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بررسی تطبیقیی رابطیه صیفاا بیا ااا ا  یی 
 مذاهب کالمیدیدگاه از 

 *سید جابر مهدوی

 **مهدی فرمانیان

 چکیده
سای متکلمان اسالمی درباره رابطمه صمفات بما يات، در دو رویکمرد الهیمات  اندیشه

صر شده اسمت. غالمال متکلممان بمه رویکمرد ایجمابی و اااماتی ایجابی و سلای منح
صفات کمالی برای يات حق باورمندند، اما در کیفیت ارتااط صفات با يات اختالف 
دارند. مشهور شی ه، دیدیه، ب ضی اد م تزله و فیلسوفان متکل  قا   به نظریه عینیت 

دارد و سمر شده، م تقدند يات حق و صمفات خداونمد حقیقمت واحمدی در خمارج 
اند.  رویکرد ااااتِی مخالف با نظریه عینیت را به اشکال ترکیال و ت دد قدما مته  کرده

اصحاب حدیث و سلفیان قا   به نظریه غیریت شده، م تقدند صفات، دا د بمر يات 
و حقیقتی جدای اد يات حق دارند. اشاعره و ماتریدیان قا   به نظریه قا میمت شمده، 

خداوند نه عین و نه غیر او سستند و سر رویکرد ااااتِی مخمالف م تقدند صفات ياتی 
انمد. قما الن بمه  خود را یا مته  به ترکیال یا مته  به عروض عوارض بر يات حق کرده

رویکرد سلای با اعتقاد به اینکه نفی تشایه و ترکیال اد يات حق مستلزع نفمی سرگونمه 
کید بر نظریه نفی صفا ت، در محدوده تنزیمه دو دسمته صفتی اد يات حق است، با تأ

اند که اد آن میان اسماعیلیان م تقد به تنزیه مطلمق و ب ضمی اد متکلممان شمی ه  شده
 اند. ااناعشریه و م تزله م تقد به نظریه نیابت شده

: وجودشناسی، الهیات ایجمابی، الهیمات سملای، عینیمت، غیریمت، واژگان کلیدی
 قا میت، نیابت.

                                                 
 .)نویسنده مسئول(مشهد پژوه سطح چهار رشته کالع مقارن مرکز تخصصی مطال ات تطایقی م اسال اسالمی دانش *

mahdavi1396@gmail.com 
 m.farmanian@chmail.irسالمی. م اسال اسالمی دانشگاه ادیان و م اسال ا ەدانشکد استاد **
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 مقدمه
ث توحیدی پس اد مسئله اااات خدا، مااحمث اسمما و صمفات الهمی ترین مااح اد مه 

شمناختی، وجودشمناختی و م ناشمناختی صمفات بررسمی  است کمه در سمه حموده لفظ
سای اختالفی در این بخش، حوده وجودشناسی صفات است کمه  شود. یکی اد حوده می

يات حمق به دو رویکرد الهیماتی )اااماتی و سملای( و کیفیمت ارتاماط صمفات ياتمی بما 
 پردادد. می

نکته مه  آن است که نصوصی اد آیات قرآن کری  بر اااات وجود این صمفات بمرای 
پروردگار داللت دارد؛ آیاتی که در آن خداوند مت ال خود را به اوصمافی کممالی )ماننمد 
حیات، قدرت، عل ، سمع و بصمر( توصمیف کمرده اسمت. اد سموی دیگمر بمر اسماس 

کید آموده ( و روایاتی ماننمد 11)شوری:  َشيٌْء  َكِمْوِلِو  َلْ َس آیاتی مانند  سای توحیدی و تأ
سیچ شمااستی بمین  (140، ص1جق، 1407)کلینی، « کمال توحیده نفی الصفات عنه»

سایی برای سر  ظاسر مت ارض پرسش خداوند و مخلوقات وجود ندارد. اد دل این دالی  به
 شود؛ اد جمله اینکه: خواننده ایجاد می

سای انسانی اد اوصاف فموق آنهما را بمرای يات حمق  توان با ح ف ویژگی یآیا م -
اااات کرد یا باید رابطه صفت و موصوف را عقال  مساوی با غیریمت و دو یمت و 
در نتیجه مستلزع ترکیال و تشایه دانست و بر اساس آن سرگونه صمفتی را اد يات 

 حق نفی کرد؟

فات قما لین بیشمتری دارد؟ میان م اسال اسالمی کداع رویکمرد نسمات بمه صم -
 رویکرد ااااتی یا رویکرد سلای؟

سایی درباره صفات با يات مطرح است؟ دال    میان قا لین به اااات، چه دیدگاه -
 و نقدسای سر نظریه کداع است؟

سدف این نوشتار بررسی تطایقی آرا و ادله م اسال اعتقادی موجمود در جهمان اسمالع و 
 سای فوق است. پاسخ به پرسش

رابطه  ترین ااری که تاکنون در این موضوع نوشته شده است کتاب ر بین آاار، جامعد
است. این اار به اقوال و ادله تماع  علی احمدوند نوشته دکتر م روف ذات و صفات الهی

اع  اد شی ه امامیه، دیدیمه، اسمماعیلیه، اشماعره، ماتریدیمه، م تزلمه و حتمی  -م اسال 
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رو اامری  پرداخته است و اداین -شوند  سال شمرده نمیاصحاب حدیث و سلفیان که م 
رود. اما اد جهاتی ض ف دارد و با این نوشتار متفاوت است: یکمی اد  کام  به شمار می

جهت تطایق و مقایسه میان آرا، ادله و نقدسا، که در این کتاب صورت نگرفته و بمه نقم  
قموال بمه ب ضمی اد مم اسال آنها اکتفا شده است و دیگری دقیق ناودن انتساب ب ضمی ا

)مانند انتساب نظریه دیادت به اشاعره( و بیان ب ضی اقوال با حمال تردیمد )ماننمد بیمان 
نظریه ماتریدیان و عدع ت یین نظریه اصحاب حدیث و سلفیان به دلی  عدع دسمتیابی بمه 

 آرای آنان در باب وجودشناسی توحید صفاتی(.

 تعريف توحید صفاتی نزد مذاهب
سای کالمی م اسال اسالمی یا اساسا  ت ریفی اد توحیمد صمفاتی ارا مه نشمده و  در کتاب

ياتمی( و وجودشناسمی  شناسمی )یگمانگی و وحمدت برون صرفا  به ماماحثی دربماره م نا
توجمه ( 74و72، ص2جش، 1385)سماحانی، ياتی( صمفات  )یکتایی و وحدت درون

 تی را تایین کرده است.سای ارا ه شده، یک ُب د اد توحید صفا شده است یا ت ریف
سایی که ارا ه شده ناظر بمه جنامه وجودشمناختی  میان متکلمان شی ه، غالال ت ریف

صفات است؛ مانند ت ریفی که اد توحید صفاتی به عینیت صمفات بما يات ت ایمر کمرده 
؛ استرآبادی، الاراسین القاط ة 169)مقداد، االعتماد فی شرح واجال االعتقاد، ص است

؛ 478ش، ص1365؛ حسمینی تهرانمی، 19، ص2ال قا د الساط ة، ج فی شرح تجرید
، 2ق، ج1413؛ موسموی دنجمانی، 185و  184صشرح اِلسماء الحسنی،  درودآبادی،

( و کمتر ت ریفی میان کتمال کالممی 201ع، ص2006؛ گروسی اد نویسندگان، 110ص
( و 106، ص2ج ق،1415 قمی،شود که مانند ت ریف قاضی س ید قمی ) شی ه دیده می

(، ت ریفی مرکال اد نفی ترکیال در 101، ص2مطهری، مجموعه آاار، جشهید مطهری )
 يات و نفی تشایه خارج اد يات را ارا ه کرده باشد.

سای کالمی دیدیه و اسماعیلیه اصطالحی بما عنموان توحیمد صمفاتی  گرچه در کتاب
د صمفات بمه آن شود، اما با توجه به آنچه ایمن دو مم سال در حموده توحیم کمتر دیده می

رسد مقصود آنان اد توحید صفاتی نفی ترکیال اد يات حق باشمد  اند، به نظر می پرداخته
، ع1983کرمممانی، ؛ 59ص ق،1426سممید عاداللممه، ؛ 11و10، صق1414 رصمماص،)
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 .(322-309، ص2سای کالمی در اسالع، ج بدوی، ترجمه تاریخ اندیشه ؛135ص
سمایی  اند، اما ب ضا  ت ایر ه نفی نظیر ت ایر کردهماتریدیان نیز غالاا  اد توحید صفاتی ب

شمود؛ ماننمد  دارند که اد آنها س  نفی ترکیال و س  نفمی نظیمر اد يات حمق اسمتفاده می
کنممد  ت ریفممی کممه عاممدالغنی میممدانی در شممرحش بممر عقیممده طحاویممه بیممان می

 اما اشاعره در ت ریفشان بر یگانگی و م ناشناسمی صمفات (.47ص ق،1995میدانی،)
کید دارند و م تقدند توحید صفاتی به م نای شایه و شریک نداشتن خداوند در صفات  تأ

 .(85، ص ق1430شهرستانی، )است 
اصحاب حدیث و جریان موسوع به سلفیه نیز در ت ریفشان بر حوده م ناشناسی تکیه 
 دارند و مقصودشان آن است که اوال  خداوند را به اوصمافی بایمد خوانمد کمه در کتماب و

، ابن تیمیه)گونه تحریف، ت طی ، تکییف و تمثی  باشد  سنت آمده و اانیا  باید بدون سیچ
 (.21، صق1422ابن خلیفة التمیمی،  ؛41، صق1425

بنابراین میان ت اریفی که يکر شد ب ضی اد ت ماریف نماظر بمه جنامه م ناشناسمی و 
دو حموده بمود کمه ب ضی ناظر به جناه وجودشناسی و ب ضی دیگر نیز جمامع بمین ایمن 

ترین ت ریف در بین ت اریف ارا ه شده نزد م اسال اسالمی، ت ریف توحید صفاتی  جامع
 به یگانگی و یکتایی يات حق و نفی سرگونه ترکیال و تشایه است.

 ها بیان اجمالی ديدگاه
ترین مسئله توحیدی پرداختن به ماسیمت وجمودی و تکموینی  پس اد اااات خداوند مه 

، سلای، 1آن با يات الهی است. اگر در یک تقسی  کلی صفات را به ااوتی صفات و رابطه
 ؛85، صق1428سماحانی،  ؛16، صق1413شمیخ مفیمد، ياتی و ف لی تقسی  کنی  )

، 3؛ آمدی، االبکمار االفکمار فمی اصمول المدین، ج17، صش1393ربانی گلپایگانی، 
، ش1365 عالممه حلمی،(، این صمفات ااموتی )2، ص5ق، ج1417؛ ایجی، 253ص
باشممند  ( سسممتند کممه در رابطممه وجودشممناختی صممفات بمما يات، محمم  نممزاع می16ص

قمدرت، اراده، علم ،  ( و ب ضمی اد مصمادیق آن عاارتنمد اد:8، صش1391ساحانی،)
 (.246، صش1383: السیجی، ر.کحیات، سمع، بصر و تکل  )

                                                 
   رد.صفات جمالیه صفاتی است که به واق یتی در يات حق اشاره دا یا . صفات ااوتی 1
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م اسال در  اما پیش اد پرداختن به آرای مختلف م اسال باید گفت به طور کلی اقوال
باب وجودشناختی صفات در دو رویکرد متقاب  منحصر است: رویکرد اول، که رویکرد 

باشد، اما در کیفیت اتصاف  غالال است، اعتقاد به وجود صفات ياتی برای پروردگار می
سای متفاوتی دارنمد و در یمک  يات حق به این اوصاف و ارتااط آن با توحید ياتی دیدگاه

شموند. در ایمن میمان  سه نظریه عینیت، غیریت و قا میت تقسی  می بندی کلی به تقسی 
سماحانی، ؛ 63، صتما بیطوسی، ؛ 52، صق1413 شیخ مفید،غالاِل متکلمان شی ه )

ابن (، مشهور ا مه دیدیه )181، ص1، جق1421جمی  حمود، ؛ 38، ص2، جق1412
، ق1411ابمن محممد شمرفی، ؛ 153، صق1424ابن سملیمان، ؛ 39، صتا بیمحمد، 

؛ 350، صق1422 ابمن یحیمی،؛  119، صق1415ابن محمد شرفی، ؛ 227، ص1ج
(، گروسی اد م تزلمه 322، ص1، جق1422ابن حمزه، ؛ 52، صق1422ابن محمد، 
 سمماحانی، ؛76، صع1990 جممار اللممه، ؛188، ص1جق، 1400اشمم ری، )س یلیممه( )

 -فه ( و در نهایت فالس118، صق1422قاضی عادالجاار، ؛ 427، ص3، جش1370
حمما ری ؛ 58، صش1381 فممارابی،؛ 226، صق1421ابممن سممینا، اعمم  اد مشمما ی )

(، اشمممراقی 477، ص2، جش1380نراقمممی، ؛ 126، ص5، جش1362مادنمممدرانی، 
، ش1372شهردوری، ؛ 173، صق1411، دوانی؛ 60، ص4، جش1372سهروردی، )

، 4، جش1366شمیرادی، ( و حکمت مت الیمه )183، صش1382دشتکی، ؛ 380ص
بر نظریه  (226، ص1، جش1386طااطاایی، ؛ 583، صش1376سازواری، ؛ 31ص

کیمد دارنمد و سمراسمی سمر حقیقمت قمدی   عینیت و عدع غیریت صفات با يات حمق تأ
(. 40، ص2، جق1412سماحانی، داننمد ) دیگری را با يات ممتنع، و مستلزع شمرک می

 ابن سینا،و مفهومی ) م تقدان به این نظریه دارای تفاسیر مختلفی مانند عینیت مصداقی
(، و عینیت مصداقی و تغایر مفهمومی سسمتند کمه در جمای خمود بمه 21، صش1363

، 1، جق1402سمفارینی، توضیح آنها خواسی  پرداخت. اد سموی دیگمر اسم  حمدیث )
ابمن تیمیمه، ( و سملفیان )79بیهقی، االعتقاد و الهدایة المی سمای  الرشماد، ص؛ 41ص

، 5، جق1426ابممن تیمیممه، ؛ 182، صق1429 ابممن تیمیممه،؛ 274، ص3، جق1419
السم دی،  ؛1459، ص4، جق1408ابمن قمی ، ؛ 148، ص5، جتما بیسمو، ؛ 339ص

کید دارند.11، صق1424  ( بر غیریت و دیادت صفات با يات تأ
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، ق1422رادی، ؛ 108، صتمما بیماتریممدی، در نظریممه سمموع مشممهور ماتریممدیان )
، ق1421نسمممفی، ؛ 58ص ،ع2009غزنممموی، ؛ 49، صع1969صمممابونی، ؛ 89ص
ایجمی، ( و اشماعره )25، صع1995قماری، ؛ 114و102ص ق،1419غزنوی، ؛ 92ص

شهرسمتانی، ؛ 79، صق1424غزالی، ؛ 108، صتا بیرادی،  ؛196، ص3، جق1417
اسممفرایینی، ؛ 84، صع2003بغممدادی، ؛ 198، صتمما بیآمممدی، ؛ 37، صق1430
دگار است؛ به این م نما کمه ( م تقدند صفات يات، قا   به يات پرور165، صق1403

 سرگونه عینیت و غیریت يات با صفات باید نفی شود.
، تما بی سجسمتانی،صفات است کمه شمام  اسمماعیلیه )  رویکرد دوع، رویکرد نفی

ابممن ؛ 24، ص2، جتمما بیابممن محمممد، ن مممان، ؛ 27، صق1403ابممن ولیممد، ؛ 31ص
( و ب ضمی 76ص ،ع2006گروسی اد نویسندگان، ؛ 11، صق1416الحسین حامدی، 
شمود کمه  (، مشهور م تزله و جهمیه می155، ص1، جق1415قمی، اد متکلمان شی ه )

به سر شکلی )عینیمت،  -قا الن به آن م تقدند عقال  اااات سرگونه صفت برای يات حق 
قاضمی، مستلزع دو یت و ترکیال در يات حق خواسد بود ) -غیریت و قا میت( که باشد 

 (.119ق، ص1422

 ینیتنظريه ع
عالمه کنند ) قا الن به این نظریه، که گاسی اد آن به نفی صفات دا د بر يات نیز ت ایر می

شممیرادی،  ؛120، ص1، جق1415ابممن محمممد شممرفی،  ؛196، صق1413حلممی، 
(، 104ص ق،1414مظفر،  ؛477، ص2، جش1380نراقی،  ؛107، ص6، جش1368

؛ 222، صق1405مقمداد، فاضم  اند ) م تقدند صفات حقیقیه خداوند عین يات حق
قاضمی عامدالجاار، ؛ 154، صق1424ابن سملیمان،  ؛410، صق1407عالمه حلی، 

( و در حقیقت این صفات، وجودی غیر اد وجمود يات ندارنمد؛ 119و118، صق1422
نیاد است؛ دیرا متمأار شمدن  چراکه وجود واجال در اتصاف به آنها اد تأایر سر مؤاری بی

، ق1415سممو،  ؛258، ص1، جق1411حممد شمرفی، ابمن ممساوی با حدوث است )
، ق1404حلامی، ( و الدمه وصف ياتی آن است که مقتضای خمود يات باشمد )89ص
(؛ دیرا در غیر این صورت مستلزع مح  اعراض قرار گرفتن يات حق خواسد شد 83ص
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 (.227، ص1، جق1411ابن محمد شرفی، و این محال است )
کید قا الن ا دغدغه شمود، حفمظ یکتمایی  یمن نظریمه بمر عینیمت میای که موجال تأ

خداوند در اتصاف به صفات ياتی است؛ چراکه اگر سر یک اد ایمن اوصماف مصمداق و 
ای داشته باشند در این صورت یا باید مصادیق آنها در داخ  يات الهمی  مابادای جداگانه

د که فرض شوند، که مستلزع ترکیال در يات حق خواسد شد، یا خارج اد يات فرض شون
ند که مستلزع ت دد  ابن خود دو حالت دارد: یا این مصادیِق خارج اد يات، واجال الوجود

شود یا ممکن الوجودند که مستلزع فاقدیت يات حق نسمات بمه  ياِت واجال و شرک می
این صفات خواسد شد و برای واجدیت باید آنها را بیافریند و سپس به آنها متصف شود؛ 

بیافرینمد و بما آن دارای « حیات»اقِد مثال  حیات، موجودی را به ناع به این م نا که ياِت ف
 ؛53و52، صق1425فمیض کاشمانی، که چنین چیمزی محمال، ) حیات شود. درحالی

ابن محمد، قاسم ، ( و اد جهتی موجال تسلس  است )80و79ص ش،1394احمدی، 
باشد به شهادت (؛ به ت ایر دیگر اگر خداوند دارای اوصاف دا د بر يات 38و37، صتابی

ابمن محممد ادله عقلی، نقلی و سم ی مستلزع حال یا محلمول واقمع شمدن يات حمق )
(، نیادمندی و واجال الوجود ناودن يات حق اسمت و در 358، ص1، جق1411 شرفی،

تواند علت آنها گردد؛ دیرا محال اسمت  شوند و يات واجال نمی چنین حالتی م لول می
 ؛43، صق1413ابمراسی  بمن نوبخمت، باشمد ) يات حق س  فاع  و س  قاب  صمفات

، 1، جتما بیآملمی، ؛ 247و246، صتما بیابن سینا، ؛ 100، صش1363عالمه حلی، 
شمود  (. اد سوی دیگر اگر صفات عین يات حق نااشد موجال تکثر در يات می475ص

گیرد موجال ت دد در مقتضا  و اد آنجا که این کثرت بر اساس اقتضاسای مت دد شک  می
(. 306، صش1385جوادی آملمی، خواسد شد و این با توحید منافات دارد ) )صفات(

عالوه بر آن، فرض اینکه صفات دا د بر يات لکن مسمتند بمه م مانی قمدی  باشمند سم  
کند؛ دیرا اشمتراک در اخمص صمفات، ی نمی قمدی  بمودن، مسمتلزع  مشکلی را ح  نمی

د سم  شمدن صمفات نفمس اشتراک در سایر صفات خواسد شد و نتیجه آن مثم  و ماننم
 (.30، صش1387سید مرتضی، شود ) می

ای اسمت کمه تمماع آامار  بنابراین براساس نظریه عینیت باید گفت يات حق بمه گونمه
شود و خداوند اد جهت ياتش مادأ انتزاع آن صفات اد يات  کماالت ياتا  بر آن مترتال می
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قیقیه در خداونمد (؛ به ت ایر دیگر صفات ح83، ص1، جق1418فیض کاشانی، است )
عین يات اویند و مابادای مستق  در خارج ندارند و تنها مابادای آن در خارج خمود يات 

نراقمی، حق است تا موجال تکثر در يات، ت مدد قمدما و واجمال الوجمود پمیش نیایمد )
 (.146، ص1، جق1423

 تفاسیر مختلف از عینیت
فالسفه، متکلممان و عرفما  در مسئله عینیت صفات با يات سه تفسیر به طور جدی میان

، ش1388توادیمممانی،  ؛502-474، صش1389احمدونمممد،  ر.ک:مطمممرح اسمممت )
(. تفسممیر مشممهور، 52، صق1422ابممن محمممد، ؛ 91، صش1399بنیممانی،  ؛83ص

( کمه 181، ص1، جق1421جمیم  حممود، وحدت مصداقی و تغایر مفهمومی اسمت )
درت و... م نمایی غیمر اد سمایر قا الن به این نظریه م تقدند سر یک اد الفاظ علم  و قم

فایده بودن اطالق سر یمک اد آنهما بمر يات  الفاظ دارند و اعتقاد به ترادف آنها موجال بی
حق خواسد شد؛ به سمین دلی  این صمفات اد حیمث وجمود و يات متحمد، و اد حیمث 

(. امما در ایمن تفسمیر، بما 553، ص3، جش1369داده آملی،  حسنمفهوع تغایر دارند )
م تقدند، ایمن پرسمش مطمرح   ه اینکه قا الن آن درباره يات حق به حقیقتی بسیطتوجه ب

شود که چگونه این م انی مت دد به سنگاع صدقشان بر واجال، موجال کثرت در مقاع  می
 شوند! يات نمی

گوید سمه صفات حقیقیه )کمالی ياتی( را باید به  مالصدرا در جواب این پرسش می
(؛ دیمرا در ایمن 119، ص6، جش1368شمیرادی، د )برگردانم« وجموب وجمود»صفت 

صورت يات حق تنها یک صفت ياتی خواسد داشت نه صفات مت دد که مستلزع کثرت 
(. سمچنین قا الن به 94-92، صش1399: خادمی، ر.کحیثیات در مقاع يات شوند )

 این تفسیر عاارت مشترکی در این دمینه دارند کمه نفمی سرگونمه تکثمر و ترکمال را نتیجمه
اش وجود، وجوب، قدرت و عل  است؛ نه اینکمه  دسد که بر اساس آن يات حق سمه می

بخشی اد او عل  و بخشی دیگر قدرت باشد تا موجال تکثمر در صمفات حقیقمی و يات 
نراقممی،  ؛83، صش1377آشممتیانی،  ؛51، ص3، جش1366شممیرادی، حممق شممود )

 (. 251، صش1381دنودی،  ؛248، صش1381
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ابن سیناست که در رابطه يات و صفات حق، م تقد به وحمدت  تفسیر دوع مربوط به
اراده واجال الوجود با عل  او نمه »گوید:  مصداقی و مفهومی است و بر سمین اساس می

مغایرت ياتی دارد و نه مغایرت مفهومی و سمان طور که بیان کردی  علمی که عین يات 
 ؛601، صش1379ینا، ابمن سم« )باشمد حق است، سمان عل ، عین اراده حمق نیمز می

(. او در جای دیگر مفاسیمی مانند حیات، عل ، قدرت، جود 394، صش1376سمو، 
 ؛21، صش1363سممو، کنمد ) و اراده را در مورد يات حمق، مفهموع واحمد م رفمی می

 ابمن سمینا،( کمه مخالفمت و تغمایری میمان آنهما نیسمت )1282، صق1425جهامی، 
به ایمن تفسمیر م تقدنمد قمول بمه بسماطت  رسد قا الن (. به نظر می600، صش1379

واجال و مارا بودن اد سرگونه ترکیال و حیثیات با قول به انتزاع مفاسی  مت دد اد ياتی کمه 
اد سر جهت واحد است، نوعی تناقض را به دناال خواسد داشت کمه بمرای رسمایی اد آن 

-38، صش1383: يبیحمی، ر.کفقط باید قا   به وحدت مصداقی و مفهومی شمد )
40.) 

تفسیر سوع دیدگاه عرفاست که اد منظر آنان مراتال دیگری قا  اد ظهور کثرت در مقاع 
خلق، وجود دارد. مرتاه غیال الغیوبی که مقاع يات احدیت است و اد سرگونه اس ، رسم ، 
ت ین، وصف و قیدی پیراسته است و ل ا اد نظر عرفا عینیت در این مقاع م نما نمدارد؛ دیمرا 

شود که صفاتی در کار باشد و حال  ی صحات اد رابطه بین يات و صفات میاساسا  در جای
قونموی،  ؛4ص، ش1370کاشمانی، آنکه در مقاع يات احدیت سیچ چیز متصور نیسمت )

 (.221و157، صش1383سازواری،  ؛78و69و33، صش1362
عرفا نیز مانند نظر مشهور به رابطه عینیت با تفسیر اتحاد مصداقی و تغمایر مفهمومی 
باور دارند و م تقدند که کثرت در مفاسی  اعتااری است و در خارج تحققی ندارد؛ دیمرا 
در خارج چیزی غیر اد يات واحد حق وجود ندارد و خداوند مت ال وجودی است که در 

ای دارای  ای غیال محمض، و در مرتامه عین وحدت دارای ظهور و بطون است و در مرتاه
ف آنان در این است که عرفا رابطه عینیت را به مرتامه ظهور صفات است. اما نقطه اختال

دوع، ی نی واحدیت که سمه کماالت ياتی در مرتاه برای يات حمق بمه نحمو وحمدانی و 
قونموی،  ؛657، صش1368آملی، دانند ) اند مقید می بدون سیچ کثرت و ترکیای جمع

 (.60، صق1427حسینی تهرانی،  ؛165، صش1375
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 افعان نظريه عینیت زيديان و اثناعشريه مد
تموان بمه روشمنی اعتقماد بمه  اممامی می با مراج ه به کتال کالمی شی یان دیدی و دوادده

عینیت را مشاسده کرد. قاس  بن محمد دیدی، ب د اد بیان اعتقماد جمهمور ا ممه دیمدی 
 نویسد: مانی بر عینیت صفات با يات، به دفاع اد این نظریه پرداخته، می

شوی  اد سه حال خارج نیست: یا باید این صفات را موجمود، اگر قا   به دیادت 
یا م دوع یا نه موجود و نه م دوع تصور کنی . صمورت سموع باطم  اسمت؛ دیمرا 
حالت سومی که واسطه بین وجود و عدع باشد قاب  تصور نیسمت. صمورت دوع 
نیز باط  است؛ دیرا م دوع بودن صمفات، کمه اد جملمه آنهما صمفت وجودیمت 

زع م دوع بودن يات حق خواسد شمد و لم ا تنهما صمورت صمحیح، است، مستل
موجود بودن صفات است که خود اد سه حمال خمارج نیسمت: یما ایمن صمفات 

اند. صورت سوع باط  است؛ دیرا  ، یا محدث یا نه قدی  و نه محدث موجود قدی 
حالت سومی که واسطه بین حدوث و قدع باشد قاب  تصور نیست. صمورت دوع 

است؛ دیرا مستلزع حادث بودن يات حق خواسد شد و ل ا تنها صورتی نیز باط  
ماند صورت اول است که اگر قا   به دیمادت باشمی  مسمتلزع ت مدد  که باقی می

 (.41-39، صتا بیابن محمد، قاس ، شود و این محال و باط  است ) قدما می
اینکمه  احمد بن حسن رصاص نیمز ب مد اد برشممردن صمفات ایجمابی خداونمد و بیمان

خداوند این صفات را در يات خود دارد و برای متصف شدن به آنها نیمادی بمه فاعم  یما 
 نویسد: آنچه این صفات را برای او اابت کند ندارد، در دفاع اد نظریه عینیت می

اگر خداوند در يات خویش واجد این صفات نااشد بمه فاعم  یما آنچمه موجمال 
طور کمه دربماره مما چنمین  ؛ سمماناااات این صفات شود، محتماج خواسمد بمود

تواند در اااات این صمفات یما آنچمه موجمال ایمن صمفات  است... بنابراین نمی
توان فاع  این صفات را ادلمی دانسمت؛  شود، محتاج فاع  دیگر باشد و نمی می

ماننمد اسمت.  که خداونمد بی شود. درحالی دیرا در ادلی بودن مشابه يات حق می
رصماص، ه خداونمد ایمن صمفات را در يات خمود دارد )شود ک بنابراین اابت می

 (.11و10، صق1414
کیمد دارد و می حسياحه »نویسمد:  احمد بن یحیی دیدی نیز بر عینیت صفات بما يات تأ

 (.54، ص1422 ابن یحیی المرتضی،« )صفاتو ل اتو ال لمعان
 خمورد. امامی نیز سممین نظریمه عینیمت بمه چشم  می در آاار مشهور شی یان دوادده

خواجه نصیرالدین طوسی ب د اد نفی نظریه دیادت و بیان اینکه حقیقت خداوند صمرف 
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کید دارد که صفات او اعتااری غیر اد وجود او نیسمت. آیمت  وجود است، بر این نکته تأ
ای بر سمین بیان خواجمه، اسمتداللی را  الله ساحانی در دفاع اد نظریه عینیت، در ت لیقه

: ن مانی فرحات، ؛ ر.ک63، صتا بیطوسی، کند ) دت يکر میمانی بر نفی ترکیال و دیا
 (.120، صق1406

مالمهدی نراقی نیز در دفاع اد نظریه عینیمت و نفمی دیمادت م تقمد اسمت صمفات 
حقیقیه در خداوند مت ال عین يات اوست و در خارج مابادای مستق  ندارد و يات حمق 

یابد و ترکیال س   ترکیال راه میمصداق آنهاست؛ دیرا در غیر این صورت در يات واجال 
(. 146، ص1، جق1423نراقمی، مالدع با امکان است که با وجوب وجود منافات دارد )

امامی، که طرفمدار نظریمه عینیمت صمفات بما  پیش اد این مستندات دیگر بزرگان دوادده
 اند، يکر شد.  يات

 نظريه غیريت و قائلین آن
کید بر قا میمت  تریدیان و اشاعره میدر آاار توحیدی اصحاب حدیث، سلفیان، ما توان تأ

تر اخمتالف آنمان در تفسمیر اد  را فراوان دید، اما با نگاسی دقیق« قا مة ب اته»واژه  و کلید
دسد. تفسیر اول ت ایر به دیمادت و غیریمت صمفات بما يات  قا میت خودش را نشان می

یهقمی در بیمان دیمدگاه است که قا الن به آن اس  حدیث و سلفیان سستند؛ بمرای مثمال ب
 گوید: سلف و اصحاب حدیث نسات به صفات ياتی پروردگار می

وقتی خداوند را با کلماتی مانند حی، عال ، قادر، مرید، سمیع، بصیر، ممتکل  و 
خوانی ، این داللت دارد بر دیادت اوصافی مانند حیات، علم ، قمدرت،  باقی می

بیهقی، ) این اوصاف قا   به آن سستند اراده، سمع، بصر، کالع و بقاء، بر ياتی که
 (.71االعتقاد و الهدایة إلی سای  الرشاد، ص

 نویسد: بیهقی در شرح حدیثی که دربردارنده اوصاف حق ت الی است می
وقتی اابت شد که خداوند موجود و متصف به صفت حی است، در این صورت 

باشد؛ دیمرا سمر  باید گفت او متصف به صفت حیات، که دا د بر يات است، می
اسمی ااااتش مشتم  بر اااات صفتی است که این اس  داللت بر آن دارد و اگمر 

کردند، خداوند در اسمای خود فقمط بمه  اسمای الهی اد صفات او حکایت نمی
غامدی، الایهقی و موقفه ممن ) کرد کنند اکتفا می آنهایی که اد وجود او حکایت می

 (.  198االلهیات، ص
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آورد و يیم  آن  ادامه بابی را مانی بر دیادت و قا میت صفات بر يات ممیاو سمچنین در 
بیهقمی، شممارد ) می اخاار و روایاتی را که به يکر صفات ياتمی حمق پرداختمه اسمت، بر

(. طوفی نیز در توضیح صمفت علم  ب مد اد 80االعتقاد و الهدایة إلی سای  الرشاد، ص
عین يات خداوند است نه صفتی دا د بمر آن نق  اعتقاد م تزله مانی بر اینکه صفت عل  

« صفت عل ، صفتی قما   بمه يات پروردگمار و دا مد بمر مفهموع يات اسمت»گوید:  می
 (.248، صق1426طوفی، )

فرق است؛ « الصفات غیر الله»و « الصفات غیر ال ات»آنان م تقدند میان دو ت ایر 
ن اساس اگر گفتمه شمود داخ  نیست و بر سمی« يات»دیرا صفات ياتی در مسمای لفظ 

، این گزاره، گزاره صحیحی خواسد بود؛ چون این صفات دا د «اند صفات، دا د بر يات»
ابن عربی، االممد االقصمی فمی کنند ) بر ياِت مجردی سستند که برای خداوند اابت می

« اللمه»که در مسممای لفمظ جاللمه  (، درحالی214شرح اسماء الله الحسنی و صفاته، 
صحیح نیست؛ دیرا اس  « اند صفات، دا د بر الله»اند و بنابراین گزاره  خ صفات يات دا

اللمه و علممه، اللمه و »الله مشتم  بر يات مجرد اد صفات نیست و ل ا نااید گفته شمود 
الجواب الصحیح لمن بدل دین  ؛327، ص2، جق1419ابن تیمیه، « )قدرته، الله و نوره

(. بر اسماس دیمدگاه 99، ص1، جق1417ز، ال  ابن ابی ؛17، ص5، جق1419 المسیح
ابن شود ) مغایرت صفات و در نتیجه دیادت بر يات فهمیده می« يات»سلفیان، اد لفظ 

 (.109، ص1، جق1406تیمیه، 
ابن تیمیه ب د اد بیان اعتقاد م تزله و فالسفه مانی بر اااات يات مجرد و نفی سرگونه 

شود صمفات دا مد بمر يات اسمت در  ته میاینکه گف»گوید:  صفتی اد يات پروردگار می
که يات  دانند؛ درحالی حقیقت در برابر قول کسانی است که صرفا  يات مجرد را اابت می

، 2، جق1419ابن تیمیمه، « )خداوند ياِت موصوف به صفاِت دا د و مالدع با يات است
 (.66، صق1439سمو،  ؛327ص

 اشاعره و ماتريديه مدافعان نظريه قائمیت
سای اشم ریان و ماتریمدیان  ه ت ایر به دیادت، مانند ت ایر به قا میت، در بین کتاباگر چ

، شمرح سممو ؛120رادی، االرب ین فی اصمول المدین، ص ؛155، صق1424غزالی، )
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، ق1417ایجی، ؛ 38، صتا بیآمدی، ؛ 421سمو، المحص ، ص ؛35اسماء الحسنی، 
عالممه الایاضمی،  ؛102، صق1419غزنموی،  ؛50، صق1406نسفی،  ؛66، ص3ج

شود، بما ممروری بمر توضمیح  ( نیز دیده می89، صق1419قاری،  ؛102، صق1425
عالمان اش ری و ماتریدی اد رابطه يات با صفات، تنها تصویر صحیح اد نظریه آنان نفی 

 ؛169، صق1400اشم ری، کننمد ) غیریت و عینیت است که اد آن ت ایر به قا میت می
، 1، جق1417ایجممی،  ؛145، ص1، جتمما بیآمممدی،  ؛99، ص1، جق1419ال مرانممی، 

رابطمه  بمارهبه سمین دلی  ب ضی اد نویسندگان م اصر م تقدنمد اشم ری در(؛ 398ص
و نه غیر يات  ،يات و صفات به قول ابن کالب اعتماد کرده و سمانند او نه صفات را عین

صمالح، موقمف  ابن ؛122الکردی، عالقة صفات الله ت الی ب اته، ص) دانسته است می
 (.1092ابن تیمیه من االشاعره، ص

ابومنصور ماتریدی نیز با تصریح بر اینکه در رابطه يات و صفات چیمزی ورای يات 
گونه انفکماکی در خمارج  نیست، عینیت را نیز نفی کرده و در عین حال م تقد است سیچ

، ق1425 عالممه الایاضمی، ؛55صتما،  بی ماتریمدی،میان يات و صفات وجود ندارد )
 (.102ص

شمود: دسمته اول  به طور کلی در نگاه اشاعره صفات خداوند به سه دسته تقسمی  می
صفاتی است که عین يات حق است، مانند صفت وجود؛ دسته دوع صمفاتی اسمت کمه 

اند، مانند صفات اف الی خداوند )خالقیت، رادقیت و...( و دسته سوع )مح   غیر اد يات
 (.145، ص1، جتا بیآمدی، ن يات و نه غیر آن سستند )نزاع( صفاتی است که نه عی

آمدی و دیگر اشاعره درباره دسته سوع و رابطه آن بما يات پروردگمار م تقدنمد يات و 
صفات کمال مصداقا  و مفهوما  حقایق مختلفی سستند که س  باید غیریت میان آنها نفی 

..( صمفات بما يات اسمت شود، دیرا غیریت مستلزع مفارقت )مفارقت دمانی، مکانی و.
که سرگونه مفارقت میان يات و صفات نفسانِی ياتی ممتنع اسمتا و سم  بایمد  صدرحالی

عینیت میان آنها نفی شود، دیرا عینیت مستلزع آن است که بما درک یمک صمفت، يات و 
، )آممدیکه درک سر صمفت، درکمی جز می اسمتا  سایر صفات نیز درک شود صدرحالی

 (.388، صق1425شیرادی،  ؛398، ص1، جق1417ی، ایج ؛475، ص1، جتا بی
شود، اما در باب صمفات ياتمی  بندی دیده نمی گرچه میان کتال ماتریدیان این تقسی 
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سمچون اشاعره عالوه بر نفی عینیت که آن را امری بدیهی و مستلزع اااات صفات بمرای 
کید دارند و عالوه بر اعتقاد يات حق می به ادلی بودن صفات  دانند، بر نفی غیریت نیز تأ

يات، م تقدند سرگونه غیریت، مفارقت و انفصال يات با صفات بایمد نفمی شمود تما بمه 
(. اد 73، صع1995قماری،  ؛102، صق1419غزنوی، ت دد قدما و کفر منجر نشود )

سمین رو اشاعره در جواب اشکال م تزلیان مانی بر اینکه اعتقاد به قا میمِت صمفات بمر 
 گویند: اد واجال الوجود دانستن خداوند است، میيات مستلزع خروج 

اگر مقصود شما اد واجال الوجود نفی سرگونه صفت ياتی و خارجی است، ایمن 
حرف شما مصادره به مطلوب است و اگر مقصودتان نفی علت و افتقار به خارج 
اد يات است، حرف درستی است؛ دیرا ما اشماعره نیمز م تقمدی  خداونمد دارای 

است، اما برای اتصافش به این صفات نیادی به اممر خمارج اد يات صفاتی ياتی 
آممدی، ) ندارد؛ دیرا سر کداع اد این صفات واجال بال ات و متقوع بنفسه سسمتند

 (.41و40، ص1، جتا بی
شود  ماتریدیان نیز در جواب این اشکال که نفی غیریت و عینیت چون موجال تناقض می

فت کمال اد خود يات ناشئ شود و دا   به دواع گویند در صورتی که ص محال است، می
عالممه الایاضمی، يات باشد، نه تنها محمال نخواسمد بمود، بلکمه غایمت کممال اسمت )

 (.105، صق1425
بنابراین اشاعره و ماتریدیان برای رفع مح وراتی مانند نفی صمفات )کمه آن را نتیجمه 

دانند(، به نفی عینیت و غیریت  عینیت(، و ترکال و ت دد قدما )که آن را نتیجه غیریت می
صمریح در تنماقض اسمت « ال سی سو و ال سی غیمره»پرداخته و اد این اشکال که جمله 

اند با نفی عینیت )ال سمی سمو( در حقیقمت م تقمدی  خداونمد دارای  جواب داده و گفته
صفات است و با نفی غیریت )ال سی غیره( در حقیقمت م تقمد بمه ياِت قمدیِ  واحمدی 

 يساممی، ؛675، ص4، جق1418درکشمی، ه مممالدع بما صمفات يات اسممت )سسمتی  کم
(؛ به سمین دلی  غزالی پس اد آنکمه اشماعره را دارای رویکمرد 164، ص1، جق14244

 نویسد:  داند، می اااات صفاتی می
صفات خداوند نه عین اوست و نه غیر او. خدا عمال ، قمادر و ممتکل  اسمت بمه 

و سستند؛ لکن در عمین حمال بمه طمور کلمی عل ، قدرت و کالمی که غیر يات ا
منقطع اد يات نیستند، بلکه به وجهی اد وجموه متصم  بمه يات خداونمد و غیمر 

 (.25، صتا بیغزالی، منفک اد اویند )
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نظریه قا میت اشکاالت جدی را نیمز متوجمه دیمدگاه  اشاعره و ماتریدیان عالوه بر اااات
فایده بودن اطالق مفماسی   نند لغویت و بیاند؛ اشکاالتی ما عینیت و نفی صفات دانسته

(، 74، ص4، جق1409 تفتمادانی،؛ 46، ص8، جق1417ایجی، صفات بر يات حق )
نفی ماادی صفات که مستلزع نفی صفات و در نتیجه اتصاف به اضداِد صمفات کممال و 

(، ت لمق قمدرت خداونمد بمر مقمدوراِت 64و63، صع2011نسفی، نقصان يات حق )
 ؛114بغمدادی، اصمول المدین، صطالق م لوع و مقمدور بمر یکمدیگر )محال به دلی  ا

(، دو یت غیر قاب  انکمار نسمات بمه حقیقمت موصموف و 333، صق1431 تلمسانی،
، ق1409تفتادانی، ؛ 30، صع1955اش ری،  ؛144، صق1397اش ری، صفت و... )

 ؛47، ص8، جق1417ایجممممی، ؛ 95، ص1، جق1404شهرسممممتانی،  ؛74، ص4ج
 (.234و233، ص3، جق1420رادی،  ؛74، صق1424غزالی، 

 ادله مدافعان نظريه قائمیت
اند، یا بر پایمه  ای که اشاعره و ماتریدیان بر قا میت صفات بر يات آورده به طور کلی ادله

سای فخر رادی که به بسیاری اد آنهما در  نفی دیدگاه عینیت بنا شده است صمانند استدالل
پرسیزی ا یا بر پایمه ااامات  ابراین در اینجا اد تکرار آنها مینقد نظریه عینیت اشاره شد، بن

نظریه قا میت بنا شده است که در اینجا به تفصی  و در دو بخش ادله عقلی و نقلمی بمه 
  بیان آنها خواسی  پرداخت.

جموینی، االرشماد المی قواطمع توان به قیاس غایال بر شاسد ) می ادله عقلی در میان
، ق1402سمفارینی،  ؛45، ص8، جق1417ایجمی،  ؛83اد، صاالدة فی اصول االعتقم

، ق1424غزالمی، (حقیقت غیر قابم  انکمار دو یمت صمفت و موصموف )146، ص1ج
اد « عممال »( کممه بممه ت ایممر غزالممی بایممد گفممت لفممظ 66، صع2011نسممفی، ؛ 75ص

کنمد و ایمن ی نمی بمین  کند که لفظ موجمود اد آن حکایمت نمی خصوصیتی حکایت می
(، تفکر در آاار آفاقی 76، صق1424غزالی، و یت و غیریت است )صفت و موصوف د

و انفسی که انتزاع صفات اد این آاار، فهماننده عمدع اتحماد و عینیمت میمان موصموف و 
(، اد امممور نسمای و اضممافی بممودن صممفات کممه 63، صق1419قمماری، صمفت اسممت )

بمه شممار  فخررادی م تقد است صفاتی مانند علم  و قمدرت اد اممور نسمای و اضمافی
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اند، اما يات حق قا   بنفسمه  روند و اد آنجا که امور نسای و اضافات قا   به يات غیر می
 (.226، ص3، جق1420رادی، شود ) است، موجال تغایر میان صفت و موصوف می

ماتریدیان نیز م تقدند اگر در رابطمه يات بما صمفات غیریمت نفمی نشمود، مسمتلزع 
و این در حالی است که عروض صفت بمر يات عروض صفات بر يات حق خواسد شد 

 (.63، صق1419قاری، حق محال است )
ُو َحْشَهُد ِبَميا اشاعره و ماتریدیان بر نظریه قا میت آیاتی مانند   دسته دوع اد ادله َلِكِن اللَّ
ْبَزَلُو ِبِعْلِمِو 

َ
  ََ ْبَزَي ِإَلْ 

َ
  (، 166: ء)نسا َْبَوی َواَل ت

ُ
و  (11)فاطر:  َضُع ِإالَّ ِبِعْلِميِو َوَما َتْحِمُل ِمْن  

 ِة اْلَمِا ُن اُق ُذو اْلُقلَّ زَّ َو ُ َل الرَّ است که م تقدنمد در ایمن آیمات بمرای ( 58)ياریات:  ِإنَّ اللَّ
عل  خداوند علیت و ساایتی جدای اد يات حق لحاظ شده است و ایمن ظهمور در نفمی 

، ق1406نسمفی،  ؛30ص ،ع1955 اشم ری،عینیت صفت عل  نسمات بمه يات دارد )
(؛ به سمین دلی  اشاعره بر اساس آیات فوق 102، صق1425عالمه الایاضی،  ؛30ص

ابن ؛ 18، صق1397اش ری، اند) م تقد به غیریت و قا میت صفات نسات به يات حق
 (.22خزیمه، کتاب التوحید و اااات صفات الرب، ص

ااامات صمفاتی کمه اد آیمات  غزنوی ماتریدی يی  آیات فوق ب د اد اشاره به رویکرد
کید دارد که قول به حی، عال  و قادر بودن خداونمد بمدون  استفاده می شود بر این نکته تأ

سستند   اااات حیات، عل  و قدرت برای او محال است؛ دیرا این صفات مشتق اد م انی
که اطالقشان بر يات در صورتی صحیح خواسد بود که در يات حق مأخ  اشتقاق داشته 

 (.59، صع2009غزنوی، اشند )ب

 های غیريت و قائمیت منتقدان نظريه
شود: بخش اول نقدسایی است  انتقاد مخالفان به نظریه دیادت در دو بخش مشاسده می

که به ادله اااات این نظریه وارد است تا آنجا که حتی خود اشاعره نیز بمه نقمد ایمن ادلمه 
  دن این دالی  بوده که فخمر رادی نیمز بمه نظریمهاند. شاید به دلی  قانع کننده ناو پرداخته

، 22رادی، التفسممیر الکایممر، ج( و امامیممه )70، ص4، جق1409تفتممادانی، م تزلممه )
 ( گرایش نشان داده است.10ص

یکی اد نقادان اش ری قاضی ایجی است که بمه نقمد دلیم  قیماس غا مال بمر شماسد 
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ان ض یف دانسته است. وی دربماره پرداخته و آن را به دلی  تفاوت صفات خداوند با انس
کمه چنمین  این دلی  که اگر صفات عین يات باشند باید عین یکدیگر س  باشند، درحالی

کمه محم   کند؛ درحالی نیست، م تقد است: این دلی  تنها مغایرت مفهومی را اابت می
 ؛49-45، ص8، جق1417ایجی، نزاع دیادت و عینیت مصداقی صفات با يات است )

 (.75، من عقیدة المسلمین فی صفات رب ال المین، صالصالبی
اند کمه  بخش دوع انتقادسایی است که مخالفان به اصم  نظریمه دیمادت وارد دانسمته

 عاارتند اد:
که بر اسماس نظریمه ااامات  يات واجال مستجمع تماع کماالت است، درحالی -

خمالی آید يات حق در مرتاه يات اد این صفات  صفات و نفی عینیت، الدع می
باشد و این به م نای ممتنع یا ممکن بودن این صفات برای يات خواسد بود کمه 

 سر دو صورت محال است.

اعتقاد به غیریت و قا میت صفات بر يات مسمتلزع نقمص اسمت؛ دیمرا در ایمن  -
صورت کماالت حق متوقف بر امور دا د بر يات خواسد بود و این اممر بماطلی 

فات بر يات ی نی عرضمی بمودن آنهما و ایمن است. اد سوی دیگر دا د بودن ص
 م نایش این است که خداوند برای متصف شدن به اعراض نیادمند علت است.

شمود؛ دیمرا  دیادت صفات بر يات مستلزع مجاوریت پروردگار در فاعلیتش می -
در صورت دیادت، صفات باید م لول ياتمی باشمد کمه بمرای مختمار بمودن در 

 ، قدرت و اراده باشد و حمال آنکمه بمر اسماس ف لش نیاد به صفت حیات، عل
 نظریه دیادت، يات خالی اد این صفات است.

اد دیگر نتایج باط  نظریه دیادت صفات قدی ، ت دد قدماست که اد نظر تمماع  -
متکلمان، حتی خود اشاعره، قدی  مساوی با واجال، و اعتقاد بمه ت مدد واجمال 

 محال است.

ر اینکمه مسمتلزع فاعم  و قابم  بمودن يات نظریه دیادت صفات بر يات عالوه ب -
است، مستلزع شمرافت يات بمر خمودش و م لمول بمودن او بمرای خمودش نیمز 

، ش1381نراقممممی،  ؛123-121، ص1، جش1383سممممازواری، باشممممد ) می
 (.38ص
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 نفی صفات )نیابت( و نقد رويکرد اثباتی
سای  رایشرویکرد سلای نسات به صفات ياتی خداوند در حوده وجودشناسی، یکی اد گ

الهیاتی است که بر اساس امتناع م رفت به ياِت حق یما فموق سسمتی دانسمتن خداونمد 
توان به فلوطین اشاره کرد. این تفکمر  سای آن می ترین چهره شک  گرفته است. اد برجسته

کرممانی، میان ب ضی اد ادیمان و مم اسال اسمالمی نیمز طرفمدارانی دارد. اسمماعیلیان )
 ؛23، ص2، جتما بیابن محممد،  ؛27، صق1403ولید،  ابن ؛134-131، صع1983

( و ب ضی اد 61، صش1391ر.ک: برنجکار،  ؛303-281، صش1398ر.ک: يسای، 
( بما 81و80، ص1، جق1415قمی،  ؛29تاریزی، االص  االصی ، صمتفکران امامیه )

کید بر تااین میان خداوند و مخلوقات و نفمی سرگونمه سمنخیت )اشمتراک لفظمی( بمه  تأ
با اتصاف خداوند به صفات ياتی مخالفند. بر سمین اساس قاضی س ید قمی در شدت 

 نویسد:  قالال یک قیاس استثنایی می
اگر خداوند در صفات خود با مخلوقمات اشمتراک و سمنخیت داشمته باشمد، بمر 

آیمد  اساس برسان، اشتراک در عارض مستلزع اشتراک در يات است. ل ا الدع می
خلوقات مشترک باشد، امما نتیجمه باطم  اسمت؛ دیمرا خداوند در يات خود با م

مستلزع مخلوق بودن خداوند خواسد شد. پس مقدع نیز که اشمتراک و سمنخیت 
، 1، جق1415قممی، خداوند با مخلوقات در صفات باشد نیز باط  خواسد بمود )

 (.81ص
اول  اما به طور کلی میان قا الن به رویکرد سلال صفات، دو دیدگاه وجمود دارد: دیمدگاه

کید بمر  عاارت است اد نفی مطلق که در آن عالوه بر نفی سرگونه صفت اد يات حق و تأ
شمود.  نفی وجود، موجودیت و شیئیت اد يات حمق، خداونمد فموق سسمتی م رفمی می

اسماعیلیان با پ یرفتن این دیدگاه م تقدند نسات دادن ایسیت )ایس= وجود( به خداوند 
ست یا عرض و چنانچه جوسر باشد یا جس  اسمت و محال است؛ دیرا وجود یا جوسر ا

یا الجس ؛ اگر جس  باشد در این صورت به وجودی متقدع بر خمود نیماد دارد تما بمر او 
تکیه کند و حال آنکه خداوند منزه است اد قیاع به غیر و اگر الجس  باشد یا قما   بمالقوه 

ای بالف   شدن نیاد بمه غیمر است یا قا   بالف  ؛ اگر قا   بالقوه باشد در این صورت بر
دارد و اگر بالف   باشد یا خود فاع  يات خویش است و نیاد به غیر ندارد یا فاعم  فمی 
غیره است. صورت دوع مستلزع نقص است و برای کامم  شمدن بمه غیمر نیماد دارد، امما 
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صورت اول نیز منتفی است؛ دیمرا مسمتلزع آن اسمت کمه خداونمد مف مول يات فماعلی 
این محال است. بنابراین جوسر بودن يات حمق پ یرفتمه نیسمت. عمرض  خودش شود و

بودن نیز پ یرفتنی نیست؛ دیرا سر عرضی نیاد به وجمود جموسری متقمدع بمر خمود دارد 
(. بر سمین اساس اسماعیلیان م تقدند شایسته نیست 132و131، صع1983کرمانی، )

مت ال وجودی باشمد کمه بمه او  آید ورای خداوند بنامی ؛ دیرا الدع می« ایس»خداوند را 
سستی بخشد. اما در دیدگاه دوع، که مت لق به ب ضی اد متفکران امامیه اسمت گرچمه بمه 

گیرد، خداوند را وجودی متااین اد سایر  شدت اد يات حق نفی صفات ااوتی صورت می
 (.سمانکند ) موجودات و سنخی متفاوت اد سنخ وجودی مخلوقات م رفی می

شمود، م تقدنمد يات حمق  دیدگاه، که اد آن به نظریه نیابت نیز یماد میقا الن به این 
عاری اد سرگونه صفت عل ، قدرت و... است و تنها نا ال و جانشین این صفات اسمت؛ 
به این م نا که عملکردسا و نتایج صفات را يات حق داراست. ل ا قاضی س ید قمی يی  

 نویسد: می« م... والقدرة ذاتو وال مقدورالعلم ذاتو وال معلل»روایتی که حضرت فرمودند 
کند و جای این  م نای این عاارت این است که يات حق نیابت اد این صفات می

نشیند، نه آنکمه يات او مصمداقی بمرای مفماسی  ایمن صمفات باشمد.  صفات می
بنابراین سیچ گونه مفهوع و صفت ياتی و غیر ياتی غیمر اد يات محمض احمدیت 

که بدون اس ، رسم ، ن مت و صمفت  -این با مقاع احدیت او وجود ندارد؛ دیرا 
، 1، جش1378آشممتیانی،  ؛81، ص1، جق1415قمممی، در تنمماقض اسممت ) -اسممت 

 (.243-241ص
قممی، و مامانی، ماننمد تاماین بمین خمالق و مخلموق )  قا الن به این دیدگاه با طرح ادلمه

سممان، وند )(، محدودیت م رفت عقلی و وسمی در شناخت خدا81، ص1، جق1415
(، عمدع دسمتیابی بمه 90، ص1سممان، جحد و مث  بودن يات حق ) (، بی126، ص1ج

، 1سممان، جناپ یری خداوند ) (، توصیف178، ص1سمان، جم رفت در مرتاه احدیت)
( 115، ص1سمان، جگیری اد روایات نفی کننده صفات اد خداوند ) ( و اطالق299ص

کید کرد ه و اشکاالتی عقلمی ماننمد جنامه احماطی و بر نفی سرگونه صفت اد يات حق تأ
، 1سممان، ج(، قیاع به غیر داشمتن صمفت )299، ص1سمان، جتحدیدی بودن صفت )

(، فاعم  و قابم  بمودن، ت مدد 179، ص1سممان، ج(، تشایه خالق به مخلوق )126ص
جهات و تکثر، مساوق ناودن صدور این جهات اد خدا به آنچه ایجاد متوقف بر آن است 
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عل  و قدرت و...، تقدع عرض بر جوسر و مادأ صدور واقع شدن اعمراض بمرای اد قای  
جوسر، متاخر بودن وجود صفات اد رتاه يات و عدع اتصاف خداونمد بمه آنهما در مرتامه 
يات و ت دد صفات در صورت واجال بودن آنها و دوال آنها در صورت ممکن بودن آنها 

كمياي تلح يدد بفيی »روایماتی ماننمد ( و اشکاالتی نقلی بر اسماس 113، ص3سمان، ج)
فل سيا ليو صيفة تنياي و ال حيد »( و ماننمد 140، ص1، جق1407کلینی، « )الصفات عنو

( که با صراحت و به طور مطلمق، سرگونمه 42، صق1398صدوق، « )تضر  لو االموياي
( را 240-236، ص1، جش1378آشتیانی، کند ) صفتی را برای خداوند مت ال انکار می

 اند.  ین به نظریه اااات صفات آوردهدر رد قا ل
گویند این صفات، صمفات اقمرار  قا الن به نظریه نیابت در جواب این اشکال که می

سستند نه صفات احاطه؛ ی نی فلسفه وجودی يکمر ایمن صمفات در نصموص دینمی، آن 
است که انسان به آنها اد آن جهت که در نصوص آمده اقرار و ايعان عقلی داشته باشمد؛ 

 (. 125، ص2سمان، جون سیچ گونه تفتیش و بیان کیفیت )بد

 مثبتین صفات و نقد رويکرد سلبی 
اع  اد م تقمدین بمه غیریمت، قا میمت و  -اد اشتراکات قا لین به رویکرد ااااتی صفات 

انتقادات شدید به نظریه نفی صفات است که ابومنصمور ماتریمدی در نقمد آن  -عینیت 
انمد امما  فرار اد تشایه، به نفی صفات و اسممای الهمی پرداخته این افراد برای»گوید:  می

(. ب ضمی اد نویسمندگان 95، صتما بی ماتریمدی،« )ناگزیر به داع ت طی  گرفتار شمدند
ماتریدی و اش ری در نقد این رویکرد م تقدند ياتی که مجرد اد جمیع صمفات اسمت، 

( و 96، ص2، جق1417ایجمی، سیچ وجودی برای او در خارج متصور نخواسمد بمود )
(. آنان م تقدند در 31، صع1995قاری، این نهایت ت طی  در مااحث توحیدی است )

صورتی اااات صفات مستلزع تشایه خواسد شد که قا   به شااست میان صفات خمالق و 
که سیچ یک اد سلف و اس  حدیث اعتقاد بمه شمااست خمالق و  مخلوق باشی ؛ درحالی

 (. 216، صق1426ر عالل، کایمخلوق در صفات ندارد )
، ق1439ابن تیمیمه، پردادد ) ابن تیمیه نیز با رد ادله دیدگاه نفی صفات به نقد آن می

( و ضمن آنکه این نظریه را مورد م مت سلف و مخالف با کتاب و سمنت تمماع 62ص



 

 

رس
بر

 ی
طب

ت
 یقی

اله
ت 

 ذا
 با

ت
صفا

طه 
راب

 ی
ز د

ا
ی

گاه
د

 
الم

ب ک
اه

مذ
 ی

121 

(، یکی اد اشمکاالت آن را وجمود 984، ص3، جق1420سمو، داند ) انایا و رسوالن می
، 3، جق1419سمو، کند ) ن خداوند و نفی وجود يات حق در خارج بیان میيسنی دانست

 (.386ص
اما بیشترین نقدسا بر این نظریه اد سوی متکلمان شی ه است. اشمکال اول آن اسمت 

که اکثر کسانی  که کالع قا الن به نفی صفات بر پایه اشتراک لفظی استوار است؛ درحالی
شمیرادی، داننمد ) فات را مشمترک م نموی میکه قا م  بمه عینیمت سسمتند، مفماسی  صم

(. اد اشکاالت دیگر این نظریه نزد قا الن به عینیت، خمالی 37-35، ص1، جش1368
که خداوند فیماض تمماع کمماالت اسمت  بودن يات حق اد سرگونه کمال است؛ درحالی

)سمان(. ب ض اد متکلمان شی ه م تقدند نفی صفات مستلزع آن است کمه ياتمی را کمه 
وجود و فاقد سرگونه نقص و جهت امکان است، عین عدع و محمض سملال بمدانی  عین 

(. عالوه بر آن باید این نظریه را محصول تخی  این م نما 40مظفر، عقا د االمامیة، ص)
دانست که صفت داشتن شیء سمیشه مستلزع دا د بودن وصف بر يات موصوف اسمت. 

یت که نتیجمه ااامات صمفات بمرای يات ل ا برای رسایی اد دو مح ور )یکی ت دد و اانین
است و دوع به ت طیلی کشاندن يات که نتیجه نفی صفات است( بمه نظریمه نیابمت پنماه 

که اتصاف موصوف به صفت سمیشه مستلزع دیادت نیست تا در ممورد  اند؛ درحالی برده
يات خداوند اتصاف يات به صفت را مسمتلزع ت مدد و اانینیمت بمدانی ؛ اگرچمه مفهموع 

 غیر يات باشد.  صفت
الدع به يکر است که ب ضی اد متکلمان اشکاالت جدی دیگری نیز مانند مخالفمت 
با نص صریح قرآن و احادیث، خلط میان مرتامه غیمال الغیموبی و احمدیت يات، عمدع 
تالدع میان برگرداندن صفات ياتی به سلال نقیض و نفی آنها اد خداوند، لحاظ صفت به 

عرفی، تنزیه محض مساوی با محدودیت و نوعی ت طی  و... سمان م نای رایج لغوی و 
اند که به دلی  طوالنی شدن بحث اد يکر تفصیلی و بیان سممه آنهما اجتنماب  وارد دانسته

 (. 125، صش1397خادمی،  ؛143، صش1396 ر.ک: عابدی،کنی  ) می
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 گیری نتیجه
ر مسمئله وجودشمناختی با مطال ه در آاار متکلمان م اسال اسالمی و تطایق آرای آنان د

سا در بیان کیفیت رابطه صمفات بما يات  توان دریافت که تمامی دیدگاه توحید صفاتی می
 شود.  به دو رویکرد الهیات ایجابی و سلای خت  می

ای اد نصوص دینی، که خار اد اتصاف يات حمق بمه  غالال متکلمان با تکیه بر دسته
ت طی ، م تقد به رویکرد ااااتی صفات  دسد و سمچنین فرار اد اشکال صفات کمالی می

ای دیگر اد نصوصی  اند. در مقاب  گروسی اد متکلمان نیز با تکیه بر دسته برای يات گشته
کند و سمچنین فرار اد اشکال تشایه  دینی، که اتصاف خداوند به سرگونه صفتی را نفی می

 اند. و ترکیال، رویکرد سلای را نسات به صفات برگزیده
ادله قوی و اشکاالت جدی که اد سوی سرکداع اد م اسال برای تقویت نظریمه بر اساس 

شمود کمه  سای سایر م اسال در این نوشتار آورده شمد، اسمتفاده می خویش و نقد دیدگاه
اشاعره و ماتریدیان اد آنجا که نظریه نفی صفات را مسمتلزع ت طیلمی م مارف توحیمدی 

یریت را مستلزع عروض حوادث و عوارض صفات، و نظریه عینیت را مستلزع ترکیال، و غ
پردادند و با ابداع نظریه قا میت عمالوه بمر  دانند به نفی سر سه نظریه می بر يات حق می

اااات صفات، خود را اد مح وراتی مانند ترکیال و مح  حوادث و عموارض بمودن يات 
ینکمه سرگونمه در مقاب  غالال شی یان ااناعشری و دیدیه با توجمه بمه ا دانند. حق منزه می

دانند برای فرار اد  ای غیر اد عینیت را در رویکرد ااااتی مستلزع دو یت و غیریت می نظریه
مح وراتی مانند مح  حوادث و عوارض واقع شمدن خداونمد، ت مدد قمدما، خلمو يات 
مستجمع کماالت اد صمفات کممالی و... م تقمد بمه حقیقمت و مصمداق واحمدی کمه 

شوند. اصحاب حدیث و سلفیان با اعتقاد به دیادت  یمستجمع جمیع کماالت است، م
گیرنمد،  و غیریت صفات نسمات بمه يات، گرچمه جلموی محم وری مثم  ت طیم  را می

کردند یکجما متوجمه خودشمان  اشکاالت فوق را که سایر م اسال اسالمی متوجه س  می
کید  کنند. قا الن به نفی صفات، ی نی اسماعیلیه و ب ضی اد متکلمان شی ه، نیز می با تأ

ای در چهارچوب رویکرد اااماتی مسمتلزع تشمایه و ترکیمال يات حمق  بر اینکه سر نظریه
شود، تنها نظریمه صمحیح در توحیمد صمفاتی را سملال صمفات و جانشمینی يات اد  می

 کنند.  دانند و اد آن به نظریه نیابت یاد می عملکردسا و نتایج صفات می
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ارت فرسنمگ و آممودش ود تهران،، نقد النقود فی معرفة الوجودش(، 1368لی، سیدحیدر )آم .6
  عالی، چاپ اول

، اسمماعیلیان، درر الفوائد تعلیقة علی شرح المنظومة للسبزواریتا(،  آملی، محمدتقی )بی .7
 .اپ اولچ، ق 

ه آیمت اللمه تابخانمک ،ق ، الیاقوت فی علم ال  مق(، 1413ابراسی  بن نوبخت، ابواسحاق ) .8
 .مرعشی، چاپ اول

، محقمق: شم یال ارنمؤوط و شرح العقیادة الاحاویاةق(، 1417ال ز، علی بن علی ) ابن ابی .9
 .مؤسسة الرسالة، چاپ دس  ،بیروتعادالله بن محسن الترکی، 

اقتضاء الصارا  المساتقیم لمخالفاة اصاحاب ق(، 1419ابن تیمیه، احمد بن عادالحلی  ) .10
 .دار عال  الکتال، چاپ سفت  ،بیروتلکری  ال ق ، ، محقق: ناصر عاداالجحیم

، محقق: محممد بمن ابمراسی  ال جمالن، التسعینیةق(، 1420) ................................... .11
 .کتاة الم ارف، چاپ اولم، ریاض

، الجااواب الصااحیح لماان باادل دیاان المساایحق(، 1419) ................................... .12
 . دار ال اصمة، چاپ دوع ،ریاضسن و عادال زیز بن ابراسی ، محقق: علی بن ح

الرد علی الشااذلی فای حزبیاه و ماا صانفه فای ق(، 1429) ................................... .13
یق  .دار عال  الفوا د، چاپ اول ،مکة، محقق: علی بن محمد ال مران، آداب الار
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: محممد بمن قیمتحق ،ةیاالصافهان دةیاشرح العق ،(ق1425) ................................... .14
 .چاپ اول ة،ینشر المکتاة ال صر ،روتیباالحمد،  اضیر

 ،قمماسره، تحقیممق: محمممد رشمماد سممال ، الصاافدیةق(، 1406) ................................... .15
 .کتاة ابن تیمیه، چاپ دوعم

، محقمق: ائل و المساائل البان تیمیاهمجموعة الرستا(،  )بی ................................... .16
 .لجنة التراث ال ربی، چاپ اول ،قاسرهرشید رضا، 

، محقممق: انممور الامماد و عممامر مجمااوا الفتاااویق(، 1426) ................................... .17
 .ار الوفاء، چاپ سوعد، اسکندریةالجزار، 

مامارک بمن « ، تحقیمقیاد الف سافةمسألة فی توحق(، 1439) ................................. .18
 راشد، دار الفتح للدراسات و النشر، چاپ اول.

، محقمق: فتح المجید شارح کتااب التوحیادق(، 1377ابن الحسن التمیمی، عادالرحمن ) .19
 . سنة المحمدیة، چاپ سفت مطا ة ال ،قاسرهمحمد حامد الفقی، 

بیمروت، دار طفی غالمال، ، محقمق: مصمکناز الولادق(، 1416ابن الحسین حامدی، ابراسی  ) .20
  االندلس، چاپ اول.

ؤسسة االمماع م ،صن اء، مجموا رسائل االمام المنصور باللهق(، 1422ابن حمزه، عادالله ) .21
 .دید بن علی، چاپ اول

، تحقیمق: عامدال زیز بمن التوحیاد و اثباات صافات الاربق(، 1418) ابن خزیمة، ابموبکر .22
  ریاض، دار الرشد، چاپ اول.ابراسی ، 

، مواقف الاوائف من توحیاد االساماء و الصافاتق(، 1422خلیفة التمیمی، محمد )ابن  .23
  ریاض، اضواء السلف، چاپ اول.

مؤسسة االمماع دیمد  ،صن اء ،حقائق المعرفة فی علم ال  مق(، 1424ابن سلیمان، احمد ) .24
 .بن علی، چاپ اول

حقیق: حسمن حسمن ، تااللهیات من کتاب الشفاءش(، 1376ابن سینا، حسین بن عادالله ) .25
 .دفتر تالیغات اسالمی، چاپ اول ،ق داده آملی، 

دفتمر تالیغمات اسمالمی،  انتشمارات ،قم  ،التعلیقاتق(، 1421) ................................ .26
 .چاپ چهارع

  بیدار، چاپ اول. ق ،، رسائل ابن سیناتا(،  )بی ................................ .27
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 ،تهمران، تصحیح: عاداللمه نمورانی، المبدأ و المعاد، ش(1363) ................................ .28
 . ت اسالمی دانشگاه تهران، چاپ اولمؤسسه مطال ا

 ،تهمرانمصحح: محممد تقمی دانمش پمژوه،  النجاة ش(، 1379) ................................ .29
 .هران، چاپ اولدانشگاه ت

ریماض، مکتامة الرشمد، ، ابن تیمیه من االشااعرةموقف ق(، 1415) ابن صالح، عادالرحمن .30
 چاپ اول.

، االمد االقصای فای شارح اساماء اللاه الحسانی و صافاتهق(، 1436) ابن عربی، ابوبکر .31
 . المکتاة الکتابیة، چاپ اول ،بیروت

، الصواعق المرسلة فی الرد علی الجهمیة و المعالة ق(،1408ابن قی ، محمد بن ابوبکر ) .32
 .دار ال اصمة، چاپ اول ،ریاضالدخی ،  محقق: علی بن محمد

، اإلصباح علی المصباح فای معرفاة ملا  الفتااحق(، 1422ابن محمد، ابراسی  مویمدی ) .33
 .مؤسسة االماع دید بن علی ،صن اء

کمة الیمانیة، چاپ دار الحصن اء، ، شرح االساس ال بیرق(، 1411ابن محمد شرفی، احمد ) .34
  اول.

دار  ،صمن اء، عدة االکیاس فی شارح معاانی االسااسق(، 1415) ............................ .35
 .الحکمة الیمانیة، چاپ اول

 .مکتاة اس  الایت، چاپ اول ،ص ده، االساس لعقائد االکیاستا(،  ابن محمد، قاس  )بی .36

  ارف، چاپ اول.دار الم قاسره، ، تأویل الدعائمتا(،  ابن محمد، ن مان )بی .37
یند ع(، 1972ابن میمون، موسی ) .38 نتشمارات ا اسمتاماول،، تحقیمق: حسمین آتمای، اللة الحائر

  دانشگاه آنکارا، چاپ اول

، مؤسسمه عمز المدین، چماپ بیروت، تاج العقائد و معدن الفوائدق(، 1403ابن ولید، علی ) .39
 دوع.

، محقق: احمد حمزی و مجموا السید حمیدانق(، 1424ابن یحیی، ابوعادالله الحمیدان ) .40
  ایت للدراسات االسالمیة، چاپ اول.کز اس  المرص ده، سادی حمزی، 

مقدماة البحار الزااار الجاامع لماهاهب علمااء ق(، 1422ابن یحیی المرتضی، احممد ) .41
  ، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول.بیروت، ت لیق: محمد محمد تامر، االمصار

اپ قم ، بوسمتان کتماب، چم، راباه ذات و صفات الهیش(، 1389علی ) احمدوند، م روف .42
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  دوع.
از  گیاری بررسی عینیت صفات واجب تعالی با ذات باا بهره»ش(، 1394احمدی، س ید ) .43

 ، سال بیست ، بهار.   فصلنامه علمی پژوسشی قاسات ،« حیثیت تقییدیه

ید العقائد السااطعةش(، 1382) دی، محمد ج فراسترآبا .44 ، البراهین القاطعة فی شرح تجر
 .  لمکتال االعالع االسالمی، چاپ او ،ق 

 جا. نا، بی ، بیالتعلیقات علی شرح العقائد العضدیةتا(،  الدین )بی اسدآبادی، سیدجمال .45

التبصایر فان الادین وتمییاز الفرقاة الناجیاة عان الفارق ق(، 1403اسفرایینی، ابوالمظفر ) .46
 .عال  الکتال، چاپ اول ،بیروت، محقق: کمال یوسف الحوت، الهال ین

قاسره، ، تحقیق: فوقیة حسین محمود، نة عن اصول الدیانةاالباق(، 1397اش ری، ابوالحسن ) .47
 دار االنصار، چاپ اول.

، تحقیق: حموده غرابمه، اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البداع(، 1955) ..................... .48
 . مساسمة مصریة، چاپ اول ،قاسره

، مصحح: سلمموت ینو اات ف المصل مقاالت االس میینق(، 1400) ..................... .49
 . دار فرانز شتایز، چاپ سوعفیساادن ریتر، 

 هیادیو ماتر  هیادر قالب م تاب امام یقیتاب یادا شناس»ش(، 1398امینی، عادالمؤمن ) .50
دوره دوع، شمماره  فصلنامه گفتممان اندیشمه،، «یوحدت جامعه اس م میدر تح  یمقدمه ا

 سوع، بهار و تابستان.
دار الجیم ،  ،بیمروت، تحقیمق: عامدالرحمن عمیمرة، مواقافالق(، 1417ایجی، عضدالدین ) .51

 .چاپ اول
تحلی  و ریشه یابی نظریه قاضی س ید قمی در م ناشناسی اسماء »ش(، 1391برنجکار، رضا ) .52

 شماره اول، بهار و تابستان.فصلنامه فلسفه دین   ،«و صفات الهی

ابممراسی  محمممد  ، محقممق:اصااول االیمان)اصااول الاادین(ع(، 2003بغممدادی، عاممدالقاسر ) .53
 .دار الهالل، چاپ اول ،بیروترمضان، 

 ، ی مکتوبدروس صوت ،ةیالاحاو  دةیشرح العقعادالله،  ن،یبن جار .54

http://www.islamweb.net. 
یه عینیت و صفات الهای» ش(،1399بنیانی، محممد ) .55 فصملنامه علممی  ،«تأملی نو در نظر

 ابستان.سال سشت ، شماره دوع، بهار و تپژوسشی حکمت صدرایی، 
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، احممد عصماع االعتقاد و الهدایاة الای سابیل الرشاادق(، 1401) حمد بن حسمینبیهقی، ا .56
 . دار اآلفاق الجدیدة، چاپ اولبیروت الکاتال، 

، تصحیح: عزیز جوانپمور و حسمن اکامری، االصل االصیلش(، 1386) تاریزی، مالرجا لی .57
 ن آاار و مفاخر فرسنگی، چاپ اول.انجم، تهران

 .الشریف الرضی، چاپ اول ،ق ، شرح المقاصدق(، 1409دالدین )تفتادانی، س  .58

، محقق: نزار حمادی، دار الفتح، شرح معالم اصول الدینق(، 1431تلمسانی، شرف الدین ) .59
 چاپ اول، عمان.

فلسفی به مسلله عینیات صافات و بررسای  -روی رد ک می»ش(، 1388توادیانی، دسره ) .60
اول، شمماره  سمالفصلنامه تأمالت فلسمفی، ، «آن دیدگاه م صدرا و ابن سینا در اصوص

 اول، بهار. 
بررسای تشا ی  در مراتاب و مظااهر از نگااه ع ماه »ش(، 1392توکلی، محممدسادی ) .61

 سال نه ، شماره دوع، تابستان.فصلنامه حکمت و فلسفه  ،«طباطبایی

النشر، چاپ  ربیة للدراسات و المؤسسة ال ،بیروت، المعتزلةع(، 1990جارالله، دسدی حسن ) .62
 .شش 

، مؤسسمة بیمروت، الفوائد البهیة فی شرح عقائاد اإلمامیاةق(، 1421جمی  حمود، محمد ) .63
  االعلمی، چاپ دو.

 .مرکز نشر اسراء، چاپ دوع ،ق ، توحید در قرآنش(، 1385جوادی آملی، عادالله ) .64
 .مرکز نشر اسراء، چاپ اول ،ق ، رحیق مختومش(، 1389) ........................ .65
 .انتشارات الزسراء، چاپ اول ،ق ، شرح ح مت متعالیهش(، 1368)........................  .66

ر  دا ،بیمروت، االرشاد الی قواطع االدة فای اصاول االعتقاادق(، 1416) جوینی، عادالملک .67
 .  الکتال ال لمیة، چاپ اول

ناشمرون، بیمروت، مکتامة لانمان ، موسوعة مصالحات ابن سیناق(، 1425جهامی، جیرار ) .68
  چاپ اول.

، مصحح: حسن فضما لی، ح مت بوعلی سیناش(، 1362حا ری مادندرانی، محمدصالح ) .69
 .، علمی، چاپ اولتهران

نشر ناب،  ،تهران، تحقیق: مس ود طالای، شرح المنظومةش(، 1369داده آملی، حسن ) حسن .70
 .چاپ اول
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 .ت مفید، چاپ سوعانتشارا ،تهران، توضیح المرادش(، 1365حسینی تهرانی، سیدساش  ) .71
مؤسسه ترجمه و نشر مشهد، ، توحید عینی و علمیق(، 1427حسینی تهرانی، محمدحسین ) .72

  ره علوع و م ارف اسالمی، چاپ دوع.دو
یب المعارف فی ال  مق(، 1404حلای، ابوالصالح ) .73  .انتشارات الهادی، چاپ اول ،ق ، تقر
ذات واجااب از دیاادگاه  تبیااین راباااه صاافات ذاتاای و» ش(،1399) خممادمی، حمیدرضمما .74

سشت ، شماره دوع، بهمار و سال کالمی، -سای فلسفی فصلنامه پژوسش، «صدرالدین شیرازی
 تابستان.

 دیساع یو قاضا یزیتبر  یرجبعلم  دگاهیو نقد د یبررس ،(ش1397) رضادیحم ،یخادم .75
 .پاییز و دمستان، چهاردس ، شماره فت سال س ی،کالم-یفلسف یسا فصلنامه پژوسش ،یقم

  انتشارات بیدار، چاپ دوع. ق ،، الحسنی شرح األسماء (، 142) حسینرودآبادی، سید د .76

اشاراق هیاکال الناور ل شاف ظلماات شاواکل ش(، 1382دشتکی، منصور بمن محممد ) .77
  تهران، مرکز پژوسش میراث مکتوب، چاپ اول.، الغرور

بنیماد هد، مشم، محقمق: احممد تویسمرکانی، ث ث رسائلق(، 1411دوانی، محمد بن اس د ) .78
  ان قدس رضوی، چاپ اول.پژوسشهای آست

اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صافات واجاب تعاالی از » ش(،1383) يبیحی، محمد .79
 ، دمستان. 13هشمار، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراد  «دیدگاه ابن سینا

 .اپ اولدار الکتال ال لمیة، چ ،بیروت، شرح بدء األمالیق(، 1422رادی، ابوبکر احمد ) .80

مکتامة الکلیمات االدسریمة،  قماسره،، االربعین فی اصول الادینق(، 1986) رادی، فخرالدین .81
  چاپ اول.

، المکتامة قماسره، تحقیق: سانی محمد حا ز، االشارة فی علم ال  متا(،  )بی .................. .82
 .االدسریة، چاپ اول

 . اپ سوعدار احیاء التراث ال ربی، چ ،بیروت، التفسیر ال بیرق(، 1420) ................... .83

مکتامة الکلیمات االدسریمة، چماپ  ،قاسره، شرح اسماء الحسنیق(، 1406) .................. .84
 .اول

 .دار الرادی، چاپ اول ،عمان، المحصلق(، 1411) .................. .85
د عادالسمالع ، تحقیمق: محممالماالب العالیة من العلم االلهیق(، 1420) .................. .86

  ل ربی، چاپ اول.دار الکتال ابیروت، شاسین، 
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 ،قم ، کا م تابیقای تاوحی  صافات و عادل الهایش(، 1393ربانی گلپایگمانی، علمی ) .87
 .المصطفی، چاپ سوع

، تحقیق: محممد مصباح العلوم فی معرفة الحی القیومق(، 1414رصاص، احمد بن حسن ) .88
 . یة، چاپ اولدار الحکمة الیمان ،صن اءعادالسالع کفا ی، 

، تحقیمق: سمید عامدال زیز، تشنیف المسامع بجمع الجواماعق(، 1418درکشی، بدرالدین ) .89
 .ال لمی و احیاء التراث، چاپ اول مکتاة قرطاة للاحث، مکة

مؤسسمه تهران، ، مصحح: جالل الدین آشتیانی، لمعات الهیةش(، 1381دنودی، مالعادالله ) .90
  پژوسشی حکمت و فلسفه، چاپ اول.

 -دوفصالنامه علمایالهیات سلبی حمیدالدین کرماانی  »ش(، 1398) ای، سیدعااسيس .91
 سال شش ، شماره یاددس ، پاییز و دمستان. ،«پژوهشی پژوهشنامه ک م

عممادة الاحمث  ،مدینمة، تحقیق: محممد بمن خلیفمة،   العرشق(1424الدین ) يسای، شمس .92
 .ال لمی، چاپ دوع

المرکمز قم ، ، هادی ال تااب و السانة و العقالااللهیات علی ق(، 1412ساحانی، ج فر ) .93
 للدراسات االسالمیة، چاپ سوع.ال المی 

ة ادارة الحودة علمیة، چاپ لجنق ، ، بحوث فی الملل و النحلش(، 1370) .................. .94
 . اول

 . ق ، مؤسسة االماع الصادق، چاپ اول، رسائل و مقاالتق(، 1425)..................  .95
سمال فصلنامه علمی پژوسشی کالع اسالمی،  ،«توحید صفاتی»ش(، 1391) .................. .96

 . 84بیست و یک ، شماره
صادق علیمه السمالع، مؤسسه اماع ق ، ، محاضرات فی االلهیاتق(، 1428) .................. .97

 .چاپ یاددس 

لیه ، دانشنامه اماع علی عو صفات اداوند مدال: اسماءش(، 1385ساحانی، محمدتقی ) .98
 چاپ سوع، تهران. السالع، دیر نظر علی اکار رشاد، پژوسشگاه فرسنگ و اندیشه اسالمی،

 .ق ، مطاوعات دینی، چاپ اول، اسرار الح مش(، 1383سازواری، مالسادی )  .99

، مصمحح: جمالل المدین آشمتیانی، رسائل ح یم سبزواریش(، 1376)......................   .100
 .تهران، اسوه، چاپ اول

، تحقیمق: السیف المشهور فی شارح عقیادة ابای منصاورق(، 1421، عادالوساب )ساکی  .101
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 .استاناول، جام ة مرمرة، چاپ اولدکتور مصطفی صا   یارع، 

بیممروت، دار ، تحقیممق: مصممطفی غالممال، کتاااب االفتخااارتمما(،  سجسممتانی، ابوی قمموب )بی  .102
 . االندلس، چاپ اول

ریماض، دار ابمن الجمودی، چماپ ، دینیةاصول العقائد الق(، 1424الس دی، عادالرحمن )  .103
 .اول

مبااانی فلساافی توحیااد صاافاتی از دیاادگاه ع مااه »ش(، 1391سمم یدی مهممر، محمممد ) .104
 دوره نه ، شماره دوع، پاییز و دمستان.فصلنامه علمی پژوسشی فلسفه دین، ، «طباطبایی

چماپ ، مؤسسة الخمافقیندمشق، ، لوامع االنوار البهیةق(، 1402سفارینی، محمد بن احمد ) .105
 .دوع

الثقافمة  مکتامةقماسره، ، نقد الزیدیة للمهاهب ال  میةق(، 1426سید عادالله، اماع خنفمی ) .106
 .الدینیة، چاپ اول

نجف اشرف، مطا ة اآلداب، ، جمل العلم و العملق(، 1387سید مرتضی، علی بن حسین ) .107
 .چاپ اول

ارت ود ،، تهمرانمجماوا مصانفات شایخ اشاراقش(، 1372سهروردی، یحیی بن حماش ) .108
 .فرسنگ و آمودش عالی، چاپ اول

بیمروت، دار ، تحقیق: محممد سمید گیالنمی، الملل و النحلق(، 1404شهرستانی، ابوالفتح ) .109
 .الم رفة، چاپ اول

 مکتامةقماسره، ، نهایة االقدام فی علام ال ا مق(، 1430هرستانی، محمد بن عادالکری  )ش .110
 .الثقافة الدینیة، چاپ اول

چماپ  ،، قم ، صمدرایماهار  دیمجموعاه آثاار شاه (، ش1384) یمرتضم ،یمطهر دیشه .111
 .دواددس 

112.   

، محقمق: حسمین ضمیایی، شرح ح مة االشراقش(، 1372شهردوری، محمد بن محمود )  .113
 . نسانی و مطال ات فرسنگی، چاپ اولپژوسشگاه علوع ا ،تهران

درا، چماپ صم، تهمران، مجموعه آثاار شاهید ماهاریش(، 1384شهید مطهری، مرتضی )  .114
 .دس دواد

الممؤتمر ال مالمی  ،ق ، الن ت االعتقادیةق(، 1413شیخ مفید، محمد بن محمد بن ن مان )  .115
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 .چاپ اولللشیخ المفید، 

اوائااال المقااااالت فااای الماااهاهب و ق(، 1413)............................................  .116
 .ال المی لشیخ المفید، چاپ اولالمؤتمر ق ، ، المختارات

، تحقیق: محمد حسمن اسمماعی ، االشارة الی مههب الحقق(، 1425حاق )شیرادی، ابواس .117
 .الکتال ال لمیة، چاپ اول داربیروت، 

 .جمن حکمت و فلسفه، چاپ اولانتهران، ، اسرار اآلیاتش(، 1360) ...................... .118

 ، مکتامة قم، الح مة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعاةش(، 1368) ...................... .119
 .المصطفوی، چاپ اول

نشمر مرکمز مشهد، ، الشواهد الربوبیة فی مناه  السلوکیةش(، 1360) ........................ .120
 چاپ اول. دانشگاسی،

 .تهران، کتابخانه طهوری، چاپ اول، المشاعرش(، 1363).......................  .121
حکممت اسمالمی بنیماد تهمران، ، راقتعلیق بر ح مت االشش(، 1392) ...................... .122

 .صدرا، چاپ اول

تهران، ، محشی: علی بن جمشید نوری، شرح اصول ال افیش(، 1366) ...................... .123
 .سنگ و آمودش عالی، چاپ اولودارت فر

، تصمحیح: شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیاات شافاش(، 1382) ...................... .124
 .حکمت اسالمی صدرا، چاپ اولبنیاد تهران، ای،  و محمد خامنهقلی حایای  نجف

، محقمق: فمتح البدایة من ال فایة فی الهدایة فی اصول الدینع(، 1969صابونی، نورالدین ) .125
  اسکندریة، دار الم ارف، چاپ اول.الله خلیف، 

قم ، جام مه مدرسمین، ، تحقیق: ساش  حسینی، التوحیدق(، 1398صدوق، محمد بن علی ) .126
 .اپ اولچ

، بیمروت، من عقیدة المسلمین فی صفات رب العالمینق(، 1426) الصالبی، علی محمد .127
 . دار الم رفة، چاپ اول

مؤسسمه ق ، ، مصحح: غالمرضا فیاضی، نهایة الح مةش(، 1386طااطاایی، محمدحسین ) .128
 .سشی اماع خمینی )ره(، چاپ اولآمودشی پژو

مؤسسمه امماع  ،قم  ، ت لیق: ج فر ساحانی،عقائدقواعد التا(،  طوسی، خواجه نصیرالدین )بی .129
 .لصادق علیه السالع، چاپ او
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کز مرق ، ، تحقیق، علی ربانی گلپایگانی، قوائد العقائدق(، 1416) .............................. .130
 . مدیرت حوده علمیه، چاپ اول

تحقیق: محمد ، االشارات االهیة الی المباح، االصولیةق(، 1426طوفی، سلیمان بن عاد ) .131
 .ار الکتال ال لمیة، چاپ اولدبیروت، حسن اسماعی ، 

اتصااف ذات  یدر نف یقم دیسع یقاض دگاهیو نقد د یبررس» ،(ش1396عابدی، احمد ) .132
سوع ، شماره یاددس سال  ،دانشگاه ق  یپژوسش یفصلنامه علم، «اداوند به اسماء و صفات

 چهارع، دمستان.و 

، تحقیمق: یوسمف اشاارات المارام مان عباارات االماام ق(،1425عالمه الایاضی، احمد ) .133
 بالشرد، چاپ اول،  دمزعکراچی، ، عادالرداق

ه مطال مات مؤسسمتهمران، ، الباب الحادی عشار ش(،1365عالمه حلی، حسن بن یوسف ) .134
 .اسالمی، چاپ اول

یف قم ، الشمر، انوار المل وت فی شرح الیاقوتش(، 1363) .................................. .135
 .الرضی، چاپ دوع

، تحقیمق: کشف الفوائد فی شارح قوائاد العقائادق(، 1413) .................................. .136
 .بیروت، دار الصفوة، چاپ اولشیخ حسن مکی عاملی، 

ید االعتقادق(، 1407) .................................. .137 ، تصمحیح: کشف المراد فی شرح تجر
 . النشر االسالمی، چاپ پانزدس  مؤسسة ، قحسن حسن داده آملی، 

تحقیمق: ، االشارار ةیالمعتزلة القدر  یالرد عل یاالنتصار ف ،ق(1419) نیابوالحسم ،یال مران .138
 س ود بن عادال زیز الخلف، اضواء السلف، چاپ اول.

عممادة الاحمث مدینمه، ، البیهقی و موقفه من االلهیااتق(، 1423) غامدی، احمد بن عطیة .139
 .جام ة االسالمی، چاپ اولالال لمی ب

 .ار الکتال ال لمیة، چاپ اولدبیروت، ، االقتصاد فی االعتقادق(، 1424غزالی، ابوحامد ) .140

للطااعمة و  درا القومیمةقماسره، ، تحقیق: ابوال ال عفیفی، مش اة االنوارتا(،  )بی ................. .141
 .النشر، چاپ اول

دار بیمروت، حقیمق: عممر وفیمق المداعوق، ، تاصاول الادینق(، 1419الدین ) غزنوی، جمال .142
 . لاشا ر االسالمیة، چاپ اولا

، محقمق: حمادع شارح عقیادة االماام الاحااوی للغزناویع(، 2009الدین ) غزنوی، سراج .143
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 .قاسر، دارة الکرد، چاپ اولالکیالنی الحنفی و محمد عادالقادر نصار، 

: اسمماعی  غمادانی، ، شمارحفصوص الح مة و شرحه ش(،1381فارابی، محمد بن محمد ) .144
 .ر و مفاخر فرسنگی، چاپ اولانجمن آااتهران، 

، تحقیمق: سمید ارشاد الاالبین الی نه  المسترشدینق(، 1405الدین ) فاض  مقداد، جمال .145
 .خانه آیت الله مرعشی، چاپ اولانتشارات کتابق ، مهدی رجا ی، 

، تحقیمق: ضمیاءالدین العتقااداالعتماد فی شرح واجب اق(، 1412)..........................  .146
 .  الاحوث االسالمیة، چاپ اول مجمعمشهد، بصری، 

 .ق ، انتشارات بیدار، چاپ اول، انوار الح مةق(، 1425فیض کاشانی، محمد بن مرتضی ) .147

، قم ، انتشمارات علم الیقین فای اصاول الادینق(، 1418) ..................................... .148
 .بیدار، چاپ اول

ار الممأمون للتمراث، ددمشمق، ، الرد علی القائلین بوحدة الوجاودع(، 1995، مالعلی)قاری .149
 .چاپ اول

، ت لیمق: وسامی سملیمان زهر فی شرح الفقه االکبارمنح الرض اال ق(، 1419) ................ .150
 . لاشا ر االسالمیة، چاپ اولدار ابیروت، غاوجی، 

اء التمراث دار احیمبیمروت، ، صول الخمسةشرح اال ق(، 1422المدین ) قاضی عادالجاار، قواع .151
 .ال ربی، چاپ اول

ودارت فرسنگ و تهران، ، شرح توحید الصدوقق(، 1415قمی، قاضی س ید بن محمد مفید ) .152
 .، چاپ اولارشاد اسالمی

 .تهران، انتشارات مولی، چاپ اول، النفحات االلهیةش(، 1375قونوی، صدرالدین ) .153

مرکز  ،جا بیجالل الدین آشتیانی،  ، تصحیح:رسالة النصوصش(، 1362) ....................  .154
 .نشر دانشگاسی، چاپ اول

 .هارعانتشارات بیدار، چاپ چق ، ،   شرح فصوص الح مش(1370کاشانی، عادالرداق ) .155

، االزمة العقیدیة بین االشاعرة و اهل الحدی، ا ل القارنینق(، 1426کایر عالل، خالد ) .156
 .چاپ اول دار االماع مالک، ،الجزایر

عممان، دار الممأمون، ، ع قة صفات الله تعالی بهاتاهع(، 2010کردی، راجح عادالحمید، ) .157
  چاپ سوع.

بیمروت، دار ، تحقیمق: دکتمر مصمطفی غالمال، راحاة العقالع(، 1983کرمانی، حمیدالدین) .158
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 .االندلس، چاپ دوع

آخونمدی، ، تحقیق: علی اکامر غفماری، محممد ال افیق(، 1407کلینی، محمد بن ی قوب ) .159
 .الکتال االسالمیة، چاپ اول دارتهران، 

قم ، دممزع ، فرهناال شایعهش(، 1386گروسی اد نویسندگان پژوسشکده تحقیقات اسالمی ) .160
 .سدایت، چاپ دوع

 .التکوین، چاپ اول ،دمشق، اربعة کتب اسماعیلیة ع(،2006گروسی اد نویسندگان ) .161

 .سایه، چاپ اول، تهران، نشر گوهر مرادش(، 1383السیجی، عادالرداق ) .162

، ت لیمق: جمالل المدین شرح رساالة المشااعر م صادراتا(،  السیجی، مالمحمد ج فر )بی .163
 .تال االعالع االسالمی، چاپ اولمکق ، آشتیانی، 

دار الجام مات  ،اسمکندریة، تحقیق: فمتح اللمه خلیمف، التوحیدتا(،  ماتریدی، ابومنصور )بی .164
 .المصریة، چاپ اول

 .فقة الشئون الدینیة، چاپ اولنقطر، ، شرح الفقه االکبرتا(،  )بی.....................  .165

انتشمارات فمی طریمق الحمق، قم ، ، تعلیقة علی النهایةق(، 1405مصااح یزدی، محمدتقی ) .166
 .چاپ اول

 .اة االعالع االسالمی، چاپ اولمکتق ، ، الح مة المتعالیةتا(،  مصطفوی، محمدکاظ  )بی .167

 . تشارات انصاریان، چاپ دواددس انق ، ، االمامیة عقائدش(، 1387) مظفر، محمدرضا .168

 .بیروت، دار الصفوة، چاپ اول، الفلسفة االس میةق(، 1414) .................... .169

مبانی و مراحل عینیات صافات باا ذات الهای در دیادگاه »ش(، 1396منصوری، مهدی ) .170
سمال  اسمالمی، فصلنامه علمی پژوسشمی حکممت، «صدر المتالهین و تابیق آن با روایات

 چهارع، شماره چهارع، دمستان.

یةق(، 1413موسوی دنجانی، سیدابرسی  ) .171 بیمروت، مؤسسمة ، عقائاد اإلمامیاة االثنای عشار
 .اِلعلمی، چاپ سوع

، تحقیمق: محممد مطیمع الحمافظ، شارح العقیادة الاحاویاةق(، 1995میدانی، عادالغنی ) .172
 .ار الفکر الم اصر، چاپ سوعدبیروت، 

یدیاهش(، 1385له )ناطقی، حیات ال .173 المرکمز قم ، ، ادا و صفات در م تاب امامیاه و ماتر
 .للدراسات االسالمیة، چاپ اول ال المی

بررسی تابیقی مبحا، صافات الهای از منظار ع ماه » ش(،1384) ......................  .174
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یدی  سال چهارع، شماره شانزدس ، دمستان.فصلنامه طلوع  ،«طباطبایی و ابومنصور ماتر

تهران،انتشارات حکممت، چماپ ، جامع االف ار و ناقد االنظارق(، 1423، مالمهدی )نراقی .175
 .اول

، مصمحح: حاممد نماجی شرح االلهیات مان کتااب الشافاءش(، 1380)...................  .176
 .و مال احمد نراقی، چاپ اولکنگره بزرگداشت محققان مال مهدی تهران، اصفهانی، 

کمرج، انتشمارات عهمد، ، تحقیق: علی اوجامی، عات العرشیةاللمش(، 1381) ................ .177
 چاپ اول.

قاسره، ، تحقیق: حایال الله حسن احمد، التمهید لقواعد التوحیدق(، 1406نسفی، ابوم ین ) .178
 . یة، چاپ اولدار الطااعة المحمد

، تحقیمق: دکتمر محممد انمور حاممد تبصرة االدلة فی اصول الدینع(، 2011) ................. .179
 .االدسریة للتراث، چاپ اول مکتاةقاسره، سی، عی

دمشمق، دار ، محقق: محمد صمالح الفرفمور، بحرال  مق(، 1421نسفی، میمون بن محمد ) .180
 .الفرفور، چاپ دوع

بیمروت، ، نصیرالدین طوسی و آراءه الفلسفیة و ال  میةق(، 1406ن مانی فرحات، سانی ) .181
 .اء التراث ال ربی، چاپ اولار احید

بیمروت، دار المشماریع، ، الماالب الوفیة شرح العقیدة النسفیةق(، 1435عادالله ) الهرری، .182
 .وعچاپ د

 انتشمارات بیمدار،قم ، ، شرح األسماء الحسانیق(، 1426سمدانی درودآبادی، سیدحسین ) .183
 .چاپ دوع

 
 


