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چکیده

این مقاله درصهدد وا كهاوی برداشهتهای قهایالن بهه الهیهات سهلبی در مواجههه بها روایهات

امههام علههی

در بههاره صههفات الهههی اسههت .در تفسههیر ایههن روایههات ،سههه دیههدگاه مشههاهده

میشههودن سههه گههروه ،بهها نگههرش وجودشناسههی صههفات بههه تفسههیر ایههن روایههات پرداختهههانههد:
گروهی این صفات را نابر به صفات مخلوقی دانستهاندن گروه دوم ،وجود هر گونه صفتی

را بههرای حه تعههالی منکههر شههدهاند و گههروه سههوم ،صههفات را بههه صههفات ذات و زایههد بههر ذات

تقسیم كرده و قایل به نفی صفات زاید بر ذات شدهاند .منشهه ایهن گرایشهها ،عهدم تهمهل
كههافی در مجموعههۀ روایههات و زمینههههای معرفتههی و فرهنگههی دوران صههدور روایههات اسههت.
دیدگاه صحیح در تفسیر مستندات الهیات سلبی ،اثبات صفات از ُبعد وجودشناختی

صفات و نفی تشبیه در ُبعد معناشناختی آن است .در این نظریهه ،ههر چنهد نمیتهوان در
بههار ماهیههت صههفات توصههی

توصی

اثبههاتی ارائههه داد ،لههیکن عههالوه بههر سههلب نقههایص ،میتههوان

كاركردگرایانه از صفات ارائه داد.

کلیدواژهها :الهیات سهلبی ،وجودشناسهی صهفات ،معناشناسهی صهفات ،نفهی صهفات،
اثبات صفات ،نفی تشبیه ،توصی

فعلی ،روایات علوی

.

درآمد
بحههث در بههاره صههفات الهههی از دیربههاز در زمههر مهههمتههرین مباحههث كالمههی بههوده و همههواره

مباحثهها و مناقشهههای فراوانهی در بهار آنهها وجهود داشهته اسهت .اهمیهت ایهن مبحهث از ایهن
جهت است كه شناخت مبدأ جهان هستی ،در زمر بنیادیترین شناختها به شمار مهیرود

 .1كارشناس پژوهش شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقالب فرهنگی.
 .2استادیار دانشگاه قرآن و حدیث و معاون پژوهشی پردی تهران دانشگاه قرآن و حدیث.
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و كسب بیهنش صهحیح در بهار جههان هسهتی و همهۀ پدیهدهههای طبیعهی و فراطبیعهی و ّ
حتهی

شههناخت انسههان ،متوقه بههر داشههتن شههناخت صههحیح در بههار آفر یههدگار و كیفیههت رابطههۀ او بهها
جهان هستی است .مبدأشناسی از ُبعهد غایهتنگهری نیهز مهیتوانهد در معرفهت و اصهال رابطهۀ
انسههان و جهههان هسههتی بهها خههدا مههؤثر باشههدن ز یههرا در آیههات و روایههات ،شههناخت اسههما و صههفات

4
آفرینش انسان و جهان معرفی شده است.
غایت
الهی 3و تخل به آنها
ِ
ِ

مباحههث اسههما و صههفات الهههی را میتههوان در قالههب سههه دسههته تقسههیمبندی كههرد :مباحههث

لفظشناسی ،وجودشناسی و معناشناسی .مباحث لفظشناختی نابر به گزارهها و مباحثههها
در باره الفاظ صفات الهی است .مباحث وجودشناختی صفات به ماهیهت وجهودی صهفات

و رابطههۀ صههفات بهها ذات میپههردازد .مباحههث معناشههناختی مشههتمل بههر چگههونگی تفسههیر و فهههم
صههفات و رابطههۀ آفر یههدگار بهها آفر یههدگان اسههت 5.مباحههث وجودشههناختی صههفات در مقایسههه بهها

نظریۀ تثلیث و تجسد و ارتباط آن با انگار صفات الهی در اندیشۀ مسیحی ،برای متکلمهان و

فیلسوفان مسلمان اهمیت بسزایی یافت 6.در سخنان امام علی

و اهلبیت

 ،مباحث

لفظ ِهی صهفات بههه طهور مسههتقیم مطهر نشهده اسههت و بیشهترین حجههم از مباحهث خداشناسههی
نههابر بههه مباحههث معناشناسههی صههفات الهههی اسههت 7.در ایههن مقالههه ،مباحههث نههابر بههه مسههائل

وجودشناختی و معناشناختی صفات است.

در بررسههی وجودشههناختی و معناشههناختی صههفات الهههی دو نظر یههۀ كلههی وجههود دارد :نظر یههۀ

اثبههاتی یهها ایجههابی صههفات و نظر یههۀ سههلبی صههفات .فیلسههوفان ،قر یههب بههه اتفههاق متکلمههان و نیههز

گههروه بسههیاری از عارفههان ،الهیههات اثبههاتی را در پههیش گرفت ههانههد و در مقابههل ،قر یههب بههه اتفههاق

محدثان ،به الهیهات سهلبی گرو یهدهانهد .روشهن اسهت كهه منشهه گهرایش محهدثان ،وجهود اخبهار
فراوان ههی اس ههت ك ههه ب ههر الهی ههات س ههلبی دالل ههت دارن ههدن ت هها آنج هها ك ههه ش ههیخ ص ههدوق ،ب هههعنوان
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َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َ
اهلل َقهد َا َ
اهلل َّالذی َخ َل َ َس َ
اهلل َعلی ُك ّل َشیم َقدی ٌر َو َا َّن َ
علموا َا َّن َ
ُ « .3
حهاط
بع َسماوات َو ِم َن االر ِ ِمثلهن یتنزل االمر بینهن ِلت
ِ
ّ
َ
ب ُکل شیم ِع ت
لما»ن خداونهد كسهی اسهت كهه هفهت آسهمان را آفر یهد و زمهین را نیهز ماننهد آنهها قهرار دادن اراده و فرمهان الههی در
ِ ِ
میان آنها فرود میآید تا بدانید كه خداوند بر همه چیز توانا است و علم خداوند به همهچیز احاطه دارد (سهوره طهالق ،آیهه
 .)12تکیه بر «قدرت» و «علم» خداوند در میان تمام اسمای الهی ،نهه بهرای تخصهیص ،بلکهه بهرای ایهن اسهت كهه ایهن دو
اسم ،منشه دیگر اسما و صفات الهیاند .بنا بر این ،غایت انسان در ُبعد شناختیاش ،شناخت اسما و صفات خداونهد
است (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،19ص 326ه .)327
َ َ َّ ُ َ َ
اهلل»ن خودتان را به اخالق الهی بیاراییدن (بحار األنوار ،ج ،58ص.)129
« .4تخلقوا ِبهخال ِق ِ
 .5ر.ک« :اسما و صفات الهی» ،ص 72ه .73
 .6فلسفۀ علم كالم ،ص.66
 .7ر.ک« :اسما و صفات الهی» ،ص 73ه .74

م هها هههر گ ههاه خ ههدا را ب ههه ص ههفات ذات وصه ه

نفی می كنیم.

كن ههیم ،فقههت ضههد آن ص ههفت را از او

8

بیشهتر گمههان مههیشهود ا گههر صههفات الهههی بهه گونهههای تصههور شههود كهه از آفر یههدگان برتههر و بههاالتر

باشههد ،بههه معرفههت صههحیحی از صههفات رسههیدهایمن حههال آن كههه بههر اسههاس روایههات ،این گونههه

تصورات نیز مستلزم تحدید بهوده و خداونهد از آن منهزه و متعهالی اسهتن چنهان كهه شخصهی در

محمههر امههام صههادق
است؟ عر
عر

كرد :پ
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رئی المحدثین می گوید:

تکبیههر بههر ز بههان آورد .حمههرت پرسههید :خداونههد بزر تههر از چههه چیههزی

كرد :بزر تر از همهه چیهز .امهام فرمهود« :بدینسهان او را تحدیهد كهردهای ».آن مهرد
چگونه بگویم :حمرت فرمود:

َّ
ُ َّ م
َّ َّ 9
اهّلل أ ك ََّ َُر نم مم أ مف یویف

خدا بزر تر از آن است كه وص

شود.

بهههعبههارت دیگههر ،بههزر داشههت خههدا بههه ایههن نیسههت كههه علههم ،قههدرت و حیههات را بههرای او

تصههور كنههیم و آنههها را بیماننههد و مثههال بههدانیم ،بلکههه هههر گونههه تصههور از صههفات الهههی مسههتلزم

تشبیه است.

قایالن به الهیات سلبی برای اثبات دیدگاه خهویش دالیهل عقلهی و مسهتندات روایهی ارائهه

كههردهانههد .در ایههن مقالههه ،بههه مسههتندات روایههی الهیههات سههلبی از سههخنان امیههر مؤمنههان علههی

پرداخته میشود و با دقهت در سهخنان آن حمهرت در منهابع روایهی شهیعه ،سهه دیهدگاه در ایهن
َ
َ َ َ ُ
َ
ص ل ُهه
موضور مورد بررسهی قهرار می گیهرد .محهل اخهتالف بیشهتر بهر سهر عبهارت «و كمهال ِاإلخهال ِ
ّ َ
َ
ات َعن ُه» در خطبۀ یکهم نهجالبالغهه بهوده اسهت .بایهد در نظهر داشهت كهه مسهتندات
الصف ِ
نفی ِ
نقلی قایالن به الهیات سلبی _ كهه از سهایر امامهان رسهیده _ بسهیار بیشهتر از مهواردی اسهت
كه در این مقاله اشاره شهده اسهت .ههمچنهین ،در روایهات مر بهوط بهه شهناخت خهدا بهر دو اصهل

ته كید شده كه این اصول ،محدود الهیات سلبی را مشخص می كند.
اصل یکم .برخورداری عموم انسانها از شناخت فطری

بر اساس روایات علوی

انسانها قرار داده است.
 .8التوحید ،ص.148
 .9الکافی ،ج ،1ص.117

 ،خداوند بهصورت فطری بهرهای از شناخت خهویش را در همهۀ
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َّ
م َّ م ُ َّ م ُ م
َّ
َّ َّ ُ َّ م َّ َّ
اط نر ِّه مش َّع َّم مع نرف ن! ُر ُب نب نت نُ
املا ن نش نعَاده
ال د نهّلل
َحد ُه َّو ف ن
حمد و ستایش از ِآن خدایی است كه حمدش را به بندگانش الهام فرمود و آنها را
10

بر معرفت ربوبیت خویش آفرید.

ارسال پیامبران نیز برای برای بازنمایی همان میثاق فطری است:

َّ
م
َّ َّ
َّف ََّ َّع َّه نفهی مش َُ ُی َّا ُُ َّو َّو َّاَ ََّر إ َّلهی مش أ م َّ
غاء ُه نل مغس َّتأ ُد ُوه مش نمغ ا نف مَ ََّر َِّ نُ
ن ن ن
ن
پیهامبرانش را در میههان آنههها برانگیخههت و انبیهای الهههی را یههک بههه یهک بهههسههوی آنههها
11

فرستاد تا ادای پیمان فطرتش را مطالبه نماید.

ایههن نههور از معرفههت _ كههه بههر قلههب انسههان تابانههده میشههود _ 12فعههل خههدا اسههتن بههر خههالف

معرفتهای دیگر كه فعل بشر و حاصل تالش بشر او است.

اصل دوم .امکان شناخت حداقلی از خدا در روایات علوی

در روایات علوی

این حقیقت بهروشنی مشاهده میشود كه نه تنها معرفهت ح تعهالی

ناممکن نیست ،بلکه برترین معارف است .امام علی
َّ َّ ُ
َّ
یم َّم مع نرف ُت ُُ
أُل ن
الد ن
ابتدای دینداری معرفت خدا است.

فرمود:

13

حمرت میفرماید:

َّ
َّ ُ
14
اهّلل ُی مَ َّحا َّ ُُ أ مع َّ م َّ
امل َّع نار نف
َّم مع نرف! ن
معرفت خدای سبحان واالترین شناختها است.

بههدون شههناخت خههدا ،تمههام معرفتهههای بشههری نههاقص اسههت و تنههها در سههایۀ شههناخت

خداوند ،معارف بشری كامل میشود:

َّ م َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
اهّلل ك ُ ا م َّم مع نرف ُت ُُ
مم عَرف
هر ك خدا را بشناسد ،معرفتش كامل میشود.
15

این مطلب در دعاها و مناجاتهای آن حمرت نیز چنین تجلی یافته است:
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 .10همان ،ج ،1ص.139
 .11نهجالبالغه ،خطبۀ یکم.
 .12التوحید ،ص.239
 .13نهجالبالغه ،خطبۀ یکم.
 .14غرر الحکم ،حکمت .1270
 .15همان ،حکمت .1269

نخوانمن حال آن كه تو را شناختهام و محبت تو در قلبم است.

آن حمرت در دعای دیگری فرمود:

َّ َّ
َّ
َّ
َّ م
َّ َّ
خَّ ُ َّ َّ َّ م م ُ ُ م َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ 17
ف ُس مَ َّحا ك َّم مم اا ی معا ُش َّما أ َّ َّو ُت ْحافك و مم یع نرف قدََك و ُت هیابك

منزهی از (جهالت یا بیادبی) كسی كه میداند تو چیستی ،ولی از تو نمیترسهد و
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َّ َّ م
َّ َّ َّ َّ م ُ َّ َّ َّ م َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ م ُ َّ َّ
م َّ
وك َّو ق مد َّع ََّرف ُتك َّو ُح َُك نؤ قا نِب
نإ نه كغف أدعوك و قد عصغتك و كغف ُت أدع
چگونههه تههو را بخههوانم ،در حههالی كههه معصههیت تههو را مرتکههب شههدهام و چگونههه تههو را
16

از كسی كه قدرت تو را میشناسد ،ولی هیبت تو را نادیده میگیرد.

در برخی از روایات ،تصریح شده كه مقداری از معرفت ح تعالی ،برای اتمام حجت الزم

بوده و خداوند این مقدار را در همۀ انسانها قرار داده است:

م ُ َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
مَل ی مَ نا ن ال ُعُ ل َّع مَ ند نید نیف نت نُ َّو مَل مْح ُج م ََّها َّع مم َّو ناج نب َّم مع نرف نت نُ
خداونههد عقلههها را بههر مح ههدود سههاختن ص ههفتش آ گههاه نکههرده و از مقههدار واجههب
18

معرفت خویش محجوب نساخته است.

مقدار ضروری از معرفت خدا حهالتی اسهت كهه موجهب شهود فهرد از حالهت انکهار و جحهود

بههه در آیههد و بههه وجههود ح تعههالی و صههفات او اقههرار كنههد .در روایههات فراوانههی بههه جایگههاه عقههل در
معرفت حداقلی خدا اشاره شده است:

ُ َّ
م ُ
م َّ َّ ُ َّ م َّ ُ ُ َّ م م َّ م ُ ُ ُ َّ ُ ُ 19
م
اهّلل ی مس َّت َّدل َّعا نغُ َّو نبال ُعُ نل یعتُد مع نرفتُ و نبال نفو نر َ َ حجتُ
نب ُصه ن ن
به وسیلۀ آفرینش الهی بر او استدالل میشهود و بهه وسهیلۀ عقلهها معرفهت نسهبت

به او تبدیل به اعتقاد میشود و به وسیلۀ فکر ،حجت او تثبیت میشود.

ایههن روایههت ،شههناخت آیهههای را بهههعنوان راهکههار اسههتدالل بههر وجههود خههدا ،و عقههل و فکههر را

زمینهسههاز دریافههت معرفههت و حجههت الهههی معرفههی كههرده اسههت .ا گههر هیچ گونههه معرفههت عقلههی
نسههبت بههه خداونههد امکههان نداشههته باشههد ،امکههان اعتقههاد بههه او وجههود نههدارد و بهوسههیلۀ عقههل،

حجت خداوند بر بشر تثبیت میگردد .در روایت دیگری نیز از آن حمرت نقل شده:
َّ َّ َّ َّ ُ م َّ م َّ ُ َّ ُ َّ
َتاُاه اداهاف ُت نِب

 .16بحار االنوار ،ج ،87ص.188
 .17همان ،ج ،91ص.93
 .18نهجالبالغه ،خطبۀ .49
 .19اإلحتجاج ،ج ،1ص.200
 .20نهجالبالغه ،خطبۀ .185

َّاع ََّر ٍة
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اذهان با او مالقات دارد ،اما نه ادراک كامل.

بنا بر ایهن ،ههر چنهد ادراک احهاطی و ِاشهعار كامهل حاصهل نمهیشهود ،ولهی ذههن بها معرفهت

الهی مواجه میشود.

مستندات الهیات سلبی در روایات علوی
 .1استحالۀ اکتناه در معرفت حقتعالی
ُ
برخی از روایات علوی نابر به محال بودن معرفت بالکنه در بار ح تعالی است:

م
م
َّ ُ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ ُ
اهّلل ال نذی ُت ی مَاو ُُ ُب مع ُد ناه َّ نش َّو ُت ی َّهال ُُ غ مو ُص ال نف ََّ نم
فتَاَك
متبهههارک اسهههت خه ههدایی كهههه دوری همه ههتهههها بهههه او نمه ههیرسهههد و رفاندیشه ههی
21

انسانهای باهوش ،او را نمییابد.

بنه هها به ههر ایه ههن ،وی گه ههیهه ههای اداركه ههی و تحریکه ههی طالبه ههان معرفه ههت حهه ه  ،ماننه ههد همه ههت

بلن ههد و رفنگ ههری ناب هههگون ههه ب ههه ح ههریم س ههاحت اله ههی راهی ههافتنی نیس ههت .ام ههام در روای ههت

دیگری میفرماید:

َّ
ُ م َّ س َّ م َّ م َّ َّ م َّ م َّ ُ َّ َّ م َّ م َّ َّ م َّ َّ م َّ ُ َّ َّ م َّ
اد ما َّهاف أ مف ُ َُّت َّا ُُ َّق مد ی َّس م
َّ
ام أف َ مستو نرقُ و ع نم
ن
ن
ن
امم أف َوت نِنُ و ع نم اد فه م ن
ممت نه ع نم ادوه ن
َّ
م
م
ُ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
م
م
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
اَ ناإلحاط ن! نب نُ ط و نامح العُ نل و ض َ ع نم ناإل اَ ِّة نإلغ نُ نباُت ك نته ناه
نم نم مای نته ََّ ن
َّ ُ م ُ ُ
22
وم
نبحاَ العا ن
ُ
محهال اسههت كههه قههوای ادرا كهی انسههان بههه كنههه او برسهد و فهمههها غههرق در او شههوند و

ذهنها او را تمثیهل كننهد .عقلههای مشهتاق از داشهتن قهدرت احاطهه بهر او نومیهد
بوده و دریاهای علوم در اشار اكتناهی به او تهی هستند.

امام

در مناجاتی میفرماید:

َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ م ُ ُ
َّ َّ ُ
س
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
فا مس َّها معا ُش ك مه َُّ َّعظ َّ نت ك نإُت أ ا معا ُش أ ك َّح قغ ُوم ُت ََّأ ذ َّك نی َّه! َّو ُت مو سم مَل ی مه َّت نُ
َّ َّ َّ َّ س 23
نإلغك ظَر
ُ
ما كنه عظمت تو را نمیدانیمن جز این كه میدانیم تهو حهی قیهومی هسهتی كهه تهو را
ُچرت و خواب فرا نمیگیرد و نگاهی به سوی تو منتهی نمیشود.

بر اساس این روایت ،علهم مها فقهت اینمقهدار اسهت كهه تهو دارای صهفاتی چهون حهی و قیهوم
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 .21الکافی ،ج ،1ص.135
 .22التوحید ،ص.70
 .23نهجالبالغه ،خطبۀ .159

عظمت او ناتواناند.

در روایات ،استحالۀ اكتناه گاه بهصورت مطل بیان شده و گاه بهه صهورت خهاص در بهار

ذات مطر گردیده و گاه صفات الهی را ذكر كرده است:

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

هستی .در مناجات دیگری فرمود:

َّ َّ م َّ
م ُ ُ ُ َّ م ُ م َّ َّ َّ َّ 24
اد مو َّه ُام َّع مم ََّ مف نسغر نی َّف نت َّك َّو م َّ
احن َّس ََّر ن العُ ل عم كه نُ عظ نتك
كا ن
ن
ُ
قوای ادراكی انسان از روشن ساختن صفت خداوند عهاجز ،و عقلهها از درک كنهه

َّ ُ
َّ
ُُ
َّ
َّ
25
َّو ََّ َّد َّع ََّ ََّرا ن ََّه ناه نش الهفو ن َّع مم نع مَرف ناف ك مه نُ نیف نتُ
ُ
خداوند همهمۀ جانها را از شناخت كنه صفت خویش بازداشته است.

 .2استحالۀ معرفت احاطی

منظور از احاطۀ معرفتی ،آ گاهی از یک موضهور اسهتن بهه گونههای كهه جنبهههای گونهاگون

آن موضور برای فاعل شناسا سراسر روشن بوده و اشراف ذهنی حاصل شود و چنین شهناختی

در بار خداوند محال است .حمرت در روایتی میفرماید:

م ُ ُ َّ َّ َّ م َّ
ُ م ُ ُ م َّ م ُ َّ ُ
م َّ م َّ َّ َّ
صاَ َّو ُت نَ ُغط نب نُ اد فو ُاَ َّو ُت َُُ ند َُ ُه ال ُعُ ل َّو ُت ََُّ ُ َّعا نغُ اد مو َّه ُام
ُت َد نركُ ادب

26

بیناییهه هها ته ههوان ادراک او را ندارنه ههد ،افکه ههار ته ههوان احاطه ههۀ او را ندارنه ههد ،عقلهه هها
نمیتوانن ههد ب ههرای او ان ههدازه تعی ههین كنن ههد و ق ههوای ادرا ك ههی درون ههی انس ههان نی ههز او را

درنمییابد.

چنان كه در خطبۀ دیگری ،احاطه را به اوهام و قوای ادراكی نسبت داده است:
م َّ
َّ ُ
مَل نَ مط نب نُ اد مو َّه ُام

27

اوهام نمیتوانند به او احاطه یابند.

ُ
هدرک معهانی جزئیهه
در این روایات ،منظهور از «وههم» اصهطال رایهج در فلسهفه بههعنهوان م ِ

28

 .24مهجالدعوات ،ص.140
 .25نهجالبالغه ،خطبۀ .90
 .26التوحید ،ص.79
 .27نهجالبالغه ،خطبۀ .185
 .28وهههم قههوهای اسههت كههه امههور جزئی هه را ادراآ م هیكنههد و از آن بههه «قههو واهمههه» تعبی هر م هیشههود .بالجملههه محههل ای هن قههوه _ كههه
در حیوانههات ح هها كم اس ههت _ در م ههز ب ههوده و ك ههار آن ،ادراآ مع ههانی غیههر محسهههوس اسهههت .وههههم ،اضهههافه ذات عقلیهههه بهههه
شخص جزئی است .لذا متعل قو عاقله ،خیال باشد ،وهم اسهت كهه قهو مسهتقلی نیسهت (ر.ک :الحکمهن المتعالیهن،
ج ،8ص.)215
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نیست ،بلکه به معنای مطل تخیالت و تصورات دقیقی است كهه انسهانهها در ذههن خهویش

ایجاد می كنند تا از طری آن تصورات ،پی به حقای ببرند .بنا بهر ایهن ،منظهور از سهلب قهدرت
احاطۀ اوهام ،نفی امکان تصور خدا است.

در روایههات ،نسههبت بههه دو مطلههب توأمههان بهههعنوان مقدمههۀ ایههن دلیههل ته كیههد شههده اسههت:

«اسههتحالۀ تصههور اثبههاتی از صههفات» و «ضههع
علی

فرمود:

قههوای ادرا كههی انسههان در خداشناسههی» .امههام

توحید آن است كه او را به وهم نیاوری.

29

بست این مطلب چنین است:

َّ
َّق مد َّا َّا مال ُع ُُ ُل ؤ َّأ مم َّواج ََّ م
م َّ َّ
م َّ َّ َّ
غار نإد ََّا نك نُ َّو ََّ َّغَر ن اد موه ُام ع مم َّ نإ َّح َّاط ن! نا ك نر أز ِّل نغت نُ َّو َّح نص ََّر ن
ن
ن
ن
م َّ م َّ ُ َّ م م َّ َّ م ن ُ م َّ َّ َّ َّ م َّ م َّ ُ ُ َّ م َّ َّ َّ ُ
30
اد فهام ع نم ای نت ع نار وی نف قدَ َِّ نُ و غ نرق ن اداهاف نؤ جل نج أف نك ماوو َِّ نُ

عقلههها در امههواج مههتالطم ادراک او گههم ،و قههوای ادرا كههی از احاطههۀ فهههم ازلیههت او
متحیر ،و مسیر فهمهها در رسهیدن بهه ادراک قهدرت او مسهدود ،و ذهنهها در امهواج
افال ک ملکوت او غرقشده هستند.

چنان كه در روایت دیگری از حمرت میخوانیم:

َّ َّ ُ م ُ َّ ُ ُ
َّ َّ م َّ ُ م خَّ َّ
31
َّ َّ م َّ م م َّ ُ ُ م ُ
كا عم نإدَا نك نُ ط ُب وف العغ نف و قص ََّر دُف با نغ نیف نت نُ أوهام ال نئ ن
تیزبینیهههای چشههمها از ادراک او نههاتوان ،و قههوای ادرا كههی آفر یههدگان از رسههیدن بههه

محدود صفت او كوتاه است.

روایات ،هر موجودی را كه قابل تصور و شناخت باشد ،آفریده دانسته است:
ُُ
م
وف نب َّهف نس نُ َّم مص ُه سع
كَ َّم مع ُب ٍ

هر آنچه به نف

32

خود شناخته شود ،مصنور است.

ی عنی موجودی كه در ذهن ما نامش خدا است ،اگر قابل شناخت ماهوی باشد ،آفریدهای

نیازمند بیش نیسهت .تصهورات بشهری همگهی نشهاندهند وجههی از وجهوه مخلوقیهت اسهت.

ابزارهای فکری بشر _ كه مقید بهه حهدود خلقهی اسهت _ نمیتوانهد نشهاندهند حقیقتهی باشهد
ّ
كه هیچ حد و قیدی ندارد:
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 .29غرر الحکم ،حکمت .470
 .30التوحید ،ص 70ه .71
 .31الکافی ،ج ،1ص.142
 .32األمالی ،ص.254

اشاره كنند.

لذا ابزارهای اداركی انسان محدود است و هرگز نمیتواند به حقیقت نامحدود اشاره كند.
 .3تباین خالق و مخلوق

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

َّ َّ ُ م َّ
َّ م ُ
م َّ
َّ
َّ م ُ
َّ َّ َّ
ُت ی َّ َ نب َّح ٍد َّو ُت مْح َّس ُب نب َّع ٍد َّو نإ َّّنا َُد اد َّد َّوا ُ أ ف َّس َّها َّو َُ ن ُغَر الآ ُت ُ نإیل ظا نئ نر َّها
ّ
خههدایی كههه حههدی نههدارد و در شههمار اعههداد نمههیگنجههدن ادوات فقههت مههیتواننههد
ّ
در حد خهویش را نشهان دهنهد و ابزارهها فقهت بهه چیزههایی هماننهد خهود مهیتواننهد
33

یکههی از مبههانی و دالیههل مهههم قههایالن بههه الهیههات سههلبی ،اصههل «تبههاین خههال و مخلههوق» و

«عدم سنخیت خال و مخلوق» است .حمرت میفرماید:

َّ م
َّ َّ َّ َّ م خَّ م َّ َّ َّ
الا ن ف َش َّء ك نم نا نُ
ال نذی باف نمم
ت
او كسی اسهت كهه بها آفریهدگان كهامال مباینهت دارد .بهه همهین دلیهل ،ههیچ چیهزی
34

مانند او نیست.

این كه قرآن كریم تصریح كرده است:
َّ
َّ م َّ
«ل َّغس ك نم نا نُ َش سء»

35

هیچ چیزی مانند او نیست.

بینونت خال و مخلوق و نیز اثبات كنند اصل عدم سنخیت است.
به دلیل
ِ
در برخی دیگر از روایات ،انوار تصورات بشری كهه مهیتوانهد بهه شهناخت در بهار ابعهاد یهک

موضههور ،مانن ههد مک ههان ،كیفی ههت و حیثی ههت آن بینجام ههد ،نههام ب ههرده ش ههده اس ههتن ام هها س ههس
ّ
به شکلی مستدل ،امکهان اسهتخدام آنهها بهرای شهناخت خهدا را ممتنهع شهمرده و منشهه اصهلی
چنین نگرشی را تباین خهال و مخلهوق معرفهی كهرده اسهت 36.البتهه از ایهن موضهور نیهز غفلهت
نشده كه مباینت خدا از خل  ،نه تباین مکانی است كه خدا در مکهانی نباشهد و نهه «بینونهت

عزلهی» و بیهرون بهودن ح تعهالی از شهیم یها مرتبههای از مراتهب هسهتی اسهت .او از ههیچ چیهزی
دور و بیههرون نیسههتن بلکههه بهها همههه چیههز در همههۀ مراتههب هسههتی ،معیههت قیومیههه دارد .در عههین

حال ،به تعبیر امام علی
 .33نهجالبالغه ،خطبۀ .213
 .34التوحید ،ص.32
 .35سوره شور ی ،آیه .11
 .36همان ،ص 69ه .70

 ،خداوند با خلقش «بینونت صفتی» دارد:
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َّ م
َّ
م َّ
َّ
م
َّدل ُغا ُُ ُ
میاَ ُُ َّو ُو ُج ُود ُه نإث ََّ ُاَ ُُ َّو َّم مع نرف ُت ُُ ََّ مو نحغ ُد ُه َّو ََّ مو نحغ ُد ُه مُتغ َُ ُه نم مم ا نُ نُ َّو ُحو ُش الت م غ نم
ن
َّ ُ
َّ َّ َّ ُ َّ ُ ُ م َّ 37
َّب ُهو ! نیف ٍ! ُت ب هو ! عَل ٍ!
دلیل خداوند آیات او است ،وجود او برههان اثبهات او اسهت ،معرفهت او توحیهد او

است ،توحید او متمایز دانستن او از مخلوقات استن منظور از این تمییز جهدایی

صفتی است ،نه بینونت زمانی و مکانی.
 .4احتجاب حقتعالی از عقل و وهم

هتند نقلههی دیگههری كههه محههدثان در اثبههات الهیههات سههلبی ارائههه مههینماینههد ،روایههاتی
مس ه ِ

است كه به حجاب معرفتی میان خال و مخلهوق اشهاره دارد .امهام بهاقر

نقل كردهاند:

از امیهر مؤمنهان

م َّ م ُ ُ َّ م َّ م َّ َّ م خَّ
38
َّ ُ ُ َّ م َّ م ُ ُ َّ م َّ م م َّ م َّ
ام و
ال ََّ ََّرا ن
و اهّلل هو املست َ عم دَ نك ادبص نار ،املحجوُ ع نم ادوه ن
خداوند از ادراک چشمها پنهان و از خطورات و اوهام انسانها محجوب است.

همه ههان طه ههور كه ههه خیه ههالهه هها و تصه ههورات انسه ههان ،توانه ههایی عبه ههور از حجه ههابهه ههای غیبه ههی

نهههدارد ،بینهههایی انسهههانهههها توانهههایی در یهههدن پهههردهههههای غیهههب ال یهههوب نهههدارد .ههههمچنهههین،

ب ههر اس ههاس روای ههت دیگ ههری ،در س ههاحت اس ههما و ص ههفات اله ههی ،تخ ههیالت عقال ن ههی نی ههز دچ ههار

حجاب هستند:

م َّ ُ َّ َّ
َّ م َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
م ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ
اع َّه ا
ال م د نهّلل ال نذی َّمه َّ اد موه َّام أ مف َهال نإُت ُو ُج ود ُه َّو َّح َّج َّب ال ُعُ ل أ مف َتلغ َ ااَ ُ نُت مم نته ن
َّ َّ َّ َّ َّ ُ 39
نم َّم ال َ نُ و الت ا ك نَ
حمههد مخصههوص خداونههد اسههت كههه اوهههام را از راهیههابی بههه هسههتیاش بههیبهههره

سههاخته و عقههلههها را از خیههالپههردازی در ذاتههش محجههوب سههاخته اسههتن ز یههرا از
همانندی و همشکلی به دور است.

این حجابهای معرفتی ،امری َع َرضهی نیسهت ،بلکهه امهری ذاتهی و ریشههدار در تکهوین ،و

برخاسته از تباین خال و مخلوق اسهتن چنهان كهه در روایهت دیگهری ،خلقهت بههعنوان ریشهۀ
تکوینی حجاب معرفتی دانسته شده است.

َّ َّ م
َّ
ُ
َّ
َّ م ُ ُ
ال ُج ُب َّو مال َّج ُ َّ ُ
َُّت َّ مَ ُج َُ ُُ م ُ
اع نُ نمم ا می نو ُم نؤ
ن
اُ َّب ه ُ َّو َّب خی ا نُ نُ اُ ُ نإی اه مش نُت مم نته ن
َّ َّ م َّ م َّ َّ م َّ ُ م ُ َّ م
َّ
امل مص ُه ع َّو م َّ
ال ناد نم َّم م َّ
الصا ن نم َّم م َّ
امل مح ُد ِّود َّو ال ََّر نُ
اوا ن ن ش و ن نإلمو ٍاف نمما یت نه نمهُ و نُت ف نت ََّرا ن
ن
ن
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 .37االحتجاج ،ج ،1ص.201
 .38التوحید ،ص.89
 .39الکافی ،ج ،8ص.18

استن به دلیل عدم توانهایی امکانهات ذوات مخلوقهات و نیهز ممکهن بهودن امهوری

كه در بار خداوند محال است و بهدلیل فرق میان صانع با مصهنور ،ایجاد كننهد
ّ
حد با محدود و ّ
رب با مربوب.
 .5وصف اثباتی ،مستلزم تحدید

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

َّ م َّ ُ
وُ
نمم امل مب ب ن
او را حجابههها محجههوب نسههاخته ،بلکههه حجههاب بههین او و آفر یههدگانش ،خلقههت
40

اثبهاتی از خداونهد

دسهتهای از روایهات علهوی اشهاره دارنهد بهه ایهن كهه :ههر گونهه توصهی
مستلزم «تحدید» است .بر اساس ،این روایات _ كه نابر به ُبعد معناشناختی صهفات هسهتند
ّ
_ توصی به معنای تعیهین یها در نظهر گهرفتن «حهد» و «انهدازه» بهرای موصهوف اسهتن خهواه ایهن
ّ
حد ،حسی باشد یا وهمی و یا عقلی .امام علی فرمود:
َّ َّ َّ َّ
َّم مم َّو َّیف ُُ فُ مد َّحد ُه

هر ك

41

او را وص

كند ،او را محدود كرده است.

ت
ّ
و حد كامال روشن استن در حهالی كهه ایهن اصهل عقلهی كهه

كه در این روایت ،تالزم وص
ّ
خدا هیچ حدی ندارد ،مورد ته كید روایات علوی

بوده است:

َّ س
َّ
َّ
َّ َّ م س َّ َّ م
ل َّغس ل ُُ َّحد ی مه َّ َّل نإیل َّح ند نه َّو ُت ل ُُ نم َ ف مغع ََّرف ن ن نا نُ
ّ
ّ
او حدی نهدارد تها بهه آن حهد ،منتههی شهود و مثلهی نهدارد تها بههوسهیلۀ مهثلش بتهوان
42

او را شناخت.

ّ
از آنجا كه خداونهد هیچ گونهه حهدی نهدارد ،امکهان توصهی

همین دلیل ،حمرت فرمود:

اثبهاتی او نیهز وجهود نهدارد .بهه

َّ
س
ُت َّو میف نْح ُغط نب نُ
هیچ وصفی توان احاطه به او ندارد.
43

در بار خهدا سهؤال

تا نمایان گر او باشد .آن حمرت نقل می كنند كه هر گاه از پیامبران
ّ
میش هد ،او را بهها حههد و انههدازه یهها نقههص توصههی نمی كردنههدن بلکههه او را فقههت بههه آثههار و افعههالش
 .40همان ،ج ،1ص.140
 .41نهجالبالغه ،خطبۀ .152
 .42الکافی ،ج ،1ص.142
 .43التوحید ،ص 70ه .71
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توصی

می كردند.

44

 .6نفی تشبیه در بارۀ خداوند

از دیگههر مسههتندات قههایالن بههه الهیههات سههلبی ،نهههی شههدید اهههلبیههت از تشههبیه اسههت.
ت
كثرت روایات باب «نفی التشبیه» در جوامع روایی شیعه نشان میدهد كه ایهن آسهیب شهدیدا

دامنگیر مسلمانان بهوده و در زمهان امیهر مؤمنهان

نیهز ایهن مشهکل وجهود داشهته كهه بخشهی از

اقههدامات معرفتههی حمههرت بههرای مقابلههه بهها تشههبیه در روایههات مههنعک

اهمیت و محور نفی تشبیه ،از حمرت روایت شده است:

شههده اسههت .در بیههان

م ُ َّ َّ ُ َّ
َّ
َّ
َّ م َّ م
َّ َّ
َّ م ُ َّ َّ َّ َّ َّ ُ
الص فا ُ نل َّه َّاد نة ال ُعُ نل أف ك َ َّم مم
ن ظ ُام َ مو نحغ ند نه ِف الت ن نغُ عه ُ َّج َ ع َّ مم أ مف َُا ُ ن
َّ
م ُ َّ
َّ
َّ ُ
َّ
َّ
45
َّ م ُ
الصفا ُ َّم مص ُه سع َّو َّه َّاد نة ال ُعُ نل أ ُُ َّجَ َّج ل ُُ َّیا ن س ل َّغس ن َِّب مص ُه ٍع
َّحاتُ ن

نظام توحید الهی ،نفهی تشهبیه در بهار او اسهتن او واال تهر اسهت از ایهن كهه صهفات

در او حلههول كههرده باشههدن ز یههرا عقلههها شهههادت میدهنههد كههه هههر كهه

صههفات

در او حلههول كنههد ،مصههنور اسههت و نیههز عقلههها شهههادت میدهنههد كههه او صههانع

است ،نه مصنور.

ت
هول
در ایههن روایههت ،بحههث نفههی تشههبیه كههامال نههابر بههه صههفات خداونههد اسههت و بههه نفههی حله ِ
صههفات _ كههه از وی گیهههای آفر یههدگان اسههت _ اشههاره داردن ز یههرا آفر یههده ،صههفاتش را بهصههورت

موهبتی یا اكتسابی به دست میآورد و هر دو ،موجب حلول صفت است.
امیر مؤمنان

فرموده است:

َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ م َّ م
َّ ُ 46
الصفا
ُت كاد ن
غاء فتُ َّ عا نغُ ن
او مانند پدیدهها نیست تا صفات بر او واقع شود.

بر اساس این روایت ،نفهی تشهبیه تعبیهری بهرای نفهی صهفات موجهودات حهادث از خداونهد

استن چنان كه در روایت دیگری از حمرت نقل شده است:

ُ َّ
َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ م
م َّ 47
َّح َّد ماد م َّ
غاء كا َّها نع مه َّد ا نُ نُ نإ َّبا ! ََّا نم مم ن م نَه نُ َّو نإ َّبا ! ل ُُ نم مم ن نَهها
خههدا همههۀ پدیههدهها را در هنگههام آفههرینش محههدود سههاخته تهها پدیههدهههها مبههاین بهها او
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 .44الکافی ،ج ،1ص.141
 .45األمالی ،ج ،1ص.223
 .46التوحید ،ص.70
 .47الکافی ،ج ،1ص.135

در روایتی از حمرت میخوانیم:

َّ َّ َّ م َّ
َّ ُ م م ُ ُ
َّ ُ
م
َّ
َّ ُ َّ ُ َّ َّ 48
مَل ََّ مَاو ُُ ال ُعُ ل نب َّت مح ند ٍید فغو َّف ُم ََّها َّو مَل ََُّ م َّعا نغُ اد مو َّه ُام نب َّتُ ند ٍیر فغو ف مم
ّ
عقلههها نمیتوانههد بهها ایجههاد حههد بههه او دسههت یابههد تهها او شههبیه چیههزی باشههد و قههوای

ادراكی نمیتواند او را با اندازه گیری بسنجد تا او عین چیزی باشد.

زیرا:

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

باشد و او مباین با پدیدهها باشد.

َّ
َّ ُ ُ
َّ َّ َّ َّ ُ َّ م س م ُ َّ َّ ُ م س َّ ُ َّ َّ م ُ س 49
فوَ ما قدَه عَُ أو ع نرف لُ نم َ فهو َمدود

هههر چیههزی كههه عقههل بتوانههد آن را انههدازه گیری كنههد یهها بههرای آن ماننههدی بشناسههد،

موجودی محدود است.

بر خالف مخلوقهات كهه همگهی دارای مکهان یها مکانهت هسهتند و شهبیه و نظیهر دارنهد .لهذا

حمرت فرمود:

َّ م ُ م ُ َّ َّ م َّ َّ
َّ َّ َّ ُ م ُ َّ َّ َّ َّ َّ
50
م خ
َّ س
َّ
غویف نبو نغف ٍغ!
ال ف
َل ْحَ نمهُ مواف فغدَك نبأ نیه ٍغ! و ُت لُ ن َُ نم ٍ
َ
هیچ مکهانی خهالی از او نیسهت تها بها مهال ک اینیهت و مکهان ادرا ک شهود و شهبیهی

ندارد تا با كیفیت توصی

تفسیرها از روایات امام علی

شود.

در بارۀ الهیات سلبی

قهرآن و روایههات پهر از اوصههاف مشههوری اسههت كهه بههرای خهدا نقههل شهده اسههتن ماننهد :علههم،

حیات ،قدرت ،شهنوایی ،بینهایی .حهال آن كهه در میهان مسهتندات الهیهات سهلبی در روایهات
ّ
علوی  ،عباراتی دال بر «نفی صفات»« ،وجهود بینونهت صهفتی» و «اسهتحالۀ تصهور اثبهاتی از
صههفات» مشههاهده مههیشههود .ایههن امههر موجههب شههده در تفسههیر ایههن روایههات ،اخههتالف دیههدگاه و
به وجود آید.

نظریههای مختل
ّ
اهم این تفسیرها عبارتاند از:

51

 .48نهجالبالغه ،خطبۀ .155
 .49التوحید ،ص.79
 .50همان ،ص 69ه .70
 .51الزم به ذكر است كه گروهی پنداشهتهانهد كهه شهناخت حه تعهالی و صهفات او بهرای انسهان بههطهور مطله نهاممکن اسهت.
لذا نظر یهۀ «تعطیهل» را برگز یهدهانهد .شهرسهتانی نقهل مهیكنهد كهه در میهان اههلسهنت ،جهمیهه یها پیهروان جههم بهن صهفوان
(ر.ک :الملل و النحل ،ج ،1ص )99و ضرار یه یا پیروان ضرار بن عمرو و حفص الفهرد (ر.ک :همهان ،ج ،1ص )102قایهل بهه
تعطیل بودهاند.
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نظریۀ یکم .تفسیر صفات به صفات مخلوقات و صفات جسمانی

بعمی از مفسران نهج البالغه ،صفات مندرج در این روایات را نابر به صهفات مخلوقهات

و وی گیهای امکانی دانستهاند 52.برخی دیگر نیهز بها توجهه بهه قراینهی چهون نفهی حهدود ،وقهت،
نع ههت و اج ههل از خداونهههد در ای ههن روای ههات ،كهههاربرد ص ههفات را ن ههابر بهههه «ص ههفات جسهههمانی»

دانستهاندن زیرا این گونه صفات از عوار جسم و مخصهوص امهور جسهمانی اسهت 53.عالمهه
ّ
هودن ذات اسهت 54.تفسهیر
جعفری نفی صفات را نابر به صفاتی دانسته كه الزمۀ آنهها مركهب ب ِ
صفات به صهفات جسهمانی ،اخهص از صهفات ممکنهات اسهتن ز یهرا ممکهن و متصهور اسهت

برخی از ممکنات دارای جسم و صفات جسمانی نباشند.
نظریۀ دوم .نفی صفات و پذیرش نیابت ذات از صفات

گروه دیگری از محدثان و متکلمان نیز مستندات الهیات سهلبی را از منظهر وجودشهناختی
مورد توجه قرار دادهاند و قایل به نفی هر گونه صفتی از ذات الهی شدهاند .قاضی سهعید قمهی
_ كه از برجستهترین قایالن به این نظریه است _ می گوید:
معنای «نفی الصفات عنه  »...این نیست كهه ذاتهی وجهود دارد و صهفاتی قهائم بهه
آن ذات یها مسههتقل یها حتههی صهفاتی عههین ذات وجهود دارنههدن بلکهه ذات ،مصههداق

همۀ صفات است.

55

وی معتقد است كه صفت و موصهوف ،چهه عهین ذات و چهه زایهد بهر ذات ،ههر دو مخلهوق
هسه ههتند و نمیته ههوان آنه ه هها را به ههه خه ههدا نس ه ههبت داد 56.وی در ُبعه ههد معناشه ههناختی ص ه ههفات،
ابهار میدارد:
صههفاتی كههه در آیههات و روایههات بههرای خداونههد اثبههات شههده ،بایههد بهصههورت سههلب
57
ّ
متماد آنها تفسیر شود.
نقائ و
نظریۀ سوم .اثبات صفات ذات و نفی صفات زاید بر ذات

بسیاری از فیلسهوفان و متکلمهان ،بها رویکهرد هستیشهناختی بها روایهات مر بهوط بهه صهفات
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 .52جلوههای حکمت ،ص.17
 .53بهج الصباغن ،ج ،1ص.151
 .54ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،ج ،19ص.175
 .55شر التوحید ،ج ،1ص.116
 .56ر.ک :همان ،ج ،1ص 117ه .118
 .57ر.ک :همان ،ج ،1ص.116

گروه جهت تطبی این روایات با دیدگاه خویش ،صفات ذات را اثبات كهرده و صهفات زایهد بهر

ذات را نفی كردهاند .بیشتر این گروه جز به الهیات سلبی اعتقاد ندارنهدن لهیکن جههت تطبیه
دیدگاه خود با روایات ،تفسیر خاصی از این روایات ارائه دادهاند.
ابن أبی الحدید معتزلی ،ذیل عبارت «نفی الصفات عنه  »...می گوید:

ایههن روایههت آشههکارا مههذهب معتزلههه در توحیههد را تهییههد ،و اعتقههاد اشههاعره در بههاره

معانی قدیم را ابطال می كند.

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

الهی مواجه شهدهاند و صهفات را بهه صهفات ذات و صهفات زایهد بهر ذات تقسهیم كردهانهد .ایهن

58

صدرا در تفسیر عبارت حمرت می گوید:
منظور حمرت ،نفی صفاتی است كه وجود آن غیر از وجود ذات استن زیرا ذات

مصههداق جمیههع صههفات (نعههوت) كمههال و اوصههاف الهههی اسههت ،بههدون ز یههادت بههر

ذات .علم ،قدرت ،اراده ،حیات ،سمع و بصر الههی ،از جههت مفههوم مت هایر و از
جهت مصداق عین ذات است.

59

وی معتقد است:
معنههای عبههارت مههذكور ،نفههی معههانی صههفات از ذات نیسههتن ز یههرا ایههن تعبیههری
مستلزم تعطیل بوده و نفی صفات ،كفری آشکار است .لذا حمرت درصدد نفی

صفات زاید بر ذات است.

فی

60

كاشانی نیز در این باب می گوید:
مسهلک حکمها در بههاب صهفات ،همههان مسهلک امامهان شههیعه اسهتن بهها ایهن فههرق
ك ههه امام ههان ش ههیعه از طریه ه عل ههم ل ههدنی و اخ ههذ معرف ههت از مق ههام اح ههدیت،
ح را جامع صهفات كمهالی ،و همهۀ صهفات كمهالی را عهین وجهود او دانسهتهاند،
حکما نیز از طریه عقهل و قهدمای آنهان بهر اثهر متابعهت از وحهی ،صهفات زایهده را از
61
ح نفی كردهاند.

مجلسی نیز عبارت حمرت را نابر به نفی صفات زاید بر ذات میداند.
 .58شر نهج البالغه ،ج ،1ص.74
 .59الحکمن المتعالین ،ج ،6ص.140
 .60اسرار اآلیات ،ص.40
 .61اصول المعارف ،ص.256
 .62مرآة العقول ،ج ،2ص.103
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عالمه طباطبایی اعتقاد دارد:
اثبههات صههفات مسههتلزم پههذیرش وحههدت عههددی بههرای ح تعههالی اسههت و عبههارت
حمرت ،درصدد نفی وحدت عددی است ،نه نفی معانی صفات.

63

وی می گوید:
منظهور از نفهی صههفات ،صهفات حههادث نیسهت ،بلکههه مطله صههفات اسهتن ز یههرا

اصل صفت ،مفید تحدید و م ایر ذات است.

64

ُ ُّ
ُ ُّ
ُ
ایشان ضمن نقل مناجاتی از حمرت ،مبنی بر« :یا َمن كل ُمد َرآ ِمن َخل ِق ِهه َو كهل َمحهدود
ِمههن ُصههن ِع ِهن 65ای آن كههه هههر چههه قابههل ادراک باشههد ،آفر یههد او اسههت و هههر محههدودی سههاختۀ او
است» ،می گوید:

خود صفت ،تحدید و تعیین است و مفهوم ،قابل ادراک است.
ّ
عالمه روایات فراوانی _ كه دال بر مخلوق بودن صفات هسهتند _ نقهل كهرده و سهس
66

سس

تصریح می كند:

این روایات بر تهخر اسمام از مقام ذات داللت دارد.

67

استاد جوادی آملی در تفسیر عبارت مهذكور ،ضهمن ابطهال قهول بهه سهلب صهفات جمهال و

جالل از خداوند ،ابهار میدارد كه منظور ،سهلب صهفات زایهد بهر ذات اسهت و كمهال معرفهت

خدا ،نفی اینگونه صفات و اثبات تمام صفات كمالیهای است كه عین ذات او ،نامحهدود و

نامتناهیاند.

68

بررسی و نقد نظریات گذشته
تها كنههون مشههخص شهد كههه بعمههی از صههاحبنظران ،مسهتندات الهیههات سههلبی را از منظههر

وجودش ههناختی م ههورد توج ههه قه هرار دادهان ههدن در ح ههالی ك ههه بح ههث از ص ههفات اله ههی در روای ههات،
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 .63المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص.92
 .64الرسائل التوحیدین ،ص.11
 .65بحار االنوار ،ج ،25ص.28
 .66الرسائل التوحیدین ،ص.12
 .67همان ،ص.13
 .68فلسفه صدرا ،ج ،1ص.199

بهوجود آمده و بیشتر بیانات آن حمرت نابر به جنبههای معناشناختی صفات الهی اسهت،
نه جنبههای وجودشناختی .اگر به این بسترها توجه مناسهبی صهورت نگیهرد ،نمیتهوان تفسهیر
صحیحی از روایات به دست آورد.

الف .بسترهای معرفتی نفی صفات

یکههم .تردیههدی وجههود نههدارد كههه در دوران صههدور روایههات علههوی ،مسههلمانان میدانسههتند

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

بهخصههوص در روایههات امیههر مؤمنههان

و فرزنههدان آن حمههرت ،در بسههتر معرفتههی _ فرهنگههی آن

خداوند دارای اسمای حسنی و صفات علیا استن زیرا:

 .1آیات متعددی از قرآن ،صفاتی را برای خدا اثبات كرده استن مانند :حی ،علیم ،قدیر،

سمیع ،بصیر و ...

 .2روایات فراوانی نیز صفاتی را برای ح تعالی اثبهات كهرده و بهه او نسهبت دادهانهد .لهذا در

هنگههام مواجهههۀ امامههان بهها انحرافههات جامعههه اصههل وجههود صههفات بههرای خداونههد بهههعنوان یههک

پیشفر

مورد نظر بوده است.

دوم .هههر ج ه ا در قههرآن كههریم ،سههخن از توصههی

خداونههد بههه میههان آمههده ،تنز یههه و تسههبیح نیههز
افهزوده اسهتن ایهن كهه :ههر چنهد خهدا

مطر شده است .لذا خهدا تبصهرهای را بهر آن پیشفهر
َ
اسمای حسنی و صفات علیا دارد ،لیکن فقت مخلصان میتوانند خدا را توصی
ُ َّ
م ُ م َّ
َّ
« ُی مَ َّح َّاف َّ َّ
امللا نص خَّی»
اهّلل
اهّلل ع ا ی نصف َّف نإُت نع ََّاد ن
ن
ّ
منزه است خداوند از توصی آنها ،مگر بندگان مخلص خدا.

كنند:

69

َ
َ َ َ ُ
َ
ص ل ُهه َنفهی
تعبیر امام علی در نخستین خطبۀ نههج البالغهه ،مبنهی بهر« :و كمهال ِاإلخهال ِ
َ
ّ َ
ات َعن ُه» ،تفسیر صحیحی از نحو توصی مخلصان ارائه كرده ،میفرماید:
الصف ِ
ِ
آنها صفات خداوند را به صورت سلبی و نفیی تفسیر می كنند.
ب .بسترهای فرهنگی نفی صفات

روای ههات عل ههوی

در بس ههتر «ته ههاجم ش ههدید یهودی ههان و مس ههیحیان ب ههه فرهن ههگ معرفت ههی

مسلمانان» صادر شده است .پ

از رحلت پیامبر اسالم

 ،اهل كتاب _ كه ضربۀ سهختی

از اسهالم خهورده بودنهد و جایگهاه آنهان در افکهار عمهومی بهشهدت تنهزل پیهدا كهرده بهود _ از طهرق
مختلهه

تهههاجم فرهنگههی بههه مسههلمانان را آغههاز كردنههد .گروهههی از ایشههان منافقانههه در میههان

 .69سوره صافات ،آیه .160 - 159
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مسههلمانان راه پیههدا كردنههد ،تهها آنجهها كههه بههه تههدریج اجههازه یافتنههد در میههان مسههلمانان سههخنرانی

كهرده و در شههر و تفسههیر قههرآن ،مطههالبی را بهرای مسههلمانان بههازگو كننههد .در نتیجههه ،اسههرائیلیات
َ
ترویج شد 70.میتوان تهثیرات آیات تشبیهی و تجسیمی َعهدین را _ كهه از طریه افهرادی چهون
كعب االحبار ،تمیمداری و  ...یا شاگردان ایشان ،بهوی ه راویان از طبقۀ تهابعین اههل شهام وارد

متون روایی اهلسنت شده _ بهوضو مشاهده كرد.

71

از آنجهها كههه مههاجرای سههقیفه ،امامههت مسههلمانان را بههه حاشههیه رانههد ،بسههیاری از تالشهههای

اهههل كتههاب ثمههربخش واقههع شههد و هههر چنههد ،امههام علههی

در مههواردی بههه مسههائل آنههان پاسههخ

می داد ،اما تا زمان حکومت ایشان ،امکان مقابلۀ جهدی بها آنهان وجهود نداشهت .په
علی

از آن كهه

عههده دار حکومهت مسهلمانان شهد ،از دو طریه بها ایهن جر یهان مقابلهه كهرد :ابتهدا ایهن

بههه روشههنگههری و تبیههین اشههکاالت و

افههراد را از جایگاههههای سههخنرانی اخههراج كههرد و سههس
72

پاسخ گویی بهه شهبهات پرداخهت .البتهه گروههی دیگهر نیهز بهدون آن كهه نفهاق در پهیش بگیرنهد،

مسیحیت پولسی را از طری شام ،به حوز فرهنگی تازهمسلمانان منطقۀ شام وارد كردند.

73

وجود ایهن ریشهههای تهاریخی موجهب شهد كهه برخهی از مستشهرقان ادعها كننهد كهه مبحهث

صفات الهی بهطور عام ،در عقاید یهودی و مسیحی ریشه دارد و مسلمانان این موضوعات را
متهثر از عوامل بیرون از جهان اسالم مطر ساختهاند.

74

البتههه ایههن زمینههۀ فرهنگههی در كنههار زمینههههای معرفتههی برخاسههته از آموزههههای قههرآن كههریم و

روایههات نبههوی

موجههب شههد كههه گروهههی از مسههلمانان دچههار بههیبنههد و بههاری در توصههی

خداوند شوندن تا آن جا كه در توصی

دچار تشبیه و تجسیم سقوط كنند.

خدا ،پا را از مرزههای تنز یهه الههی فراتهر گذارنهد و بهه ورطهۀ

ج .نفی صفات یا نفی توصیفات؟

مهمترین محل اختالف مفسران ،تعبیر امام علی

در نفی صفات از خدا است:

َّ
َّ َّ َّ ُ م م َّ
ُ
َّ
َّ ُ َّ م
الص َّفا ن َّع مه ُُ نل َّ َّه َّاد نة ُكَ نی َّف ٍ! أ َّ َّهنا َّغ ُغَر م َّ
وف َّو َّه َّاد نة ك نَ
و ك ال ناإل
امل مو ُی ن
ص لُ ِف ن
ن
ن
َّ َّ ُ َّ
َّ
ُ
الصف ن!
وف أ ُ غغَر ن
َّم مو ُی ٍ
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 .70اضوام علی السنن المحمدین ،ص.145
 .71همان ،ص 121ه .124
 .72ر.ک :الکافی ،ج ،7ص.263
 .73فلسفۀ علم كالم ،ص.135
 .74همان ،ص.138

مفسران نهج البالغه بدان اشاره كردهاند 75،بلکه منظهور از آن ،اخهالص در معرفهت اسهتن ز یهرا

در این روایت ،تقابلی میان اخالص بها جههل نسهبت بهه خهدا قهرار گرفتهه اسهتن 76چنهان كهه در

قههرآن كههریم ،سههور توحیههد _ كههه بههه معرفههت اجمههالی خههدا اختصههاص دارد _ بهههعنوان «سههور

اإلخههالص» مشهههور اسههت .اتخههاذ رویکههرد هسههتیشناسههانه در تفسههیر ایههن روایههات ،بههه دلیههل
مطابقت نداشتن با معنای ل وی «صفت» و نیهز زمینهههای معرفتهی عصهر صهدور روایهات قابهل
پذیرش نیست و الزم است این روایات از ُبعد معرفتشناختی مورد بررسی و فهم قرار گیرد.

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

بههر اسههاس قههراین ،منظههور از اخههالص در ایههن روایههت ،اخههالص در عمههل نیسههت كههه برخههی از

بههه نظههر میرسههد كههه در تحلیههل ل ههوی و فهههم معنههای «صههفت» در روایههات مههذكور ،دقههت
مناسبی صورت نگرفته و صفت به همان معنای ُعرفی ترجمه شده اسهت« .صهفت» در ُعهرف

ل تشناسههان بهههعنوان مصههدر و بهههمعنای «توصههی » 77اسههت و توصههی  ،بهوسههیلۀ « َنعههت»

(وی گههی) و یهها « ِحلیههت» صههورت می گیههرد 78.لههذا «صههفت» معنههای مصههدری داشههته و مفهههومی
ّ
متعله بهه « ِ ّ
الصهفات» اسهت،
غیر از مفهوم «نعت» دارد .در ضمن ،واژ « َعن» در ایهن عبهارت،
نههه « َنفههی»ن چههرا كههه ا گههر « َنفههی» بهها «عههن» متعههدی شههود ،بهههمعنای «وصه » اسههت و ا گههر بهها « ِمههن»
متعههدی شههود ،بههه معنههای «تبعیههد» اسههت 79.ا گههر كلمههۀ «الصههفات» ،بهههمعنههای «نعههوت» در نظههر
گرفتههه شههود ،آن گههاه در ز بههان عر بههی ،تعبیههر بلی ه بههرای نفههی صههفات الهههی چنههین اسههتَ « :نفههی

ِصفا ِته» .لذا نمیتوان عبارت مذكور را نفی صفات ،به معنای نفی علم ،قدرت ،سهمع ،بصهر و
 ...از خدا دانست.
ت
ایههن ادعهها بهها توجههه بههه بسههترهای معرفتههی _ فرهنگههی مههذكور ،كههامال قابههل پههذیرش اسههتن ز یههرا

سخنان امام علی در مواجهه با كسانی است كهه بهدون تقیهد بهه اصهول ،اقهدام بهه توصهی
ّ َ
َ
ات َعنه ُهه» را بههه معنههای «نفههی
الصههف ِ
خداونههد می كردنههد .بنهها بههر ایههن ،كسههانی كههه عبههارت «نفههی ِ
ّ
صفات الههی» دانسهتهاند ،تلقهی صهحیحی از واژ صهفت نداشهتهاند و ایهن عبهارت بهه معنهای

«نفه ههی التوصه ههیفات عنه ههه» خواهه ههد به ههود 80.در میه ههان شه ههارحان نهه ههج البالغه ههه ،ابه ههن می ه هثم 81و
 .75توضیح نهجالبالغن ،ج ،1ص.13
 .76الدرة النجفین ،ص.20
 .77كتاب العین ،ج ،7ص162ن لسانالعرب ،ج ،9ص.356
 .78المفردات فی غر یب القرآن ،ص.873
 .79ر.ک :لسان العرب ،ج ،15ص.336
 .80ر.ک :توحید اإلمامین ،ص 222ه .223
 .81شر نهج البالغن (ابن میثم) ،ج ،1ص.123
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قطههب الههدین بیهقههی 82بههه ایههن مطلههب اشههاره كههرده و معنههای «نفههی صههفات» را «نفههی معههانی»

دانسته است .عالمه مجلسی نیز این معنا را بهعنوان یک احتمال مطر كهرده اسهت 83.بنها بهر
ّ َ
َ
ات َعن ُه» در صدد نفی صفات ممکنات یا نفی وجود صفات در خدا
الصف ِ
این ،عبارت «نفی ِ
نیستن بلکه امکان توصی اثباتی از خدا را انکار میكند.

توصی ناپذیری خداوند پیشتر در مستندات قایالن الهیهات سهلبی نیهز اشهاره شهده بهود و

در روایات دیگر ،بهصورت مصداقی نیز مورد تصریح قرار گرفته است:

ُ م َّ
َّ َّ َّ َّ م
ُ ُ َّ َّ م ُ م َّ َّ َّ ُ م خُ ُ
وم
و َجع نبالصو نر ع نم الس نو نإیل وی نف قدَ َِّ نُ لَا نئف الص ن
برافتنگریهای دشمنان در توصی قدرت او (به عنوان یکی از صفات الههی)
84

از بلندا به حقارت خواهد افتاد.

د .بطالن نظریۀ عینیت صفات با ذات

بر اساس مستندات الهیهات سهلبی ،ا گهر انسهان توانهایی معرفهت نسهبت بهه ذات و صهفات
الهی ندارد ،هر گونه ابهار نظر اثباتی در بار آن ،فقت ّ
بن و غیر قابل اعتنا بوده و در مواجهه بها
ّ َ
َ
ات َعن ُه» برخورد شود.
الصف ِ
این ادعا الزم است بر اساس قاعد «نفی ِ

نظریۀ برگزیده .اثبات صفات و نفی تشبیه

نظریۀ دیگری كه در باب الهیات سلبی وجهود دارد ،اثبهات صهفات از ُبعهد وجودشناسهی و
بهره گیری از الهیات سلبی برای نفی تشبیه در ُبعد معناشناسی است .تشهبیه از آسهیبههایی
اسههت كههه بههر اثههر عوامههل درونههی و بیرونههی دامههنگیههر مسههلمانان شههد و در معههارف اهههلبیههت
بهشدت از آن نهی شده است .الهیات سلبی راهکاری است كه كمترین شهائبۀ تشهبیه در آن
نیستن در حالی كه در هر توصی اثباتی ،امکان تشبیه وجود دارد .نظریۀ چهارم دارای چهار
ركن است:
 .1اثبات صفات

عالوه بر قرآن كریم _ كه برای خداوند صفاتی را بیان كرده _ در روایات علوی

نیز پذیرش

اصههل وجههود صههفات مشههاهده میشههود .سراسههر خطبههۀ  65نهجالبالغههه در تبیههین صههفاتی ماننههد
علم ،قدرت ،سمع ،بصر ،بهور و بطون است.
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 .82حدائ الحقائ  ،ج ،1ص.123
 .83مرآة العقول ،ج ،4ص.248
 .84التوحید ،ص.70

آنچه دالیل اثبات می كنند ،این است كه احاطۀ وجودی یا احاطۀ معرفتی وصه

كننده

نسبت به موصوف ،در بار خداوند محهال اسهت و دلیهل ،محهدود ادعها را مشهخص می كنهد.

لههذا هههر ادعههایی فقههت بههه انههداز دلههیلش اثبههات میشههود .مجموعههۀ مسههتندات روایههی ،توصههی

اثباتی نابر به تبیین مفهوم ماهوی صفات خدا را نفی می كنند .بهر اسهاس ایهن دالیهل ،رویکهرد

سلبی در تبیین مفاهیم ماهوی صفات الهی اثبات میشود ،نه نفی صفات یها تعطیهلن چنهان
كه امام

تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

 2و  .3نفی توصیف اثباتی و اثبات توصیف سلبی

در خطبۀ  65رویکرد سلبی را در پیش گرفته و فرموده است:

ستایش خدایی را سزاوار است كه صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته تا گفته
شود :پیش از آن كه آخر باشدّ ،اول است و قبل از آن كهه بهاطن باشهد ،بهاهر اسهت.
ّ
جز او ،هر واحدی متص به قلت ،هر عزیزی گرفتهار ذلهت ،و ههر نیرومنهدی دچهار
آسیب ضع

است ...

 .4توصیف فعلی صفات

عالوه بر توصی

سلبی صهفات و نفهی نقهایص ،توصهی

بههرای گرفتههار نشههدن در دام تشههبیه اسههت .توصههی

فعلهی از صهفات راهکهار دیگهری

فعلههی صههفات بههدینمعنا اسههت كههه تمههام

صههفات الهههی ،ماننههد :علههم و قههدرت و  ...همگههی بههه افعههال و آثههار ح تعههالی اشههاره دارنههد و
ت
بدین وسیله منشه آن كماالت را نشهان میدهنهدن مهثال مها خهدا را از آنرو «قهوی» میخهوانیم كهه
خل را قوی آفریده و او را «لطی » میخوانیم ،زیرا آفریدگان را لطی

آفریده است 85و خله را

بهدلیل قوت و لطافهت در وجهود خودشهان ،و خهال را بههدلیل مشهاهد ایهن صهفات در آثهارش

«قوی» و «لطی » میدانیم.

قاضهی سههعید قمههی ،تفسههیر دیگههری از توصههی

فعلههی صههفات الهههی ارائههه كههرده اسههت .وی

معتقد است اتصاف خدا بهه صهفات چنهین نیسهت كهه منشهه اشهتقاق صهفت در خهدا موجهود
باشهد ،اعههم از آن كههه عهین ذات باشههد یهها قیههام بهه ذات داشههته باشههد و بهر آن عههار

شههودن بلکههه

اتصههاف در بههار خههدا بههدین معنهها اسههت كههه او مبههادی ایههن صههفات را بههه افههرادی كههه موصههوف

شههدهانههد ،داده اسههت 86.وی تفههاوت میههان علههم خههدا و مخلوقههات را در ایههن مههیدانههد كههه علههم
مخلوقات پ

از جهل آنان و بعد از تعلهم و یهادگیری حاصهل مهیشهودن امها از آنجها كهه خهدای

 .85همان ،ص.63
« .86تحلیل و ر یشهیابی نظر یه قاضی سعید قمی در معناشناسی اسما و صفات الهی» ،ص.75
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متعال بذاته علم است ،نه آن كه علمی بر او عار

یا عهین او باشهد ،معنهای عهالم بهودن خهدا

ایههن اسههت كههه او نههه جاهههل بههوده و نههه تحههت تعلههیم قههرار گرفتههه اسههتن بلکههه علههم را بههه عههالمین
ّ
افاضههه كههرده و ایههن كمههال را بههه متعلمههین بخشههیده اسههت 87.تفسههیر قاضههی سههعید بهها مبنههای
نادرسههت نفههی وجههودی صههفات الهههی شههکل گرفتههه اسههت كههه بهها محکمههات قههرآن و حههدیث

سازگاری ندارد.

نتیجه
مسههتندات الهی ههات در روای ههات عل ههوی

ت
حکایههت از آن دارد ك ههه :اوال ،خ ههدای متع ههال از

طری ه فطههرت ،خههود را بههه بنههدگانش معرفههی كههرده اسههت و بههه طههور خالصههه و مههبهم در روایههات
ت
علوی  ،امکان شناخت از خدا تهیید شده است .ثانیها ،رابطهۀ خله و خهال تبهاین اسهت و

هیچ گونهه شههباهتی میههان آنهها نیسههت .خلقههت فههی ذاتهه حجههابی میههان آنهها برقههرار كههرده اسههت.
ت
ثالثا ،ذات و صفات خدا برای بشر قابهل درک نیسهتن ز یهرا اكتنهاه و معرفهت احهاطی بهرای بشهر
ت
ممکن نیست .رابعا ،در روایات علوی مطاب محکمات آیات قرآن و روایات اهلبیت
ّ
از جمله سخنان امام علی  ،اصل وجود صفات ح تعالی پیشفرضی مسلم بوده و امکان
تصههور صههفات ،باطههل و مههردود اسههت .از ایههن روی ،تفسههیر وجودشههناختی نفههی صههفات ،قابههل
پذیرش نیست و روایات مربوط به آن ،نابر به ُبعهد معناشناسهی و نفهی توصهی اثبهاتی از خهدا
است .هر گونه وص

روایههات علههوی
توصی

اثباتی مستلزم تشبیه است و تشبیه در آموزههای اههلبیهت

بهه و یه ه

بههه شههدت نکههوهش شههده اسههت .الهیههات سههلبی راهکههاری بههرای پرهیههز از

اثباتی و تشبیه استن ضمن این كه توصهی

فعلهی از صهفات الههی راهکهاری مههم و

قابل توجه در دستیابی به معرفت نسبت به صفات الهی است.
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 ،جله ههد دوم،

صفحات 65تا  ،67تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،پنجم1389 ،ش.

_ «تحلیل و ریشهیابی نظریه قاضی سهعید قمهی در معناشناسهی اسهما و صهفات الههی» ،رضها
برنجکار و محمد حسین منتظهری ،مجلهۀ علمهی پژوهشهی فلسهفه دیهن ،دوره نههم ،شهماره ،1
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