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ذات و صفات الهی از نگاه ابنسينا و غزالی
مهدی دهباشی  ،فریده حکیمی



(تاریخ دریافت1931/01/72 :؛ تاریخ پذیرش)1931/09/13 :

چکيده
از نظر ابنسينا ،ادراک کنه ذات باریتعالی محال است زیرا عقل آدمی از پی بردن به کنه ذات خداوند نااتاان اسات .امّاا شاناخت ذات از
طریق شناخت وجهی از وجاه ذات که در قالب شناخت اسماء و صفات خداوند خااهد باد ،ممکن است .ابنساينا صافات خداوناد را عاين
ذات او میداند .وجاد صفات واجب تعالی و ارتباطی که ميان این صفات با ذات وجاد دارد از مباحث قابل تاجه در بحث خداشناسی است
که هم در قالب صفات فعل و هم در قالب صفات ذات مطرح شده است .غزالای در ایان ملااله تردیاد نادارد کاه باين خداوناد و ساایر
ماجادات ،هر گانه مشابهت و همانندی ،به حلب عقل و شرع نفی شده است ولی آنچه به حلب عقل و شارع نفای شاده ،مشاابهت و
همانندی ذاتی است که به حلب اصطالح ،بين دو فرد از یک ناع تحقق میپذیرد .غزالی صفاتی را که خداوند ،خاد را باه آنهاا وصا
کرده برایش اثبات میکند ،ولی معتقد است که این صفات مغایر با ذات او ،قدیم به قدم ذات اوست و در مفهام با هام اخاتالد دارناد و
زائد بر ذاتند .همچنين در باب صفاتی همچان علم نيز تمایزاتی ميان هر دو متفکر دیده میشاد که در این پژوهش سعی بر آن شاده تاا
از طریق بلاطت حق ،وجاد این صفات را برای ذات حق تعالی حقيقی تلقی نماد.

کليدواژگان
صفات ،واجب ،افعال الهی ،اسماء الهی ،علم.

 استاد ،دانشگاه خوراسگان و علوم و تحقیقات اصفهان ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،دانشگاه خوراسگان و علوم و تحقیقات اصفهان ،ایران
رایانامهfarideh. hakimi@yahoo. com :
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مقدمه
در آثار اندیشمندان مسلمان به دلیل رویکردهای گوناگون مذهبی و خاستگاههای فکرری متفراوت،
آراء متعددی در باب تقسیمات صفات واجب تعرالی و تحلیرل هرر سر ان ایرت صرفات م

ره

میشود .ساده تریت تقسی بندی که غالب فیلسوفان و متکلمان بر اصل آن تقسی  ،اتفاقن رر دارنرد،
تقسی صفات واجب تعالی به صفات ذاتی و فعلی است .صفاتی را که ان طریر ارتبراب بریت ذات
خداوند با موجودات جهان انتزاع میشود صفات فعل می گویند کره ایرت صرفات بره نرام صرفات
اضافی نیز معروف است .در وا ع به نوعی ایت صفات ان نسربت و اضرافه بریت خردا و مالو رات
کایت میکند .در برابر ایت صفات ،صفات ذات رار دارند که با نام صفات قیقی نیز شرهرهانرد.
(جوادیآملی )643-666 :8631 ،ان ایت دو آنچه بیش تر محل منا شه میان اصحاب ن ر رار گرفته
است بحث صفات ذات است .دامنه اخت ف در باب صفات ذات خداوند تا جایی است که برخری
اینگونه صفات را انکار کرردهانرد .اکثرر کترب فلسرفی همچرون آثرار ک مری ،در مبحرث صرفات
واجبالوجود ،صرفاً سه یا چهار ن ریه پیرامون اوصاف قیقی خداوند را مرورد بحرث و بررسری
رار میدهند اما بنا بر تحقیقات د ی تر ،بالغ بر شش ن ریره در ایرت براب وجرود دارد .در مر لره
دوانده نهایهالحکمه ،ایت ن رات با ذکر نام ائ ن بعضی ان آنها ،به نحو موجز و به ترتیب ذیرل
بیان شده است:
کسانی که درباره صفات ذات که ان مقام ذات واجب تعالی با طرع ن رر ان هرر چیرز دیگرری
انتزاع میشود به بحث و گفتگو پرداختهاند ،درباره ایت صفات آرای گوناگونی دارند.
 رأی ناست .ول کما :اتحاد مصدا ی صفات با ذات در عیت اخت ف مفهرومی آنهرا برایکدیگر.
 رأی دوم .ول اشاعره :ایت صفات اموری نائد بر ذات واجب تعالی و مر نم برا آن اسرت،لذا ،دی به دم ذات میباشد.
 رأی سوم :ول کرّامیه :ایت صفات نائد بر ذات واجب تعالی است و ادث میباشد. رأی چهارم :ول معتزله :نیابت ذات واجب ان صفات کمالیه ،به ایت معنرا کره ذات واجربتعالی جانشیت صفات است و کار آنها را انجام میدهد.

ذات و صفات الهي از نگاه ابنسينا و غزالي69 ...........................................................................................................

 رأی پنج  :نفی صفات قیقی ان ذات و بانگرداندن آنهرا بره سرلب مقابرل آنهرا .اثبراتصفات برای واجب تعالی به معنای نفی اموری است که در مقابل آن صفات رار دارد.
 رأی شش  :ترادف مفهومی صفات قیقی ،ع وه بر اتحاد مصدا ی آنها .صفات ذاتی ،عیتواجب تعالی هستند اما همه ایت صفات به یک معنا بوده و الفاظشان متررادف اسرت یعنری
واجب تعالی یک صفت دارد که با الفاظ متعددی ان آن کایت میشود( .طباطبایی:8613 ،
 )316-318ع مه ن ر اول را که مشهور میان عالمان شیعی است به ف سفه نسربت دادهانرد
در الی که ابتسینا رضایت چندانی ان ایت ن ریه نداشته است.
شیخ الرئیس در اواخر مقاله هشت الهیات شفا مینویسرد :اراده واجرب الوجرود چره بره لحراظ
مصداق و چه ان یث مفهوم ،مغایرتی با عل او ندارد .در گذشته نیز بیان نمودی که عل او ،عریت
اراده اوست [8].در الهیات نجات نیز مطرح کرده است( .سینا ،ابروعلی )308 ،8631 ،او در هرر دو

کتاب بر و دت معنایی عل و اراده تاکید کرده است .عنوان فصل راوی ایرت مطلرب در نجرات
است که صفات درت و یات نیز ان یث مفهوم ،با عل و اراده ذاتی واجبتعالی فر ی ندارنرد.
چه بسا با عنایت به ایت مطلب که اه صفات کمالیه ،عل و درت اسرت و سرایر کمرا ت ،ابرل
ارجاع به ایت دو صفت هستند ،بتوان اذعان کرد که عبارت نجات همراه با عنوان فصل مربوطه ،بره
تنهایی برای انتساب ن ریه ترادف صفات قیقی

تعالی بهشیخالرئیس کفایتمیکند( [3].سرینا،

 )38 ،8404تی جهت انتساب ایت ن ریه به ابتسینا مری تروان بره فرانهرایی ان مبحرث نراظر بره
و دت واجبتعالی در اوائل تعلیقات ،کثرتپذیری چه به لحاظ مفهوم و چه ان لحاظ تشاص در
ذات واجب تعالی و ممتنع بودن آن اشاره کرد .غزالی بیت خدا و انسان ،با تریت جردایی و فاصرله
را ائل شده و به ایت نتیجه رسیده است که خدا را جز خداوند ،هیچکس نمیشناسرد .او در براب
معرفت وجود خدای تعالی میفرماید :ناستیت چیزی که باید ان نور آن برخروردار شرد و آن را ان
طری اعتبار سلوک کرد ،آن چیزی است که رآن بدان ارشاد میکنرد ،چرون برترر ان بیران خردای
سبحان بیانی نیست و خدای تعالی گفته است( :سوره نبا ،آیه" )31آیرا مرا نمریت را آرامگراه شرما
نساختی و کوهها را چون میخهای آن و شما را جفت نر و ماده آفریردی و خرواب شرما را سربب
آرامش کردی و شب را پوششی رار دادی و رون را نمان کسب معاش کردی و بر با ی سر شما
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هفت آسمان سات ساختی و در آن چراغی=آفتاب آفریدم و ان ابرهای انبوه آبی ریزان فرسرتادی
تا بدان دانه و گیاه بیرون آوری و بوستانهایی با درختانی دره پیچیده " .و بان در آیه  834سروره
بقره میفرماید" :براستی در آفرینش آسمانها و نمیت و رفت و آمد شب و رون و کشتیهرا کره در
دریا روان میشوند با آن چه به مردم سود میرساند و آنچه خدا ان آب ان آسمان فررود مریآورد و
نمیت را که مرده بود با آن ننده میکند و آن همه گونه جنبنده را میپراکند ،و در گردش بادها و در
ابرهای مسار میان آسمان و نمیت ،در ایت همه آیات ،شرگفتیهرای خداسرت بررای گروهری کره
میاندیشند" .
صفات الهي از نظر ابن سينا
ابتسینا به دو صورت به بیان صفات

تعالی می پرداند که هر دو تحلیرل در پاسرخ بره اعتررا

ترادف صفات مورد توجه رار گرفته است و روشت میشود کره ابرتسرینا بره هرر دو صرورت در
تحلیل صفات توجه داشته است هر چند تنها دومی را در تررادف ،معتبرر مریدانرد .ایرت دو نحروه
نگرش به صفات عبارتندان:
 .8ان طری سلب و اضافه که ذهت سلوب و اضافات را معتبر میداند و چنان که پیداست ،ایرت
نحو ان بیان برای صفات بر اساس تحلیل ذهت است و ک تر در وا عیت مصداق ن ر دارد.
 .3ان طری تحلیل قیقت وجود ،ایت نوع نگاه به صفت ،در وا ع گزارشی ان وا عیت خارجی
است.
ابتسینا ه به لحاظ عدد و ه به لحاظ نوع ،صفات الهری را متعردد مریدانرد .ان یرث نروع،
صفات را به ثبوتی ،سلبی و اضافی تقسی می کند و ان جهت عددی به عدم تو یفیت آنهرا معتقرد
است.
صفات واجب شامل:
 .8ثبوتی قیقی :شامل:
الف) صفات ذات :ان ذات

انتزاع می شود .مانند:عل  ،درت ،یات

ب) انتزاعشان متو ف بر فر

غیرواجب تعالی است.
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ج) ان ارتباب خاص ذات الهی با مالو ات انتزاع می شود.
د) صفات فعل :نائد بر ذات

است .مانند :خالقیت ،رنا یت

 .3سلبی :بر نقصان و فقدان کمال د لت می کند و ان خداوند نقض می شود.
 .6ثبوتی اضافی :بهدلیلرابطهعلی و معلولی با موجرودات و وابسرتگی موجرودات برا او ایجراد
میشود.
صفات خداوند به ثبوتی ،سلبی و اضافی تقسی میشوند کره ایرت صرفات ثبروتی و سرلبی در
قیقت همان صفات قیقی و اضافی هستند .او بیان میدارد کره خداونرد دارای صرفات سرلبی و
اضافی است نیرا بر اساس ضابطه کلی ،هر موجودی در ن ام آفرینش دارای سرلبهرا و اضرافاتی
است چون بیت موجودات با یکدیگر روابط و تعلقاتی دست ک رابطه علی و معلولی بر رار اسرت
و واجب تعالی نیز که موجد و مفیض همه موجودات اسرت و همره بره او تعلر دارنرد نیرز دارای
صفات سلبی و اضافه است( .ذبیحی ،محمد )613 ،8613 ،ابتسرینا در کتراب اشرارات بره تقسری
صفات پرداخته است و صفات را دارای ا سامی میداند .برخی صفات با تغییر امور خرارج ان ذات
موصوف دچار تغییر میگردند و برخی تغییر نمیکنند .در ایت تقسی  ،س اول صفات که موجرب
تغییر در ذات میشوند ،ان

تعالی نفی شده است و س دوم برای خداونرد ثابرت شرده اسرت.

س دیگر ،صفت یا ذاتی موصوف است یا ذاتی آن نیست .در صورتی که ذاتی آن باشرد ،یرا ذات
برای دارا بودن صفت ،ا تضای اضافه به غیر ندارد(صفت قیقی محض) یا ا تضای اضافه بره غیرر
دارد و با تغییر مضاف ،موصوف همچنان ثابت است مثل درت(صفت قیقی ذات اضافه) یا ثابت
نیست و تغییر میکند مثل عل و در صورتی که ذاتی آن نباشد و اضافه به غیر ،مقدم صرفت باشرد
مثل در راست بودن و چپ بودن(صفت اضافه محض) .ان آنجا که صفات قیقی باری تعالی عریت
ذاتند و هیچ گونه جهت تعدد و تکثر نسبت بره ذات ندارنرد ،خداونرد ذاتری تغییرناپرذیر اسرت و
صفات قیقی محض را داراست.
صفات در کتاب اشارات شامل:
 .8صفت قیقی محض
 .3صفت قیقی ذات اضافه
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 .6صفت اضافه محض
در نگاهی دیگر ابتسینا به چهار نحو صفت ائل شده است که هر یک با دیگری تفاوت دارد.
صفات ذاتیه که ان شرایط ماهیت بوده و مجعول به جعل جاعل نیست .ماننرد یوانیرت بررای
بر جس شود مانند سفیدی که عرار

انسان .صفات عرضیه که عار

برر جسر شرود .صرفات

قیقی ذات اضافه مانند عل که در نفس موجود است و در عریت رال برا امرری خرارج ان نفرس
ارتباب دارد .صفات اضافی مانند ابوت و در جهت راست و چپ بودن که در نفس موجود نبوده و
اضافه نیز عار

بر آنها نمیشود ،بلکه خود نفس اضافه هستند .ان ن ر ابتسرینا سر اول و دوم

در واجب الوجود تحق ندارد نیرا خداوند ماهیت نردارد و چیرزی برر آن عرار

نمریگرردد امرا

صفات اضافیه برای خدا موجود است.
صفات خداوند در نگاه ابت سینا به چهار نحو صفت به شرح نیر است:
 .8صفات ذاتیه :مجعول به جعل جاعل نیست .مانند یوانیت برای انسان
 .3صفات عرضیه :عار
.6

بر جس شود .مانند سفیدی

قیقی ذات اضافه :در نفس موجود است و با امری خرارج ان نفرس نیرز اضرافه و ارتبراب
دارد .مانند :عل ان ن رابتسینا

 .4صفات اضافی :در نفس موجود نبوده و اضافه نیز عار

بر آنهرا نمریشرود .خرود نفرس

اضافه هستند .مانند :ابوت
ان آن جایی که خداوند بسیطالحقیقه است همره موجرودات ان ر تعرالی صردور یافتره و بره
تعالی وابسته هستند .صدور موجودات ان واجب یا با واسطه انجام میشود یا بدون واسطه کره
ان ن ر ابت سینا صدور کثرات ان واجب با واسطه انجام میشود چنان که خداوند ناست عقرل اول
را صادر میکند که ه وا د است و ه ثابت و بعد نفروس و اجسرام دیگرر را(ابراهیمریدینرانی،
 )344 ،8633ابتسینا همچنیت برای ل مسأله ن ریه فیض و صدور و تجلی را در خصوص رابطه
با ممکنات طرح کرده است .اما م صدرا اولیت موجودی که ان ذات ر صرادر شرده وجرود
منبسط میداند که به آن نفس ر مانی نیز میگویند .لیکت در مقام نسبت موجودات بره یکردیگر و
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به لحاظ تقدم و تاخر و شرافت و ترتب هر یک بر دیگری ،اولیت صادر عقل است ولی نسبت بره
اصل وجود ،اولیت صادر وجود منبسط است .بنابرایت ان ن ر او اعده الوا د هیچ گونه منافراتی برا
عمومیت درت

و انتساب جهان محسوس به خدایتعالی ندارد .بنابرایت

تبرارک و تعرالی

با موجودات معیت دارد و یا مقدم بر آنهاست .ایرت معیرت و تقردم بره لحراظ دو اعتبرار مطررح
میشود .نیرا به اعتبار علیت،

تعالی بر هر موجودی مقدم است و به اعتبار اضافه با آنها معیت

دارد .ان ن ر ابتسینا صفاتی مانند عل و درت نه تنها برای خدا موجود است بلکه متحرد برا ذات
است( .مصلح)830 ،8634 ،ان ن ر او صفات قیقی ذاتا ضافه متحد با ذات است ،صرور علمیره
اشیاء منشاء صدور اشیا ان ذات
نامیده شده است .عل عنایی

تبارک و تعالی است .ایت مطلرب در اصرط ح او علر عنرایی
 ،عبارت است ان ایت که خداوند متعال ن ام خیرر و هسرتی را برر

بهتریت وجه ممکت تعقل کرده و بر اساس ایت ن ام معقرول ،بهترریت ن رام در نیکروتریت وجره او
صادر میگردد .ابتسینا در کتاب تعلیقات نیز به بررسی صفات پرداخته است که در بارش ذات و
صفات بدان اشاره رفته است.
شیخالرئیس در تفسیر سوره تو ید که اوی نکات بسیار عمیقی در باب شناخت

و اسماء

و صفات اوست ،به قیقت فوق اشاره میکند و میگویرد :خداونرد یکتاسرت .او مطلر اسرت او
کسی است که وجودش متو ف بر چیز دیگری نیست .واجب اسرت و تمرام ممکنرات وجودشران
متو ف بر اوست .او واجب الوجرود اسرت( .سرینا)686 ،8400 ،در میران اسرماء و صرفات الهری،
مفهومی که با مفهوم واجبالوجود سانگاری ترام دارد صمداسرت .مفهروم صرمد ،مفهروم پربراری
است .ایت مفهوم در روایات به صورتهای ماتلفی تفسیر شده است .ابتسینا میگوید که در بریت
تمام اسماء خدا تنهرا یرک اسر اسرت کره اختصراص بره خردا دارد و آن اسر وجرود مطلر و
واجبالوجود بالذات است .امر مطلقی است که با ایت که ورای هر گونه شی است ،مصدر و منشاء
همه چیز است و با آن که هر چیزی ان او نشأت میگیرد ،او در هیچ چیز شریک نیسرت .بنرابرایت
واجب الوجود در هیچ یک ان چیزها در معنای جنسی یا نوعی شرکت نردارد و بردیت سران نیرانی
ندارد که ان آنها به معنای فصلی یا عرضی جدا باشد ،بلکه به خودی خود جداست ،پس ذات وی
را تعریفی( دی) نیست ،چون جنس و فصل ندارد .ان همیت جاست که به

میتوان گفرت کره
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شدت وجود ذات

باعث میشود که ان دیدگان ما ناپیدا باشد و در همیت شدت ناپیدایی اسرت

که دیدهی عقل ما روشنایی میگیرد و او را میشناسد .ابتسینا دو صفت کمال و عدم تنراهی خردا
را کره متقراب ً مسررتلزم یکدیگرنرد ،بره عنرروان دو جنبره ضرروری ان وجررودی دانسرته اسرت کرره
واجب الوجود است و وجود ذاتاً برای او ضرورت دارد .ان لحاظ اول ،وجرود محرض ترامالوجرود
است که به سبب فعلیت خود مطلقر ًا اکتفرا بره ذات دارد نیررا هریچ چیرزی را ان هسرتی خرود و
کمال های هستی خود ک ندارد و هیچ چیزی ان جنس هستی او بیرون ان هستی او نیست که برای
غیر او یافت شود ( .اکبریت )314-316 ،8613 ،ابت سینا در مقرام اثبرات عردم تنراهی ذات ر و
اسماء او ،ان تأمل در مفهوم وجود آغان میکند و به ایت نتیجه میرسد که باید ضرورت وجودی را
که وجود اول است بول داشت و ان تامل در صفت اولیت وجود اثبات مریکنرد کره ایرت وجرود
غیرمعلول است و ان تامل در همیت معنا که ایت وجود غیرمعلول است ،استنتاج میکند که وجود او
واجب است( .سینا )31 ،8110 ،و ان جمله اثبات میکند که علت فاعلی است و دارای عل و اراده
است .ه به ذات خود عل دارد و ه به همه ی اشیا عال است.
صفات الهي از نظر غزالي
خدایتعالی نور اعلی و اول است .اگر قای آن انوار کشف شود ،نمایان میگردد که نرور ر و
قیقی همان خدایی است که یکتاست و انبان ندارد.
در هستی جز خدای تعالی چیز دیگری نیست و هر چیز جز ذات او رو به فناست .ایت نه بدان
معنی است که هر چیز جز او در و تی ان او ات نابود خواهد شد ،بلکه غیر او( ر تعرالی) ان ً و
ابداً نابود شدنی هستند .هر چیز جز او را چون ذاتاً اعتبار کنی عدم محض است و چون ان جهرت
سریان هستی ان ذات اول

به آن اعتبار کنی  ،موجودی است نره بالرذات بلکره بره اعتبرار ذات

موجد خود ،موجود است .وجود وا عی فقط ذات خدای وجهاهلل تعالی است .هر چیرزی دو وجره
دارد ،رویی به خویش و رویی به پروردگار .پس هر موجودی به اعتبار جهت نفسانی خود معردوم
و به اعتبار وجه الهی دارای هستی است .بنابرایت جز خدایتعالی و وجه او هیچ موجرودی وجرود
ندارد .پس هر چیز جز ذات او که انلی و ابدی است ،فانی خواهد بود( .غزالی )33-33 ،8633 ،ان
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ایت روست که آدمی ه میتواند بینهایت لجت گردد و ه میتواند بینهایت فرشته باشد ،بسته بره

ایت که کدام باش ان وجود خویش را خوراک برساند تا پررورده شرود .غزالری در کتراب روضره
الطالبیت و عمده السالکیت در خصوص صفات به گونهای دیگر بحث کرده است .وی در ایت کتاب
مطالبی در باب صفات خداوند آورده که در کتابهای دیگر ان ذکر آنهرا خرودداری کررده اسرت.
غزالی در ایت کتاب ،پس ان ایت که صفات ثبوتیه را هفت صفت دانسته ،گفته اسرت :یرات بررای
خداوند ،یک صفت ثبوتی است که هیچگونه اضافه و نسبت به غیر

نردارد [6] .عریت عبرارت

غزالی در ایت باب چنیت است:
صفت یات یک صفت ثبوتی است که در آن ،هیچگونه اضرافه و نسربت تحقر نردارد .البتره
صفت وجوب و

را نیز میتوان ان همیت بیل صرفات بشرمارآورد( .الغزالری ،8683 ،ص)808

غزالی همچنیت بیان می کند که بیت صفات قیقیه ذات اضافه و صفات اضافی محض ،تفاوت ائل
نشده است ولی درباره صفاتی که نوعی تعل به غیر دارند ،به یرک تقسری بنردی خراص مبرادرت
ورنیده است .وی میگوید :صفاتی که در آنها نوعی تعل بره غیرر تحقر دارد ،بره چهرار دسرته
تقسی میشوند :دسته اول صفاتی رار دارند که تعل آنها به غیر ،ان جهت کشف است مانند عل
و سمع و بصر .دسته دوم صفاتی رار دارند که تعل آنها به غیر ،ان جهت تاصیص اسرت ماننرد
اراده .دسته سوم صفاتی را باید نام برد که تعل آنها به غیرر ان جهرت ترأثیر اسرت ماننرد صرفت
درت .با خره دسته چهارم صفاتی را میتوان نام برد که تعل آنها به غیرر ،نره ان جهرت کشرف
است و نه ان جهت تأثیر مانند ک م( .ابراهیمی دینانی)316-313 ،8610 ،
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غزالی در ایتجا نکتهای را یادآور شده است که دارای اهمیت بسیار است .وی برر ایرت عقیرده
است که در میان صفات ،آنچه دایره تعلقش به غیر ،ان همه گستردهتر است ،عل و ک م را باید نام
برد .دلیلی که بر ایت برهان ا امه شده ایت است که عل  ،ه به واجب تعل پیدا میکنرد و هر بره
امور ممکت ،امور محال و ممتنع نیز ان دایره تعل عل بیرون نیست در الیکه اراده ،تنها بره امرور
ممکت تعل می گیرد و ان ایت طری است که وجود یک امر ممکت ،بر عدم آن ترجیح پیدا میکنرد
و بر طب اراده

 ،به منصه برون و ظهور میرساند و ان ایت طری  ،یک امر معدوم ،موجرود و یرا

یک شی موجود ،معدوم میگردد .دایره تعل ک م به غیر ،همانند دایره تعل عل به غیرر گسرترده
است نیرا به عقیده غزالی ،هر چیزی که مورد تعل عل وا ع شرود ،مرورد تعلر کر م نیرز وا رع
خواهد شد .به ایت ترتیب ،عل و ک م همدوش و هماغوش یکدیگر بروده و ان هرر یرک ان آنهرا
میتوان به دیگری راه یافت .در ن ر غزالی ،تعل عل و ک م به غیر ،ان همه صفات دیگرر عرامترر
است .وی صفت سمع را در مقابل صفت عل دانسته ،تعل آن را به غیر ،اخص ان همه صفات بره
شمار آورده است .در میان عل و سمع ان صفت بصر سات به میان آورده و آن را د وسط میران
آن دو صفت دانسته است.
غزالی عل و ک م را ان یث تعل به غیر ،اع صفات دانسته و در مقابل ،سرمع را اخرص بره
شمار آورده است( [4] .الغزالی )803-808 ،8683 ،استد ل غزالی در مورد اع بودن عل نسبت به
سایر صفات ایت بود که عل میتواند به واجب و ممکت و ممتنع تعل پیدا کند در الی کره سرایر
صفات ،هرگز به امر ممتنع تعل نمییابند .با تمام ایت اوصاف ،او به نیادت ایرت صرفات برر ذات
ائل است و برخ ف ف سفه ،اعده الوا د را رد میکند نیرا ان ن ر او صدور کثیر ان ذات وا رد
مستلزم تکثر در ذات

است و با عمومیت درت

و انتسراب جهران محسروس بره خردای

تعالی منافات دارد .ان طرفی جهان مرکب ان امور ماتلف اسرت در ایرت صرورت چگونره ممکرت
است عال فعل وضع پروردگار باشد.
اقسام صفات حقتعالي از نظر ابنسينا
صفات خداوند در سه محور تقسی بندی شدهاند :یکی محور وجودشرناختی اسرت کره بره رابطره
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صفات با ذات الهی پرداخته میشود ،دیگری لفظ شناختی است و سوم معناشناختی صرفات اسرت
که به بررسی معنای صفات میپرداند.
 .8عل  :عل

تعالی علمی فعلی است و در پرتو ایت عل  ،موجودات تحقر مرییابنرد نیررا

صورت معقوله توسط شی خارجی و متاخر ان ذات اصل نشده است ،بلکه تعقل او ذاتی است و
نفس تعقل اشیا همان تحق خارجی آنهاست.
که عل به علت ،مستلزم عل به معلول است،

تعالی خودش را تعقل مینماید و ان آن جهرت
تعالی مبدا موجودات است .ابتسینا به مسئله عل

الهی اشاره نموده و دلیل خود بر کیفیت عل باری به جزئیات را بیان میکند .او با اسرتناد بره آیره"
همان خدایی که دانای غیب است و ان عل ه ونن ذرهای نه در آسمانهرا و نره در نمریت پنهران
نیست ( [3] ".رآن کرری  ،8611 ،ترجمره آیرت اهللمشرکینی ،سرورهسربا ،آیره )6معتقرد اسرت کره
واجبالوجود همه چیز را به صورت کلی درمییابد .با ایت وجود جزئیات ان او پوشیده نیست .امرا
جایز نیست که واجبالوجود ان اشیا به اشیا عل پیدا کند ،نیرا در ایت صرورت ذاترش بره آن چره
اصل شده تقوم مییابد که ایت با وجود سانگار نباشد .همچنیت ،کیفیرت علر خردا بره اشریا بره
گونهای است که چون به ذات خود عل یابد ،به همه اشیا عال شرود نیررا سربب همره وجرودات
است و هیچ موجودی لباس وجود نمیپوشد مگر آن که ان جهتی ،به سبب او واجب گردد .ان ن ر
ابتسینا ،تبییت کیفیت عل باری به جزئیات به ایت نحو است که علر بره علرت ،مسرتلزم علر بره
معلول است و همه اشیا معلول خداست یعنی همه ان نا یه وی وجوب یافتهاند .در نتیجره آن کره
عل خدا عل به همه اشیاست .پس عل خدا به خود موجود ،عل به اشریا بره نحرو کلری اسرت و
چون کلی شامل جزئی است عل به کلی عل به جزئی است .جزئری آن اسرت کره ابرل اشراره و
اسناد و ابل مل بر یک چیز باشد و کلی آن است که ابل مل بر بیش ان یک چیز باشد .پرس
خداوند به جزئیات نیز عل دارد اما به نحو کلری( .چاوشری)330-338 ،8614 ،بیران صرفت علر
سوا ت نیادی را برای شار ان و ف سفه بعد ان ابتسینا ایجاد کرده است که م صردرا بره پاسرخ
تمامی آنها پرداخته است م صدرا در مقابل تمام ایت انتقادات ان ابتسینا دفاع میکند گرچه خرود
او نیز به نحوی به نقد آن ن ریه میپرداند ولی نه آنچنان که به وسیله ابتسرینا مطررح شرده اسرت
بلکه آن گونه که شاگردش بهمنیار تبییت کرده است و ایت صور را بره منزلره اعررا

درون ذاتری
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خداوند و به عنوان لوانم متاخر ان وجود

تلقی کررده اسرت .در ابتردا مریبایسرت بره بررسری

دیدگاه ابتسینا پرداخت و پس ان بیان نقطه ن رات او ،بره اشرکا ت و سروا تی کره ابوالبرکرات،
سهروردی و شیخ طوسی مطرح کردهاند و م صدرا پاسخ داده است ،همت گمارد .ابتسینا معتقرد
است عل خداوند نمیتواند منتزع ان اشیا باشد نیرا ایت امر خداوند را وابسته به اموری جرز خرود
میکند و همچنیت به ایت علت که در اشیاء نمانمند نوعی توالی پدیدهها وجود دارد ،عل او بر ایت
اساس لح ه به لح ه تغییر میکند .بنابرایت عل خداوند ان اشیا اصل نمیشود بلکه برعکس اشیا
هستند که توسط عل او پدید میآیند .به هر ال ،ایت عل بریواسرطه و ضروری ،علمری اسرت
من

و مطاب با ن ام علت و معلولی .ان طری ایت ساختار و ن ام ،خداوند ،عرال برر هرر چیرزی

است یعنی به کل اشیاء جزئی با آخریت شمول و گسترهی آنها که مشتمل برر کلیره پیشرینیهرا و
پسینیهای نمانی هستند ،عال است اگر چه که او ان ادراک سری برخروردار نیسرت( .ابرتسرینا،
 ،8404ص )631ال ایت سوال مطرح است که چگونه ایت عل و صرور مشرمول آن ،بره خداونرد
ارتباب و نسبت پیدا میکند؟ابتسینا با تفصیل بسیار به پاسخ آن مبادرت ورنیده اسرت .ان ن رر او:
 .8اگر شاصی ایت صور را باشی ان هستی وا عی او در ن ر گیرد ،هستی او مرکب خواهد شرد و
اثری ان بساطت وجود با ی ناواهد ماند .3 .اگر شاص ایت صور را بره عنروان موجروداتی تلقری
کند ،آنها به منزله مثل اف طونی خواهند بود که در معر

انتقاداتی رار خواهد گرفت کره علیره

ایت صور مطرح گردیده است .در صورتی که شاص ایت صور را همچون مثل اف طونی مستقل ان
او تصور نکند بلکه آنها را به صورت اعرا

خارجی نسبت به او بداند ،در ایرت صرورت دیگرر

خداوند واجب مطل ناواهد بود .6 .اگر شاصی معتقد باشد که صور در بعضی موجودات دیگرر
خواه نفس باشد خواه عقل ،به گونهای باشد که هنگامی که خدا دربراره آن مریاندیشرد آن هرا بره
صورت عقل یا نفس موجودیت پیدا میکنند ولی نباید گفته شرود کره وجرود ایرت صرور در ایرت
موجود دیگر یک چیز است و صدور آن ها ان جانرب خداونرد چیرزی دیگرر نیررا در آن الرت،
وجود آنها که در مرتبه خود به نوعی یک وا عیت است ،دوباره به عقل دیگر نیان خواهرد داشرت
تا درباره آن بیندیشد و ایت روند تا بینهایت ادامه خواهد داشت .ان ایت رو ،وجرود آنهرا در یرک
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موجود و تعقل آنها توسط خداوند لزوماً یک چیز و همان وا عیت است .بنرابرایت ایرت کره گفتره
میشود ایت صور معقول است یعنی توسط خداوند و در نتیجه در موجود دیگر هستی یافتهاند ،بره
ایت معنا که آنها هستی یافتهاند و در نتیجه موجود شدهاند .ایت بدیت دلیل است که تعقرل آنهرا و
وجود آنها یک وا عیتاند و عیت ه میباشند .ان ایت رو ایت صور نمیتوانند جرز در خداونرد در
وجودی دیگر ثبوت داشته باشند در نتیجه گریزی ان ایت نتیجه نیست که ایت صور بایسرتی نره بره
عنوان جزئی ان وجود خداوند و نه همچنان به عنوان اعرا

او ،بلکه به عنوان آثار یا لوانم وجرود

او تلقی شوند .ایت استد ل به وضوح مبتنی است بر ایت مقدمه که بایستی عل خداوند نسربت بره
صور ادراکی و معقول اشیا بر موجودات وا عی تقدم داشته باشد نه ایت که متاخر بر ایت موجودات
باش د نیرا در آن الت عل خداوند برگرفته ان اشیا خواهد بود و در نتیجه عل او ادث میگردد.
(فضل الر مت ،8610 ،صص )341-341م صدرا به سره انتقرادی کره ان ن ریره ابرتسرینا توسرط
ابوالبرکات ،سهروردی و طوسی ایراد شده است اشاره میکند .همهی آنها معتقدند که علر براری
تعالی بیواسطه به اشیا ربط و نسبت پیدا میکند نه ان طری صور عقلی متقدم.
 .1نظریه ابوالبرکات :او تاکید دارد که اگر نقش صور عقلی متقدم ،اکی ان ایت است که مانع
شود که خداوند به طور مستقی در ارتباب با ممکنات رار گیرد یا مانع شود کره ممکنرات انلری و
دی گردند در نتیجه عیت همیت اشکال که در ارتباب با عل خداوند پدید میآید در مرورد ردرت
خدا نیز صورت میگیرد ،چرا که درت خداوند نیز به چیزی مقردور(متعلر

ردرت) کره ردرت

است ارتباب پیدا میکند همان گونه که علمش به چیرزی کره معلروم(متعلر علر ) اسرت ارتبراب
مییابد .بعضی ان افراد سعی کردهاند تا میان موضوعات عل و موضوعات مربوب به ردرت تمرایز
ائل شوند با بیان ایت که درت نیانی به موضوع ندارد در الی که موضوع بررای علر ضرروری
است یعنی عل نیان به رابطهی وا عی با موضوع خود دارد ولی درت چنیت نیست.
پاسخ صدرا :صدرا ایت تفاوت را مردود دانسته است با بیان ایت که نسب و رابطه ها در هرر دو
مورد وا عی هستند .به هر ال او می گوید که آنچه نمه ی هر دو مورد است یک رابطره وا عری
وجودی و متحق نیست بلکه مبنا و امکان آن و ایت که ایت نمه و نیان با صوری که همزمان ،ه
عقلی و ه جهت کاربردی دارند ،تامیت می گردد و نیانی به یک موضروع متحقر نیسرت .گویرا
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برای عل و درت خداوند کافی است تا صورتی باشد کره ان طریر آن هر او بره آن چره وا رع
خواهد شد عال باشد و ه نسبت به آن چه او میخواهد انجرام دهرد ،اراده کنرد و گرنره مشرابه
وجودی ایت صورت ضرورتی ناواهد داشت.
 .2نظریه سهروردی :سهروردی خدا را به عنوان موضوعی معرفی میکنرد کره بره صرفات یرا
اعراضی متنوع که در درون او هستند متصف است و نامعقول به ن ر میرسد کره یرک نیرنهراد ان
چنیت کیفیاتی متاثر(یعنی تغییرپذیر) نباشد و در ایت جا تفاوتی ندارد که صورت ناستیت که توسط
تعالی تعقل شده مقدم باشد یا متاخر ،یا ایت که با ناستیت معلول خارجی همزمان م نم باشد
در ایت صورت خدا در وجود خود علت تام و کامل ناواهد بود نیرا او بره صرورتی نیران خواهرد
داشت که موجب ناستیت معلول عینی گردد و با خره ایت که صورت ناستیت در اعطاء صرورتی
ب ه وجود خدا و کمک در ایجاد معلول خارجی دو نقش خواهد داشرت و ردا ل در نقرش بلری
خود عاملی موثر در کمال

تعالی خواهد بود.

پاسخ صدرا :هنگامی کیفیات یا صفات موجب تغییر یا تاثیر در یک موضوع میشوند که صررفاً
مورد بلی نسبت به بعدی خارجی و مستقل باشد و ان طرفی مانند صفات نم یک ماهیت بسریط
نیست که لزوماً صفات ان آن ناشی گردند(مراد ایت است که ابتسینا اصرار دارد که در یرک وجرود
بسیط ،معلول ناشی ان آن است و ذاتی در آن بردیت معناسرت کره را ت علری و وصرفی ،عریت
یکدیگرند) .همچنیت صورت ناستیت لزوماً مقدم بر اولیت معلول خارجی است و گرنه عل عنرایی
خداوند جایگاهی ناواهد داشت .به هر ال ایت صروری کره بره ممکنرات ماتلرف-غیرمرادی و
مادی -ارتباب پیدا می کند ،لزوماً متفاوت خواهند بود و ابتسینا ایت ن ریه را کره نسربت بره تمرام
ن ریههای بدیل عل خداوند کمتر مورد انتقراد اسرت ،پذیرفتره اسرت .سررانجام جرای شرگفتی و
نگرانی در مورد ذات دوگانهی صورت ناستیت وجود ندارد چرا که خود کمای مشا تأکید دارند
که ایت صور ،به عنوان لوانم ضروری عل

تعالی ،موجب کما ت او نمیگردند چرا کره خرود

وجود باری تعالی مبدا و سرچشمه ایت صور است( .همان ،ص( )338در وا رع مبنرای عمرده ایرت
انتقادات ایت است که و تی یک صفت به موضوعی به صورت یک صفت نم ولری متراخر ان آن،
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ملح میشود لزوماً به عنوان یک کیفیت ممکت به موضوع خود نسبت پیدا میکند .ولی بره یقریت
ایت امر در مورد صفات نمی که ذاتاً معلول موضوعند صادق نیست نیرا موضوع فرینفسره دارای
آن صفت است و به واسطه آن ،موجب چنیت صفتی میگردد) .به همیت جهت ابتسینا مکرراً اظهار
داشته که کمال خداوند به گونهای است که صور ان ذات او فیضان مییابد نه ایت که کمال مشرتمل
بر صور وا عی است یعنی علت بودن خداوند برای چیزی و بودن چیزی در خداونرد در وا رع بره
یک معناست .همچنیت برای همیت است که او به شدت تاکید میکند که وجود ایرت صرور چیرزی
نائد بر اندیشه او درباره آنها نیست و ه ایت که اندیشه او در مورد آنها امرری نائرد برر وجرود
آنها نیست و ایت دو عیت یکدیگرند( .همان ،ص)333بنابرایت ایت صور معقول بالذاتند و کام ً برا
چنیت ممکناتی که اکی ان نوعی ثنویت ذاتی هستند متفاوتند ،به گونهای کره هسرتی آنهرا صررفاً
ابلیت شدن را داشته و ان تعقل درون ذاتی برخوردار نیستند .ایت نوع وجود اخیر ماهیتش نائد برر
وجود آن است یا دا ل ان طری تحلیل مفهومی دارای نوعی ثنویت است که مانع ان آن است که
ذاتاً معقول باشد و در نتیجه ،در یک چنیت التی معلول بودن ان آن یعنی علت آن و موجود برودن
در آن یعنی ابل بودن آن دو چیز متفاوتند.
 .3شیخ طوسی :نقد او نقدی شبیه سهروردی است کره پیرامرون رابطره ایرت صرور برا وجرود
خداوند مطرح کرده است و م صدرا پاسای مشابه سهروردی به او داده است.
همچنیت در خصوص صور مرتس در عل

تعالی و نسبت دادن آن به ابرتسرینا ،م صردرا

بیان میدارد که ایت مسأله را نمیپذیرد و ایت اصل مشائیان که عل کامل نسبت به یک معلول تنهرا
میتواند ان طری علت آن اصل شود ،خود نا ض ایت ن ریه است .صدرا تاکید میدارد کره ایرت
اصل بدیت معنا نیست که یک معلول صرفاً و تی به عنوان یک ماهیت ابل ادراک است کره علرت
آن ادراک گردد ،بلکه لزوماً اگر بایستی م نم با علت و معلول وجودی باشد نیز کفایرت مریکنرد.
بدیت معنا که ایت اصل به عنوان مثال نمیخواهد بگوید که هر جرا آترش باشرد مریسروناند بلکره
میخواهد بگوید ایت آتش است ان ایت رو میسوناند .به عبارت دیگر ،ایرت اصرل ان موجرودات و
قای وجود بیواسطه سات میگوید نه ان ماهیات که با واسطه استنتاج شدهاند .ان ایرت رو ،ایرت
صور که به طور مستقی معلول

اند ،به طور مستقی به عنوان وا عیات وجودی ابل شناختند نه
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به عنوان مفاهی محض .ع مه ایت استد ل را بر ایت مبنا مورد انتقاد رار مریدهرد کره ایرت اصرل
دربارهی عل بیواسطه سات نمیگوید بلکه صرفاً درباره عل باواسطه بحث میکند ،بردیت جهرت
مشائیان به جز در مورد عل

ضوری نفس به خود ،هیچ عل بیواسطه را نمیپذیرند .ولی اصرلی

که ان ارسطو نقل شده میگوید که اشیایی که دارای علتاند ،صرفاً میتوانند ان طری عل بره ایرت
علل به طور یقینی یا کمال علمی شناخته شوند .ایت ن ر ه برای عل بیواسطه و هر بررای علر
باواسطه صحیح به ن ر میرسد نیرا در مورد اخیر ،خود علت به طور مسرتقی

ضرور دارد .رال

ایت صور علمی واجد یک علت ،یعنی وجود خردا هسرتند .ان نگراه بشرری ایرت شرناخت و علر
باواسطه است اما ان من ر الهی علمی است بیواسطه و مستقی نیرا خداوند خود موجد ایت صرور
شده است .به هر ال عل به علت برای معرفی کامل نسبت به ایت صور یرا صرفات ،امرری ذاتری
است( .همان ،صص)333-336
به عبارت دیگر ،آنچه به مشاء نسبت داده اند پرذیرفتت صرور مرتسرمه اسرت کره همران علر
صولی است ولی ایت عل

صولی ان کاستیهایی کره علر

صرولی دارد مبراسرت ،نیررا علر

صولی گاهی علت معلوم خارجی است و گاهی معلول آن است کره سر اول را فعلری و سر
دوم را انفعالی است .به طور طع ان ن ر ابتسینا عل

صولی خداوند عل

نیرا به ن ر او ن ام عینی عال که ن ام ا ست است تابع ن ام علمی

صرولی فعلری اسرت

تعالی است و ن ام علمری

او ن امی متبوع است که تابع ذات متعالی اوست( .مبدا و معاد ،صص)30-81پس ان ن ر ابرتسرینا،
ایت ارتسام در خود

و ان طری

است که صورت میگیرد و در وا ع عامل ظهور خود ر

است نه ایت که انتزاع ان عال خارج باشد .اگر ارتسرام را بره معنرای انترزاع بگیرری یعنری اذعران
داشتهای که خداوند به وا عیت عل نداشته است که سانی باطل است.
ابتسینا بیان میدارد که ادراک مت نسبت به ذات خودم مقوم مت است و آنچه مقوم مت اسرت
نمیتواند ان طری غیر به واسطه اعتبار اشیاء دیگر تحقر پیردا کنرد( .ابرتسرینا ،8614 ،ص)638
خداوند ه چون به ذات مقدس خود عال است ،به همه چیز عل و ا اطه دارد .عل خداونرد بره
خویشتت خویش عل ب ه ن ام نیکو و عال معقول نیز هست و همیت عل و آگاهی انلی اسرت کره
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ن ام خیر و جهان معقول تحق پیدا میکند و میتوان گفت صدور موجودات ان جانب

صدور

معقول است نه ایت که موجودات ان ایت که ان او صادر میشوند و سپس معلروم وا رع مریشروند.
صرف معلوم بودن امری برای ذات الهی جهت بره وجرود آمردن آنهرا در صرحنه هسرتی کفایرت
میکند .عل خدا به موجودات ان طری عل او به ذات خود که علت و سربب قیقری موجرودات
است معنی دارد و به همیت دلیل است که عل

قیقی موجودات ان طری عل و آگاهی نسربت بره

اسباب و علل آن ها تحق میپذیرد .بنابرایت خداوند عل فعلی دارد که منشا صردور اسرت و هرر
صورتی منشأش عل خداوند خواهد بود.
 .1حیات:

تعالی ی است و یات در انسان متو ف برر ادراک و فعرل اسرت امرا یرات

واجبتعالی تو ف بر چیزی ندارد ،بلکه یات او عیت عل اوست( [3 ].سینا ،8636 ،ص)30
 .2قدرت :ان دیگر صفات

تعالی درت اوست .درت او عیت عل اوست و اگرر خواسرت

او به ایجاد شی تعل گیرد ،آن را ایجاد میکند و اگر ناواهد ،آن را ایجاد نمریکنرد .بنرابرایت ذات
تعالی بسیط است .با تعریفی که ان صفات ارائه گردید ،صفات عیت یکدیگرند.
 .3اراده :موجودات ان ذات الهی صادر شده و مقتضی ذات الهی بوده و منافی آن نیستند .نیررا
خداوند عاش خود است ،همه اشیا به جهت ذاتش مرادش میباشند .اما نه به ایت معنا که خداونرد
ان خل آنها غرضی داشته باشد(نیرا غرضمندی به معنای نیانمندی و طلب استکمال است کره برا
وجوب وجود سانگار نبوده و ان ایت رو مورد ماالفت اشاعره وا ع شده است) .پس اراده به سبب
خود آنها نیست بلکه ان آن روست که مقتضی ذات الهی است .ابتسینا در مقام اثبرات مطلرب بره
تمثیل پرداخته و اضافه میکند که مث ً اگر تو عاش چیزی باشی ،هر چه ان معشوق صادر شرود را
دوست داری .آن که به ذات خود شعور دارد صا ب اراده است و اراده جز برای او نیست ( .سینا،
 )334 ،8636ابتسینا در کتاب التعلیقات نیز به بیران مفهروم اراده واجرب پرداختره اسرت ( .سرینا،
)83 ،8404
 .4کمال و عدم تناهی :ابت سینا دو صفت کمرال و عردم تنراهی خردا را کره متقراب ً مسرتلزم
یکدیگرند ،به عنوان دو جنبه ضروری ان وجودی دانسته است که واجبالوجود است و وجود ذاتاً
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برای او ضرورت دارد .ان لحاظ اول ،وجود محض تامالوجود است که به سبب فعلیت خود مطلقراً
اکتفا به ذات دارد نیرا هیچ چیزی را ان هستی خود و کمالهرای هسرتی خرود کر نردارد و هریچ
چیزی ان جنس هستی او بیرون ان هستی او نیست که برای غیر او یافت شود .همریت کره خردا را
وجود محض بنامی  ،به ایت معناست که او را موجرود بره نفسره و مسرتقل ان غیرر و غنریبالرذات
باوانی  .اگر او را ذات مینامی ان ایت کلمه ،تنها فعلیت وجود را اراده میکنی  .آنجا که ابرتسرینا
میگوید خدا واجبالوجود بالذات و غنیبالذات است .مقصود او ایت نیست که خدا با درت ترام
خود ،افاده وجود به خویشتت میکند بلکه من ور او ایت است که نباید در جستجوی شی خرارج ان
خدا برآمد تا او را بتوان علت وجود خدا نامید ( .اکبریت)313 ،8613 ،
اقسام صفات حقتعالي از نظر غزالي
ان ن ر غزالی خدا غیر ابل توصیف ،علتالعلرل و منشراء هسرتی و نورا نروار اسرت .او فراترر ان
معقو ت عقلی ،عال و ادر است .او صفات را در هفت مورد خ صه کرده است.
 .1علم :خداوند متعال به تمام عال هستی عل دارد .چیزی در عرال بره انردانه ذرهای وجرود
ندارد که ان عل او مافی باشد .موجودات ایت عال به دی و رادث تقسری مریشروند برا ایرت
تفاوت که موجود دی ه به ذات و ه به صفات خویش عال است و کسی که به غیر خود آگاه
است بالطبع به ذات خویش نیز آگاه است .پس اصل میگردد که خداونرد بره غیرخرودش عرال
است ( .غزالی ،امام محمد )803 ،8613 ،ا سام عل که طلب آن فریضه است ان ن رر غزالری ،سره
عل است :عل تو ید و عل سرّ یعنی آنچه به دل تعل دارد و ما آن را مساعی لب خواندهایر و
عل شریعت .ان ن ر غزالی عل تو ید چهار درجه دارد .اول ایت که دارای مغزی اسرت و آن مغرز
ه مغزی دارد و پوستی و آن پوست ه پوستی دارد یعنی دو مغرز و دو پوسرت دارد .درجره اول
تو ید مناف است که تنها به نبان

اله ا اهلل می گویرد و آن پوسرت پوسرت اسرت .درجره دوم

تو یدی است که فرد به دل بدان معتقد گردد مانند عامی و یا با دلیل معتقد گردد مانند متکل  .ایت
نوع ان تو ید تنها فرد را ان دونخ فظ خواهد کرد .درجه سوم آن است که فررد ببینرد کره فاعرل
یکی بیش نیست و فعل ان هیچکس دیگری صادر نشود و چهارم آن است که جز یکری را نبینرد و
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همه را یکی ببیند(و دت ن ر)و یکی شناسد و هیچ تفر ه و کثرتی برایش مطررح نباشرد .همره را
بیند و خود را نیز فراموش کند و ایت همان کمالاست( .غزالی)130-131 ،8613 ،
 .2قدرت :ان آن جایی که عال فعلی محک  ،مرتب ،متقت ،من وم و مشتمل بر انواع عجایرب و
آیات است و همه ایتها د لت بر درت خال دارد ،پی میبری که ایجادکننده عال ادر است.
نیرا هر فعل محکمی ان فاعلی ادر صادر میشود و عال فعل محک است بنرابرایت صرادره ان
فاعل ادر است .درت او مانند هیچ چیزی نیست .او بر همه چیزها ادر است .ردرت و توانرایی
او بر کمال است نیرا هیچ عجز ،نقصان و یا ضعفی در او راه نیست .او هر چه باواهد میکند نیرا
آسمانها و نمیت همه بر مدار درت اوست که میچرخند .غزالی ا کامی را نیز برای درت بیران
میدارد .ان جمله ا کام درت ایت است که به تمام مقدورات تعل میگیررد و مرراد ان مقردورات
همان ممکنات هستند که نهایت ندارند و واضح است و تی که ممکنرات برینهایرت باشرند یعنری
مقدورات بی نهایت هستند و من ور ان بی نهایت بودن ممکنات ایت است که خل

وادث پرس ان

وادث عق ً منتهی به دی نمیشود که دوث رادثی مقردم برر رادث فعلری ،محرال باشرد.
بنابرایت امکان ،امری مستمر و ابدی است و درت همه ایتها را در بر میگیرد و برهان ایت ادعا و
عمومیت درت ایت است که معلوم شرد صرانع عرال وا رد اسرت و اگرر بره اناء هرر مقردوری
ماصوص باشد و ان طرفی مقدورات بینهایت باشند یا باید درتهای متعدد و بینهایت اثبرات و
پذیرفته شود که محال است و یا ایت که درت وا د باشد و به همه اعرا

و جواهر تعل گیررد

در نتیجه م نم ایت اصل مقدور بودن تمام ممکنات و تحق آنها با درت وا د است و درت به
تمام ا سام جواهر و اعرا

تعل میگیرد .به ایت ترتیب درت خداوند به هر ممکنری تعلر دارد

نه ایت که به موجودی تعل گیرد و به موجودی دیگر نه .و امکان ندارد که به رکتی یا موجرودی
اشاره شود و ادعا شود که ایت موجود و رکت ان رونه تعلر

ردرت خرارج اسرت در الیکره

درت به مانند همیت رکت یا موجود تعل گرفته باشد .بنابرایت ضرورتاً دانسته میشرود کمری
که شامل موجودی میشود مانند آن را ه در بر میگیرد ( .غزالی )13-14 ،8613 ،او ننده و رادر
و جبار و اهر است .او خداوند ملک و ملکوت و عزت و جبروت اسرت کره آفریردگان همره در
بضه او مقهورند.
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 .3کالم :صانع عال متکل است .غزالی ه در کتاب ا تصاد و ه در واعدالعقایرد خرود بره
متکل بودن ضرت

اشاره دارد .او میفرماید :همچنان که ذات

دی است و چیزی مانند

آن نیست و به همان نحوی که ذاتش رویت می شود رویتی شبیه رویت اعرا

و اجسرام نیسرت،

ک م خداوند ه شنیده میشود و به نحوی متفاوت کره شربیه بره رروف و اصروات نمریباشرد.
(غزالی.)883-886 ،8613 ،
 .4سمع و بصر :خداوند متعال شنوای بیناست .هیچ شنیدهای وجود ندارد که ان او پنهان بماند.
او تی ان آن چه در لبها میرود آگاه است ،تی اگر به نبان نیاد .همچنیت چیرزی ان چشر او
پنهان نمیماند .او به هر چه دانستنی است داناست و بره هرر چره دیردنی و شرنیدنی اسرت بینرا و
شنواست( .غزالی )3 ،8633 ،آیاتی ان رآن کری که نیاد هسرتند ماننرد" و هوالسرمیع و البصریر و
مانند ایت سات ضرت ابراهی (ع) خطاب به پردرش کره گفرت :پردر جران چررا چیرزی را کره
نمیشنود و نمیبیند و ان تو چیزی را دور نمیکند ،میپرستی".

][3

 .5حیات :معتقدی که خداوند متعال ی است و ایت معنا بالضروره دانسرته و معلروم اسرت و
هر کس که اعتراف به عال و ادر بودن

دارد یات ر را هر مریپرذیرد نیررا ری برودن

موجود ادر و عال امری ضروری اسرت و معنرای عرال بره جمیرع معلومرات و رادر بره جمیرع
مقدورات نمیباشد لذا بسیار واضح است که

 ،یات دارد.

 .6اراده :غزالی در کتاب ناداآلخرت خود بیش ان همه به صفت اراده خداوند پرداخته است .ان
ن ر او همه چیز در عال بر اساس اراده ضرت

نمود پیدا میکند .برگی ان درخرت نمریافترد

مگر آن که او اراده کرده باشد .تی اگر تمام جت و انس ،شیاطیت و م ئکه جمع شوند تا یک ذره
ان عال بجنبانند یا ک کنند یا بیش کنند ،بدون اذن او همه عاجز خواهند بود .هر چه در عال است
همه به خواست ،اراده ،تدبیر و تقدیر اوست ( .غزالی)3 ،8633 ،
تنزيه صفات از نظر غزالي
تنزیه به معنای تعالی خدا نسبت به آفرینش است .غزالی همان گونه که برخی صفات را برای ر
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اثبات میکند ،او را ان برخی صفات نیز منزه میداند .غزالی بیان میدارد که خداونرد در ذات خرود
جوهر و عر

نیست و در هیچ کالبدی جرای نمریگیررد و هریچ چیرز ماننرد وی نیسرت .وی را

صورت نیست و چندی و چگونگی به وی راه نمییابد .ان آن روی که خال است ان تمام کمیرات
و کیفیات پاک است .وی به صفت هیچ آفریده نیست بلکه هر چه وه و خیال صرورت کنرد وی
آفریدگار آنست .خردی و بزرگی و مقدار در او راه ندارد نیرا ایت ها ویژگی اجسام عرال اسرت و
وی جس نیست .با هیچ جسمی پیوند ندارد .برجرای و درجرای نیسرت بلکره اصر ً جرایگیرر و
جای پذیر نیست و هر چه در عال است همه نیر عرش است .امرون بدان صفت اسرت کره در انل
بوده و تا ابد همچنان باشد .تغییر و گردش در او راهی ندارد .اگر گردش صفت نقصان بود نرا ص
خدایی را نشاید و اگر صفت کمال باشد ان بیش نا ص بروده و نیانمنرد ایرت کمرال بروده اسرت و
محتاج آفریده باشد پس کسی که دارای ایت صرفات باشرد خردایی را نشراید( .غزالری)4 ،8633 ،
خداوند عال به عل  ،ادر به درت و متکل به ک م است .ایت صفات به ذات او مربوب میشروند
و با آن پیوند دارند .ان ن ر غزالی خدا غیر ابل توصیف ،علرتالعلرل و منشرا هسرتی و نورا نروار
است .منشأ عال خداست که انبان ندارد .هر چه غیر اوست رو به فناست .غزالی چند تقسری بنردی
جهت صفات ارائه داده است اما صفاتی را که دایره تعلقشان به غیر ،ان همه گستردهتر است عل و
ک م است .نیرا عل ه به واجب تعل پیدا میکند ه به ممکت و دایره تعل عل ه مانند کر م
گسترده است نیرا هر چیزی که مورد تعل عل وا ع شود ،مورد تعل ک م نیز وا ع خواهد شرد و
عل و ک م همدوش یکدیگر بوده و ان هر یک به دیگری میتوان راه یافت .ان ن ر غزالی صرفات
خداوند عبارت ان عل  ،درت ،ک م ،یات ،اراده و سمیع و بصیر است .او معتقد است خداوند به
تمام عال هستی عل دارد و ذره ای ان چش او مافی با ی نمیماند .خداوند با هر پیامبری کترابی
ه فرستاد نیرا آسمان و نمیت را برای عل و عبادت آفرید .ایت آیه خداوند شررف علر را نشران
میدهد ماصوصاً عل تو ید را.
غزالی عل را به سه س تقسی می کند یکی عل تو ید که اصول دیرت را بردانی و بره عرال ،
ادر ،ی ،متکل  ،سمیع و بصیر بودن او گواهی عال باشی و بدانی محمد(ص) رسول و فرسرتاده
اوست .دومی عل سرّ یعنی آنچه به دل تعل دارد و شامل دانستت واجبات و منهیات نیز می شرود.
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سوم عل شریعت است بدان معنا که و تی آگاهی در برابر اطاعت

به دست مری آوری برر ترو

واجب می شود که به آن عمل کنی مانند نمان و رونه .ساتی هر عل آن است که میبایست نفرس
خویش را در طب اخ ص نهی و عل بیامونی .خداوند به تمام معلومات آگاه است و علمرش بره
همه چیز محیط است .غزالی معتقد است عل خدا به همه امر جزئی و کلری تعلر مریگیررد( .در
وا ع ف سفه می گویند عل خداوند به جزئیات تعل نمیگیرد اما در وا ع مرادشان ان کلی اصرط ح
فلسفی است یعنی امر یتغیر و جزئی ه امر متغیر را گویند .و تی ف سفه میگویند خداوند علر
دارد به جزئیات به وجه کلی یعنی خواسته اند عل خداوند را ان نقص مبرا کنند بره ایرت معنرا کره
عل خداوند سبحان به جزئیات که اموری متغیرند ،متغیر نیست نه ایت که عل به جزئی ندارد بلکه
جزئی متغیر است و عل خداوند ثابت و مافوق نمان است .غزالی برای درت خداوند ا کرامی را
ذکر می کند به ایت شکل که درت او به تمام ممکنات تعل میگیرد و امکان امری مستمر و ابردی
است و درت همه ایتها را در بر می گیرد پس صانع عال وا د است و درت او به همه اعرا
و جواهر تعل میگیرد .درت خدا به امور ممکت تعل میگیرد و ایت گونه نیست که به موجودی
تعل گیرد به موجودی دیگر نه.
نتيجه
ابتسینا برای بیان رابطه واجبتعالی و ممکنات ،ن ریه صدور و تجلی را مطرح میکند .امرا غزالری
معتقد است ف سفه اذعان میدارند که ان یک جز یک صادر نمیشود در الی که جهان مرکرب ان
امور ماتلف است ،در ایت صورت چگونه ممکت است عال فعل و صنع پروردگار باشد .او ن ریره
فیض را بول ندارد و معتقد است همه چیز معلول اراده خداوند و مالوق اوست.
ان ن ر ابتسینا صفات واجبتعالی عریت ذات او در مقرام مصرداقانرد و همره صرفات کمرالی
موجودات ممکت نیز ان صفات نشأت گرفته اند لکت هر یک ان ایت صفات مشترک معنوی اسرت و
به یک معنا بر مصادی فراوان اط ق می شود لکرت برا وجرود ایرت در مقرام مصرداق ان همردیگر
متمایزند به گونه ای که صفات ما ممکنات نائد بر ذات ما هستند .مبنای ایت ن ریهای که ابرتسرینا
بیان داشته است اصالت و تشکیک وجود است .هرچند گویرا ایرت مسرأله در آن نمران بره عنروان
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مسأله ای فلسفی مطرح نبوده است و ان طرفی ابتسینا در برخی مسائلی که در خصوص علیت و. .
 .مطرح کرده است اصالت را به وجود داده است و در برخی جاها به ماهیت .غزالی معتقرد اسرت
معرفت صفات و افعال خداوند ممکت است اما در خصروص ذات او ایرت امرر ممکرت نیسرت .او
صفات خداوند را نائد بر ذات او می داند .غزالی تنها صرفاتی را کره خداونرد خرود را بره آن هرا
وصف کرده برایش اثبات میکنند.
ان ن ر ابت سینا عل خداوند به جزئیات تعل نمیگیرد چون جزئیرات مردام تغییرر مریکننرد و
موجب تغییر در ذات

میشوند و ان طرفی و تی عل خداوند به کلیات تعل مری گیررد برالتبع

جزئیات را ه در بر می گیرد و خداوند جزئیات را ه درک میکند اما به نحرو کلری .امرا ان ن رر
غزالی ایت تفکر تفکری اشتباه است نیرا تغییر جزئیات موجب تغییر در ذات

نمریشرود بلکره

باعث تغییر رابطه خدا با جزئیات میشود .ان ن ر ابت سینا همچنیت ،صرف معلوم بودن امری بررای
ذات الهی جهت به وجود آمدن آنها در صحنه هستی کفایت میکند .علر خردا بره موجرودات ان
طری عل او به ذات خود که علت و سبب قیقی موجودات است معنری دارد و بره همریت دلیرل
است که عل

قیقی موجودات ان طری علر و آگراهی نسربت بره اسرباب و علرل آنهرا تحقر

میپذیرد.
غزالی ان سه نوع عل نام برده است که طلب آن را ان فرایض برای آدمی میداند:علر تو یرد،
عل سرّ و عل شریعت که در میان ایت سه عل تو ید را اساسی دانسته و آن را شامل چند مر له
دانسته به ایت معنا که گاهی آدمی مناف گویا نه تنها به ذکر

میپرداند که چنیت انسرانی راه بره

جایی ناواهد برد .گاهی در لب خویش به خداونرد براور دارد کره ردا ل ان دونخ نگره داشرته
میشود .گاهی شاص جز یکی را نمیبیند و تمام اعمال را ناشی ان او میبینرد و گراهی بره اعر
درجه معرفت میرسد و همه را یکی میبیند و دیگرر هریچ گونره تفر ره و کثررت بررایش مطررح
نمی شود تی خود را ه در او گ میکند .ایت بحث غزالی به نوعی با یگانگی و و دتی که ابرت
سینا در خصوص واجبالوجود به اثبات رسانده ،گره خورده است.
مطرح کردن بحث تنزیه صفات ان ن ر غزالی گویای توجه بیش ان د او به رآن کری و آیات
محک و متشابهی است که مطرح است چنان که توجه نیادی او به ن ریه تنزیه صفات

او را ان
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بحث افاضه

تعالی غافل کرده است .ان طرفی ن ر ابتسینا نیز در خصوص صرفات معقرول بره

ن ر می رسد هرچند که مبنای ن ریه تشکیک وجود در ن ام فلسفی او به آشکارا تبییت نشده است.
پينوشت
 .1فواجبالوجودلیستارادتهمغايرهالذاا للمهذه،والمغذايرهاملفهومللمهذه.فقذ يیاذااللمذلالذا لذه،هذويلیاذه
االرادهالتیله.
 .3وص ذذفا واج ذذبالوجوداليص ذذنتتتت ب ذذريص ذذفا وا ذ ذرا ،والجي ذذونتتيذ ذ ه  می ذذهل ذذیي ذذوت م ذذه
لوجوده.اليصنفیواجبالوجودتتيت برالفیتشخصه،والشیاذت برفاماتتيت بذرفذیمهاذاه.وکذ 
ملاذذیفا ذذهفذذیذاتذذهواکذ فذذقيت بذذرفذذیکقیقتذذهوتمذذافذذیتشخصذذهفذ تتشذذخ واجذذبالوجودهذذوت ذذههذذو
واک وهو فسذاتهکقیقته.

 . . . .6الصذذفا البتوتیذذه ذذتلهوهذذیالیذذاهواللمذذلواالرادهوالق ذ رهوالسذذهبوالتصذذروال ذذقموک ذ صذذفهم ذ 
هاهالصفا هلاتلمقاالالیاهفاهناياتوعال مها .
.4
.3
.3

.3

 . . . . .وا ههاتلمقااللملواهصهاالسهبومتو طهاالتصر. . .
یالسهاوا ِ َوالفِیاالَر ِ.
ب َاهُ ِم ُ
بقالذَ َرِهفِ َّ
ُ
اليلز ُ
فذذاتالیذذاهالتذذی اذ ت هذ ردراووفلذ هذذوالتنريذذنياتلبذذات ذ  ويتذذات تمفذذن،و ذ صذذنات فذذس
م رکهوهومايلقمه ال هو تبال وهويلیاهمت تفلمذهوذلذناجيذادال ذ .فهلاذیواکذ ماذه
هوادراووهتیولقجياد.فالیاهماهلیستتتليقوتن،والکیاهماهغرياللملواللیم ذلنغريذاته.
ِِلتَلت ُ مااليسهبو ِ
لیئا.
اليتص ُر َواليغای َا َ
ن َ
َ ُ
َُ َ

ذات و صفات الهي از نگاه ابنسينا و غزالي996 ...........................................................................................................
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