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ّ ّ
دیدددگا ،نفددى صددفات از ذات ا دددس الهددى ،آمددوز،ای اسددت کدده امددروز ،نظریددهای شدداذ تلقددى
شد ،و نظریه اثبات صفت و عینیت آن با ذات ،به عنوان تفسیر توحیدد صدفاتى ،بده اهدل
بیدت :نسددبت داد ،مددىشددود .ایددن تحقید درصدددد پددى،ددویى دیدددگا ،نفددى صددفات در
روایات اهل بیت :است و به این نتیجه مىرسد که حجم انبوهى از روایدات شدیعه ،بدر
ّ
نفى صفات داللت دارد و دیدگا ،اثبات صفت ،دیدگا ،فوسفه مت خر اسدت و بده همدین
خدداطر هددر ،ددا در روایددات سددخن از نفددى صددفات اسددت ،از سددوی ایددن اندیشددمندان ،دچددار
ت ویل و تو،یه شد ،است .روایات نافى صفت را مىتوان در چهار محور دستهبنددی کدرد:
ً
(مثو ٌ
عالم لذاته
روایات نفى صفت ،روایات نفى توصی  ،روایات نفى وساطت صفات
ّ
به ،ای ٌ
عالم بعلم) و روایات دال بر حدوث اسماء.
کلیدددواژههددا :نفددى صددفات ،احادیددث شددیعه ،نیابددت ذات از صددفات ،نفدددى توصدددیفات،
حدوث اسماء ،عالم لذاته.

مقدمه

یکددى از مباحددث مهددم و ریشددهدار در تدداریخ بحددث از صددفات الهددى ،ایددن مسد له اسددت کدده آیددا
خداونددد صددفت دارد یددا ندده .نظر یدده نفددى صددفت و اثبددات صددفت دو ّ
نظریدده متقابددل در ایددن زمیندده

هستند؛ گرچه عمثبتان صفت ،خود به طرفدداران یدادت ،عینیدت ،و احدوال تقسدیم مدىشدوند.
 .1استاد بخش فلسفه ،کو و ادیان پردی
 .2دانشجوی دکتری کو امامیه ،پردی

فارابى دانشگا ،تهران (نویسند ،مسئول).

فارابى دانشگا ،تهران.

شددد ،اسددت .همددین نظر یدده بعدددها بددا عنددوان نظر یدده «نیابددت ذات از صددفات» مطددر شددد ،و بدده
مشهور معتزله نسبت داد ،شد.

1

ایدن نوشدتار در پدى ردیددابى نظر یده نفدى صددفات در روایدات شدیعه اسددت .بررسدى روایدات نفددى
ّ ّ
صفات از آن ،هت ّ
اهمیت دارد که این نظریه امروز ،نظریهای شداذ تلقدى مدىشدود؛ حدال آنکده
ً
مملو از این ّ
روایات ّ
نظریه است و تراکم این روایات مانع تو،یه و ت و یدل آنهاسدت؛ خصوصدا بدا
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در ،ای دیگر اثبات خدواهیم کدرد کده اک در متکلمدان امامیده معتقدد بده ایدن نظر یده بودندد ،امدا در
ً
معموال این نظر یده بده ابدوعلى ّ
،بدایى و گروهدى از معتزلده نسدبت داد،
کتابهای فرس و مذاهب

ّ
تو،ده بده بدراهین عقلدى کده در خددود ایدن روایدات بدر نفدى صددفت ا امده شدد ،اسدت .اهمیدت ایددن

پژوهش آنگا ،دوچندان مىشود که نظریه اثبات صفات و عینیت آنها با ذات  -کده محصدول
ّ
تد ّموت فلسددفى ددرون متد خر اسددت  -امددروز ،همچددون گددزار،ای بدددیهى نظر یدده اهددل بیددت :در
ّ
ّ
باب صفات الهى تلقى شد ،و به عنوان «توحید صفاتى» مطر مىشود و به ،مهدور متکلمدان
امامى و حکمای الهى در طول تاریخ نسبت داد ،مىشود .در تحقی مستقلى نشدان خدواهیم
2

داد که نظریه اک ر متکلمان و حتى فوسفه متقد نیز دیدگا ،نفى صفات بود ،است.
پیشینه پژوهش

بررسى نظریه نفى صدفات در روایدات اهدل بیدت :تدا کندون موضدوع چندد پدژوهش بده شدر

ذیل بود ،است:

« .۱مس له نفى صفات در روایات اهلبیت ،»:عبدالهادی اعتصدامى ،نهریه تحقیقواتد
کالمی ،پاییز  ،۱۳۹۲شمار.۲ ،
« .۲بررسى روایات نفى صفات از ذات الهى و داللتهای آن» ،سدید محمدد بندىهاشدمى،

ایمان روشنبین ،نق دودنظر ،پیاپى  ،۷۳بهار .۱۳۹۳

« .۳بددا پژوهى تفس دیر توحی دد صددفاتى در خطبدده اول نهددح البوزدده» ،حسددن رضددائى هفتددادر،
ّ
محمدعلى اسماعیلى ،رحمان عشدر یه ،ان یهه دن ین ددینی ،سدال  ،۱۳۹۷دور ،۱۴ ،شدمار.۲۳ ،
َ ع ُ ُ َ
َ َُ
در این نوشتار دیدگا،های مختل دربار ،مدراد از صدفات در عبدارت «ک َمدال اإلخدوب ل عده نفدى
ّ َ
الصفات َع ُن عه» نقل و بررسى شد ،است.
همانگونه که پیداست ،اثر اخیر فقط به تفسیر یکى از روایات نفى صفات پرداختده اسدت و

 .1اإللهیاتدعلیده ىدالکتابدودالسن دودالعقل ،ج ،۲ب۳۲؛ ر : .بح
 .2ر : .محاضراتدفیداإللهیات ،ب.۲۳

ثدفیدالمللدودالنحل ،ج ،۳ب.۴۳۸
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،د ّ
دامعیتى در ایددن زمیندده ندددارد .پددژوهش نخسددت نیددز بدده صددورت محدددود بدده طددر روایددات نفددى

صددفات پرداختدده و سددمت عمددد،ای از آن بدده نقددد نظر یدده اثبددات صددفت بددرای ذات اختصدداب
دارد .در پژوهش دو هم استقصای ّ
تامى نسبت به روایات نفى صدفت صدورت نگرفتده اسدت.
از این رو ،با ّ
تو،ه به اهمیت موضوع نفدى صدفت و تد ثیر آن در خلدوب اعتقداد توحیددی، ،دای

پژوهشدى کده استقصدای کدداملى در زمینده روایدات نفددى صدفت داشدته باشددد و داللدت آنهدا را بدده
خوبى بکاود و از پرداختن به سدایر ّ
نظریدات در بداب و،ودشناسدى صدفات الهدى چشدم بپوشدد،
خالى است.

دستهبندی روایات نفى صفت

احادیث ناظر به نفى صفات را در چند دسته مىتوان ،ای داد:
ً
دسته اول احادیثى هستند که مستقیما صفت را از ذات خداوند متعال نفى مىکنند.
دسته دوم احادیث نافى توصی

داللت دارند.

هستند که با توضیحى کده خواهدد آمدد ،بدر نفدى صدفت نیدز

دسته سوم احادیثى هستند که وساطت صدفات را نفدى کدرد ،و بده ،دای تعبیدر «ع ٌ
دالم بعل ادم»،
تعابیر دیگری همچون « ٌ
عالم لذاته» را تجویز مىکنند.
دسته چهارم احادیثى است که بر حدوث اسمای الهى داللت دارند.

دسته اول .روایات نافی صفت

ً
ایددن دسددته از روایددات ،بددا وضددوحى فددراوان ،هددر گوندده صددفت را از ذات الهددى نفددى مددىکننددد و معمددوال

آنچه در بحث نفى صفت مورد استناد رار مىگیرد ،همین دسته از روایدات اسدت کده وضدو بیشدتری
ً
در دیدگا ،نفى صفات دارد .این روایات معموال با برهدان یدا براهیندى بدر نفدى صدفت هدم همدرا ،هسدتند؛
براهینى همچون تاایر صفت و موصوف ،محددودیت صدفت ،منافدات بدا ازلیدت ،مخلو یدت صدفات

و ...که شر و بسط این براهین خود پژوهشى مستقل مىطلبد.
حدیث اول

امیرالمؤمنین ۷در خطبه توحیدی خود در نهجدالبالغه فرمود:
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َ ُ
َ ُ
َ َ َ ُ یَ
یَ
َ
َ
َه یَو ُل ی
ّنت ْودیق بذه َت ْوتیذ ُد ُ َ ،و ک َمذمل
ّنت ْودی ُق به ،و کممل
ّندین َم ْع ف ُت ُهَ ،و ک َممل َم ْع فته
َ
ُ ی
َ ُ ْ َْ
ْ َْ
َ
َ
َُ َ ُْ ی َ
َ
ّنوفمع َىل ْن ُه ل َذه َمدة کذص صذف ٍة یأهنذم غ ْیذ َُ
َت ْوتید ّإلطال ُص ن ُهَ ،و ک َممل ّإلطالص نه
َ ََ َ َ
ّنو َذفةْ َ َ ،ذن َو َص َذف َ
ِّل ْو ُصو َ ،و َش َه َمدة ُک یص َم ْو ُصو ٍ َه یَ ُذه َغ ْیذ َُ ی
َْ
ّه ُلذ ْ َ م ُه فق ْذد ق ََ ُذهَ ،و

آغاز دین شناتت اوست و کمال شناتتش باور کردن او و نهایت از باور کردنش یىاناه
ّ
دانستن او و غایت یىانه دانستنش اتاالص باه او و حاد اعاال اتاالص باه او نفاى
صفات از اوست؛ زیرا هر صفتى تود گواهى مىدهد کاه غیار موصاوف اسات و هار
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َم ْن َق ََ َ ُه َف َق ْد َث یَنم ُ َ ،و َم ْن َث َینم ُ َف َق ْد َ یَز َه ُ َ ،و َم ْن َ یَز َه ُ

َ
ََ
فق ْد َ هل ُه؛

1

موصوفى شاهد است بر اینکه غیر صفت است .پاس هار کاس تادا ساتحان را باا
صفتى وصف کند او را با قرینى پیوند داده و هر که او را با قریناى پیوناد دهاد دوتاایش
انىاشته و هر که دوتایش انىارد ،دارا اجزایش دانسته و هر که او را دارا اجزاء بداند
حقیقت او را نفهمیده است.
شاید بتوان گفت این عبارت معروفترین عبارت در بداب نفدى صدفات اسدت کده در زالدب

آثار کومى مدورد اسدتدالل و نقدد طدرفین درار مدىگیدرد .ایدن تعبیدر بدا اندد تفداوتى از چندد تدن از
2

امامان معصو  :به شر ذیل روایت شد ،است:

َ َ
َ ََ َ
َ
َ
َ ُْ ی َ
َ
ّنوفمع َىل ْنه.
ّ ین ه یول ىل َ َمدة ّه َم ْع ف ُت ُه َو ه ْصص َم ْع فته َت ْوتی ُد ُ َو ظم َ َت ْوتید
َ ُ
َ ُ
َ
َ
4
َ ُْ ی َ
َ یَ ُ ی َ
ّنوفمع َىل ْن ُه...
ّند َیم ة به َم ْع ف ُت ُه َو ک َممل َم ْع فته َت ْوتی ُد ُ َو ک َممل َت ْوتید
هول
َ ُ ُ َْ
ُ
ََ ُ
َ
َ ْ 5
َ ُْ ی َ
َ
ّنوفمع ىلنه.
ه یول َم ْع فة ّه ت ْوتید َو هصص ت ْوتید
3

در اینکه مراد از صدفت نفدى شدد ،در ایدن عبدارات چیسدت ،حددا ل سده نظر یده و،دود دارد:

نفى مطل صفت ،نفى صفات مخلو ین و نفى صفات زاید بر ذات.
ّ
نظریه اول مطاب ظاهر عبارت است؛ چه اینکه واژ« ،الصفات» ،مع محلى به «ال» است

و ظهددور در شددمول دارد و یددد یددا تخصیصددى هددم بددرای محدددود کددردن ایددن شددمول در کددو و،ددود
ّ
ندارد؛ عوو ،بر اینکه در استدالل ّمتصل به نفى صفات از تعبیر «کدل صدفة» اسدتفاد ،شدد ،کده
َ ّ َ ُ
ع ّ
بده وضددو مفیددد عمددو اسددت« :ل َشد َده َادة کدل صددف اة أنهددا ز ُید عر ال َم ُو عصددوف» از ایددن رو ،بدده وضددو بددر
مسلک نفى صفت به معنای خداب آن داللدت دارد؛ هدر چندد برخدى معاصدران ایدن عبدارت را
 .1نهجدالبالغ  ،ب۳۹؛ همچنین ر : .اإل تجاج ،ج ،۱ب.۱۹۹

 .2ر : .أسرارداآلیات ،ب۳۸؛ أسراردالحکم ،ج ،۱ب۱۳۲؛ اص لدالمعارف ،ب۲۴؛ اإللهیات علیده ىدالکتابدودالسن دود
العقل ،ج ،۲ب.۴۳
 .3نقل شد ،از امیرالمؤمنین ۷در تحفدالعق ل ،ب۶۱؛ اإل تجواج ،ج ،۱ب۲۳۳؛ از امدا رضدا ۷در الت یو  ،ب۳۴؛
همچنین ر : .عی ندأخباردالرضا ،ج ،۱ب.۱۲۳
۷
 4.نقل شد ،از اما کاظم ۷در الکافی ،ج ،۱ب ۱۴۳و از اما رضا در الت ی  ،ب.۲۶
 .5نقل شد ،از امیرالمؤمنین ۷در مناقبدآلدأبید الب ،:ج ،۲ب.۴۶
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صریح در نظر یه ّ
عینیت دانستهاند.

1

بدده هددر حددال ،طبد ظدداهر روایددات نفددى صددفت ،کمددال توحیددد ،اصددل توحیددد ،نظددا توحیددد و

اخوب در توحید آن دانسته شد ،که انسان هر گونه صفتى را از خداوند نفى کند .مسدتند ایدن
نفددى هددم تاددایر بددین صددفت و موصددوف اسددت .طب د ایددن روایددتّ ،
عینیددت صددفت و موصددوف

معنددای معقددولى ندددارد؛ یددرا صددفت از آن ،هددت کدده صددفت اسددت ،بددا موصددوف از آن ،هددت کدده

موصددوف اسددت ،دو چیزنددد .لددذا هددر نددوع صددفتى بددرای خداونددد متعددال تصددویر شددود ،نتیجددهاش
ً
ً
دوئد ّدى -ت در ذات اسددت و تعددالى اهّلل عددن ذلددک علد ّدوا کبیددرا .از ایددن رو ،ا گددر در آیددات و روایددات
صفتى برای خداوند ثابت شد ،باید آن را به گونهای تو،یه کرد که صفت ثبوتى ذاتى نباشد .از

اینرو ،یا باید به صفت سلبى ار،اعش دارد و یا آن را به صورت فعلى و کارکردی تفسیر کرد کده

به فعل خدا برگردد نه به ذات خدا.

از ،مله ایون به این تفسیر ،ابن میدثم بحراندى ( ۶۷۹س) اسدت .وی بدر ایدن بداور اسدت کده

روایات مثبت صفت برای خداوند ،صفات اعتبار ی را ثابت مىکنند و بدا ایدن خطبده تعدارض

و تنافى ندارندد؛ یدرا اثبدات صدفات اعتبدار ی بدرای خداوندد مو،دب تعددد و تک در در ذات الهدى
ّ
2
نیست .ابن ابى الحدید معتزلى ( ۶۲۶س) هم عبارت محل بحث را صریح در نظر یده نیابدت
معتزلى (نفى صفت) دانسته اسدت .مدو صدالح مازنددرانى ( ۱۳۸۱س) نیدز بدا حمدل خطبده بدر
3

ظاهر آن ،ایل به نظریه نفى صفات شد ،است.

4

از مدافعان صریح این تفسیر اضى سعید مى ( ۱۱۳۳س) است .به اعتقاد وی طب ایدن

فرمایشهای اهلبیت :باید هرگونده صدفتى را ،اعدم از زایدد بدر ذات یدا عدین ذات ،از خداوندد
نفى کرد و اگر در روایاتى صفتى بر خداوند ثابت شدد ،اسدت ،بده معندای نفدى نقدیا آن از ذات
الهى است؛ به عنوان نمونه ،اگر در روایتى برای خداوند صفت علم ثابت شدد ،اسدت ،در وا دع

بدده معنددای نفددى نق دیا آن یعن دى ،هددل اسددت .بدده اعتقدداد وی ،از مجمددوع روای دات دال بددر نف دى

صفات از خداوند ،نظر یه نیابت ذات از صفات استنباط مىشود.
نظریه دوم ّ
توسط طب الدین راوندی ( ۲۷۳س) در شرحدنهوجدالبالغوه ارائده شدد ،اسدت .بده
5

 .1اإللهیاتدعلیده ىدالکتابدودالسن دودالعقل ،ج ،۲ب.۴۳
 .2شرحدنهجدالبالغهد(بحرانى) ،ج ،۱ب.۱۲۴-۱۲۳

 .3شر نهح البوزة (ابن ابى الحدید) ،ج ،۱ب۷۴؛ همچنین ر : .أسراردالحکم ،ج ،۱ب.۱۳۲
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 .4ر : .شرحدالکافی ،ج ،۳ب۱۳۷؛ ج ،۱۳ب۳۶۷و ۴۲۶؛ ج ،۴ب.۲۲۷
 .5شرحدت ی دالص وق ،ج ،۲ب.۴۶۶

نه هدر ندوع صدفتى؛ یدرا در پایدان خطبده سدخن از ایدن اسدت کده موئکده صدفات مخلو دات را بدر

خداوند ،اری نمىکنند؛ آنجا که مىفرماید:

َْ
ََ ُ ُ َ َ
َ َ ُ َ
َ ...و َو ُ ْیذذذذ ُر َ
ون َىل َل ْیذذذذه صذ َذذذفمع ْ َ
ون ّن ْیذذذذه
ِّل ْوذ ُذذذنوىل َنی َو و ُی یدو ذ ُذذذه بمأل َمذذذذم کن و و ی ذذذذیر
1
یَ َ
مننظمئ .
ب

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

عقید ،وی منظور از نفى صفت در خطبه ،نفى صفات مخلو ات ،مانندد مکدان و زمدان اسدت،

از این رو ،اطوس عبدارت محدل بحدث را بایدد بدا عبدارت آخدر خطبده تقییدد زد؛ از بداب حمدل
ّ 2
مطل بر مقید.

پاسخ اول به این تفسیر این است که لدزو نفدى صدفات مخلدو ین از ذات بداریتعدالى امدری
ّ
مسلم و مقبول است و نظریه نفى صفات هم با این معنا به دو صورت ابل ،مع است:
اول ،اینکه یکى از صفات مخلدو ین داشدتن صدفت اسدت و بداریتعدالى از ایدن صدفت هدم

بری است .پ

خداوند هیچ صفتى ،حتى صفت «صفت داشتن» ندارد؛ یدرا خداوندد شدبیه

مخلو ددات نیسددت .صدددور آثددار از ذات بدده واسددطه داشددتن صددفت ،نقصددى اسددت کدده بددر پیشددانى

مخلو ات کوبیدد ،شدد ،اسدت و خداوندد متعدال از ایدن نقدص پیراسدته اسدت .فیداض الهیجدى
( ۱۳۷۲س) بر نقص بودن وساطت صفت ّ
صحه گذاشته مىنویسد:

هر یک از وجودات ناقصه امکان ّیه ،در صدور آثار ،محتاج است به صفت که به واسىه
هر صفتى نوعى از آثار از او صادر گردد؛ پس احتیاج به صفت ،در صدور آثار نقصاى

است در وجود؛ پس وجود که مستغنى باشد از صفت ،اکم انحاء وجودات باشاد.
پس برهانى به هیئت شک ّاول منعقد گردد به این طریق :وجاود واجتاى اکما انحااء
وجودات است و اکم انحاء وجودات مستغنى است از صافت ،پاس وجاود واجاب
3

مستغنى باشد از صفت.
ً
دو  ،ایدنکده اساسدا هدر ندوع صدفت اثبدداتى ،چدون از مخلو دات انتدزاع شدد ،،در وا دع ،همدان صددفات

مخلو ددات اسددت .پد نفددى صددفات مخلو ددات در نتیجدده بدده همددان نفددى مطلد صددفت مددىانجامددد.
عومه شعرانى ( ۱۳۹۳س) در حاشیه شر بر این تساوی ّ
صحه گذاشته ،مىنویسد:
4

 .1أسراردالحکم ،ج ،۱ب.۱۳۲

 .2منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ  ،ج ،۱ب.۴۷-۴۶
 .3گ هردمراد ،ب.۲۴۳

 .4واعد کومى (توحید) ،ب.۱۳۸
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ی ی
ی
فإ ین ّإل نسمن لاّ وصفه وصفه مبم یفهمه و یتعقله و و یتعقص لو مم یلیق بمملخلا .

1

پاسددد دوم ،پاسددخ ابددن اب دى الحدی دد ( ۶۲۶س) اسددت؛ بدده ایددن صددورت کدده ا گددر مددراد از نف دى

صفات ،نفى صفات مخلو ات از خداوندد باشدد ،بایدد در تعلیدل آن ،چندین اسدتدالل شدود کده
صفات مخلو ات از لواز ،سمیت و َع َرضیت است و خداوند متعال ،سدم و َع َدرض نیسدت؛

نه اینکه به زیر ّیت صفت با موصوف استدالل شود.
در ّ
نظریدده سددو  ،مددراد از صددفت در روایددات نفددى صددفت ،صددفت زای دد بددر ذات اسددت؛ ندده هددر
ً
صفتى .طب این تفسدیر ،روایدات نفدى صدفات مبدتو بده مجداز در حدذف اسدت و مدثو بده ،دای
2

ایددنکدده بگو یددد« :کمددال التوحیددد نفددى الصددفات الزائدددة عندده» فرمددود« :،کمددال التوحیددد نفددى
الصفات عنه».

ایدن تفسدیر از سدوی طددرفداران نظر یده ّ
عینیدت ،بدده خداطر پایبنددی بدده مبدانى فلسدفى ایشددان
ارائدده شددد ،و ّردی بددر مسددلک اشددعری در یددادت صددفات محسددوب مددىشددود و معتقدنددد ادامدده

عبارت حضرت ،برهان بدر نفدى یدادت اسدت؛ بدا ایدن توضدیح کده هدر صدفتى تادایر بدا موصدوف
ندارد و صفتى با موصوف دوئیت دارد و منجر به شر مىشود که زاید بر ذات باشد.

از ،ملدده ایددن افددراد ،بدده عنددوان نموندده ،مددىتددوان بدده مددو صدددرا شددیرازی ( ۱۳۲۳س) ،فددیا
3

کاشد ددانى ( ۱۳۹۱س) ،عومد دده مجلسد ددى ( ۱۱۱۱س) ،سد ددید علد ددى خد ددان مد دددنى شد ددیرازی
5

4

( ۱۱۲۳س) ،محمددد ،عفددر اسددترآبادی ( ۱۲۶۳س) و میدرزا عمدداد الدولدده (زنددد ،در ۱۳۳۸س)
6

7

8

اشار ،کرد.

پددر واضددح اسددت کدده ایددن تفسددیر خددوف ظدداهر روایددات پیشددین اسددت؛ چددون ایددن روایددات ا گددر

صریح در نوع صفت نباشند ،دستکم ظهور در آن دارند و مخالفت با این ظهور و ت ویل مطل

صفت به صفت زاید بر ذات ،نیازمند دلیل و ریندهای ابدل بدول از سدنخ عقدل یدا نقدل اسدت.

برای حمل روایت بر صفت زاید بر ذات ،دو تو،یه در کلمات اندیشمندان یافت شد:
 .1شرحدالکافی ،ج ،۴ب.۲۲۳

 .2شرحدنهجدالبالغ  ،ج ،۱ب۷۷

 .3شرحدأص لدالکافی (صدرا) ،ج ،۴ب.۱۳۳
 .4ال افی ،ج ،۱ب.۴۴۸

 .5مرآةدالعق ل ،ج ،۲ب۱۳۳؛ بحارداألن ار ،ج ،۲۴ب.۱۷۹
 .6ریاضدالسالکین ،ج ،۱ب.۲۲۸
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 .7البراهیندالقا ع  ،ج ،۲ب.۶۳
 .8ال رةدالفاخرة ،ب.۱۹۳

عبارت «کمال التوحید نفى الصفات عنه» را باید به نفدى صدفت زایدد بدر ذات تفسدیر کدرد .ایدن
توسط بدیع الملک میرزا عماد الدوله (زند ،در ۱۳۳۸س) در شر و تعلیقه ال ّ
تو،یه ّ
ددرة الفداخر،
عبدالرحمن ،امى ( ۸۹۸س) ،ارائه شد ،است.

1

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

تو،یدده اول :ایددنکدده متبددادر از صددفت در عددرف ،همددان صددفت زایددد بددر ذات اسددت از ایددن رو

مشددابه ایددن تو،یدده در کلمددات فددیا کاشددانى ( ۱۳۹۱س) هددم مو،ددود اسددت؛ بدده عقیددد ،وی
ً
معمددوال بدده صددفات عددارض و زایددد بددر ذات صددفت مددىگوینددد و صددفاتى کدده عددین ذات هسددتند،
صفت خواند ،نمىشوند؛ و از این رو نفى صفت از خداوند به معنای نفى صدفات زایدد بدر ذات
است و ادامه عبارت هم شداهد بدرآن اسدت؛ آنجدا کده مدىفرمایدد کده هدرک
بددرای خدددا رینددى ددرار داد،؛ پ د
راردادن برای خدا باشد.

خددا را وصد

کندد

منظددور از نفددى صددفت ،نفددى صددفتى اسددت کدده مو،ددب ددرین

2

تو،یه دو  :اینکه در صدر همین خطبه و،ود صفت برای خداوند اثبات شد ،است؛ آنجا

که مىفرماید:

یَ
یَ
َ ْ َ َ ُ ْ َ یُ َ َ
َ َُْ ُ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ
َْ
ون َو و ُی ذ َؤ َف یدی َتقذ ُذه
ان َو و ُی ذذ ْ ص عمذذم ّنعذذمد
ّحل ْمذ ُذد لِل ّنذذبی و ی لذذغ مدتتذذه ّنقذذمئل
یَ
ْ ْ َ ُ َ یَ
ْ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ َ
َ
ُ
ون ّنذذبی و ُی ْدوکذ ُه ُب ْعذ ُذد ّم َمذذم َو و َی َنمنذ ُذه غ ْذو ُص ّنف َ ذذن ّنذذبی نذ ْی َ لوذذفته َتذ یذد
ِّللّتذد
َْ ُ ٌ َ َ َ ْ ٌ َْ ُ ٌ 3
حمدود و و عت مو ود.

ّ
از این رو به مقتضای ،مع بین ادله ،باید دست از اطدوس صدفت در عبدارت «کمدال التوحیدد نفدى

الصفات عنه» برداشت بدین صورت که یا آن را به صفات زاید بر ذات تفسیر کرد و یدا بده صدفات عدین

ذات ،و بطون تفسدیر دو واضدح اسدت؛ یدرا مسدتلز نفدى صدفات عدین ذات و اثبدات صدفات زایدد بدر
ّ ً
متعینا آن را باید ناظر به نفى صفات زاید بر ذات دانست.
ذات است؛ پ
ٌ
َ
َ
4
ع
ّ
در این تصویر عبارت «ل ُی َ لصفته َحدد َم ُحدد ٌود» ظهدور در اثبدات صدفت بدرای خداوندد دارد .یدرا
گرچه در ،مدوت سدالبه نفدى موضدوع محتمدل اسدت ،ولدى ظهدور عرفدى آنهدا در نفدى محمدول اسدت.
پ

معنای عبارت این است که خداوند صفت دارد ،ولى صفتش حد ندارد.

 .1ال رةدالفاخرة ،ب.۱۹۳
 .2ال افی ،ج ،۱ب.۴۴۸
 .3نهجدالبالغ  ،ب.۳۹

 .4أسرارداآلیات ،ب۴۳؛ ت ضیحدالمراد ،ب۲۱۲؛ ع ةداألکیاس ،ج ،۱ب۱۲۳ - ۱۱۹؛ ب ای المعارف ،ج ،۱ب۸۷؛ عقائو د
اإلمامی  ،ب.۴۳
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در نقد این دیدگا ،،یعنى تخصیص روایات نفى صفت به صفات زاید بر ذات ،چند پاسخ

ابل ارائه است:

پاسددخ اول :ایددنکدده گفتدده شددد متبددادر از صددفت ،صددفت زایددد بددر ذات اسددت و زیددر آن صددفت

نامید ،نمىشود؛ کومى صحیح و اعترافى ضمنى به این است که ماهیت صفت با یادت بدر
ً
ذات گددر ،خددورد ،و صددفت عددین ذات اصددو صددفت نیسددت بلکدده همددان ذات اسددت؛ از ایددن رو

نمىتوان گفت علم صفتى است کده و،دود دارد بدرای ذات خددا ولدى عدین آن اسدت نده زیدر آن
(اهّلل تعالى ٌ
عالم بعلم هو هو)؛ صحیح آن است که بگوییم :علم همان ذات است و چیزی زیر

از ذات نیسددت( .اهّلل تعددالى عددالم بذاتدده یددا اهّلل تعددالى عددالم و العلددم هددو الددذات) .عبددارات بعدددی
خطبه شدری هدم ّ
مؤیدد همدین معناسدت کده صدفت همدوار ،مادایر بدا موصدوف اسدت و صدفت
ً
1
عددین موصددوف تصددویر معقددولى ندددارد و چنددین چیددزی اساسددا صددفت نیسددت ،بلکدده همددان

موصوف است .صفت هرچه باشد مربوط به مخلو ات و برگرفته از آنها و زایدد بدر ذات اسدت؛
ً
از اینرو مطلقا باید از ذات الهى نفى شود.
زیریددت صددفت و موصددوف» یکددى از مبددانى دیدددگاّ ،
« ّ
نظریدده نفددى صددفات اسددت کدده نیدداز بدده بحثددى

مستقل دارد و امروز ،به عنوان یکى از واعد کومى در باب خداشناسى مطر مىشود.

2

پاسددخ دو  :طددرفداران نفددى صددفت ،در عب ددارت «کمددال اإلخددوب نفددى الصددفات عن دده»
ّ
مرتکددب مجدداز و خددوف ظدداهری نشددد ،ولددى در عبددارت «لددی لصددفته حددد محدددود» مرتکددب
خوف ظداهر مدىشدوند و آن را بده نفدى اصدل صدفت تفسدیر مدىکنندد ،ولدى در مقابدل طدرفداران
اثبات صفت در هر دو موضع مرتکب ّ
تصرف در ظاهر روایت مىشوند؛ یرا ،ملده اول را حمدل

بدر نفدى صدفت زایددد بدر ذات و ،ملده دو را هدم بددرای همداهنگى بدا تفسدیر اولشددان حمدل بدر نفددى
اصل صفت مىکنند .و پر واضح است که نظریه نفى صفت در تفسدیر ایدن روایدات بده اصدول و
واعد فهم متن نزدیکتر است؛ یرا مرتکب یک خوف ظاهر شد ،است به خوف گرو ،مقابدل

که با تفسیر خود ،مرتکب دو خوف اصل مىشوند.

پاسددخ سددو  :طب د ایددن تفسددیر  -کدده مددراد از نفددى صددفت ،نفددى صددفت زایددد بددر ذات باشددد -
عبارت روایات به یک ضیه توتولوژی و بىمحتدوا تبددیل مدىشدود؛ یدرا و تدى روایدت مدىگو یدد:
ّ
«خداوند صفت ندارد؛ یرا هر صفتى زیر از موصوف خود است» ،با این مقدمده کده یدادت بده

011

 .1ر : .التعلیقاتدعلیدشرحدالعقائ دالعض ی  ،ب.۳۱۸
 .2ر : .ق اع دکالمی (توحید) ،ب.۱۳۳ - ۱۳۳

به ،ای «صفت» در عبارت ،متن چنین خواهد شد« :خداوندد صدفتى (کده زیدر از ذات باشدد)

ندددارد؛ چددون صددفتى کدده زیددر از ذات (موصددوف) باشددد زیددر از ذات (موصددوف) اسددت!» ایددن در

حالى است که با تفسیر عبارت به نفى مطل صفت ،گزار ،مزبور،گزار،ای معنادار است.
ّ
پاسخ چهار  :اما على ۷در صدر خطبه ،پ از بیدان ایدنکده صدفت خداوندد حدد نددارد،
ّ
حد محدود و ال َن ٌ
عت مو،ود».
مىفرماید صفت خداوند نعت هم ندارد« :لی لصفته
1
ُ
از طرفى ،آنچنانکه در منابع لاوی آمد ،،نعت نیز بده معندای صدفت یدا صدفت نیکوسدت.

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

معنای تاایر است و نیز با ،ایگزین کردن «صفت زاید بر ذات» (صفتى کده زیدر از ذات اسدت)

بنابراین ،اگر واژ« ،لصفته» داللت بر و،ود صفت کند ،معنای ،ملده ایدن خواهدد بدود کده بدرای

صفت خداوند صفتى نیست که ،ملهای متنا ا و بىمعناست.
ّ
حددل مطلددب ای دن اسددت کدده «صددفت» در اصددل بدده معنددای توص دی کددردن اسددت و ی دک نددوع
توصی کردن ،این است که بگوییم« :آن چیز ابدل توصدی

نیسدت» .و تدى در مدورد شخصدى

ر نداد ،است؛ چون منظور از نفى توصی  ،نفى توصی

اثبداتى و منطبد بدر ذات اسدت .امدا

مىگوییم« :او ابل توصی

نیست» ،خود این ،مله نوعى توصی

منظددور از اثبددات توصددی  ،مطلدد توصددی

است و در این،ا تنا ضى

اسددت کدده شددامل توصددی

سددلبى نیددز مددىشددود؛

همددانگوندده کدده و ت دى از امددا ،ددواد ۷م دىپرسددند :آی دا م دىتددوان خداونددد را تصددور کددرد ،حضددرت

مىفرماید :بله ،خداوند را تصور کنید به عنوان مو،ودی که ابل تصور نیست:

َ ُ
َ َ َ یَ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ
یش ف ُه َو طالف ُه.
ال و و حمد ٍود م وقع ومها ىللیه من
هتو م شی م؟ فقمل عم غیَ معق ٍ

2

همچنین اما رضا ۷مىفرماید:

َ یَ
َ
َ
َمم َت َو ی ْمه ُ ْت م ْن ْ
یش ف َت َو ُمهوّ ّه غ ْی ََ .

3

بدینسان صدفت دو معندا دارد« :معندای عدا صدفت» کده مطلد بیدان سدخنى در مدورد یدک

مو،ود است ،حتدى ا گدر سدخن ،ایدن باشدد کده آن مو،دود ابدل توصدی

نیسدت .واژ« ،لصدفته»

بیانگر ایدن معندای عدا اسدت« .معندای خداب صدفت» کده مدورد بحدث اسدت ،صدفت اثبداتى

برای ذات است که کاش

از کمال ذاتى است، .ملده «کمدال االخدوب نفدى الصدفات» و نیدز

واژ« ،نعت» در خطبه نیز به این معنا از صفت اشار ،دارد.
 .1معجمدمقایی داللغ  ،ب.۱۳۳۶

 .2الت ی  ،ب۱۳۶؛ الکافی ،ج ،۱ب۸۲؛ بحارداألن ار ،ج ،۳ب.۲۶۶

 .3الکافی ،ج ،۱ب۱۳۱؛ الت ی  ،ب۱۱۴؛ بحارداألن ار ،ج ،۴ب.۴۳
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

پاسخ پنجم :اشکال تخصیص صفت در خطبه به صفت زاید بدر ذات ،زیدر از مخالفدت بدا
ظاهر خطبه و نیز ادله عقلى زیر ّیت صفت و موصوف ،این است کده نفدى صدفت زایدد بدر ذات
چندان کار مهمى نیست که آن را کمال معرفت و تصدی و توحید و اخدوب در توحیدد ،یعندى
ّ
باالترین مرحله معرفت خدا بدانیم .آنچه نیاز به د ت باالیى دارد و درکش مشکل است ،ایدن

مطلب است که هر نوع صفت اثبداتى (چده عدین ذات و چده زیدرذات) بده دوئیدت مدىانجامدد.
ایددن مطلددب د ی د و ظر ی د

اسددت کدده بددا کمددال معرفددت و اخددوب و کمددال توحیددد و تصدددی

تناسددب دارد .مددو صدددرای شددیرازی ( ۱۳۲۳س) نیددز خددود بدددین معن دا معتددرف اسددت کدده نفددى
1

صفات زاید بر ذات نیاز به گفتن ندارد و عقل به وضو آن را مىفهمد.
پ

2

عوو ،بر ظاهر اولیه عبارت کده ظهدور در نفدى مطلد صدفت دارد ،رینده تناسدب حکدم و

موضوع هم کده از دراین مهدم و ت ثیرگدذار در فهدم کدو اسدت ،مدانع تفسدیر عبدارت ،بده خصدوب
صفت زاید بر ذات است.
حدیث دوم

امیر المؤمنین ۷در ابتدای یکى از خطبههای خویش فرمود:

َ ْ َْ
ْ َْ
یش ٍ َط َل َق َمم َکذ َمن ُق ْذد َغ ٌة َب َ
یش ٍ َک َمن َو َو م ْن َ ْ
َو م ْن َ ْ
ذمن َهبذم م َذن ّألشذ َیم َو َبم ذت ّألشذ َیم ُ م ْن ُذه
َ
َ
ََ
ْ َْ َ ُ 3
ٌَ ُ َ ٌ ْ
فل ْی َس ْت ن ُه صفة ُت َنمل َو و َت ید ُتض ََ ُ ن ُه فیه ّألمرمل؛

او از چیز نیست و آفرینشش از چیز نتوده ،تنها با قدرتى آفریده که باه ساتب آن از
همه چیز جدا شده و همه چیز از او جدا گشته است ،بارا او صافتى کاه بادان تاوان
َ
ّ
رسید نتاشد و حد که برا آن َمث آورند نیست.
َ ٌَ ع ع
ََ
آنچه در ابتدای رو یارو یى با ،مله «فل ُی َس ُت ل عه صفة ت َندال» ممکدن اسدت تص ّدور شدود ،ایدن اسدت

ع
که برای خداوند نمىتوان صفاتى را تصور کرد که ابل دسترسى باشد .بده بیدان دیگدر« ،تندال» ،ملده

وصددفى بددرای «صددفة» اسددت و نفدى بددر سددر «صددفت ابددل دسترسدى» وارد شددد ،،ندده «هددر نددوع صددفتى» و
ً
ً
نسبت به صفات زیر ابل دسترسدى نفیدا و اثباتدا سداکت اسدت و نده و،دود آن را ثابدت مدىکندد و نده
نفى آن را .از اینرو ،مجمل است و باید به متون دیگر مرا،عده کدرد؛ امدا همدانگونده کده اضدى سدعید

( ۱۱۳۳س) معتقد است ،مقصود این ،مله نفى مطل صدفات اسدت؛ چده زایدد بدر ذات و چده زیدر
 .1ر : .ق اع دکالمی (توحید) ،ب.۱۳۸
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 .2شرحدأص لدالکافی (صدرا) ،ج ،۴ب.۱۳۳
 .3الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۴

صددورت ،مفدداد ،ملدده نف دى مطل د صددفات اسددت؛ ی درا صددفت ذات دى از آن ،هددت کدده مصددداس ی دک

مفهو است ابل دسترسى است و نیاز ی نیست که ،مله را بر نفى صدفت زایدد بدر ذات حمدل کدرد
و معتقد شد ،اینگونه صفت است که ابل دسترسى است.
َُ
َ
َ ٌّ ع ُ
ادامه حدیث ،یعنى ،مله « َو ال َحد تض َر عب ل عه فیه األ ُم َثال» نیز شاهدی بر این تفسیر است؛
1

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

زایددد بددر ذات .و م دراد از «فلیسددت لدده صددفه تنددال»« ،فلیسددت لدده صددفة حت دى تنددال» اسددت .در ای دن

یرا در این ،مله نیز مقصود این نیست که خداوند تنها حدی که بر آن مثل آورند نددارد ،بلکده

مقصددود نف دى مطل د حددد اسددت ،چددون الزمدده و،ددود حددد ،امکددان مثددل آوردن بددرای آن اسددت،
همانطور که الزمه و،ود صدفت ،ابدلدر یافدتبدودن آن اسدت؛ یدرا همدانطدور کده خواهدد آمدد،

و تى صفت به معنای حاصل مصددر ی ،بدهکدار مدىرود کده صدفت بده معندای مصددر ی ممکدن
باشد که توصی ش ُىء به یک مفهو در شد ،از خارج است و به چیزی که هیچ نوع درکى از
آن ندار یم« ،صفت» گفته نمىشود.
حدیث سوم

اما رضا ۷فرمود:

َ
َ
ُْ ْ َ َ َ ی َ
ََ ْ َ َ َ َ ََ
ِّل ْلهم ىل َ َمد ُ َ ْ
َْ
ّحل ْم ُد لِل ْ ُ
ّه فق ْد َت یذد ُ َو
ّنوفمع ا ُّت ُه  ...ن وصف
مح َد ِّ ...لمتاعة من
َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ 2
من تد فقد ىلد و من ىلد فقد هب ص هزنه.

ُ
َ ّ َ
َ ع
الصددفات ذاتد عده» عبددارتى اسددت کدده بدده وضددو بددر پیراسددته بددودن ذات
عبددارت «ال عم ُم َتن َعددة مددن

الهى از هرگونه صفتى داللت دارد؛ چه این صفت زاید بر ذات باشد و چه عین ذات باشدد .در
نتیجه ،باید هرگونه صفت از ذات الهى نفى شود ،ولى مبانى فلسدفى برخدى شدارحان همچدون

موصدرا ( ۱۳۲۳س) کماکان مو،ب تفسیر آن به صفات زاید بر ذات است.

3

حدیث چهارم

امیر المؤمنین ۷در بخشى از یک خطبه فرمود:

ّنو َف ُ
ان بإ ْد َغّ ک َهم ّ یَیم ُ ب ْ ُ
َو َ ْمل ُن ْ به ی
مع َف َی ُک َ
یش ٌ
محل ُذد َفود ُم َت َنم یذم َو َمذم َزّل َ -نذ ْی َ َکم ْرلذه َ ْ
َ ْ َ َْ ْ ُ
4
ِّلخل َفوق َنی ُم َت َعملیم.
 -ىلن صفة

 .1شرحدت ی دالص وق ،ج ،۱ب.۱۸۸
 .2الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۹

 .3شرحدأص لدالکافی (صدرا) ،ج ،۴ب.۸۲
 .4الت ی  ،ب.۲۳
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همدانگوندده کدده پیداسددت ،ظدداهر ایددن عبددارت ایدن اسددت کدده صددفات مو،ددب احاطدده بددر موصددوف
هسدتند و چیدزی کده عمحداط وا دع شدود ،بده ناچدار محددود و متنداهى خواهدد بدود .پد چدون خداوندد
محدود و متناهى نیست ،هیچ صفتى ندارد که با ادرا آن صفات ذات محدود گردد.
َ
َ ُ َ َُ ُ ع َ عََ ً
البته شاید بدا ّ
تو،ده بده ذیدل عبدارت کده فرمدودَ « :و َمدا َزال ...عدن صدفة المخلدو ین متعالیدا»،

ظهور آن در نفى مطل صفت تضعی شد ،و ظهور در نفى صفات مخلدو ین پیددا کندد ،امدا بدا
ّ
توسددط انسددان از مخلو ددات انتددزاع شددد ،،نفددى مطل د
تو،دده بدده ایددنکدده تمددا صددفات ابددل در

صفت ،ایگا ،خود را باز مىیابد.
اضددى سددعید ّمددى ( ۱۱۳۳س) روایددت را ندداظر بدده نفددى مطل د صددفات و عومدده مجلسددى
1

( ۱۱۱۱س) ندداظر بدده نفددى صددفات یددا توصددیفات مخلددو ین و ابددو ،عفددر خراسددانى ( ۱۳۹۷س)
2

3

ناظر به نفى صفات زاید بر ذات دانستهاند.
حدیث پنجم

معرفى شدّ ،
اما کاظم ۷توحید ّ
توسط اهلبیت :را توحیدی مشتمل بدر نفدى صدفات از

ذات خداوند بیان کرد ،مىفرماید:

َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ 4
َ َ ْ ی َ َ ْ َ ُ یَ َ ْ ْ َ ُ
ا َو ّنعلم ه ْن یی َ با و ّنو م هن یقع ىللیا.
 ...و ّنوفمع هن نل

مشابه این تعبیر در روایتى دیگر از اما على ۷چنین آمد ،است:

ذفمع؛ ل َ ذ َ
ذفمع َموذ ٌ
ّنوذ ُ
ّنوذ ُ
ّنعقذذال َه یَن ُکذ َذص َمذذن َت یَلتذ ُذه ی
 َ ...ذ یَذص َىلذذن َهن َ ُن یَلذ ُذه ی
ذهمدة ُ
ذااِ ،و
َ یَ ُ َ یَ َ ُ
5
َش َ
همدة ُ
الن ُه صم ٌع َنی َ َ
وااِ.
ِب
ّنعقال ه ه ص
ٍ

بزرگتر از آن است که صفات در او حلول کنند؛ چاون ِتردهاا بار ایان نکتاه گاواهى
مىدهند که در هر کس ،صفات حلول کند ،ساتته شده است؛ در حاالى کاه ِت َردهاا
گواهاند که تدا ِبشکوه بزرگ ،سازنده است ،نه ساتته.

در ای دن حدددیث حلددول صددفات در ذات ،مخددتص آفر ی ددگان دانسددته شددد ،و از همددینرو ،از

خداوند نفدى شدد ،اسدت .مقصدود از حلدول صدفات در ذات ،صدفت بده معندای خداب ،یعندى
 .1شرحدت ی دالص وق ،ج ،۱ب.۲۲۷
 .2بحارداألن ار ،ج ،۴ب.۲۷۹

 .3ه ای داألم دإلیدمعارفداألئم  ،ب.۲۳۱
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 .4مصباحدالمتهج  ،ج ،۲ب.۷۶۶

 .5اإلرشاد ،ج ،۱ب۲۲۳؛ اإل تجاج ،ج ،۱ب.۴۷۲

حدیث ششم

اما ین العابدین ۷مىفرماید:

َ ُ
ی َ َ َ َْ ُ َ ُ
یَ َ ُ َ ُ
َ
َ ُ ُ
وصف َِب ْ ُد َفود یی ٍة َم ْن و ید».
وصف َِب ْ ُد َفود یی ٍة َىلظ َم َر یب َنم َىلن ّنوفة فکیف ی
«ّن ّه و ی

2

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

صفات اثباتى ذاتى است.

1

همانا تداوند به هیچ محدودیتى توصیف نشود ،پروردگار ما بزرگتر از وصف اسات،
چىونه به محدودیت وصف شود آنکه حد ندارد.
در این حدیث برای ّرد توصی خداوند بده محددودیت ،بده محدال بدودن اصدل صدفت بدرای
ً
خداوند استدالل شد ،اسدت .ظداهرا در ایدن،دا مقصدود از صدفت ،معندای مصددر ی آن ،یعندى
توص دی  ،اسددت .مقصددود ای دن اسددت کدده چددون ذات خداونددد توص دی
را که محدودیت خداست ،ندارد.

عقل دى ندددارد ،نتیجدده

توصی
ُ
صفت همیشه بدا محددودیت همدرا ،اسدت و بده ناچدار بایدد آن را از ذات الهدى نفدى کدرد؛ چده
ای دن صددفات را زایددد بددر ذات تصددور کن دیم و چدده ایددنکدده تصددویر دیگددری همچددون عین ّی دت ذات و
3

صفت را ارائه دهیم .البته ،برخى متفکدران ایدن روایدت را بده خداطر مبدانى فلسدفى نداظر بده نفدى
صفات زاید بر ذات دانستهاند.

4

دسته دوم .روایات نفی توصیف
ّ
تعداد ابل ّ
تو،هى از روایات ،ذات مقدس الهى را از دایر ،امکان توصی خارج مىدانند و
ً
نفى توصی مستلز نفى صفت است .یرا اصوال صفت به معنای حاصل مصدری ،نتیجده

و زائیددد ،صددفت بدده معنددای مصدددری اسددت؛ یعنددى «وصد  ،نتیجدده توصددی اسددت» .بددا ایددن
ً
توضیح ،ا گدر یدک شدىء ابدل توصدی نبدود ،طبیعتدا وصدفى هدم بدرای آن نمدىتدوان تص ّدور کدرد.
ّ
البته آنچه میان نافیان و مثبتان صفت محلنزاع است ،صفت به معنای خاب کلمده ،یعندى
5

صددفت اثبدداتى ذاتددى اسددت؛ یددرا در سددلب ،در وا ددع ،صددفت و ویژگددى خاصددى را از چیددزی نفددى

مىکنیم و اگر صفت سلبى را صفت مىنامیم ،نوعى تسامح و توسعه در مفهدو صدفت اسدت.
 .1ق اع دکالمی (توحید) ،ب.۱۳۸
 .2الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۳

 .3ق اع دکالمی (توحید) ،ب.۱۴۱

 .4ر : .شرحدأص لدالکافی ،ج ،۴ب.۱۸۳
 .5ق اع دکالمی (توحید) ،ب.۱۲۳-۱۱۹
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صددفت فعلددى هددم بیددانگددر فعلددى خدداب اسددت و ویژگددى خاصددى را در ذات بیددان نمددىکنددد.
ً
بنابراین ،به یک معنا صفت فعلى ،صفت فعل خداست نده صدفت خدود خداوندد و مسدامحتا
صفت خود خداوند مىنامیم.

با نسبتى که میان عد توصی

و نفى صفت بر رار شد ،عوو ،بر براهین عقلى عد امکدان

معرفددت بدده ذات ،تمددامى متددونى کدده بدده صددورت عددا یددا خدداب بددر نفددى توصددی
داللتى ثانوی بر نفى صفت خواهند داشت.
از ،ملدده روای دات نف دى توص دی

کدده مقصددود نف دى توص دی

داللددت دارنددد،

ذات خداسددت و شددامل صددفات

سلبى و صفات فعلى نمىشود ،خطبه اما على ۷است که فرمود:

َ َْ َ
َ
َ َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ یَ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ 1
َ
ََق َع ُو ُ ُود ُ َ َوّئص ّأل ْو َ م َ ْن َو َصف ّه فقد تد ومن تد فقد ىلد ومن ىلد فقد هب ص هزنه؛

َ
وجودش تاطرها تندرو را از بن کنده ،هر کاه تداوناد را توصایف کناد محادودش

کرده و هر که محدودش کند به شمارهاش آورده و هر که او را به شاماره آورد ازلیاتش را
باط کرده است.
این روایت توصدی

خداوندد را ممندوع اعدو کدرد ،و آن را مو،دب محددودیت ذات خداوندد

دانسته است و چنانکه گذشت ،وص

نتیجه توصی

نباشد ،وصفى هم نمىتوان برای وی ایل شد .پ

داللت دارد.

است و ا گدر توصدی

خداوندد ممکدن

این روایت بر نفى صفات از ذات خداوندد

همچنانکه پیداست ،ظاهر روایت نفى هرگونه توصیفى است ،ولى بهسان روایت پیشدین،
ددایون بدده ّ
عینیددت بدده خدداطر پاسددداری از مبددانى فلسددفى خددود همچددون رابطدده ّ
نظریدده ّ
علیددت
ّ
ً
صدوری و ضروری بین خدا و مخلو ات و س ّ
دنخیت علدت و معلدول ،ایدن روایدت را هدم معمدوال

به توصی

با صفات زاید بدر ذات و گدا ،بده توصدی

بدا صدفات مخلو دات تفسدیر کدرد،اندد .مدو

محمد امین استرآبادی ( ۱۳۳۶س) ،مو صددرا ( ۱۳۲۳س) ،مدو صدالح مازنددرانى ( ۱۳۸۱س)

و عومه مجلسى ( ۱۱۱۱س) نمونه افرادی هستند که چنین تفسیری ارائه کرد،اند .بده عقیدد،
2

ایشان آنچه مو،ب محدودیت ذات مىگردد ،صفات مخلو ات و صفات زاید بر ذات است،

ولى اگر کماالت مخلو ات را از نوا ص و محدودیت تجرید کنیم ،و آنهدا را عدین ذات بددانیم،
 .1الکافی ،ج ،۱ب.۱۴۳-۱۳۹
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 .2ر : .مرآةدالعق ل ،ج ،۲ب۱۳۳-۱۳۲؛ الحاشی  ،ب ۱۲۲؛ شرحدأص لدالکافی ،ج ،۴ب۹۳ - ۸۹؛ شرحدأص لدالکافی،
ج ،۴ب.۲۲۴-۲۲۳

در مقابل اضى سعید مى ( ۱۱۳۳س) تصر یح مىکند که ایدن روایدت تنهدا صدفات زایدد بدر

ذات را نفى نمىکند ،بلکه عمومیت دارد و هر نوع صفتى ،چده زایدد بدر ذات ،چده عدین ذات را

در بددر مدىگیدرد .او معتقددد اسددت صددفت خددودش محدددود سدداختن اسددت و در آن معنددای احاطدده
گنجاند ،شد ،است؛ یرا و تى گفته مىشدود ذات متصد

بده ایدن صدفات اسدت ،پد

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

نسبت دادن آنها با خداوند نه تنها ضدرری نددارد ،بلکده الز و ضدروری اسدت؛ یدرا خداونددی
ّ
که علت مو،ودات است نمىتواند خالى از کماالتى باشد که خود به آنها افاضه کرد ،است.

حکدم

شد ،است به و،ود ذات و صفات .در نتیجه ،محددودیت ر داد ،اسدت؛ یدرا صدفات پد

ذات ثابت شد،اند و گو یا چنین گفته شد ،اسدت کده ذات منتهدى بده ایدن صدفات اسدت .پد

از

این صفات حدود این ذات است ،در نتیجه محددود شدد ،و از ،ملده معددودات خواهدد شدد،

فر ى نمىکند که رابطه میان صفات و ذات را اتحاد مصدا ى بدانیم یا اتحداد حقیقدت آنهدا و
یا اینکه ذات فرد حقیقى این مفهومات متاایر باشد.
َ
در روایت دیگر نیز امیرالمؤمنین ۷در پاسخ به ذعلب یمانى در ضمن کلماتى توحیدی فرمود:
1

یُ
َ ُ ََْ َ َ ُ َ ُ
َ ْ ُ یَ َ ی َ ُ َی َ َ َ ُ َ ُ
ْ َ
وصذذف بذذمنعظم
وصذذف بذذمنل ْ ف ىلظذمی ّنعظمذذة و ی
یذم اىللذذىل ّن ر ن یذف ّنل مفذذة و ی
َ ََْ ُ ی َ ْ َ َ ُ
َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ ُ
یش ٍ و ُیقذمل
وصذف بذمنغل ق ذص کذص
کبیَ ّنک یم و یوصف بمنک لیذص ّجلال نذة و ی
َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ 2
یش ٌ َق ْ َل ُه َو َب ْع َد ُک یص َ ْ
َ ْ
یش ٍ و یقمل نه بعد؛
3

ا ذعلب! پروردگارم در نهایت لىافت است ،ولى به لىافت توصیف نماىشاود؛ در
نهایت عظمت است ،ولى به عظت توصیف نمىشود؛ در نهایت بزرگى است ،ولى باه
صفت بزرگى وصف نمىشود؛ در نهایات جاللات اسات ،ولاى باه جاللات وصاف
نمىشود؛ قت از هر چیز بوده ،ولى به او قت گفته نمىشود؛ بعد از هر چیز هسات،
ولى به او بعد گفته نمىشود.
طب این روایت ،خداوند گرچه عظیم است ،ولى صفتى بده ندا عظدیم نددارد؛ گرچده ،لیدل

است ،ولى صفتى به نا ،لیل ندارد .هر چه هست ،ذات خداست؛ بدون هیچگونه صفتى.
پر واضح است آنان که به خاطر پذیرش مبانى فلسفى ایل به و،ود صفات و ّ
عینیت آن با
 .1شرحدت ی دالص وق ،ج ،۱ب.۲۹۹
 .2الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۸

 .3مو صالح مازندرانى ( ۱۳۷۱س) معتقد است تعبیر «لطی

ّ
اللطافدة» ت کیدد در لطافدت را مدىرسداند و هکدذا سدایر تعدابیر

مشابه این تعبیر در عبارت مورد نظر .ر : .شرحدأص لدالکافی ،ج ،۴ب.۲۱۶
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ذات هسددتند ،ایددن روایددات را همچددون سددایر روایددات ندداظر بدده نفددى صددفات زایددد بددر ذات تو،یدده

مىکنند .میر داماد ( ۱۳۴۱س) ،مو صدرا ( ۱۳۲۳س) ،مو صالح مازنددرانى ( ۱۳۷۱س)،
ّ 5
7
6
فیا کاشانى ( ۱۳۹۱س) ،عومه مجلسدى ( ۱۱۱۱س) و عومده طباطبدایى ( ۱۴۳۲س) در
2

1

تفسیر این عبارت معتقدند که مراد از عد توصی

3

4

بده لطد

و کبدر و عظمدت و ...معندای ایدن

صفات در میان مخلو ات است که با شوائب امکانى و نقص آمیخته است.

دسته سوم .روایات نفی وساطت صفات

در گروهى از احادیث ت کید شد ،که آثار صفات بددون وسداطت صدفت از ذات الهدى صدادر
ً
مثو در بحث علم نباید از فرمدول «ع ٌ
دالم بعلدم» اسدتفاد ،کدرد ،بلکده بایدد گفدت
مىشود از این رو

«عالم لذاته» .به عنوان نمونه حسین بن خالد از اما رضا ۷نقل مىکند که فرمود:

بمغ َا و َتعمم َىللیمم قمدوا َت ییم َقدمیم َْسیعم َبوی اَ ،ف ُق ُ
َمل َی َل ل ّه َت َ
لت َن ُذه َیذم ّ َ
بذن َغلذال ّه!
َ
قونان ّ یَ ُه ی
ّ یَن َقومم َی َ
ىلل و یص َمل َی َل ل ىلمملم بع ٍلم ،و قمدوا ب ُق َ
دغ ٍة ،و َت ییم َبی ٍمة ،و قدمیم بق َذد ٍ  ،و
َ َ یَ َ
ّختذ َذب َمذ َذع ّه َ
َْسیعذذم ب َسذذمع ،و َبو ذی ا ب َ َو ذ َفقذ َذملَ ۷مذذن قذ َذمل الذ َ
ذا و َ
آِلذذة
دّن بذذه فقذذد
ٍ
ٍ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َی َ
َ
َ
َ
َ
ی
ی
َ
َ
َ
َ
هط  ،و نی من وویتام ىلر یش ٍ  .مث قمل ۷مل یل ل ّه ىلل و ص ىللیمم قمدوا تیم قذدمیم
َ ی َ ُ
َ َ َُ ی َ ُ َ
8
قال ُ
ان ُىلل یوّ کبی ا.
ِّل کان و ِّل هب
َْسیعم َبوی ا لبّتهَ ،تعمم ىلمم ی

اضى سعید مى ( ۱۱۳۳س) معتقد است که این روایت ،افزون بر ایدنکده یدادت صدفات
بر ذات را باطل مىشمارد ،عین ّیت ذات و صفات را نیز رد مىکند .او مىگو ید:
نستت به عین ّیت ذات و صفات بدین معنا که تداوند عالم به علمى است که این علام
عین ذاتش است ،باید گفت :تتر مىلق است و مقید نشده است به علمى کاه غیارش
باشد .افزون بر این ،همان مفسده تعدد آلهه در ایانجاا نیاز جاار اسات؛ زیارا ایان
 .1ر : .درخهاندپرت ىدازداص لدکافی ،ج ،۱ب.۱۲۲
 .2التعلیق دعلیدأص لدالکافی ،ب.۳۳۴

 .3ر : .شرحدأص لدالکافی ،ج ،۴ب.۶۲

 .4ر : .شرحدأص لدالکافی ،ج ،۴ب.۲۱۶

 .5ر : .الهافیدفیدالعقائ دوداألخالقدوداأل کاح ،ب.۱۷۲
 .6ر : .بحارداألن ار ،ج ،۴ب.۲۷

 .7ر : .الرسائلدالت ی ی  ،ب.۳۲
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 .8الت ی  ،ب۱۴۳؛ عی

ندأخباردالرضا ،۷ج ،۱ب۱۱۹؛ األمالی ،ب۳۲۲؛ اإل

ب .۶۲برای دیدن روایتى دیگر از این دسته ر : .الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۸

تجاج ،ج ،۲ب۳۸۴؛ بحارداألن ار ،ج،۴

است؛ چه آن صفت عین ذات باشد و چه زاید بر ذات ،از این رو ،داللت بر نفى صفت دارد.

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

صفات جملىى مفاهیم ثتوتى هستند .پس این مفاهیم باید در ضمن افرادشان  -و لاو
1
به نحو عین ّیت  -وجود داشته باشند که مستلزم تعدد قدماست.
آنچه از ظاهر روایات بر مىآید ،ایدن اسدت کده یدد «لذاتده» در عبدارت «ع ٌ
دالم لذاتده» چدون در
ّ
تقابل با « ٌ
بعلم» به کار رفته ،به معنای نفى وساطت صدفتى بده ندا علدم در ترتدب آثدار علدم
عالم ا
شاهد بر این معنا که یدد «لذاتده» بده معندای نفدى صدفت اسدت ،و،دود ایدن یدد در توضدیح

نیابددت و نفددى صددفت معتزلددى در گددزارشهددای تدداریخ کومددى اسددت .شهرسددتانى ( ۲۴۸س)،

2

سدی الدددین آمدددی ( ۶۲۳س) ،ابوالثندداء حنفددى ماتر یددی ( ددرن ۶س) ،احمددد بددن سددلیمان
ّ
7
6
5
( ۲۶۶س) از امام ددان یدی دده ،عوم دده حل ددى ( ۷۲۶س) ،و از معاص ددران آی ددت اهّلل س ددبحانى در
4

3

گزارش نظریه نیابت و نفى صفت معتزلى از ید «لذاته» بهر ،برد،اند.

دسته چهارم .روایات حدوث اسماء

روایاتى که سخن از خلقت و حددوث اسدماء و صدفات ّ
توسدط خداوندد دارد اشدار ،بده همدین

معنى دارد که ذات خداوند اسم و رسمى ندارد ،ولى خداوند متعدال بدرای ایدنکده مخلو دات بدا
او رابطه داشته و بتوانند او را صدا بزنند ،اسماء و صفاتى برای خود اختیار کرد ،اسدت؛ رسدالت
ایددن صددفات ایجدداد معرفددت بددرای بر ددراری ارتبدداط اسددت ندده ایددنکدده حدداکى از وا ّ
عیتددى در عددالم
خارج باشند که آن وا ّ
عیت زاید بر ذات یا عین آن باشد! پر واضح است شما و تدى کندار کسدى
نشسته باشید و بخواهید با او ارتباط داشته باشدید اسدمش را مدىپرسدید تدا در او دات بعددی بدا

آن اسم بتوانید او را صدا بزنید و در او ات مختل

با او ارتباط بر رار کنیدد ،خداوندد متعدال هدم

اگر اسمى برای خودش رار نمىداد ،بندگان نمدىتوانسدتند بدا او ارتبداط بر درار کنندد و او را صددا

بزنند و باب ارتباط به صورت طبیعى منسد مىشد.

8

از ،ملدده روایددات دال بددر حدددوث اسددماء روایتددى اسددت کدده محمددد بددن سددنان از امددا

رضددا۷

 .1شرحدت ی دالص وق ،ج ،۲ب.۴۶۸
 .2المللدودالنحل ،ج ،۱ب.۹۲

 .3أبکارداألفکاردفیدأص لدال ین ،ج ،۲ب۲۱؛ همچنین ر : .شرحدالم اقف ،ج ،۸ب.۳۸۴
 .4التمهی دلق اع دالت ی  ،ب.۶۶

 .5قائقدالمعرف دفیدعلمدالکالح ،ب.۱۷۴

ت ،ب.۷۳

 .6أن اردالملک تدفیدشرحدالیاق
 .7بح ثدفیدالمللدودالنحل ،ج ،۲ب.۸۲
 .8شرحدت ی دالص وق ،ج ،۳ب.۱۶۶
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چنین سؤال کرد:

ْ َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َی
ّه َىل یز َو َ ص َىلموفم ب َنفسه ق ْ ص ه ْن یل َق ّخلل َق؟
ص کمن

آیا تداوند قت از اینکه مخلوقات را بیافریند به ذات تود آگاه بود؟
فرمود« :نعم» (بله) .گفتم:
َی ََّ َ م َو َی ْس َم ُع َهم؟

ذات تود را مىدید و مىشنید؟ فرمود:

ی
مم کمن حمتم م ّم انا ،أل ه مل یکن یسأمم و و ی لىل مهنم ،و نفسه و نفسه و ،قدوتذه
نمفبة ،فلی یتمج ّم أن ی ی
سذمی نفسذه ،و نک ینذه ّطتذمو نافسذه ّْسذم نغیذ  ،یدىلونذه هبذم،
ْ َ یُ ْ
َ ََ ُ
ْ
ْ
َ یَ َ َ ْ َ ْ
ی
ذر ّن َعظذ ُمی) أل ُذه ه ْىلذذر ّألشذ َیم
أل ذه لاّ مل یذدع بمْسذه مل یعذ  .فذذأ یول َمذم ّط َتذ َذمغ ل َنفسذه (ّنعذ
ََ ُ َ
ْ
ُیَ ََْ َ ُ ُ َ ُْ ْ
َ یَ ُ َ یٌ َ َ ُ یَ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ّه َو و
ّْس ُه ّن َع یُر ّن َعظ ُمی ُ َذو ه یول ه ْ َْسمئذه أل ذه ىلذر ىلذال کذص یش .بذص کذمن
کلهم عنم ّه و
َ
ْ
َ
َط ْل َق ُ َیمث َط َل َق َهم َولی َلة َب ْی َن ُه َو َب ْ َنی َط ْلقه َی َت َض یََ ُىل َ
ان َهبم ّن ْیه َو َی ْع ُ ُدو ُه َو َی ا کذ َُ ُ [أی ذی
مم به یبک تعمم].
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ً
در پایان روایتى نسبتا طوالنى هم به این معنا چنین اشار ،شد ،است که از آنجا کده خداوندد

بنا داشت بندگان را مبتو کند تا به درگاهش روی بیاورند ،باید ابزاری برای ارتباط با خود برای
بندگان بیافریند که همان اسماء و صفات هستند:

َ َ
َ َ
َ
َ َْ
َْ ْ ْ َ َ َ
َُ
یمث َو َصذف ف َسذ ُذه َت َ َذمغ َا َو َت َعذذمم بأ ْ َْسذذم ٍ َد َىلذم ّخللذ َذق ّا طلق ُه ْذم َو َت َع یَ ذ َذد ُ ْم َو ّْبذ َذتال ُ ْم ّم ه ْن
َ
َ
َ َ
َْ
َ
َ َ َ
َی ْد ُىلو ُ َهبم ف َس یَمی ف َس ُه َْسیعم َبوی ا قمدوا قمِئم مطقم ظم ا َبمطام ن یفم طبی ا قا ییم َىلز یذزا
َْ
2
َْ
َتکیمم َىللیمم َو َمم هش َ َه َ ب ّأل ْ َْسم .

در تحلیل این روایات ،به نظر مىرسد مراد از صفات در اینجدا ،صدفات مخلدوس اسدت کده اتفا دا
ً
آنچدده درمددورد مفدداهیم صددفات از مخلو ددات انتددزاع مددىکنددیم ،همددین معناسددت؛ مددثو علمددى کدده مددا از

مخلو ددات انتددزاع مددىکنددیم ،همددان حقیقتددى اسددت کدده خداونددد آن را آفر یددد ،اسددت و اسددم ،یعنددى
عومت و آیه خداست و لف علم از همان مخلوس با عظمت حکایت مىکند کده آیده خداسدت نده
خود خدا .از این روست که معنای علم باید از ذات خدا سلب شود و بده عندوان آیده خددا کده باعدث
تو،ه به خدا و معرفت خدا و مقدمه ایجاد ارتباط میان خدا و خل لحا شود.
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بر اساس این چهار دسته احادیث که نمونههایى از هر یک مطر و مورد بررسدى درار گرفدت،

روشن شد که نفى صفات ،آموز ،عقلى احادیث شیعه است که اهل بیت :ضدمن بیدان ان،

دالیل عقلى آن را هم بیان کدرد،اندد و بسدیاری از متکلمدان شدیعه نیدز بده آن اذعدان دارندد .البتده

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

نتیجهگیری

گروهى از شارحان متاخر تحت ت ثیر مبانى فلسفى صدرا به تو،یه این احادیدث و تطبید آن بدر
نظر ید دده صد دددرا در مد ددورد عینید ددت ذات و صد ددفات ،بد دده معند ددای اثبد ددات صد ددفات و اعتد ددراف بد دده
تعددمفهومى آنها در عین وحدت مصدا ى ،مبادرت کرد،اند.

کتابنامه

 أبکارداألفکاردفیدأصو لدالو ین ،سدی الددین آمددی ،تحقید  :احمدد محمدمهددی ،داهر:،دارالکتب۱۴۲۳ ،س.

 اإل تجاجدعلیدأهولداللجواج ،احمدد بدن علدى طبرسدى ،محق /مصدحح :خرسدان ،محمددبا ر ،مشهد :نشر مرتضى ،چا

اول۱۴۳۳ ،س.

 اإلرشاددفیدمعرف د ججداللهدعلیدالعباد ،محمد بن محمد مفید ،محق /مصدحح :مؤسسدةآل البیت ،:م :کنگر ،شیخ مفید ،چا

اول۱۴۱۳ ،س.

 -أسرارداآلیات ،مو صدرا شیرازی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ۱۳۶۳ ،ش.

 أسراردالحکم ،موهادی سبزواری ،مقدمه :صدو ى ،تصحیح :کریم فیضدى ،دم :مطبوعداتدینى ،چا

اول۱۳۸۳ ،ش.

 أص لدالمعارف ،محمد بن مرتضى فیا کاشدانى ،تعلید و تصدحیح و مقدمده :سدید ،دولالدین آشتیانى ،م :دفتر تبلیاات اسومى ،چا

سو ۱۳۷۲ ،ش.

 اإللهیاتدعلیده ىدالکتابدودالسن دودالعقل، ،عفر سبحانى ،م :المرکز العالمى للدراسداتاإلسومیة ،چا

سو ۱۴۱۲ ،س.

 األمووالی ،ابددو،عفر محمددد بددن علددى بددن الحسددین صدددوس ،تهددران :کتددابچى ،چددا۱۳۷۶ش.

 ان اردالملک تدفیدشرحدالیاق ت ،حسن بن یوسدم :الشری

الرضى ،چا

دو ۱۳۶۳ ،ش.

ششددم،

ّ
حلدى ،تحقید  :محمدد نجمدى زنجدانى،

 -بحارداالن اردالجامعهدل ررداخبارداالئمهداال هار ،:محمد با ر مجلسدى ،بیدروت :دار احیداء
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التراث العربى۱۴۳۳ ،س.

 -بح ثدفیدالمللدودالنحل، ،عفر سبحانى ،م :مؤسسه اما صادس ،۷بىتا.

 ب ای دالمعارفداإللهی دفیدشورحدعقائو داإلمامیو  ،سدید محسدن خدرازى ،دم :مؤسسدة النشدراإلسومى ،چا

چهار ۱۴۱۷ ،س.

 البراهیندالقا ع دفیدشرحدتجری دالعقائو دالسوا ع  ،محمدد،عفر اسدترآبادی ،تحقید  :مرکدزمطالعات و تحقیقات اسومى ،م :مکتب اإلعو اإلسومى ،چا

اول۱۳۸۲ ،ش.

 تحفدالعق ل ،حسن بدن علدى ابدن شدعبه حراندى ،محق /مصدحح :زفداری ،علدىاکبدر ،دم:،امعه مدرسین ،چا

دو ۱۳۶۳ ،س.

 التعلیقاتدعلیدشرحدالعقائ دالعض ی  ،سید ،مال الدین اسددآبادی ،تحقید  :دکتدر عمدار،،بى،ا۱۴۲۳ ،س.

 التمهی دلق اع دالت ی  ،ابوالثنداء حنفدى ماتر یددی ،تحقید  :عبدالحمیدد ترکدى ،بیدروت :دارالارب اإلسومى ،چا

اول. ۱۹۹۲ ،

 الت یوو  ،ابددو،عفر محمددد بددن علددى ب دن الحسددین صدددوس ،تصددحیح هاشددم حسددینى ،ددم:،امعه مدرسین حوز ،علمیه۱۳۹۸ ،س.

 ت ضوویحدالم وراد ،سددید هاشددم حسدینى تهرانددى ،تهددران :انتشددارت شددیخ مفیددد ،چددا۱۳۶۲ش.

سددو ،

 قائقدالمعرف دفیدعلمدالکالح ،احمدد بدن سدلیمان ،تصدحیح :حسدین بدن یحیدى ،صدنعاء،مؤسسة اإلما ید بن على ،چا

اول۱۴۲۴ ،س.

 ال رةدالفاخرةدفیدتحقیقدمذاهبدالص فی دودالمتکلمیندودالحکماءدالمتقو مین ،عبددالرحمنّ
بن احمد ،امى ،محق  :عماد الدولة ،بدیع الملک ،تهران :دانشگا ،پهلوی۱۳۲۸ ،ش.
 درخهاندپرت ىدازداص لدکافی ،سید محمد حسینى همدانى ،دم :چاپخانده علمیده ،چدااول۱۳۶۳ ،ش.

 -الرسائلدالت ی ی  ،سید محمد حسین طباطبایى ،بیروت :مؤسسة النعمان۱۴۱۹ ،س.

 ریاضدالسالکیندفیدشرحدصحیف دسی دالساج ین ،سید على خان مدنى شدیرازی ،دم :دفتدرنشر اسومى۱۴۳۹ ،س.

 -الهووافیدفوویدالعقائو دوداألخووالقدوداأل کوواح ،محمددد بددن مرتضددى فددیا کاشددانى ،دار اللددو
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المحفو  ،چا

اول۱۴۲۲ ،س.

 -شرحدأص لدالکافی ،مو صدرا شیرازی ،تحقی  :محمد خوا،وی ،تهران :مؤسسه تحقیقات

 شرحدالکافی (األصدول و الروضدة) ،محمدد صدالح بدن احمدد مازنددرانى ،تحقید و تصدحیح:شعرانى ،ابوالحسن ،تهران :المکتبة اإلسومیة ،چا

 -شرحدالم اقف ،میر سید شری

اول۱۳۸۲ ،س.

الرضى ،چا

،ر،انى ،افست م :الشری

 شرحدت ی دالصو وق ،اضدى سدعید مدى ،تصدحیح و تعلید  :نجداول۱۴۱۲ ،س.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسومى،چا

اول۱۳۲۲ ،س.

لدى حبیبدى ،تهدران:

آموزه نفى صفات در احادیث شیعه

و مطالعات فرهنگى ،چا

اول۱۳۸۳ ،ش.

 شوورحدنهووجدالبالغ و  ،عبددد الحمیدد بددن هبددة اهّلل ابددن ابددى الحدیددد معتزلددى ،تحقید :ابراهیم،محمد ابوالفضل ،م :مکتبة آیة اهّلل المرعشى النجفى ،چا

 شرحدنهجدالبالغ  ،میثم بدن علدى بدن میدثم بحراندى ،چدا۱۳۶۲ش.

اول۱۴۳۴،س.

دو  ،بدى،دا ،دفتدر نشدر الکتداب،

 ع ةداألکیاس دفیدشورحدمعوانیداألسواس ،احمدد بدن محمدد بدن صدو شدرفى ،صدنعاء ،دارّ
الیمانیة۱۴۱۲ ،س.
الحکمة
ّ
 عقائ داإلمامی  ،محمد رضا مظفر ،م انصاریان ،چا دوزادهم۱۳۸۷ ،ش. عیو ندأخبوواردالرضووا ،۷ابدو،عفر محمدد بددن علدى بدن الحسددین صددوس ،محق /مصددحح:ال،وردی ،مهدی ،تهران :نشر ،هان ،چا

اول۱۳۷۸ ،ش.

 ق اع دکالموی (توحیدد) ،رضدا برنجکدار ،مهددی نصدرتیان اهدور ،دم :انتشدارات دارالحددیث،چا

اول۱۳۹۶ ،ش.

 الکافی ،محمدد بدن یعقدوب کلیندى ،تصدحیح :علدى اکبدر زفداری و محمدد آخونددی ،تهدران:ّ
اإلسومیة ،چا چهار ۱۴۳۷ ،س.
دارالکتب
 -گ هردمراد ،عبدالرزاس بن على فیاض الهیجى ،نشر سایه۱۳۸۳ ،ش.

 محاضراتدفیداإلالهیات، ،عفر سبحانى ،تلخیص :على ربانى گلپایگانى ،م :مؤسسه اماصادس،۷چا

یازدهم۱۴۲۸ ،س.

 مرآةدالعق لدفیدشرحدأخباردآلدالرسو ل ،محمدد بدا ر مجلسدى ،تحقید سدید هاشدم رسدولى،تهران :دار الکتب اإلسومیة ،چا

دو ۱۴۳۴ ،س.

 مصباحدالمتهج دودسالحدالمتعب  ،محمدد بدن الحسدن طوسدى ،بیدروت :مؤسسدة فقده الشدیعةچا

اول۱۴۱۱ ،س.

 -المصباحدالمنیر ،احمد بن محمد فیومى ،م :مؤسسة دار الهجرة ،چا

دو  ،بىتا.
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 معجمدمقایی داللغ  ،احمد بن فارس ابن فارس ،مصدحح :هدارون ،عبدالسدو محمدد ،دم:مکتب اإلعو اإلسومى ،چا

اول ،بىتا.

 -الملوولدودالنحوول ،محمددد بددن عبدددالکریم شهرسددتانى ،تحقید  :محمددد بدددران ،ددم :الشددری

الرضى ،چا سو ۱۳۶۴ ،ش.
ّ
 مناقبدآلدأبید الب ،:محمد بن على ابدن شهرآشدوب مازنددرانى ،دم :نشدر عومده ،چدااول۱۳۷۹ ،س.

 منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ  ،طب الدین سعید بن هبة اهّلل راونددی ،تصدحیح :سدیدعبداللطی

کوهکمری ،م :کتابخانه آیت اهّلل مرعشى نجفى۱۳۶۴ ،ش.

 نهجدالبالغ  ،محمد بن حسین شریاول۱۴۱۴ ،س.

الرضى ،تحقی  :صبحى صالح ،م :هجرت ،چا

 ال و افی ،محمددد بددن مرتضددى فددیا کاشددانى ،تحقید و تعلید از آیدت اهّلل سدید ضدیاء الدددینعومه ،اصفهان :کتابخانه امیر المؤمنین ،۷چا

اول۱۴۳۶ ،س.

 -ه ای داألم دإلیدمعارفداألئم  ،ابو ،عفر خراسانى ،م :مؤسسة البعثة ،چا
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اول۱۴۱۶ ،س.

