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ک در کده کدرد خدواهیم اثبات دیگر ،ای در  در امدا، بودندد نظریده ایدن بده معتقدد امامیده متکلمدان ا
 داد، نسدبت معتزلده از گروهدى و ابدوعلى ،ّبدایى بده نظریده این معموالً  مذاهب و فرس هایکتاب
 بدده و شددد، مطددر  «نیابددت ذات از صددفات» نظریدده عنددوان بددا بعدددها نظریدده همددین اسددت. شددد،

  1شد. داد، نسبت تزلهمع مشهور
 نفددى روایدات بررسدى اسددت. شدیعه روایدات در صددفات نفدى نظریده ردیددابى پدى در نوشدتار ایدن
 کدهآن حدال؛ شدودمدى تلّقدى شداّذ  اینظریه امروز، نظریه این که دارد اهمّیت ،هت آن از صفات
کم و است نظرّیه این از مملّو  روایات  بدا خصوصداً ؛ سدتهاآن ت ویدل و تو،یه مانع روایات این ترا
 ایددن اهمیدت اسدت. شدد، ا امده صددفت نفدى بدر روایدات ایدن خددود در کده عقلدى بدراهین بده توّ،ده

 محصدول کده - ذات باها آن عینیت و صفات اثبات نظریه که شودمى دوچندان آنگا، پژوهش
 در :بیددت اهددل نظریدده بدددیهى ایگددزار، همچددون امددروز، - اسددت متدد ّخر  ددرون فلسددفى تدد ّموت

 متکّلمدان ،مهدور به و شودمى مطر  «صفاتى توحید» عنوان به و شد، تلّقى الهى تصفا باب
 خدواهیم نشدان مستقلى تحقی  در 2شود.مى داد، نسبت تاریخ طول در الهى حکمای و امامى

ک ر نظریه که داد  است. بود، صفات نفى دیدگا، نیز متقد  فوسفه حتى و متکلمان ا
وهش پیشینه  پژ
 شدر  بده پدژوهش چندد موضدوع کندون تدا :بیدت اهدل روایدات در صدفات نفى نظریه بررسى

 است: بود، ذیل
تحقیقواتد نهریه ،اعتصدامى عبدالهادی ،«:بیتمس له نفى صفات در روایات اهل» .۱

 .۲ شمار، ،۱۳۹۲ زییپا ،کالمی
 ،هاشدمىبندى محمدد سدید ،«های آنبررسى روایات  نفى صفات از ذات الهى و داللت». ۲

 .۱۳۹۳ بهار ،۷۳ اپىیپ ،نق دودنظر بین،وشنر ایمان

 هفتددادر، ىرضددائ حسددن ،«در خطبدده اول نهددح البوزدده ىصددفات دیددتوح ریتفسدد ىبددا پژوه». ۳
 .۲۳ شدمار، ،۱۴ دور، ،۱۳۹۷ سدال ،ینیددنین دههیان  ،هیعشدر رحمان ،ىلیاسماع ىمحّمدعل

ُخدَوب   َکَمدالع » عبدارت در صدفات از مدراد دربار، مختل  هایدیدگا، نوشتار این در  ىَنُفد َلدهع  اإُل 
َفات    است. شد، بررسى و نقل «َعُنهع  الّص 
 و اسدت پرداختده صفات نفى روایات از یکى تفسیر بهفقط  اخیر اثر، پیداست که گونههمان

                                                      
 .۴۳۸، ب۳، جبح ثدفیدالمللدودالنحل : .؛ ر۳۲، ب۲، جه ىدالکتابدودالسن دودالعقلداإللهیاتدعلی. 1

 .۲۳ب، محاضراتدفیداإللهیات. ر. : 2
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 نفددى روایددات طددر  بدده محدددود صددورت بدده نیددز نخسددت پددژوهش. ندددارد زمیندده ایددن در ،ددامعّیتى
 اختصدداب ذات بددرای صددفت اثبددات نظریدده نقددد بدده آن از ایعمددد،  سددمت و پرداختدده صددفات

 اسدت. نگرفتده صدورت صدفت نفى روایات به نسبت تاّمى استقصای هم دو  پژوهش در دارد.
 ،دای توحیددی، اعتقداد خلدوب در آن تد ثیر و صدفت نفدى موضوع اهمیت به توّ،ه با، رو این از

 بدده راهدا آن داللدت و باشددد داشدته صدفت نفددى روایدات زمینده در کدداملى استقصدای کده پژوهشدى
، بپوشدد چشدم الهدى صدفات و،ودشناسدى دربداب نظرّیدات سدایر به پرداختن از و بکاود خوبى
 است. خالى

وایات بندیدسته  صفت نفى ر
 داد: ،ای توانمى دسته چند در را صفات نفى به ناظر احادیث
  کنند.مى فىن متعال خداوند ذات از را صفت مستقیماً  که هستند احادیثى دسته اول
 نیدز صدفت نفدى بدر آمدد، خواهدد کده توضیحى با که هستند توصی  نافى احادیث دسته دوم

 دارند. داللت
 ،«بعلدما  عدالٌم » تعبیدر ،دای بده و کدرد، نفدى را صدفات وساطت که هستند احادیثى دسته سوم

 کنند.مى تجویز را «لذاته عالٌم » همچون دیگری تعابیر
 دارند. داللت الهىاسمای  حدوث بر که است احادیثى دسته چهارم

 صفت نافی روایات. اول دسته
کننددد و معمددواًل ایددن دسددته از روایددات، بددا وضددوحى فددراوان، هددر گوندده صددفت را از ذات الهددى نفددى مددى

گیرد، همین دسته از روایدات اسدت کده وضدو  بیشدتری آنچه در بحث نفى صفت مورد استناد  رار مى
ین روایات معمواًل با برهدان یدا براهیندى بدر نفدى صدفت هدم همدرا، هسدتند؛ در دیدگا، نفى صفات دارد. ا

براهینى همچون تاایر صفت و موصوف، محددودیت صدفت، منافدات بدا ازلیدت، مخلو یدت صدفات 
 طلبد.و... که شر  و بسط این براهین خود پژوهشى مستقل مى

 اول حدیث
 :ودفرم نهجدالبالغه در خود توحیدی خطبه در ۷امیرالمؤمنین

ُل  ویَ
َ
َفُتُه  ن  یّندی   ه ه   َممُل َک  َو  ،َمْع   َفت  ْود   َمْع   ه   ُق یّنتیَ ْود   َممُل َک  َو  ،ب  ذه   ق  یّنتیَ  َمذمُل َک  َو  ،ُدُ  یذَتْوت   ب 

ْطاَلُص  د    یَتْوت   ْطاَلص   َممُل َک  َو  ،َنُه  ّإْل  َفمع   َ ْ ُ  َنُه  ّإْل  َ ذَهمَدة   ىَلْنُه  ّنوی    ُکذ ل 
ذَفٍة  صی ذم ص   َُ ْیذَغ  أهنی

  ُک  َشَهمَدة   َو  ،ْوُصو   ِّْلَ 
ذُه  َمْوُصوٍ   صی  یَ

َ
ذَفة   َُ ْیذَغ  ه ذْن  ،ّنوی  َ ذُه  َفَقذْد  ُلذْ َ مَ ُه  َّه  َوَصذَف  َ َ ََ  َو  ،َق
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َ ُه  َمْن  ََ مُ   َفَقْد  َق مُ   َمْن  َو  ،َثنیَ ُ   َفَقْد  َثنیَ
َ
ه ُ   َمْن  َو  ،َ زیَ

َ
ه َلُه  َفَقْد  َ زیَ  1؛َ ه 

 ىاناهی کردنش باور از تینها و او کردن باور شناتتش کمال و اوست شناتت نید آغاز
 نفاى او باه اتاالص اعاال  حاّد  و او باه اتاالص دانستنش ىانهی تیغا و او دانستن
 هار و اسات موصاوف ریاغ کاه دهدىم ىگواه تود صفتى هر رایز اوست؛ از صفات

 باا را ساتحان تادا  کاس هار پاس است. صفت ریغکه این بر است شاهد موصوفى
 شیدوتاا دهاد ونادیپ ناىیقر با را او که هر و داده وندیپ نىیقر با را او کند وصف صفتى

 بداند اجزاء دارا  را او که هر و دانسته شیاجزا دارا  انىارد، شیدوتا که هر و انىاشته
 است. دهینفهم را او قتیحق

 زالدب در کده اسدت صدفات نفدى بداب در عبارت ترینمعروف عبارت این گفت بتوان شاید
 از تدن چندد از تفداوتى اندد  بدا تعبیدر ایدن 2گیدرد.مدى  درار طدرفین نقدد و اسدتدالل مدورد ومىک آثار

 است: شد، روایت ذیل شر  به :معصو  امامان
نیَ  َل  ّ  ویَ
َ
َ مَدة   ه َفُتُه  ّه   ىل  ْصَص  َو  َمْع  

َ
ه   ه َفت  َظمَ   َو  ُدُ  یَتْوت   َمْع   َفمع   َ ْ ُ  د    یَتْوت       3.ىَلْنه ّنوی 

ویَ 
َ
ه   مَ ة  یَ ّندی   ُل ه َفُتُه  ب  ه   َممُل َک  َو  َمْع   َفت  َفمع   َ ْ ُ  د    یَتْوت   َممُل َک  َو  ُدُ  یَتْوت   َمْع    4...ىَلْنُه  ّنوی 

ُل  ویَ
َ
َفة   ه ْصُص  َو  ُدُ  یَتْوت   ّه   َمْع  

َ
َفمع   َ ْ ُ  د    یَتْوت   ه  5.ىَلْنه ّنوی 

 دارد: و،دود سده نظریده حددا ل چیسدت، عبدارات ایدن در شدد، نفدى صدفت از مرادکه این در
 ذات. برزاید  صفات نفى و مخلو ین صفات نفى صفت، مطل  نفى

 است« ال» به محّلى ،مع «الصفات» واژ،که این چه است؛ عبارت ظاهر مطاب  نظریه اول
 و،ددود کددو  در شددمول ایددن کددردن محدددود بددرای هددم تخصیصددى یددا  یددد و دارد شددمول در ظهددور و

 کده شدد، اسدتفاد، «صدفة کدّل » تعبیر از صفات نفى به مّتصل استدالل درکه این بر عوو،؛ ندارد
َشددَهاَدة  » اسددت: عمددو  مفیددد وضددو  بده دد ل  ددَفةا  ّل  کع ددوف   رع ُیددَز  أّنهددا ص   بددر وضددو  بدده، رو ایددن از «اُلَمُوصع

 را عبدارت ایدن معاصدران برخدى چندد هدر ؛دارد داللدت آن خداب معنای به صفت نفى مسلک
                                                      

 .۱۹۹، ب۱، جاإل تجاج؛ همچنین ر. : ۳۹، بنهجدالبالغ . 1

بدودالسن دودعلیده ىدالکتا اإللهیات؛ ۲۴، باص لدالمعارف؛ ۱۳۲، ب۱، جأسراردالحکم؛ ۳۸، بأسرارداآلیات. ر. : 2
 .۴۳، ب۲، جالعقل

؛ ۳۴، بالت  یو در  ۷از امدا  رضدا ؛۲۳۳، ب۱، جاإل تجواج ؛۶۱، بتحفدالعق لدر  ۷. نقل شد، از امیرالمؤمنین3
 .۱۲۳، ب۱، جعی ندأخباردالرضاهمچنین ر. : 

کاظم 4.  .۲۶، بالت  ی در  ۷و از اما  رضا ۱۴۳، ب۱، جالکافیدر  ۷نقل شد، از اما  

 .۴۶، ب۲، ج:مناقبدآلدأبید البدر  ۷، از امیرالمؤمنین. نقل شد5
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 1اند.دانسته عینّیت یهنظر در صریح
 و نظددا  توحیددد ،اصددل توحیددد ،کمددال توحیددد صددفت، نفددى تیدداروا ظدداهر طبدد ، حددال هددر بدده

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

 کدده ،هددت آن از موصددوف بددا، اسددت صددفت کدده ،هددت آن از صددفت  یددرا ندددارد؛ لىمعقددو معنددای
 اشنتیجدده شددود، تصددویر متعددال خداونددد بددرای صددفتى نددوع هددر لددذا. چیزنددد دو، اسددت موصددوف

گددر، رو ایددن از کبیددرًا. علددّواً  ذلددک عددن اهّلل تعددالى و اسددت ذات در ت -دوئددّى   روایددات و آیددات در ا
 از. نباشد ذاتى ثبوتى صفت که کرد تو،یه ایگونه به را آن باید شد، ثابت خداوند برای صفتى

 کده کرد تفسیر کارکردی و فعلى صورت به را آن یا و دارد ار،اعش سلبى صفت به باید یا، رواین
 خدا. ذات به نه برگردد خدا فعل به

 کده اسدت بداور نیدا بدر وی اسدت.س( ۶۷۹)  بحراندى میدثم ابن تفسیر، این به نیو ا ،مله از
 تعدارض خطبده نیدا بدا و کنندىم ثابت را یاعتبار صفات خداوند، یبرا صفت مثبت   اتیوار
 ىالهد ذات در تک در و تعددد مو،دب خداوندد یبدرا یاعتبدار صدفات اثبدات راید  ندارندد؛ ىتناف و
 نیابدت نظریده در صریح را بحث محّل  عبارت همس( ۶۲۶)  معتزلى الحدید ابى ابن 2.ستین

 بدر خطبده حمدل بدا نیدزس( ۱۳۸۱)  مازنددرانى صدالح مدو 3اسدت. نستهدا صفت( )نفى معتزلى
 4است. شد، صفات نفى نظریه به ل ای آن، ظاهر
 ایدن طب  وی اعتقاد به است.س( ۱۱۳۳)   مى سعید  اضى تفسیر این صریح مدافعان از

 دخداوند از ،ذات نیعد اید ذات بدر دیدزا از اعدمرا،  ىصدفت گوندههر باید :بیتاهلهای فرمایش
گر و کرد ىنف  ذات از آن اینقد ىنفد یمعندا بده ،اسدت شدد، ثابت خداوند بر ىصفت ىاتیروا در ا

گر ،نمونه عنوان به ؛است ىاله  وا دع در ،اسدت شدد، ثابت علم صفت خداوند یبرا ىتیروا در ا
 ىنفدد بددر دال اتیددروا مجمددوع از ،وی اعتقدداد بدده اسددت. ،هددل ىعنددی آن اینقدد نفددى معنددای بدده

  5.شودىم استنباط صفات از ذات ابتین هینظر ،خداوند از صفات
 بده. اسدت شدد، ارائده شرحدنهوجدالبالغوه درس( ۲۷۳)  راوندی الدین  طب توّسط نظریه دوم

                                                      
 .۴۳، ب۲، جاإللهیاتدعلیده ىدالکتابدودالسن دودالعقل. 1

 .۱۲۴-۱۲۳، ب۱ج ،)بحرانى(دشرحدنهجدالبالغه. 2

 .۱۳۲، ب۱، جأسراردالحکم؛ همچنین ر. : ۷۴، ب۱، ج(ابن ابى الحدید) . شر  نهح البوزة3
 .۲۲۷، ب۴ج ؛۴۲۶و ۳۶۷، ب۱۳ج ؛۱۳۷، ب۳، جشرحدالکافی. ر. : 4
 .۴۶۶، ب۲ج ،شرحدت  ی دالص وق. 5
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 اسدت، زمدان و مکدان مانندد مخلو ات، صفات ىنف ،خطبه در صفت ىنف از منظور وی عقید،
 بدر را مخلو دات صدفات هموئکد کده اسدت ایدن از سدخن خطبده پایدان در  یدرا ى؛صدفت ندوع هدر نه

  فرماید:مى که آنجا کنند؛نمى ،اری خداوند
ذذذذ َو  َو  ... وَن ُیْ ذذذذَفمع   ه  ْیذذذذىَللَ  ُر ْوذذذذُنوىل   ص  وَ ذذذذُه َیُ  َو  َو  نَی ِّْلَ َمذذذذم دیُ مأْلَ ذذذذیُ  َو  َو  ن  ک  ب  وَن ی   نَ  ُر  ه  ْیذذذذّ 

َظمئ   مننیَ  1.ب 
 حمدل بداب از؛ زد دتقیید خطبده آخدر عبدارت بدا بایدد را بحدث محدل عبدارت اطوس، رو این از

   2مقّید. بر مطل 
 امدری تعدالىبداری ذات از مخلدو ین صدفات نفدى لدزو  که است این تفسیر این به پاسخ اول

 است: ،مع صورت  ابل دو بها معن این با هم صفات نفى نظریه واست  مقبول و مسّلم
 هدم صدفت ایدن از تعدالىبداری و اسدت صدفت داشدتن مخلدو ین صفات از یکىکه ، ایناول

 شدبیه خداوندد  یدرا ندارد؛ «داشتن صفت» صفت   حتى، صفتى هیچ خداوند پ  است. بری
 پیشددانى بددر کدده اسددت نقصددى صددفت، داشددتن واسددطه بدده ذات از آثددار صدددور نیسددت. مخلو ددات
 الهیجدى فیداض اسدت. پیراسدته نقدص ایدن از متعدال خداوندد و اسدت شدد، کوبیدد، مخلو ات

 نویسد:مى گذاشته صّحه صفت وساطت بودن نقص برس( ۱۳۷۲) 
 واسىه به هک صفت به است محتاج آثار، صدور در ه،یّ انکام ناقصه وجودات از کی هر
 نقصاى آثار صدور در ،صفت به اجیاحت پس گردد؛ صادر او از آثار از نوعى صفتى هر

 باشاد. وجودات انحاء م کا صفت، از باشد مستغنى هک وجود  پس وجود؛ در است
 انحااء ما کا واجتاى وجاود ق:یطر نیا به گردد منعقد اّول  کش ئتیه به برهانى پس

 واجاب وجاود پاس صافت، از است مستغنى وجودات انحاء م کا و است وجودات
 3 صفت. از باشد مستغنى

همدان صددفات  چدون از مخلو دات انتدزاع شدد،، در وا دع، ى،اساسدًا هدر ندوع صدفت اثبددات کدهدو ، ایدن
انجامددد. لو ددات در نتیجدده بدده همددان نفددى مطلدد  صددفت مددىپدد  نفددى صددفات مخ 4مخلو ددات اسددت.
 نویسد:س( در حاشیه شر  بر این تساوی صّحه گذاشته، مى۱۳۹۳عومه شعرانى ) 

                                                      
 .۱۳۲، ب۱، جأسراردالحکم. 1

 .۴۷-۴۶، ب۱، جمنهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ . 2

 .۲۴۳، بگ هردمراد. 3

کومى )توحید(، ب4  .۱۳۸.  واعد 
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 1.بمملخلا  قیلی مم لوی  صتعقی ی و و لهتعقی ی و فهمهی مبم وصفه وصفه اّل نسمنّإل نی إف
گددر کدده صددورت ایددن بدده؛ اسددتس( ۶۲۶)  دیددالحد ىابدد ابددن پاسددخ ،پاسددد دوم  ىنفدد از مددراد ا

 کده شدود اسدتدالل نیچند آن، لیدتعل در دیدبا ،باشدد خداوندد از مخلو ات صفات ىنف صفات،
 ؛سدتین َعدَرض و ،سدم متعال خداوند و است تیَعَرض و تی،سم لواز  از مخلو ات صفات

 2د.شو استدالل موصوف با صفت تیّ ریز بهکه این نه
ّیدده سددو  در  هددر ندده؛ اسددت ذات بددر دزایدد صددفت صددفت، فددىن روایددات در صددفت از مددراد، نظر

 ،دای بده مدثوً  و اسدت حدذف در مجداز بده مبدتو صدفات نفدى روایدات تفسدیر، این طب . صفتى
 نفدددى التوحیدددد کمدددال» فرمدددود،: «الزائددددة عنددده الصدددفات نفدددى التوحیدددد کمدددال» بگویدددد:کددده ایدددن

 «.عنه الصفات
 ایشددان فلسدفى مبدانى بدده نددیپایب خداطر بدده عینّیدت، نظریده دارانطددرف سدوی از تفسدیر ایدن

یددادت در اشددعری مسددلک بددر رّدی و شددد، ارائدده  ادامدده معتقدنددد و شددودمددى محسددوب صددفات  
یدادت نفدى بدر برهان حضرت، عبارت  موصدوف بدا تادایر صدفتى هدر کده توضدیح ایدن بدا اسدت؛  

 باشد. ذات بر دزای که شودمى شر  به منجر و دارد دوئیت موصوف با صفتى و ندارد
 فددیا 3س(،۱۳۲۳)  شددیرازی صدددرا مددو بدده تددوانمددى، نموندده عنددوان بدده، افددراد ایددن ،ملدده از

 شدددددیرازی مددددددنى خدددددان علدددددى سدددددید 5س(،۱۱۱۱)  مجلسدددددى عومددددده 4س(،۱۳۹۱)  کاشدددددانى
 8س(۱۳۳۸ در )زنددد، الدولدده عمدداد رزایددم و 7س(۱۲۶۳)  اسددترآبادی ،عفددر محمددد 6س(،۱۱۲۳) 

 کرد. اشار،
گددر روایددات ایددن چددون اسددت؛ پیشددین روایددات هرظددا خددوف تفسددیر ایددن کدده اسددت واضددح پددر  ا

 مطل  ت ویل و ظهور این با مخالفت و دارند آن در ظهورکم دست نباشند، صفت نوع در صریح
 اسدت. نقدل یدا عقدل سدنخ از  بدول  ابدل ای رینده و دلیل نیازمند ذات، برزاید  صفت به صفت

 شد: یافت اندیشمندان کلمات در تو،یه دو ذات، برزاید  صفت بر روایت حمل برای
                                                      

 .۲۲۳ب ،۴ج ،شرحدالکافی. 1

 ۷۷، ب۱، جشرحدنهجدالبالغ . 2

 .۱۳۳، ب۴)صدرا(، ج حدأص لدالکافیشر. 3

 .۴۴۸، ب۱، جال افی .4

 .۱۷۹، ب۲۴، جبحارداألن ار؛ ۱۳۳، ب۲، جمرآةدالعق ل .5

 .۲۲۸، ب۱، جریاضدالسالکین. 6

 .۶۳، ب۲، جالبراهیندالقا ع . 7

 .۱۹۳، بال رةدالفاخرة. 8
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 رو ایددن از اسددت ذات بددرزایددد  صددفت همددان عددرف، در صددفت از متبددادرکدده ایددن تو،یدده اول:
 ایدن کدرد. تفسدیر ذات بدرزایدد  صدفت نفدى به باید را «عنه الصفات نفى التوحید کمال» عبارت
 الفداخر، ةالددرّ  تعلیقه و شر  درس( ۱۳۳۸ در )زند، الدوله عماد رزایم الملک عیبد توّسط تو،یه

 1است. شد، ارائه ،س(۸۹۸)  ،امى عبدالرحمن
 وی عقیددد، بدده اسددت؛ مو،ددود هددمس( ۱۳۹۱)  کاشددانى فددیا کلمددات در تو،یدده ایددن مشددابه

 هسددتند، ذات عددین کدده صددفاتى و گویندددمددى صددفت ذات بددرزایددد  و عددارض صددفات بدده معمددوالً 
 ذات بدرزایدد  صدفات فىن معنای به خداوند از صفت نفى رو این از و شوند؛نمى خواند، صفت
 کندد وصد  را خددا هدرک  کده فرمایددمدى کده آنجدا اسدت؛ بدرآن شداهد هم عبارت ادامه و است
  ددرین مو،ددب کدده اسددت صددفتى نفددى صددفت، نفددى از منظددور پدد  داد،؛  ددرار  رینددى خدددا بددرای

 2باشد. خدا برای  راردادن
 آنجا است؛ شد، اثبات خداوند برای صفت و،ود خطبه همین صدر درکه این تو،یه دو :

 فرماید:مى که
ْمذذُد  ذذب   لِل   ّحْلَ

ْدَتَتذذُه  ْ ُلذذُغ یَ  َو ی ّنیَ ُلاَن  م  وَن  َ ْعَمذذمَ ُ   ْ ص  ذُیذذ َو  َو  ّْنَقذذمئ  ذذُه ی َؤدیَف ُیذذ َو  َو  ّْنَعذذمدیُ  َتقیَ
ذُدوَن  ْلَّت  ذذب   ِّْلُ
َمذذم   ُبْعذذُد  ُه ُکذذْدو  یُ  َو ی ّنیَ َ ذذن   َغذْوُص  َنمُنذذُه یَ  َو  َو  ّْم  ذذب   ّْنف 

ه   َ  یْ َنذذی ّنیَ ذذَفت  و   َتذذدیٌ  ل 
ُدوٌد   3.َمْوُ وٌد  َ ْعٌت  َو  َو  حَمْ

کمدال التوحیدد نفدى »از این رو به مقتضای ،مع بین ادّله، باید دست از اطدوس صدفت در عبدارت  
برداشت بدین صورت که یا آن را به صفات زاید بر ذات تفسیر کرد و یدا بده صدفات عدین « الصفات عنه

اضدح اسدت؛  یدرا مسدتلز  نفدى صدفات عدین ذات و اثبدات صدفات زایدد بدر ذات، و بطون تفسدیر دو  و
 ذات است؛ پ  متعّینًا آن را باید ناظر به نفى صفات زاید بر ذات دانست. 

وٌد  َ  ُی لَ »در این تصویر عبارت  ه  َحدّدٌ َمُحددع َفت   یدرا  4ظهدور در اثبدات صدفت بدرای خداوندد دارد.« ل ص 
هدا در نفدى محمدول اسدت. حتمدل اسدت، ولدى ظهدور عرفدى آنگرچه در ،مدوت سدالبه نفدى موضدوع م

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

 .۱۹۳، بال رةدالفاخرة. 1

 .۴۴۸، ب۱، جال افی. 2

 .۳۹، بنهجدالبالغ . 3

عقائو د؛ ۸۷، ب۱ج ،المعارف ب ای ؛ ۱۲۳ - ۱۱۹، ب۱ج ،ع ةداألکیاس؛ ۲۱۲، بت ضیحدالمراد؛ ۴۳، بأسرارداآلیات. 4
 .۴۳، باإلمامی 
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 پاسخ چند ذات، برزاید  صفات به صفت نفى روایات تخصیص یعنى دیدگا،، این نقد در
  است: ارائه  ابل

 صددفت آن زیددر و اسددت تذا بددرزایددد  صددفت صددفت، از متبددادر شددد گفتددهکدده ایددن پاسددخ اول:
یادت با صفت ماهیت که است این به ضمنى اعترافى و صحیح کومى شود؛نمى نامید،  بدر  
 رو ایددن از اسددت؛ ذات همددان بلکدده نیسددت صددفت اصددوً  ذات عددین صددفت و خددورد، گددر، ذات
 آن زیدر نده اسدت آن عدین ولدى خددا ذات بدرای دارد و،دود کده است صفتى علم گفت تواننمى
 زیر چیزی و است ذات همان علم بگوییم: که است آن صحیح هو(؛ هو بعلم عالٌم  ىتعال )اهّلل

 بعدددی عبددارات الددذات(. هددو العلددم و عددالم تعددالى اهّلل یددا بذاتدده عددالم تعددالى )اهّلل نیسددت. ذات از
 صدفت و اسدت موصدوف بدا مادایر همدوار، صدفت کده معناسدت همدین مؤّیدد هدم شدری  خطبه
 همدددان بلکددده نیسدددت، صدددفت اساسددداً  چیدددزی چندددین و 1نددددارد معقدددولى تصدددویر موصدددوف عدددین

 اسدت؛ ذات بدرزایدد  وها آن از برگرفته و مخلو ات به مربوط باشد هرچه صفت است. موصوف
 شود. نفى الهى ذات از باید مطلقاً  رواین از

کدده نیدداز بدده بحثددى « زیرّیددت صددفت و موصددوف» یکددى از مبددانى دیدددگا، نظرّیدده نفددى صددفات اسددت 
 2شود.روز، به عنوان یکى از  واعد کومى در باب خداشناسى مطر  مىمستقل دارد و ام
 «عنددده الصدددفات نفدددى اإلخدددوب کمدددال» عبدددارت در صدددفت، نفدددى دارانطدددرف پاسدددخ دو :

 مرتکددب «محدددود حددّد  لصددفته لددی » عبددارت در ولددى نشددد، ظدداهری خددوف و مجدداز مرتکددب
 دارانطدرف مقابدل در ولدى کنندد،مدى تفسدیر صدفت اصدل نفدى بده را آن و شدوندمدى ظداهر خوف
 حمدل را اول ،ملده  یرا شوند؛مى روایت ظاهر در تصّرف مرتکب موضع دو هر در صفت اثبات

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

 شوند.مى اصل خوف دو مرتکب خود، تفسیر با که
 - باشددد ذات بددرزایددد  صددفت نفددى صددفت، نفددى از مددراد کدده - تفسددیر ایددن طبدد  پاسددخ سددو :

 گویدد:مدى روایدت و تدى  یدرا شدود؛مدى تبددیل محتدوابى و توتولوژی  ضیه یک به روایات عبارت
یدادت کده مقّدمده این با ،«است خود موصوف از زیر صفتى هر  یرا ندارد؛ صفت خداوند»  بده  

                                                      
 .۳۱۸، بالتعلیقاتدعلیدشرحدالعقائ دالعض ی . ر. : 1

 .۱۳۳ - ۱۳۳)توحید(، ب ق اع دکالمی. ر. : 2
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 اسدت( ذات از زیدر کده )صفتى «ذات برزاید  صفت» کردن ،ایگزین با نیز و است تاایر معنای
 باشدد( ذات زا زیدر )کده صدفتى خداوندد» شد: خواهد چنین متن عبارت، در «صفت» ،ای به

 در ایددن «اسددت! )موصددوف( ذات از زیددر باشددد )موصددوف( ذات از زیددر کدده صددفتى چددون ندددارد؛
 است. معنادار ایمزبور،گزار، گزار، صفت، مطل  نفى به عبارت تفسیر با که است حالى

 نددارد، حدّد  خداوندد صدفتکده ایدن انیدب از پ  ،خطبه صدر در ۷ىعل اما  پاسخ چهار :
 .«مو،ود َنعٌت  ال و محدود حّد  لصفته  یل» ندارد: هم نعت اوندخد صفت دیفرماىم

 1.کوسدتین صدفت   اید صدفُت  یمعندا بده زین نعت آمد،، لاوی منابع درکه چنانآن، طرفى از
گر ن،یبنابرا  یبدرا کده بدود خواهدد نیدا ،ملده یمعنا کند، صفت و،ود بر داللت «لصفته» واژ، ا

  .معناستىب و نا امت یا،مله که ستین ىصفت خداوند صفت  
 نددوع کیدد و اسددت کددردن یتوصدد یمعنددا بدده اصددل در «صددفت» کدده اسددت نیددا مطلددب حددّل 

 ىشخصد مدورد در ىو تد .«سدتین  یتوصد  ابدل زیچ آن» :مییبگو که است نیا کردن، یتوص
 ىتنا ض ،انیا در و است  یتوص ىنوع ،مله نیا خود   ،«ستین  یتوص  ابل او» :مییگوىم

 امدا .اسدت ذات بدر منطبد  و ىاثبدات  یتوص ىنف  ،یتوص ىنف از منظور نچو ؛است نداد، ر 
 ؛شدددودىمددد زیدددن ىسدددلب  یتوصددد شدددامل کددده اسدددت  یتوصددد مطلددد   ،یتوصددد اثبدددات از منظدددور
 حضددرت کددرد، تصددور را خداونددد تددوانىمدد ایددآ :پرسددندىمدد ۷،ددواد امددا  از ىو تدد کدده گونددههمددان

  :ستین تصور  ابل که یمو،ود عنوان به دیکن تصور را خداوند ،بله :دیفرماىم
ُم َش  َتَو یَ

َ
َا ىَللَ  َمْعُقاٍل َو  ََ یْ َ َعْم َغ   َفَقمَل  ؟ م  یْ ه م َوَقَع َومْهُ ُدوٍد َ َ ْن یْش  ه  یْ َو حَمْ اَلُفُه. ُهَو فَ   م     2ط 

   :دیفرماىم ۷رضا اما  نیهمچن
ُتْ  َمم ْ ْن  َتَومهیَ وّ  یْش  م  ُ   3.ََ یْ َغ  ّه َفَتَومهیَ

 کید مدورد در ىسدخن انیدب مطلد  کده «عدا  صدفت یمعندا» :دارد معندا دو صدفت انسنیبد
گدر ىحتد است، مو،ود  «لصدفته» واژ، .سدتین  یتوصد  ابدل مو،دود آن کده باشدد نیدا سدخن، ا

 ىاثبدات صدفت اسدت، بحدث مدورد کده «خداب صدفت یمعندا» اسدت. عدا  یمعندا نیدا گرانیب
 زیدن و «الصدفات ىنفد االخدوب کمدال» ه،ملد است. ىذات کمال از کاش  که است ذات یبرا

  دارد. اشار، صفت از معنا نیا به زین خطبه در «نعت» واژ،
                                                      

 .۱۳۳۶، بمعجمدمقایی داللغ . 1

 .۲۶۶، ب۳ج ،بحارداألن ار؛ ۸۲، ب۱ج ،الکافی؛ ۱۳۶، بالت  ی . 2

 .۴۳، ب۴ج ،بحارداألن ار؛ ۱۱۴، بالت  ی ؛ ۱۳۱، ب۱ج ،الکافی. 3
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 بدا مخالفدت از ریدز ذات، بدر دیزا صفت به خطبه در صفت صیتخص اشکال م:پنجپاسخ 
 ذات بدرزایدد  صدفت ىنفد کده است نیا موصوف، و صفت تیّ ریز ىعقل ادله زین و خطبه ظاهر

 ىعندی ،توحیدد در اخدوب و دیتوح و  یتصد و معرفت کمال را آن که ستین مهمى کار چندان
 نیدا است، مشکل درکش و دارد باالیى دّ ت به نیاز آنچه .میبدان خدا معرفت مرحله نیباالتر

 .انجامددىمد تیددوئ بده زیدرذات( چده و ذات عدین )چده ىاثبدات صفت نوع هر که است طلبم
 تصدددی  و توحیددد کمددال و اخددوب و معرفددت کمددال بددا کدده اسددت ظریدد  و د یدد  مطلددب   ایددن

 نفددى کدده اسددت معتددرفا معندد بدددین خددود نیددزس( ۱۳۲۳ی شددیرازی ) صدددرا مددو 1دارد. تناسددب
  2فهمد.مى را آن وضو  به عقل و ندارد گفتن به نیاز ذات برزاید  صفات
 و حکدم تناسدب  رینده دارد، صدفت مطلد  نفدى در ظهدور کده عبارت اولیه ظاهر بر عوو، پ 

 خصدوب بده، عبدارت تفسدیر مدانع اسدت، کدو  فهدم در ت ثیرگدذار و مهدم دراین  از کده هم وعموض
 است. ذات برزاید  صفت

 دوم حدیث
  :فرمود خویش هایخطبه از یکى ابتدای در ۷المؤمنین امیر

ْن  َو  ْن  َو  َو  مَن َک  ٍ  یَشْ  م  ذم َبذمَن  ُقذْدَغٌة  مَن َکذ َمم َطَلَق  ٍ  یَشْ  م  َ ذَن  هب  ْشذ م  ْشذ َبمَ ذت   َو  م   یَ ّأْلَ ْنذُه  مُ  یَ ّأْلَ  م 
َفٌة  َنُه  َسْت یْ َفلَ  ُ   َتدیٌ  َو  َو  ُتَنمُل  ص  ََ  3؛ّأْلَْمَرمُل  ه  یف   َنُه  ُتْض
 از آن ساتب باه که دهیآفر قدرتى با تنها نتوده، ز یچ از نششیآفر و ستین ز یچ از او

 تاوان دانبا کاه صافتى او بارا  است، گشته جدا او از زیچ همه و شده جدا زیچ همه
 .ستین آورند َمَث  آن برا  که حّد  و نتاشد دیرس

َندالع  َسُت ُی َفلَ »با ،مله  یىارویرو یآنچه در ابتدا َفٌة تع اسدت  نیدا ممکدن اسدت تصدّور شدود،« َلهع ص 
که  ابل دسترس ىصفات توانىخداوند نم یکه برا کرد  ،ملده « ندالتع » گدر،ید انیدباشد. بده ب ىرا تصور 
و  «ىهددر نددوع صددفت»ندده  ،وارد شددد، «ى ابددل دسترسدد صددفت  »بددر سددر  ىسددت و نفددا «ةصددف» یبددرا ىوصددف

و نده  کنددىو اثباتدًا سداکت اسدت و نده و،دود آن را ثابدت مد اً یدنف ى ابل دسترسد ریز فاتنسبت به ص
کدرد گریبه متون د دیمجمل است و با رو،نیاز ا .آن را ىنف کده  اضدامدا همدان ؛مرا،عده   دیسدع ىگونده 
 ریدچده زایدد بدر ذات و چده ز ؛مطل  صدفات اسدت ى،مله نف نیست، مقصود امعتقد ا س(۱۱۳۳) 

                                                      
 .۱۳۸)توحید(، ب ق اع دکالمی. ر. : 1

 .۱۳۳، ب۴)صدرا(، ج شرحدأص لدالکافی. 2
 .۱۳۴، ب۱، جالکافی. 3
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 نیدداسددت. در ا« تنددال ىلدده صددفة حتدد سددتیفل»، «لدده صددفه تنددال سددتیفل»از  رادو مدد .زایددد بددر ذات
کدده مصددداس  ىصددفت ذاتدد رایددمطلدد  صددفات اسددت؛   ىصددورت، مفدداد ،ملدده نفدد  کیدداز آن ،هددت 
کدرد  ىمله را بر نفکه ، ستین یازیاست و ن ىمفهو  است  ابل دسترس صدفت زایدد بدر ذات حمدل 

که  ابل دستر گونهنیا ،و معتقد شد  1است. ىسصفت است 
ُضَربع  َحّدٌ  اَل  َو » ،مله ىعنی ،ثیحد ادامه ُمَثال ه  یف   َلهع  تع

َ
 است؛ ریتفس نیا بر یشاهد زین «اأُل

 بلکده نددارد، ندآور مثل آن بر که یحد تنها خداوند که ستین نیا مقصود زین ،مله نیا در رای 
 اسددت، آن یبددرا آوردن مثددل امکددان حددد، و،ددود الزمدده چددون اسددت، حددد مطلدد  ىنفدد مقصددود

 آمدد، خواهدد کده طدورهمدان راید  اسدت؛ آن بدودنافدتیدر ابدل صدفت، و،ود الزمه که طورهمان
 ممکدن یمصددر یمعندا بده صدفت کده رودىمد کداربده ،یمصددر حاصل یمعنا به صفت ىو ت

 از ىدرک نوع چیه که یزیچ به و است خارج از شد، در  مفهو    کی به ءُى ش  یتوص هک باشد
 .شودىنم گفته «صفت» م،یندار آن

 سوم حدیث
  فرمود: ۷رضا اما 

ْمُد  م   لِل   ّحْلَ ْله  َ مَدُ   ِّْلُ َد  ىل  َعة   ... مَحْ ْمَتا  َن  ِّْلُ َفمع   م  ْن  ... َاُّتُه  ّنوی  ُ   َفَقْد  َّه  َوَصَف  َ َ  َو  َتذدیَ
ُ   َمْن  ُ   َفَقْد  َتدیَ ُ   َمْن  َو  ىَلدیَ ْبَ َص  َفَقْد  ىَلدیَ

َ
َزَنُه  ه

َ
 2.ه

ددهع » عبددارت ددَفات  َذاتع ددَن الّص  َعددة  م  ُمَتن   ذات بددودن پیراسددته بددر وضددو  بدده کدده اسددت عبددارتى «اُلمع
 در .باشدد ذات نیع چه و باشد ذات برزاید  صفت نیا چه؛ دارد داللت صفتى هرگونه از الهى

 همچدون شدارحان برخدى فلسدفى مبانى ولى شود، ىنف ىاله ذات از صفت گونههر دیبا جه،ینت
کانس( ۱۳۲۳)  موصدرا   3است. ذات برزاید  صفات به آن تفسیر مو،ب کما
 چهارم حدیث

  :فرمود خطبه یک از ىبخش در ۷المؤمنین امیر

ْ   مَلْ  َو  ه   ُن  َفمُع  ب  ْدَغّ اَن ُک یَ فَ  ّنوی  إ  ذُدودَف  مُ  ییَ ّ   َهمک  ب  محْلُ ذه  َک  َ  یْ َنذ - َزّل َمذم َو  م  یذُمَتَنم    ب  ْرل   ٌ  یَشْ  م 
َفة   ىَلْن  - ْخُلوقَف  ص  .ُمَتَعمل   نَی ِّْلَ  4یم 

                                                      
 .۱۸۸، ب۱ج ،شرحدت  ی دالص وق. 1

 .۱۳۹، ب۱، جالکافی. 2

 .۸۲، ب۴)صدرا(، ج شرحدأص لدالکافی. 3

 .۲۳، بالت  ی . 4
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کدده صددفات مو،ددب احاطدده بددر موصددوف همدان کدده پیداسددت، ظدداهر ایددن عبددارت ایدن اسددت  گوندده 
حداط وا دع شدود، بده ناچدار محددود و متنداهى خواهدد بد کده مع ود. پد  چدون خداوندد هسدتند و چیدزی 

گردد. که با ادرا  آن صفات ذات محدود   محدود و متناهى نیست، هیچ صفتى ندارد 
دَفة   َعدُن  ...َزاَل  َمدا َو » فرمدود: کده عبدارت ذیدل بده توّ،ده بدا شاید البته دو    ص  َتَعال   َن یاُلَمُخلع ، «اً یدمع

 بدا امدا کندد، داپید مخلدو ین صفات نفى در ظهور و شد، تضعی  صفت مطل  نفى در آن ظهور
 مطلدد  نفددى شددد،، انتددزاع مخلو ددات از انسددان توّسددط در   ابددل صددفات تمددا کدده ایددن بدده تو،دده

 یابد.مى باز را خود ،ایگا، صفت
 مجلسددى عومدده و صددفات مطلدد  نفددى بدده ندداظر را روایددت 1س(۱۱۳۳)   ّمددى سددعید  اضددى

 3س(۱۳۹۷)  نىخراسددا ،عفددر ابددو و مخلددو ین توصددیفات یددا صددفات نفددى بدده ندداظر 2س(۱۱۱۱) 
  اند.دانسته ذات برزاید  صفات نفى به ناظر

 پنجم حدیث
 از صدفات نفدى بدر مشتمل توحیدی را :بیتاهل توّسط شد، معّرفى توحید ۷کاظم اما 

   فرماید:مى کرد، بیان خداوند ذات
َفمع   َ ْ    َو  ... ْن  ّنوی 

َ
لیَ  ه ْلم   َو  َا َنُ ْن  ّْنع 

َ
ْن  ّْنَوْ م   َو  َا ب   َ  یُی   ه

َ
 4.َا یْ ىَللَ  َقَع یَ  ه

 است: آمد، چنین ۷على اما  از دیگر روایتى در تعبیر این مشابه
ن ىَلذذن َ ذذصیَ  ...

َ
ذذُه  ه لیَ ذذفمُع؛ َنُ َ ذذهمَدة   ّنوی  نیَ  ّنُعقذذال   ل 

َ
تذذُه  َمذذن ُکذذَص  ه ذذفمُع  َتلیَ ، ّنوی  ٌِ  و َموذذاا

ُه  ّنُعقال   َشهمَدة    یَ
َ
ٌع  َ الُنُه  َ صیَ  ه ٍِ  َ  ینَ  صم   واا َ  5.ِب 

 گاواهى نکتاه نیاا بار ِتردهاا چاون کنند؛ حلول او در صفات که است آن از تربزرگ
 ِتَردهاا کاه حاالى در ؛است شده ساتته کند، حلول صفات کس، هر در که دهندمى

 ساتته. نه است، سازنده بزرگ، ِبشکوه تدا  که اندواهگ
 از رو،نیمددده از و شددد، دانسددته دگانیددآفر مخدددتص ذات، در صددفات حلددول ثیحددد نیددا در

 یعندى، خداب یمعندا بده صدفت ذات، در صدفات حلدول از مقصدود اسدت. شدد، ىنفد خداوند
                                                      

 .۲۲۷، ب۱، جشرحدت  ی دالص وق. 1

 .۲۷۹، ب۴، جبحارداألن ار. 2

 .۲۳۱، به ای داألم دإلیدمعارفداألئم . 3

 .۷۶۶، ب۲، جمصباحدالمتهج . 4

 .۴۷۲، ب۱ج ،اإل تجاج؛ ۲۲۳، ب۱ج ،اإلرشاد. 5
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 1.است ىذات ىاثبات صفات
 ششم حدیث
 :دیفرماىم ۷نیالعابد نی  اما 

ه َو »  ّ نیَ ْ ُدودَف  وَصُف یُ ّ  َ َفة  َفَک  ٍة ییَ ِب  ّنوی  َنم ىَلن   بیُ ْ ُدودَف  وَصُف یُ  َف یْ ىَلُظَم َر َ  2«.دُی  َمْن َو  ٍة ییَ ِب 
 اسات، وصف ازتر بزرگ ما پروردگار نشود، فیتوص تىیمحدود چیه به تداوند همانا

 ندارد. حد  کهآن شود وصف تیمحدود به چىونه
 یبدرا صدفت اصدل بدودن محدال بده ت،یمحددود بده خداوند  یتوص رّد  یبرا ثیحد نیا در

 ىعندی آن، یمصددر یامعند صدفت، از مقصدود ،دانیدا در ظداهراً  اسدت. شد، استدالل خداوند
 جددهینت ندددارد، ىعقلدد  یتوصدد خداونددد ذات چددون کدده اسددت نیددا مقصددود اسددت.  ،یتوصدد
 3ندارد. خداست، تیمحدود که را  یتوص

 چده کدرد؛ ىنفد ىالهد ذات از را آن دیدبا ناچدار بده و اسدت همدرا، تیمحددود بدا شهیهم صفُت 
 و ذات تّیددنیع همچددون یگددرید ریتصددوکدده ایددن چدده و میکندد تصددور ذات بددرزایددد  را صددفات نیددا

 ىنفد بده نداظر فلسدفى مبدانى خداطر بده را تیدروا نیدا متفکدران ىبرخ البته، .میده ارائه را صفت
 4اند.دانسته ذات برزاید  صفات

 توصیف نفی روایات. دوم دسته
 و دانندمى خارج توصی  امکان دایر، از را الهى مقّدس ذات روایات، از توّ،هى  ابل تعداد

 نتیجده مصدری، حاصل معنای به صفت اصوالً   یرا است. صفت نفى ستلز م توصی  نفى
 ایددن بددا 5«.وصدد ، نتیجدده توصددی  اسددت» یعنددى اسددت؛ مصدددری معنددای بدده صددفت زائیددد، و

گدر، توضیح  کدرد. تصدّور تدواننمدى آن بدرای هدم وصدفى طبیعتداً  نبدود، توصدی   ابدل شدىء یدک ا
 یعندى کلمده، خاب معنای به صفت، است نزاعمحّل  صفت مثبتان و نافیان میان آنچه البته

 نفددى چیددزی از را خاصددى ویژگددى و صددفت وا ددع، در سددلب، در  یددرا ؛اسددت ذاتددى اثبدداتى صددفت
گر و کنیممى  اسدت. صدفت مفهدو  در توسعه و تسامح نوعى، نامیممى صفت را سلبى صفت ا

                                                      
 .۱۳۸)توحید(، ب  اع دکالمیق. 1

 .۱۳۳، ب۱ج ،الکافی. 2

 .۱۴۱)توحید(، ب ق اع دکالمی. 3

 .۱۸۳، ب۴ج ،شرحدأص لدالکافی. ر. : 4

 .۱۲۳-۱۱۹)توحید(، ب ق اع دکالمی. 5
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 .کنددددنمدددى بیدددان ذات در را خاصدددى ویژگدددى و اسدددت خددداب فعلدددى گدددربیدددان هدددم فعلدددى صدددفت
 مسدامحتاً  و خداوندد خدود صدفت نده خداست فعل صفت فعلى، صفت معنا یک به ،بنابراین
   نامیم.مى خداوند خود صفت

 امکدان عد  عقلى براهین بر عوو، شد، بر رار صفت نفى و توصی  عد  میان که نسبتى با
 دارنددد، داللددت توصددی  نفددى بددر خدداب یددا عددا  صددورت بدده کدده متددونى تمددامى ذات، بدده معرفددت
 داشت. خواهند صفت نفى بر ثانوی داللتى

 صددفات شددامل و خداسددت ذات  یتوصدد ىنفدد مقصددود کدده  یتوصدد ىنفدد اتیددروا ،ملدده از
  فرمود: که است ۷على اما  خطبه شود،ىنم ىفعل صفات و ىسلب

ُ  َفَقْد  ُ  َوَمْن َتدیَ ه َفَقْد َتدیَ ْن َوَصَفّ  ْوَ م   َ َ
أْلَ َصّ  َع ُوُ وُدُ  َ َوّئ  ُ  َفَق  ََقَ ُ  َوَمْن ىَلدیَ َزَنه ْد ىَلدیَ

َ
ْبَ َص ه

َ
 1؛ه

 محادودش کناد فیتوصا را تداوناد کاه هر َکنده، بن از را تندرو تاطرها  وجودش
 را تشیاازل آورد شاماره به را او که هر و آورده اششماره به کند محدودش که هر و کرده
 است. کرده باط 

 خداوندد ذات محددودیت مو،دب را آن و ،کدرد اعدو  ممندوع را خداوندد توصدی  روایت این
گدر و است توصی  نتیجه وص ، گذشت هکچنان و است دانسته  ممکدن خداوندد توصدی  ا
 خداوندد ذات از صفات نفى بر روایت این پ . شد ل ای وی برای تواننمى هم وصفى نباشد،
 دارد. داللت
 پیشدین، روایت سان  به ولى است، توصیفى هرگونه نفى روایت ظاهر، پیداستکه چنانهم

ّیدده بددده ونی ددا  علّیدددت رابطددده همچددون خدددود فلسدددفى مبددانى از پاسدددداری خدداطر بددده عینّیدددت نظر
 معمدوالً  هدم را روایدت ایدن معلدول، و عّلدت سدنخّیت و مخلو ات و خدا بین ضروری و صدوری

 مدو اندد.کدرد، تفسدیر مخلو دات صدفات بدا توصدی  بده گدا، و ذات بدرزاید  صفات با توصی  به
س( ۱۳۸۱)  مازنددرانى صدالح مدو ،س(۱۳۲۳)  صددرا مو ،س(۱۳۳۶)  استرآبادی امین مدمح

 عقیدد، بده 2اند.کرد، ارائه تفسیری چنین که هستند افرادی نمونهس( ۱۱۱۱)  مجلسى عومه و
 است، ذات برزاید  صفات و مخلو ات صفات گردد،مى ذات محدودیت مو،ب آنچه ایشان

گر ولى  بددانیم، ذات عدین راهدا آن و کنیم، تجرید محدودیت و نوا ص از ار مخلو ات کماالت ا
                                                      

 .۱۴۳-۱۳۹، ب۱، جالکافی. 1

 ،شرحدأص لدالکافی؛ ۹۳ - ۸۹، ب۴ج ،فیشرحدأص لدالکا؛ ۱۲۲ب  ،الحاشی ؛ ۱۳۳-۱۳۲، ب۲ج ،مرآةدالعق ل. ر. : 2
 .۲۲۴-۲۲۳، ب۴ج
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 خداونددی  یدرا اسدت؛ ضدروری و الز  بلکده نددارد، ضدرری تنها نه خداوند باها آن دادن نسبت
 است. کرد، افاضهها آن به خود که باشد کماالتى از خالى تواندنمى است مو،ودات عّلت که

 بدرزایدد  صدفات تنهدا تیدروا نیدا که کندىم حیتصر س(۱۱۳۳)  ى م دیسع ى اض مقابل در
 را ذات نیعد چده ،ذات بدرزایدد  چده ،ىصفت نوع هر و دارد تیعموم بلکه کند،ىنم ىنف را ذات

 احاطدده یمعنددا آن در و اسددت سدداختن محدددود خددودش صددفت اسددت معتقددد او .ردیددگىمدد بددر در
 حکدم پد  اسدت، فاتصد نیدا بده صد مت ذات شدودىم گفته ىو ت رای  است؛ شد، گنجاند،

 از پد  صدفات راید  اسدت؛ داد، ر  تیمحددود جه،ینت در صفات. و ذات و،ود به است شد،
 پد  .اسدت صدفات نیدا بده ىمنتهد ذات کده اسدت شد، گفته نیچن ایگو و اندشد، ثابت ذات

 شدد، خواهدد معددودات ،ملده از و ،دشد محددود جهینت در ،است ذات نیا حدود صفات نیا
 وهدا آن قدتیحق اتحداد ای میبدان ىمصدا  اتحاد را ذات و صفات انیم رابطه که کندىمن ىفر 

 1باشد. ریمتاا مفهومات نیا ىقیحق فرد ذاتکه این ای
علب َیمانى در ضمن کلماتى توحیدی فرمود:  ۷در روایت دیگر نیز امیرالمؤمنین  در پاسخ به ذ 

ذذىُل  مَیذذ ىْلل  نیَ  ا  َ مَفذذة   ُف یذذَن    َر ی   ّ 
ْ ف   وَصذذُف یُ  َو  ّنلیَ

ذذمنلیُ ذذ ب  َظم   وَصذذُف یُ  َو  ّْنَعَظَمذذة   مُی ىَلظ  ذذمْنع   ب 
منْ  وَصُف یُ  َو  م   یَ ْ    ک  ّنْ  َُ یب  َک  َنذة   ُص یذَ ل   َ    ک  ب  اَل َل    وَصذُف یُ  َو  ّجْلَ ذمنغ    ُکذ َقْ ذَص  ب 

 َقذمُل یُ  َو  ٍ  یَشْ  صی
  ُک  َبْعَد  َو  َقْ َلُه  ٌ  یَشْ 

 2؛َبْعد َنُه  َقمُل یُ  َو  ٍ  یَشْ  صی
 در شاود؛نماى توصیف لىافت به ولى، است 3لىافت نهایت در پروردگارم علب!ذ ا 

 باه ولى، است بزرگى نهایت در شود؛نمى توصیف عظت به ولى است، عظمت نهایت
 وصاف جاللات باه ولاى اسات، جاللات نهایات در شود؛نمى وصف بزرگى صفت

، هسات چیز  هر از بعد شود؛نمى گفته قت  او به ولى، بوده چیز هر از قت  شود؛نمى
 شود.نمى گفته بعد او به ولى

 ،لیدل گرچده نددارد؛ عظدیم ندا  بده صفتى ولى است، عظیم گرچه خداوند، روایت این طب 
 صفتى. گونههیچ بدون؛ خداست ذات، هست چه هر. ندارد ،لیل نا  به صفتى ولى است،
 با آن عینّیت و اتصف و،ود به ل ای فلسفى مبانى پذیرش خاطر به که آنان است واضح پر

                                                      
 .۲۹۹، ب۱ج ،شرحدت  ی دالص وق. 1

 .۱۳۸، ب۱، جالکافی. 2

کیدد در لطافدت را مدى« لطی  الّلطافدة»س( معتقد است تعبیر ۱۳۷۱. مو صالح مازندرانى ) 3 رسداند و هکدذا سدایر تعدابیر ت 
 .۲۱۶، ب۴، جشرحدأص لدالکافیورد نظر. ر. : مشابه این تعبیر در عبارت م
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 تو،یدده ذات بددرزایددد  صددفات نفددى بدده ندداظر روایددات سددایر همچددون را روایددات ایددن هسددتند، ذات
 4س(،۱۳۷۱)  مازنددرانى صالح مو 3س(،۱۳۲۳)  صدرا مو 2س(،۱۳۴۱)  داماد میر 1کنند.مى

 در 7س(۱۴۳۲)  طباطبدایى عومده و 6س(۱۱۱۱)  مجلسدى عّومه 5س(،۱۳۹۱)  کاشانى فیا
 ایدن معندای ...و عظمدت و کبدر و لطد  بده توصی  عد  از مرادکه  معتقدند عبارت این رتفسی

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

 صفات وساطت نفی روایات. سوم دسته
ک ثیاحاد از ىگروه در  صدادر الهدى ذات از صدفت وسداطت بددون صفات آثار که شد، دیت 

 گفدت دیدبا بلکده کدرد، اسدتفاد، «بعلدم عدالٌم » فرمدول از دینبا علم بحث در مثوً  رو ینا از شودمى
 :فرمود که کندىم نقل ۷رضا اما  از خالد بن نیحس نمونه عنوان به «.لذاته عالم»

ل  یَ  مَل  وا   مم  یىَلل َتعمم و َتبمَغَا  ّه َل  !ّه َغلذال   بذَن ّ مَیذ َنذُه  َفُقلُت  ، ا  یَبو عم  یَْس  م  میَقد م  یی َت  قمد 
نیَ  ُه   قوناَن یَ  َقومم ّ  و صی  ّ  یَ م َللیَ  مَل  ىللی لٍم، ىلممل  ع  وا   و ب  ُقدَغٍة، قمد  َ  م  یی َت  و ب   میَقد و مٍة،یب 

ذَدٍ ، م  ق   و ب 
َسذذمٍع  عذذم  یَْس  َ َوذذ ٍ   ا  یَبوذذ و ،ب  ذذَا  قذذمَل  َمذذن  ۷َفقذذمَل  ب  ذذه   دَّن  و ال  ذذَب  َفَقذذد   ب  َ

ذذة   ّه َمذذَع  ّختیَ َ  آِل 
ط  

ُ
ن َ  ینَ  و ،ه و م  امیَ و  ل  یَ  مَل   ۷قمَل  مُثیَ  .ٍ  یَش  ىَلر ت  و ص ّه َل وا   مم  یىَلل ىللی  م  میَقذد م  یی َت  قمد 
،  ا  یَبو عم  یَْس  ه  بّت  مىَل  َتعمم ل  کاَن  قاُل یَ  می اَن  َو  ُِّل    ّ ُِّلَ هبی   8. ا  یَکب ىُلُلوی

 صدفات ادتید کده یدنا بر افزون ت،یروا نیا که است معتقد س(۱۱۳۳)  ى م دیسع ى اض
 :دیگوىم او .کندىم رد زین را صفات و ذات تّی نیع شمارد،ىم باطل را ذات بر

 علام نیا که است ىعلم به عالم تداوند که معنا نیبد صفات و ذات تیّ نیع به نستت
 رشیاغ کاه ىعلم به است نشده دیمق و است مىلق تتر :تگف دیبا ،است ذاتش نیع

 نیاا رایاز اسات؛  جاار زیان جاانیاا در آلهه تعدد مفسده انهم ،نیا بر افزون باشد.
                                                      

 .۱۲۲، ب۱، جدرخهاندپرت ىدازداص لدکافی. ر. : 1

 .۳۳۴، بالتعلیق دعلیدأص لدالکافی. 2

 .۶۲، ب۴، جشرحدأص لدالکافی. ر. : 3

 .۲۱۶، ب۴، جشرحدأص لدالکافی. ر. : 4

 .۱۷۲، بالهافیدفیدالعقائ دوداألخالقدوداأل کاح. ر. : 5

 .۲۷، ب۴، جحارداألن ارب. ر. : 6

 .۳۲، بالرسائلدالت  ی ی . ر. : 7

، ۴ج ،بحارداألن ار؛ ۳۸۴، ب۲ج ،اإل تجاج؛ ۳۲۲، باألمالی؛ ۱۱۹، ب۱ج ،۷عی ندأخباردالرضا؛ ۱۴۳، بالت  ی . 8
 .۱۳۸، ب۱، جالکافی. برای دیدن روایتى دیگر از این دسته ر. : ۶۲ب
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 لاو و - افرادشان ضمن در دیبا میمفاه نیا پس .هستند ىثتوت میمفاه ىجملى صفات
 1قدماست. تعدد مستلزم که باشند داشته وجود - تیّ نیع نحو به

 در چدون «هلذاتد عدالٌم » عبدارت در «لذاتده»  یدد کده اسدت ایدن، آیدمى بر روایات ظاهر از آنچه
 علدم آثدار ترّتدب در علدم ندا  بده صدفتى وساطت نفىبه معنای  رفته، کار به «بعلما  عالٌم » با تقابل

 دارد. صفت نفى بر داللت، رو این از ذات، برزاید  چه و باشد ذات عین صفت آن چه است؛
 توضدیح در  یدد ایدن و،دود اسدت، صدفت نفدى معندای بده «لذاتده»  یدد کها معن این بر شاهد

 2س(،۲۴۸)  شهرسدددتانى اسدددت. کومدددى تددداریخ هددایگدددزارش در معتزلدددى صدددفت نفدددى و یابددتن
 سددلیمان بددن احمددد 4س(،۶  ددرن)   ماتریددی حنفددى ابوالثندداء 3،س(۶۲۳)  آمدددی الدددین سدی 

یدیددده امامدددان ازس( ۲۶۶)   در 7سدددبحانى اهّلل آیدددت معاصدددران از و 6س(،۷۲۶)  حّلدددى عومددده 5، 
 اند.برد، بهر، «لذاته»  ید از عتزلىم صفت نفى و نیابت نظریه گزارش

 اسماء حدوث روایات. چهارم دسته
 همدین بده اشدار، دارد خداوندد توّسدط صدفات و اسدماء حددوث و خلقت از سخن که روایاتى

 بدا مخلو داتکده ایدن بدرای متعدال خداوند ولى ندارد، رسمى و اسم خداوند ذات که دارد معنى
 رسدالت اسدت؛ کرد، اختیار خود برای صفاتى و اسماء بزنند، داص را او بتوانند و داشته رابطه او

کىکدده ایددن ندده اسددت ارتبدداط بر ددراری بددرای معرفددت ایجدداد صددفات ایددن  عددالم در وا عّیتددى از حددا
 کسدى کندار و تدى شما است واضح پر باشد! آن عین یا ذات برزاید  وا عّیت آن که باشند خارج

 بدا بعددی او دات در تدا پرسدیدمدى را اسدمش باشدید شتهدا ارتباط او با بخواهید و باشید نشسته
 هدم متعدال خداوندد کنیدد، بر رار ارتباط او با مختل  او ات در و بزنید صدا را او بتوانید اسم آن
گر  صددا را او و کنندد بر درار ارتبداط او بدا توانسدتندنمدى بندگان ،دادنمى  رار خودش برای اسمى ا

 8شد.مى منسد طبیعى صورت به ارتباط باب و بزنند
 ۷رضددا امددا  از سددنان بددن محمددد کدده اسددت روایتددى اسددماء حدددوث بددر دال روایددات ،ملدده از

                                                      
 .۴۶۸، ب۲ج ،شرحدت  ی دالص وق. 1

 .۹۲، ب۱، جالمللدودالنحل. 2

 .۳۸۴، ب۸، جشرحدالم اقف؛ همچنین ر. : ۲۱، ب۲، جأبکارداألفکاردفیدأص لدال ین. 3

 .۶۶، بالتمهی دلق اع دالت  ی . 4

 .۱۷۴، ب قائقدالمعرف دفیدعلمدالکالح. 5

 .۷۳، بأن اردالملک تدفیدشرحدالیاق ت. 6

 .۸۲، ب۲، جبح ثدفیدالمللدودالنحل. 7

 .۱۶۶، ب۳، جشرحدت  ی دالص وق. 8
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  کرد: سؤال چنین
فم   َ صیَ  َو  ىَلزیَ  ُّه  مَن َک  َ ْص  ه   ىَلمو  َنْفس  ْن  َقْ َص  ب 

َ
ْلَق؟ ُلَق َیْ  ه  ّخْلَ

گاه تود ذات به بیافریند را مخلوقاتکه این از قت  تداوند آیا  ود؟ب آ

  گفتم:. )بله( «نعم» فرمود:

َّ میَ   َیْسَمُعَهم؟ َو  ََ
   فرمود: شنید؟مى و دیدمى را تود ذات

ه ،اان ّم حمتم م   منک مم  قدوتذه  و، نفسه و نفسه  و مهنم،  لىلی و و سأممی نیک مل أل ی
یی نأ ّم تمجی  یفل نمفبة، ذهکن و نفسذه، سذمی  م،هبذ دىلونذهی   ،یذنغ ّْسذم  نافسذه ّطتذمو نی
ذه ُل  عذذ  .ی مل بمْسذه دعیذذ مل اّل أل ی ویَ

َ
ذه   ّْطَتذذمغَ  َمذم َفذذأ َنْفس  یُ  ل  ذذ )ّْنَعذذر  ذُه  (مُی ّْنَعظ  َ یَ ىْلذذَر  أل 

َ
ْشذذ ه  م   یَ ّأْلَ

َهمُک  ْعَنمُ   لی  ُه  َو  ُّه  َ َ یُ  ّْْسُ ُل  ُ ذَو  مُی ّْنَعظ   ّْنَعر  ویَ
َ
ذه   ه مئ  ْْسَ

َ
ذُه  ه َ یَ یٌ  أل   َو  َو  ُّه  مَن َکذ َبذْص  .یَشْ  صیَ ُکذ ىَلذاَل  ىَلذر 

ه   نْیَ بَ  َو  َنُه یْ بَ  َلة  یَول   َطَلَقَهم مُثیَ  َطْلَق  ىُلاَن یَ  َطْلق  َیَ م َتَض َ نَ  هب  ُ  ْکذا   َی     َو  ْعُ ُدوَ ُه یَ  َو  ه  یْ ّ  ی  ذی أ] َُ
 1[.تعمم  کبی به مم

 خداوندد کده آنجا از که است شد، اشار، چنینا معن این به هم طوالنى نسبتاً  روایتى پایان در
 برای خود با ارتباط برای ابزاری، باید بیاورند روی درگاهش به تا کند مبتو را بندگان داشت بنا

 هستند: صفات و اسماء همان که بیافریند بندگان
ذذمٍ   َتَعذذمَم  َو  َا َتَ ذمغَ  َ ْفَسذذُه  َوَصذَف  مُثیَ  ْْسَ

َ
أ ْلذذَق  َدىَلذم ب  ْا  ّخْلَ ذذَدُ ْم  َو  َطَلَقُهذْم  ّ  َم  ّْبذذَتاَلُ ْم  َو  َتَع یَ ْن  ّ 

َ
 ه

م ْدىُلوُ  یَ  َ ی هب  وا    ا  یَبو   عم  یَْس   َ ْفَسُه  َفَسمیَ م   َقمد  قم   َقمِئ  ام   َظم   ا   َ مط   یَطب   فم  یَن    َبمط 
 یی َقا    ا 

 یذىَلز   م 
 زا 

ْشَ َه  َمم َو  مم  یىَلل   مم  یک  َت 
َ
م  َ ب     ه ْْسَ  2.ّأْلَ

کده اتفا دا رسد مراد از صفات در اینجدادر تحلیل این روایات، به نظر مى ، صدفات مخلدوس اسدت 
کدده مددا از آنچدده درمددورد مفدداهیم صددفات از مخلو ددات انتددزاع مددى کنددیم، همددین معناسددت؛ مددثًو علمددى 

کدده خداونددد آن را آفریددد، اسددت و اسددم، یعنددى مخلو ددات انتددزاع مددى کنددیم، همددان حقیقتددى اسددت 
کده عومت و آیه خداست و لف  علم از همان مخلوس با عظمت حکایت مى آیده خداسدت نده کند 

کده باعدث  که معنای علم باید از ذات خدا سلب شود و بده عندوان آیده خددا  خود خدا. از این روست 
 تو،ه به خدا و معرفت خدا و مقدمه ایجاد ارتباط میان خدا و خل  لحا  شود.

                                                      
 .۱۹۲، بالت  ی . 1

 .۱۲۳، ب۱، جالکافی. 2
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 گیرینتیجه
 فدت،گر  درار بررسدى مورد و مطر  یک هر از یىهاهنمون که احادیث دسته چهار این اساس بر

 ان، بیدان ضدمن :بیت اهل که است شیعه احادیث عقلى آموز، صفات، نفى که شد روشن
 البتده دارندد. اذعدان آن بده نیدز شدیعه متکلمدان از بسدیاری واندد ،کدرد بیان هم را آن عقلى دالیل
 بدر آن تطبید  و احادیدث این تو،یه به صدرا فلسفى مبانىت ثیر  تحت متاخر شارحان از گروهى
 بدددده اعتددددراف و صددددفات اثبددددات معنددددای بدددده صددددفات، و ذات عینیددددت مددددورد در راصددددد نظریدددده

 .اند،کرد مبادرت مصدا ى، وحدت عین درها آن تعددمفهومى

 کتابنامه
:  داهر، ی،محمدمهدد احمدد تحقید :، آمددی الددینسدی  ،أبکارداألفکاردفیدأصو لدالو ین -

 س.۱۴۲۳ ،دارالکتب
 محمدد خرسدان، محق /مصدحح:، ىطبرسد علدى بدن احمدد ،اإل تجاجدعلیدأهولداللجواج -

 س.۱۴۳۳ اول، چا  ،مرتضى نشر: مشهد ،با ر

 مؤسسدة محق /مصدحح:، دیمف محمد بن محمد ،اإلرشاددفیدمعرف د ججداللهدعلیدالعباد -
 س. ۱۴۱۳ اول، چا  ،دیمف خیش نگر،ک م:  ،:تیالب آل

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

 مطبوعدات دم:  ،فیضدى کریم :تصحیح ،صدو ى :مقدمه، سبزواری موهادی ،اردالحکمأسر -
 ش.۱۳۸۳ اول، چا  ،دینى

 ،دول سدید :مقدمده و تصدحیح و تعلید  ،کاشدانى فیا مرتضى بن محمد ،أص لدالمعارف -
 .ش۱۳۷۲ ،سو  چا  ،اسومى تبلیاات دفتر  م: ،آشتیانى الدین

 للدراسدات العالمى زکالمر م: ،سبحانى ،عفر ،لعقلتابدودالسن دوداکاإللهیاتدعلیده ىدال -
 س.۱۴۱۲ سو ، چا  اإلسومیة،

 ششددم، چددا  کتددابچى،، تهددران: صدددوس الحسددین بددن علددى بددن محمددد ابددو،عفر ،یاألمووال -
 ش.۱۳۷۶

 زنجدانى، نجمدى محمدد تحقید :، حّلدى یوسد  بن حسن ،ان اردالملک تدفیدشرحدالیاق ت -
 ش.۱۳۶۳ دو ، چا  الرضى، الشری  م: 

 احیداء دار، بیدروت: مجلسدى با ر محمد ،:بحارداالن اردالجامعهدل ررداخبارداالئمهداال هار -
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 س.۱۴۳۳ العربى، التراث
 تا.بى ،۷صادس اما  مؤسسه  م: سبحانى، ،عفر ،المللدودالنحلدیبح ثدف -

 النشدر مؤسسدة دم:  ،خدرازى محسدن سدید ،ب ای دالمعارفداإللهی دفیدشورحدعقائو داإلمامیو  -
 س.۱۴۱۷ چهار ، چا  سومى،اإل

 مرکدز :تحقید ، یاسدترآباد محمدد،عفر ،البراهیندالقا ع دفیدشرحدتجری دالعقائو دالسوا ع  -
  ش.۱۳۸۲ اول، چا  ى،اإلسوم عو اإل مکتب  م: ،اسومى تحقیقات و مطالعات

کبدرىعلد زفداری، محق /مصدحح: ،حراندى شدعبه ابدن علدى بدن سنح ،تحفدالعق ل -   دم: ،ا
 س.۱۳۶۳ دو ، چا  ،نمدرسی ،امعه

 عمدار،، دکتدر تحقید :، اسددآبادی الدین ،مال سید ،التعلیقاتدعلیدشرحدالعقائ دالعض ی  -
 س.۱۴۲۳ ،ا،بى

 داربیدروت:  ترکدى، عبدالحمیدد تحقید :، ماتریددی حنفدى ابوالثنداء ،لتمهی دلق اع دالت  ی ا -
  .۱۹۹۲ اول، چا  اإلسومى، الارب

 ددم:  حسددینى، هاشددم تصددحیح، صدددوس الحسددین نبدد علددى بددن محمددد ابددو،عفر ،الت  یوو  -
 س.۱۳۹۸ علمیه، حوز، مدرسین ،امعه

 سددو ، چددا  مفیددد، شددیخ انتشددارتتهددران:  ،تهرانددى نىیحسدد هاشددم سددید ،ت ضوویحدالمووراد -
 ش.۱۳۶۲

 صدنعاء، یحیدى، بدن حسدین تصدحیح: سدلیمان، بدن احمدد ، قائقدالمعرف دفیدعلمدالکالح -
 س.۱۴۲۴ اول، چا  ،ىعل بن دی  اإلما  مؤسسة

 عبددالرحمن ،ال رةدالفاخرةدفیدتحقیقدمذاهبدالص فی دودالمتکلمیندودالحکماءدالمتقو مین -
 .ش۱۳۲۸ پهلوی، دانشگا،تهران:  الملک، بدیع الدولة، عماد محّق :، ،امى احمد بن

 چدا  علمیده، چاپخانده،  دم: همدانى حسینى محمد سید ،رخهاندپرت ىدازداص لدکافید -
 ش.۱۳۶۳ اول،

 س.۱۴۱۹ النعمان، مؤسسة، بیروت: طباطبایى حسین محمد سید ،سائلدالت  ی ی الر -

 دفتدر،  دم: شدیرازی مدنى خان على سید ،ریاضدالسالکیندفیدشرحدصحیف دسی دالساج ین -
 س.۱۴۳۹ اسومى، نشر

 اللددو  دار ،کاشددانى فددیا مرتضددى بددن محمددد ،الهووافیدفوویدالعقائوو دوداألخووالقدوداأل کوواح -
 س.۱۴۲۲ اول، چا  المحفو ،

 تحقیقات مؤسسهتهران:  خوا،وی، محمد تحقی :، شیرازی صدرا مو ،شرحدأص لدالکافی -
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 ش.۱۳۸۳ اول، چا  فرهنگى، مطالعات و
 تصدحیح: و تحقید ، مازنددرانى احمدد بدن صدالح محمدد (،الروضدة و األصدول) شرحدالکافی -

 س.۱۳۸۲ اول، چا  ،ةیاإلسوم تبةکالم تهران: ،ابوالحسن شعرانى،
 س.۱۳۲۲ اول، چا  الرضى، الشری  م:  افست، ،ر،انى شری  سید میر ،الم اقفشرحد -

تهدران:  ،حبیبدى  لدىنجد  :تعلید  و تصدحیح ، مدى سدعید  اضدى ،شرحدت  ی دالصو وق -
 س.۱۴۱۲ ،اول چا ،اسومى ارشاد و فرهنگ وزارت

 م،یاهابرتحقیدد :، معتزلددى الحدیددد ابددى ابددن اهّلل هبددة بددن دیددالحم عبددد ،شوورحدنهووجدالبالغوو  -
 س.۱۴۳۴،اول چا  ،ىالنجفى المرعش اهّلل ةیآ تبةکم:  م ،ابوالفضل محمد

 الکتداب، نشدر دفتدر ،دا،بدى دو ، چدا ، بحراندى میدثم بدن علدى بدن میثم ،شرحدنهجدالبالغ  -
 ش.۱۳۶۲

 دار صدنعاء، ،شدرفى صدو  بدن محمدد بدن احمدد ،فیدشورحدمعوانیداألسواسدع ةداألکیاس -
 س.۱۴۱۲ الیمانّیة، الحکمة

یان،  م ، مظّفر رضا محمد ،قائ داإلمامی ع -  ش.۱۳۸۷ دوزادهم، چا  انصار
 محق /مصددحح: ،صددوس الحسددین بدن علدى بددن محمدد ابدو،عفر ،۷عیوو ندأخبوواردالرضووا -

 .ش۱۳۷۸ اول، چا  ،هان، نشرتهران:  ،مهدی ال،وردی،
 ،ثیحدددارال انتشدارات دم:  اهدور، نصدرتیان مهددی برنجکدار، رضدا )توحیدد(، ق اع دکالموی -

 .ش۱۳۹۶ اول، چا 
کبدر علدى تصدحیح: ،کلیندى یعقدوب بدن محمدد ،الکافی - تهدران:  آخونددی، محمدد و زفداری ا

 س.۱۴۳۷ چهار ، چا  اإلسومّیة، دارالکتب

 ش.۱۳۸۳ سایه، نشر، الهیجى فیاض على بن عبدالرزاس ،گ هردمراد -
 اما  مؤسسه م:  گلپایگانى، ربانى على تلخیص: ،سبحانى ،عفر ،محاضراتدفیداإلالهیات -

 س.۱۴۲۸ یازدهم، ،چا ۷صادس

 ،رسدولى هاشدم دیسد  یدتحق مجلسدى، بدا ر محمدد ،مرآةدالعق لدفیدشرحدأخباردآلدالرسو ل -
 س.۱۴۳۴ دو ، چا  ،ةیاإلسوم تبکال دارتهران: 

 الشدیعة فقده مؤسسدة، بیدروت: طوسدى الحسدن بدن محمدد ،مصباحدالمتهج دودسالحدالمتعب  -
 س.۱۴۱۱ اول، چا 

 تا.بى دو ، چا  الهجرة، دار مؤسسة،  م: فیومى محمد بن احمد ،المنیردالمصباح -
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  دم: ،محمدد عبدالسدو  هدارون، مصدحح:، فارس ابن فارس بن احمد ، معجمدمقایی داللغ -
 تا.بى اول، چا  ى،سوماإل عو اإل مکتب

 الشددری  ددم:  بدددران، محمددد تحقیدد :، شهرسددتانى عبدددالکریم بددن محمددد ،الملوولدودالنحوول -
 .ش۱۳۶۴ سو ، چا  رضى،ال

 چدا  ،مدهعوّ  نشدر  دم:، مازنددرانى شهرآشدوب ابدن على بن حمدم ،:مناقبدآلدأبید الب -
 س.۱۳۷۹ اول،

 سدید تصدحیح:، راونددی اهّلل هبة بن سعید الدین  طب ،منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ  -
 .ش۱۳۶۴ نجفى، مرعشى اهّلل آیت کتابخانه م:  کوهکمری، عبداللطی 

 چا  هجرت،:  م ،صالح صبحىتحقی :  ،الرضى شری  حسین بن محمد ،غ نهجدالبال -
  س.۱۴۱۴ اول،

 نیالددد اءیضدد دیسدد اهّلل تیددآ از  یددتعل و  یددتحق، کاشددانى فددیا مرتضددى بددن محمددد ،الوو افی -
 س.۱۴۳۶ اول، چا  ،۷نیالمؤمن ریام تابخانهک: اصفهان ،عومه

 س.۱۴۱۶ ،اول چا  ،البعثة مؤسسة  م: ،خراسانى ،عفر ابو ،ه ای داألم دإلیدمعارفداألئم  -

 




