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چكيده

ايـن . نخستين بار ابوهاشم جبايى، متكلم معتزلى، نظريه حال را رسمًا مطـرح كـرد

تعالى بوده، در مواجهه با محذور شـرك پـيش  بحث كه ناظر به مسئله صفات باری

امـا بسـياری از متكلمـان و فيلسـوفان، ايـن نظريـه را مـردود . كشيده شده اسـت

دهنده آن است كه آنها بـين نظريـه حـال و  نشان ظاهر كالم فيلسوفان. اند شمرده

لذا نقد نظريه حال در سـياق اسـتغراب از نظريـه . اند نظريه ثابت نوعى ترادف ديده

تكيـه اصـلى ناقـدان ايـن دو نظريـه بـر . شود ثابت، و تهاجم به مؤلفانش ديده مى

 شناسـانه، نبودن واسطه ميان وجود و عـدم اسـت و بـا ايـن رويكـرد هستى معقول

. انـد های كالمى را با تمركز بر مسئله علم االهـى بـه معـدومات نقـد كرده ديدگاه

واقعيت اين است كه نظريه حال فارغ از كيفيت علم االهى، ناظر به نحـوه اتصـاف 

شدن در حوزه معتزلى، شبيه آن  خداوند به مطلق صفات بوده است و پيش از مطرح

اينكه رابطه ذات و صفات از وجهـه  .را هشام بن حكم در انديشه شيعى مطرح كرد

نظر متكلمان مد نظر چه سنخيتى با سخن فالسفه در اين زمينه داشـته، مجـال را 

های عرفانى، كه صفوف عرفا را  های آنان با ايده برای پيگيری رابطه پنهانى ديدگاه

اهميت مبحث صفات خـدا از يـك سـو، و ويژگـى . كند از فالسفه جدا كرده باز مى

ای از اين دست نظريـه  كردن مباحث ظريف اعتقادی و وجود سابقه مطرح تشيع در

در آن، از سوی ديگر، بازخوانى تاريخى اين نظريه و بازشـماری كاركردهـای آن را 

  .كند الزم مى
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حسـاب  آفرين كالمـى بـه  يكى از نظريـات مهـم و جنجـال )Theory of modes(نظريه احوال 

توان گفت تقريبـًا مجموعـه متكلمـان سـنى و شـيعه و  نداشته و مى آيد كه طول عمر زيادی مى

. انـد گويى متهم كرده بسا قائالن به آن را به هذيان اند و چه فالسفه اسالمى با آن مخالفت ورزيده

اّما واقعيت اين است كه نگاهى دوباره به تاريخچه اين نظريه و درنگ بر سر آن، از آن جهت كه 

هم معارفى است و تنزيه از اصول اساسـى اعتقـادی در بـين مسـلمانان بحث صفات از مباحث م

ای پـيش پـا افتـاده يـاد  ها گاه از اين نظريه به نظريـه گيری در ميان موضع. است، شايسته است

ای فلسـفى بـا  شود كه جز بازی بـا الفـاظ سـودی از آن حاصـل نيسـت و گـاه آن را نظريـه مى

) Theory of subsistent(آيا اين نظريه با نظريه ثابتـات . كنند كاركردهای ويژه و مهم بيان مى

توان  گره خورده است؟ آيا اين نظريه خاستگاه ديگری غير از مكتب اعتزال نداشته است؟ و آيا مى

  جد نقد شده سرانجامى ديگر انديشيد؟  برای اين نظريه، كه در كتب فلسفى به

  جايگاه و اهميت بحث

های رشد و بسط فلسفه در جهان اسالم توجه به مسائل كالمى و  زمينه كى ازيدانيم،  كه مى چنان

قرآن كريم، كه سرشار از . استمداد از عقل در بررسى، تبيين و دفاع از معارف االهى بوده است

مباحث اعتقادی درباره توحيد بود، مسلمانان را از سويى به تعقل در آيات قرآن و از سويى به 

وجودآمده در  محصول اين تشويق در كنار اوضاع و احوال جديد به. كرد ايمان به غيب تشويق مى

از . سنگ سنت بود های كالمى در كنار توجه به ميراث گران گرفتن بحث عصر فتوحات، رونق

از آنجا كه . جمله مباحث بسيار متشّعب در اين حوزه، مبحث اسماء و صفات االهى است

شناختى  االهى شامل دو رويكرد معناشناختى و وجودهای مربوط به حوزه اسماء و صفات  بحث

بودن دايره آن نيز  شود، بديهى است كه بحث وجودشناختى در خصوص مبحثى كه از توقيفى مى

در اين خصوص همين قدر بايد . تواند مبحثى نامطمئن قلمداد شود سخن رفته است تا چه حّد مى

ر انتقاد از توصيف مردمان از خداوند اتّفاق در قرآن كريم فقط د» وصف«دانست كه كاربرد ريشه 

و از اين رهگذر بارها خطورت بحث توحيد و خطر ) ٢٢: ؛ انبياء٥٩و  ٨٠:صافات(افتاده است 

خطر شرك، كه خطر اصلى در برابر اديان توحيدی و ابراهيمى قلمداد . شرك گوشزد شده است

ريف درباره مسائل اعتقادی به وجود ها و مباحث ظ ای از موشكافى شود، باعث شده است پاره مى

  .آيد كه نظريه حال از آن جمله بوده است
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  پيشينه مسئله

ثبت شده .) ق.ه 321-227(نظريه حال، كه از لحاظ اسناد موجود تاريخى، به اسم ابوهاشم جبايى 

، در رهگـذر تـاريخ بـه ديـده اسـتغراب )1/180: 1367؛ بغـدادی، 180: تـا شهرسـتانى، بى(است 

بـه ... و  ١ه شد تا اينكه فيلسوفان مسلمان آن را نقـد كردنـد و نسـبت هـذيان و تهـّوسنگريست

اما فارغ از اينكه نظريه حال نزد فيلسوفان به نحوی با مسئله ثابـت مخلـوط . قائالن به آن دادند

شده، بايد دانست كه مسئله حال، مسبوق به سابقه مهمى در كالم شـيعى بـوده و ايـن بحـث از 

ث تنزيهى و در شمار معدود مسائل بغرنجى چون جبر و تفويض است كه موضع شـيعه زمره مباح

  .در آنها به صورت شاخصى محل توجه انديشمندان قرار گرفته است

  خاستگاه بحث و تبيين مسئله

دانيم معتزله ابتدا به دليل محذورهای عقلى و دينـى چنـدی از قبيـل تركيـب ذات و  كه مى چنان

شدن ذات به وسيله صفاِت خارج از ذات، به نحوی منكر صـفات خداونـد  كامل صفات، تعّدد قدما،

پايه اصلى اين نظريه اعتقاد به وجود خدا به عنوان وجودی صرف بوده است كه معتزليـان . شدند

ايـن نظريـات كـه همگـى . برای تبيين آن و توجيه كماالت ذات االهى سه نظريه مطرح كردند

  :اند از به نفى صفات قديم از ذات خداوند بودند عبارتدهد معتزله معتقد  نشان مى

عمومـًا ديـدگاه : قول ابوالهذيل عالف و ابوعلى جبايى با اختالفى در بيان و تقرير مسـئله. 2و  1

كـه سـبزواری  معتزله در اين باب تحت عنوان نيابت ذات از صفات مطـرح شـده اسـت، چنان

  : گويد مى

  و قال بالنيّابة الُمعتزلة                     واألشَعری بازدياٍد قائله    

شود كه آنها طرفدار نظريـه عينيـت  ولى از تأمل در كلماتى كه به آنان نسبت داده شده معلوم مى

واقعيـت ايـن اسـت كـه معتزلـه در بيـان ). 1/60: 1387ربانى گلپايگانى، (اند  ذات و صفات بوده

تبيين اول متعلق به ابوالهذيل ). 2/156: 1980اشعری، (اند  های مختلفى داشته مقصود خود، تبيين

گويـد  او مى. تر عينيـت ذات و ذات صـفات يـاد كـرد توان از آن تحت عنوان دقيـق است كه مى

خداوند عالم است نه به سبب صفتى زايد بر ذاتش، بلكه به سبب اينكه خود ذاتش همان عـالم و 

نظر ابوالهذيل، خداوند عالم به علمـى اسـت كـه  از. قادر است، يعنى ذات او عين صفات او است

همين علم ذات او است، قادر به قدرتى كه همين قدرت ذات او است، زنده است بـه حيـاتى كـه 
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و يقينًا اين صفات معانى قائم بـه ذاتـى ورای ذات خداونـد نيسـتند، ... همين حيات ذات او است 

امـا در تبيـين دوم، كـه از آِن ). 1/53: 1968شهرستانى، (بلكه همين صفات ذات خداوند هستند 

شود اگر خداوند عالم است نه به واسطه صفت علم بلكه به واسـطه  ابوعلى جبايى است، گفته مى

  ).67-62و  57: همان( ذات خود عالم است

خداونـد بـه واسـطه علمـى «گويد  كه مى) ابوعلى(گويد فرق بين سخن كسى  شهرستانى مى

خداوند به واسطه علمى «گويد  كه مى) ابوالهذيل(و سخن كسى » الم استعالم نيست بلكه ذاتًا ع

و  ٢در اين است كه سخن اول به معنای نفـى صـفت اسـت» عالم است كه اين علم ذات او است

سخن دوم به معنای اثبات ذاتى است كه خود همين ذات صفت است، يا اثبات صفتى اسـت كـه 

  ).53: همان(خود همين صفت ذات است 

كنند بـه ذات  بودن صفات كه متناسب با صفاتى كه از آنها نيابت مى حال: قول ابوهاشم جبايى. 3

: همـان(شوند كه اين احوال معلوم نيستند و اساسًا نه موجودند و نه معدوم  خدا نسبت داده مى

75.(  

ر ايـن د. كننده افعالى از سوی او است بر اساس نظريه حال، خداوند دارای احوالى است كه توجيه

انـد كـه افعـال خـدا را توجيـه  گونه وجودی نخواهند داشت بلكـه ايـن احوال نظريه، صفات هيچ

رود منظور وجود مستقل خارجى  بنا بر اين تقرير، چنانچه از وجودنداشتن حال سخن مى. كنند مى

: 1378تركـه،  ابن(رود منظـور داشـتن اثـر اسـت  بودن آن سخن مى آن است و چنانچه از معدوم

749.(  

از آنجا كه وجـود از . اند ترين داليل معتزليان را در اين زمينه، مسئله وجود دانسته يكى از مهم

توان آن را به دليل محذور تسلسل به وجود  شود و از سوی ديگر نمى يك سو متصف به عدم نمى

ترين  لىدانيم اين دليل خود اص چنانچه مى. متصف دانست، وجود نه موجود خواهد بود و نه معدوم

اند، مأخذ وی در طرح  كه بعضى نيز گفته بسا، چنان دليل سهروردی در اعتباريت وجود است، و چه

امـا ). 1/419: 1380رضـانژاد، (چنين دليلى، همان شبهه معتزليـان در نظريـه حـال بـوده باشـد 

ه دانيم، طبق اصطالحى كه سهروردی در خصوص مفاهيم اعتباری به كار برده، همـ كه مى چنان

ايـن ). 1/201: 1370مصـباح يـزدی، (شـوند  معقوالت ثانيه از جمله وجود، اعتباری محسوب مى

قاضى عضدالدين ايجى نيز نظريـه احـوال را بـه . معنای نفى واقعيّت از آن نيست مسئله لزومًا به 

  :عين عبارت وی چنين است. همين نحو توجيه كرده است
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ر والذی أحسبهم أرادوه حسبانًا ُيتاِخم ا ليقـين أنهـم لّمـا وجـدوا مفهومـات ُيتصـو

عروض الوجود لها أی بأن ُيحاذی لها أمر فى الخـارج، فسـّموا تحققهـا وجـودًا و 

) قائالن به نظريـه احـوال(؛ يعنى به گمان نزديك به يقين، آنان ...ارتفاعها عدمًا 

وقتى به مفاهيمى برخورد كردند كه عروض وجود بر آن بـه نحـو خـارجى قابـل 

ور بود و بر همان اساس تحقق آن را وجود نام نهادنـد و انتفـاء آن را عـدم، و تص

همچنين مفاهيمى اعتباری را از قبيل آنچه حكما بر آن اصطالح معقوالت ثانيـه 

گونه نبود، آن احوال را نه موجود و نه معدوم تلقى كردند  نام نهادند يافتند كه اين

  ٣).57: 1400ايجى، (

اند نـه موجـود و نـه معـدوم در نظريـه احـوال را همـان  ن معاصر نيز كوشيدهبعضى از نويسندگا

، (معقوالت ثانيه فلسفى معرفى كنند    ).295: 1986عبداّهللاٰ

  تجديد نظر در سابقه بحث

اند  در بـاب معـانى دانسـته.) ق.ه 220(نظريه ابوهاشم را متأثر از نظريه محمد بـن عبـاد ُسـَلمى 

ه موجب آن، چيزی كه باعث امتياز اشـيا و موجـودات از يكـديگر ، كه ب)1/117: 1947بغدادی، (

هرچند اشعری نظريه معمر را به عنوان تأييدی بر . پايان در هر شىء است شود وجود معانى بى مى

، امـا بايـد دانسـت كـه )1/168: 1980اشعری، (نظريه زيادت صفت بر ذات خدا نقل كرده است 

های مخلوق به كـار  اصطالح معنا را فقط در خصوص هستىمعمر، به عنوان انديشمندی معتزلى، 

كيش خـود دربـاره صـفات خداونـد  برد، چراكه قطعًا نظريه او در اين باب با قول معتزليان هم مى

هايى كه درباره اسـما و  مشغولى اما ابوهاشم بنا به دل). 178: 1368ولفسون، (ناسازگار خواهد بود 

های معمر، در نظريه احوال سـر و سـامان  ر خصوص پرسشصفات خداوند داشت پاسخ خود را د

كه همان موجب امتياز خدا از ساير موجودات است و ) 129-7/127: 1367مجتهد شبستری، (داد 

گيرد و بـرخالف جـوهر و عـرض  جلوی تسلسل باطل را در اتصاف خداوند به صفات و معانى مى

حصار وجود و عدم است و فقط از انحـاء شود، خارج از  مستقل، كه اجتماعشان موجب تركيب مى

  ).1/222: 1972قاضى عبدالجبار، (دهد  يا همان احوال خدا خبر مى

گامان  شبيه مسئله يادشده در مبحث صفات، در همان عصر ظهوِر نظريه حال، در محفل پيش

مطرح شـده اسـت كـه .) ق.ه 240وفات پس از (كالب عالم بصری  كالم اهل سنت از سوی ابن

: 1368ولفسـون، (شـُمرد  و صفات االهى را نه خود خدا و نه غير از او بلكه قائم به خـدا مىاسما 

هايى از اين قول در محافل شيعى در كالم سليمان بن جرير رّقى از فرقه زيديه  رگه ٤).169-170
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شود كه با فرض حالتى ميان عينيت صفات با ذات و غيريت با آن، صفات االهـى را نـه  ديده مى

شود  جا ختم نمى اّما مسئله بدين ٥).1/78: 1361اشعری قمى، (خدا و نه غيرخدا دانسته است  خود

های  گيری گيری ميانه بين تشـبيه و تعطيـل، در موضـع احوال را در موضع و اين قبيل نظريه شبه

وی صفات خدا را نه عـين ذات و نـه غيـر از او . توان ديد مى.) ق.ه 199يا  179(هشام بن حكم 

ها، اعتقاد وی چنين بوده اسـت كـه صـفات  بر اساس گزارش). 1/37: 1980اشعری، (دانست  مى

وی بر اين مبنـا كـه صـفات بـه هـيچ وصـفى . اند خدا نه قديم و نه حادث، نه خالق و نه مخلوق

 ).1/309: 1956شهرستانى، (دانسته است  شوند، صفت را نه موصوف و نه غير آن مى متصف نمى

  م تا فلسفهسير بحث از كال

ای متفاوت  نظريه معانى، كه صرفًا ناظر به بعد وجودشناسى بود، از سوی ابوهاشم جبايى با دغدغه

پايان معانى را با آيـات قـرآن، كـه از قـدر و  او از سويى سلسله بى. جنبه و صبغه االهياتى داشت

اش اسماء و  اصلى دانست و از سويى دغدغه ، منافى مى)49: ؛ قمر21: حجر(گفت  اندازه سخن مى

صفات االهى و رابطه آن با خداوندی بود كه در قرآن پيوسته در قالـب اوصـاف مختلـف معرفـى 

ها كه معتزليان  در آن زمان. داد شده، اما محذورهای عقلى اجازه اتصاف خدا را به نحو زيادت نمى

پيش از خلقـت علـم  آن را درباره تعلّق.) ق.ه 280(نظريه ثابت را مطرح كردند و مشخصًا شحام 

دو نظريه ثابت و احوال در قول به امـر ) 1/151: تا شهرستانى، بى(االهى به موجودات مطرح كرد 

اما ديگـران، از جملـه نصـيرالدين طوسـى، ايـن دو . مشترك ميان معدوم و موجود همگام شدند

با اين عنوان آغـاز كه وی فصلى را  نمودند، يكى دانستند، چنان نظريه را، كه الزم و ملزوم هم مى

» المسألة الثانية عشرة فى نفى الحال و هو يـرادف الثبـوت«: صراحت چنين گفته است كرده و به

  ).35: 1416حلى، (

مسئله حال در كتب فلسفى نيز اغلب تحت عنوان مساوقت شىء و موجود و با تكيه و تأكيـد 

ايـد گفـت عمـده تهـاجم ترتيب ب بـدين. بر مسئله علم االهى بررسى وجودشـناختى شـده اسـت

فيلسوفان و متكلمان بعدی به نظريه احوال از زاويه ديد وجود ذهنى انجام گرفـت، در حـالى كـه 

نظريه حال جدای از اينكه صرفًا جنبه االهياتى داشت ناظر به مبحث مطلق رابطه اسماء و صفات 

گونه كـه مجموعـه  آن ؛ و)4: 1413زاده آملى،  حسن(با ذات حق بود، نه علم االهى به معدومات 

دهند حال نه ناظر به حيثيات ماهوی كه ناظر به مسـئله اتصـاف در عـالم خـارج  قرائن نشان مى

  . است
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تر شـد و از آن پـس در  ها به نگرش رسمى معتزلى نزديك رفته نگرش اما به مرور زمان، رفته

شـدت  امامى، بهگيری كالم جديد  كتب فلسفى و در رأس آن شفای بوعلى سينا و همچنين شكل

نكته در خور توجه اين است كه مسئله حال در كتب فلسـفى پيوسـته . با نظريه حال مخالفت شد

شده و گويا علت اصلى طرد قاطعانه ايـن نظريـه، خلـط موضـوع  همراه با مسئله ثابت مطرح مى

در موضوع  حال آنكه فرق اين دو در متعلّق آنها، يعنى صفات. يادشده با موضوع ثابتات بوده باشد

فرق مائز ايـن دو متعلّـق » استقالل«حال و ذوات در موضوع ثابتات، است و ناگفته پيدا است كه 

  .است

  فالسفه و نظريه حال

  ابوعلى سينا. الف

دادن هذيان بـه كسـانى  در فصل نسبت ميان وجود و شىء، پس از نسبت الهيات شفاسينا در  ابن

  :گويد دارند چنين مى كه اعتقاد به اعميت شىء نسبت به موجود

حاصـل اسـت در حـالى كـه ) ثابت(گويند امر حاصل  ای مى ام كه عده مطلع شده

گويند ممكن است صفت يك چيز اين باشـد كـه  آنها مى. وجود خاصى هم ندارد

اينان جزء افراد مميّز نيستند و چنانچه ... شىء نباشد، نه موجود باشد و نه معدوم 

سـينا،  ابن(ن خود را توضيح دهند رسوا خواهنـد شـد از آنها خواسته شود كه سخ

1404 :34.(  

در اينجا ذكر ايـن نكتـه، بـه عنـوان مقدمـه ورود بـه مبحـث صـفات از زاويـه وجودشـناختى و 

معناشناختى و نقش اساسى آن در تبلور جدايى صفوف فيلسوفان از يكديگر و همچنـين از عرفـا، 

سلمان در خصوص رابطه ذات و صـفات همـان ضروری است كه رأی مشهور در ميان حكمای م

در اين بـين قـول شـاذ اتحـاد مفهـومى و . نظريه معروف وحدت مصداقى و تغاير مفهومى است

بندی  وی ضمن تقسيم). 367: 1404؛ همو، 31و  6: 1332سينا،  ابن(سينا است  مصداقى از آن ابن

مـالك جـواز اتصـاف خـدا بـه ، )226: 1421؛ همو، 3/311: 1239همو، (چندگانه خود از صفات 

  ).همان(داند كه تغيير در ذات واجب را موجب نگردد  صفات را فقط در صورتى مى

اما اينكه مراد وی از عينيت مصداقى و مفهومى ذات و صفات چه باشد، ظـاهرًا مفـاد سـخن 

اير باشند، معانى مغـ  )ذات خداوند(وی اين است كه صفات خداوند چنانچه با قطع نظر از مصداق 

گونه تفسير از رابطـه ذات و  اين). 6: 1332همو، (خواهند داشت و اال مفهومشان يكى خواهد بود 
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اما ). 6/145: تا شيرازی، بى(صفات حق باعث شد فالسفه بعدی اين نظر عجيب را نقد و رد كنند 

دانـده و ها و اضـافات برگر سينا در تفسير ديگر خود در اين زمينه همه صفات خدا را به سـلب ابن

صفات ذاتى حق، نظير علم و قدرت و حيات را به ذات واجـب و اضـافه و نسـبت او بـا معلـوم و 

دادن آنهـا بـه ذات هـيچ كثرتـى  دانسته است كه از ناحيه انتزاع اين مفاهيم و نسـبت... مقدور و 

  ).367: 1404سينا،  ابن(شود  ايجاد نمى

  سهروردی. ب

  :ونه نظريه ثابت و حال را درآميخته استگ اين مطارحاتو  مشارعسهروردی در 

اند دست بـه خيـاالت  بدان كه جماعتى از مردم كه شيئيت را اعم از وجود گرفته

انـد  اند كه معدوِم ممكن، شىء است و ثابت؛ و اذعـان كرده اند و گفته عجيبى زده

بسـا آنهـا  ای بين نفى و اثبات وجـود نـدارد و چه كه محال، منفى است و واسطه

اند به نحوی كه اصـطالح ثابـت،  ای را بين موجود و معدوم در نظر گرفته طهواس

هم بر موجود و هم بر امری كه موجود نيست اطالق شود كـه اسـم آن را حـال 

  ).207-1/203: 1373سهروردی، ( اند ناميده

ای از شبهات خصم در ايـن موضـوع، علـت قـول بـه ثابـت و حـال را  وی در حين پاسخ به پاره

سـهروردی در مكتـب خـود، هرچنـد ). 208: همـان(هى آنها از معانى ذهنى دانسـته اسـت ناآگا

ظاهر، منكر صفات حقيقى برای خداوند است و آن را منافى بساطت ذات خداوند دانسـته اسـت  به

دهد كه مراد  اما مجموع عبارات وی در اين زمينه نشان مى) 282-280: 1380ابراهيمى دينانى، (

وی دربـاره صـفات اضـافيه، ). 2/124: 1373سـهروردی، (ئد بر ذات بوده اسـت او نفى صفات زا

اسـت مخـّل وحـدت خداونـد ... سلبيه و اعتباريه نيز سخن گفته و آن را از آن جهت كه سلبى و 

  ٦.ندانسته و آن را پذيرفته است

  صدرالدين شيرازی. ج

ند كه البته بخشـى از آن عـين ك صدرالدين شيرازی نظريه ثابت و حال را با عبارات ذيل ذكر مى

و ربّما أثبتوا واسطة بين الموجود والمعدوم حتى يقال الثابت علـى بعـض «: كالم سهروردی است

المعدوم و هو المعدوم الممكن و على نفِس الوجود و على أمٍر ليس بموجـود و ال معـدوم عنـدهم 

م از قائالن علم خداوند بـه اشـيا وی در قول پنج). 78-1/75: تا شيرازی، بى(» ...مما سّموه حاال 
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كند كـه مرادشـان از نظـر وی همـان ثبـوت مـردوِد  نيز به ديدگاه معتزله درباره ثابتات اشاره مى

صدرا، كه خود را مستغنى از ذكر احتجاجات ضعيف ايشان ). 6/182: همان(ممكنات در ازل است 

دشـان از اعيـان ثابتـه همـان منظـوِر بيند، كالم صوفيه را چنانچـه مرا و اقامه دليل عليه آنها مى

فصـوص و  فتوحـاتهايى از كـالم  متكلمان دانسته شود كالمى سخيف دانسته و با ذكـر نمونـه

، ظاهر قول عرفا را در سخافت بر اساس استحاله تقدم ذاتـى و عينـى )185-184: همان( الحكم

اما صدرا ). 186و  183-182:  همان(ماهيت بر وجود كمتر از قول متكلمان معتزلى ندانسته است 

در ميل خود به عرفا و در تفكيك بين دو قول يادشده، ثبوت معدومات را در خـارج بـه معتزلـه و 

كه از آن به ثبوت عينـى و ثبـوت ) 181: همان(ثبوت آنها را در ذهن به صوفيه نسبت داده است 

  .شود ذهنى تعبير مى

  ُعرفا و نظريه حال

خود راجع به اسماء و صفات االهى شبيه حكما و فالسفه و ِقسـم های  گيری عرفا اغلب در موضع

اما جدای از اينكه بعضى از . اند نخست از متكلمان معتزلى، نظريه عينيت ذات و صفات را برگزيده

در نظريه عرفا، كه اغلبيت نيز بـا آنـان اسـت، بـه چنـد  ٧اند عرفا صراحتًا از احوال جانبداری كرده

  :استمسئله مهم اشاره شده 

تفكيك بين مصداق و مفهوم؛ اين مسئله كه در خصوص صفات خدا بـه صـورت ايـن جملـه . 1

كم موضـع  دسـت» اند صفات االهى مصداقًا با خدا متحد بوده و مفهومًا مخالف«: آيد كه درمى

كند كه صراحتًا در مصداق و مفهوم، هر دو،  عرفا درباره ديدگاه فلسفى سينوی را مشخص مى

به  145:  همان(كند  مالصدرا، كه به اين خطای اهل دقت اشاره مى. يت شده استقائل به عين

: تا عربى، بى ابن(بودن صفات خدا دانسته  عربى كه نتيجه چنين نظری را جزاف ، همانند ابن)بعد

: تـا شـيرازی، بى(، الزمه چنين سخنى را ترادف معانى صـفات مختلـف دانسـته اسـت )4/22

های قـاطع  گيری گيری از موضـع تر ايـن موضـع ا را به جدايى پررنـگآنچه م). 145و  1/120

: ای بسان شدن عبارات عرفا در جمله مد نظر به جمله كند عالوه بر نزديك فلسفى رهنمون مى

األمور الكلية ای المطلقة كالحياة والعلم مثًال لها وجود عينى فى العقـل و وجـود غيبـى فـى «

و هى معانى معقولة فى غيب وجود الحق تعالى تتعين بهـا «: ا؛ ي)20: 1363كاشانى، (» الخارج

راه را بـرای ) 1/34: 1416قيصـری، (» شئوون الحق و تجلياتـه و ليسـت بموجـودات عينيـه

هـای نخسـت مبنـى بـر اتخـاذ  شدن مرز ميان عقيده عرفا با بخشى از متكلمان دوره رنگ كم
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در تفسير سوره حمد بـه مطلـب جـالبى اينجا است كه مالصدرا . كند موضعى ميانه فراهم مى

اشاره كرده و تفكيك ميان مصداق و مفهوم را محملى برای توجيه سـخن متكلمـان دانسـته 

صفات خداوند زائد بر ذات او نيست بلكه عين ذات او است و فرق ذات و «: گويد او مى ٨.است

دانند  د و نه غير او مىكسانى هم كه صفات االهى را نه خداون... صفات تنها به اعتبارات است 

مرادشان همين است كه صفات، خدا نيستند بـه اعتبـار عقلـى و غيرخـدا نيسـتند بـه حسـب 

  ).445-444: 1378شيرازی، (» حقيقت

دانيم تفكيـك ميـان  كـه مـى تفكيك مقام ذات و صفات يا مقام احديت و مقام واحديت؛ چنان. 2

خالصـه . سائل بسيار مهم در عرفـان اسـتمقام ذات يا احديت و مقام صفات يا واحديت از م

نداشتن به مقام ذات و تعين اسماء و صفات در مرحلـه واحـديت و  قول در اين زمينه دسترسى

های مختلفـى همچـون نسـبت  تواند منشأ نسـبت شدن خدا از طريق آنها است كه مى شناخته

بحث متكلمـان نخسـت  توان نظريه محل راستى مى آيا به. گردد... واحد به نصفيت و ثلثيت و 

  را بر اين محمل حمل كرد؟

  :توان شواهدی را برای اين قرابت ذكر كرد مى

اند و اتفاقًا آن عالم را مربوط به مرحله بعد از ذات،  عرفا از عالمى به نام اعيان ثابته ياد كرده. الف

و ثابـت را  دانيم فالسفه اسالمى و برخى متكلمان حـال كه مى اند و چنان يعنى صفات، دانسته

 .اند يكى دانسته

: 1416قيصـری، (اند  دانيم عرفا مقـام واحـديت را همـان مقـام الوهيـت دانسـته كه مى چنان. ب

وجه تسميه اين مقـام بـه مقـام . ، كه منشأ نسب و اضافات مختلف با موجودات است)1/413

م اسـت كـه الوهيت، اقتضای مألوهات مختلف برای هر يك از اسماء و صفات حق در اين مقا

رسـاندن بـه  همگى بـه سردسـتگى الوهيـت، بـه عنـوان ام اسـامى و صـفات، متكفـل فيض

چنين نسبتى بين الوهيت خداوند و بين ساير صـفات او بـه  ).114: 1363كاشانى، (اند  مربوبات

طوسـى، (ابوهاشم جبايى نسبت داده شده و وی الوهيت را منشأ ساير احوال حق دانسته است 

1405 :152.(٩  

اما فارغ از ابعاد درستى يا نادرستى اين نظر، شواهد ديگری حاكى از ايـن اسـت كـه فالسـفه يـا 

  :زيرا. دانستن حال و ثابت راه اشتباهى رفته باشند متكلمان در يكى
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، اكثر معتزله، كه )3/2: 1412؛ جرجانى، 1/116: 1403مفيد، (اند  چنانچه بعضى هم اشاره كرده. 1

. انـد ند، علم خدا به معدومات را با التفـات بـه مسـئله ثابـت حـل كردهمخالف نظريه حال بود

  .بنابراين، از ديد آنان، حال با ثابت متفاوت بوده است

عربى، كه نظريه اعيان ثابته  صدرالدين قونوی، به عنوان يكى از شارحان و شاگردان بزرگ ابن. 2

بردن از اصــطالح  وه بــر نــامگر شــد، عــال گيری جلــوه بــه نحــو چشــم) عربــى ابن(در آثــار او 

قونـوی، (شده حال و تأييد آن، به صراحت تمام بـه تمـايز حـال از ثابـت اشـاره دارد  فراموش

كنـد  او پس از اينكه به تفاوت دو مقام احديث و واحـديت خـدا اشـاره مى ).165-166: 1375

تحقـق  و) 78: همـان(صفات او را از جهت تعينش در صور مختلـف، احـوال او بيـان داشـته 

: همان(مجموع ظهورات و تجليات را به حسب احواِل مربوط به اعيان ثابته معرفى كرده است 

داند و  و نسبت اسماء و صفات را جز به اين عنوان كه احوال خداوند هستند صحيح نمى ،)123

: همـان(صدق اسماء و صفات را بر خدا از آن جهت كه دارای احوال است جايز دانسته و بس 

166.(  

  تفاوت سخن فالسفه و عرفا

شود كه آنچه در زبان آنها با ذات خدا عينيـت دارد  از مجموع سخنان عرفا اين دريافت حاصل مى

ايراد اين سـخن ايـن اسـت كـه چگونـه نسـب و . اند مصداقًا همان نسب و اضافات شمرده شده

شبيه ). به بعد 583: 1389احمدوند، (اضافات كه وجود عينى ندارند، در خارج با ذات عينيت دارند 

اين اشكال در خصوص اين ادعای فالسفه، يعنى جواز انتزاع مفاهيم مختلف از يك ذات بسـيط، 

سبزواری، (و ديگرانى چون سبزواری ) 73: 1380شيرازی، (شود كه البته صدرا  به ذهن متبادر مى

  ١٠.اند ، درصدد پاسخ به اين اشكال برآمده)140: 1372

ای از گذشــتگان و معاصــران، نظريــه حــال را حمــل بــر معــانى  عــده كــه اشــاره شــد، چنان

اين توجيه گـاه باعـث شـده اسـت صـفات، فقـط . اند االمری و معقوالت ثانيه فلسفى كرده نفس

اعتبارات ذهنى تلقى شوند و وجود خارجى آنها منتفى گردد و واجب از صفات كمال تهـى فـرض 

منظور از اوصاف يا مفـاهيم انتزاعـى در اينجـا معنـای راستى  آيا به). 200: 1389احمدوند، (شود 

، 1ج: 1380مصـباح يـزدی، (شود متفاوت اسـت؟  خاصى است و با آنچه در فلسفه از آن اراده مى

آيا معانى ثبوتى، نظير عالميت و قادريت و برخى ديگر از معانى مصدری را، كه ). 278، ص1جزء 

اند  در كنار اعدام ملكـات و نسـب و اضـافات دانسـته) االمری نفس(يكى از اقسام معانى اعتباری 
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طباطبـايى، (، بايد به نحو زيادت بـر ذات واجـب اطـالق شـوند؟ )240: 1362ابراهيمى دينانى، (

  :مالصدرا در خصوص صفات اضافى گفته است ).فصل چهارم از مرحله دوازدهم: 1388

ذاتـه و إن تغـايرت و كما أّن صفاته الحقيقيّة كلّهـا حقيقـة واحـدة التزيـد علـى 

فكذا صفاته اإلضافية و إن كانت زائدة على ذاتـه المغـايرة بحسـب ... مفهوماتها 

المفهوم، لكن كلها إضافة واحدة متأخرة عن الـذات و ال يخـّل بوحدانيّتـه كونهـا 

  ١١).6/120: تا شيرازی، بى(زائدة عليه 

ت به صـفات، صـفات خـدا را بـه سينا در تفسير ديگر خود از نحوه اتصاف ذا كه گذشت، ابن چنان

گيری، صفت اوليه و ذاتى خداوند، انيّت او است و سـاير  در اين موضع .ها و اضافات برگرداند سلب

صفات حق، اضافه و نسبت او با موصوفات يا سلب صفتى از وی است كه بديهى است هيچ كدام 

  ).367: 1404ا، سين ابن(يافتن تكثر در ذات وی نخواهد شد  از آنها ديگر موجب راه

گونه كه در تبيين و تكميل نظريه معانى گذشت،  بايد گفت نزد قائالن به نظريه احوال، همان

كه به فرض، عالميـت در  اند، چنان شود همين نوع از مفاهيم آنچه مبدأ ساير صفات يا اضافات مى

حـاظ مفهـومى ل گونـه معـانى بـه  نزد آنان منشأ صفت علم و نسبت آن با ذات است، هرچند اين

االمـر،  آورد، امـا در حقيقـت و نفس اند و ذهن آن را متأخر از دو طرف اضافه به دست مى طرفينى

گونـه كـه مالصـدرا گفتـه  صفت و رابطه آن با ذات، خود، برخاسته از آن است، و نه بالعكس، آن

عّمـا ُأضـيف  فإن الواجب ليس علّوه و مجده بنفس هذه الصفات اإلضافية المتأّخرة عنه و«: است

» بها إليه، و إنما علّوه و مجده و تجّمله و بهائه بمبادئ هذه الصفات التى هى عين ذاتـه األحديـة

  ١٢).6/120: تا شيرازی، بى(

كه خود صـدرا در  واقعيت اين است كه بايد بين دو معنا از صفات اضافى تمايز قائل شد، چنان

ريه مشائيان در باب علم تفصيلى واجب به اشيا موضعى ديگر در پاسخ به اشكال ابوالبركات به نظ

معنـای اضـافى ... صورت كه گاه از مفاهيمى مثل عالميت و  بدين). 199: همان(تذكر داده است 

آنها مراد است كه متوقف بر وجود طرفين است و گاه منظور مبادی و ريشه آن اضافات است كـه 

گونه كـه در جاهـای ديگـر تأكيـد  همان. همان حيثيت ذاتى بوده و به قول صدرا عين ذات است

كند كه اساسًا اضافه حضرت حق به موجودات ديگر متأخر از ماهيـات نبـوده و اضـافه مزبـور  مى

ای اشراقى است؛ و لذا بين صفات حقيقى و صفات اضافى خدا هيچ تفـاوتى وجـود نـدارد و  اضافه

و مصداق صـفات اضـافى عينـًا  ها كافى بوده ذات االهى برای لحاظ صفات حقيقى و ساير نسبت

  ).127-1/126: همان(همان ذات االهى خواهد بود 
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رسد اين نقطه اشتراك، همان نقطه افتراق مالصدرا از متكلمـان و شـايد عرفـا  اما به نظر مى

اند و نه بـالعكس، امـری  باشد؛ چراكه صفات اضافى بدين معنا كه خود سرمنشأ و مبادی اضافات

اكنون با توجه به اينكه حـال از نظـر قـائالن بـدان، خـود . در وجود نيستاست كه اساسًا داخل 

  توان صفات ديگر را بدان منتسب كرد؟ موجود نيست چگونه مى

شايد سخن قاضى سعيد قمى در اينجا مفهوم افتد كه صفات حق را منكر شده اسـت و تنهـا 

شوند،  سًا به موجود الحق مىصفات سلبى را بر او قابل اطالق دانسته، از اين جهت كه صفات اسا

). 71-70: 1362قمـى، (موجـود نيسـتند  ١٣)و حـال در نـزد طرفـداران آن(حال آنكه خدا نزد او 

) تكثـر الصـفات(و ذلك التكثر «: گونه سخن گفته است قيصری در وصف اسما و صفات حق اين

و ليسـت ... وجود الحق  باعتبار مراتبها الغيبيه التى هى مفاتيح الغيب و هى معاٍن معقوله فى غيب

  ).1/34: 1416قيصری، (» بموجودات عينيّه و التدخل فى الوجود أصالً 

هـای همـين  از اين جهت شايد اين موضع مشترك متكلمان، حكما و عرفا نـاظر بـه ظرافت

تعـالى بـه سـبب رعايـت  كند كه گاه اطالق صفات را بر حق بحث بوده و آن را شايسته تأمل مى

كه سيد حيـدر آملـى در اسـتناد خـود بـه كـالم  اند، چنان دانسته طرف نقيض مىطرف اشد از دو 

منظور خواجه اين است كه چون عقـال خواسـتند در مـورد خداونـد «: گويد نصيرالدين طوسى مى

صفتى به كار برند، علم را به جای جهل به كار بردند، چون علم اشرف است اما خداوند بـه واقـع 

  ).143: 1368آملى، (» صفت ندارد

  نتيجه 

توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه ايـن  با توجه به موضوع نظريه احوال، كه همان صفات است، مى

مرور عمق آن  بحث دربردارنده نكات ظريف و ناظر به مبحث غيرسطحى است كه تفاصيل آن به

 توان گفت وضعيّت نظريه حال، بسان وجـود رابـط و گـامى در رسـيدن بـه مى. اند را گواهى داده

االمری است كه متأسفانه در كتب فلسفى، پس از ذكر آن در كنار نظريـه ثابتـات و  مفاهيم نفس

درست است كه برخى از معتزله در . تصور ترادف آن دو، هدف حمله قرار گرفته و انكار شده است

ابتدا برای گريز از محذور شرك به نظريه حال روی آوردند، اما واقعيت اين است كه ايـن مسـئله 

كـار آيـد و   شناسانه به توانست به استخدام فلسفه درآمده، در ابعادی از مسائل هستى االهياتى مى

با اين حال، ذكر اين نكته ضروری به . مالكاتى را برای داوری درباره انحاء وجودات به دست دهد
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ار رسد كه در توجه به خاستگاه اوليه اين نظريه آنچـه محـل توجـه اصـلى متكلمـان قـر نظر مى

  .گرفته، تالش برای رهايى از افراط مشبّهه و تفريط معّطله در خصوص شناخت خدا بوده است مى

بنابراين، گرچه اصل توجيهات در اين قبيل مباحث دربرگيرنده نكات عام فلسفى و گامى در 

تر آن به دست آيندگان بوده است، اما بايد دانست كه اين نظريه در دل خود به  پرداخت كامل

ی ورای آن توجيهات دل بسته بوده كه همان ديدگاه تنزيهى در خصوص خداوند و اخذ امر

در اين تحليل، تعدد قدما فقط . ها است صفات او برخالف مفهوم عادی آن در خصوص انسان

دانستن خداوند از دو حّد  يك وجه از محذور شرك خواهد بود و مراد اصلى از اين بحث، بيرون

ه در وهله اول گويا مانعى نداشته است كه منطق استدالل را بر مبنای ابطال و تشبيه است ك

كردن به رد شبهات متكلمان در ابطال اين  رسد بسنده و به نظر مى ١٤عقايد مرسوم در اختيار گيرد

  .زدگى خالى نبوده باشد نظريه از سوی فالسفه از شتاب

  منابع

 قرآن كريم.  

  هنـری كـربن و عثمـان : ، تصـحيحمخزن االسـرار و منبـع االنـوار). 1368(آملى، سيد حيدر

  .انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم: اسماعيل يحيى، تهران

 انتشارات وزارت فرهنـگ و : ، تهراناسماء و صفات حق ).1380(حسين  ابراهيمى دينانى، غالم

  .ارشاد اسالمى، چاپ اول

  شـركت سـهامى : ، تهـرانفلسـفه اسـالمى وجود رابط و مسـتقل در). 1362(ــــــــــــــ

  .انتشار

  انتشارات بيدار: ، قمشرح فصوص الحكم ).1378(ابن تركه، صائن الدين. 
  ٰاّهللاٰ مرعشـى  خانـه آيـة انتشـارات كتاب: ، قمالهيات شفا). 1404(ابن سينا، حسين بن عبد اّهللا

  .نجفى

  انتشـارات دانشـگاه : تهـرانمحمـود شـهابى، : ، ترجمهالمبدأ والمعاد). 1332(ــــــــــــــ

  .تهران

  انتشـارات : محمـود شـهابى، تهـران: ، به اهتماماالشارات والتنبيهات). 1239(ــــــــــــــ

 .دانشگاه
  انتشارات دفتر تبليغات اسالمى، چاپ چهارم: ، قمالتعليقات). 1421(ــــــــــــــ.  

  دار احياء التراث العربى: يروت، بالفتوحات المكية). تا بى(ابن عربى، محيى الدين محمد.  

  مؤسسه بوستان كتاب: ، قمرابطه ذات و صفات االهى ).1389(احمدوند، معروف على. 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى: ، قمهشام بن حكم ).1388(رضا  اسعدی، على.  
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  تر، ويسبادن هلموت رب: ، به كوششمقاالت االسالميين). 1980(اشعری، ابوالحسن. 
 محمـدجواد مشـكور، : ، بـه كوشـشالمقـاالت والفـرق). 1361(مى، سعد بن عبداّهللاٰ اشعری ق

  .مؤسسه مطبوعاتى عطايى: تهران

  مكتبة المتنبى: ، قاهرهالمواقف فى علم الكالم). 1400(ايجى، عضد الدين.  

  محمـد زاهـد بـن حسـن : ، بـه كوشـشالفرق بين الفـرق). 1367/1947(بغدادی، عبد القاهر

 .مكتب نشر الثقافة: كوثری، قاهره
  منشورات الرضى: ، قمشرح المواقف). 1412(جرجانى، مير سيد شريف على.  

 عبـاس : ، ترجمهاضواء على المنزلة العلمية للشيخ المفيد). 1413/1372(زاده آملى، حسن  حسن

  .داشت هزاره شيخ مفيد كنگره جهانى بزرگ: اسدی، قم

  علمـى و عينـى در مكاتيـب حكمـى و  توحيـد). 1432(حسينى طهرانى، سيد محمد حسـين

  .انتشارات عالمه طباطبايى، چاپ هشتم: ، مشهدعرفانى

  حسن : ، تصحيح و تعليقكشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد). 1416(حلى، حسن ين يوسف

 .مؤسسه نشر اسالمى، چاپ ششم: زاده آملى، قم حسن
  لمطصفى العالمية، چاپ دومجامعة ا: ، قمكالم تطبيقى). 1387(ربانى گلپايگانى، على.  

 الزهرا: ، تهراننامه يا شرح كبير بر منظومه حكمت). 1380(حسين  رضانژاد، غالم. 
  انتشـارات : قلى حبيبـى، تهـران نجـف: ، تصـحيحشرح االسـماء). 1372(سبزواری، مالهادی

 .دانشگاه تهران
  و مقدمـه، تصـحيح مجموعه مصنفات شـيخ اشـراق ).1373(سهروردی، شهاب الدين يحيى :

 .پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ دوم: هنری كربن، تهران
  انتشارات طهوری: صمد موحد، تهران: ، به اهتماممجموعه آثار). 1371(شبستری، محمود.  

  محمـد بـدران، قـاهره: ، به كوشـشالملل والنحل). 1956(شهرستانى، محمد بن عبدالكريم :

 .مكتبة انجلو مصرية
 مكتبة المتنبى: آلفرد گيوم، قاهره: ، به كوششنهاية االقدام). تا بى(ــــــــــ ـــــ. 
  مؤسسـة : عبد العزيز محمد وكيل، قـاهره: ، به كوششالملل والنحل). 1968(ـــــــــــــــ

  .الحلبى

  مكتبة مصطفوی: ، قماالسفار االربعة). تا بى(شيرازی، صدر الدين محمد.  

  انتشـارات اشـراق، : محمد ذبيحى، قـم: ، ترجمه و شرحالمبدأ والمعاد. )1380(ــــــــــــــ

  .چاپ اول

  حامـد نـاجى اصـفهانى، : ، تحقيق و تصـحيحمجموعه رسائل فلسفى ).1378(ــــــــــــــ

  .انتشارات حكمت، چاپ دوم: تهران
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  مؤسسه بوستان كتاب: ، قمبداية الحكمة). 1388(طباطبايى، سيد محمد. 
 دار االضواء، چاپ دوم: ، بيروتنقد الُمحّصل). 1405/1985(لدين طوسى، نصير ا.  

  محمد رمضان ،  .مطبعة االمة: ، بغدادالباقالنى و آراؤه الكالمية). 1986(عبداّهللاٰ
  علـى سـامى نشـار و : كوشش ، به فرق و طبقات المعتزلة). 1972(قاضى عبد الجبار بن احمد

 .وعات الجامعيةدار المطب: الدين محمدعلى، اسكندريه عصام
  انتشـارات دار : سـيد محمـد مشـكاة، قـم: ، تصـحيحكليد بهشـت). 1362(قمى، قاضى سعيد

 .الزهراء، چاپ اول
  انـوار : جـا محمد حسـن السـاعدی، بى: ، تصحيحشرح فصوص الحكم). 1416(قيصری، داوود

 .الهدی، چاپ اول
  انتشـارات : ی، تهـرانمحمـد خواجـو: ، تصـحيحالنفحات االلهيـة). 1375(قونوی، صدرالدين

  .موسى، چاپ اول

  انتشارات بيدار: ، قمشرح فصوص الحكم). 1363(كاشانى، مال عبدالرزاق. 
  اكبر اسـد : ، به كوشششوارق االلهام فى شرح تجريد الكالم). 1428(الهيجى، مال عبدالرزاق

  .، چاپ دوم)ع(مؤسسه امام صادق : جا زاده، بى على

  دائرةالمعارف بزرگ اسالمى: تهران ،احوال ).1367(مجتهد شبستری، محمد. 
  بيـروتمروج الذهب و معادن الجـوهر). تا بى(مسعودی، ابو الحسن على بن حسين بن على ، :

 .دار االندلس
  سازمان تبليغات اسالمى، چاپ چهارم: ، قمآموزش فلسفه ).1370(مصباح يزدی، محمد تقى.  

  انتشارات مؤسسه آموزشـى و پژوهشـى امـام : قم، شرح اسفار اربعه). 1380(ــــــــــــــــ

  .خمينى، چاپ اول

  دار الكتاب االسالمى: ، بيروتاوائل المقاالت). 1403/1983(مفيد، محمد. 
  انتشـارات : احمـد آرام، تهـران: ، ترجمـهفلسفه علـم كـالم ).١٣٦٨(ولفسون، هنری اوسترين

 .الهدی

  :ها نوشت پى

                                                 
  سخن از روی هوا و هوس. ١

نيابت ذات از صفات ياد  از اين جهت شايد بتوان خصوص اين قول را از ميان ساير اقوال معتزله، تحت عنوان. ٢

  . كرد
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والحق «: كند كه گفته است را نقل مى) تفتازانى(مالعبدالرزاق الهيجى پس از اين نقل، موضع صاحب مقاصد . ٣

  ).١/٢٦٥: ١٤٢٨الهيجى، (» أن هذا الظن ال يغنى من الحق شيئا

گيری كالم اسالمى  ی را در شكلهای كالمى و ديدگاه. كالب يكى از مخالفان معروف و معتبر معتزله است ابن. ٤

. اند های جدی داشته های وی بحث های كالمى مختلف درباره ديدگاه كالب، نحله پس از ابن. اند مهم دانسته

اين نظريه را، كه صفات خداوند قائم به ذات و نه عين و نه غير او است، همو از همان نظريه درباره كالم 

بودن يا  شيعيان را از ورود در بحث مخلوق) ع(ائمه  ته بسيار مهم است كهذكر اين نك. خداوند تعميم داده است

 .گيری عمومًا بر پايه تقيه توجيه شده است اما اين موضع. كردند نبودن قرآن نهى مى
  . دانسته است رغم اينكه صفات خدا را اشيا شمرده، اما اطالق اشيا را بر مجموع صفات روا نمى ايشان على. ٥

: همان(، اين مطلب را منحصر به سهروردی دانسته است حكمةاالشراقين شيرازی در شرح خود بر الد قطب. ٥

  ).حاشيه

). ٤/١٠٢: تا عربى، بى ابن(عربى اين قول را كه صفات خدا نه او و نه غير او است در غايت بعد دانسته است  ابن. ٧

  :شعار را سروده استدرباره رابطه ذات و صفات اين ا) ١٨٣: ١٣٧١(شيخ محمود شبستری 

  صفات او چو ذات او است قديم           دائمًا حى و قادر است و عليم 

  صفتش غير نيست و نبود عين            دل دانا در اين ندارد غين 

  چون به معنا نه او است او نبود            ور شود زو جدا نكو نبود 

  . شدمفاد اين مطلب در ابيات گذشته شبستری ديده . ٧

صورت متعدد به وی اضافه   به حق است كه جايز نيست به اضافاتساير  مصححدر فلسفه، اين امر به عنوان . ٨

ای را چون مبدئيت  صورت سهروردی اضافه بدين. شوند؛ چون همگى موجب كثرت حيثيات در خدا خواهند شد

عنوان تأييدی بر نظر خود   را به برای اضافاتى نظير رازقيت و مصوريت در نظر گرفته است و مالصدرا آن

درباره صفات اضافى ذكر كرده است، اما نام آن را برخالف ابوهاشم يا سهروردی اضافه قيوميه نهاده است 

  ).١٢١-٦/١٢٠: تا شيرازی، بى.: نك(

 ابراهيمى دينانى،(آمده است  اسماء و صفات حقگزارش و نقدی از ابحاث سبزواری در اين زمينه در كتاب . ٩

٨٧-٨٥: ١٣٨٠.( 
اعنى المضافات الحقيقية ال  –والصفات االضافية ايضًا «: گويد مى) ١١٩: همان(سبزواری در تعليقه خود . ١٠

  . »زائدة على ذات الموصوف واال كان الموصوف نسبة محضة –المشهورية 

نى درباره تفاوت مقام ذات در اين زمينه شايد ذكر تعبيرات سيد احمد كرباليى در مكتوبات خود خطاب به كمپا. ١١

انتشاء اسماء و صفات از ذات اقدس است؛ نه آنكه ذات مقدس مصداق مطابق «: مناسبت نباشد كه و صفات بى

حسينى (» بلى اگر الغاء حدود اسماء و صفات شود، پس ثانى نماند غير ذات. مفاهيم متعدده محدوده باشد

  ).٧٤: ١٤٣٢طهرانى، 

اند، اما با توجه به سابقه بحث و تفاوت  آورده» صفة امٍر موجود«ها با قيد  گزارشهرچند تعريف آن را در . ١٣

ها از  رويكرد ابوهاشم با معّمر و همچنين هشام بن حكم در مناظره خود با ابوالهذيل عالف، گويا توصيف بعدی

» موجود«د بر سر قيد بسا باي ، توصيفى نارسا و ناظر به كل حوزه كائنات بوده و چه»صفت امر موجود«حال به 
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رسد آنچه در تفكيك ميان نظر ابوعلى و ابوهاشم مهم باشد، تأكيد ابوهاشم بر اثبات  به نظر مى. درنگ كرد

  .ها بدان تصريح شده است است كه در گزارش) و نه لزومًا امر موجود( ورای ذاتحال در 

بر اين موضوع كه صفت نه موصوف است و هشام بن حكم در مناظره خود با ابوالهذيل عالف برای استدالل . ١٤

گونه كه دليل دوم  ، اما همان)١٠٤-٤/١٠٣: تا مسعودی، بى.: نك(نه غيرموصوف به دو دليل استناد كرده است 

وی بر مبنای خصم بوده است و بر همان اساس راهكار نه خدا و نه غيرخدا را در نظر او مختص صفات خداوند 

توان اصل احتجاج با عالف را از باب مجادله دانست كه اقناع خصم  ، مى)٩٥: ١٣٨٨اسعدی، .: نك(اند  ندانسته

  .در آن به وسيله تصورات رايج، بعيد نبوده باشد




