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 چكيده

بوده   میمتفکران اسال های از چالش یکی همواره ها، آن یمعنا یقدق یینو تب یفهم صفات اله
 یفهم صفات اله یبرا یدر صدد ارائه روش مفهوم و مصداق، یانم یکاست. مالصدرا با تفک

صفات  یانگار یکسانمنجر به  ی،بودن صفات اله یربر شناخت پذتأکید  یناست که در ع
واحد است که  یقتحق یکگونه که وجود  . ازنظر مالصدرا همانشودخداوند و مخلوقات ن

به  یزاراده ن و یاتعلم و قدرت و ح یعنیخداوند  یقیدارد، صفات حق یانسراشیا  ةدر هم
اشیا  ةکه در هم یمو اراده دار یاتعلم و قدرت و ح یکمعنا که  نای مانند وجود هستند به

کند و در  یرا انکار م یصفات اله  میخود، ترادف مفهو های واژه یدارند. او در برخ یانسر
را به کلمات مالصد یناختالف در ب نای  را قبول کرده است؛  میترادف مفهو نای ،یگرد یبرخ

خداوند  ةیخداوند متعال است. از نظر مالصدرا در صفات خبر یتو واحد یتسبب مقام احد
 یلدر علم است، سبب تاو ینروش راسخ کهروش  نای  به روح معنا توجه کرد. یدمتعال، با
 یظاهر یبر معنا یلیندارد بلکه درواقع تکم آیه  ظاهربا  یقرآن نبوده و منافات آیات  یمعنا
 است. 

 .یهصفات خبر ی،مالصدرا، شناخت، صفات اله هــا: ليـدواژهک
 

 مقدمه 

تاریخ، بحث معناشناسی صفات الهی است، زیرا معنا  یدر ط  مییکی از چالش های متفکران اسال
کردن صفات الهی باید به نحوی باشد که از یک طرف خداوند متعال به مخلوقات تشبیه نشود و 

معناشناسی صفات الهی  ةرفت خداوند متعال منجر نشود. در زمینبه تعطیل معنیز از طرف دیگر 
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 اند از: ها عبارتنظرات متعددی مطرح شده است که برخی از آن
 .اند کرده  های منطقی مطرحوزیتیویستپمعنایی که  بینظریة  .الف
 ده است.کر  که توماس آکویناس بیان تمثیلنظریة  .ب 

 توان علمای مکتب تفکیک  متعددی در طول تاریخ دارد و مین سلبی که قائال الهیاتنظریة  .ج 
 1ن نظریه دانست.ای را قائل به   

  آیات بر ظواهر برخیتأکید صفاتیه مطرح شده است و در آن با از سوی تشبیه که  ةنظری .د
 ، 1شهرستانی، ج) کنندو روایات برای خداوند متعال صفاتی مانند ید و وجه را ثابت می

 .(103ص 

(  116-117، ص همان)دانند به آن، شناخت صفات الهی را ممکن نمیقائالن تعطیل که  ةنظری .ه
 الهیات سلبی اشتراکاتی دارند. ةو با نظری

ن صفات مطرح شده ای  در عبارت مالصدرا نیز مطالب متعددی در مورد صفات الهی و معنای   
ی یازگاری به نظر برسد و نظر نهان عبارت ناسای است که در ابتدا ممکن است بین برخی از

ن مقاله با تبیین عبارت مالصدرا در مورد معناشناسی صفات ای مالصدرا نیز مشخص نگردد. در

 کنیم. ن مورد مشخص میای الهی نظر او را در
 

 امكان شناخت صفات الهی

 ص حبت در م ورد   ةنظر مالصدرا برخالف ذات الهی که دست نیافتی است، قلمرو و دامن   از 

در  بیشتری ب رای تفک ر   ةتر است و فکر، دامنه و محدود معرفت و شناخت صفات الهی وسیع
آن دارد، زیرا صفات الهی مفهومات عقلی هستند که بین خالق و مخلوق مشترک هستند. ب ه  

( و 24(،59)/حش ر « )وَ هُ وَ الععَزيی زا العحَکم یمُ   »مانن د:   ق رآن  آی ات  همین جهت ه م بس یاری از  

 ة( دربردارند23،(59)/حشر«)العقادُّوسُ السَّالمُ العمُؤعممنا العمُهَیْممنا الععَزيیزا العجَبَّارُ العمُتَکَبِّراالعمَلمکُ »
تفصیلی صفات الهی هستند. البته ازنظر او شناخت برخی صفات الهی یا همان صفات تشبیهیه 

مالص درا،  ) امکان داردکالم، محبت، ابتالء و... تنها برای راسخون در علم  مانند سمع، بصر،
 .(52ص  ،1363؛ 17 ، ص1378
 مع انی  نای    مصداق و صفات معنای اصل میان باید الهی صفات شناخت در مالصدرا نظر از  

 ةنح و  ام ا  اس ت  درک قاب ل  م ا  ب رای  الهی صفات کلی معنای و مفهوم زیرا شد، قائل تفاوت
 وجود همانند الهی صفات. یستن درک و تعقل قابل اذهان ةوسیل به صفات نای خارجی وجود
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 اما دارد مخلوقات و متعال خداوند میان مشترکی معنای وجود، که طور همان است، تعالی حق
 نیس ت،  ادراک  قاب ل  ک    ه ی   ب رای  آن، وج ودی  ش دت  س بب  به حق حضرت وجود کنه
 وج ود  ام ا  هس تند  مش ترک  مخلوق ات  ص فات  ب ا  معنا در نیز قدرت و علم مانند الهی صفات

 نای   .نیس ت  ممکن ها انسان برای ها آن کنه تصور که است شدید به قدری صفات نای جیخار
 تبی ین  نای   در زیرا ندارد، را تعطیل و تشبیه های نقصان از کدام هی  الهی صفات از تبیین نحو

 صفاتی از ما که نیست گونه نای و است ممکن مخلوقات برای الهی صفات معانی ادراک اصل
 خداون د  م ورد  در واردش ده  توص یفات  و نشویم متوجه معنایی هی  عالم یا یرقد علیم، مانند
 نای   معن ای  اصل فهم عین در که شود می داده تذکر مطلب نای به همچنین. باشد معنا بی متعال

 انگ اری  یکس ان  دام در نبای د  و نیس ت  مخلوق ات  همانند الهی صفات خارجی تحقق صفات،
  .(186-187 ص ،3 ج ،1383، همو) تاداف مخلوقات و خداوند صفات خارجی

ن نحوه از تبیین صفات الهی و تمایز قرار دادن بین معنا و ش دت وج ود خ ارجی ص فات،     ای  
ن است که بنا بر نظر فالس فه، ص فات اله ی    ای نیز باشد. اشکال  میتواند پاسخ به اشکال مه می

ور ک ه مش خص اس ت راه    ط همان عین ذات او بوده و صفات با ذات در خارج متحد هستند و

ادراک نیست و با توجه به عینی ت   شناخت ذات الهی برای ما بسته است و کنه ذات الهی قابل
ن ای   صفات با ذات، باید شناخت صفات نیز مانند ذات ناممکن باشد. جواب اشکال ذکرش ده 

 ق رآن است که اوالً فهم معنای لفظی صفات برای همگان مقدور اس ت و خداون د متع ال در    
کریم صفات خود را به صورت مفصل بیان نموده و اگر معنایی ب رخالف معن ای م ورد فه م     

کرد. پ  در فهم اصل معنای الفاظ جای ه ی  ش ک و    همگان در نظر داشت، آن را بیان می

ن ص فات  ای   شبهه نیست و آنچه ممکن است محل اشکال ق رار گی رد فه م مص داق خ ارجی     
صفات الهی اصل اثبات آن ب رای   ةقبلی بیان شد، در حیط طور که در عبارت است. ثانیاً همان

انسان ممکن است اما ادراک کنه صفات از دسترس ما خارج بوده و امکان عقلی ن دارد ک ه   
در مورد ذات الهی نی ز   ن مطلب عیناًای موجود محاط به کنه موجود محیط دسترسی پیدا کند.

فهم اس ت ام ا درک کن ه ذات اله ی و     جاری است یعنی اصل وجود ذات الهی برای ما قابل 
 مح دود  در نامح دود  ها امکان ندارد و به عبارت دیگر موجودعلم تفصیلی به آن برای انسان

 است. ناممکن عقالً نای  و شود  می محدود گزیرنا به گیرد قرار بخواهد اگر و گنجد  مین
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 مفاهيم ةشریک بودن خدا درکلي بی

مشارک ندارد. اس تدالل و    میالوجود در هی  مفهو که واجب کند بیان می اسفارمالصدرا در 
ن است که مشارکت ب ین دو ش یء در ه ر معن ایی ب ه وح دت       ای ن مطلبای  تبیین مالصدرا از

جه ت وح دت داش ته     ن معنا که اگ ر دو ش یء، ی ک   ای  کند، به ن دو شیء بازگشت میای بین
الوجود دارای وح دت حقیقی ه    واجب کهدلیل   نای ها محقق است و به باشند مشارکت بین آن

کدام از انحاء وحدت غیر حقیقیه متصف نش ده   ن وحدت عین ذات او است، به هی ای و2است
منتف ی   کند و زمین ه ب رای مش ارکت ب ین خداون د و غی ر او       و درنتیجه کثرت تحقق پیدا نمی
اش ته باش د. از   تواند ش ریکی د  کدام از معانی و مفاهیم نمی است، پ  خداوند متعال در هی 

چیزی از  الوجود جن  و نوع ندارد، پ  هی  واجب چونن است که ای ن اصل کلیای فروعات
 نک ه ای نوع با خداوند متعال شریک نیس ت. همچن ین خداون د متع ال ب ه عل ت       جهت جن  و

ب ا ه ی      ن م وارد متص ف نیس ت،   ای   ک دام از  کیف، کم، وضع، أین و اضافه ندارد و ب ه ه ی   
ن ای پایانی مالصدرا در ةت، مساوات، مطابقت، محاذات و مناسبت ندارند. نکتموجودی مشابه

کن د.   در خ دا حل ول نم ی    یین است که چون خداوند متعال محل ندارد، پ  هی  شیای فصل

الوج ود بال ذات اس ت و ماس وای او ممکن ات       که خداوند متع ال واج ب  نای  همچنین به سبب
؛ 107-109 ، ص6 ج ،1981 مالص درا، )ج ود ن دارد  هستند، اتحادی میان واجب و ممکنات و

 .(64-66 ، ص1354
ن اس ت ک ه راه ش ناخت    ای  آیدن عبارت مالصدرا به دست میای از ییآنچه که در نظر ابتدا  

 ها ممکن نیست. صفات الهی به صورت کلی برای انسان

داق ب ه عن وان   ، با اضافه کردن قید من حی ث المص   الحکمه ة نهایدر کتاب  ییعالمه طباطبا  

وجود   میپردازند. ازنظر عالمه، اشتراک مفهو ن مطلب میای ذکرشده توسط مالصدرا، به تبیین
نظ ر از خصوص یات    اشتراک صفاتی مانند حیات و عل م در ب ین واج ب و ممک ن، ب ا قط ع       و

ن اس ت ک ه ب ا در نظ ر گ رفتن      ای   ن لح اظ ای    مصادیق و خصوصیات ممکن ات اس ت. س بب   
هی  مشارکتی بین واجب و ممکن وجود ندارد، زیرا واج ب در اعل ی    خصوصیات مصداقی،

تری  و ممکنات که در درجات پایین در او نیست  میمراتب وجود قرار دارد و هی  نقص و عد
توانن د ب ا وج ود نامتن اهی مش ارکتی داش ته        هستند آمیخته با نقص ان و فق دان هس تند و نم ی    

ن مالص   درا و عالم   ه انظ   ر برخ   ی ش   ارح  از .(282 -283، ص1416طباطب   ایی،)باش   ند

 اس ت ( 11(،42)/الش وری  ) ءٌ شَ یْ  کَممثعلم هم  لَیْ َ ةای ن مطلب درواقع تبیین تفصیلیای ،ییطباطبا
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  میتبیین از ع دم تش ارک مفه و    ةن نحوای  .(1101، ص 4 ؛ فیاضى، ج437مصباح یزدی، ص)
ن دو عبارت مالص درا در  ای  خداوند و مخلوقات، در کلمات قبلی مالصدرا نیز وجود دارد و 

 یابد.کنار یکدیگر، وضوح بیشتری می

ت ری اس ت.    تر و لطیف خداوند، تبیین دقیق  میمالعلی زنوزی از مشارک نداشتن مفهو تبیین  
همان ممکنات هس تند(، از حی ث    که منظور از آن) کند که مجعول بالذات او در ابتدا بیان می

 ةن ارتب اط و اض افه نی ز اض اف    ای    جاعل خود مرتبط است.ذات و کماالت و عوارض ذاتیه به 
ای است که مالصدرا آن را اضافه اشراقیه  مقولی نیست که قائم به دو طرف باشد، بلکه اضافه

طرف استقالل دارد و طرف دیگر عین الفقر و ال ربط ب ه آن    ن اضافه تنها یکای  نامد و در می

ه ا ق ائم ب ه خداون د متع ال       آن ةده اس ت و هم   مخلوقات گسترده ش ةن اضافه در همای است.
ن مجعول ای  کند اگر ن وابستگی و عین الربط بودن است که بیان میای  شان با توجه بهای هستند.

هم ان عل م خ الق او ب ه      ن عل م عین اً  ای    بالذات خود را درک کند و به خود عل م پی دا کن د،   
بلک ه ی ک عل م اس ت ک ه ه م عل م        دو علم وج ود ن دارد    نکهای ن مجعول است، یعنیای ذات

 مجعول به ذات خود اوست و هم علم فعلی خداوند متعال به مجعول است. 

صفات بای د   ةنکه در همای  صفات به همین نحو باید سخن گفت، یعنی ةشان در همای  نظر از  
هم خداوند متعال و هم مخلوقات به آن متصف هستند، ام ا در نظ ر    ییگفت که در نظر ابتدا

ن ص فات را ب ه مخلوق ات نس بت     ای    ن صفات است و اگرای ق فلسفی، تنها خداوند دارایدقی
دهیم باید توجه داشته باشیم که چون مخلوقات عین ال ربط ب ه خ الق واج ب هس تند پ          می

ن لحاظ که منظور، ای  الوجود است، با در واقع صفت خداوند واجب و تماماً صفاتشان نیز عیناً

 ن صفات عین اً ای  ن است کهای ذات خداوند متعال نیست بلکه منظور ةرتبن صفات در مای بودن
کنن د ک ه    م ی تأکی د  ن بح ث مج دداً   ای   ش ان در پای ان  ای صفات فعل ی حض رت ح ق هس تند.    

ن نیست که در خارج و واقع دو سهم یا دو نوع یا دو س نخ از ص فات   ای ن بیانای منظورشان از
 اله ی هس تند و س هم و قس م دیگ ر ص فات      وجود دارد و یک سهم و یک قس م آن ص فات   

الوج  ود، ص  فات  وج  ودی واج  ب ةمخلوق  ات و ب  ه عل  ت ض  عف وج  ودی مخلوق  ات و س  ع
ن تبیین یعنی وجود دو قسم صفات در خارج ک ه از  ای شوند. عدم لحاظ می ةمخلوقات به منزل

ش ود درواق ع قب ول اش تراک در ص فات و در نظ ر        شان برداش ت م ی  ای  بخشی از سخنان پدر

 ن مطلب است که با توجه ب ه ای مالعلی زنوزی برتأکید که  است درحالی رفتن آن درخارجنگ
عین الربط بودن مخلوقات، صفات مخلوقات مستهلک خواهد ش د و ب رخالف ظ اهر برخ ی     



 1400و  هفت، تابستان    ، سال بيست و یكم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

ن اس ت ک ه   ای    شود، نظر ص حی   ها استقالل و مشارکت فهمیده می سخنان پدرشان که از آن
 .(79-82، ص 1376زنوزی، ) شارک نداردم  میالوجود در هی  مفهو واجب
اند ک ه دو تحلی ل    ای سخن گفته در تبیین عدم مشارک مفهومی، مال عبداهلل زنوزی به گونه  

ش ان توس ط پسرش ان مالعل ی     ای شود. برداشت دو تحلیل از س خنان  از سخنانشان برداشت می
 شود که صفات و مف اهیم  ن برداشت میای  شانای  شده است. از ابتدای سخنان زنوزی نیز گفته

الوجود و ممکنات  واجب نکه صفات و مفاهیم بر هرکدام ازای دارای دو مصداق هستند، یعنی
نسبت بین واجب و ممکنات، نسبت غنا به فقر و نسبت  چونبه صورت مجزا صادق است، اما 

دم ع ةالوجود به منزل ها در کنار واجب شخص به سایه است، پ  وجود ممکنات و صفات آن

ش ده اس ت ام ا ب ه س بب       ن تبیین اشتراک در مفاهیم ب ین واج ب و ممک ن قب ول    ای هستند. در
کنیم و صفات مخلوق ات را   نظر می الوجود از اشتراک صرف نهایت بودن واجب عظمت و بی

اس ت ک ه در بخ ش     یین تبیین شبیه به تبیین عالم ه طباطب ا  ای گیریم. عدم و نیستی می ةبه منزل
الس الم ک ه در     عبداهلل زنوزی در ادامه ب ا ذک ر ح دیثی از ام ام ص ادق علی ه      قبل بیان شد. مال

گوید: چون همه صفات کمالی ه   می "هییهو شیء بحقیقه الشی "جواب یکی از زنادقه فرمودند

گردد و عین وجودند پ  بالحقیقه علم نیست مگ ر عل م او ق درت نیس ت مگ ر       بوجود برمی
مت نیست مگر عظمت او...... پ   مش ارک نیس ت    قدرت او حیات نیست مگر حیات او عظ

ظاهراً  .(220ص ،1361زنوزی، )از معانی ییدر هی  معنااشیا الوجود بالذات با شیء از  واجب
ش ان، اش اره ب ه هم ین     ای  اشاره مالعلی زنوزی به یکسانی برخی از کلمات پدرش ان ب ا تبی ین   

 جمالت است.

 ش مول  بح ث  پای ان  در ز وجود دارد. مالص درا تبیین مالعلی زنوزی در کلمات مالصدرا نی  
 ش وون  از شأنی وجودات ةهم که طور همان که کند می بیان افعال ةهم بر متعال خداوند ةاراد

 است، عین اً  منسوب بندگان به حقیقتاً هکنای عین در نیز بندگان افعال ةهم هستند، حق حضرت
 در نیز او سکون و حرکت و اراده و علم مانند عبد صفات در همچنین. هست نیز خداوند فعل

 نای   .ش ود  م ی  داده نس بت  حقیقتاً هم متعال خداوند به است، منسوب عبد به حقیقتاً هکنای عین
 نیس  ت متع ال  خداون د  تش بیه  و نق ص  و انفع ال  موج ب  ک ه  اس ت  نح وی  ب ه  ب ودن  منس وب 

یق ت  گون ه ک ه وج ود، ی ک حق     نظر مالص درا هم ان   از .(374 ص ،6 ج م، 1981 مالصدرا،)

سریان دارد، صفات حقیقی خداوند یعنی علم و قدرت و حیات و اشیا  ةواحد است که در هم
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و اراده داریم ک ه در   ن معنا که یک علم و قدرت و حیاتای اراده نیز به مانند وجود هستند به
 .(117، ص 6، جهمان)سریان دارنداشیا  ةهم
 

 صفات  میتبيين کثرت مفهو

ی در خارج با یکدیگر اتح اد دارن د ام ا اثب ات وح دت خ ارجی       نظر مالصدرا صفات اله از

کند که اگر کس ی قائ ل    صفات نیست. او بیان می  میصفات، به معنای وحدت و ترادف مفهو
صفات الهی بشود و الفاظی مانند علم، قدرت، حی ات و اراده را در م ورد     میبه وحدت مفهو

الحاد و تعطیل شناخت خداوند متعال کرده  خداوند متعال به یک معنا بداند، درواقع حکم به

ف رض متح د ب ودن     است، زیرا معنای اتصاف خداوند متعال به یکی از صفات کمالی با پ یش 
ن بحث ای مالصدرا در3ن صفات، خالی دانستن ذات الهی از دیگر صفات کمالی است.ای معانی

اصالت وج ود را بی ان    ةادل و اتحاد خارجی صفات، یکی دیگر از   میبا استفاده از تغایر مفهو
 کن  د. ازنظ  ر او ق  ول ب  ه اص  الت ماهی  ت مس  تلزم تکث  ر در ذات اله  ی اس  ت، زی  را ق  ول   م  ی

 ن اس ت ک ه هرک دام از    ای   ص فات، ب ه معن ای     میف رض تکث ر مفه و    به اصالت ماهیت با پیش

 ن ب ه معن  ای تحق ق کث  رت در   ای   ای ن ص فات تحق  ق ج دای از دیگ ر ص  فات اله ی دارن  د و     
  ،6 ج ،هم ان ) نیازی خداون د متع ال س ازگاری ن دارد     عالی است که با بساطت و بیت ذات حق

را بی ان ک رده     میابن سینا نیز از جمله کسانی است که قول ب ه ت رادف مفه و   . (145-149 ص
 .( 367ابن سینا، ص است)

   میبر خالف سخن باال، قول به ترادف مفهو و معاد أمبدمالصدرا در کتاب  ،از طرف دیگر  
ن سخن او با سخن قبلیش ناسازگار ب ه  ای ( و74، ص 1354کند )مالصدرا، صفات را قبول می

 ن تن  اقب ب  ه تبی  ین مق  ام اح  دیت و واح  دیت خداون  د متع  ال ای   رس  د. ب  رای رف  ع  م  ینظ  ر 

 پردازیم.  می
 

 مقام احدیت و مقام واحدیت در بحث صفات الهی

نظ ر او   و احدیت تمایز گذاشته اس ت. از  احدیت مالصدرا در بحث صفات الهی میان مقام و
احدیت و هویت غیبیه، میان اوص اف عل م و ق درت و اراده و دیگ ر ص فات اله ی        ةدر مرتب

و مصداقی تفاوتی وجود ندارد و تمام صفات الهی ب ا یک دیگر متح د هس تند.       میازنظر مفهو
ت و ص فات  احدیت سخن از صفت و موصوف مطرح اس و ةاحدیت، در مرتب ةبرخالف مرتب
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نکه ازنظر مصداقی ع ین یک دیگر هس تند و ب ا ی ک وج ود موج ود هس تند، ازنظ ر          ای  الهی با
 در مالص درا  .(284و  144-145ص  ،6 ج م، 1981 ،هم و ) ب ا یک دیگر تغ ایر دارن د      میمفهو
 کن د  م ی  بیان او. دارد احدیت و واحدیت مقام از تری مفصل تبیین ،کافی اصول شرح کتاب

 و اح دیت  آن را مقام نرفااکه ع ها مقام از یکی دارد، وجود مقام دو متعال دخداون برای که
 و اعتبارها تمام از مجرد و خلق بدون تعالی، حق وجود که است   میمقا نامند،می الغیوب غیب

 و اس م  ه ی   و ش ود  م ی  گرفت ه  نظ ر  در خالقی ت  و رازقی ت  الهیت، مانند ها اضافه و ها نسبت
 اس ماء  و واحدیت آن را مقام نرفااع که  میمقا دومین. نیست او برای نعتی و صفت و تعریف
 ص فات  و متقاب ل  اس ماء  ج امع  ک ه  مطل ق  وج ود  حقیقت از است عبارت نامند، صفات می و

ب ه   و باش د  م ی  است مخلوقات در ازآنچه باالتر و برتر نحوی به بودن ن جامعای  .است متضاد
 ه ر  ع ین  ک ه  او بساطت به و است کثرات ةهم ةنددربردار که او وحدت به که است ای گونه

 هر و است باطن و ظاهر و آخر و اول به متصف متعال خداوند. زند نمی ضرری است، ترکیبی
 ثابت اکمل نحو به تعالی حق برای است، جمع غیرقابل و متناقب تعالی حق غیر برای که امری
 . است

 ق رین  غی ر  نحو بهاشیا  ةهم در بودن داخل و همراهی به متصف نکهای عین در متعال خداوند  
 ه م  و آسمان در هم تعالی حق. است نیز زائل غیر نحو بهاشیا  از بودن خارج به متصف است،

 ک ه  چیزه ایی  تم ام  و غیر از نیازی بی و تجرید تنزیه، مالصدرا ازنظر. است خداوند زمین در
 نی ز  واح دیت  مق ام  در ش ده،  ب ت ثا متعال خداوند برای الغیوب غیب مقام در تعالی حق برای
 ثابت نیز احدیت مقام در است، ثابت واحدیت مقام در تعالی حق برای آنچه هر و است ثابت

 انس ان  نف   . گی رد  م ی  کم ک  او نف    و انسان مثال از مقام دو نای بهتر تبیین برای او. است
 مادی صفات و اعضا و بدن از او بودن مفارق او تجرد ةمرتب مرتبه، یک است، مرتبه دو دارای

 ةمرتب انسانی، نف  دیگر ةمرتب. است....  و بیماری و صحت داشتن، رشد و داشتن مکان مانند
 دارای ک ه  زی د  مث ل  واح د  انس ان  مرتبه نای در که است بدن ةمرتب به بدن و نزول با همراهی

 ریب،م و صحی  باالراده، متحرک بینا، شنوا، عاقل، به متصف است، شخصی و واحد هویت
 دارای دارد، جریان اعضا همه در نف  نکهای وجود با مرتبه نای در. است....  و ستادهای و نشسته
 پ   . زند نمی وحدت نای به ضرری اعضا کثرت و دارد بسیطی هویت که است واحدی ذات

 تج رد  و وح دت  به ضرری تغیر، و کثرت احکام و بدن صفات به ثانی مقام در نف  اتصاف
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، همو) 4است متعال خداوند و واحدیت احدیت مقام شناخت برای مقیاسی نای و زند نمی نف 
 .(44-46 ، ص4 ، ج1383
 

 معناشناسی صفات خبریه

ب وده اس ت.     میمجید همواره محل نزاع میان اندیشمندان اس ال  قرآن آیات  فهم و تبیین برخی

 اسْتَوى الععَرعشي عَلَى (، الرَّحْمنا3(، 48)/فت  )أَیْدیهيمْ  فَوْقَ اللَّهم ، یَدُآیات نای ترین ازجمله مهم
است که در آن حاالت  آیات  نای  ی مانندآیات ( و22(، 89)/فجر )رَبُّکَ  وَ جاءَ (،5(،50)/طه)

، صفات خبریه آیات  نای  دهیم. صفات ذکرشده در و یا اوصافی را به خداوند متعال نسبت می

ت رین   صحبت کرده اس ت، مفص ل   آیات نای ود ازهای مختلف خ مالصدرا در کتاب5دارد.  نام
ن کت اب حت ی از رس اله    ای   ش ده در  اس ت و مطال ب مط رح    مف اتی  الغی ب  بحث او در کتاب 

  6تر است. او مفصل متشابهات القرآن
ن بحث، به چهار گروه تقس یم  ای  را بر اساس روش و مسلک آنان در  میاو اندیشمندان اسال  
رب وط ب ه اه ل لغ ت، اکث ر فقه ا، اص حاب ح دیث و حنابل ه          کند، مسلک و روش اول، م می

کنند، هرچند ک ه ب ا قواع د عقل ی      ن گروه الفاظ را تنها بر معنای ظاهریشان حمل میای است.
ن گروه، موجود تنها بر آنچه که ب ا ح واس   ای موردقبول دیگران منافات داشته باشد. به گمان

ن روش و مس لک در م ورد ی د و وج ه     ی  ا شود. ب ه ط ور مث ال در    درک است اطالق می قابل
ص ورتی دارد   خداوند گفته شده که خداوند دستی دارد که مانند دستان م ا نیس ت و وج ه و   

های ما نیست. همچنین سمع و بصر خداوند، سمع و بصری است که  که مانند وجوه و صورت
 مانند سمع و بصر ما نیست. 

تأویل  را آیات و مسلک بعدی که ظواهرن روش و مسلک نسبت به روش ای  نظر مالصدرا از 

ن دس ته از  ای    ای ک ه  تر و از تحریف دورتر هستند، زیرا مفاهیم اولی ه  نند به حق نزدیکک  می
برای حقایقی است ک ه خداون د متع ال اراده ک رده      یکنند، چارچوب درک می آیات علماء از

فه م ظ اهری اس ت. دوم ین     ن دسته اکتفا کردن به همین مق دار از  ای است. البته مشکل اصلی
ب ه   آی ات   ن مسلک مف اهیم ای  متشابه است. در آیات ، تأویل تمامآیات نای روش و مسلک در

و  آی ات  شوند تا با قواع د عقل ی و نظ ری هم اهنگی داش ته باش ند. تأوی ل        ای تأویل می گونه

ن اس ت ک ه خداون د متع ال ب ه نق ایص       ای   ب ه س بب   آی ات  نظر کردن از معانی ظ اهری  صرف
علم ای امامی ه    مکنات متصف نشود. سومین روش و مسلک، روش اکث ر معتزل ه و جمه ور   م
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مربوط به معاد ب ه   آیات خداشناسی است و آیات ن روش تأویل، تنها مربوط بهای  است که در
ماند. چهارمین روش که روش علماء راسخ در علم و عرفای کامل اس ت،   ظاهر خود باقی می

ه اس ت. معن ای فهمی ده ش ده و تبی ین ش ده       ی  آ  ن، مغز و ل ب معن ای  عبور از ظاهر معنا به باط

ن دارد بلک ه درواق ع تکمیل ی ب ر       آیه  ظاهرتوسط راسخین در علم، منافاتی با  متشابه آیات در
 معنای ظاهری است. 

 ام وری  گذاش تن  کنار و معنا روح به توجه با باید الفاظ ظاهر معنای بر ابقاء مالصدرا ازنظر  
 حص ر  در نف    ک ردن  عادت معنا، روح به رسیدن مانع. باشد همراه هستند، معنا رب زائده که
 ب رای  ک ه  میزان لفظ مثال به طور آورد، می ذهن به را معنا آن که است خاصی هیوت در معنا

 بر تنها ندارد معنا روح به توجه که کسی نگاه در است، شده وضع مقایسه و سنجش وسیله هر
 معن ای  وض ع  در ک ه  درح الی  دارد، س نجش  ب رای  کف ه  دو ک ه  س ت قاب ل اط الق ا   ای وسیله

 ق رار  س نجش،  ع ام  معن ای  ب رای  لف ظ  نای و است نشده لحاظ مصداقی خصوصیت نای میزان
 است سنجش ةوسیل معقولی که یا و متخیل محسوس، مصداق هر بر معنا نای و است شده داده
  7.شود می اطالق

 و روش از ای نمون ه  (،5(،50)/ط ه اسْ تَوى)  الععَ رعشي  عَلَى مناالرَّحْ ةای معنای تبیین با مالصدرا  
 که چیزی هر که کند می بیان هیآ  تبیین ةمقدم در او. دهد می نشان را علم در راسخین مسلک

 ملک وت  و معنا عالم در شبیهی و نظیر است، کرده خلق دنیا و صورت عالم در متعال خداوند
 عالم در صورتی است، کرده خلق ملکوت و معنی عالم رد متعال خداوند که آنچه هر و دارد
 . دارد الغیوب، غیب همان یعنی حق عالم در حقیقتی و ماده

 ب رای  مث الی  اس ت،  دنی ا  ع الم  آنچه در هر و دارند تطابق یکدیگر با عوالم مالصدرا نظر از  
 قحق ای  ب رای  ای نمونه و مثال است، آخرت عالم آنچه در هر و است آخرت عالم موجودات

 و دنی ا  ع الم  آنچ ه در  ه ر  همچن ین . هستند اهلل اسماء مظاهر که است ای مفارقه صور و عقلیه
 بی ان  مالص درا  مقدم ه،  نای    بع د از . دارد انس ان  در ای نمون ه  و مثال است، شده خلق آخرت

 ب اطن  در ع رش  مث ال  و اوس ت  ب دن  در موج ود  قلب انسان، ظاهر در عرش مثال که کند می
 اوس ت،  ناطق ه  نف    انسان، باطن باطن در عرش مثال و اوست( حیوانی) نفسانی روح انسان،
 ن ورای  و عل وی  جوهر که است اضافی روح گرفتن قرار محل معنوی قلب و ناطقه نف  زیرا

ازنظ ر او ب رای    .اس ت  ناطق ه  نف  مستقر بر و که خداوند متعال در انسان دمیده است() دارد
 یاب د  م ی  ص حیحی  معن ای  خداون د  اس تواء  فهم د،  لب را میکسی که معنای استواء نف  بر ق
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  ،1363؛ 293ص  ق، 1420؛ 243-345 ص ،2 ج ،1981 ؛259 -284، ص1387مالص     درا، )
 .(343-344و  307-313 ص ،3 ج ،1383؛ 58-59 ص ،1360؛ 73-99 ص
 و قل ب  است، یکی گرفته نظر در سط  سه عرش برای مالصدرا گونه که مشخص شد همان  

 نف   . است ناطقه نف  دیگری و است حیوانی روح همان که نفسانی یا خیالی ی روحدیگر
یا هم ان روح ی در نفخ ت    )هاضاف مجرد روح برای است عرش خود کند، می تدبیر که ناطقه

 در همچنین او. نیست آن در تدبیر و است مجرد و است امر عالم به متعلق که( فیه من روحی
 داند می عرش کل، نف  برای را( )یا فلک اقصی یا جرم اعلینهم  فلک الغیب مفاتی  کتاب
 .(454 ص ،1363، همو) نامد می عرش( اول عقل) کل عقل به نسبت در را نف  همین خود و

 را معن ا  روح و اس ت  ک رده  لحاظ را خود با مناسب عرش  میعال هر برای خود تبیین نای  با او
 الس الم  علی ه  رضا امام روایت شرح در ودخ کافی اصول شرح در مالصدرا. است کرده حفظ

 است کل عقل و کل نف  و مثالی و جسمانی مراتب جامعی برای اسم عرش که کند می بیان
 مطل ب  نای   به اشاره است، قدرت و علم برای اسم عرش فرمودند روایت در حضرت نکهای  و

 خاصیت صدرا رازنظ مهم ةنکت .(355 ص ،3 ج ،1383، همو) است جامع اسم عرش که دارند

 چی زی  در منحص ر  را ع رش  معنای نباید صدرا ازنظر. دارد وجود عرش در که است تدبیری
 تدبیر ةالزم که است قدرت و علم عنصر دو عرش در بلکه است دارای چهار پایه که دانست

 را عرش مالصدرا. است کرده اطالق متعدد مصادیق بر را عرش هم دیگرش آثار در او. است
ب ه   ازنظر مالصدرا کرسی نی ز . است داده تطبیق نهم فلک و مثال عالم قلم، مانی،رح نف  بر

 نف    کرس ی  باش د  قلم، ع رش  اگر مثال به طور. است اطالق شده متعدداشیا  مانند عرش بر

 و ع رش  نس بت . اس ت  اعل ی  فلک یا کل جسم کرسی باشد مثال عالم عرش اگر و است کل
است، به  آن روی بر دیگری و است اصل یکی هک است صدر و صنوبری قلب کرسی، نسبت

 روح ب ه  نسبت در را( اند بوده قائل آن به قدیم طب در که) بخاری روح توان عنوان نمونه می
 ب ه  و گی رد  م ی  تعل ق  بخ اری  روح به ابتدا در نفسانی روح زیرا نامید( صدر) کرسی نفسانی،

؛ 304 -305 ص و 302ص ،6 ج ؛ 58 ص ،4 ج ،1981 ،همو)کند می تصرف اندام در آن سبب
 .(344، ص 3 ، ج1383؛  88و ص  454 ص ، 1363
تری از استواء خداوند متع ال ب ر ع رش     مالصدرا در شرح اصول کافی خود نیز تبیین مفصل  

( 5(،50)/ط ه اسْ تَوى)  الععَ رعشي  عَلَ ى  ال رَّحْمنا  آیة  دارد. او پ  از ذکر سه حدیثی که پیرامون
کن د و ب ه هم ین س بب نی ز       نفی مکان داشتن خداوند متعال بیان می دلیل برای است، دوازده
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اس تواء دارای دو   نک ه ای  دان د. ب ا توج ه ب ه     جلوس و استقرار را برای خداوند متعال محال می
استقرار( و استیالء است و معنای اول نی ز ب رای خداون د متع ال مح ال اس ت،       ) جلوس معنای

استواء به معنای استیالء و استیالء به معن ای اقت دار ت ام    حتماً معنای دوم اراده شده است، پ  

ن لفظ است. ازنظر مالصدرا استیالء خداوند بر ع رش ب ه   ای ن معنا نیز معنای حقیقیای و 8است
و م ن   اعض ا  ةمانند استواء نف  بر قلب است که مثال عرش در ظاهر انسان است. نف  بر هم

یکسان است و تفاوتی که در قبول تصرف  اعضا ةجمله قلب استیالء دارد و نسبت نف  به هم
پ ا در   ةبدن است، به طور مثال بین عقل و پاشن یاعضاخود  دلیلوجود دارد به  اعضاو تدبیر 

دلی ل  ن تفاوت ب ه جه ت نف   نیس ت بلک ه ب ه       ای  قبول حرکت و ح  تفاوت وجود دارد و

اس تیالء دارد ام ا   اش یا   ةهم  وجود دارد. خداوند متعال نیز ب ر   اعضاتفاوتی است که در خود 
، 3 ج ،1383مالص درا،  ) ن استیالء به سبب تفاوتی است که در خود مخلوقات اس ت ای تفاوت

 .(318-327ص 
 

 نتيجه 

 نک ه ای  اشتراک معنوی اس ت، یعن ی   ةمالصدرا در بحث معناشناسی صفات الهی قائل به نظری
 می ان  مش ترکی  معن ای  وج ود  هک   ط ور  همان باشند و می تعالی حق وجود همانند الهی صفات

 ب رای  آن، وجودی شدت سبب به حق حضرت وجود کنه اما دارد مخلوقات و متعال خداوند
 مخلوق ات  ص فات  با معنا در نیز قدرت و علم مانند الهی صفات نیست، ادراک قابل ک  هی 

 ب رای  ه ا  آن کنه تصور که است شدید به قدری صفات نای خارجی وجود اما هستند مشترک
 را تعطیل و تشبیه های نقصان از کدام هی  الهی صفات از تبیین نحو نای .نیست ممکن ها نسانا

 ةکن د ک ه در مرتب    ندارد. مالصدرا با تفاوت گذاشتن میان مقام احدیت و واحدیت بی ان م ی  

برای خداوند نیس ت ام ا خداون د     نعتی و صفت و تعریف و اسم هی  الغیوب غیب و احدیت
 ص فات  و متقاب ل  اس ماء  ن ام دارد، ج امع   ص فات  و اسماء ةواحدیت که مرتب ةمرتب متعال در

 مغز باطن، به معنا عبور کرد و ظاهر از نظر مالصدرا در صفات خبری نیز باید است. از متضاد
 معن ای  بر تکمیلی درواقع بلکه ندارد آیه  ظاهر با ن معنا منافاتیای رسید، البته آیه  معنای لب و

 روح ب ه  توجه با باید الفاظ ظاهر معنای بر ابقاء ن صفات،ای  مالصدرا در رازنظ. است ظاهری

 باشد. همراه هستند، معنا بر زائده که اموری گذاشتن کنار و معنا
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 ها یادداشت

به الهیات سلبی سخن قائالن ن است که نباید تصور کرد که ای  مهم در مورد الهیات سلبی ةنکت. 1
مونه الهیات سلبی قاضی سعید با الهیات سلبی مکتب تفکیک متفاوت یکسانی دارند. به عنوان ن

به الهیات سلبی، نفی هرگونه مشابهت میان خداوند قائالن  ةغرض اصلی هم است اما ظاهراً
تبیین و ارزیابی فهم »نگارنده با عنوان  ةمتعال و مخلوقات است. برای تفصیل بیشتر به مقال

 رجوع شود. « فهانیصفات الهی از منظرمیرزا مهدی اص
وحدت حقیقی، وحدتی است که بدون واسطه در عروض بر شئ حمل شده و شئ لذاته . 2

نیاز به واسطه در  و وحدت غیرحقیقی وحدتی است که برای حمل آن متصف به آن است

مثال، اسب و گاو در حیوانیت  عروض است و شئ لذاته متصف به وحدت نیست. به عنوان
که نسبت وحدت به اسب  بدون واسطه است درحالی بت وحدت به حیوانواحد هستند، اما نس

حیوان بودن آن دو است و لذاته نیست. وحدت حقیقی که عین ذات شیئ باشد  ةواسط به و گاو 
 ، تعلیقه107، ص 6 ، ج1981مالصدرا، ) و از آن قابل انفکاک نباشد، وحدت حقه نام دارد

 .سبزواری(

ن استدالل مصادره بر مطلوب است، ای  ستدالل مالصدرا تام نیست ون اای رسد که به نظر می. 3
صفات کمالی است، ذات الهی را مصداق تمام صفات   میزیرا کسی که قائل به اتحاد مفهو

ن نظریه، به معنای صدق ای مثال صدق عنوان عالم بر خداوند متعال در داند. به عنوان کمالی می
عالم درواقع تمام معانی صفات کمالی را در بردارد. البته  قادر و دیگر صفات کمالی است زیرا

توان مدعی را که تغایر  مشخص است که اشکال به دلیل، به معنای اشکال به مدعی نیست و می
صفات کمالی است، ازجمله قضایای اولی در منطق به شمار آورد که صرف تصور   میمفهو

 موضوع و محمول، برای تصدیق آنان کافی است.

 و است مرتبه سه دارای احدیت که است نای متعال خداوند بر احدیت اطالق در مهم ةنکت .4
 دارای احدیت :گوید می مورد نای در جوادی استاد. کرد خلط یکدیگر با را مراتب نای نباید

 تعبیر الغیوب غیب و الجمع جمع به آن از که ذات احدیت .1:است متعدد های اطالق و مراتب
 توانند نمی احدیت نشان و ذات نام حتی نیست آن برای و آن از نشانی و نام  هی و شود  می

 از که صفات و اسماء احدیت .2 ؛است صرف تعین ال چون باشند محب هویت آن گزارش

 همان مرتبه نای  در واحدیت و احدیت تبنس و گردد می یاد نیز واحدیت و جمع مقام به وی
 را او ظهور و بیرون و احدیت را او خفاء و درون هک اند حقیقت یک ظهور و بطون ةچهر
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 و است نام یک جمع که بعلبک نظیر دانند می اسم یک را دو نای لذا گویند؟ می واحدیت
  ؛رود می بشمار ها نعین از نیز احدیت نای گردد می محسوب تعین واحدیت، که طوری همان
 مستقیم صراط و امم طریق همان نای و است واجب ةمطلق ربوبیت ةنتیج که افعال احدیت. 3

 هو اال ة داب من ما: بود نخواهد منحرف آن از موجودی هی  که باشد می آفرینش جهان سراسر
 غیب و ذاتی احدیت هرگز که شود  می روشن نجاای از. مستقیم صراط على ربی ان بناصیتها آخذ
 و اسماء کثرت لحاظ  هب هک احدیتی آن زیرا گویند،  مین واحدیت اعتباری هی  به را الغیوب

 احدیت نکهای چه ذات، احدیت نه است صفات و اسماء احدیت شود  می نامیده واحدیت صفات
 حقیقت عارف، نزد ذات مقام و باشد  می ال شرط هب ییاسما احدیت لیکن است البشرط ذاتی

 لمتألهینصدرا که آنچه بنابراین قسمی؛ البشرط و نه بشرط ال نه است  میمقس هستی البشرط

 وغیب ة االحدی ة مرتب لها یقال و عنها الخبر ة صرف شخصیته ة هوی والذات: »است فرموده( قده)

 الواحدیه و االلهیه مرتبه لها یقال الذات عین بوجه ضاای هی التی المدلوالت هذه وباعتبار الغیوب
 مسلک فقموا لیکن است حکیم مسلک با مناسب(« 284-285: ص ،6 ج م، 1981 )مالصدرا،

 ص دوم، بخش ، 1368جوادی آملی، )نمودند اشاره آن به آشتیانی عالمه چنانچه نیست عارف
463-462) 
کند که سلف که  دهد و بیان می سلف را در برابر معتزله قرار می الملل و النحلشهرستانی در . 5

 کنند؛ او در ادامه صفاتیه نیز نام دارند برای خداوند متعال صفاتی مانند ید و وجه را ثابت می
ن ای ن است کهای  ن صفات به صفات خبریهای گذاری کند که سبب نام سخن صفاتیه را بیان می

از نظر آقای سبحانی صفات خبریه  .(103، ص 1 شهرستانی، ج)صفات در شرع واردشده است
بول آمده است و ق قرآن کریمرود و مراد صفاتی است که در  در برابر صفات ذاتیه به کار می

 .(85-87، 1 سبحانی، ج) معنای ظاهری آن، سبب تجسیم و تشبیه است
ذکر تمام مطالب رساله متشابهات القرآن،  ، عالوه برمفاتی  الغیبمالصدرا در کتاب . 6

 تری نیز برای تبیین نظریه خود آورده است. توضیحات مفصل

 نَضَعُ وَ» که داریم اسالمى معارف در ما: .... گوید می مطلب نای  تبیین در مطهری شهید. 7

 که «موازین» اینجا در. نهیم مى قیامت در را قسط موازین ما یعنى «ةِ العقمیامَ لمیَوْمي العقمسْطَ العمَوازینَ

 که است سنجش آلت معنى به لغت در «میزان» و است رفته کار به است «میزان» کلمه جمع

 اید داشته کار و سر مادى و محسوس ىها میزان با همیشه شما چون ولى است، عام لغت یک
 هم قیامت در پ  گویید مى باشد داشته کفه دو و محور یک و شاهین یک باید  ترازو یک که
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 موازین ما که است درست حرف این گوییم مى ما. کنند مى نصب ترازویى چنین یک آیند مى
 چیز آن خود با اسبمتن چیزى هر سنجش و سنجش وسیله یعنى «میزان» اما نهیم، مى را قسط
. سنجیم مى را منطقى، افکار میزانهاى با ما زیرا نامیم مى «میزان علم» هم را منطق علم ما. است

 میزان چیزى که حال ولى سنجیم، مى آن با را حرارت زیرا نامیم مى «میزان» هم را الحراره میزان
 در را حرارت که باشد یىترازو یک که است الزم آیا نامیدیم «میزان» را آن و شد الحراره

 پ . نیست اینچنین که است مسلّم! بگذارند؟ آن دیگر طرف در را اى وزنه و آن طرف یک
 گوییم مى هم ما هست؛ میزان قیامت در است؛ درست. است مصداق کردن پیدا سر بر بحث
 میزان است گفته قرآن چون اما هست، هم اعمال سنجش براى میزان این است، حق میزان،

  ،10 مطهرى، ج)  نیست اینچنین است؟ طور این هم میزان شکل بگوییم باید ما پ  تهس
ن مطلب سخن گفته اند و از آن با ای  از مورد چندین در نیز آملی جوادی استاد . (348 -349ص

جوادی آملی، ) اند پرداخته نظریه نای تبیین معانی نام برده اند و به ارواح برای الفاظ وضع عنوان
؛ بهار 44-46، ص 16ج  ،1388؛ زمستان 171 ص ،13 ج ،1389؛ 310 ص ،10 ج ،1385
 .(401 ص ،1388

کند که استواء خداوند تنها به معنای اقتدار نیست. او برای  می در چند سطر بعد بیان مالصدرا. 8
گیرد. از نظر او تصرف نف  در قلب، به  تر معنای استواء از نف  انسانی کمک می تبیین دقیق

ن قوه، در فعل و تصرف ای عملی است که مضمحل در نف  است و فعل و تصرف ةقو ةاسطو
ثر از نف  است، تمام أمت هن قوای  نکهای  همان فعل و تصرف نف  است( و به سبب) نف  است

شود.   میدهد، حقیقتاً به نف  نسبت داده  ن قوه انجام میای  افعال اختیاری که نف  به سبب

است که   میقوای نفسانی عملی و قوای عقلی عل ةتعال بر عرش هم به واسطاستواء خداوند م
ن قوا همانند واسطه شدن قوای نف ، مانع ای فعل آن دو، فعل خداوند متعال است و واسطه شدن

 (326-327ص  ،3 ج ،1383مالصدرا، ) از اطالق استواء بر خداوند متعال نیست
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 ق.1420، تهران، حکمت، مجموعه رسایل فلسفی ، ______

 .1363مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  ةسسؤ، تهران، ممفاتی  الغیب ، ______

 ق.1416النشر االسالمی،  ةسسؤ، قم، مة الحکم ة نهایطباطبایی، سید محمدحسین، 

  ةسس  ؤ، ق م، م ه ا غالمرض ا الفیاض ی(   )ص ححها و عل ق علی   ة الحکم ة نهایرضا، فیاضی، غالم

 .1386آموزشی و پژوهشی امام خمینی،   

 ق.1405درراه حق،  ةسسؤقم، م ،ة الحکم ة علی نهای ة تعلیقمصباح یزدی، محمدتقی، 

 .1381تهران، صدرا،  ،(10)جلد مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 


