
147  

 

 

س
رر
ب

 ى
وا
ر

تِ 
يا

 
نف

 ى
له
ت ا

ذا
ز 
ت ا

فا
ص

 ى
ت
الل
 د
و

ها
 ی

ن
آ

  

  

  

  

  

  

  

  

  های آن بررسی روایاِت نفی صفات از ذات الهی و داللت

  ∗هاشمى سّيد محّمد بنى

  ∗بين ايمان روشن

  

  چكيده

ترين مسائل كالمى و فلسفى در حوزۀ اسماء و صفات به ماهيّت وجودی و  برخى از مهم

اين مسائل كه گاه ذيل عنوان كلى . گردد صفات و رابطۀ آن با ذات الهى باز مىتكوينى 

ويژه  د و بـهنشناسى دينى اهميّت بسيار دار د، در هستىنشو بندی مى دسته» توحيد صفاتى«

در ميـان انديشـمندان  ای از تاريخ، مجادالت فراوانى را دربارۀ شـرك و توحيـد در برهه

گونه مباحـث را در اصـطالح، مباحـث وجودشـناختى صـفات  اين. اند مسلمان برانگيخته

در اين زمينـه فراوان  های روايتاين نوشتار قصد آن دارد نشان دهد كه بررسى . نامند مى

بـه . اسما و صـفات الهـى اسـت بودن روشنگر نفى صفات از خداوند بوده، گويای مخلوق

بودن  كار رفتـه اسـت و موصـوف هب» نشانه«معنای  دربارۀ خداوند به» صفت«ديگر سخن، 

تعالى اين مخلوقات را صـفت و نشـانۀ خـويش قـرار  حقبه اين معناست كه تنها خداوند 

اند و مقصود از آنها  مخلوق] همگى[و صفات  ءبنابراين، اسما. نه چيزی بيش از آن ،داده

  .تعالى است كه اختالف سزاوار او نيست »اّهللاٰ «همان 

  ها  كليدواژه

  .فات، كمال توحيد، كمال اخالص، نفى صفات، عينيت صفات با ذاتوجودشناسى ص
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 ردسالمى دا

مطـرح شـده 

. رار گرفـت

طـرح جـدی 

دان مسلمان 

 بسـزايى در 

ی و فكـری 

: گذارنـد مى

وان كلى  عن

و پيونـد آن 

ـاط آنهـا بـا 

ـوان توحيـد 

فات الهـى و 

ى اسـت كـه 

های  و نظريه

دوم پديـدار 

ز ذهـن دور 

محـور ب دو 

چنـد   بـهوان 

ـام آنچـه در 

اينـان بـرای 

اونـد جسـم 

 :1، ج1387 ،نى

ت را بايـد بـر 

زای تاريخ تفكر اس

زمـان و مخاطـب م

جه انديشمندان قـر

طبيـانگر ست كـه 

گاه مقابِل انديشمند

مان رسـاند، سـهم

وانى پيشينه اعتقـادی

بحـث م ر كلـى بـه

دهندۀ  اول پوشش

و تكوينى صفات 

و ارتبـ ء خلق اسما

ست كه ذيل عنـی ا

و صـف ءنـای اسـما

ترين مبـاحثى جسـته

رخ داد و ر نخستين

خصـوص محـور د

نبايد اين نكتـه را از

در بـابای مطـرح 

تـو اسـالمى را مـى

ور بودنـد كـه تمـا

. شود د اطالق مى

كننـد كـه خد مـى

شهرسـتان(موجودات 

قـد بودنـد صـفات

ای به درا ان پيشينه

نبوی به فراخـور ز

شيع بيشتر مورد تو

دوم اس سدۀاوايل  ی

های متعدد و گ يری

سـا  ا بهفراوانى ر ی

دان دينى در بازخو

كم در دو محـور ت

محور . شناختى آن

ى هويِت وجودی 

ت صفات با ذات، 

جّدید، از مباحث 

احـث، فهـم و معن

ن جهان نيـز از برج

  .وده است

در قبال محور »طله

گيـری در خ موضـع

وصف، ن  با اين. )6

آراـناختى، اغلـب 

  .ست

دگاه انديشـمندان 

 كراميه بـر ايـن بـا

و حقيقى بر خداوند

گونـه نفـى م را ايـن

اما نه مانند ديگر م 

ن گـروه دوم، معتق

داوند ميان مسلمانا

 در قرآن و سنت ن

ويژه تش ش اسالم و به

های باها و كت ساله

گي موضع. باشد  مى

یانظره كه اختالف

ما امروزه انديشمند

اين حوزه را دسـت

ت و مباحث معناش

به بررسىطورعمده 

سئلۀ زيادت يا عينيت

هى با افعال خداوند

همپای ايـن مبا. ود

های خداوند در اين

تى صفات مطرح بو

معط«و  »صفاتيه«الح 

درباره م »تنزيه«و  

68 ــ 66: 1380 ،سبحانى

شـ  كالمـى و فرقـه

دو بيان شده اس آن

ناختى صفات، ديد

همچون حشويه و 

به معنای ظاهری و 

ت خداوند با خلق ر

 ،ا خداوند بيناست

عنوان حديث به اهل

و صفات خد ءاسما

ی دعوت اسالمى

ن بحث با گسترش

ن ادعا، گزارِش رس

در محافل علمى  ث

حث، جدای از آنك

ی ايشان داشت، ام

ترين مباحث ا مهم

وجودشناختى صفات

ط بهصفاتى است كه 

مسئ. پردازد هى مى

و رابطۀ صفات اله

شو دان پرداخته مى

ه ن معانى با آفريده

در حوزۀ معناشناخت

ريخ كالم، اصطالح

»تجسيم« ،»تشبيه« 

س: رای آگاهى بيشتر نك

های  كه در گزارش

ه بدون تمايز ميان 

ۀ مباحث معناشنوز

گروهى ه :سيم كرد

 ،سنت آمده است

تهام تشبيه، مشابهت

ا نه مانند اجسام، يا

. )208و 153: 1400ی، 

  

  

  مقدمه

بحث از ا

و از ابتدا

اين. است

شاهد اين

اين بحث

در اين بح

بندی گروه

خويش، 

مباحث و

توحيد ص

با ذات اله

يكديگر 

بدصفاتى 

نسبت آن

همواره د

در تا

،»تعطيل«

بر(گشت 

داشت كه

گفته پيش

حودر

دسته تقس

كتاب و 

فرار از اته

اما ،ستا

؛ اشعری105
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اينـان . دكـرآن بايـد پرهيـز دربارۀ همان معنای حقيقى بر خداوند اطالق كرد، ولى از بحث 

سـومين دسـته، بـر خـالف . )105 :1، ج1387شهرستانى، (دانستند  را بدعت مى زمينه اين پرسش در

نهـاد، معتقـد  ريه و صفات ذات و فعل تمايزی نمىحديث كه ديدگاهشان بين صفات خب اهل

امـا  ،و بايـد آنهـا را تأويـل بـرد ندبودند صفات خبريه اساساً از صفات حقيقى خداونـد نيسـت

مهم ضـرورت وجـود . روند كار مى صفات ذاتى و فعلى خداوند در معنای حقيقى خويش به

. شـد از تشـبيه تلقـى مـى عمل گذرگاه فـرار ايـن گـروهدر قيدی كنار اوصاف الهى بود كه 

. )488 ــ 486و  15، 156: 1400اشـعری، (اشعری اين ديدگاه را برای برخى معتزليان بيان كرده اسـت 

گيری متفكران اسـالمى در حـوزۀ  به هر روی، سه رويكرد تشبيه، تنزيه و تعطيل ثمرۀ موضع

  .معناشناختى صفات بود

تـوان در  صفات را مـىدربارۀ مباحث وجودشناختى، آرای متفكران مسلمان  هزميندر ا ام

كه به زيادت صفات بـر كردند اهل حديث مطرح را ايده نخست : چهار دستۀ كلى جای داد

ذات قائل بودند و عقيده داشتند صفات پروردگار حقايقى هستند كه هم از ذات تمايز دارند 

اند، در اين مسئله كه بين صـفات  نام گرفته» صفاتيه«كه  اين گروه. و هم از يكديگر متمايزند

گروهى راه تشبيه خالق به خلـق را : خالق و خلق چه نحوه ارتباطى هست، به دو گروه شدند

  .)84: 1، ج1387شهرستانى، (دو تأكيد ورزيدند تمايز آن ديگر بر پيش گرفتند و برخى در 

ان بـا اعتقـاد بـه عينيـت صـفات بـا ذات يـا در برابر اين دسته، معتزليـان و بعـدها فيلسـوف

حـديث  برخالف اعتقاد اهـل. دادند مناب دانستن ذات از صفات گروه دوم را شكل مى نائب

دانستند، اينان چنين پنداری را موجـب شـرك و  ابد با ذات همراه مى تا ازل كه صفات را از

  .)54 ـ 53: همان(ند پنداشت ممتنع مى

تـا آنجـا كـه صـفات  در پـيش گرفـتنظريه سوم، راهى ميانه بين دو ديـدگاه پيشـين را 

بـا  ،از ايـن نظريـه .ندپروردگار را نه زائد بر ذات و نه عين ذات، نه معدوم و نه موجود دانست

  .)68 ـ 66: 1380 ،سبحانى: نك ،برای آگاهى بيشتر(شود  ياد مى» احوال«عنوان 

نيز صفات را چونان تجليّـات حـق معرفـى  ،عارفان مسلمان استكه نظريه نظريه چهارم 

  .)همان(دانند  و صفات الهى را از اساس در مرتبۀ مادون ذات مى ءعارفان مقام اسما. كند مى

  پرسش اصلى ايـن نوشـتار آن اسـت كـه نگـره وجودشناسـانه روايـات در بـاب صـفات 

پروردگـار حقيقتـى متمـايز از  ذاتى پروردگار چگونه است؟ آيا در روايـات شـيعه، صـفات

نـد؟ ا آيا صفات الهى ازلى هستند يا خـود، مخلـوِق ذات و ذات الهى دارد يا عين ذات اويند



 :هل بيـت

ذات همدلى 

خداونـد نفـى 

» صـفت« ،اه

ـرفاً بـه ايـن 

زی بـيش از 

كـه  ى اسـت

يـن تلقـى از 

جسـت كـه  

 »ی خداونـد

ـى وجـودی 

دسـتۀ كلـى 

انـد و   گفتـه

بـرای  هـاز آن

. دنـكن ى مـى

تعـالى  ف حـق

ى صفات از 

بـا يكـديگر 

ير صـفت و 

برخـى . رنـد

برخى ديگر 

اهر دوران حضور 

با ذ عينيت صفات 

ونه صفتى را از خد

در اين نگا. دانند ى

بـودن خداونـد صـ

نـه چيـز ،قـرار داده

تعالى »اّهللاٰ «ها همان 

ه نيـز همگـام بـا اي

 :بيـت اهـلـث 

ناپـذيری توصـيف« 

چونـان نفـ ــ ختى

تـوان در دو  ا مـى

ذات الهـى سـخن 

هر گروهـى از ،رو

ا از ذات الهى نفـى

را الزمـۀ توصـيف

كمال توحيد را نفى

ه مغايرت و معيّت ب

كه در بردارندۀ تغـا

گير سـته جـای مـى

و  اند صوفى دانسته

ان مدرسه كوفه در

ده است يا با نظريه

اساساً هرگو :ت

مخلوق خداوند مى 

ب سـت و موصـوف

ت و نشانۀ خويش ق

ند و مقصود از آنه

كلمان مدرسه كوفه

  .اند زی كرده

احاديـمـه بايـد در 

.انـد هگفتـل سـخن 

ای وجودشـناخ يـده

وايات اين بحث ر

از نفى صـفات از 

ر ازهمينو ر دارند 

وضوح، صفات را

ن خداونـد متعـال ر

ت، كديگر از روايا

صفت و موصوفى به

نار بخشى ديگر ك

همگـى در ايـن دس

مصنوعيّت هر موص

تلقى متكلماود كه 

يد اين ايدؤ؟ آيا مت

اهل بيتكه روايات 

  و صفات الهى را

كـار رفتـه اس به» شانه

مخلوقات را صفت

ا ت همگى مخلوق

متكز سوی ديگر، 

پرداز ن زمينه نظريه

مدعا را بيش از هم

ی خداونـد متعـال

تواند مسـتلزم اي مى

رو، رو از همين. شد

روشنى ا ى كه بههاي

و دشوارمى پيچيده 

  .ه است

روشنى و  كه به ند

ودكردن و حد زدن

برخى د. گيرند  مى

آن است كه هر صف

در كن ها  از روايت

ه ،وقيّت آنان است

سته، عقل را گواه م

شو بررسى مى ،دوم

است مينه چه بوده

  

است كآن يه بحث 

و در مقابل، اسماء

نش«معنای  خداوند به

تعالى اين م حقكه 

ين، اسماء و صفات

ا. سزاوار او نيست

در اين :هل بيت

سى و واكاوی اين م

ناپذيری  از توصيف

م ،عناشناسانه است

باش ــز مرتبه ذات 

ه نخست روايت: د

ى كه مفهومهاي ت

ه خويش بهره برده

  ت دستۀ اّول

نستهى هاي ل روايت

رواياتى كه محدو

در اين دسته جای

گويای آ ه،دانست ى

اين دسته . دهند مى

گواهى به مخلو ف و

اين دس های روايت

  

  

در گام د

در اين زم

 كند؟ مى

فرضي

كنند و مى

دربارۀ خ

معناست 

بنابرا. آن

اختالف 

اروايات 

بررس

روشنى به

اگرچه مع

صفات از

جای نهاد

دوم روايت

ييد ايدهتأ

روايا  .1

دسته اول

همچنين 

 نددان مى

الهىذات 

مگواهى 

موصوف

ديگر از ر

150

ل 
سا

م
ده
وز
ن

 
ه 
ار
شم

 ،
7

3
، 

ار
به

 
13

93
  



151  

 

 

س
رر
ب

 ى
وا
ر

تِ 
يا

 
نف

 ى
له
ت ا

ذا
ز 
ت ا

فا
ص

 ى
ت
الل
 د
و

ها
 ی

ن
آ

  

دسـته نخسـت  های تر، روايت ای تفصيلى در مطالعه. ندشناس نفى صفات را كمال اخالص مى

  :توان به شرح زير فهرست كرد را مى

  محدودكردن، الزمۀ توصيف خداوند) الف

  :فرمايد مى 7امير مؤمنان

ُه فَقَْد َأبَْطَل َأَزلَه  ُه َو َمْن َعد ُه فَقَْد َعد ُه َو َمْن َحد فَقَْد َحد َ ، 1407كلينـى، (فََمْن َوَصَف اّهللاٰ

  .)140: 1ج

ه اسـت و هركـه او را سـاختهر كه خداونـد را وصـف كنـد، درواقـع او را محـدود 

ارد، ازليّت او را ند، درواقع او را شمارش كرده است و هر كس او را بشمكمحدود 

  .باطل دانسته است

صراحت هرگونـه توصـيفى از خداونـد نـوعى محـدودكردن او دانسـته  در اين روايت به

گيـرد،  دليل اين نكته آن اسـت كـه همـۀ اوصـافى كـه در فهـم انسـان جـای مـى. شده است

وانـد ت آدمى از دايره مخلوقيت خويش پای بيرون نمـىزيرا  ،برگرفته از عالَم مخلوقات است

) امكـان( مفـاهيم عـالم مخلوقـات حتى اگر تصّور شود كه بـا زدودن حـدود و نقـايصِ . نهد

بـه كـار گرفـت، بـاز نتيجـه مطلـوب ) خـالق(توان اين مفهوم را برای غير عالم مخلوقات  مى

اوصاف باقى باشد، حـدود ذاتـِى آنهـا هـم   زيرا تا زمانى كه مفهومى از آن ،نخواهيم داشت

 ای است كه نكتههمان اين . جهت قابل استناد به خداوند متعال نيستند ،رو ينهمازباقى است؛ 

مـن المعلـوم أن نفـس «: نويسـد مخفى نمانده اسـت؛ آنجاكـه مـىنيز از ديد عالمۀ طباطبايى 

  .)12: 1384طباطبايى، ( » و تعيين الصفة تحديدٌ 

ای در اتخاذ مفاهيم عـالم مخلوقـات و كاربسـت آن بـرای خداونـد  دستاورد چنين رويه

از پيش خود  ،در حقيقت دانسته،متعال، آن خواهد بود كه با بيان وصفى، خداوند را محدود 

، و آنها را در كنار خداوند قـرار داده اسـت كردهساخته و پرداخته را برای او شبيه و مانندی 

موجـود خداونـد را  ،به اين ترتيـب. داوند متعال نداردتطابقى با خ شده زيرا موجود توصيف

او را شـمارش  ،بنابر اين و وجود دارند... سه و ،كه در كنارش دواست فرض كرده واحدی 

زيـرا تعـّدد  ،سـازد شدن برای خداوند متعال نيز ازليّت او را باطـل مـى عدد قائل. نموده است

مضـمون ايـن ای ديگر  در خطبه 7ير مؤمنانام. اعتقاد باطلى استكه آورد  قدما را الزم مى

  :سازد را بيشتر روشن مى

َأُه َوَمـْن َجـ اُه فَقَـْد َجـز اُه َو َمْن ثَن َ ُسبَْحانَُه فَقَْد قََرنَُه َوَمْن قََرنَُه فَقَْد ثَن َأُه فََمْن َوَصَف اّهللاٰ ز



ه  ُه فَقَـْد َعـد د

قـرار ] غيـر او

و معتقد شده 

و هر كه ست 

، او را مـورد 

را آن كـه او 

  

ـفَاِت َعنْـُه  ص

َو َشـَهاَدتِِهَما 

او،  ل معرفتِ 

ب آنكـه هـر 

دهـد  هى مى

 اوبـا ازليّـت 

ِل توحيـد در 

مـل و اصـِل 

چنـين » َعنـه

فات از ذات 

راغـب (باشـد  مى

ه َو َمـْن َحـد ـْد َحـد

و ضـميمۀ غ[قـرين 

واقع به دوگانگى او

كرده اسجزاء فرض 

هر كه او را نشناسد،

حـدودش نمـوده و آ

:نويسد وحيدی مى

اُل تَْوِحيـِدِه نَفْـى الص

ـفَِة  ُه غَيُر الص وِف َأن

  

رفت اوست و كمال

سـبب به ؛ت از اوسـت

موصـوفى هـم گـوا

دهنـد كـه  نگى مى

ِل معرفـت و كمـاِل

رفت يا معرفِت كام

ـفَاِت  ِدِه نَفْـُى الص

د كـه بـه نفـى صـف

و مقصود آن چيـز اسـت م

 َوَمْن َأَشاَر ِإلَيـِه فَقَـ

وصف نمايد، او را ق

دهد، دروقرار ] يزی

برايش اج ،تقد شود

را نشناخته است و ه

، محكنـداو اشـاره 

  .ست

در زمينۀ مباحث تو

تِـِه تَْوِحيـُدُه َو كَمـا

ِف َوَشَهاَدِة الَْمْوُصو

 .)140: 1، ج1407ينى، 

 خداوند متعال، معر

ونـد، نفـى صـفات

صوف است و هر مو

 گواهى بـه دوگـانگ

منظـور از كمـاِلت 

كه مراد، اصِل معر

كَمـاُل تَْوِحيـد«رت 

يابـد ـى تحقّـق مـى

شدن آنچه غرض و حاصل

َجِهلَُه فَقَْد َأَشاَر ِإلَيِه

(.  

خداوند سبحان را و

چي[ كه او را قرين 

 به دوگانگى او معت

ی اجزاء بداند، او ر

بـر  است و هر كه 

شمارشش نموده اس

  صفات از ذات

خ به پرسش فردی د
عِْرفَتُُه َو كَماُل َمعِْرفَتِ

َها غَيُر الَْمْوُصوف ٍة َأن

كلي(ُمْمتَنِِع مِنُْه اْألََزل 

داری نسبت به  دين

و كمال توحيد خدا

دهد كه غير موص مى

ست و هر دو با هم

 كمال،
1

بايد گفت 

و توحيد نيست، بلك

  .ت

گفته، معنـای عبـار

توحيـد وقتـىكمال 

                      
چيز، ح كمال يك: »ض منه

فَقَْد َجِهلَُه َوَمْن ج

40: 1414 الرضى،(

كه خ پس هر آن

داده است و هر

است، و هر كه 

خداوند را دارای

اشاره قرار داده 

محدود نمايد، ش

نفى ص: كمال توحيد

در پاسخ 7كاظم

يانَِة بِِه َمع ُل الد َأو

ِة كل ِصفَةبَِشَهادَ 

ثْنِيِة الُْم يعاً بِالت
َجمِ

مرحلۀ نخستين 

توحيد اوست و

صفتى گواهى م

كه غير صفت اس

  .منافات دارد

ّجه به معنای لغوی

جۀ باالی معرفت و

 توحيِد كامل است

گ ساس توضيح پيش

كه اصل توحيد و ك

                          
شىِء ُحُصوُل ما فيه الغََرض

 ).726: 1، ج1387، 

  

  

ك) ب

امام ك

با توج

لغت، در

توحيد يا

بر اس

كشود  مى

            
كماُل الش«. 1

اصفهانى،
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ديگر، نشانۀ توحيد حقيقى، نفى صفات از خداوند متعال است و تا بيان به . انجامد پروردگار 

  .تعالى نكند، به توحيد دست نيافته است حقكه عارف نفى صفات از ذات  زمانى

  گردادن هر صفت و موصوف به مغايرت و معيّت با يكدي گواهى) ج

نخسـت آنكـه هـر صـفتى بـه : دارنـد به سـه نكتـه اشـاره 7گفته امام كاظم در روايت پيش

توان چنين دانست كه اگـر صـفِت  دليل اين نكته را مى. دهد غيريّتش با موصوف گواهى مى

معناســت؛ بنــابراين،  بــر آن بــى» صــفت«چيــزی بخواهــد عــين آن و خــود آن باشــد، اطــالق 

 ،رو از همـين. كند كه غير هم باشند بودن ديگری، اقتضا مى بودِن يك چيز و موصوف صفت

نتيجـه گرفـت كـه هـر موصـوفى بـه غيـريّتش بـا صـفت گـواهى نيز توان دومين نكته را  مى

  .دهد مى

صـفت و  ،بـه هـر حـال. دوگانگى صفت و موصوف بـا يكديگرنـد نكته سوم گواهى بر

شـود و موصـوف نيـز  ىگاه صفت بـدون موصـوف نمـ موصوف همواره با يكديگرند و هيچ

بنابراين، هر . است كه هر كدام نيز غير از ديگری است اين درحالى و بدون صفت معنا ندارد

مقتضـای صـفت و نيز و هر موصوفى  ردصفتى اقتضای وجود موصوف و غيريّت با آن را دا

 روايـتتوضيح بندی  در جمع. در نتيجه، اقتضای دوگانگى دارندو  غيريّت با آن را داراست

شود آنهـا دوگانـه باشـند و ايـن  فوق بايد دانست كه معيِّت صفت خداوند با ذاتش باعث مى

جاكه توحيـد پرورگـار زمـانى  از آن  .با ازليّت خداوند منافات دارد ،ويژگى، عين تشبيه بوده

شــود كــه از ذات او هرگونــه تشــبيهى را نفــى نمــاييم، بايــد ذات الهــى را نيــز از  محقـّـق مــى

  .صفتى تنزيه كنيمهرگونه به  بودن موصوف

 دادن صفت و موصوف به مخلوقيّت خودشان گواهى) د

  :فرمايد نسبت مفّصل مى ای به ، در ابتدای خطبه7بن موسى الّرضا امام على

ـفَاِت عَ  نَفْـى الص 
ِ ِ تَْوِحيُدُه َونَِظـاُم تَْوِحيـد اّهللاٰ ِ َمعِْرفَتُُه َوَأْصُل َمعِْرفَِة اّهللاٰ ُل عِبَاَدِة اّهللاٰ نْـُه َأو

لَِشَهاَدِة الْعُقُوِل َأن كل ِصفٍَة َو َمْوُصوٍف َمخْلُوٌق َو َشـَهاَدِة كـل َمخْلُـوٍق َأن لَـُه َخالِقـاً 

َوَال َمْوُصوٍف َو َشَهاَدِة كل ِصفٍَة َو َمْوُصـوٍف بِـاالقْتَِراِن َو َشـَهاَدِة اِالقْتِـَراِن  لَيَس بِِصفَةٍ 

َ َعَرَف َمْن  بِالَْحَدِث َو َشَهاَدِة الَْحَدِث بِاالْمتِنَاِع مَِن اْألََزِل الُْمْمتَنِِع مَِن الَْحَدِث فَلَيَس اّهللاٰ

  .)35: 1398، صدوق(... َعَرَف بِالتْشبِيِه َذاتَه



يـد اوسـت و 

دهد كـه   مى

قى دارد كـه 

 همراهـى بـا 

حـدوث، بـه 

نـابراين، هـر 

  .ت

ـا بازگشـِت 

ه  اتّصـاف بـ

 بـه آن حـد 

دن صفت و 

لـوق باشـد، 

خـالق آن نيـز 

ن بـر وجـود 

آن ون شـده 

زيـرا  ،اسـت

ود صـفت و 

فت اسـت و 

 ِت َعنْـُه، َجـل 

وٌع َو َشـَهاَدِة 

توحيـ او س معرفـت

ها گواهى  زيرا عقل

دهد كه خـالق ى مى

فت و موصوفى بـه 

دهـد و ح ـهادت مى

بن. دوث امتناع دارد

اوند را نشناخته است

روشـن گرديـد، امـ

شدن موصـوف بـا 

ت كه موصوف را

بو ؛ عقل به مخلوق

نبايـد شـبيه بـه مخل

ر ايـن صـورت خـ

ه دليل محدودبودن

  . نه موصوف

 در اين بخش افزو

اگـواه ازليّـت آن 

موجـود، وجـو ـای

ى باشند كه نه صـف

ـفَاِت وِحيِدِه نَفْى الص

ـفَاُت فَُهـَو َمْصـنُو ص

  .)200: 1، ج14

ل، معرفِت او و اساس

ز ،باشد ت از او مى

و هر مخلوقى گواهى

همچنين، هر صف. ت

هـى، بـه حـدوث شـ

كه از حد] ازليّتى[؛ 

خد] درواقع[ناسد، 

ر حـديث پيشـين ر

صوف، به محدودش

ه صفت حّدی است

دی، مخلوق است؛

كه خالِق مخلـوق نب

زيـرا در ،وف باشـد

صفت و موصوفى به

ى نه صفت باشد و 

ا آنچهتبيين شد، ام

ن آن دو و بطـالن 

هـ بر اساس روايت

ايد به خالقى متّكى

  ف

  :مايد

ِه تَْوِحيُدُه َو نَِظاُم تَْو

ن كـل َمـْن َحلتْـُه الص

403طبرسى، (َمْصنُوع 

دگى خداوند متعال

حيد الهى، نفى صفات

اند و صوفى مخلوق

ت و موصوف نيست

دهند و همراهـ ى مى

دهد؛ ت شهادت مى

اوند را به تشبيه بشن

روايـت، درن ايـن 

ن هر صفت و موص

ن ديگر، از آنجاكه

هر محدود ،ی ديگر

همچنين، از آنجاك

و موصو يد صفت

سخن، وجوِد هر ص

يعنى ؛محدود نباشد

تر ت صوف نيز پيش

بـودن يز، بر حـادث

بنابراين،  .دكرض 

و مخلوقات باست 

نوعيّت هر موصوف

فرم مى 7ن، على

عِْرفَتُُه َو َأْصُل َمعِْرفَتِه

َأن ُت بَِشَهاَدِة الْعُقُولِ 

َجَاللُُه َصانٌِع لَيَس بَِم

                      
  .د

اولين مرحلۀ بند

نظام و قِوام توح

هر صفت و موص

صفت] آن خالق[

يكديگر گواهى

بودن ازليّت محال

كه ذات خد آن

آغـازين سه جملۀ 

بودن عقل بر مخلوق

.گردد ز مى
1

به بيان 

نمايد و از سوی مى

ه. دهد ف گواهى مى

فت و موصوف نبا

به ديگر س. شود مى

كند كه م اللت مى

بودن صفت و موص 

 با هم بودن دو چي

 دو قديم ازلى فرض

اسف نشانۀ مخلوقيّت 

  .ف

دادن عقل به مصن ى

ى ديگر، اميرمؤمنان

 َمعْ
ِ ُل عِبَاَدِة اّهللاٰ َأو

فَاُت ُه الصَأْن تَُحل

ُه َجل ج الْعُقُوِل َأن

                          
گرديد  بخش پيشتر روشن

  

  

تبيين

گواهِى ع

صفت باز

محدود م

موصوف

خالق صف

محدود م

خالقى دال

قرين

است كه 

توان  نمى

موصوف

نه موصوف

گواهى) ه

در روايتى

            
دليل اين . 1
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مرحلۀ بندگى خداوند متعال، معرفت به او است و اصـل و اسـاِس معرفـت، نخستين 

برتـر از آن ] او. [اوند، نفى صـفات از اوسـتتوحيد اوست و نظام و قِوام توحيد خد

هـا گـواهى  زيـرا عقل ،)موصوف واقع شود(شدن صفات گردد  است كه محّل واقع

، مصـنوع )موصوف واقـع شـود(شدن صفات گردد  دهند كه هر كس محل واقع مى

دهند كه خداوند بـزرگ و بلندمرتبـه، صـانِع غيرمصـنوع  ها گواهى مى است و عقل

  .است

هرچـه محـّل صـفت نيـز واقـع پس،  .تر بيان شد، صفت نوعى حد است پيشكه  همچنان

هر موصوفى محدود خواهد بود و روشن اسـت كـه  ،بر همين اساس. شود گردد، محدود مى

  :به شرح زير خواهد بود 7بنابراين، استدالل امير مؤمنان. موجود محدود، مصنوع است

  ؛است هر چيزی كه صفت داشته باشد، مصنوع: مقّدمۀ اّول

  ؛خداوند متعال، صانِع غيرمصنوع است: مقّدمۀ دوم

مصـنوع خواهـد  ،زيرا اگر موصوف واقـع گـردد ،خداوند متعال فاقد صفت است: نتيجه

  .كه غيرمصنوع است شد؛ درحالى

  نفى صفات از ذات: كمال اخالص) و

 ای ديگـر، كمـال اخـالص را نفـى صـفات از ذات خداونـد در ابتدای خطبـه 7امير مؤمنان

  :فرمايد متعال دانسته، مى

يِن َمعِْرفَتُُه َوكَماُل َمعِْرفَتِِه التْصِديُق بِـِه َوكَمـاُل التْصـِديِق بِـِه تَْوِحيـُدُه َوكَمـاُل  ُل الد اَو

َهـا  فَاِت َعنُْه لَِشـَهاَدِة كـل ِصـفٍَة َأن تَْوِحيِدِه اْإلِْخَالُص لَُه َوكَماُل اْإلِْخَالِص لَُه نَفْى الص

َ ُسـبَْحانَُه فَقَـْد غَيُر الَْمْوُصوِف َوَشهَ  ـفَةِ فََمـْن َوَصـَف اّهللاٰ ُه غَيـُر الص اَدِة كل َمْوُصوٍف َأن

  .)39: 1414الرضى، (... قََرنَهُ 

معرفـت كامـل يـا (اصل و اساس دين، معرفت خداوند متعال است و كمال معرفت 

تصديق و اعتـراِف بـه اوسـت و تصـديِق كامـِل او، توحيـد اوسـت و ) اصل معرفت

برای او است و اخالص كامل بـرای خداونـد ] در بندگى[د كامل او، اخالص توحي

دهد كه غيرموصوف اسـت  زيرا هر صفتى گواهى مى ،متعال، نفى صفات از اوست

دهد كه غيـر از صـفت اسـت و هركـه خداونـد را بـه  و هر موصوفى نيز گواهى مى

  . ...صفتى وصف نمايد، او را با غير او همراه كرده است 



رد، در چنـد 

 .اسـت» ص لَـهُ 

ت و بنـدگى 

عنـای جملـۀ 

ر با اخـالص 

ه معنـای آن 

و تنهـا او را 

ن بيـان كـرد 

تعـالى  ت حـق

ونــد متعــال، 

دودی بـرای 

را  هـا روايت

انديشى و  ف

از  متعـال را 

را  هـا روايت

وٌد َوَال نَعْـٌت 

ى كـه بـرای 

مارشـى و نـه 

هـای زيـادی دار ت

تَْوِحيِدِه اْإلِْخـَالُص

كردن عبـادت خالص

باشـد، مع 7منـان

ل توحيد پروردگار

، بـهبندگىردانيدن 

ـل خـويش، تنهـا 

بايد چنـين» ِت َعنْهُ 

نـه صـفتى از ذات

ه توصــيفى از خداو

جـود صـفت و حـد

ن دسـته از رايـمى 

در حالى كه با ژرف

صـراحت ذات   به

رايـن ـای صـحيح 

 

 لِِصـفَتِِه َحـد َمْحـُدو

1 :39(.  

كسـى... و عاجزنـد و

؛ نه زمـاِن قابـل شم

شـباهتپيشـين يث 

َ«عبارت د،  كَماُل ت

ست و معموالً به خا

مؤمن معنا مراد امير

وحيِد كامل و اصِل

گر ندگى و خالص

و در اعتقـاد و عمـ

فَات الِص لَُه نَفْى الص

داوند، نفـى هرگو

د، الزمــۀ هرگونــه

گر وج نشـانظاهر  

نديشـمندان اسـالم

د ،دهند ال قرار مى

ديگر روايـاتى كـه

تـوان معنـ خوبى مى

 :شود ضيح داده مى

  :د

الِذی لَيَس ... لُوَن و

1414الرضى، (َمْمُدود 

خنوران از َمـدح او

ه وصف موجودی؛

های احادي  عبارت

ه يكى از آن موارد

خالص گردانيدن اس

اگر همين. شود  مى

آن است كه تو» لَهُ 

ود و اخالص در بن

نگردانـد  ريك او

كَماُل اْإلِْخَال«عنای 

اخالص دربارۀ خد

دنيــز بيــان شــ تــر ش

.  

هسـت كـه بـهى ي

بسـياری از ا ،رو ن

ت برای خداوند متعا

لى مطرح شده و د

خ انـد، بـه ـى نموده

توض ها  اين روايت

  نفى حّد آنها

فرمايد طبۀ پيشين مى

ُ َال يبْلُُغ مِْدَحتَُه الْقَائِل

َمعُْدوٌد َوَال َأَجٌل َم ٌت 

خدايى است كه سـخ

محدودی است و نه

  .ای سترده

ها با د اين عبارتن

هايى هست كه وت

معنای خا به» خالص

طالق اوند متعال ا

ْوِحيِدِه اْإلِْخَالُص لَه

شو ى او حاصل مى

 غيرخداوند را شـر

همچنين در مع. ندك

ص كامل و اصل ا

پــيش كــه نايــرا چنــ

دن غيِر او با اوست

  ت دستۀ دوم

هـا روايـى، روايت

از ايـن. متعال اسـت

برای وجود صفت

نكردن مباحث عقل

صفت و حـدی نفـ

از  برخىادامه در  

ى صفات از طريق نف

در ابتدای خطب 7

ِ الِذی  الَْحْمُد ِهللاّٰ

َمْوُجوٌد َوَال َوقٌْت

ستايش از آِن خ

صفتش نه حّد م

مهلت زمانِى گس

  

  

هرچن

نكته تفاو

اخ«كلمۀ 

برای خد

كَماُل تَْو«

در بندگى

است كه

كبندگى 

كه اخالص

اســت، ز

كرد قرين

روايا  .2

در منابع ر

خداوند م

مستندی 

نك فراموش

هرگونه ص

. دريافت

نفى) الف

علىامام 
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، خداونـد را صـاحب صـفاتى بـا »فَتِهِ لِِصـ«برخى از متفكـران مسـلمان بـا اسـتناد بـه واژۀ 

گويى خداوند صفاتى دارد كه با آن صفات محـدود بـه . كنند های خاص معرفى مى ويژگى

ماننـد واژۀ » صـفت«روايت شريف آن است كـه واژۀ اين فهم در اما نكتۀ مهم ، حّدی نيست

در . اسـتكـار رفتـه  مصدر است و در بسياری از موارد در همين معنای مصدری به» َوصف«

كـردن  چنـين معنـا خواهـد شـد كـه بـرای وصـف» لَيَس لِِصفَتِِه َحد َمْحـُدودٌ «اين معنا، جمله 

نـه  ؛خداوند، حد و نعتى وجود ندارد و وصف او از دايرۀ عقـل و وهـم بشـری بيـرون اسـت

  .شود آنكه خداوند صفتى دارد كه با آن صفات محدود نمى

صفتى خود يـك حـد و مخلـوقى از مخلوقـات  اساساً هر كه شد  تر روشن پيشهمچنين 

كـه در صـورت صـحت ايـن اين بـر افزون. توان آن را به خداوند متعال نسبت داد است و نمى

حضـرت در ابتـدا چـون  ؛قـد گـرديمتگـويى در روايـت مع برداشت، در عمل بايد به تناقض

همـان خطبـه، خـود   و در ادامـۀ» َمْوُجودٌ الِذی لَيَس لِِصفَتِِه َحد َمْحُدوٌد َو َال نَعٌْت «: فرمايد مى

فَاِت َعنه«: فرمايد تأكيد مى تلقى اثباتى صفات از ايـن روايـت. »كَماُل اْإلِْخَالِص لَُه نَفْى الص، 

كـه از سـاحت آن حضـرت بـه دور  گويى در سـخن پيشـين اسـت دقّتى يا تناقض مستلزم بى

  .است

َ   َوَصَف   فََمنْ «: مانندهايى  فهم عميق و در كنار هم قراردادن روايت هُ   اّهللاٰ كلينـى، (» فَقَـْد َحـد

َ   َوَصَف   فََمنْ «و  )140: 1 ، ج1407 نَِظـاُم «ايـن روايـت كـه و  )39: 1414الرضـى، (» فَقَْد قََرنَهُ   ُسبَْحانَهُ   اّهللاٰ

 ْ فَاُت بَِشَهاَدِة ال ُه الصَأْن تَُحل فَاِت َعنُْه، َجل فَاُت فَُهَو تَْوِحيِدِه نَفْى الص تُْه الصَمْن َحل كل عُقُوِل َأن

الِذی لَيَس لِِصـفَتِِه َحـد َمْحـُدوٌد َوَال نَعْـٌت «و نيز احاديثى مانند  )200: 1 ، ج1403طبرسى، (» َمْصنُوعٌ 

 يا گفتار امـام نيز. دارد ما را از اثبات صفات بر ذات الهى برحذر مى )39: 1414الرضى، (» َمْوُجودٌ 

فَاِت َعنْهُ «: اند كه فرموده 7كاظم كيد امـام أو ت )140: 1 ، ج1407كلينى، (» كَماُل تَْوِحيِدِه نَفْى الص

فَاِت َعنْهُ «: هشتم كه نَفْى الص 
ِ » لَِشَهاَدِة الْعُقُوِل َأن كل ِصفٍَة َوَمْوُصـوٍف َمخْلُـوقٌ   نَِظاُم تَْوِحيد اّهللاٰ

  .طلبد دقت بيشتری را در تبيين اثباتى صفات برای خداوند مى )34: 1398صدوق، (

به دو صـورت ايـن امكـان  كنيممعرفى  ناپذير به هر حال، اگر بنا باشد خداوند را وصف

هـر صـفتى حـّدی اسـت زيرا ،كه خداوند صفتى ندارد وييمگبصراحت  يا به: وجود دارد
1
و  

.اند هر صفت و موصوفى مخلوق
2

. شود كه صفت او هيچ حد و نعتى نـداردتلويح گفته  يا به 

                                                              
هُ «. 1 فَقَْد َحد َ  ).140: 1، ج1407كلينى، (» فََمْن َوَصَف اّهللاٰ
 ).34: 1398صدوق، (» َو َمْوُصوٍف َمخْلُوقٌ  َأن كُل ِصفَةٍ «. 2



، زيـرا اسـت

شـد، اساسـاً 

  انـد،  ت كـرده

گويـا . سـت

 از هرگونـه 

) تَعْبِيـرُ (حبِيـُر 

  آرايـش . ارد

  لـف صـفات 

  

ی كـه قابـل 

يد و يا آنكه 

بـرای  و حـدّ 

مفـاهيم ن با 

صفت، تبيـين 

يّتى را افـاده 

ا ن معنـدان بـ

ركرد صفت 

اگـر بنـا . زد

» هنالـك«، »ـاك

ا از خداوند متعال 

كه حـد نداشـته با

صـفت اثبـاتـالى 

گـويى اس عى تناقض

داونـد متعـال منـّزه

كـل ُدوَن ِصـفَاتِِه تَْح

.)134: 1ج
2

  

نـدازدن باشـد  مثـال

های مختل ن و گونـه

 .اند  گشته و حيران

د و حـّدی آن رسـي

توان به آن رسي مى

تـر نفـى صـفات و 

گما بىفاتى باشد، 

يرا اساساً كاربرد ص

ّاست ف  و خصوصـي

اين سخن. )356: 9ج

كاركمترين ود، اّما 

ت آن را هويدا ساز

هنـ«اند و بـه جـای  آورده

ى هرگونه توصيف 

ين اساس، صفتى ك

تعـ ضرت برای حـق

نوعى» فت نامحدود

ماننـد كـه ذات خد

 مختلفهای 

  :مايد

ُب لَُه فِيـِه اْألَْمثَـاُل ك

، ج1407كلينى، (فَات 

 حـّدی كـه قابـل م

او نـاتوان) صـيفات

گم) س پروردگار

فتى كـه بتـوان بـه 

كه نمدارد صفاتى 

پيش ،اّوالً  زيرا ،زد

ند متعال دارای صف

زير ،زدن است مثال

متى برای موصوف

، ج1414ابن منظـور، (د 

شو ف پى برده مى

بردارد و واقعيّتده 

آ» تعبير«، »تحبير« به جای 

عابير تلويحى، نفى

كردن است
1
و بر ا 

ن گفت كه آن حض

صف«، زيرا تعبير ست

 با ايـن تعبيـر بفهما

  .ستنيپذير  صيف

ه حاديث با عبارت

فر ای ديگر مى طبه

تُنَاُل َوَال َحد تُْضَرب

ف نَاك تََصاِريُف الص

ن به آن رسـيد و وا

يـا توص(ت از صـفات 

مقام مقّد(جا  در آن

خداوند صـف«: اند ه

نيست كه خداوند 

توان برايش مثال ز

اگر خداون ،ثانياً ؛ د

 داشته باشد، قابل 

صفت نشانه و عالم

دهد خاصى نشان مى

ه كنه يك موصوف

پرصى از موصوف 

                      
 ).140: 1، ج1407، 

اند و حديث را نقل فرموده

.( 

تع گونه مراد از اين 

فى نوعى محدودك

  .ست

توان ين هرگز نمى

اس نامحدود ى كهت

قصد دارند  7ان

و خداوند توصست 

صفات از ذات در ا

در خط 7ر مؤمنان

فَلَيَسْت لَُه ِصفٌَة 

اللغَاِت َوَضل ُهنَ

او صفتى كه بتو

لغـات) يا تعبير(

د) يا توصيفات(

نكه فرمودهايراد از 

آن ن ،»باشد ندارد 

ت ولى نمى ،ّد است

متعال اثبات گرديد

است و اگر حّدی

ص. ر موصوف است

و آن را از جهت خ

ه با صفتى خاص به

 كه از جهت خاص

                          
هُ  فَقَْد َحد َ كلينى(» صَف اّهللاٰ

همين ح، التوحیدوق در 

)41: 1398صدوق، (اند  ده

  

  

گمان  بى

هر توصيف

صفت نيس

بنابراي

ولى صفت

امير مؤمنا

اسصفتى 

نفى ص) ب

امير .يكم

يقين مر به

 نزد مثال

دارای حد

خداوند م

 نيلقابل 

جهتى در

كند و مى

نيست كه

آن است

            
فََمْن َوَص«. 1

شيخ صد. 2

كار برد به
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باشـد و آن را از جهتـى بر آن ند و نشانه و عالمتى كباشد صفتى، موصوف خود را توصيف 

  .خواهد بود نباشد، اساساً نقض غرضرسيدن فهومى قابل نشان دهد، ولى با هيچ م

را به طور مطلق از ذات الهـى نفـى كـرده اسـت، روشـن » حدّ «دوم كه بند به قرينۀ  ،ثالثاً 

بـه ديگـر سـخن، . »صـفة تنـال«گردد، نـه بـه  باز مى» صفة«اّول نيز به بند شود كه نفى در  مى

آن را دريافـت، نـه آنكـه خداونـد صـفِت  منظور اين است كه خداوند صفتى ندارد تا بتوان

چـون صـفت از طريـق  ،قيد تأكيـدی اسـت» صفة«برای » التنال« ،درواقع. يافتنى ندارد دست

بـه بيـان . نباشـد، اصـًال صـفت نيسـت شدنى نائلاست و چيزی كه با مفاهيم  نيلمفاهيم قابل 

نيسـت، احتـراز شـده  نيلقيد احترازی نيست كه با بيان آن از صفتى كه قابل » التنال«ديگر، 

اصـًال هـيچ صـفتى نـدارد و خداونـد يعنـى  ،»ندارد نيلصفِت قابل « منظور ازبنابراين،  .باشد

  .، يعنى خداوند هيچ حّدی ندارد»زدن باشد ندارد حّدی كه قابل مثال« منظور از

آرايش يـا تعبيـر لغـات از بيـان وصـف يـا از «نبايد گمان كرد كه مراد از  ،به اين ترتيب

تـوان آن را بيـان  با آرايش لغات نمىاوست، ولى  داشتن صفتمعنای  به» توصيف او عاجزند

از بيـاِن نـاتوانى حضـرت بـا تـذكّر بـه . د، زيرا هر صفتى قابل بيان با مفاهيم و الفاظ استكر

ــد، اصــل توصــيف ــ وصــف خداون ــان كــردهتعــالى را  حــقذيری ناپ و مقصودشــان از انــد  بي

گونـه  های مختلف توصيف در آستان مقّدس پروردگـار، راه نداشـتن هـيچ بودِن گونه حيران

  .توصيفى به آن مقام َمنيع است

  :فرمايد ای ديگر مى در خطبه 7امير مؤمنان .دوم

  .)142: 1، ج1407ى، كلين(قَُصَرْت ُدوَن بُلُوِغ ِصفَتِِه َأْوَهاُم الَْخَالئِق 

  .دان او ناتوان) يا توصيف(اوهام و افكار خاليق از رسيدن به صفت 

بـرای خداونـد  ىاثبات صفت» صفته«تعبير  ود كهشاين روايت شريف نيز نبايد تصّور فهم در 

پذير نيسـت، زيـرا  چنين فرضى اساساً امكان. دور است بهكند كه از دسترس اوهام خاليق  مى

صـفتى  ؛رسـند تر اشاره شد، صفت دقيقاً چيزی است كه اوهام بـدان مـى كه پيش گونه همان

  .صفت نيستاساساً كه با هيچ مفهومى نتوان از آن سخن گفت، 

  :فرمايد مى 7امام مجتبى .سوم

صـدوق، (فََال تُْدِرك الْعُقُوُل َوَأْوَهاُمَها َوَال الْفِكُر َوَخَطَراتَُها َوَال اْألَلْبَاُب َوَأذَْهانَُها ِصفَتَه 

1398 :33(.  

ها و اوهام، فكر و خطوراتش، مغزها و اذهانش، هيچ كـدام صـفت او را درك  عقل

 .كنند نمى



وهـم و  ،كـر

دو بـر صـفت 

ن و وهم بـه 

و مـدَرك م 

 پروردگـار، 

آن  ـه نشـانِ 

نخسـت  :رد

يچ برداشـت 

ت خاّصى كه 

فات از ذات 

بير مختلـف 

شود و از آن 

س مباحـث 

عينيّـت «، )34

ى صـفات از 

از آن يـاد  « ه

هـيچ صـفتى 

و را از هـيچ 

ـۀ صـفات و 

چـه صـفات 

صـفتى كـه هـيچ فك

صگفت توان  نمى 

صفتى كه عقل، ذهن

هر صـفتى موهـوم 

بودن صفت ناپذير

ايـن همـ .انـد دهشـ

ه روايت وجـود دا

ننـد و هـيچك فى مـى

مختلف و با ظرافت

  .د

بـه نفـى خـوِد صـف

ده بود و ائّمه با تعا

ش مطرح مى» صفات

ا در عمـل بـر اسـا

4، ص1398صـدوق، ( 

نفى«تعالى همان  حق

ـفَاِت َذاتُـه  مِـنَ  الص

امتناع دارد و ه) ت

  .ال است

تـوان او ـت و نمـى

، بايـد او را از همـ

ت جـاری اسـت، چ

صكه  يمكن تكرار 

 ،ديگربيان به . ست

و صاست؛ مفاهيم 

يقين  به. روا نيست

ن دركبه ين تذكّر 

تعالى رهنمـون  حق

تعالى، دوگونه حق

ذات صانع متعال نفى

ى كه با تعابير مهاي

اند دهكرو توصيف 

ـفات پروردگـار، ب

آن تأكيد شداز بر 

عينيّت ذات با ص«ن 

زيـرا ،حيحى نـدارد

ـفَاِت َعنْـهُ  ـى الص »

ديگر، توحيد حن 

الُْمْمتَنَِعـِة مِ... مـدّهللاٰ 

يا توصيفات(صفات 

او محا داشتنِ  صفت

  خداوند

ّد و نقصى منّزه اسـ

كامـل پروردگـار،

 آنچه در مخلوقات

ت شريف نيز بايد 

رد، اصًال صفت نيس

 درك با افكار و م

ى در مورد صفت 

با اي 7براين، امام

صفت برای ذات ح

ت از ذات مقّدس 

گونه صفتى را از ذ

ه دوم، روايت شت؛

است، نفى صفت 

  ر احاديث

 نفى مفاهيم از صـف

آغابى است كه از 

عنوانبا آنچه  ،اين

، معنـای صـحكنند

ِ نَفْـ نَِظاُم تَْوِحيـد اّهللاٰ

بيانبه . توحيد است

الحم« هايى مانند ت

139(.  

دس پروردگار از ص

تر، ص روشنبيان به 

برای خ» صفات ذات

تعال از هرگونه حّد

بـرای تنزيـه ك. سـت

مۀزيرا ه ، دانست

اين روايتبيين مفاد 

درك آن راه ندار

صفتى كه قابل: ت

چنين تقسيمى. دارد

بنا .و مفاهيم است

 عاقلى را به نفى ص

 در باب نفى صفات

صراحت هرگ كه به

داش توان از آن نمى

انديشِى بيشتر  رف

ع ذات از صفات در

گفته   مطالب پيش

د و اين همان مطلب

بنابرا. اند صرار كرده

ك ياد مى» د صفاتى

ِ« و رواياتى مانند  ن

همان نفى ت» صفات

با عبارت ت كه گاه

: 1، ج1407كلينى، ( ت

صه اينكه ذات مقّد

شود و  و جمع نمى

اثبات ص«ی صحيح 

خداوند مت ىعقلى 

قص و نيازمند دانس

اِت مخلوقات مبّرا

  

  

تبدر 

عقلى به د

گونه است

آن راه ند

به افكار و

هر انسان

كه است 

رواياتى ك

ديگری ن

نيازمند ژ

امتناع) ج

ر اساس ب

انجامد مى

بر آن اص

دتوحي«به 

شده ارائه

ذات با ص

است »ذات

شده است

خالص

با ذاِت او

معنای) د

بنابر مبانى

جهت ناق

خصوصيّا
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هـم جهـل مخلوقـات  ؛كنـد از محدوديّت و نقص حكايت مـى ،صفات نقصيا كمال باشند 

ناقص است و هم علِم آنان؛ هم عجز آنها نقص است و هـم قدرتشـان؛ هـم ناشـنوايى و هـم 

  . ...شان و شان؛ هم نابينايى و هم بينايى  شنوايى

هـا نبايـد صـفت كمـالى شـبيِه صـفت كمـال  اونـد از نقـصبر اين اسـاس، در تنزيـه خد

نبايـد علمـى از خداونـد در تنزيـه جهـل  ،لامثبرای  ؛مخلوقات برای خداوند متعال قائل شد

نـاميم،  بـه ديگـر سـخن، اگـر خداونـد را عـالم مـى. قائـل شـدبـرای او شبيه علم مخلوقـات 

  .بر او مفهومى از علمدادن  مقصودمان صرفاً نفى نادانى از خداوند است، نه نسبت

بـرای  ،رود كـار مـى توان معانِى مخلوقِى الفاظى را كـه دربـارۀ خداونـد بـه بنابراين، نمى

توان قائل شد، معنای تنزيهى  كه برای صفِت ذاِت الهى مى تنها معنايى. پروردگار اطالق كرد

معناسـت كـه او از هـر دانستن خداوند تنها به ايـن  سميع. بدون اينكه تشبيهى الزم آيد ،است

نـور  نيـز. بـودن از هرگونـه نابينـايى اسـت معنای منّزه ناشنوايى منّزه است و يا بصيربودنش به

همـۀ ايـن صـفات فقـط معـانى  . ...معنای نفى هرگونه ظلمتـى از اوسـت و ناميدن خداوند به

  :فرمايد مى 7امام رضا .شود تنزيهى دارند و از هيچ يك مفهوم اثباتى برداشت نمى

ـْوَت  يـِه يَْسـَمُع بِـِه الص
نَا َسمِيعاً َال بُِجْزٍء فِ َي َرب ُه َال يَخْفَـى َعلَيْـِه ... ُسم ـ ُه َأْخبَـَر َأن َولَِكنـ

ـمِيِع َواْختَلَـَف الَْمعْنَـى  ينَا نَْحُن فَقَْد َجَمَعنَـا اِالْسـُم بِالس َما ُسم اْألَْصَواُت لَيَْس َعلَى َحد

ا نُبِْصُر بُِجْزٍء مِنا َال نَنْتَفُِع بِِه فِ َوَهكََذا الْبَصَ  َ بَِصـيرٌ  ىُر َال بُِجْزٍء بِِه َأبَْصَر كََما َأن  غَيِْرِه َولَِكن اّهللاٰ

  .)188: 1398صدوق، (َال يَْجَهُل َشخْصاً َمنُْظوراً ِإلَيِْه فَقَْد َجَمَعنَا اِالْسُم َواْختَلََف الَْمعْنَى 

جزئـى كـه صـدا را بـا آن داشـتن اميده شده است؛ نه به سـبب ن» شنوا«پروردگار ما 

ــر او مخفــى نمىخبــر داده ولــى او  ،...بشــنود ــه آن  اســت كــه صــداها ب ــه ب ــد؛ ن مان

در اسـم مشـترك هسـتيم و معنـا ] ما و او[پس . ايم ناميده شده] سميع[كه ما  صورتى

 ، ...ببينـد جزئـى كـه بـا آنداشتن ؛ نه به سبب »بينايى«همچنين است . مختلف است

. نسبت به هرچه ديدنى است، جاهل نيسـت] از اين جهت كه[ولى خداوند بيناست؛ 

  .در اسم مشترك هستيم و معنا مختلف است] ما و او[پس 

برای خداوند متعال صرفاً معنای تنزيهـى » بصير«و » سميع«الفاظ  ،اين روايت شريف بنابر

آنهـا » معـانى«شـوند، سـبب تشـبيه در  دارند و اينكه همين الفاظ بر مخلوقات هم اطالق مـى

كـه معـانى  تشبيه تنها در صـورتى. يكى نيستند» مفهوم«با » امعن«بايد توّجه شود كه . شود نمى

 (آيد  مشترك باشند، الزم مى اّما مفهوم تنزيهى  ،)119: 1، ج1407كلينى، () الَْمَعانِى  فِي  َما التْشبِيهُ ِإن



امـام  .شـود ى

، 1407كلينـى، (

صـير، عـالم و 

ـان تصـريح 

هم مختلف  

نـه كـاربرد  

 را مختلـف 

 ايـن دودر » 

ى هسـتند، بـا 

و زمـانى كـه 

در، مريـد و 

نكـه مفهـوم 

بنـابراين  .يم

 مفـاهيم آن 

همـين عـدم 

  .بيند مى

ان گفـت از 

ايـن . بينـد ى

 كـه فـرض 

وجـب تشـبيه نمـى

(تَِالِف الَْمعْنَـى ال اخْ 

  .مختلف باشد اعن

يع، بصرا بايـد سـم

ايشـ. ختلف باشـند

» امعن«كند و  ف نمى

است،» ما ُعنَِى بِه« 

ذات الهى دو ف اين

»ما ُعنَِى بِـه«و » صود

كـه صـرفاً تنزيهـى

كنيم و ىتنزيهش م

شود خداوند قا مى

نـه آن ،نماينـد  مـى

ويصـفت ناچـار شـ

به ها جهت ختالف

ه. شـود ختلـف نمـى

  .)144: 1398ق، 

شنود،   به آنچه مى

تـوا شـود، نمـى مـى

مى یو به چيز ديگر

خداونـدبرای  و ت

 در نظـر باشـد، مو

اِت َوَال اْختَِالِف الذ

ون اينكه ذات يا معن

شد كـه خداونـد ر

صر او دو جهت مخ

را مختلف» ذات«، 

، »امعن«كه مراد از 

ولى اختالف ،ست

مقصو« است؛ يعنى 

هيم ايـن دو بـا اينك

ميم، از ناشنوايى تن

وقتى گفته م. ايم ده

را از خداونـد نفـى

ذيرفتن اتّحـاد در ص

اين اخ. كنند زيه مى

دو نـوع تنزيـه، مخ

  :استيان شده 

صدوق(ِصُر بَِما يَْسَمع 

شنود و بيند، مى مى

مختلف فـرض نم 

شنود و چيزی مىه 

و دارای اجزاء است

 .راه ندارد ر

فاً جنبـۀ سـلبى آن

يُر الَْعالُِم الَْخبِيُر بَِال 

بدو ،نا و آگاه است

آن باش 7م صادق

معنا كه سمع او با بص

بودِن خداوند،... و

دارد  نكته اهميّت 

مختلف اس» بصير«م 

يكى مفهوم ن دو 

امـا مفـاه ،گار است

نا ى او را سميع مى

بينايى تنزيهش كرد

ِم نقِص متفـاوتى ر

نند كه به پذكبات 

وند را از جهتى تنز

در ايـن د» ذات«و 

گونه بي اين 7باقر

ْسَمُع بَِما يُبِْصُر َويُبْصيَ 

و بيناست؛ به آنچه م

 های خداوند جهت

بيند؛ يا به ديگر مى

وجودات مركّب و

راه ندارد، اين امور

داشـتن، اگـر صـرف

  :فرمايد مى 7

مِيُع الْبَِصي ُه الس َأن

  .)84: 1ج

او شنوا، بينا، دان

رسد مراد اما ظر مى

ا نه به آن معست، ام

بصير  ،د كه سميع

البتّه توّجه به اين . 

.  

با مفهوم» سميع«وم 

بنابراين، معنای اين 

همان ذات پروردگ

وقتى. تفاوت دارند

ناميم، از نابي مى» صير

ت، هر كدام مفهوِم

را برای خداوند اثب

از اين الفاظ، خداو

و» معنا«ا ط است، ام

امام حديثى از در 

يٌع بَِصيٌر يَ 
ُه َسمِ ِإن

او شنوا ويقين  به

 در ذات مقّدس خ

شنود و از جهت  ى

ويژگى مو ها جهت

جزء داشتن در او 

  

  

د كمشتر

7صادق

به نظر

خبير دانس

اند فرموده

.شود نمى

.رايج آن

مفهو

.كند نمى

، همفهوم

يكديگر 

بص«او را 

عالم است

متفاوتى ر

هركدام ا

دو مربوط

اختالف 

چون

جهتى مى

ج اختالف

انقسام و 
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  »نفى صفات از ذات«و » صفات ذات« ميانتعارض  نبود) ه

توان بـرای صـفت ذاِت الهـى قائـل شـد،  معنايى كه مىتكرار اشاره شد تنها  گونه كه به همان

زيرا همۀ آنچه در مخلوقات جاری است،  ،بدون آنكه تشبيهى الزم آيد ،معنای تنزيهى است

  .كند از محدوديّت و نقص حكايت مى گىچه صفات كمال و چه صفات نقص، هم

ى بـا مسـئلۀ تنها تعارضـ نيم، نهكمعنا صرف مهم آن است كه اگر صفات ذات را تنزيهى 

. مؤيّد و مكّمل يكديگر خواهند بود ،لهئبلكه اين دو مس ،آيد پيش نمى» نفى صفات از ذات«

، صـرفاً تنزيهـى معنـا »صـفاِت ذات«كند كه  ، اقتضا مى»نفى صفات از ذات«اصوالً ضرورت 

بـرای آنكـه ذات پروردگـار از  ،از سـوی ديگـر. شود تا تشـبيه خداونـد بـه خلـق رخ ندهـد

عـالم، » ذاتـاً «تنزيـه شـود، بايـد خداونـد را ... جهل، ناشنوايى، نابينايى ومانند قصى هرگونه ن

به معنای آن ... بنابراين، تنزيه ذات مقّدس الهى از جهل، ناشنوايى و. دانست... سميع، بصير و

» ذاتـاً «نبايـد از  .يـمآور شـمار هتوانيم ذات او را جاهل بدانيم يا ناشنوا و نابينا بـ است كه نمى

ای »لِذاتِـه«. مراد شود »عينيّت صفات با ذات«مّدعای  ،دانستن خداوند... عالم، سميع، بصير و

نكتۀ بسيار مهم در درايت حـديث، توّجـه . بودن صفات نيست معنای عين ذات به ،در روايات

ای  مخاطبان روايت توّجه ويژه بايد به باورداشتِ  ،ديگربيان به . به فضای صدور روايت است

  .د و با توّجه به عقايد آنان از تعابيِر روايت رمزگشايى نمودكر

جهت نفى عقيدۀ كسانى است كه » بِنَفِسه«يا » لِذاتِه«كاربرد تعبير  ها در بسياری از روايت

و » َسمع«آنان خداوند را دارای . اند برای خداوند بوده» آلت«و » داتأ«قائل به : در عصر ائّمه

ش بـه او »بََصـر«سـبب  و بصيربودن را بـه ،»َسمع«سبب  بودن او را به د و سميعدانستن مى» بََصر«

  :گويد بن خالد مى حسين. دادند نسبت مى

 ِ َضا َعل َسمِعُْت الر تَبَاَرَك َوتََعالَى َعلِيماً قَاِدراً َحيّاً قَِديماً  7بَْن ُموَسى ى ُ يَقُوُل لَْم يََزِل اّهللاٰ

َوَجل لَْم يََزْل َعالِماً بِعِلْـٍم  َسمِيعاً بَِصيراً فَقُلُْت  ُه َعز ِ ِإن قَْوماً يَقُولُوَن ِإن لَُه يَا ابَْن َرُسوِل اّهللاٰ

َمـْن قَـاَل  7فَقَـالَ  .َوقَاِدراً بِقُْدَرٍة َوَحيّاً بَِحيَاٍة َوقَِديماً بِقَِدٍم َوَسمِيعاً بَِسْمٍع َوبَِصيراً بِبََصرٍ 

ِ آلَِهًة ُأْخرى َولَيَْس مِْن َوَاليَتِنَا َعلَى َشـْيٍء ثُـم قَـالَ  َذلَِك َوَداَن بِِه فَقَدِ   8اتَخَذ َمَع اّهللاٰ

ـا يَقُـوُل  َعلِيماً قَـاِدراً َحيّـاً قَـِديماً َسـمِيعاً بَِصـيراً لَِذاتِـِه تََعـالَى َعم َو َجل َعز ُ لَْم يََزِل اّهللاٰ

  .)140: 1398صدوق، (بِيراً الُْمْشِركُوَن َو الُْمَشبُهوَن ُعلُّواً كَ 

خداونـد تبـارك وتعـالى از ازل عـالم، قـادر، : فرمـود شنيدم كـه مى 7از امام رضا

  ای پسـر : عـرض كـردم 7پـس بـه امـام .زنده، قـديم، سـميع و بصـير بـوده اسـت



علمـى، دانـا 

قدمتى، قديم 

های ديگری 

د عزوجـل از 

شرك و اهـل 

 7ـام رضـا

كنـد  ـل مـى

 ْ َس بِنَفِْسِه َولَـي

ِإذْ  ىـْن نَفِْسـ

بـرای [زاری 

ارۀ آنكـه بـه 

 ؛چيـز ديگـر

كار بـرده  م به

مقابـل پنـدار 

 ... و بصـر و

ت و آالتـى 

ـال، معنـايى 

ذيری او نيـز 

سبب وجـود  واره به

سبب ق ده بوده و به

  .ينا بوده است

معتقد باشد، معبوده

خداونـد. زی نـدارد

او از آنچه اهل ش. 

  

امـعصـر تـا  7قر

ديث ديگـر نيـز نقـ

ْسَمُع بِنَفِْسِه َويُبِْصُر بِ

 َأَرْدُت عِبَاَرًة َعـ ىِكن

و بينـا بـدون ابـز] ى

گفتـار مـن دربـا. د

» خـود«ی اسـت و 

اينكه به تو بفهمانم

در م :كـه ائّمـه

سـمع» داتأ«و » ت

داتأخداونـد دارای 

تى از خداونـد متعـ

ناپـذ ـه بـا توصـيف

خدای عزوجل همو

سبب حياتى، زند و به

ای، بي به سبب بينايى

نين بگويد و به آن 

و از واليت ما چيـز

نوا و بينا بوده است

.متعالى استاش  ى

امام باق عصرقاد از 

يث پيشين، سه حد

  :فرمايد وند مى

َوبَِصيٌر بِغَيِْرآلٍَة بَْل يَْس

ٌء آَخُر َولَِكىْ فُْس شَ 

139 :144(.  

بـرای شـنوايى[ضـوی 

بينـد و به خودش مى

ت كه خداوند چيـزی

تعبيری برای خودم 

ن معناست كداب وند

آلـت«واجـد اونـد 

بـدون آنكـه خ ؛ـد

  يث

ر نفى هرگونه صفتى

اند كـ ر نسبت داده

خ: گويند برخى مى

بوده وقدرتى، توانا 

ای، شنوا و ب شنوايى

كسى كه چني :رمود

وبرگزيده است وند 

وانا، زنده، قديم، شن

وااليى و بزرگى  به، 

آيد كه اين اعتق مى

حدي بر افزونصدوق 

 

خ به فرد منكر خدا

َسمِيٌع بِغَيِْر َجاِرَحٍة َو

ُه شَ  ٌء َوالنفىْ بِنَفِْسِه َأن

8صدوق، (ِفَْهاماً لََك 

شنوا بـدون عض. ت

شنود و  خودش مى

د، به آن معنا نيست

خخواستم از شد، ل 

 بصير دانستن خداو

خدا اينكـه مبتنى بر

انـ يع و بصير دانسته

 

احادي ی خداوند در

نار اصرار شديد بر

ت مقّدس پروردگار

 9رسول خدا

سبب ق بوده و به

سبب ش بوده و به

پاسخ فر 7امام

در عرض خداو

ازل ذاتاً دانا، تو

گويند تشبيه مى

جموع احاديث بر م

صدشيخ . شته است

  .)145 ـ 143، ص139

در پاسخ 7صادق

ُهَو َسمِيٌع بَِصيٌر س

 ِ ِ ىقَْول ُه يَْسَمُع ب ِإن

كُنُْت َمْسئُوًال َوِإ

او شنوا و بيناست

ه به ؛ بلك]بينايى

شنود خودش مى

بلكه چون سؤال

  .باشم

سميع و » ذاتاً «ين، 

 مردم زمان خود مب

سميع» ذاتاً «داوند را 

 .دن و ديدن باشد

 صفات مخلوق برای

در كن : معصوم

را به ذات» صفت«

  

  

از مج

وجود داش

98صدوق، (

امام ص

بنابراي

نادرست 

، خداست

برای شنيد

اثبات ) و

پيشوايان 

«ديگر از 
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كاررفتـه آن اسـت كـه  معنای مقبول برای صفت الهى كه در روايات به .كامًال سازگار است

ديگـر، مخلوقـات الهـى صـفت و نشـانۀ بيـان بـه . اوند صفت و نشانۀ او هستندمخلوقات خد

معنـای  بـه» صـفت«و هـم واژۀ » اسـم«هـم واژۀ  ،های لغـت در كتاب. اند معرفى شده خداوند

.عالمت و نشانه است و تفاوتى بين معانى آنها نيست
1
انـد كـه  در روايـات فرمـوده ،رو از اين 

 7امام باقراز . وصف نموده است  خداوند خود را به آن اسمای الهى همان صفاتى است كه

  :است كه

  .)88 :1، ج1407كلينى، (ِإن اْألَْسَماَء ِصفَاٌت َوَصَف بَِها نَفَْسُه 

  .خودش را به آنها وصف كرده است] او[صفاتى هستند كه ] الهى[يقين اسمای  به

آنها را نشـانه و عالمـت ين معناست كه دب، اينكه خداوند خودش را به آنها وصف كرده

شدن تفاوت صفتى كه خداوند برای خود قـرار داده اسـت  برای روشن. خود قرار داده است

  :كمك گرفت 7توان از روايت اميرمؤمنان با توصيفى كه عين تشبيه است، مى

ه ُسئِلَِت اْألَنْبِيَاُء َعنُْه فَلَْم تَِصفُْه بَِحد َوَال بِبَعٍْض بَْل َوَصفَتُْه بِفَِعالِِه َوَدلْت َعلَيِْه بĤِيَاتِـ یالذِ 

  .)141: 1، ج1407كلينى، (

او را بـه ] پيـامبران[پـس . خداوند كسى است كه از پيامبران در مورد او سـؤال شـد

و بـه آيـاتش بـر او كردنـد افعـالش وصـف  بلكه به ،حّدی و نقصى وصف نكردند

 .داللت كردند

. اسـتهای او در خلقـت  های او هستند و مراد از آيات نيز نشانه افعال الهى همان آفريده

عنوان اسـم  ط انبياء، به آن معناست كه آنان مخلوقات را بهوصف خداوند به مخلوقاتش توس

پـس آن صـفاتى كـه . ی معرفت او باشـندای برا خداوند معّرفى كردند تا آنها وسيله و صفت

  .توان به خداوند متعال نسبت داد، مخلوقات او هستند مى

به معنای خلق اسم و صفت برای خويش است و اينكه خداوند خودش را توصيف كند، 

بسـا مـراد  چـه. كنـد ذات الهـى را محـدود نمـى ،هيچ ربطى بـه توصـيف تشـبيهِى او نداشـته

هُ َال تَحُ «از  7اميرمؤمنان فَات  د نكتۀ لطيف باشـد كـه هرچنـد اين  ،)141: 1 ، ج1407كلينى، («  الص

قـرار داده اسـت، اّمـا بـر خـالف ) هـايى نشـانه(خداوند متعـال بـرای خـود اسـماء و صـفاتى 

                                                              
أنـه قـد َوَصـَف الَمشـى : قد َوَصَف، معناه: و يقال للُمْهر إذا توجه لشىء من حسن السيرة. َوْصفُك الشيء بحليته ونعته: الَوْصف. 1

 ).162: 7، ج1414الفراهيدی، (هذا مهر حين َوَصَف : أی َوَصفَه لمن يريد منه، ويقال



 :كننـد د نمى

بـرای خـود 

  .كند 

كشـف ذات 

هيچ كشـف 

تـر  كـه پـيش

ء و صفات، 

ای خود كه 

الت الهـى را 

دار   را نشــان

بنـابراين، . ت

 ش قـرار داده

كلينى، (تَِالف 

ى اسـت كـه 

جـّل جاللـه 

 او، موجـب 

چيـزی را در 

سـت كـه از 

تنهـا د آنكـه 

م ايـن دو بـا 

ت نقص به او وارد

فاتى كـه خداونـد 

عال را محدود نمى

و از ك رددا مـىد بر

مخلوق او هستند، ه

ك همچنان .كنند مى

اسمابا تعالى  ت حق

اسماء و صفاتى بر

بـرای كمـاال گاند

ولــى او  ،ردگارنــد

صـفات نيسـت  يـن

 را صـفت خـويش

  :يد

ِ ِذي َال يَلِيُق بِِه اِالْخت

آنهـا همـان خـدايى

» اّهللاٰ «واحـد و آن 

ن ايـن صـفات بـه 

زنند و هيچ چ  نمى

خـدای واحـدی اس

خداونـد بـا وجـود

اما مفـاهيم ،دسازن ى

 159. 

زنند و نسبت حد نمى

صف، به بيان ديگر 

 مخلوقى خالق متع

ام موصـوف خـود

كه م) های الهى نه

قصى را از او مبّرا م

دم مكشوفيّت ذات

تعال با خلق اموند 

رفـتن بنـد ی نشـانه

هــای پرور ، نشــانه

ى او موصوِف به ا

كه اين مخلوقـات

فرماي  اين زمينه مى

ُ الذ لَْمعْنِي بَِها ُهَو اّهللاٰ

و مقصـود از آ.  ...د

ای يـك مقصـوِد 

دادن كردند، نسبت 

ن هيچ حّدی به او

ند و آن دار اك معن

سم و صفتى برای خ

 نقصى نيز مبّرا مى

صت ذات برای خداوند، 

صفات خداوند را ح

.)32: 1398صدوق، ( »

چون هيچ  ،زنند مى

ای از ابهـا  تى پـرده

نشا(اِت الهى ا صف

بلكه نق ،ود ندارند

عد دارد كههميّت 

. آنان نيست
1
خدا 

راهى برا ،ى هستند

اســماء و صــفات، 

ت الهى هستند، ولى

فاً به اين معناست ك

در  7امام جواد. 

َوا... فَاُت َمخْلُوقَاٌت 

اند مخلوق] همگى[ 

  .ر او نيست

ايى هستند بره شانه

دار مى ى او را نشان

شد، ولى چون ر مى

يك مقصود و يك

 

هر اسگذشت تر  ش

وند، او را از جهِت

                      
عنای صحيح اثبات صفات

بشری، اين ص یاه

بَِحد َو َال بِنَقْصٍ   فْهُ 

 است او را حد نم

خلوقات، هر صـفت

ف حكايت دارد، اّما

ى از ذات خالق خو

توّجه به اين نكته ا

معنابودن  معنای بى

ارای معانى تنزيهى

پــس .ورده اســت

مخلوقات، صفات. 

بودن خداوند صر ف

 چيزی بيش از آن

فَ َواْألَْسَماُء َوالص

  .)15: 1، ج1407

اسماء و صفات

اختالف سزاوار

ء و صفات الهى نش

ر اين صفات الهى

در ذات پروردگار

دهند، همگى ي مى

 .ت انقسامى ندارد

گونه كه پيش همان

رو صود را نشانه مى

                          
مبحث مع: صيل بيشتر، نك

  

  

ه توصيف

تَِصفْ  فَلَمْ «

قرار داده

در مخ

موصوف

و حكايتى

تگذشت 

م بههرگز 

د گىهم

فــراهم آ

كنند نمى

موصوف

نه  است،

اسماء

اگر. است

اختالف 

نم  او نشان

هيچ جهت

ه هالبت

يك مقص

            
برای تفص. 1

166

ل 
سا

م
ده
وز
ن

 
ه 
ار
شم

 ،
7

3
، 

ار
به

 
13

93
  



167  

 

 

س
رر
ب

 ى
وا
ر

تِ 
يا

 
نف

 ى
ت ا

فا
ص

له
ت ا

ذا
ز 

 ى
ت
الل
 د
و

ها
 ی

ن
آ

  

بـودن خداونـد،  به ديگـر سـخن، عـالم. رندهستند، با يكديگر تفاوت داصرف اينكه تنزيهى 

  دانسـتن خداونـد اشـاره  سـميع ؛ای اسـت كـه از هرگونـه جهلـى بـه دور اسـت »اّهللاٰ «اشاره به 

بـودن  معنـای منـّزه بصـيربودن خداونـد بـه ؛ای است كـه از هـر ناشـنوايى منـّزه اسـت»اّهللاٰ «به 

هركــدام » غفـّـار«و » ســتّار«روشــن اســت كــه صــفت . از هرگونــه نابينــايى اســت تعــالى»اّهللاٰ «

نمايند، اّما در نهايت با همـان معنـای  را از جهت نقصى متفاوت از ديگری مبّرا مى تعالى»اّهللاٰ «

رونـد؛ بنـابراين، معنـای  جالله را نشانه مى جل »اّهللاٰ «يك مفهوم اثباتى ندارند،  تنزيهى كه هيچ

آنهـا همـان ذات » مـا ُعنِـَى بِـهِ «و » مقصـود«كاررفتـه يكـى اسـت؛ يعنـى  هالفاظ و صـفات بـ

  .پروردگار است

عنـوان نتيجـۀ معناشـناختِى بحـِث  بـه» دن صـفاتكرتنزيهـى معنـا«ديگر، توّجه به  بيان  به

بايـد توجـه . اصلى است كه نبايد از آن غفلت كـرد ،»نفى صفات از ذات«وجودشناختى در 

 یات مختلف يك معنای واحد داشـته باشـند، در فرهنـگ توحيـداينكه اسماء و صفداشت 

ای  بيـت نكتـه ، اّما در معارف عميق توحيـدی قـرآن و اهـلآيد شمار مى بهمعنا  بشر، امری بى

  .شود دقيق تلقّى مى

  گيری نتيجه

صـراحت  بهنخست مربوط به صفات الهى دو دستۀ كلّى وجود دارد كه دستۀ  های در روايت

محـدودكردن و  هـا ايـن دسـته از روايت. نماينـد ا از ذات الهـى نفـى مىو وضوح، صفات ر

دانند، كمال توحيـد و كمـال اخـالص  تعالى مى حدزدن خداوند متعال را الزمۀ توصيف حق

كه هر صفت و موصوفى به مغـايرت معنايند ن ايگويای  ،را نفى صفات از ذات متعال دانسته

آن اسـت كـه هـر صـفت و بيانگر ين اين روايات همچن. دهند مىگواهى و معيّت با يكديگر 

دهند و عقل را نيز گواه مصنوعيّت هر موصـوفى  مىگواهى موصوفى به مخلوقيّت خودشان 

 هـا نيـز ايـن گـروه از روايت. به دقّت و تأّمل بيشتر نياز دارنـد ،دستۀ دوم از روايات .دانند مى

بينى و ظرافت، گويای نفـى  شوند، با نكته تعالى مى هرچند مستمسك اثبات صفات برای حق

  .صفات از طريق نفى حّد آنهاست

. بودن اسماء و صفات الهـى هسـتند گويای مخلوق ،در اين زمينهفراوانى بررسى روايات 

بودن خداوند  موصوف ،و در نهايت شده استنيز معنا » نشانه«معنای  به» صفت«، از نظر لغوی



نـه چيـزی  ،

] همگــى[ت 

ديگـر، بيـان 

 ،اونـد بـوده

سماء مختلف 

اسـت ش قـرار داده

اســماء و صــفات ــه

ببه  .زاوار او نيست

هـای مختلـف خد

به ديگر سخن، اس

 

فت و نشانۀ خويش

آن اســت كــ نشــانِ 

ت كه اختالف سز

ه ـد هسـتند، نشـانه

. هستند تعالى»اّهللاٰ «

 .جالله هستند  جل

ن مخلوقات را صف

نش ::بيــت ق اهــل

ها همان خدايى است

ه مخلوقات خداونـ

نام  ود و يك نام به

ج» اّهللاٰ «ن به داد شان

ين معناست كه اين

معــارف عميــق. آن

د و مقصود از آنها

لف كهصفات مخت

گر يك مقصو شان

ی مختلف برای نش

  

  

صرفاً به ا

بــيش از آ

اند مخلوق

اسماء و ص

نش گىهم

ها و نشانه
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