
 

 
 
 

 ن مسلمان با تکيه تشبيه و تنزيه از ديد متکلمي

 البالغهنهجاز  یيبر فرازها

  اکبر نصيریعلی
 نویسنده مسئول

 اميرحمزه مرادی

 چکيدهچکيده
  نظـر نظـر   ازاز  خبـری خبـری   صـفات صـفات . . اسـت اسـت   خبـری خبـری   صـفات صـفات   الهـي، الهـي،   صـفات صـفات   وو  اسـماء اسـماء   مبحثمبحث  فروعاتفروعات  ازاز  یکيیکي
ـ یـ طرطر  ازاز  کهکه  ييالهاله  صفاتصفات  بهبه  اصطالحاَاصطالحاَ  ن،ن،ييمتکلممتکلم ـ یی  خبـر، خبـر،   ققی ـ عن    اطـالق اطـالق   ده،ده،ييرسـ رسـ   ثثییحـد حـد   وو  قـرآن قـرآن   ييعن
ـ   وو  ييوحـ وحـ   جانـب جانـب   ازاز  صدورصدور  ییمعنامعنا  بهبه  لزوماَلزوماَ  ییخبرخبر  صفاتصفات  ذکرذکر  گرچهگرچه. . شودشودييمم ـ ی   معصـوم معصـوم   مفسـران مفسـران   اای
. . باشـد باشـد   داشـته داشـته   مطابقتمطابقت  مستقل،مستقل،  عقلعقل  وو  بشربشر  ییفطرفطر  مفادمفاد  بابا  تواندتواندييمم  صفاتصفات  ننییاا  بلکهبلکه  ست،ست،يينن  ييالهاله
   ننييمعصـوم معصـوم   ییرهارهاييتفسـ تفسـ   ازاز  ييتخطـ تخطـ   دليـل دليـل   بـه بـه   مسـلمين مسـلمين   جامعـه جامعـه   ،،((  صص  ))  پيـامبراکرم پيـامبراکرم   رحلترحلت  ازاز  بعدبعد
  اشـاعره، اشـاعره، : : گرایـان گرایـان تشبيهتشبيه  -11: : شدندشدند  چنددستهچنددسته  ،،ییخبرخبر  صفاتصفات  ازاز  گزارشگزارش  وو  فهمفهم  دردر[ [   السالمالسالم  همهمييعلعل]]

   منـع منـع   آنآن  دردر  رارا  عقـل عقـل   دخالـت دخالـت   وو  پذیرفتنـد پذیرفتنـد مـي مـي   تأویلتأویل  بدونبدون  رارا  الهيالهي  صفاتصفات  کهکه  اخباریون؛اخباریون؛  وو  کراميهکراميه
  چـون چـون   بودنـد بودنـد   معتقدمعتقد  ؛؛""مالصدرامالصدرا""  نظيرنظير  فالسفهفالسفه  بعضيبعضي  وو  عرفاعرفا: : تنزیهتنزیه  عينعين  دردر  تشبيهتشبيه  -88  کردند؛کردند؛ميمي
   اسـت؛ اسـت؛   مشـبه مشـبه   شـود، شـود، مـي مـي   متجلـي متجلـي   مخلوقاتمخلوقات  صفاتصفات  قالبقالب  دردر  چونچون  وو  منزهمنزه  است،است،  واحدواحد  ذاتاَذاتاَ  خداوندخداوند
  منـزه منـزه   نقصـاني نقصـاني   وو  امکـاني امکـاني   شؤونشؤون  همۀهمۀ  ازاز  خداوندخداوند  بودندبودند  معتقدمعتقد  کهکه  معتزله؛معتزله؛  وو  شيعهشيعهن ن گرایاگرایاتأویلتأویل  -33
ـ اا  چـون چـون   است؛است؛  صحيحصحيح  معنامعنا  همينهمين. . کردندکردندميمي  تأویلتأویل  رارا  خبریخبری  صفاتصفات  وو  استاست ـ ی ـ نظرنظر  ننی ـ ی ـ یـ ررطط  ازاز  ههی   ققی
  بـه بـه   اشـان اشـان   ننییطـاهر طـاهر   اءاءيياوصـ اوصـ   وو  شانشانییاا  ثثییاحاداحاد  ققییطرطر  ازاز  وو  ده،ده،ييرسرس( ( صص))  اکرماکرم  امبرامبرييپپ  بهبه  ييانانييبب  ييوحوح
 ..استاست  شدهشده  ابالغابالغ  مردممردم

  ازاز  وجـود وجـود   وحـدت وحـدت   خـود خـود   وو  اسـت اسـت   ««حقحق  مطلقمطلق  تنزیهتنزیه»»  بابا  تعارضتعارض  دردر  وجودوجود  وحدتوحدت  نظریهنظریه  از آنجاکهاز آنجاکه
  بعـد بعـد   ی،ی،معنـو معنـو   اشـتراک اشـتراک   سـپس سـپس   وجـود، وجـود،   اصالتاصالت  ابتداابتدا  بنابراینبنابراین  است،است،  وجودوجود  تشکيکتشکيک  وو  اصالتاصالت  نتایجنتایج
  خـاطر خـاطر   نيـز نيـز   پـژوهش پـژوهش   پایـان پایـان   دردر. . گيردگيرد  ميمي  قرارقرار  نقدنقد  وو  بررسيبررسي  موردمورد  وجودوجود  وحدتوحدت  آخرآخر  دردر  وو  تشکيکتشکيک
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. . اسـت اسـت   ««حـق حـق   مطلقمطلق  تنزیهتنزیه»»  بابا  تعارضتعارض  دردر  متعاليه،متعاليه،  حکمتحکمت  وجودیوجودی  نظریاتنظریات  کهکهخواهيم داد خواهيم داد   نشاننشان
  بهتـر بهتـر   تاتا  شودشود  جایگزینجایگزین  دیگردیگر  نظامينظامي  ذکرشده،ذکرشده،  وجودیوجودی  نظریاتنظریات  جایجای  بهبه  تاتا  شدشد  دادهداده  پيشنهادپيشنهاد  سپسسپس
 .  .  نمایدنماید  تبيينتبيين  است،است،  بيتبيت  اهلاهل  معارفمعارف  ازاز  برگرفتهبرگرفته  کهکه  رارا  مطلقمطلق  تنزیهتنزیه  ییعناعنامم  بتواندبتواند

اصالت وجود وماهيت، اشتراک وجود، تشکيک، وحدت وجود، تنزیـه مطلـق،   اصالت وجود وماهيت، اشتراک وجود، تشکيک، وحدت وجود، تنزیـه مطلـق،   واژگان کليدی: واژگان کليدی: 
 ..صدرالمتألهينصدرالمتألهين

*** 

 مقدمه

های خداشناسـي و توحيـدی در دیـن مبـين      بحث ترین اصلي از يصفات حق متعال، یک بحث اسماء و
تا زماني  ،)ص( نازل شد بعثت در قالب کالم وحي بر پيامبر دعوت و ست. این بحث از همان آغازاسالم ا

این صفات در بين مسلمين نبود، زیـرا مسـلمانان    أویلکه خود پيامبر)ص( زنده بودند، اختالفي از جهت ت
چنـد دسـتگي و    پذیرفتند. اما بعـد از رحلـت ایشـان،    )ص( را به گوش جان شنيده و مي فرمایشات پيامبر

، با تفسير خاصي کـه  ای دستهگونه که هر  اختالفي که بين امت اسالمي پدید آمد، خود را نشان داد. بدین
یا روایي داشتند، منشأ ایجاد یک فرقه گردیدند و سپس هـر یـک از ایـن فـرق      از صفات خبری قرآني و

طرفدار ظاهر  ،تعدادی از مسلمانان کوشيدند تا تفسير خاص خود از آن صفات خبری را به کرسي بنشانند.
فرق راه افراط را پيمودند. در این  ،آیات و روایات و تعدادی دیگر طرفدار تأویل شدند و متأسفانه بيشتر آن

تا تفسيری صحيح و سازگار بـا   )عليهم السالم(، کوشيدند ي از دریای معارف اهل البيتسميان، شيعه با تأ
 معارف توحيدی، ارائه دهند.

ایم تا توضيح مختصـری از عقایـد فـرق اسـالمي و همچنـين بعضـي        نيز در این مقاله، تالش کرده ما
صحيح کـه برگرفتـه از    ۀهای اسالمي در بحث تشبيه و تنزیه ارائه دهيم و سپس با تبيين نظری شخصيت

قـه  باشد، سهمي هرچند انـدک در تـرویج آن عقایـد ح    مي )عليهم السالم( معارف ناب توحيدی اهل بيت
وحدت وجـود و توابـع    ۀترین موانع موجود بر سر راه، نظری با توجه به اینکه یکي از مهم ،داشته باشيم. اما

آن است و نيز خود وحدت وجود ریشه در نظریاتي همچون اصالت، اشتراک و تشکيک وجود دارد، بـر آن  
ای و اساسي  به صورتي ریشهها،  شدیم تا با توضيح مختصری از هر یک از این مباحث و بررسي و نقد آن

 در آغاز با بررسي مختصر هر کـدام از ایـن نظریـات وجـودی    رو،  ازاینبه مقابله با وحدت وجود بپردازیم. 
)اصالت، اشتراک و تشکيک( و در نهایت وحدت وجود، زمينـه را بـرای پـرداختن بـه اصـل بحـث آمـاده        

 خواهيم کرد.
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 وجود وحدت به اعتقاد بطالن

 جود سه نظریه وجود دارد: در باب وحدت و
گوید: عالم منحصر به یک وجود )خدا( است و هر چه غير خداست، توهم است. الزمـۀ  اولين نظریه مي

 (.818: ص. 1321گری است )محمدیان،  این نظریه، نفي عالم هستي و سوفسطائي
اسـت. ایـن    نا شدهو پيروان وی است که بر پایۀ نفي هر نوع کثرت ب "عربي ابن"نظریۀ دوم متعلق به 

: 1 تـا: ج  ابن عربـي، بـي  (است  نظریه، وجود حق را وجود حقيقي و وجود مخلوقات را مجازی تصور کرده
گـردد کـه بـرای     شود که این نظریه نيز به نظریه قبلي بـاز مـي   (. با اندکي تأمل در قضيه روشن مي860

وجـود حقيقـي را بـا وجـود مسـتقل      مخلوقات وجودی حقيقي قائل نيستند. اشتباه این نظر این است که 
)استقاللي( خلط کرده است؛ زیرا ما وجود مستقل از خداوند نداریم؛ یعني هـم در تحقـق و هـم در بقـاء،     

حال، وجود حقيقي خارجي نيز داریم. بنابراین اگـر گفتـه شـود مـا      نيازمند به واجب تعالي هستيم، در عين
يح است، اما این سخن که وجود ما مجازی بوده و حقيقي وجود استقاللي و مستقل از خداوند نداریم، صح

 گردد.مي گری باز نيست، به شکاکيت و سوفسطائي
و پيروان وی است. ایشان معتقدند، حق متعال با  "صدرالمتألهين"نظر سوم در باب وحدت وجود، نظر 

ت و این وحدت در عـين  هاس نظر به ذاتش واحد است، اما در مقام فعل، عين ماهيات بوده و ساری در آن
(. این نظریه نيز باطل است؛ زیـرا هـر فـاعلي    311ص . و318: 8 : ج1328کثرت است )صدرالمتألهين، 

 غير از فعل خودش است و محال بودن اتحاد فاعل و فعل او بدیهي است.
از آنجاکه وحدت وجود ریشه در نظریاتي همچون اصالت، اشتراک، و تشکيک وجـود دارد، بـا توضـيح    

ای و اساسـي بطـالن عقيـدة     صـورتي ریشـه   ها، به ختصری از هر یک از این مباحث و بررسي و نقد آنم
 وحدت وجود را نشان خواهيم داد.

 اصالت ماهيت يا اصالت وجود. 2

رسد بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت، بيشتر یک بحث لفظي باشد تـا یـک بحـث    رسد بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت، بيشتر یک بحث لفظي باشد تـا یـک بحـث    نظر مينظر مي  بهبه  ((الفالف

دانـد. شـاهد   دانـد. شـاهد   ي را اصالت وجودی، وجود و اصالت ماهيتي، ماهيـت مـي  ي را اصالت وجودی، وجود و اصالت ماهيتي، ماهيـت مـي  حقيقي و عيني؛ درواقع شيء خارجحقيقي و عيني؛ درواقع شيء خارج
 ها به آن است.ها به آن است.  و پاسخ اصالت ماهيتيو پاسخ اصالت ماهيتي  ""هادی سبزواریهادی سبزواری  مالمال""  دليلدليل  ایناینمثال،مثال،

 

گاه کثـرت  آمد، زیرا غير وجود)ماهيـت( خاسـت   وجود نمي داشت، هرگز اتحادی  به اگر وجود اصالت نمي
 است.

انسـان عـالم اسـت.     مثال کند،  توضيح آنکه انسان در تصدیقات خود، محمولي را بر موضوعي حمل مي
گردد و این پيوند از نوع یگانگي اسـت  شود، ميان دو چيز پيوند برقرار مي فرما مي حکم« است»هر جا که 
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 انـد. حـال اگـر وجـود اصـيل       نـه شـده در خـارج یگا   و درواقع معنایش این است که ایـن دو معنـي ادراک  
 شود، زیـرا ماهيـات همـه بـا یکـدیگر تبـاین ذاتـي دارنـد؛ مـثال ذات           نباشد، این یگانگي هرگز پيدا نمي

 انسان عين ذات کاتب نيست. بلکه این یگانگي در وجود است؛ یعني یـک وجـود اسـت کـه هـم انسـان       
ـ           اری خواهـد بـود و بـه تبـع آن،     و هم کاتب اسـت؛ پـس اگـر وجـود اعتبـاری باشـد، وحـدت نيـز اعتب

ــي      ــادق م ــروره ص ــه بالض ــالي ک ــود، درح ــد ب ــادق نخواهن ــناعي ص ــایع ص ــل ش ــایای حم ــند  قض  باش
 (. 81-88: ص .1 ، ج1306)مطهری، 

گوید: این دليل بسيار ضعيف است، زیرا کند و مي ، این دليل را رد مي"مالصالح مازندراني" :دليل نقد

کند، بسـيار اسـت و نـه     داده، درحالي که براهيني که توحيد را اثبات مي مبنای توحيد را وحدت وجود قرار
شهيد "بر این در نقد سخن  (. عالوه320: 1، ج1300بر اصل وجود و نه اصل ماهيت است )حائری،  مبتني
شـود و اال   است، در این صورت یگانگي ایجاد مي x هم yاست و  x، yباید گفت: اگر بگوئيم  "مطهری
گردد. پس صرف حمل عالم بـر انسـان، باعـث     حاصل نميyو  x است؛ یگانگي ميان x، y تنتنها با گف

 شود. یگانگي انسان و عالم نمي
نيز، دومين دليل شهيد مطهری دور است، زیرا وحدت وجود یکـي از مبـاحثي    "عالمه تهراني"از نظر 

وجود برای اثبات اصالت وجـود،  رو، تمسک به وحدت  شود و ازاین است که بر پایه اصالت وجود اثبات مي
 (.863: ص.1301دور است )تهراني، 

انـد، منظـور اصـالت     منشأ اشتباه طرفداران اصالت وجود آن است که گمـان کـرده   ،رسد نظر مي به (ب

باشد، درحالي که منظور ایشان، همان )من حيث هي( مي ها از اصيل بودن ماهيت، مفهوم ماهيت ماهيتي
 خوانند. را ماهيت مي شيء خارجي است که آن

 اشتراك وجود؛ لفظی يا معنوی؟ . 1

مشـکل اشـتراک معنـوی ایـن     . رو باشند هرسد هر دوی این نظریات با مشکالت اساسي روب نظر مي به
اگـر بپـذیریم کـه    ، دیگـر  سوی معلول است و این نظریه مردود است. از بر سنخيت علت و است که مبتني

وجـودی   ۀضعف مرتب شان تنها در شدت وا )وجود( هستند و تفاوت دیخالق و مخلوق، دارای حقيقت واح
است، این بيان مستلزم نوعي مشابهت بين حق تعالي و مخلوقات است و این هم با عقل و هـم بـا نقـل    

اما اشکال اشتراک لفظي وجود اینست که هرگونه رابطه بين خالق و مخلوق را حتي در مفهوم  سازد. نمي
)بودن( به این معناست کـه حـق    این نظریه مردود است؛ زیرا اشتراک در مفهوم وجودکند.  وجود نفي مي

اشتراک لفظي وجود، حتـي ایـن انـدازه از    ۀ تعالي و موجودات، همگي در خارج ثابت و موجودند؛ اما نظری
ي به ظـاهر مسـتلزم نفـي هسـت    این نظریه  رو، . ازاینکندارتباط و اشتراک بين خالق و مخلوق را نفي مي

خداوند بوده و باطل است؛ گرچه بنابر نظر تباین مطلق بين وجود خداوند و وجود مخلوقـات و تفـاوت در   
  .رسد رتبه وجود، این مشکل قابل حل به نظر مي

یابد که در همۀ مواردی که وجود و موجـود یـا مـرادف    هر کس که به وجدان خود مراجعه نماید، درمي
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نماید  کند، همه جا به یک معني و مفهوم مشترک اطالق مي الق ميها در فارسي )هستي و هست( اط آن
باشد. پس اگر دربارة اشياء حکم  که آن مفهوم تنها به لحاظ خارج نمودن اشياء از حد بطالن و تعطيل مي

دانـيم و واضـح    ها را از حد نفي و عدم خارج مي خاطر  این امر است که آن کنيم، فقط به به موجودیت مي
جرد این حکم مستلزم این نيست که اشياء در واقعيت و حقيقت سنخيت داشته باشند و وجـود  است که م

ها، همه مراتب یک حقيقت واحد بوده باشد. بنـابراین، اشـتراک لفظـي وجـود، مسـتلزم  اشـتراک در        آن
 .(831-838: ص . 1301حقيقت وجود نيست )تهراني، 

شـود   باشد، دارای معنایي لفظي است که موجب ميشک هر لفظي که مهمل ن تر آنکه، بي توضيح دقيق
کار بریم. در باب خالق و مخلوق، لفظ وجود دارای معنای مشـترک لفظـي    آن را برای اغراض گوناگون به

است.اما، بحث در اینجاست که هستي او با هستي مخلوق گذشته از معنـي لفظـي مشـترک کـه در واژة     
، «ه»قت هستي مخلوق یکي نيست و از این نظر تنها در هستي است، از حيث حقيقت هستي حق با حقي

 یکي است و بس.« ی»و « ت»، «س»
اگر اشتراک معنوی وجود به این معنا باشد که هم خدا و هم مخلوقات، در دار هستي تحقق داشته  پس

اما اگر به معنای اشتراک خالق و مخلوق در حقيقت هستي و سـنخيت بـين   . قابل قبول است ،و موجودند
ما منکر اشتراک معنوی وجود در مـورد مخلوقـات نيسـتيم بلکـه      ،آن دو باشد، مردود و باطل است. البته

. مخلوقات در یک حقيقيت واحده، با یکدیگر مشترکند و بين آنان نيـز سـنخيت وجـود دارد    ۀمعتقدیم هم
نـه در رتبـۀ    شـود؛ حـق متعـال    گرچه این مشکل با تمایز بين مرتبۀ حق متعال و مرتبه مخلوق حل مـي 

ها قرار دارد ؛ بلکه وجودی متباین از سایر موجودات است. بر ایـن   وجودی مخلوقات و نه در رتبۀ عدم آن
 شود. اساس، مسئله سنخيت و همچنين ادعای نفي هستي خداوند، رد مي

وحدت وجود است یا خيـر  شـهيد مطهـری در     ۀشود که آیا اشتراک معنوی پای الي مطرح ميؤس ،حال
 فرماید:  مبسوط منظومه ميشرح 

غير از اشتراک معنوی وجود است. اشتراک معنوی وجود به مفهـوم  غير از اشتراک معنوی وجود است. اشتراک معنوی وجود به مفهـوم    ،،وحدت وجودوحدت وجود  ۀۀللأأمسمس
است که آیا تصوری که ما از هستي داریم تصوری است که آیا تصوری که ما از هستي داریم تصوری   گردد و منظور از آن اینگردد و منظور از آن اینميمي  ازازوجود بوجود ب

وسيع و گسترده است یا نه  ولي وحدت وجود راجع به حقيقت وجود و متفرع بر اصـالت  وسيع و گسترده است یا نه  ولي وحدت وجود راجع به حقيقت وجود و متفرع بر اصـالت  
  است. اگر قائل به اصالت وجود نباشيم، وحدت وجود از نظر علمای ما معني نـدارد است. اگر قائل به اصالت وجود نباشيم، وحدت وجود از نظر علمای ما معني نـدارد وجودوجود

 (.(.3030ص.ص.: : 11، ج، ج13001300  )مطهری،)مطهری،

 تشکيك وجود .9

( و حکمـای اشـراق و   888: ص. 1310، التعليقـات  سـينا در  حکمای مشاء منکر تشکيک خاصـي )ابـن  
اشـراق از تشـکيک، تشـکيک در    حکمت متعاليه طرفدار آن هستند. البته، با این تفاوت که منظـور شـيخ   

(، اما صدرالمتألهين قائـل بـه تشـکيک در    102 -100: 1311، حکمۀ اإلشراقماهيت بوده )سهروردی در 
بر اینکـه خـود ایشـان در     (. اما ادعای ایشان باطل است؛ زیرا عالوه80: 8 ، جاسفار اربعهاست ) وجود شده
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تشکيک در ماهيت آورده؛ تشکيک بر پایۀ اصالت وجـود  مرحلۀ سوم از جلد دوم اسفار، دالیلي را بر اثبات 
 و همچنين اصل سنخيت و اشتراک معنوی وجود است که همۀ اینها مردود هستند. 

  سنخيت اصل. 3

یکي از دالیلي که بر رد سنخيت ذکر شده اینست که این اصل بر فرض صحت، تنها در جایي صـادق  

د و این بخشش به صورت تراوش اسـت، امـا عليـت    بخش است که که علت از ذات خودش به معلول مي

حق تعالي برای مخلوقات به نحو اعطاء و ایجاد است؛ بنابراین، سنخيت، تنها در علل طبيعي جاری و نـه  

(. دليل نقلي رد سنخيت، این حـدیث  108-103: ص . 1323در علت هستي بخش است )علي احمدی، 

اال يقوم،   کذلک ال يق  کذلک ال . . ره.يقکان   ال شیء غان اهلل "فرمایـد:   امام باقر )ع( است که مي
گونه  . و امروز نيز چنين است و برای هميشه، همين . : خداوند متعال بود، زماني که غير او چيزی نبود.ابدا

شود که معيت با حق نادرسـت اسـت؛ چراکـه الزم     (. از اینجا نتيجه مي110: 1322)صدوق،  "خواهد بود

مانند حق ازلي و ابدی باشد، اما معيت حق با مخلوق درست است؛ از وقتـي مخلـوق خلـق    آید شيء،  مي

شود، این معيت هست و درنتيجه، مخلوق پيوسته در محضر خالق و در ید قدرت اوسـت بـدون آنکـه     مي

 ازلي بوده و سنخيتي الزم آید. 

ـ    چون پایه ای صـدرایي( و اصـل   های تشکيک که همان اصالت وجود، اشتراک معنوی وجـود )بـه معن
ــا  عــالوه سنخيت است فرو بریزد، دیگر جایي برای صحت تشکيک وجودی نخواهد ماند.  ــۀ اینه ــر هم ب

دیگـر، وحـدت    انگاشتن و حداقل مجازی دانستن مخلوقات اسـت. از سـوی   وحدت وجود به معنای نادیده
، بـرای مخلوقـات وجـود    اند پایۀ وحدت، اصالت وجود است؛ درحالي که در اصالت وجود ها مدعي وجودی

شود. بنابراین، وحدت وجود با پایه اش که اصالت وجود است در تنـاق    حقيقي )و نه مجازی( فرض مي
ها، سسـتي ایـن نظریـه بيشـتر      آشکار است. در ادامه، با ذکر دالیل عقلي و نقلي وحدت وجود و پاسخ آن

هندو مقایسه شود. آنان نيز  اوپانيشادهای شود، مخصوصا  زماني که عقاید وحدت وجود با عقاید آشکار مي
شود  یا همان خدای هندو، در ذات واحد است اما در مقام فعل، در مخلوقات متجلي مي« برهم»معتقدند:  
 (.13 -18: ص . 1321)ربيعي، 

گویند تجلي خداوند صحيح است،  نيز مردود است. ایشان مي "اهلل بهجت)ره( آیت"وحدت وجود از دید 
 به معنای مورد نظر وحدت وجودیهـا؛ بلکـه بـه ایـن معنـا کـه تجلـي، همـان آفـرینش پروردگـار           اما نه 

 دهنـد   ارائـه مـي  « وحـدت حکميـه  »و فعل اوست، نـه خـود او و سـپس، خـود نظریـۀ دیگـری بـه نـام         
 (.181 -131: ص . 1306)محمدی ری شهری، 

او معتقد است، تجلي خداوند صـحيح   شمارد. نيز وحدت وجود را مردود مي "اهلل بهجت)ره( آیت"از دید 
است اما نه به معنای مورد نظر وحدت وجودیها؛ بلکه به این معنا که تجلي، همـان آفـرینش پروردگـار و    

دهـد )محمـدی ری    ارائه مي« وحدت حکميه»فعل اوست، نه خود او و سپس، خود نظریۀ دیگری به نام 
 (.181 -131: ص . 1306شهری، 
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 تشبيه و تنزيه

 تشبيه به معنای مانند کردن چيزی به چيز دیگر، و تنزیه دور سـاختن و مبـرا سـاختن اسـت.      ،تدر لغ
 هـایش در ذات، صـفات و افعـال را تشـبيه، و      در اصطالح علم کـالم، ماننـد کـردن خداونـد بـه آفریـده      

« یـه تنز» ،کـه از سـاحت متعـال او مبراسـت    را ها و هـر آن چيـزی    های آفریده منزه ساختن او از ویژگي
 گيـرد، ولـي در بحـث     موجـودات را در بـر مـي    ۀمفهومي عام دارد و همـ « آفریده» ةنامند. اگرچه واژ مي

: 11 ، ج1312)والدوسـت،   شود کار رفته و شامل موجودات دیگر نمي صفات الهي، آفریده معادل انسان به
 (. 381 -388ص .

کسي است که از چيزی پيدایش نيافته و بـه   واحد، آن»فرمایند:  امام باقر )ع( در تبيين معني توحيد مي
فـرد اطـالق   احد و واحد به ذاتي منحصـربه »و در حدیثي دیگر فرمود: « شود. چيزی متحد و عارض نمي

: 1301)شـفيعي،  « شود که نظيری برای وی نباشد و اقرار به توحيد، همان اعتراف به یگانگي اوسـت  مي
 (. 111ص.

 عناست که خـدای را در خـدایي، انبـازی و مثلـي و ضـدی نيسـت       بدین متوحيد در اصطالح متکلمين 
 سـان  بنيـاد توحيـد بـر نفـي شـریک و ضـد و مثـل اسـتوار اسـت.            بـدین   .و او آفریدگاری یگانه است

: 1301سبب، بيشتر متکلمان توحيد را نه صفتي ثبوتي، که صـفتي سـلبي مـي شـمارند )دادبـه،       به همين
 (.180ص.

ـ  اميرالمـؤمنين  حـدیث  مرادف با صـفات سـلبي اسـت، ایـن    مؤید اینکه توحيد ظاهر   اول  ۀ)ع( در خطب

. اگـر  "ده اإلخالص له،   کمال اإلخالص له نفی اللفات عنقه يق  کمال توح" :است« نهج البالغه»

. اما این برداشت شود ادعای مذکور متکلمان ثابت مي، باشد« صفات سلبي»منظور امام)ع( از نفي صفات، 

صورت مطلق آورده و هـيچ قيـدی در روایـت     را به« صفات»رسد؛ زیرا امام به نظر نميمتکلمين، صحيح 

ذکر نشده تا ناظر به صفات سلبي باشد، بلکه منظور اميرالمؤمنين از نفي صفات، صفاتي اسـت کـه غيـر    

ر الموصو    شهادة يقکل صفة انها غلشهادة"موصوف خویشند؛ بقرینه ادامه کالم ایشان که فرمودن: 
گونه صفات در مخلوق است و  و این ".ر اللفة؛ فمن  صف اهلل سبحانه فقد قرنه..يقموصو  انه غ کل

وجودی است که سابقۀ عدم برای او نيست، با همـه چيـز   »فرمایند:  بس. ایشان در ادامه همين خطبه مي

ـ    « ه و جـدا باشـد...  هست اما نه اینکه قرین آن باشد، و مغایر با همه چيز است، اما نـه اینکـه از آن بيگان

واهند بيان بدارند که صـفات   (. بنابراین، حضرت امير )ع( مي 80 -80: ص .1: ج1318)مکارم شيرازی، 

 حق با صفات مخلوق تنها و تنها مشارکت لفظي دارد و بس. 

ابتـدای   مستقيم و تنگـاتنگي دارنـد، مـا در    ۀبا بحث اسماء و صفات رابط« توحيد» براین اساس، چون
ای کوتـاه از نظریـات آنـان     اند، چکيـده  هرکدام از فرق اسالمي که در بحث توحيد سخن گفته طرح نظر

در مورد صـفات   هلل تعالي.ءادرباره اسماء و صفات الهي و ربط آن با ذات حق متعال، ذکر خواهيم کرد انشا
بـه علـم و قـادر بـه     معتزله: معتقدند خداوند، عـالم  . 1و رابطه آنها با ذات حق سه قول عمده وجود دارد: 
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قدرت و مرید به اراده نيست، بلکه حق تبارک و تعالي ذاتي بحت و بسيط اسـت کـه در عـين وحـدت و     
قدرت و اراده نيز قرار دارد. اینان قائل به نظریـه نيابـت شـده و معتقدنـد کـه ذات       ،بساطت در جای علم

هـا را انجـام    ده و...( شده و کار آن)علم و قدرت و ارا خداوند در عين وحدت و بساطت، نائب مناب صفات
 دهد.  مي
صفات حق را زائد بر ذات او دانسته و معتقدند که حق تبارک و تعالي به علم عـالم اسـت و    اشاعره:. 8

 مرید.  ةبه قدرت قادر، و به اراد
هـا را عـين ذات حـق     قول اندیشمندان اهل تحقيق که به تحقق صفات کماليه معتقـد بـوده و آن   . 3
ناسند معني سخن این اشخاص این است که خداوند عالم به علم و قادر به قـدرت و مریـد بـه اراده    ش مي

است ولي علم وقدرت و اراده و سایر صفات کماليه، عين ذات حق بوده و تنها در مفهوم با یکدیگر تفاوت 
پذیرند؛  نظر را نميگرچه بعضي از اندیشمندان شيعه این (. 22 -20ص . : 1311ي، ندینا )ابراهيمي دارند

چون این نظر، به مفهوم ذات متغير و به عبارتي ترکيب و تجـزی در ذات و در نهایـت محـدودیت ذات،    
شود. بنابراین، شایسته است در این زمينه نظریه ای عقالني و مقبول که با مفـاد روایـات اهـل     منجر مي

 بيت )عليهم السالم( مطابقت داشته باشد، ارائه شود. 

 معتزله  يةنظر

 دانند کـه هماننـد او چيـزی نيسـت      ای مي توحيد همداستانند؛ خدا را یگانه» ۀلأهای معتزله در مس گروه
 و شنوا و بيناست. خدا از جنس جسم، شـبح، پيکـر، صـورت، گوشـت و... و جـوهر و عـرض نيسـت؛ در        

 تـاه سـخن آنکـه بـه     هـا وارد نشـود. کو   زمان ومکان نگنجد، با چيزی تماس یا فاصله نگيرد و به مکـان 
 متصـف نيسـت. خـدا را شـریکي نيسـت و       ،اسـت « حـدوث » ۀهای آفریدگان که نشان هيچ یک از صفت
زیرا به هيچ صـورتي از آفریـدگان    ؛او را با مردمان قياس نتوان کرد . . . زاده نشده و نزاید. . یگانه است.
 هـا   يابنـد، او در اوهـام نگنجـد و بـا گـوش     او را در ن ،هـا  ها او را نبينند و بصـيرت  . چشم . شباهت ندارد.
ست که گرچه ما خدا را از تمام صفات مخلوقات و ا چيزی است نه چون چيزها ]اشاره به این ،شنيده نشود

آفریدگان تنزیه مي کنيم اما این به این معناست که اصال  او چيزی نباشد بلکه او نوعي از وجود است گر 
زنده است نه چون دیگر دانایان، توانایان و و  توانا ،هيچ چيزی نيست[ داناشبيه او چه هيچ چيز شبيه او و 

گان. او موجودی قدیم است و جز او موجودی قدیم نيست]این سخن معتزلـه دقيقـا  در برابـر سـخن      زنده
صـفت همـراه بـا ذات، قـدمای      1صفت قدیم ثابت کردند و گفتند ایـن   1اشاعره است که برای خداوند 

معتقدنـد کـه خداونـد از    هـا،   آن ةدربار(.21ص.: 1300همانند ندارد... )اشعری،  دهند[ شکيل ميثمانيه را ت
همه جهات واحد و یکتاست و به هيچ وجهي، کثرت در او راه ندارد، بنابراین صفات خدا عين ذات اوست؛ 

قدیم باشند و به این اند و اگر مرکب باشند، باید مثل ذات الهي  زیرا اگر این صفات غير ذات باشند، مرکب
آید. از سوی دیگر هر چه قدیم باشد، خداست و اگر صـفات قـدیمي وجـود     الزم مي« تعدد قدما»صورت 

 (811-818 صـ   :1321)شـيخ االسـالمي،    آید داشته باشند، بدون شک چندخدایي یا تعدد اله پدید مي
 ن وحـدت و بسـاطت، نائـب منـاب     شده و معتقدند ذات خداوند، در عـي  «نيابت»ۀ این گروه قائل به نظری
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 دهد. در مورد سایر صـفات کماليـه نيـز وضـع بـه همـين منـوال اسـت،          علم شده و کار علم را انجام مي
)ابراهيمي دیناني،  دهد یعني ذات مقدس او، نائب مناب قدرت و اراده شده و کار قدرت و اراده را انجام مي

 (. 22 ص. :1311

هـر کمـالي    ةوجود آورند همستلزم این است که ذات واجب با آنکه ب این نظر :معتزله ةينظر اشکال

 (. 812ص.: 3، ج1328ي، ئ)طباطبا است خودش فاقد کمال باشد، و این محال است

 ها  بيان عقايد معتزله از قول آقای المعتق و اشکاالت وی و پاسخ آن

کند که او  جبار معتزلي حکایت مياز قول عبدال« المعتزله و اصولهم الخمسه»در کتاب  "المعتق"آقای 
واحـد اسـت و هـيچ    « اهلل تعـالي »توحيد در اصطالح متکلمين ]معتزلي[ یعني علم به اینکه »گفته است: 

را ندارد که در صفاتي که نفيا  و اثباتا  واجب تعالي مستحق آنست، مشارکت داشته باشد  کس شایستگي آن
ی اینکـه اگـر کسـي    ه این دو شرط است: علم و اقرار، بـرا و همچنين اقرار به این مطلب است و توحيد ب

ها را بداند ولي به آن اقرار نکند ]آن را نپذیرد و عمل نکند[ یا اقرار کنـد ولـي بـه آن علـم و آگـاهي       این
 (.21 ص. :1881)المعتق، « نداشته باشد موحد و یکتاپرست نيست

ویل آیات أاز نفي جسميت از خدا، تقييد، یعني ت ای جماعت معتزله آیا مقصودتاننویسد:  او در ادامه مي
لذا بـر   ،در کتاب و سنت اتصاف خداوند به جسميت رد نشده است ،تنزیه  در حالت اول و روایات است یا

شما نيز واجب است که مثل خود کتاب و سنت، در این باره سکوت اختيار کنيد. در حالت دوم نيـز مـا بـا    
با همـان حـالتي کـه مـذکور در      ولي کنيم، ا از مشابهت با مخلقات تنزیه ميشما موافقيم؛ یعني خداوند ر

 بر شماست که سکوت کنيدبنابراین،  کتاب و سنت است، به اینکه نفي جسميت یا اثباتش رد نشده است،
 (.130)همان، 

و « بـال کيـف  »ویل آیات منع کرده در حالي که قيود أمعتزله را از ت ،آقای معتق :اول اشکال پاسخ

 آورند، خود، تأویل آیات است.  ها بر سر آیات تشبيهي مي که آن« بال تشبيه»

 آمده بـدون هـيچ تغييـری برخـدا روا      قرآنصفات خبری را که در  ،اگر اشاعره :دوم اشکال پاسخ

. بر خداوند جایز است و این عين تشبيه  . مي دانند، پس بر طبق نظر ایشان، دست و صورت و انگشت و.
 کنند. را مي تنزیهي که ادعای آن است، نه

 نظر اشاعره 

 مکتب اشعری چون تجربيات دو مکتب پيشين یعني معتزله و اهل حـدیث را در اختيـار داشـت، سـعي     
 )اهـل حـدیث( پرهيـز کـرده و نظریـه بينـابيني        مان خود، از افراط معتزله و تفریط اخبـاریون گکرد تا به 
 کـرد معتـدل اسـت و    د تا با اتخاذ روشـي کـه خـود گمـان مـي     سعي کر ،"ابوالحسن اشعری"ارائه دهد. 

ـ    ۀتواند پاسخگوی نيازهای کالمي جامعـ  مي  جدیـدی ارائـه دهـد. وی در بحـث      ۀمسـلمين باشـد، نظری
 صفات خدا، توصيف خدا به صفات مشترک ميان انسـان و خـدا را حتـي در اوصـافي ماننـد دسـت و پـا        
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دیگر برای فرار از اتصاف خداوند  و روایات آمده، اما از سوی قرآن . پذیرفت؛ زیرا این صفات در . و وجه و.
 « بال کيـف »به جسمانيت که اهل حدیث ومشبهه بدان مبتال بودند، در تمام نسبتها و صفات خبری، قيد 

 آمـده کـه خداونـد     قـرآن گفـت: چـون در    ( مـثال  مـي  118ص.: 1318)کـامالن،   را آورد« بال تشبيه»و 
 اشـاعره معتقدنـد صـفات حـق عـين ذات      «. خـدا دسـت دارد بـال کيـف    »گـویيم   ميدست دارد؛ ما هم 
گوینـد هفـت صـفت حقيقـي      باشند و قدیم هستند. آنان مـي  ائد بر ذات حق متعال ميزحق نيستند بلکه 

را تشـکيل  « قـدمای ثمانيـه  » خداوند یعني حيات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و کالم بـه عـالوه ذات،  
 دهند. مي
صفات ذاتي هفتگانه که اشاعره معتقدند کـه زایـد بـر ذات    . 1ن عقيدة اشاعره ایراداتي وارد است: بر ای
نياز از علت و خود استوار باشند،  بي )حيات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده و کالم( اگر در وجود خود واجبند

دال بـر   کـه بـراهين   الوجود خواهيم داشت، ذات و صفات هفتگانـه. در حـالي   در این صورت هشت واجب
اگر این صفات در وجود خود نيازمند به علت باشـند، در   .8است.  یگانگي واجب، تعدد واجب را باطل کرده

ها همان ذات واجب باشد، ذات واجب که فاقـد آن صـفات اسـت، علـت آن صـفات،       صورتي که علت آن
ء معطـي آن نخواهـد بـود.    هـا خواهـد بـود در حـالي کـه فاقـد شـي        بخش به آن ها و هستي مقدم بر آن
 (.810 -.811ص . :3، ج1328ي، ئ)طباطبا
پس درست است؛ اما اگر دست داشتن خدا مثل ما باشد « خدا دست دارد»فرموده  قرآنگویند: آنان مي

 این تشبيه است، پس قيد بال کيف را به آن افزودند تا بگویند دست خدا ماننـد دسـت مخلوقـات نيسـت    
هـم در دام تشـبيه    انـد و  را بدون کم و کاست پذیرفته قرآنگونه هم  ه خيال خود اینبرو  ازاین )تنزیه(. و
را به شدت « مشبهه»و « مجسمه»اند. اما این تالش آنان سودی ندارد؛ زیرا آنان در عين حال که  نيفتاده

بهان و اند که فرق چنداني با تجسيم حق تعالي از طرف مشـ  کنند، خود در دام تشبيهي افتاده نکوهش مي
این است که پذیرش آن مسـتلزم نـوعي عـدم    « بال کيف»مجسميان ندارد. یکي دیگر از اشکاالت اصل 

خـالي از   ست که همان روش معطله است که ذات الهي را عـاری و توانایي خود آدمي در فهم صفات خدا
وز از کتاب و سنت حقایق دیني و تجا ةاشاعره گرچه معتقدند که بحث دربار ،سوی دانند. از آن صفات مي

ة خود نوعي اظهار نظر و طرح بحث دربار« بال کيف»اند که بيان  بدعت است، اما این اندازه توجه ننموده
 (.11-11ص . :1321)حجتي و کبيری،   است قرآن کریمآیات 

 تيميه  ابن نظر

ـ  ةدربـار  ،سلفيه اسـت  ۀدایره المعارف فرقکه « منهاج السنه»در کتاب  تيميه ابن د و صـفات او و  خداون
اهل سنت اتفاق دارند که خدا در دنيا دیده نشود، بلکه در آخرت دیـده  » گوید: یت خداوند، ميؤهمچنين ر

 «)ص( فرمود: بدانيد که احدی از شما پروردگار خـود را هرگـز نخواهـد دیـد تـا بميـرد.       گردد؛ زیرا پيامبر
گوید: احدی از شما پروردگار خـود  نبوی که ميتيميه از حدیث  استنباط و برداشت ابناما  (.1868)برقعي، 

تان را تا زمـاني کـه   رصحيح نيست؛ زیرا منظور پيامبر)ص( این نبوده که پروردگا ،را نخواهيد دید تا بميرد
این است که پروردگارتـان را هـيچ موقـع     بينيد و بعد از مرگ خواهيد دید، بلکه منظور ایشاناید نميزنده
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ایـن  »گـویيم   یت پروردگار است و این مثل آن است که ميؤبرای نفي ر« بميرید تا»نخواهيد دید و قيد 
گاه برآورده نخواهد شد، نه اینکه آرزویت  به این معني که آرزویت هيچ« آرزو را با خود به گور خواهي برد

 شود. در گور محقق مي

 ديدگاه کراميه 

در موضوع صفات خداونـد بـر ایـن    آنان  شده ه. گفتهستند "کرام عبداهلل محمدبن ابي"کراميه از پيروان 
انـد   حـادث  (و818: ص3، ج1328واجب تعالي )طباطبـائي،  اند که صفات حق تعالي عارض بر ذات  عقيده

اند: کراميه را گمان آن است که خدا را به چشـم   ( همچنين گفته112: 1326)عالمه حلي ـ فاضل مقداد،  
های بسـياری   داشت که در باب کراميه، به دالیل سياسي، دروغ(. اما باید توجه 183توان دید )همان: ص 
در ایـن بـاره    "شـفيعي کـدکني  "تواند پایه بحث علمي واقع شـود. آقـای    شده که نمي گفته و نسبت داده

انـد،   یشوای کراميان، کسي است که آن چه مؤلفان ملل و نحل دربـارة او و پيـروان او نوشـته   »گوید:  مي
وی سـپس  « هـا گفتـه شـده اسـت.     تهمت و افتراست که ازسوی دشمنان دربارة آنهمه دروغ و ناروا، و 

، زاهدی است یگانه و عارفي است ژرف اندیش و روشن ضـمير و تنزیهـي    کند: محمدبن کرام تصریح مي
(. آقای شفيعي در ادامه، در بحـث رؤیـت بـاری تعـالي در قيامـت، از      1: ص 132مشرب )شفيعي کدکني،

کرد. در این باره از وی سـؤال شـد؛ او    ابن کرام، بر حفظ چشمانش، مراقبت مي»گوید:  کرام مي منظر ابن
چنين پاسخ داد: ممکن است چشمهایم بر رؤیت پروردگارشان، طمع کنند؛ پـس الزم اسـت کـه از آنـان     
، مراقبه کنم. سپس چنين سرود: عظمت همۀ عبد طمعا  في ان یراکا ، و کذاک العين تبکي اشتياقا  لتراکـا 

 (.0العين اذ کان کذاکا )همان: صما اری العين برید 

 نظر ابن عربی 

نویسـد:   مي فصوص الحکمتعليقه خود بر  ،دانشگاه کمبریج در مقدمفۀ دکتری فلس ،"ابوالعال عفيفي "
کند که در مسـائل  ها را متهم مي پذیرد، بلکه آن او)ابن عربي( تأویل معتزله از آیات دال بر تشبيه را نمي»
و ایـن جهـل و نيمـي از    « خداوند منـزه اسـت مطلقـا   » :گویندگيرند و ميلهياتي از عقل تنها کمک ميا

تـا:   )ابن عربي، بي «ست که خداوند هم منزه است هم مشبها حقيقت در این باره این ۀحقيقت است و هم
اصـرار  ( بـر نظـر مختـارش    ف  حکمه ایناسيه في کلمه الياسيه) 88 در ف الدین سپس  محي (.13ص
کـه هـم   « لـيس کمثلـه شـيء   »کند از جمله این آیه را اش آیاتي را ذکر ميیيد نظریهأورزد. وی در ت مي

 را تشـبيهي  « ريــ ع البصيــ هـو السم »گویـد:  آیـه را کـه مـي    ۀتنزیهي و هم تشبيهي است و سپس ادام
 .(182ص)همان،  باشد ترین آیه تنزیهي نازل شده مي گوید: این بزرگداند و ميمي

گوید: تنزیه در نزد اهل حقـایق عـين تحدیـد و     ( ميحکمه سبوحيه في کلمه نوحيه) در ف  همچنين
ــي  ــاب اله ــد جن ــي  تقيي ــه م ــد( اســت و در ادام ــا   )خداون ــي ی ــد: منزه ــادان»گوی ــا « ن ــوء »اســت ی  س

 (.02ص)همان،  دارد« ادب
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کننـد.   و تنزیه جمع مـي  ند و نه منزه مح ، بلکه ميان تشبيها عربي و پيروان وی نه مشبه مح  ابن
البته باید توجه داشت که مقصود ایشان از تنزیه و تشبيه با آنچه متکلمين و حکيمان از این کلمـات اراده  

کنند متفاوت اسـت. مـراد اهـل کـالم از تنزیـه خداونـد، سـلب اوصـاف و خـواص مخلوقـات از او و            مي
عربي تنزیه را برابـر   شياء ممکن بود، اما ابنمقصودشان از تشبيه، توصيف حق به صفات و لوازم اجسام و ا

اطالق مطلق و تشبيه را برابر تقييد مطلق نهاده است؛ بنابراین، تنزیه تجلي حق تعالي است برای خـود و  
 وجـود  ۀبه خود که متعالي از هر نسبتي است و تشبيه تجلي اوست در صور موجـودات خـارجي در عرصـ   

 (.821ص: 1311)جهانگيری، 

 ه نظر فالسف

 ممکـن نيسـت مـاهيتي بـه هـيچ حملـي        .1 :موجب چنـين تنزیهـي   فالسفه به تنزیه مطلق قائلند. به
 بر خداوند حمل شود چه ماهيت بشرط ال و چه ال بشرط. چه به حمـل شـایع و چـه بـه حمـل حقيقـه و       

درت هيچ وصفي از اوصاف وجود بماهو وجود که به مخلوق منسوب است مانند علم مخلوق و ق. 8رقيقه. 
 و حيات او، از همان جهتي که به مخلوق منسوب و بر او قابـل حمـل اسـت، بـه خـدا منسـوب و بـر او        

 هيچ فعل صادره از مخلوق و منسوب به او از همـان جهتـي کـه از مخلـوق صـادر      . 3قابل حمل نيست. 
صدور فعل از  ای که گونه و به او منسوب است، ممکن نيست از خداوند هم صادر و به او منسوب باشد، به

، 1321، عبودیـت ) ذات، بلکه از مرتبه فعـل  ۀمخلوق همان صدور فعل از خود خداوند باشد، اما نه از مرتب
 (.838 ص

 در اشـکال   عبودیت در ادامه، سه اشکال بر این نظریه گرفته که هـر سـه اشـکال قابـل نقـد هسـتند.      
 يت اسـت. امـا چـون در فصـول قبـل      فالسفه، مستلزم نقـ  اصـل سـنخ    ۀنظری ۀگفت اند بيان کرده اول

 دیگـر ایـن اسـت کـه     ایـراد اول وارد نيسـت.  اشـکال     بنابراین،ثابت شد که اصل سنخيت ناتمام است، 
 ناسـازگار اسـت ماننـد     ،کننـد  دوم با آیات و روایاتي که اوصاف وجودی را در خداونـد منحصـر مـي    مورد

 (.831ص )همان، [ 10 مائده:« ]ميـع العلـيواهلل هو السم»، [18 روم:]« ريـم القديـو هم العل»

گویند مثال قدرت از همان جهتي که صادر از خلق و  اشکال دوم ایشان نيز صحيح نيست؛ زیرا فالسفه مي
منسوب به آنان است، از همان جهت صادر از خدا و منسوب به خدا نيست و این حرف درستي است؛ بلکه 

انجام دهنده فعل هستيم صادر از ما و منسوب به ماسـت و   آن انتساب طولي است؛ از یک جهت چون ما
دیگر چون ما مخلوق خدایيم، فعل ما با یک واسطه، صادر از خدا و منسوب به اوسـت. حـال    از یک جهت

 کجای این نظر ایراد دارد  
عـل  سوم با آیات و روایاتي که ف موردشود و آن اینکه،  با همين بيان، اشکال سوم عبودیت نيز دفع مي

 «ت و لکن اهلل رمیيت اذ رميما رم» ناسازگار است ماننـد  ،کنند مخلوق را به خداوند نيز منتسب مي

 (. 831ص )همان،  [11انفال: ]
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 نظر صدرالمتألهين 

  .8؛ راسـخان در علـم   .1کنـد:   ابتدا مردم را در فهم متشـابهات، بـه سـه دسـته تقسـيم مـي       مالصدرا،
: 8،ج1328لهين، أ)صـدرالمت  هـا و اخبـاریون   هـا و مجسـمي   حنبلـي  .3 ؛)تأویل کننـدگان(  اهل نظر عقلي

 )اخبـاریون( تنهـا بـا یـک      )تأویـل کننـده( و کنـدرو    گوید: هر یک از دو روش تندرو سپس مي (.306ص
 (. بعـد از ایـن توضـيحات،    301ص)همـان،   نگرند. ولي کامل راسخ صاحب هر دو چشـم اسـت   چشم مي

گویـد: ممکنـات دو   کشـد. وی مـي  له پای وجود و ماهيت را پيش مـي أبرای بيان نظر خودش در این مس
 ماهيت همان جهت امکاني و نق  و ضـعف و عـدم مجـامع اسـت و امـا       .حيثيت دارند: ماهيت و وجود

وجود آن جهت ثبوتي و اصلي است و چون جهت اتفاق و خيریت و هم آهنگـي در اشـياء همـان وجـود     
 )و حـق متعـال در ایـن جهـت یعنـي       گـردد. مـي  ازمين جهت بپس وجه تشبيهي حق متعال به ه ،است

وجود، متجلي در همه اشياء و ممکنات است( و اما جهت مخالفـت و شـریت و بـدی عبـارت از ماهيـات      
حق متعال در این جهت و مرتبه کامال منزه از اشياء و مخلوقات و نمودهای امکـاني  رو،  ازاینباشند و  مي
 (.300ص )همان،  است
است، البته با تقریری که خـودش از مسـئله   « تشبيه در عين تنزیه»مالصدرا پيرو نظریه  اساس، نیبرا

اشـياء اسـت؛    ۀگوید حق متعال متجلي در هم سوی مي وی در آن است که از یک ۀدارد. اما اشکال نظری
 گویـد حـق متعـال از همـه اشـياء و     دیگـر مـي   چون جهت خيریت در اشياء همان وجود است، و از سوی

مخلوقات و نمودهای امکاني منزه است؛ چون جهت اتفاق اشياء همان ماهيت است و این تناقضي آشکار 
 ایشان است. ۀدر نظری

 نظر شيعه 

 در مذهب ما ]شيعه[ هيچ چيز زائد بر ذات خـدا نيسـت؛ نـه معنـي و نـه صـفت، و صـفات حقيقيـه او         
  ؛بخـودی خـود عـالم اسـت و بخـود قـادر       .عين ذات اوست، چون ذات او حاجت به هيچ معني زائد ندارد

  )خواجه نصيرالدین نه اینکه به اضافه معني قدرت، قادر و یا عروض صورت علمي در ذهن خود عالم شود
ــي،  ــن مفضــل" (.813 ص ،1320طوس ــر ب ــادق "عم ــام ص ــي از ام ــل م ــه آن حضــرت   )ع( نق ــد ک  کن
 ، زیرا خداوند بـه چيـزی شـباهت نـدارد     کسي که خدا را به مخلوقش شبيه بداند، مشرک است» فرمودند:

 (.21ص : 1322صـدوق،  ) «و چيزی هم شبيه او نيست و هر چيزی کـه در ذهـن بيایـد غيـر از اوسـت     
  :نطـ الـذی ال یدرکـه بعـد الهمـم و ال ینالـه غـوص الف      »فرماینـد:   مـي  نهج البالغهدر  اميرالمؤمنين)ع(

هـا،   نکننـد و غواصـان دریـای علـوم و دانـش      اندیش، کنـه ذاتـش را درک   هم اوست که افکار بلند ژرف
 ایـن  (. 81: ص 1 ، ج1318شـيرازی،   مکـارم «) بـردن بـه کمـال هسـتيش کوتـاه گـردد       دستشان از پـي 
ين ذات او بـرای  نـ کيدی بر این نکته است که درک خداوند و عظمت و همچأت حضرت امير )ع(فرمایش 

یرا ما اگر نتوانيم خداوند را درک کنيم، به ایـن  این معنای تنزیه مطلق خداوند است؛ ز ما، ممکن نيست و
معناست که او فوق عقول و درک بشری است چه رسد به اینکه او را تشبيه و تجسـيم نمـایيم. نيـز ایـن     
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خواهند از طریـق تشـبيه در عـين تنزیـه، حـق متعـال را         حدیث دليل متقني است در مقابل افرادی که م
 بشناسند. 

پـس در معرفـت بـه حـق      ،توان استشود که اگر عقول ما از درک خداوند نا ال مطرح ميؤحال این س
 شود، درحالي که در آیات و روایات توصيه فراواني بر لـزوم شـناخت خداونـد شـده اسـت.      متعال بسته مي

ال با توجه به روایتي کـه از حضـرت رسـول)ص( نقـل     ؤاین س پاسخاین تناق ، چگونه قابل حل است  
من نتوانم تو را آنچنان که بایست توصيف کنم تـو آنچنـاني کـه خـود توصـيف      » شود: شده مشخ  مي

 «. ای کرده
شود که معرفت الهـي چيـزی نيسـت کـه توسـط عقـول و        باتوجه به آنچه حدیث فرمود، مشخ  مي

فرماید و مـا بـه آن توصـيفات،     مدرکات بشر فهم شود، بلکه این خود خداوند است که خود را توصيف مي
  ؛شناسيم را ميذات پاکش 

اوست خدا که جز او خدایي نيست، دانای جهـان و آشـکار، اوسـت رحمـان مهربـان،      اوست خدا که جز او خدایي نيست، دانای جهـان و آشـکار، اوسـت رحمـان مهربـان،      »»
اوست خدایي که جز او خدایي نيست، فرمانروای عالم، پاک از هر نق  و آالیش ومنزه اوست خدایي که جز او خدایي نيست، فرمانروای عالم، پاک از هر نق  و آالیش ومنزه 

قدر، پر قدرت و پر عظمت، منـزه و  قدر، پر قدرت و پر عظمت، منـزه و    از هر عيب و ناشایست، ایمني بخش، نگهبان، گراناز هر عيب و ناشایست، ایمني بخش، نگهبان، گران
شریک پندارند. اوسـت خـدای آفریـدگار، هسـتي بخـش، نگارنـده       شریک پندارند. اوسـت خـدای آفریـدگار، هسـتي بخـش، نگارنـده       پاک از هر چه بر او پاک از هر چه بر او 

ها و زمين است تسبيح گـوی  ها و زمين است تسبيح گـوی    ها از آن او و آنچه در آسمانها از آن او و آنچه در آسمان  صورت مخلوقات، بهترین نامصورت مخلوقات، بهترین نام
 (.(.8888-8888حشر آیات حشر آیات   ةة)سور)سور  ««اوست، و اوست یکتای خدای مقتدر حکيماوست، و اوست یکتای خدای مقتدر حکيم

ـ  «سـجادیه  هصحيف»در دعاهای خود در کتاب پر ارج  زينامام سجاد )ع(  حضرت ه معـاني بلنـدی از   ب
ته أبصـار  یـالحمداهلل الذی قصرت عن رؤ»فرمایند:  فرمایند. ایشان در دعای اول ميتوحيد الهي اشاره مي

ستایش برای خداست، او که دیده بينندگان از دیدنش فرو  ن:يـن، و عجزت عن نعته اوهام الواصفیـالناظر
ایشـان در   (82 -80صـ   : 1321 ،سـجادیه  هصـحيف )« ماند، و اندیشه وصف کنندگان ستودنش نتواند.

تویي که دست دراز اوهـام از رسـيدن بـه اوج ذاتـت     »فرماید:  مي 12)عرفه( در فراز  دعای چهل و هفتم
 ص )همان،« کوتاه است و پای اندیشه ها را به چگونگي تو راهي نيست. و دیده ها کجایي تو را در نيابد

881 .) 
گونـه   ست که به نظر مي رسد، امام درصدد بيان تنزیه خداونـد از همـه  این فراز، اوج اندیشه توحيدی ا

خواهند از طریق تشبيه او به موجودات یا تجلـي او   ای مي تفکرات در مورد اوست؛ چه برسد به اینکه عده
فرمایـد:   در موجودات، ذاتش را بشناسند و شاید این عبارت فراز بعدی، مؤید همين نکته باشد که امام مي

این عبارت، نفـي   و« شوی، به ادراک در نيایي. صورتي مجسم نمي تمثل فتکون موجودا : و چون به و لم»
 نظریه تمثل و تجلي و تجسم خداوند در مخلوقات است.

 ال ان العـدل  و تتوهمه، ال ديالتوح»در ترجمه و شرح عبـارت   "الهيجاني ميرزا محمدباقر نواب"

ۀ توحيد آن است که خدا را تـوهم نکنـي و او را در قوهـ   »گوید:  مي( البالغه نهج 882)حکمت  «تتوهمه
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مدرکه در نياوری چه عقل باشد و چه خيال؛ زیراکه او مدرک نشود نه به معني و نه بـه هئيـت و نـه بـه     
صورت؛ پس هر چه مدرک باشد، غير خداست و اذعان به خدایي آن شرک است. پس توحيد یعني تـوهم  

مت  بر او ننهي و او را به صفات مخلوقات، متهم و متصف نسـازی؛ زیـرا   نکردن او و عدل آنست که قس
ـ هر کسي که بـه صـفات مخلوقـات متصـف باشـد، مثـل مخلوقـات نـاق  و ظـالم اسـت،             « ه عـادل ن

 (. 1383 ص :8، ج1310)نواب الهيجاني، 
هـای   سـاحت  ۀاز همـ « تنزیه مطلق حق متعال»شود  ای که از این عبارت و شرح آن فهميده مي نکته

هر تصوری که ما از خدا در ذهن آوریم، غير خداسـت ودر نتيجـه   »فرماید:  )ع( مي امکاني است؛ زیرا امام
تصورات ما منزه است و حتي از تنزیهـي   ۀشود. پس کمال توحيد اینست که او از هم شرک محسوب مي

لزم تعطيل نيسـت؛ زیـرا   البته این مست .که ما مي کنيم نيز منزه است و این چيزی نيست جز تنزیه مطلق
دانيم، لکن او را از تمـامي جهـات امکـاني و مشـابهت بـا مخلوقـات منـزه         ما خداوند را ثابت و موجود م

تشبيه و تجسـيم   سخت و محکمي است به آناني که خداوند را پاسخدانيم. این کالم اميرالمؤمنين)ع(  مي
حضـرت   دیگر آنکـه  ۀنکت «دانند. توجب تعطيل ميکنند، بلکه به آناني که تنزیه مطلق پروردگار را مسمي

دهـد کـه   اند و این نشان مي امير)ع(، عدل و عادل بودن پروردگار را نيز زیر مجموعه تنزیه حق، قرار داده
شان مستلزم اتصاف خداوند به نق  و ظلم است، تعالي اهلل ا ند، سخنا آناني که با تنزیه حق متعال مخالف

 عن ذلک.

 د قاضی سعي نظر 

در بحث اسماء و صفات، دو نظریۀ زائد بودن صفات بر ذات و عينيت صفات بـا ذات را   "سعيد قاضي"
 اگـر گفتـه شـود صـفات     »گویـد:   شـمارد. او مـي   هـا را باطـل و غيـر قابـل قبـول مـي       پـذیرد. و آن  نمي

 يع اسـت؛  حق تعالي، همگي زائد بر ذات پاک اوست، یعني غير اویند، که این مـذهب بسـيار قبـيح و شـن    
 الوجـود، مجمـوع ذات و صـفات اسـت کـه       زیرا در این حالت دو قسـم متصـور اسـت: یـا اینکـه واجـب      
آید. قسم دوم اینست کـه   الجهات است، الزم مي در این صورت ترکيب در ذات پاک او که واحد من جميع

ـ  واجب  آیـد   ز الزم مـي الوجود همين ذات تنهاست و صفات همگي از وجوب وجود او خارجند. دراین جا ني
 الوجود در وجود و سایر صفات و کماالت وجودی، محتـاج غيـر باشـد و ایـن نيـز باطـل اسـت.         که واجب

 و اگر صفات عين ذات باشند، این قـول نيـز شـنيع اسـت، چراکـه صـفت عبارتسـت از امـری کـه تـابع           
عين ذات باشـد، الزم  و فرع ذات باشد و ذات عبارتست از حقيقتي که اصل و متبوع باشد. پس اگر صفت 

« آید که تابع عين متبوع و یا الزم عين ملزوم بوده باشد و شناعت این قول بر جميع عقال معلوم است مي
 (. 16: ص1308)قمي، 

قاضي سعيد پس از ابطال نظریات قبلي در باب رابطۀ ذات و صفات حق، نظر خودش را نظریه افرادی 
داند؛ اینان معتقدند کـه   و پيروان راستين مکتب اهل بيت )ع( مي« حزب اهلل»داند که آنان را در زمرة  مي

تر از آن است که در امری از امور، با مخلوقات، مشـارکت و مشـابهتي داشـته     خداوند متعال، برتر و بزرگ
شود، صرفا  از باب اشتراک در لفظ  باشد. پس تمام صفاتي که بر خداوند و غير او )صفات فعلي( اطالق مي
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شود از سنخ معـاني ثبوتيـه نبـوده،    دیگر سوی ایشان معتقد است صفاتي که بر خداوند اطالق مي زاست. ا
شـود خداونـد عـالم    ها، از قبيل سلب نقي  است. مثال  وقتي گفته مـي  بلکه حقيقت این اوصاف و نعمت

جابي افـاده  است، در واقع به معنای سلب جهل از پروردگار است و یک معنای سلبي را و نه یک معنای ای
 (. 82: ص1328کند )علوی قزویني،  مي

گویـد: علـت اینکـه    قاضي سعيد سپس مطلبي را مطرح کرده که موجب تعجـب بسـيار اسـت. او مـي    
پيغمبران الهي و حکمای بزرگ برای خداوند قائل به صفات شده و او را متصف به صفات سـاختند، ایـن   

ليل، رعایت حال ایشان شده و خداوند متصف به اوصاف همين د است که عوام مردم در ادراک قاصرند. به
آورد که ما در وی سپس برای اثبات مدعایش چند دليل نقل نيز مي  (.181 : ص1318شده است )دیناني، 

 کنيم:  اینجا برای رعایت اختصار به یک مورد بسنده مي

ارد. اگر اسـم  ارد. اگر اسـم  خدای متعال نود و نه اسم دخدای متعال نود و نه اسم د»»کند: کند: از قول امام صادق )ع( نقل مياز قول امام صادق )ع( نقل مي  ""هشامهشام""
سوی خدا سوی خدا   کننده بهکننده به  همان مسمي باشد، هر اسمي معبود خواهد بود. همه این اسماء داللتهمان مسمي باشد، هر اسمي معبود خواهد بود. همه این اسماء داللت

هر حکم وجودی برای یکي هر حکم وجودی برای یکي »»فرماید: فرماید: قاضي در توضيح حدیث ميقاضي در توضيح حدیث مي«.  «.  و همگي غير اویندو همگي غير اویند
از دو متحد برای دیگری نيز ثابت است، از طرفي صانع فقط ذات است. اگر اسـم عـين   از دو متحد برای دیگری نيز ثابت است، از طرفي صانع فقط ذات است. اگر اسـم عـين   

 (.(.811811-812812: ص  : ص  13211321)نصيری، )نصيری، « « صانع خواهد بودصانع خواهد بود  مسمي باشد، هر اسميمسمي باشد، هر اسمي

گوید: همچنان کـه در حـدیث صـحيح آمـده     قاضي سعيد پس از بيان نظرش دربارة و صفات حق، مي
الوجود را مشارک با دیگر اشياء دانسـت تـا گرفتـار تشـبيه یـا       نباید واجب ، «اءيـشيء ال کاألش »است که 

کنـد  اسـتناد مـي   البالغهنهج المؤمنين علي )ع( در خطبۀ اولاميرتجسيم نشویم و پس از آن نيز به کالم 
و نيز عبارتي دیگر از همين خطبه نقل « ده نفي الصفات عنهيـده و کمال توحيـاصل معرفه اهلل توح»که: 
کند که درک حقيقـي   ها، به این مطلب اشاره مي با ذکر این شاهد مثال« من وصفه فقد حده»کند که  مي

گردنـد  پذیر نيست. حاصل اینکه همه صفات در حقيقت بـه سـلوب بـر مـي     برای ما امکان صفات خداوند
توان گفت: این مکتب در بحث خدا شناسي و الهيات به یک دیدگاه الهيات سلبي یا تنزیهي رو، مي وازاین

 (. 11-13 : ص 1308رسد )قمي، مح  مي
 از اسـاتيد عجيـب اسـت آنجاکـه      گویـد: امـا سـخن بعضـي    مي 3صدوق جاو همچنين در شرح توحيد

شـود،   ممنوع و باطل است؛ زیرا باعث مشابهت ذات او به غير یا غير به او مي ]خداوند[ تشبيه»گویند مي
(. در ادامه نيـز حـدیثي از   181: ص3، ج1811)قاضي سعيد، « اما تشبيه در اسماء و صفات اشکالي ندارد.

ند خداوند کيفيت ندارد، چون کيفيت جهت وصف و احاطـه  کند که به سائلي فرمود امام صادق)ع( نقل مي
است و لکن ناچار به خروج از حالت تعطيل)نفي( و تشبيه هستيم. زیرا هر کسي او را نفي کند او را انکـار  
کرده و ربوبيتش را نادیده گرفته و هر کسي که او را به غير تشبيه کند، او را به صفت مخلوقـات متصـف   

وبيت او نيست، ناچارا  باید گفت او ذاتي دارد بدون کيفيت و دیگران در آن ذات با او ساخته که شایستۀ رب
نفي وجود پروردگار، انکار صانع »(.  قاضي در شرح حدیث فرموده است: 888اشتراک ندارند. )همان، ص 
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اثبـات  و نفي صفات کماليه، انکار ربوبيت است و تشبيه به معنای اشتراک خلق بـا او در مفهـوم صـفات،    
صفات مخلوقات برای اوست و اگر او را به ذوات مخلوقات ملحق کنيم به این صورت که بگویيم وجود او 
از سنخ این وجودات ]مخلوقات[ است و صفات او فردی یا حصه ای از مفهوم صفات اشياء اسـت، او را از  

ین نفي، کفر اسـت و اثبـات   ایم و شکي نيست که ا مرتبه ربوبيت خارج کرده و در ردیف اشياء داخل کرده
هـا بـا او    اینها، شرک است. او صفاتي دارد که کسـي غيـر از او اسـتحقاق آن را نـدارد و ماسـوی در آن     

داند و آن صفات داخل در مفهوم صفات اشياء نيستند و  مشارکت ندارند و احدی کيفيت آن صفات را نمي
و تشـبيه( غيـر از تنزیـه و تشـبيه اسـت،       گوید این مسئله )تعطيل این توحيد خال  است. وی سپس مي

 (.881- 880اند )همان، ص  آنگونه که توهم کرده

 گيری نتيجه

)عليهم السالم( در توحيد که  هدی  ۀای از دریای نوراني معارف ائم در این مقاله سعي شده تا تنها قطره
کـه از آن جملـه اسـت:    ون امکاني و نقصاني است، ارائـه شـود   ؤهمان تنزیه مطلق حق متعال از همه ش

العابـدین)ع( و   زیـن  امـام  صـحيفه سـجادیه  )عليهم السالم( و همچنين فرازهـایي از   روایاتي از معصومين
ایـن روایـات و خطـب مـذکوره،      ۀ. از ن  صریح همـ البالغه نهجحضرت امير)ع( در  قدر فرمایشات گران
از او داریم منزه است و حتي از تنزیهـي  اوهام و تصوراتي که ما  ۀشود که خداوند از هم چنين استفاده مي

رسـد یکـي از دالیـل     نظر مـي  به« سبوح سبوح رب المالئکۀ و الروح.»کنيم نيز منزه است که:  که ما مي
تفرق آراء در باب توحيد الهي، این باشد که هر فرقه و گروهي تنهـا بـا تمسـک بـه یـک یـا چنـد آیـه،         

وه دهند؛ در حالي که باید ابتدا تمـام آیـات توحيـدی را در    اند نظر و رأی خود را صحيح و حق جل کوشيده
داشـتند تـا از    خـود را ابـراز مـي   ۀ نظر مي گرفتند و سپس باتوجه به فضا و سياق کلي آیات، رأی و اندیش

اگر مسلمين، اهل بيـت پيـامبر)ص( را کـه     دور بمانند. تناق  گویي و بعضا  نادیدهگرفتن بعضي آیات، به
طور خاصه در تفسـير صـفات    گذاشتند و در تفسير آیات قرآني و بهيامبر بودند، کنار نميجانشينان واقعي پ

کردنـد، ایـن همـه     )عليهم السالم( بود رجوع مـي  هدی ۀکه در نزد ائم «معارف ناب محمدیه»خبری به 
 شدند. گرفتار تشتت آراء نمي

رسد، نظریات وجودی حکمت  مي نظر اینست که به ،شود ای که از کل این پژوهش گرفته مي اما نتيجه
  را کــه مــأخوذ از معــارف اهــل البيــت« تنزیــه مطلــق حــق متعــال»متعاليــه، نــه تنهــا توانــایي تبيــين 

نگارنده بـه   ؛بنابراین باید طرحي نو در انداخته شود .)عليهم السالم( است، ندارد؛ بلکه با آن در تضاد است
شـود بتوانـد    نيست، اما شاید طرحي که ذیال  اشاره مي هيچ وجه مدعي نظریه جدیدی در این باره نبوده و
 .جایگزین بهتری برای تبيين توحيد الهي باشد

تمام موجودات متحقق در خارج، حقيقي بوده، در عين حال مستقل نيستند. ایـن موجـودات همگـي در    
مخلوقات( اشتراک رابطه بين آنان) بنابراین،)که همان بودن است( با یکدیگر مشترکند؛  مفهوم عام وجود

گونـه   معنوی است. اما ازآنجا که این مخلوقات و اشياء، سراپا  نق  و امکان و نيازمنـدی هسـتند، هـيچ   
خـالق و  وجـودی  اشـتراک   رو، ازایـن اشتراک و سنخيتي با منبع غني وجود که حق متعال است، ندارنـد؛  
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بال  ثابـت شـد کـه اشـياء و     )به معنای صدرایي(و همچنين تشکيک وجود باطل است. و چـون قـ   مخلوق
مخلوقات همگي با چيستي هایشـان و اینکـه چـه هسـتند، شـناخته مـي شـوند و تأثيراتشـان نيـز تـابع           
چيستي)ماهيت( آنهاست، پس اصالت وجود نيز منتفي بوده و اصالت ماهيـت در مـورد آنـان صـدق مـي      

گونه اشتراکي  ت؛ بنابراین هيچکند.پس مخلوقات تنها ماهيت بوده و واجب، وجود مطلق و منبع خيرات اس
)بـودن( بـين    نه به لحاظ حقيقت و نه به لحاظ مصداقي بين آنان وجود ندارد و تنهـا در مفهـوم هسـتي   

 تعالي و مخلوقات، یک نحو اشتراکي وجود دارد. باری
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 .سبزوار: انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار .(سبزواریحکيم

 تهران: انتشارات حکمت. .منظومه مبسوط شرح( 1300) مطهری، مرتضي

 تهران: انتشارات حکمت. .منظومه شرح( 1306)ــــــــــــــ . 

الریاض:  .فيها هالسن اهل موقف و هالخمس اصولهم و هالمعتزل( 1881) عبداهلل المعتق، عوادبن

 الرشد للنشر و التوزیع. همکتب



 اکبر نصيری، اميرحمزه مرادیعلی 291291
(Aliakbar Nasiri / Amir Hamzeh Moradi) 

 

. چـاپ نهـم، قـم:    فشـرده  شـرح  و ايگو ترجمة با البالغه نهج(  1318شيرازی، ناصـر )  مکارم

 مطبوعاتي هدف.

ـ  و نيصدرالمتاله اتينظر و آراء قيتطب( 1321اکبر ) نصيری، علي ـ  ديسـع  یقاض  در یقم
اسـالمي دانشـگاه سيسـتان و بلوچسـتان، بهـار و تابسـتان،        . الهيات و حقوقصفات تيريغ و تينيع

 .860 -886، ص : 11شماره
 


