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  چكيده

فالسفه اسالمى قبل از صـدرا و  ؛صفات ذاتى خداوند دو ديدگاه عمده وجود دارد درباره

 ،اماميـهاز متكلمـان غير ای دسـته. نـدا همتكلمان اماميه عينيت صفات و ذات را برگزيد

بـا  لدين شـيرازیصـدرا. ندا هقائل به زيادت صفات بر ذات شـد ،مانند اشاعره و كراميه

كه  ،ادعای فالسفه و متكلمان اماميه قبل از خود را ،ن غيراماميهاردكردن ديدگاه متكلم

برگزيـد و  ،دادن بساطت ذات، كثرت صفات را از ذات واجب نفى كردندبا مبنا قرار فقط

وی ضـمن تشـبيه رابطـه . ات در تحقق خارجى را مطرح كردادعای عينيت صفات و ذ

 ،صفات و ذات به رابطه معقوالت ثانى فلسفى و وجود، و با استفاده از حيثيـت تقييديـه

عالوه بر بيان  ،درا در مقام تصديق و اثباتص. كيفيت عينيت صفات و ذات را بيان كرد

ــر ذات و ــادت صــفات ب ــب ق شــكل محــذورات زي ــا در قال ــتثنادادن آنه ــاس اس  ،ىيي

نظيـر  ،های ديگری را اقامه كرد كه با استفاده از مبـانى خـاص فلسـفى خـود استدالل

 كشـيدن پيشبـه مناسـبت . به اثبات مدعای خويش نائل آمد ،اصالت و تشكيك وجود

صفات اضافى و سلبى هم بررسى شد كه بـا تحليـل صـدرا صـفات  ،بحث صفات ذات

  .اضافى و سلبى عين ذات واجب هستند

 .صفات ذات، وحدت ذات، كثرت صفات، بساطت :ها هواژكليد

                                                 
   .khademi4020@gmail.com)نويسنده مسئول( .استاديار مركز تحقيق و توسعه علوم انسانى. ١

  shari.salman@yahoo.com .كارشناسى ارشد فلسفه و كالم اسالمى، دانشگاه قمآموخته  دانش. ٢
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  مقدمه

ماننـد  ،حقيقـى: اند صفات ثبوتى خود بر دو قسم. شوند صفات به دو نوع ثبوتى و سلبى تقسيم مى

مقصود از صفات اضافى، همان اضافه و نسبتى است . مانند عالميت و خالقيت ،حى و علم؛ اضافى

صفات حقيقى، خواه از صفات ذات باشد و خواه از صـفات  . استار كه ميان ذات و معلول آن برقر

تعالى موجودی حقيقى است  و فعل باری استعين فعل زيرا صفت فعل،  .است فعل، اموری واقعى

تعـالى بـه دو نـوع  ، صـفات واجـبلحاظ ديگری از. تعالى است ن ذات واجبو صفات ذات نيز عي

. كند تنهايى برای انتزاع آن كفايت مى ه فرض ذات بهصفات ذات؛ يعنى صفاتى ك: شود تقسيم مى

تعالى، هـر چـه  ر واجبچون غي. غير است صفات فعل؛ يعنى صفاتى كه انتزاع آن منوط به فرض

شـوند  ست، صفات فعلى، صفاتى خواهند بود كه از مقـام فعـل واجـب انتـزاع مىا هست، فعل او

و بحـث در  استن و فالسفه صفات كماليه ذاتى امحل نزاع بين متكلم .)302: 1385طباطبايى، (

های فلسفى وجود داشـته و  و مكتبهى باب نفى و اثبات آن قبل از اسالم در ميان ساير اديان اال

مـذاهب  .)382/ 1: 1421شهرسـتانى، (شهرستانى در آثار خود به بخشى از آنهـا پرداختـه اسـت 

توان گفت اولين فـردی كـه صـفات ذاتـى  كه مى چنان ،اند دهكرله را بررسى ئاسالمى نيز اين مس

جهم ابـن صـفوان نيـز  .)29 :1418، العقل ابن عبدالكريم(خداوند را نفى كرد جعد بن درهم بود 

يعنـى غـيالن  ،پيشـوای قدريـه .)95: 1371 عطـوان،(دانسـت  واجب را عاری از صفات ذاتى مى

واصل بن عطا به عنوان پيشـوای  .)39: همان(نيز صفات ذات را از مرتبه ذات نفى كرد  ،دمشقى

ن اشـعری الحسـواب .)46: 1421شهرسـتانى، (معتزله نيز صفات را از مرتبه ذات واجب نفى كـرد 

: 1400اشـعری، ( و معتقد به قدم صفات شده بـود دانست د بر ذات مىياوصاف كمال خداوند را زا

ى از بزرگـان معتزلـه اسـت ولـى آثـار وی در يابوعلى جبا). 1/95: 1421؛ شهرستانى، 290-291

بيـان  گونـه رابطه صفات ذاتى و ذات خداوند را ايـن بارهشهرستانى نظريه وی در. دست ما نيست

ى بايد گفت خداوند عالم به ذات خودش اسـت امـا ير جباظصفت علم، از ن بارهكند كه مثًال در مى

 اين نظريه بعدها به نام نظريه .)50: 1421شهرستانى، (نه بدين معنا كه صفت علم را داشته باشد 

كنـد  اشـتباه تصـور بهحكيم سبزواری است و همين باعث شده  نيابت ذات از صفات معروف شده

متكلمـان اماميـه بـر اسـاس  .)3/557: 1369سـبزواری، ( سـتندهمه معتزله پيروان اين نظريه ه

و معتقد به عينيت ذات بـا  ،قائل به نفى تشبيه و تعطيل) ع(شده از اهل بيت دينى وارد های آموزه

  .)3: 1412؛ صدوق، 31 :1414الهدی،  علم(صفات كماليه بودند 
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فـارابى . انـد دهكرله چگونگى ارتباط صفات با ذات را بررسـى ئمسفيلسوفان قبل از صدرا نيز 

معتقد است صفات ذاتى و اضافى همه در درون ذات حق هستند به نحوی كه كماالتى كه بـرای 

 ؛ای باشد كه با بساطت و عدم انقسام ذات منافات داشته باشـد شود نبايد به گونه خداوند ثابت مى

اين صفات كمالى عين ذات واحـد  منقسم داللت دارد واحد غيرهمه اين كماالت بر وجود وبلكه 

  .)106: 1405؛ همو، 49-47: 1996فارابى، ( استتعالى  حق

در مرتبـه . كنـد سينا رابطه صفات ذاتى و ذات را در دو مقام مصداق و مفهـوم مطـرح مى ابن

دی ذات بـه غيـر كند؛ زيرا يـا باعـث نيازمنـ مصداق در وهله اول زيادت صفات بر ذات را رد مى

يابى دو جهت فعل و انفعال در مقـام ذات  وجود ناسازگار است؛ يا محذور راهشود كه با وجوب  مى

صـفات  ،و در وهلـه دوم ؛)218: 1421سينا،  ابن(كند  را نفى مى را در پى دارد كه بساطت ذات آن

ت ذاتى همچون علم، وی عالوه بر اينكه صفا .)226 :همان(كند  را از لوازم ذات واجب معرفى مى

قائل به اتحـاد مفهـومى ايـن  ،داند قدرت، اراده، حيات و جود را در عالم واقع عين ذات واجب مى

  .)21: 1363همو، (شود  صفات با ذات واجب نيز مى

گيرد و تكثر را در ذاتـش محـال  بسيط در نظر مى یسهرودی نوراالنوار را امر ،سينا بعد از ابن

دانـد  عين ذات مى... ، عشق و تمطرح در مقام ذات را همچون علم، حيا وی نيز صفات .داند مى

  ).1/488و  2/136و  124-2/123: 1375 ،سهروردی(

داند و بنابراين هر نوع تكثـری را  داماد نيز ذات واجب را حقيقتى بسيط و احدی الذات مىمير

جهـات اسـت، الد من جميـع الوجو وی با بيان اينكه خداوند واجب .شمارد در مرتبه ذات مردود مى

ب و همه حيثيات كمالى جمالى و جاللى او را به حيثيت وجوب و تقـرر ذاتـى ارجـاع داده و وجـو

 :1385-1381 ؛ همـو،256-254: 1376 ميردامـاد،(دانـد  تعالى مى تقرر ذاتى را نيز عين ذات حق

195-196(.  

فات كماليه را عين ذات واجب فالسفه قبل از صدرا و متكلمان اماميه ص ،بر مطالب مذكور بنا

گونه است كه فالسفه و متكلمان اصـل مـدعا را  فاوت ديدگاه وی با پيشينيان بدينت. دانستند مى

دادن قاعده بساطت ذات واجب، كثرت ناشى از اتصاف ذات به رح كردند و با توجه به مبنا قرارمط

معنـايى غيـر از ... م، قـدرت و صدرا معتقد است هر يك از الفاظ علـ .صفات متعدد را نفى كردند

ر اطالق هر يك از آنهـا بـر ای د معنای ساير الفاظ دارند و چنانچه اين الفاظ مترادف باشند فايده

گويد ذات حـق  او در ادامه مى. انجامد تعالى وجود نخواهد داشت و اين امر به تعطيل مى ذات حق

پـذيرد، نـه انقسـام خـارجى  حقيقتى است كه نه كثرت عقلى مانند انقسام به جنس و فصل را مى
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مذهب حق در اينكه صـفات . را نه انقسام وهمى و حسى مانند اعضا و اجزامانند ماده و صورت و 

ستند اين است كه صفاِت ذاتى، موجود به وجود ذات خداوند هستند و وجودی جـدا و عين ذات ه

وی ادعـای . تعالى ندارند و هر صفتى نيز وجودی جدای از صفت ديگر ندارد منحاز از وجود واجب

در مقام اول بـه كيفيـت و تصـور . كند مىرا در دو مقام بررسى  –عينيت صفات با ذات  –مذكور 

بـه  –آيـد  كه در ادامه مى چنان –پردازد و با استفاده از حيثيت تقييديه اندماجى  ادعای مذكور مى

و اثبـات صـفات به بيان تحليلـى  ابتدا ،در مقام دوم. شود توضيح و چگونگى ادعای خود نائل مى

براهين متعددی را برای اثبات سپس گمارد و  عين ذات واجب هستند همت مىآنها تك  اينكه تك

در برخى از اين براهين با استفاده از قاعده . كند اقامه مى ،تك صفات و نه تك ،فاتعينيت همه ص

پردازد و در برخى ديگر با استفاده از قواعد فلسـفى خـاص  بساطت ذات به اثبات مدعای خود مى

های ديگری را برای اثبات  كنار بساطت ذات، استدالل خود نظير اصالت وجود و تشكيك وجود در

: 1981؛ همـو، 6: الـف 1360؛ همـو، 33: ب 1360، لدين شيرازیصدرا(كند  بيان مىادعای خود 

 ،اينبنـابر. )3/113: 1370، ؛ همـو64: 1354؛ همـو، 55: ب 1363؛ همو، 1/431: ؛ همان6/145

تعالى، فقط در اقامه برهان با توجه به حد وسط بساطت  ا در مسئله عينيت صفات با ذات حقصدر

براهين متعـدد  ،دادن بحث مذكور در مقام تصديق ش شريك بود و با توسعهشينيان خويذات با پي

سـازی كرد و در مقام تصور نيـز بـه تصويرديگری را با استفاده از قواعد فلسفى خاص خود اقامه 

  .ادعای خويش پرداخت

  صدراذات از نظر  وحدتكثرت صفات و . 1

ماننـد قدوسـيت و  ،محـض سـلبيه .1: كنـد بنـدی مى هى را در سه دسته تقسيمصدرا صفات اال

حقيقيه كه خود به دو قسـم حقيقيـه ذات . 3 ؛يت و رزاقيتئمانند مبد ،محض اضافيه. 2 ؛فردانيت

 .)3/208: 1370همـو، (شـود  تقسيم مى ،مانند حيات ،محض حقيقيه ، ومانند علم و قدرت ،اضافه

 »سـلب امكـان« صـفت د بر ذات خداوند هسـتند و همـه آنهـا بـهيصفات سلبى در نگاه اول زا

عـين ذات  »وجـوب وجـود«اسـت و  »وجوب وجـود«گردند؛ ولى چون مرجع سلب امكان  مىبر

صـفات اضـافى  .)7/218 :1981همـو، (در نتيجه صفات سلبى عين ذات حق هستند  استواجب 

تعـالى  صفتى حقيقى و كمالى برای حق ،است »قيوميت«نيز به اعتبار منبع و منشأ آنها كه صفت 

صفات حقيقى بـه هـر دو قسـم خـود همچـون علـم، قـدرت،  .)9/130 :همان(آيد  اب مىبه حس

هـى، حيثيـت واحـدی تعالى هستند و حيثيت صفات متعدد در ذات اال عين ذات حق...  قادريت و
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هـى از در جستار حاضر صفات حقيقى خداوند و عينيت آن با ذات اال .)3/208: 1370همو، (است 

  .دشو نظر صدرا بررسى مى

شود بايـد بـه  از نظر صدرا هر صفتى كه به امكان عام برای واجب اثبات مى شايان ذكر است كه

در نتيجـه ذات واجـب بالفعـل همـه  .را دارا باشـد نحو وجوب باشد و واجب به نحو ضـرورت آن

زيرا اگـر  .ای نسبت به كماالت برای او متصّور نيست كماالت را در ذات خود دارد و حالت منتظره

آيد امكان استعدادی و انفعال از عالم حركـت كـه  ی موجود مفارق حالت منتظره باشد الزم مىبرا

همـو، (در حالى كه مفارقات مجرد از جسـم هسـتند  ،از خواص جسم است در مفارقات روی دهد

1981 :1/122(.  

جـب اگر وا: كند برای اثبات بازگشت امكان عام به وجوب در ذات واجب صدرا چنين استدالل مى

شود؛ زيـرا در  در مقايسه با يك صفت كمالى جهت امكانيه داشته باشد موجب تركيب در ذات مى

اين حالت ذات واجب به لحاظ ذاتش فاقد كمالى از كماالت موجود بما هـو موجـود اسـت و ذات 

واجب از اين حيث كه فاقد كمال است مركب از دو حيـث وجـوب و امكـان و جهـت وجوديـه و 

  .)135و  123: همان( استتعالى  منافى بساطت واجبهد بود، كه اين جهت عدميه خوا

كند و از طـرف ديگـر ذات خداونـد را  صدرا از يك طرف صفات كمالى را برای خداوند مطرح مى

ايـن ... بودن معانى صفاتى از قبيل علـم، قـدرت، اراده و با توجه به متعدد. داند بسيط مى ىحقيقت

ه اين معانى متعدد هنگام صدقشان بر واجـب موجـب كثـرت در چگون :شود كه پرسش مطرح مى

  ؟شوند مقام ذات نمى

ارجـاع  »وجـوب وجـود«پاسخ نخست صدرا اين است كه همه صفات كمالى ذاتى را بـه صـفت 

مذكور به نحو سالبه به انتفاء موضوع  پاسخ پرسشدر اين صورت  .)6/119: 1981همو، (دهد  مى

نه صـفات متعـدد كـه باعـث كثـرت  ،يك صفت ذاتى دارد فقطزيرا در اين صورت واجب . است

نداشـتن خـدا و  از ماهيـت ةدر بحث از قاعده بسيط الحقيق ،همچنين. حيثيات در مقام ذات شوند

يك حيثيت، يعنى حيثيت  ،الوجود واجب های گيرد كه همه حيثيت وجود صرف بودن او، نتيجه مى

و  ١گری با استفاده از بحث معقول ثانى فلسـفىوی در طرح دي .)271: همان( است ،وجوب وجود

قبـل از . دهـد شده پاسخ مى طرحم پرسشبه  ،تنقيح مناط آن در مسئله كثرت صفات و مقام ذات

ضـمن  سينا ابنكه فارابى و  صدرا بحث معقوالت در آثار فالسفه پيش از وی نيز مطرح بود؛ چنان

مفـاهيم فلسـفى را خـارجى و عـين  ،محـضی مفاهيم ذهنـى ابه معن ،دن معقوالت ثانيهكر بيان

 .)19: 1376سـينا،  ؛ ابـن66-64: تـا ؛ همـو، بـى1/324: 1413فـارابى، (ماهيات موجود دانسـتند 
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نيز اين مفاهيم را حيثيات ذهنِى ماهيات و در نتيجه حمل آنهـا را  الدين طوسىسهروردی و نصير

 .)65: 1405، طوسـى؛ 344-1/343: 1375سـهروردی، ( دانستند بر امور خارجى، حمل ذهنى مى

بنـدی معقـوالت، جايگـاه  را تحقق خارجى دادند ولى در دستهسينا اين مفاهيم  گرچه فارابى و ابن

بـه  ،معقـوالت ثانيـه ای برای معقوالت ثانى فلسفى معين نكردند و اين مفـاهيم را در كنـار ويژه

  .بيان كردند ،ی مفاهيم ذهنِى محضامعن

بحث معقوالت ثانى فلسفى را با نوآوری خود به مرحله  ،ش فالسفه پيشينصدرا با استفاده از تال

را ... وی تحقق معقوالت ثانى فلسفى همچون شيئيت، وحـدت، عليـت و . ای از كمال رساند تازه

در  »عالم مثال علت فاعلى برای عالم مـاده اسـت«گوييم  وقتى مى ،مثال رایدر خارج دانست؛ ب

يعنـى  ،به عنوان وصف، حمل بـر موصـوف خـود ،ثانى فلسفى استكه معقول  ،علت ،اين قضيه

وجود خارجى داشته باشـد طـرف  ،يعنى عالم مثال ،شده است و اگر يك طرف نسبت ،عالم مثال

نيز بايد در همان ظرِف تحقق موصوف، موجود باشد و به عبـارت ديگـر  ،يعنى علت ،ديگر نسبت

ذهن محقـق ای كه عالم مثال در موطن خارج از  هبه گون ،تواند دو موطن باشد ظرِف اتصاف نمى

امـوری  ،بر همين اساس .)337-1/336: 1981، لدين شيرازیارصد(باشد و علت در موطن ذهن 

  .در خارج موجودند... چون فعليت، وحدت، شيئيت و 

بـدين  است؛در توضيح عبارت صدرا بايد گفت تحقق اين امور در خارج به واسطه حيثيت تقييديه 

كه موضوع به دليل ارتباطى كه با واسطه دارد، از طريق واسطه به محمـول قضـيه متصـف  بيان

شود اوًال و بالذات، همان واسطه اسـت و موضـوع  شود و در حقيقت آنچه به وصف متصف مى مى

نچـه اوًال و آ »اين جسم سـفيد اسـت«مثًال در قضيه . شود ثانيًا و بالعرض به محمول متصف مى

ارتباط با سفيدی ، نوعى ، سفيدی جسم است و از آنجا كه جسماستبودن سفيد بالذات متصف به

نيز سـرايت  ،يعنى جسم ،بودن به موضوعحكم سفيد ،كه در اينجا رابطه حال و محلى است ،دارد

وجوِد عالم « شود رابطه معقوالت ثانى فلسفى با وجود نيز بايد گفت وقتى گفته مى بارهدر. كند مى

به مثالى، در خارج تحقق در نتيجه عليت به عنوان حكمى از احكام وجوِد مرت و »مثال علت است

و چون عالم مثال بـا عليـت  استآنچه اوًال و بالذات در خارج محقق است وجوِد عالم مثال  ،دارد

تـوان گفـت  اين رابطه مصحح حمِل وجود بر علت نيز خواهـد شـد و مى ،ای در خارج دارد رابطه

رابطـه صـفات كمـالى . از احكام وجوِد عـالم مثـال در خـارج تحقـق دارد علت به عنوان حكمى

نى فلسـفى بـا موضـوع تعالى نيز از نوع رابطه معقوالت ثـا با ذات واجب... چون علم، قدرت و هم

شود ذات خداوند عليم است و علم در مرتبه ذات خداونـد  گفته مى گونه كه وقتى خود است؛ بدين
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ی علم در مرتبه ذات به واسطه اثبات هستى بـه گونـه اوًال و بالـذات ثبوت هستى برا ،وجود دارد

وجود اوًال و بالذات برای ذات واجب ثابت است و ثانيـًا  ،به بيان ديگر. برای خوِد ذات واجب است

  ٢-حيثيـت تقييـدی انـدماجى –ای كه ذات واجب با اين صـفات دارد  و بالعرض و به دليل رابطه

  .)186-182و  171-170: 1388پناه،  يزدان(شود  ز ثابت مىبرای خوِد اين صفات ني

  :پردازد كه وی به دو طريق به اثبات عينيت صفات با ذات مى بينيم مىبا بررسى آثار صدرا 

تـك صـفات كمـالى  اين بيان وی به تحليـل مفهـومى تـك در: بيان تحليلى و جزئى. 1

را اثبـات ت بـا ذات واجـب پردازد و در نتيجه اين بررسى عينيت هر يـك از صـفا مى

  .شود ای كه خللى به بساطت ذات وارد نمى به گونهكند،  مى

وی در اين شيوه با استفاده از مبانى مخـتص بـه فلسـفه خـويش : بيان كلى و برهانى. 2

شـدن مـا  قاعده بسـاطت ذات و منتهـى«در كنار دو  »اصالت و تشكيك وجود«مانند 

بـدون  ،ی را برای اثبات عينيت همه صفات ذاتىبراهين متعدد ،»بالعرض به مابالذات

در ادامه ابتدا مبانى براهين صدرا و سـپس هـر . كند مىاقامه  ،اشاره به يكايك صفات

  .كنيم مى بررسىرا دو بيان وی 

  مبانى براهين عينيت صفات با ذات. 2

كـه بـا  ای گونـهپردازد به  دادن چند قاعده به اقامه برهان بر مطلوب خويش مىصدرا با مبنا قرار

  .داند تعالى مى صفات كماليه را عين ذات واجبدادن اين اصول مبنا قرار

  اصالت وجود. 1. 2

و  اسـتآنچه عالم هستى را در بر گرفته و منشأ آثار گوناگون موجودات است، وجود هر موجودی 

ن محقـق وسيله وجود است كه در عالم خـارج و ذهـه اعتباری است؛ زيرا غير از وجود ب ،ماهيت

كه هسـتى موجـودات از او اسـت  چيزیگيرد و  شود و هر موجودی هستى خود را از وجود مى مى

  .)6: الف 1360، لدين شيرازیصدرا(تواند اعتباری باشد  نمى

يا وصِف وجـود  )معقوالت ثانى فلسفى( شود هر چه بر وجود حمل مى ،اساس اصالت وجود بر

زيرا هر چه  .اموری هستند كه خارج از حقيقت وجود نيستند )...مانند علم، قدرت و (گيرد  قرار مى

صدرا از اين اصل برای اثبات عينيـت صـفات و . خارج از حقيقت وجود باشد، بطالن محض است

گويد ذات واجـب چيـزی جـز وجـود نيسـت و  ای كه مى به گونه ،برد ذات بيشترين استفاده را مى
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 ؛حقيقتشـان جـز وجـود چيـزی نيسـت ،شـوند مى صفاتى نيز كه برای واجب در مقام ذات مطرح

مرجع صـفات  ،بنابراين. كه خارج از وجود هر چه باشد محكوم به بطالن و پوچى محض استچرا

: 1981همـو، (تعالى چيزی جز وجود نخواهد بـود  همچنين ذات حق كمال در مرتبه ذات واجب و

  .)24: 1385؛ طباطبايى، 38: ب 1360؛ همو، 6/336

  خاصى در وجود تشكيك. 2. 2

تشكيك خاصى عبارت است از تشكيك در حقيقت بسيِط دارای مراتـب و درجـات متفاضـل بـه 

اقشان نيز به همان حقيقت ای كه اشتراك بين مراتب و درجات در حقيقت بسيط بوده و افتر گونه

ى ند و در عـين حـال كـه در تمـامدار ىمانند حقيقت وجود و نور كه مراتب متفاوت. گرددبسيط بر

كنند، سبب افتراق آنها به نحـو شـدت و ضـعف،  اند و اشتراك آنها را تأمين مى مراتب خود ساری

  .)29: 1385؛ طباطبايى، 190: 1370؛ آشتيانى، 1/431: 1981همو، ( شود نيز مى... تقدم و تأخر و 

گيرنـد وصـف ممكنـات نيـز واقـع  تعـالى قـرار مى فات كمالى در عين اينكه وصف واجـبص

. شـوند محـدود و غيـر از يكديگرنـد ولى اين صفات وقتى در عالم ممكنات محقـق مى ،شوند مى

مانند علم نفس به غير خودش و گاه  ،علم گاهى عرض و از مقوله كيف نفسانى است ،مثالرای ب

مانند  ،جای ديگر جوهری عقلى است مانند علم نفس به ذات خودش و در ،جوهری نفسانى است

و  استبلكه امری بيرون از آن دو  ،و گاه نيز نه جوهر است و نه عرضعلم عقل به ذات خودش 

  .)6/124 :1981، لدين شيرازیصدرا( استالوجود به ذات خود و به اشيا  علم واجبآن 

بدين دليـل بـود كـه  ،كه صفات را از مرتبه ذات خداوند نفى كردندى نامتكلم ،به تعبير صدرا

ای كـه در ممكنـات كـاربرد دارنـد، در مرتبـه ذات  نحـوهكردند صفات به همان معنا و  گمان مى

صـدرا . رونـد خداوند نيز كه وجود او قابل مقايسه با وجود ممكنات نيست به همان معنا به كار مى

گويى به اين اشكال با توجه به مبانى فلسفى خويش يعنى اصالت و تشكيك وجـود  در مقام پاسخ

بـه  ،ندا هستند در مراتب باال به نحو اعلى و اتم محقق تمام حقايقى كه در مراتب مادون گويد مى

گونه كه اصل وجود حقيقت واحد  همان«: ای حكم خاص همان مرتبه را دارد ای كه هر مرتبه گونه

است در عين حال در واجب، واجب و در ممكن، ممكن و در جـوهر، جـوهر و در عـرض، عـرض 

ثًال علم در واجـب واجـب اسـت و در ممكـن م ؛صفات كمالى هم مانند وجود هستند. خواهد بود

  .)336: همان(وجود است ... زيرا مرجع علم و قدرت و ... ممكن و 
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هيه است و هر چه بـه عالم هستى دارای چهار مرتبه طبيعيه، نفسيه، عقليه و اال، از نظر صدرا

م شود و هر چه بـه سـمت نشـئه طبيعـت بـروي هيه پيش برويم وحدت بيشتر مىسمت مرتبه اال

حرارت و برودت در عالم طبيعت در جسم واحد در  يا مثًال سياهى و سفيدی. يابد كثرت فزونى مى

انسان در  ، اعضایهمچنين .توانند در خيال واحد موجود شوند ولى مى ،شوند زمان واحد جمع نمى

روحانى انسان عقلى يك موضع بيشـتر  یولى اعضا ،عالم طبيعت هر يك موضعى جداگانه دارند

  .)277: همان( ارددن

با توجه به مطلب فوق از نظر وی اگرچه صفات در مراتب ممكنات محـدود و متغـاير از هـم 

گونه محدوديت و غيريتـى هسـتند تـا  ولى اين صفات در مرتبه وجود حق تعالى فاقد هر ،هستند

رسيم كه وجود و صفات كمـالى در نهايـت شـدت وجـودی و  ای از وحدت مى جايى كه به مرتبه

  .دشو گونه تغايری نيز بين صفات و وجود ذات مطرح نمى و هيچ هستندحقق ت

  بساطت ذات. 3. 2

كـه واجـب از همـه آنهـا  استبسيط است و اين بساطت مقابل اقسام تركب  ىتعالى حقيقت واجب

تركيـب شـيميايى عناصـر ماننـد تركيـب آب از . 1 :نـد ازا عبارت ها تركيب ترين مهم. منزه است

. 3 ؛متـری از دو نـيم متـرمانند تركيب خط دو ،مقداری یركيب از اجزات. 2 ؛كسيژنهيدروژن و ا

تركيـب از مـاده و . 4 ؛مانند تركيب ماهيـِت انسـان از حيـوان و نـاطق، تركيب از جنس و فصل

. 6 ؛ماننـد ممكنـات ،تركيـب از ماهيـت و وجـود. 5 ؛مانند تركيب انسان از بدن و نفـس، صورت

نـامى حسـاس متحـرك بـاالراده و ماننـد تركيـب حيـوان از جسـم  ،نتركيب از وجدان و فقـدا

  .)323-2/322: 1389؛ جوادی آملى، 295-293: 1385طباطبايى، (نبودن  ناطق

بـدترين نـوع تركيـب و بـه تعبيـر حكـيم  ،آخر قسم تركيب، يعنى تركيب از وجدان و فقدان

م ديگر تركيب همه متشـكل از زيرا اقسا .)466: 1360 سبزواری،(است  »شر التراكيب«سبزواری 

 ،چند بالتبع از وجـود بـرده اسـتهر ای حظ و بهره ،اين هر جزء مركبو بنابر استدو امر وجودی 

  .يك جزء وجودی داريم و يك جزء عدمى »وجدان و فقدان«ولى در تركيب 

 ،ذات واجب مركـب از اجـزا باشـد اگر: كند صدرا استدالل بر بساطت ذات را چنين تصوير مى

الوجودنـد يـا فقـط بعضـى از اجـزا  تك اجزا واجب يا تك ؛ب به سه صورت قابل فرض استكيتر

در حالى كه هر سه قسـم  ،ندا بلكه همه ممكن ،الوجودند يا هيچ جزئى از اجزا واجب نيستند واجب

كـه همـه اجـزا واجـب  ،بطـالن قسـم اول. است واجب مركب نيست و بسيط ،اين بنابر .ندا باطل
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در  ،باشـد داريم كه دارای اجزاگونه است كه مفروض اين بود كه ما حقيقت واحدی  بدين ،هستند

بطالن قسم سوم كه بعـض اجـزا، . حالى كه اينجا چند واجب و بالتبع چند حقيقت خواهيم داشت

نيـاز اسـت، و  بـى از جزء ديگر و از مركبن است كه آن جزئى كه واجب است واجب باشند به اي

الوجـودی  پس واجب. كه واجب استاست كن است محتاج به جزء ديگری جزء ديگر نيز چون مم

ه و ب) خود محتاج استی چون هر كلى به اجزا(كه مركب است نيازمند آن جزء ممكن خواهد بود 

اگرچـه آن  ،در حالى كه نياز به غيـر ،كه واجب استاست  یواسطه آن، ممكن نيازمند جزء ديگر

بطالن قسم سوم كه هيچ جزئى واجب نباشـد بـه . بالذات است ناسازگار با وجود ،غير واجب باشد

دسـت ه ب ،اينبنابر. حاصل شده باشد ممكنامور واجب از  یاين است كه چگونه ممكن است امر

بسيط الحقيقه از تمـام  ،بنابراين .است واجب راه ندارد و لذا فاقد اجزادر گونه تركيبى  آمد كه هيچ

  .)103-6/102 :1981، لدين شيرازیدراص(جهات است 

كـه  كنـد بسـيط معرفـى مى ىصدرا با استفاده از قاعده بساطت ذات، ذات خداونـد را حقيقتـ

. داين بايد همه صفات كماليه را در خـود جمـع كـرده باشـتركيبى در او راه ندارد و بنابر گونه هيچ

ر مرتبـه ای اسـت كـه د به گونـه ،طور كه گذشت همان ،تعالى نحوه وجود اين صفات در ذات حق

تعالى همه صـفات كمـالى را بـه  بودن برای وجوِد واجب در عين مصداقذات واجب حقيقت وجود 

و صفات كمـال  الوجود مصداق بالذات وجود است واجب ،به عبارت ديگر. نحو مندمج در خود دارد

شـدن كثرتـى در مقـام  حو مندمج و بدون اينكه موجب عارضتعالى و به ن با وساطت وجود واجب

  .)55-54: ب 1363همو، (ند ا ت شوند، محققذا

  بيان تحليلى عينيت صفات با ذات. 3

صـدرا ؛ ولـى شـوند ند، در عدد خاصـى منحصـر نمىشو صفاتى كه در مقام ذات واجب مطرح مى

، همـو(پـردازد  تعـالى مى به توضيح و اثبات آنها برای واجـبو كند  مىاصل را مطرح هفت عمدتًا 

بحث در مقام فعل هم  حلصفات كمالى م .)57: ب 1363 همو، ؛54-7/2و  6/149-426: 1981

در ادامـه بـه توضـيح صـفات كمـالِى مطـرح در مقـام ذات واجـب  .شود تعالى ثابت مى برای حق

  .زيمپردا مى

علم را حصول امر برهنـه از حجـاب مـادی بـرای موجـود مجـرد الدين شيرازی صدر :علم. 1. 3

بـه ذات  پـستجـرد قـرار دارد  باالترين حـد از در كه واجب از آنجا. داند مستقل در وجود مى
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علـم بـه  ،بنـابراين .ذات واجب همان وجود واجب است .)89: 1354همو، ( خويش عالم است

  .)همان( ستا د بر وجود واجب نخواهد بود و عين وجود اويذات زا

  :كند اثبات مىصدرا بعد از بيان مقدماتى علم واجب به ماسوا در مرتبه ذات واجب را نيز 

  . شوند گاه به وجود واحد موجود مى ٣الوجود ةمعانى مختلف: مقدمه نخست -

تر باشد در عين بساطتش معانى بيشتری را در خـود  هر گاه موجودی قوی: مقدمه دوم -

  .دارد

را در بـر دارد، وجـودش همـان  یآيد موجودی كه معانى متعدد الزم نمى: مقدمه سوم -

  .ى باشدوجود عينِى مصاديِق معان

هر گاه موجودی دارای كماالت وجودی باشد، علِت اين موجود كماالت : مقدمه چهارم -

  .)270-6/266: 1981 همو،(را به نحو اشرف دارد 

و ذات واجـب همـراه بـا احـديت و  استدر نتيجه واجب مبدأ فياض برای همه حقايق و ماهيات 

شـيا در مرتبـه ذات پـس بـه همـه ا كند و چون واجب خود را تعقل مى است؛بساطتش همه اشيا 

  .)271: همان( خويش علم دارد

كـه واجـب بـا چرا ؛منافاتى با وحدت ذات نـدارد شده علم واجب به اشيابا توجه به اصول ذكر

ای كه عين  به گونه اشيا های را به نحو اشرف و بدون محدوديت اشيا ٤بساطتش كماالت وجودی

  .دبساطتش باشد دار

است كه صدور موجودات از واجب بر اساس علم به  اتعالى بدين معن دن واجبقادربو :قدرت. 2. 3

اند در نظر  اين لحاظ كه از علم واجب صادر شده در حقيقت وقتى ممكنات از .است ٥نظام خير

توجه به با  .)131: 1354همو، (علم واجب به اين اعتبار همان قدرتش خواهد بود  ،گرفته شوند

 همـو،(داند  نشدن و صحت ترك را در قدرت واجب شرط نمى محقق اين تعريف، صدرا امكان

در مرتبـه ذات و اثبـات  عينيت قدرت با علـم واجـب بـه اشـيا لذا با توجه به .)6/320: 1981

رو منافـاتى بـا  عينيت علم به ماسوا با ذات واجب، قدرت نيز عين واجب خواهـد بـود و از ايـن

  .وحدت ذات ندارد

كنـد و همـين  را تعقـل مى واجـب اشـيا. پايه ادراك و فعل استنى بر دو حيات مبت: حيات. 3. 3

از  ،بنـابراين .ستا تعالى منشأ همه موجودات و عالم به آنها حق. فس صدور اشيا استن ٦تعقل

  .)414: همان(همه موجودات سزاوارتر به نام حيات است 
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عينيـت ايـن دو صـفت بـا  با توجه به به بازگشت حيات به دو صفت علم و قدرت واجب و اثبات

  .حيات واجب نيز عين ذاتش خواهد بود ،ذات

موجود را به نحو اعلى و اشرف در خود دارد و ايـن موجـودات بـا  یذات خداوند اشيا :اراده. 4. 3

دور به ايـن اعتبـار كـه در صـ ،نظام اتم خود در ذات واجب موجودند و همين علم به نظام اتم

دهنده تحقق موجودات بر عدم آنها اسـت، عـين اراده واجـب  حو ترجي ،موجودات از ذات كافى

علم واجب به اين اعتبار كه جايز است موجودات بر اساس آن از واجـب صـادر  ،بنابراين. است

ی صدور موجودات كافى و شود و همين علم از اين حيث كه برا شوند، قدرت واجب ناميده مى

 ؛ همـو،334: همـان(شـود  ه واجـب ناميـده مىدهنده وجود آنها بر عدمشان اسـت، اراد ترجيح

1354 :131(.  

بدون اينكه خللى به بساطت و وحدت ذات  دست آمد كه علم واجب به اشياه در مباحث گذشته ب

  .اراده نيز عين ذات باری خواهد بود ،بنابراين .بزند عين ذات است

كالم اعلى همان . كند م مىو ادنى تقسي ىصدرا كالم خدا را به سه دسته اعلى، وسط: كالم. 5. 3

بـه از امـر خـدا است كالم اوسط عبارت . ايجاد عقول و مفارقات است در خصوصامر خداوند 

از اسـت و كـالم ادنـى عبـارت  نهاد مالئكه سماوی قرار داده استكه در تدبيرات و عباداتى 

وی . انـسِن جـن و اواسطه انزال ملك و ارسال رسل بـه مكلفـه های خداوند ب اوامر و خطاب

ذات واجب از اين حيث كه مؤثر در غير . كند ذاتى و عين ذات واجب معرفى مى ىكالم را صفت

صـفت تكلـم  بخشد و تحقق مىكند  مىايجاد  و راهخود است و وجود و كماالت وجودی را ظ

  .)7-7/6: 1981 ؛ همو،57: ب 1363 ؛ همو،54-52: ب 1360همو، (شود  برای او ثابت مى

يـن تحليـل كـه خداونـد ، با اداند صدرا ذات حق متعال را سميع و بصير مى :بصير سميع و. 6. 3

يعنـى  ،كه از جملـه جزئيـات، مسـموعات استبر جزئى و مادی بودنشان  عالم به جزئيات بنا

خداونـد علـم  ،بنـابراين. اسـت ،يعنى اجسام دارای رنـگ و نـور ،و مبصرات ،حروف و اصوات

بر  علم خداوند به جزئيات مادی در مرتبه ذات حق بنا. اردحضوری به مسموعات و مبصرات د

از جمله  ،همه جزئيات مادی ،بنابراين. استعين ذات بسيط خداوند  »اجمال در عين تفصيل«

در عالم ماده در مرتبه ذات  های خود ها و محدوديت بدون داشتن نقص ،مسموعات و مبصرات

همـو، ( هسـتنديع و بصير نيز عـين ذات حـق تعالى وجود دارند؛ در نتيجه دو صفت سم واجب

1354 :144(.  
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چگونگى عينيت صفات ذاتى با ذات واجب و توضيح قواعدی كه  بارهپس از بيان تحليلى صدرا در

  .دشو از نظر وی برای اثبات عينيت الزم است؛ در ادامه براهين وی بر مدعای مذكور بررسى مى

  تهای صدرا بر عينيت صفات با ذا استدالل. 4

تعالى نباشـد و بـه تعبيـر ديگـر  قچنانچه اوصاف كمالى خداوند حيثيت وجودشان عين حيثيت ح

های اسـتثنائى را  محذوراتى در پى خواهد داشت كه اين محذورات قياس ،صفات عين ذات نباشد

را  ترين بـراهين وی اصلى در ادامه .نهند دهند كه براهين عينيت ذات با صفات را بنا مى شكل مى

  .كنيم سى مىبرر

  ذات واجب از صفات كمال نبودن خالىبرهان اول؛ اثبات عينيت بر اساس . 1. 4

اگـر صـفات : داند بدين بيـان كـه صدرا با استفاده از قياس شرطى صفات كمالى را عين ذات مى

آيد واجـب در مقـام ذات خـالى از  عين ذات واجب نباشند الزم مى... كمالى چون علم و قدرت و 

وی از . اين صفات كمالى عـين ذات هسـتندباطل است و بنابرباشد؛ در حالى كه تالى  اين صفات

ابطال تالى بدين گونـه اسـت كـه . گيرد طريق صورت استداللى رفع تالى، رفع مقدم را نتيجه مى

ذات واجب فاعل و مبدأ همه كماالت است و اگر در مقام ذات اين كماالت را نداشته باشـد الزم 

ماالت را از غير دريافت كند كه در نتيجه تعدد دو جهت فعل و انفعال در واجب الزم آيد اين ك مى

  .)134: الف 1363همو، ( اين مخل بساطت ذات استآيد كه  مى

اگـر صـفات كمـالى  گويـد وی مى. كنـد بيان مى صدرا برهان مذكور را به روايت ديگری نيز

بيـان مالزمـه بـدين . ود حقيقت بسيط نباشـدالوج واجب آيد واجب بيرون از ذات او باشد الزم مى

ای در درون ذات نباشد و در نتيجه واجب فاقد اين صفت باشد،  صورت است كه اگر صفت كمالى

آيد كـه ايـن نـافى بسـاطت واجـب  تركيب از وجدان برخى صفات و فقدان برخى ديگر الزم مى

  .)6/141: 1981 ،همو(خواهد بود 

دادن قاعـده بسـاطت ذات بـه وی با مبنا قـرار ،مشهود است گونه كه در براهين مذكور همان

  .نائل آمده است ،يعنى عينيت صفات با ذات ،مطلوب خويش
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  برهان دوم؛ لزوم عينيت بر مبنای وجوِد مشكِّك بسيط. 2. 4

دادن هر سه قاعده اصالت وجود، تشكيك وجود و بسـاطت مبنا قرارصدرا اين برهان را بر اساس 

. 1: كنـد دادن آنها مدعا را ثابـت مىكنار هم قراركند و با  ها گذشت، تنظيم مىكه توضيح آن ،ذات

تعـالى  از آنجا كه واجـب. 3 ؛دارای مراتب استو تشكيكى  ىوجود حقيقت. 2 ؛اصالت با وجود است

 ،طور كه توضـيح داده شـد همان. را در خود دارد در نتيجه همه كماالت اشيا بسيط است ىقيقتح

كه در عين وحدتش همه كمـاالت وجـودی  داند مى بسيط ىاز همه جهات حقيقت صدرا خداوند را

الوجود همه  واجب كند كه اگر وی چنين استدالل مى. را در خود دارد... چون حيات، قدرت، علم و 

آيد ذات واجب مركب از داشـتن بعضـى كمـاالت و  كماالت را در ذات خود نداشته باشد الزم مى

لذا با توجه به ايـن اسـتدالل . كه اين بساطت واجب را نفى خواهد كرد نداشتن بعضى ديگر شود

تعـالى بـه  واجـب و اين كماالت در داردبايد گفت وجود اصيل است و كماالت آن شدت و ضعف 

 جود بسيطى خواهد بود كه همـه كمـاالت سـايروای كه ذات واجب  به گونه ،رسد نهايت خود مى

بـه نحـو  ،ست و بدون داشتن محدوديت آن مراتبا رتبه ذات اوای كه سزاوار م مراتب را به گونه

  .)47: الف 1360همو، (عينيت با ذات خود واجد است 

  شدن كماالت بالعرض به كماالت بالذات ؛ منتهىبرهان سوم. 3. 4

شـدن امـر  تشكيك وجود، در كنار قاعـده منتهـىدادن دو قاعده اصالت وجود و مبنا قرارصدرا با 

كردن در مفهوم وجود ما را  تأملگونه كه  همان: رهان ديگری اقامه كرده استذات ببالعرض به بال

صفات كمـالى نيـز چنـين اسـت و  خصوصدر  ،شود به اثبات يك وجود قائم بالذات رهنمون مى

مستقل در وجـود رهنمـون ... ما را به يك وجود علمى، قدرتى و ... تأمل در مفهوم علم، قدرت و 

شدن امر بالعرض به بالذات صـحه  سينا مبتنى بر وجوب منتهى دامه بر بيان ابنصدرا در ا. شود مى

گونه كه در وجود، يك وجود بالذات داريم در صفات كمالى نيز صـفات  همانگويد  مىگذارد و  مى

مسـتقل غنـى  گونه كه در برهان صـديقين يـك وجـود همان ،از نظر صدرا. كمالى بالذات داريم

بخش ساير موجودات است و تا آن وجود مستقل نباشد ديگر موجـودات نيـز  بالذات داريم كه قوام

تشـكيكى اسـت و  ،صـفت قـدرت صفات هم بايد گفـت مـثالً  خصوصدر  ،موجود نخواهند شد

های ضعيف خواهد بـود  بخش همه قدرت وجود مستقل بالذاتى است كه قوام شديدترين مرتبه آن

  .)72: 1354همو، (
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  سب كماالت ذاتى با وجوِد در مرتبه ذاتبرهان چهارم؛ تنا. 4. 4

: دكنـ از دو قاعده اصالت و تشكيك وجود مطلوب خود را اثبـات مـى وی در اين برهان با استفاده

الوجـود  اجب اسـت، در ممكـنالوجود و بين تمام موجودات است و در واجب ى مشتركيوجود معنا

... كمالى چون علم، قدرت و صفات  .استممكن است، در جواهر جوهر است و در اعراض عرض 

ای از وجود قرار  و هر موجودی بر حسب اينكه در چه مرتبه هستندكماالِت هميِن وجوِد مشترك 

گونه كه وجود برای  همان. اهد بودنيز برخوردار خو ،صفات ،به واسطه وجود از كماالِت وجود ،دارد

 ،يعنى صفاتى چـون علـم، قـدرت ،كماالت وجود ،و از ناحيه غير نيستاست ذات خداوند بالذات 

همـو، ( تعـالى هسـتند و عين ذات حقاند  و از ناحيه غير صادر نشده هستندنيز بالذات ... حيات و 

1370 :3/210(.  

براهين بر مسئله عينيت صفات ذات با واجـب اكتفـا نكـرده و بـه اثبـات  اقامهصدرا فقط به 

كه در ادامه بـه مناسـبت بيـان مسـئله  عينيت صفات اضافى و سلبى با ذات واجب پرداخته است

  .دشو عينيت صفات ذات با واجب، عينيت اين دو دسته از صفات با ذات واجب نيز بررسى مى

  عينيت صفات اضافى با ذات. 5

و  تگونه كه اتصاف وجود واحد در واجب به صفاتى چون علم، قدرت، حيا صدرا معتقد است همان

صـفاتى  خصـوصدر  ،مه اين صفات عين ذات واجب هستندهشود و  باعث كثرت در ذات نمى... 

ولـى  ،هرچند به حسب اعتبارات متعدد اسامى مختلـف دارنـد... چون عالميت، خالقيت، رازقيت و 

گردنـد تـا موجـب  مىبر ،يعنى قيوميت واجب بـرای اشـيا ،ی واحد و اضافه واحداهمه آنها به معن

صـدرا  .)76 :1354 ؛ همو،9/130: 1981همو، ( دف حيثيات در ذات اول تعالى نشونكثرت و اختال

است در روابط و اضافاتى كه بين ماهيات ممكن برقرار است به طرفين نسبت و خود اضافه معتقد 

صفات اضافى چـون  خصوصولى در  ،اضافه مقولى است ين اشيادر نتيجه اين اضافه ب .نياز است

رابطـه بـر اسـاس اضـافه  خصوصه در اين بلك ،اضافه مقولى صادق نيست... خالقيت، رازقيت و 

تنها وجود مستقل در هستى، وجود واجـب اسـت و سـاير موجـودات  ،بر اين اساس. استاشراقى 

متصور اسـت و  ،وجود مستقل خداوند يعنى ،لذا فقط يك طرف نسبت .قائم به ذات واجب هستند

گونـه  رنـد و در نتيجـه ايـننسبت قرار گي استقاللى در وجود ندارند تا طرف ديگر ،بقيه موجودات

 همـو،(بيرون از ذات در نظـر گرفتـه شـوند .. . رازقيت و ،مانند خالقيت ،نيست كه صفات اضافى

  .)2/339: همان ؛1/128-129: 1981
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  و عينيت آن با ذات »وجوب وجود«ارجاع صفات سلبى به . 6

از ذات واجـب  چيـزیتى وق گويد مىوی . پردازد صدرا در ادامه به ارتباط صفات سلبى با ذات مى

ی سلب كمـال نيسـت تـا الزم بيايـد ذات واجـب مركـب از اشود مفاد اين سلب به معن سلب مى

گوييم خداوند جسم نيسـت  وقتى مى ،اينبنابر .ت و نداشتن بعضى ديگر شودداشتن بعضى كماال

ر هايى كـه د بلكـه مفـاد سـلب ،بودن جسم نيستقضيه بر ذات واجب به دليل موجود صدق اين

. و سلب نقصان وجود و شـرور و اعـدام اسـت »سلِب كمال«رود سلب  واجب به كار مى خصوص

يابى نواقص و اعدام بـه ذات  ماالت وجودی است حيثيتى برای راهوقتى ذات واجب مجمع همه ك

طرح صدرا برای اثبات عينيت صفات سـلبى بـا ذات،  .)7/215و  3/454: همان(ماند  او باقى نمى

است و مرجع سلب امكان، وجوب وجـود اسـت  ،يعنى سلب امكان ،آنها به سلب واحدبازگرداندن 

مفهوم  ی سلب ضرورت وجود، ماهيت سلبى دارد و تحتاامكان به معن. استكه عين ذات واجب 

مسـتلزم سـلب كثـرت،  ىءگيرد و لذا سلب امكان از شـ امكان نقائص، قصورات و اعدام قرار مى

  .)218: همان(است ... يت و تركيب، ماهيت، جسميت، جوهر

  نتيجه

در بحث رابطـه صـفات ذاتـى و ذات واجـب بـه دو دسـته عمـده تقسـيم  شده های مطرح ديدگاه

اشـاعره صـفات را زائـد بـر ذات و قـديم . انـد شوند؛ دسته اول قائل به زيادت صفات بـر ذات مى

متكلمـان اماميـه و  يعنـى ،دسـته دوم. ولى كراميه قائل به جمع زيادت و حدوث شـدند ،دانستند

وجه اختالف صدرا با متكلمـان اماميـه و . عينيت صفات با ذات را برگزيدند، فالسفه قبل از صدرا

بودن ذات واجب كثـرت صـفات را  كردن بسيط با مطرح فقطفالسفه پيشين در اين است كه آنها 

ت ذات بـا دادن بسـاطمه برهان بـا توجـه بـه حـد وسـط قـرارچند در اقاولى وی هر، نفى كردند

ت و ارائـه برهـان بـر آن، بـا كـردن بسـاطت ذا اما عالوه بر تبيـين ،پيشينيان خويش همگام بود

در مقـام . مدعای خويش پرداخـت یدادن بحث مذكور در دو مقام تصور و تصديق به ارتقا توسعه

ح تقييديه را مطر ذات به معقوالت ثانى فلسفى و وجود، حيثيتتصور ضمن تشبيه رابطه صفات و 

متعدد ديگری را با استفاده  در مقام تصديق، براهين. سازی ادعای خويش پرداختكرد و به تصوير

ن بـه تحليـل وی همچنـي. اقامه كـرد ،نظير اصالت و تشكيك وجود ،از قواعد فلسفى خاص خود

كـه تك صفات ذاتى با ذات واجب پرداخت و به طور تفصيلى اثبات كرد  برهانى برای عينيت تك

به مناسبت صفات ذاتى، صفات اضافى و سلبى نيز از ديدگاه . ت عين ذات واجب هستندهمه صفا
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صفات اضافى را به قيوميت واجب برگرداند و با توجه بـه صدرا بررسى شد كه در نتيجه وی همه 

بازگشت صـفات سـلبى بـه . ها اين دسته از صفات عين ذات واجب شدند بودن اين اضافه اشراقى

  .كه عين ذات واجب استاست وجوب وجود يعنى  ،سلب امكان

  منابع

  ٰسسه ؤم: تهران ،ىانعبداّهللاٰ نور :به اهتمام ،المبدأ والمعاد). 1363(ابن سينا، حسين بن عبد اّهللا

 .گيل با همكاری دانشگاه تهران مطالعات اسالمى دانشگاه مك
  ٰزاده  ن حسـنحسـ :تحقيـق ،لهيات من كتاب الشـفاءاال). 1376(ابن سينا، حسين بن عبد اّهللا

  .دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم: قم ،آملى

  ٰدفتر تبليغات اسالمى: قم ،التعليقات). 1421(ابن سينا، حسين بن عبد اّهللا.  

 دار الوطن: رياض ،ةوالمرجئ ةالقدري). 1418(عقل، ناصر البن عبد الكريم ا. 
  دار النشر: جا بىتر، هلموت ري :تصحيح ،مقاالت االسالميين). 1400(اشعری، ابو الحسن. 
 شـرح مقدمـه قيصـری بـر فصـوص الحكـم شـيخ اكبـر ). 1370(الـدين  آشتيانى، سيد جالل

 .انتشارات دفتر تبليغات اسالمى: قم ،الدين عربى ىيمح
  ٰمركز نشر اسراء: قم ،رحيق مختوم). 1389(جوادی آملى، عبداّهللا. 
  ســيد  :تصــحيح و تعليــق ،ةبيــعليقــات علــى الشــواهد الربوتال .)1360(ســبزواری، مالهــادی

 .المركز الجامعى للنشر: مشهد ،الدين آشتيانى جالل
  نشر ناب: تهران ،شرح المنظومه). 1379-1369(سبزواری، مالهادی. 
  سسـه ؤم: تهـران ،مجموعـه مصـنفات شـيخ اشـراق). 1375(سهروردی، شهاب الدين يحيى

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى
 لى مهنـا و عامير  :تحقيق ،الملل والنحل). 1421(عبد الكريم  شهرستانى، ابى الفتح محمد بن

 .ةدار المعرف: بيروت ،ورععلى حسن فا
  انجمن حكمت و فلسفه : تهران ،المبدأ والمعاد). 1354(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم

 .ايران
  ةالسـلوكي فـى منـاهج ةالشواهد الربوبيـ). الف 1360(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم، 

 .المركز الجامعى للنشر: مشهد
  انجمـن حكمـت و : تهـران ،اسرار اآليات). ب 1360(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم

 .فلسفه
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  سسـه تحقيقـات ؤم: تهران ،مفاتيح الغيب). الف 1363(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم

 .فرهنگى
  خانه طهوری كتاب: تهران ،المشاعر). ب 1363(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم. 
  محمد خواجـوی :تصحيح ،شرح اصول كافى). 1370(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم، 

 .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگىؤم: تهران
  التاريخ  ةسسؤم: بيروت ،ةاالثيري ةشرح الهداي). 1422(صدر الدين شيرازی، محمد ابن ابراهيم

 .العربى
 ةاالربعـ ةفى االسفار العقليـ ةالمتعالي ةالحكم ).1981(ن شيرازی، محمد ابن ابراهيم صدر الدي، 

 .دار احياء التراث: بيروت
  النشـر  ةسسؤم: قم ،هاشم حسينى طهرانى :تصحيح ،التوحيد). 1357(صدوق، محمد بن بابويه

 .سالمىاال
  رضـا مازنـدرانى غالم :قتحقي ،ةاالعتقادات فى دين االمامي). 1412(صدوق، محمد بن بابويه، 

 .انتشارات المحقق: قم
  مرتضـى مطهـری :تعليقات ،اصول فلسفه و روش رئاليسم). 1368(طباطبايى، محمد حسين، 

 .انتشارات صدرا: قم
  االمـام الخمينـى  ةسسؤمركز اصدارات م: قم ،ةالحكم ةنهاي). 1385(طباطبايى، محمد حسين

 .للتعليم والبحث
 اّهللاٰ المرعشى ةآي ةمكتب: قم ،مصارع المصارع). 1405(لدين ر ايطوسى، ابى جعفر نص. 
  حميدرضـا  :ترجمه ،های اسالمى در سرزمين شام در عصر اموی فرقه). 1371(عطوان، حسين

 .های اسالمى آستان قدس شهبنياد پژو: مشهد ،شيخى
  يعقوب جعفـری مراغـى :تصحيح ،شرح جمل العلم والعمل). 1414(علم الهدی، سيد مرتضى، 

 .والنشر ةللطباع ةدار االسو: ايران
  انتشارات الزهراء: تهران ،الجمع بين رأی الحكيمين). 1405(فارابى، ابونصر. 
  دار المناهل: بيروت ،جعفر آل ياسين :تحقيق ة،الكمال الفلسف). 1413(فارابى، ابونصر. 
  الهالل ةمكتب: بيروت ،ةالمدني ةكتاب السياس). 1996(فارابى، ابونصر. 
 دار المشرق: بيروت ،محسن مهدی :تحقيق ،كتاب الحروف). تا بى(رابى، ابونصر فا. 
 سازمان تبليغات اسالمى: تهران ،آموزش فلسفه). 1366(، محمدتقى يزدی مصباح. 
  انتشارات حكمت: قم ،شرح مبسوط منظومه). 1366(مطهری، مرتضى.  

  صدرا: تهران ،مجموعه آثار). 1375(مطهری، مرتضى.  
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 سسه مطالعـات ؤم: تهران ،تقويم االيمان و شرحه كشف الحقائق). 1376(، محمدباقر ميرداماد

 .اسالمى
  انجمن آثار و مفاخر فرهنگى: تهران ،مصنفات ميرداماد). 1385-1381(ميرداماد، محمدباقر. 
 ره(سسه امام خمينى ؤم: قم ،مبانى نظری عرفان نظری). 1388(يداّهللاٰ  پناه، سيد يزدان.( 

  :ها نوشت پى

                                                 
تغاير ايـن مفـاهيم (كه عروضشان را، ... مفاهيمى چون وجود، وحدت، تشخص، علت و معلول، كمال و نقص، و  .١

گوينـد  ىمـمعقـوالت ثـانى فلسـفى اسـت، خارجى  )تقرر محكّى مفهوم(ذهنى و اتصافشان  )با موضوعات خود

-١/٣٢٠: ١٣٦٦، يــزدی ؛ مصــباح٣٥٧-٣/٣٥٦: ١٣٦٦؛ همــو، ٢٧٢و  ٢٨٧و  ٢٧٧-٥/١٧٩: ١٣٧٥مطهــری، (

از انحـاء چـون و  رنـددر توضيح بيشتر بايد گفت اين مفاهيم جنبـه وصـفى دا .)٢/١٤: ١٣٦٨؛ طباطبايى، ٣٢٤

-٥/١٢٧: ١٣٧٥طهـری، م(كننـد  در نتيجه احكام هستى را بيـان مى كنند مىهستى موجودات خارجى حكايت 

  .)١/١٧٨: ١٣٦٦، يزدی ؛ مصباح٢٧٣

و مقيـد، حيثيـت ال  ؛خواه وجود واجب باشد يا ممكـن ؛واسطه در اين قسم از حيثيت تقييدی، وجوِد اصيل است .٢

اين حيثيات، حيثيات انباشته و جهات نهفته در متن وجود هستند و به صـورت تسـاوق . متحصل اندماجى است

گيرند، ولـى فـى  ت مىئاند و گرچه در خارج موجودند و از متن وجوِد اصيل نش ود گره خوردهوجودی با متن وج

حد نفسه معدوم هستند و اگر تحصلى دارا باشند به بركت وجود متحصل است و لذا به عنـوان وجـود بـالعرض 

ض به وصف وجود متصـف رو وجوِد اصيل اوًال و بالذات و حيثيت اندماجى ثانيًا و بالعر از اين. شوند محسوب مى

البته تحصل خارجى اين موجود بالعرض به هيچ وجه افزوده بر متن متحصل نيسـت و لـذا تقـرر آن در . هستند

ای است كـه در سراسـر مـتن وجـود و در  شود؛ زيرا نحوه وجود آن به گونه متن، مستلزم تعدد و تكثر متن نمى

كـه  ،...فعليت، عليت و  ،توان به اموری چون وحدت مى برای اين حيثيات. حاق ذات وجود نهفته و مندمج است

؛ حيثيـت ٣/٢٤١: ؛ همـان١/٩٣ :١٩٨١، لدين شـيرازیصدرا(اشاره كرد  ،ندا در حاق وجود اصيل نهفته و مندمج

  .)٣٩-٣٧: تعليلى و حيثيت تقييدی در فلسفه صدرايى

بـه يـك وجـود  )فصل اخير(نفس انسان  مفاهيمى چون جوهر، جوهِر داراِی ابعاد، نامى، حساس و نطق همه در .٣

مثًال در هيـوال فقـط . توانند بدون يكديگر محقق شوند در حالى كه اين مفاهيم در مصاديق ديگر مى. موجودند

شود؛ در گياهان مفـاهيم جـوهِر دارای  شود؛ در جسم مفاهيم جوهِر دارای ابعاد انتزاع مى مفهوم جوهر انتزاع مى

، لدين شـيرازیصـدرا(شود  ود؛ در حيوان مفاهيم جوهِر دارای ابعاِد نامِى حساس انتزاع مىش ابعاِد نامى انتزاع مى

٦/٢٦٦: ١٩٨١(.  

كـه از آنهـا بـه  است.. . های وجود مانند علم، قدرت، حيات، اراده و منظور از كماالت وجودی، حيثيات و ويژگى .٤

  .)٦/١٣٣: ١٩٨١، لدين شيرازیصدرا(شود  صفات كمالى وجود تعبير مى

كه خداوند به بهترين شيوه ممكن آنها را خلق كـرده اسـت و  استمراتب عالم هستى  منظور از نظام خير سلسله .٥

 ؛ همـو،٧/٥٥: ١٩٨١، لدين شـيرازیصـدرا(غايت و غرضى كه از ايجاد آنها به خودش برگردد نيز نداشته است 

٣٩٧: ١٤٢٢(.  

در توضيح اين قاعده بايد گفت اصـالت . استن كشف تفصيلى نحوه علم خداوند به اشيا به صورت اجمال در عي .٦

به  است،تحقق اين وجوِد اصيل نيز به نحو تشكيكى . با وجود است و وجود تمام مراتب هستى را پر كرده است

ای كه علت، وجود و كماالت مراتب پايين را به نحو اشرف و بدون داشتن محـدوديت آن مراتـب در خـود  گونه
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طبق دو قاعـده اصـالت و . های مرتبه باالتر است شده و همراه محدوديت تر همان وجوِد نازل پايينمرتبه  دارد و

واجب كماالت همه مراتب هستى را بدون داشـتن محـدوديت  ،بودن خداوند العلل ةتشكيك وجود و همچنين عل

: ؛ همـان١/٣٧٩: ؛ همـان٧/١٥٨: ١٩٨١، لدين شيرازیصدرا( د، داراستای كه سزاوار مرتبه خود  آنها و به گونه

٦/١٧٨(.  


