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  دهیچک

تفسـیر  » عینیت صفات کمالی بـا ذات حـق تعـالی   «عالمه طباطبایی توحید صفاتی حق تعالی را در قالب نظریه فلسفی 

بر اساس این نظریه، صفات کمالی در خارج با ذات . داند کند و این دیدگاه را تنها تبیین معقول از توحید صفاتی می می

وي این نظریه را بـر اسـاس اصـولی    . ر چند از جهت مفهومی با هم و با ذات مغایرندالهی و با یکدیگر عینیت دارند ه

عالمه در پاسخ به این . کند و صرافت و بساطت ذات الهی مدلل می "شود معطی شیء فاقد شیء نمی"فلسفی همچون 

) الف: را پیموده استپرسش که چگونه این تفسیر از توحید صفاتی با قبول کثرت مفهومی صفات سازگار است، دو راه 

توان نشان داد کـه   تر می با تحلیل بیش. نفی انتساب کثرت صفات به مقام ذات) تبیین اعتباري بودن مفاهیم صفات؛ ب

پاسخ نخست بر این مبنا است که چون مفاهیم صفات اعتباري . اند و تناقضی با یکدیگر ندارند این دو پاسخ در طول هم

نهـد و   اما پاسخ دوم یک گام فراتر می. زند اي به وحدت مصداقی صفات و ذات نمی هاست، کثرت مفهومی صفات لطم

داند؛ هر چند کثرت مفهومی صفات بعـد از مقـام ذات تحقـق     مقام ذات الهی را از تقید مفهومی و مصداقی پیراسته می

  ..یابد اما ذات خداوند عین تمام صفات کمالی به نحو اعلی و اشرف است می

      يدیواژگان کل

  .عینیت صفات و ذات، توحید صفاتی، صفات خداوند، عالمه طباطبایی
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 مقدمه

از جملـه  » ید صـفات یـ توح«ه کن اسالم است ییآهاي  آموزهترین  ید از اساسیآموزه توح

اسـت نـاظر بـه ارتبـاط صـفات       یاصـل  ید صفاتیتوح ی،اجمال يریدر تعب. مراتب آن است

ـ از ا یگونـاگون هـاي   البته خوانش. خداوند با ذات او) یو ذات یقیحق( ، ن اصـل در فلسـفه  ی

لسوفان و متکلمـان  یان فیج در میرا یبنا بر اصطالح. ه شده استئارا یالم و عرفان اسالمک

، دهـیم ما صفاتی را که به خـداي متعـال نسـبت مـی    «آن است که  ید صفاتیمقصود از توح

ذات باشند کـه بـه ذات ملحـق     نه این که موجوداتی غیر از، چیزي غیر از ذات خدا نیست

آن چنان که در صفات ما مخلوقـات چنـین   ، کنداتصاف پیدا میآنها  و ذات به. . . شوندمی

د یج توحیرا ين معنایبنابرا. )101ص، 1388، ؛ مطهري88ص، 1386، مصباح یزدي(» است

با ذات  یمالکصفات ) یو خارج ینیع(لسوفان مسلمان اتحاد یلمان و فکان متیدر م یصفات

ه بـر اسـاس   کشود  می ن اصل در نظر گرفتهیا يبراهم  يگرید يگاه معنا. است یحق تعال

 جـه یدر نت. اسـت  یکشـر  بیهمتا و  یش بیخو یو ذات یمالکاز جهت صفات  یآن حق تعال

دو معنا است؛ هم بساطت ذات بـاري تعـالی از کثـرت    داراي توان گفت توحید صفاتی  می

، طباطبـایی (مثل و مانندي خداي تعالی در صـفات ذاتـی خـود     هم بی ،عینی صفات و ذات

توحیـد  ، اما از دیـدگاه عرفـا  . )26ص، 18ج ؛316-314، ص2ج ؛394-393ص، 1ج، 1417

کمـالی   بیند هـر صـفت  به این معنا که عارف میاست؛  صفاتی امري در مقام شهود و یافتن

ه در موجـودات خـارجی   را کـ ... حیـات و ، قـدرت ، گونـه علـم  اصالتاً از آن خداست و هر

؛ 94ص، 1386، مصـباح یـزدي  (یابـد   مـی  همه را مستند بـه خـداي متعـال   ، کندمشاهده می

نخسـت   ين مقاله بحـث تنهـا بـر معنـا    یاست در ا یگفتن. )125ص، 1389، حسینی تهرانی

  . ز خواهد بودکمتمر ید صفاتیتوح

مـورد نظـر در    يبـه معنـا   ید صفاتیرش توحیدر پذ یالمکاتب کهمه مافزون بر اینکه 

تـوان بـه    مـی  نـه را ین زمیموجود در اهاي  هینظر یلکنگاه  یکدر . هم داستان نیستندنجا یا

) دیـدگاه اشـاعره  ( زیـادت و قیـام صـفات قـدیم بـر ذات الهـی       .1: ردکر فهرست یشرح ز

) دیـدگاه کرامیـه  (زیـادت صـفات حـادث بـر ذات الهـی       .2؛ )32-31ص، تا بی، االشعري(
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نیابـت ذات الهـی از صـفات     .3؛ )205-204، ص 1408، ؛ بغـدادي 95ص، تا بی، اسفراینی(

، 1972همـــدانی، (نفـــی صـــفات . 4؛ )122ص، 1972؛ 119-118 ص، 1422، همـــدانی(

و ) 366ص، 1404، ابـن سـینا  (عینیـت مصـداقی    .5 ؛)دیدگاه منسوب به معتزلـه ) (137ص

دیـدگاه ابـن   (یکـدیگر  ذات الهی با صفات و صفات بـا  ) 19ص، 1363ابن سینا، (مفهومی 

 دیـدگاه جمهـور  (عینیت مصـداقی ذات الهـی بـا صـفات و صـفات بـا یکـدیگر         .6 ؛)سینا

  . )حکیمان

معقـول و   تواند تفسـیر  می )دگاه ششمید(حکیمان تنها رأي ، از دیدگاه عالمه طباطبایی

نزیـه  ها به افـراط تشـبیه و تفـریط ت    ارایه کند و سایر دیدگاهاز توحید صفاتی  یقابل پذیرش

  . )287-284ص، لفا تا بی، طباطبایی(اند  گرفتار آمده

  لهئبیان مس

اتصاف ذات الهی به صفات کمالی به نحو عینیت صفات بـا ذات و  ، از نظر عالمه طباطبایی

از توحیـد   یمعقـول و قابـل پذیرشـ    تواند تفسـیر  می با یکدیگر است و تنها این دیدگاهنیز 

عینیـت مصـداقی   ) الـف : مشـتمل بـر سـه اصـل اسـت      نماینظریه حک 1. کند ارایهصفاتی 

تغایر ) ج؛ صفات با یکدیگر) وجودي(عینیت مصداقی ) ب؛ صفات با ذات الهی) وجودي(

؛ 120ص، 6ج، ق 1386، نیصـدرالمتأله (مفهومی صفات با یکدیگر و با ذات الهی ) کثرت(

ـ نظر«ه را یـ ن نطرین پس جهت اختصار ایاز ا(. )91-90ص، 1383، سعیدي مهر ـ نیه عی ت ی

موجب تعین یا کثرت در ذات ، اما چگونه کثرت مفهومی صفات ؛)مینام می »ذات با صفات

 یـک از ، توان میان اتصاف حق تعالی به صـفات مفهومـاً کثیـر   شود؟ آیا میباري تعالی نمی

ـ آ ،گر سخنیرد؟ به دکجمع ، گرید ياز سو، صرافت و وحدت او، و بساطت، سو ـ ا نظری ه ی

                                                        
هـا حیثیـت وجـودي اسـت      گردند، بلکـه حیثیـت آن   صفات کمالی به عدم یا عدمی مثل ماهیت باز نمی. 1

ذاتی هسـتند کـه   ) ایجابی(صفات کمالی همان صفات ثبوتی ). 2تعلیقه، 124، ص 6ق، ج 1386صدرالمتالهین، (

: تـا الـف   طباطبایی، بی(کند و نیازي به فرض امري خارج از ذات نیست ها کفایت می فرض ذات براي انتزاع آن

تا الف، ص  طباطبایی، بی(ذات الهی به نحو اعلی و اشرف داراي این صفات است ). 160تا ب، ص  ؛ بی284ص

283-284 .((  
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دگاه ید یفلسف یمباننخست ن مقاله یبرخوردار است؟ در ا یدرون يسازگارمختار عالمه از 

 يریـ گ به صورت مبسوط و با بهره یمالی با ذات حق تعالکت صفات ینیعالمه را در باب ع

ـ  ين سـازگار یـی م و سـپس بـه تب  ینک می لیتحل يو هاي نظریهر یاز سا ـ ا یدرون دگاه یـ ن دی

  . م پرداختیخواه

  ت صفات با ذات ینیع هیاستدالل عالمه بر نظر

دگاه عینیت صفات با ذات ید، نهایۀ الحکمهدوازدهم عالمه طباطبایی در فصل نهم از مرحله 

قالـب   کوشیم سخن عالمه را در می در اینجا. کندو بر آن اقامه برهان میدانسته  را قول حق

  . بندي کنیم صورت یک استدالل

  استدالل عالمه بندي  صورت

است که هر موجود ممکنی بدون واسطه یا بـا یـک   اي  علت تامه، لذاتواجب الوجود با. 1

) هر موجود ممکنی(علت  انجامد؛ بدین معنا که حقیقت واجبی خود مییا چند واسطه بدان 

  . است

  1.علت در مقام علیتش کماالت وجودي معلول خود را به نحو اعلی و اشرف دارد. 2

زیرا وجود صرف است و  ؛مفروض استواجب بالذات واجد تمام کماالت وجودي . 3

  . عدم ندارد شائبه

پس در ذاتش تعـدد   .بسیط و واحد به وحدت حقه است، وجود واجب تعالی صرف. 4

  . وجود ندارد جهت و تغایر حیثیت

هر کمال وجودي مفروض در واجب تعالی عین ذات و عین کمال مفـروض  : نتیجه. 5 

  ). 285تا الف، ص  طباطبایی، بی( دیگر ذات است

                                                        
عالمه طباطبایی در تعلیقه بر اسفار و نیز بدایۀ الحکمه، براهینی براي عینیت ذات الهی با صفات اقامه کرده . 1

است ) شود معطی شیء فاقد شیء نمی(است که حد وسط آن مبدئیت واجب بالذات براي همه کماالت وجودي 

  ). 1، تعلیقه135، ص6ق، ج1386لمتألهین، ؛ صدرا162تا ب، ص طباطبایی، بی: ك.تر ر براي مطالعه بیش(
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  عینیت صفات با ذات تبیین مقدمات استدالل عالمه بر نظریه

  : پردازیم می در این بخش به تبیین مقدمات استدالل باال

  )نخست تبیین مقدمه(ممکنات  علیت واجب الوجود براي همه) الف

جود رابط بدون آید که والزم می، مستقل منتهی نشود يوجودات رابط به وجود هلاگر سلس

، زیرا در این صـورت ؛ اما این خالف فرض است. تحقق یابد، بخش آن ستقل و قواموجود م

  . )168، صتا الف ، بیطباطبایی(وجودي مستقل و غنی خواهد بود ، وجود عین ربط و فقر

  ) دوم تبیین مقدمه(واجدیت علت نسبت به کماالت معلول به نحو اعلی و اشرف ) ب

وجـود علـت تامـه از وجـود     «: گویـد ش رئالیسم میعالمه طباطبایی در اصول فلسفه و رو

زیرا تمام واقعیت و وجود معلول از آثار وجود علت بوده و متکـی بـه    ؛استتر  معلول قوي

وقتـی معلـول بـا     ،به بیان دیگـر  .)670ص، 3ج، الف1388طباطبایی، (» ...باشد می وجود آن

وجـودي  ، اما علت تامهوجودي است عین ربط و فقر به علت ، شود می علت خود سنجیده

و  157ص ، الـف تـا   طباطبـایی، بـی  (مستقل است که وجود رابط قائم و وابسته به اوسـت  

نهایـۀ  بر اساس آن چه عالمـه در  ، ینابر افزون . آیدو از آثار وجود علت به شمار می) 177

اقوي بودن وجود علت نسبت به وجود معلـول امـري   ، کندن نقل مییاز صدرالمتأله الحکمه

ذاتـاً از معلـول   ، در همـان جهـت علیـت   ، کند که علت مؤثربداهت حکم می«: بدیهی است

تـوان  نمـی ) و اقـوي بـودن  (به این ابتدائیت ، دیگرهاي  باشد اما در مورد علتتر  خود قوي

عالمـه طباطبـایی علـت مـؤثر را     . )187ص، 2ج، ق1386، نیصدرالمتأله(» حکم قطعی داد

پس تا این جا دانستیم . )177ص، الفتا  ، بیطباطبایی(داند یعلت فاعلی تام و علت تامه م

از آن جا که صفات کمـالی  . علت از معلول خود اقوي است و این اقوي بودن بدیهی است

و وجـود  ) 2، تعلیقـه  124، ص 6ق، ج 1386صـدرالمتألهین،  ( چیزي غیر از وجود نیسـتند 

معطـی شـیء فاقـد شـیء      ،یگراقوي از وجود معلول است و از سوي د، بخش علت هستی

  . پس علت کماالت وجودي معلول خود را به نحو اعلی و اشرف دارد، نیست

  ) سوم تبیین مقدمه(اثبات تمام کماالت وجودي مفروض براي ذات باري تعالی ) ج

کند که باري تعالی نه تنها تمام اثبات می، این مقدمه براساس صرافت وجود و بساطت الهی

بلکه هر کمـال مفروضـی را    ،باشد ا میخود را به نحو اعلی و اشرف دارهاي  کماالت معلول
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ص ، 6ج، 1368، جـوادي آملـی  ( 1شـود شـامل مـی  ، ا نباشندیاعم از آن که معلول او باشند 

توضـیح آن کـه خداونـد    . )415 ــ  414تعلیقـه  ، 424ص، 1405، ؛ مصباح یـزدي 321-322

، طباطبـایی (و جزء عـدمی نـدارد    2هیتزیرا عین وجودي است که ما ؛صرف الوجود است

صرف هر حقیقت خالی از تمام متقـابالت خـود    ،دیگرسخن به  .)278-277ص، تا الف بی

  . )1تعلیق، 226ص، تا بی، الهیجی(شود  نمی متصف به عدم آن حقیقتهرگز است و 

عالمه طباطبایی بر مبناي آن بسـاطت الهـی را بـه    ، پس از اثبات صرافت وجود خداوند

در غیـر ایـن   . سوم آن که بسیط نه جزء عقلـی دارد و نـه جـزء خـارجی    «: رساند  می اثبات

در حالی کـه صـرف فـرض شـده بـود و ایـن بـر         ؛شد می صورت از صرافت وجود خارج

فاقـد  بنـابراین از آن جـا کـه خداونـد     . )57ص، تا الـف  بی، طباطبایی(» خالف فرض است

در خارج نیـز بسـیط   ، چه که در عقل بسیط استهر آن « ندارد و 3جزء عقلیاست، ماهیت 

                                                        
عالمه طباطبایی در فصل هشتم از مرحله دوازدهم نهایۀ الحکمه، در باب معناي اتصاف باري تعالی چنین . 1

چون -اي  پس در دار هستی، هر کمال وجود. شوداي از وجود واجبی سلب نمی هیچ کمال وجودي... «: فرمایدمی

تر دارد و آن گونه که شایسته ساحت عزت و کبریـاي   واجبی به نحو برتر و شریفباشد، وجود  -علم و قدرت 

تـا   طباطبـایی، بـی  (» اتصاف واجب تعالی به صفات کمالی چیزي جز این نیست. شودالهی است، بر او حمل می

  ).284-283الف، ص

؛ 2، تعلیقـه  24ص، 6ق، ج1386صـدر المتـألهین،   (در این تعبیر ماهیت حد وجود است و غیر از وجود . 2

هرچند ). 12تا الف، ص طباطبایی، بی(به بیان دیگر، امري عدمی و باطل الذات است ). 124، ص 1383طباطبایی،

نظر از حیثیت ربطی وجودات ممکن، براي ماهیت نحوه اي از وجود قائل  توسع ذهن در التفاتی استقاللی و صرف

ن نگاه ماهیات جوهري و عرضی همراه با احکام و لوازم خود در ای). 15و  12تا الف، ص طباطبایی، بی(شود می

، 1405؛ مصـباح یـزدي،   9-1، تعلیقات 132-130، ص1ب، ج1388؛ 30تا الف، ص طباطبایی، بی(نمایند رخ می

  )176تا الف، ص طباطبایی، بی( و از استقاللی نسبی برخوردارند ) 275-274، ص1، ج1388؛ 41؛ تعلیقه 62ص

ماده و صورت خارجی، ماده و صورت عقلی : ترکیب از اجزاي بالفعل) الف: اند از عبارت اقسام ترکیب.  3

؛ جوادي 82-81تا الف، صص طباطبایی، بی) (ماده و صورت بشرط ال(و جنس و فصل ) جنس و فصل البشرط(

و در این جا، مقصود از جزء خارجی همان ماده و صورت خـارجی اسـت   ). 236و  220، ص6، ج 1368آملی، 

موجـودي  ): مقـداري (جزء بـالقوه  ) مقصود از جزء عقلی همان ماده و صورت عقلی و جنس و فصل است؛ ب

مصـباح  (داراي اجزاي مقداري است که امکان انقسام به اجزاي بالفعل در آن وجود دارد، هرچند در نظـر عقـل   

با نظر به حدود وجودي آن هر هویتی که بتوان : ترکب وجودي و عدمی) ؛ ج)413، تعلیقه 423، ص1405یزدي،

) سـلب (و عدم ) ایجاب(، چیزي از آن سلب کرد، مرکب از وجود )نقص وجودي در مقایسه با وجودي دیگر (

 



صفاتی از دیدگاه عالمه طباطباییمبانی فلسفی توحید 

بالقوه  يهر آن چه مرکب از اجزا ،به عالوه. پس جزء خارجی نیز ندارد، »نه برعکس، است

این نحو از ترکب نیـز  ، است یا ماهیت آن کم متصل است و یا جسم است و با نفی ماهیت

 خـارجی و عقلـی   ياما ترکـب از اجـزا  . )193ص، 2ج، 1388، مصباح یزدي(گردد نفی می

-بالقوه با توسع عقل و نگاه اسـتقاللی بـه حـد وجـودي رخ مـی      يو اجزا) بالفعل ياجزا(

یابد و داراي احکام و لـوازمی  زیرا ماهیت در این نگاه است که استقالل مفهومی می؛ نمایند

ترکـب از وجـود و   ، با نفـی آن بگیریم اما اگر حد وجود را به عنوان امري عدمی . گرددمی

، 424-423، ص1405مصــباح یــزدي، ( دم نیــز از ذات بــاري تعــالی نفــی خواهــد شــدعــ

شـود و ایـن   انحاء ترکب از ذات باري تعالی نفی مـی  ،پس با نفی ماهیت). 414-413تعلیقه

. )194-193ص، 2، ج 1388مصـباح یـزدي،   (همان بساطت حقیقی ذات باري تعالی است 

  . واجب بالذات نیز کل االشیاء است، »تبسیط الحقیقه کل االشیاء اس«از آن جا که 

تـا الـف،    طباطبـایی، بـی  (شیئیت مساوق وجود است اما شیء در این جا به چه معناست؟ 

اما حمل اشـیا  . اند مراد از اشیا، موجودات ممکن هستند که مرکب از وجود و عدم). 16ص

مل اشـیا تنهـا بـا    در این ح. بر بسیط الحقیقه یا واجب بالذات به حمل حقیقه و رقیقه است

صـدرالمتألهین،  (شـوند  خود بر ذات واجبی حمل مـی ) کماالت وجودي(حیثیات وجودي 

به نحو اعلـی و اشـرف در   ) رقیقه(اشیاي  و حیثیات وجودي) 1، تعلیقه110، ص6ق، ج1386

، 1388؛ 328-325، 296، 284، 283، ص6، ج 1368جـوادي آملـی،   (هست ) حقیقه(ذات واجبی

  ). 225-224، ص1429؛ حسینی تهرانی، 143-141تا الف، ص ایی، بی؛ طباطب192-189ص

  )تقریر مقدمه چهارم(سیر از توحید ذاتی به توحید صفاتی ) د

بـه تعریـف و   اکنـون  . قبل اثبات شد صرافت وجودي و بساطت حقیقی خداوند در مقدمه 

  . پردازیماثبات وحدت حقه حقیقی خداوند می

وحدتی است که ذات بـدون واسـطه در   ، )یا احدیت توحید ذاتی(وحدت حقه حقیقیه 

، دیگـر سـخن  به  .است) موصوف(شود و این وحدت عین واحد عروض به آن متصف می

                                                                                                                                  
  ).276تا الف، ص طباطبایی، بی(است 
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واحـد حقـه حقیقـی واحـدي     . 1)140ص، تا الف بی، طباطبایی(واحد و وحدت یکی است 

اطبـایی،  طب(بلکه حتی تصور مثل و مانند براي آن محال است  ،است که دومی یا مثل ندارد

، مطهــــري ؛47و  31، صب1427 ؛388، ص20ج ؛176، ص11ج؛  90-89، ص6ج، 1417

  . )101-100ص، 1388

عالمه طباطبایی بر اساس صرافت و بسـاطت الهـی بـه اثبـات وحـدت حقـه حقیقـی         

] حقیقـی [خداوند واحد به وحدت صرافت است کـه وحـدت حقـه    ... «: پردازدخداوند می

ضـرورتاً آن وجـود   ، چه که ثانی براي واجب تعالی فرض کنـی  زیرا هر آن؛ شودنامیده می

کمالی است که در آن وجـود ثـانی    یابد؛ این امتیاز به واسطهثانی از وجود واجبی تمایز می

مرکـب  ) فقـدان (و عدم ) وجدان(پس ذات الهی از وجود . هست و در واجب تعالی نیست

رض شده بود و این خـالف  در حالی که صرف ف؛ گردد و وجود محض و صرف نیستمی

  . )57ص، تا الف بی، طباطبایی(» ...فرض است

الزم ، بنابراین اگر وجود دیگري در صرافت وجود با ذات بـاري تعـالی مشـترك باشـد    

صرافت (االشتراك  این مابه االفتراق لزوماً غیر از مابه. آید که میان آن دو افتراقی نیز باشدمی

، 1388، مصباح یـزدي (تناقض است ) دو چیز(بودن کثیر زیرا فرض واحد ؛ است) وجودي

عین وجود است و مبـرّا از  ) االشتراك مابه(از آن جا که صرف الوجود . )192-191ص، 2ج

پـس هـر   . کمال وجودي دیگـري اسـت   نداشتناالفتراق همان  مابه، )امر عدمی(مقابل خود 

ـ    رخالف بسـاطت و  صرف مرکب از وجود خود و عدم کمال دیگري خواهد شـد و ایـن ب

  . صرافت وجودي است

حد وجود و امـري عـدمی   ، است) ذات الهی(از آن جا که هر چه غیر از صرف الوجود 

 »وجـود مـن حیـث هـو وجـود     «گردنـد و  و صفات کمالی نیز به امر عدمی باز نمی 2است

                                                        
؛ زیرا واحد )140تا الف، ص طباطبایی، بی(این واحد را نباید با وحدت عددي، جنسی و نوعی خلط کرد .  1

نهـج  (و من حده فقد عـده  (گردد تا واحد شود محدود به هزاران حد می) شودن عدد ساخته میکه از آ(عددي 

شوند تا از سایر واحدهاي و هر واحد جنسی یا نوعی محدود به حدود متعددي می)) 212، ص152البالغه، خطبه

  ).89-88، ص6، ج1417؛ 40تا الف، ص طباطبایی، بی(جنسی و نوعی متمایزگردد 

-نامد و غیر او را داراي وحدت حقیقی ظلّیه میالمه طباطبایی وحدت حقه حقیقی را وحدت اصلی میع.  2
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در غیر این صورت یـا صـفات وجـودي    اند؛  پس تمام صفات کمالی عین ذات الهی .هستند

برخـی از کمـاالت وجـودي    فاقد عدمی هستند که خالف فرض است یا ذات الهی اموري 

، الـف 1387، طباطبـایی (خواهد بود که این نیـز مخـالف صـرافت و بسـاطت الهـی اسـت       

  . )176 -175ص، 11ج، 1417؛ 202-201ص، 1385؛ 154-153ص

، دشـو ذات الهی موجب ترکب ذات او می در ینیاز آن جا که تعدد حیثیات ع ،به عالوه

، الـف 1427طباطبایی، (بلکه عین یکدیگرند  ،گردندصفات الهی به حیثیات مختلف باز نمی

تـوان از توحیـد   می) با مقدمات اندکی(پس به طور بدیهی یا نزدیک به بدیهی . )34-33ص

  . راه یافت ذاتی به توحید صفاتی

: گویـد مـی  الهیعالمه طباطبایی پس از اثبات عینیت صفات کمالی با یکدیگر و با ذات 

واحـد اسـت و ایـن همـان      و عینـاً  کثیر و مصداقاً پس صفات ذاتی واجب بالذات مفهوماً«

تـوان از اثبـات عینیـت    امـا چگونـه مـی   . )285ص، تـا الـف   بیطباطبایی، (» مطلوب ماست

کثرت مفهومی این کمـاالت را نتیجـه گرفـت؟    ، وجودي کماالت با یکدیگر و با ذات الهی

ـ باشد که اهل زبان در اشاید پاسخ این  ماننـد علـم و    یمـال کاسـتعمال صـفات   (ن مـوارد  ی

تـا   طباطبـایی، بـی  (ند ک حکم می ن صفاتیا یر مفهومیرد و به تغایپذ نمی ترادف را) قدرت

  . کثرت مفهومی بداهتاً ثابت است، پس با اثبات عینیت مصداقی. )287صالف، 

   یبا بساطت ذات اله یثرت مفهومک يسازگار

اتصاف ذات باري تعالی به صفات کمالی را بـه   عالمه طباطبایی نحوه، که گفته شد همچنان

، رسـد که در این جا به نظـر مـی  پرسشی اما . داندنحو عینیت مصداقی و کثرت مفهومی می

موجب تعین یا کثرت در ذات بـاري  ، این است که چگونه کثرت مفهومی کماالت وجودي

                                                                                                                                  
به عبارت دیگر، هر آن چه غیر اوست، عدمی است و اگر بتوان نحوه اي ). 77، ص13، ج1417طباطبایی، (داند 

، 11، ج1417طبـایی،  طبا(بـه ذات الهـی اسـت    ) ظـل (از تحقق براي آن فرض کرد، به واسطه عین ربـط بـودن   

توان غیري براي او فرض کـرد و خـود ذات الهـی مسـاوق شخصـیت اسـت        در غیر این صورت نمی) 176ص

این بیان مطابق با وحدت شخصی وجود است و توحید اطالقی تنها در ). 217-216، ص1429حسینی تهرانی، (

تر در  ما ذیل نفی صفات بیش ).64، ص5، ج1383جوادي آملی،(سیاق وحدت شخصی وجود، قابل اثبات است 

  .این باب سخن خواهیم گفت
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، اتصاف حق تعـالی بـه صـفات مفهومـاً کثیـر و بسـاطت       توان میانشود؟ آیا میتعالی نمی

  صرافت و وحدت او جمع نمود؟

این دو مقام . ن پرسش پاسخ دادیدر دو مقام به ا، توان با بررسی آثار عالمه طباطباییمی

بـاري تعـالی   ) اطالقـی (و به توحید ذاتـی  تر  تنزیهی ینسبت به اول یو دوماند  در طول هم

  . استتر  نزدیک

  ) مفاهیم صفات باري تعالی یتاعتبار(خست مقام ن

مورد بحث را با اعتباري دانستن مفاهیم صـفات بـاري   تا پرسش کوشد  میعالمه طباطبایی 

در فصل چهارم از رساله در اثبات واجـب الوجـود در ایـن زمینـه چنـین      . تعالی پاسخ دهد

ها با بعضـی دیگـر از    و عینیت بعضی از آن با ذات] صفات[ها  و عینیت آن. . . «: خوانیم می

زیـرا مفـاهیم صـفات ذاتـی از سـنخ      ؛ منافاتی با مغایرت مفهومی آنان ندارد، حیث مصداق

بلکه ایـن  ، مفاهیم ماهوي نیستند که مقتضی مصداقی باشند از سنخ ماهیات محدود الوجود

وعاء ذهن است و لـذا   ها فقط در مفاهیم اعتباري نظیر مفهوم وجودند که تحقق آن، مفاهیم

کنـد و هـیچ   به مصداق خارج از ذهن سـرایت نمـی  ، ها در موطن ذهن ذاتی آنحکم تغایر 

به خالف انتزاع مفهوم واحـد  ، از مصداق واحد انتزاع گردداي  مانعی نیست که مفاهیم کثیره

  . )31ص، ج1388، طباطبایی(» که ممکن نیست از مصادیق کثیر با لحاظ کثرت

شده است و  قایلبایی در این عبارت میان مفاهیم ماهوي و اعتباري تفاوت عالمه طباط 

مفهوم یا تصور قسیم تصدیق است و مقسم . پردازدمی مسئلهبر مبناي همین تفاوت به حل 

معلـوم بـا   ، در علـم حصـولی  . )140ص، ب1387طباطبـایی،  (این دو علم حصولی اسـت  

 ـ  گرددآثار مطلوب بر آن مترتب نمی همان وجود ذهنی که ـماهیت و صورت علمی خود  

، 1ج، الـف 1388؛ 236ص، الـف تا  بی ؛125ص ، ب1387طباطبایی، (نزد عالم حاضر است 

طباطبـایی،  (گـردد  تصور نیز بـه اعتبـاري و حقیقـی تقسـیم مـی     . )1پاورقی، 104-103ص

ري معانی گوناگونی براي حقیقی و اعتبااو در آثار مختلف خود، . )367ص، 2ج، الف1388

طباطبـایی،  ( االعـم  معنـا اعتبـاري بال (شمارد و معناي مورد نظر خود را در این بحث بر می

معقـول  (حقیقـی  «: دانـد مقابل نوع خاصی از حقیقی می، ))428و  292ص، 2ج، الف1388

شـود و در  بـر آن مترتـب مـی    يآثـار ، وجود خـارجی  چه در مرحله یعنی آن ،)اول ماهوي
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آن تساوي نسبت به وجود و عـدم   الزمه ـگردد  مربوط مترتب نمیوجود ذهنی آثار  مرحله

مـا یقـال فـی جـواب     [ماهیات حقیقیـه   مانند همه، -) 256ص، تا الف بیطباطبایی، (است 

ولی عقـل مضـطر   ، گرددخوذ نمیأچه از خارج م و اعتباري مقابل آن است؛ یعنی آن، ]ماهو

، تـا الـف   ؛ بـی 142ص، ب1387طباطبایی، ( »...است که در خارج براي آن اعتبار وجود کند

  . )295 -292ص، 2ج، الف1388 ؛151ص، تا ب بی؛ 256ص

ابتناي آن بـر اصـالت ماهیـت    ، رسدکه در مورد این تقسیم به ذهن میاي  نکتهنخستین 

ــت  ــایی، (اس ــه، 1000ص، 4ج، ب1388طباطب ــزدي  ؛2تعلیق ــباح ی ، 389ص، 1405، مص

شود که فرد خارجی دارد و آثار خارجی بر او مترتب میزیرا این ماهیت است ؛ )380تعلیقه

بـه معنـاي مصـدري    (وجـود  ، و گویا ذهن با نـوعی تحلیـل  ) 17ص، تا الف بیطباطبایی، (

در حالی که پـیش از ایـن گفتـه    ؛ )37ص، 1367، الداماد(کند را از آن انتزاع می) موجودیت

 چگونـه افـزون بـر ایـن،    . دانـد عالمه طباطبایی ماهیت را حد وجود و امري عدمی می، شد

زیـرا ماهیـت مثـار    ؛ توان بر این مبنا اثبات کرد که میان ذات و صفات الهی عینیت است می

؛ 493-490، ص3ج، الـف 1388، طباطبـایی (شـود   می کثرت است و موجب تمایز میان اشیا

  د؟توانند واحد باشن چگونه می پس ماهیات کثیر و متباین صفات و ذات. )9ص، تا الف بی

 اعتباري در مقابـل حقیقـی   ـبندي   توان این تقسیممی، براي دوري گزیدن از این اشکال 

، 1ج، ب1388طباطبـایی،  (تبیین کـرد کـه بـر مبنـاي اصـالت وجـود باشـد        اي  را به گونه ـ

 »نفس االمر به عنوان مالك صـدق قضـایا  «عالمه طباطبایی در فرع هفتم . )91تعلیقه، 72ص

تنهـا وجـود   ... «: ، بر این طریـق سـلوك کـرده اسـت    نهایۀ الحکمهل دوم از مرحله اوفصل 

اما چون ماهیات ظهورات وجود براي . حقیقی، اصیل است و هر حکم حقیقی از آن اوست

کند و آن را بـر ماهیـات   وجود را اعتبار می، براي ماهیات، عقل به توسع اضطراري، اند ذهن

حمـل  ، همگـی ، هـا  ماهیت و احکام آن، ودپس مفهوم وجود و ثبوت بر وج. نماید حمل می

مطلق ثبوت و تحقق را بـر هـر مفهـومی    ، به توسع اضطراري عقل، سپس بار دیگر. شودمی

قـوه  ، ماهیت، مانند عدم -ناگزیر اعتبار کرده است ، کند که به تبع وجود یا ماهیتحمل می

؛ 15تـا الـف، ص   بـی  طباطبـایی، ( »...کنـد تصدیق می] نیز[را آنها  و آن گاه احکام -و فعل 

تنهـا وجـود   ، بنابراین). 1، تعلیقه271، ص7؛ ج1، تعلیقه215، ص1، ج1386، صدرالمتألهین
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عین خارجیـت و  حیثیتش اما آن چه . حقیقی است که داراي اصالت و احکام خارجی است

) 2تعلیقـه ، 264ص، 1ج، 1386، نیصدرالمتأله(یابد  نمی هرگز در ذهن راه، ترتب آثار است

اعتبـاري هسـتند و بـه    ، شـوند که در ذهـن تشـکیل مـی    اعم از ماهوي و غیر آن، و مفاهیم

اما از آن جا که ماهیـات ظهـورات وجـود در نـزد     . آیند می اضطرار و تحلیل عقل به دست

از تحقـق را بـراي   اي  نحـوه ، با توسع اضطراري و به اعتبار وجـود ، عقل ابتدائا، هستند ذهن

بـا توسـع   دیگـر بـار،   سـپس عقـل   . کنـد  مـی  و وجود را بر آن حمـل گرفته  ماهیت درنظر

وجـود و   1)بـالعرض (کنـد کـه بـه تبـع     ثبوت و تحقق را بر مفاهیمی حمل مـی ، اضطراري

در ظرفی را ) نفس االمر(بنابراین عقل براي مطلق ثبوت و تحقق . اعتبار کرده است، ماهیت

شود که به تبع وجود یا به مفاهیمی میگیرد که هم شامل وجود حقیقی و هم شامل نظر می

  . اند از ثبوت و تحققاي  تبع وجود و ماهیت داراي نحوه

   اقسام مفاهیم اعتباري

 ه عالمه طباطبایی مفاهیم را تنها بـه دو دسـته  کرسد چنین به نظر میباال بر اساس عبارت  

در فصـل   يووجود این، با . شماردکند اما انواع مفاهیم ثانی را بر نمیاول و ثانی تقسیم می

انواع مفاهیم اعتبـاري  ، )ماهوي(در برابر مفاهیم حقیقی ، نهایۀ الحکمهیازدهم  دهم از مرحله

مفاهیم اعتبـاري سـه   ، اصالت وجود استآن، ه مبناي ک بندي ن تقسیمیدر ا. شماردرا بر می

بنابراین . استحیثیت مصداقشان عین خارجیت و ترتب آثار اي که  دسته. 1: شونددسته می

حیثیت مصداقشان عـدم  اي که  دسته. 2 مانند وجود و صفات حقیقی؛ ،شوندوارد ذهن نمی

مانند  ،وجود ذهنی نیز نخواهند داشت، تحقق در خارج است و چون وجود خارجی ندارند

                                                        
عالمه طباطبایی در فصل هفتم از مرحله نهم نهایۀ الحکمه، صراحتا اتصاف بالتبع را غیر از اتباع بالعرض .  1

فیاضی در تعلیقه بر نهایه الحکمه، اتصاف بالتبع را اتصافی حقیقی ). 207، ص1ب، ج  1388طباطبایی، (داند می

شـود  گردد؛ ثانیا، و موجب می وجود دارد که خود اوال بدان وصف متصف می) در ثبوت(اي  اما واسطه. داندمی

اما اتصاف بالعرض، . شودتابع به آن وصف متصف شود؛ مانند حرکت جوهر که سبب حرکت تبعی اعراضش می

اما گاهی این دو اصطالح به . است و اسناد وصف بدان غیر ماهو له است) به واسطه در عروض(اتصافی مجازي 

از جمله در این جا که بالتبع به جاي بالعرض به کار رفته است؛ زیرا تنها وجود حقیقتا . روندجاي هم به کار می

  ). 84، تعلیقه 70-69، ص 1ب، ج 1388طباطبایی، (موجود است و غیر آن تنها ثبوت عرضی و مجازي دارند 
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مانند کلـی و جـنس    ،ها حیثیت در ذهن بودن است حیثیت مصداق آناي که  دسته. 3؛ عدم

معقوالت ثانی فلسفی و مفـاهیم  را اول و دوم  مفاهیم دسته. )256ص، تا الف بی، طباطبایی(

، مصـباح یـزدي   ؛146ص، ب1387طباطبایی، (نامند  میمعقوالت ثانی منطقی را  سوم دسته

معقوالت ثـانی فلسـفی   توانند  میاما مفاهیم صفات الهی تنها . )380تعلیقه ، 388ص، 1405

 کننـد واجب تعالی فاقد ماهیت است و مفاهیم ماهوي بر او صدق نمی ؛ زیراوجودي باشند

خداوند وجود صرف است و مفاهیم عدمی افزون بر این، ). 258تا الف، ص  طباطبایی، بی(

معقوالت ثانی منطقی نیز حیثیت مصداقشان در ذهن بـودن اسـت   . بر او قابل صدق نیستند

  . عالی عین خارجیت استو باري ت) 257-256ص، تا الف بیطباطبایی، (

  ي معقوالت ثانی فلسفی وجوديها ویژگی

که مفاهیم صفات باري تعـالی  در این جا باید پرسید مفاهیم وجودي چه خصوصیتی دارند 

معقـوالت  ، الحکمـه  نهایـۀ  چهارم ها منحصرند؟ عالمه طباطبایی در فصل اول از مرحلهدر آن

، اتصـاف بـه یـک وصـف در خـارج     . . . «: کندثانی فلسفی را چنین تعریف و توصیف می

بلکـه کـافی اسـت کـه آن     ، در خارج نیست مستلزمِ تحقق وصف به وجود منحاز و مستقل

قوالت ثانی فلسـفی اسـت   امکان از مع. موجود باشد] در خارج[وصف به وجود موصوفش 

به وجود موضوعشان ، ها در خارج است و در خارجکه عروض آنها در ذهن و اتصاف به آن

از ، او امکان را به عنوان معقول ثـانی فلسـفی  . )46-45صتا الف،  طباطبایی، بی(» ودندموج

داند که هیچ تحققی در خارج نداشته باشد و از سوي دیگر یک سو امر انتزاعی محض نمی

عروض این مفاهیم ذهنی و  ،دیگرسخن به . نیست قایلوجودي مستقل در خارج ، براي آن

   1.ها خارجی استاتصاف آن

تفـاوت عـروض و اتصـاف را صـریحاً     ، هر چند عالمه طباطبایی در آثار مختلف خـود 

                                                        
در خارج است، اما عروض و اتصاف معقول ثانی منطقی هر دو در  عروض و اتصاف معقول اول، هر دو.  1

و عروض معقول ثانی فلسفی در ذهـن و اتصـاف آن در   ) 165-163، ص1379المحقق السبزواري، (ذهن است 

، 1366؛ مصباح یـزدي،  45-44تا الف، ص طباطبایی، بی(شود خارج است؛ زیرا ماهیت خارجی بدان متصف می

  ).178-177، ص1ج
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چنـین برداشـت کـرد کـه بـراي      ، شاید بتوان بر اساس عبارت باال، ولی توضیح نداده است

بایـد وجـود   ) موضـوع (و معـروض  ) محمول(عارض ، عارض شدن محمولی بر موضوعی

، 183ص، 1ج، ب1388، طباطبـایی ( تاز عـروض اسـ   مستقلی داشته باشند اما اتصاف اعم

تواند وجود مستقل داشته یا به وجـود موضـوع   می) صفت(محمول ، در اتصاف .)47تعلیقه

موجود باشد و ایـن بـه معنـاي انکـار وجـود       ـهمان ماهیتی که ظهور وجود است   -خود 

دارا توان عـروض ذهنـی و اتصـاف خـارجی را بـا      بنابراین می. محمول به طور کلی نیست

  . آن تبیین کردبراي صفت و وجود ذهنی مستقل براي وجود خارجی غیرمستقل ودن ب

، عالمه که ظهور در خارجیت معقوالت ثـانی فلسـفی دارد   هاي عبارتترین  مهمیکی از 

از وجود خـارجی  اي  شدن به نحوه زمینه قایلدیدگاه خاص مالصدرا در  تأییدتعلیقه او در 

حـق صـریحی اسـت کـه شـکی در آن      ] قول[این همان «: براي معقوالت ثانی فلسفی است

در طـرفین  ] تحقـق آن [وجود طـرفین و   موجود بودن وجود رابط به واسطه الزمه... نیست

تحقـق داشـته   ، در ظرف تحقق وجـود رابـط  ، هر دو، این است که طرفین وجود رابط، خود

خـارجی اسـت یـا    که یکی از طرفینش ذهنی و طرف دیگـر آن  اي  زیرا تحقق قضیه؛ باشند

» خواهـد بـود   معنـا بی ، یکی از طرفین آن حقیقی و طرف دیگر آن اعتباري و مجازي است

وجودي رابط داشـته  ، بنابراین اگر اتصاف. )1تعلیقه، 337ص، 1ج، ق1386، نیصدرالمتأله(

دو طرف اتصاف نیز بایـد در ظـرف اتصـاف تحقـق داشـته      ، و موجود به طرفین خود باشد

ت که یک طرف اتصاف وجود خـارجی داشـته باشـد و طـرف دیگـر آن      باشند و محال اس

اعم از این کـه هـر دو    -پس هر دو سوي نسبت خارجی باید وجود خارجی . وجود ذهنی

  . داشته باشند -مستقل باشند یا یکی مستقل و دیگري رابط باشد

و رنـد  داتوان چنین نتیجه گرفت که مفاهیم به طور کلی ثبـوت اعتبـاري    می تا بدین جا

این مفاهیم اعتبـاري خـود بـه دو دسـته اول و ثـانی      . تنها وجود داراي ثبوت حقیقی است

) اعـم از وجـودي و عـدمی   (منطقی و فلسـفی   مفاهیم ثانی نیز به دو دسته. شوندتقسیم می

بلکه بـه تبـع وجـود     ،ذهنی محض نیستند، معقوالت ثانی فلسفی وجودي. گردند تقسیم می

ایـن  . از تحقـق خـارجی را دارنـد   اي  نحـوه  ـکه ظهور وجود است  همان ماهیت  ـموضوع  

دهـد کـه مفـاهیم کثیـر صـفات بـاري تعـالی        ویژگی مفاهیم ثانی فلسفی وجودي نشان می
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 انـد  منشـأ انتزاعـی در عـالم واقـع    داراي بلکـه   ،ذهن بشري نیستند انتزاعی صرف و ساخته

  . )321ص، 2ج، ق1386طباطبایی، (

  ت الهی منشأ انتزاع واحد صفا

پردازیم که اگرچه مفاهیم صفات باري تعالی داراي منشأ می مسئلهدر این جا به بررسی این 

این مفاهیم در حالی که عـاري  ضمنا . اما منشأ انتزاع آنها واحد است، انتزاع خارجی هستند

يبـرا . شـوند بر ذات باري تعالی حمل مـی ، ندهست کمال د و در نهایت درجهاز هرگونه تقی 

گیـري معقـوالت ثـانی فلسـفی      شـکل  عالمه از نحـوه  يارکل ابتین منظور الزم است تحلیا

  : )381تعلیقه ، 389ص ، 1405، مصباح یزدي(ح داده شود یوجودي در ذهن توض

از مفـاهیم اول  ، عالمه طباطبایی براي تشکیل معقوالت ثانی فلسـفی وجـودي در ذهـن   

بـه عنـوان   (کـه از ماهیـت خـارجی     -دي ذهن ما میان دو مفهوم سفینخست . کندآغاز می

یابـد کـه   سپس در مـی . کندمقایسه می -ادراك حسی اخذ کرده استراه و از ) ظهور وجود

اول ایـن دو مفهـوم بـا یکـدیگر اتحـاد       در مرحلـه . میان این دو مفهوم انطباق برقرار است

، ها بر یکدیگر آناین مفاهیم و انطباق  اما پس از چند بار اعاده) همان حمل(وجودي دارند 

در ایـن  : حکایـت گـري یـا آلـی    ) الف: دو جنبه داردحکم . 1)حکم(یابد ها را واحد می آن

تنها وجودي است رابط که بـه وجـود طـرفین خـود موجـود اسـت و بـه تبـع         جنبه، حکم 

از ثبـوت  اي  نحـوه  ،)15ص، تـا الـف   بـی طباطبـایی،  (از ماهیت سفید خارجی آنها  حکایت

داراي وجـود  شـود   صادر میکه از نفس رو حکم از آن : استقاللی) ب؛ بالعرض را داراست

ابتدا حکم را به عنوان وجودي مضاف بـه  ، ذهن در این نظر استقاللی. مستقل است) ذهنی(

 ،قید سفیدي از وجودبا حذف ذهن سرانجام . )وجود فی نفسه لغیره(کند سفیدي ادراك می

                                                        
گیرد که میان حکم و حمل تفـاوت  فیاضی از این بیان عالمه طباطبایی در نهایه الحکمه، چنین نتیجه می.  1

حمل یعنی نفس اتحاد وجودي دو مفهوم را واجد . گردد که حکم غیر از حمل است از این جا آشکار می«: است

، 1003، ص4ب، ج1388یی، طباطبـا (» است و حکم بیان وحدت میان آن دو است، بعد از اعـاده مکـرر مفهـوم   

، 2الـف، ج 1388طباطبایی، (اما در اصول فلسفه و روش رئالیسم به چنین تمایزي تصریح نشده است ) 15تعلیقه

  ).287ص
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بعـد از ادراك مفهـوم   . کنـد انتزاع مـی ) نفسه لنفسهوجود فی (آن را به عنوان وجودي مفرد 

توان دیگر صفات وجودي را نیـز بـه همـین صـورت از مفـاهیم اول       ، میوجود به این نحو

مـثالً علـم بـه عنـوان کیـف      (انتزاع کنیم؛ به این معنا که ما ابتدا ماهیت موجـود در خـارج   

حـذف قیـود آن بـه مفهـومی     کنیم و با تحلیل بـر روي آن و  را در ذهن حاضر می) نفسانی

، 2ج، الـف 1388؛ 257ص، الـف تـا   ، بـی طباطبـایی (یـابیم  عاري از قید و نقص دسـت مـی  

ــاورقی  295-285ص ــزدي ؛142-140، صب1387، / 295-294صو پ ، 1388، مصــباح ی

  . )270-269ص، 1ج

بر باري ، با حذف قیود و نواقص آنتوان  ، میمعقوالت ثانی فلسفی وجودي رابنابراین، 

رَض وجـود و ماهیـت ثبـوت و تحقـق      . الی حمل کردتع از آن جا که این مفاهیم تنها به عـ

بلکه تنها منشأ انتزاع خارجی دارند که بـا لحـاظ    ،داراي مطابق و فرد خارجی نیستند، دارند

آنهـا   خارجیت این گونه مفاهیم سبب کثرت در مصداقپس . نمایدآلی بدان مفاهیم رخ می

  . شودنمی

  )ثرت صفات به مقام ذاتکنفی انتساب (مقام دوم 

 کوشـد تـا   ي، مـی رسد عالمه طباطبایی در مقام نخست پاسخ به چالش ناسـازگار  می به نظر

کثرت مفاهیم صفات باري تعالی را با وحدت و بساطت و صرافت مصداقی ایـن   يسازگار

ار کآشـ  صـفات ) به معناي مفـاهیم ثـانی فلسـفی وجـودي    (ه اعتباري دانستن یبر پا، مفاهیم

وي اتصـاف بـاري تعـالی بـه     ، شـود  مـی  که از این پس توضـیح داده  اما در مقام دوم. سازد

بنابراین براي دسـت یـافتن بـه    . داندز سبب محدودیت در ذات مییمفاهیم کثیر صفات را ن

در این . کندکثرت مفهومی صفات را نیز از ذات باري تعالی نفی می، )اطالقی(توحید ذاتی 

  : کنیمدگاه را تبیین میین دیچند ا یقدماتر مکجا با ذ

از آن جهت که هـر مفهـوم ذاتـاً و ضـرورتاً از مفهـوم      «: مفهوم نوعی حد است) الف 

ضرورتاً خالی از یـک نحـو تحدیـد بـراي     ، پس صدق آن مفهوم بر مصداق، دیگر جداست

عکـس ایـن   . ضـروري و بـدیهی اسـت    يمصداق نیست و این مطلب براي هـر اندیشـمند  

 ر از مرتبـه نـوعی تـأخّ  ، مطلب آن است که وقوع مفهوم بر مصداقی که ذاتاً نامحدود اسـت 

  . )9ص، الف1427، طباطبایی(» . . . ذات آن دارد
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خودش است و قالب معنـایی  ، توان گفت هر مفهومی خودش می در توضیح عبارت باال

، علم را در نظر آوریم ما وقتی مفهوم؛ براي مثال، شود نمی خود را شاملجز خود را دارد و 

چنـین  . بینـیم  نمـی  قدرت را، و در معناي علم هستیم در آن لحظه از معناي قدرت منصرف

 94-93ص، 6ج، 1417، طباطبـایی (توانند وجود صرف واجبی را ترسیم کنند  نمی مفاهیمی

مستلزم اتحاد ، زیرا اتحاد وجودي مفاهیم منعزل؛ )1046ص، 5ج، الف1388؛ 57ص، 8و ج

پس انطبـاق مفـاهیم مغـایر بـر یـک      . )207ص، 1428، حسینی تهرانی(شود هوم نمیدر مف

از تقیید براي مصداق به همراه خواهـد آورد و ایـن انطبـاق    اي  گونه، مصداق به طور بدیهی

ذات آن  باید بـه نـوعی متـأخر از مرتبـه    ، است) مطلق(م بر مصداقی که ذاتاً نامحدود یمفاه

تـوان مفهـومی را یافـت کـه وجـود ذات و اوصـاف        نمی بنابراین. مصداق باشد نه عین آن

، 94ص، 6ج، 1417، طباطبـایی (ترسیم کنـد   آنها و با حفظ نامحدودیت آن واجب را به کنه

محـدودیت  ، کننـد  می ایفارا اما آن چه اسما و صفات الهی همراه با مفاهیم خود . )98و  95

عبـور بـه سـوي     دارند و یک نحو وسیلهتعبیر  بلکه تنها جنبه ،نیست) ذات واجب(مسمی 

چنانچـه جـوادي آملـی    . )138-137ص ، الف1387طباطبایی، (ذات مقدس واجب هستند 

بـراي  ] و دیگر صـفاتش [ذات واجب تعالی همان هویت مطلقی است که اطالق «: گویدمی

  . )43ص، 5ج، 1383، جوادي آملی(» او عنوان مشیر است نه وصف و قید

در ، کلی بودن مفهوم حاضر در ذهـن زمینه عالمه طباطبایی در : مکلی بودن مفهو) ب 

بـه هـر   ، مفهوم حاضر در ذهن... «: گویدچنین می، الحکمه ۀنهایفصل اول از مرحله یازدهم 

 قابل صدق بر موارد متعدد است و تنها به واسـطه ، با نظر به نفسش، صورت که فرض شود

کلی ، بنابراین شأن مفهوم. )236ص ، الفتا  ، بیطباطبایی(» یابدص میوجود خارجی تشخّ

بـاز کثـرت از مفهـوم خـارج     ، بودن و کثرت است و اگر به آن هزار قید هـم اضـافه کنـیم   

ماهیـات مثـار کثـرت هسـتند      ،دیگـر سخن به  .)205ص، 1428، حسینی تهرانی(شود  نمی

  . )231ص، 1429حسینی تهرانی، (

ثی که عالمه طباطبایی در آثـار گونـاگون   یکی از احادی: مغایرت صفت و موصوف) ج

... «: اسـت  بیان امیرالمومنین، خود آورده و شاهدي بر دوگانگی صفت و موصوف است

زیـرا  ؛ نفی صفات از اوست، اخالص براي اوست و کمال اخالص براي او، کمال توحید او
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یـر  دهد که غدهد که غیر از موصوف است و هر موصوف شهادت میهر صفت شهادت می

او را قرین سـاخته و هـر کـس او را    ، پس هر کس خداوند را توصیف کند. از صفت است

او را ، اش حکم کرده است و هر کس بـه دوگـانگی او حکـم کنـد     به دوگانگی، قرین سازد

او را نشـناخته اسـت و هـر کـس او را     ، تجزیه نموده است و هر کـس او را تجزیـه نمایـد   

او را محدود ساخته و هـر کـس   ، هر کس به او اشاره کند به او اشاره کرده است و، نشناسد

عالمـه طباطبـایی   ). 39، ص 1البالغه، خطبه  نهج( »او را برشمرده است، او را محدود سازد

و فلسفه الهی، ذیل همین حدیث، نفی صفات را به معنـاي نفـی مفـاهیم    ) ع(رساله علیدر 

خواهد صـفتی را بـراي ذات حـق تعـالی      ذهن میهر چند . داندکثیر از ذات باري تعالی می

امـا هـر یـک از    ، اتحاد و حمل ایجاد کند) در ذهن(اثبات کند و میان ذات الهی و صفاتش 

ترکـب و تعـدد   ، این مغایرت دارند و الزمهداللت یکدیگر با صفت و موصوف بر مغایرت 

  . )347-343ص، 8ج، 1417؛ 121، صالف1387؛ 312-310، ص1428، طباطبایی( است

 را به ایـن ) اطالقی(عالمه طباطبایی توحید ذاتی : نفی صفات از ذات باري تعالی) د 

از مقـام  ) حد وجودي یـا ماهیـت  ( داند که هرگونه تعین مفهومی و محدودیت مصداقی می

ــد  ــدذات خداون ــایی، ( دور باش ــف 1427طباطب ، 6ج، 1417؛ 28ص، ب1427؛ 19، صال

بنـابر وحـدت شخصـی    . فوق مرتبه استو  له ذات خداوند مقام ال اسم و ال رسم. )89ص

پـس آن چـه   . اسـت پیراسـته  او حقیقت وجود است که خود از قید اطالق و تقییـد  ، وجود

ـ  . هست یک مقام است و تنها اوست که از وجود حقیقی بر خـوردار اسـت    یالبتـه از جهت

مقـام ال اسـم و   ) الـف : ازاند  ه عبارتکم یریگ می سه مرتبه متفاوت در نظر یحق تعال يبرا

شـود و حـد آن    مـی  کثرت ها در آن مقام محـو و ناپدیـد   مقام احدیت که همه) الرسم؛ ب

در ایـن مقـام   . یابنـد  مـی  مقام واحدیت که کثرات مفهـومی در آن ظهـور  ) الحدي است؛ ج

کثرت صفات مفهوماً عین ذات است مصداقاً و این همان مقام ذات مستجمع جمیع صفات 

ـ . شـود  مـی  ن از آن به اهللا یا اسم ذوالجـالل واالکـرام یـاد   است که در زبان دی تعـدد و   یول

 ؛178-176 ،170ص، 1428، حسینی تهرانـی (ن مراتب صرفاً از باب اعتبار است یاختالف ا

  . )317ص ، 1428؛ 34-30و 20-19، ص الف1427، طباطبایی

بلکه ذات باري  ،سخن باال به معناي تنزیه ذات خداوند از کماالت نیستین، اوجود با  
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عالمـه  ، بـر ایـن اسـاس   . کماالت را بـه نحـو اطالقـی دارد    همه، تعالی با اطالق ذاتی خود

شود کـه بـین   برهان ثابت می آن عینیتی که به واسطه. . . «: طباطبایی بر این اعتقاد است که

فقط از یک طرف است؛ یعنی ذات عین صفات اسـت ولـیکن   ، ذات و صفات موجود است

زیرا ذات باري تعالی با اطالق ؛ )232ص ، 1429، حسینی تهرانی(» ات نیستصفات عین ذ

کماالت را به نحو اطالقی و الیتناهی داراست اما صفات با تعـین مفهـومی    همه، ذات خود

هر چند بینونتی که میان صفات الهـی و  . شوندمتحقق می، پس از تحقق ذات اطالقی، خود

» حکم التمییز بینونه صفۀ ال بینونه عزلـه «و نه عزلَت  بینونت صفت است، ذات او وجود دارد

بدین معنا که مفهوم صـفات مسـتلزم ایـن مغـایرت     . )253ص، 4ج، 1404، عالمه مجلسی(

ها و صفات او مصداقاً نیز با او مغایر باشند تـا سـبب بینونـت عزلـت و      است نه این که نام

بلکه تمام کماالت را به نحو اعلـی  ، محدودیت گردد و به کمال اخالص او لطمه وارد شود

، 1383؛ 124-121، صالــف1387؛ 16-14، صالــف1427، طباطبــایی(و اشــرف داراســت 

  . )124-123ص

  نتیجه 

 دارد و تنهـا ایـن دیـدگاه را    صفات کمـالی بـاور   بات ذات خداوند ینیعالمه طباطبایی به ع

معطـی شـیء   « ناي قاعـده او بر مب. داندتفسیري معقول و قابل پذیرش از توحید صفاتی می

عینیت مصداقی صفات کمـالی بـا   ، بساطت و وحدت الهی، و صرافت »شودفاقد شیء نمی

ت مستقیماً به کثرت مفهومی ینین عیدر مرحله بعد از اوي . رساندذات الهی را به اثبات می

امـا چگونـه میـان توحیـد     . داننـد زیرا اهل زبان ترادف صفات را کاذب می؛ رسد می صفات

دو ، رد؟ با بررسـی آثـار عالمـه طباطبـایی    کتوان جمع می، اتی و کثرت مفهومی صفاتصف

معقـول ثـانی فلسـفی    ، صـفات کمـالی  . 1: آیـد  مـی  پاسخ مختلف اما در طول هم به دست

و به نحو اعلی و اشرف بـر ذات الهـی   است از نقص پیراسته هستند که ) اعتباري(وجودي 

مفاهیم تنها به وجود موضـوع خـود تحقـق خـارجی      از آن جا که این نحو. گردندحمل می

کثرت این مفـاهیم بـه کثـرت    ، ذهنی استآنها  و وجود مستقل) منشأ انتزاع خارجی(دارند 

از آن جـا کـه بـر اسـاس     : ثرت صفات به مقـام ذات کنفی انتساب  .2؛ دانجام مصداقی نمی

کثـرت  ، اسـت دور مقـام ذات الهـی از تقییـد مفهـومی و مصـداقی      ، )اطالقی(توحید ذاتی 
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هر چنـد ذات خداونـد   . یابند و عین ذات نیستندمفهومی صفات بعد از مقام ذات تحقق می

عین تمام صفات است و تمام کماالت وجودي را به نحو اعلی و اشرف و عاري از هرگونه 

  . قید داراست
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 . صدرا: قم، ))6(از مجموعه آثار شهید مطهري ( 5و 3، 2، )استاد مطهري

، 1ج ، تصحیح و تعلیق غالمرضا فیاضـی ، ۀالحکم ۀنهای، )ب1388( ـــــــــــــــــــــ .24

 . آموزشی و پژوهشی امام خمینی مؤسسه: قم، 4

: قم، ))1(از مجموعه رسائل (الوجود رساله اثبات واجب ، )ج1388( ـــــــــــــــــــــ .25

 . بوستان کتاب

ـ (رساله التوحید ، )الف 1427( ـــــــــــــــــــــ .26  مؤسسـه : قـم ، )ۀاز الرسائل التوحیدی

 . النشر االسالمی

النشر  مؤسسه: قم، )ۀاز الرسائل التوحیدی(رساله االسماء ، )ب 1427( ـــــــــــــــــــــ .27

 . االسالمی

تحقیـق  ، )از االنسان و العقیده(و الفلسفه االلهیه ) ع(علی، )1428(ــــــــــــــــــــــ  .28



صفاتی از دیدگاه عالمه طباطباییمبانی فلسفی توحید 

 . باقیات: قم، الشیخ صباح الرُبیعی و الشیخ علی االسدي

 . الوفاء مؤسسه: بیروت، 4جلد ، بحار االنوار، )1404(، عالمه مجلسی .29

تعلیق و تصـحیح  ، المقدمهصدرا، شرح رساله المشاعر مال، )تا بی( مال محمدجعفر، الهیجی .30

 .مکتب االعالم االسالمی: قم، جالل الدین اآلشتیانی

و  حسن زاده آملـى حسن ، تصحیح و تعلیق از شرح المنظومه، )1379(السبزواري  المحقق .31

 . ناب: تحقیق و تقدیم از مسعود طالبى، تهران

کیهـان شناسـی،   خـدا شناسـی،   ): 3-1(معـارف قـرآن   ، )1386( محمدتقی، مصباح یزدي .32

آموزشـی و پژوهشـی امـام     مؤسسـه : قـم ، )1386(، )1/1-3، 2، 1مشـکات (شناسی  انسان

 . خمینی

 . فی طریق الحق: قم، تعلیقه علی النهایه ، )1405(ــــــــــــــــــــــ  .33

تحقیق و نگارش عبد الرسول ، 2و1ج، شرح نهایه الحکمه ) 1388(ــــــــــــــــــــــ  .34

 . آموزشی و پژوهشی امام خمینی مؤسسه: قم، عبودیت

 . سازمان تبلیغات اسالمی: تهران، 1ج، آموزش فلسفه، )1366( ــــــــــــــــــــــ .35

از مجموعه آثار شهید مطهـري  ( اي بر جهان بینی اسالمی مقدمه ، )1388( مرتضی، مطهري .36

 . صدرا: قم، ))2(

تعلیـق احمـد بـن حسـین ابـی      ، هشرح االصول الخمس، )1422( قاضی عبدالجبار، همدانی .37

 .  یالعرب التراث اءیاح دار: بیروت، هاشم

فرق و طبقات معتزله، تحقیق و تعلیق علی سامی النشار ، )1972( ــــــــــــــــــــــــ .38

  . دارالمطبوعات الحامیه: جا ، بیو عصام الدین محمد علی



 

  

  


