
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفة اهلل التنزیهّیة و التشبیهّیة
 1علی افضلید. 

 
ة االسالمّیة، و فی الثّقافأهّم قضایا تاریخ الکالم و الفلسفة فی الغرب أطاملا کان من الملّخص: 

و حیصل أات و صفات الّرب املعرفة االجیابّیة حول الذّ  ن حیصل علیأ؛ هل یقدر عقل البشر يه
ّیة و اآلیات قّدم فی هذا املقال، أّن الدالئل العقلأن أعلی املعرفة السلبّیة )التنزیهّیة( وحده. حاولُت 

 يّ ألسلبّیة و فات االهلّیة علی املعرفة اات و الصّ ذهاننا حول الذّ تثبت أّن املعرفة الوحیدة املتاحة أل
اطل حبسب لی نظریة التشبیه و هو بإمر ستؤّدی لة للحصول علی املعرفة االجیابّیة فی هذا األحماو 

 حکم العقل و النقل. 
ّیة؛ أحادیث التوحید؛ معرفة اهلل؛ التنزیه؛ التشبیه؛ املعرفة السلبیة؛ املعرفة اإلجیاب مفتاحیة:الکلمات 

 فی التوحید. 
 
 

                                                           
  .ااس تاذ املساعد للمؤسسة التحقیقیة للحمکة و الفلسفة یف ایران . 1
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 التمهید 
  :شیئاناهلدف الرئیسی هلذا املقال 

و  ؛ّیةالدقیق و الکامل للمعرفة التنزیهّیة )السلبّیة( و املعرفة التشبیه لنعلم ما هو املعين ؛االّول   
عرفة مثلة للمعرفة التشبیهّیة و نعلم ما أعرب املفکّرون فی جمال ملنعرف املصداقیات و األ ؛الثاين

و  ،نفسهمأن یدرکوا أق فی الصفة دون لی اخللإحیان هو؛ تشبیه اخلالق اهلل تعالی فی کثری من األ
 باطل حبسب حکم العقل و النقل.  هو
إمتنعت من إتیان اآلیات الکثریة و الروایات التأکیدیة هلذه القضیة  مبا أّن حجم املقالة حمدود،   

و إکتفیت بذکر مناذج معدودة من اآلیات و الروایات لکن ملزید من معلومات القارئ ذکرت بعض 
کثر للقضّیة. أو بنی املعّوقتنی الیضاح أو عبارة فی داخل القوسنی أوایات و أضفت کلمة مصادر الر 

جملد( مؤسسة  111من طبعة ) يلقد استخدمت فی إرجاعات کتاب حباراالنوار للعاّلمة اجمللس
ی تّ الوفاء )البریوت( التی البّد أن یضاف الیها ثالثة ارقام من اجملّلد الرابع و اخلمسنی و مابعده ح

 یّتسق مع طبعة ایران و البعض اآلخر من طبعات البلدان العربّیة. 
 ،الة املفرطةحذراً من إطالة املق ،یضاً إمتنعت من عرض کثرٍی من القضایا املتعّلقة باملوضوعأنا أ   

  .لی منشور آخرإو هی کانت ضروریة لتکمیل البحث و سأؤّجل تفاصیل هذا املوضوع 
 اهللدور العقل فی معرفة 

ی یبلغ دور العقل مد يّ أمهّیة کثریة فی تاریخ املعارف الفلسفّیة و الکالمّیة: إلی أهلذا السؤال    
ة عن هذا السؤال ککثری جابفراط و التفریط الکثری فی اإلو قد متّ اإل ؟البشری و قدرته فی معرفة اهلل

 حکم )سليب يّ أقادرة متاماً من  شخاص القوی الفکریّة للبشر غرییعترب بعض األ .خریمن املوارد األ
مصادر ذات  ،و النصوص املقّدسةأخالق و األأمر و یعتربون االمیان ( حول هذا األجیايبإو أ

شخاص اآلخرون قد ذهب األ .لی جمال املعرفة االهلّیة فقط و ضد هذا التفریطإخول صالحّیة فی الدّ 
ذه املعرفة جمهول فی ه يّ أبقوا أإعطاء ما  ،اهللعطوا قدرة لذهن االنسان فی معرفة أطریق االفراط و 

عّلق خبالق خربوا عن کّل مایتأو صفاته بزعمهم و  يات االهلرت عن مجیع زوایا للذّ و کشفوا السّ 
 دّق التأماّلت العقلّیة.أالکون ب

هذه  ط يفافراط و تفری يّ أاّما إّّتذت اآلیات و الروایات االسالمّیة طریق االعتدال و بعیدة عن    
خری و حتّدثت عّما هی تُرضی العقل و یّتسق مع الوجدان و الفطرة القضیة کسائر القضایا األ
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حدود کسب املعرفة االهلّیة بواسطة االنسان بالعبارة  :التوحیدیّة. عرّفت روایات املصومنی
ّن معرفة اهلل إخری عرّفوا التوحید احلقیقیة هکذا: أو بعبارة  ،القصریة الکاملة و اجلدیرة بالتأمل

یضاح هذه العبارة علی اساس إلکن  1.التعطیل و التشبیه ،الصحیحة تقوم علی إخراجه عن احلّدین
   .«التشبیه حدّ »و 2«التعطیل حدّ »الروایات املذکورة و معنی 

 التعطیل
السنّة  ن وجهة نظر الکتاب وم   .نکار وجود اهللإحادیث املذکورة هی معنی هذا املصطلح فی األ   

ن طریق م يّ أنفسّیة )ن یدرک وجود اهلل من طریق اآلیات اآلفاقیة و األأالعقل قادر  ،االسالمیة
اماً حادیث متالقرآن و األ .مرالربهان و الوجدان( و ال یری نفسه عاجزة عن احلکم فی هذا األ

نفسنا من أج ن ُُنر أخری حنن نقدر أبعبارة  .دلّة و القرائن علی وجود اخلالقسباب و األملیئة باأل
و موجوداً و ُنرج أساس الروایات املذکورة نعتربه شیئاً أو علی  ،التعطیل و ال نعترب اهلل معدوماً  حدّ 

ه نّنا لسنا قادرین علی کسب هذه املعرفة فقط، بل حنن مکّلفون علیإلکن  هبذا من حدود االنکار.
 : 7قال علی .حبکم العقل و النقل

  4«بها عن واجب معرفتهصفته و مل حیجُ  3علی حتدیدلع العقول مل یطّ »   
 خری:أفی خطبة  7مریاملؤمننیأیضاً یقول أو 
قد تعیُ بالعقول  علیه و ستدلّ صنع اهلل یُ ب ،و شهادة العقول أنّه جّل جالله صانع لیس مبصنوع»   

 5«معرفته و بالفکر تثبت حّجته
 ةهذه املعرف ن حیصل علیألی وجود اخلالق یقدر إن یدرک ألی أنّه میکن له إّما العقل باالضافة أ   

                                                           
ت املتعلّقة ملزید من املعلومات من الرواای .ن تُطلق لکمة الشیء عیل هللاأ  جاء ابب هذه الرواایت یف املصادر الروائیّة حتت عنوان هبذا املضمون و هو میکن  .1

نّه تبارک »و صدوق / التوحید / ابب   7 ،6، 2/ ابب اطالق القول بأ نّه یشء/ ح  1الاکیف /  من ین / الاصولاللکی :راجع ،خراج هللا عن احلّدین املذکوریناب   ا 

أ نّه »یضًا راجع ایل ابب أ  و « احلّدینو اخلروج عن هذین « التشبیه»و « التعطیل»یضاح ملعین ا  خری من هذا الباب حادیث ال  و ال   7/ و  1ح« و تعایل یشء

و ایضًا  29و  11/  9/ ح  9/ ابب  3اجمللیس / حبارالانوار /  ،1ح « / ة و الزاندقةنویث ابب الرّد عیل ال  11و  11ح / « و ال صورة عزوجّل لیس جبسم

 .4/ ص  66/ ج  3/ ح  11ابب 

 « التعطیل»بدالً من « العدم ،الابطال ،النفی»حیان اس تخدمت تعابری یف بعض ال   .2

ول  و من مّث ال   و هذا املعین لیس غری مرتبط ابملعین« املعرفة الاکمةل لشیء واحد»حد معانیه أ  بل  .تکون مبعین الثغر و النهایة دامئاً ال « احلدّ »لنعمل أ ّن لکمة  .3

حلّد و التحدید ا یف مصطلح الرواایت الاسالمیّة یف کثری من الاوقات اس تخدمت لکمة« التبینی و التعریف  و حتدید املّّیات ذللک الشیء»مبعین « حتدیدالشیء»

 .. عن هللا.)صدوق / التوحید / ابب نفی املاکن« ...و ال کیف حمدود.» 7وصاف و کیفیّة یشء. مثل هذه الرواایت عن البافرمعرفة ال   يأ  ،هبذا املعین الاخری

مل تبلغه العقول بتحدید »:7( و عن عیل6صفات اذلات والصفات و صفات الافعال / ج  ،/ نفس ابب 7هبذا املضمون، الامام الاکظم ./ 2عزوجّل / 

 (114)هنج البالغة / خطبة  «فیکون مش بّهاً 

 .49هنج البالغة / خطبة /  .4

 ./ منقول عن الاحتجاج 213 ص / 4 ج حبارالانوار / اجمللیس / .5
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لم عن النقص و ال سبیل للجهل و العجز و الظ منزّهأّن اهلل  يو ه ؛قسام اآلیات االهلّیةأمن طریق 
 ،و یعترب عن هذا إنّه مستجمع مجیع الکماالت وهو القادر و العامل و العادل ،و سائر النقائص الیه

« اهلل موجود»جیابّیة مثل لفاظ االعرب عنها باألو السلبّیة و إن یُ أالتنزیهّیة  و هذه املعرفة مبعنی املعرفة
 املعرفة التنزیهّیة هی املعرفة التشبهّیة.  و ضدّ  «اهلل عامل»و أ

 التشبیه 
نّه مکّلف التعطیل. إ ن خیرج نفسه من حدّ أیقدر و علیه  لکن میکن لعقل االنسان فی حالٍ    

لْم أنّه برئ ن یکون خالقاً لیعألی إاضافة  يّ أالتشبیه  ن خیرج عن حدّ أعلی حکم العقل و الشرع 
 و ال شبیه و ال نظری له فی الذات و ال فی الصفات و کماالته.  ،نقص يّ أمن 
فی احلقیقة  ،عبارة اخلروج عن احلّدین )التعطیل و التشبیه( فی معرفة اهلل التی جاءت فی الروایات   

 أّّنا ملّخص من التعالیم التوحیدیّة فی القرآن الکرمی التی تعترب اآلیات االهلّیة دالّة علی وجود اهلل و
َ هلَُ  آیَات َنا َسُنر یه مْ »کماالته صفاته و   ه ْم َحَّتىٰ یَ َتَبنیى و من جهة  1«ْم أَنىُه احلَْق  يف  اآْلفَاق  َويف  أَنْ ُفس 

  .«ومل یکن له کفواً احد» ،«ولیس کمثله شیء»مثل و نظری له  يّ أ يخری ینفأ
 المعنی الدقیق و الکامل للتشبیه

لی املعتقدین إّجه الکالم نو  ،لکن فی النفی عن التشبیه ،الرتکیز علی نفی التعطیل ملنکری اهلل   
خاّصة. یهّدد خطر التشبیه و التعطیل املّوحدین. ألّن کثریاً من املوحدین یقولون باملثل و النظری هلل 

و الشرک  لی وادی التشبیهإو تعثّروا  .و کان هلم القصد و النّیة هلذاأن یعلموا أذهاّنم دون أفی 
 :هلذا قال و ،مّتهاف من هذا االمر ألخی عظمو کان الرسول األ ،)العملی و النظری( بالفعل يّ اخلف
 2«َسوَداَء يف لَیَلٍة ظلماءَ  إنى الشِّرک َأخَفي م ن َدب یب  النىمل  َعَلي َصَفاةٍ »   
عضاء لکن النقطة املهّمة و الدقیقة فی هذا البحث هی أّن التشبیه لیس مبعنی القول باجلسم و األ   

لی إجیابّیة للخلق إ زةمیّ  يّ أالتشبیه مبعنی تسریة  من هذا.کثر دّقة أبل البحث  ،اجلسدیّة هلل فقط
لی اهلل و إ و بعضهأو فی خلق آخر، ننسبه کّله أنفسنا أکّل ما نشاهد فی   و هذا یعين 3.اخلالق

مراً أ نّنا نسبناأل فکان هو التشبیه، ،هذا ال خیتّص باجلسم. إن ننسب روحنا و هی جمّردة الی اهلل

                                                           
 .13فصلّت /  .1

 .3/ ح  93/ ص  69ج  حبارالانوار / اجمللیس / .2

  مور السلبیّة من معین التشبیه.و احلّجة للتأ کید علیه یف التایل. و هذا القید الخراج ال   ،هنا« الاجیایب»ملصطلح  دّق س نبنّی املعین ال   .3
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ن یقال أألنّه میکن  ،الی ههنإلی اخلالق. لکن ال ّتتم عقیدة التشبیه إجیابیًّا فی اخللق إعینیًّا و 
لی اهلل هو التشبیه. ألّن اجلسمّیة مستلزمة النقص و تعّرف اخلالق شبیهاً إسناد اجلسم و نظائره إ

االسناد لیس  ذاه ،لی اهللإسندنا کماالت اخلالئق )مثل العلم و القدرة و احلیاة( أذا إلکن  ،باخللق
فإّنا ال  ،اخلالق لیإسندنا کماالتنا أذا إ :کثر دقة هیخبطأ و ال یستلزم التشبیه. لکن النقطة األ

لی اهلل و إسندنا فی هذا احدی املّیزات العینّیة و االجیابّیة للخلق أذن إألنّنا  ،تزال تستلزم التشبیه
 و فی سائر الکماالت الی اخللق. أشّبهنا اهلل فی العلم و القدرة 

 إمّنا یعاب هذا الکالم مبأخذین:
ماالت هو سناد الکیکون إفکیف  ،ذا نعترب اهلل مستجمع مجیع الکماالتإاملأخذ االول هو:    

الصفات  سند الشرع املقّدسألی هذا، إضافة إ ؟لیهإصفات نسندها  يّ فا فاذا مل نسند، ؟التشبیه
 .اعتربه عاملاً و قادراً لی اهلل و إالکمالّیة 

ة قصسندنا تلک الکماالت الناأذا إعلی هذا،  .خللق مالزمة النقائصااملأخذ الثانی هو: کماالت    
ن ألی اخلالق هو إسناد کماالت اخللق إلی اهلل، شّبهنا اخلالق باخللق. لکن املقصود من إو احملدودة 

مّث ننسب  ،..( فی االبتداء.التناهی و ،التغیری ،نقص )مثل احلدوث يّ أنزیل هذه الکماالت من 
 لی اهلل و هبذا ال نصاب بالتشبیه. إنقص  يّ أن و احملض م   الکمال اخلاصّ 

 اخلالق شرتاک الکماالت بنیإملاذا ال یؤدی  :لالجابة عن املأخذ االول، لنتذّکر تفکیکاً و هو   
شیاء بعضها أالثة لنفّکْک ث ،و اخللقألی اخلالق إذا نسبنا کمااًل مثل العلم إ ؟لی التشبیهإو اخللق 

 عن بعض فی هذه النسبة:
 « م»، و«ل»، «ع»اللفظ املتعلق هبذه الصفة مثل  .1
و اجلهل أو فی صفة العلم هذا املعنی عبارة عن الوقوف  .املعانی التی یدّل هذا اللفظ علیها .2

 بالنسبة الی شیء. 
 اجلودة و کیفّیة هذه الصفة. .3

اک لیس و هذا االشرت  ،احلالة االولی و الثانیة مشرتکة بنی اخلالق و اخللق أنّه: القول هنا هو   
لذی مذموم عند العقل لی التشبیه اإ يو هو یؤدّ  ،و لکن االشرتاک فی احلالة الثالثة .یستلزم التشبیه

 و یریدوا ذلک. أا ن یعلمو أدون  ،وّرط کثریاً من املفّکرین فی التشبیه يو هذا االمر هو الذ ،و الشرع
 ح هذه الثالثة: نوضّ  ،فی احلال
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ألّن فی الکتاب  ،نوع من التشبیه يّ أأّن الشرع جاز  ،الدین العريب يمنهم حم ،تّوهم بعض الناس .1
« السمیع،البصری ،العامل، القادر»و السّنة اُستخدمت الفاظ متعّلقة باالنسان فی توصیف اهلل. مثل 

و هذا التنزیه  ،ن نقوم بتوصیف اهلل بالتنزیه احملض و التنزیه املطلقأال میکن  أنّه و یظهر من هذا
فی التوحید،کان ناقصاً ألنّه کان یعتمد فی  7یبعد الناس عن التوحید. هو یعتقد أّن إعالن نوح

وحید. لی التإدعوته  ما آمن به قومه بو من مثَّ  ،دعوته علی التنزیه احملض فقط و جیتنب عن التشبیه
ینفی  ،ثالالدعوة الی التنزیه و التشبیة معاً. علی سبیل امل مجَع القرآن الکرمی، ،ابن العريب يعلی رأ

و هو »کرمیة و یقبل رتبة من التشبیه فی اآلیة ال« لیس کمثله شیء»التشبیه فی اآلیة الکرمیة 
  1.اخلالقلی إ و مها من اوصاف اخللق ،مع و البصرینسب السّ  يّ أ« السمیع البصری

 ن نقول:أنا علی ،االشرتاک بنی اخلالق و اخللق مبعنی التشبیه بأنّ عن هذا االدعاء،  جُیاب   
لفاظ ال یستلزم هذا االشرتاک قبول نظریة التشبیه مبعناها املذموم فی الشرع قّط. ألّن استخدام األ

 .ذاهتمااملشرتکة بنی املوجودین لیس دااّلً علی االشرتاک و الشباهة فی 
ع وجهاً ن ینتز أهن ال یقدر الذّ  ،و ان قیل: مادامت الشباهة مل یکن موجودة فی ذات الشیئنی   

 :لفاظ املماثلة، جنبمشرتکاً و یستخدم األ
دون  ن نطلق العناوین املشرتکة علی الذوات املتباینة،أحنن نقدر  ،سلمنیالفالسفة امل يعلی رأ   

الیشرتکان  ،علی سبیل املثال؛ الکّم و الکیف، موجودان متباینان ن یستخدم االشرتاک فی ذاهتما.أ
سفة املسلمون یضًا یعترب الفالأاملشرتک. ف« ضرَ العَ »طلق علیهما عنوان لکن یُ  .فی ذاهتما قطّ 

 ،ذاهتا وجه الشبه ن کانت يفإالّّنا  ،یعتربوّنا فریدة من نوعها و من مثى  ،متباینة الذات« العقول»
وهذا یتعارض  ،کّل من العقول املرّکبة عن اجلسم و الفصل  و بالتايل ،الفصل للتمایزحتتاج الی 

                                                           
ن نعترب ،عیل رأ ی رّشاح ابن العريب .1 و  ،یه و یثبتها جزءهاالثایناحلالتنی یتفی اجلزء الاول من الآیة التشب  لکيت و مل نعترب، يفأ  زائدة، « مکثهل»یف عبارة « الاکف»ا 

راجع کتاب  ،شبیه و التزنیهابن العریب حول الت  يحال ال یوجد الفرق یف النتیجة النهائیّة للآیة و هو امجلع بنی التشبیه و التزنیه. ملزید من املعلومات عن رأ   يّ عیل ا

ل نّه اّوالً؛ ما هو  .ن العريبتکون نقاط جدیرة للتأ ّمل یف اقوال اب .«التشبیه و التزنیه»،القول الثالث ،اجلزء الثاین ،حمسن هجانگریی لدلکتور« حمی ادلین ابن العریب»

آن قد مجع بنی التشبیه و التزنیه»املقصود من عبارة  ابیّة )مثل هللا عمل،هللا ّن نوحًا ال یس تخدم الالفاظ الاجیأ  ،هل اکن قصده «اکن نوح یدعو ایل التزنیه لکن القرأ

دعوة نوح  فقط.و من البدهییی اّن القضیّة لیست هکذا،و منهج« و اکن یس تخدم من التعابری السلبیّة )مثل لیس هللا جباهل، لیس هللا بکثری و... « واحٌد و... 

یّة توجد یف دعوة لکن اکنت املعرفة التشبیه ،املعرفة السلبیّة من هللا فقطاذلی جاءت یف الآایت و الرواایت خبالف هذا الاّدعاء. اّما اکن قصده أ ّن نوحًا اکن یقّدم 

آن و الس نّة الاسالمیّة املعرفة التشبیهیة قطّ. و بعبارة  :نیّب الاسالم ایضًا. لنقل   کة بنی اخلالق ان اکن قصده الالفاظ و الاسامء املامثةل و املشت  ،خریأ  ماعرض القرأ

وص )و ان اکن قصده املفهوم احلقیقی للتشبیه، ما اکن موجوداً یف دعوهتام( یف التایل یبنّی الرأ ی الاکمل للنص وجد یف دعوة لک نبّ اکنت هذه الالفاظ ت ،و اخللق

آمن قومه به،،الاسالمیّة یف هذا البحث. ومن هجة اخری التوحید  يأ   ای هل من نیّب ال یعرف رسالته الرئیس یّة ان اکن النقص یوجد یف دعوة النوح و من مّث ما أ

 و ملاذا یعاقب هللا قومه حبّجة الاعالن الناقص و غری الصحیح من قبل نبیّهم یف ادلنیا و الآخرة.  !الصحیح
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لمة اّما رغمًا عن التباین الذاتی للعقول، یطلق علی کّلها ک التجّرد و البساطة احملضة للمجّردات.
 العقل املشرتکة.

الذات و  املفاهیم، ال یستلزم االشرتاک يف ّن فی حاالت کهذه، االشرتاک يفأو احلّجة علی    
عن الوجود  يحتک خالفاً للمفاهیم املاهوی فی التعالیم املتعّلقة باملعقوالت الثانیة الفلسفّیة الّت  يه
 و کیفّیة وجود شیء واحد ال یکون هذا االستلزام.أ

حتیاجاً إ ،املوضوع ن الیوجود، و مها حیتاجاالعن کیفّیة الکّم و الکیف ن ینتزع أیستطیع الذهن    
و هو جتّرٌد حمض و  ،وجودیاً لتحّقق معنی مشرتکاً یسّمی بالعرض و ینتزع عن کیفّیة وجود العقول

املشارکة  ن یدّل هذهأمفهوماً مشرتکاً یسّمی بالعقل لالیصال هذا الشکل من الوجود دون  ،مطلق
 ات و ماهیّتها.املفهومّیة علی املشارکة فی الذّ 

 املشرتکة علی مجیع املوجودات من اهلل حتی قطعة من« املوجود»علی هذا، حنن نستخدم کلمة    
لی املمکنات ع« العّلة» ،«املعقول» ،«احلادث» ،«املمکن»و نطلق املفاهیم املشرتکة مثل أاحلجر 

ی حاٍل ف ،جناس العالیةعلی األ« العرض» ،«اجلوهر»اجملّردة و املاّدیة و العناوین املشرتکة مثل 
   1یکون التباین الذاتی و املاهوی بنی بعض هذه املوجودات.

نستخدم لفظ  ،«ال جیهل اهلل شیئاً » يأ ،للبیان عن املعنی السلبی فی اخلالق و اخللق ،فی احلال   
الق ن یدّل هذا اللفظ املشرتک داللة علی مشارکة اخلأو هو مشرتک بنی اهلل و االنسان دون  ،العامل

ن أشرع لالنسان و ال لی هذا؛ ال بدّ إضافة إ( فی الذات )سنوضح هذا فی البحث التايلو اخللق 
هلّیة لفاظ البشریة فی التحّدث عن اهلل. لیس لدینا لغة املسّماة باللغة االیستفید من هذه اللغة و األ

ن أ. و ال بّد فهمهان ن ما کّناألفاظ غریالبشریة متاماً حتی یستخدمها اهلل للتحّدث مع البشر و باأل
لفاظ البشریة لتفهیم هذه اللغة الی االنسان. علی هذا أّن اهلل تعالی فی حال لیس  یستفاد من األ

یعلم کّل  و ،و ال یوجد فیه جهل و عجز ،نّه برئ من کّل عیب و نقصألیفهمنا  ،کمثله شیء
 ،«لقادرا» ،«عامل  ال»لفاظ البشریة مثل ن یستخدم هذه األأال بّد ،ما قابل للرؤیة و املشاهدة

 «.   البصری»و « السمیع»
خلوقات فی الزم نقائص کثریة بنی املت ،عن کماالت اخللق يحتک لفاظ الّت طبعًا مبا أّن هذه األ

                                                           
آموزش فلسفه / دروس  .1 ّن املشارکة املفهومیّة ال یسلزم املشارکة اذلاتیّة ملصداقیّتهام»عنوان: . حول 31 ،22، 21راجع املصباح الّیدی / أ  . «ا 
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ی ال یزعم لفاظ حتیضاحات کثریة جبنب هذه األإح القرآن و السّنة و لذلک یوضّ  مصداقیاهتا.
شبیهًا لکماالته و ال یتلّقی استخدام الشرع من  ،نسان العلم و القدرة و سائر کماالت اهللاإل

ئمة أ ضورح فی نفس زمن حاکیًا عن نوع من املشاهبة بنی اخلالق و اخللق. ،االلفاظ املشرتکة
دالّة علی  ،لفاظ و املفاهیم املشرتکة بنی اهلل و اخللقهل األ ؛اس یتصّورونکان النّ   :املعصومنی

فی االجابة عن هذا الفکر یُنفونه و یعتربون  :ما؟ و کان االئمةاالشرتاک و املشاهبة الذاتّیة بینه
 استخدام هذه االلفاظ و املفاهیم ناشیة عن ضیق التعبری. 

و « الشیء»لفاظ مثل أجابة عن سؤال شخص حول فی اإل 7دقااالمام الصیستخدم    
و « میعالس»و« الشیء»إّن بنی الفاظ مثل  و یوضح ،للتعریف هلل« البصری»و « السمیع»
  :و اهلل مباینة تاّمة للخلق و یقول ،«البصری»

     1«ذ کنت سائالً إفهاماً لک إذ کنت مسؤواًل و إ يردت عبارة عن نفسأولکن »   
 فی وصف اهلل سبحانه« الکیفّیة»و « املائّیة»کلمات   7یستخدم االمام ،فی انتهاء الروایة   

اهیّته بشکل تصدیق وجود اهلل فقط و کیفیّتة اهلل و م ،اللفظنیولکن یصرّح بأّن مقصوده من هذین 
 حد و إمّنا یعلمه اهلل تعالی. أال ینبغی ملوجود آخر و ال یشارکه فیها 

حد الصمد و لکّنک قلت األ ،جعلنی اهلل فداک».... :7یضًا یسأل سائل عن االمامأف   
ا فتح! ی :قال ؟قد تشاهبت الوحدانّیةلیس أ ،ال یشبهه شیء واهلل واحد و االنسان واحد :قلت

 2«...إمّنا التشبیه فی املعانی ،أحلت ثبّتک اهلل
عرب عن یُ  لفاظ املشرتکه ومشاهبة بنی االنسان و اهلل، رغماً من استخدام األ يّ أمثّ ینفی االمام    

 لفاظ اخلارجّیة بنی اهلل و االنسان.اختالف مابازاء األ
 :فی حدیث آخر 7و قال االمام الصادق

ذا إخربونا أ :قالوا ،حاله وقد مسعونا حنّدث عن اهلل أنّه ال شیء مثله و ال شیء من اخللق يف»   
                                                           

 .«اطالق ابنّه یشء» / ابب 1الاکیف / ج من اللکیین / الاصول  .1

علّقة ایل لنهمّت ایل هذه: یف کثری من الرواایت املت«. الفرق ما بنی املعاین الیت حتت اسامء هللا و اسامء اخمللوقنی»/ ابب  1الاکیف / ج  من اللکیین / الاصول .2

ّن » عندما یقال ،خریأ  املصداقیّة اخلارجیّة و املدلول العیین لاللفاظ. بعبارة  املعین اللغوی لاللفاظ یل املقصود،« املعاین»لیس القصد من مصطلح  ،البحث احلایل ا 

ات اخلارجیّة الاشتاک یف الواقعی لفاظ بل املقصود منها التشابه وتشبیه ال   ،لیس معیار التشبیه یف اخلالق و اخللق املقصود منها، ،التشبیه یف املعاین و ال یف الالفاظ

سامء مشتکة نس تخدهما یف أ  ( و املقصود منها 2لکن معانیها خمتلفة )نفس املصدر/ ح  سامء اخلالق و اخللق مشتکة،أ   :یضًا تعترب الاحادیثأ  و ماابزاهئا العینیّة. ف

لیت جاء ت ملزید من املعلومات من بعض الرواایت ا .یجلکن مصداقیتها اخلارجیّة خمتلفة و لیس الاشتاک و التشابه یف مدلولها اخلار ،وصف اخلالق و اخللق

و ص  177 - 9و ص  3 -1السطر  166السطرالثاین و ص  111و ص  2/ ح 117/ ص  4راجع حبارالانوار / ج ،مصطلح املعین مبفهوم مصداقیّه اخلارجیّة

 .6ح« / اطالق القول ابنّه یشء»/ ابب  1الاکیف / ج من و الاصول ،السطور النهائیة 229
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 فإّن يف میعها؟مسائه احلسنی فتسّمیتم جبأ کیف شارکتموه يف،زعمتم أنّه ال مثل له و ال شبه له
 «بعضها دون بعض و يفأحاالته کّلها  ذلک دلیاًل علی أّنکم مثله يف

  :فی اجلواب 7وقال االمام
 «مسائه علی اختالف املعانیأمساء من ألزم العباد أإّن اهلل تبارک و تعالی »   
و ما یزال  ،لفاظ املشرتکة بنی اهلل و اخللقمساء و األمام الفرق بنی استخدام األح اإلمّث یوضّ    

 1ق خمتلفة.و معانیها فی اهلل و اخلل ،مساء مشرتکةفلذا األ .قد مجعنا االسم و اختلف املعنی ؛یکّرر
ق و فی .للفاظ بنی اخلالق و اخلیشرتک املعانی اللغویّة هلذه األ ،لفاظلی اشرتاک األإضافة إ .2

اخلالق و اخللق  ألّن هذا املعنی املشرتک فی ،لی اخللقإاالشرتاک ال یستلزم تشبیه اخلالق  ،هذا ایضاً 
  مر سلبٌی.أ

أنّه  هو ،نطلق لفظاً عاّماً علی موجوٍد )اخلالق او اخللق( ما یتبادر الی ذهننا فی االبتداءعندما    
و ما  . )حتی فی اخللق( عدم اجلهالة فقطدرج فی معنی العامل  أما  عينألیس ذلک املوجود جباهل. 

ن کان إ ،لهذاف و حضوریّته.أو قدمه، حصولیّته أحدوثه  ،خری مثل کیفّیة علمهأمور أدرجت فیه أ
و ال یضّر  ،یضاً أنطلق علیه عاملاً  خری بدله،أهلذا العلم مّیزة خاّصة و تزول هذه املّیزة و تبدل مّیزة 

  .لی علمه علی سبیل العمومإهذا التعبری 
دون « a»و ال یتحّقق « a»اُدرجت ذاتًا فی معنی مثل « x»عند ما مّیزة خاّصة املسّماة ب     
«x». ذا تغرّیت مّیزةإ «x»  ّخری مثل أل منه مّیزة تبد«y » و لیست«y » بعد ما«a .»ّما أ

فی « y»و ال « x»درجت أنّه ما أندرک « a»یضّر ب  « x»بداًل من « y»عندنا نشاهد وقوع 
لق شیئاً ن نطأما جاز لنا  ،درجت اخلشبّیة فی معنی املنضدةأإن  ؛علی سبیل املثال .«a»معنی 

نّه ما أنتج نست ،منضدة ،ن نطلق املنضدة احلدیدیة و اخلشبّیةأحدیدیًا املنضدة. لکن إن نشاهد 
ی معنی درج فأاخلشبّیة و ال حدیدیة. علی هذا إن  ،درج فی معنی املنضدة من جهة منضدیّتهأ

 تغرّی تلک املّیزة. ن نطلق االنسان عاملاً معأمّیزة خاّصة من العاملّیة، ما جاز لنا  ،العامل
و أ «الدراسة من الطریق العادیة» درج فی معنی العامل مّیزةأعلی سبیل املثال؛ إن کان قد    
نسانًا درس من إن نطلق أفال جیوز  ،و مسبوقّیة علمه باجلهل و نظائر هذه املّیزاتأ« احلصولّیة»

                                                           
 .2ح «/ الفرق ما بنی املعاین الیت حتت اسامء هللا و اسامء اخمللوقنی»/ ابب  1الاکیف / ج  من اللکیین / الاصول .1
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و من کان أ 6مظعاو بالتعلیم االهلّیة مثل النبّی األ علمه لدينّ  طریق غریعادیة و فی املصطلح،
الذی  8دة مثل عیسی بن مرمیو مل یسبق علمه باجلهل و کان عاملاً من بدء الوالأعلمه حضوریّاً 

درج فی أما   ندرکمن مثَّ  بینما نری بالوضوح لیس هکذا. ،مّسی نفسه عاملاً من بدء الوالدة عاملاً 
الکیفّیات  طوار وبطرد مجیع هذه األ ،ذنإ اخلاّصة فی معنی العاملّیة.االنسان الطور و الکیفّیة 

  .درجت فی معنی العامل حیثّیة عدم اجلهالة فقطأندرک أنّه « االعامل»اخلاّصة من معنی کلمة 
ن نعترب إ. مرالکتب املعاجم عن هذا األ يحتک ،بصرف النظر عن احلّجة العقالنّیة املذکورة   

نشاهد  ة هکذا،تی فی احلقیقالّ  يمعیار درک معناه البشر  ،فی اجملتمع و املعاجم استخدام املفردات
صاحب اخلرب  وأاملعلومات  يذ ،و مرتادفات مثل اخلبریأن ال یستند للفظ العامل ااّل عدم اجلهالة أ

هو من باب ف ،و کیفّیة خاّصة مثل الذی کان قد درسألی القید إو إن اشری جبنب معنی العامل 
اً اتیّ علماء اللغة. فلذلک لیس ذلک القید جزءاً ذ يتغلیب املعنی علی سائر املوارد و ال من جهة رأ

 اً ملعنی العامل.   و ضروریّ 
س جباهل هو خبری و لی هن عادة، یعينلی الذّ إلی شخص یتبادر نفس املعنی إ طلق العامل  أا أذ   

کثریّة هلذه لتلک الغلبة و األ يه ،لی الذهنإو کیفّیة خاّصة أذا یتبادر قید خاّص إیضًا أو هنا 
لی سّن إأّن العاملّیة یستلزم قیدًا خاّصًا مثل البلوغ  حد،أإن تصّور  ؛الکیفّیة. علی سبیل املثال

یفهم خطأه و لیس هذا القید موجوداً فی معنی العامل. و  ،7خاّص، بعد ما علم والدة عیسی
 هذا هو متنّسق مع سائر القیود و الکیفّیات. 

 النتیجة النهائّیة فی ما قیل هو:
لیس أنّه  ؛یّاً و هواّل سلبإلیس  و هذا املعنی املشرتک، .إّن معنی العامل مشرتک بنی اهلل و اخللق    

 ،الق و اخللقی تطلق علی اخلمساء املشرتکة التّ األ ،شخاصبعض األجباهل. علی هذا خالفاً لتصّور 
ذا املعنی ن ال نعترب هأرط و هو بل هی مشرتکة معنویّة. علی هذا الشّ  ،لیست مشرتکة لفظیة

جلهالة و عدم العجز مثل عدم ا ليبالذات و نعتربها ذلک املعنی السّ  املشرتک مستلزماً لالشرتاک يف
 .فقط

 ،نطلق معنی سلبیًّا مشرتکًا علی اهلل و خلقًا مثل االنسان، لیس هذا االشرتاکعلی هذا، إن    
مراً أذا نسبنا إنّه یضاً. ألأتشبیه اخلالق الی اخللق  ما هو و بالتايل ،مستلزمًا لالشرتاک فی ذاهتما

مع   السليبّ  حیان نقول هذا املعين)و فی بعض األ ،لیس اهلل جباهل :لی اهلل و نقول مثالً إسلبیًّا 
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 جیابیّاً یعينإال  مراً حمّصاًل و عینیّاً وألیه إمع هذه النسبة، ما نسبنا «( اهلل عامل»جیابّیة مثل إکلمة 
بل إمّنا قلنا هو لیس  ،ما قلنا عن کیفیّته حتی حنّدد لذاته و صفاته کیفّیة خاّصة و نصاب بالتشبیه

   .هکذا فقط
جیابّیة و حمّصلة إیفّیة هو نسبة ک ،نُفیت نسبته الی اهلل فی الشرعالتشبیه الذی  ،کما قلنا من قبل   

ح سنوضّ  لی اهلل بشکل هذه الکیفّیة االجیابّیة تکون مشرتکة بنی اخلالق و اخللق. و فی اجلزء التايلإ
 نکرت. أمعنی دقیقاً و صحیحاً عن التشبیه الذی یذّم فی القرآن و الروایة و 

 هو: ،هتدبّر و التأّمل الکافی علیومنی مصّرحًا و یشهد العقل بعد القوال املعصأما نفهم من  .3
ذات اهلل أّن  ،نقول و ،فات االهلّیة طوراً و کیفّیة خاّصةو الصّ أات إّن التشبیه یعنی حنن حنّدد للذّ 
ة خاّصة التی علم و کیفّیة اجیابیّ ألیه مّیزة إننسب  ،شری الیه من قبلأو صفته هکذا، و مع تعبری 

هبذا  و ندرک ،الذات االهلیة لیس متناول الید لنا حتی نبحث عنه :مر هیو حّجة هذا األ .لنا
ن نعرف  أاالدراک الناقص و احملدود ما هو کیفّیة الذات و صفاته فی احلقیقة. فلذلک إن نرد 

ق و نأخذ عنها و بنی اخلالئ جیايبإمر أن نبحث عن أعلینا  ،لیهإجیابّیة خاّصة و ننسبها إکیفّیة 
 اّل التشبیه. إلی اخلالق إجیابّیة من اخللق إو لیست تسریة صفة  ،لی اهللإنسریه 

ب عنه النقائص ن یثبت وجود اهلل و یسلأإّن عقلنا قادر  ،التعطیل يقلنا فی قضایا املتعّلقة بنف   
ا یوجد فیه نقص لیس اهلل معدوماً و م أنّه يخری، اکتسب املعرفة السلبّیة و التنزیهّیة و هأوبعبارة 

 )مثل اجلهل و العجز و الظلم( و ال سبیل الی ذاته. 
  :التشبیه هو ينف احلال، القول يف يف
ة االجیابّیة، ارتبقنا باملعرفه صفاتو  اهللذات لی إن نعدو عن هذه املعرفة السلبّیة و نصل أذا نرید إ   

القضایا  یفیّته. قلنا يفاّل حتدید کإفی َشرَک التشبیه. ألّن اکتساب املعرفة االجیابّیة حول شیء لیس 
 نسبة صفة الی اهلل ثالث قضایا: حنن نواجه يف ،املاضیة

 اللفظ املتعلق بتلک الصفة .1
 لتلک الصفة ياملعنی اللغو  .2
 کیفّیة تلک الصفة  .3

فة کمالّیة کثر من اللفظ و معنی صأن نعلم شیئاً أن نرد إ يأو لیس هلذه الثالثة القسم الرابع.    
 ن نعلم يفمثاًل حن ن نعرف کیفّیة تلک الصفة.أهو  ،( فما یبقی لناسلب عیب خاصّ  يو ه)
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ا صورة جسمّیة و نفسنأو أذهننا  لی حّد ما حیدث فینا حتی نعلم شیئاً. فمثاًل تنّقش يفإنفسنا أ
لعامل. و هذه ا عبارة عن حضور نفس املعلوم عند ،يو عقلّیة و کیفّیة هذا العلم احلضور أخیالّیة 

ن ال أمبا  و ن نعلم أنّنا لسنا جباهل فقط.أکثر من أهذا  عينأکثر من املعرفة السلبّیة. أمعرفة  يه
 ّیة علم االنسان.العلم عن کیف يساو ة یُ واسطة بنی السلب و االجیاب، فکسب هذه املعرفة االجیابیّ 

 ن یعلموا يفأمعرفة اهلل و ال یرضون و ال یریدون  شخاص باملعرفة السلبّیة يفال یقنع بعض األ   
ن نکسب أذا نرید إقیل  ّن اهلل موجود و ال عیب فیه. لکن کماأکثر من العلم بأذات اهلل و صفاته 

یعلم »ة اجیابّیة خری جند معرفأو بعبارة « لیس اهلل جباهل»کثر من أاالهلیة معرفة  فی العلم الذايت
ن نعلم کیفّیة علم أید ن نر أفهذه املعرفة االجیابّیة ال تکون ااّل  ،دون املعرفة السلبّیة املذکورة« اهلل 

 .نعرفها وم التن نبحث عن مجیع العلأو لتحدید هذه الکیفّیة علینا  .(يّ و احلضور أ اهلل )احلصويلّ 
ننتخب  املخلوقات و قسام العلم يفأن نشاهد أجیب  ،ن ال نعرف غری املخلوقات و علومهاأو مبا 

خاّصة من  خری ننسب کیفّیةأبعبارة  لیه.إهل لذات الّرب تعالی و ننسبه أ ينوعًا من العلم الذ
فیکون  اء،جز أبضعة  ن نلّخص احلّجة املذکورة يفأن نرد إ و هذا هو التشبیه. ،لی اخلالقإاخللق 
 :هکذا

 اإلرباء علی املعرفة السلبّیة مبعنی کسب املعرفة االجیابّیة. .الف   
 املعرفة االجیابّیة حول شیء مبعنی العلم بکیفیّته.. ب   
 .ّیة عن اخللقکیف يّ أن نأخذ أعلینا  ،ات االهلیةلی الذّ إمبا أنّنا عاجزین عن املنال املستقیم  .ج   
 ه.لی اخلالق هو التشبیإفات و الکیفّیات االجیابّیة عن اخللق و نسبتها خذ الصّ أ .د   
عض الفالسفة ب نذکر منوذجتنی: منوذج فی علم اهلل و منوذج آخر فی فاعلیّته. ،علی سبیل املثال   

الذات  لزماً للنقص يفمست بعض آخر یعتربون العلم احلصويلّ  ،یعتربون علم اهلل حصولّیاً و بازائهم
کلنی من هو: کیف ندرک هذین الش القول هنا، لکنّ  .يّ اهلل بالعلم احلضور  االهلیة و یقولون يف
م فیه؟ مث وصلنا الی هذا الشکل من العل ،خلق آخر من االبتداء و يفأنفسنا أ العلم. أ ما تأّملنا يف

وز تعدیته حد مّیزات اخللق و ال جیأ( يّ و احلضور أ اخللق )احلصويلّ  شکل من العلم يف يّ أ ،لنتأّمل
 لی اخلالق. إ

هذا  لی اهلل و يفإرجل و سائر جوارحنا و األ يیدن ننسب األأال نقدر  أنّناشرنا من قبل أولقد    
لی إیس ماّدیة ل ن ال ننسب روحنا الّت أو الروح اجملّردة. و لذلک علینا  يال فرق بنی جسدنا املادّ 
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ل جسدنا علی هذا علمناه مث یضاً و من هذه اجلهة ال فرق بینها و جسدنا.أاهلل. ألّن روحنا خملوقة 
رق بنی العلم هذا املقام ال ف و يف ،لی اخلالقإاهلل تعالی و ال جیوز نسبتهما  يو مها خملوق ،و روحنا
  .يّ و العلم احلضور  احلصويلّ 

النسان فاقد ل يّ العلم احلضور و  نقائصه اخلاّصة و لذلک لیس اهاًل للخالق. للعلم احلصويلّ    
هو  يالذ لکن من نفس هذه اجلهة مشرتکة بالعلم احلصويلّ  ،من جهة نقائص العلم احلصويلّ 

 لی اخلالق یستلزم التشبیه.إطوار اخللق و نسبته أمسانخ الشؤون و 
اص من شخحیان یکون مقصود األمیکن بعض األ :يهو اجلدیر باالهتمام هنا نقطة طبعاً،    

قیقة هذا و فی احل لیس من طریق الواسطة و الصورة. يأ هو علم لیس حبصويلّ  يّ العلم احلضور 
 ،لی اهللإمور سلبّیة أو کما قیل ال بأس فی نسبة  ،جیابّیة خاّصةإو ال حیکی عن کیفّیة  بیان سليبّ 

احلکماء  رن وجهة نظم   يّ أّن ملصطلح العلم احلضور  يّما احلقیقة هأ ال تستلزم التشبیه. يو ه
و  ،عن حقیقة قواهلم حیکی بوضوحأ و التأّمل و الّدقة يف معنی اکثر من معنی السليبّ  ،نیاالسالمیّ 

 ور و کیفّیة خاّصة عن العلم و هو حضور الذاتحتدید الطّ  ،يّ أّن مقصودهم من العلم احلضور  يه
وجد فیها نفس ت تالظروف الّ  اّوالً؛ حیصل هذا الشکل من العلم يف يّ أالعامل  و نفس املعلوم عند

عند  يّ نفس املعلوم و ال صورته حیضر عند العامل و لذلک ملصطلح العلم احلضور  ؛و ثانیاً  ،املعلوم
و هو معنی  ايبّ جیإمعنی  يأ« عدم احلصولیة» کثر من السليبّ أالفالسفة االسالمینی ال یوجد معنی 

طالق إ و« ثانیاً »و « ّوالً أ»السطور املاضیة مع عبارة  ذکر يف يعن کیفّیة حتّقق هذا العلم الذ يحیک
 1بیه.یستلزم التش ،خذ عن اخللقأو هو العلم الذی  ،عن العلم علی اخلالق هذا الشکل اخلاصّ 

هلّیة. آراء خمتلفة للمفّکرین املسلمنی حول طریق الفاعلّیة اال ،يّ منوذج آخر من هذا الرأی التشبیه   
لی عشرة إ قلّ ألا )یبلغ علی اتوجد و هم یعرفوّن صناف الَفَعلة التألّفوا فهرسًا طویاًل من أهم 
و فی هذا البنی   صنافصنف من هذه األ يّ مثّ حتّدثوا عن طریق فاعلّیة اهلل بأّّنا مّتسقة أل 2.(فعلة
ص الذی النقّ  لکن نفسرق التی اعتربوها الئقاً للذات االهلّیة. حد الطّ أاختاروا  ،و فرقةأحد أکّل 

و هل  ؟نات االهلّیة مباشرییضاً و هو: هل شاهدوا الذّ أموجود بعینه هناک  يقیل حول العلم االهل
                                                           

 مقاةل مس تقةّل.  ن اوفّق لبیانه یفأ  رجو أ   .خریأ  ب قیل )تشبیهیّة هذا القول( هل عیو  ياذل اضافة عیل العیب الّرئیيس ی ،القول ابحلضوریّة یف العمل الاله  .1

بعض من مناذج  الفاعل ابلعشق، ،الفاعل ابلرضا، الفاعل ابلتجیّل  ،الفاعل ابلقصد، الفاعل ابلعنایة ،الفاعل ابالرادة ،الفاعل ابجلرب الفاعل ابلطبع، الفاعل ابلقرس، .2

فصل لا ،هنایة احلمکة / املرحةل الثامنة )یف العةل و املعلول( .العالمة الطباطبایئ :حتدیدها و مصداقیاهتا. راجعمر.ملزید من املعلومات عن اقسام الفاعل و هذا ال  

 .قسام العةل الفاعلیّة(أ   السابع )يف
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اهدوا بالفعل  لیس هکذا. بل هم شأنّه  يّ و من البدیه ؟اهلل رک من الفاعلّیة يفاطّلعوا علی ذلک الدّ 
و رأوا واحدًا منها مناسبًا هلل و  ،خلق من اخلالئق صناف يفکّل واحد من مصداقیات هذه األ

الفاعلّیة  بدعوا نوعاً جدیداً منأ حداً منها وحده مناسباً،أن مل یروا إلی اهلل وفق مبانیهم و إنسبوه 
ساس خذ األأو فی احلقیقة  1طلقوها علی اهللأدماج نقاط قّوة بعضهم بابتداعّیتهم الشخصّیة و إعن 

اّصة من یضاً. لکن کما قیل لیس اختیار النوع و کیفّیة خأنواع اجلدیدة عن اخللق هلذه األ ياالبتدائ
 اّل التشبیه.إلی اخلالق إاخللق و تعدیتها 

اعلّیة نواع فاعلّیتها )مثل الفأحد أو أ( يّ قسام علم اخلالئق )مثل العلم احلضور أحد أالختیار    
 و هو:افرتاض عظیم من قبل  ،لی اهللإبالعنایة( و نسبته 

اهلل من السنخ  نوع من الصفة يف يّ أو أو الفاعلّیة أاعتبار مسّلمّیة أّن العلم  ،ولیاملرحلة األ يف    
لی اهلل. لکن کّل ما إتعدیل هذه الکیفّیة و نسبتها  ،املرحلة الثانیة و يف ؛وصاف اخللقأو کیفّیة 

ائر خری هلل مساُنة العلم و سأو مّیزات أّن العلم أین ثبت أالذی قال و م ن  ن ذافی القول هو: مَ 
هل ؟ او عدم استقالهلمأو عدم تناهیهما و االستقالل أ يو اختالفهما فی التناه ،مّیزات اخللق

نفس احلاالت  و اخللق( حمصورة يفأنواع الفاعلّیة فی العامل )اخلالق أّن أی ثبت قّدم برهان حتّ 
 اخللق، أ اخلالق و علی فرض حصر هذه احلالة يف ی يفخری حتّ أاملذکورة و ال میکن وجود حالة 

  ؟من الضروری مساُنة الفاعلّیة االهلّیة مع اخللق
 سائر الصفات و املّیزات االهلّیة.  یضاً يفأو هذا یوجد 

 االجابة عن هذه احلجج: حد يفأقول ین أمیکن 
لی اهلل. إو فاعلّیة املخلوقات أاالهلی حنن ال ننسب نفس السنخ من العلم  يالعلم احلضور  يف   

ن ُنربّأ أذا علینا و هل .ممزوجة باحلدود و النقائص الکثریة ،املخلوق الّن هذه الصفات و املّیزات يف
 ...مان، املکان والز  ،التغیری ،احلدوث ،صفات املخلوق عن مجیع النقائص مثل اجلنسّیة، التّناهی

ننسب مّیزات اخللق  خری حننأبعبارة  لی اهلل.إمث ننسبها  ،االبتداء و نتأّمل تأّمالت عقلّیة تّاّمة يف
. علی هذا لی اهللإزالة مجیع احلدود و النهایات إبل ننسب کماالته مع  ،لی اخلالق و ال نقائصهاإ

                                                           
خذ کامالهتا أ  خالئق و جیابیّة للیل معین جدید بواسطة حذف نقاط الضعف و العیب یف املّّیات الاا  ن ننال أ  التایل عن هذا املوضوع و هو: هل میکن  سنبحث يف .1

یل مقاةل تفصیلیّة ا   طریق الفاعلیّة الالهیّة حتتاج یضًا النقد و ادلراسة للّک هذه الآراء املطروحة يفأ  ف ن ننسب هذه املنجزات اجلدیدة ایل هللا أ م ال؟أ  میکن  .و حفظها

 . املقال اهذ ن نقوم هبا يفأ  و ذللک ال نقدر  ،و مس تقةّل 
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علمنا  .لکن بینهما فرق کثری یضاً،أ يّ و علم اهلل حضور  يّ سبیل املثال، علمنا حضور  و علی 
ّیة و نفسنا و الصور الذهنأیقتصر علی عدد قلیل من احلاالت احملّددة مثل علمنا ب يّ احلضور 

ذات االهلّیة و یشتمل کّل شیء. منه ال غریمتناهٍ  يّ الکیفّیات النفسانّیة. لکن علم اهلل احلضور 
 يّ ور هلل احلضبالذات. بینما علم اکوجودنا حادث و غری قائم   يّ یضاً علم اهلل احلضور أوماسوی اهلل. ف

هلل نصاب لی اإمع هذه احلدود و النقائص  يّ ذا ننسب علمنا احلضور إات. بینما قدمی و قائم بالذّ 
حّد نفسه   يف يالذ يّ ذا نزیل احلدود و النقائص املذکورة عن هذا العلم احلضور إبالتشبیه، لکن 

الة هذه احلدود ز إّن مایبقی بعد ذن ما هو بالتشبیه ألإف ،لی اهللإکمال و ننسب الکمال اخلالص 
      1.طالقه علی اهللإوالنقائص و تنسب الی اهلل ما هو بصفة اخللق و علی هذا ال بأس فی 

  هو: يّ ّن السؤال الرئیسال حیّل مشکل التشبیه أل ،هذا احللّ  ،لکن خالف ما تصّور
النهایة اجلزء  بعد تفکیک احلدود و النقائص عن صفة اخللق مع کیفّیة اخلاّصة، هل یبقی يف   

ان  ؟ء آخريه شو ال یبقی عنأکماله و جعلها غریمتناهیة إی نؤّهله للذات االهلّیة مع حتّ  االجیايبّ 
ن ال یبقی منه أضًا و یألی اهلل یستلزم التشبیه إ مر االجیايبذن نسبة هذا األإحتفظ عّدة مّیزاهتا ف

 تیان مثال: إ ح هذا معنوضّ  .معنی السلبیکثر من أالنهایة، ما هو  لی اهلل يفإذن ما ینسب إء فيش
ذا قیل نسبة هذه إه. لی اهلل هو التشبیإجل و اجلوارح املاّدیة نسبة الید و الرِّ  ،کثریّة االهلینیأیعتقد 

قائصها و خذنا عنه حدودها و نأذا إلکن  لی اهلل هو التشبیه،إالید احملدودة و الناقصة و املتناهیة 
 ال نصاب بالتشبیه.  ،لی اهللإنقص  يّ أننسب یداً غریمتناهیة و بعیدة عن 

عنی أ جیايبّ إیة معنی النها ذهننا و جنعلها غریمتناهیة یبقی يف زیل حدود الید يفذا نُ إأ  :جبنا عنهأ   
قیت کیفیّته و ن بإم ال؟ أجیابی مع الکیفّیة اخلاّصة إعن وجود  يکي یبقی شیء حیأ ،معنی الید

خری ان ننسب یدنا أعبارة و ب ،لی اهلل هی التشبیهإنسبته  ،کماهلاإنی االجیابّیة اخلاّصة للید بعد املع
رمتناهیة   غیذا جعناها غری متناهیة مثّ ننسب یداً إلکن  لی اهلل فهو التشبیه،إتی طوهلا مرت واحد الّ 
وجودها  يأ ّن معنی الید هنا،لیس هکذا! أل يّ رجنا من التشبیه؟ و من البدیههذا خیُ أ ،لی اهللإ

 االجیابی مع املّیزات و الکیفیّات اخلاّصة التی معلومة لنا و هی خملوقة ال یزال حمفوظ لنا. 

                                                           
کیف »/ فصول  1ج  (س تاذ املطهریة تعلیقات ال  العاّلمة الطباطبایئ / اصول فلسفه و روش رئالیسم )خاصّ  مات من هذه الوهجة للنظر راجع:املعلو  ملزید من .1

 .«هلل مجیع کامالت الکون»و « نتصّور هللا
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ات للذّ  ة هلاهلیّ أال تخری الّ خذنا من هذه الید غریاملتناهیة سائر مّیزاهتا األأذا إ ،و فی احلال   
ان  لی اهلل.إذن ما یبقی بصفة الکمال اخلالص حتی ننسبه إالشکل اجلسدیّة، ف و االهلّیة مثل اللون

لی اهلل إه ما تزال تلک املّیزة خملوقة و نسبت ،جیابّیة فقطإمّیزة واحدة  ،تبق من جمموع مّیزات الید
وحده من  د سليبّ ذن یبقی معنی واحإف ،زالة النقصإفی ّنایة  جیايبّ إن مل یبق شیء إالتشبیه. لکن 

مجیع  يف يو هذا یسر  .الفعل جنازإخری عدم العجز من أو بعبارة  .جناز للفعلو هو قدرة اإل ،الید
 احلیاة و الفاعلّیة.  و القدرة منها، ،خری لسائر املخلوقاتالصفات و املّیزات األ

 ،لنقائصقسام احلدود و اأهو ممزوج ب نفسنا وأ جنده يف يالذ يّ ذا حذفنا من ذلک العلم احلضور إ   
وصاف حد هذه االأن یبق إشیء حمّصل یبقی؟ و  يّ أف ،طوار املخلوقّیةأمجیع هذه النقائص و 

و نسبة هذه  ،ذن املخلوق هو اهللإف مبا أّن هذه الکیفّیة االجیابّیة هی املوجدة احملّصلة، االجیابّیة،
 يّ معنی کلّ  يّ ور ما یبقی من العلم احلض ،جیايبّ إء يمل یبق شذا إّما ألی اهلل هو التشبیه. إالکیفّیة 

 خری مایسرت عن اهلل شیء. أو بعبارة  ،ء حاضر عند اهلليو هو کّل ش ،فقط سليبّ 
 لی هذه النقاط بالعباراة القصریة و یقول:إفی حدیث لطیف  7یشری االمام الباقر

مل لنّ و لعل ا .مردود إلیكم ،مصنوع مثلكمخملوق  معانیه كّلما میزمتوه بأوهامكم يف أدقّ »   
صف ان ملن ال یتّ عدمهما نقص أنّ م فإن ذلک کماهلا و یتوهّ  ،هلل تعاىل زبانیتنی أنّ  مالصغار تتوهّ 

 1«ما یصفون اهلل تعاىل به و هذا حال العقالء يف .هبما
 التشبیه و نقاط جدیرة بالتأّمل: د فی هذه الروایة املباحث التی قیلت يفتؤکّ 
 لی اهلل.إنسبها ن شیاء التبل کّل األ ،ال یکون مصداقیة التشبیه اجلسد و اجلسمانّیات ؛ّوالً أ   
 ن ننسب صفات اخللق مع مجیع النقائص التأقول الروایة لیس مبعنی انّه ما جاز لنا  ؛ثانیاً    

 ياالت وذالکمن ننسب الی اهلل ما نتصّور من أبل ما جاز لنا  ،لی اهلل فقطإیشاهد فی ظاهرها 
کیک النقص عن و بعد تفأ ،هنّیة و العقلّیةلی الذات االهلّیة بعد ادّق الّتفکیکات الذّ إهلّیات األ

 الکمال ایضاً. 
قائص اخلالئق قیقة و بزعمنا تفکیک الکمال عن نما یبقی بعد مجیع هذه التفکیکات الدّ  ؛ثالثاً    

علی تعبری  ،الکمال املطلق حتی هلل( ،العلم احلضوری ،قسام العلومأ)کما حنسب من بنی مجیع 

                                                           
 .293/ ص   66اجمللیس / حبارالانوار / ج  .1
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و هلذا  .الئقساس کیفّیات اخلأألّن ذهننا صنعه علی  ،یضاً أمایزال خملوقاً ناقصاً  دیث الشریف،احل
 لی اهلل. إلینا )مردود الیکم( و ال إینسب 

 ن وجهة نظرالیوم م .هذا احلدیث الشریفیوجد تشبیه مجیل جّدًا وملیئ باملعنی فی  ؛رابعاً    
فقد کثریاً من کفائاته  ،ن فقد زبانیّتهإو  .ّن کثریاً من املعلومات و قدرات النمل بزبانیّتهأنعلم  ،العلم

سب کماالتنا نن يمثلنا الذ هو و لکن .فضل الکمال فی هذه الزبانّیاتأ یری و من مثَّ  ،بالفعل
  زبانّیتنی کمثله. ّن هللألی اهلل و یتصّور إزبانیّتها  يأو هو ینسب هذا الکمال  .لی اهلل و ال نقائصناإ

 نّ أو لذلک رمّبا یظّن  ،هلّیة للنسبة الی اهللأذه الزبانّیات القصریة جّداً هلطبعاً، هو یعلم لیست    
لی اهلل ال بأس إو ینسب زبانّیة مطّولة و ذاقدرة غری متناهیة  ،حذف احلدود ونقائص هذه الزبانیّات

 فی نسبته الی اهلل. 
لدیهم  یشتمل الذین لیس حادیثعن وصف اهلل فی هذه األ يّن النهأ ،یعتقد البعض ؛خامساً    

هذه  اّن يف دیثلی هذه املباحث فقط. بینما یظهر من الصدر و ذیل احلإقدرة الزمة للدخول 
ت املفّکرین الذین هلم دقّة النظر و التأّمالیتحّدث عن العقالء و  ،الروایة )و الروایات املماثلة(

لی إلکماالت التفکیک و متییزات الدقیقة الذهنّیة لنسبة ا يأالعقلّیة و ال تعترب الروایة هذا الفعل )
 الناس بل یعتربه فعل العقالء و ّنی تلک الفرقة عن هذا الفعل.  فعل عوامّ  اهلل(،

صفًا من ذا ننسب و إ هذه الروایة عن نقطة دقیقة و جدیرة بالتأّمل الت يفی احلقیقة حتک   
حنذف  هذه النسبة و و نوعًا من الفاعلّیة( يفأ يّ وصاف بصفة الکمال )مثل العلم احلضور األ

ریه الئقاً و ی ،قدرأکرب و أذن حنن مثل ذلک النمل الذی جعل زبانیّته إ ،ذهننا فقط حدوده يف
 للذات االهلّیة بزعمه.

 النقاط النهائّیة
 .لی ذهن القارئإفی انتهاء البحث یتبادر سؤاالن    

ن کان علم اهلل لیس حصولیّاً و ال حضوریّاً علی اّدعاء املقالة، فکیف علم إالسؤال االّول هو:    
 اهلل؟   

ّیة خاّصة طور و کیف يّ أ، حتدید األحادیثساس اآلیات و أ: علی يهذه املقالة ه روح القول يف   
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لی إحماولة ذهنّیة لدرک کیفّیة االوصاف االهلّیة یؤّدی  يّ أو  1و سائر صفات اهلل خطأأللعلم 
 التشبیه. 

 ابّیة و لی هذه املعرفة االجیإن یصل أعقل البشر عاجز  أنّ  صّرحت النصوص الوحیانّیة لالسالم   
 کثر من املعرفة السلبّیة و التنزیهّیة.أ 2یعرف سنخهاال یدرک کیفّیة الصفات االهلّیة و ال 
عرف ذاته و یُ  و هذا هو اهلل الذی ،خیتّص باهلل النصوص املذکورة شکل من املعرفة الت ذکر يف   

 ::قوال املعصومنیأنکتفی بذکر مناذج من  ،علی سبیل املثال .صفاته و کیفیّته
 :7االمام الصادققال 
 3«هلک ،من نظر فی اهلل کیف هو»   

  :7و قال االمام الرضا
 4«من قال کیف فقد شّبهه»   

  :7و قال االمام علی
 5«شیاءف املکّیف لألن یکیّ أوهام حارت األ»   

  :7و قال االمام الرضا
 6«لیس کمثله شیء :فقل ،ذا سألوک عن الکیفّیةإ»   

  :7و قال االمام الباقر
 7«یفّوالً بال کأ..و ال کان لکونه کیف....کان .کان مل یزل حیّاً بال کیف  ّن ريبّ إ»   

  :7و قال االمام الرضا
                                                           

 و صفات الفعل مثل الفاعلیّة یتعلّق ابلصفات اذلاتیّة مثل العمل و القدرة و احلیاة. لکن يف ؛صفات هللا ما قیل یف هذه املقاةل حول امتناع املعرفة الاجیابیّة يف .1

ن نعرفها أ  ذن ال نقدر ا  ف ،یل ذات اخلالقا  ة تعلّقها حیان تالحظ صفات الفعل و وهجن نالحظ هذه الصفات من هجتنی: بعض ال  أ  ن هنمّت أ   الرازقیّة، علینا و اخلالقیّة

قها ایل فعل لکن بعض الاحیان نالحظ صفات الفعل من وهجة تعلّ  .ن ندرک کیفیّة هذه اخلالقیّةأ  یعین ال نقدر  ،ن نعرف صفات اذلاتأ  کام ال نقدر  ،معرفة اجیابیّة

 .ل اذلی حدث یف اخلارجو رازقیّة هللا مبعین معرفة الفعأ  ّن من هذه اجلهة معرفة اخلالقیّة عرفة الاجیابیّة ل  ن نکسب املأ  هللا اخلاریج معرفة اجیابیّة. نقدر یف هذه املوارد 

و الرزق أ  صفة اخللق یفعل یف العامل اخلارج بّن هللا ما أ  ن ندرک أ  و هبذا املعین نقدر  .ّن الفعل خلق هللا، مفعرفة الفعل الالهیی مبعین معرفة خلق من خلق هللاأ  و مبا 

  .ن تالزم هذه املعرفة معرفة اجیابیّة لذلات و الصفات اذلاتیة هلل تعایلأ  دون 

ال امحلد هلل اذلي منع ال  » «:الوس یةل»طبة الیت تعرف خببطة اخل یف  7مری املؤمننیأ  قال  .2 متناعها من تتخیل ذاته ال أ ن وجحب العقول وجودهوهام أ ن تنال ا 

 (.11ص  ،1ج  ،الاکیف ،)اللکیین «الش بة والتشالک

 .264ص  ،4ج  ،حبارالانوار ،اجمللیس .3

 .222ص  ،4نفس املصدر، ج . 4

 .224ص  ،نفس املصدر .5

 .222ص  ،نفس املصدر  .6

  .نفس املصدر .2
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 1«.. و هو منقطع الکیفّیة.ْن یقال کیف؟أف الکیف بغری کیّ »   
 :7قال االمام الصادق

 2«ریهیعلمها غّن له کیفّیة ال یستحّقها غریه و ال یشارک فیها و ال حیاط هبا و ال إ»   
  :7و قال االمام علی

 )دعاء املشلول( 3«اّل هوإیعلم ما هو و ال کیف هو  یا من ال»   
درک کیفّیة  خری فی عدم استطاعةألی التصرحیات النقلّیة، میکن القول عن حّجة عقلّیة إضافة إ   

روایات ن ال یقدر درک الذات االهلّیة و تصرّح هبذا اآلیات و الأیّتفق اجلمیع  :الصفات االهلّیة و هی
لیست  عينأخری تثبت احلجج العقلّیة و النقلّیة أّن صفات اهلل عنی ذاته أو تؤّکدها. لکن من جهة 
 میکن درک ال بالتايل ،ذا المیکن درک ذاته و صفاته عنی ذاتهإات. فله صفات زائدة علی الذّ 

( فی حکم يّ و احلضور أ یفّیة لعلمه )احلصويلعلم اهلل عنی ذاته، حتدید الک ن کانإفمثاًل  .صفاته
 و هذا حمال. ،حتدید کیفّیة ذاته

  :هی )السؤال الثانی( يو النقطة النهائّیة التی بیاّنا ضرور 
 ،االهلّیة ات و الصفاتجیابّیة عن الذّ إمعرقة  يّ أن یکون لدینا أذا ال میکن إف :یقول البعض   

بل مجیع النصوص  ؟اهلل فقط اآلیات و الروایات االسالمّیة التعابری السلبّیة يف فلماذا ال یوجد يف
 اهلل.  االسالمّیة ملیئة باالیضاحات االجیابّیة يف

أّن لفاظ و التعابری االجیابّیة و املعرفة االجیابّیة. هذا صحیح بواجلواب هو: هناک فرق بنی األ   
 من قول لیس اهلل حیان بدالً و فی کثری من األ ،لفاظ السلبّیةحتّدثنا دائماً باأل الکتاب و الّسّنة ما

. بل الشرع يف ن ال توجد لدینا االلفاظ االجیابّیةأ لکن لیس البحث يف ،«اهلل عامل» :جاهالً قالت
مراً أاهلل  نوع من املعرفة االجیابّیة يف يّ أذ یعترب مجیع القرآن و الروایات احلصول علی إ :القول هذا

حادیث ح بعض األو تصرّ  ،لی املعرفة السلبّیةإلفاظ االجیابّیة ترجع ّن مجیع هذه األأحمااًل، یظهر 
ة ن یکشف لنا کیفّیة الذات و الصفات االهلیّ أرع هذا قّط لریید و ماکان مقصود الشّ  4.مرهبذا األ

                                                           
 .303نفس املصدر، ص  .1

 .6ح  ،ابب اطالق القول بأ نّه یشء ،الاکیف ،اللکیین .2

آخر تثبت الکیفیّة مثل الرواایت املذکورة. من الواحض مجع هذه الرواای عن اذلات و الصفات الالهیّة،نفیت الکیفیّة ال حادیث بعض  و يف. 3 ت هی لکن یف بعض أ

من الکیفیّة ّن املقصود أ  ر فذللک ال حاجة ایل اذلک ،اّل هوا  حد أ  بل هذه الکیفیّة حمصورة فیه وال یعلمها  لیست لذلات و الصفات الالهّیة کیفیّة مثل اخلالئق و مماثلها،

   عدم درک کیفیّة اذلات و صفاته مبعین ال میکن درک احلقیقة و کیفیّة اذلات و صفاته.صل و حقیقة الشیء و من مَثّ هنا نفس ال  

ناّم مّسی هللا عاملًا ل نّه ال جیهل شیئًا و مّسی ربّنا مسیعاً  :7مثل هذه الروایة عن الامام الرضا .4   ￩هللا نو لک ....و هکذا البصری ...اتأ نّه ال ختفی علیه الاصو  ...ا 



    

 





88 

هّیة
شبی

و الت
هّیة 

تنزی
هلل ال

فة ا
معر

 

قّدم لنا من اهلل ن تأو روایة أن یقال جبرأة ال نشاهد فی آیة واحدة أفلهذا میکن  ،لفاظ االجیابّیةباأل
بعض املباحث  د يفکما نشاه  ،وضحت لنا کیفّیة الصفات االهلّیةأجیابّیة قّط. و هبذا املعنی إمعرفة 

 الکالمّیة و الفلسفّیة و العرفانّیة. 
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