Journal of Theology and Contemporary Philosophy
Vol. 1, No. 2, March 2022
(DOI) 10.22034/jpr.2022.297194.1039

Relationship between the Essence and Attributes of
the Necessary Being: A Study of the Views of
Dawani and Sadr al-Din Shirazi
Mahmud Ahesteh

*

(Received: 2021-07-28; Accepted: 2021-11-26)
Abstract
Explaining the relationship between the divine essence and the divine attributes has
always been one of the concerns of Islamic theologians and philosophers. In the
meantime, Dawani considers the attributes of perfection inseparable from the essence
and tries to prove the objectivity of the divine essence and attributes with many reasons.
As for this issue, he emphasizes that all the attributes of the necessary being should be
referred to the divine knowledge, and he explicitly maintains that all the divine attributes
are interpreted in the light of the necessary being's knowledge. On the other hand, Sadr
al-Din Shirazi also believes in the objectivity of attributes and essence and has explained
and studied the principles of objectivity of essence and attributes through rules such as
the principality of existence and the simplicity of truth. What distinguishes Dawani and
Sadra Shirazi's views on this issue, and based on which their explanations and reasons
differ, is Dawani's belief in the principality of quiddity and Sadra's belief in the
principality of existence. This can be considered as the basis and presupposition of the
issue of the relationship between the essence and attributes of the necessary being in the
thought of Dawani and Sadr al-Din Shirazi. This article examines the views of Dawani
and Sadra Shirazi by studying and reflecting on their various works. The purpose of this
paper is to analyze the views of Dawani and Sadr al-Din Shirazi and to compare their
principles.
Keywords: Divine Essence and Attributes, Principality of Existence and Simplicity
of Truth, Jalal al-Din Dawani, Sadr al-Din Shirazi.
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محمود

آهسته *

چكيده

تبيين رابطه ذات و صفات اﻻهي همواره يكي از دغدغههاي متكلمان و فيلسوفان اسﻼمي
بوده است .در اين ميان دواني صفات كمالي را انفكاكناپذير از ذات ميداند و با دﻻيل

بسيار ،ميكوشد عينيت ذات و صفات اﻻهي را اثبات كند .او در اين مسئله تأكيد ميكند

كه تمام اوصاف واجب به علم اﻻهي ارجاع داده شود و صراحتاً معتقد است تمام صفات

اﻻهي در سايه علم واجب تفسير ميشود .از سوي ديگر ،صدراي شيرازي نيز به عينيت

صفات و ذات معتقد است و از طريق قواعدي همچون اصالت وجود و بسيطالحقيقه ،مباني

عينيت ذات و صفات را تبيين و بررسي كرده است .آنچه ديدگاه دواني و صدراي شيرازي

را در اين مسير متمايز ميكند و بر آن اساس تبيينها و دﻻيلشان متفاوت ميشود ،اعتقاد
دواني به اصالت ماهيت و اصالت وجوديبودن صدرا است .همين ميتواند مبنا و

پيشفرض مسئله رابطه ذات و صفات واجب در انديشه دواني و صدراي شيرازي قلمداد
شود .نگارنده با مطالعه و دقت در آثار مختلف دواني و صدراي شيرازي ،ديدگاهشان را

بررسي كرده است .تحليل و بررسي ديدگاه دواني و صدرالدين شيرازي و مقايسه مباني

آن دو هدف مقاله حاضر است.

كليدواژهها :ذات و صفات اﻻهي ،اصالت وجود و بسيطالحقيقه ،جﻼلالدين دواني،
صدرالدين شيرازي.
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مقدمه

درباره رابطه ذات و صـفات واجب ١نظریههای مختلفی مطرح شده است ٢.در این میان،
دیدگاه عینیت و زیادت بیشــتر محل توجه واقع شــده ،و نظر جمهور حکما را به خود
معطوف کرده اسـت .یکی از دیدگاههای محل توجه در این عرصه مربوط به جﻼلالدین
دوانی اسـت .دوانی از حکمای مشـهور قرن نهم و از اندیشمندان مکتب شیراز به شمار
میرود که برخی از دیدگاههایش محل توجه حکمای متأخر ،ا ز جمله صدرای شیرازی،
قرار گرفته اســت .دیدگاههای بدیعش در بحث مقوله علم ،اثبات ذات و صــفات محل
مناقشـه همعصـران بوده و صـدرای شیرازی از برخی مبانی فکری اش در بحث ذات و
صفات ،مانند تشکیک ،بساطت و  ،...استفاده کرده است.
در بررسـی رابطه ذات و صـفات از منظر دوانی و صـدرای شیرازی جالب است که
دوانی با وجود اینکه به اصالت ماهیت معتقد است و برایش دﻻیلی ذکر میکند ،از مبانی
و قواعدی اسـتفاده کرده که صدرای شیرازی نیز از آن بهره برده است .صدرای شیرازی
که در جای جای آثارش به دیدگاه دوانی اشاره ،یا آن را نقد کرده است ،اصولی را که از
آنهـا اســـتفاده میکند ،از تبعات و لمعات اصـــالت وجود میداند .در حالی که پیشتر،
دوانی لوازم اعتقاد به اصـــالت وجود را ذکر کرده اســـت .حتی اعتقاد دوانی به وحدت
وجود ،که با تفســیر منحصــر به فردش از آن به »ذوق تأله« نیز یاد میکند ،محل توجه
صـدرای شـیرازی واقع ش د و او آن را در مباحث علیت به کار گرفت .حال پرسش این
است که :چگونه ممکن است قواعدی همچون بسیط الحقیقه و تشکیک وجود بر اساس
اصـالت ماهیت و در بسـتر اعتقاد به آن تفسـیر شـود؟ جایگاه اصالت وجود در اندیشه
دوانی چگونه تبیین میشـود؟ یکی از دﻻیلی که دوانی عینیت ذات و صفات را پذیرفته
و زیادت صـفات بر ذات را مردود می داند ،اصـل بساطت ذات حقه واجب است و این
اصـل نیز در پرتو اصالت وجود ترسیم میشود .باﻻترین درجه وجود از آنِ واجبتعالی
اســت و به دلیل تســاوق وجود و کمال ،واجب در باﻻترین حد کمال اســت .از ســویی،
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طبق کﻼم دوانی در

موجودات از تشـــکیک وجودی برخوردارند و از

اینرو واجب بسـیطترین و کاملترین موجود است .این مسائل بر اعتقاد به عینیت ذات
و صفات در اندیشه دوانی تأکید میکند.
تا کنون تحقیقات درباره بررســی رابطه این دو در مکاتب مختلف کﻼمی و فلســفی
انجام شـده اسـت .بیشـتر تحقیقات مشتمل بر تبیین فیلسوفان و ادلهشان و گاه مبانی آن
بوده اسـت .اما آنچه این مقاله در صـدد پیگیری و اثباتش است ،عﻼوه بر تحلیل مبانی،
تأثیرپذیری صــدرای شــیرازی از دوانی در مبانی و اصــول فلســفی و دیدگاه عرفانی او
است .این تحقیق عﻼوه بر نوآوری در مقایسه ،اصول و ریشههای اعتقادی اصالت وجود
را میکاود که از حیث پیشینه فلسفیِ مباحث ،اهمیت بسیار دارد.
برای تشـخیص و تحلیل بهتر این مسـئله ،ﻻزم است ابتدا دیدگاه این دو فیلسوف و
ادلهشان را شرح دهیم.
 .١رابطه ذات و صفات از منظر دواني
در طول تاریخ ،گروههای مختلف کﻼمی دیدگاههایشـان را مطرح کردهاند ،خصـوصاً دو
گروه مشــهور اشــاعره و معتزله که اختﻼفات شــدیدی در بیان رابطه ذات و صــفات
داشــتهاند .اشــاعره صــفات را زاید بر ذات میدانند ٣و معتزله صــفات را از ذات نفی
میکنند ٤.اما امامیه معتقدند صـفات واجب عین ذات اسـت و صـرفاً مفهومشان متفاوت
اســـت .گرچه اعتقاد آنها به عینیت و زیادت متفاوت به نظر میرســـد ،اما هیچ گروهی
صـفات کمالی را از واجب سلب نمیکند .در این باره جﻼلالدین دوانی در شرح عقاید
عضدیه میگوید » :بین جمهور متکلمان در اینکه خداوند تعالی عالم ،قادر و مرید است،
اختﻼفی نیسـت و همچنین در سـایر صـفات .تنها اختﻼف در این است که صفات عین
ذات اســـت یا زاید بر ذات .یا نه عین صـــفات اســـت نه زاید بر آن« )دواني و خواجويي
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اصـفهاني .(٢٠ :١٤٢٣ ،بر این اسـاس ،هر کدام از گروههای معتزله ،فیلسـوفان و اشاعره به
بخشی از آن معتقد شدهاند.
دوانی در دو رساله

٥

و

 ٦یگانگی و ارتباط ذات

و صــفات باریتعالی را اثبات میکند .او در اثبات صــفات ،از دیدگاههای اشــاعره که به
زیادت صــفات بر ذات معتقدند ،فاصــله گرفته و همان عینیت ذات و صــفات منبعث از
مبانی فلسفی و عرفانیاش را میپذیرد .او درک صحیح ارتباط ذات و صفات را مختص
متأله می داند .این یعنی ﻻزم اســـت حکیم برای درک دقیق صـــفات حق و رابطهاش با
ذات ،عﻼوه بر حکمت بحثی و امور عقلی از حکمت ذوقی برخوردار ،و به نور ایمان و
عرفان منور شده باشد.
 .١ .١ادله دواني

دوانی برای اثبات عینیت ذات و صفات دﻻیلی را ذکر میکند:
 .١ .١ .١عدم اجتماع حيثيات مختلف در وجود واحد بسيط

میتوان موجود فاعل را از آن جهت که فعلی از او سـر میزند ،علت تصور کرد .علت نیز
تا زمانی که در مقایســه با فعلی قرار نگیرد به عنوان علت شــناخته نمیشــود .اما قابلیت
شـیء منوط به حضـور ماده و استعداد است ،برخﻼف فاعل و علت .فاعل مصوﱢر است و
قابل منفعل از صورت فاعل .از اینرو دو طرف متقابل یک فعل محاسبه میشوند و قاعدتاً
نمیتوانند با هم و همزمان در شــیئی تحقق داشــته باشــند .دوانی از این قاعده برای اثبات
عینیت صـفات و ذات استفاده کرده است .او تصریح دارد که اگر صفات حقتعالی زائد بر
ذاتش باشد و خداوند به علم زائد ،عالم و به قدرت زائد قادر باشد ،ﻻزم میآید که واجب
از سویی فاعل ،و از سوی دیگر قابل این صفات باشد ،در حالی که واجب بسیط و مجرد،
در آنِ واحد فاعل و قابل نیســت و تعدد جهت درباره بســیط امکانپذیر نیســت) ٧دواني و

خواجويي اصــفهاني .(١٤٠ :١٤٢٣ ،او مؤکداً اشــاره دارد که تجرید ذات از صــفات مســتلزم
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خالیبودن ذات از صـفات کمالی اسـت؛ از اینرو باید عینیت ذات و صفات پذیرفته شود.
او نفی صفات از ذات به دلیل فرار از اشکاﻻت احتمالی مستشکل را نمیپذیرد و میکوشد
آن را توضیح دهد .برخی از صفات کمالی را در صورت پذیرش اجتماع فاعل و قابل باید
از واجـب نفی کرد؛ از اینرو اســـتـدﻻلی که جﻼلالدین دوانی برای اثبات عدم حضـــور
حیثیات متعدد در وجود بسـیط به آن اسـتناد میکند این است که نسبت فاعل به مفعولش
نسـبت وجوب و ضـرورت است ،در حالی که نسبت قابل به آنچه مقبول شناخته میشود،
نسـبت امکانی به شـمار میآید و از طرفی اجتماع میان وجوب و امکان در شیء واحد از
جهت واحد امکانپذیر نیسـت .این سخن یعنی صفات خداوند زائد بر ذاتش نیست ،زیرا
در صـورت زیادت صفات بر ذات باریتعالی جمع میان فاعل و قابل ﻻزم میآید که محال
اسـت) ٨دواني و خواجويي اصـفهاني .(١٤١ :١٤٢٣ ،صدرای شیرازی نیز ضمن تأیید این مطلب
در توضیحش میگوید فاعل وجود معلول را اقتضا ،و آن را واجبالتحقق )ضروری بالغیر(
میکند و به وجود میآورد ،هرچند وجود معلول بر غیرفاعل نیز متوقف و مشــروط باشــد
اما قابلْ اقتضـایی برای تحقق معلول ندارد و یگانه اثرش آمادهسازی و تخصیص استحقاق
برای وجودی اسـت که اعطا میشود .از اینرو نسبت فاعل به مفعول ،وجوب و ضرورت
است و نسبت قابل به مقبول امکان )صدرالدين شيرازي.(١٢٦/٦ :١٤١٠ ،
دوانی در بحث عدم زیادت صـفات بر ذات ،دو اشکال را بیان میکند و به آن پاسخ
می دهد .این اشـکاﻻت دایر مدار بسـاطت واجب اســت و درباره تفاوت نسبت فاعل و
قابل مطرح میشود.
الف .اشكال درباره انتساب به وجوب و امكان

برخی بر این قاعده عقلی اشـکال کرده اند که نسبت میان فاعل و مفعول فقط هنگامی به
مثابه نسـبت ضـرورت و وجوب است که همه شروط تأثیر در فاعل وجود داشته باشد،
اما اگر چنین نباشـد نسـبت فاعل به مفعولش نسـبتی امکانی به شمار میرود و البته این
سـخن درباره قابل و مقبول نیز صـادق اسـت؛ زیرا اگر همه شروط قبول در قابل وجود
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داشته باشد نسبتش با مقبول خود واجب خواهد بود و در این صورت نسبت میان فاعل
و مفعول از نوع همان نسبت قابل و مقبول است.

٩

پاسخ

دوانی این اشـکال را سست و ضعیف می داند ،زیرا اگر همه شروط قبول در قابل فراهم
آمده باشـــد و قابل در قبول خود از هر جهت کامل و آماده باشـــد )تام باشـــد( باز هم
فعلیتیافتن مقبول واجب و ضــروری نیســت ،زیرا آنچه در قابل نقش اســاســی دارد و
معتبر شناخته می شود ،آمادگی و استعداد است و آمادگی و استعداد برای قبول ،هرگز به
معنای فعلیتیافتن مقبول نیســت .نتیجه آنکه قبول و پذیرش مادی اســت و حقتعالی از
چنین چیزهـایی مبرا اســـت

١٠

)دواني و خواجويي اصـــفهاني .(١٤١ :١٤٢٣ ،از نظر نگارنده،

هرچنـد دوانی خواســـته اســـت با رعایت تفاوت و تباعد میان وجود واجب و موجود
ممکن دیدگاهش را از اشـکال مسـتشـکل مصون بدارد ،اما باید گفت استعداد و قابلیت
قابل مشــمول شــروط بوده و وقتی گفته میشــود همه شــروط در قابل فراهم اســت،
فعلیتیافتن مقبول حتمی اســت ،چون اگر اســتعداد نباشــد ،شــروط تام نیســت و هیچ
ممکنی به وجود نخواهد آمد .اسـتعداد و آمادگی جزئی از شـروط تام اســت و از پاسخ
دوانی ،که شاید بتوان آن را مناقشه لفظی دانست ،نمیتوان دفاع کرد .از سوی دیگر ،این
اشـکال بر طرح مسـئله دوانی وارد است که چرا دوانی با این که قبول و پذیرش را مادی
میداند ،از ابتدا و در اســتدﻻلش ،قابلیت واجب را رد نمیکند و در اشــکال و مســیری
جداگانه به نفیاش از ســاحت واجب پرداخته اســت .این باید مقدم بر بســاطت واجب
بیان ،و دربارهاش مناقشه شود.
ب .اشكال بر محوريت نوع امكان

دوانی اشـکال دیگری را مطرح میکند و به آن پاسـخ میدهد :ما قبول نداریم که نســبت
قابل به مقبول به امکان خاص با وجوب منافات دارد ،چرا جایز نباشد که نسبت قابل به
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مقبول را امکان عام در نظر بگیریم که با وجوب هم منافات نداشــته باشد؟ ١١با توجه به
اینکه امکان خاص مسـاوی با سلب ضرورتین ،و امکا ن عام به معنای سلب ضرورت از
طرف مخالف شـیء یا قضـیه اسـت ،مسـتشکل قصد دارد تنافی وجوب در نسبت میان
قـابـل و مقبول را حل کند .زیرا امکان خاص با وجوب تقابل دارد ،اما امکان عام درباره
ضرورت و وجوب طرف موافق حکمی نمیکند.
پاسخ

دوانی در پاسـخ میگوید این بدیهی است که قابل از آن جهت که قابل است جایز است
که به مقبول متّصـف شـود یا متصـّف نشود و اتصاف بالفعل از جهت قابلبودن نیست،
بلکه از جهت دیگری اسـت) ١٢دواني و خواجويي اصفهاني .(١٤١ :١٤٢٣ ،بنابراین ،وجوب و
ضرورت را در نسبت میان قابل و مقبول نمیتوان تصور کرد.
 .٢صفات حقتعالي از منظر دواني
دوانی درباره صـفات خدا به توحید صـفاتی معتقد است .به باور او ،خداوند متصف به
همه صــفات کمال اســت و از هر نقصــی مبرّا اســت .زیرا در اعﻼ مرتبه کمال اســت و
اتصـاف به همه صفات کمال ،بدون اجتماع صفات متقابل صورت نمیگیرد .لذا خداوند
با کمال وحدت ذاتی ،اسما و صفات متقابل دارد.
به اعتقاد دوانی ،گرچه انسان از طریق بررسی رابطه علّی و معلولی میتواند به وجود
خدا دسـت یابد ،اما معرفت کُنه ذاتش برای انسـان میسر نیست )دواني .(٦٧ :١٩٩٩ ،یگانه
کاری که از عقل انسـان برمیآید این است که از طریق تمایز واجب و سایر ممکنات او
را در حد خود درک کند .در مرتبه ذات حقیقی واجب صفات نیز راهی ندارد .از اینرو
برای انســـان تفکیک صـــفات از ذات جز در عالم فرض معنا ندارد .دوانی در
میگوید:
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ادراک چــــو بـــیتمیز حاصـــل نشـود

پس عقل به کنه ذات نائل نشود

چون نیست در آن مرتبه جز وحدت صرف

اوصاف در آن مقام واصل نشود
)دهباشي(٧٥ :١٣٦٨ ،

چون از منظر دوانی همه صــفات ذاتی به علم برمیگردد ،باید علم اﻻهی را بررســی
کنیم.
 .١ .٢ارجاع صفات به علم اﻻهي

دوانی مبدأ هســـتی را قائم به ذات خود میداند ،به گونهای که عالِم به ذات خود ،و در
عین حال علم و معلوم خود نیز هســت .او درباره واجبتعالی اتحاد علم ،عالم و معلوم
را مطرح می کنـد .او اتحاد علم و عالم را درباره هر موجود مجردی صـــادق میداند ،تا
جایی که می توان گفت نفس ناطقه انســـان نیز در مراتب عالیهاش و رســـیدن به تجرد
کامل ،علم و عالم و معلوم اسـت و بدون هیچ واسـطهای خودش برای خودش حضـور
دارد .دوانی در این باره به ســخن بهمنیار اســتناد میکند که در کتاب
میگوید اگر صــورت محســوســه به ذات خویش قائم باشــد حس ـّاس و محســوس نیز
خواهد بود .دوانی معتقد اسـت مراد بهمنیار از قائم به ذات بودن صــورت محسوس این
اســت که آن صــورتْ مجرد ١٣باشــد ،آنچه از هر گونه آثار و لوازم مادی مجرد شــناخته
می شــود بدون واســطه از ذاتش آگاه خواهد بود و علم و عالم و معلوم در آنجا متحد و
یگانه شناخته میشود .درباره ذات حقتعالی سایر صفات او را تفسیر میکند و از معنا و
جایگاه هر یک از آنها سخن میگوید )دواني و خواجويي اصفهاني.(١٤٠ :١٤٢٣ ،
جﻼلالدین دوانی صـفت قدرت ،اراده و حیات خدا را در پرتو صفت علمش تفسیر
میکند و از چگونگی ارتباط هر یک از آنها با علم ســـخن میگوید .به عبارتی ،میتوان
گفت مرجع و محل رجوع تمام اوصاف حق را علم او میداند ،زیرا واجبتعالی به دلیل
علمش به ممکنات قدرت از او صادر می شود؛ چون قدرت همان صحت صدور فعل از
فاعل بر حسـب اراده اسـت و ذات خدا چنین است و از آن جهت که به نظام احسن و

 / ۲۵۴الهیات و فلسفه معاصر ،سال اول ،شماره دوم

اصــلح علم دارد ،با اســتقﻼل اراده در خارج موجود اســت .چون اراده به یکی از طرفین
مقـدور اختصـــاص مییابد و از آن جهت که اشـــیا را ادراک میکند و آنها را به وجود
می آورد حیّ اسـت ،چون حیات دراک فعال بودن است .پس تمام صفات به علم به ذات
بازمیگردد) ١٤همان.(١٤١-١٤٠ :
 .٢ .٢تبييني بر چگونگي و چرايي رابطه علم؛ مجموع صفات با ذات

پس از اینکه ما در گ فتار دوانی صـفات را به علم ارجاع دادیم ،ممکن است این پرسش
پیش آید که :ضرورت بررسی این مسئله چیست و مرور آن چه تأثیر و بهرهای در روند
بحث دارد؟
در پاسـخ باید گفت مهم این اسـت که علم در اندیشــه دوانی همچون وجود بسیط
تلقی شـده است ،وجودی که فارغ از هر گونه کثرت ،در مقام ذات و عین ذات است نه
قائم به ذات .در نظر دوانی ،حیّبودن خدا به این معنا اســت که او درّاک فعال اســت که
حیّبودن نیز بـه علم برمیگردد ١٥.در اینجـا میتوانیم بـه تفاوت میان صـــفات ذاتی و
صفات غیرذاتی پی ببریم .وقتی علم حقتعالی به عنوان صفت ذاتی عین ذات و در اعﻼ
مراتب تجرد ،و عالم بنفسـه بذاتش شـناخته میشود ،عقل ،عاقل و معقول خواهد بود و
هیچ گونـه کثرتی در او راه ندارد ١٦.از طرفی چون ذاتش علت موجبه برای کل ممکنات
اسـت ،چه بیشـرط و چه باشرط ،و از سویی علم به علتْ علم به معلول را در بر دارد،
بنابراین به جمیع ممکنات عالم اســت .دلیل این اصــل ،بر علم خدا به ممکنات اســتوار
اسـت .وقتی وجود علت مغایر با وجود معلول اسـت ،پس حضـور علت غیر از حضور
معلولش اسـت )به دلیل اینکه وجود علت بعینه همان وجود معلول نیست( )همان-١٤٠ :

.(١٤٤
از این رو ،از نگـاه دوانی ،چون ذات واجب مبدأ پیدایش هر گونه کمال وجودی )به
صـورت اضـافه اشـراقی( به ماسـوا اسـت ،هیچ گونه استعداد و جهت امکانی در او راه
ندارد .او در مرتبه فعلْ عقل ،عاقل و معقول اســـت؛ برخﻼف انســـان که همواره متکون
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اســتعداد اســت ،تمام ذات بســیط واجبتعالی عین هســتی اســت بدون هیچ نحو عدم.
اصــرار او بر تمرکز و ارجاع صــفات به علم ،عﻼوه بر دیدگاه عرفانی ،منشــعب از نظم
فلســفی دیدگاهش نیز هســت ،نظمی که بعد از ماهیتنداشــتن واجب و بســاطت ذات
برای دوانی محقق میشود.
 .٣رابطه ذات و صفات از منظر صدراي شيرازي
صداری شیرازی به آرای گروهی از متکلمان مانند معتزله اشاره میکند که کل صفات را
از ذات نفی می کنند و گروهی که )اشـاعره( صفات متعددی را زاید بر ذات میدانند .او
معتقد اسـت دیدگاه معتزله ،که همان تنزیه است ،نتیجهای جز تعطیل ندارد

١٧

)صدرالدين

شيرازي ١٣٩١ ،ب١٢ :؛ همو .(٤١١ :١٤١٠ ،او دلیل بر رد عقیده اشاعره را تشبیه ذات الوهیت
به خلق ،زیادت صــفات بر ذات و در نهایت تعدد قدما میداند )چون اشــاعره معتقدند
صــفات زاید بر ذات و قدیم اســت( و عقیده معتزله را منجر به خالیبودن ذات اﻻهی از
صـــفات و نیابت ذات از صـــفات میداند .از اینرو ،از نظر او ،هر دو دیدگاه مخدوش
اســت .در بیان دیدگاه او میتوان متوجه دو رویکرد شــد که برای اثبات عینیت ذات و
صفات از منظر صدرای شیرازی میتوان از آنها استفاده کرد.
 .١ .٣رويكرد هستيشناختي

از لحاظ هسـتیشـناسـی ،مبانی فلسـفه صـدرایی به گونهای است که خدا را به صورت
عالیترین و برترین موجود در منتها درجه اشــتداد وجودی و دارای صــفات و کماﻻت
نـامتنـاهی و خالق تمام عوامل وجود و آنچه در آنها اســـت ،اثبات می کند و همه عوالم
وجود ،عین ربط و وابسـتگی به آن وجود برتر اسـت .در مشــعر هشتم میگوید عینیت
صفات با ذات به نحوی است که معلومِ راسخان در علم است ،به این صورت که وجود
حق که عین حقیقت او اســت ،بعینه مصــداق صــفات کمالیه و مظهر نعوت جمالیه و
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جﻼلیه او اســت؛ پس این صــفات با اینکه از جهت مفهومْ متعدد و متکثرند ،موجود به
وجود واحدند ،بدون لزوم کثرت و انفعال و قبول و فعل )همو.(١٩٦ :١٣٦٣ ،
صدرای شیرازی بر اساس اصالت وجود و تشکیک در وجود ثابت میکند که وجود
یگانه واقعیت اصیل است .وحدت وجود گویای آن است که حقیقت وجود کثیر نیست؛
تمایز در وجود ناشـی از ترتّب و تشـکیک اسـت و این ،به اصطﻼح ،منافاتی با حقیقت
وجود نـدارد )طبـاطبـايي .(١٢٤-١٢١/٥ :١٣٦٠ ،پس وجود واحـد بـایـد جلوه هـا و مظاهر
گوناگونی داشــته باشــد .درباره واجبتعالی ذات و صــفات و ارتباطشــان با هم ،بر این
موضــوع تأکید می کند .صــفات ،ظهور و بروز ذات اســت که بدون آن واقعیتی وجود
نخواهد داشـت؛ مثل اینکه اگر کرویبودن را از توپ بگیریم ،توپی ترسـیم نخواهد شد.
البتـه این صـــفـات مفهوماً متغایر ،و مصـــداقاً واحدند و همگی عین حقیقت وجودند.
صــدرای شــیرازی در بیان دﻻیلش در نحوه رابطه ذات و صــفات ،دو رویکردش را که
یکی ناظر به بُعد عرفانی و دیگری گویای فلسفیبودن آن است ،به کار میگیرد .همراهی
دو نگاه مذکور ،ضمن بیان ماهیت فلسفیاش ،با نگاهی معرفتشناسانه توجه و فهم کُنه
این مبحث را مشکل میکند و صدرا این فهم را شایسته راسخان در علم می داند .او این
مســائل را به صــورت ضــمنی به عنوان دیباچهای برای ورود به مســئله عینیت ذات و
صفات و برهانهایش بیان میکند.
 .٢ .٣رويكرد معرفتشناختي

صـدرای شیرازی یگانه راه وصول به معرفت ذات واجب را گذر از انیت نفس میداند

١٨

و عقل برای ادراک ذات انسان راهی ندارد .او ضمن رد دیدگاه اشاعره و معتزله ،صفاتی
مانند کﻼم اﻻهی ،سمع ،بصر و استوای علی العرش را جز بر اهل بصیرت و راسخان در
علم فهمپذیر نمیداند )صدرالدين شيرازي .(٤١١ :١٤٣٠ ،او با نگاهی عرفانی ،معرفت صفات
و ذات را میســر میداند و در بیان ذات واجب میگوید حقیقت واجب هویت بســیطش
اسـت که در شـدت نور و وجود نامتناهی است و چیزی شناختهشدهتر از ذاتش نیست:
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»اذ حقیقة الواجب جل مجده هویة بســـیطة و غیر متناهیة فی الشـ ـدّه النوریة والوجود و
حقیقته عین التشخص والتعین ،ﻻ مفهوم له« )همو (١٥ :١٤٢٨ ،و درک این مقوله )شناخت
ذات واجبتعالی( در گرو گذر از پیرایهها و دســتیابی به تشــخص محض اســت .او
معتقد اسـت صفت و موصوف در خارج یک واقعیتاند و عروض و زیادتشان ناممکن
است و تفکیک صفت و موصوف اعتبار ذهن است ،نه واقع.
 .٤دﻻيل صدراي شيرازي بر عينيت ذات و صفات
صـدرای شیرازی در آثار مختلفش زیادت ذات و صفات واجب را رد ،و عینیت را قبول
کرده است .او به دﻻیلی اشاره کرده است که آنها را بیان میکنیم:
الف .اولین دلیل وی بر تحقق صـفات کمالیه در مرتبه ذات این است که این صفات
کمالیه ،مانند علم و قدرت ،اگر زائد بر وجود ذات باریتعالی باشــد ،به این معنا اســت
که ذات در مرتبه ذاتش مصـداق برای این صـفات کمالیه نیست .پس در حد ذاتش مثﻼً
عالم به اشــیا و قادر به مشــیتش نیســت؛ و تالی باطل اســت ،چون ذات خدا مبدأ همه
خیرات و کمـاﻻت اســـت .پس در این حـالـت چگونه ذات ناقص میتواند مکمل غیر
باشــد؟ ناچار در این حالت باید بپذیریم که غیر در ذاتش مؤثر اســت و از طرفی ذات،
فاعل برای غیر اســـت و این یعنی تعدد دو جهت فعل و انفعال در مرتبه ذات که محال
است.
ب .اگر صـفات زائد بر ذات باشـد ،باید صـدور صـفات از ذات را بر اساس فیضان
بدانیم ،و ﻻزمه فیضان اشرف بودن علت بر معلول است .ولی ذاتی که فاقد صفات است،
نمیتواند معطی صــفات کمالیه باشــد و فرض دیگر اینکه غیر ،صــفات را اعطا کند که
همان فیضــان از ناحیه غیرذات اســت که مســتلزم اشــرفبودن معلول بر علت اســت که
استحالهاش روشنتر است.
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ج .چون وجود واجب در اعﻼ مرتبه شـرافت و کمال است باید صفاتش عین ذاتش
باشـد و عینیت برتر از واجدیت صـفات اسـت .پس صـفات واجب عین ذاتش است و
زیادت صفات بر ذات برابر با نقص و معلولیت واجبتعالی است )همان.(١٢٦-١٢٥ :
صدرای شیرازی معتقد است چون واجبالوجود منتها الیه سلسله حاجات و تعلقات
اسـت ،پس وجودش بر چیزی متوقف نیسـت .پس ذاتش از جمیع جهات بسیطالحقیقه
اســت ١٩.پس چنین موجودی با این اوصــاف و خصــوصــیات واجبالوجود بالذات و
واجبالوجود از جمیع جهات است و إﻻ ترکیب از وجود و عدم ،و وجوب و امتناع در
ذاتش ﻻزم میآمد و ترکیب مسـتلزم امکان است )همو ١٣٩١ ،الف .(٥٠ :زیرا هر مرکبی از
آن جهت که مرکب اســت محتاج به اجزا ،و هر محتاجی ممکنالوجود اســت و امکان
منافی وجوب وجود است.
 . ٥بررسي مباني صدرالدين شيرازي
وی برای مطرحکردن دیدگاه و استدﻻلش از این مبانی فلسفی کمک گرفته است:
 .١ .٥قاعده بسیطالحقیقة

بر اســاس قاعده بســیطالحقیقة ،چون وجود بســیط از جمیع جهات واجد تمام کماﻻت
وجودی اســـت و همه کماﻻت وجودی در او جمع اســـت ،کمال مطلق اســـت و تمام
کماﻻت و اوصـاف سـلبی و ثبوتی بر او حمل میشود .اساساً واجب الوجو ِد واجب من
جمیع جهات ،با قاعده بسـیطالحقیقة اثبات میشـود .بر اساس این قاعده است که ثابت
میشـود صفات مذکور نمیتواند زائد بر ذات باشد .این قاعده عﻼوه بر اثبات وحدانیت
ذات واجـب و نفی شـــبهـه ابنکمونـه هر گونـه ترکیب و زیادتی را از مرتبه ذات دفع
میکند.

٢٠

از کارکردهای »بســـیط الحقیقة کل اﻻشـــیاء« این اســـت که خدا را در ذاتْ یگانه
میانگارد ،به گونهای که هر گونه فرض واجب دیگر در طول یا عرضــش را نفی میکند

رابطه ذات و صفات واجبتعالی :بررسی دیدگاه دوانی و صدرالدین شیرازی ۲۵۹ /

و همـه علـل و معـالیل عالم را به بســـاطت ذات ارجاع میدهد .وحدت در مرتبه ذات
وحـدت صـــفات را )در عین عینیت و همراهی ذات و صـــفات( به همراه دارد و هیچ
زیادت و دوگانگیای بین اوصــاف نیســت ،چون همه در مرتبه صــرافت و بســاطت
واجـب تعالی متحقق اســـت .تشـــکیک وجود ،این اوصـــاف را از مخلوقات متمایز و
متشخص میکند که مرتبه اعﻼی اوصاف که عین بساطت ذات است ،از آن واجبتعالی
است.
بســاطت ذات مقتضــی این اســت که هیچ جهت امکانی در او نباشــد ،زیرا هر وجه
امکانی مســتلزم ترکیب از وجود و ماهیت اســت ،و فقط در صــورتی میتوان برای این
موجود فرد دومی فرض کرد که هیچ رابطه ذاتی و وجودی با او نداشـــته باشـــد ،زیرا
چنین رابطه ای به معنای علیت یکی نسبت به دیگری است .در این صورت ،این دیگری
واجبالوجود دوم نخواهد بود .نفی رابطه وجودی میان این دو نیز مســتلزم آن است که
هر یـک فاقد مرتبه کمال وجودی باشـــد که دیگری واجد آن اســـت و فاقدبودن نیز با
حقیقت بسـیطِ فراگیر که بالفعل محض اسـت سازگار نیست؛ پس ،فرض فرد دوم برای
واجبالوجود باطل اسـت .وقتی تمام جهات امکانی که مولود عدم بسـاطت ذات است،
از ســـاحت ذات حذف شـــد ،صـــفات امکانی هم از مرتبه ذات خارج ،و حتی زیادت
صفات بر ذات بسیط نیز نفی میشود و این نتیجه اثبات بسیطالحقیقة است.
 .٢ .٥اصالت وجود و وحدت آن

الف .چون وجود باریتعالی کلالوجود اســـت ،پس ذاتش جمیع صـــفات کمالیه را )به
صورت اتم و اکمل( دارد .پس علمش حقیقت علم ،و قدرتش حقیقت قدرت است و با
این فرض تعدد در صـفات متصـور نمیشود .او به همه چیز علم ،و بر همه چیز قدرت
دارد .ارادهاش اراده کـل شـــیء اســـت؛ ٢١و چون اراده هم علم و هم قــدرت را در بر
می گیرد ،پس میان صـفات او تغایری جز در مفهوم نیست .صدرای شیرازی معتقد است
در این سـخن حضـرت علی )ع( که می گوید »کمال التوحید نفی الصـفات عنه« )شريف
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رضي ،١٩٨٠ ،خطبه  (١منظور نفی معانی صفات از ذات ربوبی نیست ،زیرا در این صورت
مسـت لزم تعطیل اسـت ،بلکه معنایش نفی صـفات زائد از ذاتش است )صدرالدين شيرازي،

 .(٣٤-٣٣ :١٤٢٨از نظر او ،اســما و صــفات حقتعالی به لحاظ هویت و وجود عین ذات
اســت و به لحاظ مفهوم غیر ذات .این غیریت موجب تعدد و تکثر در ذات نمیشــود؛
زیرا جعل به وجود تعلق می گیرد و مفاهیم همان گونه که در مجعولیت تابع وجودند در
مجعولنبودن نیز تابع وجودند؛ پس تعدد اسـما و صفات به حسب مفاهیم ،موجب تعدد
در امور غیرمجعول و تعدد واجبالوجود نخواهد شد )همو.(٣١٦/٢ :١٤١٠ ،
ب .در مقام وحدانیت ذات واجب نیز ،صـدرای شـیرازی استدﻻل میکند که اگر در
عــالم وجود واجــب الوجود دیگری بود نــاچــار ذات این واجــب الوجود از ذات آن
واجبالوجود جدا و منفصـــل بود؛ زیرا محال و ممتنع اســـت که بین دو واجبالوجود
مفروض ،عﻼقه ذاتیه ای باشد که موجب تعلق هر یک به دیگری است و إﻻ یکی معلول
دیگری ،یـا هر دو معلول علـت ثـالثی خواهنـد بود و معلولیت هر یک یا هر دو خﻼف
فرض وجوب وجود اســت .پس برای هر یک از آن دو واجبالوجود مفروض مرتبهای
اسـت از کمال وجود که مخصوص او است و برای دیگری نیست و همچنین این مرتبه
از کمال وجود که در این یکی است ،منبعث از آن دیگری نیست .پس هر یک از این دو
واجبالوجود مفر وض فاقد کمالی است که در دیگری است .پس ذات هر یک از آن دو
در واجـب الوجود ،کمال مطلق و کمال محض و عین حیثیت فعلیت و وجوب نیســـت.
پس ذات هر یک مرکب از وجدان و فقدان کمالی اســـت و این ترکیب منافی با وجدان
ذاتی اســت) ٢٢همو ١٣٩١ ،الف .(٥١ :واجبالوجود ،منتها و غایت هر حقیقتی اســت ،پس
وجودش نه متوقف بر چیزی اســـت و نه متعلق به چیزی ،و در واقع »بســـیطالحقیقة«
اسـت .از اینرو قاعده »بسیط الحقیقة کل اﻻشیاء« سبب سلب هر گونه ترکیب ،اتحاد و
دیگر چیزهایی است که با عینیت ذات و صفات در تعارض است.
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 .٦بررسي و مقايسه ديدگاه دواني و صدراي شيرازي
صــدرای شــیرازی با اســتفاده از اصــالت وجود و اینکه جعل به وجود تعلق میگیرد،
مفاهیم و اوصـاف اﻻهی را از حیث هویت عین ذات می داند .او با نفی اتحاد از ساحت
ربوبی و تأکید بر وحدت ذات و صــفت درباره واجب ،و اعتقاد به تشــکیک در وجود،
صـفات کمالی و نحوه ارتباطش با موجودات را ترسیم میکند .از دید او ،مجعول وجود
اسـت و این مطلب عین اعتقاد به اصـالت وجود است .کسی که اصالت وجودی است،
ﻻجرم عینیت ذات و صفات را میپذیرد .از مبادی اصالت وجود بساطت حقیقت وجود
اســت و ذات متعال عین وجود و بســیطالحقیقة اســت .از ســوی دیگر ،امکان فقری
موجودات نیز در اصـــالت وجود نهفته اســـت .با توجه به این نکات ،وجود غیر برای
فرض زیادت اسـما و صـفات مسـتحیل میشود .از دو منظر می توان به دیدگاه صدرای
شیرازی نگریست :اول اینکه دیدگاهش را در فضای عرفانی و با قول به وحدت شخصی
وجود مطالعه کنیم .در این صورت به دیدگاه دوانی نزدیک می شود و به تعبیری دیدگاه
ذوق تأله دوانی را پذیرفته است ٢٣.حالت دوم اینکه می توان دو فضای مجزای فلسفی و
عرفانی در نظر گرفت و وجود را در فضــای فلســفی مﻼصــدرا مجعول قرار داد .بر این
اساس ،اگر گفته شود جعل در فلسفه به وجود تعلّق میگیرد و اصالت با وجود است و
جعل در عرفان به ماهیات تعلّق میگیرد و اصــالت با ماهیت اســت با توجه به فضــای
متفاوت عرفان و فلسفه ،سخن مقبولی است.
به نظر میرسـد دوانی چون به وحدت شـخصی وجود قائل بوده ٢٤و سخن عرفا را
پذیرفته است ،و برخﻼف مﻼصدرا موجودیت ماهیت را به نسبتداشتن با وجود میداند
نه به تحقق عینی ،و وجود را در حضــرت حق اصــیل میداند پس قول به مجعولبودن
ماهیات و حتی اصالت ماهیت در ممکنات و اصالت وجود در واجب در دیدگاهش قول
مخالف با مبانی معقول نخواهد بود ،مگر کسـی که وحدت شخصی وجود را نپذیرد ،که
در این صــورت خروج از محل نزاع بین صــدرای شــیرازی و دوانی اســت .حتی دوانی
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واجـب را از ماهیت مبرا میداند و اصـــالت وجود در او را میپذیرد .از اینرو می توان
گفت ،در دیدگاه دوانی ،جعل به ماهیت موجود تعلق میگیرد .دیدگاه صـدرای شیرازی
قرابت چشــمگیری با دیدگاه دوانی دارد و از مبادی و مراحلش ،تبیینات فلســفی را بیان
کرده اسـت .گرچه صـدرای شیرازی واضحتر و به شکل فلسفی از قواعد استفاده کرده،
اما رگههای آن مبانی را ،حتی در بُعد عرفانی ،میتوان در آثار دوانی پیگیری کرد.
نتيجه
نتیجه مقاله مشـتمل بر دو محور است .ابتدا بیان اشتراک و افتراق دیدگاه دوانی و صدرا
و سپس چیستی صفات حق و رابطه آن با ذات.
صــدرای شــیرازی و دوانی هر دو در پذیرش عینیت و رد زیادت صــفات بر ذات
متفقاند و با براهین مختلف آن را به اثبات رساندهاند .هر دو عﻼوه بر برهان از ذوق هم
بهره بردهاند ٢٥،خصـوصـاً در اثبات ذات و قدرت شناخت صفات ،اما روششناسیشان
متفاوت به نظر میرســد؛ دوانی در پی اثبات ماهیت به معنای إنیت و »ما به الشــیء هو
هو« است .از نظر دوانی ،اوصاف اﻻهی باید در سایه علم تفسیر شود و چون به مغایرت
مفهومی صـفات اشاره دارد نه تغایر مصداق ،عﻼوه بر مبدئیت صفت علم ،رابطه ممکن
و واجب را به وسـیله علم اﻻهی میسر می داند .از سویی ،گرچه گستره پردازش و مبانی
وجودشناختی در اندیشه صدرای شیرازی بیشتر و عمیقتر به چشم میخورد و خصوصاً
اینکه تبیین ذات و صـفات با توجه به پشـتوانههایی عقلی نظیر اصالت وجود و تشکیک
مراتب وجودی و بســیطالحقیقة صــفات کاملتر اســت ،اما میتوان وی را در این زمینه
متأثر از دوانی دانســت؛ دوانی به اصــولی مانند بســاطت ذات ،فقر وجودی ،و تشــکیک
وجود )گرچه در آرای دوانی به این عناوین و صــراحت ذکر نشــده( در اموری همچون
علیت ،صـفات و ذات اهتمام داشـته است ٢٦.البته ورای این مباحث و بیان تمایزات این
دو شــخصــیت باید گفت آنچه در خدا وجود دارد فقط ذات اﻻهی اســت ،و صــفات
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آنگونه که میشـناسـیم )یعنی آن گونه که بتوان آن را از موجودی به صورت جدا تصور
کرد و آن را از او گرفت یا به او داد( درباره خدا معنا ندارد .پس هر صفتی که برای خدا
برشمردیم ،مفهومی ذهنی بود که از نهایت کمالبودن ذات خدا به دست آوردیم ،نه چیز
دیگری ،و این یعنی عینیت صــفات با ذات .این تعبیر از حضــرت علی )ع( که میگوید:
»کمال التوحید له نفی الصفات عنه« میتواند اشاره به همین مطلب باشد.
پينوشتها
 .١بحث صــفات از مباحث مهم فلســفی و کﻼمی اســت .معموﻻً کلمه »صــفات« در مباحث کﻼمی و
فلسفی به صفات خدا اطﻼق میشود )سجادی.(۲۸۶ :۱۳۷۹ ،

 .٢حکما و متکلمان معموﻻً سه نظریه »عینیت صفات با ذات«» ،عروض خارجی صفات قدیم با ذات«،
»نیابت ذات از صـفات یا نفی صـفات از ذات« را بیان کردهاند )صدرالدین شیرازی ۱۳۹۱ ،الف۵۲ :؛

سـبزواری۵۶۰-۵۵۷/۳ :۱۳۶۹ ،؛ نراقی ۶۳ :۱۳۶۹ ،و ۶۷؛ حسینی تهرانی .(۶۲/۱ :۱۳۶۲ ،در این میان
دو نظریه عینیت و غیریت برجستهتر به نظر میرسد.

 . ٣اهل حدیث و اشاعره معتقدند خدا صفات کمالی دارد که زائد بر ذات ،و قدیم است .نخستین کسی
که این صفات را زائد و قدیم دانست ابوالحسن اشعری بود )قاضی عبدالجبار.(۱۸۳ :۱۹۹۹ ،

 . ٤البته منظور نفی مطلق صـفات از ذات نیسـت ،بلکه مقصـود این اسـت که ذات سـراسر مثﻼً علم و
قدرت است و چنین ذاتی بینیاز از علم و قدرت زائد است و به اصطﻼح ذات نیابت از صفات دارد.
از اینرو معتزله را نافیان صفات مینامند )نک :.سبحانی.(۶۳ :۱۳۸۳ ،

» .٥ﻻ خﻼف بین المتکلمین کلهم والحکماء فی کونه تعالی عالماً ،قادراً ،مریداً ،متکلماً ،و هکذا فی سائر
صفاته؛ و لکنهم تخالفوا فی کون الصفات عین ذاته ،أو غیره«.

 .٦گرچه او در ضـمن رسـاله

به مسائل و مباحثی از جمله مظهریت اشیا از صفات

کمالیه حقتعالی و انسان کامل مظهر اسما و صفات اﻻهی میپردازد ،اما اهم کوشش وی درباره اثبات

جمع شده است .او در
عینیت ذات و صفات و بیان پرسشها و پاسخها در رساله
از راه ابطال دور و تسـلسل و از طریق اثبات امکان ذاتی ممکنات ،ذات و
رسـاله
نیز مبحث بساطت و عدم اجتماع فاعل و
صفات اﻻهی را اثبات کرده و در رساله

قابل و ارجاع اوصاف به صفت علم را مطرح میکند.

» .٧لو قام به صفة حقیقة ]مغایر لذاته[  ...کان الواجب تعالی فاعﻼً«.
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 » .٨اما بیان انّ البسیط الحقیقی الذی ﻻ تعدد فیه بحیثیّة من الحیثیّات ﻻیکون فاعﻼً و قابﻼً لشیء واحد«.
» .٩و اورد علیه :انّ نسبة الفاعل إلی المفعول إنما یکون بالوجوب إذا اجتمع فیه شرائط التأثیر«.
» .١٠و أنت تعلم ضعفه :لِاَن قابلیة و إن کانت تامّة ﻻ تستلزم حصول المقبول بالفعل«.

» .١١و اورد علیه ایضاً :إنا ﻻ نسلم أن نسبة القابل إلی مقبول باﻻمکان الخاص المنافی للوجوب لم ﻻ یجوز«.

» .١٢و اجیب عنه :بأنا نعلم بدیهة أنّ القابل من حیث أنّه قابل ،یجوز کونه متصفاً بالمقبول و یجوز ان ﻻ
یکون«.

 » .١٣أنـّه لو کان وجوده زائداً علیه حتی یکون الفا موجوداً مثﻼً لم یکن فی حدّ ذاته مع قطع النظر عن
العوارض موجوداً و ﻻ معدوماً«.

 .١٤کتابی اسـت از دوانی که ابتدا  ۵۲رباعی حاوی نکات ظریف فلسـفی و عرفانی بیان کرده و سپس
آنها را شرح و نقد کرده است.

 . ١٥البتـه گرچـه بهمنیار ادراک مجردات را مجرد می داند ،صـــدرای شـــیرازی ســـخن بهمنیار را از
مشـــروطبودن بیرون میآورد و به طور کلی هر گونه ادراکی را مجرد میداند .در نگاه صـ ـدرا ،حتی

ادراکات حیّ از آن جهت که ادراک شــناخته میشــود مجرد و از شــئون نفس ناطقه به شــمار میآید
)ابراهیمی دینانی.(۳۲۳ :۱۳۹۰ ،

» .١٦إن الصـورة المحسوسة لو قامت بذاتها کانت حاسّة و محسوسة ،و قد سبق تصویر معنی ذلک فی
بحث وجوده تعالی ،و هو تعالی من حیث أنه یصــّح بســبب علمه بالممکنات أن یصــدر عنه جمیعاً،
علی الوجه اﻷصلح قدرهّ ،إذا القدرة ما بسببه یصّح صدور الفعل عن الفاعل بحیث إرادته ،و ذاته تعالی
کذلک و من حیث أنﱠ علمه تعالی ]بذلک النظام[ یقتضــی وجودها فی المخارج باﻻســتقﻼل إرادة ،إذا
اﻻرادة امر یخصّص أحد المقدورین«.

 » .١٧و من حیث أنه یدرک اﻷشـیاء و یوجدها بالفعل حیﱞ إذا الحی هو الدراک الفعال فقد رجع صفاته
الذاتیة کلها إلی العلم و رجع العلم إلی الذات«.

» .١٨و لما ثبت کون الواجب فی اعلی مراتب التجرّد و کان عالماً بنفسه بذاته فکان عقﻼً و عاقﻼً و معقوﻻً«.

» .١٩و طائفة من المتکلمین کالمعتزلة و غیرهم ،رأوا نفی الصـــفات بالکلیة ،و ما زادهم هذا التنزیه إلّا
تعطیﻼً« .از نظر صــدرای شــیرازی ،صــفات خدا عین ذاتش اســت ،نه چنانکه اشــاعره میگویند که
صــفات زائد بر ذات اســت ،زیرا مســتلزم تعدد قدمای ثمانیه میشــود؛ و نه چنان اســت که معتزله
میگویند که مفهوم صـفات را مجموعاً از خدا نفی میکنند ،در حالی که آثار صــفات را برایش اثبات
میکنند» .من نفی مفهوماتها رأســاً و إثبات آثارها« ،و اینکه معتزله میگویند ذات نایب مناب صــفات
اسـت .این باعث تعطیل و تشـبیه میشـود .بلکه باید بیان راسخان در علم را پذیرفت )که صفات را
عین ذات میدانند( و گروهی متوســطاند که نه به غالیان و نه به مقصــران گرایش یافتهاند )نه افراط
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میکنند و نه تفریط( )صدرالدین شیرازی ۱۳۹۱ ،ب.(۱۲ :

» .٢٠فﻼ یمکن الوصول الی معرفة ذاته الّا بإندکاک جبل إنیة السالک«.

» .٢١إن الواجب لما کان ینتهی إلیه سلسلة الحاجات والتعلقات ،فلیس وجوده متوقفاً علی الشیء فیکون
بسیط الحقیقة من جمیع الوجوه و ذاته الواجب الوجود من جمیع الجهات«.

 .٢٢او در اهمیت این قاعده میگوید» :و هذا مطلب شریف لم أجد فی وجه اﻷرض من له علم بذاک«
)صــدرالدین شــیرازی .(۴۰/۳ :۱۴۱۰ ،طبیعتاً این قاعده برای تفســیر مطالب فلســفی ذات و صــفات

گرهگشا است.

» .٢٣واﷲ علی کل شیء قدیر« )انفال(۴۱ :؛ »له ما فی السماوات و ما فی اﻻرض« )بقره.(۲۵۵ :

» .٢٤فلو کان فی الوجود واجب غیره ،فیکون ﻻ محالة منفصل الذات عنه ﻻستحاله أن یکون بین الواجبین«.

 .٢٥هرچند صـدرای شیرازی بر دیدگاه ذوق تأله دوانی اشکاﻻتی را وارد میکند ،از بسیاری از مطالب
مﻼصدرا چنین برداشتی میشود.

 .٢٦صدرای شیرازی در

به بخشی از دیدگاه دوانی در رساله

اشاره ،و علیت از منظر دوانی

را بررســی می کند .این دیدگاه دوانی که معلول وجهی از وجوه و جلوهای از جلوههای علت اســت،
مســتلزم وحدت شــخصــی وجود و نفی کثرات اســت .گرچه صــدرای شــیرازی در ابتدا به وحدت
تشکیکی وجود قائل بود ،در نهایت وحدت شخصی وجود را پذیرفت )نک :.حسامیفر.(۱۳۸۷ ،
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