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يگـر  د اي عـده  در مقابل و اند دهش قائل به تجسم خدا مي و حتّي كرده مي يهتشب
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شناخت خدا از  و قائل به نداشته باورمطلق  يهتنزبه  ايشان همچنين. كرده است
راهـي  حال معتقدند بـه كنـه ذات حـق     اما در عين طريق آيات و افعال اوست،
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  مقدمه .1
زوزونـي،  ( مانند كردن چيزي به چيزيدانستن و  هيكردن، شب هيشب يدر لغت به معنا هيتشب

ه و مبرا كردن، منزه و مبرا دانسـتن و اعتقـاد بـه    منزّ يبه معنا هيو تنز )2/213: 1340- 1345
هماننـد كـردن    ،اصـطالح در . از نقص و كمبود و مانند آن است يزينزاهت و مبرا بودن چ

و اعتقـاد بـه    هيصفات به مخلوقات و اسناد صفات خلق به خالق را تشب ايخداوند در ذات 
  قائالن به تشبيه .نديگو يم هيخداوند از مخلوقات و سلب صفات خلق از خالق را تنز يتعال

اين فرقه، حق را شبيه به خلق و همانند جسم، بلكه جسمي . خوانند را مشبهه و مجسمه مي
از نورها،  ياز آنها خداوند را به صورت نور يتا آنجا كه برخ پندارند؛ مانند اجسام ديگر مي

و بعضي هم به صورت حيـوان   ريپ يانسان چهرةبه  يجوان و بعض يانسان سيماي به يبعض
 ،شكل، وزن لياز قب يمانند دست، پا، چشم و گوش و اوصاف يياعضابرايش و  تصور كرده

داوود جواربي او را جسم پنداشته و جـز فـرج و لحيـه، جميـع     . اند و اشباه قائل شده مكان
جسم است نه ماننـد سـاير   «:ه، اما تصريح كرده است كه اواعضاي انسان را برايش قائل شد

شهرستاني، (».جسمها، گوشت است نه مانند ساير گوشتها و خون است نه ساير مانند خونها
از هشام نقل شده است كه در يك سال دربارة خداونـد پـنج قـول اظهـار     ). 1/105: 1387

ند نقره گداخته، گاهي گفته است او را داشته است؛ گاهي او را مانند بلور پنداشته، گاهي مان
صورت نيست، گاهي هم او را با وجب خودش هفت وجب دانسته و باالخره از همه ايـن  

- 1/106: 1389اشـعري،  .   (جسمي مانند اجسام ديگر پنداشته اسـت اقوال برگشته و او را 
و احاديثي مستَند اين فرقه آيات ). 1/173: 1376وشوشتري، 1/184: 1387وشهرستاني، 108

از اوصاف مخلوقـات را بـه خداونـد نسـبت داده      يوصف اي يجسمان يظاهراً امراست كه 
بـه خداونـد نسـبت داده     سمع و بصرعلم، قدرت،  يات،ح يرصفاتي نظ در اين آيات. است

؛ مثل موت، جهل، عجز و ظلم منزه گشته اسـت  يگريتعالي از صفات د شده است و باري
  :ت زير استكه از جمله آيات و روايا

ـ «) 115بقـره،  ( ».فَاينَما تَولّوا فَثَمَ وجه اهللا«) 5طه، (».الرَّحمنُ علي العرشِ استَوي« ياهللا د
ياحسرَتي علي مافَرَّطت فـي جنـبِ   «) 40طه، (».ينيع يلع عصنَتُلو«) 10فتح، (».اَيديهِم وقَفَ

موات56زمر، (». اهللاِ والس(» اتطويهممينبِي.« ) ،67زمر(  
ه    «و » قلب المومنِ بينَ اصبعينِ من اصابع الرحمن« ):ص(وقول پيامبر ده او كَفـَّ ضَـع يـو

ر  «و » .الـرَّحمن  ةصورخَلق آدم علي «و » علي كَتفي حتي وجدت برد اَنامله علي كَتفي خَمـ
 ).1/105: 1387شهرستاني، ( »طَينه آدم بيده اربعين صباحاً
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: حضرت فرمودنـد » رايت ربك؟ يا رسول اهللا هل«: است كه ابوذر غفاري گفت منقول 
»فخر رازي، به عقيدة ابومعشر، بت پرسـتان در زمانهـاي بسـيار    روايت امام به . »نوراني اَراه

پيشين مذهب مشبهه داشتند و معتقد بودند كه خداي جهان نـوري بـزرگ اسـت، لـذا بـر      
تي بزرگ به صورت پروردگار عالم ساختند و بتهـاي كـوچكي هـم بـه     شان ب اساس عقيده

ترتيـب ديـنِ عبـادت    به ايـن  . صورت فرشتگان به وجود آوردند و به عبادت آنها پرداختند
هه جمهـور حكيمـان و   مشـب در برابـر  ). 15- 16: 1354امـام فخـر رازي،   ( اصنام پيـدا شـد  

بـا مخلوقـات    يخداوند و نزاهت او از هرگونـه شـباهت   يبر تعالاند و  محض همان، منزّمتكلّ
بطـور كلـي از همـه     آن وو حق را از جسم بودن و جميع اوصـاف و لـوازم    دنكن يم هيتك

كـه اينگونـه امـور و اوصـاف را     قدس او نمي دانند، تنزيه مي كنند  حتسا قاموري كه الي
تشـبيه دارنـد، جملـه    بـر  داللت  دانند و آيات و احاديثي را كه جودش مي منافى وجوب و

آورند و  به لفظش ايمان مي يلش مي پردازند و گاهي همشمارند، گاهي به تأو ميت متشابها
شـبيه و هماننـد    يقـين مـي دارنـد كـه خداونـد       كنند و با وجود اين در معنايش توقف مي

لـه   يكُـن م لَ«يا ) 11شوري، ( » .يءشَ هثلمكَ سيلَ« يةآ :از آن جمله است .نيستمخلوقاتش 
و يا ) 2فرقان، ( »لكالم يف كيره شَلَ كنيولداً و لم  تخذيولم «يا ) 4اخالص، ( » .حدفواً اَكُ
اعتقاد به تنزيه مطلق خداوند از صفات  .)103انعام، ( »الْاَبصار دركيالتُدرِكُه االَبصار و هو «

. نخواهد داشـت  علة العلل اي جز اثبات خداوند به عنوان واجب الوجود و موجودات نتيجه
ا از صفات ساير موجودات باشد، خدايي بيگانه از مخلوقـات و  ه و مبرّچنين خدايي كه منزّ

شود،  فقط خالق و آفريننده خواهد بود؛ در حالي كه خدايي كه توسط اديان الهي معرفي مي
ت است كه همواره با مخلوقات خويش در ارتباط است و لحظـه بـه لحظـه موجـودا    كسي 

او نه تنها خالق هستي و وجود است، بلكـه  . شوند توسط او از خلق جديدي بر خوردار مي
عالوه  ).96الصافات، ( ».لونعمم و ما تَكُلقَخَ واهللاُ«خالق اعمال و كارهاي انسان نيز هست؛ 

بر خالقيت را نيز دارد و لحظه به لحظه در هدايت تكويني و تشريعي انسان ت، صفت ربوبي
، و بـر  »حيـي ميت و يميت و يحيي و يي«مرگ و حيات همه به دست او است؛ . استمؤثر 

از جانب ديگر تشـبيه او بـه مخلوقـات و    . همه شؤون زندگي انسان نظارت و حضور دارد
ل خداوند از حد الوهيت به حد مخلـوق و  همانند نمودن او با ساير موجودات، موجب تنزّ

صورت ديگر او واجب الوجود و هستي بخش نبوده و مانند شود در اين  ممكن الوجود مي
در اين بين، گرايش سومي وجـود دارد كـه راهـي     .شود ساير ممكنات نيازمند و محتاج مي



  )ع(ديدگاه امام علي  تشبيه و تنزيه از   4

اسـت و ايـن گـرايش موافـق عمـل و مـورد تأييـد        » تنزيه تفريطي«و » تشبيه افراطي«ميان 
  . پيشوايان معصوم عليه السالم هم است

 يـه قائل به تنز كند، ميخدا به مخلوقات را رد  يهتشبدر عين حال كه ) ع(علي حضرت 
نـاتواني انسـان در معرفـت     چه تشبيه و چه تنزيه صـرف، سـبب  چرا كه  يست،مطلق هم ن
اسـت   ينقائل به ا يشانا. به معرفت خدا منافات دارد يامبرانگردد كه با دعوت پ  خالقش مي

كه خدا را با افعـال   يمندار يناي جز ا  ما چارهو  يستكه شناخت ذات خدا براي ما ممكن ن
امام درخطبـه  . يموصف كن ،اند كرده يفتوص يامبرانقرآن و پ ياتاي كه آ  و صفاتش به گونه

ستايش مخصوص خداوندى است كه از اسرار پنهاني ها آگـاه  «: ديفرما ينهج البالغه م 49
كنند، هرگز در برابر چشم بينايان   و روشن، بر هستى او داللت مى  هاى واضح  است و نشانه
كـه او   سىچشم كسى كه وى را نديده انكارش تواند كرد و نه قلب ك  شود، نه  آشكار نمى

پس از او برتر چيـزى   در علو رتبه بر همه پيشى گرفته،. تواند نمود  اش  را نشناخته مشاهده
مرتبـه بلنـدش او را از    . نتواند بود و آن چنان نزديك است كه چيزى از او نزديكتـر نيسـت  

 برعقول را . قرار نداده است  مخلوقاتش دور نكرده و نزديكيش با خلق او را با آنها مساوى
هـم  . كنه صفات خويش آگاه نساخته اما آنها را از معرفت و شناسائى خود بازنداشته اسـت 

شته و بسيار وا دا  هاى هستى، دلهاى منكران را بر اقرار به وجودش  اوست كه گواهى نشانه
مـا در ايـن   » .برتر است از گفتار آنان كه وى را به مخلوقات تشبيه كنند و يا انكارش نمايند

  .پردازيم ميه مسألاين در ) ع(حضرت علي  ديدگاه بررسي و تحليلبه  مقاله
  

 تنزيهو  يهتشبدربارة ) ع(بررسي ديدگاه حضرت علي .2

  البالغه نفي تشبيه در نهج 1.2
البالغه بارهـا سـخن     تشبيه و رد مشبهه حضرت امام علي عليه السالم در نهجدر مورد نفي 

دهم ان كس كه تو را بـه    شهادت مي) خداوندا(«: فرمايند  مي 91اند؛ از جمله در خطبه   گفته
مخلوقات تشبيه كند و براي تو همانند آنها اعضاي مختلف و مفاصل به هم پيوسته كـه بـه   

شود، هرگز در اعماق ضمير خود   الي عضالت پنهان گشته، قائل مي  فرمان حكمت، در البه
هرگز شبيه و نظيري «: تو را نشناخته و يقين به اين حقيقت در درون جان او قرار نگرفته كه

دهم، آنان كه تو را به چيزي از مخلوق مساوي شـمردند از تـو     مي گواهي. »براي تو نيست
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تو روي برتابد به گفته آيات محكماتـت و شـهادت داليـل    اند و آن كس كه از   روي برتافته
  ».روشنت، كافر است
خدا بسيار برتر است از گفتارهـاي آنـان كـه وي را بـه     «: فرمايند مي 149و يا در خطبة 

  ».مخلوقات تشبيه كنند و يا انكارش نمايند
ي كـه  حضرت در اينجا منكران خدا و مشبهين را در كنار هم قرار داده است، همـانطور 

  .، مشبهين را كافر دانستند91در خطبة 
حمد و سپاس خدايي را كه باالتر اسـت از ايـن كـه شـبيه     «: فرمودند 213يا در خطبة  

  ».مخلوقاتش باشد
دليـل آن  ) بـه يكـديگر  (شباهت داشتن مخلـوقين  «: فرمايد  نيز مي 185و  152در خطبة 

  ».است كه خدا شبيه و نظير ندارد
ايشان . خداوند با عظمت تر از آن است كه شبيه مخلوقاتش باشد) ع(ازديدگاه امام علي
دانند كه هماننـد مخلوقـات    ذات اقدس خداوند را برتر از آن مي 204در قسمت اول خطبة 

هـا او   فرمايند كه خداوند كسي است كه تاريكي و همچنين مي) 4/54: 1375بحراني، (باشد
گيرد زيرا كه از جسم بـودن و عـوارض آن    ر نميهاي جهان نو پوشاند و از روشنائي را نمي

آگاهي خداوند نشات گرفته از اخبار و گزارشها نيست . باشد، به دور است كه امور مادي مي
چنان كه بيشتر دانشهاي ما چنين است؛ چون حق تعالي از داشـتن ابـزار شـنوايي ظـاهري     

هر كس خـداي را  «: فرمايند مي 228امام همچنين در قسمتي از خطبة ). 55: همان(مبرّاست
به چگونگي ستايد، وي را يكتا ندانسته و هر كه برايش مانندي قرار دهد بـه حقيقـتش پـي    
نبرده و آن كه وي را به چيزي تشبيه كند به مقصد نرسيده و كسي كه به او اشاره كند و يـا  

  )4/265: 1375بحراني، (».وي را در وهم و انديشه آورد، قصدش نكرده است
رو  يـن و از ا شـده دور  به دليل عدم مشـابهت  خدا از خلق) ع(علييدگاه حضرت در د

تجزيه و تبعيض  ).27، 2، باب1389 صدوق، و 1/193: 1369يني، كل(يستمانندش ن يزيچ
، 1389 صـدوق، .(و شبح و كالبدي نيست كه ديده شـود ) 1/358: 1369زماني، (بردار نبوده

و مانندي قرار دهد به حقيقت وي نرسيده، زيـرا   نيز هر كس براي خداوند مثل. )73، 2باب
  ).4/228: 1375بحراني، (هر چه مثل و مانند داشته باشد واجب الوجود بالذّات نخواهد بود

يگر، لباس پادشاهي را بي آنكه صـاحب تـن باشـد پوشـيده و جـالل و      مطابق سخن د
: 1369ينـي،  كل(است بزرگي را بي آنكه مانند چيزي از جسمانيات باشد، رداي خود ساخته

اسـت كـه آن    يـن البالغه، قائل به ا نهج186 ةدر خطب. )29، 2، باب1389 صدوق، و 1/193
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 يزياست و كسي كه خدا را به چ يدهخدا نرس يقتكس كه همانندي براي او قرار داد به حق
 يهكساني كه خـدا را بـه مخلوقـات تشـب     يحاست و در مقام تقب يدهكرد به مقصد نرس يهتشب
هر كه خداي را به وصف درآورد او را دو تا دانسـته اسـت، پـس روشـن     «: كنند، فرمود  مي

است هر كه وي را به وصف بخواند او را يكتا ندانسته است زيرا توحيد با تثنيـه ضـدند و   
  )4/271: 1375بحراني، (».قابل اجتماع نيستند

مان و زمـين  اي از آن حضرت كه در ذكـر ابتـداي خلقـت آسـ     ابن ميثم در شرح خطبه
علّت اينكه امام در آغاز اعتبارات سلبي را بيان كرد «: گويد مي) 1/244: همان(فرموده است،

و آنها را به خاطر نكتة ظريفي بر صفات ثبوتي مقدم داشته اسـت ايـن اسـت كـه در علـم      
سلوك الي اهللا، توحيد حقيقي و اخالص واقعي تحقق نمي يابد مگر به حـذف كـردن هـر    

  )1/246: همان(» .زّه دانستن حق از هر پيرايه و بي اعتبار دانستن آنچيزي و من
خـدا   ينكـه سخن در ا«: فرمود مبني بر اينكه آيا خدا يكي است؟ در پاسخ به سؤالي امام
وجه از آنها بر خداي عزّوجل روا نيست و دو وجـه در   دو. است وجهچهار  براست  يكي

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

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

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

. او يكـي اسـت و در ميـان چيزهـا ماننـدي نـدارد      : يكي اين وجه اسـت : در او ثابت است
اسـت و منظـور ايـن    » احدي المعني«او : گونه است و وجه ديگر اين است ينپروردگار ما ا

گونـه   پروردگار عزّوجل اين. شود است كه خدا در وجود و عقل و وهم و خيال منقسم نمي
امام همچنين در پاسخ كسي كه از ايشان درباره رؤيـت   ).81، 3، باب1389 صدوق،(».است

ديدن خـدا   .داند ايق ايمان با قلبها امكان پذير ميخداوند پرسيد، اين رؤيت را با رؤيت حق
با چشم مستلزم مخلوق بودن و تشبيه كردن او به مخلوقاتش اسـت و دليـل اينكـه امكـان     
 ندارد كه بتوانيم خدا را با چشم ببينيم اين است كه اگر مؤمن خـدا را بـا چشـم سـر ببينـد     

و را در حيطه ديد و ديـدن آورد،  اش مخلوق بودن خدا است؛ زيرا هر كس كه بتواند ا الزمه
خواهد، پس خدا را مخلوق انگاشته است، نه خالق و  مخلوق است و هر مخلوقي خالق مي
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: 1369ينـي،  كل. (اش تشبيه كند براي او شريك قائـل شـده اسـت    هر كس خدا را به آفريده
  )36/406، 1362 ،مجلسي و 1/188

حق تعالي بزرگ است اما نه به اين . ..«: فرمايند مي 227حضرت امير همچنين در خطبة 
او عظمت دارد اما نه اين كه بـدني بـا اسـتخوان    . معنا كه حد و مرز جسمش طوالني است

بندي و حدودي مادي داشته باشد، بلكه شـان و مقـامش بـزرگ و حكـومتش بـا عظمـت       
ا از در اين خطبه نخست خداي را ستوده و سپس ذات اقدس وي ر) ع(امام علي» .باشد مي

آيد؛ مكانهـا او را   اينكه خداوند به حواس ظاهر در نمي چند امر منزّه دانسته است؛ از جمله
بـا  . يابد و اين از بديهيات است كه خدا جا و مكان نـدارد  گيرد و بر او احاطه نمي در برنمي

شـود؛ زيـراچنين    هاي مادي و حجابهاي جسماني ذات اقدس حق تعالي پوشيده نمـي  پرده
شـبيه و ماننـدي   . اص اجسام است و حق تعالي از جسم بودن پاك و مبرّا استپوششي خ

امـام در قسـمتي از ايـن خطبـه     . هاي وي اسـت  براي او نيست زيرا همانندي، ويژة آفريده
كه در اين صفت نيز نفـي جسـميت از خداونـد شـده     » تجسيداً...و البِذي عظم«:فرمايند مي

  ). 225- 4/232: 1375بحراني، (است
معنا كه خداونـد   ينبه ا اين جمالت داللت بر غير قابل تشبيه بودن خداوند است؛ همه

 است اين صفات اين به خداوند توصيف از ، زيرا مقصودو شنوا است اما نه مثل همگان يناب
 بـه  و نيسـت  غافـل  آنها از خداوند هرگز حاضرند، او پيش ها شنيدنى و ها ديدنى تمام كه

 نامتناهى علم با او شنوند، مى يا و بينند مى گوش و چشم با ديگران كه را آنچه ديگر عبارت
فهـم   يـز جسماني نبودن خـدا ن همچنين از اين عبارات  .دارد اطّالع و بوده آگاه آنها از خود
 و است ممكن محتاجي هر و است مكان به محتاج جسمي هر كه دانيم ميكه  چرا شود، مي
 حـادث  آيـد  مـي  الزم باشد جسم خداوند اگر ثانياً. است الوجود واجب خداوند آنكه حال
كه از آن به  با قلب رؤيت. اند حادث اجسام و است قديم خداوند آنكه حال و خداوند بودن

خداونـد ملكـوت    ينكـه فراوان اسـت، ماننـد ا   ياتدر قرآن و روا شود شهود باطن تعبير مي
را  يوسـف  يراهنبوي پ) ع( يعقوب ).75 انعام، (نشان داد) ع( يمرا به ابراه ينآسمانها و زم

را نيـزاز گـروه مشـبهه بـه      مشـركان ) ع( علـي  امام). 94يوسف، (از فرسنگها احساس كرد
گويند، زيرا تـو را   آورند دروغ مي آنان كه برايت هم رديف مي«: يندفرما و مي حساب آورده

انـد و در فكـر    يدهاند و با خيال خود لباس مخلوق به تو پوشان به بت هاي خود تشبيه كرده
اند و با روش عقل هاي ناقص خود برايت مانند  خود تو را مانند مجسمه ريزريز تصور كرده

دهم كسي كه تو را بـا مخلوقـت    من گواهي مي. اند مخلوقات گوناگون نمونه در نظر گرفته
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ند هاي تو قرارت داده است و كسي كه تو را با مخلوقت رديف ك تشبيه كند، مساوي آفريده
 ».اي كـافر شـده اسـت    به آيات قرآن و شواهد آشكار تو كه براي شناسـائي خـود فرسـتاده   

را رد كرده، گاه بـه   يمهاي مختلفي تجس  در قالب) ع(حضرت علي). 1/405: 1369زماني، (
صـدوق،  (حرام دانسته اسـت  دانند كه حقيقت چيزها را ميكشاندنش را بر شناگران  يرتصو

در بركـرده   يـايي كه  لباس كبر يدفرما مي وگاه )4/221، 1362 ،يمجلس و 63، 2باب: 1389
  .)1/193: 1369يني، كل(».آنكه مجسّم باشد بي

  
  تنزيه خداوند 2.2

سـبحان  «: كند مانند  در ميان آيات قرآن، آياتي هست كه خداوند را از توصيف بشر تنزيه مي
الم در تنزيـه    در روايات نيز ). 180صافات، (»ربك رب العزّة عما يصفون از ائمه عليـه السـ

خداوند سخنان فراواني هست از جمله آنكه در مورد قصور عقل از تصور و شناخت خدا، 
تـرين توهمـات خـود آن را      هرچـه را شـما در باريـك   « : فرماينـد   امام باقر عليه السالم مي

اخته و مشخص كنيد و بپنداريد كه او خداست، او خدا نيست، او مخلـوق و مصـنوع و سـ   
هاي ريز تصورشان اين باشد كه خداوند ماننـد خـود     پرداخته ذهن شما است، شايد مورچه

شود كه خداوند   از اين روايت استفاده مي). 66/293: 1362مجلسي، (».آنها دو شاخك دارد
اسـت،  » تنزيـه تفريطـي  «و » تعطيـل «توان با عقول شناخت و ظاهر آن تأييد گرايش   را نمي

شـود كـه در ابتـدا بـه نظـر        السالم جمالتي ديده مي  كلمات اميرالمؤمنين عليهمخصوصاً در 
باشند و هرگونه دخالت عقـل    و تعبد در معارف الهي مي» تعطيل«رسد كه ايشان طرفدار   مي

شمارند؛ ولي با دقت در همه سـخنان حضـرت، معلـوم      را در ساحت معارف الهي ناروا مي
ابل شناخت بودن كنه ذات خداوند و كنه صفات اوست نه شود كه منظور حضرت غيرق مي

الم در خطبـة اول مـي    . تعطيل بودن عقل از شناخت او فرماينـد   حضرت علي عليـه السـ : »
ها هـر انـدازه در ژرفـاي دريـاي       يابند و زيرك  ها هر اندازه دورپردازي كنند او را نمي  همت

همانـا تـو آن خـدايي    «: فرماينـد   مـي  91خطبة  يا در» .شوند  انديشه فروروند به او نايل نمي
پذير كيفيات بشـوي و نـه     ها، نقش  گنجي تا در معرض وزش انديشه  هستي كه در عقل نمي

و يـا  » .تحت كنترل فكر درآيي تا محدود و قابل تغيير باشي و تحت تصرّف آنها قرار گيري
دانيم كه تـو    كنيم، تنها اين را مي  ما كُنه عظمت تو را درك نمي« :  فرمايند مي 160در خطبة 

هيچ گاه خواب سبك و سنگيني تو ! زنده و قائم به ذات خود هستي و ديگران قائم به توأند
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اشـاره   195و نيـز در خطبـة   » ).شـوي   و از حال بندگانت غافل نمـي (را فرانخواهد گرفت 
  .كنند كه شناختن كنه صفات خداوند ممكن نيست مي

  :توان به دست آورد عبارت است از اين كه  ها مي  آنچه از بررسي خطبه
مطلـق عقـل در شـناخت خـدا نيسـتند، بلكـه       » تعطيـل «طرفدار عقيدة ) ع(امام علي. 1

 49چنانكه خود حضـرت در خطبـة   . باشند  قدرت عقل مي» محدوديت«حضرت معتقد به 
ا در عـين حـال    ها را اجازه نداده كه حدود صفات او را مشخص كنند،   عقل« : اند  فرموده امـ

» مقدار واجب«ها و آن   اي ميان عقل  آنها را از مقدار الزم معرفت ممنوع ساخته است و پرده
شود كه در عين ناتواني عقول از رسـيدن بـه كنـه معرفـت       پس معلوم مي» .قرار نداده است

ت، بلكه در كار است كه در آن مقدار، نه تنها ممنوعيت نيس» مقدار واجب«باري تعالي، يك 
بنابراين همانطوري كه در مسأله جبـر و اختيـار،   . نيز در كار هست» وجوب و لزوم تحقيق«

انـد در    را طي كـرده  »ال جبر و ال تفويض بل امرٌ بين االمرين«معصومين عليه السالم را ميانه 
و ال ال تشبيه «: يعني. اينجا نيز، حضرت در مسأله حدود شناخت خدا راه ميانه را برگزيدند

  ».تعطيل بل امر بين االمرين
شناخت كامل ذات واجب براي احدي ميسر نيسـت نـه بـا علـم حصـولي، چـون        - 2

اند نـه    آيد و مفاهيم ذهني فقط در حد مرآت ذات  حقيقت هستي محض هرگز به ذهن نمي
پذير است زيرا هستي نامحـدود هرگـز در     خود ذات و نه با علم شهودي و حضوري، اكتناه

شود، ليكن تأثير اين مطلب فقـط در حـد تنزيـه ذات      ه شهود موجود محدود واقع نميحيط
  )184: 1368جوادي آملي، .(اقدس است نه تعطيل عقل از شناخت

كننـد،    هاي محدود آدمي او را احاطه نمـي   گرچه به دليل نامحدود بودن خدا انديشه - 3
را شناخت، پس معرفت خـدا بـه ايـن     توان او  ولي به واسطة نوعي تجلّي خدا بر عقول مي

شـود، همانگونـه كـه      ها متجلّـي مـي    شكل است كه به واسطه آثار عظمتش بر عقول انسان
با آفرينش موجودات، آفرينندة آنها در برابر عقول تجلّي «: اند  فرموده 186حضرت در خطبة 

  ».كرد
مام النفوس عـن عرفـان   ردع ه«: فرمود 195ها مثل خطبة   از اين كه در بعضي خطبه - 4

توان شناخت، كنه صفات خداست نه اينكـه معنـاي     شود كه آنچه نمي  معلوم مي، »كنه صفته
صفات خدا براي ما معلوم نباشد، صفاتي مثل علم، قدرت و حـي معنـي خـودش را دارد؛    

رود،   ها هم به كـار مـي    فهمد و در مورد ما انسان  همان معنا و مفهومي كه هر كسي از آن مي
آنچه با هم فرق دارنـد،  . پس معني و مفهوم علم و قدرت در مورد انسان و خدا يكي است



  )ع(ديدگاه امام علي  تشبيه و تنزيه از   10

مصاديق اين صفات هستند، مصداق اين علم در ما محدود و در شرايط خاصي بـا ابـزار و   
ا مصـداق علـم در خداونـد، علـم        وسايل خاصي حاصل مي شود،  علم ما مطلق نيست، امـ
توان در مورد خـدا    باشد، پس آنچه را نمي  يچ ابزار و شرايطي مينامحدود و ذاتي و بدون ه

توان شناخت و بـراي مـا معلـوم      شناخت، مصاديق اين مفاهيم است ولي خود مفهوم را مي
فهمـيم و يـا معـاني      بنابراين گفتار كساني كه قائلند معاني صفات خداوند را مـا نمـي  . است

نيست و اين اشتباه از خلط بـين مفهـوم و مصـداق    گيرند، درست   سلبي براي او در نظر مي
توان در مورد خدا شناخت، مصداق اين صـفات اسـت ولـي      آنچه نمي. نشأت گرفته است

  .توان شناخت  مفهوم اين صفات را مي
  

با استناد بـه   )ع(علي يدگاه حضرتاز د يمو تجس يهرد تشب برخي از دالئل .3
 نهج البالغه 152خطبة 

 .الوجود است اما مخلوقات ممكن الوجود هستندوند واجب خدا
توانيم موجودات جهان را از نظرهاي گوناگون بررسي كنيم و درك كنيم به خاطر  اگر ما مي

اما با واجب الوجود كه هم نوع نيستيم هر قدر در . اين است كه هم جنس هستيم و هم نوع
گيريم و به همـين جهـت    جه ميذاتش بيشتر دقت كنيم و بخواهيم او را درك كنيم كمتر نتي

توانند او را درك كنند و نه انديشـه هـاي عميـق و     نه فكرهاي بلند مي«: فرمايند مي) ع(امام 
: و اين نكته اي است كه خدا در قرآن به آن اشاره كرده است )1/448: 1369زماني، (»زيرك

( ».ف است و هـم آگـاه  بينند اما او همه را مشاهده مي كند، زيرا هم لطي چشم ها او را نمي«
فرماينـد كـه خداونـد بـه وسـيلة حـدوث        مـي  152امام در بخشـي از خطبـة   ). 103انعام، 

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

ت ولـي نـه معنـاي    او يگانه اسـ «: فرمايند مي 152در بخشي از خطبة ) ع(حضرت علي
گـوييم خـدا واحـد     هنگامي كه مـي » وحدت عددي؛ بلكه به اين معنا كه شبيه و نظير ندارد

كنند مفهومش اين است كه او يكي است و دو نيست؛ در حالي كـه   است، بعضي تصور مي
شـود امـا وجـود     اشتباه است؛ زيرا مفهوم اين سخن آن است كه دومي براي او تصـور مـي  

مگـر ذاتـي كـه از هـر جهـت      . شـود  آنكه براي ذات خداوند دومي تصور نميندارد؛ حال 
شود؟ اگر تعددي تصور شود مفهومش اين است كـه   نامحدود است، تعدد در آن تصور مي
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بنابراين توحيد ذات پروردگار به معناي وحدت عددي نيسـت؛ بلكـه بـه    . هر دو محدودند
  )6/45: 1385مكارم، .(در ذهن و نه در خارج معناي يكتايي از نظر شبيه و مانند است؛ نه

  خستگي ناپذيري
خداوند در ايجاد خلق نه زحمت كشيده و نه جنب و جوشي داشته است؛ زيرا زحمت 

از سوي ديگر دستور خدا با وسائل عـادي  . فرض بر جسم بودن است و خدا جسم نيست
وقتـي  « .آيد وجود مي امرش كه صادر شد، بالفاصله به. شود كه زحمت آور است اجرا نمي

امـام مـي   ). 82يس، ( ».آيد گويد به وجود بيا و به وجود مي خداوند چيزي را اراده كرد، مي
او خالق و آغريننده است اما نه به اين معنا كه حركت و رنـج و تعبـي در ايـن راه    «: فرمايند

  )152البالغه،  نهج(».متحمل شود
 يكديگرشباهت مخلوقات به 

مطلـب اذعـان دارد كـه خـدا بـا شـباهت داشـتن         يـن بر ا يوارددرم) ع(عليحضرت 
 ).186و  185، 152 البالغـه،  نهـج (نـدارد  يريو نظ يهنشان داد كه شب يكديگر،مخلوقات به 

زمان و مكان و بعضي از اَشـكال و   يلقدر مشتركي از قب يرااست، ز يببر ترك يلشباهت دل
هـر   ينبنـابرا . كنـد   مـي  يزهـم متمـا   آنهـا را از  كهعوارض ظاهري و جهات مختلفي دارند 

كه مركّب باشد به اجـزاي   يزياست و چ يازموجودي مركّب از ما به االشتراك و ما به االمت
 يريو نظ يهاست و حال آن كه خداوند شب يازمندكند ن يبخود و كسي كه آنها را با هم ترك

  .)6/43: 1385 مكارم،(شود  مي يداپ ذات پاك اودر  ياجو احت يبندارد، وگرنه ترك
 همتاست خداوند بي
 .خداوند خالف آفريدگان خويش اسـت «: يدفرما  خصوص مي يندر ا) ع(ير حضرت ام

پس آنچـه  . شود پس او در ميان آفريدگان مانندي ندارد كه هر چيزي به نظير خود تشبيه مي
 ).74، 2باب: 1389صدوق، (»شود؟ برايش نظيري نيست، چگونه به غير مثال خود تشبيه مي

نه به وسـيلة بـاز و بسـته    ا ينب يي،شنوا از ابزار استفادهرا شنوا بدون خدا  152 ةدر خطبامام 
آنكه  يز بيجدا از همه چ اينكه با اشياء مماس باشد،، حاضر در همه جا بدون ها  كردن پلك

ها و پنهان نه به سـبب كـوچكي و    نه با ديد چشمآشكار  مسافتي بين او و موجودات باشد،
خداوند كه در خلقت با بشر تفاوت دارد، ديدن و شـنيدنش هـم بـا    . كند  معرّفي مي فتلطا

هـاي گـوش بـه وجـود      زيرا شنيدن از طريق وارد شدن صدا رد پـرده . مخلوق تفاوت دارد
آيد كه اين انعكاس  ديدن هم از طريق انعكاس نور به دست مي. آيد كه خدا جسم نيست مي

شود و خدا جسـم نيسـت    معرض ديدن است آشكار مي نور در بين چشم و جسمي كه در
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همچنين حضور خدا با تماس با ما نيست زيرا اگر تماس باشـد بايـد   . كه از اين طريق ببيند
باشد ولي شهود جسمي  در جاي معيني باشد كه نيست بلكه همه جا هست و شاهد هم مي

ي جسمي از جسم ديگـر  جدا بودن خدا از مردم جدائ. نيست كه دور و نزديك داشته باشد
نيست كه نياز به مسافت داشته باشد بلكه جدائي از نظر نوع خلقت است كـه بشـر ممكـن    

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

نسـاء،  (بزرگش را به او شناساند ياتو آ )75، 2باب: 1389صدوق، (سخن گفت) ع(موسي
شكل و اعضا و جوارح و  ايتوان با صفات آن درك كرد كه دار  را مي يزي؛ چرا كه چ)164

 يگـر، و در سـخناني د » كمثله شـيء  يسل«: يدفرما  قرآن مي. باشد يّنعمر محدود و اجل مع
اعضا و اندام و نه  يچكه با ه )182البالغه،  نهج(داشتن چشم مادي را از خدا نفي كرده است
نـه بـا    يزند ول حرف مي. گردد ، وصف نمييهبا عرَضي از اَعراض و نه با دگرگونيها و تجز

ـ  يدگو سخن مي. يينه با دستگاه شنوا يشنود ول  مي. زبان و كام و دهان نـه بـا بـه كـار      يول
د و خشنود دار  دوست مي. نه با رنج به خاطر سپردن يكند ول  حفظ مي. يانگرفتن الفاظ در ب

ـ  يـد آ  دارد و به خشم مي  دشمن مي. نه از راه دلسوزي يشود ول مي از روي رنـج و   ي نـه ول
  ).182، همان(نگراني

 خدا  يرياحاطه ناپذ
و  يافـت كرد كه بتوان بر خدا تسـلّط و احاطـه    يهتوان به موجودي تشب  خدا را وقتي مي

پـس هـر   «: يدفرما  خصوص مي يندر ا) ع(عليامام . يستحال آنكه احاطه بر خدا ممكن ن
كس پروردگار ما را با چيزي برابر كند، نظير و شريكي براي او قـرار داده و آن كـه نظيـري    
براي او قرار دهد به آنچه كه محكمات آياتش بر آن فرود آمده و شواهد حجتهاي بينـاتش  

كه  يزخداوند نمحدود نبودن  .)47، 2باب: 1389صدوق، (».به آن گويا شده، كافر شده است
مطـرح   يهرد تشب يلبه عنوان دل) ع(خداست، در كلمات حضرت علي يريناپذ سبب احاطه

هر چه عقل ها آن را به اندازه درآورند يا ماننـدي  «:كه فرمود ينشده كه از آن جمله است ا
شـود و بـه    برايش شناخته شود، محدود است و چگونه به شبح ها و كالبد ها توصيف مـي 

او در آنهـا  . شود؟ كسي كه در چيزها حلول نكرده تا گفته شـود  صيح توصيف ميزبانهاي ف
او از آنها جداست و از آنها تهي نشده تا گفته . استقرار دارد و از آنها دور نشده تا گفته شود

بـه جـدايي از آنهـا دور نشـده اسـت، بلكـه او در       شود و با چسبيدن به آنها دور نشـده و  
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طـور   او به ما از رگ گردن نزديك تر است و از هر نظيـري بـه   چيزهاست بدون كيفيت و
   )75همان،  (..كامل دورتر است

 حواس بشري  يقابل ادراك برا يرغ
تواند واجب الوجود را درك كنـد و آفريـدگان كـه     مصنوع كه ممكن الوجود است نمي

ت   توانند آفريدگار را كه محدود است دريابند و موجودات كـه تحـت   محدودند نمي ربوبيـ
چراكـه  .كننـد  خداوند هستند، رب و پروردگـار خـويش را آنگونـه كـه هسـت درك نمـي      

و لـوازم آن پـاك    يتخـدا از جسـم   و موجودي كه درك شود محدود و جسم خواهد بود
و مشـاعر مـا قابـل درك     چون جسم نيست با حـواس و ) 1/97: 1415: قاضي سعيد(است
ز حواس ظاهر و باطن و عقل و خرد به كنـه ذات  همچنين اينكه مشاعر انسان اعم ا. نيست
رسد دليلش روشن است زيرا او وجودي است نامحدود و غيرمتناهي از هر جهت و  او نمي

: 1385مكـارم،  (گنجـد  عقول انساني محدود از هر جهت و نامحدود هرگز در محدود نمـي 
 احاطه يرقابلها و غ  چشم يبرا يرقابل دركدر برخي سخنان خود، خدا را غ امام). 43- 6/44
و  75، 2بـاب : 1389، صدوق و 19/140: 1387 يد،ابي الحدابن (كند نظرها معرّفي مي يبرا
نه بـه   يها و پنهان ول  چشم يدد انه ب يخدا را آشكار ول 152 ةو در خطب )185البالغه،  نهج

 هـا   چشم ةعدم احاط 85 ةدر خطب) ع(حضرت علي .كند سبب كوچكي و لطافت معرّفي مي
است كه خـدا مردمـك    يناز ا يحاك 91 ةو خطب كند  يم يادآوريبه خداوند را  ها  يشهو اند

توان به   همانگونه كه با حواس ظاهري نمي. دارد يچشمها را از مشاهده و ادراك ذاتش بازم
مقصود دست  ينتوان به ا نمي يزعقل و ادراك باطني ن يرويادراك صفات حق نائل شد، با ن

شيء نوعي احاطه به آن است؛ درحاليكه صفات خـدا محـاط واقـع     يكادراك  يراز. يافت
 يمتقسـ  ).122 يـد صـدوق،  توح شـرح  :؛ به نقـل از 267- 268: ابراهيمي ديناني، (شوند  نمي

صفات سلبي او  دربارةبه اعتبار الفاظ است كه در واقع جز  يزصفات حق به ثبوتي و سلبي ن
 ياند ول حي، عالم، قادر و امثال آنها به حسب لفظ مثبتصفاتي مانند . توان گفت  نمييزي چ

است كه در صـفات سـلبي،    ينتنها تفاوت در ا. در واقع با صفات سلبي حق تفاوت ندارند
آنهـا مسـلوب    يضشـوند و در صـفات ثبـوتي نقـ      مسـلوب واقـع مـي    يمطور مستق آنها به

  ).213همان، (گردد  مي
  .نيازي خداوند بي

خداوند نيازمند هستند، پس خدا بر آنها تسلّط و قـدرت دارد و آنهـا    تمام موجودات به
هم نسبت به خـدا متواظـع و تسـليم هسـتند و در عـين حـال از يكـديگر از نظـر ذات و         
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 186 ةخطبـ  در. نياز اسـت  هم بشر به خدا نياز دارد و هم خدا بي. باشند مشخصات جدا مي
به  نشه شده و اشاره به خدا و به وهم آوردخدا شاهدي بر جسماني نبودنش دانست يازين بي

  .است يدهندانستن او تلقي گرد يازن معني بي
  .ازلي بودن خداوند

خدا كه در ازل وجود داشته همه نوع اوصاف را داشته و به هنگام نياز جهـان آن را بـه   
س ذات او قابل وصف نيست چرا كه آن ك« : فرمايند مي 152امام در خطبة . كار گرفته است

كه او را با صفات مخلوقات وصف كند محدودش ساخته و كسي كه براي او حدي تعيـين  
امام  نهج البالغه 109  ةدر خطب» .كند، او را به شمارش درآورده، ازليتش را انكار كرده است

 يحتوضـ . دانسته است يف كنندگانخدا را تقدم زماني باري تعالي از توص يتعلّت عدم رؤ
جسم حادث و مركـز   يراجسم باشد، ز يستخداوندي كه از اَزل بوده، هرگز ممكن ن ينكها

 يقاز طر يمكن  مي يانب او اگر اوصافي براي خد يستمشاهده ن قابل ين،حوادث است و بنابرا
  .الهي در كتب آسماني است يامبراناز پ يافتدر يااستدالل عقلي 

 

  )ع(ديدگاه امام يل برخي از آيات تشبيه و تجسيم از تأو .4
 ،)23قيامـت،  ( »الي ربها نـاظرة « يةمقصود از نظر به خدا در آ) ع(علي حضرت طبق سخن 
(    »التُدركه األبصاروهو يدرك األبصار«و مقصود از  سوي پاداش اوست نظر به مقصود تنها

: 1389، قصـدو (كننـد و او بـه آنهـا احاطـه دارد     يعني خيالها به او احاطه نمـي  )103انعام، 
او را آمـدني   )22فجـر،  ( » ...صـفَّاً صـفَّاً   الملَـك و جاء ربك و « يةو اما در آ )365، 36باب

 يـل آن تنز يلش غيـر تـأو  كه چيزي از كتاب خداستچه بسا  .همچون آمدن خاليق نيست
انّـي ذاهـب   «: كه گفت) ع( يماست سخن ابراه يلاز آن قب. ماند به سخن آدميان نمياست و 

توجـه او بـه    سـوي پروردگـارش   او به رفتن منظور از كه )99صافات،  (»الي ربي سيهديني
 . )369- 371، 36باب: 1389، صدوق(عبادت و اجنهاد و قربتا الي اهللا، به سوي اوست

) جنب اللّـه (خود را چشم و زبان و دست و پهلوي خدا  يگرد يثيدر حد) ع( يرحضرت ام
اَنْ تقول نَفْس يا حسرَتي علي ما فَرَّطْت في جنبِ «: زمر آمده است 56 يةمعرّفي كرده كه در آ

همان، (»و منم آن دست گشودة خدا به مهرباني و آمرزش بر بندگانش«: و سپس فرمود» اللّه
در لغت عـرب بـه معنـي    » جنب«مذكور آمده است كه  يثحد يحدر توض. )207، 22باب 
در طاعـت   يعنـي » در جنب خدا كوچك اسـت «: شود  ميگفته . است و فرمان بردن طاعت
يعني مـنم  است كه  ينا» منم جنب خدا«: كه فرمود) ع( يرالمؤمنينپس معني سخن ام .خدا
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اَنْ تقولَ نَفْس يا «: خداي عزَّوجلَّ فرمود. آن كسي كه دوستي و واليت من، طاعت خداست
امـام  ). 209همـان،  (در طاعـت خـداي عزَّوجـلَّ    يعني» حسرَتي علي ما فَرّطْت في جنْبِ اهللا

) پهلو(خودش را علم و قلب واعي و زبان ناطق و چشم و جنب همچنين در حديثي ديگر 
صـدوق در  . كند كه باز در جهـت نفـي جسـماني بـودن خداسـت      و دست خدا معرّفي مي

من قلـب  است كه  ينا» من قلب واعي خدا هستم« ينكهكه مقصود از ا يدگو  آن مي يحتوض
» قلب خدا«شود  قرار داده است و گفته مي اش  عتخدا هستم كه خدا آن را ظرف علم و طا

ين عـ «از و مقصـود  » ناراللّـه «و » جنة اللّه«، »اللّه يتب«، »عبداللّه«شود  همانگونه كه گفته مي
صـود از  به حفـظ مـا و مق   يعني) 14قمر، ( »تَجري بِاَعيننا«خدا بودن است و  ينحافظ د »اللّه

  )207، 22باب: 1389، صدوق(   »به حفظم« يعني )39طه، ( »ولتَصنَع علي عيني«
 

  )ع(حدود شناخت خداوند از ديدگاه امام .5
همانطور كه . توان خدا را شناخت  كه تا چه حدي مي در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت

جز بسـته   اي يجهنت يه مطلق نيزتنز ،اش محدود بودن خداست  الزمهتشبيه و تجسيم خداوند
در حـالي كـه خداونـد مـا را بـه شـناخت خـودش        . شدن راه معرفت خدا نخواهد داشت

امام در بخشي از خطبة . اي براي آن مشخّص كرده است حال محدوده ينفراخوانده و در ع
كند كـه اگـر همـه     به يك قاعدة كلي و يك اصل مهم در فهم صفات خداوند اشاره مي 91
؛ آنجـا كـه   طابق آن حركت كنند، اختالفات مربوط به صفات خداوند برطرف خواهد شدم
آنچه را « يعني. »...فتهعرِم ينو ب ينكب يوصلَته فاتّبعه لفَمن ص يهلّك القرآنُ علما د«: فرمايد يم

وصل تو و معرفت حـق   ةكن تا حلق يتاست تبع يدهخدا به تو رس يفكه از قرآن در توص
كند   مي بر آن داللتتو را  يطانو آنچه را كه ش... پس آنچه به تو داده شده اخذ كن .... دگرد
ائمة هدي اثر و نشـان آن  و ) ص( يامبردر سنّت پ نه و بر توستوجوب آن  نه در قرآن كه

راسخان در علـم را   دخداون«: فرموده است يگرد ييدر جا. »خدا واگذارعلم آن را به  است،
كه بدان علم ندارند ستوده است  يزياز دسترسي به چ درماندگي آنانبه جهت اعترافشان به 

 )اسـتواري ( رسـوخ  آنچه بحث و كـاوش از آن را تكليـف نكـرده،   تعمق آنها را در  تركو 
  )91و نهج البالغه،  47- 49، 36باب: 1389، صدوق( »يدنام

در برابر معرفت صفات خدا روشـن سـاخته و آن اينكـه    در اينجا امام وظيفة همگان را 
) ع(و ائمـة معصـومين  ) ص(بايد صفات او را در پرتو هدايت هـاي قـرآن و سـنّت پيـامبر    

فراگرفت و استبداد به راي و تكيه بر افكار انساني در خصوص اين مسـاله بـه هـيچ وجـه     
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خـدا  صـفات   شود زيرا از يك سـو  جايز نيست و جزء وسوسه هاس شيطاني محسوب مي
 ييآشـنا  يگرو از سوي داست  همواره محدود ها افكار انساناست و  مانند ذاتش نامحدود

است و هنگـامي كـه بـه سـراغ صـفات خـدا        تبا مخلوقا هميشه ها و سر و كارشان  انسان
و از سـوي   او به مخلوقات و صفات آنها وجود دارد يهروند خطر سقوط در پرتگاه تشب مي
همـان گونـه كـه در     و )11شوري، ( »كمثله شيء يسل« :گويد قرآن مي يگرهمان گونه كهد

تواند جرات  با اين حال چه كسي مي ).110طه، ( »به علماً يحيطونو ال « :جاي ديگر فرموده
بـه   ينكـه جـز ا كند كه با اين فكر قاصر بشري به سراغ معرفت كنه ذات و صفات او بـرود  

در آن، راه  ييكه خطا يردز مبدأ وحي و عصمت بگمعرفت اجمالي قناعت كند و آن را هم ا
، در پاسخ به كسي كه از صفات خطبه يگردر بخش د امام). 34- 4/35: 1385مكارم، .(ندارد

 يچدهد كه كُنه صفات خدا همچـون كُنـه ذاتـش بـراي هـ       خدا سؤال كرده بود، هشدار مي
و ما در هـر حـدي از علـم     است چراكه او و صفاتش نامحدود. يستانساني شناخته شده ن

 تنهـا  ينبنابرا. رسد دود نميذات و صفات نامح يقتبه كُنه و حق محدود و يممحدود يمباش
از آثار خدا كه در  يعني. قناعت شود به معرفت اجمالي راه اين است كه در اين گونه موارد

دعاي معرفت آنكه ا بي يم،پي به اصل وجود او ببر شود مي وجود دارد آفرينش سراسر جهان
 ي آوري كه بر جهان آفـرينش و موجـودات متنـوع   شگفت عجيب و و از نظام يمكُنه ذات كن

آنكه كنه علم و قدرت و  يم بيصفات او ببر يرپي به علم و قدرت و سااست، اجماالً حاكم 
اسـت   يياو خدا«: ندفرمود يگراي د  خطبه امام همچنين در). 38همان، (صفات او را دريابيم

 به تعريف با حدود و نقص وصفرا خواستند آنها خدا را  اش  يفتوص پيامبرانتي از كه وق
هـايش بـر او    كردار نيكي كه دارد توصيف فرمودند و به آيات و نشانه نكردند بلكه او را با 

مستلزم  يزموجب احاطه است و احاطه ن وصف )27، 2باب: 1389، صدوق (».داللت كردند
. دا به نحوي كه خودش وصف كرده از باب اقرار محض استخ يفاما توص. است يدتحد

چراكه آن احاطه به افعال است، نه بـه  . ياتشمثل اعتقاد به وجودش و وصفاش به افعال و آ
.( انـد   كرد وصف كرده يفتوص ياتشدر همان حدي كه خدا خود را با افعال و آ ياءانب. ذات

  )1/79: 1415: قاضي سعيد
  

  گيري نتيجه. 6
 جهتي از او تصوير بيند، مي آينه در را خود صورت و گيرد مي قرار اي آينه برابر در كه انساني

 و است حق بنابراين و حق تجلي جهتي از هم عالم اين .نيست او عين جهتي از و عين اوست
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 يكـديگر  از دو هـر  خلـق  و حـق  و خلـق  خلـق  و اسـت  حق، حق زيرا نيست حق جهتي از

 عـالم  كـه  ايـن  جهت از و» همه اوست«نيست  حق از متمايز عالم كه اين جهت از .متمايزند

» همه از اوسـت «ديدگاه تشبيهي است و » همه اوست«. »همه از اوست«است  حق از متمايز
 دو هـر  داراي است ذوالعينين عربي اين تعبير به كه كامل انسان. ديدگاه تنزيهي را در بر دارد

است؛ يعني هم ديد حق بين دارد و هم ديد خلق بـين و از ايـن رو عـارف واقعـي      ديدگاه
بيند و نديدن هـر كـدام بـراي او     كسي است كه با دو چشم هم وحدت و هم كثرت را مي

 و روايات مروي از آن حضرت در البالغه، در نهج) ع(علي حضرت سخنان  از. نقص است
را  يهكه آن حضرت قول به تشب يدآ  دست مي به ديگر جوامع روايي  چنين صدوق و يدتوح

خدا را برتـر از آن دانسـته كـه داراي     ينهمچن. اي ارائه كرده است  رد كرده و بر رد آن ادلّه
 يـه مطرح كرده، از باب كنا يگراز قرآن براي خدا دست و اعضاي د ياتيجسم باشد و اگر آ

امثـال   قدرت خداسـت و  ،»يداهللا«ز مثالً مقصود ا ؛گردد يلتأو يحبه طور صح يداست كه با
خالق و  ينمانع ارتباط ب نيز رد كرده است، چراكه آن يزمطلق را ن يهتنز) ع( يرام حضرت. آن

 يـامبران پ اصـلي  و حال آنكه معرفت خـدا از اهـداف   گردد  مخلوق و شناخت پروردگار مي
 ةبه جهت محدود بودن انسان و نامحدود بودن خـالق، احاطـ  ) ع( حضرت علي. بوده است

اي جز استفاده از   خدا چاره يفمحدود بر نامحدود را ناممكن دانسته است و لذا براي توص
  .يمندار) ع(و ائمه ) ص( يامبرقرآن و كالم خود خدا و سخنان پ
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