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Abstract 
Qāḍī Sa‘īd Qumī is one of the greatest philosophers and mystics of Iran during the 

Safavid era. He was competent in peripatetic and Illumination philosophies, and had 

mystic tendencies. With regard to the divine attributes, he believes in the negative 

divinity and believes that what we understand from the existence and attributes of the 

possible beings cannot be attributed to God. The reasons he gives in for this is that 

God is the pure Being and has no attribute, and the human intellect does not have the 

capability to understand God and His attributes. With regard to the ontology of 

attributes, Qāḍī deems detestable the belief in the addition and sameness of attributes 

with God, and favors the representativeness of attributes for the divine essence. He 

extensively discusses the divine knowledge attribute and believes that God’s 

knowledge is not intuitive, acquired, or differentiated (the views commonly hold by 

philosophers). This study aimed to adopt a critical view to examine Qāḍī’s viewpoint 

in the divine attributes’ domain – especially the divine knowledge attribute – and to 

show that despite its congruence with the outer appearance of some narrations, his 

viewpoint suffers from some internal weaknesses such as adherence to some 

questionable principles – such as belief in the overall difference between God and 

possible beings – and disagrees with some intellectual principles and narrations. 

Keywords: Negative theology, God’s attributes, Intuitive knowledge, Acquired 
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بررسی و نقد دیدگاه قاضی سعید قمی در مورد صفات خداوند با تأکید 

 الهی بر صفت علم

 

 2 یحیی کبیر ،*1الیاس موسوی خسروی

 رانی، اپیام نور ایراندانشگاه  و کالم اسالمی گروه فلسفه ،مربی. 1

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیگروه فلسفه، پرد اری. دانش2

 (03/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 02/12/1399تاریخ دریافت: )

 چكیده

داشت و دارای  اشراق تبحر مشاء و او در حکمت .بود در دورة صفویه ایران عرفای و حکما افاضل از قاضی سعید قمی

های عرفانی بود. قاضی در حوزة صفات الهی قائل به الهیات سلبی بود و اعتقاد داشت  نچه از وهود و صرفات   گرایش

وهود صرف است و هیچ صفتی نردارد؛ دیگرر اینکره    فهمیم، قابل انتساب به اداوند نیست، زیرا، اوالً ادا  ممکنات می

عقل توانایی درک ادا و صفاتش را ندارد. او در بحث وهودشناسی صفات، باور به عینیت و زیرادت صرفات را شرنیع    

 ادا طور مفحل به صفت علم ادا پردااته و معتقد بود علم دانسته و به تبیین نیابت ذات از صفات پردااته است. او به

 ن است تا با نگاهی انتقرادی   نیست. نوشتة حاضر بر اهمالی و ححولی و حلوری است، مشهور حکما بین که گونه  ن

ویژه صفت علم ادا بپرردازد و نشران دهرد کره دیردگاه قاضری برا وهرود          به بررسی دیدگاه قاضی در حوزة صفات، به

باور به تباین کلی بین ادا و ممکنات، از یرک  دلیل پایبندی به برای اصول، از همله  مطابقت با ظاهر برای روایات، به

 . برد و با برای مبانی عقلی و یک سری روایات سازگاری ندارد های درونی رنج می سری ضعف

   واژگان کلیدی

 .ححولی و حلوری علم اداوند، صفات، سلبی الهیات
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 مقدمه. 1

طریرق صرفات، از   دانیم، بعد از اثبرات وهرود اردا، بحرث شرناات او از       طورکه می همان

 هست، در حدی کره اندیشرمندان اسرالمی،    بوده و اسالمی متفکران های دغدغه ترین بزر 

به مسرئلة شرناات اردا از     را االاص بالمعنی در بخش الهیات اود کالمی مباحث بیشتر

هرای زیرادی ذهرن     در حروزة صرفات اردا نیرز پرسرش     . اند داده طریق صفاتش ااتحاص

تروان در سره    تررین  نهرا را مری    اود مشغول کرده است که مهرم  اندیشمندان اسالمی را به

شناسی، معناشناسی و وهودشناسی صفات الهی بررسری کررد    مبحث کلی، تحت عنوان لفظ

شناسرری مسررائلی مثررل معنررای لغرروی و   (. در حرروزة لفررظ72-74: 2، ا1386)سرربحانی، 

ث و بررسری  اصطالحی اسم و صفت، رابطة اسم و صفت و اقسام صفات ادا، مرورد بحر  

ویژه بحرث صرفات تشربیهی( برا      گیرد. در بحث معناشناسی، امکان معرفت ادا )به قرار می

توهه به محدودیت قوای ادراکری انسران و نامحردود برودن اردا مرورد بررسری و مداقره         

شروند   اندیشمندان بوده و هست. اندیشمندان، در حوزة معناشناسی، به چند دسته تقسیم می

 و درک از انسران  نراتوانی  و عقرول  تعطیلری  . معطله، که به1اند از:  عبارتترین  نها  که مهم

 از شرنااتی  هرگونره  ( و206: 4ا ،1386 شرهری،  ری محمدی)دارند  باور ادا صفات فهم

نرد؛  ا قائل انسان با میان صفات ادا همانندی نوعی . مشبهه، که به2دانند؛  می ناممکن را ادا

 لیر تأو اردا را قابرل   و تفسیر صرفات اردا دارنرد و صرفات     لیتأو. مووله، که اعتقاد به 3

 بیران ( 5)طره:   «العرش علی استوی الرحمن»  یة در ادا اصلی مراد گویند می دانند. مثالً می

. الهیرات سرلبی، کره    4؛ (120 :14ق، ا1417 طباطبایی،) است عالم بر ادا عمومیت سلطة

 چره  اردا  که است این بداند، تواند می انسان که چیزی که نهایت است این  نها نظر عحارة

بحث اصلی این است  . در هنبة وهودشناسی،(1: 1386 توکلی،)هست  چه اینکه نه نیست

نه ادا صرف وهود است و  ای گردد یمکه  یا ادا دارای صفت هست و به صفات متحف 

واسرطة   اداوند عالم است،  یرا عالمیرت او بره    مییگو یمهیچ صفتی ندارد. برای مثال وقتی 

ای از حکما بر این باور  صفت علم است، یا نه بدون اتحاف به صفت علم، عالم است. عده

گردد و به تبیین  پافشاری دارند که ادا دارای صفات ذاتی و فعلی است و بدانها متحف می
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قرار دارند که به دو دسته تقسیم  صفات نافیان مقابل  نها، اند. در پذیری ادا پردااته وصف

ای که به معطله مشهورند، بر این باورند که اردا هریچ صرفتی نردارد و تنهرا       ند؛ عدهشو می

داننرد. کسرانی کره     ای دیگر که ادا را نائب مناب صفات می صفتی است؛ عده صفت او بی

 عینیرت،  های دیدگاه ادا، با ارتباط صفات نحوة دانند، در اتحاف ادا به صفات را هایز می

برر ذاترش و    اردا زائرد   ها معتقدند که صرفات  اند. زیادتی کرده مطرح و هزئیت را زیادت

قرار  ها یتینیع(. در مقابل  نها، 282: 3، ا1393هستند )طباطبایی،  قدیم بودن او قدیمتبع  به

اردا   صرفاتی  توحیرد  فهرم  واقعری  محرداق  را ذاترش  ادا با ذاتی صفات دارند که عینیت

شرد کره یکرز از     صفات با ذات تینیع به قدمعت شیعه صفات، تکثیر و توحید دانند. در می

 (. 53: 1 ، ا1376 ،الهز است )مطهری معارف ترین عمیق

کرربن،   هرانری ) اسرت  امامی شیعی عرفان نمایندگان نیتر برهسته از قاضی سعید قمی،

، 1393که در حکمت مشاء از محلر مالرهبعلی تلمذ کرده اسرت ) شرتیانی،    (396: 1373

(. بررسی  ثار قاضی بیانگر این مطلب اسرت کره نظرام فکرری او از چنرد      60-67-75: 3ا

توان به شاگردی او نزد مرال رهبعلری و فریض     مسئله تأثیر پذیرفته است که از  ن همله می

ی  نها و عالقة زیاد قاضی به فهم دقیق روایات ائمره  کاشانی و تأثیر از افکار فلسفی و عرفان

)ع( اشاره کرد. قاضی در حوزة صفات ادا، قائل به الهیات سلبی است. باور او تنزیه کامل 

گوید: عقرول را بره سراحت کبریرایی اردا       ذات ادا از صفات ثبوتی و سلبی است. او می

صفات  زیادت و دگاه عینیتندارد. او دی صفتی هیچ و است صرف راهی نیست و او وهود

 وهرود   نها پذیرش در یا هیدییتأ معحومین)ع( گوید، در اابار و می دانسته عقل مخالف را

اسرت.   اوانده زندیق و کافر  ن را طرفداران و شنیع را ذات با صفات عینیت ندارد. دیدگاه

 برراالف . قاضری  (449 :2ق، ا1415قمری،  )دانسته است  تر عیشن را زیادت به اعتقاد البته

تروان   ة صفت علم ندانسته و معتقد است که نمری واسط بهبسیاری از حکما، عالمیت ادا را 

صفت علم را به ادا نسبت داد، چون ادا صفت ذاتی ندارد. او انتساب علرم حلروری و   

ححولی را مختص ممکنات دانسرته و برا ذکرر دالیلری  نهرا را شایسرتة انتسراب بره اردا          

اند،  کسانی که علم پیشین ادا را اهمال در عین تفحیل دانسته براالفست. قاضی دان ینم
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بر  رو مقالة پیش معتقد بود که این دیدگاه نیز با براهین عقلی و روایات سازگاری ندارد. در

دقیق  ثار قاضی، ابتدا تبیینی درست از دیدگاه او ارائه کنیم، سرپس برا    بررسی تا ضمن می ن

ویرژه صرفت علرم     اه سلبی او در مبحرث صرفات ذاتری اردا، بره     نگاهی هامع به نقد دیدگ

های ناسازگاری  ن با مبانی عقلی و روایات را  شرکار   های درونی و هنبه بپردازیم و ضعف

 سازیم.

 سعید  قاضی منظر از خداوند . معرفت2

دیدگاه قاضی در زمینة معرفت ادا و صفاتش با دیدگاه مشهور بین حکما متفراوت اسرت.   

کیه بر برای  یات و روایات، به طراحی محذورات معرفت عقالنری اردا و صرفات    او با ت

واسرطة قروای ادراکری     ذاتی او پردااته و بر این باور است که شناات و توصیف اردا بره  

)عقل و وهم( ممکن نیست. او در تبیین استدالل اود مبنی بر امتناع معرفرت عقالنری ذات   

به اصول زیرر نیرز پایبنرد بروده      -به برای روایات نادبر است عالوه –ادا و صفات ذاتی او 

واسطة صرفات )و لرم تحرو بره الحرفات( )قمری،        امتناع توصیف ادا به اصل اول:است  

 بعد صفت که است صفات این به ذات معنای اتحاف: گوید می (. قاضی257: 1ق، ا1415

 مسرتلزم  صرفت  بره  ذات شردن  منتهی که درحالی شود، می منتهی  ن به ذات است و ذات از

 کره  صفتز هر، اینکه . دیگر(257: 1ق، ا1415قمی، )است  باطل که اداست بودن متناهی

 کره  صرفاتی  بره  اردا  و اسرت  ممکنرات  صرفت  و مشرهور  معناى به موهود صفت هست،

اصـل دوم:  . (68-69: 1362قمری،  )شرود   نمری  متحف گردند، می متحف بدانها مخلوقات

: 1ق، ا1415تباین کلی بین ادا و مخلوقات )الذی بان من الخلق فالشریء کمثلره )قمری،    

اشتراک لفظی بین االق و صفاتش با مخلوقات )ان الوهود مشرترک برین    اصل سوم:(. 82

 اصرول دوم و سروم   تبیین در (. قاضی94: 1379الواهب و الممکنات، اشتراکا لفظیا( )قمی، 

 او. است دیگر موهودی بالکل و ندارد سنخیت صفتی هیچ در چیزی هیچ ادا با: گوید می

 وهود مفهومی مشابهت حتی مشابهتی گونه هیچ ادا با مخلوقاتش بین بر این باور است که

 امرام  سخن براساس او .(258 :1ا ق،1415 ،قمی)  است لفظ در فقو  نها اشتراک و ندارد
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 و اسرت  مباین الق با )ادا« کمثله فالشیء الخلق من بان الذی: »است فرموده علی )ع( که

 و ذات در مخلوقرات  برا  ادا اگر: گوید می (32: 1398 صدوق،)نیست(  او مثل چیزی هیچ

 در  نچره  هرر  و باشد مخلوق، ممکنات همچون باید باشد، داشته سنخیت و اشتراک صفات

 باطرل  ادا مورد در گمان این که یدرحال باشد، نیز او در هست امکانی صفات از مخلوقات

نامتناهی بودن ادا و تناهی قروای عقرل و وهرم و اینکره عقرل فقرو        اصل چهارم:است. 

 صررفاً و حیطه و میزان درک عقالنی محردود اسرت و    کند یممفاهیم کلی و عقلی را درک 

عردم تنراهی    بره  توهره  شوند. قاضی با موهودات محدود توسو عقل تعریف و شنااته می

 دانسرته  ناممکن را ادا مورد در وهمی و عقلی معرفت ادراکی، هرگونه قوای و تناهی ادا

 و کلری  مفراهیم  حروزة ادراک  دو به منححر وهمی و عقلی قوای ادراک توانایی: گوید می و

 مفراهیم  زیررا  ،گنجرد  ینمر  دسته دو این از کدام چیه ادا در که ی، درحالعقلی است مفاهیم

 مفهرومی  را عینری  و متشرخص  اردای  توان و نمی هستند انسان و سااتة ذهن کلی، انتزاع

 از یـا  نیرز  عقلری  مفاهیم شناات کرد. او عقالنی شناات به حکم و دانست انتزاعی و کلی

 ادراک طریرق  از یا. ادا اهزا ندارد و وهود صرف است که یدرحالاهزاست،  ادراک طریق

 ذاتری  علرل  و ذاتیرات  و اسرت  صرف وهود اداوند که یدرحالاست،  ذاتیات و ذاتی علل

 ،اسرت  عروارو  شرناات  طریق از یا(. برسیم اداوند شناات به  نها شناات با که ندارد

اسرت.   نیازمنرد  و نقرص  مستلزم ادا بر چیزی عروو زیرا ندارد، ادا عوارو که درحالی

 است این درست باور، است باطل ادا مورد در مذکور فرضیات تمام نجا که  از و بنابراین

 :1ا ق،1415قمری،  )نیسرت   شرناات  قابرل  عقالنری  محردود  قوای توسو ادا بگوییم که

. او در برای  ثارش، الزمة شناات عقالنی را داشتن کیف، کم، این، حیرث، هرنس،   (125

 حیرث  و ایرن  کیرف،  بره  را الیتناهی ادای توان یم گوید: چگونه فحل و مثل دانسته و می

 را اردا  توان یم چگونه یا است یتحیث مکان و و کیفیت االق او که یدرحال کرد، توصیف

 در مرا  نچره   نیست، پس هنسی تحت و گنجد ینم یا مقوله هیچ تحت که یدرحال شناات،

 مخلوقرات  از برگرفتره  چرون  نادرسرت،  و است ههل همه، مییگو یم توصیفات از او مورد

 بره  راهری  روایات، عقرل انسران را   گواهی به کرد و وصف را ادا توان ینم بنابراین است.
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گوید، طبق  یة شرریفة   . او همچنین می(311-375: 1ق، ا1415 قمی،)نیست  ادا شناات

 ید و قابل  ( ادا مانندی ندارد، پس به حد و تعریف درنمی11)شوری: « لیس کمثله شیء»

(. از نظر قاضی، نهایت معرفتی که عقل انسران در  90: 1 ق، ا1415 قمی،) شناات نیست 

، معرفت بطریق االقرار است که قاضی  ن را معرفرت بالمقایسره    ورد یمدست  مورد ادا به

االقی هم وهود دارد. دیگر اینکره در   حتماًنامیده است )اوالً، چون مخلوقاتی وهود دارند 

این نوع معرفت که بر پایة استدالل عقالنی است، ما ادا را فقو به صفاتی کره ارودش را   

مانع است(. او معرفت عقلی در مرورد اردا را   که بال میکن یمبدانها توصیف نموده توصیف 

گوید: هر کس تروقعی بیشرتر از ایرن از عقرل در حروزة       محدود به همین حد دانسته و می

(. قاضری  128: 1ق، ا1415شناات ادا و صفاتش داشته باشد به بیراهه رفته است )قمی، 

است: اردا عقرل را   در شناات اقراری به حدیثی از امام صادق )ع( استناد کرده که فرموده 

ی کره احاطره یابرد و    ا گونره  بره تواند به وهود او اقرار کند، نه  ی  فریده که فقو میا گونه به

، انرد  ده(، پس اینکه او را به صفاتی توصیف کر147 :3ق، ا1404)مجلسی،  توصیفش نماید

 ی. ا احاطهدر واقع توصیف اقراری است نه 

 شرناات  مسریر  ا از ادا ناممکن ندانسته وهر نوع شنااتی ر شایان ذکر است که قاضی

 معرفرت  مسریر  در اسرتدالل  و عقرل  ناکارامردی  اثبات از بعد . بلکهداند ینم مسدود ادا را

 را( افعال و  ثار طریق از شناات) یا هی  راه یا انفسی و  فاقی ادا، راه صفات و ذات کامل

. او با استناد بره روایرت معحروم    دارد یم بیان، او صفات و ادا شناات راه بهترینعنوان  به

( 35: 1398)صدوق،  شود یمواسطة مخلوقات ادا بر وهود او استدالل  که فرموده است: به

طورکه  اشاره شد، او فطرت الهی را که در وهرود   به تبیین این راه پردااته است. البته همان

کرده و با اشاره به حدیث راه شناات ادا بیان  عنوان بهنهادینه شده است نیز  ها انسانتمام 

(، معرفرت  35: 1398گردد )صردوق،   معحوم که گفته است: با فطرت، وهود ادا اثبات می

گوید اگر فطرت الهی نبرود، هریچ کسری بره      بالمقایسه را مستلزم شناات ادا دانسته و می

 (. 128: 1ق، ا1415)قمی،  افتی ینممعرفت ادا دست 
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 «مقابل سلب به ثبوتی صفات ارجاع»و  «صفات ذاتی از خدا نفی». قاضی و 3

قاضی در حوزة صفات ادا با استناد به برای روایات مستند بره ائمره )ع( معتقرد اسرت کره      

اتحاف ادا به صفات ذاتی با توحید او سازگاری ندارد. او بهترین توصیف اردا را توصریف   

صفات  و ادا معرفت گوید ادا فراتر از توصیف است. او ناپذیر بودن دانسته و می  به  وصف

 بنردگان  هزء و نهاده منت  نها بر حق و نظرند اهل که دانسته است افرادی مختص را ذاتی او

 واهلل  حرزب  را  نهرا  قاضری  کره  داده را الحکمه بیت به ورود اهازة  نها به هستند و او مخلص

 بره  قائرل  گویرد:  نران   اهل نظر دانسرته و مری   نیز هزء را است. او اود کرده معرفی حق اهل

 و( ع)ائمره  احادیرث  طبرق  و شرده  مخلوقات صفات با ادا صفات بین تباین و لفظی اشتراک

 حرق  ذات صفات از نفی به قائل و دانسته ممتنع ادا برای را صفات ذاتی ثبوت عقلی، حجج

 ،کننرد  یمقاضی، کسانی را که صفات ذاتی را بر ادا حمل (. 109: 3ق، ا1415 قمی،) هستند

ثبوتی توصریف کررد، زیررا هرر      واسطة صفات توان ادا را به نمی است معتقد ودانسته  هاهل

واسطة  ن وصف ادا بگوییم، صرفت ممکنرات اسرت و توصریف اردا بره صرفات          نچه به

 کمرال  :فرموده اسرت  که (ع)معحوم ممکنات هایز نیست. او در تبیین دیدگاه اود به حدیث

 پیوستگی باعث گوید،  نچه می ( استناد کرده و1: اطبة البالغه نهج .)..عنه صفات نفی توحیده

 ،میدهر  یمر  نسبت ادا به را صفتی بنابراین اگر .اداست از ذاتی صفات گردد، نفی می توحید

 و فهمریم  نمری  ذاتی ادا را صفات وهوبی معنای ما زیرا ، ن از اداست معنی سلب مقابل به

 بنرابراین . نیسرت  چیرزی  چره  اردا  که است این فهمیم، می او صفات مورد در که چیزی تنها

صفات  تمام انتساب و نیست هایز ادا به، شوند می متحف  ن به ممکنات که صفاتی اتحاف

 ذات و صرفاتی  و دارد اردا ذاتری   که معنا این به مقابل است، نه سلب معنای به ادا ذاتی به

. مررده نیسرت   او که است این «حی» از مقحود مثالً گردد، می متحف  نها به ایجابیصورت  به

. (94: 1379قمی، ).. « .مقابلها سلب بمعنی السلوب الی راهعه سبحانه اهلل صفات قاطبه ان و»

شایان ذکر است که قاضی دیدگاه سلبی و ارهاع صفات ثبوتی و ذاتی به سرلب نقریض را بره    

 بره  نیز اانبی و شود نمی وصفی به ادا متحف االمر، نفس گوید: در انبیای الهی نسبت داده و می

  (.7: 362 1،قمیاند ) داشته باور چیزی چنین
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شایان ذکر است که نفی صفات در نگاه قاضی، فقو در حوزة صرفات ذاتری اسرت نره     

او در زمینة صفات فعلی، دیدگاه سلبی ندارد و به گواهی عقل و نقل اتحراف   .صفات فعلی

فرالن امتنراع   »گویرد:   . او در زمینة صفات فعلری مری  داند ینمادا به صفات فعلی را ممتنع 

الذات من الحفات لیس اال ان فی مرتبه الذات...، اذ الحفات التی بعد الذات لیست بممتنعه 

(. قاضی بر این باور است کره  290: 1ق، ا1415)قمی، « للذات باتفاق من العقل و النقل... 

اشتقاق صفات فعلی را  مبدهحقیقت و اتحاف ادا به صفات فعلی به این معناست که ادا 

اشتقاق  منشأاند، ایجاد کرده است، بدون اینکه  در افرادی که شایستة اتحاف به صفتی فعلی

صرفات   بررعکس در ادا وهود داشته باشد. قاضی همچنین تحری  دارد که صفات فعلری  

قاضری در  (. 295: 1ق، ا1415شروند )قمری،    ذاتی، در معنای سلبی به ادا نسبت داده نمی

های مختلف، بره تبیرین معنرایی صرفات ابریره       بحث صفات ابریه، ضمن بررسی دیدگاه

. اقرار به  نچه ادا در قر ن اود 1اند از:  پردااته و چند نکته را بیان کرده است که عبارت

. الفاظ صفات ابریه که در قرر ن و اابرار  مرده، نبایرد بره      2را بدانها نامیده واهب است؛ 

. ایرن الفراظ در واقرع    3، تفسیر شود؛ کند یمی و حسی که ابتدا به ذهن اطور معنای ظاهر

و  هرا  قالرب حقیقتی از حقایق الهیه و صورتی از صور مجرد نوری هسرتند کره در مراترب،    

ظاهر و برای مخفی هسرتند؛   ها قالبکه برای از این  اند افتهمحادیق متعدد تطور و تنزل ی

 لیر تأو، شرود  یمر ی افی و قالبی پوشیده بر همگان، فهمیده . مفهومی را که به اعتبار فرد4

شوند که  شده در قر ن زمانی درست فهمیده می . در نظر اهل حق الفاظ استعمال5گوید؛  می

توان گفت که قاضی در حوزة صرفات ابریره    بر حقیقت اودشان داللت کنند. بنابراین می

صرفات ابرری اسرت     لیر تأوئل بره  ضمن رد تفاسیر ظاهری که گرایش به تشبیه دارند، قا

صفات ابریه، صفت وهه )در وهه اهلل( را  لیتأورای مثال قاضی در ب(. 206: 1379)قمی، 

 (.209: 1379کرده است )قمی،  لیتأوبه معنای رسل و انبیای الهی و ائمة اطهار 

 صفات ذاتی و ارجاع صفات ثبوتی به سلب مقابل  نفی . دالیل قاضی در4

ات ذاتی و ارهاع  نها به سلب مقابل، دالیلی را ذکر کررده کره براری از  نهرا     قاضی در نفی صف
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 هرم  واحرد،  ههت ادا از بپذیریم که است این مستلزم ادا، ذاتی صفات اثبات .1 اند از: عبارت

بودن ادا، مستلزم وهود حیثیات مختلرف   قابل و فاعل فرو که یدرحالفاعل،  هم باشد و قابل

 ثبوتیره  صرفات  بره  اتحاف اردا  .2 ؛(298: 1ق، ا1415است )قمی،  که باطل اداست در ذات

 واسرطة  بره  اردا را  وهودی ساحت و کرده تعریف وهودی حد ادا مستلزم این است که برای

 و دوئیرت مسرتلزم ترکیرب    کره  یدرحرال سازیم و برای او دوئیت قائل شویم،  محدود صفات  ن

ق، 1415قمری،  )اوست  ازلیت سلب مستلزم نیز نیازمندی و حدوث و است حدوث و نیازمندی

 کره  یدرحرال نرد،  ا ذات بر زائد عین یا یا صفاتش ذاتی باشد، صفت ادا دارای اگر. 3؛ (299: 1ا

و متبوع )موصروف(   مستلزم یکی دانستن تابع )صفت( عینیت نیست، زیرا پذیرش قابل کدام چیه

: 1362و بطالن زیادت نیز  شرکار اسرت )قمری،     ردیپذ ینم اردمندی  ن را است که هیچ انسان

 بره  اتحاف ذات به صرفات  زیرا دانستن اداست، ادا، متناهی اثبات صفات برای الزمة. 4(؛ 68

 شردن  کره منتهری   گردد، درحرالی  می منتهی  ن به ذات و بوده ذات از بعد صفت که معناست این

. 5؛ (257: 1ق، ا1415قمری،  )صفت مستلزم متناهی برودن اوسرت کره باطرل اسرت       به ذاتش

کره اردا    اسرت، درحرالی   متلایف، حدوث امر ند و الزمة دوا امور متلایف ،و موصوفصفت 

 هسرتند، در  صرادق  مورد مخلوقات در که صفاتی اگر .6؛ (121: 1ق، ا1415قمی، )قدیم است 

ابهت کره مشر   ، درحرالی ابدی یم تحقق مخلوقات ادا و میان مماثلت باشند، صادق ادا هم مورد

 اسرت )قمری،   ( ناسرازگار 11)شروری:  « شریء  کمثلره  لریس » شریفة بین ادا و الق با مفاد  یة

 مسرتلزم  به صرفتی  ادا اوست، بنابراین اتحاف معلول اهلل، ماسوی تمام. 7(؛ 258: 1ق، ا1415

 و فاعرل  قبیرل  از محرذوراتی  قرول  این پذیرش که شود متحف مخلوقاتش به ادا که است این

 نفری  اهلل، توحیرد  نظرام »  طبرق حردیث   .8(؛ 112: 2ق، ا1415 قمی،)دارد  پی در را بودن قابل

هسرت،   کره  صفتز هر زیرا ،گردد می نفی ادا، از ثبوتی صفات تمام، مطلق طور ، به«عنه الحفات

 گردنرد،  مری  متحرف  بردانها  مخلوقات که صفاتی و ادا به است مشهور معناى به موهود صفت

 کنریم،  ثبروتی متحرف   صفتی به را ادا (. بنابراین هر گاه68-69: 1362شود.)قمی،  نمی متحف

 صرفاتی  یرک سرری   صرورت  این غیر در زیرا ،میا دهکر سلب ادا از را صفت  ن واقع مقابل در

 (.98: 1379) قمی،  ند نه ازلیا حادث و زائد که شود یمادا اثبات  برای
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 . علم خداوند از منظر قاضی سعید 5

 علرم  در حروزة  کره  کسانی اداست. علم بحث اداشناسی، حوزة در پیچیده مباحث از یکی

 اند. در مقابل  نهرا،  کرده انکار را ادا علم ندارند. دهریون، واحدی دیدگاه اند، بحث کرده ادا

انرد. از هملره    کرده ارائه نیز واسطة صفت علم دانسته و دالیلی حکما، عالمیت ادا را به بیشتر

« الیره  شریء  کرل  اسرتناد  و قدرتره  کیفیره  و التجررد  و االحکام»با عبارت  اواهه نحیر طوسی

 اثبرات علرم   از بعد ی کها مسئله(. 192ق: 1407اثبات علم ادا بر مده است )طوسی،  درصدد

 دو هایگاه در را ادا کیفیت علم مسئلة مورد توهه بوده، کیفیت علم اداست. متفکران ادا،

تمرام   براً یتقرانرد.   کررده  بررسری ( ایجراد  از بعرد  و قبل موهودات به ذاتش و علمش به علم)

 علم اودش ذات به است، مجرد ادا چون که ندا القول متفق ذاتی ادا متفکران در حوزة علم

انرد. هرچنرد براری همچرون      بیشتر متفکران، علم ادا بره ذاترش را حلروری دانسرته     .دارد

(. مسئلة دیگرری  174: 1396اند )مالشمسا،  مالشمسا، علم ذاتی ادا را حلوری اقوی دانسته

نحروة   و موهرودات  ادا به پیشین علم حکما شده، مسئلة یها یریگ موضعسبب  ربازیداز  که

براری معتقدنرد کره     اند. کرده تبیین مختلف یها مدل به را ادا نپیشی  ن بوده است.  نها علم

اسرت   علرم ححرولی   صرورت  بهعقلی و  یها صورت ةواسط به ایجاد از قبل الق به ادا علم

 حلروری  الق، علرم  پیشین ادا به علم باورند که این بر (. برای دیگر82، 1404، نایس ابن)

 الحقیقره  بسریو » اصل براساس ادا را پیشین ای نیز علم عده (.264: 1352)سهروردی،  است

 تفحریلی  کشف عین در و اهمالی حلوری و  ن را کرده تبیین «منها بشیء لیس و االشیاء کل

سرلبی دارد. او معتقرد    (. اما قاضی به علرم اردا، نگراهی   271: 6، ا1981دانند )مالصدرا،  می

ة صفت علم، چون ادا وهود صرف اسرت و صرفتی   واسط بهاست که ادا عالم است، اما نه 

انرد، منظرور    که ادا را به صفت علم متحف کررده  مینیب یمندارد تا بدان توصیف گردد و اگر 

ی ریناپرذ  وصرف شود. قاضی با تکیره برر    این است ادا به نقیض علم یعنی ههل متحف نمی

یرد، کسرانی کره    گو واسطة صفات به بررسی علم حلوری و ححولی پردااتره و مری   ادا به

 اردا بره   اند، زیرا علرم  علم ادا حلوری یا ححولی است و امثال اینها، زندیق کنند یمگمان 

 (. 449: 2ق، ا1415الق، حلوری و ححولی نیست )قمی، 
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از مراحرل وهرودی  نهرا     کردام  چیهر الرق در   بره  ادا بر این باور است که علم قاضی

گویرد،   و مری  کنرد  یمم ححولی بیان او چهار حالت فرضی برای تحقق عل. نیست ححولی

اند  که عبارت نیست اارا حالت فرضی چهار از باشد، ادا به موهودات ححولی علم اگر

 شیء نزد ادا باشد؛ یا از طریق ارود  صورت ححول طریق از ححولی از اینکه تحقق علم

شریء   صرورت  شیء باشد؛ یا از طریق نفرس  ححول باشد؛ یا از طریق نفس شیء صورت

این فرضیات در مورد علم اردا باطرل اسرت، بنرابراین علرم اردا بره          نجا کهاما از  .باشد

 بره  اردا  اینکره علرم   :فـر  اول (. 444: 2ق، ا1415 موهودات ححولی نیسرت )قمری،  

اردا  اگرر علرم   : رد فر  اولبدانیم.  او نزد اشیای صورت ححول واسطة را به موهودات

 اردا  غیرر از  چیرزی  علرم  حقیقت که  ید الزم نزد او باشد، صورت شیء واسطة ححول به

 هسرتند  از بسیطه متأار مرکبه هلیات و است مرکبه هلیات از صورت ححول چون -باشد 

 و اسرت  غیرر  بره  ادا ذاتی صفت توقف مستلزم که این -است  ایجاد از بعد و ححولشان

 طریرق  از موهرودات را  اردا بره   اینکه علم: فر  دوم .(445: 2 ق، ا1415، باطل )قمی

 واسرطة  به ممکنات به علم : اگررد فر  دومکه نزد ادا وهود دارند، بدانیم.  ییها صورت

 مرورد  در شرد،  ذکرر  صور ححول مورد در که ایرادی همان صوری باشد که نزد او هستند،

صرور   ایرن   یرا  کره  ،دیر   یم پیشسؤال  این صورت این در است، زیرا وارد نیز اود صور

 .قدماسرت  مستلزم تعدد است، چون ممتنع  نها بودن واهب فرو. ممکن واهب هستند یا

 صرفات  است کره علتری،   و ممتنع غیر است نیازمندی به مستلزم فرو ممکن بودن  نها نیز

 اردا بره   اینکره علرم  : فررو سروم   (.445: 2ا ،ق1415 باشد )قمی، داده ادا به را کمالی

 طریرق  از اردا  علم رد فرو سوم: اگر .او بدانیم نزد موهودات را به معنای ححول چیزی

 حاصل، که درحالی .شود یم یکی "عالم" و "حاصل"کلمة  معنی، باشد چیزی ححول نفس

  ن در کره  اسرت  وصرف  عرالم، زمرانی   ولی صورت. صاحب یا صورت برای است وصفی

 ححرول  از غیرر  اودش نزد چیزی ححول نجا که  از بنابراین. شود حاصل علمی صورت

  یرد  الزم بررای او بردانیم   چیزی ححول را نفس ادا علم اگر، است  ن برای دیگر چیزی

اینکره  : (. فررو چهرارم  446: 2ا ق،1415 باشد )قمری،  غیر نیازمند کمالیه صفات ادا در
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اردا  اگر علرم   رد فرو چهارم: موهودات را همان نفس صورت شیء بدانیم. به ادا علم

 صرورت  ایرن  زیرا ،نخواهد بود ادا تکماال صورت از  ن باشد، شیء صورت نفس همان

  (.446: 2ا  ق،1415، )قمی باشد ریغ هانب از ادا  ید، کمال الزم و است غیر هانب از

 اردا  رد علم حلوری در دالیلی ذکر از رد انتساب علم ححولی به ادا، به بعد قاضی

گوید، تحقرق علرم حلروری بره دو حالرت ممکرن اسرت کره          و می پردااته موهودات به

. حلور صورت اشیا نزد عالم. قاضری سرعید   2اشیا نزد عالم؛  حلور اود. 1اند از:  عبارت

از انحای علم حلوری نیست. حالت  کدام چیهبر این باور است که علم ادا به موهودات 

بدانیم. رد حالت  ادا نزد  نها صورت حلور طریق از موهودات را به ادا اینکه علم: اول

 مسرتکمل  غیرر  توسرو  اردا  کره   یرد  الزم باشد، حلوری موهودات به ادا علم اول: اگر

وهود  به عالم نزد شیء حلور با علم و است حلور از غیر چیزی علم گردد، زیرا حقیقت

 نرزد   ن حلرور  بره  نیراز  کند، پیدا حلوری علم چیزی به ادا اینکه ، بنابراین برایدی  یم

 .(446: 2ا ق،1415 ادا ناسازگار اسرت )قمری،   مطلق یازین یب با فرو این که دارد اود

رد  حلور اود اشیاءنزد اردا بردانیم.   از طریق موهودات را به ادا اینکه علم: حالت دوم

 اگرر  بنرابراین . عرالم  کمراالت  از کمالی نه است شیء حاالت از حالتی حالت دوم: حلور،

 " و "حاضرر  " کلمرة  معنری ، نزد او بردانیم  اشیا حلور واسطة به را موهودات به ادا علم

 کره  دانریم  مری  طرفری  ازانرد.   متفراوت  هرم  با معنایی نظر از که یدرحال، شود یمیکی  "عالم

 پیردا حلور  گرید چیزی برای تا باشد موهود چیزی باید و وهود است به حلور، متوقف

پرردازد و برا    قاضی سپس به طرح فرضیات چهارگانة نحوة وهود و حلرور اشریا مری    .کند

گوید برای  گیرد که علم ادا از طریق حلور اشیا نیست. او می ابطال  ن فرضیات نتیجه می

ارارهی. بررای نحروة     یرا  است اشیا دو مدل وهود قابل فرو است و وهود اشیا یا عقلی

یرا  ( حق ذات) اول مبده را درحلور  نها ست، یا باید حلور اشیا نیز دو مدل قابل فرو ا

او از ضرب انحای وهودی موهرودات در   ادا قابل تحقق بدانیم. یها معلول از معلولی در

انرد از: اینکره شریء برا      کره عبرارت   کند یمفرو را ایجاد  ی احتمالی حلور، چهارها مدل

 حاضرر  اردا  معلروالت  از معلرولی  نزد عقلی باشد، یا با وهود ادا حاضر نزد عقلی وهود
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 معلرولی  نزد اارهی باشد یا با وهود ادا حاضر اارهی نزد باشد، یا اینکه شیء با وهود

: 2ق، ا1415قمری،  ) که هر چهار فرو مذکور باطل هسرتند  باشد حاضر ادا معلوالت از

اسرت  باشند. قاضی بر این باور  حاضر ادا نزد عقلی وهود با اینکه اشیا اول: (. فرو446

 ذات ایرن اسرت کره    اول از: وهره  انرد  عبارت است که وهه باطل که این فرو مستلزم دو

 نیسرت،  شرمارش  قابل فرو این مفاسد شود، هرچند فرو ،معقوالت مجموعِ ادا، بسیو

داشرته   وهرود  حق ذات در معقوالت تمام اینکه اول دارد؛ حالت حالت دو نیز وهه این اما

 .نیسرت  حلروری  علرم  علرم،  نوع این که نباشد متمایز و هدا دیگری از کدام چیه و باشند

 موهرودات  بره  اردا  و علرم  نیست ادا متشخص علم در موهودی هیچ فرو این با زیرا

اهمالی بودن علم ادا با فرو حلوری برودن  ن منافرات    که یدرحالاواهد بود،  اهمالی

صرورت   به موهودات به ادا اینکه علم: دوم حالت دارد، چون اهمال سبب حلور نیست.

 فرو نیتر فاحش فرو، این که باشند، متمایز هم از معقوالت که یا گونه به باشد، تفحیلی

 این اسرت کره   اش الزمهبدانیم که  معقوالت این اینکه ذات را محل: دوم وهه. است ممکن

 علرم  بحث درقبالً  را فرو این که باشد،  نها واسطة به مستکمل و معقوالت این قابل ادا

 را هرا  دهیپد عقلی دوم: اینکه وهود فرو .(447: 2ق، ا1415 دانستیم )قمی، باطل صوری

 بگروییم  گوید، اگر می فرو این ابطال در قاضی بدانیم. حاضر ادا معلوالت از معلولی نزد

ی اوسرت،  هرا  معلرول  از معلولی نزد ها دهیپد حلور طریق از اشیا به ادا حلوری علم که

 )قمری،  اسرت   شکار  ن بطالن باشد که غیر نیازمند اود کمالیه صفات در ادا که  ید الزم

حاضرر بردانیم.    اردا  نزد شان یعقل وهود را با سوم: اینکه اشیا (. فرو447: 2ا ق،1415

 اینکره  برر  باشرند، عرالوه   داشرته  حلرور  اردا  عقلی نزد وهود با اشیا اگر گوید، قاضی می

 ایرن  هرای  غیرر اسرت،   به کماالت، از کمالیدر  ادا نیازمندی مستلزم قبلی فرو همچون

 واهرب   یرا  دارنرد  حلرور  اردا  نرزد  که نوری مثل این شود پرسیده که دارد وهودسؤال 

 (.447: 2ق، ا1415)قمری،   میر ا کرده بیانقبالً  را فرو دو هر استحالة که ممکن یا هستند

. قاضری  میحاضرر بردان  اردا   نرزد  شران  یاراره  وهرود  با اینکه معلوالت را :چهارم فرو

ارارهی   وهرود  برا   نها حلور از عبارت را موهودات به ادا حلوری علم گوید، اگر می
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 علرم   نهرا  به ادا شوند، موهود اینکه از قبل بپذیریم، که است این مستلزم، ادا بدانیم نزد

ایجراد،   از قبرل  موهودات تمام به ادا که یدرحال کنیم، انکار را ایجاد از قبل علم و نداشته

 اعتقراد  بره  (. بنرابراین 447: 2ق، ا1415دارد )قمری،   علرم   نهرا  ایجاد و بعد از ایجادحین 

 حلورى نه واند  گفته مشائیان که  نچنان است، ححولز نه واهب به موهودات علم قاضی،

 بررای فهرم کنره    ترالش  و مذهب دو این از کدام چیهدر واقع  بلکه ،ها یاشراق گفتة به است

 تالش حقیقت در واهب علم از استکشاف نیست، پس معقول  ن کشف کیفیت و علم ادا

 (.75: 1362)قمی،  است کردن محال

اهمالی بره   علم قاضی بعد از رد انتساب علم حلوری و ححولی به ادا به رد انتساب

 و کنریم  تعبیرر  تفحریل  یرا اهمرال   به را موهودات ادا به علم گوید، اینکه می و او پردااته

تفحریلی اسرت،    برای مراتب در و اهمالی مراتب برای در موهودات به ادا بگوییم علم

مراترب   تمرام  در اردا  علرم  روایرات،  طبرق  زیررا  نیست،( ع)ائمه قبول احادیث مورد، اوالً

 دیگرر اینکره،   .دهرد  ینمر  اردا ر   علرم  در تغییرری  گونه هیچ است و نحو یک وهودی به

، اداسرت  تغییرر در علرم   مسرتلزم مختلرف،   مراتب ادا در علم دانستن تفحیلی و اهمالی

اردا   ذاتری  صرفات  و ذات در تغییرری  گونه هیچ عقل گواهی به و روایات طبق که درحالی

: 3ق، ا1415 نیست )قمی، مورد ادا صحی  در اهمالی علم بنابراین کاربرد. نیست ممکن

44.) 

 بره  و اهمالی( ححولی ،)اعم از حلوری علم صفت انتساب دلیل در رد ارائة بعد از او

گوید: معرفت ما به علم اردا، معرفرت    ادا پردااته و می پیشین و ازلی علم به تبیین ادا،

، افعرال و  (ع)احادیرث ائمره    بره  اسرتناد  او برا  .ی و اقراری است نه عقلی و اسرتداللی ا هی 

 فعرل  اسرتحکام  و گوید: اتقان ادا را دلیل عالمیت ادا دانسته و می زیانگ شگفتی ها نشانه

 برر  اسرت،  نموده ی القزیانگ شگفت و ااص نظام یک در را موهودات تمام اینکه ادا و

 اردا  کلری  احاطره  همان، موهودات به ادا بنابراین علم .دارد  ن داللت و شمول ادا علم

 ارارا  او علم حیطه از چیزی هیچ که یا گونه ، بهاست تفحیلی طریق به موهودات تمام به

 که ذات از هدای صفتی یک است و ذاتی یک که نیست معنا عالمیت ادا بدین البته .نیست
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 ایرن صرفات،   بلکره ، باشرد  ذات برا  متحرد  و عین یا و ذات بر زائد و عارو یا صفت این

 مییگرو  یمر دارند. بنرابراین وقتری    اشاره مقابل نقض که به اند یعدم ییها نسبت و اعتبارات

 از بعرد  چره  و ایجاد از قبل چه چیزی، هیچ به او نسبت که معناست این به است ادا عالم

 (.460-461، 2ق، ا1415 )قمی، نیست ایجاد، هاهل

را شرنیع   ذات برر  صرفت  زیرادت  و عینیت قول قاضی در حوزة رابطة صفت علم با ادا،

احادیرث منتسرب بره     بره  اسرتناد  برا  او. است صفت علم شده از ذات نیابت به قائل و دانسته

اردا   بره  ذاتری  صفت یک گوید: هر گاه می علم صفت از ذات نیابت دیدگاه تبیین در( ع)ائمه

 وهرود  ذاتش کنار در اینکه صفت علم بدون است، زیرا ادا مقابل نفی معنای به گردد، حمل

اش  عالمانره  افعرال  که را عالمی فاعل کار ، یعنی ذاتش،داند یم را چیز همه ازل از باشد، داشته

 و علرم  ،حرق  ذات ، چرون در دهرد  یمر  انجام علم صفت بدون ،دهد یم انجام علم صفت با را

 هرم  برا  یرا  باشرند  هم عین یا باشد شده زائد دیگری بر یکی که نیستند چیز سه معلوم و عالم

 .دهرد  یمر  انجرام  عالمانره  کرار  ،علرم  صرفت  بدون که است ذات فقو بلکه، باشند شده متحد

 و مناب علم اسرت  ادا نائب ذات که معناست این به است، ادا عالم مییگو یم وقتی بنابراین

 (.439: 1ق، ا1415 )قمی، دهد یم انجام را  ن فعل و کرده قیام  ن از نیابت به

 . نقد دیدگاه قاضی در حوزۀ صفات و علم خداوند 6

 تمرام  نفری  چرون  ،اند دانسته نقص مستلزم را سلبی الهیات اندیشمندان، از بر اینکه بسیاری عالوه

 سربیل  ال و الرنقص  اثبرات  نفیهرا  فری  است، )الن الهیات نوع این اساسی اصل ذاتی ادا، صفات

 نجرا  ، نقدهایی نیز به رویکرد سلبی وارد است. بنرابراین از  (367: 1393طباطبایی، ) الیه( للنقص

انتقادهایی نیز بره نگراه سرلبی او و     رسد یمنظر  مدافعان سرسخت این نگاه است، به ازقاضی  که

ادا از صفات ذاتی وارد است. نقد اول: دیردگاه قاضری ماننرد دیگرر      باور او به تنزیه کامل ذات

برد. هرچند او با طرح شرناات اردا از طریرق     تقریرها از الهیات سلبی از مشکل تعطیل رنج می

بره   واسرطه  یبر نتوانسته است معرفت  که یی نجاافعال، از تعطیلی مطلق اارا شده است، اما از 

مطلق تعطیل رهرایی نیافتره اسرت. نقرد دوم: در دیردگاه قاضری،        ادا را توهیه کند، نظریة او از
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تروان   معرفت قلبی که در  یات و احادیث، فراوان به  ن اشاره شده، نقشری نردارد. بنرابراین مری    

های قاضی در حوزة شناات اداست، زیررا ایرن نروع     ضعف نیتر عمدهگفت که این مسئله از 

در معرفت سوای از اینکه در نگاه اهل بیت از نقشی کلیدی در شناات اردا براروردار اسرت،    

(. 26: 1391راه اروا از مطلق تعطیل در شناات اوصاف اردا نیرز اسرت )برنجکرار،      قتیحق

میسور نیسرت، براور    ها انسانل اینکه شناات کامل کنه ذات حلرت حق، توسو عقو نقد سوم:

مورد اتفاق تمام حکماست. اما ناتوانی عقول در درک کامل ذات ادا، دلیل برر امتنراع شرناات    

اهمالی ادا توسو عقول نیست. نقد چهارم: اینکه وهود اردا مثرل وهرود مخلوقرات نیسرت،      

هرچره در   دلیل بر وهود رابطة تباین کلی برین اردا برا مخلوقرات نیسرت، زیررا اگرر بگروییم        

مخلوقات است در االق نیست و ادا با مخلوقاتش بالکل تباین دارند، در واقع نروعی ضردیت   

اداوند ضد و نرد نردارد. دیگرر اینکره، دو      که یدرحال، میا دهبین االق و مخلوقاتش را اثبات کر

در نتیجره  توانند با هم ارتباط داشته باشرند،   موهودی که رابطة تباین کلی با هم دارند، هرگز نمی

(. 241 -242: 1375برود )دینرانی،    اواهرد  معنرا  یبر تأثیر علت )االق( در معلرول )مخلوقرات(   

معنرا نیسرت کره هرر      وهود ادا مثل وهود مخلوقات نیست، بدان شود یمهمچنین، اینکه گفته 

(. نقرد   170: 1367نباید بر االق صردق کنرد )مطهرری،     کند یممفهومی که بر مخلوقات صدق 

 گرفتره  نادیده، اداست به نسبت ما معرفت از بخشی که ایجابی معرفت سلبی، الهیات در پنجم:

 بره  کامرل  معرفرت  تحقرق  الزم شرط وها  انسان معرفت از بخشی سلبی معرفت زیرا. است شده

 اردا  بره  نسبت انسان معرفت تمام ما اینکه بنابراین. نیست کافی شرط اما است، صفاتش و ادا

 کره  اسرت  هملره  ایرن  گفت ادا مورد در توان می که چیزی تنها بگوییم و فقو سلبی، بدانیم را

 تحقرق  )معرفرت ایجرابی( ههرت    الزم شرط یک واقع ، در«هست چه اینکه نه، نیست چه ادا»

 نخرواهیم  اردا دسرت   کامل شناات به گاه چیه و میا گرفته نادیده را ادا به نسبت کامل معرفت

نقد ششم: اگر شناات ادا از طریق صفات ثبوتی ممتنع است، پس چرا در قر ن، ادا برا   .یافت

صفات زیادی اوانده شده و این همه صفت ثبوتی به او نسبت داده شده اسرت و اگرر عروام از    

توانند از طریق صرفات ذات او را بشناسرند، چررا اردا ارود را بره        معرفت ادا عاهزند و نمی

 کره  ذاتری  از درک  نهرا عاهزنرد. نقرد هفرتم:     ها انسانف کرده است که صفاتی اوانده و توصی
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قطعراً   ندارد صفت که ذاتی یعنی باشد؛ صفات هانشین تواند نمی اولی، طریق به است، صفت یب

 علرم  کره  ادایی مثال رای. ببدهد انجام صفات  ن دارای موهودات همچون کار تواند کاری نمی

 ایرن  به داده، انجام عالمانه کار ادا که مینیب یم اگر و دهد انجام عالمانه کار تواند نمیقطعاً  ندارد،

 ادا ممتنرع  به راهع ایجابی سخن نوع هر اگر است. نقد هشتم: علم صفت دارای او که معناست

 ایجرابی  بیران  ارود  نهرا نیرز برا     که به صفت وهود متحف کرد، درحالی ادا را توان نمی باشد،

گویند.  نقد نهم: مقدمة اول: اداوند علت تامه الق تمام مخلوقرات   می وهود ادا سخن دربارة

نحرو اترم و اشرد در علرت      است. مقدمة دوم: هر کمالی که در معلول )مخلوق( وهرود دارد،بره  

)االق( وهود دارد. نتیجه: اگر صفات ذاتری اداونرد را نفری کنریم، راهری بررای تبیرین اینکره         

معطری الشری لریس فاقرد     »خواهیم داشت، زیرا طبرق اصرل   ن اند شدهمخلوقات از اداوند صادر 

وقتی اداوند کمال یا صفتی )مثالً علم کره صرفتی ذاتری اسرت بررای اداونرد( را بره        « الشیء

واهد  ن است. نقد دهم: اینکه قاضی، دیدگاه سلبی و نفری صرفات    قطعاًمخلوقاتش داده است، 

ت داده و معتقد است  نران نیرز در واقرع،    ذاتی از ذات حلرت حق را به انبیا و اولیای الهی نسب

، اوالً، سرخنی فاقرد دلیرل    انرد  بروده قائل به نفی صفات ذاتی و ارهاع صفات ذاتی به نفی مقابرل  

است؛ دیگر اینکه روایات زیادی وهود دارد که ائمة معحوم)ع( صفات ذاتی را بره اردا نسربت    

لم یزل ربنا و العلم ذاتره و  : »ندیفرما یم رای مثال امام صادق)ع( دربارة صفات ذاتی اداباند.  داده

(. همچنررین امررام صررادق)ع( 139: 1398صرردوق، « ) المعلرروم و السررمع ذاترره و المسررموع و...

: 1398)صردوق،  « ربنا نوری الذات، حی الرذات، عرالم الرذات، صرمدی الرذات،...     : »ندیفرما یم

140.) 

 ی ریگ جهینت. 7

و عرفای بزر  ایران در سدة یازدهم قمری بود  طورکه بیان شد قاضی سعید از حکما همان

که در حکمت مشاء و اشراق تبحر داشت و مباحث حکمی را در محلر رهبعلی تبریرزی  

 در محلر فیض تلمذ کرده بود، زبرانی   ن راو فیاو الهیجی  مواته بود. او در عرفان که 

ی که براری او را  ا نهگو بهکرد،  و مباحث حکمی را با گرایش عرفانی تفسیر می داشت گویا
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. او همچون بسیاری از حکمرای   ورند یم حساب بهنمایندگان عرفان شیعی  نیتر برهستهاز 

عحر اود، دغدغة تبیین مباحث حکمی و عرفانی براساس اابرار ائمره )ع( را نیرز داشرته     

و  -که گاهاً برا هرم قابرل همرع نیسرتند       -است، اما تلمذ قاضی در مکاتب فکری مختلف

ی قاضرری از  نهررا سرربب شررده اسررت تررا در مکتررب فکررری قاضرری یررک سررری ریرپررذیتأث

 و طررح  منسرجم  و یکنواارت صرورت   به مطالب او  ثار یی پدیدار شود و درها یناهماهنگ

 و محکرم  یها استدالل و کلمات ثمین، و غس از ممزوا شود او یها نوشته بررسی نشود و

 وهرود  بره که براری مسرتلزم    ها یماهنگناه. از هملة این (75: 3، ا1393 شتیانی، )سست 

ی درونی نگاه قاضی در حوزة معرفت ها ضعفتوان به   مدن محذورات عقلی نیز است، می

بره تبراین کلری و نبرود هرگونره       باور قاضری  عقلی و نفی صفات ثبوتی از ادا اشاره کرد.

 نقرض  بره  صرفات  ی ادا و اصل ارهاعریناپذ وصفسنخیت بین االق و الق به پذیرش 

گوید: علم حلوری و ححرولی   می ادا پیشین در تبیین علم قاضی. مقابل منجر شده است

نیسرتند ) یررا ترا چیرزی وهرود       اردا  بره  انتساب و قابل اند امکانمختص موهودات عالم 

ادا به همه چیرز،   که یدرحالنداشته باشد، تعلق علم حلوری یا ححولی به  ن معنا ندارد. 

قبل از ایجاد علم داشته است و اگر علم او را حلروری یرا ححرولی بردانیم الزم  یرد کره       

بپذیریم اداوند قبل از ایجاد موهودات به  نها علم نداشته است(. او باور کسانی کره علرم   

انرد، مخرالف روایرات     دانسرته  تفحریلی  مراتب برای در و اهمالی مراتب برای ادا را در

قاضی با  (.44: 3ق، ا1415ادا دانسته است )قمی،  مین )ع( و مستلزم تغییر در علممعحو

 پردااتره و  اردا  ذات برر  علرم  صفت زیادت و عینیت دیدگاه رد به ادا علم اثبات ازلیت

 چیرز  همره  ازل از باشد، داشته وهود ذاتش کنار در علمی صفت اینکه گوید، ادا بدون می

 علرم  صرفت  برا  رااش  عالمانره  افعرال  که را عالمی فاعل کار ادا، ذات، بنابراین. داند یم را

. در این نوشتار ضمن بررسی نظرهای قاضری  دهد یم انجام علم صفت بدون، دهد یم انجام

در حوزة صفات ادا، نقدهایی نیز در حوزة نگاه سلبی قاضی و تأثیر  ن در بحرث معرفرت   

ی و ححرولی دانسرتن   رحلرور یغو عقالنی و شناات ادا از طریق صفات ذاتی و ثبوتی 

  علم ادا، ارائه شد.
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