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Abstract
The denial of Divine Attributes is evidently mentioned in the narrations of Ahl alBayt (a) and is accepted by most Imāmīte theologians in Imāmīte theological
schools. Nevertheless, this stance is today criticized and denied based on
philosophical principles – especially those of transcendental theosophy. In this
paper, the principles and arguments related to the denial of Divine Attributes are
identified and extracted from Imāmīte theological texts of various theological
schools. Then, it is shown that this teaching has its specific rational and theological
principles. These principles and arguments are the doctrine of the unity of divine
essence (with three readings, namely negation of plurality, negation of composition,
and negation of similarity), unity of description and attribute, impossibility of
describing the essence, impossibility of limitation, createdness of the attribute and
the attributed, and the doctrine of creation. In line with what we said, numerous
narrations about the denial of attributes support this viewpoint.
Keywords: Denial of Attributes, principles of Denial of Attributes, reasons for
Denial of Attribute, ontology of Attributes, Names and Attributes.
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 .1استاد بخش فلسفه و کالم دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .8دانش آموخته دکترای کالم امامیه ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2422/22/12 :؛ تاریخ پذیرش)2422/21/22 :

چكیده
موزۀ نفی صفات بهصراحت در روایات اهلبیت(ع) مده و در مدارس کالمی امامیه مورد پذیرش اکثر متکلمران امامیره
بوده است .با وهود این ،امروزه براساس مبانی فلسفی ،و بهاحوص حکمت متعالیه مورد نقد و انکار قرار میگیررد .در
تحقیق حاضر ،مبانی و ادلۀ موزۀ نفی صفات از متون کالمی امامیه در مدارس گوناگون کالمی شناسرایی و اسرتخراا و
نشان داده شده است که این موزه دارای مبانی عقلی و کالمی ااص اود اسرت .ایرن مبرانی و ادلره برهطرور االصره
عبارتاند از :موزۀ توحید ذاتی با سه تقریر نفی تعدد ،نفی ترکیب ،و نفی شبیه ،اتحاد وص

و صفت ،امتنراع توصری

ذات ،امتناع محدودیت ،مخلوقیت صفت و موصوف و موزۀ القت .در کنار نچه گفته شد ،تعرداد زیرادی از روایرات
ناظر بر نفی صفت هم پشتوانۀ نقلی این دیدگاه هستند.

واژگان کلیدی
اسما و صفات ،ادلۀ نفی صفت ،مبانی نفی صفات ،نفی صفات ،وهودشناسی صفات.

* نویسندۀ مسئول
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 .1مقدمه
در تاریخ کالم اسالمی نظریات متنوعی در احوص هستیشناسی صرفات و نحروۀ وهرود
صفات الهی مطرح شده است .برای از اساس وهود صفات را برای ذات اداوند منکرنرد؛
این عقیده در کالم به دیدگاه «نفی صفات» یا «نیابرت ذات از صرفات» شرنااته شرده و بره
مشهور معتزله و برای از امامیه نسبت داده میشود .در مقابل عدهای معتقد به تحقق داشتن
صفات الهیاند که البته اود در نحوۀ این تحقق اارتالفنظرر دارنرد .مشرهور اندیشرمندان
اشعری برای صفات ،تحققی غیر از ذات قائلاند که از ن بره دیردگاه «زیرادت صرفات برر
ذات» تعبیر میشود .بعضی دیگر نیز مدعی عینیت صفات با ذات در تحقق اارهیانرد کره
از ن با عنوان مسلک «عینیت صفات با ذات» یاد میشود و به مشهور فالسفه و گروهری از
متکلمان امامیه نسبت داده می شود .گروه سومی نیز صفات را احوال ذات دانسته و معتقدند
این احوال نه موهودند و نه معدوم .این دیدگاه نیز به نظریۀ «احوال» موسوم بوده و متعلرق
به ابوهاشم هبقایی است.
نظریۀ نفی صفات بر ن است که صفاتی که برای اداوند متعال ذکر میشوند ،حقیقتری
اارهی ندارند؛ این صفات اعتباراتی عقلی برای ذات هستند و ابرر از وهرود حقیقتری در
اارا به نام علم و قدرت و حیات و  ...نمیدهند که ن حقیقت عین یا غیر از ذات باشد.
بهعبارتی براساس روایاتی که اسما را مخلوق اداوند میداند ،صفات معقول نه تعیقنری
برای ذات اند و نه ذات ادا منشأ انتزاع نهاست و نه ذات ادا محداق این مفاهیم معقرول
است ،بلکه این مفاهیم از مخلوقات انتزاع شدهاند و از باب داللت مخلوق بر االق به اردا
اشاره می کنند و اگر بخواهیم با این صفات ،ذات اداوند را کشر

کنریم ،تنهرا برا تفسریر

سلبی صفات میتوان به تفسیر ذات الهی پرداات.
نفی صفات از ذات به معنای ن نیست که ذات اداوند نمریتوانرد کارهرای عالمانره و
قادرانه انجام بدهد2؛ بلکه به تعبیری ذات حق تعالی نایب مناب این صفات است و ثراری

 .2یکی از شبهات رایج در احوص نظریۀ نفی صفات ن است که نفری صرفات موهرب الروق ذات از کمراالت
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که در غیر ادا بهواسطۀ صفت علم و قدرت از ذات صرادر مریشرود ،از ذات حرق تعرالی
بدون داشتن صفات صادر میشود.
به االف تلقی برای ،در دیدگاه نفی صفات ،صرفات ذاتری الهری ،واژههرایی بریمعنرا
نیستند ،بلکه حامل معنای سلبی ،فعلی یا کارکردی هستند و مفاهیم صفات که از مخلوقات
انتزاع شدهاند ،چیزی را در ذات حق نشان نمی دهند و مراد از عالم و قادر ،ذات الهی است
که هاهل و عاهز نیست و کار عالمانه و مقتدرانه انجام میدهد .بهعبرارت دیگرر ،عالمیرت
ادا به ذات اوست (عالمٌ بذاته) نه بهواسطه صفت علم (عالمٌ بعلم).
طبیعتاً هر نظریهای بر یک سلسله مبانی اسرتوار اسرت و از براری ادلره بهرره مریبررد.
تفاوت مبانی و ادله این است که هر مبنایی میتواند دلیل باشد ،ولی هرر دلیلری لزومراً مبنرا
نیست؛ زیرا ممکن است استدالل بر مطلوب از طریق برهران اُلر

صرورت بگیررد نره از

طریق تکیه بر مبنای نظریه.
متکلمان امامیه در مدارس مختل

کالمی ،مبرانی و ادلرۀ متعرددی بررای دیردگاه نفری

صفات ارائه کردهاند که در این نوشتار ،مهم ترین نها را توضی اواهیم داد تا با تبیین نهرا
میزان استحکام این نظریه روشن شود .براساس هستوهوی انجامگرفته تراکنون پژوهشری
در احوص این عرصه صورت نپذیرفته است.
باید توهه کرد که نظریۀ نفی صفات ،با قرائتهرای مختلفری همچرون «نفری صرفات»،
«نیابت ذات از صفات» و «اعتباری بودن صفات» همراهند که همگی از یرک حقیقرت ابرر
میدهند .ازاینرو ،مبانی و ادلۀ همۀ این قرائتها بررسری اواهرد شرد .ایرن ادلره و مبرانی
اغلب در کالم امامیه توسط متکلمان امامی مرورد اسرتناد قررار گرفتره اسرت؛ ازایرنرو بره
فرااور حال به برای از متکلمانی که در این عرضه ورود کردهاند نیز اشاره شده است.

میشو د .نگارنده به این شبهه و سایر اشکاالتی که در طول تاریخ علم کالم دربارۀ ایرن نظریره مطررح شرده ،در
پژوهشی هداگانه با عنوان «بررسی اشکاالت موزۀ نفی صفات» پاسخ داده که در مجلۀ تحقیقات کالمری چراپ
شده است.
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عمدهترین مبانی و ادلۀ نفی صفت به شرح زیرند:
 .2آموزۀ توحید ذاتی
مهمترین مبنای نظریه نفی صفت موزه توحید به هر سه معنای ذیل است:
 .2نفی شریک؛
 .1نفی اهزا یا بساطت ذات الهی؛
 .1نفی شبیه یا توحید و تباین ذات با موهودات.
مدعای نافیان صفت ن است که اعتقاد به وهود صفت بررای اداونرد چره عرین ذات
باشد و چه زائد بر ذات ،با توحید الهی در هر سه ساحت ناسازگار است؛ یعنی هم به قررار
دادن ذواتی در عرض اداوند منجر میشود ،هم سر از ترکیب ذاتی الهی درمی ورد و هرم
موهب تشبیه ذات اقدس الهی به مخلوقات است .ازاینرو بح

از لوازم نفی صرفت را در

هر سه ساحت دنبال میکنیم.
 .1 .2توحید به معنای نفی شریک

نظریۀ زیادت صفات بر ذات بدون هیچ تردیردی برا نفری شرریک بررای اداونرد سرازگار
نیست ،زیرا به تعدد قدما منجرمیشود .ازاینرو هم در روایات اهلبیت(ع) مورد نقد قررار
گرفته (صدوق )138 :2118 ،و هم در طول تاریخ کالم امامیه همرواره مرورد انتقراد شردید
متکلمان بوده است (مفید2421 ،ق [ب])32 :
نافیان صفت مدعیاند اعتقاد به وهود صفت برای ذات اداوند حتی با فررض عینیرت
صفات با ذات هم به تعدد قدما میانجامد و در این ههت تفاوتی با نظریه زیرادت نردارد و
تنها مسیری که به توحید حقیقی اتم میشود ،مسیر نفی صفات است .بررای نمونره شریخ
صدوق معتقد است اعتقاد به صفات ثبوتی موهب شررک و تعردد قدماسرت و برا توحیرد
حقیقی منافات دارد .ازاینرو اتحاف اداوند به صفات ذاتی را به معنای نفری ضرد نهرا از
اداوند میداند و معتقد است اگر صفات اداوند بهصرورت سرلبی معنری نشرود ،موهرب
اعتقاد به تعدد ذات اواهد شد .وی مینویسد:
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«إذا وصفنا اهلل تبارك و تعالى بصفات الذات فإنّما ننفی عنه بکل صفة منها ضدیا فمتى قلنا :إنیه
حیٌّ نفینا عنه ضد الحیاة و یو الموت و متى قلنا إنه علیم نفینا عنه ضد العلم و یو الجهیل  ...و متیى
قلنا :قادرٌ نفینا عنه العجا و لو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشیاء لم تال معه و متى قلنا لم یال حیا علیمیا
سمیعا بصیرا عایاا حکیما غنیا ملکا حلیما عدال کریما فلما جعلنا معنى کل صفة مین ییذا الصیفات
التی یی صفات ذاته نفی ضدیا أثبتا أ اهلل لم یال واحدا ال شیء معه» (صدوق.)248 :2118 ،
وقتیکه اداوند را به صفات ذات توصی

میکنیم ،با هر صرفتی ضرد معنرای ن را از

وی نفی میکنیم؛ پس وقتیکه میگوییم ادا حی و زنرده اسرت ،در حقیقرت ضرد معنرای
حیات ،یعنی موت را از او نفی کردهایم و وقتری مری گروییم اداونرد داناسرت ،از او ضرد
دانایی ،یعنی ههل را نفی کردهایم  ...و هر گاه گفتیم او تواناست در حقیقت ضد ن ،یعنری
عجز را از وی نفی کردهایم و اگر چنین نکنیم (صفات را به نفی مقابرل تفسریر نکنریم) ،در
حقیقت اشیایی را بههمراه ادا (بهعنوان صفات) اثبات کردهایم که همواره با او بودهانرد (و
این با توحید سازگار نیست) و هر گاه بگوییم او پیوسته حری و علریم و سرمیع و بحریر و
عزیز و حکیم و غنی و  ...بوده و این صفات را به نفی ضد نها معنری کنریم ،تنهرا در ایرن
صورت وحدانیت ادا را ثابت کردهایم ،بهطوریکه چیزی همراه او نبوده است.
قاضی سعید قمی هم در شرح روایات توحید صدوق ،بیان میکند که اعتقاد به هرگونره
صفتی برای اداوند مستلزم تعدد لهه است و این تالی فاسد ااتحاصی به نظریرۀ زیرادت
صفات ندارد و در فرض عینیت هم هاری است .او میگوید:
« ...افزونبر این ،همان مفسدۀ تعدد لهه در اینجا نیز هراری اسرت؛ زیررا ایرن صرفات
هملگی مفاهیم ثبوتی هستند ،پس این مفاهیم باید در ضمن افرادشان  -ولو به نحو عینیرت
 وهود داشته باشند که مستلزم تعدد قدماست» (قمی2423 ،ق ،ا .)438 :1معحومان(ع) و نیز متکلمان برای اثبات تالزم میان اثبات صرفت و تعردد قردما ،بره دو
دلیل یا مبنا تمسک کرده اند ،یکی تغایر صفت و موصوف ،و دیگری امتنراع انترزاع مفراهیم
متعدد از حقیقت بسیط.
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 .1 .1 .8تغایر صفت و موصوف

اگر صفت و موصوف متغایر باشند ،اعتقاد به وهود صفت ،به معنای اثبات موهودی همراه
ذات اداست .امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
«أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَکَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بِهِ وَکَمَالُ التَّصْدِیقِ بِیهِ تَوْحِییدُاُ وَکَمَیالُ تَوْحِییدِاِ
الْإِخْلَاصُ لَهُ وَکَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُیوِِ وَشَیهَادَةِ
کُلِّ مَوْصُوٍِ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللّه سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَینْ قَرَنَیهُ فَقَیدْ ثَنَّیااُ» (الشرری
الرضی2424 ،ق.)11 :
غاز دین شناات اوست و کمال شنااتش باور کردن او و نهایت براور کرردنش یگانره
دانستن او و غایت یگانه دانستنش ااالص به او و حد اعالى ااالص به او نفى صفات از
اوست ،زیرا هر صفتى اود گواهی میدهد که غیر موصوف است و هرر موصروفى شراهد
است بر اینکه غیر صفت است .پس هر کس اداى سبحان را با صفتى وص

کند ،او را با

قرینى پیوند داده و هر که او را با قرینى پیوند دهد دوتایش انگاشته است.
امام صادق(ع) فرمودند:
«مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الصِّفَةَ وَالْمَوْصُوَِ فَقَدْ أَبْطَلَ التَّوْحِیدَ؛ لِأَ َّ الصِّیفَةَ غَیْیرُ الْمَوْصُیوِ»( .ابرن
شعبه حرانی.)113 :2131 ،
هر که صفت و موصوف را (با هم) پرستد ،توحید را باطل کررده؛ زیررا صرفت غیرر از
موصوف است.
در این روایت تغایر صفت و موصوف بهعنوان یرک قاعردۀ عقلری و بردیهی و مسرلم،
لحاظ شده است؛ زیرا اگر صفت و موصوف دو حقیقت داشته باشد ،اداوند متکثر اواهد
شد و بههای ادای واحد ،ادای کثیر عبادت اواهد شد که شرک است.
با این توضی تغایر صفت و موصوف اود میتواند از مبرانی نفری صرفت در مردارس
کالمی تلقی شود که براساس ن ذات و حقیقت صفت ،غیر از موصوف اسرت و صرفت و
موصوف نمی توانند عین هم باشند .البته منظور از صفت در اینجا ،صفت به معنرای اراص
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کلمه ،یعنی کمال ذاتی است ،نه صفت به معنای عام که شامل صرفات سرلبی و فعلری نیرز
میشود (برنجکار و نحرتیان.)221 :2113 ،
این تغایر مورد تحری تعدادی از متکلمان امامیه است .برای نمونه شیخ مفید در اوائرل
المقاالت پس از اعتراف به این تغایر ن را به تمام شیعیان و معتزله نسبت میدهرد (مفیرد،
2421ق .)221 :ابنمیثم بحرانی نیز نفی صفت را مبتنری برر ایرن تغرایر دانسرته و ازایرنرو
صفات را اموری اعتباری میداند (ابنمیثم ،2131 ،ا.)211 :2
قاضی سعید قمی هم تغایر صفت و موصروف را از اصرول مکترب اهرلبیرت(ع) دانسرته و
مینویسد:
«إ َّ مِنْ أصولِ ایل البیتِ أ َّ الصّفةَ غیرُ الموصوِِ مطلقاً وأ ّ صفاتِ اللّه تعالى راجعیة الیى
سلبِ النقائضِ أو إثباتِ المُثمَرات» (قمی2423 ،ق ،ا.)131 :2
مال صال مازندرانی ( 2282هر) هم با توهه به تغایر صرفت و موصروف ،اتحراف ذات
حقتعالی به صفات را موهب تکثر و تعدد در ذات میداند و مینویسد:
ل صیفة م یایرة
ال کمیا ال یتّصیف ذاتیه بهیا إذ کی ّ
« و بالجملة وجودا ال یتّصف بصیفة أصی ً
للموصوِ؛ أل ّ قیام الصفة بالموصوِ و قیام الموصوِ بذاته ال بالصفة .و إذا کا بین الصیفة و
الموصوِ م ایرة فلو اتّصف وجودا بصفة لام التکثّر و االحتیاج المنیاّا عنهمیا عیالم القید

و

جالل الحقّ» (مازندرانی ،2181 ،ا 233 :1؛ ا 142 :1؛ ا 133 :4؛ ا  133 :22و .)413
شایان ذکر است که تغایر صفت و موصوف نگاه نفی صفت را نتیجه مریدهرد کره مرراد از
صفت ،مطلق صفات ذاتی باشد .برای متکلمان همچون ابنمیثم بحرانری (بحرانری ،2131 ،ا:2
 )211-214و قاضی سعید قمی (2423ق ،ا  )433 :1تحری دارند کره نچره در ایرن روایرات
متغایر دانسته شده ،مطلق صفت است و هر نوع صفت ذاتی را شامل میشود ،اواه صفت زائرد
بر ذات باشد و اواه صفت عین ذات .نتیجۀ این تفسیر ن است کره نمریتروان بررای اداونرد
صفتی ثبوتی و ذاتی قائل شد ،زیرا صفت ذاتی هرچه که باشد ،غیر موصروف ارود یعنری ذات
است و نتیجۀ این کالم ن است که صفت همیشه زائد بر ذات (متغایر با ذات) اسرت؛ در نتیجره

  81فلسفه دین ،دورة  ،91شمارة  ،9بهار 9049

با پذیرش تغایر صفت و موصوف ،صرفت عرین ذات تفسریر معقرولی نخواهرد داشرت و یرک
عبارت متناقض و پاردوکسیکال است و معنای عبرارت «صرفت ،عرین ذات (موصروف) اسرت»
چنین اواهد بود« :صفت که غیر از موصوف است عین موصوف است».
بیمعنا بودن عینیت صفات با ذات در کلمات منسوب به قاضی سعید قمری هرم مرورد
عنایت قرار گرفته است؛ در کتاب کلید بهشت مده است:
«اگر کسی معنی ذات و صفات را کما ینبغی فهمیده باشد ،هرگز نمیگویرد کره صرفت
عین ذات میتواند بود ،بلکه این قول را قبی و بیمعنا میدانرد ،چراکره صرفت عبرارت از
امری است که تابع و فرع ذات باشد و ذات ،عبارت از حقیقتری اسرت کره اصرل و متبروع
باشد ،پس اگر صفت ،عین ذات بوده باشد چنانکه میگویند الزم مری یرد کره ترابع ،عرین
متبوع و یا الزم ،عین ملزوم باشد و شناعت این قول بر همیرع عقرال ظراهر اسرت» (قمری،
32 :2131ر.)31
با این توضی هر گاه قائل به وهود صفت شویم ولو بهنحو عینیت ،تمرامی محرذوراتی
که نظریۀ زیادت با ن مواهه است ،دامنگیر نظریۀ عینیت نیز اواهد بود و بره تعبیرر دیگرر
نظریۀ عینیت با نظریۀ زیادت تفاوتی نخواهد داشت .شاید همین نکته سرّ تفسیر عینیت بره
نیابت و نفی صفت توسط تعدادی از اندیشمندان مدرسۀ اصفهان است (مرعشری2421 ،ق،
ا 111 :2؛ مازندرانی ،2181 ،ا.)113 :1
در مقابل تفسیر اول ،گروهی که قائل به نفی صفت نیستند ،معتقدند مرراد از صرفت در
این روایات یا صفت زائد بر ذات است یا صفات مخلوقات (مدنی شریرازی2421 ،ق ،ا:2
138؛ هامی211 :2138 ،؛ راوندی ،2134 ،ا43 :2؛ مالصدرا ،2181 ،ا.)222 :4
 .8 .1 .8امتناع انتزاع مفاهیم متعدد از حقیقت بسیط

اصل «امتناع انتزاع مفاهیم متعدقد از حقیقت بسیط» 2که بهنوعی زیربنای اصل تغایر صفت و
 .2این اصل از سوی برای مخالفیا نظریه نفی صفات ،همچون مالصدرا (م  2232هر) و سید هاللالدین شرتیانی
(م  2184ش) مورد اعتراض واقع شده است .ر.ک :شرح أصرول الکرافی (صردرا) ،ا83 :4؛ منتخبراتی از ثرار
حکمای الهی ایران ،ا.148 :2
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موصوف و مانع از پذیرش صفات متعدد مفهومی برای ذات بسیط اداوند متعال است نیرز
مورد عنایت برای متکلمان است .مالرهبعلی تبریزی مینویسد:
«باید دانست که نمى تواند بود که صفت عین ذات باشد به دو دلیل :دلیل اول :دلیل عام
که دلیل نفى ات حاد است ،اواه اتحاد دو ذات باشد و اواه اتّحاد دو صفت و ارواه اتّحراد
ذات با صفت و این دلیل مشهور است در میان حکما .و ن این است که نمىتواند بود کره
دو چیز یکى باشند بهواسطۀ نکه یا هرر دو موهرود هسرتند یرا یکرى موهرود اسرت و ن
دیگرى موهود نیست یا هیچکدام موهود نیستند ،بلکه ثالثى به هم رسیده اسرت .امقرا شرق
اول که دو موهود باشند اتحاد نخواهند بود ،بلکه دو تا اواهند بود نه یکى و ایرن ارالف
فرض است  ( »...شتیانی ،2132 ،ا.)148 :2
ممکن است سؤال شود که چه اشکالی دارد که از یرک موهرود واحرد مفراهیم متعردد
انتزاع شود بدون اینکه تعدد و تکثیری در اارا باشد .همانطورکره از دیروار هوهریرت و
کم و کی

و دیگر اعراض انتزاع می شود و نیز علم و قدرت از انسان انتزاع مریشرود؟ در

پاسخ باید گفت :اگر این کماالت حقیقی و ذاتی باشرند – نره اعتبراری و سرلبی و فعلری-
همان گونهکه در مثال های باال چنین است ،حقیقتاً کماالت متعددی در اارا وهرود دارنرد.
هوهر حقیقتاً غیر از عَرَض اسرت و علرم در واقعیرت ،غیرر از قردرت اسرت ،هرچنرد مرا
دوگانگی را با چشم نمیبینیم (برنجکار و نحرتیان.)213 :2113 ،
به تعبیر دیگر مفهوم از محداق حکایت میکند و ااتالف مفهومی حکایرت از تفراوت
محداقی دارد ،مگر اینکه مفهوم حاکی و کاش

از واقع نباشرد کره چنرین مفهرومی اساسراً

صفت نیست و معرفت صفتی بهبارنمی ورد و چهبسا ازاینروست که ابنسینا برای فررار از
این اشکال به نظریۀ ترادف یعنی اتحاد مفهومی و محداقی صفات اداوند قائل شده است.
 .2 .2توحید به معنای نفی ترکیب

براساس بُعدی دیگر از موزۀ توحیرد ذاتری ،ذات اداونرد متعرال بسریط محرض اسرت و
هیچگونه ترکیبی را نمی پذیرد .نچه در این قسمت مورد ادعاست ،این اسرت کره پرذیرش
ثبوت صفات برای ذات اداوند میتواند مستلزم ترکیب در ذات شود؛ زیرا حقیقت صرفت
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و موصوف متغایرند؛ ازاینرو هر صفتی برای اداوند فرض شود ،یرا موهرودی در عررض
اداست که با یکتایی اداوند سازگار نیست یرا هزئری از ذات اردا اواهرد برود کره برا
بساطت ذات الهی هماهنگ نیست.
تالزم وهود صفت با ترکیب در ذات الهی در برای روایات مرورد اشراره قررار گرفتره
است؛ امام رضا(ع) در اطبۀ توحیدی اود فرمودند:
«وَ مَنْ جَاَّأَاُ فَقَدْ وَصَفَهُ وَ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ أَلْحَدَ فِیه» (صدوق)13 :2118 ،؛ هر کره او را هرز دار
بشمرد ،او را به وص

ورده است و هر که او را به وص

ورد ،به بیراهه رفته است.

در اطبۀ توحیدی نهجالبالغه هم مده است:
«مَنْ وَصَ َ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَرنْ ثَنَّراهُ فَقَردْ هَرزَّأَه» (الشرری
الرضی2424 ،ق.)11 :
این تالزم در سخنان اندیشمندان امامیه نیز مورد استناد است .برای نمونه محقرق حلری
معتقد است ثار صفات بهسبب ذات اداوند متعال از وی صادر میشود نه بهااطر وهرود
صفات؛ زیرا اگر بهااطر وهود صفات چنین میبود ،صفات میبایست هزئی از ذات باشند
و نگاه ذات اداوند مرکّب میشد:
«و إذا بینّا أنّها واجبة لام أ یستحقّها لذاته تعالى ال لمعا توجبها له ،و إلّا لکانت جاء مین
ذاته فیلام الترکیب فی ذاته و یو محال( ».محقق حلی2424 ،ق.)113 :
همین رویکرد در کلمات مال صال مازندرانی نیز وهود دارد .وی در شرح کرافی پررده
از این راز برمیدارد که صفات الهی اگر به معنای اثبات حقیقتی در اارا باشند ،با بساطت
ذات الهی سازگار نیستند و سر از تجزیۀ ذات درمی ورند؛ ازاینرو باید صفات ذاتری الهری
را بهنحو سلبی تفسیر کرد:
«لمّا بیّن سابقا أ ّ اللّه تعالى کا و لم یکن معه شیء و أنّیه القیدیم وحیدا و أنّیه واحید ال
یتجاّى و ال یأتلف ظهر أ ّ صفاته کلّها راجعة إلى سلب أضدادیا عنه ال إلى إثبات أمر لیه أل ّ
ذلك ینافی جمیع االمور المذکورة( ».مازندرانی ،2181 ،ا.)12 :4
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به عقیدۀ قاضی سعید این محذور که شی واحد محداق معانی مختلر

حقیقری باشرد ،در

مورد ذات اداوند که بسیط محض من همیع الجهات است از روز روشنترر اسرت ،زیررا ذات
اداوند اگر بخواهد محداق صفات مختل

باشد ،یا باید مرکب باشد از صفات مختل

کره برا

بساطت ذات سازگار نیست و یا باید مرکب از حیثیتهای مختلفی باشد که عالوهبر ناسرازگاری
با بساطت محض ذات ،موهب تناهی ذات اواهد شد ،و یا باید صفات و ذات از حی

مفهروم

هم یکسان باشند که بطالنش واض است (قمی2423 ،ق ،ا.)118 :2
 .9 .2توحید به معنای تباین و نفی تشبیه

براساس بُعدی دیگر از موزۀ توحید ،اداوند یگانه اسرت و هریچ شرباهت و سرنخیتی برا
مخلوقاتش ندارد .براساس این موزه اعتقاد به وهود صفت بررای اداونرد موهرب تشربیه
اداوند به مخلوقات اواهد شد .تشبقه ذات دارای صفت به مخلوقات نگاه شدت مییابرد
که صفات را در مورد اداوند به همان معنایی بگیریم که در مورد مخلوقات بهکار میرود.
تمام تحورات انسان پیرامون کماالت ،از مخلوقات انتزاع شده اسرت ،ازایرنرو نسربت
دادن این تحورات حتی با تجرید ههات نقص و امکانی ن همچنان برگرفته از مخلوقرات
است و شایستۀ انتساب به االق نیست و نسبت دادن نها به االق ،تشبیه االق به مخلروق
است؛ زیرا تشبیه چیزی به چیز دیگر به این معناست که امرری وهرودی در هرر دو یافرت
میشود و اداوند برتر از ن است که به مخلوقات اود شباهتی داشته باشد.
نفی شباهت میان اداوند متعال و مخلوقات وقتی در تمام ابعاد بهصورت مطلق مطررح
میشود ،از ن به «تباین تام االق و مخلوق» تعبیر میشود .تباین تام االق و مخلوق و نفی
تشبیه از مبانی هدی نظریۀ نفی صفات است که در روایات عترت طراهره برهطرور واضر
مورد عنایت قرار گرفته است.
براساس دیدگاه تباین ،اداوند متعال هیچ نقطۀ اشتراکی در هیچ بُعردی برا مخلوقرات ارود
ندارد ،بلکه هرچره در مخلوقرات وهرود دارد ،در ارالق هرایی بررای تحقرق نردارد .ازایرنرو
تمام ویژگیهای مخلوقات را باید از ذات الهی نفی کرد؛ چه ن ویژگریهرا کمرال باشرد و چره
نقص .بهعبارت دیگر نهتنها محدودیتها و نواقص مخلوقرات ،بلکره کمراالت ایشران را نیرز از
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ذات الهی باید نفی کرد؛ کماالت مخلوق نهتنها در ذات الهی وهود ندارد ،بلکه محال اسرت کره
به چنین کماالتی باشد .وهود این کماالت نسبت بره عردم ایرن کمراالت،

ذات اداوند متح

برای مخلوقات کمال بهشمار میرود ،امقا اگر بره ذات ایرن کمراالت بنگرریم ،ممکرنالوهرود و
ناقصاند و برای واهبالوهود نقص بهشمار میرونرد (ر.ک :برنجکرار و نحررتیان.)13 :2113 ،
ازاینرو در روایات بهصراحت مده است که در مخلوقات روی هر صفتی دست گذاشته شرود،
ن صفت در االق یافت نمیشود؛ زیرا تحقرق ن صرفت در مخلروق کاشر
شایستۀ مخلوق است نه االق (الشری

از ن اسرت کره

الرضی2424 ،ق ،)122 :با این توضی نتیجه تبراین ترام

االق و مخلوق ،لزوم نفی کماالت مخلوق از االق است.
تالزم میان اثبات صفت و لزوم تشبیه در روایات متعددی از اهلبیت(ع) مرورد تحرری
قرار گرفته است؛ براساس روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نظام توحید الهی بر پایرۀ نفری تشربیه
استوار است و صفتدار بودن یکی از ویژگیهای مخلوقات است که اگر به االق سررایت
داده شود ،االق به مخلوق تشبیه شده و اساس توحید فرو میریزد .حضرت فرمودند:
«أَوَّلُ عِبادَةِ اللّه مَعرِفَتُهُ ،وأَصلُ مَعرِفَتِهِ تَوحیدُاُ ،ونِظامُ تَوحیدِاِ نَفیُ التَّشبیهِ عَنهُ ،جَلَّ عَن
أَ تَحُلَّهُ الصِّفاتُ؛ لِشَهادَةِ العُقولِ أَ َّ کُلَ مَن حَلَّتهُ الصِّفاتُ مَصنوعٌ ،وشَهادَةِ العُقیولِ أَنَّیهُ
جَلَّ جَاللُهُ صانِعٌ لَیسَ بِمَصنوعٍ» (مفید2421 ،ق [ال ] ،ا111 :2؛ طبرسری2421 ،ق،
ا.)433 :2

در این حدی

حلول صفات در ذات ،مختص فریدگان دانسته شده و از همرین رو ،از

اداوند نفی شده است .مقحود از حلول صفات در ذات ،صفت به معنرای اراص (صرفت
اثباتی) مقحود است (برنجکار و نحرتیان .)218 :2113 ،امیرالمؤمنین(ع) در بیان اود تنبقره
میدهد که اینکه دارا بودن صفت از ویژگیهای مخلوقات است ،امری عقلری اسرت .عقرل
انسان بهاوبی درمییابد که صفت در حقیقت بیانگر بُعردی از ابعراد وهرودی یرک شری
است؛ و این معنی دربارۀ مخلوقات که محدودند وهود دارد ،ولی اداوندی که بینهایت و
بسیط محض است و ابعاد مختل
2423ق ،ا.)133 :2

ندارد ،چگونه می تواند دارای صفت باشد؟! (ر.ک :قمی،
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یکی از فقرات اطبۀ توحیدی امام رضا(ع) هم این است که دیانت هز با معرفرت اداونرد
متعال میسور نیست و معرفت نیز در گرو ااالص است و ااالص هم هز با نفی تشبیه از ذات
اداوند تحقق نمییابد و نفی تشبیه تنها و تنها در گرو نفری صرفات اسرت؛ زیررا هرر نچره در
مخلوقات یافت شود یا برای وی ممکن باشد ،در االق یافرت نشرود و از ارالق ممتنرع اسرت؛
یکی از این چیزها داشتن صفات است که در مخلوق ممکن و در االق ممتنع است:
«وَ لَا دِیَانَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ لَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ وَ لَا إِخْلَاصَ مَعَ التَّشْیبِیهِ وَ لَیا نَفْییَ مَیعَ
إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ لِلتَّشْبِیهِ فَکُلُّ مَا فِی الْخَلْقِ لَا یُوجَدُ فِی خَالِقِهِ وَ کُلُّ مَیا یُمْکِینُ فِییهِ یَمْتَنِیعُ مِینْ
صَانِعِه»( .صدوق.)42 :2118 ،
شیخ مفید نیز معتقد است که صفات صرفاً بر معنایی داللت دارند که حقیقتری در عرالم
اارا ندارد و چیزی را در ذات اثبات نمیکند« :المراد به المعقول فی الخطاب دون األعیان
الموهودات» و این بیان قابل انطباق است بر نظریۀ نفی صفات .شیخ مفید این نظریه را نره
به تمام متکلمان ،بلکه به تمام موحدین نسبت میدهد و نظریۀ مقابل ن را موهرب تشربیه
میداند (مفید2421 ،ق [ب].)33 :
قاضی سعید قمی معتقد است طرح صفات دربارۀ اداوند موهرب تشربیه اداونرد بره غیرر
اوست:
«إ ّ إثبات الصفة تشبیه فکلّ ما فی الخلق من األمیور الصّیادقة علییه -اعتبارییة کانیت أو
خارجیّة -ال یوجد فی خالقه ( »...قمی2423 ،ق ،ا .)282 :2
«لم تصدق و لم تیحمل علیه تعالی الصفات اذ لو صدقت علیه ،یکو عاّ شأنه بسبب ادراك
الصفات ایاا و صدقها علیه متناییأ بالحدود  ...فلو صیدقت علیه الصفات المشترك المفهوم بینه
و بین خلقه تشارك الخلق ایّاا و میاثله فیی ذلك المفهوم» (قمی2423 ،ق ،ا.)138 :2
 .9اتحاد وصف و صفت
از همله استدالل هایی که برای نفی صفت در مدارس کالمی امامیره بره چشرم مریارورد،
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حکم به ات حاد وص
دیگر سخن ،وص

و صفت است .معتزله و امامیه معتقدند صفت همان وص
و صفت ،اِاباری است که واص

است .بره

از شیئی ااص ارائه میدهرد ،یعنری

ماهیت صفت همان گفته توصی کننده است و ناظر بر وهرود حقیقتری در ذات موصروف
نیست .پس در واقع توصی
صفت را همان وص

اداوند به عالِم ،اِابار واص

واص

دربرارۀ اداسرت .کسرانی کره

و فاقد حقیقت اارهی در ذات میداننرد ،صرفات را امرری

اعتباری میدانند و در حقیقت منکر هرگونه تحقق اارهی برای صفات ذاتی الهی هستند و
ایشان را میتوان در زمرۀ نافیان صفت قلمداد کرد.
یکی دانستن وص

و صفت در کلمات شیخ مفیرد (2421ق [ب] ،)33 :سرید مرتضری

(2423ق ،ا ،)13 :4ش ریخ طوس ری (2424ق )31 :و اواهرره نح ریر (2423ق418 :؛ همررو:
2421ق )12 :وهود دارد.
وقتی یک نفر از اهل محر دربارۀ صفات اداوند از سید مرتضی سؤال میکنرد ،وی در
پاسخ وص

را چنین تحلیل میکند:

«ا الصفة فی األصل یی قول الواصف» (الشری

المرتضی2423 ،ق ،ا.)13 :4

به باور اواهه نحیرالدین طوسی نیز صفت چیزی اسرت کره عقرل ن را بررای شری
دیگری (موصوف) اعتبار میکند و تعقل ن هز با همراهی موصوف ممکن نیست و الزمرۀ
اینکه عقل چیزی را برای چیزی دیگر تحور کند ،این نیست که شی مورد تحور حتماً در
عالم اارا و واقع وهود داشته باشد و وص

همان قول واص

است؛ وی مینویسد:

«کلّ ما یمکن أ یتصوّر فإ أمکن تصوّرا ال مع غیرا فهو ذات ،و إلّا فهو صفة .مثالً إذا قلنا
(موصوِ) عنینا به شیئاً له صفة .فالشیء یى الذات ،و قولنا( :له صیفة) فهیو صیفته» (اواهره
نحیر2423 ،ق.)418 :
 .0عدم امكان توصیف ذات
از همله تقسیمات شناات عقلی اداوند ،تقسیم شناات بره شرناات ذاتری و غیرر ذاتری
است .مراد از شناات ذاتری ،شرناات ذات اداونرد متعرال اسرت و مقحرود از شرناات
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غیرذاتی ،معرفت به اداوند از طریق ثار و افعال اوست .با این مقدمه سؤال این اسرت کره
یا شناات ذاتی اداوند ممکن است که بخواهیم دست به توصی
توصی

ن بزنیم و نتیجرۀ ایرن

بیان صفاتی ذاتی برای ادا باشد یا عقل تنها قدرت شناات غیرذاتری اداونرد را

دارد و در نتیجه در احوص توصی

اداوند بایرد بره توصری

فعلری وی اکتفرا کررد و

صفات ذاتی را از وی نفی کرد؟
پاسخ این است که وص
توصی

به معنای ااص ن ،مححرول توصری

ذات ممکن نباشد ،طبیعتاً وهود وص

است که توصی

صحی هر چیزی متوق

وهود نداشته باشد ،توصی

ذات اسرت و وقتری

هم برای ذات منتفی اواهد بود .پرواضر

بر شناات ن است و اگرر شرنااتی از چیرزی

ن ممکن نیست و اگر هم توصیفی صورت گیررد ،مبتنری برر

ههل بوده و از صواب به دور است.
روایات متعددی دال بر این معناست که شناات ذات اداوند مقدور غیر ادا نیست و
تنها کسی که نسبت به ذات ادا شناات دارد ،اود اداست و غیرر اردا بهررهای از ایرن
شناات ندارد .عباراتی همچون «یَا مَنْ لَا یَعْلَرمُ مَرا هُروَ إِلَّرا هُرو» (کفعمری2423 ،ق)134 :
بهاوبی بر ححر معرفت ذات اداوند در اودش داللت دارد.
روایتی هم در تفسیر اهلل اکبر وارد شده که مریگویرد تفسریر ایرن هملره ن اسرت کره
اداوند بزرگ تر از ن است که وص

شود« :اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَ ْ یُوصَف» (کلینی2423 ،ق ،ا:2

 )223و این یعنی اداوند قابل توصی

در نیایرد،

صفتی هم نخواهد داشت؛ زیرا وص

نیست .طبیعتاً وقتی اداونرد بره وصر
نتیجۀ توصی

است.

در برای روایات نیز وارد شده که مخلوق هرگونره تحروری در مرورد ارالق ارودش
داشته باشد ،اداوند منزه از ن است؛ زیرا نچره توسرط مخلروق تحرور شرود ،مخلروق و
سااته ذهن مخلوقی محدود است و همچون اود وی مخلروق و محردود اواهرد برود و
اداوند مخلوق و محدود نیست .در این زمینه امام باقر(ع) فرمود:
«کُلُّ ما مَیَّاْتُمُواُ بِأَوْیامِکُمْ فی أَدَقِ مَعانِیهِ مَخْلُوق مَصْنُوعٌ مِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ إِلَیْکُم ،وَ لَعَلَّ الَّنمْیلَ
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الصِّ ارَ تَتَوَیَّمُ أَ َّ للَّهِ زُبانَیین لِأَ نَّهُما کَمالها ،وَ تَتَویَّمُ أَ َّ عَدَمَهُما نُقْصیا لِمَینْ ال یَکُونیا ِ لَیهُ ،وَ
یکَذا حالُ الْعُقَالءِ فیما یَصِفُو َ اللَّهَ تَعالى» (فیض کاشانی2423 ،ق ،ا.)428 :2
پس تنها توصیفی که دربارۀ اداوند میتواند صادق باشد ،توصری
سلبی است و توصی

فعلری ،و توصری

ذاتی اداوند در یک کلمه قابل همرع اسرت و ن اینکره «توصری

اداوند این است که قابل توصی

نیست!»

استدالل به مالزمۀ بین عدم امکان توصی

و نفی صفت در ثار براری متکلمران قابرل

مشاهده است .مال صال مازندرانی (م  2282هر) در شرح یکی از احادی

مینویسد:

«قوله( :و الحمد للّه الّذی یصف و ال یوصف) أى :یصف االشیاء و ینعتها بمیا ییو لهیا مین
الصفات و الکیفیات و غیریا ،و ال یوصف یو حیث إنّه ال صفة له و من ثم قال أمییر المینمنین
(علیهالسالم)( :کمال توحیدا نفى الصفات عنه)» (مازندرانی ،2181 ،ا .)133 :22
 .8امتناع محدودیت
یکی از ادلهای که بر نفی صفات اقامه شده است ،این است کره اثبرات صرفات بررای ذات
اداوند متعال مستلزم محدود کردن ذات بیکرران الهری اسرت .ایرن اسرتدالل در روایرات
توحیدی موهود است .برای مثال امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبالغه فرمودند:
«مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدسهُ وَ مَنْ حَدسهُ فَقَدْ عَدسهُ وَ مَنْ عَدسهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَه» (الشرری
2424ق)121 :؛ هر که اداوند را توصی

الرضری،

کند محدودش کرده و هر که محدودش کند ،بره

شمارهاش ورده و هر که او را به شماره ورد ،ازلیتش را باطل کرده است.
امیرالمؤمنین(ع) در ادامۀ هواب به سؤال معروف ذعلب یمانی دربارۀ مشاهده اداونرد
متعال نیز فرمود:
«لَا تَحْوِیهِ الْأَمَاکِنُ وَ لَا تَضْمَنُهُ الْأَوْقَاتُ وَ لَا تَحُدُّاُ الصِّفَات» (کلینی2423 ،ق ،ا .)211 :2
مطابق این روایات صفت همواره موهب محدودیت است؛ و چون ذات الهی بریکرران
است ،هیچ صفتی ندارد که او را محدود کند.
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در اینکه مراد از وص

در این نوع روایات چیست؛ یرا مطلرق صرفت مرراد اسرت یرا

احوص صفت زائد بر ذات یا برای صفات ااص همچرون کیر

و صرورت ،نظریراتی

وهود دارد (مالصدرا ،2181 ،ا31 :4؛ مازندرانی ،2181 ،ا112 :4؛ مجلسری2421 ،ق ،ا
113 :4؛ میرداماد2421 ،ق ،)144 :ولی همان طورکه پیداسرت ظراهر عبرارت نظریرۀ اول را
نمایش میدهد.
به عقیدۀ قاضی سعید قمی صفت هرچه باشد ،موهب محدودیت است؛ ازایرنروسرت
که اداوند صفت ندارد؛ موصوف از ن ههت که موصوف است ،غیر از صرفت اسرت ،از
ن ههت که صفت است؛ پس این دو تغایر دارند؛ زیرا اگر یکی باشند ،دیگرر موصروف و
صفت معنی نخواهد داشت؛ حاال که اینها دو چیزند محدود اواهنرد برود و محردودیت از
ساحت الهی به دور است (قمی2423 ،ق ،ا .)233 :2
قاضی سعید در موضعی دیگر برهتفحریل بره تحلیرل وصر
توصی

پردااتره و معتقرد اسرت

موهب نوعی احاطه است و احاطره مسرتلزم محردودیت اسرت و چرون اداونرد

محدود نیست ،احاطهبردار و نیز توصی بردار نیست.
«ألنّه متعال عن وصف الواصفین ،و کلّ من وصفه فقد حدّا؛ و ذلك أل ّ الوصف سیواء کیا
بالعینیّة أو الاّیادة یی جهة اإلحاطة -إحاطة الواصف و إحاطة الوصیف -و اإلحاطیة تسیتلام
التحدید( ».قمی2423 ،ق ،ا .)31 :2
به عقیدۀ میرزا مهدی اصفهانی نیز صرفات موهرب تعریقن و محردودیت ذات اداونرد
است ،ازاینرو اداوند صفتی ندارد و نچه در یات و اابار برهعنروان صرفات بررای ذات
اداوند ذکر شده است ،تنها عالئم و معرّفاتی برای ذات هستند ،نره اینکره غررض وصر
اداوند متعال به این اوصاف باشد (توالیی ،بیتا31 :؛ اصفهانی ،بیتا ،ا.)413 :1
 .6مخلوقیت صفت و موصوف
به حکم عقل هر صفتی و موصوفی مخلوق است و اردای تعرالی از ن حیر

کره مخلروق

نیست ،نه موصوف واقع میشود و نه صفتی برای او متحور است .دلیل مخلوق بودن صرفت
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و موصوف ن است که قوام صفت به موصوف است و از این حی

صفت نیازمند موصروف

است و از ههت دیگر کمال موصوف هم وابسته به صفت اسرت؛ پرس هرر دو بره یکردیگر
محتاااند و احتیاا عالمت امکان و مخلوقیت است و االقی که باید غنریق بالرذات باشرد ،از
هیچ ههتی نیازمند نیست ،پس نه موصوف است و نه صفت .مضافاً به اینکه کماالتی همچون
علم و قدرت که بهعنوان صفت توسط قوای ادراکی ما ادراک مریشرود ،کرامالً از مخلوقرات
انتزاع شده است و اود مخلوق است و ازاینرو قابل انتساب به االق نیست.
این استدالل برای نفی صفت ،ابتدا با نقل روایات غراز شرد؛ چراکره در روایرت مرده
است:
«أَوَّلُ عِبَادَةِ اللّه مَعْرِفَتُهُ وَأَصْلُ مَعْرِفَةِ اللّه تَوْحِیدُاُ وَنِظَامُ تَوْحِیدِ اللّه نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَیهَادَةِ
الْعُقُولِ أَ َّ کُلَّ صِفَةٍ وَمَوْصُوٍِ مَخْلُوق وَشَهَادَةِ کُلِّ مَخْلُوقٍ أَ َّ لَهُ خَالِقاً لَیْسَ بِصِفَةٍ وَلَا مَوْصُیوٍِ»
(صدوق14 :2118 ،؛ ابنشعبه حرانی32 :2131 ،؛ طبرسی2421 ،ق ،ا .)118 :1
نخستین عبادت و بندگى اداى تعالى معرفت و شناات اوست و بنیاد معرفت اداوند
توحید و اقرار به یگانگى اوست و رشتۀ توحیدش نفی صفات از اوسرت .بره گرواهى دادن
عقلها که هر صفت و موصوفى فریده شدهاند و گواهى دادن هرر فریرده شرده کره او را
فریننده هست که هیچیک از صفت و موصوف نیست.
قاضی سعید قمی در ذیل حدی  ،این عبارت را ناظر بر نفی مطلق صفت میداند؛ اواه
صفت زائد بر ذات باشد و اواه عین ذات؛ سپس داللت روایت بر نفی هر دو نروع صرفت
را چنین توضی میدهد:
«یذا إبطال للقول بالصّفات العینیّة و الاائدة العارضة أی العقل الصریح ال یر المشوب بالشّیبه
و الشّکوك ،یحکم بمخلوقیّة الصفة و الموصوِ سواء کانت الصفة عینیّة أو زائیدة قائمیة بذاتیه
تعالى» (قمی2423 ،ق ،ا.)223 :2
استدالل به مخلوقیت صفت و موصوف مورد استناد میررزا مهردی اصرفهانی هرم قررار
گرفته مینویسد:
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«ادای تعالی نه وص

میشود و نه به وههی تعبیر میشود ،همانگونهکه ظراهر اسرت

در نظر کسی که ن را وهدان کند؛ چراکه عقل و علرم ،دو برهرانانرد برر اینکره صرفت و
موصوف هر دو حی

ذات نها مخلوقیت است که با االق هاعرل تبراین دارد» (اصرفهانی،

 ،2113ا.)43 :1
 .8ادلۀ نقلی
حجم زیادی از روایات صراحت یا ظهور در نفی صرفت از ذات اداونرد متعرال دارنرد 2و
این روایات در چهار دسته قابل طرح هستند :دستۀ اول احادیثی هستند که مسرتقیماً صرفت
را نفی میکنند (ر.ک :طبرسی2421 ،ق ،ا211 :2؛ الشرری
دوم احادی

نافی توصی

الرضری2424 ،ق)11 :؛ دسرتۀ

که بر نفی صفت نیز داللرت دارنرد (ر.ک :کلینری2423 ،ق ،ا:2

 218و )211؛ دستۀ سوم احادیثی هستند که وساطت صفات را نفی کرده و برههرای تعبیرر
«عالمٌ بعلمٍ» ،تعابیر دیگری همچون «عالمٌ لذاته» را تجویز مریکننرد (صردوق242 :2118 ،؛
همو ،2138 ،ا221 :2؛ طبرسی2421 ،ق ،ا )184 :1؛ دستۀ چهارم احادیثی اسرت کره برر
حدوث اسمای الهی داللت دارند( .ر.ک :الشری

الرضری2424 ،ق11 :؛ طبرسری2421 ،ق،

ا.)211 :2
اگرچه بسیاری از این روایات اود حاوی استداللی عقلری از سرنخ ادلره ای اسرت کره
پیشتر ذکر شد ،ولی به عنوان دلیل نقلی بر نفی صفت هم قابل طرح هستند .تمسک به ایرن
روایات برای نفی صفت ،بهصورت صری در کلمات ابنمیرثم بحرانری وهرود دارد .او بره
برکت شرح نهج البالغه ،عبارات نفی صفت در اطب امیرالمؤمنین(ع) را مورد توهره قررار
داد و اعتباری بودن صفات الهری را تثبیرت کررد (بحرانری ،2131 ،ا .)211 :2پرس از وی
ف اضل مقداد برا صرراحت تمرام قائرل بره نفری صرفت شرد و مسرتند ارود را فرمایشرات
امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه عنوان کرد و گفت:
 .2روایات نفی صفت در نگاشتهای هداگانه از مؤل
زارعپور.211-244 ،2422 ،

بهتفحیل گرد وری و شررح شرده اسرت .ر.ک :برنجکرار و
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«الثامن :أنّه لیس له صفة زائدة على ذاته ،بل لیس له صفة أصالً کمیا أشیار إلییه ولیى اللّیه
بقوله( :و کمال اإلخالص له نفی الصفات عنه ،لشهادة کل صفة أنّهیا غییر الموصیوِ)» (فاضرل
مقداد2411 ،ق.)232 :
استناد به روایات در اثبات نفی صفت ،در مدرسۀ اصرفهان برا فراوانری ااصری مواهره
است؛ زیرا این دوره ،دورۀ شکوفایی و تثبیت این نظریه اسرت و کسرانی همچرون قاضری
سعید قمی سعیی وافر در شرح احادی

کالمی دارند .وی در هایهای کتاب شرح توحیرد

صدوق به داللت روایات بر نفی صفت استناد کرده است؛ اگرچه از اقامۀ براهین عقلی نیرز
در این زمینه غفلت نورزیده اسرت (قمری2423 ،ق ،ا31 ،228 ،221 ،212 :2؛ ا ،438 :1
.)413 ،448 ،441
مال صال مازندرانی هم در شرح اصول کافی به روایات نفی صفت واکرنش نشران داده
و نها را ناظر بر نیابت ذات از صرفات دانسرته اسرت (مازنردرانی ،2181 ،ا،113 ،233 :1
131 ،133؛ ا 413 :22و 133؛ ا.)232 :4
 .5آموزۀ خلقت
موزۀ القت یکی از مبانی هدی نظریۀ نفری صرفات اسرت .توضری
اداوند و ههان و چگونگی فرینش از دیرزمان مورد بحر

نکره تفسریر رابطرۀ

و مناقشرۀ اندیشرمندان بروده

است .افالطون فرینش را همچون کار یک ایاط میدانست .صانع ههان براسراس الگروی
مُثُل که از قبل موهود بوده ،تودۀ بینظم موهود را نظم داد ،همرانطورکره ایراط براسراس
الگویی پارچه را میبرد و میدوزد یا نجاری براساس نقشۀ یک میز ،چوبها را میبرد و به
هم میچسباند.
فلوطین معتقد است که ههان از ذات اداوند صادر شده اسرت ،همرانطورکره نرور از
اورشید و ب از چشمه فیضان میکند و البته چیزی از اداوند کرم نمریشرود (فلروطین،
 ،2181ا /)382 :1فالسفۀ اسالمی همچون فارابی بعدها این نظریه را مبنای کار اود قررار
دادند ،تا القت ههان ،یعنی عالم ماده را که عالم کثرات اسرت ،براسراس وهرود اداونرد
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یگانه و واحد ،تبیین کنند (فارابی .)43 :2181 ،این نظریه به نظریۀ صدور ( )emanationیرا
«نظریۀ فیض» شهرت یافت .ایشان نسبت میان اداوند متعال و عالم را نسبت میان علرت و
معلول فرض کرده و ازاینرو قائلاند ،عالم از اداوند صادر و فائض میشود ،همانگونهکه
معلول از علت صادر میشود.
حال که اداوند علت و موهودات معلول وی هستند ،از نجرا کره بایرد برین علرت و
معلول سنخیت باشد ،علت باید تمام کماالت معلول را داشته باشد و در نتیجه اداوند نیرز
باید صفات و کماالتی همچون علم و قدرت را کره در موهرودات وهرود دارد،دارا باشرد؛
زیرا محال است علت االی از کماالت معلول باشد (فاقد شری مُعطری شری نمریشرود)
(ر.ک :سبزواری ،2181 ،ا.)222 :2
البته کماالتی که در موهودات هست و باید به اداوند نسبت داده شود ،باید بهگونرهای
به ذات الهی نسبت داده شود که االی از هرگونه شائبه نقص باشد .برای نمونه باید گفرت:
اداوند علمی را که در موهودات هست داراست ،ولی به نحرو اترمق و اکمرل؛ یعنری علرم
موهودات محدود است ،ولی علم الهی نامحدود است؛ علم موهرودات مسربوق بره ههرل
است ،ولی علم الهی چنین نیست؛ علم موهودات اطابردار است ،ولی علم الهی مطابق برا
واقع است .به همین صورت باید همۀ نقاط نقص را از ن سلب کرد تا شایستۀ انتساب بره
ذات پاک الهی باشد .یکی دیگر از ههات نقص در صفات موهودات ،زیادت نها بر ذوات
موهودات است ،در نتیجه این صفات در مورد اداوند نباید زائد بر ذات ،بلکره بایرد عرین
ذات باشند.
با توضیحاتی که گذشت نتیجۀ مبنای صدور و لوازم ن ،یعنی قاعردۀ سرنخیت علرت و
معلول و نیز قاعدۀ «فاقد شی معطی شی نیست» ،امکان و بلکره لرزوم توصری
است و توصی
بح

اداوند به صفات ثبوتی در بحر

اداونرد

وهودشناسری بره وهرود صرفت و در

معناشناسی به الهیات اثباتی در تفسیر صفات میانجامد.
در مقابل ،نظریۀ القت ( )creationتوسط متکلمان ارائه شده است .براساس این موزه،

ههان حادث زمانی و اداوند در ازلیت بریهمتاسرت و اداونرد متعرال برا اراده و ااتیرار
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ههانی را که هستی نداشت ،فرید .ازاینرو نسبت میان ادا و عالم نسبت االق و مخلروق
است ،نه اینکه عالم از اداوند صادر شده یا عالم تجلی وی باشد.
طبق این نظریه ،اداونرد ارالق اسرت و موهرودات را برا اراده مری فرینرد ،نره اینکره
موهودات از ذات الهی از روی علم صادر شوند؛ حال که چنین است ،نهتنهرا الزم نیسرت،
االق واهدِ کماالت مخلوق باشد ،بلکه االق و مخلوق حتّی در وهود ،از دو سنخ بروده و
تباینی تام و تمام بین این دو وهود دارد؛ ازاینرو االقِ عالَم ،هیچگاه هیچیرک از کمراالت
مخلوقات را نخواهد داشت ،بلکه از ن منزه و مبراست .به تعبیر دیگر ارالق و مخلروق در
نهایت تباین قرار داشته و هیچگونه مشابهتی ندارند .بنابر این مبنا اقتضای توحید مطلق -که
از ن به تباین تام بین االق و مخلوق تعبیر میشود -این است که صفات مخلوق در االق
وهود نداشته باشد .در این تحویر ،اداوند قدرت بر ایجاد صفات را دارد و ذات اشیا را با
صفاتشان الق میکند ،ولی اود از صفات موهود در نها مبراست:
«أَیَّنَ الْأَیْنَ بِلَا أَیْنٍ وَ کَیَّفَ الْکَیْفَ بِلَا کَیْیفٍ فَلَیا یُعْیرَُِ بِالْکَیْفُوفِیَّیةِ وَ لَیا بِأَیْنُونِیَّیة» (کلینری،
2423ق ،ا .)38 :2
وقتی اداوند علم را در موهودات فرید ،اودش از داشتن علم مبراسرت؛ پرس وقتری
میگوییم ادا عالم است ،نمیتوان همان معنایی را که از علم در مخلوقات مریفهمریم ،بره
االق نسبت بدهیم؛ چون کماالت مخلوق طبق این نظریه در االق وهرود نردارد .ازایرنرو
براساس تفکر کالمی ،نمیتوان با مفاهیم اثباتی گرفته شده از مخلوقرات ،بره توصری
اداوند دست زد و چون صفت مححول توصی

ذات

است ،الهرم باید وهرود صرفت ثبروتی

برای ذات اداوند را انکار کرد ،چه به نحو عینیت و چه به نحو زیادت.
مححول این نظریه در مباح

معناشناسی صفات هم ،الهیات غیراثباتی است که گاه در

قالب الهیات سلبی ،گاه در قالب الهیات فعلی و گاه بهصورت الهیات کارکردی در روایرات
و مدارس کالمی تبلور یافته است.
شایان ذکر است موزه القت و فاعلیت باالراده گرچره از مبرانی نفری صرفت و مرورد
پذیرش متکلمان امامیه است (کلینی2423 ،ق ،ا  224 :2و 214؛ صدوق ،2138 ،ا212 :2؛
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الشری

المرتضی2422 ،ق312 :؛ عالمه حلی2421 ،ق :ا  12 :1و  ،)...ولی استناد به ایرن

موزه برای نفی صفات در ثار کالمی رؤیت نشد.
 .3نتیجه
نظریۀ نفی صفت به االف تلقّی رایج ،بیمبنا نیسرت ،بلکره از ادلره و مبرانی متعرددی وام
میگیرد که در روایات اهلبیت(ع) و ثرار کالمری امامیره ایرن اسرتداللهرا قابرل رصرد و
استخراا است .هریک از این استداللها به نوبۀ اود می تواند در کنار روایات نفی صرفت،
ارکان این نظریه را تحکیم کند و توحید صفاتی اداوند متعال را با اعتقاد به نفی صرفت و
نه عینیت صفت با ذات به تحویر بکشد.
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کتابنامه
ر قر ن کریم.
 .2ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی (2131ق) .تحف العقول ،محقق/محح  :علیاکبر غفاری،
چ دوم ،قم :هامعۀ مدرسین قم.
 .1شتیانی ،سید هالل ( .)2132منتخباتی از ثار حکمای الهی ایرران (از عحرر میردامراد و
میرفندرسکی تا زمان حاضر)  ،تهران :بینا.
 .1اصفهانی ،میرزا مهدی ( .)2113معارف القر ن ،چ اول ،قم :مؤسسۀ معارف أهل البیت(ع).

( -------------- .4بیتا) .اسا

معارِ القرآ  ،تقریر شیخ علیاکبرر نمرازی ،تحقیرق

شیخ مهدی ااتمی ،بیها :بینا.
 .3بحرانی ،ابن میثم ( .)2131شرح نهج البالغة ،چ دوم ،بیها :دفتر نشر الکتاب،
 .3برنجکار ،رضا؛ نحررتیان اهرور ،مهردی ( .)2113قواعید کالمیی (توحیید) ،چ اول ،قرم:
دارالحدی .

 .3برنجکار ،رضا؛ زارعپور ،محسن (« .)2422آموزة نفی صیفات در احادییث شییعه» ،علیوم
حدیث ،ش ،222ص .211 -244
 .8توالیی ،شیخ محمود (بیتا) ،تقریرات ،بیها.
 .1هامی ،عبدالرحمن ( .)2138الدرۀ الفاارۀ فی تحقیرق مرذهب الحروفیۀ و المتکلمرین و
الحکما المتقدمین به انضمام شرح عبدالغفور الری و حکمت عمادیه ،به اهتمرام :نیکرو
الهیر و على موسوى بهبهانى ،تهران :مؤسسۀ مطالعات اسالمى ،تهران.
 .22حلی ،حسن بن یوس

مطهر حلی (2421ق) .نهایة المرام فی علم الکیالم ،چ اول ،قرم:

مؤسسۀ امام صادق(ع).
 .22راوندی ،قطبالدین سعید بن هبۀاهلل ( .)2134منهیاج البراعیة فیی شیرح نهیج البالغیة،
تححی  :سید عبداللطی

کوهکمری ،قم :کتابخانۀ یتاهلل مرعشی نجفی.

 .21سبزواری ،مالهادی ( .)2181أسرار الحکم ،مقدمه :صدوقی ،تححی  :کرریم فیضری ،چ
اول ،قم :مطبوعات دینی.
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 .21الشری

الرضی ،محمد بن حسین (2424ق) .نهج البالغیة ،محقرق :صربحی صرال  ،چ

اول ،قم :هجرت.
 .24الشری

المرتضی ،علی بن الحسین (2422ق) .الذخیرا فی علم الکالم ،قم :النشر االسالمی.

2423( ------------------------ .23ق) .رسائل الشریف المرتضی ،تحقیرق سرید
مهدی رهایی ،چ اول ،قم :دارالقر ن الکریم.
 .23شیرازی ،مالصدرا ( .)2181شرح أصیول الکیافی ،تحقیرق :محمرد اواهروی ،چ اول،
تهران :مؤسسۀ تحقیقات و مطالعات فرهنگی.
 .23صرردوق ،ابرروهعفر محمررد بررن علری بررن الحسرین ( .)2138عییو أخبییار الرضییا(ع)،
محقق/محح  :الهوردی ،مهدی ،چ اول ،تهران :نشر ههان.
2118( ------------------------------- .28ق) .التوحییید ،تحررحی هاشررم
حسینی ،قم :هامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .21طبرسی ،احمد بن علی (2421ق) .اإلحتجاج علی أیل اللجاج ،محقق/محح  :ارسان،
محمدباقر ،چ اول ،مشهد :نشر مرتضی.
 .12طوسی ،اواهه نحیرالدین (2423ق) .تلخیص المحصل المعروِ بنقد المحصیل ،چ دوم،
بیروت :دار األضوا .
2421( ----------------- .12ق) .قواعد العقائد ،تحقیق و تعلیق :علی حسن ارازم،
چ اول ،لبنان :دار الغربۀ.
 .11طوسی ،محمد بن الحسن (2424ق) .الرسائل العشر ،چ دوم ،قم :مؤسسۀ النشر اإلسالمی،
 .11فارابی ،ابونحر محمد ( .)2181السیاسة المدنیة ،ترهمۀ حسن ملکشاهی ،تهران.
 .14فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل (2411ق) .اللوامع اإللهیة فی المباحث الکالمیة ،تحقیرق و
تعلیق :شهید قاضی طباطبایی ،چ دوم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .13فلوطین ( .)2181دورة آثار ،ترهمۀ محمدحسن لطفی ،تهران :اوارزمی.
 .13فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی (2423ق) .الوافی ،تحقیق و تعلیق :سرید ضریا الردین
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عالمه ،چ اول ،اصفهان :کتابخانۀ امیرالمؤمنین.
 .13قمی ،قاضی سعید (2423ق) .شرح توحید الصدوق ،تححی و تعلیق :نجفقلری حبیبری،
چ اول ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .18قمی ،قاضی سرعید ( .)2131کلیید بهشیت ،مقدمره و تحرحی و اهتمرام سرید محمرد
مشکات ،چ اول ،بیها :الزهرا (چاپخانۀ کبری).
 .11کفعمی ،ابراهیم بن علی (2423ق) .المحباح (هنّۀ األمان الواقیۀ) ،چ دوم ،قم :دار الرضی.
 .12کلینی ،محمرد برن یعقروب (2423ق) .الکیافی ،تحرحی علریاکبرر غفراری و محمرد
اوندی ،چ چهارم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.
 .12مازندرانى ،محمدصال بن احمد (2181ق) .شرح الکافی (األصول و الروضة) ،تحقیق و
تححی  :شعرانى ،ابوالحسن ،چ اول ،تهران :المکتبۀ اإلسالمیۀ.
 .11مجلسی ،محمدباقر (2421ق) .بحار االنوار ،بیروت :دار احیا التراث العربی.

 .11محقق حلی ،شیخ نجمالدین هعفرر (2424ق) .المسیلك فیی أصیول الیدین و الرسیالة
الماتعیّة ،تحقیق :رضا استادی ،چ اول ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیۀ.

 .14مدنی شیرازی ،سید علی اران (2421ق) .رییاض السیالکین فیی شیرح صیحیفة سیید
الساجدین ،محقق و محح  :محسن حسینی امینی ،چ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .13مرعشی ،قاضی نوراهلل (2421ق) .إحقاق الحیق و إزییاق الباطیل ،مقدمره و تعلیقرات:
یتاهلل العظمی مرعشی نجفی ،چ اول ،قم :مکتبۀ یۀاهلل المرعشی النجفی.
 .13مفید ،محمد بن محمد (2421ق[ال ]) .اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقیرق:
مؤسسۀ لالبیت(ع) ،چ اول ،قم :کنگرۀ شیخ مفید.
 .13مفید ،محمد بن محمد (2421ق[ب]) .أوائل المقاالت فی المذایب و المختارات ،چ اول،
کنگرۀ شیخ مفید ،قم.
 .18میرداماد ،محمد باقر (2421ق) .التعلیقة علی أصول الکیافی ،محقرق و محرح  :مهردی
رهایی ،چ اول ،قم :ایام.

