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  ذات با صفات از منظر معتزله هرابط
  
  

  1عبدالهادي اعتصامي  28/02/1393 :تاريخ دريافت
    18/07/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده
وگو  است كه همواره مورد بحث و گفت ترين مسائل كالمي  صفات، از اساسيذات با  هرابط

ذات با صفات از منظر  هرابط هدر اين نوشتار، گزارشي دربار. بوده است انديشمندان اسالمي   ميان
قدريه يا معتزليانِ نخستين، به دليل گرفتار نشدن به . انديشمندان معتزلي ارائه شده است 

هايي هستند كه به طور  ا تعدد صفات قديم در ذات خداوند، از نخستين گروهمشكل تعدد آلهه ي
 هشبه از گرچه برخي معتزليان به جهت رهايي. اند مطلق، صفات را از ذات خداوند نفي كرده

نيابت، احوال و عينيت صفات با ذات را مطرح كردند، اما هر : تعطيل، آراي گوناگوني همچون
  . صفات است نفي احوال، قرائتي متفاوت از ديدگاه نيابت، عينيت و هنظري سه
 

  واژگان كليدي
  .وجودشناسي صفات، غيريت، عينيت، نيابت، معتزله

   

                                                            
و عضو انجمن  شناسي دانشگاه اديان و مذاهب قم التحصيل دكتراي شيعه پژوهشگاه قرآن و حديث و فارغ هشگرپژو. 1
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  مقدمه
مسئله صفات خداوند و كيفيت اتصاف ذات پروردگار به اين اوصاف و ارتباط آن با توحيد 

 هبحث و مناقشه دربار. است اسالمي  هانديش  حقيقي، از مباحث كهن و بنيادين در تاريخ عقايد و
هاي اعتقادي بود كه  اتصاف يا عدم اتصاف ذات الهي به اسما و صفات، از نخستين پرسش

موضوع صفات خداوند در . بوده است انديشمندان اسالمي  آراي اصناف مختلف  ههمواره معرك
 .ته استمورد بحث و بررسي قرار گرف» معناشناسي«و » وجودشناسي« هعلم كالم، از دو جنب

وجودشناسي صفات با اين مطلب سروكار دارد كه آيا صفات خداوند، حقيقتي متمايز از  هجنب
ذات با  هذات الهي دارد يا عين ذات اوست؟ به تعبيري ديگر، در مبحث وجودشناسي از رابط

اما در مباحث معناشناسيِ . آيد صفات و نيز از نظريات عينيت، غيريت و نيابت سخن به ميان مي
تواند به  شود كه صفات الهي را چگونه بايد فهميد و آيا بشر مي صفات، اين پرسش مطرح مي

  ) 122، 66: 1368ولفسن، (شناخت حقيقيِ خداوند دست يابد؟ 
خود، در صدد پاسخ به اين   هاي كالمي با توجه به گرايش انديشمندان اسالمي   هر يك از

در . ظهور رسيده است هات گوناگون و متنوعي به منصاند، و از اين رهگذر نظري ها برآمده پرسش
وجود داشته؛ صفات  در مباحث وجودشناسي اسما و ديدگاهاز آغاز دو  ،سنت اهل مسلمانان بين
 در اولين اختالف. مشهور شدند )معتزله( اهل تعطيل به اي عده و )صفاتيه( اثباتاهل ي به ا عده

 اهل اثبات به لحاظ. و معتزله بود يثاهل حد بين بحث وجودشناسيِ صفات خداوند،
صفات كمالي خداوند را زايد بر  به واقعيت داشتن صفات معتقد بودند و تمامي  ،وجودشناختي

 ها در نظر آن عالم بودن ،خدا عالم است :گفتند وقتي مي ها دانستند؛ براي مثال، آن ذات مي
 در واقع،. رج از ذات خداوند بودكه اين علم خا »علم«نام ه يعني پذيرفتن حقيقت و وجودي ب

 ؛)76: 2003بغدادي، (» انَّ اهللاَ عالم بعلمٍ هو غيرُه«: گفتند مي )اهل حديث و اشاعره( اهل اثبات
ها صفات ذات الهي را  در حقيقت، آن. غير خداست ،علم آنعلمي كه  هواسطه خدا عالم است ب

ادتي صفات به عنوان حقيقتي مستقل از زي هدانستند، اما به واسط عاري از هر صفت كمالي مي
 همعتزل ،)اهل حديث و اشاعره(اثبات  اهل مقابل هنقط .كردند ذات، او را به صفات متصف مي

 عالم بودن را برابر با اعتقاد به وجود علمكردند و  بودند كه صفات را نفي مي 1نخستين
» ان اهللا عالم بنفسه ال بعلمٍ«: گفتند مي »ان اهللا عالم بعلمٍ هو غيره« در مقابلِستند و دان مين

                                                            
: ق1400اشعري، : ك.ر(تعبير شده است  به اكثر معتزله ،هاي ملل و نحل و مقاالت نخستين در كتاب همعتزل از. 1

164.(  
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خدا عالم است، مقصودشان : گفتند كه مي  نخستين هنگامي همعتزل). 164: ق1400اشعري، (
اين . اين بود كه خدا بنفسه عالم است و براي علم خود نيازمند چيزي وراي ذات خويش نيست

ات از صفات و برخي قائل به برخي ديگر نيز قائل به نيابت ذ. ديدگاه گروهي از معتزله بود
  ).44: 8ق، 1325ايجي، (عينيت ذات و صفات بودند 

  صفت از ديدگاه معتزله
كه آيا صفت همان وصف  در معناي صفت و اين«باقالني در كتاب التمهيد باب خاصي را 

 كند و در ضمن تعريف صفت، اثبات باز مي) 29 ـ 26: تا باقالني، بي(» غير از آن  است يا مفهومي
صفات خداوند از ازل موجود بوده و امكان : گويد وي مي. كند كه صفت غير از وصف است مي

كه عدم بر اين صفات  ندارد زماني وجود داشته باشد كه او داراي اين صفات نبوده باشد، چه اين
كه  ـ  براي خداوند و غير او  ـ   گفتن اين وصف«: گويد وي در تعريف وصف نيز مي. محال است

اين وصف كه سخني قابل شنيدن و يا . دهنده و داراي تفضل است م، زنده، قادر، نعمتعال
عبارتي گوياي چنان سخني است، غير از صفتي است كه قائم به خداوند است و به سبب وجود 

علم و قدرت، دو صفت هستند كه ذاتاً براي او . شود آن براي خداوند، او عالم، قادر و مريد مي
باقالني، (» كند؛ بنابراين، وصف غير از صفت است و اسم از آن حكايت مي موجودند و وصف

  ).216: تا بي
: گويد كند و مي معناي صفت ذكر مي هسپس وي در همين كتاب، ديدگاه معتزله را دربار

گوينده و اخباردهنده از  از ديدگاه معتزله، صفت چيزي بيش از همان وصفي نيست كه سخن«
اند كه خداوند در  معتزله اين ادعاي بزرگ را مطرح كرده. دهد در است، ميكه او عالم و قا اين

از اسما و صفات واالي خويش،  ازل، بدون هيچ صفتي از صفات خويش و بدون هيچ اسمي 
آنان كالم  هبدان سبب كه به عقيد ـ   نيست او در قدم زيرا جايز: اند آنان گفته. وجود داشته است

اي  كننده د را وصف كرده باشد و نيز جايز نيست در قدم همراه با او وصفخو ـ  او مخلوق است 
هيچ صفتي براي ] بگوييم[آيد كه  باشد كه از آنچه او بر آن است، خبر دهد؛ بنابراين الزم مي

كه خلق خويش را بيافريند، وجود نداشته و اين آفريدگانند كه براي خداوند  خداوند، پيش از آن
دهند، زيرا آنان خود خالق گفتارهايي هستند كه صفات و اسماي  قرار مياسما و صفاتي را 

اند اسم همان  چنين دليل ديگر اين مطلب آن است كه ايشان مدعي هم. خداوند سبحان است
كه  اي است كه خداوند بدان ناميده شده است و خداوند پيش از آن تسميه است و آن گفته

داشت و نه صفتي،  نان امر و نهي كرده خلق كند، نه اسمي كساني را كه با آنان سخن گفت و بدا
  ). 217: تا باقالني، بي(» ولي چون بندگان را به وجود آورد، آنان براي او اسما و صفات ساختند

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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كه آيا اين دو، يك چيزند يا دو  و اين باقالني مسئله ديگري را كه همان مسئله اسم و مسما 
سنت يا اشاعره  كه مقصود وي همان اهل ـ  اهل حق : گويد و ميكند  حقيقت مختلفند، مطرح مي

. يا صفتي متعلق بدان و چيزي غير از تسميه است عقيده دارند كه اسم همان مسما  ـ  است 
معتزله عقيده دارند اسم غير از مسما و در واقع همان قول كسي است كه نامي : گويد سپس مي

شبيه به همين ). 230: تا باقالني، بي(خواند  سي را بدان مياي است كه ك دهد و همان تسميه مي 
 . مضمون نيز از جويني گزارش شده است

فمما اتفق عليه «: گويد اسفرايني نيز ديدگاه معتزله را به همين مضمون نقل كرده است و مي
ه علم و أنه ليس له سبحان: جل جالله حتى قالوا  البارى  صفات  جميعهم من مساوى فضائحهم نفيهم

يكن  يكن له فى األزل كالم و ال إرادة و لم ال قدرة و ال حياة و ال سمع و ال بصر و ال بقاء و أنه لم
و . يكن فى األزل واصف له فى األزل اسم و ال صفة، ألن الصفة عندهم هو وصف الواصف و لم

  ).53: تا اسفرايني، بي(» االسم عندهم التسمية
معتزله و : گويد دهد و مي به معتزله و خوارج نسبت مي همين تقرير از صفت را اشعري

اشعري در جاي ديگر، ). 169: ق1400اشعري،(دانند  خوارج نيز اسما و صفات را همان اقوال مي
معتزله معتقدند كه وصف همان : گويد كند و مي همين مضمون را از ابوعلي جبائي نقل مي

  ).529: ق1400اشعري،(صفت و اسم همان تسميه است 
اي مهم است و نيازمند  نظريه ـ  چنانچه نسبت آن به معتزله صحت داشته باشد  ـ   اين نظريه

وي . در اين خصوص، ديدگاه قاضي عبدالجبار نيز قابل توجه است. توضيح و تبيين بيشتر است
كلمات بنا بر قرارداد، داراي معنا هستند، و  ارتباط طبيعي و مستقيم ميان اسم و : گويد مي
قاضي (گذاري كرده است  قصد كسي است كه نام هها نتيج وجود ندارد، بلكه ارتباط آن  سمام

 ). 160: 5، 1965عبدالجبار، 
توان گفت، از ديدگاه معتزله صفت همان وصف است و وصف  ها مي از مجموع اين گزارش

لم است يا قادر او عا: گويد كه مي دهد؛ نظير اين نيز سخن و خبرِ كسي است كه از امري خبر مي
صفتي مستقل در ذات موصوف  و وصف بر وجود براي صفت، مدلولي جز وصف نيست. است

  1.كند داللت نمي

                                                            
ها معتقدند تمام صفاتي كه در قرآن درباره خداوند نقل شده است،  اين ديدگاه برخالف اشاعره است، زيرا آن. 1

  ).227: تا باقالني، بي: ك.ر(واقعيت دارد 
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كه اگر قرار باشد وصف، حكايت  معتزله بر مدعاي خود، داليلي اقامه كرده است؛ نخست اين
يگر از از وجود خصوصيتي در ذات كند، در اين صورت اگر خداوند علم و قدرت يا صفتي د

جا كه صفت  ناميد و از آن) كننده وصف(صفات را بيافريند، به اين اعتبار بايد بتوان او را واصف 
شود، بنابراين جز سخن و اخبار  آن به اين نام ناميده مي هكننده به واسط چيزي است كه وصف

صفت را اند كه وصف و  كه، برخي معتزله به سخن اهل لغت استناد كرده دليل دوم اين. نيست
به  ؛ بنابراين صفت همان وصف و»جهة«و » وجه«، »ةعد«و » وعد«اند؛ مثل  به يك معنا دانسته

اند، زيرا  معتزله بر اين مبنا، در تفسير صفت، صفات ازلي را از خداوند نفي كرده. همان معناست
  )145: ق1413آمدي، (اي در ازل را بپذيريم  كننده محال است كه وجود وصف

، صفت در وجود و عدم، به وصف وابسته است؛ در نتيجه صفات، حقايقي مستقل بنابراين 
اي هستند كه الفاظ و كتابت يا لغت به وجه  قائم به موصوف نيستند، بلكه صفات تنها معاني

اي  معتزله صفت و اسم، لفظ يا كلمه كه، از ديدگاه حاصل سخن آن. كنند ها داللت مي عام، بر آن
  . شود احداث مي) به كسر ميم(كه از سوي واصف يا مسمي  ملفوظ و مكتوب است

  :صفات چنين است هرأي معتزله دربار هخالص
  .صفت و اسم به وصف و تسميه بازگشت دارد) الف
  .كند ها را احداث مي وصف و تسميه، الفاظي هستند كه واصف آن) ب
  .الفاظ، حادث و مخلوقند) ج

شود كه از ديدگاه معتزله، صفات قديم قائم به ذات  ميبا توجه به اين سه گزاره، نتيجه اين 
اكنون كه تعريف صفت از . وجود ندارد، و تمام صفات حادث و به وصف واصف متكي هستند

  . پردازيم انديشمندان معتزله و تنوع ديدگاه ايشان مي ديدگاه معتزله روشن شد، به بررسي اقوال 

  نفي صفات هنظري

صفات خداوند را به رهبران جبريه، يعني جعد بن  هدربار كالمي  مورخان، اولين اظهار نظر
 يا 80. م(و رهبران قدريه، مانند معبد جهني ) 128وفات (و جهم بن صفوان ) ق124. م(درهم 
قدريه  هجبريه به جبر و فرق ههرچند فرق. اند نسبت داده) ق123. م(و غيالن دمشقي ) ق100

اولين كسي كه . سئله نفي صفات از خداوند، اتفاق نظر دارندبه تفويض قائلند، هر دو گروه در م
النشار،  ؛ سامي 112: 2ق، 1406عماد حنبلي،  ابن(صفات الهي را نفي كرد، جعد بن درهم بود 

و گفته شده . نفي صفات به جهم بن صفوان نيز نسبت داده شده است هنظري). 377: 1ق، 1429
: 2ق، 1406عماد حنبلي،  ابن(هم اخذ كرده است نفي صفات را از جعد بن در هكه وي نظري

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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تر بايد گفت، جهم بن صفوان نافيِ  ؛ البته به بيان دقيق)377: 1ق، 1429النشار،  ؛ سامي 112
در ميان متكلمان متقدم اسالم، جهم بن . صفات خداوند نبود، بلكه نافيِ وصف خداوند بود

). 241: 1368ولفسن، (ت توجه كرد معناشناسيِ صفا هصفوان نخستين كسي است كه به جنب
وصف كرد، ولي به صفاتي » عالم«و » حي«وي معتقد بود كه خداوند را نبايد به صفاتي چون 

 هچون قادر، فاعل و خالق، اشكالي ندارد، چراكه به گمان او، صفات قدرت، فعل و خلق دربار
خداوند به كار  هرا دربار »شيء« هجهم كلم). 98: 1364شهرستاني، (رود  آفريدگان به كار نمي

  ). 519: ق1400اشعري،(دانست  برد، چون آن را به معناي تشبيه او به اشيا مي نمي
ـ كه ميان  1پس از جهم، تعبير منفي صفات مثبت، از سوي دو متكلم معاصر، نجار و ضرار

ن، ولفس(شد  اسالمي  قمري شكوفا شده بودند ـ وارد ادبيات كالمي  226تا  133هاي  سال
وي . شناسي، موافق قول قدريه بود ديدگاه نجار در بحث صفات الهي از نظر وجود). 241: 1368

: ق1408بغدادي، (كرد  صفات علم، قدرت، حيات و ديگر صفات ازلي را از خداوند نفي مي
معناي مريد : گفت كه مي كرد، چنان شناسي نيز صفات را سلبي تفسير مي از نظر معنا). 196

ضرار بن ). 100: 1، 1364شهرستاني، (ند اين است كه او مغلوب و مستكره نيست بودن خداو
 هشناسي، قائل به نفي صفات و از جنب عمر و حفص الفرد نيز در بحث صفات از نظر وجود

خداي تعالي عالم و قادر است، به : گفتند كه مي معناشناسي، قائل به الهيات سلبي بودند، چنان
نفي صفات به غيالن  هعقيد). 102: 1، 1364شهرستاني، (عاجز نيست  اين معناست كه جاهل و

مرجئه نيز در نفي صفات،  هدربار). 94: ق1408بغدادي، (دمشقي نيز نسبت داده شده است 
گروهي از : گويد ها به اسما و صفات خداوند مي آن هعقيد هاشعري دربار. هايي وجود دارد گزارش

عبداهللا كالب را  هاند و گروهي ديگر، نظري عقيده عتزله هماسما و صفات با م هها دربار آن
وي در جايي ديگر قول به عالم، قادر و حي بنفسه بودن ). 154: ق1400اشعري،(اند  پذيرفته

مريسيه،  هبغدادي نيز فرق). 164: ق1400اشعري،(خدا را به اكثر مرجئه نسبت داده است 
 هداند و يكي از ادل اد را كافرترين اصناف مرجئه مياز مرجئه بغد) ق218. م(پيروان بشر مريسي 

ها را اعتقاد به تعطيل صفات و نفي علم، قدرت، رؤيت و ديگر صفات ازلي خدا معرفي  كفر آن
كند و ابوشمر، يكي از پيروان همين فرقه را معتقد به توحيد به معناي نفي صفات ازلي از  مي

  ).190: ق1408دي، بغدا(خدا و نفي تشبيه از خدا دانسته است 

                                                            
: ك.ر(از مجبره بودند و هر كدام پيرواني داشتند ) ق190. م(و ضرار بن عمرو ) ق220. م(حسين بن محمد نجار . 1

  ). 102، 100: 1364شهرستاني، 
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برخي نويسندگانِ تاريخ فرق و مذاهب، قول به مطلق نفي صفات را به معتزله نسبت 
عبارت وي . داند هاي معتزله را نفي صفات ازلي از خداوند مي اند؛ مثالً بغدادي يكي از بدعت داده

 عزّ و جلّ علم و ال نفيها كلها عن اللّه عزّ و جلّ صفاته االزلية و قولها بأنه ليس هللا«: چنين است
يكن له  قدرة و ال حياة و ال سمع و ال بصر و ال صفة أزلية و زادوا على هذا بقولهم ان اهللا تعالى لم

  ).93: ق1408بغدادي، (» اسم و ال صفه  فى االزل
ها وقتي  گويد آن دهد و مي اشعري نيز ديدگاه نفي صفات را به بيشترِ معتزله نسبت مي

). 164: ق1400اشعري،(باشد  مي» خدا عالم است«، به معناي »خدا علم است براي«: گويند مي
. اند اين گزارش، حاكي از آن است كه از نظر اشعري، معتزله نافيِ صفات و مثبِت اسماي الهي

). 57: 1، 1364شهرستاني، (دهد  شهرستاني صريحاً ديدگاه نفي صفات را به معتزله نسبت مي
  نفوا الصفات«: كند صفات خداوند را چنين گزارش مي هتزله درباروي ديدگاه مورد قبول مع

 هي صفات قديمة. هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، ال بعلم و قدرة و حياة: القديمة أصال، فقالوا
 ).57: 1، 1364شهرستاني، (» و معان قائمة به

قاعده بود كه اولين  اعتزال واصليه مبتني بر چهار«: گويد شهرستاني در جاي ديگر مي
علم، قدرت، اراده و : تعالي، يعني تعالي بود؛ عقيده به نفي صفات باري قاعده، نفي صفات باري

خود در اين باره را بر اصلي  هانديش واصل . بهره بود اين عقيده در آغاز از پختگيِ الزم بي. حيات
او . د دو خداي قديم و ازليآشكار مبتني ساخت و آن عبارت بود از اتفاق بر محال بودن وجو

. هر كس معنا و صفتي قديم براي خداوند ثابت بداند، به اثبات دو خدا پرداخته است: گفت مي
كتب فالسفه پرداختند، نظرشان منتهي به اين شد كه جميع  هاما پيروان او چون به مطالع

، كه بنا بر قول ابوعلي ها را دو صفت ذاتي قديم بدانند صفات را به علم و قدرت برگردانند و آن
دو حال ) ق321. م(دو اعتبار ذات قديم است و بنا بر قول ابوهاشم جبائي ) ق303. م(جبائي 

عالميت برگردانيد، و آن  هها را به صفت واحد هم آن) ق436. م(ابوالحسين بصري . آن ذات است
  ).60: 1، 1364شهرستاني، (» عين مذهب فالسفه است
آيد كه معتزله منكر صفات معاني، يعني علم،  ها اين نكته به دست مي از مجموع اين گزارش

گرفتار نشدن  هها به واسط آن. اند قدرت، حيات، سمع و بصر به عنوان صفاتي براي خداوند بوده
اين . به مشكل تعدد آلهه يا تعدد صفات قديم در ذات خداوند، در ابتدا قائل به نفي صفات شدند

ولفسن، (قرن دوم، از سوي واصل بن عطا شايع شد  هر در نخستين نيمديدگاه براي اولين با
» معطله«كه اين نظريه را مطرح كردند، از سوي مخالفان به  معتزله هنگامي ). 114: 1368

 همشهور شدند؛ بدين سبب، اكثر معتزله براي رهايي از شبه) 104: 1، 1364شهرستاني، (
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مثل علم، قدرت و حيات به خداوند منسوب است، به صفاتي كه در آيات قرآن، : تعطيل گفتند
بردند كه خداوند در  آنان معموالً اين بيان را به كار مي. بازگشت دارد) اثبات ذات(ذات خداوند 

عالم، قادر و حي است، نه با صفاتي كه آن صفات خارج از ذات خداوند باشد ) لنفسه(ذات خود 
فقال «: اين گروه از معتزله چنين است هشعري دربارتعبير ا). 347: ق1393قاضي عبدالجبار، (

ال بعلم و   بنفسه  اكثر المعتزلة و الخوارج و كثير من المرجئة و بعض الزيدية ان اللّه عالم قادر حى
  ). 164: ق1400اشعري، (» قدرة و حياة

ذات اين بيان، مشكالتي به دنبال داشت؛ اگر اين صفات گوناگون، به نسبت مساوي در  اما
كنند  ها چگونه با هم ربط پيدا مي آن: آيد كه يكتاي خداوند موجود است، اين سؤال به وجود مي

از اين رو الزم بود، معتزليان معياري ) 77: 2003بغدادي، (شوند؟  و چگونه از هم متمايز مي
كنند  ها را با ذات خداوند، تحليل و بررسي آن هعقالني بيابند كه كيفيت وجوديِ صفات و رابط

داشته باشند و در عين حال، از اين ) ذات و صفات(وحدت  هنظري هپسند دربار همگان تا نظري
؛ گروهي ديدگاه در بين معتزله پيدا شد دو ها، پرسشپاسخ به اين  براي. مشكالت برحذر باشند

حيثيت صفات صرفاً لفظي است؛ يعني حيثيت واقعي براي : براي رهايي از اين محذور گفتند
خدا علم : شود از اين روي، به نظر معتزله وقتي گفته مي. لم بودن و قادر بودن وجود نداردعا

به معناي  ،يعني عالم بودن يست؛دارد، اين علم داشتن و عالم بودن چيزي جز ذات داشتن ن
كه به اين  ندارد تفاوتيهيچ  ،ديگر ارتبه عب ؛نيابت كندعلم  تواند از صفت ذاتي است كه مي

ان اهللا «يا  »لمان اهللا عا«: ميان جمله تفاوتي به ديگر سخن، .موجود يا عالم: ته شودگف ذات
166 ـ 164: ق1400اشعري، ( 1وجود ندارد» موجود.(  
؛ مييگو بلكه به اعتبار مخلوقات مي ،مييگو صفات را به اعتبار خالق نمي: هي ديگر گفتندگرو

بلكه به اعتبار معلوم  ،به اعتبار ذاتش نيست ،»المان اهللا ع« :شود گفته ميوقتي از اين روي، 
تعبير اشعري  .چنين سخني اين است كه ذات خداوند فاقد هر گونه صفتي است هنتيج .است
بمعني  ةله علم بمعني معلوم و له قدر: من قال و منهم«: اين گروه از معتزله چنين است هدربار

جا به  در اين »علم«له علم،  :شود گفته ميوقتي ت مطابق اين عبار» .يطلقوا غير ذلك مقدور و لم
بنابراين . وجود ندارد» علم«است؛ يعني در ذات خداوند هيچ خصوصيتي به نام » معلوم «معناي 
اي ميان ذات و معلوم و مقدور است  گرِ نسبت و اضافه ، تنها بيان»ةله قدر«و » له علم«تعبير 

  ). 165: ق1400اشعري، (

                                                            
  .بوعلي، صفات خدا به معناي ذات اوستبراي نمونه، در نظر ا. 1
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  ذات  با فاتص عينيت هنظري

. هايي كه به معتزله منسوب است، ديدگاه عينيت صفات با ذات خداوند است يكي از نظريه
مطابق اين نظريه پس از اثبات صفات ذاتي خداوند، وجود صفات در خارج عين ذات خداوند 

  .شود دانسته مي
ر واقع كه قائل به نيابت ذات از صفات و د) 164: ق1400اشعري، (برخالف اكثر معتزله 

وي . معتزله پرداخت، ابوالهذيل عالف بود هانديش  نافيِ صفات بودند، اولين كسي كه به اصالح
برخالف جمهور معتزله، ديدگاه عينيت صفات با ذات را مطرح كرد و بر وفاق فيلسوفان، براي 

ه ديدگا هگزارش اشعري دربار. ذات خداوند صفاتي قائل شد، ولي آن صفات را عين ذات دانست
انه (كه خود اوست   عالم است به علمي) خداوند(او : گويد ابوالهذيل مي: ابوالهذيل چنين است

. ، او قادر است به قدرتي كه خود اوست، او حي است به حياتي كه خود اوست)عالم بعلم هو هو
وي . است» لذاته«ديگر صفات نيز همين عقيده را در پيش گرفت كه اين صفات  هوي دربار

كنم كه همان خداوند  ثابت مي  خداوند عالم است، براي او علمي: گويم كه مي هنگامي : گفت مي
هرگاه . رسم كه بوده يا خواهد بود مي چنين از او جهل را نفي كرده و به معلومي  است؛ هم

كنم كه همان  خداوند قادر است، عجز را از او نفي كرده، قدرتي را براي او ثابت مي: گويم مي
براي خداوند حياتي : گويم وقتي مي. رسم ند سبحان است، و عالوه بر آن به مقدوري نيز ميخداو

ام كه همان خداوند است، و عالوه بر آن مرگ و نيستي را از او  هست، براي او حياتي اثبات كرده
  ).165: ق1400اشعري، (ام  نفي كرده

ابوهذيل به لحاظ وجودشناسي  كه قابل توجه در اين گزارش آن است كه با وجود اين هنكت 
   1.كند داند، اما از منظر معناشناسي، صفات را به صورت سلبي تفسير مي صفات را عين ذات مي

ارسطاطاليس : گويد وي مي. به نظر اشعري، ابوهذيل اين قول را از ارسطاطاليس گرفته است
و » كله سمع كله بصر كله ان البارئ علم كله قدرة كله حياة«: هايش گفته است در برخي از كتاب

» علمه هو هو، قدرته هي هو«: چون ابوهذيل اين عبارت را ديده، پسنديده و گفته است
او در اين رأي، راه فالسفه را پيموده و رأي : گويد شهرستاني نيز مي). 485: ق1400اشعري، (

است و كثرت به  خود را از آنان اقتباس كرده است، زيرا بنا بر رأي فالسفه، ذات باري، واحد

                                                            
دانستند، اما از منظر  در ميان متكلمان اماميه نيز افرادي مثل عالمه حلي و فاضل مقداد، صفات را عين ذات مي. 1

 ،Dبيتنفي صفات در روايات اهل ،)1392( ،عبدالهادي اعتصامي،: ك.ر(معناشناسي به الهيات سلبي قائل بودند 
  )35ص ،2ش
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ها به سلوب و لوازم است، نه به  هيچ وجه در او راه ندارد و صفات همان ذات است و برگشت آن
  ).41: 1، 1364شهرستاني، (معاني قائم بر ذات 
. كند تفسير مي) از منظر معناشناسي(ابوالهذيل را به ديدگاه سلبيِ صفات  هشهرستاني نظري

صفات، به بيان فرق ميان آن و جمهور معتزله  هوالهذيل دربارگفتني است، او پس از نقل قول اب
و قول قائلي كه » عالم بذاته ال بعلم«: گويد فرق بين قول قائلي كه مي: نويسد پردازد و مي مي
كند و دومي، ذاتي اثبات  اين است كه اولي، صفت را نفي مي» عالم بعلم هو ذاته«: گويد مي
، 1364شهرستاني، (كند كه همان ذات است  ي اثبات ميكند كه همان صفت است يا صفت مي
1 :64.(  

ديدگاه ابوالهذيل بيان شود اين است كه به نظر قاضي  هاي كه الزم است دربار نكته
 1عبدالجبار، مراد ابوالهذيل همان ديدگاه ابوعلي است، اما او نتوانسته خوب از آن تعبير كند

نيابت ذات از « هكه ابوعلي جبائي قائل به نظري به اين با توجه). 119: ق1422قاضي عبدالجبار، (
 هنيابت ذات از صفات، قرائت ديگري از نظري هاست و با عنايت به اين نكته كه نظري 2»صفات

توان اين ادعا را مطرح كرد كه از نظر قاضي عبدالجبار، ديدگاه ابوهذيل،  نفي صفات است، مي
  .نفي صفات است همعتزله، يعني نظري  رسمي ههمان نظري

ديدگاه ابوالهذيل قابل تأمل است اين است كه ابوالهذيل به عينيت مصداقيِ  هآنچه دربار 
: كند ها را مفهوماً نيز عين هم دانسته و تصريح مي كند، بلكه آن ذات و صفات خداوند اكتفا نمي

خدا عالم است، به  كه ؛ يعني اين»معني ان اهللا عالم معني انه قادر و معني انه حي انه قادر«
كه خدا حي است، به معناي اين است كه او قادر است و  معناي اين است كه او قادر است و اين

اختالف : دهد شود ـ مثالً اختالف عالم، قادر و حي ـ پاسخ مي چون از وجه اختالف سؤال مي
  ).486: ق1400اشعري، (اختالف معلوم و مقدور است  هها به واسط آن

عينيت فلسفي  هعينيت ابوهذيل، كامالً با نظري هتوان گفت، نظري اين گزارش ميبر اساس 
. صفات، امري مفروض و مسلّم است  عينيت فلسفي، تغاير مفهومي همتفاوت است، زيرا در نظري

دهد، حاكي از آن است كه  كه ابوهذيل اختالف صفات را به اختالف معلوم و مقدور ارجاع مي اين
  انه عالم بعلم «بنابراين، منظور از عبارت . داند نيز اين صفات را عين هم مي به لحاظ مفهومي 

  رية عينيتـتوان گفت نظ ه ميـصفات خداوند است؛ در نتيج اتحاد مصداقي و مفهوميِ   ،»هو هو
                                                            

  ).165: ق1400اشعري، : ك.ر( درباره بيان ديدگاه ابوالهذيل نيز آمده است» لذاته« تعبير. 1
   .در سطور آتي، به تفصيل به ديدگاه ابوعلي جبائي اشاره خواهيم كرد. 2
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  1.ابوهذيل، قرائت ديگري از نظرية نفي صفات است
وي در كتاب . راوندي بود قرار داد، ابنانديشة ابوالهذيل را مورد انتقاد  از نخستين كساني كه 

كرده  هيچ كس را از اهل زمين سراغ ندارم كه جرئت: فضيحة المعتزله به رد سخن او پرداخت و گفت
  ).127: تا خياط، بي(را به قلب خويش راه دهد ) كه خدا، علم و قدرت است(باشد چنين اعتقادي 

اگر صفات خدا همان خداست، : گويد يم) عينيت صفات با ذات(اشعري در رد اين نظريه 
، در »مرا ببخش و به من رحم كن! اي علم خدا«: گفته شود) خداوند هبه جاي كلم(پس بايد 

كسي كه بگويد عالم، : اشكال ديگر وي اين بود كه. حالي كه از گفتن چنين كلماتي ابا داريم
 علم دارد، ولي عالم نيست ثابت نداند، تناقض گفته است؛ مثل اين است كه بگويد ولي علمي 

  ).144: ق1397اشعري، (
اگر علم و قدرت خداوند، عين ذات خداوند : گويد ابوالهذيل مي هبغدادي نيز در رد نظري

باشد، بايد خداوند علم و قدرت باشد، و اگر چنين باشد، محال است عالم و قادر باشد، زيرا 
توان گفت، از منظر  بنابراين مي). 77: 2003بغدادي، (شود علم، عالم يا قدرت قادر باشد  نمي

  . عينيت ابوهذيل همان ديدگاه نفي صفات است هاشاعره، نظري
كه در صورت يكي بودن صفات با خداوند،  ابوهذيل است اين هاشكال ديگري كه متوجه نظري

  .بايد با قدرتش يكي باشد پس بايد خود صفات نيز يكي باشند؛ يعني علم خداوند 
هاي  رسد، ابوهذيل متوجه اين اشكال بود؛ لذا وي با اشاره به تفاوت ميان متعلق مي به نظر 

كه به دليل يكي بودن با خداوند،  از نظر او، با اين. موضوع سعي كرد از اشكال مزبور فاصله بگيرد
بنابراين، از . صفات با يكديگر برابرند، اما متفاوت نيز هستند، زيرا معلوم همان مقدور نيست

. نفي مطلق صفات، متفاوت بود هبا نظري) مصداقي و مفهومي(عينيت  همنظر خود ابوهذيل نظري
آيا در : كننده نبود، زيرا محلّ نزاع روي اين مسئله بود كه رسد، اين دليل چندان قانع به نظر مي

ذات خداوند، صفات وجود دارند؟ و اگر وجود دارند، اختالف صفات چگونه قابل تصور است؟ 
كه منظور از اختالف بين صفات، اختالف بين  وهذيل در پاسخ به اين پرسش، با توجيه ايناب

ذات خداوند، خارج و به  همتعلق صفات است، از محلّ نزاع خارج شد و به نوعي اشكال را از داير
  !  منتقل كرد) عالم مخلوقات(بيرون از ذات 

                                                            
توان به اين نتيجه رسيد كه وي نيز  كه ابوهذيل قائل به عينيت مفهومي صفات با ذات است، مي با توجه به اين. 1

از نظريه نفي صفات عدول كند، زيرا قائالن به عينيت ذات و صفات، همواره تغاير مفهومي را امري مفروض نتوانسته 
صدرالدين : ك.براي مطالعه بيشتر ر(كنند  گيرند و به واسطه تغاير مفهومي صفات، صفات ذاتي خداوند را اثبات مي مي

   ).100: 4، 1383شيرازي، 

ـــــــــــ
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كه اين صفات خداوند چگونه در ذات ابوالهذيل بود اين است  هديگري كه متوجه نظري هشبه
) نفي صفات(معتزله   رسمي هتحقق دارند؟ اگر گفته شود چيزي جز ذات نيستند كه همان نظري

شود و اگر گفته شود حقيقتاً صفاتي وجود دارد، محلّ اين صفات كجاست؟ اين شبهات  ثابت مي
نفي صفات را مطرح  هظريو اشكاالت باعث شد افرادي مثل ابوعلي جبائي، قرائت ديگري از ن

  . در ادامه به اين نظريه اشاره خواهد شد. كنند

  نيابت ذات از صفات هنظري

بر اساس اين نظريه، ذات آفريدگار نايب و جانشين صفات است؛ به اين معنا كه براي اطالق 
كند و هيچ معنا و خصوصيتي براي اطالق  صفت بر خداوند، تنها ذات بسيط خداوند كفايت مي

به ديگر  كند؛ شود، زيرا خود ذات از تمام صفات نيابت مي ات بر خداوند در نظر گرفته نميصف
اتصاف صفات منوط است به عروض عرضي نسبت به ذات يا وجود سخن، در غير خداوند 

تعالي به  ذات حق .الزم نيست معناييچنين  خداوند اصالً هباراما در ،خصوصيتي در درون ذات
اين نظريه را به  .كند نيابت مي )علم، قدرت و حيات(صفات كمالي  ههم ست كه ازا اي هگون

  . اند نظّام، عبادبن سليمان و ابوعلي جبائي نسبت داده
خداوند از ازل : گفت او مي. كند نظام بر اين باور بود كه ذات خداوند، از صفاتش نيابت مي

مي، حياتي، قدرتي، سمعي، بصري و عالم، حي، قادر، سميع، بصير و قديم است؛ بنفسه، نه با عل
چنين قول او در ساير صفات ذات و معناي عالم، قادر، حي، سميع، بصير و قديم،  هم. قدمي

اشعري، (ها، يعني جهل، عجز، موت، ناشنوايي و نابينايي است  اثبات ذات و نفي ضد آن
  ). 486: ق1400

ات او و در عين حال، نفي سلبيات مطابق اين عبارت، به باور نظام صفات خداوند، اثبات ذ
بنابراين، از نظر وي، صفات به اين سبب با ذات اختالف دارند كه به طور . همين صفات است

ها به سبب اختالف ذاتيِ صفات با  كنند و اختالف آن كلي متضادهاي خود را از خداوند نفي مي
   1.ذات نيست

                                                            
كه معتزليان،  توضيح اين. ذات و صفات از ديدگاه معتزليان است هر مهم در قضياين مسئله، يكي از مسائل بسيا. 1

دانند؛ از اين رو صفات، حقايق مستقل از ذهن نيستند، بلكه صرفاً اعتبارات  صفات را همان ذات و غيرمغاير با آن مي
كه اين امر  آن پيدا كند، بيذهني هستند و به اين دليل ممكن است، وجوه اعتبارات، در نظر به شيء واحد، اختالف 

مستلزم تعدد در ذات آن شيء باشد؛ براي مثال، ممكن است جوهر را به صورت امري متمايز، قائم به ذات و پذيراي 
ذات واحد الهي نيز به همين صورت است؛ يعني صفات، از طريق تعدد وجوه اعتبارات، متعدد . عرض توصيف كنيم

، اثبات علم ـ كه همان ذات اوست ـ براي خدا و نفي جهل از »خدا علم است«بارت شوند؛ براي مثال، منظور از ع مي
  .ذات اوست
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پذيرد و  صفات را نمي وي وحدت مفهوميِ  ديدگاه نظام اين است كه هقابل تأمل دربار هنكت 
اگر جز ذات چيزي : شود كه وقتي از وي سؤال مي كند؛ چنان تنها وحدت مصداقي را قبول مي

نيست، پس چرا صفات متعدد و قول عالم، قادر، حي و امثال آن با هم مختلف است؟ زيرا در 
وده و عالوه بر وحدت مصداقي ذات آيد معناي عالم، همان قادر و امثال آن ب اين صورت الزم مي

ها مفهوماً نيز وحدت داشته باشند و در نتيجه، اطالق صفات متعدد مختلف بر او،  و صفات، آن
كند كه معناي عالم، همان معناي قادر، حي  وي در پاسخ قبول نمي. به نظر غير قابل توجيه آيد

د و اختالف صفات را معلول اشياي پذير صفات را نمي  باشد؛ يعني وحدت و عينيت مفهوميِ... و
اشعري، (شود   داند كه از ذات متعال نفي مي مي... متضادي از قبيل جهل، عجز، موت و

وي گاهي هم اطالق صفات، البته فقط علم و قدرت را بر خداوند، از باب توسع ). 487: ق1400
گويد  اما در عين حال نميداند، كه مقصود از آن تثبيت عالم بودن و قادر بودن خداوند است،  مي

خداوند را حيات و سمع و بصر است، زيرا خداوند بر خود اطالق علم و قدرت كرده و فرموده 
شود او را  ؛ لذا وقتي گفته مي)15: فصلت(» ةاشد منهم قو«و ) 166: نساء(» انزله بعلمه«: است
: ق1400اشعري، (ادر است كه او عالم و ق و قدرتي هست، از باب توسع و تثبيت است به اين علم 
487  .(  

عباد بن سليمان نيز عقيده داشت، خداوند عالم، قادر و حي است؛ البته : گويد اشعري مي
گفت او عالم است نه به  دانست، بلكه مي براي خدا علم، قدرت، حيات، سمع و بصر ثابت نمي

سمع و شنوايي و به علمي، قادر است نه به قدرتي، حي است نه به حياتي، شنواست نه به 
ها  همين نحو است ديگر اسمايي كه نه به دليل فعل خود او و نه به سبب فعل غير او، به آن

عالم، قادر و حي » لنفسه يا لذاته«گفتند او  كساني بود كه مي هاو منكرِ عقيد. شود ناميده مي
منكرِ آن بود كه گفته چنين منكرِ نام بردن از نفس و ذات براي خداوند بود و نيز  وي هم. است

ام  كه گفته اين: گفت وي مي. هست شود براي خداوند علم، قدرت، سمع، بصر، حيات يا علمي 
، »قادر«ام  كه گفته است براي خداوند كه همراه آن علم به معلوم است؛ اين  ، اثبات اسمي»عالم«

كه به  اين: گفت ميوي . است براي خداوند كه همراه آن علم به مقدورات دارد اثبات اسمي 
چنين در  هم. بر خداوند نيست» قادر« ه، مفهومش عين اطالق كلم»عالم«خداوند گفته شود 

 ).165 ـ 164: ق1400اشعري، (ساير صفات نيز چنين است 
... تواناست... گويم خدا داناست كه مي هنگامي «: عباد بن سليمان بدين صورت كه هاز گفت

، كامالً آشكار است كه وي منكرِ واقعيات صفات »به خداست ي زنده است، مقصودم دادنِ نام
كرده است؛ به همين جهت، فرمول او چنين  هايي از خدا نظر مي ها تنها همچون نام بوده و به آن

ـــــــــــ
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خدا داناست نه به سبب علم؛ تواناست نه به سبب قدرت؛ زنده است نه به سبب «: بوده است
  . »حيات

اش كه هريك به نوعي  كيشان معتزلي در نفي صفات با ديگر هم وي هكه، شيو ديگر اين هنكت
گرداندند، متفاوت بود، زيرا وي معتقد بود خداوند ذات و نفس  صفات را به ذات خداوند برمي
اشعري، (دانست  خداوند جايز نمي هرا دربار» لذاته«و » لنفسه«ندارد؛ از اين روي، وي قيد 

  ). 164: ق1400
از عبارت وي . نيابت به وي نسبت داده شد، جاحظ بود هتزله كه نظرياز ديگر متكلمان مع
نيابت  هآيد كه قولِ او در صفات، همان قول جمهور معتزله، يعني نظري در كتاب الحيوان برمي

دهري دانست كه ما معتقديم پروردگاري داريم كه مخترع اجسام  «: نويسد كه مي است؛ چنان
البته ). 90: 4ق، 1398جاحظ، (» و عالم است نه به علمي است و او حي است نه به حياتي

جاحظ قائل به نفي صفات بوده و مذهب جاحظ در نفي صفات، مذهب : گويد شهرستاني مي
؛ يعني مانند فالسفه بر اين باور بوده كه خدا صفاتي، )89: 1، 1364شهرستاني، (فالسفه است 

  . ذات و مفهوماً مخالف يكديگر و غيرذاتند از قبيل علم، قدرت و حيات دارد كه مصداقاً عين
وي بر اين باور بود . نيابت ذات از صفات بود هسخنِ ابوعلي جبائي نيز قرائت ديگري از نظري

گونه نقل  جبائي را اين هشهرستاني نظري. كه صفات خداوند حقيقتاً وجود دارد، اما لذاته است
لذاته اي اليقتضي كونه عالما صفة : ذاته و معني قولهالبارئ تعالي عالم لذاته قادر حي ل«: كند مي

  ).92: 1، 1364شهرستاني، (» هي علم، أو حال توجب كونه عالما
. دانست ها را مقتضاي ذات خداوند مي وي معتقد به صفات ازلي ذاتي براي خداوند بود و آن

عبدالجبار،  قاضي(دانست بودن ميقادر، حي و موجود تعالي را علت عالم، ابوعلي جبائي ذات باري
ان : گفت ابوالهذيل ـ كه مي هابوعلي جبائي در مخالفت با نظري هدر واقع، نظري). 118: ق1422

ابوالهذيل اين اشكال وارد  ه، زيرا به نظري)77: 2003بغدادي، (مطرح شد  ـ  اهللا عالم بعلم هوهو 
گر گفته شود كه چيزي جز ا. شد كه صفاتي كه عين ذات هستند، چگونه در ذات تحقق دارند

نفي  هشود و تغييري در اصالح نظري ثابت مي) نفي صفات(معتزله  رسمي  هذات نيستند، نظري
آيد  آيد، اما اگر گفته شود حقيقتاً صفاتي وجود دارد، اين اشكال پيش مي صفات به وجود نمي

اگر گفته شود درون وجود دارند، كجاست؟ ) نه اعتباري(كه محلّ اين صفاتي كه به نحو حقيقي 
شود، زيرا التزام به اين سخن، موجب تعدد و تكثر در  تري مي ذات است، گرفتار محذور بزرگ

ديگر روي  اي نظريه به ،مانند ابوعلي جبائي كه فرديباعث شد  اشكاالت اينشايد . شود ذات مي
. اما لذاته است ،وجود دارد صفات خداوند حقيقتاً :گفت وي براي رهايي از اين محذور. آورد
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وي از . تعطيل فرار كند هاي از شبه خواست به گونه مي» لذاته«ابوعلي با مطرح كردن قيد 
دانست و از سوي ديگر،  تعطيل كافي نمي هسويي، ديدگاه ابوالهذيل را براي فرار از شبه

به ذات خداوند : خواست به نحو حقيقي صفاتي را براي خداوند ثابت كند؛ بدين سبب گفت مي
خواست از هر گونه زبان و لغت پرهيز  ابوعلي مي. باشد اي است كه منشأ تمام صفات مي گونه

شيئيت بخشيدن به چيزي در خدا باشد كه اين صفات به آن  هكند كه هدف آن، ظاهراً جنب
بنابراين، تنها اين كافي نيست كه گفته شود علم، معنايي در خداست؛ . شود نسبت داده مي

ظر گرفتن اين محدوديت كه اين معاني، صفاتي از خود ندارند كه بنا بر آن بتوان حتي با در ن
به اعتقاد ابوعلي، مجاز شمردن اين معاني در . ها را موجود يا معدوم و قديم يا محدث خواند آن

رساند؛ بدين سبب بهتر آن است كه گفته شود خدا به ذات  خدا، به يگانگي كامل او آسيب مي
  .و به ذات خود زنده و تواناستداند  خود مي

اين  ؛ پسد بر ذات را قبول نداريديشما صفات زا ابوعلي اين اشكال وارد بود كه هاما بر نظري 
قائل  باشند داخل ذاتكه صفات  از سويي، به اين. در محلي وجود داشته باشند بايد صفات
اين سؤال پيش  پس ؛ستيدقائل نيباشند از ذات هم  كه خارج و از سوي ديگر، به اين نيستيد

 وارد اشكاالت و نظريه همين شايد كجاست؟ ،آن شده أكه ذات الهي منش صفت آيد كه آن مي
» حال« هشد، كه بعدها اين نظريه به نظري پسرش ابوهاشم هپيدايش نظريموجب  ،آن بر

  .   بهشميه معروف شد

  احوال  هنظري

مبتكر اين . احوال است هن شده، نظريذات و صفات بيا هيكي از آرايي كه در تبيين رابط
ابوهاشم در مسئله صفات خداوند به نگرشي رسيد كه هم با نگرش . نظريه، ابوهاشم جبائي است

تر گفته شد، پدر  طور كه پيش همان. صفاتيه مخالف بود و هم با نگرش مخالفان صفاتيه
اشكالي متوجه اين . است» لذاته«ابوهاشم، يعني ابوعلي جبائي عقيده داشت صفات خداوند 

كجاست؟ ابوهاشم تالش كرد  ،آن شده أخصوصيت كه ذات الهي منش كه آن نظريه بود و آن اين
در نظر  چون ،بايد مشكل تعطيل را حل كند ،يسوياز  .مواجه نشودپدرش  هنظري مشكلِ با تا

رك كه منجر به شرا تكثير صفات در ذات  ، بايدديگر سوياز و  نفي صفات باطل است وي
را » حال« هشد وي نظري شايد همين نظريه و اشكاالت وارد بر آن باعث. حل كند ،شود مي

پدرش ملتزم شود، چراكه در نظر ابوعلي جبائي ذات  هتوانست به نظري ابوهاشم نمي. مطرح كند
شود و اين به معناي نفي وجود واقعي صفات  و صفات متحدند و در واقع ذات، منشأ صفات مي
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صفاتيه مواجه بود كه صفات خداوند را اموري واقعي  هوي ديگر، ابوهاشم با نظرياز س. بود
را كه حد وسط   سومي هابوهاشم نظري. كردند ها را زايد بر ذات خداوند تصور مي دانستند و آن مي

صفات خداوند حاالتي است كه موجود نيستند تا تعدد قدما : گفت او مي. آن دو باشد، ابداع كرد
او براي رهايي از اين . الزم آيد؛ از سوي ديگر، معدوم هم نيستند تا صفات نفي شوند و تركيب

او نه جوهر است، نه عرض و نه  هسخن به ميان آورد كه به عقيد» حال«تنگنا، از مفهومي به نام 
صفات خداوند  هابوهاشم جبائي دربار). 105: ق1425شهرستاني، (معدوم است، نه موجود 

احوال، ثابت براي ذات هستند و يك حالت ديگر در واجب، سبب اين صفت صفات : گفت مي
ابوهاشم معتقد بود، خداوند حالتي دارد كه آن حالت، ). 105: ق1425شهرستاني، (شده است 

ناميده است كه به تنهايي قابل شناخت » صفت«غير از ذات و موجود بودن است و آن حالت را 
ويژگي آن حالت اين است كه نه موجود است، نه معدوم و . دشو نيست، بلكه با ذات شناخته مي

  ).92: 1، 1364شهرستاني، (نه معلوم است، نه مجهول 
» اهللا عالم لنفسه و قادر لنفسه«: گفت پدرش را كه مي هبغدادي، ابوهاشم نظري هبه گفت

ن خودش شود علت عالم بودن و قادر بود تعالي نمي كه ذات واجب قبول نداشت، به دليل اين
چنين  باشد؛ از اين رو معتقد بود، خداوند بر حالتي است كه به خاطر آن حالت، عالم است و هم

  ).77: 2003بغدادي، (دانست، نه معدوم  قادر و ساير صفات، و او اين احوال را نه موجود مي
به  گويي انجام داد، براي پاسخ) ابوعلي جبائي(پدرش  هتغيير و تحولي كه ابوهاشم در نظري

، »عالم«آيد كه صفت  گاه الزم مي اين اعتراض بود كه اگر خدا به خود عالم و قادر باشد، آن
پاسخ . گردند ، زيرا هردو تنها به ذات الهي بازمي»قادر«همان معنا را داشته باشد كه صفت 

و كند  خود او شود، بلكه اين سخن را تلطيف مي هابوهاشم آن نيست كه منكرِ علم خدا به وسيل
در خدا نيست، بلكه   شود، به معناي وجود علمي خدا گفته مي هكه دربار» عالم«صفت : گويد مي

شود، اشاره به قدرتي در خدا  كه به خدا گفته مي» قادر«معرف خدا در حال دانستن است؛ 
به ديگر سخن، به اعتقاد ابوهاشم، ... . نيست، بلكه اشاره است به خدا در حال قدرت داشتن، و

حالتي از علم را در . كند در خدا نيست، بلكه خدا را همچون عالم معرفي مي معرف علمي  صفت
  .كند، بلكه معرف خدا در حالتي از علم است خدا معرفي نمي

ابوعلي جبائي، پدر ابوهاشم، اشكاالتي بر اين نظريه . البته اين نظريه نيز مخالفاني داشت 
كند، بنابراين  ت را به عنوان وجودات واقعي انكار ميكه چون ابوهاشم صفا وارد كرد؛ يكي اين

باشد و يا وجوه عقلي و امور  قابل حمل بر اشيا احوال او يا بايد تنها الفاظ و اصطالحات عموميِ 
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دوم، موجود  1.ها و اضافاتند، پس صفات، امور واقعي نيستند اعتباري، نه واقعي؛ بلكه چون نسبت
گويي است و اعتقاد به حد وسط ميان وجود و عدم است، كه  ضو معدوم ندانستن احوال، تناق

قابل تصور و تعقل نيست و محال بودن اجتماع نقيضين، از بديهيات است؛ بنابراين، تصور صفات 
: 1368ولفسن، (باشد كه پذيرفته نيست  به صورت احوالي براي ذات واجب، امري نامعقول مي

  ).218 ـ 214

  نتيجه
هاي قدريه و  نفي صفات، به برخي رهبران و دانشمندان فرقه هه نظريك با توجه به اين 

نفي صفات، ديدگاهي كامالً  هتوان به اين نكته اشاره كرد كه نظري معتزله نسبت داده شده، مي
نخستين، كامالً پذيرفته  هنفي صفات در ميان معتزل هنظري. مشهور در ميان معتزليان بوده است

معتزله، همچون واصل بن عطا چنين ديدگاهي داشته است؛ افزون  هشده بود، زيرا مؤسس فرق
اما متكلمان . دهند نفي صفات را به اكثر معتزله نسبت مي هبر اين، صاحبان ملل و نحل نيز نظري

نفي صفات از سوي مخالفان مطرح شد،  همعتزليِ پس از واصل، به سبب شبهاتي كه به نظري
ند؛ بنابراين افرادي چون نظّام، عباد بن سليمان و ابوعلي سعي كردند اين نظريه را تعديل كن

گوي شبهات  البته اين نظريه نيز نتوانست پاسخ. نيابت ذات از صفات قائل شدند هجبائي به نظري
نيابت، صفات ثبوتي ذاتيِ متمايز از ذات، قابل تصور نبود؛ بنابراين  همخالفان باشد، زيرا در نظري

اين مسئله سبب شد كه ابوهذيل براي اولين . نفي صفات حاصل نشد هتغيير محسوسي در نظري
كه وي  ديدگاه عينيت و اين هاز قرائت ابوهذيل دربار. عينيت را مطرح كند هبار در معتزله، نظري

توان به اين نتيجه رسيد كه اين قرائت  دانست، مي صفات خداوند را مصداقاً و مفهوماً يكي مي
ت چندان تفاوتي نداشت، زيرا اكثر فالسفه و متكلماني كه قائل به نيز با ديدگاه سلبيِ صفا

پذيرند و از طريق تغاير  صفات را مي كم تغاير مفهوميِ  عينيت ذات با صفاتند، دست هنظري
كه، بزرگان  حاصل سخن آن. كنند و اتحاد مصداقي، صفات را براي ذات اثبات مي مفهومي 

گونه صفت را از ذات خداوند نفي نكردند و براي فرار از معتزله هر يك به داليل گوناگون، هر
هاي  ها تنها در قالب قرائت آن. جامع و درستي ارائه دهند هنفي صفات، نتوانستند نظري هنظري

گونه وانمود كنند كه براي ذات خدا، صفاتي قائلند كه همين امر  گوناگون، سعي كردند اين
  . ها شد موجب اختالف و تنوع اقوال در ميان آن

                                                            
، تنها اعتبار ذهن هستند و در واقع، هيچ حظي از وجود »حال«اين عبارت از ابوعلي، حاكي از اين است كه نظريه . 1

  . ندارند
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