
 

  مان ارائه طرحى نو در نظريه االهيدانان مسل

  بندی صفات ثبوتى در تقسيم

  
 ١بداشتى على اله

  

  چكيده

. دار در تاريخ تفكـر اسـالمى اسـت بحث صفات االهى يكى از مباحث دامنه

االهيدانان مسلمان برای فهم بهتر صفات االهى آن را به اعتبـارات مختلـف 

تأمـل در . يكى از آنها تقسيم صفات به ذاتى و فعلـى اسـت. اند تقسيم كرده

اند؛  كند كه صفات فعلـى دو قسـم فعلى ما را به اين نكته رهنمون مى صفات

يك دسته صفاتى كه به واسطه اضافه فعلى بـه خـدای تعـالى، بـر او حمـل 

؛ اما دسـته ديگـری كـه بـه صـفات ...شوند؛ مانند محيى، خالق، رازق، و  مى

ر فعلى مشهورند، در واقع صفات فعل پروردگار هستند و به واسطه آن فعل بـ

در ايـن مقالـه . عـدل و حكمـت ،شوند، مانند صدق خدای سبحان حمل مى

  .شود صفات دسته دوم و تمايز آنها از صفات دسته اول اثبات مى

صفات ثبوتى، صفات فعلى، صفات فعـل، صـدق، عـدل،  :ها واژه كليد

  .حكمت

  

                                                            
  .استاديار دانشگاه قم. ١
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  مقدمه. ١

همـواره مـورد توجـه  بحث در صفات االهى با توجه به اهميت شناخت آن در شناخت حق تعالى

بنـدی بديهى است كـه دسـته. االهيدانان اعم از محدثان، متكلمان، حكيمان و عارفان بوده است

بندی االهيدانان متقدم به تقسيم. تر آنها كمك خواهد كرددرست و دقيق صفات به شناخت دقيق

ا به صفات ثبـوتى و بندی به يك اعتبار آن رصفات االهى كمتر پرداخته و متأخرين نيز در تقسيم

نگارنده معتقـد . اند  سلبى تقسيم كرده و صفات ثبوتى را نيز مشتمل بر صفات ذاتى و فعلى دانسته

هايى  دهند و نشـانهبندی بر اساس تعريفى كه برای صفات ذاتى و فعلى ارائه مىاست اين تقسيم

الزم اسـت قبـل از  .شمارند جامع و مانع نيسـتكه برای تفكيك صفات ذات و صفات فعل برمى

  .بندی صفات و تعاريف آنها داشته باشيم ای به تاريخچه تقسيمبيان مسئله، اشاره

  بحث تاريخچه. ٢

اند، امـا گروهـى ديگـر تنهـا بـه گروهى از االهيدانان گذشته به تقسيم صفات توجه داشته

  .پردازيماند كه در حّد مجال به آن مىشمارش و توضيح صفات بسنده كرده

  محدثان .1.2
اصـول از محدثان سخن كلينـى در  ،بندی صفاتدر تقسيم ،ترين اسنادشايد يكى از قديمى

بنـدی وی ضمن اينكـه در دسـته. استنباط كرده است) ع(باشد كه از سخنان امامان شيعه  كافى

ذيل احاديث مربوط به اين موضوع  ١،كنداحاديث بابى به عنوان صفات ذات و صفات فعل باز مى

ای در تمـايز اراده از صفات فعل است و نيز ساير احاديث راجع به صـفات فعلـى، چنـد جملـه كه

در برخى منابع حديثى اهـل سـنت ) ١٥٠تا، ص كلينى، بى( ٢.كندصفات ذات و صفات فعل بيان مى

تنها بابى در توحيد باز شده است و برخى صفات را بدون اشاره بـه ذاتـى يـا  صحيح بخاریمانند 

  )١٥٤٨تا، صبخاری، بى(. دن آن بيان كرده استفعلى بو

                                                            
. و االرادۀ انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل143، باب فى الصفات الذات، ص1تا، ج كلينى، بى.: نك.  ١

  )148همان، ص(
  .اندنكردهای ذكر  بندیهای حديثى مانند صحيح بخاری و سنن ابى داوُود چنين تقسيمساير كتاب.  ٢
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  متكلمان. 2.2
صفات خدا دو قسم است يكى «: گويد شيخ مفيد، يكى از متكلمان اماميه در عصر غيبت مى

شود و ديگر صفاتى كه منسـوب بـه افعـال صفاتى كه منسوب به ذات است صفات ذات گفته مى

  )185تا، صمفيد، بى(شود، است، صفات افعال گفته مى

برخى از متكلمان اماميه بعد از وی مانند ابراهيم بن نوبخـت، از متكلمـان نيمـه دوم قـرن 

، و ابـن قواعـد العقائـدو  كشف المراددر  ١پنجم و نيمه اول قرن ششم، و خواجه نصير الدين طوسى

انـد و بندی خاصى ارائه نكـردهدر صفات ثبوتيه تقسيم) ٨٢، ص١٤٠٦بحرانى، ( قواعد المرامميثم در 

اند و در  غالبًا مباحث را از قدرت خدای تعالى آغاز كرده و بعد به بحث علم و ديگر صفات رسـيده

در ميـان متكلمـان . انـد بندی كلى افعال االهى، به ايـن بحـث پرداختهفصلى ديگر بدون تقسيم

متأخر، حكيم الهيجى صفات ثبوتيه را به سه قسـم حقيقـى محـض، اضـافى محـض و حقيقـى 

 ،االهيدانان معاصر نيز صـفات ثبـوتى را) ٢٤٦، ص١٣٨٣الهيجى، (. استاالضافه تقسيم كرده  ذات

. انـدبه ثبوتى ذاتى و ثبوتى فعلى و به اعتبار ديگر به نفسـى و اضـافى تقسـيم كـرده ،به اعتباری

  )٩٥، ص١٣٧١؛ مصباح يزدی، ١١٤، ص١٣٨٤؛ سبحانى، ١١٩، ص ١٣٨٥منتظری، (

ى نيز بر اساس آثار بر جای مانده از آنها آنچه در بحـث صـفات بـه در ميان متكلمان معتزل

الجبار معتزلـى،  عبـد.: نـك(خورد بحث تفصيلى صفات و اثبات عينيت صفات با ذات است چشم مى

  )151، ص1416

بنـدی خاصـى در ميان متكلمان اشعری قبل از فخر رازی، مانند غزالى و شهرستانى، تقسيم

بندی  فخر رازی در بحث صفات اشاره به تقسيم) 214-170تا، ، بىشهرستانى .:ك.ر(. ارائه نشده است

كند كه اقسام سـوم تـا ششـم آن صفات ندارد، اما در بحث اسماء االهى شش قسم اسم ذكر مى

 درباره داللت بر صفت سلبى، اضافى، حقيقِى مجرد از اضافه و حقيقِى ذات اضافه دارد، گرچه وی

؛ دليل بر اثبات يا نفـى آن »فلم تدل على ثبوتها او نفيها«: گويدضافه مىصفات حقيقى مجرد از ا

  )500و  497، ص1411رازی، (. وجود ندارد

نيز در موقف االهيات فصلى را به تقسيم اسماء اختصاص داده و اسماء را بـه  مواقفصاحب 

حقيقـى و اسمى كه از وصف خارجى اخذ شده و اسم ذات تقسيم كرده و قسم اول را بـه وصـف 

 جرجـانى،.: نـك(. وصف اضافى و وصف سلبى و اسمى كه مأخوذ از فعل است تقسيم كـرده اسـت

  )٢٠٩، ص١٣٢٥

                                                            
كند و صفات االهى را به ثبوتيه و غير ثبوتيه يا سلبيه تقسيم مى قواعد العقائدخواجه نصير الدين طوسى در .  ١

  .پردازدبعد از بيان اين دو دسته صفات به بيان افعال االهى مى
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ذيل عنـوان تقسـيم صـفات يـا ذيـل  بندی صفاتنتيجه اينكه برخى از متكلمان به تقسيم

ويژه پيروان اند، اما متأخران به متقدمان كمتر بدان پرداخته. اندای داشتهعنوان تقسيم اسماء اشاره

خالصه اينكـه االهيـدانان در تقسـيم . بندی صفات توجه خاصى داشتندحكمت متعاليه به تقسيم

اند، اما به آنچه كه مورد بحث صفات ثبوتى تنها به صفات ذاتى و صفات اضافى فعلى توجه كرده

  .اندای نكردهماست اشاره

  حكيمان مسلمان. 3.2
بـه  ٢١تا  ٦كه از فصل  –) ٥٩-٥٤ص( فصوص الحكم در ميان حكمای اسالمى، فارابى در

كه مقاله هشتم و نهم  –)٤٦٠-٣٤٢ص( شفاسينا در  الوجود و صفات او پرداخته و ابن مباحث واجب

 – االشارات و التنبيهـاتو  مبدأ و معادرا به شناخت مبدأ اول و صفات او اختصاص داده و نيز در 

گويـد شـيخ صـفات الدين مـى كه خواجه نصـيرچنان اند،بحثى در باب صفات اضافى طرح نكرده

اما سهروردی در برخى آثـارش از ) 140، ص3، ج1375سينا،  ابن(. اضافى محض را بيان نكرده است

، 41، ص1، ج1387سـهروردی، (. صفات اضافى مانند مبدئيت و ُمبدعيت و خالقيت سخن گفته است

  )60، ص4و ج 408، 401

در خاتمـه ... بعد از بيان علم و قـدرت و اراده و  )١٠٨ص(جب اثبات وا دشتكى هم در رساله

كند و صفات را به حقيقى، مانند حيات، و اضافى، مانند خـالق بابى در تقسيم صفات االهى باز مى

) 311و  308ص( تقويم االيمـانداماد هم در مير. كندو رب، و سلبى، مانند جوهر بودن، تقسيم مى

  .ه داردبه صفات اضافى و سلبى اشار

، ٦ج( اسفارتنها مالصدرا در .) ق.تا قرن يازدهم هـ(رسد در ميان حكمای گذشته به نظر مى

پرداخته و آنهـا را بـه بندی آنها قبل از بيان تفصيلى صفات در دو فصل به تقسيم) ١٢٣و  ١١٨ص

تقسيم كرده . ..ثبوتى و سلبى، و ثبوتى را به حقيقى مانند علم و اضافى مانند خالقيت و رازقيت و 

در يك لمعه ابتـدا  لمعات االهيهبعد از او پيروان حكمت متعاليه مانند مال عبداّهللاٰ زنوزی در . است

و آنگاه صفات ثبوتيه را بـه حقيقيـه و اضـافيه و بـه ) ثبوتيه و سلبيه(صفات را به جمال و جالل 

آقا  حكيم متألهبعد از وی ) ٢٣٣و  ٢٣٢، ص ١٣٨١زنوزی، (. كند عبارت ديگر ذاتيه و فعليه تقسيم مى

در يك تنبيه ملكوتى و تحقيق ربوبى به تقسيم صفات اشـاره  بدايع الحكمعلى مدرس زنوزی در 

، همو(. كندكند و صفات را به جماليه و جالليه و بعد به حقيقيه ذاتيه و اضافيه فعليه تقسيم مىمى

  )11، ص1376

محمدحسين . كندهمين تقسيم را بيان مى) ١٥٧، ص٢تا، جبى( شرح منظومهسبزواری نيز در 

  .كنداشاره مى) ١٧١ص( بدايهو ) ٢٥٠ص( نهايهطباطبايى نيز به همين تقسيم در 
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نتيجه اينكه حكما و متكلمان حكمت متعاليه قبل از پـرداختن بـه بحـث تفصـيلى صـفات، 

ات فعلـى بحثى اجمالى در تقسيم صفات طرح كرده و چند نمونه از صـفات ثبـوتى ذاتـى و صـف

  .ای به آنچه كه موضوع بحث ماست ندارند كنند، اما اشاره اضافى را بيان مى

، ١، ج١٣٦٨جـوهری، (های يك شـىء صفت يا نعت در لغت به معنای ويژگى :تعريف صفت

-شود و بر آن حمل مىو در اصطالح االهيدانان معنای عامى است كه از شىء انتزاع مى )٢٦٩ص

گفتنى اسـت كـه در ايـن تعريـف بـه ) ٢٢٤، ص١٣٦٢زنـوزی، (. بشناساند گردد تا آن را به تفصيل

  .صفات ذات و صفات فعل: صفات ثبوتى دو قسم است. صفات ثبوتى توجه شده است

شوند به اين معنا كه صفات ذات به ذات نسبت داده مى«: نويسدشيخ مفيد مى :صفات ذات

. »مى بدون اينكـه غيـری لحـاظ شـودذات شايسته معنای اين صفات است به نحو استحقاق لزو

  )١٨٦-١٨٥تا، صمفيد، بى(

در ميان االهيدانان عصر غيبت شايد كلينى اول كسـى باشـد كـه بـه منظـور : صفات فعلى

تر رواياتى كه ناظر به صفات ذاتى حق تعالى و رواياتى كه ناظر به صفات فعلـى حـق تبيين دقيق

  :نويسدمى اند به تعريف صفت فعل پرداخته وتعالى بوده

َ بهما و كانا جميعًا فى الوجود فذلِك صف« ؛ هـر دو صـفتى »فعل ةإن كل شيئين وصفَت اّهللاٰ

كه بتوانى خدا را به آنها توصيف كنى و هر دو وجود داشته باشند صفت فعل خدايند، ماننـد رضـا، 

  )١٥٠، ص١تا، جكلينى، بى(.  ... سخط، خواستن و نخواستن، خشنودی و خشم و

هو انها تجـب بوجـود الفعـل و ال تجـب قبـل «: گويديد در تعريف صفات فعل مىشيخ مف

مفيد، (. شودشود و قبل از وجودش اطالق نمى؛ صفاتى كه با وجود فعل بر خدا اطالق مى»وجوده

آورد كه خداونـد همـواره شايسـته وی اين تعريف را در مقابل صفات ذات مى )186-185تـا، صبى

وی برای صفات افعال اوصافى ماننـد خـالق، رازق، محيـى، مميـت، . ستاتصاف به اين صفات ا

قبـل از ] خدای تعـالى[گويد اينها اوصافى هستند كه جايز نيست برد و مىمبدئ و معيد را نام مى

  )همان(. ها به آنها متصف شودآفريدن آفريده

صفت  نويسد در صفات ذات توصيف صاحب آنوی در تفاوت صفات ذات و صفات فعل مى

امـا در صـفات افعـال جـايز . از اين اوصاف روا نيست به ضدش صحيح نيست و خالى بودن ذات

گفتـه شـود خـدا امـروز  است به ضد اين صفات متصف شود، در صفات فعـل جـايز اسـت مـثالً 

  )همان(. غيرخالق بوده است و رازق زيد نيست

ثبوتى را سه قسـم كـرده  گونه كه اشاره شد از متكلمان متأخر حكيم الهيجى صفاتهمان

است؛ حقيقى محض مانند حيات، و حقيقى دارای اضافه مانند عالم بودن و قادر بـودن، و اضـافى 

-وی در تعريف اضافى محض مى )246، ص1383 الهيجى،. (محض مانند خالق بودن و رازق بودن
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ت و اضافى محض آن است كه مفهومش، مفهومى باشد اضافى و بالجملـه تحقـق صـف«: نويسد

  )همان(. »ترتيب اثر هر دو موقوف باشند به تحقق چيزی ديگر كه مضايف صفت باشد

نويسـد تـا دانـد و مـىهايى از اضافيه محضه مـىوی خالقيت، رازقيت، سخا و جود را نمونه

كه متعارف نيست اطالق سخى و جواد كنند مگر بـر مرزوق نباشد رزاقيت متحقق نشود، همچنان

  .از او به عمل آمده باشدكسى كه سخا و جود 

داند و رازقيت، سخا و جـود وی در ادامه صفات اضافيه محض را منطبق بر صفات فعل مى

صفت فعل آن است كه اغلب از مباشـرت «: نويسدشمارد و در تعريف آن مىرا از صفات فعل مى

موجـود  و تمّرن كارها به هم رسد و بر سبيل ندرت اگر بعضى پيش از مباشرت به حسب فطـرت

باشد، نيز وجودش ظاهر و معلوم نشود مگر به مباشرت افعال به خالف صفات حقيقيه كه صـفات 

ذات باشند و نوعى ديگر از صفات فعل باشند كه از مبادی فعل يا از توابع و لوازم فعل باشد، مانند 

  )247صهمان، (. »حدوث اين قسم نيز در وقت حدوث فعل باشد. ارادت و كراهت و شوق و نفرت

الهيجى در اينجا با آوردن قيدهايى مانند مباشرت، تمرين و تكرار ابتـدا صـفات فعـل را از 

را كه از مبادی ... كند، در ادامه نوعى ديگر از صفات مانند اراده، كراهت و  صفات ذات متمايز مى

صفات ذات  سپس اراده را در شمار. دهد فعل يا توابع و لوازم فعل هستند جزو صفات فعل قرار مى

ای بنـابراين، دسـته. بر اين مبنا اراده از سويى صفت فعل است و از سويى صفت ذات. شمرد برمى

از ايـن . شـود از صفات كه الهيجى آنها را از صفات فعل دانسته از اضافى محض بودن خارج مى

ی ضـمن آيد به همين جهت است كه مال عبداّهللاٰ زنـوز رو معيار واحدی از تقسيم او به دست نمى

  :نويسداند مىنقد كلينى و در معياری كه برای تميز صفات ذات و فعل داده

و يا صفات وجوديه كه اضافه ... صفات ذات صفاتى است كه در مرتبه ذات متحقق باشند «

  )233، ص1361زنوزی، (. »مبدئيت و اعتبار مصدريت را مدخليتى در اتصاف به آن صفات نباشد

نويسد كه تعريف اين صفات در مقابلـه بـا صـفات صفات اضافى مىوی در ادامه در تعريف 

يعنى صفات اضافى فعلى صفاتى است كه در مرتبـه، خـارج . حقيقى قابل استنباط و استفاده است

يابد يا صفاتى كه اضافه مبدئيت و اعتبار مصدريت در اتصاف ذات به آن صفات از ذات تحقق مى

تر اسـت،  سـخن كلينـى و الهيجـى بـه صـواب نزديـك سخن زنوزی در مقايسه با. دخيل است

كه محمدحسين طباطبايى نيز در تعريف صفات فعليه، اضافه به غير بودن را مبنـای تعريـف  چنان

  :نويسددهد و مىصفت فعل قرار مى

شـوند، ای دارد كه با اضافه به غير متصف مـىشكى نيست كه واجب بالذات صفات فعليه«

و چون صفات فعل مضاف به غير هستند تحقق  ... ى، جواد، غفور، رحيم ومانند خالق، رازق، معط

آن متوقف بر تحقق غير است كه به او اضافه شود، و چون هر غيری كه فرض شود معلـول ذات 
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حق تعالى و متأخر از ذات است پس متأخر از ذات و زايد بر ذات و منتزع از مقام فعل و منسـوب 

  )253تا، صبايى، بىطباط(. »به ذات متعاليه است

موجود امكانى چون وجودش غيری است پس وقتى بـا توجـه بـه «: نويسدوی در ادامه مى

پس بر آن غيـر . خودش لحاظ شود وجود است و چون با توجه به غير لحاظ شود ايجاد غير است

كند كه موجودش باشد، سپس وجودش به اعتبارات مختلف ابداع، خلق، صنع، نعمـت و صدق مى

ايشان در  )همـان(. »كندپس بر موجدش مبدع، خالق، صانع، منعم و رحيم صدق مى. ت استرحم

نويسد كه اين صفات فعليه بر حق تعالى به نحو حقيقى صادق است نه از حيـث حـدوث پايان مى

ای در ذات دارند كه مبدأ هر كمـالى و بلكه از آن حيث كه ريشه... اين صفات و تأخرشان از ذات 

  .»خيری است

و  نتيجه اينكه طباطبايى مانند زنوزی معيار اصلى در صفت فعل را اضافه به غيـر قـرار داده

ای از پـاره. آن تأخر از تحقق فعل اسـت ۀتحقق آن را متوقف بر تحقق غير دانسته است كه الزم

كـه حسـينعلى  انـد، چنانمتفكران معاصر محور اصلى در صفات فعل را انتزاعى بودن آن دانسـته

  :نويسدنتظری نيز در تمييز صفات ذات و فعل مىم

ذاتـى خداينـد و از ذات او ... شـوند اند كه به ذات خدا مربـوط مـىصفات ذاتى آن صفاتى«

. اند كه به افعال خدا مربوط هستندناپذير، مثل علم، قدرت و حيات، و صفات فعلى صفاتىتفكيك

صـفات . شـوندبار موضوع فعل از او انتـزاع مـىاين دسته از صفات منتزع از فعل خدايند و به اعت

صفات فعلى بسته بـه تحقـق فعـل هسـتند و ناشـى از ذات مثـل ] اما[اند  ذاتى همواره عين ذات

جعفر سـبحانى نيـز شـبيه همـين سـخن را در  )119، ص1385منتظری، ( .»...خالقيت و رازقيت و 

ت فرض نفس ذات كافى اسـت آورده و گفته است در صفات ذا )١١٤ص( االهياتمحاضرات فى 

پس صـفات فعـل از مقـام . اما صفات فعل متوقف بر فرض غيری ورای ذات يعنى فعل اوست... 

  .شود مانند خلق و رزقفعل انتزاع مى

شود كه صفات فعليه صفاتى هسـتند كـه توصـيف ذات شده نتيجه گرفته مى از تعاريف ارائه

باشـد و بـه ذات كه همان فعل پروردگار است مـى حق تعالى به آنها منوط به در نظر گرفتن غير

شود، مانند خلق، صـنع، ابـداع، رحمـت، عبارت ديگر صفات فعليه از مقام فعل پروردگار انتزاع مى

آمرزيدن، زنده كردن و ميراندن، روزی دادن و به اعتبار اين افعال، اوصاف خـالق، صـانع، مبـدع، 

  .شوددهنده بر خدای تعالى حمل مى روزیكننده، ميراننده و  رحمان، آمرزنده، زنده

شود كه همه اين اوصاف به اعتبـار افعـال بـر خـدا با اندك تأمل آشكار مى :بررسى و نقد

 يك از اين اوصاف وصف فعِل خدا نيستند، بلكـه اوصـافى هسـتند كـه بـهشوند و هيچ حمل مى

امـا بـا . شونداو حمل مى واسطه صدور فعل از خدای تعالى و اضافه شدن فعل به خدای تعالى بر
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شود كه اينها وصف افعال خـدا اين نكته واضح مى حكمتو  عدل، صدق: دقت در اوصافى مانند

  .شوند كه الزم است بررسى شوندهستند و با واسطه آن افعال بر خدا حمل مى

مثًال خـدای سـبحان بعـد از . صدق و راستى گاه وصف وعده و گاه وصف خبر است: صدق

و «: فرمايدسخن خويش مى دهد دربارهآوردن مردم در روز قيامت مى از يگانگى و گردآنكه خبر 

ِ حديثاً  و در جـای  )٨٧: نسـاء(؛ چه كسى در سخن گفتن از خدا راستگوتر است »من اصدق من اّهللاٰ

وعد اّهللاٰ حّق و من َاصـدق مـن اّهللاٰ «: فرمايددهد مىبهشت مى ۀديگر بعد از آنكه به مؤمنان وعد

يعنـى  )١٢٢: ءنسـا(. خدا حق است و چه كسى در وفای به وعده از خدا استوارتر است ؛ وعده»قيالً 

صدق، وصف وعده دادن و سخن گفتن پروردگار قرار گرفته است و به واسطه آنكـه سـخن خـدا 

الوقوع است بر آن سخن و وعده وصـف صـدق و راسـتى و بـر  خدا حتمى مطابق با واقع و وعده

جعفـر سـبحانى . شـوددهنده و گوينده سخن است، اسم صادق حمل مـى عدهخدای سبحان كه و

سـبحانى، (. »مراد از صدق خدا اين است كه كالمش از آميختگى به دروغ منزه اسـت«: نويسدمى

ها ريشه در نادانى يا نياز دارند پس خدای دانـای چون دروغ ناپسند است و زشتى )١٧٥، ص١٣٨٤

  .نه كژی به دور استنياز مطلق از هرگو مطلق و بى

برای عدل چند تعريف آمده است؛ بر اساس تعريف متكلمان خدا عادل اسـت يعنـى : عدل

دهد و آنچه كـه قبـيح اسـت به عبارت ديگر، آنچه كه حسن است انجام مى. فعل او حسن است

كـه اسـت؛ چنـان» وضـع الشـىء فـى موضـعه«يا بر اساس تعريف ديگر عدل  ١.دهدانجام نمى

العدل يضُع االمور مواضـعها؛ عـدل قـرار دادن هـر چيـز در جـای «: فرمايد مى) ع(منين اميرالمؤ

و » اعطاء كـل ذی حـق حقـه«بر اساس تعريف سوم عدل  )432، ص1413عبده، (. »خودش است

ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضـه و رحمـت بـه آنچـه رعايت استحقاق«تعريف چهارم 

ها خـدا محسـن و واضـع و   بر اساس اين تعريف )63، ص1357مطهری، (. است» امكان وجود دارد

و كماالت وجودی هر موجودی بر اساس ظرفيت آن موجود است؛ پـس آنچـه  است معطى وجود

و هر بوده كه فعل خداست فعل حسن و وضع شىء و اعطاء است، اما چون اين افعال االهى نيكو 

و خـدای تعـالى بـه شده متصف به عدل  لذا تچيز در جای خود و هر اعطايى به مستحقش هس

  .شوداعتبار اين افعال عادل ناميده مى

گفتنى است آن معنا از عدل كه در مورد خدای تعـالى صـادق اسـت معنـای دوم و چهـارم 

                                                            
ما هـو واجـب عليـه و ان فالمراد انه ال يفعل القبيح او ال يختاره و ال يخل م«: نويسدقاضى عبد الجبار مى.  ١

  )301، ص1416. (»افعاله كلها حسنۀ
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ای اعتباری است نـه چون حسن و قبح انديشه .است، اما معنای اول و سوم در مورد خدا راه ندارد

حق بودن مطـرح اسـت بايـد گفـت هـيچ  ر معنای سوم نيز كه بحث ذید )56همان، ص(. حقيقى

كـه  چنان. رسـد اعطـاء وجـود اسـتموجودی بر خدا حقى ندارد و آنچه از خدا به موجـودات مـى

در همـه جـا حـق دو «: فرمايد در حقوق متقابل حاكم و مردم مى البالغهنهجدر ) ع(اميرالمؤمنين 

شد كه بر ديگران حق داشته باشد امـا كسـى بـر او حقـى طرفى است و اگر كسى در دار وجود با

نداشته باشد آن مخصوص خداست چون او بر بندگان تواناست و آنچه در قضای او جـاری اسـت 

عدالت و دادگـری حـق اقتضـا دارد همـه  )٢١٧، ص١٤١٣عبده، (. »عدل و دادگری است بر اساس

كنيم در واقع فعـل او ا متصف به عدالت مىنتيجه اينكه وقتى خدای تعالى ر. افعال او نيكو باشند

  .دانيمستاييم و عدالت را صفت فعل او مىرا مى

كه در معنـای حكمـت گفتـه همين سخن در تحليل حكمت نيز جاری است، چنان :حكمت

يعنـى  )٢٤٩راغـب اصـفهانى، ص() به كسر الف(شود شناخت اشيا و ايجاد آنها در نهايت إحكام مى

شناسد و آنها را بر اساس معرفت بـه درسـتى و محكمـى ايجـاد ه درستى مىكسى كه اشياء را ب

ای كسى كـه در  » يا من هو فى صنعه حكيم«خوانيم كه در دعای جوشن كبير مىكند، چنان مى

دهـد پس بر خدا بر اساس فعلـى كـه انجـام مـى )١٥٠، ص١٣٨٧قمى، (. كار خويش محكم كاری

ما چون اين فعل در نهايت اتقان و إحكام است بر خـدا صفت فعلى و اضافى فاعل صادق است؛ ا

حكمت گاه به معنای معرفت اشيا و گـاه بـه «: نويسدعالمه حلى مى. شودصفت حكيم حمل مى

: نويسـدجعفـر سـبحانى نيـز مـى )٣٠١، ص١٤٠٧حلّـى، (. »معنای صدور فعل بر وجه اكمل اسـت

در نهايـت اسـتواری و اتقـان باشـد، و حكمت از صفات فعلى و بر دو معناست؛ يكى اينكه فعل «

اش اين است كه فعل او هدفمند بوده از لغو و عبث به دور باشـد؛ دوم اينكـه فاعـل قبـيح الزمه

بـه  )١٤١، ص١٣٨٧؛ همـو، ١٧٥، ص١٣٨٤سبحانى، (. انجام ندهد و آنچه كه ضروری است رها نكند

شود و خـدای تعـالى مل مىهر دو معنا حكمت وصف فعل خداست يعنى با واسطه فعل بر خدا ح

به اعتبار درستى شناختش به اشياء و محكمى و استواری و هدفمند بودن فعلش و امتنـاع صـدور 

شود و اين اوصاف غير از اوصافى ماننـد عـالم، خـالق، رازق، معطـى، قبيح از او حكيم خوانده مى

قابـل اثبـات اسـت؛ نتيجه اينكه دو دسته صفات اضافى برای خدای تعالى . محيى و مميت است

شود شود بر خدای تعالى حمل مىواسطه فعلى كه به خدا نسبت داده مى يك دسته صفاتى كه به

كه به اين اعتبار شايسته است اوصاف فعلى را بر خدای تعالى حمل كنيم؛ دسته ديگر اوصافى كه 

شـود آن فعل بار مىشود بلكه به اعتبار وصفى كه بر به اعتبار فعل خدا بر خدای تعالى حمل نمى

گردد؛ توضيح اينكه اوصافى مانند صدق و كذب، اتقان و إحكام يا سستى و فتور، بر خدا حمل مى

ُحسن و قبح يا وضع الشىء فى موضعه يا عدم وضع الشـىء فـى موضـعه يـا اعطـاء بـر حسـب 
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خـدا حمـل واسطه اين افعال بـر استحقاق يا عدم اعطاء، اينها اوصاف سخن و افعال هستند و به 

به اصطالح منطق، اين اوصاف اوًال و بالذات بر خود فعل و ثانيًا و بالعرض بـر فاعـل آن . شودمى

  )٣٢٧، ص١٤٠٠ مظفر،(. شوندافعال حمل مى

از افعـال االهـى انتـزاع ) بـدون واسـطه(بر اين مبنا شايسته است صفاتى را كـه مسـتقيمًا 

شوند واسطه فعِل خدا بر خدای تعالى حمل مىبه  شوند صفات فعلى پروردگار، و اوصافى را كه مى

ايـم بنابراين، بر اساس معياری كه از كلينى در سطرهای گذشته آورده. اوصاف فعِل االهى بناميم

تواند مصداق داشته باشد، امـا خالق، رازق و معطى صفات فعلى هستند، چون نقيض اينها هم مى

گـاه اند و نقـيض آنهـا بـر خـدا هـيچبر خدا صادقاوصافى مانند صدق، حكمت و عدالت همواره 

كلينى مبنای صحت سلب را مبنای صفات ذاتى و فعلى قرار داده و بر ايـن اسـاس . مصداق ندارد

. عدل و حكمت را از صفات ذات دانسته است، اما اين سخن از سوی متكلمان اماميه پذيرفته نشد

گويند علم از اوصاف ذات خداست، دانند و مىمى رو آنها اين اوصاف را از اوصاف فعلى خدااز اين

اما حكمت وصف فعل االهى است و نقيض آن بر خدا جـايز نيسـت، پـس معيـار كلينـى دربـاره 

گونـه كـه اشـاره  حكيم الهيجى نيز همان. تفكيك صفات ذات و صفات فعل جامع و مانع نيست

بيشتر بـر آن تأكيـد كـرده صـفات كرديم معيار واحدی برای صفات فعل ارائه نداده است و آنچه 

گردد يا به مبادی فعل، در حالى فعلى پروردگار است و آنچه بيان كردند يا به فعل پروردگار بر مى

  .شوندكه سخن ما از صفاتى است كه عارض فعل مى

به همين بيان سخن ساير متفكرانى كه آرايشان را ذكر كرديم متوقف بر غير يا اضـافه بـه 

گوييم خدا صادق است وصفى است تزاعى بودن صفات است، در حالى كه وقتى مىغير بودن و ان

 كالم فعل خداست و مثالً . گرددآن وصف بر خدا حمل مى شود و به واسطهكه بر فعل خدا بار مى

شود، آنگاه خدای تعـالى كالم خدا حق است و به اين اعتبار صفت صدق بر كالم االهى حمل مى

شود، به همين ترتيب صـفت ت متصف به صادق بودن وصف صدق مىكه در كالمش صادق اس

  .توان تحليل كردعدل و حكمت را مى

. نتيجه اينكه صفات فعِل پروردگار غير از صفات فعلى و غير از صفات ذات پروردگـار اسـت

در پايان مجموعه صفات پروردگار را در نموداری ترسيم كرده و جايگـاه صـفات فعـل و صـفات 

  .كنيم هتر تبيين مىفعلى را ب

  گيری نتيجه. ٣

  .اوصاف االهى يا ثبوتى هستند يا سلبى

  .اوصاف ثبوتى خداوند يا اوصاف ذات هستند يا اوصاف فعلى، يا اوصاف فعل
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  .اند، مانند علماالضافه اوصاف ذاتى، يا حقيقيه محض هستند، مانند حيات، يا حقيقيه ذات

  .تند يا اضافىاوصاف ثبوتى به اعتبار ديگر يا نفسى هس

اوصاف اضافى يا به اعتبار اين است كه اضافه در ذات مفهـوم نهفتـه اسـت، ماننـد علـم و 

خالق، رازق، شود مانند قدرت؛ يا به اعتبار اين است كه وصف پس از حدوث فعل بر خدا حمل مى

وصـفى كـه  يا به اعتبار) شوندكه به اعتبار خلق، رزق، اعطا و ايجاد حمل مى... (معطى، فاعل و 

كه به اعتبار حكمـت، صـدق و عـدل بـر خـدا (برای فعل ثابت است مانند حكيم، صادق و عادل 

  .آنچه در اين مقاله به اثبات رسيد صفات قسم اخير است .)شودحمل مى

  

  نمودار تقسيم صفات االهى

  

  تقسيم كلى صفات .الف
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 تقسيم صفات ثبوتى به اعتبار نفسى و اضافى  .ب
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