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  . طرح مسئله1
اند. بندی کردهدانیم اندیشمندان مسلمان با تقسیمات متنوّعی اوصاف الهی را دستهمي

اند. در این میان، مشهورترین اقوال در میان متفکّران امامیه، اغلب این تقسیمات ثنایی
از این دو تقسیم  است. در باب تقدّم هر یک» ذاتی ـ فعلی«و » ثبوتی ـ سلبی«دو تقسیم 

بر دیگری، دلیل عقلی یا نقلی در کلمات اهل نظر یافت نشد. به دیگر سخن، دو تقسیم 
که اغلب متکلّمان و اند الّا اینیادشده از صفات خداوند، در عرض یکدیگر مطرح بوده

اند، ولی محدّثان امامیه را مقدّم داشته» ثبوتی ـ سلبی«برخی فیلسوفان متأخّر، تمایز 
  اند. گرایش نشان داده» ذاتی ـ فعلی«یشتر به تمایز ب

نظرات قابل توجّهي در شرح هر یک از دو تقسیم مشهور و در آثار امامیه، نقطه
ها مطرح شده است. تأمّالت نقّادانه در بعضی از نقدهایي از حیث پیشینه و جامعیت آن
فهم نکات  تر مباحث الهیاتی وهای عمیقآن منازعات، مفید شناخت الیه

ی در مورد شناخت اوصاف الهی است. در پی آن، نقاط ضعف هر یک از اشناسانه معرفت
، عقائد اإلنسانتوان به استناد کتاب شود؛ آنگاه میتقسیمات ثناییِ یادشده آشکار می

ی تلفیق آن دو تقسیم را طرح نمود. مصنّف این اثر، اوصاف الهي را بر چهار قسم ایده
نظم و اتقان بیشتری در باب معرفت خداوند سخن گفته است. متأسّفانه در دانسته، با 

رو پژوهش های فلسفی و کالمی معاصران، دیدگاه اخیر مغفول مانده است؛ از اینپژوهش
پیشِ رو با رویکرد تحلیلي ـ انتقادی، هر یک از تقسیمات یادشده را مورد بازخوانی قرار 

  سیم و اهتمام بدان روشن شود. دهد تا ضرورت تلفیق آن دو تقمی
  شود: بندی میبنابراین پرسش اصلی تحقیق، چنین صورت

در تبیین صفات » ذاتی ـ فعلی«و » ثبوتی ـ سلبی«ضرورت تلفیق دو تقسیم ثنایی 
  خداوند چیست؟

به منظور پاسخ روشمند بدین پرسش، در مسیر پژوهش به سؤاالت فرعی زیر نیز 
  شود:پاسخ داده می

عقلی است یا نقلی؟ در آثار متفکّران امامیه، » ثبوتی ـ سلبی«ای تقسیم ثنایی ـ مبن
  چه تفسیرهایی از این تقسیم و چه نقدهایی بر آن شده است؟

ـ تعاریف متفکّران امامیه از اوصاف ذاتی و فعلی و وجه تمایز آنها چیستند؟ آیا در 
  این تقسیم نیز، نقاط ضعف جدّی وجود دارد؟

دو تقسیم یادشده در آثار برخی اندیشمندان معاصر امامیه، حائز چه  ـ تلفیق    
  امتیازاتی است؟
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ی تلفیق دو تقسیم الزم به یاد است که در مقاالت علمی معاصران، پژوهشی درباره
یافت نشد. بنابر تتبّع نگارنده، این مطلب تنها، » ذاتی ـ فعلی«و » ثبوتی ـ سلبی«ثنایی 

مورد توجّه  عقائد اإلنسانو به نحو کامل در کتاب  لم الطیّبکبه نحو ناقص در کتاب 
  قرار گرفته است که گزارش تحلیلی آن در متن مقاله خواهد آمد.     

       

  . تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی2
ی سلب نقایص از ذات حق و ایجاب کماالت برای او استوار است. به این تقسیم، بر پایه

ثبوت «ی اهل نظر، مفاهیم صفات ثبوتی و سلبی، به ترتیب عبارت از بیان موجزِ برخ
گر ]؛ بدین معنا که هر صفت ثبوتی، بیان74و  72، ص30اند [»سلب محض«و » محض

الوجود و هر صفت سلبی، مفید یک یک معنای ایجابی، همچون علم و قدرت برای واجب
توان هر پس می ]284، ص17معنای سلبی نظیر جهل و عجز از ذات احدی است [

صفت ثبوتی را، مُثبت مصداقی از کماالت الهی نظیر علم و قدرت دانست و هر صفت 
  سلبی را، نافی نقصی همچون جهل و عجز از ذات حق به شمار آورد. 

قائالن بدین تقسیم، در مقام تعیین تعداد و مصادیق هر دسته از صفات، ترتّب هر 
  اند. های متفاوتی ارائه کردهبه افعال الهی؛ ایدهقسم از صفات بر دیگری و تسرّي آن 

  
  . تعداد و مصادیق صفات ثبوتی و سلبی 1ـ2

بعضی از متکلّمان، بنابر ظاهر آیاتی از کتاب الهی، مصادیق صفات ثبوتی و سلبی را در 
ی برخی اند. این مطلب در آثار برخی معاصران، به ایدهتعداد خاصّی محدود کرده

ه فرو کاسته شده است؛ از جمله علّامه مظفّر، از باور گروهی ـ بدون ذکر نام متکلّمان عامّ
شَ رَبِّکَ «ی دهد که ایشان با تأویل کریمهـ گزارش می جَائِهَا وَ یَحْمِلُ عَرْ ى أَرْ وَ الْمَلَکُ عَلَ

ة مَئِذٍ ثَمَانِیَ مْ یَوْ اشتند، ولی )، صفات کمالیه را هشت مورد اعالم د17، الحاقّه: 1» (فَوْقَهُ
را » کالم«یابی، بیش از هفت صفت نیافتند، پس از تأمّالتی، صفت چون در مقام مصداق

به آن موارد افزودند تا تعداد صفات به هشت برسد. از قضا صفت اخیر به لحاظ حدوث و 
  ]134، ص34ساز نزاعی عظیم در عهد عبّاسیان شد [قدم، زمینه

وه اشاعره در قرن دوم هجری است و چنین ظاهر این گزارش، ناظر به عملکرد گر
وانمود شده که صرفاً اینان قائل به انحصار صفات الهی در تعداد و مصادیق خاص بودند؛ 
ص در کتب کالمی، باید اذعان داشت که برخی متکلّمان معتزلی و  امّا با قدری تفحّ

دانستند و حتّی شیعی نیز، اوصاف ثبوتی و سلبی خداوند را، در تعداد خاصّی محدود می
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ی این تضارب، در بر سر عدد آن و مصادیق صفات، اختالف نظر داشتند. از قضا دامنه
ها و آثار متفکّران امامیه تبلور بیشتری داشت؛ به طور مثال، بعضی از متکلّمان، اندیشه

صفات ثبوتی را در قالب هشت صفت: قدرت مالزم با اختیار، علم، حیات، اراده، ادراک، 
، 12اند [، تکلّم و صدق؛ بیان و صفات سلبی را در هفت صفت منحصر کردهقدمت

ه صفتِ 88ـ71، ص37؛ 5ـ2ص ]؛ ولی به باور برخی دیگر، اوصاف ثبوتی عبارت از نُ
حیات، علم، قدرت، مشیّت، اراده، اختیار، سمع، بصر و کالم است و برای صفات سلبی، 

صفتی است که حکایت از شخص محتاج  تعداد خاصّی متصوّر نیست، بلکه مشتمل بر هر
   ]107ـ105و  81ـ75، ص30و لئیم نماید [

، تنها شده، اصولی بیان داشته گروهی دیگر از متفکّران، برای هر قسم از صفات یاد
ص قائل شده اند؛ امّا در باب مصادیق فروعات برای اصول صفات، تعداد و مصادیق مشخّ

حادی مخدوم عربشاهی، شارح باب از جمله ابن اند؛صفات، فضای بحث را باز گزارده
ی حلّی که صفات ثبوتی و سلبی خداوند را به ترتیب هشت و ، در نقد سخنان علّامهعشر

گوید: اگر بخواهیم فقط اصول صفات ثبوتیه را بیان داریم، ذکر هفت مورد دانسته، می
م اصول اوصاف کند و اگر قرار باشد که هسه صفت: قدرت، علم و حیات کفایت می
ها خیلی بیش از هشت مورد خواهد شد؛ لذا ثبوتی و هم فروعات آن بیان شود، تعداد آن

مخدوم در ادامه ماند. ابنوجهی برای انحصار صفات ثبوتی در عدد هشت باقی نمی
کند که وی در صدد بیان اصول اوصاف ثبوتی گونه توجیه میعملکرد حلّی را این

ها بوده است. او در مورد صفات سلبی نیز، به همین تر آنمهم پروردگار و برخی فروع
  ]98، ص11گوید [منوال سخن می

وجود  یامّا بنابر دیدگاه برخی متأخّران ـ به ویژه صدرائیان که کماالت را از مقوله
دانند ـ مصادیق هیچ یک از اقسام صفات، اعم از ثبوتی و سلبی، محدود به عدد می

ی ذات حق باشد و در عین حال، باور ایشان، هر کمالی که شایستهخاصّی نیست. به 
شود و هر مفهوم ماهوی یا غیر مالزم محدودیت نیز نباشد، صفت ثبوتی محسوب می

ی وجود یا نقص و حدّی برای خداوند نماید، از صفات آن، که داللت بر ضعف مرتبه
برخی متأخّران نیز، استشمام البتّه از سخنان  ]400، ص2، ج33آید [شمار می سلبی به

شود، بدین ترتیب که اصول صفات ثبوتیه، محدود و تقسیم صفات به اصول و فروع می
  شمار دانسته شده است:ها بیفروعات آن

نهایت است، زیرا رو کماالت او هم بینهایت است، از اینتعالی بیچون وجود حق
تعالی نامحدود ... و چون وجود حقاند کماالت او که صفات ثبوتی است، امور وجودی



   471   »ذاتي ـ فعلي«و » ثبوتي ـ سلبي«به  الهی ات صفاتتقسیم أمّالت نقّادانه درت

نهایت است. اگرچه اصول این رو باید گفت که کماالت او هم نامحدود و بیاست، از این
ها، کماالت دیگر هم نهفته کماالت، چند صفت کمال است، ولی در ضمن هر کدام آن

  ]18، ص19است [
ها نظیر علم و ز آنبنابراین، اگر اندیشمندان مسلمان در مقام تبیین صفات، بعضی ا

ها است؛ چنانکه برخی اند، از باب اهمّیت، اولویت و جامعیت آنقدرت را برجسته کرده
قائالن به انحصار صفات ثبوتی در عددی خاص، ادراک و سمع و بصر خداوند را، به 

] و 59ـ58، ص21؛ 289، ص13اند [دادهارجاع » قدرت«و صفت اختیار را به » علم«
انحصار اصول صفات در مصادیق خاص، اراده، ادراک و صدق را از فروع  باورمندان به

  ]98، ص11اند [دانسته» وجود«و سرمدیت را فرع » قدرت«؛ کالم را فرع »علم«
  

  . ارجاع صفات ثبوتی یا سلبی به دیگری2ـ2
اند و برخی برخی اندیشمندان مسلمان در آثار خویش، ابتدا صفات سلبی را تشریح کرده

ی قرآن همچون اند. ظاهراً گروه اوّل، نصوص تنزیهیهصفات ثبوتی را مقدّم داشته دیگر،
] را بیش از آیات موهم تشبیه مورد توجّه قرار داده، از 9، شوری: 1» [لیس کمثله شئ«

ی آن آیه، پس اند؛ چه در ادامهی خداوند بودهرهگذر تنزیه، در پی اثبات صفات کمالیه
بعضی از ایشان ». و هو السّمیع البصیر«فرماید: با سایر ذوات می از نفی مثلیتِ ذات حق

جَلَالِ وَ«ی آیهنیز با الهام از  رَامِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْ به استناد  ] و11، شوری: 1» [اْلإِکْ
  1اند.، صفات سلبی را پیش از صفات ثبوتی تشریح کرده»اکرام«بر » جالل«تقدّم 

نباید غفلت کرد که صفات سلبی با نفی نقص یا محدودیت از ذات از این نکته نیز 
به » خدا جسمانی نیست«ی بارئ، مفید تمایز خداوند از مخلوقات اوست؛ مثالً گزاره

]؛ حال آن 192، ص1، ج14کند [روشنی ذات بارئ را از مخلوقات جسمانی متمایز می
  تشبیه است. ای موهم گونه که حمل صفات کمالیه بر خداوند، خود به

صدد طرد نقایص از ذات ، درامّا گروه دوم، با لحاظ کماالت نامتناهی برای خداوند
است، ولی صفت سلبی  اند. به باور آنان، صفت ثبوتی حائز جهت وجودیاحدی بوده

اند، اوصاف ثبوتی ی عدمی دارد و چون امور وجودی، اشرف و متقدّم بر امور عدمیجنبه
    ]246، ص38؛ 38، ص21هستند [ مقدّم بر قسیم خود

                                                                                                                                        
؛ 571ــ 570، صـص 3، ج16؛ 82ـ68، ص6: نکـ شود؛ . این ساختار در آثاری از قرون مختلف دیده می1

 .17ـ12، ص19
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دار دیگری نیز به موازات بحث از تقدّم صفات سلبی بر ثبوتی یا بالعکس، بحث دامنه
در مورد ارجاع قسمی از این صفات به قسمی دیگر، در میان متفکّران شیعی جریان 

ی پیشین بود، در میان طبقات مختلف تر از مسئلهیافت. این مسئله که بسی بنیادی
  دّثان، متکلّمان و فیلسوفان؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مح

  
  . ارجاع صفات ثبوتی به سلب مقابل آنها1ـ2ـ2

به باور برخی اهل نظر، هر یک از صفات ثبوتی به معنای سلبِ مقابل آن، از ذات اقدس 
، در واقع به معنای »خدا قادر است«یا » خدا عالم است«های احدیت است؛ مثالً گزاره

هستند. اینان که قائل به ارجاع اوصاف ثبوتی » خدا عاجز نیست«یا » خدا جاهل نیست«
  شوند:اند، خود به دو گروه تقسیم میبه معانی سلبی

ـ گروه نخست صرفاً از حیث معناداری، در شرح صفات ثبوتی به معانی سلبی مقابل 
در نظر ما بیاید، متناسب با اند. به باور ایشان، هر چه از این مفاهیم ها توجّه کردهآن

ذوات ممکنات و منافی با عزّ ربوبی است. به عنوان نمونه، فاضل مقداد در شرح خود بر 
  نویسد:می باب حادی عشر

توانید هر دو و شما می» صفات جالل«گویند و سلبیه را » صفات اکرام«صفات ثبوتیه را 
نیز بر سلب است و ما هنگامی  نوع را صفات جالل بنامید، زیرا بازگشت صفات ثبوتیه

کنیم، نظر به سلب عجز و سلب جهل است از مقام مقدّس که اثبات قدرت یا علم می
پروردگار متعال و همچنین است سایر صفات ثبوتیه. آری، آنچه از صفات ذاتی خداوند 
برای ما قابل فهم است، جهات سلبی و اضافی آن است؛ امّا کنه و حقیقت ذات و صفات 

ها را به جز خود او، کسی از ادراک عقول و افهام ما بیرون است و حقایق آناو 
  ]72ـ71، صص21تواند بفهمد [ نمی

ی دوم پا را فراتر گذاشته، به لحاظ وجودشناختی نیز، صفات ثبوتی خداوند ـ دسته
اند. این رویکرد به دیدگاه بعضی از معتزله ها تفسیر کردهرا به سلب امور مقابل آن

اهت دارد. به باور ایشان، مراد از طرح صفات ثبوتی، اثبات اموری وجودی به نام علم شب
و قدرت در ذات بارئ نیست؛ بلکه برای سلب مقابالت این امور (نظیر جهل و عجز) از 

علی ی این نگاه در میان امامیه، حکیم رجبذات احدی است. از جمله قائالن برجسته
ی ی برخی مبانی فلسفه، بر پایه»اثبات واجب«ی رم رسالهتبریزی است. او در مطلب چها

مشّاء و برداشتی خاص از مفاهیم ذات و صفت، دو دلیل عقلی بر بطالن عینیت ذات و 
دارد و در اواخر رساله نیز، برای اتقان مطلب، به احادیثی از معصومان صفات بیان می

   ]160ـ155، صص8کند [(عهم) استناد می
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 اند. از میان آنان، قاضیتبریزی نیز، همین رویکرد را دنبال کرده شاگردان حکیم
ی نفی صفات از ذات احدی پرداخته است. سعید قمی بیش از سایرین، به تشریح نظریه

، با بیانات عقلی و نقلی در تثبیت این دیدگاه کوشیده شرح توحید صدوقاو به ویژه در 
شود و در هر محسوب می» ذات«بع و فرع همواره امری تا» صفت«است. به باور قاضی، 

بایست از ی تحدید است، بنابراین هر گونه صفتی را میشئ، بیانگر جهت احاطه و نشانه
   ]299، ص1، ج24ذات احدی نفی نمود [

  
  . ارجاع صفات سلبی به کماالت ثبوتی2ـ2ـ2

برآنند که  ی حلّه و فیلسوفان صدراییبرخی متفکّران شیعی، از جمله متکلّمان مدرسه
صفات سلبی پروردگار به صفات ثبوتی او قابل ارجاع است. در نظر ایشان، مفاهیم صفات 

ها، صرفاً در مصادیق کمالیه، میان واجب و ممکن، مشترک معنوی است و اختالف میان آن
رود، ی ممکنات به کار میتوان صفات کمالیه را به همان معنایی که دربارهرو میاست؛ از این

ر صورت عدم مالزمت با محدودیت، با مصداقی متفاوت برای خداوند لحاظ کرد. امّا در د
ی ارجاع صفات سلبی به اوصاف ثبوتی، به دلیل تفاوت در سایر مبانی مقام تبیین نحوه

  شود؛ از جمله: های متفاوتی در آثار قائالن مربوطه دیده مینظری، گویش
ر عامّه، با سه دلیل، اشتراک معنوی وجود را در بخش امو تجرید اإلعتقادـ مصنّف 

این بحث به  ]106، ص18رساند [بین مطلق موجودات حتّی واجب الوجود به اثبات می
نحو ارتکازی، تمهیدی برای پذیرش اشتراک معنایی صفات خداوند با صفات ممکنات 

» ودوجوب وج«نیز شده؛ زیرا خواجه در مبحث صفات، بسیاری از صفات سلبی را به 
   ]196ـ193، صص18دهد [ارجاع می

باب گفته است، در که در آن اثر، به تبع متن اصلی سخن  تجرید اإلعتقاد ـ شارح
، برخی صفات سلبی را با تکیه بر غنای ذاتی خداوند و وجوب وجود شرح حادی عشر

  ]6ـ4، صص12دهد [می
داده، خواصّ رجاع ا ی صفات سلبی را به وجوب وجود بارئهمه گوهر مرادـ مصنّف 

      ]238، ص23داند [وجوب وجود را مستلزم نفی آن صفات از ذات احدی می
با تأکید بر وجوب وجود خداوند از جمیع جهات و تصریح بر  زواهر الحکمـ مؤلّف 

، 30نماید [ی ذات اقدس را شمارش میپاکی وجود او از شوب ماهیات، اوصاف سلبیه
  ]106ـ105صص
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عالوه بر تصریح به اشتراک معنوی وجود، با تکیه بر اصالت وجود،  أسفارـ صاحب 
وجود در هر شیئی، عین علم و قدرت و سایر «ی تشکیک در وجود و تأکید بر قاعده

با ذات احدی  ـ که از ابداعات خود اوست ـ به اثبات عینیت صفات ثبوتیه» کماالت است
شود. صفات و کماالت الهی تلقّی میی مرجع همه» وجود«پرداخته است. بر این اساس، 

یابد که وجود در مقابل، صفات سلبی نیز به جهات عدمی و محدودیت وجودی ارجاع می
   ]145ـ133، صص6، ج35الیتناهی خداوند، منزّه از آن حدود است [

شود. ایشان تری نیز در این باره دیده میالبتّه در آثار برخی صدراییان، نکات دقیق
رجاع صفات سلبی به صفات ثبوتی، تفسیر خاصّی از حمل صفات سلبی بر عالوه بر ا

  نویسد:در این باره می نهایة الحکمةاند؛ از جمله صاحب واجب تعالی ارائه کرده
گر یک معنای سلبی است، امّا باید دانست که مفاد هر صفت صفت سلبی بیان

یابد، چرا که رجاع میسلبی، همان سلبِ سلبِ کمال است که خود به ایجاب کمال ا
به » فرد غیر عاجز«و » فرد غیر جاهل«نفیِ نفی، در واقع همان اثبات است؛ مثالً اوصاف 

  ]284، ص17شود... [منتهی می» قادر«و » عالم«ترتیب، به 
  

  . تسرّی صفات ثبوتی و سلبی از ذات به افعال الهی3ـ2
 به افعال الهی نیز تسرّی برخی متفکّران تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی را

ی ربوبیت را، از مصادیق صفات ثبوتی و اند؛ بدین ترتیب که وصف افعال شایسته داده
اند. در این وصف افعال منافی با غنای ذات احدی را، در ردیف صفات سلبی قرار داده

رویکرد، تفاوت چندانی میان متکلّمان مذاهب مختلف اسالمی ملحوظ نیست، چه از 
اند و افعال ن متأخّر هر گروه، تألیفاتی در دسترس است که بر این پایه مشی کردهعالما

؛ 58ـ57، صص1، ج9اند [الهی را در ذیل تقسیم صفات به ثبوتی و سلبی توضیح داده
   ]135ـ133، صص15

ی سلب و ایجاب که مفید تقسیمی به حصر عقلی است، چنین بنابر مفهوم اوّلیه
ی صفات تواند به تقسیمی، جامع همهبود؛ بلکه حاصل آن میتعمیمی ناروا نخواهد 

خداوندی منتهی شود. البتّه در اکثر کتب کالمی بر تعمیم مورد نظر تصریح نشده، اغلب 
رو برای فهم اند؛ از اینمتفکّران از بیان نظر خود در مورد چُنان تعمیمی غفلت ورزیده

  زنی کرد.ل و بعضاً گمانهدیدگاه آنان، صرفاً باید در عملکردشان، تأمّ
                                                      

  »ذاتی ـ فعلی«. تقسیم اوصاف الهي به 3
است؛ بدین » ذاتی ـ فعلی«از تقسیمات مشهور نزد امامیه، تقسیم اوصاف پروردگار به 
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صفت «شود، نتزاع ، فارغ از افعال و مخلوقات وی امعنا که هر صفتی از مقام ذات بارئ
گر فعلی از افعال خداوند و حاکی از ارتباط او با مخلوقات و هر مفهومی که بیان» ذات

شود. این بیان، صرف یک تعریف شرح االسمی از صفات نامیده می» صفت فعل«باشد، 
الجمله، مقصود از اقسام یادشده روشن شود و الّا در آثار محدّثان ذاتی و فعلی است تا فی

های متنوّعی برای این اوصاف طرح متکلّمان امامیه، از دیرباز تعاریف متعدّد و تبیینو 
ها، صرفاً ناظر به مقام ثبوت و واقعیت این دو دسته صفات است و اند. برخی تعریفشده

ها عالوه بر بیان واقع، حاوی مالکی برای ارزیابی و تمایز صفات ذاتی از بعضی از آن
ها، تنها به مقام اثبات و فهم ما از تمایز مصادیق ؛ ولی بیشتر تعریفصفات فعلی نیز است

   1شود.آن دو دسته صفات مربوط می
باری، با حذف مکرّرات و لحاظ اختالفات زبانی اهل نظر در باب اوصاف ذات و افعال 

چه که در این میان آن ]297ـ292، ص7: نکـ رسیم [خداوند، به هفت تعریف می
، پس از نقل احادیث ناظر به صفات ذاتی خداوند کافی تالش شایان مؤلّف اهمّیت دارد،

گرچه کلینی در آن موضع، بیشتر در پی تبیین حدوث  ]112ـ111، ص1، ج28است [
گونه مالک، برای تمایز صفات ذاتی از صفات اراده است، امّا در عین حال از بیان وی، سه

متأسّفانه بیشتر متکلّمان از تمایز این سه  ) قابل استنباط است.2فعلی (تعاریف اثباتی
اند، ولی مطلب غفلت ورزیده، تنها به تعریف اوّل یا سخن پایانی شیخ کلینی توجّه نموده

اند و سه ها سخن گفتهها و مالکدر باب تمایز این تعریف کافی برخی شارحان مدقّق
  اند.تعریف از سخنان کلینی استنباط کرده

  
  از صفات ذاتی و فعلی . تعریف اوّل1ـ3

مراد از صفات ذاتی، اوصافی است که انتساب مقابل یا ضدّ آن بر خداوند صحیح 
توان ذات بارئ را به ؛ چرا که نمی»عزّت«و » حکمت«، »علم«، »قدرت«نباشد، نظیر: 

توصیف کرد. امّا هر امر وجودی، که خداوند بدان و به » ذلّت«و » خطا«، »جهل«، »عجز«
ها متّصف شود یا به بیانی، صفت و مقابل آن، مفاهیم قابل انتساب به خداوند مقابل آن

                                                                                                                                        
آن اسـت؛   تحقّـق مصـداق  طبان از تعریف یک مفهوم، اطّالع یـافتن از  ی مخاجا که انتظار اوّلیهاز آن .1

و از توضیحات ناظر به مقام » تعریف«ناظر به مقام ثبوت صفات ذاتی و فعلی، به  هایتوان از تبیین می
  تعبیر نمود.صفات » های تمایزمالک«اثبات، به 

   دانست که در جای خود توضیح داده خواهد شد. . البتّه تعریف اوّل را باید تعریف ثبوتیِ حاوی مالک تمایز2



 1400دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      476

» حبّ و بغض«یا » رضا و غضب«مفاهیم  شوند؛ همچون زوجباشند، صفت فعل خوانده می
شود و لذا هر یک از متّصف می اند، امّا پروردگار به هر دوکه دو امر وجودی متقابل

  ]111، ص1، ج28آیند [ند به شمار میها، به تنهایی وصف فعلی خداو آن
گر مالک تمایزی در باب چنانکه مالحظه شد، تعریف فوق، ماهیت اثباتی دارد و بیان

و بسیاری از اهل نظر در مقام تشریح  کافیاوصاف ذاتی و فعلی پروردگار است. البتّه مؤلّف 
ابل انتساب به صفات ذات و فعل، به نحو ارتکازی، صرفاً از صفات وجودی و کماالت ق

، همین »ذاتی ـ فعلی«اند و مقسم ایشان در تقسیم صفات الهی به خداوند سخن گفته
گویند ی هر وصف قابل حمل بر خداوند سخن میاوصاف ثبوتی است. در واقع آنان درباره

شود؛ لذا مراد ایشان از اوصاف ذاتی، کماالتی است که خداوند، چه که از او سلب مینه آن
ها برئ است. نیز مقصودشان از صفات ها است نه نقایصی که ذات اقدس از آننواجد آ

  های منتزع از افعال الهی است نه اوصاف بیگانه از افعال او. فعلی، ویژگی
ی دیگر آنکه، تعریف اوّل کلینی، بعدها مورد توجّه طبقات مختلفی از عالمان نکته

نیز، طرفداران قابل توجّهی یافت. ظاهراً اوّلین امامیه قرار گرفت و به انضمام وجه ثبوتی 
عالم نامی که از این دیدگاه استقبال کرد، شیخ صدوق ـ از معاصران کلینی ـ است، به 

صدوق در  ]141، ص34اند [ای که برخی اساساً وی را مبدع این نظریه انگاشتهگونه
  نویسد: خویش به اجمال می اعتقادات کتاب

نفي ضدّها عنه  منها صفة تعالى به من صفات ذاته، فإنّما نرید بکلکل ما وصفنا اللّه 
  ]   27، ص3[ یتعال

گوید: مراد از صفت ذاتی، وصفی ازلی است که می توحیداو همچنین در کتاب 
اتّصاف ذات بارئ بدان همیشگی بوده و اتّصاف ذات به ضدّ آن محال باشد؛ همانند علم و 

ازلی است که همیشه برای خداوند ثابت نیست و گاه  قدرت. امّا صفت فعل، وصفی غیر
  ]148، ص2شود، همانند رضا و غضب [خداوند به ضدّ آن نیز متّصف می

  
  . تعریف دوم از صفات ذاتی و فعلی2ـ3

، کمال ذاتی »قدرت«دانیم سامان یافته است. می» قدرت«تعریف دوم با محوریت صفت 
دهند. ا در رأس اوصاف ذاتی ایزد یکتا قرار میخداوند است و اغلب متکلّمان، آن صفت ر

پذیرد، گفته فرض که، افعال الهی به قدرت ذاتی خداوند انجام میبا عنایت به این پیش
شده: هر صفتی که متعلّق قدرت الهی قرار گیرد، صفت فعل و هر وصفی که تعلّق آن به 

ان گفت: خدا قادر به توطورمثال می معنا باشد، صفت ذات است. بهقدرت خداوند بی
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توان از صفات فعل اوست؛ امّا نمی» غفران«و » خلق«خلق کردن یا آمرزیدن است، پس 
در ردیف قدرت » عزّت«و » علم«گفت: خدا قادر به عالم شدن یا عزیز شدن است، پس 

   ]111، ص1، ج28الهی و جزو صفات ذاتی اوست [
ر باب هویت خارجی صفات الهی به ی اثباتی دارد و چیزی دتعریف فوق، صرفاً جنبه

ای برای تمایز صفات ذاتی از اوصاف فعلی به لحاظ گوید؛ بلکه صرفاً حاوی قاعدهما نمی
معناشناختی است. گرچه کلینی مطلب فوق را به نحو موجز بیان داشته، ولی برخی 

  اند. تر تشریح کرده، آن را به نحو دقیقکافی 1شارحان
از ایرادات ناظر به تعریف اوّل، در باب تعریف اخیر قابل طرح رسد هیچ یک نظر می به

نیست. در معدود کتب ناقالن آن نیز، نقدي یافت نشد. صرفاً در نگاه خاصّ بعضی از 
  ي مزبور به لحاظ ثبوتی مورد تردید قرار گرفته است. فرض قاعدهمتأخّران، پیش

ذاتی ـ «اوصاف الهی به  که، در آثار شیخ احمد احسائي، تقسیمتوضیح مطلب آن
الجمله پذیرفته شده است. و تعریف اوّل کلیني در باب تمایز صفات از یکدیگر في» فعلی

امّا شیخ از حیث ثبوتي بر آن است که تفاوت میان صفات ذاتی و صفات فعلی خداوند، 
و » ذاتی«امری اعتباری نیست تا به مقتضای آن، هر صفت که به ذات نسبت داده شود، 

خوانده شود؛ بلکه این دو دسته از » فعلی«هر صفت که به افعال الهی انتساب یابد، 
   ]160، ص5صفات، تمایز عینی و حقیقی دارند [

جا که ذات احدی از تعلّق و ارتباط وجودی با مخلوقاتش منزّه است به باور احسائی، از آن
یک از صفات ذاتی نظیر علم، و مخلوقات در مقام صُقع ربوبی تحقّق ندارند؛ به مثابه هر 

گرچه در لفظ » صفات ذاتی«قدرت، سمع و بصر؛ صفاتی فعلی مطابق با همان الفاظ هست. 
ها مترادف یکدیگراند؛ چه همگی به نحو واحدی بر ذات مغایر یکدیگرند، ولی مفاهیم آن

در مقام تعلّق ی خلقی دارند، رو که جنبهالمعنی داللت دارند؛ ولی اوصاف فعلی، از آناحدی
، خود دو »علم«یابند. مثالً صفت به امور امکانی و به اعتبار کثرت متعلّقات، معانی متعدّد می

شود و دیگر، علم  ذات بوده، قدیم و ازلی خوانده میساحت دارد: یکی علم ذاتی که عین 
  ]515، ص4آید [فعلی که غیر ذات و اشراقی بوده، حادث و امکانی به شمار می

                                                                                                                                        
اند: از آنجا که قدرت ذاتی خداونـد، فقـط بـه ممکنـات     ، ذیل سخن کلینی گفتهکافیبرخی شارحان  .1

گیرد؛ پس هر صفتی که مقدور خداوند قرار گیرد، از صفات فعل او و هر صـفتی کـه مقـدور    تعلّق می
 ،32 ؛258ــ 252، ص2ج، 25؛ 233ــ 232، ص3ج، 36[ذات بارئ واقع نشود، از صفات ذاتـی اوسـت   

  .]365ـ364، ص3ج ،31؛ 23ـ22، ص2ج
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به قدیم و حادث یا ذاتی و فعلی را، از » علم الهی«ئي به خصوص تقسیم احسا
خواند و به چند آیه و حدیث در تأیید دیدگاه خویش تقسیمات ناطقین به وحی می

، 5دهد [ي مزبور را به سایر کماالت الهی تسرّی میشود و در نهایت، ایدهمتوسّل می
تعریف دومِ کلیني را به کلّی ابطال  ی ملحوظ درالبتّه دیدگاه او، قاعده ]158ص
بندی جدید و توجیهاتی متفاوت از بیانات شارحان کند، چه بسا بتوان با صورت نمی
  1، تقریر نوینی از آن، با لحاظ قدرت فعلی خداوند ارائه نمود.کافی
  

  . تعریف سوم از صفات ذاتی و فعلی3ـ3
یابند؛ پس هر صفتی که و بروز می ی افعال خداوند تحت مشیت او، ظهوراز آنجا که همه

ق اراده ی الهی قرار گیرد، جزو صفات فعل و بالعکس، هر صفتی که تعلّق آن به متعلَّ
آید. به عنوان معنا و ناممکن باشد صفت ذاتی پروردگار به شمار میی خداوند، بیاراده

، جمالت خبری »خدا خواست که بتواند«یا » ی دانستن کردخدا اراده«های مثال، گزاره
ی الهی است؛ پس به اراده» قدرت«و » علم«نامعقولی است و حاکی از عدم تعلّقِ صفات 

خداوند «دو صفت یادشده از صفات ذاتی خداوند هستند. در مقابل، صحّت قضایایي نظیر 
بیانگر آن است » خداوند خواست که گناهکاران را بیامرزد«یا » کرد خلقت انسان را اراده

ق اراده»رازقیت«یا » لقیتخا«که  رو، جزو صفات فعل شوند و از اینی الهی واقع می، متعلَّ
  ]112، ص1، ج28بارئ هستند [

شود که تعریف سوم کلینی، شباهت قابل توجّهی با تعریف دوم او دارد. مالحظه می
است؛ چه تعریف » قدرت«به جای صفت » اراده«گزینی صفت تنها فرق میان آن دو، جای

ی الهی سامان یافته است. تعریف اخیر و این تعریف، بر محور اراده» قدرت«ی لی بر پایهقب
نیز به تمایز  کافی ی اثباتی دارد و شارحان مدقّقنیز، همچون تعریف قبلی، صرفاً جنبه

تعریف مزبور به لحاظ ارزیابی علمی نیز، وضعیتی  2اند.آن، با دو بیان قبلی توجّه داشته
  شود.ی کالم، از شرح تفصیلی آن پرهیز میریف دوم دارد که به دلیل اطالهشبیه به تع

  

  »فعلیـ ذاتی «ی تقسیم بر پایه »سلبی ـ ثبوتی«. مخالفت با تقسیم 4
ساز ، زمینه»ثبوتی ـ سلبی«صفات خداوند به تقسیم  موردگفته در مجموع ابهامات پیش

                                                                                                                                        
ی وی، نیازمنـد پژوهشـی   . طرح چنین تقریری، به لحاظ طرح برخی مبانی شیخ احسائی و لوازم ایـده 1

  مستقل است.  
    ]367ـ365صص، 3، ج31؛ 24ـ23، صص2، ج32؛ 256، ص2ج ،25؛ 233، ص3، ج36: [نکـ  .2
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است. عدم ذکر این دوگانه در  ن تقسیم شدهآ، با اصلِ امامیهمخالفت برخی اندیشمندان 
ترین نقاط ، از مهمالهیی اوصاف نصوص دینی و نیز عدم جامعیتِ آن نسبت به همه

   شود.قلمداد میضعف آن تقسیم 
فراوان و  اتکرمانی از جمله عالمانی است که با تأکید در این میان، محمّدکریم

ترین اثر حمله قرار داده است. او در مهمرا از اساس مورد  یادشدهحمیتی خاص، تقسیم 
و سیر تاریخی تقسیم مورد نظر  پیشینه مورد، در الفطرة السّلیمهاعتقادی خویش 

گوید: در بین اهل نظر شایع شده که صفات خداوند سبحان، بر دو قسم ثبوتی و  می
 سلبی است. متأخّران بدون هیچ تفکّری در طرح این دوگانه، از پیشینیان تبعیت

و آن را  آموزش دادنداند. آنان در طول سالیان دراز، این تقسیم را در مکاتب  کرده
همچون بدیهیات مذهب قلمداد کردند، حال آنکه منشأ آن دوگانه، چیزی جز تقلیدِ 

تا به خواستِ  شودئه میراارو مطالبی نبود؛ از این از برخی متکلّمان عامّه کورکورانه
های زائل شود و شیعیان، به آموزه میهماات از اذهانِ عالمانِ خداوند، شبهاتِ اهلِ سنّ

  ]112ص، 26[بازگشت نمایند ثقلین 
ی مزبور را به نقد گویی عبور کرده، به نحو مصداقی ایدهدر ادامه، از کلّی کرمانی

د تا کنکشد. او هر یک از اقسام صفات ثبوتی و سلبی را به طور مجزّا تحلیل میمی
تر شود. در این طریق، ابتدا مصادیقِ اوصاف ثبوتی یم مذکور عیانجهات ضعف تقس

  نویسد:در این باره می کرمانیگیرد. مورد بازبینی قرار می خداوند
ای برای خداوند نام بردند و آنان پس از پذیرش عینیت صفات با ذات، صفات ثبوتیه

است. آنان صرفاً  گفتند: او قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، قدیم، متکلّم و صادق
کنیم که آیا ها را صفات خداوند دانستند نه چیزی بیشتر. ما از ایشان پرسش می همین

مرادِ شما از صفات، اوصاف ذاتی است یا فعلی؟ اگر منظورتان، صفات ذاتی است، پس 
ها بنابر نصوص را به عنوان صفات برشمردید؟ چه این» متکلّم«و » مدرک«و » مرید«چرا 

پرسیم چرا سنّت و صراحت عقل قاطع، از صفات فعل است. بر این پایه میکتاب و 
ها توصیف را به آن داید؟ صفاتی که خداوند در قرآن، خوسایر صفات ذاتی را ذکر نکرده

ها گواهی عقل قاطع نیز بر آن اند وکرده است و حجج او در روایات بیان داشته
ها که ، ولی، رب، غالب، قاهر و امثال آندهد؛ اوصافی همچون سمیع، بصیر، سلطان می

ها از خداوند در هیچ یک از احوال جایز نیست و همین نکته، فارقِ بین صفات نفی آن
                         ]113ـ112صص، 26[ بیت (عهم) استذات و صفات افعال الهی نزد اهل

ر مراد برخی متکلّمان : اگدویگمی باب شقِّ ثانیهمچنین در  السّلیمهالفطرة مصنّف 
؛ یکی آنکه آیدپیش میبوده باشد، دو اشکال  خداونداز صفات ثبوتی، صفات افعال 
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اند و اند، در عِدادِ صفات ثبوتیه انگاشتهصفات قادر و عالم و حی را که از صفات ذات
خذ از کتاب و سنّت، نظیر خالق، رازق، محیی، ممیت، منعم و  دیگر آنکه صفات فعلیِ متّ

  ]113ص، 26[اند نتقم را اساساً کنار نهادهم
 ـثبوتی «الهی به  صفاتتقسیم هاي پیشین در باب فروعات حال با عنایت به گزارش

آن تقسیم، نقاط ضعف در باب ی کرمان نقدهایمحصّل ، باید اذعان داشت که »سلبی
  شود:ميامّا در عین حال، دو اشکال در اظهارات وي مالحظه ، 1دنرسصحیح به نظر می

که صرف اقتباس یک ایده یا اصطالح از سایر مکاتب یا مذاهب، کار ـ اوّل آن
نادرستي نیست؛ چه بسا آن مطلب، بر یک تحلیل عقلي استوار باشد و دیگران نیز از 

  رو آن را بپذیرند.این
» ذاتي ـ فعلي«فرض کرمانی در این نقدها، تام شمردن تقسیم که پیشـ دوم این

، ولی استخداوند ی صفات وجودی جامع همهکه این تقسیم گرچه آناست؛ حال 
  شود.اوصاف تنزیهی او را شامل نمی

  
  »ذاتی ـ فعلی«با » ثبوتی ـ سلبی«. تلفیق تقسیمات 5

ی صفات الهی، ابهاماتی چند ی پیشین دربارهدانستیم که در هر یک از تقسیمات دوگانه
است؛ به طوری که در بحث صفات ثبوتی، اغلب  ها و عملکرد متکلّمان مشهوددر گزارش

ماند یا در بحث صفات ذاتی، صرفاً به کماالت صفات ثبوتیِ ناظر به افعال الهی مغفول می
شود و در مورد صفات منافی با ذات حق، سخن چندانی مطرح نیست. خداوند توجّه می

ای اوصاف الهی، ی تقسیمی جامع بربعضی از معاصران برای رفع این نقیصه و ارائه
  اند. پارچه از صفات الهی را بیان داشتهی تلفیق دو تقسیم یادشده و طرحی یک ایده

» ذاتی ـ فعلی«و » ثبوتی ـ سلبی«تر یادآور شدیم که تقسیم صفات خداوند به پیش
اند و به لحاظ منطقی، هیچ یک بر دیگری تقدّم ندارد؛ الّا در عرض یکدیگر مطرح بوده

تر و خود این تقسیم نیز، قدری قدری ساده» ثبوتی ـ سلبی«های ناظر به یفکه تعراین
پذیر است که البتّه رو تلفیق این دو تقسیم نیز، به دو صورت انجامتر است؛ از اینشایع

غایت هر دو از حیث محتوا یکسان خواهد بود: یکی اینکه هر یک از صفات ثبوتی و 

                                                                                                                                        
بیـان  » ثبـوتی ـ سـلبی   «ی ، احتماالت دیگری نیز برای توجیه دوگانهی سخنان کرمانیدر ادامهلبتّه ا. 1

، 26[د کنـ ها با محذور مواجه مـی ی آنای، در نهایت امر همهبا طرح نکات عالمانهاو  ولی، شده است
 .]114ـ113صص
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نیم و دیگر آنکه، هر یک از صفات ذاتی و فعلی را، سلبی را به ذاتی و فعلی تقسیم ک
ی مقسم ثبوتی و سلبی قرار دهیم؛ در هر دو صورت، چهار قسم صفت، جامع همه

  شود.صفات الهی حاصل می
کلم ی اوصاف ثبوتی خداوند در چنین تلفیقی، اوّل بار به صورت ناقص و تنها درباره

ر عالمانه، پس از تقسیم صفات الهی به مطرح شد. عبدالحسین طیّب در این اث الطیب
کند و در نهایت، به سه قسم ثبوتی و سلبی، اوصاف ثبوتی را به ذاتی و فعلی تقسیم می

  رسد:صفت می
  ]34، ص20) صفات سلبی [3) صفات ثبوتیِ فعلی  2صفات ثبوتیِ ذاتی ) 1

ن برخی طیّب در توضیح این اقسام نیز، تبیین خاصّی ارائه داده است. او همچو
کند و فیلسوفان، صفات ثبوتی ذاتی را به دو قسم حقیقی محض و ذات اضافه تقسیم می

  نویسد: در توضیح فرق آنها می
است که بیش از یک طرف الزم ندارد و در مفهومش نسبت و تعلّق  یصفات» حقیقیه«

ت که صفاتى اس» ذات اضافه«شود مانند قدیم و ازلى بودن. به چیز دیگرى مالحظه نمي
دو طرف الزم دارد، به این معنى که در مفهومش، نسبت و تعلّق به چیز دیگرى 

باشد مانند علم که در مفهومش، تعلّق به معلوم و قدرت که در مفهومش، ملحوظ مي
شود؛ لکن تعلّق این صفات به متعلّق، توقف بر وجود متعلّق تعلّق به مقدور مالحظه مي

جود معلوم، عالم و پیش از وجود مقدور، قادر بوده است ندارد؛ یعنى خداوند قبل از و
 ] 35، ص20[

محقّق مدقّق،  ،»ذاتی ـ فعلی«و » ثبوتی ـ سلبی«گذار تلفیق کامل دو تقسیم امّا پایه
با بیانی موجز، در این باره سخن گفته  عقائد اإلنساناو در  1هاشم حسینی تهرانی است.سیّد

ی ر دسته از صفات، غایت پژوهش پیشِ رو است. علّامهاو در شرح ه است. گزارش نوآوری
  فقید در آن کتاب، هر یک از صفات ثبوتی و سلبی را، به ذاتی و فعلی تقسیم نموده است: 

  ]57، ص1، ج9. سلبی فعلی [4. سلبی ذاتی 3 . ثبوتی فعلی2 ذاتی . ثبوتی1
قل آن ـ به ویژه قسم از این میان، دو مورد اوّل با بیان خاصّی تشریح شده است که ن

پس از ذکر چند مثال ناظر به صفات ثبوتی  عقائد اإلنساناوّل ـ ضرورت دارد. مصنّف 
  نگارد:ذاتی، به منظور تبیین وجه تمایز آنها از صفات ثبوتی فعلی می

ی صفات ثبوتی ذاتی آن است که به ممکنات نسبت اقتضایی نداشته باشد؛ مانند: نشانه
حی، سرمد، باقی و دائم؛ یا نسبتش از هر جهت عمومی باشد و  واحد، ازلی، ابدی،

                                                                                                                                        
 ]34ـ22صص ،27[: نکـ برای آشنایی با شرح حال و آثار این اندیشمند معاصر  .1
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مقابل نداشته باشد؛ مانند: قادر، عالم و محیط؛ زیرا این صفات، اقتضاء مقدور و معلوم و 
شود وصف کسی شود و نسبتش از هر جهت عمومی محاط را دارد و بدون آن نمی

همه محیط است؛ ولی معنی  ي ممکنات، قادر و به همه عالم و بهاست، زیرا بر همه
ها اقتضاء چیزی را ندارد و بر فرض، اگر ممکنات ازلی و ابدی و حی و دائم و امثال این

مثالً که » عالِم«ها صحیح است، برخالف هم اصالً وجود نداشته باشند، وصف خدا به این
  ]57، ص1، ج9اگر معلومی اصالً وجود نداشته باشد، عالم گفتن صحیح نیست [

عبارت از صفاتی باشند که » صفات ثبوتی فعلی«اضح است که در قبال بیان یادشده، پرو
به ممکنات نسبت اقتضایی دارند و انتساب مقابل آنها نیز به خداوند صحیح باشد، چنانکه 

ی شود: خداوند فرشته را آفرید یا دیو را نیافرید؛ یا دربارهگفته می» خالقیت«ی مثالً درباره
  ]57، ص1، ج9یم: خداوند موحّد را آمرزید یا مشرک را نیامرزید [گوی» غفران«

آری، دیدگاه حسینی تهرانی، از حیث اثباتی همانی است که کلینی و به تبع وی، 
اند؛ لیکن به لحاظ ثبوتی و تأمّل در نسبت بسیاری از متکلّمان شیعي بیان داشته

شود. توضیح مطلب حظه میاقتضایی صفات به ممکنات، دقّت خاصّی در گفتار وی مال
حقیقی «و » حقیقی محض«اینکه برخی فیلسوفان، صفات حقیقی خداوند را به دو قسم 

اند. در نظر آنان، قسم اوّل بر صفات ذاتی همچون حی و قسم تقسیم کرده» ذات اضافه
عقائد امّا مصنّف  ]284، ص17اند [دوم بر صفات فعلی همچون خالق تطبیق شده

نقطه نظر خاصّی » صفات ثبوتی ذاتی«ی ه از اوصاف فعلی خداوند، دربارهگذشت اإلنسان
داند. حسینی تهرانی بدون ذکر دو تعبیر محض و ذات اضافه دارد و آنها را بر دو قسم می

کوشد تا به نحو توصیفی ـ تحلیلی، مدّعای خود را در تبیین تفاوت دو قسم از می
اتّکای او در این بحث ـ چنانکه یاد شد ـ عنوان ی اوصاف ثبوتی ذاتی بیان دارد. نقطه

توان محصّلِ دیدگاه وی را در مورد است. بر این اساس، می» نسبت اقتضائی به ممکنات«
  صفات ثبوتی خداوند چنین تقریر نمود:

که از حیث وجودی نسبت به ماسوای ذات احدی، » صفات ثبوتی ذاتی محض«ـ 
ی ذات بارئ به تنهایی کافی است. هم آنها، مالحظهاقتضائی ندارند و برای انتزاع و ف

  اند. صفاتی همچون احدیت و ازلیت چنین
که از حیث وجودی نسبت اقتضائی به ممکنات دارند. البتّه » صفات ثبوتی ذات اضافه«ـ 

ی ممکنات، علی السویه و فاقد مقابل است؛ این نسبت از هر جهت، عمومی و نسبت به همه
برای انتزاع و فهم آنها، لحاظ مخلوق ـ و نه الزاماً تحقّق آن ـ نیز ضرورت دارد امّا به هر حال 

  و به قول مرحوم طیّب، در مفهوم این صفات، تعلّق به غیر ملحوظ است. 
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ی حقیقیه به را در قالب قضیه» غفران«توان صفاتی همچون حال اگر ادّعا شود می
گر است فارغ از آنکه موجودی برای یشکار برد، بدین معنا که خداوند، غافر و بخشا

آمرزیده شدن باشد یا نباشد؛ پس دیگر چه فرقی میان صفات ثبوتی ذات اضافه و صفات 
ماند؟ در جواب گوییم: لحاظ غیر (مخلوق) و نه الزاماً تحقّق عینی ثبوتی فعلی باقی می

ز ثبوتی فعلی از آن، تنها عامل تمایز ثبوتی فعلی از ثبوتی ذاتی محض است و برای تمای
ثبوتی ذات اضافه، باید به همان قابلیت نفی صفات ثبوتی فعلی از خداوند توجّه نمود. به 
عنوان نمونه، برای فهم صفت غفران، لحاظ فرد گنهکار ضرورت دارد، خواه در جهان 
خارج، انسانی باشد یا نباشد و آن انسان، معصوم باشد یا گنهکار. تا بدین جا صرفاً معلوم 

جزو صفات ثبوتی ذاتی محض نیست؛ امّا چون نفی این صفت از » غفران«شود که می
» غفران«جایز است، پس » خداوند زید را نیامرزید«ی خداوند همچون بیان گزاره

  تواند جزو صفات ثبوتی ذاتِ اضافه باشد. نمی
اینکه ، عقائد اإلنسانی منقول از ماند اشکال مقدّر مصداقی ناظر به ذیل قطعهمی

جایز نیست. صورت اشکال این است » معلوم«بر خداوند بدون وجود » عالم«اطالق صفت 
بر » عالم«کند، پس حمل میبر او کفایت » عالم«که: علم بارئ به ذات خود، برای اطالق 
  خداوند، منوط به وجود مخلوق نیست. 

  در پاسخ گوییم: 
نحو ارتکازی دائر مدار علم خداوند به ی علم الهی در کتب اهل نظر، به اوًّال؛ مسئله

ی گاه یک مسئله الوجود به ذات خویش، هیچ مخلوقات اوست و اساساً علم واجب
معنا بودن را مبتنی بر بی عقائد اإلنسانرو سخن منقول از اختالفی نبوده است؛ از این

وقات حمل بایست بر علم خداوند به مخل، می»اطالق عالم بر خداوند بدون وجود معلوم«
  دهد.نمود، چنانکه سیاق سخن نیز همین را نشان می

خداوند به مخلوقات، دو رویکرد عمده » علم ازلی«ی دانیم دربارهثانیاً؛ چنانکه می
اند خوانده» علم بالمعلوم«وجود دارد: برخی علم الهی را بنابر ظاهر برخی نصوص دینی، 

گروه دیگر برآنند که علم بالمعلوم، اختصاص به دانند؛ امّا و متعلّقی برای آن متصوّر نمی
ق است.  رویکرد اخیر مقام احدیت دارد و الّا گذشته از آن مقام، علم ازلی نیز واجد متعلَّ

شود. گونه تبیین شده است و در این جا، تنها به دیدگاه حسینی تهرانی بسنده میچند
تام ممکنات است، متعلّق علم  یکه تجلّی اعظم ذات ربوبی و جلوه» مشیت«به باور وی، 

رو علم ازلی خداوند، گرچه در مقام ذات اقدس بال معلوم است امّا در ازلی است و از این
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  نویسد: می» مشیت«ی فقید در توصیف گیرد. علّامهمحیط امکان، به مشیت او تعلّق می
 ی اوست،نخستین ظهور هستیِ امکانی از مبدأ هستی که ظهورات دیگر بواسطه

گر حقیقتی است به نام مشیت و آن، فروغ ذات احدیت است که در مظاهر امکانی جلوه
ی معیّن ندارد ولی به هر اندازه در آید، حقیقتی است به ذات حق است، ماهیت و اندازه

پیوسته، نیستی ندارد چون از حق جدایی ندارد، فیض ازلی و ابدی است، ممکنات به 
  ] 69ـ68، ص 1، ج9آن پدید آیند  [

عین علم ذاتی یا صفت ذاتی خداوند نیست، چنانکه بسیاری از » مشیت«بر این پایه، 
ی ازلی و از مشیت، جلوه عقائد اإلنسانفالسفه بدان باور دارند؛ بلکه مقصود مصنّف 

فیض دائمی خداوند است که گاه از آن به تجلّی اعظم، حق مخلوقٌ به و نفس رحمان 
ی ظهور افعال الهی و پیدایش ممکنات به مقتضای ت، واسطهشود. در واقع مشییاد می

علم ازلی است. حسینی تهرانی در برخی آثار دیگر خویش، احادیثی در تأیید آن تلقّیِ 
ق علم ازلی  خاص از مشیت نقل کرده که در بعضی از آن روایات، مشیت به صراحت متعلَّ

  خداوند خوانده شده است؛ از آن جمله: 
، 10، أی المعلوم [المشیةفی علم األزل و علم األزل فی  معرفة األصلیةال... و علم 

   ]  235ص
  

  گیري. نتیجه6
ي و نحوه» ذاتي ـ فعلي«و » ثبوتی ـ سلبی«ثنایی با قدری تأمّل در هر یک از دو تقسیم 

یابیم که هر یک از آن تقسیمات، ها در آثار کالمي و حکمي امامیه، میکارگیري آنبه
  شوند. ي اوصاف الهي نمییي دارند و شامل همههانقص

برخی متکلّمان تر است، چه بسي وخیم» ثبوتي ـ سلبي«در این میان، وضعیت تقسیم 
اند؛ امّا بسیاری از متأخّران تعداد و مصادیق خاصّی برای صفات ثبوتی و سلبی قائل ،فریقین

ص امکانی، صفت سلبی واجب ی خداوند، صفت ثبوتی و هر نقبرآنند که هر کمال شایسته
اند، امّا مقصود . گروه اخیر، وجه بطالن نگاه اوّل را روشن کردهشودتعالی محسوب می

تفسیر یک قسم از اند. همچنین خویش از نامتناهي بودن کماالت الهي را مبهم گزارده
به لحاظ  صفات ثبوتی یا سلبی در پرتو قسم دیگر، گاه صرفاً به لحاظ معناشناسی بوده و گاه

نیز بر سر تسرّي تقسیم مذکور به اوصاف فعلي  وجودشناسی نیز صورت پذیرفته است.
  شود. خداوند، نگاه واحدي در کتب اعتقادي مشاهده نمي

تر و ابتنا بر ظاهر برخي احادیث، ابتدا ي تحلیل علميکه بر پایه» ذاتي ـ فعلي«امّا تقسیم 
رفاً از حیث عدم پوشش صفات سلبي دچار نقصان در آثار محدّثان امامیه نمایان شد؛ ص
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که تنزیه ذات ربوبي از نقایص امکاني، در معرفت توحیدي نقش شایاني ایفا است. از آنجا 
  توان بر این نقیصه، چشم پوشید و باید در رفع آن کوشید.کند، به سادگی نمیمي

که  ی آوردند؛ چنانثنایی پیشین روتلفیق دو تقسیم بر این اساس برخی اهل نظر، به 
عقائد ، صفات ثبوتی را به ذاتی و فعلی تقسیم کرد و به دنبال او صاحب کلم الطیّبمصنّف 
، »ثبوتیِ فعلی«، »ثبوتیِ ذاتی«ی به چهار دستهرا  الهیصفات به نحو تام، از ابتدا  اإلنسان

عي براي تبیین بندي جامطبقه، بندی نمود. بدین ترتیبطبقه» سلبیِ فعلی«و » سلبیِ ذاتی«
شود؛ مضافاً هر دو متفکّر در تقسیم اوصاف ثبوتی ذاتی به اوصاف ایزد یکتا، حاصل می

  اند. های علمی نوینی ارائه کرده، دقّت»ذات اضافه«و » حقیقی محض«
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  .تهران: وزارت ارشاد اسالمی
محمّدحسـین   :الشّافی فی شرح الکـافی، مقدّمـه و تصـحیح    .ق)1429غازی (قزوینی، ملّاخلیل بن] 25[

  .درایتی، قم: دار الحدیث
  .ی باقریة، مشهد: حسینیهالفطرة السّلیم .)1381خان (کرمانی، محمّدکریم] 26[
  .، تهران: منیر33ـ7صص»: مقدّمه بر بوستان معرفت« ).1378کریمی، محمّدرضا (] 27[
اکبر غفّاری و محمّد آخوندی، تهران: دار  علی :الکافی، تصحیح .ق)1407یعقوب (کلینی، محمّد بن] 28[

  .الکتب اإلسالمیّة
  .ل الکافی، قم: اسوهی اصوترجمه .)1375ای، محمّدباقر (کمره] 29[
سـیّد حسـین واعظـی، تهـران:      ات:زواهر الحکم، ترجمه و توضـیح  .)1391الهیجی، میرزا حسن ( ]30[

  .ی ایرانی پژوهشی حکمت و فلسفهمؤسّسه
ابوالحسـن   :شرح الکافی (االصول و الروضة)، تصحیح و تعلیقـات  .ق)1382مازندرانی، محمّدصالح ( ]31[

  .تب اإلسالمیة شعرانی، تهران: دار الک
  .مرآة العقول فی شرح أخبار الرّسول، تهران: دار الکتب اإلسالمیة .ق)1404مجلسی، محمّدباقر (] 32[
  .الملل آموزش فلسفه، تهران: شرکت چاپ و نشر بین .)1391مصباح یزدی، محمّدتقی (] 33[
ــا ( ]34[ ــر، محمّدرض ــه  .)1382مظفّ ــالم اســالمی، ترجم ــد ابوالفضــل م : فلســفه و ک ــودی و محمّ حم

  .محمّدرضایی، قم: بوستان کتاب
 :الحکمـة المتعالیـة فـی األسـفار العقلیّـة األربعـة، تعلیقـات        .م)1981ابراهیم ( ملّاصدرا، محمّد بن] 35[

  .ي طباطبایی، بیروت: دار احیاء التّراث ملّاهادي سبزواری و علّامه
افی، مقدّمه و تصحیح از محمّد خواجوی، تهران: شرح اصول الک .)1383ابراهیم (ملّاصدرا، محمّد بن] 36[

  .ی مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسّسه
 :تصـحیح و تعلیقـات  ، ی آملیزادهحسن : حسنأنیس الموحّدین، مقدّمه .)1369نراقی، ملّامهدی (] 37[

  .قاضی طباطبایی، تهران: الزهرا (س)
  .عهداللّمعات العرشیه، کرج:  .)1381نراقی، ملّامهدی ( ]38[


