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  چكيده
هاي چون عقايد و راز و  مسأله اسماء و صفات الهي در رابطه انسان با خدا در جنبه

شناسي اين مسـأله هـم اكنـون در     بعد معنا. نياز با معبود هستي اهميت شاياني دارد
اين جنبه از اسماء و صفات به ايـن  . يار مورد توجه قرار گرفته استفلسفه دين بس

خداوند سخن گفت و اين  درباره صفاتتوان  دهد كه چگونه مي پرسش پاسخ مي
 )ع( صفات چه نسبتي با صفات انسان دارنـد؟ قـرآن كـريم واحاديـث اهـل بيـت      

نوشـتار   .اروي اين بحث دارنـد  هاي فر گشايي در حل چالش مضامين بلندپايه و ره
را درباره مسأله ) ع(اي رهيافت قرآن و حضرت علي رو به روش تحليل گزاره پيش

ايـن  ) ع(در نگاه قـرآن و احاديـث حضـرت علـي     . كاود اسماء و صفات الهي  مي
وسيله  بحث معطوف به دو حد نفي تعطيل و نفي تشبيه است؛ در بعد نفي تعطيل به

فطـري  ـ   و پروردگـار بـه روش قلبـي   شويم  وجود آفريدگار رهنمون مي خلقت به
هـا خـود را توصـيف     خويش را به انسان معرفي و از طريق افعال و سلب كاسـتي 

نفي تشبيه به دليل تباين آفريدگار و آفريدگان و به تصور در نيامدن  در بعد. كند مي
پروردگار هرگونه توصيف از طرف آفريدگان پذيرفته نيست چرا كه لوازم باطلي از 

كردن، شباهت و بـه   آوردن، محدود ه بر خداوند، جزءداشتن، به شمارشقبيل احاط
  .تصور درآمدن حق تعالي را به دنبال خواهد داشت

  ).ع( اسماء و صفات الهي؛معنا شناسي؛قرآن؛ حضرت علي :ها هواژكليد
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 مقدمه. 1

موضوع اسماء و صفات الهي جزء آغازين مباحث علم كالم اسالمي و از همـان ابتـدا ايـن    
حتي در فلسفه، عرفان و فلسفه ي دين نيز بخـش  . مسأله معركه ي آراء مختلف بوده است

آن چـه در منظومـه ي   . قابل توجهي به موضوع اسماء وصفات الهي اختصاص يافته اسـت 
در اين زمينه برجاي مانده است راه گشاي بسياري از معضالت ) ع(عقايد ديني از اهل بيت

عالوه بر ايـن روي  . فرا روي اين بحث كه انديشمندان در آن اختالف كرده اند، خواهد بود
در جنبه ي كاربردي و عملي نياز هاي قلبي و عملـي انسـان را در ارتبـاط بـا     ) ع(كرد ائمه 

بـه عنـوان مبـين وحـي الهـي در      ) ع(ه معصـومان  بنابراين ديـدگا . خداوند برآورده مي كند
. وجوهي چون عقايد و اعمال و به عبارت ديگر خداشناسي و خداپرستي نقش مهمـي دارد 

فليس يحتاج ان يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه اسماء لغيره يدعوه «:مي فرمايد) ع(امام رضا
د نيـازي بـه نـام گـذاري     خداون)112: 1 ج ،1363 كليني،(»بها، النه لم يدع باسمه لم يعرف

خود ندارد اما اسم هايي را به سبب ديگران براي خويش انتخاب كرده تا او را با اين اسم ها 
امـام  . بخوانند؛ زيرا اگر خدا را با اسمش نخوانند؛ معرفت خدا براي آنان حاصل نمي شـود 

ذي ظهـرت  فأسألك باسمك ال«:در دعايي كه به نوف بكالي مي آموزد، مي فرمايند) ع(علي
به لخاصه اوليائك فوحدوك و عرفوك فعبدوك بحقيقتـك أن تعرّفنـي نفسـك؛ القـرّ لـك      

از تو مي خواهم بـه همـان   ) 96:  94،ج1363مجلسي،(»... .بربوبيتك علي حقيقه ايمان بك
نامي كه بدان بر دوستان ويژه ات جلوه نمودي تا يگانه ات شمردند وتو را چنان شـناختند  

 ... .به پرستشت پرداختند، خودت را به من بشناساني كه به حقيقت تو
: خاستگاه بحث اسماء و صفات الهي در ميان مسلمانان كتاب الهي اسـتكه مـي فرمايـد   

) 180/و صـافات   91/مومنـون .(پروردگار شكوهمند از آن چه وصف مي كنند، منزه اسـت 
اسماء نيكـو بخواننـد و از ناميـدن    قرآن كريم مؤمنان را دعوت كرده است كه خداوند را با 

 )15/اعلي( .حق تعالي به اسماء ساختگي خودداري ورزند
معناشناسي مسائل اسماء و صفات الهي را از ابعادي چون لفظ شناسي، وجود شناسي و 

در . جنبه، جنبه ي معنا شـناختي اسـت  مهمترين ).74: 1380سبحاني، ( مي توان مطرح كرد
اي زير مطرح مي شود؛ صفات الهي را چگونه مـي تـوان فهميـد؟ ايـن     اين جنبه پرسش ه

صفات با صفات بشري چه نسبتي دارند؟ آيا با صفات بشري مي توان به نحو معنا داري از 
صفات الهي سخن گفت؟ آيا اين صفات در خداوند و انسان داراي معناي يكساني اند؟ در 

فات الهـي حـدود نفـي تعطيـل و نفـي      انديشه علوي چگونه مي توان در بحث اسماء و ص
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تشبيه را به كاربست و از اين دو لغزش گاه كه غالب انديشمندان در آن فـرو غلطيـده انـد،    
مصون ماند؟ آيا توصيف هاي بندگان از خداوند لوازم بـاطلي چـون احاطـه بـر خداونـد،      

را ... وجزءداشتن، به شمارش آوردن، محدود كردن، شباهت و به تصور درآمدن حق تعالي 
  به دنبال نخواهد داشت؟

اين مقاله به روش تحليـل گـزاره اي، معناشـناختي اسـماء و صـفات الهـي را از منظـر        
در حد توان خود به جستار مي پردازد و براي دست يابي به سـازواري بـا   )ع(حضرت علي

نيـز   )ع(، در تأييد سخن آن حضرت به احاديث معصـومين )ع(منظومه ي معرفتي ساير ائمه
)  ع(شايان  ذكر است ميراث گران بهاي حديثي كه از     اميـر مومنـان علـي    .استناد مي كند

به دست ما رسيده هم از جهت حجم و هم از جهت پرداختن به گستره هاي گوناگون اين 
  .بحث بي همتاست

  
 و صفت معناي اسم. 2

كـه انسـان را بـه صـاحب      مـي داننـد  » بلنـدي «و» نشـانه «را به معنـاي » اسم«لغت شناسان 
: 14ق، ج 1405؛ ابن منظور،  115: 6ق، ج 1404ابن فارس، .( هدايت مي كند) مسمي(اسم
است اما عالمت و نشـانه اي كـه ويژگـي    » نشاني«و» عالمت«نيز به معناي » صفت«)  401

  ) 115: 6ق، ج  1405ابن منظور، .( خاصي از موصوف را بيان مي دارد
ديث اسم و صفت هم بركماالت و هم بر ذات متصف به كماالت اطـالق  در ادبيات احا

اسـامي  . بنابراين در احاديث اسم و صفت به جاي يك ديگـر اسـتفاده مـي شـود    . مي شود
پس عالمت بودن .خداوند از نوع صفاتند و در هر اسمي از خداوند وصفي لحاظ شده است

نام هاي خداوند . او داللت دارد نام هاي خداوند از اين جهت است كه بر وصف خاصي از
) ع(امام رضا. خود موضوعيت ندارند و هر يك به گونه اي تعبيري از ذات مقدس الهي اند

  .نام هاي او نشانه هاي او هستند) 87: 1ش،ج  1363كليني، ( »اسماوه تعبير«:مي فرمايند
معاني خاص اصطالحي براي اسم و صـفت وجـود نداشـته    ) ع(در عصر حضرت علي

ست اما با وجود اين، انديشه ي حضرت كه مبتني بر وحي الهي بوده است با معناي لغوي ا
  )70: 1380سبحاني،.(اسم و صفت هم پوشي دارد
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 حدود اسماء و صفات الهي 1.2

محك هرگونه شناختي از اسماء و صفات الهي اعم از تعريف، توصـيف، تبيـين، توجيـه و    
« است كه در ادبيات روايات با اصطالح » ه ي تشبيه و تعطيلبيرون شدن از دو انداز«تفسير 

  :بارها از آن ياد شده است»  خروج از حدين
ليس باله من عرف بنفسه، هو الـدالّ بالـدليل عليـه، المـودي     « :مي فرمايند) ع(امام علي
او بـا  . آن كه با خودش شناخته شود، خدا نيسـت ) 253:  4،ج1363مجلسي،(».بالمعرفه اليه

  به سوي خود رهنمون مي شود، و اوست رساننده به شناخت خود؛ ]و نشانه [دليل
نور الظالم فيـه و حيـاة المـوت فيـه و صـمد      : قولوا«:مي فرمايند) ع(امام زين العابدين

من كان ليس كمثله شي و هو السميع البصير وكان نعته ال يشـبع نعـت   : ثم قال.المدخل فيه
بگوييـد  ) 445: 95و ج  194: 3،ج 1362و مجلسي،  76: 1363ابن بابويه، ( »شيء فهو ذاك

كسـي اسـت كـه    .... نوري است كه تاريكي در او نيست و زنده اي كه مرگي در او نيسـت 
او . مانند چيزي نيست و اوست شنوا و بينا و وصف او همانند وصف هـيچ چيـزي نيسـت   

  اين گونه است؛
نعـم  « : خدا شيء است؟ امـام فرمـود   پرسيده اند كه آيا مي شود گفت) ع(از امام جواد

و ابـن   184،181: 1ق، ج 1398كلينـي،  ( » حد التعطيـل و حـد التشـبيه   : يخرج من الحدين
خـدا  ] مي توان شيء را بر خداوند اطالق كرد به شرط آن كه[آري )244: ش 1363بابويه، 

  .را از دو حد تعطيل و تشبيه خارج كند
ي مفاهيمي كـه بـه خداونـد نسـبت داده مـي شـود در       بر اساس اين الگو و محك تمام

. صورتي رواست كه منجر به تعطيل شـناخت آفريـدگار و مشـابهت بـا آفريـدگان نگـردد      
: دو حد براي مسأله ي اسماء و صفات الهي را بيان داشته اند) در نظرنگارنده)(ع(معصومان

ل مؤلفـه هـاي زيـر    حد نفي تعطيل يا جهـات ايجابيشـام  . حد نفي تعطيل و حد نفي تشبيه
فطري و وصف به سلب و افعال و حد نفي تشبيه يـا   - شناخت عقلي، شناخت قلبي: است

امـدن  جهات ابطال تشبيه نيز دو مولفه ي تبـاين آفريـدگار و آفريـدگان و بـه تصـور در ني     
  .پروردگار را در بر مي گيرد

  جهات ايجابي 1.1.2
ايمان به خداوند و عمل صالح مي داند و اين حقيقت به قرآن كريم معيار تمايز انسان ها را 

بنابراين دين، دين داري و . منصه ي ظهور نخواهد رسيد جز در سايه سار شناخت خداوند
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نمونـه  . عبادت پس از حصول معرفت به خداوند و اسماء و صفات او حاصل خواهد شـد 
  : ا بيان مي كنيمدرباره ي اهميت شناخت خداوند ر) ع(هايي از كالم ائمه اطهار

سـرآغاز ديـن   ) 1خطبـه /نهج البالغه(». أَولُ الدينِ معرِفَتُه«:مي فرمايند) ع(حضرت علي
شـروع دينـداري معرفـت    ) 140: 1، ج1363كلينـي، ( » .اول ديانه معرفتـه «معرفت او است؛

اخت آغاز بندگي خـدا شـن  ) 34: 2ش، ج 1363ابن بابويه،( ».اول عباده اهللا معرفته«خداست؛
  .او است

و مـا اهلـي   ! الهي ما الّذ خواطر االلهام بذكرك علي القلـوب «: مي فرمايند) ع(امام سجاد
! وما اعـذب شـرب قربـك   ! وما اطيب طعم حبك! المسير اليك باالوهام في مسالك القلوب

معبود من چه لذيذ است خطور ) 151: 94، ج 1362مجلسي، .( »فاعذنا من طردك و ابعادك
و چه ! و چه شيرين است سير به سوي او با شه پر خيال در وادي غيب! و بر دلهاالهام ياد ت

پس مـا را از رانـدن و دور   ! و چه گواراست نوشيدن قرب تو! خوش طعم است محبت تو
  .كردنت پناه ده

  :معرفت خدا در منظر قرآن و روايات به روش هاي گوناگون به وجود مي آيد
  معرفت عقلي 1.1.1.2

استدالل هايي كه قرآن و روايات در اين باره به كار مي گيرند، استدالل هاي عقلي است 
و اين استدالل ها را عقلي كه همه انسان ها به طور متعارف و مشـترك از آن برخوردارنـد،   

سـو  عقـل   البته نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت كه در احاديث از يـك  . در مي يابند
عرفت نسبت به ذات و اسماء و صفات حق ناتوان است؛ همان طور كه امير مومنان بشر از م

   ّ                                                          تول هت القلوب اليه لتجري في كيفي ه صفاته و غمضت مداخل العقـول  «:مي فرمايند) ع(علي
                                                                                  في حيث ال تبلغه الص فات لتنلول علم ذاته، ردعها و هـي تجـوب مهـاوي سـدف الغيـوب      

دل هـا در شـناخت چگـونگي صـفات او     ) 91ه، خطبـه  نهـج البالغـ  (»    ّ              متخل صه اليه سبحانه
سرگشته شوند و خرد هاي باريك انديش را كه به صفات او نيز پي نبرده، چون بخواهند به 
ذات او برسند، بازشان مي دارد؛ زيرا اگرچه مخلصانه رو به سوي خداي سبحان دارند، امـا  

  قصد پيمودن هالكت گاه هاي تاريك نهان را دارند؛
زَت     «:نيز مي فرمايند) ع(اجدينسيد الس جـع و ،ك تـينْ ذَات عـ ام هـالْأَو رَتي قَصالَّذ أَنْت

كتينأَي عضوم ارصالْأَب رِكتُد لَم و ،كتيفنْ كَيع امو  32/18صحيفه سـجاديه، دعـاي   .(»الْأَفْه
از رسـيدن بـه اوج ذاتـت كوتـاه     تويى كه دست دراز اوهـام  ) 150: 94، ج 1362مجلسي، 

ولي . ها كجايى تو را در نيابند ها را به چگونگى تو راهى نيست، و ديده است، و پاى انديشه
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همان گونه كه حضـرت  : از سوي ديگر عقل انسان از مقدار معرفت ضروري محروم نيست
نْ واجِـبِ   لَم يطْلعِ الْعقُولَ علَى تَحديد «: مي فرماييد) ع(اميرالمومنين  ا عـهبجحي لَم و هفَتص

عقول را بر كنه صفات خويش آگاه نساخته اما آن هـا را از  )49نهج البالغه، خطبه (»  معرِفَته
برخي شارحان نهج البالغه براين باورند . خود باز نداشته است]ضروري[معرفت و شناسائى 

صفات او، چرا كه هم ذاتش نامتناهى كه؛ نه كنه ذات او بر كسى روشن است و نه حقيقت 
تواند  است و هم صفاتش، چگونه عقلى و خرد انسان ها كه همه متناهى و محدود است مى

به آن نامحدود احاطه پيدا كند، ولى با اين حـال آن قـدر آثـار وجـودش در جبـين تمـامى       
او تواند به طـور اجمـال از هسـتى ذات و صـفات      موجودات نمايان است كه هر كس مى

خداوند بسـيار برتـر اسـت از گفتـه     «: فرمايد سرانجام در پايان اين خطبه مى... . آگاه باشد
ا  (» .نمايند كنند و يا ذاتش را انكار مى كسانى كه موجوداتى را به او تشبيه مى تعالى اللّه عمـ

)  555- 556:  1375، 2مكارم شـيرازي، ج .).(يقول المشبهون به و الجاحدون له علوا كبيرا
مقدار ضروري معرفت الهي اندازه اي است كه فرد از حالت جحود و انكار خارج شود و 

بنابراين ما در حدود معين قادر، موظف و مكلـف بـه   . به حق تعالي و صفات او اقرار كند
  .معرفت خداييم

اين معرفت تنها به روش غير مسـتقيم حاصـل مـي شـود و از آن تصـور و وصـفي از       
ن به وجود نمي آيد و حق تعالي تنها به عنوان واجد و دارنده ي اثر شناخته خداوند نزد انسا

سير براهين عقلي . در آيات و روايات داليل معتنابهي بر اثبات خداوند رسيده است.مي شود
همان طور كه در كالم الهي آمده . سير انفسي و سير آفاقي: در شناخت خداوند دو دسته اند

آيـات  )53/فصـلت (»... االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحقسنريهم آياتنا في «:است
خود را در آفاق و نفس هايشان به ايشان خواهيم نمود تا بر آنان آشكار شود كه خـدا حـق   

رَى خَلْـقَ    «: نيز مي فرمايند) ع(حضرت امير ... . است يـ و هـ و ي اللَّهف نْ شَكمل تجِبع و
كند در حـالى   كنم از كسى كه در خدا شك مى و تعجب مى)126غه،حكمت نهج البال(».اللَّه

ــى  ــدا را م ــق خ ــه او خل ــد ك ــجاد. بين ــد) ع(حضــرت امامس ــي فرماين ــبحنَا و «: همم أَص
الَكهلَتمابِجااالشياءكُلُّهتحبىچيزهـا، جملگـى،    و همـه )6/9صـحيفه سـجاديه، دعـاي    (»أَص

  :معرفت عقلي از دو طريق حاصل مي گردد.يمچونبهخودآمديم، خويشتنراازآنتوديد
  خود شناسي) الف

هـركس  ) 32: 2ش،ج 1362مجلسي، ( » من عرف نفسه فقد عرف ربه«حديث معروف 
حكايت از روش انفسي اثبات خدا دارد و . خود را شناخت خداي خودش را شناخته است
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يي است كه در خلقت روشن ترين معناي آن، دعوت به خود شناسي و تدبر در حكمت ها
محمـدي ري  .(انسان به كار رفته و حـاكي از علـم و قـدرت بـي نهايـت آفريـدگار اسـت       

در اهميـت و جايگـاه ايـن    ) ع(حضرت علي ابن ابيطالب ) 155: 1391، 4ج  1391شهري،
آمـدي  (».من عرف نفسه فقد انتهي الي غايـه كـل معرفـه و علـم    «: نوع شناخت مي فرمايند

د را بشناسد به نتيجه و غايت هر شناخت و دانشـي دسـت يافتـه    هركس خو) 293: 1360
سودمند تـرين شـناخت هـا خـود شناسـي      )296:همان(».معرفه النفس انفع المعارف«است؛ 
در شگفتم از كسي كه خود را )294:همان(».عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه«است؛ 

  !نمي شناسد، چگونه خداي خود را بشناسد؟
انسان به علم حضوري نفـس خـود و تغييـر و    . جودات خداوند استنفس انسان از مو

تبدل دائمي، آن را درمي يابد و از اين طريق با حس دروني خود به وابستگي آن پي مي برد 
و اين چنين عقل انسان از مصنوع به صانع رهنمود مي شود و به اين دليل كه نفس نزديـك  

  .يز قوي ترين استدالل خواهد بودترين موجود به انسان است استدالل به آن ن
عرَفْت اللَّه سبحانَه بِفَسخِ الْعزَائمِ «: اين چنين استدالل مي آورند) ع(مولي الموحدين علي

خداوند را بـه وسـيله فسـخ شـدن     ) 250نهج البالغه،حكمت(». و حلِّ الْعقُود و نَقْضِ الْهِمم
برخي از . شناختم]كه از تحوالت نفس اند[ها  رادهتصميم ها، گشوده شدن گره ها، و نقض ا

صـافي  .(حديث شناسان اين حديث را سه استدالل جداگانه بر اثبـات خداونـد مـي داننـد    
  )134- 137: 1386گلپايگاني، 

  ها نظم و حدوث پديده) ب
در . در اين روش از طريق حدوث و نظم آيات و مصنوعات بر صانع استدالل مي شود

يك نمونـه از ايـن   . م آيات متعددي به اين روش بر حق تعالي برهان آورده استقرآن كري
  :آيات، آيه ي زير است

آل (» .ان في خلق السماوات واالرض و اختالف الليل و النهار، اليات الولـي االلبـاب  « 
مسلماً در آفرينش آسمان ها و زمين و در پي يكـديگر آمـدن شـب و روز بـراي     )9/عمران

  . انه هايي استخردمندان نش
  :برخي از اين نمونه هاي آفاقي را بر مي شمارد) ع(حضرت علي

ـ « ه و ظَهرَت في الْبدائعِ الَّتي أَحدثَها آثَار صنْعته و أَعلَام حكْمته فَصار كُلُّ ما خَلَقَ حجةً لَ
تاً فَحامإِنْ كَانَخَلْقاً ص و هلَييلًا علد ةٌ     و مـعِ قَائد بـلَـى الْمع لَالَتُـهد قَـةٌ وبِيرِ نَاطبِالتَّد تُهنهـج  (».ج

هاى بديعش هويدا است، آن چه  هاى حكمتش در آفريده آثار صنع و نشانه)90البالغه، خطبه
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آفريده حجت و دليلى بر وجود او هستند، هر چند به ظاهر مخلوقى خاموشـند ولـى دليـل    
  پاك او هستند؛ گويا بر تدبير ذات 

»هبِخَلْق هخَلْقلِّي لتَجالْم لَّهل دمستايش مخصوص خداوندى ) 107نهج البالغه،خطبه(».الْح
  است كه با آفرينش خود بر انسان ها تجلى كرده است؛

نهـج البالغـه،   (».لنِّجادالْحمد للَّه خَالقِ الْعباد و ساطحِ الْمهاد و مسيلِ الْوِهاد و مخْصبِ ا«
ستايش مخصوص آفريدگار بندگان است خداونـدى كـه گسـتراننده ي زمـين،     )162 خطبه

  هاست؛  ها، و روياننده گياهان در كوه ها و تپه ها رودخانه جارى سازنده سيل در دره
بِ تَـدبِيرِه     الْحمد للَّه الْعلي عنْ شَبه الْمخْلُوقينَ الْغَالبِ لمقَالِ « ائـجرِ بِعاه فينَ الظـَّ اصـالْو

بر همه ناظران .... ستايش مخصوص خداوندى است كه )204نهج البالغه،خطبه (» .للنَّاظرِين
  و بينايان به وسيله ي تدبير شگفت آورش آشكار؛

جرِ   و كَذَلك السماء و الْهواء و الرِّياح و الْماء فَانْظُرْ إِلَى« الشَّمسِ و الْقَمرِ و النَّبات و الشـَّ
الْجِب هذكَثْرَةِ ه ارِ والْبِح هذرِ هتَفَج ارِ والنَّه لِ وذَا اللَّيه لَافاخْت رِ وجالْح و اءالْم طُـولِ  و الِ و

نِ الْموالْأَلْساللُّغَات هذتَفَرُّقِ ه لَالِ والْق هذرَ    هبد الْمـ د حـج و رقَـدنْ أَنْكَرَ الْمملُ ليفَالْو فَاتخْتَل
   ةٍ ف جـئُـوا إِلَـى حلْجي لَم و عانص مرِهوص لَافاخْتلَا ل و ارِعز ما لَهم اتكَالنَّب موا أَنَّهمعا  ز يمـ

ان       ادعوا و لَا تَحقيقٍ لما أَوعوا و هلْ رِ جـ نْ غَيـ ةٌ مـ جِنَايـ انٍ أَو رِ بـ نْ غَيـم كُونُ بِنَاءنهـج  (».ي
چنين است آسمان و هوا و بادها و آب و خورشيد و ماه و درخت و گياه )227البالغه،خطبه

و آب و سنگ و پياپي آمدن شب و روز و گستردگي درياها و فراواني كوه ها و ارتفاع قلـه  
بنگر آيا مي شود ساختماني بـي سـازنده باشـد و    . جه ها ي نيكوها و اختالف زبان ها و له

  .كاري بي كننده ي آن انجام پذيرد
ابتَدعبِقُدرتهِا لْخَلْقَابتداعاً «: در مورد خلقت آفريدگان مي فرمايند) ع(حضرت امام سجاد

مهاخْتَرَع لَى ورَاعاً عهِاخْتتيش16/6ك به دعاي.چنين رهم  1/3صحيفه سجاديه، دعاي (».م  (
  پوشيد؛ هستى ى جامه آنان بر شخود خواست آفريد و به خود تقدر را به آفريدگان

وجود االفاعيل دلت علي ان «: رسيده است كه) ع(در حديث نيز از حضرت امام صادق
صانعا صنعها، اال تري انك او نظرت الي بناء مشيد مبني، علمت ان له بانيا، و ان كنت لم تر 

وجود ساخته ها بـر ايـن داللـت دارنـد كـه      ) 81: 1، ج1363كليني،  ( »و لم تشاهده الباني
آيا  نمي بيني كه وقتي سـاختمانِ افراشـته و اسـتوار مـي     . سازنده اي آن ها را ساخته است

بيني، يقين مي كني كه سازنده و بنّايي داشته است؟ اگرچه آن بنّا را نديده و مشاهده نكـرده  
 .باشي
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روش يادشده از مخلوقات به وجود خالق پي برده مي شود و با تأمل بيشتر در پديده در 
ها از اين رو كه كيفيت خالق مجهول اسـت و بـه علـت نفـي تشـبيه نمـي تـوان صـفات         

ايـن جاسـت كـه بـه     . مصنوعات را به صانع نسبت داد، بر حيرت انسان افزوده مـي شـود  
  . مي شود شناخت مستقيم، قلبي يا فطري خداوند نياز

  قلبي - شناخت سرشتي 2.1.2.1
مي توان به وجود آفريـدگار رسـيد امـا بـه     ) نفس و ساير پديده ها(به وسيله آفريدگان 

از همـين  . دليل نفي تشبيه نمي توان صفاتي را كه در مخلوقات است براي خالق اثبات كرد
واسطه و مستقيم است، نياز  رو براي شناخت بيشتر خداوند به معرفت قلبي كه شناختي بي

منظور از قلب در اين جا روح و جان آدمي است كـه بـدون   ). 40: 1378برنجكار،(مي شود
. هر نوع ادراك و فعاليت فكري خداوند را شهود مي كند و به آن علم حضـوري مـي يابـد   

قلبي كه نخستين معرفت انسـان نسـبت بـه خداونـد اسـت در هنگـام        - اين معرفت فطري
  ليه انسان در عالم ذر در نهاد انسان قرار داده شده و همگي به آن اقرار كرده اند؛خلقت او

و اذا اخذ ربك من بني آدم مـن ظهـورهم ذريـتهم و اشـهدهم     «: فرآن كريم مي فرمايد 
( ».علي انفسهم الست بربكم قالو بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انـا كنـا عـن هـذا غـافلين     

كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريـه ي آنـان را برگرفـت و    و هنگامي ) 172/اعراف
گواهي داديم » چرا« : گفتند» آيا پروردگار شما نيستم؟« ايشان را برخودشان گواه ساخت كه

اين معرفت مبدأ معرفت هاي قلبي . »غافل بوديم) امر( ما از اين«: تا مبادا روز قيامت بگوييد
  .انسان به خداوند است

يا اميـر المـؤمنين آيـا    : پرسيد) ع(شخصي از حضرت علي: ات نيز رسيده استدر رواي
. نمايم بينم پرستش مى آيا چيزى را كه نمى: اى امام عليه السالم فرمود پروردگار خود را ديده

انِ و لَ «: فرمود)  ع(بينى؟ امام چگونه او را مى: پس گفت يـةِ الْعدشَاهونُ بِميالْع رِكُهنْ  لَا تُد كـ
چشـم هـا هرگـز او را آشـكارا     ) 178نهج البالغه، خطبـه  ( ».تُدرِكُه الْقُلُوب بِحقَائقِ الْإِيمانِ

  بينند، اما قلب ها با نيروى حقيقت ايمان وى را درك مي كنند؛ نمى
حضرت »چگونه پروردگارت را شناختي؟«در پاسخ به اين پرسش كه ) ع(حضرت علي

با همان شناختي كه خود را بـه مـن   )163، 1ش، ج 1363كليني،( »بما عرفتني نفسه«: فرمود
  شناساند؛

ه  «:در نهج البالغه آمده است طْرَتـيثَاقَ فم موهتَأْدسيل هاءأَنْبِي هِماتَرَ إِلَيو و لَهسر يهِمثَ فعفَب
انش در ميان آن ها مبعـوث سـاخت، و   پيامبر)1نهج البالغه،خطبه(» .و يذَكِّرُوهم منْسي نعمته
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پى در پى رسوالن خود را به سوى آنان فرستاد، تا پيمان فطرت را از آنان مطالبـه نماينـد و   
  نعمتهاى فراموش شده را به ياد آن ها آورند؛

و با حجت و دليل وجود خـويش را  ) 107نهج البالغه،خطبه(».ِو الظَّاهرِ لقُلُوبِهِم بِحجته«
  . بشان آشكار ساخته استبر قل

ميثاق فطرت به يكي از علّت هاي عمده ي بعثت انبيا يعني ياد آوري پيمان فطرت كـه  
خداونـد،  . هاى بعد، از كالم موال نيز، سخن از آن به ميان آمده اسـت، اشـاره دارد   در جمله

معارف توحيدى را در سرشت انسان قرار داده و هـر انسـانى اگـر بـا ايـن فطـرت دسـت        
ورده، پرورش يابد و آموزش هاى نادرسـت، او را منحـرف نسـازد و پـدران و مـادران      نخ

پرست خواهد بود و در سايه ي  مشرك، روح او را آلوده نكنند به طور طبيعى و فطرى يگانه
آيند تا انسان  اين فطرت توحيدى به نيكي ها و حق و عدالت پايبند خواهد بود، پيامبران مى

 )214- 215، 1مكارم شيرازي،ج.(فطرت توحيدى باز گردانند هاى منحرف شده را به
اللهـم خلـق القلـوب علـي     «: در مناجات با معبود خويش مي فرمايـد ) ع(حضرت علي

خدايا دل ها را بر خواست )257: 5،ج1362مجلسي،(».ارادتك وفطرت العقول علي معرفتك
  .خود آفريدي و خرد ها را بر معرفت  خود سرشتي

صحيفه سجاديه، دعـاي  (».و الْحمدللَّه علَى ما عرَّفَنَامنْ نَفْسه«: فرمايند مي) ع(امام سجاد
برخي شارحين صـحيفه يكـي از   . ستايش براى خداست كه خود را به ما شناسانيد) 31/10

ممــدوحي (راه هــاي معرفــي خداونــد بــه انســان را معرفــت فطــري توحيــدي مــي داننــد
تعلـيم داده  » ابـوحمزه ثمـالى  «در آغاز دعاى معروف بـه   ؛ هم چنين)94: 1383كرمانشاهي،

  :است
اى » .بِك عرَفْتُك و اَنْت دلَلْتَنى علَيك و دعوتَنى الَيك و لَوال اَنْت، لَم اَدرِ ما اَنْـت ...الهى«

و تو خود، مرا بـه خـويش راه نمـودى و بـه خـود، فـرا       . تو را به تو شناختم!... خداى من
  دانستم تو كيستى؛ و اگر تو نبودى، نمى. ندىخوا

  :و در صحيفه آورده است
نْ   « مِ مـلْـتَهعفَج ،اه إِيـ كخَلْق دعو َب لَ خَلْقِ كَلَهقَب هلَيع تمي أَنْعالَّذ كدبأَنَاعو ماللَّه 

تَه ُبِحمصعو ،قِّكحل فَّقْتَهو َو،كيندل تَهيدالَـاةِ    هومل تَهشَـدأَرو ،زْبِـكي حف خَلْتَهأَدو ،كلب
كائداةِ أَعادعم و ،كائيلى توام كه پيش از آن كه روح خـود را   خدايا، من همان بنده».أَو

در او بدمى، و پس از آن كه او را آفريدى، از نعمـت خـويش برخـوردارش كـردى، و     
دعـاي  .(اى ش دادى كه آنـان را بـه ديـن خـود راه نمـوده     ى كسانى قرار سپس در زمره
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بعضي شارحين صحيفه نعمت قبل از خلقت را تربيت وخلقـت ابـدان قبـل از    ) 47/67
  ؛)89: 1379دارابي،(اجساد مي دانند
فطـره اهللا التـي   «: نيز در پاسخ پرسش زراره درباره تفسير آيه مي فرمايد) ع(امام صادق 
ابـن  (».فطرهم علي التوحيد عند الميثاق علي معرفته انّه ربهـم «: اندفرموده » فطر الناس عليها

بندگان را بر اساس توحيد و با معرفت به ] عالم ذر[ خداوند در ميثاق).33:ش  1363بابويه،
 .ربوبيت خويش آفريده است

اين معرفت ممكن است به فراموشي سپرده شود ولي خداوند از راه هايي چون باليا 
اين شـناخت را بـه   ) ع(ادت، دعا و مناجات، واليت و دوستي اهل بيتو سختي ها، عب

اصلي ترين راه كسب چنين معرفتي كسب رضاي خداست كـه  . انسان ياد آور مي شود
.( حاصـل مـي شـود   .... دعـا و  ) ع(با عمل به دستورات خدا و دوسـتي بـا اهـل بيـت     

  )53-59: 1387برنجكار،
خداوند اسـت و از سـويي ديگـر دربـاره      حاصل معرفت عقلي از يك سو اثبات وجود

چگونگي خداوند ساكت است و فرجامي جز سرگرداني به بار نمي آورد ولي معرفت قلبي 
: 1380سبحاني،. ( و فطري انسان را به آرامش مي رساند و از دغدغه هاي ادراكي مي رهاند

فعـل  ايـن نـوع شـناخت    : قلبي نسبت به معرفت عقلي برتـري دارد  - معرفت فطري )119
  :اما در نهج البالغه هم آمده است. خداوند است

ذي  « فَاته        ... و الْقَادر الـَّ ةِ صـ يـفي كَي فـ رِي تَجـل ه إِلَيـ الْقُلُـوب ت لَّهـا ...تَو هـعدنهـج  (». ر
هاى مملو از عشق مشتاقان، براى پى بردن به  قلب... او قادرى است كه اگر)91البالغه،خطبه
دست رد ) آرى اگر اين ها همه بكار افتند...(صافش به سختى به كوشش پردازند،كيفيات او

  .گذارد به سينه همه آن ها مى
در نگاه آغازين به نظر مي رسد اين بخش از خطبه حضرت معرفت قلبـي را نفـي مـي    
كند اما معرفتي كه امام در حديث اخير ياد آور شده، شناختي است كه قلوب مشتاقان عـزم  

در روايـاتي  . كرده اند و الزمه ي اين معرفت احاطه بر ذات وصفات حق تعالي استآن را 
كه در بخش بعد خواهد آمد احاطه چه توسط عقل و چه به وسيله قلب بر ذات و صـفات  

  .خداوند، محال دانسته شده است
  وصف سلبي 3.1.2.1

اسماء و صفات خداوند پرسيده درباره معناي ) ع(در موارد متعدد زماني كه از ائمه اطهار
شده است، آن بزرگواران اسماء و صفات ثبوتي را با اسماء و صـفات سـلبي توضـيح مـي     
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دادند به عبارت ديگر اسماء و صفات را به اسماء و صفات سلبي  برمي گرداندند و نواقص 
  .را از خداوند سلب مي كردند

العـالم بـال اكتسـاب و ال    « :علم خداوند را اين چنين شرح مـي دهـد  ) ع(حضرت علي
نهـج البالغـه، خطبـه    (»ليس ادراكه باالبصـار و ال علمـه باالخبـار   ... ازدياد و ال علم مستفاد

داناي بدون كسب دانش و بدون افزودن بر دانش و بدون علمِ آموخته شده  ]خداوند،[)213
  دن؛نه دريافت هاي او به وسيله ي ديدن است و نه دانش او به سبب خبر شني...است

) ع(شخصي از نحوه انتساب سميع و بصير به خداوند پرسيده است و حضرت امام باقر
وكذلك سميناه بصيرا النه يخفي ...النه اليخفي عليه مايدرك باالسماع«: در پاسخ مي فرمايند

بدان جهت او را سميع مـي دانـيم   ). 117:   1ش، ج 1363كليني،( ».عليه ما يدرك باالبصار
وش ها درك مي شود برخدا مخفي نيست و همين طور خدا را بصير ناميـده  كه آن چه با گ

  . ايم چون آن چه با چشم درك مي شود بر او پوشيده نيست
در پاسخ برخي كه پرسيده اند، چگونه مي گوييد خداوند مانند و ) ع(حضرت امام رضا 

: د، مـي فرماينـد  نظيري ندارد ولي از سوي ديگر هم خداوند و هم انسان را عالم مي خواني
انما سمي اهللا تعالي بالعلم بغير علم حادث علم به االشياء استعان به علي حفظ ما يستقبل ...«

من امره و الرويه فيما يخلق من خلقه و يفسد ما مضي مما افني من خلقه مما لو لم يحضره 
بالعلم لعلم حادث  ذلك العلم يغيبه كان جاهال ضعيفا، كما انا لو رأينا علماء الخلق انما سموا

اذ كانوا فيه جهله و ربما فارقهم العلم باالشياء فعادوا الي الجهل و انا سـمي اهللا عالمـا النـه    
: 1،ج1363كليني،... .(اليجهل شيئا، فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العالم و اختلف المعني

ست كه چيز ها را به خداوند هم كه دانا ناميده شده به واسطه ي علم پديد آمده اي ني) 262
آن بداند و بر نگهداري امر آينده اش و انديشه در آن چه آفرينـد و تبـاه كنـد آن چـه را از     
آفريدگانش نابود كرده، كمك بخواهد كه اگر اين علم نزدش حاضر نبود و از او غيبت كرده 

لم ناميده مـي  بود، نادان و ناتوان مي شد؛ هم چنان كه اگر مي بينيم دانشمندان آفريدگان، عا
شوند به جهت دانش پديد آمده ي آن هاست؛ چرا كه پيش از آن نادان بودنـد و چـه بسـا    
دانش به وسيله ي چيز هايي از آن ها جدا شود و به ناداني برگردند؛ ولي اين كـه خداونـد،   
علم ناميده شد؛ چون به چيزي نادان نيست، پس آفريدگار و آفريـده در نـام علـم شـريك     

  .مان طور كه دانستي معنا مختلف استهستند و ه
اين پرسش مطرح خواهد شد كه اگر صفت ثبوتي و ايجابي تعيين چگـونگي وكيفيـت   
است و در مورد خداوند به كار نمي رود چرا در آيات و روايات صـفات ثبـوتي و ايجـابي    
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همان طور كه در احاديث باال مالحظـه مـي شـود    . بشري به خداوند نسبت داده شده است
اول، اين ها الفاظ ايجابي اند نـه معرفـت ايجـابي بـه     : ايسته است به سه نكته توجه داشتب

خداوند كه بيان چگونگي و كيفيت صفات او باشد؛  دوم، معصومين اين الفاظ ايجابي را نيز 
به معرفت سلبي بازگشت داده اند؛ سوم، در حديث اخير صـفات ثبـوتي كـه بـه صـورت      

سبت داده مي شود، تنها اشتراك لفظي است و در معنا و مـدلول  مشترك به خدا و خلق او ن
  .و مصداق خارجي غير همند

ل الهيـات      معرفت سلبي در حوزه ي شناخت عقلي خدا مطرح اسـت و در واقـع مكمـ
) ع(فطري و قلبي است و از اين جاست كه به نقش مهم الهيات سلبي در مكتب اهـل بيـت  

وع معرفت را نمـي تـوان بيـان چگـونگي و توصـيف      الزم به ذكر است اين ن. پي مي بريم
  .خواند چرا كه در واقع نفي توصيف است يعني نفي توصيف خداوند به وسيله نواقص

  وصف افعالي 4.1.2.1
در ايـن جنبـه از شـناخت    . وصف فعلي خداوند در روايات به تفصيل بيان شده اسـت 

ند در عالم خلق ارجاع داده و بـدين  اوصاف خداوند تمام اوصاف حق تعالي به افعال خداو
  :فرموده است) ع(حضرت علي. گونه خالق به عنوان منشاء آن كماالت بيان مي شود

ش،  1363كليني،( »... .الذي سئلت االنبياء، فلم تصفه بحد و ال ببعض بل وصفته بأفعاله«
بـه انـدازه و   درباره خداوند پرسش مي شد آنـان او را  ) ع(هنگامي كه از پيامبران)141: 1ج

  . جزء توصيف نكردند بلكه او را به افعالش ستودند
در اين روش كماالت فعلي خداوند از آن جهت كه مربـوط بـه فعـل خـارجي اسـت،      

يعني توصيف مـا نـاظر بـه    . توصيف مي شود نه از آن جهت كه به ذات خالق مربوط است
  : م به وجود نمي آيدبنابراين تشبيه ميان خالق و مخلوق ه. كشف ذات و صفات نيست

انما سـمي ربنـا   «: در توصيف صفت قدرت خداوند مي فرمايند) ع(حضرت امام صادق
... جل جالله قويا للخلق العظيم القوي الذي خلق مثل االرض و ما عليها من جبالها و بحارها

همانا پروردگار ما از آن رو قوي ناميـده شـده اسـت كـه     )193:  13ش، ج1363مجلسي،(».
ات عظيم و قوي و هم چون زمين و آن چه بر روي آن است مثل كوه ها و دريا هـا  مخلوق

  .را آفريده است... و
تا آن جا كه نگارنده در نهج البالغه و كتاب هـاي حـديثي تتبـع نمـوده ام در سـخنان       

الحمـد هللا المتجلـي لخلقـه    «حضرت علي توصيف به افعال به صراحت بيان نشده اسـت؛  
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سپاس خدايي را سزاست كـه بـا آفـرينش مخلوقـات بـر      ) 108غه، خطبه نهج البال(».بخلقه
 .انسان ها تجلي كرد

با مالحظه ي نقش آفريدگان در شناخت عقلي، فطري و توصيف فعلـي بـه اهميـت       
مضاعف افعال خداوند در بحث اسماء و صفات الهي پي مي بريم اما همين افعال و خلقت 

چرا كه خلقت با تحديد . م و درك حقيقت خداوند استخود عامل اساسي امتناع بشر از فه
  .همراه است و مخلوقات نيز با همين تحديد از خالق تباين مي يابند

  جهات ابطال تشبيه 2.2.1
 4/توحيـد (» .و لم يكن له كفوا احد« و ) 11/شوري(».ليس كمثله شيء«در قرآن كريم آمده 

در روايات نيز تمـامي مفـاهيمي   . يعني هرگونه مثل و مانندي براي خداوند نفي شده است)
كه به خداوند نسبت داده مي شود در صورتي رواست كه به مشابهت آفريدگار با آفريدگان 

به آن چـه  : پروردگارت را به چه شناختي فرمود: پرسيدند) ع(اميرالمومنين  از. منجر نگردد
اليشبه صـوره و  : قال« عرض شد چگونه خودش را به تو شناساند؟. خودش به من شناخته

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

سـتايش مخصـوص   )213نهـج البالغـه، خطبـه    (» .الْحمد للَّه الْعلي عنْ شَبه الْمخْلُوقين«
  خداوندى است كه از شباهت به مخلوقات واالتر است؛

و هر كس وى را شبيه چيزى بدانـد    )186نهج البالغه،خطبه (».و لَا إِياه عنَى منْ شَبهه« 
  سيده است؛به مقصد نر

ه      غَمضَت مداخلُ الْعقُولِ في حيثُ لَـا تَبلُغُـه  ... و الْقَادر الَّذي « ذَاتـ لْـمتَنَـالَ عل فَات الصـ
اى وصف ناشدنى در  عقل ها به گونه... او قادرى است كه اگر)91نهج البالغه،خطبه(».ردعها

آرى اگر اين ها همه بكار (ريك گام بردارند، به دست آوردن علم ذاتيش از راه هاى بسيار با
  گذارد؛ دست رد به سينه همه آن ها مى) افتند
دسـت توانـاى عقـول    ) 155نهج البالغه،خطبه (».لَم تَبلُغْه الْعقُولُ بِتَحديد فَيكُونَ مشَبها«
  .تواند وى را در حدى محدود سازد تا شبيهى براى او بيابد نمى

يث اين گونه استدالل شده است؛ ادراك و تصور يك چيز درصورتي بـراي  در اين حد
انسان ممكن است كه بين مدرِك و مدرك شباهت باشـد بـين انسـان و خداونـد شـباهت      

 .بنابراين ادراك و تصور خداوند ممكن نيست. نيست
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و  شناخت توحيد نقش برجسـته اي در معرفـت اسـماء   ) ع(از آن جا كه در نظرگاه ائمه
صفات الهي دارد به ابعادي از توحيد كه در جنبه هاي نفـي تشـبيه اسـماء و صـفات الهـي      

 . رهگشاست، مي پردازيم

  تباين آفريدگار و آفريدگان 1.2.2.1
از مجموع احاديثي كه درباره ي توحيد آمده است، چنين فهم مي شود كه توحيد يعنـي  

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

  :مفهومي كه درباره آفريدگان به كار گرفته مي شود نمي توان به خداوند  نسبت داد
حجـاب بينـه   ال تشمله المشاعر وال تحجبـه الحجـب وال  «:مي فرمايند) ع(حضرت علي 

وبين خلقه خلقُه اياهم؛ المتناعه مما يمكن في ذواتهم و ال مكان ممـا يمتنـع منـه والفتـراق     
خرد )139: 1،ج1363كليني،(».الصانع من المصنوع والحاد من المحدود والرب من المربوب
حجاب ها ميان او و خلقش . ها او را در بر نمي گيرد و حجاب ها او را محجوب نمي كند

. آفريدن آن هاست؛ چون آن چه بر اين خلق ممكن است، درباره ي خدا محال استهمان 
نيز از آن رو كه محال است خدا، ممكن شود و سازنده از سـاخته شـده و انـدازه كننـده از     

  اندازه شونده و مالك از مملوك جدا مي گردد؛
انعِ و   لَا تَستَلمه الْمشَاعرُ و لَا تَ«: مي فرمايند) ع(حضرت علي  رَاقِ الصـ رُ ِافْتـاتوالس هبجح

هـا كنـه    عقـل ) 152نهج البالغه، خطبـه  (» .الْمصنُوعِ و الْحاد و الْمحدود و الرَّب و الْمرْبوب
سازند، زيرا صانع  ها و پوششها اصل وجودش را مستور نمى كنند و پرده ذاتش را درك نمى

و محدود كننده و محدود شونده و پروردگار و پرورده شده با هم  و مصنوع با هم فرق دارد
  متفاوتند؛

( ».و كل ما في الخلق ال يوجـه فـي خالقـه و كـل مـا يمكـن فيـه يمتنـع مـن صـانعه          «
هـر چـه در   ]؛[پس هر آن چه در آفريدگان است در آفريـدگار يافـت نمـي شـود    )40:همان

 است؛آفريدگان ممكن است، وجود آن در آفريدگارش محال 
اهم مفارقتـه     «:مي فرمايند) ع(امام رضا خلق اهللا الخلق حجاب بينه و بيـنهم، ومباينتـه ايـ

خداوند خلق را حجاب ميان خود و آنان قـرار داد وتبـاين او   ) 35: 1363ابن بابويه،(»انّيتهم
  با آنان، خود، سبب جدايي است؛

توحيد بدان معناسـت كـه   )96: همان(» .التوحيد فان ال يجوز علي ربك ما جاز عليك..«
  آن چه بر تو شايسته و رواست بر خداوند روا نداني؛
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پس مفاهيم و معاني كه در مخلوقات وجود دارد )79: همان(».فمعاني الخلق عنه منفيه« 
 از خداوند نهي مي شود؛

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

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

اين ميـان خـالق و   درباره اسماء و صفات تب) ع(بنابراين يكي از مولفه هاي رهيافت ائمه
مخلوق در ذات و صفات است كه از طرف ديگر آن را نبايد بـه معنـاي دوري خداونـد از    

مع كل «. آفريدگان پنداشت چرا كه پروردگار با همه چيز در همه مراتب هستي حضور دارد
با همه چيز هست نه اين كه )  1خطبه/نهج البالغه(» .شي ال بمقارنه و غير كل شي ال بمزايله

  .م نشين آنان باشد؛ و با همه چيز فرق دارد نه اين كه از آنان جدا باشده
  به تصور در نيامدن پروردگار 2.2.2.1

در . ريشه دارد» تباين خالق و مخلوق«اين مؤلفه در مولفه ي وجود شناختي قبلي يعني 
ا يصـفون  « :قرآن كريم آمده است العزّه عمـ ك ربنـزه اسـت   م) 180/صـافات (»سبحان رب

به بيان )ع(احاديث معصومان . پروردگار تو، پروردگار شكوهمند، از آن چه وصف مي كنند
  . علت تنزيه آفريدگار از توصيف مخلوقات مي پردازند

در مجموعه احاديث ديگري در باب توحيد تصور، توهم و ادراك خداوند را بـه مثابـه   
  :حق تعالي استشباهت او به مخلوقات مي دانند كه منافي توحيد 

توحيد ) 47نهج البالغه، حكمت (» .التوحيد أن ال تتوهمه«: مي فرمايد)  ع(حضرت علي
  آن است كه خداوند را به وهم در نياوري؛

»نْهع فَاتالص نَفْي الُ الْإِخْلَاصِ لَهكَم و كمـال اخالصـش آن   )1نهج البالغه،خطبـه  ( » .و
  .استه دارنداست كه وى را از صفات ممكنات پير

بايد هر گونه صفاتى را كه مخلـوق دارد  ) اخالص اعتقادي(براى اخالص در توحيد
چـه ايـن كـه    . از او نفى كرد، خواه اين صفت، داشتن اجزاى تركيبى باشـد يـا غيـر آن   

حد اقل تركيبـى  (دانيم تمام ممكنات حتى عقول و نفوس مجرّده نيز در واقع مركّبند  مى
عنى موجودات ما فـوق مـاده نيـز از ايـن تركيـب      حتى مجرّدات، ي) از وجود و ماهيت

باشـند، ولـى ذات    بركنار نيستند و اما موجودات مادى، همه داراى اجزاى خـارجى مـى  
پاك خداوند نه اجزاى خارجى دارد و نه اجزاى عقلى، نه در خارج قابل تجزيه است و 
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ه نكنـد توحيـد خـال     ص را نيافتـه  نه در فهم و درك ما، و كسى كه به اين حقيقت توجـ
  )86: 1ج  1375مكارم شيرازي ،.(است

وهم، همت،گمان و خيال بشـر  ) ع(و حضرت علي ابن ابي طالب) ع(در انديشه ي ائمه
  :حتي در شرايط عالي ادراك نمي توانند خداوند را وصف كنند

ه ذاتـش را  و عقل ها چگونگى كنـ ) 85نهج البالغه،خطبه (».لَا تَقَع الْأَوهام لَه علَى صفَةٍ«
  .درك نكنند

  :در اين باره در نيايش نماز شب خويش مي فرمايد) ع(امام زين العابدين 
»  اع ت النـَّ ى نَعـأَقْص كنْذَ لم تَأْثَرْت َبِها اسنَى ملُغُ أَدبلَايينَوصـحيفه سـجاديه، دعـاي    (».ت

رفعت و بلندا كـه بـراى   ى آن  ترين مرتبه كنندگان، براى پايين باالترين وصف وصف) 32/6
 اى، نارساست؛ خود برگزيده

»         فائِ كَـلَ طَـائ رِيـبي ك فـ تار حـو ،وتونَ كَـالنُّعد خَت تَفَسـو ،فَات الصـ يكف ضلَّت
ها به گمراهـى رونـد، و    در مسير معرفت تو، صفت) 32/6صحيفه سجاديه، دعاي (».الْأَوهامِ
هاى دقيق و ظريف  از هم گسيخته شوند، و خيال) وار توستپيش از بيان آنچه سزا(ها  نعت

  .در پيشگاه عظمتت به حيرت افتند
ه      و غَمضَت مداخلُ الْعقُولِ في حيثُ لَا تَبلُغُـه ...و الْقَادر الَّذي« ذَاتـ لْـمتَنَـالَ عل فَات الصـ
  )91نهج البالغه،خطبه(».ردعها

اى وصف ناشدنى در به دسـت آوردن علـم    و عقل ها به گونه ...او قادرى است كه اگر
دست رد بـه  ) آرى اگر اين ها همه بكار افتند(ذاتيش از راه هاى بسيار باريك گام بردارند، 

  گذارد؛ سينه همه آنها مى
 و تيز هوشى هوش منـدان نتوانـد  ) 186نهج البالغه،خطبه(» .و لَا تَتَوهمه الْفطَنُ فَتُصوره«

  نقش او را در خيال تصوير نمايد؛
پـر  ) 94نهج البالغه،خطبه(»  .فَتَبارك اللَّه الَّذي لَا يبلُغُه بعد الْهِممِ و لَا ينَالُه حدس الْفطَن«

به مقـامش    بركت است خداوندى كه همت هاى بلند قادر به درك او نيستند و گمان زيرك
  . نرسد

چگونگيصـفات  «بر اين انديشه اند كه به دليل لوازم باطل زير)ع(و ائمه) ع(حضرت امير
  : به طور معرفت انسان درنمي آيد» خداوند
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  محدوديت. 1
 »هدح فَقَد فَهصنْ وآن كـه خداونـد را وصـف كنـد     )152خطبـه  / نهـج البالغـه  (» .. .م

 .محدودش كرده است
ه ي تصور و توصيف، ايجاد حد در اين كالم حضرت اين گونه دليل آورده است؛ الزم 

در حالي كه خداوند نامحدود است و نمي توان براي آن . و اندازه براي توصيف شده است
  پس تصور خداوند ممكن نيست؛. حدي قائل شد

هـاى بلنـد بـه دامـن      دسـت انديشـه  )162خطبـه  / نهج البالغه( ».لَا تَنَالُه الْأَوهام فَتُقَدره«
ا   «: در جاي ديگر مي فرمايند. ر حد و نهايتى محدودش كندكبريائيش نرسد تا د مـالَى ع تَعـ

كُّنِ الْأَمتَم نِ واكستَأَثُّلِ الْم الْأَقْطَارِ و اتايهن ارِ والْأَقْد فَاتنْ صونَ مددحالْم لُهنْحي دنِ فَالْحاك
بلند و منزّه است از اين كه ) 163خطبه / نهج البالغه(» .بلخَلْقه مضْرُوب و إِلَى غَيرِه منْسو

ها و نهايت اطراف و جوانب و تهيئـه جاهـا و قـرار گـرفتن در      تعيين كنندگانِ حدود اندازه
زيرا اندازه و نهايت داشتن و كسب مكان و قرار گرفتن در آن (مكان ها را به او نسبت دهند 

حـد و نهايـت مخلـوق و آفريـده شـده او را      :) مايدفر از لوازم جسم و امكان است، لذا مى
  نسبت داده مي شود؛) ممكنات(شايسته است و به غير او 

ـ « وِيي رلَا ف فاً وكَيا مكْرِهف بهي مقُولِ فَتَكُونَ في الْعف تَتَنَاه ي لَمالَّذ اللَّه أَنْت أَنَّك و ات
تو همان خداى نامحدودى هسـتى  ) 92نهج البالغه،خطبه(».محدوداً مصرَّفاًخَواطرِها فَتَكُونَ 

كه در مسير وزش افكار در كيفيت خاصى قرار نگيرى تا به تصرف آن هـا آئـى و محـدود    
  .شوى
  به شمارش درآمدن .2
 »هدع فَقَد هدنْ حم و هدح فَقَد هإِلَي نْ أَشَارهر كس به سويش ) 1خطبه نهج البالغه، (».م

اشاره كند، برايش حدى تعيين كرده، و آن كه او را محدود بداند، وى را به شـمارش آورده  
  .است

اشاره به نكته ي دقيقى است كـه از گفتـار بـاال روشـن     » و من حده فقد عده«جمله ي 
قائل شـود يـا بـه     شود و آن اين كه هر گاه كسى خدا را محدود بداند، بايد براى او عدد مى

زيرا چيـزى شـريك و شـبيه و ماننـد     . تعبيرى ديگر وجود شريك را براى او ممكن بشمرد
هر قدر داراى عظمت و بزرگـى  (ندارد كه نامحدود از هر جهت باشد، اما اگر محدود باشد 

شود و بـه تعبيـر ديگـر دو يـا چنـد       باز همانند و شبيهى در خارج ذات او تصور مى) باشد
پذير است، ولى نامحدود از هر جهت، دومى  كامالَ امكان) هر اندازه بزرگ(محدود موجود 
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مكـارم  . (كنـد  براى او ممكن نيست چرا كه هر چه تصور كنـيم بازگشـت بـه ذات او مـى    
  )93: 1375، 1شيرازي، ج 

  جزء داشتن. 3
زَّأَه   فَمنْ وصف اللَّه سبحانَه فَقَد قَرَنَه و منْ قَرَنَه فَ« نْ جـ مـ و زَّأَهج فَقَد نْ ثَنَّاهم و ثَنَّاه قَد

توصـيف كنـد   ) به صفات ممكنات(آن كس كه خداى را )1نهج البالغه ،خطبه (» .فَقَد جهِلَه
وى را به چيزى مقرون دانسته، و آن كس كه وى را مقرون به چيزى قـرار دهـد، تعـدد در    

در ذات او قائل شود، اجزائى براى او تصور كرده، و هر ذات او قائل شده، و هر كس تعدد 
  .كس اجزائى براى او قائل شود وى را نشناخته است

در نفي معرفت توصيفي خداوند اين چنين برهان مي آورد؛ الزمـه  ) ع(اميرالمومنين علي
ي توصيف خداوند مقرون كردن او به چيزي است و الزمه ي مقرون كردن به چيزي تعدد 

بنـابر ايـن توصـيف او  نيـز امكـان      . چون خداوند جزء ندارد. ر ذات و جزء داشتن استد
  .ندارد
  دربرگرفتن .4

داشتن تصوير و وصف از يك شي به احاطه ي علمي بر او مي انجامد و در بر گـرفتن  
در حالي كه بر اساس قرآن كـريم و كـالم حضـرت    . هم از طريق وصف حاصل مي گردد
يعلم ما بين ايـديهم و مـا خلفهـم و ال يحيطـون بـه      «: امكان احاطه بر خداوند وجود ندارد

  مكان احاطه علمي بر ذات و صفات خداوند غير ممكن است؛بنابراين ا). 11/طه(» .علما
»الْقُلُوب و ارصالْأَب يطُ بِهلَا تُح و چشم ها و قلب هـا توانـائى   ) 85نهج البالغه،خطبه(».و

  .كنند احاطه به او را پيدا نمى
مي  چشم ها او را درك)79: 1363ابن بابويه، (» .ال تدركه االبصار و ال تحيطه به افكار« 

أو ..ان اهللا تبارك و تعالي اجل و اعظم من ان يحد بيـد  «.كنند و افكار بر او احاطه نمي يابند
خداوند برتر و با شكوه تر از آن است كـه  )75:همان(» .تبلغ اوهام او تحيطه به صفته العقول

محدود شود و يا به وسيله نيروي وهم قابل دسترسي باشـد يـا ايـن كـه بـه      ... به دست و 
همان طور كه ياد آورشديم حتي فراتـر از ايـن امكـان احاطـه و     . او احاطه پيدا كند وصف

و لَا تُحيطُ بِه الْأَبصار ... لَا تَقَع الْأَوهام لَه علَى صفَةٍ «: معرفت قلبي نيز به خداوند وجود ندارد
الْقُلُوب م ها و قلب هـا توانـائى   و چش... صفاتش در وهم نيايد)85خطبه / نهج البالغه(» .و

  .كنند احاطه به او را پيدا نمى
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  دارابودن شكل و اعضاي .5
لَا إنَّما يدرك بِالصفَات ذَوو الْهيئَات و الْأَدوات و منْ ينْقَضي إِذَا بلَغَ أَمد حده بِالْفَنَاء فَ... «

كسـى را  ) 182نهج البالغـه، خطبـه  (».لَامٍ و أَظْلَم بِظُلْمته كُلَّ نُورٍإِلَه إِلَّا هو أَضَاء بِنُورِه كُلَّ ظَ
توانى  توانى با توصيف درك كرد كه داراى شكل و اعضاء و جوارح است، و كسى را مى مى

با صفات شناخت كه محدود باشد و در حد معينى عمرش سپرى شود پس معبودى جز او 
آفرينـد هـر    روشن ساخته، و با تاريكي هائى كـه مـى   نيست كه با نور خويش هر ظلمتى را

  . برد نورى را در ظلمت فرو مى
: در توجيه نفي درك توصيفي خداوند اين گونه برهـان آورده اسـت  ) ع(حضرت علي 

الزمه ي توصيف، داشتن شكل، اعضاء و جوارح است اما خداوند فاقـد شـكل، اعضـاء و    
  .  ن نيستبنابراين توصيف او ممك. جوارح است

  ابطال ازليت. 6
»لَهطَلَ أَزأَب فَقَد هدنْ عم و هدع فَقَد هدنْ حم و هدح فَقَد فَهصنْ ونهج البالغه، خطبـه  (».م
كسى كه او را با صفات مخلوقات توصيف كند محدودش ساخته، و كسى كه بـرايش  )152

ده و آن كس كه او را به شمارش آورد، ازليـتش  حدى تعيين كند وى را به شمارش در آور
  .را ابطال كرده است

  ناتواني انسان در توصيف  پديده هايي چون خود انسان، فرشتگان الهي و طاووس .7
هيهات، انّ من يعجز ... «:پس از بيان شگفتي آفرينش انسان مي فرمايد) ع(حضرت علي

اعجز، و من تناوله بحدود المخلوقين  عن صفات ذي الهيئه و االدوات فهو عن صفات خالقه
هرگز، آن كس كه در توصيف پديده اي با شكل و اندازه و ) 163نهج البالغه، خطبه( »!ابعد

ابزار مشخص درمانده باشد، بدون ترديد از وصف پرودگارش نـاتوان تـر و از از شـناخت    
  .خدا با حدود پديده ها دورتر است

آورده است؛ انساني كه توان توصيف خـودش را بـه   اين گونه دليل )ع(امير مومنان علي
عنوان مخلوقي كه داراي شكل،اندازه و ابزار است، را ندارد بدون شك ناتوان تر خواهد بود 

  .زماني كه بخواهد خالق خود را توصيف كند
  در خطبه اي ديگر مي آورند؛

»بر فصول تَكَلِّفا الْمهقاً أَيادص لْ إِنْ كُنْتكَةِ بلَائالْم نُودج يلَ ويكَائم رِيلَ وجِب ففَص ك
نهج (»... .الْمقَرَّبِينَ في حجرَات الْقُدسِ مرْجحنِّينَ متَولِّهةً عقُولُهم أَنْ يحدوا أَحسنَ الْخَالقينَ 

اى، اگـر   اختهاى كسى كه خود را براى توصيف پروردگار به زحمت اند)182البالغه، خطبه
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گوئى جبرئيل و ميكائيل و لشكر فرشتگان مقـربين را، همـان هـا كـه در بارگـاه       راست مى
قدس، همواره در ركوع و سجودند، توصيف كن فرشتگانى كه عقلشان از ايـن كـه احسـن    

  الخالقين را در حدى محدود سازد، در گرداب حيرت فرو مانده اند؛
هذَا عمائقُ الْفطَنِ أَو تَبلُغُه قَرَائح الْعقُولِ أَو تَستَنْظم وصفَه أَقْـوالُ  فَكَيف تَصلُ إِلَى صفَةِ ِ«

ذي بهرَ الْعقُولَ الْواصفينَو أَقَلُّ أَجزَائه قَد أَعجزَ الْأَوهام أَنْ تُدرِكَه و الْأَلْسنَةَ أَنْ تَصفَهفَسبحانَ الَّ
صنْ وعنْ تَلْخنَ عزَ الْأَلْسجأَع ناًولَوؤَلَّفاً مم ناً وكَووداً مدحم كَتْهرفَأَدونيلْعل لَّاهخَلْقٍ ج يصِ ف

هتةِ نَعينْ تَأْدا عبِه دقَع و هفَت164نهج البالغه، خطبه( ».ص(  
ايـن  ) اسـرار (بـه   توانـد  هـاى مـو شـكاف مـى     راستى چگونه فكرهاى عميـق و ديـده  

راه يابد، و يا عقل هاى بـا ذوق بـه آن دسـت پيـدا كنـد، و يـا توصـيف        ) طاووس(صفات
انديش را  كنندگان وصف آن را به نظم آورندكوچك ترين اجزاى اين مخلوق و افكار ژرف

ها را  ها را از توصيف ناتوان گردانيده، منزه است آن كس كه عقل از درك خود عاجز، و زبان
كنـد و آن را   ها جلـوه مـى   يف مخلوقش ناتوان ساخته، آن هم مخلوقى كه در چشماز توص

بيند، موجودى محدود، با تركيب پيكرى پر نقش و نگاركه زبان ها از توصيفش حتى بـه   مى
تـوان   با اين حال چگونه مى(طور فشرده عاجز شده، و از اداى حق توصيفش وا مانده است

  )كرد؟آفريدگارِ اين مخلوق را توصيف 
  :اين جا دو استدالل  آورده است) ع(حضرت علي ابن ابيطالب

استدالل اول، انسان نمي تواند آفريـدگاني چـون فرشـتگان مقـرب الهـي وطـاووس را       
كسي كه نمي تواند مخلوق خداوند را توصيف كند به طريق اولي نمي توانـد  . توصيف كند

  خالق را توصيف كند؛
  قرب از توصيف الهيدرماندگي فرشتگان م .8

فرشتگان مقرب الهي كـه دايـم در   : استدالل دوم مستفاد از خطبه ي حضرت عبارتند از
انسان كه در مرتبـه پـايين تـري    . حال ركوع و سجودند از توصيف خداوند عاجز مانده اند

قرار دارد و هركس در مرتبه پايين تر از آن ها قرار دارد به طريق اولي نمي تواند خداوند را 
 .تصوير نمايد

  پاسخ به يك پرسش
پرسشي اين جا بايد پاسخ داده شود وآن اين كه اگر خداوند قابل اشاره عقالنـي نباشـد   

 خداشناسي حاصل نخواهد شد و آيا اين به تعطيل شناخت منجر نمي گردد؟
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گذشت هنگامى كه به جهان هسـتى و  » حدود نفي تعطيل«همان طور كه در بخش اول 
سـير  (نگريم و موجودات بديع، با آن ظرافت و در عين حال عظمت مىاين همه شگفتي ها 

فهميم كه خالق و  كنيم، به اجمال مى نگاهى مى) سير انفسي(و يا حتّى به وجود خود) آفاقي
همـان طـور كـه اميرالمـومنين     ) 91: 1375، 1مكـارم شـيرازي، ج   .(آفريدگار و مبدئى دارد

وصيف نمي كنند ولي خداوند را به افعـالش وصـف   انبياء خود خداوند را ت: فرمود) ع(علي
الذي سئلت االنبياء عند فلم تصفه بحد وال نقص بل وصفته بافعاله و دلـت عليـه   «:مي كنند

پرسيم او چيست و چگونـه اسـت و دسـت بـه سـوى       اما هنگامى كه از خود مى…».بĤياته
... . شـود  ان نمـى كنيم، چيزى جز حيرت و سرگردانى نصـيبم  حقيقت ذات پاك او دراز مى

 ). 92: همان(
فمـا دلّـك   : فانظر ايهـا السـائل  «:فرجام كالم را به  دو حديث از حضرت مزين مي كنيم

القرآن عليه من صفته فائتم به واستضئ بنور هدايته و ما كلّفك الشّيطان علمه مما ليس فـي  
لمه الي اهللا فانّ ذلـك  و ائمه الهدي أثره فكل ع) ص(الكتاب عليك فرضه و ال في سنّه النّبي

در پاسخ پرسش گـري كـه از   ) ع(امام علي) 91نهج البالغه، خطبه( ». منتهي حقّ اهللا عليك
اي پرسش كننده، درست بنگـر آن چـه را كـه قـرآن از     : صفات خداوندپرسيده، مي فرمايد

يطان صفات خدا  بيان مي دارد، به آن اعتماد كن واز نور هدايتش بهره گير و آن چه را كه ش
تو را به دانستن آن وا ميدارد وكتاب خدا آن را بر تو واجب نكرده ودر سنت پيامبر و امامان 
هدايت گر نيامده رها كن  وعلم آن را به خدا واگذار كـه ايـن نهايـت حـق پروردگـار بـر       

  تواست؛
وكلت االلسن عن احسـاء نعمـك فـاذا وجلـت     ... اللهم«:در مناجات خويش مي فرمايد

ث عن نعتك بهرتها حيره العجز عن ادراك وصفك فهي تردد فـي التقصـير عـن    بطرق البح
ــا     ــا امرته ــاوز م ــا ان تتج ــيس له ــا؛اذا ل ــددت له ــا ح ــاوزه م ــي،(». مج : 5،ج1362مجلس

خرد ها را توان ثناي تو نيست و واژه ها، در اندازه ي زيبايي هاي تو وامانده و ...خدايا)257
چون گـام در راه توصـيف تـو مـي نهـد،      . است زبان ها، از شمارش نعمت هايت درمانده

حيرت عجز از فهم چگوني ات، آن را وامانده ي راه مي كند و ميان تقصير در شناخت حق 
تو  و يا گذر از حد معين كرده ات، مردد مي ماند؛ زيرا اجازه ندارد كه از آن چه بدان فرمان 

  .داده اي، بگذرد
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  گيري نتيجه .9
از آن چـه  ) ع(ي مسأله ي صفات الهي در چشم انداز حضـرت علـي  با توجه به گستره ها 

  :گذشت جمع بندي هاي زير حاصل مي شود
شناخت و فهمصفات خداوند جز به وسيله خود او ممكن نيست و هـيچ كـس جـز     .1

پس او بـه  . خداوند نمي تواند او را آن گونه كه شايسته و درخور است به مردم معرفي كند
  .اپذير استبيان غير خود توصيف ن

رابطه ي ميان صفات مخلوق و خالق نيسـت و معنـا و مصـداق صـفات در ايـن دو       .2
بنابراين با صفات بشـري نمـي   . متفاوت است و صفات خداوند معناي خاص خود را دارد

  . توان به نحو معنا داري از صفات الهي سخن راند
فات الهي به دست در مسأله ي ص) ع(مالك و معياري كه حضرت امير المومنان علي .3

مي دهد نفي تعطيل و نفي تشيه آفريدگار است كه حضرت آن را به صورت هاي زيـر بـه   
  كار مي گيرد؛

خداوند با ابزار هايوحي، پيامبران و اهل بيت،فطرت و خرد، وپديده هاييچون خلقت  .4
  .خويش را به انسان مي شناساند... از جملهنفس انسان و

خداونـد توصـيف ايجـابي وثبـوتي نيسـت بلكـه        از)ع(توصيف هاي حضرت علي .5
صـفات  » چگـونگي وكيفيـت  «توصيف به سلب وتوصيف فعلياست كه هيچكدام بـه بيـان   

  . خداوندمنتهي نمي شود
با مبناي تباين بين خداونـد ومخلوقـات و بـه دليـل لـوازم باطـل؛       ) ع(حضرت علي .6

شكل و اعضـاء، ابطـال   محدوديت، به شمارش درآمدن، جزء داشتن، دربرگرفتن، دارابودن 
ازليت و ناتواني انسان در توصيف خويش، فرشتگان الهي و طاووس ودرماندگي فرشـتگان  
مقرب از توصيف الهي هرگونه توصيف ذات وصفات خداوند را توسـط مخلوقـات نـاروا    

 .داند مي
  
  نامه كتاب

  .قرآن كريم، ترجمه محمد مهدي فوالدوند
  .رضي، ترجمه زير نظر ناصر مكارم شيرازي نهج البالغه،گردآورنده سيد

 .صحيفه سجاديه، ترجمه محمد مهدي رضايي
  .، التوحيد، بي چا، موسسه النشر االسالميه، قم)1363(ابن بابويه،
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  .، بي چا، نشر ادب حوزه، قم14، لسان العرب،ج )1405(ابن منظور،
  .دفتر تبليغات اسالمي قم، بي چا، 6، معجم مقاييس اللغه، ج )ق 1404(احمد ابن فارس،
، غررالحكم و دررالحكم، شرح جمال الـدين محمـد خوانسـاري، چـاپ     )ش 1360(آمدي، عبدالواحد،

  .سوم، دانشگاه تهران، تهران
،كالم وعقايد، چاپ اول، سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاه هـا،  )1387(برنجكار، رضا،

  .تهران
، چاپ اول، داراالسـوه لطباعـه و النشـر،    )شرح صحيفه سجاديه(العارفين، رياض )1379(دارابي، محمد،

  .تهران
، چـاپ اول، پژوهشـگاه   2ج ) ع(، اسماء و صفات الهي، دانشنامه امام علي)1380(سبحاني، محمد تقي،

  .فرهنگ و انديشه اسالمي، قم
  .كتاب، قم ، الهيات در نهج البالغه، چاپ دوم، بوستان)1386(صافي گلپايگاني، لطف اهللا،
  .چاپ پنجم، دارالكتب االسالميه، تهران 1،2،3،4، الكافي،ج)ش 1363(كليني، محمد بن يعقوب، 

چاپ چهارم، دارالكتب  95، 94، 13، 5، 4، 2،3، بحار االنوار،جلد هاي )ش 1362(مجلسي، محمد باقر،
  .االسالميه، تهران

، چـاپ اول، دارالكتـب   )ي بـر نهـج البالغـه   شرح تازه و جـامع (، پيام امام)1375(مكارم شيرازي، ناصر،
  .االسالميه، تهران

، چاپ سـوم،  4، دانش نامه عقايد اسالمي از نگاه قرآن وحديث، ج )1391(محمدي ري شهري، محمد،
  . نشر دار الحديث، قم

، شرحي بر دعاهاي صحيفه سجاديه، شهود وشناخت، چـاپ اول،  )1383(ممدوحي كرمانشاهي، حسن،
  .بوستان كتاب قم


