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 تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی

 1محمد علی دولت
 2یمحمد دولت

 چکیده
كهاوی برداشهت های قهایالن بهه الهیهات سهلبی در مواجههه بها روایهات  این مقاله درصهدد وا

، سههه دیههدگاه مشههاهده در بههاره صههفات الهههی اسههت. در تفسههیر ایههن روایههات امههام علههی
گههروه، بهها نگههرش وجودشناسههی صههفات بههه تفسههیر ایههن روایههات پرداختههه می انههد:  شههودن سههه 

گونه صفتی  گروهی این صفات را نابر به صفات مخلوقی دانسته گروه دوم، وجود هر  اندن 
گههروه سههوم، صههفات را بههه صههفات ذات و زایههد بههر ذات  را بههرای حهه  تعههالی منکههر شههده اند و 

كرده هها، عهدم تهمهل  گرایش اند. منشهه ایهن  و قایل به نفی صفات زاید بر ذات شده تقسیم 
های معرفتههی و فرهنگههی دوران صههدور روایههات اسههت.  كههافی در مجموعههۀ روایههات و زمینههه

دیدگاه صحیح در تفسیر مستندات الهیات سلبی، اثبات صفات از ُبعد وجودشناختی 
تهوان در  ت. در این نظریهه، ههر چنهد نمیصفات و نفی تشبیه در ُبعد معناشناختی آن اس

تههوان  بههار  ماهیههت صههفات توصههی  اثبههاتی ارائههه داد، لههیکن عههالوه بههر سههلب نقههایص، می
كاركردگرایانه از صفات ارائه داد.   توصی  

الهیات سهلبی، وجودشناسهی صهفات، معناشناسهی صهفات، نفهی صهفات،  ها: کلیدواژه
 . یات علویاثبات صفات، نفی تشبیه، توصی  فعلی، روا

 درآمد
كالمههی بههوده و همهههواره  بحههث در بههاره صههفات الهههی از دیربههاز در زمهههر  مهههم تههرین مباحههث 

های فراوانهی در بهار  آنهها وجهود داشهته اسهت. اهمیهت ایهن مبحهث از ایهن  ها و مناقشهه مباحثه
كه شناخت مبدأ جهان هستی، در زمر  بنیادی رود  ها به شمار مهی ترین شناختجهت است 

                                                      
 .یفرهنگ انقالب یعال یشورا یقرآن فرهنگ توسعه یشورا پژوهش كارشناس. 1
 .ثیحد و قرآن دانشگاه تهران  یپرد یپژوهش معاون و ثیحد و قرآن دانشگاه اریاستاد. 2
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ههای طبیعهی و فراطبیعهی و حّتهی بیهنش صهحیح در بهار  جههان هسهتی و همهۀ پدیهده و كسب
كیفیههت رابطههۀ او بهها  شههناخت انسههان، متوقهه  بههر داشههتن شههناخت صههحیح در بههار  آفریههدگار و 

توانهد در معرفهت و اصهال  رابطهۀ نگهری نیهز مهی جهان هستی است. مبدأشناسی از ُبعهد غایهت
شههدن زیههرا در آیههات و روایههات، شههناخت اسههما و صههفات انسههان و جهههان هسههتی بهها خههدا مههؤثر با

 غایِت آفرینِش انسان و جهان معرفی شده است.  4و تخل  به آنها 3الهی
كههرد: مباحههث  تههوان در قالههب سههه دسههته تقسههیم مباحههث اسههما و صههفات الهههی را می بندی 

گزاره شناسی، وجودشناسی و معناشناسی. مباحث لفظ لفظ ها  ثههها و مباح شناختی نابر به 
در باره الفاظ صفات الهی است. مباحث وجودشناختی صفات به ماهیهت وجهودی صهفات 

پههردازد. مباحههث معناشههناختی مشههتمل بههر چگههونگی تفسههیر و فهههم  و رابطههۀ صههفات بهها ذات می
مباحههث وجودشههناختی صههفات در مقایسههه بهها  5صههفات و رابطههۀ آفریههدگار بهها آفریههدگان اسههت.

آن با انگار  صفات الهی در اندیشۀ مسیحی، برای متکلمهان و نظریۀ تثلیث و تجسد و ارتباط 
، مباحث بیت و اهل در سخنان امام علی 6فیلسوفان مسلمان اهمیت بسزایی یافت.

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

 وجودشناختی و معناشناختی صفات است. 
كلههی وجههود دارد: نظریههۀ  در بررسههی وجودشههناختی و معناشههناختی صههفات الهههی دو نظریههۀ 
اثبههاتی یهها ایجههابی صههفات و نظریههۀ سههلبی صههفات. فیلسههوفان، قریههب بههه اتفههاق متکلمههان و نیههز 

گرفتهه انههد و در مقابهههل، قریههب بههه اتفهههاق  هگههروه بسههیاری از عارفهههان، الهیههات اثبههاتی را در پهههیش 
یهده گرو گهرایش محهدثان، وجهود اخبهار  محدثان، به الهیهات سهلبی  كهه منشهه  انهد. روشهن اسهت 

كهههه بهههر الهیهههات سهههلبی داللهههت دارنهههدن تههها آن كهههه شهههیخ صهههدوق، بهههه فراوانهههی اسهههت  عنوان  جههها 
                                                      

ذ اهللُ . »3 ُل ی ِمثَلُهّنَ  ااَلرِ   ِمَن  َو  ماوات  َس  َسبَع  َخَلَ   یاّلَ   َو  ٌر یَقد م  یَش  ُكّلِ  یَعل اهللَ  َاّنَ  ِلَتعَلموا َنُهّنَ یبَ  ااَلمُر  َتَنّزَ
 َاحهاَط  َقهد اهللَ  َاّنَ

ا م  یَش  ِبُکّلِ   در یالهه فرمهان و اراده دادن قهرار ههاآن ماننهد زیهن را نیزمه و دیهآفر را آسهمان هفهت كهه اسهت یكسه خداونهد ن«ِعلمت
 هیهآ ،طهالق سهوره) دارد احاطه زیچ همه به خداوند علم و ستا توانا زیچ همه بر خداوند كه دیبدان تا دیآ یم فرود هاآن انیم
 دو نیها كهه اسهت نیها یبهرا بلکهه ،صیتخصه یبهرا نهه ،یاله یاسما تمام انیم در خداوند «علم» و «قدرت» بر هیتک. (12
 خداونهد صفات و اسما شناخت ،اش یشناخت ُبعد در انسان تیغا ،نیا بر بنا. اند یاله صفات و اسما گرید منشه ،اسم
 . (327 ه 326ص ،19ج ،القرآن ریتفسی ف زانیالم) است

ُقوا». 4 اَلِق  َتَخّلَ خ 
َ
 .(129ص ،58ج ،األنوار بحار) ندییارایب یاله اخالق به را خودتان ن«اهلِل  ِبه

 .73 ه 72ص ،«یاله صفات و اسما» :ک.ر. 5
 .66ص ،كالم علم ۀفلسف. 6
 . 74 ه 73ص ،«یاله صفات و اسما» :ک.ر. 7
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 گوید:  المحدثین می رئی 
كنهههیم، فقهههت ضهههد آن  گهههاه خهههدا را بهههه صهههفات ذات وصههه    صهههفت را از او مههها ههههر 

 8كنیم. نفی می
گونههه گمههان مههی  بیشهتر گههر صههفات الهههی بهه  كهه از آفریههدگان برتههر و بههاالتر  شهود ا ای تصههور شههود 

كههه بههر اسههاس روایههات، این باشههد، بههه معرفههت صههحیحی از صههفات رسههیده گونههه  ایمن حههال آن 
كهه ش خصهی در تصورات نیز مستلزم تحدید بهوده و خداونهد از آن منهزه و متعهالی اسهتن چنهان 

تههر از چههه چیههزی  تکبیههر بههر زبههان آورد. حمههرت پرسههید: خداونههد بزر  محمههر امههام صههادق
كرد: بزر  كهرده بدین»تر از همهه چیهز. امهام فرمهود:  است؟ عر   آن مهرد « ای. سهان او را تحدیهد 

كرد: پ  چگونه بگویم: حمرت فرمود:  عر  
فم 
َّ
مم أ َُر من ََّ كم

َّ
فَّ یاهّلُل أ   9ویَّ

كه وص  شود.  تر از آن خدا بزر   است 
كههه علههم، قههدرت و حیههات را بههرای او  عبههارت دیگههر، بههزر  بههه  داشههت خههدا بههه ایههن نیسههت 

كنههیم و آنههها را بی گونههه تصههور از صههفات الهههی مسههتلزم  تصههور   ماننههد و مثههال بههدانیم، بلکههه هههر 
 تشبیه است.

رائهه قایالن به الهیات سلبی برای اثبات دیدگاه خهویش دالیهل عقلهی و مسهتندات روایهی ا
 انههد. در ایههن مقالههه، بههه مسههتندات روایههی الهیههات سههلبی از سههخنان امیههر مؤمنههان علههی كههرده

شود و با دقهت در سهخنان آن حمهرت در منهابع روایهی شهیعه، سهه دیهدگاه در ایهن  پرداخته می
هاَلِص َلهُه »گیهرد. محهل اخهتالف بیشهتر بهر سهر عبهارت  موضور مورد بررسهی قهرار می خ  ِ

َكَمهاُل اإل  َو 
ُه َنف   َفاِت َعن  كهه مسهتندات  البالغهه نهجدر خطبۀ یکهم « ی الّصِ بهوده اسهت. بایهد در نظهر داشهت 

بسهیار بیشهتر از مهواردی اسهت  _رسهیده  كهه از سهایر امامهان _نقلی قایالن به الهیات سلبی 
چنهین، در روایهات مربهوط بهه شهناخت خهدا بهر دو اصهل  كه در این مقاله اشاره شهده اسهت. ههم

ك كید شده   كند.  ه این اصول، محدود  الهیات سلبی را مشخص میته
 ها از شناخت فطری اصل یکم. برخورداری عموم انسان

ای از شناخت خهویش را در همهۀ  صورت فطری بهره ، خداوند بهبر اساس روایات علوی
 ها قرار داده است.  انسان

                                                      
 .148ص ،دیالتوح. 8
 .117ص ،1ج ،یالکاف. 9
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شم  هِّ رن اطن
ُه وَّ فَّ دَّ م ُه َحَّ ادَّ ََّ شن عن  ن

ام ُ ُد هّللن َّن املم َّ م ُن  الم ُب بن تن !ن ُر
فَّ رن عم  مَّ

 10عَّ َّ
كه حمدش را به بندگانش الهام فرمود و آنها را  حمد و ستایش از آِن خدایی است 

 بر معرفت ربوبیت خویش آفرید. 
 ارسال پیامبران نیز برای برای بازنمایی همان میثاق فطری است: 

ُه  غاءَّ  م ن
َّ
شم أ هین

لَّ َرَّ إن ََّ ا ُُ وَّ وَّ
ُیاَّ َُ شم  هین  فن

هَّ عَّ ََّ ُن فَّ َِّ َرَّ َم ا َّ فن غ َّ ُدوُهشم من
م
أ تَّ غسم  11لن

سههوی آنههها  پیهامبرانش را در میههان آنههها برانگیخههت و انبیهای الهههی را یههک بههه یهک بههه
 فرستاد تا ادای پیمان فطرتش را مطالبه نماید. 

فعههل خههدا اسههتن بههر خههالف  _ 12شههود كههه بههر قلههب انسههان تابانههده می _ایههن نههور از معرفههت 
كه فعل بشر معرفت  و حاصل تالش بشر او است.  های دیگر 

وایات علوی   اصل دوم. امکان شناخت حداقلی از خدا در ر
كه نه تنها معرفهت ح  روشنی مشاهده می این حقیقت به در روایات علوی تعهالی  شود 

 فرمود: ناممکن نیست، بلکه برترین معارف است. امام علی
 ُُ ُت فَّ رن عم یمن مَّ ن ُل الد  َّ ُ

َّ
 13أ

 رفت خدا است. داری مع نیابتدای د
 فرماید: حمرت می

فن  ارن عَّ َّ
عم َّ املم

َّ
ُُ أ ا َّ حَّ َم ُ! اهّللن ُی فَّ رن عم  14مَّ

 ها است.  معرفت خدای سبحان واالترین شناخت
هههای بشههری نههاقص اسهههت و تنههها در سههایۀ شهههناخت  بههدون شههناخت خههدا، تمهههام معرفت

كامل می  شود: خداوند، معارف بشری 
رن  عم  م مَّ

ُ اَّ كَّ فَّ اهّللَّ  َرَّ مم عَّ ُُ مَّ ُت  15فَّ
كامل می  شود.  هر ك  خدا را بشناسد، معرفتش 

 های آن حمرت نیز چنین تجلی یافته است:  این مطلب در دعاها و مناجات
                                                      

 .139ص ،1ج ،همان. 10
 .کمی ۀخطب ،البالغه نهج. 11
 .239ص ،دیالتوح. 12
 .کمی ۀخطب ،البالغه نهج. 13
 .1270 حکمت ،الحکم غرر. 14
 .1269 حکمت ،همان. 15
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ِبن 
ام كَّ ؤن قَّ ُ َ ُتكَّ وَّ ُح

فم َرَّ دم عَّ ُعوكَّ وَّ قَّ دم
َّ
غفَّ ُتَّ أ كَّ غُتكَّ وَّ  صَّ دم عَّ ُعوكَّ وَّ قَّ دم

َّ
غفَّ أ كَّ ن   هَّ  16إن

كههه  ام و چگونههه تههو را  معصههیت تههو را مرتکههب شههدهچگونههه تههو را بخههوانم، در حههالی 
كه تو را شناخته  ام و محبت تو در قلبم است.  نخوانمن حال آن 

 آن حمرت در دعای دیگری فرمود: 
ا  مم اَّ كَّ مَّ ا َّ حَّ َم ُس  م َّ وَّ ُتَّ یفَّ

َّ
ا أ ُش مَّ اَّ مم ْحخَّ عم كَّ وَّ ُتَّ یاُفكَّ وَّ مَّ ََّ ََّ ُف ُقدم رن  17اُبكَّ هیَّ عم
كه میادبی منزهی از )جهالت یا بی كسی  ترسهد و  داند تو چیستی، ولی از تو نمی ( 
كه قدرت تو را می كسی   گیرد.  شناسد، ولی هیبت تو را نادیده می از 

كه مقداری از معرفت ح  تعالی، برای اتمام حجت الزم  در برخی از روایات، تصریح شده 
 ها قرار داده است: بوده و خداوند این مقدار را در همۀ انسان

م  ان یَلَّ م َم ُن وَّ َلَّ تن فَّ یدن ین دن م ََّ ُُ لَّ عَّ َّ  ُع ُن ْحم  ن الم تن فَّ رن عم بن مَّ اجن مم وَّ ا عَّ َّ  18ُجَهم
گهههاه نکهههرده و از مقهههدار واجهههب  خداونهههد عقل هههها را بهههر محهههدود سهههاختن صهههفتش آ

 معرفت خویش محجوب نساخته است.
كهه موجهب شهود فهرد از حالهت انکهار و جحهود  مقدار ضروری از معرفت خدا حهالتی اسهت 

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

 ن اهّللن 
ُصهم ُُ لن یبن ُع

الم ُن وَّ بن غ
اَّ ل ُ عَّ دَّ تَّ ُُ یسم ُت ُ  ُحج َّ َُ ََّ م رن 

وم فن الم ُُ وَّ بن ُت
فَّ رن عم ُد مَّ

َُّ تَّ  19عم
هها معرفهت نسهبت  وسهیلۀ عقل شهود و بهه  دالل میوسیلۀ آفرینش الهی بر او است به 

 شود. وسیلۀ فکر، حجت او تثبیت می شود و به  به او تبدیل به اعتقاد می
عنوان راهکههار اسههتدالل بههر وجههود خههدا، و عقههل و فکههر را  ای را بههه ایههن روایههت، شههناخت آیههه

گههر هیچ زمینه كههرده اسههت. ا یافههت معرفههت و حجههت الهههی معرفههی  عقلههی  گونههه معرفههت سههاز در
وسههیلۀ عقههل،  نسههبت بههه خداونههد امکههان نداشههته باشههد، امکههان اعتقههاد بههه او وجههود نههدارد و به

 گردد. در روایت دیگری نیز از آن حمرت نقل شده: حجت خداوند بر بشر تثبیت می
ٍة  َرَّ اعَّ َّ ُ  ِبن

اُف ُتَّ هَّ ام َّ اُه ادم َّ ُ اَّ تَّ ََّ20 
                                                      

 .188ص ،87ج ،االنوار بحار. 16
 .93ص ،91ج ،همان. 17
 .49 ۀخطب ،البالغه نهج. 18
 .200ص ،1ج ،اإلحتجاج. 19
 .185 ۀخطب ،البالغه نهج. 20
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كامل.  اذهان با او مالقات دارد، اما نه ادراک 
كامهل حاصهل نمهیبنا بر ا شهود، ولهی ذههن بها معرفهت  یهن، ههر چنهد ادراک احهاطی و ِاشهعار 

 شود.  الهی مواجه می

 یعلو اتیروا دری سلب اتیاله مستندات
 تعالی . استحالۀ اکتناه در معرفت حق1

 تعالی است:  نابر به محال بودن معرفت بالُکنه در بار  ح  برخی از روایات علوی
 
كَّ اهّلُل ال َّ ََّ ا ََّ تَّ ی ُتَّ فَّ شن وَّ ُتَّ یذن ن َّ ُد اهم ُُ ُبعم ُاُو من یَم ََّ فن

ُص الم وم ُُ غَّ اُل  21هَّ
كههههه دوری همههههت اندیشههههی  رسههههد و  رف ههههها بههههه او نمههههی متبههههارک اسههههت خههههدایی 

 یابد. های باهوش، او را نمی انسان
 ههههههای اداركههههی و تحریکههههی طالبهههههان معرفههههت حههههه ، ماننههههد همهههههت  بنهههها بههههر ایهههههن، وی گههههی

 یهههافتنی نیسهههت. امهههام در روایهههت  بهههه حهههریم سهههاحت الههههی راهگونهههه  نگهههری ناب هههه بلنهههد و  رف
 فرماید: دیگری می

 ُُ اَّ  فم ُُتَّ  ن
َّ
افن أ هَّ

ام َّ من ادم ُُ وَّ عَّ
قَّ رن وم تَّ سم ََّ فم 

َّ
امن أ هَّ

فم َّ من ادم ُُ وَّ عَّ َّ ِنن تَّ
وم ََّ فم 

َّ
امن أ
هَّ وم َّ من ادم هن س عَّ تَّ سَّ  م یقَّ دم  مُمم  ن

ُع  ُح الم امن ُن طَّ    وَّ اطَّ    !ن بن     حَّ ن
َن اإلم ا ََّ هم هَّ    اهن من    من ایم    تن تن كم اُت ُن بن غ    

لَّ ةِّ إن ََّ ن َّ    ا
ََّ م عَّ    من اإلم     

ضَّ  ُُ     لن وَّ  َّ
ُعُاومن 

َُ الم ا حَّ  22بن
ُكنههه او برسهد و فهم كهی انسههان بههه  كههه قههوای ادرا ههها غههرق در او شههوند و  محهال اسههت 

كننهد. عقل ذهن ههای مشهتاق از داشهتن قهدرت احاطهه بهر او نومیهد  ها او را تمثیهل 
كتن یاهای علوم در اشار  ا  اهی به او تهی هستند.بوده و در

 فرماید: در مناجاتی می امام
م  مس َلَّ !س وَّ ُت  َّ  وم ُ   ُذكَّ ین  هَّ

م
أ ََّ غ  وُم ُتَّ    َّ  كَّ حَّ    قَّ

َّ
اَّ  ُش أ عم   َّ  ا  َّ

َّ
ُت َّ أ تن  كَّ إن َّ 

ظَّ َُّ عَّ ُكهم   اَّ  ُش  عم ا  َّ سم  هَّ اَّ ُن یفَّ تَّ    هم
َرس  ظَّ غكَّ  َّ لَّ  23إن

ُكنه عظمت تو را نمی كه می ما  كهه تهو را دانیم تهو حهی قیهومی هسه دانیمن جز این  تی 
 شود.  سوی تو منتهی نمی  گیرد و نگاهی به ُچرت و خواب فرا نمی

كهه تهو دارای صهفاتی چهون حهی و قیهوم  بر اساس این روایت، علهم مها فقهت این مقهدار اسهت 
                                                      

 .135ص ،1ج ،یالکاف. 21
 .70ص ،دیالتوح. 22
 .159 ۀخطب ،البالغه نهج. 23
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 هستی. در مناجات دیگری فرمود:
ُكهم  مم  ُُ ُل عَّ ُع َرَّ ن الم سَّ َّ كَّ وَّ احنم تن فَّ غرن ین سن

فم ََّ مم  اُم عَّ هَّ وم َّ  ن ادم
ا َّ كَّ كَّ تن ظَّ َّ  24ُن عَّ

ُكنهه  قوای ادراكی انسان از روشن ساختن صفت خداوند عهاجز، و عقل هها از درک 
 اند. عظمت او ناتوان

گاه به كتناه  گاه بهه  در روایات، استحالۀ ا صهورت خهاص در بهار   صورت مطل  بیان شده و 
كرده است:  گاه صفات الهی را ذكر  گردیده و   ذات مطر  

ا ن  َرَّ ََّ عَّ  َّ دَّ ََّ ُ وَّ  تن فَّ ُن ین ُكهم افن  فَّ َرم مم عن ُفو ن عَّ
شن اله ُ اهن َّ  25َهَّ
ُكنه صفت خویش بازداشته است. خداوند همهمۀ جان  ها را از شناخت 

 . استحالۀ معرفت احاطی 2
گونهه گاهی از یک موضهور اسهتن بهه  كهه جنبهه منظور از احاطۀ معرفتی، آ گون  ای  گونها های 

اشراف ذهنی حاصل شود و چنین شهناختی  آن موضور برای فاعل شناسا سراسر روشن بوده و
 فرماید: در بار  خداوند محال است. حمرت در روایتی می

اُم  هَّ وم َّ ُن ادم غ اَّ ُ  عَّ َُّ ََّ ُُ ُل وَّ ُتَّ  ُع ُه الم َُ ن د  َُّ َُ َُ وَّ ُتَّ  ا وَّ فم
َّ ُن ادم غُط بن ن

َُ َُ وَّ ُتَّ  صا َّبم ُُ ادم ُك رن دم َُ  26ُت 
ههههها  ن احاطههههۀ او را ندارنههههد، عقلههههها تههههوان ادراک او را ندارنههههد، افکههههار تههههوا بینایی
كهههی درونهههی انسهههان نیهههز او را  نمی كننهههد و قهههوای ادرا تواننهههد بهههرای او انهههدازه تعیهههین 
 یابد.  درنمی

كه در خطبۀ دیگری، احاطه را به اوهام و قوای ادراكی نسبت داده است:  چنان 
اُم  هَّ وم َّ ُن ادم طم بن ن

َُ م   27َلَّ
 توانند به او احاطه یابند. اوهام نمی

 28عنهوان ُمهدِرک معهانی جزئیهه اصهطال  رایهج در فلسهفه بهه« وههم»این روایات، منظهور از در 
                                                      

 .140ص ،الدعوات مهج. 24
 .90 ۀخطب ،البالغه نهج. 25
 .79ص ،دیالتوح. 26
 .185 ۀخطب ،البالغه نهج. 27
  كههه _ قههوه نیهها محههل بالجملههه. شههود یمهه ریههتعب «واهمههه  قههو» بههه آن از و كنههد یمهه ادراآ را هیههجزئ امههور كههه اسههت یا هقههو وهههم. 28

كم وانهههاتیح در   بهههه هیهههعقل ذات اضهههافه ،وههههم. اسهههت محسهههوس ریهههغ یمعهههان ادراآ ،آن كهههار و بهههوده م هههز در _ اسهههت حههها
 ،نیهالمتعال الحکمهن :ک.ر) سهتین یمسهتقل  قهو كهه اسهت وهم ،باشد الیخ ،عاقله  قو متعل  لذا. است یجزئ شخص

 .(215ص ،8ج
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كهه انسهان نیست، بلکه به  هها در ذههن خهویش  معنای مطل  تخیالت و تصورات دقیقی است 
كنند تا از طری  آن تصورات، پی به حقای  ببرند. بنا بهر ایهن، منظهور از سهلب قهدرت  ایجاد می

 مکان تصور خدا است. احاطۀ اوهام، نفی ا
كیههد شههده اسههت:  در روایههات، نسههبت بههه دو مطلههب توأمههان بههه عنوان مقدمههۀ ایههن دلیههل ته

كهههی انسهههان در خداشناسهههی»و « اسهههتحالۀ تصهههور اثبهههاتی از صهههفات» امهههام «. ضهههع  قهههوای ادرا
 فرمود: علی

كه او را به وهم نیاوری.   29توحید آن است 
 بست این مطلب چنین است:

 ن الم 
ا َّ دم اَّ صن َرَّ ن قَّ ُن وَّ حَّ غتن  لِّ زَّ

َّ
 رن أ
كم اطَّ !ن ان حَّ مم إن اُم عَّ هَّ وم

َّ غَرَّ ن ادم َّ ََّ ُن وَّ  كن ا ََّ دم غارن إن ََّ اجن  وَّ مم
َّ
ُُ ُل ؤن أ ُع

ُن  َِّ ُوو اَّ كن مَّ فم َّ
َّ
جن أ َّ اُف ؤن ُلج

هَّ ام َّ قَّ ن ادم رن
ُن وَّ غَّ َِّ ََّ فن ُقدم یم ارن وَّ عَّ تن م من ایم اُم عَّ هَّ

فم َّ   30ادم
كههی از احاطههۀ فهههم ازلیههت او ههها در امههواج مههتالطم ادراک او  عقل گههم، و قههوای ادرا

هها در امهواج  هها در رسهیدن بهه ادراک قهدرت او مسهدود، و ذهن متحیر، و مسیر فهم
 شده هستند.  افالک ملکوت او غرق

كه در روایت دیگری از حمرت می  خوانیم:  چنان 
 ُدُفَّ ُبُا غن ین 

ُصَرَّ م ُعغ فن وَّ قَّ
وُف الم ُن ُطُب كن ا ََّ دم مم إن  م عَّ

ا َّ ئن ن كَّ
خَّ َّ اُم الم هَّ وم

َّ
ُن أ تن  31فَّ

كههی آفریههدگان از رسههیدن بههه  هههای چشههم تیزبینی ها از ادراک او نههاتوان، و قههوای ادرا
كوتاه است.  محدود  صفت او 

كه قابل تصور و شناخت باشد، آفریده دانسته است:  روایات، هر موجودی را 
ُه عس  صم ُن مَّ سن فم هَّ وٍف بن ُب عم  مَّ

ُ َ  32ُك
 د شناخته شود، مصنور است.چه به نف  خو هر آن

گر قابل شناخت ماهوی باشد، آفریدهی كه در ذهن ما نامش خدا است، ا ای  عنی موجودی 
دهند  وجههی از وجهوه مخلوقیهت اسهت.  نیازمند بیش نیسهت. تصهورات بشهری همگهی نشهان

دهند  حقیقتهی باشهد  توانهد نشهان نمی _كه مقید بهه حهدود خلقهی اسهت  _ابزارهای فکری بشر 
 هیچ حّد و قیدی ندارد:كه 

                                                      
 .470 حکمت ،الحکم غرر. 29
 .71 ه 70ص ،دیالتوح. 30
 .142ص ،1ج ،یالکاف. 31
 .254ص ،یاألمال. 32
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ٍ وَّ ُتَّ یُتَّ  د  حَّ  بن
َُ ا ْحم  م َّ هَّ رن ائن ظَّ َّ  

یلَّ ُ  إن
ُتَّ غَُر الآم َُ ن ا وَّ  هَّ ُفسَّ  م

َّ
اُ  أ وَّ دَّ َّ د ُ ادم ُ ََّ ا  َّ ّن َّ ٍ وَّ إن د  عَّ ُب بن  33سَّ

كههه حههّدی نههدارد و در شههمار اعههداد نمههی  تواننههد  گنجههدن ادوات فقههت مههی خههدایی 
تواننهد  بهه چیزههایی هماننهد خهود مهی در حّد خهویش را نشهان دهنهد و ابزارهها فقهت

كنند.  اشاره 
كند.  لذا ابزارهای اداركی انسان محدود است و هرگز نمی  تواند به حقیقت نامحدود اشاره 

 . تباین خالق و مخلوق3
و « تبههاین خههال  و مخلههوق»کههی از مبههانی و دالیههل مهههم قههایالن بههه الهیههات سههلبی، اصههل ی
 فرماید: رت میاست. حم« عدم سنخیت خال  و مخلوق»

 ن فَّ َّ َشَّ 
ام خَّ مَّ الم افَّ من ی بَّ ذن

ُن  ال َّ ان من م كَّ   34ءَّ 
كهامالت مباینهت دارد. بهه همهین دلیهل، ههیچ چیهزی  كهه بها آفریهدگان  كسی اسهت  او 

 مانند او نیست.
كرده است:  كریم تصریح  كه قرآن   این 

ُن َشَّ » ان من م كَّ غسَّ   35 «ءس  لَّ
 هیچ چیزی مانند او نیست. 

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

كیفیهههت و حیثیهههت آن بینجامهههد، نهههام بهههرده شهههده اسهههتن امههها سهههس   موضهههور، ماننهههد مکهههان، 
ا ممتنهع شهمرده و منشهه اصهلی شکلی مستدّل، امکهان اسهتخدام آنهها بهرای شهناخت خهدا ر به 

كهرده اسهت. البتهه از ایهن موضهور نیهز غفلهت  36چنین نگرشی را تباین خهال  و مخلهوق معرفهی 
كه خدا در مکهانی نباشهد و نهه  كه مباینت خدا از خل ، نه تباین مکانی است  بینونهت »نشده 

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

 دارد:« بینونت صفتی»، خداوند با خلقش حال، به تعبیر امام علی
                                                      

 .213 ۀخطب ،البالغه نهج. 33
 .32ص ،دیالتوح. 34
 .11 هیآ ،یشور سوره. 35
 .70 ه 69ص ،همان. 36
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ُن  ام ُه من مم  َّ َُ غ   م غ ُدُه ُتَّ حن وم ََّ غ ُدُه وَّ  حن وم ََّ  ُُ ُت  فَّ رن عم ُُ وَّ مَّ  َُ ا ََّ ثم ُُ وَّ ُوُج وُدُه إن  َُ ُُ میا غُا لن غ  من دَّ  م
ُن وَّ ُحوم ُش الت َّ

 !ٍ لَّ َم ُ! ُع ٍ! ُتَّ بَّ ُهو َّ فَّ ُ! ین   37بَّ ُهو َّ
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. 
 تعالی از عقل و وهم اب حق. احتج4

كهههه محهههدثان در اثبهههات الهیهههات سهههلبی ارائهههه مهههی  نماینهههد، روایهههاتی  مسهههتنِد نقلهههی دیگهههری 
كه به حجاب معرفتی میان خال  و مخلهوق اشهاره دارد. امهام بهاقر  از امیهر مؤمنهان است 

كرده  اند: نقل 
ُج  حم َّ ، املم ارن صَّ بم

َّ كن ادم َم مم دَّ َُ عَّ ُت  سم َّ ا ن وَّ اهّلُل ُهوَّ املم َرَّ ََّ خَّ امن وَّ الم
هَّ وم َّ من ادم ُُ عَّ  38و

 ها محجوب است.  ها پنهان و از خطورات و اوهام انسان خداوند از ادراک چشم
كههههه خیههههال  هههههای غیبههههی  ههههها و تصههههورات انسههههان، توانههههایی عبههههور از حجههههاب همههههان طههههور 

یههههدن پههههرده نههههدارد، بینههههایی انسههههان  چنههههین،  هههههای غیههههب ال یههههوب نههههدارد. هههههم ههههها توانههههایی در
 روایهههت دیگهههری، در سهههاحت اسهههما و صهههفات الههههی، تخهههیالت عقالنهههی نیهههز دچهههار  بهههر اسهههاس

 حجاب هستند: 
مم  ُُ ُتن  ََّ ا ََّ اَّ غ  لَّ تَّ ََّ فم 

َّ
ُُ  لَّ أ ُع جَّ بَّ الم ُه وَّ حَّ ُت َّ ُوُج ودَّ  إن

الَّ هَّ ََّ فم 
َّ
امَّ أ هَّ وم َّ هَّ َّ ادم ی مَّ ذن

ُد هّللن َّن ال َّ َّ م هَّ ا الم اعن هَّ تن
َن  ُك ا َّ 

ُن وَّ الت َّ ََّ مَّ ال  َّ  39من
كههه اوهههام را از راهیههابی بههه هسههتیحمههد مخصههوص خ بهههره  اش بههی داونههد اسههت 

پههردازی در ذاتههش محجههوب سههاخته اسههتن زیههرا از  ههها را از خیههال سههاخته و عقههل
 شکلی به دور است. همانندی و هم

یشهه این حجاب دار در تکهوین، و  های معرفتی، امری َعَرضهی نیسهت، بلکهه امهری ذاتهی و ر
كهه در روایهت دیگهری، خلقهت بههبرخاسته از تباین خال  و مخلوق ا یشهۀ  سهتن چنهان  عنوان ر

 تکوینی حجاب معرفتی دانسته شده است. 
ُن ممن َّ   ا  اعن    هَّ تن مم ی   اُهشم ُتن ُُ إن    

ُُ ام ُن  َّ ُن    ام ُُ وَّ بَّ   یخَّ  َّ ُُ بَّ هَّ    جَّ   ا ن ُج   ُب وَّ الم ُ ُُ الم    َُ ُج م ََّ  ون   ُم ؤن یم ُتَّ 
ا  اٍف ممن َّ وَّ مم ن شم وَّ إلن ن ا ن وَّ

ُُ وَّ ُتن یم اَّ هم ُ  من هن ُ ن تَّ ُدودِّ وَّ ال َر َّ حم َّ
مَّ املم اد ن من َّ ُه عن وَّ الم صم َّ

مَّ املم ا ن ن من
ا ن الص َّ َرَّ تن

فم
                                                      

 .201ص ،1ج ،االحتجاج. 37
 .89ص ،دیالتوح. 38
 .18ص ،8ج ،یالکاف. 39
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ُن  ُبو بم َّ
مَّ املم  40من

ههها محجههوب نسههاخته، بلکههه حجههاب بههین او و آفریههدگانش، خلقههت  او را حجاب
دلیل عدم توانهایی امکانهات ذوات مخلوقهات و نیهز ممکهن بهودن امهوری  استن به 

كننهد   دلیل فرق میان صانع با مصهنور، ایجاد ل است و بهكه در بار  خداوند محا
 حّد با محدود و رّب با مربوب.

 . وصف اثباتی، مستلزم تحدید5
گونهه توصهی  اثبهاتی از خداونهد  ای از روایهات علهوی دسهته كهه: ههر  اشهاره دارنهد بهه ایهن 
صهفات هسهتند كه نابر به ُبعد معناشناختی  _است. بر اساس، این روایات « تحدید»مستلزم 

گهرفتن  _ بهرای موصهوف اسهتن خهواه ایهن « انهدازه»و « حهّد »توصی  به معنای تعیهین یها در نظهر 
 فرمود: حّد، حسی باشد یا وهمی و یا عقلی. امام علی

ُه  د َّ دم حَّ َُّ ُُ فَّ فَّ یَّ مم وَّ  41مَّ
كرده است. كند، او را محدود   هر ك  او را وص  

كامالت  كهه كه در این روایت، تالزم وص  و حّد  كهه ایهن اصهل عقلهی  روشن استن در حهالی 
كید روایات علوی  بوده است:  خدا هیچ حّدی ندارد، مورد ته

د س  ُُ حَّ غسَّ لَّ ُن یلَّ ان ن م   ن
فَّ َرَّ غعم َس فَّ ُُ من م هن وَّ ُتَّ لَّ ن د  یلَّ حَّ َّ  إن لَّ   42هم

 وسهیلۀ مهثلش بتهوان  او حّدی نهدارد تها بهه آن حهّد، منتههی شهود و مثلهی نهدارد تها بهه
 ناخت.او را ش

كه خداونهد هیچ از آن گونهه حهّدی نهدارد، امکهان توصهی  اثبهاتی او نیهز وجهود نهدارد. بهه  جا 
 همین دلیل، حمرت فرمود: 

فس  یم ُن ْحن ُتَّ وَّ  43غُط بن
 هیچ وصفی توان احاطه به او ندارد. 

گاه از پیامبران گر او باشد. آن حمرت نقل می تا نمایان كه هر  در بار  خهدا سهؤال  كنند 
كردنههدن بلکههه او را فقههت بههه آثههار و افعههالش  د، او را بهها حههّد و انههدازه یهها نقههص توصههی  نمیشهه می

                                                      
 .140ص ،1ج ،همان. 40
 .152 ۀخطب ،البالغه نهج. 41
 .142ص ،1ج ،یالکاف. 42
 .71 ه 70ص ،دیالتوح. 43
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 44كردند. توصی  می
 . نفی تشبیه در بارۀ خداوند6

از تشههبیه اسههت.  بیههت از دیگههر مسههتندات قههایالن بههه الهیههات سههلبی، نهههی شههدید اهههل
كه ایهن آسهیب شهدیدات د در جوامع روایی شیعه نشان می« نفی التشبیه»كثرت روایات باب  هد 

كهه بخشهی از  گیر مسلمانان بهوده و در زمهان امیهر مؤمنهان دامن نیهز ایهن مشهکل وجهود داشهته 
اقههدامات معرفتههی حمههرت بههرای مقابلههه بهها تشههبیه در روایههات مههنعک  شههده اسههت. در بیههان 

 اهمیت و محور نفی تشبیه، از حمرت روایت شده است: 
هن  َّ  ِفم الت َّ  غ  دن حن وم ََّ َ َّ مَّ  مم  نظَّ  اُم  ُك   ف َّ 

َّ
ُُ   لن أ ُع

ةن الم ادَّ اُ  لن َّ  هَّ ُُ الص ن  فَّ   
ا َّ ُ ََّ فم 

َّ
َ َّ عَّ  مم أ ُُ جَّ   هم   ُن عَّ غ  م   ن

ُه ٍع  صم َّ غسَّ ِبن
ا ن س لَّ ُُ یَّ ُل  جَّ َّ

َّ َ ُُ جَّ َّ  
َّ
ُُ لن أ ُع

ةن الم ادَّ هَّ ُه عس وَّ  َّ صم اُ  مَّ فَّ ُُ الص ن تم
ا َّ   45حَّ

كهه صهفات  نظام توحید الهی، نفهی تشهبیه در بهار  او اسهتن او واالتهر اسهت  از ایهن 
كهههرده باشهههدن زیهههرا عقل كههه  صهههفات  هههها شههههادت می در او حلهههول  كهههه ههههر   دهنهههد 

كنههد، مصههنور اسههت و نیهههز عقل كههه او صهههانع  ههها شهههادت می در او حلههول  دهنههد 
 است، نه مصنور.

كههامالت نههابر بههه صههفات خداونههد اسههت و بههه نفههی حلههوِل  در ایههن روایههت، بحههث نفههی تشههبیه 
صههورت  اشههاره داردن زیههرا آفریههده، صههفاتش را به _ریههدگان اسههت هههای آف كههه از وی گی _صههفات 

كتسابی به   آورد و هر دو، موجب حلول صفت است.  دست می موهبتی یا ا
 فرموده است:  امیر مؤمنان

اُ   فَّ ُن الص ن غ اَّ َُّ َّ عَّ تَّ غاءن فَّ  م
َّ ادم كَّ   46ُتَّ 

 ها نیست تا صفات بر او واقع شود. او مانند پدیده

ت، نفهی تشهبیه تعبیهری بهرای نفهی صهفات موجهودات حهادث از خداونهد بر اساس این روای
كه در روایت دیگری از حمرت نقل شده است:  استن چنان 

ا  هَّ ن َهم مم  ن ُُ من
!  لَّ ا َّ بَّ ُن وَّ إن ن َهم مم  ن ا من َّ

ََّ   ! ا َّ بَّ ُن إن ُن
ام دَّ  َّ هم ا عن هَّ

ُكا َّ غاءَّ  َّ م د َّ ادم  47حَّ
ههها مبههاین بهها او  سههاخته تهها پدیههدهها را در هنگههام آفههرینش محههدود  خههدا همههۀ پدیههده

                                                      
 .141ص ،1ج ،یالکاف. 44
 .223ص ،1ج ،یاألمال. 45
 .70ص ،دیالتوح. 46
 .135ص ،1ج ،یالکاف. 47
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 ها باشد. باشد و او مباین با پدیده
 خوانیم:  در روایتی از حمرت می

غُو فَّ مُمَّ  َّ    یٍر فَّ دن ُم تَّ اُم بن هَّ وم
َّ ُن ادم غ اَّ َُّ م عَّ ََّ م  ا  وَّ َلَّ َه َّ غُو فَّ ُم َّ یٍد فَّ دن حم تَّ ُُ ُل بن ُع

ُُ الم ُاوم َم ََّ م     48 َلَّ
او دسههت یابههد تهها او شههبیه چیههزی باشههد و قههوای  توانههد بهها ایجههاد حههّد بههه ههها نمی عقل

 گیری بسنجد تا او عین چیزی باشد. تواند او را با اندازه ادراكی نمی
 زیرا: 

ُدودس  م ُهوَّ َمَّ َس فَّ ُُ من م فَّ لَّ وم ُعرن
َّ
َس أ ُم ُه عَّ ََّ د َّ ا قَّ َ ُ مَّ ُو  49فَّ

كههه عقههل بتوانههد آن را انههدازه كنههد یهها بههرای آن ماننههدی بشناسههد،  هههر چیههزی  گیری 
 وجودی محدود است.م

كهه همگهی دارای مکهان یها مکانهت هسهتند و شهبیه و نظیهر دارنهد. لهذا  بر خالف مخلوقهات 
 حمرت فرمود: 
م  غٍ! ْحخم َلَّ غفن وَّ  بن

فَّ غویَّ اٍل فَّ ُُ من َّ َم ُُ  ن غٍ! وَّ ُتَّ لَّ یهن
َّ
أ كَّ بن ََّ غدم

افس فَّ وَّ ُُ مَّ هم  50َُ من
ک شهود و شهبیهی هیچ مکهانی خهالی از او نیسهت تها بها مهالک َاینیهت و مکهان ادرا

كیفیت توصی  شود.  ندارد تا با 

 یسلب اتیالهۀ بار در یعل امام اتیروا از رهایتفس
كهه بههرای خهدا نقههل شهده اسههتن ماننهد: علههم،  قهرآن و روایههات پهر از اوصههاف مشههوری اسههت 
كهه در میهان مسهتندات الهیهات سهلبی در روایهات  حیات، قدرت، شهنوایی، بینهایی. حهال آن 

اسهتحالۀ تصهور اثبهاتی از »و « وجهود بینونهت صهفتی»، «نفی صفات»داّل بر ، عباراتی علوی
شههود. ایههن امههر موجههب شههده در تفسههیر ایههن روایههات، اخههتالف دیههدگاه و  مشههاهده مههی« صههفات
 51وجود آید.  های مختل  به نظریه

 اند از: اهّم این تفسیرها عبارت
                                                      

 .155 ۀخطب ،البالغه نهج. 48
 .79ص ،دیالتوح. 49
 .70 ه 69ص ،همان. 50
 . اسهت نهاممکن مطله  طهور بهه انسهان یبهرا او صهفات و یتعهال حه  شهناخت كهه انهد پنداشهته یگروه كه است ذكر به زمال. 51

 صهفوان بهن جههم روانیهپ ایه هیهجهم سهنت، اههل انیهم در كهه كنهد یمه نقهل یشهرسهتان. انهد دهیهبرگز را «لیهتعط» یهۀنظر لذا
 بهه لیهقا (102ص ،1ج ،همهان :ک.ر) الفهرد حفص و عمرو بن ضرار روانیپ ای هیضرار و (99ص ،1ج ،النحل و الملل :ک.ر)

 .  اند بوده لیتعط
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یۀ یکم. تفسیر صفات به صفات مخلوقات و صفات جسمانی  نظر
، صفات مندرج در این روایات را نابر به صهفات مخلوقهات نهج البالغهمی از مفسران بع
برخی دیگر نیهز بها توجهه بهه قراینهی چهون نفهی حهدود، وقهت،  52اند. های امکانی دانسته و وی گی

كههههاربرد صهههفات را نهههابر بههههه  « صهههفات جسههههمانی»نعهههت و اجهههل از خداونههههد در ایهههن روایهههات، 
عالمهه  53صفات از عوار  جسم و مخصهوص امهور جسهمانی اسهت. گونه اندن زیرا این  دانسته

كه الزمۀ آنهها مرّكهب بهودِن ذات اسهت. تفسهیر  54جعفری نفی صفات را نابر به صفاتی دانسته 
صفات به صهفات جسهمانی، اخهص از صهفات ممکنهات اسهتن زیهرا ممکهن و متصهور اسهت 

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

گروه دیگری از محدثان و متکلمان نیز مستندات الهیات سهلبی را از منظهر وجودشهناختی 
گونه صفتی از ذات الهی شده مورد توجه قرار داده اند. قاضی سهعید قمهی  اند و قایل به نفی هر 

 گوید:  می _ترین قایالن به این نظریه است  كه از برجسته _
كهه ذاتهی وجهود دارد و صهفاتی قهائم بهه ...« نفی الصفات عنه »معنای  این نیست 

آن ذات یها مسههتقل یها حتههی صهفاتی عههین ذات وجهود دارنههدن بلکهه ذات، مصههداق 
  55همۀ صفات است.

كه صفت و موصهوف، چهه عهین ذات و چهه زایهد بهر ذات، ههر دو مخلهوق  وی معتقد است 
 وی در ُبعهههههد معناشهههههناختی صهههههفات،  56ت داد.تهههههوان آنهههههها را بهههههه خهههههدا نسهههههب هسهههههتند و نمی

 دارد: ابهار می
كههه در آیههات و روایههات بههرای خداونههد اثبههات شههده، بایههد به صههورت سههلب  صههفاتی 

 57نقائ  و متماّد آنها تفسیر شود. 
یۀ سوم. اثبات صفات ذات و نفی صفات زاید بر ذات  نظر
وایهات مربهوط بهه صهفات شهناختی بها ر بسیاری از فیلسهوفان و متکلمهان، بها رویکهرد هستی

                                                      
 .17ص ،حکمتی ها جلوه. 52
 .151ص ،1ج ،الصباغن بهج. 53
 .175ص ،19ج ،البالغه نهج ریتفس و ترجمه. 54
 .116ص ،1ج ،دیالتوح شر . 55
 .118 ه 117ص ،1ج ،همان :ک.ر. 56
 .116ص ،1ج ،همان :ک.ر. 57
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كرده الهی مواجه شهده انهد. ایهن  اند و صهفات را بهه صهفات ذات و صهفات زایهد بهر ذات تقسهیم 
كهرده و صهفات زایهد بهر  گروه جهت تطبی  این روایات با دیدگاه خویش، صفات ذات را اثبات 

كرده گروه جز به الهیات سلبی اعتقاد ندارنهدن لهیکن جهه ذات را نفی  ت تطبیه  اند. بیشتر این 
 اند.  دیدگاه خود با روایات، تفسیر خاصی از این روایات ارائه داده

 گوید: می...« نفی الصفات عنه »الحدید معتزلی، ذیل عبارت  أبی  ابن 
ایههن روایههت آشههکارا مههذهب معتزلههه در توحیههد را تهییههد، و اعتقههاد اشههاعره در بههاره 

  58كند. معانی قدیم را ابطال می
 گوید:  رت حمرت میصدرا در تفسیر عبا

كه وجود آن غیر از وجود ذات استن زیرا ذات  منظور حمرت، نفی صفاتی است 
یههادت بههر  كمههال و اوصههاف الهههی اسههت، بههدون ز مصههداق جمیههع صههفات )نعههوت( 

مت هایر و از  ذات. علم، قدرت، اراده، حیات، سمع و بصر الههی، از جههت مفههوم  
 59عین ذات است. جهت مصداق  

 وی معتقد است: 
معنهههای عبهههارت مهههذكور، نفهههی معهههانی صهههفات از ذات نیسهههتن زیهههرا ایهههن تعبیهههری 
كفری آشکار است. لذا حمرت درصدد نفی  مستلزم تعطیل بوده و نفی صفات، 

  60صفات زاید بر ذات است.
كاشانی نیز در این باب می  گوید: فی  

 امامهان شههیعه اسهتن بهها ایهن فههرق  کحکمها در بههاب صهفات، همههان مسهل کمسهل
 از طریههه  علهههم لهههدنی و اخهههذ معرفهههت از مقهههام احهههدیت،  ن شهههیعهكهههه امامههها

كمهالی را عهین وجهود او دانسهته كمهالی، و همهۀ صهفات  اند،  ح  را جامع صهفات 
حکما نیز از طریه  عقهل و قهدمای آنهان بهر اثهر متابعهت از وحهی، صهفات زایهده را از 

كرده   61اند. ح  نفی 
 62داند. بر ذات می مجلسی نیز عبارت حمرت را نابر به نفی صفات زاید

                                                      
 .74ص ،1ج ،البالغه نهج شر . 58
 .140ص ،6ج ،نیالمتعال الحکمن. 59
 .40ص ،اتیاآل اسرار. 60
 .256ص ،المعارف اصول. 61
 .103ص ،2ج ،العقول مرآة. 62
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 عالمه طباطبایی اعتقاد دارد: 
تعههالی اسههت و عبههارت  اثبههات صههفات مسههتلزم پههذیرش وحههدت عههددی بههرای ح 

  63حمرت، درصدد نفی وحدت عددی است، نه نفی معانی صفات.
 گوید: وی می

منظهور از نفهی صههفات، صهفات حههادث نیسهت، بلکههه مطله  صههفات اسهتن زیههرا 
  64یر ذات است.اصل صفت، مفید تحدید و م ا

هُدود  »ایشان ضمن نقل مناجاتی از حمرت، مبنی بر:   َمح 
ُكهّلُ ِقهِه َو  َرآ  ِمن  َخل   ُمد 

ُكّلُ یا َمن  
ِعِهن كههه هههر چههه قابههل ادراک باشههد، آفریههد  او اسههت و هههر محههدودی سههاختۀ او  65ِمههن  ُصههن  ای آن 

 گوید: ، می«است
  66است.خود صفت، تحدید و تعیین است و مفهوم، قابل ادراک 

كهرده و سهس   _كه داّل بر مخلوق بودن صفات هسهتند  _سس  عالمه روایات فراوانی  نقهل 
 كند:  تصریح می

  67این روایات بر تهخر اسمام از مقام ذات داللت دارد.

استاد جوادی آملی در تفسیر عبارت مهذكور، ضهمن ابطهال قهول بهه سهلب صهفات جمهال و 
كه م جالل از خداوند، ابهار می كمهال معرفهت دارد  نظور، سهلب صهفات زایهد بهر ذات اسهت و 

كمالیه خدا، نفی این كه عین ذات او، نامحهدود و  گونه صفات و اثبات تمام صفات  ای است 
 68اند. نامتناهی

 گذشته اتینظر نقد وی بررس
كههه بعمههی از صههاحب كنههون مشههخص شهد  نظران، مسهتندات الهیههات سههلبی را از منظههر  تها 

كهههه بحهههث از صهههفات الههههی در روایهههات،  رار دادهوجودشهههناختی مهههورد توجهههه قههه انهههدن در حهههالی 
                                                      

 .92ص ،6ج ،القرآن ریتفسی ف زانیالم. 63
 .11ص ،نیدیالتوح الرسائل. 64
 .28ص ،25ج ،االنوار بحار. 65
 .12ص ،نیدیالتوح الرسائل. 66
 .13ص ،همان. 67
 .199ص ،1ج ،اصدر فلسفه. 68
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فرهنگههی آن  _و فرزنههدان آن حمههرت، در بسههتر معرفتههی  خصههوص در روایههات امیههر مؤمنههان به
های معناشناختی صفات الهی اسهت،  وجود آمده و بیشتر بیانات آن حمرت نابر به جنبه به

گر به این بسترها توجه  نه جنبه تهوان تفسهیر  مناسهبی صهورت نگیهرد، نمیهای وجودشناختی. ا
 دست آورد.  صحیحی از روایات به 

 الف. بسترهای معرفتی نفی صفات 
كهههه در دوران صهههدور روایهههات علهههوی، مسهههلمانان میی دانسهههتند  کهههم. تردیهههدی وجهههود نهههدارد 

 خداوند دارای اسمای حسنی و صفات علیا استن زیرا:
كرده استن مانند: حی، علیم، قدیر،  . آیات متعددی از قرآن، صفاتی را برای خدا1 اثبات 

 سمیع، بصیر و ...
كهرده و بهه او نسهبت داده . روایات فراوانی نیز صفاتی را برای ح 2 انهد. لهذا در  تعالی اثبهات 

عنوان یههک  هنگههام مواجهههۀ امامههان بهها انحرافههات جامعههه اصههل وجههود صههفات بههرای خداونههد بههه
 فر  مورد نظر بوده است.  پیش

كههریم، سههخن از توصههی  خداونههد بههه میههان آمههده، تنزیههه و تسههبیح نیههز دوم. هههر جهه ا در قههرآن 
كهه: ههر چنهد خهدا  ای را بهر آن پیش مطر  شده است. لذا خهدا تبصهره فهر  افهزوده اسهتن ایهن 

كنند:  اسمای حسنی و صفات علیا دارد، لیکن فقت مخَلصان می  توانند خدا را توصی  
ا » افَّ اهّللن عَّ  َّ حَّ َم ُف فَّ یُی یخَّ  صن صن اَّ لم ُ ادَّ اهّللن املم ََّ  عن

ُت َّ    69 «إن
 منّزه است خداوند از توصی  آنها، مگر بندگان مخلص خدا. 

هی »، مبنهی بهر: البالغهه نههج در نخستین خطبۀ  تعبیر امام علی هاَلِص َلهُه َنف  خ  ِ
َكَمهاُل اإل  َو 

ُه  َفاِت َعن  كرده، می«الّصِ  رماید: ف ، تفسیر صحیحی از نحو  توصی  مخَلصان ارائه 
 كنند.  آنها صفات خداوند را به صورت سلبی و نفیی تفسیر می

 ب. بسترهای فرهنگی نفی صفات
تههههاجم شهههدید یهودیهههان و مسهههیحیان بهههه فرهنهههگ معرفتهههی »در بسهههتر  روایهههات علهههوی

كتاب صادر شده است. پ  از رحلت پیامبر اسالم« مسلمانان كه ضربۀ سهختی  _، اهل 
كهرده بهود  ایگهاه آنهان در افکهار عمهومی بهاز اسهالم خهورده بودنهد و ج از طهرق  _شهدت تنهزل پیهدا 

گروههههی از ایشهههان منافقانهههه در میهههان  كردنهههد.  مختلههه  تههههاجم فرهنگهههی بهههه مسهههلمانان را آغهههاز 
                                                      

 .160 - 159 هیآ صافات، سوره .69
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كردنههد، تهها آن كههه بههه تههدریج اجههازه یافتنههد در میههان مسههلمانان سههخنرانی  مسههلمانان راه پیههدا  جهها 
كننههد. در نتیجههه، اسههرائیلیات كهرده و در شههر  و تفسههیر قههرآن، مطههالب ی را بهرای مسههلمانان بههازگو 

كهه از طریه  افهرادی چهون  _توان تهثیرات آیات تشبیهی و تجسیمی َعهَدین را  می 70ترویج شد.
گردان ایشان، به كعب االحبار، تمیم وی ه راویان از طبقۀ تهابعین اههل شهام وارد  داری و ... یا شا
كرد.وضو به _سنت شده  متون روایی اهل  71  مشاهده 

كههه مههاجرای سههقیفه، امامههت مسههلمانان را بههه حاشههیه رانههد، بسههیاری از تالش از آن هههای  جهها 
كتههاب ثمههربخش واقههع شههد و هههر چنههد، امههام علههی در مههواردی بههه مسههائل آنههان پاسههخ  اهههل 

كهه  می داد، اما تا زمان حکومت ایشان، امکان مقابلۀ جهدی بها آنهان وجهود نداشهت. په  از آن 
كهرد: ابتهدا ایهن  هعههد علی دار حکومهت مسهلمانان شهد، از دو طریه  بها ایهن جریهان مقابلهه 

كههرد افههراد را از جایگاه گههری و تبیههین اشهههکاالت و  و سهههس  بههه روشههن 72هههای سههخنرانی اخههراج 
كهه نفهاق در پهیش بگیرنهد،  پاسخ گروههی دیگهر نیهز بهدون آن  گویی بهه شهبهات پرداخهت. البتهه 
كردند. به حوز  فرهنگی تازه حیت پولسی را از طری  شام،یمس  73مسلمانان منطقۀ شام وارد 

یشهه كهه مبحهث  وجود ایهن ر كننهد  كهه برخهی از مستشهرقان ادعها  های تهاریخی موجهب شهد 
طور عام، در عقاید یهودی و مسیحی ریشه دارد و مسلمانان این موضوعات را  صفات الهی به

 74اند. متهثر از عوامل بیرون از جهان اسالم مطر  ساخته
كنههار زمینههه كههریم و  های معرفتههی برخاسههته از آموزه البتههه ایههن زمینههۀ فرهنگههی در  هههای قههرآن 

گروههههی از مسههلمانان دچهههار بههی روایههات نبهههوی كههه  بنهههد و بههاری در توصهههی   موجههب شهههد 
گذارنهد و بهه ورطهۀ  خداوند شوندن تا آن كه در توصی  خدا، پا را از مرزههای تنزیهه الههی فراتهر  جا 
كنند. دچار تشبیه و تج  سیم سقوط 

 ج. نفی صفات یا نفی توصیفات؟ 
 در نفی صفات از خدا است:  ترین محل اختالف مفسران، تعبیر امام علی مهم

ن 
 َ ُك  ةن  ادَّ ُیوفن وَّ  َّ هَّ وم َّ غَُر املم ا غَّ َّ هن َّ

َّ
ٍ! أ فَّ ن ین

 َ ُك ةن  ادَّ هَّ ُُ لن َّ هم ا ن عَّ فَّ ِفم الص ن َّ  ُُ صن لَّ
ن م َّ
اُل اإلم كَّ َّ وَّ 

 ُُ َّ  
َّ
ُیوٍف أ وم !ن   مَّ فَّ غَُر الص ن  غَّ

                                                      
 .145ص ،نیالمحمد السننی عل اضوام. 70
 .124 ه 121ص ،همان. 71
 .263ص ،7ج ،یالکاف :ک.ر. 72
 .135ص ،كالم علمۀ فلسف. 73
 .138ص ،همان. 74
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كههه برخههی از  بههر اسههاس قههراین، منظههور از اخههالص در ایههن روایههت، اخههالص در عمههل نیسههت 
كرده البالغه نهج مفسران  بلکه منظهور از آن، اخهالص در معرفهت اسهتن زیهرا  75اند، بدان اشاره 

گرفتهه اسهتن كهه در  76در این روایت، تقابلی میان اخالص بها جههل نسهبت بهه خهدا قهرار  چنهان 
كهههریم، سهههور  توحیهههد  سهههور  »عنوان  بهههه _كهههه بهههه معرفهههت اجمهههالی خهههدا اختصهههاص دارد  _قهههرآن 

شناسهههانه در تفسهههیر ایهههن روایهههات، بهههه دلیهههل  مشههههور اسهههت. اتخهههاذ رویکهههرد هسهههتی« اإلخههالص
های معرفتهی عصهر صهدور روایهات قابهل  و نیهز زمینهه« صفت»مطابقت نداشتن با معنای ل وی 
گیرد.  وایات از ُبعد معرفتپذیرش نیست و الزم است این ر  شناختی مورد بررسی و فهم قرار 

كهههه در تحلیهههل ل هههوی و فههههم معنهههای  بهههه نظهههر می در روایهههات مهههذكور، دقهههت « صهههفت»رسهههد 
در ُعهرف « صهفت»مناسبی صورت نگرفته و صفت به همان معنای ُعرفی ترجمه شده اسهت. 

« َنعههت»وسههیلۀ  ، بهاسههت و توصههی  77«توصههی »معنای  عنوان مصههدر و بههه شناسههان بههه ل ت
 معنههای مصههدری داشههته و مفهههومی « صههفت»لههذا  78گیههرد. صههورت می« ِحلیههت»)وی گههی( و یهها 
هفات»در ایهن عبهارت، متعّله  بهه « َعن»دارد. در ضمن، واژ  « نعت»غیر از مفهوم  اسهت، « الِصّ

گههر «َنفههی»نههه  كههه ا گههر بهها « وصهه »معنای  متعههدی شههود، بههه« عههن»بهها « َنفههی»ن چههرا   «ِمههن»اسههت و ا
كلمههۀ  79اسههت.« تبعیههد»متعههدی شههود، بههه معنههای  گههر  در نظههر « نعههوت»معنههای  ، بههه«الصههفات»ا

َنفههی »گههاه در زبههان عربههی، تعبیههر بلیهه  بههرای نفههی صههفات الهههی چنههین اسههت:  گرفتههه شههود، آن
معنای نفی علم، قدرت، سهمع، بصهر و   توان عبارت مذكور را نفی صفات، به لذا نمی«. ِصفاِته

  ... از خدا دانست.
كههامالت قابههل پههذیرش اسههتن زیههرا  _ایههن ادعهها بهها توجههه بههه بسههترهای معرفتههی  فرهنگههی مههذكور، 

كهه بهدون تقیهد بهه اصهول، اقهدام بهه توصهی   سخنان امام علی كسانی است  در مواجهه با 
كههه عبههارت  خداونههد می كسههانی  ههُه »كردنههد. بنهها بههر ایههن،  ههَفاِت َعن  ههی الّصِ نفههی »معنههای  را بههه « َنف 
اند و ایهن عبهارت بهه معنهای  اند، تلّقهی صهحیحی از واژ  صهفت نداشهته دانسهته« صفات الههی

و  81مثیههههم ، ابههههن البالغههههه نهههههج در میههههان شههههارحان  80خواهههههد بههههود.« نفههههی التوصههههیفات عنههههه»
                                                      

 .13ص ،1ج ،البالغن نهج حیتوض. 75
 .20ص ،نیالنجف الدرة. 76
 .356ص ،9ج ،العرب لسان ن162ص ،7ج ،نیالع كتاب. 77
 .873ص ،القرآن بیغری ف المفردات. 78
 .336ص ،15ج ،العرب لسان :ک.ر. 79
 .223 ه 222ص ،نیاإلمام دیتوح :ک.ر. 80
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كههرده و معنههای  82الههدین بیهقههی قطههب  « نفههی معههانی»را « نفههی صههفات»بههه ایههن مطلههب اشههاره 
كهرده اسهت. به دانسته است. عالمه مجلسی نیز این معنا را بنها بهر  83عنوان یک احتمال مطر  

ُه »این، عبارت  َفاِت َعن  ی الّصِ در صدد نفی صفات ممکنات یا نفی وجود صفات در خدا « َنف 
 كند.  نیستن بلکه امکان توصی  اثباتی از خدا را انکار می

د و تر در مستندات قایالن الهیهات سهلبی نیهز اشهاره شهده بهو ناپذیری خداوند پیش توصی 
گرفته است:  در روایات دیگر، به  صورت مصداقی نیز مورد تصریح قرار 

ُصومن 
خُ ائنُف الم ََّ ُن لَّ َِّ ََّ فن ُقدم یم یلَّ وَّ ن إن ُ و  من الس ُ رن عَّ وم

الص ُ عَّ م بن جَّ ََّ   84وَّ 
عنوان یکی از صفات الههی(  های دشمنان در توصی  قدرت او )به  نگری برافت

 از بلندا به حقارت خواهد افتاد.
یۀ عینیت صفات با ذات د.  بطالن نظر

گهر انسهان توانهایی معرفهت نسهبت بهه ذات و صهفات  بر اساس مستندات الهیهات سهلبی، ا
گونه ابهار نظر اثباتی در بار  آن، فقت بّن و غیر قابل اعتنا بوده و در مواجهه بها  الهی ندارد، هر 

ُه »این ادعا الزم است بر اساس قاعد   َفاِت َعن  ی الّصِ  رخورد شود. ب« َنف 

 هیتشبی نف و صفات اثبات. دهیبرگزیۀ نظر
كه در باب الهیات سلبی وجهود دارد، اثبهات صهفات از ُبعهد وجودشناسهی و  نظریۀ دیگری 

ههایی  گیری از الهیات سلبی برای نفی تشبیه در ُبعد معناشناسی است. تشهبیه از آسهیب بهره
كههه بههر اثههر عوامههل درونههی و بیرونههی دامههن  بیههت انان شههد و در معههارف اهههلگیههر مسههلم اسههت 

كمترین شهائبۀ تشهبیه در آن  به كه  شدت از آن نهی شده است. الهیات سلبی راهکاری است 
كه در هر توصی  اثباتی، امکان تشبیه وجود دارد. نظریۀ چهارم دارای چهار  نیستن در حالی 

 ركن است:
 . اثبات صفات1

كریم  كرده  كه برای خداوند صفاتی را _عالوه بر قرآن  نیز پذیرش  در روایات علوی _بیان 
در تبیههین صههفاتی ماننههد  البالغههه نهج 65شههود. سراسههر خطبههۀ  اصههل وجههود صههفات مشههاهده می

 علم، قدرت، سمع، بصر، بهور و بطون است. 
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 . نفی توصیف اثباتی و اثبات توصیف سلبی 3و  2
كه احاطۀ وجودی یا احاطۀ چه دالیل اثبات می آن كننده  معرفتی وصه  كنند، این است 

كنهد.  نسبت به موصوف، در بار  خداوند محهال اسهت و دلیهل، محهدود  ادعها را مشهخص می
شههود. مجموعههۀ مسههتندات روایههی، توصههی   لههذا هههر ادعههایی فقههت بههه انههداز  دلههیلش اثبههات می

كنند. بهر اسهاس ایهن دالیهل، رویکهرد  اثباتی نابر به تبیین مفهوم ماهوی صفات خدا را نفی می
شود، نه نفی صفات یها تعطیهلن چنهان  ی در تبیین مفاهیم ماهوی صفات الهی اثبات میسلب

گرفته و فرموده است:  65در خطبۀ  كه امام  رویکرد سلبی را در پیش 
گفته  كه صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته تا  ستایش خدایی را سزاوار است 

بهاطن باشهد، بهاهر اسهت.  كهه كه آخر باشد، اّول است و قبل از آن شود: پیش از آن
گرفتهار ذلهت، و ههر نیرومنهدی دچهار  جز او، هر واحدی متص  به قّلت، هر عزیزی 

 آسیب ضع  است ... 
 . توصیف فعلی صفات4

عالوه بر توصی  سلبی صهفات و نفهی نقهایص، توصهی  فعلهی از صهفات راهکهار دیگهری 
گرفتههار نشههدن در دام تشههبیه اسههت. توصههی  فعلههی صههفات بههدین كههه تمههام م بههرای  عنا اسههت 
تعهههالی اشهههاره دارنهههد و  صهههفات الههههی، ماننهههد: علهههم و قهههدرت و ... همگهههی بهههه افعهههال و آثهههار ح 

كماالت را نشهان می بدین  كهه  می« قهوی»رو  دهنهدن مهثالت مها خهدا را از آن وسیله منشه آن  خهوانیم 
و خله  را  85استخوانیم، زیرا آفریدگان را لطی  آفریده  می« لطی »خل  را قوی آفریده و او را 

دلیل مشهاهد  ایهن صهفات در آثهارش  دلیل قوت و لطافهت در وجهود خودشهان، و خهال  را بهه به
 دانیم.  می« لطی »و « قوی»

كههرده اسههت. وی  قاضهی سههعید قمههی، تفسههیر دیگههری از توصههی  فعلههی صههفات الهههی ارائههه 
كهه منشهه اشهتقاق صهفت در خهدا موجه ود معتقد است اتصاف خدا بهه صهفات چنهین نیسهت 

كههه عهین ذات باشههد یهها قیههام بهه ذات داشههته باشههد و بهر آن عههار  شههودن بلکههه  باشهد، اعههم از آن 
كههه موصههوف  اتصههاف در بههار  خههدا بههدین  كههه او مبههادی ایههن صههفات را بههه افههرادی  معنهها اسههت 

كههه علههم  وی تفههاوت میههان علههم خههدا و مخلوقههات را در ایههن مههی 86انههد، داده اسههت. شههده دانههد 
كهه خهدای  شهودن امها از آن نان و بعد از تعلهم و یهادگیری حاصهل مهیمخلوقات پ  از جهل آ جها 
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كه علمی بر او عار  یا عهین او باشهد، معنهای عهالم بهودن خهدا  متعال بذاته علم است، نه آن 
گرفتههه اسههتن بلکههه علههم را بههه عههالمین  كههه او نههه جاهههل بههوده و نههه تحههت تعلههیم قههرار  ایههن اسههت 

كمههال را بههه متعلّ  كههرده و ایههن  تفسههیر قاضههی سههعید بهها مبنههای  87مههین بخشههیده اسههت.افاضههه 
كهههه بهها محکمهههات قههرآن و حهههدیث  گرفتهههه اسههت  نادرسههت نفههی وجهههودی صههفات الههههی شههکل 

 سازگاری ندارد. 

 جهینت
، خهههدای متعهههال از  مسهههتندات الهیهههات در روایهههات علهههوی كهههه: اوالت حکایهههت از آن دارد 

كههرده اسههت و بههه طههور خالصههه و مههبهم در روایههات  طریهه  فطههرت، خههود را بههه بنههدگانش معرفههی 
، رابطهۀ خله  و خهال  تبهاین اسهت و علوی ، امکان شناخت از خدا تهیید شده است. ثانیهات
كههرده اسههت.  گونهه شههباهتی میههان آنهها نیسههت. خلقههت فههی  هیچ ذاتهه حجههابی میههان آنهها برقههرار 

كتنهاه و معرفهت احهاطی بهر ، ذات و صفات خدا برای بشر قابهل درک نیسهتن زیهرا ا ای بشهر ثالثات
، در روایات علوی  بیت مطاب  محکمات آیات قرآن و روایات اهل ممکن نیست. رابعات

فرضی مسّلم بوده و امکان  تعالی پیش ، اصل وجود صفات ح از جمله سخنان امام علی
تصههور صههفات، باطههل و مههردود اسههت. از ایههن روی، تفسههیر وجودشههناختی نفههی صههفات، قابههل 

ط به آن، نابر به ُبعهد معناشناسهی و نفهی توصهی  اثبهاتی از خهدا پذیرش نیست و روایات مربو
گونه وص  اثباتی مستلزم تشبیه است و تشبیه در آموزه ویه ه  بهه  بیهت های اههل است. هر 

بهههه شهههدت نکهههوهش شهههده اسهههت. الهیهههات سهههلبی راهکهههاری بهههرای پرهیهههز از  روایههات علهههوی
كه توصهی  فعلهی ا ز صهفات الههی راهکهاری مههم و توصی  اثباتی و تشبیه استن ضمن این 

 قابل توجه در دستیابی به معرفت نسبت به صفات الهی است. 

 کتابنامه
 ق. 1403، احمد بن علی طبرسی، مشهد: نشر مرتمی، االحتجاج علی أهل اللجاج _

، صهههدر المتههههلهین محمهههد بهههن ابهههرهیم شهههیرازی، مقدمهههه و تصهههحیح: محمهههد اسهههرار اآلیهههات _
 ش. 1360فلسفه،  خواجوی، تهران: انجمن حکمت و

كاشانی، تعلیه  و تصهحیح و مقدمهه: سهید جهالل الهدین اصول المعارف _ ، مال محسن فی  
 ش. 1375آشتیانی، قم: دفتر تبلی ات اسالمی، سوم، 
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یههههه، بیههههروت: مؤسسههههه منشههههورات األعلمههههی اضههههوام علههههی السههههنن المحمدیههههن _ ، محمههههود ابور
 تا.  للمطبوعات، بی

كنگره شیخ مفید، اول، ، شیخ مفید محمد بن محمد باألمالی _  ق. 1413ن نعمان، قم: 

، محمهد بهاقر مجلسهی، بیهروت: مؤسسهه الوفهام، بحار األنوار الجامعن لدرر اخبار األئمن األطهار _
 ق. 1404

كبیر، اول، الصباغن فی شر  نهج البالغن بهج  _  ش. 1376، محمد تقی شوشتری، تهران: امیر 
ری، تههران: دفتهر نشهر فرهنهگ اسهالمی، هفهتم، ، محمد تقهی جعفهترجمه و تفسیر نهج البالغه _

 ش. 1376

، عبههد الواحهههد بههن محمههد آمهههدی، تهههران: دفتههر تبلی هههات تصههنی  غههرر الحکهههم و درر الکلههم _
 ش. 1366اسالمی حوزه علمیه، اول، 

، محمد بن علی بن بابویه قمی، قم: انتشارات جامعهه مدرسهین حهوزه علمیهه، اول، التوحید _
 ق. 1398

 تا.  ، سید محمد حسینی شیرازی، تهران: دار تراث الشیعن، بیغنالبال توضیح نهج  _

 ش. 1375زاده قمی، قم: دفتر تبلی ات اسالمی، دوم،  ، سید اص ر نابمهای حکمت جلوه _

كیهذری، قهم: حدائ  الحقائ  فی شر  نهج البالغن _ ، قطهب الهدین محمهد بهن حسهین بیهقهی 
 ش. 1375البالغه، اول،  بنیاد نهج

، صهدر المتههلهین محمهد بهن ابهرهیم شهیرازی، لین فهی االسهفار العقلیهن االربعهنالحکمن المتعا _
 م. 1981سوم،  بیروت: دار احیام التراث،

 ق. 1419،  ، سید محمد حسین طباطبایی، بیروت: مؤسسن النعمانالرسائل التوحیدین _

، تهههران:  ، قاضههی سههعید قمههی، تصههحیح و تعلیهه : نجفقلههی حبیبههیشههر  التوحیههد للصههدوق _
 .  ق1415، اول،  رت فرهنگ و ارشاد اسالمیوزا

كتابخانۀ آین اهلل مرعشی نجفی،  أبی  ، ابن شر  نهج البالغن _  ش. 1383الحدید، قم: 

كهابم بادپها، قهم: اسهرام، سهوم، فلسفۀ صدرا _ ، عبداهلل جوادی آملی، تنظیم و تحقیه : محمهد 
 ش. 1388

كالم _  تا.  ام، انتشارات الهدی، بی، ولفسون، هری اوسترین، ترجمه: احمد آرفلسفۀ علم 

كلینی، تهران: المکتبن االسالمین، الکافی _  ش. 1378، محمد بن یعقوب 
 ق. 1410، خلیل بن احمد فراهیدی، قم: انتشارات هجرت، دوم، كتاب العین _

 ق. 1414، محمد بن مکرم بن منظور، بیروت: دار صادر، سوم، لسان العرب _



 

 

سال 
ث، 
حدی
لوم 
ع

ستم
بی

ماره 
، ش

 اول

94 94 

 : سید هاشم رسولی، تهران: دار الکتب اإلسهالمیه، ، محمد باقر مجلسی، تحقیمرآة العقول _
 .   ق1404دوم، 
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 ش. 1364

طهاوس، بیهروت: المؤسسهن  ، رضی الدین علی بهن موسهی بنالعبادات الدعوات و منهج  ج مه _
 ق. 1407اإلسالمین للنشر، 

، سید محمد حسین طباطبایی، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعهه المیزان فی تفسیر القرآن _
 ق. 1417مدرسین حوزه علمیه قم، پنجم، 

 تا.  انتشارات دار الهجره، بی، سید رضی، محمد بن حسین، قم: نهج البالغه _

، جلههههد دوم، دانشههههنامه امههههام علههههی، محمههههد تقههههی سههههبحانی، «اسههههما و صههههفات الهههههی» _
 ش. 1389، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، پنجم، 67تا  65صفحات

، رضها «یابی نظریه قاضی سهعید قمهی در معناشناسهی اسهما و صهفات الههی تحلیل و ریشه» _
، 1، دوره نههم، شهماره مجلهۀ علمهی پژوهشهی فلسهفه دیهنن منتظهری، برنجکار و محمد حسی
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