمع و اإليجاد إلى العبد صحيح كنسبة الوجود أن نسبة الفعل

و انفعاالتها من الوجه الذي بعينه ينسب إليه فكما أن وجود  و أفعالها و صفاتها الحواس

و هو مع ذلك شأن زيد بعينه أمر متحقق في الواقع منسوب إلى  ال بالمجاز زيد بالحقيقة

و جميع ما يصـدر عنـه  و سكونه و حركته و إرادته من شئون الحق األول فكذلك علمه

و الكذب ال بالمجاز و مـع ذلـك-منسوبة إليه بالحقيقة فاإلنسان فاعل لما يصدر عنـه

بال شوب انفعال ففعله أحد أفاعيل الحق على الوجه األعلى األشرف الالئق بأحدية ذاته 

و األنجاس تعالى عن ذلك علوا كبيرا و األرجاس و مخالطة باألجسام و تشبيه .و نقص

ص6ج: 1981صدرالدين،( ،374(
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 نتيجه

و احكام قطعـى عقـل ناسـازگاری به اعتقاد مالصدرا، ميان آموزه های قطعى دين

و وحـى  و تفريط دربـاره پيونـد عقـل و پرهيـزمشاهده نمى شود وی ازافراط نمـود

و  درجهت ارائه انديشه ای معتدالنه دراين زمينه تالش فراوانى بـه عمـل آورده اسـت

بـه همواره سعى دارد با تأمالت عقلى ،چهره علمى گزاره های دينى را نمايان سازد او

و حكمت مى انديشد اين رو دركتب فلسفى خود ازآيات مدداز تعامل دو جانبه قرآن

و دردراو قرآن حكيمانـه سـخن مـى گويـدردرتفسي مى گيرد  انديشـه ژرف خـود

و دين دو انگيزه دارد اول تأييد شرع به وسـيله عقـل اسـت او هماهنگ ساختن عقل

و كتاب های فلسفى خود را در او همين موضوع نگاشته است و اين كاراز هدف  تأييد

و فلسـ فه اسـت دوم اثبات موضوع های بيان شده درشريعت اسالمى به وسـيله عقـل

عقل به وسيله شرع است وی كتاب های دينى خود را دراين خصـوص نگاشـته تأييد

در. تا مسائلى را كه درفلسفه خود با دليل اثبات كرده است به تأييـد شـرع برسـاند و

اشـاعره اين كه اقوال گوناگون وجود دارد از يك سـو زمينه توحيد صفاتى على رغم،

صفات زائد بر ذات است از سوی ديگر معتزله به نيابت ذات قائل اند كه خداوند دارای 

و صفات اسـت  و مصداقى ذات و ابن سينا قائل به اتحاد مفهومى از صفات معتقد است

و صفات است به اين معنى كه ايـن صـفات هرچنـد  اما مالصدرا معتقد به عينيت ذات

ام اوصاف كماليه اسـت مفهوما با يكديگر متغايرند اما ذات حق تعالى بذاته مصداق تم

�-چنان كه او كالم اميرالمؤمنين �B�� T�4<�%+&" C�9$�� 19� �بر نفـى صـفاترا-

و صفات حق در جانب مصداق حمل كرده است  و عينيت ذات و در باره زائد بر ذات

چه اگر اين كه آيا عقل انسان قادر است به خداوند به وسيله صفات معرفت يابد يا نه؟

و او را و معتقدند جايز نيست كسى برخداوند حكمى كند اهل حديث قائل به تنزيه اند
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و به وصفى متصف سازد مگر اوصافى كه در شرع وارد شده اند آن هـم از بـاب تعبـد

و تفحص در معنای آن ها و معتزله قائـل.بدون انديشه افرادی چون قاضى سعيد قمى

را به تنزيه هستند اما معتقدند كه با صفات سلبى مى توان درك كرد نه بـا تنها خداوند

و عقيده دارند و فالسفه قائل به تنزيه هستند و صفات ثبوتى كه هر وصفى را كه ثبوتى

و به اختصـار مسـتلزم امكـان  و نياز كمالى باشد مشروط بر آن كه مستلزم محدوديت

و گروهـى  از متكلمـين بـه تشـبيه ذاتى موصوف نباشد مى توان به خداوند نسبت داد

و فالسفه، در معتقدند اما صدرالمتألهين ضمن انتقاد از ديدگاه متكلمان قائل بـه تنزيـه

و تشبيه در مقام فعل است زيرا او با ابداع قاعده  برآن است»� R�%Q�PJ�Q5«مقام ذات

كه خداوند در عين حال كه وجود خاص هيچ ماهيتى نيست تا مستلزم امكان او باشـد 

و به موجب آن تمايز وجـود برتـروج و مفاهيم كمالى است  ود برتر الهى همه ماهيات

و وجود خاص آن تمايز و وجـه اّهللاٰ ماهيت و تعبيراتى همچـون يـداّهللاٰ تشكيكى است

و همچنين اوصاف وجودی مخلوق از همان جهت  معانى الهى غيرامكانى پيدا مى كنند

ا ما درمرتبه فعل به او منسوبند نه درمرتبه ذات كه به او منسوبند به خداوند هم منسوبند

و  و از آن حيث كه مصداق وجودند منسوب به اويند نه از آن حيث كه مصـداق نقـص

در براساس چنين تحليلى تنزيه نه بـا ظـاهر.عدمند آيـاتى كـه اوصـاف وجـودی را

او خداوند منحصر و رواياتى كه و نه با ظهور نهايى آيات و مى دانند منافى است صاف

.افعال مخلوق را به خداوند هم منسوب مى كنند

 پي نوشت ها

َعلِيٌم{-١ Gٍ ْºَ بُِكل* }َ�ُهَو

٢-}qَ ُ ºََْ� -ب4 قَِديرُ±* Gٍ{
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٣-}�ِ َ� ما ما�-ِ� ِ� -لس4 yَُِ ماْ
َ ْ
} -أل

٤-}ُ يَشاGَ -ب4 �ْ
َ
1 Fِال4 �َÂُتَشا }َ� ما

َكَسَبْت{-٥ بَِما َغْفٍس *±ُ َqَ قَآئٌِم }ُهَو

٦-}ِF yِْ
َ ْ
ِ� -أل �َ ٌِF ِGما ِ� -لس4 fِ }ُهَو -47

ُكْنُتْم{-٧ ْفَن ما
َ
1 َمَعُكْم }ُهَو

٨-}ْºَ َعلِيٌم �هوبُِكل* Gٍ{

٩-}qَ ُ ºََْ� -ب4 قَِديٌرُ±* Gٍ{

١٠-}�yِْ
َ ْ
ِ� -أل َ� ما ما�-ِ� ِ� -لس4 }َُ ما

١١-}ْºَ *±ُ ُ خالُِق }Gٍ -ب4

َ¶ُْن -لز4-ُِعوَ�{-١٢ �ْ
َ
1 تَْزَُعونَُه ْغُتْم

َ
1
َ
1 َ�ُْرثُوَ� ْفُتْم ما

َ
فَر1َ
َ
1{

١٣-}ِ̈
ْفُتُم -4cاَ -ل4

َ
فَر1َ
َ
-لُْمنِْشُؤ�1 َ¶ُْن �ْ

َ
1 َشَجَرتَها ُيْم

ْ
نَْشأ
َ
1 ْغُتْم

َ
1
َ
1 �َ�}تُوُ

١٤-}Æَ َ َ� لِكن4 -ب4 َمْيَتَ �ِْF َمْيَتَ }َ� ما

يِْديُكْم{-١٥
َ
بِأ ُ ْنُهُم -ب4 ُفَعذ* } قاتِلُوُهْم

١٦-}ُ يَشاGَ -ب4 �ْ
َ
1 Fِال4 �َÂُتَشا }َ� ما
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