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چکیده
رهیافت سلبی برای سخن گفتن از اوصاف الهی از دیرباز مطرح بوده است و به دو دستۀ کلـی سـلب و
سکوت و طریق سلبی ـ ایجابی تقسیم میشود .طریق سلبی ـ ایجـابی ،تفاسـیر و معـانی مختلفـی دارد.
برخی از این معانی با بیانناپذیری خداوند تضاد دارد و برخی تضاد ندارد .برخی دیگر با سکوت موافـق
و همراه نیست و رویکرد ایجابی دربارۀ خدا دارد .طریق سلبی ـ ایجابی نزد ابنسینا چـه معنـایی دارد؟
رابطه این طریق نزد ابنسینا با بیانناپذیری خداوند چیست؟ هدف او از بهکار بردن ایـن طریـق در بیـان
صفات الهی چه بوده است؟ در این نوشتار ،ضمن بررسی معانی مختلف طریـق سـلبی ـ ایجـابی نـزد
ابنسینا و توماس آکویینی ،دربارۀ موضع کلی ابنسینا (بازگشت همۀ صفات الهـی بـه سـلب و اضـافه)
هنگام تحلیل و ارزیابی تطبیقی اندیشۀ توماس صحبت میکنیم.
کلیدواژهها :وجوب وجود ،صفات سلبی ،صفات ایجابی ،وحدت ،صفات الهی.

ـــــــــــــــــــــــــــ
* استادیار فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه پیام نور شهر ری.)abasi.1374@yahoo.com( .
تاریخ دریافت ۷۷/۵۰/۱۱ :؛ تاریخ پذیرش. ۷۷/۱۱/۵۷ :

مقدمه
شناخت بشری و مفاهیم آن مبتنی بر زمینههـای تجربـی و محسـوس و محـدود بـه
عالمی است که در آن پدید آمده است .اگر آدمی بخواهد دربارۀ موجودی بهکلی متفاوت
از این موجودات ،شناختی پیدا کند ،گرفتار تناقضگویی نخواهد شد؟ ازسو ِ
یدیگر ،اگر
آدمی زبان دیگری ندارد که بتواند با آن ویژگیهای موجودی بهکلی دیگـر را بـهمعنـا ِ
ی
متعالی بیان کند ،حاصل این دیدگاه چه خواهد شد جز سلب و سـکوت؟ بـرایناسـاس
برخی به طریق سلبی 1بهمعنای سلب و سکوت دربارۀ خداوند قائل شـدند و برخـی بـه
سلبی بهمعنای تفضیلی قائل بودند و برخی این طریقها را ِ
سبب بـیاعتمـادی بـه قـوا ِ
ی
عقل بشری برای شناخت خداوند دانستند و بـهمعنـای دیگـری از سـلبی رسـیدند و آن
طریق سلبی ـ ایجابی است .در این نوشتار ،به طریق سلبی ـ ایجابی و معانی مختلف آن
نزد ابنسینا و توماس آکویینی میپردازیم.
 .1سلب و سکوت
معنای سلب و سکوت ،بیانناپذیری خداوند است و پیشینۀ آن به افالطـون برمـی
گردد .او در رسالۀ جمهوری ،مهمانی و پارمنیدس از این طریق برای بیانناپذیری خیر،
زیبایی و مثال خیر بهره میگیرد .پس از او ،فیلون اسکندارنی 2و افلـوطین بـا تـأثیر از
افالطون ،این طریق را بهکار گرفتند (Quinn, 1996: 23) .افلوطین در انئادها زبـان را بـرای
توصیف خیر نامناسب دانست و معتقد بود ویژگی ناگفتنی «واحد» ،زبان را آشفته مـی
کند« .او» بینام است و ما را به سکوت و خاموشی وامیدارد (افلوطین )7537 /7 7855 ،یکی
از بزرگترین مدافعان این طریق ،ابنمیمون ،فیلسوف و متکلم یهودی است .او اطالق
ـــــــــــــــــــــــــــ
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. .Negative Way
 Philo Alexandria .2او بزرگترین متفکر یهودی بود که در نزدیکی فکر یهودی و یونانی نقش داشت و هردو را
درنهایت یک حقیقت دانست .ابزار او در این راه ،تفسیر رمزی و تمثیلی تورات و تاریخ قوم بنیاسرائیل بود .او
خدا را مطلقاً متعالی و برتر از فکر و توصیفناپذیر دانست( .ایلخانی )۱۵-۱۱ :۱۵۹۵

اوصاف ایجابی را برای خداوند ،جعلـی و مسـتلزم شـباهت خداونـد بـه مخلوقـات
دانست )Quinn, 1996: 20( .توماس آکویینی در جامع علم کالم با ابنمیمـون بـه مخالفـت
پرداخت و نظر او را اعتراض جدی بر امکان هرگونه شناخت دربارۀ خداونـد معرفـی
کرد ).Aquinas, , 1952, part 1.q13.A.2.p 65 (.بهنظر توماس ،اسامی که بهطورسلبی بر خداوند
اطالق میشوند ،جنبهای کوچک ،آنهم از دیدگاه بشری را در خداوند بیان مـیکننـد.
(ایلخانی)471 7837 ،

 .2سلبی بهمعنای تفضیلی
بنابر طریق سلب و سکوت میتوان پرسید اگر خدا هیچیک از صفات را ندارد ،آیا
صفت متضاد آن را دارد؟ یعنی خدا خیر نیست ،شر اسـت؟ آیـا وجـود نیسـت ،عـدم
است؟ کسانی که قائل به طریق سلبی بهمعنای تفضیلی هسـتند ،مـیگوینـد اگـر خـدا
نامیدند و آغازگر آن در کالم مسیحی ،دیونسیوس است .او معتقد است در این مرحله،
با نفی تمام مفاهیم از خدا میتوان به او نزدیک شد ( .ایلخانی)14 7837 ،

 .3طریقۀ سلبی ـ ایجابی
طریق سلبی ـ ایجابی عالوهبر سلب ،نوعی ایجاب نیز در خود دارد ،بـرایناسـاس
میتوان به شناختی از خداوند و صفاتش دست یافت .برداشتهـای متفـاوتی از ایـن
طریق درمیان اندیشمندان وجود دارد که عبارتاند از:
 .113بازگشت صفات به سلب و اضافه
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وجود نیست ،عدم نیز نیست .او برتر از این مفاهیم است .چنـین طریقـی را تفضـیلی

نمایندۀ آن ابنسیناست .این معنای سلبی ـ ایجابی ،یعنی صفات واجـبتعـالی بـه
سلبها و اضافه بازمیگردند .ابتدا الزم است معنای صفات سلبی و نیـز اضـافی را در
ابنسینا بدانیم تا این مبحث برما روشنتر شود.
 .1-3-1صفات سلبی یا عدمی

ابنسینا از صفاتی سخن میگوید که درواقع عدمیاند؛ مانند صفت بیجـان کـه از
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صفت حیات انتزاع شده است؛ ازاینرو واجبتعالی صفات عـدمی نیـز دارد؛ صـفات
عدمی ،صفات نیستند؛ مانند وحدت که معنای آن شریک یا جزء نداشتن است .یا اینکه
خداوند ازلی است؛ یعنی ابتدایی برای وجودش نیست و حدوث و زمان داشـتن از او
سلب میشود و از ناحیۀ صفات اضافی و سلبی هیچ تکثری بـه ذات واجـب راه پیـدا
نمیکند؛ چون اضافه معنایی عقلی است و سلوب هم اثبات چیزی برای واجب نیست،
بلکه اموری را از او سلب میکند( .ابنسینا )733 7811 ،صفات عدمی یعنی از ذات او عـدم
چیزی انتزاع میگردد ( ابنسینا .)771 7811 ،صفات سلبی زائد بر ذات و عارض بر ذاتاند؛
چون در صفات سلبی از ذات تام ،فوق تمام ،سلب کاسـتی مـیشـود و منشـأ سـلب،
وجوب وجودی است که از هر کاستی مبراست و مقصود از صفت سلبی که میگویند
متأخر و عارض بر ذات است ،همین سلب نقص است( .ذبیحی)835 7831 ،

 .1-3-2صفات اضافی

صفات اضافی بهنظر ابنسینا چگونه است؟ رابطـۀ آنهـا بـا ذات واجـب چگونـه
است؟ ابنسـینا در تعلیقـات و اشـارات (ابنسفینا7812 ،الف )875-877 :بـه تقسـیم صـفات
میپردازد .در تعلیقات ابتدا صفات را به چهار دسته تقسیم میکند و سپس بیان میکند
واجبتعالی به کدام قسم این صفات متصف میشود .۱ :صفات ذاتـی؛ ماننـد صـفات
حیات و جسم برای انسان (ابنسینا775 7811 ،؛ ابنسفینا7812 ،الف)877/8 :؛  .۱صـفات عرضـی؛
مانند توصیف شیء به سفیدی؛  .۵صفات حقیقی ذات اضافه؛ مانند توصیف انسان بـه
عالم بودن؛  .۰اضافی محض؛ مثل سفیدی برای جسم .ابنسینا تفاوت این قسـم را بـا
صفات عرضی بیان نمیکند .در آخر ،صفات عدمی مانند صفت بیجان کـه از صـفت
حیات انتزاع شده است( .ابنسینا)771 7811 ،
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 .۱صفات حقیقی ذات اضافه :ابنسینا این قسم را در تعلیقات دو قسم دانسته است.
 .۱.۱صفاتی که ذاتی شیء نیستند و موصوف برای اتصاف به صفت باید به شـیئی
مستقل از ذات خود اضافه یابد؛ مانند توصیف انسان به عالم بودن .تفاوت این قسم بـا
صفات عرضی در این است که در صـفات عرضـی الزم نیسـت موصـوف بـه شـیء

خارجی اضافهای پیدا کند؛ اما در صفات اضافی منوط به اضافه شدن به شیء خارجی
است( .ابنسفینا )731 7811 ،این صفات زائد و عارض بر ذاتاند؛ برای مثال ،صفاتی ماننـد
خالقیت ،رازقیت و  ...متأخر از ذاتاند .آنگاه که خداوند موجود ممکن را میآفرینـد،
میان موجود ممکن و خداوند رابطۀ اضافهای در خارج پدید میآید و منشأ این اضافه،
ذات واجبالوجود است؛ زیرا ذات واجب توانایی ایجاد را دارد و این توانایی پیش از
پدید آمدن رابطۀ اضافی خالق و مخلوق تحقق دارد؛ درحالیکه رابطۀ اضـافی پـس از
وجود گرفتن شیء ممکن و تعقل او از رابطۀ خالق و مخلوق انتزاع میشـود و انتـزاع
خالقیت متأخر از ذات است و مقصود از صفت اضافی ،همان اضافۀ حقیقی است ،نـه
آن حیث توانایی که درحقیقت قدرت الهی است و عین ذات است .اضافۀ حقیقی ،زائد
و خارج از ذات است؛ چون اضافه چیزی است وابسته به طرفین( .ابنسینا)844 7473 ،

مستقل از ذات خود نیاز ندارد؛ مثل سفیدی برای جسم( .ابنسینا)775 7811 ،

 .۱صفات اضافی محض؛ مانند پدر بودن و طرف راست بودن .این صـفات ماننـد
صفات اضافی نیستند ،بلکه عین اضافهاند؛ مثل ابوت که همان نسبت متکرر دو شـیء
(پدر و پسر) است (ابنسینا7812 ،الف)878-877 /8 :؛ برای مثال ،پدر بودن نفس اضافه اسـت،
نه هیئتی که اضافه عارض بر آن شود .صفت راست بودن هم بههمـینمنـوال اسـت و
ایندو صفت نفس اضافهاند( .ابنسفینا )731 7811 ،صفات اضافی محـض ،سـبب تکثـر در
ذات نمیشوند؛ زیرا تعدد اضافات باتوجهبهاینکه ما موجودات زمانی هستیم ،رخ مـی
دهد؛ وگرنه در محضر خداوند همه یک جا هستند؛ حضور و غیبـت در ذات واجـب
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 .۵.۱صفاتی که ذاتی شیء نیستند ،بلکه موصوف برای اتصاف بـه آنهـا بـه شـیء

تعالی معنا ندارد( .ذبیحی )835 7831 ،ابنسینا میگوید صفت اضافی محض که اضافۀ مقوم
صفت است و بدون آن صفتی با نام صفت اضافی محض وجود ندارد؛ مثل در راسـت
یا چپ قرار داشتن شیء .از رابطۀ متکرر دو شیء ،در چپ و راست بودن انتـزاع مـی
شود .این اضافه با اضافهای که در صفات حقیقی ذات اضافه مطـرح کـردیم ،متفـاوت
است؛ زیرا در صفات اضافه محض ،مثل رازقیت و قادریت ،دو طرف اضافه وجود فی
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نفسۀ لنفسه اعتبار میگردند؛ اما دربارۀ رازق و قادر ،یک طرف اضافه مستقل و وجـود
فینفسۀ لنفسۀ بنفسه و طرف دیگر نسبت ،غیرمستقل و معلول وجود فیغیره است که
درواقع نیازمند طرف مستقل است( .ابنسینا)775 7811 ،

میتوان گفت:

صفات خداوند ،خواه صفات ثبوتی حقیقی محض؛ مانند حیات و صـفات حقیقـه
ذات اضافه؛ مانند علم و قدرت ،عین ذاتاند و صفات اضافۀ محض ،صفات عین ذات
نیستند و خارج از ذاتاند ،کمالی برای واجب تعـالی نیسـتند و موجـب نقصـان ذات
نمیشوند( .ابنسفینا )775 7454 ،همهنین صفات سلبی همه به سلب واحد برمیگردند کـه
سلب نقص یا سلب امکان است .عبارت او دربارۀ عینیت صـفات حقیقـی و تابعیـت
صفات اضافی چنین است« :ان قدرته و حیاته و علمه واحد؛ واذا کانت له اضافات الی
الموجودات الکائنه عنه فلیست مقومه لذاته ،بل تابعه له» (ابنسینا)88 7858 ،

ابنسینا در تعلیقات توضیح میدهد که واجبتعالی صفت ذاتـی نـدارد؛ یعنـی در
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ذات واجب و جزء ذات او باشد .ابنسینا صفات ذاتی را بهمعنـایی کـه در موجـودات
امکانی است ،بر خداوند اطالق نمیکند؛ زیرا صفات ذاتی در ممکنات ،مقـوم ماهیـت
ذات آنهاست؛ مثل حیوانیت برای انسان؛ ولی صفات ذاتی برای واجـبتعـالی عـین
ذات اوست ،نه مقوم ماهیت ذات .هیچ چیزی برای صدق آنها بر ذات دخالت ندارد؛

اما صفاتی ذاتی به معنای الزم ذات را دارد؛ یعنی ذات او با وجود داشتن آنهـا متکثـر
نمیشود؛ پس رابطه و نسبت ذات با آنهه خود ایجاد نموده و سلب نقصـانات از ذات
است و سلب نقص ،بر تمامیت کماالت صحه میگذارد و آنهه مؤید کمـاالت باشـد،
کمال را دچار نقص نمیکند تا مرکب از کمال و نقص باشد؛ ازاینرو موجب تکثـر در
ذات نیست؛ زیرا تکثر در ذات ،نقص است( .ابنسینا)771 7811 ،

واجب صفات عرضی ،مانند اتصاف شیء به سفیدی را ندارد .معیـت بـه
همهنین
أ
واجب با مخلوقات همان اضافۀ واجب به مخلوقات اسـت و تقـدم او بـر موجـودات
همان علیت او برای موجودات است .این معیتها و تقدمها همگی اضافیاند( .ابنسفینا،
)771 7811

اینک به بررسی بازگشت صفات به سلب و اضافه میپردازیم.
امکانی است ،از خداوند تجرید و تنزیه میکند .پس از منزه دانستن صفات الهی از این
نواقص ،آنهـا را بـه واجـبتعـالی نسـبت مـیدهـد؛ درواقـع ابنسـینا بـا تکیـه بـر

واجبالوجود بودن واجبتعالی ،طریق سلبی -ایجابی را بهکار میگیرد .او در الهیـات
شفا دربارۀ بازگشت صفات به سلب و اضافه میگوید صفاتی با سلب آمیختهاند؛ مانند
وحدانیت برای واجبالوجود .مراد از صفت واحد و یگـانگی بـرای واجـبالوجـود،
سلب شریک از واحد است.
ـ مراد از عقل و عاقل و معقول این است که جواز آمیختگـی بـا مـاده و عالیقـش
همراه با اعتبار اضافهای از او سلب میشود .هر موجود مجردی به خودش علم دارد و

رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابنسینا و توماس آکویینی

ابنسینا اموری مانند ترکیب ،کثرت ،دگرگونی ،نقص و کاسـتی کـه خـا ،امـور

به معلول خود نیز آگاه است و از نسبت ذات او با معلوم ،خواه ذات او باشد یا معلـول
های او ،کثرتی بر آن عارض نمیشود .حال اگر همین علم بـرای پیـدایش موجـودات
کفایت کند ،دیگر نیازی به سایر مبادی ،مانند قوۀ شوقی ،شـوق و ارادۀ متجـددی کـه
منبعث از آن است و موجب تحریک قـوۀ متحرکـه و  ...نیسـت؛ درواقـع سـلب ایـن
مختصات که خا ،علم انسان به مخلوقات است ،از علم خداوند به مخلوقات است.
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ـ واجبالوجود اول است؛ یعنی به اضافۀ این وجود با کل نظام اشاره دارد.
ـ او قادر است؛ یعنی جز این نیست که او با این اضافه واجـبالوجـود اسـت کـه
وجود غیر او از او غیرمستقل و به او وابسته است.
ـ همینطور او خیر است؛ یعنی چیزی نیست جز بری بودن این وجود از آمیختگی
با چیزی که قوه و نقص است و این سلبی است .مقصود او جز مبدأ بودن او برای کـل
کمال و کل نظام نیست و این اضافهای است( .ابنسینا)812-814 7473 ،

ـ اوصاف اضافی وجود خداوند را در اضافۀ او با دیگر موجودات مالحظه میکند.
این اوصاف در ارجاع به وجود واجب ،مانند اوصاف سلبی باهم مشترکاند و هریک با
اضافۀ مشخصی از بقیه اوصاف متمایز میشوند؛ مانند اول ،قادر و ...
ِ
ِ
خـا ،مخلوقـات از
سـلب محـدودیتهـای
 .۱2۵طریق سلبی ـ ایجابی بهمعنای
خداوند ،نه بهاینمعناکه در خداوند بهنحومتعالی موجـود اسـت .نماینـدۀ آن تومـاس
ِ
ِ
خا ،مخلوقات از خداوند
سلب محدودیتهای
آکویینی است .برای او طریقۀ سلبی،
ِ
خا ،مخلوقات مادی است ،از خداوند سـلب
است؛ برای مثال ،حرکت و تغییر را که
میکند ،بهمعنای این نیست که حرکت بهنحومتعالی در خداوند وجود دارد ،بلکه سلب
تغییر و حرکت که از محدودیتهای خا ،مخلوقات ،از خداوند است .هنگـامیکـه
توماس صفات ایجابی را از سلبی بیرون میکشد و صفتی ایجابی را بر خداوند اطالق
ِ
سلب حرکت از
میکند؛ درواقع صفاتی را به او نسبت میدهد که مخلوقات ندارند .با
ِ
سـلب تغییـر از خداونـد،
خداوند به الیتحرک و ثابت بودن خداونـد مـیرسـد و بـا
سرمدیت را اثبات میکند

)(Aquinas, 1952: 37-38

الیتحرک بودن وسرمدیت ،صفاتی است

که به مخلوقات نسبت داده نمیشود .توماس با سلب حرکـت از خداونـد ،بـه نـوعی
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ایجاب و اثبات صفاتی برای خداوند میرسد که در مخلوقات نیست.
ارزیابی تحلیلی نظریات طریق سلبی ـ ایجابی
 .۱بنابر تقسیمات مختلف ابنسینا برای صفات و نیز اعتبارات او در برخی صفات،
چنین میاندیشد که صفتی میتواند هم برای مخلوقات بهکار رود و هم خداونـد؛ امـا

برای مخلوقات ،وجودی و انضمامی است و برای خداوند ،سلبی و متعالی اطالق .مثال
این تلقی ،صفت وحدت و یگانگی است .صفت واحد برای مخلوقات صفت وجودی
است (ایجابی) و همراه اتصال و اجتماع است؛ اما این صفت برای اطالق بـه خداونـد
فقط سلبی است؛ یعنی سلب اجزا و تقسیمپذیری و نفی شریک داشتن است؛ یعنی بـه
اجزای بالفعل و بالقوه و وهمی و عقلی انقسام نمییابد و در وجود خود بههـیچوجـه
شریکی ندارد .او واحد است؛ زیرا وجودی تام است و فاقد چیزی نیست که انتظار آن
را داشته باشد و با آن به تمامیت برسد؛ بنابراین واجبالوجود واحد نیست؛ مگر سلبی.
واحد بودن او مانند واحد بودن اجسام نیست که بهدلیل اتصـالی یـا اجتمـاعی غیـر از
اینها وحدتی مییابند؛ بلکه دارای معنای وجودی است و بر ذات عـارض مـیشـود
(ابنسفینا)457 7473 ،؛ بنابراین ابنسینا با سلب این نقـصهـا آن را خـالص مـیکنـد و بـه
ِ
ِ
خا ،مخلوقات از خداوند بهمعنای
سلب محدودیتهای
 .۱توماس معتقد است
این نیست که آن صفت در خداوند بهنحومتعالی موجـود اسـت و درواقـع بـه سـلبی
بهمعنای تفضیلی معتقد نیست .برای او طریقۀ سلبی بهمعنـای سـلب صـفات ایجـابی
خا ،موجودات مخلوق از خداونـد اسـت؛ بـرای مثـال ،سـلب حرکـت و تغییـر از
خداوند ،بهمعنای این نیست که حرکت بهنحومتعـالی در خداونـد وجـود دارد ،بلکـه
سلب تغییر و حرکت (از محدودیتهای خا ،مخلوقات) از خداوند است .هنگـامی
که توماس صفات ایجابی را از سلبی بیرون میکشد و صـفتی ایجـابی را بـر خداونـد
ِ
سـلب
اطالق میکند؛ درواقع صفاتی را به او نسبت میدهد که مخلوقـات ندارنـد .بـا

رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابنسینا و توماس آکویینی

خداوند نسبت میدهد.

حرکت از خداوند به الیتحرک و ثابت بودن خداوند میرسد .بیان توماس در بررسـی
صفات سلبی و طریق سلبی در جامع علم کالم( ، )Aquinas, 1952: 37-38بهگونهای است که
یکبار از ایجاب به سلب میرود و بار دیگر از سلب به ایجاب بازمیگردد؛ یعنی اگـر
صفاتی بر خداوند اطالق میشوند که ظاهری ایجابی دارند ،درواقع سـلبیانـد؛ بـرای
مثال ،خداوند سرمدی است؛ یعنی هیچ آغاز و پایانی ندارد .خداوند واحد است؛ یعنی
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تقسیمی در او راه ندارد؛ درعینحال ،قائل اسـت ایـن صـفات ،وجـود مفـاهیمی را از
خداوند سلب میکنند؛ اما در خود نوعی ایجاب دارنـد و چیـزی هرچنـد کوچـک از
دیدگاه بشر در خداوند اثبات میکنند.
ابنسینا چهار گونه به صفات مینگرد:
الف .گاهی ظاهری ایجابی دارند و معنای سلبی؛
ب .گاهی ظاهری ایجابی و معنای ایجابی دارند؛
ج .گاهی نیز الفاظ سلبی هستند و معنای ایجابی دارند؛
د .گاهی نیز صفات هم اضافی و هم سلبی هستند.
درواقع نگاه ابنسینا جامعتر از نگاه توماس است .ابنسینا درمقابل امور وجـودی
ناقص که از لوازم صفاتاند ،از مفاهیمی سخن میگوید کـه لفظـی ایجـابی و معنـای
سلبی دارند؛ مثل وحدت بهمعنای شریک نداشتن و جزء نداشـتن اسـت .هرگـاه مـی
گوییم ازلی ،مراد این است که برای وجودش اولی نیست؛ پس از او حدوث یا وجـود
متعلق به زمان را سلب میکنیم .فر أد عددی اسـت کـه بـه عـدد دو تقسـیم نمیشـود.
وحدت ،فرد و ازلی اگرچه الفاظی ایجابی هستند ،معنایی سلبی دارند؛ بنـابراین بـرای
برخی صفات سلبی ،مانند وحدت و ازلیت ،لفظی ایجابی بهکـار مـیرود .گـاهی نیـز
الفاظ ایجابی ،معنای ایجابی دارند؛ مانند زوج .زوج عددی است که بر عدد دوتقسـیم
میشود و لفظ و معنای ایجابی دارد .گاهی الفاظ سـلبیانـد و معـانی ایجـابی دارنـد؛
کاالأعمی یا بصیر .ابنسینا ضمن مثالی از نوع چهارم صفات سـخن مـیگویـد؛ یعنـی
صفاتی که هم اضافی و هم سلبی هستند؛ مانند غنی و فقیر و صفت اراده و جود .غنی
جز اضافۀ صاحب مال به مالش نیست و صفتی موجود در ذات صـاحب مـال نیسـت.
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فقیر معنای عدمی دارد و معنای آن این است که صاحب مـال نیسـت .ایـندو صـفت
وجودی در ذات صاحبشان ندارند .اشتراک هردو این است که ذات موصوف ،آنها را
ندارد؛ زیرا صفت غنی ،صفتی اضافی و صفت فقر ،مفهومی عدمی است و ذات مقـدم
بر آنها و منشأ آنهاست و هیچیک در ذات مصداق وجودی تحقق ندارنـد؛ ازایـنرو

صفات وجودی نیستند( .ابنسفینا )771 7811 ،صفت مرید بودن همان علم واجـبالوجـود
است که علت ایجادی موجودات نیز است .ابنسینا بـرای بازگشـت اراده بـه علـم در
خداوند ،از تحلیل ارادۀ انسانی کمک میگیرد و با سلب محدودیتها و کاسـتیهـای
اراده بشری ،از واجب به درک معنای اراده در واجبالوجود نزدیک میشود؛ پس ایـن
معنا از اراده ،مرکب از اضافه و سلبی اسـت؛ زیـرا در نسـبت بـا موجـودات و علـت
ایجادی بودن ،اراده صفتی اضافی است و در نسبت با ارادۀ انسانی و سلب کاستیهای
آن از واجب ،اراده صفتی سلبی است .مراد از جواد بودن این اسـت کـه او را ازحیـث
همین اضافۀ همراه با سلب بهعالوۀ این سلب دیگر درنظر گرفته است کـه او غرضـی
ندارد که به ذات خودش برگردد .دستهای از اوصاف هم سلبی و اضافیانـد؛ یعنـی در
این اوصاف هم نقص مربوط به موجودات ممکن از واجب سلب میشود ،هم اضافه با
پس صفات واجبالوجود اگر بذاته باشد ،لوازم ذات اوست و تکثری در ذات او ایجاد
نمیکند .اگر از خارج عارض بر او شده باشند ،یا معنی اضافی است یا عدمی ( .ابنسفینا،

 )771 7811اوصاف سلبی ازحیث وجـودی بـودن ،بـاهم مشـترکاند و در سـلبهـای
گوناگون باهم اختالف دارند؛ مانند واحد ،بساطت ،سرمدیت و . ...
ابنسینا صفات الهی را به سلب و اضافه برمیگرداند؛ درحـالیکـه بـرای تومـاس
اضافه مطرح نیست .ابنسینا صفات خداونـد را از چیزهـایی ماننـد ترکیـب ،کثـرت،
دگرگونی ،نقص و کاستی تجرید و تنزیه میکند و پس از منزه دانستن صفات الهـی از
اینها و سلب نواقص امکانی ،آنها را به واجبتعالی نسبت میدهـد .ایـن کـار را بـا
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عالم برای او درنظر گرفته میشود؛ ازجمله این صفات عالم ،مرید ،جـواد و  ...اسـت؛

بازگشت صفات به سلب و اضافه انجام میدهد؛ درواقع هردو اندیشمند مشخصهها و
صفاتی را که در مخلوقات هست و خا ،موجودات امکـانی اسـت ،از صـفات مـی
زدایند و آنها را به صفتی برمیگردانند که در مخلوقات نیست؛ بهویژه در ابنسینا اگر
این صفات در مخلوقات نیز باشد ،بهآنمعنایی نیسـت کـه در خداونـد هسـت؛ ماننـد
وحدت که در خداوند معنایی سلبی (تفضیلی) دارد و در مخلوقات معنایی وجودی.
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 .۵برای توماس طریـق سـلبی ،یعنـی خداونـد چـه ویژگـیهـایی نـدارد ،سـلب
خصوصیات و محدودیتهای خا ،مخلوقات از خداوند است؛ درواقع سلب صفاتی
از نوع بشری آن از خداونـد اسـت؛ بـرای مثـال ،سـلب حرکـت و تغییـر از خداونـد
بهاینمعنا نیست که این صفات در نوع متعالی در خداوند یافت مـیشـود ،بلکـه ایـن
صفات در خداوند وجود ندارد و از او سلب میشود .ابنسینا با تنزیـه کـردن صـفات
خا ،مخلوقات برای خداوند ،به معنای سلبی (تنزیهی) نزدیـک مـیشـود؛ یعنـی از
طریق سلبی ،نواقص را از ذات واجب میزداید؛ ازسویدیگر ،با توماس موافـق اسـت
که با سلب نقصها ،صفات را بهطورایجـابی بـه خداونـد نسـبت مـیدهـد؛ درواقـع
ازیکسو سلب نقصی بهمعنـای اثبـات آن در معنـای تفضـیلی بـرای خداونـد اسـت؛
ازسویدیگر ،بهمعنای اثبات صفت ایجابی برای خداوند نیز است؛ مانند نفی شریک از
خداوند و اثبات وحدانیت و یگانگی برای او .ازجهت سوم ،صـفات سـلبی و اضـافی
عارض بر ذات هستند و سلب نقصها هم بهاینمعناست .نکتۀ دیگر اینکه این سلبها
و اضافهها سبب تکثر در ذات واجب نمیشـود؛ بنـابراین تفسـیر ایـن اندیشـمندان از
طریق سلبی -ایجابی درعین تفاوت بسیار بههم نزدیک است.
 .۰باتوجهبه آنهه تاکنون گفتیم و بنابر تقسیم متفاوتی که پیشتر از رهیافـت سـلبی
عرضه کردیم ،مسئلۀ بیانپذیری و بیانناپذیری خداوند را اینگونه نیز میتوان بررسی
کرد .میتوان گفت ابنسینا گاهی به معنای سلبی از نوع تفضیلی آن معتقد است؛ اما نه
به معنای مسیحی آن که خداوند برتر از همۀ مفاهیم باشد و نتوان از او سـخن گفـت.
ابنسینا برخی از صفات ،مانند وحدانیت را که بهنحوسلبی (تفضـیلی) بیـان مـیکنـد،
بهاینمعناست که صفاتی که بر مخلوقات اطالق میشود ،حملشان در معنـایی برتـر و
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متعالیتر بر خداوند مراد است و با بیانناپذیری خدا سازگار نیست .درکل ابنسـینا بـا
تالش برای تبیین صفات و نیز بیان اقسام صفات ،درصـدد ایـن بـود دربـارۀ خداونـد
سخن بگوید .او در دلیلش برای وحدانیت خدا ،از تعین داشتن واجـبالوجود سـخن
میگوید و تعین واجب را عین ذات او میداند؛ یعنی آن را از دیگـری نگرفتـه اسـت.

مالصدرا نیز او را نقد کرده است که صرف تعین داشـتن دلیـل بـر وحـدانیت واجـب
نیست( .جوادی آملی7812 ،

 )731-733 /7این استداللها برای اثبات صفات دال بر این اسـت

که میتوان از خدا سخن گفت و حتی چون صـفات عـین ذات واجبانـد ،مـیتـوان
دربارۀ ذات او نیز سخن گفت.
نگارنده در اندیشۀ ابنسینا مفـاهیم و عبـاراتی ندیـد کـه عقـل را نـاتوان از درک
خداوند بداند؛ چنانکه توماس آکویینی در کتاب جامع در رد کافران ما بیشتر آنهـه او
نیست را میشناسیم تا آنهه است ( .)Aquinas, 1955, Book one, Chp14, p 96توماس دربارۀ کنه
و ذات خداوند معتقد است که از ادراک و شناخت چیستی او عاجزیم؛ اما قـادریم بـا
شناخت «آنهه او نیست» شناختی از ذات بهدست آوریم ) ( Gilson, 1966: 97این نظـر
تاآنجا که از شناخت چیستی خدا عاجز است ،با بیانناپذیری همخوانی دارد؛ اما ادامـۀ
توماس آکویینی به همین دلیل و در نقد طریق سلبی به نظریـه آنـالوژی و نیـز سـخن
گفتن به طریق ایجابی نیز اذعان کرد؛ چون میخواست بیانناپذیری خدا را بـهمعنـایی
نقد کند که طرفداران طریق سلب و سکوت به آن معتقدند.
نظریۀ توماس و ابنسینا با بیان ناپذیری خداوند مخالف است؛ درواقع تومـاس دو
تفسیر ایجابی و سلبی را در مرتبۀ برتر بههم پیوند میزند؛ زیرا هردو تفسـیر در مرتبـۀ
خود حقیقت دارند .بهنظر او این نامها و اسامی صورتی معین در خداوند ندارنـد؛ امـا
چنین نیست که هیچچیزی دربارۀ او نگویند.
 .۷ابنسینا از وجوب وجود ،صفاتی را به طریق سلبی و ایجـابی اثبـات مـیکنـد.

رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابنسینا و توماس آکویینی

بیان او نشان میدهد که میتوان معرفتی هرچند ناقص از خداوند عرضـه کـرد؛ چـون

بهنظر او اولین صفت واجبتعالی این است کـه موجـود اسـت .او مـیگویـد صـفت
واجبالوجود همان «موجود بودن» و «انیت داشتن» اسـت( .ابنسفینا814 7473 ،؛ همفو،7817 ،

 )857-855مفهوم خدا نزد او همان «انیت بودن حقیقتش است»؛ و صفات ازطریق سـلب
یا اضافه به توصیف آن «انیت» میپردازد .مقصود این است در بعضـی از آنهـا همـین
وجود همراه با اضافهای است و مقصود در بعضی دیگر همین وجود همراه بـا سـلبی
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است .هیچیک از این صفات اصال در او کثرتی ایجاد نمیکننـد و مغـایرتی بـا ذات او
ندارند( 1ابنسینا)814 7473 ،؛ ازسویدیگر ،ابنسینا معتقـد اسـت صـفات نسـبت بـه ذات
واجب تغایر مفهومی با یکدیگر ندارند .حیات ،علم ،قدرت ،اراده و همه ازنطر مفهوم
یکی هستند( 2.ابنسینا )557 7854 ،اتحاد مفهومی اختصا ،به علم و اراده ندارد ،بلکـه در
سایر صفات نیز چنین است.

3

توماس نیز بهدلیل میراثبریاش از تمایز وجود و ماهیت ابنسینا ،معتقد میشـود
فقط یک وجود نخستین وجود دارد که ذات و فعل وجـود آن متمـایز نیسـت و بـرای
اثبات آن در جامع علم کـالم دالیلـی مـیآورد )Aquinas, 1954, par1. q3. A4. p17( .تومـاس
معتقد است الوهیت خداوند غیر از ماهیت و حیات او نیست؛ زیرا اگر الوهیت چیزی
غیر از ماهیت خدا باشد ،باید ماهیت خدا بالقوه باشد و برای به فعلیت رسیدن به فعلی
نیاز دارد؛ بنابراین الوهیت خدا غیر از ذات او نیست )Ibid( .تومـاس بـه عینیـت ذات و
صفات معتقد است ،نه بهاینمعنا که صفات باهم مترادفاند .صفت علم غیر از صـفت
قدرت و آن نیز غیر از صفت تغییرناپذیری است؛ بنابراین صفات و مفاهیم بر جنبـهای
خا ،از خداوند تأکید میکنند.

)(Aquinas, 1954, part1. q13. A14. p63

درواقع ابنسینا به اتحاد مفهومی و مصداقی صفات واجبتعالی معتقد است .او می
گوید ارادۀ واجب تعالی با علم او چه بهحسب مصداق خارجی و چه بهحسب مفهوم،
مغایرتی ندارد و علم او عین ارادۀ اوست .قدرت نیز صفت دیگری برای ذات واجـب
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1فإذا حققت تکون الصفة اْلولی لواجب الوجود أنه إنل و موجود ثم الصفات اْلخرى بعضها یکون المعنی فیها هذا
الوجود مع إضافة ،و بعضها هذا الوجود مع سلب ،و لیس و ال واحد منها موجبا فی ذاته کثرة ألبتة و ال مغایرة.
(ابنسینا)۵۷۰ :۱۰۱۹ ،
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« .2فواجب الوجود لیست ارادته مغایره الذات لعلمه و المغایره المفهوم لعلمه فقد بینا أن العلم الذی له بعینه هو
االراده التی له»( .ابنسینا)۱۵۱ :۱۵۱۰ ،
« .3فبان أن المفهوم من الحیاه والعلم والقدره والجود واالارده المقوالت علی واجب الوجود مفهوم واحد و لیست ال
صفات ذاته و ال اجزاء ذاته (ابنسینا)۱۱ :۱۵۱۵ ،

نیست و جزئی از ذات او هم نیست ،بلکه در ذات او بههمانمعنای علم است؛ بنابراین
مفاهیم حیات ،قدرت ،علم ،جود و اراده که بر واجبتعالی اطالق میشـوند ،درواقـع
یک مفهوماند و صفات مختلف و اجزای متعدد در ذات

او نیستند( .ابنسینا77 7858 ،؛ همفو،

851 7473؛ همو)557-555 7854 ،

بازگرداندن صفات به وجوب وجود
نکتۀ دیگری که بهنظر میآید مشترک ایـن اندیشـمندان اسـت ،تأکیـد بـر صـفت
وجوب وجود برای خداوند است .ابنسینا برخی صفات را به وجوب وجود و برخـی
را به قیمومت بازمیگرداند .صفت حق ،یگانگی ،خیر محـض و کمـال محـض را بـه
وجوب وجود برمیگرداند و و صفات اضافۀ محض همه بـه صـفت قیمومیـت برمـی
گردند .منشأ صفت قیمومیت قدرت است ( .ابنسینا)88 7858 ،

ذات خود باشد ،حق خالص و محض است؛ زیرا حقیقت هرچیزی همان خصوصـیت
وجود اوست که برایش ثابت است؛ پس واجبالوجـود حـق اسـت .چیـزی احـق از
واجبالوجود نیست( .ابنسینا837-835 7473 ،؛ ابنسینا)77 7858 ،

دربارۀ صفت کمال محض نیز میگوید واجبالوجود کمال محض است؛ زیرا آنهه
به ذات خویش ،وجودش واجب است ،از همۀ جهات واجب است؛ زیـرا اگـر چنـین
نباشد ،جهاتی در واجب هست که در آن نیست و از این جهت خالی است و نبـود آن
جهت خود مبتنی بر علتی است؛ پس ذات واجب به دو علت بسته است؛ برایناسـاس
واجب نخواهد بود( .ابنسینا)5 7858 ،

ابنســینا در فصــل ششــم از مقالـۀ دوم الهیـات نجــات ،واجــبالوجــود بــودن را
ازجمی ِعجهات تحت این عنوان مطرح کرده است که واجب مجرد تـام اسـت( .جفوادی
آملی)751 /7 7812 ،

واجبالوجود در ذات خود خیـر محـض اسـت .خیربالجملـه چیـزی اسـت کـه
هرچیزی طالب آن است؛ هرچیزی به سوی آن مشتاق است و میخواهد به آن برسـد.

رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابنسینا و توماس آکویینی

او دربارۀ صفاتی که به وجوب وجود بازمیگردند ،میگوید هرچـه وجـودش بـه
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و آنهه هرچیزی طالب آن است ،همان وجود و کمال وجودی است؛ پس وجود خیـر
محض و کمال محض است.

1

(حسنزاده

آملی )837 7473 ،وجودی که همواره بالفعل است،

خیر محض اسـت .ممکـنالوجـود در ذات خـود خیـر محـض نیسـت؛ زیـرا ذاتـش
بهخودیخود وجوب وجود بالذات ندارد؛ پس ذاتش متحمل عدم میشود .هرچیـزی
که متحمل عدم باشد ،ازهرجهت از شر و نقص بری نخواهد بود؛ بنابراین خیـرمحض
جز واجبالوجود بالذات نیست.

2

(حسنزاده آملی)835 7473 ،

ابنسینا در الهیات شفا با استفاده از وجوب وجود ،یگانگی خداوند را اثبات می
کند .استدالل او این است وجوب وجود نمیتواند معنـای مشـترک بـرای چنـدچیز
باشد؛ خواه چیزهایی که حقیقت و نوعیت آنها یکی اسـت و خـواه چیزهـایی کـه
حقیقت و نوعیتشان متفاوت است .او برای رد معنای مشترک وجوب وجـود بـرای
چیزهایی که نوعیتشان یکی است ،از ماهیت نداشتن واجبالوجود بهـره مـیگیـرد.
وجوب وجو أد ماهیتی ندارد تا چیز دیگری هم با او مقارن باشد.

(حسفن زاده آملفی7473 ،

812؛ دادجو)755 7815 ،

توماس نیز از این مفهوم که «خدا وجودی قائمبـهذات اسـت» ،صـفات دیگـری را
استنتاج کرد .توماس نامتناهی بودن و کمـال خـدا را از مفهـوم «وجـود قـائمبـهذات»
اســتنتاج کــرد .ازلیـت و ابــدیت خــدا نیـز از همـین مفهــوم و بــا اســتفاده از مفهــوم
تغییرناپذیری خدا اثبات میشود( .علیزمانی )778 7831 ،خداوند علت فاعلی نخستین است
و مبدأ نخستین عالم ،صورت محض و فعلیت محـض اسـت .خداونـد چـون وجـود
محض است وجود او تمام کماالت را دارد ،پس خداوند کمال محض است.

(Aquinas,

) 1952: 20-21تغییرناپذیری را نیز براساس وجود خداوند اثبات میکند .حداوند وجـود
11

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1فایل صوتی درس  ۱۰۹ازمجموعه دروس الهیات شفاء آیت هلال جوادی آملی.
... .2فإذن لیس الخیر المحض لإال الواجب الوجود بذاته( .حسنزاده آملی)۵۹۱ :۱۰۱۹ ،

نخستین است و فعل محض است و هیچ قوهای در او نیست؛ پس هیچ تغییری نیـز در
او راه ندارد؛ چون تغییر از قوه به فعل رفتن است و خداوند فعل محض است(

Aquinas,

ِ
کمـی و کیفـی از
 )1952: 39خداوند فعل محض وجود است ،با
سلب هر ترکیبی اعم از ل
خداوند ،بساطت را بـرای او اثبـات مـیکنـد Aquinas, 1952: 14-15) (.در اثبـات یگـانگی
خداوند نیز میگوید خداوند وجود محض است و وجودش عین ذاتش است .وجودی
قائمبهذات و مطلق که بهنحومتعالی تقسیمناپذیر است؛ پس او بهنحومتعالی واحد است
) (Aquinas, 1952: 49میتوان با استفاده از اثبات صفات عینیت ذات و صفات را نیز اثبات
کرد؛ درواقع اثبات هر صفت که براساس وجود قائمبهذات اثبات میشود ،عین وجـود
محض است و این همان عینیت ذات و صفات است .خداوند علت نخستینی است که
ذاتش عین وجودش است .توماس بنابر اینهمانی وجـود و ذات خداونـد ،وجـود را
تفاوت ظریف ایندو دیدگاه این است که ابنسینا براساس وجوب وجود ،برخـی
صفات را اثبات میکند .هرآنهه وجودش به ذات خود باشد ،حق است ،کمـال اسـت،
خیر است و واحد است؛ اما توماس چون وجود خدا را عین ذات او میداند ،از وجود
محض دربارۀ خداوند سخن میگوید و براساس همین نگاهی که بـه وجـود خداونـد
دارد ،صفات دیگر را اثبات میکند؛ یعنی خدا چون وجود محض است ،فعـل محـض
است ،تغییرناپذیر است ،بسیط است و واحد است .از وجود محـض بـودن بـه اثبـات
دیگر صفات میپردازد؛ پس میتوان گفت ابنسینا براسـاس وجـوب وجـود ،برخـی
صفات را اثبات میکند .توماس با فرض یکی بودن ذات و وجود خداوند و قائمبهذات

رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابنسینا و توماس آکویینی

عین ذات او میداند و دیگر صفات را با وجود اثبات میکند)Kenny, 1999: 21( .

بودنش ،از وجود محض برای اثبات صفات دیگر بهره میگیرد.

نتیجهگیری
 .۱میتوان گفت سلبها به دو صورت است :الف .سلب خود صفات از خداونـد؛
مانند جسمانیت از خداوند که این مورد نزد همـۀ اندیشـمندان و ازجملـه ابنسـینا و
توماس پذیرفته است .این معنای سلب خود میتواند منشأ اقسام دیگـر معنـای سـلبی
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باشد برحسب اعتبارات و حیثیات مختلف .ازجملۀ این اقسام سلبی بهمعنای تفضـیلی
است ،سلب حکمت از خداوند بهمعنای سلب حکمـت بشـری و اثبـات حکمـت در
معنای متعالی در خداوند .و قسم دیگر سلبی بهگونهایکه رهیافـت بـه ایجـاب شـود؛
مانند سلب حرکت در خداوند و اثبات تغییرناپذیری او .نزد توماس آکویینی این قسم
از سلبی اهمیت داشت .ب .صفاتی که نقیض این اوصاف از خداوند سلب شده است؛
مانند اطالق صفت خیر بهمعنای سلب نقیض آن یعنی شر از خداوند است.
 .۱طریق سلبی از نوع سلب و سکوت با بیانناپذیری خداونـد مطـابق اسـت؛ امـا
معنای سلبی ـ ایجابی نزد توماس و ابنسینا با بیـانناپـذیری خـدا تضـاد دارد .هـردو
اندیشمند معتقدند میتوان ازطریق صفات به طریق سلبی و در ابنسینا سلبی و اضافی
به شناخت خداوند دست یافت و دربارۀ او سخن گفت.
 .۵بحث ابن سینا درباره طریق سلبی ـ ایجابی و نیز بررسی صفات و اقسامی کـه بـرای
صفات از حیث ایجابی و سلبی برمیشمارد بسیار جامع و فراگیرتر از بحث توماس است.
ابن سینا صفات را از حیث اینکه بعضی ظاهر ایجابی و معنای سلبی دارند؛ بعضی ظـاهری
ایجابی و معنای ایجابی؛ بعضی ظاهر سلبی دارند و معنای ایجابی و بعضی دیگر هم سـلبی
و هم اضافی هستند ،بیان داشته است و از توماس جامعتر بحث کرده است؛ در توماس گاه
از سلب به ایجاب و گاهی از ایجاب به سلب میرود.

 .۰معنای سلبی بهمعنای تفضیلی در ابنسینا کمرنگ است و در توماس وجود ندارد.
 .۷دربارۀ وجوب وجود نیز ابنسینا و توماس بر صـفت وجـوب وجـود خداونـد
تأکید و بیشتر صفات را براساس آن ،چه به طریق سلبی و چـه بـه طریـق ایجـابی یـا
بازگشت از ایجاب به سلب اثبات کردهاند.
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 .۱در اندیشۀ ابنسینا بازگشت همۀ صفات به سلبی و اضافی است .تمامی صـفات
به طریق سلبی یا اضافی براساس وجوب وجود و قیمومیت بررسی میشود .قمیومیت
مبتنی بر قدرت است .طریق سلبی یا بازگشت ایجابی به سلبی یا سـلب اضـداد آنهـا
صورت گرفته است

منابع
 .۱ابنسینا۱۵۵۷( ،ش) ،االشارات والتنبیهات مع شرح خواجه نصـیر الـدین طوسـی وقطـب
الدین رازی ،نشر البالغه ،قم.
عبـدال نـورانی ،مؤسسـه مطالعـات اسـالمی
 .۱ابن سینا ،)۱۵۱۵( ،مبدأ والمعاد ،به اهتمـام
هل
دانشگاه مگ گیل شعبۀ تهران.
 .۵ابن سینا ،)۱۰۱۹( ،الهیات من کتاب الشفاء ،آیـت هلال حسـن زاده آملـی ،مکتبـه االعـالم
االسالمی ،مرکز نشر ،قم.
 .۰ابن سینا ،)۱۵۵۷( ،التعلیقات ،چ ،۰مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ،قم.
 .۷ابن سینا ،)۱۵۷۵( ،الهیات از کتاب شفا ،ویرایش و ترجمۀ ابراهیم دادجو ،امیرکبیر ،تهران.
 .۱ابن سینا ،)۱۵۱۰( ،النجاه من الغرق فی بحر الضالالت ،مقدمه و تصحیح محمدتقی دانش
پژوه ،چ ،۱دانشگاه تهران ،تهران.
 .۵ابنسینا ،)۱۵۵۱( ،المباحثات ،محسن بیدارفر ،بیدار ،قم.
 .۷افلوطین ،)۱۵۱۱( ،مجموعه آثار( ،ج ،)۱.محمدحسن لطفی ،خوارزمی ،تهران.
.۱۵

ایلخانی ،محمد ،)۱۵۹۱( ،تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،سمت ،تهران.

 .۱۱ایلخانی ،محمد ،)۱۵۹۵( ،متافیزیک بوئتیوس ،الهام ،تهران.
 .۱۱جوادی آملی ،)۱۵۵۷( ،رحیق مختوم ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۱۵ذبیحی ،محمد ،)۱۵۹۷( ،فلسفه مشاء با تکیه بر اهم آراء ابنسینا ،چاپ چهارم ،سمت،
تهران.
 .۱۰علیزمانی ،امیرعباس ،)۱۵۹۵( ،سخن گفتن از خدا ،چ ،۱سازمان انتشـارات پژوهشـگاه
فرهنگ و اندیشه های اسالم ،تهران.
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رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابنسینا و توماس آکویینی

 .۹افالطون ،)۱۵۹۵( ،مجموعه آثار.۰ ،ج ،محمد حسن لطفی ،خورازمی ،تهران.
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