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چکیده
ا مباحث کهن در بحثهای کالمی و اعتقادی ،نحوة ارتباط صفات بااریتعاالی باا
ذات اوس  .در این مینه دیدگاههای متفاوتی ا سوی متکلمان و حکما بیاان شاده
اس  .برخی قائلاند ذات واجب تعالی ا باه خااشر بسااشتش ا باه صافتی ا صافات
متصف نمیشود و استعماالت قرآنی ا باب مجاا اسا  .اشااعره ،اتصااف ذات باه
برخی ا صفات را جایز دانسته و ا سوی دیگر به خاشر مغایرت بین ذات و صفات،
قائل به «قدمای ثمانیه» شدهاند .در مقابل ،مدرسة اهلبی  نیز عینیا صافات باا
ذات باری تعالی را مطرح کرد که مورد توجاه متکلماان شایعی و حکماای مسالمان
قرار گرف  .در نحوة تحلیل این عینی و چگونگی آن ،بحثهای گوناگونی مطارح
شده کاه او آن را مایتاوان در عرفاان اساالمی باا بهارهگیاری ا حیییا تقییادی
اندماجی و شأنی مشاهده کرد .ا نظر عرفان اسالمی ،حختعاالی در مقاام ذات ،هماة
احکام و صفات را باه نحاو انادماجی دارد و جمیاع صافات ثبوتیاة کمالیاه ،ا بااب
«بسيط الحقيقية كل االشياء» به حییی تقییدیاة شاأنیة حاختعاالی در ایان مرتباة ذات
موجودند و ا یکدیگر تمییز ندارند .همانگونه که وجود در موشن ذات عین وجود
حخ اس  ،صفات کمالیه نیز چون ا شئون وجودند ،عین وجودند.
واژگان كليدي :صفات واجب تعالی ،اتصاف و عدم اتصاف ذات باه صافات ،عینیا  ،حیییا
تقییدیة اندماجیه ،حییی تقییدیة شأنیه.

* دانشیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم.

** دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه باقرالعلوم( نویسنده مسئول).

مقدمه
صووفات خداونوود متعووال در یووک تقسوویم بووه صووفات ذات و صووفات فعوول تقسوویم
مي شوند؛ زیرا این صوفات ،یوا مفواهیمى هسوتند کوه بوا توجوه بوه نووعى از کموال ،از
ذات الهى انت اع مى شووند؛ ماننود حیوات و علوم و قودرت و یوا مفواهیمى هسوتند کوه
از نوعى رابطه بین خودا متعوال و آفریودههوایش انتو اع موىشوود؛ ماننود خالقیوت و
رزاقیت .دسوتة نخسوت را «صوفات ذاتیوه» و دسوتة دوم را «صوفات فعلیوه» موىنامنود.
در مووورد ارتبوواط صووفات ذاتووي خداونوود بووا ذات حو تعووالي دیوودگاههووای گونوواگوني
بیان شده است.

 .1ديدگاههاي گوناگون در نحوة اتصاف خداوند با صفاتش
 .1-1زيادت صفات بر ذات
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اشاعره قائلاند که ذات خداوند به برخي از صفات متصف ميشود و این صوفات ،زایود
بر ذات است؛ زیرا مغایرت بین موصوف و صفت ،ضوروری اسوت و چوون موصووف،
«واجبالوجود» و «قدیم الوجود» است باید این صوفات نیو ماننود «موصووف» واجوب
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الوجود و قدیمالوجود باشند .بنابراین صفات واجبالوجود ماننود ذات واجوبالوجوود،
هم واجبالوجود و هم قدیماند .ازآنجایيکه اشاعره این بیان را فقط در هفت صوفت از
صفات الهي قائل اند معتقدند که هشت موجود قدیم داریم که از آنها به «قدما یمانیوه»
تعبیوور موويکننوود (ایجووى ،0011 ،ج 0ص /11تفتووازانى0113 ،ق ،ج ،1ص  /13راز ،
0113ق ،ج ،0ص.)111
 .1-2تعطيل
مشووهور ،ایوون اسووت کووه معت لووه بووه خوواطر بسوواطت ذات واجووب تعووالي ،معتقدنوود ذات
بووه صووفتي متصووف نموويشووود (همووداني0331 ،م ،ص )000و اسووتعماهت قرآنووي،
نوعي از مجاز است؛ با این بیوان کوه اگور خداونود متعوال خوود

را در قورآن بوه عوالم

بودن توصیف مي کند از بواب ایون اسوت کوه فعول او ماننود فعول موجوودی دارای علوم
اسووت .نظریووة نیابووت ذات بووه ایوون معنووا کووه هرچنوود ذات ح و از هوور صووفتى عووار
ت حو  ،شوبیه فعول ذاتوى اسوت کوه دارا صوفاتى همچوون
ل ذا ِ
اسوت؛ ولوى نوو ِع فعو ِ
علوم ،حیووات و قوودرت اسووت و ذات عووار از صووفات او ،کووار ذات واجوودالصووفات را
انجام موى دهود .ظواهر ًا ایون مطلوب ،شوهرتي بویش نیسوت؛ زیورا بوا درنوگ در سوخنان
معت له روشن ميشود که آنوان نیو طرفودار نظریوة عینیوت هسوتند و اگور صوفات خودا
را نفووي کووردهانوود ،منظورشووان صووفات زایوود بوور ذات بوووده اسووت؛ نووه اصوول واقعیووت
صووفات .البتووه در میووان معت لووه ،افوورادی ماننوود ابوهاشووم جبووایي هسووتند کووه نووه نظریووة
زیوادت و نووه نظریووة عینیووت را ایرفتووهانوود و درمقابوول بووه نظریووة حووال قائوول شوودهانوود
(ربووواني گلپا ایگووواني ،0030 ،ص /11مفیووود0100 ،ق ،ص .)13شووواهد ایووون مطلوووب،
عبارت ابوالحسن اشعری اسوت کوه مويگویود« :فقوال اکثور المعَزلنة و الخووارج و کثیور
من المرجئة و بعون الزيدينة ان اللّوه عوالم قوادر حوىّ بنفسوه ه بعلوم و قندرة و حيناة».
این تعبیر بهخوودی خوود گویوای ایون اسوت کوه صوفات خداونود ،عوین ذات اوسوت و
نه زاید بر ذات الهي (اشعر 0111 ،ق ،ص.)011

طایفووة امامیووه و اعووم از حکوویم و مووتکلم و در رتووو روایووات امامووان معصوووم
ضومن نفوي زیوادت صوفات خودا بور ذات او ،قائول بوه عینیوت صوفات بوا ذات اسوت.
یگووانگي صووفات ذاتووي بووا ذات کووه از آن بووه نفووي صووفات زایوود بوور ذات نی و تعبیوور
ميشود «توحیود صوفاتي» نامیوده موي شوود .دلیول بور توحیود صوفاتى ،ایون اسوت کوه
اگوور هوور یووک از صووفات الهووى ،مصووداق و مابووازای جداگانووها داشووته باشوود از چنوود
حوال خووارج نخواهوود بووود :یوا مصووادی آنهووا در داخوول ذات الهوى فوورا مووىشوووند و
هزمووها

ایوون اسووت کووه ذات الهووى ،مرکووب از اجو ا باشوود و چووون ترکیووب بووه نیوواز

موويانجاموود چنووین چی و

محووال اسووت یووا اینکووه مصووادی آنهووا خووارج از ذات الهووى

تصووور مووىشوووند و یووا اینکووه ممکوونالوجووود و آفریوودة خوودا انگاشووته مووىشوووند .امووا
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 .1-3عينيت صفات با ذات
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فرا واجب الوجود بوودن آنهوا بوه معنوا تعودد ذات و شورک صوریح اسوت و فورا
ممکنالوجود بودن صفات ،مستل م ایون اسوت کوه ذات الهوى کوه بور فورا فاقود ایون
ال بااینکوه ذاتو ًا فاقود
صفات است آنهوا را بیافرینود و سوپس بوه آنهوا متصوف شوود؛ موث ً
حیووات اسووت موجووود را بووه نووام «حیووات» بیافرینوود و بووا آن ،دارا حیووات شووود.
همچنین دربارة علوم و قودرت و  ...در صوورتى کوه محوال اسوت علوت هسوتىبخوش،
ذاتوواً فاقووود کمووواهت مخلوقووواتش باشووود (فوووین کاشوووانى0111 ،ق ،ص )11و از آن
رسووواتر ،ایوون اسووت کووه در سووایة آفریوودگانش دارا حیووات و علووم و قوودرت ،و
متصف به صوفات کمالیوة دیگور شوود .بوا بطوالن ایون فوراهوا روشون موىشوود کوه
صووفات الهووى ،مصووادی جداگانووها از یکوودیگر و از ذات الهووى ندارنوود؛ بلکووه همگووى
آنها مفاهیمى هستند کوه عقول ،از مصوداق واحود بسویطى کوه هموان ذات مقودس الهوى
است ،انتو اع موى کنود؛ زیورا اگور صوفات خودا عوین ذات او نباشود ،تکثور در ذات هزم
مي آید که این کثورت بوه اقتضواهای متعودد اسوت و تعودد اقتضوا موجوب تعودد مقتضوا
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و صفات ميشود که با توحید در تنافي است (جوادی آملي ،0000 ،ص.)011
البته همة کساني کوه بوه عینیوت صوفات بوا ذات قائولانود در هموان نگواه اول بوا
این مشکل روبه رو هسوتند کوه آیوا معنوای عینیوت صوفات بوه حمول اولوي اسوت یوا
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به حمل شائع؛ بوه بیوان دیگور آیوا هموة صوفات ،تنهوا در مصوداق ،متحود هسوتند یوا
در مفهوووم نی و متحدنوود ،ایوون در حووالي اسووت کووه برخووي از اندیشوومندان حتووي ایوون
انوودازه را قبووول نداشووتهانوود کووه صووفات الهووي از نظوور مصووداق یکووي باشووند و مووثالً
استدهل کردهاند کوه علوم کوه یوک صوفت ذاتاهضوافه اسوت ،نمويتوانود بوا حیوات
که صفت حقیقي محون اسوت متحود باشود؛ ازایون رو بهتور اسوت روشون شوود کوه
مووراد از عینیووت چیسووت و چووه نوووع عینیتووي مووورد نظوور اسووت .بووهطووورکلي در بوواب
عینیت دو نظریة مهم مطرح است:
الف) عینیت مصداقي صفات با ذات و تغایر مفهومي؛
ب) عینیت مصداقي و مفهومي بین ذات و صفات.

 .2مراد از عينيت
مووراد از عینیووت صووفات بووا ذات ،ایوون نیسووت کووه ذات و صووفات در خووارج ،دو
چی ند و با هم متحد شوده انود؛ چوون یکوي شودن دو چیو عینوي محوال اسوت؛ بلکوه
موراد ،ایون اسوت کوه ذات خداونود در عوین بسواطت ،هموة اوصواف کموال را بوودون
نیاز بوه هور چیو زایودی داراسوت (جووادی آملوي ،0010 ،ج ،1ص)100؛ بور خوالف
اوصوواف ،ممکنووات کووه هوویچ وصووفي عووین ذات آنهووا نیسووت و هوور وصووف کمووالي
موويتوانوود از آنهووا سوولب شووود؛ بوورای نمونووه هوور ممکنووي در اتصوواف بووه دانسووتن و
کشف مجهوول ،نیازمنود قیوام وصوف علوم بوه ذات اوسوت و در اتصواف بوه توانوایي
و اقتوودار نیوو نیازمنوود قیووام وصووف قوودرت بووه ذات اوسووت .ازایوونرو گوواه ممکوون
موجود اسوت و متصوف بوه علوم و قودرت نیسوت .از ایون تفکیوک معلووم مويشوود
ذات ممکنووات غیوور از اوصوواف آنهاسووت؛ امووا ذات و صووفات خوودای سووبحان عووین
یکدیگرند (نراقي ،0013 ،ص.)11
از نظرحکمووت متعالیووه ،ذاتِ واجووب ،چووون مفووین وجووودِ موجووودات امکوواني

89

و معطويِ کموواهت آنهاسووت ،محووال اسووت بووه صووفات کمووالي متصووف نشووود؛ زیوورا
معطوي شووي  ،فاقوود شووي نیسووت .بنووابراین صو فات حقیقووي کمووالي خداونوود ماننوود
عینیت دارند؛ به این بیوان کوه ذات خداونود بوه خوودی خوود و بوه نفوس حقیقوتش،
خاستگاه انت اع ایون صوفات اسوت؛ بودون اینکوه چیو دیگوری در اتصواف ذات بوه
ایوون صووفات موودخلیتي داشووته باشوود (هموووو ،0000 ،ص .)111از نظوور مشووهور
حکمای اسالمي ،هیچ موانعى نودارد کوه یوک شوى بوه حسوب وجوود ،خوارجى و
عینووى [واحوود باشوود و درعووین حووال مصووداق مفوواهیم کثیووره و متعوودده باشوود
(شوویرازی0300 ،م ،ج ،1ص .) 011آنچووه محووال اسووت ،ایوون اسووت کووه شووى ،
مصداق کثیر بموا هوو کثیور باشود و از متکثر اتوى کوه هویچ وجوه مشوترکي در میوان
آنهووا نیسووت ،مفهوووم واحوود انتوو اع شووود (شوویرازی ،0010 ،ص /011حلبووى،
0111ق ،ص) 00؛ بووه عبووارت دیگوور گرچووه صووفات خوودا از جهووت لفووظ و مفهوووم
با یکودیگر و بوا ذات حو متغایرنود ،ولوي از جهوت مصوداق و انطبواق ،هموة آنهوا
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حیووات و قوودرت و علووم و ماننوود آن زایوود بوور ذات بوواری تعووالي نبوووده و بووا ذات

عووین هوومانوود (حلبووى0111 ،ق ،ص /00مفیوود0100 ،ق ،ص /11نراقووي،0013 ،
ص /11ههیجوووي ،0000 ،ص .) 110البتوووه یوووک تفووواوت میوووان ذات واجوووب و
مخلوقووات موواد  ،در صووفات و احکووام هسووت و آن ،ایوون اسووت کووه در مخلوقووات
و موجووودات موواد  ،بوورا آنکووه موجووود ،بووه صووفاتى متصووف شووود ،دو چیو هزم
اسووت :الووف) اینکووه آن صووفت بوورا آن موصوووف ممتنووع نباشوود و بووه بیووان دیگوور
ممکوون بووه امکووان عووام باشوود .ب) اینکووه شوورایط خووارجى ،موجووود و موانووع هووم
مفقود باشد؛ برای نمونوه بورا اینکوه زیود عوالم باشود ،هوم هزم اسوت کوه صوفت
«علم» برا زید امکوان داشوته باشود و هوم هزم اسوت شورایط تحصویل علوم بورا
زیوود فووراهم باشوود و موانووع هووم منتفووى بوووده با شوود .در ایوون وقووت ،زیوود عووالم
مى شود؛ یعنى صرف امکان عالم بوودن کوافى نیسوت کوه زیود «واقعواً» عوالم باشود.
اگر ما «سنگ» را در نظور بگیوریم ،از نظور عوالم بوودن ،فاقود شورط نخسوت اسوت؛
یعنووى امکووان عووالم بووودن در او نیسووت و اگوور انسووان وحشووى را در نظوور بگیووریم،
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فاقوود شوورط دوم اسووت .ووس بووههر حووال در اتصوواف مخلوقووات موواد بووه یووک
سلسووله صووفات ،دو چیو شوورط اسووت .امووا بوورا ذات واجووب الوجووود ،بلکووه همووة
مجووردات و فوووق مادیووات ،در اتصوواف بووه صووفات خودشووان ،یووک شوورط بیشووتر
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وجود ندارد و آن ،امکان و عدم امتنواع اسوت؛ یعنوى هموین قودر کوه دانسوتیم فوالن
صووفت بوورا او ممتنووع نیسووت و ممکوون اسووت ،کووافى اسووت حکووم کنوویم کووه
به طورقطع او واجود ایون صوفت اسوت .بوه بیوان دیگور امکوان هور صوفت در ذات
واجووب ،مسوواو اسووت بووا وجوودان و فعلیووت آن صووفت .هوور صووفتى کووه بوورا
واجب ،ممتنع نیست و موجودات بودون اینکوه بوه تجسوم نیواز داشوته باشوند بوه
آن صووفت متصووف مووى شوووند .آن صووفت بوورا ذات واجووب الوجووود ،یابووت اسووت.
هر یوک از «حیوات»« ،علوم» و «قودرت» معنوای خواص خوود را دارنود؛ چنوانکوه ذات
اقودس او نیو معنووای خوواص خووود را دارد و هرگو از نظوور مفهوووم ،اتحووادی بووین آنهووا
نیست؛ ولي در مصوداق ،یعنوي تحقو خوارجي و در حیثیوت صودق ،یوک چیو اسوت
که به مالحظة ویژگويهوای گونواگون ،عنواوین متفواوت بوه خوود مويگیورد و مصوداق
مفاهیم متعدد ميشود (جوادی آملي ،0003 ،ج ،0ص.)031

مالصدرا با توجه به معنا و مفهوم عینیت و محاورات آن در فصل ونجم از موقوف
یاني جلد ششم اسا ت به دفع دخلي مي ردازد که همان توهم عینیت مفهوومي اسوت .از
عنواني که صدرا برای این فصل بیان ميکند ميتوان ي برد که او بوا بیوان ایون عنووان
( فّي إيّضاح القول بْن صفات اهلل الحقيقية كلها ذات واحدة لكنها مفهومنات كثينرة) موتفطن
بوده است که عینیت مفهومي صفات نی قائالني دارد .مالصدرا هرچند از قائالن عینیوت
مفهومي با عنوان «العقال المدققین» یاد ميکند ،بدون آنکه نامي از آنوان بیواورد بوه نقود
عینیت مفهومي صفات با ذات مي ردازد (شیرازی0300،م ،ج ،1ص.)011
شیخالرئیس ازجمله کساني است که ضمن اعتقاد به عینیت مصداقي صفات بوا ذات،
به عینیت اوصاف الهي در مقام موفهوم نی قائل است .او در ایون زمینوه بیوان مويکنود:
«لیس ارادته مغايرة الاات لعلمه و ه مغايرة المفهوم لعلمه و قدبیّنا أنّ العلم الای له هوو
بعینه االرادة التي لوه ...فبوان أنّ المفهووم مون الحيناة والعلوم و القندرة والجوود واالرادة
المقوهت على واجب الوجود مفهووم واحود» (ابونسوینا ،0010 ،ص .)10مسوئلهای کوه
دیدگاه ابنسینا را از فیلسوفان دیگر متمای کرده ،سرایت حکوم عینیوت از حقیقوت بوه
مفهوم اوصاف الهي است.
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تعبیر ابنسینا مبني بر عینیت مفهوومي اوصواف الهوي بوا توجوه بوه غووریب بووودن
اغلب شارحان ابنسینا هستند به ذکر دیدگاه وی نپرداختهاند؛ اما دسوتة دوم نظور وی را
مطرح کرده و به نقد و اعوتراا بوه آن رداختهاند (ابنرشد0330 ،م ،ص /001غ الوي،
 ،0001ص /011شیرازی0300 ،م ،ج ،1ص .)011از نظر این افراد ،ابونسوینا بوا خلوط
مفهوم و مصداق اوصاف ،دچار اشتباه ب رگي شده است.
از نظر مالصدرا وجه فساد این نوع نگر

در این است که اگور ایون صوفات از نظور

مفهوم نی عین همدیگر قلمداد شوند ،هزم ميآید این الفاظ مترادف باشند و آنچه از یکوي
فهمیده ميشود ،همان از دیگری نی فهمیده شود (شیرازی0300 ،م ،ج ،1ص.)011
با توجه به مطالب فوق ،روشن شد که نظریات در باب صفات الهي به شرح ذیل است:
 .0زیادت صفات بر ذات؛
 .1تعطیل؛

بررسي عینیت صفات واجب تعالي با ذات

ظاهر  ،دو نوع واکنشي را در حکما و اندیشمندان متوأخر برانگیخوت :گوروه اول کوه

 .0عینیت مصداقي صفات با ذات و تکثر مفهومي با ذات؛
 .1عینیت مصداقي صفات با ذات و عینیت مفهومي بین خود صفات.
شاید در آغاز امر ،علت اقوال مختلف در باب صفات الهي به نق

دسوتگاه فکوری

متکلمان مرتبط باشد؛ اما فهم توحید صفاتي از دشوارترین مباحث توحیدی است کوه از
یک سو باید به بساطت ذات واجب توجه داشت و از سوی دیگور بایود نحووة اتصواف
ذات به این صفات را بهگونهای توجیه کرد که به تعطیل تا تشبیه دچوار نشوود .آنچوه از

کتب حکما برداشت ميشود این است که آنان با الهوام از مدرسوة اهول بیوت ذات
واجب تعالي را از سویي به صفات کمالي متصف ميدانند و از سوی دیگور بوه عینیوت
صفات با ذات قائلاند؛ اما اینکه این عینیت چگونه تحلیل ميشود ،مطلبي اسوت کوه در
کتب ب رگان حکمت یافت نميشود؛ ازاینرو نحوة تحلیل این عینیت را بایود در غنوای
مکتب عرفاني جست.
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 .3ديدگاه عرفان اسالمی
عینیت صفات بوا ذات در عرفوان اسوالمي موورد قبوول تموام ژوهشوگران اسوت؛ اموا

سال بیستم  /بهار 0031

ارائة یک نظوام سوازوار در تبیوین عینیوت ،نیازمنود بوازخواني حیثیوات تقییدیوه اسوت.
ایوون اصووطالح در مباحووث فیلسوووفان وویش از میرداموواد مطوورح نبوووده و از زمووان
میرداماد بوه بعود رایوج شوده اسوت (میردامواد ،0013 ،ص .)010بوهطوورکلي آنچوه از
متون عرفاني مي توان در رابطوه بوا حیثیوات تقییدیوه اصوطیاد کورد سوه حیثیوت اسوت:
نفادی ،اندماجي و شأني* (ی دان ناه ،0003 ،ص.)030
حیثیت تقییدیوه  -در برابور حیثیوت تعلیلیوه  -واسوطهای اسوت کوه خوود حقیقتواً
بووه یووک وصووف و قیوود متصووف اسووت و مقیوود نیو بووه دلیوول اتحوواد بووا آن ،مجووازاً و
* این اصطالحات در رابطه با اقسام حیثیت تقییدیه توسط استاد گرانقودر سوید یوداهلل یو دان نواه در فضوای مباحوث
عرفاني و فلسفي جعل شده است .هرچند ممکون اسوت مالحظواتي بوه ایون مباحوث نو دیود از سووی برخوي از

اندیشمندان باشد؛ اما ریشههای این بحث در اینای سخنان ب رگواني چوون شویخ ،قونووی ،جنودی ،جوامي و صودرا
وجود دارد .این مقاله در صدد تحلیل عینیت صفات با ذات واجب با ایریش جعل اصطالح استاد گرامي است.

بووالعرا بووه آن وصووف متصووف موويشووود و بووه تعبیووری ،وصووف درحقیقووت از آن
واسووطه و اتصوواف مقیوود بووه آن از بوواب وصووف بووه حووال متعلوو اسووت .در چنووین
اتصووافي ،سوولب قیوود از خاسووتگاه اتصوواف یووا همووان واسووطه ،ممتنووع اسووت؛ چراکووه
سلب شي از خود

ممتنوع اسوت .البتوه مقیود بوا چنوین قیودی ،مرتبوهای مسوتقل از

وجود واسطه نمي یابود؛ بلکوه هموواره در کنوار واسوطه اسوت و موادامي کوه بوه ایون
قیوود مقیوود اسووت ،بووههوویچروی نموويتوانوود از واسووطه جوودا باشوود .بوورای نمونووه در
«الجسووم ابووین بالبیوواا» بیوواا واسووطه در عووروا سووفیدی بوور جسووم اسووت و
جسم ،مجواز ًا بوه وصوف سوفیدی متصوف شوده و سولب ،وصوف سوفیدی از بیواا
ممتنع است؛ زیرا سولب شوي از خوود

محوال اسوت؛ ولوي سولب وصوف سوفیدی

از جسم «بما هو جسوم» صوحیح اسوت و لواا گواهي از مووارد سویاه یوا سورخ اسوت.
فوورق ایوون حیثیووت بووا حیثیووت تعلیلیووه در ایوون اسووت کووه سوولب وصووف از مقیوود در
حیثیت تقییدی ،ممکن و در حیثیت تعلیلي ،ناممکن است.
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حيثيت تقييدية نفاديه
درک مي کند :حیثیوت هسوتي (وجوود) و حیثیوت چیسوتي (ماهیوت)؛ بوه ایون بیوان
که درخت ،وجودی دارد که بوه نفوس ذاتوش مو جوود اسوت و مواهیتي دارد کوه بوه
واسووطة وجووود درخووت ،موجووود اسووت .رسووش ایوون اسووت کووه ایوون دو حیثیووت
چگونه با واقعیوت خوارجي ارتبواط موي یابنود؟ از سوویي دوگوانگي در موتن خوارج
وجود ندارد و از سووی دیگور هور دو بوه طوور یکسوان بیوانگر موتن واقوع نیسوتند.
از دیدگاه دستگاه فلسوفي صودرا یکوي از ایون حیثیوات ،بیوانگر موتن واقوع اسوت و
دیگری بیانگر یک ویژگوي یوا صوفتي از هموان عوین خوارجي اسوت .البتوه ماهیوت،
امری ذهنوي نبووده کوه هویچ واقعیتوي در خوارج نداشوته باشود .اعتبواری بوودن بوه
معنای انت اعي بودن است؛ با ایون بیوان کوه حیثیوت ذهونِ شناسوا در ایون موقعیوت،
یووک حیثیووت انفعووالي اسووت و فعووال نبوووده تووا چی و ی بوور آن بیف ایوود .بنووابراین بووا

بررسي عینیت صفات واجب تعالي با ذات

عقوول انسووان در تحلیوول یووک موجووود خووارجي ماننوود درخووت ،دو نوووع حیثیووت را

انت اع ایون مفهووم (ماهیوت) چیو ی بور موتن خوارجي افو وده نشوده و وحودت آن
از بوووین نمووويرود (شووویرازی ،0031 ،ص .) 01مفووواهیم مووواهوی از ویژگووويهوووای
هتعیني وجودات خارجي انتو اع شوده انود؛ بوا ایون بیوان کوه موا هموواره در خوارج بوا
امووری روبووهرو هسووتیم کووه هسووتي آنهووا متعووین و محوودود بووه حوودود و ویژگوويهووای
خاصي است .هزموة وجوود مواهیتي ،سولبهوای بويشوماری بوه عودد ماهیوات دیگور
اسووت کووه خووارج از آن موجودنوود (طباطبووایي ،0001،ص )01یووا بووه عبووارت دیگوور
ماهیات ،همان حدود وجودات هستند (مصباح ی دی ،0003 ،ج ،1ص.)010
اتصاف موجودیت به ماهیت نميتواند بالاات و بدون هیچ واسطهای انجوام وایرد؛
به بیان دیگر هرچند چنین حیثیتي در خارج موجود است و از متن واقع نشئت ميگیرد؛
اما بهخودی خود وجودی از خود نداشته و به واسطة وجود ،موجود مويشوود؛ بنوابراین
موجود بالعرا است؛ زیرا تا متن نباشد حد نی موجود نخواهد بود .ازایونرو از آن بوه
حیثیت تقییدیة نفادی تعبیر ميشود؛ به این بیان که ماهیت درحقیقت از نفواد و حود و
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ایان شي انت اع مي شود و باید آن را در حدود وجودات جستجو کرد؛ نه در متن آنها
(شیرازی0300 ،م ،ج ،1ص.)131
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حيثيت تقييدية اندماجيه
بحث از این حیثیت با بحث از معقول یاني فلسفي در فلسفة اسالمي ارتباط وییقي دارد.
در حیثیت تقییدی نفادی بحث در مورد دو مفهوم وجود و ماهیوت بوود؛ ولوي در ایون
نحوه از حیثیت تقییدیه با مفاهیم دیگری نی سروکار داریم که عقل انسان در رویوارویي
با واقعیت خارجي ادراک مي کند .ایون مفواهیم هماننود وجوود و ماهیوت ،زاییودة فعول
نفساني نیستند و در خارج ریشه دارند .طب اصالت وجود ،مفهوم وجوود ،بیوانگر موتن
واقع و عینیت خارجي است و مفاهیم دیگری مانند وحدت و فعلیت نميتوانند بیوانگر
متن واقع باشند؛ ازاینرو این مفاهیم ،نشانگر صفاتي از متن خارجانود و در موتن واقوع
به نحو اندماجي موجودند که ذهن آدمي آنها را از هم جدا ميکند؛ به بیان دیگر وجوود
متن خارج را ر کرده و این مفاهیم به نحو انودماجي در وجوود هسوتند .تفواوت ایون

مفاهیم با مفاهیم ماهوی در این است که این مفاهیم از حدود شي خارجي انت اع نمي-
شوند؛ بلکه از حاق وجود شي انت اع ميشوند .از نظور صودرا ،تموام معقووهت یواني،

حاکي از حیثیت اندماجي متن واقع هستند (ی دان ناه ،0003 ،ص .)001عالمه طباطبایي
به این مطلب اشاره ميکند که مفاهیمي که به عنوان صفات وجود ،بدان ملح ميشووند
اموری خارج از ذات وجود نیستند (طباطبایي ،0001،ص.)00
هرچند برخي عروا ،ایون معقووهت را ذهنوي مويداننود (سوب وار  ،0033 ،ج،1
ص ،)011از نظر صدرا عروا این مفاهیم نی خارجي است .البتوه خوارجي بوودن هور
شي به حسب آن شي است .تمام این حقای در خارج به نحو اندماجي و بدون هویچ
کثرتي به نفس همان وجود اصیل موجودند و تکثر آنهوا در مقوام تحلیول ذهنوي اسوت.
بنابراین معقوهت یانیة فلسفي به نفس وجود اصیل ،موجودند و تکثر آنها به تکثور موتن
نميانجامد؛ به بیان دیگر هر وجودی که محق ميشود ،ویژگيهای وجودی خود مانند
فعلیت ،معلولیت و وحدت را به نحو اندماجي ،بودون افو ودن اموری دیگور دارد .اگور
موجودی نامتناهي بود ،ویژگيهای او نی نامتناهي است ( ی دان ناه ،0003 ،ص.)001
برای تقریب به ذهن این حیثیت در متون عرفاني ميتوان به «واحد یا یک» و «دانوه»
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مثال زد؛ زیرا در ریاضیات قدیم «یک» عدد قلمداد نميشد (قیصوری ،0031 ،ص)110؛
«یک» واحدی بدون تکثر است که نسبتهای بينهوایتي را بوه نحوو انودماجي در خوود
داراست .عارفان از این مثال برای توضیح چگونگي حضوور انودماجي کثورات در مقوام
وحدت استفاده ميکنند (آشوتیاني ،0030 ،ص /00کاشواني0111 ،ق ،ص /33قمشوهای،
 ،0011ص /11آملي ،0001 ،ص /11همو0111 ،ق ،ص« )031دانه» نی همانند «واحد»
مثال دیگری برای حضور کثرات وحدت است؛ زیرا دانه ميتواند رشد کند و به درخت
تنومندی تبدیل شود .بنابراین یک گیاه در دانه به صورت اندماجي وجود دارد (قونووی،
 ،0031ص /3فرغانى ،0033 ،ص)011؛ دانهای که مويتوانود رشود کنود و بوه صوورت
درخت تناوری درآید .عارفان ميگویند در اینجا با صرفنظر از جنبههوای مبعود مثوال،
تمام تفصیلها و کثرات آیندة این دانه ،یعني آنچه ميتواند بدان تبدیل شود به صوورت
فشرده در آن موجود است.
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بلکه «عاد» یا شمارشگر به شمار ميرفت که با تکرار خود ،اعداد را دید ميآورد؛ وس

حيثيت تقييدية شانی
سووومین حیثیووت از حیثیووتهووای تقییدیووه ،حیثیووت تقییدیووة شووأنیه اسووت .البتووه ایوون
نحوووه از حیثیووت در نظووام علووي و معلووولي معنووا نوودارد و بایوود در آموووزههووای نهووایي
مالصوودرا در بازگشووت علیووت بووه تشووأن ایوون نحوووه از حیثیووت را جسووتجو کوورد کووه
حاصوول نقطووة تالقووي برهووان و عرفووان و نظووام وحوودت شخصوویه اسووت (شوویرازی،
0300م ،ج ،1ص .)010مووالصوودرا بووا بیووان «الوونفس فووي وحوودتها کوول القوووی»
(هموووان ،ج ، 0ص /10هموووو ،0011 ،ص )003بوووه ایووون حیثیوووت تقییووودی اشووواره
ميکند .موا بوه اجموال در خودموان قووایي همچوون قووة عقول ،وهوم ،خیوال و حوس
موويیووابیم و بووا وجووود اینکووه هوور کوودام از اینهووا بالبداهووه از یکوودیگر متمای نوود ،امووا
وجوودان خووود را وجووودی واحوود موويبینوویم .نفووس بووا وجووود واحوود بووودن ،محموول
کثوورت نیو هسووت .ایوون ویژگووي کووه از آن بووه انبسوواطي بووودن حقیقووت نفووس تعبیوور
موويشووود در دسووتگاه صوودرایي بووه وجووودِ سووعي معووروف اسووت .در اینجووا دیگوور
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حیثیت اندماجي مطورح نیسوت؛ بلکوه گسوتردگي و سوعي بوودن نحووة وجوود نفوس
اسووت کووه مصووحح جمووع وحوودت ذات نفووس بووا کثوورت قوووا و شووئون آن اسووت .در
این تحلیل ،موجودیت قوای نفوس بوه رسومیت شوناخته شوده اسوت؛ منتهوا بوه نفوس
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وجووودِ سووعيِ نفووس معنووا موويیابوود .ایوون قوووا بووه واسووطة حیثیووت تقییدیووة نفووس
موجودند .البتوه نفوس بوهخوودیخوود و در مقوام اطالقوي ،ویش از تنو ل بوه مراتوب
عقلووي و خیووالي و حسووي ،همووة ایوون حقووای را بووه نحووو انوودماجي در خووود دارد و
حقیقت بسویط در تموام شوئون خوود حضوور دارد .نفوس در مقوام عقول ،عقول اسوت
و در مقووام خیووال ،خیووال و در مقووام حووس ،حووس اسووت .ایوون تقریوور ،چگووونگي
حضور وحدت در کثرت را تبیین مويکنود .در عبوارات مالصودرا بوه ایون حیثیوت بوا
تعبیر دیگری نیو اشواره شوده اسوت؛ بورای نمونوه «سونقیم البرهوان القطعوي علوى أن
الوجووودات وإن تکثوورت وتمووای ت إه أنهووا موون مراتووب تعینووات الحوو األول و
ظهورات نوره و شئونات ذاته (شیرازی0300 ،م ،ج ،0ص.)30
تقریر دیگری نی از بسیطالحقیقه بیان شده که چگونگي حضور کثورت در وحودت
را بیان ميکند .با این بیان که حقیقت بسیط ،تمام حقای را در خود دارد .نفس در مقوام

اطالقي خود ،یعني در مقامي که هنوز قوای نفساني از هم تمای نیافتهاند ،حقیقت عقول
و خیال و حس را در خود دارد .حقیقت بسیط ،همة اشیا را به نحوو انودماجي در خوود
دارد .مقام کثرت در وحدت ،مقام اندماجي است و مقام دیگر که تفصیل کثرت اسوت،
ناظر به حیثیت تقییدیوة شوأنیه اسوت؛ یعنوي وحودت در کثورت یوا مجمول در مفصول
(ی دان ناه ،0003 ،ص.)003

تحليل نسبت صفات الهی با ذات
س از بیان اقسام حیثیات تقییدیه ،نوبت به این رسش مويرسود کوه احکوام و صوفات
کمالي که برای ح تعالي در مقام ذات یابت هسوتند از نظور وجوودی چوه رابطوهای بوا
ح تعالي دارند و چگونه حضور آنها در مقام ذات تبیین ميشود.
از نظوور عرفووا ،هوور صووفت کمووالى کووه در حقووای سووار اسووت و از عوووارا
وجووود مطلوو اسووت و یبوووت آن بووه امکووان عووام از بوورا حوو  ،مسووتل م تقیوود و
اتصاف ح به صفات امکانیه نمى شوود ،بایود بورا حو بالواات یابوت باشود؛ چوون
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معطووى شووى و فاعوول صووفات کمووالى ،فاقوود کمووال نخواهوود بووود .جمیووع صووفات
است؛ زیرا اگور صوف ات کموالى در مقوام ذات وجوود یابوت نباشود و صوفات کمالیوه،
زاید بر ذات باشد و چوون معطوى کموال فاقود کموال نیسوت و بایود ذات وجوود در
اتصاف بوه ایون کمواهت و افاضوة ایون کمواهت ،بوه مبودأ علوم و ادراک و قودرت و
ارادة دیگر نیاز داشته باشد.
عرفووا بوورای وجووود ،مراتبووي قائوول هسووتند؛ یک وي از آن مراتووب ،مرتبووة احوودیت
اسوت کوه تموام تعیینوات در آن نفوي مويشوود و بوه تعبیور قیصوری «وجوود در مقوام
احوودیت ذات ،نووافى جمیووع تعینووات اسووت و هوور تعینووى و اعووم از تعووین اسوومى و
صووفتى و سووایر تعینووات و در مقووام احوودیت وجووود مسووتهلک اسووت .در آن مقووام
شامخ ،نه صفت ملحوظ است و نوه اسوم و نوه رسوم و نوه مسوما؛ چوون جمیوع ایون
جهات ،حواکى از تعوین اسوت و حقیقوت وجوود در ایون مقوام ،تعوین نودارد و آنچوه

بررسي عینیت صفات واجب تعالي با ذات

کمالى از قبیول علوم و قودرت و اراده و حیوات ،بورا حقیقوت وجوود بالواات یابوت

کووه از آن رایحووة تعووین استشوومام مووىشووود ،از ایوون مرتبووة منفووى اسووت» (قیصووری،
 ،0031ص .)11این تعبیور ،آشوکارا بیوان مويکنود کوه ذات در مقوام احودیت ،صورف
وجود و صرف ذات اسوت .در ایون مرتبوه ،تموام صوفات یبوتیوه عوین هوم هسوتند و
مغایرت به تحلیل عقل است.
به بیان دیگر احدیت ،مقام سقوط کافة اعتبارات است و واحدیت ،مقوام ظهوور ذات
در مالبس اسما و صفات اسوت .متعلو احودیت بطوون ذات اسوت؛ چوون تجلوى در
احدیت بما هى احدیت محال است (آشتیاني ،0031 ،ص .)010بنابراین جمیوع صوفات
یبوتیة کمالیه ،در این مرتبه به وجود واحد موجودند و از یکدیگر تمیی ندارند .صوفات
در این مرتبه ،حکم وجود را دارند؛ همانگونه که وجوود در مووطن ذات ،عوین وجوود
ح است ،صفات کمالیه نی چون از شئون وجودند ،عین وجودند.
مرتبووة دیگووری کووه اهوول عرفوان بوورای واجووب در نظوور دارنوود مرتبووة تعووین یوواني
است .در ایون مرتبوه ،صوفات و اسوما از ذات و از یکودیگر بوه تمییو علموى؛ تمییو
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دارند چوون حو در ایون مرتبوه ،جمیوع حقوای را بوه نحوو تفصویل شوهود موىکنود.
جمیع اسما بوا تعینوات و صوور خوود« ،اعیوان یابتوه» بوه تبوع وجوود اصولى حو در
ایوون مش وهد تحق و دارنوود .علووم از قوودرت متمووای و قوودرت از اراده اسووت؛ صووفات
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متکثرة متمی ه در ایون مشوهد ،منشوأ تکثور اسوما و مظواهر اسوما موىشوود (قیصوری،
 ،0031ص.)113
در مرتبة احدیت باید عینیت صفات با ذات با استفاده از حیثیوت تقییدیوة اندماجیوه
تحلیل شود؛ زیرا صفات الهي بوه نفوس وجوود واجوب ،موجودنود و درواقوع حیثیوات
فراواني از متن ذات خداوند هستند؛ یعني حیثیات اندماجي آن ذاتاند کوه بوه واقوع در
خارج موجودند و خارجي بودن آنها به نفسِ وجود ح تعالي اسوت .ایون حیثیوات بوه
عین وجودِ متنِ واقع خارجي ،وجود دارند و کثرت صفات ذاتي باعث نميشود کثورت
در ذات الهي راه یابد .همان ذات بسیط ،در عین وحدت و بساطت ،کثورات را بوه نحوو
اندماجي در خود دارد (ی دان ناه ،0003 ،ص .)001به تعبیر قیصری «واألحدينة ّتوجنو
الصمديةَ فيكون عي جميُ الصّفات والكماالتَ وّْي شئوّنه الذاّتية المندمجنة فينه اّنندما
األغصان واألوراق فّي النواة والحبّات» (قیصری ،0031 ،ص.)11

موجودبودن به نفس وجود و به عین وجود در حیثیت تقییدی نفادی نیو مطورح
است؛ ولي ازآنجایيکه حو تعوالي ماهیوت نودارد (شویرازی ،0010 ،ص ،)101صوفات
ح تعالي نميتوانند به عنوان صفات «نفادی» وی مطرح باشند؛ زیرا ذات حو تعوالي از
نظر وجودی نفادی ندارد (هموان ،ص /11هموو ،0011 ،ص /03هموو ،0011 ،ص.)31
این کثرت صفات به عروا کثرت در ذات الهي نميانجامود .بنوابراین صوفات کمواليِ
اطالقي مانند وحدت ،تشخ

 ،وجوب ،علم و قدرت که برای ح در مقام ذات ،یابوت

هستند به صورت اندماجي برای ذات ،یابت هسوتند و حو تعوالي در مقوام ذات وجوودِ
بحت و بسیط و بيتعیني است که همة صفات کمالي را به نحو انودماجي در خوود دارد
و هر اندازه مرتبة وجودی باهتر رود ،واجد کماهت بیشتری اسوت و بوه هموان انودازه
کثرت از ساحت آن رخت بر مي بندد و تموام کمواهت بوه نحوو انودماجي و متحود بوا
یکدیگر در آن وجود ،یابت خواهند بود (ی دان ناه ،0003 ،ص.)001
این نحوه از حضور صفات در مرتبة ذات با اطالق ذات منافات ندارد؛ زیورا آن ذات
را از حد اطالق خارج نميکنند .شاهد این مطلب ،تعابیری است که در متون عرفاني بوه
آن اشاره شده است؛ ابوحامد در قواعدالتوحید انتساب ذات را به صفت وجووب جوای
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مي داند؛ زیرا این انتساب باعث تن ل ذات و نافي اطالق مقسمي ذات نیسوت و حکموي
مقام اطالقي نميشود (ابنترکه ،0011 ،ص.)33
شووارحان او نی و بوورای تبیووین ایوون مطلووب بووه قواعوود فلسووفي تمس وک جسووته و
گفتووهانوود طبیعووت مطلو ازآنجاکووه مطلو اسووت احکووامي ضووروری دارد کووه آن را از
حد اطوالق خوارج نموي کنود؛ زیورا ایون احکوام ،وقتوي طبیعوت را از اطوالق خوارج
موويکننوود کووه زایوود بوور آن باشووند و از اعتبووار معنووایي زایوود در خووارج حاصوول شووده
باشووند و تحقوو و تعلوو آن طبیعووت ،در ضوومن مقایسووه بووا آن معنووای خووارجي
صورت ایرد؛ اموا هنگوامي کوه احکوام از اعتبوارات عقلوي باشوند از مقایسوة طبیعوت
بووا خووود

بووه دسووت آمووده باشوود بوودون اعتبووار معنووای زایوودی کووه بووه ازبووینرفووتن

صرافت ذات مي انجامند و بودون نسوبتي خوارجي کوه موجوب افو ایش تقیودی بودان
شووود ،در چنووین حووالتي طبیعووت بووه واسووطة آنهووا از حوود اطالقووش خووارج نموويشووود
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که از حاق ذات انت اع شود و در ذات مندمج باشد ،موجوب تقیود ذات و خوروج آن از

(همووان ،ص)33؛ یعنووي موجووب تنوو ل ذات شوووند و بوودون اینکووه صوورافت ذات را
بوور هووم ب ننوود بووه ذات نسووبت داده موويشوووند .البتووه صووفات کمالیووة حاضوور در مقووام
ذات بوووه صوووورت انووودماجي و غیرممتووواز از یکووودیگر در مقوووام ذات هسوووتند
(ی دان ناه.)011 ،0003 ،
جنوودی در مووورد صووفت علووم موويگویوود :علووم ذات بووه ذات ،یکووي از اوصوواف
کمووالي ح و تعووالي وویش از تن و ل اسووت (در مقووام ذات) (جنوودی0110 ،ق ،ص.)10
فناری نیو در توضویح بیوان قونووی کوه «حیاتوه وقدرتوه عوین علموه» کوه بوه عینیوت
صفات کمالي حو در مقوام ذات اشواره دارد مويگویود :حیوات و قودرت حو تعوالي
هنگوامي کووه آنهووا را در ذات حو از نظوور خووود ذات اعتبووار کنوویم ،همگووي در کمووال
اطالقووي هسووتند (فنووار  ،0031 ،ص)101؛ ازایوونرو دو صووفت حیووات و قوودرت،
عین علم ح هستند (ی دان ناه ،0003 ،ص.)001
از آیووار عرفوواني بووه دسووت موويآیوود کووه مقووام ذات ،حکوومنا ووایر اسووت (قونوووی،
11

 ،0031ص)1؛ بووه بیوان دیگوور احوودیت ،مقووام سووقوط کافووة اعتبووارات اسووت .امووا ایوون
حکم نا وایری مقوام ذات بوا عینیوت صوفات ،نیازمنود فهوم دقیو از منظوور عرفاسوت
که حکومنا وایری را بوه چوه معنوایي مويگیرنود .بورای اینکوه خوودِ عارفوان تصوریح
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دارنوود کووه کموواهت اطالقووي را نیو موويتوووان بووه مقووام ذات نسووبت داد؛ بوودون اینکووه
موجووب تن و ل از آن مقووام شوووند .بنووابراین جووایي کووه عارفووان معتقدنوود نموويشووود
حکمووي را بووه ذات خداونوود نسووبت داد ،منظووور ،احکووام و صووفات مخصوووص و
مقید است که به تعینات نسبت داده موي شووند؛ نوه هور حکموي .بوه بیوان دیگور موراد
از حکووم ،احکووام مووألوف و مخصوصووي اسووت کووه بووهطورمعمووول بووه امووور متنوواهي
نسووبت داده موويشووود و طبیعووت مطل و  ،ازآنجاکووه مطل و اسووت احکووامي ضووروری
دارد کووه آن را از حوود خووارج نموويکننوود؛ زیوورا احکووام ،وقتووي طبیعووت را از اطالقووش
خوارج مويکننوود کوه زایوود بور آن باشوند و از اعتبووار معنوایي زایوود در خوارج حاصوول
شووده باشووند و تحق و و تعل و آن طبیعووت در ضوومن مقایسووه بووا آن معنووای خووارجي
صووورت ووایرد؛ امووا هنگووامي کووه احکووام از اعتبارهووای عقلووي باشووند کووه از مقایسووة
طبیعت با خود

به دست موي آینود ،بودون اینکوه معنوای زایودی اعتبوار شوده باشود

کوه موجوب افو ایش تقییودی بودان شوود و در چنوین حوالتي و طبیعوت بوه واسوطة
آنها از حد اطالقوش خوارج نمويگوردد (ابونترکوه ،0011 ،ص .)111ذاتوي کوه مطلو
به اطالق مقسمي باشود ،نسوبت بوه تموام احکوام ،یکسوان اسوت و چنوین نیسوت کوه
ایرفتن حکم یوا صوفتي خواص ،آن را از وایر

حکوم و صوفت مقابول بواز دارد؛

بنابراین در مقوام ذات نیو کمواهتي ماننود علوم و قودرت و حیوات بوه نحوو اطالقوي
وجوود دارنوود .البتووه صوفات حاضوور در ایوون مقووام بوه صووورت منوودمج و غیرممتوواز از
یکدیگرنوود .منظووور از عینیووت صووفات بووا ذات در فلسووفه نیوو همووینگونووه انوودماج
اسووت؛ ازایوونرو نحوووة عینیووت صووفات بووا ذات بووه نحوووة حیثیووت تقییدیووة اندماجیووه
بازگشت دارد و ح تعوالي در مقوام ذات ،وجوود بحوت و بسویط و بويتعینوي اسوت
کووه همووة صووفات کمووالي را بووه نحووو انوودماجي در خووود دارد .بووه بیووان دیگوور هوور
چقدر مرتبوة وجوودی شویئي بواهتر و درجوة وجوودی آن شودیدتر باشود بوه هموان
انوودازه واجوود کموواهت بوواهتر و شوودیدتر خواهوود بووود و بووه همووان انوودازه کثوورت از
سواخت او رخوت بوور مويبنودد و تمووام ایون کموواهت بوه نحوو انوودماجي و متحود بووا
یکدیگر در آن وجود ،یابت خواهند بوود .البتوه بایود توجوه داشوت اینکوه مويگووییم
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صووفات در مرتبووة ذات بووه صووورت انوودماجي و بووه حیثیووت تقییدیووه موجووود هسووتند
شووئون آن ذات هسووتند و بووه حیثی وت تقییدیووة ذات موجودنوود؛ بنووابراین نوووعي تووأخر
از ذات را دارند که در لسوان مالصودرا بوه تقودم و توأخر بوه تقودم بالحقيقنة والمجواز
تعبیوور موويشووود (شوویرازی0300 ،م ،ج ،0ص .)113بنووابراین در حیثیووت تقییوودی
انوودماجي چووون ذات متحق و اسووت ،نسووب و شووئون نی و هسووتند؛ یعنووي چووون ح و
موجووود اسووت ،وح ودت حقیقووي ،اطووالق حقیقووي ،وجوووب اطالقووي ،علووم اطالقووي،
قدرت اطالقي و  ...وجوود دارد .بوا ایون بیوان بحوث تقودم و توأخر بالحقيقنة والمجواز
کوه از احکوام حیثیوت تقییوودی انودماجي اسوت در اینجوا نیو جواری اسوت .بوه بیووان
دیگور «الواات موجووود اوهً وبالواات والنسوب موجننودة یانیواً وبووالعرا» (یو دان نوواه،
 ،0003ص.)010

بررسي عینیت صفات واجب تعالي با ذات

به یکي شدن مرتبة ذات بوا صوفات نمويانجامود؛ زیورا هرچوه باشود ایون صوفات از

نتيجهگيري
با توجه به مطالب یشگفته ميتوان نتیجه گرفت هرچند متکلمان و فالسفة شیعه اصول
عینیت صفات واجب با ذات را از مکتب اهل بیت الهام گرفتهاند ،اما در نحووة ایون
تحلیل به خاطر ضعف و نارس بودن دستگاه فلسفي و کالمي خود ناتوان بودهاند و این
عرفان اسالمي است که با بهرهگیری از حیثیات تقییدیه ،تحلیل شفاف و درسوتي از ایون
عینیت بیان ميکند .ازاین رو همة احکام و صفات اطالقي برای ذات به نحو انودماجي و
به حیثیت تقییدیة ذات موجوود و از شوئون ذاتوي آن هسوتند و در اطوالق ذاتوي آن بوه
صورت کامل وجود دارند .چون خداوند متعال ،بسیط مون جمیوعالجهوات اسوت تموام
صفات کمالیه از شئون ذاتي آن بوده و در مرتبة ذات ،تمام صفات را به حیثیت تقییدیة
شأنیه دارد؛ بهطوری که وجود این صفات در مقام ذات ،بدون اینکه موجوب تکثوری در
آن مقام شود و ذات را از اطالق خارج کند قابل توجیه و تببین اسوت .درعوینحوال در
مقام تحلیل عقلي ،تقدم و تأخر بالحقيقنة والمجواز میوان آنهوا موجوود اسوت؛ البتوه نوه
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بدانگونه که موجب بروز تکثری در متن وجود شود.
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