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، در الهیات یهودی، مسیحی »زبان دین«ای مهم در حوزه مثابه نظریهبه» الهیات سلبی«
شناسی و  تشناسی، معرف و اسالمی پیروان زیادی دارد و در سه حوزه هستی

معناشناسی صفات الهی مطرح است و میان آنها پیوند مستحکمی برقرار است. از 
های این تحقیق، عالمه طباطبایی  شود که بر پایه یافته رهگذر این جستار مشخص می

های فلسفی و عرفانی و در مواردی از تفسیر المیزان، با گذر از الهیات در برخی رساله
 ویژه سیداحمدناسی صفات الهی و با تأثیرپذیری از عرفا بهش ایجابی در حوزه هستی

کربالیی، الهیات سلبی را در این حوزه پذیرفته، بر این باور است که فیلسوفان بزرگی 
اند. به باور سینا و حتی صدرالمتألهین به درک این دیدگاه نرسیدهنظیر فارابی، ابن

یکسو و محدودیت مفهوم بما هو مفهوم از بودن ذات الهی از عالمه طباطبایی، نامتناهی
کننده الهیات سلبی و مانع پذیرش الهیات ایجابی و صدق مفاهیم سوی دیگر، توجیه

 کمالی بر ذات الهی است. 
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  مقدمه
پرسشی بنیادین در حوزه الهیات، به بررسی معناشناسی مثابه به» زبان دین«مسأله 

 هایپردازد که در آن دیدگاههای الهیاتی میویژه گزارهدینی به هایمحموالت گزاره
ارائه گردیده که از جمله مهمترین آنها  دین فیلسوفان و متکلمان سوی از متعددی

، و »الهیات تمثیلی«، »نویاشتراک مع«، »اشتراک لفظی«، »نظریه زبان نمادین«توان  می
  ]262ص ،6[ ؛]205- 204ص ،10[؛ ]62ص  ،7[ .را نام برد» الهیات سلبی«

 الهیات. ایجابی؛ دوم الهیات. اند: یکمها در یک تقسیم کلی بر دو دستهاین دیدگاه
دانان یهودی، مسیحی و ای مهم و پرطرفدار در میان الهینظریه» الهیات سلبی«سلبی. 

بن  یاسعد توان در حوزه الهیات یهودی بهکه از جمله پیروان آن میمسلمان است 
، 13[؛]24ص ،37[راقی یهودی مروان بن داوود ،]85ص  ،17[یهودی  گائون یوسف

، و در حوزه الهیات ]115، ص2[قرطبی یهودی عبیدهللا بنمیمونبن ی، موس]68ص
، 33[لیکایوس کلس، پرو]547ص  ،33[یامبلیخوس، ]و 681، ص4[مسیحی به افلوطین

-248، ص1، ج5[تبریزی مالرجبعلی، و در حوزه الهیات اسالمی به ]551- 550، ص1ج
در سه حوزه  ،»الهیات سلبی« اشاره نمود. ]466، ص2، ج31[قاضی سعید قمی  و ]249

های هر شناسی و معناشناسی صفات الهی مطرح است که مؤلفه شناسی، معرفت هستی
  کدام در ادامه خواهد آمد.

شناسی صفات  آموزه هستی )ش1360-1281(عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی 
گیری از فرهنگ دینی، مبانی فلسفه صدرایی و عرفان نظری در موارد الهی را با بهره

نهایة «، ]210، ص25[»بدایة الحکمة«متعدد مطرح نموده و با اینکه در آثار فلسفی نظیر 
شناسی صفات الهی را  بی در حوزه هستی، ایده الهیات ایجا]، ص4، ج26[»الحکمة

، 9[؛]27، ص29[و عرفانی ]310، ص28[های فلسفیپذیرفته، اما در برخی رساله
با گذر از الهیات ایجابی  ]101، ص6، ج27[و نیز در مواردی از تفسیر المیزان ]171ص

باور الهیات سلبی را در این حوزه پذیرفته و بر این   شناسی صفات الهی، در حوزه هستی
ترین دستاورد دین مقدس اسالم است که این دیدگاه واالترین آموزه توحیدی و برجسته

شود؛ باالترین درجه توحید که در تعالیم  های پیامبران پیشین یافت نمیاست و در آموزه
پیامبران پیشین آمده، الهیات ایجابی عینیت صفات با ذات الهی است که فیلسوفان 

اند و حتی صدرالمتألهین نیز از سینا آنرا شرح دادهر فارابی و ابنبزرگ جهان اسالم نظی
شناختی حکمت متعالیه تقریر و تثبیت نموده آن فراتر نرفته و آنرا بر پایه مبانی هستی
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این در حالی است که دستاورد معرفتی اسالم در این حوزه بیش از نظریه عینیت   است؛
های ت سلبی در سایه اطالق ذات الهی از آموزهصفات با ذات الهی است و آموزه الهیا

تحلیلی، - . بر این اساس، نوشتار حاضر با روش توصیفی]41- 38، ص29[ویژه اسالم است
تقریر و توجیه الهیات سلبی در اندیشه عالمه طباطبایی را کانون بررسی قرار داده، 

  های زیر پاسخ دهد:کوشد به پرسش می
 شناسی صفات الهی چیست؟ ر حوزه هستیهای الهیات سلبی دمؤلفه. 1 
شناسی صفات الهی با نظریات همگن نظیر الهیات  الهیات سلبی در حوزه هستی. 2

 سلبی نیابت و الهیات ایجابی عینیت چه تمایزاتی دارد؟
 سازی نظریه الهیات سلبی در سایه تحلیل عقلی و فرهنگ دینی چگونه است؟موجه. 3
 شناسی صفات الهی چگونه قابل ارزیابی است؟ وزه هستیدیدگاه الهیات سلبی در ح. 4

  
  شناسی صفات الهی های الهیات سلبی در حوزه هستیمؤلفه  .1
در سه حوزه  ها در مسأله زبان دین،مثابه یکی از مهمترین دیدگاهبه» الهیات سلبی«

الهیات سلبی در «شناسی و معناشناسی صفات الهی مطرح است:  شناسی، معرفت هستی
ناپذیری ذات الهی به صفات حقیقی بیانگر اتصاف» شناسی صفات الهی وزه هستیح

شناختی بر ایده نفی صفات حقیقی ثبوتی از ذات الهی ثبوتی است و از منظر هستی
  ]68، ص[13؛]24، ص37[؛]115، ص2[؛]85، ص17[  .تأکید دارد

ی ایجابی صفات ناپذیربر شناخت» شناسی صفات الهی الهیات سلبی در حوزه معرفت«
ها الهی استوار است و بهره عقل از شناخت صفات الهی را چیزی جز یک سلسله سلب

که با پشتوانه » الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی. «]137، ص2[داندنمی
شود، بیانگر این است  شناسی مطرح می شناسی یا معرفت الهیات سلبی در حوزه هستی

شان است الهی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها، نفی مقابلکه معنای صفات ثبوتی 
ها اند و بر چیزی جز همین سلبو به ترتیب، بیانگر نفی جهل، نفی عجر و نفی ممات

  ]68، ص13[داللت ندارند.
در این میان، الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی بیشترین آثار تولید 

این در حالی است که الهیات سلبی  اختصاص داده است؛  شده در این مسأله را به خود
شناسی صفات الهی، پشتوانه الهیات سلبی در حوزه  شناسی و معرفت در دو حوزه هستی

زیرا الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات یا با  دهد؛ معناشناسی را تشکیل می
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اری صفات ثبوتی در حوزه انگگردد که بر پایه آن، سلبیشناسانه مطرح میهستی انگیزه
شناسی صفات ثبوتی الهی دارد که معموال با انگیزه  معناشناسی، ریشه در نفی هستی

شود؛ نمونه آشکار این تقریر در حوزه الهیات  ناپذیری ذات الهی مطرح میترکیب
و در ]466، ص2ج ،31[و قاضی سعید ]148، ص24[های شیخ صدوقاسالمی، در اندیشه

مشهود است. گاهی  ]115، ص2[میمون یهودیهای ابنودی در اندیشهحوزه الهیات یه
شود که  شناسانه مطرح میمعرفتنیز الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات با انگیزه

انگاری صفات ثبوتی در حوزه معناشناسی، ناتوانی عقل از بر پایه آن، ریشه سلبی
شناسی به  ی که در مقام معرفتایجابی آنهاست که بر این اساس، تنها چیز شناخت

ها نظیر سلب جهل، سلب عجز، سلب ممات و نقص آید، یک سلسله سلبچنگ عقل می
. ]706، ص2ج ،4[های افلوطین وجود دارد. مانند اینهاست؛ نمونه این تقریر در اندیشه

شود؛ و از  در سایه این مطلب، از یکسو پیوند ناگسستنی میان این سه حوزه روشن می
شناسی در راستای حل حوزه  شناسی و معرفت ی دیگر، لزوم توجه به دو حوزه هستیسو

گردد. نوشتار حاضر از میان این سه حوزه، الهیات معناشناسی صفات الهی آشکار می
شناسی صفات الهی را کانون بحث قرار داده، به تبیین و ارزیابی  سلبی در حوزه هستی

  ازد.پردهای عالمه طباطبایی میاندیشه
شناسی صفات الهی دو دیدگاه عمده مطرح است: الهیات ایجابی و  در حوزه هستی

شناسی صفات الهی، اتصاف ذات الهی به  الهیات سلبی. الهیات ایجابی در حوزه هستی
الهیات ایجابی «داند. این دیدگاه در دو قالب مشهور صفات ثبوتی حقیقی را موجه می

ارائه گردیده است. قالب نخست که از سوی متکلمان » الهیات ایجابی عینیت«و » زیادت
شناسی صفات الهی، آنها را قدیم و زائد بر ذات  اشعری مطرح شده، ضمن پذیرش هستی

 ،18[ .ابوالحسن اشعری در این دیدگاه، پیرو کالبیه است داند؛ گفتنی است کهالهی می
 . ]119ص ،30[ ؛]72ص  ،4، ج8[ ؛]44، ص8، ج11[ ؛]82ص  ،1ج

الوجود (تعدد قدماء) عالمه طباطبایی این دیدگاه را نپذیرفته، الزمه آنرا تعدد واجب
 . ]1118، ص4، ج26[.داندو فقدان صفات کمالی در ذات الهی می

و  ]45، ص12[؛ حلی]52، ص36[قالب دوم که از سوی متکلمان همچون شیخ مفید
 ]254، ص23[؛]140ص،14[؛ دوانی]19ص ،19[الدین شیرازی همچون قطب فیلسوفانی

ارائه گردیده بر عینیت صفات حقیقی با ذات الهی و نیز عینیت خود صفات با یکدیگر 
استوار است. عالمه طباطبایی نیز در نگرش نخستین، ایده الهیات ایجابی عینیت را 

  .]1115، ص4، ج26[پذیرفته است
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تر و را لطیف اما در نگرش نهایی، دیدگاه الهیات سلبی و نفی صفات از ذات الهی
. در راستای فهم دقیق الهیات سلبی، الزم است ]101ص ،6 ج ،27[شماردتر میدقیق
شناسی صفات الهی را مطرح نماییم که  های الهیات سلبی در حوزه هستیمؤلفه

  مهمترین آنها از قرار زیر است:
  
  کثرت مفهومی صفات الهی  .1- 1

ناظر به سلب کثرت مفهومی  شناسی صفات الهی الهیات سلبی در حوزه هستی
صفات نیست بلکه این دیدگاه بر پذیرش کثرت مفهومی آنها استوار است، چنانکه در 

مفهومی صفات با  بیانگر عینیت الهی، ذات با صفات طرف مقابل، الهیات ایجابی عینیت
نیست تا مجموعه مفاهیم ذات و صفات نظیر علم،  ذات و نیز خود صفات با یکدیگر

 الهی ذات با صفات مفهومی طور کلی، تغایرات و مانند اینها مترادف باشند؛ بهقدرت، حی
 ؛]47ص ،8 ج ،17[یکدیگر مورد پذیرش غالب اندیشوران ادیان ابراهیمی است نیز با و

 .]145ص ،6ج ،20[صدرالمتألهین،
به باور عالمه طباطبایی دیدگاه عینیت مفهومی صفات و ذات الهی از خلط میان 

وصف مصداق این مفاهیم است که به » وحدت»  مصداق سرچشمه گرفته است؛ مفهوم و
عالوه بر اینکه عرف و لغت نیز   اشتباه به خود این مفاهیم نسبت داده شده است؛

  ]351ص ،8 ج ،27[ همو، ]؛1119، ص4، ج26[  .کندانگاری اینها را نفی می ترادف
  
  . محوریت صفات ذاتی ثبوتی حقیقی الهی2-1

شناسی صفات الهی محل گفتگوست و دو دیدگاه الهیات ایجابی و  در حوزه هستیآنچه 
تنها در  شود، تمام صفات الهی نیست، بلکه این مسأله الهیات سلبی درباره آن مطرح می

توضیح . ]1113، ص4ج،26 [ حوزه صفات ذاتی ثبوتی حقیقی الهی محل گفتگوست
است که میان ذات و غیرذات برقرار گر اضافه و نسبتی که صفات اضافی، بیان این
گردد. این اضافه و نسبت، خارج از ذات الهی است؛ بنابراین صفات اضافی، زاید بر  می

زیرا کمال الهی، در این  ،ا، مخل به وحدانیت خداوند نیستهذات الهی است و زیادت آن
سلسله اضافات نیست، بلکه در مبدئیت خداوند نسبت به این اضافات است 

 ؛ همو،]38، ص21[ ؛ همو]120، ص6، ج20[ ؛ همو ]208، ص3، ج23[ المتألهین،(صدر
، 4، ج26[اند. صفات فعلی نیز برگرفته از مقام فعل بوده، زاید بر ذات الهی]175ص ،22[
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گردد و ند که به سلب امکان برمیاای از سلوب. صفات سلبی نیز مجموعه]1112ص
ات الهی نیست، مگر به اعتبار برگشتش به سلب امکان، معنایی سلبی دارد و عین ذ

 ؛ ]1108، ص4ج ،26[ همو]38، ص21[ ؛ همو،] 208، ص3، ج23[ وجوب وجود
، خارج از محل بحث و زاید بر خداکه، صفات فعلی، سلبی و ثبوتی اضافی حاصل این

 .اند. تنها صفات حقیقی داخل در محل بحثند چه حقیقی محض یا ذات اضافه ذات الهی
  .]200ص  ،25[  ]؛545، ص3، ج16[ ؛ ]208ص ،23[ 

  
 انگاری صفات ثبوتی الهی. ثبوتی1- 3

انگاری صفات شناسی صفات الهی، سلبی نقطه محوری در الهیات سلبی در حوزه هستی
ثبوتی نیست که کانون الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی را تشکیل 

سی صفات الهی در اندیشه عالمه شنا دهد؛ بلکه الهیات سلبی در حوزه هستی می
انگاری این صفات استوار است. به باور عالمه طباطبایی، برخی طباطبایی بر ثبوتی

اندیشوران صفات ثبوتی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها را به صفات سلبی 
کرد نمایند. این رویشان قلمداد میبازگردانده، هر کدام از آن صفات را بیانگر نفی مقابل

ای مهم و پرطرفدار در میان که در حوزه معناشناسی صفات الهی مطرح است، نظریه
توان در حوزه دانان یهودی، مسیحی و مسلمان است که از جمله پیروان آن میالهی

راقی  مروان بن داوود ،]85، ص17[ یهودی  گائون یوسفبن  یاسعد الهیات یهودی به
 عبیدهللا بن میمون بنی، موس]68ص ، 13[ دن کوهن شرباک ]؛24، ص37[ یهودی

 681، ص2، ج4[، و در حوزه الهیات مسیحی به افلوطین]115، ص2[قرطبی یهودی
، و در ]551- 550، ص33[ لیکایوس  ، پروکلس]547، ص1، ج33[یامبلیخوس، ]752و

 قاضی سعیدقمی و ]249- 248، ص1، ج5[تبریزی مالرجبعلیحوزه الهیات اسالمی به 
اشاره نمود. به باور عالمه طباطبایی، الزمه این دیدگاه، فقدان  ]466، ص2ج ،31[

  .]1119، ص4،ج26.[استکماالت در ذات الهی است که با فیاضیت مطلق خدا ناسازگار 
  
  . تفکیک مقام ذات، احدیت و واحدیت4-1

، »ذات«مهمترین مؤلفه الهیات سلبی در اندیشه عالمه طباطبایی، تفکیک میان مقام 
  است:» واحدیت«و » تاحدی«

از هر گونه تعین و تقیدی فراتر است؛ ذات الهی واحد شخصی و » ذات الهی«مقام 
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. در ]170، ص9[؛]27، ص29[مطلق به اطالق مقسمی است و از قید اطالق نیز مبراست
نامیدن ذات »مقام«اینجا ممکن است این پرسش مطرح گردد که رهایی از قید اطالق با 

شود که اطالق مقام، مرتبه،  ؟ عالمه طباطبایی در پاسخ یادآور میالهی سازگار نیست
دیگر، هر مقام عبارت . به]176، ص9[  .مرحله و مانند اینها بر ذات الهی، مجاز است

کند ولی ذات الهی محدود به حدی است و همین حد آنرا از دیگر مقامات جدا می
از مقام تعینات و در راستای تمایز  هیچگونه حدی ندارد؛ اما برای بازشناسی ذات الهی

  را اطالق نمود.» مقام«طور مجازی بر ذات الهی عنوان توان بهآنها از یکدیگر می
که خود همین اطالق را ناظر به اطالق ذات الهی است در صورتی» احدیت«مقام 

  .]176ص ،9.[ مثابه قیدی برای ذات الهی قلمداد کنیم  به
رتبه اسماء و صفات الهی و بیانگر استجماع ذات الهی ناظر به م» واحدیت«مقام 

  نسبت به تمام صفات الهی است. 
به باور عالمه طباطبایی بر پایه این تفکیک، نظریه الهیات سلبی ناظر به مرتبه ذات 

که نظریه عینیت صفات با ذات الهی ناظر به مرتبه واحدیت است الهی است در حالی
اسم و صفت ندارد؛ زیرا حقیقت اسم در اصطالح عرفانی، » مقام ذات الهی. «]36ص ،29[ 

بر ذات همراه با صفت » رحمان«عنوان نمونه، اسم ذات همراه با صفت خاص است؛ به
شود که از مقام ذات  رحمت داللت دارد؛ بنابراین بحث اسم و صفت تنها زمانی مطرح می

قام تعینات خاص قرار که عاری از هرگونه اعتبار و صفت است، نزول کنیم و در م
تواند موضوع که مقام اعتبارنکردن صفت است، نمی» مقام ذات الهی«بنابراین   بگیریم؛

  .]172، ص9[برای اسم و صفت قرار گیرد
شناسی صفات الهی  به باور عالمه طباطبایی، الهیات سلبی در حوزه هستی از سوی دیگر،

قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی  این مطلب است که صدق مفاهیمی نظیر علم، بیانگر
توان محدودیت این مفاهیم را از آنها جدا کرد؛ بنابراین با توجه به صحیح نیست و نمی

را مصداق این مفاهیم  توان ذات الهیبودن ذات الهی و محدودیت مفاهیم صفات، نمینامتناهی
  . ]310ص ،28  [همو، ]؛ 101، ص6، ج27[همو، ]؛ 27، ص29[محدود قلمداد نمود

  
  تمایزات الهیات سلبی با نظریات همگن. 2

الهیات سلبی در اندیشه عالمه طباطبایی با دیدگاه نیابت معتزلیان و نیز با نظریه عینیت 
صفات با ذات الهی متمایز است که توجه به این تمایزات، حقیقت دیدگاه الهیات سلبی 

  کند.را آشکارتر می
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  ی با نظریه نیابتتمایز الهیات سلب  .2- 1
الهیات سلبی در اندیشه عالمه طباطبایی برخالف دیدگاه مشهور منسوب به اندیشوران 

شناسی صفات همراه با اثبات کارکرد آنها نیست که نقطه محوری  معتزلی، نفی هستی
نتساب این دهد. توجه به این نکته الزم است که انظریه نیابت معتزلیان را تشکیل می

هایی است که برخی اصحاب ملل و نحل نظیر اساس گزارشعتزلیان بردیدگاه به م
شهرستانی با تفکیک میان دیدگاه نیابت و عینیت، از اند؛ شهرستانی به آنها اسناد داده

، اولی را دیدگاه یاد نموده» عالم بعلم هو ذاته«و از دومی با » عالم بذاته ال بعلم«اولی با تعبیر 
اما این احتمال نیز وجود دارد که  ).64ص ،1 ج ،1364 شهرستانی،( داندمشهور معتزلیان می

مقصود اصلی آنان همان نظریه عینیت صفات با ذات الهی باشد. در هر صورت، بر اساس 
دیدگاه مشهور منسوب به آنان، ذات الهی فاقد صفات کمالی حقیقی است ولی با این حال، 

 همه و است صفاتش نائب الهی ذات اینآثار و کارکردهای این صفات را دارد؛ بنابر
 از یتعال واجب غیر در که یکار که یمعن این داراست به را صفات واجد ذاتِ کارکردهای

 قیام یب مجرد، ذات از یتعال واجب در شود، می یناش ذات، آن به صفتی قیام اعتبار به ذاتش
 ،3 ج ،16[»ت از صفات الهینیابت ذا«شود. دیدگاه معتزلیان به دیدگاه  می یناش او به یصفت
مشهور است. به  ]123ص ،1 ج ،14[»نفی صفات از ذات الهی«و  ]10ص ،2 ، ج35[؛]559ص

الزمه دیدگاه معتزلیان، فقدان کماالت در ذات الهی است که با  باور عالمه طباطبایی،
  .]1119، ص4، ج25[فیاضیت مطلق خدا ناسازگار است

  
  ات ایجابی عینیتتمایز الهیات سلبی با الهی  .2-2

شناسی صفات الهی با نظریه  در اندیشه عالمه طباطبایی الهیات سلبی در حوزه هستی
های الهیات سلبی، این عینیت صفات با ذات الهی متمایز است؛ زیرا بر اساس مؤلفه

نظریه بر این نقطه تأکید دارد که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها 
این  توان محدودیت این مفاهیم را از آنها جدا کرد؛صحیح نیست و نمی بر ذات الهی

 مؤلفه برجسته الهیات سلبی در اندیشه عالمه طباطبایی دقیقاً در مقابل نظریه عینیت
 الهی حقیقی صفات گیرد که بیانگر این واقعیت است کهالهی قرار می ذات با صفات
 خدا وجود از جدا ذات الهی دارند و وجودیمفهومی، عینیت مصداقی با  تغایر بر عالوه
 نفی و بساطت عین در ذات الهی که طوریبه خداست وجود عین وجودشان بلکه ندارند

 انتزاع وجودش حاق از حقیقی صفات و گردد می متصف آنها به ترکیب، گونه هر
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شوند و مصداق این صفات است. دیدگاه عینیت نه تنها صفات حقیقی را عین ذات  می
 ؛]145ص ،6 ج ،20[داندداند بلکه خود صفات حقیقی را نیز عین یکدیگر میلهی میا
  .]351ص ،8 ج، 27[؛ همو،]1113ص ،4ج ،26[

و » ادق«عالمه طباطبایی نسبت نظریه الهیات سلبی با نظریه عینیت را نسبت نظریه 
شمارد می تر از نظریه عینیتداند و الهیات سلبی را ادق و الطف و پیچیدهمی» دقیق«
. این سخن گویای این نکته است که نظریه الهیات سلبی بیانگر ]101، ص6، ج27[ 

درجه باالتری از شناخت است که در نظریه عینیت وجود ندارد نه اینکه نظریه عینیت 
طور کلی، باطل باشد؛ نظریه الهیات سلبی بر نظریه وحدت شخصی وجود استوار است به

تشکیک وجود و به باور عالمه طباطبایی، نظریه وحدت  و نظریه عینیت بر نظریه
 اثبات را آن فوق نظریه بلکه کند؛ ینم ابطال را وجود تشکیک شخصی وجود، نظریه

  .]172-171، ص9[کند یم
عینیت اشاره  ایجابی الهیات با سلبی به تمایز الهیات» التوحید«عالمه طباطبایی در رساله 
زه اطالق ذات الهی و رهایی از هر گونه تعین اسمی و وصفی، نموده، بر این باور است که آمو

های پیامبران  واالترین آموزه توحیدی است که دستاورد دین مقدس اسالم است و در آموزه
پیشین وجود ندارد؛ باالترین درجه توحید که در تعالیم پیامبران پیشین و فیلسوفان آمده، 

ت با ذات الهی و استجماع صفات کمالی در ذات است که بیانگر عینیت صفا» واحدیت«مرتبه 
است که » ذات الهی«. بر پایه این توضیح، الهیات سلبی ناظر به مرتبه ]36، ص29[الهی است

است اما نظریه عینیت ناظر به مرتبه واحدیت است که » واحدیت«و » احدیت«پیش از مرتبه 
نظریه عینیت صفات با ذات الهی با  پس از مرتبه ذات الهی و احدیت قرار دارد؛ بر این اساس،

اینکه در مرتبه ذات الهی صحیح نیست اما در مرتبه واحدیت صحیح است و با طرح ایده 
کند شود بلکه تنها جایگاه آن دو مرتبه تنزل می الهیات سلبی، اصل نظریه عینیت ابطال نمی

  شود. تر میاش دقیقو شناخت جایگاه واقعی
  

  سلبیسازی الهیات موجه. 3
شناسی صفات  سازی الهیات سلبی در حوزه هستیعالمه طباطبایی در راستای موجه

الهی، نخست با رویکرد فلسفی به تحلیل حقیقت مفاهیم فلسفی پرداخته، سپس بر پایه 
شناسی صفات حقیقی الهی را استنتاج نموده و این مدعا را از فرهنگ  آن، نفی هستی

  نقلی نیز استنباط نموده است.
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  . برهان عقلی3- 1
  تقریر مقدمات برهان عقلی ایشان از این قرار است: 

یکم. ذات الهی نامتناهی است؛ عدم تناهی ذات الهی که در سلسله مباحث فلسفی از 
، در اندیشه عالمه ]96ص ،1 ، ج20[شود یاد می» نفی ماهیت از خدا«آن با عنوان 

است و حد وجود در قالب یک » جودحد و«طباطبایی بر این مبنا استوار است که ماهیت 
شود که بیانگر نفی بقیه مراتب وجودی از صاحب ماهیت است  ها ظاهر میسلسله سلب

؛ بر این اساس، ذات الهی ]تعلیقه عالمه طباطبایی  ،227، ص7، ج20[  ؛]69، ص1، ج26[
 شدنحو جامع و بسیط دارد، حد ندارد تا ماهیت داشته باکه تمام کماالت هستی را به

  ]208، ص1، ج26[
توان محدودیت را از مفهوم بما هو دوم. هر مفهومی بیانگر محدودیت است و نمی

دهد، مفهوم سلب کرد. این مقدمه که رکن اصلی برهان عالمه طباطبایی را تشکیل می
بیانگر این مطلب است که نه تنها مفاهیم ماهوی بلکه حتی مفاهیم فلسفی نیز که از 

  اند:کنند، بیانگر محدودیتورداند و بر اشیای خارجی صدق میاتصاف خارجی برخ
اند؛ به باور عالمه طور مستقیم بیانگر حدود وجودی محکی خویشمفاهیم ماهوی، به

جاست که است و هر وجود محدودی، ماهیت دارد و از همین» حد وجود«طباطبایی، ماهیت 
ماهیت از عقل را نپذیرفته، بر این باور عالمه طباطبایی دیدگاه صدرالمتألهین مبنی بر نفی 

است که الزمه وجود معلول، محدودیت وجودی است و ماهیت نیز چیزی جز همین 
  .]تعلیقه عالمه طباطبایی  ،227، ص7ج ،20[  ؛]69، ص1، ج26[محدودیت وجودی نیست 

مفاهیم فلسفی با اینکه بیانگر حدود وجود نیست بلکه نحوه وجود را حکایت 
اند و عالمه های متعدد قابل صدقو بر همین اساس است که بر مقوله کنند می

نبودن آن مفهوم طباطبایی صدق یک مفهوم بر بیش از یک مقوله را نشانه ماهوی
؛ اما با این حال، به باور عالمه طباطبایی در مفاهیم فلسفی ]1158ص ،4 ، ج26[ داند می

. ]27، ص29کند[از آن یاد می» انعزال«بیردیت وجود دارد که ایشان با تعنیز نوعی محدو
محدودیت در مفاهیم فلسفی از سنخ محدودیت درونی است به این معنا که الفاظی 

کنند و مفهوم نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها تنها از محکی خودشان حکایت می
م از کند چنانکه مفهوم حیات از محکی هیچکداعلم از محکی مفهوم قدرت حکایت نمی

بنابراین مفاهیم فلسفی نیز محدودیت درونی دارند   دو مفهوم علم و قدرت حکایت ندارد؛
  .]310، ص28[؛ همو، ]101، ص6، ج27[
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های ویژگی  ممکن است این پرسش مطرح گردد که هنگام اطالق علم بر علم الهی،
بر » علوم امکانی علمی نه مانند«یا » علم صرف«شود و با تعبیراتی نظیر  امکانی آن سلب می

های امکانی منزه است و هیچگونه شود که علم الهی از ویژگی این واقعیت تأکید می
بنابراین وجود محدودیت در این مفاهیم تنها زمانی موجه است که علم  محدودیتی ندارد؛ 

 های الهی را همسان علوم امکانی بپنداریم؟ عالمه طباطبایی در پاسخ، میان محدودیت
یا » علم صرف«نماید؛ به باور ایشان، تعبیراتی نظیر تفکیک می» درونی«و » بیرونی«
کند و آشکار های بیرونی را سلب میتنها محدودیت» علمی نه مانند علوم امکانی«

سازد که علم الهی مخلوط به هیچگونه جهلی نیست و جهل که حقیقتی بیرون از  می
م الهی مشوب به جهل نیست؛ اما با این حقیقت علم است در علم الهی منتفی است و عل

هر » علم«کند؛ زیرا های درونی را سلب نمیحال، تعبیرهای پیشین هرگز محدودیت
اندازه هم که صرف و خالص باشد، باز هم تنها محکی مفهوم علم است و از محکی 

. این تفکیک در بیانات سیداحمد ]101، ص6، ج27[کند مفهوم قدرت حکایت نمی
  . ]123، ص9[نیز با صراحت آمده است  کربالیی

، 29[سوم. صدق مفهوم بما هو مفهوم بر مصداق مستلزم محدودیت مصداق است 
توان محدودیت . بر پایه مقدمه پیشین، در خود مفاهیم محدودیت وجود دارد و نمی]27ص

ا به کوشد این محدودیت مفهومی ررا از آنها سلب کرد. عالمه طباطبایی در مقدمه سوم می
کند، بر پایه مصداق بکشاند به این صورت که وقتی مفهومی نظیر علم بر ذاتی صدق می

کند بلکه بر حیثیت خاصی از مقدمه پیشین بر آن ذات با حیثیت اطالقش صدق نمی
کند که این حیثیت در هنگام اطالق مفهوم قدرت، حیات و مانند اینها مصداق صدق می

وجود ندارد؛ بنابراین کثرت مفاهیم بیانگر کثرت آن حیثیات خارجی متحقق در مصداق 
شوند؛ پس است و همین حیثیات خارجی متعدد، مصحح صدق مفاهیم متعدد بر ذات می

آن ذات با تقیید و تحدیدی که در علم  صدق مفهوم علم بر ذات بیانگر این واقعیت است که
  حیات و مانند اینها نیست، توانسته مصداق این مفهوم شود. است و در قدرت،

حیات و  شود که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، در سایه این سه مقدمه، آشکار می
ست اند، بر ذات الهی مستلزم محدودیت ذات الهی امانند اینها که در شمار مفاهیم فلسفی

که بر پایه مقدمه اول، هیچگونه محدودیتی در ذات الهی نیست. بنابراین بر پایه مقدمه 
و بر  اند نخست، ذات الهی نامحدود است و بر پایه مقدمه دوم، مفاهیم بیانگر محدودیت

که بر پایه مقدمه سوم، صدق مفاهیم بر ذات بیانگر محدودیت آن ذات است، در حالی
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ذات الهی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. از اینجاست که  اساس مقدمه نخست، در
  شود. شناسی صفات الهی موجه می نظریه الهیات سلبی در حوزه هستی

علی و «و رساله  ]101، ص6، ج27[عالمه طباطبایی در بیشتر آثارش نظیر المیزان 
ه در به همین سه مقدمه بسنده نموده و آشکار است ک ]310، ص28[» الفلسفة االلهیة

» التوحید«توان نتیجه مطلوب را استنتاج نمود. اما در رساله سایه همین سه مقدمه می
که این مسأله را در راستای اثبات اطالق ذاتی حق تعالی مطرح نموده، دو مقدمه دیگر 

  نیز به مقدمات پیشین افزوده که تقریر آنها از این قرار است:
متأخر از مرتبه ذات اوست. به باور عالمه  چهارم. وقوع مفهوم بر مصداق نامحدود، 

زیرا در مقدمه سوم گذشت که   این مقدمه عکس نقیض مقدمه سوم است؛  طباطبایی،
صدق مفهوم بما هو مفهوم بر مصداق مستلزم محدودیت مصداق است؛ عکس نقیضش 

اش این است که وقتی مصداقی محدود نباشد، هیچ مفهومی نیز بر ذات بما هی ذات
کند که ذاتش همراه با تعین خاصی لحاظ گردد و کند و تنها زمانی صدق مینمیصدق 

متأخر  چون مرتبه تعین پس از مرتبه اطالق است، پس وقوع مفهوم بر مصداق نامحدود، 
  .]27، ص29[از مرتبه ذات است 

  . بر پایه قاعده فرعیت،]27، ص29[پنجم. مرتبه محمول پس از مرتبه موضوع است 
  .]551ص ،2 ج ،26[ضوع مقدم بر ثبوت محمول است ثبوت مو

شود که ذات الهی مقدم بر هر گونه تعین  در سایه این مقدمات پنجگانه، آشکار می
ذات   اسمی و وصفی است و هیچکدام از اسماء و صفات بر مرتبه ذات الهی صادق نیست؛

در پایان این نکته الهی اطالقی دارد که مانع صدق اسماء و صفات است. عالمه طباطبایی 
قیدی برای ذات الهی » اطالق«افزاید که الزمه مطالب پیشین این نیست که خود را می

  بلکه ذات الهی از تقیید به قید اطالق نیز رهاست:  است تا ذات الهی مقید به اطالق شود؛ 
 یعل المفهوم فوقوع بالضرورة، اآلخر المفهوم عن بالذات منعزل مفهوم کل إن حیث«

 ینعکس و للمتأمل، ضروري هذا و بالضرورة، للمصداق ما تحدید عن یخلو ال مصداقال
 نوعا ذاته مرتبة عن متأخر علیه المفهوم وقوع ذاته في المحدود الغیر المصداق أن یإل

 متأخر المحمول مرتبة أن أیضا المعلوم من و .اإلطالق عن التعین تأخر هو و التأخر، من
 کل من أرفع فهو محدود، غیر فهو صرف الواجبي الوجود إن ثحی و الموضوع، مرتبة عن

 الحقیقة فلهذه الحکم، هذا نفس من یمفهومي حت تقیید کل و وصفي و اسمي تعین
 اإلطالق، هذا نفس یإل بالنسبة یحت مفروض تعین کل یإل بالنسبة إطالق المقدسة

  .]170، ص9[ ]؛27، ص29[» .فافهم
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جه آشکار این برهان، نفی صفات از ذات الهی است شود نتی همانطور که مالحظه می
شناسی صفات الهی است. در این میان، عالمه  که بیانگر الهیات سلبی در حوزه هستی

شناختی را نیز استنتاج نموده که طباطبایی در تفسیر المیزان این مطلب معرفت
صی است شناخت خدا از راه مفاهیم، شناخت تفصیلی نیست بلکه شناخت اجمالی ناق

های درونی مفاهیم است و چون مفروض این است که از هیچ که همراه با محدودیت
محدودیت قابل سلب نیست بنابراین مفهومی نداریم تا بتوانیم خدا را با آن   مفهومی،

بدون محدودیت بشناسیم؛ بنابراین شناخت خدا از راه مفاهیم، شناخت اجمالی است 
  .]102-101، ص6، ج27[
  
  رهنگ دینی. ف2-3

سازی آن در سایه فرهنگ عالمه طباطبایی پس از تحلیل فلسفی الهیات سلبی به موجه
الُ«دینی پرداخته، آنرا تفسیر صحیح عبارت  لَاصِ کَمَ خْ هُ اْلإِ اتِ نَفْيُ لَ ه الصفَ  ،1» ( عَنْ

به باور ایشان، روایات دیگری  ]101، ص6، ج27[ همو،  ؛]310، ص28[داند ) می39ص
اند که مقصود از نفی صفات در اینجا، پرداخته و گویای این نکته» نفی صفات«یر به تفس

. عالمه طباطبایی در ]33، ص29[نفی مطلق وصف است که بیانگر تحدید موصوف است 
وفُ«همین راستا، آموزه  وْصُ رُ الْمَ ف غَیْ اصِ وَ را که در فرهنگ روایی وارد  ]143ص ،24[» الْ

شناختی یر مفهومی صفت و موصوف بلکه بیانگر تغایر هستیشده، نه تنها بیانگر تغا
  .]33ص ،29[ داند که محددیت صفت بر آن داللت داردصفت و موصوف می

با آغاز فرمایشات » نفی صفات«گردد که این تفسیر از در اینجا این پرسش مطرح می
سَ«ند: پردازامیرالمؤمنین(ع) سازگار نیست که تنها به نفی حد از صفات الهی می  لَیْ

هِ صِفَتِ د لِ ودٌ حَ حْدُ ا وَ مَ تٌ لَ عْ ودٌ نَ جُ وْ ا وَ مَ تٌ لَ ودٌ وَقْ عْدُ )؛ زیرا بدیهی است که 39ص ،1» (مَ
نفی حد از صفات الهی فرع بر پذیرش خود صفات است؟ عالمه طباطبایی به این پرسش 

سازد؛ می دهد که تأمل در این فقره نیز ما را به نفی صفات رهنموناینگونه پاسخ می
کند و از آنجا که بر پایه تحلیل پیشین، زیرا در این فقره حد را از صفات الهی نفی می

توان محدودیت را از ذات صفات، سلب ذات صفات همراه با محدودیت است و هرگز نمی
  پس نفی حد از صفات الهی بیانگر نفی خود صفات است:  کرد؛
 أنت و »موجود نعت ال و محدود، حد صفتهل لیس الذي: «الخطبة تلک في أیضا قوله«
 هي إثباتها أن المعلوم من و حدها، ینفي أو ینفیها أنه عین في الصفة یثبت) ع( أنه یتر
  ]101، ص6، ج27[» إقامته. بعد لها إسقاط عنها الحد فنفي الحد عن تنفک ال
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  ارزیابی دیدگاه عالمه طباطبایی  .4
  گردد که دیدگاه ایشان دو جنبه دارد:طبایی آشکار میبا تأمل در مجموعه بیانات عالمه طبا

، مقام ذات الهی »واحدیت«و » احدیت»  ،»ذات الهی«یکم. در سایه تفکیک میان مقام 
  اسم و صفت ندارد؛

صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح دوم. 
ا جدا کرد؛ بنابراین با توجه به توان محدودیت این مفاهیم را از آنهنیست و نمی

را مصداق این  توان ذات الهیبودن ذات الهی و محدودیت مفاهیم صفات، نمینامتناهی
    .]310ص ،28[ همو، ؛]101،ص6ج،27[ همو، ؛]27ص ،29[  مفاهیم محدود قلمداد نمود

جنبه اول دیدگاه عالمه طباطبایی همان دیدگاه عرفاست که بر پایه تفکیک میان 
قام ذات، احدیت و واحدیت شکل گرفته است. بر اساس مبانی عرفانی، مقام ذات مقام م

؛ از سوی دیگر، از آنجا که ]108، ص32[رهایی از هر گونه قیدی حتی قید اطالق است 
اسم در اصطالح عرفانی، ذات همراه با تعین است، خدا در مرتبه ذات، اسم و صفت ندارد 

رسد عالمه طباطبایی در طرح این دیدگاه نظر می. به]108، ص32[  ؛]119، ص3[
های دیدگاه سیداحمد کربالیی متأثر است و مهمترین مؤلفه صورت ویژه از دیدگاه به

عالمه طباطبایی برگرفته از دیدگاه ایشان است. سیداحمدکربالیی در سلسله مکاتباتی 
نفی نموده، مرتبه اسماء که با محقق اصفهانی دارد، نظریه عینیت صفات با ذات الهی را 

  .]73، ص9[داند و صفات را متأخر از مرتبه ذات الهی و بیانگر تعینات می
این جنبه از دیدگاه عالمه طباطبایی از یکسو بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود 
استوار است که بررسی آن خارج از اهداف نوشتار حاضر است؛ و از دیگر سو، بر این 

گیرد و در مقام ذات الهی، اسماء و صفات مورد لحاظ قرار نمیاساس استوار است که 
به معنای نبودن آن چیز » عدم لحاظ چیزی«اند، همانطور که خود عارفان تصریح نموده

نیست؛ به باور آنان، با اینکه ذات الهی جامع تمام کماالت وجودی است، گاهی خود ذات 
 نفی نظریه برای اساس، تبیینی کهشود و گاهی ذات همراه صفات. براین  مالحظه می

 عرفان، اهل مبنای بر آن درستی فرض است، بر ذکر شده »ذات« مقام در صفات و اسماء
 زیرا کانون نوشتار حاضر است؛ که شناختی هستی نه دارد شناختیمعرفت بیشتر صبغه

 حیث این از و شود، نمی نفی »ذات« مرتبه در کمالی صفات واقعیت توجیه، این اساس بر
 باز آنها لحاظ عدم و صفات لحاظ آنها به تفاوت ندارد، وجود تفاوتی »واحدیت« مقام با

بر این اساس، تمرکز مباحث  .وجود وحدت نه است شهود وحدت باب از و گرددمی
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حاضر بر جنبه دوم دیدگاه عالمه طباطبایی است که به نوعی، نقطه امتیاز دیدگاه ایشان 
  ست و در ارزیابی آن، نکات زیر شایان توجه است:از دیدگاه عرفان نظری ا

  
  میان محدودیت مفهومی و مصداقی  . نفی تالزم4- 1

ناپذیری تالزم«در دیدگاه عالمه طباطبایی دو اشکال اساسی وجود دارد که راه حل آنها، 
  است. تقریر آن دو اشکال از این قرار است:» محدودیت مفهومی با محدودیت مصداقی

اور عالمه طباطبایی، ذات الهی فاقد اسم و صفت است و مصداق صفات یکم. به ب
کمالی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها نیست؛ الزمه چنین دیدگاهی، خلو ذات 
الهی از کماالت هستی است. بدیهی است که وقتی ذات الهی مصداق این صفات کمالی 

  نباشد، ذات الهی از این کماالت خالی خواهد بود.
همگام با عرفا با تحلیل حقیقت  وم. عالمه طباطبایی در جنبه نخست از دیدگاهش،د

مرتبه ذات الهی که رها از تعینات و تقیدات  اسم و صفت به این مطلب رهنمون شد که
بر خالف مرتبه اسماء و صفات. این در حالی است که  است، مقدم بر مرتبه تعینات است

 »اسماء و صفات«نبودن خدا برای صفات کمالی در مرتبه ، مصداقبرهان عقلی ایشانالزمه 
؛ زیرا مفروض این است که مقام اسماء و صفات، مقام تعینات است نه مقام نیز هست

  بنابراین عالمه طباطبایی بر اساس برهان عقلی پیشین، اطالق و رهایی از تعینات.
  را نیز موجه نماید. و صفات بودن خدا برای صفات کمالی در مرتبه اسماءمصداقتواند   نمی

ناپذیری محدودیت مفهومی با تالزم«رسد راه حل صحیح این مسأله، نظر میبه
مانند مفاهیم کمالی نظیر علم، قدرت، حیات و  است به این بیان که» محدودیت مصداقی

اینها با اینکه محدودیت درونی الزمه ذات آنهاست اما در واقع، این محدودیت در حد 
و میان محدودیت مفهومی با محدودیت مصداقی هیچگونه تالزم  یت مفهومی استمحدود

منطقی برقرار نیست؛ چنانکه کثرت مفهومی بر کثرت مصداقی داللت ندارد و ذات واحد 
های تصویر شده در عالم تواند مصداق مفاهیم متعدد باشد، همچنین محدودیتبسیط می

ذات الهی در عین اطالق و صرافت وجودی، مصداق یابد و مفاهیم به عالم مصداق راه نمی
های مفهومی صفات درباره او مصداق همه این صفات کمالی است بدون اینکه محدودیت
تأمل » مفهوم«گردد که در حقیقت عینی داشته باشد. این واقعیت زمانی آشکارتر می

مصداق را نمایان به اندازه خودش کماالت  ای بسوی مصداق است وپنجره» مفهوم«نماییم: 
  الزمه محدودیت پنجره، محدودیت مصداق نیست. سازد؛ بدیهی است کهمی
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رسد محدودیت مفهومی صفات امری انکارناشدنی است اما نظر میبر این اساس، به
عالمه طباطبایی تسری آن به عالم مصداق قابل پذیرش نیست؛ نکته شایان توجه اینکه 

استنتاج  حیدی، محدودیت مصداقی را از برهان پیشینبر خالف رسائل تو »المیزان«در 
پس از تقریر برهان ایشان  ننموده بلکه نتیجه دیگری گرفته که کامالً قابل پذیرش است؛ 

گیرد که اثبات صفات کمالی برای خدا همراه با نفی اینگونه پیشین، اینگونه نتیجه می
کماالت همراه با عدم  هاست گر چه مفهوم جامعی نداریم که بر اثباتمحدودیت

محدودیت داللت داشته باشد؛ زیرا چنانکه گذشت، هر مفهومی همراه با محدودیت 
است؛ بنابراین نتیجه صحیح این برهان، تأکید بر این نکته است که نباید محدودیت را 

 ]101ص ،6ج ،27[ در مصداق محقق دانست
نیز از جهت اتصاف » صفات الهی اسماء و«و مرتبه » ذات«اساس این تحلیل، میان مرتبه بر

به صفات الهی وجود ندارد؛ زیرا ذات الهی در هر دو مرتبه واجد کماالت است و الزمه صدق 
به این » ذات«مفاهیم صفات بر او، محدودیت مصداقی نیست؛ با این تفاوت که در مرتبه 

  صفات. گیرند بر خالف مرتبه اسماء و شود و مورد لحاظ قرار نمی صفات توجه نمی
  
  . ناسازگاری با فرهنگ دینی 2-4

دیدگاه عالمه طباطبایی در نفی صفات از ذات الهی با فرهنگ روایی نیز ناسازگار است؛ 
زیرا در روایات فروانی بر عینیت صفات با ذات الهی تأکید شده که به عنوان نمونه به 

  نماییم: چند مورد اشاره می
زَلِ مْلَ« فرمایند:یکم. امام صادق(ع) می هُ یَ جَلَّ اللَّ وَ زَّ بَّنَا عَ لْمُ وَ رَ عِ هُ الْ اتُ ومَ لَا وَ ذَ لُ عْ  وَ مَ

عُ هُ السَّمْ اتُ وعَ لَا وَ ذَ رُ وَ مَسْمُ صَ بَ هُ الْ اتُ ا وَ ذَ رَ لَ صَ دْرَةُ وَ مُبْ هُ الْقُ اتُ ا وَ ذَ ور. لَ  ،1 ج ،34[» مَقْدُ
  حت دارد.. این روایت بر نظریه عینیت صفات با ذات الهی صرا]107ص

دوم. امام صادق(ع) ضمن تصریح به اینکه حقیقت صفات کمالی میان انسان و خدا 
هُ فَالصِّفَاتُ «...فرمایند: می  مشترک است اما مراتب آنها متفاوت است، ا وَ لَ هَ سْمَاؤُ ةٌ أَ یَ  جَارِ

لَ وقِینَ یعَ لُ خْ صِیرِ وَ السَّمِیعِ مِثْلُ الْمَ وفِ وَ الْبَ حِ وَ الرَّءُ شْبَاهِ وَ یمِالرَّ کَ أَ وتُ وَ ذَلِ عُ وتُ النُّ عُ  نُ
اتِ لِیقُ لَا الذَّ هِ إِلَّا تَ اللَّ بَارَكَ بِ عَالَ وَ تَ هُ وَ .یتَ ورٌ اللَّ لَامَ لَا نُ تَ لَا حَيٌّ وَ فِیهِ ظَ وْ هُ مَ الِمٌ وَ لَ ا عَ  لَ
هْلَ خَلَ لَا صَمَدٌ وَ فِیهِ جَ . مَدْ بُّنَا فِیهِ ورِيُّ رَ اتِ نُ اتِ حَيُّ الذَّ الِمُ الذَّ اتِ عَ اتِ صَمَدِيُّ الذَّ » .الذَّ

شود اما این  ذات الهی به صفات کمالی متصف می  . مطابق این روایت،]140ص ،24[
نَا«صفات عین ذات الهی است. تعبیر  بُّ ورِيُّ رَ اتِ نُ اتِ حَيُّ الذَّ اتِ عَالِمُ الذَّ اشاره به » الذَّ

است. وقتی ذات الهی نوری است که هیچ  همین نکته دارد که علم عین ذات الهی
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اش این است که نورانیت عین ذات الهی است؛ زیرا اگر زائد بر ذاتش ظلمتی ندارد، الزمه
  باشد، مرتبه ذات الهی فاقد نور بوده و متصف به ظلمت خواهد بود. 

سوم. امام رضا(ع) پس از اشاره به ابطال نظریه زیادت صفات بر ذات الهی 
زَلِ لَمْ« :فرمایند می هُ یَ زَّ اللَّ جَلَّ عَ لِیماً وَ اً قَادِراً عَ یماً حَیّ مِیعاً قَدِ صِیراً سَ هِ بَ اتِ عَالَ لِذَ ا یتَ  عَمَّ
ولُ ونَ یَقُ رِکُ ونَ وَ الْمُشْ هُ شَبِّ اً الْمُ وّ لُ در این روایت نیز » لذاته«. تعبیر ]140ص ،24[ .»کَبِیراً عُ

قاضی سعید ر این میان، برخی اندیشوران نظیر بیانگر عینیت صفات با ذات الهی است. د
داند و به اطالق روایت را نه تنها مبطل دیدگاه زیادت بلکه مبطل دیدگاه عینیت میاین 

تعدد خدایان در  حذورمبه باور وی، عالوه بر اینکه نمایند؛ این روایت استدالل می
  ]469ص ،2 ، ج31[ دیدگاه عینیت نیز جاری است

ماً« ه قابل پذیرش نیست؛ زیرا از یکسو، تعبیراما این دیدگا لْمٍ عَالِ عِ قُدْرَةٍ قَادِراً وَ بِ  وَ بِ
اً حَیَاةٍ حَیّ دهد، تعبیری است که در آن که راوی آنرا به گروهی از متکلمان نسبت می »بِ

 در کهایگونه زمان نیز شائع بوده و به دیدگاه زیادت صفات بر ذات الهی اشاره دارد به
توان با آید؛ بنابراین نمیمی شماربه کالمی اصطالح یک محدثان و متکلمان میان
پوشی از مفاد رائج آن، آنرا بر معنای لغویش حمل نمود و به اطالقش تمسک کرد؛  چشم

هِ«گیری از واژه از دیگر سو، امام(ع) در ادامه با صراحت با بهره اتِ عَالَ لِذَ به تثبیت » یتَ
پردازند؛ عالوه بر اینکه با فرض اطالق این روایت، ذات الهی مینظریه عینیت صفات با 

  روایات فراوان دیگری بر نظریه عینیت داللت دارند که به دو مورد اشاره نمودیم. 
  

  . ناسازگاری با نظریه عینیت 4- 3
دیدگاه عالمه طباطبایی مبنی بر سازگاری نظریه الهیات سلبی با نظریه عینیت صفات با 

الزم است میان دو جنبه   قابل تأمل است و در راستای فهم دقیق این مسأله،ذات الهی 
 ایجابی پیشین در دیدگاه عالمه طباطبایی تفکیک نماییم و نسبت هر کدام را با الهیات

  عینیت بررسی نماییم:
عینیت  ایجابی الهیات رسد بانظر میجنبه نخست دیدگاه عالمه طباطبایی، به

عالمه طباطبایی رسد اینکه نظر میتوان میان آنها جمع نمود و بهناسازگار نیست و می
داند و می» دقیق«و » ادق«نسبت نظریه الهیات سلبی با نظریه عینیت را نسبت نظریه 

 ،]101ص ،6، ج27[ شماردتر از نظریه عینیت میالهیات سلبی را ادق و الطف و پیچیده
  .وضیحش گذشتناظر به همین جنبه دیدگاه ایشان است که ت
عینیت سازگار  ایجابی الهیات رسد بانظر میجنبه دوم دیدگاه عالمه طباطبایی، به
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های الهیات سلبی، این نظریه بر این نقطه تأکید دارد که صدق زیرا بر اساس مؤلفهنیست؛ 
توان  نها بر ذات الهی صحیح نیست و نمیمفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند ای

این مؤلفه برجسته الهیات سلبی در اندیشه  ن مفاهیم را از آنها جدا کرد؛محدودیت ای
گیرد که بیانگر عالمه طباطبایی دقیقاً در مقابل نظریه عینیت صفات با ذات الهی قرار می

این واقعیت است که صفات حقیقی الهی عالوه بر تغایر مفهومی، عینیت مصداقی با ذات 
طوری ود خدا ندارند بلکه وجودشان عین وجود خداست بهالهی دارند و وجودی جدا از وج

گردد و صفات  که ذات الهی در عین بساطت و نفی هر گونه ترکیب، به آنها متصف می
شوند و مصداق این صفات است. دیدگاه عینیت نه تنها حقیقی از حاق وجودش انتزاع می

- را نیز عین یکدیگر میداند بلکه خود صفات حقیقی صفات حقیقی را عین ذات الهی می
  .]351ص ،8 ج ،27[ همو، ؛]1113ص ،4، ج26[ ؛]145ص ،6 ج ،20[ داند

  
  نتیجه

  از رهگذر این جستار، مطالب زیر قابل استنتاج است:
شناسی صفات الهی در اندیشه  های الهیات سلبی در حوزه هستیمهمترین مؤلفه  .1

 الهی؛ ب. محوریت صفات مفهومی تعالمه طباطبایی از این قرار است: الف. پذیرش کثر
 مقام الهی؛ د. تفکیک ثبوتی صفات انگاریالهی؛ ج. ثبوتی حقیقی ثبوتی ذاتی صفات
  واحدیت. و احدیت ذات،
الهیات سلبی در اندیشه عالمه طباطبایی بر خالف دیدگاه مشهور اندیشوران . 2

که نقطه محوری  شناسی صفات همراه با اثبات کارکرد آنها نیست معتزلی، نفی هستی
دهد چنانکه با نظریه عینیت صفات با ذات الهی نیز نظریه نیابت معتزلیان را تشکیل می

های الهیات سلبی، این نظریه بر این نقطه تأکید دارد متمایز است؛ زیرا بر اساس مؤلفه
 که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح نیست.

اور صدق مفهوم بما هو مفهوم بر مصداق مستلزم محدودیت مصداق است اعم به ب. 3
بودن ذات الهی از یکسو و از مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی؛ بر این اساس، نامتناهی

کننده الهیات سلبی و مانع پذیرش محدودیت مفهوم بما هو مفهوم از سوی دیگر، توجیه
 ذات الهی است.الهیات ایجابی و صدق مفاهیم کمالی بر 

ویژه سیداحمدکربالیی عالمه طباطبایی در طرح الهیات سلبی متأثر از عرفا به. 4
است. بر اساس این دیدگاه، ذات الهی در مرتبه ذات، اطالق وجودی دارد و فاقد اسم و 
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صفت است گرچه فاقد کماالت نیست. از سوی دیگر، به باور وی، الهیات سلبی با الهیات 
ناسازگار نیست؛ در الهیات ایجابی، جامعیت خدا نسبت به صفات کمالی  ایجابی عینیت

است اما در الهیات سلبی، خود ذات همراه با » واحدیت«شود که بیانگر مرتبه  لحاظ می
عدم لحاظ هر گونه تعینی کانون توجه است و این مرتبه باالتر از مرتبه پیشین است و 

کننده کمال توحید خالص است. در این میان یمبیانگر اطالق ذاتی ذات الهی است و ترس
 دیدگاه عالمه طباطبایی اشکاالتی دارد که در متن مقاله بدانها پرداختیم.
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