
فلسفي به مسأله عينيت صفات و بررسي  ـ رويكرد كالمي

 آن خصوص ديدگاه مالصدرا و ابن سينا در

 *دكتر زهره توازياني

 چكيده

ترين مسائل حوزه مسأله صفات در حوزه كالم و فلسفه و در بحث مربوط به خدا از جدي

ربـط صـفات بـا    "و  "ربط صفات با ذات خداوندي"الهيات است. اين مسأله در دو حوزه 

 توانـد مـي توان سؤال كرد كه آيا اساساً خداونـد را  قابل طرح است. يك بار مي "يكديگر

توان سؤال كرد كه اوصـاف چـه نسـبتي بـا ذات و بـا      وصفي باشد يا نه؟ و يك بار هم مي

يكديگر دارند؟ تالشهاي كالمي و فلسفي عمدتاً در دو نگاه تعطيل و تشبيه سامان پذيرفته 

است، بعضي به داليلي قائل به تعطيل بحث صفات شده و بعضي نيز در مرز تعطيل و تشبيه 

 شان كم نيست. اند گرفتاريتارند. وآنها هم كه قائل به تشبيههمچنان گرف

در اين مقاله سعي بر آن است تا نشان داده شود چگونـه حكيمـان مـا در تبيـين مسـأله      

اند و از اين ميان مالصدرا و ابن سينا دو حكيمي هستند كه بيش از صفات به زحمت افتاده

صدرا به عينيت مصداقي صـفات بـا ذات و بـا    اند. مالديگران به مسأله صفات عنايت داشته

يكديگر معتقد است و ابن سينا به چيزي فراتـر از عينيـت مصـداقي انديشـيده اسـت. او در      

صفات خدا به عينيت مفهومي قائل است. هر يك از اين دو نگاه لوازم و تـوابعي دارد كـه   

يجه رسـيده اسـت كـه نـه     اين نوشتار در راستاي آن نگارش يافته است و در پايان به اين نت

دهـد بلكـه عينيـت    اي از صـفات بـه دسـت نمـي    تنها عينيت مفهومي توجيه خرسند كننـده 

 معذوراتي دارد. ، مصداقي هم در جاي خود

 .صفات، عينيت مصداقي، عينيت مفهومي، خدا :هاي كليديواژه

                                                           
*
 اعضو هيأت علمي دانشگاه الزهر 
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 طرح مسأله

كـي از مهمتـرين بحثهـاي    هاي كالم و فلسفه بعد از اثبات وجود خدا، مسأله صفات يدر حوزه

-سامان يافته است. صفات خدا، عالوه بر اينكه تصويري از خدا در ذهن معتقـدان ترسـيم مـي   

اي كه براي بعضي از فيلسـوفان، اساسـاً،   جايگاه خاصي نيز در مسأله خلقت دارد، به گونه، كند

سـفه نيسـت و   به ديدگاه فالظهور خدا در خلقت، در قالب صفات است. البته اين بينش منحصر

في المثل براي عارفان نيز چنين است. اما هم براي كساني كه ظهور خـدا را در صـفات ترسـيم    

كنند، توجيه رابطه خـدا بـا صـفات و    كنند و هم براي آنها كه خلقت را با صفات توجيه ميمي

صفات با يكديگر به يك اندازه اهميت دارد و اين امـر آن قـدر مهـم جلـوه كـرده اسـت كـه        

صفات، معركه آراء فيلسوفان اعم از متألهان و غير متألهان گشته است. براي غير متألهـان   بحث

تواننـد وجـــود   از آن حيث مهم است كه ايشان معتقدند صورتهاي پارادوكسي از صفات نمي

گردنـد. و بـراي متألهـان از آن حيـث مهـم      خارجي داشته باشند و عمالً به نفي خدا منجـر مـي  

شـود و نـوع   شـود شـناخته مـي   وجود با نوع صفاتي كه بـه او نسـبت داده مـي   است كه خداي م

يابد. بنابراين بحـث صـفات، چـه در    ارتباط انسان با آن خدا نيز در قالب نوع صفات سامان مي

فلسـفي خواهـد بـود و     -اش، از مباحـث مهـم كالمـي   صورت سلبي و چه در صورت ايجـابي 

ر شـرق و غـرب بـه ايـن عرصـه از بحـث اسـت، بـه         شاهد مثال آن ورود جدي فيلسوفان نامدا

اي كه بعضي از فيلسوفان، اساساً، دغدغه اصلي خود را در مباحث فلسفي، بحـث صـفات   گونه

سينا و مالصدرا، مشخصاً بخش اعظمـي از هـم فلسـفي    اند. در ميان فيلسوفان مسلمان ابندانسته

 اند.  هخويش را مصروف اين مهم داشته و به آن عنايت ويژه نمود
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 فلسفي به صفات -رويكرد كالمي

تابـد، يـك بحـث    تواند داشته باشد و انتساب چه صفاتي را بر نمـي اينكه خدا چه صفاتي مي

فلسفي است و اينكه صفات چه نسبتي با ذات و چه نسبتي با يكـديگر دارنـد بحـث ديگـري     

هـا وارد  ن عرصـه انـد، بـه همـه ايـ    است. تقريباً همه فيلسوفاني كه متعرض بحث صفات شده

اند. متكلمان نيز به فراخور حال و به ضرورت موضوعات كالمي در ايـن وادي داخـل   گشته

هاي كالمي مؤيد اين مطلـب اسـت. بـراي مثـال در تـورق      اند. نگاهي اجمالي به بحثگشته

خواجــه طوســي  بــر تجريــداالعتقادعالمــه حلــي كــه شــرح اســتادانه  كشــف المــرادكتــاب 

بينيم كه بعد از بيان ادله اثبات وجـود خـدا، بـه صـفات واجـب      ) مي392: 1417است(حلي، 

آورد، آنگاه به ربط صفات با يكـديگر پرداختـه و   پردازد و بر وجود صفات نيز دليل ميمي

گوينـد.  كند كه در نسبت صفات، سخن از تحويل يكي به ديگري مياز اقوالي حكايت مي

چنين قاضي عضـد الـدين ايجـي از متكلمـان     ) هم38: 1376/ مصطفوي، 402و  401(همان:

به بعد) در سـبكي مشـابه خواجـه     1417:29(ايجي،  "المواقف"برجسته اهل سنت در كتاب 

دهد كه بخشي از رسالت متكلم تبيـين همـين   طوسي، به بحث صفات وارد گشته و نشان مي

 مباحث است.  

و فيلسوفان مسـلمان و چـه    توان گفت چه در ميان متكلمانبا نظر به آنچه پيشتر آمد، مي

هاي كالمي و فلسفي غير مسلمان دو رويكرد عمده به مبحـث صـفات وجـود دارد    در حوزه

كه يكي كالمي و ديگري فلسفي است، اما با وجـود اخـتالف دو رويكـرد، گـاهي نتيجـه و      

حاصل بحث يكي است، خصوصًا در مـواردي كـه فيلسـوفان علقـه كالمـي داشـته و يـا بـر         

 اند.  متكلمان علقه فلسفي داشتهعكس، يعني 

تواند از رهگذر توجهات كالمي يا فلسفي بـه  رهيافت حكيمانه يا متكلمانه به صفات مي

پديده آفرينش باشد و باور به وجود صفاتي خاص در خدايي كه بـا آفـرينش داراي نسـبت    

ن فيلسـوفان  است به مقدار زياد به نقش صفات در اين پديده بستگي دارد، براي مثـال از ميـا  

دانسـت، و بـر صـفت    غرب اليب نيتس سه صفت قدرت، علم و اراده را براي خدا الزم مي
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اراده تأكيد بيشتري داشت و معتقد بود كه اراده خدا ناشي از حكمت است و با علـل غـايي   

). اسپينوزا نيز به دليل ساختار فلسفي خويش و نقش خدا 48تا:ارتباط دارد، (اليب نيتس، بي

ساختار، به صفت قدرت عنايت ويـژه داشـت و البتـه معتقـد بـود كـه خـدا متقـوم از          در آن

صفات نا متناهي است كه هريك از آنهـا مبـين ذات سـرمدي و نامتنـاهي اسـت. (اسـپينوزا،       

-) اما دو صفت بعد و فكر كه وي آنها را از ميان صفات نامتنـاهي حـق بـر مـي    7و  6: 1364

) مورد توجه و عنايـت وي  69و  68و انتشاء عالم ازحق(همان: شمارد، دقيقاً در توجيه ظهور 

بـود و امكـان شـناخت آن    اند و به گمان او اگر صفات نبودند، ذات در غيب مطلق مـي بوده

، "كنـد عقل صفت را بـه مثابـه مقـوم ذات جـوهر ادراك مـي     "گشت، زيرا بر ما مسدود مي

 نيست.  ) و تصور جوهر بدون صفت اساساً ممكن 5و  4(همان: 

شاهد مثال بستگي بعضي از صفات به مسـأله خلقـت كـه صـورت ايجـابي آن در سـخن       

اش در نگاه ارسطو به خـوبي  اليب نيتس و اسپينوزا، به عنوان نمونه ذكر شده، صورت سلبي

اي در هـيچ نظريـه  "شـود و شود. براي ارسطو كه خدا به عنوان خالق ظـاهر نمـي  احساس مي

) 431: 1362(كاپلســتون،  "بــاره مشـيت و عنايـت الهــي نـدارد   بـاب آفـرينش الهــي و يـا در   

امـا در همـان    )Thomas,2006:269شود(تأكيدي هم بر انتساب صفت قدرت به خدا ديده نمي

) زيـرا كـه خـدا،    430: 1362گويد( كاپلسـتون،  سخن مي "فكر فكر "حال از خدا به عنوان 

-اين علم به عنوان صفت خدا لحاظ مـي انديشد، بنابرحداقل به خود به عنوان متعلق علم مي

 شود:

تواند هيچ فعل جسـماني  محرك اول به حكم آنكه غير مادي است نمي«

انجام دهد:فعاليت او بايد روحاني و عقالني محض باشد. بـه عبـارت ديگـر،    

فعاليت خدا، فعاليت فكر است. . . . خدا فكر قائم به ذات است كـه جاودانـه   

تواند خارج از خود هـيچ متعلقـي بـراي    ي خدا نميانديشد. وانگهبه خود مي

 »فكر خود داشته باشد. 

تـوان  تفسير سلبي ديگري از صفات خدا وجود دارد كه مشخصاً در انديشه افلوطين مـي 

وجـود بخـش اسـت و موجـودات همـه از       "احـد "به آن اشاره كرد. براي او با اينكه خدا يا 
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اينكه احد مبدأ و مصـدر همـه چيـز اسـت امـا      ) و با 1363:68فيض احد موجودند(ياسپرس، 

هستي و حيات و عقل و نفس و همه جـواهر و اعـراض از او   "خود هيچ يك از آنها نيست. 

( به نقل ازكتـاب سـير تطـور مفهـوم      "اند. او خود منزه و متعال از همه آنهاست، صادر شده

شود نه بـه  احد سلب مي ). در نگاه اخير اگر هستي يا حيات و يا عقل از خدا يا39خدا، ص 

انديشيد، بلكه به همـين  دليل قرار نگرفتن خدا در جريان خلقت است، آنگونه كه ارسطو مي

-دليل، يعني به دليل خلقت و لزوم مباينت مبدأ و ذا مبدأ از انتساب صفات به خدا پرهيز مي

 شود.  

د و بر وجـود آنهـا   دهنتر صفات را به خدا نسبت ميبعضي از فيلسوفان نيز به داليل كلي

كنند و صرفاً مسأله خلقت منبه ايشان در اين امر نبوده است. بـراي مثـال   در خدا استدالل مي

-هاي خدا پرداخته، مـي به ذكر صفات و ويژگي اصول فلسفهاز كتاب  22دكارت در اصل 

 گويد:

يـابيم  با تفكر درباره تصوري كه از خدا در فطرت ما نهفته است در مـي «

سرمدي، عليم، قدير، سرچشمه هر خير و حقيقتي و خالق همـه چيـز   كه خدا 

تـوانيم مـال   نفسه واجد هر آن چيزي اسـت كـه مـا مـي    است و باالخره او في

اي در ذات او راه نـدارد.  نامتناهي در آن را بيابيم و هيچ نقص محدود كننـده 

 )  241: 1376(دكارت، »
خصوصـاً نـوع آن صـفات، از رهگـذر     در ميان متكلمان نيز پرداختن بـه صـفات خـدا و    

همين توجهات است. مشخصاً صفت تكلم خدا كـه در بحـث متكلمـان مسـلمان، بـه عنـوان       

شود و متكلمان ساير اديان نيز از انتساب آن به خدا به طـور  يكي از صفات سبعه، شناخته مي

گمان بر  شود وكنند، از آن جهت است كه خدا در رابطه با انسان تصوير ميجدي دفاع مي

شـود و  اين است كه چون انسان طرف تكلم خداوند است، خدا به صفت كالم متصـف مـي  

-اگر اعتقادي نظير اعتقاد ارسطو در مورد خدا وجود داشت، صفت تكلم موضـوعيت نمـي  

 داشت.  

فيلسوفان نيز در نگاه فلسفي خويش (بسته به نوع نگاه) صفاتي را براي خـدا اثبـات يـا از    
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د و در واقع، اين متكلمان نيستند كه از رهگذر نوع نگاه خـود صـفاتي را بـه    كنناو سلب مي

در توان به صـفت عنايـت خـدا بـه خلـق فـارابي كـه        دهند. به عنوان نمونه ميخدا نسبت مي
) به آن تصريح دارد اشـاره كـرد و از آن نتيجـه گرفـت     91: 1405(فارابي،   "فصول منتزعه"

ين خصوص نافي اصل اعتقاد آنها به عنايت نيست هرچنـد  كه اختالف باورهاي مردمان در ا

بعضي آن را در شكل عنايت ملك به فرد فرد رعيت و مصالح ايشان ببينند يا در صورت بـه  

شـود كـه   كارگيري معاونين و شركاء. بلكه در هر حال عنايت از اين بينش نتيجه گرفتـه مـي  

ارتباط با خلق. همـان  نه خداي بيخدايي با اين صفت در صورت رابطه با خلق متصور است 

توان اصل عالم بودن خـدا را از  طور كه در مسأله علم خدا، با وجود اختالف ديدگاهها، مي

اقرار به وجود متعلقي كه معلوم او باشد نتيجه گرفت. اما اينكه علم خدا به ذات اوست يا بـه  

سفي بسته است كه دربيان ماسواي او ويا هم به ذات اوست و هم به ماسوي به نوع نگرش فل

 فارابي اين مطلب هم به وضوح آمده است:

ان قومًا من النـاس يقولـون فـي السـبب االول انـه لـيس يعقـل و اليعلـم         «

غيرذاته. و آخرون يزعمون ان المعقوالت الكليه، كلها حاصله له دفعه واحده 

لـه دائمـاً    و انه يعلمها و يعقلها معاً بال زمـان فكلهـا مجتمعـه فـي ذاتـه معلولـه      

بالفعل لم تزل و التزال و آخرون يزعمون انه مع، ان المعقـوالت حاصـله لـه    

يعلم الجزئيات المحسوسه كلها و يتصورها و ترتسم له و يتصور و يعلم ما هو 

اآلن غير موجود و سيوجد فيما بعد، و ما كان فيما مضي و تصرم مـا هـو اآلن   

 )   90و  89(همان:»موجود. . . 
حكيمانه و يا حتي متكلمانه حجم كمي پردازش بـه صـفات هـم معنـادار اسـت.      در نگاه 

سينا درمورد صفات مشهود است كه كمترين توجه او المثل در مطالعه ديدگاه فلسفي ابنفي

) بـه   252تا: سينا، بي(ابنالرسائل اي كه فقط يك بار آن هم دربه صفت تكلم است به گونه

حاليكه در اكثر آثار خويش به علم خدا پرداختـه و بـه قـدر     آن نگاهي گذرا كرده است در

مستوفي در آن سخن گفته است. اما مالصدرا در جلد هفتم االسفار از همين صفت بـه قـدر   

اشباع سخن گفته و معلوم داشـته كـه در ايـن خصـوص تـأثير تـامي را از متكلمـان مسـلمان         
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 شود.  ان از صفات محوري تلقي ميپذيرفته است زيرا صفت تكلم بيش از همه براي متكلم

 سابقه تحويل و عينيت صفات در ميان متكلمان مسلمان

تـوان بـه   بعد از بحث كلي صفات و طريق تفطن فيلسوفان يـا متكلمـان بـه صـفات خـدا مـي      

مشربهاي مختلف در خصوص تحويل يا عدم تحويل صفات به يكديگر اشاره نمود تا خـود  

 ومي.  ايضاحي باشد بر بحث عينيت مفه

بحث تحويل يا عدم تحويل صفات به يكديگر هـم در جريـان فلسـفه و هـم در جريـان      

كالم مسبوق به سابقه است، همچنانكه بحث عينيت مصداقي صفات نيز داراي سـابقه اسـت.   

-توان مطالبي را يافت كه نشان ميدر اشارات فيلسوفان و متكلمان به تصريح يا به تلويح مي

 ميتي كمتر از خود صفات نداشته است. دهد اين مسأله هم اه

در جريان كالم اسالمي، مشخصاً، اشاعره كساني بودند كـه از عـدم تحويـل صـفات بـه      

كردند. اين باور در بحث صفات سبعه كـامالً مشـخص و معلـوم اسـت.     يكديگرحمايت مي

ه انـد كـه بـار ايـن سـخن آن اسـت كـ       معروف است كه ايشان به قدماي ثمانيه اعتقاد داشـته 

صفات سبعه قديم كه در عرض يكديگرند قابل تحويل به يكـديگر نيسـتند. چنانكـه فاضـل     

-پردازد كه مـي ) به بيان اشاعره مي51ص1376مقداد در شرح باب حادي عشر(مصطفوي، 

گويند: حيات صفتي است زائد بر ذات او و مغايرت دارد با صحت اتصاف با قدرت و علم. 

) آنجـا  525:  1367(آشتياني، منظومه حكمت سبزواري شرح تعليقه برو مدرس آشتياني در 

كند به اين زيادت صـفات از ناحيـه اشـاعره    كه اقوال متكلمين را در صفات خداوند بيان مي

كند كه آنها صفات را حادث ندانسته بلكه به قدم استناد مي 1نمايد و به قول كراميهاشاره مي

 را هم وجود شركاء سبعه براي خدا دانسته است.   آنها و زيادتشان معتقد بودند و الزم آن

) با بيـان اينكـه صـفات خـدا     54ص1417قاضي عضدالدين نيز در كتاب مواقف(ايجي، 

اند و خالي بودن خدا از آن صفات نقص اسـت و نقـص نيـز بـه اجمـاع محـال       صفات كمال

ز صفات قبل تواند حادث باشد زيرا كه خلو ذات اگيرد كه صفات خدا نمياست، نتيجه مي

 آيد:از حدوث آنها الزم مي
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 »فاليكون شي من صفاته حادثاً. و اال كان خالياً عنه قبل حدوثه«

در ميان متكلمان مسلمان جريان معتزله داستان ديگري دارد. محـذور كثـرت صـفات و     

احساس خطر از تسري آن كثرت به ذات بسـياري از متكلمـان معتزلـي را بـه موضـع خـالي       

هايي از تحليـل  با ذكر نمونه "تاريخ علم كالم "ز صفات كشانده است. نويسنده بودن ذات ا

 گويد:) در نفي صفات به تفاوت مشربهاي ايشان نيز اشاره نموده و مي76معتزليان (ص 

اما همه معتزله در فروع تعلـيالت خـود بـا يكـديگر همداسـتان نبودنـد،       «

ناميدند، و برخـي ديگـر   مي "احوال"و  "معاني"برخي از آنها اين صفات را 

 »گردانيدنـد.  همه صفات مذكور را به سه صفت علم، قدرت و ادراك برمي
 ) 77(همان، 

آنجا كه به نقـل اقـوال مختلـف در خصـوص صـفات       نهايه الحكمهعالمه طباطبايي در  

) در قـول نيابـت ذات از صـفات متعـرض ديـدگاه      253و 252: 1376پردازد. (طباطبايي، مي

 گويد:ده و ميمعتزله ش

ان معني اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منهـا فعـل مـن تلـبس     «. . . 

بالصفه، فمعني كون الذات المتعاليه عالمه ان الفعل الصادر منها متقن محكـم  

ذو غايه عقالنيه، كما يفعل العالم و معني كونها قادره ان الفعـل الصـادر منهـا    

 »لصفاتكفعل القادر، فالذات نائبه مناب ا

اند اما اين بـاور، اعتقـاد   هرچند معتزله بيشتر به ديدگاه نيابت ذات از صفات شناخته شده

مقـاالت االسـالميين و   "همه معتزليان نبوده و همـان طـور كـه ابوالحسـن اشـعري در كتـاب       
) اشاره كرده است، معتزله در كيفيـت صـفات ازلـي    85:  1362(اشعري، "المصلين اختالف

و حتي بزرگان اين مكتب نظيـر ابوهـذيل، عبـاد ضـرار و نظـام       ف نظر داشتهخداوند، اختال

داراي يك رأي واحد در صفات نيستند في المثل ضـرار معـاني صـفات منتسـب بـه خـدا را       

خدا داناست يعني نـادان نيسـت و خـدا تواناسـت يعنـي نـاتوان       "گفتدانست و ميسلبي مي

) و نظـام نسـبت صـفات را بـه ذات بـه       86:(همـان  "نيست، خدا زنده است يعني مرده نيست

اي از ايجاب و سلب، ايجـاب ذات  معناي اثبات ذات و نفي صفات دانسته است، يعني آميزه
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 و سلب صفات:

ايـم و  گفت: اگر گوييم خـدا داناسـت، ذات او را اثبـات كـرده    نظام مي«

اثبـات   ايم، و اگر بگوييم خدا تواناسـت، ذات او را ناداني را از او دور ساخته

ايم و بدينگونه: خدا زنده است، در معناي اثبـات  و ناتواني را از او دور كرده

 )86(همان:   »اند. ذات و نفي ميراي از اوست و صفات ديگر نيز چنين
تناقض آراء منتسب به معتزله بيش از آن است كه در بيان ابوالحسن آمده، بعضي عينيت 

ــا ذات را، آنچنانكــه حكمــا مــي  ــا ذات را،  پصــفات ب ــين زيــادت صــفات ب ندارنــد، وهمچن

 2اند. اند، به معتزله نسبت دادهپنداشتهآنچنانكه اشاعره مي

 "قاضي عبدالجبار معتزلي كه خود از بزرگان و تئوري پردازان مكتب معتزلـي اسـت در  
) بحث مستوفايي را در صفات خدا سـامان  151-182:  1384(قاضي،  "االصول خمسه شرح

من آن به صفاتي همچون قـدرت، علـم، حيـات، سـمع و بصـر، وجـود، قـدمت        داده ودر ض

رسـد بـه اخـتالف    اعتراف كرده است و چون به كيفيت استحقاق خداوند براي صـفات مـي  

 گويد:متكلمين در اين مسأله اشاره نموده، مي

 »واالصل في ذلك، ان هذه مسأله خالف بين اهل القبله«

اً از ابوعلي و ابوهاشم و ابولهذيل عالف كـه همگـي   او در بيان اختالف متكلمان مشخص

دهد كـه ايـن اخـتالف فقـط در     ) و نشان مي183و  182برد(همان: معتزلي هستند هم نام مي

 حد كالم اشعري و معتزلي نيست. 

 نگاه فلسفي به صفات در حكمت متعاليه

در معـرض نقـدهاي    در ميان مسلمانان شايد بيشتر از همه، ديدگاه بعضي از متكلمان معتزلي

جدي قرار گرفته باشد، مخصوصاً آن دسته از معتزله كه اطالق صفت را براي خداوند انكار 

 اسـفار اند. شارح حكمـت متعاليـه در اشـارات فصـل اول از مواقـف ثـاني جلـد ششـم         كرده

بعضي از متحجران اطـالق صـفت بـراي خداونـد     «گردد كه صريحاً اين مطلب را متذكر مي

نكار نمودندبا استناد آنكه نه در قرآن و نه در سنت پيـامبر(ص) و نـه در كلمـات    سبحان را ا
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هاي تابعين و نه در سخنان اتباع چنين تعبيري نيامده است، پس تلفظ بـه  صحابه و نه در گفته

) و اين در حالي اسـت كـه محـذورات قـول زيـادت      357: 1368جوادي، »(آن جايز نيست. 

شـود زيـادت   دان پنهان نمانده اسـت، ازجملـه اينكـه گفتـه مـي     صفات بر ذات هم از ديد نقا

صفت بر ذات هم محذور تركب از ذات و صـفت را در بـر دارد و هـم محـذور تركيـب از      

 3) بنـابراين فقـط قـول تعطيـل    375ماده و صورت را و هم محذور كثيـر از واحـد را(همـان:    

 نيست كه در معرض نقد قرار گرفته است. 

) تشتت آراء در بحـث صـفات را بحـران فكـري تلقـي      373(همان:شارح حكمت متعاليه

 گويد:كرده و آن را ناشي از تلقي نادرست صفت دانسته و مي

صفت بنابر مباني ديگران يك امر قائم به غير و تابع موصـوف و جـداي   «

باشد، هرگز چيزي كه متن ذات باشد و پيرو چيز ديگري نباشد آن از آن مي

 . . »شود. وصف محسوب نمي

با اين تحليل و با اذعان به اينكه حكمت متعاليه صفت مـاهوي يـا مفهـومي را از وصـف     

كند و اولي را تابع هسـتي و دومـي را همتـاي حقيقـت وجـود داراي      كمال وجودي جدا مي

دهـد و  شناسـد و هرگـز تغـاير مفهـومي را در هسـتي شناسـي راه نمـي       درجات تشكيكي مي

يابـد و هيچگونـه   باشد عـين اوصـاف كمـالي مـي    ت خويش ميوجود بسيط را كه قائم به ذا

بينـد.  تقدم و تأخر واقعي بين وجود و صفت كمالي آن ماننـد حيـات و علـم و قـدرت نمـي     

) بنابراين حكمت متعاليه برخالف تفكر اشعري و معتزلي گرفتار بحـران فكـري   374(همان: 

اعره بـود، و نفـي تعطيـل و    نيست و با تفكرات مذكور در نفي زيادت، كه مورد رضـاي اشـ  

گيـرد و بـا قبـول صـفات و ارائـه      نيابت، كه مورد قبول معتزله بود، به طور جدي فاصـله مـي  

تفسيري نو و با قول به نفي امتياز ميان حقيقت هستي و اوصاف كمال واجـب، مـدعي اسـت    

ه كه صراط مستقيم را برگزيده است، صراطي كـه در آن از افـراط اشـاعره و تفـريط معتزلـ     

خبري نيست. در حكمت متعاليه اعتقاد بر اين است كه وصف وجودي عـين وجـود واجـب    

خـدا اگـر وجـودي قـائم بـه ذات و      "است و هر وجودي محكوم به احكام خود وجود است

باشـند، درحاليكـه   نامتناهي بود همه اوصاف كمالي او نيز كه عين همـان ذاتنـد اينچنـين مـي    
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 )374(همان: "د. مفاهيم آنها كامالً از هم جداين

اي كه در حكمت متعاليه در خصوص نوع اتصاف واجب بـه صـفات فهميـده    از دغدغه

مصـداق را   "شـود، تفكـري كـه در آن    شود دو نوع تفكر به طور جـدي بازشناسـي مـي   مي

 "و تفكـري كـه    "انـد همانند مفهوم زائد و جدا دانسـته و حكـم مفهـوم را بـه مصـداق داده     

) 374(همـان:  "انداق متحد پنداشته و حكم مصداق را به مفهوم سپردهمفاهيم را همانند مصد

و اين هر دو در معرض نقد جدي حكمت صدرايي قرار گرفته اسـت و بـدين ترتيـب نگـاه     

جديدي را به مسأله صفات و نسبت آن با ذات و با يكديگر شكل گرفتـه اسـت كـه اسـاس     

شـود و ايـن   ه خدا صـفات نسـبت داده مـي   آن غير مسبوق به سابقه نيست. در اين نگاه اوالً ب

شود بلكه با همـان  اعتقاد وجود دارد كه با برهان صديقين نه تنها اصل ذات واجب اثبات مي

شوند. در عين اينكه از انتسـاب بعضـي صـفات نيـز بـه ذات      برهان صفات ذات نيز اثبات مي

اجب تصور نقص اند يا نسبتشان به وشود، خصوصاً صفاتي كه وصف حيواجب تحذير مي

كند. در نگاه صدرايي به صفات بر نظر متأخران كه اتصاف را بـه نحـو عينيـت    را تداعي مي

اي از استدالالت ايشـان اشـكال   دانند نه زيادت اشارت رفته است اما در عين حال به پارهمي

 شده است اما همين اندازه از اشاره كافي است تا دانسته شود كه بحث از عينيـت صـفات بـا   

 ذات يا صفات با يكديگر قبل از مالصدرا نيز در ميان حكما و متكلمين مطرح بوده است. 

شارح حكمت متعاليـه در شـرح خـود بـر اسـفار اربعـه از قـول محقـق دوانـي در شـرح           

گويد كه خالفي بين متكلمان و حكما نيسـت كـه واجـب    چنين مي "العقائد العضديه"رساله

باشـد، لـيكن اخـتالف    و همچنـين داراي سـاير اوصـاف مـي     تعالي عالم، قادر، مريد، متكلم

ايشان اجماالً در اين است كه آيا صفات واجب عين ذات اوست يا غيراو و يا نـه عـين ذات   

و نه غير آن است، كه مذهب اعتزال و فالسفه متمايل به قول اول و تـوده متكلمـان بـه قـول     

د. و حاصل اينكه فالسفه عينيت صـفات  اندوم و مذهب اشعري را متمايل به قول سوم دانسته

اي كـه ذاتـاً عـين علـم و     اندكـه مرتبـه  را با ذات تحقيقي دانسته و بر آن چنين استدالل كرده

 )408قدرت باشد باالتر از آن است كه صفات او غير ذاتش باشد. (همان: 

مسأله عينيت كه اصل پذيرفته شده در صفات است، حداقل در حـوزه حكمـت متعاليـه،    
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ه قاعده بسيط الحقيقه مستند آن در اين امر است، صورت چندان واضحي ندارد و اين امر ك

از نگاه خود صدرا نيز پنهـان نبـوده و شـايد بـه همـين جهـت فصـل چهـارم از موقـف ثـاني           

فـي تحقيـق القـول بعينـه الصـفات الكماليـه للـذات        ") را بـا عنـوان   133: 1981(صدرالدين، 
دارد كـه  مشخصاً حقيقت اين قول را معلـوم دارد. او پوشـيده نمـي   معنون نموده تا  "االحديه

 اين مطلب، مطلب عظيمي است كه به وجوه سديده بايد استدالل شود.  

كـه نـه مصـداقي از    "از نظر مالصدرا عارف به معناي بسيط الحقيقه چنـين معتقـد اسـت    

بـر روي غيـر   مصاديق اوصاف كمالي در واجب غائب است و نـه مفهـومي از مفـاهيم آنهـا     

منطبق و هيچ فرقي بين تحقق مصداقي آنها در خارج و انطباق مفهوم آنها بر مصداق خود و 

 "بين تحقق مصداق وجود و وجوب درباره واجب و انطباق مفهوم آن بر وي نخواهـد بـود.   

 ) 408: 1368(جوادي، 

-ذات مـي مالصدرا در فصل چهارم از موقف ثاني ابتدا به رد نظريه زيـادت صـفات بـر    

دانـد  پردازد و الزمه آن قول را در واقع عاري بودن ذات در مرتبه ذات از صفات كمال مـي 

: 1981بيند(صـدرالدين،  بـودن خداونـد در تنـافي مـي     "مبدء كل خيرات"و اين تعري را با 

) دليل ديگر وي آن است كه اگر صفات زائد به ذات باشند، در فيضـان آن صـفات بـر    133

اش الزم است كه اگر آن جهـت اشـرف در غيـر واجـب باشـد اسـتحاله       ذات، جهت اشرفي

آيـد ذاتـش   شديدتر است از اينكه آن جهت در خود ذات باشد كه با فـرض اخيـر الزم مـي   

كند فيضان صفات را در ايـن  اشرف از ذات باشد كه اگر فرض شود جهت ذات كفايت مي

شـي   كند زيرا معطـي افاضه مي آيد كه ذاتش داراي آن چيزي باشد كهصورت باز الزم مي

 ) 134تواند فاقدش باشد. (همان: نمي

كنـد اسـتناد بـه بـداهت عقـل      دليل سومي كه مالصدرا در نفي زيادت صفات اقامـه مـي  

است مبني بر اينكه هر ذاتي كه داراي كمال ذاتي باشد افضل از ذاتي است كه كمـال زائـد   

ورتش اشرف از تجمل بـه غيـرات حتـي اگـر     بر ذات داشته باشد زيرا تجمل بذاته در هر ص

و 134آن غير صفات او باشد كه اينهم با مجد و علـو خداونـدي ناسـازگار اسـت. ( همـان،      

) با اين تحليل و با اعتقاد به اينكه كماالت وجود و موجود بما هو موجود مي بايد نهايتاً 135



 /. . . رويكرد كالمي فلسفه  به مسأله عينيت صفات و بررسي ديدگاه مالصدرا و

 

95 

ال جـاري اسـت، پـس مـي     منتهي به وجود قائم به ذات شوند و اين امر در جميع صفات كم

بايد جميع صفات كمال واجب بالذات باشند و با اثبات نفي تعدد در واجـب الزم مـي آيـد    

) و هر گونه تصـوري از صـفات كـه بسـاطت و     135كه جميع صفات نيز واحد بوده( همان، 

 وحدت واجب را مخدوش سازد، تصوري مردود خواهد بود. 

نـه قـول معتزلـي را قبـول رارد و نـه ايـده        با بيان مذكور مشخص مي شود كه مالصـدرا 

اشعري را در زيادت صفات مي پذيرد. او براي تأكيد بر نفي زيادت به قول مـوالي عارفـان   

و امام موحدان، حضرت علي (ع) در خطبه مشهورش استناد مـي كنـد تـا تأييـدي باشـد بـر       

 آنچه وي در باب صفات قائل است.  

با ذات هسـتند در همـان نگـاه اول بـا ايـن مشـكل       همه كساني كه قائل به عينيت صفات 

جدي روبرو هستند كه معناي عينيت صفات بـه حمـل اولـي اسـت يـا بـه حمـل شـايع؟ آيـا          

صفات در مصداق به وحدت مي رسند يا در مقـام مفهـوم هـم چنـين انـد؟ و ايـن در حـالي        

ت مصـداقاً هـم   است كه بسياري از انديشمندان حتي اين اندازه را قبول نداشته اند كـه صـفا  

يكي باشند و مثالً استدالل مي كرده اند كه علم نمي تواند با حيات وحدت مصداقي ذاشـته  

باشد زيرا علم از صفات حقيقي ذات االضافه است حال آنكه حيات حقيقي محض اسـت و  

علم حتي با قدرت كه آنهم ذات االضافه است نمي تواند وحدت مصداقي داشته باشد زيـرا  

ست كه امتياز متعلق خود را بالفعل به همراه دارد و چيـزي كـه معـدوم محـض     علم وصفي ا

باشد هرگز معلوم و منكشف نخواهد بود هر چند كه مي تواند مقدور باشد. ديگر اينكـه در  

تعلق قدرت به هر چيزي، صرف امكان ذاتي آن كافي است تفاوت ماهوي يا مفهـومي و يـا   

و هيچگونه امتيازي بين تعلق قدرت به آفرينش مجـرد  وجودي اشيا اصالً در آن موثر نيست 

 يا مادي وجود ندارد. اما در تعلق علم به هر چيزي، امتياز خاص آن شي الزم است. 

مالصدرا با عنايت به محذوراتي كه قول به عينيت صفات مي تواند داشته باشد در فصـل  

عينيت توهم مفهومي آن را  ) به دفع دخلي مي پردازد كه از145پنجم از موقف ثاني(همان، 

 مي كند. او عنوان فصل را با اين عبارت معلوم مي سازد كه:

في ايضـاح القـول بـان صـفات اهللا الحقيقـة كانهـا ذات واحـدة، لكنهـا          "
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 "مفهومات كثيرة

آنچه از مطالعه اين فصل بدست مي آيد نشان مي دهد كـه مالصـدرا بـه قـول عينيـت         

در جريان اين امر بوده است كه اين قـول نيـز قـائالني داشـته     مفهومي صفات متفطن بوده و 

 است:

و اعلم ان كثيراً من العقالء المدققين ظنوا ان معني كون صفاته (تعـالي)   "

عين ذاته هو ان معانيها و مفهوماتها ليست مغايرة، بل كلهـا ترجـع الـي معنـي     

 )145(همان، "واحد. 

تيجه در صفات خدا رسيده انـد بـه وصـف مـدقق     در بيان مالصدرا عقاليي كه به اين ن   

تعريف شده اند اما همو بالفاصله بعد از بيان نظر ايشان اين قـول و گمـان را فاسـد و كاسـد     

مي نامد. اما واقعاً اين عقالي مدقق چه كساني بوده اند؟ هر چند مالصدرا به ايشان تصـريح  

ر مورد صفات نشـان مـي دهـد شـيخ     نمي كند اما مطالعه ديدگاه شيخ الرئيس ابوعلي سينا د

 يكي از قائلين جدي به اين گمان بوده است. 

 نگاه فلسفي به مسئله صفات در حكمت سينايي 

) فصـلي را بـه مسـئله عينيـت     20و19، 1363(ابـن سـينا،    "المبدأ و المعاد"شيخ الرئيس در    

خداونـد، حتـي   صفات اختصاص داده كه در عنوان آن اين مسئله را تذكر مي دهد كه علـم  

در مفهوم مخالف قدرت، اراده، حكمت و حيـات او نيسـت، بلكـه اينهـا جميعـاً، يـك معنـا        

داشته و ذات واحد محض او بواسطه اتصاف به جميع اينهـا تجزيـه نمـي شـود و در صـفحه      

بيست و يك از همان كتاب مي گويد: اگر گفته مي شود اراده خدا مغايرةالذات بـا علـم او   

ايرةالمفهوم با علم او نيست، و يا اگر گفته مي شود علم خـدا بعينـه قـدرت    نيست و حتي مغ

اوست، بايد دانست شود كه اين وحدت معنا در همه جا صادق نيست، بلكه آن مفـاهيمي از  

حيات، علم، قدرت، جود و اراده كه در مورد خدا به كار مي روند مفهومي واحدند و نبايد 

ينها صفاتي متفاوت براي ذات يا اجزايي بـراي آن باشـند. در   از آنها اين تلقي را داشت كه ا

حاليكه حيات علي االطالق، بـا علـم علـي االطـالق و اراده علـي االطـالق واحـدة المفهـوم         
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نيستند و بحث مـا دربـاره علـم و قـدرت و اراده اي اسـت كـه واجـب الوجـود متصـف بـه           

 آنهاست:

و الجـود و االرادة المقـوالت    فبان ان المفهوم من الحياة و العلم و القدرة 

علي واجب الوجود مفهوم واحد، و ليست ال صفات ذاتـه و ال اجـزاء ذاتـه و    

اما الحياة علي االطالق و العلم علي االطالق، و االرادة علي االطـالق فليسـت   

 )21(همان، "واحدة المفهوم. 
ـيخ نيـز مـورد اشـاره قـرار گرفتـه            اسـت از جملـه در    عينيت مفهومي صفات در آثـار ديگـر ش

ـينا،   ("الشفاء"و ) 58، 1379( ابن سينا،   "التعليقات" ) و ايـن ادعـا حقيقـة ادعـاي     393، 1376ابـن س

ــود                     ــي ش ـيده م ــاد كشـ ــر و الح ــه كف ــي ب ــدرا حت ــان مالص ــه گم ــه ب ــايي ك ــت، ادع ــي اس عجيب

ـته اسـت معـاني ا       145، 1981(صدرالدين،  ـيخ چگونـه توانس ي را كـه بـه   ) زيرا معلوم نيسـت كـه ش

اعتراف و اقرار خود او، علي االطالق متفاوت از يكديگرند، وقتي در مـورد خاصـي چـون خـدا يـا      

واجب به كار مي روند نه حتي وحدت مصداقي، بلكه به وحدت مفهـومي بـر او حمـل كنـد. بعيـد      

عـالوه بـا   كند آگـاه نبـوده باشـد. ب    را مي "الفاظ مترادفه"است كه شيخ به تبعات اين قول كه تداعي 

كنـد   را ايجـاد مـي   "اشتراك لفـظ "اين كار از اطالق مفاهيم مشابه با آنها در مورد موجودات، شبهه 

پايان و فرجام منطقي آن خواهد بـود. زيـرا فـي المثـل اگـر حيـات در        "تعطيل"كه سرانجام قول به 

ـينا،    در الهيات الشفاءخداوند، آنچنانكه شيخ  ، بعينـه همـان علـم    كنـد  ) ادعـا مـي  393، 1376( ابـن س

اي داريم كه مـا بـا مفـاهيم     خداوند باشد و آن معنا با آنچه در ماست متفاوت باشد، بنابراين چه داعيه

 شناسيم؟ زيرا آن معاني در خدا متفاوت از ما هستند.   آشناي خود، خدا را هم مي

اگـر   در اشاره مالصدرا هم وجه فساد اين نوع نگرش به صفات صريحاً آمده است كه   

آيد كه اين الفاظ متـرادف باشـند و    اين صفات مفهوماً هم عين همديگر تلقي شوند الزم مي

شود همان از ديگري هم فهميده شود و محـذور الفـاظ مترادفـه در     آنچه از يكي فهميده مي

 عدم فائده اطالق يكي پس از ديگري است:

فـي   "ة و غيرهـا  العلم و القـدرة و االراده و الحيـو   "و اال لكانت الفاظ  "

حقه الفاظاً مترادفة، يفهم من كل منها ما يفهم من االخر، فال فائدة في اطـالق  
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(  "شي منها بعد اطالق احدها، و هذا ظاهر الف دومود الي تعطيل و االلحاد. 

 )145، 1981صدرالدين، 
رود  كند خود بر اين بـاور مـي   مالصدرا بعد از اينكه خطر چنين تفكري را گوشزد مي    

كه معني غيبت صفات با ذات اين است كه اين صـفات متكثـره كماليـه، همگـي بـه وجـود       

ذات احدي موجودند به اين معنا كه ذات خداونـدي در وجـود متمـايز از صـفتش نيسـت و      

 )145هيچ صفتي نيز (ازهمان حيث) متمايز از صفت ديگر نيست. (همان، 

 نتيجه

با اين تبيين از خطر غلطيدن در دامن تعطيل و الحـاد   با اينكه مالصدرا باور جدي دارد كه   

تـوان از ذات   رسته است اما خود نيز توضيح دقيقي براي ايـن سـوال نـدارد كـه چگونـه مـي      

رود بتـوان مفـاهيم كثيـره انتـزاع كـرد؟       متفرد واحد بسيط كه تصور هيچ كثرتي در آن نمي

 مگر نه اين است كه هر مفهومي را منشأ انتزاعي است؟

خالصه كالم اين است كه با وجود تالي فاسدهاي قول عينيت مفهـومي كـه مالصـدرا       

هم به آن صراحتاً اشاره كرده است، قول عينيت مصداقي هم بدون تالي نيسـت، محـذورات   

اين قول و قول پيشين ضرورت تأمل در كـالم مـوالي متقيـان علـي (ع) در خطبـه اول نهـج       

ا كه فرمود كمال االخالص نفي صفات عنه، لشهادة كل صـفه  نمايد. آنج البالغه را بيشتر مي

 انها غير الموصوف و شهادة كل موصوف انه غير الصفة. . . 

 واهللا اعلم.      
                                                           

 ها:نوشتپی

گويد: كراميه صـفات  ) بر خالف اين مطلب مي252: 1367عالمه طباطبايي در نهايه الحكمه (طباطبايي،  .1

 دانستند اما آنها را حادث. را زائد مي

  ) مراجعه شود.407: 1368به شرح حكمت متعاليه، (جوادي، . 2

 اطالق تعطيل و معطله در چند مورد است:. 3

 ذاتي واجبالف:نفي صفات 
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 ب:انقطاع فيض واجب تعالي

 )375ج:اعتقاد به ناتواني عقل در شناخت واجب تعالي و صفات او (همان:

 منابع

، طبعة منقحة  ، "التعليقات"  عبداهللا؛ ، ابن سينا .١
حوزه             سالمی  غات ا فرت تبلي شارات د کز انت مر

 . ١٣٧٩، علميه قم
 . انتشارات بيدار قم، "الرسائل"  .٢

م    "  .٣ يات  شفاء"( اهل شفاء )  ال تاب ال يق  ، ن ک حتق
ــی  ــن زاده آمل ــة اهللا حس ــارات ، آي ــز انتش مرک

 . چاپ اول، ١٣٧۶، تبليغات حوزه علميه قم

عاد"   " .۴ بدأ و امل نورانی    ، امل بداهللا  مام ع ،  باهت
مک          شگاه  سالمی دان عات ا سه مطال شارات موس انت

 . ١٣۶٣، هتران، گيل
سپينوزا  .۵ خالق"   باروخ؛ ، ا سن      ، "ا کرت حم مجه د تر

هانگيری  شگاهی     ، ج شر دان کز ن ، چاپ اول ، مر
١٣۶۴ . 

شعری  .۶ يل؛ "       ، ا بن امساع لی  سن ع قاالت  ابواحل م
صلين      ختالف امل سالميين و ا سن      ، "ا کرت حم مجه د تر

 . ١٣۶٢، هتران، انتشارات اميرکبير، مويدی

جی  .٧ ضدالدين؛ "  ، اي ضی ع قف  قا تاب املوا شرح  ، "ک
جانی           مد جر بن حم لی  شريف ع کرت    ، سيد  يق د حتق

يرة    بدالرمحن عم سوم ، ع يل ، ج  يروت ، داراجل ،  ب
١۴١٧ . 

شرح حکمت متعاليه" (خبش     عبداهللا؛ "، جوادی آملی .٨
شم)    لد ش هراء   ، دوم از ج شارات الز بان   ، انت آ

١٣۶٨ . 
سير و تطور مفهوم خدا از     "   صاحل؛، حسن زاده .٩

 . ١٣٨٧، هتران، نشر علم، "دکارت تا نيچه

بی  .١٠ صغر؛   ، حل لی ا کالم در        ع لم  تاريخ ع  "
، انتشــارات اســاطير، "اســالم ايــران و جهــان

١٣٧٣ . 

لی  .١١ مه؛ ، ح يد          "  عال شرح جتر فی  ملراد  شف ا ک
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صححه و قدم له و علق عليه آية اهللا        ، "االعتقاد 
الطبعة   ، موسسه النشر االسالمی   ، حسن زاده آملی  

 . ١۴١٧، السابعة
ترمجــه ، " فلســفه دکــارت"  رنــه؛، دکــارت .١٢

انتشارات بين    ، هتران ، منوچهر صانعی دره بيدی   
 . ١٣٧۶، للی هدیامل

احلکمــة "  حممــد بــن ابــراهيم؛، صــدرالدين .١٣
جزء          عة" ( يه االرب سفار العقل فی اال ية  املتعال

سوم)    سفر  شم ، اول از  لرتاث     ، ج ش ياء ا دار اح
 . ١٩٨١، بيروت، العربی

، "اية احلکمة  عالمه حممد حسين؛ "   ، طباطبايی  .١۴
، (سه جلدی) ج سوم   ، ترمجه و شرح علی شيروانی     

شارا    کز انت حوزه        مر سالمی  غات ا فرت تبلي ت د
 . ١٣٧۶پاييز ، علميه قم

حققه و  ، ""فصول منتزعه    ابونصر؛ ، فارابی  .١۵
جنار           مرتی  فوزی  لدکتور  يه ا لق عل له و ع ، قدم 

 . ق. ه١۴٠۵، انتشارات الزهراء
ــاة .١۶ ــی القض ــداجلبار؛ "، قاض ــول عب ــرح اص ش

سه"  بی          ، اخلم بن ا سين  بن احل محد  مام ا يق اال تعل
شم  ل     ، ها قدم  قه و  بدالکريم    حق لدکتور ع ه ا

مان  کربی     ، عث ستقالل ال عة اال ق/ . ه ١٣٨۴، مطب
 . م١٩۶۵

سنت  .١٧ يک؛ " ، کاپل سفه  فردر ، ج اول، "تاريخ فل
ترمجه دکرت سيد جالل جمتبو انتشارات        ، قسمت دوم 

 . ١٣۶٢، علمی فرهنگی

ــتس؛ .١٨ ــب ني ــادلوژی  الي ــی ، ""من ــه يحي ترمج
 . هتران انتشارات خوارزمی، مهدوی

شتيانی   .١٩ هدی؛  م، مدرس آ بر     يرزا م قه  "تعلي
ــبزواری"    ــيم س ــه حک ــرح منظوم ــام ، ش باهتم

ــه     ــق و مقدم ــدی حمق ــوری و مه ــداجلواد فالط عب
انتشارات دانشگاه   ، انگليسی پروفسور ايزوتسو   

 . ١٣۶٧، هتران، هتران

صطفوی  .٢٠ سن؛ ، م باب        " ح شرح  يل  ضيح و تکم تو
شر    منت  حادی ع لی   "،  مه ح يل     ، عال يه جل شرح فق
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قداد    ضل م ش   ، فا سه انت ير   موس ير کب ، ارات ام
 . ١٣٧۶، هتران

سپرس  .٢١ لوطين کارل؛" ، يا مجه حم ، "ف سن     تر مد ح
 . ١٣۶٣، هتران، انتشارات خوارزمی، لطفی
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