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  دهكيچ
است. پرسش ایـن اسـت کـه آیـا     الم و فلسفه کدر علم  یخداشناسمهم  اریاز مسائل بس یصفات با ذات اله ۀرابط ۀلئمس

ـ اهل سنت، اشاعره معتقدند صفات خداونـد زا  انیم د بر ذات او؟ دریصفات حقیقی خداوند عین ذات اویند یا زا د بـر ذات  ی
ـ د ن دویاطرح  دانند.ذات ثابت می يرا برا یمالکو آثار صفات  ،ب صفاتیه معتزله، ذات را ناکیحالاوست، در ناشـی   دگاهی

از صـفات   یخلـو ذات الهـ  لـزوم   توان بهترین لوازم فاسد آنها میمهماز  و است تینیع دگاهید حیدر تصور صح یاز ناتوان
ـ دیفالسـفه، ماتر  ،یامـام  انیعیش د.کراشاره  ...ان، تعدد قدما وکام ت،یمحدود ،یمالک ـ از معتزلـه بـا رد د   یو برخـ  هی  دگاهی
ـ ن بـا الهـام از آ  یصـدرالمتأله  معتقدند. یبا ذات اله یقیحق یمالکصفات  تینیبه ع ،ابتیو ن ادتیز ـ ات و روای ضـمن   ،اتی

 - رداختـه اسـت. ایـن نوشـتار بـا روش توصـیفی      پفالسفه نیـز   ۀترین ادلبه نقد مهم ،تفسیر و اثبات عقلی دیدگاه عینیت
  ردازد.پمی صدرالمتألهینهاي اندیشهبا محوریت صفات با ذات الهی  ۀرابط تحلیلی به تبیین

  ن.یت صفات، صدرالمتألهینی، عیقیرابطه صفات با ذات، صفات حق ها:کلیدواژه
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 مقدمه

دو  يدارا ید ذاتیقلمداد کرد؛ زیرا توح ید ذاتیتوان از فروعات توحیرا م یمسئلۀ رابطۀ صفات با ذات اله
ن مسـئله از فروعـات   یت)؛ و ای(واحد یکشر یت)؛ ب) نفیجزء (احد یشعبه است: الف) بساطت و نف

د در صفات ید، به نام توحیاي مستقل از مراتب توحتوان آن را مرتبهیت) است. همچنین میبساطت (احد
که آیا رابطۀ صفات حقیقی خداوند با ذات او این است باره دانست. پرسش اصلی در این ید صفاتیا توحی

ن با ذات اوست تا زاید بر ذات او باشند یا صفات عین ذات خدایند تا ذات الهی از سنخ رابطۀ صفات انسا
ترین در عین بساطت داراي همۀ صفات کمالی حقیقی باشد؟ تفسیر لغوي و اصطالحی صفت، تبیین مهم

ث تـرین مباحـ  ، مهمصدرالمتألهینها در مسئله و نیز تبیین ادله عقلی و نقلی دیدگاه عینیت از نگاه دیدگاه
  شوند. هاي فرعی این نوشتار قلمداد میدهد و پرسشاین نوشتار را تشکیل می

اندیشـمندان   میـان  ،هجـري  ۀو در قـرون اولیـ   رداین مسئله در آیات قرآنی و روایات نبوي ریشـه دا 
مسلمان مطرح بوده است. در طول تاریخ علم کالم، فلسفه و عرفان، شاهد پـرداختن بـه ایـن مسـئله در     

چـه  دیگـر گـر   سـوي آن هسـتیم. از  بـارة  در گونـاگون هـاي  دیدگاه ۀاشناسی و نیز شاهد ارائمباحث خد
انـد،  ان کتب وي نیز آن را بسط دادهشارحو در کتب فلسفی خویش به این مسئله پرداخته  صدرالمتألهین

به شـکل فعلـی در پرتـو آثـار     منظم و منسجم صورت به کنون به آثار مستقلی که این مسئله رانگارنده تا
  خورده است.نده باشند، برکرارائه  پرشمار او
توان به تبیین دقیق مسئله مبنـی بـر خـروج اتحـاد مفهـومی و      می پژوهشاین  يهاافتهیترین از مهم

» عینیـت «مصداقی از کانون بحث، اختصاص مسئله به صفات حقیقی خداوند، ارائۀ تفسیر دقیق دیـدگاه  
ذات الهی و انتزاع معقوالت ثانی فلسفی از ذات واحد بسیط، اشاره به تفاسیر چهارگانـۀ  مبنی بر وحدت 

، ارائـۀ بـراهین جدیـد بـر اثبـات      صدرالمتألهینصفات سلبی، نقد و بررسی براهین فالسفۀ پیشین توسط 
  ره کرد.با استمداد از مبانی فلسفی او مبنی بر اصالت وجود، و تشکیک سریانی وجود اشا» عینیت«دیدگاه 

  لهئن مسييتب
ات یهمچون علم، قدرت، ح یمالکمتصف به صفات  ین عقلیات و براهیات، روایخداوند سبحان مطابق آ

هـا بـا موصوفشـان    در ما انسان یمالکن صفات یجمله همگر، نوع صفات ازینهاست. از سوي دیو امثال ا
ط محـض  یبسـ  یاست. از طرف سوم، ذات اله يگریعارض بر د یکیه کند و دو وجود جدا دارند ریمغا

با وجوب وجود خداست.  یان بوده، منافکب مستلزم امکیرا تریدر او راه ندارد؛ ز یبکیگونه ترچیاست و ه
ر یه مستلزم تغاک، همانند اتصاف ما به آنهاست یمالکه آیا اتصاف خدا به صفات کن است ینون مسئله اکا

  طت الهی منافات دارد، یا چنین نیست؟ صفت با موصوف است و با بسا يوجود



  ۳۳ صدرالمتألهين ةصفات با ذات الهي در انديش ةرابط

  هادگاهيد نييتب
ح چهـار  ی. توضـ یو فعل ی، اضافینه صفات سلب ،بحث است کانونخداوند  یقیتنها صفات حقدر اینجا 

 ۀرابطـ بـارة  آید. درمی اصطالح صفات سلبی و حکم هر کدام و نیز تبیین صفات اضافی و فعلی در ادامه
  ن قرارند:ین آنها بدیتره مهمکارائه شده  یهایدگاهید یبا ذات اله یقیصفات حق

صـفات   هک گونههمان ؛د بر ذات اوستیزا یاشاعره معتقدند صفات اله :ادت صفات بر ذاتیز )الف
و حـدوث   یبا صفات انسـان در قـدم صـفات الهـ     یفرق صفات اله . تنهاد بر ذات اوستیزا زیانسان ن

از  دگاهیـ د نیـ ه او در اکـ ، بلستنی يابوالحسن اشعرارات کابت وجز ه،ینظر نیالبته ا .صفات انسان است
ــپ »هیــالبک« ؛ 44، ص8، جق1325، یجرجــان ؛82، ص1، ج1364، یشهرســتان: كده اســت (ر.کــر يروی

  ؛)114 ، ص2 ، ج1427 ،ی؛ سبحان119 ، صق1422الجبار، عبد ؛72 ، ص4 ، جق1409، یتفتازان
د بـر ذات او  یـ زا یصـفات الهـ   سـویی از معتقدند از معتزله  یگروه :یابت صفات از ذات الهین )ب

تـا نقـص    سـت نی زین یمالکصفات آثار و کارکردهاي فاقد  سبحانذات خداوند  گرید سويو از  ،ستندین
 يبـرا  یصفات الهـ  و آثار ردهاکارکه کاست  نیدرست در نگاه آنها ا دگاهیه دکبل د،یالزم آ یدر ذات اله

ذات  نیبنـابرا  .سـت یاو ثابـت ن  ياز ذاتـش بـرا   ریـ غ یصفت گونهچیچه هاگر ؛ذاتش ثابت و محقق است
، ی: شهرسـتان ك(ر. صـفات را داراسـت   واجـد  ذات يردهـا کارک ۀب صفاتش اسـت، و همـ  یخداوند نا

  ؛)42 )، صب تا(بی، ياشعر ؛82 ، ص1 ، ج1364
بـا ذات   یمـال کصـفات   تیـ نیع ،و فالسفه عهیش نمیامشهور  دگاهید :یت صفات با ذات الهینیع )ج

 نـد؛ یذات او نیعـ  یمـال که صفات کگردد: نخست آنمیازته بکبه دو ن قتیدر حق دگاهید نیا .است یاله
دگاه ارائـه شـده   یـ ن دیـ از ا گوناگون يری. البته تفاساندهم نیع زیاو ن یمالکدام از صفات که هر کدوم آن
ـ 52 ، صق1413 شـیخ مفیـد،   :كم (ر.یپردازبه آنها می يه در مباحث بعدکاست  ؛ 45، ص1382، ی؛ حلّ

  ؛)254 ، ص1363؛ صدرالمتألهین، 140، ص1381، یدوان ؛19، ص1383 شیرازى،
د بـر ذات  یحادث بوده و زا یه معتقدند صفات الهیرامک :ادت صفات بر ذاتیحدوث صفات و ز )د

ادت آنهـا  یـ هـر دو گـروه در ز  ه در حدوث و قدم صفات است و یرامکدگاه اشاعره با ید اوتفتاند. یاله
  .)81 ، صق1407، ی؛ تفتازان101 تا، ص، بییشهرستان :كنظر دارند (ر.اتفاق
ننـد و در  کمی یمطلق از خداوند نفصورت به را یصفات اله یلیان اسماعیعیش :یصفات اله ینف ) ه

 ،یسـبحان  :كنـه شـناخت صـفات او (ر.    ،پردازنـد ت او مییمقام شناخت خداوند به شناخت ذات و هو
  ؛)27 ، صق1403الولید، ابنبه نقل از  197 ، ص8 ، جق1427

و بـر ذات   ادتیـ زصـورت  به چه ست؛یصفت ن يخداوند دارامعتقدند  از معتزله یدگاه احوال: برخیو) د
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ـ ا هکـ اند قایل یاحوال خدا يه براکبا ذات، بل تینیعصورت به چه ؛ نـه  و نـه معـدوم   نـد احـوال نـه موجود   نی
  ).67تا، ص، بییشهرستان :كنسبت داده شده است (ر. یابوهاشم جبائدگاه به ین دیاند و نه مجهول. امعلوم

  نيصدرالمتأله ةشيدر اند يصفات با ذات اله ةرابط
 یز به برخـ یو ن وينگاه  ازقت صفت و فرق آن با اسم یاست به حق شایسته، صدران دیدگاه ییش از تبیپ

در دو معنـا  » ف وص« ۀشـ یصـفت از ر  هکـ نیا .1در ضمن دو مطلب اشاره شود:  یمات صفات الهیتقس
قـائم   ،بـوده » دنکر فیتوص«معناي به صورت نیه در اک رودبه کار می يمصدرمعناي به گاهاربرد دارد: ک

اربرد کـ ن دو یگیرد. امی قرار فیه منشأ توصکاست در موصوف،  یحالتمعناي به به واصف است، و گاه
منظــور، ابـن  ؛162 ، ص7 ، جق1414 ،يدیـ فراه: كر.(امالً مشـهود اسـت   کـ شناسـان  لمـات لغـت  کدر 

  .)873 ، صق1412راغب، ؛ 356 ، ص9 ، جق1408
ن دو، ین فرق اییبا اسم دارد و با تب یکینزد یارتباط معنای یو عرفان ی، فلسفیالمکصفت در اصطالح 

ن، المـ کاسـم از صـفت در اصـطالح مت    کیکبا تف يرازفخرشود. ز روشن مییصفت ن یاصطالح يمعنا
ه کهمانند عالم و قادر  ؛ندکاز اوصاف داللت می یهمراه اتصاف به وصف اصفت بر ذات مسممعتقد است 

داللـت   یث هـ یـ ا مـن ح در مقابل، اسم بر ذات مسم .بر ذات متصف به علم و قدرت داللت دارند
  ).27 ، ص1 ق، ج1396، يرازفخر: ك(ر. داللت دارند امسمه بر ذات کر کو ب دیهمانند ز ؛ندکمی

ه عبـارت  کـ  یءفرق اسم و صفت، معتقد است ذات ش بارةدگاه عرفا دریرش دیبا پذ نیصدرالمتأله
م آنهـا بـر آن   یه مفـاه کـ است  یو عرض یاعم از ذات یلکنعوت  يوجود آن است، دارا ةت و نحویاز هو

آنهـا   يشـوند و مبـاد  ده مـی یـ نام» اسـما «قابـل صـدق بـر ذات،    م مشتق یآن مفاه .نندکت صدق مییهو
ـ میا تفاوتن یند. بنابراهست» صفات«  ؛ط در خـارج اسـت  یب و بسـ کـ ن مرین اسم و صفت همانند فرق ب
خداونـد   ين ذات احدیاست. بنابریه در صفت داخل نک یدر حال ،را مفهوم ذات در اسم گنجانده شدهیز

ده یـ نام» اسـم «ش، یخـو  یا فعلـ ی یات ذاتیاز تجل یخاص یا تجلیاز صفات  ینیهمراه با اعتبار صفت مع
 ،نـیم کحیـات مالحظـه    و شود. توضیح اینکه هر گاه ذات خدا را همراه صفاتی همچون علم، قدرتمی

گاه خـود علـم، قـدرت، حیـات و امثـال اینهـا را بـدون        د و هرشومی حاصل» عالم، قادر، حی و...«اسم 
 ،بنابراین مفهوم ذات، در اسم گنجانده شـده  .شوندمی نیم، صفات الهی قلمدادکعتبار ذات الهی ا ۀمالحظ

همـو،   ؛167 ، ص1386؛ همـو،  327 ، ص1363: صدرالمتألهین، كست (ر.یه در صفت داخل نکیحالدر
: كز مشـهود اسـت (ر.  یـ ه نیـ مـت متعال کروان حیـ از پ یلمـات برخـ  کدر  کیـک ن تفیا .)41، ص1360

شـود  می یادآور نیصدرالمتأله .)226، ص2ج ،1385 ،یآمل يجواد ؛357 ، ص8 ، جق1411 ،یطباطبائ
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دام از ذات و صـفت  کـ هـر   ،نیشیپ کیکه مطابق تفکنیح ایشود. توضر مییتعب» اسم«ه گاه از صفت به ک
 نـد، ثرکمتعدد و مت یاله يرا اسمایز ؛دشوذات مأخوذ در اسم، مالحظه نمی ین گاهکدر اسم مأخوذند؛ ل

ثـر اسـما مسـتلزم    کد، تعـدد و ت شوز در اسم مالحظه یحال اگر ذات ن. واحد است یه ذات الهکیحالدر
: كبـا هـم ندارنـد (ر.    یچ فرقـ یاربرد، اسـم و صـفت هـ   کـ ن یـ ن مطـابق ا یگردد. بنابراز مییتعدد ذات ن

و  اربرد اسـم کـ ه کته بجاست کن نیلکن توجه به ا ؛)36، ص1378؛ همو، 167، ص1386صدرالمتألهین، 
از خلط مفهـوم بـا مصـداق و     مزبوره مطلب کنیست؛ عالوه بر ایبردار نصفت تابع قرارداد است و برهان

از سـنخ   یالهـ  يرا تعدد ذات مأخوذ در اسـما یز ؛شده است یام مفهوم به مصداق ناشکت دادن احیسرا
نظـر  نوشـتار مـورد  ن یآنچه در ا ست.یم نیاز سنخ مفاه یه وحدت ذات الهکیحالدر ،است یتعدد مفهوم

ن یـ ن و فالسـفه در ا المـ کمت يابردهـا که بـا  کـ  است نیصدرالمتأله کیکاسم و صفت مطابق تف ،است
  ؛ز متناسب استیله نئمس

ـلب  یصـفات ثبـوت   :اندپرشماري بیان کردهاقسام  مختلف، يهاكبا مال یصفات اله يبرا .2 صـفات   ،یو س
ـاط دارد،      یمانند ا و ،يو خبر یصفات ذات ،یو اضاف یقیصفات حق ،یو فعل یذات ـا ایـن مسـئله ارتب نها. آنچـه ب

  است.   یو اضاف یقیبه حق یصفات ثبوت میتقسنیز  و یو سلب یو ثبوت یو فعل یم صفات به ذاتیتقس
 االسـالم ثقـۀ اول توسـط   كشده است: مال بیان كدو مال کمدست ،یو فعل یم صفات به ذاتیدر تقس

 یآنها متصـف گـردد، صـفت فعلـ     يه خداوند به هر دوک يزیه هر دو چکنیبر ا یمبن ،ارائه شده ینیلک
، ق1419: کلینـی،  كد (ر.شومی ی، ضدش از خداوند نفیدام از صفات ذاتکاست؛ در مقابل، با اثبات هر 

، یگـاه در انتـزاع صـفت   هـر آن این است که  اند، وکردهفالسفه ارائه  یبرخرا دوم  كمال .)111 ، ص1 ج
، عـالوه بـر   یاست؛ در مقابل، در انتزاع صـفات فعلـ   یآن صفت جزو صفات ذات ،باشد یافکثبوت ذات 

بـه نظـر    .)1122 ، ص4 ، ج1385، ی: طباطبـائ ك(ر. شـود ز مالحظـه  یـ ن يریـ ثبوت ذات، الزم اسـت غ 
ه اتصـاف خداونـد بـه هـر دو طـرف صـفات       کیصورتدر ،گر تالزم دارندیدیکبا  كن دو مالیرسد امی
اول اخـص از   كم، مـال ییر نمایتفس یبه اتصاف فعلآن را ن اگر کم؛ لینکر ین اتصاف تفساکرا به ام یفعل
دا یـ پ یهمچـون جـود، اتصـاف فعلـ     یصفات فعلـ  یرا خداوند به طرف مقابل برخیز ؛دوم است كمال

  .رودبیرون می یصفات فعل ةریاول از دا كن طبق مالیبنابرا ؛ندکنمی
» ایجـابى و سـلبى  «بـه   زیگاه ن و »وجودى و سلبى«به  از آنهاه ک یدر مقابل صفات ثبوت یصفات سلب

  د:ناربرد دارکشود، چند نیز تعبیر مى» و صفات جمالصفات جالل « ایو 
هـا  ه خداونـد بـدان  کـ علم است  و ات، قدرتیهمچون ح یصفات ،یمنظور از صفات ثبوت گاه )الف

ه کـ اسـت  بـودن   یزمان و بکیتر ت،یهمچون جوهر ی، صفاتید؛ و منظور از صفات سلبشومتصف می
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 ؛ج اسـت یـ ن راالمـ کلمات متکاربرد در کن یشوند. او از خداوند سلب می یستها متصف نخداوند بدان
 جمعـی از : كشـوند (ر. ه از خداونـد سـلب مـی   کـ داننـد  مـی  یرا صـفات  ین صـفات سـلب  یلمکرا متیز

  .)188 ، صق1415نویسندگان، 
بـا   ،ر آن مانند نفى و عـدم یکه مفاد سلب و نظا است اسما و صفاتى ،سلبیهمنظور از صفات گاه  )ب

که عـدم فقـر    اوصف غن انندم ؛اطالق شود خداچه اسم و صفت باالتفاق بر ى کلمه همراه است، اگرامعن
  .)38 ، ص1378: صدرالمتألهین، ك(ر. فى استتاست، و اسم غنى که احتیاج از او من

ـ  السـلب سلبه به کص است ی، سلب نقاصفات سلبیهمنظور از  زین گاه )ج ه کـ گردنـد. چنـان  مـی ازب
» درجـا أ فـى سـلب االحتیـاج کـالً     *ووصفه السـلبى سـلب السـلب جـا    «سد: ینومی حکیم سبزوارى

اربرد اول، خـود  کـ  بنـابر ه کـ ن اسـت  یـ اربرد اول اکاربرد با کن یفرق ا .)548، ص3، ج1384(سبزواري، 
 یاربرد سـوم، نفـ  کـ ه مطـابق  کـ یحـال در ؛انـد یا صـفات سـلب  نهـ یب و امثـال ا کیت، تریت، جسمیجوهر
  ؛شوندقلمداد می ینها صفات سلبیب و امثال اکیتر یت، نفیجسم یت، نفیجوهر
انـد  گرنه سلبیهو ،شوندده میینام »ثبوتیه«، وارد شده خداى که در شرع اطالق آنها بر یاسما گاه نیز )د

  .)10- 7 ، ص1376، آملی زاده: حسنك(ر.
روان یویژه پلمات فالسفه، بهکگردد. اصطالح شایع در اربرد سوم بازمیکز به یاربرد دوم نکالبته 

؛ 38 ، ص1378: صـدرالمتألهین،  كسـوم اسـت (ر.   يمعنـا  نیصدرالمتألهه و خود یمت متعالکح
گردنـد و داخـل در   مـی )، و طبق این معنا صفات سلبی به صفات ثبـوتی بـاز  175 ، ص1387همو، 
  اند.بحثمحل 

ت و یـ ماننـد عالم  ؛شودرذات برقرار مییان ذات و غیه مکاند یکنندة اضافه و نسبتانیب یصفات اضاف
 یقـ ی)؛ در مقابل، صفات حق544، ص3، ج1384، ي؛ سبزوار38، ص1378ر.ك: صدرالمتألهین، ( تیقادر

محضـه   یقـ ینیسـتند. صـفات حق  انگر اضافه و نسبت یاند و بیقیو حق یه واقعکشود گفته می یبه صفات
 یقیدر مفهوم صفات حق یات، ولیز اضافه و نسبت اخذ نشده است، مانند حیه در مفهوم آنها نکاند یصفات

؛ 38 ، ص1378: صـدرالمتألهین،  كذات اضافه، اضافه و نسبت اخذ شده است، مانند علـم و قـدرت (ر.  
  ).1109 ، ص4 ، ج1385ی، ؛ طباطبائ544 ، ص3 ، ج1384، ي؛ سبزوار175 ، ص1387همو، 

ه پـرداختن بـه آنهـا    کـ  اندآورده یصفات اله يز براینرا  يگریمات دیتقسسنت اهل ه ویامام ياز سو
؛ 192 ، ص1 تـا، ج بـی  ،قیروانی ؛67 ، ص4 ، جق1409، ی: تفتازانكن نوشتار است (ر.یخارج از هدف ا

  .)81 ، صق1422عبدالجبار، 
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  نيصدرالمتأله دگاهين دييتب
ـ بـا ا هـا  تر از اثبات آن است و منشأ بیشترین مخالفـت مهم یبا ذات اله یقیت صفات حقینیر عیتصو ن ی

 يریت اسـت، تصـو  یـ نیدگاه عیـ داران دکـه جـزو طـرف    نیصدرالمتألهر غلط آن است. یتصو ،دگاهید
  :کنیمتبیین می یاتکدر ضمن نرا آن ما ه کد دهمیمعقول از آن ارائه 

 کـانون گر یدیکـ خود صفات با  یر مفهومیز تغایصفات با ذات الهی و ن یمفهومر یه تغاکنیاول ا ۀتکن
 نیصـدرالمتأله سـت.  یو ترادف آنها ن ی، اتحاد مفهومیت صفات با ذات الهینیع يست، و معنایبحث ن

، 1981: صـدرالمتألهین،  كدهـد (ر. از عقالي مـدقق نسـبت مـی    ياریرا به بس یر مفهومیتغا یدگاه نفید
ت یـ نیه عکـ نظـر دارد   نایسـ ابـن دگاه یـ ظاهراً بـه د وي  .)9، صق1418، یاصفهانم کی؛ ح145، ص6ج

ات، علم، قدرت، جـود و اراده  یو معتقد است ح کندمیر یم آنها تفسیر مفاهیتغا یصفات با ذات را به نف
در  نیصـدرالمتأله  .)21 ، ص1363نا، یسـ : ابـن كواحد دارند (ر. ینند مفهومکه بر خداوند صدق میک

ده یـ فااز آنها بر ذات، موجب بـی  یکیانگاري صفات، اطالق دفاه مطابق مترکشود می نقد ایشان یادآور
، یم اصـفهان کـی ؛ ح145، ص6، ج1981: صـدرالمتألهین،  كگر بـر ذات اسـت (ر.  یبودن اطالق صفات د

  ز مشهود است.یبالوجدان ن ،انگاريترادف یالبته نف .)9، صق1418
ماننـد اتحـاد عـرض بـا      ؛دارنـد  یاتحاد مصداقبلکه  ،یاتحاد مفهومنه ، یءاه دو شه گکنیگر اید ۀتکن

بحـث در  کـانون  از  بیـرون نیـز   ین اتحاد مصداقکز اتحاد جنس با فصل؛ لیو ن یجوهر در وجود خارج
اتحـاد   ،حـد ذاتـه محـال اسـت     یفـ  ینـ یز عیـ شدن دو چ یکیه کنیرا عالوه بر ایز ؛ت استینیدیدگاه ع

انـد.  گر قابـل جمـع  یدیکـ ن دو بـا  یـ ادت صفات بر ذات نـدارد و ا یبا ز یصفات با ذات، منافات یمصداق
 ؛توضیح اینکه منظور از اتحاد مصداقی این است که دو وجود جدا در ضمن یک مصداق موجود باشـند 

چه عرض را از مراتـب وجـود جـوهر بـدانیم      ،نفسه لنفسه جوهر با وجود لغیره اعراضمانند وجود فی
ندانیم؛ یا مانند وجود مبهم جنس بـا وجـود متحصـل فصـل کـه ایـن دو در ضـمن یـک مصـداق           هچ

صـرف تحقـق    ،زیرا منظور از اتحاد مصـداقی  ؛انضمامی، چه چه ترکیب آنها را اتحادي بدانیم ،موجودند
 ،رد. روشـن اسـت کـه اتحـاد مصـداقی     یگدربر می نیزرا در ضمن یک مصداق است و ترکیب انضمامی 

د خـدا را همـراه ذات او در   یـ زیرا آنها نیـز صـفات زا   هست؛ ا ذات الهی مورد قبول اشاعره نیزصفات ب
 تحقـق هـا نیـز   ما انسان بارةه اتحاد مصداقی صفات با ذات درکچنان ؛دانندمی ضمن یک مصداق موجود

 ،يآبـاد شـاه  :كن بسیار روشن اسـت (ر. امحقق سخناندارد و اعم از عینیت است. این نکته با مراجعه به 
ن یبنــابرا .)298 ، ص2 ج ،1385، یآملــ ي؛ جــواد317 ، ص1 ، جق1428 ،یســبحان؛ 65 ص ،1387
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، 8 ، جق1325، ی: جرجـان كانـد (ر. نداشـته پاشـاعره   یبرخـ  گونه کهآن، یت به اتحاد مصداقینیر عیتفس
  ست.یح نی) صح47 ص
 یه صـفات اضـاف  کـ نیح ایتوضـ ست. یه کانون بحث در این مسئله، همۀ صفات خدا نکنیتۀ سوم اکن

ن اضافه و نسبت، خارج از یشود. ار ذات برقرار مییان ذات و غیه مکاست  یانگر اضافه و نسبتیخداوند ب
ت خداونـد  یادت آنهـا مخـل بـه وحـدان    یاند و زی، زاید بر ذات الهین صفات اضافیاذات خداست. بنابر

ت خداونـد  یه در مبـدئ کـ ن سلسله اضـافات، بل یدر ا، نه یمال الهک، نیصدرالمتألهر یرا به تعبیست؛ زین
؛ همو، 120، ص6، ج1981؛ همو، 208، ص3، ج1383 صدرالمتألهین، :كن اضافات است (ر.ینسبت به ا

انـد.  یگرفته از مقام فعل بوده، زاید بر ذات الهـ ز برین ی). صفات فعل175، ص1387؛ همو، 38، ص1378
دارد  یسلب یان، معنایکگردند و سلب اممیان بازکه به سلب امکاند از سلوب ياز مجموعهین یصفات سلب

؛ 38 ، ص1378صدرالمتألهین،  :كست؛ مگر به اعتبار بازگشتش به وجوب وجود (ر.ین ین ذات الهیو ع
خداوند، بیرون از کانون بحـث و   یاضاف یو ثبوت ی، سلبیه صفات فعلکنیجه ای). نت175، ص1387همو، 

: كا ذات اضافه (ر.یمحضه  یقیاند؛ چه حقداخل در محل بحث یقیاند. تنها صفات حقیذات اله زاید بر
  .)200 ، صق1423، ی؛ طباطبائ545، ص3، ج1384، ي؛ سبزوار10 ، ص2 ، جق1404 ،یمجلس

را یـ ز ؛انـد ین ذات الهـ یعـ  ،دندشـو مالحظـه   شانين صفات اگر به لحاظ مبادیتوجه اینکه ادرخور 
گرفتـه از  ان بـر کگردند و سلب اممیان برکبه سلب ام یگردند؛ صفات سلبمیازبه قدرت ب یصفات فعل

دام از کـ ه هـر  کـ ننـد و روشـن اسـت    کت رجوع مـی یومیخدا به ق یصفات اضاف .وجوب وجود است
 همـو،  ؛175، ص1387: صـدرالمتألهین،  ك(ر. سـت ا ین ذات الهـ یت عـ یـ ومیقدرت، وجوب وجود و ق

  .)126، ص1تا، ج، بییخراسان ینیقائ ؛208، ص3، ج1383
و  انـد رفتـه یت نپذیـ نیع ۀلئرا در مسـ  یاقسام صـفات الهـ   لیتفص ،معاصر ين و عرفاااز محقق یبرخ

باشد، روشـن اسـت    یمفهوم ادتیز ،یبر ذات اله یو سلب یصفات اضاف ادتیاگر مقصود از زمعتقدند 
آنهـا بـر ذات    یقیحق ادتیندارد، و اگر مقصود، ز یو سلب یبه صفات اضاف یصاختصا یمفهوم ریه تغاک

تفـاوت  انـد، و  یذات الهـ  نیع هیقیو حق هیاسما و صفات اضاف همۀ رایز ؛ادعا باطل است نیاست، ا یاله
و  ،انکـ به سلب ام قتیدر حق زین هیصفات سلب .است یدر اعتبارات مفهوم ، تنها»عالم«و  »تیعالم«میان 

  .)608 ، ص1383 ،ینی: خمكگردند (ر.می هیواجب ةواحد قتیبه حق هیقیصفات حق
ق صـفات اسـت   یق و مصادیت، حقاینیعۀ لئبحث در مس کانونرا گرچه یز ؛نیستپذیرفتنی ن ادعا یا

سلسـله   یک کنندةانیب یت دارند و صفات اضافیاکح یق سلبیاز حقا یآنها، صفات سلب یم عقلینه مفاه
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ایـن   انـد. هیـ الضافات، خارج از ذات مسلوب عنه و مضـاف و این سلوب و ا ،ها هستنداضافات و نسبت
در  نیصـدرالمتأله  ت دارنـد. یاکح ینفس يماالت وجودکسلسله  یکاز  یقیصفات حقاست که درحالی 

  گوید:ن مییچن یو اضاف یدربارة صفات سلب یافکشرح اصول 
وزیادتها ال توجب انفعاال وال تکثرا، الن اعتبارها بعـد   ،وال شک ان السلوب واالضافات زائدة على الذات«

  ).208، ص 3 ، ج1383(صدرالمتألهین، » اعتبار المسلوب عنها و المضاف إلیها
ـ نیه عکـ یحـال صفات، مربوط به مقـام اثبـات اسـت، در    یرا اعتبار عقلیر درخور تأمل است؛ زین تعبیا ت و ی
  .وارد است یراتین تعبیبر چن ینیال امام خمکادت آنها مربوط به مقام ثبوت است و اشیز

ه کـ نیح ایسـت. توضـ  یاضداد آنها ن یبه نف یقیر صفات حقی، تفس»تینیع«ه منظور از کنیچهارم ا ۀتکن
در  .انـد کـرده  ریمقابالت آنها تفس یبه نف ،یسلببا تفسیر را  یاله یمالکصفات  ن،او محدث نالمکمت یبرخ

 ریصـورت تفسـ   نیـ را بـه ا  »تینیع« جه،یدر نت .گردندمیازبه چند سلب ب یصفات اله ۀصورت، هم نیا
ثـرت در ذات  کب موجـ د، و سـلب،  نگردمیازها بسلباز سلسله  یکبه  یمالکه چون صفات کاند دهکر

ـ ابـر پایـۀ    نـد. یذات او نیه عـ کبل خداوند،د بر ذات یزانه  ،یپس صفات اله ست،ین  ادتیـ ، زریتفسـ  نی
و  صـدوق شیخ به  توانیم دگاهید نیداران اجمله طرفاز .موضوع است يبه انتفا یصفات بر ذات، منتف

 .)71- 70 ، ص4 ، ج1362 ،ی؛ مجلسـ 148 ، صق1398: صـدوق،  كاشـاره نمـود (ر.   یامه مجلسـ علّ
در نقـد   .)209- 208 ، ص3، ج1383: صـدرالمتألهین،  كرفته است (ر.یر را نپذین تفسیا نیصدرالمتأله

مـاالت اسـت.   کاز  یبـودن ذات الهـ   یل شناخت خدا و خالیآن، تعط ۀه الزمکتوان گفت یر مین تفسیا
ثـرت در  کموجـب   ،مینگردانازبـ  یرا به امور سـلب  یمالکه اگر صفات کندار است پن یر، این تفسیمنشأ ا

  .)148، صق1398، : صدوقكشوند (ر.می یذات اله
معتقـدن  ه کـ سـت  یابـت معتزلـه ن  یدگاه نیـ د ،یت صفات بـا ذات الهـ  ینیه منظور از عکنیپنجم ا ۀتکن

او ثابـت   ير از ذاتـش بـرا  یـ غ یگونـه صـفت  چیچه هگر ؛اندذات خدا ثابت يبرا یصفات اله يردهاکارک
 .)241، ص1383، یجــی؛ اله82، ص1، ج1364 ،ی؛ شهرســتان42، صب تـا ، بــیياشــعر: كسـت. (ر. ین

: كدانـد (ر. مـی  یبـر ذات الهـ   یمـال کصـفات   یقـ یاطالق حق یدگاه را نفین دیا ۀالزم نیصدرالمتأله
ـ ا پذیرشه معتزله را به ک یلیدل نیترمهم .)209، ص3، ج1383صدرالمتألهین،  ن یـ اداشـته  وا دگاهیـ د نی

و چـون   م،یل باشـ یـ قا یخداونـد صـفات   يبـرا  دیبا ای اند:قرار داده یراهدو برابره آنها خود را در کاست 
دگاه اشـاعره  یـ د دیـ با صـورت  نیـ در ا نیبا ذات موصوف است، بنـابرا  رتیمغا یصفت، مقتض قتیحق
 نیـ ه در اکـ  م،ینـ کار کـ صفات خداونـد را از اسـاس ان   ای ؛میریرا بپذ یادت صفات با ذات الهیبر ز یمبن
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 ،یعالوه بر لـزوم نقـص در ذات الهـ    زیراه ن نیخواهد بود، و ا یمالکصورت، ذات خداوند فاقد صفات 
 دگاهیـ همـان د  ،ند، تنها راهاشنبفتنی ریاز دو راه گذشته پذ یکچیه هکیهنگام فات دارد.منا یقرآن اتیبا آ

: ك(ر. را دارد یمـال کرد ذات واجد صفات کارکهمان  ،یمالکه طبق آن، ذات فاقد صفات کاست،  ابتین
موصـوف   د بر ذاتیزا دیبا یهر صفت ندار آنهاست کهپاین منشأ اشتباه معتزله  .)42، صب تا، بیياشعر
  ؛)33 ، ص2 ، جق1426 ،ی: سبحانك(ر. باشد
ـ ا نیصـدرالمتأله  ۀشـ یدر اند یت صفات بـا ذات الهـ  ینیه منظور از عکنیششم ا ۀتکن ه کـ ن اسـت  ی

بـا توضـیحی کـه گذشـت،      یبا ذات اله یو اتحاد مصداق یر مفهومیخداوند عالوه بر تغا یقیصفات حق
ن یه خداونـد در عـ  کـ ايگونهبه ،ن وجود خداستیعه وجودشان کبل ؛جدا از وجود خدا ندارند يوجود

 از حـاق وجـودش انتـزاع    یقـ یگـردد و صـفات حق  ، به آنها متصـف مـی  یبکیهرگونه تر یبساطت و نف
د. کـر  کیـک تفرا از هـم  د دو مقام ثبـوت و اثبـات   یخدا با یقیصفات حق بارةه درکنیح ایشوند. توضمی

 یجـز وجـود ذات الهـ    ينـد و وجـود  ذات، موجود ن وجودیخداوند در مقام ثبوت با ع یقیصفات حق
: صـدرالمتألهین،  كاسـت (ر.  یمـال کع صـفات  یـ جم ين بساطت و وحـدت دارا یندارند. خداوند در ع

وجـود و   ۀرا بـه رابطـ   یبا ذات الهـ  یقیصفات حق ۀرابط نیصدرالمتأله .)145و  120، ص6 ، ج1981
در  است، حال آنکـه ایـن دو  ادت یرت و زین مغات در عالم ذهیوجود و ماهرابطۀ  ند:که مییت تشبیماه

وجـود بذاتـه   امـا  آنهاسـت؛   یر مفهـوم یتغـا معناي به یرت ذهنیمغا .ت دارندینیگر عیدیکعالم خارج با 
 یر مفهـوم یز با ذات، تغایصفات خدا نبه همین ترتیب  .ت بالذات نداردیت، موجودیموجود است و ماه

در مقام اثبـات، چـون انسـان    با این حال  .)162، ص1386صدرالمتألهین، : كدارند (ر. یت خارجینیو ع
 یـک را در  يتواند وجود و صفات وجودثرات است، نمیکثرات قرار گرفته و ذهن او مشغول کدر عالم 
 كادرا مدر هنگـا  و ،دنـ کمـی  كادراویـژه   یتیثیدر ضمن حو دام را جداگانه که هر کبل د،نک كمرتبه ادرا

از  يمـاالت وجـود  کدام از کهر  كدر هنگام ادرا هکچنان ؛غافل است يات صفات وجودکااز ادر ،وجود
قصـور   معلـول  ،یر ذهن انسـان ب اتیثیتعدد ححکومت  . حاصل اینکهدشوغافل می گرید يمال وجودک

علـم همـان    تیـ ثیعلـم، و ح  تیـ ثیوجود همان ح تیثیواقع، حدر رایز ؛ستین یو واقع استآن  ۀاحاط
واحـد   یرا در نگـاه  اتیـ ثیح ۀهمـ  توانسـت یبود منمی یو اگر قصور ذهن انسان ،قدرت است تیثیح

به وجوب وجـود   کرا با تمس یمالکصفات  ۀهم ن،المکمتو  انفولسیف یبرخ هکنیشاهد مطلب ا .بفهمد
  .)45 - 34، ص1382 ،ی: حلك(ر. ندنکاثبات می یاله

  :کرداستنتاج  راچند مطلب توان می، »تینیع« دگاهید ازیادشده ر یتفسدر پرتو 
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دو  نیـ ه اکبل او نیست، یقیصفات حقو  خدا وجود میان يدر مقام ثبوت، تعدده کنیمطلب نخست ا
 ،انـد ین ذات الهـ یعـ  یقـ یتنها صـفات حق ن در مقام ثبوت نهیوجود موجودند. بنابرا یکو با اند هم نیع
ر یدر تفسـ  یه برخـ کـ نیح ایصفات نیست. توض دیگرت یثیر با حیز مغایدام از صفات نکت هر یثیه حکبل
ات آنهـا مختلـف   یـ ثیجدا از وجـود ذات ندارنـد، ح   يگرچه وجود یت معتقدند صفات الهینیدگاه عید
مظفـر،  : ك(ر. اسـت ت ذات یـ ثیر از حیـ ت صفت قـدرت و غ یثیر از حیت صفت علم غیثیرا حیز ست؛ا

ات یـ ثیه تعـدد ح کـ ات در عالم ثبوت باشد، روشن است یثیل، تعدد حین قایاگر مقصود ا .)99ص تا،بی
همـان اتحـاد    در بهتـرین حالـت،  ر ین تفسـ یـ د، و اشـو مـی  یثرت در ذات الهـ کدر عالم ثبوت، مستلزم 

 ،وجـود نـدارد   یدر ذات الهـ  يثرکگونه تچیه هکد کنمید کیتأ نیصدرالمتألهند. کاثبات میرا  یمصداق
ت صـفات  یـ ثینـه همـان ح  یبع ،ت ذاتیـ ثیه حکات؛ بلیثیثر در حکو نه ت يثر اعتبارکنه ت یقیثر حقکنه ت

  .)121، ص6، ج1981: صدرالمتألهین، كاست (ر.
در  ،انـد یو اعتبـار عقلـ   یدر مقام اثبات تابع انتـزاع ذهنـ   یاله یقیه گرچه صفات حقکنیمطلب دوم ا
دگاه یـ ر دیدر تفسـ  البالغـه نهـج ن ااز شـارح  یه برخکنیح اینند. توضکت مییاکح یقتیمقام ثبوت از حق

نـد و  کخداونـد اعتبـار مـی    يه ذهن انسـان بـرا  کاند یصرف اعتبارات عقل ،یت معتقدند صفات الهینیع
 یاعتبـارات عقلـ   يورا یتـ یواقع یر، صـفات الهـ  ین تفسـ یابر پایۀ ندارند.  ین اعتبار عقلیا يورا یتیواقع

ثم یـ مابـن موضـوع اسـت.    يبه انتفا یبر ذات، منتف ادت صفاتیپس ز ؛باشند ید بر ذات الهیندارند تا زا
عالمـه   نیهمچنـ  .)206 ، ص1 ، جق1427 ،یبحرانـ ر.ك: (ر اسـت  ین تفسـ یـ داران ااز طـرف  یبحران
 .)62 ، ص4 ، ج1362 ،ی: مجلسـ كدانسته اسـت (ر.  اتیروا یرا مطابق ظاهر برخ دگاهید نیا یمجلس

ـ ا امـا  .)515 ص ،1365 ،یهرانـ ط: ك(ر. نـد انسـبت داده  يفخـرراز را به  ریتفس نیا نااز محقق یبرخ ن ی
و اعتبـار   یدر مقـام اثبـات، تـابع انتـزاع ذهنـ      یالهـ  یقـ یرا گرچه صـفات حق یز ؛ستینپذیرفتنی دگاه ید

ازمنـد  ین یو انتزاع آنها از ذات اله ،اندین ذات الهیه عکت دارند یاکح یقیدر مقام ثبوت از حقا ،اندیعقل
  ؛ه مصحح حمل آنها بر خدا و اتصاف خداوند به آنهاستکاست  یمنشأ انتزاع

ذهـن   ۀاز قصـور احاطـ   یناشـ  در مقـام اثبـات،   یاله یقیات صفات حقیثیه تعدد حکنیمطلب سوم ا
 ،ن بسـاطت یدر عـ  یه ذات الهکبل ؛ستیتعدد در مقام اثبات مستلزم تعدد در مقام ثبوت نو  است یانسان

  است. یقیصفات حق ۀواجد هم

  ين عقليبراه
دار ابطـال  از آنهـا تنهـا عهـده    یمطرح شـده اسـت. برخـ    یفراوان یعقل ۀدل، ا»تینیع«اثبات دیدگاه  ايبر
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 ايشـده بـر  ن اقامهیبراه یبرخ نیصدرالمتأله. کنندرا ثابت میت ینیدگاه عید یو برخ ،اندادتیدگاه زید
  م:یپردازن آنها مییترمهم یبررس نجا بهیند. در اکگر اقامه میید ینیو براه ،ت را نقدینیاثبات ع

ـ ا انـد دهکرادت اقامه یز یت و نفینیه فالسفه بر اثبات عک یبرهان معروف ه اگـر صـفات   کـ ن اسـت  ی
هم فاعل آنهـا   ،یه ذات الهکن است یاش اباشند، الزمه ید بر ذات الهیزا ،ن ذات او نبودهیخدا ع یقیحق

نـات، معلـول   کمم ۀچون واجب بالذات واحد است همـ ه کاست  نیباشد و هم قابل آنها. وجه مالزمه ا
ت یـ ثیت فعـل، ح یـ ثیه حکـ است  نیاز آنها ا یکی .ر شده استیتقر پرشماريبا وجوه  یند. بطالن تالیاو

شوند (ر.ك: صـدرالمتألهین،  گر جمع نمییدیکن دو با یو ا، ت فقدانیثیت قبول، حیثیح، و وجدان است
  .)166، ص1387؛ همو، 126، ص6، ج1981

ه بـ  يانفعال تجـدد معناي به گاه» قبول«که و معتقد است  ددانمین یبرهان را وافاین  نیصدرالمتأله
دوم بـا   ين معنـا کـ ل ،سـت ینخست با فعل قابل جمـع ن  يمطلق اتصاف. معنامعناي به رود و گاهار میک

تـوان  یرا مـ یاست؛ زدوم معناي به قبول ،مطرح است یصفات الهبارة ان اجتماع دارد؛ و آنچه درکفعل ام
معتقد اسـت   ويدر آنها یکی باشد. » فیه«و » عنه«د تا کرقلمداد  یلوازم ذات الهاز خدا را  یقیصفات حق

: كباشـد (ر.  شـان نظرن مطلـب مـد  یسـت همـ  ید نیـ بع دانند،میالوجود ه صفات خدا را واجبک یسانک
  .)168 ، ص1387؛ همو، 128 ، ص6 ، ج1981صدرالمتألهین، 

ه صفات ک یه بر هر برهانکست بلیشده نشان، مختص در برهان یادیال اکن اشیه اکگفتنی است 
ن یخـدا عـ   یقیه اگر صفات حقکر ین تقریجمله اجاد مفروض کند، وارد است، ازیازمند ایرا ن یاله

ـ انـد  الوجودا واجبیباشند، صفات مزبور  یذات خدا نبوده، زاید بر ذات اله ر الوجـود؛ د نکـ ا ممی
باشد،  یر از ذات الهیغ يدهد و در صورت دوم اگر علت آنها موجودصورت اول تعدد قدما رخ می

، يزیـ ه فاقد چکد یآباشد الزم می ید و اگر علت آنها خود ذات الهینماالوجود رخ میتعدد واجب
: كز وارد اسـت (ر. یـ ن نیصـدرالمتأله ن یبـراه  یال حتـی بـر برخـ   کن اشیز باشد. ایآن چ یمعط

قه). نگارنده معتقد است برهان فالسفه قابل دفاع است و ی، تعل133 ، ص6 ، ج1981صدرالمتألهین، 
. لوازم 1اند: ه لوازم بر سه قسمکن گفت یو ابطال الزم ذات بودن صفات خدا چن یتوان براي نفیم

باطبائی، ط :كگردند (ر.میباز یو وجود خارج یه مطابق اصالت وجود به لوازم وجود ذهنکت یماه
گـر، نحـوه و   ی. از سوي دی. لوازم وجود خارج3و  ی. لوازم وجود ذهن2)؛ 58-57، ص1، ج1385

، 1386: صـدرالمتألهین،  كش اسـت (ر. یموطن وجود الزم، تابع نحوه و موطن وجود ملـزوم خـو  
ت و لوازم یل لوازم ماهیخداوند از قب یقیتوان گفت: صفات حقین دو مطلب می). در پرتو ا174ص
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ت یه خداوند ماهکنیاند؛ عالوه بر ايت اعتباریت مانند خود ماهیرا لوازم ماهیستند؛ زین یوجود ذهن
د از سـنخ لـوازم   یـ خدا تنهـا با  یقین صفات حقیااند. بنابرمحض ی، ذهنیندارد؛ و لوازم وجود ذهن

اسـت، و   یز همچون نحوة وجود ملزوم آنهـا، خـارج  یجه نحوة وجود آنها نینتباشند و در یخارج
ن یـ باشـند. حـال ا   ید شخصـ یز باین یقی، صفات حقیلکاند نه یشخص یه وجودات خارجکآنجااز

ـ انـد  الوجودنکا ممی، آینار وجود ذات الهکدر  یشخص یخارج يوجودها الوجـود؟ در  ا واجـب ی
وحدت خداست و در صورت اول اگر علت آنهـا   یه منافکد ینماصورت دوم تعدد واجب رخ می

 ید و اگر علتشـان خـود ذات الهـ   ینماالوجود رخ میباشد، تعدد واجب یاز ذات اله ریغ يموجود
دگاه یدر نقد د نیصدرالمتألهالم کم از ین تتمیآن باشد. ا ی، معطيزیه فاقد چکد یآباشد، الزم می

ۀ شیدر اند یه (علم الهیه دربارة صور علمکگونه قابل استخراج است و همان ین دربارة علم الهیمشائ
: كگـردد (ر. می يز که مورد بحث ماست، جارین یقیشود، دربارة صفات ذاتی حقمی يمشاء) جار

پس از نقد برهان معروف فالسفه،  نیصدرالمتألهدر هر صورت،  ).174 ، ص1386صدرالمتألهین، 
  ن قرارند:ین آنها بدیتره مهمکپردازد می ینیخود به اقامۀ براه

در  یه ذات الهـ کـ د یآباشند، الزم می ید بر ذات الهیزا ،ذات او نبودهن یخدا ع یقیاگر صفات حق .1
 همـۀ  أه خداوند مبدکیحالد بر ذاتش باشد؛ دریمالش به امور زاکباشد و  یقیذات، فاقد صفات حق ۀمرتب

؛ 172، ص1387؛ همـو،  133، ص6، ج1981: صـدرالمتألهین،  كرات اسـت (ر. یخ ۀماالت و واجد همک
د کـر ر یـ توان تقریز مین صورت نیدن برهان را بیا .)516 ، ص1365، ی؛ طهران243، ص1383، یجیاله

خلـو ذات،   ۀاش خلـو ذات از آنهـا و الزمـ   الزمـه  ،ن ذات خـدا نباشـند  یخـدا عـ   یقیه اگر صفات حقک
  ؛الوجود استنکمم ياست، و هر محدود یت ذات الهیمحدود
اشـرف از ذات   ،یه ذات الهـ کـ ن است یاش االزمه ،نباشند ین ذات الهیخدا ع یقیاگر صفات حق .2

ه کـ  حیـث ن آشرافت دارد بـر ذات از   ،ض آنهاستیه علت و مفک جهتنآاز  یرا ذات الهیز ؛باشد یاله
  ؛)172 ، ص1387؛ همو، 134، ص6 ، ج1981: صدرالمتألهین، كقابل آنهاست (ر.

اتصـاف ذات بـه   را یـ مـاالت اسـت؛ ز  کتصورپذیر و جزو  یبا ذات اله یمالکت صفات ینی. ع3
ادت اسـت؛  یـ تر از اتصاف بـه آن بـه نحـو ز   املکت باشد، ینیاگر به نحو ع یمالکاز صفات  یصفت
ن در صورت دوم، خـود ذات فاقـد آن   ککه در صورت اول، خود ذات واجد آن صفت است، لچرا

واجب لـه  ان العام فهو کن للواجب بالذات باإلمکلّ ما أمک«گر، بنابر قاعدة مشهور یاست. از سوي د
ان عام ثابت باشد، واجب و ضرور خواهد بـود. پـس   کخداوند سبحان به نحو ام يآنچه برا» یتعال

۴۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

، 6، ج1981: صـدرالمتألهین،  كواجـب و ضـرور اسـت (ر.    یذات الهـ  يبـرا  یمالکت صفات ینیع
  )؛516، ص1365، ی؛ طهران243، ص1383، یجی؛ اله134ص

وحـدت  ، از وحدت حقۀ خداوند اسـتخراج اسـت. توضـیح اینکـه     »عینیت«برهان دیگر بر اثبات . 4
 یقیه واحد به وحدت حقه حقکن است ین دو در ای. فرق ايخداوند وحدت حقه است نه وحدت عدد

ش یبرا یه فرض ثانک يش محال است؛ بر خالف واحد عددیز براین یندارد، فرض ثان یخارج یتنها ثاننه
الوجود بالذات واجب«ه کن گزاره یه اکنیح ایداشته باشد. توض یخارج یتواند ثانیاست، و حتی من کمم
  باشد: یسه مرتبۀ معنای يتواند دارایم» ندارد یاست، ثان یقیه واحد به وحدت حقۀ حقک

ن در کـ داشته باشـد، ل  پرشمارق ین است مصادکاست و مم یلک یالوجود بالذات مفهومواجب الف)
  ؛رندیه ممتنع بالغیدارد و بق یقش وجود خارجیمصداق از مصاد یک تنهاخارج 

ـ    ،دارد یمصـداق خـارج   یـک تنها الوجود بالذات نهواجب ب) مصـداق   یـک ش از یمحـال اسـت ب
ق را یمصـاد  ۀیه بقک پیشین يخالف معنااند، برقش ممتنع بالذاتیمصاد ۀین بقیاداشته باشد. بنابر یخارج

  ؛دکرمی ر قلمدادیممتنع بالغ
ش محـال اسـت.   یز براین یه فرض ثانکبل ،دارد یمصداق خارج یکتنها الوجود بالذات نهواجب ج)

را مطـابق  یـ ن بـود؛ ز کـ الوجـود بالـذات مم  واجـب  يبرا ی، فرض ثانپیشین يدو معنا بنابره کنیح ایتوض
وجـود  و بنـابراین  ن بالذات اسـت  کمم يریر بودند و هر ممتنع بالغیق، ممتنع بالغیه مصادیاول، بق يمعنا

انـد و وجـود   ق، ممتنـع بالـذات  یمصـاد  ۀیدوم گرچه بق يمعناهمچنین بر پایۀ ن است. کق ممیمصاد ۀیبق
د. کـر تـوان وجـود آنهـا را فـرض     یسـت، مـ  ین چون فرض محال محال نکممتنع بالذات محال است، ل

بنـا  ه کـ ن تفاوت یبا ا ،ن استکمم پیشین يطبق دو معنا ،الوجود بالذاتواجب يبرا ین فرض ثانیابنابر
 ؛ر)یه واقـع نشـده اسـت (ممتنـع بـالغ     کـ اسـت   ینـ کل فرض وجـود مم یاز قب یاول، فرض ثان يمعنابر 
 يطبـق معنـا   حـال ل فرض وجود ممتنع بالـذات اسـت.   یاز قب یدوم، فرض ثان يمعنابر پایۀ ه کیحالدر

اول و دوم وحـدت   ۀشـامل دو مرتبـ   يددش محال است. واحد به وحدت عـ یز برایسوم اساساً فرض ن
فـرض   ،نداشـته باشـد   یخـارج  یا اگر ثانیدارد و  یخارج یا ثانی يرا واحد به وحدت عددیز ؛شودمی

 یه اساسـاً فـرض ثـان   ک یقیحق ۀبر خالف واحد به وحدت حق ،ن استکش ممیبرا یخارج یداشتن ثان
؛ همـو،  91 ، ص7 ، جق1411طباطبـائی،  ؛ 44 ، ص4 ، ج1383: صدرالمتألهین، كش محال است (ر.یبرا

ــت، 389 ، ص16 ، ج1389؛ مطهــري، 309 ، صق1428 ــات وحــدت  .)214، ص2، ج1385؛ عبودی اثب
مبسـوط بـدان   صـورت  بـه  گـر ید ياست و نگارنده در نوشـتار بیرون ن نوشتار یاعهدة از  ،خداوند ۀحق

  .)1392، یلی: اسماعكپرداخته است (ر.



  ۴۵ صدرالمتألهين ةصفات با ذات الهي در انديش ةرابط

را اگـر صـفات   یـ ز ؛دهـد جه مـی یرا نت یبا ذات اله یقیت صفات حقینی، عیاله ۀتأمل در وحدت حق
کـه  راچ ؛محدود خواهـد بـود   یباشند، ذات اله یاند خارج از ذات الهماالتکه از سنخ کخداوند  یقیحق

صفات خارج از ذاتش، فاقد صفات کمـالی حقیقـی    ۀمفروض این است که مقام ذات الهی بدون مالحظ
اسـت   يت وجودیمحدود یوحدت حقه، نف يهایژگیه از وکیحالدر ؛استنسبت به آنها محدود  ،بوده
ز یـ ت نیـ ماه ،واحد بـه وحـدت حقـه محـال اسـت      يبرا ی) و چون فرض ثان62: رساله انّه الحق: ك(ر.

ی بـراي  یگردد و بـا فـرض نفـی محـدودیت، جـا     می زیرا ماهیت از حدود وجود انتزاع ؛نخواهد داشت
  ؛)1391، یلی؛ اسماع88 ، ص7 ، جق1411، ی: طباطبائكماند (ر.یحدود و انتزاع ماهیت باقی نم

 گونـه ه همـان کـ نیح این قابل استخراج است. توضـ یقیاز برهان صد ،»تینیع«بر اثبات  دیگربرهان . 5
ـ  یبا یو وجود تعلق ،یا تعلقیا مستقل است یه وجود ک  يدر جـا  کـه چنـان  –گردد ازد به وجود مسـتقل ب

ا وجـوب بالـذات   یـ ز یـ ن یمـال کصفات  .)159، ص1386: صدرالمتألهین، ك(ر. -  ن شده استییخود تب
ه الزم کـ گونـه  همـان  ،گریر دیگردند. به تعبازد به واجب بالذات بیباشند با یاند و اگر تعلقیا تعلقیدارند 

هـا  چـون وجـود آن  (نند کاست در وجود، وجود بالذات تحقق داشته باشد تا موجودات دیگر وجود پیدا 
یعنی این صـفات در   ؛اندمالی چون علم، قدرت، اختیار و اراده نیز چنینکصفات  )،نیستها ذات آنعین 

 نـات کدر مم ؛ وگرنـه ن بالعرض موجودند و اینها باید به علم و قدرت ذاتی منتهی شوندکموجودات مم
ـ ا .)173، ص1387: صـدرالمتألهین،  ك(ر. دیافتنـ ذاتی تحقق نمـی  غیرصورت به ت بـارا عن برهـان در  ی

  ؛)52 ، صق1404سینا، : ابنك(ر. شوددیده میز ین نایسابن
ـ یـ به ا ؛ه اصالت با وجود استیمت متعالکح یمبان. بر پایۀ 6 ، تشـخص،  یه تحقـق خـارج  کـ  ان معن
: كل اسـت (ر. یاصریو غ یانتزاع يت، امری، اما ماهندره، همه از آثار وجودیغ ت ویت آثار و خارجیمنشئ

قــت واحــد یگــر وجــود، حقید ســوياز  .)134، ص1386؛ همــو، 340، ص1، ج1981صــدرالمتألهین، 
ن یوجـود گرفتـه تـا بـاالتر     ۀن مرتبیترنیاز پائ .ددار(تشکیک سریانی)  کیکیه مراتب تشکاست  یطیبس

گرچـه در مراتـب    ؛انـد كالوجود بالذات است، همه در اصـل وجـود مشـتر   ه همان واجبکوجود  ۀمرتب
 .)85، ص1، ج1385 طباطبـائی،  ؛135، ص1386: صـدرالمتألهین،  كوت دارند (ر.گر تفایدیکبا  يوجود

در مقابل دیدگاه وحـدت مفهـومی وجـود در حکمـت مشـاء و نیـز در        ،دیدگاه تشکیک سریانی وجود
در همچنـین  دهنـد، و  مـی  را به حکمت متعالیه نسـبت  مقابل دیدگاه وحدت سنخی وجود که برخی آن

؛ 161- 154، ص 1389پنــاه، در عرفــان نظــري قــرار دارد (ر.ك: یــزدانمقابــل وحــدت اطالقــی وجــود 
ز قـرار دارد:  یـ را در مقابـل وجـود، دو چ  یز ؛ر نداردیوجود غ، از طرف سوم .)139 ، ص1390نژاد، امینی

۴۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

بـا توجـه بـه اصـالت وجـود،       نیز تیت محض است، و ماهیئیندارد و الش یتیئیعدم، ش .ت و عدمیماه
 .)23 ، صق1423 ،یطباطبـائ  :كند (ر.کرا از حد وجود انتزاع می عقل انسان، آنه کاست  ياعتبار يامر

از مقابـل وجـود، و در    یا ناشـ یـ  نداز وجود یا ناشی یمالکتوان گفت صفات ین سه مبنا میبا توجه به ا
 ،ست. با توجه به اصـالت وجـود، آنچـه در خـارج تحقـق دارد     یت و عدم نیجز ماه يزیمقابل وجود چ

 يوجـود  یمـال کتواند منشـأ صـفات   یت محض است و نمیئیز الشیعدم ن .تیهمان وجود است نه ماه
آنهاست، و بـا توجـه    یه خود وجود مقتضک ان معنیبه ا ؛از خود وجودند یناش یمالکد، پس صفات باش

 الوجـود جـه واجـب  ینتخواهند داشت، و در کیکیز مراتب تشین یمالکوجود، صفات  کیکیبه مراتب تش
ه کـ بل ،خـارج از وجـود او  نـه   یمـال کن صفات ای .خواهد بود یمالکصفات  ۀن مرتبیباالتر يبالذات دارا

ه وجـود بـا   کـ نیجـه ا یگردد. نتمیقت مرتبه، به اصل وجود بازیه حقکروشن است  .ندهستن وجودش یع
ا یاشـ  یچون وجـود برخـ   اما ؛است يصفات وجوددیگر ن علم و قدرت و اراده و یع ،تفاوت درجاتش

: كند (ر.شـو ر ظـاهر نمـی  زبـو صـفات م  ،هاسـت یکیو تـار هـا  یستیمخلوط با ن، ت ضعف بودهیدر غا
 يتـر روشنصورت به هیمت متعالکروان حیپ سخنانن برهان در یا .)150، ص7، ج1981صدرالمتألهین، 

  .)515 ، ص1356، ی؛ طهران13 ، صق1418، ینی: امام خمكاست (ر.آشکار 
پرداختن به آنهـا  از ه ک ندااقامه شده یبا ذات اله یقیت صفات حقینیاثبات عاي برز ین يگرین دیبراه

، 1383 ،يسـبزوار ؛ 325، ص1363؛ همـو،  189، ص1387: صـدرالمتألهین،  ك(ر. کنـیم پوشی مـی چشم
  .)515، ص1365، ی؛ طهران122ص

  يشواهد نقل
  م:یپردازاز آنها می ین برخیینجا به تبیکرد. در اتوان استنباط ز مییات نیات و روایآ یت را از برخینیدیدگاه ع
علـم اسـت و    يه داراکـ  یباالتر از ذاتـ  .)76: وسفی» (و فَوقَ کُلِّ ذي علْمٍ علیم: «دیفرماوند میخدا

ذات اوسـت، و چـون    نیعلمـش عـ   ه خـودش علـم اسـت و   کاست  ید بر ذات اوست، ذاتیعلمش زا
ـ ا. بنابرخواهد بود زین اتذ نیس واجد علم عپ ،ماالت استک ۀواجب بالذات واجد هم اگـر صـفات    نی

تـر  نییپـا  میخـدا از آن علـ  ترتیب و بدینخواهد بود،  یمیپس باالتر از او عل ،دند بر ذات او باشیخدا زا
  .)226 ، ص1 ، ج1986 ،يرازفخر ؛173 ، ص1387صدرالمتألهین،  :كقرار خواهد گرفت (ر.

و کمال اإلخالص له نفی الصفات عنه، لشهادة کلّ صـفۀ  «د: یافرمف خدا مییدر توص میرالمؤمنینا
ـ ا .)19 ص، 1 خ، 1384، البالغهنهج( »أنّها غیر الموصوف، و شهادة کلّ موصوف أنه غیر الصفۀ  جملـه  نی



  ۴۷ صدرالمتألهين ةصفات با ذات الهي در انديش ةرابط

صـراحت دارد   ،المکـ  لیوارد در ذ لیداند، تعلمطلق صفات می یمال اخالص را در نفک ،گرچه در ظاهر
 يبـرا  تنهـا  ت،بـا ذا  تیـ ریغ رایـ ز ؛د بر ذات اسـت یصفات، خصوص صفات زا یمقصود از نف هکنیر اب

 شیفرمـا ایـن  مقصـود از   نی. بنـابرا دنذات باشـ  نیه عـ ک یصفات يد بر ذات ثابت است نه برایصفات زا
صـفات   ۀمصداق همـ  یذات الهگرنه و ؛است یاز وجود ذات اله ریه وجودشان غک است یصفات ،امام

علـم و  بنـابراین   .فـرض شـود   یالهـ  یمـال که صـفت  ک یبر ذات اله يدیزا زیچ امیاست بدون ق یمالک
آنهـا   میچـه مفـاه  موجودنـد، اگـر   یالهـ  طیهمه با وجود بس ،یو سمع و بصر اله اتیقدرت و اراده و ح

  .)140، ص6، ج1981 درالمتألهین،صر.ك: است ( ریمتغا
والعلم ذاته وال معلوم والسمع ذاته وال مسموع والبصـر ذاتـه   لم یزل اهللا ربنا «: دیفرمامی امام صادق

ح یصـر  ،تینیث بر عین حدیداللت ا .)139 ، صق1398(صدوق،  »وال مبصر و القدرة ذاته وال مقدور...
ز بر اثبـات  ین يگریات فراوان دیات و روایآ. )208 ، ص3، ج1383: صدرالمتألهین، كو روشن است (ر.

: ك(ر. کنـیم نظر مـی هیز از تطویل کالم، از ذکر آنها صرفپرجهت ه کادت داللت دارند یز یا نفیت ینیع
  .)62 ، ص4 ، ج1362 ،ی؛ مجلس139 ، صق1398صدوق، 

 ادت،یز یه عالوه بر نفک شودوشن مین، ریشیات پیجمله روااز تیبات اهلیروا تأمل دردر پرتو 
 کدام از احادیث،هیچند کمیادعا  یمجلس هامعلّه کنجاست یا بیعج آنهاست. نظرمورد »تینیع«دیدگاه 

صفات،  ایآ هکنیابه نظر وي  .داللت دارند »صفات ادتیز« یبر نف بیشتر آنها وندارند،  تینیصراحت در ع
ـ انـد  قائم مقام صفات مخلوقـات  هکنیا ایاند یصادق بر ذات الها که معن نیاند به ایذات اله نیع  هکـ نیا ای

اگرچه  آید؛به دست نمی اتیروا نیااز اند، خدا ثابت يه در خارج وجود ندارند و براکاند ياعتبار يامور
بـا  ). بـا ایـن حـال،    62 ، ص4 ، ج1362 ،ی: مجلسكر.اول است ( ياز دو معنا یکیاز آنها  یظاهر برخ

 ). البتـه طباطبـائی  همان، تعلیقۀ عالمـه : كر.(است روشن  امهعلّي بطالن ادعاگفته پیش ثیاحاد ۀمالحظ
از  یکـی  مزبور،در سخن  رایز ؛ندارد یثابت دگاهیله دئمس نیابارة در یامه مجلسعلّه ظاهراً ک گفتنی است

 شـیخ تبـع  صـفات بـا ذات را بـه    تینیع گر،ید ییداند و در جامی ثیاول را مطابق ظاهر احاد يدو معنا
در  .)71- 70، ص4، ج1362 ،یمجلسـ : كر.(د نـ کمی ریفسبه سلوب ت یمالکبه ارجاع صفات  صدوق

دانـد و بـدون   مـی  لیـ و مستلزم تعط هیامام دگاهیبه سلوب را مخالف د یمالکارجاع صفات  گرید ییجا
  .)10 ، ص2 ، جق1404 : مجلسی،كر.گذرد (نار آن میکاز  دگاه،ید نیبر ا یقیتعل گونهچیه

  االتكاش ينقد و بررس
  م:یپردازن آنها مییترمهم یبه بررسدر ادامه ه کمطرح شده  یاله» تینیع«دگاه یبر د یاالتکاش
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باشـند، حمـل صـفات بـر ذات از بـاب حمـل        یلهذات ا نیع خداوند اگر صفات هکنیال اول اکاش
از صـفات بـر    یکـی حمـل   ،باشـد  گـر یصـفت د  نیع یاگر هر صفت زینفسه خواهد بود، و ن یعل ئیالش
 يمعنـا  دیـ دو حمـل، مف  نیـ از ا دامکـ چیبـود، و هـ  نفسـه خواهـد    یعلـ  ئیاز بـاب حمـل الشـ    يگرید

  ؛)46 ، ص8 ، ج1325 ،یجرجان؛ 225 ، ص3 ، جق1407، يرازفخر: ك(ر. یستبخش نمعرفت
بایـد   ،آنها عین ذات واجب باشـند  ۀدیگر و همکعین ی سبحانه اگر صفات خداوند کنیال دوم اکاش

  .)225 ، ص3 ، جق1407، يرازفخر :ك(ر.باشد  همدام، نقیض صفت دیگري کنقیض هر 
دام همان چیـزي فهمیـده   که اگر صفات عین ذات باشند، باید از الفاظ و مفاهیم هر کنیال سوم اکاش
 چیـزي فهمیـده   سبحان،بر خداوند » قادر«ه در حمل کحالیدر ؛شودمی ه از مفهوم دیگري فهمیدهکشود 

  .)226 ، صهمان :ك(ر. است» عالم«ه مغایر با مفهوم کشود می
هر آنچـه علـم او   که ه اگر عالم بودن پروردگار عین قادر بودن او باشد، الزم است کنیال چهارم اکاش

آیـد  مـی  تواند معلوم خداوند باشد، مقدور او هم باشد، و در این صـورت الزم می گیرد ومی به آن تعلق
بـراي  هـا  دور بـودن آن م بـه عـدم مقـ   کولی عقال ح ؛ه امور واجب لذاته و ممتنع لذاته، مقدور او باشندک

  .)همان :ك(ر. نندکمی خداوند
 ، صهمـان  :ك(ر. شـود دیده مـی  يرازفخرسخنان ه در کدست ن یاز ا یاالتکال و اشکن چهار اشیا
، نـه  نظـر اسـت  ت مـورد یـ نیدگاه عیـ است. آنچه در د» تینیع«دگاه یاز عدم تأمل در د ی) ناش227- 225

و  ،صفات بـا ذات  یبر اتحاد مفهوم یاالت مبتنکن اشیا همۀاست.  یه وحدت مصداقکبل یاتحاد مفهوم
  گر است.یدیکخود صفات با  یز اتحاد مفهومین

ند، پـس از اثبـات   اشـ ه اگر صفات خداوند عـین ذات او ب کن است یه مطرح شده اک يگریال دکاش
 ؛نـد رمانـد و نیـازي بـه دلیـل جداگانـه بـراي اثبـات ندا       ذات، در وجود صفات جاي تردیـد بـاقی نمـی   

و  ،علم یا قدرت او تردید داشـته باشـد   بارةاما در بپذیرد،سی اصل ذات حق را کن است که ممکحالیدر
از  یکـی ه در ضمن اثبـات  کت آن است ینیع ۀایت از غیریت و زیادت صفات بر ذات دارد. الزمکاین ح

نـد  کاز نمـی ینیصفات به اثبات ذات ما را از اثبات کیحالد، درشونز اثبات یصفات ن ۀیصفات، ذات و بق
  .)225 ، صهمان :ك(ر. ستیصفات ن ۀیننده از اثبات بقکازینیب ،صفات یز اثبات برخیو ن

صـفات خـدا در مقـام ثبـوت      هکنیا حیتوض .از خلط مقام ثبوت و مقام اثبات است یناش الکن اشیا
، در نگـاه واحـد   اتیـ ثیح همۀن در مقام اثبات، ذهن انسان از احاطه بر کل ؛اندهم نیع زیاند و نذات نیع

در مقـام ثبـوت    تینیا عم يمدعا ست.یمستلزم تعدد در مقام ثبوت ن ،تعدد در مقام اثباتو ، ناتوان است
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بحث استدالل و اثبات مربوط بـه مقـام    رایز ؛ر شده تعدد در مقام اثبات استکال ذکآنچه در اشو است، 
  فهم و اثبات است نه مقام ثبوت.

منحصـر در   ینـه اسـت و راه شـناخت الهـ    کالما مجهـول  يبرا یه ذات الهکست ا نیگر ایال دکاش
ز یـ ه صـفات او ن کـ د یـ آن ذات خـدا باشـند الزم مـی   یشناخت از راه صفات اوست، و اگـر صـفات عـ   

، 3، ج1383المتألهین، صـدر : كمسـدود خواهـد شـد (ر.    یجه راه شناخت الهینتنه باشند و درکالمجهول
اسـت،  ناپـذیر  ما مجهول و دسـترس  يبرا ینه ذات الهکه ک گونههمان توان گفتمیپاسخ . در )209 ص

است. آنچـه   یا صفات الهینه آنها مستلزم احاطه بر ذات کرا دسترس به یز ؛ن استیز چنینه صفات او نک
: كص آنهاسـت (ر. یهمراه با سـلب نقـا   یمالک یجابیم ایشناخت خداوند از راه مفاه ،استپذیر دسترس

  .)209، ص3، ج1383لمتألهین، اصدر
ر از یـ ، غأن مبـد یبنـابرا  .است أه متصف به مبدک یمشتق در لغت وضع شده بر ذات هکنیگر ایال دکاش

ن ذاتش باشـند، الزم  یه عکبلو د بر ذاتش نباشند یزا ید بر وجود ذات است، و اگر صفات الهیذات و زا
، ی؛ سـبحان 99، ص1987، ینی؛ جـو 30، صالـف  تـا ، بیي: اشعركند (ر.که مشتق بر او صدق نکد یآمی

 ؛نـد کصدق می أمشتق بر ذات متصف به مبد هک گونههمانه کاست  نیپاسخ ا. )116 ، ص2 ، جق1427
 قیـ بـه طر  أه بـر خـود مبـد   کبل ؛»ضیاب اضیالب«و » الوجود موجود«مانند  ؛ندکصدق می زین أبر خود مبد

؛ 209، ص3، ج1383المتألهین، : صـدر كاسـت (ر.  ، علـت اتصـاف ذات  أمبـد  رایـ ز د،نکصدق می یاول
از  تـوان یرا نمـ  یمسـائل عقلـ  عـالوه  بـه   .)337 ، ص1 ، جق1418؛ مصـباح،  242، ص1383 ،یجیاله

همچنـین   .)336 ، ص1 ، جق1418؛ مصـباح،  242، ص1383 ،یجی: الهكد (ر.کراستنتاج  یمباحث لفظ
ه مفهـوم مشـتق   کخود ثابت شده  ياست، و در جاب دانستن مفهوم مشتق کمر دگاهیبر د یمبتن لیدل نیا

  .)100 ، ص1 ، جق1427 ،ی: خراسانكاست (ر. طیبس

  يينها ةجينت
شـوند و  مـی  از ذات واحد بسیط الهی انتـزاع  ،ذات اضافه یقیمحضه و حق یقیاعم از حق یقیصفات حق

ـ     هـاي دورنـد. دیـدگاه   هبا اینکه تغایر مفهومی آنها با ذات و با یکدیگر محفوظ است، از کثـرت عینـی ب
لـوازم فاسـد    يو دارا انـد شـده  یناشـ  »تیـ نیع« دگاهیـ د حیدر تصور صح یاز ناتوان» نیابت«و » زیادت«

تعـدد  و نیـز  ، ذات خداونـد  انکام و تیمحدود ،یمالکاز صفات  یآنها خلو ذات اله ۀجمله ازکند اریبس
، خلط دو معناي قبـول  »تینیع« دگاهیداي براهین فالسفه بر ة، نقص عمدصدرالمتألهیناز نگاه  قدماست.

    مبنی بر انفعال تجددي و مطلق اتصاف است.
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