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 چکیده
پژوهان  های بزرگ دینمیان ذات با اسما و صفات الهی، همواره یکی از دغدغه ۀکشف رابط

ذات و صفات  ۀرابط»بوده است. پژوهش حاضر در پی این دغدغه و بر اساس پرسش اصلی
شکل گرفته است. جستار « شود؟الهی در نظام فکری سید حیدر آملی چگونه تبیین می

و  آوری و کدگذاری شدهبط با موضوع، جمعحاضر با این خط مشی که ابتدا مطالب مرت
اند. در نهایت نتایج حاصله سپس با چینش منطقی در جهت رسیدن به نتیجه سامان یافته

اند. این نتایج عبارتند از: سید حیدر آملی اسما و صفات الهی پس از تحلیل گزارش شده
ناپذیری اسما و کیککند، البته با توجه به تفمجرای ظهور مرتبی ذات الهی معرفی می

گیرند؛ در نظام فکری سید حیدر رسد این دو در یک مرتبه، قرار میصفات به نظر می
آملی، اسما عین ذات معرفی شده است، اما دالیل او برای عینیت مخدوش به نظر رسیده 

کرد او در اثبات این مدعا موفق ارزیابی نشده است؛ با بازسازی است و در نهایت عمل
 ۀل بر غیریت از میان سخنان سید حیدر آملی، در مواضعی او متمایل به نظریاستدال

رفت از این تضاد درونی یافتن وجه جمعی میان عینیت غیریت ارزیابی شده است؛ راه برون
اسما و صفات، » ۀرسد وجه جمع عینیت و غیریت، نظریو غیرت خواهد بود؛ به نظر می

ار تجلی غیر از ذات و تنزل ذات از مقام اطالق است و است، چرا که با یک اعتب« تجلی ذات
از سوی دیگر تجلی از متجلی )تجلی کننده( جدایی ندارد. این نظریه در آثار سید حیدر 

 رسد. ای او با این نظریه سازگارتر به نظر میوجود ندارد، اما نظام اندیشه
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 . بیان مسئله1

پژوهان بوده های جدی دینشناخت خدای متعال و معرفی او همواره یکی از دغدغه
است؛ یکی از راهکارهای مناسب برای نیل به این هدف پرداختن به صفات الهی و 

در  بنابراین صفات الهی .تعالی از رهگذر صفات بوده استشناختن و شناساندن حق
-شناخت او بسیار مهم خواهد بود، اما آنچه که از خود بحث صفات، مهمتر و تعیین

صفات با ذات الهی است، این اهمیت به این دلیل است  ۀرسد رابطتر به نظر میکننده
چه متفکری بر این اندیشه استوار باشد که صفات عین ذات هستند، در واقع که چنان

ات مالزم با شناخت ذات الهی است و اگر اندیشمندی اعتراف کرده است که شناخت صف
بر مبنای تفکر غیریت ذات و صفات، مشی کند، الزم است تالزم میان شناخت ذات و 

سید حیدر آملی  ۀیابی به اندیششناخت صفات را تبیین کند. جستار حاضر در پی دست
-چگونه تبیین میذات و صفات الهی  ۀرابط»رو پرسش اصلی در این موضوع است؛ از این

را به آثار سید حیدر آملی عرضه کرده و سعی دارد پاسخ او به این پرسش را از « شود؟
-گفته، پرسشمیان آثار او  بیابد. در مسیر کندوکاو برای یافتن پاسخ پرسش اصلی پیش

از میان نظریات گوناگون »، «نسبت اسما و صفات با ذات الهی چیست؟»های فرعی مانند 
« ذات و صفات ه عینیت، غیریت و ... ه سید حیدر کدام نظریه را برگزیده است؟ ۀدر رابط

 را نیز پاسخ خواهد داد.« دالیل او  برای این انتخاب چیست؟»و 
برد پژوهش حاضر این است که ابتدا نگارندگان، مطالب مرتبط با موضوع روش پیش

د را با سیری منطقی در اند مواراند، سپس سعی کردهو کدگذاری کرده یآوررا جمع
 دهی کرده و نتایج حاصل شده را گزارش کنند.جهت رسیدن به نتیجه سامان

 پژوهش خواهیم پرداخت. ۀجستار حاضر به پیشین ۀپس از بیان مسئل
 

 پژوهش ۀ. پیشین2

اند، سؤال مطرح شده را سؤالی پرتکرار تا آنجا که نگارندگان پژوهش حاضر جستجو کرده
های آن به سید حیدر آملی تا کنون سابقه نداشته است، در بخش ۀا عرضاند، امیافته

یک نامه و مقاله، مطلبی با این عنوان یافت نشد و در هیچمختلف کتاب، رساله، پایان
پرداختِ مستقیمی به موضوع جستار حاضر به نظر نرسیده است؛ تنها در یک مقاله به 

ی در حد یک پاورقی اشاره شده است عینیت صفات با ذات از منظر سید حیدر آمل
ای دیگر نیز نفی صفات وارده در متون دینی را به نقل از سید حیدر در مقاله [؛15]

؛ در این دو مقاله تحلیل و [25]آملی، به نفی صفات زائد بر ذات، تفسیر کرده است 
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ی نیز هیچ ها وجود ندارد و به نظریات رقیب در آثار سید حیدر آملنقدی بر این نقل قول
ای نشده است. وجه تمایز پژوهش حاضر این است که به نظریات رقیب در آثار اشاره

سید حیدر آملی توجه شده است، چرا که در آثار سید حیدر آملی عالوه بر عینیت به 
غیریت نیز پرداخته شده است؛ بنابراین سعی شده در این جستار،  ۀغیریت و نحو ۀنظری
ذات و سایر نظریات و همچنین بحث اسما، مورد تحلیل و نقد عینیت صفات با  ۀنظری
 . گیردقرار 

تعالی با توجه به این پیشینه اکنون به توصیف نسبتِ اسما و صفات الهی با ذات حق
 پردازیم.می

 

 . توصیف نسبت اسما، صفات و ذات الهی از منظر سید حیدر3

منظر سید حیدر آملی توصیف خواهد در این بخش ابتدا نسبتِ اسما و صفات با ذات از 
 شد.

 

 . نسبتِ اسما و صفات با ذات الهی1. 3

دهی سید حیدر آملی برای بیان نسبت اسما و صفات با ذات، نظامی مرتبی را سامان
تعالی دارای کماالت ذاتی نامتناهی است، این کماالت ازالً و گوید؛ ذات حقکند و میمی

د، برای هر کمالی صفتی است، برای هر صفتی اسمی ابداً از ذات الهی منفک نیستن
. سید [265، ص1، ج8]است، برای هر اسمی فعلی است و برای هر فعلی مظهری است 

صفات جمال و جالل  :گویدحیدر آملی در جهت وضوح بیشتر مثالی را ترتیب داده و می
رضا و غضب الهی  توان به اسم لطف و قهر نامیده و فعل متناسب با آن دو راالهی را می

. در [617، ص2ج، 8]آیند دانست؛ بهشت و دوزخ نیز مظهر رضا و غضب به شمار می
احدٌ بالذات کلٌّ »تعالی کند که حقهمین راستا سید حیدر آملی این نکته را مطرح می

کند که او در مقام ذات یگانه گونه تبیین می، او این عبارت را این«باالسما ]و الصفات[
کند و این بروز و ظهور بر حسب استعداد به صورت کلِ عالم بروز و ظهور میاست و 

  [.1502، ص3، ج8]کند دهی میاسم، صفت یا فعلی است که آن ظهور را سامان
برای وضوح بیشتر نسبت اسما و صفات با ذات الزم است به نسبت اسما و صفات با 

 یکدیگر نیز پرداخته شود.
 

 ات با یکدیگر. نسبتِ اسما و صف2. 3
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اندیشد که اسمای الهی گونه میاسما و صفات با یکدیگر این ۀسید حیدر آملی در رابط
و اسما در واقع همان صفات  [1323، ص3، ج8]حقایقی متمایز از یکدیگر هستند 

که همراه با ذات مالحظه شوند؛ به عبارت دیگر اسما و صفات تنها در هستند هنگامی
که بدون لحاظ ذات، آیند که کماالت زمانیمتفاوت به حساب میاین جهت با یکدیگر 

به  ،که با لحاظ ذات نگریسته شوندشوند و هنگامیصفات نامیده می ،در نظر گرفته شوند
ناپذیر هستند ؛ اسما و صفات در واقع از یکدیگر تفکیک[همان]شوند گذاری میاسما نام

گیرد ها صورت میتفاوتی بر روی آنگذاری مو با لحاظ فاعل شناسا است که نام
تر نیز اشاره شد، اگر فاعل شناسا کمالی را بدون چه پیش؛ به این معنا که چنان[همان]

به آن صفت گفته خواهد شد و اگر با در نظر  ،در نظر گرفتن ذات مورد توجه قرار دهد
اسما و  شود. چینشبه آن اسم گفته می ،گرفتن ذات، به کمالی عنایت داشته باشد

شود، به این ترتیب که صفات نیز از منظر سید حیدر آملی در نظامی مَرتبی تعریف می
سایر صفات  ،یندآها ائمه اسما  به شمار میبرخی صفات اصل  و  اسمای مساوق آن

اسما فعل متناسب با آن اسم را بروز  ۀائم ۀنشأت گرفته از اصول و اسما نیز تحت سیطر
از منظر سید حیدر آملی هفت اسمِ حیّ، عالم، قادر، مرید، متکلم،  اسما ۀمدهند. ائمی

 .[413، ص1، ج8 ؛234، ص5ج، 7]سمیع و بصیر است 
خواهیم  های میان اسما، صفات و ذات الهی به تحلیل و نقد آنپس از توصیف نسبت

 پرداخت.
 

 . تحلیل و نقد نسبتِ اسما، صفات و ذات الهی از منظر سید حیدر3. 3

معتقد  برداشت کرد که گونه از تأمالت سید حیدر آملیتوان اینقام تحلیل میدر م
است، اسما و صفات، با فرایندی مرتبی ذات الهی را در تمامی مراتب وجود ه که در 

رسانند. ظهور می ۀه به منص [147ص، 16]دهند مجموع، جهان هستی را تشکیل می
ناپذیری اسما و صفات معتقد است، تفکیکرسد، سید حیدر آملی به همچنین به نظر می

ها را در لحاظِ فاعل شناسا گوید اسم و صفت عین یکدیگر هستند و تفاوت آناو می
-استقالل لحاظ کند، صفت و اگر با ذات لحاظ کند اسم نامیده میاست، اگر کمال را به

دارند  که سایر اندیشوران نیز به این موضوع تصریح، چنان[1323، ص3ج، 8] 1شود

                                                                                                                                        
، 3، ج8. لیست تلک الحقیقهه ]اسهم[ اال عهین الصهفه التهی اعتبهرت مهع الهذات و صهارت اسهما ... ]           1

 [.1323ص
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 .[32، ص23]
 رسد:نقدهایی نیز به بیان سید حیدر آملی به نظر می

سید حیدر آملی  ناپذیری از منظر سید حیدر آملی؛نقد ابهام معنای تفکیک
گوید اسما و صفات از ذات الهی غیر قابل انفکاک هستند، اما او منظور خود را از این  می

-این تفکیک ناپذیری هستی»ماند که میها باقی کند و جای این پرسشقید بیان نمی

ناپذیری به معنای عینیت اسما و صفات با آیا تفکیک»، «شناسانه است یا معناشناسانه؟
این ابهامات، « ای با تفکیک ندارد؟گر غیریتی است که مالزمهبیان»یا « ذات است؟

را دچار  دریافت دقیق نظر سید حیدر آملی در خصوص نسبت اسما و صفات با ذات الهی
کند، همچنین در خصوص عینیت و غیریت از منظر او نیز ابهام در اینجا خدشه می
تری خواهند جستار، به این موضوع به صورت جامع ۀالبته نگارندگان در ادام ؛وجود دارد

 پرداخت.
 نقد تضاد اتصاف ذات به کماالت نامتناهی با اطالق ذات، بدون تفاوت مرتبه؛

گوید، ذات الهی به مطلق و مقید، کلی و معرفی ذات الهی میسید حیدر آملی در 
جزیی، عام و خاص، ذهنی و خارجی، واجب و ممکن، کثیر و قلیل، جوهر و عرض و ... 

شود؛ اتصاف او به این صفات، هنگام تنزل آن ذات مقدس از اطالق و ظهور متصف نمی
اف ذات الهی به دارا . اتص[408ص، 9؛ 321، ص1ج، 7]به صور آفاقی و انفسی است 

با اینکه او خود، تصریح دارد که در مقام ذات،  [،265، ص1ج، 8]بودن کماالت نامتناهی 
عینیت »رسد؛ چرا که او حکم به او به نظر می ۀاین صفات جایی ندارد، تضادی در اندیش

رسد را در یک مرتبه بیان کرده است، در غیر این صورت به نظر می« اطالق»و « صفات
ذات اسم و صفتی نیست، اما در مقام تنزل اسما و  ۀه شایسته بود بگوید در مرتبک

 شوند، البته این خود بیان نوعی غیریت خواهد بود.صفات اعتبار می
طور که همان ناپذیری اسما و صفات در تضاد است؛نقد نظام مرتبی با تفکیک

-دهد و میرا سامان میگفته شد، سید حیدر آملی برای اسما و صفات نظامی مرتبی 

، در این چینش،  [265، ص1ج ،8]گیرد گوید، اسم از صفت و فعل از اسم نشأت می
ناپذیری اسما و چه تفکیکصفت باالتر است، اما چنان ۀاسم، پس از صفت و رتب ۀمرتب

صفات پذیرفته شود، اسما و صفات در یک رتبه از نظام مرتبی و پس از ذات قرار 
اسما  ۀکه گفته شد، تفاوت در لحاظ فاعل شناسا است نه در مرتبچنانخواهند گرفت و 

 و صفات؛ در این صورت فعل و مظهر به هردو )اسم و صفت( قابل استناد خواهد بود.
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پس از توصیف، تحلیل و نقد نسبت اسما وصفات با ذات الهی، اکنون دالیل سید 
 هیم کرد.حیدر آملی مبتنی بر عینیت صفات با ذات را توصیف خوا

 

 . توصیف دالیل عینیت ذات با صفات و اسما از منظر سید حیدر آملی4

در این بخش به توصیف دالیل سید حیدر آملی مبنی بر پذیرش نظر عینیت ذات  و 
 پردازیم.صفات می

حقیقت اسمای الهی در  اسامی متعدد به وحدت ذات؛ ۀدلیل عدم خدش (الف
، 4]ها عین ذات الهی است واقعیت، وجودی غیر از لفظ ندارند، بنابراین حقیقت آن

چه ذات گوید، چنانسید حیدر آملی در ادامه می .[390ص، 9 ؛26، ص6؛ 673ص
گذاری شود، سبب کثرت آن ای بر اساس اعتبارات مختلف، با اسامی متعددی نامیگانه

؛ چرا که صفات تنها [همان]اسما داللتی بر کثرت ذات )مسمی( ندارد ذات نشده و تعدد 
 . [642، ص4]در اعتبارات عقالنی موجود هستند 

ای  به وحدت تحلیل و نقد دلیل اسامی متعدد با اعتبارات مختلف خدشه

سید حیدر آملی در این دلیل در واقع در پی اثبات این مدعا است  کند؛ذات وارد نمی
توان معانی متعدد برداشت کرده و به لحاظ هر که از ذات واحد، با اعتبارات گوناگون می

 اعتبار و برداشت مبتنی بر آن نامی را بر آن نهاد.
ز برداشت معانی متعدد ا»به نظر الزم است موضوعِ  شناسی؛نقد مبانی شناخت

شناسی مبرهن شود، در در مبانی معرفت ،«ذات یگانه با لحاظ و اعتبارات گوناگون
یک از آثار اند، سید حیدر آملی، در هچصورتی که تا آنجا که نگارندگان جستجو کرده

خود به این موضوع نپرداخته است، ضمن اینکه این نقد بر این مبنا وارد است که هر 
کند که ذهن قیودی را ایجاد می ۀکم در محدوداری دستگذلحاظ و اعتباری برای نام

شود، این تمایز ذهنی سبب سبب تمایز آن اسم یا صفت از سایر اسامی و صفات می
، 18]در صورتی که ذات الهی از کثرت عقلی نیز مبرا است  ،کثرت عقلی خواهد شد

 .[73ص
نی متعدد از موضوع چه برداشت معارسد که چنانبیان این نکته ضروری به نظر می 

و  [25ص، 20]شناسی است واحد، از لحاظ تطابق با واقع سنجیده شود موضوع شناخت
اگر سخن در اعتبارات گوناگون به حسب حقیقت باشد و نه برداشت فاعل شناسا 

از  ،ای وجودشناختی خواهد بود، در اینجا چون سخن در برداشت فاعل شناسامسئله
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 وجوشناختی تحلیل شده است.  ۀحقیقت است، مسئلذات الهی و تطابق آن با 
سید حیدر آملی در این دلیل صفت خاص تکلم  دلیل روایت نفی صفات؛ (ب

گوید؛ کالم از آن جهت که صفت متکلم است، عین ذات او است و سپس پرداخته و می
صفات را  ۀویژگی عینیت صفت کالم با ذات الهی را به سایر صفات تعمیم داده و هم

توان دلیل این تعمیم را وحدت صفات با یکدیگر بیان کند. میذات الهی معرفی می عین
و کمال اإلخالص »مدعای خود به این بخش از روایت: کرد. سید حیدر آملی برای اثبات 

« اول[ ۀطب، خ22اعالی اخالص نفی صفات از ذات الهی است ] ۀنفى الصفات عنه؛ درج
 [.38، ص5، ج7؛ 106، ص5؛ 133ص ،4]کند اشاره می

این دلیل مبتنی بر برداشتی است که سید  تحلیل و نقد دلیل روایت نفی صفات؛
دارد، برای روشن شدن این « و کمال اإلخالص نفى الصفات عنه»حیدر آملی از روایت 

را در نظر « نفی صفات از ذات الهی»و « اخالص»برداشت الزم است معنای دو عبارت 
 سید حیدر آملی بیابیم.

در این « اخالص»گوید؛ معنای اخالص: سید حیدر آملی خود، در تعریف اخالص می
این دوری از کثرت  [.51، ص 4] 1مقام، مبرا دانستن ذات الهی از ناپاکیِ کثرت است

 [.407، ص9؛ 617، ص5 ؛2]شود )شامل انواع کثرت خارجی، ذهنی، خیالی و ... می
نقدی که در اینجا به نظر  ود؛شکم سبب کثرت ذهنی مینقد، عینیت، دست

کنیم رسد این است که برای انتساب صفات به ذات، مفهومی را در ذهن بازسازی میمی
که آن مفهوم با ذات الهی متفاوت است، بنابراین در ذهن، ذات و صفات در نظر گرفته 

شود که این خود کثرت ذهنی است. این نکته در این موضع قابل یادآوری است که می
همین معنا را دارد که  چه اسما و صفات را تنها مشیر به ذات بدانیم، در واقع چنان

 به «ذات قادر است»یا « ذات عالم است» مانند سایر تعابیر بازگشت و «است ذات ذات»
خواهد بود؛ اما اگر عنوان تنها عنوان مشیر نباشد اشکال کثرت  «است ذات ذات»تعبیر 

 [.207، ص18] ذهنی وارد خواهد بود
 ئدسید حیدر آملی نفی صفات را به نفی صفات زا معنای نفی صفات از ذات الهی:

 . [23، ص 6، ج7]بر ذات معنا کرده است و صفاتِ عینِ ذات را منتفی ندانسته است 
 رسد، عبارتند از:انتقاداتی که در این موضع وارد به نظر می

نفی صفات از ذات الهی، به صورت  ،«و کمال اإلخالص نفى الصفات عنه». در روایت 1
                                                                                                                                        

 [.51، ص4ة عن شائبة الکثره ]یقة االحدیض حقیتمح« اإلخالص. » 1
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مطلق آورده شده است، برای آنکه در معنا قیدی بر آن افزوده شود، دلیل الزم است در 
-کند؛ بنابراین به نظر میکه سید حیدر آملی دلیلی برای افزودن این قید ذکر نمیحالی

احتمال وجود  . البته در اینجا این[75، ص18]رسد نتوان این قید اضافه شده را پذیرفت 
ذات از آن  ۀهرچند ما در مرتب ،تواند عاری از کمال باشددارد که گفته شود، ذات نمی

آفرین این کمال و صفت را لحاظ نمی کنیم؛ اما ذات در واقع کمال ،جهت که ذات است
 است.
رسد هرصفتی که به ذات الهی نسبت داده شود، معانی و مفاهیم . به نظر می2

یکدیگر هستند، به طور مثال مفهوم علم با مفهوم قدرت متباین است، محدود و مباین 
کامالً منصرف هستیم و در  ،چرا که در هنگام تصور معنای علم از معنای قدرت و حیات

  .[215، ص18]هنگام تصور معنای علم از معنای ذات نیز کامالً انصراف داریم 
ی در مصداق عین یکدیگر متباین ول ،چه گفته شود، این حقایق در معناچنان

که هستند، در واقع همان ادعای برداشت معانی متعدد از مصداق واحد است و چنان
 [.73، ص18]تر گفته شد، سبب کثرت ذهنی شده و این مبنا مخدوش است پیش

اما  ،سید حیدر آملی به طور مشخص تعریف خود از عینیت را ارائه نکرده است
فکری او تلقی سید حیدر آملی از عینیت را چنین  ۀنگارندگان با توجه به منظوم

اند که نزد سید حیدر آملی عینیت به معنای نفی هرگونه صفت متعین و استنباط کرده
بر ذات هستند و بیرون از ذات تحقق دارند. به نظر  ئدکننده است؛ صفاتی که زا محدود

الهی، نقدهایی بدون رسد بر دالیل سید حیدر آملی مبتنی بر عینیت ذات و صفات می
توان با پاسخ وارد است، اما با تکیه بر امکانات درونی موجود در آثار سید حیدر آملی، می

گفته را ای تبیین کرد که اشکاالت پیشگونه آن، غیریت را به ۀبیان غیریت و نحو
 برطرف کند.

 

غیریت از  ۀ. توصیف، تحلیل و نقد دالیل غیریت ذات الهی با صفات، و نحو5

 منظر سید حیدر آملی

-در این بخش ابتدا دالیل سید حیدر آملی مبتنی بر غیریت ذات و صفات را بیان می

ها خواهیم پرداخت. از آنجا که سید حیدر آملی، کنیم و سپس به تحلیل و نقد آن
، دالیل [46، ص10]کند عینیت ذات و صفات است و بر آن تصریح می ۀمعتقد به اندیش

 ،ز آثار سید حیدر آملی مبتنی بر غیریت اسما و صفات با ذات، بازسازی شده استزیر ا
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نه آنکه خود سید حیدر آملی این دالیل را به عنوان دالیل غیریت ذات و صفات الهی 
آورده و پذیرفته باشد. با بازسازی این دالیل در مقابل دالیل و بیان صریح سید حیدر 

ت الهی، سعی شده تضاد درونی این دو دسته دلیل، آملی مبنی بر عینیت ذات و صفا
 بیان شود.

سید حیدر آملی  تنزل ذات است و نه در مقام ذات مطلق؛ ۀصفات در رتب (الف
گونه گوید، حقیقت وجود، مطلق محض و ذات صِرف است و حقیقت وجود هیچمی

-متصف میپذیرد و در صورت تنزل ذات از مقام اطالق است که به صفات صفتی را نمی

 .[664، ص2، ج8]شود 
 تنزل ذات است و نه در مقام ذات مطلق؛ ۀتحلیل و نقد دلیل صفات در رتب

ملی از هرگونه کثرتی مبرا آتر گفته شد ذات الهی از منظر سید حیدر که پیشچنان
گونه سامان داد؛ توان استدالل او را این، بر این اساس می [407ص ،9؛ 617ص، 5]است 

کثرت شود  ۀکثرت مبرا است، هر امری که سبب شائب ۀاز هرگونه شائبذات الهی 
ذات الهی  ،کم سبب کثرت ذهنی خواهند شد(چه عین ذات باشند، دستِ)صفات چنان

 فاقد آن است؛ در نتیجه، ذات الهی فاقد صفاتِ عین ذات است. 
غیریت  ۀاین است که سید حیدر آملی نحو ،رسددیگری که در اینجا به نظر می ۀنکت

که همان  [664، ص2، ج8]گوید؛ تنزل ذات از مقام اطالق را نیز مشخص کرده و می
آن  ۀنمایش دهند [.71ص، 18]تعالی نسبت به کماالت خود، است اعتبار و لحاظ حق

، سید حیدر [731، ص2ج، 8]ذات بحت بسیط به صورت کماالت، اسما و صفات است 
-ذات الهی از حیث اطالق به هیچ چیز وصف نمیگوید، تر میآملی برای توضیح بیش

اما با حیثیت دیگری که همان مقام تنزل ذات باشد با  ،شود )صفاتی عین ذات، ندارد(
غیریت ذات با صفات الهی  ۀبا این بیان نحو [.90، ص5ج، 7]شود کماالت وصف می ۀهم

توان تجلی میاز منظر سید حیدر آملی به صورت تنزل ذات است که از آن به ظهور و 
تر ذات مطلق با ذات تنزل یافته که همان اسما به عبارت روشن [؛89ص، 5، ج7]نام برد 

توان در این موضع داد این است که که میمغایرت دارد. احتمال دیگری ،و صفات هستند
معتزلیان است و ذات  ۀسید حیدر آملی در صدد نفی هرگونه صفات زاید بر ذات به شیو

. هرچند این احتمال با توجه به مبانی سید حیدر آملی [1]داند صفات می را جایگزین
 ای است که مانع چنین برداشتی نیست.ولی کلمات او به گونه ،رسدبعید به نظر می

توان رسد به این دلیل سید حیدر آملی میبه نظر مینقد عدم تصریح به غیریت؛ 
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مبنای  ،رداشت نگارندگان، در این موضعاین نقد را وارد دانست که او با اینکه طبق ب
پذیرد، اما به غیریت و خود، یعنی عینیت ذات با اسما و صفات الهی را نمی ۀتصریح شد

گونه کند؛ ممکن است بتوان عدم تصریح سید حیدر آملی را اینآن نیز اشاره نمی ۀنحو
ریح دارد، به عینیت ذات و صفات تص ،که گذشتتوجیه کرد که از آنجا که او چنان

احتماالً تنزل را غیریت به حساب نیاورده است، اما این تصور را اگر بتوان به او نسبت 
داد، خود، موضع نقد دیگری خواهد بود، چرا که مقام اطالق غیر از مقام تقیید است و 

ممکن است در مقام پاسخ از سید  .تجلی از این حیثیت، با تجلی کننده متفاوت است
وجود تنها ذات الهی است و ماسوای او  ،گونه دفاع شود که او معتقد استحیدر آملی این

-، اما این پاسخ نیز نمی[408، ص9]پس اصالً غیریت معنا ندارد  ،وجود مجازی دارند

گویی به این نقد یاری کند، چرا که حیثیت مورد تواند سید حیدر آملی را در پاسخ
غیریت ثابت است، حتی اگر بگوییم این  بحث، حیثیت لحاظ صفات است و با این لحاظ

 غیریت به نحو مجازی است، ولی خود غیریت قابل نفی نیست.
گوید؛ ذات سید حیدر آملی می دلیل اسما و صفات حجاب ذات هستند؛ (ب

الهی در حجاب اسما و صفات قرار گرفته است و اسما و صفات در حجاب افعال قرار 
شود تنها تنها فعل او و آنچه که درک می ،گیردقرار میاند، آنچه که مورد مشاهده گرفته

 [.150، ص5ج، 7]امر او است 
سید حیدر آملی در این  تحلیل و نقد دلیل اسما و صفات حجاب ذات هستند؛

توان این پرسش را با توجه به موضع اصالً به دنبال اثبات عینیت یا غیریت نیست، اما می
تواند مانع و حجاب موجودی )عین موجودی( می جمالت ایشان ترتیب داد؛ آیا خودِ

رسد پاسخ این پرسش منفی است؛ چرا که میان حاجب و خودش باشد؟ به نظر می
 ؛حاجب از میان رفته است ،محجوب نوعی غیریت وجود دارد و اگر این غیریت نباشد

ی ه پس حجابی نیز در بین نیست. بر این اساس این استدالل ه به صورت قیاس استثنای
چه اسما و صفات عین ذات باشند، حجاب ذات به حساب قابل ارائه است که چنان

نخواهند آمد؛ لکن اسما و صفات حجاب ذات هستند؛ بنابراین اسما و صفات، عین ذات 
 نیستند.

تر گفته شد، سید حیدر آملی که پیشچناننقد عدم تصریح به پیامدهای سخن؛ 
کند، اما در عینیت اسما و صفات با ذات بیان می خود را در مورد ۀبه تصریح اندیش

کند، بدون اشاره به مواردی که لوازم سخن او این است که نظریه عینیت را مخدوش می
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توان این توجیه را برای رفتار علمی سید حیدر کند، البته میاین الزمه، از بحث عبور می
یریت نبوده است از پرداخت به آملی پذیرفت که از آنجا که در مقام اثبات عینیت یا غ

آن اجتناب یا غفلت کرده است، اما در هر صورت، هرکدام از نظریات عینیت یا غیریت از 
آیند، این دوگانگی، نقدی وارد های شناخت خدای متعال به حساب میآنجا که جزء پایه

 رسد.به نظر می
-گونه تعریف میسید حیدر آملی عالَم صفات را این دلیل تعریف عالَم صفات؛ (ج

رحمانیت الهی است که از او تمامی مجردات،  ۀکند؛ عالم صفات عالمی کلی و سرچشم
. این سخن در حالی است که [205، ص5ج، 7]یابند معقوالت و روحانیات صدور می

یث هو )الوجود من ح« وجود مطلق»گوید، سید حیدر آملی در مورد ذات الهی می
گوید، می« وجود مطلق»، و برای بیان مقصود از [407ص، 9]الوجود( ذات الهی است 

 ها است: منظور از اطالق، دارا بودن این ویژگی
نفی انواع کثرت مانند کثرت ذهنی، خارجی، عقلی، وهمی، حقیقی و مجازی  (الف

  [.همان] است
 [.407ص، 9]وجوب وجود و امتناع عدم ذاتیِ ذات الهی است  (ب 
 ؛[408ص، 9] پذیردگونه قیدی را نمیهیچ( ج 
گیرد که ذات الهی، از این منظر، متصف به مطلق و مقید، کلی و سپس نتیجه می 

جزیی، عام و خاص، ذهنی و خارجی، واجب و ممکن، کثیر و قلیل، جوهر و عرض و ... 
الق و ظهور به صور شود؛ اتصاف او به این صفات، هنگام تنزل آن ذات مقدس از اطنمی

 [.408ص، 9]آفاقی و انفسی است 
یعنی ذات و صفات  ،دهد که دو موضوع مورد تعریفتفاوت این دو تعریف نشان می 

 و اسما نیز مغایر یکدیگر هستند.
این دلیل مبتنی بر اختالف تعریف ذات و  تحلیل و نقد دلیل تعریف عالَم صفات؛

شود تعریف ذات مالحظه می .دهی شده استسید حیدر آملی سامان ۀصفات در اندیش
وجودی مطلق است که حتی از قید اطالق نیز رها است؛ اما تعریف صفات مقید به کلی 

شود این دو تعریف در تضاد با یکدیگر هستند، بودن، رحمانیت و . . . است،  مالحظه می
 توانند عین یکدیگر باشند.بنابراین نمی

نسبت میان »که در عنوان چنانان صفات و ذات؛ نقد نادیده گرفتن نسبتِ می
ذکر شد، از منظر سید حیدر آملی اسما و صفات مجرای ظهور ذات الهی « صفات و ذات
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موضع نیز بر این کارکرد اسما و صفات برای ذات تأکید شده است، نقدی  در این .است
ذات یگانه پنداشته  رسد این است که مجرا و ابزار در اختیار ذات باکه وارد به نظر می

 شده است.
اسما  ۀتوان این نکته را یادآور شد که نوعی تضاد درونی در بیان رابطبه طور کلی می

رسد، چرا که از طرفی او به و صفات با ذات الهی در آثار سید حیدر آملی به نظر می
از  اسما و صفات با ذات الهی، ۀتوجیه رابط ۀعینیت تصریح کرده و از سوی دیگر نحو

طور که بیان شد، توجیهات او را منظر سید حیدر آملی با عینیت تضاد دارد، بلکه همان
رسد با استفاده از مبانی سید توان دالیلی برای غیریت به حساب آورد. اما به نظر میمی

 رفت از این تضاد درونی ارائه کرد.توان راهی برای برونحیدر آملی می
 

درونی موجود در آثار سید حیدر آملی مبتنی بر مبانی رفت از تضاد . راه برون6

 او

بر اساس مبانی سید حیدر آملی، پس از تنزل ذات از مقام اطالق است، که در مورد 
رسد مبنای او در تنزل، این به نظر می [.89ص ،5، ج7]توان سخن گفت صفات می

، 11]م اطالق دانست کند که حقایق صفات الهی را تنزل ذات از مقاامکان را ایجاد می
. [60ص، 18]با این بیان ذات الهی در واقع منشأ اسما و صفات الهی خواهد بود  [،22ص

  [19]آمیز و سامان دادن وحدت حقه حقیقیه در این توجیه برای پرهیز از دوئیتِ شرک
اشراقیه و تجلّی برای نوع ارتباط صفات با ذات، به کار گرفته شده است  ۀعناوین اضاف

-؛ منظور از این عبارات این است که تجلی در واقع این است که حق[990، ص6ج، 27]

، این لحاظ و اعتبار، خود، [682، ص3]کند تعالی خود، ذات خود را مالحظه و اعتبار می
رو به دلیل اعتبار از اطالقِ صرف خارج شده است و به این از این ،نمایش حق است

را غیر به معنای جدای از توان آنا در عین حال نمیحیثیت غیر از ذات مطلق است، ام
 .توان این حقیقت را یافتتعالی به حساب آورد. در آثار سایر اندیشمندان نیز میحق

« ذات الهی ۀرشح»اند که صفات گونه بیان کردهبرخی از متفکرین این حقیقت را این
-به حساب می [،392، ص1، ج26]ای از او و قائم به ذات و جلوه [39، ص14]هستند 

با ذات الهی مرتبط هستند و ضالل نور  [،263ص، 17]اشراقیه  ۀآیند که به نحو اضاف
نسبت به آن ذات مقدس به شمار  [،1385ص  ، 8ج، 13]قیومی ذات و عین ربط و فقر 

 روند.می
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کند که صفات الهی را تر آمد، سید حیدر آملی تالش میطور که پیشهرچند همان
رو با رسد، از اینت، معرفی کند، اما دالیل او برای این اثبات کافی به نظر نمیعین ذا

به سید « صفات، تجلی ذات» ۀانتساب نظری 1توجه به مبانی و امکانات درونی آثار او
توان وجه جمع میان رسد، چرا که تجلی را میحیدر آملی خالی از وجه به نظر نمی

شواهدی بر این وجه جمع وجود  ،که در بیان عرفاانچن ؛عینیت و غیریت به شمار آورد
تر، با بیان اینکه صفات رشحه و نفسِ ظهور ذات حق ؛ به عبارت روشن[21]دارد 

شود و از طرفی عدم جدایی تجلی از متجلی عینیت را سامان هستند، غیریت تأمین می
عینیت و هم هم ». این نکته قابل ذکر است که توجیهاتی مانند [88، ص24]دهد می

)به این معنا که عینیت، در مقام ذات و انکار صفات « نه عینیت و نه غیریت»و یا « غیریت
زاید بر ذات و غیریت به معنای تغایر اسما تنزل یافته از ذات با خود ذات(، نیز قابل طرح 

 ای کثرت ذهنی را در خود دارد و بهگونهرسد، این نظریات نیز بهاست، اما به نظر می
 رسد.تجلی قابل ترجیح به نظر می ۀهمین دلیل، نظری

های عینیت و غیریت مالحظه شد، هرچند که سید حیدر طور که در بخشهمان
کند، اما استنباط غیریت نیز از آثار او آملی عینیت را به عنوان نظر صریح خود بیان می

تواند به عنوان ، می«صفات، تجلی ذات» ۀرو انتساب نظریرسد، از اینمنطقی به نظر می
 رفت از تضاد درونی موجود، محسوب شود. راه برون

 

 گیرینتیجه

 نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از:
کند گونه بیان می. سید حیدر آملی نسبت میان ذات و اسما و صفات الهی را این1

حیدر آملی، فرآیند ظهور سید  ؛که اسما و صفات الهی مجرای ظهور ذات الهی هستند
ناپذیری رسد با توجه به تفکیککند، اما به نظر میالهی را فرآیندی مرتبی ترسیم می

 او، اسما و صفات در یک مرتبه خواهند بود. ۀاسما و صفات در اندیش
. سید حیدر آملی در نظام فکری خود، اسما و صفات را به صراحت، عین ذات 2

کرد او برای عینیت مخدوش به نظر رسیده و در  نهایت عملکند، اما دالیل معرفی می

                                                                                                                                        
آملهی، پهذیرش وحهدت وجهود و تشهکیک در      . منظور از مبانی و امکانات موجود در آثار سید حیهدر   1

[، که بر این اساس وجود محض ذات الهی و سایرین حتی اسما و صفات مظاهر ذات 12مظاهر است ]
 روند.الهی به شمار می
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 او در اثبات این مدعا موفق ارزیابی نشد.
اسما و صفات با ذات الهی  با  ۀسخنان سید حیدر آملی در موضوع رابط ۀ. با مقایس3

توان دالیلی را در جهت اثبات غیریت اسما و دالیل او مبنی بر عینیت اسما و صفات، می
 زسازی کرد.صفات، با

. با توجه به تصریح سید حیدر به عینیت و امکانات درونی موجود در آثار او برای 4
توان پذیرش وجه جمعی رسد که میاستنباط غیریت اسما و صفات با ذات به نظر می

 میان عینیت و غیریت را به او نسبت داد.
« اسما و صفات، تجلی ذات» ۀرسد، وجه جمع عینیت و غیریت، نظری. به نظر می5

است، چرا که با یک اعتبار تجلی غیر از ذات و تنزل ذات از مقام اطالق است و از سوی 
دیگر تجلی از متجلی )تجلی کننده( جدایی ندارد و با لحاظ ذات موجودیتی ندارد. این 

ارتر به نظر ای او با این نظریه سازگنظریه در آثار سید حیدر وجود ندارد، اما نظام اندیشه
 رسد. می
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