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  چكيده
اعتقادي مـرتبط بـا   مهم و يكي از مسائل  عرفانيترين مباحث  تشبيه و تنزيه از پيچيده

. اند به آن توجه كردهعقيدة توحيد اسالمي است كه اكثر متفكران و انديشمندان مسلمان 
برخـي بـراي    تاريخ وجـود داشـته و   طي هموارهصورت مادي و انساني دادن به خدا 

خدا م ستجقائل به  حتيو  كرده  يهتشب يگريموجودات د ياشناخت خدا او را به انسان 
پناه برده مطلق  يهتنزبه  يهبراي در امان ماندن از تشب يگر نيزد اي عده ،در مقابل .اند دهش

 از جملـه  ،بـا ارائـة داليلـي   (ع)  يامـام علـ   انـد.  دانسته محال و شناخت خدا را امري 
 چنـين  . ايشان همرا رد كرده است يه و تجسيم خداوندتشب ،خدا يمكان بي و ييهمتا بي
در  و شناخت خدا از طريق آيات و افعال اوسـت  و قائل به نداشته باورمطلق  يهتنزبه 

گفتار حاضـر بررسـي   موضوع . يستراهي نبه كنه ذات حق كه است  عين حال معتقد
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همانند كردن خداوند در  ،اصطالحدر . از نقص است يزيو اعتقاد به نزاهت و مبرا بودن چ
خداوند  يو اعتقاد به تعال هيصفات به مخلوقات و اسناد صفات خلق به خالق را تشب ايذات 

را مشـبهه و    تشـبيه قائالن بـه   .نديگو يم هياز مخلوقات و سلب صفات خلق از خالق را تنز
خوانند. اين فرقه حق را شبيه به خلق و همانند جسم، بلكه جسمي مانند اجسام  مجسمه مي
 بـه  ياز نورهـا، بعضـ   يصورت نور بهاز آنها خداوند را  يتا آنجا كه برخ پندارند؛ ديگر مي
 ردهكر وتصصورت حيوان  بهو بعضي هم  ،ريپ يانسان چهرةبه  يبعض ،جوان يانسان سيماي

و  ،مكـان  ،شكل، وزن لياز قب يو گوش و اوصاف ،مانند دست، پا، چشم يياعضابرايش و 
داوود جواربي او را جسم پنداشته و جز فرج و لحيـه جميـع اعضـاي    . اند اشباه قائل شده

جسـم اسـت نـه ماننـد سـاير      « تصريح كرده اسـت كـه او:  اما انسان را برايش قائل شده، 
 »هـا  خـون سـاير  و خون اسـت نـه ماننـد     ،ها مانند ساير گوشتها، گوشت است نه  جسم

). از هشام نقل شده كه در يك سال دربارة خداوند پنج قول 105، 1 ج :1387 (شهرستاني،
گداخته، گاهي گفته است  ةنقراظهار داشته است؛ گاهي او را مانند بلور پنداشته، گاهي مانند 

 ةهمو باالخره از  ،ودش هفت وجب دانستهاو را صورت نيست، گاهي هم او را با وجب خ
، 1 ج :1389(اشـعري،   جسمي مانند اجسام ديگر پنداشـته اسـت  اين اقوال برگشته و او را 

). مستند ايـن فرقـه   173، 1 ج :1376، شوشتري؛ 184، 1 ج :1387، شهرستاني؛ 108 - 106
از اوصـاف مخلوقـات را بـه     يوصـف  اي يـ جسـمان  يظاهراً امرآيات و احاديثي است كه 
به  و بصر ،سمععلم، قدرت،  يات،ح يرصفاتي نظ ،. در اين آياتخداوند نسبت داده است

و ظلـم   ،موت، جهل، عجـز  انندم يگريتعالي از صفات د باريخداوند نسبت داده شده و 
  از جمله: است، هشدمنزه 

 ؛)115 :(بقـره  »اهللا وجـه  فَـثَمَ  تَولّـوا  فَاينَما« ؛)5 :(طه »استَوي العرشِ علي الرَّحمنُ«آيات: 
»د10 :(فتح »اَيديهِم وقَاهللا فَي(؛ »وصنَتُلع يلع طه »ينيع): سرَتي« ؛)40لي ياحع  فـي  مافَرَّطـت 

  .)67 :(زمر »بِيمينه مطويات« ؛ و)56 :(زمر »والسموات اهللاِ جنبِ
 علـي  كَفَّـه  او يـده  وضَع« ؛»الرحمن اصابع من اصبعينِ بينَ المومنِ قلب« (ص): قول پيامبر

فيحتي كَت وجدت ردلي اَنامله بلي  خَلق« ؛»كَتفي عـر « ؛ و»الـرَّحمن  ةصورآدم عآدم طَينـه  خَم 
 ).105، 1 ج :1387(شهرستاني،  »صباحاً اربعين بيده

حضـرت فرمـود:   » رايـت ربـك؟   هـل  اهللا رسول اي«است كه ابوذر غفاري گفت: منقول 
هـاي بسـيار    پرستان در زمـان  بتفخر رازي، به عقيدة ابومعشر، روايت امام به ». اَراه نوراني«

 بنـابراين داشتند و معتقد بودند كه خـداي جهـان نـوري بـزرگ اسـت،      هه بمشمذهب  دور
صـورت   بـه هاي كوچكي هم  صورت پروردگار عالم و بت بهشان بتي بزرگ  براساس عقيده
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 ديـنِ عبـادت اصـنام پيـدا شـد      ،ترتيـب . بـه ايـن   ندكردعبادت را و آنها  ساختندفرشتگان 
 هزمنـ مـان  لجمهـور حكيمـان و متك   ،ههبمشـ ). در برابـر  16 - 15: 1354فخـر رازي،    امام(

و  دنـ كن يمـ  هيبا مخلوقات تك يگونه شباهت خداوند و نزاهت او از هر يبر تعالاند و  محض
 قامـوري كـه اليـ    ةهمـ طور كلي از  هب آن وحق را از جسم بودن و جميع اوصاف و لوازم 

 گونه امـور و اوصـاف را منـافى وجـوب و     كه اينكنند  ميدانند تنزيه  نميقدس او  حتسا
ت تشـبيه دارنـد، جملـه متشـابها    داللـت بـر    داننـد و آيـات و احـاديثي را كـه     جودش مي

آورند و در معنايش  به لفظش ايمان مي پردازند و گاهي هم مييلش شمارند، گاهي به تأو مي
از  نيست.شبيه و همانند مخلوقاتش دارند كه خداوند  مييقين  كنند و با وجود اين توقف مي

 ؛)4 :(اخـالص  »حدفواً اَله كُ كُنيم لَ« ؛)11 :(شوري »ءيشَ هثلمكَ سيلَ« اتيآ :آن جمله است
ـ التُدرِكُه االَبصار و هـو  «يا  ؛)2 :(فرقان »لكالم يف كيره شَلَ كنيولداً و لم  تخذيولم « يركد 

  .)103 :(انعام »الْاَبصار
 در مقـام اي جز اثبات خداونـد   اعتقاد به تنزيه مطلق خداوند از صفات موجودات نتيجه

از صـفات سـاير    او مبـر ه زمنـ نخواهـد داشـت. چنـين خـدايي      العلل علةالوجود و  واجب
خدايي كه  ،و فقط آفريننده خواهد بود؛ در حالي كه ،موجودات، خدايي بيگانه از مخلوقات

لحظـه بـه   موجـودات  و  داردد همواره با مخلوقات خويش ارتباط كنن اديان الهي معرفي مي
خـالق هسـتي و وجـود     فقـط  نـه شوند. او  او از خلق جديدي برخوردار مي از جانبلحظه 

 ).96 :(صافات »لونعمم و ما تَكُلقَخَ واهللاُ« :ستاخالق اعمال و كارهاي انسان نيز  است، بلكه
بر خالقيت، صفت ربوبيت را نيز دارد و لحظه به لحظه در هدايت تكويني و تشريعي  عالوه

و بـر  » ييحي و تيمي و تيميو  ييحي« :دست اوست بهانسان مؤثر است. مرگ و حيات همه 
دن كـر تشبيه او به مخلوقات و همانند  ،ديگر سويزندگي انسان نظارت دارد. از ون ئش ةهم
الوجـود   ممكـن مخلوق و  دحالوهيت به  دحخداوند از ل زتنساير موجودات موجب  هباو 
و مانند ساير ممكنات  يستنبخش  هستيالوجود و  واجبديگر او  ،در اين صورت ؛شود مي

و » تشـبيه افراطـي  «در اين بين، گرايش سومي وجود دارد كه راهـي ميـان   . شود نيازمند مي
  است.) ع(است و مورد تأييد پيشوايان معصوم » تنزيه تفريطي«

 يـه قائل به تنز كند، ميخدا به مخلوقات را رد  يهتشبدر عين حال كه علي (ع) حضرت 
نـاتواني انسـان در معرفـت     چه تشبيه و چه تنزيـه صـرف سـبب   چراكه  ؛يستمطلق هم ن

شـناخت   ،يشـان ااز نظر به معرفت خدا منافات دارد.  يامبرانكه با دعوت پد شو   ميخالقش 
 ،كه خدا را با افعـال و صـفاتش  ينجز ا يماي ندار  و ما چاره يستذات خدا براي ما ممكن ن

  :ديفرما يم 49 ةخطب در ايشان. يموصف كن ،يامبرانو پ قرآن ياتآتوصيف  مانند
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  هاى واضح ها آگاه است و نشانه پنهانيستايش مخصوص خداوندى است كه از اسرار 
  شـود، نـه   كنند، هرگز در برابر چشم بينايان آشكار نمى و روشن بر هستى او داللت مى

كـه او را نشـناخته    سـى چشم كسى كه وى را نديده انكارش تواند كـرد و نـه قلـب ك   
پس از او برتـر چيـزى نتوانـد     ه بر همه پيشى گرفته،. در علو رتبدكرتواند   اش  مشاهده
بلنـدش او را از   ةمرتبـ .  تـر نيسـت   چنان نزديك است كه چيزى از او نزديـك  آنبود و 

قـرار نـداده اسـت.      ش با خلق او را با آنهـا مسـاوى  ا مخلوقاتش دور نكرده و نزديكي
خـود  ى يشناسـا امـا آنهـا را از معرفـت و     ،كنه صفات خويش آگاه نساخته برعقول را 

هاى منكران را بـر اقـرار بـه     هاى هستى دل  هم اوست كه گواهى نشانه. بازنداشته است
واداشته و بسيار برتر است از گفتار آنان كه وى را به مخلوقات تشبيه كنند و   وجودش

  .ندكنيا انكارش 

  پردازيم. ميه لئمساين در (ع)  حضرت علي  ديدگاه بررسي و تحليلبه  ،در اين مقاله
  

 تنزيهو  يهتشبدربارة  )ع( بررسي ديدگاه حضرت علي .2

  البالغه نهجنفي تشبيه در  1 .2
؛ اسـت    سخن گفته البالغه  نهجدر بارها هه بمش درنفي تشبيه و  بارةدر )ع(حضرت امام علي 

  فرمايد:   مي 91 ةخطباز جمله در 
كس كه تو را به مخلوقات تشبيه كند و براي تـو هماننـد   آن دهم   (خداوندا) شهادت مي

الي عضـالت    كه به فرمان حكمـت در البـه   ،پيوسته هم بهآنها اعضاي مختلف و مفاصل 
شود، هرگز در اعماق ضمير خود تـو را نشـناخته و يقـين بـه ايـن        پنهان گشته، قائل مي

 . گواهي“ي براي تو نيستهرگز شبيه و نظير”حقيقت در درون جان او قرار نگرفته كه: 
انـد و آن    دهم، آنان كه تو را به چيزي از مخلوق مساوي شمردند از تـو روي برتافتـه    مي

  .آيات محكماتت و شهادت داليل روشنت كافر استگفتة كس كه از تو روي برتابد به 

  فرمايد: مي 149و يا در خطبة 
خدا بسيار برتر است از گفتارهاي آنان كه وي را بـه مخلوقـات تشـبيه كننـد و يـا      

  .كنندانكارش 

طور كه در  حضرت در اينجا منكران خدا و مشبهين را در كنار هم قرار داده است، همان
  ه است.مشبهين را كافر دانست 91خطبة 
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  :ه استفرمود 213يا در خطبة 
  .است از اينكه شبيه مخلوقاتش باشدحمد و سپاس خدايي را كه باالتر 

  فرمايد:  نيز مي 185و  152در خطبة 
  .ديگر) دليل آن است كه خدا شبيه و نظير ندارد شباهت داشتن مخلوقين (به يك

تر از آن است كه شبيه مخلوقاتش باشد. ايشان  عظمتخداوند با ،(ع) ديدگاه امام علي از
داند كه هماننـد مخلوقـات    را برتر از آن ميذات اقدس خداوند  204در قسمت اول خطبة 

ها او  فرمايد كه خداوند كسي است كه تاريكي چنين مي هم .)54، 4 ج :1375(بحراني،  باشد
 زيـرا از جسـم بـودن و عـوارض آن     ،گيرد جهان نور نميهاي  ييروشناپوشاند و از  را نمي

كـه   چنانها نيست  و گزارش گرفته از اخبار تئنشبه دور است. آگاهي خداوند  )يدماامور (
 اسـت رمبتعالي از داشتن ابزار شـنوايي ظـاهري    حقهاي ما چنين است؛ چون  تر دانش بيش

  فرمايد: مي 228چنين در قسمتي از خطبة  ). امام هم55(همان: 
هر كس خداي را به چگونگي ستايد، وي را يكتا ندانسته و هر كه برايش مانندي قـرار  

بـه مقصـد نرسـيده و     ،ده و آنكه وي را به چيزي تشـبيه كنـد  به حقيقتش پي نبر ،دهد
 كسي كه به او اشاره كند و يا وي را در وهـم و انديشـه آورد، قصـدش نكـرده اسـت     

  .)265 همان:(

از  اسـت،  شـده دور از خلق  مشابهت نداشتندليل  بهخدا  ،(ع) علييدگاه حضرت در د
 ،)27، 2 بـاب  :1389 صـدوق،  ؛193، 1 ج :1369ينـي،  كلال( يسـت مانندش ن يزيرو چ ينا

و شبح و كالبدي نيسـت كـه ديـده     ،)358، 1 ج :1369(زماني،  بردار نبوده تبعيضتجزيه و 
نيز هر كس براي خداوند مثل و مانندي قـرار دهـد بـه    . )73، 2 باب :1389 صدوق،( شود

 نخواهد بودات ذبالالوجود  واجبحقيقت وي نرسيده، زيرا هر چه مثل و مانند داشته باشد 
  ).228، 4 ج :1375(بحراني، 

آنكه صاحب تن باشـد پوشـيده و جـالل و     بييگر، لباس پادشاهي را مطابق سخن د
ينـي،  كلال( آنكه مانند چيزي از جسمانيات باشد رداي خـود سـاخته اسـت     بيبزرگي را 

است كه  ينقائل به ا 186 ةدر خطبامام . )29، 2 باب: 1389 صدوق، ؛193، 1 ج :1369
است و كسي كـه خـدا را    يدهخدا نرس يقتكس كه همانندي براي او قرار داد به حق  آن

كسـاني كـه خـدا را بـه      يحاسـت و در مقـام تقبـ    يدهكرد به مقصد نرس يهتشب يزيبه چ
  كنند فرمود:  مي يهمخلوقات تشب
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ي هر كه خداي را به وصف درآورد او را دو تا دانسته است، پس روشن است هر كه و
زيرا توحيد با تثنيه ضدند و قابل اجتمـاع   ،را به وصف بخواند او را يكتا ندانسته است

  .)271، 4 ج :1375(بحراني،  نيستند

كه در ذكر ابتـداي خلقـت آسـمان و زمـين      ،اي از آن حضرت ابن ميثم در شرح خطبه
  گويد: مي ،)244، 1 ج همان:( فرموده است
نكتـة ظريفـي بـر     دليل بهو آنها را  هسلبي را بيان كرداينكه امام در آغاز اعتبارات ت لع

اهللا توحيد حقيقي و اخالص  اليداشته اين است كه در علم سلوك م دمقصفات ثبوتي 
دانستن حق از هر پيرايه و ه زمنيابد مگر به حذف كردن هر چيزي و  نميواقعي تحقق 

  .)246 :اعتبار دانستن آن (همان بي

خـدا   ينكـه سخن در ا«فرمود:  بر اينكه آيا خدا يكي است؟ مبني در پاسخ به سؤالي امام
روا نيست و دو وجـه در  وجل زعوجه از آنها بر خداي  . دواست وجهچهار  براست  يكي

آن دو وجهي كـه بـر او روا نيسـت؛ وجـه اول سـخن كسـي اسـت كـه         ا مااو ثابت است. 
كـه بـر خداونـد روا    گويد: يكي و قصدش يك بود براساس عددها و اين چيزي اسـت   مي

بيني آنكه گفته او يكـي   شود. آيا نمي نيست، زيرا آنچه دومي ندارد در باب اعداد داخل نمي
گويد: او يكـي   از سه خداست به او كفر ورزيده است؟ وجه ديگر سخن كسي است كه مي

از مردم است و منظورش از اين سخن نوعي از جنس است. پس اين وجـه نيـز بـر او روا    
آن دو وجهي كه ا مايرا تشبيه است و پروردگار ما از اين بزرگوارتر و برتر است و نيست، ز

او يكـي اسـت و در ميـان چيزهـا ماننـدي نـدارد.        ،در او ثابت است: يكي اين وجه اسـت 
است و منظور ايـن   “احدي المعنيˮاو  ،گونه است و وجه ديگر اين است پروردگار ما اين

گونـه   اينوجل زعشود. پروردگار  هم و خيال منقسم نمياست كه خدا در وجود و عقل و و
رؤيت  ةدربارچنين در پاسخ كسي كه از ايشان  امام هم ).81، 3 ، باب1389 صدوق،( »است

ديدن خدا  .داند پذير مي امكانها  خداوند پرسيد، اين رؤيت را با رؤيت حقايق ايمان با قلب
با چشم مستلزم مخلوق بودن و تشبيه كردن او به مخلوقاتش اسـت و دليـل اينكـه امكـان     
 ندارد كه بتوانيم خدا را با چشم ببينيم اين است كه اگر مؤمن خـدا را بـا چشـم سـر ببينـد     

ديـد آورد، مخلـوق    ةحيطاش مخلوق بودن خداست؛ زيرا هر كس كه بتواند او را در  الزمه
خواهد، پس خدا را مخلوق انگاشته است نه خالق و هر كس  لوقي خالق مياست و هر مخ

 ؛188، 1 ج :1369يني، كلالاش تشبيه كند براي او شريك قائل شده است ( خدا را به آفريده
  .)406، 36 ج :1362 ،مجلسي
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نه به اين اما تعالي بزرگ است  حق«... فرمايد:  مي 227چنين در خطبة  حضرت امير هم
نـه اينكـه بـدني بـا     امـا  و مـرز جسـمش طـوالني اسـت. او عظمـت دارد      حـد  معنا كـه  
و مقـامش بـزرگ و حكـومتش    شـأن  داشته باشـد، بلكـه   مادي بندي و حدودي  استخوان
امام در اين خطبه نخست خداي را ستوده و سپس ذات اقـدس وي را از   .»استباعظمت 
هـا او   مكـان ، آيد كه خداوند به حواس ظاهر درنمياين دانسته است؛ از جملهمنزه چند امر 
يابد و اين از بديهيات است كه خدا مكان نـدارد. بـا    و بر او احاطه نمي ،گيرد نمي را در بر

چنين  شود؛ زيرا تعالي پوشيده نمي  حقهاي جسماني ذات اقدس  هاي مادي و حجاب پرده
است. شبيه و ماننـدي بـراي او   رتعالي از جسم بودن مب حقاجسام است و خاص پوششي 
 فرمايـد:  هاي وي است. امام در قسمتي از اين خطبه مـي  زيرا همانندي ويژة آفريده ،نيست

»نفـي جسـميت شـده اسـت    از خداونـد  كه در اين صـفت نيـز   » ًتجسيدا...  عظم البِذي و 
  ).232 - 225، 4 ج :1375(بحراني، 

 ينـا معنا كه خداوند ب ينبه ا است؛داللت بودن خداوند  ناپذير اين جمالت بر تشبيه ةهم
 كـه  است اين صفات اين به خداوند توصيف از ، زيرا مقصودو شنواست اما نه مثل همگان

 عبـارت  به .نيست غافل آنها از هرگزخداوند  و حاضرند او پيش ها شنيدنى و ها ديدنى تمام
 از خود نامتناهى علم با او ،شنوند مى يا و بينند مى گوش و چشم با ديگران كه را آنچه ،ديگر
 كه دانيم ميچراكه  شود، فهم ميجسماني نبودن خدا چنين از اين عبارات  هم .است آگاه آنها
 خداونـد  آنكـه  حـال  و اسـت  ممكـن  محتـاجي  هـر  و اسـت  مكـان  به محتاج جسمي هر

 حـال  و خداونـد  بودن حادث آيد مي الزم باشد جسم خداوند اگر ثانياً. است الوجود واجب
كه از آن به شهود بـاطن تعبيـر    ،با قلب اند. رؤيت حادث اجسام و است قديم خداوند آنكه
را به  ينها و زم خداوند ملكوت آسمان ينكهفراوان است، مانند ا ياتو روا قرآندر  ،شود مي
ها احساس  را از فرسنگ يوسف يراهن(ع) بوي پ يعقوب و )75 :انعام( (ع) نشان داد يمابراه
  ).94 :(يوسف كرد

آنان كه : «يدفرما و مياست  حساب آورده بهمشبهه از گروه  را نيز (ع) مشركان علي امام
انـد و بـا    هاي خود تشبيه كـرده  بتگويند، زيرا تو را به  آورند دروغ مي رديف مي همبرايت 

ر وتصريزريز  ةمسمجاند و در فكر خود تو را مانند  خيال خود لباس مخلوق به تو پوشانيده
هاي ناقص خود برايت ماننـد مخلوقـات گونـاگون نمونـه در نظـر       عقلاند و با روش  كرده
هـاي تـو    دهم كسي كه تو را با مخلوقت تشبيه كند، مساوي آفريده اند. من گواهي مي گرفته

و شواهد آشكار تو  قرآنقرارت داده است و كسي كه تو را با مخلوقت رديف كند به آيات 
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). حضـرت  405، 1ج : 1369(زمـاني،   »اي كافر شده اسـت  فرستادهخود  ييشناساكه براي 
كشـاندنش را بـر    يررا رد كـرده، گـاه بـه تصـو     يمهاي مختلفي تجسـ   (ع) در قالب علي

 ؛63، 2 : بـاب 1389(صـدوق،   حرام دانسته است دانند كه حقيقت چيزها را ميشناگران 
آنكـه   كـرده بـي   در بـر  يـايي كه لبـاس كبر  يدفرما مي گاه و )221 ،4 ج :1362 ،مجلسي

  .)193، 1 ج :1369يني، كلال( مجسّم باشد
  

  تنزيه خداوند 2 .2
ماننـد:   ،كنـد   آياتي هست كه خداونـد را از توصـيف بشـر تنزيـه مـي      قرآندر ميان آيات 

در تنزيـه   )ع(). در روايات نيز از ائمـه  180: (صافات »يصفون عما العزّة رب ربك سبحان«
و تصـور  قصور عقـل از   بارةدرامام باقر (ع) خداوند سخنان فراواني هست از جمله آنكه 

ترين توهمات خود آن را مشخص كنيـد    هرچه را شما در باريك«فرمايد:   شناخت خدا مي
ذهـن  پرداختـة  و بپنداريد كه او خداست، او خدا نيست، او مخلوق و مصنوع و ساخته و 

هاي ريز تصورشان اين باشد كه خداوند مانند خود آنها دو شاخك   مورچهشماست، شايد 
توان با عقـول    خداوند را نمي ،اين روايتبا توجه به ). 293، 66 ج :1362(مجلسي،  »دارد

است، مخصوصـاً در كلمـات   » تنزيه تفريطي«و » تعطيل«شناخت و ظاهر آن تأييد گرايش 
دار  رسـد كـه ايشـان طـرف      نظر مـي  بهود كه در ابتدا ش  جمالتي ديده مي )ع(  اميرالمؤمنين

را و هرگونه دخالت عقل در ساحت معـارف الهـي   است و تعبد در معارف الهي » تعطيل«
ايشـان  شـود كـه منظـور     سخنان حضرت معلوم مـي همة شمارد؛ ولي با دقت در   ناروا مي

عقـل از شـناخت او.   بودن كنه ذات خداوند و كنه صفات اوست نه تعطيل بودن  هشناختنا
 را او كننـد  دورپـردازي  انـدازه  هـر  هـا   همـت «: دفرماي  در خطبة اول مي )ع(حضرت علي 

يـا   .»شوند  روند به او نايل نمي فرو انديشه درياي ژرفاي در اندازه هر ها  زيرك و يابند  نمي
 معـرض  در تـا  گنجـي   نمي عقل در كه هستي خدايي آن تو همانا«: دفرماي  مي 91در خطبة 

 قابـل  و محـدود  تـا  درآيي فكر كنترل تحت نه و بشوي كيفيات پذير  نقش ها  انديشه وزش
 كُنـه  مـا «فرمايـد:   مـي  160و يـا در خطبـة   » ها قرار گيـري  آن رفتص تحت و باشي تغيير

و  يكه تو زنده و قائم به ذات خود هسـت  دانيم  مي را اين تنها كنيم،  نمي درك را تو عظمت
گاه خواب سبك و سنگيني تو را فرانخواهد گرفـت (و از حـال    هيچ! اندتوقائم به  يگراند

 صـفات  كنـه  شـناختن كـه   كنـد  مـي  اشاره 195 خطبة در نيز و »شوي)  بندگانت غافل نمي
  .نيست ممكن خداوند
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  :رسيم به اين نتايج مي ها  خطبه بررسي از
مطلق عقل در شناخت خدا نيسـت، بلكـه بـه    » تعطيل«دار عقيدة  (ع) طرف علي امام. 1

هـا را    عقل: «ستا   فرموده 49در خطبة كه خود  . چناناستمعتقد قدرت عقل » محدوديت«
در عـين حـال آنهـا را از مقـدار الزم     ا مااجازه نداده كه حدود صفات او را مشخص كنند، 

پـس   .»و آن مقدار واجب قرار نداده اسـت  ها  اي ميان عقل  است و پرده كردهمعرفت ممنوع 
مقـدار  «تعـالي، يـك    باريشود كه در عين ناتواني عقول از رسيدن به كنه معرفت   معلوم مي

» وجوب و لزوم تحقيق«ممنوعيت نيست، بلكه  فقط نهدر كار است كه در آن مقدار » واجب
جبر و اختيار ميانـه را طـي    ةلئمسدر  )ع(معصومين طور كه  . بنابراين همانستانيز در كار 

حـدود   ةلئمسـ در اينجا نيـز حضـرت در    )،ال جبر و ال تفويض بل امرٌ بين االمرين(اند   كرده
  ؛»ال تشبيه و ال تعطيل بل امر بين االمرين«شناخت خدا راه ميانه را برگزيد. يعني: 

 شناخت كامل ذات واجب براي احدي ميسر نيست نه با علم حصولي، چون حقيقت .2
انـد نـه خـود      مـرآت ذات  دحآيد و مفاهيم ذهني فقط در   هستي محض هرگز به ذهن نمي

 ةحيطزيرا هستي نامحدود هرگز در  ،پذير است  و نه با علم شهودي و حضوري اكتناه ،ذات
تنزيـه ذات اقـدس    دحشود، ليكن تأثير اين مطلب فقط در   شهود موجود محدود واقع نمي

  ؛)184: 1368جوادي آملي، ( شناختاست نه تعطيل عقل از 
كنند، ولي   هاي محدود آدمي او را احاطه نمي  دليل نامحدود بودن خدا انديشه بهگرچه  .3

توان او را شناخت، پس معرفت خدا به ايـن شـكل     خدا بر عقول ميي لتجواسطة نوعي  به
گونه كه حضرت در  شود، همان  ميي لمتجها   آثار عظمتش بر عقول انسان ةواسط بهاست كه 

  ؛»كردي لتجبا آفرينش موجودات، آفرينندة آنها در برابر عقول «است:   فرموده 186خطبة 
ردع همـام النفـوس   «فرمود:  195خطبة  از جملهها   در بعضي خطبهحضرت از اينكه  .4

توان شناخت كنه صفات خداست نه اينكه   شود كه آنچه نمي  معلوم مي ،»عن عرفان كنه صفته
معنـي خـود را    يحـ و  ،علم، قـدرت  انندمصفاتي  .معناي صفات خدا براي ما معلوم نباشد

كـار   بـه هـا هـم     ما انسان بارةفهمد و در  مي ها د؛ همان معنا و مفهومي كه هر كسي از آنندار
در اين صـفات   و انسان و خدا يكي است بارةپس معني و مفهوم علم و قدرت در .دنرو  مي

مصداق اين علم در ما محدود و در شرايط خاصي با ابزار خاصي  ند.ا متفاوتهم با مصاديق 
مصداق علم در خداوند علـم نامحـدود و ذاتـي و    ا ماشود، علم ما مطلق نيست،   حاصل مي

خدا شـناخت مصـاديق ايـن     بارةتوان در  ، پس آنچه را نمياستبدون هيچ ابزار و شرايطي 
ن شناخت و براي ما معلوم است. بنابراين گفتار كساني توا  خود مفهوم را مي ومفاهيم است 
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گيرند،   فهميم و يا معاني سلبي براي او در نظر مي  معاني صفات خداوند را نميما ند ا كه قائل
  گرفته است.ت ئنشدرست نيست و اين اشتباه از خلط بين مفهوم و مصداق 

  
 به استناد با )ع( علي حضرت دگاهيد از ميتجس و هيتشب رد ليدال از يبرخ. 3

 البالغه نهج 152 خطبة

 الوجود ممكنمخلوقات  واست  الوجود واجب وندخدا 1 .3
 اينكـه  دليل به يمدرك كن و يگوناگون بررس هاي جنبهموجودات جهان را از  توانيم يم ما
 تـر  بـيش  ذاتـش  در قـدر  هر و يستيمن نوع هم الوجود واجببا  اما يم؛ا نوع هم و جنس هم

(ع)  امـام  ،دليـل  ينهمـ  بـه  .گيـريم  مي نتيجه تر كم كنيم درك را او بخواهيم و كنيم دقت
 »زيـرك  و عميـق  هاي انديشهاو را درك كنند و نه  توانند يبلند م ينه فكرها: «فرمايد مي

به آن اشاره كرده است:  قرآناست كه خدا در  اي نكته ينو ا )448 ،1: ج 1369 زماني،(
 »آگـاه  هم و است لطيف هم زيرا كند، مياما او همه را مشاهده  ،بينند ياو را نم ها چشم«
 حـدوث  وسـيلة  بـه كـه خداونـد    فرمايـد  مـي  152 خطبة از بخشي در امام). 103: انعام(

  .است امكان و وجوب برهان به اشاره كه داد نشان را خود يتازل مخلوقات
  
  عددي وحدت معناي به نه است واحد خداوند 2 .3

 وحدت معناي نه ولي است يگانه او«: فرمايد مي 152 خطبة از بخشي در(ع)  علي حضرت
خـدا واحـد اسـت     گـوييم  يكه مـ  ي. هنگام»ندارد نظير و شبيه كه معنا اين به بلكه ،عددي
كه اشـتباه   يحال در يست،است و دو ن يكياست كه او  ينمفهومش ا كنند يم تصور بعضي

اما وجود ندارد؛ حال  شود مي تصوراو  براي دوميسخن آن است كه  ينمفهوم ا يرااست؛ ز
كه از هر جهت نامحـدود اسـت،    ي. مگر ذاتشود نمي تصور دوميذات خداوند  يآنكه برا

. محدودند دو هر كه است اين مفهومش شود تصور ياگر تعدد شود؟ مي تصورتعدد در آن 
 نظر از يكتايي معناي به بلكه نيست؛ عددي وحدت معناي به پروردگار ذات توحيد بنابراين
  ).45 ،6: ج 1385 ،يرازيش مكارم( خارج در نه و ذهن در نه ،است مانند و شبيه

  
  ناپذيري خستگي 3 .3

خلق نه زحمت كشيده و نه جنب و جوشي داشته است؛ زيرا زحمـت   آفرينشخداوند در 



 11   نداف دلشاد عليو  اسفنديار محمودرضا

 يمعمولل يوساخدا با  فرمان ،ديگر سويفرض بر جسم بودن است و خدا جسم نيست. از 
وقتي خداونـد  « آيد. وجود مي  به. امرش كه صادر شد، بالفاصله شود اجرا نميآور  زحمتو 

او «فرمايـد:   مي). امام 82 :(يس »آيد وجود مي بهگويد به وجود بيا و  چيزي را اراده كرد، مي
 »اما نه به اين معنا كه حركت و رنج و تعبي در اين راه متحمل شـود  ،استريننده فآخالق و 

  ).152خطبة : البالغه نهج(
  
 ديگر يكشباهت مخلوقات به  4 .3

مطلب اذعان دارد كه خدا با شباهت داشتن مخلوقـات   ينبر ا يعلي (ع) در موارد حضرت
شـباهت   ).186 و، 185، 152خطبـة   :همـان ندارد ( يريو نظ يهنشان داد كه شب ديگر يكبه 
زمان و مكان و بعضي از اَشكال و عوارض  يلقدر مشتركي از قب يرااست، ز يببر ترك يلدل

ب كمرهر موجودي  ينكند. بنابرا  مي يزآنها را از هم متما كهظاهري و جهات مختلفي دارند 
باشد به اجزاي خود و كسي كه آنهـا  ب كمركه  يزياست و چ يازاالمت به مااالشتراك و  به مااز 

و  يبندارد، وگرنه ترك يريو نظ يهاست و حال آنكه خداوند شب يازمندكند ن يبرا با هم ترك
  ).43 ،6: ج 1385 ،يرازيش مكارمشود (  مي يداپ او پاك ذاتدر  ياجاحت
  
 همتاست خداوند بي 5 .3

پس او در  .خداوند خالف آفريدگان خويش است: «يدفرما  مي باره ين(ع) در اير حضرت ام
شـود. پـس آنچـه بـرايش      ميان آفريدگان مانندي ندارد كه هر چيزي به نظير خود تشبيه مي

امـام   ).47، 2 : باب1389صدوق، ( »شود؟ نظيري نيست، چگونه به غير مثال خود تشبيه مي
نه به وسيلة باز و بسته كـردن  ا ينب يي،شنوا از ابزار استفادهرا شنوا بدون خدا  152 ةدر خطب

آنكه مسافتي  يز بيجدا از همه چ اينكه با اشيا مماس باشد،، حاضر در همه جا بدون ها كپل
 سـبب كـوچكي و لطافـت    بهو پنهان نه  ،ها نه با ديد چشمآشكار  بين او و موجودات باشد،

. خداوند كه در خلقت با بشر تفاوت دارد، ديدن و شنيدنش هـم بـا مخلـوق    كند  ميفي رمع
كه خـدا جسـم    استهاي گوش  پرده رشنيدن از طريق وارد شدن صدا دزيرا  ؛تفاوت دارد

آيد كه اين انعكاس نور در بين چشـم و   دست مي بهنيست. ديدن هم از طريق انعكاس نور 
شود و خدا جسم نيست كه از اين طريق ببيند.  جسمي كه در معرض ديدن است آشكار مي

نـي باشـد   يتماس باشد بايد در جاي مع زيرا اگر ،چنين حضور خدا با تماس با ما نيست هم
ولـي شـهود جسـمي نيسـت كـه دور و       هستبلكه همه جا هست و شاهد هم  ،كه نيست
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جسمي از جسم ديگر نيست كه نياز به جدايي نزديك داشته باشد. جدا بودن خدا از مردم 
الوجـود اسـت و    ممكناز نظر نوع خلقت است كه بشر جدايي بلكه  ،مسافت داشته باشد

  الوجود. واجب خدا
، خدا بدون اعضـا و جـوارح و زبـان و كـام بـا حضـرت       البالغه نهج 182 ةمطابق خطب

؛ )164 :(نسـاء  را بـه او شناسـاند   خود ياتو آ )75، 2 : بابهمان( (ع) سخن گفت  موسي
شكل و اعضا و جـوارح و عمـر    ايتوان با صفات آن درك كرد كه دار  را مي يزيچراكه چ

داشـتن   يگـر و در سـخناني د » كمثله شيء يسل: «يدفرما  مي قرآنباشد.  ينمعمحدود و اجل 
اعضا و اندام و نه  يچكه با ه )182 خطبة :البالغه نهج( را از خدا نفي كرده استي دماچشم 

نـه بـا    يزند ول . حرف ميدشو نميوصف  يهها و تجز با عرَضي از اَعراض و نه با دگرگوني
كـارگرفتن   بـه نه با  يول يدگو سخن مي ؛ييشنوا قدرتنه  يولشنود   مي ؛زبان و كام و دهان

دارد و خشـنود    دوسـت مـي   ؛نه با رنج بـه خـاطر سـپردن    يكند ول  حفظ مي ؛يانالفاظ در ب
از روي رنـج و   ي نهول يدآ  دارد و به خشم مي  دشمن ميو  ؛سوزي نه از راه دل يشود ول مي

  (همان). نگراني
  

 خدا يريناپذ احاطه 6 .3

و حـال   يافـت و احاطـه  ط لتس آنكرد كه بتوان بر  يهتوان به موجودي تشب  خدا را وقتي مي
پـس هـر كـس    : «يـد فرما  مـي  بـاره  يـن (ع) در ا عليامام . يستآنكه احاطه بر خدا ممكن ن

پروردگار ما را با چيزي برابر كند، نظير و شريكي براي او قرار داده و آنكه نظيري بـراي او  
هاي بيناتش به آن گويا  آنچه محكمات آياتش بر آن فرود آمده و شواهد حجتقرار دهد به 

كـه سـبب    ،محـدود نبـودن خداونـد    .)47، 2 : بـاب 1389صدوق، ( »كافر شده است شده
 است،مطرح شده  يهرد تشب يلدل منزلة به(ع)  ست، در كلمات حضرت عليوا يريناپذ احاطه

  از آن جمله فرمود:
ها آن را به اندازه درآورند يا مانندي برايش شناخته شـود، محـدود اسـت و     عقلهر چه 

شـود؟   هاي فصـيح توصـيف مـي    شود و به زبان ها و كالبدها توصيف مي شبحچگونه به 
كسي كه در چيزها حلول نكرده تا گفته شود. او در آنها استقرار دارد و از آنها دور نشده 

آنها تهي نشده تا گفته شود و با چسـبيدن بـه آنهـا     تا گفته شود. او از آنها جداست و از
ت و او يـ به جدايي از آنها دور نشده است، بلكه او در چيزهاست بدون كيفدور نشده و 

  .)75: همان( طور كامل دورتر است بهتر است و از هر نظيري  نزديكبه ما از رگ گردن 
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 بشري سحوا يبرا ناپذير ادراك 7 .3
 تواننـد  ينمـ  محدود يدگانرا درك كند و آفر الوجود واجب تواند ينم الوجود ممكنمصنوع 
 را خويش پروردگار خداوندند، يتكه تحت ربوب ،و موجودات يابنددر را نامحدود آفريدگار

چراكه موجودي كه درك شود محـدود و جسـم خواهـد     كنند؛ نمي درك هست كه گونه آن
 جسم چون) و 97 ،1: ج 1415 يد،سع يو لوازم آن پاك است (قاض يتبود و خدا از جسم

از  ماعـ  ،اينكـه مشـاعر انسـان    دليـل چنـين   . همشود نمي دركو مشاعر ما  حواس با نيست
او وجـودي   كـه  اسـت  ايـن رسـد   به كنه ذات او نمي ،حواس ظاهر و باطن و عقل و خرد

و عقول انسـاني محـدود از هـر جهـت و نامحـدود      است  نظرنامحدود و غيرمتناهي از هر 
 در برخي سـخنان  امام). 44 - 43 ،6: ج 1385 ،يرازيش مكارم( گنجد نمي محدود در هرگز
ابـي  ابن ( كند ميفي رنظرها مع يبرا نشدني ها و احاطه  چشم يبرا نشدني دركخدا را  خود
و در  )185 خطبـة : البالغـه  نهـج  ؛75، 2 : بـاب 1389، صـدوق  ؛140، 19 ج :1387 يد،الحد
سبب كوچكي و لطافـت   نه به يها و پنهان ول  چشم يدد انه ب يخدا را آشكار ول 152 ةخطب
بـه   هـا   يشـه هـا و اند   چشـم  نداشـتن  هاحاط 85 ة(ع) در خطب كند. حضرت علي ميفي رمع

ها را از مشاهده و  است كه خدا مردمك چشم يحاك 91 ةو خطب كند  يم يادآوريخداوند را 
توان به ادراك صفات حق نائل   ظاهري نمي سحواگونه كه با  هماندارد.  يادراك ذاتش بازم

ادراك شيء  يراز ؛يافتمقصود دست  ينتوان به ا نمي يزعقل و ادراك باطني ن يرويشد، با ن
(ابراهيمي دينـاني،   شوند  كه صفات خدا محاط واقع نمي حالي نوعي احاطه به آن است؛ در

صفات حق به ثبـوتي   يمتقس ).122 :1415 ،يقم ديسع يقاض به نقل از:؛ 268 - 267: 1375
تـوان    نمـي  يـزي صفات سـلبي او چ  دربارةبه اعتبار الفاظ است كه در واقع جز  يزو سلبي ن

در واقع با صفات سلبي  يول ،اند به حسب لفظ مثبت قادرو ، عالم، يگفت. صفاتي مانند ح
 يمسـتق طـور م  بـه هـا   است كه در صفات سـلبي آن  ينتفاوت در ا يگانهحق تفاوت ندارند. 
  ).213 :(همان دشو ميها مسلوب  آن يضشوند و در صفات ثبوتي نق  مسلوب واقع مي

  
  نيازي خداوند بي 8 .3

 در برابرها  و قدرت دارد و آنط لتسها  موجودات به خداوند نيازمندند، پس خدا بر آن همة
بشر بـه خـدا   . هم متمايزندديگر  از يكند و در عين حال از نظر ذات ا و تسليمع ضمتواخدا 

خدا شاهدي بر جسماني نبـودنش   يازين بي 186 ةخطب نياز است. در نياز دارد و هم خدا بي
  است. دهشندانستن او تلقي  يازن به معني بي نشدانسته شده و اشاره به خدا و به وهم آورد
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  ازلي بودن خداوند 9 .3
كـار   بـه همه نوع اوصاف را داشته و به هنگام نيـاز جهـان آن را   و ازل وجود داشته  ازخدا 

ذات او قابل وصف نيست چراكه آن كس كه او «فرمايد:  مي 152گرفته است. امام در خطبة 
تعيين كنـد،  ي دحمحدودش ساخته و كسي كه براي او  ،را با صفات مخلوقات وصف كند

 يـت رؤت لـ عامـام   109ة در خطب .»ستش را انكار كرده ايتازلو  او را به شمارش درآورده
 ينكـه ا يحدانسـته اسـت. توضـ    كننـدگان  يفتوصـ تعـالي از   بـاري زماني م دتقخدا را  نشدن

جسـم حـادث و مركـز     يـرا جسـم باشـد، ز   يستبوده، هرگز ممكن نل ازخداوندي كه از 
 يـق از طر يمكن  مي يانب او اگر اوصافي براي خد يستن شدني مشاهده ينبنابرا ،حوادث است

  الهي در كتب آسماني است. يامبراناز پ يافتدر يااستدالل عقلي 
 

  )ع( امام دگاهيد از ميتجس و هيتشب اتيآ از يبرخ ليتأو .4
) 23: مـت (قيا »الي ربها نـاظرة « يةعلي (ع) مقصود از نظر به خدا در آ حضرتطبق سخن 

» األبصـار  يـدرك التُدركـه األبصـاروهو   «و مقصـود از   سوي پـاداش اوسـت   بهنظر  فقط
: 1389 ،صـدوق ( ها احاطه دارد كنند و او به آن ها به او احاطه نمي خيال يعني) 103  :انعام(

 آمـدني  را او) 22 :فجـر ( »... صـفَّاً صـفَّاً   الملَكو جاء ربك و « يةدر آا مو ا )365، 36 باب
 آن يـل تنز غيـر  يلشكه تأو خداست كتاب از چيزي ،بسا چه چون آمدن خاليق نيست. هم

انّي ذاهـب  «(ع) كه گفت:  يماست سخن ابراه يل. از آن قبماند نمي آدميان سخن بهاست و 
ي سبلي رهدينياسـوي پروردگـارش توجـه او بـه      به) كه منظور از رفتن او 99: صافات( »ي

 .)371 - 369، 36 باب: 1389 ،صدوق( استاهللا  يال قربتاً و اجتهاد، ،عبادت
و پهلــوي خــدا  ،دســت ،زبــان ،خــود را چشــم يگــرد يثي(ع) در حــد يــرحضــرت ام

حسـرَتي علـي مـا     يـا اَنْ تقول نَفْس «زمر آمده است:  56 يةفي كرده كه در آراللّه) مع (جنب
 بـر  آمرزش و مهرباني به خدا گشودة دست آن منم و«و سپس فرمود: » فَرَّطْت في جنبِ اللّه

در لغت » نبج«مذكور آمده است كه  يثحد يح). در توض207، 22 باب (همان:» بندگانش
 يعني» در جنب خدا كوچك است«شود:   عرب به معني طاعت و فرمان بردن است. گفته مي

است كـه   ينا» خدا جنب منم«(ع) كه فرمود:  يرالمؤمنين. پس معني سخن امخدادر طاعت 
اَنْ تقولَ نَفْس «فرمود:  عزوجلطاعت خداست. خداي  من توالي و دوستي كه كسي آن منم
 امـام ). 209(همـان:   عزوجلدر طاعت خداي  يعني» حسرَتي علي ما فَرّطْت في جنْبِ اهللا يا
خود را علم و قلب واعي و زبان ناطق و چشم و جنب (پهلـو) و   يگرد يثيدر حد چنين هم
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 يحنفي جسماني بودن خداست. صدوق در توضـ  منظور بهكند كه باز  في ميردست خدا مع
است كـه مـن قلـب خـدا      ينا» من قلب واعي خدا هستم« ينكهكه مقصود از ا يدگو  آن مي

» قلـب خـدا  «شـود   قرار داده اسـت و گفتـه مـي    عتشهستم كه خدا آن را ظرف علم و طا
از و مقصـود  » لّـه نارال«و  ،»جنـة اللّـه  «، »اللّـه  يـت ب«، »عبداللّـه «شـود   گونه كه گفته مي همان

بـه حفـظ مـا و     يعنـي ) 14: قمـر ( »يننـا تَجري بِاَع« خدا بودن است و ينحافظ د »اللّه  ينع«
  ).207، 22 باب: 1389 ،صدوق» (به حفظم« يعني) 39: طه» (ينيولتَصنَع علي ع«مقصود از 

 
  )ع(علي  امام دگاهيد از خداوند شناخت حدود. 5
كـه   طور همانتوان خدا را شناخت.   مي دكه تا چه ح داشت توجهنكته  ينبه ا يدبا ينجاا در

جـز بسـته    اي يجـه نت نيـز  مطلق يهتنز ،محدود بودن خداست خداوند تجسيم و تشبيه الزمة
خداونـد مـا را بـه شـناخت خـودش       ،شدن راه معرفت خدا نخواهد داشت. در حالي كـه 

 خطبة از بخشي در امامست. ص كرده اخاي براي آن مش حال محدوده ينفراخوانده و در ع
 مطـابق  همه اگر كه كند مي اشاره خداوند صفات فهم در مهم اصل و كلي قاعدة يك به 91
: فرمايد ياختالفات مربوط به صفات خداوند برطرف خواهد شد؛ آنجا كه م كنند حركت آن
»لّك القرآنُ علما ديه ن صفَملَته فاتّبعه لوصينكب ي ينو ب قرآنآنچه را كه از « يعني». ...فته عرِم 

د ... پس شووصل تو و معرفت حق  ةكن تا حلق يتاست تبع يدهخدا به تو رس يفدر توص
كنـد كـه نـه در      مي داللت آن برتو را  يطانآنچه به تو داده شده اخذ كن ... و آنچه را كه ش

علم  است، آن نشان و اثر هدي ائمة(ص) و  يامبرت پنو نه در س توست بروجوب آن  قرآن
  فرموده است:نيز  يگرد ييدر جا». واگذار خداآن را به 

 يـزي از دسترسي به چ آنان درماندگياعترافشان به  دليل راسخان در علم را به دخداون
 آن از كاوش و بحث آنچهق آنها را در متع ترككه بدان علم ندارند ستوده است و 

 ؛49 -47، 36 بــاب: 1389 ،صــدوق( يــد) ناميرســوخ (اســتوار نكــرده تكليــف را
  .)91 خطبة :البالغه نهج

 يـد با ينكهآن ا و كرده روشنبرابر معرفت صفات خدا  دررا همگان  يفةامام وظ ينجاا در
(ع) فراگرفت  معصومين ائمة و(ص)  پيامبر سنتو  قرآن هاي هدايتصفات او را در پرتو 

و  يسـت ن يزجا وجه هيچ به مسئله يندر خصوص ا يبر افكار انسان يهتك و رأيو استبداد به 
صـفات خـدا ماننـد ذاتـش      سـو  يـك از  يـرا ز شود؛ يمحسوب م يطانيش هاي وسوسهجزء 

هـا و سـر و     انسـان  ييآشـنا  يگرد همواره محدود و از سوي ها نامحدود است و افكار انسان
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رونـد خطـر    است و هنگامي كه به سراغ صـفات خـدا مـي    تبا مخلوقا يشهكارشان هم
 يگـر د او بـه مخلوقـات و صـفات آنهـا وجـود دارد و از سـوي       يهرتگاه تشبسقوط در پ

 جـاي  در كـه  گونه همان) و 11: شوري» (كمثله شيء يسل: «گويد يم قرآنكه  گونه همان
ـ جر يچه كس حال، اين با). 110: طه» (به علماً يحيطونو ال : «فرموده ديگر  كـه  دارد تئ

بـه معرفـت    ينكـه به سراغ معرفت كنه ذات و صفات او برود جـز ا  يقاصر بشر فكربا 
در آن راه  ييكـه خطـا   يـرد اجمالي قناعت كند و آن را هم از مبدأ وحي و عصـمت بگ 

در پاسخ به كسي  خطبه يگردر بخش د امام). 35 - 34 ،4: ج 1385 يرازي،ش مكارمندارد (
چـون كُنـه ذاتـش     دهد كه كُنه صفات خدا هم  كه از صفات خدا سؤال كرده بود، هشدار مي

ي دچراكه او و صفاتش نامحدود است و ما در هر ح يست؛شده ن انساني شناخته يچبراي ه
. رسـد  نمـي  دودذات و صـفات نامحـ   يقـت و محدود به كُنـه و حق  يممحدود يماز علم باش

از  يعنـي به معرفت اجمالي قناعـت شـود.    موارد گونه ايناست كه در  ينا راه نهيگا ينبنابرا
آنكه  بي د،به اصل وجود او پي بر توان  مي ،وجود دارد ينشكه در سراسر جهان آفر ،آثار خدا

 و آفـرينش  جهـان  بـر  كـه  آوري يو شـگفت  يـب و از نظام عج يمعاي معرفت كُنه ذات كندا
 آنكـه  بـي  يمصفات او پي ببـر  يربه علم و قدرت و سا اجماالً است،حاكم  متنوع موجودات

فرمود:  يگراي د  خطبه در چنين هم امام). 38(همان:  دريابيم را او صفات و قدرت و علم كنه
 و حدود با تعريف بهرا خواستند آنها خدا را  يفشتوص پيامبراناست كه وقتي از  يياو خدا«

و  يـات فرمودنـد و بـه آ   يفكـه دارد توصـ   يكـي ن نكردند بلكه او را با كردار وصف نقص
موجـب احاطـه و    وصـف  ).27، 2 بـاب : 1389 ،صـدوق » (بر او داللت كردند يشها نشانه

نحوي كه خودش وصف كـرده از بـاب    خدا به يفاست. اما توص يدمستلزم تحد يزاحاطه ن
چراكه آن احاطه به  ياتش؛اعتقاد به وجودش و وصفش به افعال و آ اننداقرار محض است. م

كـرد   يفتوص ياتشي كه خدا خود را با افعال و آددر همان ح ياافعال است، نه به ذات. انب
  ).79 ،1: ج 1415 سعيد، قاضياند (  كرده شوصف

  
  گيري . نتيجه6

 از او تصـوير  ،بينـد  مـي  نآ در را خود چهرة و گيرد مي قرار اي آينه برابر در زماني كه انسان
 بنـابراين  و حـق  تجلي نظري از هم عالم اين .نيست او شبيه نظري از و اوست شبيه نظري
 از خلـق  و حـق  و خلـق  خلـق  و اسـت  حـق حـق   زيرا؛ نيست حق ينظر از و است حق
 عالم كهاين نظر از و» همه اوست«نيست  حق از متمايز عالم كهاين نظر از .متمايزند ديگر يك
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» همه از اوست«ديدگاه تشبيهي است و » اوستهمه ». «همه از اوست«است  حق از متمايز
؛ را دارد ديـدگاه  دو هر ،است» ذوالعينين« عربي  نبا تعبير به كه ،كامل انسان .ديدگاه تنزيهي
بين و از اين رو عارف واقعي كسي است كه با دو  خلقبين دارد و هم ديد  حقيعني هم ديد 

  كدام براي او نقص است.بيند و نديدن هر  چشم هم وحدت و هم كثرت را مي
 يـد توح و روايات مروي از آن حضـرت در  البالغه نهجعلي (ع) در حضرت سخنان  از

كرده  دررا  يهكه آن حضرت قول به تشب يدآ  دست مي به ديگر جوامع روايي چنين صدوق و
شـد  خدا را برتر از آن دانسته كه داراي جسم با ينچن ارائه كرده است. هماي   هلادآن رد و بر 

 يداست كه با يهمطرح كرده، از باب كنا يگربراي خدا دست و اعضاي د قرآناز  ياتيو اگر آ
 يـه (ع) تنز يرام حضرت .قدرت خداست »يداهللا«مثالً مقصود از  ؛دشو يلتأو يحطور صح به

ـ    نيـز  كرده است، چراكه آن در يزمطلق را ن خـالق و مخلـوق و شـناخت     ينمـانع ارتبـاط ب
حضـرت  بـوده اسـت.    يامبرانپ اصلي حال آنكه معرفت خدا از اهداف و دشو ميپروردگار 

محدود بـر نامحـدود را    ةمحدود بودن انسان و نامحدود بودن خالق، احاط دليل به(ع)  علي
(ص) و  يـامبر و سـخنان پ  قـرآن از  بايـد خـدا   يفبراي توص بنابراين ،ناممكن دانسته است

  .بهره جوييم(ع)   ائمه
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