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Abstract
In the history of human thought, no fundamental issue has compelled man to ponder as much
as the cognition of God, which is impossible except through His attributes, and the answer
to which has been a serious demand of thinkers of every age, especially philosophers. In
Islamic philosophy, Ibn Sina's thought, which as the most influential and stable ideas in the
field of philosophy has caused profound intellectual changes, has special advantages in this
regard. In the present article, by modeling his philosophical opinions in the space of Shiite
thought, we explain how Ibn Sina's views on the basic issues of divine names and attributes
i.e. "identity of attributes with essence", are related to his specific theory i.e. "conceptual
unity of attributes". The research finding is that according to Ibn Sina's view, the "identity of
attributes with essence" is in fact the basis of the theory of "conceptual unity of attributes"
and the connection between the two subjects is essential. Therefore, Ibn Sina, based on a
precise understanding of the "identity of attributes with essence", proposed his own theory
on the "conceptual unity of attributes" and, contrary to the opinion of opponents and critics,
explained and proved it with various arguments and statements.
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چكيده

در تاریخ تفکر بشری هیچ مسئله بنیادینی به اندازه شناخت خدا ،که جز به واسطه صفاتش
مقدور نیسـت ،بشر را به اندیشه وادار نکرده ،و پاسخ به آن مطالبهای جدی از متفکران هر
عصـر ،خصـوصـ ًا فﻼسـفه ،بوده اسـت .در فکر فلسفی اسﻼمی نیز ،اندیش ٔه ابنسینا که به
عنوان تأثیرگذارترین و پایدارترین اندیشهها در حوزه فلسفه ،تحوﻻت فکری عمیقی را پس
از خود ســـبب شـــده ،از امتیازات ویژهای در این زمینه برخوردار اســـت .در این نوشـــتار
میکوشـــیم با الگو قراردادن این فکر فلســـفی در جغرافیای فکر شـــیعه ،چگونگی رابطه
هندسه آرای ابنسینا در محورهای اساسی بحث اسماء و صفات اﻻهی ،یعنی »عینیت ذات
و صـفات« ،را با نظریه اختصـاصـی وی ،یعنی »اتحاد مفهومی صفات« تبیین کنیم .یافته
نهایی پژوهش این است که در نظرگاه ابنسینا» ،عینیت صفات با ذات« در حقیقت پایه و
ســنگ بنای نظریه »ا ّتحاد مفهومی صــفات« بوده و مﻼزمه بین هر دو عنوان ضــروری
است؛ لذا ابنسینا بر اساس فهم دقیق از »عینیت ذات و صفات« و به دنبال آن ،این نظریه
اختصـاصـی خود را در »ا ّتحاد مفهومی صـفات« مطرح کرده و برخﻼف تصـور مخالفان و
منتقدان ،آن را به کمک دﻻیل و بیانهای متعددی ،تشریح و مستدل کرده است.
كليدواژهها :صفات اﻻهی ،اتحاد مفهومی ،ابنسینا ،فلسفه اسﻼمی.
 .١برگرفته از :محسـن قاسـمپور ،صـفات اﻻهی و مبانی آن از دیدگاههای شـیخ مفید و ابنسـینا ،رساله دکتری ،استاد
راهنما :سـید عباس ذهبی ،دانشـکده حقوق ،اﻻهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسﻼمی،
تهران ،ایران.۱۴۰۰ ،
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مقدمه
در زیستبوم انسان متشرّع باﻻترین مسئله حیات در درونیترین ﻻیههای نفس و در
برونیترین واقعیتهای اجتماعی را عبودیت تشــکیل داده اســت )فخرالدين رازي:١٣٧٣ ،

 .(١٥٥/٣نیز خداشــناســی در مراتبِ توحید علمی و عینی مؤثرترین وجه از تشــکیل
رفتارهای فردی و اجتماعی انســان مســلمان خواهد بود )حســيني طهراني (١١ :١٣٧٢ ،و
ارتقای خداشـناسـی میتواند ارتقای حیات اجتماعی را دامن زند )حسيني خامنهاي:١٣٨٨ ،

(٢٠؛ این یعنی بیتردید ،توحید حقیقی راز ســعادت انســان اســت و لبّ حقیقت توحید
چنانچه جُلﱢ تفاسـیر توحیدی معتقدند ،چیزی جز ادراک صـفات اﻻهی نیست )ابنعربي،

 .(١٠٣ :١٣٣٩از اینرو کوشـیدهایم مبانی اندیشه یکی از اصلیترین متفکران توحید را در
نگاه دانشیان فلسفه بازخوانی کنیم.
ابوعلی حسین بن عبداﷲ بن سینا ) ٤٢٨-٣٧٠ه.ق ١٠٣٧-٩٨٠/.م (.فیلسوف متبحّر شیعه

١

و رئیس مکتب مشـّاء ،تحوّﻻت فکری بزرگی را در فلســفه دامن زده که گویای اهمیت
فکر و اثرگذاری وی در آرای جوزجانی ،نصــیرالدین طوســی ،فخر رازی و مﻼصــدرا
اسـت و بیتردید ظرف اندیشـهای خوبی خواهد بود تا در تحلیل فلسفی ما محل توجه
قرار گیرد.
این پژوهش از این جهت مهم و متفاوت است که ،اوﻻً بدانیم مبحث اسماء و صفات
اﻻهی از مبـاحـث اﻻهیاتی اســـت که فروع مختلفی دارد که هر یک در علوم گوناگون
اسـﻼمی همچون تفسیر ،فقهالحدیث ،کﻼم ،فلسفه و عرفان بررسی میشود )روحي برندق

و اميني(١٢٢ :١٣٩٤ ،؛ ثانیاً هرچند تحقیقاتی درباره دیدگاههای ابنســینا راجع به صــفات
اﻻهی و نیز مقایسـه آن در اسـﻼم و مسـیحیت انجام شـده ،اما سودمند به مقصود نبوده
اســـت ،چراکه در این میان تعدادی فقط به بحث »عینیت مصـــداقی ذات و صـــفات«
پرداختهاند )گرجيان و احمدي١٣٩٤ ،؛ خالقيان١٣٨٨ ،؛ خادمي و شــريعتي(١٣٩٥ ،؛ دیگران هم که
به موضــوع »اتحاد مفهومی صــفات« پرداختهاند ،هرچند گاه مفید و راهگشــا بوده اما
تفصــیل ﻻزم برای تعمیق و تکمیل این بحث را نداشــته اســت )ذبيحي١٣٨٣ ،؛ ذبيحي و

ايرجينيا١٣٩٣ ،؛ ذبيحي و ايرجينيا(١٣٨٨ ،؛ در مقابل ،برخی در بیان مطلب ناکافی بوده است
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)زماني١٣٩٤ ،؛ حكيمي و دهباشــي (١٣٩٥ ،و بعضــی در اثبات مدعا ناکارآمد )صــادقي١٣٨٨ ،؛

ايرجينيـا (١٣٩٥ ،و در شـــماری نیز ،مخالفتهای غیرمدققانه صـــورت پذیرفته اســـت
)احمدوند١٣٩٣ ،؛ امامي جمعه و خليفه ســـلطاني (١٣٩٥ ،که ضـــرورت این پژوهش را ایجاب
میکند.
لذا پرســش اصــلی این پژوهش تمرکز بر چگونگی و تحلیل صــحیح رابطه هندســه
آرای ابنسـینا در محورهای اسـاسـی بحث اسـماء و صـفات اﻻهی ،خصـوصاً »عینیت
مصداقی ذات و صفات« با نظریه »اتحاد مفهومی صفات« ،خواهد بود.

درآمد :تحليل مؤلّفههاي محوري مبحث »اسماء و صفات اﻻهي«
دربـاره نگـاههای مختلف در باب حدّ توانایی عقل در معرفت به صـــفات اﻻهی میان
متفکران اسـﻼمی پنج نظریه وجود دارد .۱ :تشـبیه و تجسیم؛  .۲اشتراک لفظی؛  .۳اﻻهیات
ســلبی؛  .۴تعطیل؛  .۵اشــتراک معنوی )نك :.احديان .(٢٣ :١٣٩٠ ،دیدگاه پنجم منتخب اکثر
حکما و متکلمان اسـﻼمی است و البته شهرت بر این استوار شده که معتزله خﻼف این را
معتقدند و به ســوی نفی صــفات و نیابت ذات از صــفات رفتهاند ،اما شــیخ مفید در
آنها را در این خصوص همعقیده با امامیه میداند) ٢نك :.مفيد.(٥٢ :١٤١٣ ،

در کﻼمی از امام رضـا )ع( ،که به این مضــمون اشـاره دارد ،وجه قول جمهور امامیه
در این باب ،یعنی همان نظریه

که حاوی مبنای فلســـفی ابنســـینا هم

هسـت ،منکشـف میشود؛ ایشان میفرمایند» :مردم در مورد توحید سه مذهب دارند.۱ :
نفی؛  .۲تشـبیه؛  .۳اثبات بدون تشـبیه .پس مذهب نفی و تشـبیه جایز نمیباشد  ...و راه
]صـحیح[ در طریقه سـوم یعنی اثبات بدون تشـبیه اسـت«) ٣صدوق .(١٠٧ :١٣٩٨ ،مراد از

»مذهب نفی« همان روش معتزله اسـت؛ احتمال دیگر ،همان روش اﻻهیات سلبی است.
مراد از »مذهب تشـبیه« همان روش مشبّهه و مجسّمه است؛ مراد از »اثبات بدون تشبیه«
این اسـت که اصـل معنای صفت را برای خدا اثبات کند ،اما خصوصیات مقارن آن معنا
را که در مخلوقات و ممکنات اســت نفی کند؛ یعنی صــفت را اثبات ،و حدّ را نفی کند

)نك :.طباطبايي.(٤٢/٧ :١٤١٧ ،
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از نظر ابنسـینا نیز ،صـفات اﻻهی عین ذات اﻻهی اسـت؛ مستند وی بر این مطلب،
علّتنداشـتن واجبالوجود است .او واجبالوجود را از علل اربعه از جمله علّت مادی
و قابلی بریء میشـــمرد .علّت قابلی مســـتعد قبول وجود و کمال اســـت ،در حالی که
واجبتعالی کمال بالفعل محض اســت و هیچ جهت نقصــی در او راه ندارد ،بلکه همهٔ
کماﻻت برای او و از او بوده و مســبوق به ذات او هســتند و هر گونه نقصــی ،هرچند
مجازاً از او نفی شده است )نك :.ابنسينا ١٤٠٤ ،ب.(٣٤٣ :
اگرچه در کلمات ابنســینا لفظ »عینیّت« به چشــم نمیخورد ،اما عباراتی که آورده
دﻻلت روشنی بر عینیّت ذات با صفات دارد ،زیرا ذات را حقیقتی معرفی میکند که تمام
کماﻻت ،از جمله کماﻻت صــفات ،را بالفعل دارد و خالیبودن ذات از صــفات را کامﻼً
رد کرده است )نك :.ابنسينا ١٤٠٤ ،ب» .(٢٤٥ :همانا علم و قدرت و حیات خداوند همگی
یکی هســتند ،و هرچند اضــافات او نســبت به دیگر موجودات متعدد میباشــد ولی این
نسـبتها قوامبخش ذات او نیسـتند که موجب کثرت ذات بشوند ،بلکه تابع او هستند«

٤

)ابنســينا .(٣٣ :١٣٦٣ ،همچنین ،تعبیر معروف »واجب الوجود بذاته واجب الوجود از همه
جهاتش است«.

٥

علی رغم اختﻼف نظر میـان محققان و پژوهشـــگران بعد از ابنســـینا درباره نظریه
اختصـــاصـــی وی ،یعنی »اتحـاد مفهومی« ،در باب انتســـاب این عقیده ،یعنی »عینیت
مصداقی« به او ،اختﻼفی نبوده و شواهد متعددی نیز میتوان مطرح کرد.

٦

برآمد :بررسي رابطه صفات اﻻهي با يكديگر يا همان »اتحاد مفهومي صفات«
متفکّرانی که به عینیّت صـفات و ذات و عدم زیادت صفات بر ذات قائل شدهاند ،با
این مشـکل روبهرو شـدند که ذات واجب ،احدیالمعنی ،بسیط و غیرمرکب است؛ پس
عینیـّت صـــفـات متکثّر با ذات واحد ،موجب خلل در وحدت ذات اســـت .آنها برای
برطرفکردن این مشـکل به اتّحاد مصـداقی صفات در ذات واجب و تغایر مفهومی آنها

تمس ـّک کردهاند؛ ٧به این معنا که اگرچه مفهوم »عالم« غیر از »قادر« و مفهوم این دو غیر
از »حیّ« اســـت ،اما همهٔ این مفاهیم در ذات واجب ،مصـــداق واحد دارند و به وجود
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واحدی موجودند .دلیل این گروه از فﻼسـفه ،همان دﻻیل عدم زیادت صفات بر ذات و
نیز بساطت وجود واجب است .وجه جمع این دو دلیل ،اتّحاد وجودی صفات با ذات و
با یکدیگر اســت .در حقیقت ،اتّحاد مصــداقی میان ذات اﻻهی و صــفات او تعالی ،به
معنای عینیّت و یگانگی ذات و صـفات باریتعالی در عالم خارج و واقع است .این نظر
به متکلّمان امامیه و برخی از معتزله و نیز حکمای اسﻼمی منتسب است.

٨

چنانچه در بخش پیشـین بیان شد ،ابنسینا نیز به اتّحاد مصداقی و وجودی صفات با
ذات ،و صـــفات با یکدیگر قائل شـــده ،اما وی عﻼوه بر »عینیّت مصـــداقی« به »اتّحاد

مفهومی« صـفات با یکدیگر نیز قائل شده است ٩.اتّحاد مفهومی صفات اﻻهی بدین معنا
اســت که نهتنها ذات و صــفات دارای یک مصــداق خارجی هســتند و عینیّت واقعی
میانشــان برقرار اســت )قول مشــهور( ،بلکه در عالم معنا و مفهوم نیز هیچ تفاوتی میان
مفاهیم این صـــفات با یکدیگر وجود ندارد و از یک صـــفت ،آنچه فهمیده میشـــود
)مفهوم( ،عیناً همانگونه اســـت که از دیگر صـــفات اﻻهی به ذهن میآید و در حقیقت
عﻼوه بر عالم خارج ،در عالم ذهن و معنا هم میان صـــفات خدا یگانگی و اتحاد وجود
دارد .این نظر که شــاید در ابتدای امر خﻼف مس ـلّمات مشــهور انگاشــته شــود ،قبل از

ابنسینا هیچ قائلی نداشته و قائم به او است؛
لذا تفسـیر این نظر ابنسـینا نیز بسیار سخت به نظر رسیده و به همین دلیل ،در عین
تﻼشهـای صـــورتگرفته از جانب عدهای برای تبیین این نظریه همچون تمســـک به
برهان صـدیقین که گفتهاند »در نهایت پس از تثبیت برهان صـدیقین و ترادف صفات و
بیان مﻼزمه میان صـــفات و ذات و تبیین برهان شـــبه لم ،همان مﻼزمات عامه ،روشـــن
میگردد که برهان اثبات ذات ،همان برهان اثبات صـفات و ترادف و تعریف آنها است«
)ايرجينيا(١٩ :١٣٩٥ ،؛ و نیز تﻼشهای برخی برای تبیین معناشــناختی این نظریه که نتیجه
گرفتهاند »مبنای آن )دیدگاه ابنسـینا( اصالتدادن به کاربرد در تعیین معنای الفاظ است.
او )ابنسینا( نقش وضع و قرارداد را در تعیین مفهوم صفات کماهمیت دانسته و بر نحوه
کاربرد تأکید میکند« )زماني(٢ :١٣٩٤ ،؛ در مقابل ،مخالفت بســیاری از فﻼســفه ،از جمله

مﻼصدرا ،را نیز برانگیخته است؛ ١٠وی میگوید:
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اگر قدرت ،علم ،حیات و اراده و دیگر مفاهیم ،هممعنا باشــند ،یعنی هر آنچه از

یکی از آنها میفهمیم ،دقیقاً همان باشـد که از دیگری فهمیده میشود ،باید وقتی

یکی از صفات را بر خداوند اطﻼق میکنیم ،نیازی به اطﻼق دیگر صفات نداشته
باشـیم .به عبارت دیگر ،در صورت اطﻼق یک صفت که معنای صفات دیگر را

داشته باشد ،بهکاربردن صفات دیگری برای خداوند فایدهای ندارد و این مطلبی
اســت که بطﻼن آن آشــکار و ظاهر بوده و منجر به تعطیل و الحاد

میشــود١١

)صدرالدين شيرازي.(١٤٨ :١٩٨١ ،

در میـان پاســـخها ی متعددی که به نقد وی داده شـــده ،هرچند برخی در رفع این
اختﻼف ،صـرفاً به مصـادره به مطلوب اکتفا کردهاند که »به نظر میرســد اتهام مﻼصدرا
صــحیح نیســت ،زیرا ابنســینا با توجه و لحاظ مصــداق ســخن میگوید  ...در نتیجه
همانطوری که مصــداق علم همان مصــداق قدرت اســت ،مفاهیم آنها هم با التفات به
مصـداق و حکایتگری از مصداق یکی هستند و این یعنی ترادف« )صـادقي(٥٦ :١٣٨٨ ،؛ و
عدهای هم در کمال تعجب هم ایراد مﻼصدرا را وارد ندانستهاند و هم دیدگاه ابنسینا را
مردود خواندهاند و نهایتاً نظر مﻼصدرا را ترجیح دادهاند! )نك :.امامي جمعه(٩٦ :١٣٩٥ ،؛ اما
برخی تا حدودی به فهم صحیح مذکور از نظریه ابنسینا نزدیک شده و گفتهاند:
مﻼصــدرا صــفات را با حیثیاتی در نظر میگیرد که این حیثیات ،مخلوق ذهن
اویند و این حیثیات جایگاهی را در حقیقت وجود به خود اختصاص نمیدهند.

بنابراین ،او با بیان صـفات ،خداوندی را به تصـویر میکشد که بشر در مورد او
چنین میاندیشد )ذبيحي و ايرجينيا.(٦ :١٣٩٣ ،

همچنین ،علیرغم اینکه بعضــی تصــور کردهاند ابنس ـینا بدون اســتدﻻل این نظر را
مطرح کرده و گفتهاند »شـاید ابنسـینا با همان دﻻیل وحدت مصـداقی قصد داشته اتحاد
مفهومی را هم تبیین کند؛ یا در کنار وحدت مصــداقی ادعای اتحاد مفهومی را نیز مطرح
کرده ،بدون آنکه برای اثبات آن اســتدﻻلی اقامه کرده باشــد؛ به هر حال ،عبارات او در بیان
ادعای اتحاد مفهومی صـفات خداوند صراحت دارند؛ اما هیچ قیاس و استدﻻلی که روش

 / ٣٦پژوهشهاي ادياني ،سال دهم ،شمارة نوزدهم

همیشــگی او اســت برای اثبات آن بیان نکرده اســت« )احمدوند (٦٢ :١٣٩٣ ،و برخی نیز
اینگونـه گفتهاند که »چرا شـــیخ در مســـئلهای با این همه اهمیت که معرکه آرای بین
متقدمان و متأخران از متکلمان و فﻼســفه اســت فقط به تصــریحات در این زمینه اکتفا
نموده و مسـئله را به صورت قیاسی و استدﻻلی که روش همیشگی او در مباحث علمی
اسـت بیان نکرده است ،آیا مسئله را فارغ از استدﻻل میدانسته یا استدﻻلی روشن بر آن
نیافته تا آن را ارائه نماید؟  ...از اینرو باید گفت او مســئله را مفروغعنه شــمرده اســت«
)ذبيحي ،(١٣ :١٣٨٣ ،اما از نظر ما در عبارات او بهخوبی اسـتدﻻلهایی بر این مدّعا مشهود
است که در ادامه تشریح و تبیین خواهیم کرد؛
مبتنی بر توضـیحات فوق ،ضـروری به نظر میرسـد برای فهم درست و یافتن درک
صـحیح از مراد ابنسـینا از این نظریه ،ابتدا به مواضـعی که ابنسینا این مطلب را مطرح
کرده است مراجعه کنیم ،و سپس به کیفیت مطرحکردن آن بپردازیم؛

بررســی عبارات ابنســینا در کتب مختلفش ١٢این حقیقت را آشــکار میکند که وی

بدون تردید به نظریهٔ »اتحاد مفهومی و مصــداقی صــفات با یکدیگر« قائل اســت؛ اما

پرســش اینجا اســت که آیا نظر وی ،دارای همین ظاهر اســت یا ورای آن باطنی وجود
دارد که باید از طریق دیگر آرا و نظریات وی از آن پرده برداشــت؟! پیش از پاسخگویی
به پرسش فوق ،ذکر دو نکته ﻻزم است؛ اوﻻً  ،برخی عبارات آتی که از آن اتحاد مفهومی
برداشـت شـده ،اسـاسـاً بر این معنا دﻻلت ندارند؛ ثانیاً ،بیشتر عبارات ابنسینا که بر این
معنـا دﻻلت دارند ،اگر همراه با عبارت کتاب

معنا شـــوند ،محمل واقعی

خود را مییـابند و با کنار هم قراردادن این عبارات ،از فهم ســـاده و ابتدایی از عبارات
وی عبور خواهیم کرد و به معنای واقعی و مقصود ابنسینا خواهیم رسید؛
وی گاهی این نظر را بین دو یا چند صــفت خاص مطرح کرده اســت .مثﻼً میگوید
این دو صفت مفهوماً یکی هستند و گاهی نیز به طور کلی نظر خود را ابراز داشته است
که صـفات واجب مفهوماً و مصـداقاً اتحاد دارند .مثﻼً درباره صفت »علم« و »اراده« هم
در کتاب

و هم در کتاب

به این مطلب چنین تصــریح میکند» :ارادهٔ

واجبالوجود ذاتاً و مفهوماً مغایر علم او نیسـت و ما علمی را که بعینه اراده است تبیین
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کردیم«) ١٣ابنســـينـا ١٤٠٤ ،ب٣٦٧ :؛ همو(٢١ :١٣٧٩ ،؛ همچنین ،در کتاب

به

عـدم تخالف مفهومی علم ،قدرت ،اراده ،حکمت ،حیات و جود تصـــریح میکند )همو،

 .(١٩ :١٣٦٣قریب به همین صـــفات را نیز در کتاب
 .(٢٤٩اما در کتاب

بررســـی میکند )همو:١٣٧٩ ،

 ،با عنوانی کلی به این موضوع میپردازد و میگوید:

تکثر واجبالوجود نه در معنا ]مفهوم[ و نه در تشــخّص ]مصـــداق[ صـــحیح

نمیباشــد .شــیء هنگامی که متکثر میشــود یا این تکثر در معنا اســت و هر
معنایی در ذاتش واحد اســـت و در حقیقتش متکثر نیســـت ،و یا این تکثر در

تشـخص است پس تشخص واجب این است که او »او« است .پس تشخص و

»او« بودنش یک چیز اســت و او نفس ذاتش و حقیقتش اســت )ابنســينا١٤٠٤ ،

الف.(٦٢ :

هرچنــد برخی )ذبيحي ،(١٣ :١٣٨٣ ،از این عبــارت اخیر نیز اتحــاد مفهومی مـدّ نظر
ابنسینا را برداشت کردهاند اما این برداشت صحیح به نظر نمیرسد .مقصود این عبارت،
اثبات عدم تکثر در وجود واجب اســـت .به همین منظور میگوید معنای واجبالوجود
مانند هر معنای دیگری به خودی خود مقتضای تکثر نیست ،بلکه هر معنایی حکایت از
حقیقتی واحـده دارد ،حال اگر تشـــخص این معنا از خود آن معنا باشـــد ،پس باید در
تشـخص نیز واحد باشـد .پس مشـخص میشـود که در اینجا صحبتی از اتحاد مفهومی
صفات واجب نیست.
چنانچه اشــاره رفت ،ابنســینا در کتاب

عبارتی دارد که مشــابه آن در

دیگر کتب وی نیســت و بســیار مهم به نظر میرســد .او در این کتاب چنین توضــیح
میدهـد» :حیـات مطلق و علم مطلق و ارادهٔ مطلق مفهومی واحـد ندارند ،بلکه مطلقات
فقط توهّم میشـــوند؛ در حالی که موجودات غیرمطلق هســـتند .پس هنگامی که چنین
اســت ،وجود لوازم صــادره از او ]= واجبالوجود[ همان وجوب وجود آنها ]= لوازم[

است«) ١٤ابنسينا .(٢١ :١٣٦٣ ،برخی محققان گفتهاند:

در تغـایر مفهومی میـان هر یـک از مفاهیم »علم« و »قدرت« و »حیات« تردیدی
وجود نـدارد ،اما ابنســـینا میگوید اگر هر یک از این مفاهیم رها در نظر گرفته
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شـــوند با یکدیگر مغایر خواهند بود؛ اما اگر با مﻼحظه ذات واجب در نظر گرفته
شــوند ،متحد میباشــند .تغایری میان مفهوم »علم« و »قدرت« اگر با مﻼحظه ذات
واجب در نظر گرفته شوند ،وجود ندارد .چراکه این مفاهیم به صورت جداگانه و

بدون در نظر گرفتن ذات واجب برای ما مفهوم نشـــدهاند؛ هر مفهومی بدون در
نظر گرفتن مصــادیقش ،متعدد میباشــد ،اما اگر مفهوم را با قید مصــداق در نظر

بگیریم ،تمامی مفهومهایی که از آن مصـــداق واحد حکایت میکنند ،دارای یک
معنا خواهند بود که در نتیجه همه مفاهیمی که بر این ذات حمل میگردند ،دیگر

معنای جداگانه و بیگانه از یکدیگر نخواهند داشت )نك :.ذبيحي.(١٣ :١٣٨٣ ،

این برداشـت گرچه صرفاً جزئی از نتیجه و تحلیل پیش رو است و تفصیل و تعمیق

بیانشده در این پژوهش را ندارد  ،اما در مقام مؤیّد این بیان واقع خواهد شد.

با مﻼحظهٔ عبارت فوق و به انضـــمام عبارات اکثر کتب بوعلی میتوان نظریهٔ اتحاد
مفهومی ابنسینا را چنین توضیح داد که اگر در مفهوم »علم واجب« مداقّه کنیم ،خواهیم
یافت که »علم واجب« همان »منشـأ صدور عالم« است» .قدرت« نیز همان »منشأ صدور
افعال« اسـت .پس »علم« و »قدرت« در خصوص واجب ،مفهوم واحدی دارند که همان
»منشـأ صـدور فعل« است )ابنسينا ١٤٠٤ ،الف .(٦١ :برخﻼف علمی که معموﻻً در انسانها
یافت میشــود؛ زیرا علم انســانها معموﻻً انفعالی و معلول وجود معلوم خارجی اســت.
پس علم در انســـان ،مفهومی جـدای از قـدرت دارد )همان .(٦٢ :البته ممکن اســـت در
انسـانها نیز گاهی علم همان قدرت باشـد؛ مانند مثال معروفی که شخصی باﻻی ستونی
ایسـتاده و تصـور افتادن در ذهن او ،علت افتادنش میشـود یا شــخصی که در حرفهای
مهارت یافته است ،این مهارت هم علم است و هم قدرت.
»اراده« نیز وضـعیتی این چنین دارد؛ اراده و قصـد انسان ،جدای از قوه علم و تصور
انسان است .چون انسان از جهاتی بالقوه و از جهاتی بالفعل است؛ لذا پس از تصور یک
شیء برای صادرشدن آن شیء از انسان ،نیاز به قوای دیگری هم هست تا آن فعلِ بالقوه
به مرحلهٔ فعلیت برســد )ابنسـينا .(١٨ :١٣٦٣ ،اما »اراده« درباره واجب ،همان »رضــایت به
ذات بالذات و رضـایت به فعل بالعرض« است و این »رضایت« همان »علم به ذات و به
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فعل اســـت« نه امری زائد تا اینکه قوّهای امکانی در واجب در نظر گرفته شـــود که به
وسیله دواعی خارج از ذات بالفعل شود )همان.(١٩ :
توضـــیح اینکـه  ،واجـب علم بـه ذات دارد ،یعنی ادراک ذات دارد ،یعنی زیبــاترین
موجود را درک میکند و »درک زیباترین موجود به کاملترین وجه« ،همان »رضــایت و
عشق به ذات بالذات« است؛ پس مفهوم ادراک )علم( و اراده )رضایت( بالذات یکی شد
)همو ١٤٠٤ ،الف .(١٦ :در حقیقـت »رضـــایت از ذات واجب« همان »درک ذات واجب«
اسـت .همین علم به ذات ،علت علم به معلول ذات است؛ پس همانطور که عاشق ذات
اسـت بالذات ،عاشـق معلول ذات است بالعرض؛ با این توضیح واضح شد که »رضایت
واجب« معنایی جز »علم و درک واجب« ندارد )همو ١٤٠٤ ،ب.(٣٦٧ :
پس در مفهوم »علم واجب« ،هم »منشئیت صدور« نهفته است و هم »رضایت« .اینکه
تأکید می شـود در مفهوم ،نه فقط در مصـداق ،به این دلیل است که اگر در مفهوم علمی
که برای واجب در نظر گرفته میشــود ،منشــئیت صــدور نباشــد ،پس این علم ،انفعالی
اسـت و موجب نقص واجب اسـت .پس باید مفهوم به گونهای اعتبار شود که حاکی از

نســبت امکان به واجب نباشــد و فقط در صــورتی چنین مفهومی میتوان لحاظ کرد که
دربردارندهٔ »قدرت« و »اراده« نیز باشد )همو.(٢١ :١٣٧٩ ،

»حیات« نیز همینگونه است؛ زیرا حیات در انسان با ادراک و فعلی کامل میشود که
از دو قوه مختلف صـادر میشـوند  ،در حالی که »علم واجب« بعینه همان »منشأ صدور
بودن واجب« اسـت ،پس »حیات واجب« امر مغایری که حاصل »علم« و »قدرت« است
نیسـت ،بلکه عین »علم«ی اسـت که آن ،عین »قدرت« و هر دو عین »ذات« است )همو،

 .(١٩ :١٣٦٣مجدداً تأکید میشـود که نه فقط وجود »حیات« در واجب چنین است ،بلکه
اگر مفهومی صـــحیح از »حیـات« بتوان برای واجب در نظر گرفت که موجب تکثّر در
ذات نباشد ،باید مفهومی باشد که حاصل دو قوه علم و فعل نباشد )همان.(٢٠ :
ابنســـینـا »جود« را نیز» ،فیض بیغرض« معنـا می کند .بنا بر معنایی که در »اراده«
گذشـت که واجب در صدور فیض از ذاتش به دنبال قصد و غرضی نیست ،پس »جود«
او نیز همان نفس »ارادهٔ« او است )همو ١٤٠٤ ،ب.(٣٦٨ :
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سرآمد
نتیجه حاصــل از تبیین و تحلیل صــورتگرفته چنین اســت :منظور ابنســینا از اینکه
صــفات اﻻهی از حیث معنا و مفهوم یکی هســتند ،یکســانی تقرّر مفهومی این صــفات
اسـت .بیتردید با توجه به لحاظهای سـلبی یا اضافی و سلبی و اضافی با هم که در هر
صفتی نهفته است ،همه صفتهایی که بر خدا حمل می شوند ،یک معنا و حقیقت دارند
و آن ،همان صفت اصلی ذات خدا است که ابنسینا از آن به »انّ« و »موجود« یاد میکند.
بنابراین ،مبتنی بر توضـیحات فوق و با در نظر گرفتن این مبنای مشترک و مستخرج
از عبارات و آرای وی ،مشـخص میشـود که »عینیت صفات با ذات« در حقیقت پایه و
ســنگ بنای نظریه »اتّحاد مفهومی صــفات« بوده و مﻼزمه بین هر دو عنوان ضــروری
است؛ لذا ابنسینا بر اساس فهم دقیق از »عینیت ذات و صفات« و به دنبال آن ،این نظریه
اختصـاصـیاش را در »اتّحاد مفهومی صـفات« مطرح کرده است؛ اوج توحید امامی ،که
تأکید نصــوص از روایات خداشــناســی نیز آن را تأیید میکند؛ بر این اســاس ،فهم از
روایت »کمَالُ تَوْحِیدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ کمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْی الصــﱢفَاتِ عَنْهُ« )ســيد رضــي،

 (٣٩ :١٤١٤که شـاهد از عینیت مصـداقی صفات و ذات تلقّی شده است ،عﻼوه بر دﻻلت
بر آن ،اتحاد مفهومی صفات را نیز با تبیین فوق تثبیت خواهد کرد.

١٥

پينوشتها

 .١یکی از پرسشهای رایج درباره ابنسینا این است که وی چه مذهبی داشت .با اینکه ابنسینا هیچگاه
در آثارش به مذهبش تصریح نکرد ،امّا با مطالعه آثار وی و بررسی شواهد تاریخی ،میتوان به مذهبش
پی برد .لذا شواهد ذیل را در کشف مذهب ابنسینا بررسی میکنیم:
درباره مذهب خاندان ابنسینا باید گفت وی بیشتر عمرش را در محیطهای شیعی زیسته و بالیده است؛
خاندانش پیرو مذهب »شیعه اسماعیلی« و در ترویج این مذهب فعّال بودند )ابنسینا.(۱۷ :۱۳۵۰ ،
درباره رابطه ابنسینا با حکومتهای شیعه و سنّی ،او با حکومت سامانی که رابطه متخاصمانهای با شیعیان
نداشت و حکومت آل بویه و آل زیار که حکومتهایی شیعی بودند ،همکاری کرد ،در حالی که دعوت
سلطان محمود غزنوی به دربارش را ،که سلطان متعصب سنّی و از دشمنان شیعه بود ،نپذیرفت .در
سرگذشت ابنسینا میخوانیم پس از آنکه سلطان محمود غزنوی ،بوعلی و دانشمندانی همانند ابوریحان
بیرونی را به دربارش دعوت کرد ،ابنسینا از رفتن سرباز زد )مجتبایی» ،ابنسینا« ،ج ،۴مقاله .(۱۳۵۶
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در باب نظر ابنسینا درباره انتخاب امام و خلیفه نیز وی در کتاب

مینویسد» :برگزیدن خلیفه برای

پیامبر ،یا با »نص« است و یا با »اجماع«؛ امّا برگزیدن با »نص« درستتر است« )ابنسینا ۱۴۰۴ ،ب:
 .(۴۵۴روشن است که این سخن با اصول اعتقادی شیعه سازگار است؛ زیرا اهل سنّت خلیفه را با
»اجماع« و بیعت انتخاب میکنند نه با »نص«؛ بنابراین ،ابنسینا پیرو اصول اعتقادی شیعه است.
در باب روش معرفتی ابن سینا در عقاید نیز وی فیلسوفی بود که عقایدش را بر پایه براهین فلسفی بنا
نهاده بود ،در حالی که اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت ،به جز معتزله ،مخالف فلسفه و روش عقلی
در عقایدند .ابنسینا احیاگر فلسفه مشاء است؛ پایههای این فلسفه بر اساس برهانهای عقلی صرف
استوار است که البته این شیوه با مبانی اعتقادی اهل سنت ناسازگار است .زیرا اصول اعتقادی اهل
سنت بر اطاعت محض و تقلید بنا شده که با براهین عقلی بهشدت در تضاد است .در حالی که شیعه
تقلید و اطاعت در اصول اعتقادی را مذمت میکند .به عبارتی ،نظام فکری ابنسینا در اصول دین بر
پایه براهین عقلی است که از این حیث با روش اهل سنت در تضاد است )کیانی.(۱۲۹-۱۲۲ :۱۳۱۴ ،
 .٢از میان معتزلیان سـخنان ابیهذیل علّاف با این قول سـازگار است » :هو عالم بعلم هو هو و هو قادر
بقدرة هی هو و هو حی بحیاة هی هو« )اشعری.(۱۶۵ :۱۴۰۰ ،
 » .٣للناس فی التوحید ثﻼثة مذاهب نفی و تشبیه و إثبات بغیر تشبیه فمذهب النفی ﻻ یجوز و مذهب
التشبیه ﻻ یجوز ﻷن اﷲ تبارک و تعالی ﻻ یشبهه شیء والسبیل فی الطریقة الثالثة إثبات بﻼ تشبیه«.
 » .٤ان قدرته و حیاته و علمه واحد؛ و اذا کانت له اضافات الی الموجودات الکائنة عنه فلیست مقوّمة
لذاته ،بل تابعة له«.
» .٥أنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیع جهاته« )ابنسینا.(۶ :۱۳۶۳ ،
 .٦برای آشنایی بیشتر در این خصوص نک :.احمدوند۱۳۹۳ ،؛ ذبیحی و ایرجینیا۱۳۹۳ ،؛ ذبیحی و
ایرجینیا.۱۳۸۸ ،
 .٧برای تکمیل و تعمیق این بحث میتوانید به آدرس ذیل رجوع کنید :سبحانی.۲۴-۷ :۱۳۹۱ ،
 .٨و در مقابلِ ،قول منسوب به متکلّمان صفاتیه و اشعریه است که صفات اﻻهی را زائد بر ذات او ،تعالی،
میانگارند )شهرستانی (۱۰۵/۱ :۱۳۶۴ ،و )سبحانی ۸۵/۲ :۱۴۱۷ ،و  ۴۱۹/۳و  .(۲۰۳/۹برای آشنایی و
اطﻼع بیشتر نک :.اعتصامی ،برنجکار ،و رضایی۱۳۹۸ ،؛ گرجیان و احمدی۱۳۹۴ ،؛ خالقیان.۱۳۸۸ ،
 .٩در این خصوص نک :.ذبیحی۱۳۸۳ ،؛ حکیمی و دهباشی.۱۳۹۵ ،
 .١٠برای اطﻼع بیشتر نک :.خادمی و شریعتی.۱۳۹۵ ،
» .١١واعلم أن کثیراً من العقﻼء المدققین ظنوا أنّ معنی کون صفاته تعالی عین ذاته هو أنّ معانیها و
مفهوماتها لیست متغایرة ،بل کلها ترجع الی معنی واحد و هذا ظن فاسد و وهم کاسد«.
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 .١٢از جمله

)ابنسینا(۱۹ :۱۳۶۳ ،؛

)ابنسینا ۱۴۰۴ ،ب (۳۶۷ :و

)ابنسینا ۱۴۰۴ ،الف(۶۲ :؛
)ابنسینا.(۲۱ :۱۳۷۹ ،

 » .١٣فواجب الوجود لیست ارادته مغایرة الذات لعلمه و ﻻ مغایرة المفهـوم لعلمـه فقـد بینا أن العلم الذی
له بعینه هو اﻻرادة التی له« و » فاذاً لیس ارادته مغایرة الذات لعلمه و ﻻ مغایرة المفهوم لعلمه و قد بینّا
أن العلم الذی له هو بعینه اﻻرادة التی له«.
 » .١٤و أمّا الحیاة علی اﻻطﻼق والعلم علی اﻻطﻼق واﻻرادة علی اﻻطﻼق فلیست واحدة المفهوم ،و لکن
المطلقات متوهّمة والموجودات غیر مطلقة ،بل لکلّ ما یجوز أن یکون له .و إنّما کﻼمنا فی أمره والعلم
والقدرة التی یجوز أن یوصف بها الواجب الوجود ،و إذا کان کذلک کان وجود لوازمه الصادرة عنه هو
وجوب وجودها«.
 .١٥جای تعجب است عدهای خﻼف این فحوای ظاهر قریب به اظهر و تصریح نزدیک به نص را فهمیده
و اجتهاد کردهاند که »نظریه اتحاد مفهومی صفات نهتنها با روایات نفیکننده صفات سازگار نیست،
بلکه با آنها مخالفت دارد« )احمدوند.(۶۲ :۱۳۹۳ ،
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منابع
بیروت :مکتبة اﻻعﻼم اﻻسﻼمی.

ابن سینا ،حسین بن عبد اﷲ ) ۱۴۰۴الف(.

قم :مکتبة آیة اﷲ المرعشی.

ابن سینا ،حسین بن عبد اﷲ ) ۱۴۰۴ب(.

تصحیح و مقدمه و تعلیق :حسین خدیوجم ،تهران:

ابن سینا ،حسین بن عبداﷲ ).(١٣٥٠
بنیاد فرهنگ ایران.

تهران :مؤسسه مطالعات اسﻼمی.

ابن سینا ،حسین بن عبداﷲ ).(۱۳۶۳

 ،تهران :دانشگاه تهران.

ابن سینا ،حسین بن عبداﷲ ).(۱۳۷۹

 ،دمشق :مصادر اﻻسﻼمیة.

ابن عربی ،محیی الدین ).(۱۳۳۹

احدیان ،ناهید )» .(۱۳۹۰بررسـی اشتراک لفظی و معنوی در اسماء و صفات اﻻهی در آیات و روایات«،
 ،س ،۲۳ش ،۳ص.۶۱-۵۸

در:

احمدوند ،معروفعلی )» .(۱۳۹۳بررسـی و نقد نظریه اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صفات اﻻهی«،
 ،ش ،۶۲ص.۱۹۴-۱۷۵

در:

 ،ویسبادن :فرانس شتاینر.

اشعری ،ابوالحسن ).(١٤٠٠

اعتصـامی ،عبدالهادی؛ برنجکار ،رضـا؛ رضـایی ،محمدجعفر )» .(۱۳۹۸وجودشـناختی صفات اﻻهی از
منظر متکلمان مدرسه بغداد« ،در:

 ،ش ،۱۶ص.۲۹-۵

امامی جمعه ،مهدی؛ خلیفه سـلطانی ،سـید معینالدین )» .(۱۳۹۵نقد و بررسـی اختﻼف نظر ابنسینا و
مﻼصـدرا درباره اتحاد و اختﻼف مفهومی اسـماء و صـفات حقتعالی« ،در:
ش ،۹۶ص.۴۰-۳۱
ایرجینیا ،اعظم )» .(۱۳۹۵برهان صـدیقین و تأثیر آن در نظریهٔ ترادف صـفات اﻻهی از دیدگاه ابنسینا«،
در:

 ،ش ،۱۹ص.۲۴-۳

جهامی ،جیرار ).(۱۴۲۵

)الشـیخ الرئیس( ،بیروت :مکتبة لبنان ناشرون،

الطبعة اﻻولی.
حسـینی خامنهای ،سـید علی ).(۱۳۸۸

 ،تهران :نشر انقﻼب اسﻼمی،

چاپ اول.
حسینی طهرانی ،محمدحسین ).(۱۳۷۲

 ،مشهد :نشر عﻼمه طباطبایی ،چاپ دوم.
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حکیمی ،فریده؛ دهباشـی ،مهدی )» .(۱۳۹۵ذات و صفات اﻻهی از نگاه ابنسینا و غزالی« ،در:
 ،س ،۷ش ،۲۶ص.۱۲۰-۹۵
خادمی ،حمیدرضــا؛ شــریعتی ،ســلمان )» .(۱۳۹۵تبیین رابطه صــفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه
 ،ش ،۶۸ص.۱۰۸-۸۹

مﻼصدرا« ،در:

خـالقیان ،فضـــلاﷲ )» .(۱۳۸۸مســـئله عینیّت ذات و صـــفات اﻻهی و کاوشـــی در نهجالبﻼغه« ،در:
 ،ش ،۲۶-۲۵ص.۷۹-۷۰
ذبیحی ،محمد )» .(۱۳۸۳اتحاد مفهومی و مصـداقی ذات و صـفات واجبتعالی از دیدگاه ابنسینا« ،در:
 ،ش ،۱۳ص.۴۶-۲۹
ذبیحی ،محمد؛ ایرجینیا ،اعظم )» .(۱۳۸۸صفات اﻻهی از نگاه ابنسینا و توماس آکوئیناس« ،در:
 ،ش ،۲ص.۵۸-۲۹
ذبیحی ،محمد؛ ایرجینیا ،اعظم )» .(۱۳۹۳بررسی وجودشناختی صفات اﻻهی از دیدگاه ابنسینا همراه با
 ،س ،۳ش ،۶ص.۴۴-۲۵

نقد مﻼصدرا« ،در:

روحی برندق ،کاووس؛ امینی ،نوروز )» .(۱۳۹۴معنا و مصـداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روایت
 ،ش،۲۳ص.۲۶-۵

ابراهیم بن عمر« ،در:

زمانی ،مهدی )» .(۱۳۹۴مﻼحظات معناشناختی در تحلیل مسئلهٔ اتحاد و تغایر مفهومی صفات خداوند از
دیدگاه ابنسینا و مﻼصدرا« ،در:

 ،س ،۱۲ش ،۲ص.۲۹۰-۲۵۹

سبحانی ،جعفر )» .(١٣٩١توحید صفاتی« ،در:

 ،دوره  ،٢١ش ،٨٤ص.٢٤-٧
قم :المرکز العالمی للدراســات

ســبحانی ،جعفر ).(۱۴۱۲
اﻻسﻼمیة.
سبحانی ،جعفر ).(١٤١٧
سید رضی ).(١٤١٤

 ،قم :مؤسسه امام صادق )ع(.
 ،قم :دار الهجرة ،چاپ اول.

شهرستانی ،محمد بن عبد الکریم ).(۱۳۶۴

 ،قم ،چاپ سوم.

صـادقی ،مرضـیه )» .(۱۳۸۸طرح آشـتی ترادف سـینوی و عینیت صـدرایی در باب صفات اﻻهی« ،در:
 ،ش ،۵۶ص.۵۳-۴۵
صـدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ).(۱۹۸۱
احیاء التراث ،الطبعة الثالثة.

 ،بیروت :دار
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قم :مؤسسة النشر اﻻسﻼمی.

صدوق ،محمد بن علی ).(۱۳۹۸
طباطبایی ،سید محمد حسین ).(۱۴۱۷
فخرالدین رازی ،محمد بن عمر ).(۱۳۷۳

کیانی ،منصور )» .(١٣١٤ابوعلی سینا در آینه تاریخ« ،در:

 ،قم :مکتبة النشر اﻻسﻼمی.
 ،قم :مؤسسة الصادق )ع( ،چاپ اول ،ج.۳
 ،ش ،١٧٣ص.١٢٩-١٢٢

گرجیان ،محمدمهدی؛ احمدی ،سعید )» .(۱۳۹۴بررسی عینیت صفات واجبتعالی با ذات با بهرهگیری
از حیثیت تقییدیه« ،در:

 ،ش ،۷۵ص.۹۶-۷۷

مجتبایی ،فتحاﷲ )» .(١٣٩٨ابنسـینا« ،در:

 ،تهران :بنیاد دائرةالمعارف بزرگ

اسﻼمی ،ج ،٤مقاله .١٣٥٦
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ).(۱۴۱۳
للشیخ المفید.

قم :المؤتمر العالمی
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