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چکیده
خداوند و صفات او مهمتررین مأرهل ای اسر

هر ر رر بررر را بر خرود مررلون نمروده اسر ؛

گواه بر این مرداا ثارار ریوأرورا و مت ومرا در ترون تراریش اندیرر بررر اسر  .ابرنسرینا از
مررراهیر م م ر

مرررا بررا نهرراهی وا ر گرررا و برثمررده از مررتن هأررتی هوشرریده اس ر

تصررویری

د یقتر از ذات و صفات خداوند ارائ نمایرد و برر شرناخ

هر ر بیررتر خرالق هأرتی و زیارایی و

اتالق ث صح گذارد .بررسری تقأریم صرفاتی اینیر

صرفات برا ذات و ت رر و تررادا صرفات

در جای جای ثاار گأتردۀ ابنسینا روشن میسرازد هر ابرنسرینا هرم ت رر و هرم تررادا صرفات
را مطرح نموده اس

و ترح ت ر صفات بیا گرر نررر د یرق او و ارائر تررادا صرفات نمایرا گرر

دیدگاه د یقتر وی اس

و هرر دو تایرین ابرنسرینا از ایرن ادارای مالصردرا هر تررادا صرفات

موجب تعطیل میگردد ماری اس ؛ راهر د ر
اس

ابرنسرینا در تررح تررادا صرفات سراب شرده

خداوند ن تنها از ت رر در خرارم منرگه گررددی بو ر از ت رر برثمرده از می یرات ذهنری نیرگ

پیراست گردد در مرالیهر دیردگاه اینیر

مصردا ی و اخرتالا مفهرومی ذات و صرفات خداونرد از

این ویژگی برخوردار نیأ .
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مسأله پژوهشی

مباحث وجودشناختی در میاان فیلساوفان اسا می برجساتهتار از مباحاث ماناشاناختی ماینمایاد و در
طااول تاااریخ فلساافۀ اس ا می ناازاب باار ساار اصااایت وجااود یااا ماهیاات بیااانگاار اهمیاات مباحااث
وجودشااناختی اساات و هاار نظااام فلساافی در شااروب مباحااث ،نخساات از موضااوب فلساافه و احآااام ن
بحث میکند .هرچند ابانساینا در ااارش چاون م صادرا صاراحتا از ااباات اصاایت وجاود ،تشاآی
و اشتراک مانوی وجود به عنوان ی باا مزازا در فلسافه ساخن نمایراناد ،اماا ااار او مشاحون از
اابااات و تیریاار احآااام وجااود اساات( .اباانسااینا ،1111 ،ص  ،11ص  ،213ص 236؛ همااو،1161 ،
ص 11؛ هماااو ،1121 ،ص 222؛ هماااو ،1132 ،ص ،222ص 162؛ هماااو ،بااایتاااا ،ج  ،1ص )12
بااه عنااوان مثااال در کتااا مباادو و مااااد (همااو ،1161 ،ص  )11از همااان ابتاادا بااا بحااث از وجااود و
برهان اابات ذات غاز مینماید و ساس مادعی مایشاود کاه ااباات برهاان صادییین ااباات صافات
را نیااز بااه همااراه دارد و در ادامااه مباااحثی چااون تاارادف صاافات را م اار ماایسااازد .تاارادف صاافات
ایهی باه عناوان یآای از دیادگاههاای مشاهور در برابار دیادگاههاایی چاون زیاادت صافات بار ذات،
(تفتاااازان  ،بااایتاااا ،ج  ،2ص 22؛ ایشهرساااتان  ،1132 ،ج  ،1ص 32؛ ایبغاااداد االسااافراىین
ایتمیماا  ،باایتااا ،ص  )111زیااادت و حاادوا صاافات باارای ذات (تفتااازان  ،باایتااا ،ج  ،2ص 32؛
ایشهرسااااتان  ،1132 ،ج  ،1ص  )112- 123نفاااای صاااافات (االشااااار  ،1163 ،ج  ،1ص226؛
ایشهرسااااتان  ،1132 ،ج  ،1ص  )32نیاباااات ذات از صاااافات (ایساااابحانی ،1123 ،ج  ،2ص ،)23
تشاابیه (ایشهرسااتان  ،1132 ،ج  ،1ص  )31و عینیاات مصااداقی و تااادد مفهااومی صاافات (م صاادرا،
 ،1132ص  )211-212قرار دارد دیادگاهی کاه میباول برخای فیلساوفان چاون م صادرا واقاش نشاد.
وی تاارادف صاافات را رویاای ناصااوا ماایدانااد کااه باااور بااه ن منزاار بااه تا ی ا ذات از صاافات
میشود( .م صادرا ،1112 ،ج  ،6ص  ) 112ایان نوشاتار بار ن اسات تاا باا تحلیا و تبیاین دیادگاه
اباان سااینا در مااورد ذات و تآثاار و تاارادف صاافات خداونااد ،روی م صاادرا را راسااتی زمااایی نمایااد و
روشن سازد که در اار ابن ساینا هار دو نگااه باه صافات یانای تآثار و تارادف صافات خداوناد وجاود
دارد ،ییآن ترادف نسبت به تآثر صافات از دقات برتاری برخاوردار اسات از ایانرو باه نظار مایرساد
دیدگاه ترادف صفات دقیقتر از دیدگاه م صدرا است.
ابن سینا باا تیسایمی کاه از صافات و تبیینای کاه از عینیات صافات باا ذات و تاریاآ صافات در ااار
متادد خود اراىه مای دهاد مادعی اتحااد مفهاومی صافات اسات .او باه دو نحاو صافات حاق تااایی را
تبیین میکند و طریاق اول را ساازگار باا تارادف مای داناد .ایان دو نحاوه نگارش باه صافات عبارتناد
از:
 .1از طریااق مصااداا صاافات :در ایاان روش صاافات بر مااده از حیییاات وجودنااد؛ ایاان نااوب نگاااه بااه
صاافات در واقااش گزارشاای از واقایاات خااارجی اساات( .اباانسااینا ،1161 ،ص 22؛ همااو ،1111 ،ص
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)122-233
 .2از طریااق مفهااوم صاافات :در ایاان روش ،ذهاان مفهااوم صاافات را تحلی ا ماایکنااد و پیامااد ایاان
واکاوی دستیابی به مفهاوم سالی یاا مفهاوم اضاافه یاا ترکیبای از مفااهیم سالی و اضاافه در مفهاوم
صفت است( .همو ،1132 ،ص 111؛ همو ،61 ،ص 221؛ همو ،بیتا ،ص )221
نچه این تحییق به ن می پاردازد نگارش باه صافات از طریاق مصاداا اسات .ابانساینا باا تلما در
مصداا وجود واجبی با وجود ایان کاه بار اتحااد مفهاومی و مصاداقی صافات در ااار متااددش تلکیاد
میورزد ،اما از تآثر و تادد مفهاومی صافات نیاز غافا نباوده و در برخای از عباارات خاود بادان نیاز
اشاره میکناد کاه ایان تحییاق باه جماش میاان عباارات مشایر باه تارادف و تاادد مفهاومی صافات
میپردازد.
تقسیم صفات

برای اینآه روشن شود چاه صافاتی در ماورد واجای تااایی شایساتگی تارادف را دارناد ،بیاان تیسایم
صفات ضاروری ماینمایاد .وی در کتاا اشاارات (هماو ،1122 ،ج  ،1ص  )111تحات عناوان «قد
تتغیر الصدات لشیدیتء علد جود » یانای صافاتی کاه بارای اشایای ااباتاناد اقساامی دارناد و
تغییاارات ایاان صاافات نیااز انحاااىی دارد ،بااه تیساایم صاافات ایهاای ماایپااردازد .او در تالییااات (همااو،
 ،1121ص  )222-226نیااز تیساایمی دیگاار از صاافات اراىااه ماایدهااد کااه تیساایم جااامش از تمااام
صفات موجودات است .تیسیم صافات باه اجماال از دیادگاه ابانساینا از ایان قارار اسات کاه :صافات
یا ذات ش ء است یا ذات ش ء نیست و صفت کاه ذاتا شا ء نیسات یاا ایان صافت بادون اضاافه
به او ملحق شده و در او تیرر یافته یاا باه صاورت اضاافی اسات و صافتی کاه اضاافی اسات یاا عاین
اضافه اسات یاا عاین اضاافه نیسات و صافت کاه عاین اضاافه نیسات ،موصاوف بارا اتصااف باه
صفت ،به شیئی خارج از خود اضافه م یاباد ،و در کناار ایان صافات از الصافتیت ناام ما بارد کاه در
واقش همان صفت سلب است .تیسیم صفات به تفصی عبارتنداز:
 .1صفاتی که در مورد ذات م ر اند و اضافه به غیر ندارند؛ به دوصورت تصویر میشوند:
ایآ) صفات کاه ذاتا شا ء ،میاوم ماهیات شا ء و از ذاتیاات ن باه شامار ما روناد ،از ذات قابا
انفآاااک نیسااتند و چااون میااوم ذات ش ا ءانااد بااا جا ا بسااید بااه وجااود مااده و نیاااز بااه جا ا
جداگانها ندارند؛ علات ذات ،هماان علات صافات اسات مثا حیاوان و جسام بارا انساان( .هماو،
 ،1121ص )226
) سافید شاادن جساام ساایاه ،عبارتساات از تحااول در صاافت ،کااه باادون در نظاار گاارفتن اضااافه بااه
غیاار ،در ذات موصااوف قاارار دارد( .همااو ،1122 ،ج  ،1ص  )112در تباادی شاادن ساایاهی بااه
سفیدی ،موصوف از میان نمایرود و تنهاا وصاآ تغییار مایکناد .باهطاور مثاال گفتاه مایشاود ایان
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جسم سفید است و اکنون سیاه شده است.
بنااابراین ،قساام اول از صاافات ذاتاای ،غیاار متغیاار و قساام دوم از صاافات متغیاار بااهشاامار ماایرود و
اباانس اینا هاار دو نااوب صاافت را از خداونااد نفاای ماایکنااد .او در اشااارات در مااورد صاافات قساام دوم
میگویاد« :منهت مثل أن یسد َّ الد ک ندتن ا دیذ ج بلدت تۀدتفتل تدا ۀ متردرضا ۀیدر م دت »
(همان) یآی از صفات چنان اسات کاه جسام سافید ،سایاه شاود و ایان ،باه دیگرگاون شادن صافت
غیرمضااافی اساات کااه اسااتیرار در ذات دارد و در ادامااه ایاانگونااه صاافات را از حااق تاااایی بااه ایاان
دیی که او موضوب هیچگونه تغیری نیسات نفای ماینمایاد « .مدت لدیم م عد عتل للتغیدر لد ی د
ان یعرض لد تدد ل فسد الرسد الجل  »...در تالییاات (ابانساینا ،1121 ،ص  )226نیاز صافتی
مث سفیدی را صفتی عرضی و غیر ذاتی میداند.
در مورد صفات ذاتی غیر متغیر نیاز ماتیاد اسات ایانگوناه صافات شایساتگی خداوناد را ندارناد .زیارا
صفاتی ذاتی و میوم شیء اناد باه تابیار دیگار از علا قاوام باهشامار مایروناد و خداوناد علات قاوام
ندارد .بنابراین ،صفات را به نحوی بارای حاق تااایی اابات مایداناد کاه محاذورات دو قسام گذشاته
را نداشته باشد از اینرو صافات را یاوازم ذات خداوناد مارفای مایکناد « .اود ال ود َّ لدیم لد
تات باتی  ،حت تک ن الصدات م ود َّا ید  ،ال علد ال ود الد ک بنرندت ،ج ود ان تکد ن
تلت الصات من ل ازم بات  ،ج لتات عرعی  ،نتلدیتض» (همان)
 .2ابنسینا صفات حییییۀ ذات اضافه را به دو صورت تیریر م کند:
ایآ) صافتی کاه در ذات اساتیرار دارد و مبادو اضاافه باهشامار مایرود و باا تغییار مضاافاییاه ،تغییار
نم کند ،اگرچاه اضاافهاش دچاار تغییار گاردد .مانناد صافت قادرت کاه اگار اقتضاا ذات موجاود
قدرت بوده و قادر باشد که جسام را حرکات دهاد چنانچاه ایان جسام ماادوم گاردد ،صافت ،بادون
تغییر باق م ماند .بدین صاورت کاه موجاود قاادر نسابت و اضاافها باا کا  ،باه ناام اجساام دارد و
قدرت او به تحری ک  ،یان اجساام تالاق ما گیارد و در پرتاو تالاق قادرت او بار کا اجساام باه
اجسام که زیر مزموعۀ ایان کا باوده و باا کا اضاافه و نسابت دارناد ارتباا و اضاافه ما یاباد.
بناابراین ،قاادر اوال و بایاذات اضاافه بااا کا اجساام و اانیاا و باایارا اضااافه باا هار یا از اجسااام
دارد .بر این اساس چنانچه یا امار جز ىا یانا یآا از اجساام کاه باا موجاود قاادر باا واسا ۀ
کا اجسااام ماارتبد گردیااده اساات ،از بااین باارود بااه دیی ا تغیاار در حااال ن جساام جزىا  ،تغیاار در
اضافۀ خاص ن نیز رخ داده است افزون بار ن ،تغیار در اضاافه خااص شا ء جزىا باه کا اجساام،
که تحت ن نیز قرار دارد رو ما دهاد و باه اضا افه امار کلا باا موجاود قاادر سارایت نما کناد و
بدین ترتیی ،تغیر در شا ء جزىا و اضاافۀ ن صاورت ما گیارد ناه در اضاافۀ امار کلا باا موجاود
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قااادر کااه قاادرت اوال و بایااذات بااه ن تالااق گرفتااه اساات و عاادم تغییاار در اضااافه  -کااه صاافت،
اقتضا اضافه دارد  -موجی اابت ماندن میتض (موصوف) است.
) صفت حییییۀ ذات اضافها که با تغییر مضاافاییاه تغییار ما کناد .صافت علام جازو ایان دساته
از صفات است .زیرا علم صفت است کاه متالَّاق ن ،نمایتواناد یا مالاوم کلا باشاد تاا مالوماات
جزى تحت این مالاوم کلا قارار گرفتاه و باه ن اضاافه یابناد و از ایان رهگاذر تغییار در مالوماات
جزى  ،تنها موجی تغییر در اضافات خاصۀ نهاا باا مالاوم کلا گاردد و اضاافۀ مالاوم کلا باا عاایم
دستخوش تغیر نگردد .بلآاه عا وه بار ایانکاه عاایم باا مالاوم کلا اضاافها دارد ،باا هار یا از
مالومااات جزى ا نیااز دارا اضااافها اوال و بایااذات اساات .بنااابراین ،بااا تغییاار مالااوم جزى ا  ،اضااافه
جزى و در نتیزه صفت علام و بااالخره ذات موصاوف کاه صافت علام را داراسات ،متغیار ما گاردد.
مث اینکه شیئی مادوم اسات و عاایم ،علام باه عادم ن دارد و ساس موجاود و حاادا ما گاردد و
عایم ،علم باه وجاود ن ما یاباد ،ایان امار مساتلزم تغییار در ذات عاایم اسات .بناابراین ،چاون ذات
حق تاای الیتغیر و اابت اسات ،صافات حییییاۀ محضاه کاه صافات ااباتاناد و ن دساته از صافات
حییییاۀ ذات اضااافها کااه بااا تغییاار در مضااافاییااه تغییاار در صاافت و در نتیزااه در ذات موصااوف
رخ نم دهد  -بلآه تغییر فیاد در اضاافه خااص شا ء باه مضاافاییاه (امار کلا ) اسات و در اضاافه
امر کل به موصوف تغییر صورت نم پاذیرد  -مثا قادرت ،را داراسات ،ویا صافت کاه باا تغییار
مضافاییه دچار تغییر شده و ذات را نیز متغیر ما نمایاد ،مانناد علام باه جزىای باه نحاو جزىای را دارا
نیست( .ابنسینا ،1122 ،ج  ،1ص )111-112
 .1صفات اضافیۀ محضه:
ابنسینا برای بیان این نوب صفات باه اباوت و در جانای راسات باودن مثاال مایزناد .چراکاه اباوت و
در جاناای راساات بااودن ماننااد صاافت علاام هیئتاای نیساات کااه انسااان بااه ن متصااآ شااود و سااس
اضااافه بااه ن عااارا گااردد ،بلآااه نهااا نف ا اضااافهانااد( .همااو ،1121 ،ص  )226نف ا اضااافه
صفتی نیست که ذات بدان متصآ شود.
 .1صفت سلبیه:
ابنسینا افزون بر صافات ایزاابی ،از صافت ناام ما بارد کاه در واقاش الصافتیت اسات و چاون ن را
الصفتیت م نامد داخ در تیسیم صافات قارار نما دهاد مانناد صافات سالبی شاری نادارد و جازء
ندارد( .همان ،ص  )222و این صفات از خداوند سلی میگردند.
حاص نکه ابنسینا صفات ذاتی به نحاوی کاه جازء ذات نباشاند ،بلآاه از یاوازم ذات باهشامار یناد
و نیااز صاافاتی کااه از اضااافۀ ذات بااه خااارج حآایاات ماایکننااد و دسااتخااوش تغییاار نماایگردنااد را
شایسته اتصاف ذات به نها میداند.
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عینیت صفات با ذات

تاارادف صاافات بر مااده از حیییتاای اساات کااه صاافات عااین ذات و عااین یآاادیگر باشااند .زیاارا در
صااورت زیااادت صاافات باار ذات و عاادم عینیاات نهااا انتاازاب مفهااومی واحااد از حیااایق متآثاار
غیرممآن ماینمایاد از ایانرو ابان ساینا باه تبیاین ایان دو امار اهتماام ورزیاده اسات .بیاان عینیات
صفات با ذات و صفات با یآدیگر به ترتیی از این قرار است.
اباانسااینا در کتااا مباادو و ما ااد (اباانسااینا ،1161 ،ص  )6عینیاات صاافات بااا ذات واجاایایوجااود را
اینچنین تیریر می کند اگر واجای تااای از تماام جهاات ،واجای نباشاد ،الزم مای یاد کاه دساتکام
یا جهاات امآااانی در ذات او باشااد ،یانا صاافتی از صاافات باارای او ،ضاارورت وجااود یااا ضاارورت
عدم نداشاته باشاد ،و در اتصااف و عادم ا تصااف باه صافت نیازمناد باه علتای خاارج از ذات باشاد ،و
چنان که در جاای خاود ااباات شاده اسات واجای ایوجاود موجاودی مزارد اسات و موجاود مزارد ،از
زمان پیراسته است .از این رو اگر واجی تااایی بارای اتصااف یاا عادم اتصااف نیازمناد باه علات باشاد
الزم می یاد در هار یا از دو صاورت ،اتصااف یاا عادم اتصااف ،علات وجاود و علات عادم در ذات
باااری تاااایی راه پیاادا کنااد و ایاان بااا وجااو وجااود منافااات دارد .از ایاان رو هاایچ کمااای نیساات کااه
متلخر از ذات واجی تاای باشاد .هماۀ صافات کماای عاین ذات او هساتند و هار صافت کاه ممآان
به امآان عام باشد برا او به نحو وجو محیق است.
در کتااا تالییااات (همااو ،1121 ،ص  )213-213نیااز باارای بیااان عینیاات صاافات و چگااونگی
اتصاف ذات به صافات ما گویاد « :ج إن نتند تلدت الصدات عتضعد ل اتد ندتن جود َّ تلدت
الصددات إمددت عددن ۀددد مددن وددتضج ،ج یک د ن جاو د ال و د َّ قددت ش ل د  ،ج لیص د أنیک د ن
جاو ال و َّ ات قت شل لش ء ،تن الردد ل مدت ید معند مت دتلر إ ج إمدت أن تکد ن العد اضض
ت و ید عدن باتد  ،یکد ن إبن قدت ش نمدت ود تعدلا اللهد ال أن تکد ن تلدت الصدات ج
الع اضض ل ازم بات  ،تنهدت حینذد لتکد ن باتد م عد ع لتلدت الصدات  ،لن تلدت الصدات
م و َّا ی  ،ل ألن و »
زیادت صفات حق تاای بار ذات ،دو فارا در پای دارد کاه هار دو محاال اسات :فارا اول ایانکاه
علاات موجاادۀ صاافات غیاارذات و شاایئی خااارج باشااد کااه الزمااهاش قابلیاات ذات حااق تاااای باارا
صفات است و قاب بودن در واجی مانا نادارد ،زیارا قباول ،هماراه باا قاوه اسات و باه ماناا انفااال
واجای و نیازمناد او باه غیار اسات .فارا دوم ایاانکاه علات موجادۀ صافات خاود ذات باشاد کااه
الزم می ید فاع و قاب باودن حاق تااای و ایان نیاز نادرسات اسات .زیارا عاروا هار صافت بار
ش ء ،به مانا انفاال اسات ،یایآن اگار صافات یاوازم ذات باشاند محاذور اجتمااب قابا و فاعا رخ
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نم نمایاد .چاون صافات عاارا بار او نمایگردناد و ذات ،مااروا صافات نخواهاد باود ،در نتیزاه
صاافات همااان ذات انااد .در مااورد واجاای تاااای  ،اگاار صاافات یااوازم ذات باشااند ،از ن حیااث کااه ذات
فاع و قاب است ،کثارت در ذات پدیاد نما یاد ،بلآاه از جهتا کاه فاعا اسات قابا و از جهتا
که قاب است ،فاعا باهشامار ما یاد و باه بسااطت حاق تااای سایب نما رساد .ایان مسالیه در
مورد تماام بسااىد کاه ماهیات و حیییات نهاا هام فاعا صافات و هام قابا نهاا اسات صادا
م کند و قاب و فاع در نجا ی حیییت است و اقتضا دو چیز را ندارد.
از جمله نآات قابا توجاه درباارۀ چگاونگی اتصااف ذات باه صافات در دیادگاه ابانساینا ایان اسات
که قباول باه ماناا اتصااف اسات و هنگاامی کاه قباول باه ماناا اتصااف باشاد ،اجتمااب قابا و
فاع ا در ش ا ء بسااید محااذوری ناادارد .از نظاار وی قبااول بااه مانااا اتصاااف ،یان ا ش ا ء دارا
یوازم اسات کاه میاان ذات و یاوازم ذات علیات و مالوییات حآمفرماا نیسات و در ماورد حاق تااای
صفات که یوازم ذاتاناد عاین ذات حاق تااایی هساتند بادون ایانکاه محاذور اجتمااب فاعا و قابا
در شا ء واحااد از جهاات واحااد رخ دهااد و خداونااد صاافات را بااه همااان وجااود واجباای داراساات و بااه
نها متصآ میگردد.
پ

از اابات عینیت صافات باا ذات ،عینیات صافات باا یآادیگر نیاز باه حآام «عدین العدین عدین»

اابات میگردد ،یانای از نزاا کاه صافاتی چاون علام و قادرت و  ...باا ذات عینیات دارناد باه دییا
عینیت با ذات ،با یآدیگر عینیت مییابند.
ترادف صفات

اباانسااینا در کتااا مباادو و مااااد و شاافاء ،اتحاااد مفهااومی علاام و اراده را ،در نزااات اتحاااد مفهااومی
علم ،اراده و حیات و قادرت را ،و در کتاا مبادو و ماااد اتحااد مفهاومی حیاات ،جاود ،علام ،قادرت و
اراده را ،و در نهایات در کتاا تالییاات باه عادم تغاایر مفهاومی میاان هماۀ صافات و مفااهیم قاىا
است.
ایآ :در کتا شفاء دربارۀ اتحااد مفهاومی علام و اراده مای گویاد « :اود ال ود َّ لیسد اضاَّتد
مغتیرا ال ا لعلم ج لمغتیرا الماه م لعلم رد یندت أن العلد الد ک لد عیند ود الضاَّا التد
ل » (همو ،1132 ،ص  )162ارادۀ واجای باا علام او تغاایر ذاتای و مفهاومی نادارد و هار یا

از علام

و اراده عااین ذات واجاای تاااایی هسااتند و در کتااا مباادو و مااااد ماای گویااد « :ددتبال لددیم اضاَّت د
مغتیرا ال ا لعلمد ج ل مغدتیرا الماهد م لعلمد ج قد یندت ان العلد الد ک لد ود عیند الضاَّا
التدد لدد » (همااو ،1161 ،ص  ) 21اراده و علاام واجاای تاااایی تغااایر مفهااومی و ذاتاای بااا یآاادیگر
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ندارند و بیان کردیم که علم او همان ارادۀ اوست.
 :اتحاد مفهومی علم و اراده و قدرت و حیاات در کتاا ن دتا ایان چناین ماده اسات «:صدل د
تفریق جح انیتد الجل د ن علمد لیفدتلر ق ضتد ج اضاَّتد ج حیتتد د الماهد م دل بلدت
نل جاحد ج لتت د أ لحد ک ود الصدات با ال احد الفدق» ( هماو ،61 ،ص  )213فصالی
در تحییااق وحاادانیت اول بااه اینآااه علاام او در مفهااوم بااا قاادرت و اراده و حیاااتش تغااایری ناادارد و
ذات حق تاایی با هیچ ی از این صفات مرکی نمی گردد.
ج :دربارۀ اتحاد مفهومی حیات ،علام ،قادرت ،اراده ،جاود در کتاا مبادو و ماااد مایگویاد « :ددتن ان
الماه م من الفیدتا ج العلد ج الرد ضا ج ال د َّ ج الضاَّا المرد ل علد جاود ال ود َّ ماهد م
جاح ج لیسد ل تدات باتد ج ل اود اء باتد » (هماو ،1161 ،ص  )21بناابراین ،روشان گردیاد
حیااات ،علاام ،قاادرت ،و جااود و اراده کااه باار حااق تاااایی حم ا ماایگردنااد ،مفهااوم واحاادی دارنااد و
صفات ،زاىد بر ذات و اجزاء ذات نیستند.
د :و در نهایاات در خصااوص اتحاااد مفهااومی همااۀ صاافات در تالییااات ماایگویااد« :لیصدد

دد

جاو ال و َّ ان یتکثر ل د معندت ج ل د تشفصد ج الشد ء ابا تکثدر تمدت ان یتکثدر د
معنت ج نل معن
جاو

تن

باتد جاحد شیتکثدر د حریرتد ج امدت د تشفصد دتن تشدف

ال ود َّ ود اند ود  ،تشفصد ج اند ود جاحد ج ود نادم باتد ج حریرتد » (هماو،

 ،1121ص  )63در واجاای ایوجااود از حیااث مفهااوم و تشااخ  ،تآثاار راه ناادارد .شاایئی کااه دارای
تآثراست یاا در مفهاوم متآثار اسات ،در حاایی کاه مفااهیم در ذات واجای تااایی هماه واحدناد و یاا
تآثر در تشخ

است کاه واجای تااایی از ایان حیاث نیاز تآثار نادارد .زیارا تشاخ

او هماان ذات

و حیییت اوست.
چنانکه پیداسات عباارات ابانساینا صاراحت در تارادف صافات دارد ،یایآن م صادرا دیادگاه تارادف
را برنمیتابد و به شدت ن را مخدوش میداند( .م صدرا ،1112 ،ج  ،6ص )112
نقد مالصدرا

م صدر ا مخاایآ دیادگاه تارادف صافات اسات و ماتیاد اسات هار یا از ایفاال علام و قادرت و...
مانایی دارند که غیار از ماناای ساایر ایفاال اسات و چنانچاه ایان ایفاال متارادف باشاند فایادهای در
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از ن ها بر ذات حق تااایی وجاود نخواهاد داشات و ایان امار باه تا یا مای انزاماد.

اط ا هر ی
(همان)
از نظرگاااه او ماااانی صاافات علاام ،قاادرت ،حیااات و ...خداونااد متاددنااد و هاار ی ا مانااایی جاادا از
ماناای ساایر صافات دارد .بنااابراین ،صافات باه یحااال مصاداا واحاد و بااه یحاال مفااهیم متآثرنااد،
ییآن با پاذیرش دیادگاه تارادف صافات ابانساینا ،صافات خداوناد تاادد مفهاومی نخواهناد داشات.
بدینترتیی دیدگاه م صدرا و ابان ساینا در اتحااد مصاداقی صافات خداوناد مشاترک باوده و در تاادد
مفهومی که دیدگاه صدرا و وحدت مفهومی که دیدگاه ابنسیناست اخت ف نظر دارند.
بررسی و نقد نظر مالصدرا

برای بررسی و نید دیادگاه م صادرا و روشان شادن ایان مسائله کاه ابانساینا و م صادرا براسااس
کدام نوب تحلی به تبیین صفات پرداختهاند؛ باید سه مسئله بررسی گردد:
 .1چگونگی دستیابی ذهن به مفاهیم.
 .2انواب تحلی ها از درک صفات.
 .1داوری بر نید م صدرا.
 )1چگونگی دستیابی ذهن به مفاهیم

انسان موجود اندیشمندی است و موخته اسات بارای ارتباا باا دیگاران ،مفااهیم ماورد نظار خاود را
باا اشاااره یااا بااا سااخن گفاتن و یااا حتاای بااا اسااتفاده از امآاناات طبیااای ماننااد دود ،و ...بااه دیگااران
منتی کند ،او پیش از نکه با اشااره یاا ساخنگفاتن یاا ...اقادام باه انتیاال مفااهیم نمایاد ،باه درک
مفاهیم ناى مده اسات ،اماا انساان چگوناه باه تصاوری از مفااهیم دسات ماییاباد پاساخ باه ایان
سؤال روشان اسات ،او تواناایی ماوختن دارد ،یانای مفااهیم و ایفاال را از محاید پیراماون خاود و باا
مشاااهده مصااداا درمااییابااد .بااه عنااوان مثااال ذهاان هنگااامیکااه بااا فااردی از افااراد انسااان مواجااه
میشود و در ویژگیهای افاال او تلم میکناد باه مفهاومساازی و ناامگاذاری نهاا مایپاردازد .باه
فاا دارای نظاام ،فالای حآیمانااه اطا ا مااینمایاد و ویژگاایهاای حآاایم و حآمات را از ن انتاازاب
میکند و در مواجهاه باا ااار دیگا ری باا خصوصایات دیگار ناام قادرت را بار ن ماینهاد و در ماورد
سایر صفات نیز به همین ترتیی عما مایکناد .گااهی از یا فاا هامزماان چناد صافت را انتازاب
میکناد و در حاوزۀ مایاوالت خاود میاان نهاا تفآیا ماینمایاد .بناابراین ،سااخت مفهاوم ،باا دو
مؤیفه تحیق مییاباد .1 :ذات مصاداا؛  .2ااار ن مصاداا ،کاه در نهایات منزار باه انتازاب مفهاوم از
اار ن مصداا میگردند.
انسان بدون صافت یاا صافاتی نمایتواناد ذات شایء را درک کناد ،بلآاه نچاه کاه او را باه شاناخت
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شیء رهنماون مایساازد صافات ن شایء اسات و در هار شاناختی هماراه باا از مالاوم (شایء ماورد
شناسااایی) ،ویژگاای ذهاان فاعاا شناسااا نیااز اارگااذار اساات و از نزااا کااه افاااال و اااار انسااانی،
موجااوداتی امآااانی هسااتند و ذهاان انسااان نیااز موجااود ممآناای اساات ،مفاااهیمی کااه توسااد انسااان
تویید میشود مفااهیم امآاانی هساتند و بارای ایانکاه بتاوان نهاا را باه ذات واجای ایوجاود اساناد
داد باید از کاستیهاا منازه شاوند .با ه هماین دییا برخای ماتیدناد در کااربرد صافت بار حاق تااایی
باید نفی میاب نها را برای خداوند بآاار بارد ،یانای عاایم باودن خادا باه ایان ماناسات کاه جاها
نیساات( .االشاااری ،1163 ،ج ،1ص  )226این ا بااا توجااه بااه ایاانکااه تا ی ا درک صاافات خداونااد
ماردود انگاشاته شااده و در عاینحاال صاافات بایاد باهگونااهای تبیاین شاوند کااه پیراساته از نیا و
محدودیت باشند و به جسام انگااری حاق تااایی نینزاماد؛ بیاان دیادگاه کساانی کاه صافات خداوناد
را بدون تشبیه و تنزیه صرف تبیاین مایکنناد ضاروری اسات .در باین هماۀ دیادگاههاای اراىاه شاده
روی رىای ف ساافۀ مشاااء ،اباانسااینا ،و رىاای مآتاای حآماات متااییااه ،م صاادرا دارای اسااتحآام و
اتیان بیشتری است.
 )2انواع تحلیلها از درک صفات

پ از اینکه بیان شد انساان چگوناه باه مفهاومساازی مایپاردازد باا توجاه باه دو مؤیفاهای کاه در
مفهااومسااازی اراىااه شااد ماای تااوان بااه تبیااین دیاادگاه م صاادرا مبناای باار اتحاااد مصااداقی و تااادد
مفهومی و نیز ترادف صفات با نظر باه مصاداا وجاود حاق تااایی از منظار ابانساینا پرداخات .بارای
بررسی دیدگاه ابنسینا و م صدرا ،دستکم دو مدل برای تبیین صفات پیشنهاد میشود:
 .1ذهن ،مفهاوم را از مصاداا خاارجی باا توجاه باه ن حیثیتای کاه از ااار خاصای حآایات مایکناد
انتزاب مینماید .در این تصاویر ،صافت از هار مصاداقی خاواه امآاانی و خاواه وجاوبی متناسای باا ن
مصداا انتزاب میگردد .به عنوان مثاال صافت علام از فاا انساانی کاه قارین باا خصوصایاتی چاون
کشااآ اساات از ن حیااث کااه ن خصوصاایت را داشااته انتاازاب ماایشااود و بااه ذات همااان انسااان یااا
موجود دیگاری کاه فاا او نیاز چناین خصوصایاتی را داراسات نسابت داده مایشاود و از نجاا کاه
همۀ مراتای وجاود جاز برتارین مرتباۀ ن کاه وجاود واجبای اسات ترکیبای از وجادان و فیادان دارد،
چنانچه مفهوم صفتی که از ی انساان انتازاب و ادراک شاده اسات بارای حاق تااایی درنظار گرفتاه
شود ن صفت بادون هرگوناه کاساتی و باه طاور وجاوبی بار او اطا ا مایشاود و در نتیزاه وجاود
واجبای از ن حیااث کااه همااۀ اشاایاء ناازد او حاضاارند ،علاام دارد و از ن حیااث کااه دراک فاااال اساات
دارای صفت حیات است و هامچناین ساایر صافات و حیثیاات ماورد یحاال از دو حاال خاارج نیساتند
یا وجود خارجی دارند یاا ذهنای ،اماا وجاود خاارجی ندارناد .زیارا بادون تردیاد ذات خداوناد در خاارج
مرکی از حیثیاات نیسات باه ناچاار حیثیاات بایاد وجاود ذهنای داشاته باشاند ،یانای ایان حیثیاات را
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ذهن برای مصاداا خاارجی اعتباار مایکناد .بناابراین ،در انتازاب مفهاوم صافات و نیاز اساناد مفهاوم
صافات باه مصاداا واجای تااایی افازون بار مصاداا کاه نیاش تایاینکنناده و اساسای دارد ،اعتبااار
حیثیااات ذهناای نساابت بااه مصااداا نیااز حضااور دارنااد .م صاادرا بااا توجااه بااه همااین روش از تااادد
مفهومی و اتحاد مصداقی صفات ایهی دفاب میکند.
 .2در مدل دوم تبیین صفات؛ ذهان مفهاوم را از مصاداا خاارجی باا یحاال اعتباارات ذهان (کاه ایان
اعتبارات از ارتبا با انساان و نحاوۀ انتازاب اوصااف گونااگون کاه از ااار افااال او پدیاد ماده اسات)
انتزاب مینمایاد .ساس هنگاام اساناد ایان صافات باه مصاداا واجای تااایی ،از نجاا کاه مصاداا
واجی تااایی بساید و واجای ایوجاود مان جمیاش ایزهاات اسات ،صافات متآثار نیاز بساید و واجای
ایوجااود ماان جمیااش ایزهااات ماایگردنااد ،یاناای مفهااوم صاافات در عااین تآثاار از بساااطت مفهااومی
برخوردارند .بدین ترتیی به عناوان مثاال صافت علام و هریا از صافات کماایی نااگزیر در ارتباا باا
چنین مصاداقی حااکی از قادرت ،کشاآ ،اراده ،حیاات ،و ....اسات؛ باه بیاان دیگار در انتازاب مفااهیم
در ماادل پیشااین پ ا از انتاازاب صاافاتی از انسااان نظیاار علاام ،قاادرت ،و ...همااین صاافات بااا یحااال
حیثیاتی که دارند به واجی نسابت داده مای شاود ،ایبتاه باه صاورت وجاوبی یانای حیاث علام ،قادرت
و ...همراه باا محادود نباودن باه خادا نسابت داده مایشاود ،یایآن در ایان مادل نگارش باه صافات
ذات ،حیثیات یحال نمی شاوند چاون ایان حیثیاات نگااه صاورت تماام و جادای از یآادیگر ماییابناد
کااه هریاا جداگانااه یحااال شااوند ،امااا از نجااا کااه بااا یحااال ذات نامحاادود و م لااق م حظااه
میشوند اط قی که هریا باه طاور جداگاناه دارناد از دسات مایدهناد و باه مانناد ن ذات کاما ،
کام میگردند.
ابنسینا هنگام انتزاب صافات از ذات واجای تااایی و اساناد نهاا باه ن ذات میادس صافات را حتای
از حیثیااات ذهناای پدیااد مااده توسااد ذهاان انسااان نیااز مناازه مااینمایااد .در ایاان نااوب ترساایم اسااناد
صاافات بااه مصااداا ذات واجاای تاااایی ،تاارادف مفهااومی رخ مااینمایااد و دیاادگاه اباانسااینا تبییناای
خردپسند مای یاباد .تبیاین بیشاتر ایان ناوب ترسایم صافات در داوری بار نیاد م صادرا بیاان خواهاد
شد.
 )3داوری بر نقد مالصدرا

بارای داوری میااان دیادگاه اباان ساینا مبناای باار تارادف صاافات و ادعاای م صاادرا مبنای باار تا یا
صفات و بی فایده بودن اط ا صفات بر خداوناد ابتادا بایاد میدماهای کوتااه درباارۀ دیادگاه ابانساینا
نسبت به شناخت خداوند بیان شود ،ساس ادعاای اعتیااد ابانساینا باه تآثار مفهاومی صافات ماورد
بررسی قرار میگیرد تا از اینرهگذر اشآال م صدرا و ادعای ابنسینا بهدرستی تبیین گردد.
اباانسااینا در قساامتهااای مختلفاای از کتااا تالییااات بااه بیااان عاادم شااناخت ذات خداونااد و
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شاناختپااذیری صافات او در قایاای صافات اضااافی ماایپاردازد .عبااارات او بادین قاارار اساات« :الجل
لی ضک ننه ج حریرت العرد ل الدشدری  ،ج لد حریرد الۀد لهدت عند نت ج جود
یرح اۀ تلت الفریرد أج لزم مدن ل ازمهدت ج ود اود

ال ود َّ إمدت

ل ازمهدت ج أجلهدت( ».ابانساینا،1121 ،

ص  )221عیااول انسااانی نماایتوانااد کنااه و حیییاات خداونااد را درک کنااد ،در حاااییکااه او در ناازد مااا
دارای حیییاات اساام اساات و وجااو وجااود ،یااا شاار اساام ن حیییاات اساات یااا الزماای از یااوازم ن
حیییت است که اخ یوازم ن حیییت و اویین الزم ن است.
« لمت نتن النسدتن لیمکند ان ید ضک حریرد الیدیتء لۀدیمت الدسدت ب منهدت دل إنمدت ید ضک
لزمتل من ل ازم أج وتتد  ،ج ندتن الجل أ سدب الیدیتء ،ندتن ۀتید مدت یمکند أن ید ضک مدن
حریر و ا الشزم و جو

ال و َّ إب و أو

ل ازم ( ».همان ،ص )11

باارای انسااان درک حیییاات اشاایا ،بااه ویااژه حیییاات اشاایاء بسااید ،امآااان ناادارد از ایاانرو الزماای از
یوازم اشیاء بسید یا صافتی از نهاا را درک مایکناد و اول تااایی بسایدتارین اشایاء اسات و نهایات
چیاازی کااه انسااان ماایتوانااد از حیییاات الزم او درک کنااد ،وجااو وجااود اساات کااه اخ ا یااوازم
حیییت خداوند است.
تاکنون ابن ساینا عادم شاناخت ذات خداوناد و در قباال ن شاناخت وجاو وجاود کاه یآای از یاوازم
ذات خداست را یاد ور میشود و در عبارت دیگاری باا در نظار داشاتن ایان امار کاه مفهاوم حااکی از
بسایدتاارین موجاود ،بساایدتارین مفهااوم اساات باه نفاای ترکیای ن مانااای بساید از ماااانی متآثاار
میپردازد و میگویاد « :المعند الدسدیب ود الد ک لیمکدن أن یعتددر ید التدتلر ج الترند مدن
ع اِ معتنۀ شیمکند تف ید  ،ج بلدت نتلع ردل ج الدنامإ ج مدت أمکدن أن یعتددر ید بلدت هد
ۀیر سیب نتإلنستنی ج الفی انی إنهت تنرس تلف إل معتنۀ مفتلا إ» (همان ،ص )21
مانااای بسااید مان اایی اساات کااه در ن اعتبااار و م حظااۀ تاالییآ و ترکیاای از ماااانی متااادد امآااان
ناادارد .بنااابراین ،تاریااآ ن ممآاان نیساات .ماااانی بسااید ماننااد عیا و نفا و ن دسااته از ماااانی
که در نها ماانی متادد اعتبار مای شاود ،توساد تاریاآ باه مااانی مختلاآ تیسایم مایشاوند مانناد
انسانیت و حیوانیت.
ابن سینا در ایان عباارت اخیار اعتباار مااانی متاادد در ماناای بساید را باهطاور کلای نفای مایکناد.
بنابراین ،او بر اساس ایان عباارات ماتیاد اسات ذات خداوناد بساید اسات و شاناخت او توساد یاوازم
ذات او کااه اویااین الزم ذات او وجااو وجااود اساات ،محیااق ماایشااود و در عااینحااال باار ایاان نآتااه
تلکید مینماید که حیییات خداوناد توساد یاوازمش ماورد شاناخت واقاش مایشاود و ماناای بسای ی
که از خداوند حآایات مایکناد را فاقاد مفااهیم مت آثار صافات کاه بر ماده از اعتباارات ذهنای اسات،
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میداند .در ایانبااره برخای باه طرفاداری از دیادگاه ابانساینا مایگویناد« :طرفاداران نظریاۀ اتحااد
مصداقی و اخت ف مفهاومی بارای توجیاه و تصاحین ایان دیادگاه ،تاادد و تآثار مفااهیم را باا تاادد
حیثیات به گوناهای کاه ضاربهای باه وحادت ذات نزناد حا مایکنناد ،یایآن هامچناان جاای ایان
پرسش اسات کاه چگوناه مای تاوان از ذات واحادی کاه از تماامی جهاات بساید اسات و هایچ ناوب
کثرتی در ن راه ندارد مفاهیم متادد انتزاب نمود
مرحوم سبزواری در بحث وحادت و کثارت وجاود در رد نظریاۀ کساانی کاه قاىا باه کثارت وجودناد
ایاانگونااه اسااتدالل ماایکنااد کااه اگاار حیااایق وجااودی متباااین باشااند و هاایچگونااه وجااه اشااتراک و
سنخیتی بین نها نباشد مانای واحد بر ی چنین اموری صادا نخواهد بود.
لن معن ً جاح ال لینت ع

ممت لهت ت ح مت ل یرع

(سبزواری ،1132 ،ج  ،2ص )112-111
انتزاب مانای واحاد از اماوری کاه در باین ن هاا هایچ وجاه اشاتراکی نیسات محاال اسات .باه بیاان
دیگر ،صادا ماناای واحاد (وجاود) بار اماوری کاه هیچگوناه وحادت و اشاتراکی باین نهاا نیسات
محال مینماید اشآال در ایانجاسات کاه نظیار هماین اساتدالل را در ناحیاۀ میابا هام مای تاوان
اراىه نمود ،همانطور که انتازاب ماناای واحاد از اماوری کاه هایچ وجاه اشاتراکی باین نهاا نیسات،
محال است ،انتازاب مااانی متاادد از ذاتای کاه هایچگوناه کثرتای در ن راه نادارد و از تماامی جهاات
بسید است روا نخواهد بود( ».ذبیحی ،1136 ،ص )136
ابن سینا عدم تآثر در مااانی صافات را باا تابیار دیگاری ایانگوناه ترسایم مایکناد و مایگویاد« :ج
امددت الفیددتا عل د الاددشم ج العل د علدد الاددشم ج الضاَّا علدد الاددشم لیسدد جاحدد ا
الماه م ج لکن المطلرت مت وم ج الم و َّا ۀیدر مطلرد  ،دل لکدل مدت ی د ز ان یکد ن لد »
(ابن سینا ،1161 ،ص  ) 21علم ،اراده و حیات نگااه کاه باه طاور م لاق تصاور شاوند ناه در میایساه
با مص داا ،هری خود مفهومی جادا و متماایز از یآدیگرناد و ساایر صافات و مفااهیم نیاز نگااه کاه
به طور متمایز از یآدیگر باشاند متارادف نخواهناد باود ،یایآن نگااه کاه باا مصاداا سانزیده شاوند
اگاار مصااداا محاادود اساات ،صاافات نیااز محاادود و مخااایآ بااا یآدیگرنااد و اگاار بااا مصااداا م لااق
نامحدود سنزیده شاوند مفااهیم م لاق متخاایآ باا توجاه باه مصاداا م لاق ،اطا ا نهاا درهام
شآسته میشاود؛ ازایانرو مفااهیم م لاق کاه هریا غیار از دیگاری اسات اماری متاوهم و ذهنای
است و همین امر م لق متاوهم باه یحاال مصاداا و موجاود خاارجی باودن ،غیار م لاق مایشاود و
هر ی به تنهایی حآایت از تمام مصداا میکند.
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تکثر و ترادف مفهومی صفات

از ن جا کاه مفهاوم یا صافت بر ماده از حیییات بساید وجاود اسات کاه کمااالت در ن باه نحاو
بساطت ،عین ذات و عین یآدیگرناد؛ از ایانرو هار یا از صافات از ساایر صافات حآایات مایکناد
و مانای ترادف نیز همین است؛ یانی همه یآی هستند.
در اار ابن سینا افزون بر عبااراتی کاه تصارین بار تارادف صافات دارناد ،عبااراتی نیاز وجاود دارد کاه
به بیان تآثار مفهاومی در عاین وحادت مفهاومی مایپاردازد .باهطاوری کاه مایتاوان از نهاا هام
تآثر و هم ترادف مفهومی را استنبا کارد؛ باه عناوان مثاال ابانساینا در تالییاات مایگویاد« :الجل
لیتکثددر أل وددل تکثددر تدداتت  ،لن نددل جاح د مددن تدداتت ابا حرددق تک د ن الصددا الوددرک
تلریتس الی تک ن ق ضت حیتتد ج حیتتد ق ضتد ج تک ندتن جاحد ا هد حد مدن حید
قتَّض ج قتَّض من حی

ود

ود حد  ،ج ند لت ۀدت ر تداتت » (هماو ،1121 ،ص  )21حاق تااایی ،باه

خاطر صفات متآثرش ،متآثار نمایگاردد .زیارا هنگاامیکاه هریا از صافات او تحیاق یاباد هماان
صاافت دیگاار بایییاااس بااه ن اساات پ ا قاادرت او همااان حیااات اوساات و حیااات او همااان قاادرت
اوست و هر دو واحدند و این م لی در ماورد ساایر صافات نیاز صاادا اسات .بناابراین ،او حای اسات
از ن حیث که او قاادر اسات و قاادر اسات از ن حیاث کاه او حای اسات و در ماورد ساایر صافات او
نیز به همین ترتیی است.
شاید با یا نظار اجماایی و گاذرا باه ایان عباارت تصاور شاود کاه میصاود او تنهاا اتحااد مصاداقی
است ناه اتحااد مفهاومی .زیارا ابتادا از تآثار و ساس در اداماه از اتحااد صافات گازارش مایدهاد و
تآثر مربو به مفهوم و اتحاد در راب ه با مصاداا صافات م ار اسات ،اماا باا تلما و دقات بیشاتر
باه ایان بخااش از عباارت « ...ندل جاحد مدن تداتت ابا حرددق تکد ن الصددا الودرک تلریددتس
الی  »...هنگامی که هری

از صفات محیاق شاود ،...ناه تنهاا اتحااد مصاداقی تبیاین مایگاردد ،بلآاه

بیانگر اتحاد مفهومی نیز میباشد.
حاص ا نکااه اباانسااینا سااخن از تآثاار مفهااومی بااه میااان ماای ورد؛ ازایاانرو یااا بایااد قاى ا بااه
ناسازگاری عبارات او با یآدیگر شد چارا کاه گااه از تآثار مفهاومی صافات و گااه از تارادف مفهاومی
صفات سخن میگوید یا ایان کاه دیادگاه او را جاامش تارادف صافات و تآثار مفهاومی دانسات ،یانای
او از ی سو به تارادف مفهاومی صافاتی کاه در خاارج باا ذات عینیات دارناد ماتیاد اسات و از ساوی
دیگر ماتید به تآثر مفهومی صفات است.
با تلم در عبارات ابنسینا روشن میگاردد کاه او صافات را باه یحاال اعتباار ذهان و حیثیاات ذهنای
متآثار ماایدانااد ،یاناای ماتیااد اساات خداونااد صافات متآثاار دارد ،امااا همااین مفاااهیم متآثاار هنگااام
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اسناد به ساحت ربوبی هایچ اخت فای ندارناد .بناابراین ،باا در نظار گارفتن مفهاوم صافات متآثار باا
مصداا واجی تاایی ،مفاهیم متآثر ،تآثر خود را از دست داده و اتحاد مفهومی مییابند.
تبیین دیدگاه ابنسینا و م صدرا مبتنی بر بیان دو شیوۀ نگرش به صفات است؛
 .1نگرش به صفات حق تاایی با اعتبار حیثیات ذهنی.
 .2نگرش به صفات حق تاایی بدون اعتبار حیثیات ذهنی.
 .1نهرش ب صرفات مرق تعرالی برا ااتارار می یرات ذهنری :صافاتی کاه عاینذاتاناد و
ذهن نها را با توجه باه حیثیااتی کاه متفااوت از هام اناد از مصاداا وجاو وجاود انتازاب مایکناد،
تابیر ابنسینا این اسات « :جابا جتدر ند مرید معندت أند ل اتد للسدد جودر ودتضج عند ،
ش ل لتعرلد باتد مدد أ لد ج ضاعدی لت د إإإ تکد ن باتد اضاَّتد إإإ
فی یص ض مت یص ض عن متعر ل
ج إبا جتر ن عتل معنت أن ل ات للسد جودر ودتضج عند فید ود مت درَّ عدن المدتَّا
الت رَّ التتمإإإ یک ن بات عرل إإإ ج إبا جتدر ند حد
وتضج عن  ،فی

معندت أند ل اتد للسدد امدر جودر

ل الصداتتن المترد متتن ومیعد لت اعند الَّضاک ج الاعدلإإإ یکد ن باتد حیتتد

إإإ» (هماو ،1111 ،ص  )233و هنگااامی کااه خداوناد بااه صاافت مریااد توصایآ ماایگااردد ن صاافت
را یذاته و بدون سببی از خارج داراست بهطوری کاه صاادر مایکناد نچاه را کاه صاادر مایشاود از او
در حااایی کااه ن را تایا ماای کنااد از ن جهاات کااه ذاتااش بااه عنااوان مباادو ن ،ن شاایء را تایا
کرده و باه ن راضای اسات ...بناابراین ،ذات او هماان ارادۀ اوسات و هنگاامی کاه خداوناد باه صافت
علم توصیآ میگردد ن صافت را یذاتاه و بادون ساببی از خاارج داراسات باه طاوری کاه تزارد تاام
از ماااده دارد ...پ ا ذاتااش همااان عی ا اوساات و هنگااامی کااه خداونااد بااه صاافت حاای توصاایآ
می گاردد ن صافت را یذاتاه و بادون ساببی از خاارج داراسات باهطاوری کاه دو صافت قبلای یانای
ادراک و فا را داراست ...پ ذات او همان حیات اوست. ...
در این نحوۀ نگرش باه صافات ،حیثیاات ذهنای بارای انتازاب مفهاوم صافات از مصاداا ذات واجای
تاایی یحاال مایگاردد و صافات باه صاورت مفااهیمی متآثار رخ ماینمایناد ،یانای ذهان باا اعتباار
حیثیات مفهوم صفات را از یآدیگر متماایز مایساازد .ایان تبیاین صافات ،هماان روش ساخن گفاتن
از صاافات خداونااد از دیاادگاه م صدراساات .بنااابراین ،اباانسااینا در ایاان عبااارات نیااز ماننااد م صاادرا
قاى به تآثر مفهومی صفات است.
 .2نهرش ب صفات مرق تعرالی بردو ااتارار می یرات ذهنری :صافات متآثار باا اعتباار
تآثاار مفهااومیشااان نگونااه کااه بایااد بیااانگاار حیییاات مصااداا واجاای تاااایی نیسااتند .بنااابراین،
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ابن سینا تآثر حیییت وجود را توسد تآثر صفات باا اعتباار حیثیاات ذهنای نفای مایکناد و مایگویاد:
«الجل لیتکثدر ألودل تکثدر تداتت  »...و هنگاامیکااه تحیاق خاارجی صافات ،باا اعتباار حیثیااات
ذهنی در نظر گرفته شود ،شاآافی میاان نهاا و وجاود خاارجی صافات تحیاق ماییاباد .زیارا نهاا
متآثرنااد یاایآن مصااداا نهااا واحااد اساات؛ ازایاانرو اباانسااینا ماایگویااد...« :لن نددل جاح د مددن
تدداتت ابا حرددق تک د ن الصددا الوددرک تلریددتس الی د تک د ن ق ضت د حیتت د  »...از نجااا کااه
مفهوم ،ینه و تصویر مصداا اسات و صافات حیییای کاه باا حیثیاات متاادد ذهنای اعتباار شادهاناد،
تصویرگر ن حیییات نیساتند ،حیییتای کاه تحیاق خاارجی ن ،عینیات صافات او باا ذات و یآادیگر
است و تفآیآی میان نها وجود ندارد؛ ازاینرو ابانساینا نهاا را از یا حیاث ،یا چیاز مایداناد،
« حیتت ق ضت ج تک نتن جاح ا هد حد مدن حید ود قدتَّض ج قدتَّض مدن حید ود حد إ»
حیاث -ناه حیثیاات متاادد -تلیای مایکناد کاه هماان تارادف

بنابراین ،مفهوم نهاا را نیاز از یا
صفات است.
این نگرانی کاه یآای باودن هماۀ ن هاا باه ماناای تا یا صافات خواهاد باود باا بررسای دیادگاه
ابنسینا و م صادرا روشان مای گاردد کاه ایان اشاآال باه دیادگاه ابانساینا وارد نیسات ،بلآاه ایان
اشآال زماانی رخ ماینمایاد کاه شخصای تاووم باا پاذیرش مبناای م صادرا ،تارادف صافات را نیاز
بسذیرد .برای بررسی این نگرانی بایاد تماایز شاآار اندیشاۀ ابانساینا و م صادرا کاه اتحااد مفهاومی
و اخاات ف مفهااومی اساات را تبیااین نمااود و باادین منظااور بااا بهاارهجسااتن از مس ااوقت کااه وجااه
اشتراک این دو اندیشۀ مخایآ است تبیین اخت ف و داوری میان نها پیگیری میشود.
در تاریآ مساوقت مده است « :لاد المسدتجق یسدتعمل عند و یمدت یعد التفدتَّ د الماهد م
یک د ن اللانددتن متددراَّ ین ج المسددتجاا د الص د م یک نددتن متدددتینین» (تفتااازانی ،1122 ،ج ،1
ص  )32ابنساینا و م صادرا هار دو ،قسام دوم مسااوقت را در تبیاین دیادگاه خاود بآاار مایبرناد.
ییآن ابنسینا افزون بر ن از نوب اول مساوقت در ترادف صفات بهره میجوید.
مساوقت یانی .1 :اتحااد دو یفا در مفهاوم کاه هماان تارادف اسات؛  .2تبااین در مفهاوم و در عاین
حال تساوی در صدا که همان تصادا است.
اشااآال تا ی ا عیااول از شااناخت صاافات ،بااا توجااه بااه قساام دوم مساااوقت یاناای دیاادگاه اتحاااد
مصداقی و تغایر مفهومی م صادرا ،هنگاام اجارا بار موجاود واجایایوجاود بایاذات واجایایوجاود مان
جمیش ایزهات ،شآار میگردد .تبیین این رویداد بدین قرار است:
براسااس قاعاادۀ تسااوا ،برمبنااای روش م صادرا در انتاازاب صافات از مصاداا حیییات وجااود ،همااۀ
مفاهیم صفات از ی مصداا که حیییت وجاود اسات باا اعتباار حیثیاات مختلاآ ذهنای انتازاب و باه
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هماان مصااداا واجبای اسااناد داده ماای شاوند .بااه عناوان مثااال از نظاار م صادرا وجااود واجاای از ن
حیث که کشآ است ،علم اسات و از ن حیاث کاه دراک فااال اسات ،حای اسات .اکناون اگار گفتاه
شود که صفات خداوند مترادف اناد بادین ماناا خواهاد باود کاه مفهاوم صافت علام هام از ن حیثای
که کشآ اسات ،علام اسات و هام از ساایر حیثیاات کاه از دریچاۀ نهاا ،صافات ،متماایز از هام ،از
حیییت وجود انتازاب مای شاوند .باه عباارت دیگار حیثیاات متاادد ،واحاد خواهناد شاد .بناابراین ،ذات
حق تاایی تنها یا صافت خواهاد داشات ناه صافات متاادد و حاال نکاه حیثیاات متاادد پدیاد ور
صاافات متااادد در مفهااوم اساات و ناسااازگار بااا جمااش حیثیااات ذهناای در ی ا حیثیاات ذهناای واحااده
است که ن حیثیات واحاده نیاز باه نوباۀ خاود یا مفهاوم را مای فریناد و مفهاوم واحاد بر ماده از
جمش حیثیات ذهنی در ی حیثیت ذهنی واحده تناقض است و مردود شمرده میشود.
ابن سینا ،بر خا ف م صادرا کاه باه اعتباار حیثیاات در ذهان مایپاردازد و از دریچاۀ نهاا صافات
وجوبی را از حیییت وجود انتزاب میکناد و باه هماان حیییات واجبای اساناد مایدهاد ،صافات متآثار
را به مصداا حیییت وجود اسناد مایدهاد و در ایان اساناد صافات باه حیییات واجای تااایی از نجاا
که ذات و حیییت واجی تاایی بسید اسات و حیثیتای نادارد ایان صافات متآثار نیاز در ارتباا باا ن
مصداا بسید ،حیثیاات خاود را از دسات داده و باهصاورت یا مفهاوم بساید جلاوه مایکنناد؛ ایان
مفهوم واحد ،حاکی از همۀ کماالت است و نمی تواناد جاز ایان باشاد و باا حیثیاات متاادد تآثار یاباد؛
در حاییکه از دیدگاه م صادرا مفااهیم صافات از دریچاۀ حیثیااتی کاه توساد ذهان اعتباار شادهاناد،
ت مصاداا سازاوار ن اسات ،حآایات نمایکنناد
از حیییت وجود گازارش مایدهناد و ن گوناه کاه ذا م
در این حایت شآاف میان حاکی و محآی رخ مینماید.
شاااید بتااوان گفاات ی ا شاایوۀ نفاای صاافات از خداونااد ،همااان تاارادف صاافات اساات کااه صاافات را
ن گونه که شایستۀ ذات است ،غیر قاب تاریاآ حیییای مایداناد و باا سالی و اضاافه و حیثیاات کاه
اعتبار ذهنی بشر است به تاریآ نها مبادرت مایورزد .هماان گوناه کاه برخای باه ایان تلیای اشااره
کااردهانااد « :در روایااات متاااددی از ماصااومان (ب) بناادگان را از نساابت دادن صاافات بااه باااریتاااایی
برحااذر داشااتهانااد .ک ا م امیاار مؤمنااان (ب) کااه ماایفرمایااد« :اجل ال د ین معر ت د ج نمددتل معر ت د
التص یق  ،ج نمتل التصد یق د ت حید ج نمدتل ت حید الودشو لد  ،ج نمدتل الودشو
ل نا الصات عن ( ». ...نها ایب غاه ،خ باۀ اول) جازء باارزترین و صارینتارین گفتارهاا در زمیناۀ
نفاای صاافات از واجاای تاااایی اساات .ک ماای کااه طرفااداران و مثبتااین صاافات باارای خداونااد باارای
تفساایر و توضااین ن بااه زحماات بساایار افتااادهانااد و گاااه بااه تفساایرهایی کااه از اسااتحآام چناادانی
برخوردار نیست توس جساتهاناد ،نظیار ایانکاه گفتاه اناد میصاود حضارت از نفای ،صافات زایاد بار
ذات بوده اسات .همچناین ساخن اماام رضاا (ب) کاه درباارۀ توحیاد فرماود« :اجل عددتَّا ا معر تد
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ج اتل معر ا ت حی ج ننتم ت حی ا نا الصات عن ( »...صدوا ،بیتا ،ص )22
غاااز دیاان مارفاات ایهاای و اص ا مارفاات ،مارفاات توحیااد اساات و اساااس توحیااد نفاای صاافات از
واجی تااایی اسات .بار اسااس نچاه گفتاه شاد ،تلکیادات ماصاومان بزرگاوار (ب) بار نفای صافات از
واجی تاایی و براهین عیلی که بر نفای هرگوناه کثارت ،از سدیبالفریرد اقاماه گردیاده اسات هماه
گااواهی روشاانی باار ایاان مدعاساات کااه از هاار چیاازی کااه مااوهم راهیااابی شاااىبۀ کثاارت و تااادد بااه
ساااحت ربااوبی باشااد ،بایااد احتااراز کاارد و دیاادگاه اباانسااینا در نفاای تغااایر مفهااومی صاافات بااا ذات
واجیتاایی در همین زمینه ارزیابی میشود( ».ذبیحی ،1136 ،ص )122
به نظر مایرساد ابان ساینا بار خا ف م صادرا نگاران تا یا صافات و عواقای ن ،ایحااد ،نیسات.
زیرا او صفات خداوند را به تفصی باا اعتباار حیثیاات و اضاافات و سالیهاا تاریاآ مایکناد و مادعی
تا ی صفات نیست .او بار اسااس برهاان صادییین ،از نزاا کاه بیاان برهاان کاارکرد ذهان اسات،
مدعی می شود که با ایان برهاان باه تاریاآ صافات کاه کاارکرد دیگار ذهان اسات ناىا مایگاردد.
(ابنسینا ،1161 ،ص  )11ازاین رو به تاریاآ صافات باا در نظار گارفتن حیثیاات ،سالیهاا و اضاافات
می پردازد .چراکه برای حیییات وجاود بساید ،تصاور تآثار در مصاداا خاارجی ن و تآثار در مفهاوم
انتزاب شده از هماان مصاداا ،وجاود نادارد و ایانجاسات کاه تارادف صافات صاورت مایپاذیرد ،اماا
م صاادرا کا ه ماتیااد اساات برهااان او برهااان صاادییین اساات ،تنهااا بااه بیااان صاافات حیییاای کااه در
مفهوم متمایز و اعتبار ذهناند میپردازد.
فضای فآری ابنسینا باا فضاای ف آاری م صادرا متفااوت اسات و هار یا از ایان دو فیلساوف بار
اساس اصویی که باه نهاا پایبندناد محاقاناد .اگار تارادف صافات ابانساینا باا تحلیا م صادرا از
انتزاب صفات تبیاین شاود ،تا یا عیا از شاناخت صافات خداوناد و عادم تاادد مفهاومی نهاا رخ
ماایدهااد؛ در حاااییکااه تااادد مفهااومی نهااا نتیزااه الیتخل اآ تحلی ا م صاادرا از صاافات اساات.
ازایاانرو تاارادف صاافات را نبایااد بااا دیاادگاه پذیرفتااه شااده م صاادرا در انتاازاب و اسااناد صاافات بااه
حیییت وجود تبیین نمود.
نتیجهگیری

این نوشتار به بیان تیسیم صافات و عینیات صافات باا ذات و باا یآادیگر و تارادف صافات از دیادگاه
اباانسااینا پرداخاات و از تحلی ا عبااارات اباانسااینا در مااورد تاارادف و تآثاار مفهااومی صاافات و تااادد
مفهومی صفات از دیدگاه م صدرا روشن شاد کاه م صادرا صافات را باا حیثیااتی در نظار مایگیارد
که ایان حیثیاات ،مخلاوا ذهان اویناد و ایان حیثیاات هایچ جایگااهی را در حیییات وجاود باه خاود
اختصاص نمیدهند .بنابراین ،او با بیاان صافات ،خداونادی را باه تصاویر مایکشاد کاه بشار در ماورد
او چنین میاندیشد .ابنسینا نیاز در پاارهای از عباارات خاود باا روش م صادرا باه صافات ماینگارد،
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ییآن از تصور صافات در سا حی عاایی تار غافا نیسات .باا نگااهی دقیاقتار صافات خداوناد را باا
حیثیات ذهنی که در حیییات وجاود م اابیی نادارد متصاور نمایساازد ،بلآاه باه هماان ساادگی کاه
حیییاات وجااود ،بسااید و م لااق از حیثیااات اساات ،مفهااوم صاافات خداونااد را نیااز بسااید و م لااق از
حیثیات گازارش مای کناد و از اطا ا از حیثیاات در وجاود خاارجی ،عینیات صافات باا یآادیگر و در
وجود ذهنی ،ترادف را نتیزه مایگیارد .باه عباارت دیگار در دیادگاه ابانساینا باا یحاال پیوناد میاان
مفهااوم صاافات بااا مصااداا واجباای ،صاافات در عااین ایاانکااه از تآثاار برخوردارنااد ،ام اا در اسااناد بااه
مصاداا واجای تااایی تآثار مفهاومی خاود را از دسات مایدهناد .بناابراین ،مفهاوم صافات در عاین
تآثر ،هنگام اسناد به مصاداا واجای تااایی ،واحاد مایشاوند و تارادف رخ ماینمایاد ،اماا در دیادگاه
م صدرا مفاهیم متآثر صفات در میام مفهاوم ،هنگاام اساناد باه مصاداا واجای تااایی ،کثارت خاود
را حف مینمایند و چون دیدگاه ابنسینا از وحدت مفهومی برخوردار نمیشوند.
منابع و مأخذ

االشاری ،علی بن اسماعی  ،)1163( ،مقاالت االسالميين و اختالف المصلين ،ج  ،1تحییق مفم
مفیىال ین عد الفمی  ،الرتورا ،مکتد النه

المصری .

ابن سینا ،)1122( ،االشارات و التنبيهات ،ج  ،1الشرح للمفرق نصیرال ین ا ۀى ،یرح الشرح قط
ال ین الرازى ،قم ،النشر الدشۀ .
ابن سینا ،)1121( ،التعویقات ،قم ،دفتر تبلیغات اس م  ،الطدع الرا ع .
ابن سینا )1132( ،الشفاءی االلهيات ،ضاوع ج ق م ل ال نت ضا راوی م ن ض ،تحییق األ قن اتى .سایدزاید،
الرتورا ،الهیذ العتم لشؤن المطت ع المیری  ،قم ،منش ضا

مکتد جی ا العنمى المرعشى الن اى،

1121ا.
ابن سینا ،)1111( ،المباحثات ،تحییق و تالیق محسن بیدارفر ،قم ،بیدار.
ابن سینا ،)1161( ،المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نوران  ،تهران ،مؤسسۀ م ایاات اس م دانشگاه
م گی با همآار دانشگاه تهران.
ابن سینا ،)61( ،النجاۀ ،چاپ دوم ،تهران ،مرتضو .
ابن سینا( ،بیتا) ،رسائل ،ج  ،1قم ،بیدار.
الدغ اَّک الۀارا ین التمیم  ،عد الرتور ،بیتا ،الفرق بين الفرق ،تالیق مفم مفی ال ین عد الفمی ،
بیروتَّ ،اض المعر .
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تفتازانی ،ساد ایدین( ،بیتا) ،المقاصد ،ج  ،2حاشیۀ حسام زاده ،اوتصر الفتیی مفم ن مفم الی

،

بیجا ،بینا.
تفتازانی ،ساد ایدین ،)1122( ،شرح المقاصد ،ج  ،1اس مبول ،بینا.
ذبیحی ،محمد ،)1136( ،روأف مراء با ت ی بر اهم ثراء ابنسینا ،تهران ،سازمان م ایاه و تدوین
کتی علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
رض  ،سید شریآ( ،ب تا) ،نهجالبالغه ،به قلم فیض االس م ،تهران ،ب نا.
سبزواری ،هادی ،)1132( ،شرح المنظومه ،ج  ،2علق علیه حسن حسنزادۀ ملی ،تحییق مساود طایبی،
چاپ دوم ،تهران ،نشر نا .
سبحانی ،جافر ،)1122( ،الملل و النحل(المحاضرات) ،ج  ،2قم ،مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم.
ایشهرستان  ،محمد بن عبدایآریم بن اب بآر احمد ،)1132( ،الملل والنحل ،ج  ،1تحییق محمدسید گی ن ،
بیروتَّ ،اضالمعر .
صدوا ،محمد(،بیتا) ،التوحيد ،صححه و علق علیه هاشم ایحسینی ای هرانی ،قم ،منش ضا
الم ضۀین

الف زا العلمی

وتمع

ق المر ۀ .

م صدرا ،)1112( ،الحکمۀالمتعاليۀ فی االسفارالعقليۀاالربعۀ ،ج  ،6بیروتَّ ،اضاحیتءالتراثالعر .
م صدرا ،)1132( ،المبدأ و المعاد ،میدمه و صححۀ ج لایدین اآلشتیانی ،ویرایش  ،2قم ،دفتر تبلیغات
اس می حوزۀ علمیۀ قم.

