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  بررسى و نقد نظريهٴ اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و صفات االهى

*معروف على احمدوند 
 

  چكيده

ترين و اولين مباحث كالمى در دنيـای اسـالم  هى از اساسىرابطهٴ ذات و صفات اال

گروهى جانب افراط را . گرفته است قرار انديشمندان مسلمانی است، كه معركهٴ آرا

اند، كـه بـه  تعـالى شـده گونه برای واجب و معتقد به صفات انسان اند پيش گرفتهدر 

بـه تفـريط گـرايش  برخى ،از سوی ديگر .ده استكرانگاری خداوند بازگشت  جسم

 نظريـهٴ  .انـد دهكرتعالى نفى  و هر گونه صفت ثبوتى و وجودی را از حق اند پيدا كرده

متعادل و مستدل در ميـان فالسـفه و متكلمـان اماميـه، اتحـاد مصـداقى و تغـاير 

سـينا ظهـور در اتحـاد مفهـومى و  اما برخى از عبـارات ابـن. استمفهومى صفات 

نقد ديدگاه اتحاد مفهـومى  برای بررسى ونوشتار حاضر تالشى است . مصداقى دارد

تعـالى عـالوه بـر اينكـه از  قتعالى، بدين معنا كه صفات ح و مصداقى صفات واجب

خـدای  بارهاز نظر مفاهيم نيز در ،نظر مصداق و واقعيت خارجى عين ذات او هستند

اسـتدالل قابـل قبـول، و اقامه نكردن ولى با توجه به . هستندسبحان به يك معنا 

از . نمايد دنبال دارد، درستى آن دشوار مىه مبهم بودن كلمات و لوازم نادرستى كه ب

از حكمـای مسـلمان امتنـاع ل يـو دال، سعى شده است اين ديدگاه بازنگریرو  اين

  .دشوتبيين پذيرش آن 

تغـاير ، وحـدت مصـداقى، اتحاد مفهومى، هىصفات اال ،هىذات اال :كليدواژها

  .مفهومى

                                                 
 .دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان، حكمت اسالمى ه وفاستاديار گروه فلس *
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  مقدمه

 ىتعالى و چگونگى نسبت آنها بـا ذات، آرا و نظـرات متفـاوت و گـاه متناقضـ صفات واجب درباره

بـر طبـق روش و مسـلك  متكلمان، محدثان، فيلسـوفان و عارفـان هـر كـدام. استمطرح شده 

 اند پيش گرفتهدر برخى راه افراط را . اند درباره آن نظر دادهاند و  مداقه كردهاين مسئله در  ،خويش

ـمه اند چون صفات انسانى دانستههماند كه صفات االهى را  و تا آنجا پيش رفته و به عنوان مجس ،

گروهـى تفـريط  ،از سـوی ديگـر .)4/86: 1409تفتـازانى، ؛ 8/25: 1325ايجى، (اند  بردار شده نام

اند و تمامى اوصاف منسوب بـه  تعالى نفى كرده هر گونه صفت ثبوتى و وجودی را از واجب ،هكرد

تعالى را  ا نسبت قدرت و علم و حيات به حقهآن. اند خدای سبحان را به سلب مقابل آنها معنا كرده

 .)1/322: 1372كلينـى، ؛ 148: 1415صـدوق، (اند  به معنای نفى عجـز، جهـل و مـوت دانسـته

و ضـمن اثبـات و اعتقـاد بـه  انـد گيری از عقل و نقل راه اعتدال را برگزيده ای ديگر با بهره دسته

و صـفات  اند انگارانـه پيراسـته دانسـته گونه پندار جسـم تعالى او را از هر وجود صفات برای واجب

بسـياری از متكلمـان و حكمـای . اند ترين مرتبه برای مبـدأ هسـتى قائـل شـده كمال را در عالى

نظريه اتحاد مصداقى ) ع(مسلمان با سود بردن از عقل و الهام گرفتن از سخنان پيشوايان معصوم 

ه اين نظريه در جوامـع علمـى كالمـى و فلسـفى شـيع. اند مطرح كردهو تغاير مفهومى صفات را 

ها و ابهامات ديگر اقـوال پيراسـته  و تا حدود زيادی از كاستى شود مىشده تلقى  ديدگاهى پذيرفته

سينا هرچند با صراحت ديدگاه اتحاد مصـداقى و مفهـومى صـفات را  اما فيلسوف نامدار ابن. است

. اسـتبـه دسـت نـداده اثبات اتحاد مفهومى صفات  در خصوصده، ولى تبيين روشنى كرمطرح 

مهری و گـاه مخالفـت فيلسـوفان  بىبا  نفتنى آپذيرنامدهای ادليل ابهام اين نظريه و پيه ب شايد

و سينا دليل كافى برای بـازخوانى و بررسـى  اما اهميت موضوع و شخصيت ابن. استمواجه شده 

و دشواری پذيرش نظريـهٴ اتحـاد  ،تبيينرا سينا  ديدگاه ابن كوشيم مىدر اين نوشتار . آن استنقد 

  .را تشريح كنيم هومى و مصداقى صفات و ذاتمف

  صفات خدا

بندی، تعداد صفات و رابطه و نسـبت آنهـا بـا  سينا مباحث عمومى صفات مانند تعريف، تقسيم ابن

 مبـدأ و معـادو  نجـات، تعليقات، شفا، اشارات و تنبيهاتهای متعدد خويش مانند  ذات را در كتاب

. نسبت آنها با ذات خالى از ابهام نيسـت تعالى و صفات واجبعبارات او درباره . ده استبررسى كر
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هـم بـه همـين دليـل . نمايد ايجاد سازگاری بين آنها و انتساب ديدگاهى صريح به او مشكل مى

  .اند نظرات متفاوتى به او نسبت دادههم و  ،های مختلفى از كلمات او شده برداشت

  سينا تقسيم صفات از نگاه ابن

قسـم اول،  است؛ گونه دانسته نخست به طور كلى صفات اشيا را چهار ،تعليقاتسينا در كتاب  ابن

صـفت عرضـى ماننـد توصـيف  ،قسـم دوم ؛صفات ذاتى مانند وصف حيوان و جسم برای انسان

 ؛صفات دارای اضافه مانند توصيف انسان به اينكه عالم اسـت ،قسم سوم ؛دن شىء به سفيدیكر

صفات  ،قسم چهارم ؛ن صفات اضافه شدن به چيزی خارج از ذات معتبر استو برای اتصاف به اي

  .اضافه محض چون پدر بودن برای فردی از مردها

تعالى صفات ذاتى به اين معنـا كـه در  گويد واجب وی پس از بيان اقسام چهارگانه صفات مى

لى صفت ذاتـى بـه و. ذات يا جزء ذات او باشند ندارد؛ همچنين صفات عرضى مانند سفيدی ندارد

شود، زيرا موجودات همه از اويند  تعالى متصف به صفات اضافى هم مى حق. معنای الزم ذات دارد

خداونـد متصـف بـه . پس نسبت اضافى با آنها دارد. و با همه موجودات يا متقدم بر همه آنهاست

حيه صفات اضـافى و از نا ،به اعتقاد او. مانند اينكه شريك و جزء ندارد ،شود صفات عدمى نيز مى

ها  زيرا اضافه معنای عقلـى اسـت و سـلب .كند گونه تكثری به ذات واجب راه پيدا نمى سلبى هيچ

  .)226: 1379سينا،  ابن(شوند  بلكه اموری از ذات او نفى مى ،هم اثبات چيزی برای واجب نيست

اند يـا  قيقه محضه، پس از بيان اقسام كلى صفات كه يا حاشارات و تنبيهاتسينا در كتاب  ابن

او راه ندارد، متصف بـه  كند هر موجودی كه تغيير در اضافهٴ محضه يا حقيقه ذات اضافه، بيان مى

اليـه سـبب تغييـر در ذات و صـفات او  زيـرا تغييـر در مضـاف .دشو صفات حقيقى ذات اضافه مى

صفات حقيقى  كه از هر گونه تغيير پيراسته است، صفات حقيقه محضه و ،و ذات واجب ؛دشو نمى

: همـو( دگردد، دار اليه سبب تغيير در ذات و صفات موصوف نمى مضاف ای كه تغيير در ذات اضافه

1403 :3/311(.  

  تعالى صفات واجب

است صفات عين ذات و هـر  معتقدضمن قبول صفات برای خداوند  مبدأ و معادسينا در كتاب  ابن

صفتى عين صفت ديگر است و فراتر از اتحاد مصداقى در صدد بيـان عـدم تغـاير مفهـومى بـين 
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سـينا دربـاره صـفات و نسـبت آنهـا بـا ذات، بـه  قبل از پرداختن به بيان ديدگاه ابن. استصفات 

  .كنيم تعدادی از صفات به اعتقاد او اشاره مى

الوجود از جميع جهات است و هـيچ جهـت امكـانى در او راه  واجبتعالى  حق ،سينا در باور ابن

پس اگر در ذات خـويش . ممكن برای اتصاف به وجود و عدم نيازمند علت است ىءزيرا ش. ندارد

اما در اتصاف به صفات، نيازمند به علت باشـد و نسـبت بـه صـفت  ،نياز از علت باشد واجب و بى

چـون زمـانى كـه  .واجب به دو علت وابسته خواهد بـود حالت منتظره داشته باشد در اين صورت

د، همراه با علـت آن شوو زمانى كه واجد صفت  ،صفات را ندارد همراه عدم علت آن صفت است

عدم علت و (صفت است و از آنجا كه در ذات واجب قبل و بعد راه ندارد، و در نتيجه هر دو علت 

. لوجود به لحاظ ذات مطلق و واجب نخواهد بودا همراه با اوست در اين صورت واجب) وجود علت

و فاقد چيزی نيسـت كـه وجـود آن  دتعالى همه صفات كمال را به نحو وجوب دار واجب ،بنابراين

د، بلكه هر چه اثبات آن برای او ممكن باشد برايش واجـب شوپس از وجود واجب برايش موجود 

  .)6: 1363: همو(است و نسبت به هيچ صفتى از صفات حالت انتظار ندارد 

كننـده كمـاالت  كننده خيرات و اعطا تعالى خير محض است، زيرا وجود محض و افاضه واجب

همچنـين نـوع  .مى و پيراسته از مـاده و مـدت اسـتئاو حق محض است چون وجودی دا. است

بلكه او از تمام جهات بسيط و نوعش منحصـر در فـرد  ،الوجود قابل حمل بر كثيرها نيست واجب

ذات خـودش ه او بـ. يكى ديگر از صفات خداوند ابتهاج ذات به ذات است .)11-10: همان(است 

ادراك خيـر مناسـب  ،حب شديد دارد، و ذاتش عاشق و معشوق است و منظور از لذت در مورد او

  .)17: همان(ها هيچ لذتى برتر و واالتر از لذت عقلى نيست  و در بين لذت ؛است

 ،يعنى مبدأ كل اشياست و با تعقل ذاتش كه مبدأ اشيا است ؛انفعالىعلم واجب فعلى است نه 

خـارجى  ءاند، علم فعلى آن است كه صورت معقوله پديدآورنده شى اشيا برای او معلوم و مكشوف

شوند، نفـس تعقـل  كند و اشيا برای او حاصل مى تعالى اشيا را تعّقل مى و از آنجايى كه حق؛ است

  .)19: همان(نهاست اشيا همان تحقق خارجى آ

 .اسـتهر موجودی كه دارای خصوصيت ادراك و ايجاد فعل است حـى  .تعالى حّى است حق

تعالى حى بـودن او  در مورد واجب ، اماحيات در انسان متوقف بر دو قوه ادراك و انجام فعل است

يگرند متوقف بر هيچ چيز نيست، بلكه حيات او عين علم و علم او عين قدرت و هر يك عين يكد

  .)20: همان(
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و همانند ساير صـفات عـين ذات اسـت و همـان  ؛تعالى است قدرت يكى ديگر از صفات حق

كند و همـان مبـدأ  ذات او كل اشيا را تعّقل مى. صورت معقوله كه علم اوست قدرت او نيز هست

مان تعالى تعقل صورت معقوله ه در مورد حق. بدون اينكه متوقف بر چيزی باشد ،تمامى اشياست

اند و چنانچه عين ذات نباشند هر يـك از صـفات  اراده و قدرت اوست و صفات او همه عين ذات

الوجودند  آيد يا ممكن الوجود الزم مى اند كه تعدد واجب يا واجب حال خود ،زائد بر ذات خواهند بود

  .)21: همان(كه الزمه آن مشتمل بودن واجب بر جهات امكانى است و هر دو فرض محال است 

سينا از جهت وجودشناختى صفات، اعتقاد به عينيت صفات با ذات دارد و در نگاه او تمامى  ابن

خواه صفات ثبوتى حقيقـى  ،اند و صفات خداوند عين يكديگرند و هم عين ذاتهم صفات االهى 

انـد و صـفات  همـه عـين ذات ،محض مانند حيات و صفات حقيقه ذات اضافه مانند علم و قدرت

همچنـين . گردند و منشأ صفت قيوميت، قدرت اسـت محضه همه به صفت قيّوميت برمىاضافيّه 

كننـد و منشـأ  رجـوع مىاسـت، كه سلب نقص يا سلب امكـان  ،صفات سلبى همه به سلب واحد

عبارت او درباره عينيت برخى از صفات . است كه عين ذات است سلب امكان همان وجوب وجود

ان قدرتـه و حياتـه و علمـه واحـد؛ و اذا كانـت لـه «: ن استحقيقى و تابعيت صفات اضافى چني

قدرت و علم و  .)33: همان( »اضافات الى الموجودات الكائنة عنه فليست مقّومة لذاته، بل تابعة له

حيات او يك چيز هستند و در نسبت و اضافهٴ او به موجودات ديگر هرچند اضافات كثيرند اما اين 

  .ستند تا سبب كثرت ذات بشوند، بلكه تابع برای ذات هستندبخش ذات او ني ها قوام نسبت

تعالى با ذات او و عينيت صفات بـا  سينا درباره عينيت مصداقى صفات ذاتى واجب ابن ،بنابراين

يكديگر، همان ديدگاه مشهور فالسفه و متكلمان اماميه را دارد و از ايـن جهـت نظريـه ديگـری 

بر آن  تعالى از جميع جهات است، كه بنا الوجود بودن حق بو دليل او يكى واج ؛نكرده استمطرح 

اگر صفات عين ذات واجب نباشند ممكن خواهند بود و احتياج به علت دارند و اين با وجوب وجود 

و ديگر اينكه اگر صفات واجب عين ذات او نباشند بلكـه زائـد بـر ذات  ؛)6: همان(سازگار نيست 

تعـالى  اش قابليت ذات حـق خارجى است كه الزمه ءباشند علت ايجادكننده آنها يا غير ذات و شى

برای صفت است و قبول در واجب صحيح نيست؛ زيرا قبول همراه قوه است و به معنای انفعال و 

اش اجتمـاع  تعالى باشد، الزمه بخش به صفات، ذات حق ر علت هستىو اگ ؛نيازمندی به غير است

بـه معنـای  ءشـى زيرا عروض هر صـفتى بـر. فاعل و قابل بودن اوست و اين نيز صحيح نيست

در ايـن . مگر اينكه صفات لوازم ذات باشند تا مخدور اجتماع فاعل و قابل رخ ننمايد ،انفعال است

و ذات معروض نخواهـد بـود؛ در نتيجـه صـفات ناشـى از گردند  صورت صفات عارض بر او نمى
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و هـيچ  هسـتو از آنجايى كه ذات بسيط است از همان جهت كه فاعل است، قابل نيـز  ؛اند ذات

  .)219-218: 1379همو، (شود  كثرتى بر ذات عارض نمى

 ،اما اگر صفات خـارج از ذات و الزم ذات باشـند، ذات واجـب از صـفات كمـالى خـالى بـوده

؛ زيرا چيزی كه الزم ذات است، خـارج استالت زيادت صفات بر ذات بر اين نظريه نيز وارد اشكا

  .تعالى از صفت كمال خالى است از ذات خواهد بود و در نتيجه ذات حق

  اتحاد مفهومى و مصداقى صفات

اد تعالى، در صدد بيان اتح عالوه بر اثبات وحدت مصداقى صفات واجب ،سينا برخى از عبارات ابن 

ذات  های وی ناظر به اثبات اتحـاد مصـداقى صـفات بـا هرچند استدالل. هستمفهومى آنها نيز 

. ده اسـتكـرگيری به اتحاد مفهومى نيـز تصـريح  است، اما در عنوان مباحث و در جايگاه نتيجه

ل اثبات عينيت صفات را به طور مطلق و خالى از قيد مصداق و مفهوم بيان كرده است، شايد يدال

يـا در كنـار وحـدت  ؛دكنـهمان ادلهٴ وحدت مصداقى قصد داشته اتحاد مفهومى را نيـز تبيـين با 

اقامـه ده، بدون اينكه بـرای اثبـات آن اسـتداللى كرمصداقى ادعای اتحاد مفهومى را نيز مطرح 

امـا . كلمات او در بيان ادعای اتحاد مفهومى صفات واجب صراحت دارنـد ،حال به هر. ده باشدكر

  .دالل و قياسى كه روش هميشگى اوست برای اثبات آن بيان نكرده استهيچ است

طور مطلق و بدون توجه به مصداق، لحاظ شـوند ه سينا معتقد است مفاهيم صفات وقتى ب ابن

ند تغـاير مفهـومى بـا يكـدگر شـو تعالى لحاظ مـى اما وقتى نسبت به واجب. اتحاد مفهومى ندارند

و اما الحياة على االطالق و العلم على االطـالق و االراده «: گويد مى تعليقاتوی در كتاب . ندارند

طور مطلـق و بـدون لحـاظ ه مفاهيم حيات، علم و اراده ب ؛»على االطالق فليست واحدة المفهوم

كـاربرد صـفات بـرای  بارهاما در .)21: همان(مصداق اتحاد مفهومى نداشته و به يك معنا نيستند 

فواجب الوجود ليست ارادته مغايرة الذات لعلمه و ال مغايرة المفهـوم لعلمـه «: گويد تعالى مى واجب

اراده واجـب بـا علـم او  ؛)367: 1404همـو، ( »فقد بينا ان العلم الذی له بعينه هو االرادة آلتى له

  .تغاير ذاتى و مفهومى ندارد و هر يكى از علم و اراده عين ذات واجب هستند

فاذا ليس ارادته مغايرة الذات لعلمه و ال مغـايرة المفهـوم «: گويد ىم مبدأ و معادوی در كتاب 

تعـالى بـا  اراده واجب ؛)21: 1363همو، (» لتى لهاهو بعينه االرادة  الذی لهلعلمه وقد بينا ان العلم 

بـرای سـينا  ابن. اسـتاش  بلكه علم او همـان اراده. علم او به حسب ذات و مفهوم مغايرتى ندارد

توهم اختصاص اتحاد مفهوم به علم و اراده، در عبـارت ديگـری ايـن حكـم را بـه  گيری از پيش
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 فبان ان المهفوم من الحياة والعلـم والقـدرة والجـود واالراده«: گويد ، مىصفات ديگر سرايت داده

 ،بنـابراين ؛)همان(» المقوالت على واجب الوجود مفهوم واحد و ليست الصفت ذاته و ال جزء ذاته

گردند مفهوم  تعالى اطالق مى كه مفهوم حيات، علم، قدرت، جود و اراده كه بر واجب واضح گرديد

  .صفات و اجزای متعدد برای ذات نيستند واحدی دارند و

فصل فى تحقيـق وحدانيـة االول بـان «: گويد نيز در عنوان فصلى چنين مى نجاتدر كتاب 

حد و ال تنجرأ ال حـدی هـذه الصـفات علمه اليخالف قدرته و ارادته فى المفهوم بل ذلك كله وا

ای است كه علم، قدرت، اراده  گونه  هتعالى ب وحدانيت واجب ؛)69: 1379همو، (» ذات الواحد الحق

الوجـود  و حيات او از نظر مفهومى مغايرتى ندارند، بلكه همه مفاهيم واحدی هستند و ذات واجـب

  .خاطر اين صفات مركب از اجزا نيسته ب

شود، اين است كـه وی بـرخالف حكمـا و  سينا استفاده مى شده از ابن گزارش آنچه از كلمات

ولـى ايـن . متكلمان پيش از خود، اصرار بر ادعای نفى تغاير مفهومى صفات بـا ذات واجـب دارد

  .اند كردهمهری و مخالفت  بىبا آن بلكه  اند نپذيرفتهفالسفه و متكلمان بعد از او نه تنها را ديدگاه 

  ه اتحاد مفهومى صفاتتحليل نظري

بررسـى سـينا  ترين پرسش در تحليل ديدگاه اتحاد مفهومى صفات اين است كه چـرا ابـن اساسى

 بـه ،متقدمان و متأخران از فالسفه و متكلمـان اسـت یكه معركهٴ آرا ،با اين اهميت را ای لهئمس

استداللى و قياسى مسـتدل صورت ه له را بئمس كرده،بيان ادعا اكتفا  عباراتى كوتاه و صرفاً اظهار 

ای برای  كننده يا استدالل قانع ،دانسته نياز از دليل مى ای بديهى و بى لهئآيا آن را مس. نكرده است

له بعيـد بـه نظـر ئاثبات آن نيافته است؟ با توجه به اختالف حكما و متكلمان بـديهى بـودن مسـ

دشـواری ه بـسـينا  ابنى چون ادعای بدون دليل از شخصيتمطرح كردن  ،از سوی ديگر. رسد مى

ديگر اين است كه با وجود نظريه مشهور فالسـفه مبنـى بـر وحـدت  پرسش. قابل پذيرش است

چنـين كـردن طـرح مای بـرای  سينا چـه انگيـزه ابن ،مصداقى صفات و اثبات عينيت آنها با ذات

كـه عـالوه بـر ترين دغدغه و نگرانى او چه بوده اسـت  مهم ،به بيان ديگر. ای داشته است نظريه

اثبات وحدت مصداقى صفات در صدد تبيين وحدت مفهومى صـفات برآمـده اسـت؟ آيـا ديـدگاه 

تعـالى ناسـازگار  عينيت مصداقى و تغاير مفهومى صفات را با وحدت حقيقى و بساطت ذاتـى حـق

 طور مطلق، در متون حديثى انگيزهه كنندهٴ صفات از ذات واجب ب يافته است؟ يا وجود روايات نفى

  ای را فراهم كرده است؟ چنين نظريهكردن طرح مو زمينه 



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  تان (   ۶٢دوم،   )١٣٩٣ز

182 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

سـينا وجـود دارد، آسـان  ها با توجه به اجمال و ابهامى كه در عبارات ابن پاسخ به اين پرسش

شايد به همين دليل است كه . نكرده استمطرح چ تبيين روشنى از اين نظريه يزيرا وی ه. نيست

سنج از  اما بسياری از فيلسوفان نكته ،كتب وی بوده استالی  هها در الب شده سال عبارات گزارش

. اند دهكراند؛ يا با عباراتى كوتاه به نقد اقدام ن و به توضيح آنها نپرداخته اند كردهكنار كلمات او گذر 

در پاسخ بـه برخـى از  ،اند هكرد وافریكه برای تبيين اين نظريه تالش  ،اما برخى از پژوهشگران

دليـل اقامه نكـردن اين ديدگاه و توجيه كردن طرح سينا از م ابنبيان انگيزه  های مذكور و پرسش

  : اند برای اثبات اتحاد مفهومى صفات، چنين نگاشته

مفروغ عنه شمرده است و تصريحات خودش را مستظهر به عموماتى  له رائاو مس

داند كه هر يك در جای خودش به تفصيل ثابت و استداللى شده است، بساطت  مى

تعالى، مبرا بودن ذات از هر گونه تركيب و همچنين پيراسته بودن ذات از هر  واجب

گونه حيثيت، حتى حيثيات اعتباری و اينكه انتزاع مفاهيم متعدد از مصداق واحد من 

جميع جهات به نوعى ناسازگاری و تناقض را در پى خواهد آورد، همگى از جمله 

عدم تغاير  توان از آنها در اند و مى ن گشتههايى است كه در جای خود مبره استدالل

   .)40: 1383ذبيحى، ( تعالى سود جست مفهومى صفات باری

و انتـزاع مفـاهيم اسـت ده كرتعالى را مستدل  سينا در جای خود بساطت واجب چون ابن ،بنابراين

ه تـا كردطرح منظريه اتحاد مفهومى صفات را  ،متعدد از ذات واحد بسيط را با مشكل مواجه ديده

تعالى را از هر گونه كثرت، حتى تعدد مفهـومى صـفات و تعـدد حيثيـات  ذات واجباز اين طريق 

د كنناچار نباشد مفاهيم متعدد را از ذات واحد بسيط انتزاع  ،اعتباری پيراسته بداند و از سوی ديگر

  .يا به تعدد حيثيات اعتباری تمسك جويد

ازگاری ديدگاه وحدت مصداقى و تغاير مفهومى صـفات ابتدا الزم است ناس رسد اما به نظر مى

دو از نظريـه اتحـاد  سپس برای رهايى از تناقض بـين آن. دشوتعالى تبيين  با بساطت ذات واجب

پس جای اين پرسش وجود دارد كه آيا تغاير مفهومى صـفات بـا بسـاطت . مفهومى استمداد شود

د رسـ بـه نظـر مـى .نه يا گردد در ذات مى تعالى ناسازگار است و سبب تركيب و كثرت ذات واجب

تغاير مفهومى صفات با توجه به وحدت مصداقى آنها و عينت آنها با ذات، كثرتى را در ذات ايجاد 

زيـرا حيثيـات اعتبـاری  .شـوند كند، و تعدد حيثيات اعتباری هـم سـبب تركيـب در ذات نمى مىن

اگـر چنـين عمومـاتى . شوند چيز انتزاع مىواقعيت خارجى ندارند، بلكه از مقايسه و نسبت بين دو 

ده، كـرسينا در عباراتى كه اتحاد مفهومى را مطرح  ، چرا ابناست انگيزه طرح اتحاد مفهومى بوده
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له ئكدام از آنها نكرده است؟ آيا فارغ از استدالل دانستن چنين مسـ ای به هيچ ترين اشاره كوچك

  است؟فتنى به آسانى پذير سينا چون ابنهممهم و غيربديهى از سوی متفكری 

همـه  شـفاسـينا در كتـاب  اگر تعدد حيثيات اعتباری با بساطت ذات سازگار نيست، چـرا ابـن

اذا تكون الصفة االولى لواجب الوجود انه «: گويد مى ،ها و اضافات بازگشت داده صفات را به سلب

ع اضـافة، و بعضـها هـذا اّن و موجود ثم الصفات االخری بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مـ

 :1404سـينا،  ابن( »الوجود مع سلب و ليس و ال واحد منها موجبًا فى ذاته كثرة البتة و ال مغـايرة

موجود بودن اوست، صفات ديگـر يـا از سـلب امـوری از  الوجود انيّت و اولين صفت واجب .)367

وی در ادامـه همـين . شود مى واجب يا از نسبت و اضافه واجب با امور ديگر انتزاع و بر او اطالق

اگـر اطـالق جـوهر بـر خداونـد را جـايز (تعالى جوهر است  يم واجبيگو گويد وقتى مى مطلب مى

واحد است يعنى قابل قسـمت كمـى و كيفـى نيسـت و . به معنای سلب موضوع از اوست) بدانيم

سـت بـدين قادر ا. ست و مادی نيستا عقل و عاقل و معقول است يعنى مجرد. شريك هم ندارد

كند، و  با تعقل اشيا آنها را ايجاد مى فقطتعالى  معنا كه در نسبت و اضافه به موجودات ديگر واجب

تعالى از اين جهت كه موضوع ندارد جوهر است و  واجب ،بنابراين. همچنين نسبت به باقى صفات

ز ذات از اين جهت كه مادی نيست عاقل است، پس تعدد جهات و حيثيات چـون امـوری خـارج ا

به همين دليل حكما صفات اضافى محض را زائد بـر ذات . دنشو هستند سبب كثرت در ذات نمى

آنهـا را بـه صـفت اند  كوشـيدههرچنـد برخـى . اند كثرت آنها را سبب كثرت ذات ندانسته ،دانسته

يت صفت اضافى باشد باز لحاظ نسبت بين ذات و ئولى اگر مبد. ت بازگشت دهندييت يا قيومئمبد

آيد كـه در صـفات  تعدد حيثيات اعتباری در صورتى الزم مى ،عالوه بر اين. دأ بودن باقى استمب

واجب كثرت جهات و حيثيت را لحاظ كنيم، يعنى حيثيت علم واجب مغـاير بـا حيثيـت قـدرت او 

زنوزی، ( »وجود كله، وجوب كله و قدرة كله«بر بيان فارابى كه گفته است  دانسته شود، اما اگر بنا

تعـالى از همـان  بدين معنا كـه واجـب. آيد ديگر تعدد حيثيات اعتباری هم الزم نمى) 251: 1361

چنين نيست كه حيثيـت . اش قدرت است اش علم و همه همه. حيث كه عالم است قادر نيز هست

  .باشد علم او غير از حيثيت قدرت او

ع جهـات و قيـاس آن بـه اما ناسازگاری انتزاع مفاهيم متعدد از مصداق واحد بسـيط از جميـ

ل اتحـاد مفهـومى يـعنـوان يكـى از داله محال بودن انتزاع مفهوم واحد از مصـاديق متبـاين بـ

زيرا انتـزاع مفهـوم واحـد از مصـاديق متعـدد بـدون وجـه  .نيست پذيرفتنى) 40: 1383ذبيحى، (

وجـه  انـد و هـيچ توضيح اينكه از يك سـو مصـاديق متباين. شود اشتراك، به تناقض كشيده مى
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آيد كه كثير  پس الزم مى. طلبد اشتراكى ندارند، از جانب ديگر انتزاع مفهوم واحد وجه اشتراك مى

اما آيا انتزاع مفاهيم متعـدد از مصـداق . عين كثرت واحد باشد و اين چيزی جز تناقض نيست در

فـاهيم كثيـر تواند منشأ انتزاع و مصداق م انجامد؟ آيا مصداق واحد بسيط نمى واحد به تناقض مى

الوجـود را بـا چـه  سينا مفاهيمى چون واحد، حق، خير محـض و واجـب باشد؟ اگر چنين است ابن

تعالى خير محض است، يعنى وجود محض،  گويد واجب مى. ت حق اطالق كرده استامعياری بر ذ

مى و پيراسته ئحق محض است چون وجودی دا. كننده كماالت است كننده خيرات و اعطا يا افاضه

او بسيط از همه جهات است، يعنى هيچ شريك و همتايى ندارد و تركيب در . از ماده و مدت است

ذاتـش . حق تعالى به ذات خودش مبتهج است و به ذات خودش حب شديد دارد .ذات او راه ندارد

پس انتزاع و اطالق مفاهيمى چون خير محض،  .)18-10: 1363سينا،  ابن(عاشق و معشوق است 

حيثيات مختلف را جـايز  سيط، واحد، مبتهج به ذات، عاشق و معشوق به اعتبارات وحق محض، ب

تعالى از حيث اينكه اعطاكننده كماالت اسـت خيـر محـض اسـت و از جهـت  زيرا واجب. داند مى

  .اينكه هميشگى و پيراسته از ماده است حق محض است

د ولى انتزاع مفاهيمى چـون شو چگونه انتزاع اين مفاهيم از ذات واحد بسيط سبب كثرت نمى

شود؟ آنچه گفته شـد دليـل نقضـى بـر امتنـاع انتـزاع  علم، قدرت، اراده و حيات سبب كثرت مى

اما دليل حلّى اين است كـه انتـزاع مفـاهيم متعـدد از ذات واحـد . مفاهيم متعدد از ذات واحد بود

اق بـرای مفـاهيم متعـدد تواند مصـد ندارد و امر واحد بسيط مى  بسيط هيچ محال عقلى را در پى

عنوان يك واحد بسيط مصداق بـرای مفـاهيمى چـون مقـدور، معلـوم، ه مثًال نفس آدمى ب. باشد

ات يثيممكن است گفته شود در مورد مثال مذكور تعدد ح. استتعالى  مخلوق و معلول برای واجب

ما از آن جهت كـه زيرا اگر  .اما چنين نيست. و اضافات سبب جواز انتزاع مفاهيم متعدد شده است

تعـالى  آيد با اينكـه علـم حـق مقدور خدا هستيم معلوم او نباشيم محدوديت در علم خدا الزم مى

نباشـيم، محـدوديت در قـدرت  محدوديت ندارد و اگر از آن جهت كه معلوم خدا هستيم مقدور او

ممكـن . تپس نفس ما از همان حيث كه معلوم خداست مقدور او هم هس. آيد تعالى الزم مى حق

پـس امـوری  ،است گفته شود اين مفاهيم از نسبت و اضافه بين انسان و خدا انتـزاع شـده اسـت

  . تعالى اموری اضافى نيستند اما صفات حقيقى واجب. اضافى هستند

اما هـيچ  ،شود هرچند حقيقت صفات در ذات واجب به وجود واحد موجودند در پاسخ گفته مى

هايى را لحاظ كنيم و آنگاه مفاهيم را بر  مفاهيم آنها اضافات و نسبتاشكالى ندارد كه برای انتزاع 

چون ذات واجب همه كماالت را دارد، ما مجاز هستيم به لحاظ هر  ،به بيان ديگر .او اطالق كنيم
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مثًال چون ذات حق برای خـويش و موجـودات يـا . كنيممفهومى را انتزاع و بر او اطالق  ،كمالى

و بر او اطالق  ،انتزاع ،برای او منكشف است، مفهوم علم) سينا ر مسلك ابنب بنا(های آنها  صورت

كند، پس مفهوم قـدرت را  موجودات را ايجاد مى ،با تعقل فقطتعالى  يا مانند اينكه واجب. شود مى

. شود وجود كماالت در ذات، منشأ انتزاع مفاهيم متعدد مى ،بنابراين. دكنن انتزاع و بر او اطالق مى

آن كماالت از نظر وجودی چيزی جـدای از ذات نيسـتند بلكـه عـين وجـود او هسـتند و  هرچند

جا دارد به اعتبـار  مصداق واحد بسيط به لحاظ اينكه يك وجود كامل است و همه كماالت را يك

شـود و اعتبـارات  هر يك از آن كماالت كه عين او هسـتند مفهـومى انتـزاع و بـر او اطـالق مى

 خصـوصسـينا در  اين همان كاری است كه ابن. كنند ذات واجب ايجاد نمىمختلف كثرتى را در 

بـر  يـا بنـا ،چون حق محض، خير محض، واحد و مبتهج بـه ذات انجـام داده اسـتهممفاهيمى 

  .دشو ها و اضافات انتزاع و بر او اطالق مى مفاهيم صفات به لحاظ سلب شفاعبارات كتاب 

آن  نوع انسان با فرض كثرت و تركيـب در از فردی از سبزواری در جواز انتزاع مفاهيم متعدد

عليان الكثرات و المركبات البد ان تنتهى الى الوحدات و البسائط، و كل واحـد بسـيط «: گويد مى

: 1413سبزواری، ( »ّهللاٰ الى غير ذلك من جهة واحدة و موجود و واحد و معلوم و مقدور ءمنها شى

گفتـه  ،شـود اگر بگويى فردی از انسان چون مركب است مفاهيم متعدد از او انتـزاع مى .)3/553

زيرا واضح است كه [بسيط منتهى شوند  ها ناگزير بايد به اموری واحد و ها و مركب شود كثرت مى

هر واحدی و بسيطى از آنهـا از جهـت واحـد  و] شوند ها پيدا مى كثير از واحدها و مركب از بسيط

  .هستند، موجود، واحد، معلوم و مقدور برای خدا ئىشيمصداق 

توانند مصداق واحد بسـيط داشـته باشـند؛ هرچنـد انتـزاع آن  پس مفاهيم متعدد و متغاير مى

ولى نسبت و اضافه سبب كثرت در ذات  ،دشومفاهيم ممكن است با اضافه و نسبت به غير انجام 

كند و بنابراين امتنـاع انتـزاع  مفهوم را فراهم مى زمينهٴ انتزاع و اطالق فقطبلكه  ،شود بسيط نمى

  .تواند دليل نظريه اتحاد مفهومى صفات باشد مفاهيم متعدد از ذات واحد نمى

  تأمالت نظريهٴ اتحاد مفهومى صفات

و  انـد ديدگاه اتحاد مفهومى صفات سـكوت اختيـار كرده در خصوصسينا يا  فالسفه متأخر از ابن

شايد اولـين كسـى . اند دهكرو اشكاالت آن را بيان  اند با آن مخالفت كردهاند، يا  متعرض آن نشده

او در كتـاب  .باشـددين شـيرازی ده صـدرالكرن اشكال ر آكه بدون نام بردن از صاحب نظريه، ب

تعـالى و در جايگـاه بيـان  بعد از اثبات نظريه اتحاد مصداقى و تغاير مفهومى صفات واجـب اسفار
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ای ناصـواب و  ديدگاه اتحاد مفهومى صفات با ذات را نظريه ،ت با ذاتمعنای صحيح عينيت صفا

واعلم ان كثيرًا من العقال المدققين ظنوا ان معنى كـون «: شمار آورده و گفته استه غيرصحيح ب

صفاته عين ذاته هو ان معانيها و مفهوماتها ليست متغايرة، بل كلها يرجع الى معنى واحـد و هـذا 

بسياری از خردمنـدان اهـل دقـت  ؛)6/145: 1981صدرالدين شيرازی، ( »ظن فاسد و وهم كاسد

اند كه معنای عينيت ذات با صفات در خدای متعال، بدين معنـا اسـت كـه مفـاهيم  چنين پنداشته

  . ى غيرصحيح استياشتباه و رأ ریگونه تغاير و بيگانگى با هم ندارند، ليكن اين پندا صفات هيچ

چه كسانى است امـا » كثيرًا من العقالء الموقنين«وی از عبارت  هرچند معلوم نيست كه مراد

پرداز در ادامه داليل فاسد بودن اين ديدگاه را بيـان  از آنجايى كه مهم نقد نظريه است، نه نظريه

  :گويد و مى كند مى

 ،اگر الفاظ علم، قدرت، اراده و حياط و غير اينها از مفاهيم ديگر، با هم مترادف باشند

شود عين همان چيزی باشد كه از ديگری  فهميده مى) علم(نچه از يكى از آنها يعنى آ

گردد بايد اطالق يكى از صفات بر خداوند ما را از اطالق ساير  مفهوم مى) قدرت(

نياز گرداند و به بيان ديگر با وجود اطالق يكى از صفات كه بار معنايى  صفات بر او بى

و اين . استفايده  تعالى بى ساير صفات بر واجبتمام صفات را داشته باشد، اطالق 

 شود امری است كه فساد آن ظاهر و آشكار است و به تعطيل و الحاد منتهى مى

  .)همان(

  :است برای ابطال اتحاد مفهومى صفات سه چيز دين شيرازیل صدراليدال ،بنابراين

ل ذات از صفات يا تعطي .2 ؛تعالى فايده بودن اطالق الفاظ متعدد صفات بر واجب بى .1

  .الحاد درباره اسما و صفات .3 ؛تعطيل عقل از شناخت واجب

شود اگر الفاظ صـفات در واجـب متـرادف باشـند و در غيـر او  در توضيح كالم مالصدرا گفته مى

در صورت ترادف هر چـه از  آيد؛ و مترادف نباشند، اشتراك لفظى و تعدد وضع اين الفاظ الزم مى

گردد، پس نيازی به كـاربرد مفـاهيم ديگـر  شود از ساير الفاظ نيز مفهوم مى يك لفظ فهميده مى

كننده از  متصف به يك كمال است و همه الفاظ صفات حكايت فقطتعالى  پس ذات واجب. نيست

و هيچ كمالى نيست كه ذات از  ددر حالى كه ذات واجب همه كماالت را دار. هستندهمان كمال 

چـون معـانى ايـن  ،از سوی ديگر. استنظريه تعطيل ذات از صفات  و نتيجه اين. آن خالى باشد

بـا معـانى  فقـطغير واجب معنای ديگری است و عقل آدمـى  صفات در واجب چيزی است و در

مانـد و بـه تعطيـل كشـيده  انسانى آنها آشناست، پس عقل از درك اسـماء و صـفات معطـل مى
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را  »علـم«مثًال اگـر معنـای لفـظ . م را نداردزيرا توان شناخت بيش از يكى از آن مفاهي. شود مى

 »علـم«شـود چيـزی جـز آنچـه از  بر او عرضه مى »حيات«و  »قدرت«وقتى لفظ  ه است،فهميد

را نفهميده است و معنای آنها در  »حيات« و »قدرت«س در واقع معنای پ .كند فهميده درك نمى

كرد و آنچه بنا  از آن حكايت مى »علم«چون اگر محقق بود بايد غير از لفظ . واجب محقق نيست

و حمل الفاظى چون  ردك از آن حكايت مى »علم«از آن حكايت كنند،  »حيات«و  »قدرت«است 

و در نهايت به انحراف در اسما و صـفات  شد؛ فايده مى بر ذات حق لغو و بى »حيات«و  »قدرت«

صوم الفاظ متعـدد صـفات بـر شود، زيرا در آيات قرآن و روايات پيشوايان مع تعالى كشيده مى حق

كـدام چيـزی فهميـده شـود كـه از  ذات واجب اطالق شده است و بايد مفيد فايده باشند و از هر

د، و كلمـات شـو دار مـى ديگری فهميده نشود، در غير اين صورت فصاحت و بالغت قرآن خدشه

يزی است كه و اين چ ؛علم جديدی نخواهند بود معصومين در حمل صفات متعدد بر خداوند مفيد

  .بند باشد تواند بدان پای انسان معتقد به قرآن نمى

  :سينا گفته شده است با استفاده از كلمات ابندين شيرازی در پاسخ به اشكال صدرال

گردند  مفاهيم صفات چنانچه به طور مطلق و با قطع نظر از مصداقى كه بر او حمل مى

رند اما اين الفاظ اگر بر ذات لحاظ شوند هر يك معنای بيگانه و جدای از هم دا

تعالى حمل گردند اطالقشان كه همان تغاير هر يك از مفاهيم با يكديگر است از  واجب

و لحاظ حيثيت ذات در اطالق مفاهيم ...  گردد رود و مفهومشان يكى مى بين مى

   .)41: 1383ذبيحى، ؛ 21: 1363سينا،  ابن(كند  تصرف مى

شـوند  به چه دليل وقتى مفاهيم صـفات بـر واجـب اطـالق مى شود در پاسخ اين سخن گفته مى

معنای واحد دارند؟ آيا خصوصيت واجب در الفاظ اثر گذاشته اسـت؟ يـا نتيجـه وحـدت مصـداقى 

ممكـن  صفات با ذات است؟ اگر خصوصيات مصداق در لفظ و معنای آن مؤثر اسـت در واجـب و

مصداق در مفهوم تأثيرگـذار  است و اگر اش اشتراك لفظى صفات هر دو بايد چنين باشد و نتيجه

انـد مـا  ن گفتهانيست پس معنای آنها در واجب و ممكن يكسان است و اينكه فالسـفه و متكلمـ

های  سـپس بـا حـذف كاسـتى گيـريم، و مفاهيم صفات را ابتدا از موارد انسانى و امكانى آنها مى

يش تأثير مصداق در مفهـوم و لفـظ دهيم، معنا معانى امكانى، كماالت آنها را به واجب نسبت مى

بلكه از باب مشترك معنوی دانستن الفاظ صفات در واجب و ممكن و تشـكيك وجـودی . نيست

تعالى موجودی است كه هيچ نقصى در او راه ندارد،  چون مصداق علم در واجب. ستمصاديق آنها

و ممكـن يكـى  معنای علـم در واجـب ،بنابراين .پس علم او هم كه عين ذات اوست چنين است
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گونه كه مصداق در  و همان. های مصاديق امكانى را ندارد است ولى مصداق علم در واجب كاستى

مفهوم وجود تأثيرگذار نيست و مفهوم آن در واجب و ممكن به يك معناست، مفاهيم صفات نيـز 

مصداق شود، يعنى  گونه كه وحدت مصداق باعث وحدت مفهوم نمى همان ،به بيان ديگر. اند چنين

ن وضع شود بلكه ممكن است الفـاظ متعـدد از آ واحد دليل بر اين نيست كه فقط يك لفظ برای

نه وحدت مصـداق در . يستآن مصداق حكايت كنند، كثرت مفاهيم نيز دليل بر كثرت مصاديق ن

ه گذارد ك گذارد كه آنها را واحد و مترادف كند و نه كثرت مفاهيم در مصداق اثر مى مفاهيم اثر مى

پس وجهى برای تأثير مصداق در مفهوم نيست و الفاظ صفات برای معانى كلى . دكنآن را مركب 

های آن معنای كلى از نظر شـدت و ضـعف ممكـن اسـت متفـاوت  اند، هرچند مصداق وضع شده

  .باشند

در  و ؛»واتحـدت فـى الـذات ال مفهومـاً «: گويـد سبزواری در نفى اتحاد مفهومى صـفات مى

اند بـين مفهـوم و  معتقد به اتحاد مفهومى صفات شـده هارت گفته است كسانى كتوضيح اين عب

گونه كـه معتقـدان بـه  همان ،اند و احكام مصداق را بر مفهوم جاری دانسته اند مصداق خلط كرده

. )2/553: 1413سـبزواری، (اند  دهكرتغاير مصداقى صفات، احكام مفاهيم متعدد را بر مصداق بار 

ز در نقد ديدگاه اتحاد مفهومى صـفات گفتـه اسـت مفـاهيم بـرای شخصـيات خمينى نيموسوی 

 اند تا از قبيل وضع عام و موضوع له خاص باشند بلكه در مفاهيم وضع عـام و خارجيه وضع نشده

منتها از باب انطباق صدق كلى بر افراد در خارج، مفـاهيم بـر مصـاديق . موضوع له نيز عام است

اما بـر اسـاس اتحـاد مفهـومى  .)2/129: 1381اردبيلى، (شوند  مىشخصيه صادق بوده و منطبق 

اند، زيـرا معنـای آنهـا در  صفات، بايد گفت الفاظ صفات برای مصاديق خارجى خاص وضع شـده

در حالى كه موضوع لـه آنهـا عـام اسـت و بـر مصـاديق متعـدد و  ،واجب و ممكن متفاوت است

گونه كه موضوع له مفهـوم انسـان عـام  انپس هم. كنند متفاوت از نظر شدت و ضعف صدق مى

كنـد،  همه افراد انسان با مراتب مختلف آنها كه در انسانيت مشاركت دارنـد صـدق مى براست و 

نحـو يكسـان صـدق ه ترين فـرد بـ ترين تا كامـل مفهوم علم و قدرت نيز بر همه افراد از ضعيف

  .كند و كمال مصداق در لفظ هيچ تأثيری ندارد مى

اساسى درباره نظريه اتحاد مفهومى اين است كه، غير از مفهـوم علـم و  های سشپراز جمله 

قدرت و اراده، صفات متعددی چون خير محض، حقيقت بسيط، عاقل، معقـول، مبـتهج بـه ذات، 

اگر نباشند چه  ؟آيا اين الفاظ نيز مترادف هستند يا نه ؛شود تعالى اطالق مى جميل و غيره بر واجب

اند چرا تصـريح بـه آن نشـده  و الفاظى چون علم و قدرت وجود دارد، اگر مترادفتفاوتى بين آنها 
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ولى بنای ذكر همـه را  ،سينا همه مفاهيم صفات را مترادف دانسته ه شود ابنتمگر اينكه گف. است

كننـده  مطـابق بـا روايـات نفـى اين نظريه را. نداشته است، كه در اين صورت اشكال وارد نيست

، خطبـه البالغه نهج(» كمال االخالص نفى الصفات عنه«): ع(ميرمؤمنان على صفات چون كالم ا

) 34: 1415صـدوق، ( »نظام توحيد اّهللاٰ نفى الصفات عنـه«كه فرمودند ) ع(و سخن امام رضا ) 1

صفات متعـددی است، مبتكر اين ديدگاه ، كه سينا در حالى كه ابن ،)43: 1383ذبيحى، (اند  دانسته

 آيـا اعتقـاد بـه وجـود صـفات و. بر عينيت آنها با ذات تأكيد ورزيده اسـت ،دادهبه خداوند نسبت 

 بـر فقـطآنها با روايات نفى صـفات سـازگار اسـت؟ ) ترادف(عينيت آنها با ذات و اتحاد مفهومى 

شـود،  سـينا اسـتفاده مى اساس تفسير سلبى و اضافى دانستن صفات كه از برخى از عبـارات ابـن

جای خود ثابت شده  در ،اضافه بر اين. هماهنگ با روايات نفى صفات دانست توان نظريه او را مى

ای قابـل قبـول  ، نظريـهسـتكننـده آنها طور مطلق كه مفاد روايات نفـىه است كه نفى صفات ب

، صفات متعددی بر خدای سـبحان اطـالق شـده اسـت و شـواهد فراوانىنيست، زيرا در روايات 

ايـن  كننده صفات دليـل بـر مع بين اين روايات و احاديث اثباتو ج) ع(موجود در كالم امام على 

زيرا آنچـه  .نفى صفات زائد بر ذات است، نه نفى مطلق صفات ،نافى صفات است كه مراد رواياتِ 

و حمل كالم بر معنـای خـالف ظـاهر بـا  ؛شود صفات زائد بر ذات است سبب كثرت در ذات مى

گونه  هيچ ،شمار آمدهه عرف عقال امری پسنديده ب متن درمتنى و بيرون از  استفاد از شواهد درون

  . تكلفى به دنبال ندارد

نظريه اتحاد مفهومى نه تنها سازگار با احاديث نفـى صـفات نيسـت، بلكـه مخـالف  ،بنابراين

و اگر كسى بخواهد به مفاد اين روايات عمل كند بايـد خـدای سـبحان را از هـر گونـه . آنهاست

و تا جايى كه نگارنده اطـالع دارد  ؛طالق نكنداهيچ صفتى را بر او  بداند واتصاف به صفات منزه 

حتى افرادی مانند قاضى سعيد قمى كه منكر صـفات . ای را نپذيرفته است هيچ كس چنين نظريه

كننـده صـفات را  اند وجود آيات و روايات اثبـات تعالى هستند، نتوانسته ثبوتى وجودی برای واجب

مـردم  يـا مطـابق بـا فهـم عـوامِ اند  كردهآنها را بر معانى سلبى و اضافى حمل  الذ. ناديده بگيرند

توان با استناد به چند حديث كـه  نمى ،بنابراين .)70: 1362؛ همو، 1/179: 1373قمى، (اند  دانسته

طـور ه كننده صفات تاب مقاومت ندارند به نفى صفات ب به هيچ وجه در مقابل روايات كثير اثبات

بلكه اقتضای جمع بـين احاديـث . دكرای را مطابق احاديث معرفى  ل شد و چنين نظريهمطلق قائ

كننده آنها همان نظريه مشهور عينيت مصداق و تغاير مفهـومى صـفات  كننده صفات و اثبات نفى

  .دكن تعالى، زيادت آنها بر ذات را نفى مى است، كه ضمن قبول و اثبات صفات وجودی برای واجب
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اشكاالت نظريه اتحاد مفهومى اين است كه اگر مفاهيم صفات در واجب اتحـاد يكى ديگر از 

يعنـى . هوم ديگـری برخـوردار باشـندفمعنايى داشته باشند، بايد هر كدام از مفاهيم از خصائص م

دو مفهوم  های آن صفت حيات نيز تمام ويژگىو تمام خصوصيات مفهوم علم در قدرت هم باشد، 

ولـى . ای نـدارد ى كه حيات صفت حقيقى محض است و نياز به هيچ اضافهدر حال. را داشته باشد

. علم و قدرت از صفات حقيقى ذات اضافه هستند و برای ترتب اثر نياز به مقـدور و معلـوم دارنـد

كـه نيـاز بـه  دارد تواند به معنای علم و قدرت باشد، زيرا حكايت از معنايى پس مفهوم حيات نمى

ای اسـت كـه حكايـت از نيـاز بـه مقـدور و معلـوم  ی علم و قدرت به گونـهاما معنا ،اضافه ندارد

 .كنند مى

  نتيجه

تعالى صراحت دارد، اما هـيچ اسـتدالل  سينا در اتحاد مفهومى صفات واجب هرچند عبارات ابن. 1

  .نكرده است قامهروشنى برای اثبات اين نظريه ا

با توجه به مـبهم و مجمـل بـودن كلمـات های نظريه اتحاد مفهومى  آگاهى از انگيزه و زمينه. 2

  .سينا كار آسانى نيست ابن

ع مفاهيم متعدد از مصداق واحـد اای به بساطت ذات و امتناع انتز هيچ اشاره سينا ابندر كلمات . 3

  .بسيط به عنوان دليل برای اثبات اتحاد مفهومى صفات نشده است

دليل خـارج بـودن از ه كثرت اعتباری ب و يستتغاير مفهومى صفات با بساطت ذات ناسازگار ن. 4

  .دشو ذات واجب سبب كثرت در ذات نمى

بلكـه بـا آنهـا  ،كننده صفات سازگار نيسـت نظريه اتحاد مفهومى صفات نه تنها با روايات نفى. 5

  .مخالفت دارد

فايده بودن  دليل لوازم نادرستى چون اشتراك لفظى صفات، بىه ديدگاه اتحاد مفهومى صفات ب. 6

تعـالى  ل صفات متعدد بر ذات واجب، تعطيل ذات از صفات يا تعطيل عقل از شناخت واجبحم

  .دن احكام مصداق بر مفهوم قابل پذيرش نيستكرو جاری 

كنـد  انتزاع يا اطالق مفاهيم متعدد از ذات يا بر ذات واحد هيچ كثرتى را در مصداق ايجاد نمى. 7

  .نداردو وحدت مصداق در وحدت مفاهيم هيچ تأثيری 
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شود كه وی معتقـد بـه نظريـه عينيـت مصـداقى  سينا چنين استفاده مى از مجموع كلمات ابن. 8

ای سخن گفتـه اسـت كـه ادعـای اتحـاد  گونهه صفات با ذات بوده، اما در شرح اين ديدگاه ب

  .شود مفهومى صفات نيز از آن فهميده مى

به صـفات حقيقـه محضـه و را تعالى  موصوف بودن واجب اشارات و تنبيهاتسينا در كتاب  ابن. 9

اليه سـبب تغييـر در ذات و صـفات موصـوف  ای كه تغيير در مضاف صفات حقيقى ذات اضافه

  .كننده صفات دانست توان ديدگاه او را مطابق روايات نفى پس نمى. نگردد، پذيرفته است

به وجود صـفات  شود كه وی ضمن اعتقاد چنين برداشت مى شفاسينا در كتاب  از كلمات ابن. 10

و همه صفات  ؛كرده است عرضهتعالى تفسيری سلبى و اضافى از آنها  ثبوتى ذاتى برای واجب

  .تعالى و سلب يا اضافه اموری نسبت به او بازگشت داده است را به انيّت و موجود بودن واجب

  منابع

  .مرتضوی :، تهرانالنجاة ).1357( سينا، حسين بن عبداّهللاٰ  ابن .1

مؤسسـه  :عبداّهللاٰ نورانى، تهران :، به اهتمامالمبدأ و المعاد ).1363( ن بن عبداّهللاٰ سينا، حسي ابن .2

  .چاپ اول ،گيل مطالعات اسالمى مك

مركز انتشارات دفتر تبليغات حـوزه علميـه  :، قمالتعليقات ).1379( سينا، حسين بن عبداّهللاٰ  ابن .3

   .قم، چاپ چهارم

خواجـه نصـيرالدين طوسـى،  :، شرحهاتيو التنباالشارات  ).1403( سينا، حسين بن عبداّهللاٰ  ابن .4

 .دفتر نشر كتاب: تهران

مكتبـة  :ابـراهيم مـذكور، قـم :تحقيـق ،)االلهيات(الشفاء  ).1404( سينا، حسين بن عبداّهللاٰ  ابن .5

   .اّهللاٰ مرعشى نجفى آيت

 :، تهـرانشـرح منظومـه :)ره(تقريـرات فلسـفه امـام خمينـى  ).1381( اردبيلى، سيد عبدالغنى .6

  .چاپ اول ،)ره(تنظيم و نشر آثار امام خمينى سسه ؤم

 ،، شرح سيد شريف على بن محمـد الجرجـانىشرح المواقف ).1325( ايجى، قاضى عضدالدين .7

  .منشورات الرضى :قم

  .منشورات الشريف الرضى :قم شرح المقاصد، ).1409( تفتازانى، سعدالدين .8

انديشـه : در، »تعـالى ت واجـبصفا اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و« ).1383( ذبيحى، محمد .9

  .46-29، ص13ش دينى،
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  ترجمه محمد دشتى، قم، انتشارات تهذيب، البالغه نهج .1379، رضى، سيد شريف .10

انجمن حكمت و  :الدين آشتيانى، تهران جالل :، تصحيحلمعات الهيه ).1361( زنوزی، عبداّهللاٰ  .11

  .چاپ دوم ،فلسفه ايران

 :زاده آملى، تهـران حسن حسن :تعليق تصحيح و ،شرح منظومه ).1413( سبزواری، مالهادی .12

   .نشر ناب، چاپ اول

تـراث الدار احيـاء  :، بيـروتالحكمة المتعاليـة ).1981(بن ابراهيم صدرالدين شيرازی، محمد  .13

  .الطبعة الثالثةالعربى، 

 :سـيد هاشـم حسـينى تهرانـى، قـم :، تصحيحتوحيد ).1415( صدوق، محمد بن بابويه قمى .14

  .چاپ چهارم ،مدرسين حوزه علميه قم انتشارات جامعه

نتشـارات ا: تهـرانسـيد محمـد مشـكوة،  :تصحيح كليد بهشت، ).1362( قمى، قاضى سعيد .15

  .چاپ اول ،الزهرا

انتشـارات  :نجفقلى حبيبى، تهـران :تصحيح ،شرح توحيد صدوق ).1373( قمى، قاضى سعيد .16

  .1جوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 

ــى، محمــد .17 ــن يعقــوب كلين شــيخ محمــدباقر  :ترجمــه و شــرح ،اصــولى كــافى ).1372( ب

  .نتشارات اسوهتهران، ای، كمره

سازمان چاپ و : تهرانالعابدين قربانى،  زين :، تحقيقگوهر مراد). 1372( الهيجى، عبدالرزاق .18

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، چاپ اول
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