
 
 

 توحید صفاتی و بساطت ذات واجب تعالی از دیدگاه عالمه طباطبایی
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 )٢٨/٤/٩٦: تاریخ پذیرش مقاله ـ  ١/٨/٩٥: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات واجب «حکما، به ویژه صدرالمتألهین، بر نظریۀ 
این در حالی است که عرفا حمل صفات واجب را متأخر از مقام . کنندتأکید می» تعالی

عالمه طباطبایی در . دانندمی» ال اسم له و ال رسم له«ته و ذات واجب را مقام ذات دانس
 قول به تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات واجب را پذیرفته نهایة الحکمةکتاب 

 قائل به نفی کثرت رسائل توحیدیه و مهرتابان،  تفسیر المیزاناست، در حالی که در
ما در این مقاله . اجب از مقام ذات گردیده استمفهومی از مقام ذات و تأخر صفات و

» تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات واجب تعالی«نشان خواهیم داد که الزمۀ نظریۀ 
نفی «ترکیب واجب تعالی از وجود و عدم خواهد بود و نظر صحیح در این باب همان 

و در انتها . تاس» کثرت مفهومی صفات در مقام ذات، و تأخر صفات واجب از مقام ذات
نیز با استفاده از حمل حقیقه و رقیقه و تمایز آن با حمل شایع، وجه جمعی برای 
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 رآمدد. ١
 دین اسالم است، و ادیان مختلف به ترین آموزۀترین و مهموحید اساسی ت آموزۀشک بی

 صفات و رابطۀ وحدانیت او و همچنین نحوۀ اعتقادی که در یگانگی خداوند و واسطۀ
به تحقیق یکی از . گردندشوند از یکدیگر متمایز میافعال او با  آن ذات متعالی قائل می

- ذات واجب و صفات او میرابطۀ نحوۀید صفاتی است که در آن به مراتب توحید، توح
 وجود این صفات چگونه نحوۀپردازد که آیا واجب تعالی دارای صفاتی است یا خیر؟ 

است؟ آیا زائد بر ذات است یا عین ذات؟ آیا متأخر از ذات است یا با ذات معیت دارد؟ 
 آیا صفات قدیم است یا حادث؟ 

بطۀ صفات واجب تعالی با ذات، قول به تغایر مفهومی و اتحاد حکما در بحث از را
اسماء و صفات واجب «: دانندمصداقی را پذیرفته و ظاهرا آنرا مغایر بساطت ذات واجب نمی

 ]  ١٣٩، ص ٩[» .اگرچه با ذات متحدند اما به حسب معنی و مفهوم با یکدیگر مغایرند
دانند و ذات  را متأخر از ذات میاین در حالی است که عرفا، حمل اسماء و صفات

می نامند و حمل هر نوع اسم و صفت را در آن » الاسم له و الرسم له«واجب را مقام 
هویت غیبیه احدیه و عنقاء مغربی ...« .کنندمقام، موجب کثرت ذات دانسته، آنرا نفی می

های های نوری و حجابکه در غیب هویت مستکن است و حقیقتی که تحت پرده
لمانی در عماء و بطون و غیب و کمون پنهان است، نه اسمی از او در عوالم ذکر حکیم ظ

 :گوید مینصوصهمچنین  صدرالدین قونوی در  ]١٣، ص ١٠[»...هست و نه رسمی
 ]٦، ص٨[».توان هیچ حکمی جاری کردبدان که بر حق تعالی از منظر اطالق ذاتی نمی«

 قائل به اتحاد مصداقی صفات واجب تعالی  نهایة الحکمةعالمه طباطبایی در کتاب 
در ذیل تفسیر المیزان داند در حالی که در  با ذات او می شود و تغایر آنها را مفهومی می

کند و در آنجا به مطرح می» معنای توحید در قرآن«سوره مائده بحثی را تحت عنوان 
جب تحدید ذات و حمل صفات را درمقام ذات مو. شودتأخر صفات از ذات قائل می

رسد از نظر عالمه طباطبایی آن توحیدی که با قرآن و مبانی بنابراین به نظر می. داند می
آن سازگار است، تنزیه ذات واجب تعالی از هرگونه اسم و رسم و تأخر صفات از مقام 

 .ذات غیب الغیوبی است
نهایة یی در ما در این مقاله کوشش خواهیم کرد که با بررسی بیانات عالمه طباطبا

 تغایر مفهومی و اتحاد نظریۀ، نشان دهیم تفسیر المیزان و رسایل توحیدیة، الحکمة
مصداقی صفات واجب تعالی با چه مشکلی روبروست، و عالمه طباطبایی با تحلیلی 
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فلسفی از همین نظریه، گامی به جلو نهاده و قول به تأخر صفات از مقام ذات را نظر ادق 
 . قرآنی دانسته استو مطابق با توحید

 
 پیشینه تحقیق. ٢

ای در موضوع نسبت و رابطۀ صفات واجب تعالی با مقام ذات از دیدگاه عالمه طباطبایی مقاله
مهر نوشته محمد سعیدی» مبانی فلسفی توحید صفاتی از دیدگاه عالمه طباطبایی«با عنوان 

نویسندگان این مقاله بر  .شدو مریم باروتی، به عنوان تحقیقی مستقل در این زمینه یافت 
این باور هستند که تنها نظریۀ معقول در باب توحید صفاتی از دیدگاه عالمه طباطبایی، 

آنگاه در مواجه با این . است» تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات واجب تعالی«نظریۀ 
 است ؟ پرسش که چگونه این تفسیر از توحید صفاتی با قبول کثرت مفهومی صفات سازگار

توان دو پاسخ در طول یکدیگر دهند که با بررسی آثار عالمه طباطبایی میچنین پاسخ می
برای این پرسش یافت پاسخ نخست بر اساس اعتباری بودن مفاهیم صفات و پاسخ دوم بر 

 ]٢٨ و ٥، ص٣. [اساس نفی انتساب کثرت صفات به مقام ذات
نفی  «نظریۀ صحیح در این باب نظریۀها کند که تن مقالۀ حاضر این ایده را دنبال می

 نظریۀاست و » کثرت مفهومی صفات در مقام ذات، و تأخر صفات واجب از مقام ذات
موجب ترکیب ذات واجب از وجود » تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات واجب تعالی«

ین ا. شود که با بسیط من جمیع الجهات بودن ذات واجب تعالی ناسازگار استو عدم می
 به نحوی  ـکه در متن به آن اشاره خواهیم نمودـ نظریه صرفاً با تفسیر و تاویلی خاص 

نفی کثرت مفهومی صفات در مقام ذات، و تأخر صفات واجب از مقام  «نظریۀکه با مفاد 
 .هم افق و هم راستا باشد قابل پذیرش خواهد بود» ذات

 
 جب تعالیبیان عالمه طباطبایی در عینیت ذات و صفات وا. ٣

فی « با عنوان نهایة الحکمةعالمه طباطبایی در فصل نهم از مرحله دوازدهم کتاب 
 مختلف در این باب اشاره کرده و  به آرای»الصفات الذاتیة وأنها عین الذات المتعالیة

بدون اشاره به بیان عرفا در تأخر اسماء و صفات از ذات واجب قول صحیح را همان نظر 
زیرا . است] نظر حکما [ی صحیح همان قول نخسترأ«: دانند میحکما در این باب

ای است که هر طور که در جای خود مبرهن گشته است، واجب بالذات علت تامه همان
گردد، بدین معنا موجود ممکنی، بدون واسطه یا با یک یا چند واسطه، به او منتهی می
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 نیز در جای خود ثابت و. که حقیقت واجبی خودش علت همه موجودات امکانی است
ای برتر و شد که علت، در مقام و مرتبه علیت خود همه کماالت معلول را به گونه

. بنابراین، واجب بالذات هر کمال وجودی مفروضی را در خود دارد. باشدتر دارا میشریف
 .واجب تعالی وجود صرف بوده و هیچ عدمی در او راه ندارد: افزون بر آن که

 در گذشته به اثبات رسید که واجب تعالی، یک وجود صرف، بسیط و از سوی دیگر
. پس جهات متعدد و حیثیات متغایر در ذات واجب راه ندارد. دارای وحدت حقه است

بنابراین، هر کمال وجودی مفروضی در واجب تعالی، عین ذات واجب و عین کمال 
م اختالف و کثرت دارند لذا صفات ذاتی واجب تعالی در مفهو. مفروض دیگر خواهد بود

، ٦ [».و این همان نتیجه دلخواه ماست. اما در مصداق و وجود خارجی یکی بیش نیستند
 ]١١١٦و١١١٥، ص ٤ج

شود، آن است که وجودی که از هر جهت سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می
اء تواند منششود چگونه میبسیط بوده و هیچ نحو کثرت و تغایری در آن یافت نمی

انتزاع مفاهیم متکثر باشد؟ این پرسشی است که مورد توجه عالمه طباطبایی قرارداشته 
 . و در ادامه به آن خواهیم پرداخت

 
 بیان عالمه طباطبایی در نفی صفات از مقام ذات . ٤

 سوره مائده بحثی را تحت ٨٦ـ٦٨در ذیل آیات تفسیر المیزان عالمه طباطبایی در 
: اش آن است که مطرح کرده که چکیده»  ای توحید در قرآنگفتاری در معن«عنوان 

آنچه واحد به وحدت عددی است، واحدی است که ثانی برای آن متصور است و هرچه 
ثانی برای آن متصور باشد مقید به قیود عدمی خواهد بود و هر چه مرکب از وجود و 

مکن الوجود خواهد عدم گردد نه تنها بسیط من جمیع الجهات نیست بلکه نیازمند و م
عالمه طباطبایی در تبیین خطبه اول امیرالمومنین در . نیاز و واجب الوجودبود نه بی

کنند که توصیف ذات واجب تعالی و حمل صفات بر مقام ذات بیان مینهج البالغه 
و هو من أبدع البیان، و محصل الشطر «: چیزی جز پذیرش وحددت عددی او نخواهد بود

م أن معرفته تنتهی فی استکمالها إلی نفی الصفات عنه، و محصل الشطر األول من الکال
 أن إثبات  ـ)الخ(فمن وصف هللا فقد قرنه :  أعنی قوله ـالثانی المتفرع علی الشطر األول

الصفات یستلزم إثبات الوحدة العددیة المتوقفة علی التحدید غیر الجائز علیه تعالی، و 
ته تعالی یستوجب نفی الوحدة العددیة منه، و إثبات تنتج المقدمتان أن کمال معرف

 ]٩٢، ص ٦، ج٥[» .الوحدة بمعنی آخر، و هو مراده من سرد الکالم
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عالمه طباطبایی بیان دیگری نیز در تأخر صفات واجب از مقام ذات دارند که 
 از مفاهیم بطور کلی مثار کثرت هستند و هر مفهومی ذاتاً:  اش آن است که چکیده
به عبارت دیگر هر مفهومی به حمل اولی خودش . دیگر جدا و منعزل استمفهوم 

خودش است و خودش غیر از مفهوم دیگر است و اگر به مفهومی هزاران قید بیافزاییم 
تواند نشان دهد، و همچنان واقع نمایی او هرگز خارج از گستره مفهومی خود را نمی

تواند مصداق ی بماهو مفهوم نمیمحدود به حدی خواهد بود، بنابراین هیچ مفهوم
پس از آنجایی که هر مفهوم بالذات . نامحدود را به چنگ آورده و از آن حکایت کند

محدود است، حمل هر مفهومی بر ذات نامحدود واجب، محدود کردن آن ذات الیتناهی 
است و پرواضح است که هر نوع تحدیدی مخل وحدت حقه حقیقیه او بوده و او را واحد 

مفاهیم بطور کلی مثار کثرت هستند، و هر مفهومی ذاتا، ...« .گرداندوحدت عددی میبه 
پس انطباق هر مفهومی بر مصداق، خالی از . بالضروره از مفهوم دیگر جدا و منعزل است

و بنابراین، عکس این . شائبه تحدید نیست، و این امر بر شخص متامل ضروری است
مفهومی بر مصداقی که در ذات خود غیر محدود قضیه چنین خواهد بود که انطباق 

دانیم که مرتبه است، حتما از مرحله ذات او متأخر خواهد بود، و از طرفی دیگر می
 .محمول از مرتبه موضوع متأخر است

که وجودش وجود بالصرفه   آنبنابراین چون رتبۀ ذات واجب الوجود، به مالحظۀ
، از هر تعین اسمی و وصفی و از هر باشد، پس آن وجود صرفمحدود میاست، غیر

باالتر است، : گوییمچون اینکه می. ود همین حکمتقیید مفهومی باالتر است، حتی از خ
کنیم، و آن ذات بحت بسیط از اینکه موضوع این نیز حکمی است که بر آن موضوع می

پس آن . تر استتر و راقیبرای این حکم ما گردد و این محمول بر آن حمل شود، عالی
حقیقت مقدس اطالق دارد، از هر تعینی که فرض شود، حتی از تعین همین حکمی که 

 ١]٢٣٢ـ٢٣١، ص ٢[» .ایمایم و از این اطالقی که بر او حمل کردهنموده
                                                                                                                                            

حیث إن کل مفهـوم منعـزل بالـذات عـن المفهـوم             «: فرمایندچنین می » رسالة التوحید « همچنین در    .١
اآلخر بالضرورة، فوقوع المفهوم علی المصداق الیخلو عن تحدید ما للمصداق بالضرورة، و هذا ضـروری                

 عن مرتبة ذاتـه     تأخرو ینعکس الی أن المصداق الغیر المحدود فی ذاته وقوع المفهوم علیه م            . للمتامل
 .لتعین عن االطالق، و هو اتأخرنوعا من ال

و حیث إن الوجود الواجبی صـرف،       .  عن مرتبة الموضوع   تأخرو من المعلوم ایضا أن مرتبة المحمول م            
فهو غیر محدود، و هو ارفع من کل تعین اسمی و وصفی، و کل تقیید مفهومی، حتی من نفـس هـذا                      

ن ذاتـه المقدسـة ذات صـرافة و         أ...«: فرماینـد مـی » رسالة االسماء «و همچنین در    ] ٩، ص   ٤[» .الحکم
 ]٣٠، ص ٤[» .إطالق، مبراة من جمیع التعینات مفهومیة و مصداقیة، حتی نفس االطالق
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حاصل آنچه از عالمه طباطبایی نقل کردیم آن است که ذات واجب، در مقام ذات 
 و لذا هر اسم وصفتی که بر واجب گردد،خود به هیچ صفت و اسم و رسمی متصف نمی

 .شود در مقام متأخر از ذات واجب تعالی خواهد بودحمل می
 

 تبیین نظر عالمه طباطبایی در تأخر صفات واجب از مقام ذات. ٥
 اتحاد مصداقی صفات واجب تغایر مفهومی و«پس از آنکه نظر عالمه طباطبایی در 

نفی کثرت مفهومی صفات در مقام «ان در ، و همچنین نظر ایشنهایة الحکمةدر » تعالی
بیان گردید، در این بخش کوشش خواهیم کرد » ذات، و تأخر صفات واجب از مقام ذات

در » تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات واجب تعالی «نظریۀکه نشان دهیم، پذیرش 
قام نفی کثرت مفهومی از مقام ذات و تأخر صفات واجب از م «نظریۀمقام ذات، بجای 

، پذیرش نحوی از کثرت در مقام ذات بوده و دیگر واجب الوجود، بسیط من جمیع »ذات
الجهات و الحیثیات نیست، و بازگشت چنین کثرتی به ترکیب از وجود و عدم است، و 
هر مرکبی از وجود و عدم ممکن الوجود است نه واجب الوجود، بنابراین حمل صفات در 

 .د بود نه وجوب وجودمقام ذات، مستلزم امکان خواه
پیش از توضیح مدعا الزم است که چهار مقام را از یکدیگر تفکیک نموده، و راجع به 

 .لفظ، مفهوم، محکی، مصداق :هر یک از آنها توضیح مختصری ارائه کرد 
امری اعتباری و وضعی است، یعنی داللت آن قراردادی و تابع توافق اهل یک : لفظ

 . زبان است
 است از آنچه در ذهن ماست و از محکی یا معنایی در خارج حکایت عبارت: مفهوم

در . این حکایت و کاشفیت تابع وضع و قرار داد نبوده و طبیعی و ذاتی است. کندمی
اینجا مراد ما از مفهوم، مطلق علم حصولی است، حال خواه حسی باشد و خواه وهمی، 

 .عقلی و خیالی
فهوم است و همان چیزی است که مفهوم از آن  مقصود ما از محکی مابازاء م:محکی
 .کندحکایت می
امری است که محکی مفهوم مورد نظر به او موجود است، ولی مخصوص : مصداق

به . آن محکی نیست بلکه محکیهای متعدد دیگری نیز به همین مصداق موجود است
.  استهای مختلف، مصداق عبارت است از آن امر خارجی که مجمع محکیبارت دیگرع

 .کندبه بیانی دیگر محکی حیثیت خاصی از مصداق است که مفهوم از آن حکایت می
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و مفهومی دارد که ) مداد(عنوان مثال، مدادی که در دست داریم، لفظی دارد ه ب
جایگاه آن ذهن است و محکی مداد نیز ویژگی قلم بودن آن در خارج است که مثالً 

اما آنچه .  همان چیزی است که در دست ماستیعنی وسیله نوشتن و مصداق مداد، که
در دست ماست فقط مداد نیست، بلکه غیر از مداد بودن، چوب هم هست، موجود هم 

مداد، (تر مفاهیم کثیری داریم به بیان روشن. هست، جسم هم هست، و به همین ترتیب
 به کنند که همه آن واقعیاتهای کثیری حکایت میکه از محکی) چوب، موجود، جسم

 .موجود است) مصداق واحد(وجود خارجی واحدی 
خالصه اینکه محکی همان مصداق است ولی از یک حیثیت خاص، محکی خود 

تمامه نیست، بلکه عبارت است از  مصداق از آن حیث که محکی این مفهوم مصداق به
 ]١٥، ص٧. [دهدمحکی واقعیتی است در مصداق که مفهوم آن را نشان می. است

و مصداق روشن شد، ) حیثیت مصداقی(ینکه تفاوت بین لفظ، مفهوم، محکی پس از ا
توانند با مصداق واحد موجود باشند، این سؤال های متغایر میو معلوم گردید که محکی

توان از ذات واجب الوجود که بسیط من جمیع الجهات و شود که آیا میمطرح می
چنین انتزاعی موجب تکثر حیثیت ؟ آیا دالحیثیات است مفاهیم متکثر انتزاع کر

گردد؟ یا اینکه تغایر حثیات مصداقی و یا همان  ها نمیمصداقی و یا همان کثرت محکی
کند؟ آنگاه اگر این کثرت  ها صرفا اموری هستند که ذهن، آنها را اعتبار میکثرت محکی

 چنین حیثیات مصداقی، خارجی و نفس االمری باشند این سؤال قابل طرح است که آیا
کثرتی موجب ترکیب در ذات واجب الوجود نیست؟ کثرتی که موجب ترکیب ذات 

 واجب گردیده و او را ممکن الوجود گرداند؟
 انتزاعی در خارج نسان از خارج منفعل است، تا منشأ از آنجایی که ذهن اظاهراً

 ذاتی را از مصداقی که هیچ نحو کثرتی در آن موجود وجود نداشته باشد هیچ صفت
لذا اگر مفاهیم کثیر ذاتی را از مصداقی انتزاع کردیم حتما . توان انتزاع کردنیست نمی

لذا در پاسخ از سؤال . باید حثییات صدق مختلف و متفاوتی در آن مصداق موجود باشد
است و ذاتی که ) محکی(الزمه تغایر مفهومی، کثرت حیثیت مصداقی : اول باید گفت

 و حتی کثرت حیثیات مصداقی در آن راه نداشته باشد، بسیط من جمیع الجهات باشد
 .تواند منشاء انتزاع مفاهیم متکثر گرددنمی

اما آیا چنین کثرتی موهم نوعی ترکیب است، البته ترکیبی که موجب نیازمندی و 
امکان گردد؟ در پاسخ باید گفت که ظاهرا بازگشت چنین کثرتی به ترکیب از وجود و 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٣٠٨

در توضیح مطلب . گرددوجب نیازمندی و امکان واجب الوجود میعدم خواهد بود که م
باشد پس محکی آنها نیز غیر از یکدیگر » ب«غیر از مفهوم » الف«اگر مفهوم : باید گفت

باشند و سعه حکایتگری آنها محدود هو مفاهیم محدود میخواهد بود زیرا مفاهیم بما 
صرفا محکی خود را نشان داده و هرگز بیان » الف«به محکی آنها خواهد بود، لذا مفهوم  

گردد، پس تغایر مفهومی موجب تغایرحثیت مصداقی می. نخواهد بود» ب«کننده محکی 
دق است، تا حیثیت صدق اما تغایر در حثیت مصداقی بیان کننده محدودیت حیثیت ص

» ب«محدود به حدی نباشد، متغایر و متفاوت از حیثیت صدق مفهوم » الف«مفهوم 
گردد، و روشن است که الزمه هر نوع محدودیت وجودی ترکیب از وجود و عدم  نمی

بنابراین اگر در ذات واجب الوجود، کثرت حیثیات صدق راه پیدا کند موجب . خواهد بود
گردد که چنین ترکیبی یقینا موجب یتناهی از وجدان و فقدان میترکیب آن ذات ال

 . نیازمندی و الزمه امکان خواهد بود نه وجوب وجود
» ب«غیر از مفهوم صفت » الف«اگرچه مفهوم صفت : گوییممیتبیین مدعا  حال در

شود ولی موجب تغایر است و این تغایر مفهومی صفات موجب تغایر مصداقی آنها نمی
به عبارت . گردد، که این تغایر ریشه در واقع و نفس االمر دارداین دو مفهوم میمحکی 

دیگر مصحح انتزاع دو مفهوم مغایر، نوعی مغایرت در خارج است، که البته این مغایرت 
اما از آنجایی که واجب الوجود . در مصداق نیست بلکه در محکی مفاهیم خواهد بود

حو کثرتی، حتی کثرت حیثیتی نفس االمری که بسیط من جمیع الجهات است هیچ ن
مصحح انتزاع دو مفهوم مغایر در او باشد، پذیرفتنی نخواهد بود، و به همین دلیل، 
بازگشت انتزاع صفات متکثر از ذات واجب الوجود و حمل آن صفات بر مقام ذات، به 

 .استترکیب از وجود و عدم خواهد بود که مخل بساطت و وجوب وجود واجب تعالی 
ایشان در . ای است که از نگاه تیزبین عالمه طباطبایی مغفول نمانده استو این نکته

آیا انتزاع مفاهیم متکثره از ذات اقدس حق جل و عال ممکن « :پاسخ از این سؤال که
است؟ اگر ممکن است به چه اعتبارو عنایتی؟ و اگر ممکن نیست کیفیت پیدایش اسماء 

 چگونه بوده است؟ و آیا اسماء و صفات که مفاهیمی و صفات حضرت حق جل و عز
باشند، با ذات اقدس حق معیت و هستند که بدون شک دارای منطیق علیه خارجی می

عینیت دارند، یا آنکه آنها در مرتبه متأخر از ذات بوده، و جزء تعینات ذات محسوب 
اینکه انتزاع هیچ تردیدی نیست بر « :دهندچنین پاسخ می ]٢٣١، ص٢[» گردند؟ می

 ]همان[ ».مفاهیم کثیره از ذات واحد بسیط من جمیع الجهات متصور نیست
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ذات واجب از کماالت دانست، بلکه تخلیه با این وجود سخن باال را نباید به معنی 
ذات او تمام کماالت را به نحو اعلی و اشرف و به نحو اطالقی و نامتناهی داراست، و لذا 

شود که  برهان ثابت میواسطۀشود که آن عینیتی که بتگیر میو از اینجا دس« :فرمود
بین ذات و صفات موجود است، فقط از یک طرف است، یعنی ذات عین صفات است 

بدین معنی که ذات بذات خود ثابت است ولیکن صفات . ولیکن صفات عین ذات نیستند
 ]٢٣٢، ص٢[ ».بذات ثابت هستند

 
 یی در دو موضع مختلفوجه جمع بین نظر عالمه طباطبا. ٦

تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی  «نظریۀ وارد بر ١شود که اشکالاز آنچه گذشت روشن می
نفی کثرت مفهومی صفات در مقام «نظریۀما را وادار به پذیرش » صفات واجب تعالی

تغایر مفهومی  «نظریۀاما شاید بتوان از . کندمی» ذات، و تأخر صفات واجب از مقام ذات
تبیینی ارائه کرد تا از ایرادات پیش گفته در باب » حاد مصداقی صفات واجب تعالیو ات

نفی کثرت مفهومی صفات در مقام ذات، و  «نظریۀاین نظر مصون بوده و نتیجه آن با 
هماهنگ و هم افق باشد، و بنابراین، تهافت ظاهری بین » تأخر صفات واجب از مقام ذات
 . ع گرددبیانات عالمه طباطبایی ، مرتف

باشند، حمل بنابر آنچه گفته شد، از آنجایی که مفاهیم دارای محدودیت ذاتی می
آنها بر مقام ذات، نوعی تحدید ذات واجب بوده و پذیرفتنی نیست، اما این در صورتی 
است که حمل صفات بر مقام ذات از نوع حمل شایع صناعی باشد و نه حمل حقیقه و 

شوند زیرا  با تعین مفهومی خود بر ذات واجب حمل نمیرقیقه، به عبارت دیگر صفات
همانطور که گذشت چنین حملی نوعی تحدید مصداق خواهد بود، اما همین مفاهیم، 
بدون تعین مفهومی خود و به نحو حمل حقیقه و رقیقه بر ذات واجب قابل حمل است، 

را نه به نحو و معنای این نوع از حمل آن است که ذات واجب، کماالت صفات مذکور 
محدود، بلکه به نحو اعلی و اشرف و به نحو اطالقی و نامحدود داراست و چگونه چنین 

 باشد؟نباشد در حالی که ذات الیتناهی واجب تعالی علت صفات می
برای توضیح بیشتر الزم است که به تعریف حمل حقیقه و رقیقه و تفاوت آن با 

 و رقیقه اتحاد موضوع و محمول در اصل مبنای حمل حقیقه«. حمل شایع اشاره کنیم

                                                                                                                                            
مقصود همان اشکال سابق است که اگر مصداق واحدی داشته باشیم و محکی های مختلف، بازگـشت                 . ١

 .ذات واجب استتفاوت در محکی ها به وجود و عدم است و ترکیب از وجود و عدم مخل بساطت 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٣١٠

کند که وجود ناقص در این نوع حمل بیان می. وجود و اختالف در کمال و نقص است
وجود کامل به نحو أعلی و أشرف تحقق دارد و مرتبه عالی وجود، همه کماالت مراتب 

 ]٥٤٦، ص٢، ج٦[ ».مادون را دارد
وع و محمول از یک جهت و در هر حملی مناط و مالک صحت حمل، اختالف موض

به عبارت دیگر وحدت توأم با کثرت شرط حمل . اشتراک آن دو از جهت دیگر است
اما در این نوع حمل تامین کننده وحدت حمل، . محمول بر موضوع در هر حملی است

وجود یک سنخ کمال است که در رقیقه به همراه حدود و سلوب مختلف وجود دارد در 
 برتر و جمعی آن کمال است بدون حدود و سلوبی که در رقیقه حالی که حقیقه وجود

های مختلف باشد، پس تواند وجود برتر و جمعی رقیقهبنابراین حقیقه می. موجود است
 وجود آن کمال است، حال این تفاوت یا نحوۀتامین کننده کثرت حمل نیز اختالف در 

 .حاء دیگربه کمال و نقص است، یا به اجمال و تفصیل و یا به ان
 در آن است که؛ در حمل شایع، ١اما تفاوت حمل شایع و حمل حقیقه و رقیقه

شود اما در حمل حقیقه و رقیقه، محمول فقط محمول ایجابا و سلبا بر موضوع حمل می
                                                                                                                                            

حمل حقیقت و رقیقت حمل اولی ذاتی و یا شایع صناعی           «: فرمایدوادی آملی در این باره می      استاد ج  .١
حمل حقیقـت و رقیقـت      . باشدنیست و محمول آن نیز عرض ذاتی باب برهان یا باب ایساغوجی نمی            

 یا ماهیـت خـاص     در حمل های اولی ذاتی محمول یک مفهوم و        . حمل هوذوهو و اشتقاقی هم نیست     
است که بعضی از مفاهیم و معانی را داراست و بعضی دیگر را فاقـد اسـت و محمـول در ایـن نـوع از                         

در حمل شایع نیز وصفی از اوصـاف        . شودحمل با دو خصوصیت وجدان و فقدان بر موضوع حمل می          
وجودی شود و آن وصف وجودی امر محدودی است که برخی از کماالت             وجودی بر موضوع حمل می    

را واجد و برخی از کماالت دیگر را فاقد است و محمول با لحاظ هـر دو بعـد مثبـت و منفـی آن بـر                           
اما در حمل حقیقت و رقیقت محمول گرچه یک سلسله از کماالت را واجد و               . گرددموضوع حمل می  

 ...شـود  برخی دیگر را فاقد است لیکن تنها از آن جهت که کمالی را داراست بر موضوع خود حمل می        
پس فرق حمل حقیقت و رقیقت با حمل اولی و شـایع در ایـن اسـت کـه در آن حمـل هـا  هرگـاه                            
مفهومی بر مفهوم دیگر و یا بر مصداقی حمل شود، محمول با هر دو بعد وجدان و فقدان خود حمـل              

گردد و از همین جهت همتای با موضوع خود است، ولی در حمل حقیقت و رقیقت محمول فقـط                می
شود از این جهت همتا بودن با موضوع شرط آن نیست، و سر     بعد وجودی خود بر موضوع حمل می      با  

باشد و آن این است که حقیقت، همه رقیقت را داراسـت،            صحت این حمل در نحو خاص از اتحاد می        
 ]١٠٥، ص ١[» ....و رقیقت هم بیرون ار قلمرو حقیقت نیست

حمل حقیقه و رقیقه منحـصر در حمـل ذات بـر ذات نیـست،               گردد که   آنچه گذشت روشن می    بنابر     
بلکه هر مفهومی را اعم از ماهوی و فلسفی، بر موضوعی صرفا ایجابا حمل کنیم این حمـل در قلمـرو              

 .حمل حقیقه و رقیقه خواهد بود
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شود، به تعبیر دیگر، در حمل شایع، موضوع در داشتن و ایجابا بر موضوع حمل می
 ولی در حمل حقیقه و رقیقه، فقط در داشتن .نداشتن کماالت مصداق محمول است

کنیم، بعنوان مثال وقتی مفهوم انسان را بر علی حمل می. کماالت مصداق محمول است
این حمل بدان معنی است که موضوع، کماالتی را که انسان از آن حاکی است را 

در مقابل . داراست و سایر کماالت را که مفهوم انسان از آن حاکی نیست را، دارا نیست
کنیم به این معناست که وقتی مفهومی را به حمل حقیقه و رقیقه برمصداقی حمل می

مصداق مذکور کماالتی را که آن مصداق از آن حاکی است را داراست اما سایر کماالتی 
را که مفهوم از آن حاکی نیست را فاقد نیست، یعنی واقعیت مذکور وجود اعلی و اشرف 

 خود آن کماالت ت و واجد مبداء کماالت مذکور است ولی نه عیناًو برتر این مفهوم اس
. تر داراستتر و راقیرا با همان محدودیت داشته باشد بلکه آن کماالت را به نحو شریف

بر اساس حمل حقیقه و رقیقه به این معنی خواهد بود که » خدا درخت است«مثال گزاره 
ن حدود مفهومی، بلکه این کماالت را به خدا کماالت درخت را داراست ولی نه با هما

 .تر درخت استنحو اعلی و اشرف داراست و به اصطالح خدا وجود برتر و شریف
حال که معنای حمل حقیقه و رقیقه بیان شد و تفاوت آن با حمل شایع روشن 

کنیم که صفات واجب تعالی با حدود مفهومی خود بر ذات واجب تعالی گردید، اضافه می
شود بلکه حمل چنین مفاهیمی با حدود مفهومیشان، در مقام متأخر از ذات یحمل نم
گیرند، اما همین مفاهیم به نحو حمل حقیقه و رقیقه بر ذات واجب قابل حمل قرار می

است و معنای چنین حملی آن است که ذات واجب، کماالت این مفاهیم را به نحو اعلی 
 .استو اشرف و به نحو اطالقی و نامحدود دار

آن است که ذات واجب » تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی«اگر منظور از  بنابراین
مصداق کماالت صفات به نحو اطالقی و اعلی و اشرف است و نه مصداق آنها به نحوی 

کند، آنگاه بالضروره حمل صفات با تعین که تعین محدود مفهومی از آن حکایت می
اجب قرار خواهد گرفت و ذات واجب منزه از مفهومی خود در مقام متأخر از ذات و

نفی کثرت مفهومی صفات در  «نظریۀای است که و این همان نتیجه. تحدید خواهد بود
 .به دنبال آن است» مقام ذات، و تأخر صفات واجب از مقام ذات

حمل صفات بر ذات را حمل » تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی «نظریۀدر  بنابراین اگر
بالمآل در »  تأخر صفات از مقام ذاتنظریۀ«یقه بدانیم، آنگاه این نظریه و حقیقه و رق

 .صدد بیان یک حقیقت خواهند بود
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 نتیجه . ٧
ای تصویر  بگونهرابطۀ ذات و صفات آن است که این رابطۀ تبیین نحوۀیکی از اهداف 

شود که ذات واجب نه تنها مقید و محدود به حدی نگردد، بلکه بسیط من جمیع 
اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی صفات واجب  «نظریۀلذا کسانی که از . الجهات نیز باشد

ای را به نحوی محدود کردن اند به علت آن است که چنین نظریهعدول کرده» تعالی
اند، و در این تحدید تفاوت بین حمل دانستهذات واجب تعالی به حدی از حدود می

 ملحوظ نبوده است، و همین امر سبب گردیده که شایع صناعی و حمل حقیقه و رقیقه
 .صفات را از مقام ذات متأخر بدانند

رسد که اما بنابر آنچه در تمایزحمل شایع و حمل حقیقه و رقیقه گذشت، به نظر می
تام بوده و با اشکاالتی از » اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی صفات واجب تعالی«نظریه 

آری؛ در صورتی که در این نظریه، حمل را حمل . نیستقبیل تحدید ذات واجب مواجه 
اتحاد مصداقی و  «نظریۀشایع صناعی بدانیم و نه حمل حقیقه و رقیقه ، آنگاه باید از 

عبور کنیم و صفات را متأخر از ذات دانسته و مقام ذات » تغایر مفهومی ذات واجب تعالی
 .بدانیم» ال اسم له و ال رسم له«را مقام 

شود، تفاوت حمل را در مه طباطبایی که هر دو نظریه در آثارشان دیده می عالظاهراً
 که قائل به نهایة الحکمةاند، به بیان دیگر در کتاب  مذکور مورد نظر داشتهنظریۀدو 

اند حمل را از نوع شده» اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی صفات واجب تعالی «نظریۀ
اند حمل را از نوع صفات را متأخر از ذات دانستهحقیقه و رقیقه دانسته و در جایی که 

 :یل ما بر این مدعا عبارت زیر استاما دل. اندحمل شایع دانسته
شود که بین  برهان ثابت میواسطۀشود که آن عینیتی که بو از اینجا دستگیر می«

ذات و صفات موجود است، فقط از یک طرف است، یعنی ذات عین صفات است ولیکن 
  ]٢٣٢، ص٢[ ».ن ذات نیستندصفات عی
 معنای این عبارت آن است که ذات کماالت صفات را در همان مقام، به نحو ظاهراً

اعلی و اشرف و اتم داراست اما صفات با  همان حدود مفهومی خود در مقام متأخر از 
بنابراین آنجا که به اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی . شودذات واقع شده و بر آن حمل می

دهند به این معنی است که ذات، کماالت صفات را به نحو اعلی و صفات رای می
شوند مقصودشان صفات با تر دارد وآنجا که به تأخر صفات از مقام ذات قائل می شریف

ای بوده و از یکدیگر منعزل، و همان هویت و محدودیت ذاتیشان است که مفاهیم بسته
 .چنین ویژگیهایی متأخر از مقام ذات خواهد بودطارد یکدیگرند، و مسلما مفاهیم با 
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