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چکیده
شناخت خداوند و اطالع از اوصاف خداوند به اندازة توان بشری یکی از اموری است که در آموزههای دینی سفارش
شده است و خداوند نیز راههایی را برای شناخت خود قرار داده است؛ بنابراین برای انسان قابلیت معرفت الهی
وجود دارد و حتی از جایگاه بلندی هم در معرفت دینی برخوردار است .شناخت خداوند به دو گونة حصولی و
حضوری قابل تصویر است .انسان میتواند نسبت به ذات و صفات خداوند ،شناخت حضوری داشته باشد؛ اما علم
حصولی ،انسان را به ذات خداوند رهنمون نمیشود و از سویی شناخت محدود خدا ،نیازمند ابزاری است و قلمرو
هر یک از این ابزارها هم محدود است .پژوهش حاضر درصدد است که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم
معرفتاهلل ،جایگاه شناخت خداوند در معرفت دینی ،اقسام معرفتاهلل ،میزان توانایی ابزار شناخت حصولی اعمّ از
حسّ ،عقل محض ،تجربه و نقل در معرفتاهلل ،محدوده دسترسی انسان به شناخت خداوند ،علت عدم معرفت
انسان به کنه ذات خداوند ،کمال شناخت خداوند و وظیفه انسان در برابر شناخت خدا و عظمت او از دیدگاه امام
علی(ع) در نهجالبالغه بپردازد .نتایج پژوهش نشان میدهد که خداشناسى فطرى به صورت تشکیکی برای انسانها
وجود دارد .علم حصولی نیز به دلیل محدود بودن ابزار حس ،عقل ،تجربه و نقل محدود است و نمىتوان با هستی
محدود به کنه ذات و صفات نامحدود خدا رسید .کمال معرفت ،تصدیق خداست .وظیفة انسان بعد از حصول
معرفت ،طاعت خدا ،خشیت از کیفر ،شفقت از خشم و بزرگ نشمردن خود در برابر عظمت حق است.
کلیدواژهها :معرفتاهلل ،علم حضوری ،علم حصولی ،حس ،عقل ،نقل.

 .1استادیار گروه فلسفه علوم انسانی اسالمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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 .1مقدمه
یکی از مسائل مهم در دینشناسی ،مسئلة امکان شناخت خداوند است؛ شناخت انسان از خدا دو گونه است:
شناخت حضورى و شناخت حصولى .شناخت حضورى نیز ،به دو صورت درك فطرى یا خداشناسى فطرى
است .علم حضورى در شکل فطرى آن اکتسابى نیست و از محدودة اختیار انسان خارج است .نوع دوّم آن
علم حضورى است که انسان با فعلیّت خویش به آن دست مىیابد .این علم حضورى نیز تشکیکى است و
مراحلى دارد که آخرین مرحله آن ،همان هدف نهایى آفرینش است .خداشناسى حصولى هم از راه به کار
گرفتن مفاهیم و تجزیه و تحلیل ذهنى و استدالل عقلى به وجود میآید.
 .1-1بیان مسئله

امیرمؤمنان علی(ع) در نهجالبالغه به فراخور مخاطبین خویش ،مباحث عمیق معرفتی در زمینه شناخت خدا
بیان داشتهاند .مباحث توحیدی این کتاب شریف به گفتة شهید مطهری ( )94 ،1831از اعجابانگیزترین
بحثهای آن است و بدون مبالغه ،این بحثها با توجه به مجموع شرایط صدور آنها در حد اعجاز است و با
توجه به اینکه بیشتر بحثهای نهجالبالغه درباره توحید ،بحثهای تعقلی و فلسفی است ،اوج فوقالعاده
نهجالبالغه در این بحثها نمایان است (همان .)11 ،پژوهش حاضر در صدد است به پرسشهایی نظیر
چیستی مفهوم معرفتاهلل ،چگونگی جایگاه شناخت خداوند در معرفت دینی ،اقسام معرفتاهلل ،میزان توانایی
ابزار شناخت حصولی در معرفتاهلل ،محدوده دسترسی انسان به شناخت خداوند ،علت عدم معرفت انسان به
کنه ذات خداوند ،کمال شناخت خداوند و وظیفه انسان در برابر شناخت خدا و عظمت او از دیدگاه امیرمؤمنان
علی(ع) با تکیه بر کتاب شریف نهجالبالغه پاسخ گوید.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

شناختخدا از درونمایههای فطری هر انسان است؛ امّا از محدودة اختیار وی خارج است و به خودی خود
موجب تعالی اخالقی او نخواهد شد .درك فطرى ،استعدادی است که انسان مىتواند با تالش خود ،آن را
از استعداد به فعلیّت برساند .انحرافات فطری برخی انسانها در طول تاریخ ،موجب انحرافات فردی و
اجتماعی بسیاری شده است .خداوند هم ،پیامبران را برای هدایت عقل و فطرت انسانها فرستاده است.
محتوای اصلی پیام آنها ،شناخت صحیح از خدا بوده است .قرآن کریم هم که پیام پیامبر خاتم است و پیامی
جهانی و جاودانی است سرشار از معارف توحیدی است .ائمه معصومین (علیهمالسالم) هم به فراخور زمینه-
هایی که وجود داشته است مباحث عمیقی بیان داشتهاند و در کتب حدیثی از جمله الکافی کلینی انعکاس
یافته است .متکلمان و فیلسوفان اسالمی هم با تکیه بر دو منبع گرانسنگ ،مباحث سازندهای در کتب
کالمی و فلسفی خویش؛ از جمله صدرالمتألهین مالصدرا در اسفار اربعه و الشواهدالربوبیه و عالمه حلی در
کشفالمراد مطرح نمودهاند.
مقاالت پرشماری هم در این زمینه نگارش شده است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد« :ارزیابی
معرفت انسان نسبت به خدایمتعال» ( )1811از محسن غرویان؛ «براهین اثبات وجود خدا» ( )1831از
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محمد محمدرضایی؛ «مروری بر احادیث معرفت خدا ( )1831-1839( »)9-1از محمد بیابانی اسکویی؛
«رویکرد نقادانه در چگونگی شناخت خدایمتعال» ( )1839از محمدرسول آهنگران؛ «امکان معرفت تجربی
به خدا در اندیشهاسالمی و حدود آن با تأکید بر دیدگاه صدرایی» ( )1841از علی شیروانی؛ «مناجات عارفان
جستاری در چیستی و گسترة معرفت خدا ( )1842( »)9-1از محمدتقی مصباح؛ «رویکردی هستیشناسانه
و معرفتشناسانه به اثبات خدا در اندیشه نوین دینی» ( )1842از سیمین اسفندیاری؛ «بررسی راههای
شناخت خدایمتعال در نهجالبالغه» ( )1842از نصرت نیلساز و زهره بابااحمدی میالنی و «امتناع معرفت
کنه ذات و صفات الهی در نهجالبالغه» ( )1842از نصرت نیلساز ،مجید معارف و زهره بابااحمدی میالنی.
این تحقیق درصدد است به بررسی انواع معرفت نسبت به ذات پاك خداوند ،ابزار و منابع معرفتی ،محدوده
و قلمرو معرفت به ذات و صفات الهی ،دالیل عدممعرفت به کنه ذات و صفات خداوند ،وظیفه انسان در
مقابل معرفت خداوند و عظمت او ،از دیدگاه امیرمؤمنان ،موحد حقیقی ،امام علی(ع) در نهجالبالغه به روش
توصیفی-تحلیلی بپردازد.
 .3-1اهمیّت و ضرورت پژوهش

شناخت خداوند ،تأثیرات مهم علمی و عملی در زندگی انسان دارد .هر چه شناخت انسان از خداوند افزون
گردد ،تأثیرات عمیقی در ایمان فرد و در نتیجه دستیابی به سعادت و کمال نهایی خواهد داشت .اگر انسان
غرق در مادیّات و شهوات باشد و هیچ کوششی در راه شناخت خداوند نداشته باشد زندگیاش منحصر در
امور پست میشود و از ارزش واالی انسانی برخوردار نمیشود .امّا با این حال اصل شناخت خداوند و کمیّت
آن برای انسان محدود است .از یک طرف حواس انسان قادر به شناخت خداوند نیست و عقل او همراه با
نواقص و کاستیها و حجابهای مادی است و از سوی دیگر ،اهلل واجد تمام صفات جالل و جمال است که
هیچ شباهتی به عالم ماده و مادیّات ندارد؛ بنابراین شناخت محدودة حضور علم انسان در بحث شناخت خدا
از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود؛ زیرا تعمّق در ذات و صفات الهی موجب سرگشتگی و انحراف از مسیر
الهی است؛ بنابراین بررسی مسائل مربوط به شناخت خداوند اعمّ از انواع معرفت ،ابزار معرفت و آثار آن از
جمله مباحث پراهمیّتی است که پرداختن به آنها ،تأثیرات شگرفی بر معرفتجویان خواهد داشت.
 .2بحث
 .1-2مفهومشناسی معرفت اهلل
 .1-1-2مفهوم معرفت

«معرفت» از ریشه «عرف» ،دارای دو اصل معنایی است :یکی به معنای بهدنبالآمدن چیزی که اجزای آن
به همدیگر متصل است و دیگری به معنای سکون و طمأنینه داللت دارد .معرفت و عرفان ،از همین اصل
دوم است؛ زیرا چیزی که ناشناخته است ،موجب وحشت است (ابن فارس )231/9 :1919 ،یا گفتهشده
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معرفت ،درك چیزی ،با تفکر در اثر آن است و اخصّ از علم است و متضاد آن ،انکار است .عبارت «فالن

يَعْرِفُ اللّهَ» ،درباره شناخت انسان از خدا به کار میرود؛ امّا «يَعلَمُ اللّهَ» ،متعدّی به یک مفعول به کار
نمیرود؛ زیرا شناخت بشر از خدا ،با تدبّر در آثار او بدون ادراك ذات اوست و کاربرد واژه «معرفت» ،در علم
قاصری که با تفکّر به دست میآید (راغب اصفهانی.)161 :1912 ،
در اصطالح گفتهشده «معرفت» ،همان علم است و علم را اینگونه تعریف کردهاند« :اعتقاد به چیزی به
همراه سکون و آرامش نفس ،همانگونه که هست» (طوسى )111 :1916 ،عدهای هم «مَعْرِفَت» را به اعتبار
سبر و تقسیم ،گاهی به معنای علم به جزئیاتی دانستهاند که با حواس پنجگانه درك میشود؛ مثل «عَرَفْتُ

الشيءَ أَعْرِفُهُ عِرْفَاناً»؛ گاهی ادراك جزئی و بسیطِ مجرد از ادراك یاد شده دانستهاند؛ همانطور که گفته
میشود« :عَرَفْتُ اهللَ» و گفته نمیشود« :عَلِمتُهُ»؛ گاهی بر ادراك مسبوق به عدم یا ادراك به معنای دوم
گفته شده است ،هنگامیکه بین آن عدمی به وجود آید ،مثل آنکه چیزی شناخته شود و بعد ،شناخت از بین
برود و دوباره ادراك شود .بر حکم کردن به چیزی ،چه به صورت ایجابی و چه سلبی هم گفتهشده است
(طریحی.)41/1 :1811 ،
 .2-1-2مفهوم معرفت اهلل

معرفت بشر از خدا ،تدبّر در آثار او بدون ادراك ذات اوست (راغب اصفهانی )161 :1912 ،یا به تعبیر دقیقتر،
مراد از «مَعْرِفَةِاهللتعالى» ،اطالع بر اوصاف جاللیه و جمالیه خداوند بهاندازه توان بشری است .البته اطالع بر
ذات مقدس الهی ،از مواردی است که احدی راه به شناخت آن ندارد .گفتهشده است :برای معرفت ،مراتبی
مثل مراتب آتش است که پستترین مرتبه ،این است که بشنود در عالم وجود ،چیزی به نام آتش وجود
دارد که هر چیزی با آن مالقات کند از بین میرود .نظیر این مرتبه در معرفتاهلل است و آن هم مربوط به
مقلّدینی است که دین را بدون آگاهی بر هیچ استداللی ،تصدیق کردند .مرتبه باالتر آن است که دود آتش
به او برسد و بداند برای آتش اثری است و برای آتشی حکم کند که برای آن دود است و نظیر آن در معرفت
الهی ،معرفت اهل نظر و استدالل است که با براهین قاطع بر وجود صانع ،حکم میکنند و مرتبه باالتر آن،
مرتبهای است که حرارت آتش را به سبب مجاورت با آتش حس کند و موجودات را با نور آن مشاهده کند
و از اثر آتش سود برد .نظیر این مرتبه در معرفتاهلل ،معرفت مؤمنین مخلصی است که قلوب آنها به اهلل
اطمینان یافته و یقین کردند که خداوند «نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» است و مرتبه اعلی آن است که با آتش
به کلی بسوزد و از بین برود و نظیر این مرتبه در معرفتاهلل ،معرفت اهل شهود و فنای در راه خداوند است
که درجه علیاست (طریحی.)41/1 :1811 ،
 .2-2جایگاه شناخت خداوند در معرفت دینی

برای اینکه هدف از آفرینش انسان تأمین گردد خدا به او قدرت شناخت داده است (از جمله انسان2/؛
نحل .)13/در این میان شناخت خداوند از جایگاه ویژهای در معرفت دینی برخوردار است .طبیعی است به
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خاطر سفارشهای موجود در آموزههای دینی درباره لزوم شناخت خدا و راههای آفاقی و انفسیای که خداوند
برای شناخت خود قرار داده است ،برای انسان قابلیت معرفت الهی وجود دارد و حتی از جایگاه بلندی هم
در معرفت دینی برخوردار است .حضرتعلی(ع) آغاز دین را شناخت خدا (خطبه )1/و در جای دیگر ،شناخت
خداوند را ،واالترین معرفتها بیان میفرماید (تمیمىآمدى)112 :1911 ،؛ بنابراین شناخت خدا ،اولین گام
در قلمرو دین و وجوب تحقیق درباره دین ،اوّلین واجبات است یا به تعبیر دیگر تحقیق در دین ،مقدّمه است
و شناخت خداوند ،نخستین مرحلة ذىالمقدمه است؛ یعنی برای ورود به دین باید اول «اهلل» شناخته شود؛
البته معرفت اجمالى در درون فطرت هر انسانی نهفته است و مأموریتی که پیامبران الهى برای آن مبعوث
شدهاند ،این است که این شناخت اجمالى تبدیل به شناخت تفصیلى گردد و افکار شركآلود از آن زدوده
شود (مکارم شیرازی 32/1 :1836 ،و  .)38اولین مسئلهای که در اینجا قابل طرح است ،اقسام معرفت الهی
است که بهطور مفصل به آن پرداخته میشود:
 .3-2اقسام معرفتاهلل در نهجالبالغه

شناخت انسان از محیط پیرامون و درون نفسش از دو طریق علم حضوری و حصولی حاصل میشود .شناخت
خدا نیز به دو گونهی حصولی و حضوری قابل تصویر است که در ذیل به تفصیل به شرح آنها پرداخته
میشود:
 .1-3-2معرفت حضوری

در اینگونه شناخت ،علم بدون واسطه معلوم به ذات آن تعلق میگیرد و وجود واقعی و عینی معلوم برای
عالم و شخص دركکننده منکشف میگردد (مصباح یزدی1842 ،الف .)166/1 :البته همه معرفتهای
حضوری از نظر شدّت و ضعف یکسان نیستند؛ بلکه گاهی معرفت حضوری از قوّت و شدّت کافی برخوردار
است و بهصورت آگاهانه تحقق مییابد؛ ولی گاهی هم بهصورت ضعیف و کمرنگی حاصل میشود (همان:
.)112/1
انسان میتواند نسبت به ذات و صفات خداوند ،شناخت حضوری داشته باشد؛ خداشناسى فطرى به معناى
علم حضورى نسبت به خداى متعال ،براى همه انسانها وجود دارد .منظور از خداشناسى فطرى حضورى،
این است که دل انسان ارتباط عمیقى با آفریننده خود دارد و هنگامى که انسان به عمق دل خود ،توجّه
نماید چنین رابطهاى را خواهد یافت (مصباح یزدی .)83/1 :1848 ،انسان با پیمانی که با خداوند در عالم ذرّ
بسته است ،معرفت فطری حضوری به خداوند دارد .امامعلی(ع) در اینباره میفرماید« :خداوندى که با
حجّت خود ،بر قلب بندگان آشکار شده است» (خطبه )113/و چه حجّتى از این باالتر که وقتى انسان به
قلب خود بازمیگردد ،بانگ توحید را از هر گوشه آن مىشنود و به همین دلیل ،هر قدر شیاطین در انکار
ذات پاکش بکوشند و براى منحرف ساختن بندگان تالش کنند ،هنگامىکه فشارها برچیده شد و ابرهاى
ظلمانى وسواس شیطانى کنار رفت ،فطرت توحیدى تجلّى مىکند و باز انسان به سوی خدا برمیگردد
(مکارم شیرازی.)111/9 :1836 ،
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این نوع شناختحضوری در اثر ضعف مرتبه وجودی و اشتغاالت مادی و کاستن از ارتباط با خداوند به
صورت کمرنگ در میآید و در اوضاع و احوال ویژه که دست انسان از همه عوامل مادی قطع میشود خود
را آشکار میسازد و در آن حال ،انسان وابستگی خود را به خداوند شهود میکند یا با تکامل نفس و کاهش
توجه به امور مادی و تقویت توجهات قلبی نسبت به خدا ،همان معرفت به مراتبی از آگاهی میرسد تا آنجا
که میگوید« :اَيَکُـونُ لِغَـيرِکَ مِنَ الظُّـهُورِ مَا لَيسَ لَکَ؟» (علیبنموسیبنطاووس)894/1 :1914 ،
(مصباحیزدی 1842 ،ب3 ،؛  1842الف.)118/1 :
این نوع معرفتحضوری به اختالف مراتب وجودی و مراتب کمال نفسانی افراد ،متفاوت است و مراتب
معرفتی معصومان (علیهمالسالم) ،باالتر از علما و عرفاست؛ همچنان که ذعلب یمانی وقتی از حضرت
علی(ع) میپرسد« :آیا پروردگارت را میبینی؟» حضرت میفرماید« :آیا چیزی را که نمیبینم میپرستم؟»
بعد سؤال میکند« :چگونه او را مىبینى؟» حضرت میفرماید« :چشمها او را آشکارا نمىبینند ،لیکن دلها
به وسیله حقایق ایمان او را درك مىکنند» (خطبه)114/؛ بنابراین ،حضرت(ع) در باالترین مرحله مشاهده
قلبی نسبت به خداوند قرار داشتهاند؛ همچنانکه میفرماید« :اگر پردهها کنار رود ،چیزی بر یقین ،اضافه
نمیکنم» (مجلسی.)118/91 :1918 ،
هر انسانی میتواند با اختیار خود به مرتبهای برسد که با دل خود خدا را بیاید و از استدالل بینیاز گردد.
در حقیقت انسان میتواند با انجام سیر و سلوك موردقبول دین الهی ،به تدریج تعلقات خویش را از غیر خدا
بزداید و بر معرفتش به خدا و صفات او بیفزاید .در چنین صورتی در عین حضورش در میان مردمان ،رابطه
ناگسستنی با خدای خویش داشته باشد (مصباح یزدی.)91 :1848 ،
 .2-3-2معرفت حصولی

در این نوع شناخت ،وجود خارجی معلوم ،مورد شهود عالم قرار نمیگیرد؛ بلکه شخص از راه چیزی که
نمایانگر معلوم میباشد و در اصطالح ،صورت یا مفهوم ذهنی نامیده میشود از آن آگاه میگردد و در حقیقت
بین شخص عالم و ذات معلوم واسطه وجود دارد (مصباح یزدی 1842 ،الف .)166/1 :پس معرفت حصولی،
هیچگاه انسان را به حقیقت عینی و خارجی معلوم نمیرساند؛ زیرا آنچه در پرتو این معرفت به دست میآید
یا مفهوم ذهنی است یا صورت ذهنی (مصباح یزدی 1842 ،ب .)1 ،علم حصولی درباره خداوند انسان را به
ذات خداوند رهنمون نمیشود؛ بلکه مفاهیمی مثل مفهوم عالم بودن ،قادر بودن و امثال این صفات را در
اختیار انسان قرار میدهد .علم حصولی نیازمند ابزاری است که در ذیل پیرامون هریک از این ابزار و قلمرو
آنها در شناخت خداوند بحث میشود:
 .4-2میزان توانایی ابزار شناخت حصولی ،در معرفت اهلل در نهجالبالغه

شناخت حصولی ،نیازمند ابزار است .قلمرو هر یک از این ابزار هم محدود است؛ یعنی هر یک از ابزار در
محدوده خاصی به انسان شناخت میدهد(محمدی ریشهری .)881 :1811 ،مسئله مهم در اینجا ،قلمرو
هر یک از این ابزار در شناخت خداست که در ذیل به شرح آنها پرداخته میشود:
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 .1-4-2ابزار حسی

مراد از ابزار حسی همان حواس پنجگانه است که ابتداییترین و سطحیترین شناخت هستی ،از این طریق
برای انسان حاصل میشود .در نهجالبالغه به سه شکل عدم امکان شناخت خداوند را از این طریق متذکر
میشود:
 .1-1-4-2ناتوانی حواس بهطور کلّی از درک خدا :در نهجالبالغه گاه به محدودیت حواس در شناخت
خداوند بهطورکلی اشارهشده و فرموده است« :وَ لَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاس» (خطبه)136/؛ زیرا درك با حواس و فهم
کیفیت ،مختص به اجسام است و خداوند از جسمیِت و لواحق آن ،منزّه است (بحرانی.)833/8 :1862 ،
 .2-1-4-2ناتوانی حواس خاصّ از درک خدا :در نهجالبالغه گاهی از ناتوانی برخی حواس ،از درك خدا
یا اثبات ربوبیّت او سخن میگوید؛ چنانکه با عبارات مختلف از عدم امکان رؤیت خداوند با چشم سخن
میگوید؛ از جمله میفرماید« :لَمْ تَرَکَ الْعُيُون فَتُخْبِرَ عَنْکَ» (خطبه)114/؛ یعنی تو نه مخلوق بودهاى و نه
جسم تا دیده شوى؛ یعنی بخواهند اوصاف تو را از طریق رؤیت و مشاهده بیان کنند و میفرماید« :هُوَ اللَّهُ

الْحَقُّ الْمُبِينُ أَحَقُّ وَ أَبْيَنُ مِمَّا تَرَى الْعُيُون» (خطبه .)111/این عبارت در حقیقت به منزله علّت است؛ زیرا
خداوندى که از ازل بوده ،هرگز ممکن نیست جسم باشد؛ زیرا جسم حادث است و اگر اوصافى براى ذات
پاك خداوند بیان مىشود ،به حکم آن است که عقل از طریق استدالل از آثار خداوند به آن رسیده یا پیامبران
الهى در کتب آسمانى آوردهاند (مکارم شیرازی .)114/9 :1836 ،از طرفی انسان با چشم ،رنگها و نورها را
و به دنبال آنها اجسام را مىبیند و چون رنگ و نور از خواصّ جسم است و جسم داراى زمان و مکان و
اجزاست ،نتیجه آن ،نیازمند بودن و ممکنالوجود بودن است و خداوند برتر و باالتر از آن است (همان:
.)931/8
 .3-1-4-2حواس مقدمهای برای شناخت عقلی خدا :حضرت علی(ع) میفرمایند« :آفریدگار جهان با
آفرینش مخلوقات در برابر عقلها تجلى کرد و به همین سبب مشاهده او با چشمهاى ظاهر غیرممکن
است» (خطبه)136/؛ البته باید دانست همانطور که از طریق حواس نمیتوان ذات الهی را شناخت ،نمیتوان
وجود او را از این طریق انکار کرد؛ بلکه حواس ،میتواند مقدمهای برای شناخت عقالنی باشد به این صورت
که انسان با مشاهده آثار عالم تکوین و شگفتیهای موجود در آن ،به شناخت خدا دست یابد و به وجود خدا
پی ببرد (جعفری تبریزی.)31/11 :1816 ،
 .2-4-2ابزار عقل محض

یکی دیگر از ابزار شناخت عقل است .عقل ،قوهای است که ادراك معانی کلّی متعلق به محسوسات ،برای
او حاصل میشود(جوادی آملی .)243/18 :1836 ،در نهجالبالغه از ناتوانی عقل برای اندازهگیری عظمت
خدا و عدم احاطه اوهام بر وجود او سخن گفته شده است؛ امّا در مواردی ،براهین عقلی محض دالّ بر وجود
خدا را ذکر کرده است که در ذیل به تشریح این مباحث پرداخته میشود:
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 .1-2-4-2ناتوانی عقل از اندازهگیری عظمت خدا :حضرت علی(ع) شناخت خدا از طریق عقل را محدود
مینماید و میفرماید« :پس به همان اندازه که خداوند دانستن آن را مجاز دانسته اکتفا کن و عظمت
خداوندى را با ترازوى عقلت اندازه مگیر که دچار هالکت خواهى شد» (خطبه.)41/
 .2-2-4-2عدم احاطه اوهام بر وجود خدا :وهم به خطورات قلبی اطالق میشود (أزدی.)886/8 :1831 ،
امام علی(ع) با عبارت متعدد عدم دسترسی اوهام را به ذات و صفات خدا را یادآور میشوند؛ از جمله
میفرمایند« :لَا يُدْرَکُ بِوَهْم» (خطبه )132/استدالل در این کالم ،اینچنین است که هیچ واجبالوجودى با
نیرویى که اشیاى مادى و داراى وضع ،درك مىشود ،ادراك نمىشود و هر چه با وهم درك شود ،تعلّق به
امر مادىای دارد که داراى وضع است؛ نتیجه این است که هیچ واجبالوجودى بهوسیله وهم به کلّى ،درك
نمىشود تا چه رسد به احاطه این قوه بر او ،که حقیقت وى را درك کند (بحرانی ،)121/9 :1862 ،همچنین
از آنجا که ذات خدا و صفات وی وحدت دارند و از هم جدا نیستند ،اوهام از دسترسی به صفات خداوند هم
عاجزند؛ چنانکه امیرمؤمنان علی(علیهالسالم) میفرمایند« :لَا تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَة» (خطبه.)31/
 .3-2-4-2براهین عقلی دالّ بر وجود خدا :در کالم شریف امیرمؤمنان(ع) ،براهین عقلی متعددی دالّ بر
وجود خدا و صفات وی وجود دارد .این براهین از قویترین استداللها در زمینه شناخت خداست که فیلسوفان
را متحیر خود گردانده است .در ذیل به مهمترین آنها اشاره میشود:
 .4-2-4-2شناخت اصل وجود خداوند از طریق به هم خوردن ارادهها :امیرمؤمنان علی(ع) میفرماید:
«خدا را با به هم خوردن تصمیمها و گشودهشدن عزمها و شکستن آهنگها شناختم» (حکمت .)211/بسیار
اتفاق میافتد که انسان تصمیم محکمى برای انجام کارى مىگیرد؛ اما ناگهان اراده او بدون عاملِ قابل
شناخت ،تغییر مىکند .این امر نشان مىدهد که ارادهاى از بیرون به آن تعلّق گرفته که اراده این شخص،
فسخ شده است .از طرفی ،بسیار اتفاق میافتد که انسان تصمیم محکمى بر کارى مىگیرد؛ ولى تقدیرات
الهى مانع از انجام آن مىگردد و انسان مىفهمد که مافوق اراده او ،اراده دیگرى است که اگر تعلق به
چیزى گیرد هرچه برخالف آن است از بین مىرود (مکارم شیرازی 18/19 :1836 ،و )19؛ بنابراین اگر
انسان ،هرچه مىخواست مىتوانست بدون هیچ مانعی انجام دهد بسیار میشد که در وجود خدا شک کند؛
اما با مشاهده ارادة مافوق خودش ،که در بسیارى از مواقع اراده او را بَرهم مىزند یا مانع تحقق مراد او
مىشود ،به وجود عالم ،مدبّر توانا پی میبرد که جهان را بر طبق اراده حکیمانهاش تدبیر مىکند(همان.)11 :
 .5-2-4-2برهان وجوب و امکان :برهان وجوب و امکان یکی از متقنترین براهین عقلی اثبات واجب
است (سعیدیمهر .)11 :1838 ،موجود به حکم عقل ،یا وجودش ضرورت دارد و مستغنی از دیگر موجودات
است یا محتاج و وابسته به موجود دیگر است که در صورت اول به آن« ،واجبالوجود» و در صورت دوم،
«ممکنالوجود» گویند .از طرفی اصل علیّت داللت دارد که هر موجود ممکنی ،نیازمند علت است .از سوی
دیگر ،مالك احتیاج معلول به علت ،ضعف و فقر وجودی است (جوادی آملی.)99/2 :1832 ،
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امام علی(ع) هم میفرماید« :كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ» (خطبه .)114/در این کالم ،اشاره دارد که تمام موجودات
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
که هستیبخش بوده و هستی وی عین ذاتش باشد (جوادی آملی .)11 :1834 ،ضعف و فقر وجودی سه
نشانه دارد که میتوان به واسطه آنها به معلولیّت موجودی پی برد که در ذیل به شرح آنها از کالم امیر
مؤمنان(ع) پرداخته میشود:
 حدوث :امام(ع) موجودات عالم را حادث معرفی مینماید و همین امر را دالّ بر ازلیبودن خدا میداند ومیفرماید« :سپاس خداى را که با مخلوقاتش بر وجود خود راهنماست و به حادثبودن موجودات ،بر ازلی
بودنش دلیل است» (خطبه)112/؛ از طرفی از خداوند نفی حدوث مینماید و میفرماید« :كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ،
مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَم» (خطبه .)1/توضیح اینکه موجود ،از آن جهت که موجود است یا وجودش مسبوق به
عدم و حاصل از عدم است ،حادث گویند و اگر مسبوق به عدم و حاصل از آن نباشد ،آن را قدیم گویند.
اثبات این حقیقت که خداوند وجود مسبـوق به عدم نیست بدین شرح است :اگر خـداوند حادث باشد،
ممکنالوجود خواهد بود و اگر ممکن باشد ،واجبالوجود نیست ،در نتیجه اگر خداوند حادث باشد ،واجبالوجود
نیست؛ لیکن خداوند واجبالوجود است ،پس حادث نیست .نتیجه فوق بر اساس صغرى و کبراى منطقى و
ادلّه خداشناسى حاصلشده است.
در یک فرض میتوان فراز دوّمین؛ یعنی «موجود ال عن عدم» را تأکید فراز اول دانست؛ ولى با دقت در
کاربرد لفظ «کون» براى خدا میتوان مقصود از بخش اوّل را آموزش این نکته دانست که معناى «كون»

آن چیزی نیست که از واژه «حدث» به ذهن مىآید .احتمال دیگر این است که مقصود از قسمت اوّل ،نفى
حدوث ذاتى یا اعمّ از حدوث ذاتى و زمانى باشد و مقصود از بخش دوم نفى حدوث زمانى است (بحرانی،
.)121/1 :1862
 وابستگی :امام(ع) میفرماید« :كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُول» (خطبه)136/؛ هر آنچه تکیه بر دیگرى دارد،معلول علتى است؛ زیرا هیچ موجودی قائم به خود نیست؛ بلکه هر موجودی غیر از خدا به ماسوای خود
متکی است (جوادی آملی )16 :1834 ،و خداوند همیشه برپا و همواره جاودانه بوده است؛ چنانکه امام(ع)
میفرمایند« :الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً» (خطبه.)41/
 تغییر :در فرازهای متعدد از کالم امیر مؤمنان علی(علیهالسالم) از تغییر در عالم جمادات و حیوانات وانسانها سخن به میان آمده است؛ از جمله در مورد تغییر در مراحل مختلف آفرینش آسمان سخن به میان
آمده است و فرموده است:
آسمانهاى هفتگانه را از آن پدید آورد .پایینترین بخشهایش را با امواجى ثابت و برترین رویة آن را
در بلنداى فضا به هیات آسمانهاى استوار برافراشت ،بىستونى که برپایش دارد و بىرشتهاى که به نظمش
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درآورد .پس آنگاه با روشناى ستارگان و درخشش شهابها ،صفحة آسمان را آذین بست و چراغى فروزان
و ماهى تابان را ،در فلکى گردان و سقفى شناور و پهنهاى آراسته به ستارگان ،روان ساخت (خطبه.)1/
در مقابل ،حضرت(ع) درباره خداوند میفرماید« :با پذیرش حالتى ،دیگر گونه نشود و با دگرگونى ،مبدل
نگردد .گذر روزان و شبان ،کهنهاش نکنند ،روشنى و تاریکى ،تغییرش ندهند» (خطبه)136/؛ پس تمام
ممکنات در اصل وجودشان ،محتاج واجبالوجودند که علّت تمام موجودات است و واجبالوجود ،نیازمند علّت
نیست.
 .3-4-2ابزار تجربه

تجربه در اینجا ،ترکیب ابزار حس و عقل است .امام علی(ع) در فرمایش خود اشاره به همین ابزار دارند
آنجا که میفرماید« :من تعجب میکنم از کسانی که مخلوقات الهی را میبینند و در وجود خدا تردید
میکنند» (حکمت .)126/ایشان در سخنان متعدد با تعابیر مختلف به بحث اعتراف عقل به وجود آفریدگار
لطیف و توانمند از طریق مشاهده مخلوقات ،اثبات وجود خدا و ازلیبودنش از طریق آفریدگان ،تدبیر استوار
و قضای محکم و نشانههای آشکار خداوند دالّ بر وجود خویش پرداختهاند و اینها ،در واقع اشاره به «برهان
نظم» است .برهان نظم را میتوان چنین تحلیل کرد:
مقدمه اول :در عالم طبیعت ،پدیدههای منظم وجود دارد(مقدمه حسی).
مقدمه دوم :بر اساس بداهت عقلی ،هر نظمی از ناظم حکیم و با شعوری برخاسته است که بر اساس آگاهی
و علم خویش ،اجزای پدیده منظم را با هماهنگی و آرایش خاصی برای وصول به هدف مشخصی در کنار
هم نهاده و آن را بر اساس طرح حکیمانهای منظم ساخته است(مقدمه عقلی).
نتیجه :عالم طبیعت که پدیدهای منظم است ،ناظم حکیم و با شعوری آن را تدبیر کرده است (محمدرضایی،
.)18 :1831
حضرت(ع) در کالمی میفرماید« :بلکه به واسطه آنچه از نشانههاى تدبیر استوار و قضاى محکمش به
ما نمایانده بر عقول آشکارشده است» (خطبه .)132/این فرمایش اشاره دارد که از طریق ابزار حس با مشاهده
آثار تکوینی خداوند و عقل که همان تجربه را تشکیل میدهد میتوان تا حدودی به شناخت خدا دست
یافت .آرى ،هر یک از پدیدههای پیرامون انسان ،نشانه عظمت خدا در آن دیده مىشود؛ بنابراین براى پی
بردن به ذات پاك او ،بىنهایت دلیل وجود دارد :به عدد برگهاى درختان ،قطرههاى باران ،ذرّات اتمها،
سلولهاى بدن انسانها ،به عدد ستارههاى آسمانها ،کهکشانها و به عدد تمام ذرّات این جهان (مکارم
شیرازی 11/9 :1836 ،و .)12
حضرت(ع) در یکی از فرمایشات خویش ،به مقدمه عقلی برهان اشاره دارند و میفرمایند« :آیا ممکن
است ساختمانى بدون سازنده (عاقل و آگاه) یا حتى جنایتى (برنامهریزیشده) بدون جنایتگر پدید آید؟!»
(خطبه .)131/عبارت اول اشاره دارد به اینکه بناهایى در گوشه و کنار کره زمین وجود دارد که هزاران سال
از عمر آنها مىگذرد و به جهت ظرافتها و هنرنماییهایى که در آنها به کار رفته به عنوان آثار باستانى
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حفظ مىشود ،نه خداپرستان ،نه مادیها ادعا ندارند که این ساختمانها به وسیله باد و باران و طوفانها به
وجود آمدهاند؛ بلکه همه بدون استثنا ،از وجود این بناها ،پى به بانى صاحب عقل و شعور مىبرند و تدبیر او
را مىستایند.
جمله «أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَيْرِ جَانٍ» در فرمایش فوق ،اشاره به این است که نه تنها بنا و ساختمان ،احتیاج به
علم و تدبیر دارد؛ بلکه تخریبها و جنایات هدفدار نیز نیاز به برنامهریزى شخص عاقلى دارد تا به مقصود
برسد .در نتیجه گفته میشود که همیشه نظم ،دلیل بر عقل و شعور پدیدآورنده آن است و هر قدر نظم
دقیقتر باشد از عقل و دانش بیشترى حکایت مىکند (مکارم شیرازی.)118-111/1 :1836 ،
نظم عبارت است از هماهنگی اجزای یک مجموعه جهت نیل به یک هدف مشترك .پس نگاهی به
عالم طبیعت از وجود نظمهای دقیق و اعجابآمیز در پدیدههای مادی خبر میدهد که خود آنها از وجود
ناظم توانا پشت این نظمها خبر میدهد (قدردان قراملکی .)119-112 :1833 ،امام(ع) دلیل نظم هدفمندانه
را به دوگونه تقریر فرمودهاند :در برخی موارد به نظم هدفمند یک پدیده خاص ،نظیر نظم در آسمانها و
زمین ،طاووس ،ملخ ،خفاش ،مورچه و خزندگان و نظم موجود در ساختار انسان اشاره فرموده و گاه به نظم
هدفمند کلّی در مجموعه جهان هستی پرداخته که نتیجه تعقّل در شگفتیهای آفرینش و نظم موجود در
آنها ،اثبات لطافت صنع خدا و عظیم بودن قدرت اوست .ایشان در بیانی میفرمایند:
«موجودات را آفرید آفریدنى عجیب ،از جانداران و بىجان و آرام و متحرك و بر لطافت صنعش و عظمت
قدرتش شواهدى آشکار اقامه کرد که عقلها در برابر آن سر فرود آوردند درحالىکه به وجود او اعتراف نموده و
تسلیم فرمان شدند و دالیل او بر توحیدش در گوشهاى ما فریاد مىزند» (خطبه.)161/
 .4-4-2ابزار نقل
مراد از نقل ،آیات قرآن و احادیث معصومین(علیهمالسالم) است .حضرت علی(ع) درباره استفاده از قرآن
برای شناخت خدا میفرماید« :آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان میدارد ،به آن اعتماد کن و از نور
هدایتش بهرهگیر» (خطبه .)41/در این فرمایش ،امام(ع) به یک اصل مهم و جاودانى در فهم صفات خداوند
اشاره فرموده که انسان برای معرفت خدا و صفاتش ،در پرتو هدایتهاى قرآن و قرار گیرد و تکیه بر افکار
محدود انسانى نداشته باشند؛ زیرا از یکسو ،صفات خدا ،مانند ذاتش نامحدود است و افکار انسانها همواره
محدود است و از سوى دیگر ،سر و کار انسان همیشه با مخلوقات است و هنگامىکه به سراغ صفات خدا
مىروند خطر سقوط در پرتگاه تشبیه وجود دارد؛ بنابراین باید به معرفت اجمالى قناعت نماید و آن را هم از
مبدأ وحى و عصمت بگیرد که خطایى در آن راه ندارد (مکارم شیرازی 89/9 :1836 ،و .)81
 .5-2محدوده دسترسی انسان به شناخت خداوند در نهجالبالغه

از مباحث گذشته معلوم شد که شناختهای انسان از طریق حس ،عقل ،شهود و وحی حاصل میشود .درباره
شناخت خداوند دو بحث عمدة شناخت ذات ،صفات و شناخت کنه ذات و صفات الهی مطرح است؛ قلمرو
هر یک از منابع در مسأله شناخت خدا به شرح ذیل است:
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 .1-5-2حس و وهم :حواس به تنهایی نمیتوانند به شناخت ذات و صفات الهی دست یابند؛ بلکه حواس
میتوانند مقدمهای برای شناخت عقالنی باشند؛ به این صورت که با مشاهده آیات آفاقی به وجود خدا پی
ببرد .البته این طریق هم در شناخت کنه ذات و صفات الهی کارآیی ندارد .اوهام نیز به هیچوجه قدرت
شناخت خدا را ندارند؛ زیرا اوهام مربوط به امور جزئی و محسوس است .همچنین ساحت اقدس ربوبى از
انواع ترکیب ،علوّ دارد ،عالوه بر نقصى که در قواى ادراکى انسان است .نیروى واهمه با اعتراف خود از
درك خداوند تعالى عاجز است ،به دلیل اینکه هم خودش ناقص است و هم کنه ذات خدا دركشدنی نیست،
هنگامىکه توجه به خدا مىکند و مىخواهد وى را بشناسد به عجز و ناتوانى خود اعتراف مىکند (بحرانی،
.)126/9 :1862
 .2-5-2عقل :این ابزار هم در شناخت ذات و صفات از طریق استداللهای عقلی کارآیی دارد؛ امّا این
منبع هم به حقیقت ذات و صفات الهی دسترسی ندارد .امامعلی(ع) در فرمایشات خویش ،ناتوانی عقل را از
درك کنه ذات و صفات خدا متذکر میشود و میفرماید« :خردها را بر کنه صفاتش آگاه نساخت و (با این
حال) آنها را از مقدار الزم معرفت و شناخت خود ،محجوب نساخت» (خطبه.)94/
دلیل اینکه «اوصاف» ،توان شرح کنه ذات پاك او را ندارند این است که تمام الفاظى که براى بیان
اوصاف وضعشده ،مربوط به صفات محدود مخلوقات است و الفاظ توان بیان صفات خدا را ندارند و همین
امر سبب شده است که عقول انسانى از درك عظمتش باز مانند و راهى به معرفت ذاتش نیابند .این مسئله
جاى تعجب نیست؛ زیرا انسان نسبت به بسیارى از موجودات عالم امکان از جمله روح ،نیروی جاذبه و
بسیاری پدیدههای دیگر ایمان دارد؛ درحالیکه از کنه آن بىخبر است ،پس چگونه میتواند به خدایی که
بر همه موجودات احاطه دارد آگاهی یابد (مکارم شیرازی )111-114/6 :1836 ،و علت حصر و محدودیت
خردها از درك کنه صفات خدا به خاطر نوع آفرینش اوست که نمیتواند بر آنچه بینهایت و نامحدود است
احاطه یابد و صفات کمال و جمال خدا همچون ذاتش بینهایت است (بحرانی.)886/2 :1862 ،
 .3-5-2شهود :امام علی(ع) در فرمایشی خدا را واالتر از آن میداند که قلب انسان به آن احاطه یابد و با
دیده دل او را تصور و مشاهده کند (نامه .)81/درباره شناخت شهودی گفتهشده که بر دو معناست :یک قسم
آن مربوط به احاطه قلب انسان به ذات خداست که بتواند با دیدهی قلب ،خدا را تصور کند که این قسم از
دیدار قلبی ،مثل دیدار حسی غیرممکن است .قسم دوم ،تجربه باطنی است که با کشف حجابهای ظلمانی
و تجلی انوار الهی حاصل میشود که این قسم ،از طریق صفای باطنی ممکن است (محمدی ریشهری،
 .)913 :1811همچنین حضرت(ع) در خطبهای به محدودیت شناخت عظمت خداوند اشاره کرده و میفرماید:
«ما کنه عظمتت را نمىدانیم ،جز اینکه مىدانیم تو زنده و قائم به ذاتى ،چرت و خواب تو را نمىگیرد .هیچ
نظرى به تو نمىرسد و دیدهاى تو را درك نمىکند» (خطبه .)161/با توجه به اینکه احاطه بر ذات باری
تعالی ممکن نیست ،امام(ع) ستایش راسخون در علم از سوی خداوند را به خاطر اعتراف به ناتوانی آنچه که
محیط به آن نیستند ذکر فرموده است:
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و بدان که استواران در دانش آنانند که خداوند آنان را با اقرار به کلّ آنچه از آنها پنهان است و تفسیرش
براى آنان روشن نیست ،از ورود در ابواب و سراپردههاى اسرار پنهانى بىنیاز فرموده و اعترافشان را به ناتوانى
از رسیدن به آنچه که دانش آنها به آن احاطه ندارد ستوده؛ و ترك تعمّق آنان را در چیزى که بحث از حقیقت
آن را امر نفرموده است استوارى در علم نامیده است (خطبه.)41/
در حقیقت امام(ع) در اینجا به آنکس که درباره صفات خدا سؤال کرده بود ،هشدار مىدهد که کنه
صفات خدا -همچون کنه ذات خدا -براى هیچ انسانى شناختهشده نیست؛ چرا که او و صفاتش نامحدود
است؛ بنابراین ،تنها راه این است که در اینگونه موارد به معرفت اجمالى قناعت شود ،بىآنکه ادّعاى معرفت
کنه ذات و صفات خداوند شود .روشن است اصرار بر درك کنه ذات و صفات و تعمّق در آن یا حیرت انسان
را بیشتر مىکند و یا به گمراهى تشبیه مىکشاند و به هالکت معنوى دچار میکند (مکارم شیرازی:1836 ،
.)83-86/9
 .6-2علت عدم معرفت انسان به کنه ذات خداوند در نهجالبالغه

حضرت علی(ع) در خطبهای با صراحت از ناتوانی انسان در برابر توصیف و ادای حق خدا سخن میگوید و
میفرماید:
خداى را سپاس که گویندگان به عرصه ستایشش نمىرسند و شمارهگران از عهده شمردن نعمتهایش بر
نیایند و کوشندگان حقّش را ادا نکنند .خدایى که اندیشههاى بلند او را درك ننمایند و هوشهاى ژرف به
حقیقتش دست نیابند .خدایى که اوصافش در چهارچوب حدود نگنجد و به ظرف وصف در نیاید و در مدار وقت
معدود و مدت محدود قرار نگیرد (خطبه.)1/
این خطبه اشاره دارد که انسان نمىتواند به کنه ذات خدا برسد؛ زیرا تمام هستى او ،محدود است و جز
اشیاى محدود را درك نمىکند؛ حال آنکه ذات خدا ،از هر نظر نامحدود است .از طرفی کنه صفات خدا هم
دستنیافتنی است؛ زیرا صفات او ،عین ذات نامحدود اوست و وقتی انسان قادر به شناخت ذات خداوند
نیست ،با توجه به مسئله عینیّت ذات و صفات الهی ،انسان قادر به شناخت کنه صفات الهی هم نیست
(محمدى .)118-111 :1813 ،پس اگر قید و شرط و حدّ محدودى به ذاتش راه یابد ،مرکّب خواهد بود و
هر موجود مرکّبى ،ممکن الوجود است نه واجبالوجود .بنابراین واجبالوجود ،ذاتى نامحدود در تمام جهات
است و به همین دلیل یکتا و یگانه و بىنظیر و بىمانند است؛ زیرا دو وجود نامحدود از هر جهت ،غیرممکن
است؛ چرا که دوگانگى باعث محدودیّت هر دو مىشود (مکارم شیرازی.)11/1 :1836 ،
با توجه به فرمایشات حضرت(ع) به دست میآید که علت عدم معرفت انسان به خداوند ،جاللِ عزّت
(خطبه ،)218/سلطنت غالب و عظمت (خطبه ،)131/فراتر از همه مخلوقات بودن (خطبه ،)46/فراتر از زمان
و مکانبودن (خطبه 168/و  ،)41دارای برترین صفات بودن او (خطبه ،)61/عدم شباهت به مخلوقین و فراتر
بودن از وصف واصفان (خطبه ،)218/محیط بودن بر همه چیز (خطبه )136/است .در این فرازها ،خدای
متعال ،نامحدود معرفیشده است و عقل محدود انسان نمیتواند نامحدود را تحت احاطه خود قرار دهد

019

معرفت اللّه در نهجالبالغه

(جوادی آملی 41 :1834 ،و  .)42از سوی دیگر امام(ع) علت عدم معرفت انسان به خداوند را قابل توصیف
نبودن با قوای حسی (خطبه  ،)114راه نداشتن تأویل عددی در مورد خداوند (خطبه ،)112/از خواص مادیات
به دور بودن (خطبه )136/و امثال اینها را ذکر میفرمایند .امام (ع) درباره علّت عدم معرفت به کنه صفات
الهی هم میفرماید:
اینک تو ،اى آنکه در توصیف پروردگارت بیهوده مىکوشى ،اگر راست مىگویى ،جبرئیل ،میکائیل و سپاه
فرشتگان مقرّب حق را وصف کن که در رواقهاى ستر و عفاف سر فروافکندهاند و در تعریف زیباتر آفریدگار،
اندیشههاشان سرگردان است .آرى ،واقعیت جز این نیست که تنها به توصیف و ادراك چیزهایى مىتوان دست
یافت که یا صاحب شکل و ابزاراند یا چون دورانشان به سر آید ،با نیستى پایان مىیابند (خطبه.)132/
این عبارت صورت قیاس استثنایى متّصل را دارد که ضمن آن ،عجز کسى را که مدّعى است مىتواند
پروردگارش را آنچنان که هست توصیف کند گوشزد کرده است ،صورت قیاس چنین است :اى کسى که
مدّعى توصیف پروردگارت شدهاى ،اگر راست مىگویى ،برخى از آفریدگان پروردگارت را -مانند جبرئیل و
میکائیل و فرشتگان مقرّب را -وصف کن؛ نتیجه اینکه تو نمىتوانى حقیقت این آفریدگان خداوند را بیان
کنى ،پس قادر به توصیف خداوند متعال نمىباشى .مالزمهاى که میان این دو ،وجود دارد این است که اگر
توصیف خداوند برایت ممکن باشد ،تعریف بعضى از آثار او براى تو آسانتر خواهد بود؛ امّا بطالن تالى به
این سبب است که حقیقت جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان مقرّب براى بشر نامعلوم است و آشکار است
کسى که از شناخت و تعریف پارهاى از آثار خداوند ناتوان است از توصیف و تعریف او ناتوانتر است .حتی
امام(ع) از تولّه عقول فرشتگان سخن میگویند که عبارت از حیرت و سرگشتگى خردهاى آنان از ادراك
حقیقت ذات و نهایت عظمت بارى تعالى (بحرانی.)833/8 :1862 ،
از طرفی علت دیگر عدم شناخت کنه صفات خدا را ،نامحدود بودن صفات بیان میفرماید (خطبه)1/؛
یعنى نه تنها ذات او که صفات او نیز نامحدود است .علمش نامحدود است و قدرتش بىپایان؛ چرا که همه
اینها عین ذات ،نامحدود اوست و هیچ قید و شرطى ندارد و اگر قید و شرط و حدّ محدودى به صفاتش راه
یابد مرکّب خواهد بود و هر موجود مرکّبى ،ممکنالوجود است نه واجبالوجود؛ بنابراین واجبالوجود ذاتى
است نامحدود در تمام جهات و با صفات نامحدود عین ذاتش؛ به همین دلیل یکتا و یگانه و بىنظیر و
بىمانند است (مکارم شیرازی.)11/1 :1836 ،
 .7-2کمال شناخت خداوند در نهجالبالغه

در کلمات شریف نهجالبالغه کمال معرفت ،تصدیق و باور کردن خدا معرفی شده است« :کمال شناخت
خدا ،باور کردن او و نهایت باورکردنش ،یگانه دانستن او و غایت یگانهدانستنش ،اخالص به او و حدّ اعالى
اخالص به او ،نفى صفات (زائد بر ذات) از اوست» (خطبه.)1/
در بیان تفاوت تصدیق و معرفت تفسیرهاى مختلفى وجود دارد :نخست اینکه منظور از معرفت در
اینجا ،شناخت فطرى و مراد از تصدیق ،شناخت علمى و استداللى است یا اینکه منظور از معرفت ،شناخت
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اجمالى است و مقصود از تصدیق ،شناخت تفصیلى است یا اینکه معرفت ،اشاره به علم نسبت به خداوند
دارد؛ ولى تصدیق اشاره به ایمان دارد؛ زیرا علم از ایمان جداست؛ ممکن است انسان به چیزى علم داشته
باشد؛ ولى ایمان قلبى نداشته باشد.
در مرحله بعد از شناخت و تصدیق ،برای رسیدن به توحید کامل ،باید انسان ذات خدا را از هرگونه شبیه
و نظیر ،منزّه بداند؛ زیرا خداوند وجودى نامحدود از هر جهت و بىنیاز از هر کس و هر چیز است .بهطور
طبیعی چیزى که شبیه داشته باشد ،محدود است؛ چرا که هر یک از آن دو وجود شبیه به هم از دیگرى
جداست و فاقد کماالت دیگرى است .بعد از مرحلهی توحید ،نوبت به مرحله اخالص اعتقادى میرسد و
اخالص در این مرحله به کمال مىرسد و جنبه تفصیلى پیدا مىکند و براى اخالص در توحید باید هرگونه
صفاتى از مخلوقات که آمیخته با نقص و زائد بر ذات است از او نفى شود ،خواه این صفت ،داشتن اجزاى
ترکیبى باشد یا غیر آن؛ زیرا صفات خدا ،عین ذات اوست و هیچگونه ترکیبى در خدا راه ندارد .به همین
دلیل خود امام(ع) در جمله بعد چنین مىفرماید« :زیرا هر صفتى (از صفات ممکنات) گواهى مىدهد که غیر
از موصوف است و هر موصوفى (از ممکنات) شهادت مىدهد که غیر از صفت است» (مکارم شیرازی،
.)33-38/1 :1832
 .8-2وظیفه انسان در برابر شناخت خدا و عظمت او در نهجالبالغه

هر نعمتی که نصیب انسان میشود ،در مقابل آن وظایفی دارد که نباید از آنها غافل گردید؛ زیرا در
اینصورت است که نعمت بر انسان گوارا و پربرکت میشود .کسب معرفت یکی از بزرگترین نعمتهاست.
در فرمایشی حضرت(ع) ،سه وظیفه را بعد از حصول معرفت برای انسان نسبت به پروردگار ذکر میفرماید:
«پس چون آن (خدا) را شناختى؛ پس بهجا آور چنانچه سزاوار است مانند تو آن را انجام دهد ... ،در طلب
طاعتش و خشیت از کیفرش و شفقت از خشمش» (نامه.)81/
بدیهى است که «خشیت» و «اشفاق» در برابر عقوبت و خشم پروردگار ،انگیزه طاعت است؛ بنابراین
امام(علیهالسالم) نخست به اطاعت پروردگار اشاره کرده و سپس بر انگیزههاى آن تأکید ورزیده است .تفاوت
«خشیت» و «اشفاق» در این است که «خشیت» ،به معناى ترس همراه با بزرگداشت است (راغب اصفهانی،
)238 :1912؛ ولى «شفقت» ،توجه همراه با تأثر قلبی است (همان)913 :؛ البته برخی «شفقت» را ترس
همراه با امید دانستهاند؛ بنابراین هر دو نوع ترس و توجه ،ترسى آمیخته با امید به لطف و عطوفت و کرم
پروردگار است (مکارم شیرازی 111/4 :1836 ،و  .)194در فرمایشات حضرت(ع) وظیفه سلبی انسان در برابر
شناخت عظمت خداوند ،بزرگنشمردن خود در برابر عظمت حق معرفی شده است .حضرت(ع) فرمودند:
آنکه عظمت حق را شناخت ،شایسته نیست خود را بزرگ شمارد ،زیرا بزرگى آنان که به عظمت حق ،معرفت
دارند این است که در برابر او فروتنى کنند و سالمت آنان که از قدرت حق آگاهند این است که تسلیم او باشند
(خطبه.)191/
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اینکه در این فرمایش ،کسانى که عظمت خدا را دریافتهاند مخاطب قرار داده ،بدین جهت است که
آنها حقارت نفس خود را شناخته و نسبت خود را با جالل و کبریایى او سنجیدهاند و زودتر از افراد دیگر
متأثّر شدهاند و خود را کوچکتر از این مىبینند که بر خدا تکبّر ورزند (بحرانی.)219 :1862 ،
 .3نتیجهگیری
حضرتعلی(ع) آغاز دین را شناخت خدا و شناخت خداوند را ،واالترین معرفتها بیان میفرماید.
خداشناسى فطرى به معناى علم حضورى نسبت به خدا براى همه انسانها وجود دارد .این نوع معرفت
حضوری نیز به اختالف مراتب وجودی افراد متفاوت است و مراتب معرفتی معصومان (علیهمالسالم) باالتر
از دیگران است.
علم حصولی درباره خداوند ما را به ذات خداوند رهنمون نمیشود؛ بلکه مفاهیمی مثل مفهوم عالم بودن،
قادر بودن ،رازق بودن و امثال این صفات را در اختیار انسان قرار میدهد .علم حصولی ،نیازمند ابزاری است
که شامل ابزار حسی ،عقلی ،ابزار تجربه و نقل است و قلمرو هر یک از ابزار هم محدود است.
در نهجالبالغه عدم امکان شناخت خداوند را از طریق حواس متذکر میشود؛ همچنین از ناتوانی عقل
برای اندازهگیری عظمت خدا و عدم احاطه اوهام بر وجود او سخن گفتهشده است؛ امّا در مواردی براهین
عقلی دالّ بر وجود خدا را ذکر کرده است.
طبق فرمایشات حضرت امیر(ع) ،انسان نمىتواند به کنه ذات خدا برسد؛ زیرا هستىاش محدود است؛
حال آنکه ذات خدا ،از هر نظر نامحدود است .از طرفی با توجه به مسئله عینیّت ذات و صفات الهی ،انسان
قادر به شناخت کنه صفات الهی هم نیست.
در نهجالبالغه کمال معرفت ،تصدیق و باور کردن خدا معرفیشده است.
حضرت علی(ع) ،سه وظیفه را بعد از حصول معرفت برای انسان نسبت به پروردگار ذکر میفرماید که
شامل طاعت خدا ،خشیت از کیفرش و شفقت از خشمش میشود .همچنین وظیفه سلبی انسان در برابر شناخت
عظمت خداوند را ،بزرگ نشمردن خود در برابر عظمت حق معرفی میفرماید.
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