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چكیده

به عقیدة حکما شناخت حق تعالی ،از باالترین کماالت انسانی است.این شناخت متضمن
ابعاد مختلفی است .یکی از جنبههای شناخت خداوند ،شناخت صحیح صفات اوست.این
نوشتار ،با به کارگیری روش توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای،
میکوشد تا بهاین پرسش پاسخ دهد که «آیا اتصاف حق تعالی ،به صفات فعلی جایز است؟».
به منظور پاسخ بهاین پرسش به تقریر و تبیین معنا صفات فعلی ،زمینه و عوامل پیدایش اعتقاد
بهاین قبیل صفات ،تفسیر حکما ازاین صفات و محذوراتاین نظریه مطرح و در نهایت،
دیدگاه قابل قبول ارئه شده است .نتیجة حاصل از بررسی «نظریة صفات فعلی» چنین است که
اگرچه حق تعالی در مرتبة فعل متصف به صفاتی میگردد اما صفات فعل به آنگونه که
مشهور تفسیر میکنند ،اوالً ریشه در فهم برخی محدثین سدههای نخستین از ظاهر بعضی
روایت ،دارد ثانیاً مستلزم انتقادات چشمگیری از جمله استناد ضعف و نقصان به حق تعالی
است درحالیکه با بررسی تفسیر اهل حکمت از روایات مذکور ،روشن میشود که آن
روایات اساساً مستلزم پذیرش صفات فعلی نیستند همچنین روایاتی صریح خالف ادعای
قائالن به صفات فعلی وجود دارد که نشان میدهد صفاتی چون خالق ،رازق و ...عین
ذاتاند.
کلیـدواژههــا :صفات الهی ،صفات فعل ،کمال ذات ،خلو ذات از کمال ،نقص.
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مقدمه

یکی از قدیمیترین مباحثی که بشر دربارة آناندیشیده ،مباحث مربوط به خداشناسی است .تمام
ادیان و مذاهب درعین حال که تصویر متفاوتی از خداوند ارائه میدهند ،در اصل اعتقاد به
خداوند مشترک هستند؛ آنچه سبب تمایز خداباوری ادیان میشود ،اختالف صفات خداوند در
آیینهای متفاوت است .مسئلة صفات الهی یکی از مهمترین مسائلی است که متفکران مسلمان
دربارة آن بحث کردهاند و حاصل آن نظریات متفاوت فراوانی شده است.این اختالفات نهتنها در
میان مذاهب مختلف اسالمی بلکه در میاناندیشمندان مذهب واحد نیز نمایان است .یکی ازاین
اختالفات ،تفاوت دیدگاه فالسفه با سایر متفکران شیعه (به ویژه محدثین) پیرامون صفاتی است
که امروزه به عنوان صفات فعلی مشهور شدهاند .دراین پژوهش تالش شده تا نخست به آراء
مختلف گروههایی که متکفل مباحث اعتقادیاند ،در باب صفات الهی ،اشاره گردد و سپس به
تقریرِ تفصیلی نظریة صفات فعلی حق تعالی و محذورات آن پرداخته شود.
 .1صفات الهی نزداندیشمندان مسلمان

دراین بخش به صفات مختلف حق تعالی نزد سه گروه مهم از مسلمانان (با محوریت مذهب
شیعه) اشاره میشود.
 .1 .1تقسیمات صفات خداوند از منظر فالسفه

مسائل مربوط به خداشناسی همواره مورد توجه فالسفه بوده است.ایشان عموماً پس از مسئلة
اثبات وجود باری ،مباحث مربوط به صفات را بیان کردهاند .ابنسینا در آثارش به شیوههای
متفاوتی مسئلة صفات را مطرح کرده است .او گاهی صفات واجب را به صفات ثبوتی و سلبی
(ابنسینا ،الشفاء(االهیات) ،ص )362و گاهی به سلبی و اضافی تقسیم میکند .به عقیدة او صفات
ثبوتی به عدم نقص بازگردانده میشود (همو ،تعلیقات ،ص .)166شیخ اشراق نیز صفات الهی را
به سلبی و اضافی تقسیم کرده است (شیخ اشراق ،ج ،1ص 41و 401؛ ج ،4ص.)60
میرداماد در رسالة اصول دین ،بیان میکند که بر هر مکلفی واجب است پیش از پرداختن به
عبادات شرعی ،علم یقینى به معارف مبدأ و معاد کسب کند سپس وی در مقام بیان آنچه باید
کسب شود ،پس از یقین به وجود واجب تعالی ،یقین به صفات خداوند را مطرح کرده است و
تصریح میکند که صفات خداوند عبارتاند از صفات ثبوتی و سلبی که عین مرتبة ذات است
(میرداماد ،مصنفات ،ص .)569مالصدرا نیز در مواضع متعدد با اندک تفاوتی بیان میکندکه
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صفات خداوند یا ثبوتی است یا سلبی و صفات ثبوتی نیز به صفات حقیقیه و اضافیه منقسم
میشود (مالصدرا ،اسفار ،ج ،6ص 106؛ همو ،مفاتیح الغیب ،ص253؛ همو ،المظاهر االلهیه،
ص .)38عالوه بر اکابر فالسفه ،حکمای دیگر نیز صفات را سلبی یا ثبوتی میدانند (اهری،
ص119؛ ابوالعباس لوکری ،ص.)66
در میان آثار فلسفی ،یکی از منظمترین تقسیمبندیها را در باب صفات واجب تعالی ،محقق
سبزواری در آثارش بیان کرده است .وی صفات واجب را به ثبوتی و سلبی تقسیم کرده و سپس
بر آن شده که صفات ثبوتی ،حقیقی یا اضافی(مانند عالمیت و قادریت) است و صفات حقیقی
خود شامل دو قسم میشود ،صفات حقیقی محض (که ملزوم نسبت نیست مانند حیات) و حقیقی
دارای اضافه(که ملزوم نسبت است و در مقام تصور بدون اضافه ،فهم نمیشود مانند قدرت)
(سبزواری ،اسرار الحکم ،ص 115؛ همو ،شرح المنظومه ،ج ،1ص.)463
صفات اضافی ،اعتباری و زائد بر ذات هستند.این نسبتهای متکثر به اضافة اشراقی واحد
بازمیگردد(همان ،ص )464درحالیکه صفات حقیقی (یعنی حقیقی محض و حقیقی دارای
اضافه) عین ذاتاند (همان ،ص )466و به وجوب وجود(وجود شدید) باز میگردند(همان،
ص.)465
عالمه طباطبایی عالوهبر تقسیم صفات الهی به ثبوتی(که اضافی محض یا حقیقیاند) و سلبی،
صفات را در تقسیم دیگری به ذاتی و فعلی منقسم میکند .تقسیم اول همان تقسیم مشهور است
که تفاوتی با آنچه محقق سبزواری گفتهاست ،ندارد .نسبت به تقسیم دوم میفرماید صفات ذاتی
صفاتی هستند که ذات برای انتزاع آن کفایت میکند و صفات فعل ،صفاتی هستند که آن صفت
منوط به فرض غیر است(طباطبایی ،نهایـة الحکمـة ،ج ،2ص.)237این تقسیم اخیر ،همان مسئلة
مورد بحث دراین پژوهش است که در ادامه به تفصیل ،به آن خواهیم پرداخت.
 .2 .1تقسیمات صفات خداوند از منظر متكلمان

تقسیمات صفات الهی در آثار متکلمان متقدم پراکنده و فاقد نظم منطقی است حتی در برخی
آثار مانند تجریداالعتقاد ،بااینکه به بیان صفات متعددی پرداخته ،به مسئلة تقسیم صفات اشارهای
نشده است(خواجه نصیر ،تجرید االعتقاد ،1ص393؛ ابننوبخت ،ص )38درحالی که در آثار
متأخران ،تقسیمات منسجمتر و منظمتر بیان شده است.
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به نظر میرسد که در میان متکلمان شیعی یکی از رایجترین تقسیمات صفات الهی ،تقسیم به
ثبوتی و سلبی است(شیخ مفید ،النکت االعتقادیـة ،ص16؛ خواجه نصیر ،قواعد العقائد ،ص39؛
الهیجی ،ص238؛ بحرانی ،ص 68و .)82اگرچه در مواضعی به صفات اضافی و حقیقی (حلی،
معارج الفهم ،ص368؛ الهیجی ،ص )246و نیز در برخی دیگر به صفات ذاتی و فعلی اشاره شده
است(شیخ مفید ،تصحیح اعتقادات االمامیـة ،ص42؛ الهیجی ،ص247؛ حلی ،رسالـة السعیدیـة،
تعلیقه ،ص.)49
آنچه در تعریف صفات حقیقی محض ،اضافی محض و حقیقی دارای اضافه توسط متکلمین
ارائه شده ،همان تعریفی است که حکما ارائه کردهاند و تقریر آن گذشت .عالوه بر آن برخی
گفتهاند منظور از صفات حقیقی محض آن است که نه اضافه در مفهوم معتبر است و نه در تحقق
خارجی متوقف بر غیر است مانند حیات و اضافی محض آن صفاتی است که هم در مفهوم و هم
در تحقق خارجی متوقف بر غیر است مانند خالقیت و صفات حقیقی دارای اضافه آن صفاتی
است که اگرچه در مفهوم اضافه وجود ندارد ولیکن در تحقق خارجی صفت ،همواره اضافه
وجود دارد مانند عالمیت (الهیجی ،ص.)247
متکلمان در یک تقسیمبندی صفات را به ثبوتی و سلبی منقسم میکنند .مقصودایشان از صفات
ثبوتی صفاتی است که مثبت جمال و کمال است و صفات سلبی صفاتی است که نفی نقایص و
نیازمندی از باری تعالی میکند(سبحانی ،االلهیات ،ج ،1ص82؛ همو ،االنصاف ،ج ، 3ص167؛
همو ،رسائل و مقاالت ،ج ،1ص.)22
همچنین در تقسیم دیگری متکلمان ،صفات خداوند را به صفات ذاتیه و صفات فعلیه تقسیم
میکنند .صفات ذاتیه صفاتی هستند که در اتصاف آن صفات به باری تعالی ،صرف وجود ذات
کافی است مانند علم ،قدرت و حیات .در مقابل صفات فعلیه صفاتی هستند که اتصاف آن
صفات به باری تعالی متوقف بر فرض غیر ،وراء ذات است.این صفات منتزع از مقام فعل و در
نتیجه زائد بر ذات هستند مانند رزق و خلق(همو ،االلهیات ،ج ،1ص84؛ همو ،االنصاف ،ج، 3
ص168؛ همو ،رسائل و مقاالت ،ج ،1ص .)19عالوه براین وجه تمایز دیگری میان صفات ذاتی
و فعلی وجود دارد و آن عبارت است ازاینکه ذات در صفات ذاتی متصف به اضداد نمیشود در
حالیکه ذات در صفات فعلی میتواند متصف به ضد آن صفت بشود(همو ،االلهیات ،ج،1
ص.)85
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این تقسیم اگرچه نزد اکثر متکلمان پذیرفته شده است اما باید توجه داشت که متکلمان در
مصادیقاین صفات اختالفهایی نیز دارند .معتزله و متکلمان امامیه کالم را صفت فعلی میدانند
درحالی که اشاعره آن را صفت ذات میشمارند .نظیراین اختالف در اراده نیز وجود دارد( همو،
االنصاف ،ج ،3ص.)169
تقسیم دیگری که در میان متکلمان مطرح میشود ،تقسیم صفات به نفسی و اضافی است.
صفات نفسی صفاتی است که ذات بدون مالحظهی انتساب به خارج ،متصف به آن میشود مانند
حیات و صفات اضافی صفاتی است که در اتصاف آن به ذات ،اضافه به خارج از ذات لحاظ
میشود مانند علم و قدرت .بهاینترتیب هم صفات اضافی هم صفات نفسی ،صفات ذاتی
هستند(همو ،االلهیات ،ج ،1ص.)85
 .3 .1تقسیمات صفات از منظر محدثین

تقسیم صفات در آثار محدثین آنچنان که در کتب فلسفی و کالمی دیده میشود ،وجود ندارد.
محدثین اگر چه به مسئلة صفات پرداختهاند ولیکن مباحث اعتقادی مطرح شده در آثارایشان از
جمله مسئلة صفات الهی ،بسیار پراکنده است ،زیرا آن مباحث بیشتر تابع روایات و در ذیل
احادیث است و به همین دلیل نظم وترتیبی که در کتب فلسفی و کالمی بهچشم میخورد در
آثار حدیثی ،وجود ندارد.
مهمترین تقسیمی که در آثار حدیثی بزرگ یافت میشود تقسیم صفات الهی به صفات ذاتی و
فعلی است(کلینی ،ج ،1ص111؛ صدوق ،التوحید ،ص148؛ همو ،االعتقادات ،ص .)27تقسیم
صفات به ثبوتی و مثبت کمال و سلبی و نافی نقص اگر چه نزدایشان روشن بوده ولکن به نحو
مشخص و معین به عنوان یک تقسیم بندی بدان اشاره نشده است(همان ،ص .)21همچنین تقسیم
دیگری از صفات خداوند وجود دارد که مختص اهل حدیث است و آن تقسیم صفات به ذاتی و
خبری است و مقصود از صفات خبری آن صفاتی است که اگرچه در کتاب و سنت آمده است
اما نمیتوان آن را به معنای ظاهریاش بر خداوند حمل کرد(سبحانی ،االلهیات ،ج ،1ص.)85
2

 .2تقریر و تبیین صفات الهی به ذاتی و فعلی

اکنون که به تقسیمات مختلف صفات حق تعالی ،نزداندیشمندان مسلمان (به ویژهاندیشمندان
شیعه) اشاره شد به تقریر و تبیین نظریة صفات فعلی میپردازیم.
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در ابتدای ظهور نظریة صفات فعلی برخی معتقد شدند ،که صفات ذاتی صفاتی هستند که
خداوند را با ضد آن نمیتوان وصف کرد و صفات فعلی صفاتی هستند که خداوند به هر دو
طرف ضد موصوف میشود (صدوق ،اسرار التوحید ،ص .)134بهطور مثال ،خداوند همواره از
ازل متصف به حیات میشود اما همواره متصف به صفت غفران نمیشود پس خداوند هم به
صفت غفران و هم عدم غفران متصف میشود.این تعریف یکی از رایجترین تعاریفی است که
در مسئلة صفات ذاتی و فعلی بهچشم میخورد .به نظر میرسد نخستین بار ،کلینیاین تعریف را
بیان کرده است(کلینی ،ج ،1ص .)111مضمون تعریفاین صفات در کتب مختلف با عبارات
متفاوت تکرار شده است .پس از کلینی ،شیخ صدوق تعریف وی از صفات فعلی و ذاتی را
تکمیل کرده و معتقد شده است که صفات ذات در عین حال که عین ذاتاند ،ثابت برای ذات و
نافی ضدش است و صفات فعل آن صفاتی است که عین ذات و ثابت برای ذات نباشد و ذات
موصوف به ضد آن بشود(صدوق ،التوحید ،ص .)148قاضی سعید قمی در شرح التوحید تعریفی
که صدوق برای صفات فعلی ارائه میدهد را تام نمیداند زیرا که معتقد است «کالم» صفت فعلی
خداوند است در حالی که او به ضد آن وصف نمیشود.
براین اساس وصف شدن ذات به یک صفت و نیز وصف نشدن ذات به همان صفت ،مالک
کاملی برای صفات فعلی نیست .به همین سبب ،او تفاوت صفات فعلی با صفات ذاتی را در زوال
صفت از ذات و عدم زوال صفت از ذات میداند(قمی ،ج ،2ص .)465به عبارت دیگر یکی از
تفاوتهای میان صفات ذات و صفات فعل سابقة عدم در صفات فعلی است(کلینی،ترجمة
کمرهای ،ج ،1ص .)588یعنی صفاتی که ابتدا خداوند فاقد آنها بوده و سپس متصف به آنها
شده است.
به نظر میرسد منظمترین و جامعترین تقریر در میان تمام تقریرات از صفات ذاتی و فعلی ـ از
حیث نظم منطقی مباحث سابق و الحق ـ  ،تقریر عالمه طباطبایی است .کاملترین معنا از صفات
فعلی که تعبیر ایشان در نهایـةالحکمـة است به این بیان است که صفات فعلی واجب تعالی،
صفاتی هستند که تحقق آنها متوقف بر تحقق معالیل او هستند؛این صفات متأخر از ذات ،زائد بر
ذات و منتزع از مقام فعل و منسوب به ذات باری تعالی میباشد .آنگاه که خود موجود ممکن
مالحظه شود وجود نامیده میشود و اگر آن را با توجه به علتش در نظر بگیریمایجاد است و بر
علت ،عنوان موجد صادق خواهد بود همچنان که مالحظة وجود ممکن از جهات مختلف،
عناوین متفاوتی بهدنبال دارد؛ مانند ابداع ،نعمت ،رحمت ،رزق ،عطیه و ...همچنانکه بر علت او،
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مبدع ،منعم ،رحیم ،رازق ،معطی و ...صادق است(طباطبایی ،نهایـة الحکمـة ،ج ،2ص.)243-244
عالمه طباطباییاین معنا را در مواضع دیگر ،با عبارتهایی نظیر آنچه گذشت بیان میکند( همو،
شیعه در اسالم ،ص127-128؛ همو ،بدایـةالحکمـة ،ص.)199
پس از عالمه ،برخی متاخرین نیز ،صفات فعلی را همانگونه کهایشان تبیین کردهاند ،بیان
میکنند(سبحانی ،االنصاف ،ج ،3ص.)169
نکتة مهمی که پیرامون صفات فعلی مطرح میشود چگونگی صدق آنها بر ذات است .به نظر
عالمه ،صفات فعلی حقیقتاً بر خداوند صادق است اما نه از جهت حدوث و تغیرش بلکه از آن
حیث که اصل و منشأ کمالی آن در ذات وجود دارد واین همان قیومیت ذاتی است که صفات
فعلی متعدد به آن باز میگردد(طباطبایی ،نهایـة الحکمـة ،ج ،2ص.)244
بر اساس بررسیهای صورت گرفته در باب صفات فعل ،به نظر میرسد مهمترین عامل در
پیدایش صفات فعلی ،ظاهر برخی روایات است؛ شاهد نخست براین ادعا نخستین کسانی هستند
که مدعی وجود صفات فعلی شدند ،محدثینی بودهاند که در ذیل روایات بحث صفات فعل را
مطرح کردهاند .در اصول کافی ،مرحوم کلینی و نیز شیخ صدوق در التوحید پس از بیان احادیثی
درباب اراده ،اصولی را بهعنوان مناط صفات فعل بیان کردهاند(کلینی ،ج ،1ص111؛ صدوق،
التوحید ،ص.)147
شاهد دیگر ،توجه عالمه به ظواهر نقلی است .ایشان پیرامون این مسئله که اراده از صفات فعل
است میفرماید «و الروایات فی حدوث المشیئـة و إنّها من صفات الفعل کثیرة و أمّا اإلرادة فکثیرة
الورود فی القرآن و ظاهر آیاته کونها من صفات الفعل»(طباطبایی ،الرسائل التوحیدیـة ،ص.)94
همچنی ن در اعتراض به فالسفه نسبت به ارجاع اراده و کالم به علم و قدرت میفرماید «فال
ضروره تدعو الی افرادهما عن العلم و القدره و ما نسب الیه تعالی فی الکتاب و سنه من االراده و
الکالم ارید به صفه الفعل»(همو ،بدایـة الحکمـة ،ص )213و نیز در پاسخ بهاین مسئله که چرا با
وجود عدم تفاوت میان سمع و بصر و کالم ،سمع و بصر صفت ذاتاند و کالم صفت فعل
میفرماید «ذلک لورود هما فی الکتاب و السنه و اما الکالم فلم یرد منه فی الکتاب الکریم اال ما
کان صفه للفعل»(همو ،نهایـة الحکمـة ،ج ،2ص.)277
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 .3بررسی و نقد نظریة صفات فعلی

حال که تقریر صفات فعلی گذشت ،به محذورات استناداین صفات به خداوند میپردازیم اما
پیش از آن شایسته است ابتدا به دو نکتة مهم بپردازیم.
الف .صفات فعلی غیر از صفات در مرتبة فعل هستند

همانگونه که گذشت ،صفات فعلی کماالتی قائم به دو طرفاند که به سبب حدوث و تغیر یکی
از طرفین(ممکن) حادث و متغیر بوده ازاین رو،این نحوه از صفات در ذات الهی وجود ندارد.
مقام فعل عبارت است از ظهور کماالت ذاتی الهی در مرتبة وجود ممکنات .به اقتضای علیت و
سنخیت میان علت و معلول و نیز از آن جهت که معطی کمال ،فاقد آن نیست ،پس هر کمالی
که در مخلوقات (یعنی مقام فعل باری تعالی) باشد در مقام ذات حق ،بهنحوی عالیتر ،کاملتر و
بسیطتر وجود دارد؛ افزون بر آنها ،3کماالتی نیز در مقام ذات وجود دارد که در مقام فعل
ظهور نکردهاند(مالصدرا ،اسرار اآلیات ،ص )41مثال اگر رحمت در عوالم امکانی ،ظهور
میکند ،در مقام ذات همان کمال به برترین و شدیدترین نحو وجود دارد درحالی که صفات
فعلی ،پس از انتزاع از معلول به خداوند نسبت داده میشود و ذات خالی از آن صفت است.
ب .صفات فعلی به هیچ یک از صفات دارای اضافه یا اضافی محض باز نمیگردند

دومین نکتة مهم در بحث صفات فعلاین است که به عقیدة نگارنده ،با توجه به تعریفی که قائالن
به صفات فعلی از آن بهدست میدهند ،بر خالف آنچه برخی گفتهاند،این صفات به هیچ عنوان
قابل تطبیق و ارجاع به صفات حقیقیه دارای اضافه یا اضافی محض نیستند(احمدوند ،ص.)129
دلیل اول بر عدم تطابق عبارت است از منطبق نبودن تعریف صفات فعلی بر تعریف صفات
اضافی محض و حقیقی دارای اضافه .صفات فعلی ،صفاتی هستند که تحقق اتصاف واجب به آن
مشروط به تحقق غیر میباشد درحالیکه صفات اضافی محض ،امور اعتباری محض بوده و در
حقیقت از نسبت میان واجب و ممکن انتزاع میشود .صفات حقیقی دارای اضافه نیز صفاتی
هستند که عقل در مقام تصور ،همواره آن را بهگونهی مضاف به غیر میشناسد اگرچه در مقام
تحقق ،عین ذاتاند.
بر اساس تعریفات فوق روشن میشود که صفات اضافی اساساً صفت حقیقی برای واجب نیست
بلکه اعتبار عقلی است بنابراین نمیتواند منطبق بر صفات فعلی باشد .صفات دارای اضافه نیز
منطبق بر صفات فعلی نمیشود زیرا صفات فعلی تنها در مقام تصور متوقف بر غیر نیست بلکه در
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مقام فعل و خارج تا فعل نباشد ،واجب تعالی به صفت فعل متصف نمیشود در حالی که در
صفات دارای اضافه ،اضافه تنها در مقام مفهوم و تصور است.
دلیل دیگر بر عدم مطابقتاین صفات بر یکدیگراین است که برخی ویژگیهای صفات فعلی
در تقابل با ویژگیهای صفات دارای اضافه است .سبزواری تصریح میکند صفات «حقیقی
محض» و «حقیقی دارای اضافه» عین ذات است(سبزواری ،اسرار الحکم ،ص .)120از طرفی
صفات فعلی زائد بر ذات هستند ،بنابراین صفات فعلی منطبق بر صفات حقیقی دارای اضافه
نمیشود .همچنین صفات فعل حادثاند درحالی که صفات حقیقی دارای اضافه قدیماند .صفات
فعل بما هی هی نمیتواند کمال ذات باشد اما صفات حقیقی دارای اضافه بما هی هی کمال ذات
است .صفات فعل در مقام فعل اضافه به غیر دارد و صفات حقیقیه دارای اضافه در مقام تصور
اضافه به غیر دارد.
اکنون با توجه به تفاوت میان صفات فعل و صفات در مقام فعل و نیز عدم قابلیت ارجاع صفات
فعل به صفات حقیقی محض و حقیقی دارای اضافه  ،به نقد و بررسی محذوراتاین نظریه که در
قلمرو فلسفه و کالم مطرح میشود ،میپردازیم.
4

از نظر نگارنده ،نقدهای وارد بر انتساب صفات فعلی بر حق تعالی به شرح زیر است :
 .1لزوم خلو ذات حق تعالی از کمال

صفات فعلی بر فرض انتزاع از فعل ،ضرورتاً کمال الهیاند ،زیرا اگر دو تصویر از خداوند را
مقایسه کنیم :خدایی که خالق و رازق و منعم است و خدایی که خالق و رازق و منعم نیست،
بیشک عقل حکم میکند خدای خالق و رازق و منعم اکمل و برتر از خدای دیگر است و حق
تعالی کاملترین موجود است پس هرآنچه از کمال متصور است ،برای او در مقام ذات ثابت
است .از سویی دیگر براساس نظر قائالن به صفات فعل ،انتساب صفات فعل به خدا منوط به
تحقق غیر است در نتیجه ذات ،بدون تحقق غیر ،فاقداین کماالت است ،در حالی که ضرورتاً
ذات حق تعالی واجد هر گونه کمالی به نحو نامحدود است چه مخلوقی باشد و چه نباشد.
 .2صدق مجازی صفات فعلی

قائالن به صفات فعل معتقدند که صدق صفات فعلی بر ذات خداوند صدق حقیقی است .براین
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اساس،این پرسش مطرح خواهد شد که در صدق حقیقیِ صفات فعلی بر ذات یا بیواسطه است
و یا به واسطة صفت دیگری مانند قیومیت است.
بنابر فرض نخست ،برای صدق معنای اتصاف حقیقی ،ذات باید از مقام خود به مرتبة فعل تنزل
کند تا بهحسب آن مرتبه ،اتصاف ،صادق باشد کهاین ،به معنای تجافی از مقام ذات است.
برفرض دوم ،صفات فعل اگرچه عین ذات نیستند اما به قیومیت ذاتی باز گشته و ازاین جهت،
صدقاین صفات بر ذات ،حقیقی است .امااین سخن نیز پاسخ صحیحی نمیباشد زیرا وساطت
قیوم برای اسناد صفات فعل به خداوند یا بهنحو وساطت در عروض یا وساطت در ثبوت است.
فرض اول واضح البطالن است زیرا بهاین معناست که صدق صفات فعل بر خداوند بالمجاز باشد
درحالی که قائالن به صفات فعل ،اتصاف را حقیقی میدانند.
و اما اگر وساطت قیوم در اسناد صفات فعل به حق تعالی از قبیل واسطه در ثبوت است و از
طرفی قیوم عین ذات است ،بهاین معناست که ذات الهی (یعنی قیوم) خودش به خودش صفاتی
افاضه کرده و خود را به اموری خارج از مقام ذات متصف نمودهاست.
.3عدم صحت ارجاع صفات فعلی به قیومیت ذاتی

قائالن به صفات فعل ،آن را به قیومیت الهی ارجاع میدهند .حال میگوییم که قیومیت خداوند
دارای دو معناست :مبالغه در قیام به ذات و مقوم غیر .اگر مقصود از قیوم ،قیام به ذات باشد ،عقل
ضرورتی نمییابد که چون چیزی قائم به خود است ،خالق و رازق و ...باشد.
اگر مراد از قیوم ،معنای مقوم غیر باشد ،اضافه به غیر ،نظیر آنچه در خالق و سایر صفات فعلی
مطرح است ،در همین معنای مقوم غیر نیز مطرح میشود ،دراینصورت آنچه که خود ،مرجع
صفات فعلی بود ،از قبیل صفت فعلی بهشمار میرود .حالاین مرجع یا به سبب صدق مالک
صفات فعلی بر آن ،خود نیاز به مرجع دیگری دارد و یا بینیاز از مرجع و عین ذات الهی است.
فرض نخست منجر به تسلسل خواهد شد ،زیرا نقل کالم به آنچه واسطة میان قیومیت و ذات
است میکنیم؛ وهمین سخن دربارة آن مرجع هم تکرار میشود .اما فرص دوم نیز باطل است
زیرا اگر جایز باشد صفت فعلی عین ذات باشد ،آن صفت ،صفت فعل نخواهد بود و به تناقض
میانجامد و اگر بپذیریم که قیومیت به معنای مقوم غیر بودن ،بهرغم اضافة به غیر ،ذات عین
است،این حکم درباره سایر صفات فعلی نیز جاری خواهد شد زیرا که ازاین جهتترجیحی میان
صفات فعلی وجود ندارد.
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افزون بر آنچه گفته شد ،صرف بازگشت صفات فعلی به قیوم (هرگونه کهاین رجوع معنا شود)
موجب نمیشود که مرجوع ،کمال ذات انگاشته شود همانگونه که همة اشیا به خدا بازمیگردند
اما کمال الهی نیستند.
 .4لزوم اسناد امكان به حق تعالی

همانطور که گفته شد صفات فعلی کمالاند .اگراین صفات در مقام ذات نباشد متأخر از ذات و
از لوازم آن خواهند بود و در نتیجه مرتبة ذات خالی از آن کمال و مقابلش میباشد؛ بهاینترتیب
معنای امکان برای اتصاف ذات به آن صفات صدق میکند .درحالی که همانطور که مالصدرا
تصریح میکند ،اتصاف خداوند به جهات امکانی حتی به واسطه صفات اضافی ،محال
است(مالصدرا ،اسفار ،ج ،1ص .)142-144تفصیل سخن آنکه،این امکان اگر موضوع آن
ماهیت باشد امکان ذاتی است و اگر موضوع آن امری واقعی و وجودی باشد امکان استعدادی
است و هر دو از حق تعالی منتفی است.
 .5لزوم اضافه به غیر در صفت حیات

به ضرورت عقل و نقل خداوند حی است واین حیات عین ذات الهی است .از سوی دیگر حکما
در تعریف حیات گفتهاند حیات ،کثرت درک و فعل است و حی نیز عبارت است از درّاک فعّال
(سبزواری ،شرح المنظومه ،ج ،1ص520؛ طباطبایی ،نهایـة الحکمـة ،ج ،2ص )274بنابراین
تعریف ،در هر مقامی که حیات باشد ،فاعلیت و ادراک نیز هست .بنابراین اگر حیات در مقام
ذات است ،فاعلیت و ادراک نیز در همان مقام وجود دارد .در حالی که بر اساس دیدگاه قائالن
به صفات فعلی ،صفت فاعل ،به سبب توقف آن بر مفعول ،منتزع از مقام فعل بوده و صفت ذات
نیست در نتیجه حیات نیز باید خارج از مقام ذات باشد واین بر خالف همه اصول عقلی و شرعی
و بر خالف نظر همة حکما و متکلمان شیعه است.
 .6لزوم اسناد همة صفات ممكنات به خداوند

اگر جایز باشد که وصفی از فعل خداوند انتزاع شده و سپس به عنوان صفت فعل به حق تعالی
اسناد داده شود،این اسناد تنها منحصر به صفات فعلی نیست در نتیجه اسناد صفاتی از قبیل تجسم
نیز باید جایز باشد ،زیرا آنها نیز از مقام فعل الهی ،قابل انتزاع است.
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اگر در رداین محذور گفته شود :اسناد صفاتی که مستلزم نقص و محدودیت خداوند است،
جایز نیست بلکه تنها صفات کمالی را میتوان به خداوند نسبت داد ،در پاسخ میگوییم :بنابراین
باید هر کمالی که در ممکنات است ،در حق تعالی ،به نحو بسیط و نامتناهی عین ذات باشد و از
جمله آنها کماالتی است که با عنوان صفات فعلی ،یاد میشود ،واین همان مقصود ماست است،
زیرا میخواهیم اثبات کنیم که اگر مثالً رزق بر مقام فعل الهی ،صادق است و کمال بهشمار
میرود ،باالترین مرتبة آن ،عین ذات حق تعالی بوده و افراز این کمال از سایر کماالت ذاتی و
قول به زیادت آن بر ذات ،قابل قبول نیست.
 .7لزوم استكمال واجب به سبب ممكن

صفات فعلی از موجودات ممکن انتزاع شده است و هر آنچه که از موجود ممکن انتزاع شود،
ممکن بالذات است .بنابراین امر ممکن بالذات ،وصف واجب الوجود قرار گرفته و مستکمل به
آن است.
اگر گفته شود ذات متصف به صفات منتزع از فعل نمیشود تا مستلزم استکمال به غیر باشد،
دراین صورت میگوییم کهاین صفات کمالی ،یا در مقام ذات و عین آن است ،یا عین ذات
نیست .صورت نخست خالف فرض است .الزمة فرض دوم نیز مجازی بودن اسناد بسیاری از
اوصاف الهی یاد شده در کتاب و سنت است؛ مثالً اطالق راحم و غافر به خداوند به معنای ذات
دارای رحمت و مغفرت نیست بلکه به معنای مقوم بودن از جهت خاصی است.
 .4بررسی روایی

همانطور که گذشت ،مهمترین عامل پیدایش تقسیم صفات به ذاتی و فعلی ،ظاهر برخی روایات
است ،ازاین رو دراین بخش ،افزون بر بررسی و تحلیل روایات مورد استفاده در مسئلة صفات
فعل ،به روایاتی که بر ثبوت صفاتی مانند خالق در مقام ذات تصریح میکنند ،اشاره میشود.
در کتاب توحید اصول کافی ،بابی با عنوان «اراده صفت فعل است و بیان سایر صفات فعل»
آمده است(کلینی ،ج ،1ص .)109کلینی پس از بیان هفت روایت بهاین نتیجه نایل شده است که
برخی صفات خداوند را نمیتوان به ذات او اسناد داد بلکه بهخاطر ویژگیهای خاص آن
صفات ،باید از فعل او انتزاع و سپس به او اسناد داده شوند .هرچند به نظر میرسد آن روایات ،به
چند سبب ،نمیتوانند دلیل تمامی برای وجود صفات فعلی باشند؛ مهمترین آنها این است که
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هیچ یک از آن روایات ،همانطور که بیان خواهد شد ،تصریح در خلو ذات از صفات فعلی
ندارد.
پیش از بررسی تک به تک روایات ،روشن باشد ،تنها با در نظر گرفتن ظاهر روایات و بدون
توجه به دالیل عقلی ،نمیتوان ،دربارة حق تعالی و صفات حکم کرد .اگر صرف در نظر گرفتن
برخی روایاتِ محتمل معنای صفات فعلی ،بتوان حکم کرد حق تعالی صفاتی منتزع و وابسته به
افعالش دارد و ذات او خالی از آن صفات است(و سایر ویژگیهایی که در باب صفات فعل
هست) میتوان تنها با توجه به ظاهر برخی روایات و حتیایات قرآن نیز احکامی صادر کرد که
خالف دالیل عقلی باشد؛ به عنوان مثال میتوان حکم کرد معنای آیاتی که در بردارندهی مفهوم
جسمانیت برای خداوند 5و یا استناد گناه به برخی پیامبران 6است همان معنای ظاهری است
درحالی که به اتفاق تمام علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت چنین نیست.
 .1 .4بررسی تک به تک روایات صفات فعل

 .1عاصم بن حمید گوید :از امام صادق (ع) پرسیدم ،گفتم :خدا همیشه اراده دارد؟ فرمود :داشتن
اراده با وجود مراد است ،خدا همیشه دانا و توانا بوده و سپس اراده کرده است(کلینی،ترجمة
کمرهای ،ج ،1ص.)316
باید توجه داشت ،همانگونه که مالصدرا در ذیل احادیث بعدی اشاره میکند ،چون اراده از
قبیل کماالت وجودی است پس همانند وجود امری تشکیکی است که عالیترین مرتبة آن عین

ذات است اما مراتب نازل آن حادث و وصف افعال باری تعالی هستند(مالصدرا ،شرح اصول
الکافی ،ج ،3ص )225پس میتوان در توضیح و تفسیر حدیث شریف گفت که آن ناظر به مقام
فعل و ارادة حادث است و هیچ تصریحی بر خلو ذات حق تعالی از اراده ندارد(فیض کاشانی،
ج ،1ص.)455
 .2بکیر بن اعین گوید :به امام صادق (ع) گفتم :دانش و خواست خدا ،دو چیزند یا یکى؟ فرمود:
دانستن خواستن نیست ،ندانى که گوئى :این کار را بکنم اگر خدا خواهد و نگویى این کار را
بکنم اگر خدا داند ،اینکه گوئى اگر خدا خواهد دلیل است که هنوز نخواسته و اگر خواهد همان
باشدکه او خواهد چنآنچه او خواهد و دانستن خدا پیش از خواستن و مشیت است(کلینی،ترجمة
کمرهای ،ج ،1ص.)317
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این سخن معصوم علیه السالم نیز داللت براین ندارد که ذات او خالی از اراده باشد بلکه تنها
تصریح میکند اراده و مشیت غیر از علم است واین مسئله مورد اتفاق است زیرا که حق تعالی به
معدومات و نظامهای غیر احسن نیز عالم است و حال آنکه آنها را اراده نمیکند .کسانی که
اراده را علم میدانند ،اراده را به مطلق علم ارجاع نمیدهند بلکه اراده را عبارت از علم به نظام
احسن و خیرات میدانند.
آن تفاوتی که امام دراین حدیث بیان میکند در وجود ازلی اراده و علم نیست بلکه در مراتب
نازل آن است(مالصدرا ،شرح اصول الکافی ،ج ،3ص .)225یعنی وجود اراده و علم در مقام
ذات ،حقیقت واحد و در مقام فعل و تفصیل ،تعدد پیدا میشود.
میرداماد و فیض کاشانی معتقدند که مشیتی که امام دراین روایت به آن اشاره میکندایجاد و

فعل است واین مشیت غیر از ارادة حقهای است که عین ذات باری تعالی است(میرداماد ،شرح
اصول الکافی ،ج ،2ص )246-247و اختالف اعتباری با علم دارد(فیض کاشانی ،ج ،1ص.)457
 .3صفوان بن یحیى گوید :به ابى الحسن(ع) گفتم :به من خبر ده از اراده از طرف خدا و از طرف
خلق ،گوید :در پاسخ من فرمود :اراده در خلق همان آهنگ درون است و آن کارى که پس از
آن از آنها عیان گردد ،و اما از طرف خداى تعالى اراده همان پدید آوردن فعل است نه جز آن
زیرا خدا زمینهسنجى و توجه قلبى واند یشه ندارد ،این صفات در او نیست و از صفات خلق است
و ارادهاش همان فعل است و نه جز آن .بدان گوید :باش و مىباشد ،بىلفظ و نطق به زبان و توجه
دل و تفکر و این طرز آفرینش او هم چگونگى ندارد و قابل توصیف نیست چنانچه خود او
چگونگى ندارد(کلینی،ترجمة کمرهای ،ج ،1ص.)317
این روایت نیز اگر چه تصریح دراین دارد که اراده حادث و در مقام فعل است ،امااین سخن به
معنا انحصار صفت اراده در مقام فعل نیست بلکه در مقام بیاناین مطلب است که ارادهای که
وراء ذات حق تعالی باشد همان نفس فعل و احداث است واین تنها یک معنا از اراده است(فیض
کاشانی ،ج ،1ص .)456افزون براین چون غایتاین روایت بیان اختالف میان ارادة خداوند و
انسان هست ،چنانکه مسئلة گوینده داللت براین امر میکند ،امام مراتب ارادة انسان را تحلیل،
سپس آن را از نقایص تنزیه نموده و در نهایت به خداوند نسبت دادهاند .به بیان میرداماداین سخن
اشاره به مبادی افعال اختیاری در انسان دارد و خداوند منزه ازاین است که شبیه به بندگانش عمل
کند(میرداماد ،شرح اصول الکافی ،ج ،2ص .)248مالصدرا نیز در باباین روایت معنایی نزدیک
به سخن میرداماد را بیان میکند .او نیز تأکید میکند که ارادة حادث ،صفت خداوند نیست زیرا
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حدوث صفت یا کیفیتی در ذات محال است .به همین سبب اراده حادثِ خداوند ،همان افعال
الهی است(مالصدرا ،شرح اصول الکافی ،ج ،3ص.)226
 .4امام صادق(ع) فرمود :خدا خود مشیت را بىواسطه آفرید و همه چیز را به مشیت آفرید
(کلینی،ترجمة کمرهای ،ج ،1ص.)317
این روایت نیز داللت بر انحصار اراده در مقام فعل ندارد .در تبییناین روایت میرداماد اصلاین
مسئله که ارادة خداوند مخلوق باشد را نمیپذیرد و معتقد استاین روایت ناظر به ارادة بندگان
است(میرداماد ،شرح اصول الکافی ،ج ،2ص  .)248فیض کاشانی در الوافی در ذیلاین روایت،
سخن میرداماد دراین موضع را رد میکند(فیض کاشانی ،ج ،1ص )458و با بیانی نزدیک به بیان
مالصدرا به تبییناین روایت میپردازد .دراین موضع مالصدرا اگرچه میپذیرداین سخن امام در
مشیت حادث و مخلوقی است که عین وجود اشیاست ولیکن تأکید میکند که خداوند دو مشیت
و اراده دارد .یک مشیت ،مخلوق است و آن مشیت مخلوق همان نفس وجود موجودات است.
دراین معنا اشیا مشیت حق تعالی هستند و معنای دوم مشیت عبارت است از ذات حق تعالی که
مراد حقیقی و ارادة محض است .همانگونه که وجود حقیقتی مقول به تشکیک است اراده نیز
شدت و ضعف دارد .عالیترین اراده ،اراده در مقام ذات است که عین ذات است(مالصدرا،
شرح اصول الکافی ،ج ،3ص.)227
 .5یکى از اصحاب ما گوید :من در مجلس امام باقر بودم که عمرو بن عبید خدمت آن حضرت
رسید و به او گفت قربانت ،قول خداى تبارک و تعالى« :هر که خشم من بر او ریزد محققاً در
افتد» بفرمایید این خشم چیست؟ امام فرمود :آن کیفر است اى عمرو ،مطلب حق این است که هر
که معتقد باشد خدا از وضعى به وضع دیگر در آید او را به صفت مخلوق وصف کرده و به
راستى چیزى خدا را تکان ندهد تا او را دگرگونه نماید(کلینی،ترجمة کمرهای ،ج ،1ص.)319
روایت فوق نیز داللت بر نفی تغییر در ذات حق تعالی دارد .در روایت فوق سائل از صفتی
میپرسد که در مخلوقات مالزم با تغییر است و حضرت ،در پاسخ به او تأکید میکنند ذات حق
تعالی متغیر نیست زیرا که تغییر در ذات مستلزم قوه داشتن و مرکب بودن ذات است در حالی
که خدواند فعلیت محض است(مالصدرا ،شرح اصول الکافی ،ج ،3ص )228و براین اساس
حضرت خشم را در خداوند به کیفر ارجاع میدهند ،گویی که خشم در انسان پس مقدماتی که
ناشی از نقص اوست به کیفر میانجامد و اگر خشم در انسان تنزیه از نقص شود ،قابل ارجاع به
کیفر است و براین اساساین معنای منزه شده از نقایص را میتوان به حق تعالی نسبت داد.
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همانطور که در انتساب سایر صفات به خداوند ،آنها را از نقص تنزیه کرده و سپس به ذات اهلل
تعالی نسبت میدهیم.
 .6هشام بن حکم در ضمن حدیث زندیقى که از امام صادق (ع) پرسش کرد گوید :در ضمن از
آن حضرت پرسید :او خشنودى و خشم دارد؟ امام فرمود :آرى ولى نه از جنس آنچه در مخلوق
باشد ،چون رضایت وقتى به مخلوقى گراید او را از حالى به حالى بگرداند ،زیرا مخلوق تهى و
ساختگى و درآمیخته ا ست و نفوذ پذیر است و خالق ما از چیزى نفوذ نپذیرد زیرا یگانه است،
ذاتش یکتا و صفتش یکتا است ،رضاى او پاداش دادن او است و خشمش کیفر کردن او،
بى آنکه چیزى در او تأثیر کند و او را به هیجان آرد و از حالى به حالى بگرداند ،زیرا این از
صفات مخلوق درمانده و نیازمند است(کلینی،ترجمة کمرهای ،ج ،1ص.)319
این حدیث نیز مانند حدیث سابق در مقام بیاناین مطلب است که معنای صفات الهی نظیر آنچه
ما در خود مییابیم نیست زیرا کهاین امر مستلزم تغییر در ذات الهی است درحالی که از طریق
برهان ثابت شدهاست که ذات تغییر نمی کند(مالصدرا ،شرح اصول الکافی ،ج ،3ص.)230
 .7امام صادق (ع) فرمود :مشیت پدید شده است(کلینی،ترجمة کمرهای ،ج ،1ص.)319
این سخن امام نیز همانند روایات فوق ناظر به اراده در مقام فعل است و نافی ارادهی ذاتی نیست
(فیض کاشانی ،ج ،1ص.)459
آنچه از مالحظة روایات فوق با توجه به تفسیر سه فیلسوف مذکور بهدست میآیداین است که
صفاتی که بهعنوان صفات فعل نزد ما مشهورند ،حقایقی دارای تشکیکاند که عالیترین مرتبة
آن عین ذات باری تعالی است و مراتب نازل و همراه با ضعف و نقصان آن در موجودات عالم
ماده میباشد .بدیهی است که نباید پنداشتاین صفات همانگونه که در موجود مادی است،
مستند به ذات الهی میشود بلکه حقیقت کمالی واحد در موجود نامحدود ،نامحدود و در موجود
محدود ،محدود است .آنچه در روایات فوق از ذات نفی میشود استناد صفات موجود محدود به
خداوند است نه مطلق آن صفات.
شایان ذکر صدرالمتألهین در مواضع متعدد ،نسبت به صفاتی چون خالق ،رازق ،شافی و ...که در
فهم اولیه ،به نظر میرسد قائم به دو طرفِ واجب و ممکن است میگویداین صفات از قبیل
اضافات اشراقیهاند(مالصدرا ،اسفار ،ج ،1ص143؛ همو ،ج ،2ص .)247از سوی دیگر ،وی در
باب اضافه اشراقیه معتقد است که دراین رابطه ،دو طرف مستقل وجود ندارد بلکه تنها حق تعالی
است و مظاهر و تعیناتی که عین الفقر و عین الربط به او هستند و در برابر او ذاتی ندارد تا بدان
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حکم شود (رک .همان ،ص .)237بر اساساین مبنا ،بطالن قول به اتصاف خداوند به صفات فعلی
به عنوان صفاتی که تحقق آنها متوقف بر تحقق ماسوی اهلل باشند ،روشنتر است.
 .2 .4روایات نافی صفات فعل

همانطور که گفته شد ،منشأ پیدایشای ن نظریه ،فهم از روایات بوده است و نه روایات؛این نظریه
صرف نظر از عبارات مختلف تمام قائالن آن ،میکوشد خلو ذات از کماالتی چون خالق ،رازق،
رب و ...را نشان دهد ،زیرااین صفات متوقف بر وجود مخلوق و مرزوق و مربوب و ...است واین
توقف سبب ورود تغیر به مقام ذات میشود .براین اساس چنین صفاتی باید خارج از مقام ذات
باشد و در حین حال به جهت آنکه در برخی از صفات الهی ،محذور تعطیل الزم نیاید ،بایداین
صفات به نحوی به ذات بازگردند.ای ن درحالی است که نصوصی مبنی بر وجود همین کماالت
در مقام ذات ،وجود دارد؛ عباراتی که نشان میدهد کمال خالق (که بر اساس دیدگاه صفات
فعلی خارج از ذات است) ،همچون کمال حیات ،مربوط به مقام پیش از فعل بوده و عین ذات
حق تعالی است .در سطور ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
 « .1عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ وَ خَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ إِلَهٌ إِذْ لَا مَأْلُوهَ وَ کَذَلِکَ یُوصَفُ
رَبُّنَا وَ هُوَ فَوْقَ مَا یَصِفُهُ الْوَاصِفُون»(مجلسی ،ج ،4ص 285؛ صدوق ،التوحید ،ص)57
« .2له معنى الربوبیّـة اذ ال مربوب ،و حقیقـة اإللهیّـة اذ ال مألوه ،و معنى العالم و ال معلوم ،و معنى
الخالق و ال مخلوق ،و تأویل السمع و ال مسموع ،لیس مذ خلق استحقّ معنى الخالق ،و ال بإحداثه
البرایا استفاد معنى الربوبیّـة»(مجلسی ،ج ،4ص229؛ طبرسی ،ج ،2ص400؛ صدوق ،التوحید،
ص.)38
« .3تَعَالَى الْجَبَّارُ الْعَالِمُ بِالْأَشْیَاءِ قَبْلَ کَوْنِهَا» (مجلسی ،ج ،4ص 115؛ محمد بن حسن طوسی،
ص)431این روایت در برخی آثار دیگراین چنین آمدهاست «تَعَالَى الْجَبَّارُ الْحَاکِمُ الْعَالِمُ بِالْأَشْیَاءِ
قَبْلَ کَوْنِهَا الْخَالِقُ إِذْ لَا مَخْلُوقَ وَ الرَّبُّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ الْقَادِرُ قَبْلَ الْمَقْدُورِ عَلَیْه»( اربلى ،ج،2
ص419؛ ابنحمزه طوسی ،ص.)567
نتیجه

براساس مباحث مطرح شده ،نگارنده براین باور است که تقسیم صفات به صفات فعلی و صفات
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ذاتی ،تقسیمی ناموجه است .نه دلیل عقلی یارای اثبات چنین صفاتی برای واجب الوجود دارد و
نه نقل در آن معنا تصریح دارد .اعتقاد برخی بزرگانی به «صفات فعلی» نیز یا بر اساس کلمات
برخی محدثا ن بوده و یا بر اساس فهم و برداشت اولیه از کالم معصوم ،درحالی که ذیل همان
احادیث فالسفة بزرگی چون میرداماد ،مالصدرا و فیض کاشانی ،خالی بودن ذات از صفاتی
چون ربوبیت و اراده که در نظریة صفات فعلی به آن تصریح شده ،را رد میکنند.
بر اساس مبانی تمام مکاتب فلسفی ،واجبالوجود بسیط محض ،کمال مطلق و غنی بذات است.
هیچ نحو از وابستگی در او راه ندارد .او در مقام ذات هر آنچه از کمال متصور است ،را داراست.
البته باید توجه داشتاین سخن بدان معنا نیست که صفات واجب تعالی در مقام فعل ،ظهور
نداشته باشد ،بلکه مقصوداین است که آنچه متکلم بهعنوان صفت فعل به خداوند نسبت میدهد،
موجه نیست بلکه همانگونه که خداوند در مقام ذات ،به نحو عینیت ،عالم به غیر و قادر بر غیر
است ،همچنین راحم و رازق نیز عین ذات است.
بطالناین نظریه ،با توجه به دیدگاه نهایی حکمت متعالیه مبنی بر وحدت شخصی وجود،
آشکارتر میشود چراکه معلوالت ،عین فقر و اضافه به حق تعالی بوده و با صرف نظر از حق
تعالی ،هالکت مطلق و عدم محض است .چنین معلوالتی قادر به نمایاندن خود نیستند تا چه رسد
که تحقق آنها ،معیار اتصاف حق تعالی به کماالتی نظیر راحم ،رازق ،غافر و جواد و نظیراین
صفات باشند زیرا که براین مبنا وجودی خارج از حیطه وجود الهی نیست.
در پایان نیک مینماید متذکر شویم که به طور کلی ،آنچه آدمی از صفات الهی درک میکند،
درک کامل و تامی نیست پس نباید انتظار داشت ،انسان بتواند حقیقت کیفیت صفات را درک
کند .افزون براین نقص عمومی که در ادراک تمام صفات وجود دارد ،درک عینیت صفاتی
مانند قدرت ،رحمت ،رزق دادن و ...که در مقام تصور قائم به دو طرف است ،با ذات الهی ،برای
انسان دشوار است امااین مسئله معیار نفی صفاتی نظیر راحم و خالق و ...در مقام ذات نیست زیرا
با دلیل قطعی و برهان عقلی اثبات شده که خالی بودن ذات از هر صفت کمالی از جمله صفات
کمالیهای که قائم به دو طرف است ،محال میباشد .بنابراین اگر حق تعالی در مقام ذات به جمیع
کماالت متصف است ،پس نظریة صفات فعلی به معنایی که گذشت (یعنی خلو ذات از برخی
صفات مانند رازق) ،نظریهای باطل است.7
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یادداشتها

 . 1اگرچه خواجه در تجرید سخن از صفات فعلی به میان نیاورده اما برخی از شارحان تجرید
صفات فعلی را پذیرفته اند و صدرالمتألهین درباره کسانی که اتصاف واجب به جهات امکانی
را پذیرفتهاند( که الزمة پذیرش صفات فعلی است) میگوید «ال یرتضی به من استشرق قلبه
بأنوار الحکمة المتعالیة و إن قلبه کثیر من األتباع و المقلدین کصاحب حواشی التجرید و غیره
حیث قالوا بأن واجب الوجود بالذات -قد یعرض له اإلمکان بالقیاس إلى الغیر و للغیر
أیضا»(مالصدرا ،اسفار ،ج ،1ص.)141-142
 .2شایان ذکر است که در میان عبارات بزرگانی که قائل بهاین دیدگاه بودند ،اختالفاتی به چشم
میخورد با این حال چنانکه اشاره خواهد شد ،عنصر مشترک میان همة عبارات خلو ذات از
صفات فعلی بما هی هی است
 .3از واژة افزون ،نباید گمان کرد مقصوداین است کهاین کماالت بهنحو انضام ،در ذات وجود
دارد زیرا که تمام کماالت در مقام ذات بهنحو بسیط و واحد و عین ذات موجودند و استفاده
از چنین واژگانی از باب ضیق الفاظ است.
 .4باید توجه داشت منظور از نقد و رد نظریة صفات فعلی ،رد خلو ذات از کماالتی همچون
خالق ،رازق ،غافر و ...است .ادعایاین مقاله آن است که تمام کماالت از جمله کمالِ خالق -و
امثال آن -عین ذات الهی است
 .5مانند «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» (طه)5/
 .6مانند «...وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى» (طه)121/
 .7نباید گمان کرد که بطالن نظریة صفات فعل به معنای ضعف درک قائالن آن است بلکه باید
توجه داشت،ای ن امر چیزی از عظمت و مقام رفیع برخی از قائالن به نظریة صفات فعلی
نمیکاهد.
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