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 ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ سومثی، سال های حدیآموزه

 تفسیر عرفانی 
َفاِت َعْنهُ « ْخَالِص َلُه َنْفُی الصِّ  البالغهاول نهج  ۀدر خطب »َکَماُل اْإلِ

 ١سیدحسین سیدموسوی  
 چکیده

گـردد. البالغه با تعابیری در شناخت خداوند و صفاتش آغاز مـیاول نهج  ۀخطب
ایـن در  ،دانـدص را نفی صفات از خداوند مـیخالکمال ا در این کالم علی

ت خداونـد صـفا ۀالبالغـه دربـار در قرآن و احادیث نبوی و نهـج  است کهحالی 
بـه  البالغه و تفسیرگران کـالم علـیشارحان نهج  ،مطالب فراوانی آمده است

انـد، کـه عبارتنـد از: توضیح این عبارت پرداخته و نظرات گوناگونی را ارائه داده
دیدگاه اشـاعره) ( ثبات دیدگاه معتزله در نداشتن صفت، نفی صفات زائد بر ذاتا

دیدگاه شیعه)، نفی صفات مخلوقات از ( و اثبات عینیت ذات و صفات حق تعالی
ها در توصـیف  اتوانی انسـانخداوند، نفی صفاتی همچون ظلـم، عجـز، و... ، نـ

نظر کالمی به آن نگـاه هرچند در تفسیر این کالم تالش شده است از م ،خداوند
شود، اما با تحلیل کالم آن حضرت در ایـن خطبـه و تفاسـیر گونـاگون، بـه نظـر 

رسد اگر از دید عرفـانی بـه آن نظـر کنـیم بهتـر قابـل حـل و توضـیح اسـت.  می
کند، که هیچ نشـانی از در این کالم به مقام غیب الغیوب حق اشاره می علی

از آن بـه عنـوان کمـال اخـالص و کمـال  رو آن حضـرتآن وجود ندارد. از این

                                                 
 . ۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۱۱/۱۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 مشهد یمی دانشگاه فردوسار گروه معارف اسالمی دانشکده الهیات و معارف اسالیانش. د١

 shmosavi@um.ac.ir 
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توحید در  ۀبنابراین عالی ترین درج ،کندیگانگی یاد می ۀترین درجو عالی توحید
 آمده است.  این کالم علی

البالغه، نفی صـفات، عینیـت ذات و صـفات، اول نهج  ۀخطب کلیدی:  گانواژ
 غیب الغیوب، عرفان. 

 مقدمه
در میان مسلمانان نیز اصل اول  ،ت ادیان الهی استترین اعتقادا توحید از جمله مهم

از سـوی دیگـر  ،مختلـف توحیـد و یگـانگی خداونـد اسـتهـای اعتقادی تمامی فرقه
 ،گـرددتوحیدی مـی ۀباشد که باعث تکثر در اندیشخداوند دارای صفات گوناگون می

او را بـه اینکه یعنی هم باید برای خداوند ذات یگانه بدون شریک در نظر گرفت و هم 
تلفیق این دو نظر بـرای اندیشـمندان مسـلمان مشـکالتی را ببـار  ،صفات مختلفی ستود

ای ارائه دهد. در آورده است و در علم کالم باعث شده است هرگروه کالمی نظر ویژه
البالغه نیز همچون دیگر متون اصیل اسالمی و شیعی بـه یگـانگی خداونـد اشـاره نهج 

ر نوع شریکی در ذات حق مبـرا دانسـته اسـت و هـم صـفات شده است، هم او را از ه
 گوناگونی برای حق تعالی ارائه گردیده است. 

در اولـین خطبـه اسـت کـه ای البالغه جمله های نهج ترین عبارتیکی از چالشی
اسـت گردد: ستایش و حمد ویژه خدایی  اول با این تعابیر آغاز می ۀخطب ،آمده است

تواننـد هـای او را نمـی اتواننـد و شـمارش گـران، نعمـتسـخنوران در سـتودنش نکه 
هـای خـدایی کـه اندیشـه ،تواننـد ادا نماینـدحق او را نمی گران شمارش کنند، تالش

دان و زیرکان بـه او دسترسـی نگری هوشمنتوانند او را درک کنند و ژرفبشری نمی
د، نـه در هم او که صفاتش دارای حد و مرز نیسـت و توصـیفش امکـان نـدار  ،ندارد

در ایـن تعـابیر  ،)۱خطبه/(گنجد و نه دارای پایان و مدت زمانی است زمان و وقت می
توان که هست نمی فرماید: حق را آنچنانکند و میبه نامحدود بودن خداوند اشاره می

توان برشمرد، چراکه او نامحدود است و ما موجودات های او را نمیشناخت و ویژگی
گاهی کامل از  هرچند برترین مخلوق بـه قـول  ،او را نداریماو هستیم توان احاطه و آ

 سنائی: 
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 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی    نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی
  .)۶۵۳: ۱۳۷۵(سنایی،  

اشاره به قابل توصیف بودن حق تعالی کرده و فرمـوده  کالم علی هرچند در این
ر در پذیر نیست، اما در عـین حـال از عجـز و نـاتوانی بشـکاناست توصیف کامل او ام

یِن َمْعِرَفُتُه َو َکَماُل «تعابیر بعدی چنین است:  ،دهدشناخت کامل او گزارش می ُل الدِّ وَّ
َ
أ

ْخَالُص َلـ ْصِدیِق ِبِه َتْوِحیُدُه َو َکَماُل َتْوِحیِدِه اْإلِ ْصِدیُق ِبِه َو َکَماُل التَّ ُه َو َکَمـاُل َمْعِرَفِتِه التَّ
َفاِت َعْنهُ  ْخَالِص َلُه َنْفُی الصِّ اساس دین، شناخت خداوند است، و کمال  ،)۱خطبـه/( »اْإلِ

شناخت او، تصدیق به وجود اوست، و کمال تصدیق به وجود او، یکتا و یگانه دانسـتن 
دور از هـر شـایبه و  یکتـایی و یگـانگی او، پرسـتش اوسـت اوست، و کمال اعتقـاد بـه

ای پـاك باشـد کـه از ذات او نفـی هـر  ای، و پرستش او زمانی از هر شایبه و آمیزه آمیزه
هـای بررسـی دیـدگاهو قبـل از ورود  ،آخرین جملـه اسـت ۀسخن ما دربار  ،صفت شود

 مختلف الزم است به توحید صفاتی اشاره کنیم. 

 توحید صفات. ۱
واع توحید مطرح در بحث از توحید و یگانگی خداوند، مباحث مختلفی از جمله ان

شود که عبارتند از: توحیـد ذات، توحیـد صـفات، توحیـد در خالقیـت، توحیـد در می
اطاعت، توحید در قـانون گـذاری، توحیـد در در ربوبیت، توحید در حاکمیت، توحید 

رین این توحیـدها، تیکی از مهم ،)۹-۲/۱۰۵: ۱۴۱۲سـبحانی، (عبارت و توحید در شفاعت 
قع مسلمانان در صفات کمالی خداوند همچون علم، قدرت، در وا ،توحید صفات است

حیات، سمع، بصر، اراده و کالم اتفاق نظر دارند و این صفات را از صفات ذاتـی حـق 
در  ،صفات با ذات حق اختالف نظر دارنـددانند اما در خصوص کیفیت ارتباط این می

تـرین ایـن هـمم ،متکلمان مسلمان اخـتالف وجـود داردخصوص صفات الهی در میان 
 اختالفات چنین است؛ 

 اشاعره ۱-۱
ایشان معتقدند صفات کمالی خداوند هم از حیث مفهوم و هـم از جهـت مصـداق 
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بر اساس اعتقاد ایشان صفات خداوند بـا صـفات مخلوقـات در  ،زائد بر ذات حق است
ابوالحسن  ،حق قدیم است و صفات مخلوقات حادثاین امر متفاوت است که صفات 

از جملـه دالیلـی کـه اثبـات کنـد: این زیادت را به صراحت چنـین اعـالم مـیاشعری 
گویـد: کند خداوند عالم به علم است، و قادر به قدرت، و... در پایان استدالل می می

از آنجا که محال است خداوند علم باشد، محال است که به نفس خویش عالم باشد و 
فته شود کـه او عـالم اسـت و محـال گ باشد، صحیح است کهامور محال می چون این
 . )۳۱تا: اشعری، بی(باشد حق همان نفس ذات حق  علِم است که 

این دیدگاه عالوه بـر خـالی بـودن ذات حـق از صـفات و احتیـاج ذات بـه غیـر در 
 ،حید ذات و یگانگی حـق منافـات داردبا تو  است کهصفات کمالی مستلزم تعدد قدما 

 امامیه قرار نگرفته است.  رو مورد قبول معتزله و از این

 معتزله ۱-۲
ذات و (ایشان جهت حفظ توحید و یگانگی خداوند و تنزیه او از هـر نـوع ترکیـب 

ای از وجود شانهکه وجود دارد ذات حق است و هیچ ن صفات) معتقد شدند تنها چیزی
نـد کند ذات حق از صفاتش نیابت مـیا هبه تعبیر دیگر ایشان گفت ،صفات واقعی نیست

: خداونـد است که از قول عباد بن سلیمان نقل شده  ،آنکه صفتی وجود داشته باشدبی
رت و حیـات و سـمع و بصـر اثبـات عالم، قادر و حی اسـت ولـی بـرای او علـم و قـد

نـه  گویم: او عالم است نه به علم، و قادر است نه به قدرت، زنده اسـتکنم و می نمی
اسـت سـایر اسـامی خداونـد. اشـعری بـه  همچنـین ،به حیات، سمیع است نه به سـمع

کنـد به نفسه یا به ذاته است، را انکار مـی صراحت اعتقاد به اینکه او عالم و قادر و حّی 
 .  )۱۶۶: ۱۴۰۰اشعری، (

این دیدگاه مشهور معتزله است، هرچند برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند: نیابت 
ز ایشان بـا امامیـه در عینیـت ذات و ذات از صفات اعتقاد تمامی معتزله نیست، برخی ا

 .)۳/۲۶۹تا: ، همو، بی۲/۳۴: ۱۴۱۲سبحانی، ( رای هستندصفات هم
کـه  این دیدگاه عالوه بر تعطیلی عقل با صراحت آیـات قـرآن و گفتـار پیـامبر

 کنند ناسازگار است.  برای خداوند صفاتی را مطرح می
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 عینیت ذات و صفات شیعه یا امامیه
ت اسـت، امـا که صفات الهی از حیث مفهوم متفاو  در عین حالی شیعه معتقد است

این دیدگاه بر خالف دو دیدگاه قبلی هم معتقد به وجـود  ،از جهت مصداق یکی است
بر خالف نظر معتزله) و هم صـفات را عـین (حقیقی و واقعی صفات در خداوند است 

. خواجه نصیر الـدین بر خالف نظر اشاعره)(داند یکدیگر و همه را عین ذات الهی می
نویسد: وجوب وجود دلیل بر سـرمدیت خداونـد و نفـی قاد میتعطوسی در تجرید اال 

معانی آن، ضد، مکـان داشـتن، حلـول، اتحـاد،  ۀامور زائد، شریک، مثل، ترکیب با هم
جهت، حلـول حـوادث، نیازمنـدی، هرگونـه درد و لـذت مزاجـی و معـانی و احـوال و 

 .  )۲۹۰-۲۹۶: ۱۴۲۲ی، حل( صفات زائد بر ذات است
عالمه حلی در باب حادی عشر در توضیح صفات سلبی خداوند، ششمین صـفتی  

وی در توضـیح  ،ی معـانی و احـوال از حـق تعـالی اسـتنفـ ،کنـدکه از حق سلب می
نویسد: زیرا اگر خداوند با قدرت قادر بود و با علم عالم و... حق تعالی در صفاتش  می

 .)۵: ۱۳۶۵حلی، (گشت در نتیجه ممکن میشد نیازمند این امور می

 . بیان مسئله۲
 دو مشکل اساسی دارد:  ظاهر کالم علی

با اعتقاد شیعه به اینکه خداوند دارای صـفات گونـاگون اسـت ناسـازگار اسـت و از  .۱
طرف دیگـر در ظـاهر بـا اعتقـاد معتزلـه کـه معتقدنـد خداونـد هـیچ صـفتی نـدارد 

 هماهنگی دارد. 
و حتـی ابتـدای ایـن  و دیگر معصومین و علی احادیث پیامبر ر قرآن ود .۲

 در واقـع در کـالم علـی ،داوند صفاتی درنظر گرفتـه شـده اسـتخطبه، برای خ
 گردد که بایستی به حل آن کوشید. نوعی ناسازی مشاهده می

صفاتی اثبات شود و دو را با یکدیگر تلفیق کرد که هم برای حق  توان اینچگونه می
درست باشد. برخی از شارحان به ایـن اشـکال واقـف بـوده و نفـی  بارت علیهم ع

کند و نیز با صدر این خطبه صفات را با آیات قرآن که برای خداوند صفاتی را اثبات می
 .)۲۱تا: خوئی، بی(دانند ناسازگار می



 

 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

98
 

رة 
شما

 /
٥ 

۵۸ 

در این عبارت شناخت حـق را متوقـف بـر تصـدیق و تصـدیق را مبتنـی بـر  علی
در واقع  ،ت بنا نهاده استوحید را برمبنای اخالص و اخالص را بر نفی صفاتوحید و ت

که اگر کسی از حق  به طوریآن حضرت شناخت حق را بر نفی صفات بنا کرده است، 
 به تعبیر دیگر:  فات نکند به شناخت او نرسیده استتعالی نفی ص
د توجه داشت کـه اما بای ،ن در شناخت حق تعالی گردآمده استدی ۀهم از نظر علی

تـرین نـوع شـناخت را آن حضرت عـالی ،ع گوناگون استشناخت حق دارای مراتب و انوا
هرچند ممکـن اسـت  ،یر دیگر شناخت ذات حق دانسته استمترتب بر نفی صفات و به تعب

در مراتب دیگر نیز این نوع شناسایی انجام گیرد و افراد انسان با توجه به شناختی کـه از حـق 
شهادت و گواهی را گواهی خـود  ۀترین مرتبقرآن نیز عالی ،گردندآورند متفاوت یدست م هب

نَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهو﴿فرماید: دارد و میاو بر خودش اعالم می
َ
ُه أ ، هرچنـد )۱۸عمران/ آل( ﴾َشِهَد اللَّ

 َفـال َیْنُظـُروَن ﴿ای نیز موجودات را گواه بر این دانسته است: مثـل از طرق ساده
َ
ِبـِل  أ ِإَلـی اْإلِ

به تعبیر برخی از عرفا این نوع شناخت، شناخت شتری، کوهی،  ،)۱۷الغاشـیة/( ﴾َکْیَف ُخِلَقْت 
را صـدا زدن از راه  . عرفـا شـناخت سـطوح پـایین)۱۳۳: ۱۳۸۸خمینی، ( آسمانی و زمینی است

 نویسـد: عقـل درمـی ١خویش بـر شـرح تائیـه ابـن فـارض ۀقیصری در مقدم ،داننددور می
کند تا از وجود ممکنات به وجود خالق  معرفت حق تعالی تنها با دقت در ممکنات عمل می

عقـل از صـفات  ،وحدت و وجوب، علم و قدرت پی ببـردممکنات و به صفات او از قبیل 
فهمـد کـه او جسـم و  داند و از صفات تنزیهـی وی می قدر معلوم نمی ،تشبیهی وی جز این

سـتداللی ایـن درحقیقـت ا ،باشـد و مکانی و امثـال آن نمیانی جسمانی نیست و موجود زم
در خانـه ای  اسـت کـهگری َمَثـل کسـی  َمَثل چنین استدالل ،است از پشت پرده و حجاب

کنـد  یقـین مـی د که در برابر آفتاب ایستاده استبین نشسته و از روزنه ای سایۀ شخصی را می
دانـد کـه او کیسـت و چـه  ینـد، نمیب که در آنجا شخصی ایستاده است اّما چـون او را نمی

کنـد در  و چـون او را مشـاهده نمی ،دارد و دارای کدام نعت و صفت اسـتشکل و هیأتی 
کند و با قّوۀ المسـه پـاره ای از صـفات  چیزی را لمس می است کهحقیقت همانند نابینائی 

                                                 
این رساله در مجموعه رسائل قیصری با عنوان رسالة فی التوحید و النبوة و الوالیـة و در کتـاب نصـوص  .١

ریة العامـة للکتـاب در فلسفیة به اهتمام ابراهیم مدکور و زیر نظر عثمان امین در قاهره توسط الهیئة المصـ
 . چاپ شده است ۲۸۰تا  ۲۲۳از صفحه  با عنوان کتاب فی علم التصوف ۱۹۷۶سال 
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تش بی خبـر ت آن و از همگی صفابیند و از حقیق کند، اّما آن را نمی ملموس آن را درك می
پس اهل استدالل به منزلۀ کسانی هستند که خـدای تعـالی در شـأن ایشـان فرمـوده:  ،است

 .  )۲۰: ۱۳۸۱قیصری، ( ،)۴۴فصلت/( »دهند آنان چنانند که از دور آوازشان می«

 پیشینه ۲-۱
انــد و در  هــر چنــد شــارحان در شــرح ایــن کــالم نظــرات خــویش را مطــرح کرده

مرتبط با این عبارت را آقای  ۀقل آن پرداخته اند، تنها مقالهای مختلف به شرح و ن سایت
معرفـت  ۀدر مجل ذات و صفات الهی در کالم امام علی ۀعسکری سلیمانی در مقال

کـه از چکیـده پیداسـت غیـر از بحـث وجـود  ایشان چنان ،طرح کرده است ۳۹شماره 
دانـد: آیـا خداونـد ذات حق و صفاتش پرداخته و آنها را عین ذات می ۀخداوند به رابط

صفت با ذات خداوندی چگونه است؟ آیا صفت عـین ذات  ۀدارای صفت است؟ رابط
های  خداست یا زائد بر ذات اوست؟ اما مقاله ای مستقل که بـه صـورت جـامع دیـدگاه

 گوناگون طرح و نقد شده باشد، مالحظه نشد. 

 ضرورت و اهمیت پژوهش ۲-۲
با قـرآن در حـدیث ثقلـین  از ائمه معصومنشینی روایات و احادیث نقل شده هم

بـر ایـن  ،این تعابیر تفسیر آیات الهی اسـت حکایت از اهمیت تعابیر ایشان دارد چرا که
اساس شـناخت و درک کـالم ایشـان و مقصـد و هـدفی کـه از هـر یـک از تعابیرشـان 

 تفاسـیر و اسـت کـهرو  از همـین ،کنـدت بررسی آنها را صد چنـدان مـیاند اهمی داشته
برخی تعابیر همچون  است کهروشن  ،استدههای بسیاری بر کالم ایشان نوشته ش شرح

که در مقدمه اشاره شد در کالم  این سختی چنان ن دارای صعوبت استآبرخی آیات قر 
بنابراین الزم است تفاسیر گونـاگون بررسـی و  ،اول وجود دارد ۀدر ابتدای خطب علی

رو  از ایـن ،گان و جوینـدگان حقیقـت ارائـه گـرددد نقد شود و دیدگاه مقبـول بـه خواننـ
ه تفاسیر گوناگونی از اول اهمیت فوق العاده دارد، به ویژه اینک ۀبررسی این فراز از خطب

این فراز مربوط به توحید است و توحید اولین اصل مورد پـذیرش تمـامی  ،استآن شده
 باشد. مسلمانان می
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 . تفسیر شارحان۳
اند که بـه طـرح  در شرح این جمله تعابیر گوناگونی ارائه کردهشارحان نهج البالغه 

 پردازیم.  آنها می

 صفات و معانی قدیم دیدگاه معتزلهنفی  ۳-۱
الحدید: این کالم به توحیدی صراحت دارد که معتزله بـه آن معتقدنـد و آن ابیابن

 ،الحدیـد ابـی ابـن( ندارا اثبات کرده عبارتست از نفی معانی قدیم که اشاعره و غیر ایشان آن
را بـه عنـوان دالیـل معتزلـه  های بعدی کـالم علـیوی عبارت ،)۶/۳۴۵، ۱/۷۴: ۱۳۳۷
بدیع الملك میرزا الملّقـب بعمـاد الدولـة در  .)۱/۷۴همان، (کند را تفسیر می داند و آن می

نویسـد: اّمـا در خداوند ضمن اشاره به اعتقاد اشاعره می ۀحکمت عمادیه در مورد اراد
یك را زائـد بـر ذات  هیچ ،آنهاست اراده ۀاز معتزله صفات حق که از جمل  زد متکّلمینن

کمـال الّتوحیـد «فرمـوده:  بلکه نفی صفات کنند، چنانچه امیرالمؤمنین حق ندانند
یعنی حقیقـت  ،»خذ الغایات و اترك المبادی«و گویند از صفات:  ،»نفی الّصفات عنه

عینّیـت، بلکـه ذات را نائـب از  هبه زیادتی و نـه بـصفات در ذات حق موجود نیست نه 
 .)۱۹۴: ۱۳۵۸جامی، (صفات دانند 

  نقد: به اشکال دیدگاه معتزله اشاره شد.

 نفی غیر از خداوند حتی خود سالک ۳-۲
 ،حقیقـی دور شـدن از ماسـوی اللـه اسـتاخالص همان زهد حقیقی است و زهد 

 و عظمت خداوند متعال از دیدن غیر حق رسد با توجه به جاللکه به این مرتبه می کسی
که سالک غیر از حق را مشاهده کند، حتـی خـودش را، بـه  در صورتی شودمحروم می

در بنـابراین اگـر عـارف  رسیده و در او شـرک خفـی وجـود دارداخالص و کمال آن ن
واقع به زینت حق آراسته نشده است و خـویش در  کمال اخالص خود را مشاهده کند

ابـن (با نفی صفات به این نکته اشـاره نمـوده اسـت  علی ،ار حق دیده استرا در کن
 .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۷میثم، 

توحید و نفی صفات اسـت، نـه نفـی مـا  ۀدربار  روشن است که کالم علینقد: 
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با توجه به تعابیر قبلی و بعدی آن حضرت این تفسیر قابل قبول نیست چرا که  سوی الله
های خداوند است نه امر دیگر عالوه براین، این تفسیر  گیصفات و ویژ  ۀهمه چیز دربار 

کمـال شـناخت خداونـد  فرمایـدآنجا که مـی ،در کالم ابتدایی آن حضرت آمده است
در  اسـت کـهیکی از معانی یگانگی حق همین یکتـایی او در هسـتی  وحدانیت اوست
 اری وجود ندارد چنانکه به صراحت اعالم شده است. واقع غیر از او دیّ 

 نفی صفات مخلوقات ۳-۳
معتقدنــد آن حضــرت صــفات  در ایــن دیــدگاه شــارحان و مفســران کــالم علــی

ایــن صــفات  کنــدو مجــرد را از خداونــد نفــی مــی موجــودات ممکــن اعــم از مــادی
روشن است که این ویژگـی همـراه بـا  ،اندت که انسانها با آن خو گرفتههایی اس ویژگی

، قطـب ۱/۸۶: ۱۳۷۵مکارم شیرازی، ( و چه در انتهای آن باشد، چه در ابتدای ایجادنقص می
 .)۱/۴۵تا: الدین راوندی، بی

ُمـوَن «فرمایـد: دربارۀ فرشتگان مـی علیمکارم شیرازی جمله پایانی که  َال َیَتَوهَّ
 
َ
وَنُه ِباْأل ْصِویِر َو َال ُیْجُروَن َعَلْیِه ِصَفاِت اْلَمْصُنوِعیَن َو َال َیُحدُّ ُهْم ِبالتَّ َماِکِن َو َال ُیِشـیُروَن َربَّ

َظاِئرِ  آنان در فکر و خیال خود تصویر و یا شبیهی بـرای پروردگـار در  ،)۱خطبه/( »ِإَلْیِه ِبالنَّ
نـه او را در  ،حضرت او جاری نمی سازند رۀو صفات خلق خدا را در با گیرند نظر نمی

به سـویش اشـاره  ای اوها و مانندها بر  کردن شبیه و نه با عنوان کنند مکانی محصور می
 . مکارم شیرازی، همان)( انددلیل بر این امر دانستهرا  مایندن می

نقد: این دیدگاه با دیدگاه زیادت صفات بر ذات چندان تفاوتی ندارد چراکه صفات 
روشـن  ،آیـدوجـود مـی هدر موجودات ذاتی ایشان نیست و پس از ایجاد ذات در آنها بـ

کـه بـا وحـدت ذات حـق در ذات دوگانگی وجود دارد در زیادتی صفات بر است که 
 ایرادات اشاعره گذشت.  ،تنافی است

 عینیت ذات و صفات، صفات بر ذات حق نفی دیدگاه زیادت ۳-۴
مبدأ و معاد این عبـارت را دلیـل بـر عینیـت صـفات و  ۀعبد الرزاق کاشانی در رسال

 .)۲۷۲: ۱۳۸۰کاشانی، ( ذات و عدم زیادت صفات بر ذات گرفته است
مالصدرا در یکی از آثارش در پاسخ این اشکال که: مفهـوم قـدرت غیـر از مفهـوم 
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غیـر از مفهـوم حیـات دو غیر از مفهوم اراده و مفهوم ایـن سـه،  علم است و مفهوم این
این صفات در خداونـد یـک حقیقـت واحـد  باشد، پس چگونه ممکن است تمامی می

 نویسد: میبسیط باشد که هیچ مغایرتی در آن نیست؟ 
گـوییم صـفات حـق زیرا وقتی مـی وم منافاتی با بساطت حقه ندارداختالف در مفه

وجود حق همان وجود این معانی است و حیثیت  است کهعین ذات اوست معنایش این 
صفات از جهت وجود و حقیقت نسبت به  ،باشدحق عین حیثیت سایر صفات می ذات
کـه ایـن الفـاظ  معنای کالم ما این نیسـت ،واجب و حقیقت او امر زائدی نیست وجود

الفاظ بـر حـق تعـالی  مترادف بوده و یک مفهوم دارد، چراکه در این صورت حمل این
فرماید: کمال توحید نفـی صـفات از حـق که می رو کالم علیاز این فایده استبی
ایـن  ستلزم تعطیـل وباشد، منظور نفی معانی از ذات حق نیست، چراکه این اعتقاد ممی

نفی صفات زائد بر ذات حق از جهـت  بلکه معنای کالم حضرت کفر آشکار است
وی در آثـار دیگـر نیـز بـه  ،)۴۰و  ۳۹: ۱۳۶۰مالصـدرا، ( باشـدوجود و حقیقت خداوند می

 . )۳۳: ۱۳۷۸؛ ۶/۱۴۲؛ ۶/۱۴۰: ۱۹۸۱(دهد: همین اعتقاد گواهی می
د: منظـور از نفـی نویسـمـی سی در شرح روایـت امـام موسـی کـاظمعالمه مجل

 معتقدند صفات خداوند نه عین اوست و نه غیـر او است کهالصفات رد بر قول اشاعره 
گوید: هر کس خداوند یکتـا را بـه زعـم نیز در بحار االنوار می ،)۲/۱۰۳: ۱۴۰۴(مجلسی،

خویش عبادت کند و گمان کند که صفات زائد دارد، خدای واحد را عبـادت نکـرده 
: ۱۴۰۳(مجلسی، بنابراین هرگز خدا را نپرستیده است ن را پرستیده استکه خدایان فراوابل
۵۴/۱۷۹(  . 

هـای اشـاعره و مرحوم آشتیانی در شرح فصوص الحکم قیصری ضـمن رد دیـدگاه
نفـی صـفات  مقصود از کـالم علـیگوید: معتزله به دیدگاه شیعه اشاره کرده و می

عد از توضیحات بیشتر بـه نقـل از شـرح ایشان ب ،)۱۰۳۶: ۱۳۷۰(آشتیانی، زائد بر ذات است
را نفی صفت زائد بر ذات گرفته است،  کاشانی بر فصوص الحکم معنای کالم علی

ایـن  ،)۱۰۳۹همـان: ( ایشان در ادامه احادیثی را از شیعه در تأیید همین اعتقاد آورده است
؛ ۷۳: ۱۳۷۵ن، ؛ لبیـب بیضـو۲/۲۴۴: ۱۳۷۴سـبزواری، ( اه مورد پذیرش افراد فراوانـی اسـتدیدگ

؛ جوادی آملی در مقاله علـی ۱/۱۲۱: ۱۳۷۵؛ بیهقی، ۱/۱۳تا: ؛ حسینی شیرازی، بی۱/۳۹: ۱۳۷۸کاشانی، 
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؛ قزوینـی حـائری، ۱/۱۱۸: ۱۳۶۴؛ نقـوی، ۶۳و فلسفه الهی در کاوشی در نهج البالغه مقاالت کنگره سوم، 
؛ مـدرس وحیـد، ۱/۲۳: ۱۳۵۸یـه، ؛ مغن۶تـا: ؛ نـواب الهیجـی، بـی۱/۳۰: ۱۳۶۶؛ انصاریان، ۱/۳۶: ۱۳۳۷
۱۳۵۸ :۲/۲۹(  . 

کـه در  به طوریکند، آیت الله سبحانی به شدت از زیادت صفات بر ذات دفاع می
قال  ،زائده را داخل پرانتز افزوده استچند اثر خویش پس از لفظ نفی الصفات کلمه ال

؛ ۲/۴۰: ۱۴۱۲ (سـبحانی، »هُ َوَکَماُل اِإلْخالِص له َنْفُی الِصـفاِت الزائـدة َعْنـ«المؤمنین: أمیر 
 .  )۳/۲۶۸تا: ؛ بی۱۲۶و  ۶/۶۶و  ۱/۳۲۹: ۱۴۲۱؛ ۱/۳۶۸: ۱۴۲۵

 نقد عینیت ذات و صفات
، هرچنـد صـفات از است کهشود این آنچه در باب عینیت صفات و ذات گفته می 

در واقع خداونـد  باشند، اما از جهت مصداق یکی میجهت مفهوم با یکدیگر متفاوتند
که عالم است از همان جهت نیز قادر است، به تعبیر دیگر تمامی صفات  از همان جهت

توان دریافت در با اندک دقت می باشندر و همه عین ذات خداوند میالهی عین یکدیگ
گاه برای حق تعـالی ذات و صـفتی در نظـر گرفتـه شـده  این گونه نگاه به طور ناخودآ

ونـد عـالم اسـت، خداونـد قـادر شود: خدااست چراکه در یک قضیه حملی اعالم می
حملی موضوع و محمول قرار  ۀاست، خداوند مرید است و... روشن است که در قضی

گی و ثنویـت در نظـر رو در همان ابتدای تصور صفات برای حق این دوگان دارد، از این
 هرچند این سخن از جهتی ایراد ندارد، اما با توجـه بـه کـالم علـی گرفته شده است

دهـد کـه غیـر از فرمایـد: هـر صـفتی گـواهی مـیرو میز شرک است، از اینای امرتبه
موصوف است و هر موصوفی گواه بر غیر صفت بودن دارد، بنابراین هرکس خداونـد را 
توصیف کند برای او قرینی در نظر گرفته و هرکه برای حق قرین درنظر گیرد او را دوتـا 

ه نموده به صفت و موصوف و هرکس او کرده و هرکس او را دوتا فرض کند او را تجزی
ایـن دیـدگاه اخـالص در  ،بنـا بـر ایـن ،)۱خطبه/(را تجزیه کند او را نشناخته است و... 

 رساند. توحید را نمی

 نفی صفات ظلم، عجز و صفات سلبی ۳-۵
نفی صفات مغایر با ذات یا صفات ناقص همچون صفات ظلـم، نـاتوانی و صـفات 
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اسـت ایراد این دیدگاه ایـن  ،)۱/۱۸: ۱۳۷۶موسـوی، (منزه است دیگری که خداوند از آنها 
صفات سـلبی، عـدم  است که روشن  در صفات ثبوتی است نه صفات سلبی بحث که

شود تـا یگـانگی صفت است بنابراین باعث ایجاد دوگانگی بین صفت و موصوف نمی
 اثبات شود.  آمده است که در کالم علی

 نفی صفات توصیف کنندگان ۳-۶
گویـد: احتمـال دارد کـه منظـور از نفـی اشمی خویی به نقل از یکی از عرفا مـیه

کنند شایسـته ذات حـق وصیف میکنندگان خداوند تصفات این باشد که هرچه وصف
کنـد کـه آن حضـرت فرمـوده اسـت: اشـاره مـی رسپس به حدیث امام بـاق ،نیست

تـرین معـانی خـود، دقیـق دهیـد درهرآنچه شما با اوهام خویش خدا را بـا آن تمیـز مـی
 گـرددکه شما مخلوق هستید، بنابراین به شما برمی مخلوق و ساخته شما است، همچنان

 . )۱/۳۲۵: ۱۴۰۰؛ هاشمی خویی، ۱/۴۰۸: ۱۴۰۶فیض کاشانی، (

 غیب الغیوب یا مرتبه احدیت ۳-۷
 ای آورده شود: برای توضیح این دیدگاه الزم است مقدمه

 مرتبه احدیت ذات
ر مقدمه شرح فصوص در خصوص توضیح برخی از اصـطالحات طائفـۀ قیصری د

 نویسد: عرفا می
: هرگاه حقیقت وجود به شرط آنکه چیزی همراه آن نباشد، مالحظه شـود، احدیّـت.۱

نـام گیـرد تمـامی اسـماء و صـفات حـق در ایـن مرتبـه، » احدیـّـت«نزد عرفا مرتبـۀ 
حقیقـت «، »جمـع جمـع«ارتند از: های دیگر این مرتبه عب نام ،است پنهان مستهلك
 ». عماء«و » حقایق

 : هرگاه حقیقت وجود به شرط همراهی امری مالحظه شود: واحدیّـت .۲
، کـه اسـماء و صـفات )چـه کلـّـی و چـه جزئـی(الزمۀ آن  الف) یا به شرط همۀ اشیاء 

اسـت و نـزد عرفـا، » االهیـت«گـردد، کـه ایـن مرتبـۀ  شـود مالحظـه مینامیده مـی
 شود.  نامیده می» مقام جمع«و » واحدیت«
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ب) و یا به اعتبار رساندن مظاهر اشـیاء ـ کـه عبارتنـد از اعیـان و حقـایق خـارجی ـ بـه 
ــۀ  کمــاالت مناســب اســتعدادات خــویش در خــارج، مالحظــه می گــردد کــه مرتب

 . )۲۶و۲۵: ۱۳۹۴قیصری، ( شود نامیده می» ربوبیت«
 نویسد: همو در جای دیگر ذیل عنوان تنبیه دیگر می

به ذات خویش، موجود وجود  ،رسد به واسطۀ وجود است می اشیاء هر کمالی که به 
ویش است، نه با صفتی زائد زندۀ قیّـوم، دانای مرید و قادر به ذات خ است، پس وجود

بـه حیـات،  وجود در افاضۀ این کماالت از خـودالزم است  بر ذات در غیر این صورت
امکان پذیر نیسـت  مند باشد چرا که افاضۀ این کماالتازعلم، قدرت و ارادۀ دیگری نی

اگر این معنـا را در بـاب صـفات  کسی که موصوف به این کماالت است مگر از سوی
شـود: صـفات حـق، عـین ذاتـش اسـت،  الهی فهمیدی، معنای آنچـه را کـه گفتـه می

 اینکـه معنـای صـفات حـق، چیـزی ،ای و برای تو حقیقت آن روشن شده است دانسته
به اینکه حیات، علم و قدرت که  ها پیشی گرفته آنچه در فهم انساننه  یاد شد است که 

چـه ایـن نظـر نیـز از اگـر  ،باشد شود الزمۀ حق و عین ذاتش می از ذات حق سرازیر می
کنـد و  چرا که وجود، در مرتبۀ أحدیّـت تمامی تعیّـنات را نفـی می جهتی صحیح است

اند و نه موصوفی، نه اسمی است و نه مسمّـایی مگر ذات م در نتیجه نه صفتی در آن می
هـم صـفت  و صـفات اسـت،   تنهای وجود و در مرتبۀ واحدیت که همـان مرتبـۀ اسـماء

هم اسم وجـود دارد و هـم مسمـّـای آن و ایـن همـان مرتبـۀ  وجود دارد و هم موصوف، 
 . )۲۹و۲۸همان: ( االهیت است

و مرتبـه واحـدیت را مرتبـه  مامی اعتبـاراتوط تاحدیت را سق ۀمرحوم آشتیانی مرتب
 نویسد: داند و میتعلق اعتبارات در ظهور ذات می

ه بـر اطالق اسم مطلق یا وجود محض یا وحـدت حقیقّیـ است کهن مالحظه به همی
ای ذات باشـند، چـون که این عناوین اسم حقیقی از بـر  م است نه آنذات، از برای تفهی
ا و مرسوم دارد و اصل حقیقت قابـل و اسم و رسم ت ذات اسم ندارد وقف بر تصور مسمَّ

و کمال توحیده اإلخالص له و «اند:  باشد، لذا حضرت والیت پناهی فرموده ادراك نمی
 . )۵۶: مقدمه ۱۳۶۰ابن ترکه، ( » عنه  الصفات  کمال اإلخالص نفی

بـر او  تـوانکه خداوند از جهت اطالق ذاتی نمی بداننویسد: قونوی در این باره می
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حکمی کرد یا او را به صفتی تعریف نمود و یا او را به نسبتی همچون وحدت یا وجوب 
وجود یا مبدئیت یا اقتضای ایجاد یا صدور اثر یا تعلق علم او به خـود یـا دیگـران اضـافه 

 . )۶: ۱۳۷۱قونوی، ( کرد
ها در  یابد و چهرهفرماید: کسی از جهت علمی به حق احاطه نمیرو قرآن می از این

 . )۱۱۱-۱۱۰طه/( کنندمقابل او فروتنی می
ای از شود، مرتبـهبر اساس متون فوق که در عبارات عرفای مسلمان فراوان یافت می

آن مرتبه که به احدیت، غیب  ،باشدکه قبل از تمامی ظهورات می ذات حق وجود دارد
نشانی از  است کهی امرتبهالغیوب، عنقاء ُمغرب، جمع الجمع، عماء و... شهرت دارد، 

ایـن مرتبـه قبـل از مراتـب  دوئیت و دوگانگی در آن راه نـداردتوان یافت و هیچ آن نمی
ایـن  شود که عـین ذات اوسـتظر گرفته میبرای حق تعالی صفاتی درن است کهبعدی 

دانست سپس اعتراف به تصدیق که ابتدای دین را شناخت حق میتعبیر با کالم علی
که  ت خالص کردن او از هر نوع موجودییگانگی خداوند و در نهای او و آنگاه پذیرش

ا با تعبیـر نفـی الصـفات آورده عالی ر  ۀآن حضرت این مرتب ،غیر او است سازگاری دارد
ایم تا برای او صفتی درنظـر گیـریم و تر نیامدهبدین ترتیب هنوز از ذات حق پایین است

 یم. ارتباط او را با موجودات و صفاتش بررسی کن
پردازد، شصت های خویش میشواهد الربوبیه که به شمارش نوآوری ۀمالصدرا در رسال

چهارمین نوآوری را تحقیق و توضیح کثـرت صـفات کمـالی و اسـمای حسـنای خداونـد و
در نفـی صـفات حقیقـی و  ءدارد و با نفی دیدگاه اشاعره و دیـدگاه حکمـاسبحان اعالم می

کند کـه از درک آن را به امر دیگری موکول می کالم علیارجاع آنها به نفس ذات حق، 
 .  )۲۹۹: ۱۴۲۰(مالصدرا، اند های بشری محجوب شده و عقول اقوام به حقیقت آن نرسیدهفهم

فتوحات مکیـه در شـناخت صـفت جـالل خداونـد پـس از  ۲۴۱ابن عربی در باب 
َه َحقَّ َقْدِره﴿آوردن آیه  نویسد: پس هر کس او را توصیف می ،)۶۷زمر/(  ﴾َو ما َقَدُروا اللَّ

زیـرا  داندخود می ۀرا توصیف کرده است و از خداوند تنها به انداز  در واقع خویش کند
و هیچ ویژگی  بخشدن نمیخداوند صاحب عزت و بزرگی است و هیچ صفتی او را تعیّ 

د نماید، اگر چنـین نباشـهیچ اسم خاصی بر حقیقت او داللت نمی کنداو را مقید نمی
 . )۲/۵۴۲تا: (ابن عربی، بیکه گفتیم پس او صاحب عزت نیست 
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 اند. را چنین تفسیر کرده کنیم که کالم علیمتون عرفانی عرضه می هدر ادام

بشـر   کـه  قـدری  فرمایـد: آنحمد مـی ۀامام خمینی در همین مورد در تفسیر سور 
خـود  سمای حـق اسـتاقص پیدا کند از اتواند از ذات مقّدس حق تعالی اّطالع ن می

حتـی  ست که دست انسـان از او کوتـاه اسـتذات مقدس حق تعالی یك موجودی ا
 ۀاست، از آن مرتبه ذات کوتاه است آن مرتب دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر

مـا «انـد:  فرمـوده شناسـد غیـر از خـود ذات مقـدس. پیـامبر ذات را کسی نمی
گونه که شایسته عبادت توست  ما آن ،»َعَرْفناَك َحقَّ َمْعِرَفِتَك  َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتَك َو ما

مجلسـی، ( ایم گونه که شایسته معرفت توست تو را نشناخته ایم و آن تو را عبادت نکرده
۱۴۰۴ :۸/۱۴۶( . 
ه است، که این اسماء  چیزی که بشر می آن تواند به آن دسترسی پیدا کند اسماء اللَّ

ه هم مراتبی دار  توانیم بفهمیم، و بعضی از مراتبش  د، بعضی از مراتبش را ما هم میاللَّ
م به تعلیم او هستند می و کسانی را اولیای خدا و پیغمبر اکرم توانند ادراك  که معلَّ

نویسد: ذات حق از آن جهت که ذات است، در نیز در تعلیقات بر فصوص می ،کنند
نمایـد، و از اصـحاب  ا مشـاهده نمـیکند و هیچ سالکی او ر هیچ آیینه ای جلوه نمی

پس ذات پنهـان اسـت نـه معنـای غیـب  یابداء الهی به بارگاهش راه نمیقلوب و اولی
بلکه نه آن را اسمی است و نه نشانه ای، نه قابل اشاره است ونه هـیچ کسـی  ،احدی
ــدمــی ــد در آن طمــع کن ــی( توان ــی، ب ــا: خمین ــه وســرانجام در  ،)۱۵-۱۴ت مصــباح الهدای
سد: هویت غیبی احدی و سیمرغ شگفت پنهان درغیب هویت حقیقی که در نوی می

نه  ،، درعماء و درون و غیب پنهان استهای تاریک است های نور و حجاب پس پرده
حقیقـت های ذکر حکیم نامی ازآن است و نـه در ملـک و ملکـوت بـرای  در گستره

هـای سـالکان در  گـام های عارفان از آن بریـده و آرزو ،پاکش نقش و اثر و نشانه ای
قدسش  ۀهای اولیای کامل از گستر  های بلندایش لغزان و لنگ است و دل آستان پرده

 ۀفرستادگان شناخته نیست و پرسـتید برای هیچ یک از پیامبران و باشددر حجاب می
ای قرار نگرفته و مقصد هیچ یک از راه یافتگان و اهل معرفت  هیچ عابد سالک بالیده

 . )۱۳: ۱۳۷۶و، هم(باشد نمی
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در آداب الصالة در تفسیر مالک یوم الدین به ایاک نعبد و... اشـاره  امام خمینی
 فرماید: کرده می

کند، برای آن باشد که ایـن  تأدیه این مقصد را می» اّیاك«که با ضمیر  نای ۀد نکتشای
سـالك را ممکـن اسـت در ایـن  مضمحال فیه الکثرات، پس ،ضمیر راجع به ذات است

ه قام حالت توحید ذاتی دست دهد و از کثرت اسماء و صـفات نیـز منصـرف و وجهـم
است که امام موّحدان د و این آن کمال توحی حجب کثرات شود قلب حضرت ذات بی

 المؤمنین رمجذوبان و محبوبان، امی ۀشوای عاشقان و سر سلسلعارفان و پی ۀحلق و سر
زیـرا کـه صـفت را وجهـه غیرّیـت و  ، »عنه  الّصفات  و کمال الّتوحید نفی«فرماید:  می

از سـرائر توحیـد و حقـایق  -و لـو کثـرت اسـمائی -کثرت است، و این توّجه به کثرت
توّجه به کثرت اسمائی است که روح  تجرید بعید است، و لهذا شاید سّر خطیئه آدم

 .)۲۷۸: ۱۳۷۰(خمینی، شجره منهّیه است
ن اعم است از تعین گوید: تعیّ ی میمرحوم جلوه در حواشی بر شرح فصوص قیصر

و هـذه التعینـات کلهـا مسـبوقة « ،دی و تعین عقلی و برزخی و جسـمانیاحدی و واح
مخفی نمانـد کـه متجلـی در جمیـع ایـن مراتـب ذات  ،»بالالتعین الصرف و هو الذات

علـم و قـدرت و اراده و دیگـر  ،است به اعتبار سریان وی در مراتب و مجالی مـذکوره
ص وجود اگر به نحو عدم تعین و اطالق صرف عاری از قید اطـالق اعتبـار صفات خا

لقهر االحدیة و عدم تمیـز الصـفة و « ،اند شوند، مثل ذاْت مجهول مطلق و غیب صرف
و فیه إشارة لطیفة إلی ما ذکرنـاه و هـو  " عنه  الصفات  کمال التوحید نفی"الموصوف، و 

: ۱۳۷۵قیصـری، ( »امرًا أجل و أدق مما فهمـوه ، أرادأدق من نفی الصفات الزائدة و هو
۲۷۹(  . 

 عبد الرحمان جامی این مرتبه را به صورت شعر آورده است:
ــی ــتی ب ــه هس ــوت ک ــان  در آن خل نش

بــود وجــودی بــود از نقــش دوئــی دور
جمــــال مطلــــق از قیــــد مظــــاهر 

بــــه غیــــدی در حجلــــدالرا شاه

ـــود  ـــان ب ـــالم نه ـــتی ع ـــنج نیس  بک
ـــتز  ـــوی گف ـــوئی دور  وگ ـــائی و ت م

بنــور خــویش هــم بــر خــویش ظــاهر 
 تـحکم  ش از تهمت عیبــمبرا دامن

 .)۳۲۸: ۱۳۸۶(جامی،
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نویسـد: ایـن کـالم اشـاره دارد بـه مـی سید حیدر در نقد النقود ذیل کالم علی
چراکـه کـالم  ،اطالق و تجرد و تنزه و تقدس حـق تعـالی از کثـرت وجـود و اعتبـاری

اشاره به وجود مطلـق  ،»وکمال االخالص له نفی الصفات عنه« :فرمایدحضرت که می
محض و ذات بحت خالص حق دارد، موجودی که امکان وصفش به هیچ چیز وجـود 

الحقیقة «فرماید: ندارد و هرگز قابل اشاره نیست، چنانکه در جای دیگر آن حضرت می
دهد المش خبر میخداوند از این تنزیه با این ک ،»کشف سبحات الجالل من غیر إشارة

  ).۶۳۷: ۱۳۶۸آملی، ، ()۹۲آل عمران ( که همانا خداوند از جهانیان بی نیاز است
در آن نه شرط  است کهبرخی از عرفا معتقدند حقیقت واجب همان وجود مطلق 

یعنـی نفـس طبیعـت وجـود از آن  لحاظ شده است و نه شرط عدم اشیاءوجود اشیاء 
در واجـب و ممکـن سـریان دارد و  است کهی این همان هویت ،که وجود است جهت

زیـرا عقـول عقـالء بـه آن  شـودغِرب نامیده میمُ  غیب مجهول، غیب هویت و عنقاءُ 
چنانکـه  ،)۲۷و  ۲۶: ۱۳۷۵قیصـری، ( کنـدرسد و اوهام حکیمـان او را آشـکار نمـینمی

 حافظ گفته است: 
 به دست است دام را کاینجا همیشه باد      ر   ــود دام بازگیــعنقا شکار کس نش

 )۸: ۱۳۶۳حافظ، (
برخی نیز معتقدند حقیقت واجب همان وجود به شرط عدم اشیاء است که از آن به 

مرحـوم میـرزا  ،کننـدول و وجـود بشـرط ال تعبیـر مـین ااحدیت، غیب اول و تعیّ  ۀمرتب
فـوق و  ۀای در تعلیقات بر شرح فصوص الحکم قیصری پس از مقدمـمحمدرضا قمشه

کنـد: یعنـی غیـب مجهـول کـه را چنین تفسیر مـی ت دیگر کالم امام علیتوضیحا
 . )۲۷و  ۲۶: ۱۳۷۵قیصری، ( همان ذات ظاهر شده به احدیت است

نویسد: حق مطلق هیچ تعین و قیدی نـدارد، و قیصری در شرح فصوص الحکم می
شود و آنچه به او نسبت داده می ن نه اسمی دارد و نه صفت و ویژگیاز حیث مطلق بود

فرمایـد: مـی منینؤچنانکـه امیرالمـ گردد، در واقـع عـین حـق اسـتافه میبه او اض
اسـاس اسـتعداد  تجلی خویش بر خداوند هنگام ،»کمال االخالص نفی الصفات عنه«

چنانکـه حـدیث  کنـدخداوند اعتقـاد دارد تجلـی مـی ۀکه او دربار  له به صورتیمتجلی
 . )۱۱۹۲همان، ( تحول در روز قیامت بر آن داللت دارد
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ابـن عربـی بـاب دویسـت و بیسـت فتوحــات مکیـه را بـه شـناخت فنـا و اســرار آن 
های گوناگون عرفا مراتب فنا  اختصاص داده است. وی در این باب ضمن طرح دیدگاه

 کند: را چنین مطرح می
 .ها فنای از گناهان و مخالفت .۱
 .فنای از افعال بندگان .۲
 .فنای از صفات مخلوقات .۳
 .فنای از ذات خود .۴
 .فنای از عالم به خاطر شهود حق و یا شهود خودت .۵
 .فنای به خدا و از هرچه غیر حق است فانی شدن .۶
 .های آنها فنای از صفات حق و نسبت .۷

ی از نویسـد: ایـن فنـا جـز بـا شـهود ظهـور هسـتابن عربی در توضیح نوع هفتم می
دی کـه ات حق و فانی نه به خاطر امر زائنسبت به ذ خداوند در چشم این شخص فانی

 ۀخداوند علـت همـ است کهاین شهود نه از این جهت  ،شودتعقل شده است ایجاد می
فانی این فنا  نه جهت اینکه هستی معلول حق است اشیاء است چنانکه برخی معتقدند و

 ،بینـداستعداد آن مظهـر در خـویش مـیرا در ظاهر بودن حق در عین مظهر به صورت 
بیند، پس بـرای حـق دلیلـی بـر بنابراین در این حالت برای خداوند اثری در هستی نمی

بدین ترتیب این شهود سالک را از اسماء و  ژگی وجود نداردثبوت نسبت و صفت و وی
با استفاده از ترجمه خواجوی،  ۲/۵۱۲تا: بی(ابن عربی، گرداندهای حق فانی می صفات و ویژگی

۹/۴۶۷(. 
از فنـایش  کـه این حالت را برای کسیداند، ای از فنا را مرتبه هشتم نمیابن عربی فن

 داند در حال خواب است. ای که نمی همچون خواب بیننده کندفانی گشته مطرح می
اند که تنها به آدرس آنها  گونه تفسیر کرده بسیاری از متون عرفانی نفی صفات را این

: ۱۳۷۰)؛ و ۱۹۱: ۱۳۶۰ید القواعـد ابـن ترکـه، آشتیانی در پاورقی تمه(کنیم: بسنده می
ــامی، ۶۲۷و  ۶۲۶ ــی، ۴۱و۱/۴۰: ۱۳۷۰؛ ج ؛ ۶۳۶: ۱۳۶۸، و ۳۴۹و  ۳۴۸: ۱۳۵۲؛ آمل

؛ ۱۵۶: ۱۳۷۸؛ حسن زاده آملی، ۱/۲۱۴: ۱۳۸۷طباطبایی در رساله علی و فلسفه الهی، 
و  ۴/۴۲: ۱۳۶۶و  ۴۴۴: ۱۴۲۰؛ مالصــدرا، ۱۹۶و  ۹۱/ ۶: ۱۳۸۱؛ ۱۷۹و  ۵۳: ۱۳۸۲و 
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مـــام ؛ ا۳۷: ۱۳۷۸ای، ؛ قشـــمه۲۷۲و  ۱۹/۲۴۶: ۱۴۰۰؛ هاشـــمی خـــویی، ۷۳: ۱۳۵۴
و  ۱۵۷: ۱۳۷۵شـرح فصـوص قیصـری،  ۀر مقدمـد کـالم علـی خمینی در تعلیقه بر

 . )۲۱۶و  ۲۱۵، ۵۸، ۵۷: ۱۴۱۷؛ تهرانی، ۲۷۹و  ۲۰۳؛ تعلیقه جلوه همان ۷۰۴

 یید روایاتأت. ۴
 از جمله: این دیدگاه مورد تایید روایات بسیاری است، 

َغـاِت َو   َفَلْیَسْت َلهُ «  ْمَثاُل َکـلَّ ُدوَن ِصـَفاِتِه َتْعِبیـُر اللُّ
َ
ِصَفٌة ُتَناُل َو َال َحدٌّ ُیْضَرُب َلُه اْأل

ْفِکیِر َو اْنَقَطَع ُدوَن  َفاِت َو َحاَر ِفی َمَلُکوِتِه َعِمیَقاُت َمَذاِهِب التَّ َضلَّ ُهَناِلَك َتَصاِریُف الصِّ
ُسوِخ  ْفِسیِر َو َحاَل ُدوَن َغْیِبِه اْلَمْکُنوِن ُحُجٌب ِمَن اْلُغُیـوِب َو َتاَهـْت  الرُّ ِفی ِعْلِمِه َجَواِمُع التَّ

ِذی َال َیْبُلُغُه ُبْعُد الْ  ُه الَّ ُموِر َفَتَباَرَك اللَّ
ُ
َداِنیَها َطاِمَحاُت اْلُعُقوِل ِفی َلِطیَفاِت اْأل

َ
ْدَنی أ

َ
ِهَمـِم ِفی أ

َجـٌل َمْمـُدوٌد َو َال  َو َال َیَناُلهُ 
َ
ِذی َلْیَس َلـُه َوْقـٌت َمْعـُدوٌد َو َال أ ُه الَّ َغْوُص اْلِفَطِن َو َتَعاَلی اللَّ

 . )۴۲: ۱۳۹۸بابویه،  (ابن »َنْعٌت َمْحُدود
َضا « َل َلْم َیَزْل َواِحدًا َال َشْی  َقاَل الرِّ وَّ

َ
َه اْلُمْبِدَئ اْلَواِحَد اْلَکاِئَن اْأل َمَعُه َفْردًا َال  ءَ  ِإنَّ اللَّ

 َثاِنَی َمَعُه َال َمْعُلومًا َو َال َمْجُهوًال َو َال ُمْحَکمًا َو َال ُمَتَشـاِبهًا َو َال َمـْذُکورًا َو َال َمْنِسـّیًا َو َال 
ْشَیاِء َغْیَرُه َو َال ِمْن َوْقٍت َکاَن َو َال ِإَلـی َوْقـ َشْیئًا َیَقُع َعَلْیِه اْسُم َشْی 

َ
ٍت َیُکـوُن َو َال ٍء ِمَن اْأل

 و؛۴۳۵، (همـان » ٍء اْسَتَکن ٍء اْسَتَنَد َو َال ِفی َشْی  ٍء َیُقوُم َو َال ِإَلی َشْی  ٍء َقاَم َو َال ِإَلی َشْی  ِبَشْی 
۱۳۷۸ : ۱/۱۷۲(  . 
اُه َمِن اْشَتَمَله« َه َمِن اْسَتْوَصَفُه َو َقْد َتَعدَّ ُه فَ  َفَقْد َجِهَل اللَّ

َ
أ َقـْد َوَصـَفُه َو ..... َو َمْن َجـزَّ

ْلَحَد ِفیه
َ
 .)۱۵۱همان، ( » َمْن َوَصَفُه َفَقْد أ

ـَفاِت «  ـِه َنْفـُی الصِّ ِه َتْوِحیُدُه َو ِنَظاُم َتْوِحیِد اللَّ ْصُل َمْعِرَفِة اللَّ
َ
ِه َمْعِرَفُتُه َو أ ُل ِعَباَدِة اللَّ وَّ

َ
 أ

نَّ ُکلَّ ِصَفٍة َو َمْوُصوٍف 
َ
نَّ َلـُه َخاِلقـًا  َعْنُه ِلَشَهاَدِة اْلُعُقوِل أ

َ
َمْخُلوٌق َو َشَهاَدِة ُکـلِّ َمْخُلـوٍق أ

َلْیَس ِبِصَفٍة َو َال َمْوُصوٍف َو َشَهاَدِة ُکـلِّ ِصـَفٍة َو َمْوُصـوٍف ِبـاالْقِتَراِن َو َشـَهاَدِة اِالْقِتـَراِن 
َزِل اْلُمْمَتِنِع مِ 

َ
 ،)۳۵: ۱۳۹۸بابویه،  ابن(  »َن اْلَحَدثِباْلَحَدِث َو َشَهاَدِة اْلَحَدِث ِباالْمِتَناِع ِمَن اْأل

َفاِت َذاُته«  .)۵۶همان، (  »اْلُمْمَتِنِع ِمَن الصِّ
ـَفاِت َعْنـُه «  ْوِحیـِد َنْفـُی الصِّ َیاَنِة َمْعِرَفُتُه َو َکَماُل اْلَمْعِرَفِة َتْوِحیـُدُه َو َکَمـاُل التَّ ُل الدِّ وَّ

َ
أ

َها َغْیُر الْ  نَّ
َ
ـَفِة َو َشـَهاَدِتِهَما ِلَشَهاَدِة ُکلِّ ِصَفٍة أ ـُه َغْیـُر الصِّ نَّ

َ
َمْوُصوِف َو َشَهاَدِة اْلَمْوُصـوِف أ
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ُه َو َمْن َحدَّ  َه َفَقْد َحدَّ َزُل َفَمْن َوَصَف اللَّ
َ
ْنُفِسِهَما ِباْلَبْیَنِة اْلُمْمَتِنِع ِمْنَها اْأل

َ
ُه َفَقْد َجِمیعًا َعَلی أ

 
َ
ْبَطَل أ

َ
ُه َفَقْد أ ُه َو َمْن َعدَّ َزَلُه َو َمْن َقاَل َکْیَف َفَقِد اْسَتْوَصَفُه َو َمْن َقاَل َعَالَم َفَقْد َحَمَلُه َو َعدَّ

َتُه َعاِلٌم ِإْذ َال َمْعُلوَم َو َخاِلٌق ِإْذ َال  ْخَلی ِمْنُه َو َمْن َقاَل ِإَالَم َفَقْد َوقَّ
َ
ْیَن َفَقْد أ

َ
َمْخُلوَق  َمْن َقاَل أ

َنا َو ُهَو َفْوَق َما َیِصُفُه اْلَواِصُفون َو َربٌّ ِإْذ َال َمْرُبوَب َو  ُلوَه َو َکَذِلَك ُیوَصُف َربُّ
ْ
  »ِإَلٌه ِإْذ َال َمأ

 . )۵۷همان، (

 گیری نتیجه
را در نفـی  تر و بهتر کالم علیبا توجه به آنچه گذشت، تنها دیدگاهی که کامل 

نان معتقدند خداوند آ ،یدگاه هفتم یا دیدگاه عرفانی استدهد، د صفات از حق نشان می
هـای این مرتبه به نام که بتوان او را با آن توصیف کرد در ذات خویش هیچ نشانی ندارد

شـود، در ایـن مرتبـه هـیچ احدیت، عنقاء ُمغِرب، غیب ذات، غیب الغیوب شناخته مـی
را ندارد. ایـن مرتبـه همـان  صفتی و اسمی برای حق نیست و هیچ کس توان ورود به آن

بنابراین هرچند دیدگاه چهـارم بـه طـور  ،باشدا گواه بر آن خود خداوند میهتن است که
نیـز بـا  ،که هسـت نشـان دهـد تواند حق را آنچنانشود، اما این تفسیر نمیکامل رد نمی

تـوان دریافـت کـه برخـی از اندیشـمندان هـر دو دقت در دو دیدگاه چهارم و هفتم می
 اند. تفسیر را ارائه کرده

 نامه کتاب
 . قرآن کریم .۱
 . ۱۴۱۴،دارالهجرة ،صالح، قم صبحی ،، تصحیحالبالغة نهج  ،سید رضی، محمد بن حسین .۲
 . ۱۳۷۰امیر کبیر  ،تهران ، چاپ سوم . شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ،آشتیانی، سید جالل الدین .۳
نگـی وابسـته بـه مرکـز علمـی و فره  ،تهـران ،چـاپ اول ،جامع األسرار و منبع األنوار ،آملی، سید حیدر .۴

 . ۱۳۶۸،  وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه   ،تهران  ،چاپ اول ، المقدمات من کتاب نص النصوص  ،ـــــــ .۵

 .  ۱۳۵۲،های علمی در ایران پژوهش
 ، تهـران  ،اول چـاپ   ،هانری کـربن ،تحقیق و تصحیح ،نقد النقود فی معرفة الوجودجامع األسرار،ـــــــ .۶

 . ۱۳۶۸،علمی و فرهنگی
 ، چـاپ اول ،ابـراهیم محمد ابوالفضـل  ،تصحیح ،البالغة نهج  شرح  ،ابن ابی الحدید، عزالدین ابو حامد .۷

 .  ۱۳۳۷،نجفی مرعشی  آیةالله  عمومی  کتابخانه  ،قم



 

 

ی 
رفان

ر ع
فسی

ت
»

نْهع
 ت

صفَا
ی ال

ه نَفْ
صِ لَ

ِخْلَا
 الْإ

َمالُ
ک

...در» 

۷۳ 

  ،ین آشـتیانیسـید جـالل الـد ،، تحقیق و تصـحیح و مقدمـهتمهید القواعد ،ابن ترکه، صائن الدین علی .۸
 .۱۳۶۰،چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 .  ۱۳۹۸،، قم، جامعه مدرسینالتوحید ،بابویه، محمد بن علی ابن  .۹
 . ۱۳۷۸،، تهران، جهانعیون أخبار الرضا،ـــــــ .۱۰
 تا. بی ،الصادر دار ،بیروت ،چاپ اول ،الفتوحات المکیة ،ابن عربی، محیی الدین .۱۱
 . ۱۳۶۲، دفتر نشرکتاب ،بی جا ، چاپ دوم ،البالغة نهج  شرح  ،، میثم بن علی ابن میثم بحرانی .۱۲
مجمـع  ،مشـهد  ،چـاپ اول ،و یحیـی زاده  نـوایی ،محمـدی مقـدم ۀترجمـ ،البالغـة نهج  شرح   ،ـــــــ .۱۳

 . ۱۴۱۷،البحوث اإلسالمیة
 ،قـاهره ،ده غرابـةحمـو  ،تصـحیح وتعلیـق ،اللمع فی الرد علی أهل الزیغ و البـدع ،اشعری، ابو الحسن .۱۴

 تا. بی ،المکتبة األزهریة للتراث
 ،ویسبادن -آلمان ،چاپ سوم ،هلموت ریتر ،تصحیح ،مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین ،ـــــــ .۱۵

 .  ۱۴۰۰،فرانس شتاینر
چـاپ  ،فـرد حـاجعلی   مرتضـی ،تصـحیح ،بحاراألنوار من   البالغة المقتطف  نهج  شرح ،، علی انصاریان .۱۶

 .  ۱۳۶۶،و ارشاد اسالمی فرهنگ  وزارت  چاپ  سازمان  ،رانته،اول
 . ۱۳۷۰،سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤ م ،قم ،چاپ هفتم ،آداب الصالة ،خمینی، روح الله  .۱۷
مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام   ،تهران،»مصباح األنس«و» فصوص الحکم«تعلیقات علی شرح ،ـــــــ .۱۸

 تا. بی ،خمینی
 . ۱۳۸۸،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران ،چاپ یازدهم ،یر سوره حمدتفس ،ـــــــ .۱۹
 ،چـاپ سـوم، سید جالل الدین آشتیانی ،تحقیق و تصحیح ،مصباح الهدایة إلی الخالفة و الوالیة،ـــــــ .۲۰

 .  ۱۳۷۶،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،تهران
عزیز الله  ،تصحیح ،البالغة  نهج شرح  فی   الحقائق ئق حدا،، قطب الدین محمد بن حسین بیهقی کیذری .۲۱

 . ۱۳۷۵،عطارد -لبالغها بنیاد نهج  ،قم ،چاپ اول ، عطاردی 
 .  ۱۴۱۷،عالمه طباطبایی ،مشهد ، چاپ دوم ،توحید علمی و عینی ، تهرانی، سید محمد حسین .۲۲
مؤسسـه مطالعـات  ،هـرانت ،چـاپ اول ،الدرة الفاخرة فی تحقیق مذهب الصـوفیة ،جامی، عبد الرحمن .۲۳

 . ۱۳۵۸،اسالمی
چـاپ  ، سید جـالل الـدین آشـتیانی ،تحقیق و تصحیح  ،نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ،ـــــــ .۲۴

  .۱۳۷۰،وزارت ارشاد اسالمی  ،تهران ،دوم
 . ۱۳۶۳،جاویدان ،تهران ،چاپ پنجم ،به اهتمام ابوالقاسم انجوی ،دیوانحافظ شیرازی،  .۲۵
 . ۱۳۸۱، بوستان کتاب  ،قم ، چاپ سوم ،هزار و یك کلمه ،حسن زاده آملی، حسن .۲۶
 . ۱۳۶۵،مرکز نشر فرهنگی رجاء ،تهران  ،چاپ پنجم  ،هزار و یك نکته، ـــــــ .۲۷
 .  ۱۳۸۲،طوبی  ،تهران ، چاپ اول  ،دو رساله مثل و مثال، ـــــــ .۲۸
  .۱۳۷۸،میوزارت ارشاد اسال ، تهران  ،چاپ اول ، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم،ـــــــ .۲۹
 تا. بی ،الشیعة دار تراث  ،تهران ،البالغة نهج  توضیح  ،، سید محمد حسینی شیرازی .۳۰
یـد االعتقـاد ،، ابن المطهر الحسن ابن یوسـف حلی .۳۱ تحقیـق و تصـحیح و  ،کشف المراد فـی شـرح تجر

 .  ۱۴۲۲،جامعه مدرسین  ،قم ، چاپ نهم ،حسن حسن زاده آملی ،تعلیق
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مؤسسه مطالعـات   ،تهران ،چاپ اول ،دکتر مهدی محقق ،تحقیق و مقدمه ،ی عشرالباب الحاد  ،ـــــــ .۳۲
 .  ۱۳۶۵،اسالمی

  .۱۳۸۶،توس ،تهران ،چاپ سوم ،جامی ،، علی اصغر حکمت .۳۳
 تا. بی ،نابی ،جابی ،الدرة النجفیة ،خوئی، ابراهیم بن حسین .۳۴
مؤسسـة اإلمـام  ،إلسـالمیمؤسسـة النشـر ا ،قـم ، بحوث فـی الملـل و النحـل ،سبحانی تبریزی، جعفر .۳۵

 تا. بی ،الصادق
المرکـز العـالمی للدراسـات  ،قـم ،چـاپ سـوم ،اإللهیات علی هدی الکتاب و السـنة و العقـل ،ـــــــ .۳۶

 . ۱۴۱۲،اإلسالمیة
 . ۱۴۲۵،سسه االمام الصادقؤ م ،قم ،چاپ دوم ،رسائل و مقاالت ،ـــــــ .۳۷
 . ۱۴۲۱،مام الصادقسسه االؤ م ،قم  ،چاپ چهارم ،مفاهیم القرآن  ،ـــــــ .۳۸
   . ۱۳۸۳،مطبوعات دینی ،قم ،چاپ اول ،تصحیح کریم فیضی  ،اسرار الحکم ،سبزواری، مال هادی .۳۹
سازمان چـاپ و وزارت   ،تهران ، چاپ اول  ،مصطفی بروجردی ،تحقیق و تصحیح ،شرح مثنوی ،ـــــــ .۴۰

 .  ۱۳۷۴،ارشاد اسالمی
 . ۱۳۷۵،نگاه ،تهران ،تمام پرویز باباییبه اه ،حدیقه الحقیقه ،سنائی غزنوی، ابوالمجد .۴۱
 . ۱۳۸۷،بوستان کتاب ،قم ،چاپ اول ،مجموعه رسائل عالمه طباطبایی ،طباطبایی، سید محمد حسین .۴۲
. اسـفند ۳۹ ۀشـمار  ،مجله معرفت ،مقاله ذات و صفات الهی در کالم امام علی ،عسکری سلیمانی .۴۳

۱۳۷۹ . 
ــن .۴۴ ــد محس ــانی، محم ــیض کاش ــوافی ،ف ــاپ اول ،ال ــفهان ، چ ــ ،اص ــؤمنین  ۀکتابخان ــر الم ــام أمی ام

 .  ۱۴۰۶،علی
قطـب الـدین  . ۱۳۳۷،مطبعة النعمـان ،قم، نجف ،البالغة نهج   شرح ،قزوینی حائری، سید محمد کاظم .۴۵

کـوه  سـید عبـد اللطیـف  ،تصـحیح ،البالغـة نهـج  شـرح  البراعة فی   منهاج ،راوندی، سعید بن هبة الله
 .  تا بی ،نجفی مرعشی  آیةالله  عمومی  کتابخانه   ،قم ، کمری

حامـد  ،تحقیـق و تصـحیح ،آثار آقا محمد رضا قمشه ای حکیم صهبا همجموع ،، محمد رضا قمشه ای .۴۶
 .۱۳۷۸، کانون پژوهش  ،اصفهان ، چاپ اول ، ناجی اصفهانی، خلیل بهرامی قصرچمی

چاپ  ، الّله پورجوادی نصر ۀمقدم ،سید جالل الدین آشتیانی ،تصحیح ،النصوص ،قونوی، صدر الدین .۴۷
 . ۱۳۷۱،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،اول

 ،چـاپ دوم ، سید جالل الـدین آشـتیانی ،تصحیح و تحقیق ،رسائل قیصری ،داود بن محمود  ،قیصری .۴۸
 . ۱۳۸۱،سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانؤ م ،تهران

علمی و  ،تهران ،پ اولچا ،سید جالل الدین آشتیانی ،تصحیح و تحقیق ،شرح فصوص الحکم ،ـــــــ .۴۹
 . ۱۳۷۵،فرهنگی

 ،تهـران ،چـاپ دوم ،سید حسین سـید موسـوی ۀترجم ،مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم ،ـــــــ .۵۰
 . ۱۳۹۴،حکمت

 .  ۱۳۷۵،اسالمی دفتر تبلیغات   ، قم  ،چاپ سوم ،البالغة نهج  تصنیف  ، لبیب بیضون .۵۱
چاپ   ،مجید هادی زاده ،تحقیق و تصحیح ،مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی ،کاشانی، عبد الرزاق .۵۲

 .  ۱۳۸۰،میراث مکتوب ،تهران ، دوم
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۷۵ 

چـاپ   ،تهرانی سید محمد جواد ذهنی  ،تصحیح ، و تذکرة العارفین الغافلین  تنبیه  ،الله  مال فتح ،کاشانی .۵۳
 .  ۱۳۷۸،حق  پیام  ،تهران ، اول

بنیـاد نهـج  ، بـی جـا ،چـاپ اول ،ومسـ  کنگـره مقـاالت  البالغـه در نهـج  کاوشـی  جمعی از محققـین، .۵۴
   .۱۳۶۴،البالغه 
دار إحیـاء  ،بیروت ، چاپ دوم ،تحقیق و تصحیح جمعی از محققان ،بحار األنوار ،محمد باقرمجلسی،  .۵۵

 .  ۱۴۰۳،التراث العربی
 ، چـاپ دوم  ،هاشم رسـولی محالتـی ،تحقیق و تصحیح ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،ـــــــ .۵۶

 . ۱۴۰۴،الکتب اإلسالمیةدار   ،تهران
 . ۱۳۵۸،لفؤ م ،دوحی احمد مدرس  ،قم ،البالغه نهج  شرح  ،مدرس وحید، احمد .۵۷
 . ۱۹۷۶،الهیئة المصریة العامة للکتاب ،قاهره ،زیر نظر عثمان امین ،نصوص فلسفیة ،مدکور، ابراهیم .۵۸
ــیرازی،  .۵۹ ــام  ،ناصــر مکــارم ش ــام  پی ــازه  شــرح  ام ــامعی  ت ــج  و ج ــر نه ــه ب ــران  ،چــاپ اول   ،البالغ  ،ته

 . ۱۳۷۵،االسالمیة دارالکتب
  ،چـاپ اول ،سـید جـالل آشـتیانی ،تحقیـق و تصـحیح ،المبدأ و المعـاد ،مالصدرا، محمد بن ابراهیم .۶۰

 .  ۱۳۵۴،انجمن حکمت و فلسفه ایران  تهران:
ــة فــی األســفار العقلیــة األربعــة،ـــــــــ  .۶۱ لتــراث دار إحیــاء ا ، بیــروت ،چــاپ ســوم ،الحکمــة المتعالی

 .   ۱۹۸۱،العربی
انجمـن   ،تهـران ، چـاپ اول ،محمد خواجـوی ،تحقیق و تصحیح ، أسرار اآلیات و أنوار البینات ،ـــــــ .۶۲

 .  ۱۳۶۰،اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی
 . ۱۳۶۶،بیدار  ،قم ، چاپ دوم ، تفسیر القرآن الکریم،ـــــــ .۶۳
بنیــاد حکمــت اســالمی  ،تهــران  ،چــاپ اول ،المظــاهر اإللهیــة فــی أســرار العلــوم الکمالیــة  ،ـــــــــ .۶۴

 . ۱۳۷۸،صدرا
 . ۱۴۲۰، حکمت  ،تهران ، چاپ دوم ،مجموعه رسائل فلسفی صدر المتالهین  ،ـــــــ .۶۵
 . ۱۳۵۸،للمالیین دار العلم  ،بیروت ،چاپ سوم ،البالغة نهج  ظالل  فی  ،مغنیة، محمد جواد .۶۶
کنگـره شـیخ   ،قـم ،چـاپ اول ،لـی العبـاداإلرشاد فـی معرفـة حجـج اللـه ع ،مفید، محمد بن محمد .۶۷

 . ۱۴۱۳،مفید
کنگـره شـیخ  ،قـم ، چـاپ اول ،حسـین ولـی و علـی اکبـر غفـاری ،تحقیق و تصحیح ،األمالی ،ـــــــ .۶۸

 . ۱۴۱۳،مفید
   . ۱۳۷۶،دار المحجة البیضاء ، بیروت ،چاپ اول ،البالغة نهج  شرح  ،موسوی، سید عباس علی .۶۹
ــد .۷۰ ــید محم ــانی، س ــاینی خراس ــوی ق ــی نق ــاح  ،تق ــی  مفت ــعادة ف ــرح  الس ــج  ش ــة نه ــران ،البالغ  ،ته

 . ۱۳۶۴، مکتبةالمصطفوی
 .  تا بی ،کتابچی اخوان ،تهران ،البالغه نهج  شرح  ،نواب الهیجانی، میرزا محمد باقر .۷۱
چـاپ  ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغـة و تکملـة منهـاج البراعـة ،هاشمی خویی، میرزا حبیب الله .۷۲

 . ۱۴۰۰،مکتبة اإلسالمیة ،تهران ،چهارم




