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چکیده
شاذترین نظریه در باب صفات ذاتی واجب تعالی ،ایده «اتحاد مفهومی و مصداقی صفات با ذات»
است که در آثار گوناگون ابنسینا و شیخ احسائی ،بدان تصریح شده است .اینان بر پایه برخی
مبادی نظری خاص ،از جمله «اعم بودن مفهوم صفت از عرض» و «امتناع انتزاع مفاهیم متفاوت از
بسیط حقیقی» ،چنین دیدگاهی را اتخاذ کردهاند .اما از آنرو که هر ایده مستقل در باب اوصاف
الهی ،متضمن گونهای خاص از معناداری است و نظریه «ترادف مفهومی صفات» نیز ،بیشتر از
حیث کارکرد معنایی ،دچار چالش است؛ پژوهش پیش رو در پی تبیین و تحلیل وجه معناشناختی
صفات ذاتی در پرتو ترادف مفهومی آنها میکوشد ،چه هر دو قائلِ نظریه مزبور ،به کارکرد
مفهومی صفات ذاتیِ مترادف در گزارههای الهیاتی توجه داشتهاند .ابنسینا پس از پذیرش
«وجود» به عنوان نخستین صفت واجب تعالی ،فهم دقیقتر هر یک از صفات ذاتی را ،منوط به
لحاظ وجود خداوند با یک مفهوم «سلبی»« ،اضافی» یا مرکب ازاندو دانسته است؛ اما احسائی به
نحو دیگری ،ثمرات معنایی صفات ذاتی را حول یک امر ایجابی و دو وجه سلبی بیان میدارد :نفی
خلو ذات از کماالت ،تنزیه ذات اقدس از مقابالت صفات و نفی تشبیه صفات الهی با صفات
مخلوقات .البته او برای هر یک از کماالت ذاتی خداوند ،صفات فعلیِ متناظر با آن قائل است و
حقیقت محمدیه را حامل و جامع آن صفات فعلی میداند.
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طرح مسئله
در میان ادیان ابراهیمی ،مسیحیان بیش از یهودیان و مسلمانان افزون بر همه آنان ،در باب
تقسیمات ،تعاریف و مصادیق صفات الهی ،اختالف نظر داشتهاند .اما توجه به این نكته ضرورت دارد
که بیشتر این اختالفات ،ناظر به صفات ثبوتیه ذاتیه خداوند متعال است که به اختصار« ،صفات
ذات» یا «کماالت ذاتی» ایزد متعال خوانده میشود .فیلسوفان نامی ،از این کماالت به «صفات
حقیقی»(ابنسینا ،1311 ،ص131ـ132؛ صدرالدین شیرازی1381 ،م ،ج ،1ص118ـ )113و برخی متكلمان اشعری
به «صفات معانی» (السعدی ،1383 ،ص39؛ شریعتی ،1318 ،ص )12یاد کردهاند.
در مباحث مربوط به صفات حقیقی یا ذاتی خداوند ،هماره دو پرسش مطرح بوده است :یكی نحوه
وجود صفات و ارتباط آنها با ذات ایزد متعال(جنبه ثبوتی) و دیگر ،وجه معناداری صفات و کارکرد
معنایی آنها در گزارههای الهیاتی ( 1جنبه اثباتی) .در آموزههای قدما و مباحثات فلسفی و کالمی،
پرسش اول تقدم رتبی داشته و اهل نظر غالباً پس از اتخاذ دیدگاه در باب حیث وجودشناختی صفات،
در سایهسار آن ،به تبیین وجه معناشناختی صفات پرداختهاند؛ اما در دوران تجدد و بهویژه در مباحث
فلسفه دین ،حیث معناداری اوصاف الهی ،نزداند یشمندان دینی اهمیت بیشتری یافته و در عرض
مبحث وجودشناسی صفات و گاه فراتر از آن قرار گرفته است .به دیگر سخن ،در آثار قدما هر دو
جهت ثبوتی و اثباتی صفات ذاتی خداوند ،مطرح و در عین حال بسیار درهم تنیده بوده ،اما در آثار
متأخران و بهویژه معاصران ،دو عنوان مستقل برای این جهات لحاظ شده است.
در آثار عالمان شیعی ،معموالً سه نظریه «عینیت صفات با ذات»« ،عروض خارجی صفات قدیم بر
2
ذات» و «نیابت ذات از صفات یا نفی صفات از ذات» مورد توجه قرار گرفته از جمله( صدرالدین شیرازی،
 ،1382ص12؛ سبزواری1313 ،ـ ،1313ج ،3ص111ـ119؛ نراقی ،1313 ،ص13ـ11؛ حسینی تهرانی ،1312 ،ج ،1ص)12
و گاه به دیدگاه کرامیه مبتنی بر «عروض خارجی صفات حادث بر ذات» نیز اشاره شده است (طباطبایی،

 ،1381ص)318؛ اما در آثار برخی از محققان ،از چند نظر غیرمشهور نیز ،گزارش ناقصی ارائه شده است
( مظفر ،1382 ،ص149ـ142؛ حسینی تهرانی ،1311 ،ص112ـ113؛ طباطبایی ،1312 ،ص284ـ.)281

ظاهراً شاذترین نظریه ،قول به «ترادف مفهومی صفات ذاتی خداوند» است که فقط در معدودی از
 1ـ مراد از این گزارهها ،قضایا یا جمالت خبری است که موضوع آنها ،خداوند و محمول آنها یكی از اوصاف یا افعال اوست .به
بیان ساده تر ،گزاره های درباره خداوند و اوصاف و افعال او ،گزارههای الهیاتی نام دارد (علیزمانی ،1381 ،ص.)18
 2ـ به باور صاحب این قلم ،دیدگاه «نیابت ذات از صفات» و «نفی صفات از ذات» دو روی یک سكّهاند .به دیگر سخن ،دو عنوان
مذکور حكایت از نظریه واحدی دارند که گروهی از معتزله و شیعه بر آن صحّه نهاده اند؛ ولی تعبیر نخست ،ناظر به مقام ثبوت و
حیث وجودشناسانه اوصاف ذاتی خداوند و تعبیر دوم ،ناظر به مقام اثبات و حیث معناشناختی آنها است.
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آثار فلسفی بدون ذکر نام قائالنِ نظریه گزارش شده است( صدرالدین شیرازی1381 ،م ،ج ،1ص142ـ148؛

طباطبایی ،1312 ،ص)281؛ حال آنکه بعضی از متفكران شیعی و صاحبمكتب ،به این نظریه تفوه نموده و
بدان رأی مثبت دادهاند؛ از جمله ،در برخی پژوهشهای معاصران ،به اثبات رسیده که در میان قدما،
دستکم ابنسینا قائل به نظریه ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند بوده است .1
نویسنده این مقاله با تتبع بیشتر پی برد که در میان متأخران نیز ،شیخ احسائی و برخی شاگردان
بیواسطه مكتب وی بدین نظریه باور دارند؛ ازاینرو ،در پژوهشی تطبیقی ،این نظریه را با تكیه بر
کلمات ابنسینا و احسائی ،مورد مطالعه و تحلیل قرار داد 2؛ اما از آنجا که بیشترین انتقادها و
ابهامانگاریها نسبت به نظریه فوق ،ناظر به وجه معناشناختی آن بوده است؛ در این پژوهش ،جهتِ
اثباتی صفات الهی در پرتو ترادف مفهومی صفات مورد توجه قرار گرفت ،چه هر دواند یشمند مزبور در
آثار خود ،از معناداری صفات حقیقی یا ذاتی سخن گفتهاند؛ بنابراین پرسش اصلی ،در پژوهش پیش رو،
به این قرار است :با ابتنا بر نظریه ترادف مفهومی اوصاف حقیقی یا ذاتی خداوند ،معناداری این صفات و
فواید حمل آن بر خداوند در گزارههای الهیاتی ،چگونه تبیین میشود؟
برای پاسخگویی روشمند به پرسش مذکور ،طی مراحل سهگانه ذیل الزم به نظر میرسد:
گام نخست .واکاوی مختصر در مبادی و لوازم نظریه مشهور «اتحاد مصداقی و اختالف مفهومی
صفات»؛
گام دوم .بیان تقابل ایده «ترادف مفهومی» با نظریه مشهور ،به لحاظ مبادی معرفتشناسانه
ابنسینا و شیخ احسائی؛
گام سوم .بیان آرای دو متفكر پیشین در باب تمایز معنایی و فوائد کاربرد «صفات ذاتی مترادف»
در گزارههای الهیاتی؛

1ـ بنابر تتبّع نگارنده ،این آثار پژوهشی عبارتاند از :ذبیحی ،1383 ،ص 23ـ41؛ همو ،1332 ،ص 331ـ499؛ همو و ایرجینیا،1388 ،
ص 23ـ11.؛ همیشان ،1333 ،ص 13ـ38؛ صادقی ،1388 ،ص 41ـ13؛ شهیدی ،1388 ،ص 193ـ124؛ پیرمرادی ،1383 ،ص 31ـ112؛ سلیمانی،
 ،1333ص 131ـ148؛ احمدوند ،1383 ،ص 414ـ431؛ همو ،1333 ،ص 111ـ132؛ سعادت مصطفوی ،1333 ،ج ،1ص 323و  331ـ338؛ حسینی و

هدایتافزا ،1334 ،ص 43ـ19؛ زمانی ،1334 ،ص 213ـ .239آثار یاد شده ،پیشینه این تحقیق نیز به شمار می آیند که در خالل بحث ،به
برخی نكات مثبت و منفی آنها اشاره خواهد شد.
2ـ در مقاله پیشین ،اهمِ مبادی تصوّری و تصدیقی ایده « ترادف مفهومی صفات ذاتی» به لحاظ وجودشناسی ،تشریح و با رویكرد
مقایسه میان قائالن آن ،ارزیابی شد.
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تأملی در قول مشهور «تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی صفات با ذات»
میدانیم نظریه «اتحاد مصداقی صفات با ذات در عین اختالف مفهومی» ،دیدگاه رایج عالمان شیعه
ـ بهویژه اصولیان و صدرائیان ـ در باب صفات حقیقی یا صفات ذاتی خالق متعال است .بر پایه این
نظریه ،صفات حقیقی خداوند ،عین یکدیگر و عین ذات واجب تعالی است و در عین حال ،هیچ
کثرتی متوجه ذات احدی نیست؛ اما اختالف مفهومی صفات به جای خود برقرار است ،چه مفاهیم
متعدد علم ،قدرت و  ...همگی قابل انتزاع از حقیقت واجبالوجود میباشند؛ ازاینرو ،قضایایی نظیر
«خدا عالم است»« ،خدا قادر است» ،هر یک معنای مستقلی دارند و وحدت مصداقی صفات ،مانع از
اختالف مفهومی آنها و گزارههای الهیاتی شامل آن مفاهیم نیست.
از آنجا که باورمندان به عینیت صفات با ذات ،ایده خود را هماره در مقام تقابل با آراء اشاعره و
معتزله بیان داشتهاند ،براهین آنها بیشتر ناظر به نقد نظریات «عروض خارجی صفات بر ذات» و
«نیابت ذات از صفات» است و بهجز ذکر پارهای از شواهد نقلی ،برهان مستقیمی بر اثبات مدعای
خویش اقامه نكردهاند .بهطور نمونه ،خواجه طوسی «وجوب وجود» را با «معانی»« ،حاالت» و
«صفات زائد در اعیان» ناسازگار دانسته است(طوسی1491 ،هـ ،ص .)134عالمه حلی در شرح سخن
استاد ،نفی معانی و حاالت را بهترتیب ،در تقابل با آراء اشاعره و گروهی از معتزله تفسیر میکند و در
توضیح عبارت «صفات زائد بر اعیان» مینویسد :از آنجا که صفات کمال ،عین ذات اقدس پروردگار
است و مغایرت آنها با ذات ،امری اعتباری است؛ جناب خواجه ،صفات را مقید به «زائد در عین»
کرد تا مشمول صفات ذاتی نشود(حلی1413 ،هـ ،ص.)231
اما مغایرت اعتباری صفات ذاتی خداوند که به لحاظ اعتبار ذهنی و مغایرت مفهومی تفسیر شده
(فاضل مقداد ،1311 ،ص39؛ حسینی تهرانی ،1311 ،ص ،)129متضمن قبول نوعی کثرت اعتباری در ذات
اقدس حق است؛ مگر آنکه قائالن آن ،کثرت مفاهیم را منافی احدیت ذات بسیط ندانند .به دیگر
سخن ،باورمندان به نظریه «اتحاد مصداقی و مغایرت مفهومی صفات ذاتی خداوند» ،الاقل دو مطلب
را ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ پیشفرض گرفتهاند:
یكمـ اعم بودن مفهوم «صفت» ،از «عرض» که پیشفرضی تصوری است ،بدین معنا که صفات،
منحصر به اموری عرضی نیستند و چه بسا برخی صفات ،عین موصوف خود باشند.
دومـ امكان انتزاع مفاهیم متغایر از حقیقت بسیط که پیشفرضی تصدیقی است ،بدین ترتیب که
انتزاع مفاهیم صفات از ذات اقدس احدیت ،منافاتی با بساطت حقیقی آن ندارد و مستلزم وجود جهات
گوناگون و اشتمال آن بر کثرت نمیشود.
ظاهراً مشكل عمده این نظریه که سبب عدم پذیرش آن توسط گروههای قابل توجهی از علمای
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شیعه شده ،منتهی شدن آن به پذیرش نوعی کثرتِ هر چند اعتباری ،در ذات بحت بسیط است .اینان
خود به دو گروه تقسیم میشوند:
ـ اکثر محدثان شیعی ،برخی از متكلمان و اهل حكمت ،دستکم پیشفرض نخست را نپذیرفته و
قول به «نیابت ذات از صفات» یا «نفی صفات از ذات» را که متضمن ارجاع صفات ثبوتی به امور
سلبی است ،اختیار و ترویج کردند .1
ـ معدودی از متفكران شیعیِ صاحبمكتب ـ با قبول پیشفرض نخست و انكار پیشفرض دوم،
نظریه «ترادف مفهومی صفات در عین اتحاد مصداقی» را مطرح کردهاند.
2
این نوشتار ،در پی بیان لوازم ایده اخیر و وجه معناشناختی آن در گزارههای الهیاتی است .

تقابل ایده «ترادف مفهومی» با «تغایر مفهومی» به لحاظ مبادی نظری
گفته شد که از میان متقدمان ،شیخالرئیس ابنسینا و از میان متأخران ،شیخ احمد احسائی و برخی
شارحان آراء وی ،ضمن قبول صفات ذاتی برای خداوند و تصریح بر عینیت این اوصاف با ذات بحت
بسیط ،قول به «تغایر مفهومی صفات» را مردود دانستهاند.
توضیح مطلب آنکه بوعلی با تقسیم صفات ذات واجب به حقیقی و اضافی ،اوصاف حقیقی را به
گونهای شرح میدهد که قابل انطباق بر صفات ذاتی در اصطالح متكلمان شیعی (قائالن به عینیت
صفات با ذات) باشد(ابنسینا ،1311 ،ص131ـ .)132شیخ احمد نیز ضمن تقسیم صفات خداوند به ذاتی و
فعلی ،به عینیت صفات ذاتی با ذات اقدس رأی میدهد(احسائی1439 ،هـ ت ،ص .)19پس هر دو متفكر
به اتحاد مصداقیِ صفات حقیقی یا ذاتی واجب تعالی با ذات اقدس او باور دارند؛ اما از حیث
معناشناختی ،هر دو مفاهیم صفات را مترادف یکدیگر میدانند و به هیچوجه در مقام ذات ،اختالف
مفهومی صفات را برنمیتابند.
اساس مخالفت اینان با نظریه «تغایر مفهومی صفات ذاتی» به عدم پذیرش پیشفرض تصدیقی
«امكان انتزاع مفاهیم متعدد از حقیقت بسیط» قابل ارجاع است.
ابنسینا در رساله «اقسام علوم عقلی» ،پس از تأکید بر وحدانیت واجبالوجود ،در باب کیفیت صفات

 1ـ برای مطالعه سخنان برخی از قائالن برجسته این ایده ،نک :کلینی1491 ،هـ ،ج ،1ص12؛ ابنبابویه1338 ،هـ ،ص148؛ فاضل مقداد،
 ،1311ص 11ـ12؛ همو1422 ،هـ ،ص 119و 291؛ فیّاض الهیجی ،1383 ،ص241؛ همو ،1312 ،ص 19ـ11؛ تبریزی ،1381 ،ص 111ـ119؛
قاضیسعید قمی ،1312 ،ص 13ـ19؛ مجلسی1493 ،هـ ،ج ،4ص 12ـ13؛ همو ،بیتا ،ص 3ـ19؛ شبّر1424 ،هـ ،ج ،1ص41

 2ـ بررسی و ارزیابی خاستگاهها و دالیل نظریه «نفی صفات ذاتی» نیازمند پژوهش مستقلّ دیگری است.
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الهی مینویسد :چه بسا توهم شود که الفاظ ناظر به صفات خداوند ،مفاهیمی مستقل و متمایز از
یکدیگر دارند و هر یک از الفاظ به کار رفته در باب صفات خداوند ،نظیر واحد ،موجود ،قدیم ،عالم و
قادر ،بر معنایی متفاوت از دیگری داللت میکند؛ حال آنکه واحد حقیقیِ فاقد هر گونه کثرت ـ اعم از
خارجی و ذهنی ـ نمیتواند بیش از یک معنا داشته باشد؛ پس باید صفات حقیقی واجب تعالی را طوری
1
معنا کرد که خدشهای به بساطت ذات اقدس او وارد نشود (ابنسینا1321 ،هـ الف ،ص.)113
معموالً فیلسوفان از امتناع انتزاع معنای واحد از امور متباین و فاقد هر گونه وجه اشتراک و تشابه،
سخن میگویند(سبزواری1313 ،ـ ،1313ج ،2ص 194و )112؛ اما ابنسینا چنین استداللی را در جهت
مخالف آن نیز جاری میداند ،بدین ترتیب که از ذات واحد احدیالذات ،که هیچ نوع ترکیب و کثرتی
در آن ملحوظ نیست ،انتزاع مفاهیم متعدد محال است؛ از اینرو انتزاع مفاهیم متكثر در مورد اوصاف
الهی را نمیتوان با انتزاع مفاهیم متكثر از سایر موجودات(حتی مجردات) مقایسه کرد؛ زیرا وحدت
حقیقی و یكتایی واجب تعالی ،با وحدت هیچ موجود دیگری قابل قیاس نیست(ذبیحی،1332 ،
ص331ـ331؛ شهیدی ،1388 ،ص.)113

آری ،عدم حمل معانی متفاوت بر واحد حقیقی ،دال بر عدم جواز انتزاع مفاهیم متغایر از ذات
بسیط و ارتباط وثیق میان مفاهیم و مصادیق در حكمت سینوی است .این قاعده نه فقط در الهیات
سینوی ،بلكه در برخی براهین فلسفیِ مشهور بوعلی نیز حضور دارد .برهان «قوه و فعل» در اثبات
وجود هیوالی اولی(ابنسینا1494 ،هـ ب ،ص )11یا برهان خاص شیخ در اثبات قاعده الواح (همو،1311 ،
ص ،)198نمونههای برجسته و روشنی از این مدعا هستند 2؛ ازاینرو ،ارجاع این بحث به مسئله اصالت
وجود یا ماهی (پیرمرادی ،1383 ،ص )193یا خوانش صدرایی از مفهوم «وجود» در کلمات ابنسینا
(سلیمانی ،1333 ،ص143ـ )141ما را به بیراهه میبرد و از فهم صحیح مبانی و مدعای شیخ در مسئله
معناداری صفات الهی دور میکند .همین مطلب با تأکید بیشتری در آثار شیخ احسائی و شارحان آثار
وی نیز مالحظه میشود .او قدری از بوعلی هم فراتر رفته ،قائل به تناسب ذاتی مفاهیم با مصادیق،
الاقل در مباحث ناظر به الهیات است .احسائی در اثبات این ایده ،از نقلیات نیز بهره گرفته است .او با
استناد به حدیث مشهوری از امام رضا  ،که در آن« ،اسم»« ،صفتی برای موصوف» دانسته

 1ـ قطعه مهم سخن بوعلی در رساله مزبور« :اليجوز ان يكون الشيء الواحد الذي ال كثرة فيه بوجه له معان كثيرة كل واحد
منها غير اآلخر و تعرف كيف يجب ان تفهم هذه الصفات له حتى التوجب في ذاته غيرة و كثرة و اليقدح في وحدانيته
الذاتية الحقيقي».
 2ـ توضیح بیشتر مطلب را در این مقاله ببینید :حسینی و هدایتافزا ،1334 ،ص.14

معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابنسینا و شیخ احسائی 33 

شده(کلینی1491 ،هـ ،ج ،1ص113؛ ابنبابویه1338 ،هـ ،ص ،)132چنین استدالل میکند« :برای وصول به
چنین قاعده یا فائدهای ـ که اسم ،صفت موصوف محسوب شود ـ باید بین الفاظ و معانی ،مناسبت ذاتیه
برقرار باشد ،چه کاملترین نوع وضع ،رساترین نحوه داللت و برترین گونه تمایز را به همراه دارد؛ لذا
واضع لغات به هنگام وضع اسماء ،مناسبت ذاتیه بین اسم و مسمی را مغفول نمیگزارد ،مگر آنکه عالم
یا قادر نباشد یا اعتبار وجه مناسبت برای او مشكل باشد؛ حال آنکه در جای خود ثابت شده که واضع
لغات به حكم آیه «و علم آدم األسماء کلها»(بقره ،)31 ،ایزد پاک و متعال است که فعل و صنع او به
بهترین نحو ممكن و احسن وجه صورت میپذیرد»(احسائی1428 ،هـ ،ج ،1ص134ـ.)131

بر پایه ایناندیشه ،شاگرد بیواسطه و شارح مورد اعتماد احسائی ،نه تنها انتزاع مفهوم واحد از دو
مصداق متباین را ممتنع عقلی میداند ،بلكه انتزاع دو مفهوم مختلف از حقیقت بسیط و فاقد جهات
ترکیب را نیز ناممكن میشمارد(گوهر ،1312 ،ص .)11او در مقام تطبیق این دو قاعده بر روی مفاهیم
صفات ذاتی خداوند مینویسد« :صفات خدا ،عین ذات اوست و ذات او ،عین صفات او ،بدون اینکه
اختالفی در مصداق یا در مفهوم و اعتبار باشد؛ زیرا اختالف در مصداق ،اقتضا میکند تا قائل به تعطیل
ذات ،یا تعدد قدما شویم .اختالف در مفهوم و اعتبار نیز ،تعدد مصداق را الزم میآید؛ زیرا انتزاع دو
مفهوم از یک مصداق بسیط و عكس آن ،یعنی انتزاع یک مفهوم بسیط از دو مصداق ،محال است؛ چه
اگر مفهوم ،درست باشد باید طبق شئ خارجی باشد و اگر نادرست باشد ،حكم کردن بر شئ خارجی
درست نخواهد بود»(همان ،ص.)18

کارکرد معنایی «صفات ذاتی مترادف» در گزارههای الهیاتی
در نگاه سنتیِاند یشمندان مسلمان ،مباحث وجودشناسانه و معرفتشناسانه ،چندان از یکدیگر تمایز
نداشتهاند .البته گاهی در کتب منطقی ،بر تفكیک مقام «ثبوت» از مقام «اثبات» تأکید میشد که خود،
بیان دیگری از عناوین مذکور است(ابنسینا1494 ،هـ پ ،ج ،3ص)18؛ اما به هنگام تقریر مباحث فلسفی و
کالمی ،اغلب چنین تمایزی در طرح مسائل و پاسخگویی بدانها لحاظ نمیشد؛ ازاینرو ،در بسیاری از
مسائل ،قلمروهای مزبور درهم آمیخته شده است .البته در عین تأکید بر تمایز این دو مقام ،نباید دیوار
بلندی بین مباحث وجودشناسی و معرفتشناسی لحاظ کرد و چه بسا در برخی نظامات فكری ،ارتباط
وثیقی بین آن دو باشد؛ چنانکه در فلسفه سینوی و نظام حكمی احسائی اینگونه است.

1ـ فرایند فهم معانی صفات حقیقی خداوند از منظر ابنسینا
ابنسینا در کتب و رسائل خویش ،هر جا از صفات ذاتی یا حقیقی خداوند سخن گفته ،بر ترادف
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مفهومی و اتحاد مصداقی آنها تأکید ورزیده است 1؛ اما همو صرفاً در برخی از این آثار به وجه معناداری
صفات ذاتی توجه نموده و بدون طرح پرسشها و ایرادات مقدر به نظریه «ترادف مفهومی» ،به
توضیحات موجزی در باب فهم اوصاف حقیقی خداوند بسنده کرده است .متأسفانه شاگردان شیخ و
شارحان آراء وی نیز ،از این بحث غفلت کرده و اساساً به اصل نظریه توجهی نداشتهاند  2که همین امر
یكی از دالیل مهجوریت نظریه مزبور است.
بوعلی در الهیات شفاء و الهیات نجات ،با عباراتی مشابه ،عینیت مصداقی و ترادف مفهومی علم و
اراده را بیان میکند .او پس از توضیحِ نسبت میان علم و اراده با وجود الهی ،در باب معناداری صفات
الهی میگوید :نزد اهل تحقیق ،نخستین صفت واجب تعالی ،حقیقت و إنیت اوست و سایر صفات با
لحاظ وجود خداوند با اضافهای به غیر یا یک مفهوم سلبی توضیح داده میشود ،بهطوریکه متضمن
هیچگونه مغایرت و کثرتی در ذات مقدس پروردگار نباشد .شیخ در ادامه ،نمونههایی از اسماء و صفات
الهی را مثال میزند که بعضی از آنها نظیر «اول»« ،قادر» و «حی» به اضافه ارجاع مییابند و برخی
همچون «واحد»« ،عقل» و «جواد» معنای سلبی دارند و صفاتی از قبیل «عاقل»« ،مرید» و «خیر»
3
ترکیبی از یک اضافه و یک سلب هستند (ابنسینا1494 ،هـ ب ،ص311ـ318؛ همو ،1313 ،ص191ـ.)193
به دیگر سخن ،در تفكر سینوی ،واجبالوجود فارغ از مخلوقات خویش ،فاقد صفات متعددی است،
بلكه« :ذات اقدس احدیت یک صفت دارد و آن هم وجوبِ وجود است .بنابراین صفات خدا تشكیل
میشود از وجوب وجود با اضافات یا سلوب یا توأمان اضافات و سلوب؛ یعنی اگر اضافه و سلبی
ضمیمه نشود ،اساساً صفاتی به ادراک در نمیآید»(سعادت مصطفوی ،1333 ،ج ،1ص.)323
برای ایضاح بیشتر مدعای ابنسینا ،برخی مثالهای وی در مقام تطبیق سه حالت مذکور بر برخی
صفات الهی گزارش میشود:
دو مثال برای اضافه« :اول» بودن خداوند بدان معناست که نسبتی بین وجود او و همه موجودات برقرار
است و اگر گفته شود او «حی» است ،ذات واجب از حیث نسبت آن با همه پدیدههای معقول لحاظ

 1ـ برای رؤیت سخنان شیخ در این باره نک :ابنسینا 1494 ،هـ الف ،ص11؛ همو1494 ،هـ ب ،ص311؛ همو ،1313 ،ص199؛ همو،1313 ،
 13ـ21؛ همو1321 ،هـ الف ،ص.113

 2ـ به عنوان مثال ،صاحب التّحصیل ،با وجود طرح مباحث تفصیلی فراوان در این اثر ،هیچ اشاره ای به دیدگاه خاصّ استاد در باب
« ترادف مفهومی صفات حقیقی» نمی کند.
 3ـ این تقسیم سهگانه بدون توجّه به پیشینه سخن ابنسینا ،در متن التّحصیل نیز دیده میشود (بهمنیار ،1311 ،ص 111ـ.)112
همچنین محقّق طوسی در فصول نصیریه به نحو روان تری آن را تقریر کرده(طوسی1429 ،هـ ،ص )31و شارح اندیشمند کتاب خواجه
نیز ،با بیان کالمی خویش آن را پرورانده است (فاضل مقداد1429 ،هـ ،ص.)192
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شده است؛ زیرا حی ،به موجود دارای ادراک و فعل گفته میشود.
دو مثال برای سلب :مراد از «جوهر» بودن واجبالوجود ،نفی «در موضوع بودن» از اوست .نیز
«واحد» بودن خداوند به معنای نفی شریک البارئ یا سلب اجزای کمی و ذهنی از ذات اقدس اوست .1
مثالی برای اضافه و سلب توأمان :اگر به واجب تعالی «مرید» گفته شود ،منظور آن است که وجود
خداوند در عین تجرد از ماده(سلب) ،مبدأ همه نظام خیر است و آن را به تمامه تعقل میکند(اضافه).
بنابراین صفت مرید با لحاظ یک سلب و یک اضافه تفهیم میشود(سعادت مصطفوی ،1333 ،ج،1
ص.)323

شبیه مطلب مذکور در رساله «عرشیه» نیز دیده میشود .شیخ در آنجا پس از بیان عینیت صفات
با ذات ،در باب طریق فهم معانی آنها مینویسد« :باید دانست که صفات خداوند از طریق اضافه،
سلب یا امری مرکب از آن دو درک میشود .مادامی که صفات الهی بر این منوال شرح داده شود ،با
وجود تكثر ،به وحدت ذاتی او خدشهای وارد نمیشود و ناقض وجوب وجودش نیز نخواهد بود»(ابنسینا،
1499هـ ،ص.)248

ابنسینا در تعلیقات به گونه دیگری این بحث را مطرح میسازد .سخن وی در این اثر بر پایه عوامل
پیدایش کثرت و ترکیب در اشیا شكل میگیرد .این عوامل در دو چیز منحصر شده است :یكی ترکیب
از حیث تكثر در معنا و مفهوم شئ و دیگر ،تكثر از حیث تشخص؛ ازاینرو ،بوعلی برای تنزیه واجب
تعالی از دو امر مذکور ،معانی و مفاهیم منتزع از ذات را مترادف میخواند تا تكثری در ذات بحت بسیط
2
حاصل نشود .تشخص ذات بارئ نیز به نفس ذات او ارجاع مییابد (همو1494 ،هـ الف ،ص.)11
در کتاب مبدأ و معاد نیز ـ که برخی از آن به رساله یاد کردهاند ـ شاهد تصریحات بوعلی بر ترادف
مفهومی و وجه معناداری صفات حقیقی واجب تعالی میباشیم .شیخ در فصل چهاردهم این اثر،
مفاهیم حیات ،علم ،قدرت ،جود و اراده را در مقام اطالق بر ذات بارئ ،به یک معنا و مفهوم میداند.
او بالفاصله متذکر میشود که مرادش ،ترادف این مفاهیم به نحو مطلق نیست؛ زیرا مفاهیم حیات،
علم و  ...در حالت اطالق با یكدیگر متفاوتاند .اما نكته اینجاست که مطلقات ،امور موهوم و

1ـ به نظر می رسد که ابنسینا در این مثال ،معانی «واحد» و «احد» را درهم آمیخته؛ چه نفی شریک ناظر به وحدانیت ذات بارئ و
نفی اجزاء مربوط به احدیت ذات اقدس است.
 2ـ عین عبارت شیخ در تعلیقات« :اليصح فى واجب الوجود أن يتكثر ال فى معناه و ال فى تشخصه ،و الشئ إذا تكثر فإما أن
يتكثر فى معناه  .و كل معنى فإنه فى ذاته واحد فال يتكثر فى حقيقته؛ و إما فى تشخصه فإن تشخص واجب الوجود هو أنه
هو ،فتشخصه و أنه هو واحد ،و هو نفس ذاته و حقيقته».
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ذهنیاند و هر امر موجود ،نامطلق و مقید است .سخن ما نیز در باب اوصاف واجب تعالی و کماالت
1
ذاتی اوست نه در مطلق صفات( ...ابنسینا ،1312 ،ص.)21
آری ،از منظر ابنسینا ،اگر مفاهیم صفات ،بدون لحاظ مصادیق و بهطور مطلق لحاظ شوند،
تصوراتی ذهنی با معانی متغایر خواهند بود؛ ولی اگر همین صفات از مصداقی خاص انتزاع شوند،
خصوصیت مصداق به مفاهیم صفات سرایت میکند و دیگر مفاهیم منتزع از آن مصداق ،مفاهیمی
مطلق نخواهد بود ،بلكه مفاهیمی مقید و مرتبط با آن موصوف و حاکی از آن به شمار میرود .حال اگر
مفهومی از حقیقتی الیتناهی و فاقد هر گونه ترکیب ،انتزاع شود ،تمایزی در کیفیت کماالت آن متصور
نیست تا برای هر صفت ،مفهومی جداگانه و متمایز از دیگری درک شود؛ بنابراین ،الفاظ دال بر صفات،
همگی مترادف خواهند بود .به بیان دقیقتر ،هر یک از صفات ذاتی خداوند سبحان ،از آنرو که از
مصداقی کامل و الیتناهی و مستجمع کماالت انتزاع شدهاند ،با یکدیگر مترادفاند؛ مثالً صفت علم در
مقام اطالق خود ،صرفاً به معنای انكشاف است ،اما وقتی همین مفهوم از ذات ربوبی و واجب الوجود
من جمیع جهات انتزاع میشود ،عالوه بر انكشاف ،به معنای قدرت ،حیات و اراده نیز است .به همین
ترتیب ،صفت قدرت نیز عالوه بر مفهوم خاص خود ،در مقام حكایت از واجب تعالی ،به معنای علم،
حیات و اراده نیز است؛ بر این اساس میتوان گفت« :هر یک از صفات ،عین ذاتند و ذات واجب نیز
امری بسیط است ،بهطوریکه نمیشود بخشی از آن قدرت و بخشی دیگر علم باشد ،پس در نتیجه به
حكم «متحد المتحد متحد» میتوان گفت که صفت علم ،عین صفت قدرت و همچنین هر صفتی عین
سایر صفات خواهد بود»( صادقی ،1388 ،ص.)11
شیخ همچنین در رساله نیروزیه ضمن بیان مؤکدی در باب اتحاد ذات با صفات ،میگوید:
«حكیمان از همه صفات ذاتی خداوند ،معنای واحدی را میفهمند» ( 2همو1321 ،هـ ب ،ص)131؛ اما نام
هیچ یک از این «حكیمان» را بیان نمیدارد.
کوتاه سخن آنکه در نظام سینوی ،مباحث وجودشناسانه بر مباحث معرفتشناسانه تقدم رتبی دارد.

 1ـ عین عبارت ابنسینا در مبدأ و معاد« :أ مّا الحياه على االطالق و العلم على االطالق و االراده على االطالق فليست واحده
المفهوم ،و لكن المطلقات متوهّمه و الموجودات غير مطلقه ،بل لكلّ ما يجوز أن يكون له  .و إنّما كالمنا فى أمره و العلم و
القدره التي يجوز أن يوصف بها الواجب الوجود.»...
 2ـ عین عبارت بوعلی در رساله مزبور« :وجوده بل هو ذات هو الوجود المحض و الحق المحض و الخير المحض و العلم
المحض و القدره المحضه و الحياه المحضه من غير ان يدل بكل واحد من هذه االلفاظ على معنى مفرد على حدة بل المفهوم
منها عند الحكماء معنى و ذات واحد» .
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در هر مسئلهای پس از تبیین شاکله وجودشناسی ،حدود و ثغور وجه معرفتشناسی مشخص میشود و
در واقع ،مقام ثبوت بر مقام اثبات استیال دارد؛ ازاینرو ،وقتی تحقیقات ابنسینا در طریق خداشناسی و
فهم صفات او به «بساطت حقیقی ذات و عینیت صفات با آن» منتهی میشود ،به دلیل باور به پیوند
وثیق میان مفهوم و مصداق ،معناداری صفات باید به گونهای تبیین و توجیه شود تا نه تنها لطمهای به
آراء وجودشناسانه وی وارد نسازد ،بلكه حاکی از خصوصیات مصداق مورد نظر نیز باشد .طبعاً در این
فرایند ،مبادی تصوری و تصدیقی مرتبط ،نقش کلیدی ایفا میکنند .اما صفات ذاتی خداوند ،در عین
ترادف مفهومی به حسب داللت بر ذات بحت بسیط ،از حیث اضافه به مخلوقات و سلب مقابالت
خویش ،از یکدیگر تمایز مییابند و همین تمایز ،مصحح کاربردهای گوناگون صفات در گزارههای
الهیاتی خواهد بود.

2ـ کارکردهای معنایی اوصاف ذاتی در گزارههای الهیاتی از منظر شیخ
احسائی
در ابتدا باید توجه داشت که شیخ احمد احسائی از جمله عالمان کثیرالتألیف است  1که طبعاً بیان آراء
متناقض در آثار چنین اشخاصی ،دور از انتظار نیست؛ اما در کمال شگفتی مالحظه میشود که با وجود
مكتوبات فراوان ،تناقضات قابل توجهی در آرای احسائی دیده نمیشود .او در سراسر آثار خود ،با تصلب
و حمیت تام ،به اصول و قواعد حكمی خویش پایبند است  .2شاید دلیل بارز این ویژگی آن باشد که
همه کتب مهم و غالب رسائل شیخ احمد ـ بنابر تاریخهایی که او در انتهای آثار خویش بیان داشته ـ در
دهه آخر عمر و در دوران اقامت وی در ایران نگاشته شده است .ظاهراً شیخ ،فرد باحوصلهای بوده و در
نوشتن کتاب یا رساله عجلهای نداشته ،بلكه پس از مطالعات فراوان بر روی کتب پیشینیان و مباحثات
متعدد با برخی اهل نظر و احیاناً جرح و تعدیل در برخی نظرها ،آموزههای خویش را به نحو مكتبی ،با
انسجام درونی و به دور از تناقضات آشكار به روی کاغذ آورده است .3

1ـ بیش از  119کتاب و رساله از شیخ احسائی در مجموعه جوامع الكلم به چاپ رسیده و بنابر پژوهشی جامع ،تعداد  292اثر وی،
در کتابخانههای فعلی ایران شناسایی شده است .نک :الموسی1418 ،هـ ،ص 121ـ114؛ همو1413 ،هـ ،ص 113ـ.291
 2ـ او این قواعد را در رساله مستقلی به نام «فوائد» نگاشته (احسائی1421 ،هـ ،ج ،1ص 11ـ )189و سپس به خواهش برخی شاگردان
خویش ،شرح مفصلی بر آن نوشت .احسائی در ابتدای این رساله ادعا دارد که قواعد حكمی مورد قبول وی ،با فرمودههای اهل بیت
(علیهم السالم) هماهنگی کامل دارد(همان ،ص.)132
 3ـ این خصوصیت ،مورد توجه و تأکید برخی مستشرقان نیز قرار گرفته است؛ از جمله محقق فرانسوی ،از مكتب شیخ به
«انتگریسم» به معنای تامه یاد می کند .نک :کربن ،1341 ،ص 2ـ.3
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در چندین کتاب و رساله از شیخ ،میتوان وجه معناداری صفات ذاتی خداوند را در پرتو نظریه
ترادف مفهومی صفات دنبال کرد .احسائی بیش از ابنسینا ،به وجه معناشناختی صفات الهی ،توجه
داشته و برای تثبیت و تفهیم بیشتر دعاوی خویش ،با اتكا به برخی احادیث معصومان (علیهم
السالم) ،به ایرادات مطرح شده پاسخ داده است .عالوه بر آن ،شاگردان احسائی نیز ـ به خالف
شارحان آثار سینوی ـ به ایده خاص وی در باب صفات ذاتی توجه داشته و نكات مكمل و راهگشایی
در فهم آن بیان کردهاند .شیخ احسائی ،ضمن تقسیم اوصاف الهی به ذاتیه و فعلیه ،بر آن است که
این دو قسم از صفات ،با یکدیگر تفاوت عینی دارند؛ بدین ترتیب که صفات ذاتی خداوند ،عین ذات
اقدس اویند؛ ولی صفات فعلی عین ذات او نیستند .اوصاف ذاتی ،اگرچه در لفظ مغایر یکدیگرند؛
ولی مفاهیم آنها با یکدیگر مترادفاند؛ چه همگی به نحو واحدی بر ذات احدیالمعنی داللت دارند؛
اما صفات فعلی از آنرو که جنبه خلقی دارند ،در مفهوم و در داللت متعددند .به دیگر سخن ،اگر
صفات ذاتی همچون علم و قدرت را که اتصاف ذات به نقیض آنها جایز نیست ،به عنوان صفات
ذات و اسمایی دال بر معبود به کار بریم ،همگی مترادف یکدیگر خواهند بود؛ ولی صفات فعلی با
همان الفاظ ،در مقام تعلق به امور امكانی و به اعتبار کثرت متعلقات ،معانی متعدد مییابند .مثالً
صفت علم ،خود دو ساحت دارد :یكی علم ذاتی که قدیم و ازلی خوانده میشود و دیگر ،علم فعلی که
غیر ذات و حادث نامیده میشود(احسائی1439 ،هـ الف ،ص122ـ123؛ همو1439 ،هـ ب ،ص.)111
بر این پایه ،بهرغم الفاظ مشابه بین صفات ذاتی و فعلی ،وجه معناداری آنها از یکدیگر متمایز است.
به باور احسائی ،همانگونه که از کیفیت ذات الهی نمیتوان سخنی گفت ،از علم ذاتی وی نیز ،سخن
گفتن میسور نیست ،مگر برای تنزیه ذات و نفی تشبیه ( 1همو1439 ،هـ پ ،ص .)111از برخی سخنان دیگر
شیخ و توضیحات برخی از شاگردان وی ،کاربرد سومی نیز نتیجه میشود که عبارت از «نفی خلو ذات از
کماالت» است(همو1439 ،هـ پ ،ص .)111توضیح بیشتر این سه کاربرد به قرار ذیل است:
یکـ نفی خلو از کماالت :میدانیم از جمله ایرادات مشهور برخی اهل نظر به ایده «نفی صفات از
ذات» یا «نیابت ذات از صفات» ،خلو ذات حق از کماالت و تعطیلیِ آن بوده است .چنانکه بیان شد ،شیخ
احسائی نیز این اشكال را پذیرفته و چه بسا مالحظه کرده که صاحب أسفار ،نظریه ترادف مفهومی را نیز
مؤدی به تعطیل و الحاد در حقتعالی دانسته است( صدرالدین شیرازی1381 ،م ،ج ،1ص141؛ احسائی1421 ،هـ ،ج،1
ص293ـ)219؛ بر این اساس ،برای رهایی ایده مرضی خویش از اشكال مزبور ،یكی از کارکردهای حمل

 1ـ عین عبارت شیخ« :و ا مّا الذاتي ،فال نعرفه و ال نتكلّم في حقّه الّا بالتنزيه و نفي التشبيهّ ألنّه هو اللّه ال اله الّا هو» .
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صفات ذاتی بر خداوند را اثبات کماالت برای حضرت حق به نحو فیالجمله دانسته است(احسائی1439 ،هـ

پ ،ص)111؛ بدین معنا که وقتی خداوند را «عالم بالذات» یا «قادر بالذات» میخوانیم ،مرادمان تنها اثبات
کماالت برای ذات بسیط الهی است نه فهم کیفیت کماالت او؛ ازاینرو ،احسائی در چند موضع یادآور شده
که اهلل ،علم ،قدرت ،سمع ،بصر و مانند آن ،الفاظ مترادفی هستند که داللت بر حقیقتی دارند که خداوند در
عز جالل خود ،از این الفاظ و داللت آنها منزه است ،چنانكه امیرالمؤمنین فرمودند« :اینها صفتهایی
هستند که ما را به او رهنمون میشوند نه آنکه حقیقت او را بر ما منكشف نمایند» .1
شاگرد برتر شیخ در این باره میگوید :چنانکه کنه ذات واجب تعالی قابل شناخت نیست ،کنه صفات
ذاتی او را نیز نمیتوان شناخت؛ چون صفات وراء ذات نیستند ،بلكه بدون لحاظ هیچ گونه کثرتی ،عین
ذاتاند .فرقی میان ذات با مثالً علم یا قدرت ،به جز لفظ نیست ،چه مفاهیم و مصادیق صفات ذاتی
عین یکدیگرند؛ اما در عین حال ،باید صفات کمال را برای ذات واجب اثبات کنی ،ولی اگر درباره
کیفیت آن صفات ،از تو پرسش کنند ،در پاسخ بگو :نمیدانم؛ چه اگر قادر به شناخت کیفیت صفات
بودم ،کنه ذات واجب را نیز میشناختم که آن ،محال است(حسینی رشتی ،بیتا ،ص41ـ.)41
دوـ تنزیه ذات :برای پیراستن ذات حق از نقایص امكانی ،میتوان از مقابالت صفات ذاتی ،به
نحو سالبه در قضایای الهیاتی استفاده کرد .گرچه مفاهیم صفات ذاتی مترادف یکدیگرند ،اما مفاهیم
مقابل آنها ،هر یک معنای مستقلی دارند و ازاینرو ،حمل آنها بر خداوند نیز مفید نفی یكی از
نقایص امكانی خواهد بود؛ مثالً وقتی گفته میشود« :خدا در ذات خود ،جاهل نیست» یا «خدا عاجز
نیست» .صفات «جهل» و «عجز» که از خداوند نفی میشود و به ممكنات تعلق میگیرد ،هر یک
معنای مخصوص خود را داراست و به همین دلیل ،مشكلی در فهم این گزارهها نخواهد بود.
ممكن است برخی با نگاه شتابزده و کمدقت تصور کنند که احسایی در مقام تنزیه ذات ربوبی ،از
نظریه عینیت صفات با ذات عدول کرده و به جمع قائالن به «نفی صفات از ذات» پیوسته است؛
حال آنکه مطلب مذکور در باب یكی از کارکردهای صفات مترادف ذاتی بیان شده است .از قضا
شیخ در باب نظریه «نفی صفات از ذات» میگوید :مقصود از عبارت «کمال توحیده نفی الصفات
عنه» در سخنان معصومان (علیهم السالم) ،نفی مطلق صفات از ذات باری تعالی نیست ،بلكه واجب
تعالی در مقام ذات ،به صفاتی همچون حیات ،علم و قدرت متصف است؛ ولی در عین حال ،هیچ

1ـ نک  :احسائی1421 ،هـ ،ج ،1ص239؛ عین عبارت حدیث علوی« :صفه استدالل علیه ال صفه تكشف له» .این خطبه در مجامع
روایی مشهور یافت نشد؛ ولی به راهنمایی محقّقان کتب شرح المشاعر و شرح العرشیه ،در این اثر رؤیت شد :حصنی دمشقی،
1418هـ ،ص 12و .194
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گونه مغایرت خارجی ،نفساالمری ،ذهنی ،وجودی ،مفهومی ،فرضی و اعتباری ،بین صفات و ذات
واجب متصور نیست(احسائی1439 ،هـ پ ،ص111؛ همو1421 ،هـ ،ج ،1ص.)131
سهـ نفی تشبیه :برای نفی هر گونه مشابهت میان اوصاف ذاتیه خداوند با صفات مخلوقات،
نظریه ترادف مفهومی صفات ،کارآیی ویژهای دارد .وقتی از ابتدا این نكته تبیین شود که صفات ذاتی
خداوند عالوه بر اتحاد مصداقی ،از اتحاد مفهومی نیز برخوردارند ،مخاطب بهراحتی میپذیرد که هیچ
وجه شباهتی بین آن اوصاف ،با خصوصیات ممكنات متصور نیست ،چراکه مثالً هیچ یک از اقسام
معروف علم در محیط امكانی ،به معنای قدرت ،حیات و سایر صفات کمالیه نیست؛ پس باید گزاره
«علم ذاتی خالق همانند علم مخلوقات نیست» را تصدیق کرد .این نكته متضمن فهم دقیقتری از
بساطت حقیقی واجب تعالی است؛ ازاینرو ،شیخ در تفسیر کلمه «احد» میگوید :معنای واحد با احد
تفاوت دارد ،چه احدیت به معنای بساطت و عدم ترکیب است؛ ولی اکثر علما ،حقیقت امر را درنیافتهاند.
بیانات غالب اهل نظر حاکی از آن است که خدا را در ذات و صفات «واحد» میپندارند؛ حال آنکه
خداوند متعال در ذات و صفات خویش «احد» است(همو1431 ،هـ ،ص .)14کوتاه سخن آنکه ،در آثار شیخ
احسائی ،کارکرد معنایی اوصاف ذاتی در سه امر مذکور خالصه میشود :امر اول ،وجه ایجابی دارد و دو
امر دیگر ،مشتمل بر الهیات تنزیهی و سلبی است .احسائی برای تبیین سایر وجوه ایجابی اوصاف الهی،
مبحث صفات فعلیه را به نحو جدیتری دنبال میکند .به باور شیخ ،برای هر یک از صفات ذاتی ،مانند
علم و قدرت ،صفات فعلیهای مطابق همان الفاظ هست و آن اسامی که خدا خود را به آنها نامیده و
بندگان را امر به خواندن آنها نموده است ،همین صفات فعلیه است نه صفات ذاتی که مترادف
یکدیگرند؛ چرا که صفات فعلیه ،مبادی آفرینش ،تكالیف ،معرفت و قابل حمل بر خداوند میباشند(همو،
1421هـ ،ج ،1ص .)231موطن صفات فعلیه نیز حقیقت محمدیه است که به مثابه نفس الهی است و
معرفت تفصیلی بدان ،غایت معرفت توحیدی بندگان به شمار میرود ،چه این حقیقت ،مثل اعالی حق
و محل معرفت الهی است(همو1429 ،هـ ،ص141ـ 112و 111ـ.)111

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش به قرار ذیل است:
الف ـ در مبادی نظری مسئله صفات الهی ،اشتراکات قابل توجهی بین ابنسینا و شیخ احسائی
وجود دارد .هر دو متفكر ،با قبول «اعم بودن مفهوم صفت از عرض» ،عینیت کماالت معقول با ذات
را پذیرفته ،ازاندیشههای برخی متكلمان معتزلی و عالمان شیعیِ قائل به «نفی صفات از ذات» فاصله
گرفتند .آنان همچنین با تأکید بر اصلِ «امتناع انتزاع مفاهیم متعدد از بسیط حقیقی» ،مغایرت
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مفهومی صفات ذاتی واجب تعالی را برنتابیدند و آن را مستلزم قبول گونهای کثرت در ذات حق
انگاشتند؛ از اینرو قائل به «اتحاد مفهومی و مصداقی صفات با ذات» شدند .البته احسائی بر پایه
برخی نصوص دینی ،قاعده «تناسب ذاتی مفاهیم با مصادیق» را نیز مطرح کرده است.
ب ـ هر دو متفكر عالوه بر مباحث وجودشناسانه در باب ترادف صفات ذاتی واجب تعالی ،وجه معناداری
صفات را نیز مورد توجه قرار دادهاند؛ اما حیث وجودشناسی در فلسفه سینوی اهمیت بیشتری دارد؛ از
اینرو ،سخنان بوعلی در باب جنبه معناشناختی صفات ذاتی خداوند ،قدری مجمل است؛ ولی احسائی به
دلیل مواجهه با برخی ایرادات ناقدان ایده ترادف مفهومی ،با تأمل بیشتری در تبیین فوائد استعمال
صفات ذاتی خداوند در گزارههای الهیاتی کوشیده است.
ج ـ به نظر ابنسینا ،نخستین صفت منتزع از حقیقت بسیط الهی «وجود» اوست ،آنگاه با لحاظ
وجود خداوند با مفهومی «سلبی» یا «اضافی» یا ترکیبی از آن دو ،میتوان هر یک از کماالت واجب
تعالی را ،به نحو متمایز از سایر صفات تبیین کرد؛ پس دراندیشه سینوی ،صفات ذاتی خداوند بدون
لحاظ مخلوقات وی ،قابل تمایز معنایی نیستند؛ بلكه ذات حق به خودیِ خود فقط متصف به «وجوب
وجود» است .اما شیخ احسائی به نحو روشمندتری ،معناداری صفات ذاتی را تشریح میکند .او با
تفكیک صفات ذاتی و فعلی از یکدیگر و تأکید بر فرق مصداقی آنها ،کاربرد صفات ذاتی مترادف را
در گزارهای الهیاتی ،مفید سه چیز دانسته است :امر نخست که جنبه ایجابی دارد ،عبارت از نفی خلو
ذات از کماالت شایسته آن است؛ ولی دو کاربرد دیگر ،مشتمل بر گونهای از الهیات تنزیهی و سلبی
است .یكی تنزیه ذات اقدس احدیت از نقایص و دیگر ،نفی هر گونه مشابهت میان صفات الهی با
صفات مخلوقات .احسائی سایر وجوه ایجابی معناشناختی صفات خداوند را به کارکرد صفات فعلیه
متناظر با صفات ذاتیه ارجاع میدهد و موطن آن صفات را حقیقت محمدیه میداند.
دـ در مجموع باید اذعان داشت که شیخ احسائی به دلیل تأخر زمانی خود از بوعلی ،و اطالع از
برخی نقدهای معناشناختی بر نظریه ترادف مفهومی ،و توجه به تمایز عینی صفات ذاتی از فعلی و نیز
بهرهگیری روشمند از نصوص دینی ،تبیینهای روشنتر و دقیقتری از فوائد معنایی صفات ذاتی در
پرتو ترادف مفهومی آنها ارائه کرده است.
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قاضیسعید قمی ،محمد بنسعید ( ،)1312کلید بهشت ،مقدمه و تصحیح سید محمد مشكات ،قم،
الزهرا(س)
کربن ،هانری ( ،)1341مكتب شیخی (از حكمت الهی شیعی) ،ترجمه فریدون بهمنیار ،تهران ،تابان
کلینی ،محمد بنیعقوب (1491هـ) ،الكافی ،تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران،
دارالكتب اإلسالمیه ،الطبعه الرابعه
گوهر ،حسن ( ،)1312مخازن ،ترجمه محمد عیدی خسروشاهی ،تهران ،بهبهانی
مجلسی ،محمدباقر (1493هـ) ،بحاراألنوار لدرر األخبار األئ مه األطهار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی،
الطبعه الثانیه
ـــــــــــ (بیتا) ،حق الیقین ،تهران ،اسالمیه
مظفر ،محمدرضا ( ،)1382فلسفه و کالم اسالمی ،ترجمه ابوالفضل محمودی و محمد محمدرضایی،
قم ،بوستان کتاب ،چاپ دوم
الموسی ،سید علیباقر (1418هـ) ،شیخ احمد بن زینالدین األحسائی ،التراث ،نشریه فصلیه تعنی
بشوؤن التراث فی القطیف و األحساء و البحرین ،دارالمصطفی إلحیاء التراث ،العدد األول
ـــــــــــ (1413هـ) ،مخطوطات الشیخ احمد األحسائی ،التراث ،دارالمصطفی إلحیاء التراث ،العدد
الثانی
نراقی ،مهدی ( ،)1313أنیس الموحدین ،مقدمه از حسن حسنزاده آملی ،تصحیح و تعلیقات از سید
محمدعلی قاضی طباطبایی ،تهران ،الزهرا(س) ،چاپ دوم

