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  مقدمه

 درحقیقـت  ،شـود  می امروزه در کالم جدید بسیار مطرحگفتن از خدا و اوصاف الهی که  سخن
 و» تشـبیه «، »تجسـیم «، »تعطیل« رواج اصطالحاتی چون. باشد میکهن در جام نو  ریختن باده

پـرده   داربودن این مباجـث نـزد مسـلمانان    از ریشه، کالمی قرون نخستین هاي در کتاب» تنزیه«
اسـت  فکري گوناگون پدید آمـده   هاي نحله، دچندان جدی براي پاسخ به این پرسش نه. دارد میبر

از تـوان یـک مقالـه     ،ها بر آیات و روایـات  این دیدگاه یعرضه تمام درواقعسنجش و ، که تحلیل
 ها نحله فکري را انتخاب کرده است که به این دیدگاه ازمیانناگزیر نویسنده،  .مختصر خارج است

تـوان   خداونـد و اوصـاف وي نمـی    دربارهمطابق ادعاي آنان  باشد و میمعروف » الهیات تنزیهی«
درحقیقـت بـه سـلب اوصـاف امکـانی و       ،گـوییم  می باره هرچه دراین. ایجابی سخن گفت طور به

کنـیم و برتـر از    گردد و درواقع خداوند را از اوصاف نامحدود بشري تنزیه می متعارف بشري برمی
این است که الهیات تنزیهی چیست و آیات  سش تحقیق پر درنتیجه. دانیم ها می این وهم و گمان

در دو قسـمت   حاضـر  نوشـته ، به مسئله تحقیـق پاسخ براي ؟ دندار يچه نظر باره و روایات دراین
گـذار ایـن نحلـه    تأثیربه بیان دیدگاه افراد مهـم و   ،با نگاه تاریخینخست که است سامان یافته 
پردازد تا زمینه  می ه دانشمندان معتقد به این گرایشبه توضیح و نقد دیدگا کند و میفکري اشاره 

دیـدگاه   سپس در حد توان،. فراهم گرددسنّت  براي تحلیل مفهومی اوصاف الهی از نگاه قرآن و
در تفسیر و تحلیل خواهد شد تا دیده شود آیات و روایات چه برداشتی از  باره دراینآیات و روایات 

ایـن  هرچند احتمال دارد میان  ؛فهمیم چه میها کم ما از آن دستیا  اند اوصاف خداوند عرضه کرده
  .تر گردد فربه نخست، و بخشباشد توازن دقیق برقرار ن ،حجم لحاظ بهدو قسمت 

  الهیات تنزیهی در گذر تاریخ. 1

 وي در رسـاله . داردریشـه   افالطـون در سـخنان   ،شاید بتوان گفت تقریر فلسفی این دیدگاه
دارد کـه   اظهار می، بودن مثالِ خیر بر جنبه متعالی تأکیدهنگام بیان اوصاف واحد با » پارمنیدس«

اش  تـوان دربـاره   مـی  نه نامی دارد و نه چیـزي : «... این امر از مقوالت ذهنی و زبانی فراتر است
 ،3ج، 1380، افالطـون ( »آیـد  مـی گفت و نه قابل شناختن اسـت و نـه بـه احسـاس و تصـور در     

ناپذیر و غیرقابـل   بیان ،احساس و تصور نباشد، است که اگر امري قابل شناختروشن ). 1569ص
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از  ،کـرده  نشـینی  گویا از این موضع اندکی عقب» تیمائوس« وي در رساله. خواهد بودنیز توصیف 
  :یافتن از صانع جهان سخن گفته است دشواربودن آگاهی

 ،هم پیدا کنـیم  پیداکردن صانع و سازنده کل جهان البته دشوار است و اگر
 امکان ندارد بتوانیم او را چنان وصف کنیم که براي همه قابل فهـم باشـد  

  ).1724ص، همان(
فیلسوف  اتین ژیلسون. اند دانان تنزیهی دانسته را در زمره الهی افالطون ،اعتبار این سخنان به
باید توجـه   طونافالمعتقد است وراي تشابه ظاهري در عبارات  باره دراینمشرب فرانسوي  تومایی

. جهان محسوس و جهان معقول است أجوي منشو داشته باشیم که وي در این دو رساله در جست
رو  ازایـن ولی  داند، می »دمیورژ« جهان محسوس را منشأو  جهان معقول را واحد گرچه منشأوي 

 منشـأ معتقـد اسـت    درحقیقـت باز  ،ناشی از واحد است نیزکه از نگاه وي توانایی و قدرت دمیورژ 
ناپـذیر   اگر اوصاف صانع جهان در بیان وي بیـان  دلیل همین به؛ باشد میواحد ، واقعی هر دو جهان

: باشـد  مـی نظر نهایی او بیـان وصـف واحـد     درحقیقت ،شمار آمده یا مشکل دانسته شده است به
واحدي را از دو جهت  هلئگونه تفسیر کرد که که مس بنابراین پارمنیدس و تیمائوس را باید این «...

همان خداونـد   افالطوناگر مثال خیر در بیان  .)97ص، 1386، ژیلسون( »کند می مختلف بررسی
بـاب اشـاره    درایـن  ، به مبناي خودجمهوريوي در کتاب  ـ که چندان روشن نیست ـ ادیان باشد

فراسـوي هسـتی    ناپذیري اوصاف الهی این است که مثال خیر دلیل بیان وي،دارد و گویا از نگاه 
  :بشنویم ژیلسونشاید بهتر باشد این حکایت را از زبان . است

یعنی اصلی که فراسـوي هسـتی   ، ماند هنوز حقیقتی برتر از اوسیا باقی می
نظر افالطون در قدرت و شرافت برتر  آن اصل همان خیر است که به. است

  )65ص، همان( از هستی است
کـه   أسرسلسله هسـتی یـا مبـد    افالطونکه از نگاه  رسد جه مییسرانجام به این نت ژیلسون

  :شود در ابري از ابهام گم می درنهایت ،گردد دراصطالح او به مثال خیر تعبیر می
هرچـه بخـواهیم   ، واحد یا خیر، هر نامی که براي آن اصل نهایی برگزینیم

این واقعیت به قوت خود باقی است که هستی و معقولیت به هیچ ، بخوانیم
قدر وسـع   نشین نخواهند بود و پس از اینکه ذهن آدمی آنها را بهوجه صدر
و ، کنـد  آنها را گم مـی  رسد که رد سرانجام به جایی می، کند می خود دنبال

گویی آنها هستند که خود را در ظلمـت ناهسـتی متعـالی و در نـامعقولیتی     
  ).همان( کنند برین گم می
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نخستین دانشـمندي کـه    ،نظر کنیم صرف باره دراین افالطونرابهام اگر از سخنان پراکنده و پ
مشرب و نوافالطونی قرن  فیلسوف عارف فلوطین، است مستوفا سخن گفته طور به موضوع  در این

زیبـا   یدر زمان افول تمدن کالسیک قدیم درخششـ  ،یاسپرستعبیر  که بهباشد  میسوم میالدي 
 اسـتفاده » احـد « از واژه ،خداوند یا خالق جاي به فلوطین). 9ص، 1388، یاسپرس( آید میشمار  به

  :گفته یکی از پژوهشگران معاصر کند و به می
ها در نظام فکري فلوطین  ترین واژه ترین و اساسی این واژه یکی از کلیدي

، »اول« عنوان بهکمتري از احد  تأکیدالبته با اهمیت و  براین او عالوه. است
  ).96ص، 1387، زمانی علی( کند نیز یاد می» خیر محض«، »علت اولی«

 دربـاره شمارد تا زمینه و بستر براي دیـدگاه اصـلی وي    برمی یهای ویژگی ،براي احد فلوطین
، با تفکیک وحدت حقیقی احـد و وحـدت عـددي آن    نخست،در گام  او. اوصاف الهی فراهم گردد

  :کند نوع دوم را از وي سلب می
نـه ماننـد دیگـر     ،اسـت  در این راه تا واحدي پیش رفت که واحد حقیقـی 

 وري از واحـد  تنهـا از طریـق بهـره    ؛کثیرنـد  ،چیزها که در عین واحدبودن
  ).725ص ،2ج، 1389 ، فلوطین( واحدند) حقیقی(

 نگـاه از  .صفت بساطت اسـت  ،برجستگی خاص دارد فلوطیندیگر اوصاف احد که در بیان از 
ترکیب و تحدیدي عاري باشد تا سبب احد یا همان علت اولی باید از هرجهت و از هرگونه  ایشان

  :نیازمندي در وي پدید نیاید و محتاج جزء خویش نباشد
و غیر از همـه چیزهـایی کـه     چیز و پیش از همه نخستین باید بسیط باشد

؛ نه آمیخته با چیزي ناشی از او، باید براي خود خویش باشد ،پس از اوست
...  ؛اینکه در همه چیزها باشدنحوي خاص قادر باشد به  هحال باید ب درعین

و واحـد  ، اگر بسیط و دور از هرچیز اتفاقی و عاري از هرگونه ترکیب نبـود 
 .چیـز باشـد   مبدأ و منشأ همـه ، توانست نخستین ، نمیمعناي راستین نبود به

 ،آنچه نخستین نیست. نخستین است، چون بسیط و مستقل از هرچیز است
نیازمنـد   ،و آنچه بسـیط نیسـت  ، ستنیازمند آن چیزي است که پیش از او

ــد آمــده    اســت اجــزاي بســیطی اســت کــه او خــود از ترکیــب آنهــا پدی
  ).715ص ،همان(

وصف تعالی  است، فراوان شده تأکیدبر آن  فلوطیناحد که در بیان  هاي یکی دیگر از ویژگی
تعبیردیگـر   و بـه گر احد  که شاید بتوان گفت این ویژگی همواره تداعیاي  گونه بهباشد؛  میو تنزیه 

  :است فلوطینمحوري وي در نگاه  هاي از ویژگی
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آفرینـد و   ی است کـه او مـی  یماهیت خود او غیر از ماهیت همه آن چیزها
 مراتـب بـیش از   و ارزشـش بـه  ؛ جنباند سازد و می کند و منظم می زنده می

حسـب اینکـه روح بـه آنـان زنـدگی       بـه  آن چیزهایی است که هارزش هم
 رونـد  مـی  ازمیـان آیند و  پدید می، را از آنان بازپس بگیرد ببخشد یا زندگی

  ).662ص، همان(
فـانی و   دارد که اگر قـرار باشـد مـا آدمیـانِ     میآشکارا بیان ها  ضمن برشمردن این ویژگیاو 

، سخن بگوییم و بخواهیم آن یگانه بـرین را توصـیف کنـیم   ) احد( ذات باقی دربارهمحدوداندیش 
  :ت سلبی بهترین روش استصور بردن از وي به نام

را از او سلب کند و هیچ چیزي به او نسبت ندهد و ادعا چیز  همهکسی که 
ولی اگر کسی چیـزي   ،سخن درست گفته است ،نکند که چیزي در اوست

سلب کرده او بودن را از  نیک، اعم از جوهر و عقل و زیبایی را به او بیفزاید
 ؛اند است که از هنر مدح بیگانهکس همچون حال مداحانی  و حال آن، است

صفاتی به ممـدوح   ،یاید نمی ،اینان چون سخنی را که سزاوار ممدوح است
پـس  . کاهند سان از مقام او می دهد که دون شأن اوست و بدین نسبت می

 ؛به او نسبت دهیم ،ر و فروتر از او هستندت ما نیز نباید چیزهایی را که پست
  .)736ص، همان( علت همه آنهاستزیرا او بر فراز همه آنها و 

و سـرانجام  دارد نشـیب و فـراز    بـاره  دراین فلوطیندیدگاه  ،فیلسوف آلمانی یاسپرساز نگاه 
از راه ، نامـد  می سلبی یا سلب توصیف از خداوند طور بهتوصیف خداوند آن را  گوید و آنچه وي می

  :وارد حوزه آگاهی آدمی سازدکوشد خداوند را  دیگر و به شیوه دیگر توصیف خداوند است و می
گفـتن از   رو آنجاکه سخن ازاین ؛آید به گفتن درنمی ،توان اندیشید آنچه نمی

گفتـار فلـوطین آکنـده از گفـتن و     ، آیـد  مـی  میـان  آن واحد نیندیشیدنی به
بیـان  » چیـز  کلی غیر از همه به« هنگامی که او با عبارت. گرفتن است پس
اندیشیم و دیگر آن تعالی که منظور  غیریت می هناچار او را با مقول ،شود می

دوبـاره وارد  ، شـدن  واسـطه اندیشـیده   زیـرا بـه   ؛ماند جاي خود نمی به ،است
  .)38ـ37ص، 1388، یاسپرس( شود محدوده آگاهی می

 چگونگیدرواقع کوشش ما آدمیان براي بیان  ،گوییم احد می دربارهگوید آنچه  وي درادامه می
  :ذات احد باشد دربارهنه اینکه  ،اوند استرابطه با خدبرقراري 

بلکه در ارتباط  ،خود او نیست دربارهدرواقع  ،شود واحد گفته می دربارهآنچه 
گونه که  بلکه او را آن، کند بیان نمی ،که هست خود واحد را چنان ؛با ماست

  ).38ص، همان( کند وصف می ،اندیشیم ما می
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یکـی دیگـر از    ،دان یهـودي  دان و الهـی  ریاضـی ، طبیـب  ،میمون قرطبی اندلسـی  بن موسی
در کتاب  میمون ابن. کند دفاع می» الهیات تنزیهی« قاطعیت تمام از انگاره دانشمندانی است که به

ظواهر کتب عهد عتیـق   تأویلتفسیر و  ،شرح ،که غرض اصلی وي در آن داللۀالحائرین مشهور
ل و مشـروح ایـن   به تبیین مفص، سفی استسازگارسازي آن با دالیل عقالنی و تفسیر فل درجهت

خدا و اوصاف او و اینکـه انسـان    دربارهوي پس از طرح دیدگاه تورات . دیدگاه دست یازیده است
تواند معناي لغـوي و ظـاهري    از شکل و صورت نمی قصودولی م ،صورت خدا آفریده شده است به

انجامـد و   بودن خـدا مـی   کتاب مقدس به جسمانی هاي کند به اینکه ظاهر گفته تصریح می، باشد
  :دارد يباشد و صورت در این عبارات معناي دیگرمدنظر تواند  نمی

ما الصورة فهو یقع علی الصورة الطبیعیۀ اعنی المعنی الـذي تجـوهر   أ
ک الموجود الذي ذلک المعنی الشئ و صار ما هو حقیقته من حیث ذل

أجـل هـذا   نسـانی و مـن   ك اإلالذي عنـه یکـون اإلدرا  نسان هواإل فی
صورت بر صورت طبیعـی   :علی صورةاهللا خلقه: دراك العقلی قیل فیهاإل

 ءو امري که حقیقت شـی  ءیعنی معنایی سازنده جوهر شی ؛شود اطالق می
و ایـن معنـا در    باشـد  به آن وابسـته مـی  ، خاص است ءجهت که شی ازآن

انی است که دربـاب  دلیل همین ادراك انس ادراك انسانی است و به ،انسان
، میمـون  ابـن (اسـت   صورت خداونـد آفریـده شـده    وي گفته شده انسان به

  ).23ص، ]تا بی[
صورت نوعیه هرچیز است که در انسـان  ، دراینجا مقصود از صورت میمون ابنگفته بر اساس 

صـورت  معنـاي   به ،واژه صورت در این تشبیه ،میمون ابنازنظر . اند قوه ادراك حقایق ،این حقیقت
ادراك حقـایق عقالنـی    هکـه همـان قـو   اسـت  رفتـه   کار بهی تأویل معناي بهبلکه  ،ظاهري نیست

د از مقصـو رؤیت خدا معتقد است  دربارهگونه وي  همین. و در خدا و انسان مشترك استباشد  می
کـه خداونـد داراي    دارد زیرا این امر درصـورتی امکـان   ؛ادراك حسی و بصري نیست، دیدن خدا
  :درجهتی از جهات باشدجسم و 

ستعارة هـو کـل   رؤیۀ عین و بحسب هذه اإلدراك عقلی الإکل ذلک 
 ،رؤیت خداوند گفتـه شـد   دربارههمه آنچه  :اهللا تعالی لفظ الرؤیۀ جاء فی

کـه   اي رو هـر واژه  ازاین ؛نه دیدن به چشم سر ،مقصود ادراك عقلی است
 بایستی به این معناي اسـتعاري حمـل گـردد    ،کار رفته دیدار الهی به درباره

  ).29ص، همان(
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مطـابق فهـم    ،دلیل رعایت حال مخاطبـان عـادي   کتاب مقدس به ،میمون ابنمطابق دیدگاه 
رایج و معمول میـان مردمـان عـادي را بـه همـان       هايکه نباید این تعبیر است آنان سخن گفته

هاي  گرفتن عجز زبان بشري از بیان تجربه عدم توجه به این نکته و نادیده. معناي ظاهري گرفت
از . آوردن به تشبیه و تجسیم در میان متکلمـان بـوده اسـت    یکی از دالیل اصلی روي ،فراکالمی

دینـداران بـه تجسـیم و    شده است دید وي پیروي از ظواهر کتاب مقدس در بسیاري موارد سبب 
  :از این کار برحذر داشت توجه داد و آنان راباید د که به این نکته نتشبیه روي آور

ان معتقد التجسیم لم یدعه لذلک نظر عقلی بل تبـع ظـواهر نصـوص    
به ایـن گـرایش گـردن     ،دلیل دیدگاه عقلی معتقدان به تجسیم به: الکتب
 پیـروي از نصـوص کتـاب    ،بلکه آنچه آنان را به این مسیر برده ،اند ننهانده

  ).123ص، همان( است
جمـود بـر ظـواهر کتـاب      ،میمون ابنتوان دریافت که از نگـاه   گفته می نکات پیشمجموع از 

توان به همان سـبک و   نمی. دامگاه فهم دقیق از خداوند و اوصاف اوست ،مقدس و نصوص دینی
 طـور  بهخداوند سخن گفت و محموالتی را به وي نسبت داد که  دربارهسیاق ظاهر کتاب مقدس 

  .دهیم نسبت می نیزها  انسان متعارف این محموالت را به
 هـاي  و با عبارت دفعات به، ظواهر کتاب مقدس تأویلپس از جهد بلیغ در تفسیر و  میمون ابن

بهتـرین روش   از نگـاه او . کنـد  خداونـد و اوصـاف وي را بیـان مـی     دربـاره گوناگون دیدگاه خود 
  :گفتن است به شیوه سلبی سخن باره دراین

هوالوصـف الصـحیح الـذي    ، بالسـوالب وجـل  اهللا عزّ واعلم ان وصـف 
أمـا وصـفه   .. . اهللا الیلحقه شیء من التسامح و ال فیه نقـص فـی حـق   

کـه توصـیف    بـدان  :یجابات ففیه من الشرك والنقص ما قـد بینّـاه  باإل
همان شرح و توصیف به هنجاري است که  ،متعال به اوصاف سلبی خداوند

صـیف خداونـد بـا اوصـاف     در تو. چیزي از تسامح و کمبود در آن راه ندارد
امري کـه   ؛یابد اي از شرك و نقص به خداوند راه می اثباتی و ایجابی گونه

  ).137ـ136ص، همان( تفصیل بیان شده است پیش از این به
وي توصیف خداوند به اوصاف سلبی تنها روش صحیح اسـت کـه بـدون تسـامح و      نظر به
گونـه   یجـابی خداونـد مسـتلزم هـزاران    ولی توصیف ا ،توان سخن گفت خداوند می دربارهنقص 

  .شرك و نقص است
 است، بودن شهره گشته به تنزیهی قاضی سعید قمیمرحوم  ،دانشمندان شیعه ازمیانهرچند 
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 تـأثیر حکیم دوران صـفوي   مالرجبعلی تبریزيوي در این باب از استادش مرحوم  درحقیقتولی 
. شـود بررسـی   باره گذرا و فشرده دیدگاه هردو بزرگوار دراین طور بهشاید بهتر باشد . پذیرفته است

حکمـاي الهـی    آثـار  شرشده در جلد اول منتخباتی ازتنم( »اثبات واجب«در رساله  تبریزيحکیم 
  :دارد اظهار می گونه ، اینشود هنگامی که عناوین کلی مباحث کتاب را یادآور می) ایران

مطلب پـنجم  . تواند بود ت نمیعین ذا ،بیان آن که صفت مطلب چهارم در
 ،در بیان آن که اشتراك لفظ وجود و موجود میان واجب تعالی و ممکنـات 

  ).240ص، 1378، تبریزي( نه معنوي ،اشتراك لفظی است
ید نظریه اشـتراك  ؤتواند پشتوانه و م پردازد که از دید وي می ایشان سپس به بیان اقوالی می

  :گیرد نتیجه می گونه این سرانجاملفظی باشد و 
 تعـالی  همه معلول و آفریده حقها پس معلوم شد که وجودهاي اشیا و ماهیات آن

عینه معناي وجودي باشـد کـه در    پس اگر معناي وجود در اللّه تعالی به ؛ندهست 
  .)242ص، همان( آید که او هم آفریده باشد الزم می، ممکنات است

جـوي  و انگاري مفهوم وجـود و جسـت   و ماهیتنبود درك صحیح از معقول ثانی فلسفی گویا 
و هـا   از گفتـه  بخـش خوب است به ایـن  . است تبریزيلغزشگاه حکیم ، ازاي عینی براي آن مابه

بـودن لفـظ وجـود و موجـود میـان ممکنـات و        مشـترك لفظـی   بـاره در ایشـان درواقع استدالل 
  :کند استدالل میگونه  اینوي براي اثبات دیدگاه خویش  .توجه کنیم الوجود واجب

مشـترك باشـد میـان    ، التصور است اگر معناي وجود و موجودي که بدیهی
آن معنا یا عین ذات واجب خواهد بود یا جزء ذات واجب و ، واجب و ممکن

توانـد بـود کـه     گـوییم کـه نمـی    پس می ؛یا عارض ذات واجب خواهد بود
ه ذات التصور است و صفت ممکن است و محتاج است ب وجودي که بدیهی

واسـطه آنکـه ایـن     به ،اما اوالً ،الوجود باالذات باشد عین ذات واجب ،ممکن
واسطه آنکه  به ،اما ثانیاً ،معنا بدیهی است و ذات واجب تعالی بدیهی نیست

الوجـود   چه جاي آنکه ذات واجـب  ،تواند بود ذات نمی، صفت است و صفت
الوجـود   عین ذات واجب واسطه آنکه محتاج است و محتاج به ،اما ثالثاً ،باشد
  .)250ـ249ص، همان( تواند بود نمی

مثابـه   که وي مفهوم وجـود را بـه  بینیم  میخوبی  به ،مل کنیمتأ تبریزياگر در سخنان حکیم 
 ،زمـین  ،دریـا  ،درخـت  ،چـون انسـان  هم مفاهیم مـاهوي  دیگرو در عرض انگارد  میمعقول اول 

که این مفهوم یا عـین ذات اسـت یـا    پرسد  میو مبتنی بر آن  دهد میجسم و جوهر قرار  ،آسمان
  ؟ذات یا عارض بر ذات ءجز
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وي در . ت داردشهر بودن بسیار یکی دیگر از کسانی است که به تنزیهی قاضی سعیدمرحوم 
بررسی اوصاف الهی  نوشته است،که به زبان شیرین پارسی » کلید بهشت« فصل چهارم از رساله

  :کند ت از خداوند آغاز مینفی صفا را با بحث
الوجود به صفاتی که مشهورند  مخفی نماند که علما را درباب اتصاف واجب

بعضـی را اعتقـاد ایـن اسـت کـه       ؛مذاهب مختلف است، به صفات ثبوتیه
، دنـد بـر ذات پـاك او   ایصفات مذکوره مثل وجود و علم و قدرت همگی ز

 ر قبـیح و شـنیع اسـت   بسـیا  ،و این مذهب تعالی شأنه یعنی غیرذات اویند
  ).69ـ68ص، 1362، میرزامحمد قمی(

مـردود و   ،قاضـی سـعید  ازنظـر   ،باشد این دیدگاه که همان نظر معروف زیادت صفات بر ذات می
مجمـوع   الوجود واجب )الف: رو هستیم هدر این وضعیت با یکی از دو گزینه روبزیرا  ؛غیرقابل قبول است
واجب و غیردخیـل در   ،ذات باشد و همه اوصاف خارج از ذات فقط الوجود واجب )ب ؛ذات و صفات باشد

 الوجـود  واجـب  نخسـت، زیـرا در حالـت    ؛مردود اسـت  ،قاضی سعیدازنظر ها  هردو این گزینه. آن باشد
قابـل   ،الجهات اسـت  گردد و ترکیب در ذات او که بسیط من جمیع مجموعه مرکب از ذات و صفات می

زیـرا مسـتلزم    ؛حالـت دوم نیـز مـردود اسـت    . باشـد  میات وي محال سناد ترکیب به ذتصور نیست و ا
نتیجـه   ،پس از ابطال هر دو فرض قاضی سعید. گردد نیازمندي ذات خداوند به صفات خارج از ذات می

وي درادامـه از ابطـال نظریـه زایـدبودن     . د بـر ذات باشـد  یتواند زا نمی گیرد که صفات ثبوتیه اصالً می
  :دارد اظهار میگونه  این گردد و میبه نظریه عینیت صفات و ذات منتقل  ،صفات بر ذات

لهـذا   ؛توانـد بـود   د بر ذات نمـی یزا پس معلوم شد که صفات مذکوره اصالً
را ) ذات زیـادت صـفات بـر   ( بلکه اکثر آنها این معنی ،بعضی دیگر از علما
ه همگـی  الوجود تعالی شأن گویند که صفات واجب می ،قبیح و شنیع دانسته

، مثابه مذهب اول نیست و این مذهب اگرچه در شناعت به، عین ذات اویند
چه اگر کسی معنـاي ذات و صـفات را   ، مر نیز معقول نیستاأل اما در نفس

 توانـد بـود   گوید که صفت عین ذات می هرگز نمی، کماینبغی فهمیده باشد
  ).70ص، همان(

بودن ذات و صفت تمسـک   به اصل و فرع ،و طرد نظریه عینیت براي رد قاضی سعیدمرحوم 
آید اصل و  الزم می ،خواهد بگوید اگر صفت خداوند عین ذات او باشد با اصرار تمام میو  جوید می

  :تواند بپذیرد د و این امر را هیچ عاقلی نمیشو یکدیگرعین  ،فرع یا تابع و متبوع
صفت عبارت از امریست که تابع و فرع ذات باشد و ذات عبارت از حقیقتی 
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که  چنان ،پس اگر صفت عین ذات بوده باشد؛ است که اصل و متبوع باشد
آید که تابع عین متبوع و یا الزم عین ملزوم بوده باشد و  گویند الزم می می

صفت پس معلوم شد که هرگز ، شناعت این قول بر جمیع عقال ظاهر است
  ).همان( باشد که ذات نیز عین صفت نمی همچنان، تواند بود عین ذات نمی

تمـایز   ،میـان مفهـوم و مصـداق صـفت     است نتوانسته سعیدقاضی از همین سخن پیداست 
چـه اینکـه اگـر کـدام تـابع و       ؛تشخیص دهد و مقام تحلیل را با مقام تحقق درهم آمیخته است

ذات و صفات  ،دیدگاه محققان ولی در مقام تحقق بنا بر ،استدر مقام تحلیل  ،متبوع در کار باشد
  .ذاتی به یک مصداق محقق است

  :دارد می ابراز گونه اینقاضی سرانجام دیدگاه خویش مبنی بر تنزیه خداوند از هرگونه توصیف را 
دربـاب صـفات    برهانـاً  تحقیق حال در این مقام نیز همان است که سـابقاً 

نه به هیچ امـري از  أالوجود تعالی ش سلبیه مذکور ساختیم که اتصاف واجب
حاصـل   .خواه آن امور سلبی بوده باشند و خواه ایجـابی ؛ امور ممکن نیست

بایـد   الوجود را تعالی شأنه همچنـین مـی   کالم آنکه در جمیع اوصاف واجب
یچ وصفی از اوصاف پس در ه... . شناخت تا شناعتی و محذوري الزم نیاید

حسـب   نه به ،مگر در لفظ تنها ،الوجود ممکن نیست مشترك باشد با ممکن
کردن  الوجود تعالی شأنه فقط ذاتیست فقط و او را وصف یعنی واجب ؛معنی

خواه صفات را عین ذات او  ؛دانستن هیچ معقول نیست اوصافه و متصف ب
ین است حقیقت حـال  ا .دانند و خواه غیرذات او که ممکن و معقول نیست

  ).همان( در این مقام
 و نیـز متـون مقـدس آمـده     را که در بیان پیامبران گوناگوناتصاف خداوند به اوصاف  وي

اولیاي خداوند حـال   ،داند که در این کار فهم و عقول مخاطبان می اندازه به وگو گفتاز باب  است،
بـا   وگـو  گفـت در  پیامبران ،قاضی سعیددرواقع حال از نگاه . اند مخاطب و عوام را رعایت کرده

و قصـد  انـد   گفتـه خلق با زبان خود آنان و مطابق ظرفیت ذهنی و زمینـه فرهنگـی آنـان سـخن     
  :سناد اوصاف عرفی به خداوند نیستا ،پیامبران در این کار

الوجود را تعـالی شـأنه    کبار واجب يو بعضی از حکما عظام ياینکه انبیا
نـه  ، جهت عوام و قصور ادراك ایشـان اسـت   به ،متصف به وصفی ساختند

الوجـود تعـالی شـأنه متصـف بـه وصـفی از اوصـاف         الواقع واجب اینکه فی
ــی ــود م ــد ب ــی  ، توان ــین م ــان همچن ــه ایش ــا اینک ــالّ  ی ــا و ک ــد حاش  دانن

  ).71ـ70ص ،همان(
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رسد کـه پـیش از    در تحلیل نهایی به سخنی می قاضی سعید ،بینم گونه که در متن می همان
دو محقق در این فرازها بسـیار بـه   هر ن تصریح کرده است و سخن داباب ب دراین میمون بناوي 

قادر و مانند  ،که خداوند را عالم ظواهر سخنان پیامبران تأویلوي در . گردد نزدیک می یکدیگر
کند که برگشت این توصیفات به این است کـه وقتـی خداونـد را عـالم      می تصریح اند، آن دانسته

معناست کـه   یندب ه خداوند توانا توصیف و تصویر شود،یعنی او جاهل نیست و نیز آنگاه ک بدانیم،
  :خداوند عاجز نیست

الوجـود را متصـف بـه آن     غرض ایشان در هر وصفی از اوصاف که واجـب 
 ؛آن است که او تعالی شأنه متصف به نقـیض آن وصـف نیسـت    ،اند داشته
این معنی را دارد که جاهل نیست و قـادر   ،گویند عالم است اینکه می مثالً
. یعنی عاجز نیست و همچنین سایر اوصاف را بر این قیاس باید کرد ؛است

ـ  جمیع آنها فی حاصل کالم آنکه ، همـان ( گـردد  بـه سـلوب برمـی    ۀالحقیق
  ).71ص

صـفات   یو بـه بازگشـت تمـام    گویـد  بازمی نیز شرح توحیدایشان همین محتوا را در کتاب 
  :دارد تأکیداوصاف سلبی تکیه و خداوند به 

ضداد والنقـائض ال  إلی سلوب األاهللا تعالی کلها راجعۀ  فصفات... 
فقسمۀ لسلبیۀ الصفات . و قائمۀ بهأما عینیۀ أنها معانی ثبوتیۀ له إ

لفاظ أن بعضها فإ، لفاظ فقطإعتبار األنما هو بأ، بالثبوتیه والسلبیۀ
سـلبیۀ کلـیس بجسـم و    لفـاظ  أثبوتیۀ کالحلم والقـدرة و بعضـها   

نفسها أنها مسلوب إما علی أال فکل سلوب إو، الجوهر و العرض
 و مسلوب نقائضـها کالصـفات الثبوتیـۀ   أکما فی الصفات السلبیۀ 

  ).179ص ،1ج، 1415، قمی(
صـفات خداونـد بـه امـور سـلبی قابـل ارجـاع         یتماممعتقد است  قاضی سعید ،متنمطابق 

تقسـیم   درنتیجـه . یا قائم به ذات خداوند باشـد بوده،  آنها معانی عین ذات نه اینکه واقعاً باشد، می
کـه برخـی   امر  این. حسب واقع و حقیقت نه به ،به اعتبار لفظ است فقطصفات به ثبوتی و سلبی 

نبـودن   ظاهر بیانگر وصف ایجابی است و برخی دیگر چون جسم چون حلم و قدرت بههماوصاف 
وگرنـه   باشـد،  مـی حسـب لفـظ    بـه  همگـی ، ستاود سلب اوصافی از مفی ،نبودن خداوند یا عرضی
 نیـز برخـی   ،برخی خودشان از ساحت باریتعالی نفی شده .مفاد همه اوصاف سلبی است درحقیقت

 یاوصـاف  اشاره شد،که پیش از این  گونه همان. شان از ساحت ربوبی طرد و نفی شده است نقیض
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گردد که خداوند به نقـایض ایـن اوصـاف قابـل اتصـاف       میبه این بر درنهایت ،قادر و عالم مانند
  .یعنی خداوند ناتوان و نادان نیست ؛نیست

  الهیات سلبی از نگاه آیات و روایات. 2

 ی افـراد معتقـد بـه   های اجمال و با نگاه تاریخی دیدگاه طور به نخست،پس از اینکه در قسمت 
گرایش فکري و مقصود این جماعت روشـن  اي مفاد این  د و تا اندازهبررسی ش» الهیات تنزیهی«

د تا روشن گردد بزرگان دیـن  شواکنون شایسته است این دیدگاه بر آیات و روایات عرضه  ،گردید
البته آیات  ،فرض به سراغ آیات و روایات برویم اگر بدون پیش. یا خیر اند کرده تأییداین دیدگاه را 
ولی باید دید در تحلیـل   ،است موافق گرایش فکريیابیم که در ظاهر با ادعاي این  و روایاتی می

چنین است یا استفاده این گرایش فکري از آیات و روایات دلخواه  نهایی مفاد آیات و روایات واقعاً
 نخسـت، شـود کـه در نگـاه     مـی دیـده  در قرآن کریم آیاتی اگرچه . و ازباب جري و تطبیق است

سـوره صـافّات کـه در آن     180مانند آیه  ؛است بسا گمان شود بیانگر مدعاي این نحله فکري چه
 11آیـه  و  »سبحانَ ربک رب الْعزَّةِ عما یصفُونَ« :خداوند از هرگونه وصف منزه دانسته شده است

ء و هـو   لَیس کمثْله شَی« :سوره شوري که در آن هرگونه مثل و مانندي از خداوند نفی شده است
صالْب یعمنفی و انکار شـده اسـت   ،سوره طه که در آن احاطه علمی به خداوند 110یا آیه  »یرُالس: 

  .»الَیحیطُونَ بِه علْماً«
برداشت و توصیف مشرکانِ مخـالف   نخست،آیه  ،البته توجه داریم که مطابق تفسیر مفسران

 ،17ج، 1997، طباطبـایی ( کنـد  از خداونـد نفـی و انکـار مـی     را با دعوت پیامبر گرامی اسـالم 
آیـات  بـراین   افزون. آیه دوم در ادامه خداوند را به سمیع و بصیربودن وصف کرده است). 179ص

گـی  کـه هم  اند توصیف کرده... قدیر و، خبیر، چون علیمهم یخداوند را به اوصاف ي،فراوان دیگر
از  78برخی دانشمندان اهل نظـر از آیـاتی ماننـد آیـه     . برخالف رویکرد این گرایش فکري است

تَبـارك  « شده است:سوره مبارکه الرحمن که در آن خداوند باعنوان صاحب جاللت و مکرمت یاد 
که خداوند هر دو گونه صفات ثبـوتی و سـلبی را    اند استفاده کرده »الْجالَلِ والْإِکرَامِ اسم ربک ذي

الهیـات  « ه گرونـدگان بـه  نقطـه مقابـل دیـدگا    کـه دقیقـاً   اند دارد و تفسیر خاص از آن ارائه داده
  ).119ـ118ص ،6ج، 1990، مالصدرا( است» تنزیهی

در  علیفرازهایی از خطبه توحیدیه امام  است، شدهفراوانی ازجمله روایاتی که به آن استناد 
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صـراحت هرگونـه صـفت را از خداونـد      گویا امام در آنجا بـه  ،که از دید معتقدان است البالغه نهج
  :کرده است  نفی

التصدیقُ بِه هعرفتکَمالُ م و عرِفتُهینِ ملُ الداَو .    کَمـالُ التصـدیقِ بِـه و
هاإل توحید هکَمالُ توحید و  لَـه و کمـالُ اإل . خـالص    نفـی خـالصِ لَـه

عنه فاتشهادةِ. الصل      ـفَۀٍ أنّهـا غیـرُ الموصـوفو شـهادةُ کُـلِّ   . کُلِّ ص
و مـن قَرَنَـه   . فَمن وصف اهللا سبحانَه فَقَد قَرَنَه. موصوف أنَّه غیرُالصفۀِ

زّأهفَقَد ج ن ثَنّاهم و فَقَد ثَنّاه ،هِلَهن جزّأه فَقَد جم فَقَـد    . و هِلَـهـن جم و
إلَیه أشار .هدإلیه فَقد ح ن أشارم و  شـناختن اوسـت   ،سـرلوحه دیـن   :و

و  انگاشـتن او  یگانه، و درست باورداشتن او باورداشتن او، شناختن او درست
ها را  صفت، نمودن او و بسزا اطاعت؛ نمودن او را بسزا اطاعت، انگاشتن یگانه

چه هر صفتی گـواه اسـت کـه بـا موصـوف دوتاسـت و هـر        ، از او زدودن
پـس هرکـه پـاك خـداي را بـا       ؛موصوف نشان دهد که از صفت جداست

دوتـایش  ، و آنکه با قرینش پیوندد پیوسته او را با قرینی ،صفتی همراه داند
او را ، و آنکه جزء جزء دانـد  ش داندئجزء جز، و آنکه دوتایش خواند دانسته
، و آنکــه در جهــتش نشــاند در جهــتش نشــاند ،و آنکــه او را ندانــد ندانــد

  ).2ص، 1376 ،البالغه نهج( محدودش انگارد
بسیار مورد استقبال برخی افراد از این گـرایش فکـري    ،به نفی صفات از خداوندایشان تعبیر 
 تأکیـد خـود  از آنـان همـواره در سـخنان     عضیب ).252ص، 1378، تبریزير.ك: ( است واقع شده

زعـم   بـه . ا بدانیمد که خداشناسی خالص توحیدي این است که خداوند را از هرگونه صفت مبرّندار
توصیف خداوند ، درادامه؛ زیرا کرده است تأییدآنان را  انگاره مدنظرآشکارا امام در این خطبه  ،آنان

بـه اوصـافی    شدارشـدن و اتصـاف   سازي وي با غیرخـدا و جهـت   را مالزم با محدودسازي و قرین
گیـر و   این اوصاف درخور و شایسته براي امور امکـانی و اشـیاي جـاي    درحقیقتدانسته است که 

اگر قـرار  . که خداوند بسیط مطلق است درحالی ،دنیافته از عناصر بست مکان و زمان و ترکیب يپا
بایـد   ،باشـد  نیزنفع دیدگاه آنان استداللی صورت گیرد که البته مقتضاي دیدگاه خود آنان  باشد به

جهـانی و   چون ناشی از علم ناقص ناظر به امور محسوس و ایـن  ،هرگونه وصف ازجانب ما: گفت
جـایی را   همین اوصاف این نیزخداي بسیط  دربارهناگزیر ، استاطراف ناشی از تصور ما از جهان 

دانیم وي بسیط و متعالی و منزه از ایـن   به ضرورت برهان عقلی می که درحالی ،کنیم فرافکنی می
نگفتن به این سبک و سیاق و  دوختن و سخن لب ،بهترین کار ازجانب مارو  ؛ ازاینباشد می اوصاف
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  .گونه سخنان گزافه نیالودن است نتعالی را با ای درواقع ساحت باري
  :روایت شده است باقراز امام  کافیالدر  نیزاین روایت 

یلبن ع یمبراهن ، اأعن ، بِیهیر بِیأبنِ إعمع ،  ـیلـن عـۀَ  بـن  عیطـن  ، عع
و  إنّ اللّه خلو من خَلقه و خَلقَـه خلـو منـه   : قال جعفَر عن أبِی، خَیثَمۀَ

کُلَّ ما وقَع علیه أسم شَیء ما خَالَ اللّه تَعالی فَهو مخلُوقٌ واللّه خـاَلقُ  
ـ  :فرمود امام باقر...  :کُلِّ شیٍء راسـتی خـدا تهـی اسـت از خلقـش و       هب

جـز خـداي    ،خلقش از او تهی باشند و هرچه که بر او نام چیز صـادق آیـد  
  ).147، ص1381(کلینی،  یز استتعالی مخلوق باشد و خدا خالق هرچ

روایـت بـر    ،است اگر ازمنظر گروندگان به الهیـات تنزیهـی بـه روایـت بنگـریم     روشن بسیار 
انگاري میان خدا و خلق داللت آشکار دارد که خود این امر یکی از مبانی و بنیاد نظري این  تباین

از  توحیـد الرحمه در کتاب  علیه صدوقروایتی دیگري را شیخ . باشد می باره گرایش فکري دراین
از حضـرت   و پا خواست نقل کرده است که گویا روزي در مسجد جامع کوفه کسی به علیامام 

. آیـد و دیـده شـود    چشم وصف کند که گویا در منظر عام به اي گونه بهخدایش را کرد درخواست 
  :فرمود گونه فرازهایی این در ،پس از حمد و ستایش خداوند علیامام 

رُوب  األ البعید من حدسِ القُلوب اَلمتعـالی عـنِ  ...  ، اَلـوتر ، شـیاء والضـُّ
، و سـرائرهم علیـه غَیـرُ خَفیـۀ    ، فَمعانی الخلقِ عنه منفیۀٌ، عالّم الغیوب

و التُدرکه ، و الیقاس بالنّاسِ، الیدرك بالحواسِ، المعروف بغیر کیفیۀ
و التقـع علیـه   ، و التقـدره العقـول  ، ارو التحـیط بـه األفکـ   ، األبصار
و کیـف  ، فَکُل ما قدره عقل أو عرف لَـه مثـل فهـو محـدود    ، األوهام

خـداي دور از وهـم و   ...  ؟:و ینعت باأللسـنِ الفصـاح  ، یوصف باألشباح
پس از ، فرد است و داناي نهان، ست و برتر از نظایر و مانندها تخمین قلب

گونه  است و اسرار خلق بر او نهان نیست و بدون هیچدور  همنظور مردمان ب
درك نتوان کرد و با مردمان  ،خداي را با حواس. کیفیت شناخته شده است

با فکر نتوان بـر وي  ، با دیده نتوان به دیدار وي نایل گشت، نتوان سنجید
، وي در وهم و گمان هـم نگنجـد  ، و با عقل نتوان اندازه گرفت محیط شد

آن چیـز  ، که عقل انـدازه گیـرد و بـراي او ماننـد تراشـد      پس هرچیزي را
فصـیح وي را   هـاي  چگونه افکار بر وي محیط گردد و زبـان . محدود است
  ).77ـ76ص، 1430، صدوق( وصف گوید
توان مطابق خواست گرونـدگان بـه الهیـات     راحتی می را به علیفراز منقول از سخنان امام 

  .و تفسیر کرد تأویل ،تنزیهی
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نمونه این حدیث منقول  براي ؛فراوان است ،شدبیان و روایات نزدیک به آنچه تاکنون  احادیث
  :شود نقل می طبرسی احتجاجدر  علیاز امام 

عرفَتُهم ةِاللّهبادلُ عأَو ، هتوحیـد هعرِفتأصلُ م نفـی    ، و هتوحیـد نَظـام و
ن حلَّتـه    : جلَّ أن تَحلّه الصفات بشهادةِ العقول، الصفات عنه أن کُـلَّ مـ

فُهو مصنوع شَهادةِ، الصفات العقـول   و :      لـیس اللُـه صـانعـلّ جج أنَّـه
معرفت به اوست و اصل و ، نخستین مرحله بندگی خداوند متعال :بمصنوعٍ

. نفی صـفات از اوسـت   ،توحید اوست و نظام توحید خداوند، اساس معرفت
 ]؛یعنی موصوف واقع گـردد [ باشدخداوند برتر از آن است که محل صفات 

دهد که هـرکس موصـوف و محـل بـراي صـفات       ها گواهی می زیرا عقل
دهنـد کـه خداونـد بـزرگ و      هـا گـواهی مـی    مصنوع اسـت و عقـل  ، گردد

  ).266ص، 1380، طبرسی( صانع غیرمصنوع است، بلندمرتبه
بـه الهیـات    ذکر همین مقدار روایت بـراي مستندسـاختن دیـدگاه گرونـدگان    رسد  نظر می به

قاضـی سـعید   و  علی تبریزيرجبمالچون همبزرگان این مشرب فکري . کند کفایت می، تنزیهی
در کـار هـیچ از ایـن دو     ،و اسـتقراي تـام روایـات    انـد  به چند روایت بیشتر استناد نکرده نیز قمی

 ،که مدعاي این نحله فکـري را در پرتـو روایـات بررسـی کنـیم     آنپیش از . بزرگوار موجود نیست
پذیر و معقـول   برهان ،این گروه از باب اینکه نتوانستند به یک تحلیل عقالنی درست گفتنی است

کـه   شـود  مـی یـادآور  رو  ازایـن ؛ انـد  به آیات و روایات استناد کـرده  ،دناز اوصاف خداوند دست یاب
ز عـدم درك درسـت ا   ،قاضی سعیدتا  میمون ابنگروندگان به این نحله از  یلغزشگاه اصلی تمام

آنان در تحلیل اوصاف خداوند ماندن دست  بستهمعقول ثانی فلسفی است که همین کاستی سبب 
 ،اوصـاف گونـاگون باشـد   ) موصـوف ( محل ،امکان دارد یک ذات گونهچ ،از نگاه آنان. شده است

آنان نسبت اوصاف و ذات الهی را چونان نسبت جـواهر   زیرا ؛در آن ذات تغییري پدید آیدآنکه  یب
به  گزیرد و نانبست برس بن بسیار طبیعی است به همین ،گیرند و با این تحلیل ض درنظر میو اعرا

  یابند.الهیات سلبی گرایش 
 انصـاف را کـه  ، منصفانه دیدگاه این نحله را از روایات استنطاق کنـیم  طور بهاما اگر بخواهیم 

بـاب اگـر فرازهـایی از آن در ظـاهر      روایـات  زیـرا  ؛نفع آنان داوري کرد قاطع به طور بهتوان  نمی
را بـراي   گونـاگون اوصـاف   ،درمقابل بسیاري از فرازهاي دیگر ،کند تأییدتواند مدعاي آنان را  می

قرار باشد تحلیل عقالنی از اوصـاف خداونـد داشـته     اگر واقعاًاین  بر  افزون. کند خداوند اثبات می
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اگـر  ؟ مورزیـ ن است به این کـار مبـادرت   سازي عقلی و منطقی چگونه ممک بدون مفهوم ،باشیم
در ، در مقام تصویر و تصـور  هرچند ،گونه شناخت اثباتی نداشته باشد کسی از اوصاف خداوند هیچ

شـناختی از اوصـاف    ،و اگـر در مقـام تصـور    خواهد سلب کند مقام اظهار و بیان چه چیزي را می
اوصافی را براي خداوند ، ا خویشتن استب کم در مقام اندیشه که نجواي دست ،خداوند داشته باشد

در پرتو رهنمود آیات و روایات به این  این گروه بیش از اینکه واقعاً ،در یک سخن. ایم اثبات کرده
به  ،گردن نهادهاي  دالیلی به ایده کالمی درآغاز به هاي مانند بسیاري از فرقه ،دیدگاه رسیده باشد

 تا پایگاه فکـري از است قرآنی و روایی برآمده  تأییدتوجیه و  دنبال بهو سپس است آن دل سپرده 
خداونـد را بـه اوصـاف گونـاگون      ،با نگاه فراگیرآیات قرآن . تر سازد شده را مستحکم پیش تعیین

اند کـه   توصیفاتی از خداوند ارائه داده ،در برخی فرازهاي خاص فقط نیزو روایات  اند متصف کرده
  .حجم و قابل تفسیر برخالف مدعاي این گروه است کم، برابر توصیفات مقابلدر

 یک هیچ ،ل فلسفی توانا بودندئکسانی که در تحلیل مسا ،اگر به تاریخ اندیشه فلسفی بنگریم
اشـاره   بـاره  توان به دیدگاه آنان دراین به این نحله فکري گرایش نداشتند که در این مختصر نمی

 را درنظـر آوریـم کـه دقیقـاً     طباطبـایی سخن عالمـه   است این شایسته ،ولی از باب نمونه ،کرد
 که آنان) الحقیقه بسیطاي ( با استفاده از همان قاعده، مالرجبعلی تبریزيو  قاضی سعیدبرخالف 

خواهـد اتصـاف خداونـد بـه      می ایشان، خواستند الهیات تنزیهی یا الهیات سلبی را اثبات کنند می
  :را اثبات کند گوناگوناوصاف کمالی 

الوجود من  فما فی، الوجود الواجبی الیسلب عنه کمال وجودي قطإن 
شرف و أعلی و أکمال کالعلم والقدرة فالوجود الواجبی واجد له بنحو 
و هذا هو المراد ، هو محمول علیه علی ما یلیق بساحۀ عزته و کبریائه

رو  ازاین ؛از وجود واجب هرگز کمال وجودي را نتوان سلب کرد :تصافباإل
خداونـد واجـد    ،ه کمال که در دار هستی هست ازقبیل علم و قدرتهرگون

که متناسـب و الیـق   اي  گونه هنحو اعلی و اشرف و ب به ،این کماالت است
نه مانند حمل اعراض بر جـواهر و دارابـودن جـواهر    ( ذات کبریایی اوست

 و معنـایی اتصـاف چیـزي جـز ایـن نیسـت       )اوصاف عرضی و عارضـی را 
  ).283ص ،1362، طباطبایی(

و دیگر گرونـدگان بـه الهیـات تنزیهـی کـه       قاضی سعیدبر خالف  است عالمه دقیقاًگفتنی 
گفتند  می شان دیدیم که در سخنان دفعات گرداند و پیش از این به اوصاف ایجابی را به سلبی برمی
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همـین   ،درادامـه  .مفادش این است که خداوند جاهل نیسـت  ،»خداوند عالم است«اوصافی چون 
  :گوید می دهد و میمطلب برعکس آنان اوصاف سلبی را به اوصاف ایجابی ارجاع 

کـالعلم   یجابیـاً إولیا إلی ثبوتیـۀ تفیـد معنـی    أ نقساماًإإن الصفۀ تنقسم 
، و الیکـون إال سـلب سـلب الکمـال    ، والقدرة و سلبیۀ تفید معنی سلبیاً

ـ . ثبـات إألن نفـی النفـی   ، یجاب الکمالإفیرجع إلی  مـن لـیس   : اکقولن
فاالصـفات  ...  بجاهل و من لیس بعـاجز الـراجعین إلـی العـالم والقـادر     

صفات در تقسیم اولیـه خـود    :السلبیۀ راجعۀ بالحقیقۀ إلی الصفات الثبوتیۀ
ماننـد   ،یا صفات ثبوتی است که مفادشان معنی ایجـابی اسـت   :دوگونه است

گردد بـه سـلب    برمی درحقیقتعلم و قدرت و یا سلبی است که معناي سلب 
معنـاي   درحقیقت ،کمال از خداوند و چون ورود نفی بر نفی مفید اثبات است

معنا که اتصاف کسی بـه جاهـل یـا     بدین ؛آن اثبات کمال براي خداوند است
روست کـه   ازاین ؛گردد به اینکه آن شخص دانا و قادر است عاجزنبودن برمی

  ).284ص، مانه( گردد باید بپذیریم صفات سلبی به ایجابی برمی
سوره  78با استفاده از آیه  مالصدرا ،اجمال یادآور شدیم بهحاضر گونه که در آغاز فصل  همان

هریک از صفات ثبـوتی و سـلبی را بـه     ،»الْجالَلِ والْإِکرَامِ تَبارك اسم ربک ذي« :مبارکه الرحمن
خداوند یعنی وي بـه صـفات   بودن  صاحب اکرام ،دهد که مطابق برداشت ایشان خداوند نسبت می

  اشاره دارد:به تعالی و تنزیه وي از صفات سلبی  ،بودن و صاحب جاللتآراسته است ثبوتی 
: قد عبر الکتاب عن هـاتین بقولـه  ، ما سلبیۀ تقدیسیۀأیجابیۀ و إما أالصفۀ 

فصفۀالجالل مـا جلـت ذاتـه عـن     . کراماإلالجالل و سم ربک ذيإتبارك 
واألولـی  . کرام ما تکرمـت ذاتـه بهـا و تجملـت    و صفۀ اإل، مشابهۀ الغیر

إلـی سـلبب واحـد و هـو     و جمیعها یرجـع  ، عدامسلوب عن النقایص واإل
صفت یا ثبوتی است یا سلبی و تقدیسی که خداونـد   :مکان عنه تعالیسلب اإل

صـفت جاللـی اشـاره دارد بـه     . در آیه شریفه به هر دو قسم اشاره کرده اسـت 
بري است و صفت اکرامـی یعنـی اینکـه ذات     ،ه غیراینکه خداوند از مشابهت ب

ایـن صـفات کمـالی اسـت و از ایـن اوصـاف خـالی نیسـت یـا           أخداوند منشـ 
  ).118ص، 1990، صدرامال( دیگرسخن به این اوصاف آراسته است به

وي . ن معتقـد اسـت  داداند که ب آیه قرآن را ناظر به دیدگاهی می صدرامال ،بینیم که می چنان
فراز اصـلی مـورد اسـتناد گرونـدگان بـه الهیـات        ،البالغه نهجدرادامه با اشاره به خطبه توحیدیه 

 کنـد  د بر ذات حمل مییبه نفی صفات زا را دقیقاً »خالص له نفی الصفات عنهکمال اإل« :تنزیهی
هـم   الغیب مفاتیحرا به عبارات بسیار نزدیک در کتاب شریف  اهمین معن صدار). 140ص، همان(
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، 1363، صـدرا مال( اشاره کرده و آیه کریمـه را نـاظر بـه صـفات ثبـوتی و سـلبی دانسـته اسـت        
اي  طالب هر چیز: «است که گفته الدین بلخی موالنا جاللشاید این سخن منسوب به ). 253ص

شـرح گویـاي احـوال فیلسـوفان متشـرع و       ،»جوید ندیـد  جز همان چیزي که می*** یار رشید 
  .اند شده ی ازپیش تعیینهای اثبات ایدهدنبال  به ،قرآنراه از  یکباشد که هر یمتکلمان

  نتیجه

شود که سبب اصلی گرایش گرونـدگان   نتیجه گرفته میگونه  این گفته مطالب پیشبر اساس 
عدم درك درست از معقول ثـانی فلسـفی و نـاتوانی در     ،»الهیات سلبی« یا» الهیات تنزیهی« به

درك معقـول   ،تعالی آنان نتوانستند از نسبت اوصاف با ذات باري. ند بوده استتحلیل اوصاف خداو
به تنزیه و تعالی خداوند از هرگونه وصـف و نسـبت   رو  ؛ ازاینپذیر ارائه دهند و قابل دفاع و برهان

شان  و اثبات حقانیت دیدگاه تأییداین نحله فکري که براي گروندگان . یافتندخاص اعتقاد  طور به
گـرایش   ،باشـد شـان   روایات راهبـر و دلیـل راه   بیش از اینکه آیات و ،اند ایات تمسک کردهبه رو

را جهـت داده اسـت و آیـات و     آنـان سـلوك فکـري    ،شده فکري و دیدگاه فلسفی از پیش تعیین
در یک بررسی کلـی و نگـاه   . است گرفته شدهکار  روایات براي توجیه و توضیح دیدگاه فلسفی به

 یعنی تحلیل اوصاف الهی بر اساس ـاین دیدگاه   تأییدتوان از آیات و روایات براي  طرفانه نمی بی
و اگر در نگاه ابتدایی برخی روایات مشـعر   یافتناپذیر  شواهد محکم و خدشه ـ »الهیات تنزیهی«

کـرده  شمار دیگر خداوند را به اوصاف گوناگون توصیف  بی دربرابر آن روایات ،بر این مطلب باشد
از روایـات مقابـل   ، گرایـان  نفع روایات موافق با دیـدگاه تنزیـه   توان به نمی ،است که در مقام جمع

کـه در مقـام تحلیـل و     دیدگاه کسـانی  براین افزون. دست برداشت و آن همه روایات را کنار نهاد
نیز  يیگرمشکالت داند،  یافتهتبیین نسبت ذات و اوصاف الهی به دیدگاه سلبی و تنزیهی گرایش 

داشـت و مبتنـی بـر مبـانی     نتوان اگر هیچ تصوري از اوصاف خداوند  کهن آن اینتری دارد و روشن
هرگز و حتی در ذهن و مقام تصور نتوان خداوند را به  ،)تباین اوصاف الهی و اوصاف بشري( آنان

 ،باشـد نه گو ایناگر  ؟در مقام سلب چه چیزي را از خداوند سلب کنیم، اوصاف ایجابی متصف کرد
  .ورزند امري که خود آنان از پذیرش آن امتناع می ؛انجامد می این دیدگاه درنهایت به تعطیل
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