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ضرورت شناخت خدا از منظر امام علی علیه السالم
فاطمه سادات موسوی

9

 1دانش آموخته مقطع دکتری از دانشگاه قرآن و حدیث واحد قم در رشته علوم و معارف نهج البالغه

چکیده
با توجه به اهمیت خدا شناسی به عنوان نخستین اصل از اصول پنجگانه ی دین ،و اینکه اولین قدم برای ورود به توحید و
خداشناسی است ،برای درک این موضوع به سراغ کسی رفتیم که در اکثر سخنان و ابتدای خطبه های خویش به زیباترین وجه
به معرفی و بیان صفات باری تعالی پرداخته است .حضرت امیر علیه السالم بهتر از هر کس دیگری می تواند خداوندی را
معرفی کند که در دامان رس ول او بزرگ شده و معرفت او را از زبان پیامبرش آموخته است .این مقاله به بررسی چگونگی
توصیف خداوند متعال از زبان برترین انسان بعد از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می پردازد و در صدد است تا به دور از قیل و
قال های فلسفی خدا را از زبان قرآن ناطق یعنی علی علیه ال سالم معرفی کند .سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا شناخت
خداوند اساسا امکان دارد ،و اگر این امر ممکن است با چه ابزار و منابعی می توان به این مهم دست یافت؟ آیا طبق فرموده ی
علی علیه السالم که می فرماید ":کمال اخالص برای خداوند متعال نفی صفات از اوست" نمی توان خدا را توصیف کرد؟ آنچه
که برای پاسخ به این سؤاالت پسندیده تر به نظر می رسد این است که در مورد صفات کمالیه ،آنچه که خداوند در قرآن کریم
در مورد خود بیان فرموده است ،بهترین راهنما در شناخت او است و می توان با همین توصیفات خداوند را معرفی کرد .اما در
مورد آن صفاتی که در قرآن از آنها یاد نشده است ،انسان تنها می تواند به وسیله ی عقل و وحی(اعم از قرآن و سنت که شامل
احادیث پیامبر و امامان معصوم علیهم صلوات اهلل است) و شهود باطنی از میان ابزار شناخت و با مراجعه به طبیعت و آثار
خلقت و منابعی که خداوند در قرآن به انسان معرفی کرده است ،به شناخت خداوند دست پیدا کند.
واژههای كلیدی :معرفت ،شناخت ،صفات کمالی ،ابزار ،منابع ،نهج البالغه.
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بیان مسأله
انسان ذاتا موجودی خدا جوست که خداوند ،سرشت او را با فطرتی خداجو و خداگرا آمیخته است تا در
3
صورت بروز استعدادهاى فطرت ،به شرط پیراستن آن از غبار غفلت و آلودگى ،خداى یگانه را طلب کند.
خداوند خود در پاسخ به این فطرت انسان ،راهنمایانی برای انسان فرستاد تا در پی نیاز فطری خود به بیراهه
نروند و گام بر صراط مستقیم بگذارند .در طول تاریخ بهدلیل این نیاز سرشار ،سودجویان فراوانی از نیاز انسان
به پرستش و خداجویی او ،بهره ها جسته و از آن سوءاستفاده ها کرده و بهتعبیر قرآن عطش خداجویى
انسان ها را با سراب هایى پاسخ کاذب دادهاند .1رسول گرامی اسالم نیز به عنوان راهنمای انسان از جانب
خداوند متعال ،رمز رستگاری او را اعتقاد به کلمه ی توحید معرفی می کند (.قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا)
در قرآن کریم برای اثبات وجود حق تـعـالـی ،دلیلی اقامه نشده است که به نظر می رسد به دو دلیل باشد،
اول این که ،خداگرایی و خداپرستی در وجود انسان ها به ودیعت گذاشته شـده و بـا فـطرت عقل و دل در
آمیخته است و از این رو نیازی به برهان ندارد؛ دوم ایـن که ،اکثر قریب به اتفاق مخاطبان قرآن در عصر
نزول آن ،اهـل کـتـاب و مشرکان بوده اند و هیچ یک از این گروه ها درباره اصـل وجـود بـاری تـعالی
تردیدی نداشته اند 2تا قرآن با آنان به مـقـابـلـه بـرخیزد .افراد اندکی هم که بر اثبات وجود خدا دلیل
مـنطقی مطالبه می کرده اند ،یا در جست وجوی دلیل روشن تری بودند ،و یا اینکه دنبال بهانه تراشی و فرار
الس ِ
ك ِ
ماوات َو ْاْل َْر ِ
ت ُر ُسلُ ُه ْم أَ فِي اللَّهِ َش ٌّ
ض يَ ْد ُعوُك ْم لَِي غْ ِف َر لَ ُك ْم ِم ْن
فاط ِر َّ
از حقیقت بودند؛ مانند آیه ی مبارکه " :قالَ ْ
آباؤنا فَأْتُونا بِسل ٍ
ِ
ِ
ْطان ُمبين"
ص ُّدونا َع َّما كا َن يَ ْعُب ُد ُ
َج ٍل ُم َس ًّمى قالُوا إِ ْن أَنُْت ْم إِالَّ بَ َشٌر مثْلُنا تُري ُدو َن أَ ْن تَ ُ
ُذنُوب ُك ْم َو يُ َؤ ِّخ َرُك ْم إِلى أ َ
ُ

3

(رسوالن آنها گفتند آیا در خدا شک است؟! خدایى که آسمانها و زمین را آفریده؟! او که شما را دعوت
مى کند تا گناهانتان را ببخشد ،و تا موعد مقررى شما را باقى گذارد ،آنها گفتند (ما اینها را نمىفهمیم همین
اندازه مىدانیم) شما انسانهایى همانند ما هستید و مى خواهید ما را از آنچه پدرانمان مىپرستیدند باز دارید،
شما دلیل روشنى براى ما بیاورید).
پس از پیامبر اعظم

نیز ائمه ی معصومین علیهم صلوات اهلل بر امر خداشناسی پای فشاری کرده و در هر

حال مردم را به این مهم توجه می دادند 4.امیرمؤمنان علیه السالم نیز بر نخستین اصلى که پاى فشرد« ،
شناخت خدا» و « خداگرایى» بود که نمونه هایى از آن را مىتوان در کتاب ارزشمند نهجالبالغه مشاهده
نمود .این کتاب جامع علوم و دانش ها می باشد و منطبق با نیازهای فطری و طبیعی انسان در همه ی ابعاد
ّللا َ
عَز َو جَ لَ َخالهقه(.الکافی ،شیخ کلینی ،ج ،2ص)31
 - 1عن ابی جعفر علیه السالم قَالَ رَ سول َ ه
ّللا صلی ّللا علیه و آله  :ك ل مَ ْولود یولَد عَ لَى الْفه ْطرَ ةه یَ عْ نهي الْ مَ ع هْرفَ َة بهأَ َن َ َ
ذین َكفَروا أَعْ مال ه ْم َكسَراب بقیعَة یَ حْ سَبه َ
الظ مْ آن ماء َ
حَتى إهذا جاءَه لَ ْم یَ جهدْه َشیْئا(.نور)13/
َ - 3و الَ َ
ه
 - 2در قرآن کریم آیات بسباری بر این امر داللت دارد از جمله ی آنها آیه  13سوره یونس و آیات  58تا  53سوره ی مؤمنون.
 - 1ابراهیم . 31/
 - 4مراجعه به کتاب توحید شیخ صدوق رحمه ّللا این مطلب را به خوبی روشن می کند.
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و شئون زندگی دنیا رهنمود داده ،بینش و شناخت می آفریند ،راه های رشد و کمال را می نمایاند و مقصد را
نزدیک و دست یافتنی می سازد.

معناشناسی
معرفت در لغت :معرفت و معادلهای آن در زبان فارسی و عربی به معنای فهم ،دانش ،آگاهی ،شناخت و
ادراک است.8
معرفت در اصطالح:
واژه ی معرفت در اصطالح علوم اسالمی معانی متعدد و کابردهای گوناگونی دارد که فیلسوف مسلمان در
معرفت شناسی ،از میان معانی م تعدد و کابردهای گوناگون معرفت ،عامترین معنای لغوی آن را که مطلق
آگاهی و شناخت است ،لحاظ کرده و به کار می برند.1
همانگونه که نوع رفتار و گفتار ما از جهانبینى ما نشأت مىگیرد ،نوع جهانبینى نیز از شناخت ما
سرچشمه مىگیرد ،یعنى انتخاب جهانبینى به نوع شناخت بستگى دارد و این شناخت ما از خود و هستى
است که به انتخاب نوع خاصّى از جهانبینى منجر مىشود .بنابراین ،اعمال ما برخاسته از جهانبینى ما ،و
جهانبینى ما به شناخت ما وابسته است .امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات ،برخوردارى او از نعمت بزرگ
شناخت و معرفت است .در اهمیّت شناخت ،همین بس که خداوند در بسیارى از آیات قرآن ،انسانها را به
کسب شناخت و معرفت دعوت مىکند ،و کسانى را که اهل تفکّر و تدبر و تعقل نیستند به شدّت مذمت
نموده ،توبیخ مىکند .خداوند در قرآن ،ما را از پیروى آنچه به آن شناخت نداریم ،منع کرده است و می
قف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
لم"(اسراء ()30/از آنچه نمی دانی پیروی نکن ).او افرادى را که بدون شناخت،
ك به ع ٌ
فرمایدَ ":وَالتَ ُ َ َ
راهى را مىروند و عملى را انجام مىدهند ،کوران و کران و گنگانى مىداند که تدبّر نمىکنند .در ضرورت

يل َما ِمن
شناخت ،گفتار موالى متقیان به کمیل بسیار قابل توجّه می باشد .امامعلیه السالم مىفرماید" :يَا ُك َم ُ
ٍ
اج فِ َيها إِلَى َم َعرفَةٍ"( 2هیچ حرکتى وجود ندارد مگر آنکه تو در آن به معرفت نیاز دارى).
حت ٌ
َنت ُم َ
َح َرَكة إَِّال َو أ َ

معرفت و شناخت ،اعمال ما را ارزشمند مىسازد .در مکتب اسالم درجات اعمال و کارهاى ما به میزان
معرفت ما بستگى دارد .هر چه معرفت ما بیشتر باشد کارهاى ما ارزشمندتر است.

 - 8مصباح یزدی ،محمدتقی ،آموزش فلسفه ،ج ،3ص383؛ حسین زاده ،محمد ،درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی ،ص 35؛ فیاضی ،غالمرضا ،به کوشش مرتضی رضایی و احمد حسین شریفی ،درآمدی
بر معرفت شناسی ،ص. 84
 - 3همان منابع.
 - 2مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،ج  ،58ص . 265
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در قرآن و احادیث ،مسلمانان به کسب معرفت بسیار تشویق شدهاند .معرفت نسبت به خدا ،پیامبران ،ائمه،
هستى ،اصول و فروع دین .ما نیز در دعا از خدا مىخواهیم که خودش ،پیامبرش ،و ولیّش را به ما بشناساند،
ك
ك لَ ْم أَ ْع ِر ْ
ك اللَّ ُه َّم َعِّرفْنِي َر ُسولَ َ
ف نَبَِّي َ
ك إِ ْن لَ ْم تُ َعِّرفْنِي نَ ْف َس َ
ك فَِإنَّ َ
در غیر این صورت گمراه مىشویم ( .اللَّ ُه َّم َعِّرفْنِي نَ ْف َس َ
ْت َع ْن ِدينِی)3
ك لَ ْم أَ ْع ِر ْ
ك إِ ْن لَ ْم تُ َعِّرفْنِي ُح َّجَت َ
ك فَِإنَّ َ
ك اللَّ ُه َّم َعِّرفْنِي ُح َّجَت َ
ف ُح َّجَت َ
ك إِ ْن لَ ْم تُ َعِّرفْنِي َر ُسولَ َ
فَِإنَّ َ
ض َلل ُ
ك َ

ات ِم َيتة ج ِ
اهلِيَّة"( 4هر کس بمیرد و
َم يَ ْع ِر ْ
ف إِ َم َام َزَمانِِه َم َ
در روایتى از پیامبر اسالم نیز آمده استَ " :م ْن َم َ
َ
ات َو ل ْ
امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلى از دنیا رفته است).
آنچه از معرفت و شناخت که در اینجا مورد توجه قرار گرفته و موضوع این مقاله را شکل و سامان داده است،
«معرفت خدا یا خداشناسی در نهج البالغه» می باشد .همانگونه که اشاره شد ،توحید و خداشناسی یکی از
موضوعات بسیار مهم و محوری در نهج البالغه می باشد و امیر مومنان حضرت علی علیه السالم به زیبایی و
مهارت تمام این اصل بنیادی را که زیرساخت های کلیه ی اصول و مبانی و تعالیم و ارزش های واالی
اسالمی را تشکیل می دهد ،تبیین و تشریح می نماید .اصوال آنچه در مورد معارف الهى از اصحاب پیامبر
براى ما باقى مانده است  ،چیزى نیست جز یک سلسله اخبار در زمینۀ تجسیم و تشبیه و یا احیانا تنزیه
بارىتعالى ،پاره اى نیز شامل معلومات بسیار سطحى و ساده و عوامانه می باشد مگر سخنان امام على بن ابى
طالب علیه السالم که از معارف الهى مى جوشد و بر حیرت و شگفتى عاشقان فلسفه ی الهى مىافزاید و افکار
واالى جویندگان حقیقت را در اقیانوس بىکران الوهیّت به منتهاى اوج و ترقّى مىرساند ،تا آن جا که همگى
خسته و کوفته از پیشرفت بیشتر ،بازمىمانند؛ امّا امام علىّ بن ابى طالب علیه السالم مَثل بارز و اعالى الهى
1
است که به تنهایى پیش مىرود و کسى به گرد او هم نمىرسد.
اما قبل از ورود به بحث اصلی ناچار مباحثی را در خصوص « ابزار» و « منابع شناخت» مقدمتا یادآور می
شویم.

ابزار شناخت
خداوند متعال براى رسیدن انسان به شناخت ،ابزار و وسایلى را در اختیار او قرار داده است که با به کار گیری
این ابزار و وسائل به شناخت پیرامون خود می پردازد .برخی از صاحب نظران در تعداد و نام این ابزار اختالف
کرده اند و هر کدام موارد متعددی را به عنوان ابزار شناخت برشمرده اند؛ اما با تأمل در جهان هستی و

 - 1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافي ،ج ،3ص115

.

 - 4مجلسی ،همان ،ج ،12ص113

.

 - 3طباطبایی ،محمد حسین ،علی و فلسفه ی الهی ،ج ،3ص. 43
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خلقت انسان به دست می آید که بسیاری از این موارد تحت یکدیگر قرار می گیرند و تداخل دارند .بنابراین،
این ابزار در موارد زیر محدود می شود.
 - 1حواسّ :حواسّ پنجگانه ،نخستین ابزار و وسایلى هستند که خداوند در اختیار انسان قرار داده تا به
کمک این ابزار ،بسیارى از اشیاء و امور اطراف خود را درک و آنها را شناساییکند .دیدنىها را به وسیله ی
حس بینایی ببیند ،شنیدنى ها را به وسیله ی حس شنوایی بشنود ،بوها را به وسیله حس بویایی استشمام
کند ،مزه ها را به وسیله حس چشایی بچشد و باالخره اشیاء را به وسیله ی حس المسه لمسکند .البته از
میان حواس پنجگانه دو حس بینایی و شنوایی از اهمیت بیشتری در شناخت برخوردار هستند ،به همین
َّ
السمع و االبصار و
دلیل قرآن در این باره مىفرماید" :والله أخرجكم من بطون ّامهاتكم ال تعلمون شيئا و جعل لكم ّ
اْلفئدة  (2"...و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد ،در حالى که هیچ چیز نمىدانستید و براى شما
گوش و چشمها و دلها قرار داد  )...خداوند در این آیه به وسیله از وسایل شناخت؛ یعنی "گوش" و "چشم" و
یک منبع از منابع شناخت؛ یعنی "قلب" (که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد )،اشاره دارد.
 - 2عقل :عقل ،نعمت بزرگ الهى و حّجت باطنى انسان است .خداوند انسان را ب ه داشتن چنین نعمت
ارزشمندى مفتخر گردانید ،تا با کمک عقل ،هم محسوسات را به درستى بشناسد ،و هم قدرت تحلیل و
تجزیه ی امور را پیدا کند  .عقل در دین اسالم از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار است .در قرآن کریم آیات
بسیاری وجود دارد که به این جایگاه واال اشاره دارد و در آنها به تعقل و تفکر امر شده است .خداوند متعال
می فرماید " :أفال يتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها" 1و می فرماید . . . ":إ ّن فی ذلک آلية لقوم يتفکرون"،2
همچنین در وصف خردمندان می فرماید ":و يتفکرون فی خلق السماوات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال

سبحانک 3". . .خردمندان افرادی هستند که با عقل و تفکر و تدبر به آفریدگار هستی پی می برند و او را از
روی تفکر در مخلوقاتش می شناسند .در احادیث معصومان علیهم السالم هم درباره ی عقل و نقش آن در
شناخت اصول و فروع دین به این مهم اشارات بسیاری شده است تا جایی که جوامع حدیثی شیعه مانند«

اصول کافی» و « بحار االنوار» ،با «کتاب عقل و جهل» آغاز می شود .رسول اکرم صلوات اهلل علیه می
ِ
ين لِ َم ْن َال َع ْق َل لَه" ( 4همه ی خیر فقط با عقل درک می شود و
فرمایند ":إِنَّ َما يُ ْد َر ُك الْ َخ ْي ُر ُكلُّهُ بِال َْع ْق ِل َو َال د َ
کسی که عقل ندارد ،دین ندارد).

 - 2نحل 55/
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.

 - 4نوری ،میرزا حسین ،مستدركالوسائل ،ج،33ص213

.

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال اول ،شماره  ،7بهمن 9318

برخی از صاحب نظران در ابزار یا منبع شناخت بودن « عقل» اختالف کرده اند و برای ابزار یا منبع شناخت
بودن آن ،تفصیل قائل شده اند 8که این مقال مجالی برای وارد شدن به آن نیست.
 - 3وحى :وحى ،سرچشمه ی بسیارى از معارف است .از آنجا که منشأ وحى ،علم الیتناهى خداوند است،
نابترین شناخت ها از این طریق نصیب بشر گردیده است .انسان از طریق وحى ،در مورد هستى و سرچشمه
ی آن ،به آگاهى هاى ارزنده اى همچون اسرار و رموز آفرینش ،گذشته و آینده ی جهان ،عالم آخرت و امور
معنوى که نیل به این گونه معارف از راه هاى دیگر ناممکن است ،دست یافته است.
دو راه نخست جنبه ی عمومی دارد و تمام افراد بشر میتوانند در شناخت جهان از آن دو ،بهره بگیرند،
همچنانکه در فهم شریعت نیز مؤثر و کارساز میباشند؛ در حالیکه راه سوم از آنِ افرادی است که مورد عنایت
خاص خداوند قرار گرفتهاند و بارزترین نمونه ی آن پیامبران الهی میباشند .از طرفی نیز از ابزار حس فقط
میتوان در محسوسات استفاده نمود ،همچنانکه از خرد در موارد محدودی بهره میگیریم که مبادی آن را
دارا باشد ،در حالیکه قلمرو وحی وسیع تر و گستردهتر است و در زمینههای مختلف اعم از عقاید و تکالیف
نافذ و راه گشاست.
 - 4دل (شهود باطنی)
در نگاه مادیگرایان ابزار شناخت منحصر در ابزار حسی است ،اما در نگاه الهی دانان ابزار دیگری به نام قلب یا
دل یا شهود باطنی و الهام نیز وجود دارد که در شناخت موجوداتی که محسوس نیستند ،به کمک انسان می
آید .انسان می تواند ب رخی از حقایق را بدون استفاده از ابزار پیش گفته بیابد و به آنها شناخت پیدا کند.
شهود برای انسان جنبه ای کامال شخصی دارد؛ بنابراین ،با کوشش ذهن و فکر و با کمک استدالل برای
دیگران حجت است و اعتبار پیدا می کند؛ زیرا ممکن است انسان مطلبی را درست درک نکرده باشد و همین
اشتباه در درک ،سبب می شود می شود شهود باطنی انسان مرتکب خطا و لغزش شود .این در حالی است
که انسان با انجام گناه دلش به زنگار گرد و غبار پوشیده شده و او را از شناخت حقایق باز می دارد و مانع
انعکاس حقیقت در او می شود .اما در مورد افرادی که با تقوا و دوری از گناه و تهذیب نفس قلب و دل خود
را سیقل داده و مانع از زنگار گرفتن آن می شوند ،به حقایقی غیر قابل انکار دست پیدا می کنند .از جمله
این افراد پیامبر

و ائمه علیهم السالم می باشند .خداوند در قرآن در این مورد می فرماید ":ما كذب الفؤاد ما

رأى" 1یعنى قلب و دل محمد تکذیب نکرد آنچه را که با چشمان خود دید .در واقع قلب جایگاه رؤیت
حقایق نامحسوس است .پیامبر اکرم نیز اشاره ای زیبا در این مورد دارند و می فرمایند ":لو ال تكثير في

كالمكم و تمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى و لسمعتم ما أسمع " (2اگر زیاده روی در سخن گفتن شما ،و هرزه
 - 8برای آگاهی بیشتر رجوع شود به یوسفیان ،حسن ،عقل و وحی ،ص. 48
 - 3نجم 33/
 - 2طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ج ،8ص . 251
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چرانی در دل شما نبود ،هر چه من می بینم شما می دیدید و هر چه می شنوم می شنیدید ).نیز می
فرمایند" :لَو َال أَ َّن َّ ِ
السماو ِ
ِ
ومو َن َع َلى قُلُ ِ
ات َو ْ َ
اْل ْرض"(3اگر شیاطین در
وب بَنِي َ
ح ُ
ين يَ ُ
آد َم لََنظَ ُروا إِلَى َم َل ُكوت َّ َ َ
الشَياط َ
ْ
اطراف دلهای فرزندان آدم حرکت نمی کردند ،آنها ملکوت آسمانها را مشاهده می کردند ).همچنین لفظ «
السمع و االبصار و اْلفئدة ("...
افئدة» در آیه ی" واللَّه أخرجكم من بطون ّامهاتكم ال تعلمون شيئا و جعل لكم ّ

نحل )87/برخالف برخی تفاسیر ،به معنای عقلی که خدا به انسان عطا فرموده است ،نمی باشد بلکه به قرینه
ی سمع و ابصار ،منظور همان عضو صنوبری است که در سینه وجود دارد؛ چرا که ابتدا دو عضو حسی انسان
را نام می برد و در ادامه از عضوی یاد می کند که ادراکات انسان توسط آن دو عضو را شهود می کند .چه بسا
اکثر انسانها به همان دلیلی ک ه قبال ذکر شد ،شنیده ها و دیده هایشان به شهود باطنی نمی انجامد و در
تاریکی مطلق به سر میبرند .در ادامه ی آیه نیز از واژه ی « شکر» استفاده کرد تا انسان پس از ادراک حقایق
نا محسوس به شکر آن بپردازد .حتی می توان گفت تدبر و تفکر صحیح در آیات الهی و در پی آن ادراک
حقایقی در مورد این آیات و نشانه های خداوند ،نیز به قلب و شهود باطنی ارتباط دارد؛ چرا خداوند می

فرماید ":أفال يتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها"(محمد)24/

منابع شناخت
پس از آشنایی با ابزار شناخت ،نوبت به بررسی منابع آن می رسد .برخی از صاحب نظران و نویسندگان کتاب
های شناخت شناسی و فالسفه ،در معرفی ابزار و منابع شناخت دچار خلط مبحث شده و برخی از منابع
شناخت را به عنوان ابزار و برخی از ابزار را به عنوان منبع شناخت برشمرده اند که پرداختن به آن مجالی
وسیع تر را می طلبد و ما آن را به محل خودش وا می گذاریم.
خداوند متعال ،انسان را به مطالعه ،تدبّر و شناخت ،در امورى دعوت کرده و منابع آن را نیز در اختیارش قرار
داده است که اگر اینگونه نبود ،دعوت او به تدبر و شناخت ،بیهوده بود و با غایت و هدف او که هدایت و
سعادت بشر از رهگذر تدبر و شناخت است ،در تضاد و تناقض بود؛ در حالی که انجام امور لغو و بیهوده از
خداوندی که جامع همه ی کماالت است ،محال می باشد.
منابع شناخت عبارتند از:
 - 9طبیعت :خداوند متعال در عرصه ی آفرینش موجودات ،راز و رمزها و قوانین و مقرراتی به ودیعه نهاده
است که انسان با تعمق و تفکر در آنها می تواند دایره ی شناخت خویش را گسترش دهد .قوانینی مثل قانون
علّیّت ،قانون نظم و ...از جمله رمز و رازهایی هستند که انسان را به علم و آگاهی می رسانند .توجه به سنت
های الهی ،زندگی موجودات زنده ،خواص گیاهان و فواید سایر موجودات ،منبع عظیمی از علم و آگاهی را در
 - 1مجلسی ،محمدباقر ،همان ،ج ،86ص 361
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اختیار بشر قرار می دهند .در این خصوص همین بس که گفته شود بسیاری از اختراعات و اکتشافات بشر
محصول توجه دقیق انسان به قوانین طبیعی ،وضعیت موجودات و سنت های الهی بوده است .کمتر مکتبی
است که طبیعت را به عنوان یک منبع شناخت قبول نداشته باشد ،ولی هم در قدیم و هم در حال حاضر
عل مایی بوده و هستند که طبیعت را منبع شناخت نمی دانند؛1مثال افال طون طبیعت را منبع شناخت نمی
داند ،چون رابطه ی انسان با طبیعت از طریق حواسی است که جزئی است ،در حالی که او جزئی را حقیقت
نمی داند 2.او منبع شناخت را درواقع همان عقل با نوعی استدالل می داند3.حتی دکارت که یک فیلسوف
طبیعت گرا است و با اینکه که بشر را دعوت به مطالعه ی طبیعت کرده است ،برای طبیعت ،از نظر منبع
شناخت بودن و برای حواس ،از نظر ابزار شناخت بودن ارزشی قائل نیست .او می گوید طبیعت را باید از
طریق حواس مطالعه کرد ولی این مطالعه به ما حقیقتی را نمی نمایاند؛ بلکه آن چیزی که ما می شناسیم را
به ما می شناساند 4.آیات متعدّدى از قرآن کریم نیز  ،ما را به تدبّر در موضوعات مختلفِ طبیعى دعوت
مىکند؛ مانند آفرینش آسمان ها و زمین ،گردش شب و روز ،حرکت کشتى در دریا ،کوه ها ،حیوانات و  ...می
فرماید ":أ و لم ينظروا في ملكوت السماوات و اْلرض و ما خلق اهلل من شيء"( 8آیا آنها در عظمت و بزرگی نظام
آسمانها و زمین و آنچه خدا آفریده است (از روى دقت و عبرت) نظر نیفکندند؟) همچنین می فرماید:

" سنريهم آياتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أ و لم يكف بربك أنهعلى كل شيء شهيد"(0به زودى
نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مىدهیم تا آشکار گردد که او حق است،
آیا کافى نیست که او بر همه چیز شاهد و گواه است؟) انسان با مراجعه به طبیعت ،این کتاب عظیم الهی که
تمام موجودات و مخلوقات خداوند ،فصل ها و باب های آن را تشکیل می دهند ،به حقایق بی شماری دست
پیدا می کند اما آنچه مورد توجه است این که هدف قرآن تنها این نیست که بدانیم دستی دانا و توانا جهان
7
را می گرداند؛ هدف این است که بدانیم گرداننده ی اصلی« اللّه» است و«اللّه» مصداق« ليس کمثله شیء»
( همانند او چیزی نیست ).است ،ذات مستجمع کماالت است ،و به عبارت دیگر کمال مطلق است ،و به تعبیر
خود قرآن« له المثل اْلعلی فی السموات و اْلرض»(1و براى او توصیف برتر در آسمان ها و زمین است ).است.

2

 - 3طباطبایی ،محمد حسین ،اصول فلسفه و روش رئالیسم با حاشیه ی شهید مطهری ،ج ،3ص22

.
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.

 - 1همان.
 - 4همان ،ص381

.
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 - 2فطرت :بعضی از شناختهای بشر ،فطری است و با مراجعه ی انسان به فطرت خود به شناخت می رسد؛
یعنی در نهاد و وجود او ،این قدرت وجود دارد که میان دو چیز ،یکی را بهتر از دیگری بداند و این شناخت
درست و مطابق واقع است .خداوند متعال نیز به این مهم اشاره دارد و در آیه  04سوره ی انبیاء می
فرماید":فرجعوا إلی أنفسهم فقالوا إنّکم أنتم الظّالمون" [( .قوم حضرت ابراهیم پس از شکسته شدن بتها توسط او،
پس از پاسخ آن حضرت که گفت از بت بزرگ بپرسید که بقیه ی بتها را شکسته است ]،به و جدان خود
بازگشتند و [به خود] گفتند :حقا که شما ستمگرید).
شناخت خدا و کمال مطلق ،جلوه ی بارز این منبع شناخت فطری است .مثال همه انسانها غیر از افراد
معدودی که به وسیله ی احاطه ی گناه بر شخصیت آنها ،آینه ی فطرتشان غبار گرفته و مکدر شده و قدرت
تشخیص را از آنها گرفته است ،تایید می کنند که راست گویی خوب و دروغگویی بد است ،یا امانتداری خوب
و خیانت بد است .در واقع داوری انسان در مورد ز یبایی ها و زشتی های افعال ،منبعی جز فطرت نمی تواند

داشته باشد .خداوند متعال در آیه  5سوره شمس می فرماید ":فألهمها فجورها و تقويها " و در آیه  36سوره
روم تصریح می فرماید":فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهلل التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل ذلك الدين القيم
و لكن أكثر الناس ال يعلمون" .نیز امام علی علیه السالم در حکمت  335نهج البالغه می فرمایند ":ألْعِلْم ِعلْم ِ
ان
ُ َ
َم يَكُ ِن ال َْمطْبُوعُ " دانش دو نوع است :فطرى(حضوری) و شنیده
س ُموعُ إِذَا ل ْ
س ُموعٌ َو َال يَنْ َفعُ ال َْم ْ
َمطْبُوعٌ َو َم ْ
شده(حصولی) ،اگر دانش فطرى در انسان نباشد دانش شنیدنى سودى ندهد.
خداوند متعال در قرآن می فرماید ":سنريهم آياتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أ و لم يكف
بربك أنه على كل شيء شهيد"( 3به زودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان
مىدهیم تا آشکار گردد که او حق است ،آیا کافى نیست که او بر همه چیز شاهد و گواه است ؟) در واقع
خداوند دومین منبعی که انسان را به آن ارجاع می دهد ،فطرت و وجدان بیدار اوست که اگر به درستی به
آن مراجعه کند ،حق را در خواهد یافت و به حقایق بی شماری دست پیدا خواهد کرد .از طرفی نیز مطالعه
در ابعاد مختلفِ وجودی انسان ،موجب شناخت مىگردد .یعنی انسان برای شناخت حق در مرحله ی دوم
باید به شناخت خود بپردازد که اگر خود و ابعاد شخصیتی خود را نشناسد ،نمی تواند به شناخت حق دست
پیدا کند و حق بر او پوشیده خواهد ماند .امیرمؤمنانعلیه السالم مىفرماید ":أتزعم انّك جرم صغير و فيك انطوى
العالم االكبر" (1اى انسان! آیا گمان مىکنى جثّه کوچکى هستى؟ در حالى که جهان بزرگترى در تو نهفته

است ).بدیهى است که انسان هر چه از ابزار بیشتر و کارآمدترى استفاده کند ،به معارف بیشترى نائل
مىگردد و شناخت عمیق و کاملترى به دست مى آورد .چنانکه عدم استفاده از تمامى ابزار و عوامل شناخت،
 - 1فصلت 81/
 - 3امام خمینی ،شرح دعای سحر ،ص5
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یا استفاده ی ناقص از آنها ،از شناخت آدمى مىکاهد .تفاوت جهانبینى الهى وجهانبینى مادّى از
همینجاست که مادّى گراها از تمامى ابزار و عوامل شناخت استفاده نمىکنند و علىرغم ادّعایى که دارند،
شناختشان ناقص است ؛ اما در جهان بینی الهی به انسان دستور داده شده است تا از تمام ابزار و منابع برای
شناخت استفاده کند و به حقایق هستی و وجود دست پیدا کند.
 - 3تجربه :وقتی فرضیه هایی مطرح می شود و آن فرضیه در مرحله ی عمل بارها تکرار و تایید می شود،
تبدیل به تجربه می شود .اکنون دانش بشر در عرصه ی علوم تجربی پیشرفتهای چشمگیری داشته و به طور
حیرت انگیزی توسعه یافته است .بخشی از شناخت انسان به وسیله ی استفاده از علوم تجربی حاصل می
شود .در واقع آنچه انسان از طریق علوم تجربی به دست می آورد(،علم حصولی) می تواند منبع شناخت
خوبی برای انسان باشد .امیر مومنان علیه السالم نیز تجربه را یکی از منابع شناخت می داند و می فرماید :اگر
تجربه ها نبود ،راهها پنهان می ماند 2.نیز فرموده اند :به کارگیری تجربه ،رمز پیروزی است3.در جای دیگر
فرموده اند :تجربه های طوالنی وسیله ی افزایش عقل و خرد است 4.از طرفی علی رغم اینکه امام علیه السالم
تجربه را منبعی برای شناخت می داند ،ولی آن را برای این امر کافی نمی داند و آن را در کنار ابزاری مانند
ِ
عقل سودمند می داند .ایشان می فرماید" :ل َْيس ِ
ْم َعايََن ِة َم َع ِْ
ش
ب الْعُيُو ُن َأ ْه َل َها َو َال يَغُ ُّ
ت َّ
صا ِر َف َق ْد تَ ْكذ ُ
اْلبْ َ
الر ِويَّةُ َكال ُ
َ
ص َحهُ "( 8اندیشیدن همانند دیدن نیست؛ چرا که گاهی چشمها دروغ می نمایند ولی آن کس
استَ نْ َ
ال َْع ْق ُل َم ِن ْ
که از عقل نصیحت خواهد به او خیانت نمی کند ).یعنی اگر با ابزار عقل به سراغ تجربه رفتیم ،می دانیم به
طور قطع بگوییم که اشتباه و خطایی درکار نیست و به شناخت رسیده ایم .در واقع تجربه درکنار عقل است
ت
که به راه درست رهنمون می شود .حضرت در جای دیگر می فرمایدَ ":و ال َْع ْق ُل ِح ْف ُ
َّجا ِر ِب َو َخ ْي ُر َما َج َّربْ َ
ظ الت َ
ك" (0عقل حفظ تجربه ها است و بهتری ن تجربه آن است که تو را پند دهد ).پس اگر انسان چیزی را
َما َو َعظَ َ
آزمود و از آن پند و عبرت گرفت ،عقل را با تجربه درآمیخته است.
نکته ای که به نظر می رسد بیان آن الزم باشد این که تجربه نیز در عالم طبیعت انجام می شود و علوم
تجربی بر پایه ی منابع طبیعی بنا شده اند ،پس و قتی تجربه اینگونه است ،باید تحت عنوان طبیعت بحث می
شد ،دیگر چه نیازی به عنوانی جدید داشت؟ باید بگوییم این مطلب صحیح است ،اما به دلیل اینکه مطالعه
در عالم طبیعت ،بدون تجربه و به خودی خود نیز انسان را به شناخت می رساند(،به دلیل اینکه در آیات
قرآن به طور مطلق مطالعه در طبیعت را عامل شناخت می داند) برای آشکار شدن موارد پنهان طبیعت به
 - 2مجلسی ،همان ،ج ،54ص. 421
 - 1همان ،ج 55ص.325
 - 4همان ،ج ،1ص. 345
 - 8نهج البالغه ،حک مت.253
 - 6همان ،نامه. 13
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تجربه نیاز داریم و به نظر می رسد نیاز است تا عنوانی جدید به موضوع« تجربه» پرداخته شود .البته شاید به
نظر برخی اینگونه برسد که پس تجربه نوعی ابزار برای شناخت است نه منبع .اما تجربه ،خود نیاز به ابزار
مخصوص دارد که انسان با استفاده از آن ها به شناخت می رسد ولی خود تجربه منبعی است که انسان برای
شناخت به آن مراجعه می کند و آن ابزار را در راه رسیدن به صواب از طریق تجربه ،به کار می بندد.
 - 4تاریخ :تاریخ حاصل تجربیات فردی و جمعی بشر است که با مطالعه ی آن می توان به شناخت رسید.
انسان می تواند با بررسی زندگی گذشتگان و دیدن آثار آنها ،تجاربی به دست آورد که او را به شناخت

برساند .خداوند سبحان در آیه  40سوره ی حج در این خصوص فرموده اند" :أفلم يسروا فی اْلرض فتکون لهم
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها  (" ...آیا در زمین به گردش و جستجو نپرداختند [تا دراثر دیدن نشانه
ها و سنت ها و آثار گذشتگان و ]...صاحب دلهایی شوند که حقیقت را درک کند و گوشهایی که با آن [حرف
حق] را بشنوند  ). . .از نظر قرآن ،غیر از منابع مذکور ،یک منبع دیگرشناخت نیز وجود دارد که همان تاریخ
است .تاریخ نیز جزئی از طبیعت است و مانند آن در حال تحول و تبدل می باشد ولی به دلیل اهمّیتش و
سفارش قرآن و معصومین علیهم السالم به مطالعه ی آن ،به طور جداگانه به عنوان یکی از منابع شناخت مورد
بررسی قرار می گیرد .اهمیت تاریخ به عنوان یکی از منابع شناخت ،زمانی روشن می شود که کمتر حادثه
ای در زندگی امروز انسان می توان یافت که نمونه یا نمونه هایی از آن در گذشته اتفاق نیافتاده باشد .به
فرموده ی امیر مؤمنان علیه السالم که می فرمایدِ ":عب َ ِ
الد ْهر يَ ْج ِري بِالَْباقِين َك َجريِِه بِالْم ِ
اضين" (1بندگان
َ
َ
َ ْ
اد اللَّه إِ َّن َّ َ
خدا ،روزگار بر باقى ماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشت ).تاریخ تکرارمی شود .قرآن کریم نیز تاریخ
را یک پدیده ی حساب شده می داند که برای خود سنن و قوانینی دارد که از آن تخطی نمی کند .می

فرماید ":فهل ينظرون إال سنت اْلولين فلن تجد لسنت اهلل تبديال و لن تجد لسنت اهلل تحويال"(2 آیا آنها چیزى جز
سنت پیشینیان [و عذابهاى دردناک آنها] را انتظار دارند؟ هرگز براى سنت خدا تبدیلى نخواهى یافت ،و
هرگز براى سنت الهى تغییرى نمىیابى) مطالعه ی تاریخ و آشنایى با فراز و نشیب ها ،شکست ها و پیروزىها،
بسیار آموزنده بوده ،آدمى را صاحب معرفت و شناخت مىکند .مقصود خداوند از توصیه به مطالعه ی تاریخ
پی بردن به قوانین و سنن حاکم بر زندگی انسانهاست که از بررسی و تحلیل حوادث گذشته به دست می
آید .انسان با مطالعه ی تاریخ به بسیارى از رموز ،سنن و قوانین هستى پى مىبرد .قر آن سرگذشت پیشینیان

را مایه ی عبرت و پندآموزى مىداند و می فرماید " :لقد كان فى قصصهم عبرة الولى االلباب"(3قطعا در داستان
های آنها پند و عبرتی است برای خرمندان ).همچنین از پیامبرش مى خواهد داستان هاى گذشتگان را برای
مردم بازگو کند تا سرگذشت پیشینیان باعث شود مردم به فکر افتاده و راه روشنی را برای رسیدن به

 - 3نهج البالغه ،خطبه385

.
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سرمنزل مقصود انتخاب کنند .می فرماید":فاقصص القصص لعلهم يتف ّكرون"(1داستان ها[ی گذشتگان]را باز گو
2
کن شاید آنان[در احواالت خویش] بیاندیشند).

معرفت خدا در نهج البالغه
هر کس با توجه به تخصص خود ،به سراغ سخنان امام علیه السالم در زمینه ی« توحید» و «معرفت خدا»
رفته و در صدد تبیین آن برآمده است .برخی با نگاهی عرفانی به سراغ این سخنان رفته و از رهگذر آن به
معرفی دیدگاه های علی علیه السالم در توحید ،به عنوان یکی از عارفان بزرگ ،پرداخته اند .برخی نیز با
نگاهی فلسفی وارد شده و سخنان آن حضرت در توحید و شناخت خدا را به عنوان سخن بزرگترن فیلسوف
تبیین می کنند .برخی فقط با دید بالغی به این سخنان نگریسته و از نظر فصاحت و بالغت به عنوان
بزرگترین بلیغ و سخنگو آن را بررسی می کنند .ما در این پژوهش در صدد آن نیستیم تا نهج البالغه و
سخنان گهر بار موالی متقیان علیه السالم در مسأله ی توحید را با نگاهی عرفانی یا فلسفی و حتی بالغی
بررسی کنیم؛ بلکه تالش می کنیم فارق از عرفان ،فلسفه و علم بالغت ،به بیان چگونگی« معرفت خداوند»

متعال در نگاه و کالم آن حضرت علیه السالم بپردازیم.

شهید مطری معتقد است یک بخش از بخش های اساسی در نهج البالغه ،مسائل مربوط به توحید و شناخت
خدا می باشد .در مجموع خطبه ها و نامه ها و سخنان حکمت آمیز ،در حدود چهل مورد درباره ی این
مطالب بحث شده است .برخی از این موارد کوتاه یا چند سطر بیشتر نیست ولی برخی که عمدتا در خطبه ها
وجود دارد ،بلند و بلکه چند صفحه می باشد .بحثهای توحیدی نهج البالغه را شاید بتوان از اعجاب انگیزترین
مباحث آن داشت .بدون مبالغه این بحث ها با توجه به مجموع شرایط پدید آمدن آنها ،در حد اعجاز است.
اوج فوق العاده ی نهج البالغه در این بحثها نمایان است 3.توحید در نهج البالغه ،به بهترین شکل ممکن ارائه
شده است .رساترین ،زیباترین و بدیع ترین سخنان در باب توحید توسط علی علیه السالم ادا شده است.
حضرت در ابتدای اکثر خطبه های خود ،به بهترین شکل به توحید و خداشناسی اشاره دارد .مثال در خطبه
الس ُّر ِْ
سا َن"(شهادت می دهم
يها ِّ
ادة يَُوافِقُ فِ َ
ی  161می فرمایدَ ":و أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ َش َه َ
ب اللِّ َ
اْلعْ َال َن َو الْ َقلْ ُ
که معبودی جز ذات پاک او نیست .شهادتی که برون و درون در آن هماهنگ و دل با زبان هم صدا باشد ).یا
4
وك فِ ِيه و َال م ْك ُفوٍر ِدينُهُ و َال مجح ٍ
شكُ ٍ
اللهُ غَ ْي َر َم ْع ُد ٍ
می فرمایدَ ":و َأ ْش َه ُد َأ ْن َال ِإلَ َه ِإَّال َّ
ود تَ ْك ِوينُهُ"
ول بِِه َو َال َم ْ
َ َُْ
َ َ
 - 3اعراف . 356/
 - 2تلخیص و اقتباس از سبحانی ،سعید ،جهان بینی و شناخت ،ص54 - 85؛ هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،فرهنگ قرآن ،ج ،35ص 455؛ ابراهیم زاده ،عبدّللا ،دین پژوهی ،ص 55- 55؛ انصاریان ،حسین ،معرفت در
اسالم ،ص183- 186؛ مغنیه ،محمدجواد ،فی ظالل نهج البالغه ،ترجمه ی محمدجواد معموری(،در سایه سار نهج البالغه) ج ،8ص . 281
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(گواهی می دهم خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و کسی در ردیف او نیست نه در وجودش شک دارم و نه
ف َء لَهُ َف يُ َكافَِئهُ َو َال
نسبت به دینش کافرم و نه در خالقیت و ایجادش تردید دارم ).و یا می فرمایدَ ":و َال ُك ْ
ِ
ي" ( 8مانندی ندارد تا با او همتایی کند و شبیهی برایش تصور نمی شود تا با مساوی شود).
سا ِو َ
نَظ َير لَهُ فَ يُ َ
شهید مطهری می نویسد" :در واقع محرک و الهام بخش علی علیه السالم در طرح مسائل توحیدی تنها و تنها

تفسیر قرآن مجید بوده است .اگر علی علیه السالم نبود ،شاید برای همیشه معارف عقلی قرآن بدون تفسیر
1
باقی می ماند.
عالمه جعفری رحمة اهلل علیه مطالب نهج البالغه در معرفت خداوند متعال را به چهار قسم تقسیم می کند.
قسم یکم را در بیان مختصات مقام شامخ خداوند در اوصاف جمال و جالل او می داند که راه شناخت این

ْح ْم ُد
مختصات ،توجه همه جانبه به مفهوم کامل مطلق است که ضروری ترین صفت او می باشد؛ مانند " :ال َ
ِ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
يم ٍة َو أَ ْزٍل" (2حمد خداى را که از همه
يم ٍة َو فَ ْ
ض ٍل َو َكاشف كُ ِّل َعظ َ
للَّه الذي َع َال بِ َح ْوله َو َدنَا بِطَْوله َمان ِح كُ ِّل غَن َ
چیز به قدرتش برتر ،و به احسانش نزدیک است ،بخشنده هر سود و فضل ،و بر طرف کننده هر بالى عظیم و
ِ َّ ِ
شدت است ).و " ْ َ َّ ِ
س لهُ بَ ْع ٌد َف َي ُكو َن َش ْيءٌ بَ ْع َده"(3
اْل َّو ُل الذي ل ْ
َم يَ ُك ْن لَهُ َق ْب ٌل َف َي ُكو َن َش ْيءٌ َق ْب َلهُ َو ْاآلخ ُر الذي ل َْي َ
همان اولى است که براى اولیّتش قبلى نبوده تا پیش از او چیزى باشد ،و آخرى است که براى آخریتش
ِ ِ
ِ ِِ ِِ
بعدى نیست تا موجودى پس از او باشد ).و "ال ِ ِ
ح َّجتِه" (4خداى
ْمَت َجلِّي ل َخلْقه بِ َخلْقه َو الظَّاه ِر لقُلُوبِ ِه ْم بِ ُ
َ
ْح ْم ُد للَّه ال ُ

را سپاس که با آفرینش مخلوقات بر مخلوقات تجلّى کرد ،و با حجّت خود بر قلوبشان آشکار است ).قسم دوم
را در در بیان مختصاتی می داند که راه شناخت آنها آماده کردن درون برای پذیرش تجلی اوصاف آن ذات
اْلبصار َّ ِ
وب الَّتِي
اقدس است؛ مانندَ" :أيْ َن الْعُقُ ُ
صابِ ِ
الالم َحةُ إِلَى َمنَا ِر التَّ ْقَوى َأيْ َن الْقُلُ ُ
صبِ َحةُ بِ َم َ
ستَ ْ
يح الْهُ َدى َو ْ َ ْ َ ُ
ْم ْ
ول ال ُ
اع ِة اللَّه" (8کجایند عقلهاى روشنى جو از چراغهاى هدایت ،و دیدههاى نظر کننده
ت لِلَّ ِه َو عُوقِ َد ْ
ُو ِهَب ْ
ت َعلَى طَ َ
به نشانههاى تقوا ،کجایند قلوبى که به خداوند سپرده شدند ،و با آنها بر طاعت حق پیمان بسته شد ).قسم
سوم را سلب اوصاف مادّی و جسمانی و هرگونه وابستگی ها و احتیاجات و محدودیت ها از ذات اقدس ربوبی
می داند که اینگونه صفات سلبی در نهج البالغه فروان دیده می شود .اهمیت اینگونه صفات سلبی نیز ناشی
از یک مسأله ی ضروری است که عبارت است از متوجه ساختن افکار مردم به این حقیقت که برای دریافت
صحیحی از خدا باید همه ی مفاهیم و اندازه گیری ها و الگوهایی را که آدمی به وسیله ی ارتباط با طبیعت
عینی در ذهن خود منعکس می کند کنار گذاشت و از صورتگری با نمودهای گوناگون جهان طبیعی برای
- 8همان ،خطبه. 356
 - 3مطهری ،همان ،ص52

.

 - 2نهج البالغه ،خطبه. 51
 - 1همان ،خطبه. 33
 - 4همان ،خطبه. 315
 - 8همان ،خطبه. 344
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تصویری به عنوان خدا اجتناب کرد .و اما قسم چهارم را در بیان روابطی که انسانها می توانند میان خود و
خدا برقرار سازند می داند؛ مانند پاسخ حضرت امیر علیه السالم به سؤال ذعلب یمانی وقتی از ایشان پرسید:
اه َدةِ الْعِي ِ ِ
اْليم ِ
ِ
ان"(0
هل رأيت ربّک؟ و کيف تراه ؟ می فرمایدَ ":ال تُ ْد ِركُهُ الْعُيُونُ بِ ُم َ
شَ
ان َو لَك ْن تُ ْد ِركُهُ الْقُلُ ُ
َ
وب بِ َح َقائ ِق ِْ َ
دیدهها او را آشکار نبینند ،اما دلها به حقیقتهاى ایمان او را درک کنند ).و دعای آن حضرت در
شِ
ِ ِِ ِ
ِِ
اه ُد ُه ْم فِي َس َرائِ ِرِه ْم َو تَطَّلِ ُع
ك تُ َ
ين َع َل ْي َ
ك َو أَ ْح َ
ين ِ َْل ْولَِيائِ َ
کالم"227اللَّ ُه َّم إِنَّ َ
ض ُر ُه ْم بِالْك َفايَة ل ْل ُمَت َوِّكل َ
س ْاآلنس َ
ك آنَ ُ
ضمائِ ِرِهم و تَعلَم مب لَ َغ ب ِ
ِ
س ُه ْم
ك َملْ ُهوفَةٌ إِ ْن َأ ْو َح َ
َك َم ْكشُوفَةٌ َو قُلُوبُ ُه ْم إِل َْي َ
ار ُه ْم ل َ
صائِ ِره ْم فَأ ْ
َعلَ ْي ِه ْم في َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ش ْت ُه ُم الْغُ ْربَةُ آنَ َ
َس َر ُ
َن أَ ِزَّم َة ْاْلُموِر بِي ِد َك و مص ِ
ِ
ت َع َل ْي ِهم الْم َ ِ
ك ِع ْلما بِأ َّ
ضائِك"(.بار
اد َرَها َع ْن َق َ
َجئُوا ِإلَى ِاال ْسِت َج َارةِ بِ َ
صَّب ْ
ُ َ َ َ َ
بلَ
ذ ْك ُرَك َو ِإ ْن ُ
صائ ُ
ُ َ
خدایا ،تو براى عاشقانت بهترین مونسى ،و براى کفایت مهمّ آنان که بر تو اعتماد نمایند از همه حاضرترى،
آنان را در باطنشان مشاهده مىکنى ،و به نهانهایشان آگاهى ،و اندازه بیناییشان را مىدانى .بنا بر این
رازهایشان نزد تو معلوم است ،و دلهایشان به جانب تو در غم و اندوه .اگر تنهایى آنان را به وحشت اندازد یاد
تو مونسشان شود ،و اگر مصائب به آنان هجوم آرد به تو پناه جویند ،زیرا مىدانند زمام همه امور به دست تو،
1
و سر چشمه تمام کارها در کف با کفایت فرمان توست).

نگاه عالمه جعفری رحمة اهلل علیه یک نگاه کلی و اجمالی در این خصوص است ،اما ما در ادامه به بررسی
تفصیلی این موضوع می پردازیم.
علم خد ا شناسی از جمله شریف ترین و ارزشمندترین علوم است و تکامل حقیقی انسان بدون معرفت الهی
ممکن نیست؛ زیرا کمال حقیقی انسان ،تنها در سایه ی قرب الهی تحقق می یابد و بدیهی است که تقرب به
خدای متعال بدون معرفت او امکان نخواهد داشت 2.از طرفی نیز همان گونه که در منابع شناخت بحث شد،
شناخت خدا در مرحله ی نخست امری فطری است که هر کس فطرتی پاک داشته و درونش را از زنگار گناه
مصون داشته باشد ،با مراجعه به وجدان و فطرت خود می تواند به شناخت هستی بخش عالم و پروردگار توانا
برسد .از آیات قرآن کریم نیز این مطلب قابل برداشت می با شد .قرآن کریم خدا را از هر عیب و نقصی مبرّا
می داند و همانطور که قبال اشاره شد ،در یگانگی خدا احتجاج نکرده است؛ بلکه در چندگانه پرستی و شرک
به خداوند مردم را مذمت کرده و برای وحدانیت او استدالل آورده است؛ مثال حضرت یوسف علی نبیّنا و آله و

علیه السالم در زن دان به هم بندی های خود می گوید ":يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم اهلل الواحد
القهار"( 3ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای قهار؟) یعنی اعتقاد به خدای
واحد بهتر است نه اعتقاد به خدایان متعدد .در واقع مسأله ی وجود خدا را فطرت پاک هر انسانی می پذیرد
 - 6همان ،کالم. 353
 - 3جعفری ،محمدتقی ،خدا و جهان و انسان از دیدگاه علی بن ابی طالب علیه السالم و نهج البالغه ،صص32- 8

.

 - 2مصباح یزدی ،محمد تقی ،آموزش فلسفه ،ج ،3ص185

.

 - 1یوسف . 13/
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و به آن باور دارد .از این روست که قرآن در ادامه می فرماید ":ما تعبدون من دونه إال أسماء سميتموها أنتم و
آباؤكم ما أنزل اهلل بها من سلطان إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس ال

يعلمون" (4این معبودهایى را که غیر از خدا مىپرستید چیزى جز اسمهاى بىمسما که شما و پدرانتان آنها را
خدا نامیده اید نیست ،خداوند هیچ دلیلى براى آن نازل نکرده ،حکم تنها از آن خداست ،فرمان داده که غیر از
او را نپرستید ،اینست آئین پا بر جا ولى اکثر مردم نمىدانند ).یعنی نمی دانند که در فطرتشان خدای یکتا
پذیرفته شده است ولی بر خالف آن عمل می کنند .مانند این آیات ،آیات بی شماری در قرآن وجود دارد که
بر فطری بودن توحید و وحدانیت خدای متعال اشاره دارد .اگر انسانها لحظه ای به خلقت خود فکر کنند؛
یعنی با ابزار عقل به تفکر در خلقت خود بپ ردازند ،حتما به صانع آن پی خواهند برد .در واقع شناخت خود،
به شناخت خدا ختم خواهد شد ،اگر با ضمیری پاک و فطرتی صاف به دنبال شناخت حق برویم .در حدیثی
ف َربَّه" 1و اما برای شناخت خدای سبحان
سهُ َف َق ْد َع َر َ
از پیامبر اکرم وارده شده است که فرمودَ ":م ْن َع َر َ
ف نَ ْف َ

در خطبه ی اول نهج البالغه مراتبی بیان شده است .موالی متقیان حضرت علی علیه السالم درباره مراتب
خداشناسی و نیز دست یابی به شناختی صحیح و واقعی از حضرت حق که به دور از انحراف و باطل باشد،
الد ِ
چنین فرموده استَ ":أ َّو ُل ِّ
ين َم ْع ِرفَ تُهُ" یعنی اساس دین شناخت حق تعالی می باشد .دیندار واقعی کسی
است که ابتدا خدا را بشناسد که اگر نسبت به حضرت حق شناخت و معرفتی نداشته باشد ،در واقع دین
ِ
ِ
الب ِ
اسهُ َو َد َع َامةُ
يت َأ َس ُ
ندارد یا دینش ناقص است .حضرت رسول نیز در کالمی زیبا می فرمایدِ ":إ َّن من َد َع َامة َ
وح ِ
اهلل تَعالَى و الي ِقين بِتَ ِ
ِ
الد ِ
ِّ
يدهِ َو ( 2"...از جمله پایه ها و ستون های خانه اساس و پی آن است و
المع ِرفَةُ بَ َ َ َ ُ
ين َ
ستون و پایه ی دین ،شناخت خدای متعال و یقین به وحدانیت او و  ...است ).در واقع معرفت و شناخت
خدای متعال به عنوان پایه و اساس دین مطرح است .حال معرف ت خدای متعال از چه راهی و با چه ابزاری
میسر است؟ آیا خدا را می توان با ابزار حس شناخت یا اینکه به ابزاری مانند عقل و وحی نیاز است؟ انسان
باید به چه منبعی مراجعه کند تا بتواند خداوند را حقَّ معرفتِه بشناسد؟

 - 4یوسف . 41/
 - 3مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،ج ،2ص. 12
 - 2دیلمی ،ابی الحسن ،ارشاد القلوب ،ص363
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خداوند در قرآن انسانها را با تعابیری همچون« افال تعقلون»«،3لعلّکم تعقلون» «،4إن کنتم تعقلون» «8افال
یتدبرون» «، 0بل اکثرهم ال یعقلون» «،7قوم ال یعقلون»«،5الذین ال یعقلون»«،5أنّ فی ذلک آلیات لقوم
یعقلون» 16و آیاتی از این دست به تفکر در آیاتش تشویق کرده است .پس دم دست ترین ابزار برای شناخت
حضرت حق ،همین عق ل است که انسان توسط قوه ی عاقله ی خود می تواند به شناخت حق نائل آید؛ چرا
که ابزار حس در این زمینه عاجز ند و نمی توانند به انسان در این راه مدد رسانند .انسان با تفکر در آیات
الهی و مراجعه به مخلوقات حق تعالی و مطالعه ی طبیعت پیرامون خود نیز می تواند خدا را ببیند و حقیقتا
او را درک کند .خداوند در قرآن کریم می فرماید ":سنريهم آياتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أ
و لم يكف بربك أنهعلى كل شيء شهيد"( 11به زودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به
آنها نشان مىدهیم تا آشکار گردد که ا و حق است ،آیا کافى نیست که او بر همه چیز شاهد و گواه است؟) و
می فرماید ":أ و لم ينظروا في ملكوت السماوات و اْلرض و ما خلق اهلل من شيء"( 1آیا آنها در عظمت و بزرگی
نظام آسمانها و زمین و آنچه خدا آفریده است (از روى دقت و عبرت) نظر نیافکندند؟) نظر افکندن در
ف رمانروایی آسمانها و زمین و مخلوقات باری تعالی به چه منظور باید صورت پذیرد؟ آیا هدفی غیر از شناخت
نسبت به حق تعالی و خالق این امور دارد؟ از طرفی نیز انسان می تواند با شهود باطنی و به وسیله ی «دل»
نسبت به خدای خود شناخت پیدا کند .حضرت در پاسخ ذعلب یمانی که پرسید آیا خدا را دیده ای ،می
اه َدةِ الْعِي ِ ِ
اْليم ِ
ِ
ان"( 2دیدهها او را آشکار نبینند ،اما دلها
فرماید" َال تُ ْد ِرُكهُ الْعُيُو ُن بِ ُم َ
شَ
ان َو لَك ْن تُ ْد ِرُكهُ الْ ُقلُ ُ
َ
وب بِ َح َقائ ِق ِْ َ
به حقیقتهاى ایمان او را درک کنند ).نیز در خطبه ی 51می فرماید ":و َّ ِ ِ
صا ِر عَ ْن أَ ْن تَنَالَهُ أَ ْو
الرادعُ أَنَاس َّي ْاْلَبْ َ
َ
 - 1بقره  44 /و56
 - 4بقره 51 /و242
 - 8آل عمران 335/
 - 6نساء  52/و محمد24/
 - 5عنکبوت 61/
 - 5مائده 85/
 - 3انفال 22/
 - 31رعد 4/
 - 33فصلت 81/
 - 3اعراف 358/
 - 2نهج البالغه ،کالم 353
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تُ ْد ِرَكهُ" (و مردمک دیدهها را از دیدن و درکش باز داشت ).پس انسان نه با حس بلکه در پرتو تقوی می تواند
به واسطه ی دل و شهود باطنی خدا را بشناسد گویی او را می بیند.
اما آیا «عقل» و« دل» برای معرفت به حض رت حق کافی است و انسان می تواند بدون کمک« وحی» به
شناخت مطابق با واقع دست پیدا کند؟ پاسخ این سوال کامال روشن است؛ چرا که عقل فقط کلیات را درک
می کند و در جزئیات نمی تواند به انسان کمک کند .ادراک توسط« دل» و« شهود باطنی» نیز امکان خطای
زیادی دارد و قابل اعت ماد نیست ،یا حداقل فقط برای فرد مدرک حجت است و قابل اثبات برای همگان
نیست .پس به ابزار دیگری نیاز است تا عقل و دل را در این راه مدد رساند و آن چیزی نیست جز ابزار
«وحی» .در واقع در معرفت و شناخت خدای متعال باید از بیان قرآن و معصومین علیهم السالم پیروی کرد و
از آن پا را فراتر نگذاشت؛ چرا که هر کس در شناخت خدا پا را از« وحی» فراتر گذاشته به خطا رفته و هالک
شده است . 3در حقیقت راسخان در علم ،خدا را به ناشناخته بودن می شناسند و این عظیم دانستن خداست
که بدانند قابل شناخت نیست و کسانی که پا فراتر نهاده اند و می خو اهند عظمت خدا را به قدر درک خود
4
ْح ْم ُد لِلَّ ِه
بگیرند ،به خطا رفته اند .این مطلب را کالم حضرت در خطبه ی  56تأیید می کند و می فرماید ":ال َ
الْمعر ِ
وف ِم ْن َغ ْي ِر ُر ْؤيٍَة" (سپاس مخصوص خدایی است که بدون دیدن شناخته شده است ).در واقع حضرت امیر
َ ُْ
علیه السالم ک ه از وحی الهی الهام می گیرد و خود از راسخان در علم است ،از شناخت خود نسبت به ذات
اقدس الهی سخن می گوید.
عظمت بی کران خداوند باری تعالی آن چنان است که عقل بشری ،نه تنها از شناخت ذات او ،بلکه از شناخت
و درک گوشه ای از صفات او نیز عاجز و ناتوان است ،لذا امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم در نخستین فراز
ْحم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َال يَ ْب لُ ُغ ِم ْد َحَتهُ الْ َقائِلُو َن و َال يُ ْح ِ
صي
َ
از خطبه ی اول نهج البالغه در این باره چنین می فرماید ":ال َ ْ
ِ
ص ال ِْفطَ ِن الَّ ِذي ل َْيس لِ ِ
ص َفتِ ِه َح ٌّد
ْم ْجتَ ِه ُدو َن الَّذي َال يُ ْد ِركُهُ بُ ْع ُد الْ ِه َم ِم َو َال يَنَالُهُ غَ ْو ُ
اءهُ ال َْعادُّو َن َو َال يَُؤدِّي َح َّقهُ ال ُ
نَ ْع َم َ
َ
ود َو َال أَ َج ٌل َم ْم ُدود"(سپاس خداى را که گویندگان به عرصه ستایشش
ود َو َال َوقْ ٌ
ود َو َال نَ ْع ٌ
ت َم ْع ُد ٌ
ت َم ْو ُج ٌ
َم ْح ُد ٌ
نمىرسند و شماره گران از عهده شمردن نعمتهایش بر نیایند و کوشندگان حقّش را ادا نتوانند کرد .خدایى
که اندیشههاى بلند او را درک ننمایند ،و هوشهاى ژرف به حقیقتش دست نیابند ،خدایى که اوصافش در
چهار چوب حدود نگنجد(حد و مرزی ندارد) ،و به ظرف وصف در نیاید ،و در مدار وقت معدود ،و مدت
محدود قرار نگیرد ).در واقع حضرت امیر مؤمنان علی علیه السالم خداوندی را معرفی می کند که هیچ کس
نمی تواند حق ستایشش را به جا آورد حتی سخنوران فصیح ،آنان که تک سواران عرصه ی سخن هستند و
در وادی فصاحت تاخت و تاز می کنند .در واقع وقتی کسی نمی تواند نعمتهای بی شمارش را که ما فوق

ّ
المتأخر عنهم زاهق و ّاالزم لهم الحق (.صلوات شعبانیة)
 . . . - 1المتقدم لهم مارق و
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اندیشه ی بشر است ،به شماره آورد "،و إِ ْن تَع ُّدوا نِعم َ ِ
صوها" " ،1قُل لَو كا َن الَْب ْحر ِمدادا لِ َكلِ ِ
مات َربِّي
ت اللَّه ال تُ ْح ُ
ُ
ْ ْ
ُ َْ
َ
2
مات َربِّي َو ل َْو ِجئْنا بِ ِمثْلِ ِه َم َددا " چگونه می تواند خالق این نعمت ها را بدون کمک«
لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَ بْ َل أَ ْن تَنْ َف َد َكلِ ُ
وحی» بشناسد؟ خداوندی که خود غیر متناهی است و حصر و حدّی ندارد ،نعمت هایش نیز حدّ و حصری
ندارند .زیرا نعمت های حق تعالی غیرمتناهی است از جانب ابتدا ،پس شماره ندارد تا احصا شود ،و از جانب
3
منتها وقوف ندارد تا به منتها و آخر آن توان رسید.
شاید حاصل دو جمله ی آغازین خطبه ی اول این باشد که برای معرفت حقیقت ذات حق ،نه تالش پی گیر
و نه تیزهوشی و دقت ،هیچکدام نتیجه بخش نیست 4.پس مطلبی که در مورد راسخان در علم گفتیم ثابت
می شود.
پس در واقع شناخت کنه ذات خداوند و صفات کمال و جالل او برای احدی میسر نیست؛ یعنی حق تعالی
منزه است از اینکه عقول نسبت به کنه اوصاف و اسماء حسنای او شناخت پیدا کنند .امام علیه السالم در
ك فَ َتكُو َن ِم َن ال َْهالِكِين"
خطبه  51معروف به اشباح می فرمایدَ ":و َال تَُق ِّد ْر َعظَ َمةَ اللَّ ِه ُس ْب َحانَهُ َعلَى قَ ْد ِر َع ْقلِ َ
(عظمت خداوندى را با ترازوى عقلت اندازه مگیر ،که هالک خواهى شد).
انسانى که هنوز بر کوچکترین و ریزترین پدیده ی مادى تسلط نیافته و بر تعیین مصداق آن درمانده ،چگونه
ممکن است عظمت خدا را به عنوان هستى آفرینى که با هر پدیدهاى هست ،درک کند؟
ِ
يق بِِه" (و
حضرت در ادامه ،باالترین مرتبه از شناخت خدا را بیان می کند و می فرمایدَ ":و َك َم ُ
َّص ِد ُ
ال َم ْع ِرَفتِه الت ْ
باالترین مرتبه ی شناخت او باور کردن اوست ).انسان بعد از شناخت حق تعالی باید او را با قلب و عقل خود
باور کند و به یگانگی او ایمان آورد .در واقع نتیجه ی معرفت به خدا  ،باید تصدیق عملی به او باشد؛ چون
مراد از معرفت خدا ،معرفتی است که همراه با تصدیق و اقرار باشد .در روایتی از امام صادق علیه السالم آمده
ِ
َّص ِد ِ
يق بِِه تَ ْوِحي ُدهُ"(و باالترین مرتبه
س بِ َعالِ ٍم"8در ادامه می فرمایدَ ":و َک َم ُ
ال الت ْ
َم يُ َ
است" َم ْن ل ْ
ص ِّد ْق ف ْعلُهُ قَ ْولَهُ فَ لَ ْي َ
ی تصدیق او باور به یگانگی اوست ).انسان اگر به وحدانیت او ایمان داشته باشد و با تصدیق عملی به این
نتیجه رسید که خدا مالک حقیقی همه چیز است ،غیر او را نمی پرستد و فقط و فقط برای او عمل می کند
و تمام افعالش خالص برای او و او را ناظر بر اعمال خود می بیند و فقط از او پاداش می خواهد و دل از غیر
بریده و چشم امیدش همه جا به سوی پرودگار یکتاست و دست او را همیشه پشتیبان و یار و مددکار خویش
 - 3ابراهیم 14/
 - 2کهف 313/
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می بیند ".و َکم ُ ِ ِ ِ
ص لَُه"( و باالترین مرتبه ی یکتا دانستن او اخالص برای اوست ).در واقع این
ال تَ ْوحيده أَ ِْل ْخ َال ُ
َ َ
مرتبه از شناخت خداوند متعال ،نفی شرک از او است؛ چه اینکه اگر عمل ،خالص برای خدا نباشد ،بوی

شرک از آن به مشام می رسد .حضرت امیر علیه السالم خود در نامه  31نهج البالغه دلیل وحدانیت خداوند را
ِ
ِِ
ْت أَف َْعالَ ُه َو
ك َش ِر ٌ
يك َْلَتَْت َ
اینگونه ترسیم می کندَ ":و ا ْعلَ ْم يَا بَُن َّي أَنَّ ُه لَْو َكا َن لَِربِّ َ
ار ُملْكه َو ُسلْطَانِه َو لَ َع َرف َ
ك ُر ُسلُ ُه َو لََرأَيْ َ
ت آثَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ضاد ُُّه فِي ُملْكِهِ أ ََح ٌد"( اى فرزندم اگر خدایت شریکى داشت پیامبرانش
ف نَ ْف َس ُه َال يُ َ
ص َ
ص َفاتِه َو لَكن ُ
َّه إِلٌَه َواح ٌد َك َما َو َ
نزد تو مىآمدند و نشانههاى سلطنت و قدرت او را مىدیدى ،و از رفتار و صفتهایش آگاه مىشدى ،لیکن او
خدایى است یکتا چنان که خود خویش را وصف کرده است در حالی که هیچ کس در ملک مملکتش قادر به
ال ِْ
اْل ْخ َال ِ
ص لَ ُه
ضدیت با او نیست ).و باالخره غایت ایمان خالصانه به وحد انیت او ،ناتوانی از وصف اوستَ ".و َك َم ُ
الص َف ِ
ات َعْنه" یعنی از ثمرات اخالص در عمل ،رسیدن به مرتبه ای از معرفت است که در آن مرتبه می
نَ ْف ُي ِّ
فهمد که خدای تعالی را نمی توان با صفات مخلوقین به وصف در آورد .و اینکه برخی معتقدند منظور صفات
1
کل
زائد بر ذات منظور است ،به قرینه ی ما بعد که می فرماید" :لشهادة کل صفة أنّها غير الموصوف و شهادة ّ
موصوف غير الصفة"  ،روشن می شود که منظور توصیف خدا با صفات مخلوقین است .در واقع خداوند متعال در
وصف بندگان حقیری همچون ما نمی گنجد .او خود در قرآن کریم ،در مورد عجز مخلوقات از وصف او می
ِ
ص ُفو َن ،إَِّال ِعب َّ ِ
فرماید" :سبحا َن اللَّهِ ع َّما ي ِ
ين" 2فقط این معصومین هستند که با الهام گرفتن از سخن
ََ
َ َ
ُْ َ
ادالله ال ُْم ْخلَص َ
خود خداوند متعال می توانند او را توصیف کنند .این درحالی است که حضرت برای خداوند صفاتی بی حد و
مرز قائل است (.الَّ ِذي لَيس لِ ِ
ص َفتِهِ َح ٌّد مَ ْح ُدودٌ ) پس اگر کسی غیر از معصوم بخواهد خدا را توصیف کند ،بی
ْ َ
تردید خدا را با صفاتی توصیف می کند که در مخلوقات می بیند و به تصویر می کشد .معموال وقتی انسان
بخواهد کسی را توصیف کند ،اوصافی را که در انسانها می شناسد به کار می برد .این کالم موال نه به معنای
3
نفی صفات کمالیه است ،بلکه منظور صفاتی است که ما همیشه به آن ها خو گرفته و آنها را شناخته ایم.

امام علیه السالم در صدد آن است تا به ما بفهماند که خدای متعال را نباید با مخلوقات مقایسه کرد و صفاتی
برای او به کار برد که در مخلوقات دیده می شود؛ چرا که در آن صورت هم ذات خدا و هم صفت او محدود
می شود؛ زیرا صفتی که زائد بر ذات باشد ،باید در مقام ذات نباشد و این صفت جدای از آن ذات خواهد بود

و محدود می شود .از این رو حضرت علیه السالم می فرماید":یک انسان موحد وقتی توحیدش خالص است که
صفات زائد بر ذات را از حضرت حق نفی کند و صفات را عین ذات بداند که اگر کسی خدا را با صفتهایی زائد
بر ذات توصیف کند ،او را مقرون با بیگانه کرده و برای خدا قرین قائل شده و خدا را از وحدت به ثنویت
4
وه
آورده و از توحید بیرون رفته است .در روایتی از امام باقر علیه السالم نقل شده است که فرمودُ ":كلَّ َما َميَّزتُ ُم ُ
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ِ
ردودٌ إِلَي ُكم" ( 8هر آنچه که فهم انسان در دقیق ترین معنای آن تصور
َوه ِام ُكم فِي أ ََد ِّق َم َعانِيهِ َمخلُ ٌ
صنوعٌ مثلُ ُكم َم ُ
وق َم ُ
بِأ َ
نماید ،مانند انسان ساخته و مخلوق است و به انسان بر می گردد .در نتیجه درک ذات و اوصاف خداوند از
عهده ی انسان محدود با اوصاف محدود که همه مصنوع خداوند متعال اند ،بر نمی آید ).به تعبیری دیگر،
انسان چیزی را درک می کند که به آن احاطه پیدا کند و در فکر محدود او بگنجد و چنین چیزی حتما
موجود محدودی است .پس اگر خداوند را بدون الهام از« وحی» توصیف کند ،خداوند در ردیف معدودات و
اشیاء قابل شمارش قرار می گیرد؛ زیرا الزمه ی محدود بودن ،امکان تصور موجود دیگری در جای دیگر
همانند اوست .تنها نامحدود از جمیع جهات است که دومی ندارد و در عدد و شمارش نمی گنجد .به این
ترتیب مولی الموحدی ن حقیقت توحید را در این عبارت کوتاه و به تمام معنا منطقی منعکس ساخته و
1
خداوند را برتر و واالتر از خیال و قیاس و گمان و وهم معرفی نموده است.
ات َخالِِقهِ أَ ْعجز و ِمن تَناولِهِ
ص َف ِ
ات فَهو عن ِ
ات ِذي الْهيئةِ و ْاْلَدو ِ
ص َف ِ
حضرت در جای دیگر می فرماید":إِ َّن من ي ع ِجز عن ِ
َُ َ ْ
َ ْ َْ ُ َ ْ
َُ َ ْ َ ُ
َ َْ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ين أَبْ َع ُد" (2آن که از توصیف موجودى که دارنده شکل و اعضاء و اندام است ناتوان است از توصیف
ب ُح ُدود ال َْم ْخ ُلوق َ

خالقش ناتوانتر ،و از درک آفریننده از طریق حدود و اندازههاى مخلوقات دورتر است).

ول َعلَى تَ ْح ِد ِيد ِص َفتِه َو لَ ْم يَ ْح ُجْب َها َع ْن َو ِاج ِب َم ْع ِرفَتِه"(3عقلها را بر بیان حدود
در جای دیگر می فرماید":لَ ْم يُطْلِ ِع ال ُْع ُق َ
صفتش آگاه نکرده ،و آنها را از معرفت الزم در باره وجودش باز نداشته) حضرت امیر علیه السالم در این فقرات
با اینکه ناتوانی انسان را از درک وجو د خداوند متعال به عنوان یک موجود دست نایافتنی یاد می کند ،در
انتهای فقره ی آخر ،بیان می دارد که انسان با تفضل خود خداوند متعال ،می تواند به مقدار واجب و الزم
شناختی از او به دست آورد .که اگر انسان به طور کلی نسبت به خدا معرفت و شناخت نداشت ،دچار
سردرگمی شد ه و در پرستش او دچار اشتباه می شد .اما شناخت جامع از یک موجود نامحدود توسط یک
موجود محدود و دارای ابعاد و عضو و جوارح ،کاری ناممکن است .امام علیه السالم در مورد مالئکه که
َّص ِوي ِر
موجوداتی مجرد هستند و در نزد پرودگار و عامالن حضرتش در امور عالم ،می فرمایدَ :
َّمو َن َربَّ ُه ْم بِالت ْ
"ال يََت َوه ُ
ات الْم ِ
ص َف ِ
و َال يجرو َن علَيهِ ِ
ين َو َال يَ ُح ُّدونَُه بِ ْاْل ََماكِ ِن َو َال يُ ِش ُيرو َن إِلَْيهِ بِالنَّظَائِ ِر"( آنها هرگز پروردگار خود را با قوّه ی
َ ْ
َ ُ ُْ َ ْ
صُنوع َ
وهم به تصویر نمىکشند و صفات مخلوقات را براى او قائل نمى شوند ).در واقع این جمالت را بعد از مطالبی
بیان می کند که فرمود :خداوند متعال را به دور از تعالیم قرآن و معصومین علیهم السالم نمی توان توصیف
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کرد؛ یعنی فرشتگان مانند انسانها نیستند که بر خداوند صفات مخلوقین را جاری کنند و با صفات مخلوقین
و آفریدگانش او را توصیف کنند .در حقیقت آنان معرفت کامل به "لیس کمثله شیء" 4دارند.
ف َّ
َّاه فَ َق ْد َجَّزأ َُه َو َم ْن َجَّزأ َُه فَ َق ْد َج ِهلَ ُه َو َم ْن
ص َ
َّاه َو َم ْن ثَن ُ
الل َه ُسْب َحانَ ُه فَ َق ْد قَ َرنَ ُه َو َم ْن قَ َرنَ ُه فَ َق ْد ثَن ُ
در ادامه می فرماید " :فَ َم ْن َو َ
َج ِهلَهُ فَ َق ْد أَ َش َار إِلَيْهِ َو مَ ْن أَ َش َار إِلَيْهِ فَ َق ْد َح َّدهُ َو مَ ْن َح َّدهُ فَ َق ْد عَ َّدهُ" (پس هر کس خداى سبحان را با صفتى وصف کند

او را با قرینى پیوند داده ،و هر که او را با قرینى پیوند دهد دوتایش انگاشته ،و هر که دوتایش انگارد داراى
اجزایش دانسته ،و هر که او را داراى اجزاء بداند حقیقت او را نفهمیده ،و هر که حقیقت او را نفهمید برایش
جهت اشاره پنداشته ،و هر که براى او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب آورده ،و هر که محدودش
بداند چون معدود به شمارهاش آورده است).
ممکن است این سؤال در ذهن ما مطرح شود که وح دانیت و یکی بودن خدا به چه صورت است؟ پاسخ این
سؤال مقدر را حضرت به خوبی بیان می کند و می فرماید ":و ِ
اح ٌد ال بِ َع َد ٍد" 1خدا واحدی است که ثانی بردار
َ
نیست؛ یعنی وقتی در شمارش می گوییم« واحد» ،در پی آن می گوییم« اثنان»  ،اما در مورد خدا می گوییم
خدا واحدی است که عالوه بر اینکه عدد بردار نیست ،واحدی است که رقیب و شریک بر نمی دارد .در واقع
وحدت او وحدت احدی است نه وحدت عددی؛ یعنی همه چیز را زیر پوشش می گیرد و جا برای غیر نمی
گذارد .2در خطبه اول نیز فرمودَ ":و َمن قَ َرنَهُ فَ َقد ثَّناَه" کسی که برای خداوند یکتا همسان قرار داد ،او را دو تا
دانسته و دویی در یگانگی اش قائل شده است .پس خداوند واحدی است که دویی ندارد تا پس از آن اعداد
دیگر را شامل شود و به شمارش در آید .در ادامه می فرمایدَ ":و َمن َح َّدهُ َف َقد َع َّدهُ" کسی که او را محدود
دانست ،او را شمرده و واحد عددی پنداشته است .او واحد قهار است ،کمبودی برای او نیست تا خدای دیگر
آن کمبود را پر کند .در سوره ی توحید هم که می فرماید ":قُل ُهَو اللَّهُ َأ َح ٌد"  ،یعنی او قاهر است و در توضیح
الص َم ُد" 3.حضرت امیر مؤمنان علیه السالم نیز می فرمایدْ ":اْلَ َح ِد بَِال تَأْ ِو ِ
يل عَ َد ٍد "(4
این قاهر می فرماید ":اهللُ َّ
یکتاست نه بر اساس عدد).
خداوندمتعال عالوه بر اینکه یگانه است ،وجودی بسیط دارد و هیچ گونه تجزیه و ترکیبی در او راه ندارد.
َّج ِزئَةُ َو الت َّْبعِيض"(8تجزیه و تبعیض در حریمش
حضرت امیر علیه السالم در این مورد می فرمایدَ ":و َال تََنالُهُ الت ْ
راه ندارد ).هر جسم مرکبی نیاز به اجزاء خود دارد؛ زیرا تا این اجزاء نباشد ،موجود مرکب به وجود نمی آید؛
 - 4شوری 33/
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در حالی که حضرت حق مقصد تمام تالشها و حرکت هاست و سلسله ی همه ی وجود ها تجلیات او می
باشد .عالوه بر این محتاج ترکیب کننده خواهد بود ک ه این اجزاء را ترکیب کند ،از این رو حق نه جزء و نه
بعض دارد و این اشاره به نفی کمیت از حق دارد؛ زیرا جزء و بعض داشتن ،از ملحقات کمیت است ،و کمیت
از لوازم جسم است در حالی که باری تعالی جسم نیست پس جزء و بعض ندارد اگر موجودی جزء و بعض

داشته باشد اثر پذیر از غیر است و با واجب نمی سازد .از این رو حضرت در جای دیگر می فرمایدَ ":و َال
شي ٍء ِمن ْ َ ِ
اض َو َال بِالْ َغ ْي ِريَِّة َو ْ َ
اْل ْع َر ِ
ض ِم َن ْ َ
ض ِاء َو َال بِ َع َر ٍ
ِح َو ْ َ
اْلبْ َعاض"( 0به چیزى از
ْجَوار ِ
اْل ْع َ
وص ُ
اْل ْج َزاء َو َال بِال َ
يُ َ
ف بِ َ ْ َ
اجزاء و اندام و اعضاء و عرضى از اعراض ،و بودن چیزى غیر ذاتش با او ،و داشتن ابعاض توصیف نشود ).یعنی
خداوند آنگونه که همنوعان خود را توصیف می کنید به وصف در نمی آید؛ چرا که او مانند شما اجزاء و اعضا
و جوارح ندارد تا به این گونه موارد به تصویر کشیده شود .خدا مانند انسان به کوتاهی و بلندی و این گونه
عوارض توصیف نمی شود .نتیجه اینکه اگر حضرت می فرماید":کمال اخالص برای خدا نفی صفات از
اوست"  ،یعنی وقتی انسان آنگونه که شایسته است برای خدا فقط اخالص داشته باشد و در این زمینه تالش
کندو او را سرسلسله ی همه ی امور ببیند و فقط برای او تالش ک ند و او را تنها کسی بداند که ناظر اعمال
است و خودش مزد این اخالص را می دهد ،به درجه ی کمال در اخالص می رسد و آخرین درجه ی اخالص
این است که صفات مخلوقین را از او دور کند و به صفاتی که تعلیم قرآن و معصومین علیهم السالم که همان «
وحی» است ،خدا را بشناسد و بشنا ساند و پا را فراتر از این حد در توصیف خدا نگذارد.

صفات كمالیه باری تعالی
صفات کمالیه خداوند متعال ،در قرآن بیان شده است و خود خداوند انسان را به این صفات رهنمون می
شود .پس اگر کسی به کالم حق ایمان داشته باشد ،خداوند را بیرون از محدوده ی تعالیم وحی توصیف نمی
کند که اگر غیر از این باشد ،به خطا رفته و هالک می شود.
پس از بیان اینکه انسان از توصیف خداوند متعال بدون کمک وحی که همان قرآن و سنت می باشد ،عاجز
است و اشاره کردیم که این عجز در توصیف مختص به صفاتی غیر از صفات کمالیه ی خداوند متعال است،
به بیان توصیف خ داوند متعال از حیث صفات کمالیه از زبان امام علی علیه السالم می پردازیم .حضرت امیر
علیه السالم در بسیاری از سخنان خود به صفات کمالیه خداوند متعال اشاره می فرماید .از جمله ی این
صفات«ازلیت» «،قادریت» و«خالقیت» و« عالمیت» اوست که با قدرت بی پایان و علم مطلق خود به خلقت
خلق پرداخته است.
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خداوند ازلی است
حضرت امیر علیه السالم در ادامه ی خطبه ی نخست به ازلی بودن حضرت حق اشاره دارد و می فرماید":
ود َال َع ْن َع َدم"( ازلى است و چیزى بر او پیشى نجسته ،و نیستى بر هستىاش مقدم
کائِ ٌن َال َع ْن َح َد ٍث َم ْو ُج ٌ
نبوده ).خدا وند موجود است ولی نه اینکه به وسیله ی علتی موجود شده باشد و زمانی نبوده که او نبوده باشد
و از عدم به هستی گام گذاشته باشد .حضرت در خطبه های بسیاری به این مطلب اشاره فرموده اند .از جمله
ودهِ
وث َخلْ ِق ِه َعلَى وج ِ
ال َعلَى قِ َد ِم ِه بِح ُد ِ ِ ِ
ح ُد ِ
الد ِّ
ی آن موارد خطبه  158است که در آن می فرمایدَّ ":
ُُ
وث َخلْقه َو بِ ُ
ُ
ح ُد ِ
وث ْ َ
اْل ْشَي ِاء َع َلى َأ َزلَِّيِته" (حادث بودن مخلوقاتش دلیل بر ازلى بودن او ،و به وجود آمدن
سَت ْ
ش ِه ٌد بِ ُ
ُ ...م ْ
موجودات برهان وجود اوست  ...به حادث
ال َعلَى وج ِ
الد ِّ
فرمایدَّ ":
ودهِ بِ َخلْ ِق ِه َو بِ ُم ْح َد ِث
ُُ
حادث بودن موجودات بر ازلىبودنش دلیل

بودن اشیاء بر ازلیتش گواه آورد ).نیز در خطبه  182نیز می
َخلْ ِق ِه َعلَى أَ َزلِيَّتِه"( با مخلوقاتش بر وجود خود راهنماست ،و به
است ).حضرت با این عبارت های زیبا نه تنها بر ازلیت خداوند

متعال اشاره دارند ،بلکه حدوث مخلوقات را نیز خاطر نشان می شوند .در واقع حضرت امیر علیه السالم عالوه
ح ُد ِ
الد ِّ
بر اینکه موضوع ازلیّت خدا را مورد توجه قرار می دهد ،در هر دو فقره ی « َّ
وث َخلْ ِق ِه َعلَى
ال َ . . .و بِ ُ
ال عَلَى وج ِ
وج ِ
الد ِّ
ودهِ » و« َّ
ودهِ بِ َخلْ ِق ِه» برای شناخت ذات حضرت حق به شناخت معلول برای شناخت علت آن
ُُ
ُُ
استدالل کرده است .به فرموده ی خداوند متعال در قرآن کریم ،خردمندان با تفکر در خلقت(معلول) خداوند،
به وجود او(علت واقعی) و قدرت و علم بی پایان او پی می برند".و يتفکرون فی خلق السماوات و اْلرض ". . .

1

َّ ِ
َم يَكُ ْن
همچنین در خطبه ی اشباح( )51به ازلیت خداوند متعال استدالل می کند و می فرمایدْ ":اْلَ َّو ُل الذي ل ْ
ادعُ أَنَ ِ
الر ِ
ِ َّ ِ
اس َّي ْ َ
صا ِر َع ْن أَ ْن تََنالَهُ أَ ْو تُ ْد ِرَكهُ َما
س لهُ بَ ْع ٌد فَ َيكُو َن َش ْيءٌ بَ ْع َدهُ َو َّ
اْلبْ َ
لَهُ قَ ْب ٌل فَ َيكُو َن َش ْيءٌ قَ ْب لَهُ َو ْاآلخ ُر الذي ل َْي َ
ف َع َلي ِه َد ْهر َف ي ْخَتلِ َ ِ
ال و َال َكا َن فِي َم َك ٍ
وز َع َل ْي ِه ِاالنْتِ َقالُ( ".همان اولى است که براى اولیّتش
جَ
ان َف َي ُ
ف م ْنهُ ال َ
ا ْخَت َل َ ْ ٌ َ
ْح ُ َ
قبلى نبوده تا پیش از او چیزى باشد ،و آخرى است که براى آخریتش بعدى نیست تا موجودى پس از او
باشد ،و مردمک دیدهها را از دیدن و درکش باز داشت .نه زمان بر او مىگذرد تا از گذر زمان حالش دگرگون

شود ،و نه در مکانى است که انتقال برایش صورت بگیرد ).در برخی از فرازها و بیانات حضرت امیر علیه السالم
گرچه لفظ«ازلی» به کار نرفته است ،بلکه استدالل به« ازلی» بودن خدا را در نهان خود دارد؛ مانند خطبه ی
ٍ َّ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
 56که می فرماید ":ال ِ ِ
ات
َم يَ َز ْل قَائِما َدائِما إِذْ َال َس َماءٌ ذَ ُ
َ
ْح ْم ُد للَّه ال َْم ْع ُروف م ْن غَ ْي ِر ُر ْؤيَة َو الْ َخال ِق م ْن غَ ْي ِر َر ِويَّة الذي ل ْ
ات ِم َهادٍ
ِ
اع ِو َج ٍ
اج َو َال َجَب ٌل ذُو ف َج ٍ
اج َو َال بَ ْح ٌر َس ٍ
اج َو َال لَ ْي ٌل َد ٍ
ات ِإ ْرتَ ٍ
َأبْ َر ٍ
اج َو َال َف ٌّ
ض َذ ُ
ب َذ ُ
اج َو َال َأ ْر ٌ
ج ذُو ْ
اج َو َال ُح ُ
ج ٌ
و َال َخلْقٌ ذُو اعْتِم ٍ
ك ُم ْبتَ ِدعُ الْ َخلْ ِق َو َوا ِرثُه"(حمد خداى را که منهاى دیده شدن شناخته شده ،و جهان را
اد ذَلِ َ
َ
َ
بدون اندیشه و فکر آفریده است .خدایى که همیشه قائم به ذات و دائم بوده و هست آن گاه که نه آسمانى
داراى برج ،نه حجابهایى داراى درهاى بزرگ ،نه شب تاریک ،نه دریاى آرام ،نه کوههاى داراى تنگهها ،نه راه
پیچیده و کج ،نه زمین گسترده ،و نه خلقى داراى قدرت وجود داشت .اوست به وجود آورنده مخلوقات و
وارث آنان).
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خداوند قادر است
قدرت در واقع عبارت است از مؤثریت و مبدأیتِ فاعلی که با اختیار می تواند منشأ کاری باشد .خداوند متعال
چون تنها مؤثر در وجود و هستی(ال مؤثر فی الوجود ّإال اللّه) و مبدأ فاعلی علی االطالق است ،مقرون به علم و
شعور ذاتی ا ست و برای قدرت نمایی به انگیزه و انگیزاننده ی خارجی محتاج نیست ،از این رو قدرت و علم او
منشأ هستی می باشد .حضرت امیر علیه السالم در خطبه ی اول در این باره می فرماید ":فَطََر الْ َخ َالئِ َق بِقُ ْد َرتِِه َو
خوِر َمَي َدا َن أَر ِ
ضه"( با قدرتش خالیق را آفرید ،و با رحمتش بادها را وزیدن داد ،و
اح بَِر ْح َمتِ ِه َو َوتَّ َد بِ ُّ
ش َر ِّ
الص ُ
نَ َ
ْ
الريَ َ
اضطراب زمینش را با کوهها مهار نمود ) .از طرفی نیز خداوند را مسلط بر بندگان و مخلوقات خود معرفی می
کند که با قدرت و عظمت خود بر مخلوقات خود احاطه دارد .در خطبه  150می فرماید ":هو الظَّ ِ
اه ُر َع َلْي َها
َُ
بِ ُسلْطَانِهِ َو َعظَ َمتِهِ" (به سلطنت و بزرگیش بر زمین غالب است ).نیز در همین خطبه در مورد علم خداوند بر
ِِ
ال َخ َال ِمن غَي ِرهِ و لَم يستعِن علَى َخل ِْقها بِأ ٍ ِ
خلقت خالیق می فرمایدَ ":خلَ َق الْ َخ َالئِ َق َعلَى غَْي ِر ِمثَ ٍ
ض
َحد م ْن َخلْقه َو أَنْ َشأَ ْاْل َْر َ
ْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ
َ َ
فَأ َْمس َك َها ِمن غَْي ِر ا ْشتِ َغ ٍ
اج َو َمَن َع َها
صَن َها ِم َن ْاْل ََو ِد َو ِاال ْع ِو َج ِ
ام َها بِ َغْي ِر قَ َوائِ َم َو َرفَ َع َها بِ َغْي ِر َد َعائِ َم َو َح َّ
ال َو أ َْر َس َ
اها َعلَى غَْي ِر قَ َرا ٍر َو أَقَ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َما قََّواه"(
َّهافُت َو االنْف َر ِ
ض ُع َ
اه َو َال َ
اض ُعُيونَ َها َو َخ َّد أ َْوديََت َها فَلَ ْم يَ ِه ْن َما بََن ُ
اسَت َف َ
اد َها َو ْ
َس َد َ
ب أْ
اد َها َو َ
اج أ َْر َسى أ َْوتَ َ
م َن الت َ
ض َر َ

موجودات را بدون نمونهاى که از غیر او به جاى مانده باشد پدید آورد ،و از احدى از مخلوق خود در آفرینش
آنها یارى نجست .زمین را پدید آورد و بدون اینکه از کار دیگر باز ماند آن را نگاه داشت ،و استوارش نمود نه
بر جاى آرام (بلکه بر امواج آب) ،بدون پایهها بر پایش داشت ،و منهاى ستونهایش بر افراشت ،و آن را از
تمایل و کژى نگه داشت ،و از افتادن و شکافته شدن حفظ کرد .میخهایش را (که کوهها هستند) استوار
نمود ،و سدهایش را برقرار کرد ،چشمههایش را روان ساخت ،و رودهایش را شکافت .آنچه را بنا کرد سست
ات فِي الْح ُد ِ
"فرقَها أَجناسا م ْختلِ َف ٍ
ود َو
نشد ،و آنچه را قوى نمود ضعیف نگشت ).نیز در خطبه ی  51می فرمایدَ ُ َ ْ َ َّ :
ُ
ْاْلَقْ َدا ِر و الْ َغرائِ ِز و الْهيئ ِ
ات بَ َدايَا َخ َالئِ َق أ َْح َك َم ُصْن َع َها َو فَطََرَها َع َلى َما أ ََر َاد َو ابَْت َد َع َها"( همه اشیاء را به اجناسى مختلف
َ َ َ َ َْ
در حدود و اندازهها و غرائز و صورتها تقسیم کرد .مخلوقاتى هستند که خلقت آنها را استوار کرده ،و آنها را بر
ِ
ْق َعلَى غَْي ِر ِمثَ ٍ
ال
ع الْ َخل َ
اساس اراده متین خود به وجود آورده است ).باز در همین خطبه می فرماید ":الَّذي ابَْت َد َ
امتث لَه و َال ِم ْق َدا ٍر احت َذى علَيهِ ِمن َخالِ ٍق معب ٍ
ود َكا َن قَْب َل" (خدایى که آفریدهها را به وجود آورد بدون اینکه از نقشه
َْ
َ ُْ
َْ ْ
َْ َ ُ َ
دیگرى اقتباس نماید ،یا در به وجود آوردن آنها از به وجود آورندهاى پیش از خود الگو بردارد ).در خطبه ی
ات و أَقَام ِمن َشو ِاه ِد الْبِّي ن ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ات َع َلى لَ ِط ِ
يف
ََ
 108نیز می فرماید ":ابَْت َد َع ُه ْم َخلْقا َعجيبا م ْن َحَي َوان َو َم َوات َو َساك ٍن َو ذي َح َرَك َ َ ْ َ
ت فِي أَسم ِ
اعنَا دَ َالئِلُهُ عَلَى َو ْح َدانِيَّتِه" (موجودات را
ت لَهُ الْعُ ُق ُ
صنْ عَتِهِ َو عَ ِظ ِيم قُ ْد َرتِهِ مَا انْ َقادَ ْ
ول مُعْتَ ِرفَة بِهِ َو مَ َسلِّ َمة لَهُ َو نَعَ َق ْ
َ
َْ
آفرید آفریدنى عجیب ،از جانداران و بىجان ،و آرام و متحرک و بر لطافت صنعش و عظمت قدرتش شواهدى
آشکار اقامه کرد که عقلها در برابر آن سر فرود آوردند در حالى که به وجود او اعتراف نموده و تسلیم فرمان
شدند .و دالیل او بر توحیدش در گوشهاى ما فریاد مى زند ).در همین خطبه در مورد خلقت برخی پرندگان و
عجایب این خلقت سخن گفته است .در خطبه ی  08نیز در مورد قدرت باری تعالی می فرماید":و ُك ُّل قَ ِ
اد ٍر
َ
غَيْ َرهُ يَ ْق ِد ُر َو يَعْ َج ُز" ( هر قادری غیر او گاهی عاجز است و گاهی ناتوان ).یا در خطبه ی  51می فرمایدُ ":ه َو
الَْق ِاد ُر الَّ ِذي إِذَا ْارتَ َم ِت ْاْل َْو َه ُام لِتُ ْد ِر َك ُمنْ َقطَ َع قُ ْد َرتِهِ"( او توانایى است که اگر همه اوهام براى شناخت نهایت قدرتش
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ِ
وب َو
وم َو َر ٌّ
ب إِذْ َال َم ْربُ ٌ
پیشرفت کنند ،همه و همه را باز می دارد ).یا در خطبه ی 182می فرمایدَ ":عال ٌم إِذْ َال َم ْعلُ ٌ
ِ
ور" (دانا بوده وقتى که معلومى نبوده ،پروردگار بوده زمانى که پروریده وجود نداشت ،توانا بوده
قَاد ٌر إِذْ َال َم ْق ُد ٌ

آن گاه که مقدورى نبوده است ).یا در باره ی یکسان بودن خلقت موجودات در نزد خداوند متعال و در مقابل
ِ
قدرت و علم او می فرماید ":ما ال ِ
ي َو َّ
يف فِي َخلْ ِقهِ إَِّال َس َو ٌاء" (1بزرگ و
يف َو الَْق ِو ُّ
الضعِ ُ
يل َو الْ َخ ِف ُ
يل َو اللَّ ِط ُ
َ َ
يف َو الثَّق ُ
ْجل ُ
کوچک ،سنگین و سبک ،قوى و ضعیف در عرصه گاه خلقتش نیست مگر اینکه نسبت به قدرت او مساویند).
خداوند متعال به دلیل اینکه ازلی و ابدی و بسیط و نا متناهی است ،قادری است که هیچ عقل و خردی نمی
تواند حق را آنچنان که هست در یابد .پس قد رت خداوند شبیه قدرت انسان و مخلوقات دیگر نیست تا بتوان
به چگونگی قدرت او پی برد .خداوند سبحان از لحاظ قدرت و علم ،به همه ی اشیاء و مخلوقات احاطه ی
مطلق دارد .حضرت در این مورد می فرماید ":لَ ُه ِْ
اْل َحاطَُة بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َو الْ َغ َلَب ُة لِ ُك ِّل َش ْي ٍء َو الُْقَّوُة َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء" (2به هر
چیزى احاطه دارد ،و بر هر چیزى غالب است ،و بر همه چیز تواناست ).یا می فرمایدُ ":كلُّ َشي ٍء َخ ِ
اش ٌع لَهُ َو ُكلُّ
ْ
َش ْي ٍء قَائِ ٌم بِهِ ِغَنى ُك ِّل فَِقي ٍر َو ِعُّز ُك ِّل ذَلِ ٍيل َو قَُّوةُ ُك ِّل َضعِيف َو َم ْف َز ُع ُك ِّل َمل ُْهو" ( 1همه چیز فروتن براى او ،و هر چیزى
قائم به اوست .ثروت هر نیازمند ،و عزت هر ذلیل ،و قدرت هر ناتوان ،و پناهگاه هر ستم رسیده است ).نیز در
ْح ْم ُد ِل َّل ِه
خطبه ی  52معروف به غراء ،علو مرتبه ی حضرت حق را به خاطر قدرت او می داند و می فرماید ":ال َ
اهرا قَ ِ
الَّ ِذی َع َال بِحولِ ِه  ...و أَسَتعِينُهُ قَ ِ
ادرا" (حمد خداى را که از همه چیز به قدرتش برتر است  ...و از او کمک
َ ْ
َْ
مىطلبم که غالب است و قوى ).حضرت امیر مؤمنان علیه السالم در باره ی علم مطلق خداوند در خطبه ی
ِ
ِ
اضين َكعِلْ ِم ِه بِ ْ َ ِ ِ
السماو ِ
ِ
 103می فرمایدِ ":علْمهُ بِ ْ َ ِ
ات الْعُلَى َكعِلْ ِم ِه بِ َما فِي
ين َو علْ ُمهُ بِ َما في َّ َ َ
اْل ْحَياء الَْباق َ
اْل ْمَوات ال َْم َ
ُ
َْ ِ
الس ْفلَی"( آگاهیش به مردگان گذشته همچون آگاهیش به زندگان باقى است ،و دانش او به آنچه در
ين ُّ
اْل َرض َ

ال
آسمانهاست همچون دانش اوست به آنچه در طبقات پایین زمین است ).در کالم دیگری می فرماید ":أَ َح َ
اْل ْشياء ِ َْلوقَاتِ َها و َ َْلم ب ين م ْخَتلِ َفاتِ َها و غَ َّرَز غَرائِزَها و أَلْزم َها أَ ْشباح َها َعالِما بِ َها قَ بل ابتِ َدائِ َها م ِحيطا بِح ُد ِ
ود َها َو انْتِ َهائِ َها
ُ
ُ
َْ ْ
َ َ َ ََ َ َ
َ َ َْ َ ُ
َ
َْ َ َ ْ
َعا ِرفا بَِق َرائِِن َها َو َأ ْحَنائِ َه"( 2موجودات را پس از به وجود آمدن به مدار اوقاتشان تحویل داد ،و بین اشیاء گوناگون
ارتباط و هماهنگى برقرار کرد ،ذات هر یک را اثر و طبیعتى معین داد ،و آن اثر را الزمه وجود او نمود ،در
حالى که به تمام اشیاء پیش از به وجود آمدنشان دانا ،و به حدود و انجام کارشان محیط و آگاه ،و به اجزا و
جوانب همه آنها آگاه و آشنا بود).

ف تَ ْدبِ َيرهُ َو َو َّج َههُ لِ ِو ْج َهتِه" (آنچه را
َح َك َم تَ ْق ِد َيرهُ َو َدبَّ َرهُ فَأَلْطَ َ
همچنین در خطبه ی  51می فرماید ":قَ َّد َر َما َخلَ َق فَأ ْ
آفرید برایش اندازه قرار داد و اندازهاش را محکم کرد ،و تدبیر نمود و به خوبى تدبیر فرمود ،و آن را در مسیر
رسیدن به هدف خود قرار داد).
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خداوند عالم است
خداوند کسی است که قبل از به وجود آمدن اشیاء به تمام حاالت و اجزاء آنها آگاه بوده و به همه ی جوانب
آنها احاطه داشته است .حضرت عیلی علیه السالم در ادامه ی خطبه  51در مورد علم خداوند می فرماید":
عالِم ِّ ِ
ِِ
ضمائِ ِر الْم ْ ِ
ين َو َخ َو ِاط ِر َر ْج ِم الظُُّنون" (خداوند از اسرار نهان مردم ،و از پنهان
ين َو نَ ْج َوى ال ُْمَت َخافت َ
ضم ِر َ
ُ
السِّر م ْن َ َ
َ ُ
سخن گفتن راز گویان ،و از آنچه در خاطرشان به سبب گمان خطور مىکند ،آگاه است) خداوند متعال به
دلیل اینکه علت تامه ی همه ی موجودات است ،به تمام امور آشکار و خفی آنها آگاه است .خداوند در قرآن
بارها می فرماید ":عليم بذات الصدور" .حضرت امیر علیه السالم در مواردی دیگری نیز در مورد علم خداوند
می فرمایدُ ":ك ُّل ِسر ِع ْن َد َك َع َالنَِيةٌ َو ُك ُّل غَ ْي ٍ
ادةٌ"( 3هر رازی نزد تو آشکار است و هر پنهان و غیبی در
ب ِع ْن َد َك َش َه َ
پیش تو حاضر است ).یا می فرمایدَ ":عالِ ٌم إِذْ َال َم ْعلُوم"( 4خداوند عالم بود آنگاه که معلومی نبود ).یا اینکه می
فرمایدَ ":علِم َما يَم ِ
ضى" ( 0از گذشته و آینده با خبر است ).در جای دیگر می فرماید":ال َْعالِ ِم بَِال
ضي َو َما َم َ
ْ
َ
ٍ 2
ِ
ِ ٍ
ِ
س ٍ
سَت َفاد " (داناست اما نه اینکه معلوماتش اکتسابی باشد و بر آن افزوده شود و نه
اب َو َال ْازديَاد َو َال ع ْل ٍم ُم ْ
ا ْكت َ
ات فَِإ َّن َّ ِ
اصي اللَّ ِه فِي الْ َخلَو ِ
ِ
ْحاكِ ُم" (
الشاه َد ُهَو ال َ
َ
اینکه از کسی فراگیرد ).در حکمت  324نیز می فرماید":اتَّقُوا َم َع َ
از معصیت خدا در خلوتگاه های خود بپرهیز زیرا آنکه شاهد است ،خود حاکم است ).یا در خطبه  153می
فرمایدِ ":إ ْن َأ ْس َر ْرتُ ْم َعلِ َمهُ َو ِإ ْن َأ ْع َل ْنتُ ْم َكَتَبه"( اگر پنهان کنید مىداند ،و اگر آشکار نمایید ثبت مىکند ).در جای
اصي الْعِب ِ
ف النِّينَ ِ
اد فِي الْ َخلَو ِ
وش فِي الْ َفلَو ِ
ِ
يج ال ُْو ُح ِ
ان فِي الْبِ َحا ِر
ات َو ا ْختِ َال َ
ات َو َم َع ِ َ َ
َ
َ
دیگر نیز می فرماید ":يَ ْعلَ ُم عَج َ
اح ال َْع ِ
الْ َغ ِامر ِ
اص َفات"( 1خداوند آواز وحوش را در بیابانها ،و گناهان بندگان را در نهانها ،و
الريَ ِ
ات َو تََالطُ َم ال َْم ِاء بِ ِّ
َ
آمد و شد ماهیان را در دریاهاى ژرف ،و تالطم امواج آب را با وزش تندبادها خبر دارد ).از این سخنان امام
علی علیه السالم این گونه به دست می آید که ،خداوند کسی است که قبل از به وجود آمدن ا شیاء به تمام
حاالت و اجزاء آنها آگاه بوده و به همه ی جوانب آنها احاطه داشته است .خدای متعال ذاتا نسبت به هر چیز،
عالم است و بی آنکه واسطه ای از قبیل حواس و قوای ادراکی و هر وسیله ی علمی دیگر که فرض شود ،به
کار برد ،بدون هیچ ساتری آنها را مشاهده می کند؛ زیر ا او موجودی است که پیوسته بوده و خواهد بود و از
زمان و مکان خالی ،و مبدأ آفرینش زمان و مکان است و در همه جا حضور دارد و از همه ی اسرار و نهفته ها
آگاه است .اینها همه نشان از علم و قدرت بی پایان و مطلق خداوند قادر و توانا است که قطره ای از دریای

معرفت امام علیه السالم نسبت به ذات پاک الهی است.
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خدا حیّ است
از جمله صفات کمالیه ی حضرت حق در کالم امام علی علیه السالم  ،آن قرآن ناطق که کالمش از وحی الهی
سرچشمه می گیرد ،صفت «حیات» است که در قرآن به این صفت خداوند بارها اشاره شده است( .که نمونه

ی بارز آن ،آیۀ الکرسی است ).حضرت امیر علیه السالم در نهج البالغه به این صفت کمالیه ی باری تعالی در
وم َال تَأْ ُخ ُذ َك ِسَنةٌ َو َال
ك ِإَّال َأنَّا نَ ْعلَ ُم َأنَّ َ
سَنا نَ ْعلَ ُم ُك ْن َه َعظَ َمِت َ
ك َح ٌّي قَ يُّ ُ
این آیه ی شریفه اشاره دارد و می فرماید ":فَ لَ ْ
نَ ْومٌ"( 2ما حقیقت عظمت و بزرگی تو را نمی دانیم ولی این اندازه می دانیم که تو زنده و قائم به ذاتی (همه
چیز به تو قائم و وابسته است) ،تو را نه خواب سبک و چرتی فرا می گیرد و نه خواب سنگینی ).حضرت به
علم کوتاه انسان از درک صفات خداوند اشاره می کند و در واقع مرادش از این بیان این است که آنچه ما در
مورد صفت حیّ تو می دانیم همان مقداری است که تو خود تعلیم دادی و ما نسبت به حقیقت عظمت و
بزرگی تو نا آگاهیم .در خطبه  134نیز می فرمایدَ ":ح ٌّي َال يَ ُموت"( خدایى که زنده است و هرگز نمىمیرد).
حیات خداوند سبحان عین ذات اوست و او زنده ی جاودان و حیات بخش است .حیات همه ی موجودات از
اوست و غیر او در حیات قائم به او هستند.

خدا بینا وشنوا است
از جمله صفات کمالیه ی خداوند متعال ،صفات« سمیع» و« بصیر» است .مقصود از اتصاف این دو صفت به
خداوند متعال ،دیدن و شنیدن با ابزار و آلت دیدن و شنیدن مانند دیدن و شنیدن انسان نیست .حضرت امیر
َداةٍ" ( 1شنواست نه با ابزار) در جای
الس ِم ِ
مؤمنان علیه السالم در نهج البالغه در این باره می فرمایدَّ ":
يع َال بِأ َ

وق و َأ َدو ٍ
دیگر می فرماید" :يَسم ُع َال بِ ُ ٍ
ات" ( 2مىشنود نه با شکافهاى گوش و ابزار شنوایى) لذا نباید
خ ُر َ َ
َْ
ش نیدن و دیدن او را با شنیدن و دیدن انسان مقایسه کرد .انسان صدای بسیار آهسته را نمی شنود ،همچنین
از شنیدن صداهای دور عاجز است اما خداوند سبحان چون آفریننده ی تمامی صداها است ،تمام شنیدنی ها
در نزد او حاضر است .از این رو حضرت علی علیه السالم در خطبه ی  08سمیع بودن او را اینگونه توصیف می
يع غَي رهُ يص ُّم عَن ل ِ
يف ْاْلَ ْ ِ ِ
َط ِ
ِ
ب عَنْهُ َما بَعُ َد ِمنْ َها"(هر شنوندهاى غیر او
يرَها َو يَ ْذ َه ُ
صَوات َو يُص ُّمهُ َكبِ ُ
کندَ ":و كُ ُّل َسم ٍ ْ َ َ َ ْ
از شنیدن صداهاى آهسته ناشنوا ،و از شنیدن آوازهاى بلند کر ،و از شنیدن صداهاى دور محروم است ).در
واقع تمامی محسوسات و شنیدی ها نزد خدا حاضر است و خدا بر آنها و هر چیز دیگری احاطه دارد .امواج
صداهای دور به گوش انسان نمی رسد و تنها صداهای نزدیک و معمولی را می شنود؛ اما تمامی صداها در
نزد حضرت حق حاضر است .حضرت امیر علیه السالم در جای دیگر می فرمایدَ ":م ْن تَ َكلَّ َم َس ِم َع نُطَْقهُ َو َم ْن
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ت َعلِ َم ِس َّره"( 3سخن هر سخنگو را مىشنود ،باطن هر خاموش را مىداند ).در نهی از غیبت می فرماید":
َس َك َ
َو اللَّهُ َس ِميعٌ َو َش ِهيد"( 4و خداوند شنوا و شاهد است ).در حکمت  263نیز مردم را از گفتن هر سخنی باز می
دارد و به این مطلب رهنمون می شود که هر کس هر سخنی بگوید ،خداوند آن را می شنود .ایشان می
ض َم ْرتُ ْم َعلِ َم"( اى مردم ،از [عذاب]خدا بپرهیزید که اگر
َّاس اتَّقُوا اللَّ َه الَّ ِذي إِن قُلتُم َس ِم َع َو إِ ْن أَ ْ
فرماید ":أَيُّ َها الن ُ
حرف زدید مىشنود ،و اگر نهفته دارید مىداند ) .یعنی اگر کالمی را بر زبان آورید خداوند آن را می شنود و
اگر آن را در ذهن خود بپردازید بدون اینکه بر زبان بیاورید خداوند با علم مطلقش بر آن احاطه دارد .ایشان
يع َد ْعَوةَ
در نامه  83به مالک اشتر از ظلم کردن به مظلوم هشدار می دهد و می فرماید":فَِإ َّن اللَّ َه َس ِم ٌ
ضطَ َه ِدين" (خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان است).
ْم ْ
ال ُ
ایشان در کیفیت« بصیر» و« بینا» بودن خداوند می فرماید ":و الَْب ِ
صي ِر َال بِتَ ْف ِر ِ
يق آل ٍَة" ( 8و بیناست نه با برهم
َ
ِ
ْحَواس" (با چشم نمىبیند  ...و به
زدن چشم) یا در جای دیگر می فرمایدَ ":ال يَ ْنظُُر بِ َع ْين َ ...و َال يُ ْد َر ُك بال َ
ِ
ور إِل َْي ِه ِم ْن َخلْ ِق ِه" ( 0بیناست بدون احتیاج به
ير إِذْ َال َم ْنظُ َ
حواس در نمى آید ).در جای دیگر می فرماید ":بَص ٌ
ِ
اسة"(بیناست ولى به داشتن چشم
ْح َّ
وص ُ
ف بِال َ
ير َال يُ َ
منظرگاهى از آفریده هایش) .در کالم 175می فرماید ":بَص ٌ
معرفى نگردد).
چون خداوند بر خالف مخلوقات ،به اشیاء علم حضوری دارد ،از این رو از آنچه در حجاب است ،آگاهی دارد و
هیچ چیزی مانع دیدن او نمی شود .به همین جهت هر بیننده ای توان دیدن هر چیزی را ندارد ؛ لذا حضرت
ان و ل ِ
َط ِ
صي ٍر غَ ْي رهُ يَ ْعمى َعن َخ ِف ِّي ْ َ ِ
امیرمؤمنان علیه السالم در خطبه ی  08می فرماید ":كُ ُّل بَ ِ
يف ْ َ
س ِام"( و
اْل ْج َ
اْللَْو َ
َ َ ْ
هر بینندهاى غیر او از دیدن رنگهاى پنهان و اجسام لطیف کور است ).یا در خطبه  153در توصیه به تقوای
الل َه َّال ِذي َأنْتُم بِ َع ْيِن ِه و نَو ِ
الهی می فرمایدَ ":فاتَّ ُقوا َّ
ضِته"(خدایى که در مقابل نگاه او
اصي ُك ْم بَِي ِد ِه َو تَ َق ُّلبُ ُك ْم ِفي َق ْب َ
َ َ
ْ
هستید ،و مهار زندگى شما در دست قدرت او و تغییرتان از حالى به حالى در کف قوت اوست ).همچنین در

موارد متعددی حضرت علی علیه السالم در مورد بینایی و بصیر بودن خداوند متعال سخن گفته است که در
بسیاری از موارد این بصیر و سمیع بودن خدا به صفت علم ایشان برگشت دارد .آن حضرت در باره ی اینکه
اك اللَّهُ ِع ْن َد َم ْع ِ
صَيتِ ِه َو
اح َذ ْر أَ ْن يَ َر َ
همه چیز در محضر و جلو دید خداوند متعال است هشدار داده و می فرمایدْ ":
اعِت ِه َف َت ُكو َن ِمن الْ َخ ِ
اس ِرين"( 1برحذر باش که خداوندت تورا در معصیتى ببیند ،و از طاعتش غایب،
يَ ْف ِق َد َك ِع ْن َد طَ َ
َ
که از زیانکاران خواهى بود).
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خدا سخن می گوید
از صفات کمالیه خداوند متعال که در قرآن بیان شده است و حضرت علی علیه السالم در سخنان خود به آن
پرداخته است ،صفت «تکلّم» ذات پاک اوست .خداوند سبحان بنا به نص صریح قرآن با پیامبرش سخن
وسی تَکلِيما" 2در واقع متکلم بودن یکی از صفات حضرت حق است که حضرت امیر مؤمنان
گفتَ ".کلَّ َم اهللُ ُم َ
علی علیه السالم این سخن گفتن و تکلم خداوند را به بهترین شکل تبیین فرموده است .ایشان در موارد
بسیاری در باره ی سخن گفتن حضرت حق مطالب و اشاراتی را بیان فرموده اند .ایشان در خطبه ی  152در
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِح َو
باره ی سخن گفتن خدا با حضرت موسی می فرماید ":الَّذي َكلَّ َم ُم َ
وسى تَ ْكليما َو َأ َراهُ م ْن آيَاته َعظيما بَِال َجَوار َ
َهو ٍ
ٍ
ات"( خداوندى که با موسى سخن گفت ،و از آیات عظیمهاش به او نمایاند ولى
َال أَ َد َوات َو َال نُطْ ٍق َو َال ل َ َ
بدون اعضا و ابزارى به کار گیرد ،بىتوسط سخنى که از کام و زبان کوچک درآید ).در واقع تکلم در خداوند
به معنای تکلم در انسان نیست که با اعضاء و جوارح انجام شود؛ بلکه کالم خداوند با ایجاد امواج صوتی در
اشیاء و فضا می باشد که با پیامبرش با ایجاد همین امواج و از وراء شجره بود .در جای دیگر به عدم شباهت
تکلم خداوند با انسان اشاره دارد و می فرمایدُ ":مَت َك ِّل ٌم َال بَِر ِويَّة"( 3گویاست نه با اندیشه) خداوند سبحان برای

سخن گفتن نی ازی به تفکر و اندیشیدن ندارد و الفاظ و کلمات را به کار نمی گیرد .حضرت در جای دیگر می
فرماید ":ي ْخبِر َال بِلِس ٍ
ول َو َال يَل ِْف ُظ َو يَ ْح َف ُظ َو َال يََت َحَّفظ  ...إِنَّ َما َك َال ُم ُه ُسْب َحانَُه فِ ْع ٌل ِمْن ُه أَنْ َشأَ" ( 4خبر
ان َو لَ َه َوا  ...يَ ُق ُ
َ
ُ ُ
مىدهد ولى نه به زبان بزرگ و زبان کوچک  ...مىگوید نه با تلفّظ ،حفظ مىکند نه با قدرت حافظه ...بلکه
کالمش همان فعلى است که آن را ایجاد کرده است).

خداوند اراده می كند
ازدیگر صفات عالیه و کمالیه ی خداوند متعال که در قرآن از آن سخن گفته شده است ،صفت اراده ی او می
باشد .خداوند سبحان صاحب اراده است و کارها را طبق خواست و اراده ی خود انجام می دهد و در ارائه ی
فعل ،مقهور اراده ی دیگری نیست .در قرآن کریم لفظ اراده و مشتقات آن برای خداوند بسیار به کار رفته
است .اراده ی خداوند متعال بر اساس حکمت و مصلحت او است .طبق آیه  52سوره یس ،اراده ی خداوند
اد َشيئا أَن يَقُ ُو َل
مرهُ إِذَا أَ َر َ
متعال ،همان« امر» و« انشاء» اوست برای ایجاد اشیاء و مخلوقاتش ،می فرماید":إِنَّ َما أَ ُ
لَهُ َکن فَ َيکُ ُو ُن" (چون بخواهد چیزی را بیافریند ،فرمانش این است که می گوید ،موجود شو ،پس موجود می
ص ْن َع َها َو
شود ).حضرت علی علیه السالم اشارات زیبایی در این مورد دارد و می فرماید" :بَ َدايَا َخ َالئِ َق أَ ْح َك َم ُ
 - 2نساء . 364/
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اد َو ابَْت َد َع َها"( 1مخلوقات را آفرید و در آفرینش آنها حکمت به خرج داد و آنها را آنگونه که می
فَطََرَها َعلَى َما َأ َر َ
خواست ابداع کرد ).حکمت خداوند در آفرینش به این معناست که به واسطه ی علم ذاتی خود موجودات را
از نیستی به هستی رساند و هر کدام را بر طبق طبایع آنها با ویژگی های خاص آن و علم به مصلحتش بدون
هیچ نمونه ی قبلی به وجود آورد .اراده ی خداوند به این صورت است که اگر بخواهد چیزی را از نیستی به
وجو د آورد و لباس هستی به آن بپوشاند ،می فرماید باش ،او نیز به جود می آید ( .أنّما امره إذا اراد شيئا أن

يقول له کن فيکون) اما این دستور او لفظی و صوتی نیست .حضرت علی علیه السالم در این مورد می فرماید":
ِ ٍ
ي ُق ُ ِ
اد َكونَهُ ُكن فَ َيكُو ُن َال بِ َ ٍ
شأَهُ"( 2چون بخواهد
س َم ُع َو إِنَّ َما َك َال ُمهُ ُس ْب َحانَهُ فِ ْع ٌل ِم ْنهُ أَنْ َ
َ
ص ْوت يَ ْق َرعُ َو َال بِن َداء يُ ْ
ْ
ول ل َم ْن أَ َر َ ْ
کسى را به وجود آورد مىگوید باش پس بىدرنگ به وجود مىآید ،نه به آوازى که گوشها را بکوبد ،و نه به
صدایى که شنیده شود ،بلکه کالمش همان فعلى است که آن را ایجاد کرده است ).درجای دیگر می فرماید":
صار ِ
ول ُرَوا ُؤهُ َو ِط ٍ
يب يَأْ ُخ ُذ ْ َ
ف َْ
اس" ( 3اگر خداوند
ضَيا ُؤهُ َو يَ ْب َه ُر الْعُقُ َ
آد َم ِم ْن نُوٍر يَ ْخطَ ُ
اد اللَّهُ َأ ْن يَ ْخلُ َق َ
ل َْو َأ َر َ
اْلنْ َف َ
اْلبْ َ َ
مىخواست آدم را از نورى که روشنىاش دیدهها را برباید ،و زیبایى آن خردها را مات و مبهوت کند ،و از
مادّه خوشبویى که بوى خوشش نفسها را بگیرد بیافریند مىآفرید).

اد َأ ْن
حضرت امیر مؤمنان علیه السالم هدف خداوند اراده ی برخی امور را اینگونه تبیین می کند ":إِنَّ َما أَ َر َ
س ُن َع َمال"( 4خداوند اراده کرد تا شما را آزمایش کند که کدامتان داراى بهترین عمل هستید).
يَ ْب لَُوُك ْم أَيُّكُ ْم أَ ْح َ
ِ ِِ
ِ
َّص ِديقُ بِكُتُبِ ِه َو الْخُشُوعُ لَِو ْج ِه ِه َو
در جای دیگر می فرماید ":لَكِ َّن اللَّهَ ُس ْب َحانَهُ أَ َر َ
اد أَ ْن يَكُو َن االتَِّباعُ ل ُر ُسله َو الت ْ
اصة َال تَ ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ار أَ ْعظَ َم
اعتِ ِه أُ ُمورا لَهُ َخ َّ
س َال ُم لِطَ َ
شوبُ َها م ْن غَ ْي ِرَها َشائَبةٌ َو كُلَّ َما َكانَت الَْب لَْوى َو اال ْختَب ُ
اال ْست َكانَةُ َْل ْم ِره َو اال ْست ْ
َكانَ ِ
ْج َزاءُ أَ ْج َزَل"(خطبه ( )152ولى خداوند پاک اراده فرمود پیروى از انبیائش ،و تصدیق
ت ال َْمثُوبَةُ َو ال َ
کتابهایش ،و خشوع در پیشگاهش ،و تسلیم در برابر فرمانش ،و گردن نهادن به طاعتش امورى باشد خاصّ
او ،و نیّت دیگرى با آن حقایق نیامیزد ،که هرچه آزمایش و امتحان بزرگتر ،پاداش و جزایش فراوانتر است).
خداوند سبحان اراده کرده است تا موحد برای تقرب به او وفنا شدن در او از پیامبرانش پیروی کند و کتابهای
آسمانی را تصدیق کند؛ زیرا این دو امر انسان را به سعات می رسانند .از او خواسته است تا در برابر فرمان
حق تسلیم محض او باشد.
در بیان صفات کمالیه ی خداوند متعال به همین مقدار بسنده می شود.
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نتیجه گیری
از مطالب پیش گفته ،نتایج زیر به دست می آید:
 - 1طبق اصول پنج گانه ی دین ،معرفت خدا از مسائل غیر قابل انکار است و هر فرد مسلمان باید ابتدا به
شناخت حضرت حق دست یابد و دین خود را بر پایه ی این شناخت بنا سازد.
 - 2شناخت خداوند متعال با استفاده ابزار شناخت که در قرآن معرفی شده ا ست ،قابل دسترسی می باشد.
 - 3این ابزار عبارتند از «حس» «،عقل» « ،وحی» و« دل» :حس فقط برای شناخت محسوسات است و در
راه شناخت خدا هیچ کاربردی ندارد اما شناخت خدا به وسیله ی عقل و وحی و دل یا شهود باطنی امکان
پذیر است ،ولی شناخت با ابزار دل یا شهود فقط به شناخت شخصی منجر می شود؛ چرا که از جمله ی علم
حضوری است.
 - 4اگر انسان از شناخت خدا عاجز است ،این عدم شناخت به خاطر دوری از« وحی» است که اگر انسان
«وحی» الهی را نصب العین خود قرار دهد ،قطعنا به شناخت می رسد.
 - 8سخنان حضرت امیر مؤمنان علیه السالم در نهج البالغه ک ه نشأت گرفته از وحی است ،به خوبی در
شناخت خداوند به انسان مدد می رساند.
 - 0اگر حضرت می فرماید کمال اخالص برای خداوند ،نفی صفات از اوست ،به قرینه ی ما بعد ،منظور این
است که انسان نباید با صفاتی که در مخلوقات سراغ دارد خدا را وصف و او را به تصویر کشد .وصف خداوند
متعال فقط با تعالیم خود خداوند در قرآن و پیامبر اکرم

و امامان معصوم علیهم السالم امکان دارد.

 - 7شناخت انسان از خداوند در مورد صفات کمالیه ی خداوند نیز منحصر در صفاتی است که خود خداوند
متعال در قرآن از آنها نام برده است و در کالم امیرمؤمنان علی علیه ا لسالم به زیبایی تبلور یافته و تبیین
شده است.
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