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 چکیده

های دینی سفارش آموزهیکی از اموری است که در  بشری توانة انداز به خداوند اوصاف از شناخت خداوند و اطالع
هایی را برای شناخت خود قرار داده است؛ بنابراین برای انسان قابلیت معرفت الهی راهخداوند نیز  شده است و

و حصولی  ةشناخت خداوند به دو گون وجود دارد و حتی از جایگاه بلندی هم در معرفت دینی برخوردار است.
ما علم ا حضوری داشته باشد؛ شناخت ذات و صفات خداوند، به تواند نسبتمی حضوری قابل تصویر است. انسان

شود و از سویی شناخت محدود خدا، نیازمند ابزاری است و قلمرو حصولی، انسان را به ذات خداوند رهنمون نمی
 فهومم به بررسی تحلیلی-توصیفی روش باکه  است درصدد پژوهش حاضرمحدود است.  هم هاهر یک از این ابزار

 از اعمّ یحصول شناخت ابزار توانایی میزان اهلل،معرفت اقسام دینی، معرفت در خداوند شناخت جایگاه اهلل،معرفت
 معرفت عدم علت خداوند، شناخت به انسان دسترسی محدوده اهلل،معرفت در نقل و تجربه محض، عقل حسّ،
 امام دیدگاه از او عظمت و خدا شناخت برابر در انسان وظیفه و خداوند شناخت کمال خداوند، ذات کنه به انسان
ها سانبه صورت تشکیکی برای ان فطرى خداشناسىدهد که نتایج پژوهش نشان می .بپردازد البالغهنهج در( ع)علی

 ستیه با تواننمى و است محدود نقل و تجربه عقل، حس، به دلیل محدود بودن ابزار نیز حصولی علم. دارد وجود
 حصول از بعد انسان وظیفة. خداست تصدیق ،معرفت کمال. رسید نامحدود خدا صفات و ذات کنه به محدود
 .است حق عظمت برابر در خود نشمردن بزرگ و خشم از شفقت ،کیفر از خشیت خدا، طاعت ،معرفت

 

 .عقل، نقلاهلل، علم حضوری، علم حصولی، حس، معرفت :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1
: است هگون دو خدا از انسان شناخت؛ امکان شناخت خداوند است ةمسئل ،شناسییکی از مسائل مهم در دین

طرى ف خداشناسى یا فطرى درك صورت دو به ،نیز حضورى شناخت. حصولى شناخت و حضورى شناخت
 آن دوّم است. نوع خارج انسان اختیار ةمحدود از و نیست اکتسابى آن فطرى شکل در حضورى است. علم

 و است ىتشکیک نیز حضورى علم این. دیابمى به آن دست خویش فعلیّت با انسان که است حضورى علم
 کار به راه هم از حصولى خداشناسىاست.  آفرینش نهایى هدف همان ،آن مرحله آخرین که دارد مراحلى
 آید.می به وجود عقلى و استدالل ذهنى تحلیل و تجزیه و مفاهیم گرفتن

 مسئلهبیان  .1-1

به فراخور مخاطبین خویش، مباحث عمیق معرفتی در زمینه شناخت خدا  البالغهنهج)ع( در امیرمؤمنان علی
 انگیزترین( از اعجاب94، 1831) شهید مطهری گفتةاند. مباحث توحیدی این کتاب شریف به بیان داشته

ا ب است و اعجاز حد در آنها صدور شرایط مجموع به توجه با هابحث این مبالغه، و بدون آن است هایبحث
 العادهفوق اوج است، فلسفی و تعقلی هایبحث توحید، درباره البالغهنهج هایبحث توجه به اینکه بیشتر

 نظیر هاییپرسشصدد است به  در پژوهش حاضر(. 11)همان،  است نمایان هابحث این در البالغهنهج
 توانایی یزانم اهلل،معرفت اقسام دینی، معرفت در خداوند شناخت چگونگی جایگاه اهلل،معرفت مفهوم چیستی

 به سانان معرفت عدم علت خداوند، شناخت به انسان دسترسی محدوده اهلل،معرفت در حصولی شناخت ابزار
ؤمنان ماز دیدگاه امیر او عظمت و خدا شناخت برابر در انسان وظیفه و خداوند شناخت کمال خداوند، ذات کنه

 پاسخ گوید.البالغه با تکیه بر کتاب شریف نهج علی)ع(

 پژوهش پیشینۀ .1-2

به خودی خود  است و خارج وی اختیار محدودة های فطری هر انسان است؛ امّا ازمایهخدا از درونشناخت
 ار آن خود، تالش با تواندانسان مى که استعدادی است فطرى، درك موجب تعالی اخالقی او نخواهد شد.

ها در طول تاریخ، موجب انحرافات فردی و انحرافات فطری برخی انسان .برساند فعلیّت به استعداد از
 .فرستاده استها پیامبران را برای هدایت عقل و فطرت انسان ،اجتماعی بسیاری شده است. خداوند هم

. قرآن کریم هم که پیام پیامبر خاتم است و پیامی بوده استشناخت صحیح از خدا  ،محتوای اصلی پیام آنها
-السالم( هم به فراخور زمینهو جاودانی است سرشار از معارف توحیدی است. ائمه معصومین )علیهم جهانی

اند و در کتب حدیثی از جمله الکافی کلینی انعکاس هایی که وجود داشته است مباحث عمیقی بیان داشته
ی در کتب اسازنده. متکلمان و فیلسوفان اسالمی هم با تکیه بر دو منبع گرانسنگ، مباحث است افتهی

حلی در  هعالم الربوبیه وو الشواهد اربعه مالصدرا در اسفار المتألهینصدر جمله کالمی و فلسفی خویش؛ از
 اند.مطرح نموده المرادکشف

 ارزیابی: »کرد اشاره ذیل موارد به توانمی که است شده نگارش زمینه این در هم پرشماری مقاالت    
 از( 1831) «خدا وجود اثبات براهین» غرویان؛ محسن از( 1811) «متعالخدای به نسبت انسان معرفت
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 اسکویی؛ بیابانی محمد از( 1831-1839(« )9-1) خدا معرفت احادیث بر مروری» محمدرضایی؛ محمد
 تجربی معرفت امکان» آهنگران؛ محمدرسول از( 1839) «متعالخدای شناخت چگونگی در نقادانه رویکرد»
 عارفان مناجات» شیروانی؛ علی از( 1841) «صدرایی دیدگاه بر کیدأت با آن حدود و اسالمیاندیشه در خدا به

 شناسانههستی رویکردی» مصباح؛ یمحمدتق از( 1842(« )9-1خدا ) معرفت گسترة و چیستی در جستاری
 هایراه بررسی» اسفندیاری؛ سیمین از( 1842) «دینی نوین در اندیشه خدا اثبات به شناسانهمعرفت و

 معرفت امتناع» و میالنی احمدیبابا زهره و سازنیل نصرت از( 1842) «البالغهنهج در متعالخدای شناخت
. میالنی احمدیبابا زهره و معارف مجید ساز،نیل نصرت از( 1842) «البالغهنهج در الهی صفات و ذات کنه
 محدوده معرفتی، منابع و ابزار خداوند، پاك ذات به نسبت معرفت انواع بررسی به است درصدد تحقیق این

 رد انسان وظیفه خداوند، صفات و ذات کنه به معرفتعدم لیدال الهی، صفات و ذات به معرفت قلمرو و
 شرو به البالغهنهج در( ع)علی امام ،حقیقی موحد ،امیرمؤمنان دیدگاه و عظمت او، از خداوند معرفت مقابل

 .بپردازد تحلیلی-توصیفی

 ت و ضرورت پژوهشاهمیّ .1-3

. هر چه شناخت انسان از خداوند افزون داردتأثیرات مهم علمی و عملی در زندگی انسان ، شناخت خداوند
انسان گر ا گردد، تأثیرات عمیقی در ایمان فرد و در نتیجه دستیابی به سعادت و کمال نهایی خواهد داشت.

 اش منحصر درزندگی شته باشدکوششی در راه شناخت خداوند نداباشد و هیچ غرق در مادیّات و شهوات 
امّا با این حال اصل شناخت خداوند و کمیّت  .شودنمیو از ارزش واالی انسانی برخوردار  شودمیامور پست 

است. از یک طرف حواس انسان قادر به شناخت خداوند نیست و عقل او همراه با  آن برای انسان محدود
های مادی است و از سوی دیگر، اهلل واجد تمام صفات جالل و جمال است که ها و حجابنواقص و کاستی

حضور علم انسان در بحث شناخت خدا  ةهیچ شباهتی به عالم ماده و مادیّات ندارد؛ بنابراین شناخت محدود
رگشتگی و انحراف از مسیر ؛ زیرا تعمّق در ذات و صفات الهی موجب سخواهد بوداز اهمیت ویژه برخوردار 

بنابراین بررسی مسائل مربوط به شناخت خداوند اعمّ از انواع معرفت، ابزار معرفت و آثار آن از ؛ الهی است
 جویان خواهد داشت.تأثیرات شگرفی بر معرفت ،جمله مباحث پراهمیّتی است که پرداختن به آنها

 

 بحث .2

 شناسی معرفت اهللمفهوم. 2-1

 مفهوم معرفت .2-1-1

ن آاجزای چیزی که  نآمددنبالیکی به معنای به :دارای دو اصل معنایی است ،«فرع»از ریشه  «معرفت»
ل از همین اص ،معرفت و عرفان .سکون و طمأنینه داللت دارد ه معنایو دیگری ب متصل استدیگر همبه 

 شدهگفتهیا  (9/231 :1919 فارس، )ابن وحشت استموجب  ،ناشناخته استدوم است؛ زیرا چیزی که 
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 فالن»عبارت  .انکار است ،ن است و اخصّ از علم است و متضاد آنآبا تفکر در اثر  ،درك چیزی ،معرفت

 به کاربه یک مفعول  متعدّی ،«اللّهَ مُعلَيَ»رود؛ امّا می به کاردرباره شناخت انسان از خدا  ،«اللّهَ يَعْرِفُ

م در عل ،«معرفت»کاربرد واژه  و اوستادراك ذات  بدون او آثار با تدبّر در ،بشر از خدا شناخترود؛ زیرا نمی
 .(161 :1912 اصفهانی، )راغب آیدمی به دستتفکّر  باکه  یقاصر

 به زیچی به اعتقاد: »اندکرده تعریف گونهاین را علم و است علم همان ،«معرفت» شدهگفتهدر اصطالح     

به اعتبار را « تمَعْرِفَ»ای هم ( عده111 :1916 ،طوسى) «ست، همانگونه که هنفس آرامش و سکون همراه

 عَرَفْتُ»ثل مشود؛ که با حواس پنجگانه درك می انددانستهگاهی به معنای علم به جزئیاتی  ،سبر و تقسیم

طور که گفته ؛ همانانددانسته شده یاددراك جزئی و بسیطِ مجرد از ادراك اگاهی  ؛«عِرْفَاناً ءَ أَعْرِفُهُالشي

گاهی بر ادراك مسبوق به عدم یا ادراك به معنای دوم  ؛«هُمتُلِعَ»شود: و گفته نمی «اهللَ عَرَفْتُ»شود: می

خت از بین شنا ،مثل آنکه چیزی شناخته شود و بعد ،آید به وجودبین آن عدمی  کهیهنگام ،است شدهگفته 
 تشده اسگفتههم  یسلب و چه ییجابا ، چه به صورتبه چیزیکردن بر حکم  .برود و دوباره ادراك شود

 .(1/41: 1811 طریحی،)
 مفهوم معرفت اهلل .2-1-2

تر، ( یا به تعبیر دقیق161 :1912 اصفهانی، )راغب معرفت بشر از خدا، تدبّر در آثار او بدون ادراك ذات اوست

طالع بر ا . البتهتوان بشری است اندازهبهاوصاف جاللیه و جمالیه خداوند  براطالع  ،«تعالىاهللمَعْرِفَةِ»مراد از 

 مراتبی ،است: برای معرفت شدهگفته .نداردشناخت آن  هراه باحدی از مواردی است که  ،ذات مقدس الهی
جود وبه نام آتش چیزی  ،این است که بشنود در عالم وجود ،ترین مرتبهمثل مراتب آتش است که پست

اهلل است و آن هم مربوط به تنظیر این مرتبه در معرف .دورن مالقات کند از بین میآبا دارد که هر چیزی 
آتش  مرتبه باالتر آن است که دود .تصدیق کردند ،دینی است که دین را بدون آگاهی بر هیچ استداللیمقلّ

ر معرفت ن دآیر ظکه برای آن دود است و ند نکحکم آتشی  برایبه او برسد و بداند برای آتش اثری است و 
آن،  کنند و مرتبه باالترمیحکم  ،معرفت اهل نظر و استدالل است که با براهین قاطع بر وجود صانع ،الهی
تش حس کند و موجودات را با نور آن مشاهده کند آای است که حرارت آتش را به سبب مجاورت با مرتبه

ا به اهلل هاهلل، معرفت مؤمنین مخلصی است که قلوب آنتمرتبه در معرف نظیر این .و از اثر آتش سود برد

است و مرتبه اعلی آن است که با آتش  «نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»اطمینان یافته و یقین کردند که خداوند 

د است راه خداونو فنای در  اهلل، معرفت اهل شهودفتبه کلی بسوزد و از بین برود و نظیر این مرتبه در معر
 .(1/41: 1811 )طریحی، که درجه علیاست

 دینی معرفت در خداوند شناخت جایگاه .2-2

؛ 2)از جمله انسان/ داده استبه او قدرت شناخت خدا برای اینکه هدف از آفرینش انسان تأمین گردد 
طبیعی است به ای در معرفت دینی برخوردار است. شناخت خداوند از جایگاه ویژهدر این میان  .(13/نحل
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ای که خداوند های آفاقی و انفسیهای دینی درباره لزوم شناخت خدا و راههای موجود در آموزهخاطر سفارش
برای شناخت خود قرار داده است، برای انسان قابلیت معرفت الهی وجود دارد و حتی از جایگاه بلندی هم 

 شناخت ،در جای دیگرو  (1/)خطبه خدا را شناخت دین )ع( آغازعلیحضرتار است. در معرفت دینی برخورد
گام اولین  ،این شناخت خدارببنا؛ (112 :1911 آمدى،)تمیمى دفرمایمیها بیان معرفت واالترین ،را خداوند

قدّمه است مدر دین، یا به تعبیر دیگر تحقیق  اوّلین واجبات استدرباره دین، وجوب تحقیق  و دینقلمرو در 

؛ شود شناخته «اهلل»؛ یعنی برای ورود به دین باید اول استالمقدمه ذى ةنخستین مرحل ،و شناخت خداوند

مبعوث  آنرای پیامبران الهى ب مأموریتی که و نهفته است هر انسانیمعرفت اجمالى در درون فطرت  البته
زدوده  آن ازآلود افکار شركو اند، این است که این شناخت اجمالى تبدیل به شناخت تفصیلى گردد شده
اقسام معرفت الهی  ،قابل طرح استدر اینجا که  یامسئلهاولین  .(38 و 1/32 :1836 شیرازی، )مکارم شود
 شود:پرداخته میطور مفصل به آن بهکه  است

 البالغهنهج در اهللاقسام معرفت .2-3

ناخت ششود. شناخت انسان از محیط پیرامون و درون نفسش از دو طریق علم حضوری و حصولی حاصل می
رداخته ها پی حصولی و حضوری قابل تصویر است که در ذیل به تفصیل به شرح آنبه دو گونه نیز خدا
 شود:می
 ضوریمعرفت ح .2-3-1

 رایب معلوم عینی و واقعی وجود و گیردمی تعلقآن  ذات بهمعلوم  واسطه بدون گونه شناخت، علمدر این
 هایمعرفت همهالبته  .(1/166 :الف1842، یزدی )مصباح گرددمی منکشف کنندهدرك شخص و عالم

 رخوردارب کافی تشدّ و تقوّ از حضوری معرفت گاهی بلکه ؛نیستند سانیک ضعف و تشدّ نظر از حضوری
 :همان) شودمی حاصل رنگیکم و ضعیف صورتبه هم گاهی ولی یابد؛می تحقق آگاهانه صورتبه و است

1/112). 
 معناى هب فطرى خداشناسى ؛شته باشدحضوری دا شناخت ،خداوندات و صفات ذ به نسبتتواند می انسان    
 حضورى، فطرى خداشناسى از منظور. دارد وجود هاانسان همه براى ،متعال خداى به نسبت حضورى علم
 جّهتو خود، دل عمق به انسان که هنگامى و دارد خود آفریننده با عمیقى ارتباط دل انسان که است این

انسان با پیمانی که با خداوند در عالم ذرّ  .(1/83 :1848 یزدی، )مصباح یافت خواهد را اىرابطه چنین نماید
خداوندى که با : »فرمایدباره می( در اینعلی)عامامفطری حضوری به خداوند دارد.  معرفت ،استبسته 

و چه حجّتى از این باالتر که وقتى انسان به  (113/)خطبه «حجّت خود، بر قلب بندگان آشکار شده است
شنود و به همین دلیل، هر قدر شیاطین در انکار ، بانگ توحید را از هر گوشه آن مىگرددیبازمقلب خود 

ى که فشارها برچیده شد و ابرهامنحرف ساختن بندگان تالش کنند، هنگامىذات پاکش بکوشند و براى 
 گرددیبرمخدا  یبه سوکند و باز انسان س شیطانى کنار رفت، فطرت توحیدى تجلّى مىاظلمانى وسو

 .(9/111: 1836)مکارم شیرازی، 
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اشتغاالت مادی و کاستن از ارتباط با خداوند به ضعف مرتبه وجودی و حضوری در اثر این نوع شناخت    
شود خود آید و در اوضاع و احوال ویژه که دست انسان از همه عوامل مادی قطع میدر میرنگ کمصورت 

 اهشک و نفس تکامل کند یا بارا به خداوند شهود می انسان وابستگی خود ،سازد و در آن حالرا آشکار می
 آنجا ات رسدمی آگاهی از مراتبی به معرفت همان خدا، به نسبت قلبی توجهات تقویت و مادی امور به توجه

 (1/894 :1914 طاووس،بنموسیبن)علی «؟کَلَ يسَلَ امَ ورِهُـالظُّ نَمِ کَيرِـغَلِ ونُـکُاَيَ»: گویدمی که

 .(1/118 :الف 1842 ؛3 ،ب 1842 یزدی،)مصباح
ب ت و مراتمتفاوت اس ،مراتب وجودی و مراتب کمال نفسانی افراد حضوری به اختالفاین نوع معرفت    

 تضروقتی از ح یمانی ذعلب همچنان کهباالتر از علما و عرفاست؛  ،السالم(معرفتی معصومان )علیهم
 «پرستم؟می بینمنمی که را چیزی آیا» فرماید:می حضرت «بینی؟می را پروردگارت آیا» :پرسدمیعلی)ع( 

 هادل کنلی بینند،نمى آشکارا را او هاچشم» فرماید:حضرت می «بینى؟مى را او چگونه» کند:بعد سؤال می
( در باالترین مرحله مشاهده )عحضرت بنابراین،؛ (114/)خطبه «کنندمى درك را او ایمان حقایق وسیله به

ه کنار رود، چیزی بر یقین، اضافها اگر پرده» فرماید:که میچنان؛ هماندقلبی نسبت به خداوند قرار داشته
  .(91/118 :1918 )مجلسی، «کنمنمی
یاز گردد. نای برسد که با دل خود خدا را بیاید و از استدالل بیتواند با اختیار خود به مرتبههر انسانی می    

یر خدا تعلقات خویش را از غ جیبه تدرتواند با انجام سیر و سلوك موردقبول دین الهی، در حقیقت انسان می
در عین حضورش در میان مردمان، رابطه بر معرفتش به خدا و صفات او بیفزاید. در چنین صورتی بزداید و 

 .(91: 1848 یزدی، )مصباح با خدای خویش داشته باشد ناگسستنی
 معرفت حصولی  .2-3-2

 که چیزی راه از شخص بلکه گیرد؛نمی قرار عالم شهود مورد معلوم، خارجی در این نوع شناخت، وجود
یقت گردد و در حقمی آگاه آن از شودمی نامیده ذهنی مفهوم یا صورت در اصطالح، و باشدمی معلوم نمایانگر

پس معرفت حصولی،  .(1/166: الف 1842 یزدی، )مصباح معلوم واسطه وجود دارد ذات و عالم شخص بین
 آیدمی به دسترساند؛ زیرا آنچه در پرتو این معرفت خارجی معلوم نمیگاه انسان را به حقیقت عینی و هیچ

را به  انسانعلم حصولی درباره خداوند . (1 ،ب 1842 یزدی، )مصباح یصورت ذهنیا  است یمفهوم ذهنیا 
امثال این صفات را در  و ، قادر بودنعالم بودنشود؛ بلکه مفاهیمی مثل مفهوم ذات خداوند رهنمون نمی

 لمروقیک از این ابزار و علم حصولی نیازمند ابزاری است که در ذیل پیرامون هردهد. اختیار انسان قرار می
 شود:ها در شناخت خداوند بحث میآن

 البالغهنهج در اهللدر معرفت  ،حصولیابزار شناخت میزان توانایی  .2-4

محدود است؛ یعنی هر یک از ابزار در هم  ابزاراین قلمرو هر یک از شناخت حصولی، نیازمند ابزار است. 
جا، قلمرو مهم در این مسئله. (881 :1811 شهری،ری )محمدیدهدمحدوده خاصی به انسان شناخت می

 شود:پرداخته می هاکه در ذیل به شرح آن هر یک از این ابزار در شناخت خداست
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 ابزار حسی .2-4-1

طریق  از این ،ترین شناخت هستیترین و سطحیگانه است که ابتداییحسی همان حواس پنجمراد از ابزار 
به سه شکل عدم امکان شناخت خداوند را از این طریق متذکر  البالغهنهجشود. در برای انسان حاصل می

 شود:می
گاه به محدودیت حواس در شناخت  البالغهنهجدر  :درک خدا ازطور کلّی به حواس ناتوانی .2-4-1-1

؛ زیرا درك با حواس و فهم (136/)خطبه «الْحَوَاس تُدْرِكُهُ لَا وَ»: است و فرموده شدهاشاره یطورکلبهخداوند 

 .(8/833: 1862 )بحرانی، کیفیت، مختص به اجسام است و خداوند از جسمیِت و لواحق آن، منزّه است
از درك خدا  ،البالغه گاهی از ناتوانی برخی حواسدر نهج :درک خدا خاصّ از حواس ناتوانی. 2-4-1-2

 خداوند با چشم سخن یترؤاز عدم امکان با عبارات مختلف گوید؛ چنانکه یا اثبات ربوبیّت او سخن می

اى و نه بودهتو نه مخلوق  ؛ یعنی(114/)خطبه «عَنْکَ فَتُخْبِرَ الْعُيُون تَرَکَ لَمْ»فرماید: می ؛ از جملهگویدمی

 اللَّهُ وَهُ»فرماید: می وبخواهند اوصاف تو را از طریق رؤیت و مشاهده بیان کنند  ؛ یعنیجسم تا دیده شوى

در حقیقت به منزله علّت است؛ زیرا . این عبارت (111/)خطبه «الْعُيُون تَرَى مِمَّا أَبْيَنُ وَ أَحَقُّ الْمُبِينُ الْحَقُّ

بوده، هرگز ممکن نیست جسم باشد؛ زیرا جسم حادث است و اگر اوصافى براى ذات خداوندى که از ازل 
شود، به حکم آن است که عقل از طریق استدالل از آثار خداوند به آن رسیده یا پیامبران پاك خداوند بیان مى

ها و نورها را انسان با چشم، رنگاز طرفی . (9/114 :1836 شیرازی، )مکارم اندالهى در کتب آسمانى آورده
بیند و چون رنگ و نور از خواصّ جسم است و جسم داراى زمان و مکان و ها اجسام را مىآن دنبالو به 

 :)همان الوجود بودن است و خداوند برتر و باالتر از آن استاجزاست، نتیجه آن، نیازمند بودن و ممکن
8/931). 
آفریدگار جهان با »فرمایند: حضرت علی)ع( می :ای برای شناخت عقلی خداحواس مقدمه .2-4-1-3

ممکن هاى ظاهر غیراو با چشم مشاهده ها تجلى کرد و به همین سببآفرینش مخلوقات در برابر عقل
وان تنمی ،توان ذات الهی را شناختاز طریق حواس نمی طور کههمانالبته باید دانست ؛ (136/)خطبه «است

ورت به این ص باشدای برای شناخت عقالنی مقدمهتواند می ،حواسانکار کرد؛ بلکه از این طریق را  اووجود 
به شناخت خدا دست یابد و به وجود خدا  ،های موجود در آنکه انسان با مشاهده آثار عالم تکوین و شگفتی

 .(11/31: 1816 تبریزی، )جعفری پی ببرد
 محض ابزار عقل. 2-4-2

برای  ،ای است که ادراك معانی کلّی متعلق به محسوساتاست. عقل، قوه یکی دیگر از ابزار شناخت عقل
گیری عظمت البالغه از ناتوانی عقل برای اندازهدر نهج (.18/243 :1836 آملی، )جوادیشوداو حاصل می

دالّ بر وجود  محضبراهین عقلی  ،مواردی سخن گفته شده است؛ امّا درو عدم احاطه اوهام بر وجود او خدا 
 شود:پرداخته می این مباحثیح رخدا را ذکر کرده است که در ذیل به تش
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شناخت خدا از طریق عقل را محدود حضرت علی)ع(  :عظمت خدا گیریاندازه از عقل ناتوانی .2-4-2-1
 عظمت و کن اکتفا دانسته مجاز را آن دانستن خداوند که اندازه همان به پس»د: فرماینماید و میمی

 .(41/)خطبه «شد خواهى هالکت دچار که مگیر اندازه عقلت ترازوى با را خداوندى
 (.8/886: 1831زدی، أ) شودوهم به خطورات قلبی اطالق می :عدم احاطه اوهام بر وجود خدا. 2-4-2-2

؛ از جمله شوندبا عبارت متعدد عدم دسترسی اوهام را به ذات و صفات خدا را یادآور می( ع)امام علی

 با الوجودىواجب هیچ که است نیچننیادر این کالم،  استدالل (132/)خطبه «بِوَهْم يُدْرَکُ لَا»فرمایند: می

 به قتعلّ ،شود درك وهم با چه هر و شودنمى ادراك د،شومى درك ،وضع داراى و مادى اشیاى که نیرویى
 ركد ،کلّىه ب وهم وسیلهبه الوجودىواجب هیچ است که این نتیجه ؛است وضع داراى که دارد ایىماد امر

چنین هم ،(9/121 :1862 )بحرانی، کند درك را وى حقیقت که ،او بر قوه این احاطه به رسد چه تا شودنمى
هم سترسی به صفات خداوند داوهام از جا که ذات خدا و صفات وی وحدت دارند و از هم جدا نیستند، از آن

 .(31/)خطبه «صِفَة عَلَى لَهُ الْأَوْهَامُ تَقَعُ لَا»فرمایند: السالم( میعلی)علیهمؤمنان عاجزند؛ چنانکه امیر

(، براهین عقلی متعددی دالّ بر عدر کالم شریف امیرمؤمنان) :براهین عقلی دالّ بر وجود خدا. 2-4-2-3
وفان ست که فیلساخدها در زمینه شناخت ترین استداللوجود خدا و صفات وی وجود دارد. این براهین از قوی

 شود:ترین آنها اشاره می. در ذیل به مهمگردانده استرا متحیر خود 
فرماید: مؤمنان علی)ع( میامیر: هاارادهبه هم خوردن شناخت اصل وجود خداوند از طریق . 2-4-2-4
بسیار  .(211/)حکمت «شناختم هاآهنگ شکستن و هاعزم شدنگشوده و هاتصمیم خوردن هم به با را خدا»

ابل ق گیرد؛ اما ناگهان اراده او بدون عاملِافتد که انسان تصمیم محکمى برای انجام کارى مىاتفاق می
 ،اى از بیرون به آن تعلّق گرفته که اراده این شخصدهد که ارادهکند. این امر نشان مىتغییر مى ،شناخت
تقدیرات  گیرد؛ ولىانسان تصمیم محکمى بر کارى مى افتد کهاتفاق میبسیار  از طرفی، .است دهفسخ ش

اراده دیگرى است که اگر تعلق به  ،فهمد که مافوق اراده اوگردد و انسان مىآن مىانجام الهى مانع از 
اگر ؛ بنابراین (19 و 19/18 :1836 شیرازی، )مکارم رودچیزى گیرد هرچه برخالف آن است از بین مى

؛ ددر وجود خدا شک کن شد کهبسیار میانجام دهد بدون هیچ مانعی توانست خواست مىانسان، هرچه مى
زند یا مانع تحقق مراد او ، که در بسیارى از مواقع اراده او را بَرهم مىمافوق خودش ةاراد با مشاهدهاما 
 .(11: ان)همکنداش تدبیر مىاراده حکیمانه را بر طبق جهانکه  بردپی میم، مدبّر توانا وجود عالبه  ،شودمى
ترین براهین عقلی اثبات واجب برهان وجوب و امکان یکی از متقن :امکانوجوب و برهان . 2-4-2-5

یا وجودش ضرورت دارد و مستغنی از دیگر موجودات  ،موجود به حکم عقل. (11 :1838 مهر،)سعیدی است
و در صورت دوم،  «الوجودواجب»است یا محتاج و وابسته به موجود دیگر است که در صورت اول به آن، 

نیازمند علت است. از سوی  ،گویند. از طرفی اصل علیّت داللت دارد که هر موجود ممکنی «الوجودممکن»
 .(2/99 :1832 آملی، )جوادی علت، ضعف و فقر وجودی است مالك احتیاج معلول به ،دیگر
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اشاره دارد که تمام موجودات  کالم،در این (. 114/)خطبه «بِهِ قَائِمٌ ءٍشَيْ كُلُّ»فرماید: امام علی)ع( هم می    

به خدا قیام دارند؛ پس هیچ موجودی به خود تکیه ندارد؛ زیرا هستی آن عین ذاتش نیست و هر چیزی که 
عین هستی نباشد و هستی او عین ذاتش نباشد قائم بالذات نیست؛ بلکه قائم به غیر و نیازمند به کسی است 

ضعف و فقر وجودی سه . (11: 1834)جوادی آملی،  بخش بوده و هستی وی عین ذاتش باشدکه هستی
ر ها از کالم امیها به معلولیّت موجودی پی برد که در ذیل به شرح آنتوان به واسطه آندارد که می نشانه

 شود:( پرداخته میعمؤمنان)
داند و ا میبودن خدنماید و همین امر را دالّ بر ازلیموجودات عالم را حادث معرفی میحدوث: امام)ع(  -

 یازل بر موجودات، بودنحادث به و راهنماست خود وجود بر مخلوقاتش با که را خداى سپاس»فرماید: می

 ،حَدَثٍ عَنْ لَا كَائِنٌ»فرماید: نماید و میوند نفی حدوث میااز خداز طرفی ؛ (112/)خطبه «است دلیل بودنش

 به مسبوق وجودش یا است موجود که آن جهت از ،موجود کهاین توضیح (.1/خطبه) «عَدَم عَنْ لَا مَوْجُودٌ

. گویند قدیم را آن ،نباشد آن از لصحا و عدم به مسبوق و اگر گویند حادث است، عدم از حاصل و عدم
 ،دباش حادث داوندـخ اگر: است شرح بدین نیست عدم به وقـمسب وجود خداوند که حقیقت این اثبات

 لوجوداواجب ،باشد حادث خداوند اگر نتیجه در نیست، وجودالواجب ،باشد ممکن اگر و بود خواهدالوجود ممکن
 و نطقىم کبراى و صغرى اساس بر فوق نتیجه. نیست حادث پس است، الوجودواجب خداوند لیکن ؛نیست

 . است شدهحاصل خداشناسى ادلّه

ر با دقت د ولى فراز اول دانست؛ تأکید را «عدم عن ال موجود» یعنی ؛دوّمینتوان فراز در یک فرض می    

 «ونك» معناىاین نکته دانست که  آموزشرا  اوّل بخش از مقصودتوان خدا می براى «کون» کاربرد لفظ

 فىن اوّل، قسمت از مقصود که است این دیگر احتمال. آیدمى ذهن به «حدث»یزی نیست که از واژه چ آن

 )بحرانی، است زمانى حدوث نفى دوم بخش از مقصود و باشد زمانى و ذاتى حدوث از اعمّ یا ذاتى حدوث
1862: 1/121). 

 دارد، دیگرى بر تکیه آنچه ؛ هر(136/)خطبه «مَعْلُول سِوَاهُ فِي قَائِمٍ كُلُّ»فرماید: وابستگی: امام)ع( می -

به ماسوای خود ؛ زیرا هیچ موجودی قائم به خود نیست؛ بلکه هر موجودی غیر از خدا است علتى معلول
است؛ چنانکه امام)ع(  بوده جاودانه همواره و پابر و خداوند همیشه (16 :1834 آملی، )جوادی متکی است

 .(41/)خطبه «دَائِماً قَائِماً يَزَلْ لَمْ الَّذِي»فرمایند: می

جمادات و حیوانات و السالم( از تغییر در عالم تغییر: در فرازهای متعدد از کالم امیر مؤمنان علی)علیه -
 سخن به میان آسمان؛ از جمله در مورد تغییر در مراحل مختلف آفرینش آمده استها سخن به میان انسان

 : ه استآمده است و فرمود
 را آن ةروی برترین ثابت و امواجى با را هایشبخش ترینپایین .آورد پدید آن از را هفتگانه هاىآسمان    
 نظمش به که اىرشتهبى و دارد برپایش که ستونىبى برافراشت، استوار اىآسمانه هیات به فضا بلنداى در
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 فروزان چراغى و بست آذین را آسمان ةصفح ها،شهاب درخشش و ستارگان روشناى با آنگاه پس. آورددر
  .(1/)خطبه ساخت روان ستارگان، به آراسته اىپهنه و شناور سقفى و گردان فلکى در را، تابان ماهى و

 مبدل ،دگرگونى با و نشود گونه گرید ،حالتى پذیرش با»د: فرمای( درباره خداوند میحضرت)ع ،در مقابل    
پس تمام  ؛(136/)خطبه «ندهند تغییرش ،تاریکى و روشنى نکنند، اشکهنه ،شبان و روزان گذر. نگردد

نیازمند علّت  ،الوجودواجبکه علّت تمام موجودات است و  الوجودندواجبمحتاج  ،ممکنات در اصل وجودشان
 نیست. 

 ابزار تجربه .2-4-3

خود اشاره به همین ابزار دارند فرمایش امام علی)ع( در ترکیب ابزار حس و عقل است.  ،تجربه در اینجا
 تردید خدا وجود در و بینندمی را الهی مخلوقات که کسانی از کنممی تعجب من» فرماید:میجا که آن
 دگارآفری وجود به عقل ایشان در سخنان متعدد با تعابیر مختلف به بحث اعتراف. (126/)حکمت «کنندمی

توار آفریدگان، تدبیر اس طریقاز  بودنشخدا و ازلی وجود توانمند از طریق مشاهده مخلوقات، اثبات و لطیف
هان بر»، در واقع اشاره به هاو این نداپرداختههای آشکار خداوند دالّ بر وجود خویش و قضای محکم و نشانه

 تحلیل کرد: چنین توانمی را نظم برهاناست. « نظم
 .)مقدمه حسی(دارد وجود منظم یهادهیپد طبیعت، عالم در: اول مقدمه
 گاهیآ بر اساس که است برخاسته شعوری با و حکیم ناظم از نظمی هر عقلی، بداهت بر اساس: دوم مقدمه

 کنار در مشخصی هدف به وصول برای خاصی آرایش و هماهنگی با را منظم پدیده اجزای خویش، علم و
 .)مقدمه عقلی(است ساخته منظم یامانهیحک طرح بر اساس را آن و نهاده هم

 درضایی،)محم است کرده تدبیر را آن شعوری با و حکیم ناظم است،منظم  ایپدیده که طبیعت نتیجه: عالم
1831: 18). 

 به شمحکم قضاى و استوار تدبیر هاىنشانه از آنچهواسطه  بهبلکه »د: فرمایدر کالمی میحضرت)ع(     
این فرمایش اشاره دارد که از طریق ابزار حس با مشاهده . (132/)خطبه «است آشکارشده عقول بر دهایاننم ما

توان تا حدودی به شناخت خدا دست دهد میآثار تکوینی خداوند و عقل که همان تجربه را تشکیل می
 یپ راى؛ بنابراین بشودمى دیده آن در خدا عظمت نشانه های پیرامون انسان،هر یک از پدیده آرى،یافت. 
 ها،اتم ذرّات باران، هاىقطره درختان، هاىبرگ عدد به: وجود دارد دلیل نهایتبى او، پاك ذات به بردن
 )مکارم جهان این ذرّات تمام عدد به و هاکهکشان ها،آسمان هاىستاره عدد به ها،انسان بدن هاىسلول

  .(12 و 9/11 :1836 شیرازی،
 آیا ممکن»د: نفرماید و مینبه مقدمه عقلی برهان اشاره داردر یکی از فرمایشات خویش، حضرت)ع(     

 «د؟!بدون جنایتگر پدید آی (شدهیزیربرنامه)عاقل و آگاه( یا حتى جنایتى ) است ساختمانى بدون سازنده
بناهایى در گوشه و کنار کره زمین وجود دارد که هزاران سال عبارت اول اشاره دارد به اینکه  (.131/)خطبه

آثار باستانى  به عنوانرفته  به کارهایى که در آنها ها و هنرنماییگذرد و به جهت ظرافتمى هااز عمر آن
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به ا هها به وسیله باد و باران و طوفانها ادعا ندارند که این ساختماننه مادی ،نه خداپرستان ،شودحفظ مى
دبیر او برند و تاز وجود این بناها، پى به بانى صاحب عقل و شعور مى ،بلکه همه بدون استثنا اند؛آمده وجود
 .ستایندرا مى

اج به احتی ختمان،اشاره به این است که نه تنها بنا و سادر فرمایش فوق،  «جَانٍ غَيْرِ مِنْ جِنَايَةٌ أَوْ» جمله    

ود ریزى شخص عاقلى دارد تا به مقصها و جنایات هدفدار نیز نیاز به برنامهعلم و تدبیر دارد؛ بلکه تخریب
نظم  قدر شود که همیشه نظم، دلیل بر عقل و شعور پدیدآورنده آن است و هربرسد. در نتیجه گفته می

 .(118-1/111 :1836 شیرازی، )مکارم کنداز عقل و دانش بیشترى حکایت مىباشد تر دقیق

پس نگاهی به  نظم عبارت است از هماهنگی اجزای یک مجموعه جهت نیل به یک هدف مشترك.    
ها از وجود دهد که خود آنهای مادی خبر میآمیز در پدیدههای دقیق و اعجابعالم طبیعت از وجود نظم

مندانه ع( دلیل نظم هدف). امام(119-112 :1833 قراملکی، )قدردان دهدها خبر میپشت این نظمناظم توانا 
 و اهآسمان در نظم نظیر ،یک پدیده خاص در برخی موارد به نظم هدفمند :اندهدرا به دوگونه تقریر فرمو

و گاه به نظم  هفرموداشاره  انسان ساختار در موجود نظم و خزندگان و مورچه خفاش، ملخ، طاووس، زمین،
های آفرینش و نظم موجود در تعقّل در شگفتیکه نتیجه  ههدفمند کلّی در مجموعه جهان هستی پرداخت

 د: نفرمایمی یبیان ست. ایشان درخدا و عظیم بودن قدرت او عاثبات لطافت صن ،هاآن
 عظمت و صنعش لطافت بر و متحرك و آرام و جانبى و جانداران از عجیب، آفریدنى آفرید را موجودات»    

 و نموده اعتراف او وجود به کهدرحالى آوردند فرود سر آن برابر در هاعقل که کرد اقامه آشکار شواهدى قدرتش
 . (161/)خطبه «زندمى فریاد ما هاىگوش در توحیدش بر او دالیل و شدند فرمان تسلیم

 ابزار نقل .2-4-4
درباره استفاده از قرآن ( حضرت علی)ع السالم( است.معصومین)علیهم احادیث و قرآن مراد از نقل، آیات

 نور از و کن اعتماد آن به دارد،می بیان خدا صفات از قرآن که را چهآن»د: فرمایمیبرای شناخت خدا 
در این فرمایش، امام)ع( به یک اصل مهم و جاودانى در فهم صفات خداوند  .(41/خطبه) «گیربهره هدایتش

کار د و تکیه بر افگیر رراقهاى قرآن و در پرتو هدایت ش،صفاتخدا و معرفت  انسان برایاشاره فرموده که 
ا همواره هسو، صفات خدا، مانند ذاتش نامحدود است و افکار انسان؛ زیرا از یکنداشته باشندمحدود انسانى 

که به سراغ صفات خدا همیشه با مخلوقات است و هنگامىانسان محدود است و از سوى دیگر، سر و کار 
به معرفت اجمالى قناعت نماید و آن را هم از وجود دارد؛ بنابراین باید  روند خطر سقوط در پرتگاه تشبیهمى
 .(81 و 9/89 :1836 شیرازی، )مکارم وحى و عصمت بگیرد که خطایى در آن راه ندارد أمبد

 البالغهنهج در محدوده دسترسی انسان به شناخت خداوند .2-5

ره شود. درباهای انسان از طریق حس، عقل، شهود و وحی حاصل میاز مباحث گذشته معلوم شد که شناخت
قلمرو  ؛مطرح استصفات و شناخت کنه ذات و صفات الهی  ،شناخت ذات ةشناخت خداوند دو بحث عمد

 به شرح ذیل است:شناخت خدا له أمسهر یک از منابع در 
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واس ؛ بلکه حبنددست یاالهی به شناخت ذات و صفات  ندتوانحواس به تنهایی نمی حس و وهم: .2-5-1
به این صورت که با مشاهده آیات آفاقی به وجود خدا پی  ؛دنای برای شناخت عقالنی باشد مقدمهنتوانمی
ت قدر وجهچیهاوهام نیز به . البته این طریق هم در شناخت کنه ذات و صفات الهی کارآیی ندارد. ببرد

 از ربوبى اقدس چنین ساحت. همو محسوس است یجزئشناخت خدا را ندارند؛ زیرا اوهام مربوط به امور 
 زا خود اعتراف با واهمه نیروى. انسان است ادراکى قواى در که نقصى عالوه بر دارد،علوّ  ترکیب، انواع
 ت،نیس یشدندرك خدا ذات کنه هم و است ناقص خودش هم کهاین لیبه دل است، عاجز تعالى خداوند درك

 انی،)بحر کندمى اعتراف خود ناتوانى و عجز به بشناسد را وى خواهدمى و کندمى خدا به توجه کههنگامى
1862: 9/126). 

؛ امّا این کارآیی داردهای عقلی هم در شناخت ذات و صفات از طریق استدالل این ابزار :عقل .2-5-2
 از قل راع ناتوانی ،)ع( در فرمایشات خویشعلیندارد. امام دسترسیبه حقیقت ذات و صفات الهی هم منبع 
خردها را بر کنه صفاتش آگاه نساخت و )با این » د:مایفرد و میشومتذکر می ذات و صفات خداکنه  درك

 .(94/)خطبه «نساخت محجوب ،ها را از مقدار الزم معرفت و شناخت خودحال( آن
این است که تمام الفاظى که براى بیان ندارند توان شرح کنه ذات پاك او را  ،«اوصاف»دلیل اینکه     

ن د و همینرا ندار صفات خدااست و الفاظ توان بیان  تمخلوقامحدود ، مربوط به صفات شدهوضعاوصاف 
 مسئله د. اینند و راهى به معرفت ذاتش نیابنسبب شده است که عقول انسانى از درك عظمتش باز مانامر 

جاى تعجب نیست؛ زیرا انسان نسبت به بسیارى از موجودات عالم امکان از جمله روح، نیروی جاذبه و 
که  تواند به خداییخبر است، پس چگونه میاز کنه آن بى کهیدرحالیمان دارد؛ های دیگر ابسیاری پدیده

علت حصر و محدودیت  و( 111-6/114 :1836 شیرازی، )مکارم بر همه موجودات احاطه دارد آگاهی یابد
 نهایت و نامحدود استچه بیتواند بر آنخردها از درك کنه صفات خدا به خاطر نوع آفرینش اوست که نمی

 .(2/886 :1862 )بحرانی، نهایت استاحاطه یابد و صفات کمال و جمال خدا همچون ذاتش بی
داند که قلب انسان به آن احاطه یابد و با ( در فرمایشی خدا را واالتر از آن میعامام علی) شهود: .2-5-3

که بر دو معناست: یک قسم  شدهگفتهدرباره شناخت شهودی  .(81/)نامه دیده دل او را تصور و مشاهده کند
 خدا را تصور کند که این قسم از ،قلب یهآن مربوط به احاطه قلب انسان به ذات خداست که بتواند با دید

ظلمانی  هایتجربه باطنی است که با کشف حجاب ،مثل دیدار حسی غیرممکن است. قسم دوم ،دیدار قلبی
 ،شهریری )محمدی طریق صفای باطنی ممکن استاز  ،شود که این قسمو تجلی انوار الهی حاصل می

 د:فرمایمیبه محدودیت شناخت عظمت خداوند اشاره کرده و ای چنین حضرت)ع( در خطبههم .(913 :1811
 رد. هیچگینمى را تو خواب و چرت ذاتى، به قائم و زنده تو دانیممى اینکه جز دانیم،نمى را عظمتت کنه ما»

با توجه به اینکه احاطه بر ذات باری . (161/)خطبه «کندنمى درك را تو اىدیده و رسدنمى تو به نظرى
که  نچهآاعتراف به ناتوانی  به خاطر)ع( ستایش راسخون در علم از سوی خداوند را تعالی ممکن نیست، امام

  :ه استمحیط به آن نیستند ذکر فرمود
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 تفسیرش و است پنهان هاآن از چهآن کلّ به اقرار با را آنان خداوند که آنانند دانش در استواران که بدان و    
 اتوانىن به را اعترافشان و فرموده نیازبى پنهانى اسرار هاىپردهسرا و ابواب در ورود از نیست، روشن آنان براى

 حقیقت از بحث که چیزى در را آنان تعمّق ترك و ؛ستوده ندارد احاطه آن به هاآن دانش که چهآن به رسیدن از
 (.41/)خطبه نامیده است علم در استوارى است نفرموده امر را آن

دهد که کنه کس که درباره صفات خدا سؤال کرده بود، هشدار مىجا به آندر حقیقت امام)ع( در این    
نیست؛ چرا که او و صفاتش نامحدود  شدهشناختهبراى هیچ انسانى  -همچون کنه ذات خدا -صفات خدا

معرفت  آنکه ادّعاىگونه موارد به معرفت اجمالى قناعت شود، بىاست؛ بنابراین، تنها راه این است که در این
کنه ذات و صفات خداوند شود. روشن است اصرار بر درك کنه ذات و صفات و تعمّق در آن یا حیرت انسان 

 :1836 ازی،شیر )مکارم کندکشاند و به هالکت معنوى دچار میتشبیه مى کند و یا به گمراهىرا بیشتر مى
9/86-83). 
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د و گویتوصیف و ادای حق خدا سخن می ای با صراحت از ناتوانی انسان در برابر( در خطبهعرت علی)ضح
 د: فرمایمی
 بر هایشنعمت شمردن عهده از گرانشماره و رسندنمى ستایشش عرصه به گویندگان که سپاس را خداى    

 هب ژرف هاىهوش و ننمایند درك را او بلند هاىاندیشه که خدایى .نکنند ادا را حقّش کوشندگان و نیایند
 قتو مدار در نیاید و در وصف ظرف به نگنجد و حدود چهارچوب در اوصافش که خدایى .نیابند دست حقیقتش

  .(1/)خطبه نگیرد قرار محدود مدت و معدود
 محدود است و جز ،تمام هستى او زیرابرسد؛  خدا تواند به کنه ذاتمىنانسان این خطبه اشاره دارد که     

. از طرفی کنه صفات خدا هم استاز هر نظر نامحدود  ،که ذات خداکند؛ حال آناشیاى محدود را درك نمى
و وقتی انسان قادر به شناخت ذات خداوند  عین ذات نامحدود اوست ،صفات او زیرا است؛نیافتنی دست

 انسان قادر به شناخت کنه صفات الهی هم نیست ،عینیّت ذات و صفات الهی مسئلهنیست، با توجه به 
مرکّب خواهد بود و  ،اگر قید و شرط و حدّ محدودى به ذاتش راه یابد. پس (118-111 :1813 )محمدى،

نامحدود در تمام جهات ذاتى  ،الوجود. بنابراین واجبالوجودواجبت نه ممکن الوجود اس ،هر موجود مرکّبى
زیرا دو وجود نامحدود از هر جهت، غیرممکن  ؛مانند استنظیر و بىاست و به همین دلیل یکتا و یگانه و بى

 .(1/11 :1836 شیرازی، )مکارم شودچرا که دوگانگى باعث محدودیّت هر دو مى ؛است

 تعزّ جاللِ ،علت عدم معرفت انسان به خداوند کهآید می به دست( توجه به فرمایشات حضرت)عبا     
، فراتر از زمان (46/)خطبه بودن مخلوقات فراتر از همه، (131/)خطبه و عظمت سلطنت غالب ،(218/)خطبه

فراتر عدم شباهت به مخلوقین و ، (61/)خطبه او صفات بودندارای برترین ، (41 و 168/)خطبه بودنمکانو 
خدای  ،در این فرازها. است (136/)خطبه بر همه چیز بودن طیمح، (218/)خطبه از وصف واصفان بودن
 تواند نامحدود را تحت احاطه خود قرار دهدنمیانسان محدود  و عقل است شدهیمعرفنامحدود  ،متعال
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قابل توصیف علت عدم معرفت انسان به خداوند را ( ع)از سوی دیگر امام. (42 و 41 :1834 آملی، )جوادی
از خواص مادیات ، (112/)خطبه عددی در مورد خداوند لیتأو، راه نداشتن (114 )خطبه نبودن با قوای حسی

درباره علّت عدم معرفت به کنه صفات ( ع) امام .فرمایندرا ذکر می هاو امثال این (136/)خطبه به دور بودن
 د: فرمایمیالهی هم 

 سپاه و لمیکائی جبرئیل، گویى،مى راست اگر کوشى،مى بیهوده پروردگارت توصیف در کهآن اى تو، اینک    
 ریدگار،آف زیباتر تعریف در و اندفروافکنده سر عفاف و ستر هاىرواق در که کن وصف را حق بمقرّ فرشتگان

 دست انتومى چیزهایى ادراك و توصیف به تنها که نیست این جز واقعیت آرى،. است سرگردان هاشاناندیشه
 . (132/)خطبه یابندمى پایان نیستى با آید، سر به دورانشان چون یا ابزاراند و شکل صاحب یا که یافت

 تواندمى است مدّعى که را کسى عجز ،آن ضمن که دارد را متّصل استثنایى قیاس صورت عبارت این     
 که ىکس اى: است ینچن قیاس صورت است، کرده گوشزد کند توصیف هست که چنانآن را پروردگارش

 و ئیلجبر مانند- را پروردگارت آفریدگان از برخى ،گویىمى راست اگر ،اىشده پروردگارت توصیف مدّعى
 بیان را داوندخ آفریدگان این تحقیق توانىنمى تو کهاین نتیجه ؛کن وصف -را مقرّب فرشتگان و میکائیل

 اگر هک است این دارد وجود ،دو این میان که اىمالزمه .باشىنمى متعال خداوند توصیف به قادر پس کنى،
 به الىت بطالن امّا ؛بود خواهد ترآسان تو براى او آثار از بعضى تعریف ،باشد ممکن برایت خداوند توصیف

 است آشکار و تاس نامعلوم بشر براى مقرّب فرشتگان دیگر و میکائیل و جبرئیل حقیقت که است سبب این
. حتی تاس ترناتوان او تعریف و توصیف از است ناتوان خداوند آثار از اىپاره تعریف و شناخت از که کسى
 اكادر از آنان خردهاى سرگشتگى و حیرت از عبارتگویند که سخن می فرشتگان عقول تولّهاز ( ع)امام

 .(8/833 :1862 )بحرانی، تعالى بارى عظمت نهایت و ذات حقیقت
؛ (1/)خطبه دفرماینامحدود بودن صفات بیان می ،از طرفی علت دیگر عدم شناخت کنه صفات خدا را    

همه  چرا که ؛پایانیعنى نه تنها ذات او که صفات او نیز نامحدود است. علمش نامحدود است و قدرتش بى
اه ر صفاتشهیچ قید و شرطى ندارد و اگر قید و شرط و حدّ محدودى به و  نامحدود اوست ،اینها عین ذات

الوجود ذاتى بنابراین واجب ؛الوجودواجبالوجود است نه ممکن ،یابد مرکّب خواهد بود و هر موجود مرکّبى
ر و نظیبه همین دلیل یکتا و یگانه و بىبا صفات نامحدود عین ذاتش؛ است نامحدود در تمام جهات و 

 .(1/11 :1836 شیرازی، )مکارم مانند استبى

 البالغهنهج در خداوند شناخت کمال .2-7

 تشناخ کمال»ده است: خدا معرفی ش باور کردنو کمال معرفت، تصدیق البالغه در کلمات شریف نهج
 اعالى دّح و او به اخالص ،دانستنشیگانه غایت و او دانستن گانهی ،کردنشباور نهایت و او باور کردن خدا،

 .(1/)خطبه «اوست از( ذات بر زائد) صفات نفى ،او به اخالص
که منظور از معرفت در نخست این :تصدیق و معرفت تفسیرهاى مختلفى وجود دارد بیان تفاوتدر     
اخت منظور از معرفت، شن کهنیاشناخت علمى و استداللى است یا  ،شناخت فطرى و مراد از تصدیق ،جااین
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ند معرفت، اشاره به علم نسبت به خداو کهنیااجمالى است و مقصود از تصدیق، شناخت تفصیلى است یا 
ته داش علمممکن است انسان به چیزى  ؛زیرا علم از ایمان جداست ؛داردولى تصدیق اشاره به ایمان  ؛دارد
 نداشته باشد. ولى ایمان قلبى ؛باشد
بیه خدا را از هرگونه شذات انسان  باید ،توحید کامل برای رسیدن بهاز شناخت و تصدیق، بعد در مرحله     

طور به. است نیاز از هر کس و هر چیززیرا خداوند وجودى نامحدود از هر جهت و بى ؛، منزّه بداندو نظیر
 از دیگرى همچرا که هر یک از آن دو وجود شبیه به  ؛محدود است ،چیزى که شبیه داشته باشدطبیعی 

 و رسدمیمرحله اخالص اعتقادى  نوبت به توحید، یهبعد از مرحلجداست و فاقد کماالت دیگرى است. 
ونه گکند و براى اخالص در توحید باید هرجنبه تفصیلى پیدا مى و رسدبه کمال مىدر این مرحله اخالص 
، خواه این صفت، داشتن اجزاى شوداز او نفى  مخلوقات که آمیخته با نقص و زائد بر ذات استاز صفاتى 

همین  به راه ندارد.خدا گونه ترکیبى در عین ذات اوست و هیچ ،صفات خدا ؛ زیراترکیبى باشد یا غیر آن
غیر  دهد کهگواهى مىزیرا هر صفتى )از صفات ممکنات( »فرماید: )ع( در جمله بعد چنین مىدلیل خود امام

 شیرازی، )مکارم «دهد که غیر از صفت استاز موصوف است و هر موصوفى )از ممکنات( شهادت مى
1832: 1/38-33.) 
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غافل گردید؛ زیرا در ها شود، در مقابل آن وظایفی دارد که نباید از آنهر نعمتی که نصیب انسان می
هاست. تترین نعمشود. کسب معرفت یکی از بزرگنعمت بر انسان گوارا و پربرکت می هصورت است کاین

فرماید: میذکر  ر(، سه وظیفه را بعد از حصول معرفت برای انسان نسبت به پروردگاعدر فرمایشی حضرت)
 طلب در...  ،دهد انجام آن را تو مانند است سزاوار چهچنان آور جاهب پس ؛شناختىرا  )خدا( نآ چون پس»

 .(81/)نامه «شخشم از شفقت و شکیفر از خشیت و شطاعت

در برابر عقوبت و خشم پروردگار، انگیزه طاعت است؛ بنابراین  «اشفاق»و  «خشیت»بدیهى است که     
تفاوت  .هاى آن تأکید ورزیده استانگیزهالسالم( نخست به اطاعت پروردگار اشاره کرده و سپس بر امام)علیه

انی، )راغب اصفه همراه با بزرگداشت است ، به معناى ترس«خشیت»در این است که  «اشفاق»و  «خشیت»
را ترس « شفقت»البته برخی ؛ (913)همان:  است توجه همراه با تأثر قلبی، «شفقت»؛ ولى (238: 1912

ترسى آمیخته با امید به لطف و عطوفت و کرم هر دو نوع ترس و توجه، بنابراین اند؛ همراه با امید دانسته
 وظیفه سلبی انسان در برابر( حضرت)ع فرمایشاتدر  .(194 و 4/111 :1836 شیرازی، )مکارم پروردگار است

  ( فرمودند:ع. حضرت)در برابر عظمت حق معرفی شده است نشمردن خودبزرگخداوند،  عظمت شناخت
 عرفتم ،حق عظمت به که آنان بزرگى زیرا شمارد، بزرگ را خود نیست شایسته ،شناخت را حق عظمت کهآن    

 باشند او تسلیم که است این آگاهند حق قدرت از که آنان سالمت کنند و فروتنى او برابر در که است این دارند
 . (191/)خطبه
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 که استبدین جهت  ،داده قرار مخاطب انددریافته را خدا عظمت که کسانى که در این فرمایش،این    
 یگرد افراد از زودتر و اندسنجیده او کبریایى و جالل با را خود نسبت و شناخته را خود نفس حقارت هاآن

 .(219 :1862 )بحرانی، ورزند تکبّر خدا بر که بینندمى این از ترکوچک را خود و اندشده متأثّر
  

 گیرینتیجه. 3
 .فرمایدها بیان میمعرفت را، واالترین خداوند را شناخت خدا و شناخت دین علی)ع( آغازحضرت

این نوع معرفت . دارد وجود هاانسان همه براى خدا به نسبت حضورى علم معناى به فطرى خداشناسى   
االتر السالم( بحضوری نیز به اختالف مراتب وجودی افراد متفاوت است و مراتب معرفتی معصومان )علیهم

 .از دیگران است
، دنعالم بوشود؛ بلکه مفاهیمی مثل مفهوم علم حصولی درباره خداوند ما را به ذات خداوند رهنمون نمی    

 نیازمند ابزاری است ،دهد. علم حصولیو امثال این صفات را در اختیار انسان قرار می رازق بودن، قادر بودن
 قلمرو هر یک از ابزار هم محدود است.  وکه شامل ابزار حسی، عقلی، ابزار تجربه و نقل است 

 عقل ناتوانی ازچنین ؛ همشودمی حواس متذکر طریق از را خداوند شناخت عدم امکان البالغهنهج در    
 براهین مواردی در امّا ؛شده استگفته سخن او وجود بر اوهام عدم احاطه و خدا عظمت گیریاندازه برای
 .است کرده ذکر را خدا وجود بر دالّ عقلی

 ؛محدود است اشتواند به کنه ذات خدا برسد؛ زیرا هستىانسان نمىطبق فرمایشات حضرت امیر)ع(،     
که ذات خدا، از هر نظر نامحدود است. از طرفی با توجه به مسئله عینیّت ذات و صفات الهی، انسان حال آن

 .به شناخت کنه صفات الهی هم نیستقادر 
 .است شدهیمعرفکردن خدا  کمال معرفت، تصدیق و باورالبالغه در نهج    
 که دفرماییم)ع(، سه وظیفه را بعد از حصول معرفت برای انسان نسبت به پروردگار ذکر علی حضرت    

 شناخت بربرا در انسان سلبی وظیفهچنین شود. هممی خشمش از شفقت و کیفرش از خشیت خدا، طاعت شامل
 .فرمایدمی معرفی حق عظمت برابر در خود بزرگ نشمردن ،را خداوند عظمت
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