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  چكيده
چون عقايد و راز و  يهاي انسان با خدا در جنبه ةرابطاسما و صفات الهي در  ةلئمس

در له ئمسشناسي اين  بعد معنابه هم اكنون نياز با معبود هستي اهميت شاياني دارد. 
است. اين جنبه از اسما و صفات به اين پرسش پاسخ  شدهدين بسيار توجه  ةفلسف
خداوند سخن گفت و ايـن صـفات چـه     صفات ةدربارتوان  دهد كه چگونه مي مي

مضامين بلندپايه  (ع) احاديث اهل بيت و كريم قرآنند؟ نسبتي با صفات انسان دار
رو بـه روش    اروي اين بحث دارند. نوشتار پيش هاي فر گشايي در حل چالش و ره

اسما و صـفات   ةلئمس ةدربار(ع) را  و حضرت علي قرآناي رهيافت  تحليل گزاره
بـه دو  حضرت علي (ع) اين بحث معطوف  ثاحاديو  قرآن. در نگاه كاود الهي مي

وجـود    خلقـت بـه   ةوسيل بهدر بعد نفي تعطيل  .حد نفي تعطيل و نفي تشبيه است
فطري خويش را به انسـان  ـ  شويم و پروردگار به روش قلبي آفريدگار رهنمون مي

نفـي   كنـد. در بعـد   ها خود را توصيف مـي  معرفي و از طريق افعال و سلب كاستي
گونـه   و به تصور در نيامدن پروردگار هردليل تباين آفريدگار و آفريدگان  بهتشبيه 

چراكه لوازم باطلي از قبيـل احاطـه بـر     ؛توصيف از طرف آفريدگان پذيرفته نيست
تصـوردرآمدن   بـه و  ،كردن، شـباهت  آوردن، محدود شمارش بهخداوند، جزءداشتن، 

  دنبال خواهد داشت.  بهحق تعالي را 
  (ع). حضرت علي ،قرآن، معناشناسي، اسما و صفات الهي :ها هكليدواژ
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 مقدمه. 1

و از همـان ابتـدا   است موضوع اسما و صفات الهي جزء آغازين مباحث علم كالم اسالمي 
دين نيز بخـش   ةو فلسف ،مختلف بوده است. حتي در فلسفه، عرفان يآرا ةمعركله ئمساين 

 ةچـه در منظومـ   آنصفات الهي اختصاص يافتـه اسـت.    توجهي به موضوع اسما و درخور
گشاي بسياري از معضالت  راهجاي مانده است  (ع) در اين زمينه بر عقايد ديني از اهل بيت

رويكرد  ،بر اين عالوهاند، خواهد بود.  كردهكه انديشمندان در آن اختالف  ،فراروي اين بحث
كاربردي و عملي نيازهاي قلبي و عملي انسـان را در ارتبـاط بـا خداونـد      ةائمه (ع) در جنب

در وجوهي چـون   ،عنوان مبين وحي الهي به ،كند. بنابراين ديدگاه معصومان (ع) مي برآورده
(ع)  عبارت ديگر خداشناسي و خداپرستي نقش مهمي دارد. امـام رضـا   بهعقايد و اعمال و 

 يدع لم النه بها، يدعوه لغيره اسماء لنفسه اختار ولكنه نفسه، يسمي ان يحتاج فليس« فرمايد: مي
امـا   ،گـذاري خـود نـدارد    نامخداوند نيازي به . )112 ،1 ج: 1363 (كليني، »يعرف لم باسمه
ها بخواننـد؛ زيـرا    اسمسبب ديگران براي خويش انتخاب كرده تا او را با اين  بههايي را  اسم

(ع) در  شـود. امـام علـي    نمـي معرفت خدا براي آنان حاصل  ،اگر خدا را با اسمش نخوانند
 لخاصـه  بـه  ظهـرت  الـذي  باسمك فأسألك« فرمايد: ميآموزد،  ميكه به نوف بكالي  ،دعايي
 علـي  بربوبيتـك  لـك  القرّ نفسك؛ تعرّفني أن بحقيقتك فعبدوك عرفوك و فوحدوك اوليائك
خواهم به همان نامي كـه بـدان بـر     مياز تو  ؛)96 ،94 ج: 1363 (مجلسي، »بك ايمان حقيقه

تو را چنان شناختند كه به حقيقت تـو   وات شمردند  يگانهات جلوه نمودي تا  ويژهدوستان 
 به پرستشت پرداختند، خودت را به من بشناساني.

فرمايـد:   مـي كـه   خاستگاه بحث اسما و صفات الهي در ميان مسلمانان كتاب الهي است
 قـرآن  .)180: صافات ؛91: منونؤ(م كنند منزه است ميچه وصف  آنپروردگار شكوهمند از 

نيكو بخواننـد و از ناميـدن حـق     ياسمامؤمنان را دعوت كرده است كه خداوند را با  كريم
 .)15: اعلي( ساختگي خودداري ورزند ياسماتعالي به 

معناشناسـي  و  ،شناسي، وجودشناسـي  لفظمسائل اسما و صفات الهي را از ابعادي چون 
معناشناختي اسـت. در ايـن    ةجنبه جنبترين  مهم ).74: 1380(سبحاني،  توان مطرح كرد مي

توان فهميد؟ اين صفات بـا   ميشود؛ صفات الهي را چگونه  ميهاي زير مطرح  پرسشجنبه 
توان بـه نحـو معنـاداري از صـفات      ميصفات بشري چه نسبتي دارند؟ آيا با صفات بشري 

 ةانديشاند؟ در  ساني يكالهي سخن گفت؟ آيا اين صفات در خداوند و انسان داراي معناي 
 كار بهتوان در بحث اسما و صفات الهي حدود نفي تعطيل و نفي تشبيه را  ميعلوي چگونه 

انـد مصـون مانـد؟ آيـا      غلطيدهبست و از اين دو لغزشگاه كه غالب انديشمندان در آن فرو 
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هـاي بنـدگان از خداونـد لـوازم بـاطلي چـون احاطـه بـر خداونـد، جزءداشـتن،            توصيف
... را بـه دنبـال    تصـوردرآمدن حـق تعـالي و    بـه و  ،شباهتآوردن، محدودكردن،  شمارش به

  نخواهد داشت؟
اي معناشناختي اسما و صفات الهي را از منظر حضـرت   گزارهاين مقاله به روش تحليل 

معرفتي  ةيابي به سازواري با منظوم دستو براي  كند بررسي ميدر حد توان خود  (ع) علي
 كنـد.  مـي (ع) نيـز اسـتناد    احاديث معصـومين  (ع) در تأييد سخن آن حضرت به ساير ائمه

دست ما رسيده هـم   علي (ع) بهمنان ؤمبهاي حديثي كه از امير  گرانشايان ذكر است ميراث 
  همتاست. بيهاي گوناگون اين بحث  گسترهپرداختن به  نظرحجم و هم از  نظراز 

  
 و صفت . معناي اسم2

 داننـد كـه انسـان را بـه صـاحب اسـم       مي» بلندي« و» نشانه« معناي بهرا » اسم«شناسان  لغت
 .)401 ،14 ج :1405منظـور،   ابـن ؛ 115 ،6 ج :1404فـارس،   (ابـن  كند مي(مسمي) هدايت 

اي كه ويژگي خاصي از  نشانهاما عالمت و  ،است» نشاني« و» عالمت«نيز به معناي » صفت«
  .)115 ،6ج  :1405منظور،  (ابن دارد ميموصوف را بيان 

كماالت و هم بر ذات متصف به كماالت اطالق  ادبيات احاديث اسم و صفت هم بردر 
شود. اسامي خداوند  ميديگر استفاده  يكجاي  بهشود. بنابراين در احاديث اسم و صفت  مي

بـودن   عالمـت پـس   ند و در هر اسمي از خداوند وصفي لحاظ شـده اسـت.  ا از نوع صفات
هـاي خداونـد    نـام بر وصف خاصي از او داللت دارد. است كه  نظرهاي خداوند از اين  نام

(ع)  اند. امـام رضـا   الهياي تعبيري از ذات مقدس  گونه بهخود موضوعيت ندارند و هر يك 
  ند.يهاي او نشانههاي او  نام ؛)87 ،1ج : 1363(كليني،  »تعبير اسماوه« فرمايد: مي

صفت وجود نداشـته  (ع) معاني خاص اصطالحي براي اسم و  حضرت علي دوراندر 
با معناي لغوي اسم  ،بر وحي الهي بوده است مبتنيكه  ،حضرت ةبا وجود اين، انديش ،است

  .)70: 1380 سبحاني،( پوشي دارد همو صفت 
  
 حدود اسما و صفات الهي 1.2

و  ،محك هرگونه شناختي از اسما و صفات الهي اعم از تعريـف، توصـيف، تبيـين، توجيـه    
است كـه در ادبيـات روايـات بـا اصـطالح      » تشبيه و تعطيل ةدو انداز شدن از بيرون«تفسير 

  بارها از آن ياد شده است:» خروج از حدين«
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 بالمعرفه المودي عليه، بالدليل الدالّ هو بنفسه، عرف من باله ليس« فرمايد: مي(ع)  امام علي
و [ او بـا دليـل   كه با خودش شناخته شود خدا نيست. آن ؛)253 ،4 ج: 1363 (مجلسي، »اليه

  .شود و اوست رساننده به شناخت خود ميسوي خود رهنمون   به ]نشانه
 المدخل صمد و فيه الموت حياة و فيه الظالم نور: قولوا« فرمايد: مي(ع)  العابدين زينامام 

 »ذاك فهو شيء نعت يشبع ال نعته وكان البصير السميع هو و شي كمثله ليس كان من: قال.ثم فيه
بگوييد نوري اسـت كـه    ؛)445: 95و ج  194 ،3ج : 1362مجلسي،  ؛76 :1363بابويه،  (ابن

... كسي است كه مانند چيزي نيسـت   اي كه مرگي در او نيست تاريكي در او نيست و زنده
  .گونه است اينو اوست شنوا و بينا و وصف او همانند وصف هيچ چيزي نيست. او 

 يخرج نعم«شود گفت خدا شيء است؟ امام فرمود:  مياند كه آيا  پرسيده(ع)  از امام جواد
 ؛)244: 1363بابويه،  ابن ؛184 ،181، 1 ج :1398(كليني، » التشبيه حد و التعطيل حد: الحدين من

كـه] خـدا را از دو حـد تعطيـل و      آنتوان شيء را بر خداوند اطالق كرد به شرط  ميآري [
  تشبيه خارج كند.

شـود در   مـي براساس اين الگو و محك تمامي مفاهيمي كـه بـه خداونـد نسـبت داده     
. نشـود منجـر  صورتي رواست كه به تعطيل شناخت آفريـدگار و مشـابهت بـا آفريـدگان     

انـد:   داشـته اسما و صفات الهـي بيـان    مسئلةنگارنده) دو حد براي  (در نظر (ع) معصومان
هـاي زيـر    مؤلفـه شامل  تعطيل يا جهات ايجابيحد نفي تعطيل و حد نفي تشبيه. حد نفي 

وصف به سلب و افعال و حد نفي تشبيه يا  و فطريـ  است: شناخت عقلي، شناخت قلبي
امدن پروردگـار  تصوردرني بهتباين آفريدگار و آفريدگان و  مؤلفةجهات ابطال تشبيه نيز دو 

  گيرد. ميرا دربر 

  جهات ايجابي 1.1.2
داند و اين حقيقـت بـه    ميها را ايمان به خداوند و عمل صالح  انسانمعيار تمايز  كريم قرآن
و  ،داري ديـن سار شناخت خداونـد. بنـابراين ديـن،     سايهظهور نخواهد رسيد جز در  ةمنص

عبادت پس از حصـول معرفـت بـه خداونـد و اسـما و صـفات او حاصـل خواهـد شـد.          
  كنيم: ميخداوند را بيان  اهميت شناخت ة(ع) دربار اطهار ةائمهايي از كالم  نمونه

سـرآغاز   ؛)1: خطبـة  البالغه نهج( »معرِفَتُه الدينِ أَولُ« فرمايد: مي(ع)  حضرت علي
داري  شـروع ديـن   ؛)140، 1 ج: 1363 (كليني،» معرفته ديانه اول«. دين معرفت اوست

آغاز بندگي خدا  ؛)34، 2ج  :1363 بابويه، (ابن» معرفته اهللا عباده اول«. معرفت خداست
  شناخت اوست.



 27   نوروزي ابوذرو  برنجكار رضا

  

 المسير اهلي ما و! القلوب علي بذكرك االلهام خواطر الّذ ما الهي«فرمايد:  مي(ع)  امام سجاد
 مـن  فاعـذنا ! قربـك  شرب اعذب وما! حبك طعم اطيب وما! القلوب مسالك في باالوهام اليك

معبود من چه لذيذ است خطور الهام ياد تو  ؛)151، 94ج : 1362مجلسي، » (ابعادك و طردك
پر خيال در وادي غيب! و چه خوش طعم  شهها! و چه شيرين است سير به سوي او با  بر دل

  است محبت تو! و چه گواراست نوشيدن قرب تو! پس ما را از راندن و دوركردنت پناه ده.
  :شود حاصل ميهاي گوناگون  روشو روايات به  قرآنمعرفت خدا در منظر 

  معرفت عقلي 1.1.1.2
هاي عقلي اسـت و   استداللگيرند  ميكار  بهو روايات در اين باره  قرآنهايي كه  استدالل

طـور متعـارف و مشـترك از آن برخوردارنـد      بـه هـا   انسـان  ةهمها را عقلي كه  استداللاين 
عقل بشـر  از يك سو  يابد. البته نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت كه در احاديث ميدر

(ع)  علـي منـان  ؤمطور كه اميـر   هماناز معرفت به ذات و اسما و صفات حق ناتوان است؛ 
 ال حيـث  فـي  العقـول  مداخل غمضت و صفاته كيفيه في لتجري اليه القلوب تولّهت« فرمايد: مي
 »سـبحانه  اليه متخلّصه الغيوب سدف مهاوي تجوب هي و ردعها ذاته، علم لتنلول الصفات تبلغه

ها در شناخت چگونگي صفات او سرگشته شـوند و خردهـاي    دل ؛)91 ةخطب :البالغه نهج(
انديش را كه به صفات او نيز پي نبرده، چـون بخواهنـد بـه ذات او برسـند، بازشـان       باريك

دارد؛ زيرا اگرچـه مخلصـانه رو بـه سـوي خـداي سـبحان دارنـد، امـا قصـد پيمـودن            مي
  .را دارند هاي تاريك نهان گاههالكت

 الْأَفْهام عجزَت و ذَاتيتك، عنْ الْأَوهام قَصرَت الَّذي أَنْت« فرمايد: مي(ع) نيز  سيد الساجدين
مجلسـي،   ؛32/18دعـاي   :سـجاديه  صحيفة( »أَينيتك موضع الْأَبصار تُدرِك لَم و كَيفيتك، عنْ

تويى كه دست دراز اوهام از رسيدن به اوج ذاتت كوتاه است و پـاى   ؛)150: 94، ج 1362
  ها كجايى تو را درنيابند. ها را به چگونگى تو راهى نيست و ديده انديشه

گونـه كـه    همان ؛ولي از سوي ديگر عقل انسان از مقدار معرفت ضروري محروم نيست
 عـنْ  يحجبهـا  لَـم  و صـفَته  تَحديد علَى ولَالْعقُ يطْلعِ لَم«فرمايد:  مي(ع) منين ؤاميرالمحضرت 

ها  آنعقول را بر كنه صفات خويش آگاه نساخته اما  ؛)49 ةخطب :البالغه نهج» ( معرِفَته واجِبِ
اين  بر البالغه نهجخود باز نداشته است. برخي شارحان  [ضروري]ى يشناسارا از معرفت و 

باورند كه نه كنه ذات او بر كسى روشن است و نه حقيقت صفات او، چرا كـه هـم ذاتـش    
ها كه همه متناهى و محدود اسـت   انساننامتناهى است و هم صفاتش، چگونه عقل و خرد 

تواند به آن نامحدود احاطه پيدا كند، ولى با اين حال آن قـدر آثـار وجـودش در جبـين      مى
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طور اجمال از هستى ذات و صـفات   بهتواند  است كه هر كس مىموجودات نمايان تمامى 
 ةگفتـ خداوند بسـيار برتـر اسـت از    «فرمايد:  سرانجام در پايان اين خطبه مى .او آگاه باشد

 عمـا  اللّه تعالى» (نمايند كنند و يا ذاتش را انكار مى كسانى كه موجوداتى را به او تشبيه مى
 .)556 - 555، 2ج  :1375(مكـارم شـيرازي،    )كبيـرا  علوا له الجاحدون و به المشبهون يقول

اي است كه فرد از حالت جحود و انكار خارج شـود و    اندازهمقدار ضروري معرفت الهي 
و مكلف بـه   ،به حق تعالي و صفات او اقرار كند. بنابراين ما در حدود معين قادر، موظف

  معرفت خداييم.
شـود و از آن تصـور و وصـفي از     مـي به روش غيرمسـتقيم حاصـل   فقط اين معرفت 

اثـر شـناخته    ةواجـد و دارنـد   فقـط در مقـام  آيد و حق تعالي  نمي پديدخداوند نزد انسان 
در آيات و روايات داليل معتنابهي بر اثبات خداوند رسـيده اسـت. سـير بـراهين      شود. مي

طور كه در كالم الهـي   همانر آفاقي. اند: سير انفسي و سي دستهعقلي در شناخت خداوند دو 
 ؛)53: (فصـلت  »الحـق  انـه  لهم يتبين حتي انفسهم في و االفاق في آياتنا سنريهم« آمده اسـت: 

هايشان به ايشان خواهيم نمود تا بر آنان آشكار شود كه خدا  نفسآيات خود را در آفاق و 
 خَلْـقَ  يـرَى  هـو  و اللَّه في شَك لمنْ عجِبت و«فرمايـد:   ميحضرت امير (ع) نيز  .حق است

كنـد در   كنم از كسى كه در خـدا شـك مـى    و تعجب مى ؛)126حكمت : البالغه نهج( »اللَّه
 أَصبحتا و أَصبحنَا«: فرمايد مي (ع) هم سجاد بيند. حضرت امام حالى كه او خلق خدا را مى

 خود به چون جملگى، چيزها، همة ؛)6/9 دعاي: سجاديه صحيفة( »لَك بِجملَتها كُلُّ االشياء
  .ديديم تو آن از را خويشتن آمديم،

  :شود  ميحاصل  يقعقلي از دو طر معرفت
  خودشناسي 1.1.1.1.2
هركس خود  ؛)32 ،2 ج: 1362(مجلسي، » من عرف نفسه فقد عرف ربه«معروف  حديث

حكايـت از روش انفسـي اثبـات خـدا دارد و      ؛را شناخت خداي خودش را شناخته اسـت 
اسـت كـه در خلقـت     ييها حكمتو تدبر در  يآن دعوت به خودشناس يمعنا ينتر روشن
 ي،شـهر  ير يمحمـد ( اسـت  يدگارآفر يتنها يباز علم و قدرت  يكار رفته و حاك بهانسان 
ـ  يـن ا يگـاه و جا يت(ع) در اهم طالب يابن اب يحضرت عل .)155: 1391؛ 4ج : 1391 وع ن

 .)293: 1360 ،يآمد( »كل معرفه و علم يهغا يال يمن عرف نفسه فقد انته: «يدفرما يمشناخت 
 معرفـه « .اسـت  يافتـه  دست دانشي و شناخت هر غايت و نتيجه به بشناسد را خود هركس
 لمـن  عجبت« .است خودشناسي ها شناخت ترينسودمند ؛)296 (همان: »المعارف انفع النفس
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 چگونه شناسد، نمي را خود كه كسي از شگفتمدر  ؛)294 (همان: »ربه يعرف كيف نفسه يجهل
  !بشناسد؟ را خود خداي

نفس انسان از موجودات خداوند است. انسان به علم حضوري نفـس خـود و تغييـر و    
برد و  مييابد و از اين طريق با حس دروني خود به وابستگي آن پي  درميدائمي آن را  دلتب

ترين  نزديكشود و به اين دليل كه نفس  ميچنين عقل انسان از مصنوع به صانع رهنمود  اين
  ترين استدالل خواهد بود. قويموجود به انسان است استدالل به آن نيز 

 الْعزَائمِ بِفَسخِ سبحانَه اللَّه عرَفْت«آورد:  چنين استدالل مي (ع) اين الموحدين علي مولي
لِّ وح الْعقُود م نَقْضِ وشـدن   فسـخ  ةوسـيل  بهخداوند را  ؛)250 حكمت: البالغه نهج( » الْهِم

شناختم. برخـي   اند] نفسها [كه از تحوالت  ها، و نقض اراده گرهشدن  گشودهها،  تصميم
 داننـد  مـي شناسان اين حديث را سـه اسـتدالل جداگانـه بـر اثبـات خداونـد        حديثاز 

  .)137 -134: 1386گلپايگاني،  صافي(
  ها پديده حدوث و نظم 2.1.1.1.2

شـود. در   ميدر اين روش از طريق حدوث و نظم آيات و مصنوعات بر صانع استدالل 
 از اين آيات اي تعالي برهان آورده است. نمونه حقآيات متعددي به اين روش بر  كريم قرآن

  زير است: ةآي
 »االلبـاب  الولـي  اليـات  النهـار،  و الليـل  اخـتالف  و واالرض السماوات خلق في ان«

ديگـر آمـدن شـب و روز     ها و زمين و در پي يك آسمانمسلماً در آفرينش  ؛)9: عمران آل(
  هايي است. نشانهبراي خردمندان 
  شمارد: هاي آفاقي را برمي نمونه(ع) برخي از اين  حضرت علي

»و رَتي ظَهعِ فائدي الْبا الَّتثَهدأَح آثَار هتنْعص و لَامأَع هتكْمح ارا كُلُّ فَصةً خَلَقَ مجح لَه يلًـا  ولد 
هلَيع تاً كَانَخَلْقاً إِنْ وامص تُهجبِيرِ فَحقَةٌ بِالتَّدنَاط و لَالَتُهلَى دعِ عدبةٌ الْمم؛)90ة خطبـ : البالغه نهج( »قَائ 

چه آفريده حجت و دليلى  هاى بديعش هويداست، آن در آفريدههاى حكمتش  آثار صنع و نشانه
  ؛نديند ولى دليل گويا بر تدبير ذات پاك اوا ظاهر مخلوقى خاموش بهند، هر چند يبر وجود او

»دمالْح لَّهلِّي لتَجالْم هخَلْقل هستايش مخصوص خداوندى  ؛)107ة خطب: البالغه نهج( »بِخَلْق
  ؛ها تجلى كرده است انساناست كه با آفرينش خود بر 

»دمالْح لَّهقِ لخَال ادبالْع حِ واطس ادهالْم يلِ وسم ادالْوِه ـبِ  وخْصم  ـادالبالغـه  نهـج ( »النِّج :
زمـين،   ةخداونـدى كـه گسـترانند    ،ستايش مخصوص آفريدگار بندگان است ؛)162 خطبة 
  ؛هاست ها و تپه كوهگياهان در  ةرويانندها، و  رودخانه و ها سيل در دره ةسازند جارى
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»دمالْح لَّهل يلنْ الْعع هينَ شَبخْلُوقبِ الْمقَالِ الْغَالمينَ لفاصرِ الْوبِ الظَّاهائجبِع بِيرِهرِين تَدلنَّاظل « 
و بينايـان   نـاظران  همـة  برمخصوص خداوندى است كه  ستايش ؛)204 خطبة: البالغه نهج(
  ؛است آشكار آورش شگفتتدبير  وسيلة به

»و ككَذَل اءمالس و اءوالْه و احالرِّي و اءسِ إِلَى فَانْظُرْ الْمالشَّم رِ والْقَم و اتالنَّب ِر والشَّج و 
اءالْم رِ وجالْح و لَافذَا اخْتلِ هاللَّي ارِ والنَّه رِ وتَفَج هذارِ هالْبِح كَثْرَةِ و هذالِ هالْجِب طُولِ و هذه 
 أَنَّهم زعموا الْمدبرَ جحد و الْمقَدر أَنْكَرَ لمنْ فَالْويلُ الْمخْتَلفَات اللُّغَاتوالْأَلْسنِ هذه تَفَرُّقِ و الْقلَالِ

اتا كَالنَّبم ملَه ارِعز لَا و لَافاخْتل مرِهوص عانص و ئُوا لَملْجةٍ إِلَى يجا حيما فوعاد يقٍ لَا وقا تَحمل 
 چنين ؛)227 خطبة: البالغه نهج( »جان غَيرِ منْ جِنَايةٌ أَو بانٍ غَيرِ منْ بِنَاء يكُونُ هلْ و أَوعوا

و آب و سنگ و  ياهو ماه و درخت و گ يداست آسمان و هوا و بادها و آب و خورش
و  ها زبانو اختالف  ها قلهو ارتفاع  ها كوه يو فراوان ياهادر يشب و روز و گستردگ آمدن پياپي
  .يردآن انجام پذ كنندة بي كاري و باشد سازنده  بي يساختمان شود مي يا. بنگر آيكون هاي لهجه

و  بتَدع بِقُدرته الْخَلْقَ ابتداعاً،«فرمايد:  ميخلقت آفريدگان  بارة(ع) در حضرت امام سجاد
 .)16/6 دعـاي  ←چنـين   هـم ؛ 1/3دعـاي   :سـجاديه  صحيفة( »مشيته اخْترَاعاًاخْتَرَعهم علَى 

  .پوشيد هستى ةجام آنان بر خودش خواست آفريد و به خود قدرت را به آفريدگان
 صنعها، صانعا ان علي دلت االفاعيل وجود«(ع) رسيده است كه:  از امام صادق يدر حديث

 لـم  و البـاني  تـر  لـم  كنـت  ان و بانيـا،  له ان علمت مبني، مشيد بناء الي نظرت او انك تري اال
ها را  آناي  سازندهها بر اين داللت دارد كه  ساختهوجود  ؛)81 ،1 ج :1363(كليني،  »تشاهده

كنـي كـه    مـي بينـي، يقـين    ميبيني كه وقتي ساختمانِ افراشته و استوار  ساخته است. آيا نمي
 سازنده و بنّايي داشته است؟ اگرچه آن بنّا را مشاهده نكرده باشي.

تـر در   شـود و بـا تأمـل بـيش     ميدر روش يادشده از مخلوقات به وجود خالق پي برده 
تـوان صـفات    نمـي علت نفي تشـبيه   بهاز اين رو كه كيفيت خالق مجهول است و  ،ها پديده

جاست كه به شناخت  اينشود.  ميمصنوعات را به صانع نسبت داد، بر حيرت انسان افزوده 
  شود. ميمستقيم قلبي يا فطري خداوند نياز 

  قلبي ـ شناخت سرشتي 2.1.1.2
دليـل   بهاما  ،توان به وجود آفريدگار رسيد ميها)  پديدهآفريدگان (نفس و ساير  ةوسيل به

توان صفاتي را كه در مخلوقات است براي خالق اثبـات كـرد. از همـين رو     نمينفي تشبيه 
واسطه و مستقيم اسـت، نيـاز    بيكه شناختي  ،تر خداوند به معرفت قلبي براي شناخت بيش

جا روح و جان آدمي است كـه بـدون    اين). منظور از قلب در 40: 1378 (برنجكار، شود مي
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يابد. ايـن   ميكند و به آن علم حضوري  ميهر نوع ادراك و فعاليت فكري خداوند را شهود 
 ةاوليـ در هنگـام خلقـت    ،كه نخستين معرفت انسان به خداوند است ،قلبي ـ معرفت فطري
  .اند كردهو همگي به آن اقرار است قرار داده شده  وار نهاد دانسان در عالم 

 علـي  اشـهدهم  و ذريـتهم  ظهورهم من آدم بني من ربك اخذ اذا و«فرمايد:  مي كريم قرآن
 ؛)172: (اعراف »غافلين هذا عن كنا انا القيامه يوم تقولوا ان شهدنا بلي قالو بربكم الست انفسهم

 آنـان را برگرفـت و ايشـان را بـر     ةو هنگامي كه پروردگـارت از پشـت فرزنـدان آدم ذريـ    
گواهي داديم تا مبادا روز » چرا«گفتند: » آيا پروردگار شما نيستم؟« گواه ساخت كهخودشان 

هاي قلبـي انسـان بـه     معرفتاين معرفت مبدأ ». (امر) غافل بوديم ما از اين«قيامت بگوييد: 
  خداوند است.

(ع) پرسيد: يا اميرالمؤمنين آيـا   شخصي از حضرت علي كه در روايات نيز رسيده است
نمايم. پـس   بينم پرستش مى فرمود: آيا چيزى را كه نمى )ع(امام  ؟اى خود را ديدهپروردگار 

 تُدرِكُـه  لَكـنْ  و الْعيانِ بِمشَاهدةِ الْعيونُ تُدرِكُه لَا«(ع) فرمـود:   بينى؟ امام گفت: چگونه او را مى
قِ الْقُلُوبقَائانِ بِحبيننـد، امـا    ا هرگز او را آشكارا نمىه چشم ؛)178 ةخطب :البالغه نهج( »الْإِيم
  .كنند ميها با نيروى حقيقت ايمان وى را درك  قلب

فرمود:  »چگونه پروردگارت را شناختي؟«(ع) در پاسخ به اين پرسش كه  حضرت علي
  .با همان شناختي كه خود را به من شناساند )163، 1 ج :1363 (كليني، »نفسه عرفتني بما«

 و فطْرَتـه  ميثَاقَ ليستَأْدوهم أَنْبِياءه إِلَيهِم واتَرَ و رسلَه فيهِم فَبعثَ« آمده است: البالغه نهجدر 
مذَكِّرُوهي ينْسه متمعو پـى در   كردها مبعوث  آنپيامبرانش در ميان  ؛)1ة خطب: البالغه نهج( » ن

پى رسوالن خود را به سـوى آنـان فرسـتاد تـا پيمـان فطـرت را از آنـان مطالبـه نماينـد و          
  .ها آورند آنشده را به ياد  فراموشهاى  نعمت
»رِ والظَّاه قُلُوبِهِمل هتجو با حجت و دليل وجود خـويش را   ؛)107ة خطب: البالغه نهج( »بِح

  بر قلبشان آشكار ساخته است.
بعثت انبيا يعني يادآوري پيمـان فطـرت كـه در     ةهاي عمد لتميثاق فطرت به يكي از ع

هاى بعد، از كالم موال نيز، سخن از آن به ميان آمده است، اشاره دارد. خداوند معارف  جمله
نخورده پرورش  دستتوحيدى را در سرشت انسان قرار داده و هر انسانى اگر با اين فطرت 

و پدران و مادران مشـرك روح او را آلـوده   د كنننادرست او را منحرف هاى  آموزشيابد و 
ايـن فطـرت توحيـدى بـه      ةپرست خواهد بود و در ساي طور طبيعى و فطرى يگانه بهنكنند 
شده را بـه   منحرفهاى  انسانآيند تا  پيامبران مى .بند خواهد بود ها و حق و عدالت پاي نيكي

 .)215 - 214، 1 ج :1375 رازي،مكارم شي( انندفطرت توحيدى بازگرد
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 علـي  القلـوب  خلـق  اللهـم «فرمايـد:   (ع) در مناجات با معبود خويش مـي  حضرت علي
هـا را بـر    خـدايا دل  ؛)257 ،5 ج: 1362 (مجلسـي،  »معرفتـك  علـي  العقول وفطرت ارادتك

  خواست خود آفريدي و خردها را بر معرفت خود سرشتي.
دعـاي  : سـجاديه  صـحيفة ( »نَفْسـه  عرَّفَنَـامنْ  ما علَى الْحمدللَّه و«فرمايد:  مي(ع)  امام سجاد

صـحيفه يكـي از   ن اشارحستايش براى خداست كه خود را به ما شناسانيد. برخي  .)31/10
 (ممدوحي كرمانشاهي، دانند هاي معرفي خداوند به انسان را معرفت فطري توحيدي مي راه

  تعليم داده است:» ثمالى ةابوحمز«دعاى معروف به چنين در آغاز  )؛ هم94: 1383
اى  :»اَنْـت  ما اَدرِ لَم اَنْت، لَوال و الَيك دعوتَنى و علَيك دلَلْتَنى اَنْت و عرَفْتُك بِك...  الهى«

 ... تو را به تو شناختم و تو خود مرا به خويش راه نمودى و به خود فرا خواندى خداى من!
  .دانستم تو كيستى تو نبودى، نمى و اگر

  آورده است: صحيفهو در 
»ماللَّه كدبأَنَاعي والَّذ تمأَنْع هلَيلَ عخَلْقِ قَب و كَلَه دعَب كخَلْق ،اهمِ إِيلْتَهعنْ فَجم  تَـهيده 

،كيندو ل فَّقْتَهَو ،قِّكحتَه لمصعو ،كلبُبِح خَلْتَهأَدي وف ،زْبِكح تَهشَدأَرالَاةِ وومل ،كائيلأَو و 
كه روح خود را در او بـدمى و   آنتوام كه پيش از  ةخدايا، من همان بند: »أَعدائك معاداةِ

كسانى  ةكه او را آفريدى از نعمت خويش برخوردارش كردى و سپس در زمر آنپس از 
شـارحان  بعضـي  . )47/67دعـاي  ( اى را به ديـن خـود راه نمـوده    قرارش دادى كه آنان

 داننــد مــيخلقــت ابــدان قبــل از اجســاد  نعمــت قبــل از خلقــت را تربيــت و صــحيفه
  )؛89: 1379 (دارابي،

 النـاس  فطـر  التـي  اهللا فطره« ةتفسير آي ةدربارامام صادق (ع) نيز در پاسخ پرسش زراره 
 :1363 بابويه، ابن( »ربهم انّه معرفته علي الميثاق عند التوحيد علي فطرهم: «فرموده است» عليها

[عالم ذر] بندگان را براساس توحيد و با معرفت به ربوبيت خـويش   خداوند در ميثاق؛ )33
 آفريده است.

هـايي چـون باليـا و     راهولي خداوند از  ،اين معرفت ممكن است به فراموشي سپرده شود
(ع) اين شناخت را به انسـان   واليت و دوستي اهل بيتو دعا و مناجات، و  ها، عبادت سختي
ترين راه كسب چنين معرفتي كسب رضاي خداسـت كـه بـا عمـل بـه       اصليشود.  مييادآور 

  .)59 - 53: 1387 برنجكار،( شود ميو ... حاصل  ،دعا ،دوستي با اهل بيت (ع) ،دستورات خدا
دربـارة  حاصل معرفت عقلي از يك سو اثبات وجـود خداونـد اسـت و از سـويي ديگـر      

ولي معرفت قلبي و  ،آورد نميچگونگي خداوند ساكت است و فرجامي جز سرگرداني به بار 
 .)119: 1380 (سـبحاني،  رهاند ميهاي ادراكي  دغدغهرساند و از  ميفطري انسان را به آرامش 



 33   نوروزي ابوذرو  برنجكار رضا

  

خداونـد   معرفت عقلي برتري دارد: اين نوع شناخت فعـل  سه بادر مقايقلبي  ـ معرفت فطري
  هم آمده است: البالغه نهجاست. اما در 

»و ري الْقَادالَّذ  ...تلَّهتَو الْقُلُوب هإِلَي رِيتَجي لةِ فيفكَي هفَاتا...  صهعد؛)91خطبـة  : البالغه نهج( »ر 
بـردن بـه كيفيـات     پـى هاى مملو از عشق مشتاقان بـراى   ... قلب او قادرى است كه اگر

كار افتند) دسـت رد بـه    هها همه ب اين(آرى اگر  ... سختى به كوشش پردازند بهاوصافش 
  گذارد. ها مى سينة همة آن

 ،كند ميحضرت معرفت قلبي را نفي  ةخطبرسد اين بخش از  مينظر  بهدر نگاه آغازين 
اما معرفتي كه امام در حديث اخير يادآور شده شناختي است كه قلوب مشتاقان عـزم آن را  

صفات حق تعالي اسـت. در روايـاتي كـه در     اين معرفت احاطه بر ذات و ةاند و الزم كرده
قلـب بـر ذات و صـفات     ةوسـيل  بـه عقل و چـه   از سويبخش بعد خواهد آمد احاطه چه 
  خداوند محال دانسته شده است.

  وصف سلبي 3.1.1.2
معناي اسما و صفات خداوند پرسيده  ةدربار(ع)  اطهار ةائمدر موارد متعدد زماني كه از 
 .دادنـد  ميو صفات ثبوتي را با اسما و صفات سلبي توضيح  شده است، آن بزرگواران اسما

گرداندنـد و نـواقص را از    اسما و صفات را به اسما و صفات سـلبي برمـي   ،عبارت ديگر به
  كردند. ميخداوند سلب 

 ازديـاد  ال و اكتساب بال العالم« دهد: ميچنين شرح  اين(ع) علم خداوند را  حضرت علي
 ؛)213 ةخطبـ  :البالغـه  نهـج ( »باالخبـار  علمـه  ال و باالبصـار  ادراكه ليس...  مستفاد علم ال و
 داناي بدون كسب دانش و بدون افزودن بر دانش و بدون علمِ آموخته شده است ]خداوند[

  .ديدن است و نه دانش او به سبب خبرشنيدن ةوسيل بههاي او  دريافتنه  ...
(ع) در  انتساب سميع و بصير به خداونـد پرسـيده اسـت و امـام بـاقر      ةنحوشخصي از 

 عليه يخفي النه بصيرا سميناه وكذلك...  سماعباال مايدرك عليه اليخفي النه«فرمايد:  ميپاسخ 
چه بـا   آندانيم كه  ميبدان جهت او را سميع  ؛)117 ،1 ج :1363 (كليني، »باالبصار يدرك ما

چه  آنايم چون  ناميدهطور خدا را بصير  همينخدا مخفي نيست و  شود بر ميها درك  گوش
  شود بر او پوشيده نيست. ميبا چشم درك 
گوييد خداونـد ماننـد و نظيـري     مياند چگونه  پرسيده(ع) در پاسخ برخي كه  امام رضا

 سمي انما... «فرمايد:  ميخوانيد  ميندارد ولي از سوي ديگر هم خداوند و هم انسان را عالم 
 الرويه و امره من يستقبل ما حفظ علي به استعان االشياء به علم حادث علم بغير بالعلم تعالي اهللا
 كـان  يغيبه العلم ذلك يحضره لم لو مما خلقه من افني مما مضي ما يفسد و خلقه من يخلق فيما
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 ربما و جهله فيه كانوا اذ حادث لعلم بالعلم سموا انما الخلق علماء رأينا لو انا كما ضعيفا، جاهال
 و الخالق جمع فقد شيئا، اليجهل النه عالما اهللا سمي انا و الجهل الي فعادوا باالشياء العلم فارقهم

خداونـد هـم كـه دانـا ناميـده شـده        ؛)262 همـان: ( »... المعني اختلف و العالم اسم المخلوق
اش و  آينـده داري امـر   اي نيست كه چيزها را به آن بداند و بـر نگـه   علم پديدآمده ةواسط به

چه را از آفريدگانش نابود كرده، كمك بخواهد كه اگر  آنچه آفريند و تباه كند  آنانديشه در 
چنان كـه اگـر    همشد؛  مياين علم نزدش حاضر نبود و از او غيبت كرده بود، نادان و ناتوان 

هاست؛ چراكـه   آن ةدانش پديدآمد دليل بهشوند  ميبينيم دانشمندان آفريدگان عالم ناميده  مي
هـا جـدا شـود و بـه نـاداني       آنچيزهايي از  ةوسيل بهبسا دانش  چهپيش از آن نادان بودند و 

نادان نيست، پس آفريـدگار و   لم ناميده شد؛ چون به چيزياكه خداوند ع اين؛ ولي برگردند
  طور كه دانستي معنا مختلف است. همانند و ا  كآفريده در نام علم شري

كيفيـت   اين پرسش مطرح خواهد شد كه اگر صفت ثبوتي و ايجابي تعيين چگـونگي و 
رود چرا در آيات و روايات صفات ثبوتي و ايجابي بشـري   نميكار  بهخداوند  بارةاست و در

بايسته است  ،شود ميطور كه در احاديث باال مالحظه  همانبه خداوند نسبت داده شده است. 
اند نه معرفت ايجابي به خداونـد كـه بيـان     ايجابيها الفاظ  اينبه سه نكته توجه داشت: اول، 

ونگي و كيفيت صفات او باشد؛ دوم، معصومين اين الفاظ ايجابي را نيز به معرفت سـلبي  چگ
صورت مشترك به خدا و خلق او  بهاند؛ سوم، در حديث اخير صفات ثبوتي كه  دادهبازگشت 

  ند.ا شود، تنها اشتراك لفظي است و در معنا و مدلول و مصداق خارجي غيرهم مينسبت داده 
الهيات فطري ل ممكشناخت عقلي خدا مطرح است و در واقع  ةمعرفت سلبي در حوز

(ع) پـي   جاست كه به نقش مهم الهيات سـلبي در مكتـب اهـل بيـت     اينو قلبي است و از 
چرا كـه   ،توان بيان چگونگي و توصيف خواند نمياست اين نوع معرفت را  گفتنيبريم.  مي

  نواقص. ةوسيل بهيعني نفي توصيف خداوند  ،در واقع نفي توصيف است

  وصف افعالي 4.1.1.2
تفصيل بيان شـده اسـت. در ايـن جنبـه از شـناخت       بهوصف فعلي خداوند در روايات 

اوصاف خداوند تمام اوصاف حق تعالي بـه افعـال خداونـد در عـالم خلـق ارجـاع داده و       
  (ع) فرموده است: شود. حضرت علي ميآن كماالت بيان  أمنش مثابة  بهگونه خالق  بدين
 :1363 (كلينـي،  »... بأفعالـه  وصفته بل ببعض ال و بحد تصفه فلم االنبياء، سئلت لذيا«
شد آنان او را به انـدازه و   ميخداوند پرسش  ةدربار(ع)  هنگامي كه از پيامبران ؛)141، 1 ج

  بلكه او را به افعالش ستودند. ،جزء توصيف نكردند



 35   نوروزي ابوذرو  برنجكار رضا

  

كه مربـوط بـه فعـل خـارجي اسـت،       لحاظدر اين روش كماالت فعلي خداوند از آن 
كه به ذات خالق مربوط است. يعني توصيف ما ناظر به كشف  نظرشود نه از آن  ميتوصيف 

  آيد: نميوجود  بهذات و صفات نيست. بنابراين تشبيه ميان خالق و مخلوق هم 
 جـل  ربنـا  سـمي  انمـا «فرمايد:  مي(ع) در توصيف صفت قدرت خداوند  امام صادق

 .»... بحارها و جبالها من عليها ما و االرض مثل خلق الذي القوي العظيم للخلق قويا جالله
همانا پروردگار ما از آن رو قوي ناميده شـده اسـت كـه     ؛)193 ،13 ج :1363 (مجلسي،

ها و درياهـا   كوهچه بر روي آن است مثل  آنچون زمين و  هممخلوقات عظيم و قوي و 
  ... را آفريده است. و

ام در سـخنان   نمـوده هاي حديثي تتبـع   كتابو  البالغه نهجدر  )نگارندهمن (جا كه  آنتا 
 »بخلقه لخلقه المتجلي هللا الحمد« :صراحت بيان نشده اسـت  بهحضرت علي توصيف به افعال 

هـا   انسـان سپاس خدايي را سزاست كه با آفرينش مخلوقـات بـر    ؛)108 ةخطب :البالغه نهج(
 تجلي كرد.

و توصـيف فعلـي بـه اهميـت      ،نقش آفريدگان در شـناخت عقلـي، فطـري    ةبا مالحظ
اما همين افعال و خلقـت   .بريم ميمضاعف افعال خداوند در بحث اسما و صفات الهي پي 

خود عامل اساسي امتناع بشر از فهم و درك حقيقت خداوند است. چرا كه خلقت با تحديد 
  يابند. ميق تباين همراه است و مخلوقات نيز با همين تحديد از خال

  جهات ابطال تشبيه 2.1.2
 ؛)4: (توحيـد » احـد  كفوا له يكن لم و«) و 11: (شوري »شيء كمثله ليس«آمده  كريم قرآندر 

يعني هرگونه مثل و مانندي براي خداوند نفي شده است. در روايات نيز تمامي مفاهيمي كه 
شود در صورتي رواست كه به مشـابهت آفريـدگار بـا آفريـدگان      ميبه خداوند نسبت داده 

چـه   آنفرمود: بـه  ؟ (ع) پرسيدند: پروردگارت را به چه شناختيمنين ؤاميرالم. از دشونمنجر 
 و صـوره  اليشبه: قال« خودش به من شناخته. عرض شد چگونه خودش را به تو شناساند؟

يچ شكلي شبيه او نيست، با حـواس درك  فرمود: ه ؛»... بالناس يقاس ال و بالحواس اليحس
 )؛191: 1363 كليني،( نشود و با مردم مقايسه نشود

»دمالْح لَّهل يلنْ الْعع هين  شَبخْلُـوقسـتايش مخصـوص   ؛ )213 ةخطبـ  :البالغـه  نهـج ( »الْم
  خداوندى است كه از شباهت به مخلوقات واالتر است؛

»لَا و اهنَى إِينْ عه مهو هر كس وى را شبيه چيزى بداند به   ؛)186 ةخطب: البالغه نهج( »شَب
  مقصد نرسيده است؛
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»و ري الْقَادالَّذ  ...ضَتلُ غَماخدقُولِ مي الْعثُ فيلُغُه لَا حتَب فَاتتَنَالَ الصل  لْـمع  ـهـا  ذَاتهعدر« 
ناشـدنى در   وصـف اى  گونـه  بـه هـا   عقـل ...  اگراو قادرى است كه  ؛)91ة خطب: البالغه نهج(
كـار   هها همه ب اينهاى بسيار باريك گام بردارند (آرى اگر  راهش از ا آوردن علم ذاتي دست به

  گذارد؛ ها مى آن ةهم ةسينافتند) دست رد به 
»لَم لُغْهقُولُ تَبالْع يددكُونَ بِتَحها فَيشَبدسـت توانـاى عقـول     ؛)155 ةخطبـ : البالغه نهج( »م
  تواند وى را در حدى محدود سازد تا شبيهى براى او بيابد. نمى

صورتي بـراي   گونه استدالل شده است؛ ادراك و تصور يك چيز در ايندر اين حديث 
بـين انسـان و خداونـد شـباهت      .انسان ممكن است كه بين مدرِك و مدرك شباهت باشـد 

 مكن نيست.بنابراين ادراك و تصور خداوند م ،نيست
اي در معرفـت اسـما و    برجسـته (ع) شناخت توحيد نقـش   جا كه در نظرگاه ائمه آناز 

هـاي نفـي تشـبيه اسـما و صـفات الهـي        جنبهبه ابعادي از توحيد كه در  ،صفات الهي دارد
 پردازيم. ميگشاست  ره

  تباين آفريدگار و آفريدگان 1.2.1.2
شـود كـه توحيـد يعنـي      مـي توحيد آمده است چنين فهم  ةاز مجموع احاديثي كه دربار

يعنـي   .شـود و هـم صـفات را    ميخداوند يگانه و يكتاست و اين يكتايي هم ذات را شامل 
طور كه خداوند از نظر ذات يكي است در صفات نيز شبيه ندارد. بنابراين هـر معنـا و    همان

  .ن به خداوند نسبت دادتوا نميشود  ميكار گرفته  بهآفريدگان  ةدربارمفهومي كه 
 وبـين  بينـه  والحجاب الحجب تحجبه وال المشاعر تشمله ال« فرمايد: ميحضرت علي (ع) 

 مـن  الصانع والفتراق منه يمتنع مما مكان ال و ذواتهم في يمكن مما المتناعه اياهم؛ خلقُه خلقه
خردهـا او را  ؛ )139 ،1 ج :1363 (كلينـي،  »المربـوب  من والرب المحدود من والحاد المصنوع
هـا ميـان او و خلقـش همـان      حجـاب كنـد.   نميها او را محجوب  حجابگيرد و  دربر نمي
خدا محال است. نيـز از آن   ةچه بر اين خلق ممكن است، دربار آنهاست؛ چون  آنآفريدن 

شـونده و   اندازهكننده از  اندازهشده و  ساختهرو كه محال است خدا ممكن شود و سازنده از 
  .گردد ميمالك از مملوك جدا 
 الْمصنُوعِ و الصانعِ ِافْترَاقِ السواترُ تَحجبه لَا و الْمشَاعرُ تَستَلمه لَا«فرمايد:  ميحضرت علي (ع) 

و ادالْح و وددحالْم و الرَّب وب ورْبهـا كنـه ذاتـش را درك     عقـل  ؛)152خطبة : البالغه نهج» (الْم
سازند، زيرا صانع و مصنوع با هم  ها اصل وجودش را مستور نمى ها و پوشش كنند و پرده نمى

  .ندا شده با هم متفاوت پروردهفرق دارد و محدودكننده و محدودشونده و پروردگار و 
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؛ )40 (همـان:  »صـانعه  من يمتنع فيه يمكن ما كل و خالقه في يوجه ال الخلق في ما كل و«
هـر چـه در آفريـدگان     [؛] شـود  نمـي چه در آفريدگان است در آفريدگار يافت  آنپس هر 

 .ممكن است، وجود آن در آفريدگارش محال است
 »انّيتهم مفارقته اياهم ومباينته بينهم، و بينه حجاب الخلق اهللا خلق« فرمايد: مي(ع)  امام رضا

تباين او با آنان  خداوند خلق را حجاب ميان خود و آنان قرار داد و ؛)35: 1363 بابويه، ابن(
  .خود سبب جدايي است

توحيد بـدان معناسـت كـه    ؛ )96(همان: » عليك جاز ما ربك علي يجوز ال فان التوحيد«
  .چه بر تو شايسته و رواست بر خداوند روا نداني آن

پس مفاهيم و معاني كه در مخلوقات وجود دارد ؛ )79(همان:  »منفيه عنه الخلق فمعاني«
 .شود مياز خداوند نهي 

چه وهم تـو آن را   آن؛ )82، 1 ج: 1363 (كليني، »خالفه فهو شي من عليه وهمك وقع ما«
 .كند خدا بر خالف آن است ميتصور 

همانا  ؛)139 ،1ج : 1363 (كليني، »منه خلو خلقه و خلقه من خلو اهللا ان«امام صادق (ع): 
  ذات خداوند از آفريدگانش خالي و جداست و آفريدگان از ذات او خالي و جدايند.

اسما و صفات تبـاين ميـان خـالق و     ةدربار(ع)  يافت ائمه هاي ره لفهؤمبنابراين يكي از 
مخلوق در ذات و صفات است كه از طرف ديگر آن را نبايد بـه معنـاي دوري خداونـد از    

 كـل  مع«مراتب هستي حضور دارد.  ةهمچيز در  همهه پروردگار با چراك ؛آفريدگان پنداشت
كـه   ايـن چيز هست نه  همهبا  ؛)1ة خطب: البالغه نهج» (بمزايله ال شي كل غير و بمقارنه ال شي
  كه از آنان جدا باشد. اينچيز فرق دارد نه  همهنشين آنان باشد؛ و با  هم

  تصوردرنيامدن پروردگار به 2.2.1.2
 قرآنريشه دارد. در » مخلوق و خالق تباين«وجودشناختي قبلي يعني  ةلفؤماين مؤلفه در 

منزه است پروردگـار  ؛ )180: (صافات »يصفون عما العزّه رب ربك سبحان« آمده است: كريم
 ةتنزيبه بيان علت  كنند. احاديث معصومان (ع) ميچه وصف  تو، پروردگار شكوهمند، از آن

  پردازند. ميآفريدگار از توصيف مخلوقات 
ـ  بـه و ادراك خداوند را  ،در مجموعه احاديث ديگري در باب توحيد تصور، توهم  ةمثاب

  دانند كه منافي توحيد حق تعالي است: ميشباهت او به مخلوقات 
توحيـد   ؛)47حكمـت   :البالغه نهج» (تتوهمه ال أن التوحيد«فرمايد:  (ع) مي حضرت علي

  .آن است كه خداوند را به وهم درنياوري
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»الُ والْإِخْلَاصِ كَم لَه نَفْي فَاتالص نْهو كمال اخالصش آن است ؛ )1 ةخطب: البالغه نهج» (ع
  كه وى را از صفات ممكنات پيراسته دارند.

(اخالص اعتقادي) بايد هر گونه صفاتى را كه مخلوق دارد  براى اخالص در توحيد
دانيم  كه مى ايناز او نفى كرد، خواه اين صفت داشتن اجزاى تركيبى باشد يا غير آن. چه 

(حـداقل تركيبـى از   نـد  ا بكـ مرنيز در واقـع  ده رمجتمام ممكنات حتى عقول و نفوس 
نيز از اين تركيـب بركنـار    هدما، يعنى موجودات ما فوق داترمجوجود و ماهيت) حتى 

نـد، ولـى ذات پـاك خداونـد نـه      دارهمه اجزاى خارجى  ىدماموجودات ا مانيستند و 
اجزاى خارجى دارد و نه اجزاى عقلى، نه در خارج قابل تجزيه اسـت و نـه در فهـم و    

 ه نكنـد توحيـد خـالص را نيافتـه اسـت     جـ درك ما، و كسـى كـه بـه ايـن حقيقـت تو     
  .)86 ،1ج : 1375 شيرازي،  (مكارم

و خيال بشـر   ،گمان (ع) وهم، همت، طالب ابي(ع) و حضرت علي ابن  ائمه ةدر انديش
  تواند خداوند را وصف كند: نميحتي در شرايط عالي ادراك 

ها چگونگى كنـه ذاتـش را    عقل ؛)85خطبة : البالغه نهج( »صفَةٍ علَى لَه الْأَوهام تَقَع لَا«
  درك نكنند.

  فرمايد: ميالعابدين (ع) در اين باره در نيايش نماز شب خويش  زينامام 
 ؛)32/6دعاي : سجاديه صحيفة( »النَّاعتينَ نَعت أَقْصى لك منْذَ َبِه استَأْثَرْت ما أَدنَى ولَايبلُغُ«

آن رفعـت و بلنـدا كـه بـراى خـود       ةترين مرتبـ  كنندگان براى پايين باالترين وصف وصف
 اى نارساست؛ برگزيده

»ضلَّت يكف ،فَاتالص خَتتَفَسونَ ود ،وتكَالنُّع تارحي وـائِ  فرِيبكَـلَ  ك  فـامِ  طَـائهالْأَو« 
هـا   ها به گمراهى رونـد و نعـت   در مسير معرفت تو صفت؛ )32/6دعاي  :سجاديه صحيفة(

هـاى دقيـق و ظريـف در     خيالچه سزاوار توست) از هم گسيخته شوند و  (پيش از بيان آن
  پيشگاه عظمتت به حيرت افتند.

»و ري الْقَادالَّذ  ...و ضَتلُ غَماخدقُولِ مي الْعثُ فيلُغُه لَا حتَب فَاتتَنَالَ الصل لْمع هـا  ذَاتهعدر« 
ناشـدنى در   وصـف اى  گونـه  بـه ها  عقل... و  او قادرى است كه اگر؛ )91ة خطب: البالغه نهج(
كـار   هها همه ب اين(آرى اگر  هاى بسيار باريك گام بردارند راهش از ا آوردن علم ذاتي دست به

  .گذارد ها مى آن ةهم ةسينافتند) دست رد به 
مندان نتواند نقش او  هوشتيزهوشى  ؛)186ة خطب: البالغه نهج( » فَتُصوره الْفطَنُ تَتَوهمه لَا«

  .نمايد را در خيال تصوير
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»كارفَتَب ي اللَّهلَا الَّذ لُغُهبي دعمِ بالْهِم لَا و نَالُهي سدطَن حپربركت  ؛)94خطبة : البالغه نهج» ( الْف
  به مقامش نرسد.  هاى بلند قادر به درك او نيستند و گمان زيرك همتاست خداوندى كه 
 چگـونگي « دليل لـوازم باطـل زيـر    بهاند كه  انديشهبر اين  (ع) (ع) و ائمه حضرت امير
  آيد: درنميطور معرفت انسان  به» صفات خداوند

  يتمحدود 1.2.2.1.2
كه خداوند را وصف كنـد محـدودش    آن؛ )152 ةخطب :البالغه نهج» (حده فَقَد وصفَه منْ«

 كرده است.
حـد و   تعيـين تصور و توصـيف   ةگونه دليل آورده است؛ الزم ايندر اين كالم حضرت 

تـوان بـراي آن    نمـي شده است. در حالي كه خداوند نامحدود اسـت و   توصيفاندازه براي 
  حدي قائل شد. پس تصور خداوند ممكن نيست؛

هـاى بلنـد بـه دامـن      دسـت انديشـه  ؛ )162 ةخطبـ  :البالغه نهج(  »فَتُقَدره الْأَوهام تَنَالُه لَا«
 عمـا  تَعـالَى «فرمايد:  مينرسد تا در حد و نهايتى محدودش كند. در جاي ديگر ش ا ييكبريا
لُهنْحونَ يددحنْ الْمم فَاتارِ صالْأَقْد و اتايهالْأَقْطَارِ ن نِ تَأَثُّلِ واكسالْم كُّـنِ  ونِ  تَمـاكالْأَم  ـدفَالْح 
هخَلْقل ضْرُوبم إِلَى و رِهغَي وبنْسكـه   ايـن اسـت از  ه زمنـ بلند و  .)163 ةخطب :البالغه نهج» (م
جاهـا و قرارگـرفتن در    ةها و نهايـت اطـراف و جوانـب و تهيـ     كنندگانِ حدود اندازه تعيين
ها را به او نسبت دهند (زيرا اندازه و نهايت داشتن و كسب مكان و قرارگـرفتن در آن   مكان

شـده او را   و نهايت مخلوق و آفريـده  فرمايد: حد مى راينبناب، )از لوازم جسم و امكان است
  شود؛ شايسته است و به غير او (ممكنات) نسبت داده مي

»و أَنَّك أَنْت ي اللَّهالَّذ لَم ي تَتَنَاهقُولِ في فَتَكُونَ الْعف بها مكْرِهفاً فكَيم ي لَا وف  ـاتوِير 
تـو همـان خـداى نامحـدودى      ؛)92خطبة : البالغه نهج( »مصرَّفاً محدوداً فَتَكُونَ خَواطرِها

و آيـى  ها  هستى كه در مسير وزش افكار در كيفيت خاصى قرار نگيرى تا به تصرف آن
  محدود شوى.
  درآمدن شمارش به 2.2.2.1.2

هـر كـس بـه     ؛)1خطبـة  : البالغـه  نهـج ( »عـده  فَقَـد  حده منْ و حده فَقَد إِلَيه أَشَار منْ«
كـه او را محـدود بدانـد، وى را بـه      آنش اشاره كند، برايش حدى تعيـين كـرده، و   ا سوي

  شمارش آورده است.
اسـت كـه از گفتـار بـاال روشـن      كـرده  اشاره دقيقى  ةبه نكت» عده فقد حده من و« ةجمل

كه هرگاه كسى خدا را محدود بداند بايد براى او عـدد قائـل شـود يـا بـه       اينشود و آن  مى
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زيرا چيـزى شـريك و شـبيه و ماننـد      ؛تعبيرى ديگر وجود شريك را براى او ممكن بشمرد
ا اگـر محـدود باشـد (هـر قـدر داراى عظمـت و       مندارد كه نامحدود از هر جهت باشد، ا

شود و به تعبير ديگـر دو يـا    ر مىوو تصبزرگى باشد) باز همانند و شبيهى در خارج ذات ا
پذير است، ولى نامحدود از هر جهـت،   امكان چند موجود محدود (هر اندازه بزرگ) كامالً

كنـد   مـى بازگشـت  كنـيم بـه ذات او   تصـور  چرا كه هر چـه   ؛براى او ممكن نيستدومى 
  .)93 ،1ج  :1375(مكارم شيرازي، 

  داشتن جزء 3.2.2.1.2
 فَقَـد  جـزَّأَه  منْ و جزَّأَه فَقَد ثَنَّاه منْ و ثَنَّاه فَقَد قَرَنَه منْ و قَرَنَه فَقَد سبحانَه اللَّه وصف فَمنْ«
آن كس كه خداى را (به صفات ممكنات) توصيف كند وى را ؛ )1 ةخطب :البالغه نهج( » جهِلَه

به چيزى قرار دهـد، تعـدد در ذات او   به چيزى مقرون دانسته، و آن كس كه وى را مقرون 
براى او تصور كرده، و هـر كـس   ى ياجزاقائل شده، و هر كس تعدد در ذات او قائل شود، 

  براى او قائل شود وى را نشناخته است.ى ياجزا
آورد؛  مـي چنـين برهـان    ايـن (ع) در نفي معرفت توصيفي خداوند  علياميرالمؤمنين 

كـردن بـه چيـزي     مقـرون  ةاو به چيزي است و الزمكردن  مقرونتوصيف خداوند الزمة 
چون خداوند جزء نـدارد. بنـابراين توصـيف او نيـز      ،تعدد در ذات و جزء داشتن است

  امكان ندارد.
  دربرگرفتن 4.2.2.1.2

انجامد و دربرگرفتن هم از  ميعلمي بر او  ةداشتن تصوير و وصف از يك شي به احاط
و كالم حضرت امكان احاطه  كريم قرآنبراساس  د. در حالي كهشو  ميطريق وصف حاصل 

 ؛)11: (طـه » علمـا  بـه  يحيطـون  ال و خلفهم ما و ايديهم بين ما يعلم«بر خداوند وجود ندارد: 
  .علمي بر ذات و صفات خداوند غيرممكن است ةاحاطبنابراين امكان 

»يطُ لَا وتُح بِه ارصالْأَب و ى يتوانـا هـا   قلـب ها و  چشمو  ؛)85ة خطب: البالغه نهج( »الْقُلُوب
  كنند. احاطه به او را پيدا نمى

هـا او را درك   ؛ چشـم )79: 1363بابويـه،   ابـن » (افكـار  به تحيطه ال و االبصار تدركه ال«
 ... بيـد  يحد ان من اعظم و اجل تعالي و تبارك اهللا ان« يابند. نميكنند و افكار بر او احاطه  مي
تـر از آن اسـت    خداوند برتر و باشـكوه ؛ )75 (همان:» العقول صفته به تحيطه او اوهام تبلغأو 

كـه بـه    ايـن نيروي وهم قابل دسترسي باشد يـا   ةوسيل بهكه به دست و ... محدود شود و يا 
شديم حتـي فراتـر از ايـن امكـان احاطـه و       طور كه يادآور همانوصف او احاطه پيدا كند. 
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 الْأَبصـار  بِه تُحيطُ لَا و...  صفَةٍ علَى لَه الْأَوهام تَقَع الَ«معرفت قلبي نيز به خداوند وجود ندارد: 
و توانـايي  هـا   قلـب هـا و   چشم... و  صفاتش در وهم نيايد؛ )85: خطبة البالغه نهج» (الْقُلُوب

  كنند. احاطه به او را پيدا نمى
  اعضا و شكل شتندا 5.2.2.1.2

 إِلَّا إِلَه فَلَا بِالْفَنَاء حده أَمد بلَغَ إِذَا ينْقَضي منْ و الْأَدوات و الْهيئَات ذَوو بِالصفَات يدرك إنَّما«
وه أَضَاء ظَلَامٍ كُلَّ بِنُورِه و أَظْلَم هتتوان بـا   كسى را مى ؛)182ة خطب :البالغه نهج( »نُورٍ كُلَّ بِظُلْم

تـوان بـا صـفات     توصيف درك كرد كه داراى شكل و اعضا و جوارح است و كسى را مـى 
شناخت كه محدود باشد و در حد معينى عمرش سپرى شود پس معبودى جز او نيست كه 

آفرينـد هـر نـورى را در     ى كـه مـى  يهـا  تاريكيو با  كندبا نور خويش هر ظلمتى را روشن 
  برد. ظلمت فرو مى

گونـه برهـان آورده اسـت:     اينحضرت علي (ع) در توجيه نفي درك توصيفي خداوند 
اعضـا و جـوارح   و  اما خداوند شـكل  ،اعضا و جوارح است و توصيف داشتن شكل ةالزم

  بنابراين توصيف او ممكن نيست. ندارد،
  ازليت ابطال 6.2.2.1.2

 ؛)152خطبـة  : البالغه نهج( »أَزلَه أَبطَلَ فَقَد عده منْ و عده فَقَد حده منْ و حده فَقَد وصفَه منْ«
و كسى كه بـرايش حـدى    كردهكسى كه او را با صفات مخلوقات توصيف كند محدودش 

تعيين كند وى را به شمارش درآورده و آن كس كه او را به شمارش آورد، ازليتش را ابطال 
  كرده است.

و  الهـي،  فرشـتگان  انسـان،  خـود  چـون  هايي پديده يفانسان در توص ناتواني 7.2.2.1.2
  طاووس

 عن يعجز من انّ هيهات،« فرمايد: مي(ع) پس از بيان شگفتي آفرينش انسان  حضرت علي
 »!ابعـد  المخلوقين بحدود تناوله من و اعجز، خالقه صفات عن فهو االدوات و الهيئه ذي صفات

اي با شكل و انـدازه و ابـزار    پديدههرگز، آن كس كه در توصيف  ؛)163ة خطب :البالغه نهج(
تر و از شناخت خدا با حدود  ناتواندگارش رترديد از وصف پرو يبمشخص درمانده باشد، 

  ها دورتر است. پديده
 در جايگاهگونه دليل آورده است؛ انساني كه توان توصيف خود  اين (ع) عليمنان ؤمامير 

تر خواهد بود زماني كـه   ناتوانشك  يب ،و ابزار است ندارد ،اندازه مخلوقي كه داراي شكل،
  بخواهد خالق خود را توصيف كند.
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  فرمايد: مياي ديگر  خطبهدر 
 الْملَائكَـةِ  جنُـود  و ميكَائيـلَ  و جِبرِيلَ فَصف ربك لوصف الْمتَكَلِّف أَيها صادقاً كُنْت إِنْ بلْ«

 »... الْخَــالقينَ أَحسـنَ  يحــدوا أَنْ عقُـولُهم  متَولِّهـةً  مــرْجحنِّينَ الْقُـدسِ  حجــرَات فـي  الْمقَـرَّبِينَ 
اى،  اى كسى كه خود را براى توصيف پروردگار به زحمت انداخته؛ )182ةخطب :البالغه نهج(

ها كـه در بارگـاه    همانربين را، جبرئيل و ميكائيل و لشكر فرشتگان مقى يگو اگر راست مى
كـه   ايـن قدس همـواره در ركـوع و سـجودند، توصـيف كـن فرشـتگانى كـه عقلشـان از         

  .اند ماندهد، در گرداب حيرت فرو كنالخالقين را در حدى محدود  احسن
»ِفلُ فَكَيفَةِ إِلَى تَصذَا صقُ هائمطَنِ عالْف أَو لُغُهتَب  حقُـولِ  قَـرَائالْع أَو  مـتَنْظتَس  ـفَهصالُ  وأَقْـو 

ينَوفاصأَقَلُّ الْو هزَائأَج زَ قَدجأَع امهأَنْ الْأَو رِكَهتُد نَةَ وانَ أَنْ الْأَلْسحبفَسفَهي تَصرَ الَّذهقُولَ بنْ الْعع 
فصخَلْقٍ و لَّاهج كَتْهرفَأَدونيلْعوداً لدحناً مكَوم ؤَلَّفاً وم ناًولَوزَ مجنَ أَعنْ الْأَلْسيصِ عتَلْخ هفَتص و 
دا قَعنْ بِهةِ عيتَأْد هتهـاى   راستى چگونه فكرهاى عميق و ديـده ؛ )164ة خطب :البالغه نهج( »نَع

هـاى بـا ذوق بـه آن     عقل(طاووس) راه يابد، و يا  تواند به (اسرار) اين صفات موشكاف مى
ترين اجـزاى ايـن    كوچك. كنندگان وصف آن را به نظم آورند توصيفدست پيدا كند، و يا 
ها را از توصيف ناتوان گردانيـده،   انديش را از درك خود عاجز و زبان مخلوق و افكار ژرف

ها را از توصيف مخلوقش ناتوان ساخته، آن هم مخلوقى كـه در   كس كه عقل منزه است آن
كه  بيند، موجودى محدود با تركيب پيكرى پر نقش و نگار كند و آن را مى ها جلوه مى چشم
 طور فشرده عاجز شده و از اداى حق توصـيفش وامانـده اسـت    بهها از توصيفش حتى  زبان

  .توان آفريدگارِ اين مخلوق را توصيف كرد؟) (با اين حال چگونه مى
  الل آورده است:جا دو استد اين(ع)  طالب حضرت علي ابن ابي

را  طـاووس  و الهـي  مقـرب  فرشـتگان  چـون  آفريـدگاني  تواند نمي انسان: اول استدالل
 توانـد  نمـي  ياول يقكند به طر يفمخلوق خداوند را توص تواند نميكه  يكند. كس يفتوص
  كند؛ توصيف را خالق

حال  در دائمكه  ياز: فرشتگان مقرب اله اند حضرت عبارت خطبة از مستفاد دوم استدالل
قـرار دارد و   تري پايين مرتبة. انسان كه در اند ماندهخداوند عاجز  يفركوع و سجودند از توص

  .كند يرخداوند را تصو تواند نمي ياول يققرار دارد به طر ها آناز  تر پايين مرتبةهركس در 
 

  پاسخ به يك پرسش. 3
عقالنـي نباشـد    ةاشـار كه اگر خداوند قابل  اينآن  بايد پاسخ داده شود وپرسشي جا  ايندر 

 د؟شو  نميخداشناسي حاصل نخواهد شد و آيا اين به تعطيل شناخت منجر 
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هنگامى كه به جهان هستى  ،گذشت) حدود نفي تعطيل( طور كه در بخش اول همان
 نگـريم  ها و موجودات بديع، با آن ظرافت و در عين حال عظمت مى شگفتيو اين همه 

فهمـيم   اجمال مـى  بهكنيم،  (سير انفسي) نگاهى مى به وجود خودحتي (سير آفاقي) و يا 
كـه   طـور  همـان ). 91 ،1 ج: 1375 يرازي،شـ  مكارم( دارد مبدئى و آفريدگاركه خالق و 
ولي خداوند را بـه   ،كنند نميخداوند را توصيف خود فرمود: انبيا (ع)  علي اميرالمؤمنين

 بافعاله وصفته بل نقص وال بحد تصفه فلم عند االنبياء سئلت لذيا« كنند: ميافعالش وصف 
پرسـيم او چيسـت و چگونـه اسـت و      هنگامى كه از خود مـى ... اما  »بĤياته عليه دلت و

كنـيم، چيـزى جـز حيـرت و سـرگردانى       دست به سوى حقيقت ذات پاك او دراز مـى 
 ).92... (همان:  شود نصيبمان نمى

 القرآن دلّك فما: السائل ايها فانظر« كنيم: مي ينمزفرجام كالم را به دو حديث از حضرت 
 الكتـاب  فـي  لـيس  مما علمه الشّيطان كلّفك ما و هدايته بنور واستضئ به فائتم صفته من عليه

 حقّ منتهي ذلك فانّ اهللا الي علمه فكل أثره الهدي ائمه و(ص)  النّبي سنّه في ال و فرضه عليك
گـري كـه از صـفات     پرسـش (ع) در پاسـخ   امـام علـي   .)91ة خطب :البالغه نهج( »عليك اهللا

از صفات خدا بيان  قرآنچه را كه  آنكننده درست بنگر  پرسشفرمايد: اي  ميپرسيد  خداوند
چه را كه شيطان تو را به دانسـتن   آناز نور هدايتش بهره گير و  دارد، به آن اعتماد كن و مي

گـر   هـدايت در سنت پيامبر و امامـان   كتاب خدا آن را بر تو واجب نكرده و دارد و آن وامي
  .است علم آن را به خدا واگذار كه اين نهايت حق پروردگار بر تو نيامده رها كن و

 بطرق وجلت فاذا نعمك احساء عن االلسن وكلت...  اللهم« فرمايد: ميدر مناجات خويش 
 مـا  مجـاوزه  عـن  التقصير في تردد فهي وصفك ادراك عن العجز حيره بهرتها نعتك عن البحث
خردها را  ... خدايا؛ )257 ،5 ج: 1362 (مجلسي، »امرتها ما تتجاوز ان لها ليس لها؛اذا حددت

هـا از شـمارش    زبـان هـاي تـو وامانـده و     زيبـايي  ةهـا در انـداز   واژهتوان ثناي تو نيست و 
نهـد، حيـرت عجـز از فهـم      مـي هايت درمانده است. چون گام در راه توصـيف تـو    نعمت
كند و ميان تقصير در شناخت حق تـو و يـا گـذر از حـد      ميراه  ةات آن را واماند يگچگون
  اي بگذرد. دادهچه بدان فرمان  آنماند؛ زيرا اجازه ندارد كه از  ميات مردد  كرده معين
  

  گيري نتيجه. 4
چه گذشت  آن(ع) از  انداز حضرت علي چشمصفات الهي در  ةلئهاي مس گسترهبا توجه به 

  شود: ميهاي زير حاصل  بندي جمع



 معناشناسي اسما و صفات الهي در انديشة علوي   44

  

كـس جـز    هـيچ خود او ممكن نيست و  ةوسيل بهصفات خداوند جز  شناخت و فهم. 1
گونه كه شايسته است به مردم معرفي كند. پس او به بيان غيرخود  آنتواند او را  نميخداوند 
  ناپذير است. توصيف

ميان صفات مخلوق و خالق نيسـت و معنـا و مصـداق صـفات در ايـن دو       اي هرابط. 2
متفاوت است و صفات خداوند معنـاي خـاص خـود را دارد. بنـابراين بـا صـفات بشـري        

  نحو معناداري از صفات الهي سخن راند. بهتوان  نمي
دسـت   بـه فات الهـي  ص ةلئمس(ع) در  منان عليؤمالك و معياري كه حضرت اميرالم. 3
 گونـاگون هاي  صورت  بهدهد نفي تعطيل و نفي تشيه آفريدگار است كه حضرت آن را  مي
  .گيرد ميكار  به

چـون   هـايي  پديـده  فطرت و خرد، و وحي، پيامبران و اهل بيت، خداوند با ابزارهاي. 4
  شناساند. مينفس انسان خويش را به انسان  خلقت از جمله

بلكـه   ،ثبـوتي نيسـت   از خداوند توصيف ايجـابي و  (ع) عليهاي حضرت   توصيف. 5
صـفات  » كيفيـت  چگونگي و«كدام به بيان  است كه هيچ توصيف فعلي توصيف به سلب و

  .شود نميمنتهي  خداوند
دليـل لـوازم باطـل     بـه مخلوقـات و   (ع) با مبناي تباين بين خداونـد و  حضرت علي. 6

دربرگرفتن، دارابودن شكل و اعضا، ابطال ازليت داشتن،  درآمدن، جزء شمارش بهمحدوديت، 
درماندگي فرشتگان مقرب  و ،و ناتواني انسان در توصيف خويش، فرشتگان الهي و طاووس

 داند. ناروا ميرا مخلوقات وسيلة  بهصفات خداوند  از توصيف الهي هرگونه توصيف ذات و
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