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چکیده 
در مسئله وجودشناسی صفات ذاتی خداوند چهار نظریه اصلی مطرح شده است که عبارتند از:
عینیت ذات و صفات ،زیادت صفات بر ذات ،نفی صفات و نیابت ذات از صفات ،و احوال .فیاض
الهیجی از فیلسوف -متکلمان مدرسه فکری اصفهان از یک سو دیدگاه عینیت فیلسوفان و از سوی
دیگر ،دیدگاه نیابت برخی متکلمان را مطرح میکند .این مقاله درصدد کشف دیدگاه واقعی فیاض بر
اساس مبانی فکری اوست .به نظر میرسد بر اساس مبانی صدور ،ضرورت و سنخیت علیت و
اشتراک معنوی وجود ،الهیجی باید در وجودشناسی ،دیدگاه عینیت و در معناشناسی ،الهیات اثباتی
را قبول داشته باشد و استفاده از واژه نیابت به دلیل خلط دو دیدگاه عینیت و نیابت و عدم درک تفاوت
این دو نظریه و مبانی و آثار متفاوت آنها است.

واژگانکلیدی 

فیاض الهیجی ،وجودشناسی ،عینیت صفات ،نفی صفات ،نیابت صفات ،الهیات سلبی،
اشتراک معنوی
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در وجودشناسی صفات ذاتی خدا این مسائل مطرح است که آیا خداوند دارای صفات
است یا باید صفات را از خداوند نفی کرد و ذات خدا را نایب مناب صفات او دانست؟ (نظریه
نفی صفات و نیابت) در صورتیکه خداوند را دارای صفات بدانیم ،آیا این صفات عین ذات
خدا (نظریه عینیت) یا زائد بر ذات خدا است (نظریه زیادت) یا این که صفات خدا نه موجود
است و نه معدوم ( نظریه احوال).
نظریه زیادت دیدگاه اشاعره (ایجی1921 ،ق21 :1 ،؛ زرکانی ،بیتا ،)221 :نظریه احوال
دیدگاه ابوهاشم جبایی معتزلی (عبدالجبار معتزلی )219 :1 ،1952 ،و نظریه عینیت دیدگاه
فالسفه است (مالصدرا)231 :9 ،1919 ،؛ اما در میان امامیه و معتزله ،برخی معتقد به عینیت
و برخی معتقد به نفی صفات و نیابت هستند (مجلسی ،بیتا )9 :1،و بسیاری از آنان هم
ً
تمایزی میان عینیت و نیابت نگذاشته (نراقی )52 :1959 ،و معموال تحت عنوان عینیت تنها به
رد نظریه زیادت و احوال پرداختهاند .این نوع استفاده از واژه عینیت را عینیت عام مینامیم که
هم شامل عینیت به معنای خاص فالسفه و هم شامل نفی صفات و نیابت ذات از صفات
است؛ زیرا بسیاری از متکلمان با عنوان عینیت نظریه زیادت و نظریه احوال را رد کردهاند و
تمایزی میان عینیت به معنای خاص کلمه و نیابت نگذاشتهاند .همانطور که خواهد آمد،
حکیم الهیجی نیز یکی از آنان است .الهیجی از یک سو عینیت را میپذیرد و آن را نظریه
متکلمان امامی و معتزلی و نیز فالسفه میداند و از سوی دیگر ،نظریه نیابت را مطرح میکند.
ظاهر سخن الهیجی ،عینیت عام با تفسیر نیابت است؛ اما به نظر میرسد نظریه نیابت با مبانی
ف کری الهیجی سازگار نیست .قبل از بررسی دیدگاه الهیجی ،درباره این دو نظریه توضیحاتی
ارائه میشود.
نظریهعینیتونظریهنفیصفات(نیابت) 
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شهرستانی نظریههای عینیت و نفی صفت را در میان معتزله به ترتیب ،به ابوالهذیل عالف و
ابوعلی جبایی نسبت میدهد و البته معتقد است ابوالهذیل نظریه عینیت را از فالسفه اقتباس
کرده است .او دیدگاه عینیت و نفی صفت را در مثال علم الهی با دو عنوان «عالم بعلم و علمه
ذاته» و «عالم بذاته» ذکر میکند (شهرستانی 13-29 :1،و 92 :1؛ آمدی ،بیتا .)929 :1 ،وی
در تفاوت این دو نظریه میگوید :فرق بین قائل به «عالم بذاته ال بعلم» و کسی که قائل به
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«عالم بعلم هو ذاته» است ،در این است که اولی صفات را نفی میکند؛ ولی دومی صفاتی را
که عین ذات و یا ذاتی را که عین صفات است اثبات میکند (شهرستانی.)52 :1 ،
اشعری و قاضی عبدالجبار معتزلی دیدگاه عینیت ابوالهذیل را با تعبیر «هو عالم بعلم هو
هو» تفسیر میکنند (اشعری1231 ،ق151-152 :؛ عبدالجبار معتزلی1912 ،ق.)119 :
اشعری دیدگاه نفی صفات نظام را با تعبیر «عالم بنفسه ال بعلم» ذکر میکند .وی گزارش
میدهد که نظام این نظریه را با الهیات سلبی تفسیر کرده است .به دیگر سخن ،الزمه نفی
صفات و نیابت ،الهیات سلبی است .گزارش وی درباره نظام چنین است« :هنگامیکه ثابت
شد باریتعالی عالم ،قادر ،حی ،سمیع ،بصیر و قدیم است ،ذاتش اثبات و جهل از او سلب
میشود» .در حقیقت وقتی اصل وجود صفات از خداوند نفی میشود ،منطقیترین حالت در
معناشناسی الهیات سلبی است (اشعری1231 ،ق.)215 :
اشعری اکثر معتزله را طرفدار نظریه نفی صفات میداند و میگوید« :بیشتر معتزله ،عده
زیادی از مرجئه و بعضی از زیدیه ،قائل به عالم ،قادر و حی بنفسه بودن خداوند هستند نه به
وسیله علم و یا صفتی از صفات» (اشعری1231 ،ق .)152 :ماتریدی و شهرستانی هم معتزله
را منکر صفات دانستهاند (ماتریدی ،بیتا55 :؛ شهرستانی1221 ،ق)53 :1 ،؛ هرچند برخی
معاصران در این انتساب تردید کردهاند (جوادیآملی 111 :2-2 ،1915 ،و جوادیآملی،
بیتا.)211 :
شیخ مفید از علمای امامیه تعبیر «حی لنفسه ال بحیاة» را که در نظریه نفی صفات ظهور
دارد ،به اجماع امامیه و معتزله و عدهای دیگر از مسلمانان نسبت میدهد (شیخ مفید ،بیتا
)11-12:؛ اما خود معتزله اعتقادشان به نفی صفات را به امیر مؤمنان منتسب میکنند
(رضایی و سبحانی )21 :1991 ،و با توجه به تعابیر فراوانی در روایات ،مبنی بر «کمال
االخالص نفی الصفات عنه» (نهج البالغه خ1؛ ابنمیثم ،بیتا )221 :1 ،که از امیر مؤمنان و
سایر ائمه نقل شده این انتساب درست به نظر میرسد (برنجکار و نصرتیاناهور:1995 ،
.)113-193
بر اساس نظریه عینیت ،خداوند دارای صفات ذاتی است و این صفات ،عین ذات و عین هم
هستند .صفات الهی هر چند از لحاظ مفهومی متفاوتند ،اما از لحاظ مصداقی ،عین هم و عین
ذاتند و وجود این مفاهیم همان وجود ذات است که از لحاظ وجودی عین هم هستند
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(مالصدرا .)9:239 ،1919 ،تفاوت این نظریه با نظریه نفی صفات این است که مفاهیم این
صفات به دالیل متعدد ،مثل لزوم تشبیه بین خالق و مخلوق و لزوم تعدد ،قابلیت حمل بر خدا
ندارند و ذات الهی نمیتواند مصداق این مفاهیم باشد؛ از این رو ،اطالق الفاظ صفات به
خداوند از این جهت است که ذات نایب مناب صفات است و اثر صفات بر ذات مترتب
میشود بدون این که ذات مصداق صفات باشد .به دیگر سخن ،عینیت ،اثبات ذات و صفات
به یک وجود ،و نیابت اثبات ذات و آثار صفات است.
دیدگاهفیاضدروجودشناسیصفاتذاتی 

مالعبدالرزاق الهیجی فیلسوف-متکلم مدرسه کالمی اصفهان است (سماهی حائری،
 .)91 :1912این مدرسه با ظهور صفویه و حضور عالمان شیعه در اصفهان شکلگرفت و اوج
َ
ورود مباحث فلسفی به کالم بود (رضایی و سبحانی )123-111 :1991،...که مصداق أتم آن
را میتوان در آثار فیاض الهیجی یافت .مدرسه اصفهان دارای سه جریان مهم کالم حدیثگرا،
غیرفلسفی امتداد حله است (جبرئیلی:1993 ،
کالم عقلگرای فلسفی و کالم عقلگرای
ِ
 )11-91که فیاض را میتوان در جریان دوم قرار داد .تحقیقاتی درباره فیاض انجام شده است
(سالم ،)19-51 :1995 ،اما دیدگاه وی در وجودشناسی صفات و چگونگی سازگاری آن با
مبانی فلسفی وی مورد بحث قرار نگرفته است.
الهیجی دو دسته از صفات خداوند را عین ذات او میخواند:
مضای ِف صفت نیست؛
 .1صفات حقیقیه محضه که تحقق صفت و اثر آن ،موقوف به تحقق ِ
یعنی به امر اضافهای بر ذات (مثل حیات) نیازی نیست.
 .2صفات حقیقیه ذات اْلضافة :تحقق صفت موقوف به دیگری نیست؛ یعنی خداوند بذاته
این صفت را داراست ،اما ترتب اثر صفت موقوف به چیزی جز ذات است ،مثل عالمیت و
قادریت (فیاض.)225 :1919 ،
وی دسته سوم صفات ،یعنی صفات اضافیه محضه ،مانند خالقیت و رازقیت ،را زائد برذات
میداند؛ زیرا کمالی در اضافه نیست و بعد از تمامیت ذات بر آن عارض میشوند.
فیاض در بیان دیدگاه خود در خصوص وجودشناسی صفات از واژه عینیت استفاده کرده
است ،اما توضیحی که که ارائه میدهد با نفی صفات و نیابت هماهنگ است .وی میگوید:
«بدان که مذهب جمیع حکما و معتزله از متکلمین و امامیه بأجمعهم ،و ثابت و محقق در
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کلمات و احادیث امیر مؤمنان و سایر ائمه معصومین آن است که در واجب تعالی صفت
مقابل ذات ،یعنی عرضی و معنی که به ذات واجب تعالی قائم باشد و ذات واجب تعالی
موضوع و محل آن باشد ،متحقق نیست ،بلکه صفات واجب تعالی عین ذات او است؛ چنانکه
وجود ،عین ذات اوست به این معنی که کاری که در غیر واجب تعالی از ذات غیر به اعتبار قیام
صفت به آن ذات ناشی شود ،در واجب تعالی از ذات مجرد ،بیقیام صفتی به او ناشی شود؛
برای مثال ،انکشاف و تمیز اشیاء از ذات زید به اعتبار قائم بودن صفت علم به او حاصل شود و
تا صفت علم قائم به ذات زید نشود انکشاف و تمیز از او نیاید ،بهخالف واجب تعالی که
انکشاف و تمیز ،اشیا از ذات بذاتها آید و در انکشاف و تمیز محتاج نیست که صفت علم قائم
به ذات او باشد و همچنین در سایر صفات؛ پس لفظ علم در واجب ،عبارت از ذات واجب به
اعتبار ترتب اثر صفت علم بر او است( ».فیاض)221 :1919 ،
وی همچنین در ادامه تصریح میکند که« :ثبوت مفهوم علم برای شئ اعم است از اینکه
صفت علم قائم باشد به ذات او یا ذات او عین علم باشد؛ یعنی ذات او ذاتی است که اثر علم
مترتب ُب َود بر او ،چه حقیقت علم آن است که اثر علم بر او مترتب شود ،خواه صفتی باشد قائم
به ذات شئ و خواه نفس ذات شئ( ».فیاض)222 :1919 ،
در عبارات مذکور فیاض دو فرض را برای صفات الهی بیان میکند:
فرض نخست این است که صفات قائم به ذات باشد .این فرض مستلزم زیادت صفات بر
ذات و مردود است.
فرض دوم که فیاض در ابتدای سخنش آن را عینیت مینامد این است که وجود صفت برای
خدا به این معنا است که کاری که در غیر واجب تعالی از ذات غیر به اعتبار قیام صفت به آن
ذات ،ناشی شود ،در واجب تعالی از ذات مجرد ،بدون قیام صفتی به او ناشی میشود .سپس
برای نمونه صفت علم را مثال میزند که حقیقت علم این است که اثر علم بر او مترتب شود.
این فرض ،همان است که در نظریه نیابت مطرح میشود؛ یعنی اثر علم بر ذات مترتب میشود
عینیت به
نه اینکه ذات همانطور که مصداق وجود است ،مصداق علم نیز باشد که نظریه
ِ
معنای خاص است.
عینیت فلسفی میگوید« :مراد از عینیت این نیست که آنچه بر ذات و
مالصدرا در توضیح
ِ
صفات مترتب میشود ،بر مجرد ذات مترتب شود طوریکه ذات واجب جانشین آن صفات
ً
بشود؛ زیرا در اینصورت اطالق علم و سایر صفات بر خداوند حقیقی نیست .خداوند مجازا
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عالم و قادر است و سلب آنها از خداوند جایز است که تفسیر باطلی است» (مالصدرا،
 .)231: 9 ،1919چنانچه ظاهر است مالصدرا این تفسیر از عینیت -که همان نظریه نیابت
است -را یکی از تفاسیر باطل عینیت شمرده است؛ زیرا همانطور که خواهد آمد ،با مبانی
صدور ،اشتراک معنوی و تشکیک در وجود سازگار نیست .به هر حال ،فیاض تنها دو فرض را
قابل بررسی دانسته است .یکی قیام صفت به ذات که همان نظریه زیادت است و دیگری عینیت
با تفسیر نیابت ذات از صفات؛ بنابراین ،فیاض به نظریه عینیت با تفسیر خاص آن توجه نداشته
است تا بخواهد میان این دو تفسیر از عینیت ،یکی را برگزیند.
الهیجی فرض دوم را فقط در مورد خدا صادق میداند و در غیر خدا ،فرض اول را درست
میداند .او میگوید« :مثال انکشاف و تمیز اشیاء از ذات زید به اعتبار قائم بودن صفت علم به
او حاصل میشود ...به خالف واجبتعالی که انکشاف و تمیز اشیا از ذات بذاتها آید و محتاج
نیست که صفت علم قائم به ذاتش باشد ،همچنین در سایر صفات؛ پس علم ،ذات واجب به
اعتبار ترتب اثر صفت علم است ،اما عالم در لغت عبارت از ذاتی است که مفهوم علم برایش
ثابت است» (فیاض.)222 :9 ،1919 ،
الهیجی یکی از دالیل اشاعره در اتصاف ذات الهی به صفات زاید بر ذات را رد میکند که
آن دلیل ،تعریف مشتق به ذاتی است که متصف به مبدا اشتقاق باشد (ایجی1921 ،ق:1 ،
 .)25وی چنین اقتضایی را نمیپذیرد و میگوید« :اگر گو یند لفظ مشتق در لغت ،برای ذاتی
وضعشده که مبدأ اشتقاق قائم به او باشد ،در جواب میگو ییم :اوال نمیپذیریم که لفظ مشتق
برای معنی مذکور وضع شده ،بلکه برای ذاتی است که مفهوم مبدأ اشتقاق برایش ثابت است،
اعم از اینکه ثبوت مفهوم مبدأ ،به اعتبار قیام به مبدأ باشد یا به اعتبار ترتب اثر مبدأ .از طرف
دیگر وضع لغت برای تفاهم اهلعرف است ،علوم الهیه و عقلیه مستفاد از لغت و عرف نیست،
بلکه مستفاد از براهین عقلیه است و در اطالق لفظ مناسبت و تجوزی کافی است ،مثل اطالق
لفظ موجود بر واجبتعالی ،چه قیام وجود که مبدأ اشتقاق آن است ،بر ذات واجب ممتنع
است» (فیاض.)222 :1919 ،
دلیل دیگر فیاض در رد زیادت و اثبات نظریه نفی صفت و نیابت ،کامل بودن خداست .وی
میگوید« :وجود واجب تعالی ،کاملترین نحوه وجود است و کاملترین وجود از همه چیز
حتی از صفت بینیاز است؛ پس وجود واجب تعالی از صفت مستغنی است» (فیاض:1919 ،
.)229
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ایشان در پاسخ به یکی دیگر از اشکاالت اشاعره که مالصدرا و پیروانش نیز آن را تکرار
کردهاند (مالصدرا )239 :9 ،1919 ،که الزمه نیابت یا وجود صفت به معنای آثار صفت ،خلو
ذات از کماالت است میگوید« :اشاعره معتقدند که عینیت با تفسیر نیابت مستلزم نفی صفات
است و فرقی میان عینیت و عدم صفت که مستلزم خلو ذات الهی از کمال است نمیبینند ،در
صورتیکه خلو ذات از کمال وقتی پیش میآید که آثار صفت ،منتفی باشد؛ اما خلو از صفت با
وجود ترتب آثار ،نقص نیست ،بلکه کاملتر و به تنزیه باری نزدیکتر از ترتب اثر با وجود
صفت است( ».فیاض )221 :1919 ،این استدالل فیاض نیز مخالف مالصدرا است که معتقد
است با نیابت ،اطالق صفات بر خداوند ،مجازی و سلب آنها جایز است .الهیجی نهتنها
نفیصفات را مایه نقص نمیداند ،بلکه بینیازی خداوند از صفات را دلیلی بر کامل بودن ذات
خدا میداند.
همانگونه که در دیدگاه نظام معتزلی دیدیم ،الزمه نفی صفات و نیابت در وجودشناسی
صفات ،الهیات سلبی و نه اثباتی در معناشناسی است؛ زیرا وقتی در وجود شناسی صفات،
مفهوم درک شده از صفات را به خدا نسبت ندادیم ،در معناشناسی صفات نیز نمیتوانیم مفهوم
اثباتی صفات را در تفسیر آنها بیان کنیم .از این رو ،فیاض در معناشناسی صفات ،الهیات
فعلی و سلبی را مطرح میکند و میگوید« :چه نیکو فرمود عالم آلمحمد وقتی عالم را
بخشنده علم و قادر را واهب قدرت معنا نمود؛ زیرا هرچه به وهم درآید در ادق معانیاش
مخلوق اذهان و مصنوع تخیالت و عقول انسانی است و شایستگی انتساب به محضر الهی را
ندارد؛ زیرا برای انسان محدود ،دستنایافتنی هستند( ».فیاضالهیجی1221 ،ق)2:125 ،
ایشان همچنین حی را بخشنده حیات دانسته و گوشزد میکند« :مقایسهکردن صفات ما با
خداوند مثال مورچهای است که شاخک دارد و تصور میکند عدم شاخک نقص است ،پس آن
را به خداوند نسبت میدهد .این حال عقالست که خداوند را با صفات خویش میستایند».
(فیاضالهیجی1221 ،ق )2:129 ،اما در اینجا با بازگشت دادن حیات به صفت سلبی،
الهیات سلبی را میپذیرد (فیاضالهیجی1221 ،ق .)2:129 ،وی بازگشت سمیع و بصیر را به
علم و از باب ورود در سمع و مستغنی از جوارح و آالت و صفات میداند (فیاضالهیجی،
1221ق .)2:113،فیاض همچنین از ورود به کیفیت صفات نهیکرده و آن را فهم راسخان در
علم میداند (فیاض1221 ،ق)2 :191-193 ،؛ بدینسان ،ظاهر عبارتهای فیاض ،پذیرش
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نظریه نفی صفات و نیابت یا به تعبیر دیگر ،عینیت عام با تقریر نیابت است.
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مبانیوجودشناختیالهیجی 

مهمترین مبنای وجودشناختی الهیجی که دیگر مبانی به نحوی به آن بازمیگردد ،نظریه
صدور 1است .این نظریه را نخستین بار فلوطین و نوافالطونیان مطرح کردند و فالسفه اسالمی
آن را با سه تقریر فاعلیت بالعنایه ،فاعلیت بالرضا و فاعلیت بالتجلی پذیرفتند .این نظریه در
برابر نظریه خلقت 2متکلمان قرار دارد .بر اساس نظریه صدور ،به تقریر فالسفه اسالمی ،ذات
ً
ً
ً
ً
خدا ضرورتا و ازال اقتضای علم به نظام احسن را دارد و این علم نیز ضرورتا و ازال تحقق جهان
را اقتضا میکند (توکلیبینا )22-1 :1995 ،و چون جهان از ذات خدا صادر شده است ،میان
علت و معلول یا خداوند و جهان سنخیت وجود دارد و وجود به نحو اشتراک معنوی بر آنها
اطالق میشود .به این ترتیب ،دو ویژگی ضرورت و سنخیت علت و معلول ،بر اساس این نوع
تصور از آفرینش و علیت میان واجب الوجود و ممکن الوجود مطرح میشود .اشتراک معنوی
میان وجود واجب و ممکن نیز نتیجه سنخیت میان علت و معلول است.
فیلسوفان اسالمی اراده را به عنوان صفت فعلی قبول ندارند و واژه اراده را بر علم به نظام
اصلح ـ که ازلی است ـ اطالق میکنند.
یکی از نتایج این نوع علیت و نظریه صدور و عنایت ،قدم زمانی عالم است .در نقطه مقابل
نظریه صدور ،نظریه خلقت متکلمان قرار دارد .بر اساس این نظریه ،خالق بر اساس اراده و
اختیار و بدون ضرورت علیت ،جهان را میآفریند و جهان با اراده خدا که صفت فعل و حادث
(ابنفارس1991 ،ق )229-221 :1 ،است ،محقق میشود و از این رو ،جهان نیز مانند اراده
خدا ،حادث زمانی است .همچنین خداوند یگانه مطلق است و اشتراک و سنخیتی با مخلوق
ندارد.
فیاض در همه مبانی وجود شناختی ،مبانی فالسفه که در باال ذکر شد را قبول دارد و نظریه
خلقت و فاعلیت بالقصد متکلمان و حدوث زمانی جهان را مردود دانسته و قائل به فاعلیت
بالعنایة و آثار و لوازم آن است (فیاض.)219-215 :1919 ،
1. Imanation.
2.Creation.
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الهیجی نگاه متکلمان را چنین توضیح میدهد« :متکلمان در الفاظ فعل ،صنع و مانند آن،
شعور و اراده را معتبر میدانند و آن را بر تأثیرات طبایع ،مثل سوزاندن آتش اطالق نمیکنند.
چون اراده را موجب فعل میدانند و قائل به مقتضای «الشیء ما لمیجب لمیوجد» نیستند،
ترجیح بال مرجح را جایز میدانند .از طرفی چون در مفهوم علیت ،اقتضاء بر سبیل وجوب
معتبر است ،لفظ علت را بر واجبالوجود اطالق نمیکنند و موجودات را معلوالت وی
عرفی
معنی ِ
نمیگو یند ،بلکه این اطالق را مبتنی بر قول به ایجاب میدانند و لفظ اختراع را ،به ِ
ایجاد بال مثال از خارج اطالق میکنند( ».فیاض)219 :1919 ،
توضیح اینکه متکلمان قادر بودن را به معنای صحة الفعل و الترک میدانند؛ از این رو،
ضرورت علیت و مرجح به معنای علت ضروری را قبول ندارند و به جای مرجح از واژه قادر و
فاعل استفاده میکنند .فرق فاعل با مرجح این است که با وجود مرجح ،فعل ضروری است،
اما با وجود فاعل چنین نیست و فاعل قادر میتواند فعل را اراده کند و میتواند فعل را اراده
نکند .بنا بر اعتقاد متکلمان خداوند ،مختار و قادر به ایجاد کثیر (فاضلمقداد1231 ،ق:
 119-113و طیب« )22 :1952 ،المنشیء» و بدون الگوی قبلی است و بین خالق و مخلوق
بینونت کامل برقرار است.
وی در موافقت با دیدگاه فالسفه میگوید« :واجبالوجود فوقالتمام است ،وجود و
کماالتش فینفسه ،از خود بالفعل حاصل و غیرمستکمل به امور خارجی است و هیچ چیز از
جنس وجودش برای غیر او حاصل نیست...؛ اما موجودات غیر واجب یا کماالتشان بالقوه و
مستفاد از خارج است ،مانند انسان ،یا از غیر بالفعل حاصل است ،مانند عقول؛ چون یا بالنوع
یا باالشخاص متعددند ...وجود و کماالت غیر ،از واجب فیضان میکند و چون تامالقدرة
و الفاعلیة و غیرمحتاج به معاون و آلت است ،هرچه تصور کند و اراده ذاتی و تامهاش به آن
تعلق گیرد ،لوح خارج و نفساألمر از او نقش میپذیرد» (فیاض.)211 :1919 ،
از نظر فیاض نظام کلی و ترتیب موجودات از ازل خیر و مصلحت است و هرچه در ازل
معلوم و متصور واجبالوجود بوده و ارادهاش به تفاصیل جزئیات نظام خیر ،در زمان خاص
نسبت خارج و نفساألمر به
خودش تعلق گرفته ،در خارج ایجاد شدهاست .از نگاه الهیجی
ِ
واجبالوجود ،مثل نسبت ذهن ما به ماست و ایجاد کردن واجبالوجود موجودات خارجی را،
مانند نسبت تصورکردن ما به مفهومهای ذهنیمان است .در واقع خارج برای واجبتعالی به
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منزله ذهن است (فیاض.)219 :1919 ،
الهیجی برخالف متکلمان خلق را غیرمسبوق به عدم زمانی میداند و معتقد است در
مفهوم حدوث ،سبق عدم زمانی معتبر نیست .او در مورد حدوث عالم به قول حکما و متکلمان
اشاره و آن را تجزیه و تحلیل میکند و آن را ذاتی و زمانی میداند .وی حدوث زمانی را به
متکلمان و حدوث ذاتی را به فالسفه نسبت میدهد (فیاض .)229 :1919 ،کلمات انبیا و
حکمای متقدم را ناظر به حدوث مطلق میداند و معتقد است از احادیث ،حدوث زمانی به
دست نمی آید و توهم مخالفت ارسطو با استادانش را در قدم عالم ناظر به اشتباه و کم تأملی در
حکمت میداند (فیاض .)293 :1919 ،فیاض اشاره میکند متکلمان برای حدوث زمانی
دعوی اجماع میکنند که از نظر او اجماع بر مطلق حدوث و اثباتش مشکل است .وی دالیل
عقلی متکلمان را بر اثبات حدوث بسیار ضعیف شمرده و شبهات فالسفه را در این باب خالی
از قوت نمیداند.
از نظر فیاض متکلمان امکان و حدوث ذاتی را در اثبات احتیاج عالم به صانع کافی
نمیدانند ،بلکه حدوث زمانی را تنها ،یا با ضم امکان ،علت احتیاج میدانند« .دالیل عقلی
آنها برای اثبات حدوث زمانی ناتمام و دعوی اجماع نیز بر فرض صحت ،مفید مطلوب
نیست؛ زیرا اجماع از ادله سمعیه و متوقف بر ثبوت نبوت و اثبات صانع است؛ اما هرگاه سبب
احتیاج به مؤثر ،حدوث زمانی باشد نه امکان ،میتوان فرضکرد که سلسله علل حادثات به
ممکنی که قدیم زمانی باشد منتهی گردد( 1».فیاض)299 :1919 ،
معناشناسیصفاتذاتیواشتراکمعنویصفاتخداوندوممکنات 

الهیجی به اشتراک معنوی وجود و صفات الهی با مخلوقات معتقد است .ایشان میگوید:
«وجود ،بدیهی التصور و تصورش سابق بر همه تصورات است ...و عدم ،مقابل وجود است و
زیاده از بودن و نبودن ،چیز دیگری مراد نیست ...منظور از «موجود» آن است که انسانی که در
تصور من است ،در خارج از تصور من ،بلکه خارج از همه تصورها نیز هست؛ پس وجود،

61
61

 .1فیاض بر اساس پذیرش سنخیت علت و معلول معتقد است« :از واحد حقیقی ،بالذات ،جز معلول واحد صادر
نمیشود .واجبالوجود ،واحد حقیقی است؛ پس معلولی که در مرتبه اول از او صادر میشود ،باید به حسب خارج،
ماهیت بسیط باشد و نباید وجود یا تقوم وجود او به وجود معلولی دیگر محتاج باشد و اال آن معلول دیگر صادر اول
است .چنین معلولی در میان معلوالت ممکنه ،میتواند جوهر عقلی باشد و بس( ».فیاض)291 :1919 ،

بررسیارتباطمبانیودیدگاهفیاض 

هر نظریهای باید با مبانی فکری صاحب نظریه سازگار باشد؛ زیرا هر مبنایی لوازم خاص
خود را دارد و هر دیدگاهی مبتنی بر مبانی مخصوص است .از این رو ،ناسازگاری میان نظریه و
مبانی آن ،نظریه را به نظریهای درون متناقض تبدیل میکند .بر این اساس کسی که مبنایش
نظریه صدور است نمیتواند معتقد به نظریه نفی صفت باشد؛ چراکه بر اساس مبنای صدور،
علت ،وجود و کماالت خود را به معلول میدهد .در این مبنا چون «فاقد شیء معطی شیء
نیست» ،در نتیجه صاحب این مبنا باید در وجودشناسی صفات قائل به اثبات صفت با تقریر
عینیت یا زیادت یا احوال باشد و در معناشناسی صفات هم اشتراک معنوی را برگزیند.
همانطور که گذشت فیاض معتقد به نظریه صدور است و وجود و کماالت ممکنات را
مثبت
تراوشی از واجب الوجود میداند .بر اساس این مبنا ،باید در وجودشناسی صفاتِ ،
صفت با تقریر عینیت خاص فلسفی باشد .به این معنا که مفهوم صفاتی را که از مخلوقات
انتزاع کردهایم ،چون از کمالی از کماالت حکایت میکند و همه کماالت از خدا صادر
ً
شدهاند ،پس این کمال درک شده از مخلوق حتما باید در خداوند نیز باشد؛ زیرا فاقد شئ
نمیتواند معطی شئ باشد؛ در نتیجه باید مفهوم صفت انتزاع شده از مخلوقات را به خدا نسبت
داد ،البته بدون نواقصی مانند زیادت که این عمل به معنای اثبات صفات با تقریر عینیت به
معنای خاص فلسفی است ،البته فیاض هم در آثارش از واژه عینیت استفاده میکند؛ ولی
عینیت را با نفی صفات و نیابت ذات از صفات توضیح میدهد.
همانطور که گفتیم نفی صفات با مبانی صدور و سنخیت و قاعده فاقد شئ معطی شئ
نمیشود ،ناسازگار است .نفی صفت و نیابت ،با نظریه اشتراک معنوی ایشان نیز سازگار نیست.
چون طرفداران نفی صفات به دلیل تباین خالق و مخلوق ،مفاهیم صفات انتزاع شده از
مخلوقات را از خداوند نفی میکنند و قائل به نیابت ذات از صفات هستند .اینان در معناشناسی
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مشترك معنوی است و نه مشترك لفظی( ».فیاض )191-193 :1919 ،فیاض بر اساس نظریه
صدور ،صفات معلوالت را ترشحی از کماالت واجب میداند که در حقیقتشان با هم مشترکند.
وجود و کماالت غیر ،از واجبالوجود فیضان میکند و وجود و کماالتش سر آمده و به دیگران
رسیده است ،پس وجود و کماالت ممکنات ،تراوشی بالتشبیه از واجبالوجود است (فیاض،
.)211 :1919
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صفات هم قائل به الهیات سلبی یا فعلی هستند (قاضی سعید1211 ،ق)291 :1 ،؛ در حالیکه
فیلسوفان بر اساس نظریه صدور و سنخیت علت و معلول و اشتراک معنوی ،صفات انتزاع شده
از مخلوقات را با سلب نقائص به خدا نسبت میدهند و در معناشناسی صفات هم معتقد به
الهیات اثباتی هستند.
جمعبندی،تحلیلوتوجیه 


فیاض در وجودشناسی صفات ذاتی ،ابتدا اجماع متکلمان امامیه و معتزله و فالسفه را بر
عینیت ذات و صفات نقل میکند و خود نیز از آن حمایت میکند .با وجود این میدانیم که در
میان این سه گروه سه نظریه احوال ،عینیت و نیابت مطرح است .روشن است که نظریه احوال
مدنظر او نیست؛ بنابراین عینیت یا نیابت مدنظر او است که ما نام عینیت عام را در مورد این دو
نظریه به کار میبریم؛ اما الهیجی در ادامه مباحثش ،نظریه سوم و نیابت را مطرح میکند و در
واقع ،عینیت عام را با تفسیر نیابت و نفی صفات میپذیرد و بیان میکند که آثار صفات بر ذات
الهی مترتب است و خداوند نیازمند صفات نیست .وی حتی چنین ذاتی را کاملتر و برتر از
ذاتی میداند که به وسیله صفات بخواهد به آثار صفات دست یابد که این تعابیر ظاهر در نظریه
نفی صفات و نیابت ذات از صفات است؛ اما این تفسیر فیاض از عینیت عام و نظریه نیابت با
مبانی وجودشناختی او مانند نظریه صدور ،عنایت ،سنخیت ،ضرورت علت و معلول ،قاعده
«فاقد شئ معطی شئ نمیشود» و نیز با نظریه اشتراک معنوی که وی بدان معتقد است،
هماهنگ نیست .او با پذیرش مبانی وجودشناسانه فیلسوفان اسالمی ،ناگزیر باید در
وجودشناسی صفات ،عینیت خاص فلسفی یعنی اتحاد مصداقی ذات و صفات و تغایر
مفهومی آنها و در معناشناسی صفات ،به الهیات اثباتی معتقد باشد .بر اساس نفی صفات و
نیابت ذات از صفات در وجودشناسی صفات الهی ،در معناشناسی صفات ،الهیات سلبی
معتبر است که فیاض آن را رد نموده است؛ بنابراین ،مبانی وجودشناسانه الهیجی و نیز نظریه
وی در معناشناسی صفات الهی با نظریه او در باب وجودشناسی صفات ناسازگار است.
به نظر میرسد فیاض مانند برخی متکلمان دیگر ،مرزبندی روشنی میان نظریه عینیت به
معنای خاص کلمه و نظریه نفی صفات و نیابت قائل نیست و دلیل این مطلب ادعای اجماع
امامیه ،معتزله و فالسفه در این زمینه است که این اجماع ادعایی بر اساس عدم مرزبندی میان
دو نظریه عینیت خاص و نظریه نفی صفات و نیابت است .از سخنان فیاض به دست میآید که
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وی مانند متکلمان ،قائل به نیابت و حقیقت صفت را غیر از موصوف و قائم بر موصوف میداند
و آن را نفی میکند و صفتی که از نظر مصداق عین ذات است را در شکل نظریه نیابت تصویر
میکند و این مطلب با مبانی او ناسازگار است ،هرچند اصل نظریه وی بدون لحاظ مبانی او
نظریهای معقول و قابل درک و بررسی و تأمل است.
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