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Abstract  
The main purpose of this research is to examine the views of Ghazali and Ibn 

Sina on one of the most controversial theological issues in the field of Islamic 

philosophy, namely the attributes of God and how these two thinkers explain 

the divine attributes. Due to the fact that Ibn Sina considers it impossible to 

understand the nature of God, therefore, he considers it possible to know him 

only through the knowledge of divine attributes. Because Ibn Sina considers 

God's attributes to be the same as His essence, whoever can know His attributes 

is as if he has understood His essence. Contrary to Ibn Sina's opinion, Ghazali's 

approach regarding God's attributes has undergone many changes during 

different stages of his life. Because according to him, we can only ascribe 

attributes to God that God has described Himself to. So, based on this, he 

considers God's attributes neither like him nor like other than him, and he 

believes that we should not ask any questions about this at all. The present 

article analyzed this issue with a library method and sought to resolve the 

ambiguities raised in this regard. 
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 خداوند صفات درباره غزالی و سیناابن دیدگاه تطبیقی کاوش

   فریده حکیمی
 شماف آزاد اسامی، واول اصف انداکشج ی دکدری فلسفه و کام اسامی، داک

 رانیاخ راسمان(، اصف ان، )

  

 رانیا ،خ راسمان(، اصف ان) اسداد وروف فلسفه، داکشماف آزاد اسامی، واول اصف ان    مهدی دهباشی

 چکیده
صلی  هدف سائل  برانگیزترین بحث از یکی درباره سینا  ابن و غزالی دیدگاه بررسی  پژوهش، این ا سفه  حوزه در کالمی م   فل

سالمی  شمند  دو این تبیین نحوه و خداوند صفات  یعنی ا  کنه ادراک ناسی  ابن که این به توجه با باشد. می الهی صفات  از اندی

 صفات  سینا،  ابن چون داند.می ممکن الهی صفات  شناخت  طریق از تنها را او شناخت  لذا داند،می محال را خداوند ذات

  سینا،  ابن ظرن برخالف است.  برده پی او ذات به گویی بشناسد   را صفاتش  بتواند که کسی  پس ددانمی او ذات عین را خداوند

  ما او ظرن به زیرا است. شده  بسیاري  تغییرات دچار او زندگی مختلف مراحل طی خداوند صفات  خصو   در غزالی رویکرد

سبت  خدا به را صفاتی  توانیممی فقط ص  ها آن به را خود خداوند که دهیم ن ست.  کرده فو ساس  این بر پس ا   فاتص  او ا

ست  معتقد و داندمی او غیر همانند نه و او همانند نه را خداوند صالً  ما ا ست  نمی ا سیم.  سوالی  خصو   این در بای   الهمق بپر

 ست.ابرآمده خصو  این در شده مطرح ابهامات رفع پی در و پرداخته مسئله این واکاوي به اي کتابخانه روش با حاضر

 غزالی. سینا  ابن الهی  اسماء واجب  صفات  ذات  :هادواژهکلی
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 مقدمه .1

 شغولم خود به را همگان ذهن و استبوده متکلمان و فیلسوفان تمامی دغدغه خداوند شناخت باز دیر از

شته  شته  اذعان مسلمان  فیلسوفان  تمامی که چنان است  دا  در که است  آن از برتر خداوند ذات که انددا

سترس  شر  فهم د   اند.هآورد روي خداوند صفات  شناخت  به ذات شناخت  براي رو این از بگیرد، قرار ب

 زیرا اسللت شللده حوزه این در متعدد هايدیدگاه و مختلف نظریات آمدن وجود به موجب امر همین

سیاري  صون  خطا از خداوند صفات  شناخت  در و اندشده  تفریط و افراط دچار افراد از ب   .اندنمانده م

سانی  به را خدا رخیب صیات    با ان صو سانی  خ شبیه  ان   حادث و ذات بر زائد را صفات  برخی اند.کرده ت

سته  سته  ذات بر زائد البته و قدیم را صفات  دیگر برخی (۴۸: تابی تفتازانی، ر.ک؛) انددان  ؛ر.ک) انددان

 صفات  ممفهو در ترادف و قمصدا  در عینیت به سینا  ابن مانند فیلسوفان  از بعضی  (.11۹ تا:بی البغدادي،

ستند  مفهوم در تعدد و مصداق  در عینیت به قائل جمعی و (1۱: ۱1۸1 سینا،  ابن ر.ک؛) اندشده  قائل   ه

 دارد. را طرفدار بیشترین مسلمان فالسفه میان در مالصدرا نظر که (۱۹۸ :۱۹0۱ مالصدرا، ر.ک؛)

 داوند،خ درباره غزالی و سینا ابن ويس از گوناگون دالیل ارائه که است این است محسوس آنچه اما

 خداوند وجود از درسلت  تصلور  ارائه جهت در باشلد،  خداوند ذات به تصلدیق  درباره که آن از بیش

 و اسماء  یانم تفاوت بیان با غزالی و هم با صفات  مفهومی و مصداقی  اتحاد نظریه بیان با سینا  ابن است. 

سماء،  بودن توقیفی و خداوند صفات    ستن دان منزه و کثرات تمامی رفع هم آن نظر یک الماع پی در ا

 باشند.می کثرات از خداوند

  آراء اوت،متف فکري هايخاستگاه  و مذهبی گونگونا رویکردهاي دلیل به مسلمان  اندیشمندان  آثار

سیمات  باب در متعددي سم  هر تحلیل و تعالیواجب صفات  تق شته  موجب صفات  این از ق   ست. ا گ

  صفات  تقسیم  ارند،د نظراتفاق تقسیم،  آن اصل  بر متکلمان و فیلسوفان  غالب که بنديتقسیم  ترینساده 

ست.  فعلی و ذاتی صفات  به تعالیواجب   موجودات اب خداوند ذات بین ارتباط طریق از که را صفاتی  ا

 واقع در ت.اس معروف نیز اضافی  صفات  نام به صفات  این که گویندمی فعلصفات  شود می انتزاع جهان

  صفات  ات،صف  این برابر در کند.می حکایت مخلوقات و خدا بین اضافه  و نسبت  از صفات  این نوعی به



 1041پاییز و زمستان  | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 10

  آنچه دو این از (.111 :۱1۸۶ آملی، جوادي ر.ک؛) اندشهره نیز حقیقی صفات نام با که دارند قرار ذات

   است. ذات صفات بحث است،گرفته قرار نظر اصحاب میان مناقشه محل تربیش

  انکار را صللفات گونهاین برخی که اسللت جایی تا خداوند ذات صللفات باب در اختالف نهدام

سفی  کتب اکثر اند.کرده   چهار ای سه  صرفاً  الوجود،واجب صفات  مبحث در کالمی، آثار همچون فل

  تر،قیقد تحقیقات بر بنا اما دهندمی قرار بررسی  و بحث مورد را خداوند حقیقی اوصاف  پیرامون نظریه

 نام ذکر با نظرات این الحکمه،نهایه دوازدهم مرحله در دارد. وجود باب این در نظریه شللش بر بالغ

 است:شده بیان ذیل ترتیب به و موجز نحو به ها،آن از بعضی قائالن

 تزاعان دیگري چیز هر از نظر قطع با تعالی واجب ذات مقام از که ذات صللفات درباره که کسللانی

 دارند. گوناگونی آراء صفات این درباره اند،پرداخته فتگوگ و بحث به شودمی

 ر.یکدیگ با هاآن مفهومی اختالف عین در ذات با صفات مصداقی اتحاد حکما: قول نخست، رأي

 قدیم لذا، است،  آن با مالزم و تعالی واجب ذات بر زائد اموري صفات  این اشاعره:  قول دوم، رأي

 باشد.می ذات قدم به

 باشد.می حادث و است تعالی واجب ذات بر زائد صفات این کرّامیه: ولق سوم، رأي

  تعالی واجب ذات که معنا این به کمالیه، صلللفات از واجب ذات نیابت معتزله: قول چهار، رأي

 دهد.می انجام را هاآن کار و است صفات جانشین

 براي صفات  اثبات ها.آن مقابل سلب  به هاآن بازگرداندن و ذات از حقیقی صفات  نفی پنجم، رأي

 دارد. قرار صفات آن مقابل در که است اموري نفی معناي به تعالی واجب

  اجبو عین ذاتی، صفات  ها.آن مصداقی  اتحاد بر عالوه حقیقی، صفات  مفهومی ترادف ششم:   رأي

 یک تعالی واجب یعنی اسللت مترادف الفاظشللان و بوده معنا یک به صللفات این همه اما هسللتند تعالی

 نظر (عالمه1۶1-1۶۱ :۱1۶۸،طباطبائی ر.ک؛) شود می حکایت آن از متعددي الفاظ با که دارد صفت 

  چندانی ترضای  سینا ابن که حالی در اندداده نسبت  فالسفه  به است  شیعی  عالمان میان مشهور  که را اول

 است. نداشته نظریه این از
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  اراده نویسللد:می شللفا الهیات هشللتم مقاله اواخر در صللفات، خصللو  در همچنین سللینا ابن

صداق  لحاظ به چه الوجودواجب   اراده عین او، علم و ندارد او علم با مغایرتی مفهوم، حیث از چه و م

ست.  سَتْ  الوجودفواجب» او  يالذ عِلْمِالْ بَیَّنَّا فَقَدْ . لِعِلْمِهِ المفهوممغایره لَا وَ ، لِعِلْمِهِ الذاتمغایره ارادته لَیْ

 «. لَهُ یالت االراده بِعَیْنِهِ وَهُ ، لَهُ

  وحدت بر کتاب دو هر در او (۸0۱ :۱17۴ سللینا، ر.ک؛) اسللت کرده مطرح نیز نجات الهیات در

 و رتقد صفات  که است  نجات در مطلب این حاوي فصل  عنوان است.  کرده تاکید اراده و علم معنایی

سا  چه ندارند. فرقی تعالیواجب ذاتی اراده و علم با مفهوم، حیث از نیز حیات  مطلب نای به عنایت با ب

  توانب هستند،  صفت  دو این به ارجاع قابل کماالت، سایر  و است  قدرت و علم کمالیه، صفات  اهم که

  صفات  ترادف نظریه انتساب  براي تنهایی به مربوطه، فصل  عنوان با همراه نجات عبارت که کرد اذعان

  فرازهایی به توانمی سینا ابن به نظریه این انتساب  جهت حتی د.کنمی کفایت سینا  ابن تعالی حق حقیقی

  لحاظ زا چه و مفهوم لحاظ به چه پذیريتعلیقات،کثرت اوائل در تعالیواجب وحدت به ناظر مبحث از

شاره  آن بودن ممتنع و تعالی واجب ذات در تشخص  سان،  و خدا بین غزالی کرد. ا  و اییجد باالترین ان

 باب در او شناسد.  نمی کسهیچ خداوند، جز را خدا که است رسیده  نتیجه این به و هشد  قائل را فاصله 

 ریقط از را آن و شد  برخوردار آن نور از باید که چیزي نخستین  فرماید:می تعالی خداي وجود معرفت

  بیانی انسبح  خداي بیان از برتر چون کند،می ارشاد  بدان قرآن که است  چیزي آن کرد، سلوک  اعتبار

 ار هاکوه و نساختیم  شما  آرامگاه را زمین ما آیا" است:  فرموده نبأ سوره  7۶ آیه در تعالی خداي نیست. 

 را شب  و کردیم آرامش سبب  را شما  خواب و آفریدیم ماده و نر جفت را شما  و آن هايمیخ چون

  یمساخت  ختس  آسمان  هفت شما  سر  باالي بر و کردیم معاش کسب  زمان را روز و دادیم قرار پوششی  

ستادیم  ریزان آبی انبوه ابرهاي از و آفریدم چراغی=آفتاب آن در و  آوریم رونبی گیاه و دانه بدان تا فر

ستی " فرماید:می بقره سوره  ۱۸۹ آیة در باز و "پیچیده. همدر درختانی با هاییبوستان  و   آفرینش در برا

  سود  مردم به چه آن با شوند می روان ریاد در که هاکشتی  و روز و شب  آمد و رفت و زمین و هاآسمان 

ساند می سمان  از آب از خدا آنچه و ر  آن و کندمی زنده آن با بود مرده که را زمین و آوردمی فرود آ

  همه این در زمین، و آسمان  میان مسخر  ابرهاي در و بادها گردش در و پراکند،می را جنبنده گونه همه
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ست  هايشگفتی  آیات، شند. می که گروهی براي خدا   سؤال  ینا به پاسخ  بر سعی  نوشتار  این در "اندی

  اشاره  آن هب مختلف کتب در که غزالی و سینا  ابن دیدگاه اختالف به توجه با و نهایت در آیا که است 

 آیا ت؟متفاو طریق دو به اما چیزند یک بیان حال در دو هر که این یا است متقن اختالف این است،شده

  غزالی همانند که این یا داندمی عقالنی نگاه طریق از را خلقت جهان و خداوند تبیین هرا تنها سینا  ابن

 هر غزالی و سینا  ابن نظر از صفات  بودن توقیفی آیا است؟  دیده چوبین را عقل پاي حیات از ايبرهه در

 است؟ تأیید مورد دو

 پژوهش پیشینة .1-1

  هک چنان است  شده  مطرح مختلفی هايگاهدید خداوند، صفات  شناخت  خصو   در خالصه،  طور به

  عروفند.م تعطیل اهل به که اندشده  بشري  عقل توسط  خداوند صفات  شناخت  امکان عدم به قائل برخی

  رتبیش که هسللتند تعالی واجب محدودیت عدم صللورت در خداوند صللفات شللناخت به قائل برخی

شته  اذعان آن به فالسفه  و متکلمین محققین،  نظر از را مخلوقات صفات  و الهی صفات  یزن برخی اند.دا

صداق  و معنا سته  متفاوت م   ها آن به هک روندمی کار به معنا یک به عیناً، صفات  این معتقدند و اند ندان

شبیه  اهل شته  بیان خصو   این در را خویش نظرات یک هر غزالی و سینا ابن گویند.می ت  و نقد به و دا

 پردازیم.می هاآن بررسی به مقاله ادامه در که اندتهپرداخ متفکرین سایر دیدگاه بررسی

 پژوهش روش .1-2

  این در دهش  مطرح ابهامات رفع پی در و پرداخته مسئله  این واکاوي به ايکتابخانه روش با حاضر  مقاله

 و ست ا گرفته قرار بررسی  مورد اندیشمندان  از کدام هر اصلی  هاي کتاب ابتدا است. برآمده خصو  

 و اشتراک  قاطن سپس  شد.  بررسی  اند،نوشته  متفکر دو این درباره دیگران که مقاالتی و ها کتاب سپس 

 گرفت. قرار بررسی مورد پژوهش االتؤس به پاسخ جهت در هاآن دیدگاه افتراق
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 سینا ابن نظر از الهي صفات .2

 ترادف راضاعت به سخ پا در تحلیل دو هر که پردازدمی تعالیحق صفات  بیان به صورت  دو به سینا ابن

ست گرفته قرار توجه مورد صفات  شن  و ا   فاتص  تحلیل در صورت  دو هر به سینا ابن که شود می رو

  صللفات به نگرش نحوه دو این داند.می معتبر ترادف، در را دومی تنها چند هر اسللت داشللته توجه

 عبارتنداز:

 از نحو این پیداست،  که چنان و داندمی معتبر را اضافات  و سلوب  ذهن که اضافه  و سلب  طریق الف.از

 دارد. نظر مصداق واقعیت در ترکم و است ذهن تحلیل اساس بر صفات براي بیان

 ست.ا خارجی واقعیت از گزارشی واقع در صفت، به نگاه نوع این وجود، حقیقت تحلیل طریق ب.از

 صفات توقیفیت عدم .2-1

 هب را صفات  نوع حیث از داند.می متعدد را الهی اتصف  نوع، لحاظ به هم و عدد لحاظ به هم سینا  ابن

 .است معتقد ها آن توقیفیت عدم به عددي جهت از و کندمی تقسیم اضافی و سلبی ثبوتی،

  در سلبی  و وتیثب صفات  این که شوند می تقسیم  اضافی  و سلبی  ثبوتی، به خداوند صفات  او نظر از

 اضافی  و سلبی  صفات  داراي خداوند که داردمی انبی او هستند.  اضافی  و حقیقی صفات  همان حقیقت

  بین چون است  اضافاتی  و هاسلب  داراي آفرینش نظام در موجودي هر کلی،ضابطه براساس  زیرا است 

  که نیز عالیتواجب و است  برقرار معلولی و علی رابطه کم دست  تعلقاتی و روابط یکدیگر با موجودات

 اسللت اضللافه و سلللبی صللفات داراي نیز دارند تعلق او به همه و اسللت موجودات همه مفیض و موجد

  داراي ار صفات و استپرداخته صفات تقسیم به اشارات کتاب در سیناابن (1۶۸ : ۱1۴1 ذبیحی، ر.ک؛)

سامی    تغییر برخی و گردندمی تغییر دچار موصوف  ذات از خارج امور تغییر با صفات  برخی داند.می اق

  استشده ینف تعالی حق از شوند،می ذات در تغییر موجب که صفات اول قسم یم،تقس این در کنند.نمی

 یست. ن آن ذاتی یا است  موصوف  ذاتی یا صفت  دیگر، قسم  است. شده  ثابت خداوند براي دوم قسم  و

  حقیقی تصف ) ندارد غیر به اضافه  اقتضاي  صفت،  بودن دارا براي ذات یا باشد،  آن ذاتی که صورتی  در

  صفت ) قدرت مثل است  ثابت همچنان موصوف  مضاف،  تغییر با و دارد غیر به اضافه  تضاي اق یا محض(
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 به اضافه  و دنباش  آن ذاتی که صورتی  در و علم مثل کندمی تغییر و نیست  ثابت یا اضافه(  ذات حقیقی

شد  صفت  مقدم غیر، ست  در مثل با ضافه  صفت ) بودن چپ و بودن را   صفات  که آنجا از محض(. ا

  اتیذ خداوند ندارند، ذات به نسلللبت تکثر و تعدد جهت گونه هیچ و ذاتند عین تعالی يبار حقیقی

   داراست. را محض حقیقی صفات و است تغییرناپذیر

 مالصدرا نقد .2-2

ست  صفات  ترادف دیدگاه مخالف مالصدرا  ست  معتقد و ا  و...معنایی قدرت و علم الفاظ از یک هر ا

 از یک هر اطالق در ايفایده باشند  مترادف الفاظ این چنانچه و است  الفاظ سایر  معناي از غیر که دارند

 ج :۱۹۱0 مالصدرا،  ر.ک؛) انجامدمی تعطیل به امر این و داشت  نخواهد وجود تعالی حق ذات بر هاآن

ستند  متعدد و...خداوند حیات قدرت، علم، صفات  معانی او نظر از (۱۱1 ،۸  از جدا معنایی یک هر و ه

صداق  لحاظ به صفات  بنابراین، دارد. صفات  سایر  معناي  با یکنل متکثرند، مفاهیم لحاظ به و واحد م

 دیدگاه ،بنابراین داشت.  نخواهند مفهومی تعدد خداوند صفات  سینا،  ابن صفات  ترادف دیدگاه پذیرش

صدرا  صداقی  اتحاد در سینا  ابن و مال شترک  خداوند صفات  م  اهدیدگ که مفهومی تعدد در و بوده م

 دارند. نظر اختالف سیناست، ابن دیدگاه که مفهومی وحدت و صدرامال

ست.  متفاوت بیان هايشیوه  که بینیممی شویم  دقیق خوب اگر اما   مختلف هايبخش در سینا  ابن ا

  ضافی ا صفات  قالب در او صفات  پذیريشناخت  و خداوند ذات شناخت  عدم بیان به تعلیقات کتاب

  الْوُجُودِ وُجُوبِ وَ عِنْدَنَا لَهَا الِاسْمِ  قهیحق لَهُ وَ ، هیالبشر  الْعُقلولِ قتهیحق وَ هکنه درکیال االول" پردازد.می

  (.11۹ :۱۹1۱سینا، ابن ) " أَوَّللهَا وَ لَوَازِمِهَا أَخَصُّ هُوَ وَ لَوَازِمِهَا مَنْ لَازِمُ أَوْ قهیالحق تلک اسْمُ شَرْحِ أَمَّا

  تحقیق داراي ما نزد در او که حالی در کند درک را خداوند یقتحق و کنه تواندنمی انسانی  عقول

  اخص که است  حقیقت آن لوازم از الزمی یا است  حقیقت آن اسم  شرح  یا وجود، وجوب و است  اسم 

 است. آن الزم اولین و حقیقت آن لوازم
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  لوازمه نْمِ لَازِماً درکی نَّماأَ بَلْ مِنْهَا ماالبسائط یالس  ایاالش  قهیحق درکی انَّ مکنهیال االنسان  کان لَمَّا»

  دِالْوُجُو وُجُوبِ هُوَ هذاالالزم قهیحق مِنْ درکی انَّ مکنهی مَا هیغا کان ایاالش ابْسُطْ االول کان وَ خَاصَّهُ أَوْ

 .همان() «لوازمه أَخَصُّ اذهُوَ

سان  براي شیا  حقیقت درک ان شیاء  حقیقت ویژه به ا سیط  ا   لوازم هک زمیال رو، این از ندارد امکان ب

 .خداست حقیقت لوازم اخص که است وجود وجوب کند،می درک را ها آن از صفتی یا بسیط اشیا

  لوازم از یکی که وجود وجوب شناخت  آن قبال در و خداوند ذات شناخت  عدم سینا  ابن تاکنون

ست  ذات ست شده  یادآور را خدا ستن  نظر در با دیگري عبارت در و ا  از حاکی مفهوم که امر این دان

 به پردازد. می کثرمت معانی از بسیط  معناي آن ترکیب نفی به است  مفهوم ترینبسیط  موجود، ترینبسیط 

 مکانا متعدد معانی از ترکیب و تألیف مالحظه و اعتبار آن در که اسللت معنایی بسللیط معناي او نظر

 هاآن در هک معانی از دسته  نآ و نفس و عقل مانند بسیط  معانی نیست.  ممکن آن تعریف بنابراین ندارد.

سانیت  مانند شوند می تقسیم  مختلف معانی به تعریف توسط  شود، می اعتبار متعدد معانی   حیوانیت. و ان

سیط  معناي در متعدد معانی اعتبار بنابراین، ست.  غیرممکن سینا  ابن نظر از ب  یک فهومم که جا آن از ا

  نعی و ذات عین بسللاطت، نحو به آن در تکماال که اسللت وجود بسللیطی حقیقت از برآمده صللفت

  است  نهمی نیز ترادف معناي و کندمی حکایت صفات  سایر  از صفات  از یک هر رو این از یکدیگرند

 هستند. یکی همه یعنی

ست:  تقدمع که چنان پردازدمی نیز مفهومی وحدت عین در مفهومی تکثر بیان به همچنین سینا  ابن  ا

 یاد حققت او صللفات از یک هر که هنگامی زیرا گرددنمی متکثر رشمتکث صللفات خاطر به تعالیحق

 اوست قدرت همان او حیات و اوست حیات همان او قدرت پس است آن به بالقیاس دیگر صفت  همان

 واحدند. دو هر و

  ارد.د تفاوت دیگري با یک هر که اسللتشللده قائل صللفت نحو چهار به سللیناابن دیگر نگاهی در

  ان.صفاتانس براي حیوانیت مانند نیست. جاعل جعل به مجعول و بوده ماهیت شرایط از که ذاتیه صفات 

 مانند فهاضا  ذات حقیقی صفات  شود.  جسم  بر عارض که سفیدي  مانند شود  جسم  بر عارض که عرضیه 

ست  موجود نفس در که علم ضافی  صفات  دارد. ارتباط نفس از خارج امري با حال عین در و ا  دمانن ا
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ست  هتج در و ابوت ضافه  و نبوده موجود نفس در که بودن چپ و را   شود، نمی هاآن بر عارض نیز ا

 خداوند زیرا ندارد تحقق الوجودواجب در دوم و اول قسم  سینا ابن نظر از هستند.  اضافه  نفس خود بلکه

 است. موجود خدا براي اضافیه صفات اما گرددنمی عارض آن بر چیزي و ندارد ماهیت

  تعالیحق از موجودات همه اسللت الحقیقهبسللیط خداوند که جایی آن از الواحد هقاعد اسللاس بر

  بدون ای شود می انجام واسطه  با یا واجب از موجودات صدور  هستند.  وابسته  تعالیحق به و یافته صدور 

  عقل نخست  خداوند که چنان شود می انجام واسطه  با واجب از کثرات صدور  سینا ابن نظر از که واسطه 

ست  واحد هم که کندمی صادر  را لاو سام  و نفوس بعد و ثابت هم و ا   ابراهیمی ر.ک؛) را. دیگر اج

شته  اذعان نظر این به نیز مالصدرا  (.۸۹۹ :۱171دینانی،  از کثیر صدور  چگونگی که جایی آن از اما دا

ساس  بر تعالی باري ذات شوار  الواحد قاعده ا ست،  د سأله  حل براي سینا ابن ا  و دورص  و فیض نظریه م

صو   در را تجلی ست. کرده طرح ممکنات با حق رابطه خ صدرا  اما ا   ذات از که موجودي اولین مال

  نسللبت مقام در لیکن گویند.می نیز رحمانی نفس آن به که داندمی منبسللط وجود شللده صللادر حق

  عقل دراص  اولین دیگري، بر یک هر ترتب و شرافت  و تاخر و تقدم لحاظ به و یکدیگر به موجودات

ست  سبت  ولی ا صل  به ن سط  وجود صادر  اولین وجود، ا ست.  منب   یچه الواحد قاعده او نظر از بنابراین ا

  تبارک قح ندارد.بنابراین تعالیخداي به محسوس  جهان انتساب  و حق قدرت عمومیت با منافاتی گونه

  مطرح اعتبار دو حاظل به تقدم و معیت این هاسللت.آن بر مقدم یا و دارد معیت موجودات با تعالی و

 دارد. یتمع هاآن با اضافه  اعتبار به و است  مقدم موجودي هر بر تعالیعلیت،حق اعتبار به زیرا شود. می

 ر.ک؛) تاس  ذات با متحد بلکه است  موجود خدا براي تنها نه قدرت و علم مانند صفاتی  سینا ابن نظر از

شیاء  علمیه صور  است،  ذات با متحد فهاالضا ذات حقیقی صفات  او نظر از (۱70 :۱1۸۹ مصلح،  ش  ا   اءمن

شیا  صدور  ست.  تعالی و تبارک حق ذات از ا صطالح  در مطلب این ا ست شده  نامیده عنایی علم او ا  .ا

ست  عبارت حق، عنایی علم   عقلت ممکن وجه بهترین بر را هستی  و خیر نظام متعال خداوند که این از ا

ساس  بر و کرده   کتاب رد سینا ابن گردد.می صادر  او وجه نیکوترین در نظام بهترین معقول، نظام این ا

 ست.ارفته اشاره بدان صفات و ذات بخش در که است پرداخته صفات بررسی به نیز تعلیقات
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  صفات و ماءاس  و حق شناخت  باب در عمیقی بسیار  نکات حاوي که توحید سوره  تفسیر  در سینا  ابن

ست،  شاره  فوق حقیقت به او ست.  خداوند گوید:یم و کندمی ا ست  مطلق او یکتا سی  او ا ست  ک   که ا

ست.  دیگري چیز بر متوقف وجودش ست  واجب نی شان  ممکنات تمام و ا ست.  بر متوقف وجود  رد او

سماء  میان ست.  صمد  دارد تام سازگاري  الوجودواجب مفهوم با که مفهومی الهی، صفات  و ا   مفهوم ا

ست.  پرباري مفهوم صمد،  سیر  مختلفی هايصورت  به اتروای در مفهوم این ا ست. شده  تف   سینا ابن ا

سماء  تمام بین در که گویدمی سم  یک تنها خدا ا ست  ا صا   که ا سم  آن و دارد خدا به اخت   وجود ا

ست.  بالذات الوجودواجب و مطلق ست  مطلقی امر ا ست،  شی  گونه هر وراي که این با که ا  و مصدر  ا

  ابراینبن نیست.  شریک  چیز هیچ در او گیرد،می نشأت  او از چیزي هر که آن با و است  چیز همه منشاء 

سی  معناي در چیزها از یک هیچ در الوجودواجب  ندارد نیازي سان  بدین و ندارد شرکت  نوعی یا جن

  ریفیتع را وي ذات پس جداست،  خود خودي به بلکه باشد،  جدا عرضی  یا فصلی  معناي به هاآن از که

ست،  حدي() صل  و جنس چون نی ست  همین از رد.ندا ف   وجود شدت  که گفت توانمی حق به که جا

 ما قلع يدیده که است  ناپیدایی شدت  همین در و باشد  ناپیدا ما دیدگان از که شود می باعث حق ذات

شنایی  سد.   می را او و گیردمی رو  ستلزم م متقابالً که را خدا تناهی عدم و کمال صفت  دو سینا ابن شنا

 براي ذاتاً وجود و است الوجودواجب که است دانسته وجودي از ضروري جنبه دو عنوان به یکدیگرند،

ست  الوجودتام محض وجود اول، لحاظ از دارد. ضرورت  او  هب اکتفا مطلقاً خود فعلیت سبب  به که ا

ستی  از را چیزي هیچ زیرا دارد ذات ستی  هايکمال و خود ه   جنس از چیزي هیچ و ندارد کم خود ه

  سیناابن (.1۴۹-1۴1 :۱1۶۸ اکبرین، ر.ک؛) شود  یافت او غیر براي که نیست  او هستی  زا بیرون او هستی 

 (.1۱1: ۱۹00 سینا، ر.ک؛ ) است الوجودواجب او و حق ذات تناهی عدم اثبات مقام در

سماء  سد می نتیجه این به و کندمی آغاز وجود مفهوم در تأمل از او، ا   را وجودي ضرورت  باید که ر

ست  اول وجود که شت  قبول ا   لولغیرمع وجود این که کندمی اثبات وجود اولیت صفت  در ملأت از و دا

ست  ست،  غیرمعلول وجود این که معنا همین در تامل از و ا ستنتاج  ا ست  واجب او وجود که کندمی ا   ا

ست  فاعلی علت که کندمی اثبات جمله از و (۸۶ :۱۴۶0سینا،  ر.ک؛) ست.  اراده و علم داراي و ا   به هم ا

 است. عالم اشیا همه به هم و دارد علم خود ذات
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 غزالي نگاه در الهي صفات .3

 مایانن شود  کشف  انوار آن حقایق اگر است.  اول و نوراعلی خداوند بشناسیم؟   را خداوند توانیممی آیا

 ندارد. انباز و یکتاست که است خدایی همان حقیقی و حق نور که گرددمی

 و ماءاس  درباره او اند.شده  معتقد الهی اسماء  و صفات  شناخت  امکان هب نوعی به غزالی مانند برخی

 را فتمعر از مرحله سه  دسته  هر براي و کرده تقسیم  ظاهر اهل و مقربان دسته  دو به را افراد خدا صفات 

 (.۹۱تا17غزالی،المقصداالسنی: ر.ک؛) است.کرده بیان

  الهی اسماء  یتتوقیف عدم او عبارات برخی از بتوان مختلف کتب در غزالی بیان به توجه با رسد می نظر به

  معناي هک است  آن از برتر و کنیم درک را او که ماست  فهم از فراتر خداوند غزالی نظر از گرفت. نتیجه را

  چیز هر و نیست  دیگري چیز تعالی خداي جز هستی  در ببریم. کار به او درباره را خود استعمال  مورد اسامی 

  لکهب شد،  خواهد نابود اوقات از وقتی در او جز چیز هر که است  معنی بدان نه این فناست.  به رو او ذات جز

 و ست ا محض عدم کنیم اعتبار ذاتاً چون را او جز چیز هر هستند.  شدنی  نابود ابداً و ازالً تعالی( حق) او غیر

  ذات باراعت به بلکه ذاتبال نه است  کنیم،موجودي اعتبار آن به حق اول ذات از هستی  سریان  جهت از چون

  رویی دارد، وجه دو چیزي هر است.  تعالی اهللوجه خداي ذات فقط واقعی وجود است.  موجود خود، موجد

سانی  جهت اعتبار به موجودي هر پس پروردگار. به رویی و خویش به   الهی هوج اعتبار به و معدوم خود نف

ستی  داراي ست.  ه   او ذات جز چیز هر پس ندارد. وجود موجودي یچه او وجه و تعالیخداي جز بنابراین ا

ست،  ابدي و ازلی که   تواندمی هم آدمی که روست  این از (۸۸-۸ :۱1۸7 غزالی، ر.ک؛) بود خواهد فانی ا

  را خویش وجود از بخش کدام که این به بسللته باشللد، فرشللته بینهایت تواندمی هم و گردد لجن نهایتبی

ساند  خوراک ضه  کتاب در الیغز شود.  پرورده تا بر سالکین  عمده و الطالبینرو   به اتصف  خصو   در ال

ست. کرده بحث دیگر ايگونه   هايبکتا در که آورده خداوند صفات  باب در مطالبی کتاب این در وي ا

  صفت  هفت را ثبوتیه صفات  که این از پس کتاب، این در غزالی است. کرده خودداري هاآن ذکر از دیگر

   است: گفته دانسته،

صِّفَاتُ  " سَّمْعِ  وَ والقدره واالراده الْعِلْمُ وَ الحیاه یه وَ سبعه  الثبوتیه ال صَرِ  وَ ال   صِفْهُ  کل وَ والکالم الْبَ

  " . الکلمات ینبوع فانها الحیاه الَّا تَعَلَّقَ لَهَا الصِّفَاتِ هَذِهِ مِنْ
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ست  ثبوتی صفت  یک خداوند، براي حیات ضافه  گونههیچ که ا سبت  و ا   عین ارد.ند حق غیر هب ن

 است: چنین باب این در غزالی عبارت

  صفت  لبتها ندارد. تحقق نسبت  و اضافه  گونههیچ آن، در که است  ثبوتی صفت  یک حیات صفت 

  غزالی (۱0۱: ۱1۱۸ الغزالی، ر.ک؛) آوردبشللمار صللفات قبیل همین از توانمی نیز را حق و وجوب

  است  نشده  ائلق تفاوت محض، اضافی  صفات  و اضافه  ذات هحقیقی صفات  بین که کندمی بیان همجنین

سیم  یک به دارند، غیر به تعلق نوعی که صفاتی  درباره ولی  وي ست. ا ورزیده مبادرت خا  بنديتق

سته  چهار به دارد، تحقق غیر به تعلق نوعی هاآن در که صفاتی  گوید:می سیم  د  اول سته د شوند: می تق

شف  جهت از غیر، به هاآن تعلق که دارند قرار صفاتی  ست  ک صر.  و سمع  و علم مانند ا سته  ب  ومد د

  باید را صفاتی  سوم  دسته  اراده. مانند است  تخصیص  جهت از غیر، به هاآن تعلق که دارند قرار صفاتی 

ست  تأثیر جهت از غیر به هاآن تعلق که برد نام سته  باالخره قدرت. صفت  مانند ا  را اتیصف  چهارم د

 .ک؛ر) کالم مانند تأثیر جهت از نه و اسللت کشللف جهت از نه غیر، به هاآن تعلق که برد نام توانمی

 (.1۶1-1۶1 :۱1۴0دینانی، ابراهیمی

 

 
 غیر به متعلق صفات :1 شمارۀ نمودار
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سیار  اهمیت داراي که است  شده  یادآور را اينکته جااین در غزالی س  عقیده این بر وي است.  ب   تا

  دلیلی برد. نام باید را کالم و علم است، ترگسترده همه از غیر، به تعلقش دایره آنچه صفات، میان در که

 مورا ممکن، امور به هم و کندمی پیدا تعلق واجب به هم علم، که است  این شده  اقامه برهان این بر که

 از و گیردیم تعلق ممکن امور به تنها اراده، حالیکه در نیست  بیرون علم تعلق دایره از نیز ممتنع و محال

ست  طریق این صه  به حق، اراده طبق بر و کندمی پیدا ترجیح آن عدم بر ممکن، امر یک وجود که ا   من

ساند می ظهور و بروز  گرددمی معدوم موجود، شی  یک یا و موجود معدوم، امر یک طریق، این از و ر

ست  گسترده  غیر به علم تعلق دایره همانند غیر، به کالم تعلق دایره   که چیزي ره غزالی، عقیده به رازی ا

 و شدوهم کالم و علم ترتیب، این به شد.  خواهد واقع نیز کالم تعلق مورد شود،  واقع علم تعلق مورد

 و معل تعلق غزالی، نظر در یافت. راه دیگري به توانمی هاآن از یک هر از و بوده یکدیگر آغوشهم

 آن علقت دانسته،  علم صفت  مقابل در را سمع  صفت  وي است.  ترعام دیگر صفات  همه از غیر، به کالم

 نمیا به سخن  بصر  صفت  از سمع  و علم میان در است.  آورده شمار  به صفات  همه از اخص غیر، به را

  است. دانسته صفت دو آن میان وسط حد را آن و آورده

سته  صفات  اعم غیر، به تعلق حیث از را کالم و علم غزالی   مارش  به اخص ار سمع  مقابل، در و دان

ست  آورده ستدالل  (۱01-۱0۱: ۱1۱۸الغزالی، ر.ک؛) ا سبت  علم بودن اعم مورد در غزالی ا  سایر  به ن

  صفات،  سایر  که حالی در ؛کند پیدا تعلق ممتنع و ممکن و واجب به تواندمی علم که بود این صفات 

 و سللتا قائل ذات بر صللفات این زیادت به او اوصللاف، این تمام با یابند.نمی تعلق ممتنع امر به هرگز

 در ثرتک مستلزم  واحد ذات از کثیر صدور  او نظر از زیرا ؛کندمی رد را الواحد قاعده فالسفه،  برخالف

  طرفی دارد.از منافات تعالی خداي به محسوس  جهان انتساب  و حق قدرت عمومیت با و است  حق ذات

 د.باش پروردگار وضع فعل عالم است نممک چگونه صورت این در است مختلف امور از مرکب جهان

  زا فراتر او اسللت. نوراالنوار و هسللتی منشللاء و العللعلت توصللیف، قابل غیر خدا غزالی نظر از

 است. کرده خالصه مورد هفت در را صفات او است. قادر و عالم عقلی، معقوالت

ستی  عالم تمام به متعال خداوند علم: الف(   که ندارد وجود ايذره اندازه به عالم در چیزي دارد. علم ه

شد.  مخفی او علم از سیم  حادث و قدیم به عالم این موجودات با   جودمو که تفاوت این با شوند می تق
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ست  عالم خویش صفات  به هم و ذات به هم قدیم سی  و ا ست  آگاه خود غیر به که ک   ذات هب بالطبع ا

  :۱1۶۸ غزالی، ر.ک؛) است عالم دشغیرخو به خداوند که گرددمی حاصل پس است. آگاه نیز خویش

۱0۸.) 

  آنچه یعنی سرّ  علم و توحید علم است:  علم سه  غزالی، نظر از است  فریضه  آن طلب که علم: اقسام  ب(

  هدرج چهار توحید علم غزالی نظر شریعت.از  علم و ایمخوانده قلب مساعی  را آن ما و دارد تعلق دل به

ست  مغزي داراي که این اول دارد. ستی  و دارد مغزي هم مغز آن و ا ست  آن و پو ستی  هم پو   دارد پو

 آن و دگویمی اهلل اال اله ال زبان به تنها که است  منافق توحید اول درجه دارد. پوست  دو و مغز دو یعنی

ست.  پوست  پوست  ست  توحیدي دوم درجه ا   دلیل اب یا و عامی مانند گردد معتقد بدان دل به فرد که ا

  ست ا آن سوم  کرد.درجه خواهد حفظ دوزخ از را فرد تنها توحید از نوع این لم.متک مانند گردد معتقد

 جز که است نآ چهارم و نشود صادر  دیگري کسهیچ از فعل و نیست  بیش یکی فاعل که ببیند فرد که

  نباشد.  مطرح ایشبر کثرتی و تفرقه هیچ و شناسد   یکی نظر(و وحدت) ببیند یکی را همه و نبیند را یکی

 (.۶70-۶۸۴: ۱1۶7غزالی، ر.ک؛) استکمال همان این و کند فراموش نیز را خود و بیند حق را همه

شتمل  و منظوم متقن، مرتب، محکم، فعلی عالم که جایی آن از قدرت: ج(  تآیا و عجایب انواع بر م

 است. قادر عالم ایجادکننده که بریممی پی دارد، خالق قدرت بر داللت هااین همه و است

ست  محکم فعل عالم و شود می صادر  قادر فاعلی از محکمی فعل ره زیرا   علفا از صادره  بنابراین ا

  ستا کمال بر او توانایی و قدرت است. قادر چیزها همه بر او نیست. چیزي هیچ مانند او قدرت است. قادر

 رب همه زمین و هاآسمان  زیرا کندمی بخواهد چه هر او نیست.  راه او در ضعفی  یا و نقصان  عجز، هیچ زیرا

  قدرت احکام جمله از دارد.می بیان قدرت براي نیز را احکامی غزالی چرخند.می که اوست  قدرت مدار

 و ارندند نهایت که هستند  ممکنات همان مقدورات از مراد و گیردمی تعلق مقدورات تمام به که است  این

  بودن نهایت بی از منظور و هستند  نهایتبی مقدورات یعنی باشند  نهایتبی ممکنات که وقتی است  واضح 

  دممق حادثی حدوث که شودنمی حدي به منتهی عقالً حوادث از پس حوادث خلق که است این ممکنات

  گیردیم بر در را هااین همه قدرت و است ابدي و مستمر امري امکان، بنابراین باشد. محال فعلی، حادث بر

  هر ازاء به اگر و اسللت واحد عالم صللانع شللد معلوم که اسللت نای قدرت عمومیت و ادعا این برهان و
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  اثبات نهایتبی و متعدد هايقدرت باید یا باشند  نهایتبی مقدورات طرفی از و باشد  مخصو   مقدوري

ست  محال که شود  پذیرفته و شد  واحد قدرت که این یا و ا   رد گیرد تعلق جواهر و اعراض همه به و با

  قسام ا تمام به قدرت و است  واحد قدرت با هاآن تحقق و ممکنات تمام بودن دورمق اصل  این مالزم نتیجه

  هب  که  این نه  دارد تعلق ممکنی هر به  خداوند   قدرت  ترتیب  این به  گیرد.می تعلق اعراض و جواهر

شاره  موجودي یا حرکتی به که ندارد امکان و نه. دیگر موجودي به و گیرد تعلق موجودي   ادعا و شود  ا

  حرکت همین مانند به قدرت حالیکه در است  خارج قدرت تعلق حوزه از حرکت و موجود این هک شود 

  را آن مانند ودشمی موجودي شامل که حکمی شودمی دانسته ضرورتاً  بنابراین باشد.  گرفته تعلق موجود یا

ست.  قاهر و جبار و قادر و زنده او (۴۸-۴۹: ۱1۶۸ غزالی، ر.ک؛) گیردمی بر در هم  و ملک خداوند او ا

 مقهورند. او قبضه در همه آفریدگان که است جبروت و عزت و ملکوت

  لممتک به خود قواعدالعقاید در هم و االقتصللاد کتاب در هم غزالی اسللت. متکلم عالم صللانع کالم: د(

 و نیست  آن مانند چیزي و است  قدیم حق ذات که همچنان فرماید:می او دارد. اشاره  حق حضرت  بودن

ست،  اجسام  و اعراض رویت شبیه  رویتی شود می رویت ذاتش که نحوي انهم به   مه خداوند کالم نی

 (.۱۱7-۱۱1همان: ر.ک؛) باشدنمی اصوات و حروف به شبیه که متفاوت نحوي به و شودمی شنیده

  یحت وا بماند. پنهان او از که ندارد وجود ايشنیده هیچ بیناست. شنواي متعال خداوند بصر: و سمع هللل(

  اند.منمی پنهان او چشم از چیزي همچنین نیاد. زبان به اگر حتی است، آگاه رودمی هاقلب در چه آن از

ستنی  چه هر به او ست  دان ست  ا ست  شنیدنی  و دیدنی چه هر به و دانا ست    و بینا ا  قرآن زا آیاتی. شنوا

 هب خطاب ع() براهیما حضلرت  سلخن  این مانند و البصلیر  و هوالسلمیع  و "مانند هسلتند  زیاد که کریم

  کند،نمی دور را چیزي تو از و بیندنمی و شلللنودنمی که را چیزي چرا جان پدر گفت: که پدرش

 (.۸ :۱1۸1 غزالی، ر.ک؛) "پرستیمی

  که سک هر و است  معلوم و دانسته  بالضروره  معنا این و است  حی متعال خداوند که معتقدیم حیات: و(

  عالم و قادر موجود بودن حی زیرا پذیردمی هم را حق حیات دارد حق بودن قادر و عالم به اعتراف

 اضحو بسیار لذا باشدنمی مقدورات جمیع به قادر و معلومات جمیع به عالم معناي و است ضروري امري

 دارد. حیات حق، که است



 11 | حکیمی و دهباشی  

 

 

ست. پرداخته خداوند اراده صفت  به همه از بیش خود زاداآلخرت کتاب در غزالی اراده: ز(  او نظر زا ا

 او هک آن مگر افتدنمی درخت از برگی کند.می پیدا نمود حق حضرت  اراده اساس  بر عالم در چیز همه

 یا بانندبجن عالم از ذره یک تا شوند  جمع مالئکه و شیاطین  انس، و جن تمام اگر حتی باشد.  کرده اراده

  ،اراده خواست، به همه است عالم رد چه هر بود. خواهند عاجز همه او اذن بدون کنند، بیش یا کنند کم

 اوست. تقدیر و تدبیر

 غزالي نظر از صفات تنزیه .3-1

  اثبات حق ايبر را صفات  برخی که گونههمان غزالی است.  آفرینش به نسبت  خدا تعالی معناي به تنزیه

 و جوهر خود ذات در خداوند که داردمی بیان غزالی داند.می منزه نیز صللفات برخی از را او کند،می

ست  عرض ست.  وي مانند چیز هیچ و گیردنمی جاي کالبدي هیچ در و نی ست  صورت  را وي نی  و نی

 است.  پاک کیفیات و کمیات تمام از است  خالق که روي آن از یابد.نمی راه وي به چگونگی و چندي

 و رديخ آنست.  آفریدگار وي کند صورت  خیال و وهم چه هر بلکه نیست  آفریده هیچ صفت  به وي

  جسمی  هیچ با نیست.  جسم  وي و است  عالم اجسام  ویژگی هااین زیرا ندارد راه او در مقدار و بزرگی

  همه تاس  عالم در چه هر و نیست  پذیرجاي و گیرجاي اصالً  بلکه نیست  درجاي و برجاي ندارد. پیوند

ست.  عرش زیر ست  صفت  بدان امروز ا شد.  همچنان ابد تا و بوده ازل در که ا  او رد گردش و ییرتغ با

صان  صفت  گردش اگر ندارد. راهی شاید  را خدایی ناقص بود نق شد  کمال صفت  اگر و ن   یشب از با

 باشد  اتصف  این داراي که کسی  پس باشد  آفریده محتاج و است  بوده کمال این نیازمند و بوده ناقص

شاید.  را خدایی ست.  کالم به متکلم و قدرت به قادر علم، به عالم خداوند (۹غزالی:) ن  هب صفات  این ا

 شللامن و العللعلت توصللیف، غیرقابل خدا غزالی نظر از دارند. پیوند آن با و شللوندمی مربوط او ذات

  چند غزالی فناست.  به رو اوست  غیر چه هر ندارد. انباز که خداست  عالم منشأ  است.  نوراالنوار و هستی 

 است  ترردهگست  همه از غیر، به تعلقشان  دایره هک را صفاتی  اما است  داده ارائه صفات  جهت بنديتقسیم 

  کالم مانند هم علم تعلق دایره و ممکن به هم کندمی پیدا تعلق واجب به هم علم زیرا است. کالم و علم

 و علم و شد خواهد واقع نیز کالم تعلق مورد شود، واقع علم تعلق مورد که چیزي هر زیرا است  گسترده 
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 ندخداو صللفات غزالی نظر از یافت. راه توانمی دیگري به یک هر از و بوده یکدیگر همدوش کالم

صیر  و سمیع  و اراده حیات، کالم، قدرت، علم، از عبارت ست.  ب ست  معتقد او ا   معال تمام به خداوند ا

 زیرا ادفرست  هم کتابی پیامبري هر با خداوند ماند.نمی باقی مخفی او چشم  از اي ذره و دارد علم هستی 

  علم مخصوصاً   دهدمی نشان  را علم شرف  خداوند آیه این آفرید. عبادت و علم براي را مینز و آسمان 

 را. توحید

سم  سه  به را علم غزالی سیم  ق صول  که توحید علم یکی کندمی تق   قادر، م،عال به و بدانی را دین ا

صیر  و سمیع  متکلم، حی، شی  عالم گواهی او بودن ب سول   () محمد بدانی و با ستاد  و ر  ست. او هفر

ستن  شامل  و دارد تعلق دل به آنچه یعنی سرّ  علم دومی   معل سوم  شود. می نیز منهیات و واجبات دان

  که شودمی واجب تو بر آوريمی دست به حق اطاعت برابر در آگاهی وقتی که معنا بدان است شریعت

  طبق در را شخوی نفس بایسللتمی که اسللت آن علم هر سللختی روزه. و نماز مانند کنی عمل آن به

  اسللت. محیط چیز همه به علمش و اسللت آگاه معلومات تمام به خداوند بیاموزي. علم و نهی اخال 

  لمع گویندمی فالسللفه درواقع گیرد.می تعلق کلی و جزئی امر همه به خدا علم اسللت معتقد غزالی

سفی  اصطالح  کلی از مرادشان  واقع در اما نمیگیرد تعلق جزئیات به خداوند س  فل  و الیتغیر مرا یعنی تا

  یعنی لیک وجه به جزئیات به دارد علم خداوند گویندمی فالسللفه وقتی گویند. را متغیر امر هم جزئی

سته    اموري هک جزئیات به سبحان  خداوند علم که معنا این به کنند مبرا نقص از را خداوند علم اند خوا

 مافوق و ابتث خداوند علم و است  متغیر جزئی هبلک ندارد جزئی به علم که این نه نیست  متغیر متغیرند،

 تمام به او قدرت که شللکل این به کندمی ذکر را احکامی خداوند قدرت براي غزالی اسللت. زمان

 پس گیردمی بر در را هااین همه قدرت و اسلت  ابدي و مسلتمر  امري امکان و گیردمی تعلق ممکنات

  ممکن امور به خدا قدرت گیرد.می تعلق جواهر و اعراض همه به او قدرت و اسلت  واحد عالم صلانع 

 نه. دیگر موجودي به گیرد تعلق موجودي به که نیست گونه این و گیردمی تعلق
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 صفات و اسماء بودنتوقیفي .3-2

 وباید است توقیفی گردد،می مربوط اسم به چه آن است معتقد و شده قایل تفاوت صفت و اسم بین غزالی

ستعمال  اجازه   شرط  شارع  صفت،اذن  مورد در ،ولی باشد  شده  صادر  شریعت  ناحیه از حق مورد در آن ا

  اشکال یب تعالی و تبارک حق مورد در آن بردن کار به شود شناخته جایز عقل ناحیه از چه آن هر و نیست

سم می بود.او خواهد ست  عبارت هرکس گوید:ا  وا ولی یا و نامیده نام آن به را خود او که چیزي آن از ا

شته  دخالت نام آن تعیین در ست؛  دا ضع  گفت توانمی دیگر عبارت به ا سم  و صرف  نوعی ا سمی  در ت  م

ست  صرف  و ا سمی  در ت ست.  جایز والیت بدون م  دونب) آدمی گذاري نام حق وقتی گویدمی غزالی نی

 ؟نماییم اسم تعیین تعالی و تبارک حق مورد در توانیممی چگونه است،نشده داده ما به والیت(

  کمیح و دارد تفاوت اسم  با صفت  که است  این شود می مستفاد  باب این در غزالی سخن  از آنچه

  اخبار نوعی زج موصوف یک براي صفت ذکر زیرا گردد،نمی مترتب صفت است،بر مترتب اسم بر که

سم  دو به همواره نیز خبر آید.نمی شمار  به دیگري چیز سیم  قابل کاذب و صادق  ق ست؛  تق  زا چه آن ا

 وعممن وجه هیچ به خبر در صدق  ولی است  خبر در کذب شود، می شناخته  وحرام شده  منع شرع  ناحیه

 .شود واقع منع مورد ثانوي طور به و بالعرض که این مگر نیست،

  عنوان هب تعالی و تبارک حق اوصاف  از یک هر ذکر اگر که داشته  توجه اشکال  این به خود غزالی

 در ؛شود  شمرده  جایز حق مورد در نیز عارف و فطن و عاقل صفت  ذکر یدبا باشد،  جایز خبر در صدق 

شده  شمرده  جایز تعالی و تبارک حق مورد در فطن و عارف و عاقل عنوان اطالق که حالی ست.  ن  هب ا

 مایها جز چیزي گرددمی تعالی و تبارک حق بر عناوین گونه این اطالق مانع چه آن غزالی، عقیده

 به لغت در عقل که گرددمی ایهام موجب جهت آن از تعالی و تبارک حق بر عاقل عنوان اطالق نیست. 

 از که معرفتی ترتیب این به است؛  شتر  زانوي بستن  معنی به نیز غیر به عقال است.  بازداشتن  و منع معنی

 زا را معرفت صللاحب تواند می معرفت این که انگیزدمی بر را ایهام این شللود می حاصللل عقل طریق

ضح  دارد؛پر باز امور برخی ست  وا   جه و هیچ به تعالی و تبارک حق درباره معرفت نوع این اطالق که ا

  راشعا  زیرا گردد؛می ایهام موجب نیز حق مورد در ذکی فطن عنوان دو از یک هر اطالق نیست.  صادق 

 در معموال ادراک سللرعت و دارد وجود ذکاوت و فطانت لغت دو از یک هر در ادراک سللرعت به
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 نیز حق بر عارف عنوان اطالق باشد.در  مانده پنهان مدرک شخص  از چیزي که کندمی صدق  وارديم

 در د؛گردمی منظور جهل سابقه  معموال معرفت یا عرفان لغت بردن کار به در دارد.زیرا وجو ایهام نوعی

 است؛  یزجا حق بر ها آن اطالق و نیست  توقیفی تعالی و تبارک حق اوصاف  ذکر غزالی نظر به حال هر

شته  وجود ایهام نوعی ها آن از برخی در که این مگر شد.  دا سماي  او البته با  و انددمی توقیفی را حق ا

سلوب  و سبک  به باب دراین ستدالل  فقها ا ست  قایل او طرفی از اما کند.می ا   که ارديمو در اینکه به ا

سماي  از یکی ست  متعدد و مختلف معانی داراي تعالی و تبارک حق ا س  حمل که این حکم به ،ا  بر ما

  بدون نیز اسم  دمتعد معانی از یکی تعیین کرد. تعیین را آن معانی از یکی باید نیست،  جایز متعدد معانی

 درست  فهم براي که است  این آیدمی دست  به سخن  این از که اينتیجه ؛نیست  میسر  اجتهاد باب انفتاح

 بودن مفتوح هک باشیم  داشته  توجه اگر اکنون نیازمندیم؛ اجتهاد نوعی به تعالی و تبارک حق اسم  معنی

  گفت توانیم آسانی  ،به نیست  پذیر امکان استدالل  به تمسک  و عقلی کوشش  نوعی بدون اجتهاد باب

  جمود اب که است  چیزي همان این و است  مفتوح تعالی و تبارک حق اسماي  معانی فهم براي عقل باب

 .باشدنمی سازگار حق اسماء بودن توقیفی بر

سماي  بودن توقیفی باب در غزالی سخن  ستدالل  یک بر تنها تعالی و تبارک حق ا  و شده  بنا فقهی ا

سأله  این به کالمی دیدگاه از که کسی  براي تواندنمی طبعاً  آید.به شمار  هب معتبر سخن  یک نگردمی م

 در و بود واهدخ متحقق نیز آن بیان امکان پذیرد، تحقق اندیشه که جایی در گفت توانمی دیگر عبارت

 .آورد میان به سخن تواننمی آن، بیان امکان عدم از باشد، متحقق چیزي بیان امکان که جایی

ست  این ماندمی باقی غزالی کالم توجیه در که چیزي تنها سماء  نبود توقیفی شود  گفته که ا   حق ا

ست  این معنی به تعالی و تبارک شري  زبان به هاآن بیان امکان که این عین در که ا ست،  متحقق ب  در ا

  موازین بر و است فقهی مسأله یک تنها مساله این لذا سازد. جاري زبان به را ها آن انسان نباید عمل مقام

ستوار  نیز فقهی سان  نیز مسأله  این در و است  مکلف عمل فقه علم موضوع  است،چون  ا  ملع مقام در ان

 مورد در غزالی وقتی .سازد  جاري زبان بر باشد،  رسیده  شارع  هناحی از که این بدون را حق اسماء  نباید

 رد که اسللت این وي سللخن الزمه داند،می مفتوح را اجتهاد باب تعالی حق اسللماء معانی تعیین و فهم

 .بشمارد مفتوح را اجتهاد باب نیز مطلق طور به خداوند کالم فهم مورد
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 بررسي و تحلیل .0

  تناسب  زومل جهت به فیلسوفان  یعنى نیست.  معلول و علت میان سنخیت  وملز جز چیزى الواحد قاعده اساس 

 و حدتو داللت قاعده این تأسیس  انگیزه واقع در و اندشده  قاعده این به قائل معلول و علت میان سنخیت  و

 یک ره تعدد عدم و تعدد داللت و دیگرى کثرت و وحدت بر مؤثر و اثر و معلول و علت از یک هر کثرت

  ست ا استوار  سنخیت  اصل  بر الواحد قاعده اثبات در سینا  ابن استدالل  .باشد  مى دیگرى تعدد عدم و ددتع بر

 :گویدمى که بیان این به

  جهت و جنبه دو داراى باید حتماً شللود، واقع معلول دو پیدایش و صللدور منشللأ علت یک اگر

  اواسطه ب خداوند از کثرات دورص  است  معتقد سینا ابن واحد از کثیر صدور  خصو   در باشد.  جداگانه

 دو علت ايپدیده اگر که داردمی بیان الواحد اال عنه الیصللدر الواحد قاعده بیان با او پذیرد.می انجام

  کثرت براي تعل که باشد  داشته  وجود پدیده آن در متفاوت جنبه دو بایست می متفاوتند، که باشد  شی 

ست.  شده  صو   در امر این اما ا ست.  صادق  خداوند خ سئله  این حل براي سینا ابن نی   هرابط بیان و م

ست  معتقد غزالی اما کند.می مطرح را تجلی و صدور  نظریه ممکنات، و تعالیواجب سفه  ا  عاناذ فال

ست،  مختلف امور از مرکب جهان که حالی در شود نمی صادر  یک جز یک از که دارندمی   این در ا

ست  ممکن چگونه صورت  شد.  وردگارپر صنع  و فعل عالم ا   عتقدم و ندارد قبول را فیض نظریه او با

 اوست. مخلوق و خداوند اراده معلول چیز همه است

  موجودات کمالی صفات  همه و اندمصداق  مقام در او ذات عین تعالیواجب صفات  سینا ابن نظر از

 بر معنا کی به و است  معنوي مشترک  صفات  این از یک هر لکن اندگرفته نشأت  صفات  از نیز ممکن

صادیق  صداق  مقام در این وجود با لکن شود می اطالق فراوان م   هک اي گونه به متمایزند همدیگر از م

ستند.  ما ذات بر زائد ممکنات ما صفات  شته  بیان سینا ابن که اينظریه این مبناي ه ست  دا  و صالت ا ا

 و است  نبوده مطرح فلسفی  ايمسأله  عنوان به زمان آن در مسأله  این گویا هرچند است.  وجود تشکیک 

  دوجو به را اصللالت اسللتکرده و...مطرح علیت خصللو  در که مسللائلی برخی در سللیناابن طرفی از

 اما تاس  ممکن خداوند افعال و صفات  معرفت است  معتقد غزالی ماهیت. به دیگر جایی در و است داده

  تنها غزالی داند.می او اتذ بر زائد را خداوند صللفات او نیسللت. ممکن امر این او ذات خصللو  در
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  سانی ک جمله از او همچنین، کنند.می اثبات برایش کرده وصف  ها آن به را خود خداوند که را صفاتی 

 از یکی باید موارد گونه این در که اسللت معتقد و داندمی مردود را لفظی اشللتراک به قول که اسللت

سب  سم  معانی ترینمنا شش  نوعی بدون نیمعا از یکی تعیین و کرد تعیین را ا   پذیر مکانا اجتهاد و کو

  به  قائل   او .داند می مفتوح تعالی  و تبارک  حق اسلللم معنی تعیین در را اجتهاد  باب  او لذا  نیسلللت.

 است. منکر را صفات بودن توقیفی سینا، ابن برخالف اما است الهی اسماء بودنتوقیفی

ست  برده نام علم نوع سه  از غزالی   توحید،علم علم داند:میآدمی براي یضفرا از را آن طلب که ا

 به هدانست  مرحله چند شامل  را آن و دانسته  اساسی   را توحید علم سه  این میان در که شریعت  علم و سرّ 

سانی  چنین که پردازدمی حق ذکر به تنها نه گویا منافق آدمی گاهی که معنا این   نخواهد یجای به راه ان

شته  نگه دوزخ از حداقل که دارد باور خداوند به خویش قلب در گاهی برد.   شخص  شود.گاهی می دا

 را ههم و رسد می معرفت درجه اعال به گاهی و بیندمی او از ناشی  را اعمال تمام و بیندنمی را یکی جز

 مگ او در هم را خود حتی شلللودنمی مطرح برایش کثرت و تفرقه  گونه هیچ دیگر و بیند می یکی

  اثبات هب الوجودواجب خصو   در سینا  ابن که وحدتی و یگانگی با نوعی به غزالی بحث کند.اینمی

 است.خورده گره رسانده،

  آیات و کریم قرآن به او حد از بیش توجه گویاي غزالی نظر از صللفات تنزیه بحث کردن مطرح

  ثبح از ار او حق صفات تنزیه نظریه به او زیادي توجه که چنان است مطرح که است متشابهی و محکم

 رسد می ظرن به معقول صفات  خصو   در نیز سینا ابن نظر طرفی از است.  کرده غافل تعالی حق افاضه 

 است. نشده تبیین آشکارا به او فلسفی نظام در وجود تشکیک نظریه مبناي که هرچند

 گیرینتیجه و بحث

  است  معتقد حدوا از کثیر صدور  خصو   در سینا ابن ، که گردید مشخص  شده  گفته مطالب به توجه با

 بیان دالواح اال عنه الیصدر الواحد قاعده بیان با او پذیرد.می انجام باواسطه خداوند از کثرات صدور که

  دیدهپ آن در متفاوت جنبه دو بایسللتمی متفاوتند، که باشللد شللی دو علت ايپدیده اگر که داردمی

  سیناناب نیست. صادق خداوند خصو  در امر این اما است.شده کثرت براي علت که باشد داشته وجود
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 اما د.کنمی مطرح را تجلی و صللدور نظریه ممکنات، و تعالیواجب رابطه بیان و مسللئله این حل براي

  جهان که حالی در شللود،نمی صللادر یک جز یک، از که دارندمی اذعان فالسللفه اسللت معتقد غزالی

س  ممکن چگونه صورت  این در است.  مختلف امور از مرکب  وا باشد.  پروردگار صنع  و فعل عالم تا

 اوست. مخلوق و خداوند اراده معلول چیز همه است معتقد و ندارد قبول را فیض نظریه

  همه و اندمصللداق مقام در او ذات عین تعالیواجب صللفات سللیناابن نظر از فوق، مطلب برعالوه

شأت  صفات  از نیز ممکن موجودات کمالی صفات  ش  صفات  این از یک هر لکن اند،گرفته ن   ترکم

 از مصللداق مقام در این وجود با لکن شللود.می اطالق فراوان مصللادیق بر معنا یک به و اسللت معنوي

  این مبناي هک رسدمی نظر به هستند. آنان ذات بر زائد ممکنات صفات که ايگونه به متمایزند، همدیگر

شته  بیان سینا ابن که اينظریه   است  تقدمع غزالی مقابل، در اما است.  ودوج تشکیک  و اصالت  است،  دا

ست،  ممکن خداوند افعال و صفات  باب در معرفت ست.  ممکن امر این او ذات خصو   در اما ا  او نی

صف  ها آن به را خود خداوند که را صفاتی  تنها غزالی داند.می او ذات بر زائد را خداوند صفات   و

  ردودم را لفظی اشللتراک به قول که اسللت کسللانی جمله از او همچنین، کنند.می اثبات برایش کرده

سم  معانی ترینمناسب  از یکی باید موارد گونه این در که است  معتقد و داندمی   تعیین و ردک تعیین را ا

  اسم  عنیم تعیین در را اجتهاد باب او لذا نیست.  پذیرامکان اجتهاد و کوشش  نوعی بدون معانی از یکی

  سللینا، ابن برخالف اما اسللت الهی اسللماء بودن توقیفی به قائل او .انددمی مفتوح تعالی و تبارک حق

ست.  منکر را صفات  بودن توقیفی ست برده نام علم نوع سه  از غزالی ا  براي فرایض از را آن طلب که ا

  تهدانس  اساسی   را توحید علم او علم، سه  این میان در شریعت.  علم و سرّ  توحید،علم علم داند؛می آدمی

  چنین که پردازدمی حق ذکر به تنها آدمی گاهی که معنا این به داند؛می مرحله چند شللامل را آن و

سانی    نگه دوزخ از حداقل که دارد، باور خداوند به خویش قلب در گاهی برد. نخواهد جایی به راه ان

شته  شی  را اعمال تمام و بیندنمی را یکی جز شخص  شود.گاهی می دا   عالا هب گاهی و بیندمی او از نا

سد می معرفت درجه  شود، مین مطرح برایش کثرت و تفرقه گونههیچ دیگر و بیندمی یکی را همه و ر

  ابن که وحدتی و یگانگی با نوعی به غزالی بحث این رسدمی نظر به کند.می گم او در هم را خود حتی

  تنزیه بحث کردنرحمط آنکه، دیگر است.  خورده گره رسانده،  اثبات به الوجودواجب درخصو   سینا 
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  حق هافاض  بحث از را او حق صفات  تنزیه نظریه به او زیادي توجه که چنان است  غزالی نظر از صفات 

  که چند ره رسد می نظر به معقول صفات  خصو   در نیز سینا ابن نظر طرفی از است. کرده غافل تعالی

 است.نشده تبیین آشکارا به او فلسفی نظام در وجود تشکیک نظریة مبناي
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