
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یینیو توماس آکو یناسابن یدگاهصفات خدا از د یسلب یافتره

آبادیحسین یحسن عباس
* 

  چکیده
سـلب و  یکلـ ۀمطرح بوده است و به دو دست یربازاز د یسخن گفتن از اوصاف اله یبرا یسلب یافتره

ارد. د یمختلفـ یو معـان یرتفاسـ یجـابی،ا ـ یسلب یق. طریشودم یمتقس یجابیا ـ یسلب یقسکوت و طر
موافـق  وتبا سک یگرد یتضاد ندارد. برخ یخداوند تضاد دارد و برخ یانناپذیریبا ب یمعان یناز ا یبرخ

دارد؟  ییچـه معنـا یناسنزد ابن یجابیا ـ یسلب یقخدا دارد. طر ۀدربار یجابیا یکردو رو یستو همراه ن
 یـاندر ب یـقطر یـنکار بردن از بههدف او ا یست؟خداوند چ یانناپذیریبا ب یناسنزد ابن یقطر ینرابطه ا

نـزد  یجـابیاـ  یسـلب یـقمختلف طر یمعان ینوشتار، ضمن بررس ینچه بوده است؟ در ا یصفات اله
بـه سـلب و اضـافه(  یصفات الهـ ۀ)بازگشت هم یناسابن یموضع کل ۀدربار یینی،و توماس آکو یناسابن

 .مکنییتوماس صحبت م یشۀاند یقیتطب یابیو ارز یلهنگام تحل
 

 .یوحدت، صفات اله یجابی،صفات ا ی،وجوب وجود، صفات سلب :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.abasi.1374@yahoo.com). یر نور شهر یامدانشگاه پ یفلسفه و کالم اسالم یار* استاد

 . ۵۷/۱۱/۷۷؛ تاریخ پذیرش:  ۱۱/۵۰/۷۷تاریخ دریافت:  
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 مقدمه

 بـه محـدود و محسـوس و یتجربـ یهـانهیزم بر یمبتن آن میمفاه و یبشر شناخت

 متفاوت یکلبه یموجود ۀدربار بخواهد یآدم اگر. است آمده دیپد آن در که است یعالم

 اگر گر،یدیِ ازسو شد؟ نخواهد ییگوتناقض فتارگر ،کند دایپ یشناخت موجودات، نیا از

 یِ معنـابـه را گـرید یکلبه یموجود یهایژگیو با آن بتواند که ی نداردگرید زبان یآدم

 اسـاسنیبـرا سـکوت؟ و سلب جز شد خواهد چه دگاهید نیا حاصل کند، انیب یمتعال

 بـه یبرخـ و ندشـد قائل خداوند ۀدربار سکوت و سلب یمعنابه 1یسلب طریق به یبرخ

 یِ قـوا بـه یاعتمـادیبـ سبِب  را هاطریق نیا یبرخ و بودند قائل یلیتفض یمعنابه یسلب

 آن و دندیرسـ یسـلب از یگـرید یمعنـابـه و دانستند خداوند شناخت یبرا یبشر عقل

  آن مختلف یمعان و یجابیا ـ یسلب طریق به ،نوشتار نیا در. است یجابیا ـ یسلب قیطر

 . میپردازیم آکویینی توماس و سیناابن نزد

 سکوت و سلب. 1

یبرمـ  افالطـون به آن ۀنیشیپ و است خداوند یریناپذانیب ،سکوت و سلبمعنای 

 ر،یخ یریناپذانیب یبرا طریق نیا از دسیپارمن و یمهمان ،یجمهور ۀرسال در او. گردد

 از ریتـأث بـا نیوطافلـ و 2یاسکندارن لونیف او، از پس. ردیگیم بهره ریخ مثال و ییبایز

 یبـرا را زبـان انئادها در نیافلوط (Quinn, 1996: 23) .گرفتند کارهب را طریق نیا افالطون،

یمـ آشفته را زبان ،«واحد» یناگفتن یژگیو بود معتقد و دانست نامناسب ریخ فیتوص

 یکی (7537/ 7  7855، نیافلوط) داردیوام یخاموش و سکوت به را ما و است نامیب« او. »کند

 اطالق او. است یهودی متکلم و لسوفیف ،مونیمابن ،طریق نیا مدافعان نیتربزرگ از

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. .Negative Way 

2 .  Philo Alexandria را هردو و داشت نقشی ونانی وی هودی فکری کینزد در که بودی هودی متفکر نیتربزرگ او 

 او. بود لیاسرائیبن قوم خیتار و توراتی لیتمث وی رمز ریتفس راه، نیا در او ابزار. دانست قتیحق کی تیدرنها

 (۱۵-۱۱: ۱۵۹۵ی لخانیا. )دانست ریناپذفیتوص و فکر از برتر وی متعال مطلقاً  را خدا
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 مخلوقـات بـه خداونـد شـباهت مسـتلزم و یجعلـ ،خداوند یبرارا  یجابیا اوصاف

 مخالفـت بـه مـونیمابن با کالم علم جامع در آکویینی توماس (Quinn, 1996: 20). دانست

 یمعرفـ خداونـد ۀدربار شناخت هرگونه امکان بر یجد اعتراض را او نظر و پرداخت

 خداوند بر یطورسلببه که یاسام توماس، نظربه .(Aquinas, , 1952, part 1.q13.A.2.p 65) .کرد

. کننـدیمـ انیب خداوند در را یبشر دگاهید از همآن ،کوچک یاجنبه ،شوندیم اطالق

 (471  7837 ،یلخانیا)

 یلیتفض یمعنابه یسلب. 2

 ایآ ،ندارد را صفات از کیچیه خدا اگر دیپرس توانیم سکوت و سلب قیطر بنابر

 عـدم سـت،ین وجـود ایـآ اسـت؟ شر ست،ین ریخ خدا یعنی ؟ددار را آن متضاد صفت

 خـدا اگـر نـدیگویمـ ،هسـتند یلیتفض یمعنابه یسلب طریق به قائل که یکسان است؟

 یلیتفضـ را یقـیطر نیچنـ. است میاهمف نیا از برتر او. ستین زین عدم ست،ین وجود

 ،مرحله نیا در است معتقد او. است وسیونسید ،یحیمس کالم در آن آغازگر و دندینام

 (14  7837 ،یلخانیا) . شد کینزد او به توانیم خدا از میمفاه تمام ینف با

 یجابیا ـ یسلب ۀقیطر. 3

 اسـاسنیبـرا ،دارد خود در زین جابیا ینوع سلب، برعالوه یجابیا ـ یسلب طریق

 نیـا از یمتفـاوت یهـابرداشت. افتی دست صفاتش و خداوند از یشناخت به توانیم

 : از اندعبارت که دارد وجود شمندانیاند انیدرم طریق

 اضافه و سلب به صفات بازگشت .113

 بـه یتعـالواجـب صفات ، یعنییجابیا ـ یسلب یمعنا نیا. ستسیناابن آن ۀندینما

 در را یاضـاف زیـن و یسلب صفات یمعنا است الزم ابتدا. گردندیبازم ضافها و هاسلب

 .شود ترروشن برما مبحث نیا تا میبدان سیناابن

 یعدم ای یسلب صفات. 1-3-1

 از کـه جـانیب صفت مانند ؛ندایعدم درواقع که دیگویم سخن یصفات از سیناابن
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 صـفات ؛دارد زیـن یعـدم صفات یتعالواجب رونیازا ؛است شده انتزاع اتیح صفت

 نکهیا ای. است نداشتن جزء ای کیشر آن یمعنا که وحدت مانند ستند؛ین صفات ،یعدم

 او از داشـتن زمان و حدوث و ستین وجودش یبرا ییابتدا یعنی است؛ یازل خداوند

 دایـپ راه واجـب ذات بـه یتکثر چیه یسلب و یاضاف صفات ۀیناح از و شودیم سلب

 ست،ین واجب یبرا یزیچ اثبات هم سلوب و است یعقل ییمعنا اضافه نچو کند؛ینم

 عـدم او ذات از یعنی یعدم صفات (733  7811 سینا،ابن). کندیم سلب او از را یامور بلکه

 اند؛ذات بر عارض و ذات بر زائد یسلب صفات. (771  7811 سینا،ابن)  گرددیم انتزاع یچیز

 سـلب، منشـأ و شـودیمـ یکاسـت سلب تمام، فوق ،تام ذات از یسلب صفات در چون

 ندیگویم که یسلب صفت از مقصود و مبراست یکاست هر از که است یوجود وجوب

  (835  7831 ،یحیذب). است نقص سلب نیهم ،است ذات بر عارض و متأخر

 یاضاف صفات. 2-3-1

 نـهچگو واجـب ذات بـا هـاآن ۀرابطـ است؟ چگونه سیناابن نظربه یاضاف صفات

 صـفات میتقسـ بـه (875-877  الف:7812 سفینا،ابن) اشـارات و قـاتیتعل در سـیناابن است؟

 کندیم انیب سپس و کندیم میتقس دسته چهار به را صفات ابتدا قاتیتعل در. پردازدیم

 صـفات ماننـد ؛یذاتـ صفات. ۱: شودیم متصف صفات نیا قسم کدام به یتعالواجب

 ؛یعرضـ صـفات. ۱ ؛(8/877  الف:7812 سفینا،ابن ؛775  7811 سینا،ابن) انسان یبرا جسم و اتیح

 بـه انسان فیتوص مانند ؛اضافه ذات یقیحق صفات. ۵ ؛یدیسف به ءیش فیتوص مانند

 بـا را قسـم نیا تفاوت سیناابن. جسم یبرا یدیسف مثل ؛محض یاضاف. ۰ ؛بودن عالم

 صـفت از کـه جانیب صفت مانند یعدم صفات ،آخر در. کندینم انیب یعرض صفات

 (771  7811 سینا،ابن). است شده انتزاع اتیح

  .است دانسته قسم دو قاتیتعل در را قسم نیا سیناابن: اضافه ذات یقیحق صفات. ۱

 یئیشـ به دیبا صفت به اتصاف یبرا موصوف و ستندین ءیش یذات که یصفات. ۱.۱

 بـا قسم نیا تفاوت. بودن عالم به انسان فیتوص مانند ابد؛ی اضافه خود ذات از مستقل

 ءیشـ بـه موصـوف سـتین الزم یعرضـ صـفات در که است نیا در یعرض صفات
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 یخارج ءیش به شدن اضافه به منوط یاضاف صفات در اما کند؛ دایپ یااضافه یخارج

 ماننـد یصفات ،مثال یبرا اند؛ذات بر عارض و زائد صفات نیا (731  7811 سفینا،ابن) .است

 ،نـدیآفریم را ممکن موجود خداوند که آنگاه. اندذات از متأخر...  و تیزقرا ت،یخالق

 اضافه، نیا منشأ و دیآیم دیپد خارج در یااضافه ۀرابط خداوند و ممکن موجود انیم

 از شیپ ییتوانا نیا و دارد را جادیا ییتوانا واجب ذات رایز است؛ الوجودواجب ذات

 از پـس یاضـاف ۀرابط کهیدرحال دارد؛ تحقق خلوقم و خالق یاضاف ۀرابط آمدن دیپد

 انتـزاع و شـودیم انتزاع مخلوق و خالق ۀرابط از او تعقل و ممکن ءیش گرفتن وجود

 نـه ،است یقیحق ۀاضاف همان ،یاضاف صفت از مقصود و است ذات از متأخر تیخالق

 زائد ،یقیحق ۀاضاف. است ذات نیع و است یاله قدرت قتیدرحق که ییتوانا ثیح آن

  (844  7473 سینا،ابن). نیطرف به وابسته است یچیز اضافه چون است؛ ذات از خارج و

 ءیشـ بـه هـاآن بـه اتصاف یبرا موصوف بلکه، ستندین ءیش یذات که یصفات .۱.۵

  (775  7811 سینا،ابن). جسم یبرا یدیسف مثل ندارد؛ ازین خود ذات از مستقل

 ماننـد صـفات نیا. بودن راست طرف و بودن درپ مانند ؛محض یاضاف صفات .۱

 ءیشـ دو متکرر نسبت همان که ابوت مثل اند؛اضافه نیع بلکه ند،ستین یاضاف صفات

 ،اسـت اضافه نفس بودن پدر ،لامث ؛ برای(878-877 /8  الف:7812 سینا،ابن) است( پسر و پدر)

 و اسـت منـوالنیهمـبه هم بودن راست صفت. شود آن بر عارض اضافه که یئتیه نه

 در تکثـر سـبب ،محـض یاضاف صفات (731  7811 سفینا،ابن) .انداضافه نفس صفت دونیا

یمـ رخ ،میهست یزمان موجودات ما نکهیابهباتوجه اضافات تعدد رایز شوند؛ینم ذات

 واجـب ذات در بـتیغ و حضور ؛هستند جا کی همه خداوند محضر در وگرنه ؛دهد

 مقوم ۀاضاف که محض یاضاف صفت دیگویم سیناابن (835  7831 ،یحیذب). ندارد معنا یتعال

 راسـت در مثل ندارد؛ وجود محض یاضاف صفت نام با یصفت آن بدون و است صفت

یمـ انتـزاع بودن راست و چپ در ،ءیش دو متکرر ۀرابط از. ءیش داشتن قرار چپ ای

 متفـاوت ،میکـرد رحمطـ اضافه ذات یقیحق صفات در که یااضافه با اضافه نیا. شود

یف وجود اضافه طرف دو ،تیقادر و تیرازق مثل ،محض اضافه صفات در رایز است؛
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 وجـود و مستقل اضافه طرف کی ،قادر و رازق بارۀدر اما گردند؛یم اعتبار لنفسه ۀنفس

 کهاست  رهیغیف وجود معلول و رمستقلیغ نسبت، گرید طرف و بنفسه ۀلنفس ۀنفسیف

 (775  7811 سینا،ابن). است مستقل رفط ازمندین درواقع

 :گفت توانیم
 
 

 

 

 

 

 

 

 قـهیحق صـفات و اتیح مانند ؛محض یقیحق یثبوت صفات خواه ،خداوند صفات

 ذات نیع صفات ،محض ۀاضاف صفات و اندذات نیع ،قدرت و علم مانند ؛اضافه ذات

 ذات نقصـان موجـب و سـتندین یتعـال واجب یبرا یکمال ،اندذات از خارج و یستندن

 کـه گردندبرمی واحد سلب به همه یسلب صفات نیهمهن (775  7454 سفینا،ابن). ندشوینم

 تیـتابع و یقـیحق صـفات یتنیع ۀدربار او عبارت. است امکان سلب ای نقص سلب

 یال اضافات له کانت واذا واحد؛ علمه و اتهیح و قدرته نا: »است نیچن یاضاف صفات

 (88  7858 سینا،ابن)« له تابعه بل لذاته، مقومه ستیلف عنه الکائنه الموجودات

 در یعنـی نـدارد؛ یذاتـ صفت یتعالواجب که هددیم حیتوض قاتیتعل در سیناابن

 موجـودات در کـه ییمعنـابه را یذات صفات سیناابن .باشد او ذات جزء و واجب ذات

 تیـماه مقـوم ،اتممکن در یذات صفات رایز کند؛ینم اطالق خداوند بر ،است یامکان

 نیعـ یتعـالواجـب یبرا یذات صفات یول ؛انسان یبرا تیوانیح مثل هاست؛آن ذات

 ؛ندارد دخالت ذات بر هاآن صدق یبرا یچیز چیه. ذات تیماه مقوم نه ،اوست ذات
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 متکثـر هـاآن شتندا وجود با او ذات یعنی ؛دارد را ذات الزم یمعنا به یذات یصفات اما

 ذات از نقصـانات سلب و نموده جادیا خود آنهه با ذات نسبت و رابطه ؛ پسشودینم

 ،باشـد کمـاالت دیمؤ آنهه و گذاردیم صحه کماالت تیتمام بر نقص، سلب و است

 در تکثـر موجب رونیازا باشد؛ نقص و کمال از مرکب تا کندینم نقص دچار را کمال

 (771  7811، سیناابن). است نقص ذات، در تکثر رایز ست؛ین ذات

 بـه تیـمع. ندارد را یدیسف به ءیش اتصاف مانند ،یعرض صفات واجبأ  نیهمهن

 موجـودات بـر او تقـدم و اسـت مخلوقات به واجب ۀاضاف همان مخلوقات با واجب

 سفینا،ابن). اندیاضاف یهمگ هاتقدم و هاتیمع نیا. است موجودات برای او تیعل همان

7811  771)  

 .میپردازیم اضافه و سلب به تصفا بازگشت یبررس به نکیا

 امـور خـا، کـه یکاسـت و نقص ،یدگرگون کثرت، ب،یترک مانند یامور سیناابن

 نیا از یاله صفات دانستن منزه از پس .دنکیم هیتنز و دیتجر خداوند از ،است یامکان

 بـر هیـتک بـا سـیناابن درواقـع دهـد؛یمـ نسـبت یتعـالواجـب بـه را هـاآن نواقص،

 اتیـاله در او. ردیگیم کارهب را یجابیا -یسلب طریق ،یتعالواجب بودن الوجودواجب
 مانند اند؛ختهیآم سلب با یصفات دیگویم اضافه و سلب به صفات بازگشت ۀدربار شفا

 الوجـود،واجـب یبـرا یگـانگی و واحد صفت از مراد .الوجودواجب یبرا تیوحدان

 . است واحد از کیشر سلب

 قـشیعال و مـاده بـا یختگـیآم جواز که است نیا معقول و اقلع و عقل از مرادـ  

 و دارد علم خودش به یمجرد موجود هر. شودیم سلب او از یااضافه اعتبار با همراه

معلـول ای باشد او ذات خواه معلوم، با او ذات نسبت از و است آگاه زین خود معلول به

 موجـودات شیدایـپ یبـرا علم نیهم اگر حال. شودینم عارض آن بر یکثرت او، یها

 کـه یمتجـدد ۀاراد و شـوق ،یشوق ۀقو مانند ،یمباد ریسا به یازین گرید کند، تیکفا

 نیـا سـلب درواقـع ؛سـتین...  و متحرکـه ۀقـو کیتحر موجب و است آن از منبعث

 . است مخلوقات به خداوند علم از ،است مخلوقات به انسان علم خا، که مختصات
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 . دارد اشاره نظام کل با وجود نیا ۀاضاف به یعنی است؛ اول الوجودواجبـ  

 کـه اسـت الوجـودواجـب اضافه نیا با او که ستین نیا جز یعنی است؛ قادر اوـ 

 . است وابسته او به و رمستقلیغ او از او ریغ وجود

 یختگیآم از وجود نیا بودن یبر جز ستین یزیچ یعنی است؛ ریخ او طورنیهمـ 

 کـل یبرا او بودن مبدأ جز او مقصود .است یسلب نیا و است نقص و قوه که یزیچ با

 (812-814  7473 سینا،ابن). است یااضافه نیا و ستین نظام کل و کمال

. کندیم مالحظه موجودات گرید با او ۀاضاف در را خداوند وجود یاضاف اوصاف ـ

 با کیهر و نداکمشتر باهم یسلب اوصاف مانند واجب، وجود به ارجاع در اوصاف نیا

 ...   و قادر اول، مانند شوند؛یم زیمتما اوصاف هیبق از یمشخص ۀاضاف

 از مخلوقـات خـا،ِ  یهـاتیمحـدود سـلِب  یمعنابه یجابیا ـ یسلب طریق .۱2۵

 تومـاس آن ۀنـدینما. اسـت موجـود ینحومتعالبه خداوند در معناکهنیابه نه ،خداوند

 خداوند از مخلوقات خا،ِ  یهاتیمحدود سلِب  ،یسلب ۀقیطر او یبرا. است آکویینی

 سـلب خداوند از ،است یماد مخلوقات خا،ِ  که را رییتغ و حرکت ،لامثبرای  است؛

 سلب بلکه دارد، وجود خداوند در ینحومتعالبه حرکت که ستین نیا یمعنابه کند،یم

 کـهیهنگـام. است خداوند از مخلوقات، خا، یهاتیمحدود از که حرکت و رییتغ

 اطالق خداوند بر را یجابیا یصفت و کشدیم رونیب یسلب از را یجابیا صفات توماس

 از حرکت سلِب  با ندارند. مخلوقات دهد کهیم نسبت او به را یصفات درواقع کند؛یم

 خداونـد، از رییـتغ سـلِب  بـا و رسـدیمـ خداونـد بودن ثابت و تحرکیال به خداوند

 است یصفات ت،یسرمدو بودن تحرکیال  (Aquinas, 1952: 37-38) کندیم اثبات را تیسرمد

 نـوعی بـه ،خداونـد از حرکـت سلب با توماس. شودینم داده نسبت مخلوقات به که

 .ستین مخلوقات در رسد کهیم خداوند یبرا یصفات اثبات و جابیا

 یجابیا ـ یسلب طریق اتینظر یلیتحل یابیارز

 ،صفات یبرخ در واو نیز اعتبارات  رای صفاتسینا بابن بنابر تقسیمات مختلف .۱  

 امـا خداونـد؛ هم و رود کارهب مخلوقات برای هم تواندیم یصفت که شدیاندیم نیچن
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 مثال .اطالق یمتعال و یسلب ،خداوند یبرا و است یانضمام و یوجود ،مخلوقات یبرا

 یوجود صفت مخلوقات یبرا واحد صفت. است یگانگی و وحدت صفت ،یتلق نیا

 خداونـد بـه اطالق یبرا صفت نیا اما است؛ اجتماع و اتصال همراه و( یجابیا) است

 بـه یعنی است؛ داشتن کیشر ینف و یریپذمیتقس و اجزا سلب یعنی است؛ یسلب فقط

 وجـهچیهـبه خود وجود در و ابدیینم انقسام یعقل و یوهم و بالقوه و بالفعل یاجزا

 آن انتظار که ستین یزیچ فاقد و است تام یجودو رایز است؛ واحد او. ندارد یکیشر

. یسلب مگر ؛ستین واحد الوجودواجب نیبنابرا برسد؛ تیتمام به آن با و باشد داشته را

 از ریـغ یاجتمـاع ایـ یاتصـال دلیلبه که ستین اجسام بودن واحد مانند او بودن واحد

 شـودیمـ عـارض تذا بر و است یوجود یمعنا یدارا ؛ بلکهابندییم یوحدت هانیا

 بـه و نـدکیمـ خـالص را آن هـانقـص نیا سلب با سیناابن نیبنابرا ؛(457  7473 سفینا،ابن)

 . دهدیم نسبت خداوند

 یمعنابه خداوند از مخلوقات خا،ِ  یهاتیمحدود سلِب  است معتقد توماس .۱ 

 یسـلب بـه درواقـع و اسـت موجـود ینحومتعالبه خداوند در صفت آن که ستین نیا

 یجـابیا صـفات سـلب یمعنـابه یسلب ۀقیطر او یبرا. ستین معتقد یلیتفض یمعنابه

 از رییـتغ و حرکـت سـلب ،لامثـبـرای  اسـت؛ خداونـد از مخلوق موجودات خا،

 بلکـه دارد، وجـود خداونـد در ینحومتعـالبه حرکت که ستین نیا یمعنابه خداوند،

یهنگـام. است خداوند زا (مخلوقات خا، یهاتیمحدود از) حرکت و رییتغ سلب

 خداونـد بـر را یجـابیا یصـفت و کشدیم رونیب یسلب از را یجابیا صفات توماس که

 سـلِب  بـا ندارنـد. مخلوقـات دهد کهیم نسبت او به را یصفات درواقع کند؛یم اطالق

 یبررسـ در توماس انیب. رسدیم خداوند بودن ثابت و تحرکیال به خداوند از حرکت

 که است یاگونهبه ، (Aquinas, 1952: 37-38)کالم علم جامع در یسلب قیطر و یسلب صفات

 اگـر یعنی گردد؛یبازم جابیا به سلب از گرید بار و رودیم سلب به جابیا از بارکی

بـرای  انـد؛یسـلب واقعدر دارند، یجابیا یظاهر که ندشویم اطالق خداوند بر یصفات

 یعنی است؛ واحد خداوند. ندارد یانیپا و آغاز چیه یعنی است؛ یسرمد خداوند ،لامث
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 از را یمیمفـاه وجـود صـفات، نیـا اسـت قائل حال،نیدرع ؛ندارد راه او در یمیتقس

 از کوچـک هرچنـد یزیـچ و دارنـد جابیا ینوع خود در اما کنند؛یم سلب خداوند

 . کنندیم اثبات خداوند در بشر دگاهید

 :نگردیم صفات گونه به چهار سیناابن

 ؛یسلب یمعنا و دارند یجابیا یظاهر یگاه. لفا 

 دارند؛ یجابیا یمعنا و یجابیا یظاهر یگاه. ب 

 دارند؛ یجابیا یمعنا و هستند یسلب الفاظ زین یگاه. ج 

 .هستند یسلب هم و یاضاف هم صفات زین یگاه. د 

 یدوجـو امور درمقابل سیناابن. است توماس نگاه از ترجامع نایسابن نگاه درواقع 

 یمعنـا و یجـابیا یلفظـ کـه دیگویم سخن یمیمفاه از ،اندصفات لوازم از که ناقص

یمـ هرگـاه. اسـت نداشـتن جزء و نداشتن کیشر یمعنابه وحدت مثل ند؛دار یسلب

 وجـود ای حدوث او از پس ؛ستین یاول وجودش یبرا که است نیا مراد ،یازل مییگو

 شـود.تقسـیم نمی دو عـدد بـه کـه اسـت یعدد فردأ  .میکنیم سلب را زمان به متعلق

 یبـرا نیبنـابرا ؛نددار یسلب ییمعنا ،هستند یجابیا یالفاظ اگرچه یازل و فرد ،وحدت

 زیـن یگـاه. رودیمـ کـارهب یجابیا یلفظ ت،یازل و وحدت مانند ،یسلب صفات یبرخ

یم تقسـدو عدد بر که است یعدد زوج. زوج مانند دارند؛ یجابیا یمعنا ،یجابیا الفاظ

 دارنـد؛ یجـابیا یمعـان و انـدیسـلب الفاظ یگاه. دارد یجابیا یمعنا و لفظ و شودمی

 یعنـی ؛دیـگویمـ سـخن صفات چهارم نوع از یمثال ضمن سیناابن. ریبص ای یکاالأعم

 یغن. جود و اراده صفت و ریفق و یغن مانند هستند؛ یسلب هم و یاضاف هم که یصفات

. سـتین مـال صـاحب ذات در موجود یصفت و تسین مالش به مال صاحب ۀاضاف جز

 صـفت دونیـا. سـتین مـال صاحب که است نیا آن یمعنا و دارد یعدم یمعنا ریفق

را  هاآن ،موصوف ذات که است نیا هردو اشتراک. ندارند صاحبشان ذات در یوجود

 مقـدم ذات و است یعدم یمفهوم ،فقر صفت و یاضاف یصفت ،یغن صفت رایز ؛ندارد

 رونیـازا ندارنـد؛ تحقق یوجود مصداق ذات در کیچیه و هاستآن منشأ و هاآن بر
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 الوجـودواجـب علم همان بودن دیمر صفت (771  7811 سفینا،ابن). یستندن یوجود صفات

 در علـم بـه اراده بازگشـت یبـرا سیناابن. است زین موجودات یجادیا علت که است

 یهـایکاسـت و هاتیمحدود سلب با و ردیگیم کمک یانسان ۀاراد لیتحل از ،خداوند

 نیـا ؛ پسشودیم کینزد الوجودواجب در اراده یمعنا درک به واجب از ،یبشر اراده

 علـت و موجـودات بـا نسـبت در زیـرا اسـت؛ یسلب و اضافه از مرکب ،اراده از معنا

 یهایکاست سلب و یانسان ۀاراد با نسبت در و است یاضاف یصفت اراده بودن، یجادیا

 ثیـازح را او کـه اسـت نیا بودن جواد از مراد. است یسلب یصفت اراده واجب، از آن

 یغرضـ او کـه درنظر گرفته است گرید سلب نیا ۀعالوبه سلب با همراه ۀاضاف نیهم

 در یعنـی انـد؛یاضاف و یسلب هم اوصاف از یادسته. دبرگرد خودش ذات به دارد کهن

 با اضافه هم ،شودیم سلب واجب از کنمم موجودات به مربوط نقص هم اوصاف نیا

 ؛اسـت...  و جـواد ،دیمر عالم، صفات نیا ازجمله شود؛یم درنظر گرفته او یبرا عالم

 جادیا او ذات در یتکثر و اوست ذات لوازم ،باشد بذاته اگر الوجودواجب صفات پس

 سفینا،ابن)  .یعدم ای است یاضاف یمعن ای باشند، شده او بر عارض خارج از اگر .کندینم

 یهـاسـلب در و ندامشـترک بـاهم بـودن، یوجـود ثیازح یسلب اوصاف (771  7811

 . ...و  تیسرمد ،بساطت واحد، مانند دارند؛ اختالف باهم گوناگون

 تومـاس یبـرا کـهیدرحـال ؛گرداندیبرم اضافه و سلب به را یاله صفات سیناابن

 کثـرت، ب،یـترک ماننـد چیزهـایی از را خداونـد صفات سیناابن. ستین مطرح اضافه

 از یالهـ صفات دانستن منزه از پس و دنکیم هیتنز و دیتجر یکاست و نقص ،یدگرگون

 بـا را کـار نیـا. دهـدیم نسبت یتعالواجب به را هاآن ،یامکان نواقص سلب و هانیا

 و هامشخصه شمندیاند هردو درواقع ؛دهدیم انجام اضافه و سلب به صفات بازگشت

یمـ صـفات از ،اسـت یامکـان موجودات خا، و هست مخلوقات در که را یتصفا

 اگر سیناابن در ویژه؛ بهستین مخلوقات در که گردانندیبرم یصفت به راها آن و ندیزدا

 ماننـد هسـت؛ خداونـد در کـهنیسـت  ییمعناآنبه ،باشد زین مخلوقات در صفات نیا

  . یوجودمعنایی  مخلوقات در و اردد( یلیتفض) یسلب ییمعنا خداوند در که وحدت
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 سـلب ،نـدارد ییهـایژگـیو چـه خداونـد یعنـی ،یسـلب طریـق توماس یبرا .۵

 یصفات سلب درواقع ؛است خداوند از مخلوقات خا، یهاتیمحدود و اتیخصوص

 خداونـد از رییـتغ و حرکـت سـلب ،لامثـبـرای  اسـت؛ خداونـد از آن یبشر نوع از

 نیـا بلکـه شـود،یمـ افتی خداوند در یمتعال نوع در فاتص نیا که ستین معنانیابه

 صـفات کـردن هیـتنز با سیناابن. شودیم سلب او از و ندارد وجود خداوند در صفات

 از یعنـی شـود؛یمـ کیـنزد( یهیتنز) یسلب یمعنا به ،خداوند یبرا مخلوقات خا،

 اسـت موافـق توماس با ،گریدیازسو د؛یزدایم واجب ذات از را نواقص ،یسلب قیطر

 درواقـع دهـد؛یمـ نسـبت خداونـد بـه یجـابیطورابه را صفات ها،نقص سلب با که

 ؛اسـت خداونـد یبـرا یلیتفضـ یمعنـا در آن اثبـات یمعنـابه ینقص سلب سوکیاز

 از کیشر ینف مانند ؛است زین خداوند یبرا یجابیا صفت اثبات یمعنابه  گر،یدیازسو

 یاضـاف و یسـلب صـفات سوم، ازجهت. او یبرا یگانگی و تیوحدان اثبات و خداوند

 هاسلب نیا نکهیا گرید ۀنکت. معناستنیابه هم هانقص سلب و هستند ذات بر عارض

 از شـمندانیاند نیـا ریتفسـ نیبنـابرا ؛شـودینم واجب ذات در تکثر سبب هااضافه و

 . است کینزد همهب اریبس تفاوت نیدرع یجابیا -یسلب طریق

 یسـلب افـتیره از شتریپ که یمتفاوت میتقس بنابر و میگفت تاکنون آنهه هبباتوجه .۰

 یبررستوان نیز می گونهنیارا  خداوند یریناپذانیب و یریپذانیب ۀمسئل ،میکرد عرضه

 نه اما است؛ معتقد آن یلیتفض نوع از یسلب یمعنا به یگاه سیناابن گفت توانیم. کرد

. گفـت سـخن او از نتوان و باشد میمفاه ۀهم از برتر خداوند که آن یحیمس یمعنا به

 ،کنـدیمـ انیـب( یلیتفضـ) ینحوسلببه که را تیوحدان مانند ،صفات از یبرخ سیناابن

 و برتـر ییمعنـا در شانحمل ،شودیم اطالق مخلوقات بر که یصفات که معناستنیابه

 بـا سـیناابن درکل. ستین سازگار خدا یریناپذانیب با و است مراد خداوند بر تریمتعال

 ونـدخدا بـارۀدرصفات، درصـدد ایـن بـود  اقسامو نیز بیان  صفات نییتب یبراتالش 

 سـخن الوجودواجـب داشتن نیتع از ،خدا تیوحدان یبرا شلیدل در او. دیبگو سخن

. اسـت نگرفتـه یگـرید از را آن داند؛ یعنیمی او ذات نیع را واجب نیتع و دیگویم
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 واجـب تیوحـدان بـر لیـدل داشـتن نیتع صرف که است کرده نقدرا  او زین مالصدرا

 اسـت نیا بر دال صفات اثبات یبرا هااستدالل نیا (731-733 /7   7812 ،یآمل یجواد). ستین

 تـوانیمـ ،انـدواجب ذات نیعـ صـفات چون یحت و گفت سخن خدا از توانیم که

 .گفت سخن زین او ذات ۀدربار

 درک از نـاتوان را عقـل کـهندیـد  یعبـارات و میمفـاه سیناابن ۀشیاند در نگارنده

 او آنهـه شتریب ما کافران رد در جامع کتاب در آکویینی توماس کهچنان بداند؛ خداوند

 کنه دربارۀ توماس .(Aquinas, 1955, Book one, Chp14, p 96) ستا آنهه تا میشناسیم را ستین

 بـا میقـادر اما م؛یعاجز او یستیچ اختشن و ادراک از که است معتقد خداوند ذات و

 نظـر نیا )  (Gilson, 1966: 97میآور دستبه ذات از یشناخت «ستین او آنهه» شناخت

 ۀادامـ اما ؛دارد یهمخوان یریناپذانیب با ،است عاجز خدا یستیچ شناخت از که تاآنجا

 چـون ؛دعرضـه کـر خداوند از ناقص هرچند یمعرفت توانیم که دهدنشان می او انیب

 سـخن زیـن و یآنـالوژ هیـنظر به یسلب طریق نقد در و لیدل نیهم به آکویینی توماس

 ییمعنـابـه را خدا یریناپذانیب خواستیم چون کرد؛ اذعان زین یجابیا قیطر به گفتن

 .به آن معتقدند سکوت و سلب طریق دارانطرف که نقد کند

 دو تومـاس درواقع ؛است مخالف خداوند یریناپذ انیب با سیناابن و توماس ۀینظر

 ۀمرتبـ در ریتفسـ هردو رایز ؛زندپیوند می همبه برتر ۀمرتب در را یسلب و یجابیا ریتفس

 امـا ندارنـد؛ خداوند در نیمع یصورت یاسام و هانام نیا او نظربه. دارند قتیحق خود

 . نگویند او بارۀدر یزیچچیه که ستین نیچن

. کنـدیمـ اثبـات یجـابیا و یسلببه طریق  را یصفات ،وجود وجوب از سیناابن .۷

 صـفت دیـگویمـ او .اسـت موجـود کـه است نیا یتعالواجب صفت نیاول او نظربه

 ،7817 همفو، ؛814  7473 سفینا،ابن). اسـت« داشتن تیان» و« بودن موجود» همان الوجودواجب

 سـلب ازطریق تو صفا ؛«است حقیقتش بودن تانی» همان او نزد خدا مفهوم (855-857

 نیهمـ هـاآن از یبعضـ در است نیا مقصود. پردازدمی «انیت» آن توصیف به اضافه یا

 یسـلب بـا همراه وجود نیهم گرید یبعض در مقصود و است یااضافه با همراه وجود
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 او ذات بـا یرتیمغـا و کننـدینم جادیا یکثرت او در اصال صفات نیا از کیچیه .است

 ذات بـه نسـبت صـفات اسـت معتقـد سیناابن ،گریدیازسو ؛(814  4737 سینا،ابن) 1ندارند

 مفهوم ازنطر همه و اراده قدرت، علم، ات،یح. ندارند گریکدی با یمفهوم ریتغا واجب

 در بلکـه ندارد، اراده و علم به اختصا، یمفهوم اتحاد (557  7854 سینا،ابن) 2.هستند یکی

 3.است نیچن زین صفات ریسا

 شـودیم معتقد ،سیناابن تیماه و وجود زیتما از اشیبرراثیم دلیلبه زین توماس

 یبـرا و سـتین زیمتمـا آن وجـود فعل و ذات که دارد وجود نینخست وجود کی فقط

 تومـاس (Aquinas, 1954, par1. q3. A4. p17). آوردمـی یلـیدال کـالم علم جامع در آن اثبات

 یزیچ تیالوه اگر رایز ست؛ین او اتیح و تیماه از ریغ خداوند تیالوه است معتقد

 یفعل به دنیرس تیفعل به یبرا و باشد بالقوه خدا تیماه دیبا ،باشد خدا تیماه از ریغ

 و ذات تیـنیع بـه تومـاس (Ibid) .ستین او ذات از ریغ خدا تیالوه نیبنابرا ؛دارد ازین

 صـفت از ریغ علم صفت .اندمترادف باهم صفات که معنااینبه ، نهاست معتقد صفات

 یاجنبـه بر میمفاه و صفات نیبنابرا ؛است یریرناپذییتغ صفت از ریغ زین آن و قدرت

   (Aquinas, 1954, part1. q13. A14. p63).کنندمی دیتأک خداوند از خا،

یم او. است معتقد یتعالواجب صفات یمصداق و یمفهوم اتحاد به سیناابن درواقع

 مفهوم، حسببه چه  و یخارج مصداق حسببه چه او علم با یتعال واجب ۀاراد دیگو

 واجـب ذات یبرا یگرید صفت زین قدرت. اوست ۀاراد نیع او علم و ندارد یرتیمغا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

لواجب الوجود أنه إنل و موجود ثم الصفات اْلخرى بعضها یکون المعنی فیها هذا . فإذا حققت تکون الصفة اْلولی  1

الوجود مع إضافة، و بعضها هذا الوجود مع سلب، و لیس و ال واحد منها موجبا فی ذاته کثرة ألبتة و ال مغایرة. 

 (۵۷۰: ۱۰۱۹سینا، )ابن

 هو نهیبع لهی الذ العلم أن نایب فقد لعلمه المفهوم رهیالمغا و لعلمه الذات رهیمغا ارادته ستیل الوجود فواجب. »2

 (۱۵۱: ۱۵۱۰ سینا،ابن«. )لهی الت االراده

 ال ستیل و واحد مفهوم الوجود واجبی عل المقوالت واالارده والجود والقدره والعلم اهیالح من المفهوم أن فبان. »3

 (۱۱: ۱۵۱۵ سینا،ابن) ذاته اجزاء ال و ذاته صفات
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 نیبنابرا ؛است علم یمعناهمانبه او ذات در بلکه ،یستن هم او ذات از یئجز و ستین

 درواقـع ،شـوندیم طالقا یتعالواجب بر که اراده و جود ،علم ،قدرت ،اتیح میمفاه

 همفو، ؛77  7858 سینا،ابن). او نیستند ذات در متعدد یاجزا و مختلف صفات و اندمفهوم کی

 (557-555  7854 همو، ؛851  7473

 وجود وجوب به صفات بازگرداندن

 صـفت بـر دیـتأک ،اسـت شـمندانیاند نیـا مشترک دیآیم نظرهب که یگرید ۀنکت

 یبرخـ و وجود وجوب به را صفات یبرخ سیناابن. تاس خداوند یبرا وجود وجوب

 بـه را محـض کمـال و محـض ریخ ،یگانگی حق، صفت. گرداندیبازم مومتیق به را

یبرمـ تیـمومیق صـفت بـه همه محض ۀاضاف صفات و و گرداندیبرم وجود وجوب

 (88  7858 سینا،ابن) . است قدرت تیمومیق صفت منشأ .گردند

 بـه شوجـود هرچـه دیگویم ،گردندیبازم وجود وجوب به که یصفات دربارۀ او

 تیخصوصـ همان یزیهرچ قتیحق رایز است؛ محض و خالص حق باشد، خود ذات

 از احـق یزیـچ .اسـت حـق الوجـودواجب پس ؛است ثابت شیبرا که اوست وجود

 (77  7858 سینا،ابن ؛837-835  7473 سینا،ابن). ستین الوجودواجب

 آنهه رایز است؛ محض کمال الوجودواجب دیگویم زین محض کمال صفت دربارۀ

 نیچنـ اگـر رایـز است؛ واجب جهات ۀهم از ،است واجب وجودش ش،یخو ذات به

 آن نبـود و است یخال جهت نیا از و ستین آن در که هست واجب در یجهات ،نباشد

 اسـاسنیبرا ؛است بسته علت دو به واجب ذات پس ؛است یعلت بر یمبتن خود جهت

 (5  7858 سینا،ابن). بود نخواهد جبوا

 را بــودن الوجــودواجــب ،نجــات اتیــاله دوم ۀمقالــ از ششــم فصــل در ســیناابن

 یجفواد). اسـت تـام مجرد واجب است که کرده مطرح عنوان نیا تحت جهاتِع یازجم

 (751 /7  7812 ،یآمل

 کـه اسـت چیـزی بالجملـهریخ .اسـت محـض ریـخ خود ذات در الوجودواجب

خواهد به آن برسـد. ؛ هرچیزی به سوی آن مشتاق است و میاست آن طالب یزیهرچ
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 ریـخ وجود پس ؛است یوجود کمال و وجود همان ،است آن طالب یزیهرچ آنهه و

 ،است بالفعل همواره که یوجود (837  7473 ،زاده آملیحسن) 1.است محض کمال و محض

 شذاتـ رایـز سـت؛ین محـض ریـخ خـود ذات در الوجـودممکـن. اسـت محض ریخ

 یزیـهرچ .شودیم عدم متحمل شذات ؛ پسندارد بالذات وجود وجوب خودیخودبه

 رمحضیـخ نیبنابرا ؛بود نخواهد یبر نقص و شر از ازهرجهت ،باشد عدم متحمل که

 (835  7473 ،زاده آملیحسن) 2.ستین بالذات الوجودواجب جز

یم اثبات را خداوند یگانگی وجود، وجوب از استفاده با شفا اتیاله در سیناابن

 زیچنـدچ یبـرا مشـترک یمعنـا تواندینم وجود وجوب است نیا او استدالل. کند

 کـه ییزهـایچ خـواه و اسـت یکی هاآن تینوع و قتیحق که ییزهایچ خواه ؛باشد

 یبـرا وجـود وجوب مشترک یمعنا رد یبرا او. است متفاوت شانتینوع و قتیحق

. ردیـگیمـ بهـره الوجودواجب نداشتن تیماه از ،است یکی شانتینوع که چیزهایی

  7473زاده آملفی، حسفن). باشد مقارن او با هم یگرید زیچ تا داردن یتیماه وجودأ  وجوب

 (755  7815 دادجو،؛ 812

 را یگـرید صـفات ،«اسـت ذاتبـهقائم یوجود خدا» که مفهوم نیا از زین توماس

« ذاتبـهقـائم وجـود» مفهـوم از را داخـ کمـال و بودن ینامتناه توماس. کرد استنتاج

 مفهــوم از اســتفاده بــا و مفهــوم نیهمــ از زیــن خــدا تیابــد و تیــازل. کــرد اســتنتاج

 است نینخست یفاعل علت خداوند (778  7831 ،یزمانیعل) .شودیم اثبات خدا یریرناپذییتغ

 وجـود چـون خداونـد. اسـت محـض تیفعل و محض صورت عالم، نینخست مبدأ و

 ,Aquinas) .است محض کمال خداوند پس را دارد، کماالت تمام او وجود است محض

 وجـود حداوند .کندیم اثبات خداوند وجود براساس زین را یریرناپذییتغ  (20-21 :1952

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ازمجموعه دروس الهیات شفاء آیت الله جوادی آملی. ۱۰۹ی درس . فایل صوت 1

 (۵۹۱: ۱۰۱۹ آملی، زاده. )حسنبذاته الوجود الواجب إالل  المحض الخیر لیس . ...فإذن 2
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 در زیـن یرییتغ چیه پس ؛ستین او در یاقوه چیه و است محض فعل و است نینخست

 ,Aquinas)است محض فعل خداوند و است رفتن فعل به قوه از رییتغ چون ندارد؛ راه او

ـ از اعم یبیترک هر سلِب  با است، وجود محض فعل خداوند (39 :1952  از یفـیک و یکمل

 یگـانگی اثبـات در  (Aquinas, 1952: 14-15).کنـدیمـ اثبـات او یبـرا را بساطت خداوند،

 یوجود. است ذاتش نیع وجودش و است محض وجود خداوند دیگویم زین خداوند

 است واحد ینحومتعالبه او پس ؛است ریناپذمیتقس ینحومتعالبه که مطلق و ذاتبهئمقا

(Aquinas, 1952: 49)   اثبات زین را صفات و ذات تینیع صفات اثبات از استفاده با توانیم 

 وجـود نیع ،شودیم اثبات ذاتبهقائم وجود براساس که صفت هر اثبات درواقع ؛کرد

 که است ینینخست علت خداوند. است صفات و ذات تینیع نهما نیا و است محض

 را وجـود خداونـد، ذات و وجـود یهماننیا بنابر توماس .است وجودش نیع ذاتش

 (Kenny, 1999: 21). کندیم اثبات وجود با را صفات گرید و داندیم او ذات نیع

 یبرخـ ،وجود وجوب براساس سیناابن که است نیا دگاهید دونیا فیظر تفاوت 

 اسـت، کمـال است، حق باشد، خود ذات به وجودش هرآنهه .کندیم اثبات را صفات

 وجود از ،داندیم او ذات نیع را خدا وجود چون توماس اما است؛ واحد و است ریخ

 خداونـد وجـود بـه که ینگاه نیهم براساس و دیگویم سخن خداوند ۀدربار محض

 محـض فعـل است، محض وجود چون خدا یعنی کند؛یم اثبات را گرید صفات ،دارد

 اثبـات بـه بـودن محـض وجود از. است واحد و است طیبس است، ریرناپذییتغ است،

 یبرخـ ،وجـود وجـوب براسـاس سیناابن گفت توانیم پس ؛پردازدیم صفات گرید

 ذاتبهقائم و خداوند وجود و ذات بودن یکی فرض با توماس .کندیم اثبات را صفات

 . ردیگیم بهره گرید صفات اثبات یبرا محض دوجو از بودنش،

 گیریجهینت

 ؛خداونـد از صفات خود سلب. الف: است صورت دو به هاسلب گفت توانیم. ۱

 و سـیناابن ازجملـه و شـمندانیاند ۀهمـ نزد مورد نیا که خداوند از تیجسمان مانند

 یسـلب یمعنـا گـرید اقسام منشأ تواندیم خود سلب یمعنا نیا. است رفتهیپذ توماس
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 یلیتفضـ یمعنابه یسلب اقسام نیا ۀازجمل. مختلف اتیثیح و اعتبارات برحسب باشد

 در حکمـت اثبـات و یبشـر حکمـت سلب یمعنابه خداوند از حکمت سلب است،

 شـود؛ جـابیا بـه افـتیره کهیاگونهبه یسلب گرید قسم و. خداوند در یمتعال یمعنا

 قسم نیا آکویینی توماس نزد. او یریرناپذییتغ اثبات و خداوند در حرکت سلب مانند

 است؛ شده سلب خداوند از اوصاف این نقیض که صفاتی. ب .داشت تیاهم یسلب از

 .است خداوند از شر یعنی آن نقیض سلب معنایبه خیر صفت اطالق مانند

 امـا اسـت؛ مطـابق خداونـد یریناپذانیب با سکوت و سلب نوع از یسلب طریق. ۱

 هـردو. دارد تضـاد خـدا یریناپـذانیـب با سیناابن و توماس نزد یجابیا ـ یسلب یمعنا

 یاضاف و یسلب سیناابن در و یسلب قیطر به صفات قیازطر توانیم معتقدند شمندیاند

 .گفت سخن او ۀدربار و افتی دست خداوند شناخت به

 یبـرا کـه یماقسا و صفات یبررس زین و یجابیا ـ یسلب طریق بحث ابن سینا درباره. ۵

. است توماس بحث از رتریفراگ و جامع اریبس شماردیبرم یسلب و یجابیا ثیح از صفات

 یظـاهر یبعض دارند؛ یسلب یمعنا و یجابیا ظاهر یبعض نکهیا ثیح ازرا  صفاتابن سینا 

 یسـلب هم گرید یبعض و یجابیا یمعنا و دارند یسلب ظاهر یبعض ؛یجابیا یمعنا و یجابیا

 گاه توماس درتر بحث کرده است؛ ، بیان داشته است و از توماس جامعهستند یاضاف هم و

  .رودیم سلب به جابیا از یگاه و جابیا به سلب از

 . وجود ندارد توماس در و است رنگکم سیناابن در یلیتفض یمعنابه یسلب یمعنا. ۰

 نـدخداو وجـود وجـوب صـفت بر توماس و سیناابن زین وجود وجوب بارۀدر. ۷

 ایـ یجـابیا قیـطر بـه چـه و یسلب قیطر به چه، آن براساس را صفات شتریب و دیتأک

 .اندکرده اثبات سلب به جابیا از بازگشت

 صـفات یتمام .است یاضاف و یسلب به صفات ۀهم بازگشت سیناابن ۀشیاند در. ۱

 تیومیقم .شودیم یبررس تیمومیق و وجود وجوب براساس یاضاف ای یسلب قیطر به

 هـاآن اضـداد سـلب ای یسلب به یجابیا بازگشت ای یسلب قیطر. است قدرت بر یبتنم

 است گرفته صورت
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   منابع
 وقطـب یطوسـ نیالـد رینصـ خواجه شرح مع هاتیاالشارات والتنب ش(،۱۵۵۷) ،سیناابن .۱

 ، قم.نشر البالغه ،یراز نیالد

 یاسـالم مطالعـات مؤسسـه ،ینـوران عبـدالله  اهتمـام به ،والمعاد مبدأ ،(۱۵۱۵) ،ابن سینا .۱
 .تهران ۀشعب لیگ مگ دانشگاه

 االعـالم مکتبـه ،یآملـ زاده حسـن الله  تیـآ ،الشفاء کتاب من اتیاله ،(۱۰۱۹) ،ابن سینا .۵
 .قم ،نشر مرکز ،یاالسالم

 .، قمهیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات مرکز ،۰چ ،قاتیالتعل ،(۱۵۵۷) ،ابن سینا .۰
 .، تهرانریرکبیام دادجو، میابراه ۀترجم و شیرایو ،شفا کتاب از اتیاله ،(۱۵۷۵) ،ابن سینا .۷
دانش یمحمدتق حیتصح و مقدمه ،الضالالت بحر یف الغرق من النجاه ،(۱۵۱۰) ،ابن سینا .۱

 .، تهرانتهران دانشگاه ،۱چ پژوه،
 .، قمداریب دارفر،یب محسن المباحثات، ،(۱۵۵۱) نا،یسابن .۵
 .ی، تهرانخورازم ،یلطف حسن محمد ج،.۰ ،آثار مجموعه(، ۱۵۹۵) افالطون، .۹
 .ی، تهرانخوارزم ،یلطف محمدحسن ،(۱.ج) ،آثار مجموعه(، ۱۵۱۱) ن،یافلوط .۷
 .ت، تهرانسم ،رنسانس و یوسط قرون در فلسفه خیتار(، ۱۵۹۱) محمد، ،یلخانیا .۱۵

 ، تهران.الهام ،وسیبوئت کیزیمتاف(، ۱۵۹۵محمد، ) ،ایلخانی .۱۱

 ، مرکز نشر اسراء، قم.توممخ قیرح(، ۱۵۵۷جوادی آملی، ) .۱۱

، سمت چهارم، چاپ  ،سیناابن آراء اهم بر هیتک با مشاء فلسفه(، ۱۵۹۷) محمد، ،یحیذب .۱۵
 .تهران

 پژوهشـگاه انتشـارات سازمان، ۱چ ،خدا از گفتن سخن(، ۱۵۹۵) رعباس،یام ،یزمانیعل .۱۰
 .، تهراناسالم یها شهیاند و فرهنگ
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