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  چكيده
 هدربارترين مباحث كالمي، فلسفي و عرفاني است كه  يكي از مهم ،ذات و صفات الهي هرابط

در اخص قرن هفتم، متكلم، فيلسوف و عارف شميثم،  ابن. گوناگوني ارائه شده است آن، نظريات
توصيف  هاما در تبيين فلسف پذيرفته است،عينيت صفات با ذات را  هظريشده، ن بين نظريات ارائه

رسد نه تنها  كند كه به نظر مي خداوند و وجود صفات او، اعتباري بودن اوصاف الهي را مطرح مي
ميثم، با الهام از بيان  ابن .بلكه تبيين دقيقي از همان نظريه است ،عينيت، تناقضي ندارد هبا نظري
نفي صفات، توصيف خداوند با اين اوصاف اعتباري را از مراتب آغازين  هدربار jؤمنيناميرالم

شمارد و كمال اخالص در معرفت را كه غايت سير عارف است، در نفي صفات از  معرفت حق مي
   .داند خداوند و لحاظ ذات او بدون در نظر گرفتن چيز ديگر، مي

 
  ان كليديواژگ

  .ذات و صفات، اعتبارات عقلي، نفي صفات، عينيت صفات با ذات هميثم، رابط ابن
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  مقدمه
خصوص دين اسالم، در بين آثار  ريخ عقايد اديان الهي، بههايي كه در تا ترين بحث از مهم

. آن است گوناگونو فروعات  مسائلشود، بحث از صفات الهي و  ديده مي متفكرانانديشمندان و 
هاي فراوان  ، رسالهDاطهار هو ائم Jفراوان، روايات كثيري از پيامبر اكرم ود آيات قرآنيِوج

 ابراز نظرهاي متفاوت از سوي گوناگون،شده در اين موضوع از جانب انديشمندان ادوار  تأليف
وجود اختالفات اساسي بين  نيزو ... چون عرفان، فلسفه، كالم، حديث وهايي  دانشمندان رشته

  .هميت و آثار بحث از چنين موضوعي استارزش،ا هدهند ، نشانهاي اسالمي در اين موضوع هفرق
صفات  »معناشناسي«و  »وجودشناسي«صفات الهي، در دو محور  هترين مباحث در حوز مهم

وجودشناسي صفات الهي، محور اصلي بحث، ماهيت وجودي صفات و چگونگي  هدر حوز. است
هاي  و نظريات مختلفي از سوي مكاتب و فرقه آراتبيين اين بحث،  كه در استآن با ذات  هرابط

كه از اسم  گونه معناشناسي، همان هگوناگون، ارائه شده كه قابل تأمل و بررسي است؛ اما در حوز
رياتي چون نظ. شود پرداخته مي و چگونگي فهم آن معانيآن پيداست، به معاني صفات الهي 

چنين در كالم جديد، بحث از معاني  اند؛ هم ارائه شده اين حوزهدر ... تشبيه، تعطيل، تأويل و
  . شود آورده شده، مورد كنكاش واقع مي »زبان دين«اوصاف الهي، تحت عنوان 

ميثم بحراني كه يكي از متكلمان، فيلسوفان و  با محوريت نظر ابن حاضر بر آن است همقال
محور اول، يعني از حيث عرفاي شاخص قرن هفتم هجري است، صفات الهي را حول 

صفت دارد؟  آيا خداوند: برخي سؤاالت مهم در اين بحث، عبارتند از. بررسي كندوجودشناسي 
چگونه است؟ صفات الهي،  وجودي اين صفات با ذات هاگر براي خداوند صفاتي اثبات شوند، رابط

يك از  هستند و كدام به چه نحوي قابل تبيين ؟ هر كدام از اين حاالتزايد بر ذاتند يا عين ذات
تر و كدام، ناصحيح است؟ و اگر بگوييم خداوند صفت ندارد،  ها، صحيح يا صحيح اين تبيين

هايي از  وجود كماالت الهي به چه نحوي قابل توجيه و تبيين است؟ اين سؤاالت، نمونه
ات ها، نظري هاي اساسي در مبحث وجودشناسي صفات الهي است كه در مقام پاسخ به آن پرسش

محقق بحراني در اين . شود هاي مختلف ديده مي گوناگون و اختالفات اساسي از دانشمندان نحله
 هاي بعدي بدان ـ كه در بحثكه هرچند، دانشمندان ديگري اي را مطرح كرده  زمينه، نظريه

به  گاهيحتي  ؛است قرار نگرفته خيلي مورد توجه ، امااند آن را ارائه كرده اشاره خواهد شد ـ نيز
حاضر، ضمن تبيين نظر وي در اين  هنوشت. واقع شده است يح آن، مورد نقدخاطر عدم فهم صح

دهد اي را در اين مورد ارائه مي داند و ادله مياقوال  موضوع، اين نظر را اصح .  
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ميثم بحراني اين است كه وي در هر سه درياي كالم،  شخصيت علمي ابن هجالب دربار هنكت
غواصي كرده و نظريات وي براي متخصصان هر سه رشته، قابل بحث و بررسي فلسفه و عرفان، 

عقلي بهره برده و هم از طريق نقلي استمداد جسته و  هوي در آثار خود، هم از شيو. است
چنين  هم. ايجاد كندهمواره سعي داشته است تا در آراي خود، بين عقل و نقل هماهنگي 

اي از آن را  ه معرفت شهودي نيز قائل بوده است كه نمونهعبارات او حاكي از اين است كه وي ب
هم  خود، هذات و صفات الهي نيز او در تبيين نظري هرابط هدربار. در انتهاي مقاله خواهيم ديد

عنايت داشته و هم به معرفت شهودي در  داليل عقلي را ذكر كرده، هم به آيات و روايات
   .قائل بوده است تدرجات باالتر معرف

  اسم، صفت و ذات عنايم 
يكي از مباحث مهمي كه توجه نداشتن به آن، موجب به وجود آمدن اختالف نظرهاي 

به نظر . شود، بحث معناشناسي اسم، صفت و ذات است صفات الهي مي فراواني در بحث اسما و
و ي كه در بدو نظر، متفاوت نظرياتاگر در اين بحث دقت كافي انجام بگيرد، برخي از  ،رسد مي

ند و بسياري از اختالفاتي كه منتهي شو ينظر واحده رسند، ب حتي مخالف همديگر به نظر مي
  . ها در مسائل لفظي است، حل شود آن هريش
  معناي لغوي) الف

آن را نشانه و عالمت  ،»اسم« هكلمشناسان عرب، با وجود اختالف در ريشه  اديبان و لغت
با اين تفاوت كه صفت، نشانه و  ؛ز به همين معناستني »صفت«از نظر اينان،  .دانند مسما مي

كند؛ بنابراين اسم، اعم از صفت  عالمتي است كه حالت و ويژگي خاصي از موصوف را بيان مي
مؤنث  ،»ذات« هكلم .ولي هر اسمي، صفت نيست ،هر صفتي، اسم است است و به عبارت ديگر،

و هستي و ) 153: 1، 1375ريحي، ط( ، در لغت به معناي نفس و حقيقت يك شيءبوده» ذو«
  . آمده است) 11461: 8، 1377 دهخدا،( حقيقت هر چيز

  معناي اصطالحي) ب

كه ذكر فالسفه و عرفا ارائه شده  ن،تعاريف متعددي از متكلما صفت، اسم و ذات، هدربار
 1باًتقري توان مي اما ،)69ـ64 :1389احمدوند، : ك.ر( اين بحث، خارج است هها از حوصل آن ههم

                                                      
  .برخي از تعاريف، با يكديگر قابل جمع نيستند .1
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دانند كه  را لفظي مي »اسم«متكلمان، . مشتركي از اين تعاريف را در هر گروه بيان كرد ههست
را امري  »صفت«ايشان . كند بر خود ذات، بدون در نظر گرفتن چيز ديگري در آن، داللت مي

 در. بوده، بر برخي از احواالت ذات، داللت دارد) ذات يا موصوف( دانند كه قائم به ديگري مي
 برخي متكلمان،. است م، قادر و حيمثل عال ياصطالح متكلمان، مراد از صفت، مفاهيم مشتق

 و برخي) 115 :1370؛ خاتمي، 597: 1، 1998دغيم، ( اند را به معناي لغوي آن گرفته» ذات«
 :1383الهيجي، ( دانند كه جوهر و قائم به نفس باشد اي مي نيز آن را به معناي موجود خارجي

239(.  
ان دانند كه بر ذات متصف به صفتي، داللت كند؛ يعني هم فالسفه، اسم را آن چيزي مي 

دانند كه ذات، به آن  ايشان، صفت را معنايي مي. نامند ن آن را صفت ميچيزي كه متكلما
 .)352: 8ق، 1417ي، طباطبائ( ذاتعين ذات باشد يا غير كه آن معنا، متصف است، اعم از اين

كه از سنخ عرض در  استفالسفه، مبادي مشتقات، مانند علم، قدرت و حيات صفت در اصطالح 
چنين ذات، از ديدگاه ايشان، هويت و وجود  هم .)30 :تا ، بيسبحاني ـ  طوسي ( مقابل جوهر است

  .)327 :1363، مالصدرا( استخاص شيء 
ود و اگر ش در عرفان نيز حقيقت وجود به طور مطلق و بدون هيچ تعيني، ذات ناميده مي

چنين صفات، نفس همان  و هم استاين ذات با يكي از تعينات و اوصاف مالحظه شود، اسم 
حقيقت خارجي  در اصطالح عرفا، اسم و صفت، به .)457: 1360 ،مالصدرا( ندهست تعينات

 شود، اسم اسم و اسم صفت است شود و آنچه در لفظ، اسم و صفت ناميده مي اطالق مي
  .)34: 1 ق،1416 قيصري،(

الصفة أمر يعتبره العقل ألمر آخر و اليمكن أن يعقل «: گويد محقق بحراني در تعريف صفت مي
 ديگرى چيز براي را آن عقل، كه است چيزى صفت؛ )107: 1 ،1362 بحراني،( »إال باعتباره معه

  .تعقل آن، جز به اعتبار موصوف به همراه آن، ممكن نيست و كند مي اعتبار) موصوف(
 أن يمكن ما كل« :گويد كه مي استنصير  خواجه شبيه تعريف استادش ،ميثم عريف ابناين ت
هر ؛ )30 :تا ، بيسبحاني ـ  طوسي ( »صفة فهو إال و ذات فهو غيره مع ال تصوره أمكن فإن يتصور

چيزي كه بدون لحاظ غير، قابل تصور و ادراك باشد، ذات است و اگر قابل تصور نباشد، صفت 
  .است

. ن دو تعريف، صفت امري است كه قائم به موصوف بوده، بدون آن، قابل تعقل نيستطبق اي
كه گذشت، متكلمان  گونه ، زيرا همانميثم از صفت، با تعريف متكلمان تطابق دارد تعريف ابن

دانند و واضح است كه  مفاهيم مشتق را كه عبارت از عالم، قادر، حي و مانند آن باشد، صفات مي
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 به عبارتي ديگر تصور نخواهند بود؛ها باشد، قابل  ون تصور ذاتي كه متصف به آناين صفات، بد
متقوم  صفات، عرضياتي هستند كه هم در عالم ذهن و تصور و هم در عالم واقع و خارج،

نظر به معناي مد مشخص است كه اگر صفت، .)30 :تا ، بيسبحاني ـ  طوسي( 1ندمعروضات خويش
در آن صورت اين اشكال مطرح  ، زيرا، صحيح نخواهد بودمزبور فالسفه گرفته شود، تعريف

 برخي از صفات،كم  دستدر حالي كه  ه است،غير مختص وجود في ،مزبورشد كه تعريف  مي
  .نفسه لغيره دارند وجود في

شود كه در نظر او  نصير، مشخص مي به انضمام تعريف مذكور از خواجه ميثم از تعريف ابن
ميثم  بناسم، تعريفي در آثار ا هدربار. به تنهايي قابل تصور و ادراك استذات، برخالف صفت، 

خداوند  هدربار) اسم، صفت و ذات( شايد علتش اين باشد كه كاركرد اين تعاريف .يافت نشد
 :1389برنجكار، : ك.ر( ك معناسته يخداوند ب هدرباراسم و صفت  است و بنا به تصريح روايات،

  .)66ـ63
تصور كند، اين  كه عقل، چيزي را براي چيز ديگر اين هالزم: افزايد دامه ميدر اميثم  ابن

ن وي در توضيح اي. حتماً در عالم خارج و واقع، وجود داشته باشد مورد تصور نيست كه شيء
اف، در مقايسه با غيرش، كه تعقل ماهيت مض كند كه با اين اشاره مي» مضاف«مطلب، به تعريف 

در مقايسه با غير، فقط در عالم تعقل است نه در عالم خارج و  ين مضافوجود ا اما ممكن است،
 هدربارمطلب مذكور، در حقيقت، مبناي اعتقادي محقق بحراني  .)108 :1362،1بحراني، ( واقع

  .صفات الهي است كه در صفحات بعدي، مورد بحث قرار خواهد گرفت

  ميثم تقسيمات صفات از ديدگاه ابن. 2
  . اضافيه، حقيقيه و سلبيه: كند را به اعتبار عقل، به سه دسته تقسيم ميميثم، صفات  ابن
ها در رابطه با موصوف، همراه با نسبت شيء  صفاتي هستند كه درك آن :صفات اضافي) الف

خالقيت : مانند دي صفت، به شيء خارجي وابسته است؛خارجي است و در حقيقت، تحقق وجو
   .وجه به مخلوقيت و مرزوقيت استها با ت و رازقيت كه درك حقيقت آن

ين ها، صرف انتساب به موصوف است و ا صفاتي است كه درك ما از آن :صفات حقيقي) ب
 براى حى ، زيرا تعقلاست حى تعالى خداوند كه اين مانند صفات براي موصوف، موجودند؛

 موصوف، درك بر اضافه و باشد مى حق ذات به قدرت و علم انتساب تصح دليل به خداوند،
  .ندارد وجود ديگرى نسبت

                                                      
 .روشن است كه صفات، طبق اين تعريف، اعراض در مقابل جوهر نيستند .1
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ن ها، صرف انتساب به موصوف است و اي صفاتي است كه درك ما از آن :صفات سلبي) ج
 ها اين امثال و ضرَع ،جسم متعال، خداوند كه اين مانند صفات براي موصوف، موجود نيستند؛

، 1362بحراني، ( دكنن مى پيدا قتحق خداوند ذات غير در كه ندا امورى صفات، نوع اين. نيست
گانه، بياني دارد كه چگونگي اتصاف خداوند به اين اوصاف سه هدربارمحقق بحراني  .)108: 1

  .بعداً ذكر خواهد شد

  تغاير صفت و موصوف
تواند، عين  آيا صفت مي :اين است كه صفت و موصوف هيكي از سؤاالت مهم در باب رابط

ميثم با  ابنصفت و موصوف، ضروري است يا نه؟  موصوف باشد؟ به عبارت ديگر، آيا تغاير بين
 صفت غيريت صفت و موصوف، قائل است كه حالِ هدربار jالمؤمنينالهام از سخنان امير

 موصوف چنين حالِ هم حتاج است و بدون آن، قيامي ندارد؛دهد كه به موصوف، م شهادت مي
 او پس از اين بيان،. دارد نياز از صفت بوده، بدون صفت، قيام به ذات دهد كه بي شهادت مي

  .)122: 1، 1362بحراني، ( خود موصوف باشد تواند نمي صفت: گيرد كه چنين نتيجه مي اين
از جمله كساني كه به تغاير صفت و موصوف قائل بوده، عينيت صفت و موصوف را امري 

را  لهمسئرجبعلي تبريزي و قاضي سعيد قمي بودند؛ البته ايشان اين مال شمردند، محال مي
همين عقيده، عينيت صفات خداوند با سبب دانستند و به  واجب هم صحيح نمي هدربارحتي 

ذات او را قبول نداشتند و چه به نحو زيادت و چه به نحو عينيت، خداوند را فاقد صفات 
 كه گونه ؛ اما همان)298: 1ق، 1415سعيد،  قاضي؛ 235: 1، 1378آشتياني، : ك.ر( دانستند مي

ميثم با وجود اعتقاد به تغاير صفت و موصوف، عينيت صفات و ذات را  ابن د شد،ذكر خواه
بنابراين به  .دهد اي خاص ارائه مي شيوه ،مسئلهچند در تبيين اين ؛ هرپذيرد خداوند مي هدربار

تغاير صفت و موصوف، به عنوان معقول اولي بوده و او  هدرباراو  مزبوررسد، عبارت  نظر مي
   .داند ، متصف به صفات نمي)زيادت صفت بر موصوف( اين معناخداوند را به 

  ذات و صفات الهي هرابط هگوناگون دربارهاي   ديدگاه. 4
  :شده است بيان ، چند ديدگاه معروفذات و صفات الهي هرابط هدربار
) مشبهه( حديثاشاعره،كراميه و گروهي از اهلسوي از  اين ديدگاه:زيادت صفات بر ذات) الف

  زـمتماي ،وقاتـات مخلـتي خداوند، مانند صفريه، صفات ذاـق اين نظـطب 1.ده استـرفته شذيـپ
                                                      

 ،120 ،108: 1، 1364هرستاني، ش: ك.ر(فيت صفات الهي، اختالفاتي دارند كي در هاي مزبور شايان ذكر است، فرقه .1
   ).311 ،310، 197 ،196 :1385گلپايگاني،  ؛ رباني126: 1378؛ برنجكار، 129، 128
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  .هاست ، قديم بودن آنو تنها تفاوت آن با صفات مخلوقات از ذات اوست
، 1: 1364 شهرستاني،( علي جبائي است مربوط به ابواين ديدگاه،  :نيابت ذات از صفات) ب

تعالي  اما ذات حق ،است... اقد اوصاف كمالي، مانند علم، قدرت ود، فطبق اين نظريه، خداون .)92
 ؛ البته اين نظريهكند نيابت مي...) علم، قدرت، حيات و( صفات كمالي هاي است كه از هم به گونه

به شكل ديگري هم كه اشكالي بر آن وارد نباشد، قابل تبيين است كه در مباحث بعدي ذكر 
  . خواهد شد

رخالف پدرش، صفات الهي هاشم جبايي است كه بن ديدگاه، مربوط به ابواي :حال هنظري) ج
ديدگاه انكار خواست نظري ميان دو  هاشم كه ميابو. دانست» احوال« ها را آن اما را پذيرفت،

نه معدوم، نه ند كه نه موجودند و ا دهد، قائل شد كه احوال، صفاتيارائه  صفات و اثبات صفات
 اخت نيست و به همراه ذات،و معتقد بود كه حال، به تنهايي قابل شنا. معلومند و نه مجهول

  .)92: 1، 1364شهرستاني، ( شود شناخته مي
بسياري از  نيزو  متأخر همعتزلبا نظر متكلمان اماميه،  اين ديدگاه :عينيت صفات با ذات) د

ز نظر مفهوم، وصاف الهي اطبق اين ديدگاه، ذات و ا. فالسفه و عرفاي مسلمان، مطابقت دارد
  .ت دارندمصداق و وجود خارجي، وحدت و عينياز جهت  اما مغايرند،

  ذات الهي با صفاتش هرابط هدربارميثم  ديدگاه ابن. 5
 نيز و البالغه شرح نهجخود را در اين مورد، در جاهاي مختلفي از كتاب  هميثم عقيد ابن
  .شود ها اشاره مي به آنادامه است كه در ، به دو بيان ذكر كرده و توضيح داده المرام قواعدكتاب 

  صفات خداوند، عين ذات او هستند) الف

چنين هر يك از صفات نسبت به  ذات و صفات و هم) مفهوم( محقق بحراني اختالفي را كه
ها را در مقايسه با مخلوقات،  داند كه آن ها مي هاي ناتوان و محدود انسان هم دارند، ناشي از عقل

قدرت و  بر ذات ندارد و ذات، علم، زايداو معتقد است خداوند، هيچ صفت . رندآو به وجود مي
لهي را به اعتبار عقل، ميثم اوصاف ا ابن). 216 :4، 1362بحراني، ( او، شيء واحدي است هاراد

و واقع، عين حقيقت  اين اوصاف، به اعتبار خارج هداند، ولي قائل است كه هم متغاير مي
  :كند او براي عينيت صفات خداوند با ذاتش، دو دليل، ذكر مي .)24: 1362،5بحراني،( ندخداوند

او باشد، يا واجب است و يا  بر ذات زايداگر هر كدام از صفات الهي، در خارج،  :دليل اول
اگر ممكن باشد،  ، زيرادومي نيز باطل است. الوجود، باطل است لي به خاطر تعدد واجباو ممكن؛
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حال اگر مؤثر، همان ذات  يا همان ذات است و يا غير آن ذات؛و اين مؤثر  شود ر ميمند مؤثنياز
معتبر او معتبر است و يا  هصفات شايست هباشد، يا در مؤثريت آن ذات بر وجود ممكنات، هم

محال است، و شود كه  صفات، نتيجه مي هصفات بر هم هم ذات با همنيست؛ در صورت اول، تقد
. شود و اين باطل است نياز مي ها بي شوند و خداوند از آن دي ميدر صورت دوم، آن صفات، زيا

شود كه  حال اگر اين مؤثر، غير آن ذات باشد، ذات خداوند در تحقق صفاتش، نيازمند به غير مي
  .اين، خلف است
الوهيت است و يا ذات به  هخداوند عالَم يا عبارت از ذات بدون صفات شايست :دليل دوم

كند  گونه بيان مي شمارد و دليل آن را اين باطل مي بحراني، احتمال اول رامحقق . صفات همراه
احتمال دوم نيز در نظر او . هيت را نداردن اين صفات، صالحيت و شايستگي الوكه ذات بدو
جا جمع  كه يشود ك الوجود عبارت از كثرت اموري مي در اين صورت، واجب ، زيراباطل است

 شود كه خالف فرض است و در نتيجه، ممكن بودن وي ميموجب مركب بودن  و اند شده
  .)101 :ق1406بحراني، (
  اوصاف الهي، اعتبارات عقلي هستند) ب

اضافي، حقيقي و ( اتصاف خداوند به اين اوصاف هذكر اقسام صفات، الزمميثم پس از  ابن
لي هستند كه ها، اعتبارات عق آن ، زيرا معتقد استداند را تركيب و كثرت در ذات نمي) لبيس

او  .)109 ،108: 1، 1362بحراني، ( كنند ها را ايجاد مي عقول ما هنگام مقايسه با غير، آن
شده براي خداوند، در عالم كدام از صفات اعتبار كند كه هيچ تصريح ميچنين در جاي ديگر  هم

ات با غير، ذ همقايس اين زيادت به حسب اعتبار عقل، هنگام اما زايد بر ذات او نيستند،واقع، 
  .)101 :ق1406بحراني، ( شود حاصل مي

ها  فلسفي است كه منشأ انتزاع آن هعتبارات عقلي، همان معقوالت ثانيميثم از ا منظور ابن
ويژگي اين مفاهيم، اين است كه بدون . مصداق مستقلي در عالم خارج ندارند اما است،خارج 

آتش با  ههوم علت و معلول كه در مقايسد مفآيند؛ مانن مقايسه و تحليل عقلي به وجود نمي
ميثم، صفات  بنابراين، طبق تعريف ابن؛ )200: 1، 1388يزدي،  مصباح( شود حرارت فهميده مي

 مابازاي فلسفي هستند كه محصول انتزاعِ ذهن از عالم خارج بوده، هاز معقوالت ثاني الهي
  .مستقل خارجي ندارند

گونه  قع، ذات واحد و بسيطي است كه هيچخارج و واميثم، خداوند در عالم  در ديدگاه ابن
شود، به اين معنا نيست كه   تركيب و كثرتي در او راه ندارد و وقتي خداوند به صفاتي متصف مي
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بلكه اين عقل  ،)274: 2و 109: 1، 1362بحراني، ( اين صفات، حقيقت خارجي داشته باشند
كند، اين اوصاف را براي  سه ميمقاي آثارشوند را با مخلوقات و س خداست كه وقتي ذات مقدا
وند با عجايب، لطايف و براي نمونه، وقتي ذات خدا؛ )24: 5، 1362بحراني، ( كند استنباط مي او

، توسط عقل براي ذات خداوند گردد، صفت قادر بودن و عالم بودن مقايسه مي عظمت خلقت
در و مستقل اين صفات نيست، بلكه به معناي وجود خارجي  عاين انتزا البته شود؛ انتزاع مي

ذات خداوند با  هوجود دارد و اين اوصاف، از مقايس گونه كثرتي عالم خارج، ذات واحد بدون هيچ
اي وجود شود، به معن جا مطرح مي ذاتي كه در اين ،ذكر است شايان .شود مخلوقات، اعتبار مي

ر مقابل صفت، استعمال صفات و كماالت است، نه ذاتي كه د هبسيطي است كه مصداق هم
  .شود و خالي از آن است مي

  اعتبارات چراييِ

علت و  هدرباركند،  ميثم به ذهن خطور مي هايي كه پس از ارائه نظر ابن پرسش يكي از
 هلزومي بر مقايسچه  :سؤال اين است كه. ضرورت اعتبار كردن صفات الهي توسط عقول است

ها وجود دارد؟ اعتباراتي كه حاصل اين  انسانوجود خداوند متعال با غيرش، توسط عقول 
  اي دارند؟ چه فايده د،نشو مقايسه بوده و صفات الهي خوانده مي
پروردگار، ابتدا با براهين عقلي  شود كه در سير معرفت عقليِ در پاسخ به اين سؤال گفته مي

معرفت به اين  ها، عجز خود را در محدود انسان شود و سپس عقولِ اصل وجود خداوند اثبات مي
دارند؛ در نهايت تنها راهي كه براي معرفت عقلي خداوند باقي  ذات بسيط و اليتناهي اعالم مي

او با  هنيز مقايسآثار، افعال و  هق مشاهدهاي اوست كه از طري معرفت به صفات و ويژگيماند،  مي
  .بودخواهد  آن، اعتبار كردن صفاتي براي خداوند هشود كه نتيج غيرش، حاصل مي

چنين ناتواني از درك كنه  ها به خاطر محدوديت و هم عقول انسان معتقد است،ميثم  ابن
ذات پروردگار، در ابتداي مسير معرفت، راهي جز همين اوصاف اعتباري كه توسط عقل در 

شمارد،  ها را براي ذات، الزم و ضروري مي شود و عقل، آن ايجاد مي ذات خدا با غير همقايس
، اين در درجات باالتر كه همراه با كشف و شهود است ، اما)124: 1، 1362راني، بح( ندارند
  . اشاره خواهد شد هاي بعدي به آن شود كه در بحث تواند بيشتر  مي معرفت

  بررسي اشكاالت وارد بر اعتباري بودن صفات 

، اين اند وارد كرده يكي از اشكاالت اساسي كه متكلمان و فيلسوفان بر اعتباري بودن صفات
است كه قائل شدن به اعتباري بودن صفات، به نفي صفات از ذات و خالي شدن آن از كماالت 
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 برخي از اين نقدهاجا به  ايندر . در حالي كه آن، به تصريح عقل، باطل است ؛شود منجر مي
  :شود اشاره مي
ن وي را نقد اعتباري بودن صفات الهي، سخ هدربارميثم  س از نقل قول ابنصدرا پمال )الف

  :گويد كند و مي مي
از اعتباراتي نيست كه فقط در ذهن، وجود داشته باشند؛ ... روشن است كه صفات خداوند

گونه كه بر وجود خداوند تعالي در خارج داللت  مانند نسب و اضافات محض، بلكه برهان، همان
رد؛ بنابراين گريزي نيست، طور بر عالم، قادر، حي، سميع و بصير بودن او داللت دا دارد، همين

ها، همگي موجودند به وجود واحد عيني كه  كه اين مشتقات و مبادي آن جز قائل شدن بر اين
  ).104: 4، 1383مالصدرا، ( حق است و هيچ كثرتي در خارج و عقل، بر او راه ندارد

 :پردازد چنين به نقد او مي اين ميثم، هدي نراقي نيز پس از نقل قول ابنممال) ب
مر اال اين شد كه در عالم واقع و نفس) مميث قول ابن( حاصل اين مذهب بر ظاهر، چون بنا

را ) با ذات( لذا ما آن را از مذاهب معروفي كه عينيت صفات صفتي نيست، براي خداوند سبحان،
عينيت، فرع بر اثبات صفت است و در اين مذهب، صفت به هيچ  ، زيراصحيح بدانند، نشمرديم

كه ات نشده است؛ پس آن، موجب تعطيل در حق خداوند سبحان است، درحاليوجهي اثب
ق، 1423نراقي، ( ... اند آن تصريح كرده شرايع انبيا، آن را باطل دانسته و بزرگان حكما به فساد

2 :366(.  
صفات ، پس از نقل اعتباري بودن بحوث في الملل و النحلاهللا سبحاني در كتاب  ت آي) ج

كه اين برداشت را ناصحيح و اين نسبت به  است، ضمن اين نسبت داده شده كه به معتزله
 :چنين گفته است اين ،اشي از تفسير دشمنان آنان دانستهمعتزله را ن

اين  ههم اين است كه واقعيتي خارجي و بسيط،) معتزله( حق اين است كه مراد ايشان
كه صفات، اعتبارات  نه اين جمع كرده است؛ را با بساطت و وحدت خويش) صفات( واقعيات

نيابت، منطبق  هجز بر نظري اين قول، ، زيراها نباشد ذهني باشند و واقعيتي خارجي براي آن
  ).422: 3ق، 1415سبحاني، ( نيست

  :شود اشاره مي مسئله، به دو مزبور در پاسخ به اشكاالت
اوصاف كمالي ميثم از اعتباري بودن صفات، خالي بودن ذات الهي از  منظور ابن) الف

هم اشاره  تر پيشكه  گونه همان: نيست، بلكه مراد وي نفي صفات زايد بر ذات الهي است
 هاز معقوالت ثاني ميثم از اعتباري بودن صفات الهي اين است كه اين صفات، منظور ابن شد،

در عالم خارج، به وجود  توان مستقل خارجي ندارند؛ يعني نمي كه مابازاي فلسفي هستند
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ميثم،  ت ابناين معنا از كنار هم گذاشتن عبارا. ت، به نحو مستقل از ذات، اعتقاد داشتصفا
  .شود تا اين ادعا روشن شود ميثم آورده مي عبارات ابن، جا ايندر . شود واضح مي

  چنين اين اعتباري بودن صفات الهي هدربار، البالغه نهجاول  هدر شرح خطب محقق بحراني
  :گويد مي

 )حقيقي، اضافي و سلبي( الصفات من الثالثة األنواع بهذه سبحانه ذاته اتّصاف من ميلز ال إنّه
 من يلزم لم و الغير إلى المقائسة عند عقولنا تحدثها عقلية اعتبارات ألنّها ذاته في كثرة ال و تركيب
  .)109: 1، 1362بحراني، ( تعقل لم إن و األمر نفس في موجودة تكون أن ذلك

است تا برخي بپندارند نظر وي، خالي بودن ذات الهي از صفات است و  آنچه موجب شده
اعتباري  هميثم است كه در نتيج اين عبارت ابن اين نظر با عينيت ذات و صفات، مغايرت دارد

ساير  هاما با مطالع؛ قائل شده است االمر و عالم خارج ها در نفس دانستن صفات، به عدم وجود آن
بر ذات است؛ براي نمونه، يك  زايدنفي صفات  ،شود كه منظور وي يده ميميثم فهم عبارات ابن

  :شود ذكر ميمورد از اين عبارات 
 إنّما و واحدا شيئا إرادته و قدرته و علمه و ذاته كانت و ذاته على تزيد تعالى له صفة ال إنّه
 الخطبة في بيانه سبق كما مخلوقاته إلى بالقياس الضعيفة عقولنا تحدثها اعتبارات بحسب تختلف
 غيرهما أو قدرته إلى أو علمه إلى أو ذاته إلى المخلوقات يستند أن في تفاوت يبق لم االولى

  ).217: 4، 1362بحراني، (
  پيشين اشارهميثم با اين عبارت، به همان عبارت  ابن شود، كه مالحظه مي گونه همان

 تعالى له صفة ال إنّه« :كند كه ح ميجا تصري اول گفته بود و در اين هكند كه در شرح خطب مي
دارد كه منظور وي از نفي صفات،  مسئلهو اين عبارت، داللت واضح بر اين  »ذاته على تزيد

، مزبورميثم در ابتدا و انتهاي عبارت  بيان ابن كه، بعدي اين هنكت .بر ذات بوده است زايدصفات 
  .داند گر اين است كه او مصداق ذات و صفات را واحد مي نشان

ات زايد بر ذات خداوند، تصريح ميثم عبارات ديگري در آثارش دارد كه به نفي صف ابن
تغاير صفات و ذات را  نيزداند و  اعتبار عالم خارج، عين ذات او ميكند و صفات الهي را به  مي

بحراني، : ك.ر( داند مي ذات الهي با مخلوقات و آثارش هدر مقام مقايس ناشي از اعتبار عقل
  .)24: 5، 1362؛ بحراني، 101 :ق1406
در اين قسمت يك گام،  :، صحيح است»صفات خداوند، وجود خارجي ندارند« هگزار) ب

 شود، اعتباري بودن صفات الهي گرفته مي هشود و به اشكال اساسي كه بر نظري فراتر گذاشته مي
نفي  هدربار jرالمؤمنينشود كه اين پاسخ، در تفسير بيان امي اي جديد پاسخ داده مي به شيوه
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بسياري از اختالفات در  كه در ابتداي مقاله نيز اشاره شد، گونه همان. رود كار مي هنيز ب  صفات
 مسئلههمين روي گردد و در اين قسمت، ما  ها در استعمال برمي ها، به الفاظ و معاني آن نظريه

  .كنيم تمركز مي
اند؛ يعني از  مجزا شده در آن، صفات از ذات، شود كه ، روشن ميمزبور هبا دقت عقلي در گزار

كي مفهوم صفات است و ديگري ه يخداوند، دو مفهوم انتزاع شده است ك وجود بسيط و خارجيِ
توان هر  ادعا اين است كه نمي. مفهوم ذات، و واضح است كه اين دو مفهوم، غير از هم هستند

زيرا وقتي صفات لحاظ  سبت داد،ن» وجود«يك از اين دو مفهوم منتزع و متفاوت را به 
د، مفهومي نشو شود و وقتي ذات لحاظ مي ها تصور مي شوند، مفهومي جدا از ذات براي آن مي

استقالل و غيريت، در ذات اين دو معناست و قابل  بنابراينشود؛  غير از صفات براي آن تصور مي
مشخص  ،»خارجي دارند صفات خداوند، وجود« :حال اگر گفته شود. ها نيست انفكاك از آن

در اين جمله، معنايي است كه غير از ذات است و حتي اگر » صفات« هاست كه منظور از كلم
ذات خداوند، وجود خارجي «: پس از انتزاع اين دو مفهوم از وجود بسيط خداوند، گفته شود

ل اگر حا. ، معنايي غير از صفات و جداي از آن است»ذات«، در اين گزاره هم معناي »دارد
 ها را به صورت مستقل اثبات كنيم، بايد مشخص كنيم كه وجودشان وجود هر يك از اين

  غيره؟  نفسه است يا في في
غيره  وجود في اگر ذات، ، زيرابراي ذات و صفات اثبات كرد توان  غيره را نمي مسلماً وجود في

غيره داشته باشد، يا معلول  وجود في داشته باشد، مستلزم نياز و امكان خواهد بود، و اگر صفات،
حاالت مذكور، عقالً  هت خواهد بود كه همذات خالي از كماالت و يا معلول چيزي خارج از ذا
در اين صورت، عينيت ذات  ،نفسه بدانيم في محال است؛ اما اگر وجود هر يك از ذات و صفات را

نفسه  كه في ر عين ايننفسه، د ، زيرا محال است كه دو وجود فيشود با صفات پذيرفته نمي
  .هستند، عين هم باشند

صفات خداوند، وجود « :آيد كه اگر گزاره گفته شد، اين نتيجه به دست مي آنچه هاز هم
صفات مستقل و زايد بر ذات خداوند، وجود خارجي «: هبرابر گزار تحليل شود، »خارجي ندارند

ذات هم صادق است؛  هدربارلب، همين مط. اي صحيح است خواهد بود كه آن هم گزاره» ندارند
ذات مستقل و « :هبرابر گزار، از لحاظ معنايي 1»ذات خداوند، وجود خارجي ندارد« :يعني گزاره

حال كه ثابت شد، هر يك از مفاهيم ذات و . است »خالي از صفات خداوند، وجود خارجي ندارد

                                                      
 .شود بعداً گفته خواهد شد كه ذات خداوند، به دو معنا استعمال مي .1
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ستقل، موجود دانست، گفته توان به صورت م صفات را پس از انتزاع از وجود بسيط خداوند، نمي
شود، صفاتي است كه در خارج، عين ذات است و يا ذاتي  آنچه به وجود نسبت داده مي: شود مي

صحيح  هگزار ك معناست؛ به عبارت ديگر،ه ياست كه در خارج، عين صفات است، كه هر دو ب
ذات خداوند صفاتي كه در خارج، عين «: وجود ذات و صفات خداوند، به اين شكل است هدربار

تر از  و دقيق »ذاتي كه در خارج، عين صفات خداوند است، وجود دارد«يا  »هستند، وجود دارند
خداوند در عالم خارج وجود دارد، وجود  هدربارآنچه « :ها، اين است كه گفته شود اين گزاره

 ، به آنكه به يك اعتبار شوند بسيط و واحدي است كه دو مفهوم ذات و صفات، از آن منتزع مي
  .»صفات ه يك اعتبارشود و ب ذات گفته مي

در  گرفته شده، بر ذات زايدي ا، صفات به معنپيشيندر مطالب : ممكن است گفته شود 
صفات خداوند وجود دارند، : سپس گفت گرفت و »عين ذات«توان آن را به معناي  حالي كه مي

چنين است  هم( شود ناصحيح ميهم  »صفات خداوند، وجود ندارند« :هگزار كه در اين صورت،
  ).ذات هدربار

هايي كه ذكر شد، صفات و ذات به معناي مستقل از هم  در گزاره: شود در پاسخ گفته مي
 زايدذات «يا  »بر ذات زايدصفات «ها را به معناي  چنين نيست كه ما آن اند و اين شده استعمال
انتزاع دو مفهوم مختلف از يك وجود سبب بلكه معناي زيادت، به  اخذ كرده باشيم،» بر صفات

بر  زايدپس هر يك در مفهوم،  د،بسيط، در ذات آن دو لفظ است؛ يعني چون دو مفهوم، مختلفن
بر ديگري  زايدديگري است؛ پس اگر هر يك را مستقالً به وجود نسبت دهيم، در حقيقت وجود 

نفي صفات از وجود «قتي و jحضرت علياست كه دليل ايم؛ به همين  اثبات كرده را براي آن
لشَهادةِ كُلِّ صفَةٍ أَنَّها غَيرُ «: كند چنين بيان مي اين كند، علت آن را را مطرح مي »خداوند

؛ يعني هر صفتي كه موجود )39: ق1414رضي، ( »الْموصوف و شَهادةِ كُلِّ موصوف أَنَّه غَيرُ الصفَة
چنين  دهد كه غير از موصوف است و هم گواهي مي ـ خارج چه در ذهن و چه در عالمباشد ـ 

ي عينيت با ذات را در صفت لحاظ كنيم و امعن: كه گفته شد اين هدربار. موصوف هدرباراست 
صفت و ذات، دو مفهوم مغاير هم : شود صفات خداوند وجود خارجي دارند، گفته مي: بعد بگوييم

عينيت ذات  هدربار آنچه. شوند احد خداوند انتزاع ميهستند كه با اعتباراتي، از وجود بسيط و و
دليل شود، در عالم مصداق و خارج است، نه در عالم معنا و مفهوم، و به همين  و صفات گفته مي

را با تغاير مفهومي و وحدت مصداقي  ن به عينيت ذات و صفات، آناست كه بسياري از قائال
در مصداق، يكي  اماي صفت نيست و برعكس؛ اعنكنند؛ يعني ذات، به م ذات و صفات تبيين مي

 توان در معناي صفت لحاظ كرد، كه معناي عينيت با ذات را مي ادعاي اين بنابراينهستند؛ 
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 هدربار »ذات«، لفظ »صفت«برخالف لفظ  بايد گفت،البته  .ناشي از خلط مفهوم و مصداق است
يز استعمال شده است؛ در نتيجه از خداوند در عبارات دانشمندان مختلف، به معناي اعم آن ن

به معناي وجودي كه در . 1 :، دو معنا لحاظ شده است)خدا( براي لفظ ذات حيث استعمال،
  شود؛ وجودي و شيئيت خدا بدون لحاظ صفات، استعمال مي هبه اعتبار جنب مقابل صفات بوده،

 .صفات الهي است هيطي كه مصداق همبه معناي وجود بس. 2
شود كه اگر در آن،  نيابت ذات از صفات، به دو شكل تقرير مي هست كه نظرين مبنابر همي

ولي اگر به معناي  باطل است، اين نظريه به حكم صريح عقل ،ذات به معناي اول لحاظ شود
به  .خواهد بود عينيت ذات با صفات بوده و صحيح ههاي نظري يكي از تبييندوم لحاظ شود، 

نيابت، قائل است اگر مراد از اين نظريه اين  هنظري هدرباراقي نر مالمهدياست كه دليل همين 
اوصاف كمالي است، اين نظريه، مصحح عينيت صفات با ذات  همصداق هم باشد كه ذات خداوند،

  )361: 2ق، 1423نراقي، ( است
بر  شود بر آنچه بيان شد، معلوم مي اين است كه بنا قابل ذكر در آخر اين بحث هنكت 

عينيت هستند، ايراد وارد است؛ كه قائل به  به اعتباري بودن صفات كنندگانِ اشكالعبارات خود 
  .چند واضح است كه مقصود هر دو گروه، واحد استهر

 معتقد است، ميثم به عينيت صفات و ذات خداوند اين است كه ابن حاصل آنچه گفته شد،
ترين تبيين  دقيق ،رسد نظر ميكند كه به  آن را با اعتباري دانستن صفات الهي تبيين مي اما

دانشمندان  ،ميثم شايان ذكر است كه غير از ابن؛ البته استذات و صفات  عينيت خارجيِ
احمدوند، ( مسألة العلمشرح الدين طوسي در  نصير خواجه .اند يز معتقد به اين نظريه بودهديگري ن

الجبار  ، قاضي عبد)340 :1380( رسائل و مصنفاتمجموعه ، عبدالرزاق كاشاني در )361: 1389
صالح ، مال)89 :1358( الدرة الفاخرهالرحمن جامي در  ، عبد)120 :1972( المنية و األملدر 

 :ق1424( حق اليقينعبداهللا شبر در و سيد )318: 3ق، 1388( شرح اصول الكافيمازندراني در 
ميثم اين بحث را بيش  ابناما در بين قدما،  اند، ي بودن صفات الهي تصريح كردهبه اعتبار، )42

  .ش منعكس كرده و توضيح داده استهاي بااز بقيه در كت
نيابت ذات از  هدو نظريهررسد،  نظريات دانشمندان به نظر مي هكه، با مطالع ديگر اين هنكت 

عينيت ذات با صفات در عالم  هو اعتباري بودن صفات، مصحح نظري) به معناي مزبور( صفات
رسد، با دقت  ، اين سه نظريه، هرچند ظاهرشان مخالف يكديگر به نظر ميخارجند و در مجموع

شوند و آن، وجود خداوند در عالم خارج،  توان دريافت كه به يك مقصد منتهي مي ها مي در آن
كماالت است؛ اما آنچه  هبه صورت وجود بسيط و واحد است كه منشأ و مصداق واقعي هم
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شده، معاني مختلفي است كه از ذات و صفت، تصور شده ها  موجب به وجود آمدن اين تبيين
 كنند تصورشان از صفت، چيزي است كه هايي كه صفت داشتن خداوند را انكار مي آن. است

، آن را به كنند اثبات مي هايي كه صفات را براي خداوند شود و آن موجب تركيب و نياز ذات مي
كنندگان اوصاف الهي، در حقيقت  ه باشد؛ نفيكنند كه اين محظورات را نداشت لحاظ مياي  گونه

اثبات  ن اوصاف را براي ذات بسيط خداوندكنند و معناي آ را از او نفي مي »اوصاف«لفظ 
  .بيشتر اختالفات در اين زمينه، اختالفاتي لفظي است نه حقيقي بنابراين،كنند؛  مي

  ميثم از نظر ابن »كمال اإلخالص له نفي الصفات عنه و« :تحليل عبارت

در  jسخنان حضرت امير، ذات و صفات خداوند وارد شده هرابط هدرباريكي از رواياتي كه 
  :است البالغه نهجاول  هخطب

و كَمالُ معرِفَته التَّصديقُ بِه و كَمالُ التَّصديقِ بِه تَوحيده و كَمالُ تَوحيده   معرِفَتُه  الدينِ  أَولُ
دةِ كُلِّ الص لَه و كَمالُ اإلِخْلَاصِ لَه نَفْي الصفَات عنْه لشَهادةِ كُلِّ صفَةٍ أَنَّها غَيرُ الْموصوف و شَهااإلِخْ

قَرَنَه فَقَد انَهحبس اللَّه فصنْ وفَةِ فَمرُ الصغَي أَنَّه وفصودين، آغاز سر؛ )39: ق1414رضي، ( ...م 
 و دانستن اوست يگانه تصديق او، كمال و اوست تصديق او، شناخت كمال و ناخت خداستش

 هر زيرا اخالص او، نفي صفات از اوست، كمال و اخالص براي اوست دانستن او، يگانه كمال
 صفت از غير كه دهد مى گواهى موصوفى هر و موصوف است از غير كه دهد مى گواهي صفتى
   .  ...قرين چيزي كرده را او كند، وصف را خدا كه كسى پس است؛

، دالّ بر تشكيكي بودن معرفت مزبوررا در عبارات  »كمال«محقق بحراني، استعمال لفظ 
او اين مطلب را به اين شكل . وجود دارد ، زيرا قابليت زيادي و نقصان در آنداند خداوند مي
وجود ندارد، لذا معرفت او فقط  گونه تركيبي كه چون در ذات خداوند متعال، هيچكند  تبيين مي

ذات  ههستند كه عقالً الزم ها و اضافاتي بود كه مركب از سلببه حسب رسوم ناقصي خواهد 
ها و اضافات  ميثم معرفت بر اساس اين سلب ابن. ندنيست خداوند متعال بوده، متناهي نيز

نقصان، نهان و آشكار  داند، بلكه آن را به حسب زيادي، نامتناهي را متوقف به حد واحدي نمي
  .)121: 1، 1362بحراني، ( داند شدنشان، متفاوت مي

 داند و با الهام از سخن را مربوط به عالم خارج و واقع مي »نفي الصفات عنه« ميثم عبارت ابن
در عالم خارج، براي  داند كه انسان را در اين مي ، كمال اخالص در معرفتjحضرت امير

محقق بحراني . قائل نشود ـ حتي تركيب و تكثر ذات و صفات  ـي خداوند هيچ تركيب و تكثر
 سرانجام سعي عارف از هر حركت حسي و عقلي رسيدن به اين معرفت را نهايت عرفان و
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رومانده، افكار بلند از تحقيق ف از درك آن بينخواند كه چشمان تيز را مقامي مي داند و آن مي
  .)123 :1، 1362بحراني، ( اند درمانده شده آن

شده  س پروردگار، دو اشكال مطرحذات مقد نفي صفات از هدربار، مزبورميثم پس از بيان  ابن
، مزبوربيان  هولي الزم ، پر است از اوصاف الهي،Jنت پيامبركتاب خدا و س. 1 :كند را ذكر مي

 ليس لصفته حد«: ، مانندjحضرت اميردر خود كالم . 2 م توصيف خدا به اين صفات است؛عد
، وجود تناقض در كالم مزبوربيان  ه، به اثبات صفت براي خدا تصريح شده و الزم»محدود

  .حضرت است
نفي «ي را كه در تفسير عبارت نظريات، چند نمونه از مزبورميثم پس از ذكر اشكاالت  ابن

  :زكند كه عبارتند ا ارائه شده است، بيان مي مزبور، براي مصون ماندن از اشكاالت »الصفات عنه
اي است كه  قائل بود كه براي خداوند، معاني ابوالحسن اشعري: تفسير به نفي معاني. 1

  .علم، قدرت، اراده، حيات، كالم، سمع و بصر: ها عبارتند از و آن استقائم به ذاتش 
عالميت، قادريت، : چونابوهاشم معتقد بود كه براي خدا، احوالي  :تفسير به نفي احوال. 2

  .تاس... مريديت و
 در آخر خطبه و نيز در جاهاي ديگر، jامير حضرت: تفسير به نفي صفات مخلوقات. 3

  . كند اشاره مي به همين مطلب
كه صفات،  خود مبني بر اين ه، ضمن تأكيد بر نظريمزبورمحقق بحراني در پاسخ به اشكاالت 

ت در ذات خداوند آن، تركيب و كثر هو الزم ذات حق با غير اوست هاعتبارات عقلي ما در مقايس
آمده است و به همين اعتبارات  Jاين توصيفاتي كه در قرآن و سنت پيامبر: گويد نيست، مي

، طبقات مردم، عموميت پيدا كند هدر هم اين است كه توحيد و تنزيه خداونداشاره دارد، براي 
كمال اخالص  ،محقق بحراني. ندمتفاوت هستند و با يكديگرگوناگوني عقول مردم در مراتب  زيرا

ام غرق داند كه قواي بشري هنگ كند، نهايت چيزي مي ذكر مي jامير در معرفت را كه حضرت
خدا بدون در نظر گرفتن چيز ديگر  هرسند و آن، مالحظ به آن مي شدن در انوار كبرياي الهي

است داند و قائل  تري از اخالص مي پايين هچنين معرفت خدا با لحاظ صفات را درج او هم. است
كه همان  ـكسي كه در اين درجه از معرفت قرار گرفته است، ممكن نيست بدون صفات 

  .)123: 1، 1362بحراني، ( به خداوند، معرفت پيدا كند ـاعتبارات مذكور است 
فرار «كند و در توضيح  معرفتي اشاره مي هميثم در جايي ديگر به همين اختالف مرتب ابن

اي باالتر از  كند و مقام ذات را در مرتبه ت و مقام ذات ياد مياز مقام صف ،»عبد به سمت خدا
  .)15: 2، 1362بحراني، ( داند مقام صفات مي
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  گيرينتيجه
عينيت قائل است، اما آن را با  هذات و صفات الهي به نظري هرابط هميثم بحراني دربار ابن

در بحث معرفت به ذات مهم  هكند كه طبق آن، چند نتيج اعتباري بودن صفات الهي تبيين مي
  :شود و صفات الهي از حيث وجودشناسي، حاصل مي

وجود خداوند، وجودي بسيط و واحد است و اتصاف او به اوصاف، موجب تكثر و تركيب . 1
صفات خداوند، اعتباراتي هستند كه در مقام مقايسه با غير براي او لحاظ . 2 .شود در ذات او نمي

طبق اين نظريه، اخبار دالّ بر اثبات . 3 .تقل خارجي ندارندشوند و اين صفات، وجود مس مي
صفات براي ذات خداوند و احاديث دالّ بر نفي صفات از او، هيچ تناقضي با يكديگر ندارند، بلكه 

معرفت خداوند متعال با لحاظ صفات، براي عموم . 4 .هر كدام ناظر به يك بعد معرفتي هستند
ت، مناسب است، اما اوج معرفت و كمال اخالص در معرفت مردم و براي ابتداي مسير معرف

 هخداوند، در نفي صفات از ذات واحد و بسيط او، در عالم خارج و لحاظ خداوند بدون مالحظ
   .داند وغايت سعي عارف ميميثم وصول به اين معرفت را نهايت عرفان ابن.چيز ديگر بهمراه اوست

خصوص  ، بهدن صفات الهي در آثار عرفاي اسالميدر پايان بايد گفت، قول به اعتباري بو
سخ به اين اما پا ،)42: 1تا،  عربي، بي ابن: ك.براي نمونه، ر( شود عربي ديده مي الدين ابن محيي

كه آيا بين اين دو تبيين  و اين يكي است يا نه،ميثم  عربي با تبيين ابن آيا تبيين ابن: سؤال كه
 .ر؟ نيازمند تحقيق و پژوهشي مجزّاستتوان وجوه افتراقي يافت يا خي مي
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